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 دروس وعرب من حديث الزجل الذي قتل مائة نفز

 عناصز اخلطبة

 شزح احلديث وبعض فىائده مكدمة نص احلديث

 التفصًل

 :نص احلديث

ـْ َأِِب َشِعقٍد اخلُْدِرّي ؾ ـِ افـٌَِّل ÷  َع وَن ملسو هيلع هللا ىلص  ، َظ ـَ و، ، َؿوَل: "  ًً ِعَغ َكْػ ًْ
َعًي َوتِ ًْ

وَن َؿٌَْؾُؽْؿ َرُجٌؾ َؿتََؾ تِ ـَ ـْ  ِؾقَؿ

َْرِض َؾُدَل َظَذ َراِهٍى، َؾَلَتوهُ  ْٕ ـْ َأْظَؾِؿ َأْهِؾ ا َلَل َظ ًَ ًْ َفُف افتَْقَبُي( َؾ َؾَؼوَل: إَِكُف َؿتََؾ  ويف روايي ابـ موجي )ُثَؿ َظَرَو

و، َؾَفْؾ  ًً ِعَغ َكْػ ًْ
َعًي َوتِ ًْ

َعٍي تِ ًْ
، َؾَؼتََؾُف، َؾَؽَؿَؾ بِِف ِموَئًي، ويف روايي ابـ موجي )َؿوَل: َبْعَد تِ َٓ ـْ َتْقَبٍي؟ َؾَؼوَل:  َفُف ِم

ًْ َفُف افتَْقَبُي(، ُثؿَ  َؿَؾ بِِف اْفِِمَئَي، ُثَؿ َظَرَو ـْ و َؿوَل: َؾوكْتََه َشقَْػُف َؾَؼتََؾُف، َؾَل ًً ِعَغ َكْػ ًْ
ـْ َأظْ َوتِ َْرِض  َشَلَل َظ ْٕ َؾِؿ َأْهِؾ ا

ـْ َيُ  ـْ َتْقَبٍي؟ َؾَؼوَل: َكَعْؿ، َوَم قُل َبقْـَُف َوَبْغَ افتَْقَبِي؟ ويف َؾُدَل َظَذ َرُجٍؾ َظوِِلٍ، َؾَؼوَل: إَِكُف َؿتََؾ ِموَئَي َكْػٍس، َؾَفْؾ َفُف ِم

ـْ َيُقُل َبقْـََؽ َوَبْغَ افتَْقَبِي؟ َذا، َؾِنَن ِِبَو ُأَكوًشو َيْعٌُُدوَن اهلَل َؾوْظٌُِد  روايي)َؾَؼوَل: َوْيََؽ، َوَم ـَ َذا َو ـَ ( اكَْطؾِْؼ إَِػ َأْرِض 

ـَ اْفَؼْرَيِي اخْلٌَِقثَِي افَ  ، ويف روايي)اْخُرْج ِم
ٍ
َٓ َتْرِجْع إَِػ َأْرِوَؽ، َؾِنََّنَو َأْرُض َشْقء ًَ ِؾقَفو إَِػ اْفَؼْرَيِي اهلَل َمَعُفْؿ، َو تِل َأكْ

َذا، َؾوْظٌُْد َرَبَؽ ؾِقَفو(، َؾوكَْطَؾَؼ َحتَك إَِذا َكَصَػ افَطِريَؼ َأَتوُه اْدَْقُت، ويف افَص  ـَ َذا َو ـَ روايي)َؾَخَرَج ُيِريُد وِِلَِي َؿْرَيِي 

ًْ ؾِقِف َمَلَئَِؽُي افَرْحَ  ِي َوَمَلَئَِؽُي افَْعَذاِب، ويف روايي ابـ اْفَؼْرَيَي افَصوِِلََي، َؾَعَرَض َفُف َأَجُؾُف يِف افَطِريِؼ( َؾوْختََصَؿ

،  )َؿوَل إِبْؾِقُس: َأَكو َأْوَػ بِِف، إَِكُف َِلْ َيْعِصـِل َشوَظًي َؿُط(فموج
ِ
ًْ َمَلَئَِؽُي افَرْحَِي: َجوَء َتوئًٌِو ُمْؼٌَِلً بَِؼؾٌِِْف إَِػ اهلل َؾَؼوَف

ًْ َمَلَئَِؽُي افَْعَذاِب: إَِكُف َِلْ يَ  قا َمو َبْغَ َوَؿوَف ًُ ا َؿُط، َؾَلَتوُهْؿ َمَؾٌؽ يِف ُصقَرِة آَدِمٍل، َؾَجَعُؾقُه َبقْـَُفْؿ، َؾَؼوَل: ؿِق ْعَؿْؾ َخْرً

َْرِض اَفتِل َأَرادَ  ْٕ وَن َأْدَكك َؾُفَق َفُف، َؾَؼوُشقُه َؾَقَجُدوُه َأدَْكك إَِػ ا ـَ ، َؾِنَػ َأَيتِِفَِم  َْرَوْغِ ْٕ َلَئَِؽُي افَرْحَِي " ، َؾَؼٌََضتُْف مَ ا

ٌَ اَّلَلُ  ـْ َأِِب َراؾٍِع َؿوَل: )َؾٌََع ، َظ
ِ
ـِ َظٌِْد اَّلَل ـْ َبْؽِر بْ َظَز َوَجَؾ َمَؾًؽو، ويف روايي ابـ موجي مـ ضريؼ ُحَقٌْد افَطِقيُؾ، َظ

ـَ  ، َؾوْختََصُؿقا إَِفقِْف ُثَؿ َرَجُعقا، َؾَؼوَل: اكُْظُروا، َأَي اْفَؼْرَيتَْغِ  ـُ ًَ ُؼقُه بِلَْهؾَِفو، َؿوَل َؿتَوَدُة: َؾَحَدَثـَو اِْلَ ًْ َأؿَْرَب، َؾَلِْلِ وَك

ـَ اْفَؼْرَيِي افَصوِِلَِي، َوَبوَظَد ِمـُْف اْفَؼْرَيَي اخْلَ  ِف َؾَؼُرَب ِم ًِ ُه اْدَْقُت اْحتََػَز بِـَْػ ٌِقثََي، َؾَلِْلَُؼقُه بَِلْهِؾ اْفَؼْرَيِي َؿوَل: َفَِم َحَيَ

ـُ ُذـَِر َفـَو، َأَكُف َفَِم َأَتوُه اْدَْقُت  ًَ  افَصوِِلَِي(. ، َؿوَل َؿتَوَدُة: َؾَؼوَل اِْلَ

 (1)َكَلى بَِصْدِرِه. 

                                                           
( ؿقفف: "ؾٌعٌ اهلل ظز وجؾ فف مؾؽًو ؾوختصؿقا إفقف"، مرشؾ مـ روايي أِب راؾع وهق كػقع افصوئغ، وؿد جوء مرؾقظًو ظـد مًؾؿ مـ 1)

 ضريؼ هشوم، ظـ ؿتودة، بف، بؾػظ: "ؾلتوهؿ مؾؽ يف صقرة آدمل، ؾجعؾقه بقـفؿ". 
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ـْ أهؾفو(.  ويف روايي دًؾؿ: )ؾؽون إَِػ افؼريي افصوِلي أؿرب بشز ؾجعؾ ِم

وأوحك إَِػ هذه أن تٌوظدي وؿول ؿقًقا مو بقـفِم ويف روايي فؾٌخوري: )ؾلوحك اَّلَل تعوػ إَِػ هذه أن تؼرِب 

 (2)ويف روايي دًؾؿ )ؾـلى بصدره كحقهو(.  ؾُقجد إَِػ هذه أؿرب بشز ؾُغػر فف(

 مكدمة:

تٌغ فـو رحي اهلل بعٌوده وأن اهلل ظز وجؾ أرحؿ بعٌوده مـ إم  × ؾفذه افؼصي افرائعي افتل ذـرهو افـٌل

فعؿرو  × ومـ تقـؾ ظؾقف ـػوه ومـ اشتعون بف وؾؼف فِم يٌف ويرووه، يؼقل افـٌلبقفدهو مـ أؿٌؾ ظؾقف هداه 

يده ؾؼٌض ظؿرٌو يده ؾؼول فف  × ؾؿد افـٌل × فِم جوء مًؾًِم مٌويعًو وؿد مد يده فقٌويع افـٌل ÷ بـ افعوص

: " َأَمو ×  افـٌَُِل  َؾَؼوَل موفؽ يو ظؿرو ؿول أريد أن اصسط ؾؼول تشسط موذا ؿول اصسط أن ُيغػر يل  × افـٌل

ٍَ ََيْ  وَن َؿٌَْؾَفو َوَأَن اِْلَ ـَ وَن َؿٌَْؾُف َوَأَن اْْلِْجَرَة ََتِْدُم َمو  ـَ ْشَلََم ََيِْدُم َمو  ًَ َأَن اْْلِ وَن َؿٌَْؾُف" َظؾِْؿ ـَ ـُ  يؼقلِدُم َمو  اْب

 ُشٌَْحوَكفُ ‘  اْفَعَرِِبّ 
ِ
ـَ اَّلَل ـَ ِِبَو َظَذ اخْلَؾِْؼ، َوَذفَِؽ َأَن اْفُؽَػوَر َيْؼتَِحُؿقَن اْفُؽْػَر وتعوػ  : َهِذِه َفطِقَػٌي ِم َم

قا ـُ وَن َذفَِؽ ُيقِجُى ُمَماَخَذًة َْلُْؿ َفَِم اْشَتْدَر ـَ ٌُقَن اْدََعوِِصَ َواْدَآثَِؿ، َؾَؾْق  َٓ َكوَفتُْفْؿ  َواْْلََرائَِؿ، َوَيْرَتِؽ َأَبًدا َتْقَبًي َو

ْشَلَِم، َوَهَدَم َجِ َمْغِػَرٌة. َؾقَ  َكوَبِي، َوَبْذَل اْدَْغِػَرِة بِوْْلِ ٌُقَل افَتْقَبِي ِظـَْد اْْلِ قَع َمو َتَؼَدَم، فَِقُؽقَن َنَ اَّلَلُ َتَعوَػ َظَؾقِْفْؿ َؿ

ؾِِؿَغ،  ًْ ُ ٌُقِْلِْؿ فَِؽؾَِؿِي اْد ، َوَأْدَظك إَِػ َؿ ـِ َٓ َذفَِؽ َأْؿَرَب فُِدُخقِْلِْؿ يِف افّدي َوَفْق َظؾُِؿقا َأََّنُْؿ ُيَماَخُذوَن َفَِم َتوُبقا َو

 (3)َأْشَؾُؿقا. 

ؾنن اهلل تٌورك وتعوػ فف إشِمء اِلًـك وافصػوت افعذ افرحـ ظذ افعرش اشتقى شؿك كػًف افتقاب 

يغػر  ٕجؾ ذفؽ ؾتح بوب افتقبي فقتقب مزء افؾقؾ ويتقب مزء افـفور وشؿك كػًف افغػقر وافغػور ٕكف

ذكقب افؾقؾ وافـفور وِل يؼـط أحدًا مـ رحتف ؾًؿك كػًف افرحقؿ افرحـ ؾؽؿ مـ مذكى ؽػر فف وـؿ مـ 

ظوٍص أخذ بقده إػ ضريؼ اْلدايي وافتقبي وـؿ مـ داٍع رؾع أـػ افياظي مٌتفَلً ؾرد ظؾقف رب افعودغ ؾؼول 

ـَ  "َيو ونَ  َمو َظَذ  َفَؽ  َؽَػْرُت  َوَرَجْقَتـِل َدَظْقَتـِل َمو إَِكَؽ  آَدمَ  ابْ ـَ  ُأَبويِل، َيو َوَٓ  ؾِقَؽ  ـَ ًْ  َفقْ  آَدمَ  ابْ  َظـَونَ  ُذُكقُبَؽ  َبَؾَغ

                                                                                                                                                                             
ؿقفف: فِم ظرف ادقت احتػز بـػًف مـ مراشقؾ اِلًـ افٌرصي، وؿد جوء مرؾقظًو ظـد افٌخوري ومًؾؿ مـ ضريؼ صعٌي، ظـ ؿتودة، بف، 

وفػظف ظـد افٌخوري: "ؾلدرـف ادقت، ؾـوء بصدره كحقهو، ؾوختصؿً ؾقف مَلئؽي افرحي ومَلئؽي افعذاب، ؾلوحك اهلل إػ هذه أن تؼرِب، 

 هذه أن تٌوظدي، وؿول: ؿقًقا مو بقـفِم ؾقجد إػ هذه أؿرب، ؾغػر فف". وأوحك اهلل إػ 

 (. 2766) 46( رؿؿ 2118/ 4، صحقح مًؾؿ )3473( رؿؿ 174/ 4( صحقح افٌخوري )2)

 (. 398/ 2( أحؽوم افؼرآن ٓبـ افعرِب )3)
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ِ
َِمء ًَ َٓ  َؽَػْرُت  اْشتَْغَػْرَتـِل ُثؿَ  اف ـَ  ُأَبويِل، َيو َفَؽ، َو كُ تُ  َٓ  َفِؼقتَـِل ُثؿَ  َخَطوَيو إَْرضِ  بُِؼَراِب  َأَتقْتَـِل َفقْ  إَِكَؽ  آَدمَ  ابْ  ْؼِ

 (4). َمْغِػَرةً  بُِؼَراِِبَو ََٕتقْتَُؽ  َصقْئًو ِِب 

ـَ  َيو ِظٌَودَِي  ؿُْؾ } ؾقو مـ أهؾً ظذ كػًؽ يف افذكقب واخلطويو أِل تًؿع إػ ؿقفف تعوػ ؾُقا اَفِذي ِفؿْ  َظَذ  أَْهَ ًِ  َٓ  أَكُْػ

ـْ  َتْؼـَطُقا   َرْحَيِ  ِم
ِ
 .[53: افزمر]{ افَرِحقؿُ  افَْغُػقرُ  ُهقَ  إِكَفُ  َجِقًعو افُذكُقَب  َيغْػِرُ  اَّلَلَ  إِنَ  اَّلَل

ـْ  َفَغَػورٌ  َوإِّّن }يو مـ تريد ادغػرة أِل تًؿع إػ ؿقفف تعوػ َ
ِ

ـَ  َتوَب  د . [82: ضف{]اْهتََدى ُثؿَ  َصوِِلًو َوَظِؿَؾ  َوآَم

ًْ  َوَرْحَتِل}يو مـ تريد افرحي أِل تًؿع إػ ؿقفف تعوػ  َؾ  َوِشَع   ـُ
ٍ
ء ٌَُفو َرْ ُت ـْ َل ًَ ـَ  َؾ وةَ  َوُيْمُتقنَ  َيَتُؼقنَ  فَِؾِذي ـَ  افَز

ـَ   .[156: إظراف{ ]ُيْمِمـُقنَ  بِآَيوتِـَو ُهؿْ  َواَفِذي

ـُ  ؾعـ َأَكُس ؾفقو بودر بوفتقبي وإوبي إػ اهلل ؾِم مـ أحد أؾرح بتقبي ظٌده مـ اهلل   َؿوَل : َؿوَل  ÷ َموفٍِؽ  بْ

  َرُشقُل 
ِ
ُ : " ×  اهلل ـْ  َيتُقُب  ِحغَ  َظٌِْدهِ  بِتَْقَبيِ  َؾَرًحو َأَصدُ  َّلَلَ ؿْ  إَِفقِْف، ِم ـُ ونَ  َأَحِد ًْ  بَِلْرضِ  َراِحَؾتِفِ  َظَذ  ـَ  َؾَلٍَة، َؾوكَْػَؾتَ

اُبُف، َؾَليَِس  َضَعوُمفُ  َوَظَؾقَْفو ِمـْفُ  ـْ  َأيَِس  طِّؾَفو، َؿدْ  يِف  َصَجَرًة، َؾوْوَطَجعَ  ِمـَْفو، َؾَلَتك َوَذَ َذفَِؽ  ُهقَ  َراِحَؾتِِف، َؾٌَقْـَو ِم  ـَ

ـْ  َؿوَل  بِِخَطوِمَفو، ُثؿَ  ِظـَْدُه، َؾَلَخذَ  ِِبَو، َؿوئَِؿيً  ُهقَ  إَِذا ًَ  افؾُفؿَ : افَْػَرِح  ِصَدةِ  ِم ـْ  َرُبَؽ، َأْخَطلَ  َوَأَكو َظٌِْدي َأكْ  ِصَدةِ  ِم

 (5). " اْفَػَرِح 

 شزح احلديث وبعض فىائده:

 :سزائًلًاتمسألة يف اال

وَن َؿٌَْؾُؽؿْ  × ؿقفف ـَ ـْ  وَن ؾِقَؿ ـَ  وهذه افؼصي مـ اْلهائقؾقوت واْلهائقؾقوت فقس ـِم " " 

 يعتؼد ـثر مـ افـوس ـؾفو وعقػي فؽـفو ظذ ثَلثي أؿًوم:

وهق مو يؽقف فـو مـ هذه افؼصص مثؾ ؿصي أصحوب إخدود، وؿصي  × مو صح شـده إػ افـٌل -1

هق  × وؿصي إبرص وإؿرع وإظؿك وؽرهو مـ افؼصص ؾفذا ـؾف صحقح ٕن افـٌلأصحوب افغور، 

 افذي أخز بف.

                                                           
 ÷. مـ حديٌ أكس  ، وؽره3543( رؿؿ443/ 5صحقح. أخرجف افسمذي ) (4)

 ( وافؾػظ فف. 2747( رؿؿ )2134/ 4، صحقح مًؾؿ )6338( رؿؿ 92-1/91)( افٌخوري 5)
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مو صح شـده إػ ؿوئؾف شقاٌء ـون مـ افصحوبي أو مـ افتوبعغ أو ممـ بعدهؿ ؾفذا افؼًؿ ؿد يدخؾف افصدق  -2

ؾفذا جيقز ذـره ظذ شٌقؾ يف مثؾف " حدثقا ظـ بـل اهائقؾ وٓ حرج".  × وافؽذب وهذا افذي ؿول افـٌل

آظتٌور وافعظي، وممـ اصتفر بوفـؼؾ ظـ أهؾ افؽتوب مـ افصحوبي ظٌد اهلل بـ ظؿرو، وظٌد اهلل بـ ظٌوس، وظٌد 

وؽرهؿ، ومـ افتوبعغ ـعى إحٌور ووهٌف بـ مـٌف رحفِم اهلل ، وؽرهؿ ممـ ـون يلخذ مـ  ~ اهلل بـ شَلم

 ـتى أهؾ افؽتوب.

ـده إػ ؿوئؾف ؾفذا ٓ يذـر وٓ جيقز آحتجوج بف وأؽؾى هذا افؼًؿ ؿصص بوضؾي ؿًؿ ٓ يصح ش -3

 (6)وأخٌور مقوقظي ومؽذوبي. 

ًْ َفُف افتَْقَبيُ ؿقفف "   ."ُثَؿ َظَرَو

أي ذح اهلل ظز وجؾ ؿؾٌف فؾتقبي وهقل فف أشٌوِبو وهذا مـ كعؿ اهلل تٌورك وتعوػ ظذ ظٌده افعوِص أكف ٓ  

يماخذه بوفذكى مٌوذة وٓ يعجؾ فف افعؼقبي بؾ يؿفؾف حتك يرجع وهذا ؿتؾ تًعي وتًعغ كػًًو ؾقو ُترى ـؿ 

 إَّنو شعي رحي اهلل تٌورك وتعوػ. صز رب افعودغ ظؾقف وأخره ـؾ هذه اددة حتك أراد بف خراً 

 يستفاد من هذا:

ـْ َؿٌْ  -1 َ
ِ

ًظو د وَن َذْ ـَ ـْ َشوِئِر افُذُكقِب َوُهَق َوإِْن  َِم َتـَْػُع ِم ـَ ـَ اْفَؼتِْؾ  ْحتَِجوِج بِِف ِؾقِف َأَن افَتْقَبَي َتـَْػُع ِم ِٓ َؾـَو َويِف ا

ـْ َمْقِوِع اخْلِ  ـْ َفقَْس َهَذا ِم ِظـَو َتْؼِريُرُه َوُمَقاَؾَؼُتُف َأَمو إَِذا َوَرَد ِخَلٌَف َفِؽ َلَِف إَِذا َِلْ َيِرْد يِف َذْ ََن َمْقِوَع اخْلِ ِٕ َلَِف 

ـَ اْفَقاِرِد يِف َذفَِؽ َؿْقفِِف َتَعوَػ  ٌع َفـَو بَِلَ ِخَلٍَف َوِم َك بِِف َوَيْغِػُر َمو}َؾُفَق َذْ َٓ َيْغِػُر َأْن ُيْؼَ ـْ  إَِن اَّلَلَ  َ
ِ

ُدوَن َذفَِؽ د

ًِ َؾِػقِف َبْعَد َؿْقفِِف  {َيَشوءُ  ـِ افَصوِم ٌَوَدَة ْب ٌُ ُظ ـْ "َوَحِدي ـْ َأَصوَب ِم ـَ اْدَـِْفقَوِت َؾَؿ َٓ َتْؼتُُؾقا افـَْػَس َوَؽْرُ َذفَِؽ ِم َو

 إِنْ 
ِ
 َذفَِؽ َصقًْئو َؾَلْمُرُه إَِػ اَّلَل

 ."َبفُ َصوَء َظَػو َظـُْف َوإِْن َصوَء َظذَ 

ـْ َظٌِْدهِ إ اَّلَلَ ؾقف دفقؾ ظذ أن  ِ -2 َفُ  ظـف َأْرَى َظـُْف ُخُصقَمُف، َوَردَ  وؿٌؾ تقبتف َذا َرِِضَ َظ
ِ

 .َمَظود

ـِ افَتوِئِى  يفَ ٓدَ ؾقف  -3  َتَعوَػ فَِطوفِِى افَتْقَبِي، َؾْضَلً َظ
ِ
افَتْقَبِي، َوَمـُْع َتْرِؽقٌى يِف ، وهذا َظَذ َشَعِي َرْحَِي اَّلَل

ـِ اْفَقلِْس.  افـَوِس َظ

                                                           

 اكظر اْلهائقؾقوت وادقوقظوت يف ـتى افتػًر ِٕب صفٌي، مٌوحٌ يف ظؾقم افؼرآن دـوع افؼطون.  (6)
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َْرِض َؾُدَل َظَذ َراِهٍى ؿقفف"  ْٕ ـْ َأْظَؾِؿ َأْهِؾ ا َلَل َظ ًَ  ".َؾ

ؾؾِم أراد افتقبي بحٌ ظـ رجؾ معروف بوفعؾؿ فقًلفف ظـ هذه ادصقٌي افتل وؿع ؾقفو وهذا هق افقاجى 

لفي ٓ يعؾؿ حؽؿ اهلل ؾقفو أن يٌحٌ ظـ ظوِل فقدفف ظذ ظذ ـؾ واحٍد مـو إذا وؿع يف مشؽؾي أو ظروً فف مً

َٓ  َؿٌَْؾَؽ  َأْرَشؾْـَو َوَمو}افصقاب ـِم ؿول تعوػ  ًٓ  إِ رِ  َأْهَؾ  َؾوْشَلُفقا إَِفقِْفؿْ  ُكقِحل ِرَجو ـْ ـُْتؿْ  إِنْ  افّذ { َتْعَؾُؿقنَ  َٓ  ـُ

ِؾقِف . ؾلهؾ افعؾؿ هؿ افدافقن ظذ اهلل بعد إكٌقوء وافرشؾ، ؾذهى إػ راهى مـ افرهٌون وهذا [7: إكٌقوء]

 ٌَ ٌَوكَِقَي إَِكَِم اْبَتَدَظَفو َأْت ََن افَرْه ِٕ َلَُم  ًَ ك َظَؾقِْف اف ًَ وَن َبْعَد َرْؾِع ِظق ـَ ُكَص  بعدمو ُرؾع إػ اهلل ـِم وُظفُ إِْصَعوٌر بَِلَن َذفَِؽ 

َتٌْـَوَهو َمو ابْتََدُظقَهو َوَرْهٌَوكِقَيً }يف ؿقفف تعوػ  قِْف يِف اْفُؼْرآنِ َظؾَ  َٓ  َظَؾقِْفؿْ  ـَ   ِرْوَقانِ  ابْتَِغوءَ  إِ
ِ
 ِرَظوَيتَِفو َحَؼ  َرَظْقَهو َؾَِم  اَّلَل

ـَ  َؾآَتقْـَو ثِرٌ  َأْجَرُهؿْ  ِمـُْفؿْ  آَمـُقا اَفِذي ـَ  .[27: اِلديد{ ] َؾوِشُؼقنَ  ِمـُْفؿْ  َو

 يستفاد من هذا:

ـْ  َأْرَشؾْـَو َوَمو} وجقب شمال أهؾ افعؾؿ ظِم يعرض فإلكًون مـ مًوئؾ ومشؽَلت فؼقفف تعوػ -4  ِم

َٓ  َؿٌْؾَِؽ  ًٓ  إِ ـْرِ  َأْهَؾ  َؾوْشَلُفقا إَِفقِْفؿْ  ُكقِحل ِرَجو ـْتُؿْ  إِنْ  افّذ  .[43: افـحؾ]{ َتْعَؾُؿقنَ  َٓ  ـُ

َٓ َؾَلَتوُه َؾَؼوَل: ؿقفف"  ـْ َتْقَبٍي؟ َؾَؼوَل:  و، َؾَفْؾ َفُف ِم ًً ِعَغ َكْػ ًْ
َعًي َوتِ ًْ

َؾَؼتََؾُف، َؾَؽَؿَؾ بِِف ِموَئًي، ويف روايي ، إَِكُف َؿتََؾ تِ

ـَْؿَؾ بِِف اْفِِمَئيَ  و َؿوَل: َؾوكْتََه َشقَْػُف َؾَؼتََؾُف، َؾَل ًً ِعَغ َكْػ ًْ
َعٍي َوتِ ًْ

 ".)َؿوَل: َبْعَد تِ

وتؾ إػ هذا افراهى وؿول فف إكف ؿتؾ تًعي وتًعغ كػًًو هؽذا بصقغي افغوئى وهق مـ اْلوئز ؾجوء هذا افؼ

يف افؾغي، ؾفؾ تصح مـل افتقبي وهؾ يؼٌؾفو اهلل ظز وجؾ مـل ؾؽون اْلقاب مـ افراهى اْلوهؾ ٓ، ومو 

ؿ وظوؿٌتف وخقؿي ؾؼتؾف أدراك أَيو افراهى أن اهلل مـع ظـف افتقبي وأؽؾؼ بوِبو يف وجف فذفؽ ـون جزاؤه أفق

وأـؿؾ بف افِمئي وهذا مصر ـؾ جوهؾ ٓ يعؾؿ صقئًو ظـ ربف ؾؽؿ مـ أكوس كػروا افـوس مـ افديـ ويئًقا 

ـْ    َرُشقَل  ، َأنَ ÷  ُجـَْدٍب بـ ظٌد اهلل افٌجع افـوس مـ افتقبي وافرجقع إػ اهلل بًٌى جفؾفؿ، ؾَع
ِ
، ×  اهلل

 : َؿوَل  َرُجَلً َأنَ "  َحَدَث 
ِ
ـْ : َؿوَل  َتَعوَػ  اهللَ  فُِػَلٍَن، َوإِنَ  اهللُ  َيْغِػرُ  َٓ  َواَّلل فُِػَلٍَن،  َأْؽِػرَ  َٓ  َأنْ  َظَعَ  َيَتَلَػ  اَفِذي َذا َم

ًُ  َؽَػْرُت  َؿدْ  َؾِنّّن   (7). " َظَؿَؾَؽ  فُِػَلٍَن، َوَأْحٌَطْ

ًُ  ؿول: ÷  هريرة وظـ أِب  ُمتقاخَقغ، ؾؽون إهائقَؾ  بـل يف َرُجَلن ـونَ : "يؼقل × اهلل رشقَل  شؿع

، ؾَقَجَده: افذكى، ؾقؼقل ظذ إخرَ  يرى ادجتفدُ  يزاُل  ٓ افعٌودة، ؾؽون يف جمتفدٌ  وأخرُ  ُيذكُى  أحُدمهو  أؿرِصْ

                                                           

 (. 2621) 137( رؿؿ 2323/ 4( صحقح مًؾؿ )7)
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، ؾؼول: فف ذكٍى، ؾؼول ظذ يقموً  ًَ  خّؾـل: َأؿرِصْ  : رؿقًٌو؟ ؾؼول ظعَ  ورِّب، أُبِعث
ِ
 ٓ أو- فَؽ  اهللُ  َيغِػرُ  ٓ واهلل

ًَ : ادجتفد ْلذا افعودغ، ؾؼول رّب  ظـد أرواَحُفِم، ؾوجتؿَعو ؾَؼٌََض  -اْلـيَ  اهللُ  ُيْدِخُؾَؽ  ـ ـُ ًَ  ظوفًِم؟ أو ِب أ  ــ

 أبق ؿول" افـور إػ بف اذهٌُقا: فمخر برحتل، وؿول اْلـيَ  ؾودُخؾِ  اذَهْى : فؾُؿذكِى ؿوِدرًا؟ وؿول يدي يف مو ظذ

 (8). وآِخَرَتف ُدكقوه أوَبَؼً بؽؾؿيِ  فتؽَؾؿَ  بقِده كػِز  وافذي: هريرة

 ؾفذه هل رحي اهلل ٓ يًتطقع أحد أن يجٌفو ظـ أحٍد ؾنيوك ثؿ إيوك أن تؼـط أحدًا مـ افتقبي.

 يستفاد من هذا:

افتحّرز يف كػًف ِؾقِف إَِصوَرٌة إَِػ ِؿَؾِي ِؾطْـَِي افَراِهِى وؿؾي ظؾؿف حقٌ ِل يصى وجف افػتقو وٓ شؾؽ ضريؼ  -5

صور فف افؼتؾ ظودة معتودة، ؾؼد صور هذا مثؾ إشد افذي ٓ يٌويل بؿـ يػسشف، ؾؽون حؼف أٓ يشوؾفف  ـمم

بؿـع افتقبي مداراة فدؾع افؼتؾ ظـ كػًف ـِم يدارى إشد افضوري فؽـف أظون ظذ كػًف، ؾنكف فِم آيًف مـ 

 .افؼرضٌل فتقبتف ظؾقف. ؿوفافتقبي ؿتؾف بحؽؿ شٌعقتف ويلشف مـ رحي اهلل و

َنَ  بوخلطلؾِقِف َأَن اْدُْػتَِل َؿْد جُيِقُى  -6 ِٕ َِخَر َظَذ َشٌِقِؾ افتََلُوِل فَِؽْقكِِف َأْؾَتوُه بَِغْرِ ِظؾٍْؿ  ْٕ ـْ َزَظَؿ َأَكُف إَِكَِم َؿتََؾ ا  َوَؽَػَؾ َم

تَْػتِل َوَأَن اَفِذي َأؾْتَوُه اْشَتٌْ  ًْ وَن َؽْرَ َظوِِلٍ بِوِْلُْؽِؿ َحتَك اْشتََؿَر َي ـَ قَوَق َيْؼتَِِض َأَكُف  ًّ َر عَ اف ـَ َد َأْن َتِصَح َتْقَبَتُف َبْعَد َؿتْؾِِف دـ َذ

ََن َذفَِؽ اْؿتََه ِظـْدَ  ِٕ ُف َأَكُف َؿتََؾُف بَِغْرِ َحٍؼ َوَأَكُف إَِكَِم َؿتََؾُف بِـَوًء َظَذ افَْعَؿِؾ بَِػتَْقاُه  ـَ ـَ افَرْحَِي ُثَؿ َتَداَر َٓ َكَجوَة َفُف َؾقَئَِس ِم ُه َأْن 

َلُل  اَّلَلُ  ًْ  .َؾـَِدَم َظَذ َمو َصـََع َؾَرَجَع َي

َْرِض َؾُدَل َظَذ َرُجٍؾ َظوِِلٍ  ؿقفف " ْٕ ـْ َأْظَؾِؿ َأْهِؾ ا ًْ َفُف افتَْقَبُي، ُثَؿ َشَلَل َظ  ".ُثَؿ َظَرَو

ثؿ أراد اهلل بف خرًا ؾفقل فف أشٌوب افتقبي مرة أخرى وذح صدره ْلو ؾًلل ظـ أظؾؿ أهؾ إرض فؽـ 

 مر اختؾػ هذه ادرة ؾُدل ظذ ظوِل.إ

 :يستفاد من هذا

ؾقف ظدم افقلس مـ رحي اهلل تعوػ وأن بوب افتقبي مػتقح فؾعٌد مو ِل خترج افروح مـ اْلًد ومو ِل  -7

 تطؾع افشؿس مـ مغرِبو.

                                                           

 (821/ 2، واكظر صحقح اْلومع )(4931 )(، وأبق داود 8749)،(8292( إشـوده حًـ أخرجف أحد )8)
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ـْ َتْقَبٍي؟ َؾَؼوَل: َكَعؿْ  ؿقفف" ـْ َيُقُل َبقْـَُف َوَبْغَ افتَْقَبِي؟ ويف رواييَؾَؼوَل: إَِكُف َؿتََؾ ِموَئَي َكْػٍس، َؾَفْؾ َفُف ِم َؾَؼوَل:  ، َوَم

ـْ َيُقُل َبقْـََؽ َوَبْغَ افتَْقَبِي؟   ".َوْيََؽ، َوَم

ؾلظود ظؾقف كػس افًمال افذي شلفف فؾراهى إكف ؿتؾ تًعي وتًعغ كػًًو ؾفؾ فف مـ تقبي ؾؽوكً اْلجوبي 

وهذه هل إجوبي افعوِل افذي ظرف ظـ اهلل وظرف ظـ رشؾ اهلل وظرف ـقػ يدل افـوس  كعؿخمتؾػي هذه ادرة 

ظذ افرصاط ادًتؼقؿ وهذا هق افػرق بغ افراهى اْلوهؾ وبغ هذا افعوِل ؿول فف ومـ يقل بقـؽ وبغ افتقبي 

 مـ يؿـعؽ مـ افتقبي ٓ أحد يًتطقع.

 :يستفاد من هذا

ٌَوَدُة َؾوْشَتْعَظَؿ ُوُؿقعَ ِؾقِف َؾْضُؾ اْفَعوِِلِ َظَذ  -8 ًْ َظَؾقِْف اْفِع ٌَ َٓ َتْقَبَي َفُف َؽَؾ ًٓ بَِلْن  ََن اَفِذي َأْؾَتوُه َأَو ِٕ َمو   اْفَعوبِِد 

ـَ  ـْ َذفَِؽ اْفَؼوتِِؾ ِم َؾَلْؾتَوُه بِوفَصَقاِب َوَدَفُف  َظَذ َؿتِْؾ َهَذا اْفَعَدِد اْفَؽثِِر َوَأَمو افَثوِّن َؾَغَؾَى َظَؾقِْف اْفِعؾْؿُ  جرأتفَوَؿَع ِم

 .َظَذ َضِريِؼ افـََجوةِ 

افعؾؿ ؿٌؾ افعؿؾ ومـ دخؾ يف افعؿؾ بغر ظؾؿ ٓ يلمـ ظذ كػًف مـ افضَلل ؾقف دفقؾ ظذ وجقب  -9

وٓ ظذ ظٌودتف مـ مداخؾ افػًود وآختَلل، وربِم اؽس بف اْلفول ؾًلفقه ؾوؽس هق بـػًف ؾتؽؾؿ بِم ٓ يعؾؿ 

 ؾضؾ وأوؾ.

َٓ َتْرِجْع إَِػ  ؿقفف" َذا، َؾِنَن ِِبَو ُأَكوًشو َيْعٌُُدوَن اهلَل َؾوْظٌُِد اهلَل َمَعُفْؿ، َو ـَ َذا َو ـَ َأْرِوَؽ، َؾِنََّنَو  اكَْطؾِْؼ إَِػ َأْرِض 

ًَ ؾِقَفو إَِػ افْ  ـَ اْفَؼْرَيِي اخْلٌَِقَثِي اَفتِل َأكْ ، ويف روايي)اْخُرْج ِم
ٍ
َذا، َؾوْظٌُْد َرَبَؽ َأْرُض َشْقء ـَ َذا َو ـَ َؼْرَيِي افَصوِِلَِي َؿْرَيِي 

 ".ؾِقَفو

وـون هذا ـوؾقًو يف اْلجوبي ظذ شمال هذا افؼوتؾ فؽـ افعوِل ٕكف ظوِل أراد أن يدفف ظذ وشوئؾ افتقبي وظذ  

يؼقفقن ظـف جقاب  مو يعقـف ظذ افتقبي افـصقح ؾزاد يف إجوبتف صقئًو يًتػقد مـف هذا افرجؾ وهذا افذي

 اِلؽقؿ، وجقاب اِلؽقؿ هق أن يزيد ادػتل صقئًو يف اْلقاب ِل

 يًلل ظـف افًوئؾ هذه افزيودة تؽقن كوؾعي ومػقدة فؾًوئؾ وٓ يتؿ ادعـك إٓ ِبو. 

ؾفذا افعوِل ؿول فف اخرج مـ أروؽ أرض افًقء هذه إرض افتل ظصقً اهلل ؾقفو وِل يلخذ أحٌد ظذ 

يدك وِل يلمرك أحٌد بودعروف وٓ َّنوك أحٌد ظـ ادـؽر ؾَل صؽ أَّنو أرض شقء ٓ خر ؾقفو واذهى إػ 

 أرض ـذا وـذا ؾنن ؾقفو أكوشًو صوِلغ ؾوظٌد اهلل معفؿ. 
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 يستفاد من هذا:

ٌَِغل َفُف ُمَػوَرَؿُي  -13 ـِ إرض افتل ظىص اهلل ؾقفو وِؾقِف إَِصوَرٌة إَِػ َأَن افَتوِئَى َيـْ َْحَقاِل اَفتِل اْظَتوَدَهو يِف َزَم ْٕ ا

َهو ْصتَِغوُل بَِغْرِ ِٓ مـ  مـفو مو يؽقن، تدظق إػ ادعوِص وً هـوك أشٌوب، ٕن اْدَْعِصَقِي َوافَتَحُقُل ِمـَْفو ـؾَفو َوا

ومـفو مو ، ومـفو مو يؽقن مـ ؿركوء افًقء، مـ افـػس افًقئي وؽؾٌي اْلقى وؽؾٌي افشفقة، افشخص كػًف

َأْهِؾ اخْلَْرِ وفذفؽ يـٌغل ظؾقف أن يصحى  وهذا يدل ظذ أن ادعوِص ؿد تؽقن بًٌى افٌقئي، يؽقن يف بقئتف

ـَ اْفَقِرِظَغ.  ٌِّدي  (9)َوافَصَلَِح َواْدَُتَع

 دفقؾ ظذ أَن افؼوِض إذا تعوروً إؿقال ظـده، يؽؿ بوفؼرائـ. ؾقف -11

ُف َأَجُؾُف يِف َؾوكَْطَؾَؼ َحتَك إَِذا َكَصَػ افَطِريَؼ َأَتوُه اْدَْقُت، ويف روايي)َؾَخَرَج ُيِريُد اْفَؼْرَيَي افَصوِِلََي، َؾَعَرَض فَ  ؿقفف" 

 ".افَطِريِؼ 

ؾخرج افرجؾ مؼٌَلً ظذ ربف توئٌو وكودمًو وظوزمًو ظذ ظدم افعقدة إػ ادعصقي فؽـف افؼدر افذي ٓ خيرج 

أحٌد ظـف، ؾٌقـِم هق يف ضريؼف إػ افؼريي افصوِلي إذ جوء إجؾ وحون وؿً افرحقؾ وجوؤه افداظل فقجقى أمر 

ـْ }ربف، وصدق ؾقف ؿقل رب افعودغ    ؾِ َشٌِق يِف  َُيَوِجرْ  َوَم
ِ
َْرضِ  يِف  جَيِدْ  اَّلَل ْٕ ثًِرا ُمَراَؽًِم  ا ـْ  َوَشَعيً  ـَ ـْ  خَيُْرْج  َوَم  ِم

  إَِػ  ُمَفوِجًرا َبقْتِفِ 
ِ
فُ  ُثؿَ  َوَرُشقفِفِ  اَّلَل ـْ   َظَذ  َأْجُرهُ  َوَؿعَ  َؾَؼدْ  اْدَْقُت  ُيْدِر

ِ
ونَ  اَّلَل ـَ  .[133: افـًوء{ ]َرِحقًِم  َؽُػقًرا اَّلَلُ  َو

 يستفاد من هذا:

ـِ  إصورةِؾقِف  -12 ـْ َظَؿؾِفِ  اً َخْر  ؿد تؽقن إَِػ َأَن كِقََي اْدُْمِم ؾنن هذا افرجؾ افذي ؿتؾ موئي كػس فِم صدق ، ِم

يف تقبتف وجوء مؼٌَلً بؼؾٌف إػ اهلل تعوػ وأخؾص يف ؿصده وِل يرد بتقبتف إٓ اهلل وافدار أخرة، صورت هذه 

ًٌٌو يف كجوتف ودخؾ اْلـي بًٌٌفو أي بًٌى كقتف افصوِلي وصدؿف يف افتقبي، افـقي افصودؿي وافعزيؿي اْلوزمي ش

مع أكف ِل يعؿؾ خرًا إٓ ذفؽ ؾؼط ؾصورت هذه افـقي ـػقؾي بلن تؽػر ظـف مو مه بػضؾ اهلل ومـف وتقؾقؼف، 

 (13). وهذا يػقد أن كقي ادرء أبؾغ مـ ظؿؾف، وأن افعٌد يٌؾغ بـقتف موٓ يٌؾغف بعؿؾف

                                                           
 (. 13/ 397ذح زاد ادًتؼـع فؾشـؼقطل ) (9)

 (66رشوفي يف حتؼقؼ ؿقاظد افـقي )ص:  (13)
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ًْ ؾِقِف َمَلَئَِؽُي افَرْحَِي َوَمَلَئَِؽُي افَْعَذاِب، ويف روايي ابـ موج ؿقفف"  َؿوَل إِبْؾِقُس: َأَكو َأْوَػ بِِف، إَِكُف َِلْ ف َؾوْختََصَؿ

 ".َيْعِصـِل َشوَظًي َؿطُ 

 يستفاد من هذا:

َتؾُِػ اجْ  -13 ٌَـِل آَدَم خَيْ ؾَِغ بِ ـَ ٌُقَكُف ُمطِقًعو َأْو َظوِصقًو ِؾقِف َأَن اْدََلَئَِؽَي اْدَُق ـْ َيْؽتُ ٌَِي إَِػ َم ًْ تَِفوُدُهْؿ يِف َحّؼِفْؿ بِوفـّ

تَِصُؿقَن يِف َذفَِؽ َحَتك َيْؼِِضَ اَّلَلُ َبقْـَُفؿْ   .َوَأََّنُْؿ خَيْ

وهـو حدث آختَلف بغ ادَلئؽي مَلئؽي افرحي ومَلئؽي افعذاب أَيِم تؼٌض روحف حتك وصؾ إمر 

ن تدخؾ إبؾقس افؾعغ ـٌر افشقوضغ فقؼقل أكف مـ اتٌوظل ومو خوفػ أمري ؿط أؽقيتف حتك ؿتؾ ـؾ إػ أ

 همٓء ؾلكو أحؼ بف فؽـ هقفوت هقفوت.

ًْ َمَلَئَِؽُي افَْعَذاِب: إَِكفُ  ؿقفف"  ، َوَؿوَف
ِ
ًْ َمَلَئَِؽُي افَرْحَِي: َجوَء َتوِئًٌو ُمْؼٌَِلً بَِؼؾٌِِْف إَِػ اهلل ا َؿطُ  َؾَؼوَف  ".َِلْ َيْعَؿْؾ َخْرً

ؾتؽؾؿً مَلئؽي افرحي وؿوفً ـقػ ُيعذب وؿد جوء توئًٌو إػ اهلل راجعًو ظـ ضريؼ افغقايي كودمًو ظذ  

عصقي كحـ أحؼ بف، ؾردت مَلئؽي افعذاب وؿوفً ـَل إكف مو ظؿؾ خرًا ؿط وؿتؾ ـؾ هذه إكػس ادحرمي اد

 كحـ أحؼ بف.

 يستفاد من هذا:

وأن مـ صدق يف تقبتف، توب اهلل ظؾقف، وفق ِل ، ؾقف أن افذكقب وإن ظظؿً، ؾعػق اهلل أظظؿ مـفو -14

 يعؿؾ خًرا إذا ظزم ظذ ؾعؾف.

ونَ َؾَلَتوهُ  ؿقفف" ـَ ، َؾِنَػ َأَيتِِفَِم  َْرَوْغِ ْٕ قا َمو َبْغَ ا ًُ َأْدَكك َؾُفَق  ْؿ َمَؾٌؽ يِف ُصقَرةِ آَدِمٍل، َؾَجَعُؾقُه َبقْـَُفْؿ، َؾَؼوَل: ؿِق

َْرِض اَفتِل َأَراَد، َؾَؼٌََضتُْف َمَلَئَِؽُي افَرْحَِي " ويف رو ْٕ ايي ابـ موجي مـ ضريؼ ُحَقٌْد َفُف، َؾَؼوُشقُه َؾَقَجُدوُه َأْدَكك إَِػ ا

ٌَ اَّلَلُ َظَز َوَجَؾ َمَؾًؽو، َؾوْختََصُؿقا  ـْ َأِِب َراؾٍِع َؿوَل: َؾٌََع ، َظ
ِ
ـِ َظٌِْد اَّلَل ـْ َبْؽِر بْ إَِفقِْف ُثَؿ َرَجُعقا، َؾَؼوَل: افَطِقيُؾ، َظ

ُؼقُه بِ  ًْ َأؿَْرَب، َؾَلِْلِ وَك ـَ ُه اْدَْقُت اْحتََػَز اكُْظُروا، َأَي اْفَؼْرَيتَْغِ  ، َؿوَل: َفَِم َحَيَ ـُ ًَ لَْهؾَِفو، َؿوَل َؿتَوَدُة: َؾَحَدَثـَو اِْلَ

ـَ افَْؼْرَيِي افَصوِِلَِي، َوَبوَظَد ِمـُْف اْفَؼْرَيَي اخْلٌَِقثََي، َؾَلِْلَُؼقُه بِلَْهِؾ اْفَؼْريَ  ِف َؾَؼُرَب ِم ًِ َؾَؼوَل  ِي افَصوِِلَِي. ، َؿوَل َؿتَوَدُة:بِـَْػ

ـُ ُذـَِر َفـَو، َأَكُف َفَِم َأَتوُه اْدَْقُت َكَلى بَِصْدِرهِ  ًَ  ."اِْلَ
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: ويف روايي يف افصحقح". ؾؽون إيل افؼريي افصوِلي أؿرب بشز، ؾجعؾ مـ أهؾفو"ويف روايي يف افصحقح: 

، ؾقجدوه إيل هذه أؿرب بشز ؾلوحل اهلل تعويل إيل هذه أن تٌوظدي، وإيل هذه أن تؼرِب، وؿول: ؿقًقا مو بقـفِم"

 ".ؾـلي بصدره كحقهو"ويف روايي: ". ؾغػر فف

ؾلراد اهلل ظز وجؾ أن يػصؾ بقـفؿ وأن يؼطع افـزاع ؾلرشؾ إفقفؿ مؾؽًو يف صقرة آدمل ؾجعؾقه حؽًِم بقـفؿ 

ؾؼول ْلؿ ؿقًقا ادًوؾي بغ إروغ ؾنػ أيتفِم ـون أؿرب ؾفق مـ أهؾفو ؾؼوشقا ادًوؾي بغ إروغ ؾقجدوه 

وٕن رب افعودغ أراد بف خرًا ؾؼد ورد يف بعض أؿرب إػ إرض افصوِلي بشز واحد ؾؼٌضتف مَلئؽي افرحي، 

افروايوت أن اهلل أوحك إػ إرض افصوِلي أن تؼورِب وإػ إرض اخلٌقثي أن تٌوظدي ؾقجدوه أؿرب إػ إرض 

ؾفذه هل رحي اهلل بعٌوده فقس بغ اهلل وبغ أحٍد مـ خؾؼف خصقمي ؾفق افرب افرحقؿ  َؾُغِػَر َففُ افصوِلي بشز 

قر اِلؾقؿ بقده مؾؽقت افًِموات وإرض وؿؾقب افعٌود بغ أصٌعغ مـ أصوبعف يؼؾٌفو ـقػ يشوء وـون افغػ

إذا تًٌ إػ اهلل مـ أي ذكى ؾنن اهلل يتقب ظؾقؽ مفِم يؽثر أن يؼقل ٓ ومؼؾى افؼؾقب، ؾوظؾؿ أكؽ  × افـٌل

 .ظظؿ افذكى وربِم تؽقن بعد افتقبي أحًـ حوًٓ مـؽ ؿٌؾ افتقبي

 من هذا: يستفاد

 أن ادَلئؽي ؿد تتشؽؾ يف صقرة افٌؼ وهذا ٓ يؽقن إٓ بنذن اهلل. -15

ٌُقُل تَ  ؾقف-16  َع َْلُْؿ َؿ َُمِؿ َؾِنَذا ُذِ ْٕ ـَ ا ـْ َؿٌَْؾُفْؿ ِم ٌَِي إَِػ َم ًْ َُمِي بِوفـّ ْٕ ـْ َهِذِه ا َصوِر َظ ْٔ ِػقِػ ا ْقَبِي اْفَؼوتِِؾ خَتْ

َْوَػ  ْٕ وِظقَتَُفو َفـَو بَِطِريِؼ ا ـٍ ؿول ابـ ـثر رحف اهلل بعد إيراد هذا اِلديٌ يف تػًر ؿقفف تعوػ، َؾَؿْؼُ ُْمِم
ِ

وَن د ـَ : } َوَمو 

َٓ َخَطًل { ]افـًوء:  [ إذا ـون هذا يف بـل إهائقؾ ؾألن يؽقن يف هذه إمي مؼٌقل بطريؼ إوػ 92َأْن َيْؼتَُؾ ُمْمِمـًو إِ

 وإحرى: ٕن اهلل ووع ظـو إؽَلل افتل ـوكً ظؾقفؿ.

ٌِ َظَذ َؿٌُقِل َتْقَبيِ و -17 وفِْػ ، اْفَؼوتِِؾ َظْؿًدا اْشُتِدَل ِِبََذا اِْلَِدي َهَذا َمْذَهُى أْهِؾ اْفِعؾِْؿ َوإِْجَوُظُفْؿ، َوَِلْ خُيَ

ـْ ِخَلَِف َهَذا َؾُؿَراُد َؿوِئؾِِف افَزْجرُ  َؾػ ِم ًَ ـْ َبْعض اف ٌَوٍس، َوَأَمو َمو ُكِؼَؾ َظ ـُ َظ َٓ اْب َٓ َأَكُف َأَحٌد ِمـُْفْؿ إ  َوافَتْقِرَيُي، 

 .افـََقِوُي  فطَْلََن َتْقَبتِِف. َؿوفَ َيْعَتِؼُد بُ 

يؼٌؾ تقبتف، ودفقؾ ذفؽ يف ـتوب اهلل ؿقفف  أن افؼوتؾ إذا ؿتؾ إكًوكًو ظؿدًا ثؿ توب ؾنن اهلل تعويلؾقف  -18

كَ  َأنْ  َيْغِػرُ  َٓ  اَّلَلَ  إِنَ تعويل: } ـْ  َذفَِؽ  ُدونَ  َمو َوَيْغِػرُ  بِفِ  ُيْؼَ َ
ِ

ـْ  َيَشوءُ  د كْ  َوَم   ُيْؼِ
ِ
ى َؾَؼدِ  بِوَّلَل {  َظظِقًِم  إِثًِْم  اْؾَسَ

 وهذا افذي ظؾقف جفقر أهؾ افعؾؿ.، [ يعـل مو دون افؼك، ؾنن اهلل تعويل يغػره إذا صوء48: افـًوء]
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ـْ } ، واشتدل بؼقفف تعوػأن افؼوتؾ فقس فف تقبي ^ ظٌد اهلل بـ ظٌوسظـ ـر وذُ  -19  ُمْمِمـًو َيْؼتُْؾ  َوَم

وفؽـ مو ذهى إفقف  [.93: افـًوء{ ]َظظِقًِم  َظَذاًبو َففُ  َوَأَظدَ  َوَفَعـَفُ  َظَؾقْفِ  اَّلَلُ  َوَؽِضَى  ِؾقَفو َخوفًِدا َجَفـَؿُ  َؾَجَزاُؤهُ  ُمتََعّؿًدا

وذفؽ ، ؾنكف يؿؽـ أن يؿؾ ظذ أكف فقس تقبي بوفـًٌي فؾؿؼتقل ^ اْلؿفقر هق اِلؼ، ومو روي ظـ ابـ ظٌوس

 ثَلثي حؼقق: بفٕن افؼوتؾ إذا ؿتؾ تعؾؼ 

 وافثوفٌ: ٕوفقوء ادؼتقل.، وافثوّن: فؾؿؼتقل، اِلؼ إول: هلل

ٌَوِدَي  ُؿْؾ تعويل: } فأمو حؼ اهلل: ؾَل صؽ أن اهلل تعويل يغػره بوفتقبي، فؼقف*  ـَ  َيو ِظ ُؾقا اَفِذي ِفؿْ  َظَذ  َأْهَ ًِ  َأكُْػ

ـْ  َتْؼـَُطقا َٓ    َرْحَيِ  ِم
ِ
[.وفؼقفف تعويل: 53: افزمر{ ]افَرِحقؿُ  اْفَغُػقرُ  ُهقَ  إَِكفُ  َجِقًعو افُذُكقَب  َيْغِػرُ  اَّلَلَ  إِنَ  اَّلَل

ـَ }   َمعَ  َيْدُظقنَ  َٓ  َواَفِذي
ِ
َٓ  آَخرَ  إَِْلًو اَّلَل َٓ  اَّلَلُ  َحَرمَ  اَفتِل افـَْػَس  َيْؼُتُؾقنَ  َو َٓ  بِوِْلَّؼ  إِ ـْ  ُكقنَ َيزْ  َو  َيؾَْؼ  َذفَِؽ  َيْػَعْؾ  َوَم

ُؾدْ  اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  اْفَعَذاُب  َففُ  ُيَضوَظْػ ( 68) َأَثوًمو َٓ ( 69) ُمَفوًكو ِؾقفِ  َوخَيْ ـْ  إِ ـَ  َتوَب  َم  َصوِِلًو َظَؿَلً  َوَظِؿَؾ  َوآَم

ٌَّدُل  َؾُلوَفِئَؽ  ـَوٍت  َشقَّئوَِتِؿْ  اَّلَلُ  ُي ًَ ونَ  َح ـَ ـْ ( 73) َرِحقًِم  َؽُػقًرا اَّلَلُ  َو   إَِػ  َيُتقُب  َؾِنَكفُ  َصوِِلًو َوَظِؿَؾ  َتوَب  َوَم
ِ
 اَّلَل

، ٕكف موت، وأمو حؼ ادؼتقل: ؾنن تقبي افؼوتؾ ٓ تـػعف وٓ تمدي إفقف حؼف* [ 71 - 68: افػرؿون{ ] َمَتوًبو

طوفًٌو بف افؼوتؾ وفق توب، وإذا ـون وٓ يؿؽـ افقصقل إيل اشتحَلفف، أو افتزؤ مـ دمف، ؾفذا هق افذي يٌؼل م

، وؿد يرِض اهلل تٌورك وتعوػ ادؼتقل وجيعؾف يصػح ظـ افؼوتؾ بًٌى تقبي يقم افؼقومي ؾوهلل يػصؾ بقـفِم

 افؼوتؾ إن ـوكً كصقحًو وظؾؿ اهلل مـف اْلخَلص.

ؿ كػًف إيل أوفقوء ادؼتقل، ويؼر بوفؼتؾ، ويؼقل: ًؾّ حتك يُ ، ؾنن افتقبي ٓ تصح، وأمو حؼ أوفقوء ادؼتقل* 

وشؾؿ ، ؾنذا توب إيل اهللافعػق، أكو افؼوتؾ، وأكو بغ أيديؽؿ، إن صئتؿ اؿتؾقّن وإن صئتؿ خذو افديي، وإن صئتؿ 

 ومو بقـف وبغ ادؼتقل، ؾنن تقبتف تصح كػًف ٕوفقوء ادؼتقل

 (11)يؽقن اِلؽؿ ؾقف إيل اهلل يقم افؼقومي.  

َلَفُف: َهْؾ فِؾَْؼوتِِؾ ابـ افعرِب افِمفؽل  يؼقل ًَ وَن إَذا َجوَء إَفقِْف َرُجٌؾ َِلْ َيْؼتُْؾ َؾ ـَ ٌَوٍس َأَكُف  ـِ َظ ـْ اْب َوَؿْد َؿَدْمـَو َظ

َلَفُف: َهْؾ  ًَ ـْ َؿتََؾ َؾ ِقيًػو َوحَتِْذيًرا. َؾِنَذا َجوَءُه َم َٓ َتْقَبَي َفُف: خَتْ ـْ َتْقَبٍي؟ َؿوَل َفُف: َفؽ َتْقَبٌي: َتْقَبٌي؟ َؾقَُؼقُل َفُف:  فَِؼوتٍِؾ ِم

ًرا َوَتلْفِقًػو.  ًِ
 (12)َتقْ

                                                           
 ( ٓبـ ظثقؿغ. 116/ 1ذح ريوض افصوِلغ ) (11)

 (. 398/ 2أحؽوم افؼرآن ٓبـ افعرِب افعؾؿقي ) (12)
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ظذ ادًؾؿ أن يعقش يف حقوتف بغ اخلقف وافرجوء، ؾفق خيوف ذكقبف وخيشك مـفو، وٓ يلمـ مؽر  -23

 (13) .اهلل وٓ جيزم فـػًف بدخقل اْلـي

 واحلمد هلل رب العاملني

                                                           
 بتصزفهذا الصزح خمتصز من املصادر اآلتًة املصادر:ثبت  (13)

وري خوري ؾتح اٌف  هـ(. 852افشوؾعل ادتقىف) افعًؼَلّن افػضؾ أبق حجر بـ ظع بـ ٕحد(517/ 6) ذح صحقح اٌف

 افعقـل افديـ بدر اِلـػل افغقتوِب حًغ بـ أحد بـ مقشك بـ أحد بـ حمؿقد حمؿد ِٕب (55/ 16ظؿدة افؼوري ذح صحقح افٌخوري )

 .(هـ855: ادتقىف)

افعٌوس،  ادرصي، أبق افؼتقٌل افؼًطَلّن ادؾؽ ظٌد بـ بؽر أبك بـ حمؿد بـ ٕحد( 433/ 5إرصود افًوري فؼح صحقح افٌخوري )

 .(هـ923: ادتقىف) افديـ صفوب

 .(هـ1314: قىفادت) افؼوري اْلروي ادَل افديـ كقر اِلًـ حمؿد، أبق( شؾطون) بـ فعع (1614/ 4مرؿوة ادػوتقح ذح مشؽوة ادصوبقح )

ـ موجف )  .(هـ1138: ادتقىف) افًـدي افديـ اِلًـ، كقر افتتقي، أبق اْلودي ظٌد بـ دحؿد (135/ 2حوصقي افًـدي ظذ شــ اب

 .(هـ1253: ادتقىف) افقؿـل افشقـوّن اهلل ظٌد بـ حمؿد بـ ظع بـ حمؿد(66/ 7كقؾ إوضور )

 .(هـ1421: ادتقىف) افعثقؿغ حمؿد بـ صوفح بـ حمؿد( 116/ 1ذح ريوض افصوِلغ )

 هـ 544 افقحصٌل ادتقىف ظقوض افػضؾ أبق فؾؼوِض(132/ 8) إـِمل ادعؾؿ ذح صحقح مًؾؿ

 ؿوشؿ. حمؿد ِلؿزة(221/ 4مـور افؼوري ذح خمترص صحقح افٌخوري )

 .(هـ543: ادتقىف)افِمفؽل اْلصٌقع افعرِب بـ بؽر أبق اهلل ظٌد بـ حمؿد فؾؼوِض(398/ 2أحؽوم افؼرآن)

 ادرد. افغـل ظٌد افديـ فؽِمل(149مـ ؿضويو افسبقي افديـقي يف ادجتؿع اْلشَلمل )ص: 

 صؼر. حمؿد فشحوتي(38دروس وظز مـ صحقح افؼصص افـٌقي )ص: 


