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 األربعوناألربعونوو  الثانيالثاني  الشريطالشريط                  

ٔيب ٚضال عجذ٘ ٚزقشة ئنٙ ثبنُٕافم حزٗ أحجّ فارا أحججزهّ نُهذ عهًاّ انهز٘ ٚغهًو ثهّ ٔث هشِ 

«انز٘ ٚج ش ثّ ٔٚذِ انزٙ ٚجطش ثٓب ٔسعهّ انزٙ ًٚشٙ ثٓب، ٔنئٍ عأنُٙ ألعطُّٛ
1
٘ذيث ػاذج   

  إػجىر ِقذّز ًٚػج. ٖ٘ي «ٔنئٍ اعزابرَٙ ألعٛزَّ»ِقذز، 

  :المسألة الرابعة 
قَبَل َسثُُّكُى اْدُعَِٕٙ أَْعزَِغْت نَُكهىْ ﴿لجي  هللا  يهٍ ٚهذعَٕٙ فأعهزغَٛت نهّ، يهٍ »[، ٚلذجي 66:غذجرٌ﴾]َٔ

ٚإؽجدز ثٌوػج  ػجَ ٠شًّ إؽجدز هػذج  ثٌؼذذجهر ٚإؽجدذز  ،«أغفَش نّفٚغأنُٙ فأعطَّٛ، يٍ ٚغزغفشَٙ 

 هػج  ثٌّْأٌز.

   ثخثبإلصب: رٙٛ اناجبدحأِج إؽجدز هػج. 

   ثبإلعطبء: رٙٛ انًغأنخٚأِج إؽجدز هػج. 

ٍْ ﴿ ٌٚٙذذيث رذذٟ س٠ذذز ّذذًٛر غذذجرٌ لذذجي  ٌَ َعهه ٍَ َْٚغههزَْكجُِشٔ ٌَّ انَّههِزٚ قَههبَل َسثُُّكههُى اْدُعههَِٕٙ أَْعههزَِغْت نَُكههْى ئِ َٔ
 ٍَ َََُّٓى َداِخِشٚ ٌَ َع ٌذيٞ ؽجةفز ِذٓ أ٘ذً ثٌؼٍذُ أٔٙذج رذٟ ثٌذوػج  ث ـ  [، ًٚؽ  66]غجرٌ:﴾ِعجَبَدرِٙ َعَْٛذُخهُٕ

ٍْ ِعجَههبَدرِٙ ﴿ُ، ى  ذ  ، ٠ؼٕذذٟ أػذذذوٟٚٔ أ ع ذذ﴾اْدُعههَِٕٙ أَْعههزَِغْت نَُكههىْ ﴿٘ذذٛ ثٌؼذذذجهر،  ٌَ َعهه ٍَ َْٚغههزَْكجُِشٔ ٌَّ انَّههِزٚ ئِ

 ٍَ َََُّٓى َداِخِشٚ ٌَ َع  .﴾َعَْٛذُخهُٕ

 .ٌّْأٌز دئػاج  ثٌؼذو ِج ّأيثثٌيٞ ٘ٛ هػج  ثٌّْأٌز ر١ىْٛ إّضؾجدز هػج   ٚثٌٕٛع ثٌغجٟٔ

ّ   ُ  ؼ  ٚإؽجدز ثٌوػج  ٠   ْ   ف  ٌ  أٚ ِج ٘ٛ رٟ ِمجَ إػاجةٗ ِج ّأي ِٓ ط   ي  أ  إػاج  ثٌؼذو ِج   .ٗ  ٕ  ػ   ٛ   ثٌ

 ٌَّ ٌّ نٓزا عذح راهٛالد: ٔنى ُٚاطَ  اناجذ ئرا دعب هللا  ٔنٓزا قبل اناهًبء: ئ  يب عأَل فا

  ف  ٌ  أٔٗ ٠ ظ   :األٔلانزاهٛم   ْ يغههى   يهب يهٍ عجهذ»لذجي:  ملسو هيلع هللا ىلصثٌٕذٟ  ػٕٗ ِٓ ثٌشٌ دّغً ِج ّأي، رئ

نهّ  مَ غَّ ٚذعٕ ثذعٕح نٛظ فٛٓب ئصى ٔال قطٛاخ سحى ئال أعطبِ هللا ثٓب ئحذٖ صالصخ خ بل: ئيب أٌ رُاَ 

«نهّ ٚهٕو انقٛبيهخ شَ عُّ يٍ انشهش يضهُٓهب، ٔئيهب أٌ رُهذخَ  فَ دعٕرّ، ٔئيب أٌ ُٚ شَ 
2

  ْ  . ٚ٘ذيث ٠ؼٕذٟ أ

  ْ  :ٌىٓ جح  ؾ  ض  هػج  ثٌؼذو ثٌّؤِٓ ال ٠ؼ١غ دً ٠ 

  ١ خ  ًدّج ض ؾ 
 .دغٛثٍح ٠َٛ ثٌم١جِزأّ 

  ١ خ  ًٚدّج ض ؾ 
 .دؼاج أّ 

   ض  . دظٌف ثٌشٌػٕٗ خ  ١  ؾ  ًٚدّج أّ 

 صٗ.ثٌؼذو رٟ ه١ٔجٖ ٚرٟ سمٌ ـ  ٍ  أػٍُ دّج ٠ ظ   ٚهللا 

  ّ ٌٗ ِج  ٌ  م  ١ و  رٟ ثٌو١ٔج، ر   ي  أ  لو صىْٛ فجؽز ثٌؼذو ثٌّؤِٓ ٌٍقْٕجس رٟ ث٢مٌر أػظُ ِٓ فجؽضٗ ٌّج 

ٚص م و ّذش أّذّج،ٖ،  ًٚفّضٗ دؼذذوٖ ٚػٕج٠ضذٗ دؼذذوٖ  ف هللا ا  ُ ٌ  ّأي ٠َٛ ثٌم١جِز، ٚ٘يث ِٓ أػظ

 ّذقجْ ًدٕج ال ٔ قظٟ عٕجً  ػ١ٍٗ.

 َٙأٔ  انزاهٛم انضب :  ٗ   ْ ثٌوػج  ٠ىْٛ ٌٗ شٌٚؽ ٌٚٗ ِٛثٔغ، رمذو ٠ىذْٛ ثٌؼذذو رذٟ هػجةذٗ  وّج ىؤٌج أ

ذعٕ هللا ثذعٕح نٛظ فٛٓب ٚ يب يٍ عجذ يغهى  »: ملسو هيلع هللا ىلصأصٝ دّجٔغ ِٓ ثٌّٛثٔغ ِٓ إؽجدز ثٌوػج  وّج لجي 

ْ  «ئصى ٔال قطٛاخ سحى  هللا  ، لا١ؼز ثٌٌفُ ِؼٌٚرز، ٚثإلعُ لو ٠ىْٛ ِٕٗ ثإلػضوث  رذٟ ثٌذوػج أل  

ُخْفَٛهههخَ ئََِّهههُّ ال ُِٚ هههتُّ ﴿ٝ ػذذذٓ ثإلػضذذذوث  رذذذٟ ثٌذذذوػج  رمذذذجي ّذذذذقجٔٗ: ٙ ذذذٔ   َٔ عبَ  هههشُّ ًَ اْدُعهههٕا َسثَُّكهههْى رَ

 ٍَ ْازَهِذٚ ًُ رجإلػضذذوث  ال و٠ٓ رذذٟ ثٌذوػج  ٚ أ٠ؼذذجً ثٌّؼضذو٠ٓ رذذٟ غ١ذٌٖ، [، ٠ؼٕذذٟ ثٌّؼضذ55]ث ػذٌثف:﴾اْن

.٠ قذٗ هللا 
3
 

 :رجإلػضوث  رٟ ثٌوػج  إعُ ٌٚٗ طًٛ وغ١ٌر

 .رمو ٠وػٛ ثٌؼذو ٠ٚؼضوٞ رٟ ثٌوػج  ر٠َ١و رٟ أهػ١ضٗ

ْ  أٚ ٠أصٟ دأش١ج  ١ٌْش ِٓ ث هح ِغ ثٌذٌح  ٔقهو فٛهّ فهٙ  ى  إلْصهِجٔؼذجً ِذٓ إؽجدذز ثٌذوػج   ، ر١ىذٛ

                                                 
1
 (348)سبق ذكره   

 
2
 (6/311(/ حمية األولياء )1119يعمى ) مسند أبي 
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 (761)لممزيد عن اإلعتداء في الدعاء انظر   
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ٌّ انشعهم نُٛ هَشُو انهشصا ثبنهزَت »أٔٗ لذجي:  ملسو هيلع هللا ىلصرئٔٗ طـ ػٕٗ  صى  ٔقو فّٛ فٙ عهٕنّإل، أٚ انذعبء ئ

«ٚ ٛجُّ
4
 .ٚ٘يث ٠ىْٛ ِجٔؼج ،

 ٕ٘جن شٌٚؽ ٌٍوػج  ِٓ ث٢هثح ر١ٗ، رال دّو ِٓ صٛرٌ٘ج. أ٠ؼجً 

 انزاهٛم انضبنش :  ْ مذٌ ث١ٌٍذً أٚ رذٟ ثٌٕظذف ث م١ذٌ ِذٓ س رذٟ ٔذَٚي ثٌذٌح  ملسو هيلع هللا ىلصفو٠ظ ثٌٕذذٟ  أ

ً   ث١ٌٍذذً أٚ رذذٟ ِْذذأٌز ثٌذذوػج  ػٍذذٝ عذذالط  خ  ص ذذثٌغٍذذظ ث م١ذذٌ ِذذٓ ث١ٌٍذذً ػٍذذٝ إمذذضالف ثٌٌٚث٠ذذجس، 

ٌَّ »  ملسو هيلع هللا ىلصهًؽذذجس، رمذذجي  ، ْههم يههٍ ُّ َٛههطِ عْ أُ ف م  فأعههزغَٛت نههّ، ْههم يههٍ عههب ِ  هللا ُُٚههبد٘ ْههم يههٍ دا    ئ

 .«يغزغفش فأغفش نّ

 .ِٓ إؽجدز ثٌوػج  ضِٓ إػاج  ثٌْؤثي، ٚإػاج  ثٌْؤثي أم ضِٚغفٌر ثٌئخ أم

 :ؽؼٍٙج عالط ٌِثصخ جهلل ر، -٠ؼٕٟ رٟ ثٌقو٠ظ-ػٍٝ ٘يٖ ثٌغالط هًؽجس  ملسو هيلع هللا ىلصًصّذٙج ٍٙيث ر

ُّ غ١ٌٖ وّج أٚػقش ٌه ُ  ؼ  ٠ٕجهٞ ِٓ ٠وػٛ، ٚثٌوػج  ٠   (1  .ثٌْؤثي ٠ٚؼ

2)   ِ  .٠ْأي ٓ  أٚ 

 .رٙيٖ ٌِثصخ عالط ،٠ْضغفٌ ٓ  ِ   ُ  ع   (3

 ١ٌِ وً ّؤثي إّضغفجً، ١ٌِٚ وً هػج  ّؤثي.  ثً رئى

  ْ ٚ  إؽجدز  ٚ٘يث ٠ؼٕٟ أ ئَِرا َعأَنََك ِعجَبِد٘ َعُِّٙ فَاَِِّٙ قَِشٌٚت أُِعُٛت ﴿دٙج ػذجهٖ:  هللا  و  ػ  ثٌوػج  ثٌضٟ  َٔ
 ٌَ هُذٔ ُُ ُٓهْى َْٚش ْنُْٛإِيُُهٕا ثِهٙ نََاهَّ َٔ ٌِ فَْهَْٛغزَِغٛجُٕا نِٙ  حَ انذَّاِ  ئَِرا َدَعب َٕ ذ[، ٘ذيث ٠  176]ثٌذمذٌر:﴾َدْع وذً  ُ  ؼ 

ّْؤثي. ِج ٠قضجؽٗ عٛثدجً  ، ٚأ٠ؼجً ِج٠قضجؽٗ ثٌؼذو رٟ ػذجهصٗ ٚرٟ ه١ٔجٖ  ػٍٝ ثٌؼذجهر ٚإػاجً  ٌٍ

   :المسألة الخامسة 
ذذػ  ٠ْذذضؾ١خ ثٌذذو   إىث وذذجْ هللا  ذذج  ٠ٚمؼذذٟ ثٌقجؽذذز ٠ٚ ؼا   ْ ْ  ٟ ثٌ ِّذذج ٠ٕذغذذٟ ػٍذذٝ ثٌؼذذذو أْ  جةً، رذذئ

و   ح  ه  أ  ض  ٠   و   دٗ أْ ٠ ؼ  ٓ  ص  ٌٍّوػج  ػ   ْ  ثٌّْأٌز. ٗ ٚأْ ٠ؾضٙو رٟ ف 

ج إفْجْ إى  أًشو ث ِز إٌٝ لٌٛٗ  ١ٌِ ثٌّؤ١ِٕٓ ػٌّ أ ٓ  ْ  ف  ٌٚٙيث أ   ه)أ٠ّ  َْ اإلعبثهخ  ىَّ ئَهٙ ال أحًهم 

فِّ  ىَّ َْ  ٔنكٍ أحًمُ  ُٔ (نهذعبء عبءد اإلعبثخ ذُ قْ انذعبء، فارا 
5
.  

ػ١ٍذٗ رذٟ د١جٔذٗ ٚال رذٟ صظذ٠ٌٖٛ  ي   ّٔذٗ ال ٠ ذو   ٗ  ٕ  ْ  ِٚٓ أف   ٚ٘يث ِٓ أػظُ ثٌىالَ ثٌيٞ لجٌٗ ػٌّ 

 ٓ والَ ثٌظقجدز دّغٍٗ.ٌٙيٖ ثٌّْأٌز ِ

ذإٔ   ٗ  أٔ ذ ُ  ٍ ذؼ  ٌٙيث ٠ٕذغٟ ػٍٝ ثٌؼذو إىث أًثه أْ ٠وػٛ أْ ٠   ، ثٌذيٞ ٘ذيٖ ك  ٍ ذج ٠ذوػٛ ِجٌذه ثٌٍّذه ثٌذيٞ م  ّ 

﴿ ِّ ُِٛ ًِ َِّٕٚبٌد ثَِٛ اُد َيْط َٔ ب ًَ انغَّ َٔ َو اْنقَِٛبَيِخ  ْٕ زُُّ َٚ ًَ ٛابَ قَْج ًِ ُُ ﴿َ[، ثٌيٞ 67]ثٌٌَِ:﴾اأْلَْسُض َع َُْذُِ َيفَهبرِ ِع

َٔ ا َٓهب  ًُ َسقَهخ  ئاِلَّ َْٚاهَ َٔ  ٍْ َيهب رَْغهقُطُ ِيه َٔ اْنجَْ هِش  َٔ َْٚاهَهُى َيهب فِهٙ اْنجَهشِّ  َٔ  َٕ ُْه َٓب ئاِلَّ  ًُ ِْٛت ال َْٚاهَ ال َحجَّهخ  فِهٙ ْنَغ

  ٍ ال َٚبثِظ  ئاِلَّ فِهٙ ِنزَهبة  ُيجِهٛ َٔ ال َسْطت   َٔ بِد اأْلَْسِض  ًَ هطَشَّ ئِ ﴿[، ثٌذيٞ 55]ث ٔؼذجَ:﴾ظُهُ ًْ ًُ َرا ُِٚغٛهُت اْن

َٕء  َْٚكِشُف انغُّ َٔ أَْخفَهٗ﴿[، ثٌذيٞ 62]ثًٌّٕ:﴾َدَعبُِ  َٔ هشَّ  جةٕ  ذز   غ  ٍ ذا  [، ثٌذيٞ ٠  7]ؽذهٗ:﴾َْٚاهَهُى انغِّ ػٍذٝ م 

.  ً ٚ و  فٟ  ثٌظ  ج ص ن   ِ  ٚ   ٓ  ١  ث   ػ 

ئَٙ ال أحًم ّْى اإلعبثهخ ٔنكهٍ ) ٗ وّج لجي ػٌّ ص  و  ٍوػج  ػ  ٌ و  ؼ  ٌٙيث ٠ٕذغٟ ػٍٝ ثٌؼذو ثٌّؤِٓ أْ ٠  

ُٔ أح  . (نهذعبء عبءد اإلعبثخ ذُ قْ فِّ ًم ّْى انذعبء، فارا 

رٟ صق١ْٕٗ  ٔٗ ّذ١وػٛ ٠ٌٚرذغ  و  ؼ  ض  ْ  ٌٗ، أْ ٠   ٌ  ؼ  ق  دجٌوثػٟ أْ ٠ؾضٙو رٟ هػجةٗ ٚأْ ٠   ٓ  ْ  ق  ٌٙيث ٠  

ع  و  إىث وجْ ثٌوػج  رٟ ِٛلغ ِٓ ِٛثلغ ثٌؼذجهر ثٌؼظ١ّز وقذجي ثٌْذؾٛه إىث ٌذُ ٠ ذ زً ، ٚمجط  ٠و٠ٗ هلل 

أْ ٠ْضؼو ٚال ٠وػٛ دذئعُ أٚ ٠ؾضٙذو  و  ال د   ٗ  ثٌيٞ ٘ٛ ؽٛثِغ ثٌىٍُ رٟ ثٌوػج  رئٔ   ملسو هيلع هللا ىلصػٓ ثٌٕذٟ  ٌ  ع  دّج أ  

 .ر١ضْجً٘ رٟ ٘يث ث ٌِ

ّور ر١ّج ٠وػٛ  و  ؼ  ويٌه رٟ ِٛلغ ماذز ثٌؾّؼز، رئّٔٗ ٠ٕذغٟ ٌٗ أْ ٠    .ٌ  ع  ؤ  ٌُ ٠   إىث هػج دشٟ ٍ  دٗثٌؼ 

هٖ أٚ رٟ طالر ثٌضٌث٠ٚـ ِٓ ث ةّذز ثٌذي٠ٓ ٠مٕضذْٛ ٚويٌه رٟ طالصٗ رٟ لٕٛصٗ وً ١ٌٍز أٚ رٟ ّؾٛ

  ْ ٟ   ٓ  ْ  ق  د   إؽجدز ثٌوػج  ِٕٛؽز   دجٌٕجُ رئُّٔٙ ٠ٕذغٟ ٌُٙ أْ ٠ؼٍّٛث أ ذ ؽ   ً ثٌوػج ، رّٓ أفْٓ ثٌذوػج  

                                                 
4
 (4122ابن ماجو )  

5
 ( 2/716قتضاء الصراط المستقيم )ا  
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وغ١ذٌ  ٠ٚذأصٟ دىذالٍَ  ٓ  ْ  ق  ّ  ٜ رٟ ىٌه ٚ٘ٛ ١ٌِ د  و  ؼ  ض  ػٍٝ دجٌٗ ٠ٚ   ٌ  ا  ٠وػٛ دّج م   ٗ  ٌٗ ثإلؽجدز، أِج أٔ  

ذض  ًدّج ٠ى هػذٛثصُٙ  خ  ؾ  ْٛ ر١ٗ إػضوث  رٟ ثٌوػج  ٚ٘ذٛ ال ٠شذؼٌ ر١ذأعُ ٠ٚذأعُ ِذٓ مٍفذٗ ًٚدّذج ٌذُ صْ 

 و ػٕٗ.ؼ  ػٕٗ ٚثٌذ   خ  ى  ٕ  دؼَّٛ أٔٛثع ثإلّضؾجدز ثٌضٟ ىؤٌج، رٙيث ِّج ٠ٕذغٟ ثٌض  

يث ، ٌٙٚثٌٌفّجس ِٓ ثٌٌح  ٌ  ا  ّ  ض  ْ  عجً ثإل٠ّجْ ٚدٗ ص  سِٓ  ٌ  ع  ٌٙيث ٘يٖ ثٌّْأٌز ػظ١ّز، رجٌوػج  أ  

ِ   ٗ  ص  و  ػ   ٌٗٚث و  ػ  أ    .ػٓ رؼً هللا  جً ْضغ١ٕ  ٚال ٠ىٓ ثٌٌّ  

 .رٟ أٚلجس ثإلؽجدز ،ثإلػاٌثً ،ثإلٌقجؿ رٟ ثٌوػج  :الدو ِٓ

ًّ أفو ٌٗ فجؽز، رئىث أ    ثٌْؤثي ؽج س ثإلؽجدز. ٓ  ْ  ف  و

 ؽٛثه و٠ٌُ.ُ، إٔٗ ّذقجٔٗ ٙ  ص  ٍال   ٌ  ف  غ  هػٛثصُٙ ٚص   جح  ؾ  أْ ٠ؾؼٍٕٟ ٚإ٠جوُ ِّٓ ص   أّأي هللا 

ءٌ قبل ثاذ رنك ) ْٙ َُ هُِكُّ  ًْ الَ َٚ َٔ  ، ء  ْٙ َُ هُِك ُنمَّ  ًْ َٚ َٔ) 

 .٠ٍّه وً شٟ  ٗ  رٟ أٔ   ه  ٌ  ف  ٘ٛ ثٌّض   ٠ٌ٠و ديٌه أٔٗ 

ّ   رّج ِٓ شٟ  إال ٚهللا  ذٍ  ّ  ال ٠   رٟ شؤٚٔٗ، ٚويٌه ٘ٛ  ف  ٌ  ضظ  ّ  ثٌ   ٖ  و  ١  ًدّٗ، ٚ٘ٛ ِجٌىٗ ٚ٘ٛ   ٗ  ى 

ِ   ،إال دئىٔذذٗ  شذذٟ  رذذٟ ٍِىذذٗ ٌ  ع  ؤ  شذذٟ  ٚال ٠ ذذ ح ٚفذذوٖ، ٚثٌؼذذذجه ٍى ذذرٙذذٛ ثٌٛثفذذو ث فذذو رذذٟ  ٌّ ٗ، ثٌذذ

 .ِقضجؽْٛ إ١ٌٗ رٟ ىٌه

ً ػٍذٝ ًدذٗ رذٟ ثٌذوػج ، ٘يٖ ثٌؾٍّز ٚثػقز رٟ صم٠ٌٌ دؼغ أرٌثه ثٌٌدٛد١ز ثٌضٟ صؾؼً ثٌؼذو ٠ مذ  ٚ

ًّ شٟ  ٚال ٠ٍّىٗ شٟ    .رٙٛ ّذقجٔٗ ٠مؼٟ ثٌقجؽجس  ٔٗ ٠ٍّه و

ْ  ٚثٌؼذو ٠وػٛ ًدّٗ  ٔٗ  ًّ شٟ  ٚال ٠ٍّىٗ شٟ   ٠ؼٍُ أ  .هللا ٠ٍّه و

ح  ُ  ظ ذذػٍذذٝ ػ   ه  ٌ  و  ٚ٘ذذيث ٠ ذذ ٌّ ٘ذذٛ ثٌّضفذذٌه دضظذذ٠ٌف ث فذذٛثي ػٍذذٝ ثٌضفظذذ١ً  ٗ  ٚػٍذذٝ أٔ ذذ شذذأْ ثٌذذ

 ٚثإلؽّجي.

، فَقَهْذ نَ ) قبل ثاذْب  ٍ ْٛ ٍِ هللاِ طَْشفَخَ َع ٍِ اْعزَْغَُٗ َع َي َٔ   ٍ ْٛ ٍِ هللاِ رََابنٗ طَْشفَخَ َع الَ ِغَُٗ َع هبَس َٔ ََ َٔ فَهَش 

 ٍِ ْٛ ِم انَ  ْْ ٍْ أَ  (.ِي

(  ٍ ْٛ ٍِ هللاِ رََابنٗ طَْشفَخَ َع ْ  (الَ ِغَُٗ َع ف  ثٌؼذو رٟ ؽ   ، ٠ؼٕٟ أ ػ١ٕٗ ٚفٌوذز ػ١ٕذٗ ال ٠ْذضغٕٟ ر١ٙذج  ٌ 

ٌ  ػٓ هللا  رذال ٠ْذضغٕٟ ػذٓ هللا ، دئِذوثهٖ ٚدئػاجةذٗ ػ١ٕٗ دٌفّذز هللا، ٚدفؼذٍٗ ٚ ن  أل  ٔٗ إّٔج ف

 .ؽٌرز ػ١ٓ

انهٓى ال ركهُٙ ئنٗ َفغٙ طَشفخ عٍٛ»: ملسو هيلع هللا ىلصلٛي ثٌٕذٟ  ٘يث ِأمٛى ِٓٚ
6
ٍٗ   ، ٚ٘يث إىث « إٌٝ ٔفْٗ  ٚو 

 ؽٌرز ػ١ٓ رّؼٕجٖ أٔٗ ثّضغٕٝ.

ٍِ اْعزَْغَُٗلجي:  َي َٔ ٍِ  -ُ  ى  ٘يث ف  - ) ْٛ ِم انَ ه ْْ ٍْ أَ بَس ِي ََ َٔ ، فَقَْذ َنفََش   ٍ ْٛ ٍِ هللاِ طَْشفَخَ َع  ٔذٗ إّذضغٕٝ  (َع

إد١ٍِ ثٌٍّؼ١ٓ رئٔذٗ ثّذضغٕٝ  غ  ٕ  ، ٚ٘يث وّج ط  ٚأٔٗ ١ٌِ دقجؽز إٌٝ هللا  ً  و  ض  م  ًٚأٜ أٔٗ ٠   ػٓ هللا 

 رجّضقك ثٌىفٌ ٚثٌنٍٛه رٟ ثٌٕجً. ٌ  ذ  ى  رىفٌ، ٚص  

ٍِ هللاِ(  .ٕٝ  ثٌغ   خ  ٍ  ٝ ؽ  ٕ  غ  ض  ّ  ٝ ١ٌِٚ ِؼٕٝ ثٕ  ( ِؼٕج٘ج وجْ رٟ غ  اْعزَْغَُٗ) ،)اْعزَْغَُٗ َع

ْ  ػذذٓ هللا ؽٌرذذ ًٝ ٕ ذذ٠ؼٕذذٟ ِٚذذٓ وذذجْ رذذٟ غ   :رجّذذضغٕٝ وٍّذذز ثّذذضغٕٝ ٌذذ١ِ ر١ٙذذج  ز ػذذ١ٓ رمذذو وفذذٌ،  

 ثٌاٍخ.

 .ج طً رٟ ث١ٌْٓ ٚثٌضج  ثٌاٍخ إال رٟ ِْجةًر

 ٗ  ج ٌٍاٍخ، ٌىٓ ٠ مجي ث وغٌ رٟ ِؾ١تٙج أٔ ذٙ  ال لجػور رٟ ث١ٌْٓ ٚثٌضج  أٔ   ٗ  ِٚٓ أً٘ ثٌؼٍُ ِٓ ٠مٛي إٔ  

 .ٌٍاٍخ

ُ ﴿رذٟ ّذًٛر ثٌضغذجدٓ:  مٛي هللا رثٌظفز ِٓ ثٌّٛطٛف،  ٓ  ٚلو صأصٟ ٌذ١جْ صّى    هللاَّ َٔ  ُ اْعهزَْغَُٗ هللاَّ َٔ
ٛذٌ  ًِ ٌّٙ َح ُ [، ﴿6]ثٌضغذجدٓ:﴾َغُِ ٝ ٌذٗ طذفز وّذجي،  ٌذٗ ٕ ذٟ  هللا رظذجًس طذفز ثٌغ  ٕ ذ﴾ ٠ؼٕذٟ غ  اْعهزَْغَُٗ هللاَّ

 ٝ صوي ػٍٝ ٠ٍجهر ثٌّؼٕٝ.ٕ  ٝ ثٌىجًِ ثٌيٞ ال ٔمض ر١ٗ ِٓ ٚؽٗ ِٓ ثٌٛؽٖٛ،  ْ ٠ٍجهر ثٌّذ  ٕ  ثٌغ  

ٍِ اْعزَْغَُٗ(َٔ )ٕٚ٘ج رٟ لٌٛٗ   .ٕٝ  ٝ، ِؼٕجٖ وجْ رٟ غ  ٕ  ٠ؼٕٟ ١ٌِ ِؼٕجٖ ِٓ ؽٍخ ثٌغ   َي

ٍِ هللا() ٍِ اْعزَْغَُٗ َع  .ٝ ػٓ هللا ؽٌرز ػ١ٕٓ  ، ٠ؼٕٟ وجْ رٟ غ  َي

) ٍِ ْٛ ِم انَ  ْْ ٍْ أَ بَس ِي ََ َٔ ٍِ ) )فَقَْذ َنفََش  ْٛ ِ   (انَ  دً طذجً ِذٓ أ٘ذً  ثً و  ػ  ٛ  ض  ٕ٘ج دّؼٕٝ ثٌٙالن  ٔٗ طجً 
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 ٚثٌؼ١جى دجهلل. ٌ  ف  و  ثٌؼيثح  ٔٗ 

 . دجهلل  [ثٌؼمً] ك  ٍ  ؼ  ٚص   ً ًدٛد١ز هللا جد١جْ سع /٘يٖ وٍٙج ٠ٌ٠و ِٕٙج ثٌاقجٚٞ 

ٍَ )ٔمذذف ػٕذذو ٘ذذيث، ٚثٌؾٍّذذز ثٌمجهِذذز صقضذذجػ إٌذذٝ صفظذذ١ً ؽ٠ٛذذً  َْٚشَىههٗ الَ َنأَحههذ  ِيهه َٔ ههُت  ًَ ٔهللاُ َْٚغ

َسٖ َٕ ْ   (ان ثٌظذفجس ر١ّج ى٘خ إ١ٌٗ أً٘ ثٌذذوع  رذٟ ٌٙج صؼٍّك دجٌظفجس ثإلمض١ج٠ًز ٚدّْجةً وغ١ٌر   

 ٠أصٟ د١جٔٙج إْ شج  هللا صؼجٌٝ.ثإلمض١ج٠ًز طفجس ث رؼجي، 

  األعئهخ 
 ،ٗ  ّ  ٙ  ف  ػٍٝ ِج ٌُ ٠   خ  /ِج ثٌفٌق د١ٓ ل١جَ ثٌقؾز ٚ د١ٓ رُٙ ثٌقؾز؟ ًٚ٘ ِٓ ٌُ ٠فُٙ ثٌقؾز ٠ ؼجل  1ط

 ؟أرؤٟ

رٟ وشذف ثٌشذذٙجس،  جٖ  ٕ  ٍ  ظ  ٚويٌه ر   ،أّتٍز ز  د  ٛ  ؽ  ػ/ ىؤٌج ثٌفٌق د١ٓ ل١جَ ثٌقؾز ٚرُٙ ثٌقؾز رٟ أ  

٠ٕظذذٌ إٌذذٝ ٘ذذذيث  ُ  رأٔذذج أ٠ًذذو ث ك ثٌْذذجةً أٔذذٗ ٠ٌؽذذغ إٌذذٝ شذذذٌؿ وشذذف ثٌشذذذٙجس ١ٌْذذضف١و أٚالً ع ذذ

ثٌّٛػٛع.
7
 

ْ  ٚمالطز ثٌىالَ   رٟ ثٌضىف١ٌ ٚٚلٛع ثٌؼيثح. رُٙ ثٌقؾز ١ٌِ دشٌؽ، ٚأِج ل١جَ ثٌقؾز رٙٛ شٌؽ  أ

ْ   -دشذذٌؽ٠ؼٕذذٟ ثٌذذيٞ ٌذذ١ِ -ٚ رٙذذُ ثٌقؾذذز  ٘ذذيٖ ثٌقؾذذز أًؽذذـ ِّذذج ػٕذذوٖ ِذذٓ  ٠ذذٌثه ِٕذذٗ أْ ٠فٙذذُ أ

 .ؼ  ؾ  ثٌق  

َ   ملسو هيلع هللا ىلصٚوالَ ًٌّٛٗ  ٚه الٌز ثٌقؾز ِٓ والَ هللا  ز  ؾ  ثٌق   ُ  ٙ  ف  ثٌُّٙ أْ ٠   ٓ   ثي  ٚأْ ص  ٌذٗ داذالْ  أٚ ٠ ذذ١ 

 ثٌشذٙز ثٌضٟ ػٕوٖ.

هللا لٍذٛدُٙ،  ً  ٛ  ٔ ذ ١ٌِٚ ِٓ شٌؽ ل١جَ ثٌقؾز أْ ٠فُٙ ثٌقؾز وفُٙ أدٟ دىٌ ٚػٌّ ٚثٌظقجدز ثٌي٠ٓ

 . ٕ٘ج، طجً ال ٠ىفٌ إال ِٓ ػجٔو ز  ؾ  ثٌق   ُ  ٙ  ف  هللا لٍذٗ ِّٓ صذؼُٙ دئفْجْأل  ٔٗ ٌٛ ل١ً د   ً  ٛ  ٚال ِٓ ٔ  

  ْ ز  ٚ ٖ  ي  ٘   ٠ؼٍُ أ ؾ  ز   ُ  ٙ  ف  ٠  ثٌق  ؾ  ٠ٚفُٙ أٔٙج طق١قز ٠ٚفُٙ أٔٙج ًثؽقز ِٚغ ىٌه ال ٠ْذضؾ١خ رٙذيث ثٌق 

ْ  رذٟ ثٌمذٌسْ  ٓ  ١  د   ٠ؼٕٟ أٔٗ ِؼجٔو، ٚهللا  َعَاْهَُهب َعهَهٗ ﴿ لٌٛذٗ ومٌٛذٗ  ِذُٕٙ ِذٓ ٌذُ ٠فمذٗ أطذالً أ َٔ
 ُُِٕٓ ٌْ َْٚفقَ ِْٓى أَِنَُّخَ أَ  ٘وث٠ضٗ. ٠ؼٕٟ أْ ٠فّٖٙٛ رُٙ ثٌقؾز وّج رّٙٙج ِٓ أًثه هللا  ﴾قُهُٕثِ

 .ٕٚ٘جن لُْ سمٌ ِٓ رُٙ ثٌقؾز، ثٌيٞ ٘ٛ رُٙ ثٌٍْجْ

َيب أَ ﴿رُٙ ثٌٍْجْ ٘يث ال دو ِٕٗ  ُٓىْ َٔ ٍَ نَ ِّ نُِٛجَِّٛ ِي ْٕ ٌِ قَ ٍْ َسُعٕل  ئاِلَّ ثِهَِغب  و  [، رذال د ذ4]إدٌث١ُ٘: ﴾ْسَعْهَُب ِي

 . ٚؽٗ ثٌقؾز دجٌٍّْجْ ثٌيٞ ٠ضىٍُ دٗ ُ  ٙ  ف  أْ ٠  

ز  فؾضٗ ٘يٖ أًؽـ ِٓ  ْ  ٠فُٙ أ   ١ٌِ دالٍَ أْ ٌىٓ ؾ  ثٌضٟ ػٕوٖ، أٚ أٔٙج ألذٜٛ ِذٓ ثٌشذذٙز ثٌضذٟ ثٌق 

 دشٌٚؽٙج ثٌىجٍِز. ـ  ػ  ٛ  ص   ػٕوٖ ٚٔقٛ ىٌه، ثٌُّٙ أْ

ٌ ع   ، ٚ٘يٖ ٠مَٛ دٙج ثٌؼٍّج  رضنضٍف ِْأٌز ل١جَ ثٌقؾذز ٚرٙذُ ثٌقؾذز دقْذخ ٔذٛع ثٌشذذٙز ثٌضذٟ ص ؼذ

ٚفوٖ ٚأْ ثإلّضغجعز دغ١ٌٖ شذٌن أوذذٌ ١ٌْذش رذٟ ل١ذجَ ثٌقؾذز ٚرذٟ  ثإلّضغجعز دجهلل ِْجةً  رّغالً 

ر١ٙج ٔذٛع ثشذضذجٖ ػٕذو  ً  ظ  أٌز ًدّج ف  ، رٙيٖ ِْملسو هيلع هللا ىلصِْأٌز رّٙٙج ِغً ِْأٌز ؽٍخ ثٌشفجػز ِٓ ثٌٕذٟ 

 ِٓ ٌُ ٠ؼٍُ، ٚصٍه ٚثػقز د١ّٕز.

ُ  م ذِْأٌز ل١جَ ثٌقؾز صنضٍف دئمضالف ٔٛع ل١جَ ثٌقؾز ٚو١ذف ص   رئىثً  صمذجَ ٚصنضٍذف دّذج  جَ ثٌقؾذز ٚد ذ

 ثٌّْأٌز إٌٝ سمٌٖ. ٓ  ١  ٠ ذ  

 / ً٘ ٠ؾٍٛ أْ ٠ وػٝ دمٛي ثٌمجةً: ٠ج ِؾ١خ هػٛر ٔٛؿ أؽخ هػجةٟ.2ط

  ّ ٌّع ٌيٌه، رال دأُ. هللا  ي  أ  ػ/ ٘ٛ   ٚصؼ

 ؟: ٠ج ِؾ١خ هػٛر إد١ٍِ أؽخ هػجةٟ/ ًٚ٘ ٠ؾٍٛ ٔقٛ ىٌه دمٛي ثٌمجة3ًط

 ػ١ٍذٗ أْ ػ/ ٘يث مالف ث هح، رىٛٔٗ ِج ٠وػٛ إال دٙذيث، ٘ذيث ٠ذوي ػٍذٝ ّذٛ  أٚ ػٍذٝ ؽٙذًأل  ٔذٗ

إعّذذٗ  ُ  ظ  ؼ  ١  ٗ ٌ ذذثِضقذذجْ ٚدذذال  ٌذذش  ذ ذذ١  ؽ  ٠ضؼذذٌع دّذذج ٠ٕجّذذخ أٔذذٗ ٠ؾ١ذذذٗ رذذٟ ثٌذذوػج ، ٚهػذذٛر إدٍذذ١ِ أ  

 .١ىْٛ أػظُ رٟ ػيثدٗ ٘يث ِٓ ثالػضوث  رٟ ثٌوػج  ِٚٓ ػوَ ث هح ِغ هللا رٚإػالٌٗ ٌٍنٍك 

ْ  4ط إىث وذجْ غ١ذٌ طذق١ـ ٌٔؽذٛ ىوذٌ ٚ ،ثٌؼّذً شذٌؽ رذٟ طذقز ثإل٠ّذجْ طذق١ـ / ً٘ ثٌمذٛي أ

  ٛي إْ ثٌؼًّ شٌؽ رٟ وّجي ثإل٠ّجْ؟مثٌٚويٌه  ثٌْذخ،
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ثس ٚرذٟ شذٌؿ ثٌاقج٠ٚذز أ٠ؼذجً ػ/ ٠ٕذغٟ إ٠ؼجؿ ِْأٌز ٚأٔج أ ٌّ ذر   ٚػقضٙج ٌىُ ػور ِذ ج ثٌىذالَ ٕ  ٍ  ظ 

 ر١ٙج، رٟ ثٌٛثّا١ز. 

ِ  ٙ  ٍ  م  وٍّز )شٌؽ( ال ٠ و    .ٝ ثإل٠ّجّْ  ْ  ج أً٘ ثٌْٕز رٟ ثٌىالَ ػٍٝ 

 ٗ.ٚفم١مضٗ ثٌضٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙج ٟ٘ أًوجٔٗ ١ٌْٚش شٌٚؽ ،ثإل٠ّجْ ٌٗ فم١مز

 .َٛ ػ١ٍٗ فم١مز ثٌشٟ ثٌشٌؽ ٠ْذك ثٌّشٌٚؽ، أِج ث ًوجْ رٟٙ ِج صم

 ّج لجِش فم١مز ثإل٠ّجْ.رلجِش ث ًوجْ  ٌُئىث ر

ذً  رجإل٠ّجْ لذٛي ٚػّذً: لذٛي ثٌٍْذجْ، صظذو٠ك ثٌؾٕذجْ، ػّذً ث ًوذجْ. ٘ذيٖ أ   ْ  و  ٌإل٠ّذجْ )ثٌمذٛي  ج

  ْ ْ   ،ثٌشٌٚؽ مجًؽز ػذٓ ثٌّْذّٝ ٚثٌؼًّ ٚثإلػضمجه( ١ٌْٚش شٌٚؽجأًل    ٚثٌْذٍف أؽّؼذٛث ػٍذٝ أ

 ٚث ػٓ دجلٟ ثٌفٌق ث مٌٜ.َ  ثإلػضمجه ٚثٌمٛي ٚثٌؼًّ. ٚدٗ ص١ّ  ٝ ثإل٠ّجْ: ّ  ْ  ِ  

  ِ  ٝ ثٌٌوٓ ٚفم١مز ِؼٕٝ ثٌشٌؽ. ٕ  ؼ  ٌٙيث إهمجي وٍّز شٌؽ صوي ػٍٝ ػوَ رُٙ فم١مز 

 : ٔٗ ً٘ ٘ٛ شٌؽ وّجي أٚ شٌؽ طقز، ٘يث ١ٌِ دقغجً طق١قجً  ظ  ق  لذً أْ ٠ ذ  

   ْ  ثٌؼًّ ًوٓ رٟ ثإل٠ّجْ. ػٕؤج أ

 ًّرٟ طقز ثإل٠ّجْ شٌؽ   ػٕو ثٌنٛثًػ ثٌؼ. 

 ٚٔشٌؽ رٟ ثٌظقز. ٗػٕو ثٌّؼضٌَز أ 

 ػٕؤج ١ٌْش ويٌهأل دً ثٌؼًّ ًوٓ ِٓ ث ًوجْ.

٘  ُٚ ثٌضى١ٍفٟ قىإىث ٔظٌس إٌٝ أٔٛثع ثٌ ّ   ز  ١ ذثٌقىُ ثٌٛػذؼٟ ِٚج ذثٌ جس ثٌضذٟ صذوي ػٍذٝ ث ّذّج  ١  ّ  ْ 

  ْ ْ  ٌه أ  .ثٌشٟ  إال دًٗ  ٛ  ظ  ض  ثٌٌوٓ ٘ٛ ِج ٠مَٛ ػ١ٍٗ ثٌشٟ أل ٠ؼٕٟ ال ٠ّىٓ أْ ٠   د ج

  ِ ـ  ظ  ٚثٌشٌؽ ٘ٛ   و١ف؟ ، ٌألًوجْ ق 

 ؟ً٘ صقفظٙجِج أًوجْ ثٌذ١غ، ثٌذ١غ،  مي ِغالً 

 ؟جً ظ  ف  أًوجٔٗ ويث ٚويث ف  ً٘ صقفظ 

  ِ ْ  ، رً  ٛ  ظ  ض  ال، ٟ٘   ،دوٚٔٗ ال ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ ٘ذيث ثٌشذٟ  ،ثٌٌوٓ ٘ٛ ِج صمَٛ ػ١ٍٗ فم١مز ثٌشٟ   

  جٖ.٠ؼٕٟ ٠مَٛ ِّْ

  ؟ِج ١ٟ٘غ، ِجىث صمٛي، أًوجْ ثٌذ١غ إىث ل١ً ٌه ِج أًوجْ ثٌذ ثٌذ١غ ِغالرٟ 

 -٠ذ١غ؟ رّٓ ثٌيٞال إٚ-دو ِٓ دجةغ،  ال

 .-؟طق١ـ–ٚال دو ِٓ ِشضٌٞ 

غ     ِ ٓ  ٚال دو ِٓ   -شٟ  ٠مغ ػ١ٍٗ ثٌذ١غ- ّ 

 إٌل...  -، ثشض٠ٌشهدؼض-ٚال دو ِٓ ط١غز صذجهي 

  ؟ً٘ ثٌغّٓ ِٓ ث ًوجْ ٌىٓ ث ك لجي: ثٌغّٓ، 

ٍٓ  -٠ؼٕٟ طًٛر ثٌذ١غ صمغ-ْ ٠مغ ثٌذ١غ ٠ّىٓ أ غ١ذٌ ِٛؽذٛه أٚ ٠ىذْٛ  ثٌذغّٓ ِٛؽذٛه، ٠ىذْٛ دذال عّذ

 إٌل... 

ذذغ    ّ ٓ  رذذجٌغّٓ ِذذٓ ِمضؼذذ١جس ثٌذ١ذذغ ٌىذذٓ ٌذذ١ِ ًوٕذذجً، ثٌّٙذذُ  ثٌ ثٌذذيٞ ٠مذذغ ػ١ٍذذٗ ثٌذ١ذذغ، ثٌْذذٍؼز ثٌضذذٟ  ّ 

 صذج٠ؼٛ٘ج.

 إىث أص١ٕج ٌٍشٌؽ، شٌٚؽ ثٌذ١غ، شٌٚؽ ثٌذ١غ إ٠ش؟ 

  ِ  .ًوجْ٘يٖ ث  جس  ق  ق  ظ  ٟ٘ 

 إىث لٍٕج ثٌشٌؽ، ثٌشٌؽ ِج ِؼٕجٖ ػٕو أً٘ ثٌؼٍُ؟  ،٠ؼٕٟ ِغالً صمٛي ثٌذجةغ

وٓ شٌػ١جً  ـ  ق  ظ  ٠   ؽ  ٌ  ش   ٌّ  .أْ ٠ىْٛ ٘يث ثٌ

 شٌػ١جً؟  ٗ  ر  ٌ  ١ٌىْٛ صظ   ٗ  ؽ  ٌ  رجٌذجةغ ِجش  

ف إٌل... ٌّ  أْ ٠ىْٛ ِٓ أً٘ ثٌضظ

 ٓ  ّ غ  ّ  ؟ػ١ٍٗ ثٌّؼجٍِزِج شٌؽ ٘يث ثٌٌوٓ ١ٌىْٛ ٘يث ِجالً ٠مغ  -ثٌٍْؼز-ؽ١خ، ثٌ

َ إٌل... أْ ٠ىْٛ ِذجؿ ثٌٕفغ  ٌّ ٠مٛي ٌه ثشضٌؽٛث أْ ٠ىْٛ ِؼٍِٛجً، أْ ٠ىْٛ ٌٗ ِج١ٌز، ِج ٠ىْٛ ِق

 إٌل...

 رجٌشٌٚؽ مجًؽز ػٓ فم١مز ثٌشٟ  ٚإّٔج ٟ٘ ٌضظق١ـ ثٌشٟ . ثً إى

 :مي ِغجالً سمٌ ثٌظالر
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 ؟ فم١مز ثٌظالر صمغ دج ًوجْ، أًوجْ ثٌظالر ً٘ ٟ٘ مجًؽز ػٕٙج أٚ ر١ٙج

 ً٘ ر١ٗ ًوٓ ٌٍظالر مجػ ػٕٙج؟

ًّ ث ًوجْ رٟ هثمٍٙ  .إدضوثً  ِٓ صىذ١ٌر ثإلفٌثَ ٚإٔضٙجً  دجٌض١ٍّْز، وٍٙج رٟ هثمً ِّْٝ ثٌظالر جو

 ٌىٓ ثٌشٌٚؽ؟ 

٠مٛي إّضمذجي ثٌمذٍذز، ٔذأصٟ ٌٍاٙذجًر لذ ذً، ٔؾذٟ ٌٍذمؼذز، ٠ؼٕذٟ ر١ذٗ أشذ١ج  لذذً،  ٕٚ٘ذجن ث١ٌٕذز صىذْٛ 

 ز إٌٝ سمٌٖ.ذ  ق  ظ  ض  ْ  ِ  

، ثٌذذيٞ ٠ذذضىٍُ رذذٟ -ٚأٔذذج أٚػذذقش ٌىذذُ ٘ذذيث رذذٟ ِذذج ّذذذك ٌىذذٓ صأو١ذذوثً ػ١ٍذذٗ-رذذٟ ِْذذأٌز ثإل٠ّذذجْ  رذذئىثً 

ْ   ْثإل٠ّج ثٌشذٌؽ، ال ٠ّىذٓ أْ  ٚإىث صىٍُ ػٓ ثٌؼًّ أصٝ دىٍّز شٌؽ رئٔٗ ٌذُ ٠فٙذُ ِذي٘خ ثٌْذٍف  

 صمٛي ثإل٠ّجْ لٛي ٚػًّ ٚصمٛي ثٌؼًّ شٌؽ. 

 و١ف ٠ىْٛ ثإل٠ّجْ لٛي ٚػًّ، ٠ٚىْٛ ثٌؼًّ شٌؽ؟ 

 ثٌشٌؽ مجًػ ػٓ ثٌقم١مز.

ْ ثٌذنذجًٞ إفضٝ  ،صفجق ثٌٍْف، دجإلؽّجع، دئؽّجع ثٌٍْفوجٔش فم١مز ثإل٠ّجْ لٛي ٚػًّ، دج رئىثً 

ٚ  رٟ وضجدٗ ٌّٓ ٌُ ٠مً ثإل٠ّجْ لٛي ٚػًّ /  ٌ  .ىوٌٚث ػٕٗ أٔٗ ٌُ ٠

 إىث وجْ ثإل٠ّجْ لٛي ٚػًّ ِؼٕجٖ ٘يٖ فم١مز ثإل٠ّجْ، رى١ف ٠ ؾؼً ثٌؼًّ شٌؽ؟ 

 .ٕج ثٌؼًّ شٌؽجً ِؼٕجٖ أمٌؽٕجٖ ِٓ وٛٔٗ ًوٕجً ٚؽؼٍٕجٖ شٌؽجً ٌٍمٛي أٚ شٌؽجً ٌإلػضمجهؽؼٍ رئىثً 

 رٟ ِي٘خ ثٌٌّؽتز أٚ ٔومً رٟ ِي٘خ ثٌنٛثًػ ٚثٌّؼضٌَز. ً  م  و  رئِج أْ ٔ  

ِؼٕٝ  ُ  ٙ  ف  ٌه ػًٌٚر ثالصظجي دؼٍُ أطٛي ثٌفمٗ ٚصؼ٠ٌفجس ث ش١ج  فضٝ ٠   ٓ  ١  ذ  ٚ٘يٖ ِْجةً ِّٙز ص  

ّ  ٕ  ظ  ٍ  ٗ، ٚ٘يث وضفظ١ً ٌإلؽّجي ثٌيٞ دٗ غ  ثٌٍفظ ٚهالٌض ٟ ٌٍاقج٠ٚز ػٍٝ فجش١ضٗ.ش  ق  ج ثٌ
 (8)

 

 صف٠ٌك د١ٓ ثٌىٟٛٔ ٚثٌشٌػٟ؟ ُ  ثٌفٌق د١ٓ ثٌّش١تز ٚثإلًثهر ًٚ٘ صؼٍمّٙج ٚثفو أَ ع   ِج/ 5ط

 ػ/ ٘يث ّؤثي ؽ١و ٠ٚوي ػٍٝ إهًثن ثٌؼٍُ إْ شج  هللا صؼجٌٝ.

ْ   ِش١تز هللا   ثإلًثهر صٕمُْ إٌٝ ل١ّْٓ ٚثٌّش١تز ٔٛع ٚثفو. غ١ٌ ثإلًثهر ِٓ ؽٙز أ

ْ ٌ دّج ٠شج،ٖ وٛٔ   رّش١تز هللا   ، دّذج ٠ذأىْ دذٗ ، ٠ؼٕٟ دّج ٠ٌ٠وٖ وٛٔجً جً رٟ ثٌٕظٛص ٚثفور، ٚص ف 

 .أْ ٠قوط رٟ ٍِىٛصٗ وٛٔجً 

 ؽج س رٟ ثٌش٠ٌؼز ِغذً ثإلىْ، ٚثٌىضجدذز، ٚثٌمؼذج ، ٚث ِذٌ ٌ  م  أ   أِج ثإلًثهر رٍٙج لّْجْ رٟ أٌفجظٍ 

 إٌل..

 :ئسادح ُشعٛخ ِٕٚٙج ،ئسادح نَٕٛخرجإلًثهر ِٕٙج 

ٚدٌػجٖ، ٠ؼٕٟ ٠ٌ٠ذو وٛٔذجً ٠ٚشذج  وٛٔذجً  ٌٙج دّقذز هللا  ك  ٍ  ؼ  ، ال ص  -ٟٚ٘ ثٌّش١تز- اإلسادح انكَٕٛخ

 ْ  ى  ، ٌىذٓ أ  ٚأًثهٖ وٛٔجً أشذ١ج  ٠ىٌ٘ٙذج هللا  ٠ٌٚػج٘ج، ِّٚج شج ٖ أ٠ؼجً  ِّج شج ٖ أش١ج  ٠قذٙج 

 قىّز. دٙج رٟ ٍِىٗ ٌ

ال ٠ٌػٝ  ٠ٌٚػجٖ، رجهلل  ٗ  ال ٠ٌ٠و شٌػجً، ال ٠أىْ شٌػجً إال دّج ٠ قذ  رٙٛ  أيب اإلسادح انششعٛخ

 ٚإْ أًثهٖ ٚشج ٖ وٛٔجً، ٚ٘ىيث.ٌؼذجهٖ ثٌىفٌ ٌٚيٌه ال ٠ٌ٠و ثٌىفٌ شٌػجً 

  ُ  صف٠ٌك د١ٓ ثٌىٟٛٔ ٚثٌشٌػٟ؟ ٠مٛي: ً٘ صؼٍمّٙج ٚثفو أَ ع 

ْ  ِنض ك  ٍ  ؼ  ض  ثٌ  ، دجٌنٍك.ُ  ى  ًثهر ثٌى١ٔٛز صؼٍمٙج دّج ٠ىْٛ، ٠ؼٕٟ صؼٍمٙج دجٌق  ثإل ف  

ٚثإلًثهر ]ثٌشٌػ١ز[
 (9) 

 .ع  ٌ  صؼٍمٙج دج ٌِ ٚدّج ش  

اأْلَْيشُ ﴿د١ٓ ثٌنٍك ٚث ٌِ رمجي: ِج  ق  ٌ  ر   ٚهللا  َٔ  .[54]ث ػٌثف:﴾أاَل نَُّ اْنَخْهُق 

 . ثٌى١ٔٛز دٗٚثإلًثهر ٘يث صؼٍك ثٌّش١تز  :ك  ٍ  رجٌن  

 .صؼٍك ثإلًثهر ثٌشٌػ١ز دٗ ٚث ٌِ

 ٌٙيث ٠نضٍف ٘يث ػٓ ىثن.ٚ

 / ٘يث ّؤثي ٠مٛي ِج ثٌفٌق د١ٓ ثٌوػج  ٚثٌّْأٌز؟7ُ

 ػ/ ثٌوػج  لّْجْ: هػج  ػذجهر ٚهػج  ِْأٌز.
                                                 

 .األرناؤوط يقصد شعيب 8
 .قال الشيخ حفظو اهلل: الكونية 9
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ّ  ٗ  ثد  ٛ  ٛ  ع  ؽ  ٌ  ١  ٌ   هللا  و  ذ  ؼ  ض  ٠   ٗ  أٔ   حْ بدَ جَ اناِ  بءْ عَ دُ ٝ ٕ  ؼ  ِ   ْ  ػ  ه   ر  جه  ذ  ثٌؼ   ش  ١  ّ  ،  دؼذجهصٗ  خ  ٍ  ا  ٠   وٍ ذ  ؼ  ض  ِ   ً  و   جً   

ً  ٛ  ي ثٌغ ذأ  ْ  ٠   ٗ   ٔ   ً  جة  ّ   ًٍ ظ  ِ   ً  رٟ ػذجهر، و   ٛ  ٙ  ر  ٝ ٍ  جً، ِٓ ط  ٕ  ّ  ػ   خ  جٌ  ثٌغٛثح، رٙٛ ؽ   ذثح ٚ ج هللا ػ 

 إٌل.ٕ  ذ  ع  أ   ُ  ٙ  ، ثٌٍ  ٟ  ٕ  ػ   ع  ً  ث ُ  ٙ  ثٌٍ   ً  م  ٚإْ ٌُ ٠   ،ػٕٗ إٌل ٟ 

  ِ ًَ  بءْ عَ دُ ج أ ْ   ٛ  ، ٚ٘  خْ نَ أَ غْ ان ٗ  و  ٠   غ  ر  ٌ  ٠   ْ  أ   ٛ  ٙ  : ر  ثي  ؤ  ثٌ ذ ه  ٌ  أ  ّ  أ   ُ  ٙ  ث، ثٌٍ  ي  ٟ و  ٕ  ا  ػ  أ   ُ  ٙ  ثٌٍ   ٛي  م  ٠ٚ   ٠ ث، ٘ذيث ي  و 

  ْ ّ   ج   ػ  ٝ ه  ّ  ٠   .ز  ٌ  أ  ْ  ثٌ

٠ذأصٟ دّؼٕذٝ هػذج  ثٌؼذذجهر  رٟ ثٌمٌسْ، رٟ ِج ًٚه رٟ ثٌٕظٛص رذٟ ثٌمذٌسْ ٚثٌْذٕز صذجًرً  ج   ػ  ٚثٌو  

ّ   ج   ػ  ٝ ه  ٕ  ؼ  ّ  د   ٟ  ص  أ  ٠   ٚصجًرً  ً  ٚص   ز  ٌ  أ  ْ  ثٌ  ٠ىْٛ دّج ٠قضًّ ٘يث ٚىثن. رً ج

قَبَل َسثُُّكُى اْدُعَِٕٙ ﴿ًّ ث ٠ٌِٓ ِؼجً ومٌٛٗ رٟ ث٠٢ز ثٌضٟ ىوٌصٙج ٌىُ: رّّج ٠قضًّ ٘يث ٚ٘يث أٚ ٠ش َٔ
ئَِرا َعأَنََك ِعجَبِد٘ َعُِّٙ فَاَِِّٙ قَِشٌٚت أُعِ ﴿[، ٚويٌه لٌٛٗ: 66]غجرٌ:﴾أَْعزَِغْت نَُكىْ  حَ انهذَّاِ  ئَِرا َٔ َٕ ُٛت َدْع

 ٌِ  [.176]ثٌذمٌر:﴾َدَعب

ٍَ ﴿ٚهػج  ثٌّْأٌز ومٌٛٗ:  َ ُيْخهِِ هٛ ا هللاَّ ُٕ [ هػذٛث ٕ٘ذج ٠ؼٕذٟ 65]ثٌؼٕىذذٛس:﴾فَاَِرا َسِنجُٕا فِٙ اْنفُْهِك َدَع

 ّأٌٛث هللا ِنٍظ١ٓ رٟ ّؤثٌُٙ ٚثٌْؤثي ِٓ ثٌو٠ٓ.  دً ِؼٕج٘جػذوٚث،  ١ٌِ ِؼٕج٘جإ٠ش؟ 

ٌَ ﴿: جهر ومٌٛٗ دٗ ثٌؼذ ض  ِٚج م   أَْدُعهٕ َسثِّهٙ َعَغهٗ أاَلَّ أَُنهٕ َٔ  ِ ٌِ هللاَّ ٍْ ُدٔ ٌَ ِيه َيب رَهْذُعٕ َٔ أَْعزَِضنُُكْى  َٔ
قِّٛبَ ) َُ َْْجَُب نَهُّ 8ٗثُِذَعبِء َسثِّٙ  َٔ  ِ ٌِ هللاَّ ٍْ ُدٔ ٌَ ِي َيب َْٚاجُُذٔ َٔ ُْٓى  ب اْعزََضنَ ًَّ [، رمٌٛذٗ 45-47]ِذ٠ٌُ:﴾( فَهَ

ٌَ ﴿ٕ٘ج رٟ ث ٌٚٝ  ٌَ ﴿ٚرٟ ثٌغج١ٔز  ﴾رَْذُعٕ ْ   هي   ﴾َْٚاجُُذٔ  ِؼٕٝ ثٌوػج  ٕ٘ج ٘ٛ ثٌؼذجهر. ػٍٝ أ

 .هػج  ثٌؼذجهر ٚهػج  ثٌّْأٌز :رٟ ثٌٕظٛص ثٌوػج  ٠ٕمُْ إٌٝ ل١ّْٓ ثً رئى

ِ فَهال ﴿ ِؼٕٝ هػج  ثٌؼذجهر، ٠ؼٕٟ ثٌؼذجهثس دأٔٛثػٙج، ٚهػج  ثٌّْأٌز ٠ؼٕٟ ثٌْؤثيٚ َّ َِ َغهبِعَذ  ًَ ٌَّ اْن أَ َٔ
 ِ  [، ٘يث ٠شًّ هػج  ثٌؼذجهر ٚهػج  ثٌّْأٌز، ٚ٘ىيث.17]ثٌؾٓ:﴾ أََحذاَ رَْذُعٕ َيَو هللاَّ

 ٚرمىُ هللا.

 
 

 

 

 

 طقذٗ ٚػٍٝ ِٓ ث٘ضوٜ دٙوثٖ.سٌٗ ٚثٌقّو هلل ٚثٌظالر ٚثٌْالَ ػٍٝ ًّٛي هللا ٚػٍٝ 

 األعئهخ
هللا نٛظ ٚز ّغش أْم انغُخ عهٗ ُٙء ئال عهٗ عبعخ نى ٚهزنشٔا »/ ٠مٛي: ّّؼش فو٠غجً أٔٗ 1ط 

«رابنٗ فٛٓب
10

  ْ  ِّج ٠ٕجرٟ ثٌٕؼ١ُ أٚ غ١ٌ ىٌه؟ ٌ  ، رًٙ ٘يث ثٌضق

  ْ ذ ػ/ ال ٠قؼٌٟٔ ثٌقو٠ظ رٟ صن٠ٌؾٗ، ٚػٍٝ ثٌمٛي أٚ ػٍٝ رذٌع عذٛصذٗ، رذئ  ْ رذٟ رذٛثس  ٌ  ثٌضق

ْ   ٗ  ثٌٌّثصخ ثٌؼج١ٌز ٔمض ٌٚىٕ   ٕ غ  أً٘ ثٌؾٕز ِٓ أْ ٠ىْٛ ػ١ٍُٙ ٘ذٛ ثٌؼذيثح،  ١ٌِ ػيثدجأًل    ِ ثٌيٞ 

ْ  أِج ثٌٕ    ٔؼذ١ُ أ٘ذً ثٌؾٕذز ٌذ١ِ دٌّصذذز ٚثفذور ٚال دٌَّٕذزٍ  مض رٟ ثٌٕؼ١ُ دأٔٛثػذٗ، ٘ذيث فجطذً، رذئ

ٚثفور، ٠ضفجٚصْٛ رٟ ثٌٕؼ١ُ ثٌذؤٟ ٚرٟ ثٌٕؼ١ُ ثٌذظٌٞ ٚثٌّْؼٟ ٚوذيٌه ثٌٕؼذ١ُ ثٌٕفْذٟ، ٠ضفذجٚصْٛ 

ذ ؽ   ٚ ذضق  ثٌ و  رٟ ىٌذه دقْذخ ِذٌثصذُٙ، رذئىث   رٙذيث ٔمذضأل ٠ؼٕذٟ دّؼٕذٟ رذٛس دؼذغ ثٌٕؼذ١ُ، ٠ؼٕذٟ ٌ  ْ 

 رٟ وً ّجػز فضٝ ص٠َو أٚ صٌصفغ هًؽضٕج.  ٠مٌْٛٛ: ١ٌضٕج ىؤٌج هللا 

/ ٠مٛي: ػٕوِج ٠ضىٍُ ثٌؼٍّج  ػٍٝ ِْأٌز ث٠ٌَجهر ٚثٌٕمض رٟ ثإل٠ّجْ ٠أصْٛ دؼذجًثس ِغذً: إٔذٗ 2ط

ً، ٚإٔٗ ٠ي٘خ دؼؼٗ ٚال ٠ذي٘خ أطذٍٗ، ٚإٔذٗ ٠ذي٘خ دؼؼذٗ ٚال ٠ذي٘خ وٍذٗ. ، ٚإٔٗ ِضفجػ  غ  ِضذؼ  

ًٝ  مظٛهر أَ أٔٙج صوي  رًٙ ٘يٖ ثٌؼذجًثس ِ ٍثةذو  ػٍٝ ِْأٌز ث٠ٌَجهر ٚثٌٕمض؟ أَ أٔٙج صذوي ػٍذٝ ِؼٕذ

 ػٓ ث٠ٌَجهر ٚثٌٕمض؟

ػ/ ثٌذذيٞ ٠ٕذغذذٟ ػٍذذٝ ؽجٌذذخ ثٌؼٍذذُ إىث هًُ ِْذذأٌز ِذذٓ ِْذذجةً ثٌؼٍذذُ أْ ٠ذضذذوا دأطذذٛي ثٌّْذذأٌز 

ج ؽ١ّذذوثأًل  ْ  ٠ْٚذذضٛػذٙ  لذذذً ث طذذٛي ٚثٌّْذذجةً ث ٌٚذذٝ رذذٟ ثٌؼٍذذُ أٚ رذذٟ أٞ ِْذذأٌز ِذذٓ ثٌّْذذجةً  
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 ثٌومٛي رٟ ثٌضفظ١الس ٟ٘ ثٌضٟ ػ١ٍٙج دٕج  ٘يث ثٌذجح أٚ دٕج  ٘يٖ ثٌّْأٌز.

رذٟ ثٌؼم١ذور ٠ٚشذضذٗ  ومً ػ١ٍٗ ِْجةً رذٟ ِْذجةً، مجطذزً ضٌيٌه لو ٠ ىغٌ ؽجٌخ ثٌؼٍُ ِٓ ثٌمٌث ر رٚ

ٟ٘ ٝ ػ١ٍٙج ثٌؼٍُ ِٓ ثٌّْجةً ثٌضٟ ٕ  ٠ٚ ذ   و  م  ػ١ٍٗ ثٌضأط١ً دجٌضف٠ٌك ٠ٚشضذٗ ػ١ٍٗ ثٌّْجةً ثٌضٟ ٟ٘ ػ  

 ِٓ ثإل٠ؼجؿ أٚ ِٓ ثٌٍٛثٍَ أٚ ِٓ ثالّضاٌثهثس ٚأشذجٖ ىٌه.

ثإل٠ّجْ ػٕو ؽًّٙٛ أً٘ ثٌْٕز ٚثٌؾّجػز ٠َ٠و ٠ٕٚمض، ٠ٍٚجهصٗ هّي ػ١ٍٙج ثٌمذٌسْ وّذج ٘ذٛ ِؼٍذَٛ 

ٌَ رذذٟ لٌٛذذٗ: ﴿ هُههٕ نَّ َٕ ِٓههْى َٚزَ َعهَههٗ َسثِّ َٔ بَههبَ  ًَ ُٓههْى ئِٚ بَههبَ [، ٚرذذٟ لٌٛذذٗ: ﴿2﴾]ث ٔفذذجي:َصاَدْر ًَ ُْْى ئِٚ ]سي ﴾فَههَضاَد

بَبَ [، ٚرٟ لٌٛٗ: ﴿173ػٌّثْ: ًَ ٍَ آَيُُٕا ئِٚ َْٚضَداَد انَِّزٚ  [،  ٚٔقٛ ىٌه.31﴾]ثٌّوعٌ:َٔ

  ْ  ٘يث إؽّجع ِٓ أً٘ ثٌْٕز. ،ثإل٠ّجْ ٠َ٠و ٚ٘يٖ ث٠ٌَجهر لجي دٙج ؽ١ّغ أً٘ ثٌْٕزأل دأ

ُّ ٠َ٠و ٌِر أمٌٜ؟  ٌىٓ ً٘ ٠ٕمض أَ أٔٗ ٠َ٠و ٠ٚمف ع

ْ  ػجِز أً٘ ثٌْٕز، ؽًّٙٛ أً٘ ثٌْٕز إال  ّذخ ث٠ٌَجهر  ِج ٔوً ٠مٌْٛٛ ِج ٍثه رئٔٗ ٠ٕمضأل ٚىٌه  

  ْ ثٌذذّٕمض ػٍضذذٗ ّٚذذذذٗ ٘ذذٛ ػذذو شذذؼخ ثإل٠ّذذجْ ثٌضذذٟ ٘ذذٟ  ٚػٍذذز ث٠ٌَذذجهر ٘ذذٟ ثإل٠ّذذجْ، رذذوّي ػٍذذٝ أ

 إ١ٌٗ ٍثه إ٠ّجٔٗ. ح  ٌ  م  ٚص   هللا  و  ذ  ٔمض إ٠ّجٔٗ ٚإىث ػ   ثٌّؼجطٟ، رئىث ػظٝ هللا 

ال ٚضَهٙ انضاَهٙ حهٍٛ ٚضَهٙ : »ملسو هيلع هللا ىلصثٌظذق١قز ِٕٙذج لٌٛذٗ ٚ٘يث ٠وي ػ١ٍٗ أ٠ؼج ؽّذغ ِذٓ ث فجه٠ذظ 

«ْٕٔ يإيٍ
11

ئرا صَٗ انضاَٙ خهشط يُهّ اإلًٚهبٌ فكهبٌ عههٗ سأعهّ »، ٚرٟ ٌفظ ػٕو ثإلِجَ أفّو 

«نبنظهّخ، فارا رهش  َٔهض  عهبد ئنٛهّ
12

ْ  ، ٚ٘ذيث ٠ذوي ػٍذٝ  ذر  أ ثٌّؼجطذٟ ّذذخ رذٟ ٍٚثي دؼذغ  ً  ؼ 

ثإل٠ّجْ، ٚ٘يث ٘ٛ ِؼٕٝ ثٌّٕمض.
ٖٔ
 

٠َ٠و ٠ٕٚمض، ٘يث ٘ذٛ لذٛي أ٘ذً ثٌْذٕز، ٠ؼٕذٟ ػجِذز أ٘ذً ثٌْذٕز، أوغذٌ أ٘ذً ثٌْذٕز أٚ  ثإل٠ّجْ ثً رئى

 صمٛي وً أً٘ ثٌْٕز إال ِٓ ٔوً.

٘يٖ ِضظٍز دّْجةً ث٠ٌَذجهر ٚثٌٕمظذجْ  -صيوٌْٚ ثإل٠ّجْ ِضذؼغ-أِج ِْأٌز ثٌضذؼغ رٙيٖ ِضظٍز 

ْ  ِْٚجةً ث ّّج  ٚث فىجَ، ٠ؼٕٟ  وٍذٗ، ٚإِذج أْ  ش  ذ ذج أْ ٠ذأصٟ ٠ٚغ  ، إِذثإل٠ّذجْ ٌذ١ِ شذ١تجً ٚثفذوثً أ

  ْ ْ  رذٟ ٘ذيث ٘ذٛ لذٛي ثٌنذٛثًػ ِٚذٓ شذجدُٙٙأل  ٠ي٘خ ٠َٚٚي وٍ ٗ،   ثإل٠ّذجْ شذٟ  ٚثفذو إِذج أْ  أ

ٚإِج أْ ٠َٚي، ٘ٛ شٟ  ٚثفو ال ٠مذً ثٌضفجػً، ٚويٌه ثٌّؼ١ٓ، ٘ذيث ِذٓ ؽٙذز ثٌقىذُ، ِٚذٓ  و  ٛؽ  ٠  

  ْ ِؼذذٗ أطذذً  خ  ٘  ي  ُ  ٔذذٗ ثًصىذذخ ِذذج ٠ ذذِذذٓ ثًصىذذخ ثٌّؼظذذ١ز رٍذذ١ِ دّذذؤِٓ ػٕذذو٘ ؽٙذذز ث ّذذّج  رذذئ

 ثإل٠ّجْ ر١ٍِ دّؤِٓ.

ْ   رذذئىثً  ٠ضذذذؼغ، ٠ذذي٘خ دؼؼذذٗ ال ٠ذذي٘خ أطذذٍٗ، ٘ذذيٖ  ،ثإل٠ّذذجْ ٠َ٠ذذو ٠ٚذذٕمض ِْذذأٌز ثٌضذذذؼغ ٚأ

ثٌضذذؼغ ٌذٗ ػاللذز دج فىذجَ ٚثٌضىف١ذٌ  ُ  ثٌّْجةً ِضؼٍمز دّي٘خ أً٘ ثٌْٕز ٚثٌؾّجػز رٟ ثإل٠ّجْ، ع  

 ٌّؼظ١ز ٚثٌىذ١ٌر.ٚث ّّج  ثٌضٟ ص اٍك ػٍٝ ٌِصىخ ث

ث٠ٌَذجهر  ٍذٝلٌٛه رٟ ث م١ٌر: ً٘ صوي ػٍٝ ِْأٌز ث٠ٌَجهر ٚثٌٕمض أَ صوي ػٍٝ ِؼٕذٝ ٍثةذوثً ػ رئىثً 

 ٚثٌٕمض؟

  ْ ِٕذذذغ  ال ٘ذذٟ صذذوي ػٍذذٝ ِؼٕذذٝ ٍثةذذو ػٍذذٝ ث٠ٌَذذجهر ٚثٌذذٕمض، ٌىذذٓ ٌٙذذج طذذٍز دج٠ٌَذذجهر ٚثٌذذٕمض،  

ْ  ث٠ٌَجهر ٚثٌٕمض ِٕٚذغ ثٌضذؼغ ٚثفو ٚ٘ٛ  ، ٚإّٔج ثإل٠ّجْ لو ٠ذأصٟ ٚلذو ٚثفوثً  جً ثإل٠ّجْ ١ٌِ ش١تأ

 ٠ي٘خ لو ٠َ٠و ٚلو ٠ٕمض دقْخ ثٌقجي.

ْ  3ط طفز ىثص١ز  -ٚؽٗ ثٌٌفّٓ -ثٌٛؽٗ  / ٠مٛي: لٌأس وضجدجً  فو ثٌؼٍّج  ثٌّؼجط٠ٌٓ ٠مٛي ر١ٗ: إ

 ٍثةور. رّج ثٌّمظٛه دمٌٛٗ ىٌه؟

ضؼًّ، ثٌّمظٛه دٙذج ٍثةذور ػٍذٝ ثٌذيثس ي٘جح ػذٓ لذٛي ِذٓ ٍذ٠ؼٕذٟ ٌ ،ػ/ أٔج ال أػٍُ، ٌىٓ أف١جٔجً صْ 

ْعُّ َسثِّكَ ٠مٛي ثٌٛؽٗ ٘ٛ ثٌيثس، ﴿ َٔ َْٚجقَٗ  [ ٠ؼٕٟ ٚصذمٝ ىثس ًده، رمذو ٠ىذْٛ ِذٌثهٖ 27﴾]ثٌٌفّٓ:َٔ

، ٌىٕٙذج ، صٛؽو ىثس ٠ٚٛؽو ٚؽٗ ٌٍذٌح ٍثةور١ٌْش ٟ٘ ثٌيثس، طفز  ،أٔٗ ٍثةور ٠ؼٕٟ ػٓ ثٌيثس

 ١ٌْش ِٓ ثٌؼذجًثس ثٌّْضؼٍّز ػٕو ثٌٍْف.
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س 4ٔط  َ١  ِ ٍ   ٌ  ّ  أٔٙج ص  ١َّر ظٛص ثٌٛػ١و د/ ٌّج  دٙج ٔظٛص ثٌٌفّز رذٟ  ك  ق  وّج ؽج س؟ ًٚ٘ ص 

 ٘يث ثٌٛطف؟ 

ٌىٓ  ،مذٌٖ طوق ٚهللا  ،ٌٍىجرٌ أٚ ٌٍفجّك دجٌؼيثح ٘يث فك ِٓ هللا  و  ػ/ ثٌٛػ١و ثٌيٞ ٘ٛ صٛػ  

ذ ٚػ١وٖ  ْ  ف ذرئٔذٗ رذٟ فذك ثٌّْذٍُ ثٌّّٛفذو ػٍذٝ ًؽذج  ثٌغ   جً وّذج أمذذٌ ل  و  ِغ وٛٔذٗ فمذجً ٚط  ، ٌث

 .ٚػٍٝ ًؽج  ثٌؼفٛ

ّ   ك  ذ  ا  ٌٚيٌه ال ٠   وّج ؽج  ٚال ٔومً رٟ صفظ١الصٗ  ٌ  ثٌٛػ١و رٟ فك ثٌّؼ١ٓأل دً ٔمٛي: ٘يث ثٌٛػ١و ٠ 

  ْ  ٓ  وذيث دجٌٕذجً رذٟ صفظذ١الس ٘ذيث ثٌٛػ١ذو، أٚ رذٟ صفظذ١الس ثٌّؼذ١   ٌّٓ رؼً و١ٛػثٌ٘يث  ِٓ ف١ظ إ

ٗ  ِّذذج ٠ٕاذذذك ػ١ٍذذٗ ٘ذذيث ثٌٛػ١ذذو، ث تجً ثٌذذيٞ ثًصىذذخ شذذ١ ٌ  ىٌذذه وّذذج ؽذذج  ٚٔ ذم١ذذ ذذ  ّ ٚػ١ذذوثً   طذذً أْ ٔ 

 ٌٍضن٠ٛف ٚثٌؾَث  ػٕو ًح ثٌؼج١ٌّٓ.

 . ئخالف انٕعٛذ فًم ٔنشو، ٔأيب ئخالف انٕعذ فكزةٌٚٙيث ٠مٛي ثٌؼٍّج : 

ْعَذُِ ال ٠ نٍف ٚػوٖ، ﴿ ٌٚٙيث هللا  َٔ  ُ و هللا ِفؼٛي ال دّو ِٕٗ، ِج ٚػو دٗ 6﴾]ثٌٌَٚ:ال ُْٚخهُِف هللاَّ ػ   ٚ  ]

 رال دّو ِٕٗ. ػذجهٖ

ذ ف  ٍ  ن  ض  ، رئٔٗ لو ٠  أِج ٚػ١وٖ  ثٌّؼذ١ٓ دفؼذً ِٕذٗ ٚوذٌَ. ٚوّذج ؽذج  رذٟ ثٌقذو٠ظ ثٌذيٞ رذٟ  ك  رذٟ ف 

ػ    ٌ ٌَ ُعههشَ خْ ُٚ »ِذذٓ ثٌٕذذجً ألذذٛثَ  ثٌظذذق١ق١ٓ: أٔذذٗ ٠ذذَٛ ثٌم١جِذذز ٠ىذذْٛ سمذذٌ ِذذٓ ٠ نذذ يههٍ انُههبس ٔقههذ  ٕ

خ أٔ ان جههخ فههٙ عبَههت فُٛجزههٌٕ نًههب رُجههذ انِ جهه ح، فٛهقههٌٕ فههٙ َٓههش ٚقههبل نههّ َٓههش ان ٛههبايز شههٕا

«انشٙء
14

 .ٌّٓ ٠شج   ِٓ ثٌٕجً ألٛثَ ٌُ ٠ؼٍّٛث م١ٌثً لؾ، ٠ٚغفٌ هللا  ػ  ٌ  ن  ١  ر   ، ٘يث دفؼٍٗ 

ّ   ثً رئى  .ِٚٓ ؽٙز ِٓ ٠ضؼٍك دٗ جٖوّج ؽج  ِٓ ؽٙز ِؼٕ ٌ  ثٌٛػ١و ٠ذمٝ وّج ٘ٛ دوْٚ صفظ١ً ٠ 

غجٌذذز،  ، ٚفىّز هللا ث ِضؼٍك دقىّضٗ دجٌؼيثح رٟ ثٌو١ٔج أٚ ثٌؼمٛدز رٟ ثٌو١ٔج، ٘ي ٚػ١و هللا  ُ  ع  

ّ   ٌٙيث ٠ غذ ش   فضذٝ ٠ّذٛس ػٍذٝ ثٌىفذٌ، رذئىث  ٓ  ١  ؼ  ثٌٛػ١و رٟ فّك ثٌىجرٌ ِٓ ؽٙز ثٌؾِٕ ال ِٓ ؽٙز ثٌ

ػ    ٚ حٛش يهب يهشسد »،  ٔٗ لو ؽج  رٟ ثٌقو٠ظ ثٌظق١ـ هللا  ٖ  و  ِجس ػٍٝ ثٌىفٌ رئّٔٗ ٠ مجي ر١ٗ ِج أ

«ثقجش نبفش فجّششِ ثبنُّبس
15

 ؽ١ّو. رٟ دؼغ ثٌْٕٓ دئّٕجهٍ  ، ٚ٘ٛ

يهٍ أرهٗ نبُْهب نهى »ٕٚ٘جن لُْ عجٟٔ ِٓ ثٌٛػ١و ٚ٘ٛ ٚػ١و ثٌقىُ ١ٌِٚ ٚػ١و ثٌؼذيثح ٚ٘ذٛ ِغذً: 

«رُقجم نّ َالح
16

ذ»،  ًّ «يٍ أرٗ نبُْب ف ذقّ فقذ نفش ثًب أَُضل عهٗ ي 
17

يٍ أرهٗ حب ًهبَ أٔ »، 

ذ ًّ «ايشأح فٙ دثشْب فقذ نفش ثًب أَُضل عهٗ ي 
18

ال ٚهذخم انغُهخ »، «خ قبطو سحهىال ٚذخم انغُ»، 

«قزّبد
19

 ثٌقىُ ١ٌِٚ ٚػ١وثً رٟ ٔٛع ثٌؼيثح ٚأشذجٖ ىٌه.رٟ  ،رٟ ثالُّ ، ٚٔقٛ ىٌه، ٘يث ٚػ١و  

 وّج ؽج ، ٌّجىث؟  ٌ  ّ  أٔٗ ٠  دٚ٘يث ثٌٛػ١و ٘ٛ ثٌيٞ ٠ىغٌ والَ ثٌٍْف ر١ٗ، 

  ْ ال ٠ذومً ثٌؾٕذز؟  ً ٘ذٛ، ٠ؼٕٟ ً٘ ٘ذٛ وذجرٌ وفذٌ أوذذٌ أٚ أطذغٌ؟ ٘ذٗ  ّ  ى  ف   زثٌومٛي رٟ ٔٛػ١  

ضن٠ٛف ِٓ ٘يٖ ث رؼجي فضٝ ٠ٌصوع ثٌؼذذجه، رذئىث همذً ثٌ ٘ٛ ثٌغٌع ِٓ ثٌٛػ١و ْ  ٌٗ  ٠ؼٕٟ ٔمٛي 

 ج وّج ؽج س وأٔٗ ٠ؼؼف ؽجٔخ ثٌٛػ١و ر١ٙج.ٚ٘  ٌ  ّ  ثٌٕجُ رٟ صفظ١الصٙج ٌُٚ ٠  

  ٌ  ّ  .ث هٌزٌٗ صفظ١ً دقْخ ِج ػٕو أً٘ ثٌؼٍُ ِٓ  ٗ  وّج ؽج  رئٔ   ٌىٓ ٌٙج صفظ١ً، ِغ وٛٔٗ ٠ 

ٌ، ِغالً  ق  ٌ  ف  ٔ   «ال ٚذخم انغُخ قزّبد»رّغالً ٔمٛي رٟ  يٍ أرهٗ »د١ٓ ثٌومٛي ث ٚي ٚثٌومٛي ثٌّضأم 

ٔمٛي ِغالً ٘يث وفٌ أطغٌ ١ٌِٚ دىفٌ أوذذٌ، ٚأشذذجٖ ىٌذه ِذٓ ث هٌذز ثٌضذٟ  «ف ذقّ فقذ نفش نبُْبَ 

 ٛػ١و دجٌقىُ.ثٌر١ٙج 

ذو٠ظ أٚ ِؼٕذٝ ٘ذيٖ ث٠٢ذز، ٚإال رج طذً أْ ٠  ٚ٘يث ٠قضجػ إٌٝ أهٌز أمٌٜ ٌذ١ذجْ ِؼٕذٝ ٘ذيث ثٌقذ أل ٌ  ّ 

                                                 
14

 (285)سبق ذكره   
15

 (486)سبق ذكره   
16

 (21349مصنف عبدالرزاق )  
17

 (1873(/ مسند البزار )382(/ مسند الطيالسي )9532المسند )  
18

 (3914أبو داود )  
19

 (473(سبق ذكره مع ما قبمو   
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 صف١ٌْٖ  ْ ثٌغٌع ِٕٗ ثٌضن٠ٛف.رٟ ثٌؼجٌُ أٚ ؽجٌخ ثٌؼٍُ رٟ صفظ١ٍٗ أٚ ٠ومً دّؼٕٝ ال 

هذ» ٌٙيث ِغالً رٟ فو٠ظ: ًّ ذت  «يٍ أرٗ نبُْب ف هذقّ فقهذ نفهش ثًهب أَُهضل عههٗ ي   ّ ػٕذٗ ثإلِذجَ  ً  ،  

 -وّج ٘ذٟ ثٌٌٚث٠ذز ثٌغجٌغذز أٚ ثٌمذٛي ثٌغجٌذظ-ٚلجي  أفّو ً٘ ٘ٛ وفٌ أوذٌ أٚ أطغٌ رضٛلف ػٓ ىٌه

  ْ أل ٠ؼٕٟ ّٚىش. ٚ٘يث  ؽً أ  ِ ف ٌ ٚد    ٚثٌّمظٛه ِٕٗ ثٌضن٠ٛف. ك  ٍ  ؽ  أ   ض  ثٌٕ   صٛلف ٚلجي ألٛي و 

  ْ  ٚثٌمٛي ث ٚي أٔٗ وفٌ أوذٌ، وّج ٠ٕقٛ إ١ٌٗ لٍز ِٓ أً٘ ثٌؼٍُ، ٚثٌمٛي ثٌغجٟٔ أٔٗ وفٌ أطذغٌ ِذغ أ

ثٌؼٍّذج  رذٟ صفْذ١ٌٖ  ؽذً ًٚٚه ث هٌذز ث مذٌٜ، وّذج ؽذج  رذٟ ِْذٕو ثٌٕض ٔض ٚػ١و ٌىذٓ همذً 

يٍ أرٗ نبُْب أٔ عّشافبَ فغأنّ عٍ ُٙء ف ذقّ نهى »لجي:  ملسو هيلع هللا ىلصطق١ـ عجدش أٔٗ  ثإلِجَ أفّو دئّٕجهٍ 

ل٠ٛذز ٍثةذور ػٍذٝ ِذج ِمذٌٛذز ٘يث ِٓ ًٚث٠ز ثإلِجَ أفّو ٟٚ٘ ٠ٍذجهر ٚ، «رُقجم نّ َالح أسثاٍٛ نٛهخ

، دذوْٚ «نبُْهب أٔ عّشافهبَ فغهأنّ عهٍ ُهٙء ف هذقّ نهى رُقجهم نهّ َهالح يٍ أرٗ»رٟ طق١ـ ٍُِْ 

طق١ـ دً ٟ٘ أًؽـ رٟ ث٠ٌَجهر ِٓ ًٚث٠ز ِْذٍُ ٌٚذيٌه  عجدشٍ  ، رمو ؽج س دئّٕجهٍ «ُّ قَ ذَّ  َ فَ »٠ٍجهر 

 رٟ وضجح ثٌضٛف١و. /ثػضّو٘ج إِجَ ثٌوػٛر 

 ٛي ثٌظذالر دذأًدؼ١ٓ ١ٌٍذز هي  ػذوَ لذذ فذو   ملسو هيلع هللا ىلص، رىٛٔذٗ «نى رُقجم نّ َالح ُّ قَ ف ذَّ »ثٌّمظٛه أٔٗ لجي 

  ْ ٌذٗ طذالر ِاٍمذجً، أِذج ػذوَ لذذٛي  ً  ِٓ دؼو إ٠ّجٔٗ رئٔذٗ ال ص مذ ذ ٌ  ف  ثٌىجرٌ إىث و   ػٍٝ دمج  ثإلّالَ،  

 ؽذً ثٌشذذٙز  ُ  ِج رؼً، ع ذ ُ  ظ   ؽً ػ   ٛي  ذ  ٍُْ ٌىٓ ػوَ ثٌم  ِ   ٗ  ثٌظالر أًدؼ١ٓ ١ٌٍز، رٙيث ٠وي ػٍٝ أٔ  

٠ؼٍذُ ثٌغ١ذخ ٚال أػضمذو أٔذٗ  ٗ  رئٔٗ لو ٠مٛي: أٔج ال ألٛي أٔ   ،ْأي ثٌىج٘ٓرٟ فمٗ، ثٌشذٙز رٟ فك ِٓ ٠

  ٌ دٗ ثٌش١جؽ١ٓ أٚ ِٓ ٠ْضٌق ثٌّْغ رضٛؽو شذٙز صّٕغ  ٖ  ٠ؼٍُ ثٌغ١خ ٌٚىٓ لو ٠ نذٌ دجٌشٟ  ثٌيٞ ص نذ

 ِٓ ِأمي ثٌضىف١ٌ.

ر ٚثالّذضغجعز ال ٠ْذقٌ إال دجالّذضؼجى ٗ  أِج ثٌْجفٌ ر١نضٍف ػٓ ثٌىج٘ٓ، ثٌْجفٌ ٘يث شذٟ  سمذٌ  ٔ ذ

 دش١جؽ١ٓ ثٌؾٓ.

أٚ هػج  ًدٕج ال صؤثمذئج إْ ْٔذ١ٕج  ث١ٌٍّّْٓ،ِٓ ثٌّْضؼؼف١ٓ ٔظٌ ؽ١ّغ ث/ ً٘ هػج : ثٌٍُٙ 5ط

  ْ ث ٚي لذذو وضذذذٗ هللا رذذٟ ث ًع ٚثٌغذذجٟٔ لذذجي هللا  أٚ أماأٔذذج ِذذٓ دذذجح ثٌضؼذذوٞ رذذٟ ثٌذذوػج  دق١ذذظ إ

  ّذقجٔٗ وّج رٟ ثٌقو٠ظ لو رؼٍش؟

جه ثٌمذ١٠ًٛٓ ٚثٌظٛر١ز رٟ ث ١ٌٚج  ٚأُٔٙ ٠ٍّىْٛ ثٌشفجػز ٚٔقٛ٘ج ٔجشب ٚثٌْؤثي ثٌغجٟٔ: ً٘ ثػضم

 ِٓ ثٌغٍٛ رٟ ثٌوػج  أَ ِج ٘ٛ ّذخ ٘يث ثالػضمجه ٌو٠ُٙ؟

ِّٙذز ؽذوثً  ػ / ِْأٌز ثالػضوث  رٟ ثٌوػج  دقغٕج ر١ٙج دجمضظجً رذٟ ثٌذوًُ ثٌّجػذٟ، ٚ٘ذٟ ِْذأٌز  

  ْ ػضوٜ رٟ ثٌوػج  رئٔٗ ٠أعُ، ٚثالػضوث  رٟ ثٌذوػج  ثٌوثػٟ إىث ث ٠ٕذغٟ ٌاالّح ثٌؼٍُ أْ ٠ؼضٕٛث دٙج  

 ح  أل دً ِٓ أػظُ أّذجح ًّه ثٌوػج  أْ ٠وػٛ ثٌؼذذو ًدّذٗ ثٌؾ١ٍذً ثٌؼظذ١ُ ٠ٚؼضذوٞ ٚال ٠ضذأه  ٖ  ّذخ ٌٌه  

  ٚ٘ٛ ٠وػٛ.

رٟ ػؼف شأُٔٙ ٚلٍز ف١ٍذضُٙأل ٌىذُٕٙ إىث ًأٚث ِذٓ ٠ْذأٌُٙ ٠ٚؼضذوٞ رذٟ  ُ  ٘   ٓ  ِ   ُ  ٚدؼغ ثٌذشٌ ٚ٘  

ْ  ٚثأل ٌ  ف  ًٚدّج ػجلذٛث ًٚدّج ٔ  ظذٌْٚ ٠ثٌْؤثي رئُٔٙ ال  ذِٓ ف    ٓ  أٚ ِذٓ أّذذجح ثإلؽجدذز  ٓ  ْ  ذ  ْ ف 

ذِذٓ ػذذوٖ ٚف   ًٍ ٌ  ي  ٘ٛ ثٌّْذضقك ٌىذً أهح ِذٓ ػذذوٖ ٚص ذ ثٌْؤثي فضٝ رٟ فك ثٌّنٍٛق، ٚهللا   ْ  ٓ 

ٌٙيث ِذقظ ثالػضوث  رٟ ثٌوػج  ِّج ٠ٕذغٟ ػٍٝ وذً ؽجٌذخ ػٍذُ أْ ٠ؼضٕذٟ ٚثٌوػج أل  ٓ  ْ  ثٌْؤثي ٚف  

 ماذج  ثٌّْجؽو ٚث ةّز ثٌي٠ٓ ٠وػْٛ  ٔفُْٙ ١ٌٍٍّّْٚٓ رٟ ثٌمٕٛس ٚرٟ غ١ٌٖ. زً ٚمجط   دٗ

 ٌٙيث ؽج  ِغً ٘يث ثٌْؤثي  ؽً ثال٘ضّجَ دٙيث ثٌّٛػٛع.

 لٛي ثٌمجةً ثٌٍُٙ أٔظٌ ؽ١ّغ ث١ٌٍّّْٓ ِٓ ثٌّْضؼؼف١ٓ ً٘ ٘يث ر١ٗ ثػضوث  رٟ ثٌوػج  أَ ال؟

هػذج دٕؾذجر ثٌّْضؼذؼف١ٓ رمذجي:  ملسو هيلع هللا ىلصٚثٌٕذذٟ  ،ٗ ثػضذوث ، ٌٚذ١ِ ر١ذ٘يث ر١ٗ فْٓ ًؽج  ٚظذٓ دذجهلل 

َْههِظ فالَههب ٔفالَههب» َْههِظ انًغزًههافٍٛ، انهٓههى أ ، ٚثٌذذوػج  دٕؾذذجر ؽ١ّذذغ ثٌّْضؼذذؼف١ٓ ِذذٓ «انهٓههى أ

دذٕفِ  دٕقذٖٛأل ٠ؼٕذٟ لذو ٠ ؾذجح   ٚثٌاٍذخ لذو ٠ ؾذجح   خ  ٍ ذث١ٌٍّّْٓ أٚ دٕظٌ ث١ٌٍّّْٓ ؽ١ّؼذجً، ٘ذيث ؽ  

يب يٍ عجهذ ٚهذعٕ ثهذعٕح »أٚػقٕج رٟ ثٌوًُ ثٌّجػٟ، أمٌٜ وّج  دظًٛرٍ  جح  ؾ  ثٌّاٍٛح ٚلو ٠  

نٛظ فٛٓب ئصى ٔال قطٛاخ سحى ئال أعطبِ هللا ثٓب ئحذٖ صالس خ بل، ئيب أٌ ُٚاغم نّ دعٕرّ، ٔئيب 

ْ   «أٌ ٚخزجئٓب نّ ٕٚو انقٛبيخ، ٔئيهب أٌ ٚ هشف عُهّ يهٍ انشهش يضهٓهب ثٌؼذذو إىث  ٚ٘ذيث ٠ذوي ػٍذٝ أ

 ثٌٌؽج . ُ  ظ  ٘يث ِغ ػ   رٟ ثٌاٍخ رئٔٗ ُ  ظ  أػ  

٠ٚذوػٛ  ر١ٗ إعُ، ٌٚذُ ٠ْذأي ّذؤثالً  ثالػضوث  رٟ ثٌوػج  ال ٠ومً رٟ ٘يٖ ثٌٍفظزأل  ٔٗ ٌُ ٠ْأي ّؤثالً 
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ر١ذذٗ  رذذٟ ثٌمذذٌسْ ٚثٌْذذٕز ٌٚذذُ ٠ذذوع  دذذوػج ٍ   ِذذٌ هللا  ِؼذذجهٍ  دذذوػج  ر١ذذٗ لا١ؼذذز ًفذذُ، ٚال دشذذٟ ٍ 

 .ِٕجلؼز ٌقىّز هللا 

ُ هٌِ ث١ٌٙٛه ٚثٌٕظجًٜ أؽّؼ١ٓ، ثٌٍُٙ ثؽؼٍُٙ وذيث ِغالً ٠مٛي ثٌمجةً: ثٌٍٙ -ِغجي ِج ٠ٕجلغ ثٌقىّز

دٙج أٔٗ ٠ؤمٌ ٘ذؤال  فضذٝ  صو١ٌُِ٘ دأؽّؼُٙ ٘يث ٠ٕجرٟ ثٌقىّز ثٌضٟ أمذٌٔج هللا  ٚٚثؽؼً...إٌل، 

ْ  ٠١َٕي ث١ٌّْـ ػٍ  .ث١ٌٙٛه ً  ثٌٕظجًٜ ٠ٚ مض   ُ  ٍ  ٗ ثٌْالَ، ر١ 

ثػضذوث  رذٟ  -ِغذً ِذج ىوذٌس-، ٚر١ذٗ أ مذٌٔج ِٕج ثٌقىّذز يث ثٌوػج  ثٌؼجَ ٘يث ر١ٗ ِٕجلؼز دّجرّغً ٘

 ثٌوػج .

ػٍذٝ  ٌذُ ٠ىذٓ ٠ذوع   ٗ  ٚ٘ٛ ثٌن١ٍفز ثٌٌثشو ٚثٌفم١ذٗ ث ػٍذُ، رذٟ هػجةذٗ أٔ ذ ٌٚٙيث وجْ ِٓ هػج  ػٌّ 

ذؽ١ّغ ثٌىفجً دأطٕجرُٙ ِٓ ث١ٌٙٛه ٚثٌٕظجًٜ ٚغ١ٌُ٘، ٚإّٔج وجْ ٠وػٛ ه    -رذٟ ثٌمٕذٛس–ِم١ذو  ج ً ػ 

 . (نزٍٚ ٚ ذٌٔ عٍ دُٚك ٔٚقبرهٌٕ أٔنٛبء انهٓى عهٛك ثكفشح أْم انكزبة ا) ر١مٛي 

ٍِ رٟ ًّٛر ثٌّّضقٕذز: ﴿  ٚ٘يث ِّج ٠ٛثرك لٛي هللا ٚ ٍَ نَهْى ُٚقَهبرِهُُٕنْى فِهٙ انهذِّ ٍِ انَّهِزٚ ُ َعه َٓهبُنُى هللاَّ ُْ ال َٚ

َ ُِٚ تُّ  ٌَّ هللاَّ ِْٓى ئِ ْٛ رُْقِغطُٕا ئِنَ َٔ ُْْى  ٔ ٌْ رَجَشُّ ٍْ ِدَٚبِسُنْى أَ نَْى ُْٚخِشُعُٕنْى ِي َٔ  ٍَ ْقِغِطٛ ًُ ِٚٓ  .[7﴾]ثٌّّضقٕز:اْن

ُّ لذجي ثٌذ   : ٌّ رٟ فمُٙ ػوَ ثٌوػج  ػ١ٍُٙ، ِٚٓ ثٌذٌ رٟ فمُٙ ثٌذوػج  ٌٙذُ دجٌٙوث٠ذز ٚٔقذٛ ىٌذه، عذ

﴿ ٍِ ٚ ٍَ قَبرَهُُٕنْى فِٙ انذِّ ٍِ انَِّزٚ ُ َع َٓبُنُى هللاَّ ُْ ب َٚ ًَ ٝ ػٍذ١ُٙ ٚ ٘ذُ ػ  و  ٘ذؤال  ٘ذُ ثٌذي٠ٓ ٠ ذ، [5﴾]ثٌّّضقٕذز:ئََِّ

  ٕ  ػ١ٍُٙ إٌل. ٌ  ظ  ض  ثٌي٠ٓ ٠ 

 ِٓ دجح ثالػضوث  رٟ ثٌوػج :٘ٛ أِج ثٌش ك ثٌغجٟٔ رٟ ًدٕج ال صؤثمئج إْ ١ْٕٔج أٚ أماأٔج ً٘  

ْ   ٖ  ػو   لذجي  هللا  دؼغ ثٌؼٍّج  ِٓ ثالػضوث  رٟ ثٌوػج  وجٌمٌثرٟ رٟ ثٌفٌٚق ٚغ١ٌٖ، ّٚذخ ىٌه أ

ّجً رٟ أٔٗ ِٓ ْٟٔ أٚ أماأ رئ هللا ٚلو رؼٍش،  ى  ٚ  أؽٌٜ ٘يث ف  ثً ً  ٍ  ٔذٗ ال ٠ؤثمذيٖ ٚال ٠ؾؼذً ػ١ٍذٗ 

. 

  ْ هللا دذٗ  ً  ف ذى  هللا أػاٝ ٘يث ر١مٛي ٘يث ثػضوث   ٔٗ أٔش صذوػٛ دشذٟ  لذو ص   رئىث هػٛس ٚأٔش ػجٌُ دأ

  ْ  .هللا دٗ ً  ف  ى  هللا ٌُ ٠ضىفً دٗ أٚ صشه رٟ ص   رىأٔه صمٛي إ

 م٠ٌٓ.٘يٖ ٚؽٙز ثٌمٌثرٟ ِٚٓ ِؼٗ، ًٚدّج ِجي إ١ٌٗ دؼغ أً٘ ثٌؼٍُ ث٢

  ْ ّْ ثٌذيٞ ػفذج هللا  ٚثٌمٛي ثٌغذجٟٔ ٚ٘ذٛ ثٌظذق١ـ أ ػٕذٗ أْ  ٘ذيث ٌذ١ِ ِذٓ ثالػضذوث  رذٟ ثٌذوػج   

  ّ ٚال دفؼً  رٙيث ثٌْجةً ال ٠ْأي دّج ٠ضؼٍك دئػاج  هللا  و  ف  ٛ  ٠ؤثميٖ دج١ٌْٕجْ ٚثٌناأ ٘ٛ ثٌّؤِٓ ثٌ

ٌّؤ١ِٕٓ ثٌذي٠ٓ أػاذجُ٘ ٘ذيث دجٌّومٛي رٟ ٌٍِر ث ٚإّٔج ٠ْأي أْ ٠ىْٛ ٘ٛ ِّٓ أوٌِٗ هللا  هللا 

ذ دْٕذ١جٔٗ  ي  ثٌفؼً ٚثإلفْجْ، رىأٔٗ لجي: ثٌٍُٙ عذضٕٟ ػٍٝ ثإل٠ّجْ، ثٌٍُٙ ال ص ذَؽ لٍذذٟ فضذٝ ال ٠ ؤثم 

 ٘ٛ ثٌّؼضّو رٟ ِغً ٘يٖ ثٌّْأٌز. أٚ دناتٗ، ٚ٘يث
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     

 

 الشريط الثاني واألربعون

757 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهللاُ َيْغَضُب َوَيْرَضى الَ َكأَحٍد ِمَن الَوَرى. 

ج، ٚثٌظالر ٚثٌْالَ ػٍٝ ًّٛي هللا ٚػٍٝ سٌٗ ٚطقذٗ أؽّؼ١ٓ، قّو هللثٌ  ِ  :دؼو أ

 . ثٌفؼ١ٍز ثالمض١ج٠ًز ثٌّضؼٍمز دّش١تضٗ ٚلوًصٗ  دٙيٖ ثٌىٍّز إعذجس طفجس هللا  /٠ٌ٠و ثٌاقجٚٞ 

 ش  ذ ذث مذٌٜ ثٌضذٟ ٌذُ ص غ   ق  ٌ  دذٗ أ٘ذً ثٌقذو٠ظ ٚث عذٌ ِنذجٌف١ٓ رذٟ ىٌذه وذً ثٌف ذ َ  ١ ذّ  ٚ٘يث ٘ٛ ثٌيٞ ص  

ىٌذه،  إىث شذج  هللا  طفجس ث رؼجي ثالمض١ج٠ًز ثٌضٟ صمَٛ ديثس ثٌذٌح ص غ ذ ش  طفجس ثٌيثس أٚ ٌُ 

 .٠ؼٕٟ ِٕٛؽز دئًثهصٗ ٚلوًصٗ وّج ١ّأصٟ

  ْ ثٌؾ١ّٙز ٚثٌّؼضٌَز ٚثٌىالد١ز ٚث شؼ٠ٌز ٚثٌّجص٠ٌو٠ز، وذً ٘ذؤال  ٠ٕفذْٛ ثٌظذفجس ثٌفؼ١ٍذز  ٚىٌه أ

 ٘يث ثٌٕفٟ.د١ُٕٙ رٟ  ثالمض١ج٠ًز ػٍٝ ثمضالفٍ 

ْ   ً  ٌ  م  أْ ٠   /رأًثه ثٌاقجٚٞ  ْ   أ ػم١ور ثٌظقجدز ٚأةّز ثإلّالَ أُٔٙ ٠ غذضْٛ  ِٕٙؼ ثٌٍْف ثٌظجٌـ ٚأ

ػج ػٍٝ فّو لٌٛٗ   ٌ ُٛو اْنجَِ ٛشُ ﴿ طفز ثٌغؼخ ٚثٌ ًِ َٕ انغَّ ُْ َٔ ٌء  ْٙ َُ  ِّ ْضهِ ًِ َْٛظ َن  [.11﴾]ثٌشًٜٛ:نَ

ِذٓ ثٌذًٜٛ،  ِذٓ ثٌذًٜٛ، ٠ٚ ذظذٌ ال وأفذوٍ   وأفذوٍ ِٓ ثًٌٜٛ، ٠ّْٚغ ال ٠ضىٍُ ال وأفوٍ  رىّج أّٔٗ 

 ٛ٘ٚ  ٍثًٌٜٛ، ٚ ٌٗ ثإلًثهر  ٌٗ ثٌق١جر وجٍِز ال وأفو ِٓ  ٍثًٌٜٛ، رىيٌه  ٌٚٗ ثٌموًر ال وأفو ِٓ

 ٛ٘   ف  ٛط  ٠   ْ ْ   ال وأفوٍ  ٌٗ ٚؽٙجً  دأ ٍٛ  ِذٓ ثٌذًٜٛ، ٚأٔذٗ  ٌذٗ ٠ذو٠ٓ ال وأفذوٍ  ِٓ ثًٌٜٛ، ٚأ ِْذض

ِذٓ ثٌذًٜٛ،  ِٓ ثًٌٜٛ، ٠ٌ٠ٚو ال وأفذوٍ  ٠غؼخ ال وأفوٍ  ٚأٔٗ  ِٓ ثًٌٜٛ، ػٍٝ ػٌشٗ ال وأفوٍ 

ِٓ ثٌذًٜٛ. ٚ٘ىذيث رذٟ  ِٓ ثًٌٜٛ، ٠ْٚنؾ ال وأفوٍ  ِٓ ثًٌٜٛ، ٠ٚقخ ال وأفوٍ  ٠ٌٚػٝ ال وأفوٍ 

 وً ثٌظفجس، رذجح ثٌظفجس دجح ٚثفو وّج ١ّأصٟ د١جٔٗ.

ْ   ً  ٌ  م ذ٠ٌ٠ذو دذيٌه أْ ٠   /رجٌاقجٚٞ  ثً إى ف ر١ٙذج ومذٌُٛٙ رذٟ غ١ٌ٘ذج ِذٓ ِذٕٙؼ ثٌْذٍ ٘ذيٖ ثٌؼم١ذور، ٚأ

ْ  ل  ٌ  ف  ثٌظفجس ال ٠    د١ٓ طفز ٚطفز. ٛ

 ٕ٘ج ِْجةً:ج٘ ُ  ع  

 المسألة األولى:  
  ٌ ّْ طفز ثٌغؼخ ٚطفز ثٌ ٍٞ  س  ٌ  و  ٝ ِٓ ثٌظفجس ثٌضٟ ى  ػ  أ ٚرذٟ أفجه٠ذظ  رٟ ثٌمٌسْ ٚثٌْٕز رٟ س

 .وغ١ٌر

ذذذذ  ِ ٍِ ا﴿ رذذذذٟ ثٌٌػذذذذج ج ثٌمذذذذٌسْ رىمٌٛذذذذٗ أ ُ َعهههه َٙ هللاَّ ٍَ ئِْر ُٚجَبُِٚإََههههَك رَْ ههههَذ نَقَههههْذ َسِىهههه ههههْإِيُِٛ ًُ ْن

ُْهُّ ﴿أ٠ؼجً رٟ ثٌٌػذج  ٚلجي [، 17﴾]ثٌفضـ:انشََّغَشحِ  َسُىهْٕا َع َٔ ُْٓى  ُْ َٙ هللّاُ َعه ِىه ﴾سَّ
(ٕٓ)

ٟ غ١ذٌ ِذج رذ 

َْمْ ﴿ رٟ ثٌغؼخ س٠ز. ٚلجي  ُ  قُْم  ٍْ نََاَُهُّ هللاَّ ِ َيه ُْهَذ هللاَّ ٍْ َرنَِك َيضُٕثَخَ ِع ِّ أََُجِّئُُكْى ثَِششٍّ ِي ه ْٛ هَت َعهَ ًِ َغ َٔ
اْنَخَُبِصٚشَ  َٔ ُُٓى اْنقَِشَدحَ  ُْ َعَاَم ِي َعجََذ انطَّبُغٕدَ  َٔ هذاَ ﴿ ٚلجي [، 66﴾]ثٌّجةور:َٔ ًِّ ٍْ َْٚقزُهْم ُيْإِيُهبَ ُيزََا َيه َٔ

نََاَُهُّ  َٔ  ِّ ه ْٛ ُ َعهَ هَت هللاَّ ًِ َغ َٔ َٓهب  ََُُّٓى َخبنِذاَ فِٛ ثَهبُءٔا ثِغَ ﴿: ٚلذجي  [،53﴾]ثٌْٕذج :فََغَضاُؤُِ َع َٔ ٍَ هت  ِيه ًَ
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 ِ ﴾هللاَّ
(ٕٔ) 

ت  ﴿ ، ٚلجي: ًَ ت  َعهَٗ َغ ًَ  .ٚٔقٛ ىٌه ِٓ ث٠٢جس[. 56﴾]ثٌذمٌر:فَجَبُءٔا ثَِغ

  ِ ذرٟ ثٌٌػج، رٟ ثٌقذو٠ظ ثٌذيٞ ر١ذٗ ى   ملسو هيلع هللا ىلصج ثٌْٕز رمو لجي أ هب ٔؼذ١ُ أ٘ذً ثٌؾٕذز، لذجي رذٟ سمذٌٖ:  ٌ  و  ًّ ن

عهخط عهههٛكى ثاههذِ ْهم أعطٛههزكىا قهبنٕا َاههى، قهبل فههاَٙ أُحهم عهههٛكى سىهٕاَٙ فههال أ»عهأنٓى قههبل: 

«أثذا
22
يهٍ نهى ٚغهأل هللا ٚغًهت » . ٚٔقذٖٛ رذٟ لٌٛذٗثٌٌػٛثْ، إفالي ثٌٌػذج ِذٓ هللا  ي  ال  ف  إ   ،

«عهّٛ
23

 ، ٚث فجه٠ظ رٟ ٘يث ثٌذجح ِؼٌٚرز.

 المسألة الثانية:  
َسٖ)رٟ لٌٛٗ  َٕ ٍَ انه َْٚشَىٗ الَ َنأَحذ  ِي َٔ ُت  ًَ (، ثٌغؼذخ ٚثٌٌػذج ِذٓ ثٌظذفجس ثٌضذٟ ٠ضّظذف دٙذج َْٚغ

 .إىث شج  ٌح ثٌ

 ّذقجٔٗ ًٚػجٖ ِضؼٍّك دّش١تضٗ ٚلوًصٗ.  ٗ  ذ  ؼ  غ  ر  

  ً ً   ثٌغؼخ ٠ق  ُّ ٠َٚي، ٚثٌٌػج ٠ق  ّ  ع   ع ّّ ْ   ،٠َٚي، ٚ٘ىيث ُّ ثٌغؼذخ ٌذ١ِ هثةّذجً ٚثٌٌػذج  ٠ؼٕٟ أ

ِ   ١ٌِ هثةّجً   .ؾْٕٗ رٟ ثٌظفجس ثٌفؼ١ٍز دّش١تز هللا ٚدموًصٗو ؾ  ذ  ص  ٌ  ٚإّٔج ٘يث 

ٍْ َْٚ هِهْم ﴿: ثٌقو٠ظ ٚث عٌ ٚأةّز أً٘ ثٌْٕز ٚثّضوٌٛث ٌيٌه دمٛي هللا  أً٘ ٖ  ً  ٌ  ٚ٘يث ٘ٛ ثٌيٞ ل   َي َٔ
ٖ َٕ َْ جِٙ فَقَْذ  ًَ ِّ َغ ْٛ ْ   روي  ، [71﴾]ؽٗ:َعهَ ًّ دؼذو أْ ٌذُ ٠ىذٓ  ػٍٝ أ ذ ً،ثٌغؼخ ٠ق   ي  و  ٠ ذ ٗ  ٌٛ ذٍ  ٚف   فذجال 

 .وجْ ِج شج  هللا  ٗ   ٔ   ػٍٝ أّٔٗ ِضؼٍك دّش١تز هللا 

 ٠ٌػٝ. ٠غؼخ رئٔٗ ّذقجٔٗ ٠غؼخ ٚإىث شج  أْ ٠ٌػٝ رئٔٗ رئىث شج  هللا أْ 

ْ   هي   ،«أُحم عهٛكى سىٕاَٙ فال أعخط ثاذِ أثذا»: رٟ ثٌقو٠ظ ملسو هيلع هللا ىلصٚويٌه لٌٛٗ  أ٘ذً ثٌؾّٕذز  ػٍذٝ أ

  ٓ ْ  ٚ، ػ١ٍُٙ ًػجٖ رال ٠ْنؾ دؼوٖ ػ١ٍُٙ أدوثً  ً  دأٔٗ أف   ػ١ٍُٙ  ِ  ثٌٌػذج ِضؼٍذك  ٘ذيث ٠ذوي ػٍذٝ أ

 .ٚلوًصٗ  ٚإًثهصٗ دّش١تز هللا 

  ْ ح ثثٌغؼخ ٚثٌٌػج طفجس رؼ١ٍز  ٘يث ٘ٛ ِي٘خ أً٘ ثٌْٕز ٚثٌؾّجػز رٟ أ ٌّ ِٚذٓ  مض١ج٠ًز ٌٍ

ؾ   ذذن   ْ ال   ؽْٕذذٙج طذذفز ثٌّقذذذز ٚثٌ  ٛ ٚثٌؼذذوثٚر ٚأشذذذجٖ ىٌذذه رئٔٙذذج صنضٍذذف ِٚضؼٍمذذز دّشذذ١تز هللا  ز  ٠ ذذٚثٌ

 ٚلوًصٗ.

 :أِج ِيث٘خ ثٌّنجٌف١ٓ رٟ ٘جص١ٓ ثٌظفض١ٓ دنظٛطّٙج

  ٌَّ ٠ؾؼٍذْٛ ث٠٢ذجس ٚث فجه٠ذظ ثٌضذٟ ر١ٙذج  ِٚٓ شجدُٙٙ ِّذٓ ٠ٕفذْٛ ثٌظذفجس أطذالً  خانغًٓٛ فا

ّ  ٙ  ثٌٌػج أٔ   ٌ  و  ثٌغؼخ أٚ ر١ٙج ى   ٌ  و  ى   ، ٠ؼٕٟ ثٌؼمٛدز ٟ٘ ثٌغؼذخ خ  ؼ  غ   ٟ  ّ  ج أّّج  ٌٍشٟ  ثٌيٞ 

 .ٚثٌٕؼ١ُ ٘ٛ ثٌٌػج

ْ  رؼٕوُ٘  خ  ػ أ  .ًػٟ هللا ػٕٗ ١ٍٗ أٚ٘يٖ ث ش١ج  ِنٍٛلجس ِٕفظٍز ِضؼٍمز دّٓ ل١ً ػٕٗ: إٔٗ غ ؼ 

  ُ ٚ٘ذيث ِذي٘خ  ،ٚٔفذِ ثٌؼمٛدذز ٘ذٟ ثٌغؼذخ رٙيث ًػجٖ، ٠ؼٕٟ ٔفِ ثٌٕؼ١ُ ٘ٛ ًػذج هللا  رئىث ٔ ؼ 

 ثٌؾ١ّٙز ِٚٓ شجدُٙٙ.

 أيب انكالثٛخ   ٚ  ؼ  ص   ٟ  ف  ِٓ ٔفٝ ٘يٖ ثٌظفجس  ؽً ٔ   ي  ُٚ٘ أ
ج دّش١تز هللا ٚلوًصٗ ٚصؼٍذ١ٍُٙ ٌذيٌه ٙ  م  ٍ 

  ْ ً  إعذجصٙج ٠مضؼٟ أّٔٗ  دأ .ٌٍقٛثهط ِقال 

  ْ ْ   غؼخ هللا  ٌٚٙيث ى٘ذٛث إٌٝ أ ذًػجٖ ٚثفو، رغؼذٗ ػٕذوُ٘ لذو٠ُ، ِذٓ غ   ٚثفو ٚأ ػ١ٍذٗ  خ  ؼ 

 .رئٔٗ ال ٠ٌػٝ ػ١ٍٗ أدوثً، ِٚٓ ًػٟ ػٕٗ رئٔٗ ال ٠غؼخ ػ١ٍٗ أدوثً 

  ْ ْ   ك  ٍ ذؼ  ١ٌِ ٌذٗ ص   غؼخ هللا  رؼٕوُ٘ أ دؼّذً ًػذجٖ ٌذ١ِ ِضؼٍمذجً  دؼّذً ثٌؼذذو أٚ دؼّذً ثٌؼذ١ذو ٚأ

 .ٚثفو ثٌؼذو أٚ دؼًّ ثٌؼذجه، ٚإّٔج ٘ٛ شٟ   

  ِ ِ   ٓ  ٌٚٙيث ٠مٌْٛٛ إٔٗ  ِ   ٓ  وجْ  ػٕٗ ٌٚٛ وجْ فجي ػذجهصٗ ٌٍذٛعٓ،  ٟ  ػ  ٌ  أً٘ ثٌؾٕز رٟ ثٌؼجلذز رئٔٗ 

ٍُ-ٌٚٛ وجْ فجي ٍٔجٖ، شٌدٗ ٌٍنٌّ  هللا ػ١ٍٗ ٚوجٔذش مجصّضذٗ ثٌٕذجً  خ  ؼ  ِٚٓ غ   ،-٠ؼٕٟ لذً أْ ٠ْ 

 ٗ ٌٚٛ رٟ فجي طالصٗ ٚمشٛػٗ ٚدىجةٗ د١ٓ ٠وٞ هللا رٟ فجي إّالِٗ.ػ١ٍ ٚثٌؼيثح رئٔٗ ِغؼٛح  
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 :ٚ٘يث ٠ؼٕٟ

 .ظفزٍإداجي ٌ ٗ  أٔ    - 1

ػٕوُ٘ ٌىضجدذز ثٌقْذٕجس ٌٍّْذٍُ ٌٚىضجدذز ثٌْذ١تجس ػٍذٝ ثٌىذجرٌ  ي  ت  ٕ  ١  ال ِؼٕٝ ف   ٗ  أٔ   ُ  ع   - 2

  ْ ْ   رٟ فجي إ٠ّجْ ث ٚي ٚوفٌ ثٌغجٟٔأل   ِذج لذٍذٗ،  خ  ؾ  ٠   ثإلّالَ ثإلْٔجْ إىث أٍُّ رئ

  ِ  .جً ػٕٗ ٚثٌّالةىز صىضخ ػ١ٍٗ ث١ٌْتجس١  ػ  ٌ  رى١ف ٠ىْٛ 

ٌ   خ  ض  ى  ٘يث ثٌٍُّْ ٠ىْٛ مجشؼجً ص   ُ  ع   ُّ صذأصٟ ثٌذ ر ر١قذذؾ ػٍّذٗ ر١ىذْٛ ه  ٌٗ ثٌقْذٕجس، عذ

 .رٟ فجي ثٌغؼخ ٚأشذجٖ ىٌه ػٕوُ٘ هثةّجً 

ٍْ ﴿ػ١ٍٗ ث هٌز وّج ىوٌس ٌه رذٟ لٌٛذٗ:  ش  ٚ٘يث مالف ِج هٌ   َيه َٔ ٖ َٕ َْه هجِٙ فَقَهْذ  ًَ ِّ َغ ه ْٛ  ،﴾َْٚ هِهْم َعهَ

 ، ٚأشذجٖ ٘يٖ ث هٌز.«أُحم عهٛكى سىٕاَٙ فال أعخط عهٛكى ثاذِ أثذا»

ْ  ر ثً إى طذفز ثٌغؼذخ ٚثٌٌػذج ٚٔقٛ٘ذج  ؼٕو ثٌىالد١ز، ٚ٘ٛ ثٌيٞ ى٘خ إ١ٌذٗ ث شذؼ٠ٌز ٚثٌّجص٠ٌو٠ذز أ

ٚال لوًر دً ٟ٘ لو٠ّز،  ال إًثهرٍ ٚ ِٓ ثٌظفجس أٔٙج طفجس لو٠ّز ىثص١ز، ٠ؼٕٟ أٔٙج ال صضؼٍك دّش١تزٍ 

ٔ   خ  ؼ  غ   ً  ٙ  ض  ٚث  شٟ  ٠ضؾّوه دضؼٍمٗ دج٢فجه. ُ  ٚثٔضٙٝ ١ٌِٚ ع   ٟ  ػ  ٝ ٚ

 المسألة الثالثة: 
٘يث  ط  و  ، ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌيٞ ىؤٌج ٌه ّجٌفجً، ُ٘ أٚي ِٓ أف  ِٚٓ ِؼٗٛث وجدٓ والح ٌ  ٚ  أ  ٔمٛي: ثٌي٠ٓ ص  

ْ  فاهٛهخان فبد انزارٛخ ٔان فبد انثٌّظاٍـ ٚ٘ٛ  ذإعذذجس طذفجس ثٌف   ، ٚؽؼٍذٛث ثٌذذجح ػٕذوُ٘ أ  ً  ؼ 

ح  ٌّ ، ٚأ٘ذً ثٌْذذٕز ٚثٌؾّجػذز ثّذضؼٍّٛث ٘ذيث ثٌضمْذ١ُ: ثٌظذفجس ثٌيثص١ذذز ٠ؼٕذٟ فٍذٛي ثٌقذٛثهط دذجٌ

 ػ١ٍٗ ثٌٕظٛص.  ش  ٌ  ٚثٌظفجس ثٌفؼ١ٍز ػٍٝ ِج ه  

ٌ  ر    :ْٛ ِٓ ألٌدٙجأوغٌ ِٓ صؼ٠ٌف ٚ٘ٛ ثؽضٙجه ِٓ ثٌؼٍّج ، ٌىٓ ٌؼٍٗ ٠ىدثٌظفجس ثٌيثص١ز  شر  ؼ 

 ٌَّ  .ٟ٘ ثٌّالٍِز ٌٍّٛطٛف ان فبد انزارٛخ أ

ثٌظفجس غ١ٌ ثٌّالٍِز ٌٍّضظف دٙج، غ١ٌ ثٌّالٍِز ٌٍيثس ٔان فبد انفاهٛخ ٟ٘. 

ّ  ٕ  ٠ ؼ  ٚ   .ثٌضٟ ال صٕفه ػٓ ثٌيثس ثٌّٛطٛرز دٙيٖ ثٌظفز ز  ِ  ٍ  ال  ٝ دجٌ

ٚأدذوثً ٚأٔذٗ  دٙيٖ ثٌظذفز هثةّذجً  ِضظف   جهلل رٔمٛي ثٌٛؽٗ طفز ىثس  ٔٗ ال ٠ٕفه،  رفٟ فك هللا 

 .٘يٖ طفجس ىثص١ز ٚأشذجٖ ىٌه، دجٌؼظّز ٚثٌىذ٠ٌج  ٚثٌؾالي ٚثًٌٕٛ ّذقجٔٗ ِضظف  

٠ؼٕٟ ثٌضٟ صضؼٍذك دّشذ١تز ، ٚثٌمُْ ثٌغجٟٔ ثٌظفجس ثٌفؼ١ٍز، ٚ٘يٖ ثٌظفجس ثٌفؼ١ٍز ٟ٘ غ١ٌ ثٌّالٍِز

 .فجي هْٚئٔٙج صىْٛ رٟ فجي ر١ٍْش ِالٍِز ر، ٚلوًصٗ ٚثمض١جًٖ  هللا 

 :ان فبد انفاهٛخٔ

  ًطفز رؼ١ٍز ِٕٙج ِج ٠ىْٛ هثةّج. 

   ط  ٚثمض١جً ٚأ   ًٍ ؼ  ر   ز  ف  ِٕٚٙج ِج ٠ىْٛ سفجهٖ ط  ٍ  ٗ   ِ ٍ ِز.طفز  ىثس   ال

 ٠ٌػٝ ػٕٗدغؼخ ػ١ٍٗ ٠ٚدّٓ  زِضؼٍم جثٌغؼخ ٚثٌٌػج رئٔٙ ث ٚي طفزِغجي ّٓ. 

ٚ ِغجي ثٌغجٟٔ ثٌىالَ هلل ،ٗٔث٢فجه ٔٗ ِضؾوهلو٠ُ رئ ٗوّج أٔ والِٗ رئٔٗ ّذقج. 

....] ٚثٌشذٙز ثٌضٟ أٚلؼش ثٌىالد١ز
 (ٕٗ)

].  

  ّ ي أٌِٖ، ى٘ذخ ٠ذقذظ ػذٓ ؽذٛثحٍ ٌ ّٚ  ّذتٍز ػٕذوٖ لذذً صٌوذٗ  ج صٌن ثالػضَثي ثٌيٞ وجْ ػ١ٍٗ رٟ أ

  ِ ٍ ذُ رؾٍذِ رأػؾذ ذٗ ال  رٟ دغوثه أطقجح ثدٓ و   غٍ ٌالػضَثي، رٛؽو رٟ ؽج ح ٠ضذذجفغْٛ ِٚذُٕٙ ِذٓ ٠ ؼ 

ْ  ه  ٌ  والِٙذُ  ٔٙذذُ وذجٔٛث ٠ ذذ ػ ػ١ٍذذٗ ١ ذذد  ال  ػٍذذٝ ثٌّؼضٌَذز، رأمذذي ِذي٘خ ثٌى   ٚ  ً ز ٚ٘ذذٛ ثٌّذي٘خ ثٌذذيٞ ه 

ِ  -أطقجح ث شؼٌٞ-أطقجدٗ   ُّ ٔظذٌ  عذُ ،ػ١ٍٗ ٍِٓ رٟ ىٌه ٚطذّٕف رذٟ ِذي٘ذُٙ ِظذٕفجس ٌ  ، ع

  ِ رذٟ وضذذٗ  ً  ٌ  م  رٟ لٛي أً٘ ثٌقو٠ظ رٌؽغ إ١ٌٗ رظجً سمٌ أٌِٖ ػٍٝ أّٔٗ ِٓ أً٘ ثٌقو٠ظ وّج ٘ٛ 

 ِٚمجالس ثإلّال١١ِٓ ًّٚجٌز أً٘ ثٌغغٌ أٚ ًّجةً أً٘ ثٌغغٌ ٚغ١ٌ٘ج. وجإلدجٔز

  ْ ٘يٖ ثٌّوًّز ثٌىالد١ز ث شؼ٠ٌز ثٌّجص٠ٌو٠ز رٟ ٘يٖ ثٌّذجفظ، ِذجفظ ثٌظفجس  ثٌّمظٛه ِٓ ٘يث أ

جٌٛال٠ز، أٔٗ ٌقخ ٚثٌذغغ ٚثٌؼوثٚر ٚأشذجٖ ىٌه وُ رٟ ٔفٟ ثٌغؼخ ٚثٌٌػج ٚثٙ  ض  ٙ  ذ  ًأ٠ُٙ ٚثفو ٚش  

ّ  م  ٍ  ؼ  ض  ِ   ش  ض  ذ  إىث أ ع   ٓ  ؼ  ز دجٌ  ١   ْ ً  ٠ىْٛ هللا  رئٔٗ ٠ؼٕٟ ىٌه أ ال  ق  ً ٌٍقٛثهط  ِ  ال  ق   ِ  ّ  ثس، و١ف؟ ٌ  ١  غ  ض  ٌٍ
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 ُ  ٌ ر١ٌػذٝ ػٍذٝ ٘ذيث ع ذ١ ذ٠ضغ   ُ  ح ِٚٓ ِؼٗ إٔٗ إىث لٍٕج إٔٙج ِضغ١ذٌر ِضؾذوهر، ٠غؼذخ ع ذال  لجي ثدٓ و  

  ْ ُّ ..إٌل، رّؼٕجٖ أ  .ٌ  صضغ١   ىثصٗ  ٠غؼخ ػٍٝ ٘يث ع

 .٘يث ثٌىالَ دٕجً  ػً صٍه ثٌمجػور ال ٠ْضم١ُٚٚث لجػور، و  ؼ  ُ ل  ٙ  ٚ٘يث ُِٕٙ  ٔ  

ٚ  ر  ً٘ هللا ِقً ثٌقٛثهط أٚ ال؟-ِٕجلشضُٙ رٟ ث طً ثٌيٞ دٕٛث ػ١ٍٗ ٘يث ثٌٕفٟ  خ  ؽ  ٍٙيث 

ًّ ٌٍقٛثهط أٚ غ١ٌ ِقً ٌٍقٛثهط)ر١ مجي ٌُٙ أٚالً ٘يٖ ثٌىٍّز  ّذجىث لٍذضُ ٌٚ ،، ٘يٖ ٌّجىث أص١ضُ دٙج(ِق

 ٘يث ثٌىالَ؟ 

ح ٕ  ض  ذ  ع  ج لٍٕجٖ  ٕٔج أ  ر١مٌْٛٛ: إٔ   ٌّ ً   ٗ  ٚأٔ   ج ٚؽٛه ثٌ ٚمجٌك ٌألش١ج  ػٓ ؽ٠ٌك  ح  ّذقجٔٗ ِٛؽٛه ٚ

 .ث ػٌثع أٚ ٔظ٠ٌز أٚ لجػور فٍٛي ث ػٌثع رٟ ث ؽْجَ ٛي  ٍ  ِج أّّٖٛ ف  

 ِج ِؼٕٝ ٘يٖ ثٌٕظ٠ٌز؟ 

ٚلذذو ّذذذك أْ أٚػذذقضٙج ٌىذذُ -ثٌؾ١ّّٙذذز ثٌؼذذجٌّز ٚ٘ذذٟ ثٌضذذٟ أصذذٝ دٙذذج ؽٙذذُ دذذٓ طذذفٛثْ ًأُ  ،ٌ  ظ ذذٔ  

 الً ظ  ف  ِ  
25

ْ   رٟ ثٌذو١ًٌ ػٍذٝ ٚؽذٛه هللا ؽُٙ  ٌ  ى  ف  ج ص  ّ  ه، ٌ-، ٔنضظٌ٘ج رٟ ٘يث ثٌّمجَ ٘ذيٖ  ٚػٍذٝ أ

 .٘يٖ ثٌضغ١ٌثس ٌ  ض  ن  ٚثٌؾُْ ٌُ ٠   ،ٌ  ١  غ  ض  ث ؽْجَ ِنٍٛلز، لجي: ثٌؾُْ ثٌّؼ١ٓ ر١ٗ طفجس ص  

١  ِج ٘يٖ ثٌظفجس ثٌضٟ    ؟ ٌ  ص ض غ 

لذذجي: ثٌظذذفزأل طذذفز ثٌذذذٌٚهر، ثٌقذذٌثًر، طذذفز وغجرذذز ثٌؾْذذُ، ثِضذذوثهٖ ٚػذذ ٌضٗ، ٔٛػ١ذذز ثٌؾْذذُ، 

 .ر١ٗ ز  جٌ  ثًصفجػٗ، ثٔنفجػٗ إٌل... رٙيٖ أش١ج  ال ٠نضجً٘ج ثٌؾُْ دٕفْٗأل دً ٟ٘ ف  

ِ   ٗ  ػٍٝ أٔ   ي  ر١ٗ ه   ش  ٍ  رىٛٔٙج ف   ً  رٟ ٘يث ثٌؾُْؤ  ٕ٘جن   .عٌ  ؽؼٍٙج ص ق 

  ْ ِ   ٚ٘يث ٠ؼٕٟ أ  .إٌٝ غ١ٌٖ،  ؽً فٍٛي ٘يٖ ث ش١ج  ر١ٗ جػ  ض  ق  ثٌؾُْ 

ح ثرئىث وجْ ِقضجؽجً، رئٔٗ إّٔج  ٌّ  .فضجػ ٌّٓ ال ٠قضجػ، ٚ٘ٛ ثٌ

ج فٍٛي ث ػٌثع رٟ ث ؽْجَ أٚ ٛ٘  ّ  ّ  ثٌؾُْ ِنٍٛق ِٓ ؽٙز ٘يٖ ث ش١ج  ثٌضٟ أ   ْ  ػٕوُ٘ أ   ش  ذ  غ  ر  

 .فٍٛي ثٌقٛثهط رٟ ث ؽْجَ

ْ  هللا  ػٕوُ٘ ٚؽذٛه ش  ذ  غ  ر   ِ   ، ٚأّٔذٗ مذجٌك ث ؽْذجَ، ٚأّٔذٗ ٘ذٛ ثٌّْذضغٕٟ، ٚأ ذض  ق  ٘ذيٖ ث ؽْذجَ  ز جؽ 

ٚثٌضفى١ذٌ ر١ذٗ ٚأّٔذٗ ٘ذٛ ه١ٌذً  ،دٙيث ثٌو١ًٌ ثٌيٞ ٘ٛ رٟ أطذٍٗ غٍذؾ ِٚنذجٌف ٌٍىضذجح ٚثٌْذّٕز ز  ع  و  ق  ِ  

 .صفى١ٌ ر١ّج ٌُ ٠وي ػ١ٍٗ ٔض ال ِٓ ثٌمٌسْ ٚال ِٓ ثٌّْٕز ٚؽٛه هللا 

ى٘ذذٛث ػذٓ ثٌىضذجح ٚثٌْذٕز إٌذٝ ثٌؼمذً رٙذوثُ٘  ُ  ٙ  ٛؽٛه رٟ ثٌمٌسْ ٚثٌْٕز، ر  ِ ٚإعذجس ٚؽٛه هللا 

ػمٍُٙ ثٌنجؽب إٌٝ دٌ٘جْ غٍؾ ِٓ أطٍٗ، ٚإْ عذضش دٗ ٔض١ؾز ِؤلضزأل ٌىٕٙج ر١ّج ٠ضٌصخ ػ١ٍٙج غٍؾ 

 رجهؿ.

ُْهىُ ٌٙيث رٟ ثٌمٌسْ، ثٌو١ًٌ ػٍٝ ٚؽٛه هللا ِنضٍف ػٓ ٘يث ﴿ ء  أَْو  ْٙ ه َُ ْٛهِش  ٍْ َغ ٌَ  أَْو ُخهِقُٕا ِيه اْنَخهبنِقُٕ

(ٖ٘ ٌَ اأْلَْسَض ثَْم ال ُٕٚقُُِٕ َٔ اِد  َٔ ب ًَ  :[ ٕ٘ج ػٕؤج ثفضّجال36ْ-35﴾]ثٌاًٛ:( أَْو َخهَقُٕا انغَّ

  ٍ  .ِٓ غ١ٌ شٟ ؟ ٘يث ثفضّجي ش  م  ً٘ م 

 .ً٘ أٔش ثٌنجٌك ٌٕفْه؟ ٘يث ثفضّجي

ً٘ ثإلْٔجْ ٘ٛ ثٌيٞ مٍك ثٌّْجٚثس ٚث ًع ؟
 ٕٙ

،
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