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 الثهبىوووج ثبهىال الحمقج        أقوال الهشيح                 ترىبهج أىوار كبشفج                    

 
ٌخبتؾ  خلدٌى ُذٍ اهشوشوج ًُّ خضح أً  أُاًل ّيرضتًب تم يشخيـً اهـزٌز فً ُذا اهولبء اهسدٌد يً ترٌبيز أٌّار نبضفج. ٌشرٌب 

إؿسبة اهٌبس يً ضّهَ، نيب هيشٌص تأكّال ؿدٌدث يوٌئج تبهضنيج، ييب أذبر . هلد خنّوى اهيخّوط ٌشّؽ ا«أقوال الهشيح»ؿٌّاً: 
 .بٌَ اإلهًِؿوى شوػأٌغًب أنّدح 
 

ٌخشبءل اهنذٌرًّ يشخيـً نٌف أغيً أٌَ تيسرد إٌيبًٌ تبهيخّوط اهيشٌص شأدخل اهشيبء ّأضؼى تبهخوّد؟ أّ هٌس ُذا اهنالى 
ًب تبهلل ٌفشَ فً ؟ أّ هٌس األير يخـوليظٌرٍ األتدياهيـلّل أً ٌغيً اإلٌشبً يسّرد ادؿبء ّيتبُبث ّال ٌـنس اهضلٌلج؟ ُّل يً 

هإلسبتج ؿً نل ُذٍ اهخشبؤالح اهِبيج التّد هٌب يً اهـّدث إهى نالى اهيخّوط اهيشٌص ٌفشَ. كبل اهيشٌص إهى اهٌِّد ٌّى اهدٌٌٌّج؟ 
 يّرث: 
 
ًُ َخبِرّجب.  ُكلُّ َهب ُيِعِطيِىي اآلُة َفِئَليَّ ُيْقِتُل، َوَهِو» أَلىِّي َقِد َىَزْلُح ِهَو الشََّهبِء، َلِيَس أَلِعَهَل َهِشيَئِخي، َتْل َهِشيَئَج ُيْقِتْل ِإَليَّ اَل ُأْخِرِج

ًُ َشِيًئب، َتْل ٌَِي  ُأِقالَِّذي َأِرَشَمِىي. َوٌِذِي َهِشيَئُج اآلِة الَِّذي َأِرَشَمِىي: َأوَّ ُكلَّ َهب َأِعَطبِىي اَل ُأْخِمُف ِهْى ًُ ِفي اْلَيِوِن اأَلِخيِر. أَلوَّ ٌِذِي  يُه
ًُ َحَيبٌث َأَتِديٌَّج، َوَأَىب ُأِقي ًِ َخُكوُو َل ًُ ِفي اْلَيِوِن اأَلِخيِرَهِشيَئُج الَِّذي َأِرَشَمِىي: َأوَّ ُكلَّ َهِو َيَرى االِتَو َوُيْؤِهُو ِت -3::6)تضبرث ٌّضٌّب«ُه

04). 
 

ط اهيشٌص ٌفشَ، أً نل يً ٌُلتل إهٌَ شٌلتوَ ّهً ٌػردٍ. ّأً نل يً ٌؤيً تَ خنًّ هَ ُذا سّاة ّاغص ّظرٌص يً اهيخّو
اهضٌبث األتدٌج، ّهٌس ُذا فضشة تل أّند اهيشٌص أٌَ ُّ اهذي شٌُلٌيَ فً اهٌّى األخٌر، أي تٌّى اهدٌٌٌّج األخٌر، هٌـٌص إهى األتد. 

 ُذا فبتلّا يـٌب.   اهِبى تخظرٌص اهيشٌص اًٍ شٌخأيل 
 

اهدٌٌٌج يً ّاهػلّس ٌـخلد يـؼى اهٌبس خػأ أً ؿوٌِى أً ٌلّيّا تبألؿيبل اهظبهضج، ّأً ٌؤدّا اهفرائع ظدٌلً اهيشخيؾ، 
 هنً ٌشخػٌـّا رّتيب اهدخّل إهى دار اهٌـٌى فً اهشيبء. ّهٌالضؼ كّهِى رّتيبّاهذُبة إهى أيبنً اهـتبدث، ظالث ّظّى ّزنبث ّضز، 

 ل ِب يلبتـٌّغـً أؿيبهِى اهظبهضج ٌأً اهلل فً ٌّى اهدٌٌٌّج شٌزّهِذا فِى ٌؼًٌّ . ألير ٌـّد إهٌَ ّضدٍبهلل ُّ اهذي ٌـوى، ألً اف
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أً ُذا االؿخلبد هنً ُل خـوى يشخيـً إهى اهشيبء، ٌّضؼًّ تبهضٌبث األتدٌج. ئذا رسضح أؿيبهِى اهظبهضج ضٌٌئذ ٌدخوًّ خػبٌبُى. ف

  غٌر ظضٌص ّخبػئ تبهنوٌج!ُّ 
 

فِذا األير ُّ يً يضع أفنبرٌب أؿيبهٌب اهظبهضج يلبتل خػبٌبٌب.  هلل فً ٌّى اهدٌٌٌّج هً ٌنًّ ؿٌدٍ يٌزاً هٌزًّاهشتة ألً ا
ّال أشبس هَ فً اهنخبة اهيلدس. فِل يً اهيـلّل أً ٌزً اهلل أؿيبهٌب اهظبهضج؟ ّضخى هّ نبٌح أؿيبهٌب اهظبهضج نذٌرث. هنً يبذا 

ٌشبيضٌب ؿً خػبٌبٌب ٌّلتوٌب إٌٌب يشخيـً خػبث، ّتضبسج إهى غفراً اهلل أّاًل هنً ٌغفرُب هٌب؟ ٌبٌب؟ ّؿوى أي أشبس ٌفـل اهلل تخػب
تيلدار فً ضغرخَ. ّؿٌديب ٌغفر اهلل خػبٌبٌب ٌشخػٌؾ أً ٌُدخوٌب إهى اهشيبء هنً ٌٌبل اهضٌبث األتدٌج. إً اهيّغّؽ إذً ال ؿالكج هَ 

 أؿيبهٌب اهظبهضج يلبتل خػبٌبٌب.  اهلدّس هلل تبهيٌزاً اهذي ٌزًٌ فٌَ اأؿيبهٌب اهظبهضج، أّ 
 

غفراً يّغّؽ اهلل دّتر ٌُّب ٌُػرش ُذا اهشؤال اهِبى: نٌف ٌغفر اهلل خػبٌبٌب؟ ّؿوى أي أشبس شٌغفرُب؟ هإلسبتج ٌلّل: هلد 
ح ؿوى اهظوٌة آخذًا ؿلبة ُّّ نويخَ األزهً، ّاتٌَ اهّضٌد. أرشوَ هنً ٌيّؿٌديب أرشل اهيخّوط اهيشٌص يً اهشيبء،  خػبٌبٌب

تبهيشٌص اهيخّوط اهذي أرشوَ اهلل، ّتيّخَ اهنفبري يً أسوٌب ؿوى اهظوٌة، ٌغفر اهلل خػبٌبٌب، ّؿٌديب ٌؤيً  خػبٌبٌب ؿّغًب ؿٌّب.
ٌٌب هى ٌفـل ٌّخأند أً هٌب ضٌبث أتدٌج. ّاهشتة ألً اهلل اهلدّس تئٌيبٌٌب ُذا ال ٌغفر خػبٌبٌب فضشة، تل ٌسـوٌب أترارًا أيبيَ، ّنأ

 خػٌج. ّهِذا هٌس غرٌتًب أً ٌلتوٌب اهلل ٌُّدخوٌب إهى اهشيبء، ٌِّتٌب اهضٌبث األتدٌج.
 

ُكلُّ َهب »ٌـّد يشخيـً اًٍ إهى خظرٌص اهيشٌص اهذي كرأٌبٍ فً تداٌج ُذا اهولبء. فولد كبل اهيشٌص: اٌػالكًب ييب خضدذٌب تَ 
ًُ َخبِرّجب ُيِعِطيِىي اآلُة َفِئَليَّ ُيْقِتُل، َوَهِو إً اهلل اٍة أؿػى ايخٌبزًا هويشٌص أً ٌُضغر هَ اهنذٌرًّ، ّنل يً  .«ُيْقِتْل ِإَليَّ اَل ُأْخِرِج

ٌغفر  ٌُلتل أي ٌؤيً تبهيشٌص، فئً اهيشٌص هً ٌخرسَ أّ ٌػردٍ خبرسًب. ّاهشتة ألً اهذي ٌؤيً تبهيشٌص اهذي يبح ؿوى اهظوٌة،
أَلىِّي َقِد »اهيشٌص كبئاًل: أّند فراً اهنبيل، فال ٌّسد أي شتة ٌدؿّ اهيشٌص هنً ٌرفغَ. ّهِذا . ّؿٌديب ٌٌبل اهيرء اهغاهلل خػبٌبٍ

 . «َىَزْلُح ِهَو الشََّهبِء، َلِيَس أَلِعَهَل َهِشيَئِخي، َتْل َهِشيَئَج الَِّذي َأِرَشَمِىي
 

ًُ ِفي اْلَيِوِن اأَلِخيِرَوٌِذِي َهِشيَئُج اآلِة الَِّذي َأِرَشَمِىي: َأ»ذى خبتؾ اهيشٌص كبئاًل:  ًُ َشِيًئب، َتْل ُأِقيُه إً  .«وَّ ُكلَّ َهب َأِعَطبِىي اَل ُأْخِمُف ِهْى
ٌضبفؼ ؿوٌِى، ّهٌس اهيشٌص تلتّهَ اهٌبس اهخػبث اهذًٌ ٌؤيًٌّ تَ، ٌنًّ كد خّيى يضٌئج اهلل اٍة اهذي أرشوَ. ّهِذا فِّ ؿوٌَ أً 

 ر، ألً اهلل ـّى األخٌهٌّهٌالضؼ كّل اهيشٌص أٌَ ُّ اهذي شٌلٌيِى فً ار هٌضٌّا إهى األتد. اهٌّى األخٌ ُذا فضشة تل أً ٌلٌيِى فً
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أً ٌُلٌى األسشبد سيٌـًب فً اهٌّى األخٌر. فٌذُة اهيؤيًٌّ تبهيشٌص يتبضرث إهى اهضٌبث  أؿػبٍ اهشوػبً نبهيخّوط ّاهفبدي، اٍة كد

 األتدٌج، تٌٌيب ٌُداً اٍخرًّ تبهِالم األتدي. 
 
ًُ َحَيبٌث َأَتِديَّ»خخى اهيشٌص ناليَ كبئاًل:  ذى ًِ َخُكوُو َل ٌَِي َهِشيَئُج الَِّذي َأِرَشَمِىي: َأوَّ ُكلَّ َهِو َيَرى االِتَو َوُيْؤِهُو ِت ٌج، َوَأَىب أَلوَّ ٌِذِي 

ًُ ِفي اْلَيِوِن اأَلِخيِر ٌؤيً تبالتً، أي ٌؤيً تبهيشٌص اهفبدي، يضٌئج اهلل اٍة اهذي أرشل اهيشٌص، أً نل َيً ًُ إذً ُذٍ . «ُأِقيُه
 ٌضؼى تبهضٌبث األتدٌج، ٌّخأند أً اهيشٌص شٌلٌيَ فً اهٌّى األخٌر.

 
ُل ٌُبم يشخيـً أؿؼى يً ُذا اهغيبً األنٌد أٌم شخذُة إهى اهشيبء ّخـٌص إهى األتد؟ فلػ تيسّرد إٌيبٌم تبهيشٌص اهذي 

لّى تأي ؿيل، فلػ ؿً ُذا اإلٌيبً ال ٌضخبر إهى أً ختذل أي يسِّد أّ خّيبح ؿّغًب ؿٌم ؿوى اهظوٌة آخذًا ؿلبة خػبٌبم؟ 
ػرٌق اإلٌيبً اهلوتً ّاهخّتج اهظبدكج. ُل خّد يشخيـً أً خغيً يظٌرم األتدي؟ هى ال خؤيً اًٍ تبهيخّوط اهيشٌص ّيّخَ 

هيتررًٌ، ّخخأند أً اهيشٌص شٌُلٌيم فً اؿوى أً اهلل شٌغفر ذٌّتم ضباًل، ٌّسـوم يً أّالدٍ اّاهنفبري يً أسوم ؿوى اهظوٌة؟ 
 اهشيبء فً دار اهٌـٌى، ضٌد خـٌص إهى األتد.  إهى اهٌّى األخٌر ٌُّدخوم 

 
 
 


