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 مؼدمة

 

إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ باهلل تعالك مـ شرور أكػسـا 

وسقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ومـ يضؾؾ فال هادي لف وأشفد أن ٓ 

 إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف:

]آل طؿران:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

201]. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

 [ .12]الـساء:   ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

﮲  ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ

 [.52،  50]إحزاب:  ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

وبعد، ففذه رسالة صغقرة الؿبـك طظقؿة الؿعـك، تتعؾؼ بعؿؾ طظقؿ مـ 

ث صحقح هق أطظؿ صقغ أطؿال الؼؾقب، وهق آستغػار، وتتعرض لشرح حدي

 . آستغػار وسقدها، كؿا سؿاه الـبل 
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بشرح هذا الحديث  وقد قام العالمة شؿس الديـ السػاريـل الحـبؾل 

شرًحا تػصقؾقًّا، وزيـف بـؼقل جؾقؾة طظقؿة طـ كثقر مـ أهؾ العؾؿ، وقد سؿاه 

 «.ائج إفؽار يف شرح حديث سقد آستغػارتك»مملػف : 

ا، قف وتخريج أحاديثف تخريًجا مختصرً الؽتاب والتعؾقؼ طؾوقد قؿت بؼراءة 

وأتقت بتعؾقؼات مفؿة ٕهؾ العؾؿ  ـ لقزداد هبا الؽتاب ُحسـًا ـ كشقخ اإلسالم ابـ 

 تقؿقة والعالمة ابـ الؼقؿ والشقخ ابـ طثقؿقـ رحؿفؿ اهلل جؿقًعا.

 وغرضل مـ التعؾقؼ طؾك هذا الؽتاب وإخراجف هبذه الصقرة الؿقسقرة أن

يطقر ذكره بقـ الؿسؾؿقـ لقؼػقا طؾك الؿعاين العظقؿة التل يعؿ الـػع بف، وأن 

 .ِصغر حجؿف، طسك أن يـتػعقا هبا تضؿـفا هذا الؽتاب طؾك

 وكتبف

 أبق يعؼقب الؿصري

 هـ (  2217الؼاهرة ) 
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ساتر ، غافر الذكقب وإوزار، و(1)الحؿد هلل الحؾقؿ الغػار، الؽريؿ الستَّار

ه الؿعاصل وإن طُظؿت، وٓ تـػعف الطاطات وإن كثرت8  العققب وإقذار، ٓ تضرُّ

ر الؿعصقة وطاقب طؾقفا8  ففق العزيز الجبار، أطان طؾك الطاطة وأثاب طؾقفا، وقدَّ

 حؽؿًة مـف هبرت العؼقل وحقرت إفؽار.

ؿ خؾؼ الخالئؼ بؼدرتف، وأودع فقفؿ الُؼقى والؿؾؽات بحؽؿتف، وسؾط طؾقف

 وسعقد، 
ٌّ

إطداء بؿشقئتف، وجعؾ فقفؿ دواطل الخقر والشر بنرادتف، فؿـفؿ شؼل

 وُفجار وأبرار، ومممـقن وكػار، وأخقار وأشرار.

ابتالهؿ بالؿعاصل والذكقب، وفتح طؾقفؿ التقبة لؿـ يتقب، ودطاهؿ إلك  

 اإلقالة والرجقع طـ العققب، وحثفؿ طؾك اإلكابة وآستغػار.

 ه
ِّ

ذه التؼديرات مـ الِحَؽؿ الباهرة، والؿصالح الباصـة والظاهرة، فؽؿ يف صل

 حؽؿة بالغة، وقدرة ضاهرة.

فدع طـؽ التعاضؿ، واجـح إلك آكؽسار، َوَخؾِّ الػخر بالطاطة، والزم أطتاب 

أبقاب الذل وآفتؼار8 فنكف الباب الذي ٓ يصؾحؽ سقاه، وٓ يحؿقؽ سقى حؿاه8 

                                                           

لقس مـ إسؿاء الحسـك، فؾؿ أره يف شلء مـ الؽتاب والسـة، ولؿ أر مـ ذكره، « الستار» (2)

تقر»وقد اختؾػقا يف ضبطف، فؼقؾ: « الستقر»والصقاب  بػتح السقـ وتشديدها وكسر التاء وتخػقػفا، « السَّ

 بؽسر السقـ والتاء وتشديدهؿا، وفقف كظر. « الّستقر»وهق الصقاب، وققؾ 
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فالؽبرياء رداؤه، والعظؿة »ه8 فنكف وصػ مقٓك الؼفار8 فؿا لؽ والغـك؟! فنياك وإيا

 .(2)«إزاره، فؿـ كازطف واحًدا مـفؿا: كبَُّف يف الـار

َـّ بالتقبة بعد الحقبة، وكدب إلك  وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، َم

اللة8 فؼال يف كتابف الؿؽـقن:  ىئیییی ﴿اإلقالة بعد ارتؽاب الضَّ

آستغػار دطاية وإخباًرا8 فؼال:  ، وحثَّ طؾك﴾جئحئمئ

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ      ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿

وأشفد أن محؿًدا طبُده ورسقُلف، كقُر إكقار، ومـبع الفدى، ويـبقع التُّؼك، 

 .(3)ومعدن التَّؼقى، وِسرُّ إسرار

                                                           

قال »مرفقًطا: ( طـ أبل سعقد وأبل هريرة26/251« )صحقحف» يف كؿا روى مسؾؿ  (1)

ْبتُف اهلل   «.: العز إزاري والؽربياء ردائل، فؿـ كازطـل بشلء مـفؿا طذَّ

: فالعظؿة والؽربياء مـ خصائص 222ص« لعبقديةرسالة ا» يف وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 الربقبقة، والؽربياء أطؾك مـ العظؿة، ولفذا جعؾفا بؿـزلة الرداء، كؿا جعؾ العظؿة بؿـزلة اإلزار. 

مـ الؿصطؾحات الؿتعارف طؾقفا طـد الصقفقة، ويؼقلقن: إن « كقر إكقار وسر إسرار»ققلف:  (1)

طدة مقاضع مـ  بلكف كقر يف ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  بإكقار وإسرار. وقد وصػ اهلل الؼؾب إذا صػا مـ إكدار: ُمؾئ 

ٕكقار وسر كقر ا»، وهك: كتابف، ووصػ كتابف بلكف كقر، ولؽـ هذه الؽؾؿات التل استخدمفا الؿصـػ 

روين ٓ ُتط»والثـاء طؾقف واإلصراء الؿبالغ فقف والذى هنك طـف يف ققلف:  ملسو هيلع هللا ىلصمدح الـبل  مـ التعدي يف« إسرار

( طـ طؿر 1223]رواه البخاري )« كؿا أصرت الـصارى ابـ مريؿ إكؿا أكا طبده، فؼقلقا طبد اهلل ورسقلف

 [، واهلل أطؾؿ.

بضؿ أولف، واإلصراء الؿدح بالباصؾ تؼقل « ٓ تطروين»ققلف : «: فتح الباري»يف  قال ابـ حجر 

أي يف دطقاهؿ فقف اإللفقة « لـصارى ابـ مريؿكؿا أصرت ا»أصريت فالًكا مدحتف فلفرصت يف مدحف. وققلف : 

 وغقر ذلؽ.

 «:الربدة»واكظر مثاًل لؿا يؼقلف البقصقري يف 

 ياااااااااااااااااان ألاااااااااااااااااا      اااااااااااااااااا   اااااااااااااااااان    اااااااااااااااااا  أ اااااااااااااااااا    اااااااااااااااااا  
 

 سااااااااااااااااااااااا      ااااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااااا      ااااااااااااااااااااااان       ااااااااااااااااااااااا  
 

= 
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سؾ، وقد صبَّؼ إرَض الظؾُؿ  اطة طؾك حقـ فْترٍة مـ الرُّ أرسؾف بقـ يدي السَّ

سالة طؾك سائر إقطار، وتألٕ الـقر والجفُؾ، ف اكؼشع الظالم، وصؾعت شؿس الرِّ

بعد أن محؼ بالحروب مـ الظُّْؾؿ الُبُحقَر،  (4)بعد أن تال آيات الـقر، وزاد الُحُبقر

وكَؿا السرور بعد أن رتعت يف جقػ أهؾ الؽػر الـسقر، واكؿحت دولة إكاسرة، 

 ب وإحجار.، وطبدة الؽقاك(5)والؼقاصرة، والفقاصؾة

وطؾك آلف وصحبف وأصفاره، وأحبابف وأكصاره وأحزابف، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

إئؿة إخقار، وإتؼقاء إبرار، صالًة وسالًما دائؿقـ ما دام الؾقؾ والـفار، وما 

 تحؾت بـشر ططرهؿ إسػار، وتػاخر بـشر ذكرهؿ أهؾ أثار وإخبار.

 أما بعد:

، محؿُد بـ أحؿد السػاريـل الحـبؾل، طامؾف اهلل فقؼقل العبد الػؼقر ل
ِّ

ؿقٓه العؾل

:
ِّ

 والجؾل
ِّ

 بؾطػف الخػل

أن أشرح حديث سقد آستغػار8 لؿا فقف مـ بدائع الػقائد  (6)قد سـح يف َخَؾدي

وودائع العقائد، التل لعؾفا ٓ تخطر طؾك قؾب غالب مـ يدطق هبذا الدطاء، 

لذي جؿع فروًطا لؽثرة ما فقف مـ الػقائد وإسرار، ويستغػر مقٓه هبذا آستغػار، ا

  =                                                           

 فاااااااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااااااااااا      اااااااااااااااااااااااااااا   ن   اااااااااااااااااااااااااااا  ن
 

   اااااااااااااااااااااااااا      اااااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااااا        اااااااااااااااااااااااااا  
 

 فك اااااااااااااااااااااا  نااااااااااااااااااااااا         ااااااااااااااااااااااا   ن  ااااااااااااااااااااااا      ااااااااااااااااااااااا 
 

 خت ااااااااااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااااا   ن  ااااااااااااااااااااااااااا     ااااااااااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااااا    م 
  

 (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)السرور وصقب العقش، ومـف ققلف تعالك:  (2)

خُرف:  .[50]الزُّ

 جؿاطة مـ الفـد والرتك.  (3)

 يعـل يف فؽري وخاصري. (4)
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 جعؾف الـبل الؿختار سقد آستغػار.

 .«كتائج األفؽار يف شرح حديث سقد االستغػار»وسؿقتف بـ 

 وأحببت أن أقدم أمام الؿؼصقد مؼدمة تشتؿؾ طؾك طدة مؼاصد8 فلققل:
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أما الحديث8 ففق رواه اإلمام أحؿد والبخاري والرتمذي والـسائل طـ أبل يعؾك 

سقُد االستغػار: الؾُفؿ أكت ربل ] ويف »8 قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  شداد بـ أوس 

ا طبُدك، وأكا طؾك لػظ: أن يؼقَل العبُد: الؾفؿ أكت ربل[ ، ال إلَف إال أكت، خؾؼتـل، وأك

 ، طفدَك ووطدَك ما استطعُت، أطقُذ بؽ مـ شر ما صـعُت، أبقُء لؽ بـعؿتؽ طؾلَّ

وأبقُء بذكبل: فاغػْر لل، فنكُف ال يغػُر الذكقَب إال أكت، َمـ قالفا مـ الـفار ُمققـًا بفا، 

ؿات قبَؾ فؿات مـ قبؾ أن ُيؿسَل: ففق مـ أهؾ الجـة، وَمـ قالفا مـ الؾقؾ ُمققـًا بفا، ف

 .«أن يصبَح: ففق مـ أهؾ الجـة

 . ملسو هيلع هللا ىلص8 مـ حقث إكف رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ذات رسقل اهلل مقضقع الحديثواطؾؿ أن 

ه  وأفعالف وأحقالف. ملسو هيلع هللا ىلص: هق طؾؿ يعرف بف أققال رسقل اهلل وحدُّ

 : هق الػقز بسعادة الداريـ.وغايتف

: تؼريره8 بلن ُيػعؾ بحضرتف فعؾ فقؼره، وصػاتف طؾقف «وأحقالف»فدخؾ يف ققلـا: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





01 

 

 .(7)الصالة والسالم8 مـ كقكف أكحَؾ العقـقـ َأَزجَّ الحاجبقـ

ففق: أبق يعؾك، شداد بـ أوس إكصاري، ثؿ الخزرجل،  أما ترجؿة الصحابل:

 .(8)ابـ أخل حسان بـ ثابت 

                                                           

بذلؽ يف حديث أم معبد  ملسو هيلع هللا ىلصَزَجُج الحاجبقـ: دقتفؿا وصقلفؿا وسبقغفؿا. وقد جاء وصػف  (5)

«: جامع أثار يف السقر ومقلد الؿختار/ تحؼقؼل»يف  الدمشؼل الطقيؾ، وقال ابـ كاصر الديـ 

الؿؼقس الحاجبقـ يف صقل وامتداد إلك محاذاة آخر العقـ مع الدقة والسبقغ. وقال أبق الحسقـ «: إزج»و

 بـ فارس: والزجج دقة الحاجبقـ وحسـفؿا.

وهق الؿؼرون الحاجبقـ ومعـاه معـك  ،ملسو هيلع هللا ىلصيشابف ما قّدمـاه يف البشارات العقسقية بف «: أقرن»قال: وققلفا 

 إقرن وهق الؿتصؾ رأسل حاجبقف مؿا يؾل أطؾك إكػ وهق غقر محؿقد طـد العرب.

قال أبق طبقد: ولؿ كسؿع هبذه الؽؾؿة يف شلء مـ  ملسو هيلع هللا ىلصبالَؼَرن يف هذا غقر الؿعروف مـ صػتف  ملسو هيلع هللا ىلصووْصُػف 

 كتفك.إٓ يف هذا الحديث إكؿا صػتف يف الحاجبقـ البؾج. ا ملسو هيلع هللا ىلصصػتف 

هق الصحقح كؿا جاء يف حديث هـد بـ أبل هالة وغقره، ققؾ:ويؿؽـ الجؿع  ملسو هيلع هللا ىلصوكػل الَؼَرِن يف صػتف  

بقـفؿا طؾك أكَّف لؿ يؽـ بإقرن ضاهًرا وٓ بإبؾج إذا ُتحؼؼ بؾ كان بقـ حاجبقف فرجة يسقرة ٓ تبقـ اتصال 

فؼال: يحسبف مـ لؿ يتلمؾف أشؿ، ولؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأكػف  شعر الحاجبقـ فقفا إٓ لؿـ حؼؼ الـظر إلقفا كؿا ذكر يف صػة

 يؽـ أشؿ، قالف بعضفؿ بـحقه.

أزج الحقاجب سقابغ »وورد وصػف بذلؽ يف حديث هـد بـ أبل هالة، قال ابـ كاصر الديـ: قال هـد: 

 «:مـ غقر قرن

 أي صقال إلك محاذاة آخر العقـ.«: سقابغ»دقة الحاجبقـ مع التؼقس. و«:  الزجج»

أي: مـ غقر التؼاء صرفقفؿا  متصالً مؿا يؾل أطؾك إكػ، والعرب يستحبقن البؾج « قر قرنمـ غ»وققلف: 

خؾق ما بقـ رأس الحاجبقـ مؿا يؾل أطؾك إكػ مـ الشعر. وققل أمِّ «: البؾج»ويستحسـقكف  طؾك الؼرن . و

 تؼدم تعؾقؾف، وهلل الحؿد.« أزج أقرن» ملسو هيلع هللا ىلصمعبٍد يف وصػف 

مف امرأة مـ بـك طدى بـ الـجار اسؿفا صريؿة قال البخارى: وقال بعضفؿ : لف وٕبقف صحبة . وأ  (6)

 شفد بدًرا، ولؿ يصح .

شداد بـ  يفوقال أحؿد بـ طبد اهلل بـ الربقك : وكان أوس بـ ثابت شفد بدرا واستشفد يقم أحد . وتق

 أوس بالشام .

سان بـ ثابت وهق أبق شداد بـ وقال أبق الؼاسؿ الطرباكك : أوس بـ ثابت إكصارى طؼبك وهق أخق ح

 أوس .

= 
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والحؽؿة، وروي أكف لؿا دكْت كزل الشام كاحقة فؾسطقـ، وكان مؿـ أويت العؾؿ 

يا »: ملسو هيلع هللا ىلصقام ثؿ جؾس، ثؿ قام ثؿ جؾس، فؼال لف رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوفاة رسقل اهلل 

أال إن »، فؼال: يا رسقل اهلل ! ضاقت بل إرض، فؼال: «شداد، وما سبب فعؾؽ؟

الشام سقػتح، وبقت الؿؼدس سقػتح إن شاء اهلل تعالك، وتؽقن أكت وولدك مـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفؽان كؿا أخرب  (9)«ء اهللبعدك أئؿة بفا إن شا

 وكان ذا طبادة واجتفاد.

ُتقيف سـة ثؿان وخؿسقـ مـ الفجرة، ولف خؿس وسبعقن سـة، وققؾ: مات 

سـة إحدى وأربعقـ، وقربه ضاهر ببقت الؿؼدس بباب الرحؿة تحت سقر الؿسجد 

 ، واهلل أطؾؿ.(10)إقصك، ُيزار وُيتربك بف

  =                                                           

وقال الؿػضؾ بـ غسان الغالبك: زهاد إكصار ثالثة: أبق الدرداء، وشداد بـ أوس، وطؿقر بـ سعد. 

وكان طؿر بـ الخطاب وٓه حؿص. وقال الػرج بـ فضالة، طـ أسد ابـ وداطة: كان شداد بـ أوس إذا 

وبقـ الـقم، ثؿ يؼقم  لؼقل: الؾفؿ إن الـار قد حالت بقـأخذ مضجعف مـ الؾقؾ كان كالحبة طؾك الؿؼؾك، فق

فال يزال يصؾك حتك يصبح. وقال سعقد بـ طبد العزيز : فضؾ شداد بـ أوس إكصارى بخصؾتقـ تبقان إذا 

كطؼ ويؽظؿ إذا غضب . وقال كصر بـ الؿغقرة، طـ سػقان بـ طققـة : قال طبادة بـ الصامت: مـ لـاس مـ 

ت حؾًؿا، ومـفؿ مـ أوتك حؾًؿا ولؿ يمت طؾؿا، ومـفؿ مـ أوتك طؾًؿا وحؾًؿا، وإن شداد أوتك طؾًؿا ولؿ يم

 بـ أوس مـ الذيـ أتقا العؾؿ والحؾؿ . 

« مجؿع الزوائد» يف( وضعػف الفقثؿك 5241« )الؿعجؿ الؽبقر» يفحديث ضعقػ: رواه الطرباين  (7)

(7/222 .) 

الؿملػ يذكر ذلؽ وٓيـؽره!! فنكف ٓ يجقز التربك وهذا كقع مـ البدع الؿـؽرة، والعجقب أن  (20)

 بؼبقر الصالحقـ8 ٕن ذلؽ ذريعة لعبادة أصحاهبا مـ دون اهلل تعالك.

 «!!والدطاء طـد قربه مستجاب»ومثؾف يف الغرابة ققل بعض أهؾ العؾؿ يف تراجؿ الصالحقـ: 

 «:تاريخ اإلسالم»يف  قال الذهبل * 

ل الزاهد. كان مـ سادات الصقفقة!!! ورد طـف أكف رأى الحؼ يف صالح بـ يقكس أبق شعقب القاسط

الـقم، وحج طؾك قدمقف سبعقـ حجة. تقيف سـة اثـتقـ وثؿاكقـ ومائتقـ بالرمؾة. كان يعرف بالؿؼـع، والدطاء 
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طـد قربه مستجاب!!! وكان يؽقن بؿصر وكان يحرم مـ الؼدس إلك الرمؾة. ويؼال: رأى مرة كؾًبا يؾفث 

البادية، فؼال: مـ يشرتي مـل سبعقـ حجة بشربة لفذا؟ فلططاه رجؾ دمشؼل، ماء، فسؼل الؽؾب.  ططًشا يف

 اكتفك.

؟!!! ففؾ اإلمام الذهبل رحؿف اهلل «والدطاء طـد قربه مستجاب»قال مؼقده طػا اهلل طـف: كقػ يؼال: 

ؾك بطالن هذه الؿؼالة؟ اهلل يعتؼد مثؾ هذا ويصححف! أم أكف ذكر ما يحؽك طـ الرجؾ فؼط؟ ولؿاذا لؿ يـبف ط

 أطؾؿ.

 يف بقان بدع أصحاب الؼبقر: قال ابـ الؼقؿ 

 : وهذه إمقر الؿبتدطة طـد الؼبقر مراتب:-قدس اهلل روحف  -قال شقخـا 

قال: وهمٓء  ;أبعدها طـ الشرع: أن يسلل الؿقت حاجتف، ويستغقث بف فقفا، كؿا يػعؾف كثقر مـ الـاس

وهذا يحصؾ لؾؽػار مـ الؿشركقـ وأهؾ الؽتاب8 يدطق أحدهؿ مـ يعظؿف، مـ جـس طباد إصـام، 

 ويتؿثؾ لفؿ الشقطان أحقاًكا، وقد يخاصبفؿ ببعض إمقر الغائبة.

 ثؿ ذكر الؿرتبة الثاكقة، وهل: أن يسلل اهلل بف، وقال: هق بدطة باتػاق الؿسؾؿقـ.

مـ الدطاء يف الؿسجد8 ففذا أيضا مـ  والثالثة: أن يظـ أن الدطاء طـد قربه مستجاب، أو أكف أفضؾ

الؿـؽرات الؿبتدطة باتػاق الؿسؾؿقـ، وهل محرمة، وما طؾؿت يف ذلؽ كزاطا بقـ أئؿة الديـ8 وإن كان كثقر 

 مـ الـاس يػعؾ ذلؽ، اكتفك.

قال: فػرض طؾك كؾ أحد: أن يعؾؿ ما أمر اهلل بف ورسقلف، مـ إخالص العبادة هلل وحده، فنكف الديـ 

ی ی ی ی  ﴿مـ الشرك فؿا دوكف، كؿا قال تعالك:  ملسو هيلع هللا ىلصثف بف، وأن يرتك ما هنك اهلل طـف ورسقلف الذي بع

ـ اهلل تعالك ٓإ [204]سقرة يقكس آية :  ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ٓ يدي ، وأن 

 بؿا دل الدلقؾ طؾك أكف مـ ديـ اهلل، وٓ يؽقن إمعة يطقر مع كؾ ريح.

ؿ قبؾفا، قد تـازطقا يف رهبؿ وأسؿائف وصػاتف، وما يجب لف طؾك وإم ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـاس مـ أمة محؿد 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت  ﴿طباده، وقد قال تعالك: 

. فقا سعادة مـ تجرد طـ العصبقة والفقى، والتجل إلك [37]سقرة الـساء آية :  ﴾ىتيتجثمث

ؾ وضالل. اكتفك كالم ابـ حصـ الؽتاب والسـة8 فنن العؾؿ معرفة الفدى بدلقؾف، وما لقس كذلؽ فجف

 الؼقؿ رحؿف اهلل.

 قال مؼقده طػا اهلل طـف:

ويف « العرب يف خرب مـ غرب»وقد ذكر الذهبل رحؿف اهلل هذه الؿؼالة يف طدة مرات مـ كتبف، فؼال يف 

يف ترجؿة صالح الفؿذاين بـ أحؿد، الحافظ أبل الػضؾ التَّؿقؿل إحـػل ابـ السؿسار، « تذكرة الحػاظ»

وكؼؾف السققصل يف «. والدطاء طـد قربه مستجاب»ف أيًضا بابـ الؽقمالذ محدث هؿذان ـ قال: ويعر

 «!!صبؼات الحػاظ»
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ة اإلمام أحؿد8 ففق أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ، وقد اشتفر بـسبتف إلك وأما ترجؿ

جده أبل أبقف حـبؾ بـ هالل بـ أسد الشقباين8 ٕكف مـ بـل شقبان ـ بػتح الشقـ 

الؿعجؿة ـ ابـ ُذَهؾ ـ بضؿ الذال الؿعجؿة ـ بـ ثعؾبة8 كؿا كسبف ولده طبد اهلل، 

 .(11)واطتؿده الخطقب وغقره

ا الدوريَّ وأبا بؽر بـ أبل داود يف ققلفؿ: إكف مـ ُذهؾ بـ وغؾَّط الخطقب طباًس 

 شقبان بـ ثعؾبة8 وذهؾ بـ ثعؾبة هق طؿ ذهؾ بـ شقبان.

الؿروزي، ثؿ البغدادي8 ٕكف ُقِدم بف مـ مرو إلك بغداد وهق حؿؾ، فقلد هبا يف 

ربقع إول سـة أربع وستقـ ومئة، وكشل هبا، وسؿع مـ شققخفا، ثؿ دخؾ البصرة، 

 لؽقفة، ومؽة، والؿديـة، والقؿـ، والشام، والجزيرة، وغقرها.وا

  =                                                           

، «ابـ ٓل»يف ترجؿة « تاريخ اإلسالم»ويف « العرب يف خرب مـ غرب»ويف « سقر أطالم الـبالء»وقال يف 

فقض »وكؼؾف الؿـاوي يف «! ه مستجابوالدطاء طـد قرب»اإلمام أبل بؽر أحؿد بـ طؾل بـ أحؿد الفؿذاين: 

والؼاضل ابـ شفبة يف « صبؼات الشافعقة»فؼال: وقالقا: الدطاء طـد قربه مستجاب!! والسبؽل يف « الؼدير

 «.الرسالة الؿستطرفة»والؽتاين يف « تاريخف»

 يف ترجؿة أبل مديـ وهق« كػح الطقب مـ غصـ إكدلس الرصقب»ويؼقل أحؿد الؿؼري التؾؿساين يف 

شعقب بـ الحسقـ إكدلسل 8 قال: وكؼؾ الؿعتـقن بلخباره أن الدطاء طـد قربه مستجاب، وجربف جؿاطة، 

 وقد زرتف مئقـ مـ الؿرات، ودطقت اهلل تعالك طـده بؿا أرجق قبقلف.

كشر الؿؽتبة اإلسالمقة « رواية ابـف صالح –سقرة اإلمام أحؿد »راجع كسب اإلمام أحؿد يف  (22)

 ؼقؼل. بالؼاهرة بتح
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 وسؿع مـ :

 إسؿاطقؾ ابـ ُطَؾقَّة.

 وُهشقؿ بـ بَشقر.

 ويحقك بـ سعقد الؼطان.

 وسػقان بـ طققـة.

 وطبد الرزاق الصـعاين. 

 وغقرهؿ.

 وروى طـف :

 ابـاه: صالح، وطبد اهلل.

 حاق.وابـ طؿف حـبؾ بـ إس

 والبخاري.

 ومسؾؿ.

 وأبق داود السجستاين.

 وخؾؼ ٓ يحصقن.
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 .(12)إٓ حديثًا واحًدا صحقحفولؿ يرو طـف البخاري يف 

 وقال الحازمل :

إن البخاري روى طـ أحؿد بـ الحسـ الرتمذي طـ اإلمام أحؿد حديًثا 

 .(13)آخر

، واحتػؾ وفضائؾ اإلمام أحؿد مشفقرة، ومـاقبف ملثقرة، قد أفردت بالتصـقػ

هبا يف التللقػ : فصـػ الحافظ البقفؼل كتابًا يف مـاقبف حافاًل، وكذا الحافظ أبق 

، والحافظ ابـ الجقزي، «مـازل السائريـ»إسؿاطقؾ إكصاري صاحب كتاب 

وغقرهؿ. قال اإلمام أبق زرطة لعبد اهلل ابـ اإلمام أحؿد: كان أبقك يحػظ ألػ ألػ 

أحؿد إمام الدكقا. وقال إسحاق بـ راهقيف : أحؿد حديث. وقال قتقبة بـ سعقد : 

 حجة بقـ اهلل وخؾؼف.

 طـ ستقـ ألػ مسللة، فلجاب بحدثـا وأخربكا ٓ مـ كتاب. وسئؾ 

: كان ابـ جرير يحػظ  «مـتفك الـؼقل»وقال الحافظ جالل الديـ السققصل يف كتابف 

ابـ إكباري يف كؾ جؿعة ألػ كراس، وحػظ كتًبا ِحْؿَؾ ثؿاكقـ بعقًرا، وكان ِحْػُظ 

ثالث مئة ألػ بقت مـ الشعر استشفاًدا لؾـحق، وكان اإلمام الشافعل يحػظ مـ مرة 

                                                           

رواه البخارى يف صحقحف /كتاب الـؽاح/ باب مايحؾ مـ الـساء وما يحرم. قال: وقال لـا أحؿد  (21)

 بـ حـبؾ....الحديث.

 . ملسو هيلع هللا ىلصيف صحقحف /كتاب الؿغازي/ باب/ كؿ غزا الـبل  (21)
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حػظ الؼرآن يف لقؾة واحدة، وكان أبق زرطة يحػظ  (14)أو كظرة، وابـ سقـا الحؽقؿ

مـ ألػ ألػ حديث، والبخاري َحِػَظ طشرها8 أي : مئة ألػ حديث. قال : والؽؾ 

 بعض محػقظ اإلمام أحؿد بـ حـبؾ. اكتفك.

ـة، وأكف لؿ ُيِحْط هبا أحد  وأصؾؼ غقر واحد مـ العؾؿاء بلكف  أحاط بالسُّ

 .(15)سقاه

                                                           

الحسقـ بـ طبد اهلل بـ الحسـ بـ طؾل بـ سقـا، لف كثقر مـ آكحرافات العؼدية والضالل  (22)

 ـ، حتك ذكر أن الـبقة خقال محض ٓ حؼقؼة لف، وقد حؽؿ بؽػره جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ.الؿبق

 يؼقل: أحؿد بـ حـبؾ إمام يف ثؿان خصاٍل: والشافعل  (23)

 ـ إمام يف الحديث. 2

 ـ إمام يف الػؼف. 1

 ـ إمام يف الؾغة. 1

 ـ إمام يف الؼرآن. 2

 ـ إمام يف الػؼر. 3

 ـ إمام يف الزهد. 4

 يف القرع.ـ إمام  5

 ـ إمام يف السـة. 6

 فؼال « صبؼات الحـابؾة»وقد شرح ذلؽ اإلمام الؼاضل أبق الحسقـ محؿد بـ أبل يعؾك صاحب 

 (:27ـ 2/3)

 «:إمام يف الحديث»أما ققلف: 

ففذا ما ٓ خالف فقف وٓ كزاع، حصؾ بف القفاق واإلجؿاع، أكثر مـف التصـقػ، والجؿع والتللقػ، ولف 

ون يف الحديث الجرح والتعد يؾ، والؿعرفة التعؾقؾ، والبقان والتلويؾ. قال أبق طاصؿ الـبقؾ يقًما: َمـ َتُعدُّ

ببغداد؟ فؼالقا: يحقك بـ معقـ، وأحؿد بـ حـبؾ، وأبا خقثؿة وكحقهؿ. فؼال: مـ تعدون بالبصرة طـدكا؟ 

ة؟ قؾـا: ابـ أبل شقبة، وابـ فؼالقا: طؾل بـ الؿديـل، وابـ الشاذكقين، وغقرهؿا. فؼال: َمـ تعدون بالؽقف

ُكؿقر، وغقرهؿا. فؼال أبق طاصؿ ـ وتـػس ـ ها، ها، ما أحٌد مـ همٓء إٓ وقد جاءكا ورأيـاه، فؿا رأيت يف 

م: اكتفك العؾؿ إلك أربعة: أحؿد بـ  الؼقم مثؾ ذلؽ الػتك أحؿد بـ حـبؾ. وقال أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالَّ

معقـ، وأبل بؽر بـ أبل شقبة. وكان أحؿد بـ حـبؾ أفؼففؿ فقف.  حـبؾ، وطؾل بـ الؿديـل، ويحقك بـ
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ودخؾ الشافعل يقًما طؾك أحؿد بـ حـبؾ، فؼال: يا أبا طبد اهلل، كـت الققم مع أهؾ العراق يف مسللة كذا. فؾق 

؟ فدفع إلقف أحؿد ثالثة أحاديث. فؼال لف: جزاك اهلل خقًرا. وقال ملسو هيلع هللا ىلصكان معل حديث طـ رسقل اهلل 

ل إلمامـا أحؿد يقًما: أكتؿ أطؾؿ بالحديث والرجال، فنذا كان الحديث الصحقح فلطؾؿقين، إن شاء الشافع

يؽقن كقفقًّا، أو شاء شامقًّا، حتك أذهب إلقف إذا كان صحقًحا. وهذا مـ ديـ الشافعل حقث سؾَّؿ هذا العؾؿ 

وإيش الذي بان لؽ مـ طؾؿف ٕهؾف. وقال طبد القهاب القراق: ما رأيت مثؾ أحؿد بـ حـبؾ. قالقا لف: 

ـْ رأيت؟ قال: رجؾ سئؾ طـ ستقـ ألػ مسللة، فلجاب فقفا بلن قال:  « أخربكا»وفضؾف طؾك سائر َم

وقال إبراهقؿ الحربل ـ وقد ذكر أحؿد ـ: كلن اهلل قد جؿع لف طؾؿ إولقـ مـ كؾ صـػ، يؼقل ما «. حدثـا»و

ركا حػظ أحؿد بـ حـبؾ بالؿذاكرة طؾك سبعؿائة ألػ يرى، ويؿسؽ ما شاء. وقال أبق ُزرطة الرازي: َحزَ 

حديث. ويف لػظ آخر: قال أبق زرطة الرازي: كان أحؿد يحػظ ألػ ألػ. فؼقؾ لف: وما يدريؽ؟ قال: 

 ذاكرتف، فلخذت طؾقف إبقاب.

 «:إمام يف الػؼف»وأما الخصؾة الثاكقة: وهل ققلف: 

لػؼف: كتاب اهلل وسـة رسقلف وأققال صحابتف. وبعد فالصدق فقف ٓئح، والحؼ فقف واضح، إذ كان أصؾ ا

هذه الثالثة: الؼقاس، ثؿ قد ُسؾِّؿ لف الثالث، فالؼقاس تابع. وإكؿا لؿ يؽـ لؾؿتؼدمقـ مـ أئؿة السـة والديـ 

تصـقػ يف الػؼف، وٓ يرون وضع الؽتب وٓ الؽالم، إكؿا كاكقا يحػظقن الســ وأثار، ويجؿعقن إخبار، 

ا. فؿـ كؼؾ طـفؿ العؾؿ والػؼف كان رواية يتؾؼاها طـفؿ، ودراية يتػفؿفا مـفؿ. ومـ دقؼ الـظر ويػتقن هب

وحؼؼ الػؽر: شاهد جؿقع ما ذكرتف. وأما كؼؾة الػؼف طـ إمامـا أحؿد ففؿ أطقان البؾدان، وأئؿة إزمان. 

ي وأبق داود السجستاين، مـفؿ ابـاه صالح وطبد اهلل، وابـ طؿف حـبؾ، وإسحاق بـ مـصقر الؽقسج الؿروز

وأبق إسحاق إبراهقؿ الحربل، وأبق بؽر إثرم، وأبق بؽر الؿروذي، وطبد الؿؾؽ الؿقؿقين، وُمفـَّا الشامل، 

وحرب الؽرماين، وأبق زرطة: وأبق حاتؿ الرازيان، وأبق زرطة الدمشؼل، ومثـك بـ جامع إكباري، وأبق 

ش، وابـ بديـا الؿقصؾل، وأحؿد بـ الؼاسؿ، وهؿ مائة صالب الؿسؽاين، والحسـ بـ ثقاب، وابـ مشق

وكقػ وطشرون كػًسا. وأما كؼؾة الحديث طـف: فؼد ُجؿعت فقفؿ الؿصـػات، وساقفؿ إئؿة الثؼات. وقال 

إثرم: قؾت يقًما ـ وكحـ طـد أبل طبقد الؼاسؿ بـ سالم ـ يف مسللة. فؼال بعض مـ حضر: هذا ققل َمـ؟ 

ٓ شرق أكرب مـف: أحؿدبـ حـبؾ. قال أبق طبقد: صدق. وقال إسحاق بـ راهقيف: فؼؾت: مـ لقس بغرب و

 سؿعت يحقك بـ آدم يؼقل: أحؿد بـ حـبؾ إمامـا. وقال أبق ثقر: أحؿد بـ حـبؾ أطؾؿ مـ الثقري وأفؼف.

 «:إمام يف الؾغة»وأما الخصؾة الثالثة: وهل ققلف: 

ٓ يؾحـ يف الؽالم. ولؿا كقضر بقـ يدي الخؾقػة كان يؼقل: ففق كؿا قالف. قال الؿروذي: كان أبق طبد اهلل 

كقػ أققل ما لؿ ُيَؼؾ؟! وقال أحؿد ـ فقؿا رواه طـف محؿد بـ حبقب ـ كتبت مـ العربقة أكثر مؿا كتب أبق 

طؿرو بـ العالء وكان ُيسلل طـ ألػاظ مـ الؾغة تتعؾؼ بالتػسقر وإخبار، فقجقب طـ ذلؽ بلوضح جقاب، 

= 
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. فروى طبد اهلل بـ أحؿد: سللت أبل طـ حديث إسؿاطقؾ بـ ُطَؾقَّة طـ أيقب طـ أبل معشر وأفصح خطاب

قال أبل: التؽػقر أن يضع يؿقـف طـد صدره يف الصالة. وقال طبد اهلل أيًضا: « يؽره التؽػقر يف الصالة»قال: 

سللت أبل طـ « رهؿيف القصقاط: ثؾثل د»قرأت طؾك أبل: أبق خالد إحؿر طـ ابـ جريج طـ ططاء قال 

طـ بقع الؿجرب؟ فؼال: يعـل  ملسو هيلع هللا ىلصالقصقاط؟ قال: هق الُخطَّاف. وقال طبد اهلل أيًضا: سللت أبل طـ هنل الـبل 

ما يف إرحام. وقال طبد اهلل أيًضا: سئؾ أبل طـ َحبؾ الَحَبؾة؟ قال: التل يف بطـفا إذا وضعت وتحؿؾ. هنك 

. وقال طبد اهلل بـ أحؿد أيًضا: سؿعت أبل يف حديث ابـ مسعقد طـف ٕكف غرر. يؼقل: كتاج الجـقـ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

قال أبل: الؿعؽ: الؿْطؾ. وقال طبد اهلل بـ أحؿد: حدثـل أبل حدثـا سػقان طـ «. كػك بالَؿْعؽ ضؾًؿا»

«: الؿتجازي»قال أبل: «. كان رجؾ يدايـ الـاس، لف كاتب ومتجازٍ »طؿرو بـ ديـار طـ طبقد بـ طؿقر: 

؟ قال: إن «ٓ تؼضقة يف مقراث إٓ ما حؿؾ الَؼْسؿ»ال حرب الؽرماين: قؾت ٕحؿد: ما تػسقر الؿتؼاضل. وق

 كان شقًئا إن قسؿ أَضرَّ بالقرثة، مثؾ الحؿام وغقر ذلؽ مؿا ٓ يؿؽـ َقْسؿف.

 «:إمام يف الؼرآن»وأما الخصؾة الرابعة: وهل ققلف: 

لؿـادي: صـػ أحؿد يف الؼرآن: التػسقر. وهق مائة أبق الحسقـ بـ اقال  ففق واضح البقان ٓئح الربهان.

ألػ وطشرون ألًػا، يعـل حديًثا. والـاسخ والؿـسقخ، والؿؼدم والؿمخر يف كتاب اهلل تعالك، وجقاب 

الؼرآن وغقر ذلؽ. وقال طبد اهلل بـ أحؿد: كان أبل يؼرأ الؼرآن يف كؾ أسبقع ختؿتقـ، إحداهؿا بالؾقؾ، 

 ؿ إمامـا أحؿد الؼرآن يف لقؾة بؿؽة مصؾقًّا بف.وإخرى بالـفار. وقد خت

 «:إمام يف الػؼر»وأما الخصؾة الخامسة: وهل ققلف: 

فقا لفا خؾة مؼصقدة، وحالة محؿقدة، مـازل السادة إكبقاء، والصػقة إتؼقاء. أكبلكا القالد السعقد 

ڭ  ﴿قال: الجـة  [53]الػرقان: ﴾ۓڭڭ﴿بنسـاده طـ أبل جعػر يف ققلف تعالك: 

 قال: طؾك الػؼر يف الدكقا. ﴾ڭ

 «:إمام يف الزهد»وأما الخصؾة السادسة: وهل ققلف: 

فحالف يف ذلؽ أضفر وأشفر، أتتف الدكقا فلباها، والرياسة فـػاها، طرضت طؾقف إمقال، وفرضت طؾقف 

أكا  ويؼقل:جزئ. ويؼقل: قؾقؾ مـ الدكقا يجزئ، وكثقرها ٓ يُردُّ ذلؽ بتعػػ وتعؾؾ وتؼؾؾ. إحقال، وهق يَ 

أفرح إذا لؿ يؽـ طـدي شلء. ويؼقل: إكؿا هق صعام دون صعام، ولباس دون لباس، وأيام قالئؾ. وقال 

ة، فـظر إلك الحصقر  رُت يقًما ٕطارض أحؿد بالزهد، فبسطُت لف حصقًرا وَمَخدَّ إسحاق بـ هاكئ: بؽَّ

د ٓ يحسـ إٓ بالزهد. فرفعتف، وجؾس والؿخدة، فؼال: ما هذا؟ قؾت: لتجؾس طؾقف. فؼال: ارفعف، الزه

طؾك الرتاب. وقال أبق طؿقر طقسك بـ محؿد بـ طقسك ـ وذكر طـده أحؿد بـ حـبؾ ـ فؼال: رحؿف اهلل، طـ 

الدكقا ما كان أصربه، وبالؿاضقـ ما كان أشبفف، وبالصالحقـ ما كان ألحؼف. طرضت لف الدكقا فلباها، والبدع 

 فـػاها.

 « :إمام يف القرع»: وهل ققلف: وأما الخصؾة السابعة

= 
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ببغداد ضحقة الجؿعة، ثاين طشر ربقع إول، سـة  وتقيف اإلمام أحؿد 

شرحف » إحدى وأربعقـ ومئتقـ، وطؿره سبع وسبعقن سـة، َووِهَؿ الؿـاوي يف

 .فزطؿ أن طؿره سبع وثؿاكقن« الؽبقر طؾك الجامع الصغقر

  =                                                           

فصدق يف ققلف وبرع، فؿـ بعض ورطف: قال أبق طبد اهلل السؿسار: كاكت ٕم طبد اهلل بـ أحؿد دار معـا 

يف الدرب، يلخذ مـفا أحؿد درهًؿا بحؼ مقراثف. فاحتاجت إلك كػؼة لتصؾحفا، فلصؾحفا ابـف طبد اهلل، فرتك 

. قؾت: إكؿا تقرع مـ أخذ حؼف مـ أبق طبد اهلل أحؿد الدرهؿ الذي كان 
َّ

يلخذه، وقال: قد أفسده طؾل

إجرة، خشقة أن يؽقن ابـف أكػؼ طؾك الدار مؿا يصؾ إلقف مـ مال الخؾقػة. وهنك ولديف وطؿف طـ أخذ 

العطاء مـ مال الخؾقػة فاطتذروا بالحاجة، ففجرهؿ شفًرا ٕخذ العطاء. ووصػ لف دهـ الؾقز يف مرضف. 

قرج. فؾؿا ثؼؾ واشتدت قال حـبؾ: فؾ ؿا جئـاه بف قال: ما هذا؟ قؾـا: دهـ الؾقز، فلبك أن يذوقف. وقال: الشِّ

طؾتف جئـاه بدهـ الؾقز. فؾؿا تبقـ أكف دهـ الؾقز كرهف ودفعف، فرتكـاه ولؿ كعد لف. ووصػ لف يف طؾتف َقرطة 

ـُّقر صالح. فنهنؿ قد خبزوا. تشقى ويمخذ ماؤها، فؾؿا جاءوا بالؼرطة قال بعض مـ حضر: اجعؾقها يف تَ 

 فؼال بقده: ٓ، وأبك أن يقجف هبا إلك مـزل صالح. قال حـبؾ: ومثؾ هذا كثقر.

 «:إمام يف السـة»وأما الخصؾة الثامـة، وهل ققلف: 

فال يختؾػ العؾؿاء إوائؾ وإواخر: أكف يف السـة اإلمام الػاخر، والبحر الزاخر، ُأوذي يف اهلل طز وجؾ 

اكتصر، أفصح اهلل فقفا لساكف، وأوضح بقاكف، وأرجح مقزاكف. ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصؽتابف كصر، ولسـة رسقل اهلل فصرب، ول

ا، وقال صدًقا، وزان كطًؼا وسبًؼا. ضفر طؾك العؾؿاء، وقفر  ر، وٓ َجُبـ حقـ ُأكذر، أبان حؼًّ َرَهَب ما ُحذِّ

أسباهبا ما كان أكزهف! جزاه اهلل خقًرا العظؿاء فػل الصادققـ ما أوجفف! وبالسابؼقـ ما أشبفف، وطـ الدكقا و

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ، ففق لؾسـة كؿا قال اهلل يف كتابف الؿبقـ: 

قال طؾل بـ الؿديـل: أيَّد اهلل هذا الديـ برجؾقـ ٓ ثالث لفؿا: أبق بؽر الصديؼ يقم  [21]الصػ: ﴾ىئ

دة، وأحؿد بـ حـبؾ يف يقم الؿحـة. وقق ؾ لبشر بـ الحارث يقم ُضِرب أحؿد: قد وجب طؾقؽ أن تتؽؾؿ. الرِّ

فؼال: تريدون مـل مؼام إكبقاء؟! لقس هذا طـدي، حػظ اهلل أحؿد بـ حـبؾ مـ بقـ يديف ومـ خؾػف، ثؿ قال 

بعد ما ضرب أحؿد: لؼد أدخؾ الؽقر فخرج ذهبة حؿراء. وقال الربقع بـ سؾقؿان، قال الشافعل: مـ أبغض 

بؾ ففق كافر. فؼؾت: تطؾؼ طؾقف اسؿ الؽػر؟ فؼال: كعؿ، مـ أبغض أحؿد بـ حـبؾ طاكد السـة، أحؿد بـ حـ

كػر باهلل العظقؿ.  ملسو هيلع هللا ىلصومـ طاكد السـة قصد الصحابة، ومـ قصد الصحابة أبغض الـبل، ومـ أبغض الـبل 

ذلفا لذهب وقال أحؿد بـ إسحاق بـ راهقيف: سؿعت أبل يؼقل: لقٓ أحؿد بـ حـبؾ وَبْذُل كػسف لؿا ب

 اإلسالم.
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 ألػ ألػ وثالث مئة ألػ سقى مـ كان يف الُسُػـ. وصؾك طؾقف 

وقال اإلمام الحافظ أبق زرطة: إن الؿتقكؾ أمر بؿسح الؿقضع الذي ُصؾِّل طؾقف 

 فقف، فبؾع مؼام ألػل ألػ وخؿس مئة ألػ.

، واهلل (16)ـصارى والؿجقس طشرون ألػوأسؾؿ يقم مقتف مـ القفقد وال

 الؿقفؼ.

وأما ترجؿة اإلمام البخاري8 ففق: أبق طبد اهلل، محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ 

بـ الؿغقرة ـ بضؿ الؿقؿ طؾك الؿشفقر ويجقز كسرها بـ يزدزبف فتح الؿثـاة تحت ثؿ 

 أيًضا فؿقحدة ففاء. سؽقن الزاي فدال مفؿؾة مؽسقرة فزاي ساكـة

كذا ضبطف ابـ ِخؾِّؽان طـ بعضفؿ، ثؿ كؼؾ طـ ابـ ماكقٓ أكف ابـ بردزبف 

بالؿقحدة فراء مفؿؾة فزاي ساكـة فؿقحدة ففاء. قال: وهق بالبخارية، ومعـاه 

 بالعربقة: الزارع.

إسالٍم8 ٕن جده الُؿغقرة أسؾؿ طؾك يد يؿان  -وهق مقلك الجعػققـ وٓء

ل، وهق أبق جعػر طبد اهلل بـ محؿد بـ جعػر بـ يؿان الُؿسـدي البخاري الجعػ

                                                           

: وهل حؽاية مـؽرة، والعؼؾ يحقؾ أن يؼع مثؾ هذا الحادث يف بغداد وٓ يـؼؾف  قال الذهبل  (24)

جؿاطة تـعؼد هؿؿفؿ ودواطقفؿ طؾك كؼؾ ما هق دون ذلؽ بؽثقر، ...، فقاهلل لق أسؾؿ يقم مقتف طشرة أكػس 

 ؿ اكؽشػ لل كذب الحؽاية ..لؽان طظقًؿا، ولؽان يـبغل أن يرويف كحق مـ طشرة أكػس، ث
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 .(17)شقخ البخاري

 روى البخاري طـ:

 اإلمام أحؿد.

 وأبل كُعقؿ.

 ويحقك بـ معقـ.

 وخؾؼ يزيدون طؾك ألػ.

 الرتمذي.

 .-فقؿا ققؾ -وكذا الـسائل

                                                           

طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ جعػر بـ القؿان بـ أخـس « : هتذيب الؽؿال»يف  قال الؿزي  (25)

، سؿك بذلؽ ٕكف كان يطؾب الؿسـدات يالؿعروف بالؿسـد ي، أبق جعػر البخارػلبـ خـقس الجع

 جداد البخارى مـ فقق. ويرغب طـ الؿراسقؾ والؿؼاصقع . وجده القؿان بـ أخـس، أحد أ

: قال لك الحسـ بـ شجاع : مـ أيـ يػقتؽ الحديث وقد وقعت طؾك هذا الؽـز، يعـك :  يوقال البخار

 . يالؿسـد

 يفصؾب الحديث  يفغاب طـ بؾده، وأقام  ي: كان أبق جعػر الؿسـد يوقال أحؿد بـ سقار الؿروز

لعدالة والصدق صاحب سـة وجؿاطة، طرف ، ومـ الؿعروفقـ مـ أهؾ ايأفاق، وكان يؾؼب بالؿسـد

باإلتؼان والضبط، وقد رأيتف بقاسط، حسـ الؼامة، أبقض الرأس والؾحقة، فقف سقاد قؾقؾ، ساكـا أيًضا . 

الؼعدة سـة  ي: مات يقم الخؿقس أول الـفار لست بؼقـ مـ ذيورجع إلك بخارى ومات هبا . قال البخار

 تسع وطشريـ ومئتقـ .
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 .الصحقح ومسؾؿ خارج

ظ، طـ أبقف8 قال: رأيت مسؾؿ بـ الحجاج بقـ يدي وطـ محؿد بـ يعؼقب الحاف

 الؿتعؾؿ، فؼال لف: ٓ يبغضؽ إٓ حاسد
ِّ

، وأشفد أكف (18)البخاري يسللف سمال الصبل

لقس يف الدكقا مثؾؽ. وكذلؽ روى طـف: أبق زرطة، وإبراهقؿ الحربل، وغقره. وكان 

مئة ألػ  يحضر مجؾسف أكثر مـ طشريـ ألًػا يلخذون طـف. قال البخاري: أحػظ

 حديث صحقح، ومئتل ألػ حديث غقر صحقح.

قا مـ الؿحدثقـ: أمقر الؿممـقـ. أولفؿ: طبد اهلل بـ ذكقان.  وهق أحد الذيـ ُسؿُّ

. (19)ثؿ مالؽ. ومحؿد بـ إسحاق. وشعبة بـ الحجاج. وسػقان الثقري. والقاقدي

                                                           

حؿاية الديـ مـ إمام  جـاية البخاري،»الصعبة كتب أحد الحاسديـ كتاًبا وسؿاه بـ ويف أيامـا  (26)

ووصػ فقف صحقح البخاري بلكف مؾلء بآكحرافات والخرافات وإكاذيب وإساصقر !! « الؿحدثقـ

ذلؽ  وهذا واهلل قد كادى طؾك كػسف بالعار والشـار والخقبة والخسران والحرمان مدة بؼاء الدكقا. وقد أراد

 ملسو هيلع هللا ىلصالحاسد أن يـتؼد صحقح البخارى حسبة هلل بزطؿف!! قال: وما يؿـع مـ ذلؽ وقد كان أصحاب الـبل 

..  كذا ملسو هيلع هللا ىلصيـتؼدوكف فقؼبؾ ذلؽ بصدر رحب واسع!! ثؿ فغر فاه قائاًل: والبخاري أحؼ بالـؼد مـ رسقل اهلل 

فق كجؿ طاٍل يف الثريَّا، ٓيصؾ إلقف قال ذلؽ الؿخذول الؿحروم مـ كؾ خقر، فؾؿ يضرَّ ذلؽ البخاريَّ شقَئا ف

 الجرذان، والصعالقؽ، والؿتعالؿقن، والؿتػقفؼقن، خقَّب اهلل مسعاهؿ يف الدكقا وأخرة. 

محؿد بـ طؿر القاقدي، صاحب التصاكقػ والؿغازي، وهق أحد أوطقة العؾؿ، ولؽـف ضعقػ،  (27)

طؾقف يف الحديث، فقف كظر. « أمقر الؿممـقـ»ق وٓ يستغـك طـف يف الؿغازي وأيام الصحابة وآثارهؿ، وإصال

سؽـ بغداد، مرتوك الحديث، تركف أحؿد، وابـ كؿقر، وابـ الؿبارك،  لقال البخارى : القاقدي مديـ

مقضع آخر : كذبف أحؿد . وقال معاوية بـ صالح  قال لك أحؿد بـ حـبؾ:  يفوإسؿاطقؾ بـ زكريا . وقال 

 يفء. وقال لمقضع آخر: لقس بش يفحقك بـ معقـ: ضعقػ . وقال هق كذاب. وقال معاوية أيًضا طـ ي

 لمقضع آخر: قؾت لقحقك: لؿ لؿ تعؾؿ طؾقف حقث كان الؽتاب طـدك ؟ قال: أستحل مـ ابـف، وهق ل

صديؼ. قؾت: فؿاذا تؼقل فقف؟ قال : كان يؼؾب حديث يقكس يغقرها طـ معؿر، لقس بثؼة . وقال طباس 

= 
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كُعقؿ الػضؾ ابـ ُدكقـ. وققؾ: ومسؾؿ  وأبق طبد اهلل محؿد بـ يحقك الذهؾل. وأبق

جدير بذلؽ، وإن لؿ يبؾغـا أهنؿ لؼبقه بذلؽ. ومـاقب البخاري شفقرة، وفضائؾف 

 كثقرة.

واتػؼقا طؾك أكف ُولد بعد صالة الجؿعة لثالث طشرة لقؾة خؾت مـ شقال سـة 

ػطر وُدفـ يقَمف بعد أربع وتسعقـ ومئة، وتقيف لقؾة السبت طـد العشاء لقؾة طقد ال

الظفر سـة ست وخؿسقـ ومئتقـ، بؼرية تسؿك َخَرْكَتؽ ـ بػتح الخاء الؿعجؿة ثؿ راء 

 مػتقحة، ثؿ كقن ساكـة ثؿ مثـاة، ثؿ كاف ـ فقق قرية مـ قرى سؿرقـد.

  =                                                           

: سللت يحقك بـ معقـ ال طبد القهاب بـ الػرات الفؿداينء . وقللقس بش، طـ يحقك بـ معقـ: يالدور

 طـ القاقدى، فؼال : لقس بثؼة .

مـ  يأوثؼ طـد ييؼقل : الفقثؿ بـ طد ل: سؿعت طؾك ابـ الؿديـ لوقال الؿغقرة بـ محؿد الؿفؾب

مـ سؿع طؾك ابـ  ربينء . وقال أبق داود : أخلش يفإكساب وٓ  يفالحديث وٓ  يف، وٓ أرضاه يالقاقد

:  لثالثقـ ألػ حديث غريب . وقال مسؾؿ : مرتوك الحديث . وقال الـسائ ييؼقل : روى القاقد لالؿديـ

لقس بثؼة . وقال الحاكؿ أبق أحؿد : ذاهب الحديث. وقال محؿد بـ سعد : محؿد بـ طؿر بـ واقد 

زل بغداد، وولك الؼضاء لعبد اهلل بـ سفؿ مـ أسؾؿ، وكان قد تحقل مـ الؿديـة، فـ لمقلك لبـ يالقاقد

، والسقرة، والػتقح، وباختالف يا بالؿغازأربع سـقـ، وكان طالؿً  يهارون أمقر الؿممـقـ بعسؽر الؿفد

كتب استخرجفا  يفالحديث، وإحؽام، واجتؿاطفؿ طؾك ما اجتؿعقا طؾقف، وقد فسر ذلؽ  يفالـاس 

 ووضعفا وحدث هبا .

مـفا، وهق مؿـ صبؼ شرق  لبغداد، وولك قضاء الجاكب الشرق يالقاقد وقال أبق بؽر الخطقب : قدم

فـقن العؾؿ مـ  يفإرض وغرهبا ذكره، ولؿ يخػ طؾك أحد طرف أخبار الـاس أمره وسارت الركبان بؽتبف 

، وكتب ملسو هيلع هللا ىلصوقتف، وبعد وفاتف  يفكاكت  لوإحداث الت ملسو هيلع هللا ىلص ل، والسقر، والطبؼات، وأخبار الـبيالؿغاز

 الحديث، وغقر ذلؽ، وكان جقاًدا كريًؿا مشفقًرا بالسخاء. يفف الـاس الػؼف، واختال
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أما ترجؿة الرتمذي8 ففق: اإلمام، الحافظ، أبق طقسك، محؿد بـ طقسك ابـ 

ْقرة ـ بػتح السقـ الؿفؿؾة فقاو ساكـة فراء مفؿؾة ففاء تلكقث ـ ابـ مقسك بـ َس 

 ، الرتمذي.(20)الضحاك السؾؿل الضرير، ولد أكؿف، الـحقي

، و «صحقح البخاري»أحد أئؿة الحديث، ومصـػ أحد الؽتب الستة، وهل: 

 .«ابـ ماجف»، و«الـسائل»، و«جامع الرتمذي»، و«ســ أبل داود»، و«مسؾؿ»

 وكان ُيضرب بحػظف الؿثؾ. وهق تؾؿقذ «العؾؾ»، و«كتاب التقاريخ»لف أيًضا و

البخاري، وشاركف يف بعض شققخف8 مثؾ: قتقبة بـ سعقد، ومحؿد بـ بشار، 

 وغقرهؿا.

مـازل »قال اإلمام أبق إسؿاطقؾ الَفروي الحافظ الحـبؾل صاحب كتاب 

ي أكػع مـ كتاب البخاري ومسؾؿ8 ٕن كتابقفؿا طـد «جامع الرتمذي»: «السائريـ

ُر العالؿ، وكتاب أبل طقسك يصؾ إلك فائدتف كؾ  ٓ يصؾ إلك الػائدة مـفؿا إٓ الُؿتََبحِّ

 أحد.

ؿعاين: الرتمذي كسبًة إلك مديـة قديؿة طؾك صرف هنر بؾخ، الذي  قال ابـ السَّ

بعضفؿ يػتح التاء يؼال لف: جقحقن، والـاس مختؾػقن يف كقػقة هذه الـسبة، 

                                                           

 يعـل: مـ بـل كحق، وبـق كحق: إزد. (10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





17 

 

وبعضفؿ يضؿفا وبعضفؿ يؽسرها، والؿشفقر طؾك ألسـة طامة الـاس كسر التاء، 

والؿتداول طؾك إْلُسـ فتح التاء وكسر الؿقؿ، والذيـ يضؿقن التاء يضؿقن معفا 

 الؿقؿ.

لثالث طشرة لقؾة خؾت مـ رجب سـة تسع وسبعقـ ومئتقـ برتمذ.  تقيف 

بؼرية بقغ ـ بضؿ الباء الؿقحدة والغقـ الؿعجؿة ـ سـة خؿس وقال السؿعاين: 

: مات بعد الثؿاكقـ ومئتقـ.  ولؿ «اإلرشاد»وسبعقـ ومئتقـ. وقال الخؾقؾل يف 

يرتضف إئؿة. قال الحافظ العراقل طـ ققل الخؾقؾل: قالف طؾك الظـ، ولقس 

 بصحقح. واهلل أطؾؿ.

ائل8 ففق أبق طبد الرحؿـ، أحؿد بـ شعقب بـ طؾل وأما ترجؿة الـس

إحدى الؽتب  «الؽربى»و «الصغرى»و «الســ الؽربى»الخراساين، مصـػ كتاب 

 الستة.

قال الحافظ أبق طبد اهلل الحاكؿ: كان الـسائل إمام أهؾ الحديث، وكان يصقم 

يقم مرتقـ، الدهر، ويختؿ الؼرآن يف كؾ يقم ولقؾة8 فنذا كان يف رمضان8 ختؿ يف كؾ 

وكان يجاهد، ويرابط، ولؿا امُتِحـ بدمشؼ8 قال: احؿؾقين إلك مؽة، فُحِؿؾ إلقفا، 

 .«الزهر البسام»فتقيف هبا، وهق مدفقن بقـ الصػا والؿروة. قالف يف 
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قال الحافظ العراقل: إكف تقيف بػؾسطقـ، يف صػر، سـة ثالث وثالث مئة. قالف 

 يقم اإلثـقـ لثالث طشرة خؾت مـف.: الطحاوي، وابـ يقكس، وزاد

ديـة وكذا قال الحافظ أبق طامر العبدري: إكف مات بالتاريخ الؿذكقر بالرمؾة، م

 بػؾسطقـ، ودفـ ببقت الؿؼدس.

 ؽة فتقيف هبا يف شعبان سـة ثالث.وقال الدارقطـل: ُحِؿؾ إلك م

كان الث، ووقال الحافظ أبق طبد اهلل بـ مـده طـ مشايخف: إكف مات بؿؽة سـة ث

 مقلده سـة أربع طشرة ومئتقـ.

وأفصح ابـ ِخؾِّؽان طـ سبب محـتف، فؼال: سؽـ مصر، واكتشرت هبا تصاكقػف، 

وأخذ طـف الـاس، ثؿ فارق مصر يف آخر طؿره، وخرج إلك دمشؼ، َفُسئؾ طـ معاوية 

ؾ؟!  وما ُروي مـ فضائؾف8 فؼال: أما يرضك معاوية أن يخرج رأًسا برأس حتك ُيَػضَّ

 .(21)«ال أشبع اهلل بطـؽ»ويف رواية أخرى: ما أطرف لف فضقؾة8 إٓ 

قال: وكان يتشبع. قال: فؿا زالقا يدفعقن يف ِحْضـِِف حتك أخرجقه مـ الؿسجد، 

 ويف رواية: يدفعقن يف ِخْصقتف، وداسقه، ثؿ ُحِؿؾ إلك الرمؾة، فؿات هبا.

بسبب ذلؽ  وقال الحافظ أبق كعقؿ إصبفاين: لؿا داسقه بدمشؼ8 مات

ْوِس.  الدَّ

  «الخصائص»وكان قد صـػ كتاب 
ٍّ

وأهؾ البقت، وأكثر  يف فضؾ طؾل

                                                           

فؼال  -مرتقـ  -قد أرسؾ إلقف فؼقؾ لف: إكف يلكؾ ملسو هيلع هللا ىلص/كقوي( وكان الـبل 24/233رواه مسؾؿ ) (12)

طقُت طؾقف مـ أمتل بدطقة، فليؿا أحد د: » ملسو هيلع هللا ىلصوروى مسؾؿ بعده ققل الـبل « ٓ أشبع اهلل بطـف: » ملسو هيلع هللا ىلص

 «.فاجعؾفا لف صفقًرا وزكاة وقربة
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8 فؼقؾ لف: أٓ تصـػ كتابًا يف فضائؾ رواياتف فقف طـ اإلمام أحؿد بـ حـبؾ 

 كثقر، فلردت أن يفديفؿ الصحابة 
ٍّ

؟ فؼال: دخؾت دمشؼ والؿـحرف طـ طؾل

 اهلل هبذا الؽتاب.

وكان الـسائل يصقم يقًما ويػطر يقًما. قال: وكان مقصقًفا قال ابـ ِخؾِّؽان: 

 بؽثرة الجؿاع.

 : كان لف أربع زوجات َيْؼسؿ لفـ وسراري. قال ابـ طساكر الدمشؼل 

ورضل  : امُتِحـ الـسائل بدمشؼ، فلدرك الشفادة،  وقال الدارقطـل 

ًما يف الحديث، ثؼة، ثبًتا، حافًظا، طـف. ثؿ ذكر الخالف أيـ مات، ثؿ قال: وكان إما

 ومئتقـ. -وققؾ: أربع طشرة -، سـة طشرة«كسا»ومقفده بـ 

ـ بػتح الـقن والسقـ الؿفؿؾة وبعدها هؿزة ـ وهل مديـة « كسل»قال: وكسبتف إلك 

 بخراسان، خرج مـفا جؿاطة مـ إطقان. اكتفك.

: والـسائل يؼال فقف: الـسقي أيًضا، «شرح الزهر البسام»يف  وقال الربماوي 

مـ أرض « كسا: » كقرة مـ كقر كقسابقر. وقال الؿسعقدي « كسا»كسبًة إلك 

مقضع بخراسان. قال « كسا: » فارس. وقال الحافظ طبد الغـل بـ سعقد 

 : والؼقاس: الـسقي. واهلل أطؾؿ. الرشاصل 
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وقد كدب اهلل تعالك إلقف يف كتابف العزيز، ومدح أهؾف، وأخرب أكف سبب لحصقل 

 .(22)الرزق والغقث

                                                           

 .[27]محؿد:  ﴾يت جث مث ىث﴿قال اهلل تعالك:  (11)

 .[204]الـساء:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿وقال تعالك: 

 .[1]الـصر: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿وقال تعالك 

]آل  ﴾ٺ ٿ﴿: إلك ققلف  ﴾ۉ ې ې ې ې ى﴿وقال تعالك: 

 .[25-23طؿران: 

 .[220]الـساء: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ ك:وقال تعال

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿وقال تعالك: 

 .[11]إكػال:

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿وقال تعالك 

 .[213آل طؿران:] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 : قال الشقخ ابـ طثقؿقـ 

كؾ بـل آدم خطاء، : »ملسو هيلع هللا ىلصوما مـ إكسان إٓ وهق خطاء كؿا قال الـبل  آستغػار: هق صؾب الؿغػرة،

، والخطل الذي يصدر مـ بـل آدم: إما تؼصقر يف واجب، أو فعؾ لؿحرم، وٓ يخؾق «وخقر الخطائقـ التقابقن

أن الشقطان يؼقل: أهؾؽت بـل »ويف إثر:  -والحؿد هلل -اإلكسان مـ ذلؽ، ولؽـ دواء الذكقب آستغػار

 «.وأهؾؽقين بـ )ٓ إلف إٓ اهلل( وآستغػار -يعـل بالخطايا والذكقب -آدم

فآستغػار سبب لؾؿغػرة، ولذا أمر اهلل تعالك بف يف آيات كثقرة مـ الؼرآن ساق مـفا الؿملػ جؿؾــة 

 هلل، فلمر ا[27]محؿد:  ﴾يب جت حت خت مت ىت يت جث﴿: ملسو هيلع هللا ىلصتعالك لـبقف هلل صالحة مـفا: ققل ا

ا إٓ اهلل، وأمره أن يستغػر قال: أن يع ملسو هيلع هللا ىلصتعالك كبقف  هذا وهق الـبل  ﴾يت جث﴿ؾؿ بلكف ٓ معبقد حؼًّ

يت جث ﴿لف ما تؼدم مـ ذكبف وما تلخر، أمر أن يستغػر لذكبف، وقال تعالك: هلل الذي غػر ا ملسو هيلع هللا ىلص

= 
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ٺ ﴿تعالك طؾك الؿستغػريـ يف آيات كثقرة ومـفا هلل وكذلؽ أثـك ا ﴾مث ىث

ويرون هلل خر الؾقؾ، قال العؾؿاء: وذلؽ أهنؿ يتفجدون ويعبدون ايف آهلل ، وهؿ الذيـ يستغػرون ا﴾ٿ

الؿغػرة، هذا مع أهنؿ مجتفدون قائؿقن الؾقؾ ومع ذلؽ يستغػرون خقًفا مـ هلل أهنؿ مؼصرون فقسللقن ا

 اهـ. .هلل التؼصقر، فقـبغل لإلكسان أن يؽثر مـ استغػار ا

 (:120-2/117« )مدارج السالؽقـ»يف  وقال ابـ الؼقؿ 

 وأما آستغػار ففق كقطان: مػرد ومؼرون بالتقبة: 

]كقح:  ٱ ٻ ٻ ٻ ی ی ی جئ حئ مئ لؼقمف:   فالؿػرد: كؼقل كقح 

20 ،22] . 

 .  [24]الـؿؾ:   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ لؼقمف:  وكؼقل صالح 

 .[277]البؼرة:   ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ وكؼقلف تعالك :  

 .[11]إكػال:  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئوققلف:  

﮺   والؿؼرون كؼقلف تعالك:  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 . [1]هقد:  ﮻

 . [31]هقد:  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ وققل هقد لؼقمف: 

]هقد:   ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبوققل صالح لؼقمف: 

42] . 

 .[70]هقد:  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄوققل شعقب: 

قبة بعقـفا مع تضؿـف صؾب الؿغػرة مـ اهلل وهق محق الذكب وإزالة فآستغػار الؿػرد كالتقبة بؾ هق الت 

أثره ووقاية شره ٓ كؿا ضـف بعض الـاس: أهنا السرت فنن اهلل يسرت طؾك مـ يغػر لف ومـ ٓ يغػر لف ولؽـ 

 السرت ٓزم مسؿاها أو جزؤه فدٓلتفا طؾقف إما بالتضؿـ وإما بالؾزوم.

الؿغػر لؿا يؼل الرأس مـ إذى والسرت ٓزم لفذا الؿعـك وإٓ وحؼقؼتفا: وقاية شر الذكب ومـف  

فالعؿامة ٓ تسؿك مغػًرا وٓ الؼبع وكحقه مع سرته فال بد يف لػظ الؿغػرة مـ الققاية وهذا آستغػار هق 

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئالذي يؿـع العذاب يف ققلف: 
 . [11]إكػال: 

مـ أصر طؾك الذكب وصؾب مـ اهلل مغػرتف ففذا لقس باستغػار مطؾؼ  فنن اهلل ٓ يعذب مستغػًرا وأما

ولفذا ٓ يؿـع العذاب فآستغػار يتضؿـ التقبة والتقبة تتضؿـ آستغػار وكؾ مـفؿا يدخؾ يف مسؿك 

 أخر طـد اإلصالق.

ع وصؾب وأما طـد اقرتان إحدى الؾػظتقـ بإخرى فآستغػار: صؾب وقاية شر ما مضك والتقبة: الرجق

وقاية شر ما يخافف يف الؿستؼبؾ مـ سقئات أطؿالف ففاهـا ذكبان: ذكب قد مضك فآستغػار مـف: صؾب وقاية 

= 
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يابـ آدم! كؾؽؿ مذكب »وغقره:  «ابـ ماجف»و «الترمذي»و «صحقح مسؾؿ»ويف 

ق يعؾؿ أين ذو ومـ استغػرين، وه». وفقف: (23)«إال مـ طافقت: فاستغػروين أغػر لؽؿ

 «.يا طبادي». ولػظ الرتمذي: «قدرة أن أغػر لف: غػرُت لف، وال أبالل

وقال: حسـ غريب ـ طـ رسقل اهلل  ويف الرتمذي أيًضا مـ حديث أكس  

قال اهلل: يابـ آدم إكؽ ما دطقتـل ورجقتـل: غػرت لؽ طؾك ما كان مـؽ »8 قال: ملسو هيلع هللا ىلص

لسؿاء ثؿ استغػرتـل غػرت لؽ وال أبالل. وال أبالل. يابـ آدم لق بؾغت ذكقبؽ طـان ا

يابـ آدم! إكؽ لق أتقتـل بؼراب األرض خطايا، ثؿ لؼقتـل ال تشرك بل شقًئا: ألتقتؽ 

 .(24)«بؼرابفا مغػرة

  =                                                           

شره وذكب يخاف وققطف فالتقبة: العزم طؾك أن ٓ يػعؾف والرجقع إلك اهلل يتـاول الـقطقـ: رجقع إلقف لقؼقف 

سقئات أطؿالف وأيًضا فنن الؿذكب بؿـزلة مـ شر ما مضك ورجقع إلقف لقؼقف شر ما يستؼبؾ مـ شر كػسف و

ركب صريًؼا تمديف إلك هالكف وٓ تقصؾف إلك الؿؼصقد ففق ملمقر أن يقلقفا ضفره ويرجع إلك الطريؼ التل 

 فقفا كجاتف والتك تقصؾف إلك مؼصقده وفقفا فالحف.

وآستغػار بالؿػارقة  فففـا أمران ٓ بد مـفؿا: مػارقة شلء والرجقع إلك غقره فخصت التقبة بالرجقع

ٹ ڤ ڤ وطـد إفراد أحدهؿا يتـاول إمريـ ولفذا جاء واهلل أطؾؿ إمر هبؿا مرتبًا بؼقلف: 

فنكف الرجقع إلك صريؼ الحؼ: بعد مػارقة الباصؾ وأيًضا فآستغػار مـ باب إزالة  [70]هقد:  ڤ ڤ

التقبة: أن يحصؾ لف بعد هذه الققاية ما الضرر والتقبة صؾب جؾب الؿـػعة فالؿغػرة أن يؼقف شر الذكب و

 يحبف وكؾ مـفؿا يستؾزم أخر طـد إفراده، واهلل أطؾؿ.

 (.2135( وابـ ماجف )1237( والرتمذي )1355رواه مسؾؿ ) (11)

( مـ صريؼ كثقر بـ فائد، طـ سعقد بـ طبقد، طـ بؽر بـ 1320حديث حسـ: رواه الرتمذي ) (12)

ًطا،ويف إسـاده ضعٌػ، فنن كثقر بـ فائد لؿ يقثؼف غقر ابـ حبان، وقال الرتمذي طبد اهلل الؿزين، طـ أكس مرفق

 : حديث حسـ غريب، ٓ كعرفف إٓ مـ هذا القجف. 

( 21)رقؿ « جامع العؾقم والحؽؿ»يف  لؿا لف مـ شقاهد، كؿا بقَّـ ذلؽ ابـ رجب  وقد حسـف 

 (.216، 215« )السؾسؾة الصحقحة»يف  وإلباين 

 : شيخ ابن عثيمني قال ال

 مـ فقائد هذا الحديث: 

= 
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بضؿ الؼاف: ما « قراب إرض»بػتح العقـ الؿفؿؾة: السحاب، و« العـان»

  =                                                           

وٓ شؽ أن بـل آدم ُفضؾقا طؾك كثقر « يا ابـ آدم»شرف بـل آدم حقث وجف اهلل إلقف الخطاب بؼقلف  2

ـ خؾؼفؿ اهلل  ک ک ک گ گ گ گ ﴿وكرمفؿ اهلل سبحاكف وتعالك، قال اهلل تبارك وتعالك:  مؿ

 .[50]اإلسراء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ن كؾؿة )ابـ( أو: )بـل( أو ما أشبف ذلؽ إذا أضقػت إلك الؼبقؾة أو إلك إمة تشؿؾ الذكقر أ 1

واإلكاث، وإذا أضقػت إلك شلء محصقر ففل لؾذكقر فؼط. وهل هـا يف الحديث مضافة إلك إمة كؾفا، 

 فقشؿؾ الذكقر واإلكاث.« يا ابـ آدم»حقث قال: 

هذا البقت وقػ طؾك بـل صالح وهق واحد، فقشؿؾ الذكقر ويتػرع طؾك هذه الؿسللة: لق قال قائؾ: 

 فؼط، ٕهنؿ محصقرون، أما لق قال: هذا وقػ طؾك بـل تؿقؿ شؿؾ الذكقر واإلكاث.

 أكف مـ دطا اهلل ورجاه فنن اهلل تعالك يغػر لف. 1

عادة فؾقس أكف ٓ بد مع الدطاء مـ رجاء، وأما الؼؾب الغافؾ الالهل الذي يذكر الدطاء طؾك وجف ال 2

حرًيا باإلجابة، بخالف الذكر كالتسبقح والتفؾقؾ وما أشبف ذلؽ، ففذا ُيعطك أجًرا بف، ولؽـف أقؾ مؿا لق 

 استحضر وذكر بؼؾبف ولساكف.

 .والػرق ضاهر، ٕن الداطل محتاج فال بد أن يستحضر يف قؾبف ما احتاج إلقف،،أكف مػتؼر إلك اهلل 

فنن هذه صػة مـػقة « وٓ أبالل»ا العؾؿاء الصػات السؾبقة، لؼقلف: إثبات صػات الـػل التل يسؿقف 3

]البؼرة:  ﴾ھ ھ ھ ے ے﴿طـ اهلل تعالك، وهذا مـ قسؿ العؼائد. وهذا كثقر يف الؼرآن مثؾ ققلف: 

]الػرقان:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿، وققلف: [27]الؽفػ:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿وققلف:  [113

إثبات كؿال الضد، فقؽقن كػل الؿبآة هـا يراد كؿال السؾطان  ولؽـ اطؾؿ أن الؿراد بالصػات الؿـػقة [ 36

 والػضؾ واإلحسان، وأكف ٓ أحد يعرتض طؾك اهلل أو يجادلف فقؿا أراد.

لق بؾغت ذكقبؽ طـان السؿاء ثؿ استغػرتـل »أن اهلل تعالك يغػر الذكقب جؿقًعا مفؿا طظؿت لؼقلف:  4

مـ أي ذكب كان ِطَظًؿا وقدًرا فنن اهلل تعالك يغػره، وهذا كؼقلف  وأن اإلكسان متك استغػر اهلل « غػرت لؽ

 .[220]الـساء:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿تعالك: 

 أن اإلكسان إذا أذكب ذكقًبا طظقؿة ثؿ لؼل اهلل ٓ يشرك بف شقًئا غػر اهلل لف. 4

ـ هذا لقس طؾك طؿقمف لؼقل اهلل تعالك:   ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ولؽ

 فؼقلف هـا يف الحديث: ٕتقتؽ بؼراهبا مغػرة هذا إذا شاء، وأما إذا لؿ يشل فنكف يعاقب بذكبف. [26]الـساء: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: فضقؾة التقحقد وأكف سبب لؿغػرة الذكقب، وقد قال اهلل  5

 هلل لف.فؿفؿــا طظؿت الذكقب إذا اكتفك اإلكسان طـفا بالتقحقد غػر ا [16]إكػــال:  ﴾ہ ھ ھ ھ

،قال اهلل  وقد دل طؾك ذلؽ كتاب اهلل« ثؿ لؼقتـل ٓ تشرك بل شقًئا»لؼقلف:  إثبات لؼاء اهلل  6

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ ﴿ تعالك:

، والـصقص يف هذا كثقرة، فقمخذ مـ ذلؽ: أكف يجب طؾك ٕ، فالبد مـ مالقاة اهلل [220]الؽفػ: ﴾جس

، أو طؾك يستعد لؿالقاة اهلل، وأن يعرف كقػ يالقل اهلل، هؾ يالققف طؾك حال مرضقة طـد اهلل اإلكسان أن 

 العؽس؟ فػتش كػسؽ واطرف ما أكت طؾقف.
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 يؼارب مألها.

اد ـ طـ أبل سعقد الخدري، وروى اإلمام أحؿد والحاكؿ ـ وقال: صحقح اإلسـ

قال إبؾقس: وطزتؽ ال أبرح أغقي طبادك ما دامت أرواحفؿ يف »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

 .«أجسادهؿ، فؼال: وطزتل وجاللل: ال أزال أغػر لفؿ ما استغػروين

أال أدلؽؿ طؾك دائؽؿ ودوائؽؿ؟ أال إن »مرفقًطا: وروى البقفؼل طـ أكس 

. وُروي طـ قتادة مـ ققلف. قال الحافظ (25)«داءكؿ الذكقب، ودواءكؿ االستغػار

 : وهق أشبف بالصقاب. الؿـذري 

وروى أبق داود، والـسائل، وابـ ماجف، والحاكؿ، والبقفؼل، وصححف الحاكؿ8 

مـ لزم االستغػار جعؾ اهلل لف مـ »: ملسو هيلع هللا ىلص8 قال: قال رسقل اهلل طـ ابـ طباس 

 .(26)«يحتسب كؾ َهؿٍّ فرًجا، ومـ كؾ ضقؼ مخرًجا، ورزقف مـ حقث ال

8 قال: وروى ابـ ماجف بنسـاد صحقح، والبقفؼل8 طـ طبد اهلل بـ بُْسٍر 

 .(27)«صقبك لؿـ وجد يف صحقػتف استغػاًرا كثقًرا»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل 

مـ أحب أن تسره »مرفقًطا:  وروى البقفؼل بنسـاد ٓ بلس بف طـ الرباء 

 . (28)«صحقػتف: فؾقؽثر فقفا مـ االستغػار

                                                           

 ( وإسـاده ضعقػ، وٓ يصح مرفقًطا.5424« )شعب اإليؿان»رواه البقفؼل يف  (13)

( وابـ ماجف 234« )الؾقؾةطؿؾ الققم و»( والـسائل يف 2326حديث ضعقػ: رواه أبق داود ) (14)

 (.1/132( والبقفؼل )2/141( والحاكؿ )1627)

 ( وصححف البقصقري وإلباين. 1626حديث صحقح: رواه ابـ ماجف ) (15)

( بنسـاد حسـ ٓبلس بف كؿا قال الؿـذري 446« )شعب اإليؿان » يفحديث حسـ: رواه البقفؼك  (16)

« مجؿع الزوائد» يف( وقال الفقثؿل 621« )إوسط»، ورواه الطرباين يف «الرتغقب والرتهقب»يف 

السؾسؾة » يف رجالف تػصقٌؾ بقَّـف الشقخ العالمة إلباين  يفقؾت: «. ورجالف ثؼات (: »20/122)

= 
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إن لؾؼؾقب صدًأ كصدأِ الـحاس، وجالؤها »أيًضا طـ أكس مرفقًطا:  وروى

 .(29)«االستغػار

 وبالجؿؾة8 فدواء الذكقب آستغػار.

 :«شرح األربعقـ الـقوية»يف كتابف  قال الحافظ ابـ رجب 

إن لؽؾ داء دواًء، وإن دواء الذكقب »مرفقًطا:  رويـا مـ حديث أبل ذر 

 .(30)«االستغػار

لعارفقـ: إكؿا معقل الؿذكبقـ البؽاء وآستغػار8 فؿـ أهؿتف ذكقبف8 وقال بعض ا

 أكثر لفا مـ آستغػار.

 -يطؾب مـ الصبقان آستغػار، ويؼقل:  وكان سقدكا طؿر بـ الخطاب 

 إكؽؿ لؿ تذكبقا.

  -يؼقل لغؾؿان الُؽتَّاب: ققلقا: الؾفؿ اغػر ٕبل هريرة  وكان أبق هريرة 

ـُ طؾك دطائف  ؿ.فقممِّ

: لق أن رجاًل يطقف طؾك إبقاب كؿا يطقف  قال أبق بؽر الؿزين 

الؿسؽقـ، يؼقل: استغػروا لل. لؽان ققلف أن ُيْػَعؾ، ومـ كثرت ذكقبف وسقئاتف حتك 

فاقت العد واإلحصا8 فؾقستغػر اهلل مؿا طؾؿ اهلل8 فنن اهلل قد طؾؿ كؾ شلء وأحصاه8 

  =                                                           

 (.1177« )الصحقحة 

 ( .1121« )السؾسة الضعقػة»(، وهق يف 2/262« )الصغقر»يف  حديث مقضقع: رواه الطرباين (17)

إسـاده بشار بـ  يف( مقققًفا، و2/122،121« )الؿستدرك» يفا: رواه الحاكؿ ٓ يصح مرفقطً  (10)

 الحؽؿ، وهق مـؽر الحديث.
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 .﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿كؿا قال تعالك: 

أسللؽ مـ خقر ما تعؾؿ، »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ويف حديث شداد بـ أوس 

 .(31)«وأطقذ بؽ مـ شر ما تعؾؿ، وأستغػرك لؿا تعؾؿ: إكؽ أكت طالم الغققب

: «الؽؾؿ الطقب والعؿؾ الصالح»يف كتابف  وقال اإلمام الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ 

ؾ مـ الذكر، والذكر أفضؾ مـ الدطاء، هذا مـ حقث الـظر إلك كؾ قراءة الؼرآن أفض

مـفؿا مجرًدا، وقد يعرض لؾؿػضقل ما يجعؾف أولك مـ الػاضؾ، بؾ يعقِّـف8 فال 

 يجقز أن ُيعدل طـف إلك الػاضؾ.

قال: كالتسبقح يف الركقع والسجقد8 فنكف أفضؾ مـ قراءة الؼرآن فقفؿا، بؾ 

 طـفا، 
ٌ

وكذا التسؿقع والتحؿقد يف محؾفؿا أفضؾ مـ الؼراءة، الؼراءة فقفؿا مـفل

بقـ  «رب اغػر لل وارحؿـل واهدين وطافـل وارزقـل»وكذلؽ التشفد، وكذلؽ: 

السجدتقـ أفضؾ مـ الؼراءة، وكذلؽ الذكُر طؼب السالم8 مـ التفؾقؾ والتسبقح 

ؼقل كؿا والتؽبقر والتحؿقد أفضُؾ مـ آشتغال طـف بالؼراءة، وكنجابة الؿمذن وال

يؼقل، وإن كان فضؾ الؼرآن طؾك كؾ كالم كػضؾ اهلل طؾك خؾؼف، لؽـ لؽؾ مؼام 

مؼال، متك فات مؼالف فقف، وُطِدَل طـف إلك غقره8 اختؾت الحؽؿة، وُفِؼَدت الؿصؾحة 

                                                           

( وضعػف 1205( والرتمذي )213، 2/211( وأحؿد )1/32حديث ضعقػ: رواه الـسائل ) (12)

 -« كتائج إفؽار يف تخريج إذكار» يفبعد سقاق صرقف  وأما ققل الحافظ ابـ حجر  -إلباكك 

قال: وهذه صرق ُيَؼّقي بعضفا بعًضا يؿتـع معفا إصالق الؼقل بضعػ الحديث، وإكؿا صححف ابـ حبان 

 والحاكؿ لطريؼتفؿا يف طدم التػرقة بقـ الصحقح والحسـ.اهـ8 فػقف كظٌر، واهلل أطؾؿ.
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 الؿطؾقبة مـف.

وهؽذا إذكار الؿؼقَّدة بحاٍل مخصقصة أفضؾ مـ الؼراءة الؿطؾؼة، والؼراءة 

الؿطؾؼة، الؾفؿ إٓ أن يعرض لؾعبد ما يجعؾ الذكر والدطاء أكػع  أفضؾ مـ إذكار

ر يف ذكقبف فقحدث ذلؽ تقبًة واستغػاًرا، أو  لف مـ قراءة الؼرآن، ومثالف أن يتػؽَّ

يعرض لف ما يخاف أذاه مـ شقاصقـ اإلكس والجـ فقعدل إلك إذكار والدطقات 

رية إذا اشتغؾ طـ التل تحػظف وتحقصف، وكذلؽ قد يعرض لؾعبد حاجة ضرو

سمالفا بؼراءة أو ِذْكر لؿ يحضر قؾبف فقفؿا، وإذا أقبؾ طؾك سمالفا والدطاء إلقفا8 

8 ففذا قد يؽقن  ًٓ اجتؿع قؾبف كؾف طؾك اهلل، وأحدث لف تضرًطا وخشقًطا وابتفا

اشتغالف بالدطاء والحالة هذه أكػع لف، وإن كان كؾٌّ مـ الؼراءة والذكر أفضؾ وأطظؿ 

 أجًرا.

هذا باب كافع يحتاج إلك فؼف كػس، وفرقان بقـ فضقؾة الشلء يف كػسف وبقـ و

فضقؾتف العارضة8 فقعطك كؾ ذي حؼ حؼف، ويضع كؾ شلء يف مقضعف، وحػظ 

 الؿراتب مـ تؿام الحؽؿة التل هل كظام إمر والـفل، واهلل الؿقفؼ.

لقرد قال: وهؽذا الصابقن وإشـان أكػع لؾثقب يف وقت التجؿقر، وماء ا

 وكحقه أكػع لف يف وقت.

قؾت:  -يقًما: سئؾ بعض أهؾ العؾؿ  قال: وقؾت لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

: أيؿا أكػع لؾعبد8 التسبقح، أو آستغػار؟ فؼال: -وهق اإلمام الحافظ ابـ الجقزي

إذا كان الثقب كؼقًّا8 فالبخقر وماء القرد أكػع لف، وإن كان دكًسا8 فالصابقن والؿاء 
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 واهلل أطؾؿ. (32): فؽقػ8 والثقاب ٓ تزال دكسة؟ر أكػع لف. فؼال لل الحا

مسـد »8 كؿا يف ملسو هيلع هللا ىلصاطؾؿ أن الظؾؿ طـد اهلل يقم الؼقامة لف ثالثة دواويـ كؿا قالف 

يغػر اهلل سبحاكف مـف شقئًا، وهق  ديقان ال»: مـ حديث طائشة  «اإلمام أحؿد

ديقان الشرك بف سبحاكف: فنن اهلل ال يغػر أن يشرك بف، وديقان ال يترك اهلل مـف شقًئا، 

وهق ضؾؿ العباد بعضفؿ بعًضا: فنن اهلل سبحاكف يستقفقف كؾف، وديقان ال يعبل اهلل بف 

الدواويـ وأسرطفا ففذا الديقان أخػ : شقئًا، وهق ضؾؿ العبد كػسف بقـف وبقـ ربف 

وآستغػار، والحسـات الؿاحقة، والؿصائب  ،فنكف ُيؿَحك بالتقبة (33)محًقا

رة... وكحق ذلؽ8 بخالف ديقان الشرك8 فنكف ٓ ُيؿَحك إٓ بالتقحقد.  الُؿؽػِّ

: كػارة الشرك التقحقد، والحسـات يذهبـ  قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 السقئات.

                                                           

 يعـك أن التسبقح أكػع لؾعبد الؿحسـ، وآستغػار أكػع لؾعبد الؿسلء. (11)

( مـ صريؼ صدقة بـ مقسك، طـ أبل طؿران 4/120« )مسـده»رواه أحؿد يف  حديث ضعقػ: (11)

( 2/353« )الؿستدرك»مرفقًطا، وصححف الحاكؿ يف  الجقين، طـ يزيد بـ بابـقس، طـ طائشة 

فقف جفالة.اهـ. والحديث ضعػف الشقخ « ابـ بابـقس»ضعػقه، و«: صدقف»فؼال:  وتعؼبف الذهبل 

 وغقره.« ؾك شرح الطحاويةالتعؾقؼ ط»يف  إلباين 
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: ققؾ: تحبط «كفاية الؿبتدي»: قال يف «اب الؽبرىاآلد» يف قال ابـ مػؾح 

 «االكتصار»الصغائر بثقاب الؿرء إذا اجتـب الؽبائر، وهق الذي ذكره ابـ طؼقؾ يف 

ريـ ـ مـفؿ ابـ الجقزي ـ  لظاهر ققلف تعالك:  وهق ضاهر ما ذكره جؿاطة مـ الؿػسِّ

 .﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿

الؿظالؿ ٓ ُيؿحك إٓ بالخروج مـفا  : ديقان قال اإلمام الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ 

ا كان الشرك أطظؿ الدواويـ الثالثة طـد اهلل8  إلك أرباهبا، واستحاللفؿ مـفا، ولؿَّ

حرم اهلل الجـة طؾك أهؾف8 فال تدخؾ الجـة كػس مشركة، وإكؿا يدخؾفا أهؾ التقحقد8 

 فنكف مػتاح باهبا8 فؿـ لؿ يؽـ معف مػتاح8 لؿ يػتح لف باهبا.

ن أتك بؿػتاح ٓ أسـان لف8 لؿ ُيؿؽـ الػتح بف، وأسـان هذا الؿػتاح وكذلؽ إ

هل: الصالة، والزكاة، والصقام، والحج، والجفاد، وإمر بالؿعروف، والـفل طـ 

الؿـؽر، وصدق الحديث، وأداء إماكة، وصؾة الرحؿ، وبر القالديـ8 فلي طبد اتخذ 

فقف أسـاًكا مـ إوامر8 جاء يقم  يف هذه الدار مػتاًحا صالًحا مـ التقحقد، وركب

 الؼقامة إلك باب الجـة ومعف مػتاحفا الذي ٓ يػتح إٓ بف، فؾؿ ُيِعْؼُف طـ الػتح طائؼ.

إٓ أن تؽقن لف ذكقب وخطايا وأوزار لؿ يذهب طـف أثرها يف هذه الدار بـحق 

ج التقبة وآستغػار8 فنكف يحبس طـ الجـة حتك يتطفر مـ دركف ووسخف، ثؿ يخر

مـ الـار، فقدخؾ دار الؼرار8 فنهنا الدار الطقبة، التل ٓ يدخؾفا إٓ الطقبقن8 كؿا جاء 

 .﴾ې ې ې ې ى﴿يف الؼرآن الؿبقـ: 

أما الـار8 فنهنا دار الخبث يف إققال وإطؿال والؿآكؾ والؿشارب، ودار 

الخبقثقـ، والحؼ جؾ شلكف يجؿع الخبقث بعضف طؾك بعض، فقركؿف كؿا يركؿ 
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لء الؿرتاكب بعضف طؾك بعض، ثؿ يجعؾف يف جفـؿ مع أهؾف8 فؾقس فقفا إٓ الش

 خبقث.

ا كان الـاس طؾك ثالث صبؼات: صقب ٓ يشقبف خبث، وخبقث ٓ صقب  ولؿَّ

فقف، وآخرون فقفؿ خبث وصقب8 كاكت دورهؿ ثالثة: دار الطقب الؿحض، ودار 

ف خبث وصقب، وهل ، ودار لؿـ مع(34)الخبث الؿحض، وهاتان الداران ٓ يػـقان

الدار التل تػـك، وهل دار العصاة8 فنكف ٓ يبؼك يف جفـؿ مـ طصاة الؿقحديـ أحد8 

ٕهنؿ إذا طذبقا بؼدر جرائؿفؿ8 أخرجقا مـ الـار، فلدخؾقا الجـة، وٓ يبؼك إٓ دار 

 الطقب الؿحض، ودار الخبث الؿحض، واهلل سبحاكف وتعالك أطؾؿ.

 

واطؾؿ أن السقد يطؾؼ طؾك مـ ساد ققمف، يسقدهؿ سادة وسقدة وسقدودة8 ففق 

 سقدهؿ، وهؿ سادة.

ا كان مـ شرط  قال الراغب: والسقد: الؿتقلل لؾسقاد8 أي: الجؿاطة، ولؿَّ

                                                           

لؿ يطؾؼ الؼقل بذلؽ  وهذا الؽالم ُيْبطؾ ققل َمـ ففؿ مِـ كالم ابـ الؼقؿ أن الـار تػـك، فنكف  (12)

 كؿا هق صريح هفـا، وإكؿا قال بػـاء الـار التك يدخؾفا الؿسؾؿقن ثؿ يخرجقن مـفا.
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ب الـػس8 ققؾ لؽؾ مـ كان فاضاًل يف كػسف: سقد،  الؿتقلل لؾجؿاطة أن يؽقن مفذَّ

 .﴾ڄ ڄ﴿وطؾك ذلؽ ققلف تعالك يف حؼ يحقك طؾقف السالم: 

: يطؾؼ السقد طؾك الرب، والؿالؽ، والشريػ، والػاضؾ، «الـفاية»قال يف 

ومتحؿؾ إذى مـ ققمف،  والزطقؿ، والؽريؿ، والحؾقؿ الذي ٓ يستػزه غضبف،

 والزوج، والرئقس، والؿؼدم.

كؾ بـل آدم سقد: فالرجؾ سقد أهؾ بقتف، والؿرأة سقدة أهؾ »وورد يف حديٍث: 

 .(35)«بقتفا

مرفقًطا:  طـ بريدة «ســف»ويف الحديث الصحقح الذي رواه أبق داود يف 

ون حالف، واهلل ال ال تؼقلقا لؾؿـافؼ: سقد! فنن كان سقدكؿ، وهق مـافؼ: فحالؽؿ د»

 .(36) «يرضك لؽؿ ذلؽ

 :واختؾػ الـاس يف إصالق السقد طؾك البشر

إكؿا »لؿا ققؾ لف: يا سقدكا8 قال:  ملسو هيلع هللا ىلص فؿـعف ققم، وُكؼؾ طـ مالؽ، واحتجقا بلكف

 .(37)«السقد اهلل

                                                           

« الؽامؾ » يفابـ طديٍّ ( و166« )طؿؾ الققم والؾقؾة»حديث صحقح: رواه ابـ السـل يف  (13)

( وقال: هذا حديث صالح اإلسـاد غريب، 21/41« )السقر»( وذكره الذهبل يف 2/102(، )2/261)

 .وصححف الشقخ إلباين 

( ويف إسـاده قتادة بـ دطامة السدوسل وهق ثؼة مشفقر، 2755حديث حسـ: رواه أبق داود ) (14)

 ػ.لؽـف يدلِّس ولؿ يصرح بالسؿاع، فنسـاده ضعق

 إسـاده طؼبة إصؿ، وهقضعقػ. يف( و2/122« )الؿستدرك»ورواه الحاكؿ يف 

 . ( لأللباين 152« )السؾسؾة الصحقحة»والحديث مـ الطريؼقـ مًعا حسـ، وراجع 

» يف   ( وصححف جؿاطة كؿا ذكر الحافظ ابـ حجر 2604حديث صحقح: رواه أبقداود ) (15)

= 
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طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصوجقزه إكثرون محتجقـ بالؼرآن وبإحاديث الصحقحة8 كؼقلف 

 وغ «البخاري»الؿـرب ـ كؿا يف 
ٍّ

قره ـ وجعؾ يـظر إلك الـاس مرة، وإلك الحسـ بـ طؾل

إن ابـل هذا سقد، ولعؾ اهلل أن يصؾح بف بقـ فئتقـ مـ »ويؼقل لف:  -مرة  

 .(38)«الؿسؾؿقـ

كا وأطتؼ سقدكا 8 أكف كان يؼقل: أبق بؽر سقدطـ طؿر  (39)«الصحقح»ويف 

- . ًٓ  يعـل: بال

 .(40)«ققمقا إلك سقدكؿ»لألكصار:  ملسو هيلع هللا ىلصوققل الـبل 

قال: يا  8 أن سعد بـ طبادة طـ أبل هريرة  (41)«صحقح مسؾؿ»ويف 

: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل، أرأيت الرجؾ يجد مع امرأتف رًجال8 أيؼتؾف؟... الحديث. فؼال 

 .«!!اكظروا إلك ما يؼقل سقدكؿ»

يقسػ بـ يعؼقب بـ إسحاق »: مـ السقد؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصوما يف الحديث أكف ققؾ لف 

بؾك، مـ آتاه اهلل مااًل، ». قالقا: فؿا يف أمتؽ سقد؟ قال: «مبـ إبراهقؿ طؾقفؿ السال

 .(42)«وُرزق سؿاحة، فلدَّى شؽره، وقؾَّت شؽايتف يف الـاس

  =                                                           

 . لباين ( وصححف الشقخ ا3/257ٕ« )فتح الباري

 (.1502« )صحقحف»رواه البخاري يف  (16)

 (.1502« )صحقحف»رواه البخاري يف  (17)

 (.1502« )صحقحف»رواه البخاري يف  (20)

 ( .20/210،212« )صحقح مسؾؿ » (22)

 ( وضعػف.6/103« )مجؿع الزوائد» يفحديث ضعقػ: ذكره الفقثؿل  (21)
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ملسو هيلع هللا ىلص

8 إخباًرا طؿا أكرمف اهلل تعالك بف مـ (43)«أكا سقد ولد آدم وال فخر»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

ؿة اهلل طـده، وإطالًما ٕمتف8 لقؽقن إيؿاهنؿ بف طؾك الػضؾ والسمدد، وتحدًثا بـع

8 أي: إن هذه الػضقؾة التل كؾتفا كرامة «وال فخر»حسبف ومقجبف، لفذا أتبعف بؼقلف: 

 مـ اهلل تعالك لؿ أكؾفا مـ قَِبِؾ كػسل، وٓ بؼقيت8 فؾقس لل أن أفتخر هبا.

ل الزوج سقًدا8 لسقاستف زوجتف. قال الراغب   : ُسؿِّ

 بؿا ُذكر إصالق السقد طؾك البشر، وهذا صار أن كاإلجؿاع.فثبت 

قال ذلؽ تقاضًعا، وكراهة لؿدحف يف  ملسو هيلع هللا ىلصوُيحؿؾ حديث الؿـع إن صح8 أكف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوجفف 

8 مع أكف سقدهؿ يف الدكقا ويقم «أكا سقد الـاس يقم الؼقامة»: ملسو هيلع هللا ىلصوأما ققلف 

ظؿك دون غقره إذا لجل الؼقامة8 فنكف أشار بف إلك اكػراده بالسمود فقف والشػاطة الع

حقـئذ سقًدا مـػرًدا بقـ البشر، لؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالـاس إلقف يف حقائجفؿ ومفؿاهتؿ، فؽان 

مع أكف مالؽ  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿يزاحؿف أحد يف ذلؽ وٓ ادَّطاه8 ففق كؼقلف تعالك: 

، وققلف:  مع أن الؿؾؽ لف يف  ﴾ېئ ىئ ىئ ی ی ی﴿الدكقا ويقم الدـي

ا اكؼطعت يف  أخرة دطقى الؿدطقـ لؾؿؾؽ يف الدكقا، الدكقا وأخرة، ولؽـ َلؿَّ

وكذلؽ لجل الـاس إلك سقدكا محؿد يف العؼبك، حتك تدافع أولق العزم لؾشػاطة مـ 

                                                           

 .(1156« )وصحقح مسؾؿ( »1120« )صحقح البخاري» (21)
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آدم إلك كقح إلك إبراهقؿ إلك مقسك إلك طقسك، حتك اكتفت إلك سقد الؿرسؾقـ 

وخاتؿ الـبققـ وحبقب رب العالؿقـ، فصؾح تخصقصف بالسقادة يف ذلؽ الققم، وإن 

 ان هق سقد العالؿ دكقا وحشًرا وطؼبك.ك

8 ٕكف فاضؾ، «سقد آستغػار»والالئؼ مـ هذه الؿعاين طؾك أن الدطاء سؿل : 

: السقد هق الذي يػقق يف الخقر ققمف،  «الؿطؾع»والػاضؾ سقد الؿػضقل. وقال يف 

 ويرتػع طؾقفؿ. قالف الزجاج والـقوي.

 

ك هذا سؿل هذا الدطاء سقد آستغػار8 ٕكف قد فاق سائر صقغ آستغػار فعؾ

ا كان يف الػضقؾة، وارتػع طؾقفا. وقال جالل الديـ السققصل  : قال الطقبل : لؿَّ

قد. اكتفك  الدطاء جامًعا لؿعاين التقبة اْستعقر لف السَّ

 ووجف أفضؾقة هذا الدطاء طؾك غقره مـ صقغ آستغػار :

التل هل بؿعـك: يااهلل التل « الؾفؿ»ـ أكف بدأ فقف بالثـاء طؾك اهلل بعد بدايتف بـ 2

 معـاها : أدطق اهلل.

ـ ثؿ خاصب الباري جؾ وطال8 استشعاًرا بشدة الؼرب، واستغراًقا يف مؼام 1
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 الؿشاهدة.

 ربقب مػعقل لؾرب الػاطؾ دون غقره.ـ ثؿ اطرتف بلكف م1

.ثؿ اطرتف بلكف ٓ إلف غقره معبقد بحؼ إٓ هق سبحاكف8 فلتك بؿا يشعر بتقحقد 2 

 الربقبقة وتقحقد اإللقهقة.

ـ ثؿ اطرتف بالعبقدية الخالصة لف سبحاكف، وأكف مؼقؿ طؾك القطد ثابت طؾك  3

 .العفد8 مـ اإليؿان بف، وبؽتابف، وبسائر أكبقائف ورسؾف

ـ ثؿ استدرك طؾك كػسف أكف مؼقؿ طؾك ذلؽ بحسب صققف واستطاطتف8 ٕكف  4

أطجز وأقؾ وأضعػ مـ تلدية الربقبقة حؼفا، والؼقام طؾك العفد والقطد مـ غقر 

 اكحراف ما.

ـ ثؿ أكف استعاذ بف سبحاكف مـ شر كؾ ما صـع مـ التؼصقر يف الؼقام بؿا يجب  5

 أثام.طؾقف مـ شؽر اإلكعام، ومـ ارتؽاب 

 ـ ثؿ أقر واطرتف برتادف كعؿتف طؾقف وبؿا يصقبف مـ الذكقب والؿعاصل. 6

ـ ثؿ سللف سبحاكف الؿغػرة مـ ذلؽ كؾف8 معرتًفا بلكف ٓ يغػر الذكقب سقاه  7

 سبحاكف وتعالك.

فػل ضؿـ ذلؽ ما هق ثـاء طؾك اهلل سبحاكف وتعالك بجؿقؾ أوصافف وآٓئف8 مـ 

ـ إيصالف الرزق إلقف، وحػظف مـ الؿصائب والباليا، ومـ طدم معاجؾتف بالعؼقبة، وم

 شقاصقـ اإلكس والجـ.

: أن بعض الـاس  «ذيؾ صبؼات األصحاب»يف  وذكر الحافظ ابـ رجب 
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رأى الحافظ أبا مقسك طبد اهلل ابـ الحافظ طبد الغـل الؿؼدسل العؾؿ الؿشفقر يف 

، فؼال لف: أوصقؽ بالدطاء الؿـام، وكان الرائل مـ أصحاب الحافظ، فسللف الرائل

الذي حػظتؽ إياه8 فاحػظف. فؼال لف : ما بؼقت أحػظف. فؼال لف : هق مؽتقب يف 

الؾفؿ أكت ربل ال إلف إال »القرقة التل كتبتفا لؽ8 فؿا كػعـل اهلل إٓ بف، وكان الدطاء : 

 الحديث اكتفك. «خؾؼتـل وأكا طبدك ... ، أكت

والؿستحب يف الدطاء أن يبدأ الداطل بالثـاء طؾك اهلل بقـ يدي حاجتف، ثؿ يسلل 

دطقة أخل ذي الـقن ما دطا »: ملسو هيلع هللا ىلصحاجتف8 كؿا يف دطاء ذي الـقن الذي قال فقف الـبل 

ج اهلل كربف: ال إلف إال أكت سبحاكؽ: إين كـُت مـ الظال  .(44)«ؿقـبفا مؽروب إال فرَّ

دطقة أخل ذي الـقن: إذا دطا وهق يف بطـ الحقت: ال إلف إال »ويف الرتمذي: 

أكت، سبحاكؽ: إين كـت مـ الظالؿقـ: فنكف لؿ يدع بفا مسؾؿ يف شلء قط: إال 

 .(45)«استجاب اهلل لف

 :ملسو هيلع هللا ىلصوهؽذا طامة أدطقة الـبل 

إلف إال اهلل رب  ال إلف إال اهلل ، العؾل العظقؿ الحؾقؿ، ال»كؿا يف دطاء الؽرب: 

                                                           

( ويف إسـاده اختالف ٓ يضر كؿا بقَّـف الرتمذي، وصححف 1303حديث صحقح: رواه الرتمذي ) (22)

 الشقخ إلباين.

 هق كػسف الحديث السابؼ  (23)
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العرش العظقؿ، ال إلف إال اهلل رب السؿاوات ورب األرض ورب العرش 

 .(46)«الؽريؿ

سؿع رجاًل يدطق، وهق  ملسو هيلع هللا ىلص8 أن رسقل اهلل «صحقح ابـ حبان»و « الســ»ويف  

يؼقل: الؾفؿ إين أسللؽ بلين أشفد أكؽ أكت اهلل، ٓ إلف إٓ أكت، إحد، الصؿد، 

والذي كػسل بقده: »: ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يؽـ لف كػًقا أحد. فؼال الـبل الذي لؿ يؾد ولؿ يقلد و

 .(47)«لؼد سلل اهلل باسؿف األطظؿ، الذي إذا دطل بف أجاب، وإذا سئؾ بف أططك

 :«الـسائل»و  «ســ أبل داود»ويف 

جالًسا، ورجؾ يصؾل، ثؿ دطا:  ملسو هيلع هللا ىلص8 أكف كان مع رسقل اهلل طـ أكس 

أكت، الؿـان بديع السؿاوات وإرض، يا  الؾفؿ إين أسللؽ بلن لؽ الحؿد، ٓ إلف إٓ

لؼد دطا اهلل باسؿف العظقؿ، »: ملسو هيلع هللا ىلصذا الجالل واإلكرام8 يا حل8 يا قققم8 فؼال الـبل 

 . (48)«الذي إذا ُدطل بف أجاب، وإذا ُسئؾ بف أططك

أن الدطاء يستجاب إذا تؼدمف ثـاء وذكر، والثـاء طؾقف سبحاكف أكجع ما  ملسو هيلع هللا ىلصفلخرب 

8 فال جرم أنَّ الدطاء الذي يتؼدمف الذكر والثـاء أفضؾ وأقرب صؾب بف العبد حقائجف

إلك اإلجابة مـ الدطاء الؿجرد، وٓسقؿا إذا كان بؿثؾ هذه الجؿؾ الجامعة 

 والؽؾؿات الؿتضؿـة لتقحقد ربقبقتف.

                                                           

 (.1510« )وصحقح مسؾؿ »(، 1423« )صحقح البخارى» (24)

ان ( وابـ حب1635( وابـ ماجف )1253( والرتمذى )2271حديث صحقح: رواه أبق داود ) (25)

 ( وصححف الشقخ إلباين.672،671)

 كػسف الحديث السابؼ  (26)
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ـتف، وافتؼاره، واطرتافف وقد اكضاف إلك ذلؽ إخباره بعبقديتف، وحالف، ومسؽ

بالـعؿ الؿتقاصؾة، وذكقبف الؿرتاسؾة، وأكف ٓ يغػر زلتف وٓ يؼقؾ طثرتف إٓ هق 

 .(49)سبحاكف

                                                           

 ( بعض آداب الداطل ومـفا إخػاء الدطاء.7-1/4« )بدائع الػقائد»يف  ذكر ابـ الؼقؿ  (27)

 : ويف إخػاء الدطاء فقائد طديدة: فؼال 

كالذي قال أن اهلل أحدها: أكف أطظؿ إيؿاًكا ٕن صاحبف يعؾؿ أن اهلل تعالك يسؿع دطاءه الخػل ولقس 

 يسؿع إن جفركا وٓ يسؿع إن أخػقـا. 

ثاكقفا: أكف أطظؿ يف إدب والتعظقؿ، ولفذا ٓ تخاصب الؿؾقك، وٓ تسلل برفع إصقات، وإكؿا  

تخػض طـدهؿ إصقات، ويخػ طـدهؿ الؽالم بؿؼدار ما يسؿعقكف، ومـ رفع وصقتف لديفؿ مؼتقه، وهلل 

 ؿع الدطاء الخػل، فال يؾقؼ بإدب بقـ يديف إٓ خػض الصقت بف.الؿثؾ إطؾك، فنذا كان يس

ثالثفا: أكف أبؾغ يف التضرع والخشقع الذي هق روح الدطاء، ولبف ومؼصقده، فنن الخاشع الذلقؾ الضارع 

إكؿا يسلل مسللة مسؽقـ ذلقؾ، قد اكؽسر قؾبف، وذلت جقارحف وخشع صقتف، حتك إكف لقؽاد تبؾغ بف ذلتف 

كسره وضراطتف إلك أن يـؽسر لساكف، فال يطاولف بالـطؼ، فؼؾبف سائؾ صالب مبتفؾ، ولساكف لشدة ومسؽـتف و

 ذلف وضراطتف ومسؽـتف ساكت، وهذه الحالة ٓ يتلتك معفا رفع الصقت بالدطاء أصاًل. 

 رابعفا: أكف أبؾغ يف إخالص . 

ن رفع الصقت يػرقف ويشتتف، فؽؾؿا خامسفا: أكف أبؾغ يف جؿعف الؼؾب طؾك اهلل تعالك يف الدطاء، فن 

 خػض صقتف كان أبؾغ يف صؿده، وتجريد هؿتف، وقصده لؾؿدطق سبحاكف وتعالك.

ا أكف دال طؾك قرب صاحبف مـ اهلل، وأكف ٓقرتابف مـف وشدة  سادسفا: وهق مـ الـؽت السرية البديعة جدًّ

 ٓ مسللة كداء البعقد لؾبعقد. حضقره يسللف مسللة أقرب شلء إلقف، فقسللة مسللة مـاجاة لؾؼريب،

سابعفا: أكف أدطك إلك دوام الطؾب والسمال فنن الؾسان ٓ يؿؾ والجقارح ٓ تتعب بخالف ما إذا رفع 

صقتف فنكف قد يؽؾ لساكف وتضعػ بعض ققاه وهذا كظقر مـ يؼرأ ويؽرر رافًعا صقتف فنكف ٓ يطقل لف ذلؽ 

 بخالف مـ يخػض صقتف.

أخػك دطاءه لؿ  طاء أبعد لف مـ الؼقاصع والؿشقشات والؿضعػات فنن الداطل إذاثامـفا: أن إخػاء الد

يدر بف أحد فال يحصؾ هـاك تشقيش وٓ غقره وإذا جفر بف تػطـت لف إرواح الشريرة والباصقلقة والخبقثة 

هؿتف مـ الجـ وإكس فشقشت طؾقف وٓ بد وماكعتف وطارضتف ولق لؿ يؽـ إٓ أن تعؾؼفا بف يػرق طؾقف 

 فقضعػ أثر الدطاء لؽػك ومـ لف تجربة يعرف هذا فنذا أسر الدطاء وأخػاه أمـ هذه الؿػسدة. 

= 
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فؼد تقسؾ إلك معبقده وإلفف وخالؼف بصػات كؿالف وإحساكف وفضؾف وامتـاكف، 

ح بشدة فاقتف وحاجتف وضرورتف وفؼره، وتؾطُّخف بؿعصقة َمـ هق خالؼف ورازقف  وصرَّ

وحافظف ومعقـف8 فاجتؿع الؿؼتضل مـ السائؾ، والؿؼتضل مـ الؿسئقل يف الدطاء8 

ك بـ  8 ٕكف ألطػ مققًعا، «سقد االستغػار»فؽان أجدر باإلجابة، وأحرى بلن ُيَسؿَّ

 وأتؿ معرفة وطبقدية.

وأكت ترى يف الشاهد ـ وهلل الؿثؾ إطؾك. أن الرجؾ إذا تقسؾ إلك مـ يريد 

ه ، وذكر حاجتف وفؼره ومسؽـتف8 كان أططػ لؼؾب الؿسئقل، معروفف بؽرمف وجقد

 وأقرب إلك قضاء حاجتف مـف.

كبان، وفضؾؽ كالشؿس ٓ ُيـَْؽُر يف  فنذا قال لف: أكت جقدك قد سارت بف الرُّ

العقان، ومعروفؽ قد طؿ البؾدان، وقد بؾغت بل الحاجة والضرورة مبؾًغا ٓ صرب 

يف قضاء حاجتف مـ أن يؼقل لف ابتداًء: أططـل معف..... وكحق ذلؽ8 كان ذلؽ أبؾغ 

 كذا وكذا!

  =                                                           

تاسعفا: إن أطظؿ الـعؿ اإلقبال طؾك اهلل والتعبد لف وآكؼطاع إلقف والتبتؾ إلقف ولؽؾ كعؿة حاسد طؾك  

ـ متعؾؼة هبا ولقس قدرها دقت أو جؾت وٓ كعؿة أطظؿ مـ هذه الـعؿة فلكػس الحاسديـ الؿـؼطعق

 لؾؿحسقد أسؾؿ مـ إخػاء كعؿتف طـ الحاسد وأن ٓ يؼصد إضفارها لف. 

وإذا كان الدطاء الؿلمقر بنخػائف يتضؿـ دطاء الطؾب والثـاء والؿحبة واإلقبال طؾك اهلل ففق مـ أطظؿ 

 الؽـقز التل هل أحؼ باإلخػاء والسرت طـ أطقـ الحاسديـ وهذه فائدةشريػة كافعة.

ا: أن الدطاء هق ذكر لؾؿدطق سبحاكف متضؿـ لؾطؾب مـف والثـاء طؾقف بلسؿائف وأوصافف ففق ذكر طاشره

فسؿك الحؿد « أفضؾ الدطاء الحؿد هلل: » ملسو هيلع هللا ىلصوزيادة كؿا أن الذكر سؿل دطاء لتضؿـف الطؾب كؿا قال الـبل 

لؾؿحبقب فالحامد هلل دطاء وهق ثـاء محض ٕن الحؿد يتضؿـ الحب والثـاء والحب أطؾك أكقاع الطؾب 

صالب لؿحبقبف ففق أحؼ أن يسؿك داطقا مـ السائؾ الطالب مـ ربف حاجة ما فتلمؾ هذا الؿقضع وٓ تحتاج 

 إلك ما ققؾ ان الذاكر متعرض لؾـقال وإن لؿ يؽـ مصرحا بالسمال ففق داع بؿا تضؿـف ثـاؤه مـ التعرض.
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ـا آدم  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿:  فنذا طرفت هذا8 فتلمؾ ققل أبق

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿:  وققل مقسك  ﴾پ ڀ ڀ ڀ

 وققل ذي الـقن الؿتؼدم. ﴾ژ

قال: يا رسقل اهلل طؾؿـل دطاًء  8 أن أبا بؽر الصديؼ (50)«الصحقحقـ»ويف 

قؾ: الؾفؿ إين ضؾؿُت كػسل ضؾًؿا كبقًرا، وإكف ال يغػر ». فؼال: أدطق بف يف صاليت

ويف  «الذكقب إال أكت: فاغػر لل مغػرة مـ طـدك وارحؿـل: إكؽ أكت الغػقر الرحقؿ

 .«ضؾًؿا كثقًرا»لػظ: 

لف، والتقسؾ إلك فجؿع يف هذا الدطاء الشريػ العظقؿ الؼدر بقـ آطرتاف بحا

ربف بػضؾف وجقده، وأكف الؿـػرد بغػران الذكقب8 ففق كدطاء سقد آستغػار8 فنكف 

8 أي: «أبقء»جؿع فقف بقـ مشاهدة الؿـة، ومطالعة طقب الـػس والعؿؾ8 حقث قال: 

8 ففذه مشاهدة الِؿـَّة، 
َّ

ففذه مطالعة طقب : «وأبقء بذكبل»أطرتف لؽ بـعؿتؽ طؾل

الؿغػرة مـ ذكقبف واإلقالة مـ طققبف وحقبف8 فؿا أحراُه   سبحاكفالـػس، ثؿ سلل اهلل

بنجابة دطاه! وما أوٓه بؼبقل مقٓه إياه ومغػرة ذكقبف وخطاياه! حقث إكف استؼالف 

مؿا اجتـاه، واستغػره مؿا ارتؽبف وأتاه8 فنكف سبحاكف وتعالك قد ابتاله بالشفقة 

َيْػُتُر طـف8 ففق يدخؾ طؾقف مـ إبقاب  والغضب والغػؾة، وابتاله بعدوه إبؾقس8 ٓ

التل هل مـ كػسف وصبعف، فتؿقؾ كػُسف معف8 ٕكف يدخؾ طؾقفا بؿا تحب، فاتػؼ هق 

وكػسف وهقاه، ثالثة طؾك العبد ُمَسؾَّطقن آمرون، فقبعثقن الجقارح يف قضاء وصِرِهؿ، 

                                                           

 (.1503« )صحقح مسؾؿ»(، و612« )صحقح البخارى » (30)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





40 

 

ْٓكبَِعاث8 ففذا شلن هذه  الثالثة، ولفا رابع، والجقارح آلة مـؼادة8 فال يؿؽـفا إٓ ا

 وهل: الدكقا.

 : ومـ هذا ما كُسب لإلمام الشافعل 

 إنِّييييييييييييييييييع  يرمييييييييييييييييييي ي  ميييييييييييييييييي            ي  ييييييييييييييييييع
 
 
 
 

  ال بيييييييييييييت تييييييييييييي   ييييييييييييي   ل يييييييييييييا  ييييييييييييي  ي  
 
 

 إ ريييييييييييييف ي ليييييييييييي نيا ين  ييييييييييييع ي ل يييييييييييي  
 
 

  يييييييي  ن يييييييي  لييييييييع  يييييييي   يييييييي    ن ييييييييي    
 
 

 : ويـسب مـ ذلؽ أيًضا لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

   ييييييييييييييييييعإنييييييييييييييييييع  رييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييي        ي

 

  ال بييييييييييييت  يييييييييييي   يييييييييييي   ل ييييييييييييا إ يييييييييييي    

 

 إ ريييييييييييييف ي ليييييييييييي نيا ين  ييييييييييييع ي ل يييييييييييي  

 

  يييييييي  ن يييييييي     يييييييي  لر يييييييي ي    ييييييييا    

 

 ولؾػؼقر مـ ذلؽ يف ذلؽ:

 إنييييييييييييييييييع  رييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييي        ي  ييييييييييييييييييع
 

  ال بيييييييييييييت  ييييييييييييي   ييييييييييييي   ل يييييييييييييا ني يييييييييييييا  
 إ ريييييييييييييف ي ليييييييييييي نيا ين  ييييييييييييع ي ل يييييييييييي   

 
  يييييييييييييت لر رييييييييييييي   ييييييييييييي   يييييييييييييي     ييييييييييييي    

  يييييييييييا  ط تيييييييييييا ر ع  ر  ييييييييييي  ي    يييييييييييع 
 

 ن ع  حرييييييييييييييييييا   ييييييييييييييييييا ن ييييييييييييييييييا   يييييييييييييييييي  
 ن  يييييييييع  لريييييييييع  ب يييييييييع  ل ييييييييي ا       يييييييييا 

 
 ي ييييييييييييييييا  ل يييييييييييييييي   ي    ييييييييييييييييا ي ل ييييييييييييييييا  

  ييييييا  ييييييا    ل ر يييييي    يييييي  لييييييع  ا   ييييييا 
 

 (51) ييييييييييي   ييييييييييي  ا  يييييييييييا  ط  يييييييييييا  يييييييييييرا  
 

ولؿا ابتؾك سبحاكف طبده بؿا ابتاله8 أطاكف بجـد آخر، وأمده بؿدد آخر، يؼاوم بف 

                                                           

لقس مـ أسؿاء اهلل الحسـك، فؾؿ يثبت يف الؽتاب وٓ السـة، ويغـل طـف ما رواه أبق «: الستار» (32)

طظقؿ، »طؾك وزن « ستقر»وهق حديث صحقح، وققلف: « إن اهلل حقل َستِقر( »1275« )ســف»داود يف 

 « .ورحقؿ، وكريؿ
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ه بف مؿا يريد هالكف: فلرسؾ إلقف رسقلف وأكزل طؾقف كتابف وأيده بؿؾؽ كريؿ ما ابتال

يؼاتؾ طدوه الشقطان8 فنذا أمره الشقطان بلمره8 أمره الؿؾؽ بلمر ربف، وبقـ لف يف 

صاطة العدو مـ الفالك8 ففذا ُيؾؿ بف مرة، وهذا َيُؾؿُّ بف مرة، والؿـصقر مـ كصره اهلل 

 تعالك.

ف إمارة كػًسا مطؿئـة، وجعؾ لف مؼابؾة الفقى الحامؾ لف وجعؾ لف مؼابؾة كػس

طؾك صاطة الشقطان والـػس إمارة كقًرا وبصقرًة وطؼال يرده طـ الذهاب مع 

الفقى، فنذا فرط مـف زلة8 استدرك ذلؽ بالتقبة وآستغػار، والرجقع مـ الػرار، 

ؾ، واهلل   الؿقفؼ.واهلل تعالك يؼبؾ مـ أقبؾ، ويتقب طؾك مـ تاب وتـصَّ

 وهذا أول الشروع يف الؿؼصقد، وهلل الحؿد والؿـة:

: تؼدم قريبًا أن السقد يطؾؼ طؾك الػاضؾ8 أي: «سقد االستغػار: »ملسو هيلع هللا ىلصققلف   

 ران الذكقب.أطظؿ صقغ آستغػار، وأفضؾفا، وأجؿعفا لؾؿعاين الؿقجبة لغػ

ففذه السقادة باطتبار ما َجَؿَعتُْف مـ الؿعاين التل أشركا إلك بعضفا آكًػا، ومـ 

وكحق ذلؽ ما يف هذا الدطاء  «أستغػر اهلل»و  «الؾفؿ اغػر لل»الؿعؾقم أكف ٓ يقجد يف 

مـ تؼديؿ آطرتاف بالربقبقة وتقحقدها واإللفقة، والخؾؼ والعبقدية، والتؿسؽ 

د طؾك حسب آستطاطة، وآطرتاف بالـعؿ، واإلقرار بالذكقب بالعفد والقط

 والؾؿؿ، ثؿ صؾُب الؿغػرة. 

وآستغػار: استػعال، والسقـ فقف لؾطؾب8 أي: صؾب الؿغػرة8 يعـل: سقد 
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 ِصقغ صؾب الؿغػرة.

ار»ومـ أسؿائف سبحاكف وتعالك:  ، وهؿا مـ َأْبـقة الؿبالغة، «الغػقر»و« الغػَّ

 لذكقب طباده وطققهبؿ، الؿتجاوز طـ خطاياهؿ وذكقهبؿ. ومعـاهؿا: الساتر

وأصؾ الغػر: التغطقة، يؼال: غػر اهلل لؽ يغػر غػًرا، وغػراكًا، ومغػرًة، 

 والؿغػرة: إلباس اهلل سبحاكف وتعالك العػق لؾؿذكبقـ مـ طباده.

8 أي: الداطل وصالب الؿغػرة واإلقالة «أن يؼقل»ققلف كؿا يف بعض الـسخ:   

 لذكقب8 أي: أفضؾ صقغ آستغػار: ققلف...... إلخ.مـ ا

 تركقب كؾؿة الؾفؿ ومعـاها:

« الؾفؿ»إلخ: ٓ خالف طـد البصريقـ أن لػظة  «الؾفؿ....»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف   

معـاها: يا اهلل، ولفذا ٓ تستعؿؾ إٓ يف الطؾب، فال يؼال: الؾفؿ غػقر رحقؿ، بؾ 

 يؼال: اغػر لل وارحؿـل.

: زيدت لؿقؿ الؿشددة مـ آخر آسؿ: فؼال سقبقيف واختؾػ الـحاة يف ا

ِطقًضا مـ حرف الـداء، ولذا ٓ يجقز طـدالبصريقـ الجؿع بقـفؿا يف اختقار الؽالم، 

 :«ألػقَّتف»يف  فال يؼال: يا الؾفؿ، قال البدر بـ مالؽ 

 ي أل ثييييييييييييييييييييييي   لر ييييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييييالر          
 

 ي يييييييييي   ييييييييييا  لر يييييييييي   ييييييييييع  يييييييييي    
 
 

ثر يف كداء اسؿ اهلل تعالك أن يحذف حرف الـداء، : إك قال إشؿقين 

ويؼال: الؾفؿ8 بتعقيض الؿقؿ الؿشددة طـ حرف الـداء، وشذ الجؿع بقـ الؿقؿ 

 وحرف الـداء يف الشعر، وذكر ققل الشاطر: إكِّل إذا ما حدٌث....إلخ.

جالء األففام يف فضؾ الصالة »يف كتابف  وقال اإلمام الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ 
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 :«طؾك خقر األكام والسالم

ويسؿك ما كان مـ هذا الضرب ِطقًضا8 إذ هق يف غقر محؾ الؿحذوف8 فنن كان 

8 كإلػ يف قام وباع8 فنهنا بدل طـ القاو والقاء. ًٓ  يف محؾف8 يسؿك بد

 : قال ابـ الؼقؿ 

وٓ يجقز طـد سقبقيف أن يقصػ هذا آسؿ أيًضا، فال يؼال: الؾفؿ الرحقؿ 

ضؿة آسؿ الؿـادى الؿػرد، « الفاء»ُل مـف، والضؿة التل طؾك ارحؿـل، وٓ ُيبدَ 

 وفتح الؿقؿ لسؽقهنا وسؽقن الؿقؿ التل قبؾفا.

: وهذا مـ خصائص هذا آسؿ، كؿا اختص بالتاء يف  قال ابـ الؼقؿ 

الؼسؿ، ويدخؾ حرف الـداء طؾقف مع ٓم التعريػ، وبؼطع هؿزة وْصؾِِف يف الـداء، 

ا غقر مسبققة بحرف إصباق، هذا مؾخص مذهب الخؾقؾ وتػخقؿ ٓمف وجقبً 

 وسقبقيف.

ـَّا بخقر8 أي:   وققؾ: الؿقؿ ِطقض طـ جؿؾة محذوفة، والتؼدير: يا اهلل! أمِّ

اقصدكا، ثؿ ُحذف الجار والؿجرور، وُحِذَف الؿػعقل، فبؼل يف التؼدير: يا اهلل أم، 

ألسـتفؿ، فبؼل: يا الؾفؿ،  ثؿ حذفـا الفؿزة لؽثرة دوران هذا آسؿ يف الدطاء طؾك

 وهذا ققل الػراء.

بؼقة جؿؾة محذوفة، وهل: « الؾفؿ»قال إشؿقين: مذهب الؽقفققـ أن الؿقؿ يف 

ـا بخقر، ولقس طقًضا طـ حرف الـداء8 فؾذلؽ أجازوا الجؿع بقـفؿا يف آختقار.  أمِّ

ز دخقل ياء طؾقف، قال اإلمام ابـ الؼقؿ  ويحتج : وصاحب هذا الؼقل ُيَجقِّ

 بؼقل الشاطر:
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 ن ييييييييييييييي ل  يييييييييييييييا  لر ييييييييييييييي   يييييييييييييييا  لر  يييييييييييييييا
 

يييييييييييييييييييييير   ا    ي  ي   تري ييييييييييييييييييييييا  ييييييييييييييييييييييي  ا  ي  
 وبالبقت الؿتؼدم وغقره. 

 وردَّ البصريقن هذا بقجقه:

 : أن هذه التؼادير ٓ دلقؾ طؾقفا، وٓ يؼتضقفا الؼقاس8 فال يصار إلقفا.أحدها

 : أن إصؾ طدم الحذف.الثاين

دطق بالشر طؾك كػسف وطؾك غقره8 فال يصح هذا : أن الداطل هبذا قد يالثالث

 التؼدير فقف.

يف فصقح الؽالم، وأكف مـ الجائز أن « الؾفؿ»و« يا»وٕن العرب لؿ تجؿع بقـ 

ـَّا بخقر، ولق كان التؼدير كؿا ذكره الؽقفققن8 لؿ يجز الجؿع  يؼقل اإلكسان: الؾفؿ أمِّ

طر ذلؽ ببالف، وإكؿا غايتف بقـ العقض والؿعقض، وٕن الداطل هبذا آسؿ ٓ يخ

 مجردة إلك الؿطؾقب بعد ذكر آسؿ.

وأيًضا8 لق كان التؼدير كؿا زطؿقا8 لؽان الؾفؿ جؿؾة تامة يحسـ السؽقت 

 طؾقفا ٓشتؿالفا طؾك آسؿ الؿـادى وفِْعؾ الطؾب، وذلؽ باصؾ.

صؾ يف وأيًضا، لق كان إمر كؿا ذكروا8 لؽان ُيْؽَتُب فِْعُؾ إمر وحده، ولؿ يق

آسؿ الؿـادى، كؿا يؼال: يااهلل قِْف، ويا زيد ِطْف، ويا طؿرو فِْف8 ٕن الػعؾ ٓ يقصؾ 

 بآسؿ الذي قبؾف، فقجعالن يف الخط كؾؿة واحدة.

وأيًضا8 فنكف يسقغ استعؿال هذا الؾػظ يف مقضع ٓ يؽقن بعده دطاء8 كؼقلف: 

ؽ الؿستغاث، وطؾقؽ الؾفؿ لؽ الحؿد، وإلقؽ الؿشتؽك، وأكت الؿستعان، وب»
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 (53)«الؾفؿ إين أصبحت أشفدك»، وققلف: (52)«التؽالن، وال حقل وال ققة إال باهلل

أذكار ركقطف وسجقده ويف  يفإلخ ، وققل كبقـا « الؾفؿ مالؽ الُؿْؾؽ»إلخ، وققلف: 

. وققؾ: زيدت الؿقؿ لؾتعظقؿ  (54)«سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك»استػتاح صالتف : 

 يف آبـ.« ابـؿ»لشديد الزرقة، و« زرقؿ»: والتػخقؿ8 كزيادهتا يف

: وهذا الؼقل صحقح، لؽـف يحتاج إلك تتؿة، وقائؾف لَحَظ  قال ابـ الؼقؿ 

معـك صحقًحا ٓبد طـ بقاكف، وهق أن الؿقؿ تدل طؾك الجؿع وتؼتضقف، ومخرجفا 

بة بقـ الؾػظ والؿعـك8 كؿا هق يؼتضل ذلؽ، وهذا مطرد طؾك أصؾ مـ أثبت الؿـاس

، وذكره طـ «الخصائص»مذهب أساصقـ العربقة، وطؼد لف أبق الػتح ابـ ِجـِّل باًبا يف 

سقبقيف، واستدل بلكقاع8 مـفا: تـاسب الؾػظ والؿعـك، ثؿ قال: ولؼد مؽثُت بُرَهًة َيرُد 

 الؾػظ ٓ أطؾؿ مقضقطف، فآخذ معـاه مـ ققة لػظف ومـاسبة تؾؽ ال
َّ

حروف طؾل

 لذلؽ الؿعـك، ثؿ أكشػف، فلجده كؿا ففؿتُُف أو قريبًا مـف.

 :قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

 -صقب اهلل ثراه  يعـل: شقخف اإلمام ابـ تقؿقة  -فحؽقت لشقخ اإلسالم 

فؼال: وأكا كثقًرا ما يجري لل ذلؽ، ثؿ ذكر لل فصاًل طظقؿ الـػع يف التـاسب بقـ 

                                                           

 ( 20/264« )مجؿع الزوائد»حديث ضعقػ: رواه الطرباين كؿا يف  (31)

 (.1302( والرتمذي )3047حديث ضعقػ: رواه أبق داود ) (31)

 (.121( والرتمذي )553حديث صحقح: رواه أبق داود ) (32)
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الحركات لؿعـك الؾػظ، وأهنؿ يف الغالب يجعؾقن الضؿة  الؾػظ والؿعـك، ومـاسبة

التل هل أققى الحركات لؾؿعـك إققى، والػتحة الخػقػة لؾؿعـك الخػقػ، 

: إذا صؾب، وأرض طزيزة: صؾبة،  والؽسر الؿتقسط لؾؿتقسط، فقؼقلقن: طز يَعزُّ

لشلء صؾبًا ويؼقلقن:طز يِعزُّ بالؽسر: إذا امتـع، والؿؿتـع فقق الصؾب8 فؼد يؽقن ا

ه: إذا غؾبف8 قال تعالك يف قصة داود  وٓ يؿتـع طؾك كاسره، ثؿ يؼقلقن: طزه يُعزُّ

، والغؾبة أققى مـ آمتـاع8 إذ قد يؽقن الشلء مؿتـًعا ﴾ڻ ۀ ۀ﴿: 

يف أصؾف متحصـًا طـ طدوه، وٓ يغؾب غقره8 فالغالب أققى مـ الؿؿتـع والؿتقسط 

ا.بقـ الؿرتبتقـ، فلططقه الحركة ال  قسطك.... إلك ما ٓ يحصك طدًّ

، يجؿع الـاصؼ بف شػتقف، فقضعتف العرب َطَؾًؿا 
ٌّ

والحاصؾ أن الؿقؿ حرف شػفل

طؾك الجؿع، فؼالقا لؾقاحد: ُهق فنذا جاوزوه إلك الجؿع8 قالقا: أكتؿ، وكذا: ُهَق 

 وُهْؿ، وضربت وضربتؿ، وإياه وإياهؿ، وكظائر ذلؽ.

ف بؿع ق مـ وتلمؾ: َلؿَّ الشلء يؾؿُّ ـك: جؿعف، ومـف: َلؿَّ اهلل شعثف8 أي: جؿع ما تػرَّ

أمقره، ومـف: دار لؿقمة8 أي: تؾؿ الـاس وتجؿعفؿ، ومـف: بدر التؿام: إذا كؿؾ، 

والتقءم لؾقلديـ الؿجتؿعقـ يف بطـ، ومـف: إم، وُأمُّ الشلء أصؾف الذي تػرع مـف8 

أم الؼرآن، والؾقح الؿحػقظ: ففق الجامع لف، وبف سؿقت مؽة: أم الؼرى، والػاتحة: 

ُامُّ الشلء أصؾف، وأم مثقاك: صاحبة مـزلؽ8 يعـل: التل  «الصحاح»أم الؽتاب، ويف 

تلوي إلقفا وتجتؿع معفا، وأم الدماغ: الجؾدة التل تجؿع الدماغ، ويؼال لفا: أم 

ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿الرأس، وإمة: الجؿاطة الؿتساوية يف الخؾؼة والزمان8 قال تعالك: 

لقال أن »، ويف الحديث الؿرفقع: ﴾چ چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ
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 .(55)«الؽالب أمة مـ األمؿ، ألمرت بؼتؾفا

فنذا طؾؿ هذا مـ شلن الؿقؿ8 ُفِفؿ ُلحققفا يف آخر هذا آسؿ الذي ُيسلل اهلل 

سبحاكف بف يف كؾ حاجة وكؾ حال8 إيذاكًا بجؿع أسؿائف وصػاتف8 فالسائؾ إذا قال: 

أدطق اهلل الذي لف إسؿاء الحسـك والصػات العؾقا  الؾفؿ إين أسللؽ. كلكف قال:

 بلسؿائف كؾفا.

 مجؿع الدطاء. وقال أبق رجاء العطاردي « الؾفؿ: » ولفذا قال الحسـ 

: فقفا تسعة وتسعقن اسًؿا مـ أسؿائف. وقال الـضر بـ «الؾفؿ»: إن الؿقؿ يف ققلف: 

 : مـ قال: الؾفؿ8 فؼد دطا اهلل بجؿقع أسؿائف. شؿقؾ 

ف صائػة هذا الؼقل بلن الؿقؿ هـا بؿـزلة القاو، والدالة طؾك الجؿع مـ  وقد وجَّ

مخرجفا8 فؽلن الداطل هبا يؼقل: يا اهلل! الذي اجتؿعت لف إسؿاء الحسـك 

 والصػات العال.

: ولذلؽ ُشددت8 لتؽقن طقًضا طـ طالمتل الجؿع، وهل القاو  قال 

ؼة إولك كػس الؿقؿ دالة طؾك الجؿع8 وكحقه، وطؾك الطري« مسؾؿقن»والـقن يف 

 فال تحتاج إلك هذا.

 وقد طؾؿت أن الؿذهب الؿـصقص ما طؾقف الخؾقؾ وسقبقيف مـ البصريقـ.

وهق كثقر يف « ٓ هؿ إن كـت قبؾت حجتل»8 كؼقلف: «ال»: قد تحذف األول

                                                           

 . (2264( والرتمذى )1623حديث صحقح: رواه أبق داود ) (33)
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 الشعر8 كؼقلف:

 ال  يييييييييييي  ليييييييييييي ال ننيييييييييييي   ييييييييييييا   ريييييييييييي   ا
 
 
 

 يال   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ا يال  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري ا 
 
 

 طؾك ثالثة أكحاء: « الؾفؿ»: تستعؿؾ «الـفاية»: قال يف الثاين

 : الـداء الؿحض.أحدها

: أن يذكره الؿجقب تؿؽقـًا لؾجقاب يف كػس السامع8 كلن يؼقل لؽ ثاكقفا

 الؼائؾ: أزيد قائؿ؟ فتؼقل: الؾفؿ كعؿ، أو: الؾفؿ ٓ.

كحق ققلف: أكا أزورك، : أن تستعؿؾ دلقاًل طؾك الـدرة وقؾة وققع الؿذكقر8 ثالثفا

 الؾفؿ إذا لؿ تدطـل. أٓ ترى أن وققع الزيارة مؼروكًا بعدم الدطاء قؾقؾ. اكتفك.

، وهق أطرف الؿعارف بعد اسؿ الجاللة «أكت»  
ٌّ

: ضؿقر خطاب مـػصؾ مبـل

 تعالك وتؼدس.

 : يا اهلل، ٓ غقرك، واْسُتِػقد الحصر مـ تعريػ الطرفقـ.«ربل»

الك، وهق يف إصؾ بؿعـك الرتبقة، وهل تبؾقغ الشلء إلك والرب مـ أسؿائف تع

8 كـؿَّ يـُؿُّ  كؿالف شقئًا فشقئًا، ثؿ ُوِصػ بف لؾؿبالغة، وققؾ: هق مـ َربَّف يُربُّف ففق ربٌّ

ل بف الؿؾؽ8 ٕكف يحػظ ما يؿؾؽف ويربقف، وٓ يطؾؼ طؾك غقره تعالك  ، ثؿ ُسؿِّ ففق َكؿٌّ

 .﴾ڭ ڭ ڭ﴿ إٓ مؼقًدا8 كؼقلف: 

: أصؾ الرب الؿالؽ، ومـف رب العالؿقـ، وققؾ: الؼائؿ «الؿطالع»قال يف 

ألن يُربـل بـق طؿل ـ بضؿ »: بلمقرهؿ والؿصؾح لفؿ، ومـف ققل ابـ طباس 

أي: يؿؾؽـل ويدبر أمري ويصقروا لل أرباًبا: « الراء ـ أحبُّ إللَّ مـ أن يُربـل غقرهؿ

 أي: سادة ومؾقًكا.
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يا اهلل8 ٕن كؾ معبقد سقاه  «إال أكت»: معبقد بحؼ يف القجقد «ال إلف»  

 ، وكؾ إلف غقره جؾ شلكف طاصؾ.(56)باصؾ

ٱ ٻ ٻ ﴿بؿعـك مللقه، وكؾ ُمتََّخٍذ معبقًدا ألِفٌ طـد ُمتَِّخِذهِ: « فِعال»واإللف: 

َح: تحقر، وُسؿل بف والتََّللُّف: التعبد والتـسؽ، والتللقف: التعبقد. وأَلَِف: َكَػرِ  ﴾ٻ ٻ

الؿعبقد بحؼ8 ٕن الخؾؼ تحقروا يف كـف ذاتف سبحاكف وتعالك. وكػ طـان الؾسان 

 طـ الؽالم يف اشتؼاقف واشتؼاق آسؿ الؽريؿ الذي هق الجاللة ألقؼ بإدب.

: إثبات «الؾفؿ أكت ربل ال إلف أكت»يف ققلف طؾقف الصالة والسالم: تـبقـف: 

8 أي: ٓ غقرك8 فؾقس «الؾفؿ أكت ربل»اإللفقة8 ٕن ققلف:  لتقحقد الربقبقة وتقحقد

إلخ،  «خؾؼتـل......»لل رب وٓ خالؼ سقاك: تقحقد الربقبقة، ولفذا أطؼبف بؼقلف: 

 : تقحقد لإللفقة8 أي: لقس لل معبقد وٓ مللقه إٓ أكت.«ال إلف إال أكت»وققلف: 

                                                           

 كؿا قال لبقد الجاهؾل: (34)

 أٓ كـــــــــؾ شـــــــــلء مـــــــــا خـــــــــال اهلل باصـــــــــؾ

 

ــــــــــــــؾ ــــــــــــــة زائ  وكــــــــــــــؾ كعــــــــــــــقؿ ٓ محال
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، طالًؿا بجؿقع (57)مـ كقكف تعالك حقًّا، مقجقًدا أحدها: الؽالم يف الصػات:

...إلخ ما ورد يف الؽتاب (59)، سؿقًعا، بصقًرا، قادًرا، مريًدا(58)الؿعؾقمات، متؽؾًؿا

 والسـة مـ أسؿائف الحسـك وصػاتف العؾك.

لتزام8 ٕن اإللف الؿعبقد سبحاكف والحديث يدل طؾك ثبقت الصػات بطريؼ آ

ٓ يؽقن إٓ كاماًل حقًّا قادًرا، والؿتعطؾ طـ الصػات الؽؿالقة يف غاية الـؼص8 إذ هق 

 .(60)بالجؿاد ألقؼ، تعالك اهلل وتـزه طـ كؾ كؼص وطقب

                                                           

ويجقز اإلخبار « طبد الؿقجقد»لقس مـ إسؿاء الحسـك، ويخطئ مـ يسؿل ولده « قجقدالؿ» (35)

 طـ اهلل بف8 ٕن اهلل طز وجؾ لف وجقد، وباب اإلخبار طـ اهلل أوسع مـ باب التسؿقة التقققػقة.

 لقس مـ إسؿاء الحسـك، ويجقز اإلخبار طـ اهلل بف8 ٕن باب اإلخبار طـ اهلل أوسع« الؿتؽؾؿ» (36)

 مـ باب التسؿقة التقققػقة.

لقس مـ إسؿاء الحسـك، ويجقز اإلخبار طـ اهلل بف8 ٕن باب اإلخبار طـ اهلل أوسع « الؿريد» (37)

 مـ باب التسؿقة التقققػقة.

هذه الطريؼة التل تحدث طـفا الؿصـػ، هل إحدى دٓٓت إسؿاء والصػات طؾك ذات اهلل  (40)

مثال ذلؽ:  ك طؾك ذاتف وصػاتف تؽقن بالؿطابؼة وبالتضؿـ وبآلتزام.تعالك، فدٓلة أسؿاء اهلل تعال

يدل طؾك ذات اهلل وطؾك صػة الخؾؼ بالؿطابؼة، ويدل طؾك الذات وحدها، وطؾك صػة الخؾؼ « الخالؼ»

وحدها بالتضؿـ، ويدل طؾك صػتل العؾؿ والؼدرة بآلتزام، ولفذا لؿا ذكر اهلل خؾؼ السؿقات وإرض 

 .[21]الطالق:  ﴾جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ مت ىت يت﴿ قال:

 :  قال الشقخ ابـ طثقؿقـ

فؼط، بؾ كؾ لػظ فنكف يدل طؾك الؿعـك بالؿطابؼة والتضؿـ اهلل هذه الؼاطدة يف القاقع ٓ تختص بلسؿاء 

 وآلتزام، وطؾقف فلكقاع الدٓٓت ثالثٌة:

 ـ دٓلة الؿطابؼة. 2

= 
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وهق أن اهلل سبحاكف خالؼ كؾ شلء، وأكف لقس لؾعالؿ  الثاين: تقحقد الربقبقة:

 لصػات وإفعال.صاكعان متؽافئان يف ا

ففذا التقحقد حؼ ٓ ريب فقف، وهق الغاية طـد كثقر مـ أهؾ الـظر والؽالم، 

 .(61)وصائػة مـ الصقفقة

  =                                                           

 ـ دٓلة التضؿـ. 1

 ـ دٓلة آلتزام. 1

أما دٓلة الؿطابؼة: ففل أن يدل الؾػظ طؾك جؿقع أجزاء معـاه وأفراده. وأما دٓلة التضؿـ8 فؿعـاها: 

 دٓلة الؾػظ طؾك جزء معـاه. وأما دٓلة آلتزام8 فؿعـاها: دٓلة الؾػظ طؾك ٓزم خارج. 

صاراهتا وكؾ شلء فقفا تدل طؾك كؾ السقارة: هقؽؾفا وماكقـاهتا وأكابقبفا وإ «السقارة»مثال ذلؽ: كؾؿة 

ـ، وتدل طؾك البطارية فؼط بالتضؿـ، وتدل طؾك صاكعفا  بالؿطابؼة، وتدل طؾك اإلصارات فؼط بالتضؿُّ

 بآلتزام8 ٕن لفا صاكًعا، وهل لؿ تصـع كػسفا.

تدل طؾك كؾ الدار دٓلة مطابؼٍة، وتدل طؾك الحجرة أو الحؿام أو الؿسرتاح  «الدار»مثال آخر: كؾؿة 

، وتدل طؾك باكقفا دٓلة التزام. دٓلة ـٍ  تضؿ

ويدل طؾك صػة الخؾؼ، ودٓلتف طؾك اهلل يدل طؾك ذاٍت وصػٍة، ففق يدل طؾك ذات  «الخالؼ»واسؿ 

هذيـ الؿعـققـ بالؿطابؼة، فدٓلتف طؾك ذات الخالؼ بالؿطابؼة، ودٓلتف طؾك الخؾؼ وحده بالتضؿـ، 

ان ذلؽ أن كؼقل: الخالؼ ٓ يؿؽـ أن يخؾؼ إٓ وهق يعؾؿ كقػ ودٓلتف طؾك العؾؿ والؼدرة بآلتزام، وبق

سقخؾؼ، والخالؼ ٓ يؿؽـ أن يخؾؼ إٓ وهق قادٌر طؾك أن يخؾؼ، وكحـ كعؾؿ أكف لق أراد أحٌد أن يصـع شقًئا 

تدلُّ طؾك  «صاكع»وهق ٓ يعؾؿ، فنكف ٓ يستطقع، ولق كان يعؾؿ وٓ يريد فنكف كذلؽ ٓ يستطقع، إًذا فؽؾؿة 

فدٓلتفا طؾك ذات الخالؼ وطؾك  «قدرة»وتدل طؾك  «طؾؿ»وتدل طؾك  «صـعٍ »وتدل طؾك  «ذاٍت صاكعةٍ »

دٓلة »ودٓلتفا طؾك الصـع وحده  «دٓلة تضؿـ»ودٓلتفا طؾك ذات الصاكع فؼط  «دٓلة مطابؼة»الصـع 

ىئ ﴿ت وإرض يف ققلف: السؿاوااهلل ولفذا لؿا خؾؼ  «دٓلة التزام»ودٓلتفا طؾك العؾؿ والؼدرة  «تضؿـ

مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج ﴿قال بعد ذلؽ:  ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

ٓ العؾؿ لؿا  ﴾جح مح جخ حخ مخ ٓ الؼدرة لؿا خؾؼ، ولق أي: أن اهلل هق الخالؼ وقد خؾؼ بؼدرة وطؾؿ، فؾق

 خؾؼ.

د يعـل أن أهؾ الؽالم والصقفقة: غاية التقحقد طـدهؿ هق تقحقد الربقبقة، فال يعرفقن تقحق (42)

ًٓ كبقًرا. فرحؿ اهلل أهؾ  يفإسؿاء والصػات وٓ تقحقد اإللفقة، ولذلؽ تجدهؿ ضالقـ  هذيـ الـقطقـ ضال

 السـة وسددهؿ ووفؼفؿ إذ يجؿعقن بقـ أكقاع التقحقد الثالثة طؼقدًة وطؿاًل.

 : وقال الشقخ ابـ طثقؿقـ 

= 
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ـ أطؾك اهلل مـاره، وأبؼك طؾك مؿر  قال شقخ اإلسالم تؼل الديـ ابـ تقؿقة 

: وهذا التقحقد ـ يعـل: تقحقد الربقبقة «شرح طؼقدة األصبفاين»ابف إيام آثاره ـ يف كت

ـ لؿ يذهب إلك كؼقضف صائػة معروفة مـ بـل آدم، ولؿ ُيعرف طـ أحد مـ الطقائػ 

 أكف قال: إن العالؿ لف صاكعان متؿاثالن يف الصػات وإفعال.

والظؾؿة،  قال: فنن الثـقية مـ الؿجقس، والؿاكقية الؼائؾقـ بإصؾقـ: الـقر

، متػؼقن طؾك أن الـقر خقر مـ الظؾؿة، وهق اإللف (62)وأن العالؿ صدر طـفؿا

الؿحؿقد طـدهؿ، وأن الظؾؿة شريرة مذمقمة، وهؿ متـازطقن يف الظؾؿة: هؾ هل 

 قديؿة، أو محدثة؟ فؾؿ يسقوا بقـ ربقـ متؿاثؾقـ، وهؿ كػار ُضالَّل.

  =                                                           

واستباح دمفؿ وأمقالفؿ وأرضفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصتقحقد إلقهقة هق الذي ضؾ فقف الؿشركقن الذيـ قاتؾفؿ الـبل 

 وديارهؿ وسبك كساءهؿ وذريتفؿ، واكثر ما يعالج الرسؾ أققامفؿ طؾك هذا الـقع مـ التقحقد. قال تعالك:

 .[14]سقرة الـحؾ، أية:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿

قبقة فالعبادة ٓ تصح إٓ هلل طز وجؾ، ومـ أخؾ هبذا التقحقد ففق مشرك كافر وإن أقر بتقحقد الرب

وإسؿاء والصػات، فؾق فرض أن رجاًل يؼرأ إقراًرا كاماًل بتقحقد الربقبقة وإسؿاء والصػات ولؽـف 

 يذهب إلك الؼرب فقعبد صاحبف أو يـذر لف قرباًكا يتؼرب بف إلقف فنكف مشرك كافر خالد يف الـار قال اهلل تعالك:

ية: ]سقرة الؿائدة، ٔا ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

51.] 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا كان التقحقد أطظؿ ما أمر اهلل ٕكف إصؾ الذي يـبـل طؾقف الديـ كؾف، ولفذا بدأ بف الـبل 

 الدطقة إلك اهلل، وأمر مـ أرسؾف لؾدطقة أن يبدأ بف.

الثـقية والؿاكقية اطتؼدوا أن الـقر والظالم قديؿان أزلقان، يؼتسؿان الخقر والشر، والـػع والضر،  (41)

صالح والػساد، وكسبقا الخقر والـػع والصالح لؾـقر، والشر والضر والػساد لؾظالم، فجعؾقا لؾعالؿ وال

 إلفقـ اثـقـ يؼتسؿان خؾؼ الؿؼادير وأفعال العباد.
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الـصارى الؼائؾقن بالتثؾقث8 فنهنؿ لؿ يثبتقا لؾعالؿ ثالثة أرباب يـػصؾ قال: وأما 

بعضفؿ طـ بعض، بؾ هؿ متػؼقن طؾك أن صاكع العالؿ واحد، ويؼقلقن :باسؿ 

إب وآبـ وروح الؼدس، إلف واحد، وققلفؿ يف التثؾقث ققل متـاقض يف كػسف، 

ؿ طـ كثقر مـ أصحاهبؿ8 وققلفؿ يف الحؾقل أفسد مـف، ولفذا كاكقا يؽتؿقن ققلف

فنهنؿ إذا ففؿقه8 كػروا طـف بػطرة طؼقلفؿ، وهذا دأب كؾ مضؾ ومؾحد يف كؾ 

شريعة ومؾة بؽتؿ اإللحاد والضالل طـ أكثر أتباطف8 ٕن الؿؼآت الػاسدة يف 

الفقئات قد فطر اهلل طباده طؾك العؾؿ بػسادها بعد التصقر التام، ولفذا ٓ يؽاد أحد 

رب طـ ققلفؿ بؿعـك معؼقل، وٓ يؽاد اثـان مـفؿ يتػؼان طؾك ققل مـ الـصارى يع

، وإقاكقؿ: ُتػسر تارة (63)واحد8 فنهنؿ يؼقلقن: هق واحد بالذات، ثالثة بإقـقم

بالخقاص، وتارة بالصػات، وتارة بإشخاص، ويؼقلقن: إن إقاكقؿ هل: أقـقم 

لـصارى طؾك غاية مـ الػفاهة ، وكالم ا(64)إب، وأقـقم آبـ، وأقـقم روح الؼدس

والبالدة، وهؿ أمة ضالة تائفة، حتك قال بعض الػضالء: إهنؿ طار طؾك بـل آدم، 

وقال آخر: لق اجتؿع طشرة مـ طؾؿاء الـصارى8 ٓفرتققا طـ أحد طشر مذهبًا، 

 والحاصؾ أهنؿ ٓ يؼقلقن: إن خالؼ الخؾؼ ثالثة، بؾ واحد بال ذات، واهلل أطؾؿ.

                                                           

 إقـقم: يعـل إصؾ، وهق لػظ يقكاين أو رومل.  (41)

هقسات العؼقل، ففق وققل الـصارى يف إقاكقؿ وطؼقدة التثؾقت ققل غريب إذ هق كاتج طـ  (42)

بـل آدم حتك اخرتطفا الـصارى، وزطؿقا أهنا  يفمحض اخرتاع وابتداع، وطؼقدة التثؾقث لؿ تؽـ مقجقدة 

سبقؾ الـجاة، ولؿ يـؼؾ طـ طقسك طؾقف السالم أكف دطا إلك التثؾقث أو بّقـف أو غقر ذلؽ، ولفذا فنن التثؾقث 

 ؿستعان. مـ أطجب الؽػر الذي وقع فقف بـق آدم، واهلل ال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





54 

 

والؿؼصقد هـا أكف لقس يف الطقائػ مـ يثبت لؾعالؿ صاكعقـ متؿاثؾقـ، مع أن 

كثقًرا مـ أهؾ الؽالم والـظر والػؾسػة تعبقا يف بقان هذا الؿطؾقب وتؼريره، ومـفؿ 

 ؿع.مـ اطرتف بالعجز طـ تؼرير هذا بالعؼؾ، وزطؿ أكف يتؾؼك مـ الس

والؿشفقر طـ الـُّظار إثباتف بدلقؾ التؿاكع، وهق دلقؾ صحقح يف كػسف، وهق أكف 

لق كان لؾعالؿ صاكعان متؽافئان8 فعـد اختالففؿا، مثؾ أن يريد أحدهؿا تحريؽ 

جسؿ ويريد أخر تسؽقـف، أو يريد إحقاءه ويريد أخر إماتتف8 فنما أن يحصؾ 

مراد واحد مـفؿا، وإول مؿتـع8 ٕكف مرادهؿا أو مراد أحدهؿا أو ٓ يحصؾ 

يستؾزم الجؿع بقـ الضديـ، والثالث مؿتـع ٕكف يستؾزم خؾق الجسؿ طـ الحركة 

والسؽقن، ويستؾزم أيًضا طجز كؾ مـفؿا، والعاجز ٓ يؽقن إلًفا، وٕن الؿاكع مـ 

فعؾ أحدهؿا هق فعؾ أخر8 فؾق امتـع مرادهؿا8 لزم كقن كؾ مـفؿا ماكًعا لمخر 

ومؿـقًطا لمخر، وذلؽ يستؾزم كقن كؾ مـفؿا قادًرا غقر قادر8 ٕن كقكف ماكًعا 

يؼتضل الؼدرة، وكقكف مؿـقًطا يؼتضل العجز، وذلؽ تـاقض، وإذا حصؾ مراد 

 أحدهؿا دون أخر8 كان هذا هق اإللف الؼادر، وأخر طاجز ٓ يصؾح لإللفقة.

ۋ ۅ ﴿ق معـك ققلف تعالك: وكثقر مـ أهؾ الـظر يزطؿقن أن دلقؾ التؿاكع ه

طتؼادهؿ أن تقحقد الربقبقة الذي قرروه هق تقحقد ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې  ٓ8

 اإللفقة الذي بقـف الؼرآن ودطت إلقف الرسؾ، ولقس إمر كذلؽ.

وهذا هق الؿؼصقد إطظؿ، وهق قطب ذلؽ التقحقد،  الثالث تقحقد اإللفقة،

خؾؼ اهلل سبحاكف الخؾؼ إٓ  وهق الذي دطت إلقف الرسؾ، وكزلت بف الؽتب، بؾ ما
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لفذا التقحقد الذي هق تقحقد اإللفقة، الؿتضؿـ تقحقد الربقبقة، وهق طبادة اهلل 

وحده ٓ شريؽ لف8 فنن الؿشركقـ مـ العرب كاكقا يؼرون بتقحقد الربقبقة، وأن اهلل 

ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿خالؼ السؿاوات وإرض8 كؿا أخرب طـفؿ تعالك بؼقلف: 

ھ ﴿، وققلف: ﴾ۉ ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

﮹﮺  ﮷ ﮸  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   .﴾ے ے ۓ ۓ 

ا، مؿا ُيحتج طؾقفؿ يف إثبات تقحقد اإللفقة بؿا اطرتفقا  وهذا يف الؼرآن كثقر جدًّ

بف مـ تقحقد الربقبقة8 فنهنؿ لؿ يؽقكقا يعتؼدون يف إصـام أهنا مشاركة هلل يف خؾؼ 

عالؿ، بؾ كان حالفؿ فقفا كحال أمثالفؿ مـ مشركل إمؿ مـ الفـد والرتك والرببر ال

وغقرهؿ، تارة يعتؼدون أهنا تؿاثقؾ ققم صالحقـ مـ إكبقاء وكحقهؿ، ويتخذوهنؿ 

شػعاء يتقسؾقن هبؿ إلك اهلل، وهذا كان أصؾ شرك العرب، كؿا ثبت يف 

هق أول َمـ  (66)َقْؿعة بـ ِخـَْدف: أن طؿرو بـ ُلحل بـ ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  (65)«الصحقح»

َغقَّر ديـ إبراهقؿ طؾقف الصالة والسالم، وكََصَب إكصاب حقل البقت، وَسقَّب 

 .﴿أي: أمعاَءه﴾أكف رآه يجر ُقْصبف يف الـار  ملسو هيلع هللا ىلصالسقائب، وأخرب الـبل 

                                                           

 ( .2121« )صحقح البخارى» (43)

 بـ قؿعة بـ خـدف أُبق ُخزاطة»وقع طـد البخاري  (44)
ّ

أي ُهق أُبق ُخزاطة، وطـد  «طؿرو بـ ُلحل

 
ّ

طؿرو أُبق »يًضا: وفقف تغققر بالّتؼديؿ والّتلخقر8 وطـده أ «ُخزاطة بـ قؿعة بـ طؿرو بـ خـدف»اإلسؿاطقؾل

، وبلن ُيعرب ابـ قؿعة أطراب طؿرو ٓ وهذا  «ُخزاطة بـ قؿعة بـ خـدف
ّ

ُيقافؼ إّول لؽـ بحذف ُلحل

 بـ قؿعة ابـ خـدف يُجّر »إطراب أُبق ُخزاطة، وأصقهبا إّول، وأخرجُف ُمسؾؿ ولػظف 
ّ

رأيت طؿرو بـ ُلحل

ؿ بـ يُؼقل ٕكث ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رُسقل الّؾف »ولػظف  «الّسقرة الُؽربى» وأوردُه ابـ إسحاق يف « ُقصبُف يف الـّار

 يُجّر ُقصبُف يف الـّار، ّٕكُف أّول مـ غّقر ديـ إسؿاطقؾ، فـصب إوثان وسّقب 
ّ

الجقن : رأيت طؿرو بـ ُلحل

 .«الّسائبة وبّحر البحقرة ووصؾ القصقؾة وحؿك الحامل
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وكاكت خزاطة وٓة البقت الحرام قبؾ قريش، وكان طؿرو هذا ـ فقؿا ذكره أهؾ 

م أرض البؾؼاء مـ الشام، فقجدهؿ يعبدون إصـام، ويؼقلقن: إهنؿ السقر ـ قد قد

يطؾبقن هبؿ الرزق والـصر! فجؾب إصـام إلك مؽة، فؽان ذلؽ أول الشرك الذي 

ـ إبراهقؿ، وقد قال تعالك:  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿غقر بف دي

﮴﮵  ﮳   .﴾ے ۓ ۓ﮲

وُكتب التػسقر وقصص إكبقاء وغقرها طـ  (67)«لبخاريصحقح ا»وقد ثبت يف 

ابـ طباس وغقره مـ السؾػ8 أن هذه أسؿاء ققم صالحقـ كاكقا يف ققم كقح8 فؾؿا 

ماتقا8 طؽػقا طؾك قبقرهؿ، ثؿ صّقروا تؿاثقؾفؿ، ثؿ صال طؾقفؿ إمد، فعبدوهؿ، 

 .(68)بقؾة قبقؾةوأن هذه إصـام بعقـفا صارت إلك قبائؾ العرب، ذكرها ابـ طباس ق

فتبقَـّ أن شرك العرب كان مـ جـس شرك ققم كقح، وأن إصـام أصؾفا تؿاثقؾ 

 ققم صالحقـ.

وشرك الـصارى قريب مـ هذا الجـس8 فنهنؿ يصقرون يف كـائسفؿ صقر مـ 

 يحسـقن بف الظـ، ويتخذوكف شػقًعا ووسقؾة إلك اهلل تعالك.

 بـ طـ أبل الفقاج ا (69)«صحقح مسؾؿ»وقد ثبت يف 
ُّ

ٕسدي8 قال: قال لل طؾل

؟ أمرين: أن ال أدع ملسو هيلع هللا ىلصأال أبعثؽ طؾك ما بعثـل طؾقف رسقل اهلل »: أبل صالب 

                                                           

 ( .2710« )صحقح البخارى » (45)

، وذلؽ يف تخريج كـت قديًؿا قد كتبُت بحًثا مختصًرا يف تحؼقؼ هذا إثر طـ ابـ طباس  (46)

 ٓبـ تقؿقة كشر دار ابـ رجب بؿصر فراجعف إن شئت.« الجقاب الباهر يف زوار الؿؼابر»

 ( .5/14،15« )صحقح مسؾؿ » (47)
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يتُف، وال تؿثااًل إال صؿستُف  .«قبًرا مشرًفا إال سقَّ

لعـ اهلل القفقد والـصارى: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  (70)«الصحقحقـ»ويف 

: ولقٓ ذلؽ8 ُأبرز قا. قالت طائشة 8 يحذر ما فعؾ«اتخذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد

 قربه، ولؽـ َكِره أن ُيتخذ مسجًدا.

ومـ أسباب الشرك: طبادة الؽقاكب، واتخاذ ما يظـ أكف مـاسب لؾؽقاكب مـ 

 ـ فقؿا يؼال ـ كان مـ هذا الجـس. صبائعفا وغقر ذلؽ، وشرك ققم إبراهقؿ 

 وكذلؽ الشرك بالؿالئؽة والجـ واتخاذ إصـام لفؿ.

يـ بالصاكع سبحاكف، وأكف لقس لؾعالؿ صاكعان،  وهمٓء الؿشركقن كاكقا ُمِؼرِّ

ڻ ڻ ﴿ولؽـ اتخذوا هذه القسائط شػعاَء8 كؿا أخرب اهلل طـفؿ بؼقلف: 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮿  ﮽  ﮾  ﮼  ﮻  ﮸  ﮹ ﮺ ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲

 .﴾﯀

ٔي خرى: ويف ا ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ة ٕا

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

 .﴾جت حت خت مت ىت

                                                           

 (.27/317( ومسؾؿ )2110« )صحقح البخارى » (50)
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فؾق أقر الرجؾ بتقحقد الربقبقة الذي يؼر بف همٓء الـُّظَّار، ويػـك فقف كثقر مـ 

 (71)«مـازل السائريـ»صاحب  أهؾ التصقف، ويجعؾقكف غاية السالؽقـ ـ كؿا ذكره

وغقره، وهق مع ذلؽ لؿ يعبد اهلل وحده، ويتربأ مـ طبادة ما سقاه8 كان مشرًكا مـ 

 جـس أمثالف مـ الؿشركقـ.

وكثقر مـ : »﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿يف تػسقر  قال شقخ اإلسالم 

الصقفقة والػؼراء إكؿا سعقفؿ يف تحؼقؼ هذا آفتؼار وشفقد الربقبقة8 يعـل : 

 «.إلك اهلل طؾًؿا وذوًقا وشفقد الربقبقةآفتؼار 

فؿـ ضؿ إلك ذلؽ تقحقد اإللفقة، وشفد الػرق الثاين كالُجـقد : »قال 

وأمثالف8 ففمٓء ُهؿ العارفقن أولقاء اهلل الؿتؼقن، وإن وقػقا طـد ذلؽ ولؿ يشفدوا 

تقحقد اإللفقة وإمر والـفل8 ففؿ الؿضارطقن لؾؿشركقـ والؿحتجقـ بالؼدر8 

 «.ب ما فقف مـ ذلؽ مـ الشربحس

والؼرآن مؿؾقء مـ تؼرير هذا التقحقد وبقاكف وضرب إمثال لف، ومـ ذلؽ أكف 

يؼرر تقحقد الربقبقة، ويبقـ أكف ٓ خالؼ غقر اهلل، وأن ذلؽ مستؾزم أن ٓ يعبد إٓ اهلل، 

ل دلقاًل طؾك الثاين8 فقبقـ لفؿ سبحاكف أكف : إذا كـتؿ تعؾؿقن أكف ٓ خالؼ فقجعؾ إو

                                                           

 «.مدارج السالؽقـ»وسؿاه  هق أبق إسؿاطقؾ الفروي الحـبؾل، وكتابف هذا شرحف ابـ الؼقؿ  (52)
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إٓ اهلل، وهق الذي يليت العباد بؿا يـػعفؿ ويدفع طـفؿ ما يضرهؿ، ٓ شريؽ لف يف 

 ذلؽ8 فؾؿاذا تعبدون غقره، وتجعؾقن معف آلفة أخرى ؟!

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿كؼقلف تعالك: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ں ڻ ﴿إلك ققلف :  ﴾ڇ

﮴﮵  ﮳  ﮲   .﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

يؼقل تعالك: أإلف مع اهلل فعؾ هذا ؟! وهذا استػفام إكؽاري يتضؿـ كػل ذلؽ، 

وهؿ كاكقا مؼريـ بلكف لؿ يػعؾ ذلؽ غقر اهلل8 فاحتج بذلؽ طؾقفؿ، ولقس الؿعـك أكف 

 م.استػفام: هؾ مع اهلل إلف ؟ كؿا ضـف بعضفؿ8 ٕكف ٓ يـاسب سقاق الؽال

ڄ ڃ ﴿والؼقم كاكقا يجعؾقن مع اهلل آلفة أخرى8 كؿا قال تعالك طـفؿ :

، لؽـفؿ ما كاكقا يؼقلقن: إن معف إلًفا جعؾ إرض ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 قراًرا وجعؾ خاللفا أهناًرا، بؾ هؿ مؼرون بلن اهلل وحده فعؾ هذا.

 وهؽذا سائر أيات بعد هذه أية.

لفقة وتقحقد الربقبقة، وقد كؼؾـا أكف لقس يف والحاصؾ: أكف ٓبد مـ تقحقد اإل

أهؾ إرض مـ أثبت لؾعالؿ خالؼقـ متؿاثؾقـ يف الصػات وإفعال، بؾ هذا مؿتـع 

 لذاتف، وامتـاطف ضاهر يف العؼقل8 بخالف ما يظـف كثقر مـ أهؾ الؽالم والػؾسػة.

ل يزطؿ أن َثؿَّ خالًؼا لبعض العالؿ8 كالثـقية يف الظؾؿة، كعؿ8 بعض أهؾ الضال

وكالؼدرية يف أفعال الحققان، والػالسػة الدهرية يف حركة إفالك، أو حركات 

الـػقس وإجسام الطبقعقة8 فنن مـ همٓء الػرق الضالة مـ يثبت أمقًرا محدثة 
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بقة، وكثقر مـ مشركل بدون إحداث اهلل تعالك إياها8 ففؿ الؿشركقن يف بعض الربق

العرب وغقرهؿ قد يظـ يف إلفقة شلء مـ هذا، وأهنا تـػعف وتضره بدون أن يخؾؼ 

اهلل ذلؽ، فؾؿا كان هذا الشرك يف الربقبقة مقجقًدا يف الـاس8 بّقـ الؼرآن بطالكف بؼقلف 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿تعالك: 

 .﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

فنن العالؿ مرتبط بعضف ببعض، ما مـ مخؾقق إٓ وهق  والؿقجقد خالف هذا8

متصؾ بغقره مـ الؿخؾققات محتاج إلقف8 فالحققان القاحد والـبات القاحد مـ 

ا، وهق أيًضا مػتؼر إلك الفقاء والؿاء  أصؾ، وذلؽ إصؾ مـ غقره، وَهُؾؿَّ جرًّ

ؿس والؼؿر والرتاب، بؾ وإلك أكقاع الـباتات والحققاكات، ومػتؼر إلك أثر الش

والؾقؾ والـفار وغقر ذلؽ، والػؾؽ مرتبط بعضف ببعض، وإفالك مػتؼر بعضفا إلك 

ر أن صاكع إرض غقر صاكع  بعض، والعالؿ العؾقي مرتبط بالعالؿ السػؾل8 فؾق ُقدِّ

السؿاء، وأكف مستغـ طـف، ٓ يغقِّر أحدهؿا مصـقع أخر8 لزم ذلؽ أن ٓ يؽقن ما يف 

إرض، فال تمثر الشؿس والؼؿر يف إرض، وأن يؽقن ما يصعد السؿاء ممثًرا يف 

مـ إبخرة وإدخـة وإغربة ٓ يمثر يف كقر الشؿس والؼؿر والفقاء، والقاقع 

 خالفف، وتؼرير هذا يطقل.

يف هذا الدطاء الؿلثقر طـ يـبقع الِحَؽؿ،  -والؿؼصقد: أن الحديث الـبقي 

اشتؿؾ طؾك التقحقد الذي هق  -جقامع الؽؾؿ ومعدن الػصاحة والبالغة، ومـ أويت 

الؿؼصقد مـ خؾؼ العالؿ8 تقحقد الربقبقة وتقحقد اإللفقة، واهلل سبحاكف وتعالك 

 الؿقفؼ.
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: راجع إلك تقحقد الربقبقة8 ٕن اهلل جؾ ثـاؤه هق «خؾؼتـل»:  ملسو هيلع هللا ىلصوققلف   

 . وحده ٓ شريؽ لف وٓ وزير لف، الخالؼ العالؿ 

ڳ ﴿ولؼد امتـ اهلل طؾك طباده بخؾؼف لفؿ يف طدة آيات8 قال جؾ ثـاؤه:  گ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ 

﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

  ﯁   ﯀ ﮿  ﮾  ﮼ ﮽  ﮺﮻  ﮹  ﮶ ﮷ ﮸  ﮴ ﮵  ﮳ 

 .﴾ 

دم قبؾ كقكف كطػة، بؾ ترابًا وماًء، إلك حقـ َبْعثِِف فاستقطب اهلل ِذْكَر أحقال ابـ آ

يقم الؼقامة8 فلول مراتب َخْؾِؼِف أكف ساللة مـ صقـ، ثؿ ساللة مـ ماء مفقـ، وهل 

الـطػة التل استُؾَّت مـ جؿقع البدن، فتؿؽث كذلؽ أربعقـ يقًما، ثؿ يؼؾب اهلل 

ا أخرى، ثؿ يصقرها اهلل سبحاكف تؾؽ الـطػة طؾؼة سقداء مـ دم، فتؿؽث أربعقـ يقمً 

ر أطضاؤه وصقرتف  تعالك مضغة ـ وهل قطعة لحؿ ـ أربعقـ يقًما، ويف هذا الطقر ُتَؼدَّ

 وشؽؾف.

واخُتؾِػ يف أول ما يتشؽؾ وُيْخؾؼ مـ أطضائف8 فؼقؾ: الؼؾب، وققؾ: الدماغ، 

وققؾ: الؽبد، وققؾ: فِؼار الظفر. ودلقؾ كؾ ققل وترجقحف طؾك ما سقاه مؿا يطقل 

 ره8 فال يـاسب ما كحـ بصدده.ذك
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وحاصؾ ما شاهده أرباب التشريح ـ حتك أهنؿ متػؼقن طؾقف ـ أن أول ما يتبقـ يف 

ُؿ أهنا رسؿ الؽبد  خؾؼ جثة الحققان ثالث كؼط متؼاربة بعضفا مـ بعض، ُيتََقهَّ

والؼؾب والدماغ، ثؿ يزداد بعضفا مـ بعض بعد امتداد أيام الحؿؾ8 ففذا الؼدر هق 

 ـد الؿشرحقـ8 فلما أي هذه الـؼط أسبؼ وأقدم8 فؾقس طـدهؿ طؾقف دلقؾ.الذي ط

: «تحػة القدود يف أحؽام الؿقلقد»يف كتابف  قال اإلمام الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ 

 «.أٓ إن إخؾؼ وإولك وإققس تؼدم الؼؾب، واهلل أطؾؿ»

ؿؼآت وحججفا بعد أن حؽك اختالف ال «مػتاح دار السعادة»يف  وقال 

 «.الصحقح أكف ـ يعـل الؼؾب ـ أول إطضاء تؽقكًا»يف ذلؽ: 

 أية. ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ﴿وقد قال سبحاكف وتعالك: 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿وقال: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮷  ﮵  ﮶  ﮴  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹   .﴾﮸ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ﴿ وقال جؾ ثـاؤه:

 .﴾ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ﴿وقال: 

 .﴾ٺ ٿ
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 .﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿وقال: 

هذا يف كتاب اهلل كثقر يدطق العبد إلك الـظر والتػؽر يف مبدأ خؾؼف ووسطف 

وفقف مـ العجائب الدالة  وآخره8 إذ خْؾؼف مـ أطظؿ الدٓئؾ طؾك خالؼف وفاصره،

طؾك طظؿة اهلل ما تـؼضل إطؿار يف القققف طؾك بعضف8 فؾفذا قال الؿصطػك يف 

 إلخ. «الؾفؿ أكت ربل ال إلف أكت، خؾؼتـل...»هذا الدطاء العظقؿ: 

وهذا مـ أطظؿ أسباب اإلجابة: أن يؼقل اإلكسان يف صدر دطائف أمام حاجتف مـ 

ربف، واالطتراف بالعجز واالكؽسار، وأن يرجع طؾك الثـاء، والتقحقد، والعظؿة ل

 كػسف بذكبف ما يؾقؼ ويحسـ، ثؿ يذكر حاجتف.

َـّ اهلل بف طؾك طبده: أن أبرزه مـ العدم إلك  وطؾك كؾ حال8 مـ أطظؿ ما م

القجقد، وجعؾ لف سؿًعا وبصًرا وطؼاًل وففًؿا، وركب فقف مـ الؼقى الظاهرة 

ء، وإذا كان الحؼ جؾ ثـاؤه أكشلكا مـ العدم إلك والباصـة ما يبفر بف طؼقل العؼال

 القجقد8 فال يحسـ مـا طدم صاطتف يف كؾ لحظ ولػظ.

ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ولفـــذا يؼـــقل ســـبحاكف: 

 .﴾ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ

لؼقى، وما إلك مبدأ خؾؼؽ، وإلك ما َأْوَدَع فقؽ مـ ا -رحؿؽ اهلل  -فاكظر 

ب فقؽ مـ العروق والؿػاصؾ8 تجد أمًرا يبفر إلباب، ويحقر العؼقل8 فاكظر  َركَّ

بعقـ البصقرة إلك الـطػة، وهل قطرة مـ ماء مفقـ ضعقػ مستؼذر، لق مر هبا ساطة 
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مـ الـفار8 فسدت وأكتـت8 كقػ استخرجفا رب إرباب العؾقؿ الؼدير مـ بقـ 

ف، مطقعة لؿشقئتف، مذلؾة آكؼقاد طؾك ضقؼ صريؼفا الصؾب والرتائب8 مـؼادة لؼدرت

واختالف مجاريفا، إلك أن ساقفا إلك مستؼرها؟! وكقػ جؿع سبحاكف بقـ الذكر 

وإكثك، وألؼك الؿحبة بقـفؿا؟! وكقػ قادهؿا سؾسؾة الؿحبة وآجتؿاع الذي هق 

 سبب تخؾقؼ القلد وتؽقيـف؟!

كؾ مـفؿا طـ صاحبف، وساقفؿا مـ وكقػ قدر اجتؿاع ذيـؽ الؿاءيـ مع بُْعد 

أطؿاق العروق وإطضاء، وجؿعفؿا يف مقضع واحد، وجعؾ لفؿا قراًرا مؽقـًا ٓ 

يـالف هقاء يػسده، وٓ برد يجؿده، وٓ طارض يصؾ إلقف، وٓ آفة تسؾط طؾقف، ثؿ 

قؾب تؾؽ الـطػة البقضاء طؾؼة حؿراء تضرب إلك سقاد، ثؿ جعؾفا مضغة لحؿ 

يف لقهنا وحؼقؼتفا وشؽؾفا، ثؿ جعؾفا طظاًما مجردة ٓ كسقة طؾقفا،  مخالػة لؾعؾؼة

 مبايـة لؾؿضغة يف شؽؾفا، وهقئتفا، وَقْدرها، ومؾؿسفا، ولقهنا؟!

َؿ تؾؽ إجزاء الؿتساوية الؿتشاهبة إلك إطصاب والعظام  واكظر كقػ َقسَّ

 قـ، وبقـ ذلؽ؟!بالعروق وإوتار، والقابس والؾ

ثؿ كقػ ربط بعضفا ببعض أققى رباط وأشده وأبعده طـ آكحالل؟! وكقػ 

كساها لحًؿا ركبف طؾقفا، وجعؾف وطاًء لفا، وغشاًء وحافًظا، وجعؾفا حامؾة لف، مؼقؿة 

 لف8 فالؾحؿ قائؿ هبا، وهل محػقضة بف؟!

وكقػ صقرها، فلحسـ صقرها، وشؼ لفا السؿع والبصر والػؿ وإكػ 

سائر الؿـافذ، ومد القديـ والرجؾقـ وبسطفؿا، وقسؿ رؤوسفا بإصابع، ثؿ قسؿ و
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إصابع بإكامؾ، وركَّب إطضاء الباصـة مـ الؼؾب والؿعدة والؽبد والطحال 

 والرئة والرحؿ والؿثاكة وإمعاء، كؾ واحد مـفا لف قدر يخصف، ومـػعة تخصف؟!

رها  ثؿ اكظر الحؽؿة البالغة يف تركقب العظام ققاًما لؾبدن، وطؿاًدا لف، وكقػ قدَّ

ربُّفا وخالؼفا بؿؼادير مختؾػة وأشؽال متبايـة8 فؿـفا الصغقر والؽبقر، والطقيؾ 

 والؼصقر، والؿـحـل والؿستدير، والدققؼ والعريض، والؿصؿت، والؿجقف؟!

وكقػ ركب بعضفا يف بعض8 فؿـفا ما تركقبف تركقب الذكر يف إكثك، ومـفا ما 

 بف تركقب اتصال فؼط؟!تركق

وكقػ اختؾػت أشؽالفا باختالف مـافعفا8 كإضراس8 فنهنا لؿا كاكت آلة 

لؾطحـ8 ُجعؾت طريضة، ولؿا كاكت إسـان آلة لؾؼطع فؼط8 ُجعؾت مستدقة 

 محددة؟!

ولؿا كان اإلكسان محتاًجا إلك الحركة بجؿؾة بدكف وبعض أطضائف لؾرتدُّد8 لؿ 

، بؾ طظاًما متعددة، وجعؾ بقـفا مػاصؾ حتك يستدير هبا، يجعؾ طظامف طظًؿا واحًدا

وكان قدر كؾ واحد مـفا وشؽؾف طؾك حسب الحركة الؿطؾقبة مـف، وكقػ شد أزر 

تؾؽ الؿػاصؾ وإطضاء، وربط بعضفا ببعض بلوتار ورباصات أثبتفا مـ أحد صريف 

العظؿ زوائد العظؿ وألصؼ العظؿ بالطرف أخر كالرباط لف، ثؿ جعؾ يف أحد صريف 

خارجة طـف، ويف أخر ُكؼًرا غائصة فقف، مقافؼة لشؽؾ تؾؽ الزوائد8 لتدخؾ فقفا، 

وتـطبؼ طؾقفا8 فنذا أراد العبد أن يحرك جزًءا مـ بدكف8 لؿ يؿتـع طؾقف، ولقٓ 

 الؿػاصؾ لتعذر طؾقف ذلؽ.
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ؾ: إهنا خؿسة وتلمؾ كقػ خؾؼ الرأس وكثرة ما فقف مـ العظام، حتك قق

بف سبحاكف طؾك  وخؿسقن طظًؿا مختؾػة إشؽال والؿؼادير والؿـافع، وكقػ ركَّ

 البدن، وجعؾف طالقًا طؾقف طؾقَّ الراكب طؾك مركقبف.

ا كان طالًقا طؾك البدن8 جعؾ فقف الحقاس الخؿس، وآٓت اإلدراك كؾفا8  ولؿَّ

 مـ السؿع والبصر والشؿ والذوق والؾؿس.

مِِف8 لقؽقن كالطؾقعة والحرس والؽاشػ لؾبدن، وجعؾ حاسة البص ر يف ُمَؼدَّ

وركَّب كؾ طقـ بسبع صبؼات، لؽؾ صبؼة وصػ مخصقص ومـػعة مخصقصة، لق 

ُفِؼدت صبؼة مـ تؾؽ السبع الطباق أو زالت طـ هقئاهتا ومقاضعفا8 َلتََعطََّؾِت العقـ 

 طـ اإلبصار.

جقبًا، وهق إكسان العقـ بؼدر ثؿ أركز سبحاكف داخؾ تؾؽ الطبؼات السبع خؾًؼا ط

العدسة، يـظر ما بقـ الؿشرق والؿغرب وإرض والسؿاء، وجعؾف مـ العقـ بؿـزلة 

الؼؾب مـ إطضاء8 ففق مؾؽفا، وتؾؽ الطبؼات وإجػان وإهداب َخَدٌم لف 

اس8 فتبارك اهلل أحسـ الخالؼقـ. اب وُحرَّ  وُحجَّ

حسـ ِخْؾَؼًف وأبؾغفا يف حصقل وشؼَّ سبحاكف لف السؿع، وخؾؼ لف أذان أ

ؿاخ، ولقحس  الؿؼصقد مـفا8 فجعؾفا مجقفة كالصدفة. لتجؿع الصقت فتمديف لؾصِّ

بدبقب الحققان فقفا، فقبادر إلك إخراجف، وجعؾ فقفا غصقكًا وتجاويػ 

 واطقجاجات تؿسؽ الفقاء والصقت الداخؾ، فتؽسره، ثؿ تمديف إلك الصؿاخ.

ا يف غاية ثؿ اقتضت حؽؿة الحؽقؿ الخال ؼ سبحاكف أن جعؾ ماء إذن ُمرًّ
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الؿزازة، فال يجاوزه الحققان إلك باصـ إذن، بؾ إذا وصؾ إلقف8 أطؿؾ الحقؾة يف 

 رجقطف.

وجعؾ ماء العقـ مالًحا8 لقحػظفا8 فنهنا شحؿة قابؾة لؾػساد، فؽاكت مؾقحة 

 مائفا صقاكة لفا وحػًظا.

إشقاء طؾك ما هل طؾقف8 إذ لق كان  وجعؾ ماء الػؿ طذًبا حؾًقا8 لقدرك بف صعؿ

طؾك غقر هذه الصػة8 ٕحالفا إلك صبقعتف8 كؿا أن مـ طرض لػؿف الؿرارة8 

ر  صعؿ إشقاء التل لقست مرة8 كؿا ققؾ: (72)استَؿَّ

 ي ييييييييييييي   ييييييييييييي      ييييييييييييي    ييييييييييييي    ييييييييييييي   
 
 
 

  جيييييييييييييي   ييييييييييييييي     ييييييييييييييا  ل ييييييييييييييا   ليييييييييييييي الال 
 
 

سط القجف8 فلحسـ شؽؾف وهقلتف، وفتح فقف وكصب سبحاكف قصبة إكػ يف و

الؿـخريـ، وحجز بقـفؿا بحاجز، وأودع فقفا حاسة الشؿ التل يدرك هبا أكقاع 

الروائح الطقبة والخبقثة، والـافعة والضارة، ويستـشؼ مـف الفقاء فققصؾف إلك الؼؾب8 

ؽ فقرتوح بف، ويتغذى بف، ولؿ يجعؾ فقف اطقجاًجا وغضقكًا كإذن8 لئال يؿس

الرائحة فقضعػفا، وجعؾف سبحاكف َمَصبًّا تـحدر إلقف فضالت الدماغ، فتجتؿع فقف ثؿ 

 تخرج مـف.

واقتضت حؽؿتف تعالك أن جعؾ أطاله أدق مـ أسػؾف8 ٕن أسػؾف إذا كان 

واسًعا8 اجتؿعت فقف الػضالت، فتخرج بسفقلة، وٕكف يلخذ مـ الفقاء مأله، ثؿ 

ًٓ ٓ يػرته وٓ يزطجف.يتصاطد يف مجراه قؾقاًل قؾقاًل   حتك يصؾ إلك الؼؾب وصق

                                                           

 أي: استشعر فقفا الؿراد. (51)
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ثؿ فصؾ بقـ الؿـخريـ بحاجز حؽؿًة مـف ورحؿًة8 فنكف لؿا كان قصبة ومجرى 

سائًرا لؿا يـحدر مـف مـ فضالت الرأس ومجرى لؾـػس الصاطد مـف8 جعؾ وسطف 

حاجًزا8 لئال يػسد بؿا يجري فقف، فقؿـع كشؼف لؾـػس، بؾ إما أن تعتؿد الػضالت 

كازلة مـ أحد الؿـػذيـ يف الغالب، فقبؼك أخر لؾـػس، وإما أن يجري فقفؿا، 

 فقـؼسؿ، فال يػسد إكػ جؿؾة، بؾ يبؼك فقف مدخؾ لؾـػس.

وأيًضا8 فنكف طضق واحد وحاسة واحدة، فجعؾ الحاجز بقـفؿا ٕكف ربؿا ُأطقب 

فال تتعطؾ  إحداهؿا أو طرضت لفا آفة تؿـعفا مـ كؿالفا، فتؽقن إخرى سالؿة،

 مـػعة هذا الحس جؿؾة.

ولؿ يجعؾ يف القجف أكػقـ8 ٕكف شقـ ضاهر، فـصب فقف أكًػا واحًدا، وجعؾ فقف 

مـػذيـ يحجز بقـفؿا بحاجز يجري مجرى تعدد العقـقـ وإذكقـ يف الؿـػعة، وهق 

 واحد. فتبارك اهلل أحسـ الخالؼقـ.

سـ مقضع، وألقؼ بف، وأودع فقف مـ الؿـافع وشؼ سبحاكف لؾعبد الػؿ يف أح

 وآٓت الذوق والؽالم وآٓت الؼطع والطحـ ما تبفر العؼقَل طجائبُف.

فلودطف الؾسان الذي هق أحد آياتف الدالة طؾقف سبحاكف، وجعؾف ترجؿاًكا لؿؾؽ 

ًٓ ممدًيا ومبؾًغا إلقف8 ففل رسقلف وبريده.  إطضاء مبقـًا طـف، كؿا جعؾ إذن رسق

واقتضت حؽؿتف أن جعؾ هذا الرتجؿان مصقًكا، محػقًضا، مستقًرا، غقر بارز 

مؽشقف كإذن والعقـ وإكػ8 ٕهنا تمدي مـ الخارج إلقف8 بخالف الؾسان8 فنكف 

يمدي مـف إلك الخارج، َفُجِعَؾ مستقًرا لعدم الػائدة يف إبرازه8 ٕكف ٓ يلخذ مـ 
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 الخارج إلك الؼؾب.

ا كان أشرف إطضاء بعد الؼؾب، ومـزلتف مـف مـزلة ترجؿاكف  وأيًضا8 فنكف لؿَّ

ووزيره8 ُضرب طؾقف سرادق يسرته ويصقكف8 كالؼؾب يف الصدر، وٕكف مـ ألطػ 

إطضاء وألقـفا، وٓ يتصرف إٓ بقاسطة الرصقبة الؿحقطة بف، فؾق كان بارًزا8 صار 

 إلك غقر ذلؽ مـ الحؽؿ. ُطرضًة لؾحرارة والقبقسة والـَّشاف الؿاكع لف مـ التصرف،

ثؿ زيَّـ سبحاكف الػؿ بؿا فقف مـ إسـان التل هل جؿال لف وزيـة، وهبا ققام 

العبد وغذاؤه، وجعؾ بعضفا رحك لؾطحـ، وبعضفا آلة لؾؼطع8 فلحؽؿ أصقلفا، 

وحدد رؤوسفا، وبقَّض لقهنا، ورتَّب صػقففا8 متساوية الرؤوس، متـاسؼة الرتتقب، 

 بقاًضا وصػاًء وُحسـًا. (73)ا الدر الـظقؿكلهن

وأحاط سبحاكف طؾك ذلؽ كؾف حائطقـ، أودطفؿا مـ الؿـافع والحؽؿ ما 

ؾفؿا، وجعؾفؿا غطاًء لؾػؿ8 إتؿاًما  ـ لقهنؿا وشؽَّ أودطفؿا، وهؿا الشػتان8 فحسَّ

ؾسان وما لؿخارج حروف الؽالم، وهناية لف، لؿا جعؾ أقصك الحؾؼ بداية لف، وال

 جاوره وسًطا، ولفذا كان أكثر العؿؾ فقفؿا لف8 إذ هق القاسطة.

واقتضت حؽؿتف سبحاكف أن جعؾ الشػتقـ لحًؿا صرًفا ٓ طظؿ فقف وٓ طصب8 

لقتؿؽـ هبؿا مـ مص الشراب، ويسفؾ فتحفؿا وصبؼفؿا، وخص الػؽ إسػؾ 

                                                           

 يعـل: الؿـظقم. (51)
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ؾ طؾك بالتحريؽ8 ٕكف إخػ، وتحريؽ إخػ أحسـ، وٕن إطؾك يشتؿ

 إطضاء السريعة8 فؾؿ يخاصر هبا يف الحركة.

وخؾؼ سبحاكف الحـاجر مختؾػة إشؽال يف الضقؼ والسعة، والخشقكة 

والؿالسة، والصالبة والؾقـ، والطقل والعرض والؼصر8 فاختؾػت بذلؽ إصقات 

 .أطظؿ اختالف8 فال يؽاد يشتبف صقتان إٓ كادًرا

ولفذا كان الصحقح قبقل شفادة إطؿك لتؿققزه بقـ إشخاص بلصقاهتؿ، 

كؿا يؿقز البصقر بقـفؿ بصقرهؿ، وآشتباه العارض بقـ إصقات كآشتباه 

 العارض بقـ الصقر.

وزيَّـ سبحاكف الرأس بالشعر، وجعؾف لباًسا لف8 ٓحتقاجف إلقف، وزيَّـ القجف بؿا 

قف مـ الشعقر الؿختؾػة إشؽال والؿؼادير8 فزيـف بالحاجبقـ، وجعؾفؿا أكبت ف

سفؿا، وأحسـ خطفؿا، وزيَّـ  وقاية لؿا يـحدر مـ بشرة الرأس إلك العقـقـ، وققَّ

ًٓ ووقاًرا ومفابة  أجػان العقـقـ بإهداب، وزيـ القجف بالؾحقة، وجعؾفا كؿا

 .(74)شارب وتحتفؿا مـ العـػؼةلؾرجؾ، وزيَّـ الشػتقـ بؿا أكبت فققفؿا مـ ال

وكذلؽ خؾؼف سبحاكف لؾقديـ الؾتقـ هؿا آلة العبد وسالحف ورأس مالف ومعاشف، 

                                                           

 الشعر الـابت تحت الشػا السػؾك. (52)
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فطقلفؿا بحقث يصالن إلك ما شاء مـ بدكف، وطرض الؽػ لقتؿؽـ بف مـ الؼبض 

والبسط، وقسؿ فقف إصابع الخؿس، وقسؿ كؾ أصبع بثالث أكامؾ، واإلهبام 

ضع إصابع إربعة يف جاكب واإلهبام يف جاكب8 لقدور اإلهبام طؾك باثـتقـ، و

الجؿقع، فجاءت طؾك أحسـ وضع صؾحت بف لؾؼبض والبسط ومباشرة إطؿال، 

ولق اجتؿع إولقن وأخرون طؾك أن يستـبطقا بدققؼ أفؽارهؿ وضًعا آخر 

ق شاء لسقاها لألصابع سقى ما َوِضعت طؾقف8 لؿ يجدوا إلقف سبقاًل8 فتبارك مـ ل

وجعؾفا صبًؼا واحًدا كالصػحة، فؾؿ يتؿؽـ العبد بذلؽ مـ مصالحف، وأكقاع 

تصرفاتف، ودققؼ الصـائع، والخط، وغقر ذلؽ8 فنن بسط أصابعف8 كاكت صبًؼا يضع 

طؾقف ما يريده، وإن ضؿفا وقبضفا8 كاكت دبقًسا وآلة لؾضرب، وإن جعؾفا بقـ 

 ا ويؿسؽ فقفا ما يتـاولف.الضؿ والبسط8 كاكت مغرفة لقتـاول هب

وركب إضػار طؾك رؤوسفا8 زيـة لفا، واطتؿاًدا، ووقاية، ويؾتؼط هبا إشقاء 

الدققؼة التل ٓ يتـاولفا جسؿ إصابع، وجعؾفا سالًحا لغقره مـ الحققان والطقر 

إطضاء  وآلة لؿعاشف، ولُقحؽ اإلكسان هبا بدكف طـد الحاجة8 فالظػر الذي هق أقؾ

وأحؼرها8 لق ُطِدمف اإلكسان، ثؿ ضفرت بف حؽة8 ٓشتدت حاجتف إلقف، ولؿ يؼؿ 

مؼامف شلء يف حؽ بدكف، ثؿ يفدي القد إلك مقاضع الحؽ حتك تؿتد إلقف ولق يف 

الـقم والغػؾة، مـ غقر حاجة إلك صؾب، ولق استعان بغقره8 لؿ يعثر طؾك مقضع 

ك الحؽؿة البالغة يف جعؾ طظام أسػؾ البدن الحؽ إٓ بعد تعب ومشؼة، ثؿ اكظر إل

 غؾقظة ققية8 ٕهنا أساس لف، وطظام أطالقف دوهنا يف الثخاكة والصالبة8 ٕهنا محؿقلة.
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مجقفات  (75)ثؿ اكظر كقػ جعؾ الرقبة مركبًا لؾرأس، وركبفا مـ سبع خرزات

كؾ خرزة طؾك صاحبتفا تركقًبا  مستديرات، ثؿ صبؼ بعضفا طؾك بعض، وركب

محؽًؿا متؼـًا، حتك صارت كلهنا خرزة واحدة، ثؿ ركب الرقبة طؾك الظفر والصدر، 

ثؿ ركب الظفر مـ أطاله إلك مـتفك طظؿ الَعُجز مـ أربع وطشريـ خرزة مركبة 

بعضفا يف بعض هل مجؿع أضالطف، والتل تؿسؽفا أن َتـَْحؾَّ وتـػصؾ، ثؿ وصؾ 

ضفا ببعض8 فقصؾ طظام الظفر بعظام الصدر، وطظام الؽتػقـ تؾؽ العظام بع

 بعظام العضديـ، والعضديـ بالذراطقـ، والذراطقـ بالؽػ وإصابع.

واكظر كقػ كسا العظام العريضة كعظام الظفر والرأس كسقة مـ الؾحؿ 

تـاسبفا، والعظام الدققؼة كسقة تـاسبفا8 كإصابع، والؿتقسطة كذلؽ8 كعظام 

والعضديـ8 ففق مركب طؾك ثالث مئة وستقـ طظًؿا، مـفا مئتان وثؿاكقة الذراطقـ 

وأربعقن مػاصؾ، وباققفا صغار حشت خالل الؿػاصؾ8 فؾق زادت طظًؿا واحًدا8 

لؽاكت مضرة طؾك اإلكسان، يحتاج إلك قؾعف، ولق كؼصت طظًؿا واحًدا8 كان كؼصاكًا 

 يحتاج إلك جربه.

ة تركقبفا لقعرف وجف العالج يف جربها، فالطبقب يـظر يف هذه العظام وكقػق

والعارف يـظر فقفا لقستدل هبا طؾك طظؿة بارئفا وخالؼفا، وحؽؿتف وطؾؿف ولطػف، 

 وما أبعد ما بقـ الـظريـ!

ثؿ إكف سبحاكف ربط تؾؽ إطضاء وإجزاء بالرباصات، فشد هبا أسرها، وجعؾفا 

                                                           

 أي: فؼرات. (53)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





83 

 

ئة وتسعة وطشريـ رباًصا، كإوتاد تؿسؽفا وتحػظفا، حتك بؾغ طددها إلك خؿس م

وهل مختؾػة يف الغؾظ والرقة، والطقل والؼصر، وآستؼامة وآكحـاء8 بحسب 

 اختالف مقاضعفا ومجالفا.

فجعؾ مـفا أربًعا وطشريـ آلة لتحريؽ العقـ وفتحفا وضؿفا وإبصارها، لق 

 كؼص مـفا رباًصا8 اختؾ أمر العقـ.

كأٓت التل هبا يتحرك وهؽذا لؽؾ طضق مـ إطضاء رباصات هل لف 

 ويتصرف ويػعؾ.

كؾ ذلؽ صـع الرب الحؽقؿ، وتؼدير العزيز العؾقؿ، يف قطرة ماء مفقـ8 فقيؾ 

 لؾؿؽذبقـ، وُبعًدا لؾجاحديـ.

مف  ثؿ إكف سبحاكف ودع يف الرأس ثالث خزائـ، كافًذا بعضفا إلك بعض، يف مؼدَّ

طفا مـ الذكر والػؽر والتعؼؾ، وأودع يف ووسطف وآخره، وأودطفا مـ أسراره ما أود

باصـ خؾؼ اإلكسان ما فقف مـ الؼؾب والؽبد والطحال والرئة وإمعاء والؿثاكة 

 وسائر ما يف بطـف مـ أٓت العجقبة والؼقى الؿتعددة الؿختؾػة الؿـافع.

خدم لفا8 ففق فلما الؼؾب8 ففق الؿؾؽ الؿشغؾ لجؿقع آٓت البدن، الؿست

محػقف هبا، محشقد مخدوم، مستؼر يف القسط، وهق أشرف أطضاء البدن، وبف 

ققام الحقاة، وهق مـبع الروح الروحاين والحرارة الغريزية، وهق معدن العؼؾ، 

والحؾؿ، والشجاطة، والؽرم، والصرب، وآحتؿال، والحب، واإلرادة، والرضك، 
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طضاء الظاهرة والباصـة وققاها إكؿا والغضب، وسائر صػات الؽؿال8 فجؿقع إ

 هل جـد مـ أجـاد الؼؾب:

فالعقـ صؾقعتف ورائده الذي يؽشػ لف الؿرئقات8 فنن رأت شقئًا أدتف إلقف8 ولشدة 

آرتباط بقـفا وبقـف، إذا استؼر فقف شلء ضفر مـفا8 ففل مرآتف الؿرتجؿة لؾـاضر ما 

 فقف.فقف8 كؿا أن الؾسان ترجؿاكف الؿمدي لؾسامع ما 

ـ هذه الثالثة8 كؼقلف:  ېئ ېئ ىئ ﴿ولفذا كثقًرا ما يؼرن سبحاكف يف كتابف بق

 .﴾ىئ ىئ ی ی ی ی

 وبالجؿؾة8 فجؿقع إطضاء خدم الؼؾب وجـقده.

أال إن يف الجسد مضغة: إذا صؾحت صؾح الجسد كؾف، وإذا »: ملسو هيلع هللا ىلصومـ َثؿَّ قال 

 .(76)«فسدت فسد الجسد كؾف: أال وهل الؼؾب

الؼؾب مؾؽ، واألطضاء جـقده: فنن صاب الؿؾؽ »: وقال أبق هريرة 

 .(77)«صابت جـقده، وإن خبث الؿؾؽ خبثت جـقده

وجعؾت الرئة كالؿروحة، تروح طؾقف دائًؿا8 ٕكف أشد إطضاء حرارة، بؾ هق 

 مـبع الحرارة.

 وأما الدماغ ـ وهق الؿخ ـ فنكف جعؾ بارًدا، واختؾػ يف حؽؿة ذلؽ:

                                                           

 (.27/317( ومسؾؿ )31« )صحقح البخارى » (54)

 ( مقققًفا بنسـاد صحقح.207« )شعب اإليؿان»رواه البقفؼل يف  (55)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





85 

 

ئػة: ٕجؾ تربيد الحرارة التل يف الؼؾب لقردها طـ اإلفراط إلك فؼالت صا

 آطتدال.

وقالت صائػة: بؾ الؿخ حار، لؽـف فاتر الحرارة، وفقف تربيد بالخاصقة8 فنكف مبدأ 

لؾذهـ، ولفذا كان الذهـ يحتاج إلك مقضع ساكـ قار، صاف طـ إقذار والؽدر، 

َخِؾ، ولذلؽ تؽق ن جقدة الػؽر والتذكر واستخراج الصقاب خال مـ الَجَؾبَِة والدَّ

طـد سؽقن البدن وفتقر حركتف وقؾة شقاغؾف ومزطجاتف، وكذلؽ لؿ يصؾح لفا 

8 ٕن ذلؽ صالًحا لف، ولذلؽ تجقد هذه إفعال يف  ًٓ الؼؾب، وكان الدماغ معتد

الؾقؾ ويف الؿقاضع الخالقة، وتػسد طـد التفاب كار الغضب والشفقة، وطـد الفؿ 

 ، ومع التعب والحركات الؼقية البدكقة والـػساكقة.الشديد

وهذا البحث متصؾ بؼاطدة أخرى8 وهل أن الحقاس والعؼؾ مبتدؤها الؼؾب أو 

الدماغ؟؟ فعـد صائػة أن مبدأها كؾفا الؼؾب، وهل مرتبطة بف، وبقـف وبقـ الحقاس 

د مـ هذه إطضاء. التل هل آٓت الحقاس. لف مـافذ وصرق. قالقا: وكؾ واح

اتصال بالؼؾب بلطصاب وغقر ذلؽ، وهذه إطصاب تخرج مـ الؼؾب، إلك أن تليت 

إلك كؾ واحد مـ هذه إجسام التل فقفا الحقاس، مـشل هذه إطضاء مـ الؼؾب ـ 

وهق مركب مـ أشقاء تشاكؾ جؿقع هذه إقسام التل فقفا الحقاس8 فالعقـ إذا 

بصرت شقئًا8 أدت بألة التل فقفا إلك الؼؾب8 ٕن هذه ألة متصؾة مـفا إلك أ

الؼؾب، وكذا السؿع وغقره8 فؽؾ العروق التل يف البدن متصؾة بالؼؾب: إما بلكػسفا، 

ًٓ قريًبا أو بعقًدا،  وإما بقاسطة8 فؿا مـ طرق وٓ طضق إٓ ولف اتصال بالؼؾب اتصا
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لؿجاري إلك كؾ طضق ما يـاسبف ويشاكؾف، فقـبعث ويـبعث مـف يف تؾؽ العروق وا

مـف إلك العقـ ما يؽقن مـف حسـ البصر، وإلك إذكقـ ما يدرك بف الؿسؿقطات، 

وإلك الؾحؿ ما يؽقن مـف حسـ الؾؿس، وإلك إكػ ما يؽقن مـف حسـ الشؿ، وإلك 

لؿؿد الؾسان ما يؽقن مـف حسـ الذوق، وإلك كؾ ققة ما تؿد ققتف وتخطػفا8 ففق ا

 لفذه إطضاء والحقاس والؼقى، ولفذا كان الصحقح أكف أول إطضاء تؽقًكا.

فؾعؾف بحسب آتصال، قال اإلمام  –كالحـػقة  –ومـ قال: إن العؼؾ يف الرأس 

مـشله مـ الصقاب أن مبدأ العؼؾ و: »«مػتاح دار السعادة»يف  الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ 

ې ې ې ﴿الؼؾب، وفروطف وثؿرتف يف الرأس، والؼرآن قد دل طؾك هذا بؼقلف: 

، ولؿ ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ ،﴾ې ى ى ائ ائ ەئ

يرد بالؼؾب هـا مضغة الؾحؿ الؿشرتكة بقـ الحققاكات، بؾ الؿراد ما فقف مـ العؼؾ 

 «.والؾب

العقـ وزطؿ ققم أن مبدأ الحقاس الدماغ، وأكؽروا أن يؽقن بقـ الؼؾب و

 وإذن وإكػ أطصاب أو طروق، وقالقا: هذا كذب طؾك الخؾؼة.

والصقاب التقسط بقـ الػريؼقـ، وهق أن الؼؾب يـبعث : »  قال ابـ الؼقؿ

مـف ققة إلك هذه الحقاس، وهل ققة معـقية، ٓ تحتاج يف وصقلفا إلقفا إلك مجاري 

ه الحقاس مخصقصة وأطصاب تؽقن حامؾة لفا8 فنن وصقل الؼقى إلك هذ

وإطضاء ٓ تتققػ إٓ طؾك قبقلفا واستعدادها وإمداد الؼؾب، ٓ طؾك مجاري 

وأطصاب، وهبذا يزول آلتباس يف هذا الؿؼام الذي صال فقف الؽالم، وكثر فقف الـزاع 
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 «.والخصام، واهلل ولل اإلكعام

 وٓ يخػك أن الذي ذكركاه مـ حؽؿة خؾؼ اإلكسان أقؾ الؼؾقؾ، وإمر أضعاف

أضعاف كؿا يخطر بالبال، أو لقتقهؿف الخقال، أو يجري بف الؿؼال، ولؽـا قصدكا 

وإ8ٓ  «خؾؼتـل، ال إلف إال أكت، الؾفؿ أكت ربل»يف هذا الدطاء:  ملسو هيلع هللا ىلصاإلشارة إلك ققلف 

فؾق كظر اإلكسان إلك غذائف فؼط، ومدخؾف ومستؼره ومخرجف8 رأى مـف العرب 

 والعجائب:

ول هبا، ثؿ باًبا يدخؾ مـف، ثؿ آلة تؼطعف صغاًرا، ثؿ فؼد جعؾ اهلل لف آلة يتـا

صاحقكة تطحـف، ثؿ ُأِطقـ بؿاء يعجـف، ثؿ جعؾ لف مجرى وصريًؼا إلك جاكب مجرى 

الـػس، يـزل هذا ويصعد هذا، ٓ يؾتؼقان، مع غاية الؼرب، ثؿ جعؾ لف َحَقاَيا وصرًقا 

بان: باب أطؾك يدخؾ تقصؾف إلك الؿعدة8 ففل خزاكتف، ومقضع اجتؿاطف، ولفا با

مـف الطعام، وهق أوسع، وباب أسػؾ يخرج مـف َتْػُؾُف، وهق أضقؼ مـ إطؾك8 ٕن 

إطؾك مدخؾ لؾحاصؾ، وإسػؾ مصرف لؾضار مـف، وإسػؾ مـطبؼ دائًؿا 

لقستؼر الطعام يف مقضعف8 فنذا اكتفك الفضؿ8 فنن ذلؽ الباب يـػتح إلك اكؼضاء 

، يـزل إلك الؿعدة «فؿ الؿعدة»ذلؽ، وإطؾك يسؿك ل« البقاب»الدافع، ويسؿك 

 متؾؿًسا8 فنذا استؼر فقفا اكؿاع وذاب.

ويحقط بالؿعدة مـ داخؾفا وخارجفا حرارة كارية، بؾ ربؿا تزيد طؾك حرارة 

الـار، يـضج هبا الطعام فقفا كؿا يـضج الطعام يف الؼدر بالـار الؿحقطة بف، ولذلؽ 

غقره8 حتك ترتكف مائًعا، فنذا أذابتف طال صػقه إلك يذيب ما هق مستحجر8كالحصا و

فقق، ورسك كدره إلك أسػؾ. ومـ الؿعدة طروق متصؾة بسائر البدن، تـبعث فقفا 
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معؾقم كؾ طضق وققامف، بحسب استعداده وقبقلف، فقـبعث أشرف ما يف ذلؽ 

ك وألطػف وأحبف إلك إرواح8 فقـبعث إلك البصر بصًرا، وإلك السؿع سؿًعا، وإل

ا، وإلك كؾ حاسة بحسبفا8 ففذا ألطػ ما يتقلد طـ الغذاء، ثؿ يـبعث مـف  الشؿ شؿًّ

إلك الدماغ ما يـاسبف مـ الؾطافة وآطتدال، ثؿ يـبعث مـ الباقل إلك إطضاء يف 

تؾؽ الؿجاري بحسبفا، ويـبعث مـف إلك العظام والشعقر وإضػار ما يغذيفا 

عدة مـ صرق ومجاٍر، هذا وارد إلقفا، وهذا ويحػظفا، فقؽقن الغذاء داًخال الؿ

 صادر طـفا، حؽؿة بالغة وكعؿة سابغة.

ولؿا كان الغذاء إذا استحال يف الؿعدة استحال َدًما، ومرة سقداء، ومرة صػراء، 

وبؾغًؿا8 اقتضت حؽؿتف سبحاكف أن جعؾ لؽؾ واحد مـ هذه إخالط مصرًفا 

ضاء الشريػة إٓ أكؿؾف8 فقضع الرباز يـصب إلقف ويجتؿع فقف، وٓ يـبعث إلك إط

مصبًّا لؾؿرة الصػراء، ووضع الطحال مصبًّا لؾؿرة السقداء، وجعؾ الؽبد يؿتص 

أشرف ما يف ذلؽ، وهق الدم8 ففق بقتف، ثؿ يبعثف إلك جؿقع البدن مـ طرق واحد، 

يـؼسؿ طؾك مجاري كثقرة، يقصؾ إلك كؾ واحد مـ الشعقر وإطصاب والعظام 

در، وهق بارد رصب، لقكف أبقض، والعروق م ا يؽقن بف ققامف، وأما البؾغؿ8 فبقتف الصَّ

وصعؿف مالح، ثؿ إذا كظرت إلك ما يف اإلكسان مـ الؼقى الباصـة والظاهرة الؿختؾػة 

يف أكػسفا ومـافعفا8 رأيت العجب العجاب8 كؼقة سؿعف، وبصره، وشؿف، وذوقف، 

ذلؽ مـ الؼقى الؿتعؾؼة باإلدراك ولؿسف، وحبف وبغضف، ورضاه وغضبف... وغقر 

واإلرادة، وكذلؽ الؼقى الؿتصرفة يف غذائف8 كالؼقة الؿـضجة لف، والؼقة الؿاسؽة 

 لف، والرافعة لف إلك إطضاء، والؼقى الفاضؿة لف بعد أخذ إطضاء حاجتفا مـف.

ففذه آثار صـع اهلل تعالك يف قطرة مـ ماء مفقـ8 فؾق اجتؿع اإلكس والجـ طؾك 
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يخؾؼقا لتؾؽ الـطػة سؿًعا، أو بصًرا، أو طؼاًل أو قدرة، أو طؾًؿا، أو روًحا، بؾ أن 

طظًؿا واحًدا مـ أصغر طظامفا، بؾ طرًقا واحًدا مـ أدق طروقفا، بؾ شعرة واحدة8 

لعجزوا طـ ذلؽ!! فَؿـ هذا صـعف يف قطرة ماء8 فؽقػ ُصـُْعف يف مؾؽقت 

العؼقل، وتضاءلت لعظقؿ حؽؿتف السؿاوات وإرض؟! فسبحان مـ هبرت قدرتف 

الػحقل، ودلَّت مصـقطاتف طؾك حؽؿتف وقدرتف وإرادتف، ٓ إلف إٓ هق، اكػرد بخؾؼ 

 الؿخؾققات، وأحاط بؽؾ شلء ِطْؾًؿا.

ملسو هيلع هللا ىلص

ًفا وخؾًؼا، وهذا معطقٌف طؾك ققلف: (78)«وأكا طبدك»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف    8 أي: تللُّ

 كلكف قال: الؾفؿ أكت ربل وأكا طبدك.8 «الؾفؿ أكت ربل»

: إذطان واطرتاف بتقحقد اإللفقة وتقحقد «ال إلف إال أكت، خؾؼتـل»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف   

الربقبقة، وإقرار بؽؾ واحد مـفؿا8 كؿا أشركا إلقف سابًؼا8 أي: ٓ خالؼ لل ومربٍّ وٓ 

 إلف وٓ معبقد سقاك يا اهلل .

هلل: اسؿ جامع لؿا أمر اهلل بف ورسقلف، وأول ذلؽ إقرار العبد بلن اهلل ربف فالعبادة 

                                                           

أن اهلل هق ربؽ الؿالؽ لؽ، الؿدبر  بؾساكؽ وبؼؾبؽ فتؼّر هلل « الؾفؿ أكت ربل... وأكا طبدك» (56)

ٕمرك، الؿعتـل بحالؽ، وأكت طبده كقًكا وشرًطا: طبده كقًكا يػعؾ بؽ ما يشاء، إن شاء أمرضؽ، وإن شاء 

 ، أصحؽ، وإن شاء أغـاك، وإن شاء أفؼرك، وإن شاء أضؾؽ، وإن شاء هداك، حسبؿا تؼتضقف حؽؿتف

 بف، تؼقم بلوامره وتـتفل طـ كقاهقف، تؼر بذلؽ. وكذلؽ أكت طبده شرًطا تتعبد لف بؿا أَمَر 
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وخالؼف، وأكف مػتؼر إلقف يف كؾ كَػس، وأن وجقده ووجقد قدرتف وأفعالف بف مـف، وأن 

وجقد كؾ ما يقجد وكؾ ما وجد فؿـف سبحاكف، فنكف خالؼ ذلؽ، وخالؼ كؾ شلء 

يؽـ. فال يؽقن العبد طابًدا هلل وٓ مممـًا بف  وربف ومؾقؽف، ما شاء كان، وما لؿ يشل لؿ

حتك يؼر هبذا كؾف، ثؿ ٓبد أن يؽقن طؿؾف هلل، فبذلؽ يؽقن طابًدا، وإ8ٓ فؾق أقر 

بربقبقتف وطبد غقره8 كان مـ جـس الؿشركقـ الذيـ يؼرون بلن اهلل خالؼفؿ ويعبدون 

 غقره8 كؿا أشار إلك ذلؽ شقخ اإلسالم يف بعض كتبف.

َؾ اهلل تعالك بـل  ودرجة العبقدية أفضؾ الدرجات وأرقك الؿـزٓت، ولفذا َفضَّ

 آدم هبا، ودطاهؿ إلقفا.

والؿراد: العبقدية آختقارية، التل يلتقن هبا صقًطا واختقاًرا، ٓ إكراًها 

 واضطراًرا.

يخقره بقـ أن يؽقن مؾًؽا كبقًّا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت أكف سبحاكف أرسؾ إسرافقؾ إلك الـبل 

بؾ أكقن »أو طبًدا كبقًّا، فـظر إلك جربيؾ كالؿستشقر8 فلشار إلقف أن تقاضع، فؼال: 

. رواه اإلمام أحؿد وأبق يعؾك وابـ طساكر طـ أبل هريرة، وابـ طساكر مـ «طبًدا كبقًّا

 .(79) حديث طائشة، وأبق كعقؿ طـ ابـ طؿر، وغقرهؿ 

                                                           

/مقارد( طـ أبل 1215( وابـ حبان )4203( وأبق يعؾك )1/112حديث صحقح: رواه أحؿد ) (57)

وإسـاده ضعقػ. ورواه البقفؼل يف  ( طـ طائشة 2710هريرة، وإسـاده صحقح. ورواه أبق يعؾك )

 (.2706« )ضعقػ الرتغقب والرتهقب»( و1022) «السؾسؾة الضعقػة»طـ ابـ طباس، وهق يف « الزهد»
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باسؿ طبقديتف يف أشرف مؼاماتف8 يف مؼام اإلسراء،  ملسو هيلع هللا ىلصكبقف وقد ذكر حبقبف و

 ومؼام الدطقة، ومؼام التحدي:

ٓ كبقف،  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿فؼال يف مؼام اإلسراء :  ولؿ يؼؾ برسقلف و

أشار إلك أكف كال هذا الؿؼام إطظؿ بؽؿال طبقديتف لربف. وقال يف مؼام الدطقة: 

ۉ ﴿دي: . وقال يف مؼام التح﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

 .﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

يف حديث الشػاطة وتراجع إكبقاء فقفا وققل الؿسقح  (80)«الصحقحقـ»ويف 

8 فدل «اذهبقا إلك محؿد: طبد غػر اهلل لف ما تؼدم مـ ذكبف وما تلخر»طؾقف السالم: 

 ذلؽ طؾك أكف كال ذلؽ الؿؼام العظقؿ بؽؿال طبقديتف هلل وكؿال مغػرة اهلل لف.

كت العبقدية طـد اهلل هبذه الؿـزلة الرفقعة والدرجة الشامخة الؿـقعة8 ولؿا كا

اقتضت حؽؿة العؾقؿ الحؽقؿ أن أسؽـ آدم وذريتف داًرا يـالقن فقفا هذه الدرجة8 

بؽؿال صاطتفؿ وتؼرهبؿ إلقف بؿحابف، وترك مللقفاهتؿ مـ أجؾف8 فؽان ذلؽ مـ تؿام 

 كعؿتف طؾقفؿ وإحساكف إلقفؿ.

العبد: اإلكسان8 : »«الؿحؽؿ»لؿؿؾقك مـ كقع مـ يعؼؾ. وقال يف والعبد لغة: ا

ا كان أو رققًؼا8 ٕكف مؿؾقك لبارئف إكف يف إصؾ صػة، ولؽـف »وقال سقبقيف: «. حرًّ

استعؿؾ استعؿال إسؿاء، وأجؿع الؿسؾؿقن طؾك أن الؿراد بالعبد يف أيات 

قس لؾؿممـقـ صػة أتؿ وٓ ل»وقال إستاذ أبق طؾل الدقاق:  «ملسو هيلع هللا ىلصالؿذكقرة: محؿد 

أشرف مـ العبقدية، ولفذا أصؾؼفا اهلل تعالك طؾك كبقف يف أشرف الؿقاصـ8 كؼقلف 

                                                           

 .( طـ أبك هريرة 115( ومسؾؿ )5320رواه البخارى ) (60)
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 .﴾چ چ ڇ ڇ ڇ﴿وققلف:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿تعالك: 

إلك الدرجات العالقة والؿراتب الرفقعة يف  ملسو هيلع هللا ىلص: إكف لؿا وصؾ  (81)ويؼال

ل: يا رب بلن تـسبـل إلك الؿعراج8 أوحك اهلل تعالك إلقف: يا محؿد! بؿ أشرفؽ؟ قا

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿كػسؽ بالعبقدية. فلكزل اهلل سبحاكف: 

 : (82)ولفذا قال الؼاضل طقاض

ييييييييييييييييييا  ي  ييييييييييييييييييا    نييييييييييييييييييع تجب ييييييييييييييييييا ي ي  
 

 ي يييييييييييييييي        ييييييييييييييييع ن يييييييييييييييي   لث  ييييييييييييييييا 
   ييييييييي لع  حييييييييي    لييييييييي   يييييييييا تبيييييييييا   

 

 ينن  يييييييييييييييييي   ن  ييييييييييييييييي  ليييييييييييييييييع نبييييييييييييييييييا 
 

 ومـ هذا ققل بعضفؿ:

 ال  يييييييييييييييييييييييي تي ع إال  يييييييييييييييييييييييييا تبيييييييييييييييييييييييي  ا
 
 
 

 ن ييييييييييييييييييييييييييييي ا ع   نييييييييييييييييييييييييييييا ن يييييييييييييييييييييييييييي   
 
 

مـ أراد السعادة إبدية8 فؾقؾزم طتبة »يؼقل:  وكان شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 «.العبقدية

وقال بعض العارفقـ: ٓ صريؼ أقرب إلك اهلل مـ العبقدية، وٓ حجاب أغؾظ 

مـ الدطقى، وٓ يـػع مع اإلطجاب والؽرب طؿؾ واجتفاد، وٓ يضر مع الذل 

والؼصد أن الػؼر والذل وآكؽسار  -يعـل: بعد فعؾ الػرائض  -ٓفتؼار بطالة وا

                                                           

، وهق «تػسقر الرازي»و« تػسقر ابـ حقان»قائؾ ذلؽ هق أبق الؼاسؿ سؾقؿان إكصاري، كؿا يف  (62)

 مجرد ققل بال مستـد، فال يصح التعقيؾ طؾقف.

 ض: غريبة، والؿشفقر أهنؿا مـ كالم حسان بـ ثابت.كسبة هذيـ البقتقـ لؾؼاضل طقا (61)
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8 ٕكف كػض يديف (83)ُتْدِخُؾ طؾك الحؾقؿ الغػار، وترمقف طؾك صريؼ الؿحبة والقلف

مؿا سقاه مؿا طؾقف ولف8 فقـػتح لف مـ هذا باب ٓ يػتح لف مـ غقر هذا الطريؼ، 

تػتح لؾعبد باًبا مـ الؿحبة طؾك  وإن كاكت صرق سائر إطؿال والطاطات

التحؼقؼ، لؽـ الذي يػتح مـفا مـ هذا الطريؼ قريب بال تعقيؼ8 فالذل 

وآكؽسار، والعجز وآفتؼار، وازدراء الـػس ورؤيتفا بعقـ العقب والذم 

والـؼص والضعػ والؾمم8 بحقث يشاهدها متصػة بؽؾ طقب وذكب، وكؾ 

 تػريط وخطب، كقع آخر وفتح آخر.

سالؽ هبذا الطريؼ غريب يف الـاس، هؿ يف واٍد وهق يف واد، وتسؿك صريؼة وال

الطقر، يسبؼ الـائؿ فقفا طؾك فراشف السعادة، فقصبح وقد قطع الركب بقـؿا هق 

يحدثؽ، وإذا هق قد سبؼ الطرف وفات السعادة، وذلؽ ٕكف رأى كػسف أطجز شلء8 

ر لذي الـفل وإمر، فقشفد قؾبف كريشة ٕكف ٓ ققة لف وٓ حقل إٓ بربف، قد سؾَّؿ إم

 ، ًٓ ، وتعصػ هبا إقدار إدباًرا وإقبا ًٓ مؾؼاة بلرض فالة، تسقرها الرياح يؿقـًا وشؿا

ويشفد كػسف كراكب سػقـة يف البحر يفقج هبا الريح، وتتالطب إمقاج بتؾؽ 

ٔلة إلقاح8 فرتفعفا تارة، وتخػضفا أخرى، فتجري طؾقف أحؽام الؼدر، وهق كا

صريًحا بقـ يدي َمـ هق أولك بف وأحرى، قد ألؼك كػسف ببابِِف، ووضع خده طؾك ثرى 

ا وٓ كػًعا، وٓ مقًتا وٓ حقاة وٓ كشقًرا، وٓ وصاًل وٓ  أطتابف، ٓ يؿؾؽ لـػسف ضرًّ

قطًعا8 فؿا لف مـ كػسف سقى الجفؾ والظؾؿ وآثارهؿا ومؼتضقاهتؿا8 فالفالك أولك 

8 كشاة مؾؼاة بقـ الذئاب والسباع، ٓ يردها طـفا إٓ الراطل8 فؾق إلقف مـ شراك كعؾف

                                                           

الَقَلُف: التحقر، واستخدامفا هفـا ٓ يجري طؾك صريؼة السؾػ، ٕن صريؼ العبادة والحب والذل  (61)

 هلل ٓ يحقر العبد، بؾ يفديف إلك صراط مستؼؿ.
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تخؾك طـفا صرفة طقـ8 لتؼاسؿتفا أطضاًء8 ففؽذا حال العبد مؾؼك بقـ يدي اهلل، وبقـ 

أطدائف مـ شقاصقـ اإلكس والجـ8 فنن حؿاه مـفؿ، وكػفؿ طـف8 كجا ولؿ يجدوا إلقف 

سف صرفة طقـ8 صار أكؾف لؿـ ضػر بف مـفؿ سبقاًل، وإ8ٓ بلن تخؾك طـف، ووكؾف إلك كػ

ا، ويعرف ربف، وهذا أحد التلويالت لؾؽالم  وسبؼ غقره إلقف، حقـئٍذ يعرف كػسف حؼًّ

8 كؿا قد ملسو هيلع هللا ىلص، ولقس هق حديثًا طـ رسقل اهلل «مـ طرف كػسف طرف ربف»الؿشفقر: 

هذا الؾػظ، تقهؿف جؿاطة، وَسَلَلـَا طـف بعض صؾبة العؾؿ، وإكؿا هق أثر إسرائقؾل بغقر 

 .«يا إكسان: اطرف كػسؽ تعرف ربؽ»ولػظف: 

 8 قال :«شرح مـازل السائريـ»يف كتابف  كؿا قالف اإلمام الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ 

 وفقف ثالثة تلويالت:

أن مـ طرف كػسف بالضعػ8 طرف ربف بالؼقة، ومـ طرففا بالعجز8 أحدها: 

مـ طرففا بالجفؾ8 طرف طرف ربف بالؼدرة، ومـ طرففا بالذل8 طرف ربف بالعز، و

ربف بالعؾؿ، فنن اهلل سبحاكف استلثر بالؽؿال الؿطؾؼ والحؿد، والثـاء والؿجد، 

والغـك، والعبد الػؼقر كاقص محتاج، وكؾؿا ازدادت معرفة العبد بـؼصف وطقبف وفؼره 

 وذلف وضعػف وجفؾف8 ازدادت معرفتف لربف بلوصاف كؿالف.

فا مـ الصػات الؿؿدوحة8 مـ الؼقة، واإلرادة، أن مـ كظر إلك كػسف وما فق الثاين:

والؽالم، والؿشقئة، والحقاة8 طرف أن مـ أططاه ذلؽ وخؾؼف فقف أولك بف8 فؿعطل 

الؽؿال أحؼ بالؽؿال8 فؽقػ يؽقن العبد حقًّا، متؽؾًؿا، سؿقًعا، بصقًرا، مريًدا، طالًؿا، 

فذا مـ أطظؿ يػعؾ باختقاره، ومـ خؾؼف وأوجده ٓ يؽقن أحؼ بذلؽ مـف ؟! ف

الؿحال، بؾ مـ جعؾ العبد متؽؾًؿا أولك أن يؽقن هق متؽؾًؿا، ومـ جعؾف حقًّا قادًرا 
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 سؿقًعا بصقًرا أولك بذلؽ8 فالتلويؾ إول مـ باب الضد، وهذا مـ باب إولقية.

أن هذا مـ باب الـػل8 أي: كؿا إكؽ ٓ تعرف كػسؽ التل هل أقرب  الثالث:

حؼقؼتفا وٓ ماهقتفا وٓ كقػقتفا8 فؽقػ تعرف حؼقؼة ربؽ إشقاء إلقؽ8 فال تعرف 

 وكقػقة صػاتف ؟!

والؿؼصقد أن العبد يعرف بؼؾبف معرفة حؼقؼقة أكف طاجز ضعقػ، فتزول طـف 

رطقكات الدطاوى واإلضافات إلك كػسف، ويعؾؿ أكف لقس لف مـ إمر شلء، بؾ هق 

 تعالك قؾب تؿؽـت مـف ضعقػ طاجز، وفؼقر مـؽسر الؼؾب. وأحب الؼؾقب إلك اهلل

هذه الؽسرة، ومؾؽتف هذه الذلة8 ففق كاكس الرأس بقـ يدي ربف، ٓ يرفع رأسف إلقف 

 حقاء مـف وخجاًل.

ققؾ لبعض العارفقـ: أيسجد الؼؾب؟ قال: كعؿ8 يسجد سجدة ٓ يرفع رأسف 

 مـفا إلك يقم الؼقامة.

ساجد السجقد ففذا سجقد الؼؾب8 فؼؾٌب ٓ تباشره هذه الؽسرة8 ففق غقر 

 الؿراد مـف.

وإذا سجد الؼؾب هلل هذه السجدة العظؿك8 سجدت معف جؿقع الجقارح، َوَطـَا 

القجف حقـئذ لؾحل الؼققم، وخشعت إصقات والجقارح كؾفا، وذل العبد، 

وخضع واستؽان، ووضع خده طؾك طتبة العبقدية كاضًرا بؼؾبف إلك ربف وولقف كظر 

فال ُيرى إٓ متؿؾًؼا لربف خاضًعا لف ذلقاًل مستؽقـًا متعطًػا الذلقؾ إلك العزيز الرحقؿ8 

 لف، يسللف ططػف ورحؿتف8 ففق مالذه وبف معاذه...

  ييييييييييييا  يييييييييييي  نليييييييييييي    ييييييييييييا  ي ييييييييييييا ن  رييييييييييييا
 

 ي ييييييييييييي  نتييييييييييييي    يييييييييييييا  ي يييييييييييييا ن يييييييييييييا    
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ييييييييا ننيييييييي   ا يييييييي    ال  جبيييييييي   ل ييييييييا ي ت   
 

ييييييييا ننيييييييي   ييييييييا      (84)يال   ي يييييييي ن ت   
 

سار مـ الؼؾب، وطرف كػسف بالعجز فنذا تؿؽـت الؿسؽـة والذلة وآكؽ

والتؼصقر، وأهنا متصػة بؽؾ طقب ووصػ حؼقر، وأكف ٓ حقل لف وٓ ققة، وٓ دفع 

وٓ مـع، وٓ ضرر وٓ كػع8 إٓ باهلل، وأكف لقٓ طـايتف8 لؿزقتف الرياح، واحتقشتف 

ا، فتصق ر خطرة الشقاصقـ، وتـاهبتف السباع، وأغرقتف البحار8 أدى حقـئذ العبقدية حؼًّ

الؿحبة مؽان خطرات الؿصقبة، وإرادة التؼرب إلقف ومرضاتف مؽان إرادة معاصقف 

ومساخطف، وحركات الؾسان والجقارح بالطاطات مؽان حركاهتا بالؿعاصل8 قد 

امتأل قؾبف مـ محبتف، ولفج لساكف بذكره، واكؼادت الجقارح لطاطتف8 فنن هذه 

 الؽسرة الخالصة لفا تلثقر طجقب.

طـ بعض العارفقـ8 قال: دخؾت طؾك اهلل مـ  «شرح مـازل السائريـ»حؽل يف 

أبقاب الطاطات كؾفا8 فؿا دخؾُت مـ باب8 إٓ رأيُت طؾقف الزحام، فؾؿ أتؿؽـ مـ 

الدخقل، حتك جئُت بباب الذل وآفتؼار8 فنذا هق أقرب باب إلقف وأوسعف، وٓ 

تف8 فنذا قد أخذ بقدي مزاحؿ فقف وٓ معقق8 فؿا هق إٓ أن وضعُت قدمل يف طتب

 وأدخؾـل طؾقف.

ما مـ يقم إال والبحر »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل   (85)«مسـد اإلمام أحؿد»ويف 

                                                           

أكف  ـ ابـ الؼقؿ (: وأخربين العالمة شؿس الدي22/153« )البداية والـفاية»قال ابـ كثقر يف  (62)

ـاه مـ الذل  يفيؼقل: ربؿا قؾت هذيـ البقتقـ  سؿع شقخ اإلسالم ابـ تقؿقف  السجقد أدطق اهلل بؿا تضؿَّ

 والخضقع.

( ويف إسـاده العقام بـ حقشب وهق ضعقػ، 2/221« )الؿسـد»حديث ضعقػ: رواه أحؿد يف  (63)

= 
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يستلذن ربف أن يغرق بـل آدم، والؿالئؽة تستلذن أن تعاجؾف وتفؾؽف، والرب تعالك 

ؿ، فشلكؽؿ بف، يؼقل: دطقا طبدي: فلكا أطؾؿ بف إذ أكشلتف مـ األرض، وإن كان طبدك

وإن كان طبدي: فؿـل إلك طبدي، وطزتل وجاللل: إن أتاين لقاًل: قبؾتُف، وإن أتاين 

كفاًرا: قبؾتُف، وإن تؼرب مـل شبًرا: تؼربت إلقف ذراًطا، وإن تؼرب مـل ذراًطا: تؼربت 

: هرولُت إلقف، وإن استغػرين: غػرُت لف، وإن استؼالـل:  إلقف باًطا، وإن مشك إللَّ

: تبُت طؾقف، َمـ أطظؿ مـل جقًدا وكرًما: وأكا الجقاد الؽريؿ؟ أقؾتُ  ف، وإن تاب إللَّ

طبقدي يبقتقن يبارزوين بالعظائؿ، وأكا أكؾمهؿ يف مضاجعفؿ، وأحرسفؿ طؾك 

: تؾؼقتُف مـ بعقد، ومـ ترك ألجؾل: أططقتُف فقق الؿزيد، ومـ  فرشفؿ، مـ أقبؾ إللَّ

ومـ أراد مرادي: أردُت ما يريد، أهؾ  تصرف بحقلل وققتل، ألـُت لف الحديد،

ذكري أهؾ مجالستل، وأهؾ شؽري أهؾ زيادتل، وأهؾ صاطتل أهؾ كرامتل، وأهؾ 

معصقتل ال أقـطفؿ مـ رحؿتل: إن تابقا: فلكا حبقبفؿ، وإن لؿ يتقبقا: فلكا صبقبفؿ، 

 .«أبتؾقفؿ بالؿصائب ألصفرهؿ مـ الؿعائب

يف العبارة  (86)قد كثرت أققال طؾؿاء الصقفقة وأرباب الؿعارف وإحقالتـبقف: 

  =                                                           

 . وشقخف فقف مجفقل، ولبعض فؼرات هذا الحديث شقاهد صحقحة

كان لف مقؾ إلك الصقفقة ٓ سقؿا مـ وصػفؿ بالعؾؿاء فنهنؿ سادات الصقفقة  لعؾ الؿصـػ  (64)

وأبعد الـاس طـ خرافاهتؿ وضاللفؿ، ولفذا ففق يـؼؾ طـفؿ هفـا، وٓ حرج طؾقف يف ذلؽ وٓ بلس ما دام 

سؾؿقـ: اإلطراض طـ يـؼؾ طـفؿ كالًما سديًدا مستؼقًؿا ٓ يتعارض مع شلء مـ القحققـ، وكصقحتل لؾؿ

الصقفقة والؿتصقفة، فعؿقم الؿسؾؿقـ ٓ يـبغل لفؿ الؼراءة يف كتبفؿ، وٓ أن يتبعقا شقًئا مـ صرقفؿ، 

 وطؾقفؿ أن يؽقكقا تبًعا ٕهؾ العؾؿ. 
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 يف العبد والعبقدية، وكؾ واحد تؽؾؿ بؾسان قالف طؾك قدر مؼامف وحالف.

 «.العبد الذي ٓ مؾؽ لف»قال ابـ ططاء اهلل: 

مـ يتحؼؼ العبد بالعبقدية إذا أسؾؿ الؼقادة مـ كػسف إلك ربف، وتربأ »وقال رويؿ: 

 «.حقلف وققتف، وطؾؿ أن الؽؾ لف وبف

حزَت درجة العبقدية: إن كـت ٓ ترى لـػسؽ مؾًؽا، »وقال طبد اهلل بـ محؿد: 

ا  «.وتعؾؿ أكؽ ٓ تؿؾؽ لفا كػًعا وٓ ضرًّ

 :(87)وما أحسـ ما ققؾ يف هذا الؼبقؾ

يييييييي ي  ي ي   ي  يييييييي   يييييييي   ا ن ريييييييي   ل  ييييييييت  م
 

  ر يييييييييا ن يييييييييانع  ل رييييييييي  ي    ييييييييي   لج يييييييييت 
 
 

  ل بيييييييييييييييي  ال  ريييييييييييييييي  لييييييييييييييييا   يق يييييييييييييييي  نن
 
 
 

  يييييييي ن  يي ِّ يييييييي     ييييييييت يإن  يي ِّيييييييي ي  تيييييييي ل 
 
 

 يإن نظ ييييييي ي  لييييييي     ييييييي ي   يييييييي  ي ييييييي   
 
 

 يإن  يييييير ي   ال يييييير   يييييي  ن ر يييييي   حريييييي  
 
 

يف ترجؿة أبل الػتقح أحؿد بـ محؿد الطقسل الغزالل  «تاريخ ابـ ِخؾِّؽان»ويف 

الل صاحب كتاب  الـجار8 قال: قرأ  طـ ابـ «اإلحقاء»أخل اإلمام أبل حامد الغزَّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿الؼارئ بحضرة أحؿد الغزالل: 

﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ٔية، فؼال: شرففؿ بقاء  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ا

 ، ثؿ أكشد:﴾ۀ﴿اإلضافة إلك كػسف بؼقلف: 

                                                           

قائؾ هذه إبقات هق تاج الديـ بـ ططاء اهلل السؽـدري الصقيف صاحب أبل العباس الؿرسل،  (65)

وأحسـ الثـاء طؾقفؿا، « مرآة الجـان وطربة القؼظان»ة. ترجؿ لف القافعل يف كتابف وهؿا مـ كبار الؿتصقف

واطرتض طؾك الذهبل وغقره مؿـ اكتؼدوهؿا لبدطفؿا ومخالػة السؾػ، ولؿ يؽتِػ القافعل بذلؽ حتك 

 وسؿ مـ تـؼصفؿا بلهنؿ مـ الحشقية يعـل الؿجسؿة الؿبتدطة يف باب أسؿاء اهلل وصػاتف.
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 ي يييييييان تريييييييع  لرييييييي    يييييييع   ييييييي   ب يييييييا
 

 
 

 ي يييييييييييييييي ل  ألتييييييييييييييييا   إنييييييييييييييييا ل رييييييييييييييييي  
 
 

 ن يييييييييييي  إ   ني   يييييييييييي ي  ا يييييييييييي ع يإن ييييييييييييع
 
 
 

 تبييييييييييي  ا ل ييييييييييي ي إ    ييييييييييييت ليييييييييييع  يييييييييييا  
 
 

: قال «الذل واالكؽسار لؾعزيز الجبار»ويف كتاب اإلمام الحافظ ابـ رجب يف 

: مـ ادطك العبقدية، ولف مراد باق8 ففق كاذب يف دطقاه، إكؿا  (88)بعض العارفقـ

تصح العبقدية لؿـ أفـك مراداتف، وقام بؿراد سقده، يؽقن اسؿف ما يسؿك بف، وكعتف 

سؿف8 أجاب طـ العبقدية8 فال اسؿ لف وٓ رسؿ وٓ يجقب إٓ ما حؾل بف، إذا دطل با

 لؿـ يدطقه لعبقدية سقده. ثؿ أكشل يؼقل:

  ييييييييييييييا ت يييييييييييييي ي  يييييييييييييي    ت يييييييييييييي    يييييييييييييي   
 
 
 

     يييييييييييييييييييييييييييا  ل يييييييييييييييييييييييييييا   ي ل   يييييييييييييييييييييييييييع 
 
 

 ال  يييييييييييييييييييييييي ت ع إال  يييييييييييييييييييييييييا تبيييييييييييييييييييييييي  ا
 

 
 

   نييييييييييييييييييييييييييييا ن يييييييييييييييييييييييييييي   ن يييييييييييييييييييييييييييي ا ع 
 
 

 وقـال غقره:

  يييييييييييييييييالع يلر قييييييييييييييييي    إنيييييييييييييييييع تيييييييييييييييييا  
 

  ثرييييييييييييييييييييييييييع ال   ريييييييييييييييييييييييييي  إ  ييييييييييييييييييييييييييا ع 
 
 

  ح يييييييييييييييييي   قيييييييييييييييييي   إليييييييييييييييييي  يإن ييييييييييييييييييا
 

  الييييييييييييييييييييييي  إ ييييييييييييييييييييييي ا   يإ يييييييييييييييييييييييقا ع 
 ن ييييييييييييييييييييا تجب يييييييييييييييييييا  انر يييييييييييييييييييا ع إلييييييييييييييييييي  

 
 ن    يييييييييييييييييييييييييا إ    رييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييي ال ع 

 
 

 ال  يييييييييييييييييييييييي ت ع إال  يييييييييييييييييييييييييا تبيييييييييييييييييييييييي  ا
 

   نييييييييييييييييييييييييييييا ن يييييييييييييييييييييييييييي   ن ييييييييييييييييييييييييييييي ا ع 
ٓ يصؾح : »«روضة الؿحبقـ»يف كتابف  وقال اإلمام الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ  

ادتف، ويغػر ما دون ، وٓ يغػر سبحاكف لؿـ أشرك بف يف طبالتعبد ٕحد غقر اهلل 

ذلؽ لؿـ يشاء8 فؿحبة العبقدية أشرف أكقاع الؿحبة، وهل خالص حؼ اهلل طؾك 

                                                           

ؽ هق أبق طبد اهلل الؿغربل محؿد بـ إسؿاطقؾ الزاهد الصقيف كؿا ذكر صالح الديـ قائؾ ذل (66)

 «.القايف بالقفقات»الصػدي يف 
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 «.طباده

قال معاذ:  « أتدري ما حؼ اهلل طؾك طباده؟»: «الصحقح»ثؿ ذكر حديث معاذ يف 

حؼف طؾقفؿ أن يعبدوه وال يشركقا بف شقئًا، أتدري ما »قؾت: اهلل ورسقلف أطؾؿ. قال: 

 .(89)«طؾك اهلل إذا فعؾقا ذلؽ؟ أن ال يعذبفؿ بالـارحؼ العباد 

ثؿ قال: أشرف صػات العبد وأحب أسؿائف إلك اهلل اسؿ العبقدية8 كؿا ثبت طـ 

 .(90)«أحب األسؿاء إلك اهلل: طبد اهلل وطبد الرحؿـ»8 أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

مدار العبقدية طؾك : »«الؽؾؿ الطقب والعؿؾ الصالح»يف كتابف  وقال 

قاطدتقـ هؿا أصؾفؿا: حب كامؾ وذل تام، ومـشل هذيـ إصؾقـ مشاهدة الؿـة 

التل تقرث الؿحبة، ومطالعة طقب الـػس والعؿؾ الذي يقرث الذل التام. واهلل 

 «. أطؾؿ

 لؾعبد أحد طشر وجًفا جؿعفا ابـ مالؽ يف ققلف: تـبقف:

  تبيييييييييييا  تبييييييييييييي    يييييييييييي  تبيييييييييييي  ينتبيييييييييييي
 

 نتا يييييييييييييييييي    بيييييييييييييييييي       بيييييييييييييييييي  تبيييييييييييييييييي  
  ييييييييييييييي ل  تبييييييييييييييي  ن يتبييييييييييييييي  ن ن بريييييييييييييييا 

 

  ييي     ل بييي  ني   ييي   إن  ييي   نن   ييي    
      

                                                           

 (.26/10( ومسؾؿ )4300رواه البخارى ) (67)

 (.1211رواه مسؾؿ ) (70)
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 مطلب

«»

8 أي: ما طاهدتؽ طؾقف مـ اإليؿان بؽ واإلقرار (91)«وأكا طؾك طفدك» ققلف:  

اف بقحداكقتؽ، ٓ أزول طـف، وأكا طؾك وطدك الذي وطدتؽ طؾقف مـ آطرت

 بعبقديتل لؽ ولربقبقتؽ.

8 أي: مدة دوام استطاطتل مقضع الؼدر «ما استطعت» ثؿ استثـك بؼقلف:  

السابؼ يف أمره8 أي: إن كان قد جرى الؼضاء أن أكؼض العفد يقًما ما8 فنين أخؾد طـد 

، قالف يف 
َّ

 «الـفاية»ذلؽ إلك التـصؾ وآطتذار8 لعدم آستطاطة يف دفع ما قضقتف طؾل

 مـ أمرك وهنقؽ، ومبؾل العذر يف القفاء بف وق
َّ

قؾ: معـاه أين متؿسؽ بؿا طفدتف إلل

 قدر القسع والطاقة، وإن كـت ٓ أقدر أبؾغ كـف القاجب فقف.

: العؼقد «الػروع»يف  ، وكذا ابـ مػؾح «الفدي»يف  قال ابـ الؼقؿ 

ؼف8 فنذا ققؾ: أطاهد اهلل أكـل أحج العام8 ففق كذر والعفقد متؼاربة الؿعـك أو متػ

وطفد ويؿقـ، ولق قال: إين ٓ أكؾؿ زيًدا8 فقؿقـ وطفد ٓ كذر8 فإيؿان إن تضؿـت 

                                                           

 :قال الشقخ العثقؿقـ  (72)

ؼؽ، هق الذي أوجدك مـ خؾهلل ، تؼر بلن ا«خؾؼتـل وأكا طبدك وأكا طؾك طفدك ووطدك ما استطعت»

أن يعؿؾ بؿا طؾؿ هلل ٕن كؾ إكسان قد طاهد ا« طؾك طفده»العدم، وأكؽ طؾك طفده ووطده ما استطعت 

هلل فؿتك أططاك ا [265: آل طؿران] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

ما أي تطبقؼ وطدك، ما وطدت أهؾ الخقر مـ الخقر و« وطؾك وطدك»طؾؿا فنكف قد طفد إلقؽ أن تعؿؾ بف، 

 .هلل وطدت أهؾ الشر مـ الشر، ولؽـ أكا طؾك وطدك أي يف الخقر، ٕكؽ يف هذه الؽؾؿات تتقسؾ إلك ا
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8 ٕكف هللمعـك الـذر، وهق أن يؾتزم هلل قربة8 لزمف القفاء، وهل طؼد وطفد ومعاهدة 

التل بقـ الـاس، وهق أن يؾتزم ما يطؾبف اهلل مـف، وإن تضؿـت معـك العؼقد  هللالتزم 

كؾ مـ الؿتعاقديـ لمخر ما اتػؼا طؾقف8 فؿعاقدة ومعاهدة يؾزم القفاء هبا، ثؿ إن كان 

 العؼد ٓزًما8 لؿ يجز كؼضف، وإٓ ُخقر، وٓ كػارة يف ذلؽ لعظؿف.

 قال: العفقد. ﴾ڑ ک﴿: قال اهلل: وكؼؾ طبد اهلل 

قاضع مـ كتاب اهلل، ويتؼرب إلك : العفد شديد يف طشرة موكؼؾ أبق صالب 

 .(92)اهلل إذا حؾػ بالعفد بؽؾ ما استطاع، ويؽػر إذا أحـث بلكثر مـ كػارة يؿقـ

گ ﴿: إن أجرى القؿقـ طؾك مباٍح مباٌح، وإن ققلف: «الؿغـل»يف  قال 

أية،  ﴾ڑ ک ک﴿8 أي: يف العفقد والؿقاثقؼ8 لؼقلف: ﴾گ گ

ر خالف8 فؿع القؿقـ أولك، وهنك قال: والعفد يجب القفاء بف بغق ﴾ڑ ک﴿

                                                           

هق ابـ الحارث  -حدثـك طقف بـ مالؽ بـ الطػقؾ  :طـ الزهرى قال( 4053روى البخاري ) (71)

بقٍع أو  يفال ق حدثت أن طبد اهلل بـ الزبقر  أن طائشة  -ٕمفا  ملسو هيلع هللا ىلصطائشة زوج الـبك  لوهق ابـ أخ

هق  :كعؿ. قالت :قالقا ؟!أهق قال هذا :واهلل لتـتفقـ طائشة، أو ٕحجرن طؾقفا. فؼالت :ططاٍء أططتف طائشة

ٓ واهلل ٓ أشػع  :هلل طؾك كذٌر أن ٓ أكؾؿ ابـ الزبقر أبًدا. فاستشػع ابـ الزبقر إلقفا، حقـ صالت الفجرة فؼالت

صال ذلؽ طؾك ابـ الزبقر كؾؿ الؿسقر بـ مخرمة وطبد الرحؿـ بـ  فقف أبًدا، وٓ أتحـث إلك كذرى. فؾؿا

طؾك طائشة، فنهنا ٓ  أكشدكؿا باهلل لؿا أدخؾتؿاين :وقال لفؿا - زهرة لوهؿا مـ بـ - إسقد بـ طبد يغقث

. فلقبؾ بف الؿسقر وطبد الرحؿـ مشتؿؾقـ بلرديتفؿا حتك استلذكا طؾك طائشة ليحؾ لفا أن تـذر قطقعت

كعؿ ادخؾقا  :قالت .كؾـا :ادخؾقا. قالقا :قالت طائشة ؟السالم طؾقؽ ورحؿة اهلل وبركاتف، أكدخؾ :فؼآ

كؾؽؿ. وٓ تعؾؿ أن معفؿا ابـ الزبقر، فؾؿا دخؾقا دخؾ ابـ الزبقر الحجاب، فاطتـؼ طائشة وصػؼ يـاشدها 

هنك طؿا قد  ملسو هيلع هللا ىلصإن الـبك  :ن، وصػؼ الؿسقر وطبد الرحؿـ يـاشداهنا إٓ ما كؾؿتف وقبؾت مـف، ويؼقٓلويبؽ

طؾؿت مـ الفجرة، فنكف ٓ يحؾ لؿسؾٍؿ أن يفجر أخاه فقق ثالث لقاٍل، فؾؿا أكثروا طؾك طائشة مـ التذكرة 

كذرت، والـذر شديٌد. فؾؿ يزآ هبا حتك كؾؿت ابـ  إين :وتؼقل لوالتحريج صػؼت تذكرهؿا كذرها وتبؽ

 وكاكت تذكر كذرها بعد ذلؽ فتبؽك، حتك تبؾ دمقطفا خؿارها. كذرها ذلؽ أربعقـ رقبًة. يفالزبقر، وأطتؼت 
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 طـ كؼض القؿقـ، ويؼتضل التحريؿ.

هذا يف ذمة »: مـ جـس العفد والعؼد لػظ الذمة، وققلفؿ: وقال شقخـا 

الذمؿ هل : »«الػـقن»يف  أصؾف مـ هذا8 فقؿا لزمف بعفده وطؼده. قال «: فالن

 «.العفقد وإماكات

أهؾ الذمة وذمة فالن، قال بعض أصحابـا يف صريؼتف: : ومـف «القاضح»ويف 

الذمة ٓ ُتْؿَؾُؽ8 ٕهنا العفد والؿقثاق لغة، ويف الشرع: وصػ يصقر بف الؿؽؾػ أهاًل 

لاللتزام واإللزام، ولفذا8 لق اشرتى مـ آخر يف ذمتف8 صح، وإكؿا َيْؿؾُِؽ الحؼ الثابت 

صح ضؿان ديـف. فؼال: ٓ كسؾؿ فقفا، وققؾ لف: الذمة صػة، فتػقت بالؿقت، فال ي

 أهنا صػة، بؾ طبارة طـ التزام، ولؿ يػِت.

: الذمة8 وإن كاكت العفد8 فالؿؾؽ التسؾط، فنذا بؼل حؽؿ  «الػـقن»ويف 

الؿؾؽ، وٓ تسؾط حؼقؼة يف الؿقت8 بؼل حؽؿ الذمة، وإن كان ٓ طفد حؼقؼة 

 .«الػروع»لؾؿقت. اكتفك كالم 

ر القطد، ويؽقن بؿعـك: القؿقـ، وإمان، وقال يف مقضع آخر: العفد غق

 والذمة، والحػظ، والرطاية، والقصقة ... وغقر ذلؽ.

8 قال ابـ «وأكا طؾك طفدك ووطدك ما استطعت»قال: ويف سقد آستغػار: 

الجقزي: وقال الؿػسرون: العفد الذي يجب القفاء بف الذي يحسـ فعؾف، والقطد 

 بقـف وبقـ ربف، وبقـ الـاس. : طام فقؿا﴾ڑ ک﴿مـ العفد. وقال يف 

 : كؾ ما أمر اهلل بف وهنك طـف8 ففق مـ العفد. اكتفك.ثؿ قال: قال الزجاج
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فؽلكف قال يف هذا الدطاء: أكا طؾك طفدك مـ امتثال ما أمرتـل بف، واجتـاب ما 

 هنقتـل طـف. 

ٹڤڤڤڤڦ ٹٹٹ﴿وٓ َيْبـُعُد  إرادة ققلف تعـالك :  

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

أية، وكان  أْخُذ هذا الؿـقثاق مـ الؿؾؽ الخالق طؾك خؾؼف كؿا  ﴾ڇ ڍ

 جاء يف الروايات بلرض َكْعؿان مـ طرفات.

 أخذ اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص8 أن الـبل روى اإلمام ابـ الجقزي طـ ابـ طباس 

فلخرج مـ صؾبف كؾ ذرية ذرأها، فـثرهؿ الؿقثاق مـ ضفر آدم بـَْعؿان ـ يعـل: طرفة ـ 

. رواه اإلمام «بقـ يديف كالذر، ثؿ َكؾَّؿفؿ قِباًَل: قال: ألسُت بربؽؿ؟ قالقا بؾك شفدكا

 .(93)«الؿسـد»أحؿد يف 

ففذا الحديث دل طؾك أن طرفات أول مـ وصـ الـػس، ولفذا تتقق الـػقس 

 إلك تؾؽ الؿعاهد8 ٕجؾ ذلؽ العفد.

فقفا شققل وتققل إلك تؾؽ الربقع والؿعاهد، أحـ إلقفا  ولل مـ قصقدة أذكر

مـ الؼؾؼ والقلقع، وأذكر أن سبب القلف والتققان أخذ العفد والؿقثاق بـَْعؿان، 

 وهل:

  ربيييييييييييييع إلييييييييييييي  ن    لحجيييييييييييييا    يييييييييييييي 
 

 
 
 

 يتريييييييييييييييي   يييييييييييييييييا ع  ييييييييييييييييا   ي تييييييييييييييييي  
 

                                                           

 .( وصححف الشقخ أحؿد شاكر2/232« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (71)
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 ن يييييييييييييييا  ل ييييييييييييييي ي    ب  يييييييييييييييع ي ييييييييييييييي ي ع
 

 
 
 

 ينحييييييييييييي ل   ييييييييييييي ع ي ل ييييييييييييي     ريييييييييييييي  
 ليييييييي   ريييييييي   لح ييييييييي ي تييييييييي  ن يييييييي   ع إ 

 
 ت يييييييييييييييييييييي      ييييييييييييييييييييييان  أل     يييييييييييييييييييييي    

  رييييييييييي   ل  ا يييييييييييي  ي ل  ييييييييييي     ا يييييييييييي   
 

  ي ييييييييييييييا  لريييييييييييييي   ي ل يييييييييييييي   ي لر  ييييييييييييييي  
 إلك آخر الؼصقدة... 

وقد روي أن اهلل سبحاكف وتعالك لؿا أخذ العفد طؾك الذرية8 كتب كتابًا طؾقفؿ 

 .فللؼؿف الحجر إسقد8 ففق يشفد لؾؿممـقـ بالقفاء، وطؾ الؽافر بالجحقد

وهذا مروي طـ طؾل بـ  «مثقر الغرام الساكـ»يف  قال الحافظ ابـ الجقزي 

: إيؿاكًا بؽ، ووفاء  -ٓمُِسُف  –8 قال: قال العؾؿاء: ولفذه العؾة أبل صالب 

 بعفدك. اكتفك.

ا8 فنن أسؼطقا  والقطد يستعؿؾ يف الخقر والشر، يؼال: وطدتف خقًرا، ووطدتف شرًّ

لخقر: القطد والعدة، ويف الشر: اإليعاد والقطقد، وقد أوطده الخقر والشر8 قالقا يف ا

 .«الـفاية»يقطده8 كؿا يف 

وطده إمر وبف يعده طدة ووطًدا ومقطًدا أو مقطدة ومقطقًدا «: الؼامقس»ويف 

ا8 فنذا أسؼطا8 ققؾ يف الخقر: وطد، ويف الشر: أوطد، وقالقا:  ومقطقدة، خقًرا وشرًّ

، والقطقد التفديد، والتقطد التفدد8 كاإليعاد، وآتِّعاد وطد الخقر، والؿقعاد وقتف

قبقل العدة، وأصؾف آوتعاد، قؾبقا القاو تاء، وأدغؿقا، وكاس يؼقلقن: أتعد يلتعد، 

 .«يا مـ إذا وطد وىف، وإذا أوطد طػا»ففق ممتعد بالفؿز، ويف الخرب: 

 وقال الشاطر:

 يإنيييييييييييييييييييييع إن نيت  يييييييييييييييييييييا ني يت  يييييييييييييييييييييا
 

 
 

  جيييييييييي    تيييييييييي  ل  ريييييييييي  إ  ييييييييييا   ي  
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: مؼقؿ ٓ أحقل وٓ أزول، أفعؾ الؿلمقر، وأجتـب «وأكا طؾك وطدك»

الؿحظقر، واهلل ولل إمقر. وآستطاطة: الؼدرة طؾك الشلء، وققؾ: هل استػعال 

: استطاع: أصاق، ويؼال: اسطاع، «الؼامقس». قال يف «الـفاية»مـ الطاطة8 كؿا يف 

ًٓ لفا مع الطاء، ويؽرهقن إدغام التاء فقفا، فتحرك السقـ، وهل  يحذفقن التاء استثؼا

باإلدغام، فجؿع بقـ  «فؿا اسطاطقا»: (95)غقر خالد (94)ٓ تحرك أبًدا، وقرأ حؿزة

الساكـقـ، وبعض العرب تؼقل: استاع يستقع، وبعض يؼقل: اسطاع يسطقع، يؼقل: 

طع الفؿزة بؿعـك أصاع يطقع، ويؼال: تطاوع لفذا إمر حتك يستطقعف. وطؾك كؾ8 بؼ

فالؿراد الؼقام بالعفد والقطد، ما دام لف صقق وقدرة وحقل وققة، وٓ حقل وٓ ققة 

 العظقؿ.
ِّ

 إٓ باهلل العؾل

(96)

ا8 أي: 8 أي: التجئ إلقؽ، يؼال: أطقذ طقًذا وطقاًذا ومعاذً «أطقذ»ققلف:  

 لجلت، والؿعاذ: الؿصدر والؿؽان والزمان، أي: لجلت إلك مؾجل، ولذت بؿالذ.

وقد تؽرر يف الحديث ذكر التعقذ وآستعاذة وما تصرف مـفؿا، والؽؾ بؿعـك: 

 آلتجاء وآطتصام.

                                                           

 .234حؿزة بـ حبقب الزيات شقخ الؼراء، تقيف سـة  (72)

 .110خالد بـ خالد الشقباين، كان إماًما يف الؼراءة، تقيف سـة  (73)

مـ شر ما صـعت، هلل يعـل أكت تعقذ با«: طقذ بؽ مـ شر ما صـعتأ»:  قال الشقخ العثقؿقـ  (74)

تعالك: هلل ٕن اإلكسان يصـع خقرا فقثاب، ويصـع شرا فقعاقب، ويصـع الشر فقؽقن سبًبا ضاللف كؿا قال ا

 مـ شر ما صـعت.هلل فلكت تتعقذ با [27]الؿائدة:  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿
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8 أي: ألجل إلقف «أطقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ»: ققلف: «الؿطؾع»قال يف 

ويف  : طاذ باهلل طقًذا وطقاًذا وأطاذ: لجل إلقف.«األفعال»ثؿان يف وأطتصؿ بف. قال أبق ط

 : العقذ: آلتجاء8 كالعقاذ، والؿعاذ، والتعقذ، وآستعاذة. اكتفك.«الؼامقس»

8 أي: يا اهلل، هذا هق الؿستعاذ بف8 ٕكف الذي تؾتجئ إلقف وتعتصؿ «بؽ»ققلف:  

اكب، والؿعـك: أطقذ برحؿتؽ بف8 فؽؾ متعقذ بغقره خائب، وكؾ معتصؿ بسقاه ك

 وطػقك ورضاك ومغػرتؽ.

8 أي: مـ شر صـعل، طؾك أن ما مقصقل حريف، «مـ شر ما صـعت»وققلف:  

ومـ شر الذي صـعتف، طؾك أهنا مقصقل اسؿل، وهذا الؿستعاذ مـف، ولؿا كان 

ره8 ٕن الخقر صـعف يشتؿؾ طؾك خقر وشر8 خص آستعاذة مـ شر صـعف دون خق

محبقب هلل، وهق ملمقر بػعؾف طفًدا ومقثاًقا ووطًدا8 بخالف الشر8 فنكف معاهد طؾك 

تركف واجتـابف، طؾك أكف قؾؿا سؾؿ فعؾ ـ وإن كان خقًرا ـ مـ آفة مـ شقائب الرياء 

والعجب وكحق ذلؽ، فتؽقن أفات مستعاًذا مـفا، والؿراد: أطقذ بؽ مـ ِغبِّ شر 

تف، وطدم طػقه وغػراكف، أو: ومـ العقد إلك مثؾف مـ شر إفعال ما صـعت، وطؼقب

 وقبقح إطؿال.

«»

: مـ باء إلقف: رجع واكؼطع. قال يف (97)«أبقء لؽ بـعؿتؽ طؾلَّ »ققلف:  

                                                           

يعـل أطرتف بـعؿتؽ العظقؿة الؽبقرة التل «: قء لؽ بـعؿتؽ طؾلأب» :قال الشقخ العثقؿقؿـ  (75)

 ٓ أحصقفا.
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 : باء إلقف: رجع واكؼطع، وبمت بف إلقف وأبلتف وبمتف. اكتفك.«الؼامقس»

8 أي: يـزل مـزلف مـفا ويتخذه8 ققؾ: هذا طؾك (98)«ه مـ الـارفؾقتبقأ مؼعد»ومـف: 

صريؼ الدطاء8 أي: بقأه اهلل ذلؽ، وخرج مخرج إمر، وققؾ: بؾ هق طؾك الخرب، 

، (99)«فؼد باء بفا أحدهؿا»وإن استحؼ ذلؽ واستقجبف، ويف الحديث أخر: 

8 ققؾ: ترجع بف ٓزًما لؽ، وتؾزمف، وققؾ: تحؿؾف كرًها ﴾ڭ ڭ ۇ﴿و

ـ الرجقع بف مـف:  ، والؿعـك: أطرتف ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ﴿وتؾزمف، وأصؾف م

لؽ صقًطا بـعؿتؽ، وكلكف مـ إصؾ الؿؼدم يف الرجقع8 أي: رجعت إلك اإلقرار 

 وآطرتاف، أو مـ الؾزوم8 أي: ألزمت ذلؽ كػسل واحتؿؾتف لؽ يا مقٓي.

زمفا كػسل 8 أي: أل«أبقء بـعؿتؽ»: أصؾ البقء الؾزوم، ومـف: «الػتح»قال يف 

وأقِرُّ بَِفا، ولػظ الـعؿة وإن كان مػرًدا، لؽـف مضاف، فقعؿ كؾ كعؿة مـ الظاهرة 

والباصـة مـ كعؿة اإليؿان والقجقد مـ العدم، والذكقرية، والسؿع، والبصر، 

والؿعرفة، والػفؿ، والعؾؿ، والصحة، وغقر ذلؽ مـ الـعؿ الاليت أكعؿ اهلل هبا طؾك 

بد طؿر الدكقا، وقطع ذلؽ العؿر مستغرًقا يف صاطة اهلل وطبادتف، طباده، ما لق أويت الع

ولؿ يعصف يف لحظة وٓ لػظة8 ما أدى شؽر طشر معشار كعؿف سبحاكف، بؾ لق أكػؼ 

كؾ طؿره مضاطًػا إلك ما ٓ هناية مـ إطؿار8 ما أدى شؽر كعؿة واحدة، كقػ 

لدية شؽر طشر معشار والشؽر كعؿة تحتاج إلك مثؾفا مـ الشؽر؟ فال سبقؾ إلك ت

 كعؿف8 إٓ بآطرتاف بالعجز والتؼصقر.

                                                           

 ( .2172الجـائز ) يفأكثر مـ مؼام، مـفا: ما رواه البخاري  يف« الصحقحقـ» يفورد  (76)

 ( .4202رواه البخارى ) (77)
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 طؾك ثالثة أركان: آطرتاف بالـعؿة باصـًا، والتحدث هبا ضاهًرا، 
ٌّ

والشؽر مبـل

وتعريػفا يف مرضاة ولقفا ومسديفا8 فنذا فعؾ ذلؽ8 فؼد شؽرها مع تؼصقره يف 

 شؽرها، واهلل الؿقفؼ.

 

اختؾػ الـاس8 هؾ لؾباري جؾ شلكف، وتعالك سؾطاكف طؾك الؽافر مـ فائدة: 

 كعؿة أو ٓ؟

والجقاب: إن كعؿ الباري ٓ تحصك، ومِــف ٓ تستؼصك8 فؾف طؾك طباده مـ 

دقائؼ الـعؿ وجالئؾفا ما يبفت العاقؾ، ويذهؾ الؾبقب الػاضؾ8 فؼد أكشلهؿ مـ 

َـّ طؾقفؿ بالحقاس مـ السؿع، والبصر، والشؿ، والذوق، العدم إلك القج قد، وَم

والؾؿس، والؿشل، والبطش، والعؼؾ، والػفؿ، والؿعرفة، والعؾؿ، والػؽر، 

والعافقة، والحػظ... إلك غقر ذلؽ مـ الحقاس والؼقى الظاهرة والباصـة، وسخر 

ـحفؿ الحقاة، لفؿ الؾقؾ والـفار، وأباح لفؿ الؿباحات، وأسبؾ طؾقفؿ السرت، وم

وكؾ هذه وأضعاف أضعاففا مؿا يتعذر أو يتعسر َحْصُره وَسْبُره مـ كعؿ اهلل تعالك 

طؾك طباده8 مِـ َجْؾِب كؾ محبقب، وَدْفِع كؾ مؽروه، وتقسقر كؾ مالئؿ، وَمـِْع ما 

 لقس كذلؽ.

ف يف كتابكؿا قال اإلمام الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ  -ولؽـ الـعؿ مـ حقث هل 
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 كعؿتان: كعؿة مطؾؼة، وكعؿة مؼقدة: -« الجققش اإلسالمقة»

ـة، وهل التل فالؿطؾؼة : هل الؿتصؾة بسعادة إبد، وهل كعؿة اإلسالم والسُّ

أمركا اهلل أن كسلل يف صالتـا أن يفديـا صراط أهؾفا ومـ خصفؿ هبا، وجعؾفؿ أهؾ 

طؾك8 حقث يؼقل اهلل تعالك:  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿الرفقؼ ٕا

 .﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ

ففمٓء إصـاف إربعة هؿ أهؾ الـعؿ الؿطؾؼة، وأصحاهبا أيًضا هؿ الؿعـققن 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿بؼقلف تعالك: 

8 فلضاف الديـ إلقفؿ8 إذ هؿ الؿختصقن هبذا الديـ الؼقؿ دون سائر إمؿ، ﴾ڌ

م ديـ اهلل الذي ٓ والديـ تارة يضاف إلك العبد، وتارة إلك الرب، فقؼال: اإلسال

الؾفؿ اكصر ديـؽ الذي أكزلتف مـ »يؼبؾ مـ أحد سقاه، ولفذا يؼال يف الدطاء: 

 .«السؿاء

وكسبة الؽؿال إلك الديـ والتؿام إلك الـعؿة مع إضافتفا إلقف سبحاكف8 ٕكف هق 

ولقفا ومسديفا إلقفؿ، وهؿ محؾ محض الـعؿة الؼابؾقـ لفا، ولفذا الدطاء الؿلثقر 

 .(100)«واجعؾفؿ مثـقـ طؾقؽ بفا، قابؾقفا، وأتؿفا طؾقفؿ»قـ: لؾؿسؾؿ

وأما الديـ8 فؾؿا كاكقا هؿ الؼائؿقـ بف، الػاطؾقـ لف بتقفقؼ رهبؿ8 كسبف إلقفؿ، 

، وكان الؽؿال يف جاكبف، والتؿام يف جاكب ﴾چچڇ﴿فؼال تعالك: 

الؽؿال  فبقـفؿا فرق لطقػ يظفر بالتلمؾ8 فنن -وإن تؼاربا  -الـعؿة، والؾػظتان 

أخص بالصػات والؿعاين، ويطؾؼ طؾك إطقان والذوات، وذلؽ باطتبار صػاهتا 

                                                           

 . ( وصححف الشقخ إلباين 747ورد ذلؽ يف حديث مرفقع: رواه أبق داود ) (200)
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كؿؾ مـ الرجال كثقر، ولؿ يؽؿؾ مـ الـساء إال »: ملسو هيلع هللا ىلصوخقاصفا8 كؿا قال الـبل 

 .(101)«مريؿ بـت طؿران، وآسقة بـت مزاحؿ، وخديجة بـت خقيؾد

شرائع8 فؿـ إن لإليؿان حدوًدا وســًا و: » وقال طؿر بـ طبد العزيز 

 «.استؽؿؾفا8 فؼد استؽؿؾ اإليؿان

وأما التؿام8 فقؽقن يف إطقان والؿعاين، وكعؿة اهلل سبحاكف أطقان وأوصاف 

 ومعان.

 وأما ديـف8 ففق شرطف الؿتضؿـ ٕمره وهنقف ومحابف.

فؽاكت كسبة الؽؿال إلك الديـ والتؿام إلك الـعؿة أحسـ، وكاكت إضافة الديـ 

 ف أحسـ.إلقفؿ والـعؿة إلق

 «.فنذا طؾؿت هذا8 فالـعؿة الؿطؾؼة قد اختصت بالؿممـقـ»قال: 

 فنذا ققؾ: لقس هلل طؾك كافر كعؿة هبذا آطتبار8 ففق صحقح.

8 كـعؿة السؿع، والبصر، والصحة، والغـك، ففل الؿؼقدة وأما الـعؿة الثاكقة:

فذه مشرتكة بقـ والعافقة، وبسط الجاه، وكثرة القلد، والزوجة الحسـة، وأمثالفا8 ف

 الرب والػاجر، والؿممـ والؽافر.

 فنذا ققؾ: هلل طؾك الؽافر كعؿة هبذا آطتبار8 ففق حؼ.

فال يصح إصالق السؾب واإليجاب إٓ طؾك وجف واحد، وهق أن الـعؿ الؿؼقدة 

لؿا كاكت استدراًجا لؾؽافر، ومآلفا لؾعذاب والشؼاء8 فؽلهنا لؿ تؽـ كعؿة، وإكؿا 

                                                           

 (.1212( ومسؾؿ )3226البخاري ) رواه (202)
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گ گ گ ڳ ﴿ؿة8 كؿا سؿاها اهلل تعالك يف كتابف كذلؽ، فؼال: كاكت بؾقة وكؼ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں

8 أي: لقس كؾ مـ أكرمتف يف الدكقا وكعؿتف فقفا8 فؼد أكعؿت طؾقف، ﴾ہ ہھ

وإكؿا ذلؽ ابتالء مـل لف واختبار، وٓ كؾ مـ قدرت طؾقف رزقف، فجعؾتف بؼدر 

 ـتف، بؾ أبتؾل طبدي بالـعؿ كؿا أبتؾقف بالؿصائب.حاجتف، مـ غقر فضٍؾ، أكقن قد أه

8 فلثبت لف اإلكرام والـعؿة، ﴾ڳڱ﴿: كقػ يتػؼ هذا مع ققلف: فنن ققؾ

8 أي: لقس ذلؽ إكراًما مـل، وإكؿا ﴾ھ﴿، فؼال: ﴾ڱڱ﴿ثؿ أكؽر طؾقف ققلف: 

 هق ابتالء8 فؽلكف أثبت لف اإلكرام وكػاه ؟!

، وهؿا مـ جـس الـعؿة الؿطؾؼة : أن اإلكرام الؿثبت غقر الؿـػلفالجقاب

والؿؼقدة8 فؾقس هذا اإلكرام الؿؼقد بؿقجب لصاحبف أن يؽقن مـ أهؾ اإلكرام 

الؿطؾؼ، وكذلؽ إذا ققؾ: أن اهلل أكعؿ طؾك الؽافر كعؿة مطؾؼة، ولؽـف رد كعؿة اهلل 

ًٓ يعقش بف، فرماه يف البحر8 كؿا قال تعالك:  ڍ ﴿وبدلفا8 ففق بؿـزلة مـ أططل ما

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿، وقال: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌ ڌ

 8 ففدايتف إياهؿ كعؿة مـف طؾقفؿ، فبدلقا كعؿتف، وآثروا طؾقفا الضالل. ﴾ۉ

فؼد ضفر فصؾ الخطاب يف مسللة: هؾ هلل طؾك الؽافر كعؿة أو ٓ ؟ وأكثر 

 اختالف الـاس مـ جفتقـ:

 اشرتاك إلػاظ وإجؿالفا. إحداهؿا:

 قؾ.مـ جفة اإلصالق والتػض والثاكقة:

 الفداية والتػصقؾ.
ُّ

 واهلل ولل
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: اطرتاف وإذطان بعظقؿ كعؿة الؿـان «أبقء لؽ بـعؿتؽ طؾلَّ »يف ققلف:  تـبقف:

طؾقف، وترادف الػضؾ واإلحسان لديف، ويف ضؿـ ذلؽ شؽر الؿـعؿ سبحاكف 

 وتعالك، والتربي مـ كػران الـعؿ.

 ﴾ڦڄڄڄڄ ڃڃڃڦ﴿قال جؾ شلكف: 

: ملسو هيلع هللا ىلص8 قال: قال رسقل اهلل وروى أبق داود والرتمذي وحسـف مـ حديث جابر 

 .(102)«وإن كتؿف: فؼد كػره، مـ ُأبؾَل بالًء فذكره: فؼد شؽره»

مرفقًطا:  بنسـاد حسـ طـ الـعؿان بـ بشقر  وروى اإلمام أحؿد 

، ؽر اهلل ومـ لؿ يشؽر الـاس: لؿ يش، مـ لؿ يشؽر الؼؾقؾ: لؿ يشؽر الؽثقر»

 .(103)«والػرقة طذاب، والجؿاطة رحؿة، وتركفا كػر، شؽر والتحدث بـعؿة اهلل 

وروى الطرباين بسـد حسـ طـ سخربة ـ بؿفؿؾة ثؿ معجؿة فؿقحدة وزن 

وُضِؾؿ ، وَضَؾؿ فاستغػر، وابُتؾل فصبر، ومـ أططل فشؽر»رفعف:  مسؾؿة ـ 

 .(104)«فغػر: أولئؽ لفؿ األجر وهؿ مفتدون

                                                           

( 1012ورواه الرتمذي ) ( وصححف الشقخ إلباين 2622حديث صحقح: رواه أبق داود ) (201)

 «. حسـ غريب»وقال 

طـ أبل طبدالرحؿـ  -والد وكقع  –( مـ صريؼ الجراح بـ مؾقح 2/156،153رواه أحؿد ) (201)

ـُ هبا، راجع طـ الشعبل طـ الـعؿان بـ بشقر، وإسـاده ضعقػ، ولؾح السؾسؾة »ديث شقاهد ُيَحسَّ

 ( .445« )الصحقحة

( ويف إسـاده أبق داود ُكػقع بـ الحارث، 5/216« )الؽبقر»حديث مقضقع: رواه الطرباين يف  (202)

 وهقكذاب.
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أكعؿ طؾك طباده بؼدر صاطتفؿ، وكؾػفؿ  : إن اهلل ؾقؿان التقؿل وقال س

الشؽر بؼدر صاقتفؿ8 فؽؾ شؽٍر ـ وإن قؾَّ ـ ثؿـ لؽؾ كقال وإن جؾ8 فنذا لؿ يشؽر 

 الؿرء8 فؼد طرض الـعؿة لؾزوال، ووسؿفا بسؿة اإلضالل.

ا طؾك مـ لعب بـعؿ اهلل   أن يسؾبف إياها. ويف كالم بعضفؿ: إن حؼًّ

 قؾ: الشؽر ققد لؾـعؿ الؿقجقدة، وصقد لؾـعؿ الؿػؼقدة.وقد ق

 وقالقا: كػران الـعؿ بقار، وهق وسقؾة إلك الػرار.

 بـ أبل صالب 
ِّ

إذا وصؾ إلقؽؿ أصراف الـعؿ: فال »: ويف كالم سقدكا طؾل

روا أقصاها بؼؾة الشؽر  .«تـػِّ

ـ واستدم راهـفا بؾزوم حس، استدع شاردها بالشؽر»ويف كالم بعضفؿ: 

ـ كعؿتؽ مـ الزوال بؽثرة العطايا واإلفضال، الجقار  .«وَحصِّ

وقد سئؾ طـ الشؽر: هق أن ٓ ُيَعصك اهلل سبحاكف وتعالك  ويف كالم الجـقد 

 بـعؿف.

 
ٍّ

يف حديثف الطقيؾ الذي رواه طـف  (105)وكحق هذا ققل سقدكا اإلمام طؾل

م بعض حؿؾة العؾؿ الذي وغقره يف ذ (106)ُكؿقؾ بـ زياد الـخغل8 كؿا طـد أبل كعقؿ

                                                           

(203)  
ّ

باإلمامة دون سائر الخؾػاء الراشديـ، بؾ هؿ إئؿة مـ قبؾف  ٓ يـبغل تخصقص طؾل

وقد غؾب هذا :  قال ابـ كثقر « كرم اهلل وجفف»وققلفؿ: « طؾقف السالم»ؿ: ، وكظقر هذا ققل بعضف

، مـ دون سائر الصحابة، أو: «طؾقف السالم»بلن يؼال:  اد طؾقًّ ػرِ يف طبارة كثقر مـ الـساخ لؾؽتب، أن يُ 

ن هذا مـ ا، لؽـ يـبغل أن ُيَساوى بقـ الصحابة يف ذلؽ8 فنوهذا وإن كان معـاه صحقحً  «كرم اهلل وجفف»

 .باب التعظقؿ والتؽريؿ، فالشقخان وأمقر الؿممـقـ طثؿان بـ طػان أولك بذلؽ مـف، 

 ( وإسـاده ضعقػ.2/57،60« )الحؾقة»يف  (204)
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يستعؿؾ آلة الديـ لؾدكقا8 يستظفر بحجج اهلل طؾك كتابف، وبـعؿف طؾك طباده8 ففذا 

طصك اهلل سبحاكف بـعؿف، فاستظفر بـعؿف جؾ شلكف طؾك طباده، واختال وتؽرب، 

وتعاضؿ وتجبَّر8 فؼد كػر الـعؿة، وخان إماكة8 فؿا أجدره بسرطة سؾبفا طـف، 

 وكزطفا مـف8 ٕك
ُّ

ضفا لؾـػقر، وكعؿ الباري سبحاكف ٓ تؼر طـد كػقر، واهلل ولل ف طرَّ

 إمقر.

 8 أي: أرجع طؾك كػسل باإلقرار وآطرتاف.(107)«وأبقء»ققلف:  

8 أي: إثؿل8 فالذكب هق اإلثؿ، والجؿع ذكقب، وجؿع الجؿع: «بذكبل» 

 اكتفك.: الذكب: اإلثؿ، والجرم، والؿعصقة. «لسان العرب»ذكقبات، قال يف 

 وإكؿا ُسؿل ذكًبا8 لتققع الؿماخذة طؾقف8 لرتتبفا طؾك فعؾف.

ويشؿؾ فِْعَؾ كؾ محظقر، وَتْرَك كؾ واجب8 مِـ َتْرِك الصؾقات، وَمـِْع الزكاة، 

 وطدم صقم رمضان، والحج إلك بقت اهلل الحرام مع آستطاطة، وترك شؽر الـعؿ.

ء واجب، أو فِْعِؾ محظقر مِـ والحاصؾ: أكف اطرتف بؽؾ ذكب8 مِـ تؼصقر يف أدا

مقبؼات الذكقب8 كالزكك، وأكؾ الربا، وقتؾ الـػس، والسحر والػرار مـ الزحػ إذا 

لؿ يزد العدو طؾك ضعػ الؿممـقـ ققة إٓ متحرًفا لؼتال أو متحقًزا إلك فئة، وطؼقق 

ب القالديـ، ومِـ فِْعِؾ كؾ كبقرة وصغقرة مـ الذكقب الؿرتتب طؾقفا مـ الذم والحق

 مـ طالم الغققب8 إٓ أن يعػق طـ طبده أو يتقب العبد فقتقب اهلل طؾقف.

                                                           

هذا الذكب، إكؽ أكت الغػقر « فاغػر لل»أطرتف بف «: وأبقء بذكبل»:  قال الشقخ العثقؿقـ  (205)

ا ومساء، إن مت مـ يقمؽ، فلكت مـ أهؾ قف صباًح الرحقؿ، فاحرص طؾك حػظ هذا الدطاء وحافظ طؾ

 الجـة، وإن مت مـ لقؾتؽ فلكت مـ أهؾ الجـة.
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اطؾؿ أن الذكقب طؾك قسؿقـ: َتْرُك فريضة ـ وهل معصقة إبؾقس ـ لعـف اهلل  تـبقف:

تعالك، وفِْعُؾ محرم، وهل معصقة أبقـا آدم طؾقف الصالة والسالم8 فؼد ُأمر إبؾقس 

طؾقف السالم كُفل طـ إكؾ مـ الشجرة فلكؾ وما طبئ، ثؿ إن بالسجقد فلبك، وآدم 

 اهلل سبحاكف تاب طؾك أبقـا آدم لتقبتف، وبؼل إبؾقس الؾعقـ طؾك حقبتف.

ثؿ تـؼسؿ مـ حقث أصقلفا إلك أربعة أقسام: ربقبقة، وشقطاكقة، وهبقؿقة، 

 وَسبُِعقة.

الرفعة، والعظؿة، َتشبُّف العبد الذلقؾ بصػات مقٓه الجؾقؾ8 مـ  فالربقبقة:

والؽربياء، والعز، والغـك، والؼفر، وآستقالء، فؿـ تشبف بشلء مـ ذلؽ8 فؼد كازع 

 الربقبقة حؼفا، وأوجب طؾك كػسف حرقفا.

التشبف بصػات الشقطان الرجقؿ8 مـ الحسد، والبغل، والحقؾة،  والشقطاكقة:

بَدع، والضالل8 والخداع، والغش، والـػاق، والدطقة إلك الؿعاصل، والؽػر، وال

 فؿـ فعؾ شقئًا مـ ذلؽ8 فَسؾػف فقف ومؼتػاه طدوُّ اهلل إبؾقس الخسقس.

التشبف بصػات البفائؿ8 مـ الشدة، والحرص طؾك قضاء شفقة البطـ  والبفقؿقة:

والػرج كقػ اتػؼ ذلؽ، ومـفا يتشعب الزكك، والسرقة، والخقاكة، والػرقة، وأكؾ 

، والبخؾ، وآدخار لؼضاء إوصار، وطدم حػظ أمقال إيتام، وجؿع الؿال الحرام

 الجقار.

التشبف بصػات السباع8 مـ الغضب، والحؼد، ومـفا يتشعب الؼتؾ،  والسبعقة:

 وإيذاء الخؾؼ، واغتصاب أمقالفؿ.
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ف وأول ما يستقلل طؾك اإلكسان البفقؿقة8 فنذا طظؿ وتزايدت ققتف8 دخؾت طؾق

السبعقة8 فنذا ققيت فؽرتف الؿعؽقسة، ولؿ يقفؼ8 استعؿؾتف يف الؿؽر والخداع 

والحقؾ وآبتداع، ثؿ يدخؾ طؾقف مـازطة الربقبقة حؼققفا، حقـئٍذ تعظؿ البؾقة وتؽرب 

 الرزية.

إن لؿ ثؿ إن الذكقب تـؼسؿ إلك قسؿقـ بالـظر إلك ضررها ومزيد العؼقبة طؾقفا 

 يعُػ العػقُّ الغػقر:

: وهل ما فقف َحدٌّ يف الدكقا ووطقد يف أخرة، وزاد شقخ اإلسالم ابـ إلك كبقرة

 : أو جاء وطقده بـػل إيؿان أو لعـ طؾك فعؾف. -قدس اهلل روحف  -تقؿقة 

 : وهل كؾ معصقة لقس فقفا ذلؽ.وإلك صغقرة

مـ الصغائر8 لؽقهنا تؼع والتقبة مـ الجؿقع واجبة، ِخالًفا لؿـ لؿ يقجبفا 

گ گ ﴿مؽػرة باجتـاب الؽبائر والقضقء والصؾقات8 كؿا يف ققلف تعالك: 

، ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 .﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وققلف: 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿والصقاب وجقهبا مطؾؼًا8 لؼقلف تعالك: 

ىئ ی ﴿إلك ققلف تعالك:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ذكر الصغائر  8 فلمر بالتقبة طؼب﴾ی ی ی جئ حئ مئ

 والؽبائر.
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ـ الصغائر بخصقصفا يف ققلف تعالك:  ى ى ائ ائ ەئ ﴿وأمر بالتقبة م

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

 .﴾جث

ومـ الـاس مـ لؿ يقجب التقبة مـ : »قال اإلمام الحافظ ابـ رجب 

 طـ صائػة مـ الؿعتزلة، 
َ

ومـ الـاس مـ قال: يجب اإلتقان بلحد الصغائر، وُحؽل

 أمريـ: التقبة أو مؽػر الذكقب مـ تؾؽ الحسـات.

 «.والحؼ الؿعتؿد وجقب التقبة مطؾًؼا، واهلل الؿقفؼ

 :﴾ڑ ڑ﴿ 

وإن كان  -: يا اهلل جؿقع ذكقبل، ولػظ الذكب يف الدطاء «فاغػر لل»ققلف:  

 ؿتؽؾؿ8 كؿا أشركا إلقف آكًػا.فنكف يعؿ كؾ ذكب8 ٕكف مضاف لقاء ال -مػرًدا 

والغػران والؿغػرة والتؽػقر متؼاربة الؿعاين8 فالغػران والؿغػرة ملخقذة مـ 

الَغْػر، وهق السرت، فؽلهنا سرت الذكقب أو وقاية شرها مع سرتها، ولفذا سؿل ما 

ك كؾ ساتر لؾرأس مغػًرا، وقد أخرب  سرت الرأس ووقاه يف الحرب: مِْغػًرا، وٓ ُيَسؿَّ

اهلل سبحاكف وتعالك طـ الؿالئؽة طؾقفؿ السالم أهنؿ يدطقن لؾؿممـقـ التائبقـ 

بالؿغػرة، ووقاية السقئات والتؽػقر مـ هذا الجـس8 ٕن أصؾ الؽػر السرت 

 والتغطقة.

وفرق بعض الؿتلخريـ بقـ الؿغػرة والتؽػقر بلن التؽػقر محق أثر الذكب حتك 
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 يؽـ، والؿغػرة تتضؿـ مـ ذلؽ إفضال اهلل طؾك العبد وإكرامف. كلكف لؿ

 «.ويف هذا كظر: »«شرح األربعقـ الـقوية»يف  قال الحافظ ابـ رجب 

وقد يػسر بلن مغػرة الذكب بإطؿال الصالحة بؼؾبفا حسـات : »قال 

ٕكف قد صح أن »ثؿ كظر فقف أيًضا8 قال: « وتؽػقرها بالؿؽػرات تؿحقها فؼط

كقب الؿعاقب طؾقفا بدخقل الـار تبدل حسـات، والؿؽػرة بعؿؾ صالح تؽقن الذ

 «.كػارة لفا أولك

 : ويحتؿؾ معـققـ آخريـ:قال 

: أن الؿغػرة ٓ تحصؾ إٓ مع طدم العؼقبة والؿماخذة8 ٕهنا وقاية شر أحدهؿا

رات الذكب بالؽؾقة، والتؽػقر قد يؼع بعد العؼقبة8 فنن الؿصائب الدكققية كؾفا مؽػ

 لؾخطايا، وهل طؼقبات، وكذلؽ العػق يؼع مع العؼقبة وبدوهنا، وكذلؽ الرحؿة.

: أن الؽػارات التل جعؾفا اهلل لؿحق الذكقب الؿؽػرة هبا، ويؽقن ذلؽ والثاين

هق ثقاهبا، لقس لفا ثقاب غقره، والغالب طؾقف أن تؽقن مـ جـس مخالػة هقى 

 ي جعؾف اهلل كػارة لؾصغائر.الـػس، وتجشؿ الؿشاق8 كاجتـاب الؽبائر الذ

وأما إطؿال التل تغػر هبا الذكقب8 ففذا ما طدا ذلؽ، ويجتؿع فقفا الؿغػرة 

 والثقاب طؾقفا8 كالذكر الذي تؽتب بف الحسـات، وتؿحك بف السقئات.

وطؾك هذا القجف8 فقػرق بقـ الؽػارات مـ إطؿال وغقرها، وأما تؽػقر 

لك اهلل8 كػر اهلل ذكبف وكػر سقئتف8 فال فرق بقـفؿا، الذكقب ومغػرهتا إذا أضقػ ذلؽ إ

 وطؾك القجف إول يؽقن بقـفؿا فرق أيًضا.
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 ملسو هيلع هللا ىلص8 أن رسقل اهلل روى الرتمذي وحسـف طـ أبل ذر ومعاذ بـ جبؾ  تـبقف:

اتؼ اهلل حقثؿا كـت، وأتبع السقئة الحسـة تؿحفا، وخالِؼ الـاس بخؾؼ »قال: 

 .(108)«حسـ

، وما ﴾ۓڭڭڭ﴿فظاهر هذا الحديث كظاهر ققلف تعالك: 

شابف ذلؽ مـ أثار: أن السقئة تؿحك مـ صحػ الؿالئؽة بالحسـة إذا ُطِؿَؾْت 

 بعدها.

بؾغـل أكف مـ بؽك طؾك خطقئة: ُمحقت طـف وُكتبت »: وقد قال ططقة العقيف 

 .«لف حسـة

، فقجؾ قؾبف مـفا، فاستغػر مـ ذكر خطقئة طؿؾفا»: وطـ طبد اهلل بـ طؿر 

 .«: لؿ يحبسفا شلء حتك يؿحقها طـف الرحؿـاهلل 

بؽاء الـفار يؿحق »وقال بشر بـ الحارث: بؾغـل طـ الػضقؾ بـ طقاض8 قال: 

 .«ذكقب العالكقة، وبؽاء الؾقؾ يؿحق ذكقب السر

تؿحك الذكقب مـ صحائػ إطؿال بتقبة وٓ غقرها، بؾ  وقالت صائػة: ٓ

ڇ ﴿ٓبد أن ُيقَقَػ طؾقفا صاحبفا ويؼرأها يقم الؼقامة، واستدلقا بؼقلف تعالك: 

                                                           

وقال: حسـ صحقح، وحسـف إلباين  ( طـ أبل ذر 2765حديث حسـ: رواه الرتمذي ) (206)

. 

 (.5440« )الشعب»( والبقفؼل يف 3/114( أيًضا طـ معاذ، ورواه أحؿد )2765ورواه الرتمذي )
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .﴾ڑ ڑ ک ک ک

ويف هذا كظر8 ٕكف إكؿا ذكر فقفا حال الؿجرمقـ، وهؿ أهؾ الجرائؿ والذكقب 

الؿممـقن التائبقن مـ ذكقهبؿ، أو الؿغػقرة ذكقهبؿ العظقؿة8 فال يدخؾ فقفؿ 

 بحسـات.

ستدٓل بؼقلف تعالك:  ـ هذا ٓا ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿وأضفر م

 .﴾ڑ ڑک ک ک ک گ گ

 وقد ذكر بعض الؿػسريـ أن هذا الؼقل هق الصحقح طـد الؿحؼؼقـ.

 وروي طـ الحسـ البصري وبالل بـ سعد الدمشؼل:

يستغػر: يغػر لف، ولؽـ ٓ يؿحاه يف العبد يذكب ثؿ يتقب و قال الحسـ 

لق لؿ »مـ كتابف دون أن يؼػ طؾقف، ثؿ سللف طـف، ثؿ بؽك الحسـ بؽاء شديًدا، وقال: 

 «.كبؽ إٓ لؾحقاء مـ ذلؽ الؿؼام8 لؽان يـبغل لـا أن كبؽل

إن اهلل يغػر الذكقب، ولؽـ ٓ يؿحقها مـ : »وقال بالل بـ سعد 

 «.امة وإن تابالصحقػة، حتك يققػ طؾقفا يقم الؼق

يدين اهلل العبد يقم الؼقامة، فقضع طؾقف كـػف، فقستره مـ »: وقال أبق هريرة 

الخالئؼ كؾفا، ويدفع إلقف كتابف يف الستر، فقؼقل: اقرأ يا بـ آدم كتابؽ. فقؼرأ، فقؿر 

طؾك الحسـة َفقَْبَقضُّ لفا وجفف وُيَسرُّ بفا قؾبف، فقؼقل: أتعرف يا طبدي؟ فقؼقل: كعؿ. 

قؼقل: إين قبؾتفا مـؽ. فقسجد، فقؼقل: ارفع رأسؽ، وطد يف كتابؽ. فقؿر بالسقئة، ف

فقسَقُد لفا وجفف، وَيْقَجُؾ مـفا قؾبف، وترُطُد مـفا فرائصف، ويلخذه مـ الحقاء مـ ربف 
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ما ال يعؾؿف غقره، فقؼقل: أتعرف يا طبدي؟ فقؼقل: كعؿ يا رب! فقؼقل: إين قد 

ـ الخالئؼ إال السجقد، حتك يـادي بعضفؿ بعًضا: غػرتفا. فقسجد، فال ُيرى م

 صقبك لفذا العبد الذي لؿ يعص اهلل قط، وال يدرون ما قد لؼل فقؿا بقـف وبقـ ربف 

 .«مؿا قد وقػف طؾقف

وأصحاب هذا الؼقل يحؿؾقن أحاديث محق السقئات بالحسـات طؾك محق 

 طؼقباهتا دون محق كتابتفا مـ الصحػ.

 تعالك يغػر الذكقب لؾعبد الؿممـ بالحسـات والتقبة والحاصؾ أن اهلل

والؿؽػرات وآطرتاف8 فؿـ ثؿ اطرتف العبد يف هذا الدطاء بالذكب، وأقرَّ بف طؾك 

كػسف، ثؿ صؾب مـ اهلل الغػقر الرحقؿ أن يغػره لف بؿـِّف وكرمف، ثؿ كػض يديف مـ 

ا بذكقبف، وأكف ٓ يغػرها إٓ الحقل والؼقة، والتجل إلك سعة طػق اهلل وغػراكف8 معرتفً 

 هق بؼقلف.

 8 أي: الشلن وإمر.«فنكف» 

 أي: يؼل شرها، ويسرت ضرها.: «ال يغػر الذكقب»  

 : وحدك ٓ شريؽ لؽ، وآطرتاف يؿحق آقرتاف كؿا ققؾ:«إال أكت»  

  ييييييييييييييييي ن  ترييييييييييييييييي     ل ييييييييييييييييي     حييييييييييييييييي  
   ر   ا
 
 

   ييييييييييييا نن إن يييييييييييييا   لييييييييييييي ن ط  نييييييييييييي ط 
 
 

قحداكقة واستجالب الؿغػرة8 ففق كؼقلف سبحاكف وتعالك: ومـف اإلقرار بال

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿

8 فلثـك طؾك الؿستغػريـ، ويف ضؿـ ثـائف طؾقفؿ ﴾ڃ چچچ
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بآستغػار تؾقيح بإمر بف8 كؿا ققؾ: إن كؾ شلء أثـك اهلل طؾك فاطؾف8 ففق آمٌِر بف، 

 .«الػتح»وكؾ شلء ذم فاطؾف8 ففق كاٍه طـف8 كؿا يف 

 ًٓ ولؿا كان العبد ٓ يـػؽ طـ كعؿة يشؽر طؾقفا مقٓه، ومصقبة يصرب طؾقفا امتثا

ٕمر اهلل ورضاًء بؼضائف، أو معصقة يستغػر اهلل ويتقب إلقف مـفا فقؽقن إذا أكعؿ اهلل 

طؾقف شؽر، وإذا ابتاله صرب، وإذا أذكب اطرتف بذكبف واستغػر8 اطرتف يف هذا الدطاء 

ه غػراكف8 ٕكف ٓ يغػر الذكقب إٓ هق سبحاكف، بعد اطرتافف بالذكب، وصؾب مـ مقٓ

بالـعؿ الؿرتادفة طؾقف8 فػل ضؿـ آطرتاف بالذكقب بعد آطرتاف بالـعؿ اطرتاف 

 بالتؼصقر يف الشؽر8 كؿا كبفـا طؾقف سابًؼا.

ولؿا كان العبد مبتؾًك بالشفقة والغػؾة والغضب، وكان الشقطان مسؾًطا طؾك 

ذه الدار، ولف طؾقف أطقان مـ كػسف8 كان ٓبد وأن يـال مـف8 ٕن دخقلف اإلكسان يف ه

طؾقف مـ هذه إبقاب يسفؾ ولق احرتز العبد8 إذ ٓبد لف مـ غػؾة ومـ شفقة ومـ 

 غضب، والـػس تطؾب وتتؿـك.

وقد كان آدم أبق البشر طؾقف السالم أحؽؿ الخؾؼ وأرجحفؿ طؼاًل وأثبتفؿ، ومع 

و اهلل حتك أوقعف فقؿا أوقعف فقف8 فؿا الظـ بػراشة الحؾؿ، وَمـ هذا8 فؾؿ يزل بف طد

 َطْؼُؾف يف جـب طؼؾ أبقف كتػؾة يف يؿ؟!

ة وغػؾٍة8 فقققعف يف  غقر أن طدو اهلل ٓ يخؾص إلك الؿممـ إٓ َغقؾًة طؾك ِغرَّ

الذكب، ويظـ أكف ٓ يستؼبؾ ربف بعدها، وأن تؾؽ الزلة قد اجتاحتف وأهؾؽتف، وطػق 

 مغػرتف وراء ذلؽ.اهلل و

فنذا أراد اهلل سبحاكف بعبده خقًرا8 فتح لف مـ باب التقبة وآستغػار، والـدم 
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وآكؽسار، والذل وآفتؼار، ودوام التضرع وآبتفال، والدطاء وآحتػال، ما 

 تؽقن تؾؽ السقئة سبب رحؿتف، حتك يؼقل طدو اهلل: يا لقتـل تركتف ولؿ أوقعف فقفا.

وهذا معـك ققل بعض السؾػ: إن العبد لقعؿؾ الذكب يدخؾ بف الجـة، ويعؿؾ 

الحسـة يدخؾ هبا الـار. قالقا: كقػ؟ قال: يعؿؾ الذكب8 فال يزال كصب طقـقف8 

يف، خائًػا مـف، مشػًؼا، وِجاًل، باكًقا، كادًما، ُمْسَتْحققًا مـ ربف، كاكس الرأس بقـ يد

مـؽسر الؼؾب8 فقؽقن ذلؽ الذكب أكػع لف مـ صاطات كثقرة8 لؿا ترتب طؾقف مـ هذه 

إمقر التل هبا سعادة العبد وفالحف، حتك يؽقن ذلؽ الذكب سبب دخقلف الجـة. 

ُـّ هبا طؾك ربف، ويتؽرب هبا، ويرى كػسف، ويعجب هبا،  ويػعؾ الحسـة8 فال يزال َيُؿ

ؾت8 فققرثف مـ العجب والؽرب والػخر وآستطالة ويستطقؾ هبا، ويؼقل: فعؾت وفع

ما يؽقن سبب هالكف8 فنذا أراد اهلل هبذا الؿسؽقـ خقًرا8 ابتاله بلمر يؽسره بف، ويذل 

ه وطجبف وكربه، وهذا هق  بف طـؼف، ويصغر بف كػسف طـده، ومـ أراد بف غقر ذلؽ8 خالَّ

أن التقفقؼ أن ٓ الخذٓن الؿقجب لفالكف8 فنن العارفقـ كؾفؿ مجؿعقن طؾك 

يؽؾؽ اهلل إلك كػسؽ8 فؿـ أراد اهلل بف خقًرا8 فتح لف باب الذل وآكؽسار ودوام 

الؾُّْجِء إلك اهلل، وآفتؼار وآطرتاف بالذكقب وإوزار، ورؤية طققب كػسف وكثرة 

ه وجقده وامتـاكف.  آستغػار، ومشاهدة فضؾ ربف وإحساكف، وبرِّ

طـ أبل إسؿاطقؾ  «الؽؾؿ الطقب»يف كتابف  قال اإلمام الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ 

العارف : »«مـازل السائريـ»إكصاري شقخ اإلسالم وإمام العارفقـ صاحب كتاب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





015 

 

 «.يسقر إلك اهلل بقـ مشاهدة الؿـة ومطالعة طقب الـػس والعؿؾ

اهلل بقـ هذيـ الجـاحقـ، ٓ يؿؽـف أن  فالعارف سائر إلك: »قال ابـ الؼقؿ 

 «.يسقر إٓ هبؿا8 فؿتك فاتف واحد مـفؿا8 ففق كالطقر الذي فؼد أحد جـاحقف

أبقء لؽ بـعؿتؽ »يف حديث سقد آستغػار:  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا معـك ققلف : »قال 

، وأبقء بذكبل: فاغػر لل: فنكف ال يغػر الذكقب إال أكت أبقء »8 فجؿع يف ققلف: «طؾلَّ

إلخ بقـ مشاهدة الؿـة ومطالعة طقب الـػس والعؿؾ8 فؿشاهدة الؿـة  «لؽ...

 الـعؿ واإلحسان، ومطالعة طقب الـػس 
ِّ

تقجب لف الؿحبة والحؿد والشؽر لقلل

والعؿؾ يقجب الذل وآكؽسار وآفتؼار والتقبة يف كؾ وقت، وأن ٓ يرى كػسف إٓ 

 «.مػؾًسا

 باب اإلفالس8 فال يرى لـػسف وأقرب باب دخؾ مـف العبد طؾك اهلل: »قال 

ًٓ وٓ مؼاًما وٓ سبًبا يتعؾؼ بف، وٓ وسقؾة مـة يؿـ هبا، بؾ يدخؾ طؾك اهلل مـ  حا

باب آفتؼار الصرف واإلفالس الؿحض8 دخقل َمـ قد َكَسَر الػؼر والؿسؽـة قؾبف، 

حتك وصؾت تؾؽ الؽسرة إلك سقيداء قؾبف واكصدع، وشؿؾتف الؽسرة مـ كؾ 

وشفد ضرورتف إلك ربف، وفاقتف وفؼره إلقف، وأن لف يف كؾ ذرة مـ ذراتف جفاتف، 

الظاهرة والباصـة فاقة تامة وضرورة كامؾة إلك ربف، وأكف إن تخؾَّك طـف صرفة طقـ8 

هؾؽ وخسر ُخسًرا ٓ يجرب8 إٓ أن يعقد اهلل طؾقف، ويتداركف برحؿتف8 فؿـ بـك 

مشاهدة الؿـة، ومشاهدة طقب الـػس  أطـل: -سؾقكف إلك اهلل طؾك هذيـ إصؾقـ 

ة وغػؾة، وما أسرع ما يـعشف اهلل ويجربه  -والعؿؾ لؿ يظػر طدوه بف إٓ طؾك ِغرَّ

 ويتداركف ويرحؿف، وٓسقؿا مع اطرتافف بذكقبف، وأكف ٓ يغػرها إٓ هق سبحاكف.
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مـ حديث سعقد  «شرح األربعقـ الـقوية»يف  كؿا ذكر الحافظ ابـ رجب 

 مرفقًطا: بـ جبقر طـ ابـ طؿر 

يلتل اهلل تعالك بالؿممـ يقم الؼقامة، فقؼربف، حتك يجعؾف يف حجابف مـ جؿقع »

فف ذكًبا ذكًبا: أتعرف: أتعرف؟ فقؼقل: كعؿ، كعؿ. فقؾتػت  الخؾؼ، فقؼقل لف: اقرأ. فقعرِّ

يف ِستري مـ جؿقع  : ال بلس طؾقؽ يا طبدي: أكتالعبد يؿـة ويسرة، فقؼقل اهلل 

خؾؼل، لقس بقـل وبقـؽ الققم أحد يطؾع طؾك ذكقبؽ غقري، اذهب: فؼد غػرتفا لؽ 

بحرف واحد مـ جؿقع ما أتقتـل. قال: ما هق يا رب؟ قال: كـت ال ترجق العػق مـ 

 .(109)«أحد غقري

: مـ طؾؿ مـؽؿ أين ذو قدرة طؾك يؼقل اهلل »ويف حديث أبل ذر الؿرفقع: 

 .(110)«استغػرين: غػرت لف وال أباللالؿغػرة، ثؿ 

 
ٍّ

إن ربؽ لقعجب مـ طبده إذا قال: رب اغػر »مرفقًطا: ويف حديث طؾل

 .(111) «لل ذكقبل: يعؾؿ طبدي أكف ال يغػر الذكقب غقري

فؿـ أطظؿ أسباب الؿغػرة أن العبد إذا أذكب ذكبًا لؿ يرج مغػرتف مـ غقر ربف، 

 قره.ويعؾؿ أكف ٓ يغػر الذكقب ويلخذ هبا غ

                                                           

( وإسـاده ضعقػ، ويغـل طـف ما رواه البخاري يف 5/20« )مجؿع الزوائد»ه الطرباين كؿا يف روا (207)

 الحديث.« إن طبًدا أذكب ذكًبا...»( طـ أبل هريرة مرفقًطا: 1536( ومسؾؿ )5305« )صحقحف»

 حديث صحقح: تؼدم تخريجف يف أول الؽتاب. (220)

 (.1224( والرتمذي )1401حديث صحقح: رواه أبق داود ) (222)
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إكؽ ما دطقتـل ورجقتـل: غػرت »الؼدسل مرفقًطا: ويف حديث أبل ذر 

8 يعـل: طؾك كثرة ذكقبؽ وخطاياك8 فال يتعاضؿـل (112)«لؽ ما كان مـؽ وال أبالل

 ذلؽ وٓ أستؽثره.

إذا دطا أحدكؿ: فؾقعظؿ الرغبة: فنن اهلل ال »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  (113)«الصحقح»ويف 

إن طظؿت8 فعػق اهلل ومغػرتف أطظؿ مـفا8 ففل 8 فذكقب العباد و«يتعاضؿف شلء

 صغقرة يف جـب طػق اهلل ومغػرتف.

8 يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص8 أن رجاًل جاء إلك الـبل طـ جابر  (114)«صحقح الحاكؿ»ويف 

قؾ: الؾفؿ مغػرتؽ أوسع مـ ذكقبل، »: ملسو هيلع هللا ىلصواذكقباه! مرتقـ أو ثالًثا. فؼال لف الـبل 

 «طد»فعاد، ثؿ قال لف:  «طد»ف: فؼالفا، ثؿ قال ل «ورحؿتؽ أرجك طـدي مـ طؿؾل

 .«قؿ: فؼد َغػر اهلل لؽ»فعاد، فؼال لف: 

 ويف هذا يؼقل بعضفؿ:

  يييييييييييييييا  بيييييييييييييييي   لييييييييييييييي ن  ت ييييييييييييييي   لرييييييييييييييييييي
 
 
 

 ييييييييييييييييييييييييييا  يييييييييييييييييييييي   نبيييييييييييييييييييييي  ن بيييييييييييييييييييييي   
 
 

 يت يييييييييييييييييييي   لييييييييييييييييييي ن   يييييييييييييييييييع   ييييييييييييييييييييييي
 
 
 

   ييييييييييييييييييييييييييييي  هلل ييييييييييييييييييييييييييييييييي  ت ييييييييييييييييييييييييييييي    
 
 

 : وقال اإلمام الشافعل

   ييييييييييييياظ  ليييييييييييييع  نبيييييييييييييع  ر يييييييييييييا   نريييييييييييييا
 
 
 

 ت يييييييييي   نت  ييييييييييا    يييييييييي     ييييييييييع  ييييييييييان 
 
 

 وقال غقره:

  ييييييييييييا  ط إن ت  يييييييييييي   نيييييييييييي  ع  ثيييييييييييي  
 
 
 

  رقيييييييي  تر يييييييي   ييييييييي ن ت يييييييي   نت ييييييييي    
 
 

                                                           

 حديث حسـ: رواه الرتمذي وتؼدم تخريجف يف أول الؽتاب. (221)

 ( طـ أبل هريرة.1457رواه مسؾؿ ) (221)

 .( وضعػف الشقخ إلباين 2/322،321رواه الحاكؿ ) (222)
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 إن  يييييييييييييييييان ال    ييييييييييييييييي   إال  ح ييييييييييييييييي 
 
 
 

   يييييييي   ليييييييي      يييييييي  ي يييييييي ت   ل يييييييي ن  
 
 

  يييييييييييا ليييييييييييع إليييييييييييي  ي يييييييييييير  إال  ل  يييييييييييا
 
 

 ي  يييييييييييت ت يييييييييي    يييييييييي  ننييييييييييع   يييييييييير   
 
 

ر: صؾب الؿغػرة، وتؼدم أهنا مـ أسباب الؿغػرة: آستغػار. وآستغػااألول: 

 وقاية شر الذكقب مع سرتها. وقد كثر يف الؼرآن ذكر آستغػار:

مر بف8 كؼقلف:  ھ ھ ﴿، ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿فتارة بصقغة ٕا

، ﴾ٺٿ﴿وتارة بؿدح أهؾف8 كؼقلف:  ﴾ھ ے ے ۓ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿، ﴾گگگ﴿

گ گ ﴿وتارة يذكر أن اهلل يغػر  لؿـ استغػره  كؼقلف :  ﴾ڍ ڍ

 .﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

وكثقًرا ما ُيؼرن آستغػار بذكر التقبة، فقؽقن طبارة طـ صؾب الؿغػرة بالؾسان، 

والتقبة طبارة طـ اإلقالع طـ الذكقب بالؼؾب والجقارح، وتارة يػرد آستغػار 

طـد الرتمذي مرفقًطا:  ويرتب طؾقف الؿغػرة8 كؿا يف حديث أكس بـ مالؽ 

، وما أشبفف مـ «ق بؾغت ذكقبؽ طـان السؿاء، ثؿ استغػرتـل: غػرت لؽابـ آدم، ل»

إحاديث8 ففؾ يراد بف آستغػار الؿؼرتن بالتقبة، أو يراد بف أكف مؼقد بعدم اإلصرار8 

كؿا يف آية آل طؿران8 فنن اهلل وطد فقفا الؿغػرة لؿـ استغػره مـ ذكقبف، ولؿ يصر 

 ة يف آستغػار طؾك هذا الؿؼقد.طؾك ما فعؾف، فُتحؿؾ الـصقص الؿطؾؼ

: صؾب مـ اهلل الؿغػرة، «الؾفؿ اغػر لل»والتحؼقؼ يف هذا كؾف أن ققل الؼائؾ: 
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ودطاء هبا، فقؽقن حؽؿف حؽؿ سائر الدطاء هلل8 فنن شاء اهلل8 أجابف وغػر لصاحبف، 

أو صادف ساطة إجابة8 كإسحار وٓسقؿا إذا خرج طـ قؾب مـؽسر بالذكب، 

 وأدبار الصؾقات.

ْد لساكؽ: الؾفؿ اغػر لل،  ويروى طـ لؼؿان الحؽقؿ أكف قال ٓبـف: يا بـل8 طقِّ

 فنن هلل ساطات ٓ يرد فقفا سائاًل.

وقال الحسـ: أكثروا مـ آستغػار يف بققتؽؿ، وطؾك مقائدكؿ، ويف صرقؽؿ، 

 نكؽؿ ٓ تدرون متك تـزل الؿغػرة.وأسقاقؽؿ، ويف مجالسؽؿ أيـؿا كـتؿ8 ف

 مـ حديث أبل هريرة  «حسـ الظـ»وروى ابـ أبل الدكقا يف كتاب 

بقـا رجؾ مستؾؼ: إذ كظر إلك السؿاء وإلك الـجقم، فؼال: إين ألطؾؿ أن لؽ »مرفقًطا: 

 .(115)«ربًّا خالًؼا، الؾفؿ، اغػر لل. فغػر لف

يقًما8 قال: الؾفؿ غػراكؽ،  بقـا رجؾ خبقث، فتذكر»وطـ مغقث بـ سؿل8 قال: 

ويشفد لفذا ما يف «. الؾفؿ غػراكؽ، الؾفؿ غػراكؽ. ثؿ مات، فغػر لف

أن طبًدا أذكب ذكبًا، »: ملسو هيلع هللا ىلص، طـ الـبل مـ حديث أبل هريرة  (116)«الصحقحقـ»

: طؾؿ طبدي أن لف ربًّا يغػر الذكقب فؼال: رب أذكبت ذكًبا: فاغػر لل. قال اهلل 

ي. ثؿ مؽث ما شاء اهلل، ثؿ أذكب ذكًبا آخر، فؼال مثؾ األول ويلخذ بف: فغػرت لعبد

أكف قال يف الثالثة: قد غػرُت لعبدي: »: (117). ويف رواية لؿسؾؿ«مرتقـ أخريقـ

                                                           

( ويف إسـاده طبد اهلل بـ جعػر، وهق 204« )حسـ الظـ»ضعقػ: رواه ابـ أبل الدكقا يف  (223)

 ضعقػ.

 (.1536« )صحقح مسؾؿ»(، 5305« )صحقح البخاري» (224)

 (.1536« )صحقح مسؾؿ» (225)
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 ، والؿعـك: ما دام طؾك هذه الحال8 كؾؿا أذكب استغػر.«فؾقعؿؾ ما شاء

يؼ والؿراد آستغػار الؿؼرون بعدم اإلصرار دِّ طـ  8 كؿا يف حديث الصِّ

، رواه أبق داود «ما أصر مـ استغػر، وإن طاد يف الققم سبعقـ مرة»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

. وأما استغػار الؾسان مع إصرار الؼؾب طؾك الذكب8 ففق دطاء (118)والرتمذي

 مجرد: إن شاء اهلل أجابف، وإن شاء رده، وربؿا يؽقن اإلصرار ماكًعا مـ اإلجابة.

ويؾ لؾذيـ يصرون »مرفقًطا:  مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو  «الؿسـد»ويف 

: . وروى ابـ أبل الدكقا مـ حديث ابـ طباس (119)«طؾك ما فعؾقا وهؿ يعؾؿقن

التائب مـ الذكب كؿـ ال ذكب لف، والؿستغػر مـ ذكب وهق مؼقؿ طؾقف كالؿستفزئ »

 .(120). روي مرفقًطا، وَرْفُعُف مـؽر، ولعؾف مقققف«بربف

8 أي: أصؾب مغػرتف8 ففق كؼقلف: الؾفؿ اغػر لل. «أستغػر اهلل»ؼائؾ: فؼقل ال

فآستغػار التام الؿقجب لؾؿغػرة هق ما قارن طدم اإلصرار، قال بعض العارفقـ: 

 .«مـ لؿ يؽـ ثؿرة استغػاره تصحقح تقبتف: ففق كاذب يف استغػاره»

، وهق حقـئٍذ تقبة اطؾؿ أن أفضؾ آستغػار ما اقرتن بف َتْرُك اإلصرارالثاين: 

كصقح، وأما إن قال بؾساكف: أستغػر اهلل8 وهق غقر مؼؾع بؼؾبف8 ففق داع هلل بالؿغػرة8 

كؿا يؼقل: الؾفؿ اغػر لل، وهق حسـ، وقد يرجك لف اإلجابة، وأما مـ قال: هق تقبة 

                                                           

 (.1337( والرتمذي )2322حديث ضعقػ: رواه أبق داود ) (226)

د إسـاده الؿـذري يف 1/243حديث حسـ: رواه أحؿد ) (227) « الرتغقب والرتهقب»( وجقَّ

 (.2/221« )الػتح»( وابـ حجر يف 1/101)

 (. 261« )التقبة»رواه ابـ أبل الدكقا يف  (210)
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الؽاذبقـ8 فؿراده أكف لقس بتقبة كؿا يعتؼده بعض الـاس، وهذا حؼ8 فنن التقبة ٓ 

 مع اإلصرار.تؽقن 

 فنن قال العبد: أستغػر اهلل وأتقب إلقف8 فؾف حالتان:

ا بؼؾبف طؾك ذكبف8 ففذا كاذب يف ققلف:  - 8 ٕكف غقر «وأتقب إلقف»أن يؽقن مصرًّ

 تائب، وٓ يجقز لف أن يخرب طـ كػسف بلكف تائب، وهق لقس بتائب.

ؿفقر طؾك جقاز ققل التائب: أتقب وأن يؽقن مؼؾًعا طـ الؿعصقة بؼؾبف8 فالج -

إلك اهلل، وطؾك جقاز أن يعاهد العبد ربف طؾك أٓ يعقد إلك الؿعصقة أبًدا8 فنن العزم 

ما أصر مـ »طؾك ذلؽ واجب طؾقف8 ففق مخرب بؿا طزم طؾقف يف الحال. ولفذا ققؾ: 

 .«استغػر، ولق طاد يف الققم سبعقـ مرة

 ملسو هيلع هللا ىلص. وقطع (121) «ؾفؿ وأتقب إلقؽأستغػرك ال»ويف حديث كػارة الؿجؾس: 

: ملسو هيلع هللا ىلص. فؼال: أستغػر اهلل وأتقب إلقف. فؼال «استغِػِر اهلل وُتْب إلقف»سارًقا، ثؿ قال: 

 .(122). خرجف أبق داود«الؾفؿ ُتْب طؾقف»

 :«أستغػر اهلل وأتقب إلقف»واستحب جؿاطة مـ السؾػ الزيادة طؾك ققلف: 

يا »وي طـ طؿر8 أكف سؿع رًجال يؼقل: أستغػر اهلل وأتقب إلقف. فؼال لف: فر

                                                           

( بنسـاد آخر، 2637ورواه أبق داود ) ( وصححف الشقخ إلباين1211رواه الرتمذي ) (212)

 وصححف الشقخ إلباين.

 (.2160حديث ضعقػ: رواه أبق داود) (211)
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ا وٓ كػًعا، وٓ مقًتا وٓ حقاة وٓ كشقًرا  «.حؿقؼ! قؾ: تقبة مـ ٓ يؿؾؽ لـػسف ضرًّ

وسئؾ إوزاطل طـ آستغػار؟ أيؼقل: أستغػر اهلل الذي ٓ إلف إٓ هق الحل 

، ولؽـ يؼقل: رب اغػر لل8 حتك يتؿ إن هذا لحسـ»الؼققم وأتقب إلقف؟ قال: 

 «.آستغػار

وكره جؿاطة مـ السؾػ ققل اإلكسان: وأتقب إلقف، وهق ققل الحـػقة8 كؿا 

 حؽاه طـفؿ الطحاوي.

: كذبة وذكًبا، ولؽـ يؼقل: الؾفؿ «وأتقب إلقف»يؽقن ققلف: »وقال ربقع بـ خثقؿ: 

 
َّ

، أو يؼقل: الؾفؿ إين أستغػرك8 فتب طؾل
َّ

ذا قد يحؿؾ طؾك مـ لؿ يؼؾع وه« تب طؾل

 بؼؾبف.

وكان بعض السؾػ يؼقل: أستغػر اهلل العظقؿ الذي ٓ إلف إٓ هق الحل الؼققم 

بحسب الؿرء مـ الؽذب »8 أكف قال: وأسللف تقبة كصقًحا، وروي طـ حذيػة 

 .«أن يؼقل: أستغػر اهلل، ثؿ يعقد

ف رًجال يؼقل: أستغػر اهلل وأتقب إلقف. فتغقظ طؾقف، وقال: لعؾؽ ٓ  وسؿع مطرِّ

 تػعؾ.

وضاهر هذا يدل طؾك أكف كره أن يؼقل: أتقب إلقف8 ٕن التقبة الـصقح أن ٓ يعقد 

 إلك الذكب أبًدا8 فؿتك طاد إلقف8 كان كاذبًا يف ققلف: وأتقب إلقف.

كؿا رواه اإلمام أحؿد والبخاري ومسؾؿ قال: كان  مع أكف ثبت طـ طائشة 

سبحان اهلل وبحؿده، أستغػر اهلل وأتقب »ل قبؾ مقتف: يؽثر أن يؼق ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

. قالت: فؼؾت: يا رسقل اهلل! أراك تؽثر مـ ققل: سبحان اهلل وبحؿده؟ قال: «إلقف
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أخبرين ربل أين سلرى طالمة يف أمتل: فنذا رأيتفا: أكثرت مـ ققل: سبحان اهلل »

ڄ  ڦ ڄ ڄ﴿، وتال: «وبحؿده، أستغػر اهلل وأتقب إلقف. وقد رأيتفا

 .(123)إلك آخر السقرة ﴾ ....ڄ

وكذا سئؾ محؿد بـ كعب الؼرضل طؿـ طاهد اهلل أن ٓ يعقد إلك الؿعصقة 

 أبًدا؟ فؼال: مـ أطظؿ مـف إثًؿا؟! يتللك طؾك اهلل أن ٓ يـُػذ فقف قضاؤه!

ومال إلك ققلف يف هذا: اإلمام الحافظ أبق الػرج بـ الجقزي مـَّا، وروي كحقه 

 ، وهق مرجقح، واهلل أطؾؿ.طـ سػقان بـ طققـة

 

، ما تعاقب الؾقؾ ملسو هيلع هللا ىلصيف ذكر بعض صقغ االستغػار، القاردة طـ الـبل الؿختار 

 :(124)والـفار

                                                           

 (.110صحقح مسؾؿ ) (211)

يؽثر  ملسو هيلع هللا ىلصهلل والذي يـبغل لإلكسان أن يؽقن لف أسقة حسـة يف رسقل ا:  قال الشقخ العثقؿقـ  (212)

يف الؿجؾس القاحد مائة مرة أو أكثر: رب اغػر لل  ملسو هيلع هللا ىلصستغػار كؿا قال ابـ طؿر: )إكـا كعد لؾـبل آ

 .وارحؿـل

فقؿا رواه طـف إغر  ملسو هيلع هللا ىلصلف ما تؼدم مـ ذكبف وما تلخر، قال هلل الذي غػر ا ملسو هيلع هللا ىلصمـفا: ققلف طـ الـبل محؿد 

وإين ٕستغػر »ؿ وما أشبف ذلؽ يعـك يحدث لف شلء: مـ الؽتؿة والغ« إكف لقغان طؾك قؾبل: »الؿزين 

الذي غػر لف ما تؼدم مـ ذكبف  ملسو هيلع هللا ىلص)يف الققم مائة مرة( هذا وهق الـبل هلل يؼقل: أستغػر ا« يف الققم مائة مرةهلل ا

وما تلخر؟ فؽقػ بـا؟ ولؽـ قؾقبـا قاسقة مقتة ٓ يغان طؾقفا بؽثرة الذكقب وٓ يفتؿ القاحد مـا بؿا فعؾ، 

 مبال بؿثؾ هذا، وقؾقؾ آستغػار.ولذلؽ تجد اإلكسان غقر 

= 
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مـفا: ما روى بالل بـ يسار بـ زيد8 قال: حدثـل أبل، طـ جدي8 أكف سؿع الـبل 

هق الحل الؼققم وأتقب إلقف: غػر لف، مـ قال: أستغػر اهلل الذي ال إلف إال »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص

. رواه أبقداود والرتمذي، وقال: حسـ غريب، ٓ كعرفف إٓ «وإن كان َفرَّ مـ الزحػ

: إسـاده جقد متصؾ8 فؼد ذكر (126). قال الحافظ الؿـذري(125)مـ هذا القجف

ًٓ سؿع مـ أبقف يسار، وأن يساًرا سؿع مـ أبقف  «تاريخف الؽبقر»البخاري يف  أن بال

 .ملسو هيلع هللا ىلصيد مقلك رسقل اهلل ز

وقد اختؾػ يف يسار والد بالل8 هؾ هق بالباء الؿقحدة أو هق بالقاء الؿثـاة؟ 

 أكف بالؿقحدة. «تاريخف»وذكر البخاري يف 

ورواه الحاكؿ مـ حديث ابـ مسعقد، وقال: طؾك شرصفؿا8 إٓ أكف قال: يؼقلفا 

 .(127)ثالًثا

8 قال: سؿعت رسقل  وروى ابـ السـل يف كتابف مـ حديث معاذ بـ جبؾ

  =                                                           

لق »غػر لفؿ وأكف: هلل طؾك العباد أكف إذا ابتالهؿ بالذكقب فاستغػروا اهلل أن مـ كعؿة ا ملسو هيلع هللا ىلصوكذلؽ أخرب 

وهذا حث طؾك أن « تعالك فقغػر لفؿهلل تعالك بؽؿ، ولجاء بؼقم يذكبقن فقستغػرون اهلل لؿ تذكبقا لذهب ا

 .هلل ستغػار، ٕكف يـال بذلؽ درجة الؿستغػريـ يستغػر اإلكسان ربف ويؽثر مـ آ

لف مـ كؾ ضقؼ مخرجا،ومـ كؾ هؿ هلل مـ لزم آستغػار، جعؾ ا»وكذلؽ أخرب فقؿا رواه أبق داود: أن 

يعـك داوم طؾقف، وأكثر مـف، فنكف يػرج طـف «: مـ لزم آستغػار« »فرجا، ورزقف مـ حقث ٓ يحتسب

 سع لف يف رزقف، ورزقف مـ حقث ٓ يحتسب.الؽروب، وتقسع لف الضقؼات، ويق

بؽثرة  -يا أخل  -وإحاديث يف فضؾ آستغػار والثـاء طؾك أهؾف والحث طؾقف كثقرة، فعؾقؽ 

آستغػار، أكثر مـ ققل: الؾفؿ اغػر لل، الؾفؿ ارحؿـل، أستغػر اهلل وأتقب إلقف، وما أشبف ذلؽ، لعؾؽ 

  قفا... واهلل الؿقفؼ.فقغػر لؽ ف تصادف ساطة إجابة مـ اهلل 

 ( وصححف الشقخ إلباين.1426( والرتمذي )2325رواه أبق داود ) (213)

 (.1/250« )الرتغقب والرتهقب»يف  (214)

 (.2/322« )الؿستدرك» (215)
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مـ قال بعد صالة الػجر ثالث مرات وبعد صالة العصر ثالث »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

َرْت طـف ذكقبف وإن  مرات: أستغػر اهلل الذي ال إلف إال هق الحل الؼققم وأتقب إلقف: ُكػِّ

 .(128)«كاكت مثؾ زبد البحر

ه، يف مسقر ملسو هيلع هللا ىلص8 قال: كان رسقل اهلل ما رواه البقفؼل طـ أكس ومـفا: 

8 يعـل: فلتؿؿـاها. «أتؿقها سبعقـ مرة». فاستغػركا، فؼال: «استغػروا اهلل»فؼال: 

ما مـ طبد وال أمة يستغػر اهلل يف يقم سبعقـ مرة: إال غػر اهلل لف »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل 

. «سبعؿائة ذكب، وقد خاب طبد أو أمة طؿؾ يف يقم أو لقؾة أكثر مـ سبعؿائة ذكب

 .(129)وإصبفاين ورواه ابـ أبل الدكقا

ییجئ ﴿يف ققلف تعالك:  ما رواه البقفؼل طـ أكس أيًضا ومـفا:  

سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك، طؿؾت »8 قال: ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

: إكؽ أكت التقاب الرحقؿ . وذكر أكف طـ الـبل «سقًءا، وضؾؿت كػسل: فتب طؾلَّ

 .(130)، ولؽـ شؽ فقفملسو هيلع هللا ىلص

8 قال:  «طؿؾ الققم والؾقؾة»ما يف كتاب  ومـفا: لؾـسائل طـ خباب بـ إََرتِّ

قؾ: الؾفؿ اغػر لـا، وارحؿـا، وتب »قؾت يا رسقل اهلل! كقػ كستغػر اهلل؟ قال: 

 .(131) «طؾقـا: إكؽ أكت التقاب الرحقؿ

                                                           

 (.214« )طؿؾ الققم والؾقؾة»حديث ضعقػ: رواه ابـ السـل يف  (216)

« الرتغقب والرتهقب»اين يف ( وإصبف431« )الشعب»حديث ضعقػ: رواه البقفؼل يف  (217)

(104.) 

 (.4551« )الشعب»حديث ضعقػ: رواه البقفؼل يف  (210)

 (.242« )طؿؾ الققم والؾقؾة»حديث ضعقػ: رواه الـسائل يف  (212)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





027 

 

8 قال: ما رأيت أحًدا أكثر أن يؼقل: أستغػر اهلل وأتقب وفقف طـ أبل هريرة 

 .(132) ملسو هيلع هللا ىلصإلقف مـ رسقل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص8 قال: كـا لـعد لرسقل اهلل طـ ابـ طؿر  «لســ األربعةا»ما يف ومـفا: 

: إكؽ أكت التقاب »يف الؿجؾس القاحد مئة مرة ققل:  رب اغػر لل، وتب طؾلَّ

 .(133)«الرحقؿ

يؼ الذي طؾؿف الـبل  «الصحقحقـ»ما يف ومـفا:  دِّ أن يؼقل يف  ملسو هيلع هللا ىلصمـ حديث الصِّ

 .(134)إلخ، وتؼدم «ًرا....الؾفؿ إين ضؾؿت كػسل ضؾًؿا كثق»دبر كؾ صالة، وهق: 

بقـ التشفد  ملسو هيلع هللا ىلص8 أكف كان مـ آخر ما يؼقلف (135)«صحقح مسؾؿ»ما يف  ومـفا:

الؾفؿ اغػر لل ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أطؾـت، وما »والتسؾقؿ: 

 .«أسرفت، وما أكت أطؾؿ بف مـل: أكت الؿؼدم وأكت الؿمخر، ال إلف إال أكت

، طـ حديث أبل مقسك إشعري  مـ (136)«الصحقحقـ»ما يف  ومـفا:

الؾفؿ اغػر لل خطقئتل وجفؾل، وإسرايف يف »8 أكف كان يدطق هبذا الدطاء: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

أمري، وما أكت أطؾؿ بف مـل. الؾفؿ اغػر لل جدي وهزلل، وخطئل وطؿدي، وكؾ 

ذلؽ طـدي. الؾفؿ اغػر لل ما قدمُت وما أخرُت، وما أسررُت وما أطؾـُت، وما أكت 

 إلك غقر ذلؽ. «مـل: أكت الؿؼدم وأكت الؿمخر، وأكت طؾك كؾ شلء قديرأطؾؿ بف 

                                                           

 (.232« )طؿؾ الققم والؾقؾة»حديث ضعقػ: رواه الـسائل يف  (211)

 صحقح غريب. ( وقال: حسـ1212( والرتمذي )2324حديث حسـ: رواه أبق داود ) (211)

 تؼدم تخريجف. (212)

 (.552« )صحقح مسؾؿ» (213)

 (.1527( ومسؾؿ )4177« )صحقح البخاري» (214)
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الؾفؿ اغػر لل، »مرفقًطا:  طـ طائشة  (137)«الصحقحقـ»يف  ومـفا ما

 .«وارحؿـل، وألحؼـل بالرفقؼ األطؾك

، (138)وما أحسـ ما دطا بف بعض إطراب وهق متعؾؼ بلستار الؽعبة الشريػة

راري طؾك معصقتؽ لؾمم، وإن تركل االستغػار الؾفؿ إن استغػاري مع إص»وهق: 

مع طؾؿل سعة طػقك لعجز، فؾؿ َتَحبَُّب إللَّ بالـعؿ مع غـاك طـل، وأتبغض إلقؽ 

بالؿعاصل مع فؼري إلقؽ؟ يا مـ إذا وطد وىف، وإذا تقطد تجاوز وطػا: أدخؾ طظقؿ 

 .«جرمل يف طظقؿ طػقك يا أرحؿ الراحؿقـ

 :«مـ قالفا يف الـفار مققـًا بفا»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف   

يعقد إلك الدطاء الؿذكقر، وأكثفا باطتبار الؽؾؿات أي: مـ قال  «قالفا»الضؿقر يف 

 الؽؾؿات الؿذكقرات مـ الؿسؾؿقـ يف الـفار.

 .«ومـ قالفا حقـ يصبح»وضاهر هذا إصالق سائر أوقات الـفار، ويف لػظ: 

صدًقا هبا ومعتؼًدا لفا8 لؽقهنا مـ كالم الؿعصقم الذي ٓ 8 أي: م«مققـًا بفا»

يـطؼ طـ الفقى، إن هق إٓ وحل يقحك8 بخالف مـ لؿ يؽـ هبا مققـًا8 فال يحصؾ 

                                                           

 (.1222( ومسؾؿ )2220البخاري ) (215)

إن كان هذا إطرابل تعؾؼ بلستار الؽعبة طبادًة وقربة، فذلؽ بدطة، وهذا يػعؾف كثقر مـ  (216)

الؽعبة ويضعقن طؾقفا أيديفؿ طـد الدطاء، وٓيشرع الؿسؾؿقـ الحاجقـ والؿعتؿريـ، تراهؿ يتؿسحقن ب

 .استالم شلء مـ الؽعبة إٓ الركـقـ كؿا هق ثابت طـ رسقل اهلل 
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لف ما ُذكِر، بؾ إن لؿ يؽـ مققـًا بؿا تضؿـتف مـ التقحقد8 ففق كافر8 فال يؼبؾ لف طؿؾ، 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ ، ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

 .﴾ڃ چ

8 أي: ٕكف «فؿات مـ يقمف قبؾ أن يؿسل: ففق مـ أهؾ الجـة»:  ملسو هيلع هللا ىلصققلف   

افتتح هناره بتقحقد الربقبقة، وتقحقد اإللفقة، وآطرتاف بالعبقدية، ومشاهدة الؿـة 

ؿعاصل والؾؿؿ، مـ إسداء الـعؿ، ومطالعة طقب الـػس والعؿؾ مـ مؼارفة ال

وصؾب الؿغػرة مـ الغػار، وهق قائؿ طؾك قدم الذل وآكؽسار، وواقػ طؾك طتبة 

الؿسؽـة وآفتؼار، وضارع بلكػ آبتفال وآحتؼار، يطؾب اإلقالة والرجقع، 

ويسػؽ الدماء والدمقع، ويستؿـح العػق والصػح، ويرتجك الدخقل يف السؾؿ 

 والصؾح.

وفعؾف ومؼالف جديًرا بالعػق والغػران، والعتؼ مـ حر  فال جرم مـ كان هذا حالف

الـقران، والدخقل يف حزب الرحؿـ، والخؾقد يف الجـان8 ٕن الجقاد يؼبؾ تقبة مـ 

 أبؼ مـ العباد8 إذ ٓ تضره الؿعاصل، وٓ تـػعف الطاطات وإوراد، ٓ إلف إٓ هق.

حقـ يؿسل، وهق مققـ هبا، »ويف لػظ: « مـ الؾقؾ ومـ قالفا: »ملسو هيلع هللا ىلصققلف   

كان مـ »ويف لػظ: « فؿات مـ لقؾتف8 دخؾ الجـة»ويف لػظ: « فؿات قبؾ أن يصبح

 «.أهؾ الجـة

وحاصؾ هذا أن مـ قال الدطاء الؿذكقر مـ أول هناره، فؿات يف ذلؽ الققم8 
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كان مـ أهؾ  كان مـ أهؾ الجـة، ومـ قالف مـ أول لقؾتف، فؿات يف تؾؽ الؾقؾة8

 الجـة. والؿراد أن يؼقلف صباًحا ومساًء صريف الـفار.

قال اإلمام ابـ الؼقؿ كشقخف اإلمام ابـ تقؿقة وغقرهؿا مـ طؾؿاء هذا الشلن: 

صريف الـفار: ما بقـ الصبح وصؾقع الشؿس، وما بقـ العصر والغروب... قال اهلل 

 .﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ﴿ تعالك:

هري: هق الققت بعد العصر إلك الغروب، وجؿعف ُأُصؾ وإصقؾ: قال الجق

 وآصال، كلكف جؿع أصقؾة.

 قال الشاطر:

 ل  ييييييييي   ألنييييييييي   لبيييييييييي  ن ييييييييي      ريييييييييا
 

 
 
 

 ين  يييييييييييييييي   ييييييييييييييييع ن  انييييييييييييييييا  األ ييييييييييييييييا ت 
 

 
 

ويجؿع أيًضا طؾك إصالن، مثؾ: بعقر وبعران، ثؿ صغروا الجؿع8 فؼال 

 قال الشاطر: أصقالن، ثؿ أبدلقا مـ الـقن ًٓما، فؼالقا: أصقالل،

 ي  يييييييييييييي   ي ييييييييييييييا ن ييييييييييييييي ال ن ييييييييييييييا ر ا
 

 
 
 

 نتيييييييي       يييييييا ي يييييييا  يييييييال     ييييييي  ن ييييييي  
 

 
 

فاإلبؽار:  أول  ﴾گ گ گ ڳ گ﴿  وقال تعالك: 

 الـفار، والعشل: آخره.

 .﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ وقال تعالك:

: وهذا يػسر ما جاء يف إحاديث: «الؽؾؿ الطقب»قال اإلمام ابـ الؼقؿ يف كتابف 

ا وكذا حقـ يصبح وحقـ يؿسل: أن الؿراد قبؾ صؾقع الشؿس وقبؾ مـ قال كذ

 غروهبا، وأن محؾ هذه إذكار بعد الصبح وبعد العصر. اكتفك.
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وٓ ريب أن هذا الدطاء مـ أوراد الصباح والؿساء، فظفر أن وقت الدطاء بف بعد 

 ؿ.الصبح وقبؾ صؾقع الشؿس صباًحا، وبعد العصر وقبؾ غروهبا مساًء، واهلل أطؾ

حؽؿة تخصقص هذا الدطاء بالصباح والؿساء، وترتقب الثقاب طؾقف  

كذلؽ: افتتاح كؾ مـ الصباح والؿساء باإلقرار بالربقبقة واإللفقة هلل سبحاكف 

وتعالك، وآطرتاف بالعبقدية، ومشاهدة الؿـة، ومطالعة الذكقب، وإمـ، 

لـؼؿ طؾك طدم شؽر كعؿف، والتجري طؾك وآطرتاف بسعة الحؾؿ8 إذ لؿ يعاجؾف با

معاصقف، مع ترادف الؿــ مـف طؾقف، مع غـاه طـف، وشدة فؼر العبد إلقف سبحاكف 

وتعالك8 فقؽقن قد افتتح الصباح بالذكر والتقحقد، واإلقرار بالعبقدية، وآطرتاف 

بالتؼصقر، وتؿام آفتؼار، وختؿف بذلؽ8 فقرجك أن يؽتب لف سائر يقمف صاطة 

ذكًرا8 فنن مـ كان أول طؿؾف صاطة، وآخره صاطة، ففق يف حؽؿ مـ استغرق بالطاطة و

 ما بقـ العؿؾقـ.

ما مـ حافظقـ يرفعان إلك اهلل تعالك صحقػة، فقرى يف »ويف حديث مرفقع: 

أولفا خقًرا ويف آخرها خقًرا: إال قال اهلل لؾؿالئؽة: أشفدكؿ أين قد غػرت لعبدي ما 

، وهق مقجقد يف بعض كسخ كتاب (139)طرباين وغقرهخرجف ال «بقـ صرفقفا

 .(140)الرتمذي

مـ »: ملسو هيلع هللا ىلص8 قال: قال رسقل اهلل وروى الطرباين أيًضا طـ طبد اهلل بـ بُْسر 

                                                           

 (.1553حديث ضعقػ: رواه أبق يعؾك ) (217)

 ( وضعػف الشقخ إلباين.762جامع الرتمذي ) (220)
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لؿالئؽتف: ال تؽتبقا طؾقف ما بقـ  استػتح أول كفاره بخقر، وختؿف بخقر: قال اهلل 

 .(141)«ذلؽ مـ الذكقب

 .(142)إن شاء اهلل: إسـاده حسـ  قال الحافظ الؿـذري 

ابـ آدم اذكرين مـ أول الـفار ساطة، ومـ آخر الـفار »ويف حديث آخر مرفقع: 

ذكره الحافظ ابـ رجب « ساطة: أغػر لؽ ما بقـ ذلؽ: إال الؽبائر، أو تتقب مـفا

 .(143)«الؾطائػ»يف كتاب  

ؾف : مـ ختؿ هناره بذكر اهلل8 ُكتِب هناره ك قال اإلمام طبد اهلل بـ الؿبارك 

 ذكًرا.

يشقر إلك أن إطؿال بالخقاتقؿ8 فنذا كان البداية والختام ذكًرا8 ففق أولك أن 

 يؽقن حؽؿ الذكر شاماًل لؾجؿقع، واهلل أطؾؿ.

« مـ قالفا مققـًا بفا حقـ يؿسل، فؿات مـ لقؾتف: دخؾ الجـة»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  

حد حقـ يؿسل، فقلتل ال يؼقلفا أ»وطـد الرتمذي:  «ففق مـ أهؾ الجـة»ويف رواية: 

طؾقف قدره قبؾ أن يصبح: إال وجبت لف الجـة، وال يؼقلفا حقـ يصبح، فقلتل طؾقف 

 «.قدره قبؾ أن يؿسل: إال وجبت لف الجـة

ٕكف سبحاكف ٓ يخؾػ الؿقعاد، وٓ يذهب طؾقؽ أن اهلل ٓ يجب طؾقف شلء8 إٓ 

 لقطده بف. أكف سبحاكف لعظقؿ فضؾف وكرمف8 أوجب طؾك كػسف إيؼاع ذلؽ8

                                                           

 قك ولؿ أطرفف.( وقال: فقف الجراح بـ يح20/221« )مجؿع الزوائد»ذكره الفقثؿل يف  (222)

 (.2/234« )الرتغقب والرتهقب»يف  (221)

 (.6/121« )الحؾقة»حديث ضعقػ: رواه أبق كعقؿ يف  (221)
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ب حقـئٍذ8 فالػائدة  وهؾ الؿراد دخقل الجـة مـ غقر سابؼة طذاب، أو ولق ُطذِّ

 مـ الدطاء أن صاحبف يؿقت طؾك التقحقد الالئؼ بسعة كرم اهلل تعالك، واهلل الؿقفؼ.

روى حديث سقد آستغػار غقر َمـ ذكركا مِـ إئؿة الؽبار: اإلمام الحافظ أبق 

 .، لؽـ مـ حديث بريدة  (146)، والحاكؿ (145)ـ حبان، واب (144)داود

8 قال: وروى أبق الؼاسؿ إصبفاين وغقره مـ حديث حذيػة بـ القؿان 

لقس مـا مـ حؾػ باألماكة، ولقس مـا مـ خان امرأ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل 

مسؾًؿا يف أهؾف وخادمف، ومـ قال حقـ يؿسل وحقـ يصبح: الؾفؿ إين أشفدك بلكؽ 

اهلل، ال إلف إال أكت، وحدك، ال شريؽ لؽ، وأن محؿًدا طبدك ورسقلؽ، أبقء أكت 

، وأبقء بذكبل: فاغػر لل: فنكف ال يغػر الذكقب غقرك. فنن قالفا مـ يقمف  بـعؿتؽ طؾلَّ

ذلؽ حتك يصبح، فؿات مـ يقمف ذلؽ قبؾ أن يؿسل: مات شفقًدا، وإن قالفا حقـ 

 .(147)«يؿسل، فؿات مـ لقؾتف: مات شفقًدا

والؾػظ لف مـ حديث أبل أمامة الباهؾل  «األوسط»و  «الؽبقر»وروى الطرباين يف 

8 قال أبق أمامة: قال ، ورواه ابـ أبل طاصؿ مـ حديث معاذ بـ جبؾ 

مـ قال حقـ يصبح ثالث مرات: الؾفؿ لؽ الحؿد، ال إلف إال أكت، »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 أصبحت طؾك طفدك ووطدك أكت ربل وأكا طبدك، آمـت بؽ مخؾًصا لؽ ديـل، إين

                                                           

 (.3050« )ســ أبل داود» (222)

 /مقارد(.1131ابـ حبان ) (223)

 (.2/322« )الؿستدرك» (224)

 ( لألصبفاين.136« )الرتغقب والرتهقب » (225)
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ما استطعت، أتقب إلقؽ مـ شر طؿؾل، وأستغػرك لذكقبل التل ال يغػرها إال أكت: 

فنن مات يف ذلؽ الققم: دخؾ الجـة، وإن قالفا حقـ يؿسل: الؾفؿ لؽ الحؿد، ال إلف 

إال أكت، أكت ربل وأكا طبدك، آمـت بؽ مخؾًصا لؽ ديـل، إين أمسقت طؾك طفدك 

عت، أتقب إلقؽ مـ شر طؿؾل، وأستغػرك لذكقبل التل ال يغػرها ووطدك ما استط

 .(148)«إال أكت: فؿات مـ تؾؽ الؾقؾة: دخؾ الجـة

واهلل: ما »يحؾػ ما ٓ يحؾػ طؾك غقره8 يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ثؿ كان رسقل اهلل 

قالفا طبد يف يقم، فقؿقت يف ذلؽ الققم: إال دخؾ الجـة، وإن قالفا حقـ يؿسل، فتقيف 

 .«ؾقؾة: دخؾ الجـةيف تؾؽ ال

يحؾػ ثالث مرات ٓ يستثـل أكف:  ملسو هيلع هللا ىلص: سؿع الـبل ولػظ حديث معاذ 

ما مـ طبد يؼقل همالء الؽؾؿات بعد صالة الصبح، فقؿقت مـ يقمف: إال دخؾ »

. فذكر باختصار8 إٓ أكف «الجـة، وإن قالفا حقـ يؿسل، فؿات مـ لقؾتف: دخؾ الجـة

، لعؾف «مـ شر طؿؾل»أقرب مـ ققلف:  ، وهق«أتقب إلقؽ مـ سقئ طؿؾل»قال: 

 تصحقػ.

 .(149)قالف الحافظ الؿـذري

كؾ واحد مـ حديث حذيػة وأبل أمامة  وذكر الحافظ الؿـذري الؿذكقر 

، وهل يف اصطالحف يف كتابف «ُروي»بصقغة التؿريض، وهل  ومعاذ بـ جبؾ 

 اكف أطؾؿ.لؿا ٓ يتطرق إلقف احتؿال التحسقـ، واهلل سبح «الترغقب والترهقب»

                                                           

 (.20/222« )زوائدمجؿع ال»(، و6/274« )الؿعجؿ الؽبقر» (226)

 .2/235الرتغقب والرتهقب  (227)
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مـ الػقائد الـػقسة،  «سقد االستغػار»وهذا ما أردت إيراده طؾك حديث 

والعقائد إكقسة، مع طدم وققيف طؾك مـ تؼدمـل طؾك شرحف8 إٓ يف الؽتب 

 الؿجؿؾة8 فغاية ما رأيت مـ شرحف ٓ يبؾغ ورقة واحدة.

تف8 ٓ يؿؽـؽ وقد جؿعُت لؽ هذه الجؿعقة مـ طدة كتب، لعؾؽ لق بذلت غاي

القققف طؾك جؿقعفا، مع ما زدت مـ إيضاح كالمفؿ وتـؼقح طباراهتؿ، مؿا يشػل 

السؼام، ويؽػل لذي اإللؿام، ويروي مـ إوام، ويربي مـ أٓم8 فظـ بف وضـ بل 

 هػقه، وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل 
َّ

 غرمف، ولؽ صػقه وطؾل
َّ

خقًرا8 فؾؽ غـؿف وطؾل

 العؾل العظقؿ.

هلل وسؾؿ طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ8 طدد ما كان، وصؾك ا

 وطدد ما يؽقن، وطدد ما هق كائـ إلك يقم الديـ.

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

كجز تسقيدها هنار الجؿعة لثؿان خؾت مـ جؿادى الثاكقة سـة ألػ ومئة وستقـ 

 مـ الفجرة الـبقية، طؾك صاحبفا الصالة والسالم.

ربف، الخائػ وصؿة ذكبف: محؿد بـ أحؿد السػاريـل الحـبؾل، طؾَّؼف الػؼقر ل

 .(150)ُطػل طـف8 آمقـ

                                                           

هـ(، واهلل  2216( ربقع إول سـة )10اكتفقت مـ قراءتف والتعؾقؼ طؾقف مساء يقم إحد ) (230)

 الؿسئقل أن يتؼبؾ ذلؽ بؼبقل حسـ، وأن يتجاوز طـ زلؾل ووهؿل، والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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