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 :يقوؿ رمحو ا 
ػػػػػ َ ػػػػػ ٍ والنَّػػػػػَُر َي   ِك ِمِ   ػػػػػِق     اَلَىَ الشَّ

0   ُ  ُ ِك ِدخ ا ِنَػػػػػػػػَِف َ ػػػػػػػػػَ     وََكػػػػػػػػَقا الَِّقػػػػػػػػػ
0 

اققاػَـ النػَس  ،ذكر املؤلف رمحو ا بعػ  اققاػَـ النػَس ر رػرورىى الػر ال ػراط
 .ر املآؿ واملرجع

ك ػَ   ، وقاػى ر النػَر ،قاػى ر ا نػ  :فَلنَس يـو الق َر  ينقا وف دخ قاػ ن 
َنَِّ  َوَفرِيٌق ِر َفرِيٌق ِر ﴿تعَخ:قَؿ ا   .(1)﴾ الاَِّعيِ  ا  

دمنَ مهَ قا َف وىقا أكثر رَ ذكره ا تعَخ ر كَِبو أف  ،ل س ىنَؾ قاى ثَلث
 .النَس ينقا وف بَاِبَر املآؿ واملنِهِ دخ ىقين القا ن

ػػػقِ ر املؤلػػػف رمحػػػو ا دخ ذلػػػ  فقَؿ: وأشػػػَ  ػػػاَلَىَ الشَّ ، ي ػػػالىَ أي  ِك والنَّػػػَُر َي  
 .يالزرهَ رن ال لِ وىو املالزر  وال واـ 

اَلَىَ: وفقول  َ دقَر  دائ  .أي يالزرهَ ويق ى ف ه ،  َي  
َ ػػ ٍ   ِك ِمِ   ػػِق ػػاَلَىَ الشَّ   ، وأف ىػػقه املالزرػػ، البػػَه ىنػػَ للاػػبب   أو لل ع ػػ  والنَّػػَُر َي  

ال يعػػػػق  رػػػػن ال ورػػػػن ه  ِػػػػو أف  ،  ػػػػ  ا تعػػػػَخدمنػػػػَ ىػػػػِ حل اػػػػم ًل ػػػػًَ، 
 .ياِحق العقوب  

وىػقا يػػ ؿ الػر أف ىػػقه العقوبػ  وىػػقه املالزرػػ  رػن رقِلػػر ه  ِػو وا لػػو جػػ  
 .واال 
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وأق ى ال و رن الشهود رَ تنقطع  ،فال ي    النَر وال ي الىَ دال رن ا ِحقهَ 
يِعلػػق  ػػَ أ ػػحَ    وتػػلوؿ بػػو كػػ  القػػ  ،وتلػػ ح  بػػو كػػ  شػػبه ، بػػو كػػ  ه ػػ
 .النَر للن َة

 .هنى ي  لوف وىى رقروف بَ ِحقَقهى للعقا فإ 
ُ  ُ  أي ورثػػػػ  ذا    وََكػػػػَقا: مث قػػػػَؿ  ِك ِدخ ا ِنَػػػػَِف َ ػػػػَ    ، رثػػػػ  ذا ر ب ػػػػَف  الَِّقػػػػ

 .فرؽ شَِف بن أى  النَر وأى  ا ن  ال ود ،املنِهِ
 .والنَر ىِ ال ار اليت أا ىَ ا تعَخ لل َفرين ك َ ىو رعلـو

كفػػروا ل ػػن قػػ  يػػ  لهَ رػػن يػػ  لهَ رػػن أىػػ  الِوه ػػ  وىػػِ ر ال ػػ  للػػقين   
 يؤوؿ وينِهِ بو الرر دخ ا ن .لِ ح  و وختل  و مث 

ِك : قَؿ  املنِهِ ان رَ هنػِ ا  ،ىو القَئى مبَ أرر ا تعَخ بوِ الِق ، وََكَقا الَِّق
 ، رغب  ورىب .تعَخ انو

 ،بػػو مبػػَ أرػػر ا تعػػَخ وذلػػ  رػػ  وذ رػػن تعريػػف الِقػػوى فػػَلِقوى ىػػِ ق ػػَـ العبػػ 
 .،  وفًَ وط عًَ تركو رَ هنَه انو رغب  ورىب 

ِك : فقولو   القػَئى مبػَ أرػر ا تعػَخ املنِهػِ ا ػَ هنػِ انػو جػ  واػال  يعػي  ، الَِّق
 .رغب  ف  َ ان ه ورىب  رن اقابو

 ،ىِ ا ػى لػ ار النعػ ى ال َرػ  الِػَـوا ن   ،ا نَف مجع جن   دخ ا نَف :  قَؿ 
 .اليت أا ىَ ا تعَخ لعبَده املِقن
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وذلػػػ  أف  ،ومجػػػع املؤلػػػف رمحػػػو ا ا نػػػَف أتػػػر بػػػقكر ا نػػػ  الػػػر  ػػػ    ا  ػػػع 
 ر  ػورة ا نَف رِفَوت  ورِنوا  ول ام واهػ ة ك ػَ قػل ذلػ  وب نػو جػ  واػال

ـَ َربِِّو َجنَََِّفِ  ﴿:الرمحن قَؿ ا تعَخ  .(1)﴾َوِلَ ن  َ ََؼ َرَقَ
 ا ج  فبنَّ ، (2)﴾َجنَََِّفِ  َوِرن  ُدوهِنَِ َ﴿  بع  أف قل رَ ف ه َ قَؿ:لمث بع  ذ

 .واال تع د ا نَف
 ،وذكػػر ا تعػػَخ ا نػػػ    واػػ  ر روامػػػع ا يػػ ة رػػن كالرػػػو  ػػبحَقو وم ػػػ ه 

ول اػػم واهػػ ة  ،وأهنػػَ جنػػَف رِعػػ دة ،فَملق ػػود أف ا نػػَف ا  ػػع بَاِبػػَر الِعػػ د
 .، جنس ا ن  ا نس ل ن دذا أفردت فَملق ود

، أي  ػػػ ؤوؿ وينِهػػػِ أرػػػره دخ  وكػػػقا الِقػػػر دخ ا نػػػَف  ػػػ     قػػػَؿ رمحػػػو ا:
 .ا ن 

 .والنَس رِفَوتوف ر د وهلى ا ن  ف نهى رن يبَدر دل هَ
 .ورنهى رن حيبس انهَ 
 .ورنهى رن ينَلو العقا  قب  أف ي  لهَ 
ذلػ  النػَس تفَوتػًَ اا  ػًَ  ف  وؿ ا ن  ل س الر درج  واه ة دمنػَ يِفػَوت ر 

 .الر هاب رَ رعهى رن الا َؿ
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: النػػػػَس ف  ػػػػَ يِعلػػػػق بَملػػػػآؿ وامل ػػػػيمث قػػػػَؿ املؤلػػػػف رمحػػػػو ا بعػػػػ  ذكػػػػر أقاػػػػَـ  
وىى ك  رن أقر بَ ورالئ ِػو  ،، املؤرنوف مجع رؤرن واملؤرنوف يروف هقًَ ر ى 

 .وكِبو ور لو وال ـو اآل ر والق ر  يه وشره 
 .ىقا الو ف إلديَفهقق اف ن  
ف ػن أقػػر دقػراراً راػػِللرًَ لوذاػػَف  ،واإلديػَف ىػػو اإلقػرار املاػػِلـل لوذاػَف والقبػػوؿ 

 .والقبوؿ فإقو رؤرن 
وت ك ػػ  ذلػػ  وأف  ،، وىػػقا ف ػػو دثبػػَت الر يػػ   واملؤرنػػوف يػػروف هقػػًَ ر ػػى قػػَؿ : 

 ،عػػػَخبػػػ  ىػػػِ ر يػػػ  هق ق ػػػ   ت ،الر يػػػ  ر يػػػ  هق ق ػػػ  ل اػػػم رؤولػػػ  وال رِومهػػػ 
وال يػ  لهَ  ،وأهنػَ ر يػ  ال يػ  لهَ شػ  ،ىقا دثبَت للر ي  هق قػ  ، هقًَ  فقولو

 .ك َ يفعلو رن ين ر الر ي  رن أى  الب ع   ه رؼ للفظ ان ًَىر 
َاػُنوا  ﴿: َ دلم الر ذل  اآلثَر قَؿ تعَخَملؤرنوف يروف ا تعَخ كف لِلَِّقيَن َأه 

ََن َوزِيَََدةٌ  ا   .(1)﴾احُ 
تفاي الليَدة ب هنَ النار دخ ا تعَخ ك َ جَه ذلػ  ف  ػَ رواه راػلى  وق  جَه 

رػػن هػػ يث  ػػه ب رمػػِ ا انػػو ر ر يػػ  املػػؤرنن ا تعػػَخ ه ػػث قػػَؿ : قػػَؿ 
َنَّػَ  » ر وؿ ا  لر ا ال و و لى  َنَّػِ  ا   ُ  ا   يَػُقػوُؿ اللَّػُو  -قَػََؿ  -ِدَذا َدَ َ  أَى 

ِ ل َنَتُرِيػػُ وَف َشػػ  ًأَ أَزِيػػ ُُكى   تَػبَػػََرَؾ َوتَػَعػػََخ  َْ  تُػػ   ُ  ُوُجوَىنَػػَ َأ َْ  تُػبَػػػ ِّ َنَّػػَ   فَػ َػُقولُػػوَف َأ ا  

                                                 

 .26 ورة يوقس: (1)



 ـــــــــــــــــــالقصيدة الالمية    –الدروس 

 

 

 

 

 

 

www.almosleh.com 

 

www.almosleh.com 

 

www.almosleh.com 

 

»5« 

نَػػَ ِرػػَن النَّػػَِر َوتػُ  َ ػػََ  َفَ ػػَ أُا طُػػوا َشػػ  ًأَ َأَهػػبَّ دِلَػػ  ِهى  ِرػػَن  -قَػػَؿَ  -َن ِّ ِشػػُف احِ  فَػَ   
ى  َالَّ َوَج َّ   .(1)«النَّاَِر ِدَخ َر ِِّ

 . وف أااى قع  هى ر ي  ا ج  واالف 
ر ال اللػػ  الػػر ر يػػ  ا تعػػَخ ر يػػ  املػػؤرنن لػػر ى جػػ    ويػػ ؿ لػػقل  أ ػػر   يػػ 

ًَِرةٌ 22) يَػو َرِأٍق قََِمَرةٌ ُوُجوٌه ﴿:واال قولو ج  واال  .(2)﴾( ِدَخ َربػَِّهَ قََ
ػََن َوزِيَػػ﴿:وكػقل  اآليػػ  الػػيت تقػ رم  ا  َاػػُنوا احُ  وكػػقل  قػػوؿ ا ، ﴾ََدةٌ لِلَّػػِقيَن َأه 

ِػى  يَػو َرأِػٍق ﴿:تعَخ ُ وبُػوفَ َكالَّ ِدقػَُّهػى  َاػن  َر ِّ ممػَ ا ػِ ؿ  ػَ  وىػقه أيلػًَ  ،(3)﴾َلَ ح 
 .الئ   الر ر ي  املؤرنن لر ى

فػ ؿ  ،ف ا تعَخ ذكر ر مجل  اقَ  أى  ال فر أهنى حي بوف ان ا تعَخل 
 .ىى أى  اإلديَف ذل  الر أف رن النَس رن ال حي ب و 

جريػػر بػػن ابػػ  ا رػػن هػػ يث أ   رػػن هػػ يثوالدلػػ  الػػر ىػػقا كثػػية جػػَهت 
وهػػػػػ يث أي  ،وهػػػػػ يث  ػػػػه ب ،وهػػػػ يث أقػػػػس ،وهػػػػ يث أي  ػػػػػع   ،ىريػػػػرة
 .ك  ىقه أهَديث ر دثبَت ر ي  املؤرنن لر ى ج  واال،   ع  

ىػقه املنحػ  و  ، ،ىػقه امل ػلةو  ،ىقه ال ف ولقل  أمجع أى  اإل الـ الر دثبَت  
 .واملن  رن ر  العَملن لى  اإلديَف

                                                 

 (.181  ح ح رالى ) (1)
  ورة الق َر . (2)
 .15 ورة املطففن: (3)
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دف الر ي   :وقَلوا ،وق  م  ر ىقا طوائف كَملعِلل  وا ه    فإهنى أق روا الر ي  
  الػػقي  ػػرفوا بػػو اللفػػظ ور يػػ  الثػػوا  ورػػَ دخ ذلػػ  رػػن الِ ويػػ ،ىػػِ ر يػػ  النعػػ ى

 ان ًَىره.
وىقا قوؿ بَطػ  ي رواجهو، رى رن غ: دقو يُ وم  ر ذل  أيلًَ الشَارة فقَلوا 

 .خيَلف الن وص وخيَلف العق 
هػػ  والبػػ    ىػػقا القػػوؿ رػػن امللػػح َت لقػػو البػػ  ر الر يػػ  رػػن رواجولػػقل  ُاػػ 

 أف ي وف املرئِ ر جه .
 .وق  رد أى  الان  وأى  العلى الر ىقا القوؿ وفن وه 
لنػَفوف للر يػ  ورَ ا ِ ؿ بو ا ،والر ك  هَؿ را ل  الر ي  ثَبِ  ال دش َؿ ف هَ 

 .(1)﴾َلن  تَػرَاِن  ﴿:رن قولو تعَخ
َب َ َُر  ﴿وقولو تعَخ رُِكُو ال   فهقا ا ِ الؿ ر غي حملو.، (2)﴾اَل ُت  

 .ىقا ر ال ق َ ،﴾َلن  تَػرَاِن  ﴿ج  واال  فإف قولو 
تَػَعلَُّ ػػوا أَقَّػػُو لَػػن  » : ال ػػح حقػػَؿ النػػى  ػػلر ا ال ػػو والػػر  لػػو و ػػلى ر وقػػ   
 .ر ذكر فِن  ال جَؿ (3)«ِرن ُ ى  َربَُّو َالَّ َوَج َّ َهَّتَّ دَيُوتَ  َرى َأَه ٌ يػَ 

                                                 

 .143 ورة الاراؼ: (1)
 .103 ورة القعَـ: (2)
 (.169  ح ح رالى ) (3)
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َب َ ػػػَُر  ﴿أرػػػَ قولػػػو تعػػػَخ   رُِكػػػُو ال  فهػػػقا هق ػػػق و ػػػح ح فػػػنحن قثبػػػم ، ﴾اَل ُت  
ط بػو ال ػػَ  وا تعػَخ ال حيػَ ،ورعػَن اإلدراؾ اإلهَطػػ ، الر يػ  ل ػن قنفػِ اإلدراؾ
 .فَلب َر ال ت ركو وال حت ط بو،  ك َ أقو ال حيَط بو ب راً 

 ػػـو ل ػػن ال وأقػػم تػػرى الشػػِه وتناػػر دل ػػو ورػػع ذلػػ  ال ت ركػػو ف لنػػَ يػػرى الن 
، كلنػػػَ يػػػرى الق ػػػر ل لػػػ  البػػػ ر وامػػػحًَ جل ػػػًَ ل ػػػن ال ي ركػػػو قػػػ ركهَ ددراكػػػًَ تَرػػػًَ 

 .ويعرؼ تفَ  لو ودقَئق حت ط بو دهَط  تَر  
فَلػػقي أثبِِػػو  ،طػػ  وبػػن دثبػػَت الر يػػ ففػػرؽ بػػن قفػػِ اإلدراؾ الػػقي ياػػِلـل اإلهَ

 .والقي قفِو ىو اإلدراؾ القي ىو اإلهَط  ،الن وص ىو الر ي 
ىػقا يف ػ  بػ ف الر يػ   َ ػ  بػَملؤرنن   ،واملؤرنوف يروف هقًَ ر ى :قَؿ رمحو ا 

 .فال يرى ا ج  واال غي املؤرنن
خ ر أرض اشػػػر بعػػػ  وا ِلػػػف أىػػػ  العلػػػى ر ر يػػػ  ال فػػػَر واملنػػػَفقن  تعػػػَ 

 .اتفَقهى الر أقو ال يراه ر ا ن  دال املؤرنوف لقو ال ي  لهَ دال أى  اإلديَف
 :والر ي  قواَف

 .ر ي  ت وف ر ار َت يـو الق َر  
ور ي  ت وف بع  د وؿ ا ن  اليت  َ النع ى ودك َؿ الفل  واإلهاَف ىِ اليت  

 .ت وف ر ا ن 
ول اػم ر يػ  تنعػ ى تػَـ كَرػ   ،أرض اشر فهِ ر ي  تعريفوأرَ الر ي  اليت ر  

وأرػػَ قبػػ  ذلػػ  فهػػو قػػوع قعػػ ى  ،لف الِنعػػ ى الِػػَـ ال َرػػ  ال ي ػػوف دال ر ا نػػ 
 .ل نو فرؽ وشَِف ب نو وبن رَ ي وف ر ا ن 
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ر ا ن  ت وف ر يػَىى  تعػَخ أااػى رػن كػ  قعػ ى ينع ػوف بػو  هولقل  دذا رأو  
 .وجيلوف بو

َ ر أرض اشػػػر فقػػػ  ا ِلػػػف العل ػػػَه رمحهػػػى ا ر ر يػػػ  ال ػػػَفرين  اػػػل أرػػػ 
 :وج  

 .فقىب ا  َا  أقو ال يراه ال فَر فال يراه ر أرض اشر دال املؤرنن 
 .وذىب ا  َا  دخ أقو يراه املؤرنوف واملنَفقوف دوف ال فَر 
 ،رػع تفػَو ى ر الر يػ  وذىبم مجَا  رن أى  العلى دخ أقو يراه ك  أى  اشػر 

كر يػػػػ  ،  ورػػػػنهى رػػػػن يػػػػرى ر يػػػػ  تعػػػػقيب وحتاػػػػي  ،ف ػػػػنهى رػػػػن يػػػػراه ر يػػػػ  تنعػػػػ ى
َكػالَّ ِدقػَُّهػى  َاػن  ﴿:ال َفرين فإهنى يروقو مث حيِ ب انهى ك َ دؿ ال ػو قولػو تعػَخ

ى   ُ وبُوَف َر ِِّ  . ب يقِلر ا رو قب  ذل واح، ﴾يَػو َرِأٍق َلَ ح 
َع رنعقػػ  أقػػو ال يػػرى ال فػػَر ا تعػػَخ ر يػػ  والػػقي جيػػب ا ِحلػػَره:   أف اإلمجػػ

 .تنع ى
ولػػوا أهنػػى يروقػػو ر يػػ  تنعػػ ى دمنػػَ قف ال فػػَر يػػروف ا تعػػَخ فػػال يفَلػػقين قػػَلوا: بػػ  

فهػػِ الػػ هى هاػػرة  ،يقولػػوف يروقػػو ل نهػػَ ر يػػ  حتاػػي وتعػػقيب وتب  ػػم وتػػوب  
 .أو ر النفَؽكَف ر ال فر الاَىر ،  واه  نح   ورِ نَّ ل ام ال هى رِ 

 .املق ود ىقا  الؼ أى  العلى رمحهى ا ر را ل  الر ي  
قػػػوؿ رػػػن يقػػػوؿ  ػػػَ ف نب ػػػِ ا ِحلػػػَر أف ىػػػقه الر يػػػ  الػػػيت تثبػػػم ال فػػػَر الػػػر  

 ل ام ر ي  تنع ى.
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ا هػػػ  الثَق ػػػ  الػػػيت ينب ػػػِ ا ِحلػػػَرىَ ر ىػػػقه املاػػػ ل  أقػػػو ال جيػػػوز دطػػػالؽ ر يػػػ  
 .ال فَر  تعَخ

 ،بػَلِنع ى ِلف ىػقا أوالً يػوه ،ال فػَر يػروف ر ػى :ز أف يقػوؿ القَئػ يعَن ال جيػو 
ف ػػوف اإلطػػالؽ يػػوىى الِنعػػ ى ويػػوىى اإلكػػراـ ف نب ػػِ  ،ولف ىػػقا ْ يػػ ت بػػو قػػل

 .رنعو
أهنَ ر يػ  حتاػي  ق   مث دقو ل س ىنَؾ قل ف و دطالؽ ىقه الر ي  ب  الب  رن ت 

 .ىوتعقيب وتوب   وق ار  وهارة ل ام ر ي  تنع 
 .وىقا الرر الثَن جيب الِنبو لو ر ىقه املا ل  
، املق ػػػود بَلاػػػ َه الاػػػقف  ودخ الاػػػ َه ب ػػػي ك ػػػف ينػػػلؿ مث قػػػَؿ رمحػػػو ا : 

فهػو القػَىر  ،ول س املق ود بو رطلق العلو لقو جػ  واػال العلػِ العاػ ى افوظ
 .فوؽ ابَده الر ك  هَؿ

 . دمنَ املق ود بَلا َه ىنَ الاقف افوظ 
أي ينػػلؿ ر  العػػَملن   ينػػلؿ أي دوف ت   ػػف   ،ودخ الاػػ َه ب ػػي ك ػػف : قػػَؿ

اػػػػػن النػػػػػى  ػػػػػلر ا ال ػػػػػو والػػػػػر  لػػػػػو و ػػػػػلى ك ػػػػػَ ر بػػػػػقل  وقػػػػػ  جػػػػػَه ا ػػػػػ  
و ػلى رن ه يث أ  ىريرة رمِ ا انو أف النػى  ػلر ا ال ػو   نال ح ح 

َقػر ثُػلُػثُ  يَػن لُِؿ َربػكنَػَ:»قَؿ قػ َ َ ِهػَن يَػبػ  لَػٍ  ِدَخ الاَّػَ َِه الػ ك اللَّ  ػِ   تَػبَػََرَؾ َوتَػَعػََخ ُكػ َّ لَ ػ 
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ػَِػ  ِفُرِن فَػَ غ ِفَر  ػ َُلِي َف ُا ِط َػُو َرػن  َيا  َِِ  َب َلُو َرػن  َيا  ُاوِن َفَ    اآلِ ُر يَػُقوُؿ: َرن  َي  
 .(1)«َلوُ 

وال  ،بػال ك ػػف ك ػػَ قػَؿ املؤلػػف رمحػػو ا وىػقا النػػلوؿ يثبِػػو أىػ  الاػػن  وا  َاػػ 
 .بو املعَرموف بأو يش ياِلـل أي قوع رن النقل القي يِومهو 

و دذا قػػَؿ ا ه ػػِ أقػػَ أ رػػن بػػر  ال يِحػػوؿ اػػن ر َقػػ : ولػػقل  ك ػػَ قػػَؿ الئ ػػ 
 فق  أقَ أ رن بر  يفع  رَ يشَه .

وقػػػَؿ أقػػػو  ،خفػػػَ تعػػػَخ قػػػ  أ ػػػ  أقػػػو فعػػػَؿ ملػػػَ يريػػػ  ف ػػػن ه ػػػر الػػػر ا تعػػػَ 
ياػػػػِلـل احركػػػػ  واحركػػػػ  تاػػػػِلـل وتاػػػػِلـل رػػػػن اللػػػػواـز البَطلػػػػ  الػػػػيت خي اهػػػػَ والػػػػيت 

 .وقع ويقع ر مالالت ا ي ة  ،رنش ىَ الِخ   والِ   ف
ف نب ػػِ أف يُعلػػى أف النػػلوؿ الػػقي يثبِػػو أىػػ  الاػػن  وا  َاػػ  بػػال ك ػػف ك ػػَ قػػَؿ 

  .ودخ الا َه ب ي ك ف ينلؿ أى  الان  وا  َا  
ف ػ   ػفَت  ،وىقا ال خيِل را ل  النػلوؿ بػ  يعػى كػ   ػفَت ا جػ  واػال 

ورػن  ،ا  بحَقو وتعَخ يقر  َ أى  الاػن  وا  َاػ  رػن غػي ت   ػف وال دتث ػ 
 .غي حتريف وال تعط  

 وق  تق ـ ر كالـ املؤلف رمحو ا رَ ي ؿ الر ىقا املعَن ر قولو : 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ َ َ ِدَخ    قُػقََّهِلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَُِ وأَُردك ُاه 

 َوَأُ ػػػػػػػوهُنَ اػػػػػػػػَن  ُكػػػػػػػ ِّ َرػػػػػػػَ يُػََِخ َّػػػػػػػ ُ             0
0 

 .وتق ـ ب َف أف قفِ الِخ   يِل ن قفِ الِ ث   وقفِ الِ   ف

                                                 

 (.758(، ورالى )1145  ح ح البخَري ) (1)
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قفِ الِ   ف ىنَ للِ ك   الر   َودَخ الاََّ ػَِه ِبَ ي ِ َك  ٍف يَػن لِؿُ   فقولو رمحو ا : 
 .ىقا اللَبط وىقه القَا ة

وكػقل  قلولػو دخ الاػ َه  ىػقا رنهػَ،  تعَخ ثَبم ر أهَديػث ا يػ ةوقلوؿ ا 
 ى  املوقف  َ   فَلنلوؿ اَـ و َص.يـو ارف  ل

 .اَـ كنلولو  بحَقو وتعَخ ر الثلث ال ي رن الل   وذل  ك  ل ل 
والنػػلوؿ ا ػػػَص كنلولػػػو  ػػػبحَقو وتعػػػَخ ر يػػػـو ارفػػػ  لىػػػ  املوقػػػف دخ الاػػػ َه  

 .ال ق َ
 ؿ رمحو ا :مث قَ 

ِ  اَ وِلُ ػػػػػػػ        ػٍ  ر قَػب ػػػػػػػػرِهِ َِرػػػػػػػ ِّ َهػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػَ ؿُ             0  َاَ ػػػػػػػػػٌ  يُقَرِقُػػػػػػػػػػُو ُىنَػػػػػػػػػػََؾ َوُيا 

0 
  م رَ يِعلق ر اإلديَف بَل زخ.وذكر املؤلف رمحو ا ر ىقا الب

وال زخ ىو ممَ جَه بو ا   ممَ ي وف بع  املػوت دخ أف يقػـو النػَس رػن قبػورىى  
 .العَملن لر 

ف ػػ  ىػػقا ياػػ ر برز ػػًَ وىػػو اح ػػَة ال ز  ػػ  رػػن رػػوت اإلقاػػَف دخ ق َرػػو لػػر   
 .العَملن

ولػػقل  يلػػَؼ العػػقا  والنعػػ ى  ،وىػػقه الػػ ار ال ػػ  ف هػػَ أهنػػَ ت ػػوف ر القبػػور 
 .دخ الق  ل وقو حم  ىقه ال ار

  اح ػػَة ف ػػقل  حمػػ ،ىػػقه الػػ ار حملهػػَ القبػػور ك ػػَ أف حمػػ  اح ػػَة الػػ ق َ الرض 
 .ال ز    القبور
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فهقا اح يث يثبػم رػَ أثبِِػو الن ػوص يػ ؿ الػر دثبػَت رػَ أثبِِػو الن ػوص ممػَ  
 .يِعلق بعقا  الق  وقع  و

وقػػ  دلػػم الػػر ذلػػ  الدلػػ  وتػػواردت ال ػػو الن ػػوص وأمجعػػم ال ػػو الرػػ  وال  
ففػػِ   فنعػػ ى القػػ  واقابػػو جػػَه ذكػػره ر كِػػَ  ا تعػػَخ ، ػػالؼ ب ػػنهى ر دثبَتػػو

 :كَِ  ا تعَخ اإلشَرة دخ اقا  الق  ر روامع ا ي ة
ػػػََاُ  ﴿:تعػػػَخرنهػػػَ قػػػوؿ ا   ـَ تَػُقػػػوـُ الاَّ َهػػػَ ُغػػػُ و ا َوَاِشػػػ  َ َويَػػػػو  النَّػػػَُر يُػع َرُمػػػوَف َاَل ػ 

 .(1)﴾أَد ِ ُلوا  َؿ ِفر َاو َف َأَش َّ ال َعَقا ِ 
؟ ؟ ر ال زخ وال بع  البعػثرَّتو فهقا العرض ر ال  و والعشِ الر النَر دمنَ ى

ـَ تَػُقوـُ الاَََّاُ  أَد ِ ُلوا  َؿ ِفر َاو َف َأَش َّ ال َعَقا ِ ﴿ر ال زخ لقو قَؿ   .﴾َويَػو 
ػػػَ ِ  ﴿:وكػػػقل  قػػػَؿ ا تعػػػَخ َك  َد َا ُدوَف ال َعػػػَقاِ  ال  َولَنُػػػِقيَقنػَُّهى  ِرػػػَن ال َعػػػَقاِ  ال 

 .(2)﴾َلَعلَُّهى  يَػر ِجُعوفَ 
 .قا  الدا ىو رَ ي وف ر الق  ك َ قَؿ ذل  مجَا  رن أى  الِفايوالع

رِي  ﴿:وكقل  قولو تعَخ  ـَ  فَِإفَّ لَػُو َرِع َشػً  َمػن ً َ َوَش ُشػرُهُ َوَرن  أَا َرَض َان  ذِك  يَػػو 
 .(3)﴾ال ِقَ ََرِ  أَا َ ر

ا  قَؿ مجَا  رن أىػ  الِفاػي املع شػ  اللػن  ىػِ رػَ ي ػوف ر الػ زخ رػن اػق
 .و وه هَؿ

                                                 

 .46 ورة غَفر: (1)
 .21 ورة الا  ة: (2)
 .122 ورة طو: (3)
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ممَّػَ َ ِط أَػَِ ِى  أُغ رِقُػوا فَػ ُد ِ ُلوا ﴿:وكقل  ر قولو تعَخ ر ق   قػو  ر دىالكهػى 
 .(1)﴾قََراً 

ىػقا د بػَر م ػوؿ ال ػرؽ ، ﴾أُغ رِقُػوا  ﴿باػبب ذقػو ى يعػي، ﴾ممََّ َ ِط َأَِ ِى  ﴿ 
وذلػ  مبػَ يلقوقػو ر  ،والفػَه تقِلػر الِعق ػب القريػب ،﴾َف ُد ِ ُلوا قَػَراً  ﴿:مث قَؿ

 .القبور رن العقا 
 .الر اقا  الق  ةاملق ود أف القر ف دؿ ر روامع ا ي  
وأرَ الاػن  فػقل  رػن أهَديػث ال دي ػن ده ػَ ىَ وه ػرىَ ي فػِ ر ذلػ  رػَ  

َأفَّ َرُ ػػوَؿ اِ  ػػلر ا ال ػػو و ػػلى َكػػََف رػػن هػػ يث اَئشػػ     ال ػػح حن ر 
ُاو ِر ال َّػػػاَلةِ  نَػػػِ   ،بِػػػَ  ِرػػػن  َاػػػَقاِ  ال َقػػػ  ِ للَُّهػػػىَّ ِدنِّ أَُاػػػوُذ ا :يَػػػ   َوأَُاػػػوُذ بِػػػَ  ِرػػػن  ِفِػ 
َنِ  ال َ َ َتِ ،ال َ ِا ِح ال َّجََِّؿ  َ َ َوِفِػ  َنِ  ال َ ح   .(2)...«،َوأَُاوُذ ِبَ  ِرن  ِفِػ 

ر  ن ال ػػػػح ح كػػػػقل  أرػػػػره  ػػػػلر ا ال ػػػػو و ػػػػلى ر هػػػػ يث أي ىريػػػػرة ر و 
يػػػ  بػػػن أرقػػػى وكػػػقل  ر هػػػ يث ابػػػن وكػػػقل  ز  ،(3)اػػػقا  القػػػ اال ػػػِعَذة رػػػن 

 .ابَس وزي  بن ثَبم والهَديث ر ىقا كثية وه يث ال اه بن اَز  الطوي 
لػػػو فحػػػ يث الػػػ اه و ا دل ػػػو رػػػن اقػػػ اف اإلقاػػػَف بع رػػػَ أشػػػَر املؤلػػػف رمحػػػ وف ػػػو 

َف العبػػ  أقػػو دذا كػػ»الطويػػ  رشػػهور الػػقي ف ػػو أ ػػ  النػػى  ػػلر ا ال ػػو و ػػلى 
وذكػر رػَ ذكػر ممػَ ي ػوف مث قػَؿ  «املؤرن ر اققطَع رن ال ق َ ودقبَؿ رػن اآل ػرة 

                                                 

 .25 ورة قو : (1)
 (.589(، ورالى)832  ح ح البخَري ) (2)
 (.588(، ورالى)1377(  ح ح البخَري )3)
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ف قػػوؿ أبشػػر بَلػػقي  ،هاػػن الث ػػَ  ط ػػب الػػريح ،وي ت ػػو رجػػ  هاػػن الوجػػو :»
رػػن أقػػم فوجهػػ  الوجػػو جيػػ   :ف قػػوؿ لػػو ،ياػػرؾ ىػػقا يورػػ  الػػقي كنػػم تواػػ 

 . (1)«أقَ ا ل  ال َحل :ف قوؿ ،بَ ي
أي   ول ػػػ  هػػػِ اَرػػػ  ر قػػػ ه ا ػػػ  يقَرقػػػو  :َر رمحػػػو ا ر قولػػػووىػػػقا رػػػَ أشػػػ

 .يالزرو وي َهبو وال يفَرقو
وأرػػػَ ال ػػػَفر فػػػإذا كػػػَف ر » ػػػلر ا ال ػػػو و ػػػلى  ىوأرػػػَ ال ػػػَفر فقػػػ  قػػػَؿ النػػػ 

َع  وي ت ػػو رجػػ  قبػػ ح الوجػػو قبػػ ح »مث ذكػػر  «ن الػػ ق َ ودقبػػَؿ رػػن اآل ػػرة  رػػاققطػػ
بشػػر بَلػػقي ياػػوهؾ ىػػقا يورػػ  الػػقي كنػػم تواػػ  أ :ف قػػوؿ ،الث ػػَ  رنػػر الػػريح

 .(2)«رن أقم فوجه  الوجو جي  بَلشر ف قوؿ أقَ ا ل  ا ب ث :ف قوؿ
 .وىقا رَ أشَر دل و رن اق اف اإلقاَف بع لو 
أف رػػن هػػ يث أقػػس   ال ػػح حن والع ػػ  يػػالـز اإلقاػػَف ك ػػَ جػػَه ذلػػ  ر  

َقػػػر َرَعػػػُو يَػِ بَػػػُع ال َ  ِّػػػ»النػػػى  ػػػلر ا ال ػػػو و ػػػلى قػػػَؿ: َم َثالَثَػػػٌ  فَػ َػر ِجػػػُع اثػ نَػػػَِف َويَػبػ 
ُلُو َوَرَلُُو َوَاَ ُلوُ  ُلُو َوَرَلُُو  ،َواِهٌ  يَػِ بَػُعُو أَى   .(3)«َويَػبػ َقر َاَ ُلوُ فَػ َػر ِجُع أَى 

 .ورعَن بقَه الع   أي أقو يالزرو ويقَرقو ر ق ه

                                                 

 (.4/287أ رجو أمح ) (1)
 تق ـ خترجيو. (2)
 (.2960(، ورالى)6514  ح ح البخَري ) (3)
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ل ػػ  هػػِ اَرػػ  ر   وىػػقا يػػ ؿ أيلػػًَ الػػر رػػَ ذكػػره املؤلػػف رمحػػو ا رػػن أف : 
أي ياػػػ ؿ اػػػن ا لػػػو   وياػػػ ؿ قػػػَؿ   ا ػػػ  يقَرقػػػو ىنػػػَؾ ر ػػػَف دفنػػػو ر   قػػػ ه

 .وذل  ر الفِن  اليت ت وف ر الق  
ف اػ القو اػن ربػو  ووق  دلم ال هَ الدلػ  وذلػ  أف املقبػور ي ت ػو رل ػَف ف قع اقػ

 .ودينو ور ولو
رػػن  (1) ل ػػح حنا وىػػقا احػػ يث ر  ،وينقاػػى النػػَس ر ا ػػوا  دخ قاػػ ن 

وجػػَه ا ػػ  اػػن ىػػقه الفِنػػ  ر هػػ يث  ،هػػ يث أقػػس بػػن رَلػػ  رمػػِ ا انػػو
 .اَئش  ور ه يث غيىَ وىِ ثَبِ  ثبوتًَ ال دي ي ف و أى  اإلديَف

 .فهقا الب م تل ن ذكر فِن  الق  واقابو وقع  و 
 .  ويا ؿ فِن  الق  ر قولو  
فػػإف كػػَف رػػن  ، ر قػػ ه ا ػػ  يقَرقػػو ول ػػ  هػػِ اَرػػ  واقابػػو وقع  ػػو ر قولػػو  

 .أى  الاعَدة فَلقي يقَرقو ياع  بو ويار 
ودف كػػَف رػػن أىػػ  الشػػقَه ف  ػػوف الػػقي يقَرقػػو اػػقا  وشػػقَه وىػػو ا لػػو الػػقي 

 .ي ت و ر  ورة الرج  القب ح ذو املنار القب ح والرائح  النِن  
اػػػَئ  رػػػن راػػػَئ  بعػػػ  أف فػػػرغ املؤلػػػف رمحػػػو ا رػػػن ذكػػػر   ػػػ  رػػػَ أراد ب َقػػػو لل

 االاِقَد قَؿ رمحو ا : 
ِِّ و َرَلِػػػػػ ٍ  ػػػػػَِفع َِِقػػػػػػَُد الشَّ  ىػػػػػقا اا 

َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ       0 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ َ  يُػنػ   َوَأِ  َهِن َفػػػػػػػػػػػػػػػػػََ  مُثَّ َأه 
0 

                                                 

 (.2870(، ورالى)1374لبخَري )  ح ح ا (1)
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ر ىػقه الق ػ  ة لػ س رػن  بن املؤلف رمحو ا أف رَ تق ـ رػن االاِقػَد املناػـو
 .و  لف الر  وأئ ِهَب  ىو ممَ كَف ال  ،ول س ممَ تو   دل و، قب  قفاو

دشػػػػَرة دخ رػػػػَ تقػػػػ ـ رػػػػن راػػػػَئ  االاِقػػػػَد ر ال ػػػػحَب    ىػػػػقا قػػػػَؿ رمحػػػػو ا  
ورػػَ يِعلػػق  ،وكػػقل  ر امل ػػلاف ،وكػػقل  ر الءػػَه وال ػػفَت ،وكػػقل  ر القػػر ف

 :بَل ـو اآل ر والق  قَؿ 
ِِّ و َرَلِػػػػػ ٍ  ػػػػػَِفع َِِقػػػػػػَُد الشَّ  ىػػػػػقا اا 

َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  َوَأِ  َهِن َفػػػػػػػػػػػػػػػػػََ  مُثَّ       0 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ َ  يُػنػ   َأه 
0 

وذكػػر ىػػؤاله لهنػػى أ ػػحَ  املػػقاىب املِبواػػػ  فهػػى الئ ػػ  الػػقين تِػػبعهى الرػػػ  
 .فَملقاىب ترجع دخ ىؤاله

ف ػػَف الػػنل الػػ هى  ،وكِػػب هلػػى القبػػوؿ ،وىػػى الػػقين اشػػِهرت أقػػواهلى واقِشػػرت 
ة أدار لقبوؿ رَ تل نو ىقه العق ػ ة فَملنِاػب للشػَفعِ دذا الػى أف ىػقه اق ػ 

 .الشَفعِ كَف ذل  هَرالً لو الر أف يعِق  رَ ااِق ه
 .هن ف   رَل  وكقل  أ كقل  

 .يعَن ىقا ىو املنقوؿ انو املعروؼ املشهور  مث أمح  ينق : قَؿ 
 مث قَؿ رمحو ا 

 قٌ ػػػػػػػػػَفُ َوفَّ  ػػػػػػػػىَم َ ِب َلهُ ػػػػػػػػفَػػػػػػِإِف اتػَّبَػع  
 وَّؿُ ػػػػػػػػػػَ  ُرعَ ػػػػػػػػػَ َاَل   ػػػػػػػػػَوِدِف ابػ َِػػػػػػػَ ا َم َف َ       0

0 
ذكر املؤلف رمحو ا ر  ِى ىقه املناور  أف دتبَع  ب   الالف ال ػَحل  ػبب 

 .للِوف ق
ن أ ػػػَ  غرمػػػو والِوف ػػػق ىػػػو د ػػػَب  ال ػػػوا  وددراؾ املطلػػػو  فػػػَملوفق ىػػػو رػػػ 

  .وَّؿُ ػػَ  ُرَعػػػَ َاَل   ػػَوِدِف ابػ ََِ ا َم َف َ وأدرؾ رطلوبو مث قَؿ: 
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ي أت ػػم بب اػػ  وقػػوؿ ْ تاػػبق دل ػػو واقػػ  ْ يِقػػ ـ قاػػيه أو أ  َوِدِف ابػ َِػػَ ا مَ    
أي لػ س ال ػػ  ااِ ػػَد وال دل ػػ    ،وَّؿُ ػػػػَ  ُرَعػػػػػَ َاَل   ػػػػَف َ   قولػو ر قػػوؿ رػػن تقػ ـ 

 .قار
وىػػقا يػػ ؿ الػػر دمهػػَؿ كػػ  رػػَ هػػ ث رػػن القػػواؿ بعػػ  أقػػواؿ أولأػػ  فػػإف أولأػػ   

اػػن  ف ػػ  رػػَ جػػ  بعػػ  قػػ  ب نػػوا اقػػ ىى واقػػ  الاػػلف وومػػحوه رػػن ال ِػػَ  وال
 .ذل  فهو رن ا ثَت

قػػ  قػػَؿ ابػػ  ا بػػن راػػعود رمػػِ ا انػػو   رػػن كػػَف راػػِنًَ فل اػػر مبػػن قػػ   
 .(1)رَت فإف احِ ال تؤرن ال و الفِن   

  ،وىػػقا الػػقي تقػػػ ـ ىػػو شػػِه رػػػن اقػػ  الفرقػػ  النَج ػػػ  املن ػػور دخ يػػـو الق َرػػػ 
ورػن هػَد انػو  ،ن ا ِ ا  بو ى ىف  ،واليت اق ىَ وا لهَ ال و حمور الن َة

 .ه   رعو رن اللالؿ والبع  بق ر رَ ه   رنو رن اح  ة
و ػػػقا ي ػػػوف قػػػ  اقِهػػػِ ىػػػقا الػػػناى املبػػػَرؾ املخِ ػػػر ف  ػػػَ يِعلػػػق بالر ػػػ  شػػػ    

 .اإل الـ ابن ت     رمحو ا
نَ قا ؿ ا ال وج  أف جيعلنَ وديَكى رن املبَركن وأف ينفعنَ مبَ ءعنَ وأف جيعل 

 ممن دذا ءع القوؿ اتبع أهانو.

                                                 

 (.1/136 هل   الول َه ) (1)


