
 

 

 

أؽٌبّ االػزلاء ػ٠ِ األػواع 

 
ٓؾٔل ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ ػجل اهلل اُوؾـب٢ٗ

*
  

 

 
 

 

 

 

اُؾٔل هلل ٝؽلٙ ٝاُظالح ٝاَُالّ ػ٠ِ ٖٓ ال ٗج٢ ثؼلٙ ٝػ٠ِ آُٚ 

:  ٝطؾجٚ ، ٝثؼل 

ُول عبءد اُشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ثبُٔؾبكظخ ػ٠ِ اُؼوٝه٣بد اُقٌٔ ، 

ٝٓ٘ؼذ االػزلاء ػ٤ِٜب ، ٢ٛٝ ؽلظ اُل٣ٖ ٝاُ٘لٌ ٝاُؼوع ٝأُبٍ 

  ، ًٔب هرت اُشبهع اُؼوٞثخ ػ٠ِ ٖٓ اهرٌت أ١ عو٣ٔخ ٝاُؼوَ 

ػ٤ِٜب ، كورت ؽل اُوكح ػ٠ِ ٖٓ ثلٍ ك٣٘ٚ ، ُٝشوع اُوظبص ُؾلظ 

اُ٘لٌ ، ٝشوع ؽل اُيٗب ؽلظًب ُِلوٝط ٝاألَٗبٍ ، ٝشوع ؽل 

.  اَُوهخ ؽلظًب ُألٓٞاٍ ، ٝشوع ؽل أٌَُو ؽلظًب ُِؼوٍٞ 

 

 

 

 

                                                
*

 رقوط ك٢ ٤ًِخ اُشو٣ؼخ ثغبٓؼخ اإلٓبّ ٓؾٔل ثٖ ٍؼٞك اإلٍال٤ٓخ كوع أثٜب ٣ٝؾَٔ 

كهعخ أُبعَز٤و ك٢ اُلوٚ أُوبهٕ ٖٓ أُؼٜل اُؼب٢ُ ُِوؼبء ٣ٝؼَٔ هبػ٤ًب ك٢ ٓؾٌٔخ 

.  ث٤شخ 
.   ثَ ه٤َ ئٕ ٛنٙ اُقٌٔ ٓواػبح ك٢ ًَ ِٓخ 8:2أُٞاكوبد ُِشبؿج٢ - 1



ٝأُزجظو ك٢ ٛنٙ اُشو٣ؼخ اُـواء ٣غل ثال ه٣ت أٜٗب طبُؾخ ٌَُ 

ىٓبٕ ٌٝٓبٕ ، ٝاُشوع أُـٜو ٣أٓو اُوعَ إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ٞهًا ػ٠ِ 

ػوػٚ ٖٓ اُزل٤ٌٗ ٝاُو٣ت ، ُٝنُي رغل إٔ ًَ آوب ػبهَ ثَ ًَ 

شْٜ ٗي٣ٚ ال ٣وػ٠ ئال ٣ٌٕٞ ػوػٚ ٓؾَ اُض٘بء ٝاُزٔغ٤ل ، ٣ٝجنٍ 

اُـب٢ُ ٝاُوف٤ض ٤ُجو٠ ػوػٚ ؽوًٓب ٓظًٞٗب ال ٣٘ظو ئ٤ُٚ 

. اُ٘بظوٕٝ ٝال ٣ؼجش ثٚ اُؼبثضٕٞ 

ُٝنا كاٗي ُزغل اُوعَ اُـ٤ٞه اُشْٜ ٣قبؿو ثؾ٤برٚ ٣ٝجنٍ ٜٓغزٚ 

٣ٝؼوع ٗلَٚ َُٜبّ أُ٘ب٣ب ػ٘لٓب ٣وعْ ثشز٤ٔخ رٌٔ ػوػٚ ، 

ُٝنُي ٣ٜٕٞ ػ٠ِ اُوعَ اُـ٤ٞه إٔ ٣ولّ ٗلَٚ ٝٓبُٚ ، ثَ ٣وػ٠ 

ثغوػ عَلٙ ٤َُِْ ػوػٚ ، ُٜٝنا عبء اُل٣ٖ اُؾ٤٘ق ثنُي ئم ٣ج٤ٖ 

إٔ ٖٓ هزَ كٕٝ ػوػٚ كٜٞ ش٤ٜل ، ٝثٜنا طؾذ األفجبه ػٖ اُ٘ج٢ 

أُقزبه ػ٤ِٚ طالح اُؼي٣ي اُـلبه ، كأهٍٞ َٓزؼ٤ً٘ب ثبُٞاؽل اُوٜبه ، 

:  ئٕ ٛنا اُجؾش ٣شزَٔ ػ٠ِ ٗوبؽ أعِٜٔب ك٤ٔب ٢ِ٣ 

مًو األكُخ ٖٓ اٌُزبة ٝاَُ٘خ ٝٓب ٝهك ػٖ ٍِق األٓخ ؽٍٞ : أٝالً  

.  االػزلاء ػ٠ِ األػواع 

:  مًو أؽٞاٍ االػزلاء ػ٠ِ األػواع ٢ٛٝ صالس : صب٤ًٗب

إٔ ٣ٌٕٞ أُؼزل١ طبئاًل ػ٠ِ ؽو٣ْ اُوعَ ٣و٣ل اٗزياػٜب : األ٠ُٝ

.  ٖٓ ٣لٙ 

إٔ ٣زٌٖٔ أُؼزل١ ػ٠ِ اُؼوع ٖٓ فـق آوأح أٝ ٖٓ أ١ : اُضب٤ٗخ 

.  ٌٓبٕ آفو ٌٓبثوح 

إٔ ٣غل اُوعَ ٓغ آوأرٚ أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ ُٝٞ أع٘ج٤خ هعَ : اُضبُضخ 

.  ٣ي٢ٗ ثٜب أٝ ٣ِٞؽ ثبث٘ٚ كل٤ٜب رلظ٤َ 

.  ٝك٢ ٜٗب٣خ اُجؾـش شجٜخ ٝاُوك ػ٤ِٜب 

 

 

 

 

 

 

 



 ػ٠ِ أٗٚ ٣غت ػ٠ِ اُوعَ أُلاكؼخ ػٖ هل أعٔغ اُؼِٔبء  : أٝاًل 

أٓب :   ، َٝٓز٘ل اإلعٔبع اٌُزبة ٝاَُ٘خ ٝأهٞاٍ ٍِق األٓخ ؽو٣ْ 

ئٗٔب عياء  ): ك٤وٍٞ ـ ػي ٝعَ ـ ك٢ ٓؾٌْ اُز٘ي٣َ : ٖٓ اٌُزبة 

اُن٣ٖ ٣ؾبهثٕٞ اهلل ٝهٍُٞٚ ٣َٝؼٕٞ ك٢ األهع كَبكًا إٔ ٣وزِٞا أٝ 

٣ظِجٞا أٝ روـغ أ٣ل٣ْٜ ٝأهعِْٜ ٖٓ فالف أٝ ٣٘لٞا ٖٓ األهع مُي 

  . (ُْٜ في١ ك٢ اُل٤ٗب ُْٜٝ ك٢ ا٥فوح ػناة ػظ٤ْ 

اُيٗب ٝاَُوهخ ٝهزَ : " ه١ٝ ػٖ ٓغبٛل ك٢ رل٤َو ٛنٙ ا٣٥خ أٗٚ هبٍ 

ُٝؼِٚ ٣وظل ثنُي ػ٠ِ : هِذ   . " اُ٘بً ٝئٛالى اُؾوس ٝاََُ٘ 

.  ٝعٚ أُـبُجخ ٝأٌُبثوح 

هبٍ : " هبٍ اُووؿج٢ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ ك٢ ٤ٍبم رل٤َوٙ ُٜنٙ ا٣٥خ 

ه٣ٝ٘ب ػٖ عٔبػخ ٖٓ أَٛ اُؼِْ أْٜٗ هأٝا هزبٍ اُِظٞص : اثٖ ٓ٘نه 

ٝككؼْٜ ػٖ أٗلَْٜ ٝأٓٞاُْٜ ، ٛنا ٓنٛت اثٖ ػٔو ٝاُؾَٖ 

اُجظو١ ٝئثوا٤ْٛ اُ٘قؼ٢ ٝهزبكح ٝٓبُي ٝاُشبكؼ٢ ٝأؽٔل ٝئٍؾبم 

ٝاُ٘ؼٔبٕ ، ٝثٜنا ٣وٍٞ ػٞاّ أَٛ اُؼِْ إٔ ُِوعَ إٔ ٣وبرَ ػٖ ٗلَٚ 

ٝأِٛٚ ٝٓبُٚ ئما أه٣ل ظًِٔب ، ُألفجبه اُز٢ عبءد ػٖ اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 اُؾب١ٝ 122:15 كزبٟٝ ش٤ـ اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ 344:2شوػ َِْٓ ١ُِٝٞ٘ - 1

 ، اُلوٝم 511:8 ، ٓؼبٝٗخ أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ شوػ أُ٘ز٠ٜ 457:13اٌُج٤و ُِٔبٝهك١ 

 .  120:6 ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ ُِووؿج٢ 185:4ُِوواك٢ 

ػ٤بُٚ َٝٗبؤٙ ٝٓب ٣ؾ٢ٔ ، ٢ٛٝ أُؾبهّ ، ٝاؽلرٜب ْٓؾوٓخ أٝ : ؽوّ اُوعَ - 2
ُٓخ ، ٝهؽْ ٓؾوّ ، ٝأُؾوّ  ماد اُوؽْ ك٢ اُوواثخ أ١ ال ٣ؾَ ريٝعٜب ، َُبٕ : ْٓؾو

 .  123:12اُؼوة 

 .  33ٍٞهح أُبئلح - 3
 .  287:4مًوٙ اُـجو١ ك٢ رل٤َوٙ - 4



 ٛـ .ا " .. ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُْ ٣قض ٝهزًب كٕٝ ٝهذ ، ٝال ؽباًل كٕٝ ؽبٍ 

ُٝنُي ٣ووه ش٤ـ اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ إٔ ٖٓ ٝعل 

 . هعاًل ٣لغو ثأِٛٚ عبى ُٚ هزِٜٔب ؛ ألٕ ٛنا ٖٓ اُلَبك 

كاما عبى هزِٚ ُؾلظ ٓبُٚ كٜٞ : " هبٍ اُغظبص ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ 

 ٛـ . ا .. " أ٠ُٝ ثغٞاى اُوزَ ٖٓ أعِٜب 

:  ٖٝٓ اَُ٘خ ؛ كبألكُخ ًض٤وح ٜٓ٘ب 

: " ٓب عبء ػٖ ٍؼ٤ل ثٖ ى٣ل ػٖ اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ هبٍ - 1

ٖٓ هزَ كٕٝ ٓبُٚ كٜٞ ش٤ٜل ، ٖٝٓ هزَ كٕٝ أِٛٚ أٝ كٓٚ أٝ كٕٝ 

ٖٓ هزَ : "   ، هبٍ طبؽت ًزبة رؾلخ األؽٞم١ " ك٣٘ٚ كٜٞ ش٤ٜل 

ٖٝٓ هزَ كٕٝ " ػ٘ل ككغ ٖٓ ٣و٣ل أفن ٓبُٚ ظًِٔب ، : أ١ " كٕٝ ٓبُٚ 

" ٖٝٓ هزَ كٕٝ كٓٚ" ػ٘ل ككغ ٖٓ ٣و٣ل أفن ٓبُٚ ظًِٔب ، : أ١ " ٓبُٚ 

ٗظوح ك٣ٖ اهلل : أ١ " ٖٝٓ هزَ كٕٝ ك٣٘ٚ " ك٢ اُلكغ ػٖ ٗلَٚ : أ١ 

أ١ ك٢ اُلكغ ػٖ ثؼغ ؽ٤ِِزٚ أٝ " ٖٝٓ هزَ كٕٝ أِٛٚ " ٝاُنة ػ٘ٚ 

؛ ألٕ أُإٖٓ ٓؾزوّ مارًب ٝكًٓب ٝأٛاًل ٝٓباًل ؛ " كٜٞ ش٤ٜل" هو٣جزٚ 

كاما أه٣ل ٓ٘ٚ ش٢ء ٖٓ مُي عبى ُٚ اُلكغ ػ٘ٚ كاما هزَ ثَججٚ كٜٞ 

 ٛـ . ا" .. ش٤ٜل 

كإ هزَ كاكغ أُؼزل١ كال ئصْ ػ٤ِٚ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اهلل رؼب٠ُ ٝأٓب : هِذ 

.  هؼبء كال ثل ٖٓ اُج٤٘خ إلصجبد كػٞاٙ 

 

 

 

 

                                                
 .502:2أؽٌبّ اُووإٓ ُِغظبص :  ٝأٗظو 120:6اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ ُِووؿج٢ -1
.   ٝٓب ثؼلٛب 419االفز٤بهاد اُلو٤ٜخ - 2

 . 505:2اٗظو ًزبثٚ أؽٌبّ اُووإٓ - 3

، ػٕٞ (4757)أفوعٚ أثٞ كاٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ ك٢ ثبة هزبٍ اُِظٞص ٖٓ ًزبة اَُ٘خ - 4
 ، ٝاُزوٓن١ ك٢ ًزبة اُل٣بد ٓب عبء ٖٓ هزَ 85:13أُؼجٞك شوػ ٍٖ٘ أث٢ كاٝك 

.  ؽل٣ش ؽَٖ طؾ٤ؼ :  ٝهبٍ 566:4، رؾلٚ األؽٞم١  (1402)كٕٝ ٓبُٚ كٜٞ ش٤ٜل 

ػٕٞ أُؼجٞك ٍٖ٘ أث٢ كاٝك :  ٝاٗظو 566:4رؾلٚ األؽٞم١ شوػ عبٓغ اُزوٓن١ - 5
85:13  . 



هبٍ ٍؼل ثٖ ػجبكح : ٓب عبء ػٖ أُـ٤وح هػ٢ اهلل ػ٘ٚ هبٍ - 2

ُٞ هأ٣ذ هعالًَََ ٓغ آوأر٢ ُؼوثزٚ ثب٤َُق ؿ٤و : هػ٢ اهلل ػ٘ٚ 

رؼغجٕٞ ٖٓ ؿ٤وح : " ُْٓظلؼ ، كجِؾ مُي اُ٘ج٢ ط٠ِ ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوبٍ 

ٍؼل ؟ ٝاهلل ألٗب أؿ٤و ٓ٘ٚ ، ٝاهلل أؿ٤و ٢٘ٓ ، ٖٝٓ أعَ ؿ٤وح اهلل 

ؽوٖٓ اُلٞاؽش ٓب ظٜو ٜٓ٘ب ٝٓب ثـٖ ، ٝال أؽل أؽت ئ٤ُٚ اُؼنه 

ٖٓ اهلل ، ٖٝٓ أعَ مُي ثؼش أُجشو٣ٖ ٝأُ٘نه٣ٖ ، ٝال أؽل أؽت 

 " . ئ٤ُٚ أُلؽخ ٖٓ اهلل ، ٖٝٓ أعَ مُي ٝػل اهلل اُغ٘خ 

٤ٌُ هُٞٚ ٛٞ هك ُوٍٞ اُ٘ج٢ : " هبٍ ا١ُٝٞ٘ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ 

ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝال ٓقبُلخ ٖٓ ٍؼل ثٖ ػجبكح ألٓوٙ ط٠ِ اهلل 

اإلفجبه ػٖ ؽبُخ اإلَٗبٕ ػ٘ل هؤ٣زٚ : ػ٤ِٚ ٍِْٝ ، ٝئٗٔب ٓؼ٘بٙ 

هعاًل ػ٘ل آوأرٚ ، ٝاٍز٤الء اُـؼت ػ٤ِٚ ، كاٗٚ ؽ٤٘ئن ٣ؼبُغٚ 

  "ثب٤َُق ، ٝئٕ ًبٕ ػبط٤ًب 

٣شجٚ إٔ رٌٕٞ ٓواعؼخ : ٝٗوَ اُجـ١ٞ ػٖ أث٢ ٤ٍِٔبٕ اُقـبث٢ هبٍ 

ٍؼل اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ ؿٔؼًب ك٢ اُوفظخ ال هكًا ُوُٞٚ 

ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ كِٔب أث٠ مُي هٍٍٞ اهلل ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

ٝك٢ ؽل٣ش ٍؼل ك٤َُ ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ هزَ هعاًل صْ  . ٌٍٖ ٝاٗوبك 

اكػ٠ أٗٚ ٝعلٙ ػ٠ِ آوأرٚ أٗٚ ال ٣َوؾ ػ٘ٚ اُوظبص ثٚ ؽز٠ ٣و٤ْ 

 . اُج٤٘خ ػ٠ِ ىٗبٙ 

 

 

 

 

 

 

                                                
ال شقض أؿ٤و ٖٓ " أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ طؾ٤ؾٚ ك٢ ًزبة اُزٞؽ٤ل ثبة هُٞٚ هلل - 1

شوػ  (3741) َِْٝٓ ك٢ طؾ٤ؾٚ ك٢ ًزبة اُِؼبٕ 92:13اُلزؼ  (7416)" اهلل 
 .  369:10ا١ُٝٞ٘ 

.  ٗلٌ أُوعغ اَُبثن - 2

 . 406:20اٗظو أُغٔٞع - 3
 . 406:20اٗظو أُغٔٞع - 4



 

 

 

 

 

ٝعبء ػٖ أث٢ ثٌوح مًو اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوؼل ػ٠ِ - 3

أ١ ٣ّٞ ٛنا ؟ كٌَز٘ب : ثؼ٤وح ٝأَٓي ئَٗبٕ ثقـبٓٚ أٝ ثيٓبٓٚ هبٍ 

: هِ٘ب " ؽز٠ ظ٘٘ب أٗٚ ٤َٔ٤ٍٚ ٍٟٞ أٍٚ ، هبٍ أ٤ٌُ ٣ّٞ اُ٘ؾو ؟ 

كأ١  شٜو ٛنا ؟ كٌَز٘ب ؽز٠ ظ٘٘ب أٗٚ ٤َٔ٤ٍٚ ثـ٤و : ث٠ِ ، هبٍ 

كإ كٓبءًْ " هبٍ . ث٠ِ : هِ٘ب " أ٤ٌُ ثن١ اُؾغخ : " أٍٔٚ كوبٍ 

ٝأٓٞاٌُْ ٝأػواػٌْ ث٤ٌْ٘ ؽواّ ًؾوٓخ ٣ٌْٞٓ ٛنا ، ك٢ شٜوًْ 

ٛنا ، ك٢ ثِلًْ ٛنا ، ٤ُجِؾ اُشبٛل اُـبئت ، كإ اُشبٛل ػ٠َ إٔ ٣جِؾ 

 " .ٖٓ ٛٞ أٝػ٠ ُٚ ٓ٘ٚ 

ئٕ رؾو٣ْ كّ أَُِْ ٝٓبُٚ ٝػوػٚ : " هبٍ اثٖ ؽغو ك٢ اُلزؼ 

أػظْ ٖٓ رؾو٣ْ اُجِل ٝاُشٜو ٝا٤ُّٞ ، كال ٣ٌٕٞ أُشجٚ ثٚ أفلغ 

هرجخ ٖٓ أُشجٚ ؛ ألٕ اُقـبة ئٗٔب ٝهغ ثبَُ٘جخ ُٔب اػزبكٙ 

 .ٛـ . ا" أُقبؿجٕٞ هجَ روو٣و اُشوع 

 

:  أٓب ٓب ٝهك ػٖ ٍِق األٓخ ك٢ ٛنا اُجبة 

كو١ٝ ػٖ ػٔو هػ٢ اهلل ػ٘ٚ أٗٚ ًبٕ ٣ًٞٓب ٣زـلٟ ئما عبء - 1

هعَ ٣ؼلٝ ٝك٢ ٣لٙ ٤ٍق ِٓــ ثبُلّ ٝٝهاءٙ هّٞ فِلٚ ؽز٠ عٌِ 

٣ب أ٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ ئٕ ٛنا هزَ : ٓغ ػٔو ، كغبء ا٥فوٕٝ كوبُٞا 

٣ب أ٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ ػوثذ : ٓب روٍٞ ؟ كوبٍ : طبؽج٘ب كوبٍ ُٚ ػٔو 

ٓب روُٕٞٞ ؟ : كقن١ آوأر٢ كإ ًبٕ ث٤ٜ٘ٔب أؽل كول هزِزٚ كوبٍ ػٔو 

٣ب أ٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ ئٗٚ ػوة ا٤َُق كٞهغ ك٢ ٍٝؾ اُوعَ : هبُٞا 

                                                
هة ٓجِؾ أٝػ٠ " أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ طؾ٤ؾٚ ك٢ ًزبة اُؼِْ ثبة هٍٞ اُ٘ج٢ اهلل - 1

 َِْٝٓ ك٢ ًزبة اُؾلٝك ٝاُوَبٓخ ثبة رـ٤ِظ رؾو٣ْ 209:1اُلزؼ  (67)" ٖٓ ٍبٓغ 

 .  169:11شوػ ا١ُٝٞ٘  (4359)اُلٓبء ٝاألػواع ٝاألٓٞاٍ 
 .  210:1كزؼ اُجبه١ - 2



ٝكقن١ أُوأح ، كأفن ػٔو ٤ٍلٚ كٜيٙ صْ ككؼٚ ئ٤ُٚ ٝهبٍ ئٕ ػبكٝا 

 . كؼل 

ٝه١ٝ إٔ هعاًل اٍزؼبف ٗبًٍب ٖٓ ٛن٣َ كأهٍِٞا عبه٣خ - 2

رؾزـت ، كأػغجذ اُؼ٤ق ، كزجؼٜب كأهاكٛب كبٓز٘ؼذ كلبهٍٜب 

كبٗوِجذ كوٓزٚ ثؾغو كلؼذ ًجلٙ كٔبد كأرذ أِٜٛب كأفجورْٜ ، كأرٞا 

 " هز٤َ اهلل ال ٣ٞكٟ ٝاهلل أثلًا : " ػٔو ثٖ اُقـبة كبفجوٝٙ كوبٍ 

ئٕ ػٔو هػ٢ اهلل ٗٚ ئٗٔب أٛله كٓٚ ٌُٕٞ أ٤ُٝبء اُلّ طبكهٞا : هِذ 

.  ػ٠ِ ط٤بُزٚ ػ٠ِ أُوأح أٝ هبٓذ ث٤٘خ ثنُي ، ٝاهلل أػِْ 

ٝثٔب ه١ٝ إٔ هعاًل ؿيا ؛ كقِق ػ٠ِ آوأرٚ هعاًل ٖٓ ٣ٜٞك ، - 3

:  كٔو ثٚ هعَ ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ ػ٘ل طالح اُلغو ٝٛٞ ٣وٍٞ 

وأشعد غرَي اإلسالو مىي             خهىت بعرسً نيم انحمـــبو  

أبيث عهً جرائبهب ويمسي            عهً جرداء ال حبة انحزاو  

كأن مجبمع انربالت مىهب             فئبو يىهضىن إنً فئـــــبو 

 

كلفَ ػ٤ِٚ كؼوثٚ ث٤َلٚ ؽز٠ هزِٚ ؛ كغبء ا٤ُٜٞك ٣ـِجٕٞ كٓٚ ؛ 

  . كغبء اُوعَ كأفجوٙ ثبألٓو ؛ كأثـَ ػٔو ثٖ اُقـبة كٓٚ 

 ٛـ . ا " ئٕ مُي صجذ ػ٘لٙ ثاهواه ا٢ُُٞ : " هبٍ أُٞكن ك٢ أُـ٢٘ 

أٗٚ ٍئَ ػٖٔ ٝعل ٓغ : " ٝه١ٝ ػٖ ػ٢ِ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ - 4

ئٕ ُْ ٣أد ثأهثؼخ شٜلاء ك٤ِؼؾ : " آوأرٚ هعاًل كوزِٚ ، كوبٍ 

 ". ثوٓزٚ

                                                
 . 462:11أُـ٢٘ الثٖ هلآخ :  ، ٝاٗظو 274:7ئهٝاء اُـ٤َِ : هٝاٙ ٍؼ٤ل اٗظو - 1
 ٍٝ٘لٙ 251:8 ، ٝاثٖ ؽيّ ك٢ أُؾ٠ِ 435:9أفوعٚ ػجل اُوىام ك٢ ٓظ٘لٚ - 2

. ع٤ل 

 .   251:12أُؾ٠ِ  -.3
 536:12أُـ٢٘ الثٖ هلآخ - 4

 ٝٓبُي ك٢ ٓٞؿئٚ ك٢ ًزبة األهؼ٤خ 44:11أفوعٚ اثٖ أث٢ ش٤جخ ك٢ ٓظ٘لٚ - 5

 21:4اٗظو شوػ اُيههب٢ٗ  (1486)ثبة اُوؼبء ك٤ٖٔ ٝعل ٓغ آوأرٚ هعاًل 
 ٝٓؼ٠٘ هُٞٚ 274:7ٝطؾؾٚ اُش٤ـ األُجب٢ٗ ـ هؽٔٚ اهلل  رؼب٠ُ ـ ك٢ ئهٝاء اُـ٤َِ 

أ١ اُؾجَ اُن١ ٣شل ثٚ األ٤ٍو ئ٠ُ إٔ ٣وزَ أٝ إٔ ٣َِْ ئ٤ُٚ ثؾجَ ك٤ٚ ػ٘وٚ ، : ثوٓزٚ 

أهاك إٔ ٣ؼـ٢ اُجؼ٤و ثوٓزٚ ٣ؼ٢٘ ئثَ اُل٣خ ، ٝاُوٓخ اُؾجَ اُن١ ك٢ ػ٘ن : ٝه٤َ 
 . 407:20اُجؼ٤و ـ هبُٚ طبؽت أُغٔٞع 



: ٝٝعٚ اُلالُخ ٖٓ األصو 

إٔ ػ٤ًِب هػ٢ اهلل ػ٘ٚ أٛله كّ ٖٓ هزَ ٓغ آوأح هعَ ٣ي٢ٗ ثٜب ئما 

.  هبٓذ اُج٤٘خ ػ٠ِ مُي 

ٝه١ٝ ػٖ ؿو٣ن ؽٔبك ثٖ ٍِٔخ ػٖ ػبٓو ثٖ أث٢ اُؾٌْ ػٖ - 5

اُؾَٖ إٔ هعاًل هأٟ ٓغ آوأرٚ هعاًل ؛ كوزِٚ كبهرلؼٞا ئ٠ُ ػضٔبٕ 

 . ثٖ ػلبٕ ، كأثـَ كٓٚ 

ٝه١ٝ ػٖ ؿو٣ن ؽٔبك ثٖ ٍِٔخ ػٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ٍؼ٤ل األٗظبه١ - 6

ئٕ هعاًل أر٠ : " ػٖ ٍؼ٤ل ثٖ ا٤َُٔت ٤ٍِٝٔبٕ ثٖ ٣َبه هبال ع٤ٔؼًب 

آوأح ٤ُاًل كغؼِذ رَزظوؿ كِْ ٣ظوفٜب أؽل ؛ كِٔب هأد مُي هبُذ 

ه٣ٝلى ؽز٠ اٍزؼل ٝأر٤ٜأ كأفند كٜوًا كوبٓذ فِق اُجبة ؛ كِٔب : 

 . كفَ صِـذ ثٚ هأٍٚ كبهرلؼٞا ئ٠ُ اُؼؾبى ثٖ ه٤ٌ كأثـَ كٓٚ 

ٝٝهك إٔ هعاًل هبٍ ُؼ٢ِ ثٖ أث٢ ؿبُت ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ ئ٢٘ٗ - 7

أٓب أٗٚ ُٞ ًبٕ أثب : " ٝعلد ٓغ آوأر٢ هعاًل كِْ أهزِٚ ، كوبٍ ػ٢ِ 

 . ٣ؼ٢٘ اُيث٤و ثٖ اُؼٞاّ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ " ػجلاهلل ُوزِٚ 

ئما رج٤ٖ ٛنا كول ظٖ ثؼغ ٖٓ ْٝٛ ٖٓ أَٛ اُؼِْ إٔ ػٔو ـ هػ٢ 

اهلل ػ٘ٚ ـ هجَ هٍٞ اُوبئَ ك٢ ظبٛو اُؾٌْ ك٢ ٓضَ ٛنٙ اُٞهبئغ ُْٝ 

٣ـِت اُج٤٘خ ، ٝإٔ ػ٤ًِب ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ ال ٣وجَ هٍٞ اُوبرَ ئال 

ثج٤٘خ ، ٝػل مُي فالكًب ث٤ٖ اُظؾبثخ ، ٌُٖٝ أُزأَٓ ك٢ ؽ٤ٌٜٔٔب ال 

٣غل ث٤ٜ٘ٔب افزالكًب ، كإ ػٔو ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ ئٗٔب أٍوؾ اُوٞك ػ٘ٚ 

ُٔب اػزوف ا٢ُُٞ ثأٗٚ ًبٕ ٓغ آوأرٚ ، ٝثبُزب٢ُ صجذ إٔ كػٟٞ  

 

 

 

 

 

 

                                                
 .  ٝطؾؾٚ 252:8أُؾ٠ِ الثٖ ؽيّ - 1

 251:8أفوعٚ اثٖ ؽيّ ك٢ أُؾ٠ِ - 2
 . 458:3اٗظو اُؾب١ٝ اٌُج٤و ُِٔبٝهك١ - 3



 

 . اُوبرَ ك٢ مُي طؾ٤ؾخ 

ٍٝٞف أث٤ٖ إٔ اُؼِٔبء ـ هؽْٜٔ اهلل رؼب٢ُ ـ ٓزلوٕٞ ػ٠ِ إٔ هٍٞ 

 . اُوبرَ ٣وجَ ئال ثج٤٘خ أٝ ثٔظبكهخ ٢ُٝ اُلّ 

. ٝإٔ ثؼؼْٜ ٣وٟ اُؼَٔ ثبُووائٖ ٝاألؽٞاٍ اُز٢ ٣ُظلم ك٤ٜب اُوبرَ 

ئما صجذ ٛنا كبػِْ أٗٚ ٣غت ػ٠ِ ٖٓ أه٣لد ؽوٓزٚ اُلكغ ػٜ٘ب ، 

 . ٝٛنا ال أػِْ ك٤ٚ فالكًب 

 

:  االعحذاء عهً األعراض ال يخهى مه أحىال ذالخ : ذبويًب 

:  انحبل األونً 

إٔ ٣ٌٕٞ أُؼزل١ طبئال ػ٠ِ اُؾو٣ْ ٣و٣ل اٗزياػٜب ٖٓ ٣ل ؽبكظٜب ، 

كٜنا ؽٌٔٚ ؽٌْ اُظبئَ ػ٠ِ اُ٘لٌ ٝأُبٍ ، ٣لكؼٚ ثأٍَٜ ٓب ٣٘لكغ 

 . ثٚ ، كإ ُْ ٣٘لكغ ئال ثبُوزَ هزَ ثبإلعٔبع 

: ٝاُل٤َُ ػ٠ِ مُي ٓب عبء ػٖ أث٢ ٛو٣وح ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ هبٍ 

٣ب هٍٍٞ اهلل : عبء هعَ ئ٠ُ اُوٍٍٞ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوبٍ 

: أهأ٣ذ ئٕ هز٢ِ٘ ؟ هبٍ : ، هبٍ " هبرِٚ : " أهأ٣ذ ئٕ هبر٢ِ٘ ؟ هبٍ 

   " . ٛٞ ك٢ اُ٘به: "أهأ٣ذ ئٕ هزِزٚ ؟ هبٍ : ، هبٍ " كأٗذ ش٤ٜل"

إٔ ٛنا اُؾل٣ش ٣لٍ ػ٠ِ عٞاى هزَ اُظبئَ ػ٠ِ أُبٍ ، كألٕ : هِذ 

٣ظؼ هزَ اُظبئَ ػ٠ِ ؽو٣ْ اُوعَ ٖٓ ثبة أ٠ُٝ ، ألٕ اُظ٤بُخ  

 

 

 

 

 

                                                
.  536:12 ٝأُـ٢٘ الثٖ هلآخ 403:5اٗظو ىاك أُؼبك - 1

.  اٗظو أُوعؼ٤ٖ اَُبثو٤ٖ - 2
 . 102:6 ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ ُِووؿج٢ 344:2شوػ َِْٓ ١ُِٝٞ٘ - 3

 . 122:15كزبٟٝ ش٤ـ اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ - 4

ـ أفوعٚ َِْٓ ك٢ طؾ٤ؾٚ ك٢ ًزبة اإل٣ٔبٕ ثبة اُل٤َُ ػ٠ِ إٔ ٖٓ هظل أفن 5
 .  342:2أُبٍ ؿ٤وٙ ثـ٤و ؽن ًبٕ اُوبطل ٜٓله اُلّ ك٢ ؽوٚ ، شوػ ا١ُٝٞ٘ 



اُلوٝط أكؾش ٜٓ٘ب ك٢ األٓٞاٍ ، ٝئٕ اُوعَ ٤ُوػ٠ إٔ ٣نٛت ٓبُٚ 

.  ٝال ٣لٌٗ ػوػٚ 

ك٤ٚ عٞاى هزَ اُوبطل ألفن : " هبٍ ا١ُٝٞ٘ ك٢ شوؽٚ ُٜنا اُؾل٣ش 

أُبٍ ثـ٤و ؽن ، ٍٞاء ًبٕ أُبٍ ه٤ِاًل أٝ ًض٤وًا ُؼّٔٞ اُؾل٣ش ، 

ال : ٝٛنا هٍٞ اُغٔب٤ٛو ٖٓ اُؼِٔبء ، ٝهبٍ ثؼغ أطؾبة ٓبُي 

٣غٞى هزِٚ ئما ؿِت ش٤ئًب ٤َ٣وًا ًبُضٞة ٝاُـؼبّ ، ٝٛنا ٤ٌُ ثش٢ء ، 

ٝاُظٞاة ٓب هبُٚ اُغٔب٤ٛو ، أٓب أُلاكؼخ ػٖ اُؾو٣ْ كٞاعت ثال 

 ٛـ .ا" فالف 

ٝأُزأَٓ ك٢ ًزت اُلوٜبء ـ هؽْٜٔ اهلل رؼب٠ُ ـ ٣غل أْٜٗ ٣٘ظٕٞ ػ٠ِ 

ٝئما : "كول عبء ػٖ اُؾ٘ل٤خ ك٢ اُلزبٟٝ اَُواع٤خ ٓب ٗظٚ . مُي 

أهاك إٔ ٣َزٌوٙ ؿالًٓب أٝ آوأح ػ٠ِ اُلبؽشخ كِْ ٣َزـغ ككؼٚ ئال 

 " ثبُوزَ كلٓٚ ٛله 

ٝعبء ػٖ أُب٤ٌُخ ٓضَ مُي ، ئم ٣وٍٞ اُوواك٢ أُب٢ٌُ ـ هؽٔٚ اهلل 

رؼب٠ُ ـ ك٢ اُلوم اَُبثغ ٝاألهثؼ٤ٖ ٝأُبئز٤ٖ ث٤ٖ هبػلح اإلرالف 

ئٕ ًَ ئَٗبٕ أٝ : " ثبُظ٤بٍ ٝث٤ٖ هبػلح اإلرالف ثـ٤وٙ ٓب ٗظٚ 

ؿ٤وٙ طبٍ كلكغ ػٖ ٓؼظّٞ ٖٓ ٗلٌ أٝ ثؼغ أٝ ٓبٍ ككؼًب ال 

٣وظل هزِٚ ثَ اُلكغ فبطخ ٝئٕ أكٟ ئ٠ُ اُوزَ ، ئال إٔ ٣ؼِْ أٗٚ ال 

٣٘لكغ ئال ثبُوزَ ك٤وظل هزِٚ اثزلاء ُزؼ٤٘ٚ ؿو٣وًب ئ٠ُ اُلكغ كٖٔ فش٢ 

ش٤ئًب ٖٓ مُي كلكؼٚ ػٖ ٗلَٚ كٜٞ ٛله ال ٣ؼٖٔ ؽز٠ اُظج٢ 

 " . ٝأُغٕ٘ٞ ًٝنا اُج٤ٜٔخ 

 

 

 

 

 

                                                
.   ٝٓب ثؼلٛب 343:2شوػ َِْٓ ١ُِٝٞ٘ - 1
 ، ٝاٗظو 203 ، ٝاٗظو ٓغٔغ اُؼٔبٗبد ُِجـلاك١ 453:1اُلزبٟٝ اَُواع٤خ - 2

 .  393َُبٕ اُؾٌبّ ك٢ ٓؼوكخ األؽٌبّ الثٖ شؾ٘خ اُؾ٘ل٢ ص 

، ٝؽبش٤خ اُلٍٞه٢ 350:8 ، ٝاٗظو ؽبش٤خ اُقوش٢ 182:2اُلوٝم ُِوواك٢ - 3
374:6 . 



 ٝاُشبكؼ٤خ ٣٘ظٕٞ ػ٠ِ مُي ، كول هبٍ اإلٓبّ ا١ُٝٞ٘ ـ هؽٔٚ اهلل 

أٓب أُظٍٞ ػ٤ِٚ ك٤غٞى اُلكغ ػٖ اُ٘لٌ ٝاُـوف " رؼب٠ُ ـ 

ٝٓ٘لؼزٚ ، ٝاُجؼغ ٝٓولٓبرٚ ، ٝػٖ أُبٍ ٝئٕ هَ ئما ًبٗذ 

 " . أُنًٞهاد ٓؼظٞٓبد 

: ٣ٝووه اُؾ٘بثِخ ٝعٞة ككغ اُظبئَ ػ٠ِ اُجؼغ ، عبء ك٢ أُـ٢٘ 

ٝئما طبٍ ػ٠ِ ئَٗبٕ طبئَ ٣و٣ل ٓبُٚ أٝ ٗلَٚ ظًِٔب ، أٝ ٣و٣ل " 

 " .آوأح ٤ُي٢ٗ ثٜب ، ك٤ِـ٤و أُظٍٞ ػ٤ِٚ ٓؼٞٗزٚ ك٢ اُلكغ 

ٍٝئَ اإلٓبّ أؽٔل ثٖ ؽ٘جَ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ ػٖ آوأح هاٝكٛب 

ئما ػِٔذ أٗٚ ال : " هعَ ػٖ ٗلَٜب ، كوزِزٚ ، ُزؾظٖ ٗلَٜب ، كوبٍ 

 " . ٣و٣ل ئال ٗلَٜب ، كوزِزٚ ُزلكغ ػٖ ٗلَٜب ، كال ش٢ ػ٤ِٜب 

ٝأُؼزٔل ك٢ األفجبه اُز٢ : " هبٍ اثٖ ؽيّ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ 

طلهٗب ثٜب ك٢ ًزبث٘ب ك٢ أُؾبهث٤ٖ ٖٓ ئثبؽخ اُوزَ كٕٝ أُبٍ 

ٍٝبئو أُظبُْ ، ٌُٖ ئٕ ًبٕ ػ٠ِ اُوّٞ أُوـٞع ػ٤ِْٜ أٝ اُٞاؽل 

أُوـٞع ػ٤ِٚ ٓ٘يُٚ ك٢ أُظو ٤ُاًل أٝ ٜٗبهًا ك٢ أفن ٓبُٚ ، أٝ ك٢ 

 )ؿِت اُيٗب أٝ ؿ٤و مُي ِٜٓخ ، كبُٔ٘بشلح كؼَ ؽَٖ ُوٍٞ اهلل رؼب٠ُ 

اكع ئ٠ُ ٍج٤َ هثي ثبُؾٌٔخ ٝأُٞػظخ اُؾَ٘خ ٝعبكُْٜ ثبُز٢ ٢ٛ 

 ٝئٕ ُْ ٣ٌٖ ك٢ األٓو ِٜٓخ ، كلوع ػ٠ِ أُظِّٞ ٕ ٣جبكه (أؽَٖ

ئ٠ُ ًَ ٖٓ ٣ٌٔ٘ٚ ثٚ اُلكغ ػٖ ٗلَٚ ، ٝئٕ ًبٕ ك٢ مُي ئرالف ٗلٌ 

اُِض ٝاُوبؿغ ٖٓ أٍٝ ِٝٛخ ؛ كإ ًبٕ ػ٠ِ ٣و٤ٖ ٖٓ ئٕ ػوثٚ ُْٝ 

٣وزِٚ اهرلع كؾواّ ػ٤ِٚ هزِٚ ، كإ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ ٣و٤ٖ ٖٓ ٛنا ، كول 

طؼ ا٤ُو٤ٖ ثأٗٚ ٓجبػ ُٚ اُلكغ ٝأُوبرِخ كال ش٢ء ػ٤ِٚ ئٕ هزِٚ ٖٓ  
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 . " ٝثبهلل رؼب٠ُ اُزٞك٤ن . أٍٝ ػوثخ أٝ ثؼلٛب ، هبطلًا ٝٓوزٞاًل 

ًٝنا أُوأح ئما ككؼذ ػٖ ٗلَٜب كوزِذ اُظبئَ ، ػ٤ِٜب كلٓٚ ٛله ُٔب 

.  ه١ٝ ٖٓ ا٥صبه أُنًٞهح ٍبثوًب 

ٝألٗٚ ئما عبى اُلكغ ػٖ أُبٍ اُن١ ٣غٞى ثنُٚ : " عبء ك٢ أُـ٢٘ 

ٝئثبؽزٚ كلكغ أُوأح ػٖ ٗلَٜب ٝط٤بٗزٜب ػٖ اُلبؽشخ اُز٢ ال رجبػ 

ثؾبٍ أ٠ُٝ ، ئما صجذ ٛنا ، كاٗٚ ٣غت ػ٤ِٜب إٔ رلكغ ػٖ ٗلَٜب ئٕ 

أٌٜٓ٘ب مُي ؛ ألٕ اُز٤ٌٖٔ ٜٓ٘ب ٓؾوّ ، ٝك٢ روى اُلكغ ٗٞع ر٤ٌٖٔ 

 ٛـ . ا "

ُٞ اٍزٌوٙ هعَ آوأح ، ُٜب هزِٚ ًٝنا : " عبء ك٢ ٓغٔغ اُؼٔبٗبد 

 ٝٛٞ أُأفٞم ٝئٕ هزِٚ كلٓٚ ٛله ئما ُْ ٣َزـغ ٓ٘ؼٚ ئال اُـالّ ، 

 . ٝٛنا ٓٔب ال أػِْ ك٤ٚ فالكًب "  ثبُوزَ 

ثَ هل أٝعت اُلوٜبء ـ هؽْٜٔ اهلل رؼب٠ُ ـ ػ٠ِ ًَ ٌِٓق اُلكغ ػٖ 

ؽوٓخ ؿ٤وٙ ؛ ئما ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى ؿ٤وٙ أٓب ئما ٝعل ؿ٤وٙ كٜٞ ٝاعت 

.  ػ٠ِ اٌُلب٣خ 

هعَ هأٟ : " عبء ك٢ كزبٟٝ هبػ٤قبٕ ٓغ اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ ٓب ٗظٚ 

هعاًل ٣ي٢ٗ ثبٓوأرٚ أٝ آوأح هعَ آفو ٝٛٞ ٓؾظٖ ، كظبػ ثٚ كِْ 

٣ٜوة ُْٝ ٣ٔز٘غ ػٖ اُي٠ٗ ؽَ ُٜنا اُوعَ هزِٚ ؛ كإ هزِٚ ال  
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 ".  هظبص ػ٤ِٚ 

٣ٝغت اُلكغ ػٖ ثؼغ ألٗٚ ال : ٝعبء ك٢ ٓـ٢٘ أُؾزبط ٓب ٗظٚ 

ٍج٤َ ئ٠ُ ئثبؽزٚ ؛ ٍٝٞاء ثؼغ أِٛٚ أٝ ؿ٤وٙ ، ٝٓضَ اُجؼغ 

 " . ٓولٓبرٚ ٝٓؾَ مُي ئما ُْ ٣قق ػ٠ِ ٗلَٚ 

٣ٝغت ػ٠ِ : " ٝعبء ك٢ ٓؼٞٗخ أ٠ُٝ ا٠ُٜ٘ شوػ أُ٘ز٠ٜ ٓب ٗظٚ 

٣ؼ٢٘ ًٝنا ٣غت ػ٤ِٚ اُلكغ " ًَ ٌِٓق اُلكغ ػٖ ؽوٓخ ؿ٤وٙ ٝٓبُٚ 

ػٖ ٓبٍ ؿ٤وٙ ؛ ُئال رنٛت األٗلٌ أٝ األٓٞاٍ أٝ رَزجبػ اُؾوّ ، 

" ٓغ ظٖ ٍالٓزٜب " ٝئٗٔب ٣غت اُلكغ ػٖ ؽوٓخ ؿ٤وٙ أٝ ٓبٍ ؿ٤وٙ 

أ١ ٝئٕ ُْ " ٝئال " أ١ ٍالٓخ اُلاكغ ٝأُلكٞع ػٖ ؽوٓزٚ أٝ ٓبُٚ ، 

إلُوبء ٗلَٚ ك٢ اُزٌِٜخ ٓغ ػل ظ٘ٚ " ؽوّ " رظٖ ٍالٓزٜب ٓغ اُلكغ 

 . ٍالٓزٜب ٓغ اُلكغ 

٣ٝإ٣ل ٓب مًوٙ اُلوٜبء ـ هؽْٜٔ اهلل رؼب٠ُ ـ هُٞٚ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

  ؛ ٝألٕ ٛنا ٓلَل ٝٓإم ٝٓؼزل " اٗظو أفبى ؿبًُٔب أٝ ٓظًِٞٓب :" 

ػ٠ِ ؽوّ اُـ٤و كٜٞ أؽن إٔ ٣ؾَٔ ػ٤ِٚ ، ٛنا ٓب مًوٙ كوٜبء 

.  األٓظبه ك٢ ٝعٞة اُلكغ ػٖ ؽوٓخ اُـ٤و ، ك٢ ع٤ٔغ األهـبه 

 

 

:  انحبل انربوية 

إٔ ٣زٌٖٔ أُؼزل١ ػ٠ِ اُؼوع ٖٓ فـق آوأح ٖٓ ث٤زٜب أٝ ٖٓ 

أ٣ٖ ٌٓبٕ آفو ٌٓبثوح كٜنا ٓؾبهة هلل ٝهٍُٞٚ ، ٖٝٓٔ ٣َؼ٠ ك٢  
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األهع ثبُلَبك ٝئٛالى اُؾوس ٝاََُ٘ ، ٝؽٌٔٚ ًٔب مًوٙ ـ عَ 

ئٗٔب عياء اُن٣ٖ ٣ؾبهثٕٞ اهلل  )ٝػال ـ ك٢ ٍٞهح أُبئلح ئم هبٍ 

ٝهٍُٞٚ ٣َٝؼٕٞ ك٢ األهع كَبكًا إٔ ٣ُوزِٞا أٝ ٣ُظِجٞا أٝ ُروـغ 

أ٣ل٣ْٜ ٝأهعِْٜ ٖٓ فالف أٝ ٣٘لٞا ٖٓ األهع مُي ُْٜ في١ ك٢ 

  .(اُل٤ٗب ُْٜٝ ك٢ ا٥فوح ػناة ػظ٤ْ 

ٝٛنا ٓب هوهرٚ ٤ٛئخ ًجبه اُؼِٔبء ك٢ أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ 

 ٛـ ، 11/1401/ 11 ٝاُزبه٣ـ 85ٝأطلهٝا ثنُي اُوواه ما اُوهْ 

ُول اؿِغ أُغٌِ ػ٠ِ ٓب مًوٙ أَٛ اُؼِْ ٖٓ إٔ : " ا٥ر٢ ٗظٚ 

األؽٌبّ اُشوػ٤خ رلٝه ٖٓ ؽ٤ش اُغِٔخ ػ٠ِ ٝعٞة ؽٔب٣خ 

: اُؼوٝه٣بد اُقٌٔ ٝاُؼ٘ب٣خ ثأٍجبة ثوبئٜب ٓظٞٗخ ٍبُٔخ ٢ٛٝ 

اُل٣ٖ ٝاُ٘لٌ ٝاُؼوع ٝاُؼوَ ٝأُبٍ ، ٝهله رِي األفـبه اُؼظ٤ٔخ 

اُز٢ ر٘شأ ػٖ عوائْ االػزلاء ػ٠ِ ؽوٓبد ا٤َُِٖٔٔ ك٢ ٗلٍْٜٞ أٝ 

أػواػْٜ أٝ أٓٞاُْٜ ٝٓب رَججٚ ٖٓ اُزٜل٣ل ُألٖٓ اُؼبّ ك٢ اُجالك ، 

ٝاهلل ـ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ـ هل ؽلظ ُِ٘بً أك٣بْٜٗ ٝأثلاْٜٗ ٝأهٝاؽْٜ 

ٝأػواػْٜ ٝػوُْٜٞ ثٔب شوػٚ ٖٓ ؽلٝك ٝاُؼوٞثبد اُز٢ رؾون 

األٖٓ اُؼبّ ٝاُقبص ، ٝإٔ ر٘ل٤ن ٓوزؼ٠ آ٣خ اُؾواثخ ٝٓب ؽٌْ ثٚ 

ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ أُؾبهث٤ٖ ًل٤َ ثاشبػخ األٖٓ ٝاالؿٔئ٘بٕ 

ٝهكع ٖٓ رٍَٞ ُٚ ٗلَٚ اإلعواّ ٝاالػزلاء ػ٠ِ ا٤َُِٖٔٔ ئم هبٍ 

ئٗٔب عياُء اُن٣ٖ ٣ُؾبهثٕٞ اهلل ٝهٍُٞٚ ٣َٝؼٕٞ ك٢ : " اهلل رؼب٠ُ 

األْهع كَبًكا إٔ ٣ُوزِٞا أٝ ٣ُظِجٞا أٝ ُروـغ أ٣ل٣ْٜ ٝأهعِْٜ ٖٓ 

فالف أٝ ٣٘لٞا ٖٓ األهع مُي ُْٜ في١ٌ ك٢ اُل٤ٗب ُْٝٔ ك٢ ا٥فوح 

 ٌْ   (ػناٌة ػظ٤
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: " ٝك٢ اُظؾ٤ؾ٤ٖ ٝاُِلظ ُِجقبه١ ػٖ أٌٗ ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ هبٍ 

١ اُظلخ هلّ هٛؾ ٖٓ ُػٌَ ػ٠ِ اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ ًبٗٞا ف

ٓب أعل ٌُْ ئال : كبعزٞٝا أُل٣٘خ كوبُٞا ٣ب هٍٍٞ اهلل أثـ٘ب هٍاًل كوبٍ 

إٔ رِؾوٞا ثاثَ هٍٍٞ اهلل ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ كأرٞٛب كشوثٞا ٖٓ 

ُجبٜٗب ٝأثٞاُٜب ؽز٠ طؾٞا ٍٝٔ٘ٞا ٝهزِٞا اُواػ٢ ٝاٍزبهٞا اُنٝك 

، كأر٠ اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ اُظو٣ـ كٌؾِْٜ ٝهـغ أ٣ل٣ْٜ 

ٝأهعِْٜ ٝٓب ؽَْٜٔ صْ أُوٞا ك٢ اُؾوح ٣َزَوٕٞ كٔب ٍوٞا ؽز٠ 

.  ٓبرٞا 

ٛـ  .ا. ٍوهٞا ٝهزِٞا ٝؽبهثٞا اهلل ٝهٍُٞٚ : هبٍ أثٞ هالثخ 

:  ٝث٘بء ػ٠ِ ٓب رولّ كإ أُغٌِ ٣ووه األٓٞه اُزب٤ُخ 

أ ـ ئٕ اُغوائْ اُقـق ٝاَُـٞ الٗزٜبى ؽوٓبد ا٤َُِٖٔٔ ػ٠ِ ٍج٤َ 

أٌُبثوح ٝأُغبٛوح ٖٓ ػوٝة أُؾبهثخ ٝاَُؼ٢ ك٢ األهع 

كَبكًا أَُزؾوخ ُِؼوبة اُن١ مًوٙ اهلل ٍجؾبٗٚ ك٢ آ٣خ أُبئلح ؛ ٍٞاء 

ٝهغ مُي ػ٠ِ اُ٘لٌ أٝ أُبٍ أٝ اُؼوع أٝ أؽلس ئفبكخ اََُ٘ أٝ 

هـغ اُـو٣ن ، ٝال كوم ك٢ مُي ث٤ٖ ٝهٞػٚ ك٢ أُلٕ ٝاُووٟ أٝ 

ك٢ اُظؾبه١ ٝاُولبه ًٔب ٛٞ اُواعؼ ٖٓ آهاء اُؼِٔبء هؽْٜٔ اهلل 

هكغ ئ٠ُ هّٞ : رؼب٠ُ ـ ، هبٍ اثٖ اُؼوث٢ ٣ؾ٢ٌ ػٖ ٝهذ هؼبئٚ 

فوعٞا ٓؾبهث٤ٖ ئ٠ُ هكوخ ك٤ٜب كأفنٝا ْٜٓ٘ آوأح ٓـبُجخ ػ٠ِ ٗلَٜب 

ٖٓ ىٝعٜب ٖٝٓ عِٔخ ا٤َُِٖٔٔ ٓؼٚ ك٤ٜب كبؽزِٜٔب صْ عل ك٤ْٜ اُـِت 

: كأفنٝا ٝع٢ء ثْٜ كَأُذ ٖٓ ًبٕ اثزال٢ٗ اهلل ثٚ ٖٓ أُلز٤ٖ٘ كوبُٞا 

٤َُٞا ٓؾبهث٤ٖ ؛ ألٕ اُؾواثخ ئٗٔب رٌٕٞ ك٢ األٓٞاٍ ال ك٢ اُلوٝط 

ئٗب هلل ٝ ئٗب ئ٤ُٚ هاعؼٕٞ أُْ رؼِٔٞا إٔ اُؾواثخ ك٢ : كوِذ ُْٜ 

اُلوٝط أكؾش ٜٓ٘ب ك٢ األٓٞاٍ ٝإٔ اُ٘بً ًِْٜ ٤ُوػٕٞ إٔ رنٛت  

 

 

 

 

 



أٓٞاُْٜ ٝرؾوة ٖٓ ث٤ٖ أ٣ل٣ْٜ ٝال ٣ؾوة أُوء ٖٓ ىٝعزٚ ٝث٘زٚ 

ٛـ  . ا . ُٝٞ ًبٕ كٞم ٓب هبٍ اهلل ػوٞثخ ٌُبٗذ ُٖٔ ٣َِت اُلوٝط 

ٍُُٞٚ  ): ـ ٣وٟ أُغٌِ ك٢ هُٞٚ  ئٗٔب عياُء اُن٣ٖ ٣ُؾبثٕٞ اهلل ٝه

٣َْٝؼٕٞ ك٢ األهع كَبكًا إٔ ٣ُوزِٞا أٝ ٣ُظِجٞا أٝ ُروـغ أ٣ل٣ْٜ 

ُْٜ ٖٓ فالٍف أٝ ٣٘لٞا ٖٓ األهع  ُِزق٤٤و ًٔب ٛٞ ( أٝ )إٔ  (ٝأهُعُِ

اُظبٛو ٖٓ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ ٝهٍٞ ًض٤و٣ٖ ٖٓ أُؾوو٤ٖ ٖٓ أَٛ اُؼِْ 

.  ـ هؽْٜٔ اهلل رؼب٠ُ 

ط ـ ٣وٟ أُغٌِ ثبألًضو٣خ إٔ ٣ز٠ُٞ ٗٞاة اإلٓبّ ـ اُوؼبح ـ ئصجبد 

ٗٞع اُغو٣ٔخ ٝاُؾٌْ ك٤ٜب كاما صجذ ُل٣ْٜ أٜٗب ٖٓ أُؾبهثخ هلل 

ٝهٍُٞٚ ٝاَُؼ٢ ك٢ األهع كَبكًا كاْٜٗ ٓق٤وٕٝ ك٢ اُؾٌْ ك٤ٜب 

ثبُوزَ أٝ اُظِت أٝ هـغ ا٤ُل ٝاُوعَ ٖٓ فالف أٝ اُ٘ل٢ ٖٓ 

األهع ث٘بء ػ٠ِ اعزٜبكْٛ ٓواػ٤ٖ ٝاهغ أُغوّ ٝظوٝف اُغو٣ٔخ 

ٝأصوٛب ك٢ أُغزٔغ ٝٓب ٣ؾون أُظِؾخ اُؼبٓخ ُإلٍالّ ٝا٤َُِٖٔٔ 

ئال ئما ًبٕ أُؾبهة هل هزَ كاٗٚ رؼ٤ٖ هزِٚ ؽزًٔب ًٔب ؽٌبٙ اثٖ 

ال " اُؼوث٢ أُب٢ٌُ ئعٔبػًب ٝهبٍ طبؽت اإلٗظبف ٖٓ اُؾ٘بثِخ 

 " . ٗياع ك٤ٚ 

 

 

:  انحبل انربنرة 

إٔ ٣غل اُوعَ ٓغ آوأرٚ أٝ اث٘زٚ أٝ أفزٚ ُٝٞ أع٘ج٤خ هعاًل ٣ي٢ٗ ثٜب 

٣ِٞؽ ثبث٘ٚ أٝ ٗؾٞٙ كَٜ ُٚ هزِٚ ؟  

:  ال رقِٞ ٖٓ ٝع٤ٜٖ : كأهٍٞ ٝثبهلل اُزٞك٤ن 

 

 

 

 

 

                                                
 ، ٝهل أٝٓأ ئ٠ُ مُي ٍٔبؽخ اُؼالٓخ ٓؾٔل ثٖ 12/75ٓغِخ اُجؾٞس اإلٍال٤ٓخ 

 .  166’ 35 ’ 12/34ئثوا٤ْٛ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ ك٢ كزب٣ٝٚ 



 

إٔ ٣وٟ اُوعَ ٓغ آوأرٚ أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ هعاًل ٣ي٢ٗ ثٜب ٝهل أُٝظ 

:  ، عبى ُٚ هزِٚ ٝئ٤ُي ثؼغ ٓب هبُٚ اُؼِٔبء أُناٛت 

:  يري انحىفية 

إٔ اُوعَ ئما هأٟ هعاًل ٣ي٢ٗ ثبٓوأرٚ ُٝٞ أع٘ج٤خ ٝٛٞ ٓؾظٖ 

. كزؼ٤ٖ ككؼٚ ثبُظ٤بػ كإ ُْ ٣ٜوة ُْٝ ٣ٔز٘غ ػٖ اُيٗب ؽَ هزِٚ 

هعَ هأٟ هعاًل ٣ي٢ٗ ثبٓوأرٚ : "عبء ك٢ كزبٟٝ هبػ٤قبٕ ٓب ٗظٚ 

أٝ ثبٓوأح هعَ آفو ٝٛٞ ٓؾظٖ كظبػ ثٚ كِْ ٣ٜوة ُْٝ ٣ٔز٘غ ػٖ 

 " .اُيٗب ؽَ ُٜنا اُوعَ هزِٚ كإ هزِٚ ال هظبص ػ٤ِٚ 

ٖٝٓ ٛنا ٣زؼؼ ٕ اُؾ٘ل٤خ ٣وٕٝ إٔ ٛنٙ اُؾبٍ ُٜب ؽٌْ اُظبئَ 

ك٤لكؼٚ ثٔب كٕٝ اُوزَ كإ ُْ ٣٘لكغ ثلٝٗٚ عبى هزِٚ ، ٝال كوم ػ٘لْٛ 

. ثٖ آوأح اُوعَ ٝاألع٘ج٤خ ئال أْٜٗ ٣شزوؿٕٞ اإلؽظبٕ إلٛلاه اُلّ

:  وأمب انمبنكية 

ك٤وٕٝ إٔ اُوعَ ئما هأٟ ٓغ آوأرٚ هعاًل ٣ي٢ٗ ثٜب ، كوزِٚ كلٓٚ 

ٛله ، ٝال ٣شزوؿٕٞ اإلؽظبٕ ك٢ ئٛلاه اُلّ ؛ ئم ال كوم ث٤ٖ اُجٌو 

.  ٝاُض٤ت ػ٠ِ اُظؾ٤ؼ ػ٘لْٛ 

ئال إٔ أُب٤ٌُخ ٣شزوؿٕٞ إلٛلاه اُلّ إٔ ٣شٜل أهثؼخ ثلفٍٞ اُلوط 

ك٢ اُلوط ٣ٝشزوؿٕٞ ُوجٍٞ شٜبكرْٜ ٓب ٣شزوؽ ك٢ هجٍٞ شٜبكح اُؾل 

.  ػ٠ِ اُيٗب 

هبٍ اثٖ ؽج٤ت ٍٝٔؼذ اثٖ أُبعشٕٞ : " عبء ك٢ رجظوح اُؾٌبّ 

٣وٍٞ ٍٝئَ ػٖ هعَ ٝعل هعاًل ػ٘ل ىٝعزٚ كوبرِٚ كٌَو هعِٚ أٝ 

ال ٝٛٞ عجبه ال ش٢ء ػ٤ِٚ ك٤ٔب  : عوؽٚ ، َٛ ػ٤ِٚ اُوظبص ؟ كوبٍ 

 

 

 

 

 

                                                
ٝاٗظو ٓغٔغ ،  ، كاه ئؽ٤بء اُزواس 3/441كزبٟٝ هبػ٤قبٕ ٓغ اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ 

 .  1/543 ، ُِجـلاك١ كاه ػبُْ اٌُزت ، ٝاٗظو اُلزبٟٝ اَُواع٤خ 203اُؼٔبٗبد 



 

 

 

كٕٝ اُ٘لٌ ، كإ هزِٚ ًبٕ ػ٤ِٚ اُوٞك ، ئال إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼٚ شٜٞك ػ٠ِ 

كفٍٞ اُلوط ك٢ اُلوط كال ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ هٞك ، ٝئٗٔب ػ٤ِٚ األكة ٖٓ 

ٝػ٘ل : اَُِـبٕ ال كز٤برٚ ػ٤ِٚ ثزؼغ٤َ هزِٚ ، هبٍ اُجبع٢ ك٢ أُ٘زو٠ 

أثٖ اُوبٍْ ٛنا عجبه ك٢ اُض٤ت ٝاُجٌو ئما عبء ثأهثؼخ شٜلاء ثأٗٚ 

ٝاؿئٜب ، كاٗٚ ال ٣وزض ٓ٘ٚ ، ٝال ٣وزَ اُض٤ت ٝال اُجٌو ٓغ ه٤بّ اُج٤٘خ 

، ٝمُي أٗٚ ٖٓ ؽَ ثٚ ٓضَ ٛنا ٣قوط ػٖ ػوِٚ ، ٝال ٣ٌبك ٣ِٔي 

ال ٣وزَ ثبُجٌو كول : ٗلَٚ ، ٝاُغبئو أؽن إٔ ٣ؾَٔ ػ٤ِٚ ، ٝئما هِ٘ب 

ػ٤ِٚ اُل٣خ ك٢ اُجٌو ، ٝهبُٚ اثٖ ً٘بٗخ ، : هبٍ اثٖ اُوبٍْ ك٢ أُلٝٗخ 

ال ش٢ء ػ٤ِٚ ٝئٕ ًبٕ ثٌوًا ئما ًبٕ هل أًضو : ٝهبٍ اثٖ ػجل اُؾٌْ 

كٓٚ ٛله ك٢ اُض٤ت ٝاُجٌو ، ٝهل : اُزش٢ٌ ٓ٘ٚ ، ٝهبٍ اثٖ اُوبٍْ 

أٛله ػٔو ثٖ اُقـبة ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ ؿ٤و ٓب كّ ك٢ ٓضَ ٛنا 

اُزؼل١ ، ٝه٤َ ٣إكة ًٔب ٣إكة ٖٓ هزَ ٖٓ ٝعت ػ٤ِٚ اُوزَ كٕٝ 

 ٛـ .ا. اإلٓبّ ك٢ اُض٤ت ، ٣ٝوزَ ك٢ اُجٌو 

ٝرج٤ٖ ٖٓ هٍٞ أُب٤ٌُخ إٔ ٛنٙ اُؾبٍ ٤َُذ ٖٓ ثبة اُظ٤بُخ د، ثَ 

.  ُٚ هزِٚ ٓجبشوح ئما هبٓذ اُج٤٘خ 

 

:  أمب انشبفعية 

ك٤وٕٝ إٔ اُوعَ ئما هأٟ ٓغ آوأرٚ أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ ُٝٞ أع٘ج٤خ 

هعاًل ٣ي٢ٗ ثٜب ، كاٗٚ ٣لكؼٚ ٣ٝٔ٘ؼٚ ثأٍَٜ ٓب ٣ظٖ اٗلكبػٚ ثٚ كـٖ 

ُْ ٣٘لكغ ئال ثوزِٚ عبى هزِٚ ئٕ ًبٕ ثٌوًا ، ٝئٕ ًبٕ ص٤جًب عبى هزِٚ  

 

  

 

 

                                                
 كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، اٗظو ؽبش٤خ اُؼلٟٝ 148:2رجظوح اُؾٌبّ الثٖ كوؽٕٞ - 1

138:8 . 



اثزلاء ، ٣ٝشزوؽ اُشبكؼ٤خ اُج٤٘خ ئٕ أٌٗو ئٕ ًبٕ ثٌوًا ٝئٕ ًبٕ ص٤جًب 

، عبى هزِٚ اثزلاء ، ٣ٝشزوؽ اُشبكؼ٤خ اُج٤٘خ ػٖ أٌٗو ٢ُٝ اُلّ 

كإ هبٍ اُوبرَ هزِزٚ ككؼًب ػٖ آوأر٢ ك٤ضجذ : ٣ٝلوهٕٞ ث٤ٖ ؽب٤ُٖ 

ثشبٛل٣ٖ ، ٝئٕ هبٍ هزِزٚ أل٢ٗ ٝعلرٚ ٣ي٢ٗ ثٔؾوٓز٢ كال ثل ٖٓ 

أهثؼخ شٜٞك ػ٠ِ اُيٗب ، ٣ٝشزوؽ ك٤ْٜ ٓب ٣شزوؽ ك٢ شٜبكح ئهبٓخ 

. ؽل اُيٗب 

ٝئما ٝعل هعاًل ٣ي٢ٗ ثبٓوأرٚ أٝ ؿ٤وٛب : " عبء ك٢ هٝػخ اُـبُج٤ٖ 

ُيٓٚ ٓ٘ؼٖ ٝككؼٚ ، كإ ِٛي ك٢ اُلكغ كال ش٢ء ػ٤ِٚ ، ٝئٕ أٗلكغ 

ثؼوة ؿ٤وٙ صْ هزِٚ ُيٓٚ اُوظبص ئٕ ُْ ٣ٌٖ اُيا٢ٗ ٓؾظً٘ب ، 

  ، ًٔب عبء ك٢ ٓٞػغ آفو " كإ ًبٕ كال هظبص ػ٠ِ اُظؾ٤ؼ 

ٝئٕ هبٍ هزِزٚ ُنُي ، ٝأٌٗو ٝا٤ُٚ كؼ٠ِ اُوبرَ اُج٤٘خ ، " ك٢ اُوٝػخ 

٣ٝ٘ظو ئما اكػ٠ أٗٚ هظل آوأرٚ كلكؼٚ كأر٠ اُلكغ ػ٠ِ ٗلَٚ صجذ 

ثشبٛل٣ٖ ، ٝئٕ اكػ٠ أٗٚ ى٠ٗ ثٜب ٝٛٞ ٓؾظٖ ُْ ٣ضجذ اُيٗب ئال 

ثأهثؼخ ، كإ ُْ ٣ٌٖ ث٤٘خ ؽِق ٢ُٝ اُوز٤َ ػ٠ِ ٗلٌ اُؼِْ ثٔب ٣وٍٞ ، 

 ٛـ . ا" ٌٖٝٓ ٖٓ اُوظبص 

ٝفبُق أُبٝهك١ اُشبكؼ٢ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ ك٤وٟ إٔ اُوعَ ئما 

هأٟ هعاًل ٣ي٢ٗ ثبٓوأرٚ أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ ُٝٞ ٖٓ آوأح أع٘ج٤خ 

ٝأُٝظ ، كل٢ ٛنٙ اُؾبٍ ُٚ هزِٚ اثزلاء ٍٞاء ًبٕ ثٌوًا أٝ ص٤جًب ٣ٝٞاكن 

 . اُشبكؼ٤خ ك٢ اُشٜبكح ػ٠ِ اُيٗب ثأهثؼخ ًبُشٜبكح ػ٠ِ ؽل اُيٗب 

 

 

:  أمب انحىببهة 

ك٤وٕٝ أٗٚ ٣غت ػ٠ِ اُوعَ اُلكغ ػٖ ؽوٓزٚ ، كٖٔ هأٟ هعاًل 

٣ي٢ٗ ثبٓوأرٚ أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ عبى ُٚ هزِٚ ٌُٖٝ ٣لكؼٚ ثأٍَٜ ٓب  

 
 

                                                
 259:4 كاه اٌُزبة اإلٍال٢ٓ ، اٗظو ٓـ٢٘ أُؾزبط 10د190هٝػخ اُـبُج٤ٖ - 1

 . 406:20ٝأُغٔٞع 

 . 190:10هٝػخ اُـبُج٤ٖ - 2
.   كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 457:13اٗظو اُؾب١ٝ اٌُج٤و ُِٔبٝهك١ - 3



 

 

٣ؼٖٔ اٗلكبػٚ ؛ كإ ُْ ٣٘لكغ ئال ثوزِٚ عبى هزِٚ ٝال كوم ث٤ٖ اُجٌو 

ٝاُض٤ت ، ٝال ٣وجَ هٍٞ اُوبرَ ئال ثج٤٘خ أٝ ٓظبكهخ ٢ُٝ اُلّ ٝك٢ 

:  ٗظبة اُشٜبكح ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ػ٘ل اُؾ٘بثِخ هٝا٣زبٕ 

ال ثل ٖٓ : كوا٣ٝخ ٣شزوؽ إلصجبد مُي شبٛلإ ، ٝاُوٝا٣خ األفوٟ 

٣ٝغت : " أهثؼخ ٣شٜلٕٝ ػ٠ِ اُيٗب ، عبء ك٢ ٓؼٞٗخ أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 

ػ٠ِ ٖٓ أه٣لد ؽوٓزٚ اُلكغ ػٖ ؽوٓزٚ ك٢ أُ٘ظٞص كٖٔ هأٟ 

ٓغ آوأرٚ أٝ اث٘زٚ أٝ أفزٚ أٝ ٗؾٖٞٛ هعاًل ٣ي٢ٗ ثٜب أٝ هعاًل ٣ِٞؽ 

ثبث٘ٚ أٝ ٗؾٞٙ ٝعت ػ٤ِٚ هزِٚ ئٕ ُْ ٣٘لكغ ثلٝٗٚ ، ألٗٚ اعزٔغ ك٤ٚ 

ؽن اهلل ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٝٛٞ ٓ٘ؼٚ ٖٓ اُلبؽشخ ٝؽن ٗلَٚ ثبُٔ٘غ ػٖ 

 ٛـ . ا" أِٛٚ كال ٣َؼٚ ئػبػخ ٛنٙ اُؾوٞم 

مًو ك٢ أُـ٢٘ ٝؿ٤وٙ ئٕ : " ًٔب عبء ك٢ اُلوٝع الثٖ ٓلِؼ 

اػزوف ا٢ُُٞ ثنُي كال هٞك ٝال ك٣خ د، ٝاؽزظ ثوٍٞ ػٔو هػ٢ 

اهلل ػ٘ٚ ًٝالْٜٓ ًٝالّ أؽٔل اَُبثن ٣لٍ ػ٠ِ أٗٚ ال كوم ث٤ٖ ًٞٗٚ 

ٓؾظً٘ب أٝ ال ، ًٝنا ٓب ٣وٟٝ ػٖ ػٔو ٝػ٢ِ هػ٢ اهلل ػٜ٘ٔب ، 

ٝطوػ ثٚ ثؼغ أُزأفو٣ٖ ًش٤ق٘ب ٝؿ٤وٙ ، ألٗٚ ٤ٌُ ثؾل ٝئٗٔب 

 ٛـ . ا " ٛٞ ػوٞثخ ػ٠ِ كؼِٚ ، ٝئال اػزجود ك٤ٚ شوٝؽ اُؾل 

ٝاُج٤٘خ شبٛلإ افزبهٙ أثٞ ثٌو ؛ ألٕ اُج٤٘خ " ٝعبء ك٢ ًشبف اُو٘بع 

رشٜل ػ٠ِ ٝعٞكٙ ٓغ أُوأح ، ٝٛنا ٣ضجذ ثشبٛل٣ٖ ، ٝئٗٔب اُن١ 

٣ؾزبط ئ٠ُ أهثؼخ اُيٗب ، ٝٛنا ال ٣ؾزبط ئ٠ُ ئصجبد اُيٗب ، ٝػ٘ٚ  

 

 

 

 

 

 

                                                
.   كاه اُقؼو ، ُج٘بٕ 511:8ٓؼٞٗخ أ٢ُٝ ا٢ُٜ٘ شوػ أُ٘ز٠ٜ - 1
.   كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 5/485اُلوٝع الثٖ ٓلِؼ - 2



 

 

 

 . ٛـ . ا" أهثؼخ ُوٍٞ ػ٢ِ 

إٔ ٛنٙ اُؾبُخ : " ٣ٝوٟ ش٤ـ اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ 

٤َُذ ٖٓ ثبة ككغ اُظبئَ ثَ ٢ٛ ٖٓ ثبة ػوٞثخ أُؼزل٣ٖ ، عبء 

ٖٝٓ هأٟ هعاًل ٣لغو ثأِٛٚ عبى ُٚ هزِٜٔب " : " االفز٤بهاد " ك٢ 

ك٤ٔب ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اهلل رؼب٠ُ ٍٝٞاء ًبٕ اُلبعو ٓؾظً٘ب أٝ ؿ٤و ٓؾظً٘ب 

ٓؼوٝكًب ثنُي أّ ال ، كٍ ػ٤ِٚ ًالّ األطؾبة ، ٝكزبٟٝ اُظؾبثخ ، 

٤ٌُٝ ٛنا ٖٓ ثبة ككغ اُظبئَ ، ًٔب ظ٘ٚ ثؼؼْٜ ، ثَ ٖٓ ثبة 

ٝٛنا : "   ، ٝهبٍ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ " ػوٞثخ أُؼزل٣ٖ ٝأُإم٣ٖ 

" .  ٓنٛت كوٜبء اُؾل٣ش ٝأًضو اَُِق 

٣لكؼٚ : ٝكظَ اثٖ ؽبٓل كوبٍ :" هبٍ اثٖ اُو٤ْ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ 

. ثبألٍَٜ كبألٍَٜ ك٤جلأ ثوُٞٚ اٗظوف ٝامٛت ٝئال ٗلؼَ ثي ًنا 

٤ٌُٝ ك٢ ًالّ أؽٔل ٝال ك٢ اَُ٘خ اُظؾ٤ؾخ ٓب ٣وزؼ٢ ٛنا : هِذ 

 . ٛـ . ا " اُزلظ٤َ ثَ األؽبك٣ش اُظؾ٤ؾخ رلٍ ػ٠ِ فالكٚ 

:  ٝئما رج٤ٖ ٛنا كل٤ٚ َٓأُزبٕ 

:  أَُأُخ األ٠ُٝ 

افزِق اُؼِٔبء ك٢ ٗظبة اُشٜبكح إلصجبد ٛنٙ اُؾبُخ ػ٠ِ ه٤ُٖٞ  

:  اُوٍٞ األٍٝ 
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  ٝاُؾ٘بثِخ   ٝاُشبكؼ٤خ   ٝأُب٤ٌُخ ُغٔب٤ٛو أَٛ اُؼِْ ٖٓ اُؾ٘ل٤خ 

  :  ك٢ هٝا٣خ 

ؽ٤ش ٣وٕٝ أٗٚ الثل ٖٓ أهثؼخ ٣شٜلٕٝ أٗٚ ى٠ٗ ثٜب ٣ٝشزوؽ ك٢ 

.  شٜبكرْٜ ٓب ٣شزوؽ ك٢ اُشٜبكح ػ٠ِ ئهبٓخ ؽل اُيٗب 

:  ٝاٍزلُٞا ػ٠ِ مُي ثأكُخ ٜٓ٘ب 

:  اُل٤َُ األٍٝ 

٣ب هٍٍٞ اهلل : ثٔب هٝاٙ أثٞ ٛو٣وح ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ إٔ ٍؼلًا هبٍ 

أهأ٣ذ ئٕ ٝعلد ٓغ آوأر٢ هعاًل أِٜٓٚ ؽز٠ آر٢ ثأهثؼخ شٜلاء ؟ 

 . اُؾل٣ش " .... ٗؼْ : " كوبٍ اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

:  ٝعٚ اُلالُخ 

 إٔ اُؾل٣ش طو٣ؼ ك٢ ٗظبة اُشٜبكح ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٢ٛٝ أهثؼخ 

.  شٜلاء 

:  اُل٤َُ اُضب٢ٗ 

ثٔب عبء ػٖ ػ٢ِ ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ أٗٚ ٍئَ ػٖ هعَ كفَ ث٤زٚ كاما 

ئٕ عبء ثأهثؼخ شٜلاء ٝئال : " ٓغ آوأرٚ هعَ كوزِٚ ، هبٍ ػ٢ِ 

 " . ك٤ِؼؾ ثوٓزٚ 

هبٍ اثٖ ػجل اُجو ، ٝػ٠ِ هٍٞ ػ٤ِٖ ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ عٔبػخ كوٜبء  
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 . األٓظبه ٝأَٛ اُوأ١ ٝا٥صبه ٝاُؾٔل هلل ًض٤وًا 

 : ٝاُوٍٞ اُضب٢ٗ ُِؾ٘بثِخ ك٢ هٝا٣خ 

.  ؽ٤ش ٣وٕٝ أٗٚ ٣ٌل٢ شبٛلإ إلصجبد ٛنٙ اُؾبُخ 

ألٕ اُج٤٘خ رشٜل ػ٠ِ ٝعٞكٙ ٓغ أُوأح : " هبٍ اثٖ هلآخ ك٢ أُـ٢٘ 

، ٝٛنا ٣ضجذ ثشبٛل٣ٖ ، ٝئٗٔب اُن١ ٣ؾزبط ئ٠ُ أهثؼخ اُي٠ٗ ، ٝٛ٘ب ال 

 . " ٣ؾزبط ئ٠ُ ئصجبد اُي٠ٗ 

٣ٜله كٓٚ : هبٍ أؽٔل ٝئٍؾبم : " هبٍ اثٖ اُو٤ْ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ 

 " . ُْٝ ٣لظال ث٤ٖ أُؾظٖ ٝؿ٤وٙ ، ئما عبء ثشبٛل٣ٖ 

ٝاُواعؼ ٝاُؼِْ ػ٘ل اهلل رؼب٠ُ أٗٚ ٣ٌل٢ ك٢ ئصجبد مُي : هِذ 

شبٛلإ؛ ألٗٚ ٛنا اػزلاء ػ٠ِ اُؼوع ك٤أفن ؽٌْ اُظبئَ ٝرضجذ 

اُظ٤بُخ ثشبٛل٣ٖ ؛ ٝألٕ ٛنا ٖٓ اُلَبك ٝككغ أُإم٣ٖ كال ٣ؾزبط ئ٠ُ 

أهثؼخ شٜلاء ؛ ٝألٕ ٛنا اُوزَ ٤ٌُ ثؾل اُي٠ٗ ، ُٝٞ ًبٕ ؽلًا 

الػزجو ُٚ شوٝؽ ئهبٓخ اُؾل ٤ًٝل٤زٚ ، ٝئٗٔب ٢ٛ ػوٞثخ ُٖٔ اػزلٟ 

 .ػ٤ِٚ ٝٛزي ؽو٣ٔٚ ٝأكَل أِٛٚ 

٣ٝغبة ػ٠ِ أكُخ اُغٜٔٞه ثأٜٗب فبطخ ك٢ ئصجبد اُي٠ٗ إلهبٓخ اُؾل 

اُشوػ٢ ، ك٤ؾزبؽ ك٤ٚ ، صْ ئٕ اُغٜٔٞه ٣وٕٝ إٔ اُظبئَ ػ٠ِ 

اُؾو٣ْ اُوعَ ئما ُْ ٣٘لكغ ثٔب كٕٝ اُوزَ عبى هزِٚ ٝكٓٚ ٛله ئما صجذ 

ٛنا ثشبٛل٣ٖ ، ثَ األػظْ ٖٓ مُي أْٜٗ ٣وٕٝ إٔ اُوبرَ ئما ككغ ثنُي 

ٝطلهٚ أ٤ُٝبء اُلّ ٍوؾ اُوظبص ٝال ك٣خ ، ئما ُٞ ًبٕ ٣شزوؽ 

أهثؼخ شٜلاء ُٔب هجَ هٍٞ ٢ُٝ اُلّ ، كلٍ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣شزوؽ أهثؼخ 

شٜلاء ، ًٔب إٔ اُغٜٔٞه ٣وٕٝ ئٛلاه كّ اُظبئَ ػ٠ِ اُ٘لٌ ٝأُبٍ 
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ئما ُْ ٣٘لكغ ثٔب كٕٝ اُوزَ ئما صجذ ٛنا ثشبٛل٣ٖ أٝ ئهواه ٢ُٝ اُلّ 

كألٕ ٣ضجذ ك٢ اُؼوع ثشبٛل٣ٖ ٖٓ ثبة أ٠ُٝ ٌُٕٞ االػزلاء ػ٠ِ 

األػواع أكؾش ٓ٘ٚ ك٢ األٓٞاٍ ، صْ ئٕ ئشٜبك أهثؼخ هعبٍ ك٢ 

مُي ٓزؼنه ، ُٝٞ ه٤َ ثنُي الٗزٜي ًض٤و ٖٓ أَٛ اُلَبك أػواع 

اُ٘بً ، ٤ًق ٝهل أٛله اُؾ٘ل٤خ كّ أُؼوٝف ثبَُوهخ ٝاُشو ؛ كول 

ئٕ هزِٚ طبؽت اُلاه : " عبء ك٢ ؽبش٤خ اثٖ ػبثل٣ٖ ٓب ٗظٚ 

ٝثوٖٛ ػ٠ِ أٗٚ ًبثوٙ كلٓٚ ٛله ، ٝئٕ ُْ رٌٖ ُٚ ث٤٘ٚ ئٕ ُْ ٣ٌٖ 

أُوزٍٞ ٓؼوٝكًب ثبُشو ٝاَُوهخ هزَ طبؽت اُلاه هظبطًب ، ٝئٕ 

ٓزًٜٔب ثٚ اُو٤بً ٣وزض ، ٝك٢ االٍزؾَبٕ رغت اُل٣خ ك٢ ٓبُٚ ُٞهصخ 

 " أُوزٍٞ ؛ ألٕ كالُخ اُؾبٍ أٝهصذ شجٜخ ك٢ اُوظبص ال أُبٍ  

 ش٤ـ اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ كاما ٙٛـ  ٝٛنا ٓب هوه.ا

ًبٕ ٣ؼَٔ ثبُووائٖ اُو٣ٞخ كألٕ ٣وجَ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ شبٛلإ ٖٓ ثبة 

.   أ٠ُٝ

ٝئما رج٤ٖ ٛنا كبػِْ ـ ٝكوي اهلل ُٔوػبرٚ ـ إٔ اُوز٤َ ئما ًبٕ ٓؼًِٞٓب 

ثبُلَبك ًٝضوح اُغوائْ ، ًٝبٕ ك٢ اُوؼ٤خ هوائٖ ه٣ٞخ ٣ظلم ك٤ٜب 

اُوبرَ هجَ هُٞٚ ٓغ ٤ٔ٣٘ٚ ػ٠ِ ككؼٚ ٣َٝوؾ ػ٘ٚ اُوظبص ، عبء ك٢ 

ٍٝأُٚ أثٞ اُؾبهس ئما ٝعلٙ ٣لقو ثٜب : " اُلوٝع الثٖ ٓلِؼ ٓب ٗظٚ 

هل هٟٝ مُي ػٖ ػٔو ٝػضٔبٕ هػ٢ اهلل ػٜ٘ٔب ، : ، ُٚ هزِٚ ؟ هبٍ 

ٝئٕ هزِٚ ك٢ كاهٙ ٝاكػ٠ أٙ كفَ ُوزِٚ ٝأفن ٓبُٚ كبُوٞك ، ٣ٝزٞعت  
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ٝهبٍ طبؽت .  ٛـ .  ا" ػلٓٚ ، ٣ٝزٞعت ػلٓٚ ك٢ ٓؼوٝف ثبُلَبك

 . ٝٛٞ اُظٞاة ٣ٝؼَٔ ثبُووائٖ ٝاألؽٞاٍ : اإلٗظبف 

ٖٝٓ ؿِت ٓ٘ٚ اُلغٞه ًبٕ : " عبء ك٢ االفز٤بهاد اُلو٤ٜخ ٓب ٗظٚ 

ػ٤ِٚ إٔ ٣لكغ اُظبئَ ػ٤ِٚ ، كإ ُْ ٣٘لكغ ئال ثبُوزَ ًبٕ ُٚ مُي 

ثبرلبم اُلوٜبء ، كإ اكػ٠ اُوبرَ أٗٚ طبٍ ػ٤ِٚ ٝأٌٗو أ٤ُٝبء أُوزٍٞ 

كإ ًبٕ أُوزٍٞ ٓؼوٝكًب ثبُجو ٝاالٍزوبٓخ ٝهزِٚ ك٢ ٓؾَ ال ه٣جخ 

ك٤ٚ، ُْ ٣وجَ هٍٞ اُوبرَ ، ٝئٕ ًبٕ ٓؼوٝكًب ثبُلغٞه ٝاُوبرَ ٓؼوٝكًب 

ثبُجو ، كبُوٍٞ هٍٞ اُوبرَ ٓغ ٤ٔ٣٘ٚ ، ال ٤ٍٔب ئما ًبٕ ٓؼوٝكًب 

 " ثبُزؼوع ُٚ هجَ مُي 

 

:  أَُأُخ اُضب٤ٗخ 

َٛ ٣شزوؽ اإلؽظبٕ إلٛلاه كّ اُيا٢ٗ ثأؽل ٓؾبهّ اُوعَ ئما هزِٚ 

:  اثزلاًء ؟ كأهٍٞ ٝثبهلل اُزٞك٤ن 

ئٕ اُؼِٔبء هل أعٔؼٞا ػ٠ِ أٗٚ ُٞ طبٍ هعَ ػ٠ِ ؽو٣ْ هعَ كلكؼٚ 

ثٔب كٕٝ اُوزَ ؛ كِْ ٣٘لكغ ثٔب كٝٗٚ كوزِٚ كلٓٚ ٛله ؛ ٍٞاء أًبٕ ٛنا 

أُؼزل١ ٓؾظً٘ب أّ ال ، ٍٝٞاًء أًبٕ ٌِٓلًب أٝ ؿ٤و ٌِٓق ؛ ُؼّٔٞ 

.  األكُخ ك٢ ٛنا اُشإٔ 

ٝافزِق اُؼِٔبء هؽْٜٔ اهلل رؼب٠ُ ك٤ٖٔ هأٟ هعاًل ٓغ آوأرٚ أٝ أؽل 

َٛ ٣شزوؽ إلٛلاه كٓٚ ! ٓؾبهٓٚ ٣ي٢ٗ ثٜب كوزِٚ ٖٓ أٍٝ ِٝٛخ 

:  ئؽظبٗٚ أّ ال ػ٠ِ ه٤ُٖٞ 
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  ٝاُظؾ٤ؼ ػ٘ل اُشبكؼ٤خ   ٝهٍٞ ػ٘ل أُب٤ٌُخ اُوٍٞ األٍٝ ُِؾ٘ل٤خ 

  :    ٝثؼغ اُؾ٘بثِخ 

ك٤وٕٝ أٗٚ ٣شزوؽ اإلؽظبٕ إلٛلاه كٓٚ ؛ ئٕ هزِٚ ٖٓ أٍٝ ِٝٛخ ، 

كإ ُْ ٣ٌٖ اُوز٤َ ٓؾظً٘ب كؼ٤ِٚ اُوظبص ؛ ألٗٚ ًبٕ ٣٘جـ٢ ككؼٚ 

. ثأٍَٜ ٓب ٣ظٖ اٗلكبػٚ ثٚ 

:  ٝاٍزلُٞا ػ٠ِ مُي ثأكُخ ٜٓ٘ب 

:  اُل٤َُ األٍٝ 

ال ٣ؾَ كّ آوب َِْٓ ئال ثاؽلٟ : " هُٞٚ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

اُض٤ت اُيا٢ٗ ، ٝاُ٘لٌ ثبُ٘لٌ ، ٝاُزبهى ُل٣٘ٚ أُلبهم : صالس 

 " ُِغٔبػخ 

:  ٝعٚ اُلالُخ ٖٓ اُؾل٣ش 

أٗٚ أطَ ك٢ رج٤٤ٖ ٖٓ ٣ؾَ كٓٚ ، ٝئٗٔب اٍزض٢٘ اُظبئَ ٖٓ مُي  ؛ 

ُؼّٔٞ األكُخ اُلاُخ ػ٤ِٚ ، كلٍ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ٜله اُجٌو ٖٓ أٍٝ ِٝٛخ 

.  ، ثَ ال ثل ٖٓ اإلٗناه 

:  اُل٤َُ اُضب٢ٗ 

ئٕ اُجٌو ُٞ ى٠ٗ ٣ٌٕٞ ٓٞعجٚ اُغِل ٤ٌُٝ اُوزَ ُوُٞٚ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ 

فن٢ٗٝ ػ٢٘ ، فنٝا ػ٢٘ ، هل عؼَ اهلل ُٜٖ ٍج٤ال اُجٌو ، : " ٍِْٝ 
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 " ثبُجٌو عِل ٓبئخ ٝرـو٣ت ػبّ ، ٝاُض٤ت ثبُض٤ت عِل ٓبئخ ٝاُوعْ 

 

:  اُل٤َُ اُضبُش 

ُٞ هأ٣ذ : " اٍزلُٞا ثؾل٣ش ٍؼل ثٖ ػجبكح هػ٢ اهلل ػ٘ٚ أٗٚ هبٍ 

هعاًل ٓغ آوأر٢ ُؼوثزٚ ثب٤َُق ؿ٤و ٓظلؼ ، كجِؾ مُي اُ٘ج٢ 

اُؾل٣ش ، ...." رؼغجٕٞ ٖٓ ؿ٤و ٍؼل " ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوبٍ 

أأِٜٓخ ؽز٠ آر٢ ثأهثؼخ شٜلاء ، كوبٍ اُ٘ج٢ : " ٝك٢ هٝا٣خ هبٍ ٍؼل 

 " . اُؾل٣ش ... ٗؼْ : ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

:  ٝعٚ اُلالُخ 

إٔ اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ مًو أٗٚ ال ثل ٖٓ أهثؼخ شٜلاء 

٣شٜلٕٝ ػ٠ِ اُي٠ٗ ، كلٍ ػ٠ِ أٗٚ ٣شزوؽ اإلؽظبٕ إلٛلاه كٓٚ ؛ 

.  ُؼّٔٞ األكُخ اُلاُخ ػ٠ِ ؽٌْ ئهبٓخ اُؾل ػ٠ِ اُيا٢ٗ 

  ،   ، ٝثؼغ اُشبكؼ٤خ ُِٔب٤ٌُخ ك٢ أُؼزٔل ػ٘لْٛ : اُوٍٞ اُضب٢ٗ 

   :    ، ٝٛٞ ٓنٛت أًضو اَُِق ٝأًضو اُؾ٘بثِخ 

ك٤وٕٝ أٗٚ ال ٣شزوؽ اإلؽظبٕ إلٛلاه كّ ٖٓ ٝعل ٓغ آوأح اُـ٤و 

٣ي٢ٗ ثٜب ؛ كإ هزِٚ ٖٓ أٍٝ ِٝٛخ كلٓٚ ٛله ٝال ٣غت اُوظبص ئما 

هبٓذ اُج٤٘خ ػ٠ِ مُي أٝ طلهخ أ٤ُٝبء اُلّ ، ٝاٍزلُٞا ػ٠ِ مُي ثأكُخ 

:  ٜٓ٘ب 
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:  اُل٤َُ األٍٝ 

ُٞ هأ٣ذ هعاًل ٓغ : ؽل٣ش ٍؼل ثٖ ػجبكح هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ؽ٤٘ٔب هبٍ 

آوأر٢ ألػوث٘ٚ ثب٤َُق ؿ٤و ٓظلؼ ، كجِؾ مُي اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل 

أأِٜٓخ ؽز٠ آر٢ ثأهثؼخ شٜلاء ، كوبٍ : ٝك٢ هٝا٣خ " ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

 " . اُؾل٣ش ... ٗؼْ : اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ٚ ٍِْٝ 

:  ٝعٚ اُلالُخ ٖٓ اُؾل٣ش 

إٔ ٍؼلًا هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ُْ ٣لوم اُض٤ت ٝاُجٌو ك٢ ئٛلاه كٓٚ هآٙ 

٣ي٢ٗ ثبٓوأرٚ ، ٝأهوٙ اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػ٠ِ مُي ئما هبٓذ 

اُج٤٘خ، ُٝٞ ًبٕ ٛ٘بى كوم ث٤ٖ اُجٌو ٝاُض٤ت ك٢ ٛنٙ اُؾبٍ ُج٤٘ٚ 

اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ ، ٝال ٣غٞى اٌَُٞد ٝهذ اُؾبعخ كلٍ 

.  ػ٠ِ ػلّ اػزجبه اإلؽظبٕ ك٢ ٛنا األٓو 

:  اُل٤َُ اُضب٢ٗ 

اٍزلُٞا ثب٥صبه أُو٣ٝخ اُز٢ ٍجن مًوٛب ػٖ ػٔو ٝػ٢ِ ٝػضٔبٕ ـ 

هػ٢ اهلل ػْٜ٘ ـ ، ؽ٤ش ئْٜٗ أٛلهٝا كّ ٖٓ هزَ ٝٛٞ ٣ي٢ٗ ثبٓوأح 

.  اُـ٤و ، ُْٝ ٣شزوؿٞا إلٛلاه كٓٚ ًٞٗٚ ٓؾظً٘ب 

هبٍ اثٖ اُو٤ْ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ ك٢ األصو أُو١ٝ ػٖ ػ٢ِ ـ هػ٢ 

ًٝالٓٚ ٣ؼـ٢ أٗٚ ال كوم ث٤ٖ ًٞٗٚ ٓؾظً٘ب أٝ ؿ٤و " اهلل ػ٘ٚ ـ 

كإ ػبكٝا : ٓؾظٖ ، ًٝنُي ؽٌْ ػٔو ك٢ ٛنا اُوز٤َ ، ٝهُٞٚ أ٣ؼًب 

 " كؼل ، ُْٝ ٣لوم ث٤ٖ أُؾظٖ ٝؿ٤وٙ ٝٛنا ٛٞ اُظٞاة 
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ٝاُواعؼ ٛٞ اُوٍٞ اُضب٢ٗ اُن١ ٣وؼ٢ ثاٛلاه كّ ٖٓ هزَ ٝٛٞ ٣ي٢ٗ 

ثبٓوأح اُـ٤و ، ٝال ٣شزوؽ ئؽظبٕ اُوز٤َ إلٛلاه كٓٚ ئما هزِٚ ٖٓ 

أٍٝ ِٝٛخ ٝمُي ُوٞح ٓب اٍزلُٞا ثٚ ، ُٝؼّٔٞ األكُخ ػ٠ِ مُي ٖٓ 

ًٜٞٗب ُْ رلوم ث٤ٖ اُجٌو ٝاُض٤ت ، ٝٛٞ ٛٞ أُو١ٝ ػٖ ٍِق ٛنٙ 

.  األٓخ ٖٓ اُقِلبء اُواشل٣ٖ ٝاألئٔخ أُٜل٤٣ٖ 

:  ٣ٝغبة ػ٠ِ أكُخ اُغٜٔٞه ثٔب ٢ِ٣ 

ثإٔ ٛنا ػبّ ك٢ أؽٌبّ : ٣غبة ػ٠ِ اُل٤َُ األٍٝ ٝاُضب٢ٗ : أٝاًل 

: " اُي٠ٗ ، ٝٓب ٗؾٖ ك٤ٚ كل٤ٚ أكُخ فبطخ ًوُٞٚ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

ٝٓب ه١ٝ ٖٓ ا٥صبه أُو٣ٝخ ٖٓ " ٖٓ هزَ كٕٝ أِٛٚ كٜٞ ش٤ٜل 

اُقِلبء اُواشل٣ٖ ٝاألئٔخ أُٜل٤٣ٖ ٖٓ ػلّ اُزلو٣ن ث٤ٖ اُجٌو ٝاُض٤ت 

، ك٤ولّ اُقبص ػ٠ِ اُؼبّ ، صْ ئٕ ٛنا ٤ٌُ ثؾل اُي٠ٗ ، ُٝٞ ًبٕ 

ؽلاًُ الػزجود ُٚ شوٝؽ اُؾل ٤ًٝل٤زٚ ، ثَ ٛٞ ٖٓ ككغ أُإم٣ٖ 

.  ٝأُلَل٣ٖ 

ٝاػِْ إٔ ٛنا ػبّ ٣قظض ٓ٘ٚ : " هبٍ اإلٓبّ ا١ُٝٞ٘ ـ هؽٔٚ اهلل ـ 

 " اُظبئَ ٝٗؾٞٙ ، ك٤جبػ هزِٚ ثبُلكغ 

ٓب اٍزلُٞا ثٚ ٖٓ ؽل٣ش ٍؼل ثٖ ػجبكح ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ كٜٞ : صب٤ًٗب 

ك٤َُ طو٣ؼ ألطؾبة اُوٍٞ اُضب٢ٗ ، ؽ٤ش ئٕ اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ 

ٍِْٝ هل أهو ٍؼل ثٖ ػجبكح ػ٠ِ ئٛلاه كّ اُيا٢ٗ ثبٓوأح اُوعَ ، ُْٝ 

٣لوم ث٤ٖ ًٞٗٚ ثٌوًا أٝ ص٤جًب ، ُٝٞ ًبٕ ٣شزوؽ مُي ُج٤٘ٚ ػ٤ِٚ 

.  اُظالح ٝاَُالّ ك٢ ؽ٤٘ٚ 

ٝألٕ ٛنا اُوزَ ٤ٌُ ثؾل اُي٠ٗ ؛ ُٝٞ ًبٕ ؽلًا ُٔب ًبٕ ثب٤َُق ؛ 

ٝالػزجو ُٚ شوٝؽ ئهبٓخ اُؾل ٤ًٝل٤زٚ ، ٝئٗٔب ٢ٛ ػوٞثخ ُْ رؼلٟ  
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: هبٍ ش٤ـ اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ   . .  ػ٤ِٚ ، ٝٛزي ؽو٣ٔٚ ٝأكَل أِٛٚ 

 " . ٝٛنا ٓنٛت كوٜبء اُؾل٣ش ، ٝأًضو اَُِق  " 

ٝٓٔب رْ ػوػٚ ٖٓ أهٞاٍ اُؼِٔبء ـ هؽْٜٔ اهلل رؼب٠ُ ـ ٣زوعؼ ٢ُ 

:  ٝاُؼِْ ػ٘ل اهلل رؼب٠ُ ٓب ٢ِ٣ 

إٔ ٖٓ هأٟ هعاًل ٣ي٢ٗ ثبٓوأرٚ أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ عبى ُٚ هزِٜٔب : أٝاًل 

ئٕ ًبٗذ أُوأح ٓـبٝػخ ، ٝالش٢ء ػ٤ِٚ ك٢ اُجبؿٖ ك٢ أظٜو ه٢ُٞ 

اُؼِٔبء ٝٛٞ اُظؾ٤ؼ ك٢ أُنٛت ٝئٕ ًبٕ ٣ٌٔ٘ٚ ككؼٚ ػٖ ٝؿئٜب 

.  ثبٌُالّ 

ئٕ ًبٕ هل ٝعلٛٔب ٣لؼالٕ " عبء ك٢ كزبٟٝ ش٤ـ اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ 

اُلبؽشخ ٝهزِٜٔب كال ش٢ء ػ٤ِٚ ك٢ اُجبؿٖ ك٢ أظٜو ه٢ُٞ اُؼِٔبء ، 

ٝٛٞ أظٜو اُو٤ُٖٞ ك٢ ٓنٛت أؽٔل ٝئٕ ًبٕ ٣ٌٔ٘ٚ ككؼٚ ػٖ ٝؿئٜب 

ثبٌُالّ ، ًٔب صجذ ك٢ اُظؾ٤ؾ٤ٖ ػٖ اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ أٗٚ 

" ُٞ إٔ هعاًل اؿِغ ك٢ ث٤زي كلوأد ػ٤٘ٚ ٓب ًبٕ ػ٤ِي ش٢ء : " هبٍ 

  ٝهل ٣ٌٖٔ ككؼٚ " ئٗٔب عؼَ االٍزئنإ ٖٓ أعَ اُ٘ظو: " ٝهبٍ 

.  ثبٌُالّ 

ٝعبء هعَ ئ٠ُ ػٔو ثٖ اُقـبة ـ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ ٝث٤لٙ ٤ٍق 

: ٓزِــ ثلّ هل هزَ آوأرٚ ، كغبء أِٜٛب ٣شٌٕٞ ػ٤ِٚ ، كوبٍ اُوعَ 

ئ٢ٗ هل ٝعلد ٌُبػب هل رلقنٛب كؼوثذ ٓب ٛ٘بُي ثب٤َُق كأفن 

" .   ا٤َُق كٜيٙ ، صْ أػبكٙ ئ٤ُٚ ، كوبٍ ئٕ ػبكٝا كؼل 
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ٖٝٓ اُؼِٔبء ٖٓ هبٍ ٣َوؾ اُوٞك ػ٘ٚ ئما ًبٕ اُيا٢ٗ ٓؾظً٘ب ، ٍٞاء 

ًبٕ اُوبرَ ٛٞ ىٝط أُوأح ٝؿ٤وٙ ، ًٔب ٣وُٞٚ ؿبئلخ ٖٓ أطؾبة 

.  اُشبكؼ٢ ٝأؽٔل 

ٝاُوٍٞ األٍٝ ئٗٔب ٓأفنٙ أٗٚ ع٠٘ ػ٠ِ ؽوٓزٚ كٜٞ ًلنء ػ٤ٖ 

اُ٘بظو ، ًٝبُن١ اٗزيع ٣لٙ ٖٓ كْ اُؼبع ؽز٠ ٍوـذ ص٘ب٣بٙ ، 

أ٣لكغ ٣لٙ ئ٤ُي : " كأٛله اُ٘ج٢ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٍِْٝ كٓٚ ٝهبٍ 

  ٝٛنا اُؾل٣ش األٍٝ اُوٍٞ ثٚ " كزوؼٜٔب ًٔب ٣وؼْ اُلؾَ ؟ 

.  ٛـ . ا . " ٓنٛت اُشبكؼ٢ ٝأؽٔل 

ئما ككغ اُوبرَ ثإٔ اُوز٤َ ًبٕ ٓغ آوأرٚ أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ ُْ ٣وجَ : صب٤ًٗب

هُٞٚ ئال ثج٤٘خ أٝ ٓظبكهخ أ٤ُٝبء اُلّ ك٢ كػٞاٙ ، ٝٛنا ثال فالف 

ٝئما هزَ هعاًل ٕ ٝاكػ٠ أٗٚ ٝعلٙ " ػ٘ل اُؼِٔبء ، عبء ك٢ أُـ٢٘ 

ٓغ آوأح ، ٝأٗٚ هزِٚ ػٖ ٗلَٚ ، أٝ أٗٚ كفَ ٓ٘يُٚ ٣ٌبثوٙ ػ٠ِ ٓبُٚ 

ك٤ْ ٣وله ػ٠ِ ككؼٚ ئال ثوزِٚ ُْ ٣وجَ هُٞٚ ئال ثج٤٘خ ، ُٝيّ اُوظبص ، 

ٝه١ٝ ٗؾٞ مُي ػٖ ـ ػ٢ِ هػ٢ اهلل ػ٘ٚ ـ ٝثٚ هبٍ اُشبكؼ٢ ٝأثٞ 

ٝئٕ اػزوف " ئ٠ُ هُٞٚ . . صٞه ٝاثٖ ٓ٘نه ٝال أػِْ ك٤ٚ ٓقبُلًب 

 " ا٢ُُٞ ثنُي كال هظبص ػ٤ِٚ ٝال ك٣خ 

٣َوؾ اُوٞك ػٖ اُوبرَ ٍٞاء ًبٕ اُوز٤َ ٓؾظً٘ب أّ ال ، ئما  : صبُضًب
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ٝعلٙ اُوبرَ ٣ي٢ٗ ثبٓوأرٚ أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ ػ٠ِ اُظؾ٤ؼ ٖٓ ه٢ُٞ 

اُؼِٔبء ، ٝهِ٘ب ال كوم ث٤ٖ ًٕٞ اُوز٤َ ص٤جًب أّ ثٌوًا ُؼّٔٞ األكُخ ك٢  

مُي ًٔب ك٢ ؽل٣ش ٍؼل ثٖ ػجبكح ، ًٝنا ا٥صبه أُو٣ٝخ ػٖ ػٔو 

ٝػ٢ِ د هػ٢ اهلل ػٜ٘ٔب ـ كول أٛلها كّ ًض٤و ٖٓٔ ٝهغ ك٢ ٛنٙ 

. اُٞاهؼخ ُْٝ ٣لوهب ث٤ٖ ٓؾظٖ ٝؿ٤وٙ ئما صجذ ٛنا ثج٤٘خ ًٔب ث٤٘ب مُي

اُظؾ٤ؼ ٖٓ ه٢ُٞ اُؼِٔبء أٗٚ ٣ٌل٢ ك٢ ئصجبد مُي شبٛلإ : هاثؼًب 

.  ػلالٕ ًٔب ك٢ اُوٝا٣خ اُضب٤ٗخ ػ٘ل اُؾ٘بثِخ ٝهل ٍجن ث٤بٕ مُي 

ئما ػوف اُوز٤َ ثبُلَبك ًٝضوح اإلعواّ ، ًٝبٗذ ٛ٘بى : فبًَٓب 

هوائٖ ه٣ٞخ ٣ظلم ك٤ٜب اُوبرَ ، ًإٔ ٣ٌٕٞ أٌُبٕ ٌٓبٕ ه٣جخ هجَ 

. هُٞٚ ٓغ ٤ٔ٣٘ٚ ً٘ب ث٤٘ب مُي ٍبثوًب 

ئما ٝعل اُوعَ ٖٓ ٣ي٢ٗ ثبٓوأرٚ أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ أٝ ٣ِٞؽ : ٍبكًٍب 

ثبث٘ٚ كِٚ هزِٚ اثزلاًء ٤َُٝذ ٛنٙ اُؾبٍ ٖٓ ككغ اُظبئَ ك٤زلهط ٓؼٚ 

ثبألٍَٜ ؛ ألٕ ٛنٙ ػوٞثخ أُإم٣ٖ ٝأُلَل٣ٖ ًٔب هوه مُي ش٤ـ 

.  اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ 

ال كوم ث٤ٖ ًٞٗٚ اُوز٤َ ٝعل ك٢ كاه اُوبرَ أٝ ك٢ ؿ٤وٛب ك٢ : ٍبثًؼب 

 ٛنٙ اُؾبٍ ًٔب مًو مُي أُٞكن ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ 

ئما ػغي اُوبرَ ػٖ اُج٤٘خ ٝأٌٗوٙ ا٢ُُٞ ؽِق ٝهصخ اُوز٤َ ػ٠ِ : صبًٓ٘ب

.  ٗل٢ اُؼِْ ػ٠ِ اُظؾ٤ؼ ٖٓ ه٢ُٞ اُؼِٔبء 

كإ ُْ رٌٖ ث٤٘خ ، ؽِق ٢ُٝ اُوز٤َ ػ٠ِ  " عبء ك٢ هٝػخ اُـبُج٤ٖ 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 461:11أُـ٢٘ - 1



 

 " . ٗل٢ اُؼِْ ثٔب ٣وُٞٚ ٌٖٝٓ ٖٓ اُوظبص 

ٝئٕ ُْ رٌٖ ث٤٘خ كبكػ٠ ػِْ ا٢ُُٞ ثنُي كبُوٍٞ " عبء ك٢ أُـ٢٘ 

.  ٛـ .   ا" هٍٞ ا٢ُُٞ ٓغ ٤ٔ٣٘ٚ 

:  أٓب اُٞعٚ اُضب٢ٗ ٓغ اُؾبٍ اُضبُضخ 

ك٢ٜ إٔ ٣وٟ اُوعَ ٓغ آوأرٚ أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ هعاًل ثبك٣ًب ك٢ اُي٠ٗ 

ثٜٔب ُْٝ ٣ُٞظ كق اُؾبُخ ٝعت ػ٤ِٚ ٓ٘ؼٚ ٝاُلكبع ػٖ ؽو٣ٔٚ ًٔب 

.  هوهٗب مُي ٍبثوًب 

ٌُٖٝ ال ٣ؾَ ُٚ هزِٚ اثزلاء ثَ ٣لكؼٚ ثأٍَٜ ٓب ٣ظٖ اٗلكبػٚ ثٚ 

ًبُظبئَ ػ٠ِ اُ٘لٌ ٝأُبٍ ؛ كإ ُْ ٣٘لكغ ُٔب كٕٝ اُوزَ ٝكٓٚ ٛله 

.  ؛ ٣ٝلفَ ك٢ ٛنٙ اُؾبٍ ًنُي اُقِٞح ثأؽل ؽو٣ٔٚ 

ٝٛنا ٓب هوهٙ اإلٓبّ أُبٝهك١ ـ هؽٔٚ اهلل رؼب٠ُ ـ كول عبء ك٢ ًزبثٚ 

:  اُؾب١ٝ اٌُج٤و ٓب ٗظٚ 

كإ رووه ٓب مًوٗب ٖٓ ٝعٞة اُلكغ ٗظو ك٢ ؽبٍ اُوعَ اُيا٢ٗ " 

كإ ُْ ٣ٌٖ هل أُٝظ ثٜب كؼ٠ِ اُيٝط إٔ ٣لكؼٚ ثٔب هله ػ٤ِٚ ، ٝال 

٣غٞى إٔ ٣٘ز٢ٜ ئ٠ُ اُوزَ ئال أال ػ٠ِ ككؼٚ ثـ٤و اُوزَ ًٔب هِ٘ب ك٢ 

ككؼٚ ػٖ ؿِت اُ٘لٌ ٝأُبٍ ، ٣ٝ٘ظو كإ ُْ ٣ٌٖٔ هل ٝهغ ػ٤ِٜب 

.  ٛـ .  ا" كل٢ اُلكغ أٗبح 

ٝأٓب ئٕ ًبٕ : " ٝعبء ك٢ كزبٟٝ ش٤ـ اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ ٓب ٗظٚ 

اُوعَ ُْ ٣لؼَ ثؼل كبؽشخ ، ٌُٖٝ ٝطَ ألعَ مُي ك٤ٚ ٗياع، 

ٝاألؽٞؽ ُٜنا إٔ ٣زٞة ػٖ اُوزَ ٖٓ ٓضَ ٛنٙ اُظٞهح ، ٝك٢  
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.  ٛـ .  ا " ٝعٞة اٌُلبهح ػ٤ِٚ ٗياع ، كاما ًلو كول كؼَ األؽٞؽ 

.  كزج٤ٖ ٖٓ ًالّ ش٤ـ اإلٍالّ أٗٚ ال ٣جبكهٙ ثبُوزَ ثَ ٣لكؼٚ ًبُظبئَ 

 

 

:  شبهة وانرد عهيهب 

 

 

ئٕ ٛنا ؽل ٝٛنا فبص ثبَُِـبٕ كٕٝ اُوعَ ؟  : ُٞ هبٍ هبئَ 

:  كبُغٞاة ػ٤ِٚ ٖٓ ٝع٤ٜٖ 

 

 

:  اُٞعٚ األٍٝ 

ال َِْٗ إٔ ٛنا ؽل ، ئم ُٞ ًبٕ ؽلًا الػزجو ُٚ شوٝؽ ئهبٓخ اُؾل 

.  ٤ًٝل٤زٚ ٝئٗٔب مُي ػوٞثخ ُٖٔ اػزلٟ ػ٤ِٚ ٝٛزي ؽو٣ٔٚ 

 

:  اُٞعٚ اُضب٢ٗ 

الفزظبطٚ ك٤ٚ ثؾن ٗلَٚ ك٢ ئكَبك كواشٚ ػ٤ِٚ ك٢ اُيٗب ثبُيٝعخ 

ُٝؾوٞم اُؼبه ثٚ ك٢ ثو٤خ ٓؾبهٓٚ ، كبعزٔغ ُٚ ؽوبٕ ؽن اهلل ـ ػي 

  .  ٝعَ ـ ، ٝؽن ٗلَٚ كال ٣َٞؽ ُٚ ئػبػخ ٛنا اُؾوٞم ٝاهلل أػِْ 

ٛنا ٓب رٌٔ٘ذ ٖٓ عٔؼٚ ك٢ ٛنا أُجؾش كٔب ًبٕ طٞاثًب كٖٔ اهلل 

ٝؽلٙ ًٝبٕ فـأ كٖٔ ٗل٢َ ٝاُش٤ـبٕ ، ٝاهلل ٝهٍُٞٚ ثو٣ئبٕ ٓ٘ٚ ، 

ٝأٍأٍ اهلل ـ ػي ٝعَ ـ إٔ ٣غؼَ ٛنا فبُظًب ُٞعٜٚ اٌُو٣ْ ٝإٔ ٣ٖٔ 

ػ٢ِ ثبُٔـلوح ك٤ٔب أفـأد ك٤ٚ ٝآفو كػٞاٗب إٔ اُؾٔل هلل هة 

 . اُؼب٤ُٖٔ ٍٝالّ ػ٠ِ أُو٤ٍِٖ 
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