
  

 ٖٓ أجُطر٤٤ٖ ُخو
ققش أعٔحء هللا ك٢ 

 ضغغ ٝضغؼ٤ٖ
 

ضأ٤ُق 

أذ٢ ٓكٔذ ػرذ جُك٤ٔذ ذٖ ٣ك٠٤ 
جُضػٌش١ جُكؿٞس١ 

 

ضوذ٣ْ  

كن٤ِس جُؾ٤خ  

أذ٢ ػرذ جُشقٖٔ ٣ك٠٤ ذٖ 
ػ٢ِ جُكؿٞس١ قلظٚ هللا ضؼح٠ُ 
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ٝضغؼ٤ٖ 

     
ٓوذٓس جُؾ٤خ 

٣ك٠٤ ذٖ ػ٢ِ جُكؿٞس١ قلظٚ هللا ضؼح٠ُ 

حِش : جُكٔذ هلل جُوحتَ ك٢ ًطحذٚ جٌُش٣ْ َٔ ِِ ٌَ َذجدجً ُِ ِٓ ُْرَْكُش  َٕ ج ح ًَ  ْٞ َُ َْ ﴿هُ

َذدجً﴾  َٓ  ِٚ ْػِِ ِٔ ْٞ ِؾْثَ٘ح ذِ َُ َٝ حُش َسذ٢ِّ  َٔ ِِ ًَ ْ٘لََذ  ْٕ ضَ ََ أَ ُْرَْكُش هَْر َسذ٢ِّ ََُ٘لَِذ ج

. [109:جٌُٜق]

ٗكٔذٙ عركحٗٚ ٫ ٣كق٢ غ٘حًء ػ٤ِٚ ٖٓ خِوٚ أقذ، ٝأؽٜذ إٔ ٫ ئُٚ 

ئ٫ هللا ٝقذٙ ٫ ؽش٣ي ُٚ، ٝأؽٜذ إٔ ٓكٔذجً ػرذٙ ٝسعُٞٚ، جُٔرؼٞظ 

. ٖٓ سذٚ ػض ٝؾَ ذحُر٤٘حش ٝجُٜذٟ

: أٓح ذؼذ

كوذ ذزٍ عِل٘ح سقْٜٔ هللا ٖٓ ؾٜذْٛ ؿح٣س جُؿٜذ ك٢ ضقك٤ف 

ػوحتذْٛ، ٝػوحتذ ؿ٤شْٛ ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ، ٖٓ ؾ٤ٔغ ج٧خطحء جُٔخحُلس 

٨ُدُس، ٝأفَ ٜٓ٘ؽ ج٧ٓس، ٧ٕ أْٛ ٌٓغد ُذٟ جُٔغِْ ضقك٤ف 

، ٝكْٜ جُشػ٤َ ملسو هيلع هللا ىلصػو٤ذضٚ، ػ٠ِ مٞء ًطحخ هللا ٝع٘س سعٍٞ هللا 

ج٧ٍٝ سقْٜٔ هللا، ٝذزُي ضؼِْ إٔ جُغؼ٢ ك٢ ئصجُس ج٧خطحء ك٢ جُؼو٤ذز 

ٝؿ٤شٛح ػٖ جُٔغ٤ِٖٔ، ٖٓ ذحخ ٓح أٓش هللا ذٚ، ٝأغ٠٘ ػ٠ِ أِٛٚ ك٢ 

َُْؼْقشِ : هُٞٚ ج َٝ ﴿ *  َّٕ ُِٞج ٫ئِ  *  َُل٢ِ ُخْغشٍ ج٩ٗغحٕئِ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞج  َٓ َٖ آ  جَُِّز٣

ْرِش﴾ ج ذِحُقَّ ْٞ جَف َٞ ضَ َٝ َُْكنِّ  ج ذِح ْٞ جَف َٞ ضَ َٝ حَُِكحِش  . [3-1:جُؼقش]جُقَّ
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ٝػ٠ِ ٛزج جُطٞؾ٤ٚ جُؼظ٤ْ ئٕ ؽحء هللا هحّ أخٞٗح جُلحمَ جُرحقع 

جُٔل٤ذ ػرذ جُك٤ٔذ جُكؿٞس١ قلظٚ هللا، ذٜزج جُ٘قف جُٔرحسى ك٢ ٛزٙ 

جُشعحُس جُ٘حكؼس ك٢ ذحذٜح، هقذ ذزُي جُشد ػ٠ِ ج٩ٓحّ أذ٢ ٓكٔذ جذٖ 

قضّ سقٔٚ هللا، ٝػ٠ِ ٖٓ جٗخذع ذضُوطٚ جُلحُؿس ك٢ جُوٍٞ ذكقش 

أعٔحء هللا ػض ٝؾَ، ك٢ ضغٍغ ٝضغؼ٤ٖ جعٔحً، ٓٔح ٣ؿش ئ٠ُ جُطؼط٤َ، 

٧عٔحٍء هلل ػض ٝؾَ أخشٟ ٫ ٗؼِٜٔح، ٝؿ٤ش خحٍف ػ٠ِ ر١ جُغ٘س 

جُقك٤كس خطش رُي، كؿضٟ هللا أخحٗح جُؿ٤َِ ػرذ جُك٤ٔذ جُكؿٞس١ 

. خ٤شجً ػ٠ِ ٛزج جُط٘ر٤ٚ جُٜحّ، ٝٗلغ ذٚ

ًطرٚ 

أذٞ ػرذ جُشقٖٔ ٣ك٠٤ ذٖ ػ٢ِ 
جُكؿٞس١  

    ٛـ5/3/1426
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ٓوذٓس جُٔإُق 

 

َٖ : جُكٔذ هلل جُوحتَ َرُسٝج جَُِّز٣ َٝ ُُْكْغ٠َ٘ كَحْدُػُٞٙ ذَِٜح  حُء ج َٔ ِ ج٧َْْع هلِلَّ َٝ ﴿

﴾ ِٚ حتِ َٔ َٕ ك٢ِ أَْع ِِْكُذٝ ُ٣
(1)

 .

ح ضَْذُػٞج كََُِٚ :ٝجُوحتَ َٓ َٖ أ٣َّحً  َٔ ْق ِٝ جْدُػٞج جُشَّ َ أَ َِ جْدُػٞج هللاَّ ﴿هُ

ُُْكْغ٠َ٘﴾ حُء ج َٔ ج٧َْْع
(2)

.
 

ُُْكْغ٠َ٘﴾: ٝجُوحتَ حُء ج َٔ َٞ َُُٚ ج٧َْْع ُ ٫ ئََُِٚ ئ٫َِّ ُٛ ﴿هللاَّ
(3)

.
 

ُُْكْغ٠َ٘﴾: ٝجُوحتَ حُء ج َٔ ُس َُُٚ ج٧َْْع ِّٞ َق ُٔ ُْ ُْرَحِسُب ج َُْخحُُِن ج ُ ج َٞ هللاَّ ُٛ﴿
(4)

 .

أٗؼْ ػ٤ِ٘ح كأكنَ، ٝأػطحٗح كأؾضٍ ػِٔ٘ح، ٝٛذجٗح، ٖٝٓ ًَ ذ٬ء 

ٍٖ جذ٬ٗح، ٫ ٗك٤و ذٚ ػِٔحً ؾَ إٔ ضكقش أعٔحءٙ ٝفلحضٚ، ٝأف٢ِ  قغ

ال »: ، أػِْ جُخِن ذشذٚ، ٝٓغ رُي هحٍملسو هيلع هللا ىلصٝأعِْ ػ٠ِ ٗر٤٘ح ٓكٔذ 

. «أحصٟ رٕاًء ع١ٍه، أٔج وّا أر١ٕج عٍٝ ٔفغه

:  أٓح ذؼذ

كِٔح ًحٕ ػِْ أعٔحء هللا ٝفلحضٚ، أؽشف جُؼِّٞ ٝأصًحٛح، ذ٤ٜ٘ح هللا 

. ػض ٝؾَ ك٢ جُوشإٓ، ؿح٣سج ُر٤حٕ

                                        
 180: عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (1)

 110: عٞسز ج٫عشجء، آ٣س (2)

 8:عٞسز هـٚ، آ٣س (3)

 24: عٞسز جُكؾش، آ٣س (4)
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ِا بعذ هللا »:  ك٢ ع٘طٚ، ٤ًق ٫ ٝٛٞ جُوحتَملسو هيلع هللا ىلصًٝزج سعُٞٚ 

ِٓ ٔبٟ لبٍٟ إال واْ حماً ع١ٍٗ أْ ٠ذي أِخٗ عٍٝ خ١ش ِا ٠عٍّٗ ٌُٙ، 

، أخشؾٚ ٓغِْ ٖٓ قذ٣ع ػرذ هللا ذٖ «٠ٕٚزسُ٘ شش ِا ٠عٍّٗ ٌُٙ

ػٔشٝ سم٢ هللا ػٜ٘ٔح، ٝأؾَ ٓح دُ٘ح ػ٤ِٚ، ٛٞ ػِْ أعٔحء هللا، 

ٝفلحضٚ، ق٤ع ٝؽشف جُؼِْ ذؾشف جُٔؼِّٞ، ُٝٔح ًحٕ سعٍٞ هللا 

. «إٟٔ احماوُ هلل عض ٚجً»: ٧فكحذٚ:  أػِْ جُخِن ذشذٚ، هحٍملسو هيلع هللا ىلص

ٌٝٛزج ًحٕ ج٧فكحخ أػِْ ج٧ٓس ذشذٜح، ُطِو٤ْٜ جُؼِّٞ ٖٓ جُ٘ر٢ 

 ٝػذّ خٞمْٜ ك٢ ػِْ ج٬ٌُّ جُٔزّٓٞ، ُٜٝزج ضٞػذ هللا ػض ٝؾَ ملسو هيلع هللا ىلص

ْٖ : ٖٓ ؽحهْٜ ذحُؼزجخ ج٤ُ٧ْ، ٝجُخغشجٕ جُٔر٤ٖ، كوحٍ ػض ٝؾَ َٓ َٝ ﴿

 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ َِ ج ٣َطَّرِْغ َؿ٤َْش َعر٤ِ َٝ َُُْٜذٟ  َٖ َُُٚ ج ح ضَر٤ََّ َٓ ْٖ ذَْؼِذ  ِٓ  ٍَ ُعٞ ٣َُؾحهِِن جُشَّ

ِق٤شجً﴾ َٓ َعحَءْش  َٝ  َْ ِٚ َؾََّٜ٘ ُْٗقِِ َٝ  ٠َُّ َٞ ح ضَ َٓ  ِٚ ُِّ َٞ ُٗ
(1)

 .

ٝٝػذ ٖٓ عحس ػ٠ِ ع٤شْٛ، ٝجهطل٠ آغحسْٛ، ذحُ٘ؼ٤ْ جُٔو٤ْ، ك٢ 

َٖ : ؾ٘حش جُ٘ؼ٤ْ، كوحٍ عركحٗٚ َٜحِؾِش٣ ُٔ ُْ َٖ ج ِٓ  َٕ ُُٞ َّٝ َٕ ج٧َْ حذِوُٞ جُغَّ َٝ ﴿

 ُْٚ٘ َسُمٞج َػ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ُ َػ ٍٕ َسِم٢َ هللاَّ ْْ ذِاِْقَغح َٖ جضَّرَُؼُٞٛ جَُِّز٣ َٝ َْٗقحِس  ج٧َْ َٝ

ُص  ْٞ ُْلَ َٖ ك٤َِٜح أَذَذجً َرَُِي ج َْٜٗحُس َخحُِِذ٣ ْْ َؾَّ٘حٍش ضَْؿِش١ ضَْكطََٜح ج٧َْ أََػذَّ َُُٜ َٝ

﴾ ُْ َُْؼِظ٤ ج
(2)

 .

كٌحٕ ُضجٓحً ػ٤ِ٘ح إٔ ٗوق، ق٤ع ٝهق جُوّٞ، كاْٜٗ ػٖ ػِْ ٝهلٞج، 

ٝإٔ ٫ ٗخحُق ئؾٔحػْٜ، ٝهش٣وطْٜ، كإ ٛزج ٖٓ جُؾوحم جُٔزّٓٞ، 

                                        
 115:عٞسز جُ٘غحء، آ٣س (1)

 100:عٞسز جُطٞذس، آ٣س (2)
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ٝضغؼ٤ٖ 

 
ُٜٝزج ضؿذ إٔ أَٛ جُغ٘س ٝجُؿٔحػس، أفٞخ جُ٘حط، ٝأضو٠ جُ٘حط، 

ٝأػِْ جُ٘حط ذشذْٜ ػض ٝؾَ، ٝذأعٔحتٚ، ٝفلحضٚ ٧ْٜٗ ضِوٞج رُي ٖٓ 

. ملسو هيلع هللا ىلصًطحخ سذْٜ، ٖٝٓ ع٘س ٗر٤ْٜ 

ُٝٔح ًحٕ جُخٞك ك٢ أعٔحء هللا ػض ٝؾَ، ٝفلحضٚ ػٖ ؿ٤ش هٍٞ 

ح ٤ََُْظ ََُي : ػ٠ِ هللا ذـ٤ش ػِْ، قزس هللا ػض ٝؾَ ٓ٘ٚ ذوُٞٚ َٓ ٫ ضَْوُق  َٝ ﴿

ْغُإ٫ًٝ﴾  َٓ  ُْٚ٘ َٕ َػ ح ًَ َُّ أَُُٝثَِي  ًُ ُْلَُإجَد  ج َٝ ُْرََقَش  ج َٝ َغ  ْٔ َّٕ جُغَّ ٌْ ئِ ِْ ِٚ ِػ ذِ
(1)

 .

َٖ : ٝذوُٞٚ ح ذَطَ َٓ َٝ َْٜ٘ح  ِٓ ح ظَََٜش  َٓ جِقَؼ  َٞ ُْلَ َّ َسذ٢َِّ ج ح َقشَّ َٔ َْ ئَِّٗ ﴿هُ

ِْطَحٗحً  ِٚ ُع ٍْ ذِ ْْ ٣َُ٘ضِّ ح َُ َٓ  ِ ًُٞج ذِحهللَّ ْٕ ضُْؾِش أَ َٝ َُْكنِّ  ٤ِْش ج ـَ ٢َ ذِ ـْ ُْرَ ج َٝ  َْ ْغ ج٧ِْ َٝ

 ﴾ َٕ ٞ ُٔ ح ٫ ضَْؼَِ َٓ  ِ ْٕ ضَوُُُٞٞج َػ٠َِ هللاَّ أَ َٝ
(2)

 .

أقررص إٔ أؾٔغ ٛزٙ جُشعحُس؛ ُطٌٕٞ ذؼٕٞ هللا قؿس ك٢ ٓغأُس ػذّ 

. ققش أعٔحء هللا ػض ٝؾَ ك٢ ػذد ٓؼ٤ٖ

. «اٌخب١١ٓ ٌخطأ ِٓ حصش أعّاء هللا فٟ حغعت ٚحغع١ٓ»: أع٤ٔطٜح

ُٔح سأ٣ص ذؼل ئخٞجٗ٘ح جُرحقػ٤ٖ ٝكوٚ هللا ٝٗلغ ذٚ ك٢ ًطحخ ُٚ ك٤ٚ 

ػذز أخطحء ٖٓ أككؾٜح ػ٘ذ١ ٛزج ًٝزج ذؼل جُٔكوو٤ٖ ُؾشـ 

جُٞجعط٤س، ٤ٔ٣ِٕٞ ئ٠ُ ٓزٛد جُكقش ك٢ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ، ٓغ أٗٚ ٓزٛد 

ٜٓؿٞس، ئٗٔح هحٍ ذٚ ٖٓ ٫ ٣ؼطذ ذٚ، ك٢ ٛزج جُرحخ، ٝٛٞ ج٩ٓحّ أذٞ 

ٓكٔذ ذٖ قضّ ج٧ٗذُغ٢ سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ، جُز١ ٤ُظ ٛٞ ٖٓ أتٔس ٛزج 

                                        
 36:عٞسز ج٫عشجء، آ٣س (1)

 33:عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (2)
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. جُؾإٔ

ًٝحٕ هذ أؽحس ذٜزج جُؼَٔ، ؽخ٤٘ح جُلحمَ جُ٘حفف ج٤ٓ٧ٖ، ٣ك٠٤ 

. ذٖ ػ٢ِ جُكؿٞس١، كحهلل أعأٍ إٔ ٣ؿض٣ٚ خ٤شجً 

. ٝهللا أعأٍ إٔ ٣ؿؼَ ٛزج جُؼَٔ خحُقحً ُٞؾٜٚ جٌُش٣ْ

/ ًٝطرٚ أذٞ ٓكٔذ 

ػرذ جُك٤ٔذ ذٖ ٣ك٠٤ جُضػٌش١ 
 .جُكؿٞس١

 

دجس جُكذ٣ع دٓحؼ 

 

ع٘س / ٓكشّ جُكشجّ/ 16
. (ٛـ1426)
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ٝضغؼ٤ٖ 

 

ض٤ٜٔذ  

٫ ٣خل٠ ػ٠ِ جُٔغِْ أ٤ٔٛس ج٣٩ٔحٕ ذحهلل ضؼح٠ُ، كٜٞ أٍٝ أسًحٕ 

هحٍ : (8)ج٣٩ٔحٕ، ًٔح ك٢ قذ٣ع ػٔش سم٢ هللا ػ٘ٚ، ػ٘ذ ٓغِْ 

أْ حؤِٓ باهلل ِٚالئىخٗ، »: ملسو هيلع هللا ىلصٓح ج٣٩ٔحٕ؟ كوحٍ سعٍٞ هللا : ؾرش٣َ

. «ٚوخبٗ، ٚسعٍٗ، ٚا١ٌَٛ ا٢خش، ٚاٌمذس خ١شٖ ٚششٖ

: ٝأسًحٕ ج٣٩ٔحٕ ذحهلل ػض ٝؾَ أسذؼس

 .اإلمياٌ توجودِ

 .اإلمياٌ تأنوْيتّ

 .اإلمياٌ ترتوتيتّ

 .اإلمياٌ تأمسائّ وصفاتّ

كؼِْ ٓٔح ضوذّ إٔ ضٞق٤ذ ج٧عٔحء ٝجُقلحش، سًٖ ْٜٓ ٖٓ أسًحٕ 

. ج٣٩ٔحٕ ذحهلل ػض ٝؾَ

ك٬ : (1/86 )"ٓلطحـ دجس جُغؼحدز" سقٔٚ هللا ك٢ لاي ابٓ اٌم١ُ

س٣د إٔ جُؼِْ ذٚ، ٝذأعٔحتٚ ٝفلحضٚ، ٝأكؼحُٚ، أؾَ جُؼِّٞ، ٝأكنِٜح، 

جٛـ . ٝٗغرطٚ ئ٠ُ عحتش جُؼِّٞ ً٘غرس ٓؼِٞٓٚ، ئ٠ُ عحتش جُٔؼِٞٓحش

ٝجػِْ إٔ ٓؼشكس أعٔحء هللا، ٝفلحضٚ، ٣طكون ذٜٔح أٓشجٕ ٜٓٔحٕ 

: ؾذجً 

. إٔ ٣ُؼشف جُشخ ضؼح٠ُ: ج٧ٍٝ
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 "ٓلطحـ دجس جُغؼحدز"سجؾغ . إٔ ٣ؼرذ ذٔٞؾرٜح ٝٓوطنحٛح: جُػح٢ٗ

ٝجػِْ إٔ هللا ػض ٝؾَ هذ أٓشٗح ذذػحتٚ، ذأعٔحتٚ جُكغ٠٘، .(1/178)

ُُْكْغ٠َ٘ كَحْدُػُٞٙ ذَِٜح ﴾ : كوحٍ حُء ج َٔ ِ ج٧َْْع هلِلَّ َٝ ﴿
(1).

 

ٝجُذػحء ذٜح ٣ط٘حٍٝ دػحء جُٔغأُس، ٝدػحء جُػ٘حء، ٝدػحء جُطؼرذ، 

ٝٛٞ عركحٗٚ ٣ذػٞ ػرحدٙ ئ٠ُ إٔ ٣ؼشكٞٙ ذأعٔحتٚ، ٝفلحضٚ، ٣ٝػ٘ٞج 

 "ٓذجسؼ جُغح٤ٌُٖ"جٛـ . ػ٤ِٚ ذٜح، ٣ٝأخزٝج ذكنْٜ ٖٓ ػرٞد٣طٜح

(1/420 .)

ٛٞ ئكشجد هللا ذأعٔحتٚ جُكغ٠٘، : (ضٞق٤ذ ج٧عٔحء ٝجُقلحش)ٝٓؼ٠٘ 

ٝفلحضٚ جُؼ٠ِ، جُٞجسدز ك٢ جٌُطحخ ٝجُغ٘س، ٝج٣٩ٔحٕ ذٜح، ٝذٔؼح٤ٜٗح 

ِعخمذ أً٘ اٌغٕت ٚاٌجّاعت فٟ حٛح١ذ األعّاء «جٛـ . ٝأقٌحٜٓح

(. 31ؿ) »ٚاٌصفاث

٣ٝؿد ك٢ ٛزج جُرحخ إٔ ٣غ٠ٔ هللا ػض ٝؾَ، ٣ٝٞفق ذٔح ع٠ٔ ذٚ 

 ٖٓ ؿ٤ش ضكش٣ق ٫ٝ ضؼط٤َ، ملسو هيلع هللا ىلصٗلغٚ ك٢ ًطحذٚ، أٝ عٔحٙ ذٚ سعُٞٚ 

٤ُغ ٫ٝ ض٤٤ٌق، ٫ٝ ضٔػ٤َ، ذَ عركحٗٚ  ِٔ َٞ جُغَّ ُٛ َٝ ِٚ َؽ٢ٌْء  ْػِِ ِٔ ًَ ﴿ ٤ََُْظ 

                                        
، ضؼرذٗح هللا ػض ٝؾَ ذذػحتٚ، ذٔح ػِٔ٘ح ػض ٝؾَ ػ٠ِ 180: عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (1)

، ٝٗذػٞٙ ذٜح ػ٠ِ ﴾سذ٘ح جؿلش ُ٘ح رٗٞذ٘ح ٝئعشجك٘ح ك٢ أٓشٗح﴿: ٝؾٚ جُخقٞؿ ٗكٞ

ٝؾٚ جُؼّٔٞ جُؾحَٓ، ُٔح ٗؼِٔٚ ُٝٔح ٫ ٗؼِٔٚ، ًٔح ك٢ قذ٣ع جذٖ ٓغؼٞد سم٢ هللا 

كطٌٕٞ ج٣٥س ٓر٤٘س ُكذ٣ع أذ٢ ٛش٣شز .  جُكذ٣ع»أعأُي ذٌَ جعْ ٛٞ ُي«: ػ٘ٚ ٝك٤ٚ

سم٢ هللا ػ٘ٚ جُٔزًٞس ك٢ جُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ، ٝك٢ قذ٣ع جذٖ ٓغؼٞد سم٢ هللا 

إٔ ج٣٥س ٓر٤٘س ذكذ٣ع أذ٢ : ػ٘ٚ، ٝذـ٤شٛٔح، ٓٔح غرص ٖٓ ج٧دُس ك٢ رُي، أٓح ٖٓ هحٍ

ٛش٣شز سم٢ هللا ػ٘ٚ ك٢ جُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ كوو، كٜزج هقٞس كحدـ، ضر٠٘ ػ٤ِٚ ُٞجصّ 

. (جُؾ٤خ ٣ك٠٤ جُكؿٞس١). خحهثس، كطأَٓ
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ٝضغؼ٤ٖ 

 
ُْرَِق٤ُش﴾  ج

(1).
 

ٝجػِْ ٝكوي هللا ػض ٝؾَ ُِكن ٝجُٜذٟ، إٔ عِق ج٧ٓس، ضِوٞج 

جٌُطحخ ٝجُغ٘س، ٣ؼِٕٔٞ ذٔكٌٔٚ، ٣ٝإٕٓ٘ٞ ذٔطؾحذٜٚ ك٢ ؾ٤ٔغ 

ٍَ َػ٤ََِْي : ج٧ذٞجخ، ٣٘طرن ػ٤ِْٜ هٍٞ هللا ػض ٝؾَ َْٗض َٞ جَُِّز١ أَ ُٛ﴿

ح  َّٓ َ طََؾحذَِٜحٌش كَأ ُٓ أَُخُش  َٝ ٌِطَحِخ  ُْ ُّّ ج َّٖ أُ حٌش ُٛ َٔ ٌَ ْك ُٓ ُْ٘ٚ آ٣َحٌش  ِٓ ٌِطَحَخ  ُْ ج

حَء  ـَ جْذطِ َٝ ُْلِْطَِ٘س  حَء ج ـَ ُْ٘ٚ جْذطِ ِٓ ح ضََؾحذََٚ  َٓ  َٕ ْْ َص٣ٌْؾ ك٤ََطَّرُِؼٞ ِٜ َٖ ك٢ِ هُُِٞذِ جَُِّز٣

 ِٚ َّ٘ح ذِ َٓ َٕ آ ِْ ٣َوُُُٞٞ ِْ ُِْؼ َٕ ك٢ِ ج جِعُخٞ جُشَّ َٝ  ُ ٣َُِِٝٚ ئ٫َِّ هللاَّ
ُْ ضَأْ ح ٣َْؼَِ َٓ َٝ  ِٚ ِِ٣ِٝ

ضَأْ

ُْرَحِخ﴾  ُش ئ٫َِّ أُُُٝٞ ج٧َْ ًَّ ح ٣َزَّ َٓ َٝ َح  ِْ٘ذ َسذِّ٘ ْٖ ِػ ِٓ  ٌَّ ًُ(2)
، ٝك٢ ٛزج جُرحخ ُْ 

ٗؿذ أقذجً ْٜٓ٘ ٗـ ػ٠ِ ققش أعٔحء هللا ك٢ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ جعٔحً، 

قط٠ ؾحء أذٞ ٓكٔذ ذٖ قضّ سقٔٚ هللا، ٝٛٞ ٤ُظ ٖٓ أتٔس ٛزج جُؾإٔ 

سقٔٚ هللا، كزٛد ئ٠ُ إٔ أعٔحء هللا ػض ٝؾَ ٓكقٞسز ك٢ ضغؼس 

إْ »: ٝضغؼ٤ٖ جعٔحً ٓغطذ٫ً ذكذ٣ع أذ٢ ٛش٣شز، ػ٘ذ جُؾ٤خ٤ٖ ٓشكٞػحً 

. «هلل حغعت ٚحغع١ٓ اعّاً ِائت إال ٚاحذاً ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت

، «ِائت إال ٚاحذ»: ٝع٤أض٢ ضخش٣ؿٚ، كوذ جقطؿٞج ذحُطأ٤ًذ ك٢ هُٞٚ

ئٗٚ ُٞ ؾحص إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ جعْ صجتذ : (1/31 )"جُٔك٠ِ" ك٢ لاي ابٓ حضَ

ِائت إال »: ػ٠ِ جُؼذد جُٔزًٞس، ُضّ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٓحتس جعْ كرطَ هٍٞ

. «ٚاحذ

فف إٔ أعٔحء هللا، ٫ ضض٣ذ ػ٠ِ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ جعٔحً؛ ُوُٞٚ : ٝهحٍ

                                        
 11: عٞسز جُؾٞسٟ، آ٣س (1)

 7:عٞسز آٍ ػٔشجٕ، آ٣س (2)
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(. 1/30)"جُٔك٠ِ". ، ك٘ل٠ جُض٣حدز، ٝأذطِٜح«ِائت إال ٚاحذ»: ملسو هيلع هللا ىلص

. ٝع٤أض٢ جُشد ػ٤ِٚ سقٔٚ هللا ك٢ آخش جُٔركع
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ٝضغؼ٤ٖ 

 
.  هٞجػذ ٜٓٔس ك٢ أعٔحء هللا ػض ٝؾَ

رًشٛح جذٖ جُو٤ْ سقٔٚ هللا ك٢ ًطحذٚ ذذجتغ جُلٞجتذ ٝضرؼٚ ػ٤ِٜح جذٖ 

ػػ٤ٔ٤ٖ ك٢ جُوٞجػذ جُٔػ٠ِ  

 

:  جُوحػذز ج٠ُٝ٧

أعٔحء هللا ػض ٝؾَ ًِٜح قغ٠٘، أ١ ذحُـس ك٢ جُكغٖ ًٔحُٚ؛ ٧ٜٗح 

ضنٔ٘ص فلحش ًٔحٍ ٫ ٗوـ ك٤ٜح ذٞؾٚ ٖٓ جُٞؾٞٙ؛ ٧ٜٝٗح ًِٜح 

أعٔحء ٓذـ ٝقٔذ، ٣ٌٕٝٞ ٬ُعْ ًٔحٍ كٞم ًٔحٍ، كارج هشٕ ذحعْ آخش، 

. (جُؼض٣ض جُك٤ٌْ)ٓػَ 

:  جُوحػذز جُػح٤ٗس

 أػ٬ّ ٖٓ ق٤ع د٫ُطٜح ػ٠ِ جُزجش، ،أعٔحء هللا أػ٬ّ ٝأٝفحف

. ٝأٝفحف ٖٓ ق٤ع د٫ُطٜح ػ٠ِ جُٔؼح٢ٗ

٢ٛٝ ذحػطرحس د٫ُطٜح ػ٠ِ جُزجش، ٓطشجدكس، ٝذحػطرحس د٫ُطٜح ػ٠ِ 

جُقلحش ٓطرح٣٘س، ٖٝٓ ٛزٙ جُوحػذز ٣طر٤ٖ خطأ، ٖٓ صػْ إٔ أعٔحء هللا 

ػض ٝؾَ ٓطشجدكس ٖٓ ق٤ع جُٔؼ٠٘، ذَ ئٕ ًَ جعْ ٣طنٖٔ فلس، 

٣ٝذٍ ػ٠ِ ًٔحٍ ؿ٤ش جٌُٔحٍ جُز١ ٣طنٔ٘ٚ ج٧عْ ج٥خش، ُٝزُي ضؿذ إٔ 

ذؼل ٖٓ ٣كقش أعٔحء هللا ػض ٝؾَ، ك٢ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ ٣وغ ك٢ ٓضُن 

خط٤ش، ٝٛٞ ضشجدف ٓؼح٢ٗ ج٧عٔحء، ٝٛزج ٫ هحتَ ذٚ ٖٓ أَٛ جُغ٘س،أٓح 
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جُوٍٞ ذإٔ جُشقٖٔ ٝجُشق٤ْ، ٝجُٞجقذ، ٝج٧قذ ٣ؼ٠٘ ٝجقذ، كٜزج ٣ؾرٚ 

هٍٞ ٖٓ ٣وٍٞ ذحُطشجدف ٓطِوحً، ٝٛزج ئٗٔح هحٍ ذٚ جُٔؼطضُس، ٗغأٍ هللا 

. جُغ٬ٓس

ٖٝٓ جُٔؼِّٞ إٔ ًَ جعْ ٖٓ أعٔحء هللا ضؼح٠ُ ُٚ د٫٫ش ٖٓ ق٤ع 

جُزجش، ٝجُقلس، ُٜٝح جػطرحسجش ٖٓ ق٤ع جُزجش ٝجُقلس، كٌَ جعْ 

ئٕ جُشقٖٔ ذٔؼ٠٘ جُشق٤ْ؛ ٧ٕ : ٣ػرص ًٔح ؾحء ذٚ جُ٘ـ، ٫ٝ ضوٍٞ

. ٌَُ جعْ ٖٓ جٌُٔحٍ، ٓح ٤ُظ ك٢ ؿ٤شٙ كط٘رٚ

ك٢ ٬ًٓٚ قٍٞ جعْ  (1/23 )"جُرذجتغ" سقٔٚ هللا ك٢ لاي ابٓ اٌم١ُ

ٌُٝ٘ٚ ٝئٕ ؾشٟ ٓؿشٟ ج٧ػ٬ّ، كٜٞ ٝفق ٣شجد ذٚ جُػ٘حء، : جُشقٖٔ

جٛـ . ًٝزُي جُشق٤ْ ئ٫ إٔ جُشقٖٔ ٖٓ أذ٤٘س جُٔرحُـس

ٝكحتذز جُؿٔغ ذ٤ٖ جُقلط٤ٖ : (1/24)ٝهحٍ ٗحه٬ً ػٖ ذؼنْٜ 

. جُشقٖٔ، ٝجُشق٤ْ ج٩ٗرحء ػٖ سقٔس ػحؾِس، ٝآؾِس، ٝخحفس ٝػحٓس

ٝأٓح جُؿٔغ ذ٤ٖ جُشقٖٔ ٝجُشق٤ْ، كل٤ٚ ٓؼ٠٘ ٛٞ : جٛـ غْ ػورٚ ذوُٞٚ

أقغٖ ٖٓ جُٔؼ٤ٖ٘ جُز٣ٖ رًشٛٔح، ٝٛٞ إٔ جُشقٖٔ دجٍ ػ٠ِ جُقلس 

جُوحتٔس ذٚ عركحٗٚ، ٝجُشق٤ْ دجٍ ػ٠ِ ضؼِوٜح ذحُٔشقّٞ كٌحٕ ج٧ٍٝ 

ُِٞفق، ٝجُػح٢ٗ ُِلؼَ كح٧ٍٝ دٍ ػ٠ِ إٔ جُشقٔس فلطٚ، ٝجُػح٢ٗ دٍ 

.  جٛـ كطأَٓ ٛزج ضٌٖ ٖٓ جُشجؽذ٣ٖ. ػ٠ِ أٗٚ ٣شقْ خِوٚ ذشقٔطٚ

:  جُوحػذز جُػحُػس

: أعٔحء هللا ػض ٝؾَ ئٕ دُص ػ٠ِ ٝفق ٓطؼذ ضنٔ٘ص غ٬غس أٓٞس
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ٝضغؼ٤ٖ 

 
 .غرٞش رُي ج٫عْ هلل ػض ٝؾَ

 .غرٞش جُقلس جُط٢ ضنٜٔ٘ح هلل ػض ٝؾَ

ٓػَ جعْ جُغ٤ٔغ، ٣ػرص ٓ٘ٚ جعْ جُغٔغ، . غرٞش قٌٜٔح ٝٓوطنحٛح

 .ٝفلس جُغٔغ، ٝقٌٜٔح أٗٚ ٣غٔغ جُٔغٔٞػحش

: ٝئٕ دُص ػ٠ِ ٝفق ؿ٤ش ٓطؼذ ضنٔ٘ص أٓش٣ٖ

 .غرٞش رُي ج٧عْ هلل

ٓػَ جُك٢، ٣ػرص ٓ٘ٚ جعْ . غرٞش جُقلس جُط٢ ضنٜٔ٘ح هلل ػض ٝؾَ

 .، ٝفلس جُك٤حز(جُك٢ هلل)

:  جُوحػذز جُشجذؼس

: د٫ُس أعٔحء هللا ػض ٝؾَ ػ٠ِ رجضٚ، ٝفلحضٚ ضٌٕٞ ذحُٔطحذوس

: أ١ ضذٍ ػ٠ِ جُزجش ٝجُقلس، ٓػ٬ً : ٢ٛٝ د٫ُس جُِلع ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ٓؼ٘حٙ)

جعْ جُشقٖٔ ٣ذٍ ذحُٔطحذوس ػ٠ِ رجش هللا، ٝػ٠ِ فلس جُشقٔس، 

إٔ ٛزٙ جُذ٫ُس ضذٍ : ٝٛٞ د٫ُس جُِلع ػ٠ِ ؾضء ٓؼ٘حٙ، أ١: ٝذحُطنٖٔ

ػ٠ِ جُزجش ٝقذٛح، ٝػ٠ِ جُقلس ٝقذٛح ٓغ جُؼِْ إٔ ج٫عْ ٫ ٣٘لي ػٖ 

جُقلس، ٝئٗٔح ٛزج ٖٓ ذحخ ئكطشجك ج٩ٗلٌحى، جُذ٫ُس ػ٤ِٜٔح، 

. ٓؿطٔؼ٤ٖ

٢ٛٝ د٫ُس جُِلع ػ٠ِ أٓش خحسؼ، ػٖ ٓغٔحٙ، ٢ٛٝ ك٢ : ٝذح٩ُضجّ

أعٔحء هللا ضؼح٠ُ جُكغ٠٘، د٫ُس ج٫عْ ٜٓ٘ح ػ٠ِ فلحش هللا ج٧خشٟ 
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جٛـ ذطقشف ٖٓ . جُـ٤ش دجخِس ك٢ ٓذٍُٞ جُِلع، ٓطحذوس ٝضنٔ٘حً 

(. 239-235). جُوٞجػذ ج٤ٌُِس

ٝذٜزج جُوحػذز، ٝجُوحػذز جُػح٤ٗس ٣ظٜش ُي ؾ٤ِحً ذؼذ هٍٞ ٖٓ ٣وٍٞ 

ذطشجدف ٓؼح٢ٗ ج٧عٔحء، كٌَِ جعْ د٫ُطٚ، ًِٝٔح ضؼذدش أعٔحء هللا ػض 

. ٝؾَ ظٜش ٖٓ ًٔحٍ جُٔغ٠ٔ ذٜح ٓح ٛٞ أًػش

:  جُوحػذز جُخحٓغس

أعٔحء هللا ػض ٝؾَ ضٞه٤ل٤س ٫ ٓؿحٍ ُِؼوَ ك٤ٜح، ذٔؼ٠٘ أٗٚ ٫ ٣ػرص 

جعْ ٖٓ أعٔحء هللا ػض ٝؾَ ئ٫ ذذ٤َُ ٖٓ ًطحخ سذ٘ح، ٝذٔح فف ٖٓ 

ح : ؛ ُوٍٞ هللا ػض ٝؾَملسو هيلع هللا ىلصع٘س ٗر٤٘ح  َٓ جِقَؼ  َٞ ُْلَ َّ َسذ٢َِّ ج ح َقشَّ َٔ َْ ئَِّٗ ﴿هُ

ح  َٓ  ِ ًُٞج ذِحهللَّ ْٕ ضُْؾِش أَ َٝ َُْكنِّ  ٤ِْش ج ـَ ٢َ ذِ ـْ ُْرَ ج َٝ  َْ ْغ ج٧ِْ َٝ  َٖ ح ذَطَ َٓ َٝ َْٜ٘ح  ِٓ ظَََٜش 

 ﴾ َٕ ٞ ُٔ ح ٫ ضَْؼَِ َٓ  ِ ْٕ ضَوُُُٞٞج َػ٠َِ هللاَّ أَ َٝ ِْطَحٗحً  ِٚ ُع ٍْ ذِ ْْ ٣َُ٘ضِّ َُ
(1).

 

ُْرََقَش : ُٝوُٞٚ ضؼح٠ُ ج َٝ َغ  ْٔ َّٕ جُغَّ ٌْ ئِ ِْ ِٚ ِػ ح ٤ََُْظ ََُي ذِ َٓ ٫ ضَْوُق  َٝ ﴿

ْغُإ٫ًٝ﴾  َٓ  ُْٚ٘ َٕ َػ ح ًَ َُّ أَُُٝثَِي  ًُ ُْلَُإجَد  ج َٝ
(2).

 

: جُوحػذز جُغحدعس

َٖ : ٫ ٣ؿٞص ج٩ُكحد ك٢ أعٔحء هللا ضؼح٠ُ ُوُٞٚ َرُسٝج جَُِّز٣ َٝ  ﴿

 ﴾ َٕ ُِٞ َٔ حُٗٞج ٣َْؼ ًَ ح  َٓ  َٕ ْٝ ِٚ َع٤ُْؿَض حتِ َٔ َٕ ك٢ِ أَْع ِِْكُذٝ ُ٣
(3).

 

                                        
 33:عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (1)

 36:عٞسز ج٫عشجء، آ٣س (2)

 180:عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (3)
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ٝج٩ُكحد ك٢ أعٔحء هللا ػض ٝؾَ ٛٞ ج٤َُٔ ذٜح ػٔح ٣ؿد ك٤ٜح، ٝٛٞ 

: أٗٞجع

إٔ ٣ٌ٘ش ؽ٤ثحً ٜٓ٘ح، أٝ ٓٔح دُص ػ٤ِٚ ٖٓ جُقلحش ٝج٧قٌحّ، ًٔح 

 .كؼَ أَٛ جُطؼط٤َ ٖٓ ٓؼطضُس، ٝؾ٤ٜٔس، ٝأؽحػشز، ٝؿ٤شْٛ

إٔ ٣ؿؼِٜح دجُس ػ٠ِ فلحش ضؾحذٚ فلحش جُٔخِٞه٤ٖ، ًٔح كؼَ 

 .جُٔٔػِس

 .إٔ ٣غ٢ٔ هللا ػض ٝؾَ ذٔح ُْ ٣غْ ذٚ ٗلغٚ

إٔ ٣ؾطن ٖٓ أعٔحء هللا ػض ٝؾَ أعٔحء ٨ُف٘حّ، ًٔح كؼَ 

 .جُٔؾشًٕٞ ك٢ ك٢ جؽطوحم جُؼضٟ ٖٓ جُؼض٣ض، ٝج٬ُش ٖٓ ج٩ُٚ

:  جُوحػذز جُغحذؼس

جُكغ٠٘، ٫ ضذخَ ضكص ققش، ٫ٝ ضكذ ذؼذد  (ػض ٝؾَ)أعٔحء هللا 

. كإ هلل ػض ٝؾَ أعٔحء ٝفلحش جعطأغش ذٜح ك٢ ػِْ جُـ٤د ُٚ

 .ٚ٘زٖ اٌماعذة ٘ٛ ِٛضٛع بحزٕا
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:  أدٌت اٌمائ١ٍٓ بعذَ اٌحصش

(:  1/391 )لاي اإلِاَ أحّذ

غََ٘ح ٣َِض٣ذُ  -1 ْشُصٝمٍ ،َقذَّ َٓ  ُٖ َُ ْذ ْٗرَأََٗح كَُن٤ْ سَ ، أَ َٔ غََ٘ح أَذُٞ َعَِ  َقذَّ

ُُْؿ٢َُِّٜ٘  ِٖ ،ج َٔ ْق ِٖ َػْرِذ جُشَّ ِْ ْذ ُْوَحِع ِٖ ج ِٚ ، َػ ْٖ أَذ٤ِ ٍَ ، َػ ِ هَح ْٖ َػْرِذ هللاَّ  : َػ

 َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َف٠َِّ هللاَّ ٍُ هللاَّ ٍَ َسُعٞ ًذا لَم ُّط  »:هَح ااَم أَمحَم ا أَم َم الَم ،َِم َٚم  ٌُّ َ٘م  

ٌْن  ضَم بْبذُهنَم : فَممَمايَم ؛حَم ِّٟن عَم َُّل إِٔإ ُه نَم ، اٌٍَّٙل بْبذِإ ُٓه عَم ابْب َٚم خِإهَم ،  َِم ُٓه أَم ابْب َٚم ١َمخِٟإ ،   َٔما ِإ

نَم  هَم ،بِإ١َمذِإ ُّه ىْب َّٟل حُه ااٍض فِإ َِم نَم ،  ااُه َّٟل لَم َم يٌن فِإ ذْب َٛم ٌَمهَم ، عَم ٍُض ُ٘ه ًِّن اعْب ُههَم بِإىُه أٌَم  ، أَمعْب

هَم  ِٗإ َٔمفْبغَم ١ْبجَم بِإ َّّل ٍْبمِإهَم ،عَم ْٓب خَم ِِإ ًذا  ُه أَمحَم خَٗم ّْب ٍَّل ْٚب عَم ُه فِٟإ وِإخَمابِإهَم ، أَم ٌْبخَٗم ْٔبضَم ْٚب أَم  ، أَم

نَم  ْٕبذَم ٌْب َم١ْب ِإ عِإ ُِإ ا ٍْب ِٗإ فِٟإ عِإ ثَم بِإ خَمأْبرَمشْب ْٚب اعْب ٍْببِٟإ،أَم بِإ١عَم لَم َْم سَم آ ٌْبمُهشْب ًَم ا عَم ْْب حَمجْب  ، أَم

سِإٞ ذْب سَم  َم ُٔٛه ِٟٔإ،َٚم ضْب ءَم حُه الَم جِإ َٚم  ،ٟ ِّّن َ٘م َ٘مااَم  رَم َٚم ُٗه ؛  َّّل َ٘م ُه  َ٘م َم هللاَّل  إِإالَّل أَمرْب

ُه  َٔٗم ضْب حُه ًجا،َٚم ُه فَمشَم أَٗم ىَم َِم ُه  ٌَٗم أَمبْبذَم َٚم  »، ٍَ ََ : هَح ِ : كَو٤ِ ٍَ هللاَّ  أ٫ََ ، ٣َح َسُعٞ

َٜح ُٔ ٍَ ؟َٗطََؼَِّ َٙما »: كَوَح َّم ْْب ٠َمخَمعَمٍَّل َٙما أَم عَم ِّإ ْٓب عَم َّم ٟ ٌِإ ْٕببَم ِإ َٝم ٠َم . «بٍَم

، ٝجذٖ (5297)، ٝأذٞ ٣ؼ٠ِ (10/253)ٝأخشؾٚ جذٖ أذ٢ ؽ٤رس 

. ، ًِْٜ ٖٓ هش٣ن ٣ض٣ذ ذٖ ٛحسٕٝ ذٚ(972 )"ج٩قغحٕ"قرحٕ ًٔح ك٢ 

، (1035)، ٝك٢ جُذػحء (10352 )"جٌُر٤ش"ٝأخشؾٚ جُطرشج٢ٗ ك٢ 

، ٖٓ ضكو٤ن جُٞجدػ٢ سقٔٚ هللا (1929) سهْ "جُٔغطذسى"ٝجُكحًْ ك٢ 

ٛزج قذ٣ع فك٤ف، : لاي اٌحاوُٖٓ هش٣ن كن٤َ ذٖ ٓشصٝم ذٚ، غْ 

ػ٠ِ ؽشه ٓغِْ ئٕ عِْ ٖٓ ئسعحٍ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ػرذ هللا، ػٖ أذ٤ٚ، 

. كاٗٚ ٓخطِق ك٢ عٔحػٚ ٖٓ أذ٤ٚ
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٫ ٣ُذسٟ ٖٓ ٛٞ ٫ٝ سٝج٣س ُٚ ك٢ جٌُطد : لاي اٌز٘بٟ أبٛ عٍّت

. جُغطس

٣ٝطر٤ٖ ٓٔح ضوذّ إٔ جُكذ٣ع هذ أػَ ذأذ٢ عِٔس جُؿ٢ٜ٘، ق٤ع قٌْ 

 "جُطأس٣خ"ػ٤ِٚ ذحُؿٜحُس ؾٔغ ٖٓ أَٛ جُؼِْ، كوذ رًشٙ جُرخحس١ ك٢ 

، كوحٍ أذٞ عِٔس جُؿ٢ٜ٘، ػٖ جُوحعْ ذٖ ػرذ (13329)سهْ  (8/351)

جٛـ ُْٝ ٣زًش ك٤ٚ ؾشقحً ٫ٝ . جُشقٖٔ، سٟٝ ػ٘ٚ كن٤َ جذٖ ٓشصٝم

. ضؼذ٬٣ً 

، ٝجذٖ قرحٕ ٓطغحَٛ ك٢ (7/659 )"جُػوحش"ٝرًشٙ جذٖ قرحٕ ك٢ 

. ضٞغ٤ن جُٔؿح٤َٛ ًٔح ٛٞ ٓؼِّٞ

ٝرٛد ذؼل أَٛ جُؼِْ ئ٠ُ إٔ أذح عِٔس جُؿ٢ٜ٘، ٛٞ ٓٞع٠ ذٖ 

 "ج٠ٌُ٘"ػرذ هللا جُؿ٢ٜ٘، ْٜٓ٘ ٣ك٠٤ ذٖ ٓؼ٤ٖ كوذ هحٍ ًٔح ك٢ 

، ٝأذٞ عِٔس جُؿ٢ٜ٘ آسجٙ ٓٞع٠ جُؿ٢ٜ٘، ٝئرج ًحٕ (191)ُِذ٫ٝذ٢ 

.  ٝٛٞ غوس"جُطٜز٣د"ٛزج كٜٞ ٖٓ سؾحٍ 

، أذٞ عِٔس جُؿ٢ٜ٘ (2/471 )"ضؼؿ٤َ جُٔ٘لؼس" ك٢ لاي اٌحافظٝ

ػٖ جُوحعْ ذٖ ػرذ جُشقٖٔ سٟٝ ػ٘ٚ كن٤َ ذٖ ٓشصٝم ٓؿٍٜٞ، هحُٚ 

 "ج٤ُٔضجٕ"٫ ٣ذس١ ٖٓ ٛٞ، ٝٛٞ ٬ًّ جُزٛر٢ ك٢ : لاي ِشةجُكغ٢٘٤، ٝ

 ٝهشأش "فك٤كٚ" ٝأخشؼ قذ٣ػٚ ك٢ "جُػوحش"ٝهذ رًشٙ جذٖ قرحٕ ك٢ 

ذخو جُكحكع جذٖ ػرذ جُٜحد١ ٣كطَٔ إٔ ٣ٌٕٞ خحُذ ذٖ عِٔس، كطؼورٚ 

جٛـ .ٝٛزج ذؼ٤ذ؛ ٧ٕ خحُذ ٓخض٢ٓٝ، ٝٛزج ؾ٢ٜ٘: هِص: جُكحكع ٝهحٍ
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ٝٓح جعطرؼذٙ جُكحكع، ٛٞ :  سقٔٚ هللا هِصلاي اٌش١خ األٌبأٟ

جُقٞجخ ُٔح ع٤أض٢، ٝٝجكوٚ ػ٠ِ رُي جُؾ٤خ أقٔذ ؽحًش سقٔٚ هللا، 

، ٝأمحف ئ٠ُ رُي هُٞٚ ٝأهشخ (5/267 )"جُٔغ٘ذ"ًٔح ك٢ ضؼ٤ِوٚ ػ٠ِ 

ٓح ٣ٌٕٞ ػ٘ذ١، إٔ ٣ٌٕٞ ٛٞ ٓٞع٠ ذٖ ػرذ هللا جُؿ٢ٜ٘، ٠ٌ٘٣ٝ أذح 

(. 1/337 )"جُقك٤كس"جٛـ . عِٔس، كاٗٚ ٖٓ ٛزٙ جُطروس

ٝٓح جعطوش ذٚ جُؾ٤خ ٛٞ جُز١ أؾضّ ذٚ، ذذ٤َُ ٓح : غْ هحٍ سقٔٚ هللا

رًشٙ ٓغ م٤ٔٔس ؽ٢ٍء، ٝٛٞ إٔ ٓٞع٠ جُؿ٢ٜ٘، هذ سٟٝ قذ٣ػحً آخش 

ػٖ جُوحعْ ذٖ ػرذ جُشقٖٔ، ٝٛٞ جُكذ٣ع جُز١ هرِٚ، كارج مٔص ئقذٟ 

جُشٝج٣ط٤ٖ ئ٠ُ ج٥خشٟ ٣٘طؽ إٔ جُشج١ٝ ػٖ جُوحعْ، ٛٞ ٓٞع٠ ذٖ ػرذ 

هللا جُؿ٢ٜ٘، ٝٛٞ جُز١ ٠ٌ٘٣ ذأذ٢ عِٔس، ٝٛٞ غوس ٖٓ سؾحٍ ٓغِْ، 

فك٤ف ػ٠ِ ؽشـ : ًٝإٔ جُكحًْ أؽحس ئ٠ُ ٛزٙ جُكو٤وس، ق٤ٖ هحٍ

جٛـ . ٓغِْ، كإ ٓؼ٠٘ رُي إٔ سؾحُٚ، سؾحٍ ٓغِْ

 سقٔٚ هللا ك٢ ضؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ٬ًّ جُزٛر٢ جُغحذن، لاي اٌش١خ ِمبًٝ

ذَ ٛٞ ٓٞع٠ ذٖ ػرذ هللا جُؿ٢ٜ٘، كطِخـ ُ٘ح ٓٔح ضوذّ إٔ ٓؿٔٞػس ٖٓ 

: ج٧تٔس ْٝٛ

٣ك٠٤ ذٖ ٓؼ٤ٖ، ٝجُٞجدػ٢، ٝج٧ُرح٢ٗ، ٝجُؾ٤خ أقٔذ ؽحًش سقْٜٔ 

ؽشـ ًطحخ جُطٞق٤ذ ٖٓ فك٤ف "هللا ؾ٤ٔؼحً، ًٝزج جُـ٤٘ٔحٕ ك٢ 

، ٣٘قٕٞ ػ٠ِ إٔ أذح عِٔس جُؿ٢ٜ٘ ٛٞ ٓٞع٠ ذٖ [1/218 ]"جُرخحس١

. ػرذ هللا، أٝ ػرذ جُشقٖٔ جُؿ٢ٜ٘ جُػوس، جُز١ أخشؼ ُٚ ٓغِْ

أٓح ٓح رٛد ئ٤ُٚ ٓكون ٓغ٘ذ أقٔذ ذإٔ جُرخحس١ هذ ضشؾْ ٬ُغ٤ٖ٘، 
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ٝض٬ٙ جذٖ قرحٕ ك٬ قؿس ك٤ٚ؛ ٧ٕ جذٖ ٓؼ٤ٖ ػ٘ذٙ ص٣حدز ػِْ، ٝجُٔػرص 

ٓوذّ ػ٠ِ جُ٘حك٢، ًٔح ٛٞ ٓؼِّٞ ٖٓ هٞجػذ جُؿشـ ٝجُطؼذ٣َ، ٝأٓح هٍٞ 

، ئع٘حدٙ ٤ُظ ذحُو١ٞ، ك٤ِظ ك٤ٚ ٗـ أٗٚ ٣ؿضّ إٔ (5/200)جُذجسهط٢٘ 

أذح عِٔس جُؿ٢ٜ٘ ٓؿٍٜٞ، ذَ سذٔح ٣ش٣ذ ؽ٤ثحً آخش، ك٬ ٣شُد ٗـ جذٖ 

. ٓؼ٤ٖ ذاقطٔحٍ ٓشجد هٍٞ جُذجسهط٢٘

ئٕ عِْ ٖٓ ئسعحٍ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ػرذ هللا : ذو٢ ٓؼ٘ح هٍٞ جُكحًْ

ذٖ ٓغؼٞد، ٗوٍٞ هذ ٗـ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُكلحظ ػ٠ِ ئغرحش جُغٔحع، 

٣ك٠٤ ذٖ ٓؼ٤ٖ، ك٢ سٝج٣س ػ٘ٚ، ٝأقٔذ ػ٘ذ إٔ عثَ، عٔغ ػرذ : ْٜٓ٘

عٔغ، ًٝزُي أغرص ُٚ : ٝؽش٣ي ٣و٫ٕٞ: فماي اٌزٛسٞجُشقٖٔ ٖٓ أذ٤ٚ، 

.  "ؾحٓغ جُطكق٤َ"جٛـ . جذٖ جُٔذ٢٘٣ جُغٔحع

(. 1/169)، (246) سهْ "جُطأس٣خ ج٧ٝعو"ٝأخشؼ جُرخحس١ ك٢ 

هحٍ قذغ٢٘ ٓوذجّ ذٖ ٓكٔذ ذٖ ٣ك٠٤، قذغ٢٘ جُوحعْ ذٖ ٣ك٠٤، غ٘ح 

أذٞ ػػٔحٕ ػرذ هللا ذٖ ػػٔحٕ ذٖ خػ٤ْ ج٢ٌُٔ، ػٖ جُوحعْ ذٖ ػرذ 

أخش ج٤ُُٞذ ذٖ ػورس جُق٬ز ذحٌُٞكس، كحٌٗلأ جذٖ : جُشقٖٔ، ػٖ أذ٤ٚ

. ٓغؼٞد ئ٠ُ ٓؿِغٚ، ٝأٗح ٓغ أذ٢

٣وٍٞ ػرذ جُشقٖٔ ُْ ٣غٔغ ٖٓ أذ٤ٚ، ٝقذ٣ع جذٖ : ؽؼرس: لاي ِحّذ

جٛـ . خ٤ػْ أ٠ُٝ ػ٘ذ١

. ٝٛزج ع٘ذٙ قغٖ، سؾحُٚ سؾحٍ جُقك٤ف

. كؼ٠ِ ٛزج كحُكذ٣ع فك٤ف ُزجضٚ، سؾحُٚ سؾحٍ جُقك٤ف
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ٛٞ جذٖ ٛحسٕٝ، أذٞ خحُذ جُٞجعط٢ ئٓحّ، ٝكن٤َ ذٖ : ٣ض٣ذ

. غوس: ٓشصٝم

ٛٞ ٓٞع٠ ذٖ ػرذ هللا، أٝ ػرذ جُشقٖٔ : ٝأذٞ عِٔس جُؿ٢ٜ٘

. غوس، ٖٓ سؾحٍ ٓغِْ: جُؿ٢ٜ٘

، "جُطوش٣د"غوس ػحذذ، ًٔح ك٢ : جُوحعْ ذٖ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ٓغؼٞد

. "جُطوش٣د"غوس، ًٔح ك٢ : ٝػرذ جُشقٖٔ ذٖ ػرذ هللا ذٖ ٓغؼٞد
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ٛٞ أذٞ : ٖٓ ضشؾْ إٔ ٓٞع٠ ذٖ ػرذ هللا أٝ ػرذ جُشقٖٔ جُؿ٢ٜ٘* 

:  عِٔس جُؿ٢ٜ٘

جٛـ . "جُطٜز٣د" ٝ"جُطوش٣د"جُكحكع ك٢ - 1

 هحٍ ٓٞع٠ ذٖ ػرذ هللا، أٝ جذٖ "ضٜز٣د جٌُٔحٍ"جُٔض١ ك٢ - 2

جٛـ .أذٞ ػرذ هللا: ػرذجُشقٖٔ جُؿ٢ٜ٘، أذٞ عِٔس، ٣ٝوحٍ

. "ئًٔحٍ ضٜز٣د جٌُٔحٍ"ٝٓـِطح١ٝ ك٢ - 3

. "جُطٜز٣د"ٝجُزٛر٢ ك٢ - 4

 ***
ػَٔ ج٤ُّٞ "ٝؾحء ٖٓ قذ٣ع أذ٢ ٓٞع٠ أخشؾٚ جذٖ جُغ٢٘ ك٢ 

قذغ٢٘ أذٞ ػشٝذس، ه٘ح ػٔشٝ ذٖ ٛؾحّ، غ٘ح : ، هحٍ(339) سهْ "ٝج٤ُِِس

ٓخِذ ذٖ ٣ض٣ذ، ػٖ ؾؼلش ذٖ ذشهحٕ، ػٖ ك٤حك، ػٖ ػرذ هللا ذٖ صذ٤ذ 

. ، ٝرًشٙملسو هيلع هللا ىلصهحٍ سعٍٞ هللا : ػٖ أذ٢ ٓٞع٠ سم٢ هللا ػ٘ٚ هحٍ

ٝٛزج قذ٣ع ع٘ذٙ قغٖ، ئ٠ُ كن٤َ ذٖ ؿضٝجٕ، ٝكن٤َ هذ ٝغوٚ 

. "ُغحٕ ج٤ُٔضجٕ"أقٔذ ًٔح ك٢ 

جُؿشـ ٝجُطؼذ٣َ ػٖ أذ٤ٚ، «ٝػر٤ذ ذٖ صذ٤ذ هحٍ جذٖ أذ٢ قحضْ ك٢ 

سٟٝ جٌُٞك٤ٕٞ، ُْٝ ٣زًش ك٤ٚ ؾشقحً ٫ٝ ضؼذ٬٣ً، ٝجُؼٔذز ٛٞ قذ٣ع 
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. جذٖ ٓغؼٞد جُٔزًٞس ك٢ جُرحخ

كٜٞ ٓغطٞس، قذ٣ػٚ ك٢ جُؾٞجٛذ، ٌُٖ جُكذ٣ع ٓ٘وطغ ذ٤ٖ ػرذ هللا 

: ذٖ صذ٤ذ ٝأذ٢ ٓٞع٠، كؼ٠ِ ٛزج ككذ٣ع ػرذ هللا ذٖ ه٤ظ أذ٢ ٓٞع٠

. مؼ٤ق



جُطر٤٤ٖ ُخطأ ٖٓ ققش أعٔحء هللا ك٢ ضغغ ٝضغؼ٤ٖ  27 

ٝضغؼ٤ٖ 

 
رًش ذؼل جُؼِٔحء جُز٣ٖ فككٞج جُكذ٣ع 

، ك٢ (159ـ158 )"ئ٣ػحس جُكن ػ٠ِ جُخِن" ك٢ لاي ابٓ اٌٛص٠ش- 1

ٛٞ جُؿ٢ٜ٘، ٝغوٚ جذٖ : ٬ًٓٚ قٍٞ قذ٣ع جذٖ ٓغؼٞد، ٝأذٞ عِٔس

 د٤َُ ػ٠ِ "ج٤ُٔضجٕ" ٝػذّ رًشٙ ك٢ "ج٤ُٔضجٕ"قرحٕ، ُْٝ ٣زًشٙ ك٢ 

غوطٚ، ٫ ع٤ٔح ٓغ ضقك٤ف أذ٢ ػٞجٗس ُِكذ٣ع، ٝذو٤طْٜ سؾحٍ جُقكحـ، 

جٛـ .كػرص ٛزج جُكذ٣ع

ٛٞ ٓٞع٠ ذٖ ػرذ هللا، ٝٛٞ ٖٓ سؾحٍ : هذ ضوذّ إٔ أذح عِٔس: هِص

جٛـ .جُقك٤ف غوس

جُلطٞقحش جُشذح٤ٗس ػ٠ِ ج٧رًحس " سقٔٚ هللا ك٢ لاي اٌحافظٝ- 2

، رًش جذٖ جُغ٢٘ ػود قذ٣ع أذ٢ ٓٞع٠، ػٖ جذٖ (4/13 )"ج٣ُٝٞ٘س

. ٓغؼٞد ٗكٞٙ

أغرص ع٘ذجً، ٝأؽٜش سؾح٫ً، ٝٛٞ قذ٣ع قغٖ، : ٝقذ٣ع جذٖ ٓغؼٞد

ٝهذ فككٚ ذؼل ج٧تٔس، كؼؿد ٖٓ ػذٍٝ جُؾ٤خ ػٖ جُو١ٞ ئ٠ُ 

جٛـ .جُنؼ٤ق

ٖٓٔ ؾضّ ذقكس جُكذ٣ع جُخطحذ٢، ًٔح ع٤أض٢ ٬ًٓٚ - 3

.  ٝجعطذ٫ُٚ

ٝجذٖ ض٤ٔ٤س ك٢ ٗوِٚ ػٖ جُخطحذ٢، ٝجسضنحتٚ ٬ٌُٓٚ سقٔس هللا - 4

. ػ٤ِْٜ
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أعٔحء : جُغحدط ػؾش: (1/166)"جُرذجتغ"ٝجذٖ جُو٤ْ ٣وٍٞ ك٢ -5

هللا ضؼح٠ُ جُكغ٠٘ ٫ ضذخَ ضكص ققش، ٫ٝ ضكذ ذؼذد، كإ هلل ضؼح٠ُ 

أعٔحء ٝفلحش، جعطأغش ذٜح ك٢ ػِْ جُـ٤د ػ٘ذٙ، ٫ ٣ؼِٜٔح ِٓي ٓوشخ 

أعأٌه بىً اعُ ٘ٛ ٌه، «: ٫ٝ ٗر٢ ٓشعَ، ًٔح ك٢ جُكذ٣ع جُقك٤ف

ع١ّج بٗ ٔفغه، أٚ أٔضٌخٗ فٟ وخابه، أٚ عٍّخٗ أحذ ِٓ خٍمه، أٚ 

. «اعخأرشث بٗ فٟ عٍُ اٌ ١  عٕذن

هغْ ع٠ٔ ذٚ ٗلغٚ، كأظٜشٙ ُٖٔ ؽحء : كؿؼَ أعٔحءٙ غ٬غس أهغحّ

ٖٓ ٬ٓتٌطٚ، ٝؿ٤شْٛ ُْٝ ٣٘ضُٚ ك٢ ًطحذٚ، ٝهغْ أٗضُٚ ك٢ ًطحذٚ، 

كطؼشف ذٚ ئ٠ُ ػرحدٙ، ٝهغْ جعطأغش ذٚ ك٢ ػِْ جُـ٤د، كِْ ٣طِغ ػ٤ِٚ 

جٗلشدش ذؼِٔٚ، ٤ُٝظ : ، أ١«اعخأرشث بٗ»: أقذجً ٖٓ خِوٚ، ُٜٝزج هحٍ

جُٔشجد جٗلشجدٙ ذحُطغ٢ٔ ذٚ؛ ٧ٕ ٛزج ج٫ٗلشجد غحذص ك٢ ج٧عٔحء جُط٢ 

ال أحصٟ رٕاًء ع١ٍه، أٔج وّا «: ملسو هيلع هللا ىلصأٗضٍ ذٜح ك٢ ًطحذٚ، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ 

إْ هلل حغعت ٚحغع١ٓ اعّاً ِٓ «: ، ٝأٓح هُٞٚ»أر١ٕج عٍٝ ٔفغه

. ، كح٬ٌُّ ؾِٔس ٝجقذز»أحصا٘ا دخً اٌجٕت

 فلس ٫ خرش ٓغطورَ، ٝجُٔؼ٠٘ »ِٓ أحصا٘ا«: ملسو هيلع هللا ىلصٝهُٞٚ 

أعٔحء ٓطؼذدز ٖٓ ؽأٜٗح إٔ ٖٓ أققحٛح دخَ جُؿ٘س، ٝٛزج ٫ ٣٘رـ٢ إٔ 

جٛـ . ٣ٌٕٞ ُٚ أعٔحء ؿ٤شٛح

حُء :  سقٔٚ هللا ك٢ ضلغ٤ش هُٞٚ ضؼح٠ُلاي اٌشٛوأٟ- 6 َٔ هلِلِ ج٧َْْع َٝ ﴿

ُُْكْغ٠َ٘ كَحْدُػُٞٙ ذَِٜح﴾  ج
(1)

، غْ ٤ُؼِْ إٔ ج٧عٔحء جُكغ٠٘ ٤ُغص ٓ٘كقشز 

                                        
 180:عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (1)
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ك٢ جُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ، ذذ٤َُ ٓح ٝسجٙ ج٩ٓحّ أقٔذ، ٝرًش قذ٣ع جذٖ 

جٛـ . ٓغؼٞد جُٔطوذّ

ذؼذ إٔ فكف : (44 )"جُلٞجتذ" سقٔٚ هللا ك٢ ًطحذٚ لاي ابٓ اٌم١ُ

، ضٞعَ ئ٤ُٚ ذأعٔحتٚ ًِٜح، ٓح «إٌخ.. أعأٌه بىً اعُ ٘ٛ ٌه»: جُكذ٣ع

جٛـ . ػِْ جُؼرذ ٜٓ٘ح ٝٓح ُْ ٣ؼِْ

أٗٚ ٓؼِّٞ ُذٟ ًػ٤ش : ٫ٝ ؽي إٔ ٓح ًحٕ ك٢ جٌُطحخ ٝجُغ٘س: أهٍٞ

. ٖٓ جُ٘حط، ٝٓح جخطـ هللا عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ ذؼِٔٚ، ك٬ ٣ؼِٔٚ أقذ

، ٌٓطرس أ٫ٝد جُؾ٤خ، (6/463) سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ لاي ابٓ وز١ش- 7

غْ ٤ُؼِْ إٔ ج٧عٔحء جُكغ٠٘ ٤ُغص ٓ٘كقشز ك٢ جُغطؼس : ُِطشجظ

ٝجُطغؼ٤ٖ، ذذ٤َُ ٓح سٝجٙ أقٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ، ٝرًش قذ٣ع ػرذ هللا جذٖ 

جٛـ .ٓغؼٞد جُٔطوذّ ذغ٘ذٙ

 ***
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ٝأضؼؿد ٓٔح هحُٚ ذؼنْٜ، ٝئٕ فف قذ٣ع جذٖ ٓغؼٞد، ك٤ِظ ك٤ٚ 

. د٫ُس ػ٠ِ إٔ أعٔحء هللا أًػش ٖٓ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ

ٝرُي إٔ كٜٔٚ ٛزج ٣ذٍ ػ٠ِ هِس كوٜٚ ك٢ جُٔغأُس، أٝ ػ٠ِ إٔ قد 

جُٔخحُلس هذ ضؾـق ك٢ هِرٚ قط٠ أٗٚ ٫ ٣ش٣ذ إٔ ٣٘قش ئ٫ ٓح ك٢ هِرٚ، 

٤٘س ُٖٔ ًحٕ ُٚ هِد  ـُ ٗغأٍ هللا جُغ٬ٓس، ذَ ك٢ ٬ًّ جذٖ جُو٤ْ جُٔطوذّ جُ

. أٝ أُو٠ جُغٔغ ٝٛٞ ؽ٤ٜذ

:  كحُكذ٣ع هذ هغْ ٓح ع٠ٔ هللا ذٚ ٗلغٚ، ئ٠ُ غ٬غس أهغحّ

أٗضُٚ هللا ك٢ ًطحذٚ، ٣ٝذخَ ك٤ٚ ٓح ًحٕ ػ٠ِ ُغحٕ : جُوغْ ج٧ٍٝ

. ؛ ٧ٗٚ ٫ ٣٘طن ػٖ جُٜٟٞ، ئٕ ٛٞ ئ٫ ٝق٢ ٣ٞق٠ملسو هيلع هللا ىلصٗر٤ٚ 

ٓح خـ ذٚ ذؼل خِوٚ، ػٖ ذؼنْٜ، ٓٔح ُْ ٣شد ك٢ : جُوغْ جُػح٢ٗ

جٌُطحخ جُؼض٣ض ٝجُغ٘س جُٔطٜشز، ٝهذ ٣ذخَ أفكحخ ٛزج جُخقٞؿ ٖٓ 

. ج٧ٗر٤حء، ٝج٬ُٔتٌس ك٢ ٓؼشكس ٓح أٗضُٚ هللا ك٢ ًطحذٚ

ٓح جعطأغش ذٚ هللا ك٢ ػِْ جُـ٤د ػ٘ذٙ، ٓٔح ُْ ٣٘ضُٚ : جُوغْ جُػحُع

ٚ أقذجً ٖٓ خِوٚ، ئر ٣غطكحٍ إٔ ٣٘ضٍ ؽ٤ثحً ك٢ ًطحذٚ،  ك٢ ًطحذٚ، ٫ٝ ػَِّٔ

، غْ ٫ ٣ؼِٔٚ، ٫ٝ ٣ؼشكٚ أقٌذ ٖٓ جُخِن، كط٘رٚ، ملسو هيلع هللا ىلصٝػ٠ِ ُغحٕ ٗر٤ٚ 

٫ٝ ضٌٖ ٖٓ جُز٣ٖ ٣ق٤ذٕٝ ك٢ جُٔحء جُؼٌش، ٣ٝططرؼٕٞ ص٫ش جُؼِٔحء، 

. ك٤ؿؼِٕٞ ٜٓ٘ح ػِٞٓحً، ٗغأٍ هللا جُغذجد

ٝٓؼِّٞ إٔ : (2761 )"ؽلحء جُؼ٤َِ" سقٔٚ هللا ك٢ لاي ابٓ اٌم١ُ

ٛزج ضوغ٤ْ ٝضلق٤َ ُٔح ع٢ٔ ذٚ ٗلغٚ، كٞؾٚ ج٬ٌُّ إٔ ٣وحٍ ع٤ٔص ذٚ 
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ٗلغي، كأٗضُطٚ ك٢ ًطحذي، أٝ ػِٔطٚ أقذجً ٖٓ خِوي، أٝ جعطأغشش ذٚ ك٢ 

 جٛـ.ػِْ جُـ٤د ػ٘ذى
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 ٝٓٔح جعطذٍ ذٚ جُؼِٔحء ػ٠ِ إٔ أعٔحء هللا ؿ٤ش ٓكقٞسز ذؼذد -2

ُٖ أَذ٢ِ : هحٍ (486)ٓؼ٤ٖ، ٓح أخشؾٚ ج٩ٓحّ ٓغِْ سهْ  ِش ْذ ٌْ غََ٘ح أَذُٞ ذَ َقذَّ

سَ ،َؽ٤ْرَسَ  َٓ غََ٘ح أَذُٞ أَُعح شَ ، َقذَّ َٔ ُٖ ُػ ِ ْذ غ٢َِ٘ ُػر٤َُْذ هللاَّ ِٖ ، َقذَّ ِذ ْذ َّٔ َك ُٓ  ْٖ  َػ

 َٕ ِٖ َقرَّح ْٖ ج٧َْْػَشؼِ ،٣َْك٠َ٤ ْذ ْٖ أَذ٢ِ َُٛش٣َْشزَ ، َػ ْٖ َػحتَِؾسَ هَحَُصْ ، َػ  : َػ

ُْلَِشجػِ  ْٖ ج ِٓ َْ ٤ََُِْسً  َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َف٠َِّ هللاَّ ٍَ هللاَّ ْغطُُٚ ؛كَوَْذُش َسُعٞ َٔ ُْطَ  كَح

 ِٚ ٤ْ َٓ ِٖ هََذ هََؼْص ٣َِذ١ َػ٠َِ ذَْط َٞ ْغِؿذِ ،كَ َٔ ُْ َٞ ك٢ِ ج ُٛ َٝ  ، ِٕ ُْ٘قٞذَطَح َٓ ح  َٔ ُٛ َٝ  ، 

 ٍُ َٞ ٣َوُٞ ُٛ هَم  »:َٝ طِإ خَم ْٓب عَم ِِإ انَم  ٛرُه بِإشِإضَم َُّل أَمعُه ُه ْٓب ،اٌٍَّٙل ِِإ عَمافَماحِإهَم  ُّه بِإ َٚم  

بَمخِإهَم  مُٛه ٍَم١ْبهَم ،عُه َماًء عَم ٟ رَٕم صِإ ْٕبهَم الَم أُهحْب ِِإ ٛرُه بِإهَم  أَمعُه َٚم ٍَٝم ،  ا أَمرْبَٕم١ْبجَم عَم َّم ْٔبجَم وَم  أَم

هَم  . «َٔمفْبغِإ

ٍَم١ْبهَم »: ٝجُؾحٛذ ٖٓ جُكذ٣ع هُٞٚ َماًء عَم ٟ رَٕم صِإ لاي ش١خ ، «الَم أُهحْب

 أٗٚ ٫ ٣كق٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كأخرش "دسء ضؼحسك جُؼوَ ٝجُ٘وَ" ك٢ اإلعالَ

غ٘حًء ػ٤ِٚ، ُٝٞ أقق٠ أعٔحتٚ، ٧قق٠ فلحضٚ ًِٜح، كٌحٕ ٣كق٢ 

(. 333-3/332)جٛـ . جُػ٘حء ػ٤ِٚ؛ ٧ٕ فلحضٚ ئٗٔح ٣ؼرش ػٜ٘ح ذاعٔحتٚ

، ٝٓغِْ (6565) ٝجعطذٍ جُؼِٔحء أ٣نحً ذٔح أخشؾٚ جُرخحس١ -3

. ، ٖٓ قذ٣ع أٗظ سم٢ هللا ػ٘ٚ ك٢ جُؾلحػس جُط٣َٞ(193)

َغذَّدٌ (: 6565) سقٔٚ هللا لاي اٌبخاسٞ ُٓ غََ٘ح  جَٗسَ ،َقذَّ َٞ غََ٘ح أَذُٞ َػ  ، َقذَّ

ْٖ هَطَحَدزَ  ٍَ ،َػ ُْ٘ٚ هَح ُ َػ ْٖ أٍََٗظ َسِم٢َ هللاَّ ِ : َػ ٍُ هللاَّ ٍَ َسُعٞ  هَح

تِإ «:ملسو هيلع هللا ىلص َِم ٌْبمِإ١َما ََم ا ْٛب ُه إٌَّلاطَم ٠َم عُه هللاَّل َّم َْم ،٠َمجْب ٌُٛه ٍَٝم : فَم١َممُٛه َٕما عَم فَمعْب خَمشْب ْٛب اعْب  ٌَم

َما إِٔإ ىَم َِم ْٓب  ِِإ َٕما  خَّٝل ٠ُهشِإ٠حَم َما حَم بِّٕن َْم ،سَم ٌُٛه ََم فَم١َممُٛه َْم آدَم ٍَممَمهَم : فَم١َمأْبحُٛه ْٔبجَم اٌَّلزِإٞ خَم  أَم

ِٖإ  ُه بِإ١َمذِإ ِٗإ ،هللاَّل ٚحِإ ْٓب سُه ِِإ َٔمفَمخَم فِإ١هَم  َٚم ذُهٚا ٌَمهَم ،  جَم تَم فَمغَم ئِإىَم الَم َّم ٌْب شَم ا َِم أَم َٚم فَمعْب ،   فَماشْب
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ٝضغؼ٤ٖ 

 
َما بِّٕن ْٕبذَم سَم َما عِإ يُه ،ٌَٕم ُه : فَم١َممُٛه ١يَمخَٗم طِإ وُهشُه خَم ٠َمزْب َٚم ُْب  َماوُه جُه ُٕ٘ه يُه ، ٌَمغْب ٠َممُٛه َٚم ا :   ائْبخُٛه

ُه  ُه هللاَّل عُهٛيٍض بَمعَمزَٗم يَم سَم َّٚل ًحا أَم يُه ،ُٔٛه ُه فَم١َممُٛه َٔٗم وُهشُه : فَم١َمأْبحُٛه ٠َمزْب َٚم ُْب  َماوُه جُه ُٕ٘ه  ٌَمغْب

ُه  ١يَمخَٗم طِإ ٍِإ١اًل ،خَم ُه خَم ُٖه هللاَّل زَم َُم اٌَّلزِإٞ احَّلخَم ِ٘إ١ ا ا إِإبْبشَم يُه ، ائْبخُٛه ُه فَم١َممُٛه َٔٗم جُه : فَم١َمأْبحُٛه  ٌَمغْب

ُْب  َماوُه ُه ،ُٕ٘ه ١يَمخَٗم طِإ وُهشُه خَم ٠َمزْب َٚم ُه ،  ُٗه هللاَّل َّم ٍَّل ُِهٛعَمٝ اٌَّلزِإٞ وَم ا  ُه ، ائْبخُٛه َٔٗم  فَم١َمأْبحُٛه

يُه  ُْب :فَم١َممُٛه َماوُه جُه ُٕ٘ه ُه ، ٌَمغْب ١يَمخَٗم طِإ وُهشُه خَم يُه ، فَم١َمزْب ُه فَم١َممُٛه َٔٗم ١غَمٝ فَم١َمأْبحُٛه ا عِإ  : ائْبخُٛه

ُْب  َماوُه جُه ُٕ٘ه ًذا ،ٌَمغْب َّّل حَم ُِه ا  ِٗإ  ملسو هيلع هللا ىلص ائْبخُٛه ْٔببِإ ْٓب رَم ِِإ ََم  ا حَممَمذَّل َِم ُه  فِإشَم ٌَٗم ا ،فَممَمذْب  ُه َِم َٚم  

شَم  بِّٟن،حَمأَمخَّل ٍَٝم سَم ُْه عَم خَمأْبرِإ ِٟٔإ فَمأَمعْب ًذا، فَم١َمأْبحُٛه اجِإ لَمعْبجُه عَم َٚم ُه  أَم٠ْبخُٗه ا سَم  ، فَمئِإرَم

ُه  اءَم هللاَّل ا شَم َِم ِٕٟإ  عُه َُّل ٠ُهمَمايُه ٌِٟإ،فَم١َمذَم ًْب : رُه هَم عَم أْبعَم فَمعْب سَم ْٗب ؛ اسْب ًْب ، حُهعْبطَم لُه َٚم  

عْب  َّم فَّلعْب ،٠ُهغْب فَمعْب حُهشَم اشْب َٚم ِٕٟإ،  ُّه ١ذٍض ٠ُهعَمٍِّن ِّإ بِّٟن بِإخَمحْب ذُه سَم َّم ٟ فَمأَمحْب أْبعِإ فَمعُه سَم َُّل ، فَمأَمسْب  رُه

ا ذ ً ذُّط ٌِٟإ حَم فَمعُه فَم١َمحُه ْٓب إٌَّلاسِإ ،أَمشْب ِِإ ُْب  ُٙه شِإجُه َُّل أُهخْب َّٕلتَم ، رُه ٌْبجَم ُْب ا ُه ٍُٙه خِإ أُهدْب َٚم َُّل ،   رُه

ُه فِٟإ اٌزَّلاٌِإزَمتِإ  زْبٍَٗم ِِإ ًذا  اجِإ ٛدُه فَمأَملَمعُه عَم َٟم فِٟإ ،أَمعُه ا بَممِإ َِم خَّٝل  ابِإعَمتِإ حَم ْٚب اٌشَّل  أَم

ُْه  آ ٌْبمُهشْب ُٗه ا بَمغَم ْٓب حَم َِم َْ٘ذ ََٛزج،»إٌَّلاسِإ إِإالَّل  ٍُ ِػ َٕ هَطَحَدزُ ٣َوُٞ ح ًَ َٝ َؾَد :  َٝ  أ١َْ 

ُُْخُِٞدُ  ِٚ ج . َػ٤َِْ

. »كأقٔذ سذ٢ ذطك٤ٔذ ٣ؼ٤ِ٘ٔٚ سذ٢«(: 193)ٝك٢ ٓغِْ ذشهْ 

ُٖ َقْشخٍ (: 7510) ٝأخشؼ جُرخحس١ ذشهْ -4 ُٕ ْذ ح َٔ غََ٘ح ُع٤َِْ  ،َقذَّ

ُٖ َص٣ْذٍ  حُد ْذ َّٔ غََ٘ح َق ٍَ ،َقذَّ َُْؼَِ٘ض١ُّ هَح ٍٍ ج ٬َِٛ  ُٖ ْؼرَُذ ْذ َٓ غََ٘ح  ْؼَ٘ح َٗحٌط : َقذَّ َٔ  جْؾطَ

ُْرَْقَشزِ  َِ ج ْٛ ْٖ أَ حُِيٍ ،ِٓ َٓ  ِٖ َؼَ٘ح ذِػَحذٍِص ، كََزَْٛرَ٘ح ئ٠َُِ أََِٗظ ْذ َٓ َرَْٛرَ٘ح  َٝ  

لَحَػسِ  ْٖ َقِذ٣ِع جُؾَّ ِٚ ٣َْغأَُُُٚ ََُ٘ح َػ ُْرَُ٘ح٢ِِّٗ ئ٤َُِْ ِٙ ،ج َٞ ك٢ِ هَْقِش  كَاَِرج ُٛ

َك٠ جكَْوَ٘حُٙ ٣َُق٢ِِّ جُنُّ َٞ َٕ ََُ٘ح،كَ ِٚ ، كَحْعطَأَْرَّٗح كَأَِر َٞ هَحِػٌذ َػ٠َِ كَِشجِؽ ُٛ َٝ  ، 

 ٍَ لَحَػِس كَوَح ْٖ َقِذ٣ِع جُؾَّ ِٓ  ٍَ َّٝ ْٖ َؽ٢ٍْء أَ ُُْٚ َػ َِْ٘ح ُِػَحذٍِص ٫َ ضَْغأَ  ٣َح أَذَح :كَوُ
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َضزَ  ْٔ ْٖ َقِذ٣ِع ،َق ُْرَْقَشِز َؾحُءَٝى ٣َْغأَََُُٞٗي َػ َِ ج ْٛ ْٖ أَ ِٓ جَُٗي  َٞ  َُٛإ٫َِء ئِْخ

لَحَػسِ  ٍَ ؟جُؾَّ ٌذ : كَوَح َّٔ َك ُٓ غََ٘ح  ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلص َقذَّ اسَم « :هَح َِم تِإ  َِم ٌْبمِإ١َما َُه ا ْٛب َْم ٠َم ا ا وَم إِإرَم

ُْب فِٟإ بَمعْب ٍض  ُٙه َْم ،إٌَّلاطُه بَمعْب ُه ٌُٛه ََم فَم١َممُٛه َْم آدَم بِّنهَم : فَم١َمأْبحُٛه َٝم سَم َما إٌِإ فَمعْب ٌَٕم  ، اشْب

يُه  َٙما:فَم١َممُٛه جُه ٌَم ِٓإ ، ٌَمغْب َّم حْب ًُه اٌشَّل ٍِإ١ ُه خَم َّٗل َُم فَمئِٔإ ِ٘إ١ ا ُْب بِإئِإبْبشَم ٍَم١ْبىُه ْٓب عَم ٌَمىِإ َٚم  ، 

يُه  َُم فَم١َممُٛه ِ٘إ١ ا َْم إِإبْبشَم َٙما:فَم١َمأْبحُٛه جُه ٌَم ُّهٛعَمٝ، ٌَمغْب ُْب بِإ ٍَم١ْبىُه ْٓب عَم ٌَمىِإ َٚم ُُه ،  ٍِإ١ ُه وَم َّٗل  فَمئِٔإ

ُِهٛعَمٝ َْم  ِإ فَم١َمأْبحُٛه يُه ،هللاَّل َٙما: فَم١َممُٛه جُه ٌَم ُه ، ٌَمغْب َّٗل ١غَمٝ فَمئِٔإ ُْب بِإعِإ ٍَم١ْبىُه ْٓب عَم ٌَمىِإ َٚم  

ُه  خُٗه َّم ٍِإ وَم َٚم ِإ  ٚوُه هللاَّل يُه ،سُه ١غَمٝ فَم١َممُٛه َْم عِإ ُْب : فَم١َمأْبحُٛه ٍَم١ْبىُه ْٓب عَم ٌَمىِإ َٚم َٙما  جُه ٌَم  ٌَمغْب

ذٍض  َّّل حَم ُّه يُه ،ملسو هيلع هللا ىلصبِإ ِٟٔإ فَمأَملُٛه َٙما: فَم١َمأْبحُٛه َما ٌَم بِّٟن، أَٔم ٍَٝم سَم ُْه عَم خَمأْبرِإ ُْه ؛ فَمأَمعْب رَم  فَم١ُهؤْب

َٙما ُٖه بِإ ذُه َّم ذَم أَمحْب ِِإ ا حَم َِم ِٕٟإ  ُّه ِٙإ ٍْب ٠ُه َٚم َْم ،ٌِٟإ  ِٟٔإ ا٢ْب شُه ٍْبهَم ، الَم حَمحْب ُه ُٖه بِإخِإ ذُه َّم  فَمأَمحْب

ذِإ  ِِإ ا حَم َّم ٌْب ًذا،ا اجِإ ُه عَم شُّط ٌَٗم أَمخِإ َٚم يُه ،  ذُه : فَم١َممُٛه َّّل حَم ُِه هَم ، ٠َما  أْبعَم فَمعْب سَم ًْب ، اسْب لُه َٚم  

عْب ٌَمهَم  َّم ًْب حُهعْب َم ،٠ُهغْب عَم َٚم فَّلعْب ،  فَمعْب حُهشَم اشْب َٚم يُه ،  اِّن : فَمأَملُٛه خِٟإ، ٠َما سَم َِّل خِٟإ أُه َِّل  ، أُه

يُه  ْٓب :فَم١َممُٛه ِِإ ةٍض  ١شَم عِإ زْبمَمايُه شَم ِِإ ِٗإ  ٍْببِإ َْم فِٟإ لَم ا ْٓب وَم َِم َٙما  ْٕب ِِإ شِإسْب  ِإكْب فَمأَمخْب ْٔبطٍَم  ا

ٍْض  ا َّم ًُه ،إِإ٠ ِإكُه فَمأَمفْبعَم ْٔبطٍَم ذِإ ، فَمأَم ِِإ ا حَم َّم ٌْب ٍْبهَم ا ُٖه بِإخِإ ذُه َّم ٛدُه فَمأَمحْب َُّل أَمعُه ُه ، رُه شُّط ٌَٗم َُّل أَمخِإ  رُه

ًذا فَم١ُهمَمايُه  اجِإ ذُه :عَم َّّل حَم ُِه هَم ، ٠َما  أْبعَم فَمعْب سَم عْب ٌَمهَم ، اسْب َّم ًْب ٠ُهغْب لُه َٚم ًْب حُهعْب َم ،  عَم َٚم  ، 

فَّلعْب  فَمعْب حُهشَم اشْب يُه ،َٚم اِّن : فَمأَملُٛه خِٟإ، ٠َما سَم َِّل خِٟإ أُه َِّل يُه ، أُه شِإسْب : فَم١َممُٛه ِإكْب فَمأَمخْب ْٔبطٍَم  ا

ةٍض  سَّل زْبمَمايُه رَم ِِإ ِٗإ  ٍْببِإ َْم فِٟإ لَم ا ْٓب وَم َِم َٙما  ْٕب ٍْض ،ِِإ ا َّم ْٓب إِإ٠ ِِإ ٌَمتٍض  دَم شْب ْٚب خَم ُٗه ، أَم شِإجْب  فَمأَمخْب

ًُه  ِإكُه فَمأَمفْبعَم ْٔبطٍَم ذِإ ،فَمأَم ِِإ ا حَم َّم ٌْب ٍْبهَم ا ُٖه بِإخِإ ذُه َّم ٛدُه فَمأَمحْب َُّل أَمعُه ًذا ، رُه اجِإ ُه عَم شُّط ٌَٗم َُّل أَمخِإ  رُه

يُه  ذُه :فَم١َممُٛه َّّل حَم ُِه هَم ، ٠َما  أْبعَم فَمعْب سَم عْب ٌَمهَم ، اسْب َّم ًْب ٠ُهغْب لُه َٚم ًْب حُهعْب َم ،  عَم َٚم فَمعْب ،  اشْب َٚم  

فَّلعْب  يُه ،حُهشَم اِّن : فَمأَملُٛه خِٟإ، ٠َما سَم َِّل خِٟإ أُه َِّل يُه ، أُه َْم : فَم١َممُٛه ا ْٓب وَم َِم شِإسْب  ِإكْب فَمأَمخْب ْٔبطٍَم  ا

ٍْض  ا َّم ْٓب إِإ٠ ِِإ يٍض  دَم شْب بَّلتِإ خَم زْبمَمايِإ حَم ِِإ َٔٝم  َٔٝم أَمدْب َٔٝم أَمدْب ِٗإ أَمدْب ٍْببِإ ْٓب ،فِٟإ لَم ِِإ ُٗه  شِإجْب  فَمأَمخْب

ًُه  ِإكُه فَمأَمفْبعَم ْٔبطٍَم . »إٌَّلاسِإ فَمأَم
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ٝضغؼ٤ٖ 

 
بِّٟن»: ٝك٢ سٝج٣س ػ٘ذ ٓغِْ هحٍ ِٗإ سَم ِٕإ١ ُّه ١ذٍض ٠ُهعَمٍِّن ِّإ بِّٟن بِإخَمحْب ذُه سَم َّم . «فَمأَمحْب

 ٝٓٔح جعطذٍ ذٚ أَٛ جُؼِْ ػ٠ِ إٔ أعٔحء هللا ؿ٤ش ٓكقٞسز -5

ُُْكْغ٠َ٘ كَحْدُػُٞٙ ذَِٜح﴾ : ذحُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ حُء ج َٔ ِ ج٧َْْع هلِلَّ َٝ ﴿
(1).

 

كأٓش إٔ ٣ذػٞج ذأعٔحتٚ : (486-22/481 ):لاي ش١خ اإلعالَ

جُكغ٠٘ ٓطِوحً، ُْٝ ٣وَ ٤ُغص أعٔحؤٙ جُكغ٠٘، ئ٫ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ 

جٛـ . أعٔحً، ٝجُكذ٣ع هذ عِْ ٓؼ٘حٙ، ٝهللا أػِْ

ِْٔحً﴾:  ٝجعطذٍ جُؼِٔحء أ٣نحً ذوُٞٚ ضؼح٠ُ-6 ِٚ ِػ َٕ ذِ ٫ ٣ُِك٤طُٞ َٝ ﴿ 
(2)،

ح َؽحَء﴾ :  ٝهُٞٚ َٔ ِٚ ئ٫َِّ ذِ ِٔ ِْ ْٖ ِػ ِٓ َٕ ذَِؾ٢ٍْء  ٫ ٣ُِك٤طُٞ َٝ ﴿
(3).

 

أ١ ٫ ٣طِؼٕٞ ػ٠ِ ؽ٢ء ٖٓ ػِْ رجضٚ، ٝفلحضٚ، : لاي ابٓ وز١ش

ِْٔحً﴾ : ئ٫ ذٔح أهِؼْٜ هللا ػ٤ِٚ، ًوُٞٚ ِٚ ِػ َٕ ذِ ٫ ٣ُِك٤طُٞ َٝ ﴿
(4).

  

 ٝٓٔح جعطذٍ ذٚ جُؼِٔحء ػ٠ِ إٔ أعٔحء هللا أًػش ٖٓ ضغؼس -7

. ج٧عٔحء جُٞجسدز ك٢ جٌُطحخ ٝجُغ٘س، أًػش ٖٓ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ: ٝضغؼ٤ٖ

ئ٣ػحس جُكن ػ٠ِ " سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ ك٢ لاي ابٓ اٌٛص٠ش

ٝهذ غرص إٔ أعٔحء هللا ضؼح٠ُ أًػش ٖٓ رُي جُٔش١ٝ : (158ؿ)"جُخِن

أٓح جُنشٝسز، كإ ك٢ ًطحخ هللا أًػش ٖٓ رُي، : ذحُنشٝسز، ٝجُ٘ـ

                                        
 180:عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (1)

 110:عٞسز هـٚ، آ٣س (2)

 255:عٞسز جُروشز، آ٣س (3)

 110:عٞسز هـٚ، آ٣س (4)
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ًٔح ع٤أض٢ ذ٤حٕ رُي، ٝأٓح جُ٘ـ ككذ٣ع ػرذ هللا ذٖ ٓغؼٞد سم٢ هللا 

جُِْٜ ئ٢ٗ . ٓح هحٍ ػرٌذ أفحذٚ ْٛ أٝ قضٕ: ملسو هيلع هللا ىلصػ٘ٚ، ػٖ جُ٘ر٢ 

جٛـ . جُكذ٣ع... ػرذى

ٝئٕ ه٤َ ٫ ضذػٞج : (22/482):  سقٔٚ هللا ضؼح٠ُلاي ابٓ ح١ّ١تٝ

. ٛزج أًػش ٖٓ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ: ئ٫ ذحعْ ُٚ رًش ك٢ جٌُطحخ ٝجُغ٘س، ه٤َ

جٛـ 

 ٝٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ أعٔحء هللا ضؼح٠ُ ؿ٤ش ٓكقٞسز ك٢ ضغغ -8

. ٝضغؼ٤ٖ، دخٍٞ ًػ٤ش ٖٓ ج٧عٔحء جُٔنحكس ك٢ جعٔحتٚ جُكغ٠٘

، (22/485)"ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ" ًٔح ك٢ لاي ش١خ اإلعالَكوذ 

أسقْ جُشجق٤ٖٔ، ٝخ٤ش جُـحكش٣ٖ، ٝسخ : ًٝزُي أعٔحؤٙ جُٔنحكس ٓػَ

جُؼح٤ُٖٔ، ٝٓحُي ٣ّٞ جُذ٣ٖ، ٝأقغٖ جُخحُو٤ٖ، ٝؾحٓغ جُ٘حط ٤ُّٞ ٫ 

س٣د ك٤ٚ، ٝٓوِد جُوِٞخ، ٝؿ٤ش رُي ٓٔح غرص ك٢ جٌُطحخ ٝجُغ٘س، 

جٛـ . ٝغرص ك٢ جُذػحء ذٜح ذاؾٔحع جُٔغ٤ِٖٔ

ُٝٔح : (3/231)" دسء ضؼحسك جُؼوَ ٝجُ٘وَ"ٝهحٍ سقٔٚ هللا ك٢ 

ًحٗص قحؾس جُ٘لٞط ئ٠ُ ٓؼشكس سذٜح أػظْ جُكحؾحش، ًحٗص هشم 

ٓؼشكطْٜ ُٚ أػظْ ٖٓ هشم ٓؼشكس ٓح عٞجٙ، ًٝحٕ رًشْٛ ٧عٔحتٚ 

أػظْ ٖٓ رًشْٛ ٧عٔحء ٓح عٞجٙ، ُٝٚ عركحٗٚ ك٢ ًَ ُـس أعٔحء ُٝٚ 

جٛـ .ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س أعٔحًء ًػ٤شز

ح ضَْذُػٞج كََُِٚ : هُٞٚ ضؼح٠ُ- 9 َٓ َٖ أ٣َّحً  َٔ ْق ِٝ جْدُػٞج جُشَّ َ أَ َِ جْدُػٞج هللاَّ ﴿هُ
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َٖ َرَُِي  جْذطَِؾ ذ٤َْ َٝ ٫ ضَُخحكِْص ذَِٜح  َٝ ٫ ضَْؿَْٜش ذَِق٬ضَِي  َٝ ُُْكْغ٠َ٘  حُء ج َٔ ج٧َْْع

٫ كشم ذ٤ٖ دػحتٌْ ُٚ ذحعْ هللا، أٝ ذحعْ : ، أ١[ 110:ج٫عشجء]َعر٬٤ًِ﴾ 

ُ جَُِّز١ ٫ : جُشقٖٔ، كاٗٚ رٝ ج٧عٔحء جُكغ٠٘، ًٔح هحٍ هللا ضؼح٠ُ َٞ هللاَّ ُٛ﴿

 ُْ ِق٤ ُٖ جُشَّ َٔ ْق َٞ جُشَّ جُؾََّٜحَدِز ُٛ َٝ ٤ِْد  ـَ ُْ ُْ ج َٞ َػحُِ ُ جَُِّز١  *ئََُِٚ ئ٫َِّ ُٛ َٞ هللاَّ ُٛ 

َُْؿرَّحُس  َُْؼِض٣ُض ج ُٖ ج ِٔ ٤َْٜ ُٔ ُْ ُٖ ج ِٓ ْإ ُٔ ُْ ُّ ج ُْوُذُُّٝط جُغ٬َّ ُِِي ج َٔ ُْ َٞ ج ٫ ئََُِٚ ئ٫َِّ ُٛ

 َٕ ًُٞ ح ٣ُْؾِش َّٔ ِ َػ َٕ هللاَّ رُِّش ُعْرَكح ٌَ طَ ُٔ ُْ ُس  *ج ِّٞ َق ُٔ ُْ ُْرَحِسُب ج َُْخحُُِن ج ُ ج َٞ هللاَّ ُٛ 

َُْؼِض٣ُض  َٞ ج ُٛ َٝ ج٧َْْسِك  َٝ جِش  َٝ ح َٔ ح ك٢ِ جُغَّ َٓ ُُْكْغ٠َ٘ ٣َُغرُِّف َُُٚ  حُء ج َٔ َُُٚ ج٧َْْع

 ﴾ ُْ ٤ٌِ َُْك   .[24-22: جُكؾش]ج
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ضٞؾ٤ٚ جُكذ٣ع جُز١ جقطؽ ذٚ جُٔخحُق 

أٓح قذ٣ع أذ٢ ٛش٣شز سم٢ هللا ػ٘ٚ جُز١ أخشؾٚ جُرخحس١ 

ِ : هحٍ (6410) ُٖ َػْرِذ هللاَّ غََ٘ح َػ٢ُِِّ ْذ ٍَ ،َقذَّ ُٕ هَح غََ٘ح ُعْل٤َح ْٖ : َقذَّ ِٓ  َقلِْظَ٘حُٙ 

َٗحدِ  ْٖ ج٧َْْػَشؼِ ،أَذ٢ِ جُضِّ ٍَ ، َػ ج٣َسً هَح َٝ ْٖ أَذ٢ِ َُٛش٣َْشزَ ِس عَمتٌن  »: َػ ِإ حِإغْب َّل هللِإ

ا ًّ َْم اعْب عُهٛ حِإغْب ًذا- ،َٚم احِإ َٚم ائَمتٌن إِإالَّل  َّٕلتَم -ِِإ ٌْبجَم ًَم ا خَم ذٌن إِإالَّل دَم َٙما أَمحَم فَم ُه  ، الَم ٠َمحْب

حْبشَم  َٛم ٌْب حْبشٌن ٠ُهحِإ ُّط ا َٚم َٛم  ُ٘ه . «َٚم

َ٘ما»: ، ذِلع(2677)ٝأخشؾٚ ٓغِْ  ا صَم ْٓب أَمحْب . «َِم

، رًشٙ جُرخحس١ «ِٓ حف ٙا»، ذذٍ «ِٓ أحصا٘ا»: ٝؾحء ذِلع

. (جُطٞق٤ذ)ك٢ 

ًحذٖ قضّ، إٔ أعٔحء هللا : ٝذٜزج جُكذ٣ع جعطذٍ ذؼل جُٔطأخش٣ٖ

ضؼح٠ُ ٓكقٞسز ذطغغ ٝضغؼ٤ٖ جعٔحً كوو، ٝهذ سد جُؼِٔحء ٛزج 

. ج٫عطذ٫ٍ ٓ٘ٚ سقٔٚ هللا

هذ جخطِق ك٢ ٛزج جُؼذد َٛ : (11/263 )"جُلطف" ك٢ لاي اٌحافظ

جُٔشجد ذٚ ققش ج٧عٔحء جُكغ٠٘، ك٢ ٛزٙ جُؼذز، أٝ أٜٗح أًػش ٖٓ رُي، 

ٌُٖٝ ٛزٙ جخطقص ذإٔ ٖٓ أققحٛح دخَ جُؿ٘س، كزٛد جُؿٜٔٞس ئ٠ُ 

٤ُظ ك٢ جُكذ٣ع ققش : جُػح٢ٗ، ٝٗوَ ج١ُٝٞ٘ جضلحم جُؼِٔحء ػ٤ِٚ، كوحٍ

أعٔحء هللا ضؼح٠ُ، ٤ُٝظ ٓؼ٘حٙ أٗٚ ٤ُظ ُٚ جعْ ؿ٤ش ٛزٙ جُطغؼس 

َّٕ ٛزٙ ج٧عٔحء ٖٓ أققحٛح دخَ  ٝجُطغؼ٤ٖ، ٝئٗٔح ٓوقٞد جُكذ٣ع أ
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جُؿ٘س، كحُٔشجد ذٚ دخٍٞ جُؿ٘س، ٫ جُٔشجد ج٩خرحس ذكقش ج٧عٔحء

(1)
،

 

٣ٝإ٣ذٙ هُٞٚ ك٢ قذ٣ع جذٖ ٓغؼٞد جُز١ أخشؾٚ أقٔذ، ٝفككٚ جذٖ 

أعأٌه بىً اعُ ٘ٛ ٌه، ع١ّج بٗ ٔفغه، أٚ أٔضٌخٗ فٟ »: قرحٕ

، ٝػ٘ذ ٓحُي، ػٖ ًؼد «وخابه، أٚ اعخأرشث بٗ فٟ عٍُ اٌ ١  عٕذن

ٚأعأٌه بأعّائه اٌحغٕٝ ِا عٍّج ِٕٙا ِٚا ٌُ »: ج٧قرحس ك٢ دػحء

ٝأٝسدٙ جُطرشج٢ٗ ػٖ هطحدز ٗكٞٙ، ٖٝٓ قذ٣ع ػحتؾس. «أعٍُ
(2)

، أٜٗح 

جٛـ . ذ٘كٞٙملسو هيلع هللا ىلصدػص ذكنشز جُ٘ر٢ 

ذؼذ إٔ رًش قذ٣ع ج٤ُُٞذ جُز١  (5/35)هحٍ جُرـ١ٞ ك٢ ؽشـ جُغ٘س 

ٝرًش )ٝهلل أعٔحء عٟٞ ٛزٙ ج٧عح٢ٓ : ك٤ٚ عشد ج٧عٔحء جُكغ٠٘ هحٍ

. (ٜٓ٘ح ػذدجً 

ك٢ جُشد : (7/148 )"هشـ جُطػش٣د" سقٔٚ هللا ك٢ لاي اٌعشالٟ

ٓحتس ئ٫ ٝجقذ ٓؿشد ضأ٤ًذ؛ ُوُٞٚ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ : ػ٠ِ جذٖ قضّ، هُٞٚ

ُؿٞجص ئؽطرحٜٛح ك٢ جُخو ذغرؼس ٝعرؼ٤ٖ، ُْٝ ٣لذ ؽ٤ثحً صجتذجً ػ٠ِ ٓح 

ئٕ ٛزج جُِلع ك٤ٚ ٗل٢ جُض٣حدز، ٝئذطحُٜح، ٝهذ ضوذّ إٔ : ضوذّ قط٠ ٣وٍٞ

جُٔوقٞد ج٩خرحس ذإٔ ٖٓ أققحٛح دخَ جُؿ٘س، ٝٓح هرِٚ ٓٞجهة ُٚ، 

جٛـ . ٝهللا أػِْ

إْ هلل »(: 24ؿ) سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ ك٢ ؽإٔ جُذػحء لاي اٌخطابٟٝ

                                        
(. 17/5 )»ؽشـ ٓغِْ«( 1)

: ، ٖٓ هش٣ن ئعكحم ذٖ أع٤ذ(118) سهْ »جُذػحء« قذ٣ع ػحتؾس ػ٘ذ جُطرشج٢ٗ ك٢ (2)

. مؼ٤ق، ٝك٤ٚ سؾَ ٓرْٜ
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، ك٤ٚ ئغرحش ٛزٙ ج٧عٔحء جُٔكقٞسز ذٜزج جُؼذد، «حغعت ٚحغع١ٓ اعّاً 

٤ُٝظ ك٤ٚ ٗل٢ ٓح ػذجٛح ٖٓ جُض٣حدز ػ٤ِٜح، ٝئٗٔح ٝهغ جُطخق٤ـ 

ذحُزًش ُٜزٙ ج٧عٔحء؛ ٧ٜٗح أؽٜش ج٧عٔحء ٝأذ٤ٜ٘ح ٓؼح٢ٗ، ٝأظٜشٛح، 

، «إْ هلل حغعت ٚحغع١ٓ اعّاً ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت»: ٝؾِٔس هُٞٚ

: ك٢ هُٞٚ [ئٕ]هن٤س ٝجقذز ٫ هن٤طحٕ، ٣ٌٕٝٞ ضٔحّ جُلحتذز ك٢ خرش 

، ٝئٗٔح ٛٞ «حغعت ٚحغع١ٓ»: ، ٫ ك٢ هُٞٚ«ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت»

ئٕ ُؼٔشٝ : ذٔ٘ضُس هُٞي، ئٕ ُض٣ذ أُق دسْٛ، أػذٛح ُِقذهس، ًٝوُٞي

ٓحتس غٞخ، ٖٓ صجسٙ خِؼٜح ػ٤ِٚ، ٝٛزج ٫ ٣ذٍ أٗٚ ٤ُظ ػ٘ذٙ ٖٓ 

جُذسجْٛ أًػش ٖٓ أُق دسْٛ، ٫ٝ ٖٓ جُػ٤حخ أًػش ٖٓ ٓحتس غٞخ، ٝئٗٔح 

. د٫ُطٚ إٔ جُز١ أػذٙ ص٣ذ ُِقذهس أُق دسْٛ

ٝجُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ فكس ٛزج جُطأ٣َٝ، قذ٣ع ػرذ هللا ذٖ ٓغؼٞد جُز١ 

 ٝرًش قذ٣ع ػرذ هللا "جُٔأغٞس"أخشؾٚ ٓكٔذ ذٖ ئعكحم ذٖ خض٣ٔس ك٢ 

. ، جُكذ٣ع«...ٚأعأٌه بىً اعُ ٘ٛ ٌه»: جُٔطوذّ

كٜزج ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ هلل أعٔحء ُْ ٣زًشٛح ك٢ ًطحذٚ، قؿرٜح ػٖ خِوٚ، 

. ُْٝ ٣ظٜشٛح ُْٜ

إْ هلل »: هُٞٚ (277 )"ؽلحء جُؼ٤َِ" سقٔٚ هللا ك٢ لاي ابٓ اٌم١ُ

، ٫ ٣٘ل٢ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ «حغعت ٚحغع١ٓ اعّاً ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت

ؿ٤شٛح، ٝج٬ٌُّ ؾِٔس ٝجقذز، أ١ ُٚ أعٔحء ٓٞفٞكس ذٜزٙ جُقلس، ًٔح 

٣وحٍ ُل٬ٕ، ٓحتس ػرذ أػذْٛ ُِطؿحسز، ُٝٚ ٓحتس كشط أػذْٛ ُِؿٜحد، 

ٝٛزج هٍٞ جُؿٜٔٞس، ٝخحُلْٜ جذٖ قضّ، كضػْ إٔ أعٔحءٙ ض٘كقش ك٢ 
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جٛـ . ٛزج جُؼذد

إْ هلل »: ، ٝأٓح هُٞٚ(1/167)"ذذجتغ جُلٞجتذ"ٝهحٍ سقٔٚ هللا ك٢ 

، كح٬ٌُّ ؾِٔس، ٝجقذز «حغعت ٚحغع١ٓ، أعّاً ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت

، فلس ٫ خرش ٓغطوَ، ٝجُٔؼ٠٘ ُٚ «ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت»: ٝهُٞٚ

أعٔحء ٓطؼذدز، ٓغ ؽأٜٗح إٔ ٖٓ أققحٛح دخَ جُؿ٘س، ٝٛزج ٫ ٣٘ل٢ إٔ 

٣ٌٕٞ ُٚ أعٔحء ؿ٤شٛح، ٝٛزج ًٔح ضوٍٞ ُل٬ٕ ٓحتس ِٓٔٞى، ٝهذ أػذْٛ 

ُِؿٜحد، ك٬ ٣٘ل٢ ٛزج إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٓٔح٤ُي عٞجْٛ، ٓؼذٕٝ ُـ٤ش جُؿٜحد، 

جٛـ . ٝٛزج ٫ خ٬ف ك٤ٚ ذ٤ٖ جُؼِٔحء

هحٍ جُخطحذ٢ ك٢ ٛزج جُكذ٣ع : (11/264) أ٣نحً لاي اٌحافظٝ

ئغرحش ٛزٙ ج٧عٔحء جُٔخقٞفس ذٜزج جُؼذد ٤ُٝظ ك٤ٚ ٓ٘غ ٓح ػذجٛح ٖٓ 

. جُض٣حدز، ٝئٗٔح جُطخق٤ـ ٌُٜٞٗح أًػش ج٧عٔحء ٝأذ٤ٜ٘ح ٓؼح٢ٗ

، «هلل»، ٫ هُٞٚ «ِٓ أحصا٘ا»: ٝخرش جُٔرطذأ ك٢ جُكذ٣ع ٛٞ هُٞٚ

ُض٣ذ أُق دسْٛ، أػذٛح ُِقذهس، ٝهحٍ جُوشهر٢ ك٢ : ٢ٛٝ هُٞٚ

 ٗكٞ ٬ًّ جُخطحذ٢ سقٔٚ هللا، ٝٗوَ جذٖ ذطحٍ ػٖ جُوحم٢ "جُٔلْٜ"

أذ٢ ذٌش ذٖ جُط٤د ٤ُظ ك٢ جُكذ٣ع د٤َُ ػ٠ِ أٗٚ ٤ُظ ٖٓ ج٧عٔحء ئ٫ 

. «ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت»ٛزج جُؼذد، ٝئٗٔح ٓؼ٠٘ جُذ٣ع ٖٓ 

٣ٝذٍ ػ٠ِ ػذّ جُكقش إٔ أًػشٛح فلحش، ٝفلحش هللا ٫ 

... ضط٘ح٠ٛ

. ٝجعطذٍ أ٣نحً ػ٠ِ ػذّ جُكقش ذأٗٚ ٓلّٜٞ ػذد، ٝٛٞ مؼ٤ق
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ٝجذٖ قضّ ٖٓٔ رٛد ئ٠ُ جُكقش ك٢ جُؼذد جُٔزًٞس، ٝٛٞ ٫ ٣وٍٞ 

، «ِائت إال ٚاحذ»:  أف٬ً، ٌُٝ٘ٚ جقطؽ ذحُطأ٤ًذ ك٢ هُٞٚ(1)ذحُٔلّٜٞ

٧ٗٚ ُٞ ؾحص إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ جعْ صجتذ ػ٠ِ جُؼذد جُٔزًٞس؛ ُضّ إٔ : هحٍ

٣ٌٕٞ ُٚ ٓحتس جعْ ك٤رطَ هُٞٚ ٓحتس ئ٫ ٝجقذ، ٝٛزج جُز١ هحُٚ ٤ُظ 

ذكؿس ػ٠ِ ٓح ضوذّ؛ ٧ٕ جُكقش جُٔزًٞس ػ٘ذْٛ ذاػطرحس جُٞػذ 

جُكحفَ ُٖٔ أققحٛح كٖٔ أدػ٠ ػ٠ِ إٔ جُٞػذ ٝهغ ُٖٔ أقق٠ صجتذ 

. رُي أخطأ

(: 3/332 )"دسء ضؼحسك جُؼوَ ٝجُ٘وَ" ك٢ لاي ش١خ اإلعالَ

إْ هلل «: ملسو هيلع هللا ىلصٝجُقٞجخ جُز١ ػ٤ِٚ ؾٜٔٞس جُؼِٔحء إٔ هٍٞ جُ٘ر٢ 

جٛـ . »حغعت ٚحغع١ٓ اعّاً ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت

إٔ ٖٓ أقق٠ جُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ ٖٓ أعٔحتٚ دخَ جُؿ٘س، : ٓؼ٘حٙ

جٛـ . ٤ُظ جُٔشجد أٗٚ ٤ُظ ُٚ ئ٫ ضغؼس ٝضغؼٕٞ جعٔحً 

(: 6/382 )"ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ" سقٔٚ هللا ًٔح ك٢ لاي ابٓ ح١ّ١ت

، ٝٓكرطٚ ُزُي ضذٍ ػ٠ِ أٗٚ ٓطؼِن «إٔٗ ٚحش ٠ح  اٌٛحش»: ُٜٝزج هحٍ

ذح٩ققحء، أ١ ٣كد ٖٓ إٔ ٣ُكق٠ ٖٓ أعٔحتٚ، ٛزج جُؼذد، ٝئرج ًحٗص 

أعٔحء هللا أًػش ٖٓ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ، أٌٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ئققحء ضغؼس 

ٝضغؼ٤ٖ جعٔحً ٣ٞسظ، جُؿ٘س، ٓطِوحً ػ٠ِ عر٤َ جُرذٍ، كٜٞ ٣ٞؾٚ هٍٞ 

                                        
ٛٞ ٓح دٍ ػ٤ِٚ جُِلع ٫ ك٢ ٓكَ جُ٘طن، كٜٞ جُٔؼ٠٘ جُٔغطلحد ٖٓ ق٤ع : جُٔلّٜٞ (1)

: جُغٌٞش ج٬ُصّ، ك٤٘وغْ ئ٠ُ هغ٤ٖٔ

. ٓلّٜٞ جُٔٞجكوس، ٝٛٞ ٓح ٝجكن جُٔغٌٞش ػ٘ٚ جُٔ٘طٞم ك٢ جُكٌْ- 1

. ٛٞ ٓح خحُق جُٔغٌٞش ػ٘ٚ جُٔ٘طٞم ك٢ جُكٌْ: ٓلّٜٞ جُٔخحُلس- 2
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ٛإ٫ء، ٝئٕ ًحٕ ًػ٤ش ٖٓ جُ٘حط ٣ؿؼِٜح ٓؼ٤٘س، غْ ٖٓ ٛإ٫ء ٖٓ ٣وٍٞ 

٤ُظ ئ٫ ضغؼس ٝضغؼٕٞ جعٔحً كوو، ٝٛٞ هٍٞ جذٖ قضّ، ٝهحتلس، 

ٝئٕ ًحٗص أعٔحء هللا أًػش، ٌُٖ جُٔٞػٞد : ٝج٧ًػشٕٝ ْٜٓ٘، ٣وُٕٞٞ

جٛـ . ذحُؿ٘س، ُٖٔ أققحٛح ٓؼ٤٘س

ٖٓ جُطحتلس جُط٢ ضشٟ جُكقش، : ٝج٧ًػشٕٝ ْٜٓ٘، أ١: كط٘رٚ ُوُٞٚ

. ٝئٕ ًحٗص أعٔحء أًػش: ٣وُٕٞٞ

جُوحػذز جُغحدعس ٖٓ هٞجػذ : "جُوٞجػذ جُٔػ٠ِ" ك٢ لاي ابٓ عز١ّ١ٓ

إْ هلل حغعت ٚحغعْٛ اعّاً، ِائت إال »: ملسو هيلع هللا ىلصج٧عٔحء، كأٓح هُٞٚ 

، ك٬ ٣ذٍ ػ٠ِ ققش ج٧عٔحء ذٜزج «ٚاحذ ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت

إْ أعّاء هللا حغعت »: جُؼذد، ُٝٞ ًحٕ جُٔشجد جُكقش، ٌُحٗص جُؼرحسز

. ، ٝٗكٞ رُي«ٚحغع١ٓ اعّاً ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت

أْ ِٓ أحصا٘ا دخً »: ئرٕ كٔؼ٠٘ جُكذ٣ع، إٔ ٛزج جُؼذد ٖٓ ؽأٗٚ

: ، ؾِٔس ٌِٓٔس ُٔح هرِٜح، ٤ُٝغص ٓغطوِس، ٝٗظ٤ش ٛزج إٔ ضوٍٞ«اٌجٕت

ػ٘ذ١ ٓحتس دسْٛ، أػذدضٜح ُِقذهس، كاٗٚ ٫ ٣ٔ٘غ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ذى دسجْٛ 

جٛـ . أخشٟ، ُْ ضؼذٛح ُِقذهس

(: 1/27)"ج٧عٔحء ٝجُقلحش" سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ ك٢ لاي اٌب١ٙمٟٝ

 ٗل٢ ؿ٤شٛح، ٝئٗٔح »هلل حغعت ٚحغعْٛ اعّاً »: ملسو هيلع هللا ىلص٤ُٝظ ك٢ هُٞٚ 

ٝهغ جُطخق٤ـ ذزًشٛح؛ ٧ٜٗح أؽٜش ج٧عٔحء، ٝأذ٤ٜ٘ح ٓؼح٢ٗ، ٝك٤ٜح 

ِٓ «: ٝك٢ سٝج٣س عل٤حٕ. »أْ ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت«: ٝسد جُخرش

: ، ٝرُي ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ جُٔشجد ٖٓ أققحٛح، ٖٓ ػذٛح ٝه٤َ»حف ٙا
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ٓؼ٘حٙ ٖٓ أهحهٜح، ذكغٖ جُٔشجػحز ُٜح، ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ قذٝدٛح ك٢ 

. ٖٓ ػشكٜح ٝػوَ ٓؼح٤ٜٗح، ٝآٖٓ ذٜح: ٓؼحِٓس جُشخ ذٜح، ٝه٤َ ٓؼ٘حٙ

جٛـ 

، (382-6/380 )"ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ" ًٔح ك٢ لاي ش١خ اإلعالَٝ

إٔ أعٔحء هللا أًػش ٖٓ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ، : كحُز١ ػ٤ِٚ ؾٔح٤ٛش جُٔغ٤ِٖٔ

إْ هلل حغعت ٚحغع١ٓ اعّاً ِٓ »: ْٜٝٓ٘ جُخطحذ٢ هُٞٚ: هحُٞج

، جُطو٤ذ ذحُؼذد ػحتذ ئ٠ُ ج٧عٔحء جُٔٞفٞكس ذأٜٗح ٢ٛ ٛزٙ «أحصا٘ا

. ج٧عٔحء

، فلس ُِطغؼس «ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت»: كٜزٙ جُؿِٔس، ٢ٛٝ هُٞٚ

ٝجُطغؼ٤ٖ، ٤ُغص ؾِٔس ٓرطذأز، ٌُٖٝ ٓٞمؼٜح جُ٘قد، ٣ٝؿٞص إٔ 

إْ هلل أعّاء بمذس ٘زا ]ضٌٕٞ ٓرطذأز، ٝجُٔؼ٠٘ ٫ ٣خطِق، ٝجُطوذ٣ش 

ئٕ ٢ُ ٓثس ؿ٬ّ، : ، ًٔح ٣وٍٞ جُوحتَ[اٌعذد، ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت

أػذدضْٜ ُِؼطن، كحُطو٤ذ ذحُؼذد، ٛٞ جُٔٞفٞف، ذٜزٙ جُقلس، ٫ ك٢ 

...  أفَ جعطكوحهٚ؛ ُزُي جُؼذد، كاٗٚ ُْ ٣وَ ئٕ أعٔحء هللا ضغؼس ٝضغؼٕٞ

، ضو٤٤ذٙ ذٜزج جُؼذد ذٔ٘ضُٚ هُٞٚ «إْ هلل حغعت ٚحغع١ٓ»: هُٞٚ

﴿َػ٤ََِْٜح ضِْغَؼسَ َػَؾَش﴾: ضؼح٠ُ
(1)

ُْ ُؾَُ٘ٞد : ، كِٔح جعطوِٞٛح هحٍ ح ٣َْؼَِ َٓ َٝ  ﴿

 ﴾ َٞ َسذَِّي ئ٫َِّ ُٛ
(2)

، كاٗٚ ٫ ٣ؼِْ أعٔحتٚ ئ٫ ٛٞ أ٠ُٝ، ٝرُي إٔ ٛزج ُٞ 

ًحٕ هذ ه٤َ ٓ٘لشدجً ُْ ٣لذ جُ٘ل٢، ئ٫ ذٔلّٜٞ جُؼذد جُز١ ٛٞ دٕٝ ٓلّٜٞ 

                                        
 30عٞسز جُٔذغش، آ٣س (1)

 31:عٞسز جُٔذغش، آ٣س (2)
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، هذ ٣ٌٕٞ «إْ هلل حغعت ٚحغع١ٓ»: ، كوُٞٚ...جُقلس، ٝجُ٘ضجع ٓؾٜٞس

. ُِطكق٤َ ذٜزج جُؼذد كٞجتذ ؿ٤ش جُكقش

ٜٓ٘ح رًش إٔ ئققحءٛح ٣ٞسظ جُؿ٘س، كاٗٚ ُٞ رًش ٛزٙ جُؿِٔس 

ٓ٘لشدز، ٝأضرؼٜح ذٜزٙ ٓلشدز ٌُحٕ قغ٘حً، ك٤ٌق ٝج٧فَ ك٢ ج٬ٌُّ 

ج٫ضقحٍ، ٝػذّ ج٫ٗلقحٍ، كطٌٕٞ جُؿِٔس جُؾشه٤س فلس ٫ جذطذجت٤س، 

إٔٗ »: كٜزج ٛٞ جُشجؾف ك٢ جُؼشذ٤س، ٓغ ٓح ُرًش ٖٓ جُذ٤َُ، ُٜٝزج هحٍ

، ٝٓكرطٚ ُزُي ضذٍ ػ٠ِ ٓكرطٚ ُ٪ققحء، أ١ ٣كد «ٚحش ٠ح  اٌٛحش

إٔ ٣كق٠ ٖٓ أعٔحتٚ ٛزج جُؼذد، ٝئٕ ًحٗص أعٔحء هللا أًػش ٖٓ ضغؼس 

ٝضغؼ٤ٖ أٌٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ئققحء ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ جعٔحً، ٣ٞسظ جُؿ٘س 

ٓطِوحً ػ٠ِ عر٤َ جُرذٍ، كٜزج ٣ٞؾٚ هٍٞ ٛإ٫ء، ٝئٕ ًحٕ ًػ٤شجً ٖٓ 

جُ٘حط ٣ؿِؼٜح أعٔحء ٓؼ٤٘س، غْ ٛإ٫ء ٖٓ ٣وٍٞ ٤ُظ ئ٫ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ 

ٝئٕ : جعٔحً كوو، ٝٛٞ هٍٞ جذٖ قضّ، ٝهحتلس، ٝج٧ًػشٕٝ ْٜٓ٘ ٣وُٕٞٞ

ًحٗص أعٔحء هللا أًػش، ٌُٖ جُٔٞػٞد ذحُؿ٘س ُٖٔ أققحٛح ٢ٛ ٓؼ٤٘س، 

 ذحضلحم أَٛ جُٔؼشكس ملسو هيلع هللا ىلصٝذٌَ قحٍ كطؼ٤ٜ٘ح ٤ُظ ٖٓ ٬ًّ جُ٘ر٢ 

 .ذكذ٣ػٚ

إْ »: قٍٞ قذ٣ع: (3/223) ك٢ جُؿٞجخ جُقك٤ف لاي سحّٗ هللاٝ

، ٝٛزج ٓؼ٘حٙ ك٢ أؽٜش ه٢ُٞ جُؼِٔحء، «هلل حغعت ٚحغع١ٓ اعّاً 

ٝأفكٜح إٔ ٖٓ أعٔحء هللا ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ جعٔحً، ٖٓ أققحٛح دخَ 

جٛـ . جُؿ٘س، ٝئ٫ كأعٔحؤٙ ضرحسى ٝضؼح٠ُ أًػش ٖٓ رُي

: هحٍ جُِٜٔد: (10/141 )"ؽشـ جُرخحس١" ك٢ لاي ابٓ بطاي
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جخطِق جُ٘حط ك٢ ج٫عطذ٫ٍ ذٜزج جُكذ٣ع، كزٛد هّٞ ئ٠ُ إٔ ظحٛشٙ 

٣وطن٢ إٔ ٫ جعْ هلل ضؼح٠ُ ؿ٤ش جُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ جعٔحً جُط٢ ٗـ ػ٤ِٜح 

، ئر ُٞ ًحٕ ُٚ ؿ٤شٛح ُْ ٣ٌٖ ُطخق٤ـ ٛزج جُؼذد ٓؼ٠٘، ملسو هيلع هللا ىلصجُ٘ر٢ 

ٝجُؾش٣ؼس ٓط٘ح٤ٛس، ٝجُكٌٔس ك٤ٜح ذحُـس، ٝرٛد آخشٕٝ ئ٠ُ أٗٚ : هحُٞج

٣ؿٞص إٔ ضٌٕٞ ُٚ أعٔحء صجتذز ػ٠ِ جُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ، ئر ٫ ٣ؿٞص إٔ 

ضط٘ح٠ٛ أعٔحء هللا ضؼح٠ُ؛ ٧ٕ ٓذجتكٚ، ٝكٞجمِٚ ؿ٤ش ٓط٘ح٤ٛس، ًٔح هحٍ 

ِٙ : ضؼح٠ُ ْٖ ذَْؼِذ ِٓ  ُٙ ذُّ ُٔ ُْرَْكُش ٣َ ج َٝ  ٌّ ْٖ َؽَؿَشٍز أَْه٬ ِٓ ح ك٢ِ ج٧َْْسِك  َٔ ْٞ أََّٗ َُ َٝ ﴿

 ﴾ ٌْ ٤ٌِ َ َػِض٣ٌض َق َّٕ هللاَّ ِ ئِ حُش هللاَّ َٔ ِِ ًَ ح َٗلَِذْش  َٓ َعْرَؼسُ أَْذُكٍش 
(1).

 

 ٖٓ جُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ جعٔحً، ئٗٔح ملسو هيلع هللا ىلصٝٓؼ٠٘ ٓح أخرش ذٚ جُ٘ر٢ 

ٛٞ ٓؼ٠٘ جُؾشع ُ٘ح ك٢ جُذػحء ذٜح، ٝؿ٤شٛح ٖٓ ج٧عٔحء ُْ ٣ؾشع ُ٘ح 

حُء :  ٓر٢٘ ػ٠ِ هُٞٚملسو هيلع هللا ىلصجُذػحء ذٜح؛ ٧ٕ قذ٣ع جُ٘ر٢  َٔ ِ ج٧َْْع هلِلَّ َٝ ﴿

ُُْكْغ٠َ٘ كَحْدُػُٞٙ ذَِٜح ﴾  ج
(2)،

 كٌحٕ رًش ٛزج جُؼذد، ئٗٔح ٛٞ ُؾشع جُذػحء 

ذٚ، ٝٛزج جُوٍٞ أ٤َٓ ئ٠ُ جُ٘لٞط، ٩ؾٔحع ج٧تٔس ػ٠ِ إٔ هلل ضؼح٠ُ ٫ 

٣رِؾ ًٜ٘ٚ جُٞجفلٕٞ، ٫ٝ ٣٘ط٢ٜ ئ٠ُ فلحضٚ جُٔوشظٕٞ، د٤َُ ٫صّ إٔ 

، -ضؼح٠ُ ػٖ رُي-ُٚ أعٔحء ؿ٤ش ٛزٙ، ٝفلحش، ٝئ٫ كوذ ض٘حٛص فلحضٚ 

. ٝٛزج هٍٞ أذ٢ جُكغٖ ج٧ؽؼش١، ٝجذٖ جُط٤د، ٝؾٔحػس ٖٓ أَٛ جُؼِْ

٤ُٝظ ك٢ جُكذ٣ع د٤َُ ػ٠ِ إٔ ٤ُظ هلل ضؼح٠ُ : لاي ابٓ اٌط١ 

أًػش ٖٓ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ جعٔحً، ٌُٖ ظحٛش جُكذ٣ع ٣وطن٢ إٔ ٖٓ 

                                        
 27:عٞسز ُؤحٕ، آ٣س (1)

 180:عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (2)
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أقق٠ ضِي جُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ جعٔحً ػ٠ِ ٝؾٚ جُطؼظ٤ْ هلل، دخَ جُؿ٘س، 

جٛـ . ٝئٕ ًحٕ ُٚ أعٔحء أخش

٣ش٣ذ : (11/189 )"ؽشـ فك٤ف جُرخحس١" ك٢ لاي اٌىشِأٟ

ذحُٔكحكظس، ٓكحكظس ٓوطنح٣طٜح، ٝجُطقذ٣ن ذٔؼح٤ٜٗح ٤ُظ ك٤ٚ ققش 

٧عٔحتٚ، ئر ٤ُظ ُٚ جعْ ؿ٤شٙ، ذَ ٓؼ٘حٙ إٔ ٛزٙ ج٧عٔحء ٖٓ أققحٛح 

دخَ جُؿ٘س، أ١ جُٔشجد ج٩خرحس ػٖ دخٍٞ جُؿ٘س ذاققحتٜح ٫ ج٩خرحس 

أعٔحء هللا ضؼح٠ُ، ٝئٕ ًحٗص أًػش ٜٓ٘ح، : ذكقش ج٧عٔحء ك٤ٜح، ٝه٤َ

جٛـ . ٌُٖ ؾ٤ٔغ ٓؼح٤ٜٗح ٓكقٞسز ك٤ٜح

ذَ ٌَُ جعْ ٖٓ جُٔؼح٢ٗ ٝجٌُٔحٍ، ٓح ٤ُظ ٦ُخش ًٔح ٣ؼِْ ٖٓ 

. د٫٫ش ج٧ُلحظ

ٝهُٞٚ ٖٓ أققحٛح دخَ : (7/16 )"ؽشـ ٓغِْ" ك٢ لاي اٌمشطبٟ

ٍٕ ُِٔثس جُٔزًٞسز ك٢ جُؿِٔس ج٠ُٝ٧، ؿ٤ش إٔ  جُؿ٘س، ٛزٙ جُؿِٔس خرش غح

ٛزٙ جُؿِٔس ٢ٛ جُلحتذز جُٔوقٞدز ُؼ٤ٜ٘ح، ٝجُؿِٔس ج٠ُٝ٧ ٓوقٞدز ُٜح، 

ُض٣ذ ٓثس : ٫ إٔ ٓوقٞدٛح ققش ج٧عٔحء، ك٤ٔح رًش، ٝٛزج ًوٍٞ جُوحتَ

د٣٘حس، أػذٛح ُِقذهس، ٫ ٣لْٜ ٖٓ ٛزج أٗٚ ٤ُظ ُٚ ٓحٍ ؿ٤ش جُٔحتس 

جُذ٣٘حس، ٝئٗٔح ٣لْٜ إٔ ٛزٙ جُٔثس ٢ٛ جُط٢ أػذٛح ُِقذهس، ٫ ؿ٤شٛح، 

هللا إٟٔ »: ملسو هيلع هللا ىلصٝهذ دٍ ػ٠ِ إٔ هلل أعٔحء أخش، ٓح هذٓ٘حٙ ٖٓ هُٞٚ 

. جُكذ٣ع«...أعأٌه بىً اعُ، ع١ّج بٗ ٔفغه

جٛـ . كأقٔذٙ ذٔكحٓذ ٫ أهذس ػ٤ِٜح؛ ئ٫ إٔ ٤ِٜ٘ٔ٣ٜح هللا: ٝهُٞٚ
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: هحٍ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼِٔحء: (1/219 )"جُلطف" ك٢ لاي اٌحافظ

، إٔ «حغعت ٚحغع١ٓ»: ، ذؼذ هُٞٚ«ِائت إال ٚاحذ»: جُكٌٔس ك٢ هُٞٚ

٣وشس رُي ك٢ ٗلظ جُغحٓغ، ؾٔؼحً ذ٤ٖ ؾٜط٢ ج٩ؾٔحٍ، ٝجُطلق٤َ، أٝ 

جٛـ . دكؼحً ُطقك٤ق جُخط٢ أٝ جُِلظ٢
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ٓؼح٢ٗ ج٩ققحء 

ج٩ققحء : (1/164)"ذذجتغ جُلٞجتذ" سقٔٚ هللا ك٢ لاي ابٓ اٌم١ُ

: غ٬غس ٓشجضد

 .ئققحء أُلحظٜح ٝػذٛح

 .رٝ كْٜ: ، أ١(سؾَ رٝ ققحز): كْٜ ٓؼح٤ٜٗح ٝٓذُُٜٞح

ُُْكْغ٠َ٘ كَحْدُػُٞٙ ذَِٜح﴾: دػحؤٙ ضؼح٠ُ ذٜح، ًٔح هحٍ حُء ج َٔ هلِلِ ج٧َْْع َٝ ﴿
(1)

 .

ََّ :٣أض٢ ذٔؼ٠٘ جُؼذ، ُوُٞٚ ضؼح٠ُ: ٝج٩ققحء ك٢ جُِـس ًُ أَْقَق٠  َٝ  ﴿

َؽ٢ٍْء َػَذدجً﴾
(2)

.  ٝئ٠ُ ٛزج جُوٍٞ رٛد جُخطحذ٢ سقٔٚ هللا،

ٝرٛد هّٞ ئ٠ُ إٔ ٓؼ٠٘ ٖٓ أققحٛح، أ١ ٖٓ أهحهٜح، ُوُٞٚ 

ْٖ ضُْكُقُٞٙ﴾ : ضؼح٠ُ َُ ْٕ َْ أَ ﴿َػِِ
(3)

. ، أ١ ضط٤وٞٙ

ٝرٛد جُرخحس١ ٝج١ُٝٞ٘ ئ٠ُ إٔ جُٔشجد ٖٓ قلظٜح؛ ُوٍٞ هللا 

﴾ : ضؼح٠ُ ٍٖ ر٤ِ ُٓ  ٍّ ح َٓ ََّ َؽ٢ٍْء أَْقَق٤َْ٘حُٙ ك٢ِ ئِ ًُ َٝ  ﴿
(4)

، ٝهذ ؾحء ك٢ ذؼل 

ؽشـ "، (7/17 )"جُٔلْٜ" جٛـ سجؾغ .»ِٓ حف ٙا«: أُلحظ جُرخحس١

(. 17/8) ١ُِٝٞ٘ "ٓغِْ

                                        
 180:عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (1)

 28: عٞسز جُؿـٖ، آ٣س (2)

 20: عٞسز جُٔضَٓ، آ٣س (3)

 12: عٞسز ٣ّـظ، آ٣س (4)



  50 

جُلشد، ٝٓؼ٘حٙ ك٢ قن : ، جُٞضش«ٚإْ هللا ٚحش ٠ح  اٌٛحش»: هُٞٚ

هللا ضؼح٠ُ جُٞجقذ جُز١ ٫ ؽش٣ي ُٚ، ٫ٝ ٗظ٤ش، ٝٓؼ٠٘ ٣ؿد جُٞضش 

ضلن٤َ جُٞضش ك٢ ج٧ػٔحٍ، ًٝػ٤ش ٖٓ جُطحػحش، كؿؼَ جُق٬ز خٔغحً، 

(. 17/9)"ؽشـ ٓغِْ"، جٛـ ج١ُٝٞ٘ «...ٝجُطٞجف عرؼحً، ٝجُغؼ٢ عرؼحً 

ٛزج ؿ٤ع ٖٓ ك٤ل، ؾٔؼطٚ ٖٓ ٬ًّ أتٔس جُٜذٟ، ٝٓقحذ٤ف 

. جُذؾ٠، جُز٣ٖ ُػشكٞج ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس، ذحُٔؼطوذ جُغ٤ِْ

ٝأٓح ػِٔحء ٛزج جُؼقش، كِْ أػشؼ ػ٤ِْٜ؛ ٢ٗ٧ ٫ أػِْ أقذجً ْٜٓ٘ 

رٛد ئ٠ُ جُكقش، ٝٓح رُي ئ٫ ٧ٗٚ ٓزٛد ٜٓؿٞس، ٤ُٝظ ذٔؾٜٞس، 

. ٣ٝخحُق ٓؼطوذ أَٛ جُغ٘س ٝجُؿٔحػس

ٝجُز١ ٣وٍٞ ذٜزج جُوٍٞ، ٫ ٣غط٤طغ إٔ ٣أِش ذوٍٞ ئٓحّ ٣وطذٟ ذٚ، 

ٖٓ جُقكحذس جٌُشجّ، كٖٔ ذؼذْٛ ئ٠ُ ٣ٞٓ٘ح ٛزج، ٝئٗٔح ٗوَ ٖٓ ٗوَ ٛزج 

ذٖ أقٔذ سقٔٚ هللا  جُٔزٛد، ػٖ ج٩ٓحّ جذٖ قضّ أذ٢ ٓكٔذ ػ٢ِ

جُٔؼشٝف ذٔخحُلحضٚ جٌُٔ٘شز ك٢ ًػ٤ش ٖٓ ؽشجتغ جُذ٣ٖ، ٝٛٞ ئٕ ؽحء 

. هللا ٓؿطٜذ ُٚ أؾش، أٓح ٛزج جُٔوِذ كؼ٤ِٚ جُٞصس، ُٝٚ جُرطش

هروحش "ٝجذٖ قضّ ٛزج هحٍ ػ٘ٚ جذٖ ػرذ جُٜحد١ سقٔٚ هللا ًٔح ك٢ 

 ٫ذٖ "جَُِٔ ٝجُ٘كَ"ٝهذ هحُؼص أًػش ًطحخ : (3/350)"أَٛ جُكذ٣ع

قضّ، كشأ٣طٚ هذ رًش ك٤ٚ ػؿحتد ًػ٤شز، ٝٗو٫ًٞ ؿش٣رس، ٝٛٞ ٣ذٍ ػ٠ِ 

جٛـ . هٞز رًحء ٓإُلٚ، ًٝػشز جه٬ػٚ، ٌُٖ ضر٤ٖ ٢ُ ٓ٘ٚ أٗٚ ؾ٢ٜٔ ؾِذ

ًٝحٕ جذٖ قضّ ك٢ فـشٙ، هذ جؽطـَ ك٢ جُٔ٘طن، : ئ٠ُ إٔ هحٍ
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ذٖ جُكغٖ جُٔزقؿ٢، ٝأٓؼٖ ك٢  ٝجُلِغلس، ٝأخز جُٔ٘طن ػٖ ٓكٔذ

رُي، ٝضوشس ك٢ رٛ٘ٚ، ذٜزج جُغرد ٓؼح٢ٗ ذحهِس، غْ ٗظش ك٢ جٌُطحخ 

ٝجُغ٘س كٞؾذ ٓح ك٤ٜح ٖٓ جُٔؼح٢ٗ جُٔخحُلس ُٔح ضوشس ك٢ رٛ٘ٚ، كقحس 

ك٢ جُكو٤وس قحتشجً، ك٢ ضِي جُٔؼح٢ٗ جُٔٞؾٞدز ك٢ جٌُطحخ ٝجُغ٘س، كشٝؽ 

ك٢ سدٛح سٝؿحٕ جُػؼِد، كطحسز ٣كَٔ جُِلع ػ٠ِ ؿ٤ش ٓؼ٘حٙ جُِـ١ٞ، 

ٛزج جُِلع ٫ ٓؼ٠٘ ُٚ أف٬ً، ذَ ٛٞ ذٔ٘ضُس : ٝٓشز ٣كَٔ ٣ٝوٍٞ

ج٧ػ٬ّ، ٝضحسز ٣شد ٓح غرص ػٖ جُٔقذٝم، ًشدٙ جُكذ٣ع جُٔطلن ػ٠ِ 

َٞ : فكطٚ، ك٢ ئه٬م ُلع جُقلحش، ٝهٍٞ جُز١ ًحٕ ٣ِضّ هشأش ُٛ َْ ﴿هُ

ُ أََقٌذ﴾  هللاَّ
(1)

، أٜٗح فلس جُشقٖٔ، ٝأقد إٔ أهشأ ذٜح، ٝٓشز ٣خحُق 

. ئؾٔحع جُٔغ٤ِٖٔ ك٢ ئه٬م ذؼل ج٧عٔحء ػ٠ِ هللا ػض ٝؾَ

ذٖ قضّ، ٖٓ ذكٞس جُؼِّٞ  أذٞ ٓكٔذ: لاي ابٓ عبذ اٌٙادٞ أ٠ اً ٝ

ُٚ جخط٤حسجش ًػ٤شز، قغ٘س ٝجكن ك٤ٜح ؿ٤شٙ، ٖٓ ج٧تٔس، ُٝٚ جخط٤حسجش 

جٗلشد ذٜح ك٢ ج٧فٍٞ ٝجُلشٝع، ٝؾ٤ٔغ ٓح جٗلشد ذٚ خطأ، ٝٛٞ ًػ٤ش 

جٛـ . جُْٞٛ ك٢ ج٬ٌُّ ػ٠ِ ضقك٤ف جُكذ٣ع، ٝػ٠ِ أقٞجٍ جُشٝجز

كاٗٚ سأط ك٢ ج٩ع٬ّ، : (18/186 )"جُغ٤ش" ك٢ لاي اٌز٘بٟٝ

ٓطركش ك٢ جُ٘وَ، ػذ٣ْ جُ٘ظ٤ش ػ٠ِ ٣رظ ك٤ٚ، ٝكشه ظحٛش٣ٚ ك٢ 

جٛـ .جُلشٝع، دٕٝ ج٧فٍٞ

ذٍض (18-17)ٝهحٍ ؽ٤خ ج٩ع٬ّ ًٔح ك٢ ٗول جُٔ٘طن  َّّل حَم ُِه ٌِإهَم أَمبُٛه  زَم وَم َٚم  

٠ذِإ  ذِإ ٌْبحَم ا َٚم َّٕلتِإ  افَممَمتِإ اٌغُّط َٛم ُّه ذُه بِإ َّم خَمحْب ا ٠ُهغْب َّم ًِإ إَّٔل إٌِّنحَم َٚم ًِإ  ٍَم ِّإ ٌْب ْٓب ا ِِإ ُه  َّٕلفَٗم ا  َم َّم ٍَض فِإ١ ضْب ُٓه حَم بْب

ًِإ  ائِإ غَم َِم ُٖه فِٟإ  شَم وَم ا رَم َِم ًَم  زْب سِإ " ِِإ ٌْبمَمذَم اءِإ " َٚم " ا جَم سْب ِإ ا " اإلْب َِم فِإ  الَم ٌِإهَم بِإخِإ ِٛإ رَم َٔمحْب َٚم

                                        
 1:عٞسز ج٫خ٬ؿ، آ٣س (1)
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ابَمتِإ  حَم َٓم اٌصَّل ًِإ بَم١ْب ١ ِٗإ فِٟإ اٌخَّلفْب ِإ ٌِإ ْٛب ْٓب لَم ِِإ ِٗإ  دَم بِإ ْٔبفَمشَم ُٖه فِٟإ . ا شَم وَم ا رَم َِم ٌِإهَم  زَم وَم بَمااِإ " َٚم

فَماثِإ  ِٗإ ٠َمزْببُهجُه فِٟإ " اٌصِّن ِٔإ ْٛب ٠ذِإ ٌِإىَم ذِإ ٌْبحَم ا َٚم َّٕلتِإ  ًِإ اٌغُّط ْ٘ب افَممَمتِإ أَم َٛم ُّه ِٗإ بِإ ذُه فِإ١ َّم خَمحْب ُه ٠ُهغْب َّٗل فَمئِٔإ

َِإ  ا َِم ِإ افِإكٌن ٌِإْلْب َٛم ُِه ُه  يُه إَّٔٗل ٠َممُٛه َٚم ٠ذِإ  ذِإ ٌْبحَم تَم ا َّّل أَمئِإ َٚم ٍَمفَم  ُُه اٌغَّل ٠ُهعَم ِّن َٚم تِإ  ١حَم حِإ ٠ذِإ اٌصَّل ادِإ َمحَم األْب

ٌِإهَم  ُْب فِٟإ بَمعْب ِإ رَم ُه ٌَٙم َٚم ُه  افِإكٌن ٌَٗم َٛم ُِه ُه  َّٗل ٠ْب َم أَٔم الَم سَم َٚم َ٘ما  ١ْبشِإ َٚم َم ِْإ  آ ٌْبمُهشْب َمتِإ ا أٌَم غْب َِم ذ فِٟإ  َّم أَمحْب

ْٓب .  ِِإ ُه  ْٓب لَمبْبٍَٗم َِم َٚم ًٍض  ْٕببَم ِٓإ حَم ذ بْب َّم َِإ أَمحْب ا َِم ِإ افَممَمتً ٌِإْلْب َٛم ُِه ُُه  ُٖه أَمعْب َم َٛم َٔمحْب َٚم َّٞل  عَمشِإ َمشْب َّٓل األْب ٌَمىِإ

َْم  ا ْْب وَم إِإ َٚم فَماثِإ  اٌصِّن َٚم ِْإ  آ ٌْبمُهشْب تِإ فِٟإ ا َّّل َمئِإ ٍَض " األْب ضْب ُٓه حَم ذٍض بْب َّّل حَم ُِه ًِإ " أَمبُٛه  ائِإ غَم َِم فِٟإ 

ْٓب  َِم ِٗإ  ٍِإ ْ٘ب َم ألِإ َٚم ُه  ا ٌَٗم ًّ ١ زَمشَم حَمعْب ِإ أَموْب َٚم ٠ذِإ  ذِإ ٌْبحَم َُم بِإا ٍَم أَمعْب َٚم ِٖإ  ١ْبشِإ ْٓب  َم ِِإ ََم  َٛم سِإ أَملْب ٌْبمَمذَم ا َٚم ِْإ  ا َّم ٠ ِإ اإلْب

ا  َِم فَماثِإ  ًِإ اٌصِّن ائِإ غَم َِم خَمضِإٌَمتِإ فِٟإ  عْب ُّه ٌْب ا َٚم فَمتِإ  عِإ ٌْبفَمالَم ايِإ ا َٛم ْٓب أَملْب ِِإ اٌَم َم  ْٓب لَمذْب خَم ِٖإ ٌَمىِإ ١ْبشِإ  َم

ءِإ فِٟإ  الَم َ٘مؤُه افَمكَم  َٛم ٌِإهَم فَم ُْب فِٟإ رَم ِٙإ َ٘مبِإ زْب َِم عَمأِٟإ  َِم ٠ذِإ فِٟإ  ذِإ ٌْبحَم ًِإ ا ْ٘ب افَممَمتِإ أَم َٛم ُِه ْٓب  ُه عَم فَٗم شَم  َم

َٕٝم  عْب َّم ٌْب ءِإ فِٟإ ا الَم َ٘مؤُه َٚم جٛـ .اٌٍَّلفْبظِإ 

 -  قٞجدظ عص ٝخٔغ٤ٖ ٝ أسذؼٔحتسجُرذج٣س ٝجُٜ٘ح٣سهحٍ جذٖ ًػ٤ش ك٢ 

( 113ؿ  / 12ؼ )

: وانؼجة كم انؼجة يُّ أَّ كاٌ ظاْريا حائرا يف انفروع، ال يقول
تشئ يٍ انقياس ال اجلهي وال غريِ، وْرا انري وضؼّ ػُد انؼهًاء، وأدخم 

ػهيّ خطأ كثريا يف َظرِ وتصرفّ وكاٌ يغ ْرا يٍ أشد انُاس تأويال يف تاب 
االصول، وآياخ انصفاخ وأحاديج انصفاخ، الَّ كاٌ أوال قد تضهغ يٍ ػهى 
املُطق، أخرِ ػٍ حمًد تٍ احلسٍ املرحجي انكُاين انقرطيب، ذكرِ اتٍ ياكوال 

. واتٍ خهكاٌ، ففسد ترنك حانّ يف تاب انصفاخ
فًٍ كاٌ ْرا حانّ يف يسائم انؼقيدج، فكيف يؤخر ػُّ، ويقثم يُّ : أقول

 .قول مل يوافقّ ػهيّ غريِ، إال يٍ كاٌ يٍ أحداث األسُاٌ، َسأل اهلل انساليح

، ضشؾٔطٚ ك٢  ذٖ أقٔذ ٝأٓح هٍٞ ٣ٞعق ؽَّ ًَ  "جُغ٤ش"ذٖ 

، ٝؿ٤شٛح جُؾحكؼ٢ جُٔزٛد، كِْ ٗؿذ هُٞٚ قط٠ ٣طٌػش ذٚ ٖٓ (17/183)

(: 4/321)"جُطخ٤ِـ"٣وٍٞ ذحُكقش، ٝئٗٔح هحٍ جُكحكع جذٖ قؿش ك٢ 

ُْٝ ٗؿذ . كشذٔح ظٜش ؿ٤ش ٛزج، ٝهللا أػِْ: ٝجُز١ ٣ظٜش ٖٓ هُٞٚ)
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ضشؾٔس ُٚ ضر٤ٖ ٓح ًحٕ ػ٤ِٚ ٖٓ جُٔؼطوذ، قط٠ ٗؼِْ َٛ ٛٞ ٖٓٔ ٣أخز 

ػ٘ٚ أّ ٫، ٝجُؼؿد أٗٚ ؽحكؼ٢، ٝأؿِد جُؾشجـ ٖٓ جُؾحكؼ٤س، ُْ 

٣ؼشؾٞج ػ٠ِ هُٞٚ، ٓٔح ٣ذٍ أْٜٗ سذٔح جهِؼٞج ػ٠ِ جُوٍٞ، ُْٝ 

. ٣غطظٜشٝج ٓح جعطظٜشٙ جُكحكع

ًَؽَّ سقٔٚ هللا ُٚ ؿشجتد ك٢ جُٔزٛد، ًٔح ٗـ  ٝٛزج ج٩ٓحّ جذٖ 

. "جُرذج٣س ٝجُٜ٘ح٣س"، ٖٓ (405 )"قٞجدظ"ػ٠ِ رُي جذٖ ًػ٤ش، ك٢ 

ك٬ ضٌٖ أخ٢ ك٢ هللا ٖٓ ٓططرؼ٢ جُـشجتد؛ ٧ٗٚ ٖٓ ضطرغ ص٫ش 

. جُؼِٔحء، ضضٗذم، ًٔح هحٍ ذؼنْٜ

. ٝٗغأٍ هللا جُغذجد، ٝإٔ ٣ٞكو٘ح ُِقٞجخ

ٝٗغأُٚ ؾَ رًشٙ إٔ ٣ؿؼَ ٓح ًطر٘حٙ ك٢ ٛزٙ جُؼؿحُس، ٝٓح ؾٔؼ٘حٙ 

ٖٓ ج٣٥حش ٝج٧قحد٣ع ٝأهٞجٍ جُؼِٔحء خحُقحً ُٞؾٜٚ، ٗقشجً ُِكن ك٢ 

ٛزٙ جُٔغأُس، ٝؿ٤شٛح ٫ ػٖ ػقر٤س ٫ٝ ضو٤ِذ ٫ٝ ٟٛٞ، ٝعركحٗي 

ٝجُكٔذ هللا سخ . جُِْٜ ٝذكٔذى، ٫ ئُٚ ئ٫ أٗص، جعطـلشى ٝأضٞخ ئ٤ُي

. جُؼح٤ُٖٔ

: كحتذز

جػِْ ٝكوي هللا ُِكن إٔ ٓغأُس ػذّ ققش أعٔحء هللا ك٢ ضغؼس 

:  ٝضغؼ٤ٖ، ٓؿٔغ ػ٤ِٜح، ٖٝٓٔ ٗوَ رُي

 .، ٝهذ ضوذّ ٗوَ ٬ًٓٚ(17/5 )"ؽشـ ٓغِْ"ج١ُٝٞ٘ ك٢ - 1
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ٝٛٞ هٍٞ جذٖ قضّ، ٝهحتلس : ؽ٤خ ج٩ع٬ّ جذٖ ض٤ٔ٤س ق٤ع هحٍ- 2

ٖٓ جُٔطأخش٣ٖ، ٝؽحٛذٗح أٗٚ ُٞ عرن جذٖ قضّ أقذ ذٜزج جُوٍٞ ُزًشٙ 

 .سقٔٚ هللا

ٝجػِْ إٔ أعٔحء هللا ٫ : (1/167)"ذذجتغ جُلٞجتذ"جذٖ جُو٤ْ ك٢ - 3

ضذخَ ضكص ققش، ٫ٝ ضكذ ذؼذد كإ هلل أعٔحء، ٝفلحش أعطأغش ذٜح ك٢ 

رُ عاق سحّٗ ]ػِْ جُـ٤د ػ٘ذٙ، ٫ ٣ؼِٜٔح ِٓي ٓوشخ ٫ٝ ٗر٢ ٓشعَ، 

إْ هلل حغعت ٚحغع١ٓ »: أٓح هُٞٚ [هللا أدٌت عذَ اٌحصش، إٌٝ أْ لاي

 .«اعّاً، ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت

ُٚ أعٔحء ٓطؼذدز، ٖٓ ؽأٜٗح إٔ ٖٓ : فلس ٫ خرش ٓغطوَ، ٝجُٔؼ٠٘

أُق ؽأز أػذٛح ٨ُم٤حف، ك٬ : أققحٛح دخَ جُؿ٘س، ٝٛزج ًوُٞٚ ُل٬ٕ

جٛـ .٣ذٍ ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣ِٔي ؿ٤شٛح، ٝٛزج ٫ خ٬ف ذ٤ٖ جُؼِٔحء ك٤ٚ

.  ٝأهشٙ"ض٤غ٤ش جُؼض٣ض جُك٤ٔذ"ٝهذ ٗوَ ٛزج ج٬ٌُّ فحقد 

:  ٓغأُس

َٛ ٣ذػ٠ هللا ػض ٝؾَ ذح٧عٔحء جُكغ٠٘ كوو؟ أّ ذٜح ٝذأعٔحء 

ج٩خرحس؟ 

هحٍ هللا : (142-6/141 )"جُلطحٟٝ" ًٔح ك٢ لاي ش١خ اإلعالَ

ُُْكْغ٠َ٘ كَحْدُػُٞٙ ذَِٜح ﴾ : ضؼح٠ُ حُء ج َٔ ِ ج٧َْْع هلِلَّ َٝ ﴿
(1)

َِ : ، ٝهحٍ ضؼح٠ُ ﴿هُ

                                        
 180: عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (1)
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ُُْكْغ٠َ٘﴾  حُء ج َٔ ح ضَْذُػٞج كََُِٚ ج٧َْْع َٓ َٖ أ٣َّحً  َٔ ْق ِٝ جْدُػٞج جُشَّ َ أَ جْدُػٞج هللاَّ

(1)
، 

ُُْكْغ٠َ٘﴾ : ٝهحٍ ضؼح٠ُ حُء ج َٔ َٞ َُُٚ ج٧َْْع ُ ٫ ئََُِٚ ئ٫َِّ ُٛ ﴿هللاَّ
(2)

،
َٞ ﴿: وقال تؼاىل  ُٛ

ح ك٢ِ  َٓ ُُْكْغ٠َ٘ ٣َُغرُِّف َُُٚ  حُء ج َٔ ُس َُُٚ ج٧َْْع ِّٞ َق ُٔ ُْ ُْرَحِسُب ج َُْخحُُِن ج ُ ج هللاَّ

﴾ُْ ٤ٌِ َُْك َُْؼِض٣ُض ج َٞ ج ُٛ َٝ ج٧َْْسِك  َٝ جِش  َٝ ح َٔ جُغَّ
(3)

.  
: ٝجُكغ٠٘ جُٔلنِس ػ٠ِ جُكغ٘س، ٝجُٞجقذ ج٧قحعٖ، غْ ٛ٘ح غ٬غس أهٞجٍ

. ئٓح إٔ ٣وحٍ ٤ُظ ُٚ ٖٓ ج٧عٔحء، ئ٫ ج٧قغٖ ٫ٝ ٣ذػ٢ ئ٫ ذٚ

ٝئٓح إٔ ٣وحٍ ٫ ٣ذػ٢ ئ٫ ذحُكغ٠٘، ٝإٔ ع٢ٔ ذٔح ٣ؿٞص، ٝإٔ ُْ 

 .٣ٌٖ ٖٓ جُكغ٠٘، ٝٛزجٕ ه٫ٕٞ ٓؼشٝكحٕ

ِ : ٝئٓح إٔ ٣وحٍ ذَ ٣ؿٞص ك٢ جُذػحء، ٝجُخرش، ٝرُي هُٞٚ هلِلَّ َٝ ﴿

ُُْكْغ٠َ٘ كَحْدُػُٞٙ ذَِٜح ﴾  حُء ج َٔ ج٧َْْع
(4)

. 

أغرص ُٚ ج٧عٔحء جُكغ٠٘، ٝأٓش ذحُذػحء ذٜح، كظحٛش ٛزج إٔ ُٚ 

... ؾ٤ٔغ ج٧عٔحء جُكغ٠٘

٣ٝلشم ذ٤ٖ دػحءٙ ٝج٩خرحس ػ٘ٚ، ك٬ ٣ذػ٠ ئ٫ ذح٧عٔحء جُكغ٠٘، 

ٝأٓح ج٩خرحس ػ٘ٚ، ك٬ ٣ٌٕٞ ذحعْ ع٢ء، ٌُٖ هذ ٣ٌٕٞ ذحعْ قغٖ أٝ 

جٛـ . ذحعْ ٤ُظ ذغ٢ء، ٝئٕ ُْ ٣كٌْ ذكغ٘ٚ، ٓػَ جعْ جُؾ٢ء ٝجُزجش

                                        
 110: عٞسز ج٫عشجء، آ٣س (1)

 8:عٞسز هـٚ، آ٣س (2)

 24:عٞسز جُكؾش، آ٣س (3)

 180: عٞسز ٧ػشجف، آ٣س (4)
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ٖٝٓ ضٔحّ قغٜ٘ح، أٗٚ ٫ ٣ذػ٠ ئ٫ ذٜح، : "ضلغ٤شٙ" ك٢ لاي اٌغعذٞ

 جٛـ.ُٝزُي هحٍ كحدػٞٙ ذٜح، ٝٛزج ؽحَٓ ُذػحء جُٔغأُس، ٝدػحء جُؼرحدز

 أٝ ملسو هيلع هللا ىلصٝٓٔح ضوذّ ٗغطخِـ إٔ ًَ ج٧عٔحء جُط٢ دػ٠ ذٜح جُ٘ر٢ 

ؾحءش ك٢ جُوشإٓ، عٞجء ًحٗص ٓشًرس أٝ ٓلشدز، ك٢ٜ أعٔحء قغ٠٘، 

أٓح أعٔحء ج٩خرحس ك٬ ٣ذػ٠ هللا ػض ٝؾَ ذٜح، ٧ٜٗح ُْ ضرِؾ ًٔحٍ 

جُكغٖ، ُْٝ ضطنٖٔ فلحش ًٔحٍ ٫ ٗوـ ك٤ٜح ذٞؾٚ ٖٓ جُٞؾٞٙ، ُْٝ 

. ضٌٖ أعٔحء ٓذـ ٫ ٗوـ ك٤ٜح ذٞؾٚ ٖٓ جُٞؾٞٙ

: ض٘ر٤ٚ

ذ٘رـ٢ ُِٔغِْ إٔ ٣أخز ذٔح ًحٕ ػ٤ِٚ جُغِق جُقحُف، سمٞجٕ هللا 

ػ٤ِْٜ، ٖٝٓ ضرؼْٜ ذاقغحٕ ذذٕٝ ٓؾحهس؛ ٧ٕ ٓؾحهطْٜ ج٬ُٜى، هحٍ 

٣َطَّرِْغ َؿ٤َْش : ضؼح٠ُ َٝ َُُْٜذٟ  َٖ َُُٚ ج ح ضَر٤ََّ َٓ ْٖ ذَْؼِذ  ِٓ  ٍَ ُعٞ ْٖ ٣َُؾحهِِن جُشَّ َٓ َٝ ﴿

ِق٤شجً﴾  َٓ َعحَءْش  َٝ  َْ ِٚ َؾََّٜ٘ ُْٗقِِ َٝ  ٠َُّ َٞ ح ضَ َٓ  ِٚ ُِّ َٞ ُٗ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ َِ ج َعر٤ِ
(1)

 .

ٖٝٓ جُٔؼِّٞ ٖٓ د٣٘٘ح، أْٜٗ أقشؿ جُ٘حط ػ٠ِ جُخ٤ش، ٝأعشػْٜ 

ئ٤ُٚ، ٝأؽذْٛ ضٔغٌحً ذٚ، ٝٓح ٖٓ أٍٓش ضشًٞٙ ئ٫ ػِٔ٘ح أٗٚ ٫ خ٤ش ك٤ٚ، 

. ُٞ ًحٕ خ٤شجً ُغروٞٗح ئ٤ُٚ

ِٓ أحذد فٟ أِشٔا ٘زا ِا ١ٌظ ِٕٗ فٙٛ »:  ٣وٍٞملسو هيلع هللا ىلصٝسعُٞٚ 

«سد
(2)

،
 

. ئ٠ُ ؿ٤شٛح ٖٓ ج٧دُس

                                        
 115:عٞسز جُ٘غحء، آ٣س (1)

أخشؾٚ جُرخحس١ ٝٓغِْ ٖٓ قذ٣ع ػحتؾس سم٢ هللا ػٜ٘ح ( 2)
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ك٤٘رـ٢ ُِؼرذ إٔ ٣غؼٚ ٓح ٝعؼْٜ، ٣ٝطشى جُخٞك ك٤ٔح ٫ ٣٘لؼٚ ك٢ 

جُذ٤ٗح، ٫ٝ ك٢ ج٥خشٟ، ٜٝٓ٘ح ٛزٙ جُٔغأُس جُط٢ ُْ ٗؿذ ػْٜ٘، ٫ٝ ػٖٔ 

ضرؼْٜ ذاقغحٕ أْٜٗ ٣كقشٕٝ أعٔحء هللا ذطغؼس ٝضغؼ٤ٖ، ئ٫ ٓح ًحٕ ٖٓ 

. جذٖ قضّ جُز١ ٫ ٣ؼطذ ذٚ ك٢ ٛزج جُرحخ

ّؽ، ك٤ِظ ٛ٘حُي ٓح ٣ل٤ذ أٗٚ ًحٕ ٣كقشٛح ذطغؼس ٝضغؼ٤ٖ،  ًَ أٓح جذٖ 

ٝئٗٔح ٛٞ جعطظٜحس جعطظٜشٙ جُكحكع سقٔٚ هللا، ٝسذٔح ظٜش ُـ٤شٙ ؿ٤ش 

 .ٛزج ج٫عطظٜحس، ٝهللا أػِْ

ٝع٤خشؼ ئٕ ؽحء هللا ضؼح٠ُ ٓح ض٤غش ٖٓ ؾٔغ أعٔحء هللا ػض ٝؾَ 

كطف جُؼ٢ِ ج٧ػ٠ِ ك٢ أعٔحء ): جُكغ٠٘، ٝفلحضٚ جُؼ٠ِ، جُز١ أع٤ٔطٚ

 .، ُْٝ أمؼٚ ٛ٘ح ٬ُخطقحس(هللا ٝفلحضٚ جُؼ٠ِ
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أهٞجٍ أتٔس جُكذ٣ع ك٢ عشد ج٧عٔحء ك٢ قذ٣ع أذ٢ ٛش٣شز 

سم٢ هللا ػ٘ٚ ٝذ٤حٕ مؼلٚ 

هذ ٣طؼَِ ذؼل ٖٓ ققش أعٔحء هللا جُكغ٠٘ ذطغغ ٝضغؼ٤ٖ ذكذ٣ع 

أذ٢ ٛش٣شز سم٢ هللا ػ٘ٚ ػ٘ذ جُطشٓز١، ٝئ٤ُي ذؼل أهٞجٍ أتٔس 

جُكذ٣ع قٍٞ ٛزج جُكذ٣ع، ٝهذ جًطل٤ص ذكٌْٜٔ ٝؾضْٜٓ ػ٠ِ ضخش٣ؽ 

. هشهٚ

(: 530 ؿ5 ؼ) سقٔٚ هللا جُطشٓز١هحٍ 

 ، قذغ٢٘ فلٞجٕ ذٖ فحُف،قذغ٘ح ئذشج٤ْٛ ذٖ ٣ؼوٞخ جُؿٞصؾح٢ٗ

 ػٖ ، ػٖ أذ٢ جُضٗحد، قذغ٘ح ؽؼ٤د ذٖ أذ٢ قٔضز،قذغ٘ح ج٤ُُٞذ ذٖ ٓغِْ

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ آُٚ  هحٍ سعٍٞ هللا :ج٧ػشؼ ػٖ أذ٢ ٛش٣شز هحٍ

 ٘ٛ ،إْ هلل حعاٌٝ حغعت ٚحغع١ٓ اعّاً ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت«: ٝعِْ

 ، اٌغالَ، اٌمذٚط، اٌٍّه،هللا اٌزٞ ال إٌٗ إال ٘ٛ اٌشحّٓ اٌشح١ُ

 ، اٌباسا، اٌخاٌك، اٌّخىبش، اٌجباس، اٌعض٠ض، ا١ٌّّٙٓ،اٌّؤِٓ

 ، اٌماب ، اٌع١ٍُ، اٌشصاق اٌفخاو، اٌٛ٘اا، اٌمٙاس، اٌ فاس،اٌّصٛس

 ، اٌحىُ، اٌبص١ش، اٌغ١ّع، اٌّزي، اٌّعض، اٌشافع، اٌخاف ،اٌباع 

 ، اٌعٍٟ، اٌشىٛس، اٌ فٛس، اٌع ١ُ، اٌح١ٍُ، اٌخب١ش، اٌٍط١ف،اٌعذي

 ، اٌّج١ ، اٌشل١ ، اٌىش٠ُ، اٌج١ًٍ، اٌحغ١ ، اٌّم١ج، اٌحف١ظ،اٌىب١ش

 ، اٌٛو١ً، اٌحك، اٌش١ٙذ، اٌباعذ، اٌّج١ذ، اٌٛدٚد، اٌحى١ُ،اٌٛاعع

 ، اٌّح١ٟ، اٌّع١ذ، اٌّبذٞ، اٌّحصٟ، اٌح١ّذ، اٌٌٟٛ، اٌّخ١ٓ،اٌمٛٞ

 ، اٌمادس، اٌصّذ، اٌٛاحذ، اٌّاجذ، اٌٛاجذ، اٌم١َٛ، اٌحٟ،ا١ٌّّج
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 ، اٌٛاٌٟ، اٌباطٓ، اٌ ا٘ش، ا٢خش، األٚي، اٌّؤخش، اٌّمذَ،اٌّمخذس

 رٚ ، اٌٍّه، ِاٌه، اٌشءٚف، اٌعفٛ، إٌّخمُ، اٌخٛاا، اٌبش،اٌّخعاٌٟ

 ، اٌ اس، اٌّأع، اٌّ ٕٟ، اٌ ٕٟ، اٌجاِع، اٌّمغ ،اٌجالي ٚاإلوشاَ

. » اٌصبٛس، اٌشش١ذ، اٌٛاسد، اٌبالٟ، اٌبذ٠ع، اٌٙادٞ، إٌٛس،إٌافع

 ػٖ ، قذغ٘ح ذٚ ؿ٤ش ٝجقذ. ٛزج قذ٣ع ؿش٣د: هحٍ أذٞ ػ٤غ٠

 ٫ٝ ٗؼشكٚ ئ٫ ٖٓ قذ٣ع فلٞجٕ ذٖ فحُف ٝٛٞ غوس ،فلٞجٕ ذٖ فحُف

 ػٖ أذ٢ ، ٝهذ س١ٝ ٛزج جُكذ٣ع ٖٓ ؿ٤ش ٝؾٚ،ػ٘ذ أَٛ جُكذ٣ع

٫ٝ ٗؼِْ ك٢ ًػ٤ش ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ آُٚ ٝعِْ،  ػٖ جُ٘ر٢ ،ٛش٣شز

 ، ُٚ ئع٘حد فك٤ف رًش ج٧عٔحء ئ٫ ك٢ ٛزج جُكذ٣ع،ؽ٢ء ٖٓ جُشٝج٣حش

 ػٖ أذ٢ ،ٝهذ سٟٝ آدّ ذٖ أذ٢ ئ٣حط ٛزج جُكذ٣ع ذاع٘حد ؿ٤ش ٛزج

 ٝرًش ك٤ٚ ج٧عٔحء ٤ُٝظ ُٚ ئع٘حد فك٤ف ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ جُ٘ر٢ ،ٛش٣شز

(: 22/482)((جمًوع انفتاوى)) قال شيخ اإلسالو كًا يف 

 ُْ ٣شد ك٠ ضؼ٤٤ٜ٘ح قذ٣ع ،عٔحً ج إٔ جُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ :جقذٛح

 ،ٝأؽٜش ٓح ػ٘ذ جُ٘حط ك٤ٜح قذ٣ع جُطشٓزٟ، ملسو هيلع هللا ىلص فك٤ف ػٖ جُ٘ر٠

 ٝقلحظ أَٛ ، قٔضز١خأ ػٖ ؽؼ٤د ػٖ ،ذٖ ٓغِْ  سٝجٙ ج٤ُُٞذ١جُز

 ػٖ ؽ٤ٞخٚ ، ٛزٙ جُض٣حدز ٓٔح ؾٔؼٚ ج٤ُُٞذ ذٖ ٓغِْ:جُكذ٣ع ٣وُٕٞٞ

 ٝهذ ،ذٖ ٓحؾٚج ٝك٤ٜح قذ٣ع غحٕ أمؼق ٖٓ ٛزج سٝجٙ ،ٖٓ أَٛ جُكذ٣ع

.  ػذدٛح ؿ٤ش ٛز١ٖ٣ ف١سٝ

 كل٠ جٌُطحخ ، قذ٣ع جُطشٓزٟ ٓػ٬ً ١ أٗٚ ػ٠ِ ٓح ف:جُٞؾٚ جُػح٠ٗ 

 كاٗٚ ٤ُظ ك٠ (سخ)عْ جٝجُغ٘س أعٔحء ٤ُغص ك٠ رُي جُكذ٣ع ٓػَ 
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 : ًوٍٞ آدّ، ٝأًػش جُذػحء جُٔؾشٝع ئٗٔح ٛٞ ذٜزج ج٫ع١ْقذ٣ع جُطشٓز

ْٗلَُغَ٘ح﴾ ﴿ َ٘ح أَ ْٔ َح ظََِ  ﴿ َسخِّ ئ٢ِِّٗ :ٝهٍٞ ٗٞـ [23ٖٓ ج٣٥س: ٧ػشجف]َسذَّ٘

﴾ ٌْ ِْ ِٚ ِػ ح ٤ََُْظ ٢ُِ ذِ َٓ ْٕ أَْعأَََُي  ٝهٍٞ  [47ٖٓ ج٣٥س: ٛٞد]أَُػُٞر ذَِي أَ

ُص َْٗلِغ٢ كَحْؿلِْش ٢ُِ﴾:ٓٞع٠ ْٔ  ، [16ٖٓ ج٣٥س: جُوقـ] ﴿ َسخِّ ئ٢ِِّٗ ظََِ

حِء﴾:ٝهٍٞ جُٔغ٤ف َٔ َٖ جُغَّ ِٓ حتَِذزً  َٓ ٍْ َػ٤ََِْ٘ح  ِْٗض َح أَ َّْ َسذَّ٘ ُ ٖٓ : جُٔحتذز] ﴿ جَُِّٜ

 ٝأٓػحٍ رُي قط٠ أٗٚ ٣زًش ػٖ ٓحُي ٝؿ٤شٙ أْٜٗ ًشٛٞج إٔ ،[114ج٣٥س

 ًٔح رًش ، ٧ٗٚ دػحء جُ٘ر٤٤ٖ ٝؿ٤شْٛ؛سخ  ٣ح: ذَ ٣وح٣،١ٍوحٍ ٣ح ع٤ذ

 ، سٝجٙ أَٛ جُغ١ٖ٘ جُكذ٣ع جُز١عْ جُٔ٘حٕ كقج ًٝزُي ، جُوشآ١ٕهللا ف

 ، جُِْٜ أ٠ٗ أعأُي ذإٔ ُي جُِٔي: ٣ذػٞ، عٔغ دجػ٤حً  ملسو هيلع هللا ىلص ١إٔ جُ٘د

 ١ ٣ح ـ، ذذ٣غ جُغٔٞجش ٝج٧سك ٣ح رج جُؿ٬ٍ ٝج٩ًشجّ،أٗص هللا جُٔ٘حٕ

ٞ  إرا دعٞعّٗ األع ُ اٌزاٌمذ دعا هللا ا«: ملسو هيلع هللا ىلص١ ٣ح ه٤ّٞ كوحٍ جُ٘د

 أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ : ٝٛزج سد ُوٍٞ ٖٓ صػْ،» ٚإرا عيً بٗ أعطٝ،بٗ أجاا

  ... أعٔحتٚ جُٔ٘ح١ٕف

إْ هللا « : أٗٚ هحٍ ملسو هيلع هللا ىلص ١ جُقك٤ف ػٖ جُ٘د٣١نح ذػص كوذ فأٝ 

 ٝغرص ، ٛزٙ جُطغؼس ٝجُطغؼ١ٖ٤ ٤ُٝظ ٛزج ج٫عْ ف،»ٚحش ٠ح  اٌٛحش

 ٤ُٝظ ٛٞ ،»إْ هللا ج١ًّ ٠ح  اٌجّاي« : جُقك٤ف أٗٚ هح١ٍػ٘ٚ ف

... ك٤ٜح

 ٝضطرغ ٛزج ، ٤ُٝظ ٛزج ك٤ٜح،»أْ هللا ط١  ال ٠مبً إال ط١باً « ٝ

 :عٔٚج ٛزٙ جُطغؼس ٝجُطغؼ٤ٖ ١ ٤ُغص ف١عٔحتٚ جُصأٖٝٓ ... ٣طٍٞ

عبٛو « : أٗٚ ًحٕ ٣وٍٞ ملسو هيلع هللا ىلص١  ٝك٠ جُكذ٣ع ػٖ جُ٘د.جُغرٞـ
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أر٘  « : جُقك٤ف أٗٚ ًحٕ ٣و١ٍٞ ًٔح غرص ف١عٔٚ جُؾحفج ٝ،»لذٚط

 شفاء ال ، إال أٔجٞ ال شافٞشف أٔج اٌشافا ٚ،اٌبأط سا إٌاط

  .»٠ ادس عمّاً 

 ، ٝخ٤ش جُـحكش٣ٖ، أسقْ جُشجق٤ٖٔ: جُٔنحكس ٓػَأعٔحؤًٙٝزُي 

 ٝؾحٓغ جُ٘حط ٤ُّٞ ، ٝأقغٖ جُخحُو٤ٖ، ٝٓحُي ٣ّٞ جُذ٣ٖ،ٝسخ جُؼح٤ُٖٔ

 ، جٌُطحخ ٝجُغ٘س١ ٝؿ٤ش رُي ٓٔح غرص ف، ٝٓوِد جُوِٞخ،٫ س٣د ك٤ٚ

 ٤ُٝظ ٖٓ ٛزٙ جُطغؼس ، جُذػحء ذٜح ذاؾٔحع جُٔغ١ٖ٤ِٔٝغرص ف

. ٝجُطغؼ٤ٖ

ذٖ جقطؽ ذٚ جُخطحذ٠ ٝؿ٤شٙ ٝٛٞ قذ٣ع ج ٓح : جُٞؾٚ جُػحُع

َ ٚال حضْ  ِٖا أ اا عبذاً ل « : أٗٚ هحٍ ملسو هيلع هللا ىلص١  ػٖ جُ٘د،ٓغؼٞد

 ِااِإ ، ب١ذنٞ ٔا ١ج،بٓ أِخها ٚ،بٓ عبذنا اٌٍُٙ أٔٝ عبذن ٚ:فماي

 ع١ّج بٗ ،عُ ٘ٛ ٌها أعأٌه بىً ، ل اانٞ عذي ف، حىّهٞف

رشث بٗ أعجا أٚ ، أٚ عٍّخٗ أحذاً ِٓ خٍمه، وخابهٞ أٚ أٔضٌخٗ ف،ٔفغه

 ٚشفاء ٞ، أْ حجعً اٌمشآْ اٌع ١ُ سب١ع لٍ ، عٍُ اٌ ١  عٕذنٞف

 ، إال أر٘  هللا ّ٘ٗ ٚ ّٗٞ، ٚر٘اا  ّٝ ُٚ٘ٞ، ٚجالء حضْٞ، ذس

بٍٝ « : هحٍ؟ أك٬ ٗطؼِٜٖٔ،سعٍٞ هللا  ٣ح: هحُٞج،»ٚأبذٌٗ ِىأٗ فشحاً 

 ٝأذٞ ،قٔذ ك٠ جُٔغ٘ذأ سٝجٙ ج٩ٓحّ » ٌّٓ عّعٙٓ أْ ٠خع٠ٍّٕٞٓٙبغ

 كٜزج ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ : هحٍ جُخطحذ٠ ٝؿ٤شٙ،ذٖ قرحٕ ك٠ فك٤كٚٝج ،قحضْ

إْ هلل حغعت ٚحغع١ٓ « : ٝرُي ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ ٝهُٞٚ،غش ذٜحأعصجعٔحء أُٚ 

 أعٔحتٚ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ ٖٓ ١ ئٕ ف،»اعّاً ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت
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 أُق دسْٛ أػذدضٜح ١ إٔ ٍ: ًٔح ٣وٍٞ جُوحتَ،أققحٛح دخَ جُؿ٘س

 ٝهلل ج٧عٔحء : جُوشإٓ هح١ٍ ٝهللا ف، ٝئٕ ًحٕ ٓحُٚ أًػش ٖٓ رُي،ُِقذهس

 ُْٝ ٣وَ ٤ُغص ، كأٓش إٔ ٣ذػ٠ ذأعٔحتٚ ٓطِوحً ،دػٞٙ ذٜحججُكغ٠٘ ف

 ٝهللا . ٝجُكذ٣ع هذ عِْ ٓؼ٘حٙ،عٔحً جعٔحؤٙ جُكغ٠٘ ئ٫ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ أ

  جٛـ.أػِْ

، ذؼذ إٔ رًش قذ٣ع ج٤ُُٞذ  ( 270 /2ؼ)ك٢ جُطلغ٤شجذٖ ًػ٤ش  هحٍ 

 إٔ عشد ،ٝجُز١ ػٍٞ ػ٤ِٚ ؾٔحػس ٖٓ جُكلحظ: ك٢ عشد ج٧عٔحء

 جٛـ.ج٧عٔحء ك٢ ٛزج جُكذ٣ع ٓذسؼ ك٤ٚ
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إْ هلل حغعت «(: 172ؿ4 ؼ )«ضِخ٤ـ جُكر٤شجٍ»هحٍ جُكحكع ك٢ 

 ،»ِٓ حف ٙا« : ٝك٢ سٝج٣س،»ٚحغع١ٓ اعّاً ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت

 ٝجذٖ ، ُٝٚ هشم ٝسٝجٙ ذٖ خض٣ٔس،»ال ٠حف ٙا أحذ« :ٝك٢ سٝج٣س

 ػٖ أذ٢ ، ػٖ ؽؼ٤د، ٝجُكحًْ ٖٓ قذ٣ع ج٤ُُٞذ، ٝجُطشٓز١،قرحٕ

 ٫ : ٝعشد ج٧عٔحء هحٍ جُطشٓز١، ػٖ أذ٢ ٛش٣شز، ػٖ ج٧ػشؼ،جُضٗحد

 ،ٗؼِْ ك٢ ًػ٤ش ؽ٢ء ٖٓ جُشٝج٣حش رًش ج٧عٔحء ئ٫ ك٢ ٛزج جُكذ٣ع

 ػٖ أذ٢ ٛش٣شز ٝرًش ،ٝرًش آدّ ذٖ أذ٢ ئ٣حط ٛزج جُكذ٣ع ذاع٘حد آخش

  .ك٤ٚ ج٧عٔحء ٤ُٝظ ُٚ ئع٘حد فك٤ف

 ػٖ ٓٞع٠ ذٖ ، ٝسٝجٙ ذٖ ٓحؾس ٖٓ هش٣ن ص٤ٛش ذٖ ٓكٔذ:هِص

 ٝخحُق ع٤حم جُطشٓز١ ك٢ جُطشض٤د ، ػٖ ج٧ػشؼ ٝعحم ج٧عٔحء،ػورس

 ، جُؾذ٣ذ، جُرشٛحٕ، جُشجؽذ، جُرحس:١ كأٓح جُض٣حدز كٚ،ٝجُض٣حدز ٝجُ٘وـ

 ، جُطحّ، ج٤ُ٘ٔش، ج٧ذذ، جُٔؼط٢، جُغحٓغ، جُلحهش، جُكحكع، جُوحتْ،جُٞجه٢

 ٖٓ «جُٔغطذسى»ٝجُطش٣ن جُط٢ أؽحس ئ٤ُٜح جُطشٓز١ سٝجٛح جُكحًْ ك٢ 

 ٝػٖ ٛؾحّ ذٖ قغحٕ . ػٖ أ٣ٞخ،هش٣ن ػرذ جُؼض٣ض ذٖ جُكق٤ٖ

 ٝك٤ٜح أ٣نحً ص٣حدز ، ػٖ أذ٢ ٛش٣شز، ػٖ ٓكٔذ ذٖ ع٤ش٣ٖ،ؾ٤ٔؼحً 

  .ٝٗوقحٕ

  .١ جُٔكلٞظ ػٖ أ٣ٞخ ٝٛؾحّ ذذٕٝ رًش ج٧عحّ:ٝهحٍ

  جٛـ. غوس:هحٍ جُكحًْ ٝػرذ جُؼض٣ض

 ؾحء ك٢ ئققحتٜح أقحد٣ع ٓنطشذس ٫ :ٝهحٍ أذٞ ٓكٔذ ذٖ قضّ
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  .٣قف ٜٓ٘ح ؽ٢ء أف٬ً 

 ٝك٢ ذؼل ، قذ٣ع جُطشٓز١ ٤ُظ ذحُٔطٞجضش:ٝهحٍ ذٖ ػط٤س

. ج٧عٔحء جُط٢ ك٤ٚ ؽزٝر

 ٝرًش أٜٗح ٖٓ ، ػ٠ِ سٝج٣س أذ٢ ٛش٣شز١جُر٤ٜنٝٝهذ ضٌِْ أقٔذ 

 ٝأؽحس أذٞ ػ٤غ٠ جُطشٓز١ ك٢ ٓغ٘ذٙ ئ٠ُ ؽ٢ء ،سٝج٣س ٖٓ ك٤ٚ مؼق

 ٣ٝذٍ ػ٠ِ مؼق ٛزٙ جُشٝج٣س عٟٞ ٓح رًشٙ جُٔكذغٕٞ غ٬غس ،ٖٓ رُي

  :أٓٞس

 ئر ػ٘ٚ سٝج٣طحٕ ٝذ٤ٜ٘ٔح ، جمطشجخ جُشٝج٣س ػٖ أذ٢ ٛش٣شز:أقذٛح

  .ضرح٣ٖ ظحٛش ك٢ ج٩ذذجٍ ٝجُطـ٤٤ش

 ، ٝجُٔ٘حٕ، جُك٘حٕ: إٔ سٝج٣طٚ ٤ُغص ضؾطَٔ ػ٠ِ رًش:ٝجُػح٢ٗ

  . جُط٢ ٝسدش ج٧خرحس ذٜح١ٝؾِٔس ٖٓ ج٧عحّ

: ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ هُٞٚ ، إٔ جُز١ أٝسد ك٢ جُقك٤ف ٛزج جُوذس:ٝجُػحُع

  .»إْ هلل حغعت ٚحغع١ٓ اعّاً ِٓ أحصا٘ا دخً اٌجٕت«

 سٝج٣س ، ذَ ٝسدش ذٚ، كِْ ضٞسد ك٢ جُقك٤ف١ٝأٓح رًش ج٧عحّ

(. 171ؿ1ؼ)جُٔوقذ ج٧ع٠٘ جٛـ ٖٓ .ؿش٣رس ٝك٢ ئع٘حدٛح مؼق
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خطش جُوٍٞ ذحُكقش  

جُوٍٞ ذكقش أعٔحء هللا ػض ٝؾَ ٣إد١ ئ٠ُ جُطؼط٤َ جُٔو٤ص جُز١ 

: قزس ٓ٘ٚ جُؼِٔحء سقْٜٔ هللا ضؼح٠ُ

ُشجذغ ػؾش إٔ ج: (172ؿ1ؼ)ذذجتغ جُلٞجتذ هحٍ جذٖ جُو٤ْ ك٢ 

ج٫عْ ٝجُقلس ٖٓ ٛزج جُ٘ٞع ُٚ غ٬ظ جػطرحسجش جػطرحس ٖٓ ق٤ع ٛٞ 

 أٝ جُؼرذ جػطرحسٙ ،ٓغ هطغ جُ٘ظش ػٖ ضو٤٤ذٙ ذحُشخ ضرحسى ٝضؼح٠ُ

ٓنحكحً ئ٠ُ جُشخ ٓخطقحً ذٚ جػطرحسٙ ٓنحكحً ئ٠ُ جُؼرذ ٓو٤ذجً ذٚ كٔح ُضّ 

 .ج٫عْ

 ، ُِٝشخ ٓ٘ٚ ٓح ٤ِ٣ن ذٌٔحُٚ، ٝجُؼرذ،ُزجضٚ ٝقو٤وطٚ ًحٕ غحذطحً ُِشخ

 ٝٛزج ًحعْ جُغ٤ٔغ جُز١ ٣ِضٓٚ ئدسجى ،ُِٝؼرذ ٓ٘ٚ ٓح ٤ِ٣ن ذٚ

 ، ٝجُرق٤ش جُز١ ٣ِضٓٚ سؤ٣س جُٔرقشجش ٝجُؼ٤ِْ ٝجُوذ٣ش،جُٔغٔٞػحش

 ٝقوحتوٜح ،ٝعحتش ج٧عٔحء كإ ؽشه فكس ئه٬هٜح ققٍٞ ٓؼح٤ٜٗح

 ٫ ، كاغرحضٚ ُِشخ ضؼح٠ُ، كٔح ُضّ ٛزٙ ج٧عٔحء ُزجضٜح،ُِٔٞفٞف ذٜح

 ٫ٝ ، ذَ غرطص ُٚ ػ٠ِ ٝؾٚ ٫ ٣ٔحغِٚ ك٤ٚ خِوٚ،ٓكزٝس ك٤ٚ ذٞؾٚ

 ٝؾكذ ، كٖٔ ٗلحٙ ػ٘ٚ ٩ه٬هٚ ػ٠ِ جُٔخِٞم أُكذ ك٢ أعٔحتٚ،٣ؾحذْٜٜ

 ، ٖٝٓ أغرطٚ ُٚ ػ٠ِ ٝؾٚ ٣ٔحغَ ك٤ٚ خِوٚ كوذ ؽرٜٚ ذخِوٚ،فلحش ًٔحُٚ

 ، كوذ ًلش ٖٝٓ أغرطٚ ُٚ ػ٠ِ ٝؾٚ ٫ ٣ٔحغَ ك٤ٚ خِوٚ،ٖٝٓ ؽرٚ هللا ذخِوٚ

 ٝدّ ، كوذ ذش١ء ٖٓ كشظ جُطؾر٤ٚ،ذَ ًٔح ٤ِ٣ن ذؿ٬ُٚ ٝػظٔطٚ

 ٝٓح ُضّ جُقلس ٩محكطٜح ئ٠ُ جُؼرذ ، ٝٛزج هش٣ن أَٛ جُغ٘س،جُطؼط٤َ

 ًٔح ٣ِضّ ق٤حز جُؼرذ ٖٓ جُّ٘ٞ ٝجُِغَِ٘س ٝجُكحؾس ئ٠ُ ،ٝؾد ٗل٤ٚ ػٖ هللا
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  . ٝٗكٞ رُي،جُـزجء

 ٝدكغ ،ًٝزُي ٓح ٣ِضّ ئسجدضٚ ٖٓ قشًس ٗلغٚ ك٢ ؾِد ٓح ٣٘طلغ ذٚ

 ، ًٝزُي ٓح ٣ِضّ ػِٞٙ ٖٓ جقط٤حؾٚ ئ٠ُ ٓح ٛٞ ػحٍ ػ٤ِٚ،ٓح ٣طنشس ذٚ

 ًَ ٛزج ٣ؿد ٗل٤ٚ ػٖ ،ًٝٞٗٚ ٓك٫ًٞٔ ذٚ ٓلطوشجً ئ٤ُٚ ٓكحهحً ذٚ

 ٝٓح ُضّ فلس ٖٓ ؾٜس جخطقحفٚ ،جُوذٝط جُغ٬ّ ضرحسى ٝضؼح٠ُ

 ، كاٗٚ ٫ ٣ػرص ُِٔخِٞم ذٞؾٚ ًؼِٔٚ جُز١ ٣ِضٓٚ جُوذّ،ضؼح٠ُ ذٜح

 كإ ، ٝهذسضٚ ٝئسجدضٚ ٝعحتش فلحضٚ،ٝجُٞؾٞخ ٝج٩قحهس ذٌَ ٓؼِّٞ

 كارج أقطص ذٜزٙ جُوحػذز ،ٓح ٣خطـ ذٚ ٜٓ٘ح ٫ ٣ٌٖٔ ئغرحضٚ ُِٔخِٞم

 ًٔح ٣٘رـ٢ خِقص ٖٓ ج٥كط٤ٖ جُِط٤ٖ ٛٔح أفَ ذ٬ء ،خرشجً ٝػوِطٜح

 كاٗي ئرج ٝك٤ص ٛزج جُٔوحّ قوٚ ، ٝآكس جُطؾر٤ٚ، آكس جُطؼط٤َ،جُٔط٤ٌِٖٔ

 ٝجُقلحش جُؼ٠ِ قو٤وس ، أغرص هلل ج٧عٔحء جُكغ٠٘،ٖٓ جُطقٞس

 ، ٝٓؾحذٜطْٜ، ٝٗل٤ص ػٜ٘ح خقحتـ جُٔخِٞه٤ٖ،كخِقص ٖٓ جُطؼط٤َ

 ٝجؾؼِٚ ؾ٘طي جُط٢ ضشؾغ ،كخِقص ٖٓ جُطؾر٤ٚ كطذذش ٛزج جُٔٞمغ

جٛـ . ٝهللا جُٔٞكن ُِقٞجخ،ئ٤ُٜح ك٢ ٛزج جُرحخ

ِ : جُوٍٞ ذحُطؼط٤َ ٣إد١ ئ٠ُ ج٩ُكحد جُٔزّٓٞ، هحٍ هللا ضؼح٠ُ هلِلَّ َٝ ﴿

 ِٚ حتِ َٔ َٕ ك٢ِ أَْع ِِْكُذٝ ُ٣ َٖ َرُسٝج جَُِّز٣ َٝ ُُْكْغ٠َ٘ كَحْدُػُٞٙ ذَِٜح  حُء ج َٔ ج٧َْْع

 ﴾ َٕ ُِٞ َٔ حُٗٞج ٣َْؼ ًَ ح  َٓ  َٕ ْٝ . [٧:180ػشجف]َع٤ُْؿَض

(: 179ؿ1ؼ)ذذجتغ ٝهحٍ سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ جٍ

: قحد ك٢ أعٔحتٚ ضؼح٠ُ أٗٞجع 0٩ٍج
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 ، إٔ ٣غ٠ٔ ج٧ف٘حّ ذٜح ًطغ٤ٔطْٜ ج٬ُش ٖٓ ج٤ُٜ٩س: أقذٛح

 ٝٛزج ئُكحد قو٤وس كاْٜٗ ، ٝضغ٤ٔطْٜ جُقْ٘ ئُٜحً ،ٝجُؼضٟ ٖٓ جُؼض٣ض

.  ٝآُٜطْٜ جُرحهِس،ػذُٞج ذأعٔحتٚ ئ٠ُ أٝغحْٜٗ

 ًطغ٤ٔس جُ٘قحسٟ ُٚ أذح ، ضغ٤ٔطٚ ذٔح ٫ ٤ِ٣ن ذؿ٬ُٚ: جُػح٢ٗ

.  أٝ ػِس كحػِس ذحُطرغ ٝٗكٞ رُي،ٝضغ٤ٔس جُل٬علس ُٚ ٓٞؾرحً ذزجضٚ

 ًوٍٞ ، ٣ٝطوذط ٖٓ جُ٘وحتـ، ٝفلٚ ذٔح ٣طؼح٠ُ ػ٘ٚ: ٝغحُػٜح

 : ٝهُْٜٞ. ئٗٚ جعطشجـ ذؼذ إٔ خِن خِوٚ: ٝهُْٜٞ. ئٗٚ كو٤ش:أخرع ج٤ُٜٞد

  .64 جُٔحتذز .٣ذ هللا ٓـُِٞس

 ٝؾكذ قوحتوٜح ًوٍٞ ٖٓ ، ضؼط٤َ ج٧عٔحء ػٖ ٓؼح٤ٜٗح:ٝسجذؼٜح

 ٫ ضطنٖٔ فلحش ٫ٝ ، ٖٓ جُؿ٤ٜٔس ٝأضرحػْٜ ئٜٗح أُلحظ ٓؿشدز:٣وٍٞ

 ٝجُٔطٌِْ ، ٝجُك٢ ٝجُشق٤ْ، ك٤طِوٕٞ ػ٤ِٚ جعْ جُغ٤ٔغ ٝجُرق٤ش،ٓؼح٢ٗ

 ٫ٝ ٬ًّ ٫ٝ ئسجدز ، ٫ٝ عٔغ ٫ٝ ذقش، ٫ ق٤حز ُٚ: ٣ٝوُٕٞٞ،ٝجُٔش٣ذ

  .ضوّٞ ذٚ

 ٝٛٞ ، ُٝـسً ٝكطشزً ،ٝٛزج ٖٓ أػظْ ج٩ُكحد ك٤ٜح ػو٬ً ٝؽشػحً 

 ، كإ أُٝثي أػطٞج أعٔحءٙ ٝفلحضٚ ٥ُٜطْٜ،٣وحذَ ئُكحد جُٔؾش٤ًٖ

ٝٛإ٫ء عِرٞٙ فلحش ًٔحُٚ ٝؾكذٝٛح ٝػطِٞٛح ك٬ٌٛٔح ِٓكذ ك٢ 

 كْٜٔ٘ جُـح٢ُ ، ٝكشٝخْٜ ٓطلحٝضٕٞ ك٢ ٛزج ج٩ُكحد، غْ جُؿ٤ٜٔس،أعٔحتٚ

 أٝ ، ٝجٌُٔ٘ٞخ ًَٝ ٖٓ ؾكذ ؽ٤ثحً ػٔح ٝفق هللا ذٚ ٗلغٚ،ٝجُٔطٞعو

.  كوذ أُكذ ك٢ رُي ك٤ِغطوَ أٝ ٤ُغطٌػش،ٝفلٚ ذٚ سعُٞٚ
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 ضؾر٤ٚ فلحضٚ ذقلحش خِوٚ ضؼح٠ُ هللا ػٔح ٣وٍٞ : ٝخحٓغٜح

 كإ ، كٜزج ج٩ُكحد ك٢ ٓوحذِس ئُكحد جُٔؼطِس،جُٔؾرٜٕٞ ػِٞجً ًر٤شجً 

 ، ٝٛإ٫ء ؽرٜٞٛح ذقلحش خِوٚ،أُٝثي ٗلٞج فلس ًٔحُٚ ٝؾكذٝٛح

... سهص ذْٜ هشهٚضقكؿٔؼْٜ ج٩ُكحد ٝ

 كأٗص ك٢ ضأ٣ِٝي ذ٤ٖ جُطؼط٤َ ،ٝئٕ أُٝص جُ٘ـ ذحُؼذّ ػطِطٚ

 ، ك٬ٜ ػظٔص هذسٙ، ٝجٗطٜحًي قشٓطٚ،ٝجُطؾر٤ٚ ٓغ ؾ٘ح٣طي ػ٠ِ جُ٘ـ

ٝقلظص قشٓطٚ ٝأهشسضٚ ٝأٓشسضٚ ٓغ ٗل٢ جُطؾر٤ٚ ٝجُطخِـ ٖٓ 

(. 237ؿ1ؼ)جُقٞجػن جُٔشعِس جٛـ ٖٓ . ٝذحهلل جُطٞك٤ن،جُطؼط٤َ

ًَٝ جعْ ٖٓ أعٔحتٚ (: 417ؿ1ؼ)"ٓذجسؼ جُغح٤ٌُٖ"ٝهحٍ ك٢ 

 ًَٝ فلس ، كإ أعٔحءٙ أٝفحف ٓذـ ًٝٔحٍ،عركحٗٚ ُٚ فلس خحفس

 ُٝزُي جُلؼَ ضؼِن ذٔلؼٍٞ ٛٞ ، ٝئٓح ٓطؼذ، ٝكؼَ ئٓح ٫صّ،ُٜح ٓوطلٍ 

 ٝأٓشٙ ٝغٞجذٚ ٝػوحذٚ ًَ رُي آغحس ج٧عٔحء ، ٝٛزج ك٢ خِوٚ،ٖٓ ُٞجصٓٚ

 ػٖ أٝفحكٜح ، ٝٓٞؾرحضٜح ٖٝٓ جُٔكحٍ ضؼط٤َ أعٔحتٚ،جُكغ٠٘

 ،ٝٓؼح٤ٜٗح ٝضؼط٤َ ج٧ٝفحف ػٔح ضوطن٤ٚ ٝضغطذػ٤ٚ ٖٓ ج٧كؼحٍ

 ػٖ ٓلؼُٞس ػٖ جُٔلؼ٫ٞش ًٔح أٗٚ ٣غطك٤َ ضؼط٤َ ،ٝضؼط٤َ ج٧كؼحٍ

 ٝضؼ٤طَ أعٔحتٚ ، ٝفلحضٚ ػٖ أعٔحتٚ، ٝأكؼحُٚ ػٖ فلحضٚ،أكؼحُٚ

 ٝئرج ًحٗص أٝفحكٚ فلحش ًٔحٍ ٝأكؼحُٚ قٌٔحً ،ٝأٝفحكٚ ػٖ رجضٚ

 كلشك ضؼط٤ِٜح ػٖ ٓٞؾرحضٜح ٓغطك٤َ ك٢ ،ٝٓقحُف ٝأعٔحؤٙ قغ٠٘

جٛـ .قوٚ
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( 563-561ؿ  / 7ؼ )- ٓؿٔٞع كطحٟٝ جذٖ ض٤ٔ٤س 

 ٍُ ٣ُوَح َٝ  ُْ ح ٣ُْؼَِ َٓ  ََّ ًُ  َّٕ ِ ُْ ؛ كَا أَْػظَ َٝ  ُْ ِ أَْػظَ ْؼِشكَِس هللاَّ َٓ ْْ ك٢ِ  كَطَلَحُمُُِٜ

ح ك٢ِ  َٓ  َُّ ًُ َٝ َٞ َخَِوَُٚ  ُٛ َٝ ُؾَٞد ئ٫َّ  ْٞ َٓ ِ ئْر ٫َ  ْؼِشكَِس هللاَّ َٓ َُ ك٢ِ  ٣َْذُخ

َح  ٍِ كَاَِّٜٗ ج٧َْْكَؼح َٝ ج٧َْْهَذجِس  َٝ حِء  َٔ ج٧َْْع َٝ لَحِش  ْٖ جُقِّ ِٓ ْخُِٞهَحِش  َٔ ُْ ج

ُُْكْغ٠َ٘  حِء ج َٔ ْٖ ج٧َْْع ِٓ ِ ُعْرَكحَُٗٚ  ح هلِلَّ َٓ َُ َػ٠َِ  َد٫َتِ َٝ ُِٛذ  ج َٞ َؽ

 ، ِٚ حُِ َٔ ًَ ْٖ أَغَِش  ِٔ ْخُِٞهَحِش كَ َٔ ُْ ٍٍ ك٢ِ ج ح َٔ ًَ  َُّ ًُ ُُْؼ٠َِ ئْر  لَحِش ج جُقِّ َٝ
 َٙ ـٍ ضََ٘ضَّ َُّ َْٗو ًُ َٝ  ، ِٚ َُْخحُُِن أََقنُّ ذِ ْخُِِٞم كَح َٔ ٍٍ غَرََص ُِ ح َٔ ًَ  َُّ ًُ َٝ

 َِّ ًُ ََٛزج َػ٠َِ هَِش٣ِن  َٝ  ، ُْٚ٘ ِٚ َػ ِٜ ِْ٘ض٣ َُْخحُُِن أََقنُّ ذِطَ ْخٌُِٞم كَح َٓ  ُْٚ٘ َػ

جْفِط٬َِقَٜح  َٝ ِٚ . هَحتِلٍَس  ٍِ ِػَِّطِ ح َٔ ًَ  ْٖ ِٓ  ٍِ ْؼُِٞ َٔ ُْ ٍُ ج ح َٔ ًَ  ٍُ كَََٜزج ٣َوُٞ

 ٍُ ََٛزج ٣َوُٞ َٝ : ِٚ ٍِ َفحِِٗؼ ح َٔ ًَ  ْٖ ِٓ ْخُِِٞم  َٔ ُْ ْقُِ٘ٞع ج َٔ ُْ ٍُ ج ح َٔ ًَ

 ِٚ َخحُِوِ َٝ . ُٖ جُٙ جْذ َٝ َس َٝ ْغَِ٘ذ  ُٔ ُْ ُذ ك٢ِ ج َٔ جُٙ أَْق َٝ َُْكِذ٣ِع جَُِّز١ َس ك٢ِ ج َٝ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ْٖ جَُّ٘ر٢ِِّ َف٠َِّ هللاَّ ْغُؼٍٞد َػ َٓ  ِٖ ْٖ جْذ ِٚ َػ َٕ ك٢ِ َفِك٤ِك ِقرَّح

 ٍَ ُ هَح َْ أََّٗٚ َعَِّ َٝ :{  ٍَ ٌٕ كَوَح ٫َ َقَض َٝ  ٌّْ ح أََفحَخ َػْرًذج َٛ َٓ : َّْ ُ جَُِّٜ

ٌٍ ك٢َِّ  ُٔي َػْذ ٌْ حٍك ك٢َِّ ُق َٓ طِي َٗحِف٤َط٢ِ ذ٤َِِذى  َٓ ُٖ أَ ئ٢ِّٗ َػْرُذى جْذ

ُْطٚ ك٢ِ  َْٗض ْٝ أَ ِٚ َْٗلَغي أَ ٤ْص ذِ َّٔ َٞ َُي َع ُٛ ٍْ َِّ جْع ٌُ هََنحُؤى أَْعأَُُي ذِ

٤ِْد  ـَ ُْ ِْ ج ِْ ِٚ ك٢ِ ِػ ْٝ جْعطَأْغَْشش ذِ ِْوِي أَ ْٖ َخ َٓ طٚ أََقًذج  ْٔ ْٝ َػَِّ ًِطَحذِي أَ
َؾ٬ََء  َٝ َُٗٞس َفْذِس١  َٝ ِْر٢ِ  َٕ َسذ٤َِغ هَ ُْوُْشآ ََ ج ْٕ ضَْؿَؼ َْ٘ذى أَ ِػ

أَْذَذَُُٚ  َٝ ُقْضَُٗٚ  َٝ  ُٚ َّٔ َٛ ُ ٢ ئ٫َّ أَْرََٛد هللاَّ ِّٔ َؿ َٝ  ٢ ِّٔ َرَٛحَخ َٛ َٝ ُقْض٢ِٗ 

حَُٗٚ كََشًقح  ٌَ ٍَ . هَحُُٞج . َٓ َّٖ ؟ هَح ُٜ ُٔ ِ أ٫ََ َٗطََؼَِّ ٍَ هللاَّ ذ٠ََِ : ٣َح َسُعٞ

 َّٖ ُٜ َٔ ْٕ ٣َطََؼَِّ َّٖ أَ َؼُٜ ِٔ ْٖ َع َٔ ُِ ٢ ـِ ْ٘رَ َُْكِذ٣ِع .  {٣َ كَوَْذ أَْخرََش ك٢ِ ََٛزج ج

 ِ حُء هللاَّ َٔ أَْع َٝ َْ٘ذُٙ  ٤ِْد ِػ ـَ ُْ ِْ ج ِْ حًء جْعطَأْغََش ذَِٜح ك٢ِ ِػ َٔ ِ أَْع َّٕ هلِلَّ أَ

حُؤُٙ ضََؼح٠َُ  َٔ َْ أَْع ْكَنسً ذَ َٓ  ٍّ حَء أَْػ٬َ َٔ ِٚ ٤ََُْغْص أَْع َ٘سٌ ُِِقلَحضِ ِّٔ طََن ُٓ
 : ِٞ َْٗك َٝ  ِْ ٤ٌِ َُْك ج َٝ  ِْ ِق٤ جُشَّ َٝ ُْرَِق٤ِش  ج َٝ ٤ِغ  ِٔ جُغَّ َٝ ُْوَِذ٣ِش  ج َٝ  ِْ َُْؼ٤ِِ ح ًَ

َؼح٢ِٗ  َٓ  ْٖ ِٓ ُْ ج٥َْخُش  ِٚ ج٫ِْع ٍَّ َػ٤َِْ ْْ ٣َُذ ح َُ َٓ ٍُّ َػ٠َِ  ٍْ ٣َُذ َُّ جْع ًُ َرَُِي 
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 ْٖ ِٓ  َٕ ح ًَ ئَِرج  َٝ  ِٚ ٫ََُِس َػ٠َِ َرجضِ َح ك٢ِ جُذَّ ِِّٜ ًُ ًَِٜح  َغ جْؽطَِشج َٓ  ِٚ ِفلَحضِ

 ْٖ َٓ  ِٚ َـّ ذِ ح ُخ َٓ  ِٚ حتِ َٔ ْٖ أَْع ِٓ َٝ  ِٚ ْؼِشكَطِ َٔ َٞ ذِ َـّ ُٛ ح جْخطَ َٓ  ِٚ حتِ َٔ أَْع

 ْٖ ِٓ  ُْ ِٚ أَْػظَ ْؼِشكَطِ َٓ ََ جَُّ٘حِط ك٢ِ  َّٕ ضَلَحُم َْ أَ ِٙ ُػِِ ْٖ ِػرَحِد ِٓ َؽحَء 

ح ٣َْؼِشكَُُٞٗٚ  َٓ  َِّ ًُ ْؼِشكَِس  َٓ ْْ ك٢ِ  ِٜ ْٖ . ضَلَحُمِِ َٓ  َّٕ ُٖ َُي أَ ذََِٜزج ٣َطَر٤ََّ َٝ
 ِٚ ْؼِشكَطِ َٓ َ َقنَّ  ْْ َػَشكُٞج هللاَّ ُ جَُّ٘ظَِش أََّٜٗ َٝ  ِّ ٬َ ٌَ ُْ َِ ج ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َْ َصَػ

 ْْ ْْ ٣َوُ َُ َٝ ْْ ٣َْؼِشكُُٞٙ  ح َُ َٓ  َّٕ أَ َٝ ْْ ٣َْرَن َُُٚ ِفلَسٌ ئ٫َّ َػَشكَُٞٛح  ذَِك٤ُْع َُ

 ٌّ ْٞ ِش هَ ْٓ ْ٘طَل٤ًِح ك٢ِ َْٗلِظ ج٧َْ ُٓ ح  ًٓ ْؼُذٝ َٓ  َٕ ح ًَ  ِٚ ٌَ َػ٠َِ غُرُٞضِ ْْ َد٤ُِ َُُٜ

ْْ ك٢ِ َرَُِي َدجِقَنسٌ  طُُٜ ُقؿَّ َٝ  َٕ َٕ َمحُُّٞ ْرطَِذُػٞ ُٓ  َٕ ْخِطثُٞ ُٓ ؿحُطٕٞ 

 ِٚ ْٗطِلَحتِ ٌَ َػ٠َِ ج ٢ِْء َد٤ُِ ٢ِِّّ َػ٠َِ جُؾَّ جُظَّ٘ َٝ ُْوَْطِؼ٢ِّ  َِ ج ٤ُِ َّ جُذَّ َّٕ َػَذ ِ كَا

 َِ ٤ُِ ٌّ َُِزَُِي جُذَّ ِِْض ْغطَ ُٓ َّٕ غُرُٞضَُٚ  َْ أَ ْٕ ٣َْؼَِ َٕ . ئ٫َّ أَ ٌُٞ َ٣ ْٕ َُ أَ ْػ ِٓ
ُٕ ََٛزج  ٌُٞ ِٚ ك٤ََ جِػ٢ َػ٠َِ َْٗوِِ َٝ جُذَّ َٝ  ُْ َٔ ِٜ ُْ كََّشْش ج َٞ ِؾَذ َُطَ ُٝ  ْٞ ٢ُْء َُ جُؾَّ

ح  َٔ ًَ ِّ ؛  ُِْضٝ َٔ ُْ ْٗطِلَحِء ج ِّ َػ٠َِ ج ِص ْٗطِلَحِء ج٬َُّ ٍُّ ذِح ِٚ ك٤َُْغطََذ ح ُِػُرُٞضِ ًٓ ٫َِص

َذجَد  ـْ َُ ذَ ْػ ِٓ سٌ  َٔ ِذ٣َ٘سٌ َػِظ٤ َٓ ُِْكَؿحِص  ج َٝ  ِّ ح َٖ جُؾَّ َٕ ذ٤َْ ح ًَ  ْٞ َُ ُ ُْ أََّٗٚ ٣ُْؼَِ

 ِٕ جْغَ٘ح َٝ جِقٌذ  َٝ ََ َرَُِي  َٕ َخرََشَٛح كَاَِرج َٗوَ ْ٘وُُِٞ َٕ جَُّ٘حُط ٣َ ح ٌَ ْقَش َُ ِٓ َٝ
 ْْ ِزذُُٜ ًَ  َْ غ٬ََغَسٌ ُػِِ زَ أََقٌذ َػ٠َِ . َٝ َّٞ ْٞ جدََّػ٠ جُُّ٘رُ َُ ُ ُْ أََّٗٚ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ َٝ

سَ ٝجُؼ٘غ٢ ٝه٤ِكس  َٔ َغ٤ِِْ ُٓ  َُ ػَ َٓ  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِْٜذ جَُّ٘ر٢ِِّ َف٠َِّ هللاَّ َػ

ْٞ َػحَسَك  َُ َٝ ح َٗوَُِٞج أَْخرَحَس َُٛإ٫َِء  َٔ ًَ ََ جَُّ٘حُط َخرََشُٙ  ٝعؿحـ ََُ٘وَ

ح  َٔ ًَ  ََ ِٕ َُُ٘وِ ُْوُْشآ َُ ج ْػ ِٓ  ُ ُّٖ جَُّ٘حُط أََّٗٚ ح ٣َظُ َٔ َؼحِسٌك أَض٠َ ذِ ُٓ  َٕ ُْوُْشآ ج

ح٣َحِش ٧َِذ٢ِ  ـَ ُْ ج َٝ  ٍَ ُْلُُقٞ ح َٗوَُِٞج ج َٔ ًَ َٝ جِخ  زَّ ٌَ ُْ سَ ج َٔ َغ٤ِِْ ُٓ  ُٕ ََ هُْشآ ُٗوِ

 َٖ َؼحِسِم٤ ُٔ ُْ ٍِ ج ج َٞ ْٖ أَْه ِٓ ح َٗوَُِٞج َؿ٤َْش َرَُِي  َٔ ًَ َٝ َُْؼ٬َِء جُٔؼش١  ٝ  )ج

 ِٚ ح ضَْظَُٜش ك٤ِ َٔ ُِ َُ َٕ جَُّْ٘و ح ٌَ ْػُُِٚ كَ ِٓ َح  ٌَ أََّٜٗ ُّٖ َػحهِ ْٞ ذُِخَشجكَحِش ٫َ ٣َظُ َُ

أَْسَؿُد  َٝ جُطِّرَحِع ك٢ِ َرَُِي  َٝ َُْؼحَدِز  ٟ ك٢ِ ج َٞ حغََِسُ أَْه َٔ ُٔ ُْ ج َٝ َؾحذََٜسُ  ُٔ ُْ ج

 - َٖ ِن٤ ـِ ْر ُٓ  ْٝ َٖ أَ ِكر٤ِّ ُٓ حُٗٞج  ًَ جٌء  َٞ َّ - َع ِٚ ذَُ٘ٞ آَد ََ َػ٤َِْ ٌش ُؾرِ ْٓ ََٛزج أَ

ِْٜذ .  ُِْخ٬َكَسَ َػ٠َِ َػ ْٞ هَََِد ج َٖ أَذ٢ِ هَحٍُِد َُ َّٕ َػ٢َِِّ ْذ ُْ أَ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ
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ٝضغؼ٤ٖ 

 

ح َٗوَُِٞج  َٔ ًَ ََ َرَُِي جَُّ٘حُط  ََ َػ٤ََِْٜح ََُ٘وَ هَحضَ َٝ  َٕ ح َٔ ُػْػ َٝ َش  َٔ ُػ َٝ ٍش  ٌْ أَذ٢ِ ذَ

 َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّٕ جَُّ٘ر٢َِّ َف٠َِّ هللاَّ ُْ أَ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ ح َؾَشٟ ذَْؼَذ َُٛإ٫َِء ؛  َٓ
َشُٙ  ْٓ ح َٗوَُِٞج أَ َٔ ًَ ْْ ََُ٘وَُِٞج َرَُِي  ْٕ ٣َُق٢َِِّ ذِحَُّ٘حِط َف٬َضَُٜ َشُٙ أَ َٓ ْٞ أَ َُ

ُِْخ٬َكَِس  َِٜذ َُُٚ ذِح ْٞ َػ َُ ُ ُْ أََّٗٚ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ َٝ َف٬َضَُٚ ذِحَُّ٘حِط  َٝ ٍش  ٌْ ٧َِذ٢ِ ذَ

ُغ  ِٔ ْٖ ٣َْؿطَ ٌُ َ٣ ْْ َُ ُ ُْ أََّٗٚ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ  َْ ح ُدَُٝٗٚ ؛ ذَ َٓ ح َٗوَُِٞج  َٔ ًَ ََُ٘وَُِٞج َرَُِي 

ٍش  ْٓ َص َٝ ـٍ  ٫َ َػ٠َِ َسْه َٝ ًَقٍّ   ْٝ حِع ُدفٍّ أَ َٔ أَْفَكحذُُٚ َػ٠َِ جْعطِ َٝ  َٞ ُٛ

ْْ َػ٠َِ  ُٛ َٝ  َٞ ُغ ُٛ ِٔ جِش ٣َْؿطَ َٞ َِ ْٖ ذَْؼَذ جُقَّ ٌُ َ٣ ْْ َُ ُ ُْ أََّٗٚ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ  َْ ؛ ذَ

 ُْ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ  َْ ََ َرَُِي ََُ٘وَُُِٞٙ ذَ ْٞ كََؼ ِٞ َرَُِي ئْر َُ َْٗك َٝ َسْكِغ أ٣ٍَْذ  َٝ ُدَػحٍء 

 ْٞ َُ ُ أََّٗٚ َٝ ُِْؼَؾحَء أَْسذًَؼح  ج َٝ َُْؼْقَش  ج َٝ َْٜش  لَِش جُظُّ َِّ ك٢ِ جُغَّ ْْ ٣َُق َُ ُ أََّٗٚ

ح  َٔ ًَ ََ جَُّ٘حُط َرَُِي  هَحِش ََُ٘وَ ْٝ لَِش أَْسذًَؼح ذَْؼَل ج٧َْ َف٠َِّ ك٢ِ جُغَّ

هَحِش  ْٝ ِٖ ذَْؼَل ج٧َْ ٬َض٤َْ َٖ جُقَّ َؼُٚ ذ٤َْ ْٔ ْْ . َٗوَُِٞج َؾ َُ ُ ُْ أََّٗٚ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ  َْ ذَ

حَػِس  َٔ َُْؿ َّٖ ك٢ِ ج ِٜ َٕ ٣َُق٤ِِّ ح ًَ ح  َٔ َْ ئَّٗ ْقَذُٙ ذَ َٝ طُٞذَحِش  ٌْ َٔ ُْ ْٖ ٣َُق٢ِِّ ج ٌُ َ٣

َٕ جُطَُّشجَخ ك٢ِ  ُِٞ ِٔ أَْفَكحذُُٚ ٣َْك َٝ  َٞ ُٛ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ ُ ُْ أََّٗٚ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ  َْ ؛ ذَ

 َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ ْٖ ج ِٓ ُٞش  ُٔ َ٣ ْٖ َٓ ََّ ٤ٍََُِْس َػ٠َِ  ًُ  َٕ ٫َ ٣َُقُِّٞ َٝ  ِْ ُّٔ لَِش ُِِط٤ََّ جُغَّ

 ُْ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ  َْ ٬َِز ؛ ذَ ْغِؿًذج ُِِقَّ َٓ ح َدَخُِٞج  َٔ َِّ ًُ حَف  ٌَ َٕ ج٫ِْػطِ ٝ ُٞ ْ٘ َ٫َ ٣ َٝ
 ْٞ َُ ُ ُْ أََّٗٚ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ  َْ َِّ َػ٠َِ َؿحتٍِد َؿ٤َْش جََُّ٘ؿحِؽ٢ِّ ؛ ذَ ْْ ٣َُق َُ ُ أََّٗٚ

 ِٚ ٍٕ ٣َْؿَُٜش ذِ ْغُ٘ٞ َٓ ْٝ َؿ٤ِْشَٛح ذِوُُِ٘ٞش  ُْلَْؿِش أَ ح ٣َْوُُ٘ص ك٢ِ ج ًٔ َٕ َدجتِ ح ًَ

ََ جَُّ٘حُط َرَُِي  ِّ - ََُ٘وَ ْٞ ِٚ ُِوَ َُْؼحِسَك جَُِّز١ َدَػح ك٤ِ ح َٗوَُِٞج هُُ٘ٞضَُٚ ج َٔ ًَ

َذ  ًَ ْٝ ْْ َُِزَُِي أَ َٕ َْٗوُُِٜ ح ًَ َٝ  ٍّ ْٞ َػ٠َِ هَ ح َف٠َِّ - َٝ َّٔ َُ ُ ُْ أََّٗٚ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ َٝ
َّْ َف٬َضَُٚ  ْٕ ٣ُطِ ِْلَُٚ أَ َش أََقًذج َخ َٓ ْٞ أَ ًؼح َُ ْٔ َؾ َٝ ْضَدُِلَسَ هَْقًشج  ُٓ َٝ ذَِؼَشكَسَ 

َٕ َرَُِي  َٞ ُدٝ ح ُٛ َٓ ح َٗوَُِٞج  َٔ ًَ ََ جَُّ٘حُط َرَُِي  َؼُٚ ََُ٘وَ َٓ َغ  َٔ ْٕ ٫َ ٣َْؿ ْٝ أَ أَ

َُْك٤ِْل .  ْرطََذآِش ذِح ُٔ ُْ ِٚ ج حِٗ َٓ ُُْك٤ََّل ك٢ِ َص ْش ج ُٓ ْْ ٣َأْ َُ ُ ُْ أََّٗٚ ح ٣ُْؼَِ َٔ ًَ َٝ
 ْٕ ْش أَْفَكحذَُٚ أَ ُٓ ْْ ٣َأْ َُ ُ أََّٗٚ َٝ ٤ٍََُِْس  َٝ  ٍّ ْٞ ْٗوَِنحِء ٣َ َْ٘ذ ج َٖ ِػ ِْ طَِغ ـْ َ٣ ْٕ أَ

هِّْص  َٞ ُ٣ ْْ َُ ُ أََّٗٚ َٝ  ِّ٢ِ٘ َٔ ُْ ْٖ ج ِٓ  ْْ غ٤َِحذَُٜ َٝ  ْْ ح ٣ُِق٤ُد أَْذَذجَُٜٗ َٓ ِغُِٞج  ـْ َ٣



  72 

٫َ َؿ٤ِْش  َٝ ٫َ ئَؾحَسٍز  َٝ ٫َ ك٢ِ ذ٤ٍَْغ  َٝ ـٍ  ح ٌَ ًح ٫َ ك٢ِ ِٗ َؼ٤َّ٘ ُٓ َُِِّ٘حِط َُْلظًح 

ح  َّٔ َُ ُ أََّٗٚ َٝ َُْكؽِّ  ْش َػو٤َِد ج ِٔ ْْ ٣َْؼطَ َدجِع َُ َٞ ُْ سَ ج ح َقؽَّ َقؿَّ َّٔ َُ َٝ َرَُِي 

 َّْ ٫ً غُ َّٝ َعَؼ٠ أَ َٝ ح هَحَف  َٓ َّ جَُّْ٘كِش  ْٞ سَ ٣َ ٌَّ َٓ ٠ً٘ ئ٠َُ  ِٓ  ْٖ ِٓ أَكَحَك 

ُشُٙ  ًْ ٍُ ِر ح ٣َطُٞ َّٔ ِٓ طَُد . هَحَف غَح٤ًِٗح ئ٠َُ َؿ٤ِْش َرَُِي  ًُ ْٖ ضَطَرََّغ  َٓ َٝ
 ٍِ ج َٞ هََق َػ٠َِ أَْه َٝ َٝ َذِز  َٔ ْؼطَ ُٔ ُْ طُِد ج ٌُ ُْ ْٖ ج ِٓ َٛح  َٞ َْٗك َٝ  ِٖ ِك٤َك٤ْ جُقَّ

 َٖ ْشِم٤ِّ٤ َٔ ُْ ِس ج َّٔ ْٖ ج٧َْتِ ِٓ  ْْ َْٜ٘حَؾُٜ ِٓ ْٖ هَلَح  َٓ َٝ  َٖ جُطَّحذِِؼ٤ َٝ َكحذَِس  - جُقَّ

َقِذ٣ػًح  َٝ ح  ًٔ ُْرَحِخ - هَِذ٣ َسْدَٗحُٙ ك٢ِ ََٛزج ج ْٝ ح أَ َٓ سَ  َْ ِفكَّ  )َٝ . َػِِ

ْوُقُٞد َُٛ٘ح  َٔ ُْ ُؾِٞد  (ج ُٞ ح ُِ ًٓ ِِْض ْغطَ ُٓ ُؾُٞدُٙ  ُٝ  َٕ ح ًَ ٍَ ئَرج  ْذُُٞ َٔ ُْ َّٕ ج أَ

ُؾُٞدُٙ  ُٝ  َٖ ٌَ ْٓ ح ئَرج أَ َّٓ ِٚ أَ ْٗطِلَحتِ ِٚ َد٬ً٤ُِ َػ٠َِ ج ْٗطِلَحُء َد٤ُِِِ َٕ ج ح ًَ  ِٚ َد٤ُِِِ

 َِ َ٘ح ذَِذ٤ُِ ِٔ ِْ ُّ ِػ ْٖ َػَذ ٌُ َ٣ ْْ َُ ِٚ ََ غُرُٞضِ ُٖ َد٤ُِ َْ َْٗك ْٕ ٫َ َْٗؼَِ َٖ أَ ٌَ ْٓ أَ َٝ
 ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ِٚ ئَرج َُ ِفلَحضِ َٝ  ِ حُء هللاَّ َٔ ِٚ ، كَأَْع ِٓ ِٙ َد٬ً٤ُِ َػ٠َِ َػَذ ُؾِٞد ُٝ

ْٗطِلَحتَِٜح ئْر ٤ََُْظ ك٢ِ  ح ٫ِ ًٓ ِِْض ْغطَ ُٓ ْٖ َرَُِي  ٌُ َ٣ ْْ ح ٣َُذَُُّ٘ح َػ٤ََِْٜح َُ َٓ َْ٘ذَٗح  ِػ

 َٞ ح ُٛ َٓ  ََّ ًُ  َْ ْٕ َْٗؼَِ ٍُّ َػ٠َِ أََّٗح ٫َ ذُذَّ أَ ح ٣َُذ َٓ  َِ َُْؼْو ٫َ ك٢ِ ج َٝ ْشِع  جُؾَّ

ِِْن  َُْخ َُ ج ٍَ أَْكَن َْ هَْذ هَح لَحِش ذَ جُقِّ َٝ حِء  َٔ ْٖ ج٧َْْع ِٓ غَحذٌِص َُُٚ ضََؼح٠َُ 

ِك٤ِف  َُْكِذ٣ِع جُقَّ ِ ك٢ِ ج ْْ ذِحهلَلَّ ُٜ ُٔ أَْػَِ ٫َ أُْقِق٢ غََ٘حًء َػ٤َِْي  }َٝ

ح أَْغ٤َْ٘ص َػ٠َِ َْٗلِغي  َٔ ًَ َْٗص  ِك٤ِف َقِذ٣ُع  {أَ َُْكِذ٣ِع جُقَّ ك٢ِ ج َٝ
لَحَػِس  َذ ٣َْلطَُكَٜح َػ٢ََِّ ٫َ  }جُؾَّ ِٓ َكح َٔ َذ َسذ٢ِّ ذِ َٔ كَأَِخّش َعحِؾًذج كَأَْق

 َٕ ِٚ .  {أُْقِق٤َٜح ج٥ْ ِِْن ٫َ ٣ُْكِق٢ غََ٘حًء َػ٤َِْ َُْخ َُ ج َٕ أَْكَن ح ًَ كَاَِرج 

لَحَػِس  ُؿِٞد ُِِؾَّ َْ٘ذ جُغُّ ُذُٙ ذَِٜح ِػ َٔ َذُٙ جَُّط٢ِ ٣َْك ِٓ َكح َٓ  َٕ ٫َ ٣َْؼِشُف ج٥ْ َٝ
 َُّ ًُ َٝ  ِٚ َحِء َػ٤َِْ جُػَّ٘ َٝ  ِ ِذ هللاَّ ِٓ َكح َٓ ٤ِغ  ِٔ ُٕ َؿ٤ُْشُٙ َػحِسكًح ذَِؿ ٌُٞ ٤َْق ٣َ ٌَ ؛ كَ

ح ٣ُْػ٢ِ٘  َٔ ك٤ِ َٝ  ِٙ ِذ ِٓ َكح َٓ ٌَ ك٢ِ  ُ َدجِخ ُُْكْغ٠َ٘ كَاَِّٗٚ حِء ج َٔ ْٖ ج٧َْْع ِٓ ح َُُٚ  َٓ
لَحِش  جُقِّ َٝ حِء  َٔ ْٖ ج٧َْْع ِٓ ح َُُٚ  َٔ َٕ ذِ ح ًَ  ْٖ َٔ َزَُِي كَ ًَ  َٕ ح ًَ ئَِرج  َٝ  ِٚ ِٚ ذِ َػ٤َِْ

حِء  َٔ َٕ ذِأَْع ح ًَ  ْٖ َٓ  َْ أَْػَشَف ؛ ذَ َٝ  َْ ِ أَْػَِ َٕ ذِحهلَلَّ ح ًَ أَْػَشَف  َٝ  َْ أَْػَِ

 ُ َٕ ذِحَُّ٘ر٢ِِّ َف٠َِّ هللاَّ ح ًَ  َْ ِٚ أَْػَِ ِفلَحضِ َٝ  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ جَُّ٘ر٢ِِّ َف٠َِّ هللاَّ
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 ٌٍ ُ َسُعٞ َْ أََّٗٚ ْٖ َػِِ َٔ ًَ ُ َٗر٢ٌِّ  َْ أََّٗٚ ْٖ َػِِ َٓ َْ ك٤َََِْظ  َْ أَْػَِ َعَِّ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ

 َْ ْٖ َػِِ َٓ  ٫َ َٝ  َِ ُع ُْ جُشُّ ُ َخحضَ ُْ أََّٗٚ ْٖ ٣َْؼَِ َٔ ًَ  ٌٍ ُ َسُعٞ َْ أََّٗٚ ْٖ َػِِ َٓ  ٫َ َٝ
َْ َرَُِي  ْٖ َػِِ َٓ  ٫َ َٝ  َّ َُِذ آَد َٝ ُ َع٤ُِّذ  َْ أََّٗٚ ْٖ َػِِ َٔ ًَ  َِ ُع ُْ جُشُّ ُ َخحضَ أََّٗٚ

 ِّ وَح َٔ ُْ ج َٝ ِك  ْٞ َُْك ج َٝ لَحَػِس  ْٖ جُؾَّ ِٓ  ِٚ ُ ذِ ُٚ هللاَّ ح َخقَّ َٓ  َْ ْٖ َػِِ َٔ ًَ

 َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِٚ َف٠َِّ هللاَّ ْٖ كََنحتِِِ ِٓ َؿ٤ِْش َرَُِي  َٝ َِِّس  ِٔ ُْ ج َٝ ِٞد  ُٔ ْك َٔ ُْ ج

ػ٤ٌِش  ًَ  َْ حكًِشج ذَ ًَ  ُٕ ٞ ٌُ َ٣ ِٚ ْٖ َخَقحتِِق ِٓ ََ َؽ٤ْثًح  ِٜ ْٖ َؾ َٓ  َُّ ًُ ٤ََُْظ  َٝ
َزَُِي  ٌَ ِٚ كَ َخَقحتِِق َٝ  ِٚ ْٖ كََنحتِِِ ِٓ ػ٤ِِش  ٌَ ْغ ذِ َٔ ْْ ٣َْغ َُ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ ْٖ ج ِٓ
حكًِشج ئْر  ًَ  ُٕ ٞ ٌُ َ٣ ِٚ ِفلَحضِ َٝ  ِ حِء هللاَّ َٔ ََ ذَْؼَل أَْع ِٜ ْٖ َؾ َٓ  َُّ ًُ ٤ََُْظ 

أَْخرََش  َٝ ِٚ َسُعُُُٞٚ  َفلَُٚ ذِ َٝ ح  َّٔ ِٓ ػ٤ًِشج  ًَ ْغ  َٔ ْْ ٣َْغ َُ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ ْٖ ج ِٓ ػ٤ٌِش  ًَ

 ُْٚ٘ ِٚ َػ ِٕ جَُِّز١ . ذِ ح َٔ ٣ ََ ج٩ِْ ُٖ ضَلَحُم ح ضُر٤َِّ َّٔ ِٓ َٛح  ُٞ َْٗك َٝ ُؾُٞٙ  ُٞ ُْ ِٙ ج كََِٜز

َِٛشِز ك٬ََ  ٍِ جُظَّح ح َٔ ج٧َْْػ َٝ  ٍِ ج َٞ ْْ ك٢ِ ج٧َْْه ح ضَلَحُمُُِٜ َّٓ أَ َٝ ِِْد ؛  ُْوَ ك٢ِ ج

 ُْ ُ أَْػَِ هللَاَّ َٝ .ضَْؾطَرُِٚ َػ٠َِ أََقٍذ 
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ؽرٜٚ ٝجُشد ػ٤ِٜح 

سذٔح ظٖ جُرؼل ئ٢ُ إٔ ج٩ٓحّ جُرخحس١ ٣شٟ جُكقش ذغرد 

ًذا«: ضر٣ٞرٚ سقٔٚ هللا كوحٍ احِإ َٚم ٍُض إِإالَّل  ائَمتَم اعْب ِِإ ِإ  َّل َّْل هللِإ . » بَماا إِإ

(: 7392)هحٍ ج٩ٓحّ جُرخحس١ سقٔٚ هللا 

 ِٕ ح َٔ َ٤ُْ غََ٘ح أَذُٞ ج َٗحدِ ، أَْخرََشَٗح ُؽَؼ٤ْدٌ ،َقذَّ غََ٘ح أَذُٞ جُضِّ ْٖ ، َقذَّ  َػ

ْٖ أَذ٢ِ َُٛش٣َْشزَ ،ج٧َْْػَشؼِ  ِ : َػ ٍَ هللاَّ َّٕ َسُعٞ ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَ عَمتً « : هَح ِإ حِإغْب َّل َّْل هللِإ إِإ

ًذا احِإ َٚم ائَمتً إِإالَّل  ِِإ ا  ًّ َٓم اعْب ١ عِإ حِإغْب ١ْبَٕماُٖه ،َٚم صَم َّٕلتَم أَمحْب ٌْبجَم ًَم ا خَم َ٘ما دَم ا صَم ْٓب أَمحْب َِم  

فِإ ْبَٕماُٖه  . »حَم

: ٝٛزج جُلْٜ ٣شد ػ٤ِٚ ٖٓ ٝؾٞٙ

ضر٣ٞد جُرخحس١ سقٔٚ هللا ػ٠ِ ُلع جُكذ٣ع ك٢ ذؼل : أقذٛح 

. ج٧ق٤حٕ ٗزًش ذؼنٜح

ُْوُُِٞخ-) 1 وَِِِّد ج ُٓ  (:  ذَحخ 

 ِ ْٖ َػْرِذ هللاَّ ٍَ  ذٖ ػٔش سم٢ هللا ػ٘ٚ َػ َٕ جَُّ٘ر٢ُِّ : هَح ح ًَ ح  َٓ ػَُش  ًْ  أَ

اِإ .الَم « : ٣َْكِِقُ  ملسو هيلع هللا ىلص ُٛه ٌْبمٍُه ِّن ِإ ا مٍَم ُِه َٚم  «(.7391 )

َُْخِقِْ -)2 (:  ذَحخ ج٧ََُذِّ ج

َْٜ٘ح هَحَُصْ   ُ َػ ْٖ َػحتَِؾسَ َسِم٢َ هللاَّ ِ :َػ ٍُ هللاَّ ٍَ َسُعٞ   ملسو هيلع هللا ىلص هَح

ُُه « صِإ ٌْبخَم َمذُّط ا ٌَم ِإ األْب َٝم هللاَّل ايِإ إٌِإ جَم ( 7188. )»أَمبْب َم ُه اٌشِّن
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3- ( ِٚ ُ َػ٤َِْ ْٖ َؽحمَّ َؽنَّ هللاَّ َٓ (: ذَحخ 

 ٍَ سَ هَح َٔ ٤ ِٔ ْٖ هَِش٣ٍق أَذ٢ِ ضَ أَْفَكحذَُٚ : َػ َٝ َْ٘ذذًح  ُؾ َٝ  َٕ ج َٞ ِْٜذُش َفْل  ، َؽ

ْْ كَوَحُُٞج ِٜ َٞ ٣ُِٞف٤ ُٛ َٝ: ِ ٍِ هللاَّ ْٖ َسُعٞ ِٓ ْؼَص  ِٔ َْ َع ٍَ ؟َؽ٤ْثًح ملسو هيلع هللا ىلص َٛ  : هَح

 ٍُ ْؼطُُٚ ٣َوُٞ ِٔ تِإ « :َع َِم ٌْبمِإ١َما ََم ا ْٛب ِٗإ ٠َم ُه بِإ عَم هللاَّل َّّل عَم عَم َّّل ْٓب عَم ْٓب : لَمايَم ،َِم َِم َٚم  

تِإ  َِم ٌْبمِإ١َما ََم ا ْٛب ِٗإ ٠َم ٍَم١ْب ُه عَم مُهكْب هللاَّل الِإكْب ٠َمشْب ( 7152.)»٠ُهشَم

ٍّ َػَزجذًح-4  ْٞ ُ ذِوَ ٍَ هللاَّ َْٗض :  ذَحخ ئَِرج أَ

ٍُ ػٖ  ح ٣َوُٞ َٔ ُْٜ٘ ُ َػ َش َسِم٢َ هللاَّ َٔ َٖ ُػ ِ : جْذ ٍُ هللاَّ ٍَ َسُعٞ   :ملسو هيلع هللا ىلص هَح

ااُه « ٌْبعَمزَم ااَم ا ابًا أَم َم زَم ٍَض عَم ْٛب ُه بِإمَم يَم هللاَّل ْٔبضَم ا أَم ا ،إِإرَم زُٛه َُّل بُهعِإ ُْب رُه ِٙإ َْم فِإ١ ا ْٓب وَم َِم  

ُْب  ِٙإ اٌِإ َّم ٍَٝم أَمعْب ( 7108. )»عَم

5- ( ِْ ُْوَحتِ ْٖ ج ِٓ ُْوَحِػُذ ك٤َِٜح َخ٤ٌْش  ُٕ كِْطَ٘سٌ ج ٞ ٌُ (: ذَحخ ضَ

  ٍَ ْٖ أَذ٢ِ َُٛش٣َْشزَ هَح ِ :َػ ٍُ هللاَّ ٍَ َسُعٞ ٌٓن « : ملسو هيلع هللا ىلص هَح ُْه فِإخَم خَمىُهٛ عَم

ُِإ  ٌْبمَمائِإ ْٓب ا ِِإ ١ْبشٌن  َٙما خَم ذُه فِإ١ ٌْبمَماعِإ ٟ ،ا اشِإ َّم ٌْب ْٓب ا ِِإ ١ْبشٌن  َٙما خَم ُُه فِإ١ ٌْبمَمائِإ ا َٚم  

ٟ اشِإ َّم ٌْب ا شِإفْبُٗه ،َٚم خَمشْب َٙما حَمغْب فَم ٌَم شَّل ْٓب حَمشَم َِم  ٟ ْٓب اٌغَّلاعِإ ِِإ ١ْبشٌن  َٙما خَم ْٓب ، فِإ١ َّم  فَم

ِٗإ  ٍْب١َمعُهزْب بِإ عَماًرا فَم َِم ْٚب  أً أَم ٍْبجَم َِم َٙما  ْٕب ِِإ ذَم  جَم (. 7081. )»َٚم

ح) -6 َٔ ِٜ ِٕ ذَِغ٤ْل٤َْ ح َٔ ْغِِ ُٔ ُْ ُْطَو٠َ ج (: ذَحخ ئَِرج ج

ِ ػٖ أذ٢ ذٌشز سم٢ هللا ػ٘ٚ   ٍُ هللاَّ ٍَ َسُعٞ َٗم «: ملسو هيلع هللا ىلصهَح اجَم َٛم ا حَم إِإرَم

ًُه  ٌْبمَماحِإ ا ا َٙمزَم ًَم فَم ًِإ إٌَّلاسِإ لِإ١ ْ٘ب ْٓب أَم ِِإ ا  َّم ُ٘ه ا فَمىِإالَم َّم ِٙإ ١ْبفَم١ْب ِْإ بِإغَم ا َّم ٍِإ غْب ُّه ٌْب ا ،ا َّم  فَم

يِإ لَمايَم  مْبخُٛه َّم ٌْب ِٗإ :بَمايُه ا بِإ احِإ ًَم  َم ادَم لَمخْب ُه أَمسَم َّٗل (. 7083. )» إِٔإ
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ُْرِْثُش ُؾرَحسٌ - )7 ج َٝ ُٕ ُؾرَحٌس  ْؼِذ َٔ ُْ (: ذَحخ ج

 ِ ٍَ هللاَّ َّٕ َسُعٞ ْٖ أَذ٢ِ َُٛش٣َْشزَ أَ حُء َؾْشُقَٜح ُؾرَحٌس ملسو هيلع هللا ىلص َػ َٔ َُْؼْؿ ٍَ ج  هَح

ُٔظُ  ُُْخ حِص ج ًَ ك٢ِ جُشِّ َٝ ُٕ ُؾرَحٌس  ْؼِذ َٔ ُْ ج َٝ ُْرِْثُش ُؾرَحٌس  ج َٝ( 6912 )

8- ِٖ َٞ ذَِخ٤ِْش جَُّ٘ظََش٣ْ ٌَ كَُٜ ََ َُُٚ هَط٤ِ ْٖ هُطِ َٓ    ذَحخ 

ْٖ ذ٢َِ٘ ١ أَخُ ػٖ  ِٓ ٌَّسَ هَطََِْص ُخَضجَػسُ َسُؾ٬ً  َٓ َّ كَْطِف  ُ َػح  َُٛش٣َْشزَ أََّٗٚ

٤َِِّسِ  ِٛ َُْؿح ْْ ك٢ِ ج َُُٜ ٍَ ِ ،٤ٍَُْع ذِوَط٤ِ ٍُ هللاَّ َّ َسُعٞ ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلص كَوَح َم « : كَوَح َّْل هللاَّل إِإ

ًَم  ٌْبفِإ١ ىَّلتَم ا َِم ْٓب  بَمظَم عَم َٓم ،حَم ِٕإ١ ِِإ ؤْب ُّه ٌْب ا َٚم ُه  عُهٌَٛٗم ُْب سَم ِٙإ ٍَم١ْب ٍَّل َم عَم عَم َٚم َٙما ،  َّل إِٔإ َٚم  أَمالَم 

ذٍض بَمعْبذِإٞ َمحَم ًُّط ألِإ الَم حَمحِإ َٚم ذٍض لَمبْبٍِٟإ  َمحَم ًَّل ألِإ ُْب حَمحِإ تً ،ٌَم اعَم ٍَّلجْب ٌِٟإ عَم ا أُهحِإ َّم َّل إِٔإ َٚم  أَمالَم 

َٙماسٍض  ْٓب َٔم َٙما،ِِإ وُه ْٛب َٝم شَم خٍَم ٌَن الَم ٠ُهخْب ا شَم ِٖإ حَم َ٘مزِإ خِٟإ  اعَم َٙما عَم َّل إِٔإ َٚم ذُه ، أَمالَم  الَم ٠ُهعْب َم َٚم  

َ٘ما شُه جَم َٙما،شَم الِإطَمخَم ٍْبخَممِإ ُه عَم الَم ٠َم َٚم ١ْبشِإ ،  َٛم بِإخَم ُه ًٌن فَٙم ُه لَمخِإ١ ًَم ٌَٗم ْٓب لُهخِإ َِم َٚم ذٌن  ْٕبشِإ ُِه  إِإالَّل 

ا ٠ُهمَمادُه  َِّل إِإ َٚم دَمٜ  ا ٠ُٛه َِّل ِٓإ إِإ ٠ْب ( 6880. )»إٌَّل َمشَم

.  ذحخ ج٧سٝجـ ؾ٘ٞد ٓؿ٘ذز -9 

 :٣وٍٞ  ملسو هيلع هللا ىلص عٔؼص جُ٘ر٢ :ػٖ ػحتؾس سم٢ هللا ػٜ٘ح هحُص

 ِٚا حٕاوش ِٕٙا ، فّا حعاسف ِٕٙا ائخٍف،األسٚاو جٕٛد ِجٕذة«

  (.3158) .»اخخٍف

10 - ُْٚ٘ ِٓ ٌٕ ئ٫َِّ جَُِّز١ ذَْؼَذُٙ َؽشٌّ  ح َٓ  ذَحخ ٫َ ٣َأْض٢ِ َص

 ْٖ حٍُِي َػ َٓ  َٖ ٍَ سم٢ هللا ػ٘ٚ أَََٗظ ْذ ُه الَم ٠َمأْبحِٟإ « :هَح َّٗل ٚا فَمئِٔإ بِإشُه ا ْب

ْٕبُٗه  ِِإ شٌّ  ُٖه شَم ذَم ٌْن إِإالَّل اٌَّلزِإٞ بَمعْب ا َِم ُْب صَم ٍَم١ْبىُه ُْب ،عَم بَّلىُه ا سَم ْٛب ٍْبمَم خَّٝل حَم ْٖ ،» حَم ِٓ ْؼطُُٚ  ِٔ  َع

 ْْ ٌُ ( 7068  )ملسو هيلع هللا ىلصَٗر٤ِِّ
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ٝضغؼ٤ٖ 

 
 

ُْ ٣٘ـ أقذ ٖٓ ؽشجـ جُرخحس١ ػ٠ِ ٛزج جُوٍٞ، ْٜٝٓ٘ : جُػح٢ٗ 

جُكحكع ذٖ قؿش ٓغ ٓؼشكطٚ ذحُٔشجد ٖٓ ضر٣ٞد جُرخحس١؛ ٧ٗٚ هذ عرش 

جٌُطحخ عرشجً ػؿ٤رحً قط٠ هحٍ جُؾًٞح٢ٗ ػ٘ذ إٔ هِد ٓ٘ٚ ؽشـ 

.  (٫ ٛؿشز ذؼذ جُلطف): جُرخحس١

ُٞ ًحٕ هٍٞ جُرخحس١ جُكقش ُط٘حهِٚ جُؼِٔحء ٝخقٞفحً : جُػحُع 

ٖٓ جٛطْ ذٜزٙ جُٔغحتِس، ٓػَ جذٖ ض٤ٔ٤س، ٝجذٖ جُو٤ْ، ٝجُخطحذ٢ 

ُْ : ٝؿ٤شْٛ، ٝٛزج جذٖ ض٤ٔ٤س ٓغ ؿضجسز ػِٔٚ، ٝعؼس جه٬ػٚ، ٣وٍٞ

.  ٣خحُق ك٢ ٛزج ئ٫ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔطأخش٣ٖ ْٜٓ٘ جذٖ قضّ
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جُخحضٔس 

أؽٌش هللا ػض ٝؾَ أ٫ًٝ ٝآخشجً، ٝظحٛشجً، ٝذحه٘حً، ػ٠ِ ٓح أٗؼْ 

ػ٢َِّ ٖٓ ٗؼْ ظحٛشز، ٝذحه٘س، ٝأؾِٜح، ٗؼٔس ج٩ع٬ّ، ٝجُغ٘س، ٝجُؼِْ 

جُ٘حكغ غْ أؽٌش ُؾ٤خ٘ح جُٜٔحّ ٝػحُٔ٘ح ج٩ٓحّ أذ٢ ػرذ جُشقٖٔ ٓورَ ذٖ 

. ٛحد١ جُٞجدػ٢ سقٔٚ هللا ػ٠ِ ضؼ٤ِٔٚ ُ٘ح ُِغ٘س، ٝجُؼِْ جُ٘حكغ

غْ أؽٌش ُخ٤ِلطٚ أذ٢ ػرذ جُشقٖٔ جُ٘حفف ج٤ٓ٧ٖ ٣ك٠٤ ذٖ ػ٢ِ 

جُكؿٞس١، ػ٠ِ ٓح ٣وّٞ ذٚ، ٖٓ ؾٜٞد ك٢ جُؼِْ ٝجُطؼ٤ِْ، ٝجُذػٞز 

ٝجُطٞؾ٤ٜحش جُغذ٣ذز، ٝجُكغ٘س، ٗغأٍ هللا إٔ ٣ؿؼَ رُي ك٢ ٤ٓضجٕ 

. قغ٘حضٚ

ٝأؽٌش جُٞجُذ جُؼض٣ض ٣ك٠٤ ذٖ ص٣ذ خطْ هللا ُٚ ذحُكغ٠٘، ػ٠ِ قغٖ 

جُطشذ٤س، ٝٓح ٣وّٞ ذٚ ٖٓ جُطؾؿ٤غ ػ٠ِ هِد جُؼِْ جُ٘حكغ، ٝأؽٌش ًَ 

. ٖٓ عحْٛ ٓؼ٢ ذٔؾٞسز، أٝ كحتذز، ٖٓ جُطِرس جٌُشجّ

. ٝأعأٍ هللا ػض ٝؾَ إٔ ٣ؿؼَ ٛزج جُٔركع خحُقحً ُٞؾٜٚ جٌُش٣ْ
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ٝضغؼ٤ٖ 

ٝإٔ ٣غذدٗح ُوٍٞ جُكن  
. ٝجُقٞجخ

ٝأخش دػٞجٗح إٔ جُكٔذ 
. هلل سخ جُؼح٤ُٖٔ

ٛـ 1426/فلش/25

 دجس جُكذ٣ع دٓحؼ 
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