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 لرحيمابسم اهلل الرحمن 
 ديمــالتق

والصدد و والمدد ى الدد  النيددع ا آدد  والدد   لدد   احلمددهلل ا اني،دد  
 وصحب  أمج، . وب،هلل:

وسددددالد الددددهللاكو  وآددددا ندددداك وسدددد ل  ندددداك لدددد    دددد   تدفقددددهلل  ،ددددهلل  
الغايددد   وف مدددا اصدددسني،  النيددداأ آدددز وسدددالد وأسدددبا   امدددكا أ دددا   ي،ددد  

ني ج النيبدددكا واليعدددريا الربدددا   للكصدددكىل احل احلدددم اصدددسهللى ب، ددد ا بددداني
وناك بهللًاا يف الهلليز و عريً،ا يف أ  اآ  ووسالل   ويف اصرنا احلاضدر 
 دددددددهللاك احلايددددددد  احل ب ددددددداك احلدددددددم بهللل لددددددد   و كضددددددد   احل ددددددد  بي،ل لددددددد   
وبددددا  جم يف ادددداىل الددددهللاكو ووسددددالد ام  دددداد وآددددا يي ددددم  آددددا آددددني ج 

 النيبكو.
ريج ا   يكس  بز ويف الرسال  اليت ب  يهللا القا ئ مبراي،  وخت

حممهلل بدز اي دم  لعد إل امسد ى أندهلل بدز ابدهلل احللد   بدز   م د  ضدر  
آثدداىل ليلددد الددهللاكات انيني ددرو والكسددالد انيبي ددرو آددز صددنيا البعددر ف دداك 
 عددريً،ا انمددانً ا  بان ًددا  ول،ددد القددا ئ ال ددرذ يقدد ل الدد   دد ا انيثدداىل آددا 

ز ي،دد الدهلل  أ هللث  النياأ  اام  الكصكىل بيلد الكسالد احملهللث  نمد
وانيزآدددا  آدددهلل  ً آدددز آدددهللا د اصددد م النيددداأ و ددد ل        يددد   ب ددداك 
اهلهللايدد  وداددكو ال دداىل احل الصددرام انيمدديق    لدد ا فعندد   بددهلل آددز ااددادو 
النيظددر فدد مز يددهللاك احل اا بكسددالد ل مدد  آددز العددر  و  آددز الددهلليز  
 ك آدددز  ،بدددهلل اا بغدددف آدددا  دددر  فقدددهلل أ دددر   دددر   عدددريا  و دددهلل  ددداىل 
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ِْيشــِ  الشْه َّــْة ْوْنــ شْوا م ال َّــا م }:  ،دداحل َّــ م ْع َّــِ  فـْْقــدش ْحــرَّْل ال ــِرلش بِال ِإنَّــ م ْنــنش يمشش

ــــنش  ْنشْ ــــا    َّــــاِلِميْن ِن ــــا لِِ نمدددد ىل اا أك يبصددددر انيمددددلم  مبددددكا ز  {ْوْن
ال ددد،  وأك هنيدددب   سدددكا ال  ددد  واهلدددكى واليقل دددهلل ا امددد  انددد  يدددكاد  

 نرذ  وصل  اا ال  حممهلل.
 

 إسماعيل بن سعد بن عتيق
  د8181 ا الق،هللو  81

 
* * *
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 دنةــالمق
اك احلمدددهلل ا همدددهللع ونمدددي، ني  ونمددديغ رع ون،دددك  بددداا آدددز  دددرو  
أن منيا  وآز س ئات أامالنيا  آز ي هللع اا ف  آ دد لد   وآدز ي دلد 

ل  ا  اا و هللع    ريد ل   وأ  هلل أك اف   ادا ل   وأ  هلل أك   
  ..  سكل حممهلًلا ابهللع و 

ــتممش } َّــْ  ْحــقَّ اـمْقااِــِ  ْوْا ْاممــوامنَّ ِإاَّ ْو ْنـش يْــا  ْيـَْاــا الَّــِآيْن ْوْن مــوا ااَـّقمــوا ال
ِِممونْ   .(8){نمسش
ـــ   ْواِحـــْد   } ـــمش ِنـــنش نـْ ش ِْْقخم َْ ـــمم الَّـــِآن  يْـــا  ْيـَْاـــا ال َّـــاوم ااَـّقمـــوا  ْبَّخم

امْمــا  ْاــا ْجوشْاْاــا ْوبْــهَّ ِن ـش ِْــْق ِن ـش َْ َّــْ  الَّــِآن ْو  ِْاــااك ْثِييــركا ْوِنْســاتك ْوااَـّقمــوا ال
ِْيشخممش ْ ِقيبكا َّْ  ْثاْن ْع ْ شْحاْل ِإنَّ ال  .(2){ْاْساْتلموْن ِبِ  ْواْلش

ِِ ش } ــ ا * يم ش ــِديدك ــوشاك ْس َّــْ  ْوقمولمــوا قـْ ــا الَّــِآيْن ْوْن مــوا ااَـّقمــوا ال ــا  ْيـَْا ْي
َّْ  ْوْ سموْل م فـْْقدش فْاْج فـْوشجكا ْلخممش ْ عشْماْلخممش ْويـْغشِ رش ْلخم  مش ذمنموْبخممش ْوْننش يمِطِع ال

ِِيمكا  .(3){ْع
 د:ـ نا بع

اا  و بصددف النيدداأ  اك آددز أ ددر  ال،بددادات وأيل ددا  الددهللاكو احل
ــ  }مبددا هلدد  وآددا الدد      دداىل اا  ،دداحل:  عموْن ِإْل ــةع يْــدش ْولشــْتخمنش ِنــ شخممش  منَّ

ــــــِر ْويْــــــ شنمرمونْ  ــــــمم  الشْخيش ــــــْ   م ــــــِن الشمم شْخــــــِر ْو مولِْ  ْن ْع ْاــــــوش ــــــالشْمعشرموِ  ْويـْ ـش ِب

                              
 [.2سك و  ىل امراك  ي      ] (1)
 [.8سك و النيماا  ي      ] (2)
 [.18  17سك و ا  زا   يياك     ] (3)
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ـــونْ  ِِحم رِْاـــ ش }و ددداىل سدددبحان  و ،ددداحل:   (8){الشمم ش َش ـــْر  منَّـــة   م يـش َْ ثم شـــتممش 

َّـــ ِ  ِن مـــوْن بِال ْن ْعـــِن الشمم شْخـــِر ْواـم ش ْاـــوش . (2){لِِ َّـــاِو اْـــ شنمرموْن بِـــالشْمعشرموِ  ْواـْ ـش
فــواهلل ْلن ياــدن اهلل بــ  »: أيب  الد  ل،لد  بددز  و داىل النيددع 

ا َير ل  نن  ن يخون ل  حمـر الـ عم : . و داىل (3)« االك واحدك
 .(1)«نن دل عِ  َير فِ  نيل  ار فاعِ »

 مددد  واني انددد  ال،ال ددد    ظونيدددا نانددد  الدددهللاكو احل اا ةددد ع انينيزلددد  ال،
اا   ناك لزاًآا ال  ند داا   أك ي،ر  السرق العرا   يف الدهللاكو احل

وأ  ي ددكك داف،دد  يف الددهللاكو ال،ا  دد  و دد  ا ددف اصددرد آددز النيصددك  
بدداحل ج العددرا    ا  أك الددهللاكو احل اا ابددادو نمددالر ال،بددادات  الدديت 

   يقبل ا اا ا  بالعر   اني،روف  انيهلل اجلم ا  ومها: 
  .أك ي كك ال،مد  الًصا ا

 .وأك ي كك ال  سني   سكىل اا 
 ئ الخريم: َي القا  

ويف  ددد ع ال ي دددا النياف،ددد  ينيدددا ا  ددد إل امسددد ى ابدددز   م ددد  العدددرم 
الثددا  آددز  ددروم  بددكىل ال،مددد  وف دد  يددي ل  ب دد ى ن دد ل اددز السددرق 

 العرا   والسرق البهللا   يف الهللاكو احل ديز اا.
  َي الداعية إل  اهلل:

                              
 [.871سك و  ىل امراك  ي  ] (1)
 [.887سك و  ىل امراك  ي  ] (2)
( از س د 2176     1/8112( وآمل  )3178     1/17أ ري  البخا ا ) (3)

 .بز س،هلل 
 .( از أيب آم،كد ا نصا ا 3/8576أ ري  آمل  ) (4)
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ن   ك اظ   لك يلم  آا ن مد يلمد    آدد و أيد  يف أا 
 ؟ ريم أن   مف

وندد   ددك مج ددد لددك أنددد  اي،دد   مددابا د الهللاكيدد   و أيدد   ددد أندد  
 ما ناك ا س   يهللاكك؟ أى أند سرت ال  غف  ريق  ؟ن هللاك  

ونددد   دددك اظددد   لدددك أندددد اسدددي هللت ادددا أن،ددد  اا بددد  ال نيدددا آدددز 
ب،ض الكسالد اني، ني  اا يهلل يف   ع ا  آني  وآا  لدد بق د  الد  

 أصال  ا س  .
 ة:ـ َي الداعي

أك    ر يف النياأ ون        ة  احل  ريم اجلني   ف در يف  بد 
 ن مد ال  أن  ال  المني ؟

 ة:ـ َي الداعي
نلنيدددا ني دددم الددد  أك أسدددل  انينيددددا ج وأصدددكةا  دددك آدددني ج المددددل  
الصدا   ضدكاك اا الد     ونلنيدا نقدكىل:   يصدل    در  د ع ا آدد  ا  

يبدد  ونلمددات مبددا صددل  بدد  أوهلددا  ول ددز انيددهلل اليسب ددم ندديح ج بدد آك  غر 
ا  بدد   فمني ددا: أالدد  أك املدد   دد ا  دد   الصددكا  ل ددز آصددلح  

 الهللاكو ن ا ون ا  أو أك   ا صكا  ل ز آز احل م  ن ا ون ا!
وندد ك آددز سددا  الدد   ريددم المددل  لدد ل لهلليدد    مدد ! أو أندد    

 يراا  آصلح  الهللاكو !
 اىل احلمز البصرا  ن  اا  ،احل: الي  در آدر و  ريدد  مدنيا د 



 
 87 المسائل الدعوية الطرق الشرعية والطرق البدعية في

 
 .(8) دوس ئا

 أ يك أك ي كك ف ما سبم داكو ل د داا   أك يي  ر يف ن م .
أسدد ىل اا اددز ويددد أك همددا نلمدد  الددهللااو الدد  ال يددا  والمددني  

 وأك ي       ر العقاق وا   .
وأ ددددفًا أ دددد  أك أ ددددف ال ددددد أ دددد  القددددا ئ أك املدددد  يف  دددد ع 
   الرسدددال   ددددك ا ددددراي  ددد ع ال تي ددددا آددددا ب،دددض الي،ل قددددات ال مددددفو و ددددر 

 . (2)اآليات القر ن    وختريج ا  اديث النيبكي 
 وأس ىل اا أك يني ا ةا وأك هزا   إل امس ى  ف اجلزاا.

 
 وثتب : يوسف بن نحمد العتيق

  د9/88/8181الرياض 

                              
 (.83     8/2217221أ ري  أبك الع إل يف ال،ظم  ) (1)
 (.635-88/627و   آكيكدو بال ياوى ) (2)

الب اك   ساا ب،ض ) :   انظرو هلل ا لا ونقد از   ع ال ي ا ب،ض أ د ال،ل
 نيب   أويل )  (367-356  ل   ل  الع إل ال، آ  صا  ال ك اك ) (ال يا 
 (.813-819ل   ل  الع إل د. صا  بز س،هلل المح م  )  (ا بصا 
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 اللـخ اإلسـس ل شي
ا آ  الزآداك.  قد  الدهلليز أبدك ال،بداأ أندهلل بدز ابدهلل احللد   بدز ابدهلل 

 .هلل اا بز أيب القاس  بز   م   احلرا  اا بز ابهلل الم ى بز اب
هيم،دددكك الددد   صدددهلل ال بدددالر: آدددز القيدددد  و سدددا « مجااددد »ادددز 

 اك  د ًخا آدز انيعدايإل  السريم  والمر    و ر  ا مر  وغف  لد  
اني،روف  با ف وا با  المني   صهلل آنيدا انيد نك يز آدز  لدد  فلد    نيد  

  ع الني ددددد   و دددددك بدددددهلل  بددددد ا  أك يقددددد   هلددددد  واًادددددا هيم،دددددكك ف ددددد  ةددددد
ص صددد  وغنيدداا انيغدد  بعدد،ر آبددام بغددف  ددباب   فلمددا ف،ددد  دد ا  ددا  
آدددددني   مجااددددد  وأصدددددب  آدددددز   يصدددددل  ويمدددددرق و  يزنددددد  ييدددددك   ادددددز 
العب ات  ويؤدا اني روضات  وهيني  احملرآات  ف دد يبدام ف،دد  د ا 

 هل ا الع إل ال   د ا الكيد ؟ نيدا ي  د  ال د  آدز انيصدا ؟ آدا  المما 
 أن      ني  داك   ا  ة ع؟

 ف يا : احلمهلل ا    ال،اني .
أصدددد يددددكا   ددد ع انيمدددد ل  وآددددا أ دددب  ا: أك ي،لدددد  أك اا ب،ددددث 

باهلددهللى  وديددز احلددم  ل ظ ددرع الدد  الددهلليز نلدد   ون دد  بدداا  حممددهلًلا 
ِشـ م }   هلًلا  وأن  أنمد ل  و آي  الهلليز  نما  اىل  ،داحل:  ْم ْل ْ ثش الشيْـوش

ــاْلْل ِدي كــاْلخمـمش ِديــ ــي م ْلخمـمم اإلشِسش ُِ ِْــيشخممش نِعشْمتِـي ْوْ  ـ م ْع  (8){ْ خممش ْو ْاشْممش
وأندددد  بعددددر بالمدددد،ادو نيددددز أ اادددد  والعددددقاوو نيددددز اصدددداع. فقدددداىل  ،دددداحل: 

                              
 [.3سك و انيالهللو  ي      ] (1)
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ــيشِامش ِنــْن } ِْ َّــ م ْع ــْم ال ْع ــْ  ْنــْع الَّــِآيْن  ْنـش ــوْل فْ مولِْ  َّــْ  ْوالرَّسم ــِع ال ــنش يمِط ْوْن

يِقيْن ْوالَشْاْداِت ْوال َّاِلِحيْن ْوْحسمْن  مولِْ ْ  ْ ِفيقكاال َِّبيِّيْن ْوال ِّ   . (8){دِّ
الِـِديْن }و اىل  ،احل:  َْ َّْ  ْوْ سموْل م فِْإنَّ ْل م نْـاْ  ْاْاـ َّْم  ْوْننش يـْعشِص ال

ا  .(2){ِفيْاا  ْْبدك
وأآر ا لم أك يردوا آا  نيا اكا ف   آز ديني   احل آا ب،ثد  بد   نمدا 

ُِيعمـوا الرَّسمـوْل ْو مولِـي }:  اىل  ،داحل َّـْ  ْوْ  ُِيعمـوا ال يْـا  ْيـَْاـا الَـِّآيْن ْوْن مـوا ْ 
َّـِ  ْوالرَّسمـوِل ِإنش ثم شـتممش  ت  فـْـرمَدو م ِإلْـ  ال ْنشِر ِنـ شخممش فْـِإنش اـْ ْـاْجعشتممش ِفـي ْشـيش اْلش

ْسنم  رع ْوْ حش يـش َْ ِر ْذِلْ   َِ ْ ِل اْلش َِّ  ْوالشيْـوش ِن موْن بِال  . (3){اْ شِويالك  اـم ش
اا واحل صددرا   انيمدديق    نمددا  دداىل  ،دداحل:  وأ ددأ أندد  يددهللاك احل

َِّ  ْعِْ  ْبِ يْر    ْنْا ْوْنِن ااَـّبْـْعِ ي}  . (1){قملش ْ ِآِ  ْسِبيِِي ْ دشعمو ِإْل  ال
َّــِ  }و داىل  ،دداحل:  َِ ال ــْرا ٍِ ــْتِقيم  *  َ  نمسش ــْرا ٍِ ــِدن ِإلْــ   ْوِإنَّــْ  لْتْـاش

َّــــِ  ْاِ ــــيرم الَّــــِآن لْــــ ــــ  ال ْ شِ  ْ ْا ِإْل ــــا ِفــــي اْلش ــــْماْواِ  ْوْن ــــا ِفــــي السَّ  م ْن
منمو م   . (5){اْلش

وأ دددأ أنددد  يددد آر بددداني،رو   ويني ددد  ادددز انيني دددر  و دددد الس بدددات  
ت  }و دددددرى ا بالدددددث. نمدددددا  ددددداىل  ،ددددداحل:  ـــــلَّ ْشـــــيش ـــــي ْوِســـــْع ش ثم ْمِت ْو ْحش

َّــِآيْن يـْتـَّقمــوْن ْويـم ش  تمبـمْاا ِل ِن مــوْن * ْفْســْ ثش َْيْااِ ْــا يـم ش اـمـوْن الكَّْثــاْ  ْوالَـّـِآيْن  مــمش ِب

                              
 [.69سك و النيماا  ي      ] (1)
 [.23سك و اجلز  ي      ] (2)
 [.871 ي      ]سك و النيماا  (3)
 [.871سك و يكس   ي      ] (4)
 [.53  52سك و العك ى  ي      ] (5)
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تموبكــا ِع شــْد ممش ِفــي  منِّــيَّ الَّــِآن ْيِهدمونْــ م ْنخش ــوْل ال َِّبــيَّ اْلش الَّــِآيْن يـْتَِّبعمــوْن الرَّسم
ْاــا ممش ْعــِن الشمم شْخــِر ْويمِحــ نشِهيــِل يْــ شنمرم ممش بِــالشْمعشرموِ  ْويـْ ـش ــوش ْاِ  ْواإلشِ ــمم التـَّ َل ْلام

ْ شـاْلْل الَّتِـي   ـْر ممش ْواْلش ٍش اممش ِإ ُْـعم ْعـ ـش الطَّيِّْباِ  ْويمْحـرِّلم ْعِْـيشِامم الشْخْبائِـْه ْوْي
ــوْ  الَّــِآن  ــكَّ مو م ْوْنْ ــرمو م ْوااَـّبْـعمــوا الَ  ــِ  ْوْع ــيشِامش فْالَّــِآيْن ْوْن مــوا ِب ِْ ــ ش ْع ْثاْن

ِِحم   .(8){ونْ  منشِكْل ْنْع م  مولِْ ْ   ممم الشمم ش
 د آ،رو  و   از ند آني ر. وأ د  ب و هلل أآر اا الرسكىل 

يف الصددح   أندد   دداىل:  نددد   دد   و ددرى نددد  ب ددث  وثبدد  انيدد  
ــا ع» ِيــ   ن يــدل  نتــ  عِــ  َيــر نــا نــا بعــه اهلل نبيكــا إا ثــان حقك

 . (2)«يعِم  لام، وي اا م عن شر نا يعِم  لام
آكاظد   سدكىل اا واظنيدا   وثب  از ال،رباض بدز سدا ي   داىل: 

ويلدد  آني ددا القلددك   و  فدد  آني ددا ال، ددكك.  دداىل: فقلنيددا يددا  سددكىل اا  
ـيخم بالسـمع »ن ك   ع آكاظ  آكد  فمدا ا  ، دهلل ال نيدا؟ فقداىل:   ٍو

ــ  نــن يعــيع نــ خم بعــدن فســيرن اَتالفكــا  فعِــيخم  والطاعــة، فإن
بس تي وس ة الخِ ات الراشدين الماـديين نـن بعـدن، امسـخوا باـا 

ياا بال وااـآ، وإيـاثم ونحـد ا  اْلنـو ، فـإن ثـل بدعـة وعُوا عِ
 . (3)«ُاللة

نا ارثـ  نـن شـيت يبعـدثم عـن ال ـا  »أن   داىل:  وثب  اني  
                              

 [.851  856سك و ا ارا   ي      ] (1)
 (.8111     3/8112أ ري  آمل  ) (2)
     85-5/83( وأبك داود )1/826 هلليث ال،رباض بز سا ي : أ ري  أنهلل ) (3)

  ا  هلليث  مز صح    ( و اىل: 2616     5/13(  وال آ ا )1671
وصحح    إل امس ى يف اهللو آكاضا آز نيب   انظر:   إل امس ى ابز   م   

 (.381-2/386وي كدع يف احلهلليث )
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 . (8)«إا وقد حد تخم ب 

ـــ  ع اـــا »و ددداىل:  ـــرثتخم عِـــ  البيُـــات ليِاـــا ث اا  ـــا ا يكي ا
 . (2)«بعدن إا  ال 

    نثدددفوو ددكا هلل  دد ا ا صددد ال،ظدد   اجلدداآا آددز ال يددا  والمددني
ايصددددداى بال يدددددا  ا »و دددددري  ال ددددد  أ دددددد ال،لددددد  يف ال يددددد   نيدددددا  

وغفمهدا فمدز اايصد   (1)والبغدكا (3)نمدا  دري  ال د  البخدا ا« والمني 
بال يددا  والمددني  ندداك آددز أول دداا اا انييقدد   و زبدد  اني لحدد . وينيددهللع 

يقكلدددكك: المدددني  نمددد  ني   –نمالدددد وغدددفع   –الغدددالب   ونددداك المدددل  
 . ق نب ا جنا  وآز ختل  اني ا غر نكم  آز 

ايصدداى آددز المالنيددا يقكلددكك: ا  ندداك آددز آ دد »و دداىل الز ددرا: 
 .(5)«بالمني  جناو

ا ا اددددر   دددد ا فم،لددددكى اهددددا ي ددددهللا اا بدددد  ال ددددال  وير ددددهلل بدددد  
الغددداويز وييدددك  بددد  الددد  ال،اصددد    بدددهلل أك ي دددكك ف مدددا ب،دددث اا بددد  

آددا ب،ددث اا بدد  الرسددكىل  سددكل  آددز ال يددا  والمددني   وا  فعندد  لددك ندداك 
                              

  ( آز  هلليث ابهلل اا بز آم،كد 2/1 ك ة ا الل ظ انيهلل احلان  يف انيميهلل   ) (1)
( وآا 93ول  اهللو  كا هلل   الا  ،ل م ال، آ  أنهلل  انر ال  نيا  الرسال  ) 

 ب،هلل ا.
   ا الل ظ  واي  آز  وايات  هلليث ال،رباض بز سا ي  انييقهللى  بد  ل د. (2)
 (.83/215في  البا ا ) (3)
 ( و ك با  يف نيا  ام اك.8/819 رم المني  ) (4)
( وابز ابهلل الأ 836(     )8/91( وال ل ال  )91     8/11أ ري  الهللا آ  ) (5)

 (.8781     8/592يف ياآا ب اك ال،ل  )
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 . ي    يف  لد  ل اك ديز الرسكىل نا ًصا حمياًيا  يم   
وينيبغدد  أك ي،لدد  أك ا امدداىل الصدداحل  أآددر اا ةددا أآددر اهددا  أو 

 اسيحبا . وا اماىل ال اسهللو    اا اني ا. 
  وال،مددد ا ا ا دديمد الدد  آصددلح  وآ مددهللو  فددعك العددا     دد    

    ددرا   واك غلبدد  آ مددهلل   الدد  فددعك غلبدد  آصددلحي  الدد  آ مددهلل
 آصلحي  مل يعرا   بد    اني .

ِْيشخممم الشِقْتالم ْو مْو ثمرش ع ْلخممش ْوْعْسـ  ْ نش }نما  اىل  ،احل:  ثمِتْب ْع
َّـ م  رع ْلخممش ْوْعْس  ْ نش امِحَبوا ْشيش كا ْو مْو ْشرٌّ ْلخمـمش ْوال يـش َْ ْر موا ْشيش كا ْو مْو  ْاخش

ِْمم ْو ْنـشتممش  ِْممونْ  يـْعش  .(8){ْا اـْعش
ِر ْوالشْميشِسِر قملش ِفيِاْما ِإ ـشمع ْثِبيـرع }و اىل  ،احل:  ْيسش ْلموْنْ  ْعِن الشْخمش

ِعِاْما بْـرم ِننش نـْ ش وهلد ا  رآ مدا اا  ،داحل  (2){ْوْنْ اِفعم لِِ َّاِو ْوِإ شممامْما ْ ثش
 ب،هلل  لد.

مل يعددرا  اا و  دد ا آددا يددراع النيدداأ آددز ا امدداىل آقربًددا احل اا  و 
و سدددكل   فعنددد    بدددهلل أك ي دددكك ضدددر ع أاظددد  آدددز ن ،ددد . وا  فلدددك نددداك 

  ددد       ن ،ددد  أاظددد  غالبًدددا الددد  ضدددر ع مل ي ملددد  العدددا    فعنددد  
 ي مد آصا  الهلليز  و  ي كت انيؤآني  آا يقرة  احل    ال،اني .

ا ا  بدد   دد ا فنيقددكىل للمددالد: اك العدد إل انيدد نك   صددهلل أك ييددك  
                              

 (.286سك و البقرو  ي      ) (1)
 (.289سك و البقرو  ي      ) (2)
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م،دددد  الدددد  ال بددددالر  فلدددد    نيدددد   لددددد ا  مبددددا  نددددرع آددددز السريددددم اصي

البدددددهللا   يدددددهللىل أك العددددد إل يا دددددد بدددددالسرق العدددددرا   الددددديت ةدددددا  يدددددك  
والصدددحاب  واليددداب،  ندددانكا  ال،صددداو  أو ادددايز اني دددا  فدددعك الرسدددكىل 

يدددهللاكك آدددز  دددك  دددر آدددز  دددؤ ا آدددز أ دددد ال  دددر وال مدددكق وال،صددد اك 
 ةا از السرق البهللا  . بالسرق العرا    اليت أغنيا   اا

ف  هك  أك يقداىل: اند  لد ل يف السدرق العدرا   الديت ب،دث اا ةدا 
ضسرا  والنيقد انييكا ر أن   دهلل نب   آا ييك  ب  ال،صاو  فعن   هلل ال  با 

 ددا  آددز ال  دددر وال مددكق وال،صددد اك آددز    صددد   ا  اا  ،دداحل آدددز 
آدز ا ييمدا  البدهللا   العرا    اليت ل ل ف  دا آدا  ندر  قا آ  بالسر 

بد المابقكك ا ولكك آز اني ايريز وا نصا  وال يز ا ب،ك   بع مداك 
 ددابكا احل اا  ،دداحل  –و دد   ددف أول دداا اا انييقدد   آددز  دد ع ا آدد   –

بدددالسرق العدددرا      ةددد ع السدددرق البهللا ددد   وأآصدددا  انيمدددلم  و دددرا   
اع  وف،دد آدا  بد  اا ويرضداع  هلل ًا و هلليثًا الكاو از  ا  احل اا وا ق
 بالسرق العرا      ة ع السرق البهللا  . 

فدد    ددز أك يقدداىل: اك ال،صدداو   ه ددز  ددكبي   ا  ةدد ع السددرق 
البهللا دددد   بددددد  دددددهلل يقدددداىل: اك يف العدددد ك  آدددددز ي ددددكك يددددا  ً بدددددالسرق 
العرا    اايزًا اني ا  لد ل انيدهللع الد  بال يدا  والمدني   وآدا  ا د  

مددم،   ايدداع  اددا ييددك  اا الدد     ف ،ددهللىل  دد ا العدد إل بدد  النيدداأ  وي
از السرق العرا   احل السرق البهللا  . اآا آا  مز القصدهلل  اك نداك 

غرضدد  الدد أأ الد     وأ دد  أآددكاهل  بالبا ددد    كلد  ديددز  واآددا أك ي دك 
بْـــا ِ }نمدددا  ددداىل اا  ،ددداحل:  ْحش  يْـــا  ْيـَْاـــا الَـّــِآيْن ْوْن مـــوا ِإنَّ ْثِييـــركا ِنـــْن اْلش
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 ِ َّ ُِِل ْوْي مَدوْن ْعنش ْسِبيِل ال ِموْن ْ نشْواْل ال َّاِو بِالشْبا ْباِن لْْي شثم  .(8){ْوالَر ش
فددد  ي،دددهللىل أ دددهلل ادددز السدددرق العدددرا   احل البهللا ددد  ا  جل دددد  أو 
ا دددز  أو غدددرض فاسدددهلل  وا  فمدددز اني،لدددكى أك ودددا  القدددر ك  دددك ودددا  

 النيب   وال،ا ف   وانيؤآني . 
ِْيشِامش ِنْن ال َِّبيِّيْن }يف النيب  :  اىل  ،احل   مولِْ ْ  الَِّآيْن  ْنـشْعْم الَّ م ْع

ـْرائِيْل ْوِنمَّـنش  ـْراِ يْم ْوِإسش ِشْ ا ْنْع نموح  ْوِنـنش ذم ِّيَـِّة ِإبـش ِننش ذم ِّيَِّة ْوْدْل ْوِنمَّنش ْحْم
مْ  ِْــــــيشِامش ْويْــــــا م الــــــرَّحش ِْــــــ  ْع ــــــا ِإْذا اـمتـش  ْ ْتبْـيـش ا ْ ــــــْديـشْ ا ْوااش ــــــهَّدك ــــــَروا سم َْ ِن 

 . (2){ْوبمِخيًّا
ــوِل }و دداىل  ،دداحل يف أ ددد اني،رفدد :  ْوِإْذا ْســِمعموا ْنــا  منشــِكْل ِإلْــ  الرَّسم

 . (3){اـْْرى ْ عشيـم ْـاممش ْاِ يضم ِنْن الدَّنشِع ِنمَّا ْعْرفموا ِنْن الشْحقِّ 
ِشـْم ِنـ}و اىل  ،احل يف  م أ د ال،ل :  ِِـِ  ِإنَّ الَـِّآيْن  مواـموا الشِع نش قـْبش

ا * ْويـْقمولـمـوْن سمــبشْحاْن  ْبِـّ ْــا ِإنش   ْذشقْــاِن سمــهَّدك َش ِْــ  ْعِْــيشِامش ْيِخــَروْن ِل ِإْذا يـمتـش
ــــــدم ممش  ــــــوْن ْويْكِي ــــــاِن يـْبشخم ْذشْق َش عمــــــواك * ْوْيِخــــــَروْن ِل ــــــا ْلْم ش ــــــدم  ْبِـّْ  ْثــــــاْن ْوعش

  .(1){َمشموعكا
ِن مــوْن }و دداىل يف انيددؤآني :  ــا الشمم ش َّــ م ْوِاِْــ ش ِإنَّْم الَّــِآيْن ِإْذا ذمِثــْر ال

ِمـوْن *  ِموبـماممش ْوِإْذا امِِْي ش ْعِْـيشِامش ْويْااـم م جْاْداـشامـمش ِإيْمانـكا ْوْعِْـ   ْبِِّاـمش يـْتْـوْثَّ قـم
                              

 [.31سك و اليكب   ي      ] (1)
 [.51سك و آرذ  ي      ] (2)
 [.13سك و انيالهللو  ي      ] (3)
 [.879  871سك و امسراا  ي      ] (4)
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ِن مــوْن  ــمم الشمم ش ــوْن *  مولِْ ــْ   م ــا ممش يـم شِ قم  ْ ــا ْ ْجقـش ــاْلْ  ْوِنمَّ ــوْن ال َّ الَّــِآيْن يمِقيمم

 . (8){ْحقًّا
ْســْن الشْحــِديِه ِثْتابـكـا نمْتْشــاِباكا ْنيْــاِنْي }و دداىل  ،دداحل:  َّــ م نـْــكَّْل ْ حش ال

ِمـوبـماممش ِإلْـ   ِمـودم ممش ْوقـم ِِينم ام ْن  ْبَـّاممش  ممَّ ْا ْشوش ِمودم الَِّآيْن ْيخش اـْقشْشِعَر ِن ش م ام
َِّ  ْذِلْ   مْدى الَّ ِ  ِر ال  .(2){ِذثش

د  وأصل  هل  أآر اني،اش واني،اد وب  وة ا المما   هللى اا ال،با
  وبددددد  أآدددددر اني دددددايريز وا نصدددددا   والددددد يز ا ب،دددددك   ب،دددددث الرسدددددكىل 

بع مدداك. وال دد  ندداك هيمددا المددل   نمددا ندداك أصددحا   سددكىل اا 
  .ا ا اييم،كا أآروا  ي ً آني   أك يقرأ و   يميم،كك 

  (3)( نرنددا  بنيددا)يقددكىل  يب آكسدد :  وندداك امددر بددز ا سددا  
  قرأ أبك آكس  و   يميم،كك. ف

أنددد  آدددر بددد يب آكسددد  ا  ددد،را و دددك  ويف الصدددح   ادددز النيدددع 
لقد  واي  آا نكنا كا نن نكانير »يقرأ  ف ،د يميما لقراا  . و داىل: 

 نــــر   بــــ  البا حــــة و نــــ  اقــــر  فهعِــــ ». و دددداىل: (1)«ول داود

                              
 [.1-2سك و ا ن اىل  ي      ] (1)
 [.23سك و الزآر  ي      ] (2)
(  وابهلل 3199  3196     2/339أ ري  الهلل اآ  ) (؛ ك نيا احل  بنيا)ويف  واي :  (3)

( وابز  باك  1/879(  وابز س،هلل يف السبقات )1818     2/116الر اق )
(86/869.) 
 (.193     8/516وآمل  )  (5711     9/92أ ري  البخا ا ) (4)
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فقدددداىل: لددددك المدددد  أنددددد  مددددم،  حلأ دددد  لددددد   (1) ســــتمع لقراتاــــ 
 حلمنيي  لد حتم نًيا. :أا (2)«حتبفًا

اقـــر  عِـــي القـــرون، » ددداىل  بدددز آمددد،كد:  ويف الصدددح   أنددد  
: إنــي  حــب  ن  ســمع  فقدداىل: ا ددرأ ال ددد القددر ك وال ددد أتنددزىل؟ فقدداىل

  اىل: فقرأت ال   سك و النيماا  ىت وصل  احل  د ع اآليد نن  يرن  
ا} ْ ا ِبْ  ْعِْ  ْ  مْاِت ْشِايدك ْ ا ِننش ثملِّ  منَّة  ِبْشِايد  ْوِا ـش  {ْفْخيشْف ِإْذا ِا ـش

. (3)«فنيظدددرت ال ددد  فدددع ا ا نيددداع  ددد  فاك آدددز الب دددااحســـب ،   ددداىل يل:
 والددد   ددد ا المدددما  نددداك هيمدددا القدددروك الددد يز أثددد  الددد    النيدددع 

يِـونام،  ـم  َير القرون الآن بمِعي  فيام،  ـم الـآين»  ث  اىل: 
 .(1)«الآين يِونام

ومل ي ددز يف المددل  ا وىل وددا  هيمددا ال دد  أ ددد ا ددف ا   دد ا  
  باحل ددا   و  بدددال مز  و  بالعدداى  و  مبصدددر  وال،ددراق  و راسددداك  

 .وانيغر . واها  هللث المما  انيبيهلل  ب،هلل  لد
و دددهلل آدددهللم اا أ دددد  ددد ع المدددما   انيقبلددد  ال ددد . و ى اني،رضددد  

ْوِإْذا قـمـــِرْئ الشقمــــرشْونم }وأ ددددأ أندددد  سددددب  الرندددد . فقدددداىل  ،دددداحل:  انيدددد .
ْتِمعموا ْل م ْو ْنشِ تموا ْلْعَّخممش اـمرشْحممونْ   . (5){فْاسش

ــا }و دداىل  ،دداحل:  ْا ِْيـش ــمش ْيِخــَروا ْع ــاِ   ْبِِّاــمش ْل َْْي ــرموا ِب ْوالَّــِآيْن ِإْذا ذمثِّ
                              

 (.8/516أ ري  آمل  ) (1)
 (: ال   رم آمل .9/93ل ي  ) اىل احلافظ يف ا (2)
 (.177     8/55( وآمل  )5757     9/91أ ري  البخا ا ) (3)
 (.2553     1/8952( وآمل  )2652     5/259أ ري  البخا ا ) (4)
 [.872سك و ا ارا   ي      ] (5)
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ْيانكا  . (8){ٍممًّا ْوعممش

َّـِ    ْْلمش }و اىل  ،احل:  ِر ال ِموبـماممش لِـآِثش ْشْع قـم َِّآيْن ْوْن موا ْ نش ْاخش يْ شِن ِل
 . (2){ْوْنا نـْْكْل ِنْن الشْحقِّ 
ـْمْعاممش }و اىل  ،احل:  ـْمْعاممش ْولْـوش ْ سش ـركا ْْلْسش يـش َْ َّـ م ِفـيِامش  ِِـْم ال ْوْلوش ْع

ُمونْ  ا ْو ممش نمعشِر  .(3){لْتْـْولَّوش
ـــمش ْعـــنِ }و ددداىل  ،ددداحل:  ـــرع  ْفْمـــا ْلام ـــيْن * ْثـــ ْنَـّاممش حممم ُِ التَّـــآشِثْرِ  نمعشِر

ْو ْ    تْـ شِ ْر ع * فـْرَّ ش ِننش ْقسش  . (1){نمسش
ــا } دداىل  ،دداحل: و  ْا ــْ عشْرْ  ْع ـش ــاِ   ْبِّــِ  ْف َْْي ــْر ِب ــنش ذمثِّ ــنش ْ لشِْــمم ِنمَّ ْوْن

 . (5){ْوْنِسْي ْنا ْقدَّْن ش ْيْدا م 
ـــْداْن فْـــاْل فِْإنَّـــا يْـــ شاِيْـ َّخممش ِن ِّــ}و دداىل  ،ددداحل:  ـــدكى ْفْمـــِن ااَـّْبـــْع  م ي  م

ـــ شخكا  ُْ ـــِرن فْـــِإنَّ لْـــ م ْنِعيْشـــةك  ـــْق  * ْوْنـــنش ْ عشـــْرْ  ْعـــنش ِذثش ـــَل ْوْا ْيشش ُِ ْي
ْل الشِقْياْنــِة ْ عشْمــ  * قْــاْل ْ شِّ لِــْم ْحْشــرشاِْ ي ْ عشْمــ  ْوقْــدش ثم شــ م  ــرم م يـْــوش ْوْنحششم

ْل اـم شْسـ ْبِ يركا * قْاْل ْثـْآِلْ   ْاـْتشـْ  ْويْ  . (6){ااـم ْـا فـْْ ِسـيتْـْاا وْْثـْآِلْ  الشيْــوش
القر ك نثف ي آر النيداأ با بدا  آدا ب،دث اا بد   سدكل  آدز يف وآثد   ا 

 ال يا  واحل م   وي آر   بمما   لد. 
و دددهلل  ددددر  اا  ،دددداحل المددددما  للممددددلم : يف انيغددددر   وال،عدددداا  

                              
 [.13سك و ال ر اك  ي      ] (1)
 [.86سك و احلهلليهلل  ي      ] (2)
 [.22    ] سك و ا ن اىل  ي  (3)
 [.58-19سك و انيهللثر  ي      ] (4)
 [.51سك و ال     ي      ] (5)
 [.826-823سك و     ي     : ] (6)
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ــــــِر إِ }وال  ددددددر  و دددددداىل  ،دددددداحل:  ــــــرشْوْن الشْ هش ــــــاْن ْوقـم ــــــِر ْث ــــــرشْوْن الشْ هش نَّ قـم
امودكا  .(8){ْنشش

   ث  اىل: وة ا آهللم ابهلل اا بز  وا   النيع 
 وف نيدددددددددددددددددددددددددا  سدددددددددددددددددددددددددكىل اا ييلدددددددددددددددددددددددددك نيابددددددددددددددددددددددددد 

 
  

 ا ا أنعددددددددددددم آ،ددددددددددددرو  آددددددددددددز ال  ددددددددددددر سددددددددددددا ا  
 يب ددددددددددددددددددد  هدددددددددددددددددددايف ينيبددددددددددددددددددد  ادددددددددددددددددددز فرا ددددددددددددددددددد  

 
  

 ا ا اسددددددددددددددددددددددددديثقل  بال دددددددددددددددددددددددددافريز اني دددددددددددددددددددددددددايا  
 أ دددددددددددددددد  باهلددددددددددددددددهللى ب،ددددددددددددددددهلل ال،مدددددددددددددددد  فقلكبنيددددددددددددددددا 

 
  

 (2)آك نيددددددددددددددددددددات اهددددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددداىل وا ددددددددددددددددددددا بدددددددددددددددددددد    
وأ دددددكاىل أ دددددد  ددددد ا المدددددما  آددددد نك و يف نيدددددا  اا  آدددددز ويدددددد  

 عدد،را  اجللددكد. واهددا  ددهللث وددا  ا ب ددات االقلددك   ودآددا ال، ددكك  و 
   دب،هلل   ع القروك  ف ن رع ا لم    ىت  داىل العداف،   ند  اا:  ل

  ير م القلك  ببغهللاد   ًئا أ هللثي  الزناد    يممكن  اليغبف  يزامكك ان
 يصهللوك ب  النياأ از القر ك. 

وسددئد امآددداى أنددهلل انيددد  فقدداىل: حمدددهللث. فق ددد لددد : أجنلددل آ، ددد  
 .(3)فقاىل:   هلل آ،   ؟ف  

واليغبدددف  دددك: ضدددر  بالق ددد   الددد  يلدددكد    آدددز أآثدددد أندددكا  
                              

 [.11سك و امسراا  ي      ] (1)
 ( وف    قهللذ الب   الثالث ال  الب   الثا .8855     3/39أ ري  البخا ا ) (2)
( و ى آا ال   آهللاك 99-91 ىل ) انظر ا آر باني،رو  والني   از انيني ر للخ (3)

 (.1اليصك  ) 
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المدددما . و دددهلل نر ددد  ا لمددد  ف  ددد  بغدددفع  وا لمددد  انيعدددايإل ال بدددا  مل 

هللث آثدددد ال  ددد د بدددز ا ددداض  وابدددرا    بدددز   دددروا  ددد ا المدددما  احملددد
أد دد   وأيب سددل ماك الددهللا ا   وآ،ددرو  ال ر دد   والمددرا المددقس   
وأآثددددداهل . و  أندددددابر العددددد ك  انييددددد  ريز آثدددددد: العددددد إل ابدددددهلل القددددداد   
والعددد إل اددددهللا  والعددد إل أيب آددددهلليز  والعددد إل أيب الب دددداك  والعدددد إل أيب 

و  وأآثدددداهل   القاسدددد  احلددددكيف  والعدددد إل الدددد  بددددز و دددد   العدددد إل   ددددا
 . (8)و ال   آز الع ك    روع    ي،كا اني  

وسئد اجلني هلل اني  فقاىل: آز   ل  المما  فد  بد   وآدز صدادف  
 المما  اس ام ب . 

فب  اجلني هلل أك  اصهلل   ا المما  صدا  آ يكنًدا  وأآدا آدز ودا آدا 
ينياسب  بغف  صهلل فد  بد أ. فدعك الني د  اهدا ييكيد  احل ا سديما   دوك 

قددكى يي لمددكك ب دد ى حمددرى مل هدد  ال دد  با  ولدد ا لددك آددر الريددد المددم
سهلل أ ن   ل ز ل ل ل  أك يميما آز غف  اي   وهلد ا مل يد آر النيدع 

  ابز امر بمهلل أ ن   نيا وا  آا و الراا    ن  مل ي ز آميمً،ا بد
و ددكىل المددالد وغددفع:  ددد  ددك  دد ىل؟ أو  ددراى؟ ل ددظ امددد  (2)سدداآً،ا

                              
ني،رف   اىل ب،ض آز  نر     إل امس ى  نيا وغف   از ا ي ر باليصك    (1)

ونم  ال  :  الا: اليصك  يف آ زاك البحث واليحق م  ل   ل  الع إل: ابهلل القاد  
 بز  ب   اا المنيهللا  اجلزا ا وىل.

     5/222 انر(  وأبك داود ) 1535     216-6/215أ ري  أنهلل ) (2)
احلم ال،ظ   أبادى: سنيهللع  كا ي هلل  وصحح  أنهلل  ل( و اىل حممهلل مش1921

  انر وا لبا .
= 
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ب  احل ددد  ف ددد   دددىت    مدددز نثدددف آدددز اني يددد  حتريدددر ف ددد   لبددد ل  يعدددي
اجلدددكا  ف ددد   و لدددد أك ال ددد ى يف المدددما  وغدددفع آدددز ا ف،ددداىل الددد  

 ضرب :
)أ ددهللمها( أندد   ددد  ددك حمددرى؟ أى غددف حمددرى؟ بددد ي ،ددد نمددا ي ،ددد 
سدددالر ا ف،ددداىل الددديت  ليددد  ةدددا الني دددكأ  واك نددداك ف  دددا ندددك  آدددز الل دددك 

اا ي ،ل  النيداأ لقصدهلل اللد و والل دك   والل،  نمما  ا اراأ  وغف ا
   لقصهلل ال،بادو واليقر  احل اا.

و )النيددك  الثددا ( أك ي ،ددد الدد  ويدد  الهللياندد   وال،بددادو  وصدد م 
القلددك   ويريددهلل  دد  ال،بدداد لددرة   و زن دد  ن كسدد    و س ددف  لددكة   
وأك حتدددر  آدددز القلدددك  ا عددد    وامنابددد  واحلددد   و  ددد  القلدددك   وغدددف 

ا  ددك آددز يددنيل ال،بددادات  والسااددات    آددز يددنيل الل،دد   لددد ادد
 وانيل  ات.

انييقددرب   ووددا  انييل،بدد   وبدد  المددما    ف  دد  ال ددرق بدد  وددا 
الددد ا ي ،لددد  النيددداأ يف ا ادددراأ  وا فدددرام  وهدددك  لدددد آدددز ال،دددادات  
وبددددددد  المدددددددما  الددددددد ا ي ،ددددددددد لصددددددد م القلدددددددك   واليقددددددددر  احل    

:  دد  دك  ربد  و ااد ؟ و دد  دك  ريدم الممكات  فعك   ا يمد ىل انيد 
احل اا؟ و ددد هلدد  بددهلل آددز أك ي ،لددكع نيددا ف دد  آددز   دد   لددكة   وحتريددد 
ويدددهلل   حملبدددكة   و زن ددد  ن كسددد    وا الددد  القمدددكو ادددز  لدددكة   وهدددك 

=                               
(  وانظر: 1886     3/939( وصح   أيب داود )3/261انظر: اكك اني،بكد )

 878 ،ل م ا   ال اضد الع إل آع ك  بز  مز  ال  نيا : ا آر با  با  ) 
 وآا ب،هلل ا(.
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 لدد آددز انيقاصدهلل الدديت  قصددهلل بالمدما  نمددا أك النيصدا ى ي ،لددكك آثددد 

لسااددد     الددد  ويددد   ددد ا المدددما  يف ننيالمددد   الددد  ويددد  ال،بدددادو وا
 الل ك والل، .

ا ا اددر   دد ا فحق قدد  المددؤاىل:  ددد يبددام للعدد إل أك ه،ددد  دد ع 
ا آددددك  الدددديت  دددد : اآددددا حمرآدددد ؟ أو آ رو دددد ؟ أو آبا دددد ؟  ربدددد  وابددددادو 
و اادد  و ريقدد  احل اا يددهللاك ةددا احل اا وييددك  ال،اصدد   وير ددهلل بدد  

 الغاويز  وي هللا ب  ال ال .
فد  ديدز ا  آدا  در  اا  و  « أص ك»ل   وآز اني،لكى أك الهلليز

 راى ا  آا  رى اا  واا  ،احل اا  ال  انيعرن  أ د   رآدكا آدا مل 
  رآ  اا  و راكا دينًيا مل ي  ك ب  اا.

 لدد؟  داىل: ولك سئد ال،امل امز ي،هللو ب  يبل :  دد يبدام لد  
لصدد ا وانيددروو  الدد  ويدد  ال،بددادو نمددا يمدد،  بدد  ا ن،دد   فددع ا   ددد: اندد 

 اىل: اك ف،ل  ال   د ا الكيد   دراى آني در  يمدييا  فاالد   فدعك  دا  
 وا   يد.

ولك سئد: از نع  الرأأ  ولبل ام ا   والرداا: أفىت ب ك   ا 
يالز  فع ا   دد: اند  ي ،لد  الد  ويد  ام دراى  نمدا  درى احلداي   داىل: 

 اك   ا  راى آني ر.
  ا يالز. فع ا   د: ان   :ولك سئد: امز يقكى يف العمل.  اىل

ي ،ل  ال  وي  ال،بادو؟  اىل:   ا آني ر. نمدا  وى البخدا ا ادز ابدز 
 أى  ي ً  الًما يف العمل   أك  سكىل اا اباأ  ض  اا اني ما 
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 دالكا:  د ا أبدك اسدرال د يريدهلل أك يقدكى يف العددمل  «نـن  ـآا »فقداىل: 
نـــرو  فِيـــتخم »: و  يق،دددهلل  و  يمددديظد  و  يدددي ل   فقددداىل النيدددع 

ف ددد ع لدددك ف،لددد  لرا ددد   أو   (8)«ولـــيهِ ، وليســـتِل، وليـــتم ٍـــون 
 غرض آبام مل يني   ل ز نيا ف،ل  ال  وي  ال،بادو  ت  اني .

ونددد لد لدددك د دددد الريدددد ب يددد  آدددز  لددد  الب ددد   مل  دددرى ال ددد  
 لددددد  ول ددددز ا ا ف،ددددد  لددددد الدددد  أندددد  ابددددادو نمددددا ندددداك ي ،لددددكك يف 

. فني ددكا اددز (2)ى مل يددهلل د حتدد  سددق اجلا ل دد   ندداك أ ددهلل   ا ا أ ددر 
ــا } لددد  نمددا  دداىل  ،دداحل:  ــنش لمامو ِْ  ــ شاموا الشبـميمــوْ  ِن ــْ نش ْا ــَر ِب ــيشْ  الشِب ْوْل

 .{ْوْلِخنَّ الشِبرَّ ْنِن ااَـّْق  ْو شاموا الشبـميموْ  ِننش  ْبـشْواِبْاا
فبدد  سددبحان  أك  دد ا لدد ل بددأ  واك مل ي ددز  راًآددا. فمددز ف،لدد  

ليقر  احل اا ناك ااصدً ا  آد آكًآا  آبيدهللًاا  والبهللاد  ال  وي  الأ وا
أ دد  احل ابلدد ل آددز اني،صدد     ك ال،اصدد  ي،لدد  أندد  اددا   ف يددك   

 وانيبيهلل   م  أك ال ا ي ،ل   اا  ف  ييك .

                              
( از 3377     3/599وأبك داود )  (6171     88/616أ ري  البخا ا ) (1)

 ابز اباأ  ض  اا اني ما.
 اىل:  (: از الأاا بز اا   8173     3/628أ ري  البخا ا يف صح ح  ) (2)

نزل    ع اآلي  ف نيا  نان  ا نصا  ا ا   كا ف ااوا مل يهلل لكا آز  بد أبكا  
  ف اا  يد آز ا نصا  فهلل د آز  بد باب  ف  ن  اتف  ب كهت   ول ز آز ظ ك  ا

ْولْيشْ  الشِبَر بِْ نش اْ شاموا الشبـميموْ  ِننش لمامو ِْ ا ْوْلِخنَّ الشِبرَّ ْنِن ااَـّْق  }ب لد. فنيزل  
( و  مف ابز  567-3/555بز يرير )ا. وانظر:   مف {ْو شاموا الشبـميموْ  ِننش  ْبـشْواِبْاا

 (.221-8/226نثف )
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وهل ا آدز   در المدما  لل،د  والل دك   ي،دهللع آدز صدا  املد   

 اا  ،دداحل فعندد  و  يريددك بدد  الثددكا   وأآددا آددز ف،لدد  الدد  أندد   ريددم احل
ددد  ادددز دينيددد   و أى أنددد   دددهلل  ددد  انيددد  نددداك نمدددز  ت ييخددد ع دينيًدددا  وا ا  ت
انقسدددا ادددز اا  و دددرى نصددد ب  آدددز اا  ،ددداحل ا ا  رنددد . ف دددؤ ا ضددد ىل 
با  دداق المدداا انيمددلم   و  يقددكىل أ ددهلل آددز ألمدد  انيمددلم : اك اختددا  

 دددد ا دينيًددددا   ددد ا دينيًددددا و ريًقدددا احل اا  ،دددداحل أآددددر آبدددام  بددددد آددددز ي،دددد
و ريًقا احل اا  ،احل ف ك ضاىل  آ د   ادال  ممجدا  انيمدلم . وآدز 
نظر احل ظا ر ال،مد و  ل  ال    ومل ينيظر احل ف،د ال،اآد ون يد  نداك 

 يا  ً آي لًما يف الهلليز ب  ال .
فالمؤاىل از آثد  د ا أك يقداىل:  دد آدا ي ،لد   دؤ ا  ريدم و ربد  

 و سكل  أى  ؟ و د يثابكك ال   لد أى  ؟ و اا  ا  ،احل  ب ا اا
وا ا مل ي ز  د ا  ربد  و ااد  وابدادو ا  ف ،لدكع الد  أند   ربد  و ااد  
وابادو و ريم احل اا  ،احل.  د  دد هلد   د ا ا ايقداد؟ و د ا ال،مدد 

 ال    ا الكي ؟
 وا ا ناك المؤاىل ال    ا الكي  مل ي ز لل،امل انييبا للرسكىل 

اك   ا آز القر  والسااات  وأن  آز أنكا  ال،بادات  وأن  أك يقكىل: 
آز سب د اا  ،احل و ريق  ال ا يدهللاك بد   دؤ ا ال د   و  أند  ادا أآدر 
اا  ،دداحل بدد  ابددادع:   أآددر اهددا   و  أآددر اسدديحبا   وآددا مل ي ددز 
آددز الكايبددات وانيمدديحبات فلدد ل  ددك حممددكًدا  و   مددني   و   اادد   

 با  اق انيملم .و  ابادو  
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فمدددز ف،دددد آدددا لددد ل بكايددد  و  آمددديح  الددد  أنددد  آدددز يدددنيل 
الكايد  أو انيمدديح  ف دك ضدداىل آبيددهلل   وف،لد  الدد   د ا الكيدد   ددراى 
ب   ي     س ما نثف آز  ؤ ا ال يز ييخ وك   ا المما  احملهللث 
 ريًقددددا يقهللآكندددد  الدددد  وددددا  القددددر ك ويددددهلًلا و و ًددددا. و مبددددا  ددددهللآكع ال دددد  

ي ددددهلل   يمددددم،كك القددددر ك بقلددددك     دددد   وألمددددز  غ دددد   اايقدددداًدا  ف
و رنددددات آ ددددسرب   وأصددددكات    قبددددد ال دددد   لددددكة   و   ر ددددام ال دددد  

أصدغ  القلدك   وا صدد « اليصدهللي »و « اني اا»ن كس    فع ا و،كا 
احملبددك  باحملدد   و عدد،  ا صددكات  وسدد ني  احلرنددات  فدد  سدد،ل   

ا  ددددد ًئا آدددددز القدددددر ك  أو و او  اسدددداأ  و  لغدددددح  و  صددددد ام. واك  ددددر 
و،كع ناك ال  وي  الي ل  والمدخرو  نمدا   يمدما امنمداك آدا   
 اي  ل  ب  و  فالهللو ل  ف     ىت ا ا آدا و،دكا آزآدا  العد ساك أ بدكا 

 وا    ال  .    لد وأ بلكا ال   وا    أ
ف دددؤ ا ينيددددهلل العددد ساك  وأاددددهللاا الدددرنز  و دددد  يظنيدددكك أ دددد  آددددز 

   و دداهل  أ ددب  أدداىل أاددهللاا اا انينيددافق  فددعك انيددؤآز أول دداا اا انييقدد
 دد  آددا أ بدد  اا  ،دداحل  ويددبغض آددا أبغددض اا  ،دداحل  ويددكايل أول دداا 
اا  وي،دددادا أادددهللاا اا  و دددؤ ا  بدددكك آدددا أبغدددض اا  ويبغ دددكك آدددا 
أ دددد  اا ويكالددددكك أاددددهللاا  اا  وي،ددددادوك أول ددددااع  وهلدددد ا  صددددد هلدددد  

أمدد  آددا ف،لددكع آددز آددزاآف العدد ساك  ونلمددا ب،ددهللوا   نيددز ت  دد سان  
اددددز اا و سددددكل  و ريددددم انيددددؤآز  ربددددكا آددددز أاددددهللاا اا و سددددكل   وينيددددهلل 

 الع ساك.
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. وآدني   آدز يصدر  (8)ف    آز يسف يف اهلدكاا والعد ساك  دالر بد 

احلاضددريز و دد ا  ني   صددرا    وفدد    آددز   ددر  ،اًآددا واداًآددا  و دد  
لعد ا   ف،لد   لدد  ف حمد  اجلدا لكك أك  د ع امبريم آز اهلكاا وا

آدددز نراآدددات أول ددداا اا انييقددد   واهدددا  ددد  آدددز يدددنيل أ دددكاىل ال  نيددد  
والمددددحرو وأآثدددداهل  آددددز العدددد ا    وآددددز   ددددز بدددد  ا  ددددكاىل الرنان دددد  

      يعيب  ال   احلم بالبا د.ناسوالني مان   والع 
ى انيعدايإل و نرندا ند « آمد ل  المدما »و هلل بمدسنيا ال د ى الد  

ف ددد  يف غدددف  ددد ا انيكضدددا  وبددداا اليكف دددم  واا أالددد   وصدددل  اا الددد  
 حممهلل و ل  وصحب  وسل .

 

* * * 
                              

 وآز مج د آا   د يف   ا: (1)
 و دددددددددددددداىل ب،ددددددددددددددض المددددددددددددددادو الصددددددددددددددكف  

 
 آقالدددددددددددددددددددددددددددددددددد  يل لدددددددددددددددددددددددددددددددددد  صدددددددددددددددددددددددددددددددددد    

 ا ا  أيدددددددددددددددددددددددددددددد   يددددددددددددددددددددددددددددددً  يسددددددددددددددددددددددددددددددف 
 

 أو فدددددددددددددددددددددددكق آددددددددددددددددددددددداا  دددددددددددددددددددددددهلل يمدددددددددددددددددددددددف 
 ومل يقدددددددددددددد  انيددددددددددددددهلل  ددددددددددددددهللود العددددددددددددددر  

 
 فعندددددددددددددددددددددددددددددد  آمدددددددددددددددددددددددددددددديهلل ي وبددددددددددددددددددددددددددددددهللا  

 واالدددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددعك ا ددددددددددددددددددا ق الربددددددددددددددددددا  
 

 ليدددددددددددددددددددددددددددددددددابا المدددددددددددددددددددددددددددددددددني  والقدددددددددددددددددددددددددددددددددر ك 
 وال دددددددددددددرق بددددددددددددد  امفدددددددددددددد والصدددددددددددددكا  

 
 ل يدددددددددددددددددددددددددددا ي،دددددددددددددددددددددددددددر  بالمدددددددددددددددددددددددددددني  وا 

 والعددددددددددددددددر  آ ددددددددددددددددزاك ا آددددددددددددددددك  نل ددددددددددددددددا 
 

 و دددددددددددددددددددددددددددا هلل ل را دددددددددددددددددددددددددددا وأصدددددددددددددددددددددددددددل ا 
 والعددددددددددددددر  نددددددددددددددك  احلددددددددددددددم آنيدددددددددددددد  بددددددددددددددهللا 

 
 وان  دددددددددددددددرت آنيددددددددددددددد  ينيددددددددددددددداب ا اهلدددددددددددددددهللى 

 (.822آنيعك  اهلهللاي  )  


