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قَالَ املُصنِف :$
كؽ :إِ َذا َق َ
كال َل َ
ِم َثال َذ لِ َ
كْن﴾ [ْكْكس َ ،أ ُو :إِ ان
كؽ َع ُعكا الؿ ُرككرِكق َ  َ﴿ :اَّل َخ ُكٌْ ََ َؾك ُق ِف ُ َوَّل مك ُ َْ ُحزَك َ
ِ
ِ
ا
َممكا لِؾـابِك ﷺ َْ ُسكَ َِدل عِك ِ ََ َؾكى َشك ُ ء ِمك ُ َعاصِ ِؾك ِ ،
الر َػا ََ َة َح ٌّؼَ ،أ ُو إِ ان الَ ُكبِ َقا َء َلف ُ َجكاه َـُكدَ اللَ ،أ ُو َذك ََكر ك ا
ُت َّل َت ُػ َف َم َعـَى الؽ ََم ِم ا ال ِذ َذك ََره.
َو َأك َ
ِ
ِ ِ ِ
َف َج ِ
او ُع عِ َؼ ُْلِ َ
ؽ :إِ ان اللَ َت َعا َلى َذك ََر َلـَكا فك كََاعِك َأ ان ا الكذْ َ

كْن
وْ اَبِع َ
قؾكْعِ ِف َز ُْكغ ََُْرك َ
كْن الؿ ُحؽَك َ َ

الؿَ ََرككاعِ َ َ ،و َمككا َذ َكك ُكر َلك َ
ون عِالرعْعِ اقك ِكةَ ،و َأ اكك َك اػك َكرم عِك ََ َعؾ ِؼ ِف ََ َؾككى
كؽ ِمك ُ َأ ان اللَ َذ َكك َكر َأ ان الؿكك ُررِكق َ ْ ِؼككر َ
اء مع َقْلِ ِف ﴿ :مكُ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّلء شك َػ َعاؤكَا َِـُكدَ الل ِ﴾ [ْكْكسَ ، 81:و َمك َذا َأ ُمكر م ُحؽَك ََّل
الؿمئؽَة َأ ِو الَ ُكبِقاء َأ ِو الَ ُول َق َ َ ُ ُ َ
َ
َْ ُؼ ِدر َأ َحد َأ ُن ْغَق َر َم ُعـَاه.
│
قال الشارح وفقه اهلل:
الؿجؿنؾ انال:
والؿتشابف يف باب الحديث عنـ ُ
الؿحؽؿ ُ
اإلس َمم  :$بعد أن ذكر مسللة ُ
يؼقل َش ُقخ ُ
لؾؿحؽنؿ (إِ َذا َق َ
كال َل َ
( ِم َثال َذ لِ َ
كؽ َع ُعكا
الؿتشنابف وهنركفؿ ُ
ؽ) يعـنل يقؿنا يعنـعف الؿشنركقن يف اهمناعفؿ ُ
ْن﴾ [ْْكس ) يعـل ُيريد أن يؼنقل :ذن ه ةينة حنريحة ٕ نؿ
الؿ ُركرِكق َ  َ﴿ :اَّل َخ ٌُْ ََ َؾ ُق ِف ُ َوَّل م ُ َْ ُحزَك َ
خقف عؾقفؿ وٓ ذؿ يحزكقن ذؽ ا ُيريد أن يؼقل :وأن شػاعتفؿ مؼمقل ٌة ٓشؽ.
مفؿا حـعقا ٓ
ٌ
خنقف
اال :أو استدل بالشػاعة أ ا حؼ يؼقل :أن أولقاء مفؿا يعؾقا ما دام وحنؾقا ُرهمنة القٓ َينة ينف
ٌ
عؾقفؿ وٓ ذؿ يحزكقن وذق يجفؾ ما ذل رهمة القٓية مع أن القٓينة ٓ ُهـنال إٓ بناصخفا والتقحقند
نؿ َي ْح َزك َ
ُنقن﴾ [ينقكسَ ]26:منـ
وٓ ُهـال بالشرك كؿا انال اه َ ﴿ :۵أٓ إِ َّن َأ ْول ِ َقنا َء اهِ ٓ َخ ْنق ٌ
ف َع َؾن ْق ِف ْؿ َوٓ ُذ ْ
ُذؿ؟ اال﴿ :ا َّل ِ ي َـ ة َمـُقا َوكَاكُقا َي َّت ُؼ َ
قن﴾ [يقكس. ]26:
ثؿ االَ ( :أ ُو :إِ ان ا
حؼ غقر ُمعقـ إٓ لألكمقاء بلعقا ؿ والـمل ﷺ ةكد منا يؽنقن
الر َػا ََ َة َح ٌّؼ) الشػاعة ٌ
ٕن َّ
الشػاعة ال ُعظؿك التل ذل بدء الحساب ٓ هؽقن إٓ لقاحد وذق الـمل محؿد ﷺ وذنل معنداق انقل
الؿؼنام
اه َ ﴿ :۵أ ْن َي ْم َع َث َؽ َر ُّب َؽ َم َؼا ًما َم ْح ُؿق ًدا﴾ [اصسراء ]97:أي مؼا ًما يحؿدك يقف كؾ الخؾؼ وذنق ذلنؽ َ
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يننقم أن يشننػع يف بنندء الحسنناب لؽننـفؿ يؼقلننقن :إن إولقنناء يشننػعقن كعننؿ إولقنناء يشننػعقن وأصػننال
الؿسننؾؿقـ إذا منناهقا يشننػعقن والن يـ ُيعننؾقن عؾننك بـننازة وذننؿ أربعننقن مننـ الؿقحننديـ يشننػعقن لفننا
وحايظ الؼرةن يشػع والشفقد يشػع لف ا ٓ يدل وٓ يعـل َّ
أن ذ ا يجعؾفؿ ُمستحؼقـ لسنمال الشنػاعة أن
حنؼ محن ٌ ه  ۵بؿعـنك ٓ :يلخن ذا أحند إٓ بننذن اه كؿنا انال اه :۵
ُيسللقا الشػاعة ٕن الشػاعة ٌ
﴿ َم ْـ َذا ا َّل ِ ي َي ْش َػ ُع ِعـْدَ ُه إِ َّٓ بِنِ ْذكِ ِف﴾ وحتك الؿشػقع لف ٓ يعح مـ أي شاي ٍع أن يشػع إٓ مع سمؼ العؾؿ
قن إِ َّٓ ل ِ َؿ ِ
أن اه يرضننك أن ُيشننػع لفنن ا اصكسننان كيففسبقففلعبم ف ب؟ ٕن اه  ۵اننالَ ﴿ :وٓ َي ْشنن َػ ُع َ
ننـ
والحػناه والشنفداء
ْار َه َضك﴾ مـ ذق الن ي يرهضنل اه  ۵أن يشنػع لنف؟
الؿقحند يإكمقناء والؿفوؽنة ُ
،
وذؽ ا الشػعاء عؿق ًما يعؾؿقن إذا كنان اصكسنان مقحندً ا أو ُمشنركًا يننذا كنان ُمشنر ًكا لنـ يشنػعقا لنف ينقم
الؼقامة الشػاعة يقم الؼقامة وإن كاكقا ٓ يعؾؿقن أن مـ حالف الؿخػل إن كان يخػنل شنركف عنـفؿ ينقم
الؼقامة هظفر كؾ شلء يظفر أول عفمة هظفر كؿا اال اه ﴿ :۵ويندْ َعق َن إِ َلنك السنج ِ
قد َينف َي ْسنتَوِق ُع َ
قن﴾
ُّ ُ
َُ ْ
[الؼؾؿ]26:

لؿاذا ٓ يستوقعقن؟ ٕ ؿ ما كاكقا مممـقـ ما كاكقا يسجدون ه يف الندكقا انال هعنالكَ ﴿ :ي ْنق َم

ِ
ناق ويندْ َعق َن إِ َلنك السنج ِ
قد َينف َي ْسنتَوِق ُع َ
نار ُذ ْؿ َه ْنر َذ ُؼ ُف ْؿ ِذ َّلن ٌة َو َاندْ كَناكُقا
ُي ْؽ َش ُ
ُّ ُ
ػ َعن ْـ َس ٍ َ ُ ْ
قن َ خاشن َع ًة َأ ْب َع ُ
ِ

ِ

الس ُجقد َو ُذ ْؿ َسال ُؿ َ
قن﴾ [الؼؾؿ]26-26:
ُيدْ َع ْق َن إِ َلك ُّ

يعـل يف الدُّ كقا يف الدُّ كقا ُدعقا إلك التقحقد وإلك العمنادة

ريضقا يأن هؽقن أحفهبؿ ُمومؼة كؾ أذنؾ الؿحشنر ينممرون بالسنجقد أو يسنجدون ه  ۵إٓ الؽػنار
والؿـايؼقـ ٓ يستوقعقن السنجقد إ ًذا ذـناك يتمقـنقن أن ذنمٓء لقسنقا منـ مسنتحؼل الشنػاعة ينف ُيشنػع
لفؿ.
حنؼ إكمقناء لفنؿ بنا ٌه عـند اه لؽنـ ٓ ُيسنلل اه بجناه
االَ ( :أ ُو إِ ان الَ ُكبِ َقا َء َلف ُ َجاه َِ ُـدَ الل ِ) وذن ا ٌ
خؾؼف وإٓ اه  ۵احوػاذؿ واختارذؿ وأكرمفؿ؛ ٕكف ُيحمفؿ و ُيحب ُرسؾف و ُيحب أكمقناءه والؿفوؽنة
يحب العالحقـ مـ ِ
عماد ِه ٕن اه  ۵يؼقل يف الحديث الؼدسل كؿا يف «ححقح المخناري» منـ حنديث
ُ
أبل ذريرة اال يف هعريػ القٓية وحدودذا ومـ يستحؼفا اال سمحاكف وهعنالك« :منـ عنادى لنل ول فقنا يؼند
هؼرب إلل عمدي بلحنب مؿنا ايتضنتف عؾقنف» .ثنؿ انال« :وٓ ينزال عمندي يتؼنرب إلنل
ةذكتف بالحرب وما َّ
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الحنب
هؼر ًبنا إلنك اه لؽنـ ذن ا ُ
بالـقايؾ حتك ُأحمف» إ ًذا اه ُيحمف يإكمقاء مـ باب أولك ذؿ أكثنر الـناس ُّ
ُحب اه لؾـمل أو لؾربؾ العنالح ٓ يعـنل أكنؽ هسنلل اه بجاذنف عـنده ٓ وإكؿنا هسنلل اه بعؿؾنؽ أكنت
هسللؽ بحمؽ إكمقاء واهماعؽ لفؿ آهماع ححقح إن كـت ُمتم ًعا.
وذؿ يلهقن هب ه ُّ
الش ْم َفة حتك يؼقلقا :ألقس لألكمقاء باه؟ كعؿ لألكمقاء باه لؽـ أكت هسلل بعؿؾنؽ ٓ
هسلل بجاذفؿ عـد اه ذ ا ما يعح يلكت ُهعامؾ اه كؿا ُهعامؾ الؿؾقك مـ بـل ةدم ٕن الؿؾقك مـ بـنل
ةدم ُيتؼرب إلقفؿ بجاه بع

هؼنرب
الرعقة ال يـ لفؿ مؽاكة الجاه بؿعـك الؿؽاكة اه ما ُيتؼنرب إلقنف هبن ا َّ

إلقف بعؿؾؽ أكت اال« :وما يزال عمندي يتؼنرب إلنل بالـقاينؾ» «منا هؼنرب إلنل عمندي بشنلء بلحنب مؿنا
الربؾ باء إلك الـمنل
يتؼرب إلقف بعؿؾؽ أكت ولف ا َّ
ايتضتف عؾقف وما يزال عمدي يتؼرب إلل بالـقايؾ» َّ
ادع
ﷺ اال :يا رسقل اه ما اال :يا رب أسللؽ بجاه الـمل أن هجعؾـل معف يف الجـة اال :ينا رسنقل اه ُ
حاضنر بناءه وكؾؿنف وانال :ادع اه أن يجعؾـنل ريقؼنؽ يف الجـنة
حنل
ٌ
اه أكت يا رسقل اه حنل الـمنل ٌ
اال :أو غقر ذلؽ؟ اال :ذق ذاك .اال الـمنل ﷺ لنف« :ينلعـل عؾنك كػسنؽ بؽثنرة السنجقد» ذن ا ذنق الن ي
ححقحا.
هسلل اه بف إيؿاكؽ عؿؾؽ العالح أما هسللف بجاه الـمل أو القلل أو الؿؾؽ ذ ا لقس
ً
َمما لِؾـابِ ﷺ) يعـل باء بحنديث عنام يقسنتدل بنف عؾنك شنلء منـ باصؾنف وأكنت ٓ
االَ ( :أ ُو َذك ََر ك ا
هػفؿ معـك الؽفم ما عـدك عؾؿ لقس الؿؼعنقد ٓ هػفنؿ معـنك الؽنفم يعـنل أن الؽنفم بؾغنة أخنرى أو
ك ا الؿؼعقد أكؽ لست متؿؽـًا مـ العؾؿ يتجقمف أو هرد عؾقف.
يؼالَ ( :ف َج ِ
او ُع عِ َؼ ُْلِ َ
ؽ) يعـل ذق أن ُيعؾؿؽ يؼقل :وأكت ٓ هػفؿ معـك الؽفم ال ي ذكره بؿعـنك:
او ُع ) يعـل ٓ هسؽت يجاوبف بؼقلؽَ ( :ف َج ِ
ٓ هعرف مؼعده ومغزاه وهؾمقسف االَ ( :ف َج ِ
او ُع عِ َؼ ُْلِ َ
كؽ :إِ ان اللَ
ِ
ِ ِ ِ
َت َعا َلى َذك ََر َلـَا ف كََاعِ َأ ان ا الذْ َ

كْن الؿَ ََركاعِ َ ) يعـنل يؼنقل لنف :أكنت
وْ اَبِع َ
قؾْعِ ِف َز ُْغ ََُْرك َ
ْن الؿ ُح َؽ َ َ

مؿـ يف اؾمؽ زيغ.
انال( :ومنا َذ َكننر ُت َل َ ِ
الؿنن ْش ِركق َـ ُي ِؼن ُّنر َ
الر ُبقبِ َّق ِنة َو َأكَّن ُف َك َّػن َنر ُذؿ بِن َت َع ُّؾ ِؼ ِفؿ َع َؾننك
ون بِ ُّ
اه َذ َكن َنر َأ َّن ُ
ْ
َ َ
نؽ من ْـ َأ َّن َ
اء مع َاقل ِ ِفؿ﴿ :ذ ُم ِ
ِ
ِ
اؤكَا ِعـْدَ اهِ﴾ [يقكس )]81:واقلنفَ ﴿ :منا َك ْع ُمندُ ُذ ْؿ
ٓء ُش َػ َع ُ
الؿفوِ َؽ ِة َأ ِو إَ ْكمِقاء َأ ِو إَ ْول ِ َق َ َ ْ ْ َ
َ

6

إِ َّٓ ل ِ ُق َؼ ،ر ُبقكَا إِ َلك اهِ ُز ْل َػك﴾ يف ا ُيمقـ لؽ كقػ هتعامؾ مع ذمٓء هختعر عؾقف الوريؼ وهؼقل لف :اكظر ينا
ذكر وبقـ أن الؿشركقـ ال يـ أاروا بالربقبقة ه وحنده ذنؿ كػنار وأمنر اه كمقنف أن
أخل اه  ۵يف الؼرةن َ
ُيؼاهؾفؿ

نت َيندَ ا َأبِنل َل َف ٍ
نب﴾ [الؿسند]8:
واد سنؿك بعضنفؿ أكنف يف الـنار كؿنا انالَ ﴿( :ه َّم ْ
نب َو َه َّ

يفنمٓء منع

إارارذؿ بالربقبقة ك َّػرذؿ وذؿ متعؾؼقن بالؿفوؽة وإكمقاء وإولقاء مثؾؽؿ أكتؿ متعؾؼقن بإولقاء ي ُؼنؾ
لف ذؽ ا :أكتؿ متعؾؼقن بإولقناء وأولكنؽ كناكقا متعؾؼنقن بإولقناء وإكمقناء والؿفوؽنة وذنؿ يؼقلنقن:
كحـ ٓ كعمدذؿ يؼقلقن﴿( :مُ ِ
َّلء ش َػ َعاؤكَا َِـُدَ الل ِ﴾ [ْكْكس ) 81:يعـنل كتؼنرب هبنؿ منـ أبنؾ بناذفؿ
َ
عـد اه يـعوقفؿ شق ًكا مؿا ذق مح

ٌ
وبفؾ ٕن اه بقـ لـنا أن حنرف أي
حؼ اه وذ ا ٓشؽ أكف غما ٌء

ٍ
بزء مـ العمادة ٕي أحد كاوـًا مـ كان ينكف ُيغضب الربنؾ  ۵عؾنك ذن ا الػاعنؾ ويجعؾنف محرو ًمنا منـ
رحؿتف ومـ بـتنف

ِ

ِ

ِ ِ

ـ﴾ [إعنراف]62:
ينب من َـ ا ْل ُؿ ْحسنـق َ
كؿنا انال اه ﴿ :۵إِ َّن َر ْح َؿن َة اه َا ِر ٌ

وذنق ُمسنلء

ِ
ِ
نار َو َمننا لِؾ َّظننال ِ ِؿق َـ مِن ْـ َأك َعن ٍ
نار﴾
اه َع َؾ ْقننف ا ْل َجـَّن َة َو َمن ْل َوا ُه الـَّن ُ
واننال اه  ﴿ :۵إِ َّكن ُف َمن ْـ ُي ْشن ِنر ْك بِنناه َي َؼنندْ َحن َّنر َم ُ
[الؿاودة.]96:

7

قَالَ املُصنِف :$
ْل الل ِ ﷺ ََّل َأَرٌِ معـاه ،ولؽ َأ ُق َطع َأن ك ََمم الل ِ
آن َأ ُو ك ََم ِم رس ِ
َو َما َذك َُر َت لِ َأْ َفا الؿك ُررك ِم َ الؼ ُر ِ
ا
َ ُ
ُ
َ
َ
ََّل َْ ََـَا َقاَ ،و َأ ان ك ََم َم الـابِ ﷺ ََّل ْخَ الِػ ك ََم َم الل .۵
َو َم َذا َج َْاب َجقد َس ِدْد ،ولؽ ُ ََّل َْ ُػ َفؿ إِ اَّل َم ُ َو اف َؼ الل َت َعا َلى ،فم تسَف ع ؛ َفإِكاك ك ََؿكا َق َ
كال َت َعكا َلى:
ِ
اما إِ اَّل ذو َح ٍّظ ََظِق ﴾ [فصؾت .
اما إِ اَّل ا الذْ َ َص َبروا َو َما ْ َؾ اؼ َ
﴿ َو َما ْ َؾ اؼ َ
│
قال الشارح وفقه اهلل:
الؿشركقـ ال يـ كػرذؿ اه وأمنر كمقنف أن ُيؼناهؾفؿ كناكقا ُيؼنرون
أمر ُمحؽؿ ب ،قـ اقلؽ :بلن ُ
اال :ذ ا ٌ
بالربقبقة وذؿ يتعؾؼقن بؿخؾقاات ذل عـد اه مرضقة كالؿفوؽة وإكمقاء وإولقاء لؽـ ذن ا التعؾنؼ
أمنر بن ،قـ ٓ
مـفؿ هبؿ ذق ال ي ح َّقرذؿ مشركقـ مـ أبؾف اه  ۵أمر كمقنف أن ُيؼناهؾفؿ يؼنقل الشنقه :ذن ا ٌ
يؼدر أحدٌ أن ُيغقر معـاه واضح منا يسنتوقع أن يؾنػ ويندور؛ ٕكنف ُمحؽنؿ لنقس ُمتشنابف يعـنل اكظنر ذن ه
أينة﴿( :مكُ ِ
َّلء شك َػ َعاؤكَا َِـُكدَ الل ِ﴾) ذن ا واضنح ذن ا مننا االنف كػنار انريش لؽنـ اكظنر إلنك ةينة يننقكس
َ
ف َع َؾ ْق ِف ْؿ َوٓ ُذ ْؿ َي ْح َزك َ
الؿشنؽؾ
السابؼةَ ﴿ :أٓ إِ َّن َأ ْول ِ َقا َء اهِ ٓ َخ ْق ٌ
الؿتشنابف منـ ُ
ُقن﴾ [يقكس ]26:ذن ه منـ ُ
نقف عؾننقفؿ وٓ ذننؿ يحزكننقن إ ًذا ٓ يضننر إذا بعؾـنناذؿ شننػعاء وأن
يؼننقل ذننق :مننا دام أن أولقنناء اه ٓ خن ٌ
سقف ُهؼمؾ مع أن أية ٓ هعـل ذ ا وإكؿا هعـل أ ؿ صخفحنفؿ ه وابتفنادذؿ يف صاعنة اه
شػاعتفؿ
َ
وعمادة اه اه ُ ٓ ۵يسؾط عؾقفؿ الخقف يقم الؼقامة وٓ الحزن وٓ يجعؾفؿ يحزكنقن إ ًذا ذن ا واضنح
لؽـ ذؿ يؾػقن ويدورون يؼقلقن :ما دام أ ؿ ٓ يحزكقن يعـل أن اه يؼمؾ شنػاعتفؿ ولنق كنان الؿشنروع
ٌ
ً
باصنؾ ٕن اه  ۵اند بنقـ لـنا أمنر الشنػاعة وأكنف ٓ
مؼمقٓ عـد اه مراعا ًة لفؿ لكف يحزكقا ذ ا
لف لقس
يشػع أحدٌ عـد اه إٓ بنذن اه وبرضاه عـ الؿشػقع لف واضح الؽفم ب ،قـ.
االَ ( :و َم َذا َأ ُمر م ُح َؽ ََّل َْ ُؼ ِدر َأ َحد َأ ُن ْغَق َر َم ُعـَاه) لؿاذا؟ ٕكف واضح ذؿ االقا ذمٓء شػعاؤكا عـد
اه ما االقا :ذؿ ةلفة االقا﴿( :مُ ِ
َّلء ش َػ َعاؤكَا َِـُدَ الل ِ﴾ [ْْكس )، 81:لفؿ مؽاكة لفنؿ بناه عـند اه منع
َ
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ذلؽ ك َّػرذؿ اه ك َّػر ذمٓء ال يـ اال﴿( :مُ ِ
َّلء ش َػ َعاؤكَا َِـُدَ الل ِ﴾ [ْْكس ) 81:ما كػرذؿ ٕ ؿ انالقا:
َ
َّلء شككك َػعاؤكَا َِـُكككدَ الل ِ﴾ [ْكككْكس ٓ ) 81:لؽنننـ لؿننناذا انننالقا﴿( :مكككُ ِ
(﴿مكككُ ِ
َّلء شككك َػ َعاؤكَا َِـُكككدَ الل ِ﴾
َ
َ
َ
[ْْكس) 81:؟ ٕن الـمل ﷺ أكؽر عؾنقفؿ عمناد ؿ لفنؿ يفنؿ انالقا :كحنـ ٓ كعمندذؿ منـ أبنؾ أ نؿ ةلفنة
يخؾؼقن ويرزاقن ٓ لؽـ مـ أبؾ أن لفؿ مؽاكة عـد اه وباه عـند اه منع ذلنؽ اه  ۵منا انال :منا دام
إمر ك لؽ خفا إ ًذا مؼمقل ٓ اال :أ ؿ كػار مشركقن خالدون يف الـار إن لؿ يتقبقا.
االَ ( :و َمكا َذك َُرتَك لِك َأْ َفكا الؿكك ُررك) يعـنل ذن ا الن ي يحنتج عؾقنؽ والؿؼعنقد بنن(الؿشرك) لنقس
الؿؼعقد المقذي والفـدوسل ٓ الؿؼعقد بنف منـ يتسنؿك باسنؿ اصسنفم وذنق ُيخنالػ ُحنؾب اصسنفم
وأساس اصسفم وذق التقحقد.
االَ ( :و َما َذك َُر َت لِ َأْ َفا الؿك ُررك ِم َ الؼ ُر ِ
آن) يعـل مـ إدلة التل لألكمقاء وذل عامة مثؾ ةينة ينقكس:
ِ

ِ

ف َع َؾ ْق ِف ْؿ َوٓ ُذ ْؿ َي ْح َزك َ
ُقن﴾ [ينقكس]26:
﴿ َأٓ إِ َّن َأ ْول َقا َء اه ٓ َخ ْق ٌ

( َأ ُو ك ََم ِم رس ِ
ْل الل ِ ﷺ ََّل َأ َُكرٌِ َم ُعـكاه)
َ

يعـل ٓ أعرف الؿعـك التػعقؾل لف اال( :ولؽ َأ ُق َطع) يعـل أبز ُم ( َأ ان ك ََم َم الل ِ ََّل َْ ََـَكا َقا) مف بم ىفالب ب
نؿ َي ْح َزك َ
ُنقن﴾ [ينقكس ) ]26:وذنؿ انالقا إذا
يتى قض؟ ذـاك االَ ﴿( :أٓ إِ َّن َأ ْول ِ َقا َء اهِ ٓ َخ ْنق ٌ
ف َع َؾن ْق ِف ْؿ َوٓ ُذ ْ
كان ك لؽ إ ًذا لق شػعقا لؿـ شػعقا يؼمؾ اه مـفؿ حتك ٓ ُيحنز ؿ كؼنقل ٓ :ذـناك كنف ٌم ه  ۵يف ذن ا
يؼقل اه َ ﴿ :۵وٓ َي ْش َػ ُع َ
قن إِ َّٓ ل ِ َؿ ِـ ْار َه َضك﴾ سنقؼقل :ذن ا متـناا

كؼنقل ٓ :منا يتـناا

لنق شنػعقا

لؿـ هقايرت يقف الشروط ٓ ُيحز ؿ اه يف ذلؽ أبدً ا وأدل عؾك ذلؽ اعة أبل صالب ينن العماس حؿنزة
عؿا الـمل ﷺ سلٓ الـمل ﷺ ماذا حـعت لعؿؽ الفالؽ أبنا صالنب؟ يؼنال« :ذنق يف ضحضنام منـ الـنار
ولقٓ أكا لؽان يف الدرك إسػؾ مـ الـار» يخػػ اه عـف بسنممل والؿؼعنقد بسنمب منا حنـعف منع الـمنل
ودايع عـف حتك كتب اعقدهف الفمقة يف الدياع عـ الـمنل ﷺ وأعؾن َـ يقفنا أن دينـ محؿند
ﷺ ٕكف كػؾف
َ
ذق الديـ الحؼ لؽـف أبك أن يـوؼ بالشفادة.
يف ن ا يؼننقل( :ولؽ ك َأ ُق َطككع َأ ان َكك َكم َم الل ِ ََّل َْ ََـَككا َقاَ ،و َأ ان َكك َكم َم الـابِ ك ﷺ ََّل ْخَ ككالِػ َكك َكم َم الل )۵
ُمحال قدبيسألبإنس نبمل ذمبمُح ل؟
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مجلففبم ٕ :ن اه  ۵اننال عننـ الـمننل ﷺَ ﴿ :و َمننا َيـْوِن ُنؼ َعن ِ
نقحك﴾
نـ ا ْل َفن َنقى  إِ ْن ُذن َنق إِ َّٓ َو ْحن ٌنل ُين َ
وحل يقحك.
يفق ٓ يـوؼ عـ الفقى وإكؿا ذق ٌ

[الـجؿ]2-6:

االَ ( :و َم َذا َج َْاب َجقد َس ِدْد) (بقد) يعـل يف باب آحتجاج بف عؾك ذمٓء.
مفوؿ بلن يؽقن بقا ًبا عؾك ذ ه الؿسللة ور ًدا عؾك حاحمفا.
مقيؼ وذق
( َس ِدْد) يعـل ٌ
ٌ
اال( :ولؽ ُ ََّل َْ ُػ َفؿ إِ اَّل َم ُ َو اف َؼ الل َت َعا َلى) كعؿ ال َػفؿ مـح ٌة مـ اه كؿا انال الـمنل ﷺ« :منـ ُينرد
َاذنا ُسن َؾ ْق َؿ َ
ان﴾
خقرا ُيػؼفف يف الند ،يـ»؛ أيُ :يػفؿنف الندّ يـ وال َػفنؿ منـ اه كؿنا انال اه َ ﴿ :۵ي َػ َّف ْؿـ َ
اه بف ً
[إكمقاء]97:

ػفنؿ وذن ا
اه  ۵لؿ ُيػفؿا لداود والد سؾقؿان ولؽنـ يفؿفنا لسنؾقؿان اه  ۵ذنق الن ي ُي ،

مـ هقيقؼ اه هعالك لؾعمد.
انقي
ثؿ اال( :فم تسَف ع ) أي ٓ هستفـ بالجقاب هؼقل :ذ ا بقاب بسقط وك ا ٓ ذق
بقاب ٌ
ٌ
متقـ ُيؾجؿ الخعؿ بؾجا ٍم مـقع يف يستوقع ْ
أن يرد عؾك ذ ا.
ِ
امكا إِ اَّل ا الكذْ َ
يفؿن ُف كؿنا انال اه هعنالكَ ﴿( :و َمكا ْ َؾ اؼ َ
ثؿ االَ ( :فإِ اك ك ََؿا َق َال َت َعا َلى) يعـل ذ ا الجقاب ُ
ِ
ِ
امكا)؛ أي :منا ُيقينؼ لفنا (﴿ :إِ اَّل ا الكذْ َ
اما إِ اَّل ذو َح ٍّظ ََظق ﴾ [فصؾت ) اقلفَ ﴿( :و َمكا ْ َؾ اؼ َ
َص َبروا َو َما ْ َؾ اؼ َ
َص َبروا﴾) حربوا عؾك صاعة اه وحربوا عـ معاحل اه وحربوا عؾك أادار اه الؿملؿنة حنربوا عؾنك
صؾب العؾؿ.
اما إِ اَّل ذو َح ٍّظ ََظِق ﴾ [فصؾت ) يعـل ذن ا لخنقاا الخؾنؼ لنقس كنؾ الخؾنؼ ذن ا
االَ ﴿( :و َما ْ َؾ اؼ َ
الريعة يف الدكقا وأخرة وذلؽ لؿا كاكقا عؾقف مـ العرب والقؼنقـ كؿنا اقنؾ( :بالعنرب
الحظ العظقؿ وذق ،
والقؼقـ ُهـال اصمامة يف الديـ).
وعؾك كؾ حال :ذمٓء الؽػار وال يـ يدَّ عقن اصسفم وذنؿ ينلهقن بلعؿنال الؽػنار ذنمٓء حججفنؿ
داحضة باذتة ضعقػة كؾ صالب عؾؿ بؾ حتك العامل يستوقع أن يردذا ويرد عؾقفؿ بلبسنط إمنقر يعـنل
ون َ ٓ أ ْع ُمدُ َما َه ْع ُمدُ َ
يف اقل اه ُ ﴿ :۵ا ْؾ َيا َأ ُّي َفا ا ْل َؽايِ ُر َ
ون﴾ [الؽايرون ]6-8:رد واضح بؾنل ذن ا سنمال
الؿقت ما كنان ذنق كػنس عؿنؾ أبنق لفنب وأبنق بفنؾ واه انال لفنؿ :انال :انؾ ينا محؿندُ ﴿ :ا ْنؾ َينا َأ ُّي َفنا
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ون َ ٓ أ ْع ُمدُ َما َه ْع ُمدُ َ
ا ْل َؽايِ ُر َ
ون 

َوٓ َأ ْكت ُْؿ َعابِدُ َ
ون َما َأ ْع ُمدُ ﴾ [الؽايرون]6-8:

إ ًذا ما أكتؿ عؾقف باصؾ.

واه هعالك أعؾؿ.
وصؾى الل وسؾ َؾى كبقـا محؿد وَؾى آل وصحب أجؿعق

