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 مؼدمي                                       

ورد ذم افْهقص ادًتزة ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ، وافٍِظ ٕمر 

مـفو ظذ  خورج،  هو يف إصقوء ظذ ؽر مموزجي»ادٗمْغ ظع ظِٔف افًالم : 

 . ش...ؽر مبويـي

ٚ ؤّّٜ مبهذا افّْص ادًتز ، ادًْك ادىقي ذم أّن ًِؿ جيٛ أن يُ مٚ و

ام اشتَّؾ بف افًَؾ مـ يَغ بجٚء ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم مـ افٌٔٚن ، و

افزهٚن ، مـ رضورّيٚت مذهٌْٚ ، أمجع ظِٔف أصحٚبْٚ ـٚبرًا ظـ ـٚبر ، وواؾَْٚ 

 ..، فُـ خٚفػ ادًىِٜ وادنٌٜٓأهؾ افًّْٜ مـ  ثرٌ ادًتزفٜ، وـ

 ..ل ، بؾ مذاهٛ اظذ ثالثٜ أؿق -ؾٔام ٕحـ ؾٔف–ؾٖهؾ افٌَِٜ 

. وظَٔدهتؿ : أّن اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن ، وذم ـّؾ  ادذهى إّول : افعدفّقي

ّٔتف ، ظِّف ورء ، ب٘حٚضتف و ّٔقم أّمٚ ذاتف ادَّدشٜ شٌحٕٚف وتًٚػ ، تدبره وؿ

ّٕام ؾٌٚ ٌّٜٓ ، وإ ئْٜ ظـ اخلِؼ ، فُـ ٓ بْٔقٕٜ مُٚن وؾرجٜ وظزفٜ ـام يَقل ادن

 ، ّٜٔ روقان اهلل ظِٔٓؿ ، ؿٚضٌٜ افنًٜٔ ظذ هذا وبْٔقٕٜ صٍٜ وذات وذف وظِ

 مـ أهؾ افًّْٜ . وـثرٌ ، ادًتزفٜ ـذا و

، وظَٔدهتؿ أّن اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن ، وذم ـّؾ  ادذهى افثوين : ادعطّؾي

 ـٌرًا . ظـ هذا ظِقاً  اهللتًٚػ وشٖٔيت افتٍهٔؾ ، ،  ...رء ، بذاتف

ـٌ ظـ خَِف بذاتف ،  ادذهى افثوفٌ : ادشبفي ، وظَٔدهتؿ أّن اهلل تًٚػ بٚئ

 ّٜٔ ّٔز  جٜٓ: أي : بْٔقٕٜ مُٕٚ ظذ وهق مًْك اشتًالئف ، وظزفٜ وؾرجٜ وحت

 .(1)ـٌرًا  افًرش ، تًٚػ اهلل ظـ هذا ظِقاً 

                                                           

ّٜٔ ادَٚرٕٜ بغ ا  (1)  .دذاهٛ ذم هذه افرشٚفٜ ب٘جيٚزفٔس ؽروْٚ افًٌط، إّٓ مٚ متِٔف مْٓج
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ْٚ  بٔد ّٕ ظَاًل  اجلِٔؾًْك هذه ادزاهغ مل حيط خزًا بجّؾ افّْٚس رأيْٚ أّن أ

، إرصٚداً بٖخٌٚر أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم افقاردة ؾٔف َٕاًل مل يِؿ ـام ، وفق إمجًٚٓ 

 ؟!!...وفق إجيٚزاً 

 ف، ؿد صّْػ ؾّْٜٔ وصًٜٔ ظدا هذا مل ٕجد أحدًا مـ ظِامء افٍريَغ ، ش

 ًٚ ًٚ ـتٚب ، بذ هلؿ ـِامت ذيٍٜ ، فًد هذا اخلأل مًٕٜٚ رشٚفٜ صٚؾٜٔ أو جٚمً

صًٌٜ  -ّّٕنٚ اشتىرادات–ٓٚ واشتىرادات مٍْٜٔ ، متْٚثرة هْٚ وهْٚك ، فُّْ 

 .أهؾ اخلزة إّٓ ـام يِزم ، ٓ يَتدر ظِٔٓٚ  افتْٚول ، ظًرة افٍٓؿ

ْٚ إذا  ّٕ ٌّف أ ًٚ وْٕ ذم  ظـ أهؾ افًهّٜ ظِٔٓؿ افهالة وافًالمهدٕٚ حديث

ّٕام ٕنده  هذه افرشٚفٜ ، فـ ، بُّؾ بىقفف َٕتك ظذ مقوع احلٚجٜ ؾَط ، وإ

ًٚ  فُقن ـّؾ ؾَرةٍ ؾَراتف :  ّٜٔ ، ًٚ إرصٚديّ ٕه ، افًَِّٜٔ فُّؾ افزاهغ ، أو مَّدمٜ ئَْ

 .افُتٚب ذم ضّٔٚت ، هْٚ وهْٚك ذـرٕٚهٚ افتل وآشتدٓٓت افًِّّٜٔ ، 

ػ مـ مًتز إخٌٚر : فٌرض مٚ اختِبًض ؾَرات وؿد تتُّرر 

ِّػ ، : وآظتٌٚر آشتنٓٚد وآظتوٚد  ؾام ٕحـ ؾٔف ظَٔدة واجٌٜ ظذ ـّؾ مُ

: ؾتّٖمؾ وآثْغ ٓ تتحَؼ إّٓ بٕٚخٌٚر افَىًّٜٔ، وٓ يٍْع ؾٔٓٚ خز افقاحد

ّٔدًا ذم   .ادَٚم ، واؾٓؿ ادرام ج

ْحق اجلزم وافَٔغ ، اشتَّؾ هبٚ افًَؾ بممّٚ ربام يَٚل : هذه افًَٔدة ِؾ

 !!: أي حتَؼ افَٔغ ، ـٍٚف ذم افًَٔدةوهق

ؿقٌل تٌٚم ، ٓ ؽٌٚر ظِٔف ، فُـ ّٕن ـثرًا مـ  -ذم ًٍٕف–ؿِْٚ : هذا 

 ، ّٜٔ ظروٜ فَِٔؾ حتك مع ؿٔٚم افزهٚن ظذ ئَّْٔتٓٚ ، ادًتَالت افًَِّٜٔ افَْٔٔ

: ادًهقم ؾٔٓٚ ر ، وجٛ هد أخٌٚ، بًٌٛ ظْٚد أهؾ افزيغ وافوالل وافَٚل 

ًٚ هٚ تٖـٔدف وصد أبقاب افٍتْٜ وافزيغ إذا افٌرض : بّْص ادًهقم وحٔقّي
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، وإخٌٚر مـ هذا اجلْس هل افتل يهٍْٓٚ افًِامء حتٝ إخٌٚر وافوالل 

ًٚ فِحرة وافوالل اإلرصٚدّيٜ : ؾٌروٓٚ تٖـٔد مٚ اشتَؾ بف افًَؾ   .: دؾً

خٌٚر اإلرصٚدّيٜ افتل ظروٝ هلٚ أّن مجِٜ إ -ظدا هذا-ويِزم افتٌْٔف 

ٚة ظْد ؿٚضٌٜ أصحٚبْٚ بٚفٌَقل ، ـٚبرًا متقاترة مًْك ، رشٚفتْٚ ادتقاوًٜ ،  َّ متِ

ٕٚهٔؽ ظـ ـقّنٚ مًتودة بٚإلمجٚع ، بًَّٔف ادرـٛ وافًٌٔط ، ، ظـ ـٚبر 

 .وشٖٔيت بّٔٚنام 

 ؾهقل : أربًٜ ورشٚفتْٚ هذه ذم 

 . تف ، بؾ بًٍِف وتدبره وؿّٔقمّٔتفاهلل ذم ـّؾ مُٚن ، ٓ بذاإّول : 

، وافتل اإلرصٚدّيٜ افُثرة ظذ ذفؽ افثٚين : ّنض بند افنقاهد 

ّٜٔ وإئّْٜ وؽر ذفؽ  ْٝ براهغ امتْٚع افسـٔٛ واحلد وادٚه ّّ  .تو

 وافًِق .وافذات ّنض بٌٔٚن مًْك بْٔقٕٜ افهٍٜ افثٚفٞ : 

        .ُِثرة افرابع : ّنض بٌٔٚن تدبر افذات إحدّيٜ ف

 بوشم احلعّ                                                                

ادؼدشي ـربالء ادؼّدشي / افعتبي احلسقـّقي

  

  



 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

   

 

 

 

 افػصل إّول

 اهلل يف ـّل مؽون بػعؾه، ٓ بذاته 

  



 
 
 
 
 

  
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 11       ...............................................     افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 صحقح ابن أذيـي 

 هٓ بذات)=تدبره( نحوضته وظؾؿهمؽون ب اهلل يف ـّل 

روى افُِْٔل ظـ ظدة مـ أصحٚبْٚ ، ظـ أمحد بـ حمّد بـ خٚفد ، ظـ 

يًَقب بـ يزيد ، ظـ ابـ أيب ظّر ، ظـ ابـ أذيْٜ ، ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف 

ٓا افًالم ذم ؿقفف تًٚػ :  ٍٜ إِ ًَ َٓ ََخْ ْؿ َو ُٓ ًُ ٓا ُهَق َرابِ  إِ
ٍٜ َْٕجَقى َثاَلَث ـْ  قُن ِم ُُ َمٚ َي

ْؿ ُهَق َشِٚدُش   ؟!!.(1) ُٓ

،  بوئن من خؾؼهافذات ،  ي  دِ َح أ، و هق واحدٌ »ؾَٚل ظِٔف افًالم : 

ٍء  وبذاك وصػ ًٍٕف ، وهق  قطٌ بُِؽلِّ َرْ بٚإلذاف واإلحٚضٜ وافَدرة  ُُمِ

ـْ َذفَِؽ  ُر ِم ٌَ َٓ َأْص َْرِض َو ْٕ َٓ ذِم ا اَمَواِت َو ًا ٍة ذِم اف ُٚل َذرا ََ ُزُب َظُْْف ِمْث ًْ َزُ  َٓ َي ـْ َٓ َأ  (2) َو

ؾنذا ، إمٚــ حمدودة حتقهيٚ حدود أربًٜ  : ٕنّ  ٓ بوفذات،  بوإلحوضي وافعؾم

 .(3)شفزمفو احلوايي ،ـون بوفذات

حدثْٚ محزة بـ حمّد افًِقي رمحف اهلل ؿٚل: أخزٕٚ ورواه افهدوق ؿٚل: 

 .(4)، بتٍٚوت بف  ظع بـ إبراهٔؿ، ظـ أبٔف

 . شفزمٓٚ»بدل:  شقايٜفزمف احل»: ؾٍل افتقحٔد 

أي  شافذات وأحديّ واحد، »بدل :  ش ّ افذاتأحديواحد ، »ـام أّن ؾٔف : 

 مـ دون واو افًىػ افتل تَتيض مٌٚيرة افقاحد فألحد، وافهحٔح ادٌٚيرة

 .ظذ افٍروغ ـام شّٔتوح

                                                           

 .7ادجٚدفٜ :   (1)

 .3شٌٖ :   (2)

ّٜٔ، ضٓران.127: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (3)  . بٚب أّن اهلل رء. دار افُتٛ اإلشالم

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .131افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (4)
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ِّٜ افىٚئٍٜ ،  ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ذم أظذ درجٚت افهّحٜ : رجٚفف أج

شٌِٔف شٌٔؾ مَىقظٚت : ، دون ـالم وأشٚضغ افٍرؿٜ ، وثَٚت افًهٚبٜ 

ل افًهٚبٜ  َّ فف بٚفٌَقل ، وفنٓٚدة افزهٚن روقان اهلل ظِٔٓؿ افهدور : فتِ

 . ؾًّض ظِٔف، ظذ مٚ ؾٔف  افَىًل

: مٚ احلديٞ إرصٚد إػ امتْٚع أن يُقن اهلل تًٚػ بذاتف ذم مُٚن ؿِٝ : 

ّٕام ، ـام بّغ ادًهقم وهل ممتًْٜ : فِحقايٜ  ، يًتٌىـ هق ذم ـّؾ مُٚن وإ

، ، ـام هق ّٕص احلديٞ أظاله وافتدبر بٚإلذاف واإلحٚضٜ وافًِؿ ، ـّؾ رء 

ًٚ  ٌٜ حمّد بـ ظًٔك تٚوـام هق ّٕص مُ ، وـام هل افهحٔحٜ أتٜٔ ؿريٌ

ًٚ ، خرىإافهحٔحٜ افْهقص   .وشتٖتٔؽ تٌٚظ

إحٚضتف شٌحٕٚف ف فًٔٝ وادًْك: إّٔ ذم افٌحٚر :  ؿٚل ادجِز 

بٖن ـٕٚٝ ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ إحٚضتف بٚفذات : مٚــ حمدودة إ نّ ٕ: بٚفذات 

بٚدُٚن ـٚدتُّـ، وإن ـٕٚٝ بٕٚٓىٌٚق  فزم ـقٕف حمٚضًٚ ، مُْٜ بٚفدخقل ذم إ

 .(1)نبٚدتُّـ ـٚدُٚ ظذ ادُٚن فزم ـقٕف حمٔىًٚ 

 ، ؾٓقوً ُمقطرء  ؾٚذا ـٚن ظِّف بُّؾ :  ؿٚل صدر افديـ افنرازي 

 : 
ٍ
ء ؾِّ َرْ ُُ ٔطٌ بِ افًَقل ظٚجزة ظـ تهقر  نّ أ ّٓ إـام ؿٚل تًٚػ ذم افَرآن، حُمِ

َوُهَق ؾٔف:  ؿٚل أيوًٚ  ـام، رء  وـذا ظـ تهقر مًٔتف بُّؾ ، حٚضٜ هذه اإل

ْؿ َأْيَْ  ُُ ًَ ُْْتؿْ  امَم  مع ّنقض افزهٚن ادقاؾؼ فَِرآن ظِٔف. ـُ

حتك افٍوالء ، ـثر افْٚس أحتٚصك  ،دراـفإوفًجز افًَقل افؤًٍٜ ظـ 

ّٔػ بٍُٜٔٔ  ،ؿٚئِغ: بِزوم خمٚفىٜ افَٚذورات وافْجٚشٚت، ظـ ذفؽ وافتُ

                                                           

 .222: 3بحٚر إٕقار   (1)
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 وآتهٚف بهٍٚت افٌٓٚئؿ وافًٌٚع ،جًٚم ذوات افروائح وافىًقم اخلٌٔثٜإ

 اهـ..(3)ـٌراً  ظِقاً  (2)وظَٚئد ادنٌٓغ،   (1)وهٚم ادًىِغأ، تًٚػ اهلل ظـ 

ّٜٔ، وشٖٔيت مزيد.ؿِٝ : وافزه  ٚن ؿد أؿٚمف ادًهقم ظذ اإلحٚضٜ وادً

بوإلحوضي (ادَهقد بٚفًِؿ ذم ؿقفف ظِٔف افًالم : يُقن  وجيٛ أنْ 

افًِؿ  : ؾ٘نّ وإّٓ ظٚد اإلصُٚل ـام بدأ ، ( فٔس صٍٜ افذات ٓ بوفذات،  وافعؾم

ـقّنٚ : مُٚن  ّتْع أن حيقي افذاتيإذا ـٚن صٍٜ ذات ـٚن ظغ اهلل تًٚػ ، و

 .وجقٌد بًٔط بحٝ ، وإٕٜٔ تّٚمٜ حموٜ 

ؾال بّد أن يُقن ادَهقد بٚفًِؿ هْٔٓٚ، بَريْٜ اإلحٚضٜ واإلذاف، ظِؿ 

ظِؿ : ، وهقافَوٚء وافَدر: أو: ظِؿ افَِؿ وافِقح، ـام شٌّْغ ذم افٍهؾ إخر

ف، مـ : أي ظِؿ اهلل تًٚػ ادٌذول فتدبر أمقر خمِقؿٚتوافَّٔقمّٜٔ وافتدبر افًٍؾ

ًٚ ظِٔٓٚمدّبرًا هلٚ ، حٔٞ ـقٕف شٌحٕٚف  ًٚ ، ؿّٔقم ًٚ وبًَٚء ، إجيٚدًا وإظدام ٓ : إذ حدوث

 .تًٚػ ؿدشف ظداه  -بٚفذات-وٓ مدّبر ، شٌحٕٚف شقاه  -ظذ آشتَالل-ؿّٔقم 

ادتًِؼ : ؾٚفًرش هق هذا افًِؿ ظذ افًرش  آشتقاءوهذا هق مًْك 

ظـ ، حمّد بـ حئك روى افُِْٔل ظـ  فتدبر..:بٚفَوٚء وافَدر : أي: اخلِؼ وا

                                                           

افتل أثٌتٓٚ اهلل تًٚػ فًٍْف ذم ـتٚبف : ؾّـ ذفؽ أّّنؿ، ظّىِقا أي: وة افصػوت كػ:  ادعّطؾي  (1)

 .ٍٕقا صٍٜ افًِق ظـ ذات افٌٚري ، ؾَٚفقا : إّن اهلل تًٚػ بذاتف ذم ـّؾ مُٚن

ًٚ ، ممتْع ظَاًل ، دٚ اشتَّؾ بف افًَؾ مـ امتْٚع حقايٜ ادُٚن ، وهق  وهذا ادذهٛ بٚضٌؾ ذظ

ّٕام ظَدٕٚ وجقد حمدث ٕٚؿص ؾَ ر حمدود ، فَِديؿ ، وهق : افقجقد افتٚم افكف افًٌٔط ، وإ

افتل تًتِزم افتنٌٔف وافتجًٔؿ : ؾٍٔام ٕحـ ؾٔف ؿٚفقا : ظِّق  مثبتوا افصػوت، هؿ: ادشّبفي  (2)

ًٚ، ممتْع ظَاًل. اهلل تًٚػ ظـ خمِقؿٚتف ، يًْل افٍقق ، ؾٖثٌتقا اجلٜٓ، وـال ادذهٌغ  بٚضٌؾ ذظ

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.318:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي(   (3)
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ظـ حمّد بـ ، ظـ أمحد بـ حمّد بـ أيب ٕك ، أمحد بـ حمّد بـ ظًٔك 

 . (1)شافعؾمُ :  افعرُش »: ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل ، ظـ أيب محزة ، افٍؤؾ

 ، بٖـثر مـ وجف.ؿِٝ : إشْٚده صحٔح 

بؾ ، افًرش فٔس هق اهلل :  هـ( ذم ذح افُٚذم1081)ؿٚل ادٚزٕدراين 

 .(2) ... ٕٚؾذة ؾٔٓٚ  واشؿ ؿدرةٍ ، حمٔط بجّٔع إصٔٚء ،  ؿٍ ِْ ظِ  افًرش اشؿُ 

 .ؿِٝ : أي أّن فٍظ افًرش ، اشؿ منسك فًِِؿ وفَِدرة 

، فُّؾ مٚ خِؼ، شقاء ،  اإلحوضي افعؾؿّقي افتدبرّييؾٓق :  آشتواءوأّمٚ 

ًٚ وبًَٚء . ًٚ ، حدوث  إجيٚدًا وإظدام

 فسى ..ذم هذا  هٚك ّٕص ادًهقم 

  

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.132: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

 دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. .104: 4( ظع ظٚصقر ذح أصقل افُٚذم)ت:  (2)



 
 
 
 
 
 

 

 15       ...............................................     افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 ّيي افؼّقومّقياإلحوضي افتدبر =ظذ افعرشآشتواء 

ٍء وهق :  ذم افّْص افًٚبؼ ؿٚل افهٚدق  قطٌ بُِؽلِّ َرْ بٚإلذاف  ُُمِ

ُزُب َظْْفُ وافَدرة  واإلحوضي ًْ  . ش ٓ بوفذات، بوإلحوضي وافعؾم ...َٓ َي

 ظذ افًرش ، يدّل ظِٔف .. ءآشتقاوهذه اإلحٚضٜ هل مًْك 

افُِْٔل ظـ ظع بـ حمّد ، ظـ شٓؾ بـ زيٚد ، ظـ حمّد بـ مٚ رواه 

ظًٔك ؿٚل : ـتٌٝ إػ أيب احلًـ ظع بـ حمّد ظِٔف افًالم : جًِْل اهلل ؾداك 

ّٕف  اْشَتَوىَظَذ اْفَعْرِش يٚ شٔدي، ؿد روي فْٚ أّن اهلل ذم مقوع دون مقوع  وأ

 . ...  افْهػ إخر مـ افِٔؾ ، إػ افًامء افدٕٔٚيْزل ـّؾ فِٜٔ ذم 

واظؾم أّكه إذا ـون يف افسامء افدكقو ، ؾفو ـام هو  ...»ؾقؿع ظِٔف افًالم : 

 ش.ظؾاًم وؿدرًة ومؾؽوً وإحوضيً 7  وإصقوء ـّؾفو فه شواءظذ افعرش ، 

: وظْف ظـ حمّد بـ جًٍر افُقذم، ظـ حمّد بـ ؿٚل افُِْٔل 

 .(1)ظًٔك مثِف

 ؿِٝ : إشْٚد افثٚين صحٔح ، وـذا إول ظذ إؿقى .

، خمِقؿٚتفصٗون اهلل تًٚػ  هق : تدبر -ـام حررٕٚ-مًْك آشتقاء و

ّٔقمٔتف وإحٚضتف ًٚ وبَٚءً بًِّف وؿدرتف وؿ ًٚ ، حدوث  . ، ظذ افًقاء، إجيٚدًا وإظدام

اصىالحل ، اصىِحف ادًهقم  -ـام هق سيح افْص-هذا ادًْك 

.ظذ افًرش اهلل تًٚػ  اشتقاءحََٜٔ آشتقاء ظْد اهلل تًٚػ : ٓمتْٚع  فٌٔٚن ًٜ  فٌ

: ٓشتِزامف احلّد ، وهق آظتدال ذم اجلِقس ، وهق ممتْع  :افٌِٜذم  ؾٚٓشتقاء

ـّ ظِٔؽ !!.حمٚل   : ؾتًّغ افتٖويؾ وآصىالح ، ؾال خيتِى

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.126: 1ري( افُٚذم )ت: ؽٍٚ  (1)  . بٚب احلرـٜ وإٓتَٚل. دار افُتٛ اإلشالم



 
 
 
 
 

  
 

 ظذ ؽر مموزجي  هو يف إصقوء :بقون ؿول أمر ادممـغ   ........................................   23

ظـ حمّد بـ ،  حمّد بـ حئكوإػ هذا ادًْك يرجع مٚ رواه افُِْٔل ظـ 

ؿٚل شٖفٝ أبٚ ، ظـ ظٌد افرمحـ بـ احلجٚج ، ظـ صٍقان بـ حئك ، احلًغ 

ْْحَُن َظَذ اْفَعْرِش اْشَتَوى: ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ظـ ؿقل اهلل تًٚػ   ؟!.(1) افرَّ

مل يبعد 7 ؾؾقس رء أؿرب إفقه من رء 7 رء  اشتوى يف ـّل »: ؾَٚل 

 .(2)شرء اشتوى يف ـّل ، ريى مل يؼرب مـه ؿ، ومـه بعقد 

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح .

ظـ ، ظـ شٓؾ بـ زيٚد ، بـ حمّد وحمّد بـ احلًـ  ظعّ روى ظـ و

أبٚ ظٌد اهلل ظِٔف افًالم شئؾ ظـ ؿقل  ظـ حمّد بـ مٚرد أنّ ، احلًـ بـ حمٌقب 

ْْحَُن َظَذ افَْعْرِش اْشَتَوى: اهلل ظز وجؾ  : ًالم ظِٔف افهالة وافؾَٚل  ؟!. افرَّ

 .(3) شؾؾقس رء أؿرب إفقه من رء7 رء  اشتوى من ـّل »

 ؿِٝ : صحٔح ، وهذا اإلشْٚد مهحح مًتز .

ًٚ وبًَٚء،  احلٚصؾ: اشتقاء اهلل ظذ افًرش يًْل : تدبر مٚ خِؼ ، حدوث

 ـام هق سيح مثّْك احلّْٚط أيت . ،وشِىٕٚف ومُِفوؿدرتف وإحٚضتف بًِّف 

ؾٚهلل تًٚػ داخٌؾ ذم ـّؾ رء ، بًٍِف ؾًؾ ٓ ذات ، ومَٚم افتدبر ، مَٚم 

 . مـ ـؾ جٜٓفِذات افًٌٔىٜ  نوتدبره، ٓ بذاتف: ٓشتحٚفٜ حقايٜ ادُٚ

 َظِِٔؿٌ :  ؿٚل ادجِز 
ٍ
ؾِّ َرْ ء ُُ ادَتؤٜ ، ًٌٕٜ ذاتف  ٕنّ  إِنا اهللاَ بِ

 .(4) ظذ افًقاء،  إػ افُّؾ ، فًِِؿ 

                                                           

 .5ضف :   (1)

ّٜٔ، ضٓران.128: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (2)  . بٚب احلرـٜ وإٓتَٚل. دار افُتٛ اإلشالم

ّٜٔ، ضٓران.128: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (3)  . بٚب احلرـٜ وإٓتَٚل. دار افُتٛ اإلشالم

 .69: 26 مرآة افًَقل  (4)



 
 
 
 
 
 

 

 17       ...............................................     افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 صحقح احلـّوط 

 وػ يف ـّل مؽون ، ٓ بذاتهاهلل تع

حدثْٚ أمحد بـ حمّد بـ حئك افًىٚر :  هـ( 381ؿٚل افهدوق)

ريض اهلل ظْف، ؿٚل: حدثْٚ شًد بـ ظٌد اهلل، ظـ يًَقب بـ يزيد، ظـ احلًـ 

ف حمّد بـ أطّْ ، ظـ أيب جًٍر ، ، ظـ مثْك احلْٚط )=افقصٚء(  بـ ظع اخلزاز

د اهلل ظِٔف افًالم ظـ ؿقل اهلل ظز ؿٚل: شٖفٝ أبٚ ظٌ( )إحقل ًٕامن 

َْرضِ  :وجؾ ْٕ اَمَواِت َوذِم ا ًا  ؟!!. (1)َوُهَق اهللاُ ذِم اف

  .شذم ـؾ مُٚنشٌحٕٚف، ـذفؽ هق : »ظِٔف افًالم  ٚلؿ

 !!!.بذاته؟ؿِٝ: 

، ؾ٘ذا ؿِٝ: ذم مُٚن (2)إمٚــ أؿدار إنّ ، وحيؽ : »ظِٔف افًالم  ؿٚل

 ُمقطٌ ، بوئن من خؾؼهوفؽن هو ،  (3)ار وؽر ذفؽؿدأفزمؽ أن تَقل ذم ، بذاتف 

بٖؿؾ ، ، وفٔس ظِّف بام ذم إرض ؽوً ؾْ ومُ  وشؾطوكوً  وإحوضيً  وؿدرةً  بام خؾق ظؾامً 

 وشؾطوكوً  وؿدرةً  ظؾامً  ،(4)وإصقوء فه شواء،  ءٓ يبعد مـه رٚ ذم افًامء، ممّ 

 .(5)شوإحوضيً  ومؾؽوً 

                                                           

 .3إًٕٚم :   (1)

 أي : مَّدرة ، حمددة بحد .  (2)

ّٜٔ وإبًٚد وافسـٔٛ وافتجّزء وإًَٓٚم واجلٜٓ ، واخلروج مـ افَّقة إػ   (3) ـٚجلًّ

 افًٍؾ ، وؽر ذفؽ مـ افتقايل ادّتًْٜ .

ّٜٔ ، ٓ سيح أّن آشتقاء ظذ افًرش يًْل : افتدبر وافَّٔ  -بؤّّٜ مٚ تَّدم–وهق   (4) قم

 . يًزب ظْف رء ذم إرض وٓ ذم افًامء

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .133افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (5)
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ـّ احلّْٚط ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، رجٚفف ثَٚت ، بْٚ ًٚ  ًء ظذ ط ، وأي

ؾَد شَْٚه صٚهدًا ، ومًْٚه رضوري ، صٓد فف افًَؾ افَىًل ، وهق مـ ـٚن 

 افتدبر وافَّٔقمّٜٔ .: أي اإلحٚضٜ ورضوريٚتْٚ . وهق سيح ذم مًْك آشتقاء 

 شٌحٕٚف وتًٚػ بذاتف ـام أّن احلديٞ ٕصٌّ إرصٚدٌي ذم امتْٚع أن يُقن اهلل

ظغ افقجقد افًٌٔط ف تًٚػ ٚء أو مُٚن مـ إمُْٜ : ّٕٕ ذم رء مـ إصٔ

، ومٚ ـٚن ظدم: أي مٚ ٓ يًروف حد وٓ خيٚفىف ادحض، واإلٕٜٔ افتّٚمٜ افكؾٜ 

بٕٚظدام مـ ادحدود ، أي : ـذفؽ يًتحٔؾ أن حيقيف افقجقد احلٚدث افٍَر 

ّٔٚت افٍهقل ا  ٔتٜٔ .ـّؾ جٜٓ ، وشٖٔيت افٌٔٚن وافتٌٔٚن وافزهٚن ذم ض

ؿقل افروٚ صِقات اهلل ظِٔف : : وافْهقص ذم هذا متقاترة ، مْٓٚ 

ؾٓٚـف ، ؾٍٔف ـثٌر مـ  ش...بقصػ دّ حَ ـأو يُ ،  يدرك بحد نْ أتبورك وتعوػ ظن »

 افٌٔٚن وافزهٚن ..

  



 
 
 
 
 
 

 

 19       ...............................................     افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 افرضو ظؾقه افسالمكّص 

 افؼّقومّقي افتدبرّيي اإلحوضي يف 

محد بـ حمّد أبـ  حدثْٚ ظعهـ( ذم افًٔقن ؿٚل : 381أخرجف افهدوق )

بـ يًَقب افُِْٔل ؿٚل:  اهلل ظْف ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ ظّران افدؿٚق ريض

ظـ احلًغ بـ ، ظـ حمّد بـ ظًٔك ، بـ حمّد ادًروف بًالن  حدثْٚ ظعّ 

 ف ؿٚل: ّٕ أظـ أيب احلًـ افروٚ ظِٔف افًالم ، خٚفد 

ذم ، م ظذ شٚق وؿٔٚ، فٔس ظذ مًْك إتهٚب ،  ؿوئمشبحوكه وهو ...»

ٜ( ـٌد  َّ :  حوؾظف ّٕ أخيز ..:  ؿوئمف ّٕ أخز أوفُـ ، صٔٚء ـام ؿٚمٝ إ)=من

وهق ظز وجؾ افَٚئؿ ظذ ـؾ ٍٕس بام ،  مركو ؾالنلافؼوئم بـَقل افرجؾ: 

:  ٜخيز ظـ افٍُٚي يضوً أوافؼوئم  .افٌٚؿل: ذم ـالم افْٚس يوًٚ أوافَٚئؿ ، ـًٌٝ 

 ... .ٚ ؿٚئؿ ظذ شٚق وافَٚئؿ مّْ ،  أي اـػهمر ؾالن ٖـَقفؽ فِرجؾ: ؿؿ ب

وفُـ ، ر ٌَ ( وِص =دّؿٜ وٕحٚؾٜ) ٜوؿوٚؾ ٜؾِٔس ظذ ؿِ:  افؾطقف ٚوأمّ »

ـَقفؽ: فىػ ظـ هذا : يدرك  نْ أوآمتْٚع مـ ، (1) ذفك ظذ افـػوذ يف آصقوء

وفىػ ؾالن ذم مذهٌف وؿقفف خيزك إف ؽّض ؾٌٓر افًَؾ وؾٚت ، مر إ

ًٚ ًَّٚ متافىِٛ وظٚد مت تبورك وتعوػ ، ؾُٓذا فىػ اهلل : ٓ يدرـف افقهؿ ِىٍ

ِّ مّْ  ٜوافِىٚؾ، بقصػ  دّ حَ ـأو يُ ، (2) يدرك بحد نْ أظن  ؾَد مجًْٚ :  ٜٚ افهٌر وافَ

 .اختِػ ادًْكوشؿ آ

                                                           

تقاترت ٕهقص أهؾ افًهّٜ ظِٔٓؿ افًالم أْن فٔس هلل تًٚػ حد ، وهل إرصٚد إػ   (1)

 .ٜ اشتَالل افًَؾ ذم امتْٚع احلّد ظذ افذات إحدّيٜ ادحوٜ افًٌٔى

ّٕف : افْٚؾذ ذم إصٔٚء وذم ـّؾ مُٚن ،   (2) اختِػ افّْٚس ذم مًْك افِىٔػ ، وافهحٔح أ

 ًٜ ّٔ  ـام ؿٚل ادًهقم ظِٔف افًالم. .ظِاًم وتدبرًا وؿٔقم
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 ٜفٔس فِتجرب، وٓ يػوته ءٓ يعزب ظـه رؾٚفذي : اخلبرٚ وأمّ 

مـ  ٕنّ : فقٓمهٚ مٚ ظِؿ، ٓظتٌٚر ظِامً وا ٜؾتٍٔده افتجرب: صٔٚءظتٌٚر بٕٚوآ

 :واخلٌر مـ افْٚس، بام خيِؼ واهلل تًٚػ مل يزل خٌراً ، ـٚن ـذفؽ ـٚن جٚهالً 

 .وؿد مجًْٚ آشؿ واختِػ ادًْك. ادتًِؿ ، ادًتخز ظـ جٓؾ 

وؿعود ،  ؾوؿفو برـوٍب  ، صقوءه ظال فألكّ أجل أؾؾقس من  ، و افظوهرمّ أو

  7 (2) وؿدرته ظؾقفو ، صقوءوفغؾبه إ ، وفؽن ذفك فؼفره ، راهووتسـم فذ ، ظؾقفو

 (2)خيز ظذ افٍِٟ لطٓرين اهلل ظذ خهّأو، ظدائلأـَقل افرجؾ: طٓرت ظذ 

 .صٔٚءؾُٓذا طٓقر اهلل ظذ إ، وافٌٌِٜ

ه كّ أو ءٓ خيٍك ظِٔف ر، راده أف وهق افيٚهر دـ ّٕ أووجف آخر وهق: 

ؽ ٓ ّٕ٘ ؾ !.مـ اهلل تًٚػ؟ مراً أووح أطٓر وأطٚهر  ّي ٖؾ:  رىمو يُ  ر فؽّل مدبّ 

ٚ افٌٚرز وافيٚهر مّْ ، وؾٔؽ مـ آثٚره مٚ ئٌْؽ ، تًدم صًْتف حٔثام تقجٓٝ 

 . ومل جيًّْٚ ادًْك، ؾَد مجًْٚ آشؿ : بًٍْف وادًِقم بحده 

، ن يغور ؾقفو لب، صقوء ؾؾقس ظذ معـى آشتبطون فأل، و افبوضن وأمّ 

ـَقل افَٚئؾ: :  (3) وتدبراً  وحػظوً  صقوء ظؾامً اشتبطوكه فأل ـه ظذوفؽن ذفك م

افٌٚئر ذم : ٚ بًّْك وافٌٚضـ مّْ ، وظِّٝ مُتقم هه ، ابىْتف يًْك خزتف 

 .ؾَد مجًْٚ آشؿ واختِػ ادًْك، ادًتس ،  ءافق

                                                           

، أؾردٕٚ فف ؾهالً شٖٔيت ، ؾّـ هٚهْٚ إًَؿ  جلالفٜ هذا ادًْك وخىقرتف ذم إّمٜ  (1)

 .منٓقر ادًِّغ صًٜٔ وشّْٜ، وشٖٔيت افُالم ادًِّقن إػ مًىِٜ ومنٌٜٓ ؿٌٚل 

 . إذا ؽِٛ، ؾِٟ افرجؾ ظذ خهّف ، وؿد افٍِٟ:  افيٍر  (2)

ًٚ وتدبرًا ، وهق مًْك أّن اهلل تًٚػ   (3) ّٕف تًٚػ اشتٌىـ إصٔٚء ظِاًم وحٍي ؾًّْك افٌٚضـ : أ

ّٕف شٌحٕٚف داخٌؾ ؾٔٓٚ  بذاتف ، تًٚػ اهلل ظـ هذا داخٌؾ ذم ـّؾ مُٚن ، وذم ـّؾ إصٔٚء ، ٓ أ

 .ظِّقًا ـٌراً 



 
 
 
 
 
 

 

 21       ...............................................     افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

ف فٔس ظذ مًْك ظالج وٕهٛ واحتٔٚل ومداراه ّٕ ٘ؾ،  افؼوهرٚ وأمّ  

وافَٚهر ،  ؾٚدَٓقر مْٓؿ يًقد ؿٚهراً :  َٓر افًٌٚد بًوٓؿ بًوًٚ ـام ي، ومُر 

به  مؾتبٌس ، مجقع مو خيؾق  نّ أظذ ، وتًٚػ  وفُـ ذفؽ مـ تٌٚرك،  يًقد مَٓقراً 

ِّ ،  (1)ل فػوظؾهافّذ  ف يَقل ّٕ أؽر ،  مل خيرج مـه ضرؾه ظغ، راد بف أآمتْٚع دٚ  ٜوؿ

 . فف: ــ ؾُٔقن 

واختِػ ادًْك ؾَد مجًْٚ آشؿ : ذـرت ووصٍٝ ٚ ظذ مٚ وافَٚهر مّْ 

ِّ ـّْ  نْ إو، شامء وهُذا مجٔع إ بام افَْٔٚ   (2)ؾَد يُتٍك آظتٌٚر، ٓٚ ٚ مل ًّٕٓٚ ـ

 .(3)رصٚدٕٚ وتقؾَْٔٚإذم ، واهلل ظز وجؾ ظقْٕٚ وظقٕؽ ، افٔؽ 

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح .

  

                                                           

ًٚ ؾآن .  (1)  ادَهقد بٚفذّل : افٍَر واحلٚجٜ فٌِّدء إّول شٌحٕٚف ، وجقدًا وبًَٚء ، إٓ

(2)   ِّٚٓ ّٜٔ أشامئف تًٚػ أو ج ادَهقد بٚٓظتٌٚر هْٔٓٚ : افَٔٚس افًَع )=حتَٔؼ ادْٚط( ؾٌَ

ًٚ ، فُـ ٓ  مًًْك ، ؾًّْٚهٚ هْٚك ؽر مًْٚهٚ هْٚ : ؾًّْٚهٚ تنسك بغ اخلٚفؼ وادخِقق فٍي

. ِّٜ  ظْد اخلٚفؼ ظغ افُامل وآشتَالل ، وظْد ادخِقق ظغ افَْص واحلٚجٜ إػ افً

 مٗشًٜ إظِّل، بروت. .134:  2ظٔقن أخٌٚر افروٚ )ت: حًغ إظِّل(   (3)
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 أّن آشتواء إحوضي وتدبر تصوريح افؼدموء 

آشتٔالء : وآشتقاء هق ذم ـتٚب افتقحٔد :  وق ؿٚل افهد

  .افيٚهر ظـ مَٚم افذات ذم اخلِؼ بًد آجيٚد، افًٍع 

افذي هق مجِٜ اخلِؼ ذم :  اشتوى ظذ افعرشف تًٚػ إّٔ : وحٚصؾ ادًْك 

 اهـ..(1) جيٚدبًد اإل،  وكػوذه ؾقه ،بتدبر إمر، بًض افتٍٚشر

ًٚ :  ؿٚل افُِْٔل  ،  أحوط هبو ظؾؿهفؽن : )ظِٔف افًالم ؿٚل صٚرح

 .(2)بوإلحوضي وافتدبر هق ذم إصٔٚءأي  (وأتؼـفو صـعه

ؿِٝ : ظذ هذا ؿٚضٌٜ أصحٚبْٚ روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ ، وٓ داظل 

 ظْدٕٚ . هتؿ افؼيٍٜ ذم هذا ، ـقٕف رضوريًٚ فند ـّؾ ـِام

ًٚ ـٚن ، ؾ  ؿقفف شٌحٕٚف ذمافًرش مًْك هق  -ـام أدحْٚ–ٓذا افًِؿ وأي

ْْحَُن َظَذ افَْعْرِش اْشَتَوىوتًٚػ :  وربام ورد أّن افًرش اشؿ جٚمع فُّؾ  افرَّ

، ظذ مٚ تَرّر ذم ؿٚظدة بًٔط احلََٜٔ ـّؾ مٚ خِؼ شٌحٕٚف ، وٓ يْٚذم ـقٕف ظِاًم 

 ..إصٔٚء واحتٚد افًٚمل وافًِؿ ، وشٖٔيت افٌٔٚن

ئِْٚ أتٜٔ ٕٔٚف هْٔٓٚ ، ٕرجئف إػ رشٚوتٌـّؾ هذا وٓ يًًْٚ افًٌط ذم بٔٚن 

ٜ وؽرمهٚ، أو رشٚفتْٚ ذم افًرش ذم ظِؿ ادًهقم ظِٔف افًالم : ـرشٚفتْٚ  ّّ : ؾث

 ، وٓ حقل وٓ ؿّقة إٓ بٚهلل افًئؿ .طرائػ ٓ يىَٔٓٚ مٚ ٕحـ ؾٔف

  

                                                           

 ل ، ؿؿ .. مٗشًٜ افْؼ اإلشالم318افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)

ّٜٔ، ضٓران.جقامع افتقحٔد. بٚب 137: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (2)  . دار افُتٛ اإلشالم



 
 
 
 
 
 

 

 23       ...............................................     افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 َأَحِدي  ادعـىو افذات ي  دِ َح أَ :  بقون ؿوفه 

 يّ دِ َح أَ و ، واحدهق »: ظِٔف افًالمٚدق ؿقل افهذم صحٔح ابـ أذيْٜ مّر 

ٍء ، بٚئـ مـ خَِف، وبذاك وصػ ًٍٕف، وهق  افذات قطٌ بُِؽلِّ َرْ  ُُمِ

َٓ ذِم بٚإلذاف واإلحٚضٜ وافَدرة  اَمَواِت َو ًا ٍة ذِم اف ُٚل َذرا ََ ُزُب َظُْْف ِمْث ًْ َٓ َي

َزُ  ـْ َٓ َأ ـْ َذفَِؽ َو ُر ِم ٌَ َٓ َأْص َْرِض َو ْٕ  .(1) ا

ظـ أبٔف ظـ افًٌٚس ، ظع بـ إبراهٔؿ ظـ  روى افُِْٔل وذم هذا 

ذم حديٞ افزٕديؼ افذي شٖل أبٚ ظٌد اهلل ، ظـ هنٚم بـ احلُؿ ،  بـ ظّرو

 ؟!.ؾِف روٚ وشخط: ظِٔف افًالم ؾُٚن مـ شٗافف أن ؿٚل فف 

وفُـ فٔس ذفؽ ظذ مٚ يقجد ، ًٕؿ »: ؾَٚل أبق ظٌد اهلل ظِٔف افًالم 

: ؾتَِْف مـ حٚل إػ حٚل ، تدخؾ ظِٔف  حٌٚل : افروٚ  وذفؽ أنّ :  مـ ادخِقؿغ

ـّ ، مًتّؾ ، ادخِقق أجقف  ٕنّ  وخٚفَْٚ ٓ ،  فألصقوء ؾقه مدخل، ٛ مر

ؾروٚه : ادًْك  يّ دِ َح أَ و ،  افذات يّ دِ َح أَ و..: واحد فّٕٕ : مدخؾ فألصٔٚء ؾٔف 

ويَِْف مـ حٚل إػ  ،ؾٔٓٔجف ،  من ؽر رء يتداخؾه، وشخىف ظَٚبف ، ثقابف 

 .(2)شذفؽ مـ صٍٜ ادخِقؿغ افًٚجزيـ ادحتٚجغ ٕنّ : حٚل 

ل  مًتزؿِٝ : إشْٚده  َّ بٌره ، ومًْٚه رضورّي ، ٕٚهٔؽ ظـ تِ

ٌّٚس بـ ظّرو هق  افٍَّٔل ، ـام ذم تقحٔد : إصحٚب فف بٚفٌَقل ، وافً

 .، وهق جمٓقل احلٚل افهدوق 

  

                                                           

 .3شٌٖ :   (1)

ّٜٔ، ضٓران.110: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (2)  . بٚب اإلرادة. دار افُتٛ اإلشالم
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 تـبقه يف اظتبورات افذات !!

وهق . وٓ ذيك،  فه ٓ مثَل :  واحٌد :  ؿٚل صدر افديـ افنرازي 

 .(1) بوجه، فه ٓ جزءَ :  افذات ي  دِ َح أَ 

 ، ًٚ ًٚ مٚدّي ؿِٝ : ؿقفف افؼيػ : )بقجف( أي ٓ جزَء فف شٌحٕٚف ، خٚرّجٔ

 . ًٚ ّٔ ًٚ ، وٓ ظَِ ّٔ  ؾرداين، افذات  يّ حدأ، افقاجٛ تًٚػ :  ـام ؿد ؿٚل وٓ ومه

 . (2)افقجقد

 ؿِٝ : يِزم افتٌْٔف أّن هْٚك اظتٌٚرات ثالثٜ فِذات :

 إّول : أحدّي افذات .

ٌّٜ مـ وجقد وظدم .  بسوضي افذات:  َأَحِدي  افذات : أي هل ؽر مرـ

ّٜٔ . اتٍؼ ظذ هذا أهؾ أو جزء  وفؽ أن تَقل : فٔس فذاتف ادَّدشٜ حد أو مٚه

 ٌٜ أصحٚبْٚ .ادًَقل دون ُٕر أظِّف ، وهق مٚ ظِٔف ؿٚض

: ؾًّْك ـقن افذات هق جٜٓ ؾَره وحٚجتف ، حمدود بحد ، خمِقق ؾُّؾ 

ّٜٔ أحدّيٜ : أّّنٚ بًٔىٜ ٓ حّد هلٚ ، مْزهٜ ظـ افَْٚئص وإظدام  وإجزاء اإلهل

وجقدًا وبًَٚء ، وافسـٔٛ ، : إذ احلّد يًْل افٍَر وافَْص واحلٚجٜ وإًَٓٚم 

 فًالم ومجٓقر احلُامء .أمجع ظذ ذفؽ إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ ا

 آظتبور افثوين : واحدي افذات .

فف : أي : ٓ مثؾ فف ، وٓ  ومًْك : ٓ ثٚين . ٓ ثوين فه،  ؾردٌ : افواحد

 .، بٕٔٚف .، وٓ صٌٔف ، وٓ ذيؽ ، مٚ صئٝ ؾًّز ؿريـ

                                                           

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.230:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي(   (1)

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.3:  3ح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي( ذ  (2)



 
 
 
 
 
 

 

 25       ...............................................     افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

وهذا ٓ ،  افكف افًٌٔط افتومادحض اهلل تعوػ ظغ حؼقؼي افوجود 

ًٚ أو افًٌٔط  ادحض : إذ ٓ يقجد ؽر افقجقد ؽرروٓ يت،  ثوين فه ، فُٔقن ثٕٚٔ

ّٜٔ فف   .وٓ حََٜٔ يتُرر ، إّٓ افًدم ، وافًدم ٓ صٔئ

ًٚ وٓ حََٔل وأّمٚ ادخِقؿٚت ؾٓل وإن ـٚن هلٚ وجقد  ّٕف فٔس حمو ، إّٓ أ

ًٚ : ـقٕف بٚفٌر ، ٓ بٚٓشتَالل ـام هق وجقد افقاجٛ . ًٚ وٓ بحت  سؾ

ثٕٜٚٔ : ٓ مقجقد ظذ آشتَالل شقاه ، وـّؾ مٚ ظداه مـ وبًٌٚرة 

 ، ورصحٚت وجقده .تٛ تْزٓتف اخمِقؿٚتف ، ؾّـ مر

،  ادحضافتوم ، افكف ظغ افوجود :  افواحداحلٚصؾ : ؾًّْك 

ّْٔٚه وٓ يتُرر ٓ ثٚين فف ؾرٌد ، ، وهذا افًٌٔط إؿدس إصّد  أمجع ظذ ، : دٚ ب

 افًالم ومجٓقر احلُامء.ذفؽ إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ 

 آظتبور افثوفٌ : َأَحِدي  ادعـى.

ًٚ مرفتقؤحف َٕقل :  ًٚ ، أّن صٍٚت اهلل أمجع أهؾ افٌَِٜ إمجٚظ ٌ ـّ

، ثالثٜ هل احلٔٚة وافَدرة وافًِؿ ، واختٍِقا ذم افًّع وافٌك احلََّٜٔٔ

اهلل  قه، دًْك واحد ٓ ؽر هذه افهٍٚت  ـّؾ و .ظذ أؿقال واإلرادة وؽرهٚ 

افتّٚم  ادحضبٚٓشتَالل ، افقاجٛ ظغ افقجقد  :تًٚػ : ؾٚهلل شٌحٕٚف هق 

ًٚ .افًٌٔط   . وهذا ٓ ثٚين فف وٓ يتُّرر : إذ ٓ رء ؽر افقجقد فُٔقن ثٕٚٔ

إذا اّتوح هذا ؾحْٔام َٕقل : اهلل ظٚمل ، ؾٓق بًْٔف ؿقفْٚ : اهلل ؿٚدر ، وهق 

ْٔف ؿقفْٚ : اهلل شّٔع...، وإّٓ فزم اخلِػ ادحٚل ، بًْٔف ؿقفْٚ : اهلل حّل ، وهق بً

 واإلٕٜٔ افكؾٜ .افًٌٔط وهق أن ٓ يُقن اهلل تًٚػ ظغ افقجقد ادحض 
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ّٕف ظغ افقجقد ادحض افًٌٔط ، ٓ تتًّدد حٔثٔٚتف : فِزوم افزبدة :  ؾأل

ًٚ . أّمٚ ذم ادخِقق  ًٚ حمو  .: ؾُالّ أن ٓ يُقن بًٔى

اإلًٕٚن واحد ذم افٍِظ ، فُّْف فٔس أحدي ادًْك وفتقؤح هذا َٕقل : 

: ّٜٔ ـقٕف يًّع بٌر مٚ يٌك ، ويٌك بٌر مٚ ينؿ ، وينؿ بٌر مٚ  مـ ـّؾ حٔث

 يذوق ، وهُذا ، وهذه ادًٚين ـثرة خمتٍِٜ .

وظِّف ظغ ؿدرتف ، ، ًًّف ورؤيٚه ظغ ظِّف أّمٚ أحدّي ادًْك ، ؾ

فًٔٝ زائدة ظذ ذاتف ـام شٌحٕٚف أّن صٍٚتف ...، وادَهقد وـالمهٚ ظغ حٔٚتف

 ذم اإلًٕٚن اخلٚرجل ، بؾ هل ظغ ذاتف . 

ظـ حمّد بـ ، ظع بـ إبراهٔؿ يدّل ظذ ـّؾ هذا مٚ رواه افُِْٔل ، ظـ 

ظـ أيب جًٍر ، ظـ حمّد بـ مًِؿ ، ظـ حريز ، ظـ محٚد ، ظًٔك بـ ظٌٔد 

فقس ،  ادعـى ي  دِ َح أَ ، صّد ،  دواحف إّٕ » :ف ؿٚل ذم صٍٜ افَديؿظِٔف افًالم إّٔ 

 .ش بؿعوين ـثرة خمتؾػي

ف يزظؿ ؿقم مـ أهؾ افًراق إّٔ ، جًِٝ ؾداك حمّد بـ مًِؿ : ؿٚل 

 ؟!!.ويٌك بٌر افذي يًّع، يًّع بٌر افذي يٌك 

ف تًٚػ اهلل ظـ ذفؽ إّٕ ، ـذبقا وأحلدوا وصٌٓقا »ظِٔف افًالم : ؾَٚل 

 .شويبك بام يسؿع،  يسؿع بام يبك، شّٔع بهر 

  ؟!!.ف بهر ظذ مٚ يًَِقٕفيزظّقن إّٔ حمّد بـ مًِؿ : ؿٚل 

وفٔس ، ام يًَؾ مٚ ـٚن بهٍٜ ادخِقق إّٕ ، تًٚػ اهلل »ظِٔف افًالم : ؿٚل 

 .(1) شاهلل ـذفؽ

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.108: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (1)  . دار افُتٛ اإلشالم
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ت افهّحٜ ، رواتف أشٚضغ ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، ذم أظذ درجٚ

ِّٜ .افروايٜ  ، وجٓٚبذة اد

ي ٓ جزء أ (:ادًْك َأَحِدي  : )  صٚرحًٚ فنرازي ؿٚل صدر افديـ ا

ًٚ ، فف  ًٚ ، بحًٛ افقجقد افًَع  وٓ ظَالً ،  ٓ ظْٔ بحًٛ افتحِٔؾ  وٓ ذهْ

ي مًٚين يَتيض أ (فقس بؿعوين ـثرة خمتؾػي): ظِٔف افًالم  وؿقفف.  افذهْل

ًٕقتف  أو اختالؾٚ ذم اجلٓٚت واحلٔثٔٚت، بؾ مجٔع، جزاء مـ إ ـثرهتٚ ترـًٌٔٚ 

وحٔثٜٔ ذاتف بًْٔٓٚ حٔثٜٔ ظِّف وؿدرتف وشٚئر  ،مقجقدة بقجقد ذاتف ،وصٍٚتف

 اهـ. .(1)جيٚبٜٔصٍٚتف اإل

ّٕف شٌحٕٚف أحدّي  : أي بًٔط افذات ، وواحدي : أي : ٓ  ؿِٝ: ؾُام أ

ًٚ وظَاًل : ؾذات اهلل  ًٚ ، ؾٓق شٌحٕٚف ـذفؽ ، ذهْ ًٚ وحتََ ًٚ وخٚرج ثٚين فف ، ظْٔ

فقجقديـ افذهْل وافًَع بًٔىٜ ، ٓ جزء هلٚ ، وٓ ثٚين هلٚ : تًٚػ حتك ذم ا

ًٚ أن يتقمهٚ احلد وافسـٔٛ ذم ذات اهلل  رضورة أّن اخلٔٚل وافًَؾ ظٚجزان متٚم

 ، وٓ أن يتقمهٚ ادثؾ وافؼيؽ وافثٚين وافنٌٔف. ادحوٜ افكؾٜ تًٚػ

 إذا اّتوح هذا ، ؾحٚصؾ مًْك احلديٞ : 

، ذم مَٚم افًٍؾ وافتدبر واإلحٚضٜ بٕٚصٔٚء : ـٚإلمٚتٜ إّن ذات اهلل تًٚػ 

واإلحٔٚء ، وافروٚ وافٌوٛ ، واإلجيٚد واإلظدام و...، أحدّيٜ مـ ـّؾ جٜٓ ، 

ّٜٔ حموٜ ، ٓ يىرأ ظِٔٓٚ  واحدّيٜ ظذ ـّؾ حٚل ، ٓ تْتَؾ مـ حٚل إػ حٚل ، ؾًِ

 .هذه ادَقٓت، وشٖٔيت بٔٚن واحلدوثافتَّدر وافتٌّر وافتٌدّل وافتجدد 

                                                           

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.39:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي(   (1)
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وهذا هق افذي يًّز ظْف بًض أشٚضغ احلُّٜ : بٚفتٍهٔؾ ذم ظغ 

 اإلمجٚل ، أو : افُثرة ذم ظغ افقحدة وافًٌٚضٜ . أو بًٔط احلََٜٔ ـّؾ إصٔٚء .

: اإلمجٚل ذم ظغ افتٍهٔؾ : أي : افقحدة ـذا ؿقهلؿ ذم ادرتٌٜ افالحَٜ و

 ذم ظغ افُثرة .

ؿٚل : حتَٔؼ مًٖفٜ افقجقد  افنرازي وؿد أمجِٓٚ صدر افديـ 

،  ادٚهٔٚت تًّغ  نّ أومًرؾٜ ، وكه وجتّؾقوتهمٓ تـويف ـثرة صافتل ،  ووحدته افذاتقي

 . اهـ. مراتى تـزٓتهام ٕنٖ مـ ّٕ إ

وبًٌٚرة بًٔىٜ جّدًا : ؾٚفُثرة اخلٚرجٜٔ فألصٔٚء ذم ظٚمل افدٕٔٚ ، هل 

ّٜٔ ، مـ مراتٛ افق جقد افقاجٛ ، إحد افقاحد،  مرتٌٜ ٕٚزفٜ خًًٜٔ دٕ

ذم  -تٍهٔالً –إذف افًٌٔط : إذ ادرتٌٜ افنديدة ، فُّؾ إصٔٚء ادتُثّرة 

 ذم مرحِٜ افًِؿ وافذات . -جمِّٜ-مرحِٜ افًٍؾ واإلجيٚد ، هل واحدة بًٔىٜ 

ّٜٔ هذا ؾٔام ٕحـ ؾٔف ، وفتًّن ؾٓؿ هذه افَٚظدة ظذ اجلّؾ ـام يِزم،  وٕمه

ِّٜهلٚ رشأؾردٕٚ  ، ًٕٖل اهلل  ظروٝ فٌٔٚن مٚ ٕحـ ؾٔف، ٓ تًًْٚ أن ،  ٚفٜ مًتَ

 . تًٚػ إمتٚمٓٚ
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 !! افؼّقومّقياإلحوضي : تعـي افتدبرّيي اإلحوضي 

 فُقٕف حمٔىًٚ : جؾ جالفف  ىءافٌٚر: روقان اهلل ظِٔفؿٚل صدر ادتٖهلغ 

، (2)وادتٌر،  (1)افثٚبٝػ إؾًٌْٜ مًٔتف تًٚػ ،  ومقيحوضي ؿقّ إ، بجّٔع ادقجقدات 

ن يتهقر ذم أمـ ؽر ، وٓ يزال ، مل يزل ، ًٌٕٜ واحدة ،  (4)وادُٚين،  (3)وادجرد

 .(7) ...(6)وٓ ذم صٍتف (5)تٌر ودمّدد بقجف مـ افقجقه، ٓ ذم ذاتف، حَف 

، ـقان وذّرة مـ ذرات إ زمْٜإمُْٜ وفٔس جزء مـ إ :وؿٚل أيوًٚ 

وُمقط به ،  ٓ زموكقيو معّقي ؽر مؽوكقي،  (8)ٜ مًفهبقيتف افَدشّٔ احلؼ تًٚػ و ّٓ إ

ّٜٔ حوضي ؿقومقيإ  ومع ـّؾ ، مٚــ وادقاوع ؾٓق تًٚػ ذم مجٔع إ، (9)، ؽر ووً

ّٔد وٓ إحهٚر ... . وؿٚت وافًٚظٚتإ   ، مـ ؽر تَدر وٓ دمّزء وٓ تَ

 .، ؾٕٚتير ٓٚبتاممأظاله وبّٔٚنٚ ؿِٝ شٖٔيت هد ظٌٚرتف افؼيٍٜ 

                                                           

ّٕف خٚرٌج   (1) بف ، مًف ،  ظٚء افزمٚن ، حمٔطٌ ظـ و ـًٚمل افدهر ، ؾٓذ افًٚمل ثٚبٝ ، وادًْك : أ

 .، وافُالم هق افُالم ذم ظٚمل افنمد : ؾٓق حمٔط بًٚمل افدهر ، مًف ٓ ؾٔف ٓ ؾٔف 

 ؾ: وادُٚن افزمٚن افتهٚحٛ بغ ظٚمل أي هق ظٚمل افدٕٔٚ ، ادتجدد ادتٌّر   (2)
ٍ
ؾٔف ُّؾ رء

. وفٔس هذا حٚل ظٚمل افًٍؾ ، خٚرٌج مـ افَّقة إػ  مٌدء ومْتٓك ذم افزمٚنمتحّرك ، فف 

ّٜٔ : افدهر ِّف ؾًِ ًٚ بٚفزمٚن ، ـ  . ـقٕف حمٔى

ًٌّٓٚ بٚفٌدن افٍْس ـذا و، ـٚفًَؾ وافروح   (3)  .ؿٌؾ تِ

 ظٚمل ادُٚن ، هق ظٚمل احلدود وإبًٚد واجلٜٓ ، ؾُّؾ رء مُٚين ، فف حد وجٜٓ .  (4)

 .ل ... وإّٓ فزم أن تُقن ذاتف حماًل فِحقادث ، وهق حمٚ  (5)

ّٜٔ-ّٕن صٍٚتف   (6)  .ظغ ذاتف  ...  -احلََٔ

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.84:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: حمّد خقاجقي(   (7)

ّٜٔ: افقجقد ادحض   (8) ؼ . واهلقّيٜ اإلهل َّ اهلقّيٜ : مٚ بف يّتٚز ادقجقد ظـ ؽره ذم ظٚمل افتح

ّٜٔ : ؾألّّنٚ تّْزهٝ ظـ احلدود وإظدام . واإلٕٜٔ افكؾٜ. وأّمٚ ـقن اهلقّيٜ اإل ّٜٔ ؿدش  هل

 مـ افقوع أي ادُٚن  .   (9)
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 : افؼوئم بتدبر اخلؾقمعـى افؼّقوم 

ي  اْفَؼق ومُ هـ( ذم تًٍره : 283ؿٚل افتًسي )  افؼوئم ظذ خؾؼه احْلَ

ًٚ ، وأرزاؿٓؿ ، وأظامهلؿ ، بآجٚهلؿ ،  رء ؽّل ب ، ادجٚزي بٚإلحًٚن إحًٕٚ

 ًٚ ًٚ ، وبٚفًٔئٚت ؽٍرإ  .(1)... وبٚفٍْٚق وافٍُر وافٌدظٜ ظذاب

. وؿٚل  افَٚئؿ برزق مٚ خِؼ وحٍيف اْفَؼق ومُ هـ( : 310ي )ؿٚل افىز

 .(2)افَٚئؿ افدائؿ اْفَؼق ومُ  افوحٚك : 

ٔ قمُ : افىزي وذم مقوع آخر ؿٚل  ََ ّٔؿ بحٍظ ـّؾ :  اْف رء ورزؿف  افَ

ّٛ ،  وتدبره  .مـ تٌٔر وتٌديؾ وزيٚدة وَٕص، وتكيٍف ؾٔام صٚء وأح

ؿٚل، حدثْٚ أبق ظٚصؿ ؿٚل، حدثْٚ ظًٔك بـ ـام حدثْل حمّد بـ ظّرو 

احلل مّٔقن ؿٚل، حدثْٚ ابـ أيب ٕجٔح، ظـ جمٚهد ذم ؿقل اهلل جؾ ثْٚؤه:

 رء. ؿٚل: افَٚئؿ ظذ ـّؾ  افَٔقم

حدثْل ادثْك ؿٚل، حدثْٚ أبق حذيٍٜ ؿٚل، حدثْٚ صٌؾ، ظـ ابـ أيب و

 ٕجٔح، ظـ جمٚهد مثِف.

ٓقه إػ افَٔٚم افدائؿ  ،ُٕٚفمًْك ذفؽ: افَٔٚم ظذ م وؿٚل آخرون: ، ووجا

َ ...ام ٍٕك ظـ ًٍٕفافذي ٓ زواَل مًف وٓ إتَٚل، وأّن اهلل ظز وجؾ إّٕ  ، افتٌر 

وشٚئر ، وافتََْؾ مـ مُٚن إػ مُٚن، وحدوَث افتٌّدل افذي حيدث ذم أدمٔغ 

 .خَِف ؽرهؿ

                                                           

ّٜٔ ، بروت. .37تًٍر افتًسي)ت: حمّد افٌِدي (  :   (1)  دار افُتٛ افًِّ

 . افرشٚفٜ ، بروت. 389: 5تًٍر افىزي )ت: صٚـر(   (2)
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د وأوػ افتٖويِغ بٚفهقاب مٚ ؿٚفف جمٚهؿٚل أبق جًٍر افىزي : 

، رء افؼوئم بلمر ـّل : ف وافربٔع، وأّن ذفؽ وصٌػ مـ اهلل تًٚػ ذـره ًٍٕف بّٖٕ 

ؾالن  مـ ؿقل افًرب:،  وسؾه يف ؿدرتهوتدبره يف رزؿه وافدؾع ظـه، وـالَءته 

 .(1) ادتويل تدبَر أمرهوؿٚئؿ بٖمر هذه افٌِدة، يًْك بذفؽ: 

فزهٚن افَْٔٔل ، صٓد فف ا -ذم ًٍٕف–ؿِٝ : مٚ ذـره أخرون ، تٚم 

ّٔقم  ؿد ٓ يدّل ظِٔف : إذ ربام وافّْص افَىًل دون أدٕك ـالم ، فُـ فٍظ افَ

ّٕف  يُ   مل يقوع ذم أصؾ افقوع دٚ ذـروه .ّدظك أ

 ربام يَٚل : بّٖن افدوام ٓزم ؽر مٍٚرق فَِّٔقمّٜٔ ، وفف وجف وجٔففُـ 

 جدًا : فذفؽ مجع بْٔٓام افىزد ريض اهلل ظْف ؿٚل : 

 . (1)بتدبر اخلؾق وحػظفم، : افدائم افؼقوم  افؼّقوم

ؾًٔقل : افَٔقم وافَٔٚم مهٚ  قمافَّٔ ؿٚل صٔخ منٚخيْٚ افهدوق : و

وإصالحف ، وتقفٔٝ حٍيف ، إذا وفٔتف بًٍْؽ ،  ءمـ ؿّٝ بٚفق، وؾًٔٚل 

 . (3)ٚرقر وٓ ديّ وتَديره، وٕيره ؿقهلؿ: مٚ ؾٔٓٚ مـ ديّ 

 احلٚصؾ : 

   .، آكوً ؾآن، إجيودًا وأظدامًو، حدوثًو وبؼوءً ؼوئم بتدبر ـّل مو خؾقاف: افؼّقوم

  

                                                           

 وت.. افرشٚفٜ ، بر 158:  6تًٍر افىزي )ت: صٚـر(   (1)

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .234: 1تًٍر مجع اجلقامع   (2)

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .210افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (3)
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 إحوضي افتدبرأهل افسـّي يف  إمجوع

: أي مقاؾَٜ منٓقر أهؾ افًّْٜ دٚ ؿٚل أهؾ حيتٚج افًٌط ذم هذا افًْقان 

رشٚفٜ خّٚصٜ، ٓ تًًْٚ هْٔٓٚ، ، ، بؾ دظقى اإلمجٚع مْٓؿ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم 

ّٕام هل مًقيٜ حًٌْٚ اإلص ٚرة إػ أّن مًقّيٜ اهلل تًٚػ فألصٔٚء، وفُّؾ مٚ خِؼ ، إ

ًٚ وبًَٚء  ًٚ ، حدوث ًٚ ؾآن بٚفًِؿ واإلحٚضٜ وافَدرة ، إجيٚدًا وإظدام  .، إٓ

َوُهَق :  هـ( ذم تًٍره افٌِٚب775ؿٚل ظّر بـ ظّع افدمنَل )

ؿْ  ُُ ًَ  .(1)بؼدرته وشؾطوكه وظؾؿهيًْل:  َم

ّٜٔ ا ـَ مٚ  َوُهَو َمَعُؽمْ وؿقفف تًٚػ: هـ( : 542ٕٕدفز )ؿٚل ابـ ظى َأْي

ُْْتؿْ  ظذ هذا افتٖويؾ  أمجعً إمي. وهذه آيٜ بؼدرته وظؾؿه وإحوضتهمًْٚه  ـُ

ٚ خمرجٜ ظـ مًْك فٍيٓٚ ادًٓقد، ودخؾ ذم اإلمجٚع مـ يَقل بٖن ؾٔٓٚ، وأّّن 

 ِّ : مجًقا ظذ تٖويؾ هذه ؾَد أ: يٌٌْل أن يّر ويٗمـ بف وٓ يٍن ، ف ادنتٌف ـ

وتٖوهلؿ  .فٌٔٚن وجقب إخراجٓٚ ظـ طٚهرهٚ. ؿٚل شٍٔٚن افثقري: ظِّف مًُؿ

 .(2)هذه حجٜ ظِٔٓؿ ذم ؽرهٚ

، وٓ تٌٍؾ ظـ دظقى ؿِٝ : وهق ظغ مٚ ذـره افهٚدق ظِٔف افًالم 

ـّٛ اإلمجٚع   .، وشٖٔيت افتقؤح ٓ افًٌٔط ، : ؾٓق مـ ادر

ُْْتؿْ  َوُهَو َمَعُؽمْ  ل تًٚػ: ؿٚهـ( : 606وؿٚل افرازي ) ـُ ـَ مٚ  وؿٚل:   َأْي

ٌِْؾ اْفَقِريدِ  ـْ َح ِْٔف ِم ـُ َأْؿَرُب إَِف ْح َٕ ٓا ُهَق  وؿٚل:  (3)َو ٍٜ إِ ْجَقى َثاَلَث َٕ ـْ  قُن ِم ُُ َمٚ َي

ؿْ  ُٓ ًُ َٕك َرابِ َٓ َأْد ْؿ َو ُٓ ٓا ُهَق َشِٚدُش  إِ
ٍٜ
ًَ َٓ ََخْ  ....َو

                                                           

ّٜٔ ، بروت.455: 18افٌِٚب ذم ظِقم افُتٚب )ت: ظٚدل ادقجقد(   (1)  . دار افُتٛ افًِّ

ّٜٔ ، بروت. . 257: 5تًٍر ابـ ظىّٜٔ)ت: ظٌد افًالم حمّد(   (2)  دار افُتٛ افًِّ

 .16ق:   (3)
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واحلػظ  افتدبر:ويريدون بف مؽون بؽّل تًٚػ  فإّٕ : سؾؿون يؼوفونواد

 .(1)واحلراشي

 ادًِّقن ، منًٌر أو طٚهٌر بٚإلمجٚع .: ؿِٝ : ؿقفف 

ـَ مٚ : ذم تًٍره  هـ(741)ابـ جزي افٌُِلوؿٚل  ْؿ َأْي ُُ ًَ َوُهَق َم

ُْْتؿْ  ظذ تٖويؾ  أمجع افعؾامء. بعؾؿه وإحوضتهف حٚرض مع ـؾ أحد إّٔ : يًْل  ـُ

 . (2)بذفؽ هذه أيٜ

 ؿِٝ : وهق سيٌح ذم اإلمجٚع .

ّٔٚن إٕدفز ) ُْْتؿْ هـ(: 745وؿٚل أبق ح ـُ ـَ مٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ : أي  َوُهَق َم

بٚفًِؿ وافَدرة. ؿٚل افثقري: ادًْك ظِّف مًُؿ، وهذه آيٜ أمجًٝ إمٜ ظذ 

ذ هذا افتٖويؾ ؾٔٓٚ، وأّنٚ ٓ حتّؾ ظذ طٚهرهٚ مـ ادًٜٔ بٚفذات، وهل حجٜ ظ

 .(3)مـ مْع افتٖويؾ ذم ؽرهٚ ممٚ جيرى جمراهٚ مـ اشتحٚفٜ احلّؾ ظذ طٚهرهٚ

ؿْ هـ(: 685افٌٔوٚوي)اإلمٚم وؿٚل  ُُ ًَ ظؾؿه ٓ يٍْؽ  َوُهَق َم

 .(4)وؿدرته ظـؽم بحول

ُؿ َمٚ ذِم  هـ( : 471ؿٚل ظٌد افَٚهر ، أبق بُر اجلرجٚين ) َِ ًْ َأمَلْ َتَر َأنا اهللاَ َي

اَمَوا ًا ٓا ُهَق اف ٍٜ إِ ًَ َٓ ََخْ ْؿ َو ُٓ ًُ ٓا ُهَق َرابِ  إِ
ٍٜ َْٕجَقى َثاَلَث ـْ  قُن ِم ُُ َْرِض َمٚ َي ْٕ ِت َوَمٚ ذِم ا

ٓا  َثَر إِ ـْ َٓ َأ ـْ َذفَِؽ َو َٕك ِم َٓ َأْد ْؿ َو ُٓ   .مـ جمٚز افُالم  (5) ُهَو َمَعُفمْ َشِٚدُش

                                                           

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت.262: 5تًٍر افرازي   (1)

 . ذـٜ دار إرؿؿ ، بروت.343: 2تًٍر ابـ جزي )ت: د. اخلٚفدي(   (2)

ّٔٚن)ت: صدؿل مجٔؾ(    (3)  . دار افٍُر ، بروت .101: 10تًٍر ابـ ح

 . دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت.185: 5ي)ت: حمّد ادرظنع( تًٍر افٌٔوٚو  (4)

 . 7ادجٚدفٜ :   (5)
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ٓؿ مـ ؽر أن وتْٚجٔ، اشتحٚفٜ اجتامظٓؿ مـ ؽر أن جيّع : وحََٔتف 

اتصول  تعوػ ظن ـّل وواحد بًدهؿ، ، وواحد مًٓؿ ، يًّع، ؾٓق واحد ؿٌِٓؿ 

 اهـ. .(1)وإًَٚد وإحالل،  واكػصول

ؿْ وؿٚل ذم تًٍر ؿقفف تًٚػ :  ُُ ًَ ْْتُؿْ  َوُهَق َم ـُ ـَ َمٚ  هق مًْٚ أيْام :  (2) َأْي

 .(3)وٓ ارحتٚل، وٓ إتَٚل، )مجع حمّؾ(  مـ ؽر حِقل ذم ادحّٚل ، ـّْٚ 

ؿِٝ : مًقّيٜ اهلل تًٚػ فألصٔٚء ، هل ادّْزهٜ ظـ ـّؾ اتهٚل وممٚزجٜ ، 

 وإٍهٚل ومٌٚيْٜ .

ؿٚل أهؾ ادًٚين: : هـ( ذم تًٍره افقشٔط 468)افقاحدي اإلمٚم وؿٚل 

ؿْ يريد: ؿربٜ بٚفًِؿ، ـام ؿٚل:  ُٓ ًُ  إِٓ ُهَق َرابِ
ٍٜ َْٕجَقى َثالَث ـْ  قُن ِم ُُ : وؿٚل َمٚ َي

ؿْ  ُُ ًَ ُْْتؿْ  َوُهَق َم ـُ ـَ َمٚ   .(5)يريد: بٚفًِؿ (4) َأْي

ؿْ   :هـ( 489)وؿٚل افًًّٚين  ُٓ ًُ  إِٓ ُهَق َرابِ
ٍٜ َْٕجَقى َثالَث ـْ  قُن ِم ُُ  ...َمٚ َي

ٓا  َثَر إِ ـْ َٓ َأ  . (6) بوفعؾم وافؼدرة  ُهَو َمَعُفمْ َو

ًا ؿٚل افثًٌِل : ؿقفف تًٚػ :  َؼ اف َِ ِذي َخ ٍٚم ُهَق افا  َأيا
ِٜ َْرَض ذِم ِشتا ْٕ اَمَواِت َوا

 
ِ
اَمء ًا ـَ اف ٚ َوَمٚ َيِْْزُل ِم َٓ ُرُج ِمْْ َْرِض َوَمٚ خَيْ ْٕ ُٟ ذِم ا

ُؿ َمٚ َيِِ َِ ًْ ْرِش َي ًَ ُثؿا اْشَتَقى َظَذ اْف

 ٚ َٓ ُرُج ؾِٔ ًْ ُْْتؿْ  بوفعؾم وافؼدرة  َوُهَو َمَعُؽمْ َوَمٚ َي ـُ ـَ َمٚ   .(7) َأْي

                                                           

ِّٜ احلُّٜ ، بريىٕٚٔٚ .1603: 4درج افدرر )ت: أيٚد افَٔز(   (1)  . جم

 .4احلديد :   (2)

ِّٜ احلُّٜ ، بريىٕٚٔٚ .618: 2درج افدرر )ت: أيٚد افَٔز(   (3)  . جم

 .4احلديد :   (4)

ّٜٔ ، بروت. . 284: 1ًر افقشٔط )ت: ظٚدل ادقجقد( افتٍ  (5)  دار افُتٛ افًِّ

 . دار افقضـ ، افريٚض .386: 5تًٍر افًًّٚين )ت: يٚه إبراهٔؿ(   (6)

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. 231: 9تًٍر افثًٌِل)ت: ٕير افًٚظدي(   (7)
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 َوُهَو َمَعُؽمْ : ذم تًٍره فىٚئػ اإلصٚرات هـ( 465)ي وؿٚل افَنر

ـُْتمْ  ـُ  .(2) بوفعؾم وافؼدرة َأْيَن َمو 

ؿْ هـ(: 597وؿٚل ابـ اجلقزي ) ُُ ًَ  .(2) أي: بًِّف وؿدرتف  ...َوُهَق َم

إِنا اهللاَ َواِشٌع وؿقفف تًٚػ: : ذم تًٍره هـ( 606)افرازي اإلمٚم وؿٚل 

َْرِض ؿقفف: ٕير  (3)َظِِٔؿٌ  ْٕ اَمَواِت َوا ًا ـْ َأْؿَىِٚر اف ُذوا ِم ٍُ ُتْؿ َأْن َتْْ ًْ إِِن اْشَتَى

َِْىٚنٍ  ًُ ٓا بِ ُذوَن إِ ٍُ َٓ َتْْ ُذوا  ٍُ ْٕ ؾًذ هذا يُقن ادراد مْف شًٜ افًِؿ، وهق  (4)َؾٚ

ْْتُؿْ ٕير:  ـُ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ مٚ يُقن مـ ٕجقى ثالثٜ إٓ هق وؿقفف:  َوُهَق َم

ِْامً وؿقفف: ابًٓؿر ًٜ َوِظ  َرمْحَ
ٍ
ء ؾا َرْ ـُ  َٝ ًْ ْٚ َوِش ؾا  وؿقفف:  (5) َربا ـُ َوِشَع 

اًم  ِْ  ِظ
ٍ
ء َرْ

 .(7)وظِقه ظِٔف،  بعؾؿه وتدبره وإحوضته به، رء  ـّؾ  ظؿّ  (6)

ْتُؿْ :  هـ(710)وؿٚل افًٍْل ـُ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ بٚفًِؿ وافَدرة  َوُهَق َم

 ًٚ  .(8) وافرمحٜ خهقصًٚ وبٚفٍوؾ ، ظّقم

ؿْ وؿقفف هـ(: 850وؿٚل افْٔنٚبقري) ُُ ًَ  .(9)مًٜٔ افًِؿ وافَدرة َوُهَق َم

                                                           

 اهلٔئٜ ادكيٜ فُِتٚب. مك. .435:  3فىٚئػ اإلصٚرات )إبراهٔؿ بًٔقين(   (1)

 .  دار افُتٚب افًريب ، بروت.232: 4زاد ادًر)ت: ظٌد افرزاق مٓدي(   (2)

 .111البقرة :   (3)

 .33افرمحـ :   (4)

 .7ؽٚؾر :   (5)

 .98ضف :   (6)

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت.20: 4تًٍر افرازي   (7)

 . دار افُِؿ افىٔٛ ، بروت.433:  3( تًٍر افًٍْل)ت: يقشػ بديقي  (8)

 . دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت.253: 6تًٍر افْٔنٚبقري)ت: زـريٚ ظّرات(    (9)
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 هو معؽم أيـام ــتمتػسر ؿوفه تعوػ : 

، ٜ افؼيٍٜ ، بًد مٚ ؿدمْٚه إًٍٓٚ ٕحًٛ أّن تًٍر هذه أي :َٕقل فِتٖـٔد 

ًٚ جّدًا : ؾٚدًقّيٜ هْٔٓٚ : ٓ تًْل مًقّيٜ ا ّٔ ٚ فذات ، وإّٓ فزم إمّ أوحك جِ

 ، وإّمٚ افتحّٔز واحلد ، وـالمهٚ حمٚل .احلِقل

بؾ مًقّيٜ افًِؿ وافتدبر واإلحٚضٜ وافَدرة ، وفؽ أن تقجز ذفؽ 

افٍريَغ ، بؾ ادظقا ؾٔف ، ـام ؿٚل ؽر واحد مـ جٓٚبذة  ادعّقي افؼّقومّقيؾتَقل : 

 .اإلمجٚع ـام بٚن 

وٓ ر ء ؽره ،  معقي ؿقومقي، ادذـقرة هذه ادًٜٔ ؿٚل صدر ادتٖهلغ : 

 .(1)...ؾِف مٌدأ ، رء ؽره  اذ ـّؾ  :صٔٚءفأل قمًٚ ؿّٔ 

ًٚ ؾآن. هو اددّبر دو خؾق:  افؼّقومو ًٚ وبًَٚء ، إٓ ًٚ ، حدوث  ، إجيٚدًا وإظدام

 ....، مٚصئٝ ؾًّز .  افؼوئم بتدبر مو خؾقأو : 

ّٜٔ إٕدفز ) ـَ مٚ ٚػ: وؿقفف تًهـ( : 542ؿٚل ابـ ظى ْؿ َأْي ُُ ًَ َوُهَق َم

ُْْتؿْ   .(2)مًْٚه بَدرتف وظِّف وإحٚضتف ـُ

  يًْك بَدرتف وشِىٕٚف وظِّف َوُهقَ هـ( : 728وؿٚل ابـ تّٜٔٔ)

ُْتؿْ  ـُ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ  .(3)َم

ّٔدًا .  ؾٚحٍظ هذا ج

 

                                                           

 رهُْل، إيران.ؾ. مٗشًٜ مىٚفًٚت 166: 3ذح أصقل افُٚذم)ت: حمّد خقاجقي( (1)

ّٜٔ )ت: ظٌد افًالم صٚذم(   (2) ّٜٔ ، بروت.257: 5تًٍر ابـ ظى  . افُتٛ افًِّ

 . ادُتٛ اإلشالمل ، بروت. 128ذح حديٞ افْزول:   (3)
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 اإلمجوع ادرـى ٓ افبسقط

وخقارج وحتك ٜ ومًتزفوذفؽ ّٕن ؿٚضٌٜ ادًِّغ ، صًٜٔ وشّْٜ 

ّٜٔ ، ظذ أّن اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن  ّٜٔ ، بؾ حّتك اجلّٓ ، ، وذم ـّؾ رء افقهٚب

ـّٛ-بًِّف وتدبره وؿٔقمّٔتف..، وهذا إمجٚع  : إذ اجلّٔع يٗمـ ٓ ـالم ؾٔف  -مر

ّٔقم هلٚ شقاه ، جّؾ ذم ظالهويًتَد أّن اهلل تًٚػ هق مدّبر إصٔٚء ،   .. ٓ ؿ

 مذهٌغ رئًٔٔغ :ظذ  -ظدا هذا-فُـ اختٍِقا 

 .ادذهى إّول : ادعّطؾي

افقاحد إحد صٍٚت )=ظّىِقا(  قإٍمجٚظٚت مـ إصٚظرة ، وهؿ 

افُثرة ذم امتْٚع وافذي دظٚهؿ إػ ذفؽ صٌٜٓ احلََّٜٔٔ افثٚبتٜ بّْص افَرآن ، 

 : صٍٚت مثؾ افًِؿ ، وافَدرة ، -وافٍِظ يل–: ؿٚفقا  شٌحٕٚفذاتف افًٌٔىٜ 

ًٚ ومًْك : ؾٓل ـثرة ، يّتْع إثٌٚهتٚ هلل  واحلٔٚة ، وافًّع ، وافٌك ، متٌٚيرة فٍي

 .، وهق حمٚل تًٚػ : وإّٓ فزمٝ افُثرة ذم ذاتف افكؾٜ افًٌٔىٜ 

ؿٚفقا: هل جمٚز ، ، ذم افَرآن فقرودهٚ ّدٚ مل يًًٓؿ إُٕٚر افهٍٚت: فُـ 

ّٜٔ : إذ ٓ حََٜٔ  جمٚزّيٜ  أّمٚ افهٍٚت ؾتّٖوفقهٚ بّّٖنٚو، ٓ وجقد إّٓ فِذات اإلهل

ٜ صٍٚت تْقب ظـ افهٍٚت  ّّ ّٜٔ : إذ فٔس ث ّٕام ذات ٓ ؽر، احلََٔ  .وإ

وؿد تَقل : أفٔس هذا ؿريٛ مـ ظَٔدة أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم أّن 

ِّٜ يَقفقن : ذاتف تْقب ظـ صٍٚتف ، واجلّٔع  صٍٚتف احلََّٜٔٔ ظغ ذاتف : إذ ادًى

 ٜ بًٔىٜ شٌحٕٚف ؟!!!يَقل : ذاتف سؾ

، مٚ ، وجمٚزّيتٓٚ ؿِْٚ : ـاّل ، ؾَِد ترّتٛ ظذ ظَٔدهتؿ ذم ٍٕل افهٍٚت 

 ًٚ  .: ـٚحلِقل وآحتٚد  هق ممتْع ذات
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َفوَدِة ـام ذم ؿقفف : ، افًِق ٚت ومـ هذه افهٍٚت صٍ ُ اْفَغْقِى َوافشَّ َظومِل

ًَ  اْفَعِع  َوُهَق : و (1)اْدَُتَعولِ اْفَؽبُِر  َؽ : و (2)ئِؿُ اْف ٌِِّح اْشَؿ َربِّ َْظَذ َش ْٕ  (3) ا

ؾألّّنؿ ؾّٓقا مـ افًِق ، جٜٓ افٍقق ، أي : بْٔقٕٜ ادُٚن واجلٜٓ وافتحّٔز 

ّٜٔ ،  ، وهذا حمٚل ، ومل يٍّٓقا بْٔقٕٜ افذات وافهٍٜوافٍرجٜ ـام ذـر أهؾ وافًِ

هٚ وظّىِقهٚ ، ، ٍٕقافٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ، وشٖٔيت افتٍهٔؾ ذم افٍهؾ افثٚفٞ 

 وذـروا أّّنٚ جمٚز ..

ًٚ ، ـام هق ظْد  ، ؿدمٚء اجلّّٜٓٔ ؾّاّم ترّتٛ ظذ ذفؽ ، ممّٚ هق ممتْع ذات

 ـّل رءٍ بذاته يف اهلل تًٚػ  ؿٚفقا : إنّ ،  .(5): ـٚدريز (4)أتٌٚع اجلٓؿ بـ صٍقان

 َٜٔ!!.: إذ افًِق جمٚز فٔس بحَوافًٔٚذ بٚهلل ، حتك ذم ادرحٚض ـّؾ مُٚن وذم 

ّٕف مّٗول بٌْٔقٕٜ افذات  ؿِْٚ : شٖٔيت أّن افًِق جمٚز ، فُـ مل يٍّٓقا أ

مـ أهؾ افٌَِٜ ، ٓ ٓؿ أحد ًفذفؽ مل يتٚبّهٍٜ ، ٓ بْٔقٕٜ ادُٚن واجلٜٓ : واف

 ّٜٔ  .ظِّقًا ـٌرًا ذـروا ، تًٚػ اهلل ظاّم شّْٜ وٓ صًٜٔ وٓ خقارج وٓ وهٚب

 في !!ادشبّ ادثبتي ادذهى افثوين : 

ٌّٓق: وهؿ ، بام  ه بّخِقؿٚتفمـ أثٌٝ فِخٚفؼ تًٚػ صٍٚت ادخِقق ، ؾن

 .وافًزفٜ وافٍرجٜ احلّد واجلٜٓأثٌتقا فف إيـ  ؿأّّن ومـ ذفؽ  ،هق ممتْع بذاتف

 :رّد ادريزهـ( ذم 280ؿٚل ظثامن بـ شًٔد افدرامل )

                                                           

 .9شقرة ارظد:   (1)

 .255شقرة افٌَرة:   (2)

 .1شقرة إظذ :   (3)

 هـ(  .130اجلٓؿ بـ صٍقان افسمذي )  (4)

ًٚ ، مـ 218بؼ بـ ؽٔٚث ادريز )  (5) ًٚ متُِاًم بٚرظ ًٚ ، وـٚن ؾَٔٓ هـ( ، ـٚن أبقه هيقدّي

 ؾ )=ٍٕٚة افهٍٚت( ذم هذه إّمٜ .زظامء افتًىٔ



 
 
 
 
 
 

 

 39       ...............................................     افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

د ـذبٝ ، ؾَه وبغ خؾؼهوٓ بػرجي بقـ، ؽر بوئن بوظتزالٚ ؿقفؽ: وأمّ 

 بػرجي ، ؾوق ظرصه، ظـ شقاء افًٌٔؾ، بؾ هق بٚئـ مـ خَِف ،  ؾٔف ووِِٝ

ؾٔام بْٔف وبغ خَِف ذم إرض، وهق يًِؿ مـ ؾقق ، وافًّقات افًٌع ، ـيبقّ 

 .(1) ظرصف مٚ هؿ ظٚمِقن، ٓ خيٍك ظِٔف مْٓؿ خٚؾٜٔ

 ًٚ َٝ : ادريز ذم ردّ وؿٚل افدارمل أيو بّذهٛ ـٌر  أيوًٚ  وسح

ٚ ٓ َٕقل بٕٚئْٜ ؾّٕ٘  !.مـ ؿقل اجلّٜٓٔ ؾَِٝ: إذا ؿٚفقا فْٚ: أيـ اهلل؟ ،ؾٚحش 

 ؿٔؾ: ظذ افًرش وذم افًامء. !.بحِقل ادُٚن، إذ ؿٔؾ: أيـ هق؟

افًرش  ء اهلل ظذاؾَٔٚل فؽ، أهيٚ ادًٚرض: مٚ أبَٔٝ ؽٚيٜ ذم ٍٕل اشتق

افًامء بٕٚئْٜ، ف ظذ افًرش وذم إذ ؿِٝ: ٓ َٕقل: إّٕ ، واشتقائف إػ افًامء 

ام يًٌد ؽر اهلل، ويَهد إهلف ؾقق ظرصف، ؾقق شّقاتف، ؾّٕ٘  ومـ مل يًرف أنّ 

ـٚن ـًٚبد ، ومـ ؿهد بًٌٚدتف إػ إفف ذم إرض ، بًٌٚدتف إػ إفف ذم إرض 

ذِي  : وإوثٚن ذم إرض، ـام ؿٚل جلزيؾ ، افرمحـ ظذ افًرش  وثـ: ٕنّ 

رْ  ًَ ٍة ِظَْْد ِذي اْف دفقل ظذ افبقـوكي ؾٍل ؿقفف  (2) ( ُمَىٍٚع َثؿا َأِمغٍ 20ِش َمٍُِغ )ُؿقا

 .ٓ هوهـو يف افؽـف وادراحقض ـام ادظقتم َثؿا  بَقفف:  واحلد

ف ؾقق ظرصف، إّٔ ، بف  وتَرّ ، ـ اهلل تًٚػ أبٔٝ أهيٚ ادًٚرض أن تٗيّ  وإنْ 

قات اهلل ظِٔف وشالمف ، إذ رشقفف ؤٌٕف صِـهؾال ضر ظذ من أيّ دون مٚ شقاه، 

ٚ أظتَٓٚ ؾّّ٘ن »ؿٚفٝ: ذم افًامء ؿٚل:  !.ؾَٚل فألمٜ افًقداء: أيـ اهلل؟ .فَْ ؿد أيّ 

 .(3) ف ذم افًامءف رشقل اهلل وخِِٔف إبراهٔؿ إّٔ ـَْوـذفؽ أيا  شمٗمْٜ

                                                           

 . مُتٌٜ افرصد ، افريٚض.441: 1َٕض افدارمل ظذ ادريز)ت: رصٔد إدًل(   (1)

 .20افتُقير :   (2)

 . مُتٌٜ افرصد ، افريٚض.489: 1َٕض افدارمل ظذ ادريز)ت: رصٔد إدًل(   (3)
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ًٚ -ؿِٝ : أمجع اجلّٔع  ٌّ ًٚ مرـ رء، وذم ـّؾ  أّن اهلل تًٚػ ذم ـّؾ  -إمجٚظ

تف وتدبره ، فُـ ؿٚل اجلّٜٓٔ : إّن اهلل تًٚػ بذاتف ذم بًِّف وإحٚض، مُٚن 

، بؾ افتجّزء إصٔٚء ، وبىالٕف أووح مـ أن خيٍك ، وإّٓ فزم احلقايٜ واحلِقل 

 ، ومهٚ ممتًْٚن . وافتَّدر ، وشٖٔيت بّٔٚنام 

وؿٚل أهؾ اجلٜٓ وإيـ ـام هق سيح افدارمل : إّن اهلل تًٚػ ، فف أيـ ، 

 .بْٔف وبْٔٓؿ ؾرجٜ وحدّ ، ذم جٜٓ افٍقق دون افتحٝ، خَِف وهق بٚئـ ظـ 

ًٚ مـ شٚبَف : ٓمتْٚع أن يُقن ف ًٚ بٚضؾ ، بؾ أصّد بىالٕ ِذات وهق أيو

أيـ ، أو جٜٓ ، أو حد : فِخِػ ادحٚل ، وفِزوم  ،ٜادحوإحدّيٜ افًٌٔىٜ 

ًٔىٜ افسـٔٛ ذم ذات اهلل تًٚػ بغ افقجقد وافًدم ، وهذا خِػ ـقن افذات ب

 ـام جزم افزهٚن ، ٕٚهٔؽ ظـ افٌٔٚن .، ٓ حّد هلٚ ، مـ ـّؾ جٜٓ 

 ِٝ ٍّ وهذه افرشٚفٜ ، خالل مٚ تقاتر ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ، تُ

ًٚ ، افرد هذيـ ادذهٌغ افٌٚضِغ افًَّٔغ .  وّْ

أّن مًْك ، وؿد مٙ بًوف ، وشٖٔيت ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم 

ّٕف شٌحٕٚف ذم افًامء ، فٔس اجلٜٓ وإيـ اشتًالء اهلل تًٚػ  ظذ افًرش ، وأ

، ـام هق وافيٓقر ظذ افٌر واهلّْٜٔ وبْٔقٕٜ افًزفٜ ، بؾ بًّْك ارتٍٚع افنٖن 

قا ؿقفف تًٚػ :  ُٕ َز َٓ حَتْ ُْقا َو َٓ هَتِ َْظَؾْونَ َو ْٕ ِمِْغَ  َوَأْكُتُم ا ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ . وؿقفف تًٚػ (1)إِْن 

ِؿ َؾاَل هَتِ :  ِْ ًا َِْقنَ ُْقا َوَتْدُظقا إَِػ اف َْظ ْٕ ُتُؿ ا ْٕ ؿْ  َوَأ ُُ ًَ وؿقفف تًٚػ دقشك :  .(2)َواهللاُ َم

                                                           

 .139آل ظّران :   (1)

 .139آل ظّران :   (2)
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ًٜ ُمقَشك ) ٍَ ِف ِخٔ ًِ ٍْ َٕ َْٖوَجَس ذِم  ٕاَؽ 67َؾ َٓ ََتَْػ إِ  َْٚ ِْ َْظَذ ( ُؿ ْٕ ًَ ا وشٖٔيت  .(1) َأْك

 هذا ادًْك ذم ؾهؾ مًتَّؾ.

فُـ ـٕٚٝ رشٚفٜ خّٚصٜ ٓ تٍل بٚفٌرض ،  إذفٔس ؽروْٚ افرد ظِٔٓام ، 

: دًرؾٜ مذهٛ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم  رضورّيٜاإلصٚرة اإلدٚحٜ ٓزمٜ ، و

ـّ ظِٔؽ .مـ اإلمجٚظغ ادرـٛ وافًٌٔط ؾٔام ٕحـ ؾٔف   ، ؾال خيتِى

 

  

                                                           

 .68ضف :   (1)
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 اثبوت اجلفي يف ـالم ابن تقؿقي

ٚين ادنٓقر، وؿٚل احلٚؾظ أيب ًٕٔؿ إصٌٓؿٚل ابـ تّٜٔٔ ذم افدرء : 

صٚحٛ افتهٕٚٔػ ادنٓقرة ـحِٜٔ إوفٔٚء وؽرهٚ ذم ظَٔدتف ادنٓقرة ظْف: 

)ضريَتْٚ ضريَٜ ادتًٌغ فُِتٚب وافًْٜ وإمجٚع شِػ إمٜ، ؾام اظتَدوه 

 اظتَدٕٚه.

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم  ؾام اظتَدوه أن إحٚديٞ افتل تثٌٝ ظـ افٌّْل 

ن هبٚ ويثٌتقّنٚ، مـ ؽر تُٔٔػ وٓ متثٔؾ وٓ افًرش، واشتقاء اهلل ظِٔف يَقفق

ـٌ  وأنّ ، تنٌٔف  ؾٔٓؿ، وٓ يّتزج  ظـ خَِف، واخلِؼ بٚئْقن مْف، ٓ حيّؾ  اهلل بٚئ

 .(1) (من دون أرضه، ذم شامواتف ، ظذ ظرصف  وهو مستوهبؿ، 

 . دون أرضه...، ظذ ظرصف وهو مستوؿِٝ : ؿقل ابـ تّٜٔٔ : 

ًٚ : ؾسيٌح ذم اجلٜٓ وافٌْٔقٕٜ  ًٖ ؾٚحن ؿقل افٌّْل ًّْك ، وؿد أخىٖ خى

ّٕؽ إٔٝ مًٌٛ إشٌٚب ،  (2)شوأكً افبوضن ؾؾقس دوكك رء: »ظِٔف افًالم   أ

ّٕؽ ظغ  ًٚ ؾأل ّٔقمٔتؽ وتدبرك مُٚن : وأيو ظغ افُامل : ؾّحٚل أن خيِق مـ ؿ

 افُامل ، ؾّحٚل أن حيقيؽ مُٚن : إذ ادُٚن ظغ افَّْص.

  

                                                           

 . جٚمًٜ ابـ شًقد ، افًًقدّيٜ.252: 6درء افتًٚرض )ت: حمّد رصٚد(   (1)

(: 492: 3شٖٔيت َترجيف ، وؿد أؿّر ابـ تّٜٔٔ بهّحٜ احلديٞ )ذم ـتٚبف اجلقاب افهحٔح  (2)

إٔٝ إول ؾِٔس ؿٌِؽ »ـام ثٌٝ ذم افهحٔح ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٔف ؿٚل: ؿٚل :  

وأكً افبوضن ؾؾقس وإٔٝ افيٚهر ؾِٔس ؾقؿؽ رء، ، ِٔس بًدك رءرء، وإٔٝ أخر ؾ

 .شدوكك رء
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 صػي ذات !!! دؾع إصؽول : افعؾم

: دؾًْٚ هذا اإلصُٚل ؾٔام شٌؼ ، فُـ ٓ بٖس بٚفٌٔٚن جلالفٜ مٚ ٕحـ ؾٔف 

افًِؿ صٍٜ ذات ، وهل ظغ ذات اهلل شٌحٕٚف ، ودظقى أّن  اإلصُٚل يَقل :

 .، وهذا حمٚل ذم ـّؾ مُٚن بًِّف ، يًْل بذاتف داخٌؾ اهلل 

ّٔقموجقابف : أّن ادَهقد بٚفًِؿ هْٔٓٚ ظِؿ افًٍؾ   افتَدير : أي ّٜٔ وافَ

، وافٍرق ظغ افذات ، افذي هق ، ٓ ظِؿ افذات إحدّيٜ افتدبر ووافَوٚء 

اإلمجٚيل إزيل : هق ظِؿ اهلل تًٚػ يًْل ؾٔام يًْل ، بْٔٓام أّن ظِؿ افذات

بٕٚصٔٚء بًد افتٍهٔع ٓق ظِّف ؾٚ ظِؿ افتدبر بٕٚصٔٚء ؿٌؾ خَِٓٚ ، وأمّ 

 .، شٌحٕٚف وتًٚػ خَِٓٚ

 تتقمّهـ أّن افًِؿ اإلمجٚيل أدٕك رتٌٜ مـ افتٍهٔع : رضورة أّن افًِؿ وٓ

بام ـٚن ومٚ يُقن ،  افًٌٔطاإلمجٚيل ظْد أربٚب احلُّٜ ادتًٚفٜٔ ، هق ظِؿ اهلل 

: أي إؿدس افذات و، إذف افٌْك رتٌٜ ذم ، ومٚ فق ـٚن ـٔػ شُٔقن 

 وهق ظغ افذات. ٕظدام ،ظـ احلدود وافَْٚئص وامًِقمف ، ه ْزّ افًِؿ ، اد

فٍَر : أي اأّمٚ ظِّف افتٍهٔع شٌحٕٚف ، ؾٓق ذم مرتٌٜ اخلِؼ وافًٍؾ

 احلدود وإظدام وافُثرة.بًد اخلِؼ،  ظروٝ ظِٔفذي افافًِؿ أي واإلجيٚد، 

  ذم افَرآن ؟!!.وافُثرة ًِؿ افتٍهٔؾ مثالً فؾ٘ن ؿِٝ : أيـ ٕجد 

ٚ َوَمٚ َج  ؿِْٚ : ذم مثؾ ؿقفف تًٚػ :  َٓ ْٔ َِ َٝ َظ ْْ ـُ تِل  َٜ افا َِ ٌْ
َِ َْٚ اْف ِْ َّٓ فِـَْعَؾمَ ًَ  إِ

ْٔفِ  ٌَ
َِ ُٛ َظَذ َظ

ِِ ََ ـْ َيْْ ُشقَل مِما ـْ َيتاٌُِع افرا ْؿ وؿٚل تًٚػ :  . (1) َم ُُ ٕا َق ُِ ٌْ َحتَّى َوَفَْ

ـَ  َكْعَؾمَ  ٚبِِري ْؿ َوافها ُُ ـَ ِمْْ   .(1) اْدَُجِٚهِدي

                                                           

 .143افٌَرة :   (1)
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وأظذ وأتؿ وأرؾع ، أذف مـ افتٍهٔع  ظِؿ اهلل اإلمجٚيلافزبدة : 

ًٚ بٚفذات ، بؾ : ـقٕف وأـّؾ  َ ِّ بًٔط مـ ـّؾ جٜٓ ، ظغ افذات : أي هق متً

 .ظـ احلدود وافَْٚئص وإظدام  ًٚ مّْزه

ِّؼ بٚفيٓقر اخلٚرجل وافتحَؼ  أّمٚ ظِؿ اهلل افتٍهٔع ، ؾٓق ظِؿ اهلل ادتً

 .ٌٌع فف  ، صًٌٚع مـ صًّف ، ؾتًّغ ـقٕف رصحٜ مـ اإلمجٚيل، تافًْٔل 

ِّٜ افتّٚمٜ أذف اإلمجٚيل رضورة أّن  ِّٜ وجقد افثٚين ، وٓ ارتٔٚب أّن افً ظ

 .مـ ادًِقل مـ ـّؾ جٜٓ 

وحُك ابـ ظٌد افز وؽره إمجٚع هـ( : 795ؿٚل ابـ رجٛ احلٌْع )

ـُ ؿقفف:  افًِامء مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ذم تٖويؾ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ  أنّ  ُْْتؿْ َوُهَق َم

 ف تًٚػ بذاتف ذم ـؾ مُٚن.هذا ؿهدوا بف رد ؿقل مـ ؿٚل: إّٕ  وـّؾ  ادراد ظِّف.

 ظِؿ اهلل صٍٜ مٚ ؿٚفف هٗٓء إئّٜ خىٖ، ٕنّ  وزظؿ بًض مـ حتذفؼ أنّ 

هبؿ،  ٓ تٍٚرق ذاتف، وهذا شقء طـ مْف بٖئّٜ اإلشالم: ؾّ٘نؿ مل يريدوا مٚ طْف

ِّ ام أرادوا أن ظِؿ اهلل متوإّٕ  صٍٜ  ؾٍٔٓٚ مًِقمٚتف، ٓ: ٓٚ ًِؼ بام ذم إمُْٜ ـ

رء  وشع ـؾذاتف، ـام وؿًٝ اإلصٚرة ذم افَرآن إػ ذفؽ بَقفف تًٚػ: 

ِْامً ، وؿقفف: ظِام ًٜ َوِظ  َرمْحَ
ٍ
ء ؾا َرْ ـُ  َٝ ًْ ْٚ َوِش  .(2) َربا

خٍِط صحٔحٜ ، فُّْٓٚ ٓ َتِق مـ  -ذم اجلِّٜ–ؿِٝ : ظٌٚرتف أظاله 

ّْٔٚ ادَهقد أظاله ، ـام ورد ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم .  شذاجٜ ،و  وؿد ب

  

                                                                                                                             

 .31:  شقرة حمّد   (1)

 . دار افًٚصّٜ ، افًًقدّيٜ .140: 1تًٍر ابـ رجٛ )ت: ضٚرق ظقض اهلل(   (2)
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 ظؾم افتؼدير وافتدبر ظذ أربعي مراتى  

 ّٜٔ ّٔقم يِزم افتٌْٔف ، وشٖٔيت مزيد بٔٚن ذم افٍهؾ إخر ، أّن ظِؿ افَ

أربًٜ مراتٛ وجقدّيٜ هل ظذ أربًٜ أؿًٚم ، وافتدبر ، أو افَوٚء وافتَدير ، 

ّٜٔ أو ظذ مٚ جٚء ذم افْهقص ، أـثر ، ترّصحٝ ظـ ظِؿ افذات إحدّيٜ  ضقف

  ..، ٕذـرهٚ هْٔٓٚ إصٚرًة ؾَط وٓ يًًْٚ هدهٚ أن 

افًرش: إذ افًرش ـام مٙ ذم هق : ، و ظؾم ظومل ادشقئيادرتبي إوػ : 

، بًٔط إمجٚيل افهحٚح ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم هق : افًِؿ . وهق ظِؿ 

ِّٜ إجيٚد إصٔٚء : ؾَِد ؿٙ اهلل تًٚػ أن يُقن  -ٖمر اهلل تًٚػب–بؾ هق  حَِٜ ظ

 .وبغ ظٚمل اخلِؼ ، وؾٔف ٌٕص صحٔح شٖٔيت ف شٌحٕٚف افقصؾ بْٔ

: أي تَدير تدبر  ظِؿ افتَدير، وهق  ظؾم ظومل افؼؾمادرتبي افثوكقي : 

 ب.ادقجقدات وظّٚمٜ ادخِقؿٚت ، وهذا افًِؿ بًٔط ، وهق أّم افُتٚ

 ، وؾٔف ادحق واإلثٌٚت. مل افؼضوءوظ، وهو افؾوحظومل ظؾم ادرتبي افثوفثي : 

 ، هق ظٚمل اخلِؼ افدٕٔقي . ظؾم احلّس وافعقونادرتبي افرابعي : 

ّٕام ؿِْٚ : هق ظِؿ : ّٕن وجقد إصٔٚء ذم مرتٌٜ افَدر افَوٚء صقر  وإ

ّٜٔ جمّردة  ، أّمٚ ذم مرتٌٜ افًٔٚن ، ؾٓل ؿ ، ٓ تْٚذم ـثرهتٚ بًٚضٜ ذات ظٚمل افَِظِّ

ظغ تِؽ افهقر فُـ ضرأت ظِٔٓٚ احلدود وافَْٚئص وإظدام وإجًٚم 

َٓ َحبٍَّي يِف وافزمٚن وادُٚن ، بًد أن ـٕٚٝ جمّرة مـ ـّؾ ذفؽ : ؿٚل تًٚػ :  َو

َّٓ يِف ـَِتوٍب ُمبِغٍ  َٓ َيوبٍِس إِ َٓ َرْضٍى َو َْرِض َو ْٕ  ..  ُطُؾاَمِت ا

ٜ افُالم ٖيت توش ّّ  ..ذم افٍهؾ إخر تت
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 صحقح هشوم بن احلؽم 

   دّبرادعبود اد: اإلفه 

ظـ ، ظـ ابـ أيب ظّر ، ظـ أبٔف ، ظع بـ إبراهٔؿ روى افُِْٔل ظـ 

 !.!ذم افَرآن آيٜ هل ؿقفْٚ إنّ : ؿٚل أبق صٚـر افديهٚين : ؿٚل ، هنٚم بـ احلُؿ 

 ؟!!.مٚ هل: ؿِٝ 

ِذي َوُهَق ا : ؾَٚل  َْرِض إَِفهٌ فا ْٕ اَمِء إَِفٌه َويِف ا ِِٔؿُ  يِف افسَّ ًَ ُٔؿ اْف
 ؟!!. َوُهَق احْلَُِ

ؾِؿ أدر بام أجٌٔف ؾحججٝ ؾخزت أبٚ ظٌد اهلل ظِٔف :  ؿٚل هنٚم 

 .افًالم

 :ؾَؾ فف، إذا رجًٝ إفٔف ، هذا ـالم زٕديؼ خٌٔٞ »ظِٔف افًالم : ؾَٚل 

: ف يَقل ؾّٕ٘ : مٚ اشّؽ بٚفٌكة  :ؾَؾ فف.  ؾالن :ف يَقلؾّٕ٘ : مٚ اشّؽ بٚفُقؾٜ 

ِذي ـذفؽ اهلل ربْٚ : ؾَؾ  .ؾالن َْرِض إَِفهٌ َوُهَق افا ْٕ اَمِء إَِفٌه َويِف ا َوُهَق احْلَُُِٔؿ  يِف افسَّ

ِِٔؿُ  ًَ  ش.مؽون إفه ويف ـّل ، وذم افٍَٚر إفف ، ذم افٌحٚر إفف و (1) اْف

 .تفؾٖتٔٝ أبٚ صٚـر ؾٖخز، ؾَدمٝ هنٚم : ؿٚل 

 .(2)هذه َِٕٝ مـ احلجٚز: افديهٚين  ؾَٚل

حدثْٚ أيب رمحف ؿٚل : ذم ـتٚبف افتقحٔد ورواه صٔخ منٚخيْٚ افهدوق 

 . (3)بف مثِف بـ إبراهٔؿ اهلل، ؿٚل: حدثْٚ ظعّ 

ِّٜؿِٝ : إشْٚده صحٔح   .، رواتف أشٚضغ افٍرؿٜ ، وجٓٚبذة اد

                                                           

 .84افزخرف:   (1)

ّٜٔ، ضٓران. . بٚب أّن اهلل رء. دار129: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (2)  افُتٛ اإلشالم

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .133افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (3)
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يِف  د ؿقفف تًٚػ : ( يَهإّن ذم افَرآن آيٜؿِٝ : مَهقد افديهٚين : )

َْرِض إِفَهٌ  ْٕ اَمِء إَِفٌه َويِف ا ( أي هل ظَٔدتْٚ ، هل ؿقفْٚذـر أّّنٚ: )فَد وافسَّ

، يزدانقر اشّف : هق افّْ و، أحدمهٚ ذم افًامء ،  غهْٚك إهلظَٔدهتؿ : أّن مقجز و

 .أهرمـ ، اشّف : وأخر ذم إرض وهق افيِّٜ 

ًٚ روقان اهلل  تًٚػ ظِٔف ، ؾٌّغ فف اإلمٚم هذا هق مٚ أشُٝ هنٚم

 صِقات اهلل ظِٔف مٚ يِجؿ افديهٚين ..

ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ، تًٍر اإلفف ذم إخٌٚر ادًتزة وؿد ورد 

وهذا افتًٍر بٚدًٌقد ، أي هق ذم افًامء مًٌقد ، وذم إرض مًٌقد ، ذم أيٜ 

ٚه أهؾ افٌَِٜ بٚفٌَقل . وج َّ  بام مّر :ف افًالم فِديهٚين قاب ادًهقم ظِٔتِ

 .بام يْٚشٛ ظَِف ومْٓجف وديْفإلجلٚمف 

أي مًٌقد ، وهق ٓ ( مؽون إفه ويف ـّل : )ظِٔف افًالم وظذ هذا ؾَقفف

، ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ، وشٖٔيت مزيد ٕٔػ ٔح اتَّدم ذم افهحيْٚذم مٚ 

مُٚن، رٌء أو   خيِق مْفـّؾ إصٔٚء ، ٓذم أّن اهلل تًٚػ مقجقٌد ذم ـّؾ مُٚن و

، وفؽ أن تَقل ، ٓ بٚفذات وافًِؿ وافَدرة وافتدبر بٚإلحٚضٜ واإلذاف 

ِّؼ بذاتف افذي هق ظغ  بًِّف ادتًِؼ بًٍِف شٌحٕٚف، أي بّخِقؿٚتف ، ٓ ادتً

َِّٝ بًٍؾ اخلِؼ ، ذاتف ، وافُالم هق افُالم ذم افَدرة بام هل صٍٜ ؾًؾ  ٓ تً

َِّٜ بصٍٜ ذات   .ٚفذات: أي ظغ افذات متً

ّٜٔ افتدبرّيٜ ، مـ افِقازم  وافقجف ذم ظدم ادْٚؾٚة أّن اإلحٚضٜ افَّٔقم

 ّٜٔ ، شٌحٕٚف ، افقاحد إحد ، افٍرد افهّد احلََٔل احلّؼ  عبودفه ادفإلافذات

 . وإّٓ دٚ اشتحّؼ أن يُقن إفف
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ـْ تًٚػ : شٌحٕٚف وـام ؿٚل  ٌُُدوَن ِم ًْ ـَ َت ِذي ْؿ إِنا افا ُُ قَن َف ُُ ِِ ّْ َٓ َي ُدوِن اهللاِ 

ْزَق َواْظُبُدوُه َواْصُؽُروا َفُه إَِفْقِه ُتْرَجُعونَ  ِظـَْد اهللََِّؾوْبَتُغوا ِرْزًؿٚ   .(1) افرِّ

ـّؾ ذم و، مًٌقداً  بغ ـقٕف شٌحٕٚف ذم ـّؾ مُٚنأي : ، يدّل ظذ ادالزمٜ 

ًٚ ظـ إصٔٚء مدّبرًا ، مٚ مٙ  ظـ حمّد بـ ٚده صحٔح ب٘شْافُِْٔل سحي

  ... .بـ حمّد ظِٔف افًالم ؿٚل : ـتٌٝ إػ أيب احلًـ ظعّ ، ظًٔك 

واظؾم أّكه إذا ـون يف افسامء افدكقو ، ؾفو ـام هو  ...»ؾقؿع ظِٔف افًالم : 

 .(2) ظؾاًم وؿدرًة ومؾؽوً وإحوضيً 7  وإصقوء ـّؾفو فه شواءظذ افعرش ، 

َْرَض ذِم إِ ـام يدّل ظِٔف ؿقفف تًٚػ :  ْٕ اَمَواِت َوا ًا ََِؼ اف ِذي َخ ُؿ اهللاُ افا ُُ نا َربا

ٍٚم ُثؿا   َأيا
ِٜ َْمرَ ِشتا ْٕ ُر ا ُؿ اهللاُ  اْشَتَوى َظَذ اْفَعْرِش ُيَدبِّ ُُ ِد إِْذِِٕف َذفِ ًْ ـْ َب ٓا ِم ٍٔع إِ

ٍِ ـْ َص َمٚ ِم

ْؿ  ُُ ُرونَ َؾوْظُبُدوُه َرب  ـا  . (3)  َأَؾاَل َتَذ

ٍد َتَرْوَّنَٚ ُثؿا ًٚػ : وؿقفف ت َّ ْرِ َظ ٌَ اَمَواِت بِ ًا ِذي َرَؾَع اف اْشَتَوى َظَذ اهللاُ افا

ك  اْفَعْرشِ  ًّّ ًَ ََجٍؾ ُم
ِٕ ؾٌّ جَيِْري  ـُ َر  َّ ََ َس َواْف ّْ َر افنا َْمرَ َوَشخا ْٕ ُر ا  .(4) ُيَدبِّ

َْرَض وؿقفف تًٚػ :  ْٕ اَمَواِت َوا ًا ََِؼ اف ِذي َخ ٍٚم ُثؿا  اهللاُ افا  َأيا
ِٜ اَم ذِم ِشتا ُٓ َْْٔ َوَمٚ َب

ُروَن ) اْشَتَوى َظَذ اْفَعْرشِ  ـا ٍٔع َأَؾاَل َتَتَذ ٍِ َٓ َص ـْ َويِلٍّ َو ـْ ُدوِِٕف ِم ْؿ ِم ُُ َْمرَ ( 4َمٚ َف ْٕ ُر ا  ُيَدبِّ

َْرضِ  ْٕ اَمِء إَِػ ا  .(5) ِمَن افسَّ

                                                           

 . 17افًٌُْقت :   (1)

ّٜٔ، ضٓران.126: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (2)  . بٚب احلرـٜ وإٓتَٚل. دار افُتٛ اإلشالم

 .3يقٕس :   (3)

 . 2افرظد :   (4)

 .5افًجدة :   (5)
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ُُ ـام يدّل ظِٔف ؿقفف تًٚػ :  ََ َِ ِذي َخ َٙ َأَجاًل َوَأَجٌؾ ُهَق افا ـْ ضٍِغ ُثؿا َؿ ْؿ ِم

وَن ) ُتْؿ مَتَْسُ ْٕ ك ِظَْْدُه ُثؿا َأ ًّّ ًَ َْرضِ ( 2ُم ْٕ اَمَواِت َويِف ا ْؿ  َوُهَو اهللَُّ يِف افسَّ ـُ َُِؿ ِها ًْ َي

ٌُقنَ 
ًِ ُْ ُؿ َمٚ َت َِ ًْ ْؿ َوَي ـُ َر ْٓ  .(1) َوَج

َوُهَو اهلل يِف  :ذم تًٍره افٌِٚبهـ( 775)افدمنَل ظّر بـ ظّع ؿٚل 

ؾالٌن ذم »، ـام يَٚل: تدبر افسؿواِت وإرضأي: ذم  افساموات َويِف إرض

تِفِ يف تدبرهأي: ش أْمِر ـذا اما ِٓ  .(2) ، وإْصالِح ُم

َْرضِ هـ( : 373وؿٚل افًّرؿْدي ) ْٕ امواِت َويِف ا يًْل:  َوُهَو اهللَُّ يِف افسَّ

 .(3)  إرضذم افًّقات وذم ادتػرد بوفتدبرهق 

اهلل تًٚػ ذم افًامء إفف ، وذم إرض إفف ، وذم ـّؾ مًْك أّن احلٚصؾ : 

ّٔقم ، ٓ ادًٌقد ؾَط .رء إفف :   ادًٌقد اددّبر افَ

ّٔقمّٜٔ رضورة أّن ادًٌقد بال تدبر  أن ادًٌقد افذي جيٛ ، فٔس هق وٓ ؿ

ـَ تَ ، ـام ؿٚل تًٚػ : افًٚبدون ًٌدهي ِذي ْؿ إِنا افا ُُ قَن َف ُُ ِِ ّْ َٓ َي ـْ ُدوِن اهللاِ  ٌُُدوَن ِم ًْ

ْزَق َواْظُبُدوُه َواْصُؽُروا َفُه إَِفْقِه ُتْرَجُعونَ  ِظـَْد اهللََِّؾوْبَتُغوا ِرْزًؿٚ   .(4) افرِّ

ـَ ُؿِؾ اْدُظقا وؿٚل شٌحٕٚف :  ِذي ةٍ  َزَظْؿُتْم ِمْن ُدوِن اهللَِّافا  َٓ َيْؿؾُِؽوَن ِمْثَؼوَل َذرَّ

رٍ  ِٓ ـْ َط ْؿ ِم ُٓ ٍك َوَمٚ َفُف ِمْْ ـْ ِذْ اَم ِم ِٓ َْرِض َوَمٚ هَلُْؿ ؾِٔ ْٕ َٓ ذِم ا اَمَواِت َو ًا   .(5) ذِم اف

                                                           

 .3م : إًٕٚ  (1)

ّٜٔ ، بروت.25: 8افٌِٚب ذم ظِقم افُتٚب )ت: ظٚدل ادقجقد(   (2)  . دار افُتٛ افًِّ

 .434: 1تًٍر افًّرؿْدي   (3)

 . 17افًٌُْقت :   (4)

 .22شٌٖ :   (5)
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ؿقفف : وؿد أوجز ـّؾ هذا ادحَؼ افدامٚد روقان اهلل تًٚػ ظِٔف ؿٚل : 

 قوءفؽوكه ؿودرًا ظذ إص:  يعبده افعوبدون: أي افالم فِتًِٔؾ  (1))ادًٌقد فَدرتف(

ًٚ ، وإّمٚ إجالًٓ وتًئاًم  ؾوظالً دو يشوء يف حّؼفم،  ًٚ وضًّ  .(2)، ؾًٌٔدوٕف إّمٚ خقؾ

،  فؼدرته وـامفهشبحوكه 7 يعبد وؿٚل ادجِز ريض اهلل ظْف ذم ادرآة : 

ام يًٌد ، أو فَدرتف ظذ اإلثٚبٜ وإٓتَٚم ، أو إّٕ  ؾفو بذفك مستحق فؾعبودة

 .(3)بَدرتف افتل أظىٕٚٚ ظِٔٓٚ

ؿدم ( ادًٌقد فَدرتف، ادحّقد فًّْتف، احلّد هلل)وؿٚل ادٚزٕدراين : 

اتٜٔ افتل هل افَدرة مـ افهٍٚت افذ مع أنّ ، فَِدرة ، احلّد فًِّْٜ ظذ احلّد 

 نّ ٘ؾ: بخالف افَدرة ، افًّْٜ ؿد وصِٝ إػ احلٚمد  ٕنّ  :أجدر بٚفثْٚء ظِٔٓٚ

وفَد أحًـ ذم ،  بٚحلّد هلٚ هبذا آظتٌٚر ؾٚفًّْٜ أوػ :ام هق أثرهافقاصؾ إفٔف إّٕ 

 ..(4) وافؼدرة شببو دعبوديته، جًؾ افًّْٜ شٌٌٚ دحّقديتف 

مىِؼ ، ؿِٝ : ادىِٛ واوح إن صٚء اهلل تًٚػ : إذ فٔس اإلفف احلّؼ 

ّٕام ادًٌقد ،  ّٔقم اددّبر ًٚمل خهقص افوإ ، افَٚدر افَٚهر ، دون شقاه ادحٔط ، افَ

 ، ؾٚحٍظ .جّؾ ذم ظاله 

  

                                                           

 .هذا ذح خلىٌٜ ـتٚب افُٚذم فُِِْٔل   (1)

 . دار احلديٞ ، ؿؿ.28افرواصح افًامويٜ )ت: ًّٕٜ اجلِٔع (:   (2)

 .5: 1مرآة افًَقل   (3)

 دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. .17: 1( ظع ظٚصقر ذح أصقل افُٚذم)ت:  (4)
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 ابن ُمبوبصحقح 

 شَخْؾِؼِه  يفَوٓ ُهَو ،  َخْؾُؼُه ؾقه ٓ »

أخرجف افُِْٔل ظـ حمّد بـ حئك ، ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظًٔك ، 

وحمّد بـ احلًغ ، ظـ ابـ حمٌقب ، ظـ محٚد بـ ظّرو افْهٌٔل ، ظـ أيب ظٌد 

 ؟!. أحدؿؾ هق اهلل:  اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل : شٖفٝ أبٚ ظٌد اهلل ظـ 

ًٚ  أزفًٔٚ  صّداً  ؾَٚل : ًٌٕٜ اهلل إػ خَِف أحداً  ، ٓ طؾ فف يًُّف ،  صّدي

جٚهؾ ،  وهق يًّؽ إصٔٚء بٖطِتٓٚ ، ظٚرف بٚدجٓقل ، مًروف ظْد ـّؾ 

َٓ ُهَو يِف َخْؾِؼِه ،  َٓ َخْؾُؼُه ؾِقهِ ،  ؾردإًٔٚ  ًقس ، ٓ تدرـف حمًقس وٓ جم ، ؽرَو

ِويِه َأْرُضهُ ، وظيص ؾٌٍر وأضٔع ؾنُر ، َدَكو َؾبَُعَد و ، َب َظاَل َؾَؼرُ آبهٚر ،  ، َٓ ََتْ

، وٓ يِٓق ، ٓ يًْك ، ديّقمل أزيل ، وٓ تَِف شامواتف ، حٚمؾ إصٔٚء بَدرتف 

،  (3) وأمره واؿع،  (2)وؾهِف جزاء ، (1)وٓ إلرادتف ؾهؾ، وٓ يًِٛ ، وٓ يٌِط 

 . (4)أحد  مل يُـ فف ـٍقاً و، ومل يقفد ؾٔنٚرك ، مل يِد ؾٔقرث 

 .، وابـ حٌقب مـ أصحٚب اإلمجٚع ؿِٝ : إشْٚده صحٔح 

                                                           

ّٕف شٌحٚن إذا أرا  (1) ًٚ وجد وـٚن ، دون زمٚن ٓ ؾهؾ بغ إرادتف وؾًِف تًٚػ ، ؾ٘ د صٔئ

ًْٔئٚ َأنْ ، ـام ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ : وآن ٕااَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َص قنُ  إِ ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ قَل َفُف  َُ  .َي

ّٕف   (2) احتّؾ بًض افًِامء: ـهٚحٛ افٌحٚر وادٚزٕدراين وؽرمهٚ ريض اهلل ظْٓام ، أ

 وؾٔف ٕير : ؾٚفًٔٚق يٖبٚه . .شٌحٕٚف مـ يٍهؾ ظٌٚده وجيٚزهيؿ يقم اجلزاء ذم أخرة

ّٜٔ واجلزّيٜ وافَْص ، ِّؼ بٚفًٌٚد  وفًّؾ ادَهقد : تْزيف افًٍؾ اإلهلل مـ افًٌث ؾًٍِف ؾٔام يتً

 شٌحٕٚف ، جزاٌء ٓختٔٚراهتؿ افًٚبَٜ ذم ظٚمل افذر ، وـذا افالحَٜ افتل ذم افدٕٔٚ.

قنُ ظىػ بٔٚن فًٚبَف.. : فَقفف تًٚػ :   (3) ُُ ـْ َؾَٔ ـُ قَل َفُف  َُ ًْٔئٚ َأْن َي ٕااَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َص  .إِ

 ٚب افًٌْٜ. دار افُتٛ اإلشالمّٜٔ ، ضٓران.. ب91: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (4)
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حدثْٚ ظع بـ أمحد بـ حمّد بـ ظّران افدؿٚق رمحف وؿٚل افهدوق: 

اهلل، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ أيب ظٌد اهلل افُقذم، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ إشامظٔؾ 

 .(1) بف مثِف ًـ بـ حمٌقبافزمُل، ؿٚل حدثْٚ ظّع بـ افًٌٚس، ؿٚل: حدثْٚ احل

 ؿِٝ : صحٔح ، وهذا اإلشْٚد مًتز . 

ي دٚ أ (ٓ هو يف خؾؼهو ،ٓ خؾؼه ؾقه: ) ؿٚل صدر افديـ افنرازي 

ـام ، مـ خَِف  ، ؾِٔس ؾٔف رءٌ (4)وادٚهٜٔ (3)ؾرداين اهلقيٜ،  (2)افذات ّي حدأـٚن 

ـام يَقفف ، ء مْف فزم افسـٔٛ، وٓ ذم خَِف ر ّٓ إو ، (5)يَقفف افهٍٚتٜٔ

 .(6)ىءفزم افتجز إّٓ و افْهٚرى

ي بقء مـ احلقاس افيٚهرة، أ( ؽر ُمسوس): ظِٔف افًالم  وؿقفف

ًٚ أ فُٚن جًامً  ّٓ إو ي بقء مـ ادنٚظر افٌٚضْٜ، أ (وٓ جمسوس) (7)و جًامٕٔ

ّٜٔ، وهق حمٚل ـام مّر.، فُٚن فف صقرة ذم افذهـ تًٚويف  ّٓ إو  ؾُٚن ذا مٚهٜٔ ـِ

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .57افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)

ٛ ؾٔٓٚ  (2) ـّ  .مـ أجزاء  أحدّي افذات : بًٔط افذات مـ ـّؾ جٜٓ، ٓ تر

ِف افًَؾ اظتٌٚرًا: ـحدّ  ادوهّقي  (3) َّ اإلًٕٚن  : مٚ يَع ذم جقاب مٚ هق : وهق احلّد افذي يتً

ّٕف : حٔقان ٕٚضؼ   : مٚ يتاميز بف افقء ظـ ؽره ذم افقجقد. وربام يسادؾٚن. اهلوّييو .وأ

ّٕف شٌحٕٚف ظغ افقجقد احلََٔل افكف افتٚم افًٌٔط،  ؾردايّن ادوهّقي  (4) : إذ  وٓ ثوين فه: ٕ

ّٜٔ هلل ؽر وجقده ادحض ، وإٕٔتف افكؾٜ   .ٓ مٚه

ِّؼ بٚفٌر.ٕ:  ؾردايّن اهلوّيي ّٕف حمض بٚفذات ، وؽره تً ّٔز ظـ ؽره ، بٖ  ّن وجقده شٌحٕٚف يتّ

ّٜٔ واحلّد واجلٜٓ  (5) ٌّٜٓ افذيـ أثٌتقا فِخٚفؼ صٍٚت ادخِقق: ـٚجلًّ ّٜٔ : ادن  .افهٍٚت

ّٜٔ ادًّىِٜ ، ؾَِد ؿٚفقا : اهلل بذاتف ذم ـّؾ رء وذم ـّؾ مُٚن ، وهذا   (6) وهذا هق ؿقل اجلّٓ

 .ِقل وافتجّزء وآحتٚد ، تًٚػ اهلل ظـ هذا ظِقًا ـٌرًا ظغ احل

ًٚ شٖٔيت   (7)  .أؾردٕٚ فٌٔٚن افٍرق بْٔٓام ظْقإ
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ف تًٚػ ّٕ أفِستٔٛ وافًٌٌٜٔ، ؾًّْك افُالم: ش ؾٚ»ـِّٜ  (ؾؼربظال )

ًٚ ، ه جؾ ؽٚيٜ ظِقّ ٕ فقس  ظؾّوه نّ ٕ :ذفؽ حؼو صٔٚء،مـ إ يُقن ؿريٌ

  .ة ٕقرهوصدّ ، (1)بل بؽامل رتبي افوجود، بودؽون

ِّ وافّْ  دٕك، واظتز ذفؽ بْقر أؿرب وأؿقى ـٚن أصد وأام ـٚن قر ـ

وهق ظْدك ذم ، و ادنًؾ أوبْقر افّناج ، ء افرابًٜ وهل ذم افًام، افنّس 

 ظذ ادقجقدات ذؾًٚ أ نّ أهّيام اؿرب مْؽ، حتك تًِؿ أؾٕٚير ، رض وجف إ

 .ؿرهبٚ مْؽأن يُقن أجيٛ  وٕقراً 

ظٚد فٍظ افّهّد أام ّٕ ( إصؿدّيو ٓ طّل فه يؿسؽه): ظِٔف افًالم و ؿقفف

مٚ : ذ افيؾ وهق إ :ظذ ذفؽ حجٜو، ػ رء مْف إفٍْل احلٚجٜ  متٓٔداً 

ذيٜ احلّر وؽره، ـْٚيٜ ٕ دؾًًٚ : يًتًّؽ بف ـٚفًَقف وافًحٛ وٕحقهٚ 

 وممًُف ظـ افزوال وافًٍٚد.، ْٓٚ ظـ حٚؾظ افقء ٔه

و ، أمع : افٌٚء إّمٚ بًّْك  (طّؾتفولوهو يؿسك آصقوء ب)و ؿقفف: 

صٔٚء مع مٚ يًتحٍظ هبٚ ف شٌحٕٚف حيٍظ إّٕ أّول يُقن ادًْك: افًٌٌٜٔ، ؾًذ إ

ف ّٕ : أ، وظذ افثٚين شٌٚب وادًٌٌٚت مجًًٔٚ إي حيٍظ أشٌٚب، إطِٜ ومـ إ

 اهـ..(2) شٌٚهبٚأتٓٚ وطِّ جيٚده ٕإصٔٚء بقاشىٜ حيٍظ إ

تٚم ، إّٓ ؿقفف : افنّس ذم افًامء افرابًٜ : ؾٍٔف ، ؿِٝ : ؿقفف افؼيػ 

: وجقدهٚ ادُِقيت إذف ،  افؼيػ أّّنٚ ذم افًامء افدٕٔٚ ، وفًّؾ مَهقده

 افذي ذم ظٚمل ادثٚل وادُِقت ، ؾتدّبر.

                                                           

 .أيت ظَدٕٚ فٌٔٚن هذا وتٌٕٔٚف وبرهٕٚف ؾهاًل مًتَالً ، هق افٍهؾ افثٚفٞ  (1)

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل ، إيران .106:  3ذح أصقل افُٚذم)ت:  خقاجقي(   (2)
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ي بقء مـ ادنٚظر افٌٚضْٜ، أ (وٓ جمسوس): ؿقفف افؼيػ أّمٚ و

 ... .فُٚن فف صقرة ذم افذهـ تًٚويف  ّٓ إو

: إذ ادجًقس، ـام ذم ورد ذم ـتٛ افٌِٜ ادِّقس بٚفٔد ، أو مٚ ؾٍٔف ٕيٌر 

 ، وظذ هذا ؿٚضٌٜ أهؾ افٌِٜ..ٚ مـ ادجًٚت يَقم مَٚمٓ

ُه ذم ادهٌٚح : هـ( 770)فٍّٔقمل اافٌِقي وافٍِظ فإلمٚم ؿٚفقا :  َجسَّ

َؾهُ ، واجتًف ، ًٚ ًا َج  بقده  . وـذا ؿٚل أصحٚبْٚ روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ .(1)فَِقَتَعرَّ

ر ؽ)ادٚزٕدراين روقان اهلل ظِٔف: وظذ شٌٔؾ ادثٚل ٓ احلك، ؿٚل 

َٝ : بٚحلقاس افيٚهرة وافٌٚضْٜ  (ُمسوس ف مْزه ظـ إدراـٓٚ ؽر إّٔ  وؿد ظِّ

ٓشتحٚفٜ اجلًّٜٔ وتقابًٓٚ مـ : ( أي ؽر مِّقس بٚفٔد وٓ جمسوس) ةمرّ 

 .(2) افٍُٔٔٚت ادِّقشٜ ظِٔف

، ادراد بٚفيؾ  (ٓ طل فه ) ظِٔف افًالم: ؿقففوؿٚل ادجِز ذم ادرآة : 

: افَٚئِغ بًٚمل ادثٚل  ـام ظْد، أو ادثٚل ، أو افهقرة ، ٚؾظ أو احل، ٚ افًٌٛ إمّ 

ـام َٕؾ ظـ ، افْقع  وؿٔؾ: ادراد رّب . ذم تِؽ افًٚمل رء ظْدهؿ مثًٚٓ  فُّؾ  ؾ٘نّ 

ـام يَٚل ظٚمل إرواح ظٚمل افيالل، ، ادراد افروح  وإطٓر أنّ ، صٔخْٚ افٌٓٚئل 

ٚ ، وافًَقف افتل يًتيِقن حتتٓٚ، إمّ إمُْٜ افتل يًتَرون ظِٔٓٚ: أو ادراد 

ومٚ يًُّٓٚ ظـ افزوال وافًٍٚد، ، حََٜٔ أو ـْٚيٜ ظـ مجٔع أشٌٚب إصٔٚء 

افًٌٌٜٔ، أي حيٍظ إصٔٚء مع مٚ تًتحٍظ هبٚ مـ : أو ، مع : ٚ بًّْك وافٌٚء إمّ 

ؿٔؾ: افيؾ و إطِٜ وإشٌٚب، أو حيٍيٓٚ بقاشىٜ إجيٚده ٕطِتٓٚ وأشٌٚهبٚ،

                                                           

ّٜٔ ، بروت. . 101: 1ادهٌٚح ادْر   (1)  ادُتٌٜ افًِّ

 دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. .104: 4( ظع ظٚصقر ذح أصقل افُٚذم)ت:  (2)
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: ٓ صخص وٓ صٌح فف يًُّف : رء صخهف أو وؿٚؤه وشسه، أي  مـ ـّؾ 

 .ـٚفٌدن فٍِْس، وافٍرد ادٚدي فِحهٜ، وٓ واؿل فف ئَف

: أصٌٚحٓٚ، أو بقؿٚيٚهتٚ و أي بٖصخٚصٓٚ( وهو يؿسك إصقوء بلطؾتفو)

إػ ؽره ذم  ، مل يُـ حمتٚجًٚ ذم حقائٟ افُّؾ  ومَهقداً  ف إذا ـٚن صّديًٚ ّٕٕ 

وؿٔؾ: ادراد بف افُْػ ـام يَٚل: ئًش  .إفٔف رء ؽره حمتٚجًٚ  ـّؾ  رء، ويُقن

ذم ـٍْف، وؿٚل ذم افَٚمقس: افيؾ: افٍلء، واخلٔٚل مـ  ؾالن أّي  ؾالن ذم طّؾ 

هق ذم طِف ذم ـٍْف، وؿٔؾ: و رء صخهف أو ـْف اجلـ وؽره يرى، ومـ ـّؾ 

ف يًجد هلل أي طِّ اجلًؿ ذم حديٞ ابـ ظٌٚس: افُٚؾر يًجد فٌر اهلل و: افيؾ 

ف طِامين وافروح وّٕٕ ، ف ظْف افيؾ ام يَٚل: فِجًؿ افيؾ، ّٕٕ جًّف، وإّٕ 

 .(1)ٕقراين، وهق تٚبع فف يتحرك بحرـتف افًٍْٕٜٚٔ

  

                                                           

 .316: 1مرآة افًَقل   (1)
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 افػرق بغ ادوهّقي واهلوّيي !!

ِف افًَؾ مـ  َّ ّٜٔ : مٚ يَع ذم جقاب مٚ هق ، وهق مٚ يتً ًِٕؿ أّن ادٚه

ّٜٔ آظتٌٚاحلدود  : ـَقفْٚ : اإلًٕٚن حٔقان فِّقجقدات ادتُّثرة رّيٜ افذهْ

 ٕٚضؼ ، أي بَىع افْير ظـ افقجقد اخلٚرجل وافتحَؼ افًْٔل.

ّٕام ؿِْٚ  ًٚ أّن افقجقد ظٚرٌض : وإ بَىع افْير ظـ افقجقد : دٚ ثٌٝ ؿىً

ّٜٔ ، زائٌد ظِٔٓٚ .  ظذ ادٚه

وإّٓ فزم أن يُقن امهٜٔ اإلًٕٚن مثاًل : حٔقان ٕٚضؼ . ٓ أـثر وٓ أؿؾ : ؾ

ًٚ أو ؾهالً ذم حََٜٔ اإلًٕٚن ، وبىالٕف   .بدهيل افقجقد جًْ

أّمٚ اهلقّيٜ ؾٓل : مٚ بف يتاميز افقء ظـ ؽره ذم افقجقد اخلٚرجل 

 وافتحَؼ افًْٔل .

 .وفؽ أن تَقل : مٚ بف ينٚر إػ افقء بـــ: هق 

ر ، إّول احلٚصؾ : افًِؿ بحد اإلًٕٚن رء ، وافًِؿ بقجقده رٌء آخ

ّٜٔ ، وافثٚين هق اهلقّيٜ .  هق ادٚه

ّٔتف ظغ هقّيتف هذا ذم ؽر اهلل تًٚػ ، أّمٚ هق شٌحٕٚف  ، وهقّيتف ظغ : ؾامه

 .واإلٕٜٔ افكؾٜ افًٌٔط، إّٓ افقجقد ادحض وفًٔٝ ذاتف  ذاتف :

ّٜٔ واهلقّيٜ ، وإمر هق إمر إذا ؿِْٚ افنٔئّٜٔ  هذا هق ادًْك افًٚم فِامه

ّٜٔ ، ؾِٔس ادَهقد مْٓٚ إّٓ  افقجقد ادحض افًٌٔط مًْٚهٚ إظؿ ، وهق : اإلهل

ّٕٜٔ ادحوٜ و  .افكؾٜ اإل
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 !!.أهل افبقً  أخبور)=أكقي( يف اإلكقي 

، فُِْٔل اـام ذم ـٚذم ، ورد ذم مهٚدرٕٚ ادًتزة ظـ اإلمٚم افهٚدق 

، ٓ يثٌٝ افقء»: مظِٔف افًالؿقفف ، وشٖٔيت َترجيف وافتقحٔد فِهدوق 

ّٜٔ ؾتًّغ افٌٔٚن ش بنكقي وموئقي إّٓ  ؿٌؾ ؿِٔؾ ، وـذا ، وؿد بْٔٚهٚ : ادٚهّٜٔ هل ، وادٚئ

ّٜٔ )=إٜٔٔ( ؾتًْل : افقجقد اهل ؼاخلٚرجل قّيٜ ، وأّمٚ اإلٕ َّ  . افًْٔل  وافتح

د ، افؼيػ اجلرجٚين ) ّّ  هـ( ذم ـتٚبف افتًريٍٚت :816ؿٚل ظع بـ حم

 .(1)مـ حٔٞ مرتٌتف افذاتٜٔ،  َتؼق افوجود افعقـي:  يأكقّ  

ّٔٚت : )1094وؿٚل أبق افٌَٚء احلٍْل ) ِّ بٚفُن  (إنّ هـ( ذم ـتٚب افُ

، وهلذا أضَِٝ افتلـقد وافؼوة يف افوجود: هل ذم فٌٜ افًرب تٍٔد ، وافتنديد 

ظذ واجٛ افقجقد فذاتف، فُقٕف أـّؾ ادقجقدات ذم  اإلكقي: افٍالشٍٜ فٍظ 

 .(2) فقس من ـالم افعرب ،وهذا فػظ ُمدثوذم ؿقة افقجقد، ، تٖـٔد افقجقد 

( بٕٚفػ ادّدودة ، حمٚـٚة أكقيؿِٝ : ورد ذم ـتٚب افتًريٍٚت : )

( هبّزة افتحَٔؼ وافتٖـٔد ، ـّّٖنٚ اإلكقيفٍِظ افٔقٕٚين ، وورد ـام ظْد أيب افٌَٚء: )

ٜ مـ حرف : ) َّ ٍف : )إنّ منت ٍّ دقوقظٚن ذم فًٚن افًرب فِتٖـٔد ( اإنْ ( أو خم

، وٓ يّي ؾٓق ٕزاع فٍيل، بْٔٓام وافتحَٔؼ، وأهؾ احلُّٜ خمتٍِقن ذم ذفؽ 

ّٜٔ تًريٛ افُِّٜ .  مرّده إػ ـٍٔ

ًٚ ـٚن : ؾٓل ـِّٜ حمدثٜ أصِٓٚ يقٕٚين ، تٍِظ : ( Iniyah) وأي

 (.Enia) وجذرهٚ افٔقٕٚين هق :

                                                           

ّٜٔ ، فٌْٚن .38افتًريٍٚت :   (1)  . دار افُتٛ افًِّ

ّٔٚت أيب افٌَٚء )ت: ظدٕٚن درويش( :   (2)  افرشٚفٜ ، بروت. . مٗشًٜ 190ـِ
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د هذا ذم ـتٛ أرشىق : شٔام وفَد ذـر ؽر واحد ، أّن هذا افٍِظ ور

 .ثبوت افوجود ودوامه ومتقزه: ـتٚب مٚ بًد افىًٌٜٔ ، ويًْل ظْده 

ـقٕف دون ؽره ، ( أي افٍهؾ : مرتبته افذاتقيؿِٝ : ؿقل اجلرجٚين : )

ّٔتف( ظذ احلََٜٔ ، وهق مٚ =ذات افقء ) افُْدي ذم ؾهقصف وذـره افٍٚرايب إٕ

 ذم رشٚئِف..

ذم ـتٚبف هـ( 339، حمّد بـ أوزفغ ، بـ ضرخٚن) افٍٚرايبأبق ٕك ؿٚل 

 .(1)ّٕٔتفإدخؾ ؾٍل  افٍهؾ ٓ مدخؾ فف ذم مٚهٜٔ اجلْس، ؾ٘نْ : ؾهقص احلُؿ

هـ( : 873وؿٚل افًٍِٔقف ، أبق إشحٚق افُْدي ، يقشػ بـ يًَقب )

ّٜٔ افقء إظـ  كءوافٍهؾ مٌْ صخٚص أواحد مـ  ؾٓق مَقل ظذ ـّؾ ، ٕ

 .(2)تّٕٓٚٔإظـ  كءمٌْ ،ٕقاعإ

َٝ وؿٚل ابـ شْٔٚ :  ل خَِٓٚ صحٔحٜ ذاتؽ ؿد خَِٝ أوّ  نّ أ وفق تقمه

ٚ ظذ مجِٜ مـ افقوع واهلٔئٜ، بحٔٞ ٓ تٌك ّّن أ َض رِ افًَؾ واهلٔئٜ، وؾُ 

ذم هقاء ، ظوٚؤهٚ، بؾ هل مٍْرجٜ ومًَِٜ حليٜ مٚ أجزاؤهٚ وٓ تتالمس أ

ّٓ ، رء  ضِؼ، وجدهتٚ ؿد ؽٍِٝ ظـ ـّؾ   . (3)وظن ثبوت إّكقتفا

: بٔٚن ذفؽ  أكقيهٚدي افًٌزواري : ؾال مٜٓٔ فف شٌحٕٚف شقى  ؿٚل مالّ 

ّٕف ٓ يُّـ فًَِؾ حتِِٔف إػ رء ، بؾ هق   . اهـ.(4) وإكقي سؾي،  وجود بحًأ

                                                           

 .68ؾهقص احلُؿ فٍِٚرايب :   (1)

 دار افٍُر افًريب ، افَٚهرة. .97( : بق ريدهأ )ت: حمّدرشٚئؾ افُْدي افًٍٍِٜٔ  (2)

 . دار ادًٚرف، افَٚهرة .344: 2اإلصٚرات ذح افىقد )ت: شِّٔٚن دٕٔٚ(   (3)

 . مُتٌٜ بهريت ، ؿؿ . 73: 1ذح إشامء   (4)
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، وإن تقخٔٝ افدؿٜ ذم ظىػ بٔٚن فـ: وجقد بحٝ  ٜ،ؿِٝ : إٕٜٔ سؾ

ظـ خمٚفىٜ افًدم .  افَّْل اخلٚفص وافٌحٝ :  .افتًٌر : ؾٚفكف : افًٌٔط

 ًغ ادًْك .ف -ؾٔام ٕحـ ؾٔف-اشتًامهلام وـالمهٚ بًًّْك ، بؾ 

  إظدام: ادّْزه ظـ  و، أافَْل مـ احلدود : أي : ٚفٌحٝ هق : اخلٚفص ؾ

مٚ صئٝ ؾًّز : ـَقفْٚ : هذا ذهٛ بحٝ : أي : مْزه مـ افَْٚئص ، ٌَٕل  .

 ادَهقد . خٚفٌص ٓ خيٚفىف ؽره مـ ادًٚدن ، ؾٚؾٓؿ
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 صحقح زرارة             

 شاهللَّ ِخْؾٌو ِمْن َخْؾِؼه، وَخْؾَؼه ِخْؾٌو ِمـْه »

روى افُِْٔل ظـ ظدة مـ أصحٚبْٚ ، ظـ أمحد بـ حمّد بـ خٚفد 

افزؿل، ظـ أبٔف ، ظـ افْي بـ شقيد ، ظـ حئك احلٌِل ، ظـ ابـ مًُٚن ، 

 اهلل  ظِٔف افًالم يَقل : ظـ زرارة بـ أظغ ؿٚل : شًّٝ أبٚ ظٌد 

، ، وـؾ مٚ وؿع ظِٔف اشؿ رء وَخْؾَؼه ِخْؾٌو ِمـْه ،  إّن اهللَّ ِخْؾٌو ِمْن َخْؾِؼه»

مٚ خال اهلل ، ؾٓق خمِقق ، واهلل خٚفؼ ـّؾ رء ، تٌٚرك افذي فٔس ـّثِف رء ، 

 .(1)شوهق افًّٔع افٌهر

ًٚ ؿِٝ : إشْٚده صحٔح . ينٓد فف   ..أيو

ظع بـ إبراهٔؿ ، ظـ أبٔف ، ظـ ابـ أيب ظّر ،  ِْٔل ظـافُ مٚ أخرجف

 .(2) مثِفظـ ظع بـ ظىٜٔ ، ظـ خٔثّٜ ، ظـ أيب جًٍر ظِٔف افًالم 

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، رجٚفف ثَٚت.

ًٚ مٚ أخرجف افُِْٔل ، ظـ ظع بـ إبراهٔؿ ، ظـ حمّد بـ  ينٓد فف أيو

 .(3) مثِفجًٍر ظِٔف افًالم  ظًٔك ، ظـ يقٕس ، ظـ أيب ادٌراء ، رؾًف ظـ أيب

مـ أصحٚب اإلمجٚع ، وأبق ادٌراء  ؿِٝ : إشْٚده صحٔح : ؾٔقٕس

 ..مـ أجالء افىٚئٍٜ ، مُررة ، هق محٔد بـ ادثْك افًجع ، ثَٜ ثَٜ 

                                                           

ّٜٔ ، ضٓران.83: 1 )ت: ظع ؽٍٚري( افُٚذم  (1)  . بٚب أّن اهلل رء . دار افُتٛ اإلشالم

ّٜٔ ، ضٓران.84: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (2)  . بٚب أّن اهلل رء . دار افُتٛ اإلشالم

ّٜٔ ، ضٓران.83: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (3)  . بٚب أّن اهلل رء . دار افُتٛ اإلشالم
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 بقون احلديٌ 

: اخلٚيل ، بٚتٍٚق أهؾ افًِٚن ، وادًْك أّن اهلل شٌحٕٚف خٍٚل مـ  اخِلْؾوُ 

افتٌّر يىرأ ظِٔٓٚ  : أّي :حماًل فِحقادثذاتف ادَّدّشٜ ُقن ت خَِف ، إّٓ فزم أن

مًِقم رضورة فُّؾ مقّحد : إذ  هذا ، وبىالنوافتجّزؤ وافتجّدد (1)وافتَّدر

: ادخِقق ، وهقمـ صٍٚت وافتجدد وافتٌّر وافتَّدر ومٚ صٚـؾ ذفؽ احلدوث 

افذي هق ظغ  افَديؿ ،اخلٚفؼ  ٓ ادقجقد ، ادحدود بٚفَْٚئص وإظدام .

 .ظدم وحّد وادّْزه ظـ ـّؾ ٍَٕص أي ، افقجقد ادحض ، واإلٕٜٔ افكؾٜ 

أّن اهلل واحلِقل يًْل :  .مْف شٌحٕٚف ، وإّٓ فزم احلِقل ِقٌ ـام أّن خَِف خ

ذم إصٔٚء ، ـَقل افْهٚرى أّن اهلل تًٚػ حّؾ ذم )=دخؾ( تًٚػ بذاتف حّؾ 

ًٚ بىالٕف مً .جًد ادًٔح وجقد بحٝ : ِقم رضورة : ـقٕف شٌحٕٚف وهذا أيو

 . ، واحلِقل حتديد ؽر حمدود بحد أي : مّْزه ظـ افًدم ، 

ّؾ  اخلويل -بٚفُن– اخِلْؾوذم افقاذم :  ؿٚل افٍٔض  ، وافن ذم خِقـ 

شقى اإلٕٜٔ ، واخلِؼ ، ٓ مٚهٜٔ فف ، أّن اهللا وجقد بحٝ خٚفص ، مْٓام ظـ أخر 

ّٕام وجدت بف وب ٓ إٕٜٔ، مٚهٔٚت سؾٜ   .(2)ٕٔتف ، ؾٚؾسؿٚ ٘هلٚ مـ حٔٞ هل ، وإ

                                                           

أي افُؿ ، وهق ظذ ؿًّغ : ؾتٚرة : ـؿ ؿّٚر مّتهؾ ، ـٚجلًؿ واخلط  مـ ادَدار :  (1)

ّٔٚت . وأخرى : ـؿ متّهؾ ؽر ؿّٚر : ـٚفزمٚن ّٔٚت : وهق ؽر  وافًىح ، وـّؾ ادُٕٚ وافزمٕٚ

ّٔٚل متحّرك متتٚبع  ّٕف ش ويٌٌْل افتٌْٔف أّن أـّؾ مهداق فُِؿ ادتهؾ ؽر افَٚر :  .ؿّٚر : ٕ

مل افدٕٔٚ برمّتف : ؾٓق ٓ حمٚفٜ ، ظغ احلرـٜ وافًٔالن : ـقٕف ظغ اخلروج أي فِزمٚين ، هق ظٚ

 مـ افَّقة إػ افًٍؾ: وٓ ترديد أّن افزمٚن : مَداٌر حلرـٜ افزمٚين ذم ادُٚن.

 . مىًٌٜ ٕنٚط ، أصٍٓٚن .334:  1افقاذم )ت: ؤٚء احلًْٔل(   (2)



 
 
 
 
 
 

 

 63       ............................................... افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

ؿِٝ : ؿقفف افؼيػ : ٓ مٚهٜٔ فف شٌحٕٚف شقى اإلٕٜٔ . ادٚهٜٔ بٚدًْك 

. ظرؾٝ ؾٔام، وهق مًْك اإلٕٜٔ افكف إظؿ ، وٓ تًْل إّٓ افقجقد افٌحٝ 

 مٚ تْزه ظـ خمٚفىٜ افًدم .بف هْٔٓٚ وافٌحٝ هق اخلٚفص ، وادَهقد 

: اهلل تًٚػ ظِٔف مـ ؿقفف افؼيػ يِزم افتٌْٔف أّن مَهقد افٍٔض روقان

 ...( ظذ ٕحق آشتَالل.ٓ إكقي هلو، واخلِؼ مٚهٔٚت سؾٜ )

ّٜٔ ُقن هلٚ إٕٜٔ بٚفٌر : أي بٚهلليوهذا ٓ يْٚذم أن   تًٚػ ، ؾٕ٘ٔتٓٚ طِ

 . ، ٓ ذاتّٜٔ بٚٓشتَالل ـام هل إٕٜٔ افٌٚري تًٚػبٚفٌر

: اخلِق بٚفُن وافًُقن اخلٚيل . يَٚل : ؾالن ادٚزٕدراين ؿٚل و

ات بْٔف وبغ خَِف  أنّ : يًْل ، بريء مْف  خولأي ، خٌِق مـ ـذا  مبويـي يف افذَّ

وإفٔف أصٚر أمر ، ٓ يتّهػ ـؾ  واحد مْٓام بهٍٚت أخر  ،(1)وافصػوت

وافَدرة ظِٔٓٚ، وبٕٚٝ بٚن مـ إصٔٚء بٚفَٓر هلٚ »ادٗمْغ ظِٔف افًالم بَقفف : 

جقع إفٔف   .ش إصٔٚء مْف بٚخلوقع فف وافر 

وذم ، مٚ يٌٌْل فف مـ افهٍٚت ، ذـر ظِٔف افًالم ذم بْٔقٕتف مـ خمِقؿٚتف 

ًٚ ظِٔٓٚ ، ؿٚهرًا هلٚ : ؾّٚفذي يٌٌْل فف ـقٕف : مٚ يٌٌْل هلٚ ، بْٔقٕتٓٚ مْف  ، ؽٚفٌ

ًٚ ظذ إجيٚدهٚ وإظدامٓٚ  ذم ذّل  ،ـقّنٚ خٚوًٜ: ل هلٚ واّفذي يٌٌْ، مًتقفٔ

تف وؿٓره ،اإلمُٚن واحلٚجٜ ، وراجًٜ ذم وجقدهٚ وـامٓهتٚ إػ وجقده  ،فًزا

 . (2)وبذفك حصل افتبوين بقـه وبقـفو

                                                           

 .ك افًِق ، ؾهالً مًتَالً شٖٔيت أؾردٕٚ فٌٔٚن بْٔقٕٜ افذات وافهٍٜ ، وهق مًْ  (1)

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. 63:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: ظع ظٚصقر(   (2)
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وخؾؼه  ،إنَّ اهلل خؾو من خؾؼهذم مقوع آخر : ) وؿٚل ادٚزٕدراين 

ايتخؾو مـه وفقاحَف ، وٓ ذم ، اإلمُٚن اخلّٚص (1)( إذ فٔس ذم ظٚمل افقجقب افذا

ايت وصٍٚتف (2)ظٚمل اإلمُٚن اخلٚص : وإّٓ فقؿع اخلِط بغ ، افقجقب افذا

ًٚ .افًٚدغ ّٕف بٚضؾ ؿىً  ، واصتٌف اخلٚفؼ بٚدخِقق وادخِقق بٚخلٚفؼ ، وأ

تًٚػ ؾٓق خمِقق( ئٍد  ،مٚ خال اهلل ،)وـؾ  مٚ وؿع ظِٔف اشؿ رء

ّٕف تًٚػ رء  قد ذم هذا ادَٚم )واهلل خٚفؼ ـؾِّ رء( وهق ادَه، آشتثْٚء أ

ًٚ  ،وهق شٌحٕٚف ّٕف ٓ يدخؾ ذم رء ،وإن ـٚن صٔئ ـام ٓ يدخؾ إمر ذم  ،إّٓ أ

 .(3)ـام مرا ش ٚسؾالن أمر ظذ افّْ »افْٚس ذم ؿقهلؿ : 

...( وإّٓ فقؿع اخلِط بغ افًٚدغؿِٝ : مَهقده مـ ؿقفف افؼيػ: )

وظـ ؿٚضٌٜ أهؾ ادًَقل ،  هٚن افذي شِػ ظْف افٌٔٚن وافتًٍر، ٓ افز

 مـ خَِف : ، وهق وجقٌد حمض ، وهق : اشتحٚفٜ أن يُقن اهلل تًٚػ 
ٍ
ذم رء

ّٕف يِزم أن يُقن  فٔس حمٌض اهلل تًٚػ ، وهق وجقد وإّٓ فزم احلِقل واحلّد: ؾ٘

ًٚ بّحدود ، حمدودًا   ، وهذا تْٚؿض سيح ، وهق حمٚل .فٔس حمو

ًٚ بٚفٌر ، وهق ادخِقق احلٚدث ادرـٛ ، مٚ أو امتْٚع ح قايٜ مٚ ـٚن واجٌ

 ًٜ ًٚ وصٍ ًٚ  بٚٓشتَالل ، وهق اخلٚفؼ : فتٌٚيْٓام ذات ًٚ ؿدياًم واجٌ ، ـٚن بًٔى

 .وشٖٔيت افٌٔٚن وافزهٚن ذم افٍهؾ افثٚفٞ 

  

                                                           

، ظغ افٌْك  -بٚٓشتَالل وافذات-ظٚمل افذات إحدّيٜ ، وهق افقجقد افقاجٛ   (1)

ِّٜ تٚ  .ّمٜ دٚ ظداه ادحض واإلٕٜٔ افكؾٜ : أي : ادّْزه ظـ إظدام واحلدود وافَْص، ظ

َِّل ربىل ؾَر ،   (2) هق ظٚمل ادخِقؿٚت ، وهق : ظٚمل افقجقد بٚفٌر ، وهذا افقجقد تً

 .منقب بٚحلدود وإظدام وافَْص ، مًِقل فألّول شٌحٕٚف

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. 66:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: ظع ظٚصقر(   (3)



 
 
 
 
 
 

 

 65       ............................................... افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 !!بقون جومع فصدر ادتلهلغ 

ػ ٓ ينٚرك ف تًّٕٚ أ: خِق بٚفُن مهدر بًّْك خٚل، وافٌرض ؿٚل 

، (1)ظغ ذاتهٚ ّّن ٕ: صػوته احلؼقؼقيوٓ ذم رء مـ ، مـ ادخِقؿٚت ذم ذاتف حداً أ

ِقب، مقر خٚرجٜ ظـ ذاتفأمًٓؿ ذم شٌحٕٚف صساك فف ام اإلإّٕ و ًّ ، (2)وهل ـٚف

 .ـٚفَدوشٜٔ وافٍرديٜ وٕحقمهٚ :وػؾٕٚ .(4)وادًٚين آظتٌٚريٜ، (3)وٚؾٚتواإل

، وادقجقدّيٜ ، ـٚفنٔئٜٔ  :وافثٚفثٜ .ّوفٜٔ وافرازؿٜٔ وؽرهٚوإـٚدٌدئٜٔ  :وافثٕٜٚٔ

 . (5)ـام ذـرٕٚ ذم افنٔئّٜٔ، ذفؽ بٚدًْك افًٚم  ـّؾ  .وافذاتٜٔ، ٜ واهلقيّ 

                                                           

ّٜٔ )=افًِؿ، احلٔٚة، افَدرة( افتل هل اصساك اخلٚفؼ وادخِقق ذم  (1)  صٍٚت افُامل احلََٔ

 .ظغ افُامل ، حمٚل : ّٕن اهلل تًٚػ ظغ افُامل بٚفذات ، وادخِقق ظغ افَْص بٚفذات

ّٜٔ)= افسؾبّقي افتـزهيّقي، وفؽ أن تَقل :  افصػوت افؼدشّقييىِؼ ظذ افًِقب :  (2)  (افَدوش

ّٜٔ افًِقبّثِف رء ، ذيؽ فف ، وفٔس ـ: ٓ : ـَقفْٚ ، وٕنر إػ أّن افَّدوشّٜٔ  وهُذا بَ

ّٕف ؿًٔاًم فف  ـ مًْك افٍردّيٜ ، ٓ أ ّّ  .يتو

ًٚ ، وهُذا. يىِؼ ظِٔٓٚ صٍٚت افًٍؾ :  (3) ًٚ ، مًٔدًا ، ممٔت ًٚ ، مٌدئ ًٚ رازؿ  ـُقٕف : خٚفَ

ّل ظِٔٓٚ إّٓ جمٚزًا أو يقجد دًٕٚٔٓٚ أفٌٍٚظ تد. وهل: ادٍٚهٔؿ افتل ٓ  افصػوت آظتبورّيي(4)

ًٚ )=اظتٌٚرًا(  ّٜٔ افتل ينسك ؾٔٓٚ اخلٚفؼ وادخِقق ، هٚك افٌٔٚن بّثٚل ..ـومه  ٚفنٔئ

 : ظذ اجلًؿ ادٚدي ذو إبًٚد .  -ظذ احلؼقؼي–فٍظ : افقء يىِؼ ظْد أهؾ افًِٚن 

ّٕف رء ، فُـ ٓ ظذ احلََٜٔ ـام ذم اد ّٕام ذات افقؿٝ يىِؼ ظذ اهلل شٌحٕٚف أ ظذ خِقق ، وإ

ّٕف ظغ حََٜٔ افقجقد آشتَاليل افكف ادحض، وـذا افُالم  آظتبور= )ادجوز  ( فًْٔل أ

ّٜٔ ، وٕحقهٚ  ّٜٔ ، ادقجقدّيٜ ، وادٚه ّٜٔ افهٍٚت آظتٌٚرّيٜ : ـٚهلقّيٜ ، وافذات  .ذم بَ

ٚر ، دون صٍٚت احلٚصؾ : اهلل تًٚػ ينسك مع خمِقؿٚتف ذم صٍٚت افًِٛ وافًٍؾ وآظتٌ

ّْٔٚه.   افذات : دٚ ب

ّٜٔ بٚدًْك إظؿ   (5) وتًْل : افقجقد افٌحٝ واإلٕٜٔ )=ادًْك آظتٌٚري( هلل تًٚػ مٚه

 .ادقجقد إصد بٚٓشتَاللادحوٜ ، وـذا ؾّ٘ن اهلل تًٚػ رٌء بٚدًْك إظؿ : أي 
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ِّ  نّ ٘ؾ ؿِٝ: ـٔػ يتهقر ظدم  نْ ٘ؾ:  ٓٚ خٚرجٜ ظـ افذاتهذه آؿًٚم ـ

، ٚصٜ ٚ مقجقدات خّّن أواحلٚل  ،اصساـف تًٚػ مع رء مـ ادخِقؿٚت

ـٚفقء وادُّـ : فٔس جمّرد ادٍٓقم افًٚم ، وفِقجقد حََٜٔ خٚرجٜٔ 

 .(1)مقجقد بؾ افقجقد ٍٕس مٚ بف يتحَؼ ـّؾ ، وٕحقمهٚ 

ّؾ ٘ؾ ّْٔف اخلٚص، مقجقد  ذن افقجقد ذمـ  س ًت ووحدتف افنخهٜٔ، وفٔس  ،ٍٕ

ختالف حٚل ضًٌٔتف ذم اإل ٚ ، صساك وٓا ٜٔ ذم اصساـٓ ّٔٚت افىًٌٔ ـحٚل افُِ

ٓٚ بأواختالف  وهذا  .خر زائد ظِٔٓٚآمر ٖؾرادهٚ بأواختالؾٓٚ ذم ، مر ٖؾرادهٚ، اذ اصسـا

ٜ افقجقد ختالف، صساك ؾٔف مٚ بف اإل نّ ٘ؾ :بخالف ضًٌٔ  . (2)ظغ مٚ بف ٓا

                                                           

 !! إصؽول  (2)

ًٚ، ؾُ  ٔػ ٓ ٕتًَؾ آصساك؟! شٖٔيت جقابف.وجقد اخلٚفؼ وادخِقق حََٔل فٔس جمٚزي

إظاله ، ؾَِد تًٚرف  جواب اإلصؽولإػ رضٍب ثٚفٞ مـ آصساك ، وهق أصٚر   (2)

أهؾ ادًَقل أّن آصساك إّمٚ فٍيل : ـٍِظ افًغ فِجٚشقس وظغ ادٚء ، وإّمٚ تقاضٗي : 

 ثٚفٞ ظْدهؿ .ـٍِظ اإلًٕٚن ، ادقوقع بٚفتًٚوي فُّؾ إؾراد دون تٍٚوت ، وٓ 

أّمٚ افثٚفٞ ؾٓق مـ إبداظٚت مدرشٜ احلُّٜ ادتًٚفٜٔ ، وهق أّن افقجقد منسك بغ مٚ ـٚن 

بٚٓشتَالل وهق وجقد افقاجٛ شٌحٕٚف ، وبغ مٚ ـٚن بٚفٌر وهق ادخِقق ، وـالمهٚ 

ٌِّؼ بٚفٌر .   وجقد حََٔل ، فٔس جمٚزًا ، فُـ إول مًتَؾ بٚفذات ، وافثٚين رابط ، متً

 وفؽ أن تَقل : وجقد إول بٚفذات ، ووجقد افثٚين بٚفٌر. 

 إّول وجقد صديد ، وافثٚين وجقد ؤًػ .  ـام فؽ أن تَقل :

ًٚ : إّول ظغ حََٜٔ افقجقد ادحوٜ افكؾٜ افًٌٔىٜ ، وافثٚين تٌٌع فف ،  ـام فؽ أن تَقل رابً

 وطّؾ فْقره ، وصًٚع فنًّف .

ٌٛ ؿٓرًا ظذ آظتَٚد بٖصٚفٜ افقجقد ، ـام هق احلّؼ :  وهذا ـام ٓ خيٍك ظذ أهؾ اخلزة ، مسّت

ًٚ ، وٓ ثٚفٞ . وأّمٚ  -ذم افقجقد–إذ ٓ رَء  ؽر افقجقد بٚفذات أوًٓ ، وافقجقد بٚفتٌع ثٕٚٔ

ّٜٔ ؾّجّرد حدود اظتٌٚرّيٜ ، اظتزهٚ افًَؾ فّٔٔز بغ ادقجقدات .   ادٚه
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،  (1)ّمٚ بٚفندة وافوًػ وافتامم وافَْص، إحٚد افقجقد آوافتٍٚوت بغ 

 .(4)ًَٕٚمؾٔام يٌَؾ افتُثر واإل، (3) وفقاحؼ مٚديٜ،  (2)ّمٚ بًقارض خٚرجٜٔإو

م، وٓ دتؿ مْف، ٓ ينقبف َٕص وٓ ظأافذي ٓ ، ؾٚفقجقد افكف افتٚم 

ومتٚم ذاتف افًٌٔىٜ، ، مًْك خٚرج ظـ احلََٜٔ، يّتٚز ظـ مٚ شقاه بٍْس هقيتف 

 خر. آومتٚمٔتف وصدتف رء ، وفٔس وجقده رء 

وجقداهتٚ  نّ ٕ :(6)خِق ظْف وخمِقؿٚتف،  (5)ف خِق ظـ خمِقؿٚتفّٕ أؾثٌٝ 

 وقاء تٚبًٜ فنّس حََٔتف. أو، رصحٚت خٚرجٜ ظـ بحر وجقده 

                                                           

 ؾٚفنّس أتؿ وقًء وأصد ٕقرًا مـ صًٚظٓٚ .ـام ذم افنّس وصًٚظٓٚ :   (1)

ًٚ : ؾٚفًقارض اخلٚرجّٜٔ   (2) ّٜٔ افقاحدة ، ادتُثرة بٖؾرادهٚ خٚرج مـ ؿٌٔؾ ضًٌٜٔ اإلًٕٕٚ

 افتل تًرض ظذ افىًٌٜٔ ، مـ ضقل وفقن و...، هل مٚ يتٍٚوت بف أؾراد افىًٌٜٔ افقاحدة  .

ّٜٔ : ٓشتُامـِحقق ادٚدة فِهقرة ، وافٌدن فٍِْس   (3)  .ل افًٍِ

 . حتَٔؼ: مٓدي حمَؼ( :  8ؿٚل افدامٚد ) ذم افًٌَٚت :   (4)

ّٕف يًَْؿ : ـٚحلرـٜ وذي احلرـٜ .، ـّؾ مٚ يَع ذم افزمٚن   ؾ٘

ؾٓق ؿٚبؾ فِتجزيٜ ، مٚ يقجد ذم ادُٚن  ـّؾ ( : و42: 3وؿٚل صدر ادتٖهلغ )ذم ذح افُٚذم 

 .صقف بَٕٚٓوٚء وإٓكامؾٓق مق، مٚ يقجد ذم افزمٚن  وإًَٓٚم، وـّؾ 

ّٜٔ ادحوٜ ، منقبٜ بٚفَْٚئص وإظدام واحلدود ، افتل   (5) وإّٓ فزم أن تُقن افذات اإلهل

 .هل ظغ حََٜٔ اخلِؼ ، وهق حمٚل 

 وإّٓ فزم حقايٜ ادحض ودمزئٜ افًٌٔط ، ومهٚ خٌِػ حمٚل.  (6)

تٚم وحيّدده : إذ أذف مٚ ذم افٍَر ؾّٖمٚ احلقايٜ : ؾّحٚل أن حيقي افٍَر افْٚؿص ، افٌْل اف

ّٕف رصحٜ مـ رصحٚت تّٚم افٌْك شٌحٕٚف ، تٌٌع فف ، ؾُٔػ حيقيف وحيّدده ؟!!   .أ

 ، ًٚ ًٚ صٔئ وأّمٚ افتجزئٜ : ؾقاوح : ؾذات اهلل تًٚػ بًٔىٜ ، ودخقهلٚ ذم ـّؾ إصٔٚء ، صٔئ

ًٚ ، يقجٛ ؿًّتٓٚ ودمزئتٓٚ ، وامتْٚع هذا رضوري . ًٚ مُٕٚ  ومُٕٚ
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ًٚ ذفؽ ذم مقوع آخر : و ِّ مّ أوؿٚل مٌْٔ ام وؿع ظِٔف ٚ ؿقفف ظِٔف افًالم: وـ

و وجقد، أٚ مٚهٜٔ مّ ، إرء ؽره  ـّؾ  نّ ، ؾأل(1)اشؿ افقء ؾٓق خمِقق مٚ خال اهللّ

ػ جٚظؾ جيًِٓٚ إحيتٚج ذم مقجقديتٓٚ ،  (2)افقجقدؾُِقّنٚ ؽر : ٚ ادٚهٜٔ مّ أ

فُٚن وجقدهٚ ؿٌؾ وجقدهٚ  ّٓ إو، ذ ادٚهٜٔ ٓ تَتيض وجقد ًٍٕٓٚ إ، مقجقداً 

 وهق حمٚل، رضورة تَدم ادَتيض ظذ ادَتيض. 

وجقد  ـّؾ  نّ ؾأل: ٚ افقجقد مّ أؾٓق خمِقق، و، و ذو مٚهٜٔ أمٚهٜٔ  ؾُّؾ 

د، وفف حد مـ قجِ ؾٔحتٚج اػ مُ ، دم وَٕص ؾٓق ينقبف ظ، ؽر وجقده تًٚػ 

مراتٛ افقجقد حيتٚج اػ حمدد، اذ فق ـٕٚٝ ٍٕس ضًٌٜٔ افقجقد يَتيض ذفؽ 

 . (3)هذا خِػ ،فُٚن اجلّٔع ـذفؽ وفٔس ـذفؽ، احلد 

ِّ ، مٚفف حد وجقدي  ـّؾ  ذنْ ٘ؾ ة حتّدده ظذ ذفؽ احلد، وهذا دٜ حمدؾِف ظ

دتف اػ حّد وّنٚيٜ، بؾ هق وراء مٚ ٓ هلل افذي ٓ يْتٓل صبخالف افقجقد اإل

حمض  إّٓ ذ فٔس ؾٔف رء إ :يتْٚهك بام ٓ يتْٚهك، ؾال ؿٚهر ؾقؿف وٓ حمّدد فف

ّٜٔ، وـّؾ وجقد شقاه خمِقق  .(4) ؾثٌٝ مٚ هق ادىِقب ،احلََٜٔ افَدش

                                                           

ٓ يقصػ بف إّٓ  -ظذ احلََٜٔ-شٖٔيت افّْص ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم أّن افقء   (1)

ٌٜ مْف ، ؾٕٚتير   .اهلل تًٚػ ، ومٚ ظداه ظذ افتٌع : ـقٕف رصح

ّٜٔ حٌد مـ جْس وؾهؾ ، أو جْس وخّٚصٜ   (2) ًٜ أّن افقجقد فٔس  .ادٚه وؿد ظِؿ بداه

ًٜ ، بؾ هق  ًٚ وٓ ؾهاًل وٓ خّٚص ّٕام جًْ ّٜٔ ، وإ ؼ : ؾٚمتْع أن يُقن افقجقد هق ادٚه َّ ظغ افتح

 هق زائٌد ظِٔٓٚ ذم افًروض ، أي احلّؾ : ـام ذم ؿقفْٚ : اإلًٕٚن مقجقٌد .

ِّٜ اإلجيٚد إوػ ، وإّمٚ بٚفٌر وهق ادًِقل   (3) ّٕن افقجقد إّمٚ اشتَاليل بٚفذات ، وهق ظ

 مٚ بٚفذات.ادخِقق، وٓ بد مـ رجقع مٚ بٚفٌر إػ 

 . مٗشًٜ حتََٔٚت ؾرهُْل ، إيران .45:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: حمّد خقاجقي(   (4)
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 موجز برهون مال صدر افدين افشرازي 

ّٕام هدٕٚ ـالمف افؼيػ ؿِٝ :  ف يوّؿ مَّدمٚت ـّؾ بىقفف : ّٕٕ  إ

 افزاهغ افًَِّٜٔ افتل تٌّغ رضورة خِق اهلل تًٚػ ظـ خَِف، وخِق اخلِؼ ظْف..

: برهٚن اخلِػ ادحٚل -وافٍِظ يل–وخالصٜ ـّؾ ـالمف افؼيػ أظاله 

افذي ٓ ، ؾٚفقجقد افكف افتٚم ، وزبدتف مىقّيٜ ذم ؿقفف ؿّدس اهلل روحف : )

 ...( ..مدظتؿ مْف، ٓ ينقبف َٕص وٓ أ

افًٌٔط( وـّؾ ٌحٝ ٌّْل افبٕٔٚف : اهلل شٌحٕٚف ظغ افقجقد ادًتَؾ )= اف

مٚ ظداه مـ خَِف ؾًغ افقجقد افرابط )=افٍَر ادرـٛ( ودخقل أحدمهٚ ذم 

 أخر ، ظذ افٍروغ ، يقجٛ إَالب ادًتَؾ إػ رابط ، وهذا خِػ حمٚل .

بْٔقٕٜ افقجقد ادًتَؾ ظـ  مع افتٌْٔف أّن بْٔقٕٜ افهٍٚت وافذات : أي

افثٚين طّؾ إول ومًِقفف ، ٓام مـ جٜٓ أّن افقجقد افرابط ، ٓ متْع اصساـ

 . ، وؿد دمّذ ـّؾ هذا ذم ـالمف دـ تدّبره ـام جيٛ وصًٚع صًّف وٕقره 

 افزبدة :

ّٜٔ ، وهل وجقد بحٝ سف  افًَؾ يَىع بـ: ٓ بدّيٜ خِق افذات اإلهل

خلِؼ ادنقب بٚفَْص وافٍَر )=افرابط( ، وإّٓ فزم أن تٚم )=ادًتَؾ( ظـ ا

 ، وهق حمٚل .، وبٚفًُس يُقن وجقد افذات افقاجٌٜ ادًتَّؾ وجقد رابط 

، ادًتودة يرصد هلذا افزهٚن افَىًل ، ـثٌر مـ إخٌٚر افثٚبتٜ ادًتزة 

 ، مْٓٚ : خز شِٔامن بـ مٓران أيت ..بٚفزهٚن افَىًل 
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 ظؾقه افسالمافصودق فسون  افزهون ظذ

ظـ  مٙ مٚ رواه افُِْٔل ب٘شْٚد صحٔح، بؾ ذم أظذ درجٚت افهّحٜ

هق واحد ، : » ابـ أيب ظّر ، ظـ ابـ أذيْٜ ، ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم

، وبذاك وصػ ًٍٕف ، وهق بُؾ رء حمٔط  بوئن من خؾؼهواحدي افذات ، 

زُ بٚإلذاف واإلحٚضٜ وافَدرة  ًْ َٓ ذِم َٓ َي اَمَواِت َو ًا ٍة ذِم اف ُٚل َذرا ََ ُب َظُْْف ِمثْ

َزُ  ـْ َٓ َأ ـْ َذفَِؽ َو ُر ِم ٌَ َٓ َأْص َْرِض َو ْٕ : ّٕن  ٓ بوفذات،  بوإلحوضي وافعؾم (1) ا

 .(2)شؾنذا ـون بوفذات فزمفو احلوايي :إمٚــ حمدودة حتقهيٚ حدود أربًٜ 

ّٜٔ ادٚؤٜ ؿِٝ : هذا إصؾ ، وؽره مـ إصقل افَى ، وأتًٜٔ

 ادًِقمٜ رضورة ، ٕٚهوٜ بٌٔٚن ظؼات إخٌٚر ذم هذا افٌٚب ..

افُِْٔل ظـ أمحد بـ إدريس ، ظـ حمّد بـ ظٌد اجلٌٚر ، مْٓٚ مٚ رواه 

بـ أيب محزة ؿٚل: ؿِٝ ٕيب ظٌد اهلل ظِٔف  ظـ صٍقان بـ حئك ، ظـ ظعّ 

 جًؿ صّدي ٕقري افًالم: شًّٝ هنٚم بـ احلُؿ يروي ظُْؿ أّن اهلل

ـّ هبٚ ظذ مـ ينٚء مـ خَِف؟!!.  مًرؾتف رضورة يّ

شٌحٚن مـ ٓ يًِؿ أحد ـٔػ هق إّٓ هق ، فٔس »ؾَٚل ظِٔف افًالم: 

ـّثِف رء وهق افًّٔع افٌهر ، ٓ حيد ، وٓ حيس ، وٓ جيس ، وٓ تدرـف 

 وٓ، وٓ صقرة ، وٓ جًؿ ،  وٓ حيقط به رءإبهٚر ، وٓ احلقاس ، 

 .(3)وٓ حتديد، َتىٔط 

                                                           

 .3شٌٖ :   (1)

ّٜٔ، ضٓران.127: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (2)  . بٚب أّن اهلل رء. دار افُتٛ اإلشالم

ّٜٔ، 105: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (3)  ضٓران.. بٚب افْٓل ظـ اجلًؿ. دار افُتٛ اإلشالم
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افٌىٚئْل اهلٚفؽ فًْف اهلل ، بٔد  إّٓ ، ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، رجٚفف ثَٚت 

بـ حئك هٍقان : ؾ، ـام هق سيح افروايٜ أّيٚم اشتَٚمتف مٚ رواه هْٔٓٚ ـٚن  أنّ 

 .أّيٚم افهٚدق ظْف رواهٚ  روقان اهلل ظِٔف

مٚ ، ِّٝ افىٚئٍٜ بٖخٌٚره: ؿد ظذم ؿقففمَهقد افىقد ويِزم افتٌْٔف أّن 

ٍقه مىًَِٚ ؿِْٚه  ًّ ًٚ، ؾتٌْف هلذا افتٍهٔؾ افذي ؽٍؾ ظْف ؽر واحد، ؾو  . ٓ مىَِ

واحلديٞ سيح أّن ذات اهلل تًٚػ ٓ حئط هبٚ رء ، ؾٚمتْع دخقفف 

وؿد بّْٔٚ وجف آمتْٚع :  .، وإّٓ فزم احلِقل وهق ممتْع بذاتف شٌحٕٚف ذم إصٔٚء 

جقد بحٝ بًٔط ، ٓ حيده حد ، واؾساض حقايٜ ادُٚن فذاتف ؾٚهلل تًٚػ و

 حتديد ، وهق ظغ اجتامع افَْٔوغ ادحٚل .

،  ؾنذا ـون بوفذات»إػ هذا بَقفف :  وؿد أرصد اإلمٚم افهٚدق 

ؾالحظ ـٔػ ضقى ادًهقم ظِٔف افًالم برهٚن ادحٚل إٔػ  .شفزمفو احلوايي

مًْك ، وٓ ؽرو ؾٍهٚحٜ أهؾ افٌٔٝ ٓ  بٖشِس ظٌٚرة ، وأشٓؾ فٍظ ، وأبغ

 تدإٔٓٚ ؾهٚحٜ ، وٓ تَٚرهبٚ بالؽٜ . 

ٓ ذم ، اهلل ظز وجؾ  : افدفٔؾ ظذ أنّ هـ(381) ؿٚل افهدوق 

ِّٓٚ حٚدثٜ، وؿد ؿٚم افدفٔؾ ظذ أّن اهلل ظز وجؾ ؿديؿ مُٚن ، أّن إمٚــ ـ

ًٚ ظْف، وٓ أن شٚبؼ فألمٚــ، وفٔس جيقز أن حيتٚج افٌْل افَديؿ إػ مٚ ـٚ ن ؽْٔ

ـام أّكه مل يزل ،  ؾصح افقوم أّكه ٓ يف مؽونيتٌر ظاّم مل يزل مقجقدًا ظِٔف، 

 . ـذفك

، مٚ حدثْٚ بف أمحد بـ احلًـ افَىٚن، ؿٚل: حدثْٚ أمحد  وتصديق ذفك

بـ حئك بـ زـريٚ افَىٚن، ظـ بُر بـ ظٌد اهلل بـ حٌٔٛ، ؿٚل: حدثْٚ متٔؿ بـ 

شِٔامن بـ حٍص ادروزي، ظـ شِٔامن بـ مٓران، ؿٚل:  هبِقل، ظـ أبٔف، ظـ

 هؾ جيقز أن َٕقل: إّن اهلل ظز وجؾ ذم مُٚن؟!.ؿِٝ جلًٍر بـ حمّد 
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ّٕف »ؾَٚل ظِٔف افًالم :  فو ـون يف مؽون شٌحٚن اهلل ، وتًٚػ ظـ ذفؽ، إ

فؽون ُمدثـًو7 ّٕن افؽوئن يف مؽون ، ُمتوج إػ ادؽون ، وآحتقوج من صػوت ، 

 .شدحدث ، ٓ من صػوت افؼديما

بـ أمحد بـ حمّد بـ ظّران افدؿٚق رمحف اهلل، ؿٚل: حدثْٚ  ظعّ وحدثْٚ 

حمّد بـ أيب ظٌد اهلل افُقذم، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ إشامظٔؾ افزمُل، ظـ ظع 

ًٚ ) بـ افًٌٚس ، ظـ احلًـ ( اخلراذيْل=اجلراذيْل ، وثَف افَّل ذم تًٍره، تقثَٔٚ ظّٚم

، ظـ ( ثَٜ ظذ إطٓر) ، ظـ يًَقب بـ جًٍر اجلًٍري( افٌٌدادي ثَٜ) بـ راصد

اهلل تٌٚرك وتًٚػ ـٚن مل  مقشك بـ جًٍر ظِٔٓام افًالم إٔف ؿٚل: إنّ  أيب إبراهٔؿ

وٓ يشغل به ،  ٓ خيؾو مـه مؽونوهق أن ـام ـٚن، ، بال زمٚن وٓ مُٚن ، يزل 

قُن مِ  :  يف مؽون وٓ حيّل ، مؽون ُُ ٓا َمٚ َي ٍٜ إِ ًَ َٓ ََخْ ْؿ َو ُٓ ًُ ٓا ُهَق َرابِ  إِ
ٍٜ َْٕجَقى َثاَلَث ـْ 

ُٕقا  ٚ ـَ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُٓ ًَ ٓا ُهَق َم َثَر إِ ـْ َٓ َأ ـْ َذفَِؽ َو َٕك ِم َٓ َأْد ْؿ َو ُٓ فٔس بْٔف وبغ  ُهَق َشِٚدُش

، واشتس بٌر شس (1)خَِف حجٚب ؽر خَِف، احتجٛ بٌر حجٚب حمجقب

 .(2) هق افٌُر ادتًٚل إّٓ  مًتقر، ٓ إفف

ّٟ بف افهدوق إّول مًتز ْٚدؿِٝ : إش ، ظذ أّن وؽره  : ؾَِد احت

وـذا افثٚين ، ـالمهٚ حمتٌػ بَرائـ افٌَقل  مـ افيورّيٚت .، موّقٕف صحٔح 

 ..  ؾال تٌٍِٓٚ 

                                                           

ّٕف شٌحٕٚف   (1) احلجٚب هق مٚ اصىِح ظِٔف أهؾ احلُّٜ : بْٔقٕٜ افهٍٜ وافذات ، وتًْل : أ

ظغ افقجقد بٚٓشتَالل: بداهٜ رجقع ـّؾ مٚ بٚفٌر إفٔف ، وهذا افَٔغ مع ـقٕف ظغ افيٓقر 

ِّٓٚ وجقٌد  ّٕف ذات افقؿٝ ظغ احلجٚب : إذ احلس وافقهؿ واخلٔٚل وافًَؾ ، ـ ؾَر ، إّٓ أ

 .حمتٚج ، ٓ حتٔط بٚفتٚم افًٌٔط افذي ٓ يتْٚهك )=ادحض(

 وشٖٔيت افًٌط ذم بٔٚن هذا وتٌٕٔٚف ، ذم افٍهؾ افثٚفٞ . 

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .178افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (2)



 
 
 
 
 
 

 

 73       ............................................... افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

  صحقح ابن ُمبوب 

 شـذب من ؿول إّن اهلل يف رء» 

: حدثْٚ أيب رمحف اهلل، ؿٚل: هـ( 381) ريض اهلل تًٚػ ظْفؿٚل افهدوق 

حدثْٚ ظع بـ إبراهٔؿ، ظـ أبٔف، ظـ ابـ حمٌقب ظـ محٚد بـ ظّرو، ظـ أيب 

 ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل: 

 .(1)شأو ظذ رء، أو مـ رء ،  اهلل ظز وجل يف رء ـذب من زظم أنّ »

متٚبًٜ ؿٚل : حدثْٚ حمّد بـ مقشك بـ ادتقـؾ  ورواه افهدوق 

محف اهلل ؿٚل: حدثْٚ ظٌد اهلل بـ جًٍر، ظـ أمحد بـ حمّد، ظـ احلًـ بـ ر

 .(2)حمٌقب بف مثِف 

ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، رجٚفف ثَٚت إّٓ محٚد ؾّجٓقل ، فُْف مـ روايٜ 

 ابـ حمٌقب افذي أمجًٝ افًهٚبٜ ظذ تهحٔح مٚ يهّح ظْف .

ّٕف ؿِٝ : فًّؾ ادراد بَقفف ظِٔف افًالم : )ـذب مـ زظؿ( أخ َٖ : ؾ٘ ى

مًتًٌّؾ ذم افُذب ـثرًا ، ـام َٕقل ذم افَوٚيٚ افُٚذبٜ : إربًٜ ؾرٌد . أ؟ي 

 اخلٚضئٜ افتل ٓ تهدق .

ِّف أطٓر  مقٕٓٚ بَريْٜ مٚ شٖٔيت ظـ : وفًّؾ ادراد ، جحد وظٕٚد ، وفً

ش ـػر»وذم ؽره :  شمن ؿول إّن اهلل يف رء أذك»افهٚدق ظِٔف افًالم ، ؾٍٔف : 

  .. امٓؾٓٚـ

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .76افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .317حٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( : افتق  (2)
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 معتز ادػّضل بن ظؿر 

 من زظم أّن اهلل يف رء ؾؼد أذك

حدثْٚ حمّد بـ ظع مٚجِٔقيف رمحف اهلل، هـ( ؿٚل : 381أخرج افهدوق )

 ّّ ف حمّد بـ أيب افَٚشؿ، ظـ أمحد ابـ أيب ظٌد اهلل، ظـ أبٔف، ظـ حمّد بـ ظـ ظ

 من زظم أنّ : »شْٚن، ظـ ادٍوؾ بـ ظّر، ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم، ؿٚل

 .شؾؼد أذك، أو ظذ رء ، أو يف رء ، اهلل ظز وجل من رء 

ًٚ ، اهلل مـ رء  مـ زظؿ أنّ  » :ظِٔف افًالم  ؿٚل ثؿّ  ، ومـ ؾَد جًِف حمدث

ؾَد جًِف ، ف ظذ رء ، ومـ زظؿ إّٔ  ؾؼد زظم أكه ُمصور،  ه يف رءزظم أكّ 

 .(1) ش حمّقًٓ 

، فف صٚهد صحٔح ، ذ إؿقىإشْٚد صحٔح ظصحٔح ، وهذا ؿِٝ : 

 .شٖٔيت بًد ؿِٔؾ ش ـػر»بٍِظ : 

 شؾؼد جعؾه ُمصوراً »وؿد ورد ذم ًٕخٜ مـ ـتٚب تقحٔد افهدوق : 

وهق إوؾؼ بٚفًٔٚق، وشٖٔيت ذم احلديٞ أيت  شؾؼد زظم أكه ُمصور»بدل : 

َِّف ذم افُٚذم .  أّن افُِْٔل روقان اهلل تًٚػ ظِٔف ، ظ

 ؿِٝ : ينٓد فف ..

 

  

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .317افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)



 
 
 
 
 
 

 

 75       ............................................... افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 صحقح أيب بصر 

 حديٌ ـػر من ؿول أّن اهلل يف رء

مـ ضريؼ آخر ظـ حمّد بـ حئك ، ظـ أمحد بـ  رواه افُِْٔل 

حمّد بـ ظًٔك ، ظـ احلًغ بـ شًٔد ، ظـ افْي بـ شقيد ، ظـ ظٚصؿ بـ 

 محٔد ، ظـ أيب بهر ، ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل : 

 شؾؼد ـػر، أو ظذ رء ،  رء أو يفمـ زظؿ أّن اهلل مـ رء ، »

 ؿِٝ : ؾّن يل؟!.

،  أو ب٘مًٚك فف ، أو مـ أظـي بوحلوايي ، من افقء فه»ؿٚل ظِٔف افًالم : 

 ش.رء شٌَف

ِّؼ .  ؿِٝ : إشْٚد إّول صحٔح ، وافثٚين مً

حدثْٚ حمّد هـ( متٚبًٜ ؿٚل : 381ومـ ضريؼ آخر أخرجف افهدوق )

ف اهلل ؿٚل: حدثْٚ احلًغ بـ احلًـ بـ أبٚن، بـ احلًـ بـ أمحد بـ افقفٔد رمح

 . (1)بف مثِف ظـ احلًغ بـ شًٔد، ظـ افْي بـ شقيد

ّٕف مـ منٚيخ ابـ افقفٔد ،  ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ظذ إطٓر : ؾٍُٔل أ

ٕٚهٔؽ ظـ تقثٔؼ ابـ داود وؽره مـ أصحٚبْٚ ادتٖخريـ روقان اهلل ظِٔٓؿ 

الوة ظذ اظتامد أجالء افىٚئٍٜ ظذ مرويٚتف وـذا تهحٔح افًالمٜ ٕحٚديثف ، ظ

، شٔام ؿدمٚء افَّٔغ ؿدس اهلل أهارهؿ ، ؾٚفرجؾ ثَٜ ٓ حمٚفٜ : إذ مل يرد ؾٔف 

 أدٕك ضًـ .

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .317افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)
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مـ زظؿ أّن اهلل مـ رء ، ؾَد »: وذم روايٜ أخرى : ؿٚل افُِْٔل

 ، ًٚ ف ظذ ، ومـ زظؿ إّٔ  ؾؼد جعؾه ُمصوراً ،  ومن زظم أّكه يف رءجًِف حمدث

 .(1)رء ؾَد جًِف حمّقًٓ 

ِّؼ ، فُّْ   ف مقصقل ظْد افهدوق ظذ مٚ اّتوح .ؿِٝ : إشْٚده مً

 تٌْٔف !!

فًّؾ ادَهقد بٚفؼك وافٍُر ، إظؿ مـ اإلٕنٚئل : ؾٚإلٕنٚئل : 

ـحُؿ افنٚرع بٍُر افْهٚرى افَٚئِغ بٚحلِقل : أي أّن اهلل تًٚػ بذاتف حّؾ ذم 

ِّف ي تْٚول اإلخٌٚر ، ٓ اإلٕنٚء ؾَط : أي : اإلخٌٚر أّن هذا جًد ادًٔح ، ؾًِ

 افَقل ـٌٍر ..

 وبًٌٚرة أخرى : ؾٚفٍُر ظذ ؿًّغ :

 ؾتٚرة : ـٍر افَٚئؾ ، ـام ذم افْهٚرى ، افَٚئِغ بٚحلِقل .

وأخرى : ـٍر افَقل ٓ افَٚئؾ : ـَقل ادًّىِٜ )=إصٚظرة( أّن اهلل 

ـٍرًا إّٓ أّّنؿ ٓ  -ذم ًٍٕف-هلؿ هذا وإن ـٚن تًٚػ بذاتف حّؾ ذم إصٔٚء : ؾَق

رون بف : إذ مَهقدهؿ تْزيف اهلل  ٍّ ّٕف ٓ خيِق مْف مُٚن ، فُـ أؾرضقا ، يُ ، وأ

ٌّٜٓ حٔٞ ؾّرضقا ؾٔام زظّقا وتّٖوفقا ..    وـذا ادن

  

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.. بٚب احلرـٜ وإٓتَٚل. دار افُتٛ ا127: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (1)  إلشالم



 
 
 
 
 
 

 

 77       ............................................... افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 ظذ صحقح أيب بصر !!وافسبؽي تعؾقق ابن تقؿقي 

ّٜٔ هـ( 771)ؿٚل افًٌُل  ـُ ٖش :ذم ضٌَٚت افنٚؾً  اجلْٔدَ ، صٚهغ  ل اب

ظذ مًْٔغ مع إٌٕٔٚء  مع اجلْٔد : ؾَٚل مع: ريض اهلل ظْٓام ظـ مًْك 

ومع افًٚمل  إْٕل مًُام أشّع وأرى: ؿٚل اهلل تًٚػ : بٚفْكة وافُالءة 

 مٚ يُقن مـ ٕجقى ثالثٜ إٓ هق رابًٓؿ:بٚفًِؿ واإلحٚضٜ ؿٚل اهلل تًٚػ 

 .ِؽ يهِح دآ فألمٜ ظذ اهللؾَٚل ابـ صٚهغ مث

افرمحـ ظذ : وشئؾ ذو افْقن ادكي ريض اهلل ظْف ظـ ؿقفف تًٚػ 

، ؾٓق مقجقد بذاتف : وٍٕك مُٕٚف ، ؾَٚل أثٌٝ ذاتف  ؟!.افًرش اشتقى

 .وإصٔٚء بحُّتف ـام صٚء

وشئؾ ظْف افنٌع ريض اهلل ظْف ؾَٚل افرمحـ مل يزل وافًرش حمدث 

 شتقىوافًرش بٚفرمحـ ا

، وفٔس رء ، رء  اشتقى ظِّف بُّؾ : وشئؾ جًٍر بـ ٕهر ؾَٚل 

 .أؿرب إفٔف مـ رء

أو مـ ، اهلل ذم رء  مـ زظؿ أنّ »: وؿٚل جًٍر افهٚدق ريض اهلل ظْف 

وفق ـٚن ظذ ،  إذ فق ـٚن ذم رء فُٚن حمهقراً : ؾَد أذك  أو ظذ رء، رء 

 .شحمدثًٚ وفق ـٚن مـ رء فُٚن ،  رء فُٚن حمّقًٓ 

وهق ادَتٌس مـ ذي :  افزهٚن إولوذم مقوٍع آخر ؿٚل افًٌُل : 

ووارث خر إٌٕٔٚء جًٍر ، شٔد افًِامء ،  وافًْٛ افًعّ ، احلًٛ افزـل 

 .(1)ش ...فق ـٚن اهلل ذم رء فُٚن حمهقراً »: افهٚدق ريض اهلل ظْف ؿٚل 

                                                           

ّٜٔ)ت: حمّقد افىْٚحل(   (1)  هجر فِىٌٚظٜ وافتقزيع. .85: 9ضٌَٚت افنٚؾً
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، مجٓقر إمٜ وأئّٜ ، ؾٓذه ـِامت أظالم أهؾ افتقحٔد ؿٚل افًٌُل : 

 .(1) شقى هذه افؼذمٜ افزائٌٜ

وشئؾ جًٍر بـ ٕهر ظـ : ٚل : ؿرّدًا ظِٔفهـ( 728)وؿٚل ابـ تّٜٔٔ 

 اشتقى ظِّف بُّؾ : ؾَٚل  ؟!.افرمحـ ظذ افًرش اشتقى: ؿقفف تًٚػ 

وهق أشخػ مـ تٖويالت ، وهذا مـ ّٕط افذي ؿٌِف وأردى  ء... .ر

وجًٍر ابـ ،  ٍظ فٔس ؾٔف مٚ يدل ظذ ذفؽ أصالً افِ ؾ٘نّ : افَرامىٜ افٌٚضْٜٔ 

ظـ بًض ؽالة  ٕهر أجؾ مـ أن يَقل هذا افتحريػ افذي ٓ يهدر مثِف إّٓ 

 .افراؾوٜ وافَرامىٜ وادِحديـ افىٚظْغ ذم افَرآن

أو  ء،أو مـ ر ء،اهلل ذم ر مـ زظؿ أنّ »: وؿٚل جًٍر افهٚدق : ؿٚل 

فُٚن  ءأو ـٚن ذم ر، فُٚن حمّقٓ  ءر إذ فق ـٚن ظذ :ؾَد أذك،  ءظذ ر

ًٚ  ءأو ـٚن مـ ر، حمهقرا   ش.فُٚن حمدث

ؿِٝ هذا افُالم وأصٌٚهف ممٚ اتٍؼ أهؾ ادًرؾٜ ظذ إٔف مُذوب ظذ 

جًٍر مثؾ ـثر مـ اإلصٚرات افتل ذـرهٚ ظْف أبق ظٌد افرمحـ ذم حَٚئؼ 

افثَٚت ظْف افتًٍر وافُذب ظذ جًٍر ـثر مْتؼ وافذي َِٕف افًِامء 

 . إتٓك ـالم ابـ تّٜٔٔ بحروؾف.(2)مًروف خيٚفػ روايٜ ادٍسيـ ظِٔف

ؿِٝ : ؽروْٚ بٔٚن دظقى افًٌُل اإلمجٚع ، وبٔٚن ظَٔدة ابـ تّٜٔٔ ذم 

  اجلٜٓ وإيـ .

  

                                                           

ّٜٔ)ت: حمّقد افىْٚحل(   (1)  هجر فِىٌٚظٜ وافتقزيع. .43: 9ضٌَٚت افنٚؾً

 . جٚمًٜ ابـ شًقد ، ادديْٜ.191: 1آشتَٚمٜ)ت: حمّد رصٚد شٚمل(   (2)



 
 
 
 
 
 

 

 79       ............................................... افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 ظذ ؿسؿغ ، ـالمهو ممتـعاحلؾول 

 يِزم أن ٕنر إػ أّن احلِقل ظذ مًْٔغ خٚص وظٚم ، وافزهٚن أدٕٚه ،

ًٚ ظذ افًقاء، ؾال تذهؾ..  يتْْٚوهلام مً

 إّول : احلؾول اخلوص.

حّؾ ذم جًد ادًٔح ، وـام بذاتف ـام هل ظَٔدة افْهٚرى أّن اهلل تًٚػ 

ًٚ ، وأّن اهلل حّؾ ؾٔف ، تًٚػ اهلل ظـ هذا ظِقًا ـٌرًا .   هل ظَٔدة مـ أّفف ظِٔ

ٚن ، هلل افقاحد إحد ، ؾام ادًٔح وأمر ادٗمْغ ظّع إّٓ ظٌدان خمِقؿ

ٚر..: بؼان ، يٖـالن افىًٚم ويّنٔٚن ذم إشقاق  ّٓ ٌّٚر ، افَٚدر افَ افًزيز اجل

 صِقات اهلل ظِٔٓام .

 افثوين : احلؾول افعوم .

 خَِف ، ـام هل ظَٔدة 
ٍ
ـٚظتَٚد أّن اهلل تًٚػ مقجقٌد بذاتف ذم ـّؾ رء

ّٜٔ: ـٚفزيز، وؿد أمج ع مجٚهر ادًِّغ شْٜ وصًٜٔ ادًّىِٜ : ـَدمٚء اجلّٓ

ًٚ ، أّن هذه افًَٔدة بٚضِٜ ممتًْٜ : أؿؾ مٚ يَٚل ذم امتْٚظٓٚ  ًٚ مرـٌ وخقارج ، إمجٚظ

ًٚ ، متُثّرًا ،  اً تَّدرمًَْاًم ، مفزوم أن يُقن افقاجٛ جًاًم حمدودًا ،  ، متجّزئ

 .وأحدّيتف وواحدّيتف  ًٌٚضٜ ذاتف شٌحٕٚفحمٚل : فوهذا خِػ 

وإٕٜٔ ، ٚهلل تًٚػ بذاتف ، وجقٌد بحٝ اشتحٚفٜ احلِقل : ؾأّمٚ برهٚن 

  سؾٜ : ٓ خيٚفىف ظدم ، وٓ حيّده حّد .

ّٜٔ ؿد حّل ، واؾساض أّن اهلل تًٚػ بذاتف   ذم رء مـ إصٔٚء ادُٕٚ

، وهق خِػ ـقٕف وحقايٜ ، ـجًد ادًٔح ظِٔف افًالم ، حتديٌد  ادحدودة

ٌٜ وإٕٜٔ بًٔط ، وجقٌد بحٝ   سؾٜ .حمو
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 ؿِٝ : افزهٚن ئَّْل واوح ، ؾال ٕىٔؾ .

ّٜٔ، هٚك مْٓٚ :   وإخٌٚر ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ؿىً

بـ أمحد بـ حمّد بـ  ظعّ هـ( ؿٚل : وحدثْٚ 381مٚ أخرجف افهدوق )

ظّران افدؿٚق رمحف اهلل، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ أيب ظٌد اهلل افُقذم، ؿٚل: حدثْٚ 

)اخلراذيْل=اجلراذيْل ، وثَف  مُل، ظـ ظع بـ افًٌٚسحمّد بـ إشامظٔؾ افز

ف افْجٚر(  ٍّ ًٚ، ووً  ، ظـ احلًـ بـ راصدافَّل ذم تًٍره، تقثَٔٚ ظّٚم

، ظـ أيب )ثَٜ ظذ إطٓر(  ، ظـ يًَقب بـ جًٍر اجلًٍري)افٌٌدادي ثَٜ( 

مل اهلل تٌٚرك وتًٚػ ـٚن  مقشك بـ جًٍر ظِٔٓام افًالم إٔف ؿٚل: إنّ  إبراهٔؿ

وٓ يشغل به ،  ٓ خيؾو مـه مؽونوهق أن ـام ـٚن، ، بال زمٚن وٓ مُٚن ، يزل

 .(1) ...يف مؽون وٓ حيّل ، مؽون

: ظع بـ افًٌٚس اخلراذيْل ؿٚل افْجٚر ؿِٝ : إشْٚده ؤًػ  ، 

 . ؤًػ جداً ، افرازي ، رمل بٚفٌِق وؽّز ظِٔف 

ّٜٔ افهدور ، شٖٔيت ب ٚه أصحٚبْٚ ؿِٝ : صقاهده ـثرة ، ؿىً َّ ًوٓٚ ، تِ

هق ـام ظْد أهؾ افٌَِٜ ، بٚفٌَقل ، ٕٚهٔؽ ظـ افزهٚن افَىًّل ، مًْٚه رضورّي 

 خيٍك.أطٓر مـ أن 

  

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .177افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)



 
 
 
 
 
 

 

 81       ............................................... افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 اإلَتود ادؿتـع !!

، ؾًْٔل : أّن وجقد احلّؼ ، هق ظغ وجقد اخلِؼ ، ادّتْع وأّمٚ آحتٚد 

ادخِقؿٚت ،  ظغؾٚهلل تًٚػ هق : ووجقد اخلِؼ ظغ وجقد احلّؼ شٌحٕٚف 

ّٜٔ ظغ اهلل : ؾٚخلٚفؼ هق ظغ هل  ،وـثرة وادخِقؿٚت، بام هل أظٌٔٚن خٚرج

ٚفًٚبد هق ادًٌقد ، وادًٌقد هق افًٚبد، ؾ ..:اخلٚفؼظغ ادخِقق ، وادخِقق هق 

 .افٌقاح مـ هذا افٍُرف شٌحٕٚف ًٕقذ ب، تًٚػ اهلل ظـ هذا ظِقًا ـٌرًا وهُذا ، 

رّي ، بؾ بدهيل ، أؿّؾ مٚ يَٚل : فزوم أن تُقن وبرهٚن امتْٚظف رضو

ّٜٔ ، حمالً فِحقادث وافٍَدان  افذات إحدّيٜ افًٌٔىٜ ، افتل هل ظغ افًٍِ

ّٜٔ ادحوٜ.واخلروج مـ افَقة إػ افًٍؾ  ، وهذا خِػ ـقّنٚ بًٔىٜ ، ظغ افًٍِ

 ومًْك ـقّنٚ حماًل فِحقادث، احلرـٜ وافتجدد وافتٌّر وافتَّدر وافتجّزء

: أي خروٌج مـ افَّقة وآشتًداد ، إػ افًٍِّٜٔ ـام أـثرٕٚ افٌٔٚن وإًَٓٚم 

ّٜٔ افًٌٔىٜ افَديّٜ ، ـقّنٚ ظغ افتحَؼ  وافتحَؼ ، وهذا ممتْع ذم افذات اإلهل

ْن َؾَقُؽونُ ادحض ، وظغ افًٍِّٜٔ افٌحتٜ=  ـُ اَم َيُؼوُل َفُه   . (1)إَِذا َؿَه َأْمًرا َؾنِكَّ

وحدة افوجود مـ آحتٚد ، وافذي ربام يىِؼ ظِٔف افًٌض :  هذا ادًْك

إّٓ بًض جِٜٓ افهقؾٜٔ وؽالهتؿ  ، ؾٔام أظِؿ،مًِؿ، ٓ يَقل بف  افشخصّقي

ّٜٔ إّمٜ، وامتْٚظف ٕٚهٔؽ ظـ بىالٕف، رضوري: إذ ؿد أمجع مجٚهر  دون بَ

ًٚ ، ظذ بىالٕف وامتْ ًٚ مرـٌ ٚظف : فِزهٚن ادًِّغ ، شْٜ وصًٜٔ وخقارج ، إمجٚظ

،  ـٌراً  أظاله ، وفٌره : ـِزوم أن يُقن اهلل تًٚػ جًاًم ذا أبًٚد ، تًٚػ اهلل ظِقاً 

 .وشٖٔيت مزيد بٔٚن ذم افٍهؾ إخر ، ٓ يًًْٚ أن 

                                                           

 .117افٌَرة :   (1)



 
 
 
 
 

  
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 83       ................................................. افٍهؾ إّول : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًٍِف ٓ بذاتف

 افػصل إّولزبدة 

شٌٔؾ إحٚديٞ افًٚبَٜ شٌٔؾ مَىقظٚت افهدور : فنٓٚدة  أوًٓ :

ل افىٚئٍٜ هلٚ بٚفٌَقل ، بؾ مٚ ٕحـ ؾٔف افًَؾ افَىًل ، واإلمجٚع ا َّ فؼظّل ، وتِ

 مـ رضورّيٚت ادذهٛ .

ّٜٔ ، بؾ واهلل متقاترة ،  إذ إخٌٚر ذم مٚ ٕحـ ؾٔف ، ـثرة متوٚؾرة ؿىً

 وؿد ٕٚءت رشٚفتْٚ ادتقاوًٜ هذه بند بًوٓٚ ، وؾٔٓٚ ـٍٚيٜ .

:  بػعؾهرء برأه ،  ف ، وذم ـّؾ ََ َِ اهلل تًٚػ مقجقٌد ذم ـّؾ مُٚن َخ  ثوكقًو :

ّٔتف  ّٔقم  وإذاؾف وإحٚضتف وظِّف وؿدرتف .وتدبره أي : بَ

، ظـ شِىٕٚف ومُِف شٌحٕٚف وتًٚػوذرأ ، وإّٓ فزم خروج مٚ خِؼ وبرأ 

ّٜٔ افٌحتٜ، بؾ ممتْع وبىالٕف مًِقم رضورة  ّٕف ظغ اإلٕٜٔ ادحوٜ وافًٍِ ٕ :. 

ًٚ ، مل ينذ  ظذ هذا أمجًٝ ضقائػ ادًِّغ ، ظز افًهقر ًٚ مرـٌ : إمجٚظ

 ظْف مْٓؿ أحد .

 اهلل تًٚػ مّْزه أْن يُقن بذاتف ذم رء برأه ، أو مٍُٚن خَِف . :فثًو ثو

ٛ وافتَّدر وافتجّزء وإٓحهٚر احلِقل احلقايٜ ووإّٓ فزم  ـّ واحلّد وافس

افّْص ؿد مٙ ، ومًِقٌم رضورة ت ، حمٚٓٚ حمٚل ، وـقّن ذاهـّؾ و، 

ٜ ؽره افُثر.ذم امتْٚع احلِقل وؽره  ـ أهؾ افٌٔٝ اإلرصٚدي ظ ّّ  ، وث

 : ّٜٔ أمجع ظذ هذا ؿٚضٌٜ أهؾ اإلشالم ، إّٓ ادًّىِٜ : ـَدمٚء اجلّٓ

ـٚدريز مـ أتٌٚع اجلٓؿ بـ صٍقان ، ؾَٚفقا : إّن اهلل تًٚػ بذاتف ذم ـؾ رء 

ْع أن حيقي وذم ـّؾ مُٚن ، وبىالٕف أووح مـ أن خيٍك ، فالمتْٚع : ؾّٔت

 افذات ادحوٜ افكؾٜ ، وافقجقد افٌحٝ افًٌٔط ، حدٌّ أو مُٚن ٌ.
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اشتقاء اهلل ظذ افًرش يًْل أّن اهلل تًٚػ مقجقٌد ذم ـّؾ رء ، ٓ  رابعوً :

ّٔقمّٔتف ّٕام بًِّف وتدبره وإحٚضتف وؿ  خيِق مْف رء ، فُـ فٔس بذاتف ، وإ

 . افًاموات وإروغ  وهّْٔتف ، ٓ يًزب ظـ مُِف وؾًِف رء ذم

أمجع أهؾ اإلشالم أّن بْٔقٕٜ اهلل تًٚػ ظـ خَِف ، هل بْٔقٕٜ  خومسًو :

صٍٜ : بًّْك اشتحٚفٜ أن حئط اخلِؼ افٍَر ادُّـ ، بٚخلٚفؼ افٌّْل افقاجٛ 

 افًٌٔط ، وفًٔٝ افٌْٔقٕٜ بْٔقٕٜ ظزفٜ ، وأيـ ، وجٜٓ ، ومُٚن .

ّٜ وأهؾ اجل ًّ ٜٓ : أصٓرهؿ ابـ تّٜٔٔ احلراين ، فُـ صّذ ظـ هذا ، ادج

ٌّح اهلل مٚ ؾَٚفقا : بْٔقٕٜ اهلل تًٚػ ، هل بْٔقٕٜ أيـ وجٜٓ و مُٚن وظزفٜ ، ؿ

مزيد ، وشٖٔيت ، وهق ممتْع ـام أووح أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افهالة وافًالم ؿٚفقا

 .  بٔٚن وبرهٚن ذم افٍهؾ افثٚفٞ

ّٜٔ رضورّيٜ : إذ يٌٌْل أن تُقن بْٔقٕٜ اهلل تًٚػ ظـ خَِ شودشًو : ف بدهي

اهلل تًٚػ ظغ افقجقد ادحض ، واإلٕٜٔ افكؾٜ ، وافُامل افتٚم ، وآشتَالل 

اخلٚفص افًٚم ، وظٚمل إصٔٚء ظغ افقجقد افْٚؿص افٍَر ادحتٚج : ؾُٔػ 

 !!.؟ أو يدخؾ هذا ذم ذاك ، أو يّتزج هذا بذاكيًَؾ أن حيقي هذا ذاك 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افػصل افثوين

 اهلل تعوػ يف ـّل مؽون 

  



 
 
 
 
 

  
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 87       ..................................................................... : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن ثٚين افٍهؾ اف

 صحقح افػضل بن يوكس

 ٓ خيؾو مـه مؽونتعوػ اهلل 

حدثْٚ أمحد بـ زيٚد بـ جًٍر ذم افًِؾ ؿٚل : هـ( 381)أخرج افهدوق 

وظع بـ ظٌد ، اهلّداين واحلًغ بـ ابراهٔؿ بـ أمحد ابـ هنٚم ادٗدب افرازي 

ظـ أبٔف، ، بـ ابراهٔؿ بـ هٚصؿ حدثْٚ ظع : اهلل افقراق ريض اهلل ظْٓؿ ؿٚفقا 

ؿٚل ـٚن ابـ أيب افًقجٚء مـ تالمذة ( ، افُٚتٛ، ثَٜ)ظـ افٍوؾ بـ يقٕس 

 ذـرَت ...، ؾَٚل فِهٚدق ظِٔف افًالم : احلًـ افٌكي ؾٕٚحرف ظـ افتقحٔد

َٝ ،  اهللَ  ؟!!.ظذ ؽٚئٛ ؾٖحِ

ًٚ  ويِؽ ـٔػ يُقن»ظِٔف افًالم : ؾَٚل أبق ظٌد اهلل   مـ هق مع،  ؽٚئٌ

ويرى ، يًّع ـالمٓؿ ، وإفٔٓؿ أؿرب مـ حٌؾ افقريد ، خَِف صٚهد 

 .شويًِؿ أهارهؿ، أصخٚصٓؿ 

أفٔس إذا ـٚن ذم افًامء ـٔػ ،  أهو يف ـل مؽون :ؾَٚل ابـ أيب افًقجٚء

 ؟!.وإذا ـٚن ذم إرض ـٔػ يُقن ذم افًامء، يُقن ذم إرض 

صٍٝ ادخِقق افذي إذا ام وإّٕ »: افًالم افهالة وؾَٚل أبق ظٌد اهلل ظِٔف 

ؾال يدري ذم ادُٚن افذي ، وخال مْف مُٚن ، اصتٌؾ بف مُٚن ، إتَؾ ظـ مُٚن 

ادِؽ ، ٚ اهلل افًئؿ افنٖن ؾٖمّ ، مٚ حيدث ذم ادُٚن افذي ـٚن ؾٔف ، صٚر إفٔف 

وٓ يؽون إػ مؽون أؿرب ،  وٓ يشتغل به مؽون،  ؾال خيؾو مـه مؽون، افديٚن 

 .(1) شمـه إػ مؽون

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، تَِٚه أصحٚبْٚ بٚفٌَقل .

                                                           

 ادُتٌٜ احلٔدرّيٜ ، افْجػ . .404: 2ظِؾ افؼائع)ت: صٚدق بحراظِقم(   (1)
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حدثْٚ جًٍر بـ حمّد بـ منور رمحف اهلل ؿٚل وأخرجف ذم إمٚيل ؿٚل : 

، ظـ أيب أمحد حمّد  حدثْٚ احلًغ بـ حمّد ابـ ظٚمر ظـ ظّف ظٌد اهلل بـ ظٚمر

 .(1)بـ زيٚد إزدي ظـ افٍوؾ بف ٕحقه 

ًٚ صحٔح ، وحمّد بـ زيٚد ، هق ابـ أيب ظّر روقان  ؿِٝ : إشْٚده أيو

 اهلل تًٚػ ظِٔف .

 صوهد: خز ظقسى بن يوكس

ظـ حمّد بـ ، حمّد بـ أيب ظٌد اهلل ظـ ريض اهلل ظْف ، ورواه افُِْٔل 

ظـ ظًٔك بـ يقٕس ، ظـ ظّرو بـ حمّد ، ظـ داود بـ ظٌد اهلل ، إشامظٔؾ 

 .(2)وشٚق مثِف  ؿٚل ابـ أيب افًقجٚء ٕيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم :ؿٚل

 .جمٓقلشْٚده صحٔح ، وهذا اإلؿِٝ : 

ؿِٝ : مًْك احلديٞ واوح ، ٕٚء افٍهؾ إّول بٌٕٔٚف بام ٓ مزيد ظِٔف ، 

ٜ صٚهد آخر ، هٚـف .. ّّ  وث

  

                                                           

 مٗشًٜ افًٌثٜ ، ؿؿ . .714أمٚيل افهدوق :   (1)

ّٜٔ ، ضٓران.احلرـٜ وإٓتَٚل. بٚب 126: 1ؽٍٚري(  افُٚذم )ت:  (2)  . دار افُتٛ اإلشالم



 
 
 
 
 
 

 

 56       ...................................................................  اهلل تعوػ يف ـّل مؽون : ين ثوافػصل اف

 صحقح خوفد بن ربعي

 شوٓ خيؾو مـه مؽونٓ حيويه مؽون ، »

ذم إمٚيل ؿٚل : أخرج هـ( 381)وفف صٚهد آخر أخرجف افهدوق 

،  حدثْٚ أمحد بـ زيٚد بـ جًٍر اهلّداينهـ( ذم افًِؾ ؿٚل : 381فهدوق )ا

حدثْٚ ظّر بـ شٓؾ بـ إشامظٔؾ افدٕٔقري ، ؿٚل : حدثْٚ زيد بـ إشامظٔؾ 

افهٚئغ ، ؿٚل : حدثْٚ مًٚويٜ بـ هنٚم ، ظـ شٍٔٚن ظـ ظٌد ادِؽ بـ ظّر ، 

  : -ذم ؿّهٜ إظرايب-ظـ خٚفد بـ ربًل ظـ أمر ادٗمْغ 

 .(2) ش... (1) ، بال ـقػقّي وٓ خيؾو مـه مؽونيو من ٓ حيويه مؽون ، »

ؿِٝ : إشْٚده شّْل..: احلٚؾظ اإلمٚم ظّر بـ شٓؾ افدٕٔقري ، وزيد بـ 

إشامظٔؾ افهٚئغ ادُل ، ومًٚويٜ بـ هنٚم إشدي ، وظٌد ادِؽ افِخّل 

 .ًروؾغداريـ افَٚيض، وخٚفد بـ ربًل إشدي، مـ ثَٚت أهؾ افًّْٜ ادنٓق

ل أصحٚبْٚ فٍِيف  احلديٞؿِٝ :  َّ صحٔح ، ـام أّن افًّؾ بف واجٛ: فتِ

: ؾًٌض حٍظ امجع و، ؾٚ، ٕٚهٔؽ ظـ صٓٚدة افزهٚن افَىًل ومًْٚه بٚفٌَقل 

، وبًض آخر مٌَقل إذا رووه ظـ أمر مٚ رواه أهؾ افًّْٜ ؿىًّل افهدور 

ؾٔام ذم افًّدة ، وافُِْٔل  افىقد ادٗمْغ ، وصٓدت فف افَريْٜ ، ـام ذـر افنٔخ

 .ٕحـ ؾٔف وشٖٔيت ـالمف افؼيػ

                                                           

 مٗشًٜ افًٌثٜ ، ؿؿ . .554أمٚيل افهدوق :   (1)

ّٕن افُٔػ ظرض ، يًرُض ظذ اجلًؿ وادٚدة ، واهلل مّْزه ظْٓام : إذ اجلًؿ وادّٚدة ظغ   (2)

احلدوث وافتٌّر وافتجدد وافٍْٚء ، واهلل تًٚػ ظغ افَدم وافُامل وافثٌٚت . وًْٕل بٚفثٌٚت : 

ّٜٔ ، وش  ٖٔيت افْص ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ذم هذا .افثٚبٝ شٌحٕٚف : أي ظغ افًٍِ

 وادَهقد أّن اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن بًِّف وؿدرتف وتدبره ، حمٚل أن يُقن بذاتف .
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 معتز ابن شـون صوهد آخر : 

 شاهلل داخل يف ـّل مؽون ، وخورج من...»

روى افُِْٔل ظـ ظّع بـ حمّد ، ظـ شٓؾ وظـ ؽره ، ظـ حمّد بـ 

ظِٔف شِٔامن ، ظـ ظع بـ إبراهٔؿ ، ظـ ظٌد اهللا بـ شْٚن ظـ أيب ظٌد اهللا 

الم ؿٚل : ؿٚل  ًّ وٓ يٌٌِقن ، ٓ يَدر افًٌٚد ظذ صٍتف ،  (1)اهللا ظئؿ رؾٔع إنّ » اف

 ،وهق افِىٔػ اخلٌر، وهق يدرك إبهٚر ، ٓ تدرـف إبهٚر ، ـْف ظيّتف 

ػ وهق افذي ـّٔ ، وـٔػ أصٍف بٚفُٔػ ، أيـ وحٔٞ وٓ ، ٓ يقصػ بُٔػ و

ُٝ ،  حتك صٚر ـًٍٔٚ ، افُٔػ  أم ـٔػ ، ػ بام ـٔػ فْٚ مـ افُٔػ افُٔ ؾًرؾ

ًٚ ، وهق افذي أيـ إيـ ، أصٍف بٖيـ  ؾًرؾٝ إيـ بام أيـ فْٚ مـ ،  حتك صٚر أيْ

ًٚ ، وهق افذي حٔٞ احلٔٞ ، أم ـٔػ أصٍف بحٔٞ ، إيـ  ،  حتك صٚر حٔث

 وخورٌج ،  مؽون ؾوهلل تعوػ داخل يف ـّل  :بام حٔٞ فْٚ مـ احلٔٞ، ؾًرؾٝ احلٔٞ

 ٓ إفف إٓ هق افًعّ ، وهق يدرك إبهٚر ، ٓ تدرـف إبهٚر  ،رء من ـّل 

 .(2)ش وهق افِىٔػ اخلٌر، افًئؿ 

ؿِٝ : صحٔح ، وهذا اإلشْٚد ؿقٌي جّٔد ، رجٚفف ثَٚت ، وـذا شٓؾ 

ظذ إؿقى . حمّد بـ شِٔامن ، هق أبق ضٚهر افرازي افثَٜ ، وظع بـ إبراهٔؿ 

 ٔف ذم افتقحٔد ، وؿد وّثَف ابـ ؿقفقيف . هق اجلًٍري ، ـام ّٕص افهدوق ظِ

ًٚ ـٚن ؾ روقان اهلل تًٚػ هذا احلديٞ ممّٚ تَِٚه أصحٚبْٚ ّوٚمغ وأي

، ٕٚهٔؽ ظـ يَغ ٚ ، بؾ هل رضورّيٜ ظْدٕٚ بٚفٌَقل ، ٓ أظِؿ مـ رّدهظِٔٓؿ 

 .افزهٚن : إذ افًَؾ ؿد اشتَّؾ هبٚ 

                                                           

ّٕام ـامل افذات وافهٍٚت ، ـام شٖٔيت ذم ؾهؾ ؿٚدم  (1)  .فٔس بًّْك آرتٍٚع ادُٚين ، وإ

ّٜٔ ، ضٓران.. بٚب أّن اهلل104: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (2)   رء . دار افُتٛ اإلشالم
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 معـى احلقٌ وإين !!!

 ادُٚنأي ( نَ إيْ ( أوجَد وخِؼ )نَ افذي أيَّ  وهوؿقفف ظِٔف افًالم : )

ًٚ فف جٓٚت شٝ ، وهذا واوح ٓ حيتٚج دزيد بٔٚن .  (ـوً حتى صور أيْ )  مُٕٚ

 ُٞ ْٔ ؾَد اختِػ افًِامء ؾٔف ظذ ؿقفغ ، شٔام ؾٔام ٕحـ ؾٔف ، فُـ أّمٚ احل

 ُٞ ْٔ  : اشؿ مُٚن فِقء . -ذم أصؾ افقوع-ظذ أّي حٚل : ؾٚحل

حتك صٚر ،  َٞ احلْٔ  َٞ وهق افذي حّٔ : ) ف ظِٔف افًالمَقفوظذ هذا ؾ

ُٝ حٔٞ جَِس زيٌد ، ٓ ثًٚ حْٔ  ّٜٔ ٓ ٍٕس ادُٚن : تَقل : جًِ ( يًْل اجلٜٓ ادُٕٚ

ُٞ جِس ظّرٌو ، أي   ادُٚن دون تِؽ .مـ اجلٜٓ هذه حٔ

ؾٚدُٚن  ؾٚحلٔٞ إذن هق : احلهقل وافتحَؼ ذم جٜٓ مـ جٓٚت ادُٚن .

ّٔتف : أ  ي جٓتف رٌء آخر .رء وحٔث

ؾَقفف ظِٔف افًالم وهذا هق إطٓر مـ احلديٞ ، وافَريْٜ ظِٔف افتٍريع 

بام حٔٞ فْٚ مـ ، ؾًرؾٝ احلٔٞ: )متٍرٌع ظذ ( مؽون داخل يف ـّل تعوػ ؾوهلل : )

 . (...ؾوهلل :احلٔٞ

ّٕف شٌحٕٚف هق  :وحٚصؾ ادًْك : اهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن افُامل ادحض ٕ

ـَ  ًٚ ؾٓق شٌحٕٚف ذم ـّؾ جٓٚت ادُٚن ومقاوًف بٍْس  افذي أّي إيـ، وأيو

ّٕف  :افَرب  َٞ ظغ ٕ ٔا  احلٔٞ .افُامل ادحض افذي ح

ّٔٚت افتَٔٔدّيٜ  واحتّؾ ؽر واحد مـ افًِامء أّن ادَهقد بٚحلٔٞ ، احلٔث

 ادْٚؾٜٔ فُِامل : ـَقفْٚ : اـرم زيدًا افًٚمل ، وٓافًٚروٜ ظذ ذوات ادُّْٚت ، 

ًٚ فُـ إّول أطٓر .  -ذم ًٍٕف–تُرم ظّروًا اجلٚهؾ ، وهذا وإن ـٚن    صحٔح
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 ـؾؿي توّمي فصدر ادتلهلغ افشرازي 

ًٚ  ؿٚل  ّٕف تًٚػ : إٔػ احلديٞ صٚرح وفُـ  (يف ـل مؽون داخٌل )إ

، وٓ  ـدخقل  (2)، وٓ ـدخقل افقء ذم افزمٚن (1)ٓ ـدخقل اجلًؿ ذم ادُٚن

، وٓ ـدخقل افْقع ذم (4)، وٓ ـدخقل افُّع ذم اجلزئل(3)فُّؾ اجلزء ذم ا

، أو افٍْس ذم (7)، وادٚدة ذم افّهقرة (6)، أو ادٚهٜٔ ذم افقجقد  (5)افنخص

جمفول ، أو مٚ جيري جمرى هذه إٓحٚء، بؾ هذا ٕحق آخر مـ افدخقل (8)افٌدن

ّٕام ٕنٖ مـ ؽٚيٜ ظيّتف  افؽـه  .وشعي ؿقومقته، : إ

                                                           

 ٓمتْٚع حقايٜ افقجقد ادحدود ، ؽر ادحدود ، وهق افتٚم افكف افًٌٔط.   (1)

(2)   ّٜٔ ؼ وافًٍِ َّ ّٕف شٌحٕٚف ظغ افتح  .ٓمتْٚع افتَّدر بَّٚدير احلرـٜ وذي احلرـٜ : بداهف أ

 .ادحض افًٌٔط بٚفذات  ٓمتْٚع دمّزء افذات إحدّيٜ : ـقّنٚ ظغ افقجقد  (3)

ّٜٔ ، ـام   (4) ٓمتْٚع أن يُقن فِذات إحدّيٜ افًٌٔىٜ ، جٌْس أو ؾهٌؾ ، وبٚفتٚيل حّد ومٚه

 .ذم ـّع اإلًٕٚن : ّٕن افذات إحدّيٜ ظغ افقجقد ادحض افًٌٔط بٚفذات وآشتَالل 

(5)   ّٔ ّٜٔ : مـ ؿٌٔؾ دخقل اإلًٕٕٚ  .ٜ ذم صخص زيد مثالً ـدخقل افىًٌٜٔ ذم أؾرادهٚ اخلٚرج

ّٜٔ إٕقاع ، ـّؾ مع وجقدهٚ افىًٌٔل اخلٚرجل : إذ   (6) ّٜٔ اإلًٕٚن ، وهُذا بَ ـٚحتٚد مٚه

 ...ًٚ ّٔز ـّؾ ٕقع ظـ أخر خٚرج ّٔٚت إٔحٚء وجقد إٕقاع وحدودهٚ ، بام يتّ  .ادٚه

ّٜٔ بٚٓشتَالل ، ودخقل أو  (7) ؼ وافًٍِ َّ ّٜٔ ، ظغ افتح ظروض افهقرة  ّٕن افذات اإلهل

ظذ ادّٚدة ظغ افَْص وافٍَدان : إذ افٌرض مـ ظروض افهقرة ظذ ادّٚدة ، هق : وصقل 

ّٜٔ ، وٓ يُقن هذا   إّٓ بٚدّٚدة ، تّْزه اهلل ظـ هذا. -ذم افدٕٔٚ–افهقرة إػ مرحِٜ افًٍِ

 ّٜٔ ّٜٔ وافتحَؼ ٓ تهؾ إػ مرحِٜ افٍ -ذم ظٚمل افدٕٔٚ–وظذ شٌٔؾ ادثٚل ، ؾٚفٍْس اإلًٕٕٚ ًِ

ؼ . .)آشتُامل( إّٓ بٚفٌدن  َّ ّٜٔ وافتح ّٕف ظغ افُامل : أي: افًٍِ  واهلل مّْزه ظـ هذا : بداهٜ أ

 .ؾٚفٍْس هل افهقرة ، وادّٚدة هل افٌدن    (8)

مع افتٌْٔف أّن هذا مع احتٚد ادٚدة وافهقرة ، أي بًد ظروض افٍْس ظذ افٌدن فالشتُامل ذم 

ادقت ، تتجّرد افٍْس ظـ افٌدن : رضورة أّّنٚ بقاشىٜ افٌدن ؾًِٝ  افدٕٔٚ ، فُـ بًد

ّٔدًا.  ّٔتٓٚ ، ؾام ظٚدت بحٚجٜ إفٔف : فذفؽ ؾٚرؿتف ، ؾٚحٍظ ج  أؾٚظِٔٓٚ ، واشتُِّٝ ؾًِ



 
 
 
 
 
 

 

 60       ...................................................................  اهلل تعوػ يف ـّل مؽون : ين ثوافػصل اف

 مْف مُٚن فُٚن ؾٚؿد افقء ، وافٍَد رضب مـ افَْص ؾِق خذ

وافَهقر ، ومرجًف اػ افًدم ، وافًدم يْٚذم حََٜٔ افقجقد، وؿد ظِّٝ مرارًا 

أّن ذاتف تًٚػ حمض حََٜٔ افقجقد، وحََٜٔ افقجقد ٓ يُّـ أن يُقن وجقدًا 

ًٚ فقء آخر ، وإّٓ مل يُـ ٍٕس حََٜٔ افقجقد، فقء  ًٚ مـ ، بؾ مرـ(1)وظدم ٌ

 ورء آخر خيٚفػ افقجقد، ـًٚئر إصٔٚء افْٚؿهٜ افقجقد. ؾٚؾٓؿ.، وجقد 

، ، وفُـ ٓ ـخروج رء مزائؾ فقء  وإّكه تعوػ خورج من ـّل رء

ًٚ بًْٔف مْنٖ ذفؽ افدخقل ، وهق ؽٚيٜ  ؾٚؿدٍ  إّيٚه، ومْنٖ هذا اخلروج هق أيو

يًتِزم افدخقل ذم ـّؾ رء ـام ، ظيّتف وـامفٔتف ذم افقجقد، ؾّ٘ن ؽٚيٜ افًيّٜ 

 .(3) ظـ ـّؾ رء (2)، ؾُذا يًتِزم آرتٍٚع

ِِّف جمفول افؽـهؿِٝ : ؿقفف افؼيػ : دخقل اهلل تًٚػ ذم إصٔٚء ) ( ظ

( ًٚ إذ افًيّٜ ادحوٜ هل مٚ يىِؼ ( وشعي ؿقومقته، مـ ؽٚيٜ ظيّتف بُقٕف ٕٚصئ

هل فذفؽ : وٓ حس هؿ وٓ وظَؾ َدشف ٓ حئط ببْٔقٕٜ افّهٍٜ : أي :  ٚظِٔٓ

ّٔٛ اهلل ثراه جمٓقفٜ افُْف ، ؾٚحٍظ   .مراده ض

  

                                                           

( افقجقد ادحض افًٌٔط، بٚفذات افوجود حؼقؼيكػس مَهقده افؼيػ بـ: )  (1)

فُـ  -ظذ احلؼقؼي أيضوً –وإن ـٕٚٝ مقجقدة  وآشتَالل شٌحٕٚف ، وأّمٚ ادخِقؿٚت ، ؾٓل

ّٔدًا ، ؾِربام اشتًل ظذ بًض افٍحقل.  بٚفٌر وافتٌع ، ؾٚحٍظ هذا ج

آرتٍٚع هْٔٓٚ ظغ بْٔقٕٜ افذات وافهٍٜ : إذ افُامل ادحض يٌٚيـ افَْص ادحض ،   (2)

ّٕف وجقٌد بحٝ وـامل حمض ، ؾٚؾساض افًزفٜ ظـ  ؾّحٚل أن حيقي افَْص افُامل : فُـ ٕ

ًٚ : ّّٕنٚ ٌَٕص يْٚذم افُامل ادحض، وؿد أؾردٕٚ ؾهالً فٌٔٚن هذا  . ادقجقدات ، حمٌٚل أيو

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل ، إيران .192:  3ذح أصقل افُٚذم)ت:  خقاجقي(   (3)
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 ـؾؿي جّقدة فؾامزكدراين 

ؾوهلل تبورك وتعوػ داخل يف ـلِّ )ؿقفف ظِٔف افًالم : وؿٚل ادٚزٕدراين : 

ّٔٚت ؾٔف ، بؾ مؽون بؿعـى افعؾم واإلحوضي به ( ٓ ـدخقل اجلًؿ واجلًامٕ

ـًِؿ ادخِقق اّفذي حيتٚج إػ ، ومٚ ؾٔٓٚ  ، وفٔس ظِّف بٕٚمُْٜ واحلػظ

 .فًِّٔف ويًِؿ مٚ ؾٔف : إٓتَٚل مـ مُٚن إػ آخر 

ٓ حيتٚج ذم افًِؿ هبٚ إػ احلرـٜ وإٓتَٚل ، وٓ ، ٕنا اهلل افًئؿ ادتًٚل 

خيرج مـ ظِّف مُٚن ، وٓ ينتٌؾ هق بُّٚن ، وٓ يُقن إػ مُٚن أؿرب مـ 

مُْٜ إػ ؿدس ذاتف ظذ افًقاء ، وهذا افُالم مُٚن ، بؾ ًٌٕٜ مجٔع إ

 : ـٚفْتٔجٜ فًِٚبؼ 
ِ
ع ظِٔف بٚفٍٚء ّٕف إذا ـٚن ، وفذفؽ ؾرا ووجف افتٍريع طٚهر : ٕ

ًٚ فألمُْٜ  ًٚ هبٚ بٚفكورة ، خٚفَ  .ـٚن ظٚد

خقل ذم ـؾِّ مُٚن ظِٔف أصٚر ، ؾٔف  هو احلؾول ،وّدٚ ـٚن ادتٌٚدر مـ افد 

: ظـ هذا ادًْك إػ ادًْك ادجٚزي اّفذي ذـرٕٚه بَقفف  إػ مٚ خيرجفافًالم 

ّٔٚت وؽرمهٚ مـ وخورج من ـلِّ رء) ( ٓ ـخروج اجلًؿ واجلًامٕ

ُس ، ٓشتحٚفٜ ذفؽ ظذ اهلل شٌحٕٚف : ادخِقؿٚت  ذاتف ظـ  بؾ بًّْك تَد 

ّٔز بذاتف وصٍٚتف ظـ ـؾِّ رء: وحيتّؾ أن يَٚل ، افُقن ذم رء  ّٕف متّ ،  مًْٚه أ

 .(1)ٓ ينٚرـف رء بقجف مـ افقجقه 

ّٕف مىقي  (...وحيتؿل أن يؼول): ؿِٝ : ٓ وجف فَقفف افؼيػ  ٕ .

ُس )ذم ؿقفف :  مٚ  ق. اهـ. ؾٚفتّّٔز بٚفهٍٜ ، ه (ذاته ظن افؽون يف رء بؿعـى تؼد 

 ق، وه، وهذا ظغ مًْك تَّدس افذات ظـ إظدام بْٔقٕٜ افهٍٜ ذـرٕٚه مـ 

 ، ظذ مٚ أووحْٚ مرارًا .ذي إظدامذم افقء افذات مـ ـقن ٌٕع بٚفْتٔجٜ مٚ

                                                           

 . دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت. 218ذح أصقل افُٚذم)ت: ظع ظٚصقر( :   (1)
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 معتز ؾتح اجلرجوين 

 وبوكً إصقوء ظـه ،بون ظن إصقوء

ؿٚل : حدثْٚ ظع بـ أمحد بـ حمّد بـ ظّران هـ( 381)أخرج افهدوق 

افدؿٚق رمحف اهلل ، ؿٚل : حدثْٚ حمّد بـ أيب ظٌد اهلل افُقذم ، ؿٚل : حدثْٚ حمّد 

ؿٚل :  )اخلراذيْل=اجلراذيْل(إشامظٔؾ افزمُل ، ؿٚل : حدثْل ظع بـ افًٌٚس  بـ

، ظـ ؾتح بـ يزيد اجلرجٚين )مل تًتثـ روايٚتف( حدثْل جًٍر بـ حمّد إصًري 

 )ًٚ ، ؿٚل : ـتٌٝ إػ أيب احلًـ افروٚ ظِٔف )صٚحٛ ادًٚئؾ ، ـٚن ؾٚواًل ممدوح

 ..بخىف  إيلّ افًالم أشٖفف ظـ رء  مـ افتقحٔد ؾُتٛ 

افُتٚب ؾَرأتف بخط أيب  أخرج إيلّ  ؾتحًٚ  : وإنّ إصًري ؿٚل جًٍر 

احلّد هلل ادِٓؿ ظٌٚده احلّد ، ، بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ » احلًـ ظِٔف افًالم :

، وبحدوث خَِف  (2)، افدال ظذ وجقده بخَِف (1)وؾٚضرهؿ ظذ مًرؾٜ ربقبٔتف

صٌف فف ، ادًتنٓد آيٚتف ظذ ؿدرتف ، ادّتْع ، وبٖصٌٚهٓؿ ظذ أن ٓ (3)ظذ أزفف 

ٓ أمد ، ومـ إبهٚر رؤيتف ، ومـ إوهٚم اإلحٚضٜ بف ،  (4)مـ افهٍٚت ذاتف

ؾٚحلجٚب : وٓ حيجٌف احلجٚب ،  (5)ٓ ينِّف ادنٚظر، وٓ ؽٚيٜ فٌَٚئف ، فُقٕف 

                                                           

ٚقفف تًٚػ : وهق ؿ  (1) َٓ ْٔ َِ َس َظ تِل َؾَىَر افْٚا  . ؾِْىَرَت اهللاِ افا

ِّٜ وادّٗثر : ٓشتحٚفٜ وجقد ادًِقل وإثر مـ دون   (2) برهٚن اإلن : افَىع بقجقد افً

ِّٜ ّٜٔ ، وهذ ظ ّٜٔ بدهي  .ه افَو

 .وإّٓ فزم افدور وافتًًِؾ : أو بداهٜ رجقع مٚ بٚفٌر إػ مٚ بٚفذات   (3)

ّٕن صٍٚتف شٌحٕٚف ظغ ذاتف ، يّتْع أن تُقن زائدة ظذ ذاتف: إذ ٓ هق إّٓ هق ،   (4)

 .وؾرض زيٚدة افهٍٚت ظذ افذات ، يُقن هق وؽره ، تًٚػ اهلل ظـ هذا ظِقًا ـٌرًا 

 .أي ٓ حتٔط بف احلقاس   (5)
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ٚ يّتْع ممّ  اهتموٓ مؽون ذو،  (2)و يؿؽن يف ذواهتمٓمتـوظه ممّ :  (1)بْٔف وبغ خَِف

 .(3)واحلود وادحدودوافرب وادربقب ، ، افهٕٚع وادهْقع  وٓؾساق،   مْف ذاتف

افًّٔع ٓ بٖداة ، ،  (5)، اخلٚفؼ ٓ بًّْك حرـٜ(4)ٓ بتٖويؾ ظدد أحدٌ 

 افبوضن ٓ، (7)افبوئن ٓ بزاح مسوؾي، (6)افشوهد ٓ بؿامشيافٌهر ٓ بتٍريؼ آفٜ ، 

 ، إبهٚر  (10)دؾ، افذي ؿد حنت دون ـْٓف ٕقا (9)ر ٓ بؿحوذافظوه، (8)بوجتـون

 وامتْع وجقده جقائؾ إوهٚم . 

                                                           

ّٜٔ )=بْٔقٕٜ افهٍٜ( بغ افذات   (1) ّٜٔ احلجٚب هْٔٓٚ ، هق : افٌْٔقٕٜ افذات افًٌٔىٜ افٌْ

 .افقاجٌٜ افٌحتٜ ، وبغ افذوات ادرـٌٜ ادحدودة افْٚؿهٜ افٍَرة 

ًٚ : فِخِػ ادحٚل ، وـذا افًُس   (2)  .أي ٓمتْٚع أن يُقن واجٛ افقجقد ، ممُْ

ٜ مزيد  (3) ّّ  .اؾساق احلٚد واحلدود ، هق بْٔقٕٜ افهٍٜ ، وؿد أدحْٚ هلٚ مرارًا ، وث

بًٔىٜ : ـقّنٚ وجقد حمض بٚٓشتَالل ، وإٕٜٔ سؾٜ بٚفذات،  افذات إحدّيٜ  (4)

ّٜٔ فف ، ؾال  ًٚ ، وافًدم ٓ صٔئ وافقجقد ادحض ٓ ثٚين فف : إذ ٓ رء ؽره ، فُل يُقن ثٕٚٔ

 يَٚبؾ افقجقد بّٖي وجف . 

َِّل ربىل طّع ، أي بٚفٌر، ٓ بٚفذات وآشتَالل.   وأّمٚ وجقد ادخِقؿٚت ، ؾٓق تًٌل تً

ّٜٔ ظغ افًٍِّٜٔ -تًْل ؾٔام تًْل-احلرـٜ   (5) : خروج مـ افَقة إػ افًٍؾ ، وافذات اإلهل

ًٚ واشتَالًٓ ، يّتْع أن تىرأ ظِٔٓٚ حرـٜ ، وإّٓ أوحٝ حماًل فِحقادث وافتٌر  ادحوٜ ذات

ّٔٚت أن ظٚدل افدهر وافنمد ثٚبتغ ًٚ ذم افى ًٚ ، وؿد أووحْٚ شٚبَ  وافتَّدر ، وهق ممتْع ؿىً

 . ًٚ ّٜٔ أصّد خروج  ٓ متٌريـ : خلروجٓام افذايت ظـ وظٚء افزمٚن وادُٚن ، وافذات اإلهل

 ادامشٜ مـ خقاص إجًٚم ، واهلل تًٚػ فٔس بجًؿ .   (6)

 .افزاح : افًزفٜ : أي : بٚئـ ٓ بًزفٜ   (7)

 .ر: ؽر مًتسآجتْٚن: آشتتٚر، وهق شٌحٕٚف مًتٌىـ ـّؾ رء بٚفَٓر وافٌٌِٜ افتدب  (8)

ّٕن افيٓقر ذم ادٚدّيٚت ٓ يتحَؼ إٓ بّحٚذاهتٚ فِحقاس : ـّحٚذات اجلٌؾ فًِغ .   (9)

 فُّْف شٌحٕٚف طٚهٌر ؽر مًتس ، بَٓره إصٔٚء ، وؽٌِتف إّيٚهٚ بٚفتدبر .

 وهق حمتّؾ ، ومٚ أثٌتٚه أفهؼ بٚدًْك. شٕقاؿد»ذم بًض افًْخ :   (10)
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ل افديٕٜٚ مًرؾتف، وـامل ادًرؾٜ تقحٔده، وـامل افتقحٔد ٍٕل وّ أ

ف ؽر ٚ ؽر ادقصقف ، وصٓٚدة ادقصقف إّٔ صٍٜ أّّن  فنٓٚدة ـّؾ  :افهٍٚت ظْف 

 .(3)ادّتْع مْٓٚ إزل،  (2)يــَ ـقْ ـبَ ـبوفًٓام ظذ إٍٔ ، وصٓٚدهتام مجًًٔٚ  (1)افهٍٜ

ومن ظده ؾؼد أبطل ،  (5)ه ؾؼد ظدهومن حّد ،  (4) هؾؿن وصف اهلل ؾؼد حّد 

ؾَد محِف ، ومـ ،  ؾَد اشتقصٍف ، ومـ ؿٚل : ظذ مَ ، ، ومـ ؿٚل : ـٔػ (6) أزفه

  .ؾَد وؿتف ، ومـ ؿٚل : إػ مَ  (7)أين ؾؼد أخذ مـهؿٚل : 

، وخٚفؼ إذ ٓ خمِقق، ورب إذ ٓ مربقب ، وإفف إذ ٓ   معؾومظومل إذ ٓ 

 . (8) شوـذفؽ يقصػ ربْٚ ، وهق ؾقق مٚ يهٍف افقاصٍقن، مٖفقه 

                                                           

 ظغ ذاتف ، يّتْع أن تُقن زائدة ظذ ذاتف . رضورة أّن صٍٚتف  (1)

ِّٓٚ أوؾؼ بٚفًٔٚق . شافتثْٜٔ»أي افٌْٔقٕٜ ، وهق حمتّؾ ، وذم بًض افًْخ :   (2)  وفً

ّٜٔ : رجقع مٚ بٚفٌر إػ مٚ بٚفذات ، أو رجقع احلٚدث إػ افَديؿ ، أو افرابط   (3) بداهٜ ؿو

 إّٓ ؿدياًم واحدًا أحدًا .إػ ادًتَؾ ، يّْع افتثْٜٔ : إذ فٔس ذم إزل 

ّٜٔ بًّْٚهٚ اخلٚص ، واهلل ٓ مٚهٜٔ فف : أي: ٓ حّد فف   (4)  . أي حكه بامه

ًٚ بٚدحدودات   (5) ـّؾ مٚ فف حد ذم وظٚء افقجقد اخلٚرجل، ـٚإلًٕٚن ، ؾٓق مًدود ؿٔٚش

 ٌَر و... .إخرى ، ـٚفنجر وافٌَر ، َٕقل : احلد إول هق حد اإلًٕٚن ، واحلد افثٚين اف

ّٕف ظغ افقجقد ادحض افتٚم افًٌٔط ،  أّمٚ اهلل تًٚػ ، ؾّٔتْع هذا افًد : ٓمتْٚع احلّد : ٕ

ّٕف ٓ رء ذم افقجقد ظذ آشتَالل ؽره.  وهذا افقجقد افًٌٔط ٓ ثٚين فف : بداهٜ أ

ّٕام ٜ ، وإ َّ هل مـ  وتُّثر هذه احلدود ذم ادخِقؿٚت ، فٔس مـ حََٜٔ افقجقد ادحوٜ احل

 مراتٛ تْزٓتف ، تٌٌع فف ، صًٌٚع فنًّف ، ؾٚؾٓؿ ادراد ؾِربام اشتًل ظذ افُثر. 

ّٕن إزيّل افَديؿ ، وجقد حمض بًٔط ٓ حّد فقجقده : إذ احلّد مـ صٍٚت ادخِقق   (6)

ّٜٔ افىٚرئٜ ظذ افقجقد ، تٌٌع فف  .   افذات

أّن اهلل تًٚػ ذم ـؾ مُٚن بًِّف وإحٚضتف  أي أخذ مْف شٚئر إمُْٜ ، وؿد ظِؿ رضورة  (7)

ًٚ وظَاًل . ِّٓٚ متالزمٜ ذظ ّٔتف وهّْٔتف ومُِف ، مٚ صئٝ ؾًّز : ؾُ ّٔقم  وتدبره وؿدرتف وؿ

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .57افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (8)
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ممدوحقن . ظع بـ افًٌٚس  -ذم اجلِّٜ–ؿِٝ : إشْٚده ؿقّي ، رجٚفف 

بـ إبراهٔؿ ذم  اجلراذيْل أو اخلراذيْل ، وـذا جًٍر إصًري ، وثَٓام ظعّ 

ؿٚل ذم اخلراذيْل :  -ـام ذـرٕٚ–هذا ظدا مدح إّول . فُـ افْجٚر  تًٍره ،

 ؤًػ جّدًا .

ظْدٕٚ ، تنٓد  ـقٕف رضوريًٚ : دٚ ٕحـ ؾٔف ؾَد شَْٚه صٚهدًا ، وٓ يّي 

ّٜٔ وؿد أدحْٚ  ًٚ ، ـام تنٓد فف افزاهغ افَىً ّٜٔ ، بًوٓٚ مّر إٍٓ فف ادتقاترات افَِْ

 ٚت .ذم افىّٔ وآجاًل هلٚ ظٚجاًل 

ظـ صٚفح ، رواه حمّد بـ احلًغ فُـ ٕنر إػ أّن افُِْٔل رواه ظـ 

ـتٌٝ إػ أيب إبراهٔؿ : ؿٚل ، ظـ ؾتح بـ ظٌد اهلل مقػ بْل هٚصؿ ، بـ محزة 

 وصفودهتام مجقعوً ، ه ؽر افصػي وصفودة ادوصوف أكّ »، وؾٔف : ظِٔف افًالم 

ِّف أوؾ .(1) شادؿتـع مـه إزل،  بوفتثـقي  ؼ بٚفًٔٚق، وإّول حمتّؾ ، ؾتّٖمؾ .وفً

: ادخِقق اخلٚرجل ، وهق ٓ ادًِقم (  ظومل إذ ٓ معؾوم: ) ؿقفف 

ؿٌؾ خَِف. ؾُّؾ مٚ خِؼ اهلل تًٚػ ، ـٚن ظِاًم  ،بْحٍق أذف بًٔطيْٚذم وجقده 

ّٜٔ ، ؿٌؾ أن يُقن ، وهق ـذفؽ  ًٚ ، مقجقدًا حٚرضًا أزًٓ ذم افذات اإلهل بًٔى

 ن ـٚن ، بؾ بًد هالـف، وشٖٔيت افٌٔٚن ذم افٍهؾ إخر.حتك بًد أ

 .اهـ. اخلِؼ بًّْك افتَدير( خوفق إذ ٓ خمؾوق): ؿٚل ادٚزٕدراين 

، وهق  ذم إزل ؿٌؾ وجقدهٚ -بًِّف-ٕصٔٚء ار ؿدّ ؿِٝ : ؾٚهلل تًٚػ 

. وؿٔؾ : ؿٚدٌر ظذ أن خيِؼ ؿٌؾ أن خيِؼ . إسح مـ افْهقص  افثٚبتٜإطٓر 

ًٚ و  فُـ ربام يٖبٚه شٔٚق احلديٞ.  -ذم ًٍٕف-هذا وإن ـٚن تّٚم

                                                           

ّٜٔ ، ضٓران.. دار افُتٛ ا جقامع افتقحٔد. بٚب 140: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (1)  إلشالم
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 صوهداً  معتز ابن ؿتقبي

ظـ صٌٚب افهرذم ، ظـ شٓؾ بـ زيٚد ، ظع بـ حمّد روى افُِْٔل 

ؿٚل حدثْل إشامظٔؾ بـ ، ظـ ظع بـ شٔػ بـ ظّرة ، واشّف حمّد بـ افقفٔد 

 ..هلل ظِٔف افًالم دخِٝ إٔٚ وظًٔك صَِٚن ظذ أيب ظٌد ا: ؿتٌٜٔ ؿٚل 

ًٚ »: ؾَٚل ظِٔف افًالم ؾٚبتدإٔٚ  ظقن ظذ أمر ادٗمْغ ظِٔف ٕؿقام يدّ  ظجٌ

ٚس بٚفُقؾٜ خىٛ أمر ادٗمْغ ظِٔف افًالم افّْ : افًالم مٚ مل يتُِؿ بف ؿط

افدال ظذ ، وؾٚضرهؿ ظذ مًرؾٜ ربقبٔتف ، احلّد هلل ادِٓؿ ظٌٚده محده : ؾَٚل

، ظذ أن ٓ صٌف فف  (1)وبٚصتٌٚهٓؿ، خَِف ظذ أزفف  وبحدوث، وجقده بخَِف 

، ومـ إبهٚر رؤيتف ، ادّتًْٜ مـ افهٍٚت ذاتف ، ادًتنٓد بآيٚتف ظذ ؿدرتف 

، ادنٚظر  ٓ تنِّف، وٓ ؽٚيٜ فٌَٚئف ، ٓ أمد فُقٕف ، ومـ إوهٚم اإلحٚضٜ بف 

ٚ ٓمتْٚظف ممّ  :خَِف إيٚهؿ ، واحلجٚب بْٔف وبغ خَِف ، وٓ حتجٌف احلجٛ 

،  وٓؾساق افصوكع من ادصـوع، ٚ يّتْع مْف وإلمُٚن ممّ ، يُّـ ذم ذواهتؿ 

واخلٚفؼ ٓ ، افقاحد بال تٖويؾ ظدد ، وافرب مـ ادربقب ،  واحلود من ادحدود

 وافشوهد ٓ بؿامشي، وافًّٔع ٓ بتٍريؼ آفٜ ، وافٌهر ٓ بٖداة ، (2)بًّْك حرـٜ 

 .(3)ش ... وافظوهر افبوئن ٓ بساخي مسوؾي،  وافبوضن ٓ بوجتـون، 

، ؾٚبـ ؿتٌٜٔ ظذ ادحتّؾ ؿِٝ : حديٞ صحٔح ، وهذا اإلشْٚد جمٓقل 

ف مـ أصحٚب افهٚدق ظِٔٓؿ افًالم افذيـ مل يرد ؾٔٓؿ مل ٕتًرف حٚفف ، فُّْ 

 ضًـ، وأحٚديثٓؿ ؿقّيٜ ظذ إطٓر ، ؾهِح آشتنٓٚد بف .

                                                           

ّٜٔ ، ضٓران.140: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (1)  . بٚب جقامع افتقحٔد . دار افُتٛ اإلشالم

ّٜٔ وافتحَؼ   (2) ًٚ شٌحٕٚف : أي ظغ افًٍِ  .ـقٕف ثٚبت

 .وادًْك: ٍٕل افنٌف وافنٌٔف ش أصٌٚهٓؿ» ذم تقحٔد افهدوق :   (3)
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 ؾقه افسالمصوهد دو تؼدم، حديٌ افرضو ظ

حدثْٚ حمّد بـ احلًـ بـ أمحد بـ افقفٔد ريض أخرجف افهدوق ؿٚل : 

، ظـ (1)اهلل ظْف، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ ظّر افُٚتٛ، ظـ حمّد بـ زيٚد افَِزمل

حمّد بـ أيب زيٚد اجلدي صٚحٛ افهالة بجدة، ؿٚل: حدثْل حمّد بـ حئك بـ 

أبٚ احلًـ افروٚ ظِٔف  ظّر بـ ظع بـ أيب ضٚفٛ ظِٔف افًالم ؿٚل: شًّٝ

 .افًالم يتُِؿ هبذا افُالم ظْد ادٖمقن ذم افتقحٔد

ؿٚل ابـ أيب زيٚد: ورواه يل أيوٚ أمحد بـ ظٌد اهلل افًِقي مقػ هلؿ 

ادٖمقن دٚ أراد أن يًتًّؾ  أنّ ، ظـ افَٚشؿ بـ أيقب افًِقي ، فًٌوٓؿ  وخًٚٓ 

 أريد أن أشتًّؾ ؾَٚل: إيّن  مجع بْل هٚصؿ، افروٚ ظِٔف افًالم ظذ هذا إمر 

 جٚهالً  افروٚ ظذ هذا إمر مـ بًدي، ؾحًده بْق هٚصؿ، وؿٚفقا: أتقيل رجالً 

ؾسى مـ جِٓف مٚ ، يٖتْٚ  ؾٚبًٞ إفٔف رجالً  فٔس فف بك بتدبر اخلالؾٜ؟!

 .يًتدل بف ظِٔف، ؾًٌٞ إفٔف ؾٖتٚه

ًٌٕد اهلل  ِامً وإهٛ فْٚ ظ، ؾَٚل فف بْق هٚصؿ: يٚ أبٚ احلًـ اصًد ادْز 

 ًٚ  ،إتٍض إتٍٚوٜ ، ثؿّ ٓ يتُِؿ مىرؿًٚ  ظِٔف، ؾهًد ظِٔف افًالم ادْز، ؾًَد مِٔ

  ظذ ٌٕٔف وأهؾ بٔتف.، ومحد اهلل وأثْك ظِٔف، وصّذ واشتقى ؿٚئامً 

أول ظٌٚدة اهلل مًرؾتف، وأصؾ مًرؾٜ اهلل تقحٔده، وٕيٚم »ؿٚل:  ثؿّ 

صٍٜ ومقصقف  ـّؾ  افًَقل أنّ فنٓٚدة : (2)ٍل افهٍٚت ظْفٕتقحٔد اهلل 

                                                           

ّٕف مـ أهؾ وذم بًض افًْخ : افًِقي ، وذم أخرى :   (1) افَِقين . مل أؿػ ظِٔف ، وإؿقى أ

 .افًّْٜ 

 .ّّٕنٚ ظغ ذاتف ، ٓ زائدة ظِٔٓٚ : ؾٚدَهقد بٚفٍْل : ٍٕل زيٚدهتٚ ظذ افذات ، ؾٕٚتٌف  (2)



 
 
 
 
 
 

 

 222       ...................................................................  اهلل تعوػ يف ـّل مؽون : ين ثوافػصل اف

فٔس بهٍٜ وٓ مقصقف، ، (2)فف خٚفًَٚ  خمِقق أنّ  وصٓٚدة ـّؾ ،  (1)خمِقق

، وصٓٚدة (3)صٍٜ ومقصقف بٚٓؿسان، وصٓٚدة آؿسان بٚحلدث وصٓٚدة ـّؾ 

ظرف مـ ظرف  ، ؾِٔس اهللَ (5)ادّتْع مـ احلدث، (4)احلدث بٚٓمتْٚع مـ إزل 

ٌٜ  ،(7)ه مـ اـتْٓفٚه وحدّ ، وٓ إيّ (6)بٚفتنٌٔف ذاتف ، وٓ (8)فَِ ـأصٚب مـ مثا  وٓ حََٔ

ٚه ظْك مـ وٓ إيّ  ، (10)وٓ صّد صّده مـ أصٚر إفٔف،  (9)ق مـ ّنٚهبف صدّ 

 .(13)، وٓ إيٚه أراد مـ تقمهف(12)ف، وٓ فف تذفؾ مـ بًّو (11)صٌٓف

                                                           

إذا مل تُـ افهٍٜ ظغ ادقصقف ، فزم افسـٔٛ واحلدوث واإلمُٚن ، وافذات   (1)

  . ّٜٔ  إحدّيٜ بًٔىٜ ؿديّٜ أزف

(2)  ٕ ، ِّٜ ّن مرّد وجقد ـّؾ مٚ بٚفٌر ، إػ مٚ بٚفذات : ٓشتحٚفٜ وجقد مٚ بٚفٌر دون ظ

 وإّٓ ، ذم أؿّؾ مٚ يَٚل ، فزم افدور وافتًًِؾ ، ومهٚ حمٚل .  

 أي افسـٛ بغ افهٍٜ وادقصقف، وهق حدث : أي : خروٌج مـ افَّقة إػ افًٍؾ .    (3)

(4)   : ًٚ  فِخِػ ادحٚل .  يّتْع أن يُقن احلٚدث أزفٔ

ًٚ : فِخِػ ادحٚل .    (5)  يّتْع أن يُقن إزيل حٚدث

أي فٔس فِقاجٛ بٚفذات شٌحٕٚف صٌٔف ذم ادُّْٚت ، يًرف بف مـ خالفف ، بؾ هق   (6)

ًٚ : رضورة بْٔقٕٜ افقاجٛ مـ ادُّـ مـ ـّؾ جٜٓ ، ؾٚمتْع افنٌٔف .    ممتْع ذات

 ٓ حئط هبٚ ؽره .   -بٚدًْك افًٚم فِحََٜٔ–هلل افُْف : حََٜٔ افقء ، وحََٜٔ ا  (7)

 ٓ ِمْثـَؾ هلل تًٚػ : : إذ فٔس ـّثِف رء شٌحٕٚف.    (8)

 مـ افْٓٚيٜ : أي جًؾ فف ّنٚيٜ وحدًا .    (9)

 صَّد: تقّجف : ؾّـ تقّجف إفٔف تًٚػ ذم جٜٓ مـ اجلٓٚت ، أصٚر إػ ؽره شٌحٕٚف .    (10)

(11)  ٌّٜٓ ّٜٔ .   ـام ؿٚفٝ ادن  ، رضروة أّن افنٌٔف جًؿ ، واهلل مْزه ظـ اجلًّ

 رضورة أّن افذات إحدّيٜ بًٔىٜ مـ ـّؾ جٜٓ، فٔس هلٚ أبًٚض وأجزاء وترـٔٛ.    (12)

ـام أّن افذات إحدّيٜ ٓ مثؾ هلٚ وٓ صٌٔف ذم افقاؿع افًْٔل وافتحَؼ اخلٚرجل ،   (13)

وهٚم : ؾٚفقهؿ إن صًد وإْن ٕزل يتْٚهك ، ٓ ـذفؽ ٓ مثؾ فف شٌحٕٚف وٓ صٌٔف حتك ذم إ

 حئط بام بٚفقاجٛ إزيّل إبدّي ادحض افذي ٓ يتْٚهك .  
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، بهْع اهلل (2)وـؾ ؿٚئؿ ذم شقاه مًِقل ، (1)مًروف بًٍْف مهْقع ـّؾ 

 . (5)، وبٚفٍىرة تثٌٝ حجتف(4)وبٚفًَقل يًتَد مًرؾتف،  (3)تدل ظِٔفيً

 .(4)وهم مػورؿته إكقتفمومبويـته إيّ ، (3)وبقـفم بقـه حجوٌب ،  اهلل ُق ؾْ َخ 

مٌتدء ظـ ابتداء  فًجز ـّؾ : (8)ٚهؿ دفِٔٓؿ ظذ أن ٓ ابتداء ففوابتداؤه إيّ 

 .دفٔؾ ظذ أن ٓ أداة ؾٔف، ف إيٚهؿتؽره، وأدو

                                                           

ًٚ مًروف   (1) ّٜٔ متنخّهٜ ذم اخلٚرج ، ؾٓق بامهّٔتف ادتنّخهٜ خٚرج ـّؾ مٚ ـٕٚٝ فف مٚه

  . ِٚٓ َّ  احلد : إذ افًَؾ حئط هبٚ ويتً

ّٜٔ ، رابٌط بٚفٌر ، اهلل وجقد مًتَؾ بٚفذات ، ـّؾ   (2) مٚ ظداه ، ذم شًِِٜ افقجقد افىقف

ِّٜ تّٚمٜ فقجقد افثٚين: بداهٜ رجقع مٚ بٚفٌر إػ مٚ بٚفذات ، وإّٓ  وبدهيل أّن وجقد إّول ظ

ِّٜ ، وامتْٚظف بدهيل.    فزم وجقد ادًِقل مـ دون ظ

ِّٜ ومٌدأ.  بداهٜ اشتحٚفٜ وجقد ادخِقق )=ادهْقع= ادًِقل( مـ دون صٕٚع   (3)  وظ

ٓ يًرف افهٕٚع إّٓ بام اشتَؾ بف افًَؾ ، وأّمٚ افَْؾ ؾال يٍْع : إذ يِزم مْف افدور ، ـام   (4)

 يًرف ادٌتدؤون ذم ظِقم افًَٔدة .  

ِِْؼ اهللاِ إصٚرة فَقفف تًٚػ :   (5) ٌِْديَؾ خِلَ َٓ َت  ٚ َٓ َِْٔ َس َظ تِل َؾَىَر افْٚا  .   ؾِْىَرَت اهللاِ افا

تًّن ؾٓؿ هذه افًٌٚرة ظذ افُثر ، بٔد أّن أشٚضغ احلُّٜ ادتًٚفٜٔ ذـروا وافٍِظ يل :   (6)

ًٚ ظـ  -ؿٌؾ خَِٓٚ افدٕٔقي-إّن ادخِقؿٚت  هلٚ وجقد ذم افًٚمل إذف إؿدس ، مْزه

احلدود وافَْٚئص وإظدام ، ؾِام خَِٓٚ ذم افدٕٔٚ ، وخٚفىٝ افَْٚئص وإظدام ، إحجٌٝ 

هذا افَدس، فٌْٔقٕٜ ذات ادّْزه ظـ افًدم ظـ افذات ادنقبٜ بف، وهق تٚم ، ينٓد فف ـثٌر ظـ 

 مـ أخٌٚر أهؾ افٌٔٝ افثٚبتٜ وـذا افَرآن ، وفْٚ مزيد بٔٚن ذم افٍهؾ إخر ب٘ذن اهلل تًٚػ.

(7)   .ًٚ ّْٔٚ شٚبَ اإلٕٜٔ فٍظ يقٕٚين ، اصىِحف أرشىق ، يًْل : افقجقد وافتحَؼ ، ـام ب

: أّن وجقد اهلل واجٛ، ووجقد ادخِقق ممُـ، وافقاجٛ يٌٚيـ ومَهقد اإلمٚم 

ًٚ ، وهذه هل بْٔقٕٜ افهٍٜ ـام ٓ خيٍك .   ًٜ وذات  ادُّـ ويٍٚرؿف صٍ

(8)   ، ِّٜ ٓ بّد مـ رجقع مٚ بٚفٌر إػ مٚ بٚفذات وإّٓ فزم وجقد ادًِقل احلٚدث مـ دون ظ

 وامتْٚظف بدهيل.  
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، (3)، وأؾًٚفف تٍٓٔؿ(2)وأشامؤه تًٌر . (1)دة إدوات بٍٚؿٜ ادتٖديـفنٓٚ

ؾَد ، (6) دٚ شقاه ، وؽٌقره حتديدٌ (5)، وـْٓف تٍريؼ بْٔف وبغ خَِف(4)وذاتف حََٜٔ

، ومـ (7)وؿد أخىٖه مـ اـتْٓف ،جٓؾ اهلل مـ اشتقصٍف، وؿد تًداه مـ اصتِّف

ِّ ؿٚل: ـٔػ ؾَد صٌّ  ومن ف، ومـ ؿٚل: متك ؾَد وؿتف، ِٓف، ومـ ؿٚل: مل ؾَد ظ

 .، ومـ ؿٚل: إػ م ؾَد ّنٚهـهؿول: ؾقم ؾؼد ضؿّ 

                                                           

حٕٚف ذووا أدوات وآٓت: ـٚفٌٚسة وافالمًٜ: دفٔاًل ظذ ؾٚؿتٓؿ جًِٓؿ شٌ  (1)

ّٕف ظغ افُامل.  واؾتَٚرهؿ: إذ ٓ يُّـ أن يتُٚمؾ ادخِقق مـ دوّنٚ ، بخالف افقاجٛ: ٕ

ى، ؾؿن ظبد آشم ؽر ادسؿّ »مَهقد افروٚ مىقي ذم ؿقل افهٚدق ظِٔٓام افًالم :   (2)

، ، ومن ظبد آشم وادعـى ؾؼد أذك وظبد آثـغصقئوً  آشم دون ادعـى ؾؼد ـػر ومل يعبد

 . شافتوحقدؾذاك  ادعـى دون آشم ومن ظبد

 افزبدة : آشؿ : تًٌر ودٓفٜ ظذ ادًْك، ٓ ؽر .

ٌٛ بٚفذات ، وهذا هق   (3) ّٜٔ ، آثٚر دّٗثر واج افٍٓؿ هْٔٓٚ : ؿىع افًَؾ أّن احلقادث اخلٚرج

 برهٚن اإلن .

أهؾ ادًَقل ، حتك افْخٚع ، ذم مٚ ترّتٛ ظذ هذا ادًْك ظذ َخًٜ أؿقال ،  اختِػ  (4)

 -ظذ آشتَالل-وإصح ذم مًْٚه ، مٚ ذـره أهؾ احلُّٜ ادتًٚفٜٔ ، ومقجزه : ٓ حََٜٔ 

ّٜٔ ، وأّمٚ  ًٚ فُـ بٚفتٌع : أي صًٚع تِؽ افنّس  ؾحؼقؼيٌ ،  وجود خمؾوؿوتهإّٓ افذات اإلهل أيو

ِّٓٚ : ؾٚؾ ّٔدًا ، ؾَِد اشتًل حتك ظذ بًض افٍحقل .وط  ٓؿ ادراد ج

بْٔقٕٜ افهٍٜ وافذات، وشٖٔيت افٌٔٚن ذم افٍهؾ افثٚفٞ..: ؾُْٓف شٌحٕٚف : حََٔتف ،   (5)

ّٕف تًٚػ افقجقد ادحض وافُامل افتٚم ، وؽره افَْص افتٚم ، ؾٚؾسؿٚ .  وحََٔتف : أ

َؽَزَ ، أي : مٙ ذم افَدم . وذم بًوٓٚ ؽٔقر ، اختٍِٝ افًْخ : ؾٍل بًوٓٚ ُؽٌقر مـ :   (6)

ِّػ صديد ، وإوػ ظدم افتًّرض فف.  ومل أؿػ هلٚ ظذ مًْك مالئؿ إّٓ مع تُ

ظدا هذا ؾٍل بًض افًْخ : حتديد ، وذم أخرى : دمديد . ؾًذ إّول يُقن ادًْك : ميض 

 وهق إًٔٛ بٚحلدوث .   اهلل تًٚػ ذم افَدم حتديد دٚ شقاه ، وظذ افثٚين دمديد ، 

 اـتْٓف : جًؾ فف حََٜٔ ادخِقؿغ ، ؾدخؾ ذم ظٚمل افتنٌٔف وافتجًٔؿ افٌٚضِغ .     (7)
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ؽٚيٚه ؾَد  ، ومـ(2)ٚه ؾَد ؽٚيٚهومـ ؽّٔ  ،(1)ٚهحتك م ؾَد ؽّٔ  :ومـ ؿٚل

، ومـ وصٍف ؾَد أحلد ؾٔف، ٓ يتٌر اهلل بٌٕٚٔٚر (4)، ومـ جزأه ؾَد وصٍف(3)جزأه

، طٚهر ٓ (6)أحد ٓ بتلويل ظددد، ، ـام ٓ يتحدد بتحديد ادحدو(5)ادخِقق

، مبوئن ٓ بؿسوؾي، بوضن ٓ بؿزايؾيبتٖويؾ ادٌٚذة، متجؾ ٓ بٚشتٓالل رؤيٜ، 

، ؾٚظؾ ٓ بٚوىرار، (7)، فىٔػ ٓ بتجًؿ، مقجقد ٓ بًد ظدمؿريى ٓ بؿداكوة

ّّ (10)، مريد ٓ هباممٜ(9)مدبر ٓ بحرـٜ ،(8)قل ؾُرةجمَدر ٓ ب ، (11)ٜ، صٚء ٓ هب

 .(13)شّٔع ٓ بآفٜ، بهر ٓ بٖداة ،(12)ك ٓ بّجًٜمدر

 أصحٚبْٚتَِٚه  -ظدا صقاهده افهحٔحٜ–ؿِٝ : إشْٚده جمٓقل ، فُـ 

  ويَغ افزهٚن..ٓٚدة افًَؾ ٕٚهٔؽ ظـ ص، بٚفٌَقل مًٕٚٔف 

                                                           

 أي جًؾ فف مٌدء ومْتٓك  .     (1)

ّٜٔ ادُّْٚت ، وهق خِػ حمٚل .     (2) ًٚ حٚدثغ ، ـٌَ ًٜ وؽرو  أي جًؾ فف ؽٚي

ّٜٔ حماًل فِحقادث  وافتٌّر مـ جًؾ هلل تًٚػ ؽٚيٚت حٚدثٜ ، فزمف افَق  (3) ل أّن افذات اإلهل

 وافتَّدر ، وهذا خِػ ـقّنٚ بًٔىٜ ، ٓ جزء هلٚ وٓ ... .   

 ... .   ؿديؿ أزًٓ وأبداً بهٍٚت ادُّْٚت احلٚدثٜ، وهق خٌِػ حمٚل : ـقٕف شٌحٕٚف   (4)

ّٜٔ = مّْزه ظـ افتٌّر وافتجدد واحلرـ  (5) ّٜٔ ثٚبٝ ظغ افًٍِ  ٜ مٚ صئٝ ؾًّز .   ظٚمل اإلهل

 ظٚمل إحدّيٜ ، ظغ ظٚمل افقجقد آشتَاليل افًٌٔط ، وهذا افقجقد ٓ ثٚين فف.     (6)

(7)   ًٜ ّٕف ؿديؿ بٚفذات شٌحٕٚف ، وافَديؿ ٓ يًٌَف ظدم بداه ٕ. 

 .بٚدِّٜٓ ، ومٚ أثٌتْٚه إًٔٛ بٚفًٔٚق  شبحقل»ـام َٕقل: جٚل ذم خٚضره ، وذم ًٕخٜ :   (8)

ّٜٔ ، ٓ ؾَدان ؾٔف ، أي فٔس ؾٔف خروج مـ   (9) ّٕن ظٚمل افتدبر اإلهلل ظٚمل ثٚبٝ : ظغ افًٍِ

 .افَّقة وآشتًداد إػ افًٍؾ ، ـام ذم ظٚمل افدٕٔٚ وادّٚدة 

 .اهلاممٜ : آهتامم افذي يهحٌف تردد : رضورة أّن ذات اهلل ظغ افًِؿ وافَٔغ   (10)

ٜ : افَهد احلٚدث ا  (11) ّّ  .جلديد اهل

ٜ آفٜ اجلّس . .اجلّس : افِّس بٚفٔد أو مٚ يَقم مَٚمٓٚ   (12) ًّ  وادج

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل، ؿؿ. 38تقحٔد افهدوق)ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (13)
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أي فٔس مٌٚيْتف فًٌده بحًٛ  (ٓ بؿسوؾيؿٚل ادجِز ذم افٌحٚر : )

 . (1)بويـفم يف افذات وافصػوت،  ؼصفمفغويي ـامفه وكبؾ ، ادًٚؾٜ ظْٓؿ 

ًٚ  (ٓ بؿداكوة)ؿقفف ظِٔف افًالم: و ًٚ  أي فٔس ؿربف ؿرب بٚفدٕق مـ  مُٕٚٔ

 اهـ.. (2)بوفعؾم وافعؾقي وافسبقي وافرْحيبؾ ، صٔٚء إ

ذفؽ يًتِزم  نّ ٕ (ـهومن ؿول ؾقام ؾؼد ضؿّ : ) ؿٚل صدر ادتٖهلغ 

خذ مْف شٚئر أ أي (خذ مـهأؾؼد  ينأومن ؿول )اجلًّٜٔ وهق مْزه ظْٓٚ. 

فؽن ٓ و، ـقان ف ٓ خيِق مْف ذرة مـ ذرات إّٕ أيقن، وؿد ظِّٝ مُْٜ وإإ

، افًرؾٚن  افُٚمِقن ذم ّٓ إ، بؾ ظذ وجف ٓ يًرؾف و افدخولأظذ وجه احلؾول 

 .(3)صٚر إفٔف افَرآنأو

َقفف ؿِٝ : شٖٔيت ذم افٍهؾ إخر بٔٚن مٚ ظْٚه صدر ادتٖهلغ ب

ؾَد ورد ؾٔف ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افهالة ٓ يًرؾف إّٓ افُٚمِقن : افؼيػ : 

ظدم خِّق ـّؾ ذرات افُقن مْف شٌحٕٚف ، ٓ ظذ وجف احلِقل وافًالم ذم مًْك 

 مٚ ؾٔف صٍٚء فِهدور، ؾٕٚتير .. ، وافدخقل 

 

 

  

                                                           

(1)   ، ًٚ ًٚ ظـ إصٔٚء : ـقٕف ـامًٓ حمو أي : بْٔقٕٜ افهٍٜ وافذات : ؾٚهلل تًٚػ خٚرٌج ذات

 دام : ودخقل أحدمهٚ ذم أخر ، خٌِػ حمٚل. وهل ٌَٕص وؾٌَر وحدود وأظ

 مٗشًٜ افقؾٚء ، بروت. . 237: 4 بحٚرإٕقار  (2)

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل ، إيران .105: 4ذح أصقل افُٚذم)ت: د خقاجقي(   (3)
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 بوفذات  إحدّيي ، ثوبًافذات ظومل أصٌل : 

ظـ  ،ظـ حمّد بـ خٚفد افىٔٚفز، ـ إبراهٔؿ ظع بظـ أخرج افُِْٔل 

: ؿِٝ ٕيب ظٌد اهلل ظِٔف ؿٚل ظـ أيب بهر، ظـ ابـ مًُٚن  ،صٍقان بـ حئك

 ؟!!. ؾؾم يزل اهلل متحرـوً افًالم : 

 .(1)شاحلرـٜ صٍٜ حمدثٜ بٚفًٍؾ إنّ  ،تعوػ اهلل ظن ذفك»: ٚل ؿ

ِّٜ ، وثَٚت اف ًهٚبٜ. وهق ٌٕص ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، رواتف جٓٚبذة اد

سيٌح ؾهٌٔح أّن اهلل ؾًؾ تًٚػ ثٚبٝ : أي هق ظغ افًٍِّٜٔ وافتحَؼ : إذ ٓ 

حرـٜ ذم أؾًٚفف ـام ذم ادخِقق ادُّـ : ؾال خروج ذم أؾًٚفف ادَّدشٜ مـ افَّقة 

ؼ =  َّ ْن َؾَقُؽونُ  وآشتًداد إػ افًٍؾ وافتحَؼ : ـقّنٚ ظغ افتح  .  ـُ

حدثْٚ أيب، وظٌد افقاحد بـ حمّد بـ ظٌدوس هـ( 381ؿٚل افهدوق )

افًىٚر رمحٓام اهلل، ؿٚٓ: حدثْٚ ظع بـ حمّد بـ ؿتٌٜٔ، ظـ افٍوؾ بـ صٚذان، 

دخِٝ ظذ شٔدي مقشك بـ جًٍر ظِٔٓام  ظـ حمّد بـ أيب ظّر، ؿٚل:

 ؟!!.افًالم، ؾَِٝ فف: يٚ ابـ رشقل اهلل ظِّْل افتقحٔد

 افتقحٔد مٚ ذـره اهلل تًٚػ ذـره ذم ـتٚبف ٓ تتجٚوز ذم، ؾَٚل: يٚ أبٚ أمحد 

، مل يِد ؾٔقرث، ومل يقفد (2)اهلل تًٚػ واحد، أحد، صّد ؾتِٓؽ، واظِؿ أنّ 

افذي ٓ يّقت،  ف احلل  ، وإّٕ وٓ ذيًُٚ  ؾٔنٚرك، ومل يتخذ صٚحٌٜ وٓ وفداً 

                                                           

ّٜٔ ، ضٓران. صٍٚت افذات. بٚب 107: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

ًٚ فذفؽ ، وٓ يْٚذم بًوٓٚ اختٍِٝ إ  (2) خٌٚر ذم مًْك افهّد ، وـذا أؿٚويؾ افًِامء تًٌ

ّٕف افَٚئؿ بًٍْف ، افٌّْل بذاتف ، افثٚبٝ بال تٌّر  ًٚ ، وأمجع مٚ ذم مًْٚه : أ  .بًو

ّٕف فٔس بٖجقف ، وؽر ذفؽ : ؾال يْٚذم مٚ ذـرٕٚه أظاله : إذ  وأّمٚ مٚ ورد ذم إخٌٚر أ

وحتديد وخمٚفىٜ ظدم ، وهذه صٍٚت ادُّـ احلٚدث ، تْٚذم  افتجقيػ وؽره ، دمًٔؿ

 افهّدّيٜ : أي افَٔٚم افدائؿ بٚفٍْس ، وافٌْك افثٚبٝ بٚفذات ، ؾٚحٍظ. 
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وافَٚدر افذي ٓ يًجز، وافَٚهر افذي ٓ يٌِٛ، واحلِٔؿ افذي ٓ يًجؾ، 

، وافٌْل وافثوبً افذي ٓ يزول، وافبوؿي افذي ٓ يػـى، ئم افذي ٓ يبقدوافدا

افذي ٓ يٍتَر، وافًزيز افذي ٓ يذل، وافًٚمل افذي ٓ جيٓؾ، وافًدل افذي ٓ 

، وٓ تؼع ظؾقه إوهوم، ره افعؼولٓ تؼّد ف جيقر، واجلقاد افذي ٓ يٌخؾ، وإّٕ 

وهق يدرك ،  (2)ٓ تدرـف إبهٚر، ووٓ حيويه مؽون، (1)وٓ َتقط به إؿطور

َمٚ  : وهق افًّٔع افٌهر  ءوهق افِىٔػ اخلٌر، وفٔس ـّثِف ر، إبهٚر 

 َٓ ـْ َذفَِؽ َو َٕك ِم َٓ َأْد ْؿ َو ُٓ ٓا ُهَق َشِٚدُش  إِ
ٍٜ
ًَ َٓ ََخْ ْؿ َو ُٓ ًُ ٓا ُهَق َرابِ  إِ

ٍٜ َْٕجَقى َثاَلَث ـْ  قُن ِم ُُ ثََر  َي ـْ َأ

ؿْ  ُٓ ًَ ٓا ُهَق َم ُٕقا  إِ ٚ ـَ ـَ َمٚ   ءؿٌِف، وأخر افذي ٓ ر ءوهق إول افذي ٓ ر (3)َأْي

ظـ صٍٚت شٌحٕٚف ومٚ شقاه خمِقق حمدث، تًٚػ ، بًده، وهق افَديؿ 

 .(4) شـٌراً  ادخِقؿغ ظِقاً 

بـ حمّد بـ ؿتٌٜٔ ، وهق  ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، رجٚفف ثَٚت ، إّٓ ظعّ 

حد مـ أصحٚبْٚ ، وٓ ؽرو ؾٓق مًتّد افُق ، ثَٜ ظذ إؿقى ، وثَف ؽر وا

ّٕف ؾٚوؾ ،  وصٚحٛ افٍوؾ بـ صٚذان وراويٜ ـتٌف ، جزم افىقد وؽره أ

 صحح فف افًالمٜ وؽره .

صٚهد أـثر مـ فف ؿِٝ : موٚمْٔف رضورّيٜ ، بًوٓٚ بدهيل ـام ٓ خيٍك ، 

ويؾ ظدد، ٓ بتٖ أحدٌ » ـًّتز اجلرجٚين : بًوٓٚ مٙ ، مًتز ، بؾ صحٔح ، 

 ..ؽرهٚ  مٚ تًّْك فْٚ مـ ٓٚكؾ شاخلوفق ٓ بؿعـى حرـي

  

                                                           

 . إؿىٚر : افْقاحل واجلقإٛ  (1)

ّٜٔ وإبًٚد   (2) ّٕف مّْزه ظـ احلدود واجلٓٚت وإظدام واجلًّ ٕ. 

 .7ادجٚدفٜ :   (3)

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .76هٚصؿ افىٓراين( :  افتقحٔد )ت:  (4)
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 صوهداً  ظؿران افصويب مع افرضو خز

حدثْٚ أبق حمّد جًٍر بـ ظع بـ أخرج افهدوق حديثٚ ضقياًل ؿٚل : 

اإليالؿل ريض اهلل ظْف، ؿٚل: أخزٕٚ أبق حمّد احلًـ بـ  أمحد افٍَٔف افَّل ثؿّ 

ّل، ؿٚل: حدثْل أبق ظّرو حمّد بـ ظّر بـ ظٌد حمّد بـ ظع بـ صدؿٜ افَ

 افًزيز إٕهٚري افُجل، ؿٚل: حدثْل مـ شّع احلًـ بـ حمّد افْقؾع ثؿّ 

اهلٚصّل، يَقل: دٚ ؿدم ظع بـ مقشك افروٚ ظِٔٓام افًالم، إػ ادٖمقن أمر 

ورأس ، اجلٚثِٔؼ : افٍوؾ بـ شٓؾ أن جيّع فف أصحٚب ادَٚٓت مثؾ 

 ... .شٚء افهٚبئغورؤ، اجلٚفقت 

، رء هو يف أي :: أشٖفؽ ظـ احلُٔؿظّران افهٚيب فإلمٚم افروٚ  ٚلؿ

 !.؟ء، أوبف حٚجٜ إػ رءإػ ررء  ، وهؾ يتحقل مـءوهل حيقط به ر

ف ؾّٕ٘ ، ؿٚل افروٚ ظِٔف افًالم: أخزك يٚ ظّران ؾٚظَؾ مٚ شٖفٝ ظْف 

ٍّٓف ادتٍٚوت ظَِف، مـ أؽّض مٚ يرد ظذ ادخِقؿغ ذم مًٚئِٓؿ، وفٔس ي

، وٓ يًجز ظـ ؾّٓف أوفقا افًَؾ ادْهٍقن، أمٚ أول ذفؽ  ، (1)افًٚزب ظِّف

ل إػ مٚ خِؼ جلٚز فَٚئؾ أن يَقل: يتحقّ ، ؾِق ـٚن خِؼ مٚ خِؼ حلٚجٜ مْف 

ًٚ وفُّْ ، حلٚجتف إػ ذفؽ   ٓ يف،   ًثوبتو ومل يزل ،حلٚجتف ف ظز وجؾ مل خيِؼ صٔئ

ويدخؾ بًوف ذم ،  اخلِؼ يًّؽ بًوف بًوًٚ  أنّ  إّٓ ،  (2)رء وٓ ظذ،  رء

ِّ ، بًض   يدخؾ ذم، ف وخيرج مْف، واهلل ظز وجؾ وتَدس بَدرتف يًّؽ ذفؽ ـ

وٓ يًجز ظـ إمًٚـف، وٓ يًرف ، وٓ يٗوده حٍيف ، وٓ خيرج مْف ، رء 

                                                           

وادَهقد : ؿِِٔق افًَؾ ، ؤًٍق  . شحؽؿه»، وذم ؽرهٚ :  شحؾؿه»ذم بًض افًْخ :   (1)

 ـام ؿٚل ظِٔف افًالم .  شأهل افعؼل ادـصػون»افتدّبر ، ادتًّْتقن مـ أهؾ إهقاء . ويَٚبِٓؿ : 

: حٚجتف فمفٜ أو مىِؼ افقاشىٜ ، فِخروج مـ  -ؾٔام يًْل-ل ّٕن ادتٌّر ادتجدد ، يًْ  (2)

 . افَّقة إػ افًٍؾ ، وافثٚبٝ مّْزه احلََٜٔ ظـ هذا
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ومـ أضًِف ظِٔف مـ رشِف وأهؾ ، اهلل ظز وجؾ  مـ اخلِؼ ـٔػ ذفؽ إّٓ  أحدٌ 

ام أمره ـِّح ، وإّٕ (1)وخزإف افَٚئّغ بؼيًتف، وادًتحٍيغ ٕمره ،  هّه 

ًٚ :  (2)افٌك أو هق أؿرب ْن َؾَقُؽونُ  إذا صٚء صٔئ ـُ اَم َيُؼوُل َفُه  بّنٔتف َؾنِكَّ

هو أبعد مـه ، مـه رء  وٓ، ءمن خؾؼه أؿرب إفقه من ررء  وفقسوإرادتف، 

 !.؟شأؾّٓٝ يٚ ظّران،  ءمن ر

اهلل ظذ مٚ وصٍتف  وأصٓد أنّ ، ؿد ؾّٓٝ ، : ًٕؿ يٚ شٔدي ان ظّر ؿٚل

 ٕحق خر شٚجداً  ظٌده ادًٌقث بٚهلدى وديـ احلؼ، ثؿّ ّ حمّداً  ووحدتف، وأنّ 

 .(3) افٌَِٜ وأشِؿ

 ؿِٝ : إشْٚده جمٓقل ، فُّْف مًتز.

 تـبقه : افثوبً بوفذات وبوفغر !!

تَالل ، وأّمٚ مثؾ ظٚمل ؾّثؾ ظٚمل افذات إحدّيٜ ، ثٚبٝ بٚفذات وآش

ّٜٔ وافتحَؼ( فُـ  ظٚمل افًرش، أو ظٚمل اجلّْٜ، أو ظٚمل افذر... ، ؾثٚبتٜ )ظغ افًٍِ

 .َمٚ َصَٚء َرب َؽ َظَىًٚء َؽْرَ جَمُْذوذٍ بٚفٌر : إذ فٔس ؾٔٓٚ ؾَدان : ـَقفف تًٚػ : 

فُـ ظٚمل  افزبدة : ـؾ افًقامل ، ظدا ظٚمل افدٕٔٚ ادتٌّر ادتحّرك، ثٚبتٜ ،

 إحدّيٜ ثٚبٝ بٚفذات ، ومٚ دوٕف ثٚبٝ بٚفٌر .

                                                           

ـْ وهق مًْك ؿقل أبْٔٚ إبراهٔؿ ظِٔف افًالم :   (1) ِم ْٗ ِل ادَْْقَتك َؿَٚل َأَومَلْ ُت َْٔػ حُتْ ـَ َربِّ َأِريِن 

 ٌِ ِْ ـا َؿ
ئِ َّ َْٔى

ـْ فِ
 .  لَؿَٚل َبَذ َوَفُِ

قنُ ؾٚدَهقد : أرين ـٔػ يتّؿ اإلحٔٚء ذم ظٚمل إمر وافتَدير وافتدبر =  ُُ َٔ ـْ َؾ  . ـُ

ّٕام هق أؿرب : خلروج أمره شٌحٕٚف افتٚم ظـ وظٚء افزمٚن وادُٚن : ـقٕف ظغ افًٍِّٜٔ   (2) إ

ؼ ، ؾٚحٍظ هذا  َّ  .وافتح

 شالمل ، ؿؿ .. مٗشًٜ افْؼ اإل76افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (3)
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 أصٌل 

 ظومل ثوبًظومل افعرش : 

 . ظؾم اهلل تعوػ ادبذول فتدبر أمور خؾؼهبٖبًط ظٌٚرة ، هق :  افعرش

يدّل ظِٔف ، مٚ رواه افُِْٔل ظـ أمحد بـ إدريس ظـ حمّد بـ ظٌد اجلٌٚر 

حدث أن أدخِف ظذ أيب احلًـ ظـ صٍقان بـ حئك ؿٚل: شٖفْل أبق ؿرة اد

 افروٚ ظِٔف افًالم ، ؾٚشتٖذٕتف ؾٖذن يل ؾدخؾ ؾًٖفف ظـ احلالل واحلرام ، ثؿّ 

 ؿٚل فف : أؾتَر أّن اهلل حمّقل؟!.

حمّقل مًٍقل بف ، موٚف ، إػ  ـؾ  »ؾَٚل أبق احلًـ ظِٔف افًالم : 

ذم افٍِظ  ؽره حمتٚج ، وادحّقل اشؿ َٕص ذم افٍِظ ، واحلٚمؾ ؾٚظؾ ، وهق

وهلل مدحٜ ، وـذفؽ ؿقل افَٚئؾ : ؾقق وحتٝ وأظذ وأشٍؾ ، وؿد ؿٚل اهلل : 

ّٕف احلٚمؾ  إشامء احلًْك ؾٚدظقه هبٚ ّٕف ادحّقل ، بؾ ؿٚل إ ومل يَؾ ذم ـتٌف : إ

ذم افز وافٌحر ، وادًّؽ افًاموات وإرض أن تزوٓ ، وادحّقل مٚ شقى 

 ش.وظيّتف ؿط ؿٚل ذم دظٚئف : يٚ حمّقل اهلل ، ومل يًّع أحد آمـ بٚهلل

ّٕف ؿٚل:  وؿٚل  وحيّؾ ظرش ربؽ ؾقؿٓؿ يقمئذ ثامٕٜٔؿٚل أبق ؿرة : ؾ٘

 ؟!. افذيـ حيِّقن افًرش: 

وافعرش اشم ،  افعرش فقس هو اهلل»ؾَٚل أبق احلًـ ظِٔف افًالم : 

خَِف أوٚف احلّؾ إػ ؽره ، خٌِؼ مـ  ، ثؿّ  رء ؾقه ـّل  وظرٌش ،  ظؾم وؿدرة

وخَِٚ يًٌحقن حقل  ظؾؿهْحؾي ، وهؿ:  ظرصهبحؿل : ٕٕف اشتًٌد خَِف 

واشتًٌد أهؾ ، ومالئُٜ يُتٌقن أظامل ظٌٚده ، وهؿ يًِّقن بًِّف ، ظرصف 

وافًرش ، ـام ؿٚل ، واهلل ظذ افًرش اشتقى ، إرض بٚفىقاف حقل بٔتف 

، ؿ ادًّؽ احلٚؾظ هل، واهلل احلٚمؾ هلؿ ، ومـ حقل افًرش ، ومـ حيِّف 



 
 
 
 
 
 

 

 222       ...................................................................  اهلل تعوػ يف ـّل مؽون : ين ثوافػصل اف

، حمّقل : وٓ يَٚل  ،رء  وظذ ـّؾ ، رء  وؾقق ـّؾ ، ٍٕس  افَٚئؿ ظذ ـّؾ 

 ش.ؾًٍٔد افٍِظ وادًْك، ٓ يقصؾ بقء  مٍرداً  ؿقًٓ ، وٓ أشٍؾ 

ام يًرف إّٕ ، اهلل إذا ؽوٛ  ؾتُذب بٚفروايٜ افتل جٚءت أنّ : ؿٚل أبق ؿرة 

ون ؾٔخرّ ، ثَِف ظذ ـقاهِٓؿ  جيدون، ادالئُٜ افذيـ حيِّقن افًرش  ؽوٌف أنّ 

 ؟!.خػ ورجًقا إػ مقاؿٍٓؿ، ؾ٘ذا ذهٛ افٌوٛ :  شجداً 

أخزين ظـ اهلل تٌٚرك وتًٚػ مْذ فًـ  :ؾَٚل أبق احلًـ ظِٔف افًالم 

وهق ذم صٍتؽ مل يزل ، ؾّتك ريض ، هق ؽوٌٚن ظِٔف ، إبِٔس إػ يقمؽ هذا 

 سئ أن تصف ربك بوفتغقرـقف جت، وظذ أتٌٚظف، وظذ أوفٔٚئف ، ؽوٌٚن ظِٔف 

  ؟!!.ف جيري ظِٔف مٚ جيري ظذ ادخِقؿغوإّٔ ،  من حول إػ حول، 

ومل ،  مل يزل مع افزائؾغشٌحٕٚف وتًٚػ »ؿٚل أبق احلًـ ظِٔف افًالم :

ِّ ، ـ دوٕف ذم يده وتدبره ومَ ، (1) ومل يتبدل مع ادتبدفغ،  يتغر مع ادتغرين ٓؿ وـ

 . (2)شل ظّـ شقاهوهق ؽْ، إفٔف حمتٚج 

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح .

افًرش وافتدبر أو ظٚمل وافتَدير ، ادنٔئٜ ، ذم أّن ظٚمل وهق طٚهٌر سيٌح 

وؿد أدحْٚ بًجٚفٜ أّن  مع ادتٌريـ ، وٓ يتٌدل مع ادتٌدفغ . ثٚبٝ ، ٓ يتٌّر 

ًٚ ثٚبٝ ، فُـ بٚفٌر ، أي بف شٌحٕٚف : ـًٚمل افًرش،مثؾ ظٚمل افدهر   .أيو

ّٜٔ ، وأّمٚ ـام  أووحْٚ بام ٓ مزيد ظِٔف أّن افثٚبٝ : هق ظغ ظٚمل افًٍِ

ّٜٔ وافتحَؼ.   ادتٌّر ، ؾٓق : ظغ ظٚمل اخلروج مـ افَّقة وآشتًداد إػ افًٍِ

                                                           

ّٜٔ وافتحَؼ  (1) ًٚ، ظغ افًٍِ  .اإلمٚم ّٕزه اهلل ظـ افزوال، وافتٌّر، وافتٌّدل: ـقٕف شٌحٕٚف ثٚبت

ّٜٔ، ضٓران.131: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (2)  . بٚب افًرش وافُرد. دار افُتٛ اإلشالم
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 حديٌ جومع فؾصودق ظؾقه افسالم

ظـ افًٌٚس بـ ظّرو ، ظـ أبٔف ، بـ إبراهٔؿ  ظعّ روى افُِْٔل ظـ 

ف ؿٚل فِزٕديؼ ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم إّٔ ، بـ احلُؿ  ظـ هنٚم، افٍَّٔل 

 ؟!!.حغ شٖفف مٚ هق

رجع بَقيل إػ إثٌٚت ، أ (1)هق رء بخالف إصٔٚء»ظِٔف افًالم : ؿٚل 

، س وٓ حُي ، وٓ صقرة ، ف ٓ جًؿ ؽر إّٔ ،  بحؼقؼي افشقئقي،  ه رءوأكّ ، مًْك 

وٓ تَْهف ،  تدرـف إوهٚم ٓ، درك بٚحلقاس اخلّس وٓ يُ ، س وٓ جُي 

 .شوٓ تٌره إزمٚن، افدهقر 

 ؟!!.ف شّٔع بهرإّٕ  :ؾتَقل :ؾَٚل فف افًٚئؾ 

وبهر بٌر ، شّٔع بٌر جٚرحٜ ، هق شّٔع بهر »ظِٔف افًالم : ؿٚل 

، ف شّٔع يًّع بًٍْف فٔس ؿقيل إّٕ ، ويٌك بًٍْف ،  (2)يسؿع بـػسهبؾ ، آفٜ 

وفُـ أردت ظٌٚرة ظـ ، ف رء وافٍْس رء آخر إّٔ ، وبهر يٌك بًٍْف 

 ُٝ ِّ ؾٖؿقل إّٕ ،  فؽ إذ ـْٝ شٚئالً  وإؾٓٚمًٚ ،  وًٓ ٗمً ٍٕز إذ ـْ ، (3)ف ف شّٔع بُ

                                                           

ّٜٔ افٌٚري شٌحٕٚف هل : افقجقد افتٚم افكف افًٌٔط ، وهذه حََٔ  (1) ٜ بٚفذات صٔئ

ّٜٔ ؽره : ؾقجقد تًٌل ؽري : أي : حََٜٔ بٚفٌر .    وآشتَالل . وأّمٚ صٔئ

ّٕف يًّع بآفف ، وأفٜ فًٔٝ ذاتف   (2)  .بًٍْف يًْل : بذاتف ، بخالف ادخِقق ـٚإلًٕٚن : ؾ٘

ٌّٝ مع  وبًٌٚرة أخرى : ؾذات اإلًٕٚن هل افٍْس ٓ ؽر ، وأّمٚ بدٕف ؾآفٜ احّتدت وترـ

ًٚ فذفؽ افتٌٔر افٍْس  : فتًتُّؾ افٍْس ؾًِّٔتٓٚ ذم ظٚمل افدٕٔٚ ، ؾٔىرأ ظذ افٍْس تًٌ

ّٜٔ وافتحَؼ .  وافتٌديؾ واخلروج مـ افَقة وآشتًداد ، إػ افًٍِ

ّٜٔ وافثٌٚت وافتحَؼ ، بٚفذات وآشتَالل .   أّمٚ ظٚمل افذات إحدّيٜ ، ؾٓق ظغ افًٍِ

 ّٕن صٍٚتف شٌحٕٚف ظغ ذاتف .  (3)
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وفٔس ، ل أردت إؾٓٚمؽ وافتًٌر ظـ ٍٕز وفُّْ ،  (1)مْف فف بًض افُّؾ  ٓ أنّ 

، تالف افذات بال اخ ،افًٚمل اخلٌر، ف افًّٔع افٌهر إػ إّٔ  مرجًل ذم ذفؽ إّٓ 

 .شوٓ اختالف ادًْك

 ؟!.ؾام هق: ؿٚل فف افًٚئؾ 

، (2)وهق اهلل، وهق ادًٌقد ، هق افرب : ؿٚل أبق ظٌد اهلل ظِٔف افًالم 

، أفػ وٓم وهٚء وٓ راء وٓ بٚء ، إثٌٚت هذه احلروف ، اهلل  :وفٔس ؿقيل

، روف وًٕٝ هذه احل، خٚفؼ إصٔٚء وصًٕٚٓٚ : رجع إػ مًْك ورء أوفُـ 

 ّّ ، وافرمحـ وافرحٔؿ وافًزيز وأصٌٚه ذفؽ مـ أشامئف ، (3)ل بف اهلل وهق ادًْك ش

 .شوهق ادًٌقد جؾ وظز

 ؟!!.خمِقؿًٚ  إّٓ  ٚ مل ٕجد مقهقمًٚ ؾّٕ٘ : ؿٚل فف افًٚئؾ 

فُٚن افتقحٔد ، فق ـٚن ذفؽ ـام تَقل » :ؿٚل أبق ظٌد اهلل ظِٔف افًالم

موهوم بوحلواس  ـّل  :ٚ َٕقلوفُّْ ، مقهقم ٚ مل ُِٕػ ؽر ّٕٕ  :ٚ مرتًًٍٚ ظّْ 

 ... . ؾفو خمؾوق ، ؾهومتثّ  ، ه احلواسَتّد  ، مدرك به

إذ ـٚن  :افتنٌٔف: واجلٜٓ افثٕٜٚٔ ، اإلبىٚل وافًدم  :ـٚن افٍْل هق إذْ 

ؾِؿ يُـ بد مـ إثٌٚت ، افتنٌٔف هق صٍٜ ادخِقق افيٚهر افسـٔٛ وافتٖفٔػ 

صًٕٚٓؿ  وأنّ ، ؿ مهْقظقن وىرار إفٔٓؿ أّّن وآ، افهٕٚع فقجقد ادهْقظغ 

                                                           

، أجزاء : ـقّنٚ ظغ افقجقد ادحض ٓشتحٚفٜ افسـٔٛ ذم افذات إحدّيٜ افًٌٔىٜ مـ  (1)

 وافقجقد احلََّٔل ادحض ، سف تٚم بًٔط ، ٓ ترـٔٛ ؾٔف .

 افرّب : اخلٚفؼ . واإلفف : ادًٌقد اددّبر دٚ خِؼ. وـالمهٚ تًٌران فًغ افذات.   (2)

مـ ظٌد ادًْك واإلشؿ ؾَد أذك ، ومـ ظٌد ادًْك دون »إصٚرة فَقهلؿ ظِٔف افًالم :   (3)

 اإلشؿ ؾٓذا هق افتقحٔد .
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، هبؿ ذم طٚهر افسـٔٛ وافتٖفٔػ  إذ ـٚن مثِٓؿ صًٌٔٓٚ : وفٔس مثِٓؿ ، (1)ؽرهؿ 

وتَِْٓؿ مـ صٌر إػ ـز ، وؾٔام جيري ظِٔٓؿ مـ حدوثٓؿ بًد إذ مل يُقٕقا 

وأحقال مقجقدة ٓ حٚجٜ بْٚ إػ ، وؿقة إػ وًػ ،  (2)وشقاد إػ بٔٚض

 .شفٌّٔٚنٚ ووجقدهٚ  تًٍرهٚ

 .إذ أثٌٝ وجقده : ؾَد حددتف : ؿٚل فف افًٚئؾ 

إذ مل يُـ بغ : ل أثٌتف وفُّْ ، ه مل أحدّ : ؿٚل أبق ظٌد اهلل ظِٔف افًالم 

 .افٍْل واإلثٌٚت مْزفٜ

 ؟!. (3) إكقي وموئقيؾِف  : ؿٚل فف افًٚئؾ

                                                           

 إػ بْٔقٕٜ افهٍٜ وافًِق ، وشٖٔيت بّٔٚنام ذم ؾهؾ مًتَؾ.  أصٚر   (1)

إػ امتْٚع افُؿ )=افهٌر وافُز( وافُٔػ )=افًقاد وافٌٔٚض( ذم ذات  أصٚر   (2)

 حلٚدث ؾَط ، ٓ فَِديؿ افًٌٔط . اهلل افًٌٔىٜ ، وإّّنام يًروٚن فُِّـ ا

ؼ  .   (3) َّ ًٚ : أّّنٚ تًْل: افقجقد وافتح ّْٔٚ شٚبَ ّٜٔ )وربام تٍِظ : إٜٔٔ( ب  اإلٕ

ّٜٔ( ادٚئٜٔ  نّ أواظِؿ ( : 57:  3ذح أصقل افُٚذمصدر افديـ افنرازي )ذم ؿٚل  )=ادٚه

 :معـقونهلٚ 

زائد ظذ مٚهٔتف، وادٚهٜٔ هبذا ادًْك  ـام يَٚل: وجقد ادُّـ، مٚ ب٘زاء افقجقد  :حدمهو أ

 .ؾًِٔٝ فف تًٚػ مٚهٜٔ هبذا ادًْك، ممّٚ يًروف افًّقم وآصساك 

 . فف مٚ بف افقء هق هق، وهذا يهّح  :وثوكقفام 

ّٜٔ بٚدًْك اخلٚص : أي افتحديد بٚحلد افقجقدي افْٚذم فٌره ،  ؿِٝ : إوػ هل ادٚه

( فٔس بحهٚن وٓ صجر وٓ حجر . وهذا يٌَؾ آصساك ، ـَقفْٚ : إًٕٚن )=حٔقان ٕٚضؼ

 .ّٜٔ ّٜٔ و... ، واجلّٔع بجْس احلٔقإ ّٜٔ ، واحلهٚن بٚفهٚهِ  ـٚصساك أؾراد اإلًٕٚن بٚإلًٕٕٚ

ّٜٔ افكؾٜ بٚفذات.  ّٜٔ ، وهق افقجقد ادحض، واإلٕ  وثٕٚٔٓام : ادًْك افًٚم فِامه

، وٓ افتُرار : إذا ٓ يقجد ؽر افقجقد ادحض وهذا ، ؽر ؿٚبؾ فإلصساك ، وٓ افتثْٜٔ 

 بٚفذات وآشتَالل : فٔتُرر ، أو يتثْك ، أو يُقن ؿٚباًل فِؼـٜ . 
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 .  بنكقي وموئقي إّٓ ، ٓ يثٌٝ افقء، ًٕؿ ظِٔف افًالم : ؿٚل 

 ؟!. ؾِف ـٍٜٔٔ: ؿٚل فف افًٚئؾ

ـّ ، (1)افٍُٜٔٔ جٜٓ افهٍٜ واإلحٚضٜ  ٕنّ : ٓ ظِٔف افًالم : ؿٚل  ٓ  وفُ

مـ ٍٕٚه ؾَد إُٔره ودؾع  ٕنّ :  (3)وافتنٌٔف (2)بد مـ اخلروج مـ جٜٓ افتًىٔؾ

،  (5)ؾَد أثٌتف بهٍٜ ادخِقؿغ ادهْقظغ، ومـ صٌٓف بٌره . (4)ربقبٔتف وأبىِف

وفُـ ٓ بد مـ إثٌٚت أن فف ـٍٜٔٔ ٓ يًتحَٓٚ ، يًتحَقن افربقبٜٔ  افذيـ ٓ

 .(7)وٓ يًِّٓٚ ؽره، ٚط هبٚ وٓ حُي ، نٚرك ؾٔٓٚ وٓ يُ ، (6)ؽره

                                                           

ّٜٔ افُ  (1) هلل تًٚػ: ٓشتحٚفٜ افسـٔٛ ذم افذات إحدّيٜ ممتًْٜ  -بٚدًْك اخلٚص–ٍٔ

 افًٌٔىٜ : ـقّنٚ ظغ افقجقد ادحض افتٚم افكف افًٌٔط .

ٌٜ ، زائدٌة ظذ ذات اإلًٕٚن ، وهذا ؾٚفٌٔٚض م ٌٜ ظٚرو ثاًل ذم ؿقفْٚ : اإلًٕٚن أبٔض ، صٍ

 حمٚل ذم افذات إحدّيٜ : ّٕن صٍٚتف ظغ ذاتف .

وهؿ ٍٕٚت افهٍٚت مـ إصٚظرة ، وؿد أمىْٚ ظـ افنٌٜٓ افتل دؾًتٓؿ فِتًىٔؾ وٍٕل   (2)

 ًٚ ّٜٔ ، شٚبَ  .افهٍٚت احلََٔ

 ذ ؿًّغ : وهؿ أهؾ اجلٜٓ ، وهؿ ظ  (3)

ّٜ ادكحقن بٚفتجًٔؿ  ًّ  وافثٚين : افتجًٔؿ ٓزٌم ذايت فًَٔدهتؿ ذم احلد. .إول : ادج

ّٜٔ)=افًِؿ، افَدرة، احلٔٚة...( حٔٞ ؿٚفقا: هل   (4) رّد ظذ إصٚظرة ٍٕٚة افهٍٚت احلََٔ

ّٔتٓٚ، ذم ـثر   مـ آيٚتف افؼيٍٜ.جمٚز ٓ حََٜٔ ، وهق رٌد سيٌح ظذ افَرآن ادثٌٝ هلٚ ، وحلََٔ

ّٜٔ ، رضورة أّّنٚ ظغ ذاتف .  افزبدة : ٍٕٔٓٚ ، إبىٌٚل هلٚ ، وٓزمف إبىٚل افربقب

أي صٍٚت اإلمُٚن ، وهق خِػ حمٚل : إذ هق واجٛ افقجقد بٚفذات ، ووجقد   (5)

 افقاجٛ ، تٌٚم سٌف، حمٌض بًٌٔط ـام أـثرٕٚ  .

(6)   ّٜٔ   ، وتًْل : افتّْزه ظـ ـّؾ صٍٚت اإلمُٚن .ثٚبتٜ هلل تًٚػ -بٚدًْك افًٚم–افٍُٔ

ـّٛ ٕٚؿص ، وحمٚل أن حئط ادرـٛ مـ افقجقد   (7) ؾُّؾ مٚ شقاه ، خمِقق حمدود مر

 وافًدم ، ادحدود هبام ، بّـ تّْزه ظـ أّي حّد أو ظدم  .
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 ؟!!.ؾًٔٚين إصٔٚء بًٍْف: ؿٚل افًٚئؾ 

هق أجؾ مـ أن يًٚين إصٔٚء بٌّٚذة »: ؿٚل أبق ظٌد اهلل ظِٔف افًالم 

بٚدٌٚذة  افذي ٓ دملء إصٔٚء فف إّٓ ، ادخِقق  ذفؽ صٍٜ ٕنّ :  (1)ومًٚجلٜ

ًّ ،  كوؾذ اإلرادة وادشقئي : (2)وهو متعول، وادًٚجلٜ   .شٚل دٚ ينٚءؾ

 !.ؿٚل افًٚئؾ: ؾِف رى وشخط؟

ؿٚل أبق ظٌد اهلل ظِٔف افًالم: ًٕؿ، وفٔس ذفؽ ظذ مٚ يقجد ذم 

ؾَِْٔف مـ حٚل إػ  ،يدخؾ ظِٔف ، افروٚ وافًخط دخٚل  وذفؽ أنّ  :ادخِقؿغ

، وذفؽ صٍٜ ادخِقؿغ افًٚجزيـ ادحتٚجغ، وهق تٌٚرك وتًٚػ افًزيز (3)حٚل

ام خِؼ حمتٚجقن إفٔف، وإّٕ  ٚ خِؼ، وخَِف مجًًٔٚ ممّ  ءافرحٔؿ ٓ حٚجٜ بف إػ ر

 .شوابتداظًٚ  اخساظًٚ ، مـ ؽر حٚجٜ وٓ شٌٛ ، إصٔٚء 

 ؟!!.شتقىافرمحـ ظذ افًرش اؿٚل افًٚئؾ: ؾَقفف:  

وـذفؽ هق مًتقل ، بذفؽ وصػ ًٍٕف »ؿٚل أبق ظٌد اهلل ظِٔف افًالم: 

ـٌ ، ظذ افًرش  وٓ أن ، فف  مـ ؽر أن يُقن افًرش حٚمالً ، مـ خَِف  بٚئ

، وفُْٚ َٕقل: هق حٚمؾ ُمتوز فه افعرَش  وٓ أنّ ،  فه حوويوً  يؽون افعرُش 

شٔف افًاموات وشع ـرافًرش وممًؽ افًرش، وَٕقل مـ ذفؽ مٚ ؿٚل: 

                                                           

ّٔز ووو، وهذه ادًٚين ممتًْٜ ذم   (1) افذات فِزوم افتٌّر وافتٌّدل وافتجّزء وافتَّدر وافتح

ّٜٔ وافتحَؼ بٚفذات وآشتَالل .  إحدّيٜ افًٌٔىٜ : بداهٜ أّّنٚ ظٚمل ثٚبٝ ، أي : ظغ افًٍِ

ّٜٔ افتّٚمٜ بٚفذات وآشتَالل ،   (2) متًٚل : أي بٚئـ بٚفهٍٜ وافذات ، وفًٔٝ هل إّٓ افًٍِ

قوهق مًْك ؿقفف تًٚػ :  َُ ًْٔئٚ َأْن َي ٕااَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َص قنُ إِ ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ ظِٔف وهق ظغ ؿقفف   َل َفُف 

 .شكوؾذ اإلرادة وادشقئي»افًالم : 

ّٕن ظٚمل اإلمُٚن : ظغ افٍَر واحلٚجٜ ، وإٓتَٚل مـ حٚل إػ حٚل . أّمٚ اهلل تًٚػ   (3)

ّٜٔ بٚفذات وآشتَالل .   ؾًغ افتحَؼ وافًٍِ
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وكػقـو أن يؽون افعرش ؾثٌتْٚ مـ افًرش وافُرد مٚ ثٌتف،  وإرض

 أو إػ ر، إػ مُٚن  أو يُقن ظز وجؾ حمتٚجًٚ ،  فه وافؽرد حوويوً 
ٍ
ٚ خِؼ، ممّ  ء

 شبؾ خَِف حمتٚجقن إفٔف

وبغ أن ، ؿٚل افًٚئؾ: ؾام افٍرق بغ أن ترؾًقا أيديُؿ إػ افًامء 

  .!َتٍوقهٚ ٕحق إرض؟

ف ظز ، وفُّْ ذفك يف ظؾؿه وإحوضته وؿدرته شواء: »ؿٚل أبق ظٌد اهلل 

ف جًِف مًدن ّٕٕ : وجؾ أمر أوفٔٚءه وظٌٚده برؾع أيدهيؿ إػ افًامء ٕحق افًرش 

وإخٌٚر ظـ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف حغ ، افرزق، ؾثٌتْٚ مٚ ثٌتف افَرآن 

ِّ ارؾًقا أيديُؿ إػ اهلل ظز وجؾ، وهذا »ؿٚل:   ش.ٚٓجيّع ظِٔف ؾرق إمٜ ـ

 !.ؿٚل افًٚئؾ: ؾتَقل: إٔف يْزل إػ افًامء افدٕٔٚ؟

افروايٚت ؿد صحٝ بف  ٕنّ : َٕقل ذفؽ »ؿٚل أبق ظٌد اهلل ظِٔف افًالم: 

 .وإخٌٚر

وحٗوفف ظـ افًرش ، ظـ افًرش (1)ؿٚل افًٚئؾ: ؾ٘ذا ٕزل أفٔس ؿد حٚل

 !.صٍٜ حدثٝ؟

فٔس ذفؽ مْف ظذ مٚ يقجد مـ ادخِقق » ؿٚل أبق ظٌد اهلل ظِٔف افًالم:

وٕٚؿؾ يَِْف وحيقفف مـ ، وادالفٜ وافًٖمٜ ، افذي يْتَؾ بٚختالف احلٚل ظِٔف 

وٓ جيري ظِٔف ، حٚل إػ حٚل، بؾ هق تٌٚرك وتًٚػ ٓ حيدث ظِٔف احلٚل 

افذي متك تْحك ظـ مُٚن إػ ، فف ـْزول ادخِقق وؾال يُقن ٕز، احلدوث 

، ُٚن إول، وفُْف يْزل إػ افًامء افدٕٔٚ بٌر مًٕٚٚة وحرـٜ ادف خال مْ، مُٚن 

                                                           

 .حَٚل : حتّقل : أي إتَؾ مـ مُٚن إػ آخر    (1)
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ام ـذفؽ هق ذم افًامء افدٕٔٚ، إّٕ ، ؾُٔقن ـام هق ذم افًامء افًٚبًٜ ظذ افًرش 

ويُنػ مٚ صٚء مـ ، يُنػ ظـ ظيّتف ويرى أوفٔٚءه ًٍٕف حٔٞ صٚء 

 ش.ؿدرتف، ومْيره ذم افَرب وافًٌد شقاء

ـُثر : ل وّ ٗديٞ ٕزوفف تًٚػ مروي مأؿقل: ح: ؿٚل افهدوق 

 ذم احلديٞ افًٚبع مـ افٌٚب افثٚمـ وافًؼيـ أنّ  مـ آيٚت افُتٚب، وؿد مرّ 

 .(1) ؽَِ افْٚزل مَ 

ؿِٝ : إشْٚده ؿقّي ، رجٚفف ثَٚت إّٓ افٍَّٔل ، ؾّجٓقل احلٚل ، وٓ 

ك أصحٚبْٚ ريض اهلل ظْٓؿ موٚمْٔف بٚفٌَقل ، وٓ ؽرو ؾج َّ ِّٓٚ يّي ، ؾَِد تِ

 رضورّيٜ ، بًوٓٚ بدهيل .
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 ادؼصود بوفثوبً !!!

ّْٔٚ هذا ، فُـ جلالفتف ، ٓ بٖس بٚفتٖـٔد ظِٔف ، وـذا ٓ بٖس بٌٔٚن أّن  ب

 افثٚبٝ ظذ ؿًّغ ذم مرتٌتغ وجقدّيتغ .. 

 : ( افذي ٓ يزول افثوبًؿقفف ظِٔف افًالم : )ذم بوفثوبً ادَهقد 

 . ًو بوفذاتقّ اشتؼالفخروجوً  ،ناخلورج ظن وظوء افزمون وادؽو

ًٚ واشتَالًٓ وفؽ أن تَقل: مٚ ٓ يتٌّر بٚحلقادث، وٓ يتَّدر بٚحلرـٜ  .، ذات

 شٌحٕٚف( ؿٔد احسازي : ؾٚهلل ٓ يزولَقفف ظِٔف افًالم : )افذي ؾ

 اشتَالًٓ بٚفذات .، افقحٔد افثٚبٝ أزًٓ وأبدًا افقجقد ، هق وتًٚػ

ًٚ ، ؾٓق وإن ـٚن ٚمل ادُِقت : ـًأمٚ مثؾ ظٚمل افدهر  ًٚ : أيظٚد ًٚ  :ثٚبت ّٔ ؾًِ

ًٚ ظـ احلرـٜ  ًٚ ظـ وظٚء افزمٚن ، مّزًء مـ آشتًداد: وافٍَدان ، مّْزه ، خٚرج

 ًٚ ًٚ وٓ أبدّي ّٕف فٔس أزفٔ  .أي : اخلروج مـ افَّقة إػ افًٍؾ ، إّٓ أ

ًٚ بٚفٌر  فُـ، ؾًٚمل افدهر ثٚبٝ  َ ِّ ًٚ وتً : آشتَالل وٚفذات ٓ ب، ربى

ِّتف  ِّؼ بً ًٚ ، أي أّن وجقده متً ًٚ وبًَٚء مرتٌط هبٚ دائاًم ، إجيٚدًا وإظدام ًٚ  ،حدوث إٓ

 .، ؾٚمجع واحٍظوافُالم هق افُالم ذم ظٚمل افنمد ادحٔط بًٚمل افدهر ؾآن ، 

ًٚ  احلٚصؾ : ٓ ظٚملَ  ؽر ظٚمل افذات إحدّيٜ  -وآشتَاللبٚفذات -ثٚبت

ؾٚفٌٌر ادجّردة ، وإرواح اددّبرة )=مالئُٜ افتدبر( ٚمل افًَقل ، وأّمٚ ؽره ـً

 .وتًٚػأي بف شٌحٕٚف 

ّٜٔ وافتحَؼ : ـَقفف تًٚػ :  ْٝ  وافثٚبٝ : ظغ افًٍِ َِٕوَج اَم  ِا ـُ

َهٚ  ُِقًدا َؽْرَ ْفَُْٚهْؿ ُج ُِقُدُهْؿ َبدا قُل وادًْك :  ُج َُ قنُ َي ُُ ـْ َؾَٔ ـُ  . َفُف 
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 ز ظبد إظذصوهد آخر : خ

 شوفقس يف رء من ادؽون، مؽون  اهلل يف ـّل »

ظع بـ إبراهٔؿ ، ظـ أبٔف ، ظـ احلًـ بـ ظع ، ظـ أخرج افُِْٔل ظـ 

ظـ بًض أصحٚبْٚ ، ظـ ظٌد إظذ مقػ آل أو افًٌَقيب بٚدقحدة( افًَٔقيب )

ًٚ يَٚل ف ف شٌخٝ جٚء شٚم )ممدوح( ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل : إّن هيقدي

إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف ؾَٚل : يٚ رشقل اهلل جئٝ أشٖفؽ ظـ ربؽ : 

 إّٓ رجًٝ!!!.و ؾ٘ن إٔٝ أجٌتْل ظاّم أشٖفؽ ظْف ،

 ش. صئٝشؾ ظاّم : » افٌّْل ؿٚل  

 ؟!.أيـ ربؽشٌخٝ افٔٓقدي : ؿٚل 

 .شوفقس يف رء من ادؽون ادحدود،  مؽون هو يف ـّل : » افٌّْل ؿٚل 

 ؟!!.ـٔػ هقوشٌخٝ :  ؿٚل

اهلل ٓ و،  افُٔػ خمِققو،  ـٔػ أصػ ريب بٚفُٔػو»:  افٌّْل  ؿٚل

 .(1)يقصػ بخَِف

ظِٔف ، افيورّيٜ ؿِٝ : حديٞ صحٔح ، ؿٚمٝ براهغ افًَؾ افَىًّٜٔ 

، بؾ افتقثٔؼ وهذا إشْٚد ؿقي : ؾٚإلرشٚل ظـ بًض أصحٚبْٚ ، يقجٛ اددح 

 .د مـ أصحٚبْٚ وؽر واح ظْد ادحَؼ احلّع 

افًٌَقيب إّمٚ و .وهق ممدوح مقشك بـ ظًٔك بـ ظٌٔد، إّمٚ وافًَٔقيب 

  . وهق إطٓر، افثَٜ اهلٚصّل ، داود بـ ظع بٚدقحدة 
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 : فؾحديٌ صدر افدين افشرازي بقون 

وفٔس ، مُٚن  ػ مًْك ـقٕف تًٚػ ذم ـّؾ إذٕٚ ؾٔام شٌؼ أؿد :  ؿٚل 

ومٌٚفٌتٓؿ ذم ، ؾُٚرهؿ أمجٓقر احلُامء بٌٚيٜ  نّ ٘ؾ :دذم رء مـ ادُٚن ادحدو

ًٚ  اهللّ تًٚػ دٚ مل يُـ جًامً  نّ أزظّقا ، ل تًٚػ وّ تْزيف إ ـٕٚٝ ، (1) وٓ جًامٕٔ

ًٚ ّٕ أ، ـام (2)مُْٜ وادُٕٚٔٚت ًٌٕٜ واحدةػ مجٔع إإًٌٕتف  ، (3) ف حٔٞ مل يُـ زمٕٚٔ

 ًٌٜ واحدة.زمْٜ وافزمٕٚٔٚت ٕػ مجٔع إإـٕٚٝ ًٌٕتف 

وفُـ آـتٍٚء ظذ هذا افَدر ، ـٚن فف وجف ، وإْن ه وو افذي تهقر

  وجقهر ظَع.مٍٓقم ـّع  هذا احلُؿ صٚمؾ فُّؾ  نّ ٘ؾ :(4)ؿهقر ذم افتقحٔد

زمْٜ وذّرة مـ مُْٜ وإفٔس جزء مـ إ نْ أن يًتَد: أافتقحٔد افتٚم و

معقّي ؽر مؽوكقي وٓ ، مًف  (5)واحلؼ تًٚػ هبقيتف افَدشٜٔ ّٓ ، إـقان ذرات إ

ّٜٔ حوضي ؿقومقيإوُمقط به ،  زموكقي   .، ؽر ووً

                                                           

(1)   ًٚ مًْك اجلًؿ يٌٚيـ مًْك اجلًامين، وفًّؾ ادٌتدىء خيِط بْٔٓام : فذفؽ أؾردٕٚ ظْقإ

ًٚ. ظٚجالً   فٌّٔٚنام ، وشٖٔيت ؿريٌ

ّٜٔ ادحوٜ وافتحَؼ افكف،   (2) ّٕن ظٚمل إحدّيٜ وافقاحدّيٜ ثٚبٝ : أي: ظغ افًٍِ

 ؾًٌْتف إػ مجٔع ادتٌرات واحدة بٚفيورة .

 شٖٔيت بٔٚن افٍرق بغ افزمٚن وافزمٚين ، واجلًؿ واجلًامين ، وادُٚن وادُٚين .  (3)

ّٕف ؽر  (4) ًٚ ، وجف افَهقر أ ّٔ ًٚ وٓ جًامٕ ّٔ ًٚ وٓ مُٕٚ  مٕٚع ، ؾًٚمل افًَقل ـذفؽ فٔس زمٕٚٔ

ّٕف ؽر  وفٔس ؾَط ظٚمل إحدّيٜ : إذ ـالمهٚ خٚرٌج ظـ وظٚء افزمٚن وادُٚن، وؿد بّغ  أ

 . ( وجقهر ظَعمٍٓقم ـّع  هذا احلُؿ صٚمؾ فُّؾ  نّ ٘ؾمٕٚع بَقفف: )

ّٕف ا  (5) ّٜٔ افكؾٜ ، وهق اهلقّيٜ افَدشّٜٔ فف شٌحٕٚف : أ فقجقد افتٚم افكف افًٌٔط ، واإلٕ

ّٜٔ فف وٓ حد ، بؾ ظغ حََٜٔ افقجقد ادحض ،  ّٕف ٓ مٚه ّٜٔ افتل تًْل أ ّٜٔ اإلهل ظغ مًْك ادٚه

 واإلٕٜٔ افكؾٜ .
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، وؿٚت وافًٚظٚت إ ومع ـّؾ ، مٚــ وادقاوع ؾٓق تًٚػ ذم مجٔع إ 

ّٔد، (2)وٓ دمّزؤ، (1)مـ ؽر تَّدر  .(4)وٓ إحهٚر، (3)وٓ تَ

دراـه ظؼول مجوهر إظجزت ظن ممّٚ ،  وهذا افرضب من افتوحقد

ووحدتف ، ف مٌْل ظذ حتَٔؼ مًٖفٜ افقجقد ّٕ ٕ : ومشوهر افؼدموء ، حلؽامءا

ِّٔٚتفٗافذاتٜٔ افتل ٓ تْٚذم ـثرة ص ام ٕنٖ ّٕ ، إ ادٚهٔٚت تًّغ  نّ أ، ومًرؾٜ (5)وٕف ودم

ـتَقم :  افؼقوم بوجود اجلوظلم متؼوّ  ، وجود ادجعول نّ أمـ مراتٛ تْزٓتف، و

 .(6)رء اهللّ حمٔط بُّؾ  نّ أوىء، وافًَؾ بٚفٌٚر، ؾ واخلٔٚل بٚفًَ، احلس بٚخلٔٚل 

ووحدته ،  َتؼقق مسلفي افوجودمٌْل ظذ ؿِٝ : ؿقفف افؼيػ : )

ام ٕنٖ ّٕ ، إ  ادوهقوتتعّغ  نّ أومًرؾٜ ، وكه وجتّؾقوتهمٓ تـويف ـثرة صافتل ،  افذاتقي

 ( .....مراتى تـزٓتهمـ 

: )بًٔط احلََٜٔ ـّؾ  ؿقففذم هق مٚ ضقاه روقان اهلل تًٚػ ظِٔف 

 .مجٚل( تٍهٔؾ ذم ظغ اإلإصٔٚء...( أو مٚ اصىِح ظِٔف : )اف

                                                           

ّْٔٚ أّن   (1) مـ ادَدار، وهق ظذ ؿًّغ: إّول: ؿٚر: ـٚجلًؿ واخلط وافًىح افتَّدر ب

ًّٔٚٓ وظّٚمٜ ادُّٕٚٔ  ّٔٚت: وهق ؽر ؿٚر: ـقٕف ش  .ٚت. وؽر ؿٚر: ـٚفزمٚن وظّٚمٜ افزمٕٚ

افتجّزء ، ٓ يًَؾ إّٓ ذم إصٔٚء افتل هلٚ ـؿ أو ـٔػ أو أيـ أو ووع ، واهلل مْزه ظـ   (2)

ًٚ وؾًاًل   .هذا ، ذات

ّٔد بَرب أو بًد ، وبًٌٚرة جٚمًٜ : ٓ  (3) ّٔد  تدبره شٌحٕٚف ـّؾ إصٔٚء شقاء، ٓ يتَ يتَ

ّٔد هبٚ ظغ افَْص  ًٚ ، وافتَ ٍٞ أو ووٍع أو أيـ أو ـٔػ أو ـؿ : ـقٕف شٌحٕٚف ـامًٓ حمو بحٔ

 . وافٍَر واحلٚجٜ 

ًٚ وٓ ؾًاًل   (4)  مـ إصٔٚء مْحٌك بحٍد ذم وظٚء افقجقد ، إّٓ اهلل تًٚػ ، ٓ ذات
ٍ
 .  ـّؾ رء

وؿد ظَدٕٚ فٌٔٚن هذا ادًْك ؾهالً إػ ؿٚظدة بًٔط احلََٜٔ ـّؾ إصٔٚء ،  أصٚر   (5)

 .مًتَاًل ، هق افٍهؾ إخر

 .مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.136: 3ذح أصقل افُٚذم)ت:حمّد خقاجقي(   (6)
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ًٚ ، فُّْ  ف فٔس أو ؿٚظدة : وجقد ادُّْٚت ، وجقد حََٔل ، فٔس جمٚزي

ّٕام تًٌل طع  َِّل بٚفذات وآشتَالل ، وإ  ؽري رابط . تً

ُـ ربام مل هيتد ف، وفَد أجٚد فًّر اهلل ؾٔام أؾٚد ، وأمٚط ظـ حََٜٔ ادراد 

ًٚ دَهقده افتٚم ممّ  أّن افّْٚس ـام ربام ٓ يًرف أـثر : ِٔؾ مـ افّْٚس ّٓ ؿإٚ ذـر إٍٓ

ًٜ ـثرًة ظـ أهؾ بٔٝ افًهّٜ ظِٔٓؿ  ًٚ صحٔح افًالم ، تنٓد افهالة وٕهقص

 .. ريض اهلل ظْفدٚ ؿٚل دٚ ذـر ، وترصد 

ـؿا ظِاًم بام ورد ظـ أهؾ فَ بؾ ربام ّٕدظل أّن ؾٓؿ ادَهقد متًّذر إّٓ دـ أَ 

، ٓ أؿؾ ؾٓاًم بَقاظد أربع أو َخس أحٚط افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ذم ذفؽ ، و

 .شْٖيت ظِٔٓٚ بًجٚفٜ ٓحًَٚ 

هلٚ ؾهاًل هق ذم ؾٓؿ رشٚفتْٚ ادتقاوًٜ هذه ، أؾردٕٚ ٜ ـّؾ هذا وٕمهّٔ 

ًٚ افٍهؾ إخر   .، ؾٕٚيره فزام
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 معـى اجلسم واجلسامين!!

ًٚ ، فًدم وؿقؾ، ربام الب افًِؿ مـ ض ـثرٌ  ًٚ ؿٌٔح ظذ  فخيِط بْٔٓام خِى

ـّ أّن مًْك ؿقل احلُامء ذم افٍْس :  حّدمهٚ اجلٚمع ادٕٚع : حتّك أّن بًوٓؿ ط

ّٜٔ احلدوث ... . أّّنٚ جًؿ ، مع أّّنام متٌٚيْٚن:   ؾتًّغ افٌٔٚن وافتٍٓٔؿ..جًامٕ

 . كسونـبدن اإلذو أبًٚد ، ، مٚدي ، جقهر : هق  ؾوجلسم

ِّؼ بٚجلًؿ ذم ؾًِف : ؾٓق  اجلسامينوأّمٚ  ـوفـػس : ادجّرد ذم ذاتف ، ادتً

 .ذم ظٚمل افتُِٔػ اإلكسوكّقي

 ،، فُـ هذه افٍْس، وهل ذاتف ادجّردة افًٌٔىٜ ؾحََٜٔ اإلًٕٚن ًٍٕف 

، ، وٓ تًتُّؾ تًٍؾ أؾٚظِٔٓٚ وٓ تهؾ إػ مرحِٜ افًٍِّٜٔ ٓ ، ذم ظٚمل افدٕٔٚ 

 ِّس .تذوق وتنؿ وتٌك وتًّع وت بفافذي ٚدي ادًؿ اجلحلس ، أي إّٓ بٚ

ـٚفٍْس ، فُّْف : مـ ادجّردات احلٚصؾ : اجلًامين : مٚ فٔس بجًؿ 

ِّؼ بٚجلًؿ  ؼ : ـٍْس اإلًٕٚن.تً َّ ّٜٔ وافتح  : ٓشتُامل افًٍِ

ًٚ  -بٖوجز ظٌٚرة ذـرهٚ احلُامء-أو هق   ٓ ؾًالً .، : ادجّرد ذات

ّٜٔ تدىء ؿقل ادٌوفق تدبر  ّٜٔ احلدوث ، روحٕٚ احلُامء : افٍْس جًامٕ

ّٜٔ احلدوث . ًرَف . فافٌَٚء  إذا اجلًامين يٌٚيـ اجلًّل. ملَ ملْ يَقفقا : جًّ

 وإمر هق إمر ذم ادُٚن وادُٚين ، افزمٚن وافزمٚين .

تِؽ افتل ذم ظٚمل  -بام هل ظَقل جمّردة–وٕنر إػ أّن ظٚمل افًَقل 

ًٚ وؾًالً س بجًؿ وٓ جًاميناجلزوت، فٔ فُـ بّجّرد ، ، مّْزه ظْٓام، جمّرٌد ذات

ِّؼ بًٚمل افدٕٔٚ ، حيتٚج إػ اجلًؿ= َعْؾـَوُه َرُجاًل أن يتً ؾٚؾٓؿ  َوَفْو َجَعْؾـَوُه َمَؾًؽو جَلَ

ًٚ، ؾِ ّٔ ّٔدًا، وتدّبره مِ  اظتٚص ظذ افُثر . ربام ادراد ج



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 افػصل افثوفٌ

 ذات( )=افبقـوكي افصػي 

 شبوئٌن من َخْؾِؼه» :  ؿوفه معـى 
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 شبوئن ظن خؾؼه»أؿسوم افبقـوكي ، ومعـى : 

ظـ افٌْل وأهؾ ، بؾ مَىقع افهدور ، ذم افهحٔح روى أهؾ افٌَِٜ 

، افٌْٔقٕٜ بٔد أّن  شاهلل تعوػ بوئٌن من خؾؼه»: أّن افًالم افهالة وظِٔٓؿ افٌٔٝ 

 : بدواً ظذ مًْٔغ ، ظذ احلََٜٔ

 ّٕول : افبقـوكي ادؽوكّقي = بقـوكي افعزفي.ا

بغ ـّؾ صٔئغ حمدوديـ ، بداهٜ أّن ، وافٍرجٜ وتًْل : اجلٜٓ وافتحّٔز 

جٜٓ هل أحدى اجلٓٚت افًٝ ، تَقل هذا افقء ظـ يّغ ذاك افقء ، أو 

 يًٚره ، أو خٍِف ، أو حتتف ، أو ؾقؿف . 

 شهلل تعوػ بوئن من خؾؼها»وبىالن هذا ادًْك ذم ؿقفف ظِٔف افًالم : 

مًِقم رضورًة بٚفزهٚن وافٌٔٚن : وإّٓ ـٚن اهلل تًٚػ متحّٔزًا حمدودًا بحد ،  

تًٚػ اهلل ظـ ذفؽ ظِقًا ـٌرًا ، أمجع ظذ بىالن هذا ؿٚضٌٜ أهؾ اإلشالم ، إّٓ 

ّٜ وأهؾ اجلٜٓ  ًّ ًٚ ادج ًٜ وافتزام ٌّح اهلل تًٚػ مٚ ؿٚفقا وابتدظقا .، مىٚبَ  ، ؿ

 افثوين : افبقـوكي افذاتّقي افبحتي = بقـوكي افصػي.  

 ٜ َّ ّٕف واجٛ افقجقد بٚفذات : ؾٓق ظغ حََٜٔ افقجقد احل تٍّرد اهلل أ

ظذ آشتَالل بٚفذات ادحوٜ : إذ ٓ مقجقد افًٌٔىٜ افٌحتٜ ، وظغ اإلٕٜٔ 

فٌر : شقاه ، وـّؾ مٚ ظداه ، ممّٚ خِؼ ، ؾٓق وإن ـٚن مقجقدًا ، فُْف مقجقد بٚ

 أي بف شٌحٕٚف .

مـ ـّؾ  بوفغر، تٌٚيـ ذات ادقجقد  بوٓشتؼاللأّن ذات ادقجقد بدهيل و

 ِّٜ ِّٜ واجٜٓ ، ـتٌٚيـ افً ًٚ ، إّٓ مـ جٜٓ أّن ادًِقل صًٚع صّس افً دًِقل متٚم

ًٚ وبًَٚء .  ِّٓٚ..: حمتٌٚج إفٔٓٚ ، ؾَر هلٚ ، حدوث  افقاجٌٜ افتّٚمٜ ، وط
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بوفؼفر هلو ، بون من إصقوء »ؿٚل :  ر ادٗمْغ وإػ هذا أصٚر أم

جوع إفقه، وافؼدرة ظؾقفو، وبوكً إصقوء مـه  ؾٚدَهقد أّن  شبوخلضوع فه وافر 

ِّٜ  جقدافقواجٛ  ..: مـ ـّؾ جٜٓ ٚ ـٚن بٚفٌر ، دحموٜ ،  تّٚمٜبٚفذات ظ

ٌٜ ؾّٕٚول بَدرتف ادحوٜ  ِّ ًٚ ، وافثٚينظ  مَٓقرٌ مًِقٌل  ؿٚهٌر ؾٚظٌؾ متّكٌف مىَِ

 ًٚ يٌٚيـ افَْص ، وشٖٔيت : إذ افُامل ادحض  مًٍقٌل خٚوٌع أبدًا ، ؾتٌٚيْٚ ذات

 ًٚ  .َتريٟ احلديٞ ٓحَ

ف ّٕ ٕ (مسوؾي يافبوئن ٓ بساخ): صٚرحًٚ  ؿٚل صدر افديـ افنرازي 

فؽامل  :صقوءألمبويـته فواحلرـٚت، بؾ  تجرام وادًٚؾٚبًٚد وإه ظـ إمْزّ 

 .(1)ووًٍٓٚ صقوءوكؼص وجود إ، ة وجقده وصدّ  ذاته

بٖتؿ  مٚ ذـره افنرازي )=افذات( ؿِٝ : ؾٚدَهقد بـ: بْٔقٕٜ افهٍٜ 

وشٖٔيت َتريٟ ؿقفف  . اهـ. ؾًّض ظِٔف.  فؽامل ذاته :صقوءألمبويـته ف: ؿٚئاًل بٔٚن 

 . شمسوؾي يافبوئن ٓ بساخ»ظِٔف افًالم : 

ـِّٜ  (ؾؼربظال ): ظِٔف افًالم  وؿقففؿٚل صدر افديـ افنرازي : 

 يُقن ؿريًٌٚ ، ه جؾ ؽٚيٜ ظِقّ ف تًٚػ ّٕٕ أفِستٔٛ وافًٌٌٜٔ، ؾًّْك افُالم: ش ؾٚ»

،  بل بؽامل رتبي افوجود، فقس بودؽون  ظؾّوه نّ ٕ :صٔٚء، وذفؽ حؼمـ إ

ِّ وافّْ  :ْقرافة وصدّ  دٕك، واظتز ذفؽ أؿرب وأـٚن ، ؿقى أصد وأام ـٚن قر ـ

، رض وهق ظْدك ذم وجف إ، و ادنًؾ أوبْقر افّناج ، ...سبْقر افنّ

ًٚ أ نّ أهّيام اؿرب مْؽ، حتك تًِؿ أؾٕٚير  ن أجيٛ  وٕقراً  ظذ ادقجقدات ذؾ

 .(2)ؿرهبٚ مْؽأيُقن 

                                                           

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.89:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي(   (1)

 ؾرهُْل ، إيران . . مٗشًٜ مىٚفًٚت106:  3ذح أصقل افُٚذم)ت:  خقاجقي(   (2)
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ّٜٔ ، ـقن اخلٚفؼ ظـ اخلِؼ ، احلٚصؾ : بْٔقٕٜ  افُامل ظغ ذاتف ادَّدشٜ ذات

افَْص وافٍَر ، وبدهيل أّن  ظغادخِقق ذات و، وافٌْك افكف ادحض 

ًٚ ، وافَْص ـامًٓ ، ؾٌٚفٌدهيٜ  اجتامظٓٚ حمٚل ، وإّٓ فزم أن يُقن افُامل َٕه

ًٚ بال بدّيٜ  ًٚ وئَْ ًٚ وجزم  . آؾساق وافٌْٔقٕٜ ؿٚؤٜ ؿىً

، ظغ افَرب اإلهلل مـ وافٌْك افكف فُـ هذا : أي افُامل ادحض 

 .وإّٓ فزم اخلِػ ادحٚل  ـّؾ رء تدبرًا وإحٚضٜ وؿّٔقمّٜٔ ،

، إَدحٝ ظْد افَٚس، إذا اّتوح هذا ٓ بٖس أن ًٕرض فٌْٔقٕٜ أخرى 

أشٚضغ افًَٔدة واحلُّٜ ؾٔام تْٚثر مـ ـِامهتؿ افؼيٍٜ ، إفٔٓٚ مل يتْٚس اإلصٚرة 

ّٕام ٕذـرهٚ : فْٓقبغ بغ بٚفًٌْٜ فٌِْٔقٕتغ أظاله ، هل  ٓٚ بدؾع ـثٍر مـ و، وإ

  ؾٓٚـٓٚ .. ْيقمٜ افًَٔدة،افًقيص ذم م
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 افبقـوكي افؼؾّقي= إذف وجودًا .

ظذ ظٚمل إرواح ،  افًَقل، وظٚمل افًَقل ظٚمل إحدّيٜ ظذ ـٌْٔقٕٜ 

:  وظٚمل إرواح ظذ ظٚمل افٍْقس ، وظٚمل افٍْقس ظذ ظٚمل إجًٚم وإبدان

وظٚمل ادُِقت ظذ  ـٌْٔقٕٜ ظٚمل اجلزوت ، ظذ ظٚمل ادُِقت ،:  -ب٘جيٚز–أو 

 ظٚمل افْٚشقت . أو ـٌْٔقٕٜ ظٚدل افذر وافززخ ظذ ظٚمل افدٕٔٚ .

 . شؿو مو هو أذف يف افوجود ظذ مو هو أدكىهْٔٓٚ : ؾوفبقـوكي 

ّٜٔ : أي ادْزه ظـ ظٚمل افٍَدان  ، ومًْك إذف : إصد وجقدًا وؾًِ

 وإبًٚد ادٚدّيٜ افٍٚشدة .

افقجقد ذات افقجقد إذف إظذ ، ظذ ذات وفؽ أن تَقل : تًٚيل 

 .إخّس إدٕك

َْٔىٍٚن َمِٚرٍد )ومـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ :  ؾِّ َص ـُ ـْ  ًيٚ ِم ٍْ قَن 7َوِح ًُ ّا ًا َٓ َي  )

َْظَذ إَِػ  ْٕ ّٜٔ .افذوات أي :  (1)اْدَإَلِ ا  إذف وجقدًا وؾًِ

 .إدٕك ذاتإذف ذم افقجقد ظذ ذات وفؽ أن تَقل : ارتٍٚع 

ًّٔٚومـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ: 
ًٕٚ َظِِ ٚ َُ َُْٚه َم ًْ  ذيظٚمل ادُِقت ، واف (2)َوَرَؾ

ذم افًامء افرابًٜ، أو بغ افرابًٜ واخلٚمًٜ ، ـام ذم بًض أخٌٚر افُِْٔل  قه

 .تًٚرؾغ ادوهق ظٚمل ذيٌػ مّْزه ظـ افَْص وافٍَدان ادٚديغ  .(3)افثٚبتٜ 

                                                           

 .8افهٚؾٚت :   (1)

 .57مريؿ:   (2)

ّٜٔ، ضٓران.افْقادر. بٚب 483: 3افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (3)  . دار افُتٛ اإلشالم
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ّٜٔ ، مـ وجف: ؾٔجتًّٚن ذم  تغفٌْٔقٕوٌْٕف أّن افًٌْٜ بغ ا ادُٕٜٚٔ وافؼؾ

افًامء افرابًٜ مثالً، وافًامء افدٕٔٚ ، حمدود بحد افٍَر واحلٚجٜ إػ مـ أّن ـالً 

، ويٍسؿٚن ذم إصدّيٜ: ؾًٚمل افًامء افرابًٜ، وهق بٚفٌرافٌر ، ؾُالمهٚ مقجقٌد 

ًٚ، ظٚمل اجلّْٜ، أصّد وجقدًا مـ ظٚمل افدٕٔٚ وأذف:  ًٚ ؿدشٔ  ؾًٚد ٓـقٕف مُِقتٔ

 وؾَدان: ؾٚؾٓؿ وتدّبر . وؾسودؾٔف وٓ ؾَدان، وأّمٚ احلّد افدٕٔقي ؾذو أبًٚد 

ّٜٔ ، مـ وجف ، ؾٔجتًّٚن أّن تغ ـام أّن افًٌْٜ بغ افٌْٔقٕ ّٜٔ وافذات افؼؾ

ؼ وـاًل مْٓام  َّ ّٜٔ، ويٍسؿٚن ذم إصدّيٜ: ؾًٍِّٜٔ ظٚمل افذات إحدّيٜ حت ؾًِ

ّٔدًا .بٚف  ذات وآشتَالل، وأّمٚ ؾًِّٜٔ ظٚمل ادُِقت ؾٌٚفٌر، ؾٚؾٓؿ افٍرق ج

 !! افتخقّؾّقي تـبقه : افبقـوكي آظتبورّيي

ّٕام هق بحًٛ احلََٜٔ ذم إؿًٚم افثالثٜ أظاله مٚ ذـرٕٚه مـ افٌْٔقٕٜ  ، إ

ّٜٔ بحًٛ أبًٚدمهٚ إرض وافَّر مثالً وافذات : ؾٚفٍرجٜ بغ  ذم  ، بْٔقٕٜ مُٕٚ

 ّٜٔ ّٜٔ ظٚمل ادّٚدة ، وهل أمقٌر حََٔ ّٜٔ افروح ظذ افٌدن ظٚئدة إػ ذات ، ـام أّن أذؾ

ًٚ أي : أ ادٚدي:افٌدن  ذاتمـ ، افروح أذف ذات افذات واجلقهر ، ؾ صّد تّْزه

، وـذا ؾّ٘ن ظٚمل إحدّيٜ أذف مـ ظٚمل ادُِقت : ـقٕف  دامظْ إَ ظـ احلدود و

 .وافثٚين بٚفٌر وافتٌع بٚفذات وآشتَالل ، 

فُـ ، أخرى بْٔقٕٜ ذـروا أهؾ احلُّٜ وؽرهؿ إذا اّتوح هذا : ؾّ٘ن 

ظذ بَّٜٔ افًرذم رئٔس افدوفٜ ٓ احلََٜٔ وافذات: ـٌْٔقٕٜ ، بحًٛ آظتٌٚر

ّٔؾ ٓ ؽر.بْٔٓام  ذايت ٓو،  لحََٔمتٚيز افّْٚس : إذ ٓ  ّٕام آظتٌٚر وافتخ  ، وإ
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 ُمّؿدصحقح بؽر بن 

 شبطن ؾخزو، ظال ؾؼفر »

ظـ أبٔف ، ظع بـ إبراهٔؿ روى افُِْٔل ريض اهلل تًٚػ ظْف ، ظـ 

ظـ أيب ، ظـ بُر بـ حمّد ،  ظـ أمحد بـ إشحٚق مجًًٔٚ ، واحلًغ بـ حمّد 

احلؿد : مـ ؿٚل حغ يٖخذ موجًف ثالث مرات »: ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل 

، واحلؿد هلل افذي مؾك ؾؼدر ،  بطن ؾخزافذي  واحلؿد هلل، ظال ؾؼفر هلل افذي 

خرج ،  رء ؿدير وهو ظذ ـّل ، ويؿقً إحقوء، واحلؿد هلل افذي حيقي ادوتى 

 .(1)شمـ افذٕقب ـٓٔئٜ يقم وفدتف أمف

ٚه أصحٚبْٚ بٚفٌَقل ؿِٝ : إشْٚده صحٔح  َّ  .، بؾ مـ افيورّيٚت، تِ

ظـ احلًغ ، حمّد ظـ أمحد بـ ، حمّد بـ حئك وروى افُِْٔل ظـ 

 أشٖفؽ افِٓؿ إيّن »: ؾَٚل ، شٖفٝ أبٚ احلًـ ظِٔف افًالم دظٚء وإٔٚ خٍِف : ؿٚل

وبَدرتؽ افتل ٓ ، افتل ٓ ترام  وبًزتؽ، واشّؽ افًئؿ ، بقجٓؽ افُريؿ 

 .أن تًٍؾ يب ـذا وـذا، يّتْع مْٓٚ رء 

طن وب،  يو من ظال ؾؼفر ؿؾ : »رؿًٜ بخىف  وـتٛ إيلّ احلًغ : ؿٚل 

صؾ ، رء ؿدير  ويٚ مـ حئل ادقتك وهق ظذ ـّؾ ، يٚ مـ مِؽ ؾَدر ،  ؾخز

 .(2)شظذ حمّد وآل حمّد واؾًؾ يب ـذا وـذا

ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، وٓ مًْك فسدد بًض إـٚبر ذم احلًغ ، 

ًّػ اإلشْٚد ٕجؾ ذفؽ : ؾٚحلًغ هق ابـ شًٔد إهقازي روقان اهلل  ؾو

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.562: 2افُٚذم )ت: ؽٍٚري(  (1)  . بٚب افدظٚء فُِرب. دار افُتٛ اإلشالم

ّٜٔ، ضٓران. . بٚب افدظٚء فُِرب. دار562: 2افُٚذم )ت: ؽٍٚري(  (2)  افُتٛ اإلشالم
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 ـ أصحٚب أيب احلًـ افثٚفٞ ، اإلمٚم اهلٚدي ظِٔفتًٚػ ظِٔف ، وهق م

 روى ظْف .شّع مْف وافًالم ، و افهالة 

ظـ ظع بـ حًٚن ، ظـ أبٔف ، ظع بـ إبراهٔؿ ظـ  ورواه افُِْٔل 

دظٚء ٓ يُقن ؿٌِف  ـّؾ »: ؿٚل  أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ، ظـظـ بًض أصحٚبف 

 .شْٚءثؿ افث، ام افتحّٔد إّٕ : حتّٔد ؾٓق أبس 

  ؟!.مٚ أدري مٚ جيزي مـ افتحّٔد وافتّجٔد: ؿِٝ 

وإٔٝ أخر ؾِٔس ، ل ؾِٔس ؿٌِؽ رء افِٓؿ إٔٝ إوّ »: يَقل : ؿٚل 

افبوضن ؾؾقس دوكك  وإٔٝ ، افظوهر ؾؾقس ؾوؿك رء وإٔٝ، بًدك رء 

 .شوأكً افعزيز احلؽقم، رء

مٚ  :افًالم وهبذا اإلشْٚد ؿٚل شٖفٝ أبٚ ظٌد اهلل ظِٔفؿٚل افُِْٔل : 

 ؟!.أدٕك مٚ جيزي مـ افتحّٔد

واحلّد هلل افذي ، احلّد هلل افذي ظال ؾَٓر : تَقل »ظِٔف افًالم : ؿٚل 

واحلّد هلل افذي ئّٝ إحٔٚء وحئل ، بطن ؾخزواحلّد هلل افذي ، مِؽ ؾَدر

 .(1) شرء ؿدير وهق ظذ ـّؾ ، ادقتك

 شْٚد ؤًػ.صحٔح، وهذا اإلؿِٝ : 

  

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.504: 2افُٚذم )ت: ؽٍٚري(  (1)  . بٚب افدظٚء فُِرب. دار افُتٛ اإلشالم
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 ـوكي افصػي )= ـامل افذات(بقافعؾو : 

بحًٛ ادًٚؾٜ ، مٌٚيْتف فًٌده  ٝفًٔذم افٌحٚر :  ؿٚل ادجِز 

 . (1)بويـفم يف افذات وافصػوت،  فغويي ـامفه وكؼصفمبؾ ، ظْٓؿ 

ّٕام ؿٓر شٌحٕٚف : فُقن ذاتف ظغ افٌْك ادحض وافُامل  ؿِٝ : وإ

ف ظغ افقجقد وهق شٌحٕٚ، افكف، وؽره ظغ افٍَر وافَْص واحلٚجٜ..

َِّل احلََٔل آشتَاليل بٚفذات ، وؽره ظغ افقجقد   افٌري ..افتً

ؿٓره جلّٔع مٚ : ه ؾًِقّ  (ؾؼفر 7يو من ظالهٚدي افًٌزواري : ) ؿٚل مالّ 

يو من بطن ) ـٌراً  ـام زظؿ ادجًّٜ تًٚػ ظْف ظِقاً ، ادُٚين  ٓ افًِقّ ، شقاه 

 ؾُٚن،  حّل  وبقاضـ ـّؾ ،  ءر  أظامق ـّؾ ٕقره ذم ٕٚؾذاً ،  أي ـٚن فىًٍٔٚ  (ؾخز

ِاىُِٔػ اخْلٌَُِر  : ـام ؿٚل تًٚػ ، هبٚ  ظٚدًٚ  خٌراً  ََِؼ َوُهَق اف ـْ َخ ُؿ َم َِ ًْ َٓ َي  .(2) َأ

 أي ظال ظذ ـّؾ ( ظال ؾؼفراحلّد هلل افذي وؿٚل ادجِز ذم ادرآة : )

ؾَٓر مجٔع مٚ ، ء رء ذم افرتٌٜ وافؼف وافًِٜٔ واحلُؿ، وفٔس ؾقؿف ر

 . (3)وحيُؿ هبؿ مٚ يريد، ؾًٍٔؾ هبؿ مٚ ينٚء ، وؽِٛ ظذ مجٔع مٚ شقاه ، ظداه

( أي ؾقق ظال ؾؼفرؿقفف: )احلّد هلل افذي  : وؿٚل ادٚزٕدراين 

، ؾْٚء جيٚد واإلؾَٓرهؿ بٚإل:  ادُّْٚت بٚفؼف وافرتٌٜ وافٌٌِٜ وافَدرة وافَقة

 ..(4)  وٓ افي وافٍْع، يُِّقن ادْع وافدؾع  ؾال، ظدام واإلبَٚء وؽٌِٓؿ بٚإل

                                                           

 مٗشًٜ افقؾٚء ، بروت. . 237: 4 بحٚرإٕقار  (1)

 . مُتٌٜ بهريت ، ؿؿ .272:  1ذح إشامء احلًْك   (2)

 .291: 12مرآة افًَقل   (3)

 دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. .292: 1(  ظٚصقرظع ذح أصقل افُٚذم)ت:  (4)
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د  ّّ أّن ظِق اهلل تًٚػ ظـ خَِف ، هق مٚ ذـرٕٚه  ؿِٝ : أمجًٝ أّمٜ حم

ًٚ دنٔتف شٌحٕٚف–مـ بْٔقٕٜ افهٍٜ ، وهل تَتيض  ؿٓر إصٔٚء وؽٌِتٓٚ ،  -تًٌ

ّٕف ٓ يًزب ظْف رءٌ ك هذا ومًْ ّٔقمّٜٔ افتدبرّيٜ ، بداهٜ أ مْٓٚ ،  : اإلحٚضٜ افَ

ًٚ وبًَٚء  ًٚ ، حدوث ًٚ ؾآن إجيٚدًا وإظدام  .، إٓ

ًّ ومل ينذ ظـ هذا اإلمجٚع إّٓ  أهؾ اجلٜٓ وإيـ ، وهؿ ٜ ّادنٌٜٓ وادج

ّٔز  ًٚ دٚ ؿٚفقا .ؿٚفقا ، و، ـذا وافٍرجٜ وافتح  تًً

ؾٔام ٕحـ ؾٔف، ؿقفف افؼيػ:   ادتٖهلغومـ أمجع وأوجز مٚ ؿٚفف صدر 

 .(1) ؾتـزه ظن صػوت ادخؾوؿغ أي (ؾوشتعذ)ق رتٌتف ؾال رتٌٜ ؾق (ظال)

ًٚ :  وؿٚل  بؾ ،  ه توم احلؼقؼيكّ ٕ:  (صقوءخورج من إ)ؿقفف: أيو

 ... .صٔٚءحٔٞ ئٍض مـ وجقده وجقد إ، ؾقق افتامم 

افؼيػ ، مٚ  ادال  ومراد شصقوءخورج من إ» شٖٔيت َتريٟؿِٝ : 

 )=افذات( .قٕٜ افهٍٜ ذـرٕٚه مرارًا وتُرارًا ، مـ بْٔ

شٌحٕٚف ظغ افقجقد ذاتف  ؾٚهلل تًٚػ ظال واشتًذ ظذ إصٔٚء : فُقن

افتٚم ادحض افكف افًٌٔط ، ٓ مقجقد بٚٓشتَالل شقاه ، ٓ خٚفؼ 

ِّٜ فإلجيٚد واإلظدام إّٓ إّيٚه ، مّْزه ظـ احلدود  فِّخِقؿٚت ظداه ، وٓ ظ

 هل صٍٜ ظِّقه .وافَْٚئص وإظدام مـ ـّؾ جٜٓ ، هذه 

ِّؼ  وأّمٚ ادخِقؿغ ؾًغ افدّٕق : أي : ظغ افٍَر واحلٚجٜ وافربط وافتً

ّٜٔ : بداهٜ أّّنؿ ظغ احلد وافَْص وخمٚفىٜ افًدم . ّٜٔ وادًِقف  وافتًٌ

                                                           

 .مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.177: 1ذح أصقل افُٚذم)ت:حمّد خقاجقي(   (1)
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 بن ظبد احلؿقداصحقح 

 شظال ؾال رء ؾوؿه ، ودكو ؾال رء دوكه»

حدثْٚ شًد بـ ظٌد اهلل، أيب رمحف اهلل، ؿٚل: أخرج افهدوق ؿٚل : حدثْٚ 

ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ احلًغ ابـ أيب اخلىٚب، ظـ حمّد بـ إشامظٔؾ بـ بزيع، 

ظـ إبراهٔؿ بـ ظٌد احلّٔد، ؿٚل: شًّٝ أبٚ احلًـ ظِٔف افًالم يَقل ذم 

دوكه، اؽػر يل  ء، يو من دكو ؾال رؾوؿه ءمن ظال ؾال ريو »شجقده: 

 .(1) شوٕصحويب

ِّٜ ادرحقمٜدون أدٕك ـالم ؿِٝ : إشْٚده صحٔح   .، رجٚفف أشٚضغ اد

 ّْٚٔ ذم إثٌٚت جٜٓ وأمثٚفف ، أظاله احلديٞ ، ؾّ٘ن تقّهؿ طٓقر ـثرًا ـام ب

ّٜٔ هلل  بدهيّل افٍقق دون افتحٝ ، جٜٓ افتحدد بأي: تًٚػ ، شٌحٕٚف وافٍقؿ

ّٜٔ :  آمتْٚع : يدّل ظِٔف ؿقفف ظِٔف افًالم  شدوكه ءدكو ؾال ر»ذم افٍَرة افثٕٚ

ّٕام افًِق افؼذم افذايت ، وافقجقد  ّٜٔ هْٔٓٚ ٓ تًْل اجلٜٓ ، وإ ؾًِؿ أّن افٍقؿ

 ادحض ، إؿدس إصد .

ّٕام تًٚػ  : افٌحٝ واشتًذ بٌْٚه ادىِؼ اهلل شٌحٕٚف بُامفف ادحض ، وإ

 ِّٚٓ ٌٜ فف : ـقّنٚ بٚفذات ؾَٓر إصٔٚء وؽٌِٓٚ ـ هل بٚفذات ؾَرة إفٔف ، بؾ حمتٚج

 ًٚ ّٜٔ .و: ؾتٌٚيـ افذاتٚن وافَْصظغ افٍَر أيو  اؾسؿٚ مـ ـّؾ جٜٓ إّٓ افتًٌ

شٌحٕٚف وتًٚػ ذم ـّؾ فدخقفف  شدوكه ءدكو ؾال ر»وؿقفف ظِٔف افًالم : 

 ًٚ ًٚ تدبري ّٔ ّٔقم ًٚ ، وإّٓ فزم أن ٓ رء وذم ـّؾ مُٚن ، دخقًٓ ؿ ، وهذا بدهيل أيو

 ًٚ ًٚ يُقن ـامًٓ حمو  .  وهق خٌِػ حمٚل  ،، وؽًْك بحت

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .67افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)
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 صحقح ابن رئوب

 شظال ؾوشتعذ ، ودكو ؾتعوػ»

ظـ ظع ، ظـ ابـ حمٌقب ، ظـ أبٔف ، ع بـ إبراهٔؿ ظأخرج افُِْٔل ظـ 

أمر ادٗمْغ ظِٔف  ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم أنّ ، بـ رئٚب ويًَقب افناج 

احلّد هلل افذي »: الم ظِٔف افًافًالم دٚ بقيع بًد مَتؾ ظثامن صًد ادْز ؾَٚل 

 .(4) ش...(3)مـظر وارتػع ؾوق ـّل ،  (2)ودكو ؾتعوػ،   (1)ظال ؾوشتعذ

 .، ؾٔام هق واوح ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، ذم أظذ درجٚت افهّحٜ 

( ظال ؾوشتعذاحلّد هلل افذي »ذم ادرآة : )روقن اهلل ظِٔف ؿٚل ادجِز 

ؾوشتعذ ظن ظـ رتٌٜ ادخِقؿغ، ظال : آشتًالء هْٚ مٌٚفٌٜ ذم افًِق، أي 

ِّ ؾٖطٓر وبّغ  :بوفذات وافصػوت ظوفقوً أو ـون ،  افتشبه بصػوهتم ، قه بٚإلجيٚد  ظ

 ِّ  . يًٌدوهو قه مـ افًٌٚد، بٖن خيوًقا ظْدهأو ضِٛ ظ

إذ ٓ : رء، ؾتًٚػ أن يُقن ذم مُٚن  ي دٕك مـ ـّؾ ( أودكو ؾتعوػ)

 إجيودو ؿدرةو دكو ظؾمشبحوكه  هكود :رء، أو يُّـ فُِّٚين افدٕق مـ ـّؾ 

ًٚ  دٕقاً  ه، ؾِٔس دٕقّ رؾعتهو ذاؾتهو ظغ ظؾوههق و،  تربقيو بؾ ، فًِِق  مْٚؾٔ

ـثر و ظال: أي ، حيتّؾ ذم افٍَرتغ أن يُقن افٍٚء بًّْك افقاو و مٗيد فف،

 .ـدٕق ادخِقؿغ هتًٚػ أن يُقن دٕقّ و دٕكو ظالوة،

                                                           

ّٜٔ ، ـقّنٚ ظغ افُامل ادحض   (1)  .أي ظال بذاتف وصٍٚتف احلََٔ

ًٜ وتدبرًا ، وهذا ظغ افُامل وافتًٚيل دكو)  (2) ّٔ ّٔقم ًٜ وؿ  .( فُقٕف ٓ يًزب ظْف رء إحٚض

 .ارتٍع أن تْٚفف احلقاس وإوهٚم وافًَقل   (3)

ّٜٔ، ضٓران.68: 8افُٚذم )ت: ؽٍٚري(  (4)  . دار افُتٛ اإلشالم
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ـِام ٕيرت و ادقوع ادرتٍع،و فْير،ادْير: ا( مـظر وارتػع ؾوق ـّل )

، حمؾ يُّـ أن يْير إفٔف  ف تًٚػ ارتٍع ظـ ـّؾ ادراد إّٔ و إفٔف ؾنك أو شٚءك،

ٕير، ؾال يُّـ فٌك اخلِؼ افْير  ٓ مُٚين، أو ارتٍع ظـ ـّؾ و أي فٔس بّرئل

 ٓ خٔٚلو افٍُر، ؾال حيهؾ ذم وهؿو ، أو ارتٍع ظـ حمٚل افْيرشٌحٕٚف إفٔف

 اهـ..(1)ٓ ظَؾو

 ءر ( أي ظذ ـّؾ احلؿد هلل افذي ظال ؾوشتعذ):  وؿٚل ادٚزٕدراين 

 ًٚ ِّ  ظِقا ظَِٔ أو أن ، ؾقؿف  ءأن يُقن ر (ؾوشتعذ)ٜٔ بٚفرتٌٜ وافؼف وافً

ًٚ  ءر ( أي ؿرب مـ ـّؾ ودكى ؾتعوػيدرك ـْف ذاتف ظَقل افًٚرؾغ ) ًٚ  ؿرب  مًْقي

ؿربه بوفعؾم ادحقط بؾ ، ز ز بحّٔ ظـ افتحّٔ أو ، ظـ ادنٚهبٜ بٚدخِقؿغ  (ؾتعوػ)

ٓشتحٚفٜ أن يُقن :  افدكو ادطؾق شبى فتعوفقه وافتٍريع ينًر بٖنّ ،  ءر بؽّل 

ًٚ ، ادنٚبف بٚخلِؼ  وارتػع ؾوق ذم آن واحد ) ءر مـ ـّؾ  وادٍتَر إػ مُٚن ؿريٌ

ارتػع من ف إّٔ  :يًْل ، أو مٚ يْير إفٔف ، ٚ مهدر بًّْك افْير ( ادْير إمّ مـظر ـّل 

أو ؾقق مٚ يْير إفٔف احلس ، وهق ؾقق افْير احلز وافًَع ،  جفي ذاته وصػوته

 .(2) وافًَؾ

بحًٛ ، مٌٚيْتف فًٌده  ٝفًٔذم افٌحٚر :  ل ادجِز قؿوؿد مّر 

 . (3)بويـفم يف افذات وافصػوت،  فغويي ـامفه وكؼصفمبؾ ، ادًٚؾٜ ظْٓؿ 

  

                                                           

 .151: 25مرآة افًَقل   (1)

 دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. .415: 11( ظع ظٚصقر ذح أصقل افُٚذم)ت:  (2)

 مٗشًٜ افقؾٚء ، بروت. . 237: 4 بحٚرإٕقار  (3)
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 معوين افعؾو !!

  افًِق يىِؼ بٚٓصساك ظذ مًٚن ثالثٜ:راين : ؿٚل ادٚزٕد

 ـٚفًِق بحًٛ ادُٚن. : احلز : إول 

 ـًِق ادِؽ ظذ رظٔتف. : افتخقع : افثوين 

 .ـًِق افًٌٛ ظذ ادًٌٛ: افعؼع : وافثوفٌ 

ٓشتحٚفٜ ـقٕف ذم ادُٚن، وـذا افثٚين : ل حمٚل ذم حَف تًٚػ وإوّ 

إذ هل إوٚؾٜٔ تتٌر وتدرك بحًٛ إصخٚص : ٜٔ فتْزهف ظـ افُامٓت اخلٔٚف

ًٚ ، مـ ـامفف ـذفؽ  ءوإوؿٚت، وٓ ر ف بًّْك إّٔ ،  مىًَِٚ  ؾٌَل أن يُقن ظَِٔ

 ٓ رتٌٜ تًٚوي رتٌتف. 

ِّ  نّ إبٔٚن ذفؽ:  ودٚ ـٚن ذاتف ، ٜٔ أظذ مراتٛ افُامل افًَع هق مرتٌٜ افً

ِّ ، مقجقد حز وظَع  ادَدشٜ هل مٌدء ـّؾ  افتل ٓ يتهقر ؾٔٓٚ تف وظ

ـٕٚٝ مرتٌتف أظذ ادراتٛ افًَِٜٔ ظذ  جرمَ  ٓ، افَْهٚن بقجف مـ افقجقه 

، وظـ إمُٚن أن ءوٚؾٜ إػ رذم افقجقد افًٚري ظـ اإل وفف افًِقّ ، آضالق 

ومـ ـٚن ـذفؽ ؾٓق مْزه ظـ افتنٌف ،  ءأو ؾقق مرتٌتف ر، يُقن ذم مرتٌتف 

 .(1)ـٌراً  فؽ ظِقاً بهٍٚت خَِف، تًٚػ اهلل ظـ ذ

ًٚ ، وؿد ذـره  ذم ضّٔٚت ـتٚبف ،  ؿِٝ : فق أوٚف هْٔٓٚ مًْك رابً

فُٚن أتّؿ ، ؾٚهلل تًٚػ ومالئُٜ افتدبر وإن ـٚن جيتًّٚن ذم افؼف وافًٌٌّٜٔ إّٓ 

ّٜٔ بٚٓشتَالل ، وذف ادالئُٜ بٚفٌر أي بف شٌحٕٚف ،  أّن ذف افذات اإلهل

ّْٔٚ هذا  ًٚ وؿد ب  . ، وظّض ظِٔفؾال تٌٍؾ ظْف ، إٍٓ

                                                           

 دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. .21: 1( ظع ظٚصقر ذح أصقل افُٚذم)ت:  (1)
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 خز ابن شؿعون 

 شداخٌل يف إصقوء وخورٌج مـفو»اهلل تعوػ : 

، ظـ أمحد بـ حمّد بـ خٚفد ، ظدة مـ أصحٚبْٚ ظـ  روى افُِْٔل  

مقػ ، بـ ظٌَٜ بـ ؿٔس بـ شًّٚن بـ أيب ربٔحٜ  ظـ ظعّ ، ظـ بًض أصحٚبْٚ 

بؿ ظرؾٝ : مر ادٗمْغ ظِٔف افًالم أ شئؾ: رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف ؿٚل 

 ؟!!.ربؽ 

 ش.بام ظرؾْل ًٍٕف»ظِٔف افًالم : ؿٚل 

 ؟!.وـٔػ ظرؾؽ ًٍٕف: ؿٔؾ 

، ٚس وٓ يَٚس بٚفّْ ، وٓ حيس بٚحلقاس ، ٓ ينٌٓف صقرة : »ؿٚل 

 أمٚم ـّؾ ، وٓ يَٚل رء ؾقؿف ، (1) رء ؾوق ـّل ،  بعقد يف ؿربه،  ؿريى يف بعده

وخورج ،  ٓ ـقء داخل يف رء،  داخل يف إصقوء، أمٚم  وٓ يَٚل فف ،رء

 (2)وٓ هُذا ؽره، شٌحٚن مـ هق هُذا، خورج من رء ،ٓ ـقء من إصقوء

 .(3)ش رء مٌتدأ وفُّؾ ، 

، ومٚ شٖٔيت بام مٙ ، فُّْف صحٔح ، بؾ مرشؾ ؿِٝ : إشْٚده جمٓقل 

وٓ ؽرو ؾٓق مـ رضورّيٚت ، تَِٚه أصحٚبْٚ بٚفٌَقل : إذ مل يُْر موّقٕف أحد 

، ينٓد فف مٚ تقاتر ظـ شٚدة افزمٚن ظِٔٓؿ افًالم ، ٕٚهٔؽ ظـ أهؾ اإليامن 

 .ؿىع افًَؾ ويَغ افزهٚن 

                                                           

 ظغ بْٔقٕٜ افهٍٜ.  (1)

ّٕٜ سؾٜ، ٓ ثٚين فف وٓ يتُرر .  (2)  اهلل تًٚػ : وجقد حمض بًٔط ، وإ

ّٜٔ ، ضٓران.86: 1ُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري( اف  (3)  . بٚب أّن اهلل رء . دار افُتٛ اإلشالم
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ه توم كّ ٕ:  (صقوءخورج من إ)ؿقفف: و : ؿٚل صدر افديـ افنرازي 

فٔس و،  صٔٚءه وجقد إحٔٞ ئٍض مـ وجقد، بؾ ؾقق افتامم ،  احلؼقؼي

  .رء  مٍْهؾ ظـرء  ٓٚ ـخروجخروجف مْ

ٓ يُّـ و،  بّٔٚنٚ ٚ تَك افًٌٚرة ظـ حّؼ ممّ ، هذه ادًٚرف  نّ أاظِؿ و

ٓ حيهؾ ذفؽ و،  ظَٔٛ افزهٚن، ـ مل يذق هذا ادؼب بٚفقجدان تٍّٓٔٓٚ د

ّْٜٔ مـ رّبف، تًِٔؿ مـ فدٕف و بتًريػ اهللّ آّ   .دـ ـٚن ظذ ب

فألصٔٚء ، ظذ هذا افٌٔٚن افذي فٔس ؾقؿف  دٚ ذـر ـٍٜٔٔ مًٔتف تًٚػ ثؿّ 

حد ؽره ، مثؾ هذه ادًٜٔ ػ افتْزيف ، وٕزهف ظـ أن يُقن ٕبٔٚن ، رجع ا

وأصٚر اػ برهٕٚف  (شبحون من هو هؽذا وٓ هؽذا ؽره)ادقصقؾٜ ؾَٚل: 

ْك وافًٚمؾ ؾٔٓٚ مً، ّٕن افقاو حٚفٜٔ ، واجلِّٜ حٚل  (رء مبتدأ فؽّل )بَقفف: 

 قمًٚ وٓ رء ؽره ؿّٔ ،  ومقيي ؿقّ معقّ : هذه ادًٜٔ ادذـقرة  نّ أ، وبٕٔٚف: صٚرةاإل

 .(1)  ؾِٔس رء مْٓٚ مٌدأ دٚ شقاه، رء ؽره ؾِف مٌدأ  صٔٚء، اذ ـّؾ فأل

ؿِٝ : ؿقفف افؼيػ : )تّٚم احلََٜٔٔ( بْٔقٕٜ صٍٜ ، وهق مًْك افًِق 

ؽٔٚن ٌؿد مٙ افاإلهلل ، ٓ اجلٜٓ ـام ؿٚل أهؾ اجلٜٓ ، و ًّ  .وافزهٚن ، ؾتّ

  

                                                           

 .مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.65-64:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي(   (1)
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 خز ذظؾى

 شيف إصقوء ظذ ؽر مموزجي، خورُج مـفو...»

ذم افتقحٔد ؿٚل : حدثْٚ أمحد بـ احلًـ هـ( 381)وأخرج افهدوق 

افَىٚن وظع بـ أمحد بـ حمّد بـ ظّران افدؿٚق رمحف اهلل ؿٚٓ: حدثْٚ أمحد بـ 

ؿٚل: حدثْل )بـ بًٚم(  حئك بـ زـريٚ افَىٚن، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ افًٌٚس

شًد افُْٚين،  حمّد بـ أيب افني، ؿٚل: حدثْٚ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ يقٕس، ظـ

ظـ إصٌغ بـ ٌٕٚتٜ، ؿٚل: دٚ جِس ظع ظِٔف افًالم ذم اخلالؾٜ وبٚيًف افْٚس 

 ٓبًًٚ ، بًاممٜ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ  خرج إػ ادًجد متًّامً 

ًٕؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  ذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ، متًْالً بردة رشقل اهلل ص

ؿٚل:  ثؿّ .، ..شٔػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ وآفف وشِؿ، متَِداً 

شِقين ؿٌؾ أن تٍَدوين، ؾقاهلل افذي ؾِؼ احلٌٜ وبرأ افًّْٜ فق شٖفتّقين ظـ آيٜ 

حيهيٚ، ٕٚشخٓٚ و ٍرهيٚآيٜ ذم فٔؾ إٔزفٝ أو ذم ّنٚر إٔزفٝ، مُٔٓٚ ومدٕٔٓٚ، ش

 .ومًْقخٓٚ، حمُّٓٚ ومتنٚهبٓٚ، وتٖويِٓٚ وتْزيِٓٚ ٕخزتُؿ

ؾَٚم إفٔف رجؾ يَٚل فف: ذظِٛ وـٚن ذرب افًِٚن، بٌِٔٚ ذم اخلىٛ، 

ف افٔقم فُؿ صجٚع افَِٛ ؾَٚل: فَد ارتَك ابـ أيب ضٚفٛ مرؿٚة صًٌٜ ٕخجِّْ 

 !.ربؽ؟ذم مًٖفتل إيٚه، ؾَٚل: يٚ أمر ادٗمْغ هؾ رأيٝ 

ًٚ ، ويِؽ يٚ ذظِٛ »: ظِٔف افًالم ؿٚل  .شمل أره مل أــ بٚفذي أظٌد رب

 !.صٍف فْٚ؟ ،: ؾُٔػ رأيتفذظِٛ ؿٚل
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ويِؽ مل تره افًٔقن بّنٚهدة إبهٚر، وفُـ رأتف »: ظِٔف افًالم ؿٚل

 . (2)افَِقب بحَٚئؼ اإليامن

ٓ ، و(0)وٓ بوحلرـي، (2)بوفبعد ريب ٓ يوصف  إنّ ، ويِؽ يٚ ذظِٛ 

 .(1)وٓ بذهوبي، ؿقوم اكتصوب، وٓ بجقئ، بوفسؽون، وٓ بوفؼقوم

ٓ يقصػ ، ، ظئؿ افًيّٜ (5)ٓ يقصػ بٚفِىػ، فىٔػ افِىٚؾٜ  

، ـٌر افُزيٚء ٓ يقصػ بٚفُز، جِٔؾ اجلالفٜ ٓ يقصػ بٚفٌِظ، (6)بٚفًيؿ

 مٗمـ ٓ بًٌٚدة، مدرك ٓ بّجًٜ، ؿٚئؾ ٓ، رؤوف افرمحٜ ٓ يقصػ بٚفرؿٜ 

 .بٚفٍِظ

                                                           

، فًَؾ ، وافًَؾ ٓ يرى بآفٜ بٚسةذم افٍَرة اشتًٚرة واوحٜ : إذ افَِٛ هْٔٓٚ بًّْك ا  (1)

ّٕام بُٕٚٓنٚف وافيٓق ر : ؾٚفًَؾ ب٘ذن اهلل تًٚػ ـٚفْقر ، طٚهٌر بًٍْف ميٌٓر فٌره ، ٓ وإ

 حٚجٜ فف فِقاشىٜ وأفٜ .

ًٚ ؾآن ، وفقٓ هذه ادًقّيٜ   (2) ّٜٔ افتدبرّيٜ دٚ خِؼ، إٓ ّٔقم ؾٚهلل تًٚػ ذم ـّؾ مُٚن ، بًّقّيتف افَ

 .دٚ وجد خمِقق ، وإن وجد ، دٚ بَك مـ دوّنٚ 

ؼ بٚفذات وآشتَالل أـثرٕٚ بٔٚن أنّ   (3) َّ ّٕف : ظغ افًٍِّٜٔ وافتح أزًٓ  حََٜٔ ظٚمل إحدّيٜ أ

ًٚ ، مّْزه ظـ افَْٚئص وإظدام ، فٔس ؾٔف خروٌج مـ افَّقة  وأبدًا ، ٓ ؾَدان ؾٔف إضالؿ

ؼ ، ، واحلرـٜ : خروج مـ افَقة إػ افًٍؾ  َّ   .وآشتًداد إػ افًٍؾ وافتح

داد ، واخلروج مـ افَّقة إػ افًٍؾ ، وذات اهلل تًٚػ مْزهٜ هذا هق ظغ مًْك آشتً  (4)

ّٜٔ وافتحَؼ ، تًٚػ ظْف شٌحٕٚف ظِّقًا ـٌرًا ،  ظـ ذفؽ : ـقّنٚ بٚفذات وآشتَالل ظغ افًٍِ

 ؾع واحٍظ.

وادَهقد  .افِىٔػ مـ افِىػ ، وهق ـٔػ ، يَٚبِف افُثٔػ ، واهلل مّْزه ظـ افُٔػ   (5)

 منٓقر أهؾ افٌَِٜ : افْٚؾذ بًِّف وتدبره ذم ـّؾ مٚ خِؼ شٌحٕٚف.  مـ افِىٔػ ؾٔام ذـر

 افًئؿ ، يَٚبِف افهٌر احلَر ، وهذا ـؿ ، واهلل مْزه ظْف .   (6)

ّٕف مٚ ـِّٝ ذاتف وصٍٚتف.  وؿد اختِػ افًِامء ذم ادَهقد مـ افًئؿ ، وأرجح إؿقال : إ
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 ، ؾقق ـّؾ خورج مـفو ظذ ؽر مبويـي،  يف إصقوء ظذ ؽر مموزجيهو 

 داخل يف إصقوءؾال يَٚل: فف أمٚم، رء   ؾقؿف، وأمٚم ـّؾ رء   ؾال يَٚل:رء 

 .خورجرء  من ءٓ ـق ، وخورج مـفو، داخلرء   يف ءٓ ـق

 ًٚ ذا اجلقاب، ظِٔف، ثؿ ؿٚل: تٚهلل مٚ شًّٝ بّثؾ ه ؾخر ذظِٛ مٌنٔ

 . (1) واهلل ٓ ظدت إػ مثِٓٚ

حدثْٚ أمحد بـ احلًـ افَىٚن وظع بـ ورواه افهدوق ذم آمٚفٔف ؿٚل : 

أمحد بـ مقشك افدؿٚق وحمّد بـ أمحد افًْٚين ريض اهلل ظْٓؿ ، ؿٚفقا : حدثْٚ 

 .(2)أبق افًٌٚس أمحد بـ حئك بـ زـريٚ افَىٚن بف مثِف 

ِف صقاهد ؾ، ٓقر ، وموّقٕف صحٔح ؿِٝ : إشْٚده جمٓقل ظذ ادن

، ٕٚهٔؽ ظـ صٓٚدة ، هْٚ وهْٚك هدٕٚهٚ ذم هذه افرشٚفٜ صحٔحٜ مًتزة 

ل إصحٚب بٚفٌَقل  َّ  .، ؾٚمجع واحٍظ افزهٚن افَىًل ، وتِ

  

                                                           

 مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل، ؿؿ. . 306)ت: هٚصؿ افىٓراين( :  تقحٔد افهدوق  (1)

 . مٗشًٜ افًٌثٜ ، ؿؿ .422إمٚيل :   (2)
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 جومع خلز ذظؾىبقون 

، مريـ مر اجلٚمع فألػ حََٜٔ إإن ينر أراد أ :صدر ادتٖهلغ ل ؿٚ

شّٔد شٚدة و،  ئّٜ افًرؾٚنأمٚم إديـ، اذ ـٚن ظِٔف افًالم ادتقشط بغ احل

َفَؽ  ـام ؿٚل تًٚػ ذم افَرآن: و،  ؿد ظرف اهللّ بٚهللّو،  يامناإلو آيَٚن َٖ َوإَِذا َش

اِع إَِذا َدَظٚنِ  ُٛ َدْظَقَة افدا ٌٛ ُأِجٔ ٌَِٚدي َظِّْل َؾ٘يِنِّ َؿِري   .(1)ِظ

ُؿ َمٚ ُتَقْشِقُس بِ ؿٚل : و َِ ًْ َٕ ٌِْؾ اْفَقِريدِ َو ـْ َح ِْٔف ِم ـُ َأْؿَرُب إَِف ْح َٕ ُف َو ًُ ٍْ َٕ  .(2) ِف 

ْؿ  ؿٚل: و ُٓ ٓا ُهَق َشِٚدُش  إِ
ٍٜ
ًَ َٓ ََخْ ْؿ َو ُٓ ًُ ٓا ُهَق َرابِ  إِ

ٍٜ َْٕجَقى َثاَلَث ـْ  قُن ِم ُُ َمٚ َي

ُٕقا ٚ ـَ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُٓ ًَ ٓا ُهَق َم َثَر إِ ـْ َٓ َأ ـْ َذفَِؽ َو َٕك ِم َٓ َأْد  .(3) َو

ـا اهللاَ َرَمك: شٌحٕٚف  ؿٚلو
َٝ َوَفُِ ْٔ َٝ إِْذ َرَم ْٔ  .(4)َوَمٚ َرَم

ًٚ مّ أ (بعقد يف ؿربه، ؿريى يف بعده ): ظِٔف افًالم  ؾَٚل  نّ ؾأل :ٚ ـقٕف ؿريٌ

فتجرد ذاتف ظـ :  ٚ ـقٕف بًٔداً مّ أو ،(5)ؾًٚففأمـ  افُّؾ و،  ؿقام افًٍؾ بٚفٍٚظؾ

 . (6)رء اشتٌْٚئف ظـ ـّؾ و،  اخلِؼ

                                                           

 .186افٌَرة :   (1)

 .16شقرة ق :   (2)

 .7ادجٚدفٜ :   (3)

 .17إٍٕٚل :   (4)

ٌٜ بف شٌحٕٚف :   (5) ّٜٔ افتدبرّيٜ : ّٕن ـّؾ إصٔٚء ؿٚئّ ّٔقم ّٜٔ افَ هذا ظغ مًْك اإلحٚضٜ افًِّ

 ًٚ  أو بًَٚء ، فقٓه جّؾ ذم ظاله .ٓ وجقد هلٚ حدوث

ِّقه شٌحٕٚف : ؾِٔس  (6) مًْك افًِق إّٓ اشتٌْٚئف  هذه هل بْٔقٕٜ افهٍٜ ، وهل مًْك ظ

ّٜٔ افتل هل ظغ ذاتف ، واشتَالفف بًٍِف شٌحٕٚف .بذاتف  ، وـامل صٍٚتف احلََٔ
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ـذفؽ و، (1) هل بًْٔٓٚ جٜٓ بًده، ودٚ ـٕٚٝ جٜٓ ؿربف ظذ هذا افقجف 

ٌّف ظِٔف ..بٚفًُس حٚضتف إل (رء ؾوق ـّل )ؿٚل: و هبذا افُالمافًالم ، ٕ

 .حٚضٜ مًْقيٜ وجقديٜإصٔٚء بٕٚ

 وجقده ؾقق مٚ ٓ يتْٚهك،و،  اذ ٓ حّد فقجقده : ؾقؿفرء  ٓ يَٚل:و

مٚم، إذ أٓ يَٚل فف: و صٔٚء،ف مٌدأ إّٕ ٕ (رء وم ـّل مأ): ظِٔف افًالم  ؿقففو

 .دأ ففٓ مٌ

م ادوجود ؾقام يتؼوم دخول ادؼوّ  (صقوءداخل يف إ): ظِٔف افًالم  ؿقففو

ًٚ ،  ، ٓ ـدخقل اجلزء ذم افُّؾ (2) به ّٔ ًٚ ، أ شقاء ـٚن جزء خٚرج بؾ ٕحق ،  و ذهْٔ

ّٓ افّراشخقنآ  .خر ٓ يًرؾف إ

بؾ ؾقق ،  ه توم احلؼقؼيكّ ٕ:  (صقوءخورج من إ): الم ظِٔف افً ؿقففو

 ـخروج، فٔس خروجف مْٓٚ و،  صٔٚءحٔٞ ئٍض مـ وجقده وجقد إ، افتامم 

 .رء   مٍْهؾ ظـرء 

ٓ يُّـ و،  ٚ تَك افًٌٚرة ظـ حؼ بّٔٚنٚهذه ادًٚرف ممّ  نّ أو اظِؿ 

ٓ حيهؾ و،  افزهٚنـ مل يذق هذا ادؼب بٚفقجدان ظَٔٛ ممّ ، حد تٍّٓٔٓٚ ٕ

ّْٜٔ مـ رّبف، تًِٔؿ مـ فدٕف و،  بتًريػ اهللّ ّٓ إذفؽ   اهـ..(3)دـ ـٚن ظذ ب

                                                           

دكو »ٚيض : هذا ظغ مٚ ؿٚفف أمر ادٗمْغ صِقات اهلل ظِٔف ذم صحٔح ابـ رئٚب اد  (1)

ًٚ بُّؾ رء ، ٓ يًزب ظْف رء ، دٕق ، وهق ظغ افًِق افذايت أو ش ؾتعوػ ؾُقٕف شٌحٕٚف حمٔى

 .مٚ اصىِحقا ظِٔف بْٔقٕٜ افهٍٜ 

 ؾٌْٔقٕٜ افهٍٜ : هل ظِّق افذات بٚفذات وآشتَالل ، وهذا ظغ افُامل .

ّٔقمل افتدبري = إحٚضٜ افًِؿ وافتدبر  (2)  .افدخقل افَ

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.65:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: حمّد خقاجقي(   (3)
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م ادوجود ؾقام يتؼوم دخول ادؼوّ  (صقوءداخل يف إؿِٝ : ؿقفف افؼيػ )

ّٜٔ افتدبرّيٜ .به ّٔقم ّٜٔ افَ  . سيٌح ذم اإلحٚضٜ افًِّ

. برهٌٚن تّٚم توم احلؼقؼي هكّ ٕ:  (صقوءخورج من إ) وؿقفف افؼيػ :

 فالبدّيٜ خروج تّٚم احلََٜٔ ظـ إصٔٚء : ـقّنٚ ٕٚؿهٜ احلََٜٔ ؾَرة حمدودة.

ممتْع : فِخِػ وهق بدهيل : إذ دخقل تّٚم احلََٜٔٔ ذم ٕٚؿص احلََٜٔ : 

 .ـام هق أووح مـ أن خيٍك ، حٚل اد
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 بقون توم فؾامزكدراين 

بُِٔٚتف ،  بوفعؾم واإلحوضي ءر ( مـ ـّؾ ؿريى)ؿقفف ظِٔف افًالم 

ُِقَن َبِهرٌ  : وجزئٔٚتف  َّ ًْ ُْْتْؿ َواهللاُ باَِم َت ـُ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ ودٚ ـٚن ادتٌٚدر   َوُهَق َم

ه ؿربف تًٚػ ظـ هذه ٕزّ ، نٚهبٜ مـ إضالق افَريٛ هق ادالبًٜ واإلفهٚق واد

بٚدَٚرٕٜ  ءر ظـ ـّؾ  ( أي ذم حٚل بًدهيف بعده)ظِٔف افًالم مقر بَقفف إ

 .وادالبًٜ وادنٚرـٜ مًف ذم ذاتف وصٍٚتف 

وـنت ، ؾٖخرجٝ هذه افَريْٜ فٍظ افَرب ظـ احلََٜٔ إػ ادجٚز 

، (1) وً ػوتصو ظن مشوهبي اخلالئق ذاتوً ( بعقدإحُٚم افقمهٜٔ ذم ذاتف وصٍٚتف )

 وصٍٚتف تٍهٔالً وظـ افًِؿ بحََٜٔ ذاتف ،  (2)وـٍٜٔٔ وظـ تْٚول افًَقل فف حداً 

ودٚ ـٚن ادتٌٚدر مـ إضالق افًٌد هق افًٌد بحًٛ ادُٚن وادًٚؾٜ ،  وإمجًٚٓ 

 ( أي حٚل ؿربف مـ ـّؾ يف ؿربهه بًده تًٚػ ظـ هذه ادًٚين بَقفف )ٕزّ ، واجلٜٓ 

، تًٚػ فٔس بزمٚن وزمٚين شٌحٕٚف وف وؾٔف إصٚرة إػ إّٔ ، بٚدًْك ادذـقر ،  ءر

مـ مجٔع ، مْٓٚ بٚفَرب وافًٌد  ءإذ ٓ يُّـ اتهٚف ر، (3)وٓ مُٚن ومُٚين

مسخر  ءر إذ ـّل 7  (1)بوفؼفر وافغؾبي( ءر ؾوق ـّل وجف ) مـ ـّؾ ، إصٔٚء 

صٚء  وإنْ ، صٚء أوجده وأبَٚه  إنْ ،  رادته ومشقتهومؼفور إل، حلؽؿه وؿدرته 

 أظدمف وأؾْٚه. 

                                                           

ّٜٔ: ـٚفًِؿ ظغ ذاتف ، وصٍٚت ادخِقق زائدة ظذ ذاتف : ؾِؽ   (1) صٍٚت اهلل تًٚػ احلََٔ

 أن تَقل : اإلًٕٚن جٚهٌؾ ، ؾٚدنٚهبٜ حمٚل.

ّٜٔ مـ صٍٚت افْٚؿص ادُّـ ، ويّتْع أن حئط ا  (2)  فْٚؿص بٚفُٚمؾ.احلد وافٍُٔ

 شًْرض دًْك افزمٚن وافزمٚين ، ؾِربام خِط افُثر بغ هذيـ ادٍٓقمغ .  (3)

مًْك افٍقق اإلهلل ، وـذا افًِق وآشتًالء ، ومثِٓام آرتٍٚع : افَٓر وافٌٌِٜ :   (4)

 ٓمتْٚع اجلٜٓ ذم ذات اهلل تًٚػ : ـقٕف وجقد حمض وإٕٜٔ سؾٜ .
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 وادَٓقر ٓ يُقن ؿٚهراً ، مَٓقر فف  ءر ـّؾ  ( ٕنّ ؾوؿهرء  وٓ يؼول)

، ام هق بٚفًٌْٜ إػ ؤًػ دوٕف ؾّٕ٘ : وفق وصػ ؽره بٚفَٓر وافَدرة ، ظِٔف 

وـذفؽ مـ وؾقؿف إػ أن ، بٚفًٌْٜ إفٔف  وإذا ًٕٛ إػ مـ ؾقؿف ـٚن ؤًًٍٚ 

، اهلل افذي هق افٍقق ظذ اإلضالق  ؿدرةُ ..: يْتٓل إػ متٚم افَدرة افَٚهرة 

وذل افًٌقديٜ ، مـ ظداه ذم رق احلٚجٜ إفٔف  وـّؾ ،  مـ ظداهمجٔع  افَٚهر افٌٚفٛ

 . (2)بغ يديف

ٓشتْٚد مجٔع : م ظِٔف بٚفًِٜٔ متَدّ ،  ءر ( أي ؿٌؾ ـّؾ ءر أموم ـّل )

 ف مٌدء ـّؾ ( ّٕٕ وٓ يؼول فه أمومتٍٚوت مراتٌٓٚ وـامٓهتٚ إفٔف ) ادقجقدات ظذ

ذم افقجقد وافُامل  ءمف رؾٓق ادتَدم افذي ٓ يتَد:  (1)مقجقد ومرجًف

ادَهقد ؾٔام تَدم  أنّ ، (0)وافٍرق بغ هذه افٍَره ومٚ تَدمٓٚ  ف،وافرتٌٜ وافؼ

وإطٓٚر ظجز مٚ شقاه، ، مَدور  هق اإلصٚرة إػ وصػ ؿدرتف بٚفتامم ظذ ـّؾ 

، م ظِٔٓٚ ف مٌدء جلّٔع ادقجقدات ومتَدّ هق اإلصٚرة إػ إّٔ ، وادَهقد ذم هذه 

وأزفٔتف ، وهل وجقب وجقده فذاتف ،  ذم اإلصٚرة إػ مىٚفٛ آخر مع اصساـٓام

وظدم احلِقل وافتحٔز وافسـٔٛ وآؾتَٚر ، وأبديتف ووحدتف وظْٜٔٔ صٍٚتف 

 ـؾ ذفؽ طٚهر. ،  ءإػ ر

                                                           

ًٚ يٌِٛ ويَٓر إصُٚل وجقاب : واإل  (1) ّٕف أيو صُٚل : هق أّن ادخِقق ينٚرك اهلل تًٚػ بٖ

 مـ هق أوًػ مْف .

، وحٚصِف : إّن افَٚهر افٌٚفٛ تٚرة بٚفذات وآشتَالل  وؿد أجٚد ادٚزٕدراين اجلقاب 

 ، وتٚرة بٚفٌر ، وٓ ؽٚفٛ ؿٚهر بٚفذات إّٓ اهلل تًٚػ : بداهٜ مرّد مٚ بٚفٌر إػ مٚ بٚفذات.

 وهق مًْك ؿٚظدة احلُّٜ افٌدهئّٜ : رجقع مٚ بٚفٌر إػ مٚ بٚفذات.  (2)

ّٕف افَٚهر افٌٚفٛ ، وـّؾ مٚ ظداه   (3) أي افٍرق بغ افٍقق وإمٚم : ؾّٕٚول: فٌٔٚن أ

ِّتف افتّٚمٜ ، ومٚ ظداه مًِقل فف . ّٕف مٌدء افقجقد إّول وظ  ؾٌِّقب مَٓقر. وافثٚين: فٌٔٚن أ
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، بُِٔٚهتٚ وجزئٔٚهتٚ وـٍٔٔٚهتٚ ، ( بٚفًِؿ واإلحٚضٜ داخل يف إصقوء)

 . (2)وافتكف ـٔػ ينٚء

ًٚ : وؿٚل  ، هق افيرؾٜٔ واحلِقل ، ودٚ ـٚن ادتٌٚدر مـ افدخقل  أيو

ٓ : ( أي ءيف ر داخلٍ  ءٓ ـقأصٚر إػ تَدشف ظـ هذا ادًْك بَقفف )

ودخقل ، ذم افُؾ  ـدخقل اجلزء مثالً  :ـدخقل ادُّْٚت بًوٓٚ ذم بًض 

افدخقل هبذا ادًْك مـ فقاحؼ  ؾ٘نّ : ودخقل اجلًؿ ذم ادُٚن ، احلٚل ذم ادحؾ 

 وهل ظذ واجٛ افقجقد فذاتف حمٚل. ، اإلمُٚن وتقابع آؾتَٚر 

مٌٚيْٜ ذاتف ادَدشٜ وصٍٚتف : ( ادراد بخروجف مْٓٚ وخورج من إصقوء)

 .(3)مْٓٚ ءظـ منٚهبٜ ر،  (2)افُٚمِٜ

 ؿِٝ : بٕٔٚف افؼيػ ذم ؽٚيٜ اجلقدة ، ؾًّض ظِٔف .

  

                                                           

 هؾ إّول بٌٔٚن هذا ، بام تقاتر ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم.وؿد ٕٚء افٍ  (1)

أي بْٔقٕٜ ذات افقاجٛ وصٍٚت ـامفف ، افتل هل ظغ ذاتف ، ظـ ادخِقؿٚت افتل هل   (2)

ِّؼ .  ظغ افَْص وافٍَر واحلٚجٜ وافتً

 دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. .85: 1( ظع ظٚصقر ذح أصقل افُٚذم)ت:  (3)
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 يف ذفك من خطى أمر ادممـغ 

: هـ( ذم ّنٟ افٌالؽٜ: ومـ خىٌٜ فف679فٌحراين )ؿٚل ابـ مٔثؿ ا

ْؿ  ِٓ ٌَِٚه
ٔاتِِف ، وبِْٚصتِ

ِف َظَذ َأَزفِ َِ ِْ ْحَدِث َخ ُّ ِف ، وبِ
َِ ِْ الِّ َظَذ ُوُجقِدِه بَِخ ُد هللِاِ افدا ّْ احْلَ

ُف اْدََنِٚظرُ  ُّ
َتِِ ًْ َٓ َت ًٌَف َفُف ،  َٓ َص َقاتِرُ ،  (1)َظَذ َأْن  ًا ٌُُف اف ُج َٓ حَتْ ِِٕٚع  و اِق افها ْؾِسَ

ِٓ  ،

ُْقعِ  ودِّ واْدَْحُدودِ ،  واْدَْه ِْٖويِؾ َظَدٍد ،  واحْلَ بِّ واْدَْرُبقِب ، إََحِد باَِل َت ، وافرا

 ، ٍٜ ِريِؼ آَف ٍْ َٓ بِتَ ََٖداٍة ، واْفٌَِهِر  َٓ بِ ِٔع  ِّ ًا ٍٛ ، واف ََٕه  و
ٍٜ ـَ َْك َحَر ًْ َّ َٓ بِ واخْلَٚفِِؼ 

َٓ بِ  ِٚهِد  َٓ وافنا ـِ  ٌَٚضِ  ، واْف
ٍٜ َٓ بُِرْؤَي ٍٜ ، وافياِٚهِر  َٚؾ ًَ اِخل َم َٓ بَِسَ ـِ  ٌَِٚئ  ، واْف

ٍٜ
اَمشا ُّ

 ، ٍٜ َىَٚؾ َِ و واْفُؼْدَرِة َظَؾقَْفو َبوَن ِمَن إَْصَقوءِ بِ ًِ إَْصَقوُء ِمـْهُ  ، بِوْفَؼْفِر هَلَ ُضوِع  وَبوَك بِوخْلُ

ُجوِع إَِفْقهِ   .  َفُه وافر 

ـْ َوَص  ْد َأْبَىَؾ َأَزَفُف ، ، َم ََ ُه َؾ ـْ َظدا ُه ، وَم ْد َظدا ََ ُه َؾ ـْ َحدا ُه ، وَم ْد َحدا ََ ُف َؾ ٍَ

ُِقٌم ،  ًْ َٓ َم ٌ إِْذ  ْد َحٔاَزُه ، َظٚمِل ََ ـَ َؾ ـْ َؿَٚل َأْي ُف ، وَم ٍَ ِد اْشَتْقَص ََ َْٔػ َؾ ـَ ـْ َؿَٚل  وَم

 َْ َٓ َم َٓ َمْرُبقٌب ، وَؿِٚدٌر إِْذ   . (2)ُدوٌر وَربٌّ إِْذ 

ّٕام أوردٕٚه فإلصٚرة أّن ـثرًا مـ أؿقال أمر ادٗمْغ ظع ظِٔف افًالم ،  وإ

ّٔٚت ّنٟ افٌالؽٜ وؽره مـ مهٚدرٕٚ ادًتزة ، ثٚبتٜ صحٔحٜ ،  تِؽ ادٌثقثٜ ذم ض

بؾ رضورّيٜ ، وإن مل يُـ هلٚ إشْٚد واوح بدوًا : ؾٍُٔل أّن هلٚ صقاهد ثٚبتٜ ظـ 

ّٕام أوٓده مـ أهؾ افٌ ٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ، وٓ ارتٔٚب ظْدٕٚ أّّنؿ ظِٔٓؿ افًالم أ

 ، ًٚ ظِّقهٚ وأحٚضقا هبٚ ، مـ ضريؼ أبٔٓؿ أمر ادٗمْغ صِقات اهلل ظِٔٓؿ مجًٔ

 ، ؾال تٌٍؾ ظـ هذا ذم افْير .   واجلّٔع ظـ رشقل اهلل 

                                                           

 وهق إًٔٛ بٚفًٔٚق وادًْك . . ادهٚدر ادًتّدة : ٓ تنِّف ذم  (1)

 . .228: 3ذح ّنٟ افٌالؽٜ ٓبـ مٔثؿ   (2)
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 صحقح اخلّػوف

 صوهد خلطبي أمر ادممـغ 

محد بـ حمّد أبـ  حدثْٚ ظعقن ؿٚل :  هـ( ذم اف381ًٔأخرج افهدوق )

اهلل ظْف ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ يًَقب افُِْٔل ؿٚل:  بـ ظّران افدؿٚق ريض

ظـ احلًغ بـ ، ظـ حمّد بـ ظًٔك ، حدثْٚ ظذ بـ حمّد ادًروف بًالن 

 ؿٚل ظِٔف افًالم :  ظـ أيب احلًـ افروٚ ظِٔف افًالم، خٚفد 

وؿعود ،  ؾوؿفو برـوٍب  ، صقوءه ظال فألكّ أجل أؾؾقس من  ، و افظوهرمّ أو»

 7 وؿدرته ظؾقفو ، صقوءوفغؾبه إ ، وفؽن ذفك فؼفره ، وتسـم فذراهو ، ظؾقفو

خيز ظذ افٍِٟ  لطٓرين اهلل ظذ خهّأو، ظدائل أـَقل افرجؾ: طٓرت ظذ 

 .صٔٚءؾُٓذا طٓقر اهلل ظذ إ، وافٌٌِٜ

ه كّ أو ءٓ خيٍك ظِٔف ر، ف وهق افيٚهر دـ اراده ّٕ أووجف آخر وهق: 

ؽ ٓ ّٕ ٘ؾ !.مـ اهلل تًٚػ؟ مراً أووح أطٓر وأطٚهر  ّٖي ؾ:  رىمو يُ  ر فؽّل مدبّ 

ٚ افٌٚرز بًٍْف تًدم صًْتف حٔثام تقجٓٝ وؾٔؽ مـ آثٚره مٚ ئٌْؽ وافيٚهر مّْ 

 . وادًِقم بحده ؾَد مجًْٚ آشؿ ومل جيًّْٚ ادًْك

، ن يغور ؾقفو لب، صقوء ن فألؾؾقس ظذ معـى آشتبطو، و افبوضن وأمّ 

ـَقل افَٚئؾ: :  وحػظو وتدبراً  صقوء ظؾامً وفؽن ذفك مـه ظذ اشتبطوكه فأل

افٌٚئر ذم : ٚ بًّْك وافٌٚضـ مّْ ، وظِّٝ مُتقم هه ، بىْتف يًْك خزتف أ

 .ؾَد مجًْٚ آشؿ واختِػ ادًْك، ادًتس ء ، افق

ة، ومدارا، واحتٔٚل ، وٕهٛ ، ف فٔس ظذ مًْك ظالج ّٕ ٘ؾ: ٚ افَٚهر وأمّ  

وافَٚهر ،  ؾٚدَٓقر مْٓؿ يًقد ؿٚهراً :  ـام يَٓر افًٌٚد بًوٓؿ بًوًٚ ، ومُر 
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مجٔع مٚ خيِؼ مِتٌس بف  نّ أوتًٚػ ظذ  تٌٚرك فوفُـ ذفؽ مْ،  يًقد مَٓقراً 

ِّ ، افذل فٍٚظِف  ف يَقل ّٕ أؽر ، مل خيرج مْف ضرؾف ظغ ، راد بف أآمتْٚع دٚ  ٜوؿ

ُٝ  ٚ ظذ مٚ ذـرُت وافَٚهر مّْ ، ــ ؾُٔقن فف:  ؾَد مجًْٚ آشؿ ،  ووصٍ

ّّ ـّْ  إنْ شامء ووهُذا مجٔع إ، واختِػ ادًْك  ِّ ٚ مل ًٕ ؾَد يُتٍك ، ٓٚ ٓٚ ـ

 .(1)واهلل ظز وجؾ ظقْٕٚ وظقٕؽ ذم ارصٚدٕٚ وتقؾَْٔٚ، فٔؽإفَْٔٚ أآظتٌٚر بام 

ٚف افثَٜ ، ؿِٝ : إشْٚده صحٔح . ٍّ ّٕف مـ  واحلًغ هق اخل ـام أ

 . منٚيخ افٌزٕىل 

ّٜٔ أشامء أي ؿس  (فٔؽإفَْٔٚ أبام  آظتبوريُتٍك ؿقفف ظِٔف افًالم : ) بَ

ّْٔٚه   ، وهق مًْك آظتٌٚر .اهلل تًٚػ ظذ مٚ ذـرٕٚه وب

ّٜٔ ؾٚٓظتٌٚر :  أشامئف تًٚػ أو هْٔٓٚ : افَٔٚس افًَع )=حتَٔؼ ادْٚط( ؾٌَ

ًٚ ، فُـ مًْٚهٚ هْٚك ؽر مًْٚهٚ هْٚ :  ِّٓٚ تنسك بغ اخلٚفؼ وادخِقق فٍي ج

 ؾًّْٚهٚ ظْد اخلٚفؼ ، افقجقد بٚفذات وآشتَالل ، وظْد ادخِقق بٚفٌر .

 

  

                                                           

 مٗشًٜ إظِّل، بروت. .134:  2ظٔقن أخٌٚر افروٚ )ت: حًغ إظِّل(   (1)



 
 
 
 
 
 

 

 222       ..............................................................  افذات وافصػوتبقـوكي : فٌ ثوافػصل اف

 أؿوال افعؾامء يف تػسرهو

 هـ( 323ابن أيب احلديد ادعتزيل )

ء بوفؼفر هلو ، وافؼدرة ظؾقفو ، )بون من إصقو ؿٚل ابـ أيب احلديد :

 .وبوكً إصقوء مـه بوخلضوع فه ، وافرجوع إفقه( 

هذا هق مًْك ؿقل ادتُِّغ واحلُامء..: وافٍرق بْٔف وبغ ادقجقدات 

 ِّ ِّٓٚ ـ ِّٓٚ ممُْٜ افقجقد بذواهتٚ ، ؾُ ّٕف واجٛ افقجقد فذاتف ، وإصٔٚء ـ ٓٚ أ

، وهذا هق مًْك خوقظٓٚ فف ، شٌحٕٚف بف  حمتٚجٜ إفٔف ، ّّٕنٚ ٓ وجقد هلٚ إّٓ 

 ورجقظٓٚ إفٔف . 

وهق شٌحٕٚف ؽٌْل ظـ ـّؾ رء ، ومٗثر ذم ـؾ رء ، إّمٚ بًٍْف ، أو بٖن 

ف يٗثر ؾْٔٚ ، وٕحـ ٕٗثر ، ـٖؾًٚفْٚ ، ؾّٕ٘  ءيُقن مٗثرًا ؾٔام هق مٗثر ذم ذفؽ افق

هل افٌْٔقٕٜ بْٔف  رء  . ؾٓذه رء ، وؿٚدر ظذ ـّؾ  ؾٔٓٚ ، ؾ٘ذا هق ؿٚهر فُّؾ 

 ِّ  .(1)ٓٚ وبغ إصٔٚء ـ

 هـ(  5حقدر أمع )ق 

بغ  : ادامّشٜ ٓ تتهّقر آّ بغ اجلًّغ ، أو  ؿٚل ذم اجلٚمع

ًٚ ئادقجقديـ : ويُقن تًٚػ بٚ ّٔتف )  لبٌر تراخ ْ ( فًٔٝ  هلومًٚؾٜ ، ّٓن بْٔقٕ

( بٚخلوقع فف  فقسً آّ )  وافَدرة ظِٔٓٚ ، وبْٔقٕٔتٓٚ فف، بٚفَٓر فألصٔٚء  آّ 

ٕصقوء بوفؼفر هلو وافؼدرة بون من ا: )وافرجقع افٔف ، ـام ؿٚل ظِٔف افًالم 

ٓ ـام تهّقر ادحجقب  (، وبوكً إصقوء مـه بوخلضوع فه وافرجوع افقهظؾقفو

ّٕف تًٚػ فٔس ذم افًامء  ،  وٓ ذم افُرّد ،  شوٓ ذم افًر، وٓ ذم إرض ، أ

                                                           

 . مٗشًٜ إشامظِٔٚن ، إيران. 150: 9ذح ّنٟ افٌالؽٜ)ت: أيب افٍوؾ إبراهٔؿ(   (1)
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فٔس ذم  -ـام تَّرر-ّٕف تًٚػ ٕ : ـٚن تهّقر صحٔحًٚ  نْ إ، و مىًَِٚ  وٓ ذم افًٚمل

ؾرق ـثر بغ منٚهدتف تًٚػ بٚإلحٚضٜ  رء وفٔس رء ؾٔف . وفُـ هْٚك

. ّٜٔ ّٜٔ واإلحٚضٜ افًِّ  افذات

يًْك طٚهرّيتف  (افظوهر ٓ برؤيي): واػ هذا أصٚر ظِٔف افًالم بَقفف 

ّٔتف  ليًْ (وافٌٚضـ ٓ بِىٚؾٜ)بٚفُثٚؾٜ . أي ، فًٔٝ ـيٚهرّيٜ افقء فٌِك  بٚضْ

ّٔتف ظٌٚرة ظـ  ّٜٔ افقء فٌِك بٚفِىٚؾٜ . بؾ طٚهرّيتف تًٚػ وبٚضْ فًٔٝ ـٌٚضْ

 . (1)افذات وـامٓهتٚ افيٚهرة بحًٛ اؿتوٚئٓٚ وصئقّنٚ

 هـ( : 2251ؿول ُمؿد بن حقدر افـوئقـي )

بٚن هبذه افَدرة مـ  ، ( أي فف ؿدرةٌ ؿدرٌة بون هبو من إصقوءوؿقفف : )

بٖن يّٗثر ذم ، إصٔٚء ، ؾال حيتٚج أن يُقن افهدور واحلدوث ظْف ذم مّٚدة 

َِٓٚ مـ حٚفٜ إػ حٚفٜ ـٌره شٌحٕٚف : ؾّ٘ن افتٖثر مـ ؽره ٓ يُقن مّٚدة ، ؾَْٔ

إّٓ ذم مّٚدة ، ؾٌٚن شٌحٕٚف هبذه افَدرة مـ إصٔٚء ، ؾُٔقن تٖثره ٓ ذم مّٚدة ، 

( بًجزهٚ ظـ وبوكً إصقوء مـه شبحوكهًا ٓ مـ رء بٖمر : ــ )بؾ إجيٚد

 . (2)افتٖثر ٓ ذم مّٚدة

 هـ( 2111حبقى اهلل اخلوئي )

وؿدرتف ظذ اجيٚدهٚ ، بٌٌِتف واشتٔالئف ظِٔٓٚ : : بٚن مـ إصٔٚء  ؿٚل 

ّٕام بٕٚٝ مْ، وإظدامٓٚ  يؼ بنٖن افقاجٛ ادتًٚل ، وأّن إصٔٚء إ ، ف ـام هق افالا

                                                           

 .ذـٝ إتنٚرات ؾرهُْل.317ع إهار ومٌْع إٕقار )ت: جقاد ضٌٚبٚئل( : جٚم  (1)

 . دار احلديٞ فِىٌٚظٜ وافْؼ.436احلٚصٜٔ ظذ أصقل افُٚذم )ت: حمّد درايتل( :   (2)
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ٚ ذم ؿٔد آمُٚن  إػ وجقده ، ورجقظٓٚ ذم وجقدهٚ وـامٓهتٚ ، خلوقظٓٚ وذهلا

 .(1)ـام هق مَتٙ حٚل ادُّـ ادٍتَر 

 ًٚ بون من إصقوء بوفؼفر هلو وافؼدرة ظؾقفو وبوكً : ) وؿٚل أيو

ّٕف سيح ذم مٌٚيْتف فألصٔٚء بٌٌِتف إصقوء مـه بوخلضوع فه وافّرجوع إفقه ( . ؾٚ

، ـام هق صٖن افقاجٛ تًٚػ ، جيٚدهٚ وإظدامٓٚ إتٔالئف ظِٔٓٚ وؿدرتف ظذ واش

ٚ ذم ؿٔد آمُٚن  ورجقظٓٚ واؾتَٚرهٚ ذم وجقدهٚ ، وبخوقع إصٔٚء وذهلا

ذفؽ ؾُٔػ يُّـ ومع ، ـام هق مَتٙ حٚل ادُّـ ، وـامٓهتٚ إفٔف ظّز وجّؾ 

 اهـ..(2)ظذ مٚ ذهٛ إفٔف ادتهّقؾٜ ، خر جًؾ أحدمهٚ ظغ أ

( وحدة افقجقد خرجًؾ أحدمهٚ ظغ أؿِٝ : ؿقفف افؼيػ: )

تًٚػ اهلل  افنخهّٜٔ افتل تًْل أّن احلّؼ شٌحٕٚف هق اخلِؼ ، واخلِؼ هق احلّؼ.

ِّف : ؾٚدتهّقؾٜ برمتٓؿ ٓ  وإضالق اخلقئل  ظـ هذا ظِقا ـٌرًا . ذم ؽر حم

ّٕام ؽالهتؿ وجِٓتٓؿ ٓ ؽر .  يَقفقن هبذا ، وإ

     افسقد افطبوضبوئي 

وؿٚل افًٔد افىٌٚضٌٚئل : بْٔقٕتف مـ خَِف فٔس بًّْك إٍٓهٚل 

تًٚػ ظـ آتهٚل وإٍٓهٚل ، واحلِقل وإًٓزال ، بؾ بًّْك  ، وإًٓزال

 .(3)ؿٓره هلٚ وؿدرتف ظِٔٓٚ ، وخوقظٓؿ فف ورجقظٓؿ إفٔف 

 

  

                                                           

ّٜٔ ، ضٓران.180: 9مْٓٚج افزاظٜ ذح ّنٟ افٌالؽٜ   (1)  . مىًٌٜ اإلشالم

ّٜٔ ، ضٓران.190: 13مْٓٚج افزاظٜ ذح ّنٟ افٌالؽٜ   (2)  . مىًٌٜ اإلشالم

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ،  ؿؿ.96:  6تًٍر ادٔزان   (3)
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 صوهٌد آخر فؾخطبي

حدثْٚ ظع بـ أمحد بـ أمحد بـ  هـ( ؿٚل :381أخرج افنٔخ افهدوق )

حمّد بـ ظّران افدؿٚق رمحف اهلل ؿٚل : حدثْٚ حمّد بـ أيب ظٌد اهلل افُقذم ، 

وأمحد بـ حئك بـ زـريٚ افَىٚن ، ظـ بُر بـ ظٌد اهلل ابـ حٌٔٛ ، ظـ متٔؿ بـ 

هبِقل ، ظـ أبٔف ، ظـ أيب مًٚويٜ ، ظـ احلهغ بـ ظٌد افرمحـ ، ظـ أبٔف ، ظـ 

اهلل ، ظـ أبٔف ، ظـ جده ظِٔٓؿ افًالم ، أن أمر ادٗمْغ ظِٔف افًالم  أيب ظٌد

اشتْٓض افْٚس ذم حرب مًٚويٜ ذم حرب مًٚويٜ ذم ادرة افثٕٜٚٔ ؾِام حند 

 افْٚس ؿٚم خىٌٔٚ ؾَٚل : احلّد هلل افقاحد إحد افهّد ادتٍرد ، افذي ٓ مـ

( بون هبو   افُٚذم : ؿدرةٌ = ذمخِؼ مٚ ـٚن ، ؿدرتف ) رء   ـٚن ، وٓ مـرء  

، وٓ حد ييب فف  (1)، ؾًِٔٝ فف صٍٜ تْٚل من إصقوء ، وبوكً إصقوء مـه

 (4)ووؾ هْٚفؽ تهٚريػ افهٍٚت،  (3)دون صٍٚتف تًٌر افٌِٚت ، ـؾٌّ (2)إمثٚل

، وحٚر ذم مُِقتف ظَّٔٚت مذاهٛ افتٍُر ، وإَىع دون افرشقخ ذم ظِّف 

دون ؽٌٔف ادُْقن حجٛ مـ افٌٔقب ، وتٚهٝ ذم  جقامع افتًٍر ، وحٚل

                                                           

 .ٕن صٍٚتف ظغ ذاتف ، وذاتف وجقد حمص وإٕٜٔ سؾٜ ، ٓ حئط هبٚ حتك افقهؿ   (1)

 .ٓ حّد فِذات إحدّيٜ افًٌٔىٜ، بداهٜ أّن احلد ترـٔٛ، وهق حََٜٔ ادُّْٚت بٚفذات  (2)

 .أي : فًجز افٌِٜ وأهؾ افٌِٜ ، اإلحٚضٜ بهٍٚتف شٌحٕٚف    (3)

 ، مْنقرات مُتٌٜ ادرظق ، ؿؿ(: 18)ذم افرواصح افًاموّيٜ:  ؿٚل ادحَؼ افدامٚد   (4)

ٕحٚء أبٍْقن تهٚريٍٓٚ و، وصٍٚت افقاصٍغ ، ًٕقت افْٚظتغ ، ذم ضريؼ ًٕتف  ّؾ و

ِّ : تًٌراهتٚ  ظذ مٚ أو، فُامفٜٔ اظْدهؿ مـ صقر افهٍٚت  مٚ جّؾ ٖن يهٍقه بأام حٚوفقا أي ـ

ذفؽ  نّ أطٓر هلؿ ، مره أوحََقا ، ؾ٘ذا ٕيروا إفٔف : ذم ظَقهلؿ مـ مٍٓقمٚت افًْقت اجلامفٜٔ 

 . دون وصػ جالفف
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ؾتٌٚرك اهلل افذي ٓ يٌٌِف ، ذم فىٍٔٚت إمقر  (1)أدإٔٓٚ ضٚحمٚت افًَقل كأدٕ

بًد اهلّؿ ، وٓ يْٚفف ؽقص افٍىـ ، وتًٚػ اهلل افذي فٔس فف وؿٝ مًدود ، 

وٓ أجؾ ممدود ، وٓ ًٕٝ حمدود ، وشٌحٚن افذي فٔس فف أول مٌتدء ، وٓ 

ٚيٜ مْتٓك ، وٓ آخر يٍْك ، شٌحٕٚف ، هق ـام وصػ ًٍٕف ، وافقاصٍقن ٓ ؽ

وإبوكي فه ، إبوكي هلو من صبفه 7 فو ظـد خؾؼه إيوهو إصقوء ـؾّ  حّد يٌٌِقن ًٕتف ، 

: هو مـفو ومل يـل ظـفو ؾقؼول ، ؾقؼول : هو ؾقفو ـوئن  ؾؾم حيؾل ؾقفومن صبففو ، 

، وأتؼـفو  أحوط هبو ظؾؿهن ، فؽـه شبحوكه ، ومل خيل مـفو ؾقؼول فه : أي بوئن

ٓ ؽقامض ، و (2)، مل يًزب ظْف خٍٔٚت ؽٔقب اهلقى صـعه ، وأحصوهو حػظه

رء   ، وٓ مٚ ذم افًاموات افًذ وإروغ افًٍذ ، فُّؾ  (3)مُْقن طِؿ افدجك

وادحٔط بام أحٚط مْٓٚ اهلل  ،حمٔط  ءمْٓٚ بقرء   ورؿٔٛ ، وـّؾ  مْٓٚ حٚؾظٌ 

رء   صْع  (4)دهٖافذي مل تٌره سوف إزمٚن ومل يتُ، احد إحد افهّد افق

، ابتدع مٚ خِؼ بال مثٚل شٌؼ ، وٓ  (5)ام ؿٚل دٚ صٚء أن يُقن : ــ ؾُٚنـٚن ، إّٕ 

صْع رء  صْع ، واهلل ٓ مـرء   ؾّـ، رء   صٕٚع تًٛ وٓ ٕهٛ ، وـّؾ 

ِّ  مٚ خِؼ ، وـّؾ  واهلل مل جيٓؾ ومل يتًِؿ ، أحٚط ،  (6)ؿظٚمل ؾّـ بًد جٓؾ تً

                                                           

ّٜٔ ودؿٚئَٓٚ ، فُّْٓٚ ، ؾٔام يَقل مال صدرا   (1) تىّح افًَقل أن حتٔط بِىٚئػ إمقر اإلهل

 .ٚخلٍٚؾٔش إذا رأت افْقر ؿدس ّهه ،  تتٔف وتوىرب ـ

 .خٍٔٚت ؽٔقب اهلقى ، ـذرات افٌٌٚر ادختٍٜٔ ذم اهلقاء ، ـذا ذـر افّؼاح، ؾتّٖمؾ !!  (2)

 .أي ٓ خيٍك ظِٔف رء ذم افِٔؾ وافْٓٚر !!  (3)

ؼ ، وظغ افُامل ادحض.  (4) َّ ّٜٔ وافتح ّٕف شٌحٕٚف ظغ افًٍِ ّٖد : افتًٛ وإًٍٓٚل: ٕ  افتُ

ّٜٔ وافتحَؼ، وظغ افُامل ادحض مٚ ؿِْٚ (5) ه مرارًا مـ أّن افذات إحدّيٜ : ظغ افًٍِ

 وافٌْك افكف .

هذا دفٔؾ ظذ صٍٜ افًِؿ زائدة ظذ ذات ادخِقق ، وفًٔٝ ظغ افذات ـام ذم افٌٚري   (6)

 شٌحٕٚف وتًٚػ . 
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ظؾؿه هبو ؿبل أن يؽوهنو ،  (1)ؾِؿ يزدد بُقّنٚ ظِامً ، ؿٌؾ ـقّنٚ  بٕٚصٔٚء ظِامً 

، مل يُقّنٚ فندة شِىٚن ، وٓ خقف مـ زوال وٓ َٕهٚن  ـعؾؿه بعد تؽويـفو

فُـ ،  (3)وٓ ٕد مُٚثر ، وٓ ذيؽ مُٚئد ، (2)، وٓ اشتًٕٜٚ ظذ ود  مثٚور

ده خِؼ مٚ ابتدأ ، وٓ وربقبقن ، وظٌٚد داخرون ، ؾًٌحٚن افذي ٓ يٗخالئؼ م

وٓ مـ ؾسة بام خِؼ اـتٍك ، ظِؿ مٚ خِؼ وخِؼ ، تدبر مٚ برأ ، وٓ مـ ظجز 

مٚ ظِؿ ٓ بٚفتٍُر ، وٓ بًِؿ حٚدث أصٚب مٚ خِؼ ، وٓ صٌٜٓ دخِٝ ظِٔف 

، تقحد بٚفربقبٜٔ ، ؾٔام مل خيِؼ ، فُـ ؿوٚء مزم ، وظِؿ حمُؿ ، وأمر متَـ 

وخص ًٍٕف بٚفقحدإٜٔ ، واشتخِص ادجد وافثْٚء ، ؾتّجد بٚفتّجٔد ، 

، وحتّد بٚفتحّٔد ، وظال ظـ اَتٚذ إبْٚء ، وتىٓر وتَدس ظـ مالمًٜ افًْٚء 

وظز وجؾ ظـ جمٚورة افؼـٚء ، ؾِٔس فف ؾٔام خِؼ ود ، وٓ ؾٔام مِؽ ٕد ، ومل 

 (5)، وافقارث فألمد (4)ادٌٔد فألبد، د افهّد افقاحد إح، يؼك ذم مُِف أحد 

 ، ًٚ ًٚ  افذي مل يزل وٓ يزال وحدإٔ وبًد سف إمقر ، ، ؿٌؾ بدء افدهقر ،  أزفٔ

بذفؽ أصػ ريب ، ؾال إفف إٓ اهلل مـ ظئؿ مٚ أظيّف ، ، افذي ٓ ئٌد وٓ يٍَد 

 . ِقا ـٌراً  يَقل افيٚدقن ظف ، وظزيز مٚ أظزه ، وتًٚػ ظاّم وجِٔؾ مٚ أجِّ 

                                                           

  أي مل يزدد بخَِٓٚ وإجيٚدهٚ )=ـقّنٚ( ظِاًم : ّٕن ظِّف ظغ ذاتف .  (1)

 ادثٚور : أي افثٚئر ظذ افًِىٚن ، وادًْك واوح.   (2)

 أي : مـ ئُد افُٔد فؼيُف .   (3)

إبد هْٔٓٚ يًْل : افدهر . وادًْك : ـّؾ أمٍر مـ افزمٚن وافزمٕٚٔٚت وافدهريٚت ، بؾ   (4)

 مـ افزمٚن وافزمٕٚٔ
ٍ
ٚت ـّؾ مٚ خِؼ بٚئٌد هٚفٌؽ فقٓ وجٓف افُريؿ . وؿٔؾ : ـّؾ رء

 ، هٚفؽ إّٓ وجٓف ، وهق أطٓر .افدٕٔقّيٜ

إمد : مْتٓك ادّدة : ؾٚهلل تًٚػ هق افقارث فٌِٚيٜ اديوبٜ ، وادّدة ادحدودة دٚ خِؼ   (5)

 مـ افزمٕٚٔٚت ذم افدٕٔٚ .  
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وحدثْٚ هبذه اخلىٌٜ أمحد بـ حمّد بـ افهَر افهٚئغ ، ؿٚل افهدوق : 

ؿٚل : حدثْٚ حمّد بـ افًٌٚس بـ بًٚم ، ؿٚل : حدثْل أبق زيد شًٔد بـ حمّد 

ؿٚفٝ : حدثْل جدي احلهغ بـ ، افٌكي ، ؿٚل : حدثتْل ظّرة بْٝ أوس 

، ظـ أيب ظٌد اهلل جلًٍل( )ظٌد افرمحـ بـ أيب شزة اظٌد افرمحـ ، ظـ أبٔف 

أمر ادٗمْغ ظِٔف افًالم  جًٍر بـ حمّد، ظـ أبٔف، ظـ جده ظِٔٓؿ افًالم، أنّ 

 . (1)خىٛ هبذه اخلىٌٜ دٚ اشتْٓض افْٚس ذم حرب مًٚويٜ ذم ادرة افثٕٜٚٔ

 ؿِٝ : اإلشْٚد إول ؿقّي مًتز ، وافثٚين جمٓقل .

أبق افًٌٚس افٍوؾ بـ  أخزينوأخرجف افهدوق مـ ضريؼ ثٚفٞ ؿٚل : 

افٍوؾ بـ افًٌٚس افُْدي ؾٔام أجٚزه يل هبّدان شْٜ أربع وَخًغ وثالثامئٜ، 

ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ شٓؾ يًْل افًىٚر افٌٌدادي فٍيٚ مـ ـتٚبف شْٜ َخس 

وثالثامئٜ، ؿٚل: حدثْٚ ظٌد اهلل بـ حمّد افٌِقي ؿٚل: حدثْل ظامرة بـ زيد، 

صٚفح بـ شٌٔع، ظـ ظّرو بـ  ؿٚل: حدثْل، ء ؿٚل: حدثْل ظٌد اهلل بـ افًال

ؿٚل: حدثْل أيب ظـ أيب ادًتّر مًِؿ بـ ، حمّد بـ صًهًٜ بـ صقحٚن 

أوس، ؿٚل: حيت جمِس ظع ظِٔف افًالم ذم جٚمع افُقؾٜ ؾَٚم إفٔف رجؾ 

ؾَٚل: يٚ أمر ادٗمْغ صػ فْٚ خٚفَؽ  ،ـٖٕف مـ متٓقدة افّٔـ، مهٍر افِقن 

ٕراه وْٕير إفٔف، ؾًٌح ظع ظِٔف افًالم ربف وظيّف ظز وجؾ وإًتف فْٚ ـٖٕٚ 

 وؿٚل:

ومـ مل يزل بال مُٚن، وٓ ، ػ فألصٔٚء حٚرث إوهٚم أن تُٔػ ادُّٔ 

افَِقب  يزول بٚختالف إزمٚن، وٓ يَِْٛ صٖٕٚ بًد صٖن ، افًٌٔد مـ حدس

ؼ ظْف ، وافقتر، ظالم افٌٔقب، ؾًّٚين اخلِادتعويل ظن إصقوء وافرضوب، 
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مٍْٜٔ، وهائرهؿ ظِٔف ؽر خٍٜٔ، ادًروف بٌر ـٍٜٔٔ، ٓ يدرك بٚحلقاس، وٓ 

يَٚس بٚفْٚس، وٓ تدرـف إبهٚر، وٓ حتٔط بف إؾُٚر، وٓ تَدره افًَقل، 

مٚ ؿدره ظَؾ أو ظرف فف مثؾ ؾٓق حمدود، وـٔػ  وٓ تَع ظِٔف إوهٚم، ؾُّؾ 

 !.يًْٝ بٕٚفًـ افٍهٚح؟و يقصػ بٕٚصٌٚح،

ومل يـل ظـفو ؾقؼول هو ظـفو ، ؾقؼول هو ؾقفو ـوئن ،(2)من مل حيؾل يف إصقوء

ومل يبعد ظـفو ، ومل يؼرب مـفو بوٓفتزاق، ومل خيل مـفو ؾقؼول أين، بوئن

، وهق أؿرب إفْٔٚ مـ حٌؾ افقريد، وأبًد بل هو يف إصقوء بال ـقػقي، بوٓؾساق

، وٓ مـ أوائؾ ـٕٚٝ (2)ٜـ أصقل أزفّٔ بًٔد مل خيِؼ إصٔٚء م مـ افنٌف مـ ـّؾ 

 .ؿٌِف بديٜ بؾ خِؼ مٚ خِؼ، وأتَـ خَِف، وصقر مٚ صقر، ؾٖحًـ صقرتف

ِّ ؾًٌحٚن مـ تقّح  مْف امتْٚع، وٓ فف بىٚظٜ أحد  ءقه، ؾِٔس فقد ذم ظ

مـ خَِف إتٍٚع، إجٚبتف فِداظغ هيًٜ، وادالئُٜ فف ذم افًاموات وإرض 

 ِّ ، وٓ صٍٜ وٓ هلقات ، بال جقارح وأدوات ،  ؿ مقشك تُِٔامً مىًٜٔ، ـ

ؾَد جٓؾ اخلٚفؼ ، إفف اخلِؼ حمدود  تًٚػ ظـ افهٍٚت، ؾّـ زظؿ أنّ و شٌحٕٚف

 .(3)اخلىٌٜ ضقيِٜ أخذٕٚ مْٓٚ مقوع احلٚجٜ و، ادًٌقد 

                                                           

ّْٔٚ وجف امتْٚظف : وهق فزوم دمّزء  ؾ(ؿقفف ظِٔف افًالم : )مل حيِ  (1) احلِقل ادّتْع : وؿد ب

 .وحتديد وحقايٜ ادحدود ، فِذات إحدّيٜ افًٌٔىٜ ؽر ادحدودة 

وإّٓ فزم ؿدم إصقل : إذ ٓ ؿديؿ بٚفذات شقاه ، ممتْع افقجقد بٚٓشتَالل مٚ ظداه ،   (2)

، ؿٌؾ اإلجيٚد  مل تًزب ظـ ظِؿ اهلل تًٚػوشٖٔيت ذم افٍهؾ إخر مزيد بٔٚن ذم أّن إصٔٚء 

 .وبًد اإلجيٚد 
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ظـ حمّد بـ أيب ظٌد ٕحق مٚ شٌؼ ،  روقان اهلل ظِٔف ، ورواه افُِْٔل

 ًٚ رؾًٚه إػ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم أّن أمر ادٗمْغ اهلل وحمّد بـ حئك مجًٔ

ظِٔف افًالم اشتْٓض افْٚس ذم حرب مًٚويٜ ذم ادرة افثٕٜٚٔ ، ؾِام حند افْٚس 

ًٚ ، ؾَٚل :  ؿٚم خىٌٔ

احلّد هلل افقاحد آحد افهّد ادتٍرد افذي ٓ مـ رء ـٚن ، وٓ مـ 

بون هبو من إصقوء درته( )= يف توحقد افصدوق : ؿؿدرٌة رء خِؼ مٚ ـٚن ، 

...، وٓ حد تيب فف ؾٔف إمثٚل، ، ؾًِٔٝ فف صٍٜ تْٚل  وبوكً إصقوء مـه

ّٜٔ ٕحق مٚ شٌؼ  .(1) وافٌَ
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 !!  إشـودًا ومتـوً  خطبي أمر ادممـغ جزم افؽؾقـي ب

 ٜحتك فَد ابتذهلٚ افًٚمّ ، وهذه اخلىٌٜ مـ منٓقرات خىٌف ظِٔف افًالم 

ؾِق اجتّع : ؾٓؿ مٚ ؾٔٓٚ و إذا تدبرهٚ، ـ ضِٛ ظِؿ افتقحٔد هل ـٚؾٜٔ دو، 

ظذ أن ئٌْقا افتقحٔد بّثؾ مٚ أتك ، فٔس ؾٔٓٚ فًٚن ٌٕل ، اإلٕسو أفًْٜ اجلـ

ٚس ـٔػ فقٓ إبٕٚتف ظِٔف افًالم مٚ ظِؿ افّْ و،  أمل مٚ ؿدروا ظِٔفو بف بٖيب

 .يًُِقن شٌٔؾ افتقحٔد

ؾٍْك  (، وٓ من رء خؾق مو ـون ٓ من رء ـون: )أٓ ترون إػ ؿقفف 

ـٔػ أوؿع ظذ مٚ أحدثف صٍٜ و،  مًْك احلدوث (ـونرء  ٓ من: )بَقفف 

ِّ  إنّ : ٍٕٔٚ فَقل مـ ؿٚل : ٓ مثٚل و آخساع بال أصؾو اخلِؼ ٓٚ إصٔٚء ـ

 ف ٓ حيدث صٔئًٚ فَقل افثْقيٜ افذيـ زظّقا إّٔ  إبىًٚٓ و،  بًوٓٚ مـ بًض، حمدثٜ 

 !!!.بٚحتذاء مثٚل  ٓ يدبر إّٓ و،  مـ أصؾ إّٓ 

مجٔع حجٟ  (خؾق مو ـونرء  ٓ من: )دؾع ظِٔف افًالم بَقفف ؾ

ٓ : أـثر مٚ يًتّد افثْقيٜ ذم حدوث افًٚمل أن يَقفقا  ٕنّ : صٌٓٓؿ و افثْقيٜ

 مـ: ؾَقهلؿ  .رء أو مـ ٓ ،رء  خيِق مـ أن يُقن اخلٚفؼ خِؼ إصٔٚء مـ

ًٚ  (نم:) ٕنّ : إحٚفٜ و مْٚؿوٜرء  ٓ مـ: ؿقهلؿ و،  خىٖرء  ،  تقجٛ صٔئ

 .تٍْٔف رء  ٓو

 ؾٖخرج أمر ادٗمْغ ظِٔف افًالم هذه افٍِيٜ ظذ أبِغ إفٍٚظ

ًٚ  إذ ـٕٚٝ (من: )ؾٍْك  (خؾق مو ـونرء  ٓ من: )أصحٓٚ ؾَٚل و  تقجٛ صٔئ

ًٚ  خمِقؿًٚ رء   إذ ـٚن ـؾ :ٍٕك افقءو فؼ ـام ٓ مـ أصؾ أحدثف اخلٚ،  حمدث

 .بٚحتذاء مثٚل  ؾال يُقن تدبر إّٓ ، ف خِؼ مـ أصؾ ؿديؿ إّٕ : ؿٚفٝ افثْقيٜ 
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ٓ حد ترضب فه ؾقه و،  فقسً فه صػي تـول: )ثؿ ؿقفف ظِٔف افًالم 

ؾٍْك ظِٔف افًالم أؿٚويؾ ادنٌٜٓ حغ  (دون صػوته َتبر افؾغوت ـّل ، إمثول 

،  آشتقاءو ويِٓؿ مـ افىقلؽر ذفؽ مـ أؿٚو،  افٌِقرةو صٌٓقه بٚفًٌُٜٔ

مل ، مل ترجع إػ إثٌٚت هٔئٜ و،  متك مٚ مل تًَد افَِقب مْف ظذ ـٍٜٔٔ: ؿقهلؿ و

 ًٚ   !!.ؾِؿ تثٌٝ صًًٕٚٚ ،  تًَؾ صٔئ

 أنّ و،  واحد بال ـٍٜٔٔشٌحٕٚف ف ؾٍن أمر ادٗمْغ ظِٔف افًالم إّٔ 

 .ٓ إحٚضٜو افَِقب تًرؾف بال تهقير

وٓ يـوفه ؽوص ، افذي ٓ يبؾغه بعد اهلؿم : )ؿقفف ظِٔف افًالم  ثؿّ 

( وٓ كعً ُمدود، وٓ أجل ممدود ، وتعوػ افذي فقس فه وؿً معدود ،  افػطن

مل يـل ظـفو و،  ؾقؼول هو ؾقفو ـوئن، مل حيؾل يف إصقوء : )ثؿ ؿقفف ظِٔف افًالم 

  (ؾقؼول هو مـفو بوئن

 ٕنّ : إجًٚم و اضصٍٜ إظر، ؾٍْك ظِٔف افًالم هبٚتغ افُِّتغ 

مـ صٍٜ إظراض افُقن ذم إجًٚم و،  ادٌٚيْٜو مـ صٍٜ إجًٚم افتٌٚظد

ادًٚؾٜ ثؿ ؿٚل ظِٔف  مٌٚيْٜ إجًٚم ظذ تراخلو،  بٚحلِقل ظذ ؽر ممٚشٜ

 أي هق ذم إصٔٚء بٚإلحٚضٜ:  (أتؼـفو صـعهو،  فؽن أحوط هبو ظؾؿه: ) افًالم

 .(1)(ظذ ؽر مالمسيو) افتدبرو
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 صوهد دو تؼدم

 روايي افسبقعي خلطبي أمر ادممـغ 

، ظـ أمحد بـ حمّد بـ خٚفد ، ظدة مـ أصحٚبْٚ ظـ  روى افُِْٔل 

ظـ ، ظـ ظّرو بـ ثٚبٝ ، ظّـ ذـره ، ؽره ، وظـ أمحد بـ افْي ، ظـ أبٔف 

خىٛ أمر : ظـ احلٚرث إظقر ؿٚل ، ظـ أيب إشحٚق افًًٌٔل ، ه رجؾ شاّم 

ومٚ ، ؾًجٛ افْٚس مـ حًـ صٍتف ، مْغ ظِٔف افًالم خىٌٜ بًد افًك ادٗ

 .ذـره مـ تًئؿ اهلل جؾ جالفف

 ؟!!.أومٚ حٍيتٓٚ : ؾَِٝ فِحٚرث : ؿٚل أبق إشحٚق 

 : ؾٖمالهٚ ظِْٔٚ مـ ـتٚبف. ؿٚل أبق إشحٚق : ؿد ـتٌتٓٚ احلٚرث : ؿٚل 

، يقم ذم صٖن  ّؾ ف ـّٕٕ : وٓ تَْيض ظجٚئٌف ، احلّد هلل افذي ٓ يّقت 

 .مـ إحداث بديع مل يُـ 

ًٚ ،  افذي مل يِد ؾُٔقن ذم افًز منٚرـًٚ  ومل ،  هٚفًُٚ  ومل يقفد ؾُٔقن مقروث

ومل تدرـف إبهٚر ؾُٔقن بًد إتَٚهلٚ ،  مٚثالً  تَع ظِٔف إوهٚم ؾتَدره صٌحًٚ 

 . حٚئالً 

 يًٌَف افذي مل، وٓ ٔخريتف حد وٓ ؽٚيٜ ، افذي فًٔٝ ذم أوفٔتف ّنٚيٜ 

،  وٓ يوصف بلين، وٓ يتًٚوره زيٚدة وٓ َٕهٚن ، ومل يتَدمف زمٚن ، وؿٝ 

 .  وٓ مؽون، وٓ بم 

مـ  رى يف خؾؼهبام يُ ،  وطفر يف افعؼول،  بطن من خػقوت إمورافذي 

 . ظالموت افتدبر
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بؾ وصٍتف ، وٓ بًٌض ، ؾِؿ تهٍف بحد ، افذي شئِٝ إٌٕٔٚء ظْف 

مـ ـٕٚٝ  ٕنّ : ٓ تًتىٔع ظَقل ادتٍُريـ جحده ، ٔف بآيٚتف ودفٝ ظِ، بًٍٚفف 

ؾال مدؾع ، هلـ  ومٚ ؾٔٓـ ومٚ بْٔٓـ وهق افهٕٚع، افًاموات وإرض ؾىرتف 

 .فَدرتف

افذي خِؼ خَِف فًٌٚدتف  .ؾال رء ـّثِف: افذي كلى من اخلؾق

 ؾًـ بْٜٔ هِؽ: وؿىع ظذرهؿ بٚحلجٟ، بام جًؾ ؾٔٓؿ ، وأؿدرهؿ ظذ ضٚظتف 

ًٚ  ،ف ٕجٚ مـ ٕجٚمـ هِؽ وبّّْ  ، اهلل وفف احلّد إنّ  ثؿّ  ومًٔداً  وهلل افٍوؾ مٌدئ

شٌحٕٚف  ؾَٚل، وختؿ أمر افدٕٔٚ وحمؾ أخرة بٚحلّد فًٍْف، اؾتتح احلّد فًٍْف

َٚدِغَ  :  ًَ ُد هللِاِ َربِّ اْف ّْ ْؿ بِٚحْلَؼِّ َوِؿَٔؾ احْلَ ُٓ َْْٔ   َوُؿيِضَ َب

 ،وادرتدي بٚجلالل بال متثٔؾ، ٚء بال دمًٔد احلّد هلل افالبس افُزي

وٓ ، (1) وادتعويل ظذ اخلؾق بال تبوظد مـفم، وادًتقي ظذ افًرش بٌر زوال 

ذل ، وٓ فف مثؾ ؾًٔرف بّثِف ،  فقس فه حد يـتفى إػ حده،  مالمسي مـه هلم

 وإَٚدت، وتقاوًٝ إصٔٚء فًيّتف ، وصٌر مـ تُز دوٕف ، مـ دمز ؽره 

ِّ ، فًِىٕٚف وظزتف  وؿكت دون بِقغ صٍتف ، ٝ ظـ إدراـف ضروف افًٔقن وـ

وٓ ، وأخر بًد ـؾ رء ، رء وٓ ؿٌؾ فف  إول ؿٌؾ ـّؾ ، أوهٚم اخلالئؼ 

وادشوهد جلؿقع إموـن بال اكتؼول ،  رء بوفؼفر فه افظوهر ظذ ـّل ، بًد فف 

هق افذي ذم افًامء إفف وذم إرض ،  وٓ َتسه حوشي،  ٓ تؾؿسه ٓمسي، (2) إفقفو

ِّ ، إفف وهق احلُٔؿ افًِٔؿ  ٓ بّثٚل ،  (3) ٓٚأتَـ مٚ أراد مـ خَِف مـ إصٌٚح ـ

                                                           

 .بْٔقٕٜ افهٍٜ : أي بْٔقٕٜ افذات افتّٚمٜ افًٌٔىٜ، مـ افذات افْٚؿهٜ ادخٚفىٜ فألظدام   (1)

 .ّٕن ظٚمل افذات إحدّيٜ ثٚبٝ ، ـام أووحْٚ  (2)

 .فْٚ ذم بٔٚن هذه افٍَرة ، رشٚفٜ خّٚصٜ ، ٓ تًًْٚ أن  (3)
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، ابتدأ مٚ أراد ابتداءه ، دخؾ ظِٔف ذم خِؼ مٚ خِؼ فديف  (1) وٓ فٌقب، شٌؼ إفٔف 

ذفؽ فًٔرؾقا ب: ظذ مٚ أراد مـ افثَِغ اجلـ واإلٕس ، وإٔنٖ مٚ أراد إٕنٚءه 

ِّ ، ومتُـ ؾٔٓؿ ضٚظتف ، ربقبٔتف  ظذ مجٔع ًٕامئف ، ٓٚ ٕحّده بجّٔع حمٚمده ـ

 ِّ وًٕتٌٍره ، وًٕقذ بف مـ شٔئٚت أظامفْٚ ، وًٕتٓديف دراصد أمقرٕٚ ، ٓٚ ـ

ظٌده ورشقفف  حمّداً  وٕنٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأنّ ، ٚ فِذٕقب افتل شٌَٝ مّْ 

 .(2)... بًثف

ًٚ ـٚن ؾّوٚمْٔف رضورّيٜ ، يَىع ؿِٝ : إشْٚده مٌٓؿ ، فف ص قاهد ، وأي

 افًَؾ هبٚ ، تَِٚه أصحٚبْٚ بٚفٌَقل .

ِّف : ٕٓىقائف ظذ ـثٍر ممّٚ ادظْٔٚه : ـٚفتدبر  ّٕام هدٕٚ اخلز ـ وافثٌقت وإ

 وؽر ذفؽ ، ؾًّض ظِٔف .، 

  

                                                           

(1)  ٜ َّ  .افٌِقب : افتًٛ وادن

ّٜٔ، ضٓران.141: 1ع ؽٍٚري( افُٚذم )ت: ظ  (2)  . بٚب جقامع افتقحٔد. افُتٛ اإلشالم
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 مو رواه أهل افسـّي يف هذا

 حديٌ أيب هريرة 

حدثْل زهر بـ حرب، هـ( ذم صحٔحف ؿٚل : 261أخرج مًِؿ )

حدثْٚ جرير، ظـ شٓٔؾ، ؿٚل: ـٚن أبق صٚفح يٖمرٕٚ، إذا أراد أحدٕٚ أن يْٚم، أن 

افِٓؿ رب افًاموات ورب إرض »يوىجع ظذ صَف إيّـ، ثؿ يَقل: 

رء، ؾٚفؼ احلٛ وافْقى، ومْزل افتقراة  ورب افًرش افًئؿ، ربْٚ ورب ـّؾ 

رء إٔٝ آخذ بْٚصٔتف، افِٓؿ إٔٝ  واإلٕجٔؾ وافٍرؿٚن، أظقذ بؽ مـ ذ ـؾ

وأكً افظوهر ؾؾقس ، إول ؾِٔس ؿٌِؽ رء، وإٔٝ أخر ؾِٔس بًدك رء

، اؿض ظْٚ افديـ، وأؽْْٚ مـ وأكً افبوضن ؾؾقس دوكك رء، ؾوؿك رء

 .(1)وـٚن يروي ذفؽ ظـ أيب هريرة، ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿش افٍَر

حدثْٚ ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ ٚل : هـ( ذم شْْف ؿ279ورواه افسمذي )

بف مثِف ،  ؿٚل: أخزٕٚ ظّرو بـ ظقن ؿٚل: أخزٕٚ خٚفد بـ ظٌد اهلل، ظـ شٓٔؾ

 .(2)وؿٚل : حًـ صحٔح 

( مٚ ذـرٕٚه أّن اهلل تًٚػ وأكً افبوضن ؾؾقس دوكك رءؿِٝ : يًْل : )

 مقجقد ذم ـّؾ رء ، ٓ بذاتف بؾ بَّٔقمٔتف وتدبره وإحٚضتف . 

  

                                                           

 . إحٔٚء افساث افًريب ، يروت.2713، رؿؿ: 2084: 4صحٔح مًِؿ   (1)

 دارافٌرب اإلشالمل، بروت. .3481، رؿؿ: 5:395شْـ افسمذي)ت:بنٚر ظّقاد(   (2)
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 ديٌ ؾوضؿي ظؾقفو افسالم ح

حدثْٚ أبق ـريٛ، ؿٚل: حدثْٚ أبق هـ( ؿٚل : 279أخرجف افسمذي )

أشٚمٜ، ظـ إظّش، ظـ أيب صٚفح، ظـ أيب هريرة، ؿٚل: جٚءت ؾٚضّٜ إػ 

، ؾَٚل هلٚ: ؿقيل: افِٓؿ رب افًّقات افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ تًٖفف خٚدمًٚ 

رء مْزل افتقراة واإلٕجٔؾ  افًٌع، ورب افًرش افًئؿ، ربْٚ ورب ـؾ

وافَرآن، ؾٚفؼ احلٛ وافْقى، أظقذ بؽ مـ ذ ـؾ رء إٔٝ آخذ بْٚصٔتف، 

وأكً افظوهر إٔٝ إول ؾِٔس ؿٌِؽ رء، وإٔٝ أخر ؾِٔس بًدك رء، 

، اؿض ظْل افديـ، وأؽْْل وأكً افبوضن ؾؾقس دوكك رء، ؾؾقس ؾوؿك رء

 . شمـ افٍَر

ـ ؽريٛ وهُذا روى بًض أصحٚب هذا حديٞ حًؿٚل افسمذي : 

 .(1) إظّش ظـ إظّش، ٕحق هذا

أخزين هالل بـ افًالء، ؿٚل: حدثْٚ  ورواه اإلمٚم افًْٚئل ؿٚل :

حًغ، ؿٚل: حدثْٚ زهر، ظـ شِٔامن، ظـ أيب صٚفح، ظـ أيب هريرة، ؿٚل: 

 . (2)مثِف أتٝ ؾٚضّٜ رشقل اهلل 

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح .

  

                                                           

 ب اإلشالمل، بروت.دارافٌر .3481، رؿؿ: 5:395شْـ افسمذي)ت:بنٚر ظّقاد(   (1)

 . افرشٚفٜ ، بروت .7622، رؿؿ: 127: 7شْـ افًْٚئل افُزى)ت: إرٕٗوط(    (2)
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 حديٌ ظوئشي 

ٔجري ذم ـتٚبف افؼيًٜ ، وـذا افًْٚئل ذم افُزى وافٍِظ فف : أخرج ا

أخزين حمّد بـ ؿدامٜ، ؿٚل: حدثْٚ جرير، ظـ مىرف، ظـ افنًٌل، ظـ 

ظٚئنٜ، ؿٚفٝ: ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ آخر مٚ يَقل حغ يْٚم 

 وهق واوع يده ظذ خده إيّـ وهق يرى إٔف مٔٝ ذم فِٔتف تِؽ: 

فًّقات افًٌع ورب افًرش افًئؿ، ربْٚ ورب ـؾ رء، مْزل رب ا»

افتقراة واإلٕجٔؾ وافٍرؿٚن، ؾٚفؼ احلٛ وافْقى، أظقذ بؽ مـ ـؾ رء إٔٝ 

آخذ بْٚصٔتف، افِٓؿ إٔٝ إول ؾِٔس ؿٌِؽ رء، وإٔٝ أخر ؾِٔس بًدك 

، اؿض وأكً افبوضن ؾؾقس دوكك رء، وأكً افظوهر ؾؾقس ؾوؿك رءرء، 

 .(1)شـ، وأؽْْل مـ افٍَرظْل افدي

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح .

 حديٌ افبوؿر ظؾقه افسالم

ؿٚل ابـ ظًٚـر : أخزٕٚ أبق افَٚشؿ احلًْٔل إٌٖٕٔٚ رصٖ ادَرئ إٌٖٕٔٚ 

احلًـ بـ إشامظٔؾ إٌٖٕٔٚ أمحد بـ مروان ثْٚ حمّد بـ مقشك بـ محٚد ثْٚ حمّد 

ذم ( )=افٌٚؿر ًغ بـ احلٚرث ظـ اددائْل ؿٚل بْٔام حمّد بـ ظع بـ احل

 ؟!!.ؾْٚء افًٌُٜ ؾ٘ذا أظرايب ؾَٚل فف هؾ رأيٝ اهلل حٔٞ ظٌدتف

مٚ ـْٝ ٕظٌد » :ثؿ رؾع رأشف إفٔف ؾَٚل ، ؾٖضرق وأضرق مـ ـٚن حقفف 

 .شصٔئٚ مل أره

  ؟!.ؾَٚل وـٔػ رأيتف

                                                           

 افرشٚفٜ ، بروت . 10557، رؿؿ: 290: 9شْـ افًْٚئل افُزى)ت: إرٕٗوط(   (1)
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وفُـ رأتف افَِقب ، مل تره إبهٚر بّنٚهدة افًٔٚن افٌٚؿر : ؿٚل 

، مًروف بٚٔيٚت ، وٓ يَٚس بٚفْٚس ، ٓ يدرك بٚحلقاس ، بحَٚئؼ اإليامن 

،  وبوكً إصقوء مـه،  ن من إصقوءوب، ٓ جيقز ذم ؿؤتف، مًْقت بٚفًالمٚت 

اهلل أظِؿ حٔٞ : ؾَٚل إظرايب  .هق ٓ إفٔف إّٓ ، ذفؽ اهلل  ، فقس ـؿثؾه رء

 .(1)جيًؾ رشٚٓتف  

ًٚ 333ي ادٚفُل )وأخرجف أمحد بـ مروان ، أبق بُر افديْقر هـ( أيو

ؿٚل : حدثْٚ حمّد بـ مقشك بـ محٚد )افزبري ، مـ أوظٜٔ افًِؿ ، صدوق( ، ٕٚ 

حمّد بـ احلٚرث )بـ حمّد افِٔثل ، ثَٜ صدوق( ، ظـ اددائْل )شالم بـ شِٔؿ 

 .(2)ظـ افٌٚؿر مثِف افتّّٔل، ؤًػ( : 

 حديٌ شؾم اخلّواص

هـ( ؿٚل : 333قري ادٚفُل )وأخرج أمحد بـ مروان ، أبق بُر افديْ

حدثْٚ أمحد، ٕٚ ظٌٔد بـ ذيؽ افٌزار، ٕٚ أبق صٚفح افٍراء: ؿٚل شِؿ اخلقاص: 

بْٔام ٕحـ ًٕر فِٜٔ ذم بالد افروم، وـْٝ أمق أمٚم افْٚس: ؾ٘ذا بغ يدي 

شٌحٚن »صخص، ؾِام وؿع بكي ظِٔف اؿنًر بدين هٌٜٔ فف، ؾًًّتف يَقل: 

شٌحٚن ذي احلجٛ  ،ذي افًزة واجلزوت شٌحٚن ،ذي ادِؽ وادُِقت

شٌحٚن خٚفؼ افًاموات وإرض ومٚ  ،شٌحٚن ذي افُزيٚء وافًيّٜ ،وافْقر

شٌحٚن مٌٔد  ،شٌحٚن مـ ٓ َتٍك ظِٔف خٚؾٜٔ ذم افًاموات وإرض ،ؾٔٓام

، شٌحٚن إبدي إزيل افذي خِؼ إصٔٚء  ،اخلِؼ ووارث إرض ومـ ظِٔٓٚ

  ششٌحٚن احلل افذي ٓ يّقت ، صقوء مـهوبوكً إ، ؾبون مـفو 

                                                           

 . دار افٍُر ، بروت. 282: 54تٚريخ مديْٜ دمنؼ   (1)

 .  دار ابـ حزم، بروت. 395: 5ِامن(  ادجٚفًٜ وجقاهر افًِؿ)ت: منٓقر ش  (2)
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ف اخلي صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ، ؾَٚل: صذ اهلل إّٔ  ؿٚل شِؿ: ؾخٔؾ إيلّ 

 ًٚ ، ؾام دظقت هبذا افدظٚء ذم ؽؿ وٓ ـربٜ ظذ اخلي. ؾْيرت: ؾِٔس أرى صٔئ

 .(1)ؾرج ظْل  إّٓ 

  

                                                           

 . دار ابـ حزم، بروت. 435: 3ادجٚفًٜ وجقاهر افًِؿ)ت: منٓقر شِامن(    (1)
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 تـبقه ٓزم !!

، ؾّنٓقر أهؾ ٌْٔقٕٜ اف ًٕٔد فِتٖـٔد أّن أهؾ افٌَِٜ ظذ ثالثٜ أؿقال ذم

افًْٜ وافنًٜٔ أّن اهلل تًٚػ بٚئـ ظـ إصٔٚء بْٔقٕٜ صٍٜ ، ّٕن ذاتف ادَّدشٜ ظغ 

افُامل ، وأّمٚ إصٔٚء ؾًغ افَْص ، واجتامظٓام ذم مُٚن حمٚل : ّٕن ادُٚن بام 

ًٚ ذم ـّؾ مُٚن ب٘حٚضتف ؾٓق مُٚن وحد وحتّٔز ،  ظغ افَْص ، فُّْف تًٚػ أيو

ّٕف ظغ افُامل ، ٓ يًزب ظـ ؾًِف رء . وتدبر ّٔتف ، ٕ ّٔقم  ه وؿ

ّٜٔ ؾَٚفقا : اهلل بذاتف ذم ـّؾ مُٚن .  هذا منٓقر أهؾ افٌَِٜ ، وصّذ اجلّٓ

ّٜ ـٚب ًّ ٌّٜٓ وادج تّٜٔٔ : ؾَٚفقا بٌْٔقٕٜ ادُٚن وافٍرجٜ وافًزفٜ  ــام ؿد صّذ ادن

  بام ٓ مزيد ظِٔف ؾٚحٍظ. وـالمهٚ بٚضؾ بٍْس افّْص، ٕٚهٔؽ ظـ ؽره ممّٚ مٙ

وأكً افظوهر )هـ( : 406ؿٚل ابـ ؾقرك حمّد بـ احلًـ إصٌٓٚين )

 ( :  وأكً افبوضن ؾؾقس دوكك رء، ؾؾقس ؾوؿك رء 

ف هذا اخلز يٌغ صحٜ مٚ ؿِْٚ ذم تٖويؾ وصػ اهلل ظز وجؾ إّٔ  أظِؿ أنّ 

مو ـون ؾوق رء  ـّل  وذفؽ أنّ :  ٓ ظذ معـى ادسوؾي وادسوحي، رء  ؾقق ـّؾ 

ـون دوكه ، ظذ هذا افقجف ، وافًِق ظِٔف ، وافتُّـ ؾٔف ،  ظذ معـى ادسوحي

ف فٔس دوٕف ؾِام أبٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إّٔ : وهق ظذ مٚ ظِٔف مـ ادُٚن ،  رء

ٓ ظذ مًْك افتُّغ وادًٚحٜ ، ف ؾقق ـؾ رء ظِّْٚ أن مًْك إّٔ ، رء 

 .(1) وادًٚؾٜ

ِّف منٓقرهؿ ا هق ؿقلؿِٝ : وهذ  .ـثٌر مـ أهؾ افًّْٜ ، فً

                                                           

 . ظٚمل افُتٛ ، بروت.394منُؾ احلديٞ وبٕٔٚف :   (1)
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وأكً افظوهر ): فهحٔح مًِؿ ذم ذحف هـ( 676)وؿٚل افْقوي 

ٚ مًْك افيٚهر مـ وأمّ  (وأكً افبوضن ؾؾقس دوكك رء، ؾؾقس ؾوؿك رء

 :ومْف،  افؼفر وافغؾبي وـامل افؼدرة: بًّْك ،  افظفورهق مـ : ؾَٔؾ ، أشامء اهلل 

افيٚهر بٚفدٓئؾ افَىًٜٔ وافٌٚضـ ٕجٛ ظـ : وؿٔؾ ، ن طٓر ؾالن ظذ ؾال

خَِف وؿٔؾ افًٚمل بٚخلٍٔٚت وأمٚ تًّٔتف شٌحٕٚف وتًٚػ بٚٔخر ؾَٚل اإلمٚم أبق 

بُر بـ افٌٚؿالين مًْٚه افٌٚؿك بهٍٚتف مـ افًِؿ وافَدرة وؽرمهٚ افتل ـٚن 

هؿ ظِٔٓٚ ذم إزل ويُقن ـذفؽ بًد مقت اخلالئؼ وذهٚب ظِقمٓؿ وؿدر

وحقاشٓؿ وتٍرق أجًٚمٓؿ ؾَٚل وتًَِٝ ادتزفٜ هبذا آشؿ ؾٚحتجقا بف 

 .(1)دذهٌٓؿ ذم ؾْٚء إجًٚم وذهٚهبٚ بٚفُِٜٔ ؿٚفقا ومًْٚه افٌٚؿل بًد ؾْٚء خَِف

                                                           

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. 36: 17ذح افْقوي   (1)



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 رابعافػصل اف

 فؾؽثرشبحوكه افواحد  تدبر
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 افتدبر وافؼّقومّقيإصؽول ظويص يف 

شًّٝ أبٚ : يب بهر ؿٚل أظـ ب٘شْٚد صحٔح مٚ أخرجف افُِْٔل مٙ 

وٓ  ، وافعؾم ذاتهجؾ ربْٚ و مل يزل اهلل ظز»: ظٌد اهلل ظِٔف افًالم يَقل 

وافؼدرة ذاته وٓ ، وافٌك ذاتف وٓ مٌك ، وافًّع ذاتف وٓ مًّقع ، (1)معؾوم

 ،وؿع افًِؿ مْف ظذ ادًِقم ، (2)وـون ادعؾوم، ؾِام أحدث إصٔٚء ،  مؼدور

 ش .وافَدرة ظذ ادَدور، وافٌك ظذ ادٌك ، وافًّع ظذ ادًّقع 

 ؟!!.ؾؾم يزل اهلل متحرـوً أبق بهر : ؿٚل 

 .(3)شاحلرـٜ صٍٜ حمدثٜ بٚفًٍؾ إنّ  ،تعوػ اهلل ظن ذفك»: ٚل ؿ

ّٜٔ : إذ ٓ بّد مـ  ّٜٔ اإلوٚؾ ٜ إصُٚل يَقل : افًِؿ مـ افهٍٚت احلََٔ ّّ ث

ؼ افًِ َّ  .( !!وٓ معؾوم، افعؾم ذاته ؿ ، وادًهقم يَقل : )مًِقم حتّك يتح

دهوجقابف مىقي ؾٔام  ًّ بَقهلؿ: بًٔط أشٚضغ احلُّٜ ادتًٚفٜٔ  ؿ

، أو : أو افُثرة ذم ظغ افقحدة(5)، أو : احتٚد افًِؿ وافًٚمل  (4)احلََٜٔ ـّؾ إصٔٚء 

 .ٜ: افتٍهٔؾ ذم ظغ اإلمجٚل : ؾُّؾ هذه افَقاظد دمري ذم ٍٕس افًٚؿٔ

                                                           

 وـذا افٍَرات افتٚفٜٔ . .ٚرجأي : وٓ مًِقم خمِقق مقجقد ذم اخل  (1)

ًٚ . وـٚن ذم ؿقفف ظِٔف افًالم :   (2) ش ـٚن ادًِقم»أي : خَِٝ إصٔٚء ، ووجدت خٚرج

ّّٚمٜ : أي : ُوِجَد وُخَِِؼ .  افت

ّٜٔ ، ضٓران. صٍٚت افذات. بٚب 107: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (3)  . دار افُتٛ اإلشالم

ٌٜ ذم افذات إحدّيٜ افًٌٔىٜ ؿٌؾ اخلِؼ  مقجزهٚ وافٍِظ يل: ادًِقم تٚرةً   (4) صقرٌة مرتًّ

واإلجيٚد ، وأخرى : بًد اخلِؼ واإلجيٚد ، وادٍْل ذم ـالم ادًهقم افثٚين ٓ إّول ، وتُثّر 

 .: إذ هق ظِؿ بٚفُثرة  ادًِقم ظذ ادًْك إّول ٓ يْٚذم بًٚضٜ افذات بّٖي وجف

 بٚفًٚمل ، ٓ يْٚذم أحدّيٜ افًٚمِل ، وٓ بًٚضٜ ذاتف . -مـ حٔٞ ـقٕف ظِامً -ؾٚحتٚد ادًِقم   (5)
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 إصؽوفّقي ربط احلودث بوفؼديم !!

افًِؿ  نّ ٘ؾ :حتََٔف ذم ؽٚيٜ افٌّقض وافدؿٜ:  ؿٚل صدر ادتٖهلغ 

مـ افهٍٚت احلََٜٔٔ افتل يِزمٓٚ آوٚؾٜ، وؿد ، وافَدرة وافًّع وافٌك 

ِّ إ نّ أظِّٝ  ؾُٔػ يتهقر  ..:وٚؾٜ افَٔقمٜٔػ اإلإٓٚ راجًٜ وٚؾٚتف تًٚػ ـ

 ،وشّع وبك وٓ مًّقع وٓ مٌك، ة وٓ مَدور وؿدر، ظِؿ وٓ مًِقم 

  !.وؿٔقم وٓ متَقم بف؟

ؾُٚر افًِامء أافتل حترت ؾٔٓٚ ،  وهذه بعقـفو مسلفي ربط احلودث بوفؼديم

 ..(1) مل يٖتقا ذم حتََٔٓٚ بقء يًتد بفو ،افْيٚر 

 ربط ادتغّر بوفثوبً!!إصؽوفّقي 

 (احلرـي صػي ُمدثي بوفػعل إنّ ): ؿقفف ظِٔف افًالم :  ؿٚل ادٚزٕدراين 

 أنّ ؿ افًٚئؾ تقهّ  نّ ٖؾُ، افتٌر وإٓتَٚل مـ حٚل إػ حٚل : ادراد بٚفتحرك  فًّؾ 

وهو ، ؼفو ومتعؾّ ، إذا ـوكً ظغ افذات ، افعؾم وافسؿع وافبك وافؼدرة 

ـون ،  ويتبدل من حول إػ حول يتغّر ،  ادعؾوم وادسؿوع وادبك وادؼدور

  .ي افذات يتغر بتغره من حول إػ حول أيضوً افعؾم يعـ

، متًَِٜ بٚفًٍؾ احلٚدث ، احلرـٜ صٍٜ حٚدثٜ  ؾٖجٚب ظِٔف افًالم بٖنّ 

ادْزهٜ ظـ ضريٚن ، أظْل افذات ادَدشٜ ، دون افٍٚظؾ ، وهق ادًِقم وأخقاتف 

  ..(2) اإلجيٚد واخلِؼ: وؿٔؾ: ادراد بٚفتحرك واحلرـٜ هْٚ .  افتٌر وإٓتَٚل

                                                           

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.210:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي(   (1)

 دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. .245: 3( ظع ظٚصقر ذح أصقل افُٚذم)ت:  (2)
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 َترير اإلصؽول ، وجوابه بنمجول!!

ـّٛ مـ أجزاء ،  اهلل تًٚػ ، واحٌد أحٌد ، بًٔط مـ ـّؾ جٜٓ : أي ؽر مر

ّٜٔ وافتحَؼ وٓ مَّدر بٚحلرـٜ وافزمٚن ، ، ادُٚن بحّد فٔس حمدودًا  ظغ افًٍِ

 ظغ افقجقد ادحض افكف افتٚم ..، ، مّْزه ظـ افَْٚئص وإظدام وافًٔٚن 

ؾُٔػ ٕتهّقر افتٌّر إمر ـذفؽ: وهق ـذفؽ رضورًة، ؾ٘ذا ـٚن 

لَّ َيْوٍم ُهَو يِف َصْلنٍ شٌحٕٚف=وتدبره وافتجدد واحلدوث وافتّكم ذم أؾًٚفف   ـُ

بداهٜ مرّد ـّؾ أؾًٚفف إػ ذاتف شٌحٕٚف ، إذ ٓ بد مـ رجقع مٚ بٚفٌر إػ مٚ 

ِّتف ، وٓزم ذفؽ افتٌّر ذم ذ فِحقادث ،  ٚ حمٌؾ أّّن واتف ، بٚفذات ، وادًِقل إػ ظ

 .ظذ بىالٕف  ظَاًل ، ٕٚهٔؽ ظـ إمجٚع إّمٜوهق ممتْع 

دوه مـ ؿقاظد ..ممّ  وجقابف : ؾٔام ضقاه أصحٚبْٚ أهؾ احلُّٜ  ًّ  ٚ ؿ

  ؿٚظدة : بًٔط احلََٜٔ ـّؾ إصٔٚء .ـَقهلؿ افؼيػ ذم 

  .ذم ظغ اإلمجٚل : افتٍهٔؾ  أو ؿقهلؿ 

 .ذم ظغ افقحدة ُثرة : افأو ؿقهلؿ 

  ربط احلٚدث ادتٌّر ، بٚفَديؿ افثٚبٝ .: مًٖفٜذم  أو ؿقهلؿ 

 ًِؿ. : بٚحتٚد افًٚمل وافأو ؿقهلؿ 

أو ؿٚظدة : احتٚد افقجقد : إذ افقجقد احلّؼ ادحض واحد، ٓ ثٚين فف ، 

ٜ ومٚ ظداه ؾيٌؾ فف  ًّ ّٜٔ أص ِنّس افقاحدة ، فافنّس ادتُثّرة وتٌع ، ـتًٌ

ٜ افنّس ٓ تْٚذم وحدة افنّسؾُثرة أ ًّ  .ص

أظاله  غافًقيه غؾٚفٌرض مـ هذه افَقاظد افؼيٍٜ ، دؾع اإلصُٚف

 ذم ؿقفف :  ضقاه صدر ادتٖهلغ ، هذه افَقاظد ، ومقجز  ٚوؽرمه
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،  مرتبي ذاتهإوػ :  ربع مراتٛ:أصٔٚء ظذ تًٚػ بٕٚ ظؾؿه نّ أاظِؿ و

وؿد بًط مْف، أافذي ٓ ،  مجويل افبسقطوهو افعؾم آ، حديٜ وٍٕس هقيتف إ

 .....  ٓ ـثرة ؾقهمـ حٔٞ ،  صقوءإ ذاته تعوػ ـّل  نّ أػ إذكو أ

بام هو ظؾم ،  وجود إصقوءوـذا مٚ ضقاه مال هٚدي افًٌزواري ؿٚل : 

 ... . ٓ تؽّثر ؾقه،  إهلي

ة ، افقحد ؿِٝ : ؾٚدَهقد بًٌٔط احلََٜٔ ـّؾ إصٔٚء ، وافُثرة ذم ظغ

، وافتٍهٔؾ ذم ظغ اإلمجٚل ، هق : وجقد إصٔٚء ذم مرتٌٜ ٚفًٚمل افًِؿ بواحتٚد 

ًٚ ظـ  ًٚ جمّردًا ظـ اإلمُٚن ، مّْزه ّٔ ٜ اخلٚرج ، وافذات وجقدًا ظِّ ًّ حدود خ

وهذا مٚ وهذا ٓ يْٚذم وحدة افذات افًٚدٜ بّٖي حٚل مـ إحقال ، ، إظٔٚن

 .أتٜٔ . مأهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالٕهقص  ضقتف

ّٜٔ هيٚن تٌّر احلٚدث ودمدده إػ ذات افَديؿ ، ؾّدؾقظٜ  وأّمٚ إصُٚف

ٌٝ افذات إحدّيٜ ظٚمل بٚٓمتْٚع : دٚ ذـرٕٚه مـ بْٔقٕٜ افهٍٜ وافذات : إذ  ، ثٚب

 حمٔط بٚفتٌّر وافتجّدد وافزمٚن وادُٚن ، ؽر داخؾ ؾٔف ..، 

وجقابف ب٘مجٚل  ثٚبٝ؟!!فُـ يٌَك افًٗال : ـٔػ صدر ادتٌّر ظـ اف

ّٜٔ وافتحَؼ  وإجيٚز : صدر ظـ ذات ظٚدٜ بٚفتٌّر ، وهذا افًِؿ ظغ افًٍِ

 ّٜٔ ، مٌدؤهٚ افذات إحدّيٜ ، ؾًٚمل افًرش ، ثؿ واإلجيٚد ، فُـ فف مراتٛ ضقف

أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ ، ثؿ ظٚمل افدٕٔٚ : ـام ورد ذم أخٌٚر ظٚمل افَِؿ ، ثؿ ظٚمل افِقح 

 ك بًوٓٚ ـٚٔيت :هٚ: ..افًالم

  



 
 
 
 
 
 

 

 250       ......................................................... تدبر افواحد شبحوكه فؾؽثر: رابع افػصل اف

 معتز أيب بصر

 ؿبل اإلكشوء اهلل مل يؽن خؾّوًا من إصقوء

ظـ أمحد بـ حمّد بـ ، حمّد بـ حئك يدّل ظِٔف مٚ أخرجف افُِْٔل ظـ 

، (1)ظـ ظع بـ أيب محزة ، ظـ افَٚشؿ بـ حمّد ، ظـ احلًغ بـ شًٔد ، ظًٔك 

أخزين ظـ : فًالم ؾَٚل فف جٚء رجؾ إػ أيب جًٍر ظِٔف ا: ظـ أيب بهر ؿٚل 

  ؟!.ربؽ متك ـٚن

ريب  إنّ  ..: متك ـٚن، ام يَٚل فقء مل يُـ ويِؽ إّٕ »ظِٔف افًالم : ؾَٚل 

ٓ ـٚن فُقٕف و،  مل يُـ فف ـٚنو،  بال ـٔػ،  مل يزل حًٔٚ و تًٚػ ـٚنو تٌٚرك

ٕٚف ٓ ابتدع دُو،  ٓ ـٚن ظذ رءو،  ٓ ـٚن ذم رءو،  ٓ ـٚن فف أيـو،  ـٔػ

 ًٚ ًٚ  ٓ ـٚن ؤًًٍٚ و،  ٓ ؿقي بًد مٚ ـقن إصٔٚءو،  مُٕٚ ٓ و،  ؿٌؾ أن يُقن صٔئ

ًٚ  ـٚن مًتقحنًٚ  من  وٓ ـون خؾواً ،  مذـقراً  ٓ ينٌف صٔئًٚ و،  ؿٌؾ أن يٌتدع صٔئ

ًٚ ،  بعد ذهوبه وٓ يؽون مـه خؾواً ،  ك ؿبل إكشوئهؾْ ادُ   . (2) ...بال حٔٚة مل يزل حٔ

، رجٚفف ثَٚت، إّٓ  إطٓرصحٔح ظذ مقّثؼ ، بؾ  ؿِٝ : إشْٚده مًتز

أّمٚ و ، وهق ثَٜ صحٔح احلديٞ أّيٚم اشتَٚمتف .افٌىٚئْل ظع بـ أيب محزة 

افَٚشؿ بـ حمّد اجلقهري ، ؾّختِػ ؾٔف ، وثَف افًٌض ، وجٓؾ حٚفف آخرون 

، فُّْف مـ أصحٚب افُتٛ ومنٚيخ اإلجٚزة ، ٕٚهٔؽ ظـ روايٜ ابـ أيب ظّر 

ًٚ قان ظْف ، ومهٚ ٓ يرويٚن إّٓ ظـ ثَٜ وصٍ  .، مل يرد ؾٔف ضًـ إّٓ ـقٕف واؿٍٔ

                                                           

مهٚ ثَٜ : وافٌىٚئْل روى هذا ، ؾٔام هق مردد بغ افٌىٚئْل وافثاميل ، وإّول أطٓر ، وـال  (1)

 .واوح ، أّيٚم اشتَٚمتف ؿٌؾ أن يٍتتـ ويرتد 

ّٜٔ، ضٓران.89: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (2)  . دار افُتٛ اإلشالم
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ظـ حمّد ، حمّد بـ ظع بـ مًّر ظـ ، فف صٚهد أخرجف افُِْٔل و

ظـ ، ظـ ظّرو إوزاظل ، ؿٚل حدثْٚ ظٌد اهلل بـ أيقب إصًري ، بـ ظع 

أمر ادٗمْغ  أنّ  ظـ أيب اهلٔثؿ بـ افتٔٓٚن، ظـ شِّٜ بـ ـٓٔؾ ، ظّرو بـ صّر 

 : ؾؼول  ظِٔف افًالم خىٛ افْٚس بٚدديْٜ

ًٚ ، احلّد هلل افذي ٓ إفف إٓ هق » وٓ ، ومل يُـ فف ـٚن ، بال ـٔػ  ـٚن حٔ

وٓ ، وٓ ـٚن ظذ رء ، وٓ ـٚن ذم رء ، وٓ ـٚن فف أيـ ، ٕف ـٔػ ٚـٚن فُ

ًٚ ،  ابتدع فُٕٚف مًُٕٚٚ  ؿٌؾ أن يُقن  ن ؤًًٍٚ وٓ ـٚ،  وٓ ؿقي بًد مٚ ـقن صٔئ

ًٚ  وٓ ـٚن مًتقحنًٚ ، صٔئٚ  ًٚ  ،ؿٌؾ أن يٌتدع صٔئ  وٓ ـون خؾواً ،  وٓ ينٌف صٔئ

ًٚ  ـٚن إهلًٚ ، مْف بًد ذهٚبف  وٓ يُقن خِقاً ، ظن ادؾك ؿبل إكشوئه  ، بال حٔٚة  حٔ

 .  (1) ...بًد إٕنٚئف فُِقن ومٚفًُٚ ،  صقئوً  ىءؿبل أن يـش وموفؽوً 

أصحٚبْٚ بٚفٌَقل ، ؽر واحد مـ تَِٚه مًتز ،  ؿقّي ؿِٝ : إشْٚده 

، ظذ افتٍهٔؾ ومًْٚه ذم اجلِّٜ رضوري ، فُـ تٍٚوتٝ ـِامت أصحٚبْٚ ؾٔف 

 .، ظذ ؿقفغ مٚ هق طٚهر ومٚ هق أطٓربغ 

َٕٚ َقفف تًٚػ : ، بؾ أصقٌل : ـوهلذا أصٌؾ ؿرآيّن  ٓا ِظَْْد  إِ
ٍ
ء ـْ َرْ َوإِْن ِم

 َْ ُٕ ُِقمٍ َخَزاِئُُْف َوَمٚ  ًْ َدٍر َم ََ ٓا بِ ُفُف إِ   .(2)زِّ

َٓ ُيقِؿُْقَن )وؿقفف تًٚػ :  َْرَض َبْؾ  ْٕ اَمَواِت َوا ًا قا اف َُ َِ ( َأْم 36َأْم َخ

ْٔىُِرونَ  ـُ َربَِّؽ َأْم ُهُؿ ادَُْه  وؽر ذفؽ . .(3)ِظَْْدُهْؿ َخَزاِئ

  

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.31:  8افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

 .21احلجر :   (2)

 .37افىقر :   (3)
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 يف بقون احلديٌٕصحوبـو  ؿوٓن

 .ؿبل اخلؾق ظؾاًم جمّردًا وء ٕصقوجود اافؼول إّول : 

 ، ٓ تُثّر ؾٔف.بام هو ظؾم إهلي،  وجود إصقوء ؿٚل ادال افًٌزواري:

إذ : افَقفغأطٓر  -افهحٚح ادتقاترة أتٜٔبؤّّٜ –ذا افَقل ه

ِٔف ظ، أو ـام ؿٚل ادًهقم  ؿبل أن ختؾقـّل إصقوء أّن  ٌٕص سيٌح احلديٞ 

افذات ـٕٚٝ مقجقدًة ذم مرتٌٜ ، ك ؿبل اإلكشوءادؾمل يؽن خؾوًا من : افًالم 

 ، ّٜٔ ًٚ ظـ افَْٚئص واحلدود اإلهل ًٚ جمّردًا ، مّْزه ّٔ ٓ ،  وإظداموجقدًا ظِّ

 ًٚ ّٔ ًٚ وجقدًا ظْٔ ّٔ ًٚ بٚحلخٚرج  . دود وافَْٚئص وإظداممنقب

وٓ خيٍك أّن احتٚد إصٔٚء افُثرة ، بقصٍٓٚ ظِاًم جمّردًا ، مع ذات افًٚمل 

 بٕٔٚف ..، ٓ يْٚذم بًٚضٜ افذات بّٖي وجف ،  هبٚ

 ـٚٔيت :هل صًقدًا إٔحٌٚء مـ افقجقد: ، ُّؾ مٚ خِؼ اهلل فّ ألصٔٚء وف

 وهق ظٚمل افدٕٔٚ اهلٚفؽ. إّول : افوجود احلّز اخلسقس .

: ، وهق أذف مـ شٚبَف ، أو ادؼداري، أو ادؾؽويتافثوين : افوجود ادثويل

 .، وإجًٚم اهلٚفُٜ ًٚد افٍٕٜٚٔ فتْزهف ظـ ظٚمل إب

ّٜٔ افثوفٌ : افوجود افعؼع . ّٜٔ وؾًِ  .وهق أذف مـ شٚبَف وأصّد ؿدش

 .فألصقوءاإلهلي افعؾؿي  افرابع : افوجود

هلٚ وجقد  إصٔٚء ادخِقؿٜ، وافتل شتخِؼ، ـّؾ ٓ ريٛ وٓ اتٔٚب أّن 

ّٜٔ: جمّرد ظِّل  وهذا  .ت، وهق ممتْعوإّٓ فزم َٕص افذاذم مرتٌٜ افذات اإلهل

وبجِّٜ مقجزة: هق ظغ  : أي ظغ افذات. ظغ احلٔٚةوهق ظغ افَدرة، افًِؿ 

ّٜٔ افكؾٜ، وبًٌٚرة ثٚفثٜ: ظغ افاف ّٜٔقجقد ادحض واإلٕ ؼ وافًٍِ َّ ٖيت توش،  تح

 ..ًٚ ريٌؿهلذا  ٜادٌّْٔادتقاترة قص افّْه
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 !!مـوؿشي افؼول افثوين 

،  ك ؿبل إكشوئهؾْ من ادُ  وٓ ـون خؾواً )ًالم : ؿقفف ظِٔف اف افؼول افثوين :

، ٚفًِىْٜ بظذ خِؼ إصٔٚء ول بٚفَدرة مٗوّ  (بعد ذهوبه وٓ يؽون مـه خؾواً 

ؿٌؾ اخلِؼ أي : ، واإلجيٚد تًٚػ مْذ إزل ؿٚدٌر ظذ اخلِؼ شٌحٕٚف وأي أّن اهلل 

 .اإلجيٚد وبًدمهٚ 

حدثْٚ حمّد بـ : أخرجف افهدوق ؿٚل إٔػ ينٓد فف أّن احلديٞ 

احلًـ بـ أمحد بـ افقفٔد رمحف اهلل، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ حئك افًىٚر، ؿٚل: 

حدثْٚ حئك بـ  حدثْٚ احلًغ بـ احلًـ بـ أبٚن، ظـ حمّد بـ أورمٜ، ؿٚل:

ظـ ظٌد اهلل بـ افهٚمٝ، ظـ ظٌد إظذ، ظـ افًٌد افهٚفح مقشك بـ ، حئك 

من افؼدرة ظذ ادؾك ؿبل إكشوئه،   ـون خؾواً وٓ»...جًٍر ظِٔٓام افًالم، ؿٚل: 

ًٚ  ، ـٚن ظز وجؾ إهلًٚ من افؼدرة بعد ذهوبه وٓ يؽون خؾواً  بال حٔٚة حٚدثٜ،  حٔ

 . (1) ش...بعد إكشوئه وموفؽوً ،  صقئوً  ىءؿبل أن يـش فؽوً وم

ؤًػ ٓ ، وخٚفػ ؾٔف ، ام تٍّرد بف ابـ أرومٜ ؾ، ؿِٝ : إشْٚده ؤًػ 

افُِْٔل رواه  ٕٚهٔؽ ظـ أنّ  . حمّد بـ احلًـ بـ افقفٔد يًتّد بف ، ؿٚفف 

رواه مـ ، بؾ افهدوق ًٍٕف افذي صدرٕٚ بف افًْقانٍِظ ٚفبىريَغ ب

ّٕف مـ خىٖ افًْٚخ  ًٚ أ  .ضريؼ آخر ـام رواه افُِْٔل ، وادحتّؾ ؿقّي

ؿقفف ظِٔف افًالم : ، ظدا افهحٚح أتٜٔ، ظذ اخلىٖ  ائـافَرمـ و

( وهق طٚهٌر سيٌح ذم وجقد ادِؽ ؿٌؾ اإلٕنٚء ، صقئوً  ىءن يـشؿبل أ فؽوً وم)

ًٚ جمّردًا.. ّٔ  ، وافتٖويؾ ؽر مٌَقل : فًدم افيورة إفٔف ..فُـ وجقدًا ظِّ

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .141افىٓراين( : افتقحٔد )ت: هٚصؿ   (1)
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ب٘شْٚد صحٔح ، ظـ أيب احلًـ افروٚ  يدّل ظِٔف مٚ رواه افُِْٔل 

ـعؾؿه بوٕصقوء  ،ؿبل أن خيؾق إصقوء،  بوٕصقوء ظودوً  مل يزل اهلل»ظِٔف افًالم : 

 وشٖٔيت َترجيف .ش بعد مو خؾق إصقوء

ِّّْٚ افهدور ، ؾال مْٚؾٚة : ؾٚفَدرة ذم مرتٌٜ افذات إحدّيٜ : أي  وفق ش

ؿٌؾ خِؼ إصٔٚء وإجيٚدهٚ، هل ظغ افًِؿ اإلهلل بٕٚصٔٚء ؿٌؾ إجيٚدهٚ ، 

 رضورة أّن افًِؿ ذم مرتٌٜ افذات ظغ افَدرة ، وافَدرة ظغ افذات .

ادِؽ  (من ادؾك ؿبل إكشوئه وٓ ـون خؾواً : ) ؿٚل صٚحٛ افٌحٚر 

فٌْٚه  :شِىْتف تًٚػ فٔس بخِؼ آصٔٚء...، افًِىْٜ وادٚفُٜٔ وافًيّٜ بًّْك

ظْٓٚ، بؾ بَدرتف ظذ خَِٓٚ وخِؼ أوًٚؾٓٚ، وهك ٓ تٍْؽ ظْف تًٚػ، وؾٔف رد 

 .(1) طٚهرة  ظذ افَٚئِغ بٚفَدم، ودٓفٜ هذه افٍَرات ظذ احلدوث

 . (2)افًِىْٜ (من ادؾك ؿبل إكشوئه  وٓ يؽون خؾواً وؿٚل ادٚزٕدراين : )

ًٚ مـ رضورّيٚت  -ذم ًٍٕف–وٓ خيٍك مٚ ؾٔف : ؾٓذا وإن ـٚن  َّ ح

ّٕف خالف  من ادؾك ؿبل  وٓ ـون خؾواً ): احلديٞ ؾّْص : يٚهر افإديٚن، إّٓ أ

: مل يُـ خِقًا مـ إصٔٚء، ؿٌؾ خَِٓٚ أّن اهلل تًٚػمٌِٔح سيٌح ؾهٌٔح  (إكشوئه

ّٕام دظٚ بًض أصحٚبْٚ فِتٖويؾ، إصُٚفّٜٔ ؿدم إصٔٚء، وٓ وإجيٚدهٚ  ، وإ

ًٚ: إذ ادَهقد بقجقد إصٔٚء ذم مرتٌٜ افذات، افًِؿ هبٚ.. ّٔ ّٜٔ ذم ادَٚم ّنٚئ  إصُٚف

 ،ٜذم مرتٌٜ ذاتف ادَّدش ،إصٔٚءُثرة ٕتًٚئؾ : هؾ ظِؿ اهلل تًٚػ بفُـ 

 يْٚذم وحدة افذات وبًٚضتٓٚ ؟!!

                                                           

 .242: 28بحٚر إٕقار   (1)

 دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. .116: 3( ظع ظٚصقر ذح أصقل افُٚذم)ت:  (2)
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أمجع احلُامء وإٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افًالم ، أّن اهلل ظٚمل بام ـٚن مـ إصٔٚء ، 

 ومٚ يُقن مْٓٚ ، ومٚ فق ـٚن ـٔػ شُٔقن ، وهذا افًِؿ بًٔط ، ٓ ـثرة ؾٔف.

ًٚ  وجقداً  -مثالً – فإلكسون:  ؿٚل افهدر افنرازي  ـقجقد :  ظرؤ

وهق ، وفف وجقد جقهري ضًٌٔل ، تهقر افٍْس هلٚ  مٚهٔتف ذم افذهـ ظْد

وجقد جقهري ًٍٕٚين مع أظوٚء ًٍٕٕٜٚٔ ـام ذم ظٚمل  وفف أيوًٚ ، طٚهر 

 وفه أيضوً ، وؿد أووحْٚ شٌِٔف ، وفف وجقد ظَع ـام أثٌتف أؾالضـ  ...، أخرة

 .(1)وـذا ؽره من احلؼوئق ،تًٚػ وهو مو يف ظؾم اهلل،  وجود إهلي

ؽر ،  (2)ذفأظذ وأصٔٚء ظذ وجف إ ذاتف تًٚػ ـّؾ :   أيوًٚ ؿٚل و

ظدام إّٕام ادًِقب ظْف تًٚػ افَْٚئص وإمـ افقجقد وـامفف، و ءؾٚؿد فق

وٓ يؽون ،  كشوئهإك ؿبل ؾْ من ادُ  ـون خؾواً ٓ و)وهق ادراد بَقفف: ، وافؼور 

حٚديٞ ـر ذم بًض إافذي ذوٓ مْٚؾٚة بغ هذا افُالم و (بعد ذهوبه مـه خؾواً 

 أنّ ذٕٚ إفٔف مـ أدٚ ؿد  (وخؾؼه خؾو مـه، خؾو من خؾؼه ): ذاتف  نّ أافًٚبَٜ مـ 

ام يتًغ ادخِقق ظـ اخلٚفؼ بامهٔٚهتٚ افٍٚؿرة ّٕ إو، ظدام مًِقبٜ افَْٚئص وإ

 .  (3)افْٚؿهٜ افقجقدات، افذوات

ٚ ذـره أهؾ ظغ م،  افنرازي  ادالّ مٚ ذـره و، ؿِٝ : ؾام ذـرٕٚه  

 ..بًوٓٚافْهقص ادتقاترة ..: هٚك افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم خالل 

  

                                                           

(1)   ّٜٔ  . 1981. دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. افىًٌٜ افثٚفثٜ: 286: 6إشٍٚر افًَِ

احلََٜٔ ، ـّؾ إصٔٚء بْحق أذف ، ؾٚفْحق إذف مـ إصٔٚء  هذه هل ؿٚظدة بًٔط  (2)

ًٜ ظـ ـّؾ َٕٚئص ظٚمل اإلمُٚن. ، ـام بّغ هق   : وجقدهٚ افًِّل ذم مرتٌٜ افًٚمل ، مّْزه

  وهذا هق مًْك احّتٚد افًٚمل وافًِؿ : وهق ٓ يْٚذم افًٌٚضٜ وٓ افقحدة .

 مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.. 89:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي(   (3)
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 صحقح أّيوب بن كوح

 اهلل ظومل بوٕصقوء ؿبل خؾق إصقوء

ًٚ  وجقداً  مثالً  فإلكسونذـره صدر ادتٖهلغ بَقفف : افذي ادًْك  ...، ظرؤ

وفف  ، ...وجقد جقهري ًٍٕٚين وفف أيوًٚ ، ...وفف وجقد جقهري ضًٌٔل

وـذا ؽره من ، تًٚػ  وهو مو يف ظؾم اهلل، وجود إهلي وفه أيضوً ، ...وجقد ظَع

 ... . وشٖٔيت بٕٔٚف وَترجيف.احلؼوئق

بام هو ،  وجود إصقوءمال هٚدي افًٌزواري بَقفف : وـذا افذي ذـره 

 ... . ٓ تُثّر ؾٔف،  ظؾم إهلي

هذه ًقق مـ ٕوحيًـ أن ، ذم أخٌٚر أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم  متقاترٌ 

 ـٚٔيت .. ادتقاوًٜ ، إخٌٚر افثٚبتٜ افُثرة ، مٚ يًّد خأل هذه افدراشٜ 

ظـ حمّد ، ظـ شًد بـ ظٌد اهلل ، حمّد بـ حئك ظـ  روى افُِْٔل 

ف ـتٛ إػ أيب احلًـ ظِٔف افًالم يًٖفف ظـ ظـ أيقب بـ ٕقح إّٔ ، بـ ظًٔك 

أو مل يًِؿ ذفؽ ، ّنٚ إصٔٚء وـقّ  َؼ َِ َخ  أـٚن يًِؿ إصٔٚء ؿٌؾ أنْ : اهلل ظز وجؾ 

ومٚ ـقن ظْد ، ؾًِؿ مٚ خِؼ ظْد مٚ خِؼ : حتك خَِٓٚ وأراد خَِٓٚ وتُقيْٓٚ 

 ؟!!!.مٚ ـقن 

ؿبل أن خيؾق ،  بوٕصقوء ظودوً  مل يزل اهلل»: بخىف ظِٔف افًالم ؾقؿع 

 .(1)شـعؾؿه بوٕصقوء بعد مو خؾق إصقوء ،إصقوء

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح .

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.صٍٚت افذات. بٚب 107: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (1)  . دار افُتٛ اإلشالم
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: أو  .افًٚمل بٚفًِؿ احّتٚد بًٔط احلََٜٔ . و: ؾَّهقد احلُامء بَٚظدة 

وحتك احتٚد افقجقد ،  . قحدةذم ظغ اف افُثرة: أو  .افتٍهٔؾ ذم ظغ اإلمجٚل

: ظِؿ اهلل تًٚػ ؽر هق ِٔس ؾهق ظغ ادىقي ذم حديٞ افروٚ ظِٔف افًالم ، 

 ة ، ٓ يْٚذم أحدّيتف وٓ واحدّيتف..بُثرة إصٔٚء ، ذم مرتٌٜ ذاتف ، وافًِؿ بٚفُثر

ًٍِّٜٔ افظغ هق وبًٔط ، ، واحلدوث افًِؿ بٚفُثرة وافتجدد وافتٌّر إذ 

ّٕف دمّدٌد ذم افًِؿ  ؼ ، ٓ أ َّ  ، ؾٚحٍظ .ؾٔف أو حدوث أو تٌّر وافتح

ؾٓق ، افًْٚئل  افعؾمٚ مّ أؿٚل مال هٚدي افًٌزواري روقان اهلل ظِٔف : 

 ـّل ،  افبسقط احلؼقؼي،  افوجود افشديد إـقدذفؽ جٚمًٜٔ : ظذ افتحَٔؼ 

حُامء آشالم  حتك، وظذ مذهٛ ـثر مـ احلُامء ...، بـحو أظذ افوجودات

شٚبَٜ ظذ ، صقر مرتًّٜ ذم افذات : ؾٚفًِؿ افًْٚئل ، ـٚفنٔخغ وؽرمهٚ : 

 .(1)فوجود ادعؾوم مـشلٌ  ، وتؽون ؾعؾقيٌ ، ْٚت ئوافُٚ ظٚتدَ ٌْ ادُ  ـّؾ 

ٜ ٕير ؾٔام ئًْف مـ افًْٚئل ، وشٖٔيت ؿِ ّّ ٝ : ـالمف افؼيػ تٚم ، فُـ ث

ًٚ ـٚن ؾام ذـره   ؾٔام خيّص ادَٚم تٚم . افتٌْٔف مع افًٍحٜ ، وأي

  

                                                           

 . مُتٌٜ بهريت ، ؿؿ .284:  2ذح إشامء احلًْك   (1)
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 صحقح ُمؿد بن مسؾم

 شـعؾؿه به بعد ـوكه، ظؾؿه به ؿبل ـوكه »

أيب رمحف اهلل ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ ؿٚل : حدثْٚ  افهدوق  فأخرج

فًىٚر، ظـ حمّد بـ احلًغ بـ أيب اخلىٚب، ظـ ابـ أيب ظّر، ظـ حئك ا

هنٚم بـ شٚمل، ظـ حمّد بـ مًِؿ، ظـ أيب جًٍر ظِٔف افًالم، ؿٚل: شًّتف 

، ؾعؾؿه به ؿبل ـوكه  ، نبام ـوّ  ومل يزل ظودوً ؽره،  ءَ ـٚن اهلل وٓ ر»يَقل: 

 .(1) ش ـعؾؿه به بعد ـوكه

، شقى  بف مثِف ظـ حمّد بـ احلًغ، ٔك حمّد بـ حيظـ ورواه افُِْٔل 

 .(2)شبام يُقن» : 

ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، ذم أظذ درجٚت افهّحٜ ، رواتف أجِٜ افىٚئٍٜ ، 

 وجٓٚبذة افٍرؿٜ ، ينٓد فف افًَؾ افَىًل، وهق ذم أّي حٚل ، رضورّي ظْدٕٚ.

حدثْٚ أمحد بـ حمّد بـ حئك افًىٚر رمحف اهلل، ظـ وؿٚل افهدوق : 

ظـ أمحد بـ حمّد، ظـ احلًغ بـ شًٔد، ظـ افَٚشؿ بـ حمّد، ظـ ظٌد  أبٔف،

افهّد بـ بنر، ظـ ؾؤؾ ابـ شُرة، ؿٚل: ؿِٝ ٕيب جًٍر ظِٔف افًالم: 

هؾ ـٚن اهلل جؾ ذـره يًِؿ ؿٌؾ أن خيِؼ ، رأيٝ أن تًِّْل  جًِٝ ؾداك إنّ 

تٌٚرك ؾَد اختِػ مقافٔؽ، ؾَٚل بًوٓؿ: ؿد ـٚن يًِؿ  !ف وحده؟اخلِؼ إّٔ 

ًٚ وتًٚػ إّٔ  : ام مًْك يًِؿ إّٕ  :ؿٚل بًوٓؿو .مـ خَِف ف وحده ؿٌؾ أن خيِؼ صٔئ

 .ؿٌؾ ؾًؾ إصٔٚء، ف ٓ ؽره ؾٓق افٔقم يًِؿ إّٔ : يًٍؾ

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .145افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)

ّٜٔ، ضٓران.صٍٚت افذاتبٚب . 107: 1افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (2)  . دار افُتٛ اإلشالم
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ؾَد أثٌتْٚ مًف ؽره ذم ، ف ٓ ؽره بّٖٕ  ف مل يزل ظٚدًٚ أثٌتْٚ إّٔ  وؿٚفقا: إنْ 

َٝ  أزفٔتف، ؾ٘نْ    !!!.وه إػ ؽرهأن تًِّْل مٚ ٓ أظد يٚ شٔدي رأي

 .(1)شتبورك وتعوػ ذـره مو زال اهلل تعوػ ظودوً »ؾُتٛ ظِٔف افًالم : 

 .، وهذا اإلشْٚد ؤًػ أو جمٓقل ؿِٝ : صحٔح 

حدثْٚ حمّد بـ احلًـ بـ أمحد بـ افقفٔد ؿٚل :  افهدوق  جوأخر

ريض اهلل ظْف، ؿٚل: حدثْٚ احلًغ بـ أبٚن، ظـ احلًغ بـ شًٔد، ظـ افْي 

ـ شقيد، ظـ ظٚصؿ بـ محٔد ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل: ؿِٝ فف: مل يزل ب

بل مل يزل  ..7دراد معه ادريد ٓ يؽون إّٓ  إنّ »: ظِٔف افًالم  ؾَٚل !!.؟اهلل مريداً 

 .(2)شأراد ثمّ ،  ؿودراً  ظودوً 

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح .

ّٜٔ ظِؿ اهلل تًٚػ بٕٚصٔٚء ، ـام أ ّٕف دفٌٔؾ ظذ أّن ـّؾ وهق سيٌح ذم أزف

ًٚ ظـ  ًٚ جمّردًا مّْزه إصٔٚء مقجقدة ذم مرتٌٜ افذات إحدّيٜ ، وجقدًا ظِّٔ

ظغ أي مع افتٌْٔف أّن هذا افًِؿ ظغ افذات ،  احلدود وافَْٚئص وإظدام .

 ّٜٔ ٌٗ فقجقد إصٔٚء ذم مرتٌٜ اخلٚرج .افتحَؼ وافًٍِ   : فذفؽ ؾٓق مْن

ٜ صقاهد  أّن اإلرادة صٍٜ ؾًؾ ٓ ذات ـام أّن احلديٞ طٚهٌر ذم ّّ ، وث

د هذا ، ٓ تًًْٚ أن  ـّ  .ـثرة ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔف افًالم تٗ

فُـ بَل أمٌر : ؾٓؾ ؿقفْٚ : إّن افًِؿ ذم مرتٌٜ افذات إحدّيٜ ، ظغ 

ّٜٔ ، جيٚمع آختٔٚر أم ٓ ؟!! شٖٔيت تتّٜ افُالم ذم ادنٔئٜ.  افًٍِ

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .145افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .145افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (2)
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 افصدوق بقون

حدثْٚ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد ؿٚل : روقان اهلل ظِٔف دوق أخرج افه

مْهقر افقهٚب، ؿٚل: حدثْٚ أمحد بـ افٍوؾ بـ ادٌرة، ؿٚل: حدثْٚ أبق ٕك 

ؿٚل: حدثْٚ  حدثْٚ ظع بـ ظٌد اهلل صٍٓٚين، ؿٚل:بـ ظٌد اهلل بـ إبراهٔؿ إ

ظِٔف افًالم  صٍقان بـ حئك، ظـ ظٌد اهلل ابـ مًُٚن، ؿٚل: شٖفٝ أبٚ ظٌد اهلل

أم ظِّف ظْدمٚ  ،أـٚن يًِؿ ادُٚن ؿٌؾ أن خيِؼ ادُٚن، ظـ اهلل تٌٚرك وتًٚػ 

  !.خَِف وبًد مٚ خَِف؟

 ، بودؽون ؿبل تؽويـه تعوػ اهلل، بل مل يزل ظودوً »: ظِٔف افًالم  ؾَٚل

 .(1)ش ـعؾؿه بودؽون، كه، وـذفك ظؾؿه بجؿقع إصقوء ـعؾؿه به بعد مو ـوّ 

ريض اهلل ظْف: مـ افدفٔؾ )افنٔخ افهدوق( هْػ هذا افُتٚب ؿٚل م

، ادتضودة افتدبر، إؾعول ادختؾػي افتؼدير اهلل تٌٚرك وتًٚػ ظٚمل أنّ  ظذ أنّ 

ـ ٓ ٓ تَع ظذ مٚ يٌٌْل أن يُقن ظِٔف مـ احلُّٜ ممّ ، (2)ادتػووتي افصـعي

 ف ٓ يهقغ ؿرضًٚ ترى إّٔ ـ جيِٓٓٚ، أٓ يًِّٓٚ، وٓ يًتّر ظذ مْٓٚج مْتيؿ ممّ 

مـ دؿَٔف وجِِٔف مقوًف مـ ٓ يًرف افهٔٚؽٜ،  ويوع ـالً ، حيُؿ صًْتف 

حرف مْٓٚ مٚ ؿٌِف مـ ٓ يًِؿ افُتٚبٜ، وافًٚمل  وٓ أن يْتيؿ ـتٚبٜ يتٌع ـّؾ 

ٚ وصٍْٚه، ؾقؿقظف مـ ؽر ظٚمل بٍُٔٔتف ؿٌؾ ممّ  أفىػ صًْٜ وأبدع تَريراً 

 أبًد وأصد اشتحٚفٜ.، وجقده 

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .136افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)

ّٕف إصُٚل : فرّد ظِٔف : إذ  ، فُـ مل يىرحف ـ افنٔخ افهدوق تٚم م  (2) ظذ أ

اإلصُٚل هق أّن هذه افُثرة وافتٌّر وافتجدد واحلدوث ، واخلروج مـ افَّقة إػ افًٍؾ ، 

ّٜٔ وافتحَؼ؟!! تْٚذم افذات إحدّيٜ افًٌٔىٜ  .، افتل هل ظغ افُامل وافًٍِ
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مٚ حدثْٚ بف ظٌد افقاحد بـ حمّد بـ ظٌدوس افًىٚر  وتهديؼ ذفؽ:

حدثْٚ ظع بـ حمّد بـ ؿتٌٜٔ افًْٔٚبقري، ظـ افٍوؾ بـ  رمحف اهلل، ؿٚل:

بـ مقشك ظِٔٓام افًالم، يَقل ذم دظٚئف:  صٚذان، ؿٚل: شًّٝ افروٚ ظعّ 

ف مْ ءر شٌحٚن مـ خِؼ اخلِؼ بَدرتف، وأتَـ مٚ خِؼ بحُّتف، وووع ـّؾ »

مقوًف بًِّف، شٌحٚن مـ يًِؿ خٚئْٜ إظغ ومٚ َتٍل افهدور، وفٔس 

 .(1)ش وهق افًّع افٌهر ءـّثِف ر

ؿِٝ : افنٔخ افهدوق روقان اهلل تًٚػ ظِٔف ، أثٌٝ اشتحٚفٜ أن خيِؼ 

، ـام ؿد ، وهذا حّؼ ذم إزل اهلل تًٚػ إصٔٚء ، مـ دون ـقّنٚ مًِقمٜ ظْده 

ـ ـالمف افؼيػ ا ّّ شتحٚفٜ إجتامع افقحدة وافُثرة : أي أحدّيٜ ذات تو

 .ذم اخلٚرج افًْٔل اخلٚفؼ وـثرة ادخِقق 

هلٚ وجقد جمّرد مّْزه  -ـّؾ إصٔٚء–إصٔٚء إّن  :ـام أدحْٚوجقابف 

 بَٔد افتجّرد-مَّدس ذم مرتٌٜ افًِؿ اإلهلل ، افتل هل ظغ افذات ، وتُثّرهٚ 

ّٜٔ بدهئّٜ، وهق وبّٖي وجف، وهذه ؿ ٓ يْٚذم بًٚضٜ افذات -ظـ اإلمُٚن

ـّؾ وهق : : افًِؿ  مَهقدهؿ بٚحتٚد افًٚمل وادًِقم: ؾٚدَهقد بٚدًِقم هْٔٓٚ

 إصٔٚء ذم مرتٌٜ افتَّدس : أي : افتجّرد ظـ ـّؾ افْقاؿص واحلدود وإظدام ..

 داً جمرظِاًم أوحٝ إذا اخلٚرجّٜٔ ، ادتُّثرة ذم اخلٚرج، ٕير إصٔٚء 

ّٜٔ : أي دًا مّتح ظـ افْقاؿص وإظدام واحلدود بًد تْزهٓٚ مع افٍْس اإلًٕٕٚ

ّٜٔ  .، ؾٓذا ٓ يْٚذم بًٚضٜ افٍْس ووحدهتٚ اخلٚرج

  

                                                           

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل ، ؿؿ .136افتقحٔد )ت: هٚصؿ افىٓراين( :   (1)
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 : صدر افدين افؼازي بقون توم ف

وافدواب ، وافٍرس ، ـٚإلًٕٚن : احلَٚئؼ ادتٖصِٜ  :وبٚجلِّٜ:  ؿٚل 

، ٚر وافّْ ، واهلقاء ، رض وإ، وافٍوٜ ، وافذهٛ ، واحلجر ، وافنجر ، 

مـفو أكحوء من  فؽّل  ،وؽرهٚ مـ إٕقاع، وافَّر ، وافنّس ، وافًامء 

ِّ ، ذم افُامل  ةٌ وٕنٖ،  (1)ودرجوت ومؼوموت يف افوجود، افؽون ام هق أرؾع ـ

، وإحٚضتف بام شقاه أـثر ، ووحدتف أؿقى ، ـٚن افقجقد ؾٔف أؿدم ، وأذف 

يزول ظْف ، حتك يٌِغ إػ مَٚم ، وآثٚره أوؾر ، وٕقريتف أطٓر ، ومجًٔتف أصد 

 ِّ ، ؾٍل ذفؽ ادَٚم وؿع افتهٚفح بغ ادتٍٚشدات : حتك اإلمُٚن ، ٓٚ افَْٚئص ـ

ؾؽوكً موجودة بوجود ،  د بغ افؽثراتوافتلّح ، ات دّ آوافتًٕٚؼ بغ ادتو

 .... (2) معؾومي بعؾم واحد،  واحد

بًوٓٚ ،  درجوت يف افوجودٚ هل، ف ظذ ـقن حََٜٔ واحدة ٚ يٌّْ وممّ 

افًِؿ  ف ٓ صؽ أنّ إّٔ ،  بعضفو إهليو،  ظؼعوبًوٓٚ ،  كػسوينوبًوٓٚ ،  ضبقعي

ـًِؿ افٍْس :  وهل ؿد تُقن ظروًٚ ، حََٜٔ واحدة ، بًّْك افهقرة احلٚصِٜ 

ًٚ  وؿد تُقن جقهراً ، بٌرهٚ   وؿد تُقن جقهراً ، ـًِؿ افٍْس بذاهتٚ :  ًٍٕٕٚٔ

 ًٚ  خٚرجًٚ  بؾ أمراً ،  وٓ ظرضوً  ٓ تؽون جوهراً وؿد ، َؾ بذاتفـًِؿ افً،  ظَِٔ

 ... . ظؾم اهلل بذاته وبوٕصقوءـام ذم ، وهق واجٛ افقجقد ، ظْٓام 

ذات ، ـٚفًِؿ وافَدرة وٕيٚئرمهٚ : مٚهٜٔ واحدة  ؾ٘ذا حتَؼ ظْدك أنّ 

حتك يْتٓل ذم جٌٕٚل ، وبًوٓٚ أؿقى وأذف ، درجٚت ومَٚمٚت ذم افقجقد 

                                                           

ف ظذ ـقن ٚ يٌّْ وممّ شٌْٔٔٓٚ روقان اهلل تًٚػ ظِٔف ، بًد أشىر : ذم ؿقفف افؼيػ :   (1)

 .: ضبقعي ، وكػسوين ، وظؼع ، وإهلي  درجوت يف افوجودهلٚ ، حََٜٔ واحدة 

 افُالم أظاله.  ؾحًٌف .مـ أراد افقؿقف ظذ مًْك ؿٚظدة : بًٔط احلََٜٔ ـّؾ إصٔٚء   (2)
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ؾَس ظذ هذا مجٔع احلَٚئؼ ،  (2)وافقاجٌٜٔ ،(1) وافهًقد إػ افًرؤٜ افْزول

ًٚ  وجقداً  مثالً  فإلكسون ؾ٘نّ : افقجقديٜ ـقجقد مٚهٔتف ذم افذهـ ظْد :  (3)ظرؤ

وجقد  وفف أيوًٚ ، وهق طٚهر ،  (4)وفف وجقد جقهري ضًٌٔل، تهقر افٍْس هلٚ 

وفف وجقد ظَع  ...، (5)ةجقهري ًٍٕٚين مع أظوٚء ًٍٕٕٜٚٔ ـام ذم ظٚمل أخر

وهو مو يف ظؾم ،  (3)وجود إهلي وفه أيضوً ، وؿد أووحْٚ شٌِٔف ، ـام أثٌتف أؾالضـ 

 .(7)وـذا ؽره من احلؼوئق، تًٚػ  اهلل

 وؿد أوجز ريض اهلل ظْف هذا بٖـّؾ ظٌٚرة ذم ذح أصقل افُٚذم ؿٚل:

ادقجقدات  نّ أ صحٚب احلُّٜ ادتًٚفٜٔأربٚب افٌهٚئر افثٚؿٌٜ وأمًِقم ظْد 

ػ ، إؿرب ؿرب ؾٕٚإ، وذف ذف ؾٕٚمـ إ، افهٚدرة مْف ظذ افستٔٛ 

 لوه، صٔٚء خس إأػ إحتك إتٓك ، بًد بًد ؾٕٚوإ، خس خس ؾٕٚإ

 .اهلٚويٜ وافيِّٜ

، خس خس ؾٕٚوافًٚئدة إفٔف تًٚػ ظذ ظُس ذفؽ افستٔٛ، مـ إ

 لن يْتٓأػ ، إؿرب ؿرب ؾٕٚوإ، ذف ذف ؾٕٚػ إ، إبًد بًد ؾٕٚوإ

                                                           

وإظدام  جٕٚٛ افْزول : وهق إذا مٚ ظرض فًِِّقم ادجّرد احلدود وافْقاؿص  (1)

ّٜٔ : أي : افُؿ وافُٔػ وإيـ و...، مٚ صئٝ ؾًّز   .اخلٚرج

جٕٚٛ افهًقد : إذا دمّرد ادًِقم اخلٚرجل، ظـ ـّؾ افْقاؿص وإظدام واحلدود ،   (2)

ًٚ : فُٔقن ظِاًم   .دمّردًا تّٚم

ّٔٚت إصٔٚء ذم افذهـ ، ظٚرٌض ظذ افذات ،   (3) بداهٜ أّن افًِؿ احلهقيل ، ـحيقر مٚه

 .زائٌد ظِٔٓٚ 

 .ادجّقع مـ روح + بدن دٕٔقي )=مُِل(  (4)

 .ادجّقع مـ روح + بدن أخروي )=مُِقيت(   (5)

 .أي ـقٕف ظِاًم هلل تًٚػ ؿٌؾ إجيٚده وخَِف   (6)

(7)   ّٜٔ  . 1981. دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. افىًٌٜ افثٚفثٜ: 286: 6إشٍٚر افًَِ
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َْرِض ُثؿا : شٌحٕٚف ـام أصر إفٔف بَقفف، إفٔف شٌحٕٚف  ْٕ  إَِػ ا
ِ
اَمء ًا ـَ اف َْمَر ِم ْٕ ُر ا ُيَدبِّ

ْٔفِ  ُرُج إَِف ًْ اَم  ؿقفف: و (1) َي قُدونَ  ـَ ًُ ْؿ َت ـُ   . (2) َبَدَأ

، خرى ؾقؿٓٚأؽٚيٜ  وفٌٚيتف أيوًٚ ، مْٓٚ ؽٚيٜ خمهقصٜ يْتٓك إفٔٓٚ ؾُِّؾ 

ٓ مٌدأ ، ٓ ؽٚيٜ بًدهٚ، ـام ابتدأت مـ مٌدأ، وهُذا حتك يْتٓك اػ ؽٚيٜ

 .(3)ؿٌِف

 ؿِٝ : ؿقفف تًٚػ : 
ِ
اَمء ًا ـَ اف َْمَر ِم ْٕ ُر ا وهق ظْٔف  هق ظٚمل افتدبر،  ُيَدبِّ

ِؿ ، وهق ظٚمل افَظٚمل افتَدير أظذ مْف و، ظٚمل افَوٚء ، أو ظٚمل ادحق واإلثٌٚت 

 ، وشٖٔيت افٌٔٚن ..، وأظذ مْف ظٚمل ادنٔئٜ ، وهق ظٚمل افًرش 

  

                                                           

 .5افًجدة :   (1)

 . 2افرظد :   (2)

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.245:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي(   (3)
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 أؿسوم افعؾم ومراتبه افوجودّيي

، حمّد بـ مًِؿ ظـ ، مّر مٚ رواه افُِْٔل وافهدوق ب٘شْٚد صحٔح 

بام  ومل يزل ظودوً ـٚن اهللّ وٓ رء ؽره، »يب جًٍر ظِٔف افًالم ؿٚل: أظـ 

 .(1)شعؾؿه به بعد ـوكهـ،  ؾعؾؿه به ؿبل ـوكه، يؽون

فُـ ـٔػ يُّـ تهّقر أّن افًِؿ إزيل ؿٌؾ اإلجيٚد ، هق ظغ افًِؿ 

 إزيل بًد اإلجيٚد؟!!

ظِؿ ؿِْٚ : فًِِؿ مراتٛ أربع ذم افقجقد، تٌتدىء مـ أصّدهٚ وهل مرتٌٜ 

افذات إحدّيٜ، وهل ظغ افذات ، ثّؿ مرتٌٜ افَِؿ ، ثّؿ مرتٌٜ افِقح ، ثّؿ مرتٌٜ 

 ؼ افًْٔل اخلٚرجل ادٌتالة بٚحلدود وافْقاؿص وإظدام ..افتحَ

ل ظّع بـ إبراهٔؿ مٚ رواه  -ذم اجلِّٜ-يدّل ظِٔف  ّّ ريض اهلل ظْف افَ

، ظـ رضيس  ،ظـ حمّد بـ افًْامن ،ظـ احلًـ بـ حمٌقب،  يبأحدثْل : ؿٚل

ػ ؾٔتَدم، ؾَٔ افؼؾمل مـ يدظك فًِّٚئِٜ وّ ؿٚل : أ جًٍر ظِٔف افًالم يبأظـ 

هلّتؽ أمٚ  شطرت يف افؾوحهؾ : بغ يدي اهلل ذم صقرة أدمٔغ، ؾَٔقل اهلل 

 .(2)...مرتك به من افوحيأو

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح .

ظٚمل ًِؿ أحدمهٚ أذف مـ أخر ، ؾ، وهق سيٌح ذم وجقديـ ضقفٔغ 

ّٜٔ ظٚمل افِقح ظِؿ افَِؿ أذف مـ  ، ومًغ ، بؾ هق مٌدٌء فف ، وأصّد ؾًِ

ًٚ  افّْص افهحٔح وشٖٔيت  ..افكيح ذم هذا ؿريٌ

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.127: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (1)  . بٚب أّن اهلل رء. دار افُتٛ اإلشالم

ل تًٍر  (2) ّّ  .192:  1 ظع بـ إبراهٔؿ افَ
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 ابن أيب ظؿر صحقح

 افؾوح ادحػوظ مستـسخ ظن أّم افؽتوب

ظـ ، يب ظّر أظـ ابـ ، يب أحدثْل ؿٚل :  أخرج افهدوق 

: ظِٔف افًالم ؿٚل افهٚدق يب ظٌداهلل أظـ ، ظٌدافرمحـ )ظٌدافرحٔؿ( افَهر 

 ؟!!. ن َواْفَؼَؾمِ  شٖفتف ظـ

اخلِد : ٜ يَٚل هلٚ خِؼ افَِؿ مـ صجرة ذم اجلّْ  اهللَ  : إنّ ًالم ظِٔف اف ؿٚل

مـ افثِٟ  وـٚن أصد بٔٚوًٚ ، ؾجّد افْٓر ،  ــ مداداً  :ؿٚل فْٓر ذم اجلْٜ ثؿّ ، 

 . اـتٛ : ؿٚل فَِِؿ  ثؿّ ، وأحذ مـ افنٓد 

 ؟!.ومٚ اـتٛ يٚ ربافَِؿ : ؿٚل 

، ؾُتٛ افَِؿ ذم رق ن إػ يوم افؼقوميوئومو هو ـ، اـتى مو ـون »: ؿٚل 

ضقاه ؾجًِف ذم رــ افًرش  ثؿّ ، وأصٍك مـ افٔٚؿقت ، مـ افٍوٜ  أصد بٔٚوًٚ 

، ؾٓق افُتٚب ادُْقن بداً أؾِؿ يْىؼ بًد وٓ يْىؼ ، ختؿ ظذ ؾؿ افَِؿ  ثؿّ ، 

 ِّ  .ٓٚافذي مْف افًْخ ـ

 ًٚ ؾُٔػ ٓ تًرؾقن مًْك افُالم، وأحدـؿ يَقل ؟! أو فًتؿ ظرب

،  صلخذ من إأام يًْخ مـ ـتٚب أو فٔس إّٕ ، افُتٚب إًخ ذفؽ  :فهٚحٌف

ُِقنَ  وهق ؿقفف:  َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ُخ َمٚ 
ًِ تَْْ ًْ َٕ ْٚا  ـُ  ٚ ٕا  .(1) إِ

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح .

أّن مرّد ـّؾ مٚ ذم افقجقد ، أو طٚهٌر ،  سيٌح جمّقظف مع شٚبَف ، و

ػ ذم مرتٌٜ ظٚمل ادحق ، وهق ظِؿ اهلل تًٚظِؿ ظٚمل افِقح إػ افًْٔل اخلٚرجل 

                                                           

ل   (1) ّّ  مُتٌٜ اهلدى ، افْجػ . . 380:  2تًٍر افَ
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ِّٜ إجيٚد ظٚمل افدٕٔٚ ، ؾٔام ؿٙ اهلل تًٚػ واإلثٌٚت ، وهذا افًِؿ افؼيػ ، ظ

بٚفزمٚن ، مًف ، ٓ ؾٔف : رضورة أّن هذا  برمّتٓٚ ، مـ مٌدئٓٚ إػ مْتٓٚهٚ ، حمٔطٌ 

ؼ ، فُـ بٚفٌر ، أي بقاشىٜ ظِؿ ظٚمل افَِؿ  َّ ّٜٔ وافتح ، ـام افًِؿ هق ظغ افًٍِ

 بقوقح .فّْص إٔػ ر اذـ

ظِؿ اهلل تًٚػ : أي : إػ ظِؿ ظٚمل افَِؿ ، ظِؿ ظٚمل افِقح أّن مرّد ـام 

ِّٜ إجيٚد دٚ دوٕف  ظغ ، مـ ظٚمل افِقح ، وهذا افًِؿ افذي ذم أّم افُتٚب ، وهق ظ

ّٜٔ وافتحَؼ   بْحق أذف مـ ظِؿ افِقح .بٚفٌر ، افًٍِ

ظِؿ افذات إحدّيٜ افذي هق ظغ إػ ظٚمل افَِؿ ، ظِؿ ـام أّن مرّد 

ِّٜ ظِؾ مٚ دوٕف مٌدء اإلجيٚد ، وافذات ، و ّٜٔ ظ ، وهذا مـ ادقجقدات افىقف

 .افًِؿ إمجٚيل ، وهق أذف افًِقم : ـقٕف ـذفؽ بٚٓشتَالل ٓ بٚفٌر

ؾٔتَدم، ؾَٔػ  افؼؾمل مـ يدظك فًِّٚئِٜ وّ أؿِٝ : ؿقفف ظِٔف افًالم : 

 هلؿتكأمو ، شطرت يف افؾوح هؾ »: دمٔغ، ؾَٔقل اهلل بغ يدي اهلل ذم صقرة أ

 . ش... مرتك به من افوحيأو، 

ٌٜ  افؼؾمسيٌح أّن  ّٜٔ : ذات ظٚؿِ ، مِّٜٓ مٍىقرة ظذ افًِؿأو روٌح ؿدش

ّٜٔ بٖمر اهلل تًٚػ هل ظغ   .افتحَؼ وافًٍِ
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 !! وجواب إصؽول

ٌّف أّن ؽر واحد مـ ظِامء افٍريَغ ؾّن ؿقفف تًٚ َهَذا ـَِتُٚبَْٚ َيْْىُِؼ ػ : ْٕ

ُِقنَ  َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ُخ َمٚ 
ًِ َتْْ ًْ َٕ ْٚا  ـُ  ٚ ٕا ْؿ بِٚحْلَؼِّ إِ ُُ ْٔ َِ . بُتٚبٜ مٚ يًِّف افًٌد ذم افدٕٔٚ  (1)َظ

 !!.فٔجٚزيف بف ذم أخرة 

آشتًْٚخ ظذ إذ ؿِْٚ : ٓ يْٚذم هذا ، مٚ ذـره افهٚدق ظِٔف افًالم : 

 :  وٕزوًٓ ؿًّغ صًقدًا 

 إّول : آشتـسوخ افصعودي.

مـ ظٚمل افدٕٔٚ ، إػ ظٚمل افِقح ، إػ ظٚمل ؾهًقدًا مـ إدٕك إػ إظذ : 

  إػ ظٚمل افذات إحدّيٜ ، ؾال تذهؾ .، (2)، إػ ظٚمل افًرشافَِؿ )=أم افُتٚب( 

َمو َأَصوَب ِمْن يدّل ظذ آشتًْٚخ افهًقدي ؿقفف شٌحٕٚف وتًٚػ : 

ٓا  َبيٍ ُمِصق ْؿ إِ ُُ ًِ ٍُ ْٕ َٓ ذِم َأ َْرِض َو ْٕ َأَهوذِم ا إِنا َذفَِؽ َظَذ اهللاِ  يِف ـَِتوٍب ِمْن َؿْبِل َأْن َكْزَ

رٌ  ًِ قُدونَ وؿقفف تًٚػ :  .(3)  َي ًُ ْؿ َت ـُ اَم َبَدَأ  وؽر ذفؽ مـ أيٚت . ـَ

 ؿِٝ : وهذا افُتٚب هق افِقح ادحٍقظ ، أو أم افُتٚب .

 : آشتـسوخ افـزويل.افثوين 

ُِقمٍ ـام ؿٚل تًٚػ : ظُس مٚ تَّدم :  ًْ َدٍر َم ََ ٓا بِ ُفُف إِ َْزِّ ُٕ أي مـ َوَمٚ 

 افذات إحدّيٜ ، ثّؿ إػ ظٚمل افَِؿ ، ؾًٚمل افِقح ، حتك ظٚمل افدٕٔٚ.

                                                           

 .29اجلٚثٜٔ :   (1)

افًقامل، حًٛ إخٌٚر أـثر ممٚ ذـرٕٚ، وهل مىقّيٜ ؾٔام ذـرٕٚ، حيتٚج بّٔٚنٚ رشٚفٜ   (2)

 ل: فالختهٚر.خّٚصٜ: وؿد رادؾْٚ هْٔٓٚ بغ ظٚدل افًرش وافَِؿ، مع أّن افثٚين دون آوّ 

 .22احلديد :   (3)
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  َمَػوتُِح اْفَغقِْى َوِظـَْدُه   تػسر :

، وإّمٚ  هق  ادحضإحدّيٜ  افذاتظِؿ إّمٚ ؿِٝ ب٘جيٚز : مٍٚتح افٌٔٛ : 

ؼ، إّٓ أّن إّول  َّ ّٜٔ وافتح ظِؿ افًرش )=ظِؿ افتَدير( وـالمهٚ ظغ افًٍِ

 .بٚٓشتَالل، وافثٚين بٖمره شٌحٕٚف 

 بؽّل  ظومل تًٚػ اهلل أنّ ،  أيٜ ومًْكؿٚل افنٔخ افىقد ذم افتٌٔٚن : 

 ، وأصقب أصِح تًجِٔف مٚ يًجؾ ؾٓق،  وظقاؿٌٓٚ إمقر مٌتدءات مـ رء

 إظالمف يريد دـ افًِؿ بٚب يٍتح افذي فوإّٔ  ، صقبأو أصِح تٖخره مٚ ويٖخر

 ًٚ  نأ حدٕ يتٖٓٔ ؾال ، شقاه افٌٔٛ يًِؿ ٓ فّٕٕ  : وظٌٚده إٌٔٔٚئف مـ ذفؽ مـ صٔئ

 ذم مٚ يًِؿ فإّٔ  وبغ ، اهلل ّٓ إ بف افًِؿ بٚب هلؿ يٍتح أن وٓ ، ذفؽ افًٌٚد يًِؿ

 ّٓ إ صجرة مـ ورؿٜ مـ تًَط مٚ فإّٔ  وبغ ، واجلامد احلٔقان مـ وافٌحر افز

 يٚبس وٓ رضٛ وٓ ويًِّٓٚ ّٓ إ طِامهتٚ وذم إرض جقف ذم حٌٜ وٓ يًِّٓٚ

 .  افهٍتغ هٚتغ احدى مـ َتِق ٓ أمجع ّّٕٚن  : إجًٚم أصْٚف مجٔع

 ٜشٚؿى يًِّٓٚ فإّٔ  ادًْك يعؾؿفو آّ  ورؿي من تسؼط ومو:  وؿقفف

 ذم أظرف ٕٚأو إّٓ  مًْٚه ، أظرؾف وإٔٚ إّٓ  أحد مـ جئئؽ مٚ:  تَقل ـام وثٚبتٜ

 .  جمٔئف حٚل

 ذم مًْٚه يُقن أن:  أحدمهٚ:  أمريـ حيتّؾ مٌغ ـتٚب ذم:  وؿقفف

 ، خيَِف أن ؿٌؾ ـتٚب ذم ذفؽ أثٌٝ تًٚػ اهلل يُقن أن:  وثٕٚٔٓام.  مٌغ اهلل ظِؿ

 مـ ـتٚب ذم آ إًٍُٔؿ ذم وٓ ، إرض ذم ٜمهٌٔ مـ أصٚب مٚ ؿٚل ـام

 فٔدل:  افٌٔقب ظالم فإّٔ  ادالئُٜ ظالمإ بذفؽ افٌرض ويُقن ٕزأهٚ أن ؿٌؾ

 .(1) ـقّنٚ ؿٌؾ بٕٚصٔٚء ظٚمل فإّٔ  ظذ

                                                           

 . اإلظالم اإلشالمل ، ؿؿ.155: 4افتٌٔٚن)ت: أمحد ؿهر افًٚمع(   (1)
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ًٚ  ذم نّ أثٌٝ ؿٚل صدر افديـ افنرازي :  وجقاهر ، ؿدشٜٔ  افقجقد ذوات

ِّ ، ظَِٜٔ  تًتُّؾ ،  ظذ وجف مَدس ظَع، ٓٚ بٚفًٍؾ ؾٔٓٚ صقر ادقجقدات ـ

واشىٜ بغ اهللّ  لبًد ـقّنٚ ؿٚبِٜ بٚفَقة، وه، افٍْقس وتهر ظٚؿِٜ بٚفًٍؾ 

ـِامت اهللّ  لوٕزول افزـٚت ظذ افدوام، و ه، ؾٚوٜ اخلرات إ وبغ اخلِؼ ذم

 .ٓ تٌٔد وٓ تٍْك لافتٚمٚت افت

 لتٍِٜ، وهبٚظتٌٚرات ووجقه خم، خمتٍِٜ متًددة  لشٚمٖوهك مًامة ب

ؿٚل ،  ومٍٚتٔح ؽٌٔف بقجف، وؿوٚئف بقجف ، مره أوظٚمل ، ـِامت اهللّ بقجف 

َّٓ ُهَو َوَيْعَؾُم َمو يِف اْفَزِّ َواْفَبْحِر َوَمو َتْسُؼُط ِمْن  َمَػوتُِح افَْغقِْى َوِظـَْدُه شٌحٕٚف : 
َٓ َيْعَؾُؿَفو إِ

َٓ َحبٍَّي يِف طُ  َّٓ َيْعَؾُؿَفو َو َّٓ يِف ـَِتوٍب ُمبِغٍ َوَرَؿٍي إِ َٓ َيوبٍِس إِ َٓ َرْضٍى َو َْرِض َو ْٕ ، (1) ُؾاَمِت ا

َٕٚ َخَزاِئُُْف َوَمٚ . وؿٚل تًٚػ :  خزائن ظؾؿه وجوده لهو ٓا ِظَْْد  إِ
ٍ
ء ـْ َرْ َوإِْن ِم

ُِقمٍ  ًْ َدٍر َم ََ ٓا بِ ُفُف إِ َْزِّ ُٕ (2). 

 ( ـٚٔيت :ؿِٝ : اخلزائـ ظذ افستٔٛ افىقيل )=افْزويل

ّٜٔ بٚٓشتَالل. ظؾم افذات إحدّيي إّول :  ، هذا ظغ افذات وافًٍِ

ّٜٔ افَدرة ووهق ظغ )=افعرش( ظومل ادشقئي  افثوين:  .شٌحٕٚف هبٖمرافًٍِ

 .افتحَؼوافَدرة وظغ افًٍِّٜٔ بٖمر اهلل وهذا ،  ظومل افؼؾمظؾم  افثوفٌ :

ؿ ادحق واإلثٌٚت ، أو ظِؿ أو ظِ( =افؾوح) افؼضوء ظوملظؾم  :رابع اف

ّٜٔ وافتحَؼ. ًٚ ظغ افًٍِ  افِقح وافَوٚء ، وهق أيو

 : وافْقاؿص واحلدود = ظٚمل افدٕٔٚ.  ظومل إظقون:  اخلومس

                                                           

 .59إًٕٚم :   (1)

 .21احلجر :   (2)
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 !!واحلزائن  افؼؾمافؾوح ويف  ؿول ادجؾز 

 ؿٚل صٚحٛ افٌحٚر روقان اهلل ظِٔف : 

ظذ ،  ظذ أوًٓ ِؿ إ ـتٌف افَظٌٚرة ظاّم : اخلزائـ :  ؿول بعض ادحؼؼغ

ًٚ افقجف افُّع  ظذ   ذم فقح افَوٚء ادحٍقظ ظـ افتٌديؾ، افذي مْف جيري ثٕٚٔ

ظذ افتْزل، ؾ٘ػ  افذي ؾٔف ادحق وآثٌٚت تدرجًٚ ، افقجف اجلزئل ذم فقح افَدر 

ءٍ : تًٚػ ل أصر بَقفف وّ إ َّٓ  َوإِْن ِمْن َرْ َّٓ بَِؼَدٍر َوَمو ُكـَزِّ  ِظـَْدَكو َخَزائِـُهُ إِ ُفُه إِ

ًُ  وبَقفف  (1)َمْعُؾومٍ  وإػ افثٚين  (2) ُأم  افْؽِتَوِب َوِظـَْدُه َيْؿُحو اهللَُّ َمو َيَشوُء َوُيْثبِ

َّٓ بَِؼَدٍر َمْعُؾومٍ  بَقفف  ُفُه إِ  .ومْف يْزل وييٓر ذم ظٚمل افنٓٚدة  َوَمو ُكـَزِّ

ثٚل مجٔع مٚ خِؼ اهلل مـ ذم افًرش مت إنّ »وظـ افًجٚد ظِٔف افًالم: 

ءٍ  افز وافٌحر، ؿٚل: وهذا تٖويؾ ؿقفف  َّٓ  َوإِْن ِمْن َرْ أراد ظِٔف ...ِظـَْدَكوإِ

 . (3)افًالم بف مٚ ذـرٕٚه

ؿِٝ : وؿد ارتوٚه ادجِز روقان اهلل ظِٔف ، ويَهد بًٌض ادحََغ 

 ، افٍٔض افُٚصٚين روقان اهلل تًٚػ ظِٔف. 

، ؾًِؿ ظٚمل افَدر شٚبؼ ظذ وآصىالح إّٓ افتًّٜٔ وهق تٌٚم جّدًا ، 

ظِؿ ظٚمل افَوٚء ، ـام ورد ذم إخٌٚر ادًتزة افتل شْنر فًٌوٓٚ ، وفٔس ـام 

 ، مع خمٚفٍٜ افّْص ٓ منٚحٜ ذم آصىالح وٓ يَٚل : ،  ؿٚل افٍٔض 

 هذا .. ذم وشٖٔيت أّن افٍٔض تٚبع صدر ادتـٖهلغ افهحٔح ، 

  

                                                           

 .21احلجر :   (1)

 .39افرظد:   (2)

 دار افقؾٚء ، بروت. .361: 56بحٚر إٕقار   (3)
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 !!فصدر ادتلهلغ معي ـؾؿي جو

افتل هل ، صٔٚء ظِّف تًٚػ بٕٚ نّ أاظِؿ ؿٚل صدر افديـ افنرازي : و

 ربع مراتٛ:أظذ ، شامئف أوؽر صٍٚتف و، ؽره تًٚػ 

وهق افًِؿ آمجٚيل افًٌٔط ، حديٜ وٍٕس هقيتف إ،  مرتبي ذاتهإوػ : 

ٓ مـ حٔٞ ،  صقوءإ ـّل ذاته تعوػ  نّ أػ إذكو أوؿد بًط مْف، أافذي ٓ ، 

 .ـثرة ؾقه

أّم وهق ، وظِّف افتٍهٔع افذي بًد افذات ،  مرتبي ؿضوئه:  افثوكقي

وهق ، حمٍقطٜ ظـ افتٌر ، ِٜ مًَقفٜ مٍّه ، صٔٚء وؾٔٓٚ صقر مجٔع إ،  افؽتوب

 .  وِظَْْدُه ُأم  اْفَُِتِٚب  ظٚمل افَوٚء افربٚين ادنٚر إفٔف بَقفف:

ُحقا فَقفف تًٚػ: :  ـتوب ادحو وآثبوتوهق ،  ي افؼدرمرتب:  افثوفثي ّْ َي

ُٝ وِظَْْدُه ُأم  اْفَُِتِٚب  اهللا وؾٔٓٚ صقر مجٔع ادقجقدات ظذ افقجف  َمٚ َيَنُٚء وُيْثٌِ

 اجلزئل افًٍْٚين ادتٌر واحدة بًد واحدة.

وٓٚ بًقار،  افصور افؽوكقي ادودييوؾٔف ، وهل أخرة ادراتٛ : افرابعي 

ووٚظٓٚ أو، حٔٚزهٚ ادًْٜٔ أوؿٚهتٚ وأو، حقاهلٚ افنخهٜٔ أو، اجلًامٕٜٔ 

 صُٚهلٚ ادحًقشٜ.أو

ّّ ، أٓن وّ ؾٚذا تَرر هذا ؾَْقل: افًِامن إ وافثٚين ، ك بٚفًْٚيٜ حدمهٚ ادً

 ّّ بٌر ذاتف وظِّف : ي ، أ، ؾًِؿ اهللّ بٌره صالً أك بٚفَوٚء ٓ يتٌران ادً

وبًد ـقٕف ظِؿ واحد ٓ يتٌر وٓ يتٌدل، ، ومع ـقٕف ، ف ؿٌؾ ـقٕ، افَوٚئل 

 مْٓام زمٚين جزئل. ـالً  نّ ٕ: مْٓام متٌر  ؾٌُؾ ، ٚ افًِامن أخران مّ أو
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هذه افهقر ادتًٚؿٌٜ هلٚ اظتٌٚران: اظتٌٚر ـقّنٚ ذم  نّ أن يًِؿ أفُـ جيٛ 

ٔف، ؾٓل واظتٌٚر ـقّنٚ مُنقؾٜ منٓقدة هللّ مرتٌىٜ بف مًْقبٜ إف، ًٍٕٓٚ أ

، صٔٚء ذاتف تًٚػ حمٔط بٕٚ نّ ٕ :ل متٌرة وبٚٓظتٌٚر افثٚين ثٚبتٜوّ بٚٓظتٌٚر إ

مقجقدة ، جزائف ومٚ ؾٔٓٚ ومٚ مًٓٚ أوًٌٕتف إفٔٓٚ ًٌٕٜ واحدة، ؾٚفزمٚن بجّٔع 

 .(1)مرة واحدة بٚفَٔٚس إفٔف وظِّف وظٚمل ؿوٚئف، وفف  ظْف تًٚػ 

ّّ : )أف ؿِٝ : ؿقفف افؼيػ تٚم ، إّٓ ؿقف ( ؾٍٔف ك بٚفًْٚيٜحدمهٚ ادً

 .، ظذ أّن ادراتٛ ذم إخٌٚر َخس ٓ أربع ٕير ٓ يًًْٚ أن 

 وإّٓ ؿقفف : افثٕٜٚٔ مرتٌٜ ؿوٚئف ...، وافثٚفثٜ : مرتٌٜ ؿدره . 

دٚ ثٌٝ ظـ أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم أّن مرتٌٜ افَدر ؿٌؾ مرتٌٜ افَوٚء ، 

ّٜٔ  بؾ أذف مْٓٚ ، ؾٕٚوػ أصدّ  ، وأفهؼ بٚفًٌٚضٜ ، وأبًد مـ افًدم ؾًِ

 .وافٍَر : فَرهبٚ مـ ادٌدأ وافٍٔض 

 وصوءَ اهلل تعوػ ،  مَ ؾِ ظَ » وؿد أخرج افُِْٔل ظـ افًٚمل ظِٔف افًالم ؿٚل : 

 ...ش وأمه،  وؿه،  وؿدر،  وأرادَ ، 

، ظـ حمّد بـ ظًٔك ، ظع بـ إبراهٔؿ ظـ ب٘شْٚد صحٔح ـام ؿد أخرج 

ؿِٝ ٕيب ظٌد اهلل  : ظـ أيب بهر ؿٚل، ظـ أبٚن ، بـ ظٌد افرمحـ ظـ يقٕس 

 .(2) ًٕؿظِٔف افًالم : ؿٚل ؟!. وؿه ،وؿدر،  وأراد،  صوء : ظِٔف افًالم

ؼ ، وافَوٚء ، هق ظِؿ ادحق واإلثٌٚت ، أّمٚ افتَدير  َّ ؾٚإلموٚء هق افتح

حٔٞ ـقٕف ؾٚظاًل ، اهلل تًٚػ مـ ّنٔئٜ ؾٓق ظِؿ ظٚمل افَِؿ ، وأّمٚ اإلرادة ؾ

 ؾٚؾٓؿ وتدّبر وتّٖمؾ .

                                                           

 ٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.. م212:  3ذح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي(   (1)

 . مٗشًٜ مىٚفًٚت ؾرهُْل، إيران.150: 1ذح أصقل افُٚذم)ت: خقاجقي(   (2)
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 !!ـؾؿي توّمي فؾؿال هودي افسبزواري

ظِّف تًٚػ فف هـ( ذم ذح إشامء : 1289ؿٚل مال هٚدي افًٌزواري )

ذم مَٚم  وظِؿ ؾًع، ذم مَٚم اخلٍٚ وافٌٔٛ ادىِؼ ، ذايت  (1)لٚئِ َْ ظِؿ ظِ  مرتبتون

 . افيٓقر وافًٍؾ 

 . يف آمجول افتػصقل مؼوم:  إوػودرتبي ؾ

، إصٔٚء  بًٔط احلََٜٔ ـّؾ : إّن وهق مٚ ؿٚل احلُامء افراشخقن ؾٔف 

 . مْٓٚ ءبق وفٔس، بْحق أظذ 

  .مؼوم آمجول يف افتػصقل : افثوكقيادرتبي و

صٍحٜ ٍٕس : اإلهلٔقن  وؾٔف ؿٚل احلُامء: اهلل ٕقر افًاموات وإرض 

ـهٍحٜ إذهٚن : ٕظٔٚن بٚفًٌْٜ إفٔف تًٚػ وصحٍٜٔ ظٚمل افقجقد ذم ا، مر إ

 . إفْٔٚ بٚفًٌْٜ

ظِؿ شٚبؼ :  بْحق أظذ، وجقد  ؾٍل إوػ وجدان ذفؽ افًٌٔط ـّؾ 

حوقر أصد  وأّي ، حوقره فِّجرد : هق  ءبٚفق افًِؿ نّ ٘ؾ: ظذ ـؾ مرتٌٜ 

: ذم حوقر ذاتف فذاتف  يادْىق، د فِّجرّ  ءظذ مـ افقمـ حوقر افْحق إ

وآشتتٌٚع وآشتِزام ،  ظذ وجف يًتتٌع ظِّف بام ظدا ذاتف، ظِّف بذاتف  نّ ٘ؾ

ذم  ـام، مـ ؿٌٔؾ ادِزوم وافالزم افٌر ادتٖخر ذم افقجقد ، هْٚ ظذ افتحَٔؼ 

                                                           

(1)   ّٜٔ هلٚ ، بٚفْحق إذف افًٌٔط افًِؿ افًْٚئل : صقر إصٔٚء مرتًّٜ ذم افذات اإلهل

 ّٜٔ مجٚظٜ مـ احلُامء . ـذا ؿٚل اخلِؼ وافًٍؾذم مرتٌٜ جيٚد مٚ ؿٙ اهلل ب٘جيٚده إلادحوٜ افًٍِ

 .تٌٚم دـ تدّبره   -ذم اجلِّٜ-، وهق

ٜ ٕير ٓ يًًْٚ أن ، مرّده إػ ـقن اإلرادة صٍٜ ذات ، وهل افًِؿ افًْٚئل ، وهق  ّّ فُـ ث

 .خالف ادنٓقر 
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وصقر أشامئف وصٍٚتف مـ ، مٍٚهٔؿ أشامئف وصٍٚتف بٚفًٌْٜ إػ وجقد ذاتف 

ؾٓق تًٚػ ظـ ادثؾ ، إػ وجقد ذاتف  ـذفؽ بٚفًٌْٜ، ادٓٔٚت وإظٔٚن افثٚبتٚت 

حٚرضة ذاهتٚ  إذا ـٕٚٝ ظٚدٜ بذاهتٚ، ـّرآة ؾٔٓٚ صقر مجٔع إصٔٚء : وافتنٌٔف 

 . فذاهتٚ

وجود إصقوء بام  نّ ٕ: ظِؿ شٚبؼ  ذم مَٚم افًِؿ افًٍع افثٕٚقي أيوًٚ  ثؿّ 

 نّ أ ومًِقمٌ  ، ظؾؿه ، بام هو مضوف إػ اهلل ، وهو، اهلل  معؾومُ ، إفقفو  هو مضوف

وهق ،  مؽوكقيضوؾته إػ مفقوهتو اإلإظذ  أزفقوً  ذاتقوً  شوبؼي شبؼوً ،  ضوؾته إػ اهللإ

هق ظِؿ صٍٜ  وبام، وؾٔف افتٌر وافتٌٚير : بام هق مًِقم فٔس صٍٜ هلل تًٚػ 

 .(1)واحدة ّٓ إمركو أومو : ـام ؿٚل تًٚػ ، ؾًِٜٔ هلل فٔس ؾٔٓٚ تُثر 

ًٚ )صٚر ؿٚل مال هٚدي و شٌحٕٚف ظِّف :  (يو من ظؾؿه شوبقح

وتِؽ ،  افتل هل مقجقدات ظٚمل ادِؽ، شٚبؼ ظذ ادًِقمٚت ، بجّٔع مراتٌف 

وافًِؿ ، وافًِؿ افِقحل ادحٍقطل ، وافًِؿ افَِّل ، ادراتٛ ـٚفًِؿ افًْٚئل 

 .ثٌٚيتواإل يافِقحل ادحق

قجقد افنديد جٚمًٜٔ ذفؽ اف: ؾٓق ظذ افتحَٔؼ ، افًْٚئل افًِؿ ٚ مّ أ

وظذ مذهٛ ـثر مـ ...، بْحق أظذ افقجقدات ـّؾ ، افًٌٔط احلََٜٔ ، إـٔد 

صقر : ؾٚفًِؿ افًْٚئل ، ـٚفنٔخغ وؽرمهٚ : حُامء آشالم  حتك، احلُامء 

 مـشلٌ ،  وتؽون ؾعؾقيٌ ، ْٚت ئوافُٚ ظٚتدَ ٌْ ادُ  شٚبَٜ ظذ ـّؾ ، مرتًّٜ ذم افذات 

 .(2)فوجود ادعؾوم

                                                           

 . مُتٌٜ بهريت ، ؿؿ .26:  2ذح إشامء احلًْك   (1)

 .. مُتٌٜ بهريت ، ؿؿ 284:  2ذح إشامء احلًْك   (2)
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 !!فؾؿخؾوق افؽثربسقط احلؼقؼي تدبر ريبي فمثول تؼ

اادثٚل ، وؿد ظرض فف بًض أشٚضغ احلُّٜ ، بٔٚن  ؽروْٚ مـ هذ

ّٜٔ افتدبرّيٜ ، فُّؾ إصٔٚء  ّٔقم إحٚضٜ ذات اهلل إحدّيٜ افًٌٔىٜ ، افقاحدّيٜ افَ

 ادتُّثرة : بحٔٞ أّن ـثرهتٚ ٓ تْٚذم واحدّيٜ بًٔط احلََٜٔ ، وٓ أحديتّف ..

ّٕام ـٚن مَهقدٕٚ  ًٌّد مـ جٓٚت ، وإ ًِٕؿ أّن ادثٚل يَرب مـ جٜٓ وي

ّٜٔ افقحدة ذم ظغ افُثرة ، أي : افتٍهٔؾ ذم ظغ اإلمجٚل ذم مرحِٜ  تهّقر ـٍٔ

 افذات ، وـذا اإلمجٚل ذم ظغ افتٍهٔؾ ذم مرحِٜ اخلِؼ وافًٍؾ : ؾٓٚك ادثٚل .

 ؾٖؾٚد :  ،هللؿٚل صدر افديـ افنرازي ، ؾٖجٚد ، وأوجز فًّر ا

 ، افٍْس اإلًٕٕٜٚٔ 
ٍ
وذم ،  وذم رء خٌٔٚل ،  ذم رء حٌس ، و ضٌعٌ  ذم رء

، افنٚم افذائؼ ، افًّٔع افٌهر ، ادتخٔؾ ، افًٚؿؾ ، اجلقهر : ؾٓل : ظَؾ  رءٌ 

 ، ؽر مـؼسم،  جوهر بسقطوهل مع ذفؽ  ، افْٚمل ادقفد، افالمس افٌٚذي 

، ذم افًٚمل إظذ  ثؿّ ، وخٍِٜٔ فف ذم هذا افًٚمل ،  ذاتو وصػي، فه مثوًٓ جعؾفو اهلل 

 اهـ..(1)دًرؾتف تًٚػ وجًؾ مًرؾتٓٚ شًٌٌٚ 

ـِّْٚ يًِؿ أّن افٍْس افْٚضَٜ ، حتك بًد ظرووٓٚ ظذ افٌدن ذم ؿِٝ : 

ّٕام هلٚ حٔثٔٚت أربع ، هل  ظٚمل افدٕٔٚ اخلًٔس، هل جقهٌر واحد بًٔط ، وإ

ّٜٔ وافنٓقّيٜ وافٌؤٌّٜ و ّٜٔافًَِ ٌّٜ  افنٔىٕٚ ًٚ ، مسـ ، مع بًوٓٚ احّتٚدًا ٓ إوامم

 .وهق افذي يىِؼ ظِٔف ذم احلُّٜ : افسـٔٛ آحتٚدي

 ٜ ّّ ؾ٘ذا رأى صخٌص تٍٚحٜ ذم بًتٕٚف ذم احلّر افنديد وأـؾ مْٓٚ ، ؾث

َِّٜ بٚفنخص ، وجقدّيٜ مقر أ ًٚ ، وهل ٓ تْٚذم وحدة متً مُتثرة متٌٚيْٜ خٚرج

                                                           

(1)   ّٜٔ  . 1981. دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. افىًٌٜ افثٚفثٜ: 255: 8إشٍٚر افًَِ
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بًٚضتٓٚ بّٖي وجف : ؾٚفٍْس افْٚضَٜ مـ جٜٓ تًَؾ وجقد  افٍْس افْٚضَٜ، وٓ

افتٍٚحٜ ، ومـ جٜٓ أخرى تنتٓٔٓٚ ، ومـ ثٚفثٜ : تتِذذ بىًّٓٚ ، ومـ رابًٜ : 

 تٌوٛ إذا اؽتهٌٝ مْف ، ومـ خٚمًٜ : تتٖمل بحر افنّس حغ إـؾ ... . 

ًَع ، افتٍٚحٜ ، ثّؿ افتِذذ احلز بٖـِٓٚ ، ؾٚفتِذذ اخلٔٚيل ، ؾٚفٚصتٓٚء ؾ

ِّٓٚ أمقر متُثّرة ذم يهٚحٛ ذفؽ  مراتٛ افقجقد افٌوٛ ، وإمل و.. . ، ـ

ًٚ ، متٚبْٜٔ ؾٔام بْٔٓٚ ذم افتحَؼ افًْٔل  لاخلٚرج ، فُّْٓٚ مع ذفؽ ٓ ضقًٓ وظرو

 بّٖي وجف . -ذم مرتٌٜ افٍْس–تْٚذم وحدة افٍْس افْٚضَٜ وٓ بًٚضتٓٚ 

ّٕام تٌٚيْٝ هذه إمقر ذم اخلٚرج وتر ٌٝ ، فىرو احلدود وإظدام وإ ـّ

وافَْٚئص ، فُّْٓٚ ذم مرتٌٜ افٍْس افًٚؿِٜ ، دمردت ظـ ـّؾ ذفؽ ، وؿد ؿٚم 

 ّٜٔ ؾ افًَؾ ، وهق جقهر جمّرد بًٔط ، فألصٔٚء اخلٚرج َّ ادتٌٚيْٜ افزهٚن أّن تً

 افُثرة ، ٓ يْٚذم بًٚضتف بٖي حٚل .
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 صحقح ابن أذيـي        

 افعرش( ظغ افػعؾّقيظؾم افتؼدير )افؼؾم =

ظـ ، ظـ ابـ أيب ظّر ، ظـ أبٔف ، ظع بـ إبراهٔؿ روى افُِْٔل ظـ 

 ثمّ ، خؾق اهلل ادشقئي بـػسفو»: ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل ، ظّر بـ أذيْٜ 

 .(1)شخؾق إصقوء بودشقئي

ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، ذم أظذ درجٚت افّهحٜ ، رواتف أشٚضغ 

 بذة افٍرؿٜ روقان اهلل ظِٔف ، تَِٚه أصحٚبْٚ بٚفٌَقل .افٍرؿٜ، وجٓٚ

شٌٛ ٌّْٕف أّن ، ووٓ داظل فذفؽ  اختِػ افًِامء ذم بٔٚن هذا احلديٞ،

، وٓ اجلّع آختالف ظدم اإلحٚضٜ افتٚمٜ بٖخٌٚر أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم 

 ..بْٔٓٚ ـام تَيض ؿقاظد اجلّع 

، وهق وهق ظغ أّم افُتٚب َِؿ ، ؾَِد مٙ أّن اهلل تًٚػ أّول مٚ خِؼ اف

وٓ يًع رشٚفتْٚ هذه هد افْهقص ذم ظغ ظٚمل افتَدير ، و هق ظغ افًرش ، 

مّْزه ظـ صٍٚت اإلمُٚن بْحق ؿدد ـّؾ إصٔٚء هذا افًٚمل  ؾٍلـّؾ مٚ ذـرٕٚ : 

ًٜ ظـ احلدود وافَْٚئص وـّؾ مٚ خِؼ اهلل تًٚػ ،  بْحق أذف ، أي مّْزه

 ..وإظدام

ّٜٔ ذم افهحٔح أظاله ؾٚد ٚمل : ظٚمل افًرش ، أو ظ -تًْل ؾٔام تًْل–ن

افَِؿ ، أو ظٚمل أّم افُتٚب : يدّل ظِٔف صحٔح صٍقان ظـ افروٚ ظِٔف افًالم : 

 شرء ؾقه ـّل  وظرٌش ، ..وؿدرة مِ ؾْ وافعرش اشم ظِ ،  افًرش فٔس هق اهلل»

  

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.110: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (1)  . دار افُتٛ اإلشالم
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  (افعرش=ظومل ادشقئي )مقزات ظومل 

ل ٕٚءت بحّؾ مًٖفٜ ربط احلٚدث بٚفَديؿ ، وادتٌّر هذه ادٔزات هل افت

بٚفثٚبٝ ، وادخِقق بٚخلٚفؼ ..: وافُثرة بٚفقحدة ...، وافًٌط ؾٔٓٚ ٓ يًًف 

، فُـ  ٜوخّ اتدفٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم افهحٔحٜ ، جمِبٚفْير ٕخٌٚر أهؾ ا

 ..ّـ مٔزات هذا افًٚمل ٕند مْٓٚ مٚ يٌِّل حٚجٜ ـتٚبْٚ ادتقاوع هذا ..: ؾ

 .وروٌح إهلّقيادشقئي : ذات ؿدشّقي إوػ : 

بؤّّٜ مٚ ورد ظـ أهؾ  شخؾق اهلل ادشقئي بـػسفو»ؿقفف ظِٔف افًالم : 

، أو : افْقر ـام ذم روايٜ افروٚ ، افَِؿ : افٌٔٝ أّن أّول مٚ خِؼ اهلل افًَؾ ، أو 

 .ه، طٚهٌر ؾٔام ؿِْٚ ، أو إٔقارهؿ ظِٔٓؿ افًالمأو : أرواح أهؾ افٌٔٝ 

وؿد مٙ ؿقل افهٚدق ذم صحٔح ابـ أيب ظّر أّن اهلل تًٚػ ؿٚل فَِِؿ: 

 افؼؾمسيٌح أّن  ش... مرتك به من افوحيأو، هلؿتكأمو ، شطرت يف افؾوحهؾ »

. ٌٜ ٌٜ ظٚؿِ ّٔ  : ذات ؿدش

( : = افْقر إّول= أّول إرواحادنٔئٜ )=افَِؿ =افًَؾاحلٚصؾ : ظٚمل 

ّٜٔ ، حََٔتٓٚ افًِ ظغ افَدرة ، وظغ افًٍِّٜٔ ، هل ، إصٔٚء تَدير ؿ بذاٌت ؿدش

 .فُـ بٚفٌر ، أي : بف شٌحٕٚف، ٓ بٚفذات وآشتَالل ـام ذم ذات افٌٚري

 .بؽّل رءُمقط ظؾؿي  وجودٌ : )=افعرش( ادشقئي افثوكّقي : 

 ش...رء ؾقه ـّل  وظرٌش ، ..وؿدرة مِ ؾْ ظِ وافعرش اشم »فَقل افروٚ: 

افٌْل وأهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ، وجقٌد يًع مٚ  ؾٓق ، ـام تقاتر ظـ

 ًٚ ًٚ ـٚن ومٚ يُقن إػ يقم افَٔٚمٜ : ـقٕف وجقدًا ظِّٔ ّٜٔ ، جمّردًا حمٔى ، ظغ افًٍِ

 .بٚفزمٚن وادُٚن مًٓام ، ٓ ؾٔٓام  ، حمٔىًٚ ظـ افَْٚئص وإظدام 
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ظـ ظع بـ ، ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظًٔك ، ًدة افروى افُِْٔل ظـ و

ـتوب اهلل »: ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل ، ظـ إشامظٔؾ بـ جٚبر ، امن افًْ

 .(1)شوكحن كعؾؿه، وؾصل مو بقـؽم ، وخز مو بعدـم ، ؾقه كبل مو ؿبؾؽم 

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، ب٘مجٚع .

رضورة أّن احّتٚد افًٚمِل بٚفًِؿ ، ٓ يْٚذم افًٌٚضٜ ، وافًٚمِل هق ذات افَِؿ 

 َدس إوػ ، أو : افًَؾ ، أو : افْقر إّول ، مٚ صئٝ ؾًّز .، أو : روح اف

 افتحّؼق وافػعؾّقي .افؼدرة و: ادشقئي ظغ فثي افثو

خؾق اهلل »فُـ بٚفٌر: أي بف شٌحٕٚف وتًٚػ : فَقفف ظِٔف افًالم : 

أّن حََٜٔ وهق ٌٕص سيٌح ؾهٌٔح  شخؾق إصقوء بودشقئي ثمّ ، ادشقئي بـػسفو

 .افًٍِّٜٔ وافتحَؼ ، وافَدرة ظذ اخلِؼ واإلجيٚد بٖمر اهلل تًٚػ ادنٔئٜ :

وهق  ش...ؿدرةو مِ ؾْ اشم ظِ وافعرش وـذا فَقل افروٚ ظِٔف افًالم : 

ّٜٔ وافتحَؼ، سيٌح أّن افًرش يًْل افَدرة   فُـ بٚفٌر. : أي ظغ افًٍِ

 .ظؾل إجيود إصقوء افرابعي : ضوفّقي 

ّٜٔ ، مـ ظذ مراتٛ  تًٚػ خِؼ إصٔٚء ؾٚحلديٞ ٕصٌّ سيٌح أّن اهلل ضقف

، وهق ظِٜ افًِؾ تٌتدىء مـ ادٌدأ إّول شٌحٕٚف : إذف إػ إدٕك 

ِّٜ افًِؾ بٚفٌر ، أي بف ، ثّؿ ظٚمل ادنٔئٜ بٚٓشتَالل   ؿٌؾ إجيٚد إصٔٚء ، وهق ظ

 شٌحٕٚف ، ثّؿ ظٚمل ...، ثّؿ ظٚمل إصٔٚء وإجًٚم وإظدام .

سيٌح ش خؾق إصقوء بودشقئي ثمّ ، خؾق اهلل ادشقئي بـػسفو»:  وؿقفف

، مـ إذف إؿدس ، وهق ظٚمل افًَؾ أو افَِؿ أو  ذم ضقفّٜٔ ظِؾ اإلجيٚد

                                                           

ّٜٔ، ضٓران.60: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (1)  . دار افُتٛ اإلشالم
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افروح افَدس ، إػ افؼيػ ادَّدس ، وهق ظٚمل ادحق وآثٌٚت ، إػ إدٕك ، 

 .اهلٚفؽ افٍٚن اخلًٔس وهق 

َفُه ُروُح اْفُؼُدسِ ْل ؿُ تًٚػ : شٌحٕٚف ووؿقفف  َك  َكزَّ وؿقفف شٌحٕٚف   ِمْن َربِّ

َٕٚ َخَزاِئُُْف وتًٚػ :  ٓا ِظَْْد  إِ
ٍ
ء ـْ َرْ َّٓ بَِؼَدرٍ َوإِْن ِم فُُه إِ ُِقمٍ  َوَمو ُكـَزِّ ًْ طٚهٌر ، بؾ  َم

ّٜٔ ظِؾ اإلجيٚد ، ومٌدأ اخلزائـ هل ظِؿ اهلل تًٚػ افذي هق ظغ  ٌٕص ذم ضقف

ّٜٔ وافتحَؼ ، وأّمٚ اخلزائـ ؾام دون ذفؽ وهق ظٚمل ادنّٜٔ ظغ ذاتف ، و ظغ افًٍِ

أو ظٚمل افْقر ، أو ظٚمل افًَؾ ، أو ظٚمل افروح افَدس ، أو ظٚمل أّم افُتٚب ، مٚ 

 صئٝ ؾًّز . 

ًٚ بحؾ مًٖفٜ ربط احلٚدث بٚفَديؿ ، وادتٌّر  ٌٜ متٚم وهذه افىقفّٜٔ ـٍِٔ

َِد ؿٙ اهلل تًٚػ أن ٓ خيِؼ إصٔٚء إّٓ بْيٚم بٚفثٚبٝ ، وادخِقق بٚخلٚفؼ : ؾ

افىقفّٜٔ هذا ، وٓ خالف ؾٔف بغ افًِامء بدوًا ، فُـ تْٚزظقا ذم امتْٚع افًِؾ 

ّٜٔ ظِؾ اإلجيٚد  : ٓمتْٚع صدور افُثر ظـ افقاحد خِؼ إصٔٚء مـ دون ضقف

 يًًْٚ افًٌط ذم ٚحلُامء ؿٚفقا بٚٓمتْٚع ، وؿٚل ؽرهؿ ٓ امتْٚع ، وٓؾ، افًٌٔط 

 .أن هذا 
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 معـى ادشقئي واإلرادة!!

: ؾٚحلُامء ؿٚفقا اختِػ أهؾ ادًَقل وؽرهؿ ذم مًْك ادنٔئٜ واإلرادة 

: هل افًِؿ بٚفْيٚم إتؿ . وؿٚل بًوٓؿ : افًِىْٜ ، وبًوٓؿ ؿٚل : هل 

 ؽر ذفؽ .: افِذة ، وبًوٓؿ ادنٔئٜ بًّْٚهٚ افٌِقي ، وبًوٓؿ 

: ؾٚفهحٔح ذم مًْك مّٚدة اخلالف ـرٕٚه ، ـٍٔؾ بحًؿ ؿِٝ : مٚ ذ

ّٕام بًّْٚهٚ افؼظل افذي  اإلرادة هق ادنٔئٜ ، فُـ ٓ بًّْٚهٚ افٌِقي ، وإ

 حتددت مًٚدف بٚفَرآن وأخٌٚر أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ..

 . حؼقؼتفو افعؾم وافؼدرة:  روٌح ؿدشّقي=  شاموّييذات :  ودشقئيؾ

، هل ظغ ، ومٚ شُٔقن مـ إصٔٚء ومٚ يُقن ، ن ظٚدٜ ، بام ـٚٓل ؾ

ّٜٔ وافتحَؼ ، ؿٚدرة بٖمر اهلل تًٚػ ظذ إجيٚد إصٔٚء : أي إٕزاهلٚ مـ مرتٌٜ  افًٍِ

ًٚ بًٔط ، وهق افًِؿ افتٍهٔع افًِؿ اإلمجٚيل إذف افًٌٔط ، إػ مرتٌٜ  ، أيو

 اخلٚرج وافًٔٚن.إػ مرتٌٜ 

 مِ ؾْ اشم ظِ وافعرش »، ؿقفف ظِٔف افًالم :  وافدفٔؾ ظذ ـقّنٚ ظٚدٜ ؿٚدرة

وهق ظغ ظِؿ اهلل تًٚػ وؿدرتف ، فُـ ٓ ذم مرتٌٜ افذات ، بؾ ذم مرتٌٜ  شؿدرةو

 .، وهل مرتٌٜ أدٕك مـ مرتٌٜ افذات : ـقّنٚ خمِقؿٜ ادنٔئٜ 

 .، ٓ ادنٔئٜ بًّْٚهٚ افٌِقيهل هذه ادنٔئٜ -ذم اجلِّٜ–افزبدة:اإلرادة 
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 معي فؾػقض ـؾؿي جو

وبَٔٚس ، مل تُـ مقجقدة ذم إزل ًٍٕٕٓٚ  ادخِقؿٚت وإنْ :  ؿٚل 

ٚ مقجقدة أّّن  إّٓ ، فقجقداهتٚ ـذفؽ ظذ أن يُقن إزل طرؾًٚ ، بًوٓٚ إػ بًض

ًٚ  ذم إزل هلل شٌحٕٚف وجقداً  ًٚ  مجًٔ وجقداهتٚ  بًّْك أنّ : ؽر متٌر وحدإٔ

ّٜٔ افأل  ٕف ذم إزل ـذفؽ .ثٚبتٜ هلل شٌحٚ، احلٚدثٜ  زف

إذا ؿٔدت بَٔٚمٓٚ ، ادقجقدات افذهْٜٔ مقجقدة ذم اخلٚرج  وهذا ـام أنّ 

ؾٕٚزل يًع : ذم افذهـ  وإذا أضَِٝ مـ هذا افَٔد ؾال وجقد هلٚ إّٓ ، بٚفذهـ 

وفٔس إزل ـٚفزمٚن ، ومٚ ؾٔٓٚ ومٚ خرج ظْٓٚ ، افَديؿ واحلٚدث وإزمْٜ 

: ويتَدم جزء ويتٖخر آخر ، ٛ بًوف ظـ بًض ئٌ،  مؤًَٚ  وأجزائف حمهقراً 

وإزل ، احلك وافؤؼ وافٌٌٜٔ مـ خقاص افزمٚن وادُٚن ومٚ يتًِؼ هبام  ؾ٘نّ 

وفٔس بغ اهللا ، ؽر زمٚين  شًٌَٚ ، ظٌٚرة ظـ افالزمٚن افًٚبؼ ظذ افزمٚن 

مل  وإّٓ ، يُقن مـ افًٚمل  ـٚن مقجقداً  ٕٕف إنْ :  مَدرٌ  ًدٌ بُ ، شٌحٕٚف وبغ افًٚمل 

 ًٚ وٓ يًْٛ أحدمهٚ إػ أخر مـ حٔٞ افزمٚن بٌَِٜٔ وٓ بًديٜ وٓ ،  يُـ صٔئ

 ٕٓتٍٚء افزمٚن ظـ احلؼ وظـ ابتداء افًٚمل .: ٜ مًّٔ 

 ٕنّ : ـام هق شٚؿط ظـ وجقد احلؼ ، ؾًَط افًٗال بّتك ظـ افًٚمل 

ٝ خٚفص وجقد بح ؾِٔس إّٓ ، وٓ زمٚن ؿٌؾ افًٚمل ، متك شٗال ظـ افزمٚن 

: وجقد افًٚمل : وهق ، ووجقد مـ افًدم ، وهق وجقد احلؼ ، فٔس مـ افًدم 

فتقمهٓؿ : ام يتًن ؾٓؿ ذفؽ ظذ إـثريـ وإّٕ ، ؾٚفًٚمل حٚدث ذم ؽر زمٚن 

ّّ ، إزل جزء مـ افزمٚن يتَدم شٚئر إجزاء  ؿ أثٌتقا قه بٚفزمٚن ؾّّ٘ن وإن مل يً

أخذ يقجد  ثؿّ ، وٓ مقجقد ؾٔف شقاه ، ٕٚف ؾٔف اهللا شٌح وتقمهقا أنّ ، فف مًْٚه 

 ًٚ ًٚ  إصٔٚء صٔئ  حمٚل . وأمرٌ ،  وهذا تقهؿ بٚضٌؾ ، ذم أجزاء أخر مْف  ؾنٔئ
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وبام ، بؾ هق حمٔط هبام ، وٓ ذم مُٚن ، فٔس ذم زمٚن ، اهللا جؾ وظز  ؾ٘نّ 

 .ومٚ تَدمٓٚ ،  ومٚ مًٓام، ؾٔٓام 

وؾتح بٚب ظِؿ مُْقن ٓ تًًف ، مـ افُالم  وحتَٔؼ ادَٚم يَتيض بًىًٚ 

ٍٜ ، افًَقل ادنقبٜ بٕٚوهٚم  دـ ـٚن أهِف شٚئِغ مـ ، مْف  وٕحـ ٕنر إػ دً

فٔدحوقا بف احلؼ : ظـ افَٚسيـ ادجٚدفغ بٚفٌٚضؾ ، اهللا ظز وجؾ أن حيٍيٓٚ 

 إن صٚء اهللا .

تِػ يّتْع أن َت، ًٌٕٜ ذاتف شٌحٕٚف إػ خمِقؿٚتف  ًِؿ أنّ فُٔ : ؾَْقل 

ؾٔسـٛ : وبٚفَقة مع آخريـ ، ؾُٔقن بٚفًٍؾ مع بًض  وإّٓ ، بٚدًٜٔ وافالمًٜٔ 

ويتٌر صٍٚتف حًٛ تٌر ادتجددات ، ذاتف شٌحٕٚف مـ جٓتل ؾًؾ وؿقة 

وؽْٚء حمض ، بؾ ًٌٕٜ ذاتف افتل هل ؾًِٜٔ سؾٜ ، تًٚػ ظـ ذفؽ ، ادتًٚؿٌٚت 

، ادث افزمٕٜٚٔ ًٌٕٜ واحدة إػ اجلّٔع وإن ـٚن مـ احلق، مـ مجٔع افقجقه 

وافُؾ بٌْٚئف بَدر ،  وٓ متٌرة أصالً ، ؽر زمٕٜٚٔ ، ومًٜٔ ؿٔقمٜٔ ثٚبتٜ 

ام ؾَرهٚ وإّٕ ، وظذ حًٛ ضٚؿتف ، ذم وؿتف وحمِف  ـٌؾ ، اشتًداداهتٚ مًتٌْٔٚت 

وفٔس هْٚك إمُٚن وؿقة ، وؿقابؾ ذواهتٚ ، وؾَدهٚ وَٕهٓٚ بٚفَٔٚس إػ ذواهتٚ 

ـَْىٜ واحدة ذم ، بٚفًٌْٜ إػ اهللا شٌحٕٚف ، ن وادُٕٚٔٚت بٖههٚ ؾٚدُٚ: افٌتٜ 

وافزمٚن وافزمٕٚٔٚت بآزاهلٚ ، وافًاموات مىقيٚت بّْٔٔف ، مًٜٔ افقجقد 

مٚ مـ ًّٕٜ ، جػ افَِؿ بام هق ـٚئـ ، واحد ظْده ذم ذفؽ  شآن»:   وآبٚدهٚ ـ

 وهل ـٚئْٜ . ـٚئْٜ إّٓ 

ـؿوجود واحد يف افػقضون ،  بقوهتوفو صفوديوهتو وؽقوادوجودات ـؾّ 

ٍس واِحَدةٍ : ظـه ٍْ َْ ـَ ٓا  ْؿ إِ ُُ ُث ًْ ْؿ َوٓ َب ُُ َُ ِْ ام افتَدم وافتٖخر وافتجدد وإّٕ  مٚ َخ

ِّ ، وافتكم واحلوقر وافٌٌٜٔ ذم هذه  وذم مدارك ، ٓٚ بَٔٚس بًوٓٚ إػ بًض ـ
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وإن ـٚن  ،ادًجقٕغ ذم شجـ ادُٚن ٓ ؽر ، ادحٌقشغ ذم مىّقرة افزمٚن 

 هذا دام تًتٌربف إوهٚم وينّئز ظْف ؿٚسوا إؾٓٚم .

لَّ َيْوٍم ُهَو يِف َصلْنٍ : ٚ ؿقفف ظز وجؾ وأمّ  ؾٓق ـام ؿٚفف بًض أهؾ  ـُ

مـ مل يٍٓؿ بًض هذه  وفًّؾ : (1)ٓ صٗون يٌتدهيٚ ، ٚ صٗون يٌدهيٚ افًِؿ إّّن 

، ٚدث ذم إزل ـٔػ يُقن وجقد احل: ادًٚين يوىرب ؾٔهقل ويرجع ؾَٔقل 

أم ـٔػ يُقن إمر ادتُثر ؟!. ظْد ربف ـقف يؽون ادتغر يف كػسه ثوبتوً أم 

ذم  واؿًًٚ  -أظْل افزمٚن-ادّتد  أم ـٔػ يُقن إمر؟!.  مجقعوً  وحداكقوً ادتٍرق 

 .؟!.مع افتَٚبؾ افيٚهر بغ هذه إمقر  -أظْل افالزمٚن-ؽر ادّتد 

مثؾ هذا ادًسض مل  ؾ٘نّ : قرة اشتًٌٚده ؾِّْثؾ فف بّثٚل حز يُن ش

ـحٌؾ أو خنٛ  ممتداً  ؾِٖٔخذ أمراً : يتجٚوز بًد درجٜ احلس وادحًقس 

ٚ يؤؼ حدؿتف ممّ ، فّٔرره ذم حمٚذاة ِّٕٜ أو ٕحقهٚ  ثؿّ ، خمتِػ إجزاء ذم افِقن 

تِؽ إفقان ادختٍِٜ متًٚؿٌٜ ذم  ؾ٘نّ : ظـ اإلحٚضٜ بجّٔع ذفؽ آمتداد 

ًٚ ، فدهيٚ  احلوقر ، فؤؼ ٕيرهٚ : بًد آخر  واحداً ،  ؾنٔئًٚ  تيٓر هلٚ صٔئ

ِّ ، ومتًٚويٜ ذم احلوقر فديف  وشًٜ ، فَقة إحٚضٜ ٕيره : ٓٚ دؾًٜ يراهٚ ـ

 .(2)وؾقق ـؾ ذي ظِؿ ظِٔؿ   ،حدؿتف 

  

                                                           

ّٜٔ هذا أؾردٕ  (1)  ٚ فف افًْقان أيت، ؾًِٔؽ بف.يٌدهيٚ : ييٓرهٚ ، وٕمه

 . مىًٌٜ ٕنٚط ، أصٍٓٚن .356:  1افقاذم)ت: ؤٚء احلًْٔل(   (2)
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 : صمون يبدهيو!!! بقون ؿول افػقض 

( هق هيوٓ صمون يبتد، صمون يبدهيو ؿقل افٍٔض روقان اهلل ظِٔف : )

: ـام ذم صحٔح ابـ أيب ظّر إٔػ ، وـام ذم ؿقفف تًٚػ، آشتًْٚخ افْزويل 

َّٓ بَِؼَدٍر َمْعُؾومٍ  ُفُه إِ َّٓ ِظـَْدَكو َخَزائِـُُه َوَمو ُكـَزِّ ٍء إِ  . َوإِْن ِمْن َرْ

ؿٚل :   وذم هذا روى افُِْٔل ب٘شْٚد صحٔح ظـ زرارة ظـ افٌٚؿر 

اـتبو إػ ادُِغ  شٌحٕٚفيقحل  ...ا أراد أن خيِؼ افْىٍٜإّن اهلل ظز وجؾ إذ»

 ؾَٔقٓن: يٚ رب مٚ ُٕتٛ؟!!. . شظؾقه ؿضوئي وؿدري وكوؾذ أمري

 ،ؾٔقحل اهلل إفٔٓام أن ارؾًٚ رؤوشُام إػ رأس أّمف ؾرؾًٚن رؤوشٓام

، وزيـته ، ؾقجدان يف افؾوح صورته يَرع جٌٜٓ أّمف، ؾْٔيران ؾٔف،  افؾوحؾ٘ذا 

 .(1)شومجقع صلكه، شعقدًا  أو ومقثوؿه صؼقوً ،  وأجؾه

ّٜٔ يًتًْخٓٚ : أي : :  (يبدهيو:ؾًّْك: ) ؾٌٚفْير هلذه إخٌٚر افَىً

 ّٜٔ  .ظـ ظٚمل فقح افَوٚء ، افًٚبؼ ظذ خِؼ افدٕٔٚ ، يْزهلٚ ظـ اخلزائـ افَدش

ٚبؼ ظـ ظٚمل فقح افَدر ، افًمْزٌل مًتًٌْخ ـام أّن افذي ذم فقح افَوٚء 

افذي ذم ظٚمل افَدر أطٓره اهلل تًٚػ ظـ ـام أّن  فقجقد ظذ ظٚمل  افَوٚء ،ذم ا

 ..، بٚفَدم افذايتٔف ، شٚبؼ ظِ، مًتًٌْخ ظْف ظٚمل افذات إحدّيٜ افَديؿ 

َْرِض يدّل ظِٔف ذم ـتٚب اهلل تًٚػ ؿقفف :  ْٕ ٍٜ ذِم ا ٌَ ـْ ُمِهٔ َمٚ َأَصَٚب ِم

ٓا  ْؿ إِ ُُ ًِ ٍُ ْٕ َٓ ذِم َأ َأَهوَتوٍب يِف ـِ َو رٌ  ِمْن َؿْبِل َأْن َكْزَ ًِ  .(2)إِنا َذفَِؽ َظَذ اهللاِ َي

                                                           
 . بٚب بدء خِؼ اإلًٕٚن.4، رؿؿ: 14: 6افُٚذم (1) 

 .22احلديد:   (2)
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َهٚ وؿٚل شٌحٕٚف :  را ََ َت ًْ َُِؿ ُم ًْ ٚ َوَي َٓ ٓا َظَذ اهللاِ ِرْزُؿ َْرِض إِ ْٕ ٍٜ ذِم ا ـْ َدابا َوَمٚ ِم

 ٚ َٓ َتْقَدَظ ًْ لٌّ يِف ـَِتوٍب ُمبِغٍ َوُم  .(1)  ـُ

َِؿْ وؿٚل :  ًْ َْرِض إِنا  َأمَلْ َت ْٕ  َوا
ِ
اَمء ًا ُؿ َمٚ ذِم اف َِ ًْ  .(2) َذفَِك يِف ـَِتوٍب َأنا اهللاَ َي

ٓا ذِم وؿٚل تًٚػ :  َْرِض إِ ْٕ  َوا
ِ
اَمء ًا  ذِم اف

ٍٜ
ٌَ
ـْ َؽٚئِ  .(3) ـَِتوٍب ُمبِغٍ َوَمٚ ِم

ُٜ ُؿْؾ َبَذ وؿٚل تًٚػ :  َٚظ ًا ْٖتَِْٔٚ اف َٓ َت ُروا  ٍَ ـَ ـَ  ِذي ْؿ َظٚمِلِ َوَؿَٚل افا ُُ َْٔا
تِ ْٖ  َوَريبِّ َفَت

َزُ  ـْ َٓ َأ ـْ َذفَِؽ َو ُر ِم ٌَ َٓ َأْص َْرِض َو ْٕ َٓ ذِم ا اَمَواِت َو ًا ٍة ذِم اف ُٚل َذرا ََ ُزُب َظُْْف ِمْث ًْ َٓ َي  ِٛ ْٔ ٌَ ٓا اْف  إِ

 .(4) يِف ـَِتوٍب ُمبِغٍ 

ـْ وؿٚل تًٚػ :  ـْ ُتَراٍب ُثؿا ِم ْؿ ِم ُُ ََ َِ ُؾ  َواهللاُ َخ ِّ ْؿ َأْزَواًجٚ َوَمٚ حَتْ ُُ َِ ًَ  ُثؿا َج
ٍٜ ٍَ ْى ُٕ

ٓا  ِرِه إِ ُّ ـْ ُظ ُص ِم ََ َٓ ُيْْ ٍر َو ّا ًَ ـْ ُم ُر ِم ّا ًَ ِف َوَمٚ ُي
ِّ ِْ ًِ ٓا بِ َٓ َتَوُع إِ َْٕثك َو ـْ ُأ  .(5) يِف ـَِتوٍب ِم

 ذم افدٕٔٚ ، مًتًٌْخ ٕٚزٌل ظـ ظٚمل أذف ، أبًط ، 
ٍ
افزبدة : ـّؾ رء

ـ اجلًّّٜٔ وافسـٔٛ وادُٚن ، مّزء ظـ افٍَدان وظقارض افزمٚن ، هق مّْزه ظ

،  ظٚمل افِقح ، وظٚمل افِقح مًتًْخ ظـ ظٚمل افَِؿ ، وإخر ظـ ظٚمل افًرش

 .وظٚمل افًرش مًتًٌْخ ٕٚزٌل ظـ ظٚمل افذات إحدّيٜ 

ِّام ذؾٝ صًقدًا ، أوحٝ  ّْٔٚ بام ٓ مزيد ظِٔف أّن إصٔٚء ـ وؿد ب

هتٚ وحدة : رضورة أّن افُثرة ذم مرتٌٜ افَِؿ ، أو ادنٔئٜ ، أو افذات ـثر

 إحدّيٜ ، ظٌِؿ ، وافًِؿ بٚفُثرة ٓ يْٚذم افقحدة .

                                                           

 . 6هقد:   (1)

 .70احلٟ:   (2)

 .75افّْؾ:   (3)

 .3شٌٖ:   (4)

 .11ؾٚضر:   (5)
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 افػصل زبدة

ْٚ أؾردٕٚ هذا افٍهؾ ، حلؾ مًٖفٜ ربط ادتٌّر بٚفثٚبٝ ، وربط  ّٕ ر أ ـّ ٕذ

ؾ تدبر اهلل: إذ افُثرة بٚفقحدة ، واحلٚدث بٚفَديؿ  َّ  تًٚػ ، وهق ـٔػ ٕتً

حٚر  -ؾٔام ذـرإشٚضغ- ادًٖفٜوواحد أحد ثٚبٝ ، فُِثر ادتٌّر احلٚدث ، 

هّغ ظْد أهؾ افٌٔٝ ظِٔٓؿ افًالم ، وفٔس هق ؾٔٓٚ افًِامء واحلُامء ، وأمرهٚ 

 ..إدٕك  افًٚمل واإلٕزال مـ افًٚمل إذف إػإّٓ آشتًْٚخ 

، اشتًْٚخ ادُِٚن دٚ جيري  ذم صحٔح زرارة ظـ افٌٚؿر ؾَد مٙ 

ذم صحٔح ابـ أيب ظّر ؿقل افهٚدق ظِٔف ظذ اجلْغ ظـ افِقح ، ـام ؿد مٙ 

ُخ َمٚ  وهق ؿقفف: ،  صلخذ من إأيًْخ مـ ـتٚب »افًالم :  ًِ َتْْ ًْ َٕ ْٚا  ـُ  ٚ ٕا إِ

ُِقن َّ ًْ ُْْتْؿ َت ٓا تًٚػ : شٌحٕٚف ووهق تًٍر ؿقفف  ـُ  إِ
ٍ
ء ـْ َرْ َٕٚ  َوإِْن ِم ِظَْْد

ُِقمٍ  ًْ َدٍر َم ََ ٓا بِ ُفُف إِ َْزِّ ُٕ  َخَزاِئُُْف َوَمٚ 

ؾُّؾ رء ذم هذه افدٕٔٚ ، ـٚن ويُقن وشُٔقن ، مًتًْخ ظـ ظٚمل 

هق ظٚمل ، افِقح ، ـام أّن ـّؾ رء ذم ظٚمل افِقح مًتًْخ ظـ ظٚمل أذف مْف 

مْف ، هق ظٚمل  ظٚمل أذفافَِؿ ، ـام أّن ـّؾ رء ذم ظٚمل افَِؿ مًتًْخ ظـ 

، ادنٔئٜ ، وهق ظٚمل افًرش ، وظٚمل ادنٔئٜ مًتًْخ ظـ ظٚمل افذات آحدّيٜ ..

 ..، وافْزويل ظًُف وهذا هق آشتًْٚخ افهًقدي 

ؾًّْك بًٔط احلََٜٔ ـّؾ إصٔٚء ، وافُثرة ذم ظغ افقحدة ، وافتٍهٔؾ 

 ذم ظغ اإلمجٚل ، واحتٚد افًِؿ بٚفًٚمل ..

ٜ بام هق  خًًٜٔ -ّؾ إصٔٚءـ–أّن إصٔٚء  ًّ ذم ظٚمل افدٕٔٚ : ـقّنٚ متٌِ

 .هٚفؽ ؾٚن : ـٚفزمٚن وادّٚدة وادُٚن 
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وهل  وـّؾ هذه إصٔٚء مًتًْخٜ ٕٚزفٜ ظـ ظٚمل افِقح )=ظٚمل افَوٚء(

ّٜٔ ، وأفهؼ بٚفًٌٚضٜ ،  ظٚمل افدٕٔٚمـ أذف وجقدًا ذم هذا افًٚمل  ، وأؿقى ؾًِ

ًٜ ظِاًم فُثرة مـ اووشًٝ ـّؾ مٚ دوّنٚ   .وتدبرًا وؿدرًة وإحٚض

وهق ( =ظٚمل افَِؿ)افَدر ظٚمل ـام أّن ـّؾ مٚ ذم افِقح مًتًٌْخ ٕٚزٌل ظـ 

ًٜ وتدبرًا ظًِٚدغ افًٚبَغ ٚفحمٌٔط ب  .وأبًط، بْحق أذف اًم وؿدرًة وإحٚض

=ظٚمل )ادنٔئٜ ظٚمل ـام أّن ـّؾ مٚ ذم ظٚمل افَِؿ مًتًٌْخ ٕٚزٌل ظـ 

ًٜ وتدبرًا وهق حمٌٔط بٚفًقامل افثالثٜ إٍٜٔ  ،( افًرش ، بْحق ظِاًم وؿدرًة وإحٚض

 .أذف وأـّؾ وأتؿ مـ شٚبَف

، ؾ٘ذا رجًٝ إػ مٌدئٓٚ إّول شٌحٕٚف ، أوحٝ ظغ افًٌٚضٜ ، 

ّٜٔ : إذ هل أن مًِقم  ّٜٔ ، أو ظٌِؿ واإلحٚضٜ وافًًٜ وافًٍِ افًٚدٜ فِذات اإلهل

 اتف ..ذم مرتٌتٓٚ ، وهل ظغ ذ

وافدواب ، وافٍرس ، ـٚإلًٕٚن : احلَٚئؼ ادتٖصِٜ  :وبٚجلِّٜ:  ؿٚل 

، ٚر وافّْ ، واهلقاء ، وإرض ، وافٍوٜ ، وافذهٛ ، واحلجر ، وافنجر ، 

مـفو أكحوء من  فؽّل  ،وؽرهٚ مـ إٕقاع، وافَّر ، وافنّس ، وافًامء 

ِّ  ،ذم افُامل  ةٌ وٕنٖ، ودرجوت ومؼوموت يف افوجود، افؽون ام هق أرؾع ـ

، وإحٚضتف بام شقاه أـثر ، ووحدتف أؿقى ، ـٚن افقجقد ؾٔف أؿدم ، وأذف 

يزول ظْف ، حتك يٌِغ إػ مَٚم ، وآثٚره أوؾر ، وٕقريتف أطٓر ، ومجًٔتف أصد 

 ِّ ، ؾٍل ذفؽ ادَٚم وؿع افتهٚفح بغ ادتٍٚشدات : حتك اإلمُٚن ، ٓٚ افَْٚئص ـ

ؾؽوكً موجودة بوجود ،  د بغ افؽثراتافتلّح و، ات دّ آوافتًٕٚؼ بغ ادتو

 .... معؾومي بعؾم واحد،  واحد
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بًوٓٚ ،  درجوت يف افوجودهلٚ ، ف ظذ ـقن حََٜٔ واحدة ٚ يٌّْ وممّ 

افًِؿ  ف ٓ صؽ أنّ إّٔ ،  بعضفو إهليو،  ظؼعوبًوٓٚ ،  كػسوينوبًوٓٚ ،  ضبقعي

ـًِؿ افٍْس :  وًٚ وهل ؿد تُقن ظر، حََٜٔ واحدة ، بًّْك افهقرة احلٚصِٜ 

ًٚ  وؿد تُقن جقهراً ، بٌرهٚ   وؿد تُقن جقهراً ، ـًِؿ افٍْس بذاهتٚ :  ًٍٕٕٚٔ

 ًٚ  خٚرجًٚ  بؾ أمراً ،  وٓ ظرضوً  ٓ تؽون جوهراً وؿد ، ـًِؿ افًَؾ بذاتف،  ظَِٔ

 ... . ظؾم اهلل بذاته وبوٕصقوءـام ذم ، وهق واجٛ افقجقد ، ظْٓام 

ذات ، ـٚفًِؿ وافَدرة وٕيٚئرمهٚ : ة مٚهٜٔ واحد ؾ٘ذا حتَؼ ظْدك أنّ 

حتك يْتٓل ذم جٌٕٚل ، وبًوٓٚ أؿقى وأذف ، درجٚت ومَٚمٚت ذم افقجقد 

ؾَس ظذ هذا مجٔع احلَٚئؼ ، وافقاجٌٜٔ  ، افْزول وافهًقد إػ افًرؤٜ

ًٚ  وجقداً  مثالً  فإلكسون ؾ٘نّ : افقجقديٜ ـقجقد مٚهٔتف ذم افذهـ ظْد :  ظرؤ

وجقد  وفف أيوًٚ ، وهق طٚهر ، ف وجقد جقهري ضًٌٔل وف، تهقر افٍْس هلٚ 

وفف وجقد ظَع ـام  ...، جقهري ًٍٕٚين مع أظوٚء ًٍٕٕٜٚٔ ـام ذم ظٚمل أخرة

 وهو مو يف ظؾم اهلل،  وجود إهلي وفه أيضوً ، وؿد أووحْٚ شٌِٔف ، أثٌتف أؾالضـ 

 .(1)وـذا ؽره من احلؼوئق، تًٚػ 

هلٚ افُثرة( ظٚمل احلدود و )=ظٚمل افدٕٔٚ احلٚصؾ : إصٔٚء ادتُثرة ذم 

: إذ إصٔٚء هْٚك ظٌِؿ افِقح وافتدبر ذم ظٚمل بًٔط ٓ ـثرة ؾٔف وجقد أذف 

ّٜٔ وبً : رضورة أّن افًِؿ بٚفُثرة ٓ ، ظذ مٚ ؿٙ اهلل تًٚػ ٚضٜ وؿدرة وؾًِ

 ادنٔئٜ ، ظٚمل، ثّؿ ظٚمل افَِؿ وافتَدير وهُذا صًقدًا ذم يْٚذم وحدة افًٚمل هبٚ ، 

 .ظٚمل افذات إحدّيٜ ثؿّ 

 .: ؾع واحٍظ ربط افُثرة بٚفقحدة مًٖفٜ هبذا يامط ظـ ظقيص 

                                                           

(1)   ّٜٔ  . 1981دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت. افىًٌٜ افثٚفثٜ:  .286: 6إشٍٚر افًَِ



 

 

 

 

 ؽر مموزجيظذ : يف إصقوء بقون ؿول أمر ادممـغ  ............................................ 111

 

 فُـ بَل رء!!

ؾٓؾ مـ مثٍٚل ظـ افؼع ، ٓ يُْره ادًِؿ ، ذم مًْك إحٚضٜ افتدبر : 

ّٔقمّٜٔ خٚرجٜ ظـ  أي ذم إحٚضٜ ظٚمل افِقح مثاًل ، بًٚمل افدٕٔٚ ، إحٚضٜ تدبرّيٜ ؿ

 افزمٚن وادُٚن واجلًّّٜٔ ؟!! حدود

ؾٓؾ مـ مثٍٚل واوح يٌّغ فْٚ مًْك أّن ظٚمل افِقح ظٚمل ثٚبٝ : أي : ظغ 

ؼ ، وفٔس هق ـًٚمل افدٕٔٚ : أي خروٌج مـ افَّقة إػ افًٍؾ؟!! َّ ّٜٔ وافتح  افًٍِ

ْرِص شٌحٕٚف :  قففؿِْٚ : هٚك ؿ ًَ تِِْٔل بِ ْٖ ْؿ َي ُُ ٚ اْدَأَلُ َأي  َ ٌَْؾ َأْن َؿَٚل َيَٚأهي  ٚ َؿ َٓ

َغ ) ِّ ِِ ًْ ُْٖتقيِن ُم ِٚمَؽ َوإِينِّ 38َي ََ ـْ َم قَم ِم َُ ٌَْؾ َأْن َت ٚ آتَِٔؽ بِِف َؿ َٕ ِـّ َأ ـَ اجْلِ ٌٝ ِم ِري ٍْ ( َؿَٚل ِظ

ِقيٌّ َأِمٌغ ) ََ ِْٔف َف َِ ٌَْؾ َأْن َيْرَتدا إِ 39َظ َٔؽ بِِف َؿ
ٚ آتِ َٕ ـَ اْفَُِتِٚب َأ ٌؿ ِم ِْ ِذي ِظَْْدُه ِظ َْٔؽ ( َؿَٚل افا َف

ـْ َؾْوِؾ َريبِّ  َْْدُه َؿَٚل َهَذا ِم ا ِظ رًّ
َِ َت ًْ اما َرآُه ُم َِ  . (1) َضْرُؾَؽ َؾ

ّٜٔ وافتحَؼ ، خٚرٌج  ؿِٝ : هذا ٌٕص ذم مًْك افثٚبٝ : أي : ظغ افًٍِ

ظـ حدود اجلًؿ واجلًامين ، وافزمٚن وافزمٚين ، وادُٚن وادُٚين : إذ هق ـام 

ـْ ؾَ ؿٚل اهلل تًٚػ :  قنُ ـُ ُُ َٔ. 

َْٔؽ َوَظَذ  وـذا ؿقفف تًٚػ :  َِ تِل َظ َّ ًْ
ْر ِٕ ـُ ـَ َمْرَيَؿ اْذ ك اْب ًَ إِْذ َؿَٚل اهللاُ َيِٚظٔ

ُتَؽ اْفَُِتَٚب  ّْ ِا اًل َوإِْذ َظ ْٓ ـَ ِد َو ْٓ ْاَٚس ذِم اْدَ ُؿ اف ِِّ َُ ُدِس ُت َُ ْدُتَؽ بُِروِح اْف َوافَِدتَِؽ إِْذ َأيا

َٜ َوافتاْقَراةَ  َّ ُْ
قُن  َواحْلِ ُُ ٚ َؾَت َٓ ُخ ؾِٔ ٍُ ْرِ بِِْ٘ذيِن َؾَتْْ  افىا

ِٜ َئ ْٔ َٓ ـَ ِغ  ـَ افىِّ ُؼ ِم ُِ ِجَٔؾ َوإِْذ ََتْ ْٕ َواإْلِ

ِرُج اْدَْقَتك بِِْ٘ذيِن  َْبَرَص بِِْ٘ذيِن َوإِْذ َُتْ ْٕ َف َوا َّ ـْ َ ْٕ ُئ ا ا بِِْ٘ذيِن َوُتْزِ   َضْرً

 وآخر دظقإٚ أن احلّد هلل رب افًٚدغ. 

                                                           

 . 40-39شقرة افّْؾ :   (1)
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 افػصل افثوين:      

 52اهلل تعوػ يف ـّل مؽون ......................................................... 

 87... .............................. صحٔح افٍوؾ بـ يقٕس: اهلل تًٚػ ٓ خيِق مْف مُٚن

 89...........ش ..............وٓ خيِق مْف مُٚنٓ حيقيف مُٚن ، »صحٔح خٚفد بـ ربًل: 
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