




 

 ِ  ِ  ُ ْ َ َ َ  ِ َ َ  َ َ  َ َ َ َ ٍ َ  ، ِ  َ َ َ ْ ً ُ ُ  ِ ِ  ِ ْ ِ

 َ ِ ُ ٍ َ  ، ِ  َ  ُ ْ َ ُ  ِ  َ َ  َ  ، َ َ ْ َ ُ  َ ُ  َ َ  ً ْ َ  ُ ُ َ ُ ِ  ُ ُ ْ. ً

 ُ َ ُ  َ َ  َ   َ  ، ٍ ِ  َ َ  َ ُ ٍ  ْ َ  َ َ َ  ِ  َ َ ِ َ ْ َ،  َ ِ  َ َ 

 ِ َ ْ ِ َ،  ِ َ  ِ َ ِ َ  ٌ ُ  ، ٌ ِ َ   ْ  َ  ، ٍ ُ  َ َ ِ  َ َ  َ ُ ٍ  ْ َ َ  َ َ َ  َ َ

 ِ ِ َ ْ َ،  َ ِ  َ َ  ِ ِ َ ْ َ،  ِ َ  ِ َ ِ َ  ٌ. ٌ 

 َ ُ ْ َ  : 

 َ َ َ ِ َ َ َ   ِ  ٌ َ  ِ ُ  َ َ  َ ُ ُ  َ  ٍ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ  ُ ُ ْ  ِ ِ َ ْ ِ  ِ  ُ َ 

 َ ْ ُ َ  ِ ْ  ْ َ ُ َ،  ِ ْ َ  ْ َ ِ ْ    ٍ َ ِ،  ِ َ  ْ َ َ ُ َ    َ ْ َ  ِ ْ َ   ِ ِ ْ  ٍ ْ َ، 

 ِ ْ َ  ْ َ  ِ ْ    ِ ْ َ ِ ْ    ِ َ،  ْ َ ِ ُ َ   ِ  ُ َ

 َ َ: » ُ ِ َ  ُ َ ْ َ ُ ُ  ْ َٰ ُ ، ِ ْ َ  ِ  ْ َ  ُ َ ْ  ْ َ ْ َ ْ ُ ِ  ْ َ 

 ِ َ«. 

 َ ِ َ  ْ ِ  َ ْ ِ  َ ْ َ َ ُ  ُ ِ َ  ِ َ ُ َ ِ َ،  ِ ِ ْ َ   ِ ِ ْ  َ َ َ ْ  ِ ،

 ِ ْ َ َ َ ِ ِ ْ  ِ َ َ  ِ ِ  ِ َ ِ



 ، ِ ُ ُ  ِ ُ ُ  ِ َ ْ ِ ِ  ِ ْ ِ  ِ ِ ُ  َ َ  ْ ُ ُ َ ِ  : ْ ِ ِ َ ْ َ  ِ ِ َ َ  ْ ِ َ

 ِ ِ ْ َ َ ِ َ َِ َ َ َ  ، ِ ُ  َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ  ِ ِ َ ْ ِ   َ ِ ٰ َ ِ ، ْ ُ َ َ َ  َ ُ ِ َ ْ ُ

. ِ ْ ِ  ِ ِ َ َ  ِ ِ ْ َ  َ ِ  َ ُ َ ْ ُ  ُ ْ ِ  ُ ِ َ َ  ، ْ ُ ُ َ ُ  َ  َ ُ َ َ ُ  ِ ِ  ُ ِ َ َ 

 َ ٰ َ َ ْ َ ُ  ِ َ ِ   ِ  ِ ْ ) َ ْ َ َ ِ  ُ ِ ِ  ِ ْ ِ(  ِ) ِ َ َ ِ   ِ َ ِ( ،

 ِ   َ َ َ ِ َ  َ ْ َ  َ ْ َ ِ ِ َ ِ  َ َ ْ ِ َ  ، ُ َ  ِ َ ُ ) َ َ َ ُ  ُ ُ ِ  َ َ ِ  ُ َ(، 

 ِ ِ َ ِ   ْ َ ِ  ِ ْ َ ِ  ِ   َ ِ  ِ  ِ َ   ِ َ ِ  َ َ ِ  ِ َ   ْ ِ   َ ِ  َ َ َ، 

  ْ ِ  َ ُ  ِ  ْ ِ  َ ْ ِ  َ  ِ  ْ ِ  ُ َ ْ َ َ   ِ ِ  ؒ  َ َ َ ُ  ، َ   َ َ 

 ِ   َ ْ َ  ِ َ َ ِ ْ  َ َ ْ ِ. 
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

﷽ 

 

ََك الله  -ْعَلْم ٱ
 : َمَسائمَل ْرَبعم نَا َتَعلُّمه أَ َأنَّهه ََيمبه َعَليْ  - َرِحم

َفةه َنبم األهوَل   َوَمْعرم
م
َفةه الل َو َمْعرم ؛ َوهه ْلمه

فَ هم وَ ي  : العم .مم بم ْسَل ةه دمينم الم َمْعرم ةم  األَدملَّ

.الثَّانمَيةه   : الَعَمله بهم

ْعَوةه إَليْ  : الدَّ .الثَّالمَثةه  هم

بم  ا . الرَّ ْْبه َعََل األََذى فميهم : الصَّ  َعةه

لميله َ وْ وَ  ددددددددهه الدددددددددَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿  ﷽: َتَعدددددددداَل  له

 .[لَعْص ]ا ﴾پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ  

 ُّ 
ددافمعم  َه دد»: - َتَعدداَل    ؒ-َ دداَ  الاَّ

هم ددوَرةه َلددوْ  ذم ددةع َعددََل َزَ  الله حه َمددا َأنْدد السُّ ددهم إم  جَّ ددَ  ّلَّ َخْلقم  هم

مْ   . «َلَكَفْتهه

يُّ  ْلمه َ ْبدَل الَقدوْ »: - َتَعاَل   ؒ-َوَ اَ  البهَخارم
لميله ، وَ الَعَمدلم وَ   م َباٌب: العم دهه َتَعداَل  َ وْ الددَّ  :له

د: ﴾يب جت    حت    خت  مت  ىت يت جث   ﴿ َمَّ لْ َفَبَدَأ بم ، [9]ُمه  .«الَعَملم  م وَ مم َ ْبَل الَقوْ العم

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

دا لم بَ ت  ٱ ؛اَهديْ لَ عَ  ًراص  ت  ق  م   ةم لَ مَ ْسدالبَ بم  هه تَ الَ َسدرم    ؒفه ن  َص اله  أَ دَ تَ بْ ٱ دنَّ اعع   ُّ بمدالنَّ  هم بمد َح تَ فْ تَ ْسدٱ يَم فمد ةم لسُّ

 بَ اتَ كَ مه وَ  هه لَ ائم َس رَ  ♀
 ا.اهَ رَ َمْ  يرم َتْ  يفه انم َص التَّ ، وَ وكم له  اله َل إم  هم اتم

  :(ْرَبعم َمَسائمَل نَا َتَعلُّمه أَ َأنَّهه ََيمبه َعَليْ ) رَ كَ ذَ  مَّ ثه 
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ْلددمه ): وَل األه  ةه لَ أَ ْسددالَ 
ددوَ  ؛(العم دا: إم َشْ  وَ هه ََّّا ابم َطددخم  اكه رَ دْ عع ع  لش  ؛ ثم َل الددثَّ  فم ارم َعددالَ  َل إم  هه دُّ رَ َمدد، وَ ر 

 .♀ هه يَّ بم نَ ، وَ هه ينَ دم ، وَ هه بَّ رَ  دم بْ العَ  ةم فَ رم عْ مَ 

ا لَ َشْ  وبه له طْ الَ  مه لْ العم فَ   فَ ْص وَ  هه عع
 : - فه ن  َص اله  هه رَ كَ ا ذَ مَ  َق فْ وَ  - انم

َ ده َحدددددددأَ  ددددددد، وَ هه نْددددددددمم  ا يهطَلددددددددبه : َمدددددددداهه ددددددددَق عَ ا تَ َمدددددددد وَ هه   ةم َفددددددددرم عْ مَ بم  لَّ
م
ددددددددبم نَ  ةم َفددددددددرم عْ مَ ، وَ هم ينمدددددددددم  ةم َفدددددددرم عْ مَ وَ  ،الل  ي 

 هم

ْ  مه لْ عم  وَ ا هه ذَ َه  ، وَ ♀  .عم الّشَّ

َ  ْ ٱ وَ هه ، وَ يهم فم  ا يهطَلبه : مَ ره اآلَخ وَ  نه تم َ  ْ ٱ اَ  مع َح لْ عم  ةه فَ رم عْ الَ  َك لْ تم  ونه كه تَ ، فَ ةم لَّ دم األَ بم  هه ا َ ا تم
 .ةم لَّ دم األَ ا بم نم

  وره ره ْجددددالَ وَ  ارُّ الَددددوَ 
ددددةم بم ): فم ن  َصدددداله   م وْ  َ ددددفم ددددعَ تَ مه (؛ األَدملَّ  َعددددالَ بم  ٌق ل 

 ةه َفددددرم عْ مَ ا؛ فَ َهددددل  كه  ثم َل لددددثَّ ا فم ارم

  دَّ  به َّل  ةم ثَ َل الثَّ  و م صه األه 
َ  ْ ٱ نم مم َ تم

 .ةم لَّ دم األَ ا بم انم

ددقْ مَ وَ  دد هه وده صه
َ ْ ددٱ نم مم دددم األَ بم  ةم َفددرم عْ الَ  َك ْلددتم  انم تم  ْبددالعَ  اده َقددتم عْ ٱ: ةم لَّ

ا َج َقددتم عْ ٱ دم ددا أَ ازم ادع ددرَ  هم بمدد نَ ا آَمددَمدد نَّ مع ا ب 

ددددرَ ينعددددا وَ دم وَ  دددددم األَ بم  ٌت ابمددددوّلع ثَ سه ْ دالدددد ةم لَّ  ّشَّ
 يَّ عم
 ْت دَ هم َشدددد هم وا بمددددنهددددا آمَ َمدددد نَّ أَ  يَ مم لم ْسدددداله  اده َحددددآ دَ َقددددتَ عْ ٱا ذَ إم ، َفددددةم

 حَّ صم بم 
َ  وعٌ طه قْ مَ  ةٌ يَّ عم رْ دَش  ةٌ لَّ دم أَ  هم تم

  مْ اهه َفدكَ  ؛ابم
 رَ ْفدأَ  ةه َفدرم عْ مَ  مْ هه مه زَ ْلد يَ َل ؛ َفديدل  لم دَ  نْ َعد مْ هم تم فَ رم ْعدمَ  نم وْ  َكدفم

دم  ا

 نم وْ ى َكدنَ عْ ا مَ ذَ َه   ؛مْ هم وسم فه  نه فم  مم هْ الفَ  عم زَ نْ مَ وَ  مم احلهكْ  ذم َخ أْ مَ  وتم به ثه وَ  ،اطم بَ نْ تم اّلْس  نم لع عَ ْض فَ  ،ةم ل  دم األَ 

 .ةم لَّ دم األَ ةع بم لَ اصم َح  ةم فَ رم عْ الَ  َك لْ تم 

ْكرم بم  هه وده صه قْ مَ  َس يْ لَ وَ  َ  ْ ٱ اَب َيَ إم  ةم لَّ دم األَ  ذم َّ ذَ َه   نَّ إم ا، فَ هَ يلم لم دَ بم  ة  لَ أَ ْس مَ  ل  كه  انم تم
د عه ََل َعد ر  س  ع  ي  ا ا مم  ومم مه

  هه وله صه حه  ره ذَّ عَ تَ يَ وَ  ،قم لْ الَ 
 .مْ هه نْ مم

 َه دددوَ 
ددد ةه يَّنَدددبَ اله  ةه َفدددرم عْ الَ  هم ذم

دددالم ْجَ الم  ةه َفدددرم عْ الَ  َ  هم ددد؛ وَ ةه يَّ دددعَ  ةه َفدددرم عْ مَ  َ  هم  امَّ
دددتمدددالَّ  قم ْلدددالَ  ةم دددََل َعددد به   َتم  ل   كه

مُّ وَ العَ ، َفددددد  َحددددأَ  ددددكْ يَ  ا
دددد هم وا بمددددنهددددا آمَ َمدددد نَّ أَ  ةه َفددددرم عْ مَ  مْ يهم فم  وَ  ب  رَ  نْ مم

ددددرَ وَ  يددددن  دم دددددم أَ ٌت بم ابمددددثَ  و   سه هم رَ َبددددوَ ة  لَّ َي ا

 َشْ 
 يَّددعم

ا َج َقددتم عْ ٱَذ  لمددَك وا ده َقددتَ عْ ٱى َتددمَ ، فَ ة  ددا كَ ازم ادع  حَ ح  َصددمه  ةه َفددرم عْ الَ  َك ْلددتم  ْت اَنددمع
 نْ َعدد ةع َعددا م ، وَ مْ هه يددنَ ةع دم

 .يل  لم دَ 
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ددأَ  ددفْ التَّ  ةه َفددرم عْ ا الَ مَّ   ضه رْ َفددفَ َذ  لمددَك  َق وْ  َفددَم بمدد ةه يَّ يلم صم
دد اَمدد ره دْ َ ددوَ  ،ة  اَيددفَ كم

  به ََيم
 فم َل تم اْخ بمدد فه لمددتَ ا َيْ َهددنْ مم

 وَ ْح أَ وَ  قم لْ الَ  انم يَ عْ أَ 
م لم م العَ وَ  ،مم اكم  احلَ ََل عَ  به اجم الوَ ؛ فَ مْ ا  فْ اله وَ  ،الم

دعَ اله وَ  ،اضم الَقدوَ  ، تم ا َمد ْيه َغد = مم ل 

ددد ؛مْ هم ْيم  َغدددََل َعددد به ََيمددد َ
م
مددد نَ َتَ ْ دددٱا ل ددد مْ بم ددد  عم دْ تَ ْسدددتَ  ا   َحددد نْ مم دددفْ التَّ  ةم َفدددرم عْ الَ  نَ مم  يَّ يلم صم

دددق   َح فم  ةم  ا َّل َمددد مْ هم

ْس   .مْ هم ْيم  غَ ى فم عَ دْ تَ يه

ْ  ةه فَ رم عْ مَ فَ  َ  وره مه أْ الَ  عم الّشَّ
 : انم عَ وْ ا نَ بم

َ ده َحددأَ  ددوَ  ؛ةه يَّددالم ْجَ الم  ةه َفددرم عْ الَ  ا:هه
ددأه  ةه َفددرم عْ مَ  :َ  هم ََّّا و م صه دديَّ ل  كه وَ  ع  ر  لش 

ددعَ تَ يَ وَ ، هم اتم َددجه وه  قه لَّ  قم لْ الَ بمدد اوبه

 .د  َح أَ  ل   كه ََل عَ  ْي  عَ  ضه رْ فَ  َ  هم ، فَ ةع افَّ كَ 

دددفْ التَّ  ةه َفدددرم عْ الَ  :ره اآلَخدددوَ 
دددوَ  ؛ةه يَّ يلم صم

دددفَ تَ  ةه َفدددرم عْ مَ  :َ  هم َََّّّا لم ياصم دددعَ تَ يَ وَ ، ع  ر  لش  َدددجه وه  قه لَّ ددد اد  بآَحددد اوبه  نَ مم

َْعنعى  ؛قم لْ الَ 
م
م  نَ َتَ  ْ ٱل  َض القَ  وم ، أَ مم احلهكْ كَ  ؛مْ بم

م
 تَ فْ لم ا وم ، أَ اء

م
 .اء

 .مم لْ العم : بم ْي ؛ أَ (الَعَمله بهم ) :ةه يَ انم الثَّ  ةه لَ أَ ْس الَ وَ 

اَشْ  له مَ العَ و  ورَ صه  وره هه : ظه وَ هه  عع
ْ  ابم طَ خم  ةم   .دم بْ  العَ ََل عَ  عم الّشَّ

ْ  ابه طَ وخم   : انم عَ وْ نَ  عم الّشَّ

َ ده َح أَ  ْ  ابه طَ : خم اهه  ورَ صه  وره هه ظه ، وَ يُّ َْبم الَ  عم الّشَّ
ا وَ بَ ثْ إم  يقم دم ْص التَّ بم  هم الم ثَ تم امْ بم  هم تم  يعا.فْ نَ اتع

دددوَ  ع   ابه َطددد: خم انم الثَّ َََّّّر  دددظه ، وَ  ُّ بمدددلَ الطَّ  الش  ددد وره هه ددد ادم َقدددتم عْ ٱوَ  ، م ْهدددالنَّ وَ  رم ْمددداألَ  ا م َثدددتم امْ بم  هم تم ورَ صه  ل  حم

 . م َل احلَ 

دددنْ فَ  ع   ابم َطدددخم  مم َََّّّر     ه وْ َ ددد: ي  َْبم الَددد الش 
م
، [7:ج  احلَددد] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ  : ﴿اَل َعدددتَ  الل

 .ت[لَ ص  ]فه ﴾  جح مح جخ حخ مخ ﴿ :هه له وْ  َ وَ 

م  له مَ العَ فَ  د يَ َم بم دظه بم  ونه كه دا بَ ثْ إم  يقم دم ْصدالتَّ بم  ا م َثدتم اّلمْ  ورم هه ديعدا فم فْ نَ وَ  ، م وَّ  األَ فم اتع  ده ْبدالعَ  ته بمدثْ يه فَ ؛ انم  الثَّ

 .قم لْ الَ  مم لْ ظه  نْ مم  هم سم فْ نَ  نْ عَ  الله  اهه فَ ا نَ   مَ فم نْ يَ ا، وَ هَ ومَ ده  ه وَ  ةم اعَ السَّ  ودَ فه وه 
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ددوَ  ع   ابم َطددخم  نْ مم ََّّر     ه وْ َ دد :   بمددلَ الطَّ  الش 
م
: هه ددددددددددددددددله وْ  َ ، وَ [43ة:رَ َقددلبَ ]ا ﴾ڱ ڱ  : ﴿اَل َعددتَ  الل

ء:ْسَ ]الم ﴾ ژ ژ ڑڑ  ﴿ ددددددوْ  َ ، وَ [32ا ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  : ﴿هه له

 .[14ل:حْ ]النَّ ﴾ ۉ 

ددظه فَ  دد وره هه  ورَ صه
دديَ  لم َمددالعَ بم  هم تم    م وَّ  األَ فم  رم ْمدداألَ  ا م َثددتم امْ بم  ونه كه

دد ةم اَمدد َ إم ْعددلع بم فم   م ْهددالنَّ  ا م َثددتم مْ ٱ، وَ ةم َل الصَّ

 .َل كَ ؤْ يه  نْ أَ  رم حْ البَ  مم حَلْ  ل  حم  ادم قَ تم اعْ بم  ثم الم  الثَّ فم ا، وَ نَ الز   نم عَ  ف  الكَ  بم انم  الثَّ فم 

ْعَوةه إَليْ ): ةه ثَ الم الثَّ  ةه لَ أَ ْس الَ وَ   .مم لْ عم  الَل إم  ةه وَ عْ : الدَّ ْي ؛ أَ (هم الدَّ

ده رَ الهددوَ  َدد ا  َل إم  ةه وَ عْ ا: الدددَّ بم
م
َ  الل   ةم َفددرم عْ ؛ مَ ثم َل لددثَّ ا فم ارم َعددالَ  ََل ي َعددوم َطددنْ يَ  مَ ْلددالعم  نَّ ؛ ألم

م
 ةم َفددرم عْ مَ ، وَ الل

 ي  بم نَ  ةم فَ رم عْ مَ ، وَ هم ينم دم 
دإم فَ  مم ْلد العم َل ا إم عَ َمْن دَ ، فَ ♀ هم   ةم َفدرم عْ مَ  َل و إم عه دْ َيد هه نَّ

م
، وَ ْصدأَ  الل و عه دْ َيدلع

 ي  بم نَ وَ  هم ينم دم  ةم فَ رم عْ  مَ َل إم 
ابَ تَ  ♀ هم  .عع

دفَ  ي  وم َبدالنَّ  جم هَ نْ اَلد َق فْ وَ  ثم َل الثَّ  فم ارم عَ الَ بم  قم ل  عَ تَ اله  مم لْ  العم َل ا إم عَ دَ  َمنْ فَ   َل و إم عه دْ َيد وَ هه
م
 ادَ رَ  أَ َم َكد  الل

 .الله 

 َل إم  ةه وَ عْ الدَّ وَ 
م
ا هم َشْ   الل   يلم بم َس  اعم بَ ت  ٱ َل إم  ةع افَّ كَ  اسم النَّ  به لَ طَ  :َ  عع

م
 .ة  يَ صم  بَ ََل عَ  الل

بم الرَّ  ةه لَ أَ ْس الَ وَ  ْْبه َعََل األََذى فميهم ): ةه عَ ا .وَ عْ دَ لع وَ مَ عَ  وَ مع لُّ عَ تَ  ،مم لْ  العم : فم ْي ؛ أَ (الصَّ  ةع

ا: َح َشْ  ْْبه الصَّ وَ  كْ ََل عَ  سم فْ النَّ  سه بْ عع   مم  حه
م
  .الل

كْ وَ    مه حه
م
 : انم عَ وْ نَ  الل

َ ده َح أَ  كْ اهه  .ي  رم دَ  َ  مٌ : حه

كْ ره اآلَخ وَ   َشْ  مٌ : حه
 .   عم

د وره كه ذْ الَ وَ 
د نَ مم د فم ن  َصداله  مم َل  َكدفم  ْْبم الصَّ د :وَ هه دذَ األَ ، وَ مم ْلد العم ى فم ذَ  األَ ََل َعد ْْبه الصَّ  َدرم الَقد نَ ى مم

م ؤْ اله 
 َه   نْ مم  مم لْ  العم ََل عَ  ْْبه الصَّ  ونه كه يَ ، فَ لم

  مم كْ حه  ََل عَ  ْْبم الصَّ  نَ مم  ةم هَ الم  هم ذم
م
 .ي  رم دَ القَ  الل

  انَ كَ  اَلَّ وَ 
ا بم مه أْ مه مَ لْ العم ْْبه َص  هم ورع ا مم يْ أَ  هم يْ لَ عَ  اَر الصَّ ْْبم  نَ ضع كْ ََل عَ  الصَّ   مم  حه

م
ْ  الل . عم الّشَّ    
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ْلمم بماْعتمَبارم الوَ كه يَ فَ  ْْبه َعََل األََذى فم العم ضم اْصفم ونه الصَّ ي   َصْْبعا عَ لَعارم  الَقَدرم
م
ْكمم الل ، ََل حه

 ْ  الّشَّ
م
ْكمم الل ا َعََل حه  َصْْبع

ورم بمهم  َأْصلم اَلْأمه
   َوبماْعتمَبارم

ْْبم ؛ َفاْجَتمَ عم  َنْوَعا الصَّ
 .َع فميهم

لم وَ   َه   لُّمم عَ تَ  وبم جه  وه ََل عَ  يله الدَّ
دبَ رْ لم األَ ائم َس الَ  هم ذم دوَ عم هه َ رم دْصدلعَ ا ةه ورَ : سه  رم دْصدالعَ بم  مَ َسد ْ أَ  نَّ اللَ ؛ ألم

ْس فم  انم َس نْ َس الم نْ نَّ جم أَ  ، وَ د خه و العَ نْ  يَ َّل ر   انَ ثْ تم اةم اّلْسددَ أَ  دَ عْ بَ  ورم كه ذْ الَ  بم ّلَّ إم  هه نْ مم  ده بْ جه
م
ديَ ، فَ (ّلَّ إم ) ء  ونه كه

ددا؛ لم اجم وَ  ددفم النََّجددوَ تَ بع  مه أْ اَلدد اةم  ُّ
َدد ورم دد، وَ هم ْيددلَ ا عَ بم دد  الهنْجم دددالهْسدد نَ مم عْ ، وَ له َمددالعَ ، وَ مه ْلددالعم  وَ رم هه ، ةه وَ الدددَّ

 .ره دبْ الصَّ وَ 

 َه   لُّمه عَ تَ فَ 
َ اجم عم وَ بَ رْ األَ  لم ائم َس الَ  هم ذم  ا.هَ يْ لَ   ٌف عَ وَ تَ مه  َحهه بْ رم وَ  دم بْ لعَ اَة اجَ نَّ نَ ٌب؛ ألم

دددوَ  (؛رم دْصدددالعَ د)َم بمدددَسددد ْ أَ  نَّ اللَ أَ  ةم َلدددمْ اله  هم ذم انه َه دددَيدددبَ وَ  ، َفدددَوْ دددته الَكددداال :وَ هه دددَر النََّهدددارم نه آخم
 ْسدددمَ ٱنَّ إم ئم

دددددْصددددد)العَ  َطدددددابم الاَّ ْطلمدددددَق فم خم ( إمَذا أه دددددْرفم درم دددددَحاَبةم ْرعم َوعه : َكددددا ╚ الصَّ ده بمدددددهم الَوْ دددددته َن الهدددددَرا

. َر النََّهارم وفه آخم   اَلْعره

َطابم الاَّ  دْن َِحْلمددَوَِحْله خم دَو فميدهم َأْوَل مم ، َفدإمنَّ الَكلمَمداألَْجنَبمد     َعدََل هم ْرعم َعدََل َمدا هه دَدَة  َعنْدهه حم َة الَوا

َ دد َسدداعم له ت  ٌة؛ ّلم دددَّ َددا َمَعددان  عم ددْن َكددَلمم الَعددَربم َتَتَجاَذبه
ْم،مم َذا َأرَ  تمهم َ َشددْي ع َفددإم َبددي   ْدَت َأْن ته

م
ددْن َكددَلمم الل ا مم

ددددولمهم  دددْب َمددددا َجدددرَ  ♀َأْو َكدددَلمم َرسه ددددَداده ٱى َفاْر ه
ددد ْعتم دددْن تمْلددددَك ا ْرعم بمددددهم دالاَّ ِْحمْلددددهه َلَعدددانم َفامم

د َطداَب الاَّ َذا َتَتبَّْعَت الم ، َفإم
دحَ دَعَلْيهم دْرَف الصَّ  َّ َوعه

( دْصد)العَ ْسدمم ٱ اَبةم فم ْرعم َد فميدهم َوَجدْدَت َأنَّ الهدرم َرا

َو:  َر النََّهارم هه نه آخم
 .الَوْ ته الَكائم

  َه  فم  هم الهقَسمه بم فَ 
  وده هه عْ َو مَ هه  ةم اآليَ  هم ذم

ْ  ابم طَ خم د، وَ ()الَعْصم  مم ْس ٱ نم مم  عم الّشَّ  َّل ، ته ْ دا الوَ ذَ َه د وَ هه

ْهره َوَّل َغدددْيه  تمددد  َذَكَرَهددا َمدددْن َذَكرَ الدددَّ دددَن اَلَعدددانم الَّ دددنْ هه مم ، فَ  َأْهدددلم العم َهدددا مم ددد ةم  اآلَيدددفم  هم َسدددمه بمدددقْ اله ْلددمم  وَ هه

 .هم ْيم غَ  ونَ  ده ْصم العَ  ته  ْ وَ 

 بمدد مه َسددالقَ  عَ َ ددوَ وَ 
دد نَّ  أَ ََل َعدد هم ََّّ فم  انم َسددنْ الم  َس نْ جم س  ددر  خ  دد الله  ىنَ ثْ تَ ْسددٱ مَّ ، ثه م لَددا نَ مم ددوْ نَ  ينَ اسم ددا هه  مه عع

 تَّ اله 
 : ات  فَ صم  عم بَ رْ أَ بم  ونَ فه صم
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  «اهَ ُتوأدلَّ ولِ ُصاأُل ِةاثَ َلَث» َشْرُح

دد فم  اَ  َقددفَ  ََّّالع  ] ﴾پ پ ڀ   ﴿): وَل األه  ةم فَ الص   ا دَ ذَ َه ددوَ  ،([3:رص 
َ مم ْلددالعم  يددله لم  نَ يددَم الم  نَّ ؛ ألم

َ َّل  هم لم َم كَ وَ  هم لم ْص  أَ فم  له  يه  .مم لْ العم  بم ّلَّ إم  صَّ

فَ  فم  اَ  و َ  ، وَ العَ  يدله لم ا دَ ه ذَ ، وَ ([3ر:دْصد]العَ  ﴾ڀ ڀ  ﴿) :ةم يَ الثَّانم  ةم الص   فه ْصدوَ َمدلم

َ بمددد لم َمدددالعَ 
احلم ه َبددد( يه اتم د)الصَّ دددطْ نَّ الَ أَ  ي  ددد وَب له ؛ َبدددَمدددَلدددَق العَ طْ مه  َس يْ َلددد دم ْبدددالعَ  نَ مم دددٌل َمْ َمدددعَ  ْل لم ، وٌص صه

الم  له مَ : العَ وَ هه وَ   الم عه َخ ا م حه الوَ الصَّ
م
ا لل  .♀    بم النَّ  يم دْ هَ  َق َوفْ  صع

فَ  فم  اَ  مَّ  َ ثه   ا دَ ذَ َه د، وَ ([3ر:دْصد]العَ  ﴾ڀ ٺ  ﴿) :ةم ثَ الثَّالم  ةم الص 
عْ  يدله لم  :(احلَدقُّ د)؛ َفدةم وَ الددَّ

َم، وَ ٱ ا َوَجَب َوَلزم َ
م
دهه جه اَن وه ا َكدَلهه َمدعْ أَ ْسٌم ل دهه زه له وَ  وبه درم طَ بم  ومه ، وَ رْ ديدقم الاَّ داَعدفَ تَ  هم اِصم بمدالتَّدوَ عم َن ٌل مم

 َه  ر، وَ ثَ كْ أَ فَ  ْيم نَ ثْ ٱ ْيَ بَ  يَّةم صم الوَ 
عْ  ةه يقَ قم َح  هم ذم  ا َل إم  ةم وَ الدَّ

م
 .لل

فَ  فم  اَ  مَّ  َ ثه  بم  ةم الص  ا  ا دَ ذَ َه  ، وَ ([3:ْص ]العَ  ﴾ٺ ٺ ﴿ ) :ةم عَ الرَّ
ْْبم  يله لم  .الصَّ

ددفَ  ددْت دَ  -ا هَ َصم د مدد َمددعَ  - َعْصم دةه الددرَ وسه ددوَ  ،عم َبددرْ األَ  لم ائم َعددََل اَلَسدد لَّ ددؤْ انم َمددَيدد بَ ٌة فم َيددافم َ  وَ هم  بمدد َمره ا يه
 هم

وا وَ نْ يَ لم  النَّاسه   فْ يه جه
.لم وا  حه

 ُّ ) دم اصم قَ الَ لمَوَفائمَها بم وَ 
دافمعم  َه د»: - َتَعداَل    ؒ-َ داَ  الاَّ

هم د ذم دةع ا َأنْدزَ وَرةه َلدْو َمدالسُّ جَّ َ  الله حه

دددهم إم  مْ َعدددََل َخْلقم دددَ  َلَكَفدددْتهه
ْم فم  مَيدددامم أَ ؛ («ّلَّ هم دددْي: َكَفدددْتهه دددوبم ةم َعَلدددْيهم  احلهجَّ جه َثدددا م حه ٱْم بموه

 ْمتم
م
ْكدددمم الل

د ددادالاَّ ا َوَطَلبع    َخددَْبع
يَّددَة، َوَعْبددده ٱَذَكددَرهه  ،ْرعم

دديْ للَّطميددفم اْبددنه َتْيمم ، وَ  آ ه الاَّ دد، فَ ô = ْبددنه َبدداز  ٱخم  َ  هم

 احله امَ  َ  إم ٌة فم يَ افم كَ 
ةم ةم  َم اكْ لهوا حه ثم تَ مْ يَ  نْ أَ بم  قم لْ  الَ ََل عَ  جَّ

م
دذَ ، َوَه دلل دافمعم  وَ ا هه ده الاَّ دَرا هه مه ده دَرا ، َوَلدْيَس مه   

وَرَة الَعْص   مه دَأنَّ سه
َياَندةم  َجميعم َأبَْوابم الد 

تمَهدٌة َعدْن َتفَ ْ نمَيدرم َكافمَيٌة فم ديلم َأدملَّ داصم نَّ ديَل ا، َفإم دم التََّفاصم درم هه َلْ يه

ددد َيدددامه دالاَّ
دددَو  م دددا، َوهه ي  ل  دددَم َأَراَد َأْصدددلع كه يََّة، َوإمنَّ

دددةم اْرعم دددوبم  َعدددََل الَ حلهجَّ جه م ٱْلدددقم بموه ؛ ْمتمَثدددالم
م
ْكددددَم الل ْم حه

َّل ٌة فم يَ افم  كَ ْصم العَ  ةه ورَ سه فَ   .ّل   لم الكه ْص ا األَ ذَ  َه  ََل عَ  ةم لَ  الد 

مه الهَقدددوَ   ددد دَّ
 َه ددد نْ مم

ددد عم َبدددرْ لم األَ ائم َسدددالَ  هم ذم ، فَ ْلدددَو: العم هه دددمه دددذم لههَ ْصدددأَ  وَ هه عه مم َفدددتَ ي تَ ا الَّ ، نْدددأه عَ َادددنْ تَ وَ  هه نْدددرَّ هه

 َه ددددقم حْ تَ ن فه لم َصددددَأْوَرَد اله وَ 
ددددَق عَ تَ ي  اله َم البهَخددددارم َل َذا َكدددديددددقم  دددد ل 

ددددَحددددا الَ ذَ بم هم » نْ ل  مم يحم ، اهه نَددددعْ مَ بم « َصددددحم
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دددددددفْ لَ وَ   َتَعددددددداَل:ظه
م
؛ لمَقدددددددْو م الل ْلدددددددمم َ ْبدددددددَل الَقدددددددْو م َوالَعَمدددددددلم : )َبدددددددابه العم ﴾ يب جت حت خت مت ىت  ﴿ هه

 َ ([19د:مَّ ]ُمه ْلمم  ـه.ٱ ، َفَبَدَأ بمالعم

 دْ نَى البَ عْ مَ  ره دس  فَ ٌة ته ادَ يَ زم  ؛( م والَعَملم َ ْبَل الَقوْ : )ن فم َص اله   ه وْ  َ وَ 
م
؛ ارم َخدمم البه َل  َكدورم فم كه ذْ لَ اء ي 

(، وَ اَ  يَّ َ ددارم َخددنَّ البه إم َفدد ْلمم دديمم تَ  نْ ى َعددنَ  ْ تَ ْسددٱ: )َفَبددَدَأ بمددالعم ْ ْتمم ددهه إم ، فَ تمددهم َجَ رْ لم تَ ْصددأَ بم  هم تمددلَ  جه : )َبددابه اَ  َ دد نَّ

(، فَ  ْلمم َ ْبَل الَقدْو م َوالَعَمدلم د مم َل يره الَكددم ْقدتَ العم د هه ادَ رَ ي أَ ذم الَّ   وَ هه
دذم  تمدهم ادَ يَ زم بم  فه ن  َصداله  هه نْدَح عَ َصدفْ أَ  يالَّ

ْلمم َ ْبَل الَقوْ اَ : )قَ فَ   (. م والَعَملم َفَبَدَأ بمالعم

 ْسددددٱهه دددددددددْج وَ وَ 
ّلع فم مم أَ دددددددلْ العم رم بم ددددددددمْ  األَ : فم ةم ددددددددداآليَ بم  هم لم َّل دْ تم  ﴾مت ىت  يب جت حت خت ﴿) :هم دددددددددددددلم وْ   َ وَّ

 َ دددد]ُمه ددددد([19د:مَّ يت جث مث  ﴿) :َ  اَقدددددهم فَ ْيدددددلَ عَ  َمدددددلم العَ  م وَ وْ القَ َر بمدددددْمددددمَّ َعَطدددددَف األَ ، ثه

َ  ﴾ىثيث  د]ُمه ، مَ العَ وَ   م وْ  القَ َل ٌة إم ارَ َش إم  (اره فَ  ْ تم اّلْس د)، فَ ([19د:مَّ  : التَّ هه ته يقَ قم حَ فَ لم
م
َعاء ْوَبةه َمَع الدُّ

َرةم، وَ   .هه لُّ له كه مَ العَ وَ  ه وْ ا القَ يهَ فم  َل َخ ْت دَ لمقَ ا أهطْ ذَ إم  ةه بَ التَّوْ بمَطَلبم اَلْ فم

: َمددا َمددعَ ال م وَ وْ القَ اَد بمددرَ (؛ أَ َ ْبددَل الَقددو م والَعَمددلم : )تمددهم ادَ يَ  زم فم  ن فم َصدد ه اله وْ َقددفَ    هه نْددَكنَّ مم تَ ْسددٱلم
 فم

نُّ فم تَ اَر َيْس فَ  ْ تم نَّ اّلْس إم ، فَ ارم فَ  ْ تم اّلْس 
  :له مَ العَ  ه وَ وْ القَ  يهم كم

ا القَ أَ فَ   عَ   ده فم فَ  : ه وْ مَّ
م
ديَ  وَ هه فَ  ؛للَ ا ره فم  ْ تَ ْس أَ  :اَ   َ  اذَ إم  دَ بْ نَّ العَ إم ، فَ ةم رَ فم  ْ الَ  اء دهه يعدا رَ اعم دَ  هم انم َسدلم و ه بم قه  بَّ

  :ةَ رَ فم  ْ الَ 

ا العَ أَ وَ  َ فَ  :له مَ مَّ َل َمدالعَ َ  وَ وْ الَقد له مَ ْادتَ  ةه َبدالتَّوْ ، وَ ةه َبدلتَّوْ ا يدهم فم  ْت َج رَ دَ ْندٱ لمَق ا أهطْ ذَ إم  ارَ فَ  ْ تم نَّ اّلْس لم

هه كه   .لَّ

هم ذَ َسددددَتنَْبَ  َه ددددٱوَ  دددديهوخم ي  َشددددْيخه شه ددددا اَلْعنَددددى َ ْبددددَل البهَخددددارم َييْ  ْفَيانه سه َعددددْيم   َرَواهه َعنْددددهه َأبهددددو .نَددددةَ ْبددددنه عه نه

ُّ فم كمَتددابم 
 »األَْصددَبَهانم

م
ْلَيددةم األَْولمَيدداء ددمَّ َأَخددَذهه «حم ي  َبْعددنم البه َعدد، ثه ، َفَقدداَ  َخددارم ُّ 

ْسددنَدم » فم َدهه الَ ددافمقم مه

(.)بَ «: الهَوَطإم  ْلمم َ ْبَل الَقْو م َوالَعَملم  ابه العم
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

ََك الله  -ْعَلْم ٱ
ْسدلمم  وَ أَ  - َرِحم دل  مه به َعدََل كه

هم مه َثدَل َعددلُّ تَ ْسلمَمددة  مه نَّدهه َيدجم  َه دذم
له الَعَمدوَ  ائمددلم َس الَ  ثم

م  :بم  نَّ

ْكدددداألهوَل: َأنَّ الَل َخَلدَقددددنَا، َوَرَزَ ددددنَ  ، َبدددْل أَ نَا َهددددمَ ا، َوَلددددْم َيدْتدره دددوّلع ْرَسدددَل إملَ لع ؛ َفَمدددْن َأَطاَعددددهه ْيددددنَا َرسه

ددددددهه وَ ،َوَمدددددْن َعَصددددداهه َدَخدددددَل النَّارَ َدَخدددددَل الَنَّددددددَة،  يله َ وله
لم ڭ  ڭ    ۓ   ۓ     ڭ: ﴿ َتَعددددداَل الددددددَّ

ل[ ﴾ۉۉ        ۅ  ۋ     ۅ    ۋ    ٴۇۈ     ۈڭ    ۇ     ۇ     ۆ      ۆ      .]الهَزم 

: َأنَّ الَل َّل  دانمدَيدددةه ْادد ََض َأنْ  َيددرْ الثَّ ، بَ  عم  فم دٌ َحددَعدددهه أَ َرَك مَ ديه ْرَسددٌل، َوَّل َّل اَدتمدددهم ٌب،  َنبمددد   مه َقدددرَّ  َمَلدددٌك مه

اوَ  َ هه دهه َتَعاَل: ﴿وَ ، َّل َغْيه يله َ ْوله
لم ن  ] ﴾ڇ      ڇ  چ         چ    چ   چ      ڃ ڃ      ڃ     الدَّ  .[الم

ددَد الَل، َّل َيددد ددوَ  َوَوحَّ سه : َأنَّ َمددْن َأَطدداَع الرَّ وزه َلددالثَّالَثدددةه َّل  هه جه ددَوا ددوَمددْن َحددادَّ الَل وَ  ةه مه ، َوَلددوْ َرسه  َلهه

يدب   ددهه َتَعداَل: ﴿وَ  ،َكاَن َأْ َرَب َ رم يله َ ْوله
لم پ    پ    پٱ ٻ ٻ    ٻ   ٻ   الددَّ

ٺ ٺ   ٺ    ٺ      ٿ   ٿ   ٿ      ٿ        ٹ  ٹ   ڀ         پ     ڀ    ڀ    ڀ

ڤ    ڦ    ڦ ڦ  ڦ    ڄ      ڄ     ڄ    ڄ           ڤ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  

ڈ             ڎ    ڎ      ڌ ڌ       ڍ   ڍ     ڇ   ڇ            ڇ  ڇ         چ     چ       چ  چ    ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   

 .َلة[]الهَجادَ  ﴾ڈ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

 َسدمَ  َث َل َثد انَ هه  الهَصن فه ؒ رَ كَ ذَ 
به َعدََل ) ةع يَمدظم عَ  َل ائم

ْسدَيددجم دل  مه ْسلم لمم  وَ  كه دمه علُّ تَ  (َمددة  مه  نَّ هه

م الَعمَ وَ )  :(نَّ له بم
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اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد   

 

دأَ فَ  دقْ مَ : فَ وَل األه  ةه لَ أَ ْسددا الَ مَّ دوه  انه َيددا: بَ هَ وده صه دالرَّ  ةم اَعددطَ  وبم جه َأنَّ )َك   لمددذَ ، وَ ♀ و م سه

ْكدنَا َهدَملع  هْ ْي أَ  - (الَل َخَلدَقدنَا، َوَرَزَ دنَا، َوَلدْم َيدْتدره ْيددنَا َبْل َأْرَسَل إملَ ) ،– ىهَ نْ  نه َّل وَ  ره مَ ؤْ نه  ، َّل َليَ مَ : مه

وّلع   َم كَ  ؛(َخَل النَّارَ َمْن َعَصاهه دَ َفَمْن َأَطاَعدهه َدَخَل الَنَّدَة، وَ )، - ♀ دٌ مَّ ُمه  وَ هه  - (َرسه

ٴۇ ۋ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿) :اَل َعددددددددددددددتَ  اَ  َ دددددددددددددد

 زَّ ]اله ﴾  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
ا َش ْخ : أَ ْي أَ  ؛(ل[مم ا.دم ذع  يدع

تْ وَ   َسددرْ إم  ره دَبددَخ  عَ بمددأه
ددالرَّ  ا م ْكرم ا بمددنَدديْ لَ إم  و م سه  ةم ا َبددعَ وَ  ،ونَ َعددرْ  فم َل إم  ♥ىوَسددمه  ا م َسددرْ إم  ذم

 َتْ  =  هم انم يَ ْص عم 
ا ذم هم دلم  يرع   ه ذم

 مَّ األه
د ةم ديَ فَ  ا،َهديْ لَ إم  لم َسدرْ له ا    بمدالنَّ  انم يَ ْصدعم  نْ مم

مد لُّ حم  ا ابه ذَ َعد مْ بم
م
ا يَ نْ  الددُّ فم  لل

ه أَ ، وَ ةم رَ اآلخم وَ    مْ نَّ
 وْ جَ نَ  وهه اعه طَ أَ  نْ إم

 .ةَ نَّ وا الَ له َخ دَ وَ  ابم ذَ العَ  نَ ا مم

ددأَ وَ  ددقْ مَ فَ  :ةه َيددانم الثَّ  ةه لَ أَ ْسددا الَ مَّ ْ دالدد ا ه َطددبْ ا: إم هَ وده صه  ّش 
  يدددم حم وْ تَ  اقه َقددْح إم وَ  ،ةم ادَ َبددلعم ا فم  كم

م
 نَّ أَ  انم َيددبَ بم  الل

ََّّ نْ  أَ ََض رْ  َيددَّل ) اللَ  ك  ي ش    هه َعددمَ  ر 
َ  ؛انَ  َكددنعددا َمددنْ ائم كَ  دٌ َحددأَ  (هم تمددادَ بَ  عم فم ددَح  ةَ ادَ َبددالعم  نَّ ألم   قُّ َحدد، وَ هه قُّ

م
 َّل  الل

ْ  له بَ قْ يَ    هه كَ ارم َا يه  نْ  أَ ََض رْ  يَ َل ، فَ ةَ كَ الّش 
 .دٌ َح ا أَ ذَ  َه  فم

 وَ ْعدددَ  نْ َعدد  ه ْهددالنَّ وَ 
  ْيم َغدد ةم

م
 َهددلَّ كه  ةَ ادَ َبددالعم  نَّ  أَ ََل َعدد يددٌل لم دَ  الل

م
 ابم َطدد خم فم  َلددقه يهطْ  اءه عَ الدددُّ ، فَ هه دَ ْحددوَ  ا لل

 لْ مع لم ْس ٱ ْرعم دالاَّ 
  حَّ  َص َم كَ  ؛هه يمع لَ ظم عْ ا تَ هَ ل  كه  ةم ادَ بَ عم

دبَ  نم ْبد نم َم عْ النُّ  يثم دم َح  نْ مم  نم نَ السُّ  ابم حَ ْص أَ  دَ نْ عم  ي  ام

دددد اءه عَ الدددددُّ »: اَ  َ دددد ♀  َّ بمددددالنَّ  نَّ أَ  ؛¶   وَ هه
َ ، وَ «ةه ادَ َبددددالعم َ ذَ َه دددد لم ْجددددألم ددددْب  ا ثمددددكَ  ا عه  فم يع

ع   ابم َطددددخم  ََََّّّّر   عَ الدُّ د)بمدددد ةم ادَ َبددددالعم  نم َعدددد الش 
م
 ﴾ ڇ چ چ چ چ ڇ ﴿ :اَل َعددددتَ  هم لمددددوْ ى  َ نَددددعْ مَ ، فَ (اء

ددد دددعْ  تَ َل َفددد) :[ن  ]الم اَحدددالل أَ  عَ وا َمدددده به   ةم ادَ َبدددالعم  اَت َبدددثْ إم  نه مَّ َضدددتَ يَ  هم ْيم َغددد ةم ادَ َبدددعم  ا ه َطدددبْ إم وَ  ،(دع
م
، هه دَ ْحدددوَ  لل

 َذا.َه  دلم  ان  يَ بَ  يده زم  مَ تم أْ يَ َس وَ 

ددأَ وَ  ددقْ مَ فَ  :ةه َثددالم الثَّ  ةه لَ أَ ْسددا الَ مَّ ددوه  انه َيددا: بَ هَ وده صه ءَ َْبَ الدد وبم جه دد ةم ا  ّْشم دالهدد نَ مم
َ يَ كم ددالرَّ  ةَ اَعددطَ  نَّ ؛ ألم  و م سه

دددد اَ  َطددددبْ إم وَ  ♀ ددددوَ  - كم رْ دالا  َ  َّل  - ةم َيددددانم الثَّ  وَ وَل األه  ْيم تَ لَ أَ ْسدددد الَ فم  انم ورَ كه ذْ اَلدددد انم رَ ْمددددا األَ هه

 .لم ْص ا األَ ذَ َه   ةم مَ ا َ إم  بم ّلَّ إم  انم قَ قَّ حَ تَ يَ 
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دددد ةم َلددددزم نْ مَ بم  ةه َثددددالم الثَّ  ةه لَ أَ ْسددددالَ فَ  ددددوَ  ،ْيم َيددددولَ األه  ْيم تَ لَ أَ ْسددددمَ لْ لم  مم زم الددددلَّ  عم ابم التَّ ددددالرَّ  اعَ َطددددأَ َمددددْن  نَّ أَ  َ  هم  وَ  سه

ْ  َل طَ بْ أَ وَ  ،♀   مَّ تم تَ  نْ لَ   =اللَ  دَ حَّ وَ فَ  كَ الّش 
  هه ته ادَ بَ عم

م
ءَ الَْبَ  بم ّلَّ إم  لل  .يَ كم ّْشم اله  نَ مم  ةم ا

 نم عَ  ز  ي  مَ تَ مه  د   َح فم  انَ : َمْن كَ ْي أَ  ؛[22ة:لَ ادَ جَ ]اله ﴾ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ : هم لم وْ ى  َ نَ عْ مَ وَ 

 
م
 سه رَ وَ  الل

 ؤْ اله  نَّ إم ، فَ رم فْ الكه  دُّ َح  وَ هه وَ  ،هم ولم
دكه يَ  ينَ رم افم َكدالوَ  ،د   َح فم  ونَ ونه كه يَ  يَ نم مم ا ذَ إم ، وَ د  َحد فم  ونَ ونه

 َ   لُّ كه  زَ يَّ ددَت
  مْ هه نَ يْ بَ  نْ كه يَ  َلْ  د   َح فم  ب  زْ حم

 .اءه َض  ْ البَ وَ  ةه اوَ دَ  العَ ّلَّ إم

َّ وَ 
نَ مم  يْ لَ إم  هه بَّ ا يه

َدَك الله  -ْعَلدْم ٱ): فم ن  َصداله   م وْ َقدبم  ْيم تَ حَ تَ فْ تَ ْسداله  ْيم تَ مَ د  َقدله ا ْيم اتَ هَ  نَّ أَ  هم
د (؛- َرِحم َ ا هه

دداأله  ةم َثددَل ثَ » ةم الَ َسددرم  نْ َعدد انم َتددَج ارم َخ  هه َلدد انم تَ الَ َسددرم  دد«اَهددتم لَّ دم أَ وَ  و م صه  َل تَ  ضه ْعدد بَ َم هه مَّ َضدد مَّ ، ثه
ا، َهدديْ لَ إم  هم يددذم مم

م َبدثْ  إم ََل َعد ةه لَ قَ النَّ  عَ ابَ تَ تَ وَ  هْسدنم ْيَ دَ َيد ْيَ  َبدَم اتم
 بَ َسدانَ له اا حلم

دقَ مَ  وَ َم يهم انم َعدمَ  ْيَ َبد ةم دَمْ  رَ هَ تَ ْشدٱ مَّ ا، َثدهَ دم اصم  وعه مه

 َثدَل ثَ » أه دَ َتدبْ مه  فَ ّلَّ إم ، وَ «اَهدتم لَّ دم أَ وَ  و م صه األه  ةم ثَ َل ثَ » مم اْس بم  ثم َل الثَّ  لم ائم َس الرَّ  َك لْ تم 
داأله  ةم دوْ  َ «  م وصه د هه له

 يَم فم

ْسدددد ددددد َ  نه ْبدددددٱ هه ادَ َفدددددأَ  ،(-َأْرَشددددددَدَك الله لمطاَعدتمددددددهم  -ْعَلدددددْم ٱ): له بَ قْ تَ يه دددددالعَ  م  اسم    ُّ مم اصم
دددددَح » فم  ةم َثدددددَل ثَ  ةم يَ اشم

ددددداأله  ددددد، وَ «و م صه دددددعْ مَ  رٌ ْمدددددأَ  وَ هه دددددْن تَ  ومٌ له َ
م
  هه ذه ْخدددددأَ  َل َسدددددلْ َس ل

ددددد نم   َعدددددق  لَ التَّ بمددددد اهَ فم ن  َصدددددمه  َل إم  مَ ْلدددددالعم  وخم يه الاُّ

 .ô هم يفم انم َص تَ بم  ةم ايَ نَ العم بم  ينَ رم هم تَ ْا اله 
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

دددةَ أَ  -َأْرَشدددَدَك الله لمطاَعدتمدددهم  -ْعَلددْم ٱ ديَّ
دددَة إم   نَّ الدَحنمديدفم لَّ ددديمَ ْبدرَ مم هم دددَد الَل ا ا َلددهه وَ : َأْن َتدْعدبه صع

دددْخلم  ْحددَدهه مه

يَن، َوبمدددد ، وَ َمدددددَر الله َجدددددمم أَ  َذ  لمددددَك الددددد     ڄ     ڄ    ڄ َعدددداَل: ﴿َم َ دددداَ  تَ َكددددا؛ دهَ َلددددْم َخَلدددددَقهه يَع النَّددددداسم

َيات[ ﴾ڃ    ڃ   ڃ ڃ ارم (:نَى )َيعْ َوَمْعد ،]الذَّ ونم دده  دبهدده دَوح  .يه    ونم

يدده التَّوْ  :َوَأْعَظمه َما َأَمدَر الله بمهم  ده ا ؛حم َو إمْفَرا  بماَوهه
م
دَبادَ لل  ةم.لعم

ك   :ى َعنْددهه ا َنَددَوَأْعَظددمه َمدد  ََّّر  ددَو َدْعددوَ الشِّ ؛ هم مَ ةه َغددْيم ، َوهه لم وَ َعدددهه دددهه يله َ وْ الدددَّ ڳ   ڳ   : ﴿َتَعدداَل  له

 .[36]الن َساء: ﴾ڳ   ڱ   ڱ   ڱ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

دددةه نَّ أَ )  ؒالهَصددن فه  رَ َكدذَ  لَّ دددَة  مم ديَّ
دددي  الدَحنمديدفم هم   جه رم دَ نْدديَ  ع  امم َجدد    وْ َقددا بم َهددتَ يقَ قم نعدا َح ي  بَ مه (، مَ إمْبدرا

 يددهم فم

رَ مَ  ده ا يه َ  ا
ا، فَ ا َشْ بم  احلَ  نَّ إم عع

  ةَ يَّ يفم نم
ْ فم  يَ نَ عْ ا مَ َلَ  عم  الّشَّ

  :انم

َ ده َح أَ   .مه َل ْس الم  :وَ هه وَ  ؛ام  : عَ اهه

دددوَ  ؛اص  : َخدددره اآلَخدددوَ   ََل َعددد ا ه َبددد ْ الم  :وَ هه
م
دددزم َّل ، وَ يددددم حم وْ التَّ بم   الل دددمَّ َعددد له ْيدددالَ  هه مه

هه وَ  سم ءَ الَْبَ بمددد ا ددد ةم ا  نَ مم

 ْ  .كم الّش 

 احلَ  له ْصدددأَ فَ 
ددديفم نم  يَّ

دددْضدددوَ  ةم ا هه ََََّّّّر   َّل  ةه َمدددلم الكَ ا، وَ َهدددمه زم َّل  له ْيدددالَ ، وَ ا ه َبدددد ْ الم  :وَ عع س  ، دَ تمددددبْ ٱ مم زم اللَّ بمددد ت ف  اءع

ر  ت ف  ف   ضم َم بم  س    هه لَ  ْت عَ  وه
 احلَ  له ْصدأَ ، فَ هه لَ  اعع ابم تَ  مه زم اللَّ  ونه كه يَ  مَّ ، ثه بم رَ العَ  مم َل  كَ فم

 يَّديفم نم
د ةم ، ا ه َبد ْ لم ا :َ  هم

  َشْ ََل عَ  ده بْ العَ  َل بَ  ْ ا أَ ذَ إم وَ 
 
 .هم ْيم غَ  نْ عَ  اَ  مَ  ء

  وره كه ذْ الَ وَ 
ددْخلم َأْن َتدْعدبهدَد الَل َوْحددَ ): فم ن  َص اله   م وْ   َ فم ا َلدهه هه مه د ؛(ينَ الدد   صع دقْ مَ  وَ هه  احلَ  وده صه

 يَّديفم نم
، ةم

بُّ وَ  قه حَ ا اله هَ له امَ  ْيم يَ نَ عْ مَ لْ لم  عَ امم ا الَ هَ فَ ْص وَ  ق    .عع
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دددوَ   َيدددبم نْ األَ  يدددنه دم  َ  هم
م
دددا، َفدددَجم  اء دددَل يعع  رَ بْ إم بمددد صُّ تَ  َتْ

هم ددد، وَ ♥ يمَ ا  مم َل  َكدددفم  هم ْيدددلَ إم  ْت يفَ أهضم

م بَ تَ  فم ن  َص اله  ا لم   هه ا لَ هَ تم افَ َض عع
  نَّ إم ، فَ يمم رم الكَ  آنم رْ  القَ فم

م
 يددم حم وْ التَّ  نَ مم  يمم رم الكَ  آنم رْ لقه  افم  ةَ ورَ كه الذْ  ةَ لَّ ال

 ََل َعددددد ا م َبددددد ْ الم وَ 
م
دددددوَ  مَ فم  عَ َ دددددوَ  ▐  الل هم رَ ْبددددد إم َل ا إم هَ ته افَ َضدددددإم  هه نْدددددمم  عَ اضم  ♥ يمَ ا

 ْيم غَ  ونَ ده 
 يَ بم نْ األَ  نَ مم  هم

م
َّ  هه ْيه غَ وَ  فه ن  َص اله  اهه فَ تَ ا ْ ، فَ اء

ْ  نْ مم ه يه  قَ حلَ ا نم عَ  ْبم
 يَّ عم رْ دالاَّ  قم ائم

 فم  اءَ ا َجدا َمدمع د  قَ مه  ةم

ْ  ابم طَ خم   .عم الّشَّ

  تم يفَ أهضم وَ 
م
 رَ بْ  إم َل إم  ةه يَّ يدم حم وْ التَّ  ةه لَّ ال

هم  ْيم غَ  ونَ ده  يمَ ا
 ايَ بم نْ األَ  نَ مم  هم

م
َ  ء  : نم يْ رَ مْ ألم

َ ده َحدددأَ  ددد نَّ : أَ اهه ددد ينَ ذم الَّ عم دددرم عْ يَ  ♀ا نَددديُّ بم نَ  مْ يهم فمددد َث به هم رَ ْبدددإم  ونَ فه هدددأَ  ونَ ره كه ذْ َيددد، وَ يمَ ا ددد مْ نَّ
 نْ مم

 يَّ ر  ذه 
ه أَ  ونَ مه عه زْ يَ ، وَ هم تم  ََل عَ  مْ نَّ

م  يٌق قم حَ ، فَ هم ينم  دم   اءَ فَ نَ حه  هه لَ ثْ وا مم ونه كه يَ  نْ أَ  مْ بم
م
 ّْشم مه  ْيَ غَ  لل

 .هم بم  يَ كم

هم رَ ْبدددددإم  َل َعدددددَج  اللَ  نَّ أَ : ره اآلَخدددددوَ  دددددْن بَ مَ إم  ♥يمَ ا َ
م
دددددا ل ددددد هه دَ ْعدددددامع

 َيدددددبم نْ األَ  نَ مم
م
ددددد، بم اء  فم َل خم

ا مم َح أَ  ْل عَ ََيْ  مْ لَ ، فَ يهم قم ابم َس  َْن بَ مَ إم  مْ هه نْ دع
م
ا ل   ير  رم َج  نه بْ ٱ ر  فَ عْ و َج به أَ  هه رَ كَ ذَ  ،هه دَ عْ امع

 .«هم يم سم فْ تَ » فم

  ةه ادَ بَ وعم 
م
 يَ نَ عْ ا مَ َلَ  الل

ْ فم  انم  :عم  الّشَّ

َ ده َح أَ  عم ٱ :وَ هه ؛ وَ ام  عَ  :اهه ْ َطابم الّشَّ
وعم  َواله ب  بماحله  نه ْقَتم اله ْمتمَثا ه خم  .ضه

 وْ التَّ  :وَ هه ؛ وَ اص  : َخ انم الثَّ وَ 
 .يده حم

َ وَ  ْب    (وعم ضه اله د)بم  عه
  ام  ى العَ نَ عْ الَ  انم يَ  بَ فم

َ  (   لذُّ ا) ونَ ده  ةم ادَ بَ عم لْ لم  : نم يْ رَ مْ ألم

َ ده َح أَ  فَ وَ مه  :اهه   ةه قَ ا
د ابم َطدالم    دالاَّ

َ  ؛ْرعم داله  نَّ ألم َّد وعَ ضه
دبم  هم بمد الله  َبدده عْ ا يه مم دله ا، فَ    الدذُّ  فم َل خم  وعه ضه

دديَ  ددأَ ا، وَ ي  رم دَ ا َ ددي ددنم وْ كَ ا، وَ ي ددعم ا َشْ ي ددينم دم  ونه كه ددإم فَ   ُّ ا الددذُّ مَّ   وْ َكدد هه نَّ
 َّل  ي  رم دَ َ دد نم

ددَشْ     ينمدد دم
به َقدديهتَ ، فَ    عم  َل إم  رَّ

 
م
  ونه كه يَ وَ  وعم ضه اله بم  الل

تَ  َّل ، وَ هه لَ  ةع ادَ بَ عم به قَ يه  َل إم  رَّ
م
 .هه لَ  ةع ادَ بَ عم  ونه كه يَ َّل وَ     ذُّ البم   الل

ددددددد «ي  ارم َخدددددددالبه  يحم حم َصددددددد» فم وَ 
دددددددرَ  اَ  : َ ددددددداَ  َ ددددددد هه نَّدددددددأَ  ؛◙ ةَ رَ ْيدددددددرَ  هه بم أَ  يثم دم َحددددددد نْ مم  ا و ه سه

م
 لل

ددفم  رَ ْمدداألَ  الله  َقَضىى ا ذَ إم »: ♀  َم  السَّ
م
 َبددَضَ  ء

ا لم عَ ْضددا خه َهددتم حَ نم ْج أَ بم  ةه َكددئم َل الَ  تم  ،«هم لمددوْ قَ انع

َ َضْ بم  ةم كَ ئم َل الَ  وعه ضه خه وَ 
م ادم بَ عم  نْ ا مم هَ تم حَ نم ْج أَ بم  ابم  .مْ تم
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دددددهَ يْ ى البَ وَ رَ وَ     ُّ قم
دددددنَ » فم ددددد نم السُّ  انَ َكددددد هه نَّدددددأَ  ؛◙ رَ َمدددددعه  تم ونهددددد  ه فم  يح  حم َصددددد اد  نَ ْسدددددإم بم  «ىْْبَ الكه

 .«َك لَ  عه َض خْ نَ وَ  َك بم  نه مم ؤْ نه وَ »: و ه قه يَ 

 : نم يْ ورَ ذه ا َُمْ عع امم َج  رم هْ القَ وَ  ارم بَ ْج  الم ََل ي عَ وم طَ نْ يَ   َّ الذُّ  نَّ : أَ ره اآلَخ وَ 

 الذَّ  َب لْ  َ  نَّ : أَ  ه وَّ األَ 
 .ةم ادَ بَ العم  ةه يقَ قم َح  وَ ي هه ذم لَّ ا يمم ظم عْ التَّ بم  ا م بَ  ْ الم  نَ مم  غٌ ارم فَ  يلم لم

ددوَ  ددا َّل قْ نَ  نه مَّ َضددتَ يَ  هه نَّدد: أَ انم الثَّ ددنَ  يه صع
  امَ َقددمَ  به اسم

  ةم ادَ َبددعم
م
 :اَل دددددددددعَ تَ  الله  اَ  ، َ ددا م احلَدد َ  َم َكدد ةم َثددورم اله  الل

 عه َمدَتْ  ةه ادَ َبدالعم ، فَ [43م:َلد]القَ ﴾ ٻ ٻٻ  : ﴿اَل َعدتَ  اَ   َ ، وَ [45ى:ورَ ]الاُّ ﴾ ٻ ٻ پ ﴿

 :ته دْ َا نْ مع أَ ظْ ا نَ هَ طم بْ  َض فم ، وَ  َّ الذُّ وَ  بَّ  احله ، َّل وعَ ضه اله وَ  بَّ احله 

ْح ددددددال ةه ادَ دبَ عم وَ   دم َ درَّ
  هم ددددددددددددددددددددددددددددددب  حه  ةه ددددايَ غَ   منم

 

َ  هم دم داص َ  وعه دضه خه وَ    انم دددددددددددددددددددددددددددددددددددبَ طْ ا  ه هه

 انَ ددددددددددددددددددددديم ْح  وَ ى فم دددددددددتَ ا أَ ٌد مَ دددَ يْ   ُّ ذُّ دددالوَ  

 

ا أَ ددددددطْ  َ   ه دْح الوَ وَ    انم دددددددددددددددددددددددددددددديَ لت بْ ا له دمَ كْ عع

  ده وَجددديه وَ  
ددد ة  اَعدددَجَ  مم َل  َكدددفم دددق  حَ اله  نَ مم دددكَ  نم ْبدددٱوَ  مم ي  الَقددد نم ْبدددٱ هم ْيددديذَ مم لْ تم وَ  ،يددددم فم احلَ  ةَ يَّدددمم يْ تَ  ْبنم َكدددا يَ قم

 ي  ثم

يحه دالتَّْصددد ددداله وَ  بَّ احلهددد عه َمدددَتْ  ةَ ادَ َبدددالعم  نَّ أَ بمددد رم ددد، وَ وعَ ضه  ْقدددالتَّ بم  َل وْ أَ  وَ هه
ددد ؛ةم ادَ َبدددالعم  نم َعددد َْبم  الَدددفم  مم يدم َ

م
ا ل

 بم  بم لْ القَ  هه لُّ أَ تَ فَ ، َق بَ َس 
ْخ  ةم ادَ بَ العم َ أه   هه نْ عَ  ْبم

َّل َه   دَ نْ عم  ؤه
م
  :ْيم تَ لَ مْ جه بم  مْ هم ْيم غَ وَ ء

َ دَ ْح إم   .وعه ضه اله وَ  بُّ : احله ااهه

 .الذُّ ُّ وَ  بُّ : احله ىرَ ْخ األه وَ 

  مه دَّ قَ اله وَ 
ْ  يلم لم الدَّ  بم َم هه نْ مم  وَ     عم الّشَّ

 .وعه ضه اله وَ  بُّ حله ا: وَ هه  بم  رَ العَ  انم َس الل   ابم طَ خم

دددددد ددددددا َمددددددَجم  اَس النَّدددددد نَّ أَ  فه ن  َصدددددداله  رَ َكددددددذَ  مَّ ثه   ةم دَ اَبددددددعم بم  ونَ وره مه أْ يعع
م
ددددددتمددددددالَّ  الل ددددددقْ مَ  َ    هم  احلَ  وده صه

دددددديفم نم  يَّ
 ،ةم

ددددددددله َمْ وَ  َ  ونَ و ه ددددددددوْ  َ  يله لم الدددددددددَّ وَ  ،اَهددددددددلم ْج ألم  ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿): اَل َعددددددددتَ  هه له

 : ْيم تَ هَ جم  نْ مم  ْيم تَ لَ أَ ْس  الَ ََل عَ  ةم يَ اآل ةه لَ َّل دم وَ ، (ات[يَ ارم ]الذَّ 

َ دَ ْح إم  ه بَ اله  ؛اهَ ص  نَ  يحه : َصم ااهه ه أَ  ي   .ةم دَ ابَ عم لْ لم  ونَ و ه له َمْ  مْ نَّ

 فْ لَ  مه زم : َّل ىرَ ْخ األه وَ 
ه بَ اله  ؛اهَ ظم َ  ونَ وره مه أْ مَ  اَس النَّ  نَّ أَ  ي 

َ  ؛ابم ه ألم َ  ونَ و ه له َمْ  مْ نَّ  .اهَ لم ْج ألم
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ددددد اَله َعدددددوَ    اَله َعدددددوَ  ن  الم
دددددعه مَ ََيْ  سم ْندددددالم   م وْ  َ دددددفم  انم َج رم دَ نْددددديَ فَ ، ْيم لَ وْ لَقدددددا ح  َصددددد أَ فم  (اسم النَّددددد) مه ْسدددددٱ َم هه

، وَ أَ َذ  لمددَك َوبمدد): فم ن  َصدداله  يَع النَّددداسم  دد رَ َهددظَ فَ (، اْم َلدددهَ َخَلدددَقهه َمدددَر الله َجدددمم
  هه ْجددوَ  احم يَضددا الم ذَ بم

 ةم َلددَّل دم

اَجم  ْيم تَ لَ أَ ْس  الَ ََل عَ  ةم اآليَ  َ  رم مْ األَ  :يعع
 َّل  ره مْ األَ وَ  ،اهَ ص  نَ  يحه َصم  قه لْ لَ افَ ؛ اَلَ  قم لْ الَ وَ  ،ابم

 فْ لَ  مه زم
 ا.هَ ظم

 مه أْ مَ وَ  ةم ادَ بَ عم لْ لم  يَ و م له َمْ  اسم النَّ  نه وْ كَ وَ 
َ  ينَ ورم

ْ  ءٌ ا َشْ بم  نْ  يه َّل  هم يْ لَ عَ  عٌ مَ مه
  دٌ َح أَ  هه ره كم

، ةم َلدبْ القم  لم ْهدأَ  نْ مم

ْ  ةع افَّ كَ  ونَ مه لم ْس اله فَ   مه
  نَّ الم وَ  َس نْ الم  َق لَ َخ   اللَ  نَّ  أَ ََل عَ  ونَ عه مم

َ  مْ هه رَ مَ أَ وَ  هم تم ادَ بَ عم لم
  ا.بم

َ فَ وَ  ونم )  ؒفه ن  َص اله  ّسَّ ونم ): هم لم وْ قَ بم  (َيْعدبهدده دده دَوح   هَ ْج وَ  هه لَ وَ  ،(يه
 : انم

َ ده َحددأَ  دد هه نَّدد: أَ اهه
ددفْ تَ  نْ مم  رَ ْفددأَ  ص  َخ أَ بمدد ظم ْفدداللَّ  يم سم

دم عم وَ نْددأَ  ده آَكددفَ  ؛هه  َلدديمع ظمددعْ تَ  هم ا   ا
ددَهددمه ظَ عْ أَ وَ  ةم ادَ َبددالعم  وَ ا هه

 .يده حم وْ التَّ 

دد هه نَّدد: أَ ره اآلَخددوَ 
ددفْ تَ  نْ مم ددَم بمدد ظم ْفدداللَّ  يم سم ضم   هه َلدد عَ  وه

ْ دالدد ابم َطدد خم فم  افَ ، عم ّشَّ
  قه دددددددلَ تهطْ  ةه ادَ َبددلعم

 عم رْ ددددددددددددالاَّ  فم

ده رَ دددددددددددديه وَ  : ْي أَ  ؛[21ة:رَ َقددددددددلبَ ]ا ﴾ڱ ڱ ں ں ﴿: اَل َعددددددددتَ  هم دددددددددددددددددددددددددلم وْ قَ كَ  ؛ده دددددددددددددددددددديحم وْ ا التَّ ددَدددددددددددبم  ا

دددوَ  دددعَ  نه ْبدددٱ اَ  َ ددد، وهه ده ح  ددد: »¶ اس  بَّ دددفم  دَ رَ ا وَ َمددد لُّ كه ددد آنم رْ  القه  ،«يدددده حم وْ ا التَّ اَهدددنَ عْ مَ فَ  ةم دَ اَبدددالعم  نَ مم

  يُّ وم  َ البَ  هه رَ كَ ذَ 
 .«هم يم سم فْ تَ » فم

ددحَ تَ تَ  نم يَم ظمددعَ  نم َل ْصددأَ  يددده حم وْ التَّ وَ  ةه ادَ َبددالعم وَ  دد قه قَّ َ فْ ٱ َم هه ته لَ صم ددا وَ تم ددا بم فَ ت  ٱا ع ددنْ ى الَ نَددعْ الَ  بم َسددحَ ا ع  ورم ظه

  :نم اَّل  َح َم هه لَ فَ  ؛هم يْ لَ إم 

دا إم رُّ قَ تَ  لم َمد العَ َل إم  بم ْلدلقَ ا ده ْصد:  َ ْي ؛ أَ بم رُّ قَ التَّ  ةم ادَ رَ  إم َل إم  رَ ا نهظم ذَ  إم َم هه ا ه فَ ت  ٱ :وَل األه  ا ه احلَ   َل بع
م
،  الل

 مه َ دددينم حم  انم وَندددكه يَ فَ 
دددتَّ ذ    نم يْ دَ حم

دددى، فَ مَّ َسددد اله فم َددد به رَّ َقدددتَ يه  ة  ادَ َبدددعم  لُّ كه  َل ا إم بم
م
دددفَ   الل ا ذَ َه ددد، وَ هه َلددد يددددٌ حم وْ تَ  َ  هم

دددددددوَ القَ » فم  فم ن  َصددددددداله   م وْ ى َ دددددددنَدددددددعْ مَ  عم  عَ  َمدددددددّلَّ إم  ةع ادَ َبدددددددى عم مَّ َسددددددد ته َّل  ةَ ادَ َبدددددددالعم  نَّ أَ  مْ لَ اعْ َفددددددد)«: عم َبدددددددرْ األَ  دم ا

دد، وَ (يدددم حم وْ التَّ  ده رَ مه َدد ورَ مه الددأْ  ةَ ادَ َبددَذ  لمددَك العم بمدد هه ا ددا، فَ ا َشْ بم َددإم عع ددتَ  ا َّل نَّ َدد الله  رَ َمددأَ  ةع ادَ َبددعم  ونه كه ا ذَ  إم ّلَّ ا إم بم

ا.ح  وَ ها مه به احم َص  انَ كَ   دع
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َ ْفدٱ: ةه يَ انم الثَّ  ا ه احلَ وَ  بم َقدتَ اله   م َم ْعد األَ َل إم  رَ ظمدا نه ذَ  إم َم هه ا ه تم َد رَّ ، مُّ َعدأَ  ةه ادَ َبدالعم ، فَ لم َمدالعَ  اده : آَحدْي أَ  ؛ابم

دد نَّ إم َفدد تَ َمدد لَّ كه ب بمددَقددا يه  َل إم  هم رَّ
م
ددوَ ، ةٌ ادَ َبددعم   الل ْ  نْ مم به َقددتَ ا يه َمدد ةم َلددجه  َل إم  هم بمدد رَّ

م
 ،يددده حم وْ التَّ  :▐  الل

ْ  وَ هه وَ   ق  حَ بم  ص  تَ مه
 َه  ، فَ هه انَ حَ بْ سه  هم

 ةع ارَ َتد انم َ دَتم فْ يَ وَ  ةع رَ اَتد انم َقدفم تَّ يَ  ؛ةم ادَ بَ العم وَ  يدم حم وْ التَّ  ْيَ بَ  ةه لَ الص   َ  هم  هم ذم

  .ىرَ ْخ أه 

 َم هه ا ه فَ ات  فَ 
 ْ  د َش َل إم  بم لْ القَ  هَ جُّ وَ تَ  نَّ إم ، فَ بم رُّ قَ التَّ  ةم ادَ رَ  إم  فم

 
  عه َمدََيْ  اَمد ء

 انم وَندكه يَ ، فَ يددَ حم وْ تَّ الوَ  ةَ ادَ َبدالعم

 مه  م ينَ حم 
  نم يْ دَ حم تَّ ذ 

َ مَّ َس  مه فم  َتَ مه ): ا ه َقد يه َّل وَ  -ا هه
دم د لم ، َبد(ْيم َفدا َد) مه ْسدٱ ابه وَ الصَّ  ؛ىمَّ َسدله  ا( فم ادم اّلت 

 َ ددَمدد هه نَّددألم
دد وَ ّلَّ إم  بم رَ الَعدد انم َسدد لم فم  ة  َمددلم كَ  نْ ا مم َدد قه ارم َفددى ته نعددعْ مَ  َل إم  عه زم نْددتَ  َ  هم  فم  اهَ كَ ارَ َشدد نْ إم وَ  ؛اَهددْيَ ا غَ بم

 هَ قَ فه  دَ نْ عم  ومٌ له عْ مَ  وَ ا هه  مَ ََل عَ  ،اهَ لم ْص أَ 
م
 تْ اله  ةم  َ اللُّ  اء

 .اَلَ  يَ نم قم

تَ  َمدددددَل إم  رَ ا نهظمدددددذَ ى إم رَ ْخدددددأه  ةع ارَ َتددددد انم َ دددددَتم فْ يَ وَ  به َقدددددا يه  َل إم  هم بمددددد رَّ
م
ددددد رَ َل إم  به رَّ َقدددددتَ يَ  ده ْبدددددالعَ فَ ،   الل  ب 

 هم

ددددبم  هه َلدددد به رَّ َقددددتَ يَ وَ ، هم يدددددم حم وْ تَ بم  ▐ ددددالبم  هه َلدددد به رَّ َقددددتَ يَ وَ ، ةم َل الصَّ ددددمَ تَ يَ ، وَ امم يَ ص  ا ذَ ى إم نَددددعْ ا الَ ذَ َه دددد زه يَّ

دددعَ  نم ْبدددٱ يَث دم َحددد َت رْ كَّ ذَ َتددد ددد» فم  ¶ اس  بَّ ددد  م فم  «ْيم يحَ حم الصَّ  صَّ
 ♀    بمدددالنَّ  ثم ْعدددبَ  ةم

ا أَ وْ   َ تم أْ تَ  َك نَّ إم »: هه لَ  اَ   َ  هه نَّ إم فَ  ،نم مَ  اليَ َل إم  ل  بَ َج  نَ بْ  اذَ عَ مه   يْ لَ إم  مْ وهه عه دْ ا تَ مَ  َ  وَّ أَ  نْ كه يَ لْ ، فَ اب  تَ كم  َل هْ مع
 هم

 َس َخْ  مْ هم يْ لَ عَ  َض َتَ فْ ٱ اللَ  نَّ أَ  مْ هه مْ لم عْ أَ فَ  ؛لمَك َذ   َل إم  وكَ ابه َج أَ  مْ هه  نْ إم فَ »: اَ   َ  مَّ ثه  ،«وا اللَ ده ح  وَ يه  نْ أَ 

د اعَ وَ نْدأَ  رَ َكدذَ  هه نَّ إم يث؛ فَ دم احلَ  «...ات  وَ لَ َص  دوَ  ،ةع َ درَّ فَ مه  بم رَ القه
ْ  نْ مم   يدده حم وْ تَ ا َهدتم لَ جه

م
 هه رَ َكدذَ ، وَ  الل

ا عَ دَّ قَ مه    ظَّمه عَ اله  هه نَّ ألَ  هم ْيم  غَ ََل مع
 .بم رَ القه  َك لْ تم  نْ مم

دد يدددده وْ التَّ  :َمددا َأَمدددَر الله بمددهم  َأْعَظددمَ ) نَّ أَ  فه ن  َصدداله  رَ َكددذَ  مَّ ثه ك  ا :ى َعنْددهه َمددا َنَدد مَ َوَأْعَظدد)، (حم ََّّر   عَ َمدد ،(لشِّ

دددوَ  يددددم حم وْ التَّ  د  َحددد انم َيدددبَ  َ كم رْ دالا   احلَ  تم اَنددد كَ مَّ دَلددد هه نَّددد؛ ألم
ددديفم نم دددبدددكَّ رَ مه  ةه يَّ  ا ََل َعددد ا م َبددد ْ الم  نَ ةع مم

م
 ،يددددم حم وْ التَّ بم  لل

هه وَ ا سم مَ  نْ عَ  له يْ الَ  هه مه زم َّل وَ  ءَ الَْبَ بم  ا ْ  نَ مم  ةم ا ْ وَ  يدم حم وْ التَّ  ةم يقَ قم َح  ةم فَ رم عْ  مَ َل إم  يَج تم ْح ٱ ؛كم الّش   .كم الّش 

 يَ نَ عْ مَ  هه لَ  يده حم وْ التَّ وَ 
اَشْ  انم  : عع

َ ده َح أَ  ده رَ فْ إم  :وَ هه ؛ وَ ام  : عَ اهه   ا
م
  .هم ق  حَ بم  الل
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  قُّ َح وَ 
م
  .بم لَ الطَّ وَ  ةم ادَ رَ لم  افم  ق  َح ، وَ اتم بَ ثْ الم وَ  ةم فَ رم عْ  الَ فم  ق  : َح انم عَ وْ نَ  الل

دد أه َاددنْ يَ وَ  ددداحلَ ْينم ذَ َه دد نْ مم ددالوَ  نَّ أَ  ْيم قَّ جم   َب ا
م
دد لل ع  وَ نْددأَ  ةه َثدددَل ثَ  يدددم حم وْ التَّ  نَ مم دد ؛ا  يَّدددوبم به الرُّ  يددده حم وْ : تَ َ  هم

، ةم

 يَّ وهم له األه  يده حم وْ تَ وَ 
 َم ْس األَ  يده حم وْ تَ ، وَ ةم

م
 .اتم فَ الص  وَ  ء

ده رَ فْ إم  :وَ هه ؛ وَ اص  : َخ ره اآلَخ وَ    ا
م
  .ةم ادَ بَ العم بم  الل

ددنَددعْ الَ وَ  ددانم ى الثَّ ددعْ الَ  وَ  هه دداَشْ  وده هه ده رَ : الهددْي أَ  ؛عع   ا
  (دم يددحم وْ التَّ ) ذمْكددرم  دَ نْددعم

، يددثم ادم َح األَ وَ  اتم  اآلَيددفم

 ْيدلَ عَ  رَ دَص تَ  ْ ٱا نَ هه  نْ مم وَ 
دَخ وَ  فه ن  َصداله  هم  بَ  ونَ ده  ْكرم الدذ  بم  هه صَّ

 يَّدقم
دوَ نْ أَ  ةم عم يددالتَّوْ ): اَ  َقد، فَ هم ا ده  ؛ده حم دَو إمْفدَرا َوهه

دَبادَ   بمالعم
م
ا عَ َص تم  ْ ٱ( ةم الل  هه عْ  الَ ََل ارع

 وْ التَّ  نَّ إم ، فَ    عم رْ دالاَّ  ودم
دفم  لمدَق ا أهطْ ذَ إم  يددَ حم دنَّ وَ  آنم رْ  القه رم  ةم السُّ  هم يدَد بمدأه

 ْيم غَ  ونَ ده  ةم ادَ بَ العم  يده حم وْ تَ 
 .هم

 ْ ْ فم  َلقه يهطْ  كه والّش   : ْيم يَ نَ عْ  مَ ََل عَ  عم  الّشَّ

َ ده َح أَ   َشْ  ْعله َج  :وَ هه ؛ وَ ام  : عَ اهه
 
  ق  َح  نْ مم  ء

م
 .هم ْيم  َ لم  الل

 َشْ  ْعله َج  :وَ هه ؛ وَ اص  : َخ لثَّانم اوَ 
 
 ا ْيم  َ لم  ةم ادَ بَ العم  نَ مم  ء

م
 .لل

ددددددنَددددددعْ الَ وَ  ددددددانم ى الثَّ ددددددعْ الَ  وَ  هه دددددداَشْ  وده هه ده رَ : الهددددددْي أَ  ؛عع ََََََّّّّّّر  ) مه ْسددددددٱ لمددددددَق أهطْ  اذَ إم  ا  اتم  اآلَيددددددفم  (ك  الشِّ

ك  نْدهه عَ ى مه َمدا َنَدَوَأْعَظد): اَ  َقدفَ  فه ن  َص اله  هم يْ لَ عَ  رَ دَص تَ  ْ ٱَذ  لمَك  لم ، وَ يثم ادم َح األَ وَ  َّر  دَو: َدْعدوَ الشِّ  ةه ، َوهه

َ  ؛(َعدددهه هم مَ َغددْيم 
ََّّر   نَّ ألم دد ابم َطدد خم فم  َلددقه يهطْ  ك  الشِّ ددوَ  عم رْ دالاَّ ده رَ يه  بمدد ا

ََّّر  ا هم ددعَ تَ اله  ك  لشِّ  بم  قه ل 
 ةه ادَ َبددالعم ، وَ ةم ادَ َبددالعم

َعدد ه يه  عَ الدددُّ بم  - مَ دَّ َقدد تَ َم َكدد - اَهددنْ عَ  ْبَّ
م
ددوْ قَ ، فَ اء ددوَ ): هه له  َلددزم نْ مَ بم  ؛(َعدددهه هم مَ  َغددْيم ةه : َدْعددوَ َوهه

ددا: وَ نَددلم وْ  َ  ةم   وَ هه
 ةه ادَ َبددعم

  ْيم غَ 
م
 .هه عَ مَ  الل

َ  وَ  دم ْ  د   َح فم  عه ْ ) نم عَ  كم الّش  َ  (ْعلم ( إمَل )الَ فم الصَّ  : نم يْ رَ مْ ألم

َ ده َحدددأَ  فَ وَ : مه اهه   ابم َطدددالم  ةه َقددددا
ِّ
ََََّّّّر     دددالش  ( هه ع   ابم َطددد خم فم  له مَ عْ تَ ْسدددداله  وَ ، َفددددد)الَْعله ََََّّّّر   انم َيددددبَ لم  الش 

ك   ََّّر   يثم دم  َحددفم ، وَ ة[رَ َقدد]البَ ﴾  ۅ ۅ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: اَل َعددتَ  الله  اَ  ، َ ددالش 
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 عه ْس مَ  نم بْ ٱ
 يْ لَ عَ  قم فَ تَّ اله  ود 

  َل عَ َتْ  نْ أَ » :هم
م
 ْخ ٱ َم ، فَ «َك قَ لَ َخ  وَ هه ا وَ د  نم  لل

  مم َل  كَ فم  يَ تم
م
 سه رَ  مم َل كَ وَ  الل

 هم ولم

َّ َل وْ أَ  وَ هه  ♀
 .اسم النَّ  مم َل  كَ فم  عَ  َ ا وَ  مم

ددددأَ تَ  نه مَّ َضددددتَ يَ  (ْعددددَل الَ ) نَّ : أَ ره اآلَخددددوَ  ددددوْ مَ  ْيه ى َغددددنَددددعْ ا الَ ذَ َه دددد، وَ هه اَلددددبَ  ْ إم وَ  بم ْلددددالقَ  هَ لُّ  ةم َمددددلم  كَ فم  ود  جه

 ، فَ (ٌف َصْ )
َ إم   ةٌ وعَ ضه وْ ا مَ نَّ

ْ  يلم وم حْ تَ لم  الّشَّ
م
 ظَ َح َل مه  ونَ ده  هم هم ْج وَ  نْ عَ  ء

 يْ لَ إم  وَّ م حَ اله  ةم
 .هم

ددد يددددالتَّوْ  الله بمددددهم  َمددددا َأَمدددددرَ  َأْعَظددددمَ  نَّ أَ  ََل َعددد يَل لم الدددددَّ  فه ن  َصدددداله  رَ َكددددذَ  مَّ ثه ى َعنْددددهه َمددددا َنَدددد َأْعَظددددمَ َوَأنَّ ، ده حم

ك   َََّّّر  ددد، وَ الشِّ دددوْ  َ  وَ هه  ةه يَّدددمم ظَ عْ األَ ، وَ ([36اء:َسدددن  ال] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴿ ): اَل َعدددتَ  هه له

دد ةٌ ادَ دددددددددددددددددفَ تَ ْس مه   َه دد نم وْ َكدد نْ مم
دداحله  ةم دددددددددددددددددددآيَ  ره دْ ددددددددددددَص  َ  دددددددهم  ةم َلددمْ اله  هم ذم ة  ََََّّّّالع   وقم قه ر  ددوْ  َ  َ  دددددددددددددددهم وَ  ،ش  : اَل ددددددددددعَ تَ  هه له

[ 36ء:اَسدددد]الن  ﴾ ...ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ 

َ َل إم   .ةم اآليَ  امم  َت

 يَّ مم ظَ عْ  أَ ََل عَ  اهَ ته لَ َّل دم وَ 
ا وَ مْ  أَ َم هم تم  : ْيم هَ ْج وَ  نْ يعا مم َنْ رع

َ ده َحددأَ    اءه دَ تمدددبْ ٱ: اهه
ددداحله  َك ْلددتم  َمدددظَّ عَ اله  وقم قه

  م هْ النَّ بمددد، وَ - يدددده حم وْ ا: التَّ َهددته يقَ قم َح وَ  - ةم ادَ َبدددعم البم  رم مْ األَ بمدد ةم

ْ  نم عَ   .كم الّش 

َ دَ عْ ا بَ مَ  فه طْ : عَ ره اآلَخ وَ  َ  ؛َم هم يْ لَ ا عَ هه بْ َّل  هه نَّ ألم   َح َصَّ  ،م  هَ األَ بم  ّلَّ إم  أه دَ  يه
  َ  نه بْ ٱ هم بم

   ُّ مم اصم لعَ ا م  اسم
 فم

ْ  لم ائم َس  مَ فم  فه ن  َص اله  هم يْ لَ إم  َح مَ لْ أَ ، وَ «و م صه األه  ةم ثَ َل ثَ  ةم يَ اشم َح » ، «يدم حم وْ لتَّ ا ابم تَ كم » نْ  مم وَل األه  ةم َجَ التَّ

  اَ   َ  هه نَّ إم فَ 
َّ) :يهم فم ش      َ ي 

 ِ د  َ :الََّّ ة  َسدمَّ   ر  د  ته
تم  الَّ
م
دوَرةم الن َسداء دوقم  َيدةَ ى آآَيدةه سه  ، َبدَدَأَها الله َرةم دَعَادلااحلهقه

﴿ :  .ـه( ٱ[36اء:َس الن  ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  َتَعاَل بمَقْولمهم

 ده ْبدد الَ ََل َعدد هه اره َصددتم ا ْ فَ 
م
دداحله  ةم آَيدد ذمْكددرم  دَ نْددعم  هم بمدد وء  َّشَ عَ دالدد وقم قه

دد ةم ده رَ يه  بمدد ا
 دد  ه َّل دْ تم اّلْسدد هم

 ََل َعدد هم ْجددا الوَ ذَ بم

 يَّ مم ظَ عْ أَ 
َّدذَ َه د، وَ ْركم دددالا   نم َعد  م هْ النَّ وَ  يدم حم وْ التَّ بم  رم مْ األَ  ةم

دضه ا غَ ا مم َّ  ضم ْعد بَ ََل َعد مه حم شه ، ابم َتدا الكم ذَ َه د ا

 َه دد نَّ  أَ َل وا إم به هَ ذَ َفدد
 وْ التَّ بم  ره ْمدد األَ ّلَّ ا إم يَهددفم  َس يْ َلدد ةَ دددددددددددداآليَ  هم ذم

ك   نم َعدد  ه ْهددالنَّ وَ  دم دددديحم ََّّر  : الله  اَ  ددددددددددددددددددد َ  ذْ ، إم الشِّ

ددددمم ظَ عْ األَ  نَّ أَ ، وَ [36اء:َسددد]الن   ﴾   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ﴿   ةَ يَّ
 ةٌ ادَ فَ تَ ْسددددمه   م ْهددددالنَّ وَ  رم ْمددد األَ فم
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دد دددم أَ  نْ مم  يَّددجم ارم َخ  ة  لَّ
دددَ  ةه اآلَيددفَ  ، ٌ َلددا غَ ذَ َه ددوَ  ؛ة  ددا، فَ مَ  نم يْ رَ ْمدد األَ ََل َعدد ةٌ الَّ ددعع  يدددم حم وْ التَّ بم  رم ْمدد األَ ََل َعدد  ُّ ده َتدد َ  هم

ك   نم عَ   م هْ النَّ وَ  ر   يَّ مم ظَ عْ  أَ ََل عَ   ُّ ده  تَ َم ، كَ الشِّ
ر   نم عَ   م هْ النَّ وَ  يدم حم وْ التَّ بم  رم مْ األَ  ةم ي ذم الَّ  هم ْج  الوَ ََل عَ  ك  الشِّ

 .اهه نَ رْ كَ ذَ 
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

َذا  مديَل َلَك  و ه الثَّدَل َفدإم تم : َما األهصه  ا؟َفدتههَ انم َمْعرم َس نْ  الم ََل به عَ   ََيم َثدةه الَّ

، َوَنبمديَّدهه  يدنَدهه
، َودم دهه  َربَّ

َفدةه الَعدْبددم دْل: َمْعرم َ  َفقه ا مَّ ُمه  .♀ددع

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

َ ا َبددَلَّدد َدد نَ ووره مه أْ َمددوَ  ةم ادَ َبددعم لْ لم  ونَ و ه له خْ دَمدد اسم النَّدد يددعَ َجم  نَّ أَ   ؒالهَصددن فه  يَّ دد هه نَّددأَ  رَ َكددذَ  ؛ابم
 به ََيم

دددأه  ةه َفدددرم عْ مَ  انم َسدددنْ  الم ََل َعددد دددة  َثدددَل ثَ  و   صه دددفَ رم عْ مَ  َ  ؛ هم ددد) هه ته ، وَ َربَّ ، دهه يدنَددددهه
َ وَ دم ددددهه ُمه ا َنبمديَّ دددددع ؛ (♀مَّ

 َ  مْ يه  َّل  هه نَّ ألم
  نه كم

 بم  امه يَ القم
 مه أه  ةم ثَ َل ثَ  ةم فَ رم عْ مَ  بم ّلَّ إم  ةم ادَ بَ العم

  :ور 

َ وَّ أَ   عْ : مَ اله
 به عْ الَ  ةه فَ رم

ْ ذم الَّ  ودم   هه لَ  َعله ي ته
 . لله ا وَ هه وَ  ؛ةه ادَ بَ العم

 به عْ الَ  نم عَ  ل غم بَ اله  ةه فَ رم عْ : مَ انم الثَّ وَ 
 .♀ و ه سه الرَّ  وَ هه وَ  ؛ودم

 يَّ فم يْ كَ  ةه فَ رم عْ مَ : ثه الم الثَّ وَ 
 .ينه الد   َ  هم ، وَ ةم ادَ بَ العم  ةم

 َه ددوَ 
دد هم ذم دداأله  َ  هم ددد: ةه َثددَل الثَّ  و ه صه  َربَّ

َفدددةه الَعدْبددددم ، َوَنبم َمْعرم دددهه هه َدد ره مْ األَ ؛ َفدديدنَدددهه َودم  ،ديَّ  دَ نْددمه  ابم
 رم ْمدد األَ فم  ٌج رم

َ  رٌ مْ أَ  وَ هه  ةم ادَ بَ العم بم  ر  مْ أَ  لُّ كه ، فَ ةم ادَ بَ العم بم 
َ  ؛ابم  مْ يه  َّل  هه نَّ ألم

  نه كم
 بم  امه يَ القم

 مه أْ الَ  ةم ادَ بَ العم
َ  ورم
َمدْن  ةم فَ رم عْ مَ  بم ّلَّ ا إم بم

 ْ   هه َلددد له َعدددته
 َه دددوَ  - ةه ادَ َبدددالعم

ددد هم ذم   ةه َفدددرم عْ مَ  َ  هم
م
دددبَ ْن يه َمددد ةم َفدددرم عْ مَ بم وَ ، - الل دددعْ الَ  َذ  لمدددَك  نْ َعددد غه ل   به

ددد هه ا َلدددَمددد ودم
 نَ مم

 َه دددددوَ  - ةم بددددادَ العم 
دددد هم ذم ددددتمدددددالَّ  ةم ادَ َبدددددالعم  ةم َفددددرم عْ مَ ، وَ - ♀    بمدددددالنَّ  ةه َفدددددرم عْ مَ  َ  هم لمدددددَك  َذ  لمددددد له عَ جْ د  ته

 به عْ الَ 
  .ينم الد   ةه فَ رم عْ مَ  َ  هم وَ  - ودم

د م ذَ إم َفد دداأله  يدلم لم دَ  نْ َعدد َت لْ ا سه رم الددوَ  ةم َثدَل الثَّ  و م صه دفَ  فم ن  َصدداله  مم َل  َكدفم  ةم دَ ا ددْل قه نم رْ القه  اتم اآلَيد لُّ : كه  يَّددآ
 ةم

 يَّ وم بَ النَّ  يثم ادم َح األَ وَ 
د ةم ادَ َبدالعم بم  ةم رَ اآلمم  ةم  تَ ْادمه  َ  هم

داأله بم  رم ْمد األَ ََل َعد ةٌ لَ مم : أَ ثَ َمدفَ  ؛ةم َثدَل الثَّ  و م صه  ر  ْمدأَ   ه وَّ لع

ددددددفم  ددددددوَ  - آنم رْ  القه ددددددوْ  َ  وَ هه دددددد - [21ة: رَ َقدددددد]البَ ﴾ ڱ ڱ ں ں  ﴿: اَل َعددددددتَ  هه له  دَ  وَ هه
 ََل َعدددددد يددددددٌل لم
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دددداأله  َ  ؛ةم َثددددَل الثَّ  و م صه مم تمددددالَّ  ةَ ادَ َبددددالعم  نَّ ألم َددددَنددددرْ   أه ددددمْ  يه َّل  ةم اآلَيدددد هم ذم  َه ددددا فم ا بم
 مْ ٱ نه كم

َددددثَ تم  َف رم ْعددددنَ  نْ أَ  بمددددّلَّ ا إم اله

دددعْ الَ  ددد ودَ به  الَّ
ْ ذم  َه دددوَ  ؛هه َلددد له َعدددي ته

ددد هم ذم   ةه َفدددرم عْ مَ  َ  هم
م
دددعْ الَ  نم ا َعدددنَددد ه ل  بَ َمدددْن يه  ةم َفدددرم عْ مَ  عَ َمددد ،الل  به

ددد هه َلدددا َمددد ودم
 نَ مم

لُّ عه تَ ْسددد تَ َّل  ذْ ، إم ةم ادَ َبدددالعم 
 َه دددوَ  ؛هه ا َلدددَمددد ةم َفدددرم عْ مَ ا بم نَدددوله قه قم

ددد هم ذم دددالرَّ  ةه َفدددرم عْ مَ  َ  هم  عَ َمددد ،♀ و م سه

 َه  وَ  ؛ةه ادَ بَ العم  َك لْ تم  هم يْ لَ عَ  ونه كه ي تَ ذم الَّ  عم ْض الوَ  فةم رم عْ مَ 
 .ينم الد   ةه فَ رم عْ مَ  َ  هم  هم ذم

 تَ نْ مه  ةه ثَ َل الثَّ  و ه صه األه فَ 
  ةم ادَ بَ عم بم  ر  مْ أَ  ل   كه فم  ةٌ مَ ظم

م
 . الل
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

َذا دَك؟ مديَل َلَك: َمْن رَ  َفدإم  بُّ

 ، دددانم ي َربَّ
دددذم دددَ  الله الَّ دددْل: َرب  ددىَفقه ددديَع العَ  َوَربَّ ددديَ َجدمم ددَو َمْعدددبهودمي َلدد بمدددنمْعَمتم اَلدمم ، َوهه

ْيَس ِلم َمْعدددبهوٌد هم

وَ  . سم هه  ا

دددهه  ددديله َ دْوله
لم َددلفَ ]ا ﴾ ٻ ۈ     ٴۇ   ۋ     ۋَتَعدداَل: ﴿ َوالدَّ دددلُّ  ،ة[اتم  َعاَلدددٌم، نْ َمددَوكه

م
ددَوى الل  سم

ْن َذ  لمَك  ٌد مم .  َوَأنَدا َواحم  الَعاَلدمم

دَك؟ فَ  يَل َلَك: بمدَم َعَرْفَت َربَّ
َذا  م  إم

ْل: بمآيَ    .لهوَ اتمدهم اتمدهم َوَمْ َفقه

ددْن آيَ  ْيددَومم ددمْ له َوالنََّهدداتمدددهم اللَّ ، َوالاَّ ، وَ اره ددْن َمْ سه َوالَقَمدددره ْوَ اتمدددهم مم ددَم  له ْبدددعه وَ  السَّ ،  اته السَّ نَّ دديهم
َوَمددْن فم

، َوَما َبديْ َواألَ  نَّ يدهم
ْبدعه َوَمْن فم وَن السَّ َم.َرضه  نَدهه

لميله  دددهه  َوالددددَّ ، [57ر:افم ]َغددد ﴾ ۆ ۇ   ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ﴿: اَل َتَعددد َ ْوله

دددددددددددددددددهه َتَعددددددددددددددددداَل: ﴿      ۅ   ۋ    ۋ   ۅ      ٴۇ         ۈ     ۇ     ۇ       ۆ     ۆ    ۈَوَ ْوله

دددددددددددد ﴾ائ  ائ    ى    ۉ ۉ     ې      ې   ې   ې     ى      ددددددددددددَلت[]فهص  هه ، َوَ ْوله

گ  گڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿َتَعدددددددددددددددددداَل: 

ڻ ۀ  ڻ ڻ  ں ڻ  ں  ڱڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ    ڳ    گ   گ

 .]األَْعَراف[ ﴾ ۀ ہ ہ

َو اَلْعبهوده  بُّ هه   .َوالرَّ

لميله َ وْ  ددددددددددهه َوالدددددددددددَّ ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ں    ں ڱ    ڱ﴿ َتَعدددددددددداَل: له

    ڭ  ڭ           ڭ      ڭ    ۓ   ۓ   ے    ے      ھ    ھ ھ       ھ      ہ     ہ    ہ   ہ

 .]الَبَقَرة[ ﴾ۅ     ۅ      ۋ   ۈ   ۈ    ٴۇ   ۋ ۇ    ۇ    ۆ    ۆ
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ه  ل  الدَخالمقه »: - اَل عَ  تَ  ؒ- يدر  ثم ْبنه كَ ٱَ اَ    األَْشَيا ٰهذ 
م
وَ  ؛ء ْس  هه دبَ َتحم الدمه  .«ةم ادَ قُّ لمْلعم

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

ه َبدديه  الهَصددن فه ؒ عَ َشَ  دد َ  وَّ األَ  َل ْصدداألَ  ي 
دداأله  نَ مم ددوَ  ةم َثددَل الثَّ  و م صه  ْبددالعَ  ةه َفددرم عْ مَ ): وَ هه

ددرَ  دم ، (هه بَّ

َذا  مديَل َلَك: َمْن رَ ): اَ  قَ فَ  دَك؟َفدإم دَ  الله  بُّ دْل: َرب  ي ا َفقه دذم ، رَ لَّ دانم ديَع الَعاَلدمم  َربَّىوَ بَّ  (،دَي بمددنمْعَمتمهم َجدمم

ديَّ وبم به ره ، وَ الله  وَ هه  بُّ الرَّ فَ  د هه ته
دعَ نم بم  َق ْلدالَ  هم تمديَ بم رْ تَ  نْ مم د هم مم د الله  انَ ا َكدذَ إم ، وَ ةم نَداطم البَ وَ  ةم رَ اهم الظَّ  هه َلدوَ  مْ يهم ب  رَ مه

ددفَ  ؛مْ هم يْ َلددعَ  ةه يَّددوبم به الرُّ   تَ ْسددله ا وَ هه
دديَ  نْ أَ  قُّ حم ددعْ مَ  ونَ كه  وَ ، مْ هه ودَ به

 يَّددوبم به ره  ذمْكددرم  دَ ْعددبَ  فه ن  َصدداله  اَ  َ دد اٰهََّّذ  ل 
  ةم

م
 الل

وَ ): َق لْ الَ  ي َلْيَس ِلم َمْعدبهوٌد سم
َو َمْعدبهودم هه َوهه  (.ا

دددددددد  دَ  رَ َكددددددددذَ  مَّ ثه
ددددددددوبم به الرُّ  يددددددددَل لم  يَّ

ددددددددوهم له األه وَ  ةم  يَّ
لمددددددددديله َوال): اَ  َقددددددددفَ  ،ةم دددددددددهه دَّ    ۈ     ٴۇ   ۋ  َعدددددددداَل: ﴿تَ   َ دْوله

َدددد]الفَ  ﴾ ٻۋ ددددوبم به الرُّ فَ  (؛ة[اتم   ةه يَّ
ددددوهم له أله ا، وَ ﴾پ پ : ﴿ اَل َعددددتَ  هم لمددددوْ   َ فم   ةه يَّ

 هم لمددددوْ   َ فم

َ  هه لَ  نٌ ائم كَ  ده مْ احلَ ؛ فَ ﴾پ پ  : ﴿اَل عَ تَ 
 .ادةم بَ عم لْ لم  قُّ حم تَ ْس اله  وهه له أْ الَ  هه نَّ ألم

ددوَ    ةم َفددرم عْ مَ  نْ مم
م
ه َعددتَ يَ  رٌ دْ َ دد الل ددََل َعدد يَّ ، يددهم فم  ونَ له اَضددفَ تَ يَ  اسه النَّددفَ  رم دْ َقددا الذَ  َه ددََل َعدد ادَ زَ ا َمدد، وَ د  َحددأَ  ل   كه

  ةم فَ رم عْ مَ  و ه صه أه وَ 
م
  :ةٌ عَ بَ رْ أَ  د  َح أَ  ل   كه ََل عَ  ةم بَ اجم الوَ  الل

َ وَّ أَ   عْ : مَ اله
 جه وه  ةه فَ رم

 ؤْ يه ؛ فَ هم ودم
 .ودٌ جه وْ مَ  هه نَّ أَ بم  ده بْ العَ  نه مم

 يَّ وبم به ره  ةه فَ رم عْ : مَ ايهَ انم ثَ وَ 
 ؤْ يه ؛ فَ هم تم

 َشْ  ل  كه  بُّ رَ  هه نَّ أَ بم  ده بْ العَ  نه مم
 
 .ء

 يَّ وهم له أه  ةه فَ رم عْ : مَ اهَ ثه الم ثَ وَ 
 ؤْ يه ؛ فَ هم تم

 لَّ ا وَ هه  هه نَّ أَ بم  ده بْ العَ  نه مم
 .هه دَ ْح وَ  ق  حَ بم  ده بَ ي يهعْ ذم

 َم ْس أَ  ةه فَ رم عْ : مَ اهَ عه ابم رَ وَ 
 ؤْ يه ؛ فَ هم اتم فَ صم وَ  هم ئم

  نَّ أَ بم  ده بْ العَ  نه مم
م
َل  ات  فَ صم ى، وَ نَ ْس ءع حه َم ْس أَ  لل  .عه

دفْ تَ   ؒفم ن  َصداله   ه وْ  َ وَ    يعا سم
ددلُّ َمدنْ )﴾: پ ﴿دددلم   َوكه

م
دَوى الل د (؛ َعاَلددمٌ سم  ةٌ َلداقَ مَ  َ  هم

  هه ْيَ ا غَ يهَ فم  عَ بم تَ 
  .ينَ رم خ  أَ تَ اله  نَ مم
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 َم َلددددعه  انه َسددددلم  هم ى بمددددرَ َجدددد ٌح َل طم ْصددددٱ: اَهددددته يقَ قم َح وَ 
م
  هه َلدددد َل ْصدددد أَ َّل ، وَ اعَ ذَ وَ  اعَ َاددددفَ  مم َل الَكدددد ء

 مم َل  َكدددددفم

  ده وَجدددددد يه َل َفدددددد، بم رَ الَعدددددد
 الَعدددددد) مم ْسددددددٱ قه َل ْطددددددإم  بم رَ الَعدددددد مم َل  َكددددددفم

م
دددددد َمْ ََل َعدددددد (يَ اَل ددددددَمدددددد وعم مه  وَ ا سم

م
 ى الل

▐. 

 :ْيم تَ مَ د  قَ وا مه به تَّ رَ  مم َل الكَ  ءَ َم لَ عه  نَّ أَ  هه ؤه َا نْ مَ وَ 

َ دَ ْح إم   .يمٌ دم  َ  : الله ااهه

 َح  اَله : العَ ىرَ ْخ أله اوَ 
 .ٌث ادم

 تَ مَ د  قَ اله  تم جَ تَ نْ أَ فَ 
 وَ ا سم مَ  لَّ كه  نَّ أَ  انم

م
  ةٌ يَّ لم قْ عَ  ةٌ يجَ تم نَ  َ  هم َعاَلٌ؛ فَ  ى الل

 يَّ قم طم نْ مَ  ة  دَ اعم قَ لم
ا َلَد َل َخ دْ  مَ َّل  ة 

  له مَ عْ تَ ْسددديه  بم رَ الَعددد لمَسدددانم  فم  (اَلم الَعددد) مه اْسددد، فَ بم  رَ الَعددد انم َسددد الل  فم 
دم رَ ْفددد األَ ََل َعددد ةم َلدددَّل لد  لم  جَ تَ اله  ا

، ةم َسدددانم

  اَله : عَ ا ه قَ يه فَ 
  اَله عَ ، وَ سم نْ الم

.ر  َج  مَّ له هَ ، وَ ةم كَ ئم َل الَ  اَله عَ ، وَ ن  الم َس هَ عه ومه َمْ .، وَ .ا  العَ )ى مَّ ا يه
م
 .(يَ اَل

ددددددددا َّل َمددددددددوَ   نْدددددددد يَ َّل  هه َلدددددددد َس نْ  جم
  جه رم دم

ددددددددوَ  شم رْ العَ َكدددددددد ؛اذَ  َه ددددددددفم   رْ الكه
ددددددددَلم الم  سم ، ارم النَّددددددددوَ  ةم نَّددددددددالَ ، وَ ْيم يَّ

 وَ سم  اته ودَ جه وْ الَ فَ 
م
 :انم عَ وْ نَ  ى الل

َ ده َحددأَ  ده رَ ْفدد: األَ اهه ددالَّ  ا
ددَلَدد يَ ظمدد نَ   َّل تم ددنْ جم  نْ ا مم   رْ الكه َكدد ؛اَهددتم يقَ قم  َح ا فم َهددْيه ا غَ هَ كه ارم َادد يه َل ا، َفددهَ سم

 سم

 نَّ الَ وَ  ،شم رْ العَ وَ 
 .ارم النَّ وَ  ةم

ده رَ فْ : األَ ره اآلَخ وَ   جَ تَ اله  ا
دفم  ةه كَ َتم ْاد: اله ْي أَ  ؛ةه َسدانم دوَ  س  نْ  جم َسد، وَ د  احم  العَ د)ا بمدَهدوعه مه ى َمْ مَّ يه

م
 (؛يَ اَل

دددددد يَ َل ، َفددددددةم َكددددددئم َل الَ  اَلم دددددددددددددعَ ، وَ سم ْنددددددالم  اَلم ددددددددددددددددددعَ وَ ، ن  دددددددددددالم  اَلم دددددددددددددعَ كَ  ددددددفْ تَ  حُّ صم
ددددددوْ  َ  يه سم

پ ﴿  :اَل َعددددددتَ  هم لم

َ الفَ ]﴾ پ ددلَّ  نَّ أَ ، بم ة[اتم  َعاَلددمٌ  َمدنْ  كه
م
دَوى الل َ  ؛سم  ْصدٱ هه نَّدألم

د، وَ ٌث دم اَحد ٌح َل طم دَّل  آنه رْ القه ه فَ د يه  ّسَّ

 .ثم ادم احلَ  حم لَ طَ ْص اله بم 

َ َمددْن َعدد نه َسدْح أَ وَ   بم  ْبَّ
دد ة  َيددافم وَ  ة  ارَ َبدعم ي   ي رم خ  أَ َتددمه  نْ مم ََّّر  سِّ ف   َم َلدعه  ده َحددأَ  الم 

م
 َلددابم نَ احلَ  ء

ددفْ  تَ فم  ةم بم  ي  سم  عَ ددددددددددطه

ددددإم فَ ، َخَرة  أَ َبدددد ْكددددرم َل إم  اءَ ا َجددددَلَّدددد هه نَّ  اته وَ ذَ  قه ئمددددَل : الَ ْي ، أَ قم ئمددددَل الَ  افه نَ ْصدددد: أَ اَ  ﴾ َ ددددپ﴿   ذم

َّ  افم نَ ْص األَ 
  هه ا لَ مم

 الَّ كَ  ،هه عه مَ ََيْ  ٌس نْ جم
دوَ  سم ْندالم وَ  ةم َكدئم َل الَ  نَ ا مم نَ لْ ثَّ ي مَ ذم دا َّل َمد، وَ ن  الم  َل َفد هه َلد َف نْ  صم
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 الَعدددد) فم  له خه دْ َيدددد
م
َ  (؛يَ اَل  تَ ْسددددمه  هه نَّددددألم

ددددفْ نَ بم  ل  قم دددداآنم  ةم ورَ كه ذْ اَلدددد انم َيددددعْ األَ كَ  هم سم دددد ؛فع ددددوَ  شم رْ الَعدددد نَ مم   رْ الكه
 سم

 نَّ الَ وَ 
دٌ رَ فْ أَ  َ  هم ، فَ ارم النَّ وَ  ةم  .اتم و َ له خْ الَ  نَ مم  ةٌ ذَّ فَ  ا

 رْ اله  يلم لم الدَّ  نم عَ  فه ن  َص اله  َف َا كَ  مَّ ثه 
 : انم  َ يْ َش  وَ هه وَ ،  ب  لرَّ ا ةم فَ رم عْ  مَ َل إم  دم شم

َ ده َح أَ    ره كُّ فَ : التَّ اهه
 يَّ نم وْ الكَ  هم اتم  آيَ فم

 .ةم

  ره بُّ دَ : التَّ ره اآلَخ وَ 
ْ  هم اتم  آيَ فم  يَّ عم الّشَّ

 .ةم

َ وَ  َ  (؛اتمدهم بمآيَ ) :فم ن  َص اله   م وْ   َ فم  انم ورَ كه ذْ ا مَ هه ْ ال ابم طَ  خم ات فم آليَ ا نَّ ألم  يَ نَ عْ ا مَ َلَ  عم ّشَّ
  :انم

َ ده َح أَ   وَ  ؛ةه يَّ نم وْ الكَ  اته : اآليَ اهه
 .اته و َ له خْ الَ  :َ  هم

ْ  اته : اآليَ ره اآلَخ وَ   وَ ؛ ةيَّ عم الّشَّ
 سه  ره ََل عَ   م ْح لوَ ا نَ مم  الله  هه لَ زَ نْ ا أَ مَ  َ :هم

  .هم لم

دديَ فَ  دد ؛(دهم لهوَ اتمدداتمدددهم َوَمْ بمآيَ ) :فم ن  َصدداله   م وْ  َ ددفم  فه ْطددالعَ  ونه كه َ  ؛ام   الَعددََل َعدد اص  الَدد فم ْطددعَ  نْ مم
 نَّ ألم

َس  ةه يَّ نم وْ الكَ  اته اآليَ ، فَ اتم اآليَ  ضه عْ بَ  اتم و َ له خْ الَ   .(ات  و َ له َمْ )ى مَّ ته

دد  َتْ تمددالَّ  تم ااآلَيددد رَ دْصدد َ  هه َتددادَ رَ ي إم و  َقددته  اتم آلَيدددلم  فه ن  َصددا اله هَ ا َ   َسددتمددالَّ  ةه َلددثم مْ األَ وَ  َدد له صه  ةه َفدددرم عْ مَ ا بم

  ب  الرَّ 
 يَّ نم وْ الكَ  اتم اآليَ  فم

 َتْ  هه ْج وَ وَ ، ةم
 يَّ نم وْ الكَ  اتم اآليَ  يصم صم : َتْ ْي أَ  - اهَ يصم صم

 :نم ا رَ مْ أَ  رم كْ الذ  بم  - ةم

َ ده َحددددأَ  ددددنم وْ الكَ  اتم اآلَيدددد ةَ َلددددَّل دم  نَّ : أَ اهه  يَّ
 ََل َعدددد ةم

م
ددددوَ  ،ََل ْجددددأَ وَ  ره َهددددظْ أَ   الل

ددددقْ الَ  َ  هم ددددبَ ثْ إم  وده صه   هه اته
 هم ذم  َه ددددفم

 له األه  يقه رم طَ  ةَ يَّ وبم به الرُّ  نَّ إم ، فَ ةم لَ مْ اله 
 يَّ وهم
 .ةم

د: عه ره اآلَخددوَ   َفددرم عْ مَ  ومه مه
 يَّددنم وْ الكَ  اتم اآلَيدد ةم

َ ره افم الَكددوَ  نه مم ؤْ ا الهددَهددتم فَ رم عْ مَ  فم  كه َتم ْادديَ ، فَ ةم َدد؛ ألم  ةٌ رَ اهم ا َظددنَّ

 .ةٌ رَ اهم  َ 

دد نَّ أَ  فه ن  َصدداله  رَ َكددذَ  دْ َ ددوَ     اتم آَيدد نْ مم
م
ْيدد الل ددمْ ، َواارَ َوالنََّهدد َل اللَّ له  نَّ ، وأَ َقَمدددرَ َوال َس لاَّ ددْن َمْ ْوَ اتمدددهم مم

مَ  ْبدعَ  اتم وَ داالسَّ ، َواألَ  السَّ نَّ يهم
ْبدعَ يَ ضم رَ َوَمْن فم ، َومَ ْن فم َومَ   السَّ نَّ َم ا َبديْ يدهم   .نَدهه

يْ وَ  مْ له َوالنَّهَ اللَّ َمدوَ  ،سه َوالَقَمددره اره َوالاَّ ْبددعه َواألَ وَ داالسَّ دواته السَّ ْبددعه َرضه ، َوَمدا  اَوَمد ،َن السَّ نَّ يددهم
فم

َم َبديْ  ْ فم  له خه دْ ا َتددددَهددددلُّ كه =  نَدددددهه ددددنم وْ الكَ  اتم اآلَيدددد ةم َلدددد جه  يَّ
َسدددد، وَ ةم ددددنَّ  ل َ ، (ات  وَ ددددله َمْ )ى مَّ ته

 َل َعددددَج  َف ن  َصدددداله كم
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ددعْ بَ مع لم ْسددٱ اتم اآلَيدد
ددعْ بَ مع لم ْسددٱ اتم وَ ددله خْ الَ  َل َعددَج ا، وَ هَ ضم

 ارم َوالنََّهدد لم ْيددلَّ مع لم ْسددٱ (اتم اآلَيدد) َل َعددجَ ا؛ فَ هَ ضم

ددددمْ  َمددددمع لم ْسددددٱ (اتم وَ ددددله خْ الَ ) َل َعددددَج ، وَ َوالَقَمدددددرم  سم َوالاَّ دددد اتم وَ دالسَّ ددددرَ األَ وَ  عم بْ السَّ دددد يَ اضم ا َمددددوَ  ،عم بْ السَّ

 مَ وَ  ،َم هه نَ يْ بَ 
 .نَّ يهم ا فم

فَ وَ ا: مه ذَ َه   أه َا نْ مَ وَ    رْ القه  اقم يَ الس   رم ثَ كْ أَ  ةه قَ ا
لَّ  نَّ إم ، فَ آنم ْ مَ  جه  بم  َْبه ا يه

دا نم َعد آنم رْ  القه فم  هم  رم َمدالقَ وَ  سم مْ لاَّ

 .(اتم اآليَ د)بم  نُّ هه فه ْص وَ  وَ هه  ارم هَ النَّ وَ  لم يْ اللَّ وَ 

مَ  امَّ أَ وَ  ْبددعه َواألَ وَ داالسَّ ْبددعه اته السَّ دوَن السَّ ،فم  اَوَمد ،َرضه نَّ َم نَدَوَمدا َبديْ  يددهم دلَّ  نَّ إم َفد ؛دهه د اَمد جه ْ   هه نْدعَ  َْبه يه
 فم

 .(اتم و َ له خْ الَ د)بم  نُّ هه فه ْص وَ  آنم رْ القه 

دد فم ْصددالوَ  ف  فم َتددقْ مه   ؒفه ن  َصدداله فَ    هه ارَ َتددْخ ٱي ذم الَّ
ددفم  دَ رَ وَ ا َمدد يددقم رم فْ  التَّ فم ، يمم رم الَكدد آنم رْ  القه

  ي  وم  َ للُّ ا عم ْض الوَ  ةه عَ ابَ تَ مه  وَ هه  يمم رم الكَ  آنم رْ  القه فم  هم يْ لَ   إم اعم الدَّ وَ 
  .بم رَ العَ  انم َس  لم فم

ددمم َل  كَ فم  ةَ اآلَيدد نَّ إم َفدد ْيددوَ ، ةم َمددَل عَ لْ لم  مٌ ْسددٱ :مْ هم ددمْ  اره لنََّهددله َوااللَّ ، ةٌ رَ اهم َظدد اٌت َمددَل عَ  الَقَمدددره وَ سه َوالاَّ

ْا  ارَ هَ النَّ  نَّ إم فَ   انْ بم  قه رم ديه
 ْش إم  مَّ ثه  ،رم جْ الفَ  ارم جَ فم

قم دبَ تْ يَ فَ  ،َب هَ ذْ ى َيدتَّدَح  َصه اَقدتَ يَ  ثهمَّ  ،سم مْ الاَّ  ا  ،له ْيداللَّ  هه عه

دددددوَ  ددددد، فَ لم ْيددددد اللَّ و فم ده ْبددددديَ  ره َمدددددالقَ وَ  ،ارم َهددددد النَّ و فم ده ْبدددددتَ  سه مْ الاَّ دددددنَ يه  اٌت زَ ارم َبددددد اٌت َمدددددَل عَ  نُّ هه  مه ْسدددددٱ نَّ هه به اسم

ْفَن فم (ةم اآليَ ) صم ْ  ابم طَ  خم ، َفوه  .(اتم اآليَ د)بم  عم الّشَّ

ددأَ وَ  َمدد امَّ ْبدددعه َواألَ وَ داالسَّ ْبدددعه اته السَّ ددوَن السَّ ،يددفم  اَوَمدد ،َرضه نَّ َم نَددَوَمددا َبديْ  دهم  عم ْضدد الوَ ا فم َهدددَّ رَ مَ  نَّ إم َفدد ؛دهه

 قْ التَّ  :اهه نَ عْ مَ وَ  (قم لْ الَ ) َل إم  ي  وم  َ اللُّ 
دا هم ذم  َه دََل عَ اٌت رَ دَّ قَ مه  نَّ هه ، وَ يره دم ْ َ دتَ  يَ ، َّل ةم ورَ لصُّ  َحدبم  نَ يَّ

 نَّ إم ، َفدا  

دد َهددرَ   نَ تمددالَّ  ءَ َم السَّ ددنَددا هه ا ددالَّ  اءه دَمددالسَّ  َ  ا هم
َهددرَ   نَ تم ددالَّ  ضه رْ األَ ر، وَ آَخدد ن  اَكددمَ  ا فم ا

نَددا اَهدديْ لَ   عَ دماددمْ   نَ تم  هه

 الَّ  ضه رْ األَ  َ  هم 
ش    تم م  َق لَّ عَ ا تَ مَ ر، وَ آَخ  ام  قَ  مَ ا فم هَ يْ لَ عَ  ن م  د اتم َ دوله خْ الَ  نَ  مم َم بم  َكد وَ هه

 َك ْلد تم ََل َعد نٌ ائم

 .ةم فَ الص  
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َق فَ  ددر   َم هه نَ ْيددبَ  فه
دد فم  َظددَح َل مه بم  مم يرم الَكدد آنم رْ  القه

  ي  وم َ ددللُّ ا عم ْضددالوَ  ةم
 مه ْسددافَ  ؛(قم ْلددالَ )وَ  (ةم اآلَيدد) مم ْسددّلم

  به َسدنْ أَ  ي  وم َ دداللُّ  عم ْضد الوَ فم  (ةم اآلَيد)
دمْ َوا ارم َوالنََّهدد لم ْيدلَّ لم  عم ْضددلوَ  افم  (قم ْلدالَ ) مه ْسددٱ، وَ َوالَقَمددرم  سم لاَّ

  به َس نْ أَ  ي  وم  َ اللُّ 
َم  لم  .ضم رْ األَ وَ  اتم وَ لسَّ

 :ات  آيَ  ثه َل ثَ  وَ هه وَ  ،تم او َ له خْ الَ وَ  اتم  اآليَ ََل عَ  آنم رْ القه  نَ مم  يَل لم الدَّ  فه ن  َص اله  رَ كَ ذَ وَ 

 .[57ر:افم ]غَ ﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿: اَل عَ تَ  هه له وْ :  َ اهَ وَّل أه 

 ة.اآليَ  [37ت:لْ ص  فه ]﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  ﴿ :اَل عَ تَ  هه له وْ  َ : اهَ ته يَ انم وثَ 

 کک ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ : ﴿اَل َعدتَ  هه له وْ  َ  :اهَ ته ثَ الم ثَ وَ 

 ة.اآليَ [ 54اف:رَ عْ ]األَ ﴾ ...ک گ گ گ گ ڳ ڳ

  . ط   َ ﴾: يه گى﴿ نَ عْ مَ وَ 

ا﴾: َسم ڳ﴿ وَ    .يعع

 .ت  َل لَّ ذَ ﴾: مه ڱ ﴿وَ 

َ بَ  مَّ ثه  درْ اله  يَل لم الددَّ  هم ذمْكدرم  دَ ْعدبَ  ةم ادَ َبدعم لْ لم  قُّ حم تَ ْسداله  وَ هه  بَّ الرَّ  نَّ أَ   ؒفه ن  َص اله  يَّ
 ةم رَفدعْ  مَ َل إم  دَ شم

 
م
دددددوده ): هم لمدددددوْ ى  َ نَدددددعْ مَ ، فَ الل دددددَو اَلْعبه بُّ هه ددددد (:َوالدددددرَّ بُّ هه ددددديَ  نْ أَ  قُّ حم تَ ْسدددددَو اله َوالدددددرَّ دددددعْ مَ  ونَ كه ابه   ؛ودع

دددددْلَ لم  رم مم

ْكدددرم  عَ َمددد ،[21ة:رَ َقددد]البَ ﴾ ں ں  : ﴿اَل َعددددتَ  هم لمدددوْ   َ فم  ةم ادَ َبدددالعم بم  ددددمه  ذم ددددوَ  - اقم قَ حْ تم اّلْسددد بم وجم  وَ هه

 يَّددوبم به الرُّ بم  ده رُّ َفددالتَّ 
َددَل إم  [21ة:رَ َقددالبَ ] ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ : ﴿هم لمددوْ   َ فم  - ةم   تمددالَّ وَ  ةم اآلَيدد امم  َت

ره رَ  ْ الم فَ ، ايهَ لم تَ   يَّ وبم به الرُّ بم  ا
رَ رَ  ْ الم  مه زم لْ تَ ْس يَ  ةم  له األه بم  ا

 ديَّ وهم
 كَ  نه بْ ٱ هه نَ يَّ بَ  ،ةم

 َه د دَ نْدعم « هم يم سم فْ تَ » فم  ي  ثم
، ةم اآلَيد ذهم

 .اهه نَ عْ مَ بم  فه ن  َص اله  هه نْ عَ  هه رَ كَ ذَ وَ 

دددقْ مَ فَ    اقم قَ حْ تم ْسدددٱ انه َيدددا: بَ نَدددهه  فم ن  َصددداله  وده صه
م
دددمه  نَّ أَ ، وَ ةم ادَ َبدددعم لْ لم  الل دددوْ كَ  اقم قَ حْ تم اّلْسددد َب وجم دددرَ  هه نه ا، ب 

ددددرَ  انَ َمددددْن َكددددوَ  دددديَ  نْ أَ  َب َجددددا وَ ب  ددددعْ مَ  ونَ كه ا، وَ به ددددَل كَ  َس يْ َلددددودع ددددفْ تَ  هه مه
ا لمددددسم ددددوْ قَ بم  يددددده رم  يه َل ، َفدددد(ب  لرَّ اد)يع

: هم لم
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َو اَلْعبهوده ) بُّ هه   وده به عْ الَ  َس يْ لَ ، فَ وده به عْ الَ  :وَ هه  (ب  الرَّ )ى نَ عْ مَ  نَّ : أَ ْي أَ (؛ َوالرَّ
  (ب  الدرَّ ) انم عَ مَ  نْ مم

 فم

  ي  وم  َ اللُّ  عم ْض الوَ 
  َ اللُّ  لم هْ أَ  َِلْ وْ  َ  ح  َص  أَ فم

 .ةم
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  رمحه اهلل: ف قال املصن 

َدددد دددد  َأَمددددَر الله بم
تم َبدددداَدةم الَّ عه العم ْثددددله الم َوَأنْددددَوا ، َوا، َوالم مم ْسددددَل ا؛ مم : الدددددُّ يددددَمنم نْددددهه

؛ َومم ، لْحَسددددانم َعاءه

ْهَبدةه َوالَوْ  ، َوالرَّ ْغَبةه ، َوالرَّ له ، َوالتََّوكُّ َجاءه ، َوالرَّ ، َوالَ ، َواله فه دوعه ، َوالم اه ، وَ ْادَيةه ، اّلْسدَناَبدةه تمَعاَنةه

، وَ وَ  ،اّلْسددتمَعاَذةه ْبحه ، َوالددذَّ َ اَثةه
، َوَغدديه  اّلْسددتم ددْن َأنْددَوا    لمددَك ذَ َوالنَّددْذره تمدد  َأَمددمم َبدداَدةم الَّ ه بَدداعم العم =  َر الَّلَّ

 َتَعاَل.
م
َّ
م
َها لَّل لُّ  كه

هه  يله َ وله
لم :ا] ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ َتَعاَل:َوالدَّ ن   .[18لم

َف مم  ٌك َكافمٌر. نْها َشْي ع َفَمْن َصَ ّْشم َو مه  َفهه
م
 ا لمَ يم الل

لميله َ وْ  ددددددددددهه َوالدددددددددددَّ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ﴿ :َتَعدددددددددداَل  له

نهون[﴾  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  .]الهْؤمم

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

  ةم ادَ بَ عم  وَب جه وه  الهَصن فه ؒ رَ رَّ ا  َ َلَّ 
م
د هه  َلدَم ا بمدَلَد هه ا َ قَ حْ تم ْسدٱا وَ نَ يْ لَ عَ  الل

 يَّدوهم له األه  نَ مم
 عَ رَ دَشد ؛ةم

ه َبدديه   َح  ي 
عم وَ نْ  أَ َل إم  ادم َشددرْ الم بم  ةم ادَ َبددالعم  ةَ يَقددقم َ َهددا دَ رَ ْفدداألَ  نَّ ا؛ ألم دد ل  ْصددأَ  َت َتْدد ةَ َجددرم دَ نْ اله  ا   ُّ ده َتددوَ  هه نهددي  بَ ته  ّل   كه

ا مم وَ نْ أَ  رَ كَ ذَ ، فَ هم يْ لَ عَ  عع  ومه أْ الَ  ةم ادَ بَ العم  نَ ا
َ  رم
.صم فْ تَ اّلع وَ ْجَ ا إم بم  يلع

َ إْجَ فَ   .انم َس ْح الم وَ  ،مم َل ْس الم وَ  ،نم يَم  الم : فم االه

 عَ  الدُّ : فم اهَ يله صم فْ تَ وَ 
م
 َج الرَّ ، وَ فم وْ الَ وَ  ،اء

م
 .رَ كَ ا ذَ مَ  رم  آخم َل ... إم ةم بَ هْ الرَّ وَ  ،ةم بَ غْ الرَّ ، وَ لم كُّ وَ التَّ ، وَ اء

َ َبدددددوَ    نَّ أَ  يَّ
 َهدددددلَّ كه  اعَ وَ نْددددداألَ  َك ْلدددددتم

م
لميله )،  ا لل دددددهه وْ  َ َوالددددددَّ ﴾ ...ڃ ڃ ڃ ﴿ :َتَعدددددداَل  له

 : ْيم هَ ْج وَ  نْ مم  َذ  لمَك  ََل عَ  ةم اآليَ  ةه لَ َّل ودم ، (ةاآليَ  [18:ن  ]الم 
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َ ده َحددددأَ  ددددنْ الَ  اره دَ َمددددفَ  ،(﴾ ڃ ڃ ڃ ﴿): هم لمددددوْ   َ : فم اهه ددددرْ يَ  هم فمددددَل تم ْخ ٱ ََل ا َعدددديَهددددفم  و م قه  َل إم  عه جم

 وَ  وعم ضه اله 
َ أَ  ؛ م َل ْج الم وَ  ةم ادَ بَ العم  هَ لَّ ا كه نَّ

م
 .هه دَ ْح وَ  ا لل

دد، وَ (﴾چ چ چ چ ڇ  ﴿) :هم لمددوْ   َ : فم ره اآلَخددوَ    نْ َعدد ٌ  َنْدد وَ هه
  ْيم َغدد ةم ادَ َبددعم

م
 عه َقدديَ  اءه عَ الدددُّ ، فَ الل

 لْ مع لم ْس ٱ
 .(ادع َح أَ  هَ عَ وا مَ ده به عْ تَ  َّل وَ  وا اللَ ده به عْ ٱ): ةم ى اآليَ نَ عْ مَ فَ ، مَ دَّ قَ  تَ َم كَ  ةم ادَ بَ عم

دد رم ددددْص احلَ  غه َلددبْ أَ   م ْفددالنَّ وَ  اتم َبددثْ الم  ْيَ َبدد عه ْمددالَ وَ  َ
م
ددل دد، فَ هه َعددمَ  َكره ذْ ا يه دد وَ هه

 ا يه َمدد غم َلددبْ أَ  نْ مم
 ةَ ادَ َبددالعم  نَّ أَ  ده يددفم

 َهدددلَّ كه 
م
َ هه دَ ْحدددوَ  ا لل   هه ا َلدددَهدددتَ بَ ثْ أَ  هه نَّددد؛ ألم

ددد] ﴾ڃ ڃ ڃ  : ﴿هم لمدددوْ   َ فم ددد[18:ن  الم  هم ْيم َغددد نْ ا َعددداَهدددفَ نَ  مَّ ، ثه

 هَ لُّ كه  ةه ادَ بَ العم  تم ارَ َص ، فَ [ن  ]الم ﴾  چ چ چ چ ڇ ڇ : ﴿اَ  قَ فَ 
م
 .هه دَ ْح وَ  ا لل

َف ) نَّ أَ  فه ن  َص اله  رَ كَ ذَ  مَّ ثه  دوَ لمَ يم ) اتم ادَ بَ العم  نَ  عا مم يْ َش  (َمْن َصَ  َفهه
م
ك    الل ر  ش    َّ دَ تَ ْسدٱ، وَ (َكدافمرٌ  م 

 آيَ بم 
 ورَ سه  ةم

 ؤْ اله » ةم
  هه ْج وَ وَ ، «ونَ نه مم

  ٌب كَّ رَ مه  رَ كَ ا ذَ  مَ ََل عَ  ةم اآليَ  ةم لَ َّل دم
 : نم يْ رَ مْ أَ  نْ مم

َ ده َح أَ  ْكره اهه
 وَ تَ مه  ْعل  فم  : ذم

د   ْيدلَ عَ  عَّ
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ې ﴿): اَل دددددددددعَ تَ  هم لمدوْ   َ فم  ،هم

  وره كه ذْ اَلددددد له ْعدددددالفم ، وَ ([117:ونَ نهددددمم ؤْ ]اله ﴾ وئ 
ددددديَهدددددفم   ْيم َغددددد ةه ادَ َبدددددعم  وَ ا: هه

م
دددددأه ، وَ الل  عَ الدُّ د)بمددددد هم ْيدددددلَ إم  يَ شم

م
، (اء

  عَ مَ  دْ به عْ َمْن يَ وَ ): مم َل الكَ  يره دم قْ تَ فَ 
م
 .(رآَخ  دٰلهً   إ   الل

ددددد حه : َّل ([117:ونَ نهدددددمم ؤْ ]اله ﴾ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿): هم لمدددددوْ ى  َ نَدددددعْ مَ وَ   بمددددد هه َلددددد ةَ جَّ
 ََل َعددددد هه دَ نْدددددَة عم نَدددددي   بَ َّل ، وَ هم

دددي  وهم له أه 
دددْيدددٌد  َ ا ذَ َه ددد، وَ هم تم  َل مه

دددزم   ْيَ ا َغدددَعدددَمدددْن دَ  لَّ ٌم كه
م
دددإم ، فَ الل ع  وعه دْ َيددد هه نَّ َ  َخ  لِإم

دددا َعدددالم  َهدددرْ به  نْ يع
 ََل َعددد  ُّ ده َيددد ان 

 يَّ وهم له أه 
 .هم تم

هه بم ددددددعُّ وَ : تَ ره اآلَخدددوَ  ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  وئ ﴿) :هم لمدددوْ  َ   دددددددفم  ،آ م اَلددد انم دددددددَددديبَ  عَ ددددددددَم ابم َسددداحلم ده

هه بم وَ تَ ؛ فَ ([ونَ نهدددمم ؤْ اله ]﴾  ېئ ېئ ېئ ددددده  َتْ  ابم َسدددداحلم عُّ
دددد هه َفدددَتَ  ْ ٱا َمدددد، وَ هه يدددٌد َلدددددم َ  ؛رٌ ْفددددكه  وَ هه

 هه نَّددددألم

  .[ونَ نه مم ؤْ اله ]﴾  ۈئ ېئ ېئ ېئ ۈئ: ﴿اَل عَ تَ  هم لم وْ قَ بم  هم ابم َس حم  دَ عْ بَ  هم يم صم  مَ َل إم  يَ أهشم 



34 
 

  «اهَ ُتوأدلَّ ولِ ُصاأُل ِةاثَ َلَث» َشْرُح

ددد وره كه ذْ اَلددد له ْعدددالفم فَ 
َََّّّ نَ مم  ر  الشِّ

 َشْ  له ْعدددجَ فَ  ؛رَ ْفدددالكه  هم بم احم َصدددلم  َب َجدددوْ أَ  ك 
 
ددد ء   ْيم َ ددددلم  ةم ادَ َبدددالعم  نَ مم

م
 الل

 ْ
 كَ  وَ هه وَ  ،كٌ شم

َ فْ كه  نٌ ائم ؛ ألم ا ْ بم  ونه كه يَ  رَ فْ الكه  نَّ رع  .هم ْيم  َ بم وَ  كم الّش 
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

 : يثم  احلَدم
َباَدةم »َوفم خُّ العم َعاءه مه   «.الدُّ

لميله َ وْ  دددددددددددددددهه َتَعددددددددددددددداَل:َوالددددددددددددددددَّ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ له

 .ر[افم ]غَ  ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ددددددددددهه َتَعدددددددددداَل:فم َ وْ َوَدلميددددددددددله الَددددددددددوْ  ڤ  ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿ له

ْمَران[﴾  ڤ ڤ  .]آ م عم

 َ وْ 
م
َجدددددداء يددددددله الرَّ

ددددددهه َتَعدددددداَل َوَدلم  مخ جس جخ حخ محيت جث مث ىث يث حج مج جح  ﴿ :له

 .ف[ه  ]الك   ﴾ حس

دددددلم َ وْ  دددددهه َتَعددددداَل َوَدلميدددددله التََّوكُّ دددددالَ ]﴾  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ : ﴿له دددددهه َوَ وْ ، ة[دَ ائم له

 .[3ق:َل ]الطَّ ﴾ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ  ﴿ :َتَعاَل 

دددددوعم َ وْ   َوالهاه
ْهَبدددددةم  َوالرَّ

ْغَبدددددةم يدددددله الرَّ
دددددهه َتَعددددداَل َوَدلم  ې ې ى ى ائ : ﴿له

 .نْبمَياء[]األَ ﴾  ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

هه َتَعاَل: ﴿  َ ْوله
يله الَْاَيةم

 .[150َبَقَرة:]ال﴾ ھ ے ے  َوَدلم

َناَبةم َ وْ  هه َوَدلميله الم َمر:]﴾ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   َتَعاَل: ﴿له  ة.اآليَ [ 54الزُّ

هه َتَعداَل َوَدلميله اّلْستمَعاَنةم َ وْ  َد]الفَ ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ : ﴿له : ، َوفم احلَدة[اتم يثم إَذا »دم

 ٱ
م
ْن بالل   .«ْسَتَعنَْت َفاْسَتعم

: اَل دددددددددددهه َتعَ دددددددددددله َ وْ ، وَ ق[َلدددالفَ ]﴾  ٹ ٹٿ ٿ ٹ  : ﴿هه َتَعددداَل ددددددددددله اَذةم َ وْ دددددددددددددَوَدلميدددله اّلْستمعَ 

 .اس[]النَّ ﴾  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿

هه َتَعال: ﴿   َ وله
 .[9 :]األنفا ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ َوَدلميله اّلْستمَ اَثةم
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ْبحم َ وْ  ددددددهه َتَعدددددداَل َوَدلميددددددله الددددددذَّ ٴۇ  ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ : ﴿ له

هه [163-162ام:عَ نْ ]األَ ﴾ ۋ ۋۅ   َ وله
نَّةم َن السُّ

 َلَعَن ا» :♀ ، َومم
م
  .«لله َمْن َذَبَح لمَ يم الل

هه َتَعاَل َوَدلميله النَّْذرم َ وْ   .ان[َس نْ ]الم  ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ :له

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

ا مم وَ نْ أَ  ده ورم يه  الهَصن فه ؒ عَ َشَ  عع   ة  ر  ش      عَ بَ رْ أَ  رَ كَ ذَ ، فَ ةم ادَ بَ العم  نَ ا
تَ ادَ بَ عم به َقدةع يه َد رَّ  َل ا إم بم

م
،  الل

 َنَ رَ  َ وَ 
َ  نَ َتَ  ْ ٱ فم ن  َص اله  مم َل كَ  فم  ة  ورَ كه ذْ مَ  ة  ادَ بَ عم  لُّ كه ا، فَ هَ يْ لَ عَ   ُّ ده يَ  َم ا بم

َدوْ  كَ ََل َعد  ُّ ده ا َيدا مَ بم  ةع ادَ َبدا عم نم

 جه الوه  نَ مم  ه  ْج وَ بم 
َ  ؛وهم  دَ  مْ قه يَ  ا َلْ ذَ إم  هه نَّ ألم

 ْ  دالاَّ  نم وْ  كَ ََل عَ  يٌل لم
م
تَ َّل  هه نَّ إم فَ  ةع ادَ بَ عم  ء  .هم بم   الله  ده بَّ عَ  يه

 دَ  ر  ش      ةَ تَّ سم  ةم لَّ دم األَ  وعه مه َمْ وَ 
 آيَ  ةر  ش      عَ بَ رْ أَ  ؛يلع لم

ْن ٱا إذَ »: يثه دم َح ؛ انم يثَ دم َح ، وَ ة  ْسَتَعنَْت َفاْسدَتعم

 
م
ددوَ . «بددالل   وَ هه

ْ  دَ نْددعم ددالت  دد ي  ذم مم
ددعَ  نم ْبددٱ يثم دم َحدد نْ مم َلَعددَن »: ثه يدم َحدد، وَ ن  َسددَح  اد  نَ ْسددإم بم ¶  اس  بَّ

 الله َمْن َذَبَح لمَ ْيم 
م
 ْس مه  اهه وَ رَ  .« الل

  عَ  يثم دم َح  نْ مم  مٌ لم
 .◙ ّلم

ََّّ    عَ َبددرْ األَ  اتم ادَ َبددالعم  الهَصددن فه  أَ دَ َتددبْ ٱوَ   عَ الدُّ د)بمدد ة  ر  ش 
م
دد يَث دم حلَددا َل َعددَج ، وَ (اء ْ كَ  هه رَ َكددي ذَ ذم الَّ  ةم َجَددالتَّ

ددوْ قَ ، فَ هه َلدد يثم ): هه له َبدداَدةم »: َوفم احلَدددم ددخُّ العم َعاءه مه ه  ؛(«الدددُّ   وعٌ شه
ْ  فم دد ة  يدددَ دم َج  ة  َلددجه  َس يْ َلددوَ  ،مم َل الَكدد نَ مم

دد ةم لَ أَ ْسددمَ لْ لم  رَ يلع آَخددلمدددَ    يره دم ْقددالتَّ ، فَ ةم قَ ابم السَّ
ددا َعدديَ  م  عَ دُّ الدد له دددددددديلم دَ وَ ) :ةم َيدداآلتم  هم رم ائم َظدد نَ ََل اسع

م
ددوْ  َ  اء : اَل ددددددعَ تَ  هه له

  (.ةاآليَ [ 60ر:افم ]غَ ﴾ ڀ ٺ ٺ  ﴿

د هه ْجدوَ وَ   عَ  الدددُّ َل إم  ةم ارَ َشد الم فم  فم ن  َصدداله  و م ده عه
م
ددادَّ َج  نْ َعد اء

دد هم ائرم َظد نَ فم  هم تم  ةم ورَ كه ذْ اَلدد اتم ادَ َبدالعم  نَ مم

دددد هه َعددددمَ  ددددقَ مَ  ةه اَيددددعَ رم  :وه هه
  للدددددُّ َم لمدددد، فَ هم امم

م
دددد عاء َ َعدددد = ةم ادَ َبدددد العم فم  ة  يَلددددلم َج  ة  َلددددزم نْ مَ ، وَ يم  ظمددددعَ  ام  َقددددمَ  نْ مم  هه نْددددعَ  ْبَّ

ْ  اهه وَ رَ  - ٌف عْ َضدددد يددددهم فم  - يث  دم َحددددبم الهَصددددن فه  ددددالت   َتددددقْ مه  ؛يُّ ذم مم
ا بم دم دددد هم ْيم َ دددديع ددددئم األَ  نَ مم  مَّ

 يَّ ارم َخددددالبه  نَّ إم َفدددد ،ةم

 صه قْ  مَ ََل عَ  مَ َج رْ م تَ بَّ ره ا، فَ ذَ َه   له عَ فْ يَ    ؒ
 َض  ي  وم بَ نَ  يث  دم حَ بم  هم ودم

 .يف  عم
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دد مه َل الَكددوَ   الَّ
دد ؛هه نهددي  بَ يه الهَصددن فه  يددهم فم  عَ ي َشَ ذم   وَ هه

ْ  انم َيدد بَ فم دد ة  َلددجه ددأْ رَ  ،اتم ادَ َبددعم ال نَ مم ، (اءه عَ الدددُّ )ا هَ سه

 عَ الددددددُّ  يدددددله لم دَ وَ ): َق بَ ا َسددددد َمدددددََل َعددددد هه دَ نْدددددعم  مم َل الَكددددد يره دم ْقدددددتَ فَ 
م
دددددوْ  َ  اء  ڀ ٺ ٺ ﴿ :اَل َعدددددتَ  هه له

 (.ر[افم ]غَ  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ

  اءه عَ وده 
م
اَشْ  الل  يَ نَ عْ مَ  هه لَ  عع

 : انم

َ ده َحددأَ  دد؛ وَ ام  : َعدداهه ددٱ :وَ هه َطددابم الاَّ نه ْرعم دْمتمَثددا ه خم ددوب  َواله  بماحلهددالهْقددَتم دم رَ ْفددأَ  يددعَ َجم  له مَ ْادديَ ، فَ عم ضه  ا

َ  ؛ةم ادَ َبددالعم  ددوَ  َلددقه يهطْ  (ءَ اعَ الدددُّ ) نَّ ألم ده رَ يه  بمدد ا
َسدد، وَ اَهددلُّ كه  ةه ادَ َبددالعم  هم   اءَ َعددده )ا: ذَ َه ددى مَّ يه

دد، فَ (ةم ادَ َبددالعم  ةه َل الصَّ

َ  ؛اءٌ َعدده لع ثَ َمد جُّ احلَد، وَ اءٌ َعدده لع ثَ َمد اةه َكد، والزَّ اءٌ عَ لع ده ثَ مَ 
َدألم َّدنَّ

درْ ا يَ ا مم  ) مم ْسدٱ َل إم  عه جم
 هه له مَ ْاديَ فَ  (،ةم ادَ َبدالعم

 ى.نَ عْ ا الَ ذَ  َه  ََل عَ  اءه عَ الدُّ 

دد؛ وَ اص  : َخددره اآلَخددوَ  دد دم ْبددالعَ  به َلددطَ  :وَ هه ددرَ  نْ مم  ب 
ددحه  هم ددفَ نْ ا يَ َمدد وَ  صه ددا يَ َمدد عَ ْفدددَ  وْ ، أَ هه اَمددوَ دَ وَ  هه عه  هه رُّ دضه

 .(ةم لَ أَ ْس الَ  اءَ عَ ده ): ىويهسمَّ ، هه عَ فْ رَ وَ 

 .ل يَ ذَ أَ  ينَ رم اغم : َص ةم  اآليَ فم  ﴾ڤ   ﴿ ىنَ عْ مَ وَ 

ددد ةه َيدددانم الثَّ  ةه ادَ َبددوالعم  دددوْ  َ  يله لم الددددَّ وَ  ،فه وْ الَددد :َ  هم ٹ ٹ  ٿ   ٿ ٿ ٿ ﴿): اَل َعدددتَ  هه له

ْمَران[﴾  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ  (.]آ م عم

  فه وْ َخ وَ 
م
اَشْ  الل   :وَ هه  عع

ره رَ فم  َل إم  بم لْ القَ  ا
م
عْ   الل ا وَ ذه ا.زَ فَ رع  عع

ددددد ةه َثدددددالم الثَّ  ةه ادَ َبدددددوالعم  حج مج  يت جث مث ىث يث ﴿): اَل ددددددددددددعَ تَ  هه دددددددله وْ  َ  يله لم الددددددَّ ، وَ اءه َجدددددالرَّ  :َ  هم

 (.ةاآليَ [ 110ف:هْ ]الكَ  ﴾جح 

  اءه َج رَ وَ 
م
اَشْ  الل  بْ العَ  له مَ أَ  :وَ هه  عع

 ب  رَ بم  دم
 وصه قْ الَ  و م صه  حه فم  هم

ْس وَ  دم هْ اله   م ذْ بَ  عَ مَ  ،دم  .لم كُّ وَ التَّ  نم حه

بم الرَّ  ةه ادَ دددددددددددددددددبَ والعم  ددددددد ةه َعدددددددا دددددددوَ التَّ  :َ  هم ی ی ی جئ حئ  ﴿) :اَل َعدددددددتَ  هه ددددددددددله وْ  َ  يله لم الددددددددَّ وَ ، له كُّ

 (.[3ق:َل لطَّ ]ا ﴾ھ ھھ ہ ہ ہ ھ  : ﴿اَل عَ تَ  هه له وْ  َ وَ  ،ة[دَ ائم ]الَ ﴾  مئ ىئ
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 ََل عَ  له كُّ وَ التَّ وَ 
م
اَشْ   الل   :وَ هه  عع

 بْ العَ  اره هَ ظْ إم
  هه زَ جْ عَ  دم

م
 يْ لَ عَ  هه ده َم تم عْ ٱ، وَ لل

 .هم

 .يهم افم : كَ - ةم يَ انم الثَّ  ةم اآليَ  فم  -﴾ ھھ  ﴿ معنىوَ 

َلَلٌة] ْْْ ددوَ التَّ  ةم يَقددقم  َح فم  يددَل  م  وْ َلدد[: مس دد ،؟(ابم بَ ْسدداألَ   ه ذْ َبدد) نَ يْدد: أَ لم كُّ َ
م
ددنَ  َلْ ا اذَ ل  ) :ْل قه

 ْبددالعَ  اره َهددظْ إم
 دم

  هه زَ جْ عَ 
م
 يْ لَ عَ  هه ده َم تم عْ ٱ، وَ لل

 ؟ (ابم بَ ْس األَ   م ذْ بَ ، َمَع هم

َ [: اجَلَْْواُ ]   طٌ َشْ  ابم بَ ْسداألَ  َ  ذْ َبدد نَّ ألم
ددوَ لتَّ لم د طه َشْ ، وَ لم كُّ  ْ  دالاَّ

م
 ةم َلددزم نْ مَ بم  ،هم تمدديقَ قم َح  نْ َعد ٌج ارم َخدد ء

ددقم عْ ا تَ َمدد دد ونَ له ه  نْ مم دد وطم شه ددقم عْ تَ  مْ كه نَّ إم ا، َفددَهددتم يقَ قم َح وَ  ةم َل الصَّ دد نَّ أَ  نَ وله ٌ  وَ ْ ددأَ  :ةَ َل الصَّ  ةٌ وءَ ده ْبددمَ  اٌ  َعددفْ أَ وَ  ا

ْ وَ  يم بم كْ التَّ بم  ه َلَ  ةه َل الصَّ ، وَ يمم لم ْس التَّ بم  ةٌ مَ تَ تَ مه دل َ  ،وطٌ ا شه
 نَّ  كم

د وط  ر  لش  ا َك ْلدتم  ةم اَلدزَ إم وَ  ،ثم دَ احلَد عم ْفدرَ  نْ مم

ددفَ  ،ةم يَقدقم احلَ  َك ْلد تم فم  له خه دْ  َتددا َّل َهدْيم غَ وَ  ةم اَسدجَ النَّ  دا، وَ َهددنْ عَ  ةٌ َجدارم َخ  َ  هم ددذَ َه د نْ مم دعَ تَ  سم نْ ا الم ددٱ قه لُّ َ  اذم ت 

َ ذْ بَ وَ  ابم بَ ْس األَ 
َ إم ، فَ لم كُّ وَ التَّ ا بم لم   ْت َس يْ لَ وَ  هه لَ  طٌ ا َشْ نَّ

ْ  نْ مم  .هم تم يقَ قم َح  ةم لَ جه

 .ةه بَ غْ الرَّ  :َ  هم  ةه َس امم الَ  ةه ادَ بَ والعم 

 .ةه بَ هْ الرَّ : َ  هم  ةه َس ادم السَّ  ةه ادَ بَ والعم 

 .وعه اه اله  :َ  هم  ةه عَ ابم السَّ  ةه ادَ بَ والعم 

ددددددددوْ  َ  يله لم الدددددددددَّ وَ   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ ﴿): اَل َعددددددددتَ  هه له

 (.اء[يَ بم نْ ]األَ  ﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

  نَّ هه نَ يْ بَ الهَصن فه  نَ رَ  َ وَ 
َ ْش ّلم كم تم   نَّ هم ا

 .يلم لم  الدَّ فم

اَشْ   اللَل إم  ةه بَ غْ والرَّ    عع
  اةم َض رْ مَ  ةه ادَ رَ إم  :َ  هم

م
 صه قْ  الَ َل إم  و م صه وه  الفم  الل

.َج رَ وَ  هه ةع لَ بَّ َُمَ  ودم  اءع

  نَ مم  ةه بَ هْ الرَّ وَ 
م
اَشْ  الل   عع

ره رَ فم  :َ  هم  َل إم  بم لْ القَ  ا
م
ا عْ ذه   الل ازَ فَ وَ رع  رْ ا يه مَ  لم مَ عَ  عَ مَ  ،عع

 .يهم ضم

  وعه اه اله وَ 
م
اَشْ  لل   :وَ هه  عع

ره رَ فم  َل إم  بم لْ القَ  ا
م
ا وَ عْ ذه   الل ازَ فَ رع  .هه لَ  عم وضه اله  عَ مَ  عع

دددددددددد ةه نَددددددددددامم الثَّ  ةه ادَ َبددددددددددوالعم  ددددددددددوْ  َ  يله لم الدددددددددددَّ وَ ، ةه يَ ْاددددددددددالَ  :َ  هم  ﴾ھ ے ے  ﴿): اَل َعددددددددددتَ  هه له

 (.[150ة:رَ قَ ]البَ 
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  ةه يَ ْا َخ وَ 
م
ا: َشْ  الل ره رَ فم عع  َل إم  بم لْ القَ  ا

م
ا وَ عْ ذه   الل   عَ مَ ا عع زَ فَ رع

 .هم رم مْ أَ بم وَ  هم بم  مم لْ العم

ددددالتَّ  ةه ادَ َبددددوالعم  دددد ةه عَ اسم ددددوْ  َ  يله لم الدددددَّ وَ ، ةه اَبددددنَ الم  :َ  هم  ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿): اَل َعددددتَ  هه له

َمر:  (.[54]الزُّ

 َل إم  ةه ابَ نَ الم وَ 
م
اَشْ   الل   عع

 َل إم  بم لْ القَ  وعه جه ره  :َ  هم
م
.َج رَ وَ فعا وْ َخ ةع وَ بَّ َُمَ   الل  اءع

َ الَعدددددددد ةه ادَ ددددددددددددددبَ والعم 
دددددددد ةه اشم ٿ ٿ ٿ  ﴿): اَل ددددددددددددددددددعَ تَ  هه ددددددددددددددددددله وْ  َ  له دددددددددددددددددديلم الدَّ وَ ، ةه دددددددددددددددددددانَ عَ تم اّلْس  :َ  هم

: ة[اتم ]الفَ ﴾  ٿ ٹ يثم  احلَدم
 ٱإَذا »، َوفم

م
ْن بالل   (.«ْسَتَعنَْت َفاْسَتعم

  ةه انَ عَ تم اّلْس وَ 
م
ا هم َشْ  بالل   نَ مم  نم وْ العَ  به لَ : طَ َ  عع

م
 صه قْ  الَ َل إم   م وصه وه ل افم  الل

 .ودم

 .ةه دَ اعَ َس اله  :وَ هه  نه وْ العَ وَ 

ىىىىعَ  ةَ ددددددديَ ادم احلَ  ةه ادَ ددددددددددددددبَ والعم  دددد ةَ رَ ش  ٿ ٹ  ٿ ﴿): اَل ددددددددددددددعَ تَ  هه ددددددددددددددله وْ  َ  يله لم الدددددَّ وَ ، ةه اذَ عَ تم اّلْسدددد :َ  هم

 (.اس[]النَّ ﴾  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  : ﴿هه َتَعاَل ددددددددله َ وْ ، وَ ق[لَ ]الفَ ﴾  ٹ ٹ

  ةه اذَ عَ تم واّلْس 
م
اَشْ  بالل   عع

  نَ مم  ذم وْ العَ  به لَ طَ  :َ  هم
م
ودم وه  دَ نْ عم  الل فم خَ اله  ره  .و 

 .اءه جَ تم اّللْ  :وَ هه  ذه وْ العَ وَ 

 .حه بْ : الصُّ - وَل األه  ةم  اآليَ فم  - ﴾ٹ  ﴿ى نَ عْ مَ وَ 

ىىىىىعَ  ةَ َيددددانم الثَّ  ةه ادَ َبددددوالعم  دددد ةَ رَ ش  ددددوْ  َ  يله لم الددددددَّ وَ ، ةه اثَ  َ تم اّلْسدددد :َ  هم ٱ ٻ ٻ  ﴿): اَل َعدددددتَ  هه له

 (.[9ا :فَ نْ ]األَ ﴾ ٻ ٻ 

  ةه اثَ  َ تم اّلْس وَ 
م
اَشْ  بالل   عع

  نَ مم  ثم وْ ال َ  به لَ طَ  :َ  هم
م
ووه  دَ نْ عم  الل  ره

َ  دم  .رم الضَّ

  ةه دَ اعَ َس اله  :وَ هه  ثه وْ ال َ وَ  
 .ةم دَّ  الا  فم
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ىىعَ  ةَ َثددالم الثَّ  ةه ادَ َبددوالعم  دد ةَ رَ ش  ددوْ  َ  يله لم الدددَّ وَ ، حه بْ الددذَّ  :َ  هم ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿): اَل َعددتَ  هه له

دددهه [امَعدددنْ ]األَ ﴾  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  َ وله
دددنَّةم دددَن السُّ

َن الله َمدددْن َذَبدددَح َلَعددد» :♀، َومم

 
م
 (.«لمَ يم الل

  حه بْ الددذَّ وَ 
م
ددَشْ  لل ددا هه ددلْ احله  عه ْطدد َ  :وَ عع  رم اَلددوَ  ومم قه

م
دد يء ددا إم رُّ قَ تَ  ؛امم َعددنْ األَ  ةم يَمددَبم  نْ مم  َل بع

م
ددََل َعدد ، الل  ة  فَ  صم

 .ة  ومَ له عْ مَ 

ددفْ تَ وَ   فْ َس )بدددم هه يه سم
دد (مم الدددَّ  كم ددفْ تَ  نْ مم ددزم َل بم  ظم ْفدداللَّ  يم سم ََّّر  ف  ي   ظه ْفددلَّ الوَ ، هم مم ددَم بمدد س  ضم  ؛مم زم اللَّ  بمددَّل  هه َلدد عَ  وه

 َ دديَ  دْ َ دد مم الدددَّ  َك فْ َسدد نَّ ألم دد ونه كه   َب َضَ  وْ َلدد مْ كه دَ َحددأَ  نَّ إم ، َفددحم بْ الددذَّ  ةم َهددجم  ْيم َغدد نْ مم
ددبم  دَّ َعددمه  ي  ك  سم

 حم بْ لددذَّ لم  ة 

ددبْ ا ذَ ذَ َه دد به رَ لَعدد  ام  َسدد ته َّل ، وَ يٌ ثمددكَ  مٌ ا دَ َهددنْ مم  َج رَ َلَدد امم َعددنْ األَ  ةم يَمددَبم  َب انمددَج  َعددَّل ، وَ احع  فم  َذ  لمددَك َكدد دُّ  يه

  (حم بْ الذَّ ) مه اْس ، فَ عم رْ دالاَّ 
 رم الَ وَ  ومم قه لْ حه لْ لم  حم بْ الذَّ  ةم آلَ  ةم اَشَ بَ مه بم  صُّ تَ َيْ  بم رَ م العَ َل  كَ فم

م
 .يء

دد   هه يدددده يم قْ تَ  اءَ َجددد مَّ ثه
َََّّّ فم  يَمدددهم بَ بم  ع  ر  الش 

 بمددد َب رَّ َقدددتَ له ا وَح به ذْ اَلددد نَّ إم ، َفدددامم َعدددنْ األَ  ةم
َََّّّ فم  هم   ع  ر  الش 

دددوَ  مَ فم  عم اضم

بم رَ َ دد دد حم ائم بَ الددذَّ  يم ا دد امم َعددنْ األَ  ةه يَمددَبم  وَ هه
َدد، وَ مم نَ الَ ددوَ  رم َقددالبَ وَ  لم بمددالم  نَ مم ددتَ ْخ ٱا بم  صَّ

ََّّا حه ائم بَ الددذَّ  تم  ؛َ  ر ي  لش 

 وَ  ،يم دْ الَ كَ 
 يَّ حم ْض األه

تَ ا َّل اهَ دَ ا َعدمَ ، وَ ةم يقَ قم العَ وَ  ،ةم  بْ ذَ بمد به رَّ َقد يه
درم ا وَ َهدمم حْ لَ بم  ْل ا؛ َبدهَ حم  وْ أَ  ةع  َ دَ َصدا هَ يام

 .ةع يَّ دم هَ 

َ ْيَ غَ  وْ أَ  ةع اَج َج دَ  وْ أَ  ةع طَّ بَ  ده بْ العَ  َح بَ ا ذَ ذَ إم فَ   مه  نْ كه يَ  ا َلْ هه
ا عم و م   حم بْ الدذَّ  ةَ دَ اَبدعع

م
 ةم ادَ َبدعم  اصم َصدتم ْخ ّلم  ؛لل

  حم بْ الددذَّ 
م
ددذَ َه دد، وَ امم َعددنْ األَ  ةم يَمددهم بَ بم  لل

دد نْ ا مم ددا يَ َمدد سم نْ جم دد ونه كه ددالرُّ  ْعددلم فم  نْ مم ا َعددرم َفددنْ مه  وعم كه دد نم دع  وم ، أَ ةم َل الصَّ

ا عَ رم فَ نْ مه   م عْ السَّ   .افم وَ الطَّ  نم دع

 كه ره بم  َل فَّ نَ تَ فَ  امَ  َ  وْ لَ  ءَ رْ الَ  نَّ إم فَ 
 َلْ َل َص  نَ وده  هم وعم

 َه   نْ كه تَ  ة 
 ادَ بَ عم  هم ذم

م
د ْيَ ى َبدعَ َسد وْ ا َلدذَ كَ ، وَ ةع لل ا فَ الصَّ

 ْمدعه  ْيم  َغدفم  ةم وَ رْ اَلدوَ 
دإم ، فَ ج   َحددَّل وَ  رة  د يَ َّل  هه نَّ   ةع ادَ َبددعم  ونه كه

م
به َقدتَ  يه َل ، َفدلل َد رَّ ددا، وَ بم  هه نَّددأَ  سم ا الدنْ ذَ َه د نْ مم

تَ َّل  به قَ  يه  َل إم  َب رَّ َقدتَ يَ  نْ أَ  ادَ رَ َمدْن أَ ، فَ امم َعدنْ األَ  ةم يَمدَبم  ْيم َ دبم  حم بْ  الذَّ فم  رَّ
م
 د  الل

 يه فَ  ةم ادَ َبدعم ال هم ذم بم
 ََل ا َعدَهدعَ و م

  رْ الَ  هم ْج الوَ 
  دَ نْ عم  ضم

م
  هه انَ بَ رْ  ه  ارَ تَ ْخ ٱ الل

 .امم عَ نْ ألَ ا ةم يمَ َبم  نْ مم
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  ْيم َ دلم  َح َبدَوَمدْن ذَ 
م
تَ  عا َّل يْ َشد الل به َقد يه  َل إم  رَّ

م
دبْ ذَ بم   الل م  َر؛َفدكَ  دْ َقدفَ  هم حم   َب رُّ َقدالتَّ  هم تمدادَ رَ لم

  ْيم َ دلم
م
 وْ َلد، فَ الل

رَ  ا ذَ َح أَ  نَّ أَ   هد  دا إم رُّ قَ تَ  م  نَ َصد وْ أَ  ْْب  َقدلم  ةع اَج َج دَ  وْ أَ  ةع طَّ بَ  َح بَ دع  ْيدلَ بع
دفَ  هم  َه د ْت اَندكَ  نْ إم وَ  - رٌ ْفدا كه ذَ ه َ

قْ َّل  هم ذم  له َبد ته

  ةع ادَ بَ عم 
م
  هه ادَ رَ أَ  دم  ل   ؛- لل

  مم ظَّ عَ اله  َذ  لمَك  َل إم  بم رُّ قَ التَّ  نَ مم
 َه   هه تَ يحَ بم ذَ  َل عَ َج ، وَ حم بْ الذَّ بم  هه دَ نْ عم

 .هم ذم

ْ ا فم مَّ أَ   َل إم  َب رَّ قَ تَ يَ  نْ أَ  ادَ رَ ا أَ ذَ إم فَ  عم  الّشَّ
م
 يْ لَ إم  َب رَّ قَ تَ  ح  بْ ذَ بم   الل

 .مم اعَ نْ األَ  ةم يمَ هم بَ بم  هم

ا بم َشْ  ةع يَّنَ بَ : مه ْي أَ  ؛(ة  ومَ له عْ مَ  ة  فَ  صم ََل عَ )ا: نَ له وْ  َ وَ  ه عع  هَ قَ الفه  دَ نْ عم  ةم ورَ كه ذْ الَ  طم والّشُّ
م
 .اء

بم الرَّ  ةه ادَ َبددوالعم  ىىىعَ  ةَ َعدددا ددد ةَ رَ ش  دددوْ  َ  يله لم الددددَّ وَ ، ره ذْ النَّدد :َ  هم  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿): اَل َعدددتَ  هه له

  (.ان[َس نْ ]الم ﴾  ٺ ٺ

  ره ذْ النَّ وَ 
م
ا يَ َشْ  لل  :ْيم يَ نَ عْ  مَ ََل عَ  عه قَ عع

َ ده َح أَ   مه زَ لْ إم  :وَ هه ؛ وَ ام  : عَ اهه  بْ العَ  ا
 مْ ٱ هه َس فْ نَ  دم

مَ زَ تم : اّللْ ْي أَ  ؛ع  ر  لش  ا ابم طَ خم  اَ  ثَ تم  .مم َل ْس الم  ينم دم بم  ا

مه زَ لْ إم  :وَ هه ؛ وَ اص  : َخ ره اآلَخ وَ   بْ العَ  ا
  هه َس فْ نَ  دم

م
 لَّ عَ مه  ْيَ غَ  نعايَّ عَ لع مه فْ نَ  لل

 .ق 

   ُّ عم رْ ددالاَّ  دُّ ا احلَ ذَ َه  وَ 
  هه نه وْ كَ  هه عَ مَ  قه قَّ حَ تَ يَ  اص  الَ  اهه نَ عْ  مَ فم  رم ذْ لنَّ لم

 يه القه  َق فْ وَ  ةع ادَ بَ عم
  .ةم ورَ كه ذْ الَ  ودم

َ  ؛ضه رْ الفَ  :هم بم  َج رَ َخ  (؛لع فْ نَ ): انَ له وْ قَ فَ    مٌ زم َّل  هه نَّ ألم
.الَ َص أَ  دم بْ عَ لْ لم  ةع

َ  ؛مه هَ بْ الهدد :هم بمدد َج رَ َخدد (؛نعددايَّ عَ مه ): انَددله وْ  َ وَ 
ددحَ تَ  يَ َّل  مَ اْبَددالم  نَّ ألم   مه زَ ْلددتَ  ْل َبدد ،ره ذْ النَّدد هم يددفم  قه قَّ

ددالكَ  يددهم فم ، ةه ارَ فَّ

 ؤٌ ره مْ ٱ اَ   َ  وْ لَ فَ 
م
  عْ قَ تَ  َلْ  ؛- ي نْهه عَ يه  َلْ وَ  - رٌ ذْ نَ  َّلَّ عَ  : لل

 .رم ذْ النَّ  ةه ارَ فَّ كَ  هم يْ لَ عَ ، وَ ةٌ بَ رْ  ه  هم بم

 عَ مه  ْيَ غَ )ا: نَ له وْ  َ وَ 
دال هم ْجدوَ  ََل َعد انَ ا َكدَمد هم بم  َج رَ َخ  (؛لَّق   َلدابَ قَ اله وَ  ضم وَ عم

َّد ةم
  ده ْبدالعَ  هه ره ذه نْدا يَ مم

 َلدابَ قَ  مه فم
ا َمد ةم

د هه يدده رم يه 
  نَ مم

م
ديَ  نْ أَ َكدد ؛الل  وَ  قه

م
  َّلَّ َعدد : لل

دأَ  نْ أَ  ضم ديددرم ى مَ فَ َشد نْ إم َ  ؛ةع َبدرْ  ه  دُّ َعدد يه ا َّل ذَ َه دفَ  ،ام  يَّددأَ  ةَ َثدَل ثَ  ومَ صه
 هه نَّددألم

 لَ ابَ قَ اله وَ  ضم وَ العم  هم ْج وَ  ََل عَ  عَ  َ وَ 
 .ةم

  وَ هه  ْل ، هَ رم ذْ النَّ  دم قْ  عَ فم  ابم طَ الم  له ْص ا فَ ذَ َه  وَ 
 ؟َّل  مْ أَ  ةٌ وبَ له طْ مَ  ةٌ ادَ بَ عم

دددحَ تَ يَ فَ  دددوْ كَ  قه قَّ   هه نه
دددا َعدددا م وَ  انَ َكدددا ذَ إم  ةع ادَ َبدددعم ددد تم ْعددد النَّ ََل عع ددد ؛اهه َندددرْ كَ ذَ  يذم الَّ

 ْيَ نعدددا َغددديَّ عَ مه لع ْفدددنَ  هم انمددديَ رَ َج  نْ مم

 عَ مه 
 .لَّق 
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 َه   يهم فم  ْت عَ مَ تَ ْج ٱا ذَ إم فَ 
به قَ تَ يه  ةع ادَ بَ عم  ارَ َص  ةه ثَ َل الثَّ  افه َص وْ األَ  هم ذم َ  رَّ

 َل ا إم بم
م
 .▐  الل
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

 ي:ْصُل الثَّْاِناأَل

 ِدلَّْةِ ْسالِم ِباأَلَمْعِرَفُْة ِديِن اإِل

 

دددَو: اّلْستمْسدددَل   بمالتَّدوْ َوهه
م
، وَ مه لل يدددددم دددددَياده َلدددهه حم

ابم  اّلْندقم ، وَ الطَّ ءَ الدددددَْبَ َعددددةم دددنَ ا دددوصه مم كم دالدددد ةه َوالهله ْ ّش 

 .َوَأْهلمدهم 

َو َثَل  تمَب: الم َوهه . الم وَ  ،نه يَم الم وَ  ،مه ْسَل ثه َمرا  ْحَسانه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

ددد الهَصدددن فه ؒ غَ ا فدددرَ َلَّددد  اَيدددبَ بم  هه َعدددبَ تْ أَ   م وَّ األَ  لم ْصددداألَ  انم َيدددبَ  نْ مم
دددا لم ْصددداألَ  نم دددانم لثَّ ددداأله  نَ  مم  و م صه

  .(ِدلَِّْةْسالِم ِباأَلَمْعِرَفُْة ِديِن اإِل) :وَ هه وَ  ،ةم ثَ َل الثَّ 

دددم األَ ا بم َهدديقه لم عْ تَ وَ  ددَّل  ةم لَّ َ ددعه  فه الم  يه دددم األَ  بم َلددطَ  ومَ مه دد، فَ ثم َل الددثَّ  فم ارم َعدد الَ فم  ةم لَّ دد وَ هه
 مم احلهْكدد ذمْكددرم  نْ مم

دم رَ فْ أَ  ضم عْ بَ  عَ مَ  ام  العَ  َ  هم ا  ةه ادَ عَ إم  َب اَس نَ  َل ئم اَس ا مَ هَ رَ ثَ كْ أَ  مم َل ْس الم  ةه فَ رم عْ مَ  ْت انَ كَ ا َلَّ  هه نَّ إم ، فَ اهه َض تَ  ْ ٱ ر  مْ ألم

 ا.هَ عَ مَ  ةم لَّ دم األَ  ذمْكرم 

ينه وَ  عم َعََل َمْعنََيْيم  الد  ْ  الّشَّ
ْطَلقه فم  : يه

َ َح أَ  هه ؛ وَ عَ  ا:ده  َما أَ : وَ هه ام 
م
َبادَ لمَتْحقم  نَْزَلهه الله َعََل األَنْبمَياء .يقم عم  تمهم

:اآلَخ وَ  ؛ وَ َخ  ره يده : وَ هه اص   .التَّْوحم

ْ  مه َل ْس والم    َ َل طْ إم  هه لَ   ُّ عم الّشَّ
 : انم

ا: َ هه دوَ  َأَحدده ؛ َوهه  اّلْستمْسددَل : َعددام 
م
، وَ  مه لل يدددم ددابمالتَّدْوحم ، وَ بم  دَياده َلدهه ّلْندقم اَعدددةم ءَ دَْبَ الدالطَّ ددوصه ةه ا َوالهله

كم وَ  ْ َن الّش 
  .ْهلمدهم أَ مم
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  هه ته يقَ قم َح وَ 
 اّلْستمْسَل  :َ  هم

م
يددم  مه لل   هه دَ عْ بَ  انم تَ يَ تم اآل انم تَ لَ مْ اله فَ  ؛بمالتَّدْوحم

دَيادم ) نَ مم ،  َلهه  اّلْندقم اَعددةم بمالطَّ

ءَ الدددَْبَ وَ  ددوصم  ةم ا دد َوالهله ددَن الا  دد ؛(ْهلمدددهم أَ ْركم وَ دمم َ ددهه
ْ  نْ ا مم   مم ْستمْسددَل اّل ةم َلددجه

م
 مَ لَ ْسددتَ ْس ٱ اذَ إم  دَ ْبددالعَ  نَّ إم ، َفددلل

 
م
  َح صه   كمنْ ل َ ، هم لم هْ أَ وَ  كم رْ دالا   نَ مم  َئ رم بَ ، وَ ةم اعَ الطَّ بم  هه لَ  ادَ قَ نْ ٱ لل

م م نَ تم عْ ٱ َم بم  . َم اءع بم

 يَ نَ عْ مَ  هه لَ وَ ، اص  : َخ ره اآلَخ وَ 
ايْ أَ  انم  :ضع

دذم :  ه وَّ األَ  ينه الَّ دَث بمدي الد  عم ددٌ هم به مَّ َ  َحد هه نْدمم ، وَ ♀ ُمه
نمد»: ¶ رَ َمدعه  نم ْبدٱ يثه دم  َ  به

ده رَ اله ، فَ «...س   َخْ ََل عَ  مه َل ْس الم   بم  ا
ينه الَّذي َجاَء : هم مَّ بم الد  َ  ُمه

 .♀ دٌ هم

ددددديقَ قم َح وَ  دددددا: َشْ  هه ته دددددوَ  نم اطم الَبددددد مه َل ْسدددددتم ْس ٱعع   رم اهم الظَّ
م
دددددعَ تَ  ؛لل ا َلدددددبُّ َََََّّّّّب   هه دع  زَّ نَددددداله  ع  ر  دلش 

َ ََل َعددددد  م ددددد ُمه  مَّ
 د 

 بَ ا َ رَ له ا وم أَ  ةم دَ اهَ َا اله  امم قَ  مَ ََل عَ ، ♀
 .ةم

دددانم وَ  َرةه الثَّ ددداهم َدددإم فَ  ؛: األَْعدددَم ه الظَّ َسدددنَّ اَل ْسدددإم )ى مَّ ا ته دددَو الَ ا ذَ َه ددد، وَ (مع ْسدددقْ هه َن الم دددرم دددوده إمَذا  ه َلمه صه

ْحَسانم  يَمنم َوالم  .بمالم

عمَث بمهم  مه َل ْس الم وَ  ي به
ذم دٌ الَّ مَّ َ  رَ مَ  ثه َل ثَ  هه لَ  ♀ ُمه

تم  : - فه ن  َص اله  رَ كَ  ذَ َم كَ  - َب ا

َس ، وَ ةم رَ اهم الظَّ   م َم عْ األَ  ةه بَ تَ رْ : مَ وَل األه   .مه َل ْس الم  :ىمَّ ته

َس وَ ، ةم نَ اطم البَ  اتم ادَ قَ تم اّلعْ  ةه بَ تَ رْ مَ : ةه يَ انم الثَّ وَ   .نه يَم الم  :ىمَّ ته

م قَ تْ إم  ةه بَ تَ رْ مَ : اهَ ثه الم ثَ وَ  َس وَ ، َم انم  .انه َس ْح الم  :ىمَّ ته

دد ددمه  م  َهددأَ  نْ ومم  مَّ هم
ددالوَ  ةه َفددرم عْ : مَ ةم اَندديَ الد   تم جم تمددرَ الَ  هم ذم  َه ددفم  َك ْيددلَ عَ  بم ا ، َك مم َل ْسددإم ، وَ َك نمدديَم  إم فم  ؛بم ا

  به اجم الوَ وَ  ،َك انم َس ْح إم وَ 
 ثَ َل  ثَ َل إم  عه جم رْ ا يَ هَ نْ مم

 : و   صه أه  ةم

َقاده : اّلعْ وَّ ه األَ  له ْص األَ فَ 
به فم الوَ وَ  ،تم

َوا  :يهم اجم هه مه ا لم فم َكْونه هم  نَ ْلَحق  فم قع  .ْفسم

َ وَ    .تم أْ تَ   َس تم الَّ  ةه تَّ الس   نم يَم الم  انه كَ رْ : أَ هه اعه جم

ْ فم  اءَ ا َج مَ  :ادم قَ تم اّلعْ  نَ مم  قُّ احلَ وَ   .عم  الّشَّ
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دددانم  له ْصددداألَ وَ  ،الثَّ ْعدددله دددبه فم الوَ وَ  : الفم
جم وَ  :يدددهم ا َفَقدددةه َحَرَكدددمه دددةم يَ ْبددددم اّلْختم  العَ تم اا يَّ ا َظددداهم وَ اطمنعدددا بَ ارم رع

عم أَ لم  ْ ا وَ لّشَّ ل  ْمرع  .حم

 بَ  وْ ا أَ رع اهم ظَ  دم بْ العَ  نَ مم  د  ْص  َ وَ  ة  ادَ رَ إم  نْ عَ  رَ دَ ا َص : مَ ةه يَّ ارم يَ تم اّلْخ  اته كَ رَ احلَ وَ  
 نعا.اطم

 .له فْ النَّ وَ  ضه رْ : الفَ ره مْ األَ وَ 

لُّ وَ   .يهم فم  ونه ذه أْ الَ   ه َل : احلَ احلم

ددبَ نْ يَ فَ  ددتَ  نْ   أَ  م دد دم ْبددالعَ  ا ه َعددفْ أَ  ونَ كه ددل  وَ  رم ْمددألَ ا ْيَ َبدد ةع رَ ائمدددَ  ةم نَدداطم البَ وَ  ةم رَ اهم الظَّ ددإم فَ  ؛احلم ددتَ  نْ ا أَ مَّ دد ونَ كه  نْ مم

 مه أْ الَ  سم نْ جم 
ا.َشْ  يهم فم  ونم ذه أَ الَ  ل  احلم  سم نْ جم  نْ مم  وْ ، أَ ل  فْ نَ  وْ أَ  ض  رْ فَ  نْ مم  هم بم  ورم  عع

 : انم عَ وْ نَ  دم بْ العَ  ْعله فم وَ 

ا َ هه هه مَ َأَحده ْعله
.َع رَ : فم هم  ب 

: َشَ  ددددهه َاعه ددددعه الم وجم
ئم َمددددا زم ؛ كَ ةه َلددددْسددددَلمم اللَّ ددددَل هه َكدددداوَ ةم الصَّ ددددَيامم وَ  اةم لزَّ ، وَ  وَ الص  َهدددداوَ تَ احلَددددج  بمعم ددددَن  ا مم

ه  بَ الوَ انم وَ ْركَ األَ وطم وَ الّشُّ .الهْبطمَل اتم وَ اجم  تم

هه مَ اآلَخره وَ  ْعله
.َع الَ : فم  ْلقم

:َأْحكَ  هه َاعه ةم وَ امه الهعَ وجم ْم َلةم مَ امَ الهعَ اَشَ .كَ َعهه   افَّةع

،الثَّالمثه  له ْص األَ وَ  كه ْ به فم الوَ وَ  : التَّ
وَ اجم  مه

َفَقةه يهم .ْرَض مَ  هم ابم نَ تم ْج ٱوَ  دم بْ العَ  ْركم تَ ا
م
 اَة الل

: وَ  ددهه َاعه ْلددمه جم
َمدددالهحَ عم تمدد الَْمددسم  اتم رَّ َفَقدددْت عَ ٱ  الَّ دددوَ ؛ اءه بمَيددنْ َهددا األَ َليْ تَّ

، مه ْثدددالم ، وَ شه احم وَ : الَفددَ  هم

ْ ، وَ  ه  ْ البَ وَ   ََل عَ   ه وْ القَ ، وَ كه الّش 
م
  َه  َل إم  عه جم رْ يَ ا مَ ، وَ م  لْ عم  ْيم  َ بم   الل

َ  له صم تَّ يَ وَ  هم ذم
 ا.بم

 َه دددفَ 
دددداأله  ذهم دددد ةه َثددددَل الثَّ  و ه صه ْ وَ  لم ْعددددالفم وَ  ادم َقددددتم اّلعْ  نَ مم ه َبددددته  كم الددددتَّ ددددا َمدددد ي 

دددد َك ْيددددلَ عَ  به ََيم ، مم َل ْسددددالم  نَ مم

  .انم َس ْح الم ، وَ نم يَم الم وَ 

دددددفْ تَ وَ  ددددد به ا ََيمدددددَمددددد يله صم
 َه ددددد نْ مم

ددددداأله  هم ذم ْ وَ  ،لم ْعدددددفم الوَ  ،دم اَقدددددتم اّلعْ  ؛ةم لَثدددددالثَّ  و م صه دددددمْ  يه َّل =   كم الدددددتَّ
 نه كم

  ؛هه طه بْ َض 
  مم ي  القَ  نه بْ ٱ هه رَ كَ ذَ  ،بم اجم الوَ  مم لْ العم  ابم بَ ْس  أَ فم  اسم النَّ  فم َل تم ْخ ّلم

 «.ةم ادَ عَ السَّ  ارم دَ  احم تَ فْ مم » فم
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 َمددد نه َسدددْح أَ وَ 
دددالوَ  مم ْلدددالعم  انم َيددد بَ فم  يدددَل ا  م جم ددد بم ا ددد نَّ أَ  :وَ هه ددد َك ْيدددلَ عَ  َب َجدددا وَ َمددد لَّ كه  َب َجدددوَ  لم َمدددالعَ  نَ مم

ددددددلُّ عَ تَ  َك ْيددددددلَ عَ  دددددددَ أَ  َل ْبدددددد َ  هه مه
يُّ  هه رَ َكددددددذَ  ،هم ائم ددددددر    مم ي  لَقددددددا نه ْبددددددٱ، وَ «مم ْلددددددالعم  بم َلددددددطَ » فم  اآلجه

 ارم دَ  احم َتددددددفْ مم » فم

ُّ رَ القَ وَ ، «ةم ادَ عَ السَّ 
 «.وقم ره الفه » فم  افم

 َه  وَ 
َّداَهدنَ رْ كَ   ذَ تمدالَّ  ةه لَ أَ ْس الَ  هم ذم

 ةٌ لَ أَ ْسدمَ  = انم َسدْح والم  ،نم يدَم الم وَ  ،مم َل ْسدلم ا فم  دم ْبد العَ ََل َعد به ا ََيمدا مم

َ  ا َلْ َهدددددتم لَ َل َج  عَ َمددددد، وَ ةٌ يَلدددددلم َج  دددددبَ نْ يَ  َم ا َكدددددَهدددددقْ ق  يه ددددد ته ْمدددددلم عَ  نْ يمَ   فمددددد م
  مم ي  الَقددددد نم ْبدددددٱى وَ سم

 ارم دَ  احم َتدددددفْ مم » فم

ددد ددد، وَ «ةم ادَ عَ السَّ دددا وَ بْ أَ  حه تَ ْفدددتَ  َ  هم بع ًَ ا َََّّّر    ش  دددَمددد مم ْهددد فَ فم  نم طمدددالفَ  يدددبم بم لَّ لم  م  ده رَ ا يه ددد ا
 مْ هم مم َل ْسددد إم فم  قم ْلدددالَ  نَ مم

م يَم إم وَ  م َس ْح إم وَ  مْ نم ه بَ ته ، فَ مْ انم  وَ مَ  هه لَ  ي 
ْ ال ابم طَ الم  عَ ا م  ّشَّ

 بعا.لَ طَ وَ ا َْبع َخ     عم
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

لُّ مَ   َلَ َوكه
 اٌن.ْركَ ا أَ ْرَتدَبدة 

ْسَل ْركَ َفأَ  يمم َخْ انه الم نَّةم َحدم َن السُّ
لميله مم درَ  اَ  :  َ اَ   َ  ¶ رَ مَ عه  نم بْ ٱ ثه َسٌة: َوالدَّ   و ه سه

م
 الل

نم »: ♀ ل َ  اَدةم َأّلَّ ؛ َشهَ س   َخْ ََل عَ  مه َل ْس الم  َ  به
َ  وَ لله دَه إمّلَّ اإم ، َأنَّ ُمه

م
و ه الل ا َرسه ددع  إمَ امم وَ مَّ

َل   ةم، َوإم الصَّ
م
كَ  يدَتاء  .«الَبدْيتم  َرَمَضاَن، َوَحج   اةم، َوَصْومم الزَّ

لميله َ ْوله  هه َتَعدددددداَل: دددددددددددَ ْوله ، وَ [19ان:رَ ْمددددددآ  عم ] ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ هه َتَعدددددداَل: ﴿دددددددددددددَوالدددددددَّ

 ان[. رَ مْ ]آ  عم  ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴿

دددددددددددهَ  دددددددددددهه ةم َ وْ ادَ َوَدلميدددددددددددله الاَّ ڦ   ڤڤ     ڤ ڤ    ٹ   ٹ ٿ   ٿ   ٹ   ٹ  َتَعددددددددددداَل: ﴿ له

ْمَران[ آ ] ﴾ڃ  ڃ   ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ    ڄ ڄ  .عم

.نَاَها: َّل َمْعدبهوَد بمَحق  إمّلَّ َوَمعْ    الله

:) ْعبَ  )َّل إمََلَ ديعا َجميَع َما يه
.َنافم

م
ونم الل ْن ده

 دده مم

 ) ّلَّ الله
بَ  :)إم ْثدبمتعا العم  َوْحَدهه َّل ادَ مه

م
يَك لَ َة لل يَك  َم َأنَّدهه ؛ كَ تمدهم ادَ بَ فم عم  هه  َشم . َلهه  َّل َشم دهم ْلكم  مه

 فم

هَ  ددددددحه ي يهَوض 
دددددددذم َها الَّ ددددددديه

ددددددَ وْ  :اَوَتدْفسم   ڎ     ڈ     ڎ  ڌ     ڌ    ڇ   ڍ     ڍهه َتَعدددددداَل: ﴿له

ْخدد﴾ ڈ   ژ     ژ ڑڑ ف[]الزُّ ددهه َوَ وْ ، ةَ اآلَيدد ره ڦ      ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿ :له

ڇ  ڇ  ڇ    ڇ   چ  چ     چ   ڃ  چ ڃ     ڃ    ڃ ڄ  ڄ     ڄ   ڄ   ڦ  ڦ

مْ  ﴾ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  َران[.]آ م عم

َ ادَ دددددددددددله َشهَ دددددددددددددددددَوَدلمي ا ددددددددددددددددددمَّ ةم َأنَّ ُمه  دددددددددددددددسه رَ ددع
م
ھ  ھ  ے  اَل: ﴿ددددددددددددَتعَ  هه دددددددددددله َ وْ  و ه الل

ۆ           ۆ       ۇ    ۇ ڭ   ڭ   ڭ  ڭ     ۓ      ۓ       ے

 َبة[.]التَّوْ ﴾ ۈ

َ ى َشددهَ َوَمْعنَدد  ادةم َأنَّ ُمه
م
ددو ه الل ا َرسه ددددع دددهه فمدديَم َأَمددمَّ دددهه فميدددَم َأْخ  : َطاَعته يقه

ابه َمددا ْجتمدددنَ ٱَبدددَر، وَ َر، َوَتْصدم
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ْعدَبَد الله إم َوَأّلَّ َعنْدهه َنَى َوَزَجدَر،  َع. يه َم َشَ
 ّلَّ بم

ددَل  يددله الصَّ
َكددوَ  ةم َوَدلم يددددم يدددرم التَّوْ َوَتدْفسم  اةم الزَّ ددهه َ وْ  حم ں        ڱڱ  ڱ     ڱڳ     ڳ    َل: ﴿اَعددتَ  له

 .الَبي نَة[] ﴾ہ  ں    ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀہہ   ہ 

َيدددددامم َ وْ  يددددله الص 
ددددهه َوَدلم  ڤ ڤ          ٹ      ٹ     ٹ      ٹ   ٿ    ٿ     ٿ    َتَعدددداَل: ﴿ له

 .]الَبَقَرة[﴾ ڤ ڤ ڦ      ڦ   ڦ  ڦ

يله الدَحج  َ وْ 
هه َوَدلم ۆ         ۇڭڭۇ      ڭ    ڭ   ۓ    ۓ    ھ   ھ     ے    ے ﴿ َتَعداَل: له

مْ ] ﴾ۆ     ۈ     ۈ ٴۇ        ۋ   .َران[آ م عم

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

َ ا بَ َلَّ  تم رَ مَ  الهَصن فه ؒ يَّ لَّ ) نَّ أَ  رَ كَ ذَ  ،ثم َل الثَّ  ينم الد   َب ا  َلَ مَ كه
كْ بمد أَ دَ َتدبْ ٱ، وَ (ا َأْرَكانٌ ْرَتدَبدة   رم ذم

ْسددَلمم َخَْسددةٌ ) :اَ  َقددفَ  مم َل ْسددالم  انم َكددرْ أَ  ددوَ ، (َفَأْرَكددانه الم   ةه ورَ كه ذْ اَلدد َ  هم
 قم َفددتَّ اله  رَ َمددعه  نم ْبددٱ يثم دم َحدد فم

 .هه دَ رَ وْ ي أَ ذم الَّ  هم يْ لَ عَ 

دد  تم رَ مَ وَ  مم َل ْسددالم  يددنم دم  ةَ يَقددقم َح  هم انمدديَ بَ  دَ ْعددبَ  فه ن  َصدداله  اَ  َ دد مَّ ثه لميله  َ ): هه اَنددكَ رْ أَ وَ  هه َبددا هه َتَعدداَل: ددددددددددددْوله َوالدددَّ

ددددد ينَ الدددددد   نَّ  أَ ََل َعددددد يله لم : الددددددَّ ْي أَ  - ([19ان:رَ ْمدددددآ  عم ] ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ ﴿  به ي ََيمدددددذم الَّ

ددبَ ت  ٱ دد هه اعه يددنه  وَ هه
دد مه َل ْسددالم دم ددوْ  َ  وَ هه  ،- [19ان:رَ ْمددآ  عم ] ﴾ چ  ڃ  ڃ  چ   چ : ﴿اَل َعددتَ  هه له

  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ هه َتَعددددددددددددددداَل: ﴿ددددددددددددددددددددَوَ ْوله )

 (.ان[رَ مْ ]آ  عم  ﴾چ
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ددددديَ ، وَ ام  ددددددددددددالعَ  اهه نَدددددعْ مَ بم  مم َل دددددددددددددْس الم بم  قدددددانم لَّ عَ تَ تَ  انم َتددددداآليَ وَ  مددددد  ه َّل دْ تم ّلْسدددددا حُّ صم ى نَدددددعْ الَ  ةم ادَ رَ  إم ََل  َعدددددَم بم

ا مم رْ فَ  هم نم وْ كَ وَ  يهم فم  هم اجم رَ دم نْ ّلم  ؛- فه ن  َص اله  َل عَ  فَ َم كَ  - اص  الَ  دم رَ فْ أَ  نْ دع  .هم ا

دد اص  ى الَددنَ عْ الَ بمدد مه َل ْسددالم فَ  ددذم  :وَ هه ينه الَّ ددَث بمددالددد  عم دد، وَ ♀  ُّ لنَّبمددا هم ي به  دَ نْددمه  وَ هه
 فم  ٌج رم

 ْ   ام  ى الَعددنَددعْ الَ  ةم َلددجه
دد، وَ مم َل ْسددْلم لم  اّلْستمْسددَل  :وَ هه

م
دبم  مه لل ، وَ التَّ يددددم دددَياده َلددهه اْوحم

، وَ بمالطَّ  ّلْندقم ءَ الدددَْبَ اَعدددةم ةه ا

ددوصه  ددَن الددَوالهله كم وَ دمم ْ ددين االددد  بم  انَ َمددْن دَ  نَّ إم َفدد، ْهلمدددهم أَ ّش  ددَح  ♀ بمدد ُّ بمددهم النَّ  اءَ ي َجددذم لَّ  َق قَّ

  مَ اّلْستمْسَل 
م
، وَ  لل يددم دَيادَ بمالتَّدْوحم اَعد َلهه  اّلْندقم ، وَ بمالطَّ ءَ الدَْبَ ةم كم الهلهوَص وَ  ةَ ا ْ َن الّش 

 .ْهلمدهم أَ وَ  مم

 أَ بم  ةع ونَ ره قْ مَ  مم َل ْس الم  انَ كَ رْ أَ  فه ن  َص اله  دَ َسَ  مَّ ثه 
  .اهَ تم لَّ دم

ل َ  ّلَّ أَ  ةه ادَ هَ : َش  ه وَّ األَ  نه كْ الرُّ فَ 
َ  نَّ وأَ  الله إمّلَّ  دَه إم ا مَّ ُمه   و ه سه رَ دع

م
دفَ  ؛الل دتمدالَّ  ةه ادَ هَ الاَّ د نٌ ْكدره  َ    هم

 نْ مم

  ةه ادَ هَ الاَّ  :َ  هم  مم َل ْس الم  انم كَ رْ أَ 
م
ه ، وَ يدم حم وْ التَّ بم  لل

م
 مَّ حَ ل

 .ةم الَ َس الر  بم  ♀ د 

دددددد ّلَّ أَ  ةم ادَ هَ َشدددددد يددددددله لم دَ وَ  ل َ
دددددد الله  إمّلَّ  دهَ إم ددددددهه َ وْ ) وَ هه آ  ] ﴾...ڤ ٹ     ٹ   ٹ ٿ   ٿ   ٹ  َل: ﴿َتَعددددددا له

 .(ةَ اآليَ  [18ان:رَ مْ عم 

َ  نَّ أَ  ةم ادَ هَ َشددددد يدددددله لم دَ وَ  دددددُمه ا رَ مَّ ددددددع   و ه سه
م
ددددد الل دددددهه َ وْ ) وَ هه ے    ھ  ھ  ےاَل: ﴿َتَعددددد له

 (.ةَ اآليَ [ 128ة:بَ وْ ]التَّ ﴾  ...ۓ

ددد: يَ ْي أَ  ؛﴾ۓ ڭ ڭ ڭ  : ﴿هم لمدددوْ ى  َ نَدددعْ مَ وَ   ْيدددلَ عَ  زُّ عم
دددا يَ َمددد هم ددد (ته نَدددلعَ اد)َفددد؛ مْ كه يْ َلدددعَ  قُّ اه  :وَ هه

 .ةه قَّ َا الَ 

ددد نه كْ الدددرُّ وَ  دددانم الثَّ دددوَ  ؛ةه َل : الصَّ دددتمدددالَّ  ةه َل الصَّ ددد نٌ ْكدددره  َ    هم
ددد مم َل ْسدددالم  انم َكدددرْ أَ  نْ مم  مم وْ الَيددد ةه َل َصددد :َ  هم

 .سه مْ الَ  اته وَ لَ الصَّ  َ  هم وَ  ،ةم لَ يْ اللَّ وَ 

دتمدالَّ  اةه َكدالزَّ وَ  ،اةه كَ : الزَّ ثه الم الثَّ  نه كْ والرُّ  د نٌ ْكدره  َ    هم
د مم َل ْسدالم  انم َكدرْ أَ  نْ مم  ةه وَضدره فْ الَ  اةه َكدالزَّ  :َ  هم

  ةه نَ يَّ عَ اله 
 .ا م وَ مْ  األَ فم
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  جه رم دَ نْدتَ  َّل وَ 
َ  ؛رم ْطدالفم  اةه َكددا زَ ذَ  َه ددفم د ْت َسدديْ لَ فَ  ةع َبدداجم وَ  ْت اَندكَ  نْ إم وَ  رم ْطددالفم  اةَ َكددزَ  نَّ ألم ْ  نْ مم  اةم َكددالزَّ  ةم َلددجه

  نٌ كْ ره  َ    هم تم الَّ 
 .مم َل ْس الم  انم كَ رْ أَ  نْ مم

َل ) يله الصَّ
كَ  ةم َوَدلم يدددم يددرم التَّوْ َوَتدْفسم  اةم والزَّ دهه َ وْ  حم ں        ڱ  ڱ   ڱ  ڱڳ     ڳ    َل: ﴿اَعدتَ  له

 (.ةاآليَ [ 5ة:نَ ي  ]البَ  ﴾  ...ں   

ددالكه  نه يدد: دم ْي أَ  ؛﴾ ہ ہ ہ ہ ا: ﴿يَهددفم  هم لمددوْ ى  َ نَددعْ مَ وَ   َمددي  القَ  بم ته
ددوَ  ،ةم  ةه يمَ قم تَ ْسدداله  :َ  هم

 يَ بم نْ  األَ ََل عَ  ةه لَ زَّ نَ اله 
م
  وَ هه وَ  ،اء

 .مم َل ْس الم  ينه دم

يددم التَّوْ  يدرَ َتدْفسم  فه ن  َص اله  رَ كَ ذَ وَ  ارَ طْ تم ْس ٱحم دع  عْ ٱ ؛ا
 انم َكدرْ أَ  اقم يَ  سم فم   ه َّل دْ تم اّلْس  فَ ّلَّ إم ، وَ هم امم قَ مَ اءع بم نَ تم

 .مم َل ْس الم 

بم الرَّ  نه كْ الرُّ وَ   الَّ  مه وْ الصَّ وَ  ؛مه وْ : الصَّ عه ا
د نٌ كْ ره  وَ ي هه ذم

د مم َل ْسدالم  انم َكدرْ أَ  نْ مم   انَ َضدمَ رَ  مه وْ َصد :وَ هه
 فم

 .ة  نَ َس  ل  كه 

َيددددامم َ وْ ) يددله الص 
دددهه َوَدلم  ڤ    ڤ  ٹ           ٹ      ٹ     ٹ   ٿ    ٿ     ٿ    ﴿ َتَعددداَل: له

 (.ةاآليَ [ 183ة:رَ قَ ]البَ ﴾ ڤ ڤ ڦ      ڦ   ڦ  ڦ

ي جُّ احلَددوَ  ؛جُّ : احلَددسه امم الَدد نه كْ والددرُّ  ددذم ددوَ  الَّ ْكددنٌ  هه ددنْ  ره ْسدد َكددانم َأرْ  مم ددوَ  َلمم الم  َل إم  ضم رْ الَفدد جُّ َحدد: هه

  تم يْ بَ 
م
مم رَ احلَ  الل  وَ  ةع رَّ مَ  رم مه  العه فم  ا

 .ةع دَ احم

يله الدَحج  َ وْ )
هه َوَدلم  .(ةاآليَ [ 97ان:رَ مْ آ  عم ] ﴾ ۓ    ھ   ھ     ے    ے ﴿ َتَعاَل: له

كمرَ مَّ عَ  َج رَ َخ  دم  ف   َّ   ذه
 َح  أَ َل إم  عه جم رْ ا يَ مم

  َس يْ لَ  هه نَّ إم فَ  انم كَ رْ األَ  نَ مم  د 
ْ  نْ مم  ؛بعدااجم وَ  انَ كَ  نْ إم وَ  نم كْ الرُّ  ةم لَ جه

دد رم ذْ َندد وْ أَ  ،رم ْطددفم ال اةم َكددزَ كَ  َّل َه دد نَّ إم َفدد، ج  احلَدد رم ذْ َندد وْ أَ  ،امم يَ الص   ؤه
م
ددنَّ  نْ إم وَ ء ددا عَ كه  َُمْ كه  ؛وبم جه الوه بمدد نَّ هم يْ َلددومع

نَّ ل َ 
نَّ كم   نَ لْ خه دْ  يَ َّل  هه

ْ فم م  قه لَّ عَ تَ ا يَ مَ  ةم لَ  جه   نَّ بم
 .انم كَ رْ ألَ ا نَ مم

 َيددددبَ بم  وَّ م ن األَ كْ رُّ الدددد ةم يَقددددقم َح  انم َيدددد بَ ََل َعدددد فه ن  َصدددداله  رَ دَصددددتَ  ْ ٱوَ 
ددددَهادمتيم نَددددعْ مَ  انم ددددلم ؛ ى الاَّ  ةم اَجدددداحلَ  ةم دَّ ام

َ َبد، فَ َم يهم فمدد فم الم َخداله  ةم رَ ْثددكَ ، وَ َم هم يْ َلدإم  ددَه إمّلَّ  )َّل : َ  وْ َ دد نَّ أَ  يَّ ل َ
(إم   م ْفدد؛ نَ اتم َبدثْ الم وَ   م ْفددالنَّ  ْيَ َبد عٌ امم َجدد الله
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ْعَبدد َجميددعم )  َمددا يه
م
ونم الل ددْن ده

َبدد) اتم َبددثْ إم ، وَ (دده مم  َوْحددَدهه  ةم ادَ العم
م
ه َبدديه ، وَ (لل ددوْ  َ )ا َهدديَ فْ نَ  ي  ڇ   ﴿ :اَل َعددتَ  هه له

 .(ف[ره ْخ ]الزُّ ﴾  ڍ     ڍ    ڌ  ڌ     ڎ    ڎ     ڈ   ڈ   ژ

ه بَ يه وَ    - (اَل عَ تَ  هه له وْ  َ )ا اَتَ بَ ثْ إم  ي 
 (.[27:فره ْخ الزُّ ]..﴾ .ژ ڑ ڑ ﴿: )- ةم  اآليَ فم

ددددوَ   َ ددددا ا مَ هه ]آ  ﴾ ...ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ :اَل َعددددتَ  هم لمددددوْ  َ ) فم عع

 (.ةاآليَ [ 64ان:رَ مْ عم 

َ ى َشددهَ َمْعنَدد فم  فم ن  َصدداله   ه وْ َ ددوَ  ددو ه ادةم َأنَّ ُمه ا َرسه ددددع  امَّ
م
ْعدددبَ ّلَّ أَ وَ ) :لل ددَم َشَ  يه

دديَ  (؛عَ َد الله إّلَّ بم  وده عه

دد ه تَ ْسدداله  يه مم الضَّ
 ) نم َسددْح األَ  مم  اّلْسددَل إم  يددهم فم  تم

م
ْعدددَبَد الله إم  ّلَّ َوأَ ): مم َل َكددال يره دم ْقددتَ ، فَ (الل  هه َعددَشَ  بمددَم ّلَّ يه

َ (الله  َّ قُّ َحد هه َلد َس يْ َلد ♀ وَ  سه الرَّ  نَّ ؛ ألم د، فَ ع  ر  الش    اص  َخد ق  َحد وَ هه
م
د يَ َّل  بدالل     بمدلنَّ لم  ونه كه

دد اَ  َ دد): ا ه َقدد يه َل ، َفددهم ْيم َ دد لم َّل وَ   ادَ رَ  إم ََل َعدد (عه ارم الاَّ
  ْيم َغدد ةم

م
  ا ه َقدد يه َّل ، وَ الل

ددإم ): ♀    بمددلن  لم  هه نَّ

عه دددددَا اله  دددَّل ، وَ (ر  َََّّّالت   س  ل َََّّّج  الم  ) مم ْسدددٱ قه َل ْطدددإم  وزه  ََيه  يع  ر  ش 
ِّ
ددد سم لمددد َمْ ََل َعددد (   سم لمدددجْ الَ  وم ى أَ ورَ الاُّ

 َ   ؛ابم  الّن 
َ   ةٌ احَّ َا ا مه ذَ َه   نَّ ألم

م
ض   ق   َح فم  لل َتَمح   .عه يّْشم التَّ  وَ وهه  ،هه لَ  مه

ْ  ةم بَ ْس نم  اصم َص تم ْخ ٱ ََل عَ  يله لم الدَّ وَ   دبم  عم الّشَّ
م
 :انم رَ مْ أَ  الل

َ ده َح أَ   مه أْ يَ  َلْ  ع  ر  الش   ْعَل فم  نَّ : أَ اهه
دافعا فم َضدتم دوَ  آنم رْ  القه   َل  إم ّلَّ إم  ةم نَّ السُّ

م
دٱ اعَ  َشدمَّ َلد، فَ الل ده رَ ط  د هه ا

 َم يهم فم

ه  وم حْ ا النَّ ذَ  َه  ََل عَ  َق ته   ق  ا احلَ ذَ َه   ْعله : َج ودَ صه قْ الَ  نَّ أَ  ق 
م
 .هه دَ ْح وَ  لل

دددد د  َحددددأَ  مم َل  َكددددفم  دْ وَجدددديه  َلْ  هه نَّدددد: أَ ره اآلَخددددوَ  دددد نَ مم ددددرَ  عَ َشَ ): اَ  َ دددد هه نَّددددأَ  ╚ ةم ابَ حَ الصَّ   و ه سه
م
 الل

: اله َ دددددددددددد ْل ، َبدددددددددددد(♀ ددددددددددددرَ  َض رَ َفدددددددددددد)وا   و ه سه
م
ددددددددددددرَ نَّ َسدددددددددددد)، وَ (♀ الل   و ه سه

م
 الل

 .ٌق رْ  فَ َم هه نَ يْ بَ ، وَ (♀

تَ مَ  عه ْض وَ  :يعَ ّْشم التَّ  نَّ إم فَ  به قَ ا يه  َل إم  هم بم  رَّ
م
  . الل

ددأَ وَ  ددرْ ا فَ مَّ ددفَ  ♀ َسددنُّهه وَ  هه ضه دد انٌ َيددبَ  وَ هه َ
م
ددبَ ا يه ل  بمدد غه ل 

ْ دالدد هم  ، َفددعَ ّشَّ
 ♀ هه َتدديفَ ظم وَ  نَّ إم

 .غه َل البَ 
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َّدددد انَ َكددددوَ 
 نَددددَلْ  يله كم ْاددددتَ  :دم َل الددددبم  هم ذم  َه ددددفم  رم ْمدددد األَ وِلم أه  ضه ْعددددبَ  آهه َتددددرْ ٱا مم

 رَ زَ الددددوه  سم لمدددد َمْ فم  ة 
م
 مم اْسددددبم  اء

ََّّالت   ةم نَددجْ اللَّ )  ي  يع  ر  ش 
 َه دد نَّ أَ بمدد مْ هم يْ َلددإم  اَل َعددتَ   ؒاز  َبدد نه ْبددٱا نَ خه يْ َشدد َب َتددكَ ، فَ (َ 

 ؛وزه  َتهددَّل  ةَ يَ مم ْسددالتَّ  هم ذم

 َ   يعَ رم ددددْا التَّ  نَّ ألم
م
َ  ، فَ هه دَ ْحددوَ  لل دددم   دم ْمددحَ بم  - عه

م
دد، وَ مم ا اّلْسددذَ َه دد نْ َعدد - الل ددهْ مَ  وَ هه   ورٌ جه

، دم َل الددبم  هم ذم  َه ددفم

  ل  مَ عْ تَ ْس مه  ْيه غَ 
  ق   َح  فم ّلَّ ا إم يهَ فم

م
 .▐ الل

  ته َشْ أَ وَ 
 : ِلم وْ قَ بم  امم قَ ا الَ ذَ  َه  َل إم

وَن رَ دالاَّ وَ   ده
م
وْرعه َحقُّ الل  سه

 هم دددددددددددددددددلم

 

ثْبم دددددددبمالنَّ    َلنم دددددددددددددددددددددْو م فه ددددددقَ بم  ته َّل دددددص  أه

 اَدهه دددددددددددددَن َأَش دددددددديَت الَل حم دددددا َرَأيْ دددَأَو مَ  

 

ْكره ددددديَ   اآلدددماَء فدددددددا َج دددددددمَ  
  دددالثَّانم  اتم ذم

د  ددعه َصحْ دددددَوَجمي  مَّ َ ْ َلْ  بم ُمه   يه
واددددددددددددبم  ره

 

سه ددددَش   ي به هم َشاو ه وَ دددددددَرَع الرَّ
 ْرَهانم دم
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 
 اُنمَيامَلْرَتَْبُة الثَّاِنَيُة: اإلِ 

 

دددددَو بمْضدددددٌع وَ  ، َوهه ْعدَبددددددةع وَن شه نم َعدددددَناَهدددددا إمَماَطدددددةه األََذى َأدْ ، وَ (لله إمّلَّ ا دهَ َل دددددَّل إم )َهدددددا َ دددددْو ه َأْعَل َسدددددْبعه

ْعدبَ  ، َوالدَحَياءه شه
يقم .دٌة مم الطَّرم يَمنم  َن الم

دددٌة: أَ  تَّ ددهه سم َن  نْ َوَأرَكانه دددْؤمم  ته
ِ
، َوكه ، َوَمدَل بِاا ل دبمددهم ئمدَكدتمدددهم لمدددهم دته سه ، وَ ، َوره دددرم هم ، َوالَيدددْومم اآلخم بمالدَقدددَدرم َخدددْيم

هه  لُّ  كه
هم َوَشدر 

 .
م
َن الل  مم

يله َعددددََل  َه دددد
لم دددددةم َ وْ َكددددرْ األَ  هم ذم َوالدددددَّ تَّ  الس 

ددددهه انم     پپ        پ  ٻ      ٻ ٻ    ٻ    : ﴿َتَعدددداَل  له

 .[177َرة:]الَبقَ ﴾ٿٿ   ٺپ   ڀ       ڀ   ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ  

هه يله الَقدَدرم َ وْ َوَدلم   .الَقَمر[] ﴾جث  يتحت    خت    مت     ىت َتَعاَل: ﴿ له

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

دددد الهَصددددن فه ؒ غَ رَ ا َفددددَلَّدددد ددددوَ  - مم َل ددددددددْس الم  انم َكددددرْ أَ  انم َيددددبَ  نْ مم ددددوله األه  ةه ددددددددددددددبَ تَ رْ الَ  وَ هه  بم تمددددا رَ مَ  نْ  مم

 الثَّ  ةه بَ تَ رْ الَ  وَ هه وَ  - نم يَم الم  انَ كَ رْ أَ  رَ كَ ذَ  ؛- ينم الد  
 .اهَ نْ مم  ةه يَ انم

ْ فم  نه يَم الم وَ   يَ نَ عْ مَ  هه لَ  عم  الّشَّ
 : انم

َ ده َح أَ  عمَث ؛ ام  : عَ اهه ي به
ذم ينه الَّ َو: الد  دٌ َوهه مَّ َ  ُمه

 .(نعايَم إم )ى مَّ َس يه  هه نَّ إم فَ  ،♀ بمهم

ددهه  يَقته
ددا َوَحقم عع مه َشْ

يقه الَددازم ا وَ َباطمنعددا : التَّْصدددم رع
 دبمددَظدداهم

م
ا َلددهه َتعَ  ؛الل دددع ع  ب  بُّ ََّّر  دد الهنَددزَّ م  دلش  مَّ َ د  َعددََل ُمه

َ َبةم  مم َعََل َمَقا ،♀  َأوم الهَرا
 .الهَااَهَدةم
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ددوَ  ؛اص  : َخدره واآلَخد َقداَداته الَوهه
،: اّلْعتم َسدد َباطمنَددةه َدا ته ى َفإمنَّ اديَمدإم )مَّ ددوده إم ا ذَ َه ددوَ  ،(انع دَو اَلْقصه َذا هه

ْحَسانم  ْسَلمم َوالم يَمنه بمالم َن الم  . هرم

دد نم يددَم لم لم وَ  ، َعددنم اا إمَماَطددةه األََذى َأْدَناَهدد، وَ ( الله دَه إمّلَّ َل ددَّل إم )َهددا َ ددْو ه َأْعَل ) ،ةٌ يَ ثمددكَ  ٌب عَ شه يددقم لطَّرم

ْعدَبدٌة مم  يَمنم َوالدَحَياءه شه  .(َن الم

دد دم دَ  َعددفم  َف تهلمددْخ ٱوَ  دد» ظم ْفددلَ  فم َل تم ْخددّلم  ؛نم يددَم الم  بم عَ شه رم الددوَ  ثم يدم  احلَددفم  «ْيم يحَ حم الصَّ  عَ َ ددوَ فَ  ؛دم ا

 ْس مه » دَ نْ عم  عَ  َ وَ ، وَ «ونَ تُّ سم وَ  عٌ ْض بم  نه يَم الم »: «ي  ارم خَ البه » دَ نْ عم 
 فم ، وَ «ونَ عه بْ َسدوَ  عٌ ْض بم  نه يَم الم »: «م  لم

: «ي  ارم خَ البه » ظه فْ لَ  يهم فم  وظه فه حْ الَ وَ  ،«ةع بَ عْ شه  ونَ عه بْ َس وَ  وْ أَ  ،ونَ تُّ سم وَ  عٌ ْض بم  نه يَم الم »: هه ى لَ رَ ْخ أه  ة  ايَ وَ رم 

 .«ةع بَ عْ شه  ونَ تُّ سم وَ  عٌ ْض بم  نه يَم الم »

ددوَ  دد نم يددَم الم  به عَ شه ؤه زَ ْجددأَ وَ  هه اله َصدد: خم َ  هم  لَ ا هه ا
 وْ َقددكَ  ؛ِلم  وْ ا َ ددَهددنْ مم ، وَ هه َلدد ةه َعددامم

، ( الله دَه إمّلَّ َل ددَّل إم ):  م

  مَ عَ وَ 
يقم  إمَماَطةم كَ  ؛ّلم  يَ احلَ كَ  ؛   بم لْ  َ ، وَ األََذى َعنم الطَّرم

م
 .اء

م   َه   ْت عَ وجه
 .ورم كه ذْ الَ  يثم دم  احلَ فم  ةه ثَ َل الثَّ  اعه وَ نْ األَ  هم ذم

ددةٌ  نم يدَم الم  َوَأرَكدانه  تَّ دَ  ؛ وسم َن  نْ أَ ) :هم ددْؤمم  ته
ِ
، ئمد، َوَمدَل بِا ل دبمددهم وَ َكدتمددهم دته ، َوالَيددْومم كه لمددهم سه ،  ، َوره دددرم اآلخم

هم َوبم   َوَشدر 
هم   .(الدَقدَدرم َخدْيم

 مه جْ مَ بم  انم تَ الَّ دَ  فم ن  َص اله  مم َل  كَ فم  انم تَ ورَ كه ذْ الَ  انم تَ اآليَ وَ 
  .ةم ت  الس   نم يَم الم  انم كَ رْ أَ  ََل  عَ َم هم وعم

دددبَ نْ ا يَ َمددد سه أْ رَ وَ 
دددلُّ عَ   تَ  م   هه مه

ددد نم يدددَم الم  انم َكدددرْ أَ  فم ددد ةم تَّ الس  دددالوَ  رم دْ الَقددد ةه َفدددرم عْ مَ : وَ هه جم ددد ئم زم ْجددداله  بم ا  نَ مم

ددبم  نم يددَم الم    ن  ْكددره  ل  كه
َّددَهددنْ مم

ددا، مم ددوَ  وَ ا هه ددهْ َج  هه عه َسدد يَ َّل ، وَ اءع دَ تمددبْ ٱ دم ْبدد العَ ََل َعدد ٌب اجم  َه دد، وَ هه له
 عَ َمدد ةه لَ أَ ْسددلَ ا هم ذم

 ا.هَ يْ لَ إم  هه ب  نَ َمْن يه  لُّ قم ا يَ هَ تم لَ َل َج 

ءه رَ قْ تم ْس ٱوَ   أَ  ا
ه َبديه  عم رْ دالاَّ  ةم لَّ دم د نَّ أَ  ي 

ا دْ َ د نم يدَم الم  نَ مم  وَ رع
د يَ بعدا َّل اجم   حُّ صم

 ْبدالعَ  يدنه دم
 نم يدَم  الم فم  ؛هم  بمدّلَّ إم  دم

 ب
م
، َمدَل بم ، وَ الل لمدهم سه ، َوره

دبمدهم دته ، َوكه درم اَوالَيدْومم ئمدَكدتمدهم هم ، َوبمالدَقدآلخم  َوَشددر 
هم د انه َيد بَ تم أْ يَ َسدو، َدرم َخددْيم  فم  ل  كه

 .هم ل  َُمَ 
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ددالوَ  ره دْ الَقددفَ  جم ددد ئه زم ْجدداله  به ا
 دبمدد نم يددَم الم  نَ مم

م
ددد الل ددوه بم  نه يددَم الم  :وَ هه  جه

دددرَ  هم ودم  تَ ْسددمه  اب 
 هه َلددد ،ةم ادَ َبددعم لْ ا لم ق  حم

 .َل العه  اته فَ الص  ى وَ نَ ْس احله  ءه َم ْس األَ 

دالوَ  ره دْ القَ وَ  د ئه زم ْجداله  به اجم
د ةم َكدئم َل الَ بم  نم يدَم الم  نَ مم ه أَ بمد نه يدَم لم ا :وَ هه دَخ  مْ نَّ  َخ  نْ ْلدٌق مم

م
 نَّ أَ وَ ، ْلدقم الل

 يَ بم نْ  األَ ََل عَ   م ْح الوَ بم   ه زم نْ َمْن يَ  مْ هه نْ مم 
م
  رم مْ أَ بم  اء

م
 .الل

ددالوَ  ره دْ الَقددوَ  جم دد ئه زم ْجدداله  به ا
ددالكه بم  نم يددَم الم  نَ مم دد بم ته دد اءَ  َمددْن َشددََل َعدد َ  زَ نْددأَ  اللَ  نَّ أَ بمدد نه يددَم الم  :وَ هه  نَ مم

دددددالرُّ  دددددته كه  لم سه دددددا هم دددددَل كَ  َ  بع دددددكه حْ يَ لم  ؛ هه مه دددددلَ تَ ْخ ٱ يَم فمددددد اسم النَّددددد ْيَ وا َبدددددمه دددددنْ ا مَ َهدددددلُّ كه ، وَ يدددددهم وا فم فه  ةٌ َخ وسه

 .آنم رْ القه بم 

ددالوَ  ره دْ الَقدوَ  جم دد ئه زم ْجدداله  به ا
ددالرُّ بم  نم يددَم الم  نَ مم دد لم سه ددره  اسم  النَّددَل إم  َل َسددرْ أَ  اللَ  نَّ أَ بمدد نه َم يددالم  :وَ هه لع سه

  ؛مْ هه نْ مم 
 بم  مْ وهه ره مه أْ يَ لم

  ةم ادَ بَ عم
م
َ َخ  نَّ أَ ، وَ الل َ  وَ هه  مْ هه اَت  .♀ دٌ مَّ ُمه

  ئه زم جْ اله  به اجم الوَ  ره دْ القَ وَ 
 عْ البَ بم  نه َم يالم  :وَ هه  رم اآلخم  مم وْ اليَ بم  نم يَم الم  نَ مم

 مه وْ يَ  وَ هه  يم  ظم عَ  م  وْ  يَ فم  ثم

ه  ؛ةم امَ يَ القم 
م
  مْ اكه يَّ إم وَ  ا الله نَ لَ عَ َج  - ةه نَّ لَ ا َ  هم ى وَ نَ ْس احله  هه لَ فَ  نَ َس ْح َمْن أَ ، فَ قم لْ الَ  اةم ازَ جَ ل

 ،- اهَ لم هْ أَ  نْ مم

ؤه زَ َج وَ  َل مم ا عَ مَ  هه لَ فَ  اءَ َس أَ  نْ مَ وَ   .اره النَّ  هه ا

  ئه زم جْ اله  به اجم الوَ  ره دْ القَ وَ 
 َشْ  لَّ كه  رَ دَّ  َ  اللَ  نَّ أَ بم  نه يَم الم  :وَ هه  رم دَ القَ بم  نم يَم الم  نَ مم

 
 َش  وَ  ْي  َخ  نْ مم  ء

، وَ زَ أَ   . هم قم لْ َخ وَ  هم تم ي َ ام مَ  بم ّلَّ إم  ءٌ َشْ  ونه كه  يَ َّل ّلع

 ه َ فَ 
 دَ  ْ األَ  وده مه عَ  َ  هم  ةه لَ مْ اله  هم ذم

  ن  كْ ره  ل   كه فم  نم َم يالم  نَ مم  ةم ئَ زم جْ اله  ارم
 َه   نْ مم

َّداءع دَ تمدبْ ٱ انم كَ رْ األَ  هم ذم
ا ، مم

ددهْ َج  دَ ْبددالعَ  عه َسدد يَ َّل  دد يَ َّل ، وَ هه له دديَم إم  حُّ صم   بمددّلَّ إم  هه نه
ددَل ، َفددهم دد دَّ  به

دد نْ مم  وهه شه
 َه دد دم

َدد مم ْلددعم ال وَ انم َعددالَ  هم ذم  نْ إم ا، وَ بم

قم   ا.هَ نْ عَ  ةه يَ د  ؤَ اله  اته ارَ بَ العم  تم دَ فه

جم تَ مَ فَ  َ  مه لْ العم  دَ ى وه
 حَّ  صم يعا فم افم كَ  انَ ا كَ هَ اده قَ تم عْ ٱا وَ بم

دَذ  لمَك  اءَ رَ ا وَ مَ ، وَ دم بْ العَ  نم َم يإم  ةم  لم ائم َسدمَ  نْ مم

 وَ  ونَ كه يَ  نْ ا أَ مَّ إم فَ  ؛نم يَم الم 
د به َل إم  رم ظَ النَّ بعا بمداجم  دَّ الد وغم له

دإم ، وَ هم بمد مم ْلدالعم وَ  لم يلم ديَ  نْ أَ ا مَّ د نَ وكه
 مم ْلدالعم  لم ْفدنَ  نْ مم

 .به  ََيم ي َّل ذم الَّ 
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 سه  وْ لَ فَ 
َّ  - ٌ  ام  عَ  َل  م

 َس يْ لَ ، وَ ةَ كَ ئم َل الَ  فه رم عْ  أَ َّل : اَ  قَ فَ   ةم كَ ئم َل لَ ا نم عَ  - مم َل ْس  الم َل إم  به سم تَ نْ ْن يَ مم

ددد يَ ا َّل ذَ َه ددد؛ فَ ةه َكدددئم َل الَ  هه مه ْسدددٱ ءٌ َشْ  اكَ نَدددهه   ْسدددمه  ونه كه
  ،مع لم

دددثْ يَ  َلْ  ذْ إم   له ْصدددأَ  هه َلددد ْت به
 رَ دْ الَقددد هم دم ْقدددفَ لم  ؛نم يدددَم الم

دوَ ال دد َئ زم ْجدداله  َب اجم ددَل ، َفددةم َكدئم َل الَ بم  نم يددَم الم  نَ مم دد نْ أَ  دَّ  به  ؤْ يه
ه أَ بمد نَ مم ددَخ  مْ نَّ  َخ  نْ ْلددٌق مم

م
دد نَّ أَ وَ ، ْلددقم الل  مْ هه نْ مم

 يَ بم نْ  األَ ََل عَ   م ْح الوَ بم   ه زم نْ َمْن يَ 
م
  رم مْ أَ بم  اء

م
 .الل

م وْ كَ بم  اَب َج أَ فَ  مْ هه نْ عَ  ره آَخ  َل سه م  وْ لَ وَ   لْ َخ  نْ مم  اقع لْ َخ  مْ نم
م
درْ يه َمْن  مْ هه نْ مم  نَّ أَ وَ ، قم الل

 يدغم لم بْ تَ لم  الله  مه هه له سم

 يَ بم نْ األَ 
م
 حَّ  صم يعا فم افم ا كَ ذَ ان َه  كَ  ؛اء

  .هم نم يَم إم  ةم

درم عْ أَ  : َّل َ  اقَ فَ  ،؟هه مه ْس ٱا مَ  ؛ م ْح الوَ بم   ه ازم ا النَّ ذَ : َه  هه لَ  يَل ا  م ذَ إم فَ  دفَ رم عْ مَ  مَ دَ َعد نَّ إم ؛ َفدهه فه
 كم َلدالَ  مَ ْسدٱ هم تم

 بْ  يه َّل   م ْح الوَ بم   م ازم النَّ 
َّد هم يْ لَ عَ  َب اجم الوَ  رَ دْ القَ  هم لم يصم حْ تَ بم  ٌت ابم ثَ  هه نه يَم إم  ْل ، بَ هه نَ يَم إم  له طم

ديَ  امم  بمد حُّ صم
ديَم إم  هم  هه نه

  .ةم كَ ئم َل الَ بم  قه ل  عَ تَ اله 

َف ذَ إم َفددد دددر  ددد: إم يدددَل  م وَ  هم بمددد ا عه   هه نَّ
لم ، وَ يدددله ْْبم جم ْكدددره يَهددد  فم تمدددالَّ  يدددثه ادم َح  َألَ ا تم َئدددرم  ه وَ  اته آلَيدددا هم ْيدددلَ عَ  ْت َيدددته

 ا ذم

د هه نَّ أَ  (يَل ْْبم جم ) مم اْس بم  هه نه يَم إم  انَ كَ  يَل ْْبم جم 
 ْيدلَ ا عَ بعداجم وَ  ةم َكدئم َل الَ  نَ مم

دبه  ارم َبدتم اعْ بم  هم دلْ عم ، وَ هه َلد يلم لم الددَّ  وغم له  هم مم

 .وبه جه الوه  هم بم  قه لَّ عَ تَ  يَ َل فَ َذ  لمَك  َل بْ ا  َ مَّ أَ ، وَ هم بم 

رَ  وْ َلددوَ  ددد  دد م ام  عَ  نَّ أَ   ه دد مَ دَّ َقدد تَ َم بمدد َْبَ ْخ أَ َفدد ةم َكددئم َل الَ  نم َعدد َل يعددا سه مدد نم يددَم  الم فم  ئم زم ْجدداله  رم دْ َقددال نَ مم ددمْ بم  مَّ ، ثه

  نْ عَ  َل سه م 
د َك َلدا الَ ذَ َه د نَّ أَ بم  َْبَ ْخ أَ فَ  يَل ْْبم جم  َيدبم نْ  األَ ََل َعد  ه زم نْدي يَ ذم الَّ

م
 ) هه مه ْسدٱ اء

د(يدله ْْبم جم   مَّ ، ثه
د م  دَ ْعدبَ  َل سه

دد ة  لَ أَ ْسددمَ  نْ َعددَذ  لمددَك  دد َ  هم دديَ  ْل : َهددمم ْلددالعم  قم ائم َ دددَ  نْ مم دد يَ َّل  مْ أَ  يددله ْْبم جم  وته مه دديَ  انَ ا َكددذَ إم وَ  ،؟وته مه  وته مه

ددى يَ َتددمَ فَ  ددوْ مَ  ونه كه دد ْل ، َهددهه ته  ْسَ إم  َل ْبدد َ  وَ هه
فم  َه دد فه رم ْعددأَ  : َّل اَ  ا َ ددذَ إم َفدد ،؟هه دَ ْعددبَ  مْ أَ  يددَل ا

دديَ  ، َلْ ةَ لَ أَ ْسددالَ  هم ذم  نْ كه

َّ َذ  لمَك 
 بْ ا يه مم

 نْ  يه َّل وَ  هه نَ يَم إم  له طم
 َه   ذْ ، إم هه صه قم

 .نم يَم الم  لم ائم َس  مَ فم  مم لْ العم  لم فْ نَ  نْ مم  ةه لَ أَ ْس الَ  هم ذم

رم ذَ إم وَ    مْ هه عه ازه نَ تَ وَ  مم لْ العم  لم هْ أَ  فه َل تم ْخ ٱ هم يْ لَ عَ  َض ا عه
  َه  فم

ا، يَهدفم  ْت رَ كمد  ذه تم الَّ  ةه لَّ دم األَ وَ  ،ةم لَ أَ ْس الَ  هم ذم

  حه دَ ْقد يَ َّل  ةم لَ أَ ْس الَ  هذَه  دب هه لَ هْ َج  نَّ إم فَ  ؛هه مه هَ فْ  أَ َّل وَ  مَ َل ا الكَ ذَ َه   فه رم عْ  أَ : َّل اَ   َ  مَّ ثه 
د يَ َّل وَ  هم نمديَم  إم فم  ونه كه

 نْ مه 
ا لَ قم  .هه صع
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 : انم عَ وْ نَ  نم يَم الم  لم ائم َس مَ  نْ مم  دم بْ  العَ ََل عَ  به اجم الوَ فَ 

َ ده َح أَ   بْ ٱ به اجم وَ : الاهه
َّ دَ تم

  حُّ صم  يَ ا َّل اءع مم
 بْ العَ  ينه دم

 .هم  بم ّلَّ إم  دم

ا بم بَ تَ  به اجم الوَ : ره اآلَخ وَ   صه وه وَ  يلم لم الدَّ بم  دم بْ العَ  مم لْ  عم َل إم  رم ظَ النَّ عع
 .هم يْ لَ إم  هم ولم

 ذَ َه   اءَ رَ وَ وَ 
 ا.نَ رْ كَ  ذَ َم كَ  دم بْ  العَ ََل بعا عَ اجم وَ  َس يْ ا لَ مَ  ْيم عَ وْ النَّ  ْينم

 َه  وَ 
َ  َ  نم تَ عْ يَ  نْ   أَ  م بَ نْ يَ  ةٌ يمَ ظم عَ  ةٌ لَ أَ ْس مَ  ةه لَ أَ ْس الَ  هم ذم

 تَ لْ مه ا بم
  سه مم

دلُّ عَ  تَ فم  مم لْ العم دلم عْ تَ وَ  هم مم  حه ح  َصديه ، فَ هم يمم

 و  قَ يه وَ  هه َندديَم إم 
ددفْ  نَ فم  يددهم َ ا َبددذَ إم ، وَ هم سم َ َبدد ؛اسم لنَّددلم  نَ يددَم الم  يَّ دد رَ دْ لَقددا مه َلهدد يَّ  الَّ

ددي يَ ذم  بمدد حُّ صم
هدديَم إم  هم ددبْ ٱ مه نه

، اءع دَ تم

َ بَ وَ  عَ  هه دَ عْ ا بَ مَ  نَّ أَ  مْ َله  يَّ  الدَّ بم  هه وبه جه وه  لَّقه يه
 تَ قْ اله  يلم لم

  وَ هه فَ  هه نْ عَ  ادَ ا زَ مَ ، وَ هه ابَ َيَ   إم دضم
 .مم لْ العم  لم فْ نَ  نْ مم
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

 ْحَسانُ ْرَتبُْة الثَّْاِلَثُْة: اإلِ امَل

 

ْكٌن وَ  دٌ ره َو: َأنْ  ؛احم هه نَّدَك َترَ بهدَد الَل َوْحَدهه َكأَ َتعْ  َوهه دهه يَ إمْن َل َتدفَ  ،ا نَّ هه َفدإم ْن َتَرا َك. كه  َرا

ليله َ وْ  ددددددددددددددهه َتَعدددددددددددددداَل: ﴿َوالدددددددددددددددَّ گ    کک    ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک له

ددددددددددهه تَ [22ن:َم ْقدددددددددد]له ﴾ گگ  ﴾خب   حبيئجب   ی     جئ  حئ   مئ  ىئ: ﴿اَل َعدددددددددد، َوَ ْوله

دددهه َتَعددداَل: ﴿ل[ْحددد]النَّ  ددد] ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ ، َوَ ْوله گ    : ﴿هه َتَعددداَل دددددد، َوَ وله [3َلق:الطَّ

ڻ             ڻ        ڻ        ں        ں  ڱ          ڱ     ڱ     ڱ     ڳ   ڳ     ڳ          ڳ  گ       گ     گ 

ء[ ﴾ڻ ۀ دددددَعَرا دددددهه ، وَ ]الاُّ ۆئۈئ  ۆئ وئ  وئ  ۇئ ۇئ   ائ   ەئ    ەئ   ائ ى ى: ﴿َ ْوله

  . [61]يهونهس:﴾ ۈئ ېئ ېئ   ېئ   ىئ  ىئ  ىئ

لم  : َحددددم َوالدَّ نَّددددةم دددَن السُّ
ئمدددديَل يثه َجْْبَ يددددله مم ، الَ  ♠ا وره َمدددَر َعدددْادددهه  اَ : َبدْيددددنََم َ ددد ◙ْن عه

ندددددَْنْحدددد ددددوٌس عم له  َد رَ نه جه
م
ددددو م الل ددددٌل لَ دَع عَ إمْذ َطَلدددد ،♀ سه يده َبدددددَياضم ال ْيدددددنَا َرجه ددددديَ َشدددددم ،ث   ابم

ددددددعَ  دم الاَّ يده َسددددددَوا ، َّل َشدددددددم دددددددَرى رم ، َوَّل َعَلْيدددددد يه َفدددددددرم  َأثَدددددددره السَّ
نَّدددددد َيْعرم هم دددددددهه مم لنَّبدددددد   َل اٌد، َفَجَلددددددَس إم َحدددددددا أَ فه

كْ ♀ كْ َبدَتدددْيهم إمَل ، َفَأْسنَدددَد ره دددْيهم  ره َذْيددََل َعدد َبدَتدددْيه، َوَوَضددَع َكفَّ دد؛ دهم  َفخم مَّ َ نم  ؛ده َفَقدداَ : َيددا ُمه ْ َأْخددْبم

ْسَل َعنم   ؟مم  الم

َل ددَتدددْاَهَد َأّلَّ  َأنْ »َفَقددداَ :  
دد إم مَّ َ ّلَّ الله َوَأنَّ ُمه

ا رَ دَه إم ،ددع
م
ددو ه الل يَم  سه دددقم ددَل اَوته دَة، وَ لصَّ َكددته دددَ  الزَّ

اَة، ْؤتم

جَّ الَبدْيَت إمنم  وَم َرَمَضاَن، َوَتدحه   .«ديلع هم َسبم ْسَتَطْعَت إمَليْ ٱَوَتصه

ْبنَ َفعَ  ،َفَقاَ :َصَدْ َت  هه  ا َلهه جم هه وَ  َيْسَأله  .يهَصد  ه

يَمنم   نم َعنم الم ْ  ؟َ اَ : َأْخْبم

َن  َأنْ »َ اَ :  دْؤمم  دبم ته
م
سه ئمكَ ، َوَمَل الل دتهبمه، َوره ، َوكه

، َوبمالقَ لَيْومم اآلخم َوا  ،لمهم تمدهم هم ددرم هم  َدرم َخْيم  «.َوَشدر 
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 اَ : َصَدْ َت. َ 

ْح  ن َعنم الم ْ  ؟َسانم َ اَ : َأْخْبم

، فَ نَّدَك َترَ َتدْعدبهَد الَل َكأَ  َأنْ »َ اَ :  هه ْن إمْن َلدْم تَ ا هه فَ رَ تَ كه دهه َيرَ إم ا  «.اكَ نَّ

 َدْ َت.اَ : َص  َ 

اعةم  ن َعنم السَّ ْ  ؟َ داَ : َفدَأْخْبم

و ه َعنْ مَ »َ اَ :  نَ أَ ا بم هَ ا الدَمْسؤه ائمدلم  ْعَلَم مم  «.السَّ

نم  َ  ْ َاْن َأَماَرا عَ اَ : َأْخْبم  ؟تم

دَتهَ  َأنْ »َ اَ :  دَد األََمدةه َربَّ
فَ ا، َوأَ َتدلم رَ ااَة ْن َتدَرى الدحه ةَ لعه  َيدَتدطَ اَلدَة رم العَ  ا

م
اء دنْدَيانم لهوَن فم اوَ َعاَء الاَّ  «. البه

دي داَ اَ : َفَمََض، َفَلدبمْثدنَ 
  .ا َملم

دَمره يَ »: ♀اَ  َفدقَ  ائمدله  ؛ا عه ي َمنم السَّ
 ؟«َأتَدْدرم

ْلنَ  هه ا: الله وَ  ه وله . َأعْ  َرسه  َلمه

، أَ َذا َه  »َ اَ :  يله ْْبم ْم يهعَ جم مْ تَداكه ْم َأْمَر دميدنمكه دكه  «.ل مه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

ددددددددددددددالهَصن   غَ رَ ا َفددددَلَّدددد ددددوَ  - نم َم يددددالم  انم دددددددددكَ رْ أَ  انم دددددديَ بَ  نْ فه ؒ مم  الثَّ  ةه بَ تَ رْ ددددددددمَ دال وَ هه
دددد ةه دَيددددانم تمددددرَ مَ  نْ مم  بم ا

 الثَّ  ةه بَ تَ رْ الَ  وَ هه وَ  - انم َس ْح الم  انَ كَ رْ أَ  رَ كَ ذَ  ؛- ينم الد  
 ا.هَ نْ مم  ةه ثَ الم

دا يَ َمد هه نْدمم ، وَ قم الم الَد عَ َمد ونه كه ا يَ مَ  هه نْ مم  انه َس ْح الم وَ  ده رَ الهد، وَ قم ْلدالَ  عَ َمد ونه كه د ا
 َم هه نْ مم

: فم ن  َصداله  دَ نْد عم

 ْ  دالاَّ  انه قَ تْ : إم هه قه لَّ عَ تَ مه ، وَ قم الم الَ  عَ مَ  انَ ا كَ مَ 
م
  َ َل طْ إم  هه لَ وَ ، هه ته دَ اَج إم وَ  ء

ْ فم  انم  : عم  الّشَّ

َ ده َح أَ  عمَث بمهم : اهه ي به
ذم ينه الَّ َو: الد  ؛ َوهه ٌد َعام  مَّ َ َس  هه نَّ إم فَ  ؛♀ُمه  .(انعاَس ْح إم )ى مَّ يه
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دددددددهه  يَقته
ددددددداَشْ  َوَحقم ؛ : إمْتَقدددددددانه الَبددددددداطمنم وَ عع

م
رم لل ددددددداهم دددددددَتعَ الظَّ ع   ا َلدددددددهه دع بُّ َََََََّّّّّّّر  دددددددد   ب دلش  مَّ َ  َعدددددددََل ُمه

الهنَدددددددزَّ م

َ َبةم  ،♀  َأوم الهَرا
 .َعََل َمَقاَم الهَااَهَدةم

َو: إمْتَقانه اّلْعتمَقاَداتم الَباطمنَةم وَ اص  : َخ انم الثَّ وَ  َس  هه نَّ إم ؛ فَ َرةم  م الظَّاهم األَْعَم ؛ َوهه  ،(انعاَس ْح إم )ى مَّ يه

َو اَلقْ  َذاَه  وَ  ْسَل اَلْعنَى هه ْحَسانه بمالم َن الم وده إمَذا  هرم .مم وَ صه يَمنم  الم

َّددد صه خَّ لَ تَ َيدددوَ 
ْكددد َق بَ ا َسدددمم   هه ره ذم

ددد نَّ أَ  انم َسدددْح الم وَ  يدددَمنم َوالم  مم َل ْسدددالم  ةم يَقدددقم  َح فم دددوَ  لَّ كه ددد د  احم  َه ددد نْ مم
 هم ذم

 رَ ْفدددمه بم  َق لمدددا أهطْ ذَ ، إم ةم َثدددَل الثَّ  اظم َفدددلْ األَ 
كمدددذَ إم ؛ َفدددنم يْ رَ  اآلَخدددََل َعددد  َّ دَ  هم دم  مه َل ْسدددالم  يدددهم فم  َج رَ دَ ْندددٱ نه يدددَم الم  رَ ا ذه

كمددذَ إم ، وَ انه َسددْح الم وَ    َج رَ دَ ْنددٱ مه َل ْسددالم  رَ ا ذه
كمددذَ إم وَ  ،انه َسددْح لم او نه يددَم الم  يددهم فم  يددهم فم  َج رَ دَ ْنددٱ انه َسددْح الم  رَ ا ذه

  .نه يَم الم وَ  مه َل ْس الم 

كم ذَ وإم   َه   ْت رَ ا ذه
ا َس نَ  اظه فَ لْ األَ  هم ذم كم  وْ أَ  ،انه َس ْح الم وَ  نه يَم الم وَ  مه َل ْس الم : يَل قم فَ قع  عَ  َمدَم هه نْ مم  دٌ احم وَ  رَ ذه

يدَمنه و مه َل ْس الم : يَل قم فَ  هم ْيم غَ  د لَّ قَ تَ ْسدٱ = انه َسدْح الم و نه يدَم الم  :وْ ، أَ انه َسدْح الم وَ  مه َل ْسدالم  :وْ ، أَ الم  لُّ كه

ددداّلنْ  عَ َمددفَ  ؛اهه نَدددعْ مَ بم  ظ  ْفددلَ  دم رَ فم دديَ  ا ددد ونه كه ددوَ  لُّ كه ددكه  نم ي الدددد  ََل َعدد اّل  ا دَ َهدددنْ مم  د  احم َ اّلْ دد عَ َمددد، وَ هم ل  ددديَ  انم تم  ونه كه

  مه َل ْس الم ، وَ ةم نَ اطم البَ  اتم ادَ قَ تم لعْ لم  نه يَم الم 
م  انه َس ْح الم ، وَ ةم رَ اهم ظَّ ال  م َم عْ ْلَ لم م قَ تْ لم  .َم انم

  ئه زم جْ اله  به اجم الوَ  ره دْ القَ وَ 
 :ْيم لَ ْص أَ  َل إم  عه جم رْ يَ  قم الم الَ  عَ مَ  انم َس ْح الم  نَ مم

َ ده َح أَ    هه عَ مَ  انٌ َس ْح : إم اهه
كْ فم  .ارم دَ  ْ  األَ ََل عَ  ْْبم الصَّ بم  ؛ي  رم دَ القَ  هم مم  حه

  هه َعددمَ  انٌ َسددْح إم : ره اآلَخددوَ 
كْ فم دد حه ََّّ هم مم  ر  الش 

   
ِّ
ددبَ ثْ إم  يقم دم ْصددالتَّ بم  هم َْبم َخدد ا م َثددتم امْ بم  ؛   ا م َثدددتم مْ ٱيعددا، وَ فْ نَ ا وَ اتع

ئم رَ الفَ  لم عْ فم بم  هم بم لَ طَ  ل   ادم قَ تم عْ ٱوَ  ،اتم مَ رَّ حَ اله  ابم نَ تم ْج ٱوَ  ،ضم ا  . م َل احلَ  حم

 :انم نَ ثْ ٱ انم َس ْح الم  انه كَ رْ أَ وَ 

َ ده َح أَ   .اللَ  دَ به عْ تَ  نْ : أَ اهه

  اعه يقَ إم  ونَ كه يَ  نْ : أَ ره اآلَخ وَ 
 بَ ا َ رَ اله  وم أَ  ةم دَ اهَ َا اله  امم قَ  مَ ََل عَ  - اهَ لَ عْ   فم نم عْ يَ  - ةم ادَ بَ العم  َك لْ تم

 .ةم
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دددددددٌ  ؛انه َسددددددْح الم ): فم الصددددددن    ه وْ َ ددددددوَ  ْكددددددٌن واحم ددددددوَ  ءٌ ْ  د: َشددددددْي أَ  (؛ره  ْيددددددلَ عَ  صَّ ، َندددددددٌ احم
دددددد َ  نه ْبددددددٱ هم  م  اسم

ددالعَ     ُّ مم اصم
ددَح » فم دداأله  ةم َثددَل ثَ  ةم يَ اشم ددوَ  ،«و م صه ٌ َعددتَ مه  وَ هه َ  ي 

ددَل كَ  لم ْمددحلم َ ؛ هم ْيددلَ عَ  هم مم دد يَ َّل  نَ كْ الددرُّ  نَّ ألم  ونه كه

اد  َعدتَ  مه ّلَّ إم  ديَ فَ  ؛دع  لش  ل   ونه كه
 
 نَدكْ ره  ء   

كمد نْ إم ، َفدَذ  لمدَك  َق وْ ا َفدَمد وْ أَ  ،ةٌ َعدبَ رْ أَ  وْ أَ  ،ةٌ َثدَل ثَ  وْ أَ  ،انم نعدا كْ ره  هه َلد نَّ أَ  رَ ذه

ا فَ احم وَ    حُّ صم  يَ َل ، فَ هَ سه فْ نَ  ءه ْ  دالاَّ  وَ هه دع
 .هم تم يقَ قم َح  اته بَ ثْ إم  ده ا رَ  يه َم نَّ إم ، وَ (نم كْ الرُّ ) مه ْس ٱ يهم فم

 : انم عَ وْ نَ  فه ن  َص ا اله هَ دَ رَ وْ   أَ تم الَّ  انم َس ْح الم  ةم بَ تَ رْ  مَ ََل عَ  ةه لَّ دم األَ وَ 

َ ده َح أَ   .آنم رْ القه  ةه لَّ دم : أَ اهه

 أَ : ره اآلَخ وَ 
نَّ  ةه لَّ دم  .ةم السُّ

ددددأَ فَ   أَ ا مَّ
دددددم دددد ةه لَّ ددددا َمددددَهددددنْ مم فَ : آنم رْ القه ََََّّّّم   وَ ا هه ح  ص  ددددتَّ اله  حم دْ َمددددبم  رِّ

 ْيم َتدددد اآليَ فم   لمددددَك ذَ وَ ، انم َسددددْح الم بم  فم صم

يئ جب حب : ﴿ هم لمدددوْ   َ فم ، وَ [112]البقدددرة:﴾ ک ک : ﴿ اَل َعدددتَ  هم لمدددوْ  َ فم  ؛ْيم َيدددولَ األه 

َو ، [128ل:حْ ]النَّ ﴾ خب  نَْها َما هه
َص َومم ٌح دمه  دددبَ ا َ رَ اله  امم قَد مَ بم ر 

  ؛ْيم تَد يَ خم األَ  نم دددددْيتَ  اآليَ فم  َذ  لمدَك وَ ، ةم
 فم

دددددد﴾ ڱڳ ڱ  ڳ ڳ﴿  :اَل ددددددددعَ تَ  هم دلمددددددوْ  َ  ء[رَ عَ ]الاُّ ۈئ ېئ ېئ : ﴿ اَل ددددددددددددددددددعَ تَ  هم دددددددددددددددددددددددلم وْ  َ ، وَ ا

دددددددددد﴾ ېئ ىئ ىئ ىئی  ددددددددددمَ عْ تَ  مْ ته ْعدددددددددد: َشَ ﴾ىئ ىئ ىئی  ﴿ى نَددددددددددعْ مَ ، وَ [61س:ونه ]يه  يددددددددددهم فم  ونَ له

 .هم بم  مْ ته لْ َخ دَ وَ 

هه َتَعاَل ا مَّ أَ  د]﴾ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ : ﴿ َ ْوله   هه ْجدوَ فَ  ؛[3ق:َل الطَّ
: انم َسدْح  الم ََل َعد هم تمدلَ َّل دم

 َل إم  رم ْمداألَ  يضم وم ْفد تَ ََل َعد لم مم تَ ْا اله  لم كُّ وَ التَّ  حم دْ  مَ فم 
م
د يَ َّل ، وَ  الل دا أَ و  فَ مه  ده ْبدلعَ ا ونه كه  َل إم  هه رَ ْمدضع

م
 ّلَّ إم   الل

َ َبةم  هم تم ادَ بَ عم  عَ مَ   َأوم الهَرا
 َه  وَ  ،َعََل َمَقاَم الهَااَهَدةم

 .انه َس ْح الم  ةه يقَ قم َح  َ  هم  هم ذم

دددددددأَ وَ   أَ ا مَّ
ددددددددم دددددددنَّ  ةه لَّ دددددددفَ  ةم السُّ دددددددوَ  يٌث دم َحددددددد َ  هم َََََََّّّّّّّالت   يدددددددهم فم : وَ دٌ احم  هم لمدددددددوْ   َ فم  انم َسدددددددْح الم  ةم يَقدددددددقم حَ بم  يح  ر  ص 

، فَ نَّدَك َترَ َتدْعدبهَد الَل َكأَ  َأنْ »): ♀ هه ْن َترَ إمْن َلدْم تَ ا هه فَ كه دهه َيرَ إم ا  صَّ   م فم  («اكَ نَّ
 َمم  ةم

م
يَل ْْبم جم   ء

دددددوَ  ♠  ؤَ سه
ددددد، وَ ينم الدددددد   قم ائم َقدددددَح  نْ َعددددد ♀  َّ بمدددددالنَّ  هم الم  َحددددد وَ هه

ددددد يمٌ ظمدددددعَ  يٌث دم َ ٌج مه   رَّ
 فم

ددد دم نَ ْسددداله » ه « يحم حم الصَّ
م
ددد م  لم ْسدددل تمدددرَ مَ  ♀  ُّ بمدددالنَّ  يدددهم فم  رَ َكدددذَ  ،◙ رَ َمدددعه  يثم دم َحددد نْ مم  َب ا
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ددددانه َسددددْح الم وَ  ،نه يددددَم الم وَ  ،مه َل ْسددددالم : ينم الددددد   ددددفم  هم لمددددوْ قَ بم  (ينعددددادم ) ♀ نَّ هه مَّ َسدددد مَّ ؛ ثه : هم رم  آخم

مْ يهعَ ») ْم َأْمَر دميدنمكه دكه تم رَ مَ  انه يَ بَ  يهم فم ، فَ («ل مه  .اته ورَ كه ذْ الَ  ثه َل الثَّ  نَّ هه وَ  ،ينم الد   بم ا

 ْسدددددددمه » فم  َس يْ َلددددددد :«رَ ْمدددددددأَ » ظه ْفدددددددلَ وَ 
ددددددد هم ْيم َغددددددد دَ نْدددددددعم  َّل وَ  ،«م  لم دددددددلكه ا ابم حَ ْصدددددددأَ  نْ مم ددددددد بم ته ددددددد ةم تَّ الس  ى وَ سم

  هه ظه فْ لَ ، فَ «   ائم َس النَّ »
 ْس مه » فم

ْم يهعَ »: «م  لم دكه مْ دميدنَ ل مه  .«كه

ددد هه دَ َصدددا  َ  َمدددََل َعددد ةع ادَ َيدددزم  - يثم دم احلَددد اذَ َه  دبددد فه ن  َصددداله  مَ تَ َخدددوَ 
 ؛- انم َسددددْح  الم ََل َعددد يلع لمددددَ  هم نمدددوْ كَ  نْ مم

 مَ د  قَ تَ اله  لم ائم َس الَ  يعم  َجم ََل عَ  هم لم َم تم ْش ّلم 
تم رَ مَ  نْ مم  ةم  قَ ل  عَ تَ اله  ينم الد   بم ا

 .هم تم فَ رم عْ مَ بم  ةم
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

 ْصُل الثَّْاِلُث:اأَل

 ♀ َمْعِرَفُْة َنِبْي ُْكْم حممٍَّْد

 

 َ دددَو: ُمه ددددده َوهه  ْبدددنه َعْبددد مَّ
م
طَّلمبم ْبدددنم ْبدددْبدددنم عَ  ددم الل  الددددمه

دددم  هَ  ددم دددٌم مددد، اشم دددرَ َوَهاشم ، َو ه ددددَرْيش  دددْن  ه َن ْيٌش مم

، َوالَعدددالَعددد دددنْ رَ َربم ددددةم إم  به مم يَّ ر  يَل ْبدددنم إم ْسدددَم ذه يَم الْبدددرَ عم هم ددددنَ َعَلْيددددهم  ،يلم دَخلمددددا دددَل ا َأفْ  َوَعدددََل َنبمدي  ةم َضدددله الصَّ

َل وَ  .السَّ  مم

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

دد غَ رَ  َفددمَّ دَلدد دد لم ْصدداألَ  انم َيددبَ  نْ الهَصددن فه ؒ مم ددانم الثَّ دداأله  نَ  مم  َيددبَ بم  هه َعددبَ تْ أَ  ؛ةم َثددَل ثَّ ال و م صه
 لم ْصدداألَ  انم

 .♀ هه يَّ بم نَ  دم بْ العَ  ةه فَ عرم : مَ وَ هه وَ  ،ثم الم الثَّ 

  - ب  لرَّ ا ةه فَ رم عْ مَ  وَ هه وَ  - َ  وَّ األَ  َل ْص األَ  نَّ أَ  َت فْ رَ عَ  نْ أَ  َق بَ َس وَ  
 وَ  رٌ دْ  َ  هه نْ مم

درْ يَ  ٌب اجم  َعدبَ رْ  أَ َل إم  عه جم
 ةم

ددأه  دد َل ْصدداألَ  نَّ أَ ، وَ و   صه َ الثَّ ددوَ  - انم ددوَ  رٌ دْ َ دد هه نْددمم  - ينم الدددد   ةه َفددرم عْ مَ  وَ هه
ددرْ يَ  ٌب اجم دددأه  ةم َثددَل ثَ إَل  عه جم ،    وصه

ٌ َعددددتَ مه  رٌ دْ َ ددددا َهددددنْ مم  ♀    بمددددالنَّ  ةه َفددددرم عْ مَ  َذ  لمددددَك َكددددوَ  ددددََل َعدددد ي  دددد يَ َّل  د  َحددددأَ  ل   كه   حُّ صم
 بمدددد ّلَّ إم  هه ينهدددددم

، هم

  به اجم الوَ وَ 
 عَ بَ رْ أَ  َل إم  عه جم رْ يَ  انم يَ عْ  األَ ََل عَ  ♀ النَّبم    ةم فَ رم عْ  مَ فم

 :و   صه أه  ةم

 ْسددٱ ةه َفددرم عْ مَ :  ه وَّ األَ  له ْصدداألَ 
َ )  م وَّ األَ  هم مم ددُمه  مَّ

 يَّددقم بَ  ونَ ، ده (دم
ددوَ ال، فَ هم بم َسددنَ  ةم جم ددََل َعدد به ا دد د  َحددأَ  ل   كه  نَ مم

دددددد نَّ أَ  ةه َفدددددرم عْ مَ  يَ مم لم ْسددددداله  دددددي أهرْ ذم الَّ َ ) هه مه ْسددددددٱا نَددددديْ لَ إم  َل سم دددددُمه َ ؛ (دٌ مَّ
ددددد هم مم اْسددددددبم  َل ْهدددددالَ  نَّ ألم  ؤْ مه

 لم ْهددددددالَ بم  نٌ ذم

ددخْ َا بم  ددَمددوَ  هم فم ْصددوَ وَ  هم صم عم  ْعدديَ  َلْ  نْ َمددا، فَ نَدديْ لَ إم  هم بمدد َث ا به
ددرَ  هه نَّددأَ  فه رم ْعدديَ  َف ْيددكَ  هه مَ ْسددٱ فم رم  الله  هه لَ َسددرْ أَ  وٌ  سه

  ؟!انَ يْ لَ إم  
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 اآلَبددددلع بم َسددددلْ َس مه  ♀ النَّبمدددد    َب َسددددا نَ نَددددهه الهَصددددن فه  رَ َكددددذَ وَ 
م
دددداهَ  يددددهم بم أَ  د   َجددددَل إم  اء ددددم  شم  مَّ ، ثه

مم وَ  َج ََل عَ  رَ ددَص تَ  ْ ٱ ، َو ه ): اَ   َ وَ  ،هم عم ا دَرْيش  ٌم مْن  ه  .(َربم َن العَ ْيٌش مم رَ َوَهاشم

دد َفددةه  :انم والثَّ   ده ْبددعَ  هه نَّددأَ  َمْعرم
م
ددرَ وَ  الل دد اهه فَ طَ ْصددٱوَ  الله  هه ارَ َتددْخ ٱ، هه وله سه

ََّّلب  ا نَ مم ددفَ ، وَ ر  ش  ، ةم لَ اَسددالر  بم  هه لَ ضَّ

 يَ بم نْ األَ  مه اتَ َخ  وَ هه وَ 
م
 َس رْ اله وَ  اء

 .يَ لم

َفةه  :ثه الم الثَّ وَ   .ق  احلَ  ينم دم ى وَ دَ اله وَ  اتم نَ ي  البَ ا بم نَ اءَ َج  هه نَّ أَ  َمْعرم

بم والرَّ   الَّ  نَّ أَ  ةه فَ رم عْ مَ  :عه ا
  مه َل كَ  آنه رْ لقه ا وَ هه  هه ته الَ َس رَ  هم بم  ْت تَ بَ ثَ وَ  هم  م دْ  صم ََل عَ   َّ ي دَ ذم

م
 .الل
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  رمحه اهلل:  فقال املصن 

دددددمه  ددددَن العه
نْ رم َثدددددَل َوَلددددهه مم ، مم ددددتُّوَن َسنَدددددةع وَهددددا َأرْ ٌث َوسم دددددَن َ ْبددددَبدددددعه ةم َل النُّدبه و   و  ٌث ، َوَثدددددَل وَّ ََََّّّّر  ش 

دددددا     َنبمدي 

. وّلع  َرسه

دب دَئ بمد َل بمدوَ  ،ْ دَرأْ(ٱ)نه هه أهْرسم (، َوَبدَلدده درم ث  دَّ د )الدمه .َمكَّ  ةه

 

│ 

 

 اهلل: قال الشَّارح وفََّقه

دددر ♀  َّ بمدددالنَّ  أنَّ  الهَصدددن فه ؒ رَ َكدددذَ  م  دددا وَ َل ثَ  عه دددثع دددةع نَ َسددد يَ ت  سم ؛ ينم رَ طْ َشددد ْت مَ ،  هسم

ةم، َوَثددددَل )ا َهددنْ مم فَ  ددددوَّ وَن َ ْبدددَل النُّدبه و   ٌث َأْرَبددددعه َََّّّر  ش 
دددوّلع َنبمدي دد و    دددوَ  هم ْيدددلَ إم  َ  أهوحم ، َفددد(دا َرسه عم دددوَ  َث به  نه ْبدددٱ وَ هه

 بَ  مَّ تَ أَ  مَّ ، ثه ةع نَ َس  يَ عم بَ رْ أَ 
 رم مه عه  ةَ يَّ قم

وّلع  هم   .َنبمدي دا َرسه

 عْ البَ   ه ْح وَ وَ 
  اءه َا َمْن يَ  الله  هم   بم فم طَ ْص ي يَ ذم الَّ  ثم

 : انم عَ وْ نَ  هم دم ابَ عم  نْ مم

َ َح أَ   وَّ به نه   ه ْح : وَ ادهه
 .ة 

   ه ْح : وَ ره اآلَخ وَ 
 وَّ به النُّ  نَ  مم ََل عْ أَ  ةٌ َج رَ دَ  َ  هم ، وَ ة  الَ َس رم

 .ةم

دددددد ♀ا نَددددددي  بم نَ  َل ى إم الهددددددوَح   ه وَّ أَ  انَ َكددددددوَ  دددددد ره دْ َصدددددد وَ هه َددددددوَّ أَ ، وَ قم َلددددددالعَ  ةم ورَ سه  ﴾چ ﴿ ا: له

ددد، وَ [1ق:َلدد]العَ  ددبْ ٱ وَ هه
َدددزَ نْ إم بم  هه َلددد ْت بَتددثَ وَ ، هم ْيدددلَ إم   م ْح الدددوَ  اءه دَ تم

لم تمدددمَ  لُّ َ دددأَ  هم ْيددلَ ا عَ ا دددوَ  ؛ثم ْعدددالبَ   م ْحددوَ  بم را  َ  هم

  .ةه وَّ به النُّ 

دددد نْ مَّ دَلددددد مَّ ثه دددد هم ْيدددددلَ عَ  ْت َلددددزم  أه دددد م  وْ َ ددددد ةم رَ اذَ نمددددبم  ♀ هه رَ ْمدددددأَ  ةه نَ م  َضددددتَ اله  رم ث  دَّ الهددددد ةه ورَ سه َ  هه َلددددد يَ فم الم مه

 الَ َس رم  ةَ ثَ عْ بم  هه ته ثَ عْ بم  ْت ارَ َص 
 وَّ به النُّ  ةم بَ تَ رْ مَ  نْ ى مم قَ تَ ارْ ، فَ ة 

 .ةم الَ َس الر   ةم بَ تَ رْ  مَ َل إم  ةم
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ددَئ بمدد): فم ن  َص اله   م وْ ى  َ نَ عْ ا مَ ذَ َه  وَ  دب  (ْ ددرَ ٱ)نه دَل بمدأهرْ وَ  ،أْ دسم ث  دَّ ()الدمه  ا م زَ نْ إم بمد ةه وَّ بهدلنُّ ا هه َلد ْت َتدبَ : ثَ ْي أَ  (؛درم

تم وَ َفدد دد حم ا  ورَ سه
َددوَّ   أَ تمددالَّ  هم ْيددلَ عَ  قم َلددالعَ  ةم دد﴾چ ﴿ ا له دد ا م زَ نْ إم بمدد ةه الَ َسددالر   هه َلدد ْت َتددبَ ثَ  مَّ ، ثه  ورَ سه

 ْيددلَ عَ  رم ث  دَّ الهدد ةم
 ،هم

َل كَ فَ  وّلع رَ و َنبمدي دا ♀ هه امه قَ مَ  مه  .سه

هه ) انَ َكدددوَ   ددددةه  َبدَلددددده دددْي أَ  ؛(َمكَّ لمدددذم : الَّ دددوَ  يدددهم فم  دَ ي وه عم ددددانَ  َث به دددوّلع  بمدي  دددَرسه   هه َتدددوَ عْ دَ  أَ دَ َتدددبْ ٱ مَّ ، ثه
ددد مَ فم دددةَ كَّ  مَّ ، ثه

 .ةم ينَ دم  الَ َل ا إم هَ نْ عَ  َ  وَّ َتَ 
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

كم ةم ارَ الله بمالن دذَ  َبَعدَثدهه  ْ وَ  َعنم الّش  .تَّدْوحم إمَل ال ، َوَيدْدعه  يددم

ددددددددددددهه  ددددددددددددديله َ ْوله
لم         ۇ     ڭ       ۇ       ڭ   ڭ       ڭ   ۓ       ۓ   ھ     ھ      ے      ے    َتَعدددددددددددداَل: ﴿ َوالدَّ

رالهدَّ ] ﴾ۉۆ       ۆ      ۈ ۈ    ٴۇ     ۋ    ۋ    ۅ    ۅ     .[ث 

ره ث ر[]الهدَّ  ﴾ۓ        ۓے         َوَمْعدنَى ﴿
دنْدذم دْركم  : يه دوَ ، َوَيدَعنم الا  .  إمَل  ْدعه يددم  الدتَّدْوحم

رالهدَّ ] ﴾ڭ      ڭ       ڭ﴿ .هه بمالدتَّدْوحم َعظ مْ  َأْي  ؛[ث   يددم

رالهدَّ ]﴾ ڭ        ۇ       ۇ﴿  دْر َأْعَملَ  َأْي  ؛[ث  ك   دَك َعنم َطده  ر   .الشِّ

رالهدددَّ ]﴾ ۈ  ۆ        ۆ    ﴿ : األَْصنَدددامه ،؛ [ث  ْجدددزه هَ  الرُّ دددَها وَ : تَ اَوَهْجدددره َءةه دْركه نْدددهَ  َأْهلمَهددا، َوالَبدددَرا ا مم

َها َوَأْهلمَها.َوَأْهلمدهَ  َا َوَأْهلمَها، َوفمَرا ه  ا، َوَعَداَوته

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

  ودَ صه قْ الَ  نَّ أَ  الهَصن فه ؒ ر  ك  ذ  
  :انم رَ مْ أَ  ♀    بم النَّ  ةم ثَ عْ بم  نْ مم

 تَ ْا مه  (ارم ذَ نْ الم ) ظه فْ لَ ، وَ ْركم دَعنم الا   ةه ارَ ذَ : الن   ه وَّ األَ 
ْ وَ  رم يذم حْ  التَّ ََل عَ  ٌل مم  .يبم هم التَّ

 تَ ْا مه  (ةم وَ عْ الدَّ ) ظه فْ لَ وَ ، يدم حم وْ  التَّ َل إم  ةه وَ عْ : الدَّ انم الثَّ وَ 
ْ وَ  بم لَ الطَّ  ََل عَ  ٌل مم  .يبم غم التَّ

هه َوال) ديله َ ْوله
لم  .(ث ر[دَّ ]اله  ﴾    ڭ       ڭ  ے       ۓ      ۓ    ڭ    َتَعاَل: ﴿ دَّ

ددوْ قَ فَ  رالهدددَّ ]﴾  ے ۓ ۓ : ﴿هه له َ  م وَّ  األَ ََل َعدد ا   دَ ؛ [ث   ارَ ذَ ن ددالبم  رٌ ْمددأَ  هه نَّدد؛ ألم
دد ةم دد نْ مم ددَمدد ل  كه ْ ا َمدد مه َظددعْ أَ ، وَ َذره ا يه

 ْ ْ  :َذره يه  .كه الّش 



68 
 

  «اهَ ُتوأدلَّ ولِ ُصاأُل ِةاثَ َلَث» َشْرُح

دددوْ  َ وَ  رالهددددَّ ]﴾  ڭ ڭ ڭ : ﴿هه له ددد ََل َعددد ا   دَ ؛ [ث  َ ؛ انم الثَّ   يم بمدددكْ تَ بم  رٌ ْمدددأَ  هه نَّدددألم
م
دددظم عْ تَ وَ  الل ا َمددد مه َظدددعْ أَ وَ ، هم يمم

ه يهكَ   بم  الله  ْبَّ
 .يده حم وْ التَّ  :هم

ددددوَ  دددداله  نَ مم  مَّ هم
ََََّّّّدلك  ب   (ةَ ارَ ذَ الن دددد) نَّ أَ  مَ َلددددعْ تَ  نْ أَ  تم َم لمددددالكَ   م بْ  َضددددفم  تم ا َهددددظه فَ حْ تَ ، فَ (ةم ارَ َا البم د)َكدددد ر  س 

 ابم قَ مه بم 
ددددا زْ وَ  (ةم ارَ َا البم د)َكدددد (ةه ارَ ذَ الن  َفددددد)ا، َهددددلم ََََّّّّك  ب  نع َددددوَّ أَ  ر  س 

ددددى، وَ نعددددعْ ا مَ َهددددله ابم قَ ته ا، وَ لم ي رم االَدددد  م َلددددال َ  نَ مم

ه وْ   َ اشم الفَ  نم حْ اللَّ وَ   .ةه ارَ : النَّذَ مْ له

دْر أَ  َأْي ): هم لم وْ قَ بم  [رث  الهدَّ ]﴾  ڭ ۇ ۇ : ﴿َتَعاَل  هه لَ وْ  َ  الهَصن فه ؒ ر  س  ف   مَّ ثه  ْعَمَلددَك َطده 

ك  َعنم  ر   .يُّ َْبم الطَّ  ير  رم َج  نه بْ ٱ اهه كَ َح  ؛فم لَ السَّ  ره ثَ كْ أَ  هم يْ لَ عَ ، وَ (الشِّ

دددددددد ارَ َتددددددددخْ اله  نَّ أَ  مَ دَّ َقددددددددتَ وَ  ددددددددفْ تَ  وَ هه
دددددددديَ  بم َّل  ،اتم َسددددددددبَ َل اله   م َم عْ األَ بمدددددددد ةم  اآلَيددددددددفم  (ابم َيددددددددالث  ) يه سم  ةم األَْكسم

 َظددددَح َل مه  ؛اتم وَسدددبه لْ الَ 
ددددةع لم ددد اقم يَ لس  ددديَ بَ  مَ دَّ َقددددا تَ  َمددددََل َعددد يددددهم فم  ْت َعدددد َ ي وَ ذم الَّ   هه انه

 يمم ظمددددعْ تَ » ابم َتددددكم  حم  َشْ فم

 .«مم لْ العم 

 : ةٌ عَ بَ رْ أَ  َ  هم وَ  ؛امم نَ ْص األَ  ةم ادَ بَ عم  رم جْ هَ  وَ  صه أه  فه ن  َص اله  رَ كَ ذَ  مَّ ثه 

دَها وَ :  ه وَّ األَ   .َأْهلمَها كه رْ تَ َتدْركه

َها : انم ثَّ الوَ   زَ  رٌ دْ ا  َ ذَ َه  ؛ وَ َأْهلمَها اقه رَ فم وَ فمَرا ه
ْ ََل عَ  دٌ ائم َ  ؛كم  التَّ  بَ مه  َق ارم فَ اله  نَّ ألم

 .دٌ اعم

َءةه : ثه الم الثَّ وَ   .َأْهلمَها نْ مم ا وَ هَ نْ مم الَبدَرا

بمددالرَّ وَ  َا : عه ا َ  ؛ةم اوَ دَ الَعدد ارم َهددظْ إم بم  هم قم ابم  َسددََل َعدد ةٌ ادَ َيددزم  يددهم فم ؛ وَ َأْهلمَهددا ةه اوَ دَ َعددوَ َعددَداَوته  دْ َ دد َئ َْب  َتددله ا نَّ ألم

 .َهاره هم ظْ يه  َّل  دْ  َ وَ  اةَ ادَ عَ اله  ره هم ظْ يه 

 َه  وَ 
 بم  صُّ تَ  َتْ َّل  ةه عَ بَ رْ األَ  و ه صه األه  هم ذم

تَّ مَ  لَّ كه  مُّ عه تَ  ْل ؛ بَ امم نَ ْص األَ  ةم ادَ بَ عم د َخذه ا يه َد نَ مم   ونَ ده  ةم اآللم
م
، الل

م ٱ َم فَ  ع  ذَ تُّ َ   لِإم
 وده  نْ مم

  نم
م
 َم عْ إم بم  هه ره جْ هَ  قه قَّ حَ تَ يَ  الل

 َه    م
 .ةم عَ بَ رْ األَ  و م صه األه  هم ذم
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

و إم دَذا َعْاددَه دد َعددََل َأَخدددَذ  دددَي َيدددْدعه
نم يددددم دَر سم دد دَد الَعدددّْشم ، َوَبدْعددَل التَّدْوحم  إمَل السَّ

َج بمدددهم ددرم  َم عه
م
َضْت ء دددرم ، َوفه

َلوَ َعَليدْ  الصَّ
، اته الَ هم دَة َثدَل  َوَصَلَّ ْمسه نمديَ فم َمكَّ مم دْعَدهَ ، َوبَ َث سم دْجدَرةم إم ا أه .اَل دَر بمالدهم يدنَدةم  َلدم

يَضٌة عَ وَ  : َفرم ْجدَرةه ْن َبدَلددم الا  ََل َه  الدهم دةم مم ه األهمَّ
ْسدَل إمَل َبدلَ  ْركم دددذم دَ  َبامم دم الم وَم ، َوهم دَيددٌة إمَل َأْن َتددقه  م

 . اَعدةه  السَّ

ددددددددددددددددددهه َتَعددددددددددددددددداَل: ﴿ يله َ وله
لم   ژ   ژ     ڈڈ    ڎڎ    ڌ ڇ   ڇ  ڍ    ڍ    ڌ  َوالددددددددددددددددددَّ

ڱ  ڱ      ڱ   ڱ    ڳ  ڳ     ڳ    ڳ گ گ        گ      گ    ک      ک     کک     ڑ      ڑ

   ھ ھ         ہ     ہ      ہ       ں ں  ڻ   ڻ   ڻ ڻ       ۀ    ۀ   ہ

 .]الن َساء[ ﴾ۆ  ۇ      ۇ    ڭ     ڭ     ڭ   ڭ     ھ   ے     ے      ۓ    ۓ         ھ

هه َوَ وْ   .[56]الَعنَْكبهوت:﴾ ڄ  ڄ ڃ   ڃ    ڃ  ڃ  چ  چَتَعاَل: ﴿ له

يُّ   : - اَل عَ تَ    ؒ- َ داَ  الَبدَ وم

 َه  »
و م ه اآلَيدةم فم َسَببه نهزه ذم دذم دَي الَّ ْسلممم َ لَ  دةَ يَن بمدَمكَّ  الدمه ره دْم يه

مه الله بماادَ نَ  ؛وااجم  «.نم يَم ْسمم الم اهه

لم  ْجرَ َوالدَّ نَّدةم يله َعََل الدهم َن السُّ
هه َ وْ  ةم مم دعه الم َّل َتنْ » :♀ له

دْوَبدةه اَقطمدَع تَّى َتنْ ةه َح رَ جْ َقطم ، لتَّ

دْوَبدةه َح  َتنْ َّل وَ  دعه التَّ
نْ َقطم ْمسه مم َ  تَّى َتْطدلهَع الاَّ

بم  .«اَمْ رم

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

  اَلَّ  ♀  َّ بم النَّ  نَّ أَ  الهَصن فه ؒ رَ كَ ذَ 
عم   ر  ش     ) َث بم لَ  َث به

 َل إم ) َق لْ الَ  (وعه دْ يَ  يَ نم سم

ض   دَ عْ بَ ، وَ (يدم حم وْ التَّ   م 
ِّ
دَم الَعدّْشم )    إمَل السَّ

َج بمددهم رم   عه
م
دعم  :ْي أَ ؛ (ء  بمد دَ صه

فمد هم درَ عْ مم  انَ َكد، وَ اَهديْ لَ إم  عَ وره  هه اجه

 ْسَ الم  دَ ْعددا بَ َهدديْ لَ إم 
م
ء َضْت َعَليددددْ)، سم دم ْقدددالَ  تم ْيدد بَ َل إم  هم بمددد ا دددرم ددَلوَ َوفه  الصَّ

، ةم َلددديْ اللَّ  َك ْلدد تم فم  (ْمدددسه اته الَ هم
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دَة َثدَل )د بم َلَّ َص فَ  نمدَي، َوَبدْعَدهَ َمكَّ دْجدَرةم إم َث سم دَر بمالدهم مم يدنَدةم ا أه َس  ْت انَ كَ وَ  (،َل اَلدم  .(َب رم ثْ يَ )ى مَّ ته

ا: تَ َشْ  ةه رَ جْ الم وَ  م  مَ َل إم  اهه بَ أْ يَ وَ  الله  هه هه رَ كْ ا يَ مَ  ْركه عع  وَ ، اهه َض رْ يَ وَ  هه بُّ ا يه
ع  وَ نْ أَ  ةه ثَ َل ثَ  َ  هم  : ا

 السُّ  لم مَ عَ  ةه رَ جْ : هم اهَ ده َح أَ 
م
 .انم يَ ْص لعم اوَ  وقم سه الفه وَ  رم فْ الكه  كم َتْ ؛ بم وء

 السُّ  دم لَ بَ  ةه رَ جْ هم : انم الثَّ وَ 
م
  َ ارَ فَ مه ؛ بم وء

 .هم ْيم  غَ َل إم  هه نْ عَ   م وُّ حَ التَّ وَ  هم تم

دددددد ابم حَ ْصددددددأَ  ةه رَ ْجددددددهم : ثه المددددددالثَّ وَ   السُّ
م
 َبددددددانَ جَ مه ؛ بم وء

ددددددؤْ  َمددددددنْ  ةم َ  َمره يه
دددددد هم رم ْجددددددبم  تَ بْ اله وَ  ةم رَ َفددددددالكَ  نَ مم

 ةم َعدددددددم

اقم وَ  سَّ  .الفه

ددوَ   مه أْ اَلدد دم َلددالبَ  ةم رَ ْجددهم  نْ مم
َدد ورم دد ةه رَ ْجددالم ا: بم ََّّا دم َلددبَ  نْ مم  ر  لشِّ

دد، وَ مم َل ْسددالم  دم َلدد بَ َل إم  ك   ََل َعدد ةٌ يَضددرم فَ  َ  هم

 َه  
 مَّ األه  هم ذم

ا عَ ادم  َ  انَ َمْن كَ  ق   َح فم  ةم   ن  ك  مَ تَ مه  ْيَ ا، غَ هَ يْ لَ رع
 عَ مَ تَ ْج ٱا ذَ إم  ةٌ بَ اجم وَ  ةه رَ جْ الم فَ ، هم ينم دم  رم اهَ ظْ إم  نْ مم

 طَ َشْ 
 : انم

هددوَّ أَ  دد مه دَ : َعددَم له ددك  مَ تَ مه  انَ َمددْن َكدد؛ وَ ينم الددد   ارم َهددظْ  إم ََل َعدد ةم رَ دْ القه   ةه رَ جْ الم َفدد هم ينمدددم  ارم َهددظْ إم  نْ نعددا مم
دد َح فم  هم ق 

 .ةٌ بَّ حَ تَ ْس مه 

رَ هَ نْ عَ  زَ جَ عَ  نْ إم ؛ فَ رم فْ الكه  دم َل بم  نْ مم  وجم ره  اله ََل عَ  ةه رَ دْ : القه انم الثَّ وَ  ذم  .هم زم جْ عَ لم  ا عه

ددد ينم الدددد   اره َهدددظْ إم وَ   عَ َشددد نه َل ْعدددإم  :وَ هه
َََّّّلم  ا يدددنم دم  ا ه َطدددبْ إم وَ  رهم ائم ددد ةٌ اَعدددَجَ  اذَ  َه دددََل َعددد صَّ َنددد ،ي   ك  ر  ش   نَ مم

ْح ددال دم ْبدا عَ نَدبْ ٱ اقه حَ ْسدإم وَ  يفم طم اللَّ  ده بْ عَ  مْ هه نْ ، مم يَ قم ق  حَ اله   دددم َ درَّ
 عَ  نه ْبد ده َِحَد، وَ ن  َسدَح  نم ْبد نم

َ وَ ، يدق  تم دُمه  ده مَّ

 رَ بْ إم  نه بْ ٱ
هم ْح ددال ده بْ عَ ، وَ خم يْ الاَّ  آ ه  يمَ ا  ددم َ درَّ

  نه بْ ٱنم
  ي  دم عْ سم

 .ينَ رم  آَخ فم

ا يَ َشْ  ينم الد   اره هَ ظْ إم فَ   :ْيم  َ يْ َا بم  قه قَّ حَ تَ عع

َ ده َح أَ   َّشَ بم  ره هْ الَ  وَ هه ؛ وَ هم رم ائم عَ َش  نه َل عْ : إم اهه
ئم  .امم يَ الص  ، وَ ةم َل الصَّ ، وَ نم اذَ األَ كَ  ؛ةم رَ اهم الظَّ  هم عم ا

  ا ه طَ بْ إم : ره اآلَخ وَ 
ي    يدنم دم

ك  َّر  ش  َّالت  و   هم لم َل َضد انم َيدبم ؛ بم الم  ءَ الدَْبَ وَ  هم تمداوَ دَ عَ بم  يح  ر  ص  ا َمد هه ده آَكد، وَ هه نْدمم  ةم ا

هم بَ َسددد انَ َكدد ْفدددرم ددد؛ فَ مْ َب كه ددي يَ ذم الَّ دددنم ثَ وَ  د  َل  بمدددفم  ونه كه  يَّ
دددظ  عَ ى اله ارَ َصدددالنَّ  يدددنَ دم  يددَب عم يَ  نْ أَ  يدددهم فم كْ  يَ َّل  ة   يَ مم
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ددالَ  ددَح  يَح سم ددوهه ى أَ تَّ هه   َس يْ ا َلددذَ َه دد نَّ إم ، َفددلَّ
دد مم وْ الَقدد يددنَ دم ددظْ أَ  ْيَ َبدد امَ َ ددأَ  ينَ ذم الَّ  رم هه

ددنْ ل َ ، مْ هم  مه َته ادَ َبددعم  يددبه عم يَ  كم

 .انَ ثَ وْ األَ 

ددم األَ  الهَصدن فه  رَ َكدذَ  مَّ ثه  دالدَّ  ةَ لَّ دا َعدَل كَ  َل َقدنَ ، وَ ةم رَ ْجد الم ََل َعد ةَ الَّ   ي  وم َ دبَ ال نم مع
 ؛ةم َيدانم الثَّ  ةم ى اآلَيدنَدعْ  مَ فم

  يُّ وم َ دالبَ  هه َلدقَ ا نَ ى مَ نَ عْ مَ  وَ هه 
دفْ تَ » فم دفْ لَ  صُّ  َندَّل  ،ة  اَعدَجَ  نْ َعد «هم يم سم

، (رَ َكدذَ ) :ىنَدعْ مَ ا بم نَدهه  (اَ   َ د)َفد، هم ظم

دددوَ    (اَ   َ )دبمددد يه بمدددعْ التَّ  فم ن  َصددداله  ةم ادَ َعددد نْ مم
دددنْ يَ  نْ يمَ فمددد هم نمددديْ عَ بم  ظَ ْفددداللَّ  يدددده رم يه  َل ، َفددد(رَ َكدددذَ ) امم َقددد مَ فم ، هه نْدددعَ  له قه

  يُّ وم َ دددالبَ  رَ َكدددذَ ): مم َل َكدددال يره دم ْقدددتَ فَ 
دددفْ تَ » فم دددزه  َسدددَبَب « هم يم سم  َه دددنه

دددذم فم ه اآلَيددددةم دذم و م ددددَي الَّ ْسلممم  َلددددْم ينَ  الدمه

 َ وايه ره
مه الله بماْسمم الم ادَ نَ  ؛اجم  .(نم يَم اهه

ددددثْ يَ  َلْ وَ  َددددزه نه  َب بَ َسدددد ورم كه ذْ اَلدددد نه وْ َكدددد ْت به دددديَ  نْ  أَ ّلَّ إم  ،اولم ددددَمدددد و م زه النُّدددد بم بَ َسددددبم  ادَ رَ أَ  ونَ كه ددددرم ا ََيْ ى رَ ي َمْ

دددفْ التَّ  ددد نَّ أَ َكددد، فَ يم سم دَ رَ مه دددفْ تَ ) :هه ا
دددعَ تَ يَ  ةم اآلَيددد يه سم دددالدبم  قه لَّ ْسلممم دددذم مه َدددَلْ  ينَ دَي الَّ وا يه ره

مه الله بماْسدددمم اادَ َنددد ؛اجم هه

 .ق  ا َح ذَ َه  وَ  (،نم يَم الم 

ددد دددلمددددَ الهَصدددن فه  رَ َكدددذَ  مَّ ثه دددنَّ  نَ يلع مم دددوَ  ةم السُّ  َحددد وَ هه
ددد هه ْيه َغدددوَ  دَ وه او دَ بهدددأَ  اهه وَ رَ  ،نٌ َسدددَح  يٌث دم

 ثم يدم َحددد نْ مم

 عَ مه 
ْكددد اءَ َقدددبَ  نه مَّ َضدددتَ ، يَ - يدددهم بم أَ  نْ َعدددوَ  ◙ - ةَ َيددداوم َدددورع مه أْ َمددد ةم رَ ْجدددالم  مم حه  ّلَّ إم  عه طمدددقَ نْ  تَ َل ا، َفدددا بم

 دَ نْددد عم

 .ةم اعَ السَّ  امم يَ  م 
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

ديَّددةم دم  بمدالَ ْسَتَقدرَّ ٱَفَلدمَّ 
دَر فميَهدا بمدَبدقم مم ئمددعم َشَ ينَددةم أه َكد ؛مم ْسدَل الم  ا : الزَّ ْثددله

دمم  َوالصَّ
 ْومم َوالددَحج  َواألََذانم اةم

هَ  وفم ادم َواألَمْ َوالدجم ،َوالنَّدْه م عَ  رم بمالدَمْعره نْدَكرم نْ َك لم َذ   ْيم غَ وَ  نم الدمه ْسَل  مم ئمدعم الم ا   .مم َشَ

نمديَ َه   ل ىع  َخدَذ أَ  دَ  َوَبْعَدهَ  ،دَذا َعّْشَ سم ف  دوه  وَ اته وَ َصلَ  -ا ته
م
دهه عَ َسَل  الل ينهدهه َباق   - هم يْ لَ مه

 .َودم

، َّل َخْيَ َوَه   ينهدهه
دَة َعَلْيهم دَذا دم .َرها َعندْإمّلَّ َحدذَّ   َشَّ َوَّل  ، إمّلَّ َد َّ األهمَّ  هه

ي َد َّ َعَليْ ْيه َوالَ  ذم : التَّ  الَّ يده هم م ْوحم .َيْرَضا وَ دهه الله بُّ ، َوَجميعه َما يه  هه

ذم  ُّ الَّ كه َوالّشَّ ْ : الّش  َر َعنْدهه  .َيدْأباهه  وَ دهه الله َرهه ا َيكْ يعه مَ ، َوَجم ي َحذَّ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

ددد)ا، وَ َهددديْ لَ إم  هم تمدددرَ جْ هم  دَ ْعدددبَ  ةم ينَددددم  الَ فم  ْسَتَقددددرَّ ٱ ♀  َّ بمدددالنَّ  نَّ أَ  الهَصدددن فه ؒ رَ َكدددذَ  مم َر أه

 َشَ 
ديَّدةم
ئمدعم الْسَل فميَها بمدَبدقم  قَ بَ  ةه دَّ مه  ْت انَ كَ ، وَ (مم ا

 .(نمديَ سم َعّْشَ )ا يهَ فم  هم ائم

دَ  ) مَّ ثه  ف  دوه  َوَسَل وَ َصلَ  -ته
م
دهه عَ اته الل د هه ينه دم  َ  قم بَ وَ  (- هم يْ لَ مه  الَّ

دوَ  ،هم ْيدلَ ا إم َعدي دَ ذم   وَ هه
، مم َل ْسدالم  يدنه دم

دددبَ  دْ َ دددوَ  ددداأله  َح َصدددنَ وَ  ةَ اَندددمَ ى األَ دَّ أَ وَ  ةَ الَ َسدددالر   غَ لَّ َددد دَ ّلَّ إم  ْيَ  َخدددَل ، َفدددةَ مَّ َرها َوَّل َشَّ )، هم ْيدددلَ ا عَ لَّ  إمّلَّ َحددددذَّ

 (.هه َعندْ

ي َد َّ َعَليْ  مه ظَ عْ أَ وَ  ذم وَ  هم الَّ يده هه  الَّ  مه ظَ عْ أَ وَ  ،: التَّْوحم
ْ وَ هه  هه نْ مم َر ي َحذَّ ذم  .كه : الّش 

دد يددده حم وْ التَّ وَ  ْ  نْ مم ََّّو  ، ْيم الَدد ةم َلددجه دد ك  ر  الشِّ
ْ  نْ مم ََّّ ةم َلددجه ددنَّ َل  ؛ رِّ الش 

دددَ رَ فْ أَ  َف ن  َصدداله  كم َ ْكرم ا بم هه  يمع ظمددعْ تَ  الددذ 

 .ادمَ هم امم قَ مَ دلم 
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

، وَ َبَعدَثدهه الله إم  دةع َض طَ ٱَل النَّداسم َكافَّ ن  َوالم  َقدَلدْيم يعم الثَّدََل َجم َتدهه عَ اعَ ْفدَتَ
  .ْنسم الدجم

لم  ددددددددددددددددددددددددددهه تَ يدددددددددددددددددددددددددددله َ وْ َوالدَّ  ﴾ہہ   ہ   ہڻ     ڻ  ۀ   ۀ  اَل: ﴿َعددددددددددددددددددددددددددله

 .[158]األَعَراف:

ينَ َوَأكْ    .َمَل الله َلهه الد 

ليله َ وْ  ددددددددددددددددهه َوالدددددددددددددددددَّ  ڍ   ڍ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇَتَعدددددددددددددددداَل: ﴿ له

 [.3ة:دَ ائم ]الَ  ﴾ڌ  ڌ

لم  دددددهه َ وْ  ♀  َموتمدددددهم يله َعدددددََل َوالددددددَّ حب  خب  مب  جبحئ   مئ   ىئ   يئ   َتَعدددددداَل: ﴿ له

َمر[﴾ ىب يب جت    حت    خت  .]الزُّ

َّث و    ب َّع  دت َّوا ي  ا م  الن َّدس  إ ذ    .و 

ليَََّّّ   و و  و   ََّّ   الد  ََّّدل   ل  ، د ه[]َطدد  ﴾ڌ ڎ     ڌ    ڍ   ڍ        ڇ    ڇ    ڇ     ڇ: ﴿ت ع 

دهه تَ وَ   .]نهوح[ ﴾ڎ      ڎ ڌ    ڌ ڇ  ڍ  ڍ     ڇ   ڇ   ڇ       چ    چاَل: ﴿عَ َ ْوله

 َ دوَن بمَأْعَم َوَبْعَد الَبْعثم ُمه يُّ مْ اَسبهوَن َوَمدْجزم   .لمدهم

لم  ددهه يله َ وْ َوالدددَّ ڳ  ڳ    گ  ڳ  گ  گ  گ  کڑ  ڑ  ک  ک  ک    َتَعدداَل: ﴿ له

 .م[]النَّجْ  ﴾ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

َب بمالَبْعثم َكدَفرَ    .َوَمْن َكدذَّ

دددددددددهه له َ وْ دددددددددددددديلم َوالدَّ  ۆ      ۈ ۈ   ٴۇ     ۋ       ڭ    ۇ     ۇ       ۆ   ڭ           ڭ      ڭ   ے       ے     ۓ     ۓ   َتَعدددددددددداَل: ﴿ له

 .]التََّ ابهن[﴾ ۋ    ۅ     ۅ     ۉ       ۉ

 

│ 
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 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

دددةع َل النَّددداسم إم ) ♀  َّ بمددالنَّ  َث َعددبَ  اللَ  نَّ الهَصددن فه ؒ أَ  رَ َكددذَ  ددْي أَ (؛  َكافَّ دد نَ : مم  ن  الم

َ  ؛سم نْ الم وَ   َه د له مَ ْا يَ  (اسم النَّ ) مَ ْس ٱ نَّ ألم
م
َّلء  َه دوَ  ؤه

م
َّلء د، فَ ةم َ داللُّ  لم ْهدأَ  َِلْ وْ َ د ح  َصد أَ فم ؤه د وذٌ خه أْ َمد وَ هه

 نَ مم

َض طَ ٱوَ ): هم لمدوْ قَ بم  فه ن  َصداله  هه نَديَّ بَ  دْ َ دوَ ، ابه رَ طم اّلْض وَ  ةه كَ رَ احلَ  :وَ هه وَ  (،النَّْوسم )  َجميدعم َتددهه َعدََل اعَ ْفددَتَ

ْنسم  ن  َوالم
دَقدَلدْيم الدجم  فْ تَ  وَ هه ؛ فَ (الثَّ

 .(النَّداسم  َل َبَعدَثدهه الله إم ): هم لم وْ   َ فم  عم ا م وَ ال ا م ْجَ لم لم  يٌ سم

دد(ينَ الددد  ) ♀    دددددددبم لنَّ لم  (َمددَل الله َوَأكْ ) َ  ايقع دم ْصددتَ  ♀ اَت دددددددمَ  مَّ ، ثه
  رم ددددددبَ لم

م
 الل

 .(ر[مَ ]الزُّ ﴾  حئ مئ ىئ يئ جب ﴿) :اَل ددددددددعَ تَ  هم دددددلم وْ قَ بم 

ََّّث و   ) ب َّع  ََّّوا ي  دت  ا م  الن َّدس  إ ذ  د عم رْ ددد الاَّ فم  ثه ْعدالبَ وَ ، (و    :وَ هه
 َل إم  احم وَ رْ األَ  تم يددَ ا أهعم ذَ إم  قم ْلدالَ  امه َيد م

 دَ بْ األَ 
ورم  ةم خَ فْ نَ  دَ عْ بَ  انم   .ةم يَ انم الثَّ  الصُّ

َ  (َوَبْعددَد الَبْعددثم ) ددوَ  اسه النَّدد اَسددبه يه ْ مْ بمَأْعَم ) نَ َزوْ َيه ع  ا فم  ابه َسدداحلم وَ ، (لمدددهم ََّّر  دد لش    م َم ْعددأَ  دُّ َعدد :وَ هه

ءه زَ الَددوَ ، ةم اَمدديَ القم  مَ وْ َيدد دم ْبددالعَ  دد ا دد :وَ هه دداله  يمم عم لنَّ اا بمددَهدديْ لَ عَ  ابه وَ الثَّ
 ، أَ ةه نَّددالَ  هه اره دَ وَ  يمم قم

 يمم لمدداألَ  ابم ذَ َعددال وم

 .اره النَّ  هه اره دَ وَ 

َب بمالَبْعددثم ) لم ، َكدددَفرَ َوَمددْن َكدددذَّ ددهه يله َ وْ َوالدددَّ [ 7ن:به اَ دد]التَّ .﴾ ..ڭڭ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ َتَعدداَل: له

  وَ هه ؛ فَ (ةَ اآليَ 
دالَّ  مه اهه اوَ عَ دَ  نْ مم

َ   َصدتم دكه  مْ ْته يَّ ا، فَ فَّ  ا افرع َكد ارَ َصد َث ْعدالبَ  رَ كَ نْ أَ َفد هه وْ َعددَّ ٱا ى َمدَعددَّ ٱ نم َمدارع

 .مْ هه لَ ثْ مم 
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

ينَ  رم نْدذم يَن َومه م َبّش  لم مه سه يَع الرُّ
  .َوَأْرَسَل الله َجم

لم  دددددددددددددددهه يله َ وْ َوالددددددددددددددددَّ  ڎ   ڎڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  َتَعددددددددددددددداَل: ﴿ له

 .[165]الن َساء:﴾ ڈ

 َ ْم ُمه هه ددددره
دددوٌح، َوآخم ْم نه ددددهه له ددددٌد َوَأوَّ مه ال -مَّ دددَلةه َعَلدددْيهم ددد صَّ ددد ،-َلمه َوالسَّ َو َخددداَتمه َوهه

دددالنَّبم    َنبمددد َّ َّل  ،يَ ي 

  .َبْعَدهه 

دددددددددددددددددهه َتعَ  يله َ ْوله
لم ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  اَل: ﴿ددددددددددددددددددددددددددَوالددددددددددددددددددَّ

  .اب[زَ ْح ]األَ ﴾   ۆئۆئ

لم  ددددددددا َأوَّ ه يدددددددددله َعددددددددََل َأنَّ نهوَوالدَّ ددددددددلم َ وْ  حع سه ددددددددهه الرُّ پ     پ  پ    ٻ    ٻ   ٻ    ٻ﴿ اَل:َعددددددددتَ  له

 .[163]الن َساء: ﴾پ  ڀ   ڀ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

 سه رَ  ةم ثَ عْ بم بم  قه لَّ عَ تَ يَ ا مَ  انم يَ بَ  نْ مم  الهَصن فه ؒ غَ رَ  فَ مَّ دَل
د َ  رَ كَ ذَ  ♀ا نَ ولم   ةع يَّدل  كه  ةع دَ اعم

 فم

سه ايددَع  َجم َوَأْرَسددَل الله ): اَ  ددددددددقَ فَ  ،لم دددددددددددددسه الرُّ  ثم ددددددددددعْ بَ  ينَ ددددددَبا  مه لم ددددددلرُّ نْد رم ينَ دددددددددددَومه رم  يلم لم الدددَّ ا بم دددددددددَنَ رَ  َ ، وَ (ذم

َ  حم َص  اله 
  ابم تَ كم  نْ ا مم بم

م
 : نم يْ رَ مْ أَ  نه مَّ َض تَ يَ  مْ هه ثه عْ بَ فَ  ؛الل

 .ةم رَ اآلخم وَ ا يَ نْ  الدُّ فم  حم َل الفَ بم  مْ هه اعَ طَ َمْن أَ دلم  ةه ارَ َا : البم  ه وَّ األَ 

  مْ اهه َص عَ َمْن دلم  ةه ارَ : الن ذَ ره واآلَخ 
 ّْسَ اله  نَ مم

نم  .ةم رَ اآلخم ا وَ يَ نْ  الدُّ فم  ا

 : ْيم تَ لَ أَ ْس مَ  فه ن  َص اله  رَ كَ ذَ  مَّ ثه 

 .♥ وٌح و نه هه  لم سه الرُّ  َ  وَّ أَ  نَّ : أَ وَل األه 
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َ  وَ هه  مْ هه رَ آخم  نَّ : أَ ةه يَ انم الثَّ وَ  َو َخاَتمه ) ،♀ دٌ مَّ ُمه َوهه
 .(َّل َنبم َّ َبْعَدهه  ،يَ ي  بم النَّ  

َ  ةم َيددددددددانم الثَّ  ةم لَ أَ ْسددددددددالَ  يددددددددَل لم دَ  مَ دَّ َ ددددددددوَ 
ددددددددوَ  ؛اَهددددددددتم لَ َل لم ددددددددوْ  َ ) وَ هه ى ى ائ ائ ەئ  ې﴿ :اَل َعددددددددتَ  هه له

 .(اآلية [40اب:زَ ْح ]األَ ﴾ ...ەئ

ددد  دَ  رَ َكدددذَ  مَّ ثه
دددوَ  ؛وَل األه  ةم لَ أَ ْسدددالَ  يدددَل لم دددوْ  َ  وَ هه پ  پپ  ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ ): هه له

د هه رَ َكدا ذَ  مَ ََل عَ  هه ته لَ َّل دم وَ ، ([163اء:َسد]الن  ﴾ ڀ ڀڀ 
 وَّ أَ  نْ مم

 يَّدلم
د ةم  دَ تمدابْ بم  هم رم ذمْكد يمم دم ْقد تَ : فم وح  نه

م
  م ْح الدوَ  اء

 .هم يْ لَ إم 

دد اءه َيددالم وَ   الَّ
مَ ذم دددد  ددد يددهم فم  ي  ه دد وٌح نه دددأَ ، ةم الَ َسددالر   اءه َيدددإم  وَ هه دددالنُّ  اءه َيددا إم مَّ  وَّ به

  هه َمدددَّ قَ تَ فَ  ةم
 ♠ مه آدَ  يدددهم فم

 ا عا.فَ ت  ٱ

  حه ْصَ أَ وَ 
 َه   نْ مم

 يْ لَ عَ  قه فَ تَّ اله  ك  الم مَ  نم بْ  سم نَ أَ  يثه دم َح  ةم اآليَ  هم ذم
وا ته ئْ ٱ»: و ه قه يَ  ♠ مَ آدَ  نَّ أَ  يهم فم وَ  ،هم

ا أَ نه    .«ضم رْ األَ  لم هْ  أَ َل إم  الله  هه ثَ عَ بَ  و   سه رَ  َ  وَّ وحع

دددددددددد ره رَّ َحددددددددددتَ يَ وَ 
  َ  وَّ أَ  نَّ ا أَ ذَ َه دددددددددد نْ مم

 َيددددددددددبم نْ األَ
م
دددددددددد اء ددددددددددالرُّ  َ  وَّ أَ ، وَ ♥ مه آدَ  وَ هه دددددددددد لم سه دددددددددد وَ هه  وٌح نه

♥.  
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  ف رمحه اهلل: قال املصن 

ددددة  بَ  مَّ دددلُّ أه دددوّلع َعدددَث الله إمَليْ َوكه دددوح  إم َهدددا َرسه دددْن نه َ مم ددددد  َل ُمه َم  -مَّ دددَلمه ا َعَلدددْيهم دددَلةه َوالسَّ ْم َيددد - لصَّ هه ره ْأمه

بَ  ْم عَ ادَ بمعم  َوْحَدهه َوَينْدَهاهه
م
دبَ ةم الل وتم ةم اادَ ْن عم   .لطَّاغه

ليله َ وْ وَ  ددددددددددددددددددهه الددددددددددددددددددَّ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  اَل: ﴿َعدددددددددددددددددتَ  له

 .[36ل:]النَّحْ ﴾ ڇ

دْفدَر بمالطَّاغه ْفدَتدَرَض الله َعدََل َجم ٱوَ  دَبدادم الكه .َن بم يدَم لم وتم َوايدعم العم
م
 دالل

  :- َتَعاَل   ؒ- الَقدي مم ْبنه ٱاَ   دَ 

وتم » ، مم َوَمْعنَى الطَّاغه هه  الَعدْبده َحدَّ
طاع  ، أَ ع  ْو َمْتبهوأَ  بهود ،ْن َمعْ : َما َتاَوَز بمهم  . «ْو مه

يته َكثم َوالطَّوَ 
هه اغم وسه ؤه وَن، َوره ديسه إم  َسٌة:ْم َخْ ديه

وَ  ، َوَمنْ - َعنَهه الله لَ  - ْبدلم بمدَد َوهه ، َوَمد عه نم َراض 

نْ ٱ َعى َشْيد عا مم ، َوَمْن دَ عم  دَّ بَ َعا النَّداَس إم ْلمم الَ ْيبم هم  ةم ادَ َل عم .ا َأنْ َكَم بمَ دْيدرم مَ َمْن َح ، وَ َندْفسم  َزَ  الله

لم وَ  ددددددددددددهه يله َ وْ الدددددددددددددَّ حت    يب جت خب مب  ىب حب  ىئيئ جب  حئمئجئ  یاَل: ﴿َعددددددددددددتَ  له

 .[الَبَقَرة] ﴾حخ  جخ ىث  يث  حجمج  جح  مح  جث    مث يت    خت  مت ىت

د)َّل َمْعنَى  وَ دَذا هه َوَه    ل َ
ّلَّ الله إم

يثم  (،دَه إم ، وَ َل ْسدرم الم ألَْمداسه َرأْ »: َوفم الددَحدم هه مه دوده دَل  َعمه ، الصَّ ةه

هَ   ةه َوذمْروَ  دهم الدجم   َسبم اده فم َسنَدامم
م
 .«يلم الل

دد  َوآلمهم عْ أَ  والله  مَّ َ ، َوَصَلَّ الله َعََل ُمه  َم.لَّ َوَس  َوَصْحبمدهم  َلمه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفََّقه اهلل:

ددالرُّ  نَّ أَ  َصددن فه ؒاله  رَ رَّ َ دد مَّ دَلدد  نْددمه وَ  ونَ ره د ددددابَ مه  َل سه
َ َبدد ؛ونَ ره ذم ددا عه نَددهه  يَّ  ْعددبَ  ومَ مه

، مم َمدد األه فم  مْ هم ثم

لَّ ) َأنَّ وَ   َبَعَث الله إمَليْ  كه
دة  مَّ وّلع أه  .هم يْ لَ ا إم وْ عَ ا دَ مَ  انم يَ بَ  عَ مَ  ،(َها َرسه
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 يَ بم نْ األَ  اته وَ عَ دَ وَ 
م
 تَ َتْ  لم سه الرُّ وَ  اء

  عه مم
 : ْيم يمَ ظم عَ  ْيم لَ ْص  أَ فم

َ ده َحدددأَ   بم  ره ددددددددددمْ : األَ اهه
  ةم ادَ دددددددبَ عم

م
: هم ددددددددددددددددلم وْ   َ فم  ورٌ ددددددددددددكه ذْ ا مَ ذَ َه ددد، وَ كم رْ دددددددالا   نم دددددددددعَ  َ  دددددددددهْ نَّ ال نه ددددد مَض تَ اله  ،الل

 .([36ل:حْ ]النَّ ﴾ چ چ چ ﴿ )

 اْج بم  ره ْمدداألَ : ره اآلَخددوَ 
دد ابم نَددتم ا بمددْفددكه  وتم اغه الطَّ   نْ َعدد َ  ْهددالنَّ  نه م  َضددتَ اله ، هم رع

 فم  ورٌ كه ذْ ا َمددذَ َه ددوَ ، هم تمددادَ بَ عم

 .([36ل:حْ ]النَّ  ﴾چ ڇڇ ﴿): هم لم وْ  َ 

دددددددددددددددوْ  َ وَ  ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ  : ﴿اَل َعدددددددددددددددتَ  هه له

َ رَ كَ ذَ  - نم يْ رَ مْ  أَ ََل عَ  ا   دَ  ؛[36حل:]النَّ   : - فه ن  َص اله  اهه

َ ده َح أَ   عْ بَ  ومم مه عه  انه يَ : بَ اهه
  لم سه الرُّ  ثم

 مَّ أه  نْ  مم َم ، فَ مم مَ  األه فم
 .يرٌ ذم ا نَ يهَ  فم َل  َخ ّلَّ إم  ة 

  اءه يَ بم نْ األَ  هم يْ لَ إم  ْت عَ ا دَ مَ  انه يَ بَ : ره اآلَخ وَ 
  ةم ادَ بَ عم وَ  ،وتم اغه الطَّ  ابم نَ تم ْج ابم  رم مْ األَ  نَ مم

م
 .الل

دْفددَر بمادَبددادم اليددعم العم َعددََل َجم )ْفدَتددَرَض ٱ اللَ  نَّ أَ  الهَصن فه  رَ كَ ذَ  مَّ ثه  وتم َوالم كه داغه  َن بمديددَم لطَّ
م
 اَ  ، َ د(دالل

 .(ةيَ اآل[ 256ة:رَ قَ البَ ]﴾ ...ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب﴿ ): اَل عَ تَ 

ددددوْ  َ وَ    هه له
دددد؛ ﴾مث    يت جث      ىت ا: ﴿يَهددددفم ددددَ   ةه وَ رْ العه تَ : َمددددهم ددددعَ ا يه ، هم بمدددد كه َسددددمْ تَ ْس يه وَ  قه لَّ

 ى.وَ  ْ : األَ ْي أَ  ؛قم ثَ وْ األَ  ثه نَّ ؤَ : مه ﴾مث ﴿وَ 

ددد مه ْصدددفَ )ا، وَ َلَددد اعَ َطدددقم نْ ٱ َّل  :﴾ىث  يث  حجمج   ﴿ىنَدددعْ مَ وَ   ْ  دالاَّ
م
ددد هه ره دْسددد: كَ (ء

 نْ َعددد وَ  زه َيددد نْ أَ  ْيم َغددد نْ مم

ا مَ سه كْ مَ  يه صم يَ ، فَ هم عم ضم وْ مَ    .هم ل   َُمَ فم  هم ائم قَ بَ  عَ ورع

 مْ تَ ْس مه  ده بْ العَ  ونه كه  يَ َّل وَ 
ا بم سم  ؤْ يه وَ  وتم اغه الطَّ بم  رَ فه كْ يَ  ىتَّ ى َح قَ ثْ الوه  ةم وَ رْ العه كع

 دبم  نَ مم
م
 .الل

 يَ نَ عْ مَ  هه لَ  وته اغه الطَّ وَ 
 :انم

َ ده َح أَ    (ته واغه الطَّ ) َق لم ا أهطْ ذَ إم ، فَ انه طَ يْ الاَّ  :وَ هه ؛ وَ اص  : َخ اهه
ده رَ مه دال وَ هه  انَ كَ  آنم رْ القه  فم  .ا



79 
 

اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد   

 

ددد؛ وَ ام  : َعدددره اآلَخدددوَ  دددقْ الَ  وَ هه   مم ي  الَقددد نم ْبدددٱ  م وْ َقدددبم  وده صه
    وَ لهدددا مم َل ْعدددإم » فم

ددد« يَ عم : فه ن  َصددداله  هه َلدددقَ ي نَ ذم الَّ

دد») ، مم هه  الَعدددْبده َحدددَّ
ددود ، أَ َمددا َتدداَوَز بمددهم  َمدد نه َسددْح ا أَ ذَ َه دد، وَ («طدداع  ْو مه أَ ، ْو َمْتبهددوع  ْن َمْعبه

 ،هم د  َحدد فم  يددَل ا  م

ْح ددال ده بْ عَ  هه الَ  َ    ن  َس َح  نه بْ نم  ددم َ درَّ
  نه بْ  نه َم يْ لَ سه  هه يذه مم لْ تم ، وَ «يدم جم الَ  حم تْ فَ » فم

 ن.َم حْ سم

ددوَ  ده رَ الهدد وَ هه   ا
ددفم ددفم  انَ ا َكددذَ إم  آنم رْ  القه   هه َعددمَ  وره كه ذْ اَلدد هه ْعله

          ڀ ڀ  : ﴿اَل دددددددعَ تَ  هم لمددوْ قَ كَ  ؛عم ْمددجَ لْ لم

 نَّ إم َفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، [257ة:رَ َقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد]البَ ﴾ ٿ        ٿ          ٿ       ٺ             ٺ     ٺ       ٺ        ڀ

 .اص  ى الَ نَ عْ الَ  بم َّل  ام  ى العَ نَ عْ الَ ا بم نَ هه  (وَت اغه الطَّ )

دددددددنَدددددددعْ  مَ َل إم  فه ن  َصددددددداله  ارَ َشدددددددأَ وَ  دم رَ ْفدددددددأَ  ضم ْعدددددددبَ وَ  اص  الَددددددد وتم اغه ى الطَّ   م  االَعدددددددى نَدددددددعْ الَ  ا
: هم لمدددددددوْ   َ فم

يته َكثم َوالطَّوَ )
هه اغم وسه ؤه وَن، َوره  .هم رم  آخم َل إم  (...َسةٌ ْم َخْ ديه

.رع طَ َخ  مْ هه دُّ َش أَ ا وَ َش   مْ هه مه ظَ عْ : أَ (وسم ؤه الرُّ )دبم  ده ا رَ اله وَ   ا

 ؤه َه  وَ 
م
هه  عَ يَم فم  ةٌ َس َخْ  َّلء   :انَ هه  فه ن  َص اله  دَّ

ه وَّ أَ   ): مْ له
ديسه إم
 .(ْبدلم

وَ ): انم الثَّ وَ  بمدَد َوهه   عه دْ يَ  َلْ  وْ لَ وَ  ،(َراض   َمْن عه
 .هم سم فْ نَ  ةم ادَ بَ  عم َل إم

ددنْ دَّ ٱَمددنم ): ثه المددالثَّ وَ  ده رَ الهددوَ ، (ْلددمم الَ ْيددبم عم  َعددى َشْيددد عا مم  بمدد ا
دد قه َلددطْ اله  به ْيدد َ ال هم  الَّ

ددلَ عْ  يَ ي َّل ذم  ّلَّ إم  هه مه

 الَّ  وَ هه ، فَ الله 
 دَّ مه  دُّ عَ ي يه ذم

دا، أَ اغه طَ  يهم عم دوتع د  ُّ بم ْسدالن   به ْيدا ال َ مَّ  الَّ
دلَ عْ ي يَ ذم  َحدأَ  ونَ ده  دٌ َحدأَ  هه مه

د د   قم ْلدالَ  نَ مم

اصه قْ مَ  َس يْ لَ فَ    ودع
 ن  َص مه لْ لم

 .فم

بمددالرَّ وَ  َبددَمددْن َدَعددا النَّددداَس إم ): عه ا هم ادَ َل عم عْ  َلْ  وْ َلددوَ : ْي أَ  ؛(ةم َندددْفسم  َفدد ،دْ َبدديه
ددعْ يَ  َلْ وَ  مْ اهه َعددا دَ ذَ إم ددفَ  وهه ده به  وَ هه

 .وٌت اغه طَ 

 .(َزَ  الله ا َأنْ َكَم بمَ دْيدرم مَ َمْن َح ): سه امم الَ وَ 

ددبم  ره ْفددالكه وَ   دبمدد نه يددَم الم وَ  وتم اغه الطَّ
م
دد الل  َح  وَ هه

دد( الله ّلَّ إم  ََلَ إم  َّل ) ةه يَقددقم َ
م
دد يددهم ا فم ؛ ل  بدداتم ثْ الم وَ   م ْفددالنَّ  نَ مم

 وَ اله 
فم َ  قم ا

م
 .اتم بَ ثْ الم وَ   م فْ النَّ  نَ ا مم يهَ ا فم ل
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  «اهَ ُتوأدلَّ ولِ ُصاأُل ِةاثَ َلَث» َشْرُح

  هه ده اهم َش وَ 
دوْ  َ  يثم دم  احلَ فم  (ره مْ األَ د)َفد ؛(يَث دم احلَد «...مه ْسدَل رم الم سه األَْمدَرأْ »): ♀ هه له

ددد ده رَ الهدددد، وَ ينه الددددد   :وَ هه دددد مه د  َقددددتَ اله  امُّ الَعددد اهه نَددددعْ ا: مَ نَددددهه  مم َل ْسددددالم بم  ا
  مم َل ْسددددتم ْس اّل نَ مم

م
: ينم الددددد   سه أْ رَ ، َفددددلل

 بْ العَ  مه َل ْس إم 
  هه َس فْ نَ  دم

م
ا بم يَم إم  لل ا بم فْ كه وَ  هم نع  .وتم اغه الطَّ رع

  وره كه ذْ الَ  يثه دم احلَ وَ 
 عَ مه  يثم دم َح  نْ مم  ةٌ عَ طْ  م

ْ  اهه وَ ي رَ ذم لَّ ا يلم وم الطَّ  ل  بَ َج  نم بْ  اذم  هْ اَجدمَ  نه ْبدٱوَ  يُّ ذم مم الت 

 قَ نْ مه  اد  نَ ْس إم بم 
د هه لَ ، وَ ع  طم َ  ٌق ره طه ديه َد نه سَّ دا، وَ بم د وَ هه

دبَ رْ األَ » يدثم ادم َح أَ  نْ مم دوم وَ النَّ  يَ عم  يَّ
دقَ  مَ  فم تم أْ يَ َسدوَ  ،«ةم  هم امم

  نم ذْ إم بم 
م
 .اَل عَ تَ  الل

 يَ البَ  ره ا آخم ذَ َه  وَ 
 نَ يه  بمَم النََّفاعم  ابم تَ لكم ا اذَ  َه  ََل عَ  انم

 .امَ قَ الَ  به اسم

ددَق  دد يددعَ مم الَ  الله  َوفَّ َ
م
مددل   ده ْمدداحلَ ، وَ ََض رْ َيددوَ  بُّ ا يه

م
 االَعدد ب  رَ  لل

م
 هم دم ْبددعَ  ََل َعدد مَ لَّ َسددوَ الله  َلَّ َصدد، وَ يَ َل

 سه رَ وَ 
َ  هم ولم  مَّ ُمه

 .يَ عم ْجَ أَ  هم بم حْ َص وَ  هم  آلم ََل عَ وَ  د 
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