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ػػػ,  ػػػن  ت   ػػ, ويػػػابكا  ن يُػػس ت ُك إفَّ احلمػػهلل حن ضلمػػػهلليست كنُػػ ونسيغت كنُػػػ ذ ابست كنوػػػور أحن ًُ

ػػ,  يوػػأي ِػػل الػػ هم لػػغت ك وػػهللاهلل  ف ل الػػغ إل ُ ُيًوػػي لػػغت ُك   عم لسػػ ت ُػػ,  هللاػػهللس ُ ِػػل 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  كحػػػهللس ل وػػػاب و لػػػغت ك وػػػهللاهلل  فَّ وان ع ػػػهللس كا ػػػولغ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ت(ُ) چڦ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چت(ِ)چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ
ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺    ھ  ھ

 ".(ّ)چ﮻  ﮼  ﮽  

                                                           

 (.102( عٛسح آي لّشاْ، اآليخ )1)
 (.1( عٛسح إٌغبء، اآليخ )2)
 ٚ٘زٖ اٌّمذِخ رُمشف ثخؽجخ اٌؾبعخ، ٚوبْ إٌجي (، 71، 70( عٛسح األؽضاة، اآليزبْ )3)

، ٚروش ؤثٛ داٚد اٌؽيبٌغي ثمذ سٚايزٗ ٌؾذيضٙب يُمٍّٙب ؤصؾبثٗ وّب لبي لجذ اهلل ثٓ ِغمٛد 
لٛي ؽمجخ ثٓ اٌؾغبط، لبي: لٍذ ألثٝ بعؾبق اٌغجيمي ٘زٖ في خؽجخ إٌىبػ ؤٚ في غيش٘ب ؟ 

ثإٌفبؾ ِزمبسثخ ٌّب روشرٗ   اثٓ ِغمٛد لبي : في وً ؽبعخ، ٚلذ ؤخشعٙب األئّخ ِٓ ؽذيش
ٚثمعُٙ روش اآليبد ٚثمعُٙ ٌُ يزوش٘ب، ٚ٘زا ٌفؿ اثٓ ِبعٗ، ٚلذ ؤخشط ٘زا اٌؾذيش ؤثٛ 

(، ٚاٌزشِزي، وزبة إٌىبػ، ثبة 2118ػ  2/245داٚد، وزبة إٌىبػ، ثبٌة في ِخؽجخ إٌىبػ )
ٓ، ٚإٌغبئي، وزبة (، ٚلبي: ٘زا ؽذيش ؽغ1105ػ  3/413ِب عبء في ِخؽجخ إٌىبػ )

(، ٚاثٓ ِبعٗ، وزبة إٌىبػ،  3277ػ  6/89إٌىبػ، ثبة ِب يغزؾت ِٓ اٌىالَ لٕذ إٌىبػ ) 
(، ٚاٌذاسِي، وزبة إٌىبػ،  2720ػ  1/392(، ٚؤؽّذ )1892ػ  1/609ثبة ِخؽجخ إٌىبػ )
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 أما بعد:
عمي  ت  ع األن ن ء ككاثػ هللا،ت   ػ ؿ ُ  ف  ِإف الو ذ ؿ ألومي يف ٍُنهللاف الُسة الس و ة الو

  يأحقس  هب،.
ػػ, الػػملا ادلسقىأىػػا ك ػػٍ ان عأػػ  هٍاب  الػػي الوأػػ، يف بهللُػػة الُػػسة الس و ػػة ادلقهللاػػابة    الػػملا   ُك

ة تُمو بغ الابكح كتزكو بػغ الػس    الومي ادل واضع يف ج نب ُ, جوانب الُسة الس و ة ادلشابَِّ
 توػػ ْ كرٍكػػابيست كهن يػػغ "الػػهلٍلم السػػل يف تُػػ نل ادلأػػو ك قمػػ , بػػغ القأػػب  ل كالػػو تُػػ نل ُ

نقي إل أحن عأنػغ توكأػ   ػ  تػِو ُىهللهين يف  قوايل ُك  قصهللتغ ُسػغت ُك ُى    ؿ  ف  ي الوىًأي" ك
 كإلنغ  ننب.

 ومما شرح صدري للكتابة يف ىذا ادلوضوع بعد توفيق هللا تعاىل ما يلي:
سزلة جأنأة ل خت   عأ  ُُػأ،  ُ  لأملكاب عمُو ن كال ُ نل بصوص ن  -ُ ُ, ُك نة ع لنة ُك

هللاالصػ حل   وسحػهلل   ن ػِولن ع,  الي الوأ،ت كقهلل كػ ف ال ُػ نل الػو   ،تك قظػ هللا ،يف نػُو
ػ ل ُ توػ ْ الوقػ  القو ػي كالو قيابة عنػوم، كعأػ  ا  ػهللا، إُػ ـ ادلاب ػأ   ُى ت ِقػهلل كػ ف  ي

 ُُسهلل اإلُػ ـ  دػهلل ن ػس ه حُػ, ِ يُ, الأني حىت تس ـ ع  ب هُغ كؽلي ُ, ِاٍبط طيولغ؛ 
ًُ   عىٍ, اىبًنوىةى ٍبً, كىٍوبو  ـي اى يوؿى  : كيٍس ي  ىٍبهللي ػ اًم  ىٍعىػعى  قى ؿى ػًغ نػىهللاى ًِ ًِ كى ىقيوـي لىػغي يف حىوىا

 ًُ يى اى يػػوؿي 
ػػىتَّ  يصىػػأًٌ ػػ ءى اٍخًبػػابىةى  حى : لى  تاٍلًوشى ػػيى بػىنػٍ ىػػغي  ىقيػػوؿي ػػ   ىٍف ِىػػ ىٍجًأ ى بً ى بًػػًغ ًإرىا هىبى وىأَّهللاى

 ًُ ًُ  تحى جىةه ِىمى   ىزىاؿي  ىٍهىويغي  َتىٍهلليثى لابى يوًؿ  ًُت  يٍ حى فى  ػىقيوؿي اى يوؿي  : "  يٍ حى فى 
: ِػىقىػػ ؿى يل  ػىوٍ  ت قىػػ ؿى ِىػػ ىٍاًجعىت  ىٍك تػىٍذًأ ىػػًأ عىٍنػػًأ ِى ىٍاقيػػهللى ػػىتَّ  ىُىػػيَّ  ىٍمػػهلًلًس "ت حى ًُ كىًَ ػػًُت  يػػٍ حى فى    ُن

:  ىٍنظيػػػابي يف  : ِػىقيٍأػػ ي ػػٍأًأ  ى اىبًنوىػػةي  يٍعًقػػوى "ت قىػػ ؿى سي: " ى ُىً  ًإ َّ ػػٍ, ًب َّػػً  لىػػغيت كىًبػػػهلٍل ػػ   ػىػػابىل ًُ ًلمى
ُيسػٍقىًقوىػػةه  ػػي ِػىوىابىٍِػػ ي  ىفَّ الػػهلَلنٍػنى   ًُ ػػاٍبتي يف نػىٍ  : ِػى ىكَّ ت قىػػ ؿى ًُ أيَّ  يٍعًأميػػوى رىلًػػوى ػػابًم  ى اى يػػوؿى   ىٍُ

ًُ  كى ىفَّ يل ًِنهللاى  اًٍزقن زىاًِأىةهت  :  ىٍ ػ ىؿي اى يػوؿى  : ِػىقيٍأػ ي ٍتًنًأت قىػ ؿى ِىًإنَّػغي  ؛ًخًبػابىً    ىنىٍكً نًأ كى ى
                                                                                                                                                                 

(، ٚاثٓ 366ػ  1/264(، ٚاٌؽيبٌغي في ِغٕذٖ )2202ػ 2/191ثبٌة في خؽجخ إٌىبػ )
 (.679ػ 170غبسٚد، وزبة إٌىبػ )ؿ: اٌ
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ٍ ػػ ي  ًِ ِى  : ٍسػػزًًؿ الَّػػمًلم اليػػوى بًػػًغت قىػػ ؿى ػػيَّ ًأٍلمى ًُ عىػػزَّ كىجى ػػ,ى  :  تًُ ػػ  ِػىوىٍأػػ ى  ى اىبًنوىػػةيَ ت قىػػ ؿى ُى  : ِػىقىػػ ؿى
: نػىوىػػٍ،  : ِػىقيٍأػػ ي : ِػىقىػػ ؿى ػػ,ى السَّػػ ًات قىػػ ؿى ْى اىبًٌػػوى ِػىنػيٍوً قىػػًأ ًُ ًُت  ىٍ ػػ ىليوى  ىٍف تىٍشػػ ىعى يل ًإ  ى اى يػػوؿى 

ػػهللهت  ػػابىين بًػػًغ  ىحى ػػ   ىُى ُى ًُ الَّػػمًلم بػىوىمىػػًو ًأحلٍىػػاًٌ  : لى كى : ِػىقيٍأػػ ي ا  ى اىبًنوىػػةيَ "ت قىػػ ؿى ػػابىؾى هًبىػػملى ػػٍ,  ىُى ُى
ػػػ  قػيٍأػػ ى  ػػػابًمت  كىلىًكسَّػػوى لىمَّ ٍسػػزًًؿ الَّػػػمًلم  ىنٍػػػ ى بًػػًغ نىظىػػػاٍبتي يف  ىٍُ ًُ ًأٍلمى ػػػ,ى  ػػػٍأًأ  يٍعًقػػػوى كىكيٍسػػ ى ًُ  ى

ُيسػٍقىًقوىةه كىزىاًِأىةه كى ىفَّ يل ًِنهللاى  اًٍزقن   ىنىٍ تًنًأ    تكىعىابىٍِ ي  ىفَّ الهلَلنٍػنى  
 ًُ :  ىٍ  ىؿي اى يوؿى  : ِىصىمى ى اى ي  ِػىقيٍأ ي ًُ ًخًبابىً ت قى ؿى أيَّ قىػ ؿى يل: " ًإيٌنً  لن طىوً   وؿي 

ِيوهً  ػػ َُ مٍػػػابىًة ال ػػوى ًبكى ًُ ِىػػ ىًعأًٌ عىأىػػ  نػىٍ  ِى ًعػػيه 
ػػ فً ك . "(ُ) ػػ,ى الزَُّ ت اذٍلىػػًوَم: ًأٍل ىػػٍ ًل احلًػػ ي القَّو ػػي ًُ

كىًقنيى: اليوى سليٍ ىصٌّ ألأَّني
(ِ). 

َػػػ  لأوصػػػوؿ ِنهللاػػػ  لػػػاب م  ف يف الػػػملا ال حػػػ  بوػػػا ادلُػػػ ِي الػػػ  َت ػػػ ج إْ َتقنػػػا ك  -ِ
كاضل كم  يف ال ُ نل عأ  ادلُػ حة كصػلة ال ُػ بنلت كقػهلل  ظػ, الظػ ف ُػ,  كؿ كىاٍلأػة  ف 
الملا ادلوضوع قهلل  يٍو ع َم نت كلك, ب وي ُ تو ْ قهلل ع جل ي ِنػغ ُُػ ِي ُهللامػة  أػ,  مػ  

 مل تػيٍ ح  َم ن كاِن نت كم  تظهللاابس ص ح ت ال ح  اختنة.
بوػػػػا األح ه ػػػػ  الػػػػوااهة يف الػػػػملا ادلوضػػػػوع كبنػػػػ ف هاج هللاػػػػ  صػػػػحةن َتقنػػػػا القػػػػوؿ يف  -ّ

 كضو  نت ل  نم  يف ُُ ل  ال ُ نل عأ  ادلُ حة كصلة ال ُ بنل.
                                                           

ُغِٛد 16579ػ 27/118( ؤخشعٗ ؤؽّذ )1) ًِ اٌغُّ ( ٚاٌٍفؿ ٌٗ، ِٚغٍُ، وزبة اٌصالح، َثبُة َفْع
( ِٗ ْي ٍَ ٌَْؾش ِ َل ا  إٌَِّجي ِ ، ٚ(489ػ 1/353َٚ

َِ ْلِذ ِلَيب َٚ ًِ  ؤثٛ داٚد، وزبة اٌصالح، َثبُة  ْي ٍَّ َٓ اٌ ِِ
ُٗ ) (، ٚاٌزشِزي، ؤثٛاة1320ػ 2/35) ْٕ ِِ َزا َؽِذيٌش 3416ػ 5/480اٌذلٛاد، َثبة  َ٘ ( ٚلبي: 

( ًِ ْي ٍَّ َٓ اٌ ِِ  َٗ َزَج ْٔ ِٗ ِبَرا ا ب يَْذُلٛ ِث َِ ٌٓ َصِؾيٌؼ، ٚاثٓ ِبعٗ، وزبة اٌذلبء، َثبُة   2/1276َؽَغ
ًِ يُشِ 3879ػ ْي ٍَّ َٓ اٌ ِِ ْشُء ِبَرا َرَمبسَّ  َّ ٌْ ب َيُمُٛي ا َِ َذ (، ٚاثٓ ؽجبْ،  وزبة اٌصالح، ثبة ِرْوش  غُّ َٙ يُذ اٌزَّ
َك َسُعِٛي اهلِل 2594ػ 6/328) َِ ُْٕذ ؤَِثيُذ  : ُو يُّ ِّ ٍَ ُٓ َوْمٍت اأْلَْع  (، ٌٚفؿ ِغٍُ: لبي َسِثيَمُخ ْث

ٌِي:  ِٗ َفَمبَي  َؽبَعِز َٚ  ِٗ ُظِٛئ َٛ ُٗ ِث ًْ »َفإََرْيُز ٌَْغَِّٕخ. َلبَي: « َع َشاَفَمَزَه ِفي ا ُِ ُذ: ؤَْعإٌََُه  ٍْ ٌَِه »َفُم ْٚ َغْيَش َر « ؤَ
َٛ َراَن. َلبَي:  ُ٘ ُذ:  ٍْ ُغٛدِ »ُل َْٔفِغَه ِثَىْضَشِح اٌغُّ  ٍَٝ  «.َفإَِلٕ ِي َل

 (.5/285( أفش: إٌٙبيخ في غشيت اٌؾذيش ٚاألصش )2)
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 ف الملا ادلوضوع شل  ت وأا بغ ح جة ادلُأ، يف عنع  كق تغ ك حوالغت كالو ُػ   ػهللؿ عأػ   -ْ
  علن غ.

 أىداف ادلوضوع:
, طذن ف ادل هة.إحن ء اجل نب الابكحي يف حن ة ادلُ -ُ  أ، يف ُز
 تس نغ الس س كلٍ    نظ اال، إْ عمي  ُ  كلك,  جابس عظن، جز ي. -ِ
أػػص ِنهللاػػ   -ّ ِػػ ل أب األُػػي  ُػػ ـ الن ُِػػ  بُػػ ب الػػملنوب؛ ِ  ُػػ نح ت ُوػػهللكهات ؼلي

 ادلابء حن تو ْ  ذ اب ُ رنوبغ كإف ك ن  ُمي زبهلل ال حاب.
ال واصػػي كال ػػ ماباا كالاتقػػ ء يف األعمػػ ؿ أ ال ػػهللء أأل ُػػاب يف  كؿ األُػػاب  يوػػ  عأػػ   -ْ

 القن ـ أل ك لنف الشابعنة.
 الوقوؼ عأ  كم  ُ, ادلُ ِي كال واِهلل احلهلل منة كال قهللانة الوااهة يف أب ال ُ نل. -ٓ
ة األرك ا كاألهعنة الوااهة عسغ  -ٔ  يف ج نب ال ُ نل. ُواِب
 ركاب ُس    ت ال ُ نل ادلخ أ ة يف الُسة الس و ة. -ٕ
 ال ػىوىابؼ عأ   نواع الملكاب كاألل  ظ اجل ُوة يف ج نب ال ُ نل. -ٖ

أماا ناا الث اق فقاد ه اىلتو قىل ادلقدماة ال االرة الاذ ر ودتنياد يتااىلا ر ا  الاذا ر 
 وسثعة مثاحق ىي نلى الن و التايل:

 ُوأ ال ُ نل يف الأذة كيف نصوص الشابع. -ُ
سزل غ.ِوي  -ِ  ال ُ نل ُك
 .عأ  األانُي  ـ عأ  ادلُ حةَ وُ نل الي الكن نة الوىهلل يف ال   -ّ
 ادلواضع ال  ضأة يف ال ُ نل. -ْ
 .ل ػليٍصى  عىهلَلس ُ, جواُع كأمغ  تُ نله  -ٓ
يف الُػػػػسة كي طأنو هللاػػػػ  تُػػػػ نل ُ توػػػػ ْ ن ُػػػػغ تسز هللاػػػػ ن كتوظنمػػػػ نت  ُس  ػػػػ  ت ال ُػػػػ نل -ٔ

 ء الػػ لكةت كال ُػػ نل يف كال ُػػ نل يف الصػػلةت كال ُػػ نل يف هبػػاب الصػػأواتت كال ُػػ نل يف  ثسػػ
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 ثسػػػ ء الصػػػلة لعُػػػاب الوػػػ اضت كال ُػػػ نل بػػػ   ػػػهللل الػػػهللع ء كعسػػػهلل الكػػػاببت كال ُػػػ نل عسػػػهلل 
ت  ال وِبت كال ُ نل يف هعػ ء الُػ ابت كال ُػ نل عسػهلل الصػووه كاذل ػوطت كال ُػ نل ق ػي السػـو

 كال ُ نل يف ب متة اجمل ل .
 كاألح ه   الوااهة ِنهللا  كحكمهللا . صلة ال ُ بنل -ٕ

كشلػػ  رػػهللا اإلوػػ اة إلنػػغ  ف ُػػ, ُهللامػػ ت ال حػػ  ركػػاب السصػػوص القاباننػػة كالس و ػػة يف ُواضػػع 
ال  شػػهللا هت كختػػاب ح األح ه ػػ  كاخاا ختابغلػػ ن عأمنػػ ن هقنقػػ ن ُػػع بنػػ ف هاج هللاػػ ت كإرا كػػ ف يف 

 الصحنح   ك  حهللعل  ِإنأ  ك  ي ألوزك إلنهللام   ك إْ  حهللعل ؛ 
وػػزك إْ الصػػحنح   ك إْ  حػػهللعل   نػػغ  ي نػػهلل الصػػحةت كإرا  ِإنػػغ ُػػ, ادلقػػابَّا  ف األصػػي يف ال

كػػ ف يف مه علػػ  بنسػػ  هاج ػػغ إُػػ  ُػػ, كػػلـ  الػػي الوأػػ،  ك بهللاا ػػة إ ػػس ه احلػػهلل    ك األثػػابت 
الملا كقهلل عأق  عأ  كم  ُ, السصػوص القاباننػة كالس و ػة بػملكاب ُػ   ػي ىػ  ادلػاباه ُسهللاػ  ك الػ، ُػ  

 و ُ, ادلهللام ت ال   ق ونهللا  ال ح . ُ   ه ُسهللا  ُ, كلـ  الي الوأ،ت كمه  رل
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 دتنيد
وهثااا الوااروع يف الثاادا يف  تابااة مثاحااق ىااذا ادلوضااوع أرب أ ااو مااا ادلناساا  يف ىااذا 
ادلوِضع أن أنرض بني يدي الث اق دتنيادام مريادام فيىلاا ينثناي أن يت لاى باو الاذا ر   

ً ااار للنااو  وي )رمحااو هللا تعاااىل مااا ا، ا د وهااد وهرااك نلااى ًلااك مثيانااام يف  تااا  ا 
ً ره ىنا ملخصام مع حتقياق لاثعا ا حا ياق وا،ار الاوار ه فياود فىلاا ىاذه  تعاىل( فأ

 ا، ا :
ػػػ ن كالػػػملكاب بصوصػػػ ن  كمػػػ  قػػػ ؿ توػػػ ْ -ُ  إبػػػلص السنػػػة حن توػػػ ْ يف عنػػػع األعمػػػ ؿ عمُو

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  چ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ ت  كقػػػػ ؿ توػػػػ ْچ(ُ)ہ  ہ   ہ

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  چ  كقػػػػػػ ؿ توػػػػػػ ْت چ(ِ)ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ
حػػػػهلل    ُػػػػ   كمػػػػ  يف احلػػػػهلل   ادل  ػػػػا عأنػػػػغ ُػػػػ,  ؿ السػػػػل كقػػػػوٍ  چ(ّ)پ  پ  پ   پ
س  عيمىابى ٍب,ً  ٍو ي اى يوؿى اَّللًَّ   اخلىقَّ بً  ادلُؤ : هًى : قى ؿى   ػىقيوؿي

ْى هينٍػنىػ   يًصػن ػيهللاى ت  ىٍك ًإظلَّى  األىٍعمى ؿي ًألسًٌنَّ ًتت » ابىتيػغي ًإ ٍِ ػٍ, كى نىػٍ  اًل ُىػ  نػىػوىلت ِىمى ابًئو  ٍُ كىًإظلَّى  ًلكييًٌ ا
ْى ُى  الى جىابى إًلىٍنغً  ابىتيغي ًإ ٍِ ابى ىةو  ػىٍسًكحيهللاى ت ِىهللًا ٍُ ْى ا ًإ
(ْ).» 

                                                           

 (.5( عٛسح اٌجيٕخ، اآليخ )1)
 (.3(، ٚعضء ِٓ اآليخ )2( عٛسح اٌضِش، اآليخ )2)
 (.11( عٛسح اٌضِش، اآليخ )3)
ِ ( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة ث4) ٌَٝ َسُعِٛي اهللَّ ْؽِي ِب َٛ َْ َثْذُء اٌ ( 1ػ 1/6) ؟ذء اٌٛؽي، َوْيَف َوب

 (،6953، 6689، 5070، 3898، 2529، 54ٚؤخشعٗ في ِٛاظك ؤخشٜ ثشلُ ) ٚاٌٍفؿ ٌٗ،
ٚ ِٗ ٌِ ْٛ يَّخِ : »ِٚغٍُ، وزبة اإلِبسح، َثبُة َل بُي ِثبٌٕ ِ َّ ب اأْلَْل َّ َغضْ «ِبَّٔ ٌْ ِٗ ا ًُ ِفي ُٗ يَْذُخ ؤََّٔ َٚ  ، َٓ ِِ  ُٖ َغْيُش َٚ  ُٚ

بِي ) َّ  (.1907ػ 3/1515اأْلَْل
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، ُوقوػػغ كجلل ػػغت ظىػػالػػملا حػػهلل   صػػحنل ُ  ػػا عأػػ  صػػح غت رلمػػع عأػػ  عً  قػػ ؿ السػػوكم:
ادهللاػ، )ال  عأنهللا  ُهللااي اإًل لـت كك ف الُػأف كببوػوال، ُػ, اخلأػف  كالو  حهلل األح ه  

ػػػػػ حَ وف ا ػػػػػ    ح ادلصػػػػػس  ت هبػػػػػملا احلػػػػػهلل   (ُ تس نهللاػػػػػ ن لأميقػػػػػ لع عأػػػػػ  حُػػػػػ, السنٌػػػػػةت  ؛ ُى
ادػػغ ُ )ك سػػ  عػػ, اإًلُػػ ـ     ػػونهلل ع ػػهللالابد, بػػ, ُهللاػػهللم اي  تكاال م ُػػغ بػػمللو كالع سػػ ء بػػغ

ػػٍ,  ىاىاهى  ٍف  يصػػ(توػػ ْ ُى كقػػ ؿ اإًلُػػ ـ  بػػو  ػػأنم ف اخلىقَّػػ   ت ن ػػهلل  هبػػملا احلػػهلل  سًٌفى ك ػػ أن ِأٍ : 
ػ: ك ف ادل قػهللُوف ُػ, وػنوبس   ى (ادغ ُ) ـى كػي   حَ وف تقػهللًن حػهلل   األعمػ ؿ ألسنٌػة(ٍُ  ُػ 
كبأذسػػ  عػػ, ابػػ,  تإلنػػغ يف عنػػع  نواعهللاػػ  لومػػـو احل جػػة ؛ سشػػ  ك   ػػهلل  ُػػ,  ُػػوا الػػهلل , يءوػػ

 نغ ق ؿ: إظل  ػل ظ الابجيي عأ  قهللا نن غ (اضي ُ عسهللام )ع  س 
 ت (ُ)

                                                           

(1( َ ٌَِغْيِش اهللَّ  َُ ٍْ ِم ٌْ ٍُُت ا ْٓ يَْؽ َّ ٌِ ثيِخ  ْٛ (، 387ػ 1/379( ؤخشعٗ اٌذاسِي، ِمذِخ اٌغٕٓ، َثبُة اٌزَّ
ِٓ 1780ػ 2/257ٚاٌشاِٙشِضي في اٌغبِك ألخالق اٌشاٚي ) بِي ْث َٙ ْٕ ِّ ٌْ ( والّ٘ب ِٓ ؼشيك ا

 َِ  ْٓ يَفَخ، َل ٍِ ب، َلبَي: َخ َّ ُٙ ْٕ ُ َل ِٓ َلجَّبٍط َسِظَي اهللَّ ِٓ اْث َؽٍت، َل ْٛ ِٓ َؽ ِش ْث ْٙ ْٓ َؽ اِق، َل سَّ َٛ ٌْ ب »َؽٍش ا َّ ِبَّٔ
 ِٗ ِز ِٔيَّ ٍَٝ َلْذِس  ًِ َل ُع ًُ »٘زا ٌفؿ اٌذاسِي، ٌٚفؿ اٌشاِٙشِضي « يُْؾَفُؿ َؽِذيُش اٌشَّ ُع ب َيْؾَفُؿ اٌشَّ َّ ِبَّٔ

 ِٗ ِز ِٔيَّ ٍَٝ َلْذِس   «.َل
يَفَخ، لبي اثٓ ِميٓ ٚإٌغبئي: ظميف، ٚلبي إٌغبئي : بعٕبدللت ٍِ ِٓ َخ بِي ْث َٙ ْٕ ِّ ٌْ ٖ ظميف؛ فيٗ ا

ِشح: ٌيظ ثبٌمٛي، ٚلبي اٌجخبسي: صبٌؼ فيٗ ٔفش، ٚلبي ِشح: ؽذيضٗ ِٕىش، ٚروشٖ يممٛة ثٓ 
عفيبْ في ثبة ِٓ يشغت لٓ اٌشٚايخ لُٕٙ ٚلبي: وٕذ اعّك ؤصؾبثٕب يعمفٛٔٗ، ٚلبي اٌؾبوُ 

ٌيظ ثبٌمٛي لٕذُ٘، ٚلبي اثٓ ؽجبْ: وبْ يٕفشد ثبٌّٕبويش لٓ اٌّؾب٘يش ال يغٛص ؤثٛ ؤؽّذ: 
االؽزغبط ثٗ، ٚلبي ؤثٛ داٚد: عبئض اٌؾذيش، ٚلبي ؤثٛ ؽبرُ: صبٌؼ يىزت ؽذيضٗ، ٚلبي اٌجضاس: 

 (، ِيضا4/236ْصمخ، ٚلبي اٌز٘جي: ظمفٖٛ، ٚلبي اٌؾبفؿ: ظميف، أفش: ربسيخ اإلعالَ )
 (.547(، اٌزمشيت )ؿ: 10/218رٙزيت اٌزٙزيت )(، 4/191) االلزذاي

ٚفيٗ ِؽش ثٓ ؼّٙبْ اٌٛساق، لبي فيٗ اٌؾبفؿ: صذٚق وضيش اٌخؽإ ٚؽذيضٗ لٓ لؽبء ظميف، 
 .(10/167(، ٚأفش: رٙزيت اٌزٙزيت )534أفش: اٌزمشيت )ؿ:

 ُٗ صََّم َٚ ٛس  ُٙ ْؾ َِ اْثٓ ِِميٓ  ٚفي ؽٙش ثٓ ؽٛؽت األؽمشي اٌؾبِي والَ، لبي فيٗ اٌز٘جي: َربِثِمي  
ِْ ؤثي اٌضثيش َٛ ِثُذٚ ُ٘ ب  َِ َلبَي ؤَثُٛ َؽبِرُ:  َٚ َْٕجً،  ؤؽّذ ثٓ َؽ ي   ،َٚ ِٛ َم ٌْ ٌَْيَظ ِثب َغيشٖ:  َٚ َلبَي إٌََّغبِئي   َٚ= 
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اجلأنػػي    عأػػٌي ال يوػػني  كاك سػػ  عػػ, الُػػنهللت كقػػ ؿ مهػػ يس: إظلػػ   يوقػػ  السػػ سي عأػػ  قػػهللا ننٌػػ  ،
ت  (ادػػػغ ُ)بػػػ, ًعنػػػ ض  قػػػ ؿ: تػػػابؾي الومػػػي ألجػػػي السػػػ س ا ءهت كالومػػػي ألجػػػي السػػػ س ًوػػػابؾه

: الصػػ هؽ الػػو (ادػػغ ُ)ـ احلػػ اث اس  ػػَل كقػػ ؿ اإلُػػ ت كاإًلبػػلصي  ف  و ِنىػػو ُ ُسهللامػػ 
الملم ل  ي  يل لو بابج كَي قىهلٍلاو لغ يف قأوب اخلأا ُ,  جي صىػلح قأ ػغت كل ػلػَب اطٌػلع 

ت أع السػ س عأػ  الُػنن ُػ, عمأػغقَّ كابس  ف  ى كل  ى  تعمأغ ,ٍُ الس س عأ  ُم قني الملاًٌ ُ, حي 
ىاٍبعشػػػػيًٌ 

إًلبػػػػلصي  ف تُػػػػ وم  ِوػػػػ ؿي الو ػػػػهلل يف الظػػػػ الاب قػػػػ ؿ: ا (ادػػػػغ ُ)كعػػػػ, حيمل  ػػػػة ادل
ػػ ٌم ت كال ػػ ط, قػػ ؿ: اإًلبػػلصي إِػػاباهي  (ُ ادػػغ)كاك سػػ  عػػ, اإلُػػ ـ األ ػػ  ر    الق  ػػ، القيشى

احلػػا  ػػ ح نغ كتوػػ ْ يف الق عػػة ألقصػػهللت كالػػو  ف  ياب ػػهلل بق ع ػػغ ال قػػاٌبب إْ ُ توػػ ْ هكف 
زلمىهللةو عسهلل الس ست  ك زلٌ ة ُهللحو ُػ, اخلأػا  ك  عو دلخأوؽت  ك اك ُ بسَ تىصى  ,ٍ اباب: ًُ  يءو

كق ؿ الُػنهلل اجلأنػي  بػو و  ػهللاي بػ, ع ػهلل ُ ت ُوىن ُ, ادلو ين  ول ال قاٌبب إْ ُ تو ْ
َم  ػػػُّى األكنػػػ سي يف ت ُػػػ  اإًلبػػػلص ِأػػػ، غلػػػهللكا مهػػػ  الػػػملا:  ف تكػػػوف  ابى : نظىػػػ(ادػػػغ ُ)ال ُي

كاك سػػ  عػػ, ت وػػ ْت ل ؽلي زجػػغ نى ػػ ه كل الػػولن كل هننػػ س كعلنن ػػغ حن تابًٌ حابك يػػغ ك ػػكونغ يف ً ػػ
: ال ػػػػػوى  (ادػػػػػغ ُ)األ ػػػػػ  ر    عأػػػػػي الػػػػػهللق ؽ  قًٌي عػػػػػ, ُلحظػػػػػة اخلأػػػػػات قػػػػػ ؿ: اإًلبػػػػػلصي

كعػ, ت كالصهللؽ: ال سقًٌي ع, ُق كعة الس  ت ِ دلخأصي ل ا ء لغت كالص هؽي ل إعِ بى لغ
ُ ت اإًلبػلص: ا ػ واءي ادلػهللح كالػملـٌ ُػ, ق ؿ: ثلثه ُ, عل (ادغ ُ)رم السوف ادلصابم 

َُّػػةت كنُػػن في اا ػػة األعمػػ ؿ يف األعمػػ ؿت كاق وػػ ءي ثػػواب الومػػي يف اخبػػابة كاك سػػ  عػػ, ت الو 
كع,  هللاي ال ُُّم: ل  شٌ،  تق ؿ:  قَي الصهللؽ ا  واءي الُاٌب كالولننة (ادغ ُ)القيشى مًٌ 

                                                                                                                                                                 

االخزالف فيٗ، ٚلبي  ٚروشَ  ؤي ؤْ اٌمًّ لٍٝ رٛصيمٗ،)صؼ( في اٌّيضاْ ٚسِض ٌٗ اٌز٘جي =
(، ِيضاْ 1/301(، اٌّغٕي )1/490ٌىبؽف )اٌؾبفؿ: صذٚق وضيش اإلسعبي ٚاألٚ٘بَ، أفش: ا

 (.269 (، اٌزمشيت )ؿ:2/283االلزذاي )
 : ٚاإلعٕبد ٚبْ وبْ ظميفبً بال ؤْ ِمٕبٖ صؾيؼ رؾٙذ ٌٗ وضيش ِٓ ٔصٛؿ اٌىزبة ٚاٌغٕخ.للت
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نمػ   وػابت إلنػغ  ااِحة الصهللؽ ع هلله هاالػ, ن ُػغ  ك مهػ ست ك قػواذل ، يف الػملا مهػ  ُسحصػابةت ِك
 .(ُ)اًٌِ ك   ة دل, كي 

ػػ حَب  -ِ ػػغ؛ اجلأػػوس يف ًحأىػػا  الأػػغلأػػملاكاب  ُي ل حصػػني ُ  الػػ ة ُ توػػ ْ ُلِك ػػغ  كرل لًُ
 ألملاكاب ,ت 

:  ُسهللاػػ : ُػػ  يف صػػحنل ُُػػأ، كقػػهلل تظػػ الابت األهلػػة عأػػ  رلػػو ت قىػػ ؿى ػػًونهللو اخٍليػػهلٍلاًمًٌ عىػػٍ,  ىً   ى
ُيوى كً  ػػابىجى  ُىت قىػػ ؿى بى ػػسى  نىػػمٍلكيابي  ٍُ أى ػػكيٍ،َ قىػػ ليوا: جى ُى ػػ   ىٍجأى ُى  : هلًلت ِػىقىػػ ؿى ًِ ػػ ٍُ ٍأقىػػةو يف اٍلمى  ىػػةي عىأىػػ  حى

ػػػػ  ًإيٌنً ملٍى  ىٍ ػػػػ ىٍحًأٍ كي  :  ىُى ت قىػػػػ ؿى ػػػػسى  ًإلَّ رىاؾى ُى ػػػػ   ىٍجأى ُى  ًُ َ قىػػػػ ليوا: كى ػػػػكيٍ، ًإلَّ رىاؾى ُى ػػػػ   ىٍجأى ُى ٍ، اَّللًَّ 
ػػ    ُى ػػٍ،ت كى ػػةن لىكي ًُ تػيهللٍامى ػػٍ, اى يػػوًؿ  ىٍسػػزًلىً  ًُ ػػهلله ًْ ػػ فى  ىحى ًُ  كى ت كىًإفَّ اى يػػوؿى  ػػأًٌ ػػهلًل من  ًُ  ىقىػػيَّ عىٍسػػغي حى

  : ٍ,  ىٍصحى ًبًغت ِػىقى ؿى ٍأقىةو ًُ ُىكيٍ،َ»بىابىجى عىأى  حى ػهلليسي  «ُى   ىٍجأى ُى كىضلىٍمى سى  نىػمٍلكيابي  ٍُ قى ليوا: جىأى
ت كى  ـً اانى ًلٍإًٍ ػلى ػهللى : عىأى  ُى  الى سىػ ت قىػ ؿى َ»ُىػ,َّ بًػًغ عىأىنػٍ ػكيٍ، ًإلَّ رىاؾى ُى ُىػ   ىٍجأى ُىػ  « اَّللًَّ   ًُ قىػ ليوا: كى
 : ت قى ؿى سى  ًإلَّ رىاؾى ُى ِىػ ىٍب ػىابىين  ىفَّ » ىٍجأى ً ػيي  ػةن لىكيػٍ،ت كىلىًكسَّػغي  ىبىين ًجٍُ  ىُىػ  ًإيٌنً ملٍى  ىٍ ػ ىٍحًأٍ كيٍ، تػيهللٍامى

ًِكىةى  ُى عىزَّ كىجىيَّ  ػي ى اًلي ًبكي،ي اٍلمىلى
: قىػ ؿى ت كيف صحنل ُُأ،   وػ ن «(ِ) عىػٍ,  ىً  اليابى ٍػػابىةىت قىػ ؿى

 ًُ ػٍ, كيػابىًب : »اى يوؿي  ُي عىٍسػغي كياٍببىػةن ًُ ػٍ, كيػابىًب الػهلَلنٍػنى ت نػى َّػ ى  ُيػٍؤًُ,و كياٍببىػةن ًُ ُىٍ, نػى َّ ى عىػٍ, 
ػػابوت  ًُ ُيٍو ػػابى عىأىػػ   َُّ ػػٍ,  ى ُى ػػًةت كى ُى ػػًأمن ت  ػىػػٍوـً اٍلًقنى  ٍُ ُي ػػ ػىابى  ػػٍ,  ى ُى ُي عىأىٍنػػًغ يف الػػهلَلنٍػنى  كىاٍخًبػػابىًةت كى ػػابى  َُّ  ى

ػػأىوى  ػػٍ,  ى ُى ػػ فى اٍلوىٍ ػػهللي يف عىػػٍوًف  ىًبنػػًغت كى ػػ  كى ُى ُي يف عىػػٍوًف اٍلوىٍ ػػهلًل  ُي يف الػػهلَلنٍػنى  كىاٍخًبػػابىًةت كى ػػ ػىابىسي    ى
ُي لىغي  ٍ, بػينيػوًت  طىابً قن   ػىٍأ ىًم ي ًِنًغ ًعٍأمن   ىهللاَّيى  ُى  اٍج ىمىعى قػىٍوـه يف بػىٍن و ًُ ْى اجلٍىسًَّةت كى ًبًغ طىابً قن  ًإ

ػًكنسىةي  َُّ سػىهللايٍ، ًإلَّ نػىزىلىػٍ  عىأىػٍنهللًاً، ال ااى يونىغي بػىنػٍ ًُ كى ػى ىهللى كىمهىًشػنػى ػٍهللاي،ي الابٍَّدىػةي كىحى َّػ ػٍهللاي،ي  ًُ  ػى ػٍأيوفى ًك ى بى 

                                                           

 ِٚب ثمذ٘ب(. 6( وزبة األروبس )ؿ:1)
ااِلْع 2) َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  ِح ( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌز ِ َٚ ٍَٝ ِراَل بِق َل َّ ًِ ااِلْعِز ِزْغَفبِس، َثبُة َفْع

ْوِش ) ٍَٝ اٌز ِ َل َٚ  ِْ ُمْشآ ٌْ  (.2701ػ 4/2075ا
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ُي ًِ  ًِكىةي كىرىكىابىالي،ي  ػ يغي اٍلمىلى ُى ػابًٍع بًػًغ نى ٍُ ُىػٍ, بىقَّػ ى بًػًغ عىمىأيػغي ملٍى  ي سيت كى نمىٍ, ًعٍسهللى
عىػً, ت كيف اكا ػة «(ُ)

ا عىأى  :  ىٍوهللاىهللي عىأى   ىً  اليابى ٍػابىةى كى ىً   ىًونهللو اخٍليهلٍلاًمًٌ  ىنػَّهللايمى  وىهللًاهللى ت  ىنَّغي قى ؿى ًأ،و ٍُ ُي   السًَّلًٌ اأٍلىمهىابًٌ  ىً  
  : ػةيت كىمهىًشػنػى ػٍهللاي،ي الابٍَّدىػةيت لى  ػى » ىنَّغي قى ؿى ًِكى ػيَّ ًإلَّ حى َّػ ػٍهللاي،ي اٍلمىلى ُى عىػزَّ كىجى ٍقويهللي قػىٍوـه  ىمٍلكيابيكفى 

سي  ُي ًِنمىٍ, ًعٍسهللى ًَُّكنسىةيت كىرىكىابىالي،ي   .«كىنػىزىلىٍ  عىأىٍنهللًاً، ال
واِق يغ الأُ ف ِل  كوف الو هلل مهػ ِلن  ػ الن نت قػ ؿ السػوكم -ّ يف األركػ ا  حوواي القأب ُك

ادلػػػاباهي ُػػػ, الػػػملكاب حوػػػواي القأػػػبت ِنس ذػػػي  ف  كػػػوف الػػػو ُقصػػػوهي الػػػملاكاب  (:ُّت ُِ)ص:
ِ ل ػهللبياب يف الػملكاب ُقأػوبه كمػ  الػو ت عأ  َتصنأغت ك  هللباب ُ   ملكابت ك  وقي ُوس س ِنحابص

ُقأػػػوبه يف القػػػاباءة لوػػػُّاكهللام  يف ادلوػػػىن ادلقصػػػوهت كذلػػػملا كػػػ ف ادلػػػملالبي الصػػػحنل ادلخ ػػػ ا 
   ِنغ ُ, ال هللبابت ك قػواؿي الُػأف ك ِمػة اخلأػفمى هللَّ الملاكاب قوؿ: ل إلغ إل ُت لً ا  ح  ب ُ

 يف الملا ُشهللاواةت كُ  عأ،.
 س ذػػي  ف  كػػوف ادلوضػػعي الػػملم  ػػملكابي ِنػػغ ب لنػػ ن (: ُِقػػ ؿ السػػوكم يف األركػػ ا )ص:  -ْ

ُيػػػػهللح الػػػػملكابي يف ادلُػػػػ ج هلل كادلواضػػػػع نظن ػػػػ نت ِإنػػػػغ  عظػػػػ،ي يف احػػػػُّاـ الػػػػملكاب ادلػػػػملكوات كذلػػػػملا 
قػ ؿ: )ل  يػملكاب اَّللَّى توػ ْ إلَّ يف ُكػ ف   (ِ)كجػ ء عػ, اإًلُػ ـ اجلأنػي    ُنُػابةت الشاب  ة
واؾت كإف ك ف ِنػغ  ( ك س ذي   و ن  ف  كوف ِمغ نظن  نت(ّ)طٌنب ًٌُ ِإف ك ف ِنغ تذَ   زالغ أل

ػٍُ صل  ة  زاذل  ألذى  ميػغ ي أدل ءت ِأو ركاب كمل  ذُػأهللا  ِهللاػو ُكػابكسه كل ػلى ابـيت كلػو قػاب  القػاباف ِك
ػاـب  س ذػي  ف  كػوف الػملاكابي عأػ  ت ك صل ه كيابست كيف َتابؽلغ كجهللاػ ف ألصػح بس :  صػَحهللام  ل ػلى

                                                           

ِح 1) َٚ ٍَٝ ِراَل بِق َل َّ ًِ ااِلْعِز ااِلْعِزْغَفبِس، َثبُة َفْع َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  ( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌز ِ
ْوِش ) ٍَٝ اٌز ِ َل َٚ  ِْ ُمْشآ ٌْ  (.2700، 2699ػ 4/2074ا

( ٘ٛ لّشٚ ثٓ ؽشؽجيً اٌّٙذأي، ؤثٛ ِيغشح اٌىٛفي، لبي اٌؾبفؿ: صمخ لبثذ، ِٓ اٌضبٔيخ، 2)
 (.422ِخعشَ، ِبد عٕخ صالس ٚعزيٓ، أفش: اٌزمشيت )ؿ:

( ثٍفؿ " اْرُوُشٚا اهلَل 2624ػ 6/270( ؤخشعٗ ؤثٛ ثىش اٌذيٕٛسي في اٌّغبٌغخ ٚعٛا٘ش اٌمٍُ )3)
 َِ ًَّ ِفي  َع َٚ "، ٚسعبٌٗ صمبد بال ؽيخ ؤثي ثىش َلضَّ  ٍٓ ِز ْٕ ُِ  ٍْ َىب َِ ُٖ ِفي  ال َرْزُوُشٚ َٚ ٍْ َؼي ٍِت،  َىب

اِعِؽيُّ )ٌُ ؤلف ٌٗ لٍٝ رشعّخ(. َٛ ٌْ بُس ا َّّ ٌٍِذ اٌزَّ ِٓ َخب بِس ْث َّّ ُٓ َل ُذ ْث َّ  ؤَْؽ
 اٌذيٕٛسي ٚ٘ٛ ؤَثُٛ َلْجِذ اهللِ
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ُي خشو ن بُكنسة  ُي مللًٌلن   كمي الص  تت ِإف ك ف ج لُ ن يف ُوضع ا  ق ي الق أة كجأ  
ُيقابقػػ ن ا  ػػغت كلػػو ركػػاب عأػػ  مهػػ  الػػملس األحػػواؿ جػػ ز كل كاباالػػةى  يف حقػػغت لكػػ, إف   ككقػػ ات 

 ڈ  ژچ   كالػهلللني عأػ  عػهللـ الكاباالػة قػوؿ ُ توػ ْت ك ف بذ  عػملا كػ ف باكػ ن لعِوػي
گ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
  كػػػػن يف  كػػػػ ف ا ػػػػوؿ ُ "ى  ق لػػػػ : (اهنع هللا يضر)عػػػػ, ع ِشػػػػة  كث ػػػػ  يف الصػػػػحنح  (ُ)چ
ػػحى  ُػػػأ، "تان حػػػ ِا ِنقػػػاب  القػػػابافابم ك ٍِ كيف اكا ػػػة: )كا  ػػػغ يف حِػػػابم ت اكاس ال خػػ ام ُك

 .(ِ)ك ان ح ِا(
 :(ٖ)تنثينات

اعأػػػػػ،  ف الػػػػػملكاب زل ػػػػػوبه يف عنػػػػػع األحػػػػػواؿ إل يف  حػػػػػواؿ كاهى الشػػػػػابعي قػػػػػ ؿ السػػػػػوكم:  -ُ
ػػ نت إوػػ اة إْ ُػػ   ػػواس الأ ػػ مس ِهللا  نػػملكابي ُسهللاػػ  ال  ت ِمػػ, رلػػو:  نػػغ  يكػػابس الػػملكابي ... سػػ  طاِب

ح لػة  اجلأػػوس عأػ  قوػػ ء احل جػةت كيف ح لػػة اجًلمػ عت كيف ح لػػة اخليق ػة دلػػ,  ُػمعي صػػوت 
كل  يكابس يف القاب ا ت اخلقنبت كيف القن ـ يف الصلةت بي  ش ذيي ألقاباءةت كيف ح لة السو س

 .كل يف احلمَّ ـت كُ  عأ،

                                                           

 (.191(، ٚعضء ِٓ اآليخ )190( عٛسح آي لّشاْ: اآليخ )1)
َي َؽبِئٌط )2) ِ٘ َٚ  ِٗ َشؤَِر ِْ ًِ ِفي َؽْغِش ا ُع  1/67( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌؾيط، َثبُة ِلَشاَءِح اٌشَّ
ِي إٌَِّجي ِ 297ػ ْٛ َِ اٌَجَشَسحِ : »(، ٚفي وزبة اٌزٛؽيذ، َثبُة َل َك اٌِىَشا َِ  ِْ ُش ِثبٌُمْشآ ِ٘ ب َّ  9/159« )اٌ
ًِ 7549ػ اِص ُغْغ َٛ بَسِح (، ِٚغٍُ، وزبة اٌؾيط، َثبُة َع َٙ ؼَ َٚ  ِٗ ٍِ َرْشِعي َٚ ب  َٙ ِع ْٚ ٌَْؾبِئِط َسْؤَط َص ا

( ِٗ ِْ ِفي ُمْشآ ٌْ ِلَشاَءِح ا َٚ ب  َ٘ ااَلر َِىبِء ِفي ِؽْغِش َٚ ب  َ٘  (.301ػ 1/246ُعْاِس
 ِٚب ثمذ٘ب(. 12( روشُد ٘زٖ اٌزٕجيٙبد ِٓ وزبة األروبس ٌٍٕٛٚي )ؿ: 3)
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 ك عقػػب صػػلة  ك  س ذػػي دلػػ, كػػ ف لػػغ كأن ػػةه ُػػ, الػػملكاب يف كقػػ  ُػػ, لنػػي  ك مػػ ات  -ِ 
ح لػػة ُػػ, األحػػواؿ ِ  ت ػػغ  ف   ػػهللااكهللا  ك   هبػػ  إرا متكػػ, ُسهللاػػ  كل  هللامأهللاػػ ت ِإنػػغ إرا اع ػػ ه 
ة عأنهللا  مل  واٌبضهللا  لأ  و ػ ت كإرا تُػ الي يف قوػ ِهللا   ىػهللاييى عأنػغ توػننوهللا  يف كق هللاػ   تادللُز

انـى  ُىػ,ٍ ": قػ ؿ: قػ ؿ ا ػوؿ ُ  كقهلل ث   يف صحنل ُُأ،ت ع, عمابى ب, اخلقػ ب 
اًب كصلة الظهللااب ك ب لػغ ك ظلػ  قػاب س ُػ,  يءعىٍ, ًحٍزًبًغ  ىٍك عىٍ, و ٍِ ُسغ ِقاب س ُ  بػىٍ ى صىلًة ال ى

 .(ُ)الأَّني
ػػ حٌب لػػغ ققػػعي الػػملكاب بُػػ  هللا  أ  وػػوهي إلنػػغ بوػػهلل زكاذلػػ  السػػ ؾ -ّ   حػػواؿ توػػابضي لأػػملاكاب  ُي

عقػػ ى عسػػهللس عػػ ط   َّ ػػغ أ إرا  يػػأًٌ، عأنػػغ اٌه الُػػلـ أ عػػ ه إْ الػػملكابت ككػػملا إرا  :ُسهللاػػ 
ت ككػػػػملا إرا هػػػػع ادلػػػػؤٌرفى  ج بىػػػػغ يف كأمػػػػ ت األراف  عػػػػ ه إْ الػػػػملكابت ككػػػػملا إرا هػػػػع اخلقنػػػػبى
ػػ ن  اوػػهلل إلنػػغت  ك ُُُّوػػهللان  كاإلق ُػػة أ عػػ ه إْ الػػملكابت ككػػملا إرا ا ل ُسكػػابان  زالػػغت  ك ُوابِك

 الملا كأغ. ُك   و غت  ج بغ أ ع ه إْ الملكابت كملا إرا مهأ غ السو س  ك ضلوس
ُػػب اعأػػ،  ف األركػػ ا ادلشػػابكعة يف الصػػلة كمه الػػ ت كاج ػػةن ك نػػ   ك ُُػػ ح ةنت ل ػلي  -ْ
ػػػغ إرا كػػػ ف صػػػحنل الُػػػمع ل  يءوػػػ ُى ػػػمع ن  ُسهللاػػػ  كل  يو ػػػهلٌل بػػػغ حػػػىت  ػػػ أ َّظى بػػػغ َنػػػ ي  ُي

 .ع اض لغ
 عػػػع الوأمػػػػ ءي عأػػػ  جػػػواز الػػػملكاب ألقأػػػػب كالأُػػػ ف لأميٍحػػػهلًلث كاجليسػػػػب قػػػ ؿ السػػػوكم:  -ٓ
حل ِا كالس ُ ءت كرلو يف ال ُ نل كال هللاأني كال حمنهلل كال ك ػ  كالصػلة عأػ  ا ػوؿ ُ كا
 ـه عأ  اجليسب كاحل ِا كالس ُ ءت  واءه قػاب  ت كالهللع ء كمه  رلو كلك,َّ قاباءة القاباف حابا

قأنلن  ك كم ان حػىت بوػا ا ػةت كغلػوز ذلػ، إجػاباءي القػاباف عأػ  القأػب ُػ, مهػ  ل ػظت ككػمللو 
 ب.يف ادلصحفت كإُاباايس عأ  القأ السَّظىابي 

                                                           

(1 ِِ ْٚ ( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة صالح اٌّغبفشيٓ ٚلصش٘ب، َثبُة َعب ُٗ ؤَ ْٕ ََ َل َٔب  ْٓ َِ َٚ  ، ًِ ْي ٍَّ ِك َصاَلِح اٌ
ِشَض )  (.747ػ 1/515َِ
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: قػػاباءة القػػاباف لأحػػ ِا كالس ُػػ ء شلػػ  اب أػػف ِنػػغ  الػػي الوأػػ، كقػػهلل اب ػػ ا السػػوكم السػػ  هلااك
ػػػملم ُػػػ, طاب ػػػا   بػػػ, ًإٍهى ًعنػػػيالقػػػوؿ أل حػػػابًنت كعمػػػهللة القػػػ ِأ  أل حػػػابًن حػػػهلل  ه اكاس الُُّ

ت عىً, اٍبً,  ًِعو ت عىٍ, ُيو ى  ٍبً, عيٍق ىةىت عىٍ, انى ت عىً, السًَّلًٌ عىنَّ شو ت  عيمىابى : لى تػىٍقابى  احلى ًِاي قى ؿى
نػٍ ن  ًُ,ى القياٍبافً  كىلى اجليسيبي وى
 "ت (ُ)

ػػملم:  ػػػهلًل ً  ت كىيف ال ىػػػ ًب عىػػٍ, عىأًػػيٌو قػػ ؿ الُُّ ػػٍ, حى ػػػهلًل  ه لى نػىٍواًبِيػػغي ًإلَّ ًُ ػػابى حى ػػػهلًل  ي ابٍػػً, عيمى حى
ت عىٍ, ُيو ى  بٍػً, عيٍق ىػ ت عىػً, السَّػًلًٌ ًإٍهى ًعنيى ٍبً, عىنَّ شو ػابى ت عىػً, ابٍػً, عيمى ًِػعو : لى  ةىت عىػٍ, انى قىػ ؿى

ػٍ,  ىٍصػحى ًب السَّػًلًٌ ت تػىٍقابىً  اجليسيبي كىلى احلى ًِاي  ُىػٍ,  كىاليوى قػىٍوؿي  ىٍكمىاًب  ىاٍلًي الًوٍأػً، ًُ كىال َّػ ًبًو ىت كى
ت كىابٍػػً, اٍلمي ىػػ اىًؾت مٍػػًي:  يػػٍ نى فى المػَّػػٍواًمًٌ ت قىػػ ليوا: لى تػىٍقػػابى ً  بػىٍوػػهللىاليٍ، ًُ ت كى ىٍدىػػهللىت كىًإٍ ػػحى ؽى ػػ ًًِويًٌ كىالشَّ

سيػًب  ِي ت كىاىبَّصيػوا لًٍأ نػٍ ن ت ًإلَّ طىابىؼى اخ ىػًة كىاحلىػاٍبؼى كىضلىٍػوى رىلًػوى احلى ًِاي كىلى اجليسيبي ًُ,ى القياٍباًف وى
ػػً نًل كىال ػَّهللٍاًأنػػيً  ٍُ ػػهللى بٍػػ,ى ت كىاحلىػػ ًًِا يف ال َّ ٍوػػ  زليىمَّ : ًإفَّ ًإٍهى ًعنػػيى )ال خػػ ام(  ًإٍهى ًعنػػيى كهًى  ػىقيػػوؿي

ُىسى ًك ىت كى ىنَّػغي ضىػوَّفى اًكىا ػى ىػغي عىػسػٍهللاي،ٍ  ِى ًزت كى ىاٍلًي الًوابىاًؽ  ىحى ًه  ى   ٍب,ى عىنَّ شو  ػىاٍبًكم عىٍ,  ىاٍلًي احًل
: ًإظلَّى  حىهلًل  ي ًإٍهى ًعنيى ٍب,ى عىنَّ شو عى   .ـً  ٍ,  ىاٍلًي الشَّ ًِنمى   ػى ػى ىابَّهي ًبًغت كىقى ؿى

( شل  ا  سكابس عأػ  إه عنػي بػ, عنػ ش َٗ/ُكاحلهلل    بابجغ الوقنأي يف الوو  ء الك   )
ًطيه  ىٍنكىابىسي عىأى  ًإٍهى ًعنيى بٍػً, عىنَّػ شو ت  كق ؿ ع, ع هلل ُ ب,  دهلل ب, حس ي: ا أى قى ؿى  ىً : الىملى

ٍ, ًإٍهى ًعنيى ٍبً, عىنَّ  . ػىٍوًأ  ىنَّغي كىاٍل،ه ًُ   شو
                                                           

َْ ( ؤخشعٗ اٌزشِزي، ؤثٛاة اٌؽٙبسح، 1) ِْ اٌُمْشآ ب الَ َيْمَشآ َّ ُٙ اٌَؾبِئِط ؤََّٔ َٚ ب َعبَء ِفي اٌُغُِٕت  َِ َثبُة 
ب َعبَء ِفي ِلَشاَءِح ا ، ٚاثٓ ِبعٗ، وزبة اٌؽٙبسح ٚعٕٕٙب،(131ػ 1/194) َِ ٍَٝ َغْيِش َثبُة  ِْ َل ُمْشآ ٌْ

بَسحٍ  َٙ َسَد  (، ٚاٌجيٙمي في اٌغٕٓ اٌىجشٜ، وزبة اٌؽٙبسح،595ػ 1/195) َؼ َٚ ٌَْؾِذيِش اٌَِّزي  ِرْوُش ا
َٔفَشٌ   ِٗ ِفي َٚ  ِْ ُمْشآ ٌْ ْٓ ِلَشاَءِح ا ٌَْؾبِئِط َل ِي ا ْٙ ًَ  ( ٚلبي:418ػ 1/144) ِفي َٔ بِلي َّ ُٓ ِبْع ُذ ْث َّّ َؾ ُِ َلبَي 

ب َّ ُجَخبِسيُّ ِفي ٌْ َزا ا َ٘  ٜ َٚ ب َس َّ : ِبَّٔ ُٗ ْٕ ِٕي َل َغ ٍَ ْٓ  َث ِِ  ُٗ اَل ؤَْلِشُف َٚ ِٓ ُلْمَجَخ  َٛعٝ ْث ُِ  ْٓ ُٓ َليَّبٍػ، َل ًُ ْث بِلي َّ ِبْع
ِمَشاِق  ٌْ ًِ ا ْ٘ ؤَ َٚ ٌِْؾَغبِص  ًِ ا ْ٘ َْٕذ ؤَ ٌَْؾِذيِش، ِل َْٕىُش ا ُِ  ًُ بِلي َّ ِبْع َٚ  ، ِٖ ْيخُ ، َؽِذيٍش َغْيِش : )اٌجيٙمي( َلبَي اٌؾَّ

َي  ِٚ َلْذ ُس َٚ  ِٗ ٌِ ْٛ ْٓ َل ِِ ِٓ َلْجِذ اهلِل  ْٓ َعبِثِش ْث َي َل ِٚ ُس َٚ ٌَْيَظ ِثَصِؾيٍؼ،  َٚ ِٓ ُلْمَجَخ،  َٛعٝ ْث ُِ  ْٓ ، َل ِٖ ْٓ َغْيِش َل
ي ٍ  ِٛ ٌَْيَظ ِثَم َٚ إٌَُّفَغبِء،  َٚ ٌَْؾبِئِط  ا َٚ ٌُْغُِٕت   .ِفي ا
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ػػاب حػػهلل  ى ًإٍهى ًعنػػيى بٍػػً, (: ُُٔح ْٕٓ/ُكقػػ ؿ ابػػ,    حػػ ع يف الوأػػي ) هوػػ ي  ىً  كىرىكى
ت عىػػً, ابٍػػً, عمػػابت عػػ, ا ػػوؿ ُ ًِػػعو ػػ  بٍػػً, عيٍق ىػػةت عىػػٍ, انى ُيو ى : ل  ػىٍقػػابى ي   عىنَّػػ شت عىػػٍ,  قىػػ ؿى

نػٍ ن  ًُ,ى القياٍباف  ا بق ه؛ ًإظلَّى  اليوى عىً, اٍبً, عيمىابى قولىغِػىقى ؿى  ىً : الى ت اجليسيبي كىل احلى ًِاي وى  .ملى
ُل )  ( بوهلل  ف  بابج حػهلل   ابػ, عمػاب ُْٕٗح ُْٔ/ُكق ؿ ال نهللاقي يف الُس, الك

ا ًأٍلقىًومًٌ  الملا:  .لىٍن ى الىملى
قًػابىاءىةى احلٍىػ ًًِا اٍلقيػاٍبافى ملٍى  ػىمٍػ يػٍ   (:َْٔ/ُِكق ؿ  بو الو  س اب, تنمنة يف رلموع ال   كم )

ُيو ىػ  بٍػً, عيٍق ىػةى  لسًَّلًٌ عىٍ, ا ػاٍبًكمًٌ عىػٍ, إٍهى ًعنػيى بٍػً, عىنَّػ شو عىػٍ,  ػابى احلٍىػهلًل ً  اٍلمى ًِنًغ وىػٍيءه مهىنػٍ
نػٍ ن { اىكىاسي  ىبيو هىاكيه كىمهىنػٍابي  ٍ, اٍلقياٍباًف وى ًِعو عىٍ, اٍبً, عيمىابى }لى تػىٍقابىٍ  احلٍى ًِاي كىلى اجٍليسيبي ًُ سي. عىٍ, انى

ػػػهلًل  ه  ػػ   ػىاٍبًك ػػػًغ عىػػػٍ,  كىاليػػوى حى ُى ٍوابًِىػػًة ًأحلٍىػػػهلًل ً . كىًإٍهى ًعنػػيي بٍػػػ,ي عىنَّػػػ شو  ضىػػًونفه ًأتًٌ ىػػػ ًؽ  ىاٍلػػػًي اٍلمى
ػػ,ٍ  ػػهلله ًُ ًِػػعو  ىحى ا عىػػٍ, انى ػػملى نًٌ ى كىملٍى  ػىػػاٍبًك الى ػػ ًُ ًؼ اًكىا ى ًػػًغ عىػػٍ, الشَّ ػػ زً ًٌ ى  ىحى ًه ػػ ي ضىػػًون ىةه؛ ًًِػػلى ِى  احلًٍ

 .المًٌقى تً 
ػهلًل  ي  (:ِٕت ِٔ/ّ، يف إعػلـ ادلػوقو  )كق ؿ اب, القػن ػنػٍ ن  »حى لى تػىٍقػابى ي احلٍىػ ًِاي كىاجٍليسيػبي وى

ٍ, اٍلقياٍبافً  ُىٍوأيوؿه ًأتًٌ ى ًؽ  ىاٍلًي اٍلًوٍأً، ًأحلٍىهلًل  ً « ًُ   ؛ملٍى  ىًصلَّ؛ ِىًإنَّغي حىهلًل  ه 
ػػػ,ٍ  ػػػ  بٍػػػً,  ِىًإنَّػػػغي ًُ ُيو ى .اًكىا ىػػػًة إٍهى ًعنػػػيى بٍػػػً, عىنَّػػػ شو عىػػػٍ,  ػػػابى ًِػػػعو عىػػػٍ, ابٍػػػً, عيمى قىػػػ ؿى  عيٍق ىػػػةى عىػػػٍ, انى
مًلَم: ًٍُ ملم ككلـ اإلُ ـ  دهلل الُ بق . الًٌُّ  ِملكاب كلـ الُُّ

ػػهلًل    (:َْٗ/ُكقػػ ؿ احلػػ ِظ يف ال ػػ ل ) ُىاٍبِيوعنػػ  احى ػػابى  لى تػىٍقػػابى ي احلٍىػػ ًِاي كىلى اجٍليسيػػبي "بػػ, عيمى
نػٍ ن  ًُ,ى اٍلقياٍبافً  نًع طي " وى ٍ, عًى  .ابيًقغً ضىًونفه ًُ

 : وروي النني نا هرااه احلائا القررن أياام ما حديق جابر
: ك اٍل ىٍوًي ت عىٍ,  ىبًنًغ ت عىٍ, طى كي  هلل ب,زليىمَّ  بابجغ الهللااققأ ُ, طاب ا   سو ت عىٍ, جى ًبابو ت قى ؿى

نػٍ :  »قى ؿى اى يوؿي اَّللًَّ  ُى ءي ًُ,ى اٍلقياٍباًف وى  .«(ُ) ن لى تػىٍقابى ً احلٍى ًِاي كىلى السَػ ى

                                                           

ٌَِؾبَعٍخ ) ( ؤخشعٗ اٌذاسلؽٕي، وزبة اٌغٕبئض،1) ِمَشاَءِح  ٌْ  (.1879ػ 2/462َثبُة َرْخِفيِف ا
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ػػهلل بػػ, اٍل وػػي بػػ,  (:ِِٖٔ/ٓقػػ ؿ  بػػو ال وػػي ابػػ, القنُػػاباين يف ربػػ ة احل ػػ ظ ) اىكىاسي زليىمَّ
ُى ػٍابيكؾ.كك عىًقنَّة: عى,  ىبًنغت عى, ط  ا لى  ابكم ًإلَّ عى, زليىمَّهلل كىاليوى   ست عى, جى باب. كىالىملى

قػ ؿ ت  ػي ِػ الو ب, ال وي ب, عقنة ب, عمػاب الو ػهللم الو ُػي ُػولال، الكػويف نز  قأ :
كقػ ؿ عمػابك بػ,  تب, ادلهلل أ اكل عِ ِب كضو غاكق ؿ  تمل  ك, ثقة ك ف كملاأن   :ب, ُو ا

كقػػ ؿ السُػػ ِي ت كقػػ ؿ  بػػو حػػ ع راالػػب احلػػهلل   تػػابؾ حهلل مػػغ تكؾ احلػػهلل   كػػملابُّ ُػػ :عأػػي
لػػػن   :كقػػػ ؿ  بػػػو هاكه تكػػػ ف  وػػػع احلػػػهلل    :كقػػػ ؿ صػػػ   بػػػ, و تكػػػملاب: كابػػػ, بػػػاباش

ث ػ ت ل ػلػػي   ػابكم ادلوضػوع ت عػ, األ :بػػ, ح ػ فاكقػ ؿ  تُػُّكؾ :قأكقػ ؿ الػهللااق تبشػيء
كع ُػة حهلل مػغ شلػ  ل    بوػغ المقػ ت  :ب, عػهللماكق ؿ  تك ب حهلل مغ إل عأ    ني الع   ا

 (.َِٓ(ت ال قاب ب )ص: َُْ/ٗت انظاب:  مل ب ال هللامل ب )كملبوس  كق ؿ احل ِظ: تعأنغ
كىلى  ػىٍقابى ي اٍلقياٍبافى جيسيبه  ( ِق ؿ:َُٔ/ُدلذأ )كيف ادلُ لة  قواؿ  بابل ركابال  اب, قهللاُة يف ا

ػػً, كىالسَّخىوًػػيًٌ كىالَزاٍلػػابًمًٌ  ُى ػػابى كىعىأًػػيٌو كىاحلٍى ػػ ءي ايًك ػػ  اٍلكىابىااًلنىػػةي لًػػملىًلوى عىػػٍ, عيمى ُى ػػ ًِاه كىلى نػي ى كىلى حى
ػػػػػ ًًِويًٌ كى ىٍصػػػػػحى ًب الػػػػػابٍَّ ًم. كىقىػػػػػ ؿى اأٍلىٍكزىاًعػػػػػَي لى  ػػػػػوًب كىالسَػػػػػػزيكًؿ:  كىقػى ىػػػػػ هىًة كىالشَّ  ػىٍقػػػػػابى ي إلَّ ا ىػػػػػةى الابَكي

ػػػػملىا{  الزبػػػػابؼ:  ػػػػخَّابى لىسىػػػػ  الى ػػػػ { ُّ} يػػػػٍ حى فى الَّػػػػمًلم  ى ُي ى اىكن ػػػػزىل  ُيسػٍ [ ت }كىقيػػػػٍي اىبًٌ  ىنٍػػػػزًٍلًأ 
سوف:  ػنًًٌب:  ػىٍقػابى ي اٍلقيػ :[ كىقى ؿى اٍب,ي عى َّ سو ِٗ ادلُؤ ُى اٍبافىت  ىلىػٍن ى  ػىٍقابى ي ًكٍاهىسي. كىقى ؿى  ىًونهللي بٍػ,ي اٍلمي

ِىػػػًإٍف  ت  ػػػ  تىقيػػػوؿي ُىهللاى ػػػ ًًِا اٍلًقػػػابىاءىةي هيكفى اجٍليسيػػػًب؛ أًلىفَّ  ى َّ ُى لًػػػوو لًٍأحى ٍوًِػػػًغت كىحيًكػػػيى عىػػػٍ,  ػػػوى يف جى الي
نىٍ . ًُ ٍ, اٍلًقابىاءىًة نى  ُىسػىٍوسى الى  ًُ
ٍ  طى ًِ ىػػةه: لى تػىٍقػػابى ي كىاٍب ػىأى يػػوا يف اجٍليسيػػًب كىاحلٍىػػ ًًِا. ِػىقى لىػػ (:ٓٗ/ُكقػػ ؿ ابػػ, حػػـز يف اسأػػ  )

ػػابى بٍػػً, اخلٍىقَّػػ ًب كىعىأًػػيًٌ بٍػػً,  ىً   ػػٍ, اٍلقيػػاٍباًفت كىاليػػوى قػىػػٍوؿه ايًكمى عىػػٍ, عيمى ػػنػٍ ن  ًُ احلٍىػػ ًِاي كىلى اجٍليسيػػبي وى
ػػػ   -طى لًػػػبو  ػػػً, اٍل ىٍصػػػابًمًٌ كىقػى ىػػػ هىةى  -اىًضػػػيى اَّللَّي عىسػٍهللايمى ُى كىالسَّخىوًػػػيًٌ  كىعىػػػٍ, مهىٍ عًًلىػػػ  ايًكمى  ىٍ ونػػػ  كى حلٍى

ػٍ, اٍلقيػاٍبافً  ػ ءىٍت ًُ ُىػ  وى كى ىَُّػ  اجٍليسيػبي ِػىنػىٍقػابى ي اٍخ ػى ػىػٍ ً  تكىمهىٍ اًًلٍ، كىقى لىٍ  طى ًِ ىةه:  ىَُّ  احلٍىػ ًِاي ِػى ػىٍقػابى ي 
سً  ػػػوى قػىػػػٍوؿي  ىً  حى ت كىقىػػػ ؿى بػىٍوويػػػهللايٍ،: لى  يػػػً َ، اٍخ ىػػػةىت كىالي ُى لًػػػوو ػػػوى قػىػػػٍوؿي  كانظػػػاب:  ن ىػػػةى.كىضلىٍوىعليىػػػ ت كىالي

 (.ُٖٓ/ِاجملموع وابح ادلهللاىملَّب لأسوكم )
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الُػ با كالػو كإف  : األِوي  ف احل ِا ل تقاب  لػواكه السهللاػي يف حػهلل   ابػ, عمػاب هلك
وع ن لك,  أ ح ع اجل  نغ ُػ, قػوؿ ابػ, عمػاب  ت كألف القػوؿ ْسوهللاػ  ُػ, ك ف ضون  ن ُاِب
ػػػملم ِنمػػػ   ػػػ ا  نػػػ ػػػٍ,  غالقػػػاباءة الػػػو قػػػوؿ اجلمهللاػػػوا كمػػػ  قػػػ ؿ الُُّ قػىػػػٍوؿي  ىٍكمىػػػاًب  ىاٍلػػػًي الًوٍأػػػً، ًُ

ُىٍ,   ىٍصحى ًب السًَّلًٌ  ,  هلة كاباالة ركػاب ُ توػ ْ عأػ  مهػ  طهللاػ اة كىال َّ ًبًو ىت كى بوهللال،ت ُك
ػػ ًجاًب بٍػػً, قػيسػٍ يػػملو  حػػهلل   ػػأَّ،ى عىأىٍنػػًغت ِػىأىػػٍ،  ػىػػابيهَّ عىأىٍنػػغً  ت  ىنَّػػغي  ىتىػػ  السَّػػًلَّ  اٍلميهللاى ُى ِى  كىاليػػوى  ػى يػػوؿي 

ػيَّ ًإلَّ عىأىػ  طيهللٍاػابو  ى  : حىىتَّ تػىوىضَّ ىت أيَّ اٍع ىملىاى إًلىٍنًغ ِػىقى ؿى "ًإيٌنً كىاباًٍلػ ي  ىٍف  ىرٍكيػابى اَّللَّى عىػزَّ كىجى ٍك قىػ ؿى
عىأى  طىهللاى اىةو 
ت "(ُ)  ت ِهللاملا يف اه الُلـ ِقاباءة القاباف ُ, أب  ْك

خت ؼ السُن ف ِ لظ الاب  نغ ل أبس لك, لو اح  ج  إْ القاباءة لكوم  ُوأمة  ك ط ل ة  ك 
بغت كقهلل نقي اب, حـز كاب, قهللاُة عػ, ُ لػو جػواز القػاباءة لأحػ ِا كمػ   ػ ات كقػهلل ق لػ  

ُى عىأى  كييًٌ  ىٍحنى نًغً  كى فى السًَّلَ » ع ِشة )اهنع هللا يضر(:  ىمٍلكيابي 
  بابجغ ُُأ،. «(ِ)

الااذي ياارب جااواة هاارااه القااررن وهااد ااتااار أبااو العثااام ابااا تيىليااة وابااا القااي  القااول  
ً را يف الررق بيننىلا وجوىام دتنع قحلاق أحدمها اب،ار مننا: لل ائا  ون اجلن   و

                                                           

َٛ َيُجُٛي ) ( ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، وزبة اٌؽٙبسح،1) ُ٘ َٚ  ََ اَل ، ثةعٕبد صؾيؼ (17ػ 1/5َثبُة ؤَيَُشدُّ اٌغَّ
ِٓ  ِرْوشٚاثٓ ؽجبْ، وزبة اٌشلبئك، ثبة  َخَجَشْي ٍْ ٌِ َعبدُّ  ُِ  ُٗ ِٗ ؤََّٔ َفبٔ ِ َِ  ْٓ ِِ  ُِ ٍْ ِم ٌْ َجِخ ا ٍَ ُُ َغْيَش ؼَ ِ٘ َخَجٍش َلْذ يُٛ

 ِٓ ٌَْي َّٚ باأْلَ َّ ُ٘ َٔب ِٓ َرَوْش ٍََّزْي َزا  ( ٚلبي:592ػ 1/272(، ٚاٌؾبوُ، وزبة اٌؽٙبسح )803ػ 3/82) اٌ َ٘
ٍَّْفؿِ  َزا اٌ َٙ ُٖ ِث َعب ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ  ، ِٓ ْيَخْي ٍَٝ َؽْشِغ اٌؾَّ بِن  َؽِذيٌش َصِؾيٌؼ َل ؾَّ ٌُ َؽِذيَش اٌعَّ ٍِ ْغ ُِ ب ؤَْخَشَط  َّ ِبَّٔ

 ِٓ ِٓ اْث َٔبِفٍك، َل  ْٓ ، َل َْ ب َّ ِٓ ُلْض ٍَٝ إٌَِّجي ِ  ْث شَّ َل َِ َّْ َسُعاًل  َش، ؤَ َّ ُْ َيُشدَّ  ُل ٌَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ َُ َل ٍَّ َٛ َيُجُٛي َفَغ ُ٘ َٚ
شٍ  ْٙ ٍَٝ ؼُ َ ِبالَّ َل ْْ ؤَْرُوَش اهللَّ ُذ ؤَ ْ٘ َلبَي: " ِبٔ ِي َوِش َٚ  ، ِٗ ٌَْي َُّ اْلَزَزَس ِب إَ صُ ظَّ َٛ ِٗ َؽزَّٝ َر ْي ٍَ ْٚ َلبَي:، َل ٍَٝ  ؤَ َل

بَسحٍ  َٙ (، 2/88ا.ٖ، ٚوزا صؾؾٗ إٌٛٚي في اٌّغّٛق ) لٍٝ ؽشؼّٙب :٘جياٌز ، ٚلبيَؼ
(3/105=) 
ُِ ) اٌؾذيش ؤصً: للت= ُّّ َي ِٓ 370ػ 1/281في صؾيؼ ِغٍُ، وزبة اٌؾيط، َثبُة اٌزَّ ِٓ اْث ( َل

َش:  َّ َسُعُٛي اهلِل »ُل َٚ شَّ  َِ َّْ َسُعاًل  ِٗ  ؤَ ْي ٍَ ُْ َيُشدَّ َل ٍَ ، َف َُ ٍَّ  «.َيُجُٛي، َفَغ
ب )( ؤخشعٗ 2ِ) َ٘ َغْيِش َٚ َٕبَثِخ  َغ ٌْ ٌَٝ ِفي َؽبِي ا  (.373ػ 1/282غٍُ، وزبة اٌؾيط، َثبُة ِرْوِش اهلِل َرَمب
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ُىػعى  َأَحُدَىا:   ىفَّ اجٍليسيبى ؽليًٍكسيغي ال َّقىهللَاابي ُىىتى وى ءى ًأٍلمى ًء  ىٍك ًأل َػابىاًب ِػىأىػٍن ى لىػغي عيػمٍلاه يف اٍلًقػابىاءىًة 
ًؼ احلٍى ًِاً اجلٍىسى بىًة ًًِ   .لى
ًؼ اجٍليسيبً  الثااِن: ـي كىاٍلويقيوؼي ًبوىابىِىةى كىتػىوىاًبويغي ُىعى احلٍىٍنًا ًًِلى ٍحابىا  . ىفَّ احلٍى ًِاى  يٍشابىعي ذلىى  اإٍلً

ػػػًأًم ى كىتػىٍو ىػػػزًؿى اٍلميصىػػػ الثاالِاااُق: ٍُ ػػػعى اٍلمي ُى ًؼ  ىفَّ احلٍىػػػ ًِاى  يٍشػػػابًعي ذلىىػػػ   ىٍف تىٍشػػػهللاىهللى اٍلًونػػػهللى  أَّ  ًًِػػػلى
 اجٍليسيًب.

 وبعد ىذا التىلنيد أشرع بعون هللا تعاىل يف نرض مثاحق ادلوضوع وم ائلو:
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 يف اللنة ويف  صوص الورع: الت ثيح ادلث ق ا ول:
ػػػ,ى  ابػػػ, األثػػػ : ؿقػػػ ت لأ ُػػػ نل عػػػهللة إطلقػػػ ت ًٍُِىػػػةي ًُ ػػػً نلي: ال َّسز ػػػغي كىال ػٍَّقػػػهلًل  ي كىال ػَّ ٍُ  صػػػيي ال َّ

ػػػػػ ع ن السَّقػػػػػ ىًِص ُى ٍسػػػػػغي اتًٌ ػػػػػً نح ن : .  يقػػػػػ ؿت أيَّ ا ػػػػػ ػيٍوًمي يف ُواضػػػػػعى تٍقػػػػػابيب ًُ ٍُ ػػػػػ ًٌحيغي تى ػػػػػ ٍَّح يغي  ي ى  ى
ُيٍوػػػمابت كى ىنَّػػػغي  ًا بً ٍوػػػي  ػػػوى نىٍصػػػب عىأىػػػ  اٍلمىٍصػػػهللى ًُت كىالي ًُ: تػىٍسز ػػػغ  ٍوػػػىنى  يػػػٍ حى فى  ك يػػػٍ حى اننت ِىمى

َُوء بىاباءةن.  :  يبىابئي اَّللَّى ًُ,ى ال  قى ؿى
مًلًس الأٍَّ ظة. كىقىػهلٍل  يٍقأىػكى  ْى الى َُاٍبعة ًإ ُىٍوسى سي: ال ُىٍوسى سي: ال َُّابَع إًلىٍنًغ كاخلً َّة يف ط عى غ. كىًقنيى  اي ًقنيى 

ػػٍ,  نٍػػواع الػػملًٌٍكاًب رلىىػػ زنات ك ل ٍَّحمنػػهلل كال ٍَّمِنػػهلل كمهى علػػ . كىقىػػهلٍل  يٍقأػػا عىأىػػ   ػػً نلي عىأىػػ  مهىػػ س ًُ ٍُ ال َّ
ًة ال قوَع : قىوىػن   يػٍ حىً .  صىلى كالس ِأًة. كى ػيقى ؿي  ىٍ ون  لأملًٌٍكاب كلصىلًة السَّ ِأػة:  يػٍ حىة.  ػيقىػ ؿي

ٍ هللا   ػ حة كىًإٍف وػ اكى َُ ػخ . كىًإظلَّىػ  بيصَّػ  الس ِأػةي أل ٍُ ػ,ى ال َّ َُػخابة ًُ ٍَُ حىةي ًُ,ى ال َُّ نل؛ ك ل كال
ػً نحى  ٍُ  ًت يف اٍل ىػابىاًًِا نواِػييت ِىًقنػيى ًلصىػلة السَّ ِأػة  يػٍ حىةت ال اب وةي يف ُىٍوىنى ال َُّػ نل أًلىفَّ ال َّ

ٍُ نح ت كاألرٍك ا يف  ىنػَّهللاى  مه ي كاج ةو  ًِأىة ك ل َّ أًلىنػَّهللاى  انى
(ُ). 

ـي  كقػ ؿ ػػٍ, كيػيًٌ نػىٍقػصو ِػىنػىٍأػػزى ُىٍوسىػ سي تػىٍسزً ػػغي اَّللًَّ عىمَّػ  لى  ىًأنػاي بًػًغ ًُ  احلػ ِظ ابػ, حِػػاب:  يػٍ حى فى اَّللًَّ 
نػع  ىٍل ىػ ًظ  ً نلي كى ػيػابىاهي بًػًغ عًى ٍُ نًع الابَّرىاًًِيت كى يٍقأىاي ال َّ الػملًٌٍكاًبت نػىٍ يي الشَّابً ًو كىالصَّ ًح ىًة كىاٍلوىلىهلًل كىعًى
ػػ ً  ٍُ مٍػػػابىًة ال َّ نىٍ  بًػػملىًلوى ًلكى ػػمًٌ ُي ِى ػػً نًل  ٍُ ةي ال َّ ةى السَّ ًِأىػػًةت كى ىَُّػػ  صىػػلى ػػ كى يٍقأىػػاي كى ػيػػابىاهي بًػػًغ صىػػلى  تنًل ًِنهللاى

 ُ  ػػػ ح  تقػػػهلل ابس زلػػػملكؼ ل وػػػي ادلصػػػهللا ُوقػػػع كاقػػػع  نػػػغ عأػػػ  ُسصػػػوب ا ػػػ، ك ػػػ ح ف
  م ادل وػوؿ إْ ُوػ ؼ كالػو ُوػ ِ  إل مه ل ػ ن   ُ ومي تُ نح نت كل ُ كُ ح    ح انن 
 .(ِ)األكؿ كادلشهللاوا ن ُغ ُ نزس  م ال  عي إْ ُو ِ ن   كوف  ف كغلوز ُ   ح 

 ك" ػ َّلى" األُػاب بأ ػظ ك" ػ ًٌٍل" " ػ ح ف" ضلػو سل أ ػة بو ػ اات القاباف يف كقهلل ج ء ال ُ نل
ال سز ػغ نظػابان لكمػابة  بشػ ف الع سػ ء ت كالػملا  شػ  إْ(ّ)ادلو اع بأ ظ ك" ُ ل" ادل ضي بأ ظ

                                                           

 (.2/331( إٌٙبيخ في غشيت اٌؾذيش )1)
 (.11/206( فزؼ اٌجبسي )2)
 (.13/541) اٌّصذس اٌغبثك( 3)
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كلػػمللو كاه الػػملس ال سز هللاػػ ت كمػػ ان يف إثػػاب نُػػ ة الك ػػ ا إْ ُ توػػ ْ  ادلخػػ ل   كادلو نػػهلل ,ت

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  چ كالولػػػػػػهللت كرلػػػػػػو كمػػػػػػ  يف قولػػػػػػغ توػػػػػػ ْ:  الشػػػػػػاب و كالصػػػػػػ ح ة 
(ت ُُٔ)ال قػػػػػػػػػػػػػػػابة:  چہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  

ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷   ﮸  ﮹  چ كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ح نغ 
﮺  ﮻  ﮼  ﮽﮾   ﮿    ﯀  ﯁            

و ػػػػةت كمػػػػ  جػػػػ ءت تأػػػػو ال سز هللاػػػػ ت يف الُػػػػسة الس   (تٖٔ) ػػػػون :  چ          
, رلو حهلل   : قى ؿى اَّللَّي:  اٍب, عى َّ سو )اىًضيى اَّللَّي عىسػٍهللايمى ( عىً, السًَّلًٌ  ُك بىًأ ابٍػ,ي »قى ؿى كىملَّ

مى ِػىػزىعى،ى  ىيٌنً لى  ى  ت ِى ىَُّػ  تىٍكمًل  يػغي ًإ َّ ت كىوى ىمىًأت كىملٍى  ىكيٍ, لىغي رىًلوى ـى كىملٍى  ىكيٍ, لىغي رىًلوى ٍقػهلًلاي  ىٍف اهى
ا ي  ملى صى ًح ىةن  ىٍك كىلىهللن ُيٍ حى ين  ىٍف  ىختًَّ مىت ِػىقىٍوليغي يل كىلىهللهت ِى سي كىمى  كى فىت كى ىَُّ  وىٍ ميغي ًإ َّ ًعنهللى

(ُ) .» 
ابػػػ, عمػػػاب )اضػػػي ُ عسهللامػػػ (:  حػػػهلل   كشلػػػ  كاه يف إطػػػلؽ ال ُػػػ نل عأػػػ  صػػػلة الس ِأػػػة:

ػنػٍابي  ػيػ اى ىٍ  ي السَّػًلَّ » َُّ أىػغي ال ِى ػ   ػىٍأ ىػ ي ًإرىا  ىٍع ػأًٌ،يت أيَّ قػىأَّمى ُى ت أيَّ  ي ت ِػىنيصىػأًٌنهللاى  ثىػلىان ىٍذػاًببى
ابي ادل ؤىبًٌ

ػ ػٍ, جى ػ ًء حىػىتَّ  ػىقيػوـى ًُ ػ ًٌلي بػىٍوػهللى الًوشى ُى أًٌ،ي كىلى  ي ُى ٍوًؼ حىىتَّ  يًقن،ى الًوشى ءىت ِػىنيصىأًٌنهللاى  اىٍكوى ػىٍ ًت أيَّ  ي
 «.(ِ)الأٍَّنيً 
ابً  بٍػػ,ً  اَّللًَّ  عىٍ ػػهللً  كعىػػ,ٍ  ابى   ىفَّ  اىبًنوىػػةىت بٍػػ,ً  عىػػ ًُ  اَّللًَّ  اى يػػوؿى  اى ى ٍػػ ي : »قىػػ ؿى   ىٍب ػىػػابىسيت اىبًنوىػػةى  بٍػػ,ى  عىػػ ًُ
  ػػ ًٌليت الابَّاًحأىػػػةً  عىأىػػػ  كىاليػػوى ُى ػػػغىت كىٍجػػغو   ىمًٌ  ًق ىػػػيى  ًبابىٍ ً ػػػغً   يػػػوًُني   ي ػػػ,ٍ  كىملىٍ  تػىوىجَّ   اَّللًَّ  اى يػػػوؿي   ىكي

  الصَّلىةً  يف  رىًلوى   ىٍصسىعي 
ى
ٍك يوبىةً ادل

(ّ).»    

ُى ًٌلي  ق ؿ اب, حِاب: قػىٍوليغي   .(ُ)السَّ ًِأىةى   يصىأًٌي  ىمٍ   ي
                                                           

(1 َٚ  ُ َلبٌُٛا ارََّخَز اهللَّ َٚ ُٗ{ ]اٌجمشح: ( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة رفغيش اٌمشآْ، َثبُة } َٔ [ 116ًٌَذا ُعْجَؾب
 (.4975، 4974(، ٚفي ِٛاظك ؤخشٜ ثشلُ )4482ػ 6/19)
َفِش )2) ْغِشَة صاَلًَصب ِفي اٌغَّ َّ ٍ ِي اٌ  (.1092ػ 2/44( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌصالح، َثبُة يَُص
ىْ ؤ( 3) َّ ٍْ ٌِ ِْٕضُي  الَِح، َثبُة يَ اُة َرْمِصيِش اٌصَّ َٛ  .(1097ػ 2/45ُزَٛثِخ )خشعٗ اٌجخبسي، وزبة ؤَْث
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ػ (  ػ فى اى يػوؿي اَّللًَّ »كقوؿ عى ًِشىةى )اىًضيى اَّللَّي عىسػٍهللاى ػيى  ًإٍف كى ػَب  ىٍف  ػىٍومى لىنىػهللىعي الوىمىػيىت كىاليػوى ػلًي
ت ِػىنػيٍ ابىضى عىأى  ُى   ى َّلى اى يوؿي اَّللًَّ ًبًغ بىٍشنىةى  ىٍف  ػىٍومىيى ًبًغ السَّ سي  يٍ حىةى الَوحى  قىَط  ٍنهللًاٍ،ت كى

ي ى ًٌحيهللاى  كىًإيٌنً ألى
(ِ).» 

سػػغ حػػهلل   جىابً ػػاب بػػ, عىٍ ػػهلًل اَّللًَّ  : كيسَّػػ  ًعٍسػػهللى كقػهلل  قأػػا ال ُػػ نل عأػػ  الصػػأوات ادلك وبػػة ُك
:  السًَّلًٌ  أىةى ال ىهلٍلًات ِػىقىػ ؿى اًب لىنػٍ ْى القىمى ات لى  ىُىػ»ًإٍر نىظىابى ًإ ػملى ػ  تػىػابىٍكفى الى ػ ػىابىٍكفى اىبَّكيػٍ، كىمى   ًإنَّكيػٍ،  ى

ِىػػًإًف اٍ ػػ ىقىٍو يٍ،  ىٍف لى تػيٍذأى يػػوا عىأىػػ  صىػػلىةو قػىٍ ػػيى طيأيػػوًع  - ىٍك لى تيوىػػ اليوفى  -تيوىػػ َُوفى  يف ايٍا ى ًػػًغ 

ِىػػػ ِػٍوىأيوا ػػػٍمً  كىقػىٍ ػػػيى مهيابيكهًبىػػػ ت  : « الشَّ ک    ک     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   چ أيَّ قىػػػ ؿى
 .(ّ)چکگ

ًأ،ه  زىاهى  مهيابيكهًبى  كىقػىٍ يى  الشٍَّم ً  طيأيوعً  قػىٍ يى  ق ؿ اب, حِاب: قػىٍوليغي  ٍُ ابى  اٍلوىٍصابى   ػىٍوًأ  ُي ٍِ كىاٍل ى
(ْ). 

                                                                                                                                                                 

 (.2/575فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش ) (1)
ْٓ َغْيِش  ( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌزٙغذ، َثبُة َرْؾِشيِط إٌَِّجي ِ 2) ِِ  ًِ اِف َٛ إٌَّ َٚ  ًِ ْي ٍَّ ٍَٝ َصالَِح اٌ َل

(، ِٚغٍُ، وزبة صالح اٌّغبفشيٓ ٚلْصش٘ب، َثبُة اْعِزْؾَجبِة َصاَلِح 1128ػ 2/50ِبيَغبٍة )
ٌَْؾشُّ اٌعُّ  ا َٚ  ، ْٚ ِعذ ٍ ب ؤَْسَثُك َسَوَمبٍد، ؤَ َٙ َعؽُ ْٚ ؤَ َٚ ِْ َسَوَمبٍد،  ب َّ ب َص َٙ ٍَ َّ ؤَْو َٚ  ، ِْ ب َسْوَمَزب َٙ ٍَّ َّْ ؤََل ؤَ َٚ  َؾٝ، 

ب ) َٙ ْي ٍَ َؾبَفَفِخ َل ُّ ٌْ ٍَٝ ا  (.718ػ 1/497َل
ًِ َصالَِح اٌَفْغِش )3) ٚفي  (،573ػ 1/119( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة ِٛاليذ اٌصالح، َثبُة َفْع

 ( .7436، 7434، 4851، 554ِٛاظك ؤخشي ثشلُ )
وزبة اٌّغبعذ ِٚٛاظك  ،صؾيؼ ِغٍُ يٚاٌؾذيش ف ،(2/33فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش ) (4)

ب ) َّ ِٙ ْي ٍَ َؾبَفَفِخ َل ُّ ٌْ ا َٚ َمْصِش،  ٌْ ا َٚ ْجِؼ  ًِ َصاَلَرِي اٌصُّ  (.633ػ 1/439اٌصالح، َثبُة َفْع
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 :الت ثيح ومنزلتوفاا ادلث ق الثاِن: 
الت ااثيح ماااا أَجاااا ا نىلااال وأفاااالنا نناااد هللا تعااااىلد وىااو نثاااا ه  ياااع ادلخلوهاااات 

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  چ  اد هااال سااث ا و: وصاا ه  ااا شااي
وهد ور   (ُ)چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  

 يف فاائلو  ثري ما ا حا يق النثويةد فىلا فاائلو:
 :تعاىل الت ثيح أفاا الك م وأحثو قىل هللا -ٔ

ًُ   ىً  رىاٌو  بُػػسهللس عػػ,ُُػػأ،  اكل ػػ    ىفَّ اى يػػوؿى  ُى " : ـً  ىٍِوىػػييَ قىػػ ؿى ػػلى  يػػً يى  ىَم اٍلكى
ىٍمػػهلًلًس" ًُ كىًَ ًِكى ًػػًغ  ىٍك لًًو ىػػ ًهًس:  يػػٍ حى فى  ُي ًلمىلى قػػ ؿ  عسػػهللس  ف السػػل كيف اكا ػػة  تاٍصػػقى ى  

يؾى   ىلى : »أل  را ػػبًٌ   يٍبػػًُ ـً  أبًىحى ػػلى ْى  اٍلكى ٍين  ًُ  اى يػػوؿى   ى : قػيٍأػػ ي  «ًَُ ًإ ػػبًٌ   ىٍبػػًُ ـً  أبًىحى ػػلى  اٍلكى
ْى  ـً   ىحىبَّ  ًإفَّ : " ِػىقى ؿى  ًُت ًإ ْى  اٍلكىلى ىٍمهلًلًس" ًُ   يٍ حى فى : ًُ  ًإ كىًَ

(ِ) . 
ًُت  ًُ  اى يػوؿي  قىػ ؿى : كاكل ُُأ، عػ, هػابة  ًُ  ىٍابىػعه:  يػٍ حى فى  ْى  ـً ًإ ػَب اٍلكىػلى : " ىحى
ت كىلى إًلىغى إً  "كىاحلٍىٍمهللي َّللًًَّ ُي  ىٍك ػىابي لى  ىوياَبؾى أبًى ًٌهللًا,َّ بىهللىٍ تى ُيت كى  .(ّ)لَّ 

 ا حا يق فوائد:  يف
مهللس  وىن: َمهللس   ح غ.:  ا وىل  قولغ:   ح ف ُ َك

                                                           

 (.44اإلعشاء: اآليخ ) (1)
ِٖ ( ؤخشعٗ ِغ2ٍ) ِذ ّْ ِثَؾ َٚ َْ اهللِ  ًِ ُعْجَؾب ااِلْعِزْغَفبِس، َثبُة َفْع َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  ُ، وزبة اٌز ِ
 (.2731ػ 4/2093)
 3/1685( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اآلداة، ثبة وشا٘خ اٌزغّيخ ثبألعّبء اٌمجيؾخ ٚثٕبفك ٚٔؾٖٛ )3)

 .(2137ػ 
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مػػهللؾ ":  م َمػػهللؾ  ػػػ ح و  قػػ ؿ ادلػػ زام: ُوػػىن "  ػػ ح نو ":  ػػػ ح وت كقولػػغ: " َك
وىن الملا:  م ب وأو كالهللا  و لمللو ال  توجب دهللؾ   ح يو كا  ومأ أ لمللو ل  ُك

 .(ُ)َويل كقو 
ُىٍقابيكانن ًبشيٍكابًؾى  ً نحن   ٍُ كقني ُوس س:  ي ى ًٌحيوى تى
(ِ). 

ػ ًت اأٍلىٍابىػًع كىاًلػيى  يػٍ حى  ػ,ى اٍلكىًأمى ىٍمػهلًلًس سليٍ ىصىػابنا ًُ ؽليًٍك,ي  ىٍف  ىكيوفى قػىٍوليغي  يٍ حى فى اَّللًَّ كىًَ فى كقني: ى
لًػػػػغً  اَّللًَّ كىاحلٍىٍمػػػػهللي  ػػػػ  لى  ىًأنػػػػاي ً ىلى  َّللًًَّ كىلى إًلىػػػػغى ًإلَّ اَّللَّي كىاَّللَّي  ىٍك ػىػػػػابي أًلىفَّ  يػػػػٍ حى فى اَّللًَّ تػىٍسزً ػػػػغه لىػػػػغي عىمَّ

ىٍمػػػهلًلًس صىػػػابً له  ُىٍوػػػىنى لى إًلىػػػغى ًإلَّ اَّللَّي كىقػىٍوليػػػغي كىًَ ػػػ,ى السػَّقىػػػ ًًِص ِػىنػىٍسػػػهللىاًجي ًِنػػػًغ    يف كىتػىٍقػػػهلًل  ه ًلًصػػػ ى تًًغ ًُ
ُىٍوػػىنى اَّللَّي  ػػ ػىٍأًزـي رىلًػػوى  ٍُ ـً يف احلٍىٍمػػهلًل كى ى ىٍوػػىنى الػػلَّ  ىٍك ػىػػابي أًلىنَّػػغي  ُىٍوػػىنى كىاحلٍىٍمػػهللي َّللًًَّ أًلىفَّ اإٍلًضىػػ ِىةى ًِنػػًغ ًْ

ػٍ, رىلًػوى  ػٍيءه ًُ ػٍ, مهىػٍ ًًس وى ًُ,ى اَّللًَّ كىلىػٍن ى ًُ ػهلله ًإرىا كى فى كيَي اٍل ىٍوًي كىاأٍلىٍِوى ًؿ َّللًًَّ كى ِىػلى  ىكيػوفي  ىحى
ٍسغي   ىٍك ػىابى ًُ
(ّ). 

مهللس":الثا ية      :  ِوي الكلـ ك ح غ إْ ُ تو ْ "  ح ف ُ َك
ِىػػ ٍلقياٍبافي  ػػيًٌ كىًإلَّ  ًُ ـً اٍخهى ػػلى ؽي يف اأٍلىٍِوىػػًأنًَّة زلىٍميػػوؿه عىأىػػ  كى طٍػػلى ا اإٍلً ػػملى كي الػػملا  قػػوؿ السػػوكم: الى

 .(ْ) ىٍِوىيي الملًٌٍكابً 
ـً  :اٍل ػىٍنوىػػ ًكمَ  كىقىػػ ؿى  ػػلى ػػ,ى اٍلكى ػػابىاهى ًُ ـي اٍل شػػاب ِػػإف   - م يف حػػهلل   هػػابة  –الظَّػػ اًلابي  فَّ اٍلمي ػػلى كى

كىًإٍف كيًجػػهللىٍت يف اٍلقيػػاٍباًف لىًكػػ,َّ  - م  ػػ ح ف ُ كاحلمػػهلل حن كل إلػػغ إل ُ  –الػػملث اأٍليكىؿى 
هلٍل ًِنًغ كىلى  - م ُ  كُ –الابَّاًبوىةى  ُى  لىٍن ى ًِنًغ عىأى  ُى  اليوى ًِنغً  ملٍى تيوجى  ػىٍ وييي 

(ٓ). 

                                                           

 (.2/399( بوّبي اٌّمٍُ ثفٛائذ ِغٍُ )1)
 (.2/677( ِشلبح اٌّفبريؼ ؽشػ ِؾىبح اٌّصبثيؼ )2)
 (.11/207( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )3)
 (.17/49ٚيٕفش: ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ ِغٍُ ) ،(11/207) اٌّصذس اٌغبثك( 4)
 (.2/61ٚيٕفش: رؾفخ األثشاس ؽشػ ِصبثيؼ اٌغٕخ ) ،(11/207( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )5)
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

األح ه ػػ  ُػػ   ػػهللؿ عأػػ  ال مننػػز بػػ  ال ُػػ نل ك نػػواع الػػملكاب كبػػ  مهػػ س ُػػ,   كمػػ  كاه يف   
ػأىمي  كلـ السػ س؛ ِوػ, ُو ك ػة َُ ًُ  بػ, احلكػ، ال ُىػعى اى يػوًؿ  سىػ   ىانى  يصىػأًٌي  : بػىنػٍ ت قىػ ؿى

تًإٍر عىقى ى اىجييه ًُ,ى اٍلقى   ٍوـً
ػٍ نيكيٍ،َ تػىٍسظيػابيكفى       ُىػ  وى نى ٍست  : كىاثيٍكيى  يًٌُ ُي ِػىابىُى ين اٍلقىٍوـي أبًىٍبصى ااًًلٍ،ت ِػىقيٍأ ي :  ػىاٍبدىيوى  ِػىقيٍأ ي

ػػكى َ  ػػ  اى ى ٍػػػ ػيهللايٍ،  يصىػػمًٌ يونىًأ لىًكػػأًٌ  ى ػػ ًراًلٍ،ت ِػىأىمَّ وىأيػػوا  ىٍوػػابًبيوفى أبًى ٍػػهلًل هللًاٍ، عىأىػػ   ىٍِخى ِى ػػ  ًإيلىَّت ِى ت ِػىأىمَّ
 ًُ ٍسػػغيت  تصىػأَّ  اى يػوؿي  ػ  ًُ ػ,ى تػىٍوًأنمن ُى سي  ىٍح أىػغي كىلى بػىٍوػهللى ػ  قػى ػٍ ُيوىأًٌمن ُىػ  اى ى ٍػػ ي  ػيت  ِى ًػ ىً  اليػوى كى يًٌُ

ػػ    ِػىػػوى  ُى ػػابىين كًُت  هللاى
(ُ)  : ػػ ىمىًأت قىػػ ؿى ػػٍيءه »كىلى ضىػػابىبىًأ كىلى وى ػػ  وى ةى لى  ىٍصػػأيلي ًِنهللاى ػػمًلًس الصَّػػلى  ًإفَّ الى

ػً نلي كىال ٍَّك ًػ ي كىقًػابىاءىةي اٍلقيػاٍبافً  ٍُ ـً السَّ ًست ًإظلَّى  اليػوى ال َّ ٍ, كىلى ًُ  ت«ًُ ػ  قىػ ؿى اى يػوؿي  ...   ىٍك كىمى
   .(ِ)احلهلل  

 ال ُػ نلت الػي كإظلػ  كسل ط   ، الس س كلـ ُ, ويء ِنهللا   صأل ل ق ؿ السوكم: ُوس س    
نغ: كق ؿ الشابعت بغ كاه شل  و  الهللام ك  كالهللع ء الملكاب ُ, ُوس س يف ُك   ُ,  نغ عأ  هلني ِك

 يف ادلشػػػهللاوا الصػػػحنل الػػػو كالػػػملا ػلسػػػ  ل القػػػاباف قػػػاب   ك كػػػُ  ك ُِػػػ ل  ػػػ كأ، ل حأػػػف
 .(ّ)ُملال س 
:  ىبيو كقى ؿى       ً نل عيمىابى اب, ع هلل الُى ٍُ ـً   ػيقىػ سي  لى  ال َّ ةى  أًلىفَّ  ًأٍلكىػلى ػ  زليىػابَّـه  الصَّػلى  ـي اٍلكىػلى  ًِنهللاى
ُي ىػػ حه  ػػ  كى ػػً نلت ًِنهللاى ٍُ بىػػغي  ُىػػ,ٍ )) : اَّللًَّ  اى يػػوؿي  قىػػ ؿى  كىقىػػهللٍ  ال َّ ػػٍيءه  انى تًغً  يف  وى ػػ ًٌلٍ  صىػػلى ُى  (ْ)((ِػىٍأني

                                                           

َلْذ وَ 1 َٚ ِْٔزٙبس.  ش: اال ْٙ ٍٗ َلُجٛط.(( اٌَى ْع َٛ ُشٖ، ِبَرا َصَثشٖ ٚاْعَزْمجٍٗ ث َٙ َشٖ يَْى إٌٙبيخ في غشيت  أفش: َٙ
 (.4/212اٌؾذيش ٚاألصش )

ب  ،( ؤخشعٗ ِغ2ٍُ) َِ َْٔغِخ  َٚ اَلِح،  َِ ِفي اٌصَّ ٌَْىاَل ُِ ا وزبة اٌّغبعذ ِٚٛاظك اٌصالح، َثبُة َرْؾِشي
( ِٗ ْٓ ِبَثبَؽِز ِِ  َْ  (.537ػ 1/381َوب

 (.5/21ٍٝ ِغٍُ )( ؽشػ إٌٛٚي ل3)
ُْ َيَخبفُ 4) ٌَ َٚ  َُ ب َِ َش اإْلِ ُْ ِبَرا َرإَخَّ ِٙ ٍ ِي ِث ْٓ يَُص َِ بَلِخ  َّ ٌَْغ ُِ ا اَلِح، َثبُة َرْمِذي ٛا ( ؤخشعٗ ِغٍُ، ِوَزبُة اٌصَّ

( ُِ ْفَغَذًح ِثبٌزَّْمِذي بِلِذي ِ 421/ 316/ 1َِ ِٓ َعْمٍذ اٌغَّ ًِ ْث ْٙ  .( ِٓ ؽذيش َع
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

: كىلى   يابً ػػػهللي  تػيسى ))  ػىػػػ ىكىأٍَّ،ت كىقىػػػ ؿى ػػػمًلسً  صىػػػلى ػػػ   ىٍصػػػأيلي  لى  الى ػػػٍيءه  ًِنهللاى ػػػ,ٍ  وى ـً  ًُ ػػػلى ػػػوى  ًإظلَّىػػػ  السَّػػػ سً  كى  الي
ً نلي  ٍُ كىةي كى  ال َّ  .(ُ)((اٍلقياٍبافً  ًتلى
ىٍمهلًلًس(  ًُ  : يف احلهلل   ُ   هللؿ عأ   ف تُ نل ادللِكة الو قوذل، ) يٍ حى فى الثالثة      كىًَ

 كالو ُواِا دل  ج ء يف القاباف الكابًنت
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ   كمػػ  يف قػػوؿ ُ توػػ ْ حك  ػػة عػػ, ادللِكػػة       

   ت چ(ِ)ڤ  ڦ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 
                                                           

 (.511/ 1( االعززوبس )1)
ِٓ  (، يمٛي اثٓ وضيش:30( عٛسح اٌجمشح: عضء ِٓ اآليخ )2) اْعِزْىَؾبٍف َل َٚ  ٍَ َٛ ُعَااُي اْعِزْماَل ُ٘ ب  َّ ِبَّٔ َٚ

ْٓ يُْفِغُذ ِفي اأْلَ  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ  َّْ َك ؤَ َِ ُااَلِء  َ٘ ِك  ٍْ ُخ ِفي َخ َّ ٌِْؾْى ب ا َِ َٕب  : يَب َسثَّ َْ ٌَِه َيُمٌُٛٛ ِخ ِفي َر َّ ٌِْؾْى ْسِض ا
 َِ َيْغِفُه اٌذ ِ ب َٚ َّ ٌََه َو ٍ ِي  ٌََه ؤَْي َُٔص ُط  َُٔمذ ِ َٚ ِذَن  ّْ ُؼ ِثَؾ ُٓ َُٔغج ِ َشاُد ِلَجبَدرَُه َفَْٕؾ ُّ ٌْ َْ ا ْْ َوب بَء، َفِة

غِ  ُِ  ٌَٝ ُ َرَمب َٕب؟ َلبَي اهللَّ ْي ٍَ َلَك ااِلْلِزَصبُس َل َٚ الَّ  َ٘ َٚ ٌَِه،  ْٓ َر ِِ َّٕب َؽْيٌء  ِِ اَل َيْصُذُس  َٚ ُْ َعَيْإِري، ؤَْي  ُٙ ٌَ يًجب 
 ْٓ َْ  َل ٛ ُّ ٍَ ب اَل َرْم َِ  ُُ ٍَ َااِي: ِبٔ ِي ؤَْل َزا اٌغُّ َزا  َ٘ َ٘ ِك  ٍْ اِعَؾِخ ِفي َخ ٍََؾِخ اٌشَّ ْص َّ ٌْ َٓ ا ِِ  ُُ ٍَ ؤَْي ِبٔ ِي ؤَْل

َفبِعِذ اٌزي روشرّٛ٘ب ِبال رمٍّْٛ ؤٔزُ فةٔي عإعمً فيُٙ األٔجيبء ٚؤسعً فيُٙ  َّ ٌْ ٍَٝ ا ِْٕف َل اٌص ِ
ا َٚ  َْ يُمٛ ذ ِ اأْلَْثَشاُس اٌشعً ٚيٛعذ ُِٕٙ اٌص ِ َٚ ٌَِيبُء  ْٚ اأْلَ َٚ بُد  َّ٘ اٌضُّ َٚ ُمجَّبُد  ٌْ ا َٚ  َْ ٌُِؾٛ ب اٌصَّ َٚ َذاُء  َٙ ٌؾُّ

اُد  َٛ ٍَ ُٗ َص ٍَ َْ ُسُع زَِّجُمٛ ُّ ٌْ ٌَٝ ا َرَمب َٚ ُٗ َرَجبَسَن  ٌَ  َْ ِؾجُّٛ ُّ ٌْ ا َٚ  َْ ٌَْخبِؽُمٛ ا َٚ ٚاٌّمشثْٛ ٚاٌمٍّبء ٚاٌمبٍِْٛ 
َلْذ َصَجَذ  َٚ  ، ُْ ِٙ ْي ٍَ ُٗ َل ُِ َعاَل َٚ  ِ ة ِ رمبٌٝ ثإلّبي اهللَّ ٌَٝ اٌشَّ اَلِئَىَخ ِبَرا َصِمَذْد ِب َّ ٌْ َّْ ا ِؾيِؼ ؤَ ِفي اٌصَّ

 ُْ ُ٘ َٚ  ُْ ُ٘ َرَشْوَٕب َٚ  َْ ٍُّٛ ُْ يَُص ُ٘ َٚ  ُْ ُ٘ َٕب : ؤََرْي َْ ُْ ِلَجبِدي؟ َفَيُمٌُٛٛ : َوْيَف َرَشْوُز ُُ ٍَ لجبدٖ يغإٌُٙ ُٚ٘ ؤَْل
َْ فيٕب  ُْ َيَزَمبَلُجٛ ُٙ ٌَِه أِلََّٔ َر َٚ  ، َْ ٍُّٛ ُىُش يَُص ّْ َمْصِش، َفَي ٌْ ِفي َصاَلِح ا َٚ ْجِؼ  َْ ِفي َصاَلِح اٌصُّ ُمٛ ِّ َيْغَز َٚ

ب لبي لٍيٗ اٌصالح ٚاٌغالَ:  َّ بِي َو َّ ٌَِئَه ِثبأْلَْل َيْصَمُذ ؤُٚ َٚ ُااَلِء  بِس »َ٘ َٙ ًَ إٌَّ ًِ َلْج ْي ٍَّ ًُ اٌ َّ ِٗ َل ٌَْي يُْشَفُك ِب
 ًِ ْي ٍَّ ًَ اٌ بِس َلْج َٙ ًُ إٌَّ َّ َل َٚ »: ُْ ُٙ ٌُ ْٛ َْ ٚرشوٕبُ٘ ُ٘ يصٍْٛ ِٓ رفغيش لٌٛٗ  َفَم ٍُّٛ ُْ يَُص ُ٘ َٚ  ُْ ُ٘ َٕب ؤََرْي

 َْ ٛ ُّ ٍَ ب اَل َرْم َِ  ُُ ٍَ : ، ٌُٙ: ِبٔ ِي ؤَْل ُْ ُٙ ٌَ اًثب  َٛ َٕٝ لٌٛٗ رمبٌٝ َع ْم َِ  ًَ ِلي َٚ" َْ ٛ ُّ ٍَ ب اَل َرْم َِ  ُُ ٍَ بٔي  "ِبٔ ِي ؤَْل
ٌَُخ ِب ر ٌَْؾب ا َٚ ُااَلِء  َ٘ ِك  ٍْ ًٍَخ ِفي َخ َفصَّ ُِ ًخ  َّ ُؼ ٌِي ِؽْى ُٓ َُٔغج ِ َْٔؾ َٚ وشرُ ال رمٍّٛٔٙب، ليً بٔٗ عٛاة 

 َٛ ُ٘ ٌَْيَظ  َٚ  ُْ ٍِيَظ َثْيَُٕى ُعِٛد ِبْث ُٚ  ْٓ ِِ َْ ؤَْي  ٛ ُّ ٍَ ب اَل َرْم َِ  ُُ ٍَ ٌََه َفَمبَي: ِبٔ ِي ؤَْل ُط  َُٔمذ ِ َٚ ِذَن  ّْ ب  ِثَؾ َّ َو
 ًُ : ؤََرْغَم ُْ ُٙ ٌُ ْٛ َٓ َل َّّ ًْ َرَع ًَ َث ِلي َٚ  ، ِٗ ُْ ِث ُفَغُى ْٔ ُْ ؤَ َصْفُز َٚ  ُٓ َْٔؾ َٚ ِبَء  يَْغِفُه اٌذ ِ َٚ ْٓ يُْفِغُذ ِفيٙب  َِ ِفيٙب 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پڀ  ڀ  چ   كقولغ تو ْ    
 ت(ُ)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ     ڀ  ڀ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  چ    توػػػػػػػػػػ ْ كقولػػػػػػػػػػغ 
 . (ِ)چڄ ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

تو ْ "  ح ف ُ  :  هللؿ احلهلل   عأ   ف  ِوي ال ُ نل ك ح غ إْ ُ الرابعة     
مهللس" كالو ُ  اصق  س ُ دللِك غت لمللو  ُاب ُ بغ ن نغ )ملسو هيلع هللا ىلص ( يف ط ِ ة ُ, اخ ت َك

چ كقولغ تو ْ  (ت  ّ)چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  تو ْ ُسهللا  قولغ 
ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڇ  چ  ت كقولغ   ح نغ (ْ)چڄ
  . (ٓ)چڎ   

مػهللس"ت كاُ م لن ألُاب ُ تو ْ ك ف السػل )ملسو هيلع هللا ىلص(   كمػاب  ف  قػوؿ يف تُػ نحغ " ػ ح ف ُ َك
 ُىػعى   ىبًنػ ي  كيٍس ي : قى ؿى   نغ )هنع هللا يضر( األ أمي كوب ب, ابنوة اكل اب, ح  ف يف صحنحغ ع,

                                                                                                                                                                 

ٌَٝ ُ َرَمب ، َفَمبَي اهللَّ ََ ِٕي آَد ْْ َيْغُىُٕٛا اأْلَْسَض َثَذَي َث ُْ ؤَ ُٙ ْٕ ِِ ًجب  ٍَ ٌََه ؼَ ُط  َُٔمذ ِ َٚ ِذَن  ّْ ُؼ ِثَؾ : ِبٔ ِي  َُٔغج ِ ُْ ُٙ ٌَ
ُْ ِفي ا َّْ َثَمبَءُو ْٓ ؤَ ِِ  َْ ٛ ُّ ٍَ ب اَل َرْم َِ  ُُ ٍَ ب ؤَْل َ٘ َك َغْيِش َِ ٌغّبء ؤصٍؼ ٌىُ ٚؤٌيك ثىُ، روش٘ب اٌشاصي 

. أفش: رفغيش اثٓ وضيش ) ُُ ٍَ ُ ؤَْل اهللَّ َٚ َثِخ،  ِٛ َٓ اأْلَْع ِِ1/124 ،125.) 
 (.75( عٛسح اٌضِش: اآليخ )1)
 (.5( عٛسح اٌؾٛسٜ: اآليخ )2)
 (.98( عٛسح اٌؾغش، اآليخ )3)
 (.58( عٛسح اٌفشلبْ، اآليخ )4)
 (.3ش: اآليخ )( عٛسح إٌص5)
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ًغً  غي ِى ىتػىنػٍ يػػ  اَّللًَّ  اى يػػوؿً  ػػ فى  كىحى جى ًػػًغت ًبوىضيػػِو ػػ,ى   ػىقيػػوـي  كىكى ىٍمػػهلًلًست اى ًٌ   يػػٍ حى فى : » ػىقيػػوؿي  الأٍَّنػػًيت ًُ  كىًَ
ىٍمػهلًلسً  اى ًٌ   يٍ حى فى   اٍلوىػ لىًم ى  اىبًٌ   يػٍ حى فى  اٍلوىػ لىًم ىت اىبًٌ   يػٍ حى فى : » ػىقيػوؿي  أيَّ  ت«(ُ) اذٍلىػًومَّ  كىًَ
   .(ِ) «اذٍلىًومَّ 

ػػػ ينالك قػػػ ؿ       «ابػػػو َمػػػهلل ك ػػػ ل» توػػػ ْ لقولػػػغ اُ مػػػ ؿ ِنهللاػػػ  اجل ُوػػػة الكأمػػػة الػػػملس:  اُب
 زبػػهلل ُمػي ك نػ  كإف بقػ  س اضلقػ ط كالػو ادلق صػػهلل  عظػ، هبػ  كلأم ممػي اخ ػة ذلػملس كأتك ػي
 .(ّ)عق  ان ك جزؿ بق  ان عس  حط الأهللا، ال حاب

مهللس(.اخلام ة        : صح   ح ه   يف ِوي )  ح ف ُ َك
 اليابى ٍػػػابىةىت  ىً   يف بنػػ ف ِوػػي الػػملا الػػملكاب عأػػة ُػػ, األح ه ػػ  ُسهللاػػ  حػػهلل   غ كاه عسػػ     
ػػي كىًحػػ ى   يٍصػػً لي  ًحػػ ى : قىػػ ؿى  ُىػػ,ٍ "  ًُ  اى يػػوؿي  قىػػ ؿى : قىػػ ؿى  ًُ ىٍمػػهلًلسً  ًُ   يػػٍ حى فى : ؽليٍ  ًُ ِىػػةى  كىًَ

                                                           

(1 ِْ ِب َٓ اٌضَّ ِِ ُٓ اٌؽَّٛيً  َفْزِؼ اٌِؾي ٌْ : ِثب يُّ ِٛ َٙ ٌْ ٍَّيً . أفش: إٌٙبيخ في غشيت ، ( ا ّـّ ثبٌ ْخَز ُِ  َٛ ُ٘  : ًَ ِلي َٚ
 (.5/285اٌؾذيش ٚاألصش )

ٚروشد ( 16579ػ 27/118)ؤخشعٗ ؤؽّذ  اٌؾذيش عجك رخشيغٗ في اٌّمذِخ ٚروشد ؤٔٗ (2)
ِٗ شعٗ وزا ؤخ، ٌٚفؿ سٚايزٗ ِؽٌٛخ ْي ٍَ ٌَْؾش ِ َل ا َٚ ُغِٛد  ًِ اٌغُّ ِغٍُ، وزبة اٌصالح، َثبُة َفْع

 إٌَِّجي ِ ، ٚ(489ػ 1/353)
َِ ْلِذ ِلَيب َٚ ًِ ) ؤثٛ داٚد، وزبة اٌصالح، َثبُة  ٍَّْي َٓ اٌ ِِ2/35 

ُٗ )1320ػ ْٕ ِِ ٌٓ 3416ػ 5/480(، ٚاٌزشِزي، ؤثٛاة اٌذلٛاد، َثبة  َزا َؽِذيٌش َؽَغ َ٘ ( ٚلبي: 
ًِ )َصِؾيٌؼ، ٚ ْي ٍَّ َٓ اٌ ِِ  َٗ َزَج ْٔ ِٗ ِبَرا ا ب يَْذُلٛ ِث َِ (، ٚاثٓ 3879ػ 2/1276اثٓ ِبعٗ، وزبة اٌذلبء، َثبُة 

َذ ) غُّ َٙ ًِ يُِشيُذ اٌزَّ ْي ٍَّ َٓ اٌ ِِ ْشُء ِبَرا َرَمبسَّ  َّ ٌْ ب يَُمُٛي ا َِ  (2594ػ 6/328ؽجبْ، وزبة اٌصالح، ثبة ِرْوش 
ُٓ وَ  ِغٍُ: ٌفؿٚ ،ٚ٘زا ٌففٗ َك َسُعِٛي اهلِل لبي َسِثيَمُخ ْث َِ ُْٕذ ؤَِثيُذ  : ُو يُّ ِّ ٍَ ُٗ  ْمٍت اأْلَْع َفإََرْيُز

ٌِي:  ِٗ َفَمبَي  َؽبَعِز َٚ  ِٗ ُظِٛئ َٛ ًْ »ِث ٌَْغَِّٕخ. َلبَي: « َع َشاَفَمَزَه ِفي ا ُِ ُذ: ؤَْعإٌََُه  ٍْ ٌَِه »َفُم ْٚ َغْيَش َر ُذ: « ؤَ ٍْ ُل
َٛ َراَن. َلبَي:  َْٔفِغَه ِثَىْضشَ »ُ٘  ٍَٝ ُغٛدِ َفإَِلٕ ِي َل  «.ِح اٌغُّ

 (.22/186( اٌىٛاوت اٌذساسي في ؽشػ صؾيؼ اٌجخبسي )3)
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ُىػةً   ػىػٍوـى   ىحىهلله   ىٍتً  ملىٍ  ُىابَّةوت ػ ءى  شلَّػ  أبًىٍِوىػيى  اٍلًقنى  ػهلله  ًإلَّ  ًغتبًػ جى مٍػيى  قىػ ؿى   ىحى  «عىأىٍنػغً  زىاهى   ىكٍ  قىػ ؿى  ُىػ  ًُ
(ُ). 

ىٍمػػهلًلًست اَّللًَّ   يػػٍ حى فى : قىػػ ؿى  ُىػػ,ٍ : "قىػػ ؿى   اَّللًَّ  اى يػػوؿى   ىفَّ   كعسػػغ     ػػابَّةوت ًُ ِىػػةى   ػىػػٍوـو  يف  كىًَ  ُى
سيت حيقَّػػػػ ٍ  مٍػػػػيى  كى نىػػػػ ٍ  كىًإفٍ  بىقىػػػػ  ى : قىػػػػػ ؿى   اَّللًَّ  اى يػػػػوؿى   ىفَّ  ت كعسػػػػغ (ِ) "ال ىٍحػػػػابً  زىبىػػػػػهللً  ًُ

ً ن ى ىػػػػ فً  كىًأمى ىػػػػ فً " ػػػػ ًفت عىأىػػػػ  بى ُى ً ن ػى ىػػػػ فً  ادلًنػػػػزىاًفت يف  ثىًقنأى ىػػػػ فً  الأًٌ ْى  حى  اَّللًَّ   يػػػػٍ حى فى : الػػػػابٍَّدى,ً  ًإ
ىٍمهلًلسً  اَّللًَّ   يٍ حى فى  الوىًظنً،ت   .(ّ) "كىًَ

   وِػػػػز: »قػػػػ ؿِ  ُ ا ػػػػوؿ عسػػػػهلل كسػػػػ : قػػػػ ؿ    حػػػػهللثأ  ػػػػوهللت بػػػػ, ُصػػػػوب كعػػػػ,   
  كُػػب كنػػف: جأُػػ ِغ ُػػ,  ػػ ِي ُِػػ لغ «حُػػسةَ  لػػف  ػػـو كػػي  كُػػبت  ف  حػػهللك،
  لف عسغ ػلط  ك حُسةت  لف لغ ِنك ب تُ نحةت ُ ِة  ُ ل: »ق ؿ حُسةَ  لف  حهللان
 .(ْ)«بقن ة
 :: األىٍكْ يف تابتنب الملكاب ُ  كاه يف حهلل   هابة ال ا سة     

 عأنػػػغ   وقػػػف مل كإفت  ػيابىاعػػػ  أبف حقنػػػا الػػػسظ، ملاكالػػػ: "كحػػػوؿ الػػػملا ادلوػػػىن  قػػػوؿ ال نوػػػ كم
غ ادلو اؼ يف ادل هللاج الس أاب ألف ادلقصوه؛   اجللؿت بسووت  كلن    ح نغ  ٍواِب

 الصػػ  ت كالػػي اإلكػػاباـ بصػػ  ت أت نقصػػ ن   ك ح جػػة  وجػػب عمػػ  راتػػغ تسز ػػغ الػػي الػػملم    
  ُػػػ حا كلت مهػػػ س غؽل ثأػػػ ل وػػػ نغ الػػػملا ُػػػ,  ف  وأػػػ، أت احلمػػػهلل  ُػػػ حا هبػػػ  الػػػ  الم وتنػػػة

                                                           

ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌزوش ٚاٌذلبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس، ثبة فعً اٌزٍٙيً ٚاٌزغجيؼ  (1)
 (.2692ػ 2071/ 4ٚاٌذلبء )

 (. 6405ػ  86/ 8( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌذلٛاد، ثبة فعً اٌزغجيؼ )2)
 (.6406ػ  86/ 8وزبة اٌذلٛاد، ثبة فعً اٌزغجيؼ )( ؤخشعٗ اٌجخبسي، 3)
( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌزوش ٚاٌذلبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس، ثبة فعً اٌزٍٙيً ٚاٌزغجيؼ 4)

 (.2698ػ 4/2073ٚاٌذلبء )
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 كإلنػػػغ احليٍكػػػ، لػػػغ كجهللاػػػغ إل ال لػػػو وػػػيء كػػػي: }رلػػػو ُػػػ, لػػػغ ِنسكشػػػفت  ػػػواس األلوالنػػػة
 .(ُ) [ٖٖ: القصص{  تابجووف

 : ادل  ضأة ب  ال هللاأني كال ُ نل:ال ابعة    
مػػػهللس( كالػػػو ُػػػ    ػػػهللؿ حػػػهلل      را   ف  ِوػػػي الكػػػلـ ك ح ػػػغ إْ ُ ) ػػػ ح ف ُ َك

ت شلػػ    ػػهللك ُوػػغ (ِ)ي ادلق بػػي حػػهلل   ) ِوػػي الػػملكاب ل إلػػغ إل ُ(اصػػق   ُ دللِك ػػغت ك 
نػػػػا بنسهللامػػػػ   قػػػػوؿ القنػػػػل: ؽليًٍكػػػػ,ي  ػػػػوفى   ىفٍ  ال وػػػػ اض بػػػػ  احلػػػػهلل م  كلأِمػػػػع كال ِو  قػىٍوليػػػػغي   ىكي

ىٍمهلًلًس" اَّللًَّ  " يٍ حى فى  ػ,ى  سليٍ ىصىابنا كىًَ ػ تً  ًُ  ًإلَّ  إًلىػغى  كىلى  َّللًَّ  ٍمػهللي كىاحلٍى  اَّللًَّ   يػٍ حى فى  كىاًلػيى  اأٍلىٍابىػعً  اٍلكىًأمى
ػ  لىػغي  تػىٍسزً غه  اَّللًَّ   يٍ حى فى  أًلىفَّ   ىٍك ػىابي  كىاَّللَّي  اَّللَّي  لًػغً   ىًأنػاي  لى  عىمَّ ػ,ى  ًلًصػ ى تًغً  كىتػىٍقػهلًل  ه  ً ىلى  السػَّقىػ ًِصً  ًُ

ىٍمػهلًلسً  كىقػىٍوليػغي  اَّللَّيت ًإلَّ  إًلىغى  لى  ُىٍوىنى  ًِنغً  ِػىنػىٍسهللىاًجي   ًِنػغً  اإٍلًضىػ ِىةى  أًلىفَّ  َّللًَّ  كىاحلٍىٍمػهللي  ُىٍوػىنى  يف   له صىػابً  كىًَ
ـً  ًْىٍوىنى  ٍُ ػىٍأًزـي  يف  اللَّ  َّللًَّ  كىاأٍلىٍِوىػ ؿً  اٍل ىٍويً  كييَ  كى فى  ًإرىا أًلىنَّغي   ىٍك ػىابي  اَّللَّي  ُىٍوىنى  رىًلوى  احلٍىٍمهلًلت كى ى
ًُ,ى  ٍسػغي   ىٍك ػىػابى   ىحىهلله   ىكيوفي  ِىلى  رىًلوى  ًُ,ٍ  وىٍيءه  مهىٍ ًسً  ًُ,ٍ  كىلىٍن ى  اَّللًَّ  كى ُىػعى  ًُ ـي  ِىػلى  كيأًٌػغً  رىلًػوى  كى   ػىٍأػزى
ً نلي   ىكيوفى   ىفٍ  ٍُ ػً نلً  ال ػٍَّوًحنهللً  يف  صىابً له  ال ػَّهللٍاًأنيى  أًلىفَّ  ال ػَّهللٍاًأنًي؛ ًُ,ى   ىٍِوىيى  ال َّ ٍُ  لىػغي  ُي ىوىػمًٌ,ه  كىال َّ

                                                           

 (.62/ 2رؾفخ األثشاس ؽشػ ِصبثيؼ اٌغٕخ )( 1)
ب َعبَء ؤَ 2) َِ اِد، َثبة  َٛ َل ْغَزَغبَثٌخ )( ؤخشعٗ اٌزشِزي في عٕٕٗ، وزبة اٌذَّ ُِ  ُِ ٍِ ْغ ُّ ٌْ َح ا َٛ  5/325َّْ َدْل
َٓ ٚاثٓ ِبعٗ، وزبة األدة، ، (3383ػ ِذي ِِ ٌَْؾب ًِ ا (، ٚاثٓ ؽجبْ، 3800ػ 2/1249) َثبُة َفْع

ْٓ وزبة اٌشلبئك، ثبة  ِِ  ُٗ ٌَ  ًَ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ َلبِء،  ًِ اٌذُّ ْٓ ؤَْفَع ِِ َلاَل  َٚ  ًَّ ِ َع َذ هلِلَّ ّْ ٌَْؾ َّْ ا ِْ ِثإَ َجَيب ٌْ ًِ  ِرْوش ا ؤَْفَع
ْوشِ  ْوشِ (، ٚاٌؾبوُ، 846ػ 3/126) اٌز ِ اٌز ِ َٚ اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ  ، ًِ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ اٌزَّْىِجيِش،  َٚ َلبِء،   1/676) ِوَزبُة اٌذُّ

َعبُٖ ( ٚلبي: 1852، 1834ػ ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ َٕبِد،  ْع َزا َؽِذيٌش َصِؾيُؼ اإْلِ ٚاٌجغٛي في ؽشػ اٌغٕخ، ، َ٘
ْٓ َؽِذيِش  ، ٚلبي:(2169ػ 5/49ثبة صٛاة اٌزؾّيذ ) ِِ ٌٓ َغِشيٌت اَل يُْمَشُف ِبال  َزا َؽِذيٌش َؽَغ َ٘
 َُ ي ِ٘ ِٓ ِبْثَشا َٛعٝ ْث ِٓ  ِٓ ؽذيش َعبِثش، ُِ اٌزشِزي:  لبي ؤثٛ ليغٝ سظي اهلل لّٕٙب(،( َلْجِذ اهللِ  ْث

، َُ ي ِ٘ ِٓ ِبْثَشا َٛعٝ ْث ُِ ْٓ َؽِذيِش  ِِ ُٗ ِبالَّ  َْٔمِشُف ٌٓ َغِشيٌت، الَ  ٜ َؽَغ َٚ َلْذ َس َغْيُش  َٚ َٚ  ، ي ِ
ِٕ ِذي َّ ٌْ ُٓ ا ٍِيُّ ْث َل

َزا اٌَؾِذيَش، َ٘  ، َُ ي ِ٘ ِٓ ِبْثَشا َٛعٝ ْث ُِ  ْٓ اِؽٍذ َل َلبِء  ٌٚففٗ " َٚ ًُ اٌذُّ ؤَْفَع َٚ  ،ُ َٗ ِبالَّ اهللَّ ٌَ ْوِش الَ ِب ًُ اٌز ِ ؤَْفَع
 ِ ُذ هلِلَّ ّْ  .اٌَؾ
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ًسهللاى  نػىٍ يه  إًلىغى  لى  قػىٍوؿً  يف  اٍخذًلىةً  نػىٍ يى  كىأًلىفَّ  بىةً  كىالاٌبًٍزؽً  اخلٍىٍأاً  ًٍِويً  ًُ,ٍ  ًلميٍومى اى  كىقػىٍوؿي  كىاٍلويقيوبىةً  كىاإٍلً
ـي  ًلملىًلوى  ًإثٍػ ى ته  اَّللَّي  ًإلَّ  ٍسغي  كى ػىٍأزى   السػَّقى ًًِصت ًُ,ى  كىؼليى لً يغي   ىوى َهسي  ُى  نػىٍ يي  ًُ

ٍسقيػػوؽي       ُىٍسقيػػوؽي  تػىٍوًحنػػهلله  ُىٍ هللايوُيػػغي كى  تػىٍسزً ػػغه  اَّللًَّ   يػػٍ حى فى  ِىمى ُىٍ هللايوُيػػغي  تػىٍوًحنػػهلله  اَّللَّي  ًإلَّ  إًلىػػغى  لى  كى  كى
 ىٍعأى،ي  كىاَّللَّي  عىٍسغيت  ػىٍسشى ي  كىال ػٍَّسزً غي   ىٍصيه  ال ػٍَّوًحنهللى  أًلىفَّ   ىٍِوىيى  اَّللَّي  ًإلَّ  إًلىغى  لى  ِػىنىكيوفي   ػىٍوًأ  تػىٍسزً غه 

(ُ). 
ىػػػ  طيًلَ اٍلقيػػػابٍ  عىىػػػعى  كىقىػػػهللٍ       ػػػمًلسً  "ًإفَّ  حى ًصػػػأيغي  ًْ ػػػ اى  الى   ىٍِوىػػػيي   ىنَّػػػغي  بػىٍوًوػػػهللاى  عىأىػػػ   يٍطأًػػػاى  ًإرىا اأٍلىرٍكى

ـً  ػػػلى ْى   ىحى َػػػغي   ىكٍ  اٍلكى ْى  اٍنوىػػػمَّ ٍ  ًإرىا ِىػػػ ٍلميابىاهي  اَّللًَّ  ًإ لًنيً   ىبىوىاً ىػػػ  ًإ ػػػهلًل  ً  بًػػػهللى ػػػًأ،و  ًعٍسػػػهللى  هىيػػػابىةى  حى ٍُ  ُي
ػػبَ  ـً  " ىحى ػػلى ْى  اٍلكى  اَّللَّي  ًإلَّ  إًلىػػغى  كىلى  َّللًَّ  كىاحلٍىٍمػػهللي  اَّللًَّ   يػػٍ حى فى  بىػػهللىٍ تى  أبًى ًٌهللًاػػ,َّ   ىويػػاَبؾى  لى   ىٍابىػػعه  اَّللًَّ  ًإ

" كىاَّللَّي   أًلىفَّ  كى ىػ  بػىٍوًوػهللاى  عىأىػ  اقػٍ ىصىػابى  ُىػ,ً  ِػىنىكيػوفي  ًأٍلمىٍوىنى  رىًلوى  يف   ىٍك ىً يى   ىفٍ  كىػلىٍ ىًميي   ىٍك ػىابي
ُى,ٍ  كىال ػٍَّسزً غي  ال ػٍَّوًظن،ي   حى ًصأىهللاى  ُى,ٍ  عىظَّمىغي  ِػىقىهللٍ  نػىزَّالىغي  كى انٍػ ػىهللاى  نػىزَّالىغي  ِػىقىهللٍ  عىظَّمىغي  كى

(ِ). 
ػ,ٍ  تىكيوفى  أبًىفٍ  غليٍمىعى   ىفٍ  كق ؿ اب, حِاب: كىػلىٍ ىًميي        إًلىػغى  لى  الػملًٌٍكابً   ىٍِوىػيي  قػىٍولًػغً  يف  ُيٍوػمىابىةن  ًُ
ـً   ىحىػبَ  لًغً قػىوٍ  كىيف  اَّللَّي  ًإلَّ  فً  كى ىحىػبَّ   ىٍِوىػيى  لىٍ ػظى   ىفَّ  عىأىػ  بًسىػ ءه  اٍلكىػلى ػ ًك ى ُى  لىًكػ,ٍ  اٍلمىٍوػىنى  يف  ُي ى

ػػابي  ػػعى   ىٍظهللاى ػػ  اَّللَّي  ًإلَّ  إًلىػػغى  لى  تػىٍ ًوػػنيي  رىلًػػوى  ُى ػػ  ًأل ػٍَّسًصػػنصً  ريًكػػابىتٍ  أًلىنػَّهللاى هللاى  الصَّػػابػلىةً  ًأأٍلىٍِوىػػًأنَّةً  عىأىنػٍ
ُن  تػىٍسًصنصن  ال ػٍَّ ًونيي  ذلىى  ِىحىصىيى  ًأأٍلىحى ًٌنَّةً   ىبىوىاً ى  ُىعى  كىريًكابىتٍ   ىٍعأى،ي  كىاَّللَّي  كىاٍنًومى 

(ّ). 
 ما بني ال ىلاوات وا رض ابحل نات:  دَتََْلَنِ  لِِلاِ  َواحْلىَْلدُ  هللاِ  ُسْثَ انَ  -ٕ     
ػػػػواي : » ًُ   يػػػػوؿي اى  قىػػػػ ؿى : قىػػػػ ؿى  اأٍلىٍوػػػػوىابًمًٌ  ُى لًػػػػوو   ىً   عىػػػػ,ٍ  ُُػػػػأ، اكل ػػػػٍقابي  الَقهللاي ؽلىػػػػ فً  وى  اإٍلً

ي  َّللًَّ  كىاحلٍىٍمػػػهللي  ٍػػػعى ىفً  َّللًَّ  كىاحلٍىٍمػػػهللي  ًُ  كى يػػػٍ حى فى  اٍلًمنػػػزىافىت متى ٍػػػنى ي   ىكٍ  - متى ٍػػػعى ػػػ  - متى ػػػمى كىاتً  بػىػػػٍ ى  ُى َُّ  ال
ةي  كىاأٍلىٍاًضت ت كىالصَّلى قىةي  نيواه ػ فه  كىالصَّهللى ػةه  كىاٍلقيػاٍبافي  تًضػنى ءه  كىالصَّػ ػٍابي  بػياٍبالى َِّ ت  ىكٍ  لىػوى  حي  كيػيَ  عىأىٍنػوى

غي  ِػى ى ً عه   ػىٍذهلليك السَّ سً  ُى  .(ْ)«ُيوًبقيهللاى   ىكٍ  ِىميٍوً قيهللاى  نػىٍ 
                                                           

 (. 6/1822(، ٚيٕفش: ؽشػ اٌّؾىبح اٌؽيجي )207/ 11فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش ) (1)
 ( ٔمال لٓ اٌمشؼجي في اٌّفُٙ.207/ 11( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )2)
 .(11/207) اٌّصذس اٌغبثك( 3) 
 (.223ػ 1/203( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌؽٙبسح، ثبة فعً اٌٛظٛء )4) 
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ىفً  َّللًَّ  كىاحلٍىٍمػػهللي  ًُ   يػػٍ حى فى " : قولػػغ  ٍػػنى ي   ىكٍ  - متى ٍػػعى ػػ  - متى ػػمى كىاتً  بػىػػٍ ى  ُى َُّ  قػػ ؿ ت"كىاأٍلىٍاضً  ال
:  ىفٍ  ػلىٍ ىًميي  ُىٍوسى سي : السوكم من  ثػىوىابػيهللايمى  قيهللًٌاى  لىوٍ   ػيقى ؿى ٍُ ى  ًج َُّمى كىاتً  بػىٍ ى  ُى  لىمىعى   كىاأٍلىٍاًضت ال
ػػػػػ ىبي       ػػػػػ  ِىٍوػػػػػًأهللًامى  ًعظىػػػػػ،ً  كى ى ػػػػػ,ى  عىأىٍنػػػػػغً  اٍوػػػػػ ىمىأى ى  ُى ْى  َّللًَّ  ال ػٍَّسزً ػػػػػغً  ًُ ػػػػػٍ حى فى  ًبقىٍولًػػػػػغً  تػىوىػػػػػ   اَّللًَّ   ي

ًٍِ قى  كىال ػٍَّ وً اً  ْى   اً كىاًل ْى  اَّللًَّ  ًإ ت احلٍىٍمهللي  ًبقىٍولًغً  تػىوى   ىٍعأى،ي  كىاَّللَّي  َّللًًَّ
(ُ). 

 اْلىِليَزاِن:  ِ ْصفُ  التاْ ِثيحُ  -ٖ     
ػػملم  بابجػػغ ُػػ  ادلنػػزاف يف ال ُػػ نل ثقػػي عأػػ   ػػهللؿ كشلػػ  ػػ,ٍ  اىجيػػيو  عىػػ,ٍ  الُُّ ت بىػػًأ  ًُ : قىػػ ؿى   يػػأىٍن،و

ػً نلي :  ىػهلًلسً  يف   ىكٍ   ىػهلًلم يف  ًُ  اى يوؿي  عىهللَّالي,َّ  ٍُ ٍأىػؤيسيت كىاحلٍىٍمػهللي  اٍلًمنػزىاًفت ًنٍصػفي  ال َّ  كىال ٍَّك ًػ ي  ؽلى
ي  َُّمى ءً  بػىٍ ى  ُى  ؽلىٍعى ًٍُت ًنٍصفي  كىالصٍَّوـي  كىاألىٍاًضت ال   .(ِ)اإًلؽلى فً  ًنٍصفي  كىالَقهللايواي  الصَّ

ػػ ؿى تىًصػػكحػػوؿ الػػملا ُوػػىن احلػػهلل    قػػوؿ الُػػسهللم:  ُن  لىًقن ىػػةن نيواىانًنَّػػةن لى كىلىوىػػيَّ اأٍلىٍعمى ػػ  ُى  ي  ىٍج
ػابىجى  ىلٍػفي  تػيزىاًح،ي بػىٍووىهللاى  كىلى تػيزىاًح،ي مهىنػٍابىالى   ىٍ ون  كىمى  اليػوى  ٍُ اٍلميشىػ الىهللي يف اأٍلىنٍػػوىاًا ًإٍر ؽليًٍكػ,ي  ىٍف  ي

ػػٍ, تًٍأػػوى  ػػٍ, كىاًحػػهللو ًُ ٍ ىأًػػني نيػػوانا ًُ ػػعى  ىنَّػػغي ؽلى ُى ٍونًػػًغ لى  ػيػػزىاحى،ي ً ػػابىاجو يف بػىٍنػػ و كىاًحػػهللو  ػػابيًج لىًكػػٍ, ًلكى َُ ال
ػ,ى السَػوًا جيأيػوسى اٍلقى ًعػهللً  ءي اٍل ػىٍنػً  ًُ ػً لى ٍُ ٍسىػعي ا  ,ى ًِنػًغ غلىٍ ىًمعي ُىوىػغي نيػواي المَّػ ين كىنيػواي المَّ لًػً  أيَّ لى ؽلى

مٍػػػ تلًوىػػهللىـً ال ػَّػػزىاحي،ً  ُىػػعى كى ٍنػػفى  ػي ىصىػػوَّاي رىلًػػوى  ػػعى  ىنَّػػغي ِىػػلى  ىػػابًهي  ىنَّػػغي كى ُى ػػ ًت  ُى ػػً نحى ًت كىال ػٍَّقهلًل  ٍُ ابىًة ال َّ

                                                           

 (.3/101( ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ ِغٍُ )1) 
َزا 3519ػ  5/420) ثٛاة اٌذلٛاد، ثبٌة ؤ، ي( ؤخشعٗ اٌزشِز2)  َ٘ ٌٓ (، ٚلبي:  ، َؽِذيٌش َؽَغ

، ثٓ وٍيت إٌٙذي اٌىٛفي)رصغيش عشٚ( اي شَ عُ  (، لٍذ: في بعٕبد18287ٖػ 30/219ٚؤؽّذ )
ٌٍٚؾذيش (. 139ي، يمٕي ؽيش يزبثك ٚبال فٍيٓ، أفش: اٌزمشيت )ؿ:ِمجٛ لبي فيٗ اٌؾبفؿ:

ٌٍِه اأْلَْؽَمِشي ِ َلبَي  ب َِ ْٓ ؤَِثي  ُٛس َؽْؽُش : »اهلِل َلبَي َسُعُٛي : ؽٛا٘ذ ِٕٙب: ِب سٚاٖ ِغٍُ َل ُٙ اٌؽُّ
 ِْ ََلَ ّْ ِ َر ُذ هلِلَّ ّْ ٌَْؾ ا َٚ َْ اهللِ  ُعْجَؾب َٚ  ، َْ يَضا ِّ ٌْ ََلُ ا ّْ ِ َر ُذ هلِلَّ ّْ ٌَْؾ ا َٚ  ِْ ب َّ ي ََلُ  -اإْلِ ّْ ْٚ َر اِد  -ؤَ َٚ ب َّ َٓ اٌغَّ ب َثْي َِ

اأْلَْسِض ... اٌؾذيش ٚلذ عجك ٌٚٗ ؽٛا٘ذ ؤخشٜ  .ثّضً ِمٕبٖ َٚ
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ٍمًي  هللو ًُ ًٌُ ِى ُي ى ٍ,  ىاٍلًي اٍلمىٍحشىاًب كىلى لًوىمىيو ابىابى  ٍ, كيجيوًهًس  ىٍف لى  ػى ػٍقى  ُىكى فه ًلشىٍخصو ًُ ـي ًُ  ػىٍأزى
ً نًل كىمهىٍ ًسً  ٍُ هلًل ال َّ َُ رىى
(ُ). 

 الت ثيح يذ ِّر بصاحثو حول العرش:  -ٗ
ػػػ ًف بٍػػػً, بىًشػػػ و  ُػػػ, حػػػهلل  بػػػ, ُ جػػػغ ا اكل   : قىػػػ ؿى اى يػػػوؿي اَّللًَّ  السَػٍومى ًإفَّ شلَّػػػ  : »قىػػػ ؿى

ػػػٍوؿى اٍلوىػػػاٍبًشت ذلىيػػػ,َّ هىًكمٌّ   ػػػً نلىت كىال ػَّهللٍاًأنػػػيىت كىال ٍَّحًمنػػػهللى  ػىػػػسػٍوىًقٍ ,ى حى ٍُ ًؿ اَّللًَّ ال َّ ػػػلى ػػػٍ, جى تىػػػمٍلكيابيكفى ًُ
ُىػٍ,  يػملىكًٌابي ت تيملىكًٌابي ًبصىػ حً (ِ)كىهللىًكمًٌ السٍَّحيً  ػهلليكيٍ،  ىٍف  ىكيػوفى لىػغي  ىٍك لى  ػىػزىاؿى لىػغي  ػَب  ىحى ً هللاى ت  ىُىػ  ػلًي

 .(ّ)«ًبًغَ
وس س  ف ادلُ ل لغ ركاب يف ادلع األعأ  عسهلل ابغ.  ُك
: قىػ ؿى السَّػًلَ   ىً  اليابى ٍػابىةى كقهلل صل الملا ادلوىن يف احلهلل   ادل  ا عأنغ ع,  : " ػىقيػوؿي قى ؿى

اٍبتيػػػغي يف اَّللَّي تػىوىػػػ ػػػًغ رىكى ًُ ػػػابىين يف نػىٍ  ِىػػػًإٍف رىكى ػػػابىينت  ُىوىػػػغي ًإرىا رىكى :  ىانى ًعٍسػػػهللى أىػػػ,ًٌ عىٍ ػػػهلًلم ً ت كى ىانى  ْى  
ٍُو تػىقىابَّبٍػػػ ي إًلى  ػػػسػٍهللايٍ،ت كىًإٍف تػىقىػػػابَّبى ًإيلىَّ ًبًشػػػ ػػػٍ و ًُ ػػػإىو بى ُى اٍبتيػػػغي يف  ػػػإىو رىكى ُى ػػػابىين يف  ػػػيت كىًإٍف رىكى ًُ ٍنػػػًغ نػىٍ 

عن ت كىًإٍف  ىبىين ؽلىًٍشي  ىتػىنػٍ يغي الىاٍبكىلىةن  ًراىاعن ت كىًإٍف تػىقىابَّبى ًإيلىَّ ًراىاعن  تػىقىابٍَّب ي إًلىٍنًغ أى
(ْ)  . 

                                                           

 (.121، 1/120ٍٝ عٕٓ اثٓ ِبعٗ )( أفش: ؽبؽيخ اٌغٕذي ل1)
(2)  . ًِ يُّ إٌَّْؾ ِٚ ٌَِه َد َوَز َٚ يُّ اٌشيِؼ: َؽِفيُفٙب،  ِٚ ( ٚلبي اثٓ األصيش 14/281ٌغبْ اٌمشة )أفش: َد

.2/142في إٌٙبيخ ) ِٖ ِٛ َْٔؾ َٚ  ًِ ٌِي، وصِٛد إٌَّؾ َمب ٌْ ٌَْيَظ ِثب : َصٛد  يُّ ِٚ  (: اٌذَّ
ًِ اٌزَّْغِجيِؼ )اثٓ ِبعٗ، وزبة األدة، َثبُة فَ ( ؤخشعٗ 3) ( ٚلبي اٌجٛصيشي 3809ػ 2/1252ْع

َلبِء،  (: بعٕبدٖ صؾيؼ1341ػ 4/132في اٌضٚائذ ) سعبٌٗ صمبد، ٚؤخشعٗ اٌؾبوُ، وزبُة اٌذُّ
ْوِش ) اٌز ِ َٚ اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ  ، ًِ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ اٌزَّْىِجيِش،  ٍُ 1855ػ 1/682َٚ ٍِ ْغ ُِ ٍَٝ َؽْشِغ  َزا َؽِذيٌش َل َ٘  (: ٚلبي 

 ٌز٘جي.ٚعىذ لٕٗ ا
ُٗ{ ]آي لّشاْ: اٌجخبسي، وزبة اٌزٛؽيذ، ( ؤخشعٗ 4) َْٔفَغ  ُ ُُ اهللَّ ُسُو يَُؾز ِ َٚ { :ٌَٝ ِ َرَمب ِي اهللَّ ْٛ َثبُة َل

ااِلْعِزْغَفبسِ ( ٚ٘زا ٌففٗ، ِٚغٍُ، 7405ػ 9/121) [28 َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  َثبُة  ،وزبة اٌز ِ
ٌَٝ ٍَٝ ِرْوِش اهلِل َرَمب ٌَْؾش ِ َل  (.2675ػ 4/2061) ا
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 ككل احلهلل م  ُواِا دل  ج ء يف القاباف الكابًن يف قوؿ ُ تو ْ "ِ ركابكين  ركابك،".
 شجر اجلنة وخنيلنا ما الت ثيح: -٘ 

ػػملم  اكل ىٍمػػهلًلًست  ً, السَّػػًلًٌ عىػػ جػػ باب  عػػ,الُُّ :  يػػٍ حى فى اَّللًَّ الوىًظػػنً، كىًَ ػػٍ, قىػػ ؿى ُى " : قىػػ ؿى
 («.ُمهيابً ىٍ  لىغي طلىٍأىةه يف اجلىسًَّة )

ػػػابَّ  اَّللَّ  اى يػػػوؿى   ىفَّ  ت اليابى ٍػػػػابىةى   ىً   عىػػػ,ٍ  ُ جػػػغت ابػػػ, كاكل     ػػػوى  بًػػػغً  ُى ػػػ ت  ػىٍذػػػاًبسي  كىالي  مهىاٍب ن
ػػ  اليابى ٍػػػابىةىت  ىأى   ى : »ِػىقىػػ ؿى  َ الَّػػمًلم ُى ػػ : قػيٍأػػ ي  «تػىٍذػػاًبسي  مًهػػابىاسو  عىأىػػ   ىهيلَػػوى   ىلى : »قىػػ ؿى  يلت مًهابىا ن

                                                           

َزا َؽِذيٌش  (3465، 3464ػ 5/511( ؤخشعٗ اٌزشِزي، ؤثٛاة اٌذلٛاد، ثبٌة )2) َ٘ ٚلبي: 
ْٓ َعبِثشٍ  َثْيِش َل ْٓ َؽِذيِش ؤَِثي اٌضُّ ِِ ُٗ ِبالَّ  ٌٓ َصِؾيٌؼ َغِشيٌت اَل َْٔمِشُف  ، ٚاثٓ ؽجبْ، وزبة اٌشلبئك،=َؽَغ

َلاَل ثِ =ثبة  َٚ  ًَّ ِ َع ًِ اهللَّ ِٗ ِرْوش َرَفعُّ ُٗ ِث ٌَ ب  ًّ َمف ِ ُِ  ُٗ َؾ ْٓ َعجَّ َّ ٌِ  ِْ َٕب ِغ ٌْ ًِ ِفي ا ِش ِثَغْشِط إٌَِّخي ِْ  بأْلَ
ْوشِ (، ٚاٌؾبوُ، 826ػ 3/109) اٌز ِ َٚ اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ  ، ًِ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ اٌزَّْىِجيِش،  َٚ َلبِء،   1/680) ِوَزبُة اٌذُّ
ُْ  ( ٚلبي:1847ػ ٌَ َٚ  ، ٍُ ٍِ ْغ ُِ ٍَٝ َؽْشِغ  َزا َؽِذيٌش َصِؾيٌؼ َل َعبُٖ  َ٘  .يَُخش ِ

: ؤثٛ اٌضثيش ِذٌظ ٚلذ لٕمٓ ٌُٚ ؤلف ٌٗ لٍٝ رصشيؼ ثبٌغّبق، ٌىٓ ٌٍؾذيش ؽٛا٘ذ للت
 ِٕٙب:

 ؽذيضي ؤثي ٘شيشح ٚاثٓ ِغمٛد )سظي اهلل لّٕٙب( اٌّزوٛسيٓ ثمذٖ ِجبؽشح.
اِة اٌزَّْغِجيؼِ  ٚؤخشط اثٓ ؤثي ؽيجخ في اٌّصٕف، وزبة اٌذلبء، ثبٌة  َٛ ( ِٓ 29438ػ 6/56) ِفي َص

َْ ؼشيك يٛٔظ ثٓ اٌؾبسس  ْٓ َلبَي: ُعْجَؾب َِ ٍشٚ، َلبَي: "  ّْ ِٓ َل ِ ْث ْٓ َلْجِذ اهللَّ ِٓ ُؽَمْيٍت، َل ِشٚ ْث ّْ ْٓ َل َل
ٌَْغَِّٕخ " ٌخ ِفي ا ٍَ َْٔخ ب  َٙ ُٗ ِث ٌَ ، ُغِشَط  ِٖ ِذ ّْ ِثَؾ َٚ  ، ُِ ٌَْمِفي ِ ا ، لٍذ: ٘ٛ ِٛلٛف ٌىٓ ِضٍٗ ال يمبي ثبٌشؤي، اهللَّ

 ٚبعٕبدٖ ظميف؛ فيٗ لٍزبْ:
، لبي اٌؾبفؿ في اٌزمشيت اٌضمفي اٌؽبئفي ٔضيً اٌىٛفخٚ٘ٛ يٛٔظ ثٓ اٌؾبسس األٌٚٝ: 

 . ظميف (:613)ؿ:
 .اٌضبٔيخ: االٔمؽبق؛ فةْ لّشٚ ثٓ ؽميت ٌُ يغّك ِٓ لجذ اهلل ثٓ لّشٚ ثٓ اٌمبؿ 
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

ػػٍ و  ػػ,ٍ  لىػػوى  بى اَ ًُ ػػملى ت اى يػػوؿى   ى  بػىأىػػ : ت قىػػ ؿى «الى ت  يػػٍ حى فى : قيػػيٍ : " قىػػ ؿى  اَّللًَّ ت كىاحلٍىٍمػػهللي  اَّللًَّ  كىلى  َّللًًَّ
ت كىاَّللَّي  اَّللَّيت ًإلَّ  إًلىغى  ةو  ًبكييًٌ  لىوى   ػيٍذابىسٍ   ىٍك ػىابي ابىةه  كىاًحهللى ِى  .(ُ)"اجلٍىسَّةً  يف  وى
ػػػملم كاكل     أىػػػةى  ًإبٍػػػػابىااًلن،ى  لىًقنػػػ ي   ًُ  اى يػػػوؿي  قىػػػ ؿى : قىػػػ ؿى  ت عػػػ, ابػػػ, ُُػػػووه  الُُّ  لىنػٍ

ػػػهلليت  ى : ِػىقىػػػ ؿى  ً    يٍ ػػػابًمى  ػػػأًٌ   يَُّ ىػػػوى   ىٍقػػػابًئٍ  زليىمَّ ػػػلىـى  ًُ َُّ الي،ٍ  ال  عىمٍلبىػػػةي  ال َػاٍببىػػػةً   ىػػػةي طىنًٌ  اجلىسَّػػػةى   ىفَّ  كى ىٍبػػػًُ
" كىاَّللَّي  اَّللَّي  ًإلَّ  إًلىغى  كىلى  َّللًَّ  كىاحلىٍمهللي  ًُ   يٍ حى فى  مًهابىا ىهللاى  كى ىفَّ  ًقنوى فهت كى ىنػَّهللاى  اٍلمى ًءت  ىٍك ػىابي

(ِ). 
 فائده منىلة:     
  ػهللؿ احلػهلل   ألف إوػك ؿ السػ  :الطييب يف تعليقو نلى حديق ابا م عو   هال     
 َت هللاػػ  ُػػ, رػػابم) توػػ ْ قولػػغ ضلػػو ك ػػهللؿ كالقصػػوا األوػػِ ا عػػ, ب لنػػة اجلسػػة  اض  ف عأػػ 

 ادل ك ث ة. ألوِ اال  جسة هن  إظل  ألم  عسهللا  ب لنة لنُ   م  عأ ( األم ا
  عمػ ؿ حُػب عأػ  كالقصػوا األوِ ا ِنهللا  ُ  كجهلل قنو انن أ ك ن   م  :واجلوا      

 بػػغ لنسػػ ؿ الومػػي لػػغ  ُػػاب دلػػ  توػػ ْ إنػػغ أ عمأػػغت َُػػب بػػغ ؼلػػ ص ُػػ  ع ُػػي لكػػي الوػػ ُأ 
   ب ك ف كدل  ادلُ بت عأ  لأُ ب إطلق ن  رل زانت األوِ ا ل أو ك لذ اس جيوي المواب

                                                           

ًِ  َثبُة  األدة، وزبة ِبعٗ، اثٓ( ؤخشعٗ 1)  اٌجٛصيشي ٚلبي (3807ػ 2/1251) اٌزَّْغِجيؼِ  َفْع
َزا(: 1340ػ 4/132) اٌضعبعخ ِصجبػ في َٕبد َ٘  ِمبسة، ثٍفؿ اٌؾبوُ ٚؤخشعٗ ٖ،.ا ؽغٓ ِبْع

َلبِء، ِوَزبُة  اٌزَّْىِجيِش، اٌذُّ َٚ ، ًِ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ اٌزَّْغِجيؼِ  َٚ ْوشِ  َٚ اٌز ِ َزا: ٚلبي( 1887ػ 1/693) َٚ  َؽِذيشٌ  َ٘
َٕبِد، َصِؾيؼُ  ْع ُْ  اإْلِ ٌَ ُٖ ٚعىذ لٕٗ اٌز٘جي َٚ َعب  .يَُخش ِ

اُة  اٌزشِزي، ؤخشعٗ( 2) َٛ اِد، ؤَْث َٛ َل ِفي3462ػ 5/387)َثبٌة  اٌذَّ َٚ ْٓ  اٌَجبِة  (، ٚلبي:   ؤَِثي َل
َزا .ؤَيَُّٛة  ٌٓ  َؽِذيٌش  َ٘ ْٓ  َغِشيٌت  َؽَغ َزا ِِ َ٘  ِٗ ْع َٛ ْٓ  اٌ ِٓ  َؽِذيِش  ِِ ْغُمٍٛد= اْث َِ 

خ ٚإٌْٛ صُ ثفزؼ اٌٍّّٙ)اثٓ ؽبرُ اٌمٕضي  (ثزؾزبٔيخ ِضمٍخ)بس عيَّ  : بعٕبدٖ ؽغٓ؛ فيٗللت=
، أفش: اٌىبؽف صذٚق ٌٗ ؤٚ٘بَ ، لبي اٌز٘جي: صذٚق، ٚلبي اٌؾبفؿ:ؤثٛ عٍّخ اٌجصشي (،صاي
 (.261(، اٌزمشيت )ؿ:4/290(، رٙزيت اٌزٙزيت )1/475)
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 إلنهللاػ  كال شػوؽ اجلسػة طنػب بنػ ف كالقصػهلل إلنػغ الذػابس   ػسهلل الو ُػي عمي األوِ ا ُ إغل ه
ة عأ  كاحل   .(ُ)الص حل ت ال  قن ت الي ال  الكأم ت الؤلء قوؿ ُلُز
لىػػةى  لى  أبًىنَّػػغي   ىٍ ونػػ : َوُأِجياا َ        ػػ,ى  اٍلكيأًٌػػيًٌ  اخلٍيأيػػوًٌ  عىأىػػ  احلٍىػػهلًل  ً  يف  هىلى ِى اً  ًُ  أًلىفَّ  كىاٍلقيصيػػواً  اأٍلىٍوػػ
ٍوًمىػػ  ُىٍوػػىنى  ػػ   ىفَّ  ًقنوىػػ انن  كى ٍذػػابيكسه   ىٍكمػىابىالى ػػ  ُى ُى اسي  كى ػػ  عىػػهللى هللاى سػٍ ًكسىػػةه  ًُ ذىػػاًبسى  مهىػػاٍبسو  بًػػلى  كىاً ػػوىةه   ىٍُ  بًً ٍأػػوى  لًنػىسػٍ

نػَّزى  اٍلكىًأمى تً  ُى َّبً  كىمهىاٍب يهللاى   ى ىبو  ًبلى  الَّمًلم اأٍلىٍصًأيَ  مهىاٍب يهللاى  كى ػى ىمى اٍلكىًأمى تً  تًٍأوى  عى,ٍ  اٍلمي
(ِ). 

 مهػػ  الصػػ حلة لععمػػ ؿ ُقػػ بلن  لنكػػوف ُذػػابكس  كمابالػػ   ف كاحل صػػي :حجاار ابااا هااال     
 لوظػػ، ِوػػأهللا  الكأمػػ ت الػػملس ثػػواب لنم ػػ ز الكأمػػ ت ب أػػو ستذػػاب  كبقن هللاػػ  الكأمػػ ت تأػػو
 ا.ق. مه ال  ثواب ع, الُ بقة األح ه   ُ, عأ، كم 
 نظػػاب  حػهللعل   ك اجلػواب  ح صػػي الػملا كػوف كيف هاال القااري معقثااام نلاى اباا حجاار:     
 "كدلػػ, قػػ ؿ كمػػ  جس ػػ ف لػػغ ُػػ, اجلسػػة  الػػي  قػػي  ف  عأػػ، كُ أل ػػ ؿ كؼلقػػاب ِ  ُػػيت أػػ الاب
 جس  ف"ت ابغ ُق ـ ب ؼ
 ِنهللاػ   وجػهلل كجسػة ال وػي بقاب ػا بأقػ  كقصػوا كحػوا ك مػ ا  وػِ ا ِنهللا  جسة ِنق ؿ     
نة بوػا قػوؿ ُوػىن كالػملا الوػهللؿ أب ُػ, كاألركػ ا األعمػ ؿ حهللكث بُ ب ركاب ُ   الصػِو
 .(ّ)الوقىب يف كجسة الهللنن  يف جسة اخ ة ت ُ  يف
ًُ  ُُأ، عىػ,ٍ  : اكلأفاا أنىلال ا،اره الت ثيح -ٙ : قىػ ؿى اى يػوؿي    ىً  اليابى ٍػػابىةىت قىػ ؿى

ىٍمهلًلًس ًُ ِىةى ُىابَّةوت ملٍى  ىًٍت  ىحىهلله  ػىٍوـى اٍلًقنى  ًُ كىًَ ي:  يٍ حى فى  ًُ : ًح ى  يٍصً لي كىًح ى ؽليٍ ُىًة "ُىٍ, قى ؿى
ُى  قى ؿى  ىٍك زىاهى  ٍميى   .«(ْ)عىأىٍنغً  أبًىٍِوىيى شلَّ  جى ءى ًبًغت ًإلَّ  ىحىهلله قى ؿى ًُ

                                                           

 (.9/303(، رؾفخ األؽٛري )4/10فيط اٌمذيش )( 1)
 (.9/303رؾفخ األؽٛري ) (2)
 (.149، 148/ 8ِشلبح اٌّفبريؼ ؽشػ ِؾىبح اٌّصبثيؼ ) (3)
اٌزَّْغِجيِؼ 4) َٚ  ًِ ي ٍِ ْٙ ًِ اٌزَّ ااِلْعِزْغَفبِس، َثبُة َفْع َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  ( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌز ِ

َلبِء ) اٌذُّ  (.2692ػ 4/2071َٚ
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 ادل ثِّح حثي  الرمحا:  -ٚ
ً ن ػى ىػػػػ فً  كىًأمى ىػػػػ فً : "السَّػػػػًلَ  قىػػػػ ؿى : قىػػػػ ؿى   اليابى ٍػػػػػابىة  ىً   عىػػػػ,ٍ  ال خػػػػ ام اكل ْى  حى  الػػػػابٍَّدىً,ت ًإ

ً ن ى ى فً  ُى ًفت عىأى  بى ىٍمهلًلًست اَّللًَّ   يٍ حى فى : ادلًنزىافً  يف  ثىًقنأى ى فً  الأًٌ  .(ُ)"الوىًظن،ً  اَّللًَّ   يٍ حى فى  كىًَ
ً ن ػى ى ًف(   قى ًِأيهللايمى  زلىٍ يوبه  كىاٍلمىٍوىنى  زلىٍ يوبػى ى ًفت  ىمٍ  ق ؿ احل ِظ: قػىٍوليغي:)حى

(ِ).  

 ادل ث ون يف الد يا يواصلون ت ثي ن  يف اجلنة:  -ٛ
: قىػػ ؿى اى يػػوؿي اَّللًَّ  اكل ال خػػ ام عػػ,    الاب ػػابة  ػػابىةو تىأًػػحي اجلىسَّػػ: »قىػػ ؿى ةى صيػػواىتػيهللايٍ،  ىكَّؿي زيٍُ
أىةى ال ىهلٍلاً  اًب لىنػٍ ُى ًٌحيوفى اَّللَّى بيٍكابىةن كىعىًشنًّ  عىأى  صيواىًة القىمى  ي

(ّ)». 
ٍوػػػ ي السَّػػػًلَّ  كاكل ُُػػػأ، عػػػ, جػػػ باب  : هًى :  قىػػػ ؿى ػػػ  » ػىقيػػػوؿي ًإفَّ  ىاٍلػػػيى اجلٍىسَّػػػًة  ىٍكيأيػػػوفى ًِنهللاى

ٍ ىًخقيوفى كى ىٍشابىبيوفىت كىلى  ػى ػٍ يأيوفى كىلى  ػى يوليوفى كى  : « لى  ػى ػىذىوَّطيوفى كىلى ؽلى َ قىػ ؿى ؿي القَّوى ـً قى ليوا: ِىمى  أى
ً نلى كىال ٍَّحًمنهللىت كىمى  تػيٍأهللاىميوفى السػَّ ى ى » ٍُ ًوت  ػيٍأهللاىميوفى ال َّ ٍُ جيشى ءه كىاىٍوله كىابىٍوًل اٍلًم

(ْ). 

                                                           

(، ٚفي وزبة 6406ػ 86/ 8( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌذلٛاد، ثبة فعً اٌزغجيؼ )3) 
َذ، َثبُة بِ اإليّبْ ٚإٌزٚس،  ِّ ْٚ َؽ ْٚ َوجََّش، ؤَ ْٚ َعجََّؼ، ؤَ ْٚ َلَشؤَ، ؤَ ٍَّٝ، ؤَ ، َفَص ََ ْٛ ُُ اٌَي ٍَّ ِ الَ ؤََرَى اهللَّ َٚ َرا َلبَي: 

( ِٗ ِز ِٔيَّ  ٍَٝ َٛ َل ُٙ ، َف ًَ ٍَّ َ٘  ْٚ ااِلْعِزْغَفبِس، 6682ػ 8/139ؤَ َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  (، ِٚغٍُ، وزبة اٌز ِ
 ًِ ي ٍِ ْٙ ًِ اٌزَّ َلبِء ) َثبُة َفْع اٌذُّ َٚ اٌزَّْغِجيِؼ   (.2694ػ 4/2072َٚ

 (.13/540( فزؼ اٌجبسي )2)
ب، ٚاٌؾذيش 17/173( لبي إٌٛٚي في ؽشػ ِغٍُ )3) َّ ُ٘ َلِؾيِّب( ؤَْي َلْذَس َٚ َ ثُْىَشًح  َْ اهللَّ ُؾٛ (: )يَُغج ِ

 َٙ ؤََّٔ َٚ ب َعبَء ِفي ِصَفِخ اٌَغَِّٕخ  َِ ٍَُٛلٌخ )ؤخشعٗ اٌجخبسي في وزبة ثذء اٌخٍك، َثبُة  ْخ َِ  4/118ب 
َلِؾيِّب )3245ػ َٚ ب ثُْىَشًح  َٙ ُْ ِفي ِٙ َرْغِجيِؾ َٚ ب  َٙ ٍِ ْ٘ ؤَ َٚ ٌَْغَِّٕخ   4/2180(، ِٚغٍُ، َثبٌة ِفي ِصَفبِد ا
 (.2834ػ
ب 4) َٙ ٍِ ْ٘ ؤَ َٚ ٌَْغَِّٕخ  ب، َثبٌة ِفي ِصَفبِد ا َٙ ٍِ ْ٘ ؤَ َٚ ب  َٙ ِّ َِٔمي ِصَفِخ  َٚ ٌَْغَِّٕخ  ( ؤخشعٗ ِغٍُ في وزبة ا

 ِٙ َرْغِجيِؾ َلِؾيِّب )َٚ َٚ ب ثُْىَشًح  َٙ  (.2835ػ 4/2180ُْ ِفي
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ً نلى  قولغ " ػيٍأهللاىميوفى  فائده: ٍُ ":  قوؿ الونأ: ككجػغ ميوفى تػيٍأهللاى  كىال ٍَّحًمنهللى كىمى  ال َّ  ال شػ نغ السػَّ ى ى
  ف ك ػػػ  غ تُػػػ نح نت تس ُػػػهللا، ِِوػػػي ُسػػػغ لػػػغ بػػػهلل كل ِنػػػغ عأنػػػغ كأ ػػػة ل اإلنُػػػ ف تػػػس    ف

ة تسوات قأوهب، , َ غ كاُ عت كتو ْ   ح نغ الابب ْواِب  .(ُ)ركابس ُ,  كماب ون  ن   حب ُك
 الت ثيح ينرر الذ و  ومي و اخلطااي: -ٜ     
:  يػػػػٍ حى فى اَّللًَّ   ىفَّ اى يػػػػوؿى اَّللًَّ  ال خػػػػ ام عػػػػ,    الاب ػػػػابة  اكل      ػػػػٍ, قىػػػػ ؿى ُى " : قىػػػػ ؿى

ٍميى زىبىػهلًل ال ىٍحػابً  سيت كىًإٍف كى نىٍ  ًُ ىٍمهلًلًست يف  ػىٍوـو ًُ ِىةى ُىابَّةوت حيقٍَّ  بىقى  ى كىًَ
 ت كعػ,  نػ  "(ِ)

ت كىاحلٍىٍمػػػ»قػػػ ؿ:   ف ا ػػػوؿ ُ  ت كىلى إًلىػػػغى ًإلَّ اَّللَّيت كىاَّللَّي  ىٍك ػىػػػابي تػىػػػسػٍ ياي ًإفَّ  يػػػٍ حى فى اَّللًَّ هللي َّللًًَّ
ابىةي كىاىقػىهللاى  ِى اخلٍىقى  ى كىمى  تػىسػٍ ياي الشَّ
(ّ)». 

                                                           

 (.155/ 15( لّذح اٌمبسي ؽشػ صؾيؼ اٌجخبسي )3)
ًِ اٌزَّْغِجيِؼ )2) ( ٚ٘زا ٌففٗ، ِٚغٍُ، 6405ػ 8/86( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌذلٛاد، َثبُة َفْع

ًِ ا ااِلْعِزْغَفبِس، َثبُة َفْع َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  َلبِء )وزبة اٌز ِ اٌذُّ َٚ اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ  ًِ ي ٍِ ْٙ  4/2071ٌزَّ
 ( ِؽٛالً.2691ػ
( ٚاٌٍفؿ 12534ػ 20/14(، ٚؤؽّذ )634ػ 221( ؤخشعٗ اٌجخبسي في األدة اٌّفشد )ؿ:3)

، ٚؤخشعٗ اٌزشِزي، ؤثٛاة لٓ إٌجي  ٌٗ، والّ٘ب ِٓ ؼشيك عٕبْ ثٓ سثيمخ لٓ ؤٔظ 
ِ األَلْ ( ِٓ ؼشيك 3533ػ 5/544اٌذلٛاد، ثبٌة ) َّْ َسُعَٛي اهللَّ ٌٍِه، ؤَ ب َِ  ِٓ ْٓ ؤََِٔظ ْث ِؼ، َل َّ  َّش َِ

َسُق، َفَمبَي:  َٛ َٕبَصَش اٌ ُٖ َفَز ب ِثَمَصب َٙ َسِق َفَعَشَث َٛ َٗ ِبالَّ »ِثَؾَغَشٍح َيبِثَغِخ اٌ ٌَ اَل ِب َٚ  ِ َْ اهللَّ ُعْجَؾب َٚ  ِ ُذ هلِلَّ ّْ َّْ اٌَؾ ِب
ْٓ رُ  ِِ ٌَُزَغبِلُػ  ُ ؤَْوَجُش  اهللَّ َٚ  ُ َغَشحِ اهللَّ ِٖ اٌؾَّ ِز َ٘ َسُق  َٚ ب َرَغبَلَػ  َّ َزا َؽِذيٌش «ُِٔٛة اٌَمْجِذ َو َ٘ ، لبي اٌزشِزي: 

ٌَْيٗ ا.ٖ َٔفََش ِب َٚ  ُٖ ُٗ َلْذ َسآ ٍَٔظ ِبالَّ ؤََّٔ ْٓ ؤَ ِِ بًلب  َّ ِؼ َع َّ ٌَِلَْل َْٔمِشُف  اَل  َٚ  =َغِشيٌت 
َّ  ( خشع1/423ٗٚلبي اثٓ سعت في عبِك اٌمٍَٛ ٚاٌؾىُ )= َُ ؤَْؽ ب َِ َٕبٍد َصِؾيٍؼ ا.ٖ، اإْلِ ُذ ِثِةْع

لٍذ: ثً ؽغٓ فةْ عٕبْ ثٓ سثيمخ اٌجبٍ٘ي، لبي اثٓ ِميٓ ٚإٌغبئي: ٌيظ ثبٌمٛي، ٚلبي ؤثٛ 
ؽبرُ: ؽيخ ِعؽشة اٌؾذيش، ٚروشٖ اثٓ ؽجبْ في اٌضمبد ٚلبي اثٓ لذي: ٌٗ ؤؽبديش لٍيٍخ 

فؿ: صذٚق فيٗ ٌيٓ ٚؤسعٛ ؤٔٗ ال ثإط ثٗ، ٚلبي اٌز٘جي: صذٚق، ٚلبي ِشح: صٛيٍؼ، ٚلبي اٌؾب
(، اٌغشػ ٚاٌزمذيً 51ؤخشط ٌٗ اٌجخبسي ِمشٚٔبً، أفش: اٌعمفبء ٚاٌّزشٚوْٛ ٌٍٕغبئي )ؿ:
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 يف ىذيا احلديثني فوائد:     
 : يف  هاء الػملكاب الػػوااه يف حػػهلل      الاب ػابة ككن ن ػػغت  قػػوؿ ابػ, حِػػاب نقػػلن عػػ, ا وىل     

 .(ُ)الأٍَّنيً   ىكَّؿً  كىيف  السػَّهللاى اً   ىكَّؿً  يف  ُي ػىوىالًنن  رىًلوى   ػىقيوؿى   ىفٍ  اأٍلىٍِوىيى   ىفَّ   السػَّوىًكَم:
: تهللؿ األح ه   عأ  ُذ ابة عنع الػملنوب لق ِػي الػملا الػملكاب ُػ, مهػ  ِػابؽ بػ  الثا ية     

سي  "حيقَّ ٍ  الصذ ِاب كالك  ِابت ِقولغ: ٍميى زىبىػهلًل ال ىٍحػ بىقى  ى مٍػابىً ىػ  يف  "  م:ابً كىًإٍف كى نىٍ  ًُ  ِىػًإفَّ  كى
 .(ِ)رىًلوى   ػىٍوهلًلؿي  قى لىغي  ُى 

 ُػ,: )السػل  عػ, الػ  جػ ءت ال و ِي الملس: الس س بوا لك, ق ؿ اب, بق ؿ: ق ؿ    
مهللس ُ   ح ف ق ؿ  الهلل , يف الشابؼ ألالي الي إظل  و كأهللا  ُك ( لغ ... مه اب ُابة ُ ِة َك

  تالوظ ـ اجلاباِ، ُ, كالقهللا اة كالكم ؿ
  نػػغ كحاُب تػػغ ُ ه ػػ, كان هللاػػو وػػهللاواتغ ُػػ, وػػ ء ُػػ  عأػػ  ك صػػابٌ  الػػملا ِوػػي ُػػ,  ف  ىظيػػ, كل

 كل تػيقىػػػ  ُوهللاػػػ  لػػػن   حػػػابؼ َك  ػػػة رلػػػو يف ُسػػػزل هللا، ك سػػػ ؿ ادلقهللاػػػاب ,ت ألُػػػ بق   أحػػػا
 ".(ّ)الواس عأ  ُ ه ,    كؿ ُ, لس ُغ  أأمغ ُ  عميت كل إبلص

  وأو ُ  كالو ال حاب زبهلل ُمي الكمابة يف ك ن  كلو ذ ِابتالص ادلاباه  ف كق ؿ ادلس كم: كالظ الاب
 كال قػػػػهلل   ال هللاأنػػػػي يف ُػػػػ   ف تظػػػػ, ل: الذػػػػزايل كنقػػػػي عػػػػ,... النِ نػػػػغ  عسػػػػهلل كجهللاػػػػغ عأػػػػ 

 حصػػػوؿ مهػػػ  ُػػػ, الكأمػػػ ت هبػػػملس الأُػػػ ف َتاب ػػػو نزاء احلُػػػس ت ُػػػ, كال ُػػػ نل كال حمنػػػهلل
 عأػ  تػهللؿ كأمػة ُ إل غإل كل ال قهلل  ت عأ  تهللؿ كأمة ُ ُِ ح ف القأبت يف ُو ننهللا 
  ال وحنهللت

                                                                                                                                                                 

(، رٙزيت اٌزٙزيت 2/235(، ِيضاْ االلزذاي )1/286(، اٌّغٕي )1/467(، اٌىبؽف )4/251)
 (.256(، اٌزمشيت )ؿ: 4/240)
 (.11/206( فزؼ اٌجبسي )1)
 .(355/ 1)اٌّٛؼإ  ؽشػ إٌّزمٝ (2)
 (.134/ 10الثٓ ثؽبي ) يؽشػ صؾيؼ اٌجخبس (3)
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ػػة عأػػ  تػػهللؿ حن كاحلمػػهلل  كادلذ ػػابةت احلُػػس ت ُػػ, بػػغ كعػػهلل ِنمػػ  احلػػا الواحػػهلل ُػػ, السومػػة ُواِب
 .(ُ)كالنق  اإلؽل ف  بواب ُ, الو كإظل  ادلو اؼ الملس نزاء رلو كضلو
:  ذ ػػاب لق ِػػي الػػملا الػػملكاب ُػػ  ااتك ػػغ ُػػ, الك ػػ ِاب إف  جػػابل الػػملا الػػملكاب بقصػػهلل ال وبػػة هلااك

كاإلانبة إْ ُت كالو اب ن ا بوا  الي الوأ،ت ِقػهلل قػ ؿ ابػ, حِػاب يف توأنقػغ عأػ  حػهلل   
ػغ إل قأ ػغ ُػ, صػهللق ن  ُ ا وؿ وان  ك ف ُ إل إلغ ل  ف  شهللاهلل  حهلل ُ, ُ )  عأػ  ُ حاُب

 .(ّ)رلو عأ  ُ ت أ بِ  ن  ق ذل  ْ, ُقنهلل ُقأقة  ف" :(ِ)(الس ا
ػ,ي ُػع ااتك بػغ ادلوصػنةت ِقػهلل  -إف وػ ء ُ  -ع بغ كم   ف ق ِي الملا الملكاب  س   ُى  يػً يى احلٍى

: ًإفَّ رىًلوى لىوىػ ت ِػىقى ؿى ٍ, رًٍكاًب اَّللًَّ ُى نىغي لى  ػىٍ  ػيابي ًُ ُىٍوًصنىةو ًإلَّ  ىفَّ ًل  ,ٍ ٍوفه عىٍ, اىجييو لى  ػى ىحى وى  ًُ
ُى,ه  ُىػ لن ت حى ػبى  ُى ـي  ىٍدىػهللي عىػٍ, اىجيػيو اٍك ى ُىػ  ػً نحيغي ػلىيػَط عىٍسػغي كى يػً يى اإٍلً ٍُ تيغي كىتى ػٍ, ويػ ػٍهللاىةو: صىػلى ًُ 

ت ِى ىٍاجيو : ًإٍف صىأَّ  كى ى َّلى  يابً هللي ًبًغ رىًلوى َ ِػىقى ؿى ٍ, رىًلوى نػٍ ن  ًُ  .(ْ)وى
 ما حار رللس الت ثيح غرر لو وقن مل ُيَ ثح: -ٓٔ

: "ًإفَّ َّللًَّ  عىػػػً, السَّػػػًلًٌ  اكل ال خػػػ ام عػػػ,    الاب ػػػابة  ػػػةن  ىقيوِيػػػوفى يف القَػػػابيًؽ  قىػػػ ؿى ُىلىًِكى
: ػػ جىً كيٍ، " قىػػ ؿى ْى حى ػػ   ىػػمٍلكيابيكفى اَّللَّى تػىسىػػ هىٍكا: الىأيَمػػوا ًإ ػػهلليكا قػىٍوُن ِىػػًإرىا كىجى ػػوفى  ىاٍلػػيى الػػملًٌٍكاًبت  ُي   ػىٍأ ىًم

                                                           

 (.191/ 6(  فيط اٌمذيش )1) 
( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌمٍُ، ثبة ِٓ خـ ثبٌمٍُ لِٛب دْٚ لَٛ وشا٘يخ ؤْ ال يفّٙٛا 2) 
َّْ إٌَِّجيَّ  ، ٌٚففٗ ، ٚ٘ٛ عضء ِٓ ؽذيش ؤٔظ(128ػ 59/ 1) ، ؤَ ًِ ْؽ ٍَٝ اٌشَّ ُٗ َل مبٌر َسِديُف ُِ َٚ  ، 

ًٍ »َلبَي:  َٓ َعَج َمبَر ْث ُِ َعْمَذْيَه، َلبَي: «َيب  َٚ  ِ ْيَه َيب َسُعَٛي اهللَّ ٌَجَّ َمبرُ »، َلبَي:  ُِ ْيَه َيب َسُعَٛي «َيب  ٌَجَّ ، َلبَي: 
َعْمَذْيَه َصالًَصب، َلبَي:  َٚ  ِ ًذا َسُعٛ»اهللَّ َّّ َؾ ُِ  َّْ ؤَ َٚ  ُ َٗ ِبالَّ اهللَّ ٌَ ْْ الَ ِب ُذ ؤَ َٙ ْٓ ؤََؽٍذ يَْؾ ِِ ب  َِ ْٓ ِِ ِ ِصْذًلب  ُي اهللَّ

ٍَٝ إٌَّبسِ  ُ َل ُٗ اهللَّ َِ ، ِبالَّ َؽشَّ ِٗ ِج ٍْ ِٗ إٌَّبَط َفَيْغَزْجِؾُشٚا؟ َلبَي: «َل ِ: ؤََفالَ ؤُْخِجُش ِث ِبًرا »، َلبَي َيب َسُعَٛي اهللَّ
ٍُٛا ب« َيزَِّى ًّ ِٗ َرإَصُّ ِر ْٛ َِ َذ  ْٕ َمبٌر ِل ُِ ب  َٙ ؤَْخَجَش ِث ؤَي : رإصّبً  (:75ي )ؿ:". لبي اٌؾبفؿ في ٘ذي اٌغبسَٚ
ْصُ رؾشعبً   .ِٓ اإْلِ

 (.226/ 1( فزؼ اٌجبسي )3)
ُٓ سعت في عبِك اٌمٍَٛ ٚاٌؾىُ )( 4)  (.1/423روش األصشاْ لٓ اٌؾغٓ ٚؤؽّذ اث
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ػػمى ًء الػػهلَلنٍػنى » َُّ ْى ال ػػً هللًاٍ، ًإ ػػ ىذلييٍ، اىبػَ « ِػىنىحيَ ػػونػىهللايٍ، أبًىٍجًسحى ٍُ : " ِػىنى ػػ  قىػػ ؿى ُى ػػسػٍهللايٍ،ت  ػػٍ،ت كىاليػػوى  ىٍعأىػػ،ي ًُ هللاي
 " : ػػػهلليكنىوى " قىػػػ ؿى ًٌِ ػػػهلليكنىوى كىؽليى يكنىػػػوى كىػلىٍمى ػػػ ًٌحيونىوى كى يكىًٌُ ُى  ػىقيػػػوؿي ًع ىػػػ ًهمَ قىػػػ ليوا:  ػىقيوليػػػوفى:  ي

: كى  : " ِػىنػىقيػػػػوؿي َ " قىػػػػ ؿى ػػػػ  اى ىٍكؾى ُى : " ِػىنػىقيوليػػػػوفى: لى كىاَّللًَّ  ػػػػٍي اى ىٍكينَ " قىػػػػ ؿى : الى ٍنػػػػفى لىػػػػٍو ِػىنػىقيػػػػوؿي كى
 تاى ىٍكينَ

: "  ػىقيوليوفى: لىٍو اى ىٍكؾى كى نيوا  ىوىهللَّ لىوى ًع ى هىةنت  ات كى ىٍكمػىػابى لىػوى     قى ؿى ا كىَتىًٍمنػهللن نهللن ًِ كى ىوىهللَّ لىوى متىٍ
 : ػػػ ىليوينَ " قىػػػ ؿى ٍُ ػػػ   ى : ِىمى : "  ػىقيػػػوؿي ػػػً نحن " قىػػػ ؿى ٍُ ػػػ ىليونىوى اجلىسَّػػػةى »تى ٍُ : كى «  ى : "  ػىقيػػػوؿي ػػػٍي قىػػػ ؿى الى

ػ َ : ِىكىٍنفى لىٍو  ىنػَّهللايٍ، اى ىٍكالى : "  ػىقيوؿي : " ػىقيوليوفى: لى كىاَّللًَّ  ى اىبًٌ ُى  اى ىٍكالى  " قى ؿى "  اى ىٍكالى َ " قى ؿى
ػ  : "  ػىقيوليوفى: لىٍو  ىنػَّهللايٍ، اى ىٍكالى  كى نيوا  ىوىهللَّ عىأىنػٍهللاى  ًحاٍبصن ت كى ىوىهللَّ ذلىى  طىأى ن ت كى ىٍعظىػ،ى ًِنهللاى اىمٍه ىػةنت  قى ؿى

 : ػػػ َ " قىػػػ ؿى ػػػٍي اى ىٍكالى : كىالى : "  ػىقيػػػوؿي ػػػ,ى السَّػػػ ًا " قىػػػ ؿى : " ػىقيوليػػػوفى: ًُ ِىًمػػػ،َّ  ػى ػىوىػػػوَّريكفىَ " قىػػػ ؿى  : قىػػػ ؿى
: "  ػىقيوليػوفى: لىػٍو  ػ َ " قىػ ؿى ٍنػفى لىػٍو اى ىٍكالى : ِىكى : " ػىقيػوؿي " ػىقيوليوفى: لى كىاَّللًَّ  ى اىبًٌ ُى  اى ىٍكالى  " قىػ ؿى

: ِى يٍوػهللًاهلليكيٍ،  ىيٌنً قىػهلٍل مهى ىػاٍبتي ذلىيػ،ٍ اى ىٍكالى  : "ِػىنػىقيػوؿي ِىػةن " قىػ ؿى ػ  ًِػابىاانات كى ىوىػهللَّ ذلىىػ  سلىى  سػٍهللاى    كى نيوا  ىوىػهللَّ ًُ
ػػػ،ي  : الي ػػػةو. قىػػػ ؿى ػػػ ءى حًلى جى ػػػسػٍهللايٍ،ت ًإظلَّىػػػ  جى ِيػػػلىفه لىػػػٍن ى ًُ ػػػًة: ًِػػػنهللًاٍ،  ىلىًِكى

ػػػ,ى ادل ُىأىػػػوه ًُ : "  ػىقيػػػوؿي  "قىػػػ ؿى
ُى ءي لى  ُيهللاي،ٍ  اجليأى ًأن  ىٍشقى  هًبًٍ، جى

(ُ)". 
ػػػهللايٍ، ويف احلااديق:  ُى ًأن ػػ ًع عىأىػػػ  رىلًػػوى كى ىفَّ جى ِىٍوػػػيي اًلٍجً مى ِىٍوػػػيي رلىىػػ ًلً  الػػػملًٌٍكاًب كىالػػملَّاًكابً ,ى كى

ػػ  ذلىيػػٍ، كىلىػػٍو ملٍى  ُن ْى بًػػًغ عىأىػػٍنهللًاٍ، ًإٍكابىا ػػ   ػى ػى ىوَّػػيي اَّللَّي تػىوىػػ  ُى نػػًع  ػػٍ، يف عًى ػػ اًٍكهللايٍ، يف  ىٍصػػًي  ػىٍسػػهللىاًجي ُىوىهللاي  يشى
ـى كىاٍعً سى اياليٍ، هًبً،ٍ  ت...الملًٌٍكابً  ًة بىًأ اهى ًِكى ًِنًغ زلىى َّةي اٍلمىلى ا احلٍىػهلًل ً   ىفَّ  تكى ػملى ػٍ, الى ػملي ًُ كىًقنيى ًإنَّػغي  ػيٍؤبى

ـى  ىٍعأىػػ  ػػٍ, بىػػًأ اهى ػػ,ى اٍلمىلى  الػػملًٌٍكابى احلٍى ًصػػيى ًُ ػػ,ى الػػملًٌٍكاًب احلٍى ًصػػًي ًُ ػػًة حًليصيػػوًؿ رًٍكػػاًب كى ىٍوػػابىؼي ًُ ًِكى

                                                           

ًَّ )ٚاٌٍفؿ ٌٗ ( ؤخشعٗ اٌجخبسي1) َع َٚ ِ َلضَّ  ًِ ِرْوِش اهللَّ (، 6408ػ 8/86، وزبة اٌذلٛاد، َثبُة َفْع
ْوِش )ِٚغٍُ، وزبة اٌزوش ٚ ٌِِظ اٌز ِ َغب َِ  ًِ  4/2069اٌذلبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس، َثبُة َفْع

 (.2689ػ
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ػًة يف  ًِكى ًؼ اٍلمىلى مٍػػابىًة الشَّػوىامًهًي كىكيجيػوًه الصَّػوىاًاًؼ كىصيػهلليكاًًس يف عىػ ملًى اٍلذىٍنػًب ًًِػلى ُىػعى كى نًٌ ى  ًُ  اٍخهى
 .(ُ) رىًلوى كيأًٌغً 

 .َصَ ُه ُ اِّ َشْيٍا َوِبو يُاْرَةُق ُ اُّ َشْياٍ  الت ثيح -ٔٔ
ـي  ىٍدىػػ اكل ػػ  ُى ػػ  : »... السَّػػًلٌ  عػػ,هلليت عىػػٍ, عىٍ ػػهلًل اَّللًَّ بٍػػً, عىٍمػػابوك اإٍلً ـي لىمَّ ػػلى َُّ ػػ  عىأىٍنػػًغ ال ًإفَّ نيوحن

ػػ ػػ  ًأثٍػسػى ػىػػٍ ًت كى ىنٍػهللاى كيمى ُيابيكيمى ػػ  اٍلوىًصػػنَّةى ا : ًإيٌنً قىػػ صٌّ عىأىٍنكيمى ِىػػ ةي هىعىػػ  ابٍػسػىٍنػػًغ ِػىقىػػ ؿى   عىػػً, حىوىػػابىٍتغي اٍلوى
ػػ  ػػ  بًػػلى إلػػغ إل ُ ِػػإف الُػػموات كاألاض  اثٍػسػى ػىػػٍ ًت  ىنٍػهللاى كيمى ُيابيكيمى ًٍُت كىا ػػاٍبًؾ ًأَّللًَّ كىاٍلًكػػ عىػػً, الشًٌ

ػػػ  ِنهللامػػػ  لىػػػٍو كيًضػػػوىٍ  يف ًك َّػػػًة اٍلًمنػػػزىاًف كىكيًضػػػوىٍ  لى إًلىػػػغى ًإلَّ اَّللَّي يف اٍلًك َّػػػًة اأٍليٍبػػػابىل كى نىػػػٍ   ُك
ةن ِػىويًضوىٍ  لى إًلىغى ًإلَّ ُ عأنهللام  لقصم هللام   ك كلو  ف الُموات كىاأٍلىٍاضى كى نػى ى  حىٍأقى  ت اجل

ةي كييًٌ وىٍيءو كىهًبى   ػياٍبزىؽي كيَي وىٍيءو  ِىًإنػَّهللاى  صىلى ىٍمهلًلًست  ُيٍ حى فى اَّللًَّ كىًَ ُيابيكيمى  ًب  .(ِ)«ل صم هللام ت كىا
ٍو ي اى يوؿى اَّللًَّ  اليابى ٍػابىةى   ى ى  ع, كاكل ال خ ام : هًى ٍأىةه نىً نًّ  ًُ,ى  ػىقيوؿي  قى ؿى : " قػىابىصىٍ  ظلى

ٍأىػػػةه  ىٍحابىٍقػػػ ى  ي  ِىػػػ ىٍكحى  اَّللَّي إًلىٍنػػػًغ:  ىٍف قػىابىصىػػػٍ وى ظلى ِىػػػ ىُىابى ًبقىاٍب ىػػػًة السٍَّمػػػًي ِى يٍحابًقىػػػٍ ت  ػػػ,ى األىٍنً نىػػػ ًءت  َُّػػػةن ًُ
ُى ًٌلي  األيُىً، تي
(ّ)" 

: كيسَّ كاكل  ويوهو  ىنَّغي قى ؿى ٍُ ُى ً نلى القَّوى ـً كىاليوى  ػيؤٍكىيي اٍل يخى اًمًٌ عىً, اٍبً,  ٍُ مىعي تى ٍُ   نى
(ْ). 

ُاين يف األك ػػػط  :  عىػػػٍ,  ىً  رىاٌو اٍلًذ ىػػػ اًمًٌ كاكل القػػػ ػػػ اًلهلله ًعٍسػػػهللى السَّػػػًلًٌ »قىػػػ ؿى يف  ًإيٌنً لىشى
ػػػ في كى  ػػػابي كىعيٍممى ًِنسىػػػ   ىبيػػػو بىٍكػػػابو كىعيمى ػػػ ٍَّح,ى يف  ىػػػهلًلًست كى ُى ِى ٍأقىػػػةوت كىيف  ىػػػهلًلًس حىصنػػػ ت  ػػػًمعى حى ُى عىأًػػػيٌّت ِ

ػػػ,َّ السَّػػػًلَ  ػػػٍ, يف احلٍىٍأقىػػػًةت أيَّ هىِػىوىهللاي ُى ػػػً نحىهللاي,َّ  ٍُ ػػػعى  تى ػػػعى  ىً  بىٍكػػػابوت هًى ُى ػػػ ٍَّح,ى  ُى ِى ْى  ىً  بىٍكػػػابوت  ًإ

                                                           

 ِٚب ثمذ٘ب(. 11/211( أفش: فزؼ اٌجبسي )1)
، ٚاٌؾبوُ، وزبة اإليّبْ ةعٕبد صؾيؼث( 7101ػ 670/ 11( ؤخشعٗ ؤؽّذ في ِغٕذٖ )2)
ُْ يُخَ  ( ٚلبي:154ػ 1/112) ٌَ َٚ َٕبِد  ْع َزا َؽِذيٌش َصِؾيُؼ اإْلِ َعبَ٘  .ٚٚافمٗ اٌز٘جي ش ِ
ُق )3) ًْ يَُؾشَّ َ٘  َُ ٍِ ْغ ُّ ْؾِشُن اٌ ُّ َق اٌ  4/62( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌغٙبد ٚاٌغيش، َثبٌة: ِبَرا َؽشَّ
 (.3319(، ٚفي وزبة ثذء اٌخٍك ثشلُ )3019ػ
َِ )( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة إٌبلت، ثبة 4) ِح ِفي اإِلْعالَ َّٛ بِد إٌُُّج َِ  ثزّبِٗ.( 3579ػ 4/194َلالَ
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ْى السًَّلًٌ  ً نحىهللاي,َّ ُىٍ, يف احلٍىٍأقىًةت أيَّ هىِػىوىهللاي,َّ ًإ ُى ُى ٍَّح,ى يف  ىػهلًلًست أيَّ هىِػىوىهللايػ تى ْى  ,َّ السَّػًلَ ِى ًإ
ُىػً, يف احلٍىٍأقىػًةت أيَّ هىِػىوىهللايػ,َّ السَّػًلَ  ػً نحىهللاي,َّ  ُى عى تى ُى ٍَّح,ى يف  ىهلًلًست كىهًى ت ِى ػ فى بٍػً,  عيمىابى ْى عيٍممى ًإ

سَّ  ُى ًٌٍح,ى ُىعى  ىحىهللو ًُ سى ت ِػىأىٍ،  ي ُى ٍَّح,ى يف  ىهلًلًست أيَّ هىِػىوىهللاي,َّ إًلىنػٍ  .(ٔ)«عى َّ فىت ِى
:  ف كػػي ادلخأوقػػ ت تُػػ ل اهبػػ ت كالػػو ُواِػػا دلػػ  جػػ ء يف كمػػ  ُػػ, ي ااترا  مااا ا حا يااق

ا ت القػػاباف الكػػابًن ُػػ, تُػػ نل األن نػػ ء كادللِكػػة كالقػػ  كاجلمػػ ه كاألِػػلؾ كاألجػػاباـ كمهػػ  
رلػو ُػػ, اخللِػػات ِكػػي  كل ػو ؼلػػُ القػػاباف عػػسهللا،  مػػ،  ُػ حوف اهبػػ،ت كقػػهلل عػػع ُ رلػػو  

 هللةوت كأغ يف ا ةو كاح
گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ قػػػ ؿ ُ توػػػ ْ 

     .(ِ)چڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  

                                                           

( ٚاٌٍفؿ ٌٗ، ٚلبي: 1244ػ 2/59(، ٚاٌؽجشأي في األٚعػ )4044ػ 9/434( ؤخشعٗ اٌجضاس )1)
ِٗ ا.ٖ، ٚلبي اٌٙيضّي في  ْٓ ؤَِثي ٌَْغبُسِٚديُّ َل ِٗ ا َد ِث ْيٌذ، َرَفشَّ َّ َد ِبالَّ ُؽ ُٚ ْٓ َدا ٌَْؾِذيَش َل َزا ا َ٘  ِٚ ُْ َيْش ٌَ

اسُ 14103ػ 8/229اٌّغّك: ) َجضَّ ٌْ ُٖ ا ا َٚ ُْ َظُمٌف  (: َس ِٙ ِفي َثْمِع َٚ ب ِصَمبٌد،  َّ ِ٘ ِسَعبُي ؤََؽِذ َٚ  ِٓ َٕبَدْي ِثِةْع
ُجَخبِسي ِ ، ٚيؾٙذ ٌٙزا اٌؾذيش ؽذيُش ا.ٖ، لٍذ: بعٕبد اٌؽجشأي صؾيؼ ٌْ ْغُمٛدٍ  اٌغبثك ا َِ  ِٓ ِٓ اْث  َل

  ًُ َٛ يُْاَو ُ٘ َٚ  َِ ُك َرْغِجيَؼ اٌؽََّمب َّ َْٔغ ُٗ َلبَي: ُوَّٕب  (: 5/79وضيش في اٌزفغيش ) ، ٚلبي اٌؾبفؿ اثٓ"ؤََّٔ
ِٔيِذ. َغب َّ ٌْ ٌٛس ِفي ا ُٙ ْؾ َِ  َؽِذيٌش 

 (.44( عٛسح اإلعشاء، اآليخ )2)



 هدي النيب يف تسبيح امللك العلي

- 2229 - 

 

 أ. د/  أمحد اخلضر عبد احلميد اجلوهري

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ر
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 :الت ثيحالَعد ىف ثالق:  يرية ادلث ق ال
ه نلااااى أ مااااا اليااااد اليىلاااا د  ور  نااااا الناااايب  أحا يااااق يف قحصاااااا الت ااااثيح وناااادِّ

 د فىلا أحا يق الطائرة ا وىل:  وأحا يق أاري يف قحصائو ابحلصى والنوب
: "اى ىٍ  ي اى يوؿى اَّللًَّ حهلل   ع ٍ  ً نلى بًنىًمنًسغً  هلًل اَّللًَّ ٍبً, عىٍمابوكت قى ؿى ٍُ  ػىٍوًقهللي ال َّ

(ُ)". 
: قى ؿى اى يوؿي اَّللًَّ   و ن  كعسغ  ػيى اجلىسَّػةىت قى ؿى ًأ،ه ًإلَّ هىبى ٍُ ُي : "بىأَّ ى ًف لى ػليًٍصنهللًامى  اىجييه 

ػهلليسي عىٍشػػابن  ى  ةو عىٍشػابنات كىػلىٍمى ػػ ًٌلي اَّللَّى يف هيبيػاًب كيػيًٌ صىػػلى ُى ػ  قىًأنػيه:  ي ػػيي هًبًمى ُىػٍ,  ػىٍومى ػ هت كى ًُ ات لى كىعليىػ   ى
: ِى ىانى اى ىٍ  ي اى يػوؿى اَّللًَّ  يسي عىٍشابنا "ت قى ؿى :  كى يكىًٌُ ًُ ِىػةه » ػىٍوًقػهلليالى  بًنىػهلًلًست قىػ ؿى ُيػوفى كى ِىً ٍأػوى مىٍ

ػهلليسي ًُ ِىػأً  يسي كىَتىٍمى ػًٌُ ػ ًٌحيغي كىتيكى ُى ِىوىوى تي ُيًم ِىةو يف ادلًنزىاًفت كىًإرىا  ىبىمٍلتى ُىٍو ُى ًفت كى ىٍلفه كىمىٍ ةنت لأًٌ
ػػػػمً  ُى أىػػػػًة  ىٍل ىػػػػٍ ً كىمىٍ ػػػػيي يف النػىػػػػٍوـً كىالأَّنػٍ ِىػػػػ ىَ كيٍ،  ػىٍومى ػػػػ ًفت كى ىلٍػػػػفه يف ادلًنػػػػزىاًفت  ُى ًة  ِى ِىً ٍأػػػػوى ًُ ِىػػػػةه ًألأًٌ

ػػنًٌ ىةو  : « ى تًًغت ِػىنػىقيػػوؿي ػػٍنقى في كىاليػػوى يف صىػػلى ػػهللىكي،ي الشَّ : " ىًٍ   ىحى ٍنػػفى لى ضليًٍصػػنهللاى َ قىػػ ؿى َ قىػػ ليوا: ِىكى
ِىػػلى  ػىػػزىاؿي  ًوًغت  ِى ُىٍوػػ ٍتًنػػًغ كىاليػػوى يف  ػػىتَّ  ػىسػٍ ى ًػػيىت ِػىأىوىأَّػػغي  ىلَّ  ػىٍ وىػػيىت كى ى ات حى ػػملى ػػاٍب كى ات ارٍكي ػػملى ػػاٍب كى  ارٍكي

ـى  ػيسػىوًٌ  ُيغي حىىتَّ  ػىسى 
(ِ)" 

                                                           

ٌَْؾَصٝ )1) ( ٚبعٕبدٖ صؾيؼ، 1502ػ 2/81( ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، وزبة اٌصالح، َثبُة اٌزَّْغِجيِؼ ِثب
جبْ، وزبة اٌشلبئك، (، ٚاثٓ ؽ1355ػ 3/79ٚؤخشعٗ إٌغبئي، وزبة اٌغٙٛ، َثبُة َلْمِذ اٌزَّْغِجيِؼ )

ْصَؽَفٝ  ُّ ٌْ بِي ا َّ ُٖ ) ثبة ِرْوش اْعِزْم َٕب َصْف َٚ ًَ اٌَِّزي  َّ َم ٌْ ِٓ 843ػ 3/123ا ِ ْث ْٓ َلْجِذ اهللَّ ( ٌٚففٗ َل
ٍشٚ، َلبَي:  ّْ ِ »َل  17، ٚلبي إٌٛٚي في األروبس )ؿ:«يَْمِمُذ اٌزَّْغِجيَؼ ِثَيِذِٖ  َسؤَْيُذ َسُعَٛي اهللَّ

 (: بعٕبدٖ ؽغٓ.28ػ
(، ٚاٌزشِزي، 5065ػ 4/316( ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، وزبة األدة، ثبة في اٌزغجيؼ لٕذ إٌَٛ )2)

( َِ َٕب َّ ٌْ َْٕذ ا يِذ ِل ِّ اٌزَّْؾ َٚ اٌزَّْىِجيِش  َٚ ب َعبَء ِفي اٌزَّْغِجيِؼ  َِ ( 3410ػ 5/350ؤثٛاة اٌذلٛاد، َثبة 
ٌٓ َصِؾيؼٌ »ٚاٌٍفؿ ٌٗ، ٚلبي:  َزا َؽِذيٌش َؽَغ ٜ ُؽمْ «َ٘ َٚ َلْذ َس َٚ  ، ِٓ ْٓ َلَؽبِء ْث ، َل ِسيُّ ْٛ اٌضَّ َٚ َجُخ، 

ِفي اٌَجبِة  َٚ ْخَزَصًشا  ُِ بِئِت  ِٓ اٌغَّ ْٓ َلَؽبِء ْث َزا اٌَؾِذيَش َل َ٘ ُؼ،  َّ ٜ األَْل َٚ َس َٚ َزا اٌَؾِذيَش،  َ٘ بِئِت،  اٌغَّ
ِٓ َلجَّبٍط، اْث َٚ ؤٍََٔظ،  َٚ ِٓ َصبِثٍذ،  ْٓ َصْيِذ ْث  =َل
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ػػنػٍابىة بسػػ    ػػاب )صػػح بنة ُهللاػػ جابة اهنع هللا يضر( عػػ, ك  ُى ػػابىالي,َّ  ىٍف  ػيػػابىاًع ى ًأل ٍَّك ًػػً ت   ىفَّ السَّػػًلَّ » ي  ىُى
ٍُ ػىٍسقىقى ته  ُي ت  ته ٍُ يولى ُى ِىًإنػَّهللاي,َّ  ًيت  ًُ كىال ػٍَّقهلًل ً ت كىال ػَّهللٍاًأنًيت كى ىٍف  ػىٍوًقهلٍلفى ًأأٍلىانى
(ُ).» 

ً نلً  عىٍقهللً  ُىٍشابيكًعنَّةي   ُي   ه ُ, الملس اأٍلحى ًه  ً  ٍُ ًُيً  ال َّ  اَّللًَّ  اى يػوؿ رىلًػوى  كىقهلل عىأَّػيى  ًأأٍلىانى
ػػ ػىٍسقىقى ته  ُُػػؤكلت األانُػػي أبف ٍُ ػػ فى  بًػػملىًلوى   ىٍشػػهللاىهلٍلفى   ػىٍوػػًأ:  ىنػَّهللايػػ,َّ  ُي ػػً نلً  عىٍقػػهلليالي,َّ  ِىكى ٍُ  ًأل َّ
ٍَُ حىةً  ًُ,ى  ْى  ىكٍ  احلٍىٍنًمنَّةً  الىمًلسً  ًُ,ٍ  كىاحلٍىصى  ال

(ِ) . 
ـي( )عىأىٍنػغً   ىنَّػغي  صىلَّ : الق ام كيف الملا  قوؿ َُّػلى ػ فى  ال ػً نلى   ػىٍوًقػهللي  كى ٍُ  قىػ ؿى   ىنَّػغي : كىكىاىهى  بًنىًمنسًػًغت ال َّ

ًُيً  كىاٍعًقهلليكسي » ته  ِىًإنػَّهللاي,َّ  ًأأٍلىانى ٍُ يولى ٍُ ػىٍسقىقى ته  ُى  .(ّ)«ُي
 .  ف رلو قهلل ث   ُ, ِوأغ ك ُابس ملا      لس قأ : كهب

 
 
 

                                                                                                                                                                 

يِذ، ٚؤخشعٗ ؤيعبً اثٓ ؽجبْ، وزبة اٌصالح، ثبة = ِّ اٌزَّْؾ َٚ َٓ اٌزَّْغِجيِؼ،  ِِ َٕب  َصْف َٚ ب  َِ  َّْ ِْ ِثإَ َجَيب ٌْ ِرْوش ا
ب ) َٙ اَلِح َْٔفِغ اَلِح اَل ِفي اٌصَّ ِٗ ِفي َلِمِت اٌصَّ ٌِ ب َّ َش ِثبْعِزْم ِِ ب ؤُ َّ اٌزَّْىِجيِش، ِبَّٔ  (. 2012ػ 5/354َٚ

ٌَْؾَصٝ )1)  (، ٚاٌزشِزي، 1501ػ 2/81(  ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، وزبة اٌصالح، َثبُة اٌزَّْغِجيِؼ ِثب
َزا 3583ػ 5/463ؤثٛاة اٌذلٛاد، َثبٌة في فعً اٌزغجيؼ ٚاٌزٍٙيً ٚاٌزمذيظ ) َ٘ ( ٚلبي: 

َْ ا.ٖ. لٍذ: بعٕبدٖ ٌيٓ؛ فيٗ ٘بٔئ ثٓ لضّبْ  ب َّ ِٓ ُلْض ِِٔئ ْث ب َ٘ ْٓ َؽِذيِش  ِِ  ُٗ َْٔمِشُف ب  َّ َؽِذيٌش ِبَّٔ
ْيعخ ثٕذ 570شيت )ؿ: اٌغٕٙي، ؤثٛ لضّبْ اٌىٛفي، لبي اٌؾبفؿ: ِمجٛي )اٌزم َّ (، ٚؤِٗ ُؽ

(، ِٚك رٌه فمذ صؾؾٗ اثٓ ؽجبْ فإخشعٗ في 746يبعش، لبي اٌؾبفؿ: ِمجٌٛخ، اٌزمشيت )ؿ:
ًِ ِبْر  ِِ َٔب اٌزَّْمِذيَظ ِثبأْلَ َٚ  ًَ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ ْشِء اٌزَّْغِجيَؼ  َّ ٌْ اٌصؾيؼ، وزبة اٌشلبئك، ثبة ِرْوش اْعِزْؾَجبِة َلْمِذ ا

 َٚ ْغُاٚاَلٌد  َِ  َّٓ َْٕؽَمبٌد )ُ٘ ْغَز (: 27ػ 18(، ٚلبي إٌٛٚي في األروبس )ؿ: 842ػ 3/122ُِ
َزا 2/365بعٕبدٖ ؽغٓ، ٚلبي اٌؾٛوبٔي في ٔيً األٚؼبس ) َ٘ َٕبَد  ُيِٛؼي  بْع َؼ اٌغُّ (: َلْذ َصؾَّ

ٌَْؾِذيِش.  ا
 (. 322/ 9( رؾفخ األؽٛري )2)
 (.768/ 2( ِشلبح اٌّفبريؼ ؽشػ ِؾىبح اٌّصبثيؼ )3)
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 م2012العدد اخلامس               

 وما أحا يق الطائرة الثا ية: 
ػػعى اى يػػوًؿ اَّللًَّ  ُػػ  ايكم عػػ,  ػػوهلل بػػ,    كقػػ ص  ُى ػػيى  ػػابى ىةو كىبػىػػٍ ى  ىػػهللى ٍػهللاى    ىنَّػػغي هىبى ٍُ عىأىػػ  ا
 : ػ ًٌلي بًػًغت ِػىقىػ ؿى ُى ػ»نػىونل  ىٍك حىصنػ  تي ػٍ, الى ػابي عىأىٍنػًو ًُ ُى ىػ  اليػوى  ىٍ  يًؾ ًْ ا  يٍبػًُ ت «- ىٍك  ىٍِوىػيي  -ملى

 : َُّمى ًءت كى يٍ حى فى اَّللًَّ عىهللىهى ُى  بىأىاى يف اأٍلىٍاًضت »ِػىقى ؿى   يٍ حى فى اَّللًَّ عىهللىهى ُى  بىأىاى يف ال
ػػ ًلاهت كىاَّللَّي  ىٍك ػىػػابي  ػػ  اليػػوى بى ُى ت كى يػػٍ حى فى اَّللًَّ عىػػهللىهى  ػػ  بىأىػػاى بػىػػٍ ى رىلًػػوى ُى مٍػػيي  كى يػػٍ حى فى اَّللًَّ عىػػهللىهى  ًُ
ػػػٍوؿى كىلى قػيػػػوَّةى ًإلَّ ًأَّللًَّ  ت كىلى حى مٍػػػيي رىلًػػػوى ت كىلى إًلىػػػغى ًإلَّ اَّللَّي ًُ مٍػػػيي رىلًػػػوى ت كىاحلٍىٍمػػػهللي َّللًًَّ ًُ مٍػػػيي رىلًػػػوى ًُ 

 .(ُ)«رىًلوى 
ٍوػ ي صىػً نَّ  ,بػ الى ًو،كع,  : هًى ُىػٍوْى صىػً نَّةى قىػ ؿى ثىًأ ًكسى نىػةيت  ػهللَّ : حى ػًونهللو الكيػويف قىػ ؿى :  ى ةىت تػىقيػوؿي

ػػػيى عىأىػػػيَّ اى يػػػوؿي اَّللًَّ  :  هىبى ػػػ ًٌلي هًبىػػػ ت قىػػػ ؿى ًؼ نػىػػػوىاةو  ي ى ػػػ ٍَّحً  »كىبػىػػػٍ ى  ىػػػهللىمَّ  ىٍابػىوىػػػةي الى لىقىػػػهلٍل  ى

                                                           

ٌَْؾَصٝ )ٚاٌٍفؿ ٌٗ ؤثٛ داٚدؤخشعٗ ( 1) (، 1500ػ 2/80، وزبة اٌصالح، َثبُة اٌزَّْغِجيِؼ ِثب
ِ َصاَلٍح ) ٚاٌزشِزي، ؤثٛاة اٌذلٛاد، َثبة ِفي ُدَلبِء إٌَِّجي ِ   ً ِٖ ِفي ُدثُِش ُو ِر ُّٛ َرَم َٚ5/562 

ْٓ َؽِذيِش َعْمٍذ، ٚاٌجضاس )3568ػ ِِ ٌٓ َغِشيٌت  َزا َؽِذيٌش َؽَغ َ٘ ( ٚلبي: 1201ػ 4/39( ٚلبي: 
َٕبِد، ٚاثٓ ؽجبْ، وزبة  ْع َزا اإْلِ َٙ ِٗ ِث ْع َٛ ٌْ َزا ا َ٘  ْٓ ِِ ْٓ َعْمٍذ ِبالَّ  ٜ َل َٚ ُٗ يُْش ُّ ٍَ ٌَْؾِذيُش اَل َْٔم َزا ا َ٘ َٚ

 َٛ ُ٘ ب  َِ َٚ  ُ ٍََك اهللَّ ب َخ َِ اٌزَّْىِجيِش َلَذَد  َٚ  ًِ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ يِذ  ِّ اٌزَّْؾ َٚ ِش ِثبٌزَّْغِجيِؼ  ِْ ُٗ  اٌشلبئك، ثبة ِرْوش اأْلَ ٌُِم َخب
ْوِش )837ػ 3/118) اٌز ِ َٚ اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ  ، ًِ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ اٌزَّْىِجيِش،  َٚ َلبِء،   1/732(، ٚاٌؾبوُ، ِوَزبُة اٌذُّ
 ( ٚصؾؾٗ.2009ػ

: بعٕبدٖ ظميف؛ فيٗ خضيّخ اٌشاٚي لٓ لبئؾخ ثٕذ عمذ، لبي اٌز٘جي: ال يمشف، رفشد لٕٗ للت
بي اٌؾبفؿ: ال يمشف، أفش: ِيضاْ االلزذاي عميذ ثٓ ؤثي ٘الي، ؽذيضٗ في اٌزغجيؼ، ٚل

(، ٚفيٗ عميذ ثٓ ؤثي ٘الي اٌٍيضي ٚصمٗ وضيشْٚ بال ؤْ ؤؽّذ لبي: 193(، اٌزمشيت )ؿ:1/653)
(، لٍذ: ِّب يذي لٍٝ 4/94ِب ؤدسي ؤي ؽيء، يخٍػ في األؽبديش، أفش: رٙزيت اٌزٙزيت )

، ٚاٌؾذيش ظمفٗ لبئؾخ ثٕذ عمذ اخزالؼٗ ؤٔٗ ِشح سٚاٖ لٓ خضيّخ )اٌّغٙٛي( ِٚشح سٚاٖ لٓ
 (.479/ 7بح اٌّفبريؼ ؽشػ ِؾىبح اٌّصبثيؼ )لاٌّجبسوفٛسٜ في ِش
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

ػػ ٍَّحً َ : " قيػػويل:  يػػٍ حى فى اَّللًَّ « هًبىػػمًلًست  ىلى  يعىأًٌميػػًو أبًىٍكمػىػػابى شلَّػػ   ى : بػىأىػػ  عىأًٌٍمػػًأ. ِػىقىػػ ؿى ِػىقيٍأػػ ي
ٍأًقغً   . "(ُ)عىهللىهى بى

 يف احلديثني فوائد :
 : حك، ال ُ نل أحلص  كالسول:ا وىل

: كالسػػػػول كأدلُػػػػ حة   وػػػػ نت قػػػػ ؿ الشػػػػوك ين ع ُػػػػة الوأمػػػػ ء عأػػػػ  رػػػػو ز ال ُػػػػ نل أحلصػػػػ 
 ال ػػػ اؽ لوػػػهللـ ألُػػػ حة ككػػػملا كاحلصػػػ  ألسػػػول ال ُػػػ نل عػػػهلل جػػػواز عأػػػ   ػػػهلللف كاحلػػػهلل م ف

 اجلػػواز  سػػ يف ل  ِوػػي الػػو ُػػ  إْ كاإلاوػػ ه إنكػػ است عػػهللـك  رلػػو عأػػ  لأمػػاب ت   ل قاب ػػابس

مًػ ىةه كق ؿ ُل عأ  الق ام:   .(ِ) ػً نًل ًألسػَّػوىل كىاحلٍىصىػ  كى ٍُ تي يف ال َّ ػابو: كىالػاٌبًكىا ى ِى قىػ ؿى ابٍػ,ي حى
ت بىٍي اىاالى   ًس ى ـي )عىً, الصَّحى بىًةت كىبػىٍوًا  يَُّهللاى ًت اٍلميٍؤًُ َُّلى قػىابَّ عىأىنػٍهللاى كى ى  (عىأىٍنًغ ال

(ّ). 

                                                           

َزا َؽِذيٌش َغِشيٌت اَل 3554ػ 5/555( ؤخشعٗ اٌزشِزي، ؤثٛاة اٌذلٛاد، ثبٌة )1) َ٘ (، ٚلبي: 
ْٓ َؽِذيِش  ِِ  ِٗ ْع َٛ َزا اٌ َ٘  ْٓ ِِ ْٓ َؽِذيِش َصِفيَّخ ِبالَّ  ِِ  ُٗ ُِ ثْ  َْٔمِشُف بِؽ َ٘ ُٖ َٕبُد ٌَْيَظ ِبْع َٚ  ، ِٓ َعِميٍذ اٌُىِٛفي ِ

ْوِش ) اٌز ِ َٚ اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ  ، ًِ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ اٌزَّْىِجيِش،  َٚ َلبِء،  ْمُشٍٚف. ٚاٌؾبوُ، ِوَزبُة اٌذُّ َّ ( 2008ػ 1/732ِث
ُٖ، ٚعىذ لٕٗ اٌز٘جي . َعب ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ َٕبِد  ْع َزا َؽِذيٌش َصِؾيُؼ اإْلِ َ٘  ٚلبي: 

، (570وّب لبي اٌؾبفؿ في اٌزمشيت )ؿ:  (ظميف)فيٗ ٘بؽُ ثٓ عميذ  : بعٕبدٖ ظميفللت
(والَ اٌزشِزٜ 479/ 7بح اٌّفبريؼ ؽشػ ِؾىبح اٌّصبثيؼ )لٚلذ ٔمً اٌّجبسوفٛسي في ِش

صؾيؼ اإلعٕبد، ٚٚافمٗ اٌز٘جي ٚرجمٗ  :ٚؤِب اٌؾبوُ فمبي اٌغبثك في رعميف اٌؾذيش ٚلبي:
ُِٕٙ لغيت، فةْ ٘بؽُ ثٓ عميذ ٘زا ؤٚسدٖ اٌز٘جي  اٌغيٛؼي ٚاغزش ثٗ اٌؾٛوبٔي ٚلبي: ٚ٘زا

ٚلبي اثٓ لذي: ِمذاس ِب يشٚيٗ ال يزبثك لٍيٗ.  ،ٌيظ ثؾي :ٚلبي: لبي اثٓ ِميٓ ،في اٌّيضاْ
(، ِيضاْ 8/418اٌىبًِ الثٓ لذي )ٚيٕفش رشعّزٗ في:  ،ٌٚٙزا لبي اٌؾبفؿ في اٌزمشيت: ظميف

 (.570)ؿ: (، اٌزمشيت 2/332(، اٌىبؽف )4/289االلزذاي )
 .(2/366) األٚؼبس ٔيً (2)
 (.2/768ِشلبح اٌّفبريؼ ؽشػ ِؾىبح اٌّصبثيؼ )( 3)
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 كإف ضػونفت احلػهلل   ألف نظػاب ِنػغ الق ِأ  أجلػواز ِقػ ؿ: كعسػهللم كقهلل توقب ادل  اك وام
ملم حُسغ وعػ ن  السػول  ك أحلصػ  ال ُػ نل عهلل  م   كمل كالملاللت احل ك، كصححغ الُُّ  ُاِب
 ُػػػػ, اب ػػػػهللاع يف ل عسػػػغ ث ػػػػ  ُػػػػ  ات ػػػ ع يف الػػػػو إظلػػػ  كاخلػػػػٍ   تقاب ػػػػابس   ك قولػػػغ  ك ِوأػػػػغ ُػػػ,

 .(ُ)ب لف
  الثا ية: جتويز ادل ث ة هياسام نلى ما جاا يف احلديق ما الت ثيح ابحلصى والنوب:

ا ػػملى ػػوً زً  صىػػًحنله   ىٍصػػيه  قػػ ؿ الوظػػن، اأهم: كىالى ٍِ ػػٍ حىةً  لً ى َُ ػػ  يف  ِىًإنَّػػغي   بً ػىٍقابً ػػابًسً  ال  لى  ًإرٍ  ُىٍوسى الى
ػػػػػة بػػػػػ  ِػػػػػابؽ ػػػػػ,ٍ  ًبقىػػػػػٍوؿً   ىػػػػػهللَ  ػيوٍ  كىلى  بًػػػػػغً   وػػػػػهلل ِنمػػػػػ  كادلسمػػػػػواة ادلسظُو كقػػػػػ ؿ  .(ِ) ًبهلٍلعىػػػػػةن  عىػػػػػهللَّالى  ُى

 ُػػ, كالػػو" الُػػ حة يف ادلسحػػة" هػػ س الػػملم اجلػػزء اااان يف الُػػنوطي  ػػ ؽ ادل ػػ اك وام: كقػػهلل
 ُػػػ, كل الُػػػأف ُػػػ,  حػػػهلل عػػػ,  سقػػػي كمل: ابػػػابس يف كقػػػ ؿ ال  ػػػ كل يف اجملمػػػوع ك  بػػػغ عأػػػة

 رلػػػو  ػػػابكف كل هبػػػ   وهللكنػػػغ  كمػػػابال، كػػػ ف بػػػي ألُػػػ حة الػػػملكاب عىػػػهلل جػػػواز ُػػػ, ادلسػػػع اخلأػػػف
.  .(ّ)ان هللا  ُكابكال   كالو قوؿ الشوك ين كمه  كاحهلل ُ, الوأم ء كم  بنس غ يف ال  ِهللة األْك
 والنوب: ادلراضلة بني الت ثيح اب  ما وغريه ما الت ثيح ابحلصى الثالثة:

 هلل  حػػػ مل ؼل أػػف الوأمػػػ ء يف  ف ال ُػػ نل أبانُػػػي النػػهلل النمػػػىن  ِوػػػي ُػػ, مهػػػ س دلػػ  جػػػ ء يف
ػػػػػٍ ة ُى  عقػػػػػهللال, ِكػػػػػ ف بػػػػػمللو  شػػػػػهللاهللف  مػػػػػ,  وػػػػػأ ُُػػػػػ سقق تت ُُػػػػػ ولت األانُػػػػػي  ف  ي

ت ت (ْ)كاحلصػػ  الُػػ حة ُػػ,  ْك احلٍنمنػػة الػػملس ُػػ, أل ُػػ نل ػػ,ى اٍلذىأىػػطى ِػىهللايػػوى  ىٍكْى كىًقنػػيى: ًإٍف  ىًُ
كىًإلَّ ِىهللًايى  ىٍكْى 
  وىن الُ حة.(ٓ)

                                                           

 . (7/471) اٌّصبثيؼ ِؾىبح ؽشػ اٌّفبريؼ ِشلبح (1)
 .(4/257) اٌميُ اثٓ ٚؽبؽيخ اٌّمجٛد لْٛ (2)
 . (9/322) األؽٛري رؾفخ (3)
 .(2/366) األٚؼبس ٔيً (4)
 (.2/768صبثيؼ )ِشلبح اٌّفبريؼ ؽشػ ِؾىبح اٌّ( 5)
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لنمػػػػىن  ِوػػػػي ألنػػػػغ ادلواِػػػػا لأُػػػػسة : ل وػػػػو  ف ال ُػػػػ نل ألوقػػػػهلل عأػػػػ   انُػػػػي النػػػػهلل اهلااااك
ت كالقػػػوؿ أبف يف كقولػػػغت كبػػػٍ  اذلػػػهللم الهلل يػػػغ  الصػػػحنحة ِقػػػهلل ث ػػػ  رلػػػو ُػػػ, ِوأػػػغ 

ادلُػػ حة  ُػػ, ُػػ, الذأػػط غلػػ ب عسػػغ أبف  كمػػػاب ُػػ  جػػ ءت بػػغ الُػػسة يف الوػػهلله يف ال ُػػػ نل 
ابل ُ ِةت كضٍ ط الوهلله ُ ِة  هللايه عأ  ُػ, اع ػ هست كمػ   ف يف ال ُػ نل أألانُػي ِ ِػهللة  بػ

كالػػي وػػٍحمل اذلمػػة إلحوػػ ا القأػػب بشػػنة الُػػهللاو ِػػلؼ ادلُػػ حة ِكمػػ ان ُػػ  تكػػوف  ػػ   ن 
لذ أة ادلُ ًٌل هب  لع م هس عأنهللا ت ُع ُ  ِنهللا  ُ, بوؼ الػاب ء احل صػي ُػ, دأهللاػ ت كالقػوؿ 

ل ؽلكػ,  ألسػول كاحلصػ  قػوؿ ال ُػ نل الوااهة يف ب هللعة ادلُ حة بُ ب ضوف األح ه  
ت ِقهلل رالب إْ توػون غ ع عػة  ؼ يف حهلل    وهلل ب,    كق ص الققع بغ؛ للب ل

ػملم كصػححغ ابػ, ح ػ ف كاحلػ ك،ت كعمػي ْق وػ س كمػ  ُػ,  ُ, الوأم ءت كلك, حُسغ الُُّ
 .(ُ)الُأف كاخلأف كالو قوؿ كم  ُ, الوأم ءت كُ  عأ،

 الػملاكاب  حػ ؿ ُػ  بوػهلله ك  وػهلله   وػ عف الػملكاب  ف كالي جأنأة ِ ِهللة احلهلل م  كيف الرابعة:
 .(ِ)ك ن   بُط رلو يف ُ ح  ُُ قي بغ ن ُغت يف الملكاب   كابا مل كإف عهللهس عأ 

 :ادلث ق الرابع: ادلواضع الراضلة يف الت ثيح
ُػػػ, ادلوأػػػـو ادلشػػػ هللااب لػػػهللل السػػػ س  ف الػػػملكاب كال ُػػػ نل ل ؼلػػػ ص ْكػػػ ف ُوػػػ  ِ ألصػػػي ِنػػػغ 

ػ اجلواز يف كي األُكسػة كيف عنػع األكقػ ت كاألحػواؿ كلقػهلل   ُى عىأىػ  كيػيًٌ  فى السَّػًلَ كى  ىػمٍلكيابي 
 ىٍحنى نًغً 
 ت «(ّ)

 الػػملكاب  ف اعأػػ،: السػػوكم كإظلػػ   ُػػ مىن ُػػ, رلػػو ُػػ  كاه  السهللاػػي عسػػغت كي الػػملا ادلوػػىن  قػػوؿ
ػ نت ال السػ  ُسهللا  نملكابي  أ  مس ِهللا  الشابعي  كاهى   حواؿ يف إل األحواؿ عنع يف زل وبه   إوػ اة طاِب

                                                           

 .(2/366) األٚؼبس ٔيً (1)
 .( يٕفش اٌّجؾش اٌخبِظ4)
ب ثٙزا اٌٍفؿ ( ؤخشعٗ ِغ3ٍُ) َ٘ َغْيِش َٚ َٕبَثِخ  َغ ٌْ ٌَٝ ِفي َؽبِي ا ، وزبة اٌؾيط، َثبُة ِرْوِش اهللِ َرَمب
 .ِٓ ؽذيش ؤَ اٌّإِيٓ لبئؾخ )سظي اهلل لٕٙب( (373ػ 1/282)
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  ح لػػػة الػػػملكابي   يكػػػابس  نػػػغ: رلػػػو ِمػػػ, توػػػ ْت ُ وػػػ ء إف  بوابػػػغ يف  ػػػن   شلػػػ   ػػػواس ُػػػ  إْ
 صػػػػوت  ُػػػػمعي  دلػػػػ, اخليق ػػػػة ح لػػػػة كيف اجًلمػػػػ عت ح لػػػػة كيف احل جػػػػةت قوػػػػ ء عأػػػػ  اجلأػػػػوس
 القاب ا يف  يكابس كل السو ست ح لة كيف ألقاباءةت  ش ذيي  بي الصلةت يف القن ـ كيف اخلقنبت

ػػػ ـت يف كل صػػػوص األِوػػػي يف ُواضػػػع ال ُػػػ نل ِػػػإف ُ توػػػ ْ ت ك ُػػػ  ِ(ُ) عأػػػ، كُ احلمَّ
ِوي بوا ال قػ ع عأػ  بوػات ِمػ  ِوػأغ ُ توػ ْ  كػوف الػملكاب كال ُػ نل ِنػغ  ِوػي ُػ, 
مه ست كيف الػملا اخلصػوص كاهت ا ت ك ح ه ػ  ت ػ  ِوػي بنػوت ُ عأػ  مه الػ  كمػ  يف 

ػػػع ... (ت كمػػػ  ث ػػػ  عسػػػغ   نػػػغ كػػػ ف   حػػػابل  قػػػوؿ ُ توػػػ ْ: )يف بنػػػوت  رف ُ  ف تاِب
ػػأىمىةى  عىػػ,ٍ  ُُػػأ، ُوضػػو ن بونسػػغ ُػػ, ادلُػػِهلل  ُػػ ل ِنػػغ اكل ػػ فى   ىنَّػػغي  اأٍلىٍكػػوىعً  بػػ,  ى ػػابَّل كى   ػى ىحى

ُى ًٌلي  اٍلميٍصحىفً  ُىكى فً  ُىٍوًضعى  ػ فىت رىًلوى   ػى ىحىابَّل كى فى   ًُ  اى يوؿى   ىفَّ » كىرىكىابى  ًِنًغت  ي  اٍلمىكى
ُىً  بػىٍ ى  كىكى فى  أىةً كىالٍ  اٍلًمسػٍ  .(ِ)«الشَّ ةً  شلىىابًٌ  قىهلٍلاي  ًق ػٍ

لكونػغ بػػ  الق أػػة كادلسػػُ   :  ِوػػأنة الػػملا ادلكػ ف الػػملل كػػ ف  ُػ ل ِنػػغ السػػل وي اترا  منااو
ِكػػػ ف  ُػػػ, ِوأػػػغ  كمػػػ   نػػػغ ُكػػػ ف ادلصػػػحفت كقػػػهلل ِهللاػػػ، رلػػػو  ػػػأمة بػػػ, األكػػػوع 

ُ جهلل عأ    حابل رلو ادلك ف  ُ ل ِنغت كم  الو أ الاب يف  ِوأنة الملكاب كال ُ نل يف ادل
 س ذي  ف  كوف ادلوضعي الػملم  ػملكابي ِنػغ مه ال ت كحوؿ الملا ادلوىن  قوؿ السوكم يف األرك ا: 

ُيػهللح الػملكابي يف ادلُػ جهلل كادلواضػع  ب لن ن نظن ػ نت ِإنػغ  عظػ،ي يف احػُّاـ الػملكاب ادلػملكوات كذلػملا 
لَّ يف ُكػػػ ف قػػػ ؿ: )ل  يػػػملكاب اَّللَّى توػػػ ْ إ كجػػػ ء عػػػ, اإًلُػػػ ـ اجلأنػػػي    ُنُػػػابة ت الشػػػاب  ة
 . (ّ)ا.قطٌنب( 

هللاا  غ يف بنوت ُ تو ْ ِق ؿ يف احلهلل   الػملم  ككم  صل عسغ  ِوي تلكة القاباف ُك
ػػػ  ابك ػػػغ عسػػػغ  بػػػو الاب ػػػابة  ُى ػػػعى  : "ى ػػػ,ٍ  بػىٍنػػػ و  يف  قػىػػػٍوـه  اٍج ىمى أيػػػوفى  ًُت بػينيػػػوتً  ًُ  ًُت ًك ىػػػ بى   ػى ػٍ

                                                           

 (.12أفش: األروبس )ؿ: (1)
 .(509ػ 1/364)اٌغزشح  ِٓ اٌّصٍي دٔٛ ثبة اٌصالح، وزبةٗ ِغٍُ، ؤخشع (2)
 (.12: األروبس ٌٍٕٛٚي )ؿ:أفش (3)
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ااى يونىغي  سػىهللايٍ،ت كى ػى ىهللى ًَُّكنسىةيت عىأىٍنهللًا،ً  نػىزىلى ٍ  ًإلَّ  بػىنػٍ ًِكىةيت كىحى َّ ػٍهللاي،ي  الابٍَّدىةي  كىمهىًشنػى ػٍهللاي،ي  ال ػابىالي،ي  اٍلمىلى  كىرىكى
سيت ًِنمى,ٍ  ُي  ُى,ٍ  ًعٍسهللى ابًعٍ  ملىٍ  عىمىأيغي  ًبغً  بىقَّ ى  كى ٍُ ُى يغي  ًبغً   ي  .(ُ)"نى

ااى يػونىغي  ِوػػلن عظنمػ ن دلػػ, ِقػهلل ركػػاب السػػل  ًُت كى ػى ىهللى أيػػوفى ًك ىػػ بى  ػػسػىهللاي،ٍ   ػى ػٍ كوػػابط حلصػػولغ  بػىنػٍ
ًُ " مػ،  ػػٍ, بػينيػوًت  " كبنػوت ُ توػػ ْ الػي ادلُػ جهللت ِمػػ, ركػاب ُ توػ ْ يف مهػػ  يف بػىٍنػ و ًُ

ادلُِهلل ِهللاو عأ  ب  إف و ء ُ لك, ل ػلصي عأ  الملا األجاب اخل ص إل بكوف الملكاب 
 يف ادلُ جهلل.
 الػملا ُػ, لشػيء تصأل ل ُ جهللادل الملس إف»لععابا  الملم أؿ يف ادلُِهلل:  كم  ق ؿ 

 .(ِ)«القاباف كقاباءة كالصلة كجيت عز ُ لملكاب الي إظل  القملا كل ال وؿت
ػػ ًجهلل  ىف عأػػ  هىلًنػػي قػػ ؿ ال ػػهللا الوىٍنػػأ: ًِنػػغً  ُى ػػ  غلػػوز لى  اٍلمى ة ُ ركػػاب إلَّ  ًِنهللاى  كىقًػػابىاءىة كىالصَّػػلى

 عىػػ ـ الػػملٌكاب كىلى ػػظ الٌصػػ ةت عأػػ  اٍلمىٍوصيػػوؼ قصػػاب ُػػ, ت(ُ لػػملكاب اًلػػيى  كىًإظلَّىػػ : )بقولػػغ اٍلقيػػاٍباف
ة السَّػػػ س كىكعػػػظ اٍلوأػػػ،ت كىقًػػػابىاءىة اٍلقيػػػاٍباف قًػػػابىاءىة   ػىسىػػػ كىؿ  اٍلمىٍك يوبىػػػة ِىن ػىسىػػػ كىؿ عىػػػ ـت  ىٍ وػػػ ن  كىالصَّػػػلى
 عأػ، اءىةقًػابى   ىك لو ػ هة ًِنغً  اجٍليأيوس  ىف ... كىالصًَّحنل  ِويت اٍلمسزؿ يف  السَّ ًِأىة كىلىًك, كالس ِأةت

ة اٍنً ظى ا  ىك ُوعظة هى ع  ىك هاس  ىك ػ ىحٌبت رىلًػو ضلىٍػو  ىك صىلى ٍُ  كىًإف رىلًػوت عأػ  ك مػ ب ُي
 .(ّ) ٍكْ كىتػىابٍكغ ُي ى ح نت كى فى  رىًلو ُ,  ك, لشىٍيء مل

                                                           

 4/2074اٌزوش ) ٚلٍٝ اٌمشآْ رالٚح لٍٝ االعزّبق فعً ثبة، اٌمٍُؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة  (1)
 (.2699ػ
إٌَّبِط األَلْ  َثبُة َرْشِن إٌَِّجي ِ ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌٛظٛء،  (2) ِٗ ِفي َٚ ٌِ ْٛ ْٓ َث ِِ َشاِثيَّ َؽزَّٝ َفَشَن 

ْغِغذِ  َّ (، ِٚغٍُ  ٚ٘زا ٌففٗ، وزبة 6025، 221( ٚفي ِٛاظك ؤخشٜ ثشلُ )219ػ 1/54) اٌ
 األسض ٚؤْ اٌّغغذ، في ؽصٍذ برا إٌغبعبد ِٓ ٚغيشٖ اٌجٛي غغً ٚعٛة اٌؽٙبسح ثبة

 .ثٓ ِبٌه ( ِٓ ؽذيش ؤٔظ 285ػ 1/236ؽفش٘ب ) بٌٝ ؽبعخ غيش ِٓ ثبٌّبء، رؽٙش
 (.126/ 3لّذح اٌمبسي ؽشػ صؾيؼ اٌجخبسي ) (3)
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  ادلث ق اخلامس: ت ثيح ال ُُيَْصى َندُّه:
تناااىىد فىلااا سااث نا لكااا أناادا ىا ال ت هليلااة أ ااو  ااان ي ااثح بكلىلااات ثثااك ننااو 

 خملصام   تعاىل  ان لو ماا ا جار ماا ال ُيصايو قال هللا تعااىلهللا  ن هللا تعااىل أنطااه 
 وىي  لىلات هليلة حتىلا معاىن نظيىلة: (ٔ)جوامع الكل 
س  عى,ٍ اكل ُُأ،  ٍ, ًعٍسهلًلالى  بيٍكابىةن ًح ى صىػأَّ  الَصػ جيوىٍ ابً ىةىت  ىفَّ السًَّلَّ   ـ ادلُؤ ٍ لىت بىابىجى ًُ

هلًلالى  ًِ ػػػ ٍُ ُى كىاًلػػػيى يف 
 (ِ) : ػػػةهت ِػىقىػػػ ؿى ُى ػػػعى بػىٍوػػػهللى  ىٍف  ىٍضػػػحى ت كىاًلػػػيى جى ًل ػػػ  زًلٍػػػً  عىأىػػػ  »ت أيَّ اىجى ُى

ت قى لىٍ : نػىوىػٍ،ت قىػ ؿى السَّػًلَ « احلٍى ًؿ الًَّ  ِى اىقػٍ يًو عىأىنػٍهللاى َ ػ تو ًؾ  ىٍابىػعى كىًأمى : " لىقىػهلٍل قػيٍأػ ي بػىٍوػهللى
ت  ثى ُىابَّاتو ٍأًقًغ كىًاضىػ  ثىلى ىٍمهلًلًست عىهللىهى بى ًُ كىًَ ُيٍسملي اٍلنػىٍوـً لىوىزىنػى ػٍهللاي,َّ:  يٍ حى فى  لىٍو كيزًنىٍ  ًْى  قػيٍأً  

اهى كىًأمى تًػػغً  ػػهللى ًُ ػػًغ كىزًنىػػةى عىاٍبًوػػًغ كى ًُ ًُ ًاضىػػ  »"ت كيف اكا ػػة نػىٍ  ٍأًقػػًغت  يػػٍ حى فى  ًُ عىػػهللىهى بى  يػػٍ حى فى 
 ًُ ًغت  يٍ حى فى  ًُ اهى كىًأمى تًغً  نػىٍ  هللى ًُ ًُ زًنىةى عىاٍبًوًغت  يٍ حى فى 

(ّ)». 
ُىػعى اى يػوًؿ اَّللًَّ  كعسهلل    هاكه ُ, حهلل    وهلل ب,    كق ص  ػابى ىةو   ىنَّغي هىبىيى  ٍُ عىأىػ  ا
 : ػ ًٌلي بًػًغت ِػىقىػ ؿى ُى ػابي عىأىٍنػًو »كىبػىٍ ى  ىػهللى ٍػهللاى  نػىػونل  ىٍك حىصنػ  تي ُى ىػ  اليػوى  ىٍ  يًؾ ًْ ا  يٍبػًُ ػملى ػٍ, الى  ىٍك  -ًُ

: «- ىٍِوىيي  ُىػ  بىأىػاى يف »ت ِػىقى ؿى ػمى ًءت كى يػٍ حى فى اَّللًَّ عىػهللىهى  َُّ ُىػ  بىأىػاى يف ال  يٍ حى فى اَّللًَّ عىهللىهى 
ػ ًلاهت كىاَّللَّي  ى  ت كى يٍ حى فى اَّللًَّ عىهللىهى ُى  اليوى بى ٍك ػىػابي اأٍلىٍاًضت كى يٍ حى فى اَّللًَّ عىهللىهى ُى  بىأىاى بػىٍ ى رىًلوى

                                                           

ٚ٘ٛ ؽذيش ِزفك لٍٝ صؾزٗ؛ ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة  ( صجذ رٌه في ؽذيش ؤثي ٘شيشح 1)
ِي إٌَِّجي ِ  ْٛ شٍ : »اٌغٙبد ٚاٌغيش، َثبُة َل ْٙ ِغيَشَح َؽ َِ ْلِت  ( ٚفي 2977ػ 4/54« )ُِٔصْشُد ِثبٌشُّ

اَلَح )7273، 7013ِٛاظك ؤخشٜ ثشلُ ) اِظِك اٌصَّ َٛ َِ َٚ َغبِعِذ  َّ ٌْ  1/371(، ِٚغٍُ، ِوَزبُة ا
ٍَّْذ 523ػ ؤُِؽ َٚ ْلِت،  ُِٔصْشُد ِثبٌشُّ َٚ  ، ُِ ٍِ َى ٌْ َك ا ِِ ا َٛ : ؤُْلِؽيُذ َع ِجَيبِء ِثِغذ ٍ ْٔ ٍَٝ اأْلَ ٍُْذ َل ( ٌٚففٗ "ُفع ِ

ؤُْسِع  َٚ ْغِغًذا،  َِ َٚ ًٛسا  ُٙ ٌَِي اأْلَْسُض ؼَ ٍَْذ  ُعِم َٚ  ، ُُ َٕبِئ َغ ٌْ "، ٌَِي ا َْ َُ ِثَي إٌَِّجيُّٛ ُخِز َٚ ِك َوبفًَّخ،  ٍْ ٌَْخ ٌَٝ ا ُذ ِب ٍْ
ُِ ... اٌؾذيش". ٍِ َى ٌْ ِك ا ِِ ا َٛ  ٚفي سٚايخ "ثُِمْضُذ ِثَغ

ب( 2) َٙ ِظِك َصاَلِر ْٛ َِ  (.17/44ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ صؾيؼ ِغٍُ ) ، أفش:ؤساد ثّغغذ٘ب: 
ا3) َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  َِ ( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌز ِ ْٛ َْٕذ إٌَّ ِل َٚ بِس  َٙ َي إٌَّ َّٚ اِلْعِزْغَفبِس، َثبُة اٌزَّْغِجيِؼ ؤَ
 (.2727ػ 4/2090)
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ػٍوؿى كىلى قػيػوَّةى ًإلَّ  ت كىلى حى ٍميي رىًلوى ت كىلى إًلىغى ًإلَّ اَّللَّي ًُ ٍميي رىًلوى ت كىاحلٍىٍمهللي َّللًًَّ ًُ ٍميي رىًلوى مٍػيي ًُ  ًأَّللًَّ ًُ
 .(ُ)«رىًلوى 

ػػملم ُػػ, طاب ػػا  ػػٍوْى صىػػً نَّةى  ,بػػ الى ًوػػ،كاكل الُُّ ُى ثىًأ ًكسى نىػػةيت  ػػهللَّ : حى ػػًونهللو الكيػػويف قىػػ ؿى :   ى قىػػ ؿى
ػػيى عىأىػػيَّ اى يػػوؿي اَّللًَّ  : هىبى ٍوػػ ي صىػػً نَّةىت تػىقيػػوؿي ػػ ًٌلي هًبىػػ ت  هًى ًؼ نػىػػوىاةو  ي ى كىبػىػػٍ ى  ىػػهللىمَّ  ىٍابػىوىػػةي الى

 : ػ ٍَّحً َ»قى ؿى : " « لىقىهلٍل  ى ٍَّحً  هًبىمًلًست  ىلى  يعىأًٌميًو أبًىٍكمػىابى شلَّػ   ى : بػىأىػ  عىأًٌٍمػًأ. ِػىقىػ ؿى ِػىقيٍأػ ي
ٍأًقغً قيو  يل:  يٍ حى فى اَّللًَّ عىهللىهى بى

(ِ)". 
  فوائد: ا حا يق يف  
 ا وىل: مع  الذ ر الوار  يف حديق جويرية )اهنع هللا يضر(.  

 اضػي ُ " ػ ح ف بأقغ عهلله قهللا  م عهلله بأقغ""  قا ادلثار روري نا ال يوطي هولو
 عابوػػغ كزف ْقػػهللاا  ػػ حغ   م عابوػػغ" زنػػة ُ  ابضػػ ست " ػػ ح ف ُػػ  قػػهللا   ػػ حغ  م ن ُػػغ"

 عػهللهال  ُمي  م ادلن، بكُاب كأم تغ" ُهللاه ُ "  ح ف كتو ْت ت  اؾ ُ إل كزنغ  وأ، كل
 احلصػػاب كجػػوس ُػػ,  وػػ هللاغ ُػػ   ك عػػهلله  ك كزف  ك كنػػي عنػػ ا الكمػػابة يف  واز هللاػػ  ُػػ  قػػهللا كقنػػي

 يف  ػهللبي كإظل  فكالوز  الكني يف  هللبي ل الكلـ ألف ال قاب ب بغ  اباه متمني كالملا كال قهلل ابت
 .(ّ)الوهلله

ًه كقنػػي ُمأهللاػػ  يف :وهااال النااووي ػ  يف اٍلوىػػهللى مٍػأيهللاى ُىٍوسىػػ سي ًُ ػاًب اٍلًمػػنً، ًقنػػيى  ٍُ اهى كىًأمى تًػػًغ( اليػػوى ًبكى ػهللى ًُ( 
ػػ ءي  ت مػػ  ل تس ػػهلل كىًقنػػيى يف المػَّػػوىابً  ػػ ًت اَّللًَّ تػىوىػػ :قىػػ ؿى اٍلويأىمى ْى لى كىاٍ ػػً ٍومى ليغي اليسىػػ  رلىىػػ زه أًلىفَّ كىًأمى  

ُىػ  ػلىٍصيػابيسي الٍ  ػابى  ىكَّلن  مٍػػابىًة أًلىنَّػغي رىكى ػٍ, َتيٍصىابي ًبوىهللٌو كىلى مهىػٍ ًًس كىاٍلميػابىاهي اٍلمي ى لىذىػةي بًػًغ يف اٍلكى مًػ ي ًُ وىػهلَل اٍلكى

                                                           

ٌَْؾَصٝ )( 1) (، ٚلذ عجك رخشيظ 1500ػ 2/80ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، وزبة اٌصالح، َثبُة اٌزَّْغِجيِؼ ِثب
 اٌؾذيش ِفصالً ٚاٌؾىُ لٍيٗ في اٌّجؾش اٌضبٌش في ويفيخ اٌمذ في اٌزغجيؼ.

(، ٚلذ عجك رخشيظ اٌؾذيش 3554ػ 5/555عٗ اٌزشِزي، ؤثٛاة اٌذلٛاد، ثبٌة )( ؤخش2)
 ِفصالً ٚاٌؾىُ لٍيٗ في اٌّجؾش اٌضبٌش في ويفيخ اٌمذ في اٌزغجيؼ. 

 (. 9/381( رؾفخ األؽٛري )3)
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ػػػٍ, رىلًػػػوى كىعى ػَّػػػابى  ػػػوى  ىٍعظىػػػ،ي ًُ ػػػ  الي ُى ْى  ًه اخلٍىٍأػػػًا أيَّ زًنىػػػةي اٍلوىػػػاٍبًش أيَّ اٍاتػىقىػػػ  ًإ ا   عىػػػهللى ُػػػ   معىٍسػػػغي هًبىػػػملى
 .((ُ)لػلصنغ عىهللٌّ كىمى  لى َتيٍصى 

 كاخبػػػابةت الػػػهللنن  كيف كاألاض الُػػموات يف دلػػػ  وػػػ ُي )ادػػػغ ُ(: كبأقػػغ وهااال الصااانعاِن
 كالصػػػ حل  كالشػػػهللاهللاء كالصػػػهلل ق  الس نػػػ  ُػػػ, عػػػسهللا، ُ اضػػػي ُػػػ, عػػػهلله  م ن ُػػػغ كاضػػػ ء
  ُت إل كزنغ قهللا  وأ، ل ُ  زنة  م عابوغ كزًنىة  سققعت كل  سقوي ل عسهللا، كاض س
ػػهللاه ػػ ت الػػي كالكأمػػ ت كػػ حلُ الػػهللكاة بػػغ متػػهلل ُػػ  كالػػو ادلػػن،( )بكُػػاب كأم تػػغ ُك  ُ ُوأُو

قهللكااتػػػغ ػػػهللاهال  ت سػػػ ال  ل كالػػػي تسحصػػػاب ل كالػػػي ُك   ك ُوأػػػـو هبػػػ   ك ػػػب ُػػػهللة كػػػي الػػػو ُك
ػ لىػوٍ  قييٍ : }تو ْ ق ؿ كم  ُسحصاب مه  ِم وأقغ  سحصاب ل كرلو ُقهللكا اهان  اٍل ىٍحػابي   فى كى ػهللى ًُ 

 .(ِ)اخ ة{ اى ًٌ  ًلكىًأمى تً 
  الثا ية: فاا ىذا الذ ر:

 األركػػ ا بوػػا  كػػوف قػػهلل ِ ػػ كاس: يف الُػػلـ ع ػػهلل ابػػ, الوػػز حػػوؿ الػػملا ادلوػػىن  قػػوؿ الشػػن 
هللاػ  بوا ُ,  ِوي  كال وأنػة كالملاتنػة الُػأ نة األكصػ ؼ عنػع عأػ  كاوػ م ذل  ك وذلػ  لومُو
 ُ  ػ ح ف  قولػغ يف جػ ء كمػ  مهػ س ُػ, الكمػ  ُ,  ِوي السوع الملا ُ, القأني ِنكوف
 .(ّ)بأقغ عهلله

 الثالثة: قشكال وجوا : 
ٍنػػػف قػيٍأػػػ : ِىػػػًإفٍ :   قػػػوؿ الُػػػسهللم  ػػػً نل تػىٍقًننػػػهلل  ىًصػػػلٌ  كى ٍُ هً  ال َّ ػػػمٍلكيوا ًأٍلوىػػػهللى ػػػعى  كىضلىٍػػػوس اٍلمى   ىفَّ  ُى

ػػً نل ٍُ نػػع عىػػ,ٍ  ال ػٍَّسزً ػػغ اليػػوى  ال َّ ػػ  عًى ػػاب كىاليػػوى  اأٍلىٍقػػهللىس ً ىسى بًػػغً  ا ىًأنػػ لى  ُى   ػىٍق ىػػي لى  رىاتػػغ يف  كىاًحػػهلل  ىٍُ
ا ًاٍعً  ى ا ؽليًٍك, لى  اٍلمي ىكىأًٌ، عى,ٍ  صيهلليكاس كىًأٍعً  ى اً  ال ػَّوىهلَلهت   ػىٍقػهلًلا لى  اٍلميػ ىكىأًٌ، أًلىفَّ  ًِنػغً  اٍلوىػهللىه الىملى

ا تػىوىَأا لَّ صى  لىمى   ىٍ ون  عىأىٍنغً  قيهلٍلاىتغ ِياًبضى  كىلىوٍ  عىأىٍنغً  ػً نلً  اٍلوىػهللىه الىملى ٍُ ٍسػغي  صىػهللىاى   ىفٍ  بػىٍوػهلل ًإلَّ  ًأل َّ ًُ 
                                                           

 (.17/44( ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ صؾيؼ ِغٍُ )1)
 .(4/217) اٌغالَ عجً (2)
 .(3/78) إٌغبئي لٍٝ عٕٓ اٌغيٛؼي ؽشػ (3)
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ا َُّ  رىًلوى  عىأى  عىزىـى   ىكٍ  اٍلوىهللىه هًبىملى ابَّهً  كىًإ ِى ي ٍسػغي  ػلىٍصيػي لى  اَّللَّ   يػٍ حى ف ُىػابَّة ِىػًإفَّ قولػغي  رىاتػغ ًْ ا ًُ ػملى  الى
ٍنػػف اٍلوىػػهللىه ا اَّللَّ   يػػٍ حى ف  ػىقيػػوؿ ِىكى ػػملى حىظىػػةً  ال ػٍَّقًننػػهلل لىوىػػيَّ  قػيٍأػػ : وىػػهللىهَالٍ  الى  رىاتػػغ ًاٍ ػػً ٍحقى ؽ ًْيلى

ػً نل اٍلميػ ىكىأًٌ، ًُ,ٍ  صىهللىاى  ًإرىا اأٍلىٍأهللاىاب اأٍلىٍقهللىس ٍُ ا ال َّ بًػ  اٍلوىػهللىه  ىفَّ  ِى حلٍى ًصػي اٍلوىػهللىه هًبىػملى  لًقىػٍوؿً  اى
ْى  ًألسَّظىػابً  لى  لىًك,ٍ  اٍلمي ىكىأًٌ، ػً نل ٍسػغي ًُ  َتىىقَّػاى   ىنَّػغي  ًإ ٍُ ا ال َّ ْى   ىنَّػغي  ًأٍعً  ىػ اً  بىػيٍ  اٍلوىػهللىه هًبىػملى ًقنػاه  تػىوىػ   حى

ً نل اٍلمي ىكىأًٌ،  ػىقيوؿ أبًىفٍ  ٍُ ا حىٌقغ يف  ال َّ  .(ُ) ىٍعأى، كىاَّللَّي  اٍلوىهللىه هًبىملى
 الػػملكاب  ف كالػػي ا،اااريا( فائااده جليلااة احلااديثني يف)هااال الوااو اِن رمحااو هللا  الرابعااة:  

 ِنحصػي ن ُػغ يف الػملكاب   كػابا مل كإف عػهللهس عأػ  الملاكاب  ح ؿ ُ  بوهلله  وهللهك    و عف
 ُػػ, وػػيء كػػي عػػهلله ُ  ػػ ح ف كاحػػهللة ُػػابة قػػ ؿ دلػػ, احلػػهلل م  الػػمل , ُق وػػ  عأػػ  ُػػملن 

 شلػػػ  كالػػػملا عػػػهلله عأػػػ  اإلح لػػػة ك  ُػػػ ن بػػػهللكف لنػػػ يل ال ُػػػ نل كػػػابا دلػػػ, ػلصػػػي ل ُػػػ  ال ُػػػ نل
، األهلػة بصػاباِل الم بػ  لأ  وػني ادلسكػاب , دلشػقةا قهللا عأ  المواب  ف الق ِأ  عأ   شكي

ػ  احلػهلل م  الػمل , عػ,  جػ بوا كقهلل  لػغ كػ ف صػ ِم ن  ِقػاب ُػ,»  قولػغ ضلػو ُػ, وػ هبهللام  ُك
, ت(ِ) جابس ُمي  ت«(ّ) جابس ُمي لغ ك ف ُص أن  عزل ُك

                                                           

 .(198/ 7) ِبعٗ اثٓ لٍٝ اٌغٕذي أفش: ؽبؽيخ (1)
 ِضً ِغٍّبً  اٌّفؽش ثةلؽبء ٚلال عً اهلل رفعً ؤخشعٗ اثٓ ؽجبْ، وزبة اٌصَٛ، ثبة روش (2)

 ثةعٕبد صؾيؼ. اٌغٕٙي  خبٌذ ثٓ صيذ ( ل3429ٓػ  8/216ؤعشٖ )
(، 1073ػ 2/376ِصبثبً ) لضٜ ِٓ ؤعش في عبء ِب ؤخشعٗ اٌزشِزي، ؤثٛاة اٌغٕبئض ثبة (3)

ب ٚاثٓ ِبعٗ، وزبة اٌغٕبئض، َثبُة  اِة  ِفي َعبءَ  َِ َٛ ْٓ  َص َِ ٜ َصبًثب ) َلضَّ (، ٚاٌجضاس 1602ػ 1/511ُِ
َٕب  ( صالصزُٙ ]اٌزشِزي ٚاثٓ ِبعٗ ٚاٌجضاس[ ِٓ ؼشيك1632ػ 5/64) َص ، َلبَي: َؽذَّ ٍُ ٍِي ثٓ َلبِص َل

، َُ ي ِ٘ ْٓ ِبْثَشا ُٓ ُعَٛلَخ، َل ُذ ْث َّّ َؾ ُِ  ِ اهللَّ ْٓ إٌَِّجي ِ  َٚ ، َل
ِ ْٓ َلْجِذاهللَّ ِد، َل َٛ ْٓ األَْع َصبًثب »َلبَي:  َل ُِ  ٜ ْٓ َلضَّ َِ

 ِٖ ًُ ؤَْعِش ْض ِِ  ُٗ ٍَ ِٓ »، ٚلبي اٌزشِزي: «َف ي ِ ْث
ٍِ ْٓ َؽِذيِش َل ِِ ْشُفًٛلب ِبالَّ  َِ  ُٗ َزا َؽِذيٌش َغِشيٌت اَل َْٔمِشُف َ٘

 ٍُ ِٓ «َلبِص ِذ ْث َّّ َؾ ُِ  ْٓ ، َل ُْ ُٙ ٜ َثْمُع َٚ َس َٚ يَُمبُي: ،  َٚ  " ، ُٗ ُْ َيْشَفْم ٌَ َٚ ُلًٛفب،  ْٛ َِ  ُٗ ٍَ ْض ِِ َٕبِد  َزا اإِلْع َٙ ُعَٛلَخ ِث
 ِٗ ْي ٍَ ٛا َل ُّ ََٔم َزا اٌَؾِذيِش  َٙ ٍُ ِث ُٓ َلبِص ٍِيُّ ْث ِٗ َل َي ِث ٍِ ب اْثُز َِ ُٖ َغْيُش  ا.ٖ، ٚلبي اٌجضاس: ؤَْوَضُش  ا َٚ ٌَْؾِذيُش َس َزا ا َ٘

ٍِيُّ  ُٖ َل ََٕذ ؤَْع َٚ ُلًٛفب،  ْٛ َِ اِؽٍذ  َٚ  ُِ ٌَْؾِىي َلْجُذ ا َٚ  ، ٍُ ُٓ َلبِص  =ْث
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  .(ُ)ُ كأ ة ُ وُ ة أبجوبة    
 ألوػػػهلله القػػػوؿ كػػػاباات ِوػػػنأة  ػػػهللاؾ ق ِأهللاػػػ  ك ف الكأمػػػ ت الػػػملس ِوػػػي عأػػػ  هلنػػػي كاحلػػػهلل  
 الػملكاب ل ػظ كػابا ُػ, ُشػقة ُػ,  بػف الكػملا قػ ؿ ُػ, ُشقة إف  ق ؿ  ف   ِغ كل ادلملكوا
 ك اوػػػهللال، ُ لو ػػػ ه  ُ ا ػػػوؿ ُسحػػػغ أب الػػػملا ِػػػإف الوػػػهللهت رلػػػو ُمػػػي إْ   أػػػ  حػػػىت
 .(ِ)احلمهلل ِأأغ نصب كل توب هكف ُ, ألجواال، كتكم ان  ذل، خت ن  ن  عأنغ كهذل،

                                                                                                                                                                 

 
لبي اٌؾبفؿ في اٌزمشيت )ؿ:  ِٛالُ٘ اٌزيّي اٌٛاعؽي صٙيت ثٓ لبصُ ثٓ : لٍيللت=

ثبٌزؾيك ا.ٖ، ٚثمٍي ثٓ لبصُ ٘زا ؤلً اٌمميٍي اٌؾذيش  ٚسِي ٚيصش يخؽيء (: صذٚق403
ِٗ  ( فزوشٖ في رشعّخ لٍٝ ثٓ لبصُ ِشفٛلبً، ٚلبي:38246في اٌعمفبء اٌىجيش ) ْي ٍَ ُٗ َل ُْ يَُزبِثْم ٌَ

ًِ ، ٚؤخشعٗ اٌجيٙمي في اٌغٕٓ اٌىجشٜ ِشفٛلبً، وزبة اٌغٕبئض، ِصَمخٌ  ْ٘ ْٓ َرْمِضَيِخ ؤَ ِِ ب يُْغَزَؾتُّ  َِ َثبُة 
 ُْ ِٙ ي ِِذ َسَعبَء اأْلَْعِش ِفي َرْمِضَيِز َّ ٌْ ب  ( ٚلبي:7088ػ 4/98) ا َِ َٛ ؤََؽُذ  ُ٘ َٚ  ، ٍُ ُٓ َلبِص ٍِيُّ ْث ِٗ َل َد ِث َرَفشَّ

ُُ ؤُ  ٍَ اهللُ ؤَْل َٚ  ِٖ ْٓ َغْيِش َي ؤَْيًعب َل ِٚ َلْذ ُس َٚ  ، ِٗ ْي ٍَ ِىَش َل ْٔ. 
: لجذ اٌؾىيُ اٌزي ربثك لٍي ثٓ لبصُ وّب ؤؽبس بٌيٗ اٌجضاس آٔفبً ٘ٛ لجذ اٌؾىيُ ثٓ للت

٘ٛ لجذ اٌؾىيُ ثٓ ِٕصٛس (، 2460ٚػ 1/209ِٕصٛس ؤخشط سٚايزٗ اثٓ األلشاثي في اٌّمغُ )
ِزشٚن وزثٗ  (:332، لبي اٌؾبفؿ في اٌزمشيت )ؿ: ٛ عفيبْ اٌٛاعؽياٌخضالي ؤثٛ عًٙ ؤٚ ؤث

 .اثٓ ِميٓ
ْٓ ؼُُشٍق اَل  (:2/22ٚلبي اثٓ اٌغٛصي في اٌزؾميك في ِغبئً اٌخالف ) ِِ ٌَْؾِذيُش  َزا ا َ٘ َي  ِٚ َلْذ ُس

ذ ْثٓ عٛ (:3/223، ٚلبي في اٌّٛظٛلبد )َرْضُجُذ  َّّ َؾ ُِ  ْٓ ِٗ َل ٍِي ْثٓ َلبِصُ، َلْذ رفشد ِث َلْذ َل َٚ لخ، 
َيْؾَيٝ  وزثٗ َٚ بُسْٚ  َ٘ يِضيذ ْثٓ  َٚ  ْثٓ ِِميٓ.اُؽْمَجخ 

 .(2/366) األٚؼبس ٔيً (1)
 (.9/381رؾفخ األؽٛري ) (2)
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  : مناسثات الت ثيح:ادلث ق ال ا م
كحػػوؿ الػػملا  هاِػػ، الػػملكاب كال ُػػ نل يف  ػػ ِاب  كق تػػغ كي عنػػع  حوالػػغ ك ُػػواست كػػ ف السػػل 

 حػػػ ؿ يف كل  ػػػ ابست حػػػ ؿ يف ابػػغ عػػػ, لنذ ػػػي   كػػػ, ملادلوػػىن  قػػػوؿ صػػػ حب اإلِصػػ ح: 
غت  ؼلصغت ركاب لغ ح لغ ُ, ح ؿ كي يف كك ف م است كل لنأغ كل غ؛سً أوى  كل ُق ُغ كل قهللُك
   .(ُ)ُُأ، لكي  س ذي كالكملا

سهللاػػ  كي طأنو هللاػػ   كي الػػملا اجل نػػب تيٍظهللاػػاب األح ه ػػ  الس و ػػة كمػػ ان ُػػ, ُس  ػػ  ت ال ُػػ نل ُك
تُػ نل ُ توػ ْ ن ُػغ تسز هللاػ  كتوظنمػ نت كال ُػ نل يف الصػلةت كال ُػ نل يف هبػاب الصػأواتت 

 اضت كال ُػػ نل بػػ   ػػهللل كال ُػػ نل يف  ثسػػ ء الػػ لكةت كال ُػػ نل يف  ثسػػ ء الصػػلة لعُػػاب الوػػ
 الهللع ء كعسهلل الكاببت 

كال ُػػػػ نل عسػػػػهلل ال وِػػػػبت كال ُػػػػ نل يف هعػػػػ ء الُػػػػ ابت كال ُػػػػ نل عسػػػػهلل الصػػػػووه كاذل ػػػػوطت 
 كال ُ نل ق ي السـو كال ُ نل يف ب متة اجمل ل .
 أوالم: ت ثيح هللا تعاىل  ر و تنزينام وتعظيىلام: 

 نح ت الػػػو تسز ػػػغ ُ توػػػ ْ ن ُػػػغ إف  عأػػػ  ك كمػػػي ك اكع ُػػػ  كاه يف األح ه ػػػ  ُػػػ, ال ُػػػ
ُ ء كالوظمة.  بقولغ "ُِ ح ىن" ِن لغ ُ, تُ نل ُشواب أذلٍن ة كاجللؿ كالك

ػ ت اَّللَّي  اىًضػيى اكل ال خ ام ع, اب, ع  س  ػملَّبىًأ : »اَّللَّي  قىػ ؿى : قىػ ؿى   السَّػًلًٌ  عىػ,ً  عىسػٍهللايمى  ابٍػ,ي  كى
ـى  ت لىغي   ىكي,ٍ  كىملىٍ  اهى ت لىغي   ىكي,ٍ  كىملىٍ  كىوى ىمىًأت رىًلوى مى  تىٍكمًل  يػغي  ِى ىَُّػ  رىًلوى   ىفٍ   ىٍقػهلًلاي  لى   ىيٌنً  ِػىػزىعى،ى  ًإ َّ

سي  مىت وىٍ ميغي  كى ىَُّ  كى فىت كىمى   يًعنهللى ُيٍ حى ين  كىلىهللهت يل  ِػىقىٍوليغي  ًإ َّ ملى   ىفٍ  ِى ا  ىكٍ  صى ًح ىةن   ىختًَّ  . (ِ)«كىلىهللن
 يف احلديق فوائد:

                                                           

 (.4/284)( اإلفصبػ لٓ ِمبٔي اٌصؾبػ 3) 
ُٗ{ ]اٌجمشح:1) َٔ ًٌَذا ُعْجَؾب َٚ  ُ َلبٌُٛا ارََّخَز اهللَّ َٚ [ 116 ( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة رفغيش اٌمشآْ، َثبُة }
 (.4975، 4974(، ٚفي ِٛاظك ؤخشٜ ثشلُ )4482ػ 6/19)
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ْى  ُيوىػػػػ ؼ ت" يػػػػٍ حى فى " ل ػػػػظ :قػػػػ ؿ ال ػػػػهللا الوٍنػػػػأ:(ُِػػػػ ح ين) قػىٍولػػػػغ :ا وىل ء ًإ ػػػػ ىكىٌأ،  ى  اٍلمي
ي  نزس:  ػىٍوًأ  ًُ  . (ُ)نى 

 .(ِ) بوى  ػي  عىمَّ  تسزال ي   ىم كق ؿ اب, اجلوزم:
ظهللًاػػابًم قػػ ؿك 

ي
ػػ :  م: ادل ػػ  كتقهللاػػ نا تسز هللان  يف كال قػػهلل اب...  .ادلخأوقػػ ت صػػ  ت عػػ, يل كتوظنمن

وىن ادلخأوق تت ص  ت ع, ن ُي هللي ك يٍبوً   نزَّس(:   ح ين)  .(ّ)كال قهللا  اإلبو ه: ال سز غ ُك
ال ُػػ نل ادلػػملكوا يف احلػػهلل   يف تسز ػػغ ُ توػػ ْ ن ُػػغ عػػ, الصػػ ح ة كالشػػاب و  الػػملا: الثا يااة

ې  ې  ى  ى  چ كالولػػػػهلل ُواِػػػػا دلػػػػ  جػػػػ ء يف القػػػػاباف الكػػػػابًن يف قػػػػوؿ ُ توػػػػ ْ 
     ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ
ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب            خبمب  ىب  

 ت (ْ)چيب  جت  حت  خت   

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  چ  كقولػػػػػغ توػػػػػ ْ 
 .(ٓ)ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ظهللًاابًم: الثالثة
ي
 عػ, (الُػلـ عأنغ) السل حك س شل  كمه ال  األح ه  ي  الملس: قني ِإف: ق ؿ ادل

: قأسػ ت القػابافَ كب  بنسغ ِابؽ ِ مَ  ُ كلـ ك ف كإرا ُت كلـى   كوف  ف  س ذي تو ْ ُ
ُ ػي  نزلػغ الملم الأ ظ الو القاباف  ت(الُػلـ عأنػغ) ن نًٌسػ  إْ توػ ْ ُ عػ, (الُػلـ عأنػغ) ج

                                                           

 (.18/92( لّذح اٌمبسي ؽشػ صؾيؼ اٌجخبسي )2)
 (.388/ 2(  وؾف اٌّؾىً ِٓ ؽذيش اٌصؾيؾيٓ )3)
 (.105/ 1اٌّفبريؼ في ؽشػ اٌّصبثيؼ )ِشلبح ( 4)
 (.101، 100( عٛسح االٔمبَ )اآليزبْ )4)
 (.91( عٛسح اٌّإِْٛ، اآليخ )5)
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سي  ِىػًإرىا: }توػ ْ ِقػ ؿ  ُ ػغت ،ى ك وأًٌػ كػلىٍ ىػظى  الأ ظ الملا عأ   قاب س  ف ك ُابس { قػياٍبانىػغي  ِىػ تًَّ عٍ  قػىػابىٍ انى
 ُمأػػػغت بشػػػيء  تػػػوا  ف عػػػ, ادلخأوقػػػ ت عنػػػع  يوِػػػز الػػػملم الػػػو كالقػػػاباف...[ ُٖ: القن ُػػػة 

ٍن ي  اٍج ىمىوى ً  لىً ,ً  قييٍ : }تو ْ ِق ؿ ٍتيػوا  ىفٍ  عىأى  كىاجلًٍ,َ  اإٍلً ًمٍػيً   ى ا ًْ ػملى ٍتيػ لى  اٍلقيػاٍبافً  الى ًٍمأًػغً  وفى  ى ًْ 
 عأنػغ) السػل حك الػ  ال  األح ه   ك ُ ت [ٖٖ: اإل اباء{  أىهللًا نا لً ػىٍواو  بػىٍوويهللاي،ٍ  كى فى  كىلىوٍ 

  ف ػل مػي بػي ك قاب ال ت ػل ظهللا   ف ن نغ تو ْ ُ ابُى  ى  أبل  ظو  ِأنُ  تو ْ ُ ع, (الُلـ
ُس  ِػػ بُ رلػػوت كمهػػ  اإلذلػػ ـ بقاب ػػا  ك تادلسػػ ـ يف  ك ادلوػػاباجت لنأػػةى  ادلوػػ ين هبػػملس توػػ ْ ُ ؼلػػ
  ف تػػػابل  ل(ت الُػػػلـ عأنػػػغ) ك ل  أػػػغ ن ُػػػغ بو ػػػ اةً  ادلوػػػ ين هبػػػملس  ُ ػػػغ (الُػػػلـ عأنػػػغ) السػػػلَ 
 السػل  ح ه ػ   ػ ِاب  ل ػ ظى   ل  أيهللاػ  تشػ غ بػي ْوِػزةوت لنُ  األح ه   الملس  ل  ظ حك،

 لاب ػػوؿ األح ه ػػ  ِاب ػػ  حكػػ،ي  األح ه ػػ  الػػملس ِحكػػ،ي  كػػمللو كػػ ف ِػػإرا ت(الُػػلـ عأنػػغ)
 .(الُلـ عأنغ) ُ
  ح ه مػغ ككػيَ  الُػلـت عأنػغ ُ ا ػوؿ  ح ه ػ    ونػ  األح ه  ى  الملس ك ن  إرا: قني ِإف
ػػػغت توػػػ ْ ُ ًق ىػػػيً  ُػػػ, الُػػػلـ عأنػػػغ ػػػ : }توػػػ ْ ُ قػػػ ؿ ِقػػػهلل كإذل ًُ ُى { اذٍلىػػػوىل عىػػػ,ً   ػىٍسًقػػػاي  كى

 عسػػػهللس ُػػػ, بػػػي ن ُػػػغ تأقػػػ ء ُػػػ, احلػػػهلل    ك القػػػاباف ُػػػ, بأ ػػػظو   ػػػ أ َّظ مل  وػػػأ[ ّ: الػػػسِ، 
 كبػػ  توػػ ْ ُ عػػ,  ابك هللاػػ  الػػ  األح ه ػػ  بػػ  ال ػػابؽي   يوػػابؼ ًِػػ ،ى  كػػمللو كػػ ف ِػػإرا توػػ ْت
 ُ قػػ ؿ: "قولػػغ ُمػػيى  توػػ ْ ُ إْ  ضػػ ِهللا  الػػ  األح ه ػػ   ُػػ : قأسػػ ت  ح ه مػػغَ ُػػ, مه الػػ 
ػػػػ  ت"اهـ ,ابػػػػ  ػػػػؤر أ: ُ قػػػػ ؿ: "كقولػػػػغ ت"اهـ ابػػػػ, كػػػػملبأ: توػػػػ ْ  ِهللاػػػػي رلػػػػوت  وػػػػ غى  ُك

 كُػػ ِاب توػػ ْ ُ إْ  يوػػ هللا  مل الػػ  األح ه ػػ  ك ُػػ ت توػػ ْ ُ عػػ, اكاالػػ  الػػ  األح ه ػػ 
 .(ُ)تو ْ ُ كحيٍك،ى  تو ْ ُ عسهلل ُ, ك ف كإف تو ْت ُ ع,  ابك غ ِأن   ح ه مغت

 
 
 

                                                           

 (.1/105اٌّفبريؼ في ؽشػ اٌّصبثيؼ )ِشلبح  (1)
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 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 ا يام: الت ثيح يف الص ه:
يف قولػغ     كتلكة القاباف كالملا ُ   بُ عسغ ادلوصـوُ, ُهللام ت الصلة ال ُ نل كال ك 

ت كحػػوؿ الػػملا ادلوػػػىن  قػػوؿ ابػػػ, (ُ)كقػػاباءة القػػػاباف( كال ك ػػػ  ال ُػػ نل الػػي إظلػػػ : )عػػ, الصػػلة
 عػػػ, ختأػػػو ل الصػػػلة  ف عأػػػ  ِػػػهللؿ قػػػابااننت ه الػػػ  كمػػػ  تُػػػ نح نت الصػػػلة ُ اجػػػب: هػػػ 

واضع ال ُ نل يف الصلة ُ .(ِ)كال ُ نل القاباف   وهللهةت ُسهللا :ُك
 الت ثيح يف  ناا االفتتاح. -ٔ

ةىت عىػػػػ,ٍ  اكل ُُػػػػأ، بُػػػػسهللس عػػػػ, األكزاعػػػػيت ػػػػابى   ىفَّ  عىٍ ػػػػهللى ػػػػ فى  بٍػػػػ,ى  عيمى ػػػػابي  اخلٍىقَّػػػػ ًب كى ًء  غلىٍهللاى هًبىػػػػؤيلى
ت الأهللايػ،َّ   يػٍ حى نىوى : » ػىقيػوؿي  اٍلكىًأمى تً  ىٍمػهلًلؾى ت تػى ىػ اىؾى  كىًَ ْى  اٍهيػوى ت كىتػىوىػ  ػهلَلؾى ػ إًلىػغى  كىلى  جى  «ابيؾى مهىنػٍ

يسي  إًلىٍنغً  كى ىبى   ىنَّغي  قػى ى هىةى  كىعى,ٍ  ت ٍب,ً   ىنى ً  عى,ٍ  ؼليًٍُ  .«(ّ) ... ُى ًلوو
ػ ن   ىفَّ  ًإبٍػابىااًلن،ىت كعى,ٍ  ػ,ٍ  انى ن ػابى   ىتػىػٍوا اٍل ىٍصػابىةً   ىاٍلػيً  ًُ ٍتيػوسٍ  ملىٍ   اخلٍىقَّػ بً  بٍػ,ى  عيمى ػ ىليوسي  ًإلَّ   ى ٍُ  عىػ,ً  لًنى

ًٍِ  ىػػػ حً  ةً  ا ـى : قىػػػ ؿى  الصَّػػػلى ػػػابي  ِػىقىػػػ  ةىت ِىػػػ ِػٍ ػى ىلى   اخلٍىقَّػػػ بً  بٍػػػ,ي  عيمى ػػػ،ٍ  الصَّػػػلى ٍأ ىػػػغي  كىالي ت أيَّ  بى ػػػابى  جىهللاى
ىٍمهلًلؾى  الأَّهللاي،َّ   يٍ حى نىوى : »ِػىقى ؿى  ْى  اٍهيوى  كىتػى ى اىؾى  كىًَ  .(ْ)«مهىنػٍابيؾى  إًلىغى  كىلى  جىهلَلؾى  كىتػىوى 

ػػػ فى   :عػػػ, األ ػػػوه قىػػػ ؿى ك  ت كى ػػػابي ػػػًمويسى  صىػػػٍوتىغي  اىِىػػػعى  ةى الصَّػػػلى  اِػٍ ػىػػػ ىلى  ًإرىا عيمى ٍُ ػػػ،َّ   يػػػٍ حى نىوى : » ي  الأَّهللاي
ت ىٍمهلًلؾى ْى ت  اٍهيوى  كىتػى ى اىؾى  كىًَ ت كىتػىوى   . (ٓ)«مهىنػٍابيؾى  إًلىغى  كىلى  جىهلَلؾى

 
                                                           

َْٔغِخ 1) َٚ اَلِح،  َِ ِفي اٌصَّ َىاَل ٌْ ُِ ا ( ؤخشعٗ ِغٍُ في وزبة اٌّغبعذ ِٚٛاظك اٌصالح، َثبُة َرْؾِشي
( ِٗ ْٓ ِبَثبَؽِز ِِ  َْ ب َوب  .( ٚ٘ٛ عضء ِٓ ؽذيش ِمبٚيخ ثٓ اٌؾىُ اٌغٍّي 537ػ 1/381َِ

 (.182/ 7( فزؼ اٌجبسي الثٓ سعت )2)
ٍَِخ ) ( صؾيؼ ِغٍُ، وزبة اٌصالح،3) َّ َجْغ ٌْ ُش ِثب َٙ ْٓ َلبَي اَل يُْغ َِ ِخ   (،  399ػ 1/299َثبُة ُؽغَّ
 :َلبَي ؤَثُٛ ُصْسَلخَ ؛ عٕبد ِٕمؽكب(، ٚ٘زا 72ػ 1/122) ؤخشعٗ ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ في اآلصبس (4)

، أفش: اٌّشاعيً الثٓ ؤثي  ًٌ ْشَع ُِ َش  َّ ْٓ ُل ُُ إٌََّخِميُّ َل ي ِ٘ (، ٌٚىٓ األصش في 10ؽبرُ )ؿ: ِبْثَشا
 صؾيؼ وّب رفٙشٖ اٌذساعخ في ٘زا اٌّجؾش. دلبء لّش 

 ( ٚبعٕبدٖ صؾيؼ.  2404ػ 1/210) اٌّصٕف ( ؤخشعٗ اثٓ ؤثي ؽيجخ في5)
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 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

ًمويسى  ٍُ كى ػيوىأًٌميسىػ " رىلًػوى  ككمللو اكاس الهللااققأ كق ؿ يف ابابس : " ي
كقػهلل اوػ هللااب الػملا الػهللع ء  (ُ)

 عع كم  كم   ن   يف ِواِهلل احلهلل  .  كاكاس عسغ ع, عماب  
 الأهللاػ، " يػ ح نو :قػ ؿ الصػلةى  ا ػ   ىلى  إرا ُ  ا ػوؿي  كػ ف: ق لػ  ع ِشة كي حهلل  
ت مهلًلؾى  .(ِ)"مه يؾ إلغ كل جىهللؾت كتو ْ اهيوت كت  اؾ َك

                                                           

 2/61( ؤخشعٗ اٌذاسلؽٕي في اٌغٕٓ، وزبة اٌصالح، َثبُة ُدَلبِء ااِلْعِزْفَزبِػ َثْمَذ اٌزَّْىِجيِش )1)
زَ 1143ػ َ٘ َش لٌٛٗ، ٚسٚاٖ اٌذاسلؽٕي ؤيعبً ثشلُ )( ٚلبي:  َّ ْٓ ُل ( ِٓ ؼشيك َلْجِذ 1142ا َصِؾيٌؼ َل

َش  َّ ْٓ ُل َش ، َل َّ ِٓ ُل ِٓ اْث َٔبِفٍك ، َل  ْٓ ِٗ ، َل ْٓ ؤَِثي ِٓ َؽْيَجَخ ، َل َش ْث َّ ِٓ ُل ِٓ ْث َّ ْؽ َْ َسُعُٛي  اٌشَّ َلبَي: َوب
 ِ اَلِح ، َلبَي:   اهللَّ ٌٍِصَّ َش  َٗ ُعْجَؾب»ِبَرا َوجَّ ٌَ اَل ِب َٚ َن  ٌَٝ َعذُّ َرَمب َٚ َه  ُّ َرَجبَسَن اْع َٚ ِذَن  ّْ ِثَؾ َٚ  َُّ ُٙ ٍَّ ََٔه اٌ

َر َلبَي: « ، َغْيُشنَ  َّٛ ِبَرا َرَم َٚ« ِٗ َْٔفِض َٚ  ِٗ َْٔفِخ َٚ  ِْ ْيَؽب ِض اٌؾَّ ّْ َ٘  ْٓ ِِ  ِ ِٗ ، «. ؤَُلُٛر ِثبهللَّ ْٓ ؤَِثي ْيُخ َل َزا اٌؾَّ َ٘  ُٗ َسَفَم
 َّ ِٓ ُل ِٓ اْث َٔبِفٍك ، َل  ْٓ ِٓ إٌَِّجي ِ َل َش ، َل َّ ْٓ ُل ُٖ  َش ، َل ا َٚ ٌَِه َس ِٗ ، َوَز ٌِ ْٛ ْٓ َل ِِ َش  َّ ْٓ ُل ْؾُفُٛؾ َل َّ ٌْ ا َٚ

ِٓ َؽ  َش ْث َّ ْٓ ُل َة ، َل ُٓ ؤَيُّٛ ُٖ َيْؾَيٝ ْث ا َٚ ٌَِه َس َوَز َٚ َش ،  َّ ْٓ ُل ِد ، َل َٛ اأْلَْع َٚ َخ ،  َّ َم ٍْ ْٓ َل ُُ ، َل ي ِ٘ ْيَجَخ، ِبْثَشا
 ِٓ ِٓ اْث َٔبِفٍك ، َل  ْٓ اُة، ٚلبي اٌؾبوُ في اٌّغزذسن َل َٛ َٛ اٌصَّ ُ٘ َٚ  ، ِٗ ٌِ ْٛ ْٓ َل ِِ َش  َّ ْٓ ُل َش ، َل َّ ُل

اَل يَِصؼُّ (: »860ػ 1/361) َٚ َش  َّ ْٓ ُل ٌَْؾِذيُش َل َزا ا َ٘ َذ  ِٕ َلْذ ؤُْع َٚ.» 
( 83/ 2ؤثٛاة رفشيك اعزفزبػ اٌصالح، ثبة ِٓ سؤٜ االعزفزبػ ثغجؾبٔه ) ،داٚد ٛؤخشعٗ ؤث (2)

د ٘زا اٌؾذيش لذ رىٍُ فيٗ ثبٌعمف ؤثٛ داٚد ٚاٌذاسلؽٕي ٚاٌجغٛي ٚاثٓ ( ٚبعٕب776سلُ )
: "... يٚاٌؾذيش لذ ؽغٕٗ اٌؽيجي ٚغيشٖ؛ لبي اٌؽيج، (1/559) زٍخيـ اٌؾجيشاٌ :يٕفش ،ؽغش

ٚ٘زا اٌؾذيش ٔغذٖ في وزبة اٌّصبثيؼ، ٚلذ سِبٖ اٌّاٌف ثبٌعمف، ٌٚيظ األِش لٍي ِب 
ٚاٌؾذيش ِخشط  ، ثٗ ِٓ اٌخٍفبء اٌشاؽذيٓ لّشرّٛ٘ٗ، بر ٘ٛ ؽذيش ؽغٓ ِؾٙٛس ؤخز 

، ٚلذ ؤخز ثٗ لجذ اهلل ثٓ ِغمٛد ٚغيشٖ ِٓ فمٙبء اٌصؾبثخ، ٌُٚ في وزبة ِغٍُ لٓ لّش 
ٌٚٙزا ر٘ت بٌيٗ وضيش ِٓ لٍّبء اٌزبثميٓ، ، يىٓ ٘االء اٌغبدح ٌيإخزٚا ثزٌه ِٓ غيش ؤعٛح

غت ٘زا اٌؾذيش ْٕ ٔي يُ ؤٚ ،زفزبػ اٌصالحالع (سؽُّٙ اهلل)ٚاخزبسٖ ؤثٛ ؽٕيفخ ٚغيشٖ ِٓ اٌمٍّبء 
بٌي اٌعمف! ٚلذ ر٘ت بٌيٗ األعٍخ ِٓ لٍّبء اٌؾذيش وغفيبْ اٌضٛسي، ٚؤؽّذ ثٓ ؽٕجً، 

ٚؤؽّذ لذ أزٙي بٌيٗ ؽذيش لبئؾخ سظي اهلل لٕٙب ثةعٕبد  ،ٚبعؾك ثٓ سا٘ٛيخ ٚغيشُ٘" ...
لالَ ِٓ ؤئّخ اٌؾذيش، ... ٚ٘زا اٌؾذيش سٚاٖ األ ِٛصٛق ثٗ، فإخز ثٗ وّب روشٔب لٓ ِز٘جٗ

ٚؤخزٚا ثٗ ... ٚلبي: ٚ٘زا بعٕبد ؽغٓ، سعبٌٗ ِشظيْٛ، فمٍّٕب ؤْ ؤثب ليغٝ ٌُ يشَ ٘زا 
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 أ كػُت ألأنػي الصػلة إْ قػ ـ إرا  ُ ا ػوؿ كػ ف: قػ ؿ تاخلػهللام   ونهلل    كع,
مهللؾت الأهللا،   ح نو : قوؿ  ُ:  قػوؿ أ مهػ ؾت إلػغ كل جػهللؾت كتو ْ اهوت كت  اؾ َك
 كن خػػػغ علػػػزس ُػػػ, الػػػابجن،ت الشػػػنق ف ُػػػ, الوأػػػن، الُػػػمنع أحن  عػػػور:  قػػػوؿ أ ك ػػػ انت  كػػػُ
 .(ُ)كن مغ

                                                                                                                                                                 

صُ بٔي ٌُ ؤؽجك اٌمٛي في  ،اٌؾذيش ثبٌعمف لٍي اإلؼالق، ٚبّٔب رىٍُ في اإلعٕبد اٌزي ؤٚسدٖ
غيش سٚيخ  ثيبْ رٌه بال ؽزساً ِٓ ؤْ يزغبسق بٌيٗ ؼبٌت لٍُ ثبٌؽمٓ بٌي ٘زا اٌؾذيش ِٓ

ٚثصيشح، ارىبالً لٍي ِب يغذٖ في وزبة اٌّصبثيؼ، فيزإصُ ثٗ، ٚؤلٛر ثبهلل ؤْ ؤٔصش لصجيخ، ؤٚ 
ؽشػ اٌّؾىبح ٌٍؽيجي اٌىبؽف لٓ ؽمبئك  ، أفش:ؤدلٛ بٌي لصجيخ، ٚاهلل ؽغجي لٍي رٌه"

 =(3/993اٌغٕٓ )
 
ؤصؾبة  ٚرممت اٌّفٙشي رعميف اٌجغٛي ٌٍؾذيش ثمٌٛٗ: ٚ٘زا ظميٌف لٕذ لٍيً ِٓ= 

ٌٓ لبٌي اإلعٕبد لٛيّّ لٕذ ؤوضشُ٘ اٌّفبريؼ في ؽشػ  ، أفش:اٌؾذيش، ٌٚىٕٗ ؽذيٌش ؽغ
 (.2/123اٌّصبثيؼ )

فةٔٗ سٚي ِشفٛلبً ِٓ ؽذيش : ٚاألِش وّب سآٖ اٌؽيجي ٚاٌّفٙشي ِٓ رؾغيٓ اٌؾذيش؛  للت
ٙب ؤٔظ ٚلبئؾخ ٚؤثي عميذ ٚغيشُ٘ )سظي اهلل لُٕٙ( ٚؤعبٔيذ٘ب فيٙب ظمف ٌىٓ يؾذ ثمع

ال يمٛي ٘زا في  ؛ ألْ لّش لٍيٗ ٌٚٗ ؽىُ اٌشفك ِٛلٛفبً   لذ صجذ ِضٍٗ لٓ لّشٚ ثمعبً،
، ٚوّب لًّ ثّمزعبٖ ؤوضش لٍّبء األِخ، وّب عإثيٕٗ في اٌصالح في ِمبَ اٌزمٍيُ ِٓ لٕذ ٔفغٗ

 .ِٛظمٗ لشيجبً 
اَلحِ  ،ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد (1) اُة َرْفِشيِك اْعِزْفَزبِػ اٌصَّ َٛ َِ  ،ؤَْث َُّ َثبُة  ُٙ ٍَّ ََٔه اٌ ْٓ َسؤَٜ ااِلْعِزْفَزبَػ ِثُغْجَؾب

ِذَن ) ّْ ِثَؾ ٌَْؾِذيُش 775ػ 1/206َٚ َزا ا َ٘ َٚ ِٓ  (، َٚلبَي :  ٌَْؾَغ ِٓ ا ، َل ي ٍ
ٍِ ِٓ َل ي ِ ْث

ٍِ ْٓ َل َٛ َل ُ٘  َْ َيُمٌُٛٛ
ْٓ َعْمَفشٍ  ِِ  ُُ ْ٘ َٛ ٌْ ْشَعاًل ا زبػ ، ثبة ِب يمٛي لٕذ افزوزبة اٌصالح لٓ سعٛي اهلل ، ٚاٌزشِزي، ُِ

ٚفي اٌجبة لٓ لٍي، ٚلبئؾخ، ٚلجذ اهلل ثٓ  :( ٚاٌٍفؿ ٌٗ، لبي ؤثٛ ليغ323ٝ/ 1اٌصالح )
 ِغمٛد، ٚعبثش، ٚعجيش ثٓ ِؽمُ، ٚاثٓ لّش. ٚؽذيش ؤثي عميذ ؤؽٙش ؽذيش في ٘زا اٌجبة

ٍُ في بعٕبد ؽذيش ؤثي عميذ، وبْ يؾيٝ ثٓ عميذ يزىٍُ في لٍي ثٓ لٍي ىُ ٚلذ رُ ، ...
 : ال يصؼ ٘زا اٌؾذيش.ٚلبي ؤؽّذ، اٌشفبلي
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 يف ا حا يق فوائد: 
 عىأًػػػيٌو   ىبيػػػو قىػػػ ؿى : السػػػوكم قػػػ ؿ : احلػػػهلل   الػػػملل اكاس ُُػػػأ،ه ُسققػػػعه بػػػ  عٍ ػػػهللة كعمػػػاب؛ا وىل

ػػ ينَ: َُّ ا اٍلذى ػػملى ةى  عىػػ,ٍ  كىقىػػعى  الىكى ػػابى   ىفَّ  عىٍ ػػهللى  ملىٍ  لي ى بىػػةى   ىً   ابػػ, كالػػو ع ػػهللة  ف  وػػأ ُاب ػػيت كىاليػػوى  عيمى
مىعٍ  ٍُ ت ًُ,ٍ   ى : عيمىابى سي  كىقػىٍوليغي  قى ؿى ت عىػ,ٍ  قػى ىػ هىةى  عىػ,ٍ  اأٍلىٍكزىاًعػيَّ   ػىٍوػًأ  قػى ىػ هىةى  عى,ٍ  بػىٍوهللى ا  ىنىػ و ػملى  اليػوى  الى

ا ُي ًَّصيه  حىهلًل  ه  كىاليوى  اٍل ى بً  ًُ,ى  ٍلمىٍقصيوهي ا ـي  الىملى َُّ ينًٌ  كىلى  كىعىػ,ٍ  قػىٍولًػغً  عىقٍػفى   نغ كادلقصوه اٍلذى
ةى  عىػػػ,ٍ  قػىٍولًػػػغً  عىأىػػػ  قػى ىػػػ هىةى  ػػػًأ،ه  ِػىوىػػػيى  كىًإظلَّىػػػ  عىٍ ػػػهللى ٍُ ا ُي ػػػملى وىػػػغي  أًلىنَّػػػغي  الى ا هًى ػػػملى ػػػ  ِىػػػ ىهَّاسي  الىكى وىػػػغيت كىمى  هًى

ُىٍقصيوهيسي  ا اٍلمياٍب ىيً  اأٍلىكَّؿً  هيكفى  اٍلمي ًَّصيي  المَّ ين  كى ػًأ،و  صىًحنلً  يف  كىًم ىةه  نىظى ِابي  كىذًلىملى ٍُ  كىلى  كىمهىػٍ ًسً  ُي
ا يف  ًإٍنكى اى    .(ُ)ق.ا كيأًٌغً  الىملى

                                                                                                                                                                 

: 1/237ٚلبي اثٓ خضيّخ في صؾيؾٗ ) ُْ ِٙ ٌِ ْٛ ْٓ َل ِِ  َْ ُْ ِثُخَشاَعب ُٙ ُخ َصاَلَر َِّ َمب ٌْ ِٗ ا ب َيْفَزِزُؼ ِث َِ ب  َِّ (: ؤَ
َزا َ٘ ُُ ِفي  ٍَ َٗ َغْيُشَن، َفاَل َْٔم ٌَ اَل ِب َٚ َن،  ٌَٝ َعذُّ َرَمب َٚ َه  ُّ ِذَن َرَجبَسَن اْع ّْ ِثَؾ َٚ  َُّ ُٙ ٍَّ ََٔه اٌ َخَجًشا  ُعْجَؾب

ِٓ إٌَِّجي ِ  َزا َخَجُش ؤَِثي  َصبِثًزب َل َ٘ َي ِفي  ِٚ ُٗ ُس ُّ ٍَ َٕبٍد َْٔم ُٓ ِبْع ؤَْؽَغ َٚ ٌَْؾِذيِش،  ْمِشَفِخ ِثب َّ ٌْ ًِ ا ْ٘ َْٕذ ؤَ ِل
شِ  ْ٘ ُِ اٌذَّ َلبِء اَل ِفي َلِذي ْك ِفي اٌذُّ َّ ُْ يُْغ ٌَ ٌَْخَجُش  َزا ا َ٘ َٚ ْٓ ؤَِثي َعِميٍذ ، صُ لبي:  ، َل ًِ و ِ َٛ َز ُّ ٌْ اَل ِفي  ا َٚ

 ، ِٗ ِٙ ْع َٚ  ٍَٝ ٌَْخَجُش َل َزا ا َ٘  ًَ ِّ ، اْعزُْم ِٗ  َؽِذيِض
اَلِح َصاَلَس َرْىجِ  ُش اِلْفِزَزبِػ اٌصَّ َْ يَُىج ِ ُٗ َوب بِء ؤََّٔ َّ ٍَ ُم ٌْ َٓ ا ِِ  ُٖ ْذ ِ٘ ُْ َُٔؾب ٌَ  ْٓ َِ  ْٓ َٕب َل ٌَ اَل ُؽِىَي  َٚ َُّ يَشاٍد، صُ

ِذَن ِبٌَ  ّْ ِثَؾ َٚ  َُّ ُٙ ٍَّ ُش َصاَلًصب.  َيُمُٛي: ُعْجَؾبََٔه اٌ َُّ يَُىج ِ اٍد، صُ شَّ َِ ًُ َصاَلَس  ِ ٍ َٙ َُّ يُ َٗ َغْيُشَن، صُ ٌَ اَل ِب َٚ  : ِٗ ٌِ ْٛ  ٝ َل
: بعٕبدٖ ؽغٓ بْ ؽبء اهلل؛ لٍي ثٓ لٍي: ال ثإط ثٗ وّب لبي اٌؾبفؿ في رمشيت اٌزٙزيت للت

ثبٌمذس (، ٚبّٔب رىٍُ فيٗ يؾيٝ ثٓ عميذ ٚيؾيٝ ثٓ ِميٓ ٚاٌمميٍي ألٔٗ وبْ يمٛي 404)ؿ: 
([ ٌٚؾذيضٗ غيش ؽب٘ذ لذ عجك روشٖ. 147/ 3( ِيضاْ االلزذاي )452/ 2]اٌّغٕي في اٌعمفبء )

لٍٝ ؤْ ِٓ لبي ثعمف ٘زٖ األؽبديش فةْ والُِٙ يؾيش بٌٝ ظمف يغيش، ِٚضً ٘زا اٌعمف 
يزمٜٛ ثىضشح اٌؽشق، العيّب برا أعُ بٌيٙب األصش اٌصؾيؼ اٌّٛلٛف لٍٝ لّش في دلبء االفززبػ 

ْ ٌٗ ؽىُ اٌشفك وّب ثيٕزٗ، ٚخبصخ ؤٔٗ وبْ يغٙش ثٗ ثّؾعش ِٓ اٌصؾبثخ ٌُٚ يٕىشٖ لٍيٗ ؤؽذ فة
 .ُِٕٙ ِّب يذي لٍٝ ؤْ ٌٗ ؤصالً لٓ إٌجي 

 ِٚب ثمذ٘ب(. 4/111( ؽشػ صؾيؼ ِغٍُ ٌٍٕٛٚي )1) 
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 .(ُ)ًققى عانٍ  إٍ سى ًهسً  كىيف  ُىًظسًَّ ًغ اٍ ً ٍقابىاهنا مهىٍ ً  ُىٍوًضعو  ) م ُُأ،( يف  رىكىابىسي  كىق ؿ اب, حِاب:
 (ِ)عػػػ, عمػػػابت ككػػػمللو صػػػححغ الػػػهللااققأ صػػػحنحة طػػػابؽ كاحلػػهلل   قػػػهلل كصػػػأغ األِمػػػة ُػػػ,

 كم    أ  غ قاب   ن.   (ّ)كاحل ك،
  ما التابعني: ما روب حديق نىلر الثا ية: 

اخِػػ ؽ ِقػػهلل اكاس عسػػغ عػػع ُػػ, ال ػػ بو   هعػػ ء الِ  ػػ ح كان شػػاب يف اوػػ هللااب حػػهلل   عمػػاب يف 
الن، السخونػػػ ف كقػػػهلل  ػػػأ   اكا  ػػػ،ت كمػػػ  اكاس عسػػػغ عمػػػابك بػػػ, ُػػػسهللا،: ع ػػػهللةت كاأل ػػػوه كإبػػػابا

ت كًعٍكاًبُىةي ٍب,ي بى ًلهلل(ٓ)ت كعأقمة(ْ)ُنموف
حىًكن، ٍبً, جى ًبابو ك  ت(ٕ)قػى ى هىةى ت ك (ٔ)

 .(ٗ)تك بو كاِي(ٖ)
ػػ ن عأػػ  عمػػاب الثالثااة ػػع؛ ِ ػػي اذٍلىػػهلٍلًم  :  الػػملا احلػػهلل   كإف كػػ ف ُوقِو لكػػ, لػػغ حكػػ، الاِب

: إنَّػػغي  ُىقىػػ ـً السَّػػًلًٌ السػَّ ىػػًومًٌ ػػ ػىٍ ً لي بًػػًغ يف  ٍُ ػػ فى  ى ػػابى  ىنَّػػغي كى ػػغي  قىػػهلٍل صىػػلَّ عىػػٍ, عيمى ػػابي بًػػًغت كى ػيوىأًٌمي كىغلىٍهللاى
اٍبِيػػوعً  ا اٍلوىٍجػػًغ يف حيٍكػػً، اٍلمى ت كىاليػػوى هًبىػػملى وػػغ ِقػػ ؿ يف ت كمػػ   وػػ ا القنػػل(َُ)السَّػػ سى توأنقػػغ  إْ ِا
  حُػ, ُشػهللاوا  بػمل بػغ ُػ, اخلأ ػ ء الاباوػهلل , عأ  حهلل   ع ِشػة )اهنع هللا يضر(: ... الػو حػهلل 

ت كقػهلل  بػمل بػغ ع ػهلل ُ بػ, ُُػووه ت كاحلهلل   سلابج يف ك  ب ُُأ، ع, عماب عماب 
كمهػػ س ُػػ, ِقهللاػػ ء الصػػح بةت كمل  كػػ, الػػؤلء الُػػ هة لن بػػملكا بػػمللو ُػػ, مهػػ    ػػوةت كذلػػملا 

                                                           

 (.561/ 1( اٌزٍخيـ اٌؾجيش )2) 
  (. 1143ػ 2/61ْفَزبِػ َثْمَذ اٌزَّْىِجيِش )( عٕٓ اٌذاسلؽٕي،  وزبة اٌصالح، َثبُة ُدَلبِء ااِلْعزِ 3) 
 (. 859ػ 360/ 1( اٌّغزذسن لٍٝ اٌصؾيؾيٓ ٌٍؾبوُ )4) 
 (. 1175ػ 198/ 1( ؽشػ ِمبٔي اآلصبس )5) 
 (. 1528ػ 256/ 1( اٌّصذس اٌغبثك )6) 
 (.2555ػ 75/ 2( ِصٕف لجذ اٌشصاق )7) 
 (.2556( اٌّصذس اٌغبثك )ػ 8) 
 (.2394ػ 209/ 1) ( ِصٕف اثٓ ؤثي ؽيجخ9) 
 (.2392ػ 209/ 1) ( اٌّصذس اٌغبثك10) 
 لٓ وزبة صاد اٌّمبد الثٓ اٌميُ. ( ٔمالً 247/ 1عجً اٌغالَ )( 1) 
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ادهللاػػػ، ُ رالػػػب إلنػػػغ كمػػػ  ُػػػ, عأمػػػ ء ال ػػػ بو ت كاب ػػػ اس  بػػػو حسن ػػػة كمهػػػ س ُػػػ, الوأمػػػ ء 
 .  (ُ)ل     ح الصلة

ْى ُى  ايًكمى عىػٍ,  كاب  ا اإلُ ـ  دهلل الومي بهللع ء عماب يف ال     ح ِق ؿ:  ىَُّ   ىانى ِى ىٍرالىبي إ
ػػػسن ت قػػػ ؿ ابػػػ, قهللاُػػػة:  ُى ػػػ فى حى ػػػ  ايًكمى لىكى ُى ػػػلن اٍ ػػػ ػىٍ  ىلى بًػػػ ػىٍوًا  ػػػابى كىلىػػػٍو  ىفَّ اىجي كإظلػػػ  اب ػػػ اس عيمى

إرا ا ػػ   ل الصػػلةت قػػ ؿ رلػػوت  أ  ػػونهللت قػػ ل: كػػ ف ا ػػوؿ ُ ألف ع ِشػػةت ك  دػػهللت 
ككمللو قهللُغ اب, تنمنة عأػ  . (ِ)كعمي بغ عماب ْحواب ُ, الصح بةت ِك ف  ْك ُ, مه س

مٍػػيى:  عأػػ  مهػػ س ُػػ,  هعنػػة ال ػػ    ح ِقػػ ؿ: ػػ فى ثػىسىػػ ءن زلىٍونػػ  ًُ ػػ  كى ُى  ىٍِوىػػيي  ىنٍػػػوىاًع اًلٍ ػػً ٍ  ى ًح 
ػابيؾ{ كىقػىٍوليػغي: }اَّللَّي  ىٍك ػىػابي   } يٍ حى نىو الأَّهللاي،َّ  ػهلَلؾت كىلى إلىػغى مهىنػٍ ْى جى ىٍمهلًلؾ كىتػى ى اىؾى اٍهيو كىتػىوىػ  كىًَ

} مًػػ نا كى يػػٍ حى فى اَّللًَّ بيٍكػػابىةن كى ىًصػػنلن ػػ  لىػػٍن ى يف ت كى ًػػ نا كىاحلٍىٍمػػهللي َّللًًَّ كى ُى ػػٍ, المػَّسىػػ ًء  كىلىًكػػ,َّ رىاؾى ًِنػػًغ ًُ
ِىًإنَّػػغي تىوىػػ ا  ػػملى ـً بػىٍوػػهللى اٍلقيػػاٍباًف كىتىوىػػمَّ,ى الى ػػلى مَّ,ى رًٍكػػابى اٍل ى ًقنىػػ ًت الصَّػػ حًلى ًت " الَّػػً  اًلػػيى  ىٍِوىػػيي اٍلكى

ػػػأىًف  َُّ ػػػ فى  ىٍكمػىػػػابي ال ا كى ػػػٍ, اٍلقيػػػاٍباًف  ىٍ ونػػػ . كىذًلىػػػملى ػػػهلَلؾ ". كىعليىػػػ  ًُ ْى جى قػىٍوليػػػغي: " تػى ىػػػ اىؾى اٍهيػػػو كىتػىوىػػػ 
ٍُ ػىٍ ً حيوفى ًبًغ كىكى فى عيمى  ابي ٍب,ي اخلٍىقَّ ًب غلىٍهللاىابي ًبًغ  ػيوىأًٌميغي السَّ سى  ى

(ّ). 
ػػهلله بػػ, احلُػػ, يفك  ًةت كىلىًكسَّػػ  لى  إثػػاب حػػهلل   عمػػاب قىػػ ؿى زليىمَّ ًٍِ  ىػػ ًح الصَّػػلى ْىٍبيػػملي يف ا ا  : كىهًبىػػملى

ػػابى بًػػملىًلوى عي  ٍأ ىػػغيت كىًإظلَّىػػ  جىهللاى ػػٍ, بى ُى ـي كىلى  ػػ  ُى ػػابى بًػػملىًلوى اإٍلً ػػابي نػىػػابىل  ىٍف غلىٍهللاى ػػ ىليوسي  مى ػػ   ى ُى لًػػنػيوىأًٌمىهللايٍ، 
 عىٍسغيت 

 
ًسن ىةى  كبغ ق ؿ المػوامت ك دػهللت كاألكزاعػيت  (ْ)كىكىملىًلوى بػىأىذىسى  عىٍ, ًإبٍػابىااًلن،ىت كىاليوى قػىٍوؿي  ىً  حى

 .(ُ)كاكم ع,     و ف  نغ ق ؿ:  قوؿ ُوغ: كجهللا  كجهللاي كاألكزاعيت كإ ح ؽت

                                                           

 (.3/992ؽشػ اٌّؾىبح ٌٍؽيجي اٌىبؽف لٓ ؽمبئك اٌغٕٓ ) (2) 
 (.1/244اٌىبفي ) (3) 
 (.22/394ِغّٛق اٌفزبٜٚ )( 4) 
 (. 72ػ 1/122اآلصبس ٌّؾّذ ثٓ اٌؾغٓ ) (1) 
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ػػػملم : ك ُػػػ   كمػػػاب  الػػػي الوأػػػ،ت ِقػػػ لوا  نػػػغ كػػػ ف  قػػػوؿ:  إظلػػػ   ػػػابكل عػػػ, السػػػل  :كقػػػ ؿ الُُّ
مػػهللؾت كت ػػ اؾ اهػػوت كتوػػ ْ جػػهللؾت كل إلػػغ مهػػ ؾ كالكػػملا اكم عػػ,  "ت ػػ ح نو الأهللاػػ، َك

كالومػػػي عأػػػ  الػػػملا عسػػػهلل  كمػػػاب  الػػػي الوأػػػ، ُػػػ,  تعمػػػاب بػػػ, اخلقػػػ بت كع ػػػهلل ُ بػػػ, ُُػػػووه
 . (ِ)ال  بو  كمه ال،

 
                                                                                                                                                                 

  .(537/ 1اٌؾبفي في ؽشػ ِغٕذ اٌؾبفمي )( 2) 
 (1/323، ثبة ِب يمٛي لٕذ افززبػ اٌصالح )عٕٓ اٌزشِزي، ؤثٛاة اٌصالح لٓ سعٛي اهلل ( 3) 

برا لبَ بٌٝ اٌصالح ثبٌٍيً وجش، صُ يمٛي:  وبْ سعٛي اهلل "لٓ ؤثي عميذ اٌخذسي، لبي: 
، عذن، ٚال بٌٗ غيشن، صُ يمٛي: اهلل ؤوجش وجيشاً عجؾبٔه اٌٍُٙ ٚثؾّذن، ٚرجبسن اعّه، ٚرمبٌٝ 

. ٚلبي ؤثٛ "صُ يمٛي: ؤلٛر ثبهلل اٌغّيك اٌمٍيُ ِٓ اٌؾيؽبْ اٌشعيُ، ِٓ ّ٘ضٖ ٚٔفخٗ ٚٔفضٗ
َزا اٌَجبِة  :ليغٝ َ٘ ُش َؽِذيٍش ِفي  َٙ َزا ، َؽِذيُش ؤَِثي َعِميٍذ ؤَْؽ َٙ ُِ ِث ٍْ ًِ اٌِم ْ٘ ْٓ ؤَ ِِ  ٌَ ْٛ َلْذ ؤََخَز َل َٚ

ِٓ إٌَِّجي ِ َٚ ، اٌَؾِذيِش  ٜ َل َٚ ب يُْش َّ ، َفَمبٌُٛا: ِبَّٔ ُِ ٍْ ًِ اٌِم ْ٘ ب ؤَْوَضُش ؤَ َِّ َُّ  ؤَ ُٙ ٍَّ َْ َيُمُٛي: ُعْجَؾبََٔه اٌ ُٗ َوب ؤََّٔ
َٗ َغْيُشَن  ٌَ الَ ِب َٚ َن،  ٌَٝ َعذُّ َرَمب َٚ َه،  ُّ َرَجبَسَن اْع َٚ ِذَن،  ّْ ِثَؾ ِٓ اٌَخؽَّبِة، "َٚ َش ْث َّ ْٓ ُل َي َل ِٚ َىَزا ُس َ٘ َٚ

َلجْ  ْغُمٛدٍ َٚ َِ  ِٓ ُْ ، ِذ اهلِل ْث ِ٘ َغْيِش َٚ  ، َٓ َٓ اٌزَّبِثِمي ِِ  ُِ ٍْ ًِ اٌِم ْ٘ َذ ؤَْوَضِش ؤَ ْٕ َزا ِل َ٘  ٍَٝ ًُ َل َّ اٌَم َُ ِفي ، َٚ ِ ٍ َلْذ رُُى َٚ
َفبِلي ِ  ي ٍ اٌش ِ

ٍِ ِٓ َل ي ِ ْث
ٍِ ُُ ِفي َل ٍَّ ُٓ َعِميٍذ يََزَى َْ َيْؾَيٝ ْث َٕبِد َؽِذيِش ؤَِثي َعِميٍذ، َوب ُذ: الَ َٚلبَي ؤَ ، ِبْع َّ ْؽ

َزا اٌَؾِذيُش. َ٘  َيِصؼُّ 
 (ثفبء)اٌشفبلي  (ثْٕٛ ٚعيُ خفيفخ)بد غَ لٍي ثٓ لٍي ثٓ َٔ  : لٍي ثٓ لٍي اٌشفبلي ٘ٛللت

، ؤثٛ صسلخ: صمخٚويك ٚلبي  ،ؤثٛ بعّبليً اٌجصشي (،ثزؾزبٔيخ ِفزٛؽخ ِٚمغّخ عبوٕخ)اٌيؾىشي 
لبي ؤثٛ ؽبرُ: وبْ ، ال ثإط ثٗ :غبئيلبي إٌ، ٚال ؤٔٗ سفك ؤؽبديشبٌُ يىٓ ثٗ ثإط  :ؤؽّذٚلبي 

ٚلبي اثٓ اٌّذيٕي، لٓ يؾيٝ ثٓ عميذ: وبْ ، ؽغٓ اٌصٛد ثبٌمشآْ، ٌيظ ثٗ ثإط، ٚال يؾزظ ثٗ
، ٚلبي اٌجضاس: ٌيظ ثٗ ٚروشٖ اٌمميٍي ٌمٌٛٗ ثبٌمذس، يشٜ اٌمذس، ٚرىٍُ فيٗ اثٓ ِميٓ ٌمٌٛٗ ثبٌمذس

رىٍ ثإط، ٚلبي اٌز٘جي: َٚ ُٗ ؤَثُٛ صْسَلخ  صََّم ٌْمذسِ َٚ ٌٗ ِثب ْٛ ِٗ اْثٓ ِِميٓ ٌَم  ،ال ثإط ثٗ ، ٚلبي اٌؾبفؿ:ُ ِفي
(، اٌّغٕي 3/147، ٚأفش: ِيضاْ االلزذاي )وبْ يؾجٗ إٌجي  :ٚيمبي ،ٚوبْ لبثذاً  ،سِي ثبٌمذس

(، ٚاٌؾذيش صؾيؼ؛ ٌٗ 404(، اٌزمشيت)ؿ: 7/366(، رٙزيت اٌزٙزيت )2/452في اٌعمفبء )
 .ِٚب ثمذ٘ب( 3/361ٚيٕفش: صؾيؼ عٕٓ ؤثي داٚد )اٌزشِزي، ؽٛا٘ذ وضيشح وّب لبي 
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  ؤالو نا ىذا الدناا؟ل  ما الدافع وراا رحلة الثصريني قىل نىلر :الرابعة
ػػػة أألهعنػػػة الس و ػػػة يف واِب  ِنمػػػ   ااس كالوأػػػ، عسػػػهلل ُ  ف الػػػؤلء ال صػػػاب   كػػػ نوا عأػػػ  عأػػػ، ُك

ت األُػػاب الػػملل دأهللاػػ، عأػػ  الاَتػػ ؿ إلنػػغ  اِ  ػػ ح الصػػلة كمل  كػػ, ُػػ, بنسهللاػػ  هعػػ ء عمػػاب
كػػهلل ذلػػ، رلػػو لنُػػ نقسوا ُسػػغ ك  م  ػػوا أبن ُػػهللا،؛ ألف األُػػاب ه ػػ, ِأمػػ   تػػوس ك ػػ لوس  جػػ هب، ك 

 ب وأغ ِك ف  صأ  هب، كغلهللااب بغ.
  مناسثة ىذا الدناا الفتتاح الص ه:: اخلام ة

قػػ ؿ ابػػ, القػػن،: كالػػ  السػػ  عِن ػػة ُػػ, عِ ِػػب األهػػ ء كالصػػ  ت َتصػػي دلػػ, ت قػػغ قأ ػػغ يف 
ُ, صلتغ  ُو ين القاباف كب لط بش وة اإلؽل ف هب  قأ غ َن   ابل لكي ا ، كص ة ُوضو ن 

ن ػغت كإرا بػ   ػهللم الػابب ت ػ اؾ كتوػ ْ وػ الهلل بقأ ػغ قنَ  نغ إرا ان صب ق ِم ن ِإ ؛ُسهللا  كزللن  ُو
ُ ءس مػػػهللؾ ت ػػػ اؾ اهػػػو كتوػػػ ْ "كإرا قػػػ ؿ:  تقػػػ ؿ ُ  كػػػُ وػػػ الهلل كػػػ  ػػػ ح نو الأهللاػػػ، َك

بكػي  ُػ, كػي نقػص زلمػوهان  ب  ػ دل ن ع, كي عنٍ  ُسزال ن  و الهلل بقأ غ اأَّن  "جهللؾ كل إلغ مه ؾ
ت ػ اؾ اهػغ ت كرلػو  ُػ أـز باباءتػغ ُػ, كػي نقػص تبكػي كمػ ؿهللس   وم, كص غ ِحمٍ  تدهلل
ملكاب عأػ  قأنػي إل كمػابس كل عأػ  بػ  إل  ظلػ س كأاؾ ِنػغ كل عأػ  اِػة إل  رال هللاػ  كل ِل  يػ

ككمػ ؿ ال ػ، ُػ, كمػ ؿ ُُػم ست ِػإرا كػ ف وػ ف اهػغ  تهاحػابان  عأ  وػنق ف إل اهس ب  ػ  ن 
 ء ِشػػػ ف ادلُػػػم   عأػػػ  ك جػػػيت كتوػػػ ْ الػػػملم ل  وػػػاب ُوػػػغ وػػػيء يف األاض كل يف الُػػػم

 و نغ عأ  كي وػ ف كقهللاػاب  ػأق نغ لى جهللس  م اات و  عظم غ كجأ  ِوؽ كي عظمةت كعى 
لوالن ػغ  ك يف  ِ و ْ جهللس  ف  كػوف ُوػغ وػاب و يف ُأكػغ كابوبن ػغ  ك يف  تعأ  كي  أق ف

ْى جىهلَل اىبًٌسى  , اجل,: }كى ىنَّغي تػىوى  ُى  اختَّىملى صى ًح ىةن كىل كىلىػهللان{ت  ِو لغ  ك يف ص  تغ كم  ق ؿ ُُؤ   
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ِكػػػ، يف الػػػملس الكأمػػػ ت ُػػػ, رػػػي حلقػػػ ِا األهػػػ ء كالصػػػ  ت عأػػػ  قأػػػب الوػػػ اؼ هبػػػ  مهػػػ  
 .(ُ)ادلوقي حلق ِقهللا 

 الر وع: الت ثيح يف -ٕ
ػػػً نلي" ٍُ ػػػوًع ال َّ  قػػػوؿ اإلُػػػ ـ السػػػوكم: "كىًإظلَّىػػػ  كىًأن ىػػػةي الابَكي
 ىفَّ  ك قػػػوؿ ابػػػ, ع ػػػهلل الػػػُ: كى ىٍعىويػػػوا (ِ)

ً نًل كى ىنٍػوىاًع الملًٌٍكابً  ٍُ الابَكيوعى ُىٍوًضعه لً ػىٍوًظنً، اَّللًَّ ًأل َّ
 ت (ّ)

 
سهللا : كيف الملا اجل نب تيظهللًااب األح ه    ف الس ؾ  نواع ن   ُ وهللهة ُ, ال ُ نل يف الابكوع ُك

ى اٍلوىًظػػنً،" قولػػغ  -  لػػغ كالػػو  وػػهللااب األنػػواعت كبػػغ كاهت األح ه ػػ  ُػػ, قو  ت:" يػػٍ حى فى اى ًٌ
وأغ  ِم, رلو:  ِك

ت ع, السل  ات ِى ىَُّػ   حهلل   اٍبً, عى َّ سو ػ ًجهللن ًن ي  ىٍف  ىقػٍابى ى اٍلقياٍبافى اىاًكونػ   ىٍك  ى ...  ىلى كىًإيٌنً مي
ِيوهي ِى ٍج ىهللًاػػػػهلليكا يف الػػػػهلَلعى ًءت ِػىقىًمػػػػ,ه  ػػػػ َُ ػػػػ  ال ػػػػيَّت كى ىَُّ ػػػػوا ًِنػػػػًغ الػػػػابَّبَّ عىػػػػزَّ كىجى ػػػػوعي ِػىوىظًٌمي الابَكي
  ىفٍ  (ْ)

ِى بى لىكي،ٍ  ٍُ ى  .(ٓ)« ي
ػػعى السَّػػًلًٌ  كحػػهلل   حيملى ٍػ ىػػةى  ُى : صىػػأٍَّن ي  ػػعي  قىػػ ؿى :  ػىابٍكى ِىػػ ِػٍ ػى ىلى اٍل ػىقىػػابىةىت ِػىقيٍأػػ ي أىػػةوت  رىاتى لىنػٍ

 : وىػػيى  ػىقيػػوؿي ِى ػػعىت ِى ى اٍلوىًظػػن،ً »ًعٍسػػهللى اٍلًم ِىػػًةت  .... أيَّ اىكى ػػ« يػػٍ حى فى اى ًٌ ػػ فى ايكيوعيػػغي ضلىٍػػونا ًُ ٍ, ت ِىكى
ًغت...  «.(ُ)احلهلل   ًقنى ًُ

                                                           

 (.142اٌصالح ٚؤؽىبَ ربسوٙب )ؿ:  (1) 
 (.197/ 4ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ ِغٍُ ) (2) 
 (431/ 1االعززوبس ) (3) 
: ؤَْي َلِشيٌت.  (1) َؽِشيّّ َٚ َعِذيٌش،  َٚ ٍِيٌك،  َخ َٚ  ، ٌٓ ِّ : يَُمبُي: َل ُْ ٌَُى ْْ يُْغَزَغبَة  ٌٓ ؤَ ِّ غشيت أفش: َفَم

 (.2/459يش إلثشا٘يُ اٌؾشثي )اٌؾذ
ُغِٛد ) (2) اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ِْ ِفي اٌشُّ ُمْشآ ٌْ ْٓ ِلَشاَءِح ا ِي َل ْٙ  348/ 1ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌصالح، َثبُة إٌَّ
 .(207ػ
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ابو اجٍليهللاىًأَّ  ػ ًٌٍل ًأٍ ػً، اىبًٌػوى اٍلوىًظػنً،{  الواقوػة:  كحهلل   عق ة ٍب, عى ًُ ُى ق ؿ: لىمَّ  نػىزىلىػٍ  }ِى
ػػػوًعكي،ٍ : »[ت قىػػػ ؿى لىسىػػػ  اى يػػػوؿي اَّللًَّ ْٕ ػػػ  يف ايكي ػػػ ًٌٍل اٍ ػػػ،ى اىبًٌػػػوى « اٍجوىأيوالى ػػػ  نػىزىلىػػػٍ  } ى ت ِػىأىمَّ

: ُ{  األعأ : اأٍلىٍعأى  ِيوهًكي،ٍ »[ قى ؿى اٍجوىأيوالى  يف  ي
(ِ).» 

ويوهو  ٍُ ُى ى   ىفَّ السًَّلَّ  كحهلل   اٍبً,  : "ًإرىا اىكىعى  ىحىهلليكيٍ، ِػىقىػ ؿى يف ايكيوًعػًغ:  يػٍ حى فى اى ًٌ قى ؿى
ِىهللى  ػ سيت كىًإرىا  ى ت ِػىقىػهلٍل عىَّ ايكيوعيػغيت كىرىلًػوى  ىٍهانى ثى ُىابَّاتو ِيوًهًس:  يػٍ حى فى الوىًظنً، ثىلى ت ِػىقىػ ؿى يف  يػ

سي " ِيوهيسيت كىرىًلوى  ىٍهانى ت ِػىقىهلٍل عىَّ  ي ثى ُىابَّاتو ى األىٍعأى  ثىلى اى ًٌ
(ّ). 

                                                                                                                                                                 

ِمَشاَءِح ِفي َصاَلحِ 1) ٌْ ًِ ا ي ِٛ ب، َثبُة اْعِزْؾَجبِة َرْؽ َ٘ َلْصِش َٚ  َٓ َغبِفِشي ُّ ٌْ  ( ؤخشعٗ ِغٍُ، ِوَزبُة َصاَلِح ا
( ًِ ْي ٍَّ  (.772ػ 1/536اٌ

ِٖ ) ( ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، وزبة اٌصالح،2) ُعُغِٛد َٚ  ِٗ ًُ ِفي ُسُوِٛل ُع ب يَُمُٛي اٌشَّ َِ (، 869ػ 1/230َثبُة 
ُوِٛق ) ًَّ ِفي اٌشُّ َع َٚ ة ِ َلضَّ  ُِ اٌشَّ ِش ِثَزْمِفي ِْ ( 600ػ 1/303ٚاثٓ خضيّخ، وزبة اٌصالح، َثبُة اأْلَ

ُغِٛد ِخزصشاً، ٚاثٓ ؽجبْ، وزبة ا اٌغُّ َٚ ُوِٛق  َلاَل ِفي اٌشُّ َٚ  ًَّ ِ َع ْشِء ِثبٌزَّْغِجيِؼ هلِلَّ َّ ٌْ ٌصالح، ثبة ِرْوش ا
( ِٗ ٍ ِي ِفي َصاَلِر َص ُّ ٍْ َزا »( ٚلبي: 818ػ 1/347(، ٚاٌؾبوُ، وزبة اٌؽٙبسح )1898ػ 5/225ٌِ َ٘

ٍَٝ ااِلْؽِزَغب َلِذ ارََّفَمب َل َٚ َٕبِد  ْع ُ ِ َؽِذيٌش ِؽَغبِصيّّ َصِؾيُؼ اإْلِ َٛ َل ُ٘ َٚ ٍش،  ِِ ِٓ َلب ِٗ َغْيِش ِبيَبِط ْث اِر َٚ ِط ِثُش
َيبَلخِ  ِٖ اٌغ ِ ِز َٙ ُٖ ِث َعب ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ َٕبِد  ْع ُُ اإْلِ ْغَزِمي ُِ َٚ ٌَْمبِظي،  ِٓ ؤَيَُّٛة ا َٛعٝ ْث ٚخبٌفٗ اٌز٘جي فمبي: ، ُِ

 2/519بيبط ٌيظ ثبٌّمشٚف، ٚؤخشعٗ ؤيعبً في وزبة اٌزفغيش، ثبة رفغيش عٛسح اٌٛالمخ )
ُٖ، ٚلبي اٌز٘جي: اٌؾذيش صؾيؼ.  3783ػ َعب ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ َٕبِد  ْع َزا َؽِذيٌش َصِؾيُؼ اإْلِ َ٘  ( ٚلبي: 

، لبي اٌؾبفؿ في اٌزمشيت )ؿ: للت َغبِفِميُّ ٌْ ٍش ا ِِ ُٓ َلب (: صذٚق، 116: بعٕبدٖ ؽغٓ؛ فيٗ ِبيَبُط ْث
 (.1/389ٚأفش:  رٙزيت اٌزٙزيت )

ُغِٛد  )ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، وزبة اٌصال( 1)  اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ْمَذاِس اٌشُّ ِِ ( ٚلبي: 886ػ 1/234ح، َثبُة 
ُْ يُْذِسْن َلْجَذ اهللَِّ » ٌَ  ٌْ ْٛ ، َل ًٌ ْشَع ُِ َزا  ب َعبَء ِفي اٌزَّْغِجيِؼ ِفي «َ٘ َِ ، ٚاٌزشِزي، ؤثٛاة اٌصالح، َثبُة 

ُغِٛد ) اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ْٓ لبي اٌزشِزي:  ( ٚاٌٍفؿ ٌٗ،261ػ 2/46اٌشُّ ِفي اٌَجبِة َل َٚ  ِٓ ُلْمَجَخ ْث َٚ ُؽَزْيَفَخ، 
 َِ  َٓ َك اْث ٍْ ُْ يَ ٌَ ِٓ ُلْزَجَخ  ِ ْث ُٓ َلْجِذ اهللَّ ُْ ْث ْٛ ، َل ًٍ زَِّص ُّ ُٖ ِث َٕبُد ٌَْيَظ ِبْع ْغُمٍٛد  َِ  ِٓ ٍش. َؽِذيُش اْث ِِ ْغُمٍٛد، َلب

ًُ فِ  ُع ـَ اٌشَّ ُم ْٕ ْْ اَل يَ َْ ؤَ : َيْغَزِؾجُّٛ ُِ ٍْ ًِ اٌِم ْ٘ َْٕذ ؤَ َزا ِل َ٘  ٍَٝ ًُ َل َّ اٌَم ْٓ َصاَلِس َٚ ِِ ُغِٛد  اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ي اٌشُّ
ُٗ َلبَي:  َجبَسِن ؤََّٔ ُّ ِٓ اٌ ِٓ اْث َي َل ِٚ ُس َٚ ٌَِىْي »َرْغِجيَؾبٍد.  َظ َرْغِجيَؾبٍد  ّْ َؼ  َخ ْْ يَُغج ِ َِ ؤَ ب َِ ٌِإِل ؤَْعَزِؾتُّ 

ُٗ َصاَلَس َرْغِجيَؾبٍد  َف ٍْ ْٓ َخ َِ َُ « يُْذِسَن  ي ِ٘ ُٓ ِبْثَشا َىَزا َلبَي ِبْعَؾبُق ْث َ٘ : ٚاٌؾذيش للت ،)اثٓ سا٘ٛيخ( َٚ
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
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 م2012العدد اخلامس               

 يف ا حا يق فوائد:
 ا وىل: مناسثة التعظي  للر وع: 

حن  إف الن ػػػػة الابكػػػػوع توكػػػػ  ُػػػػهللل ُػػػػ  عأنػػػػغ الو ػػػػهلل ُػػػػ, اخلوػػػػوع كال  ُػػػػلـ كالنكُػػػػ ا
ُ ءت  ػػ ح نغ كتوػػ  ْت ك س ذػػي  ل  كػػوف رلػػو إل حن ِهللاػػو  ػػ ح نغ صػػ حب الوظمػػة كالكػػ

ِس  ب الابكوع ال ُ نل ألوظمةت كحوؿ الملا ادلوىن  قوؿ صػ حب ك ػ ب اإلِصػ ح: أ اكػع 
ػػ ت ِنخوػػع ألابكػػوع لوظمػػة ابػػغت كؽلػػهلل عسقػػغ بػػ   لنو ػػهلل ُ عػػز كجػػي ااكونػػ  كمػػ  ع ػػهللس ق ِمن

 ػػ  رلػػهللهنا توظػػن، ابػػغ  ػػ ح نغ عسػػهلل اب هللاِػػغ هبػػملس احل لػػة؛ نػػهلل بوػػهلل رلػػو ركػػاب ال كوً  هلل ػػغت أ  ي 
حنػػ  ان قػػي ِنهللاػػ  ُػػ, صػػواة إْ صػػواةت ِػػإرا اطمػػ ف ااكونػػ  قػػ ؿ حنس ػػمل بوػػهلل طم ننس ػػغ؛ لػػ ل 

 خت أط عأنغ  رك اس:   ح ف ا  الوظن،ت 
أ كػابا رلػػو تكاب ػػاب  هىن الكمػػ ؿ ُسػػغ  قػػي اجلمػػعت أ  ِسػزس ابػػغ أل ُػػ نل كوػػهللاهلل لػػغ ألوظمػػة

ا حن وي ان ص بغ لنشواب  نػغ إظلػ  اكػع بوػوعن  لنمنػز رلػو عػ, الي ع ه   ػغ لأُػِوهت ِنكػوف ع ِػهللن
ا حن بُِوهس  .(ُ)بابكوعغت كع ِهللن

 الر وع:  ند  الت ثيح يف الثا ية:

                                                                                                                                                                 

ُِ يمؽي اٌؾذيش لٛح، ٚلذ ؤؽبس  ٍْ ًِ اٌِم ْ٘ َْٕذ ؤَ َزا ِل َ٘  ٍَٝ ًُ َل َّ اٌَم َٚ ِك ظمفٗ ٌىٓ لٛي اٌزشِزي: 
ٚلذ ؤخشعٗ اثٓ ِبعٗ، وزبة اٌصالح، َثبُة  اٌزشِزي بٌٝ ؤْ ٌٗ ؽٛا٘ذ ِٕٙب ؽذيش ؽزيفخ 

ُغِٛد ) اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ِ 888ػ 1/287اٌزَّْغِجيِؼ ِفي اٌشُّ َك َسُعَٛي اهللَّ ِّ ُٗ َع َْ »َيُمُٛي ِبَرا َسَوَك:  ( ؤََّٔ ُعْجَؾب
 ُِ ٌَْمِفي َي ا اٍد « َسث ِ شَّ َِ ِبَرا َعَغَذ َلبَي ، َصاَلَس  َٚ«ٍَٝ َْ َسث َِي اأْلَْل اٍد"، ٌىٓ في بعٕبدٖ « ُعْجَؾب شَّ َِ َصاَلَس 

ٌٍٚؾذيش ، (319)ؿ:لجذ اهلل ثٓ ٌٙيمخ، ٚ٘ٛ صذٚق خٍػ ثمذ اؽزشاق وزجٗ وّب في اٌزمشيت 
ؽٛا٘ذ صؾيؾخ في رمفيُ اهلل رمبٌٝ في اٌشوٛق لٓ اثٓ لجبط ٚؽزيفخ وّب ِش، ِٚب ٚسد في 
اٌؾذيش ِٓ اٌمذد في اٌزغجيؼ ٘ٛ اٌزي لٍيٗ اٌمًّ لٕذ ؤً٘ اٌمٍُ ِك ظمف اٌؾذيش، وّب 

 .  بْ ؽبء اهلل رمبٌٝ عإثيٕٗ في فٛائذٖ
 .(6/381اإلفصبػ لٓ ِمبٔي اٌصؾبػ )( 1)
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 رالػػب عهللاػػوا  الػػي الوأػػ، إْ  ف  قػػي رلػػو ثػػلث تُػػ نح تت ُػػسهللا،:  يػػٍ نى في المػَّػػٍواًَم كى ىبيػػو
ًسن ىةى كىالشَّ ًًِوَي كى  :  ػىقيػوؿي اٍلميصىػأًٌي يف ايكيوًعػًغ حى سػٍ ىػيو كىًإٍ ػحى ؽي اأٍلىٍكزىاًعػَي كى ىبيػو ثػىػٍواو كى ىٍدىػهللي بٍػ,ي حى

ػ ـً كىاٍلكى  ان كىاليػوى  ىقىػَي ال َّمى ى اأٍلىٍعأىػ  ثىػلى ِيوًه  يػٍ حى فى اى ًٌ ػ َُ ان كىيف ال ى اٍلوىًظنً، ثىلى ػ ًؿ  يٍ حى فى اى ًٌ مى
 . (ُ)يف رىًلوى 

ٍُ ىًحَ وفى  ىٍف لى  ػىػسػٍقيصى الابَّجيػيي يف الابَكيػوًع  كق ؿ ا ًعٍسهللى  ىاٍلًي الًوٍأً،:  ى ملم: كىالوىمىيي عىأى  الىملى الُُّ
 : ي ى اىًؾ  ىنَّغي قىػ ؿى

ً نحى تو كىايًكمى عىً, اٍبً, ادل ٍُ ًث تى ٍ, ثىلى ِيوًه ًُ َُ ػ ًٌلى  »كىال ُى ػ ـً  ىٍف  ي ُى  ىٍ ػ ىًحَب ًلًإ
ً نحى  ٍُ ً نحى تو مىٍ ى تى ٍُ ثى تى ٍأ ىغي ثىلى ا قىػ ؿى ًإٍ ػحى ؽي بٍػ,ي ًإبٍػػابىااًلن،ى «  تو ًلكىٍي  يهلٍلاًؾى ُىٍ, بى كىالىكىملى
 .(ِ))اب, ااالو ة(

 .(ّ)ق ؿ اب, اجب: ك ُ  اجلمهللاوات ِ هىن الكم ؿ عسهللال، ثلث تُ نح تت كرزئ كاحهللةك 
  وع ان ما الت ثيح يف الر وع:   - 

ػػًة": " يػٍ حى فى ًرم اجلٍى قولػغ  ًء كىاٍلوىظىمى ًٍُ ى ل  ػنم  يف قنػ ـ الأنػػيت   ػىػػابيكًت كىاٍلمىأىكيػوًتت كىاٍلًكػ
ًويًٌ ِقػػهلل  ِى ُى لًػػوو اأٍلىٍوػػ ػػعى اى يػػػوًؿ اَّللًَّ  اكل  بػػو هاكه عىػػٍ, عىػػٍوًؼ بٍػػً,  ُى : قيٍمػػ ي   ت قىػػ ؿى

ـى ِػىقىابى ى  يواىةى اٍل ػىقىابىًةت لى ؽلىياَب ًِب ىًة اىٍدىةو إً  أىةنت ِػىقى  ت كىلى ؽلىياَب ًِب ىًة عىملىابو ًإلَّ كىقىػفى لىنػٍ ُى ىؿى لَّ كىقىفى ِى
ػػػًغت  ػىقيػػػوؿي يف ايكيوًعػػػًغ:  ػػػعى ًبقىػػػهلٍلًا ًقنى ًُ : أيَّ اىكى ػػػوًت »ِػى ػىوىػػػوَّرىت قىػػػ ؿى  يػػػٍ حى فى ًرم اجلٍى ػىػػػابيكًت كىاٍلمىأىكي

ًء كىاٍلوىظىمىةً  ػًغت أيَّ «كىاٍلًكًٍُ ى هللى ًبقىػهلٍلًا ًقنى ًُ ِى ـى ِػىقىػابى ى ًِبًؿ  ت أيَّ  ى ت أيَّ قىػ  مٍػيى رىلًػوى ِيوًهًس ًُ قىػ ؿى يف  يػ
ًعٍمابىافىت أيَّ قػىابى ى  يواىةن  يواىةن"
(ْ). 

                                                           

 .(1/432العززوبس )ا( 1)
ُغِٛد ) ي،عٕٓ اٌزشِز( 3) اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ب َعبَء ِفي اٌزَّْغِجيِؼ ِفي اٌشُّ َِ  2/46ؤثٛاة اٌصالح، َثبُة 
  .(261ػ
 (.7/178فزؼ اٌجبسي الثٓ سعت ) (4)
(4( ِٖ ُعُغِٛد َٚ  ِٗ ًُ ِفي ُسُوِٛل ُع ب يَُمُٛي اٌشَّ َِ  (873ػ 1/230( ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، وزبة اٌصالح، َثبُة 

ْوِش ِفي 23980ػ 39/405ٚاٌٍفؿ ٌٗ، ٚؤؽّذ ) َٓ اٌز ِ ِِ ٌق آَخُش  ْٛ َٔ (، ٚإٌغبئي، وزبة اٌزؽجيك، 
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ُكت ِوأػػػوت ُػػػ, اجلػػػُ كالقهللاػػػابت ككػػػمللو ادلأكػػػوت ِوأػػػوت ُػػػ,  ُكت" اجلػػػ قولػػػغ: "رم اجلػػػ
ُ ء ع ػػ  اة عػػ, كمػػ ؿ ادلأػػو. ك قػػ ؿ: إف ز هة الػػواك كال ػػ ء ألجػػي ادل  لذػػة يف ال وظػػن،ت كالكػػ

ُ ء الوظمة كادلأو. ِوأ  الػملا  الملاتت ككم ؿ الوجوهت كل  وصف هب  إل ُ. ك ق ؿ: الك
ُ ء" قولغ: "كالوظمة" كقع ت ُ ان   .(ُ)لقولغ: "كالك

 :   وع الق ما الت ثيح يف الر وع -ج
ػًة كىالػاَبكًح" اكل ُُػأ، عػ,قولغ   ًِكى ت اىَب اٍلمىلى ع ِشػة )اهنع هللا يضر(  ىفَّ اى يػوؿى  : " يَ وحه قيهلَلكسه

 ًُ   : ًة كىالاَبكحً »كى فى  ػىقيوؿي ًِكى ت اىَب اٍلمىلى ِيوًهًس  يَ وحه قيهلَلكسه يف ايكيوًعًغ كى ي
(ِ).» 

ػػػ  كىالوَّػػػَ،  ىٍِصىػػػلي " :مقػػػ ؿ السػػػوك  ػػػً  كىاٍلقىػػػ ًؼ كىًب ىٍ ًحهللًامى ًٌُ ( عليىػػػ  ًبوىػػػ،ًٌ ال قػىٍوليػػػغي ) يػػػَ وحه قيػػػهلَلكسه
ُيقىهللَّسه اىَب اٍلمىلى كى  ُى َّله  ُي ُى َّلي اٍلميقىهللَّسي ِىكى ىنَّغي قى ؿى  َ وًح اٍلقيهلَلكسي اٍلمي َُ ت كاٍلميابىاهي ًأل ػًة  ىٍكمػىابي ًِكى

ًنَّػػػًةت كىقيػػػػهلَلكسه  ذلى ػػػ  لى  ىًأنػػػػاي ًأإٍلً ُى ػػػػَي  ػػػابً ًو كىكي ُ  ُػػػ, السقػػػػ ِص كىالشَّ وػػػػىن  ػػػ وح: ادلػػػػ كالػػػابكحت ُك
ػػػٍ,   ػػػابي ًُ ػػػ  لى  ىًأنػػػاي ًأخلٍىػػػ ًلًات كىقىػػػ ؿى اذٍلىػػػابىًكَم: ًقنػػػيى اٍلقيػػػهلَلكسي اٍلمي ىػػػ اىؾي قىػػػ ؿى اٍلقى ًضػػػي اٍلميقىهللاَّ ُى ػػػيًٌ  كي

ػ،ي  ىٍك  ىٍع يػهللي كىقػى  ٍوليػغي ًعنى ضه كىًقنيى ًِنًغ  يَ وحن  قيهلَلك ن  عىأى  تػىٍقهلًل اًب  ي ى ًٌلي  يػَ وحن   ىٍك  ىرٍكيػابي  ىٍك  يعىظًٌ
ػ ًِكى ـي "اىَب اٍلمىلى ػػلى َُّ ً ػػيى عىأىٍنػػًغ ال ُىأىػوه عىًظػػن،ه كىًقنػػيى ػلىٍ ىًمػػيي  ىٍف  ىكيػوفى ًجٍُ ًة كىالػػاَبكًح" ًقنػػيى الػػاَبكحي 

ْى  ىٍعأى،ي" ًِكىةى كىاَّللَّي  يٍ حى نىغي كىتػىوى  ًِكىةي كىمى  لى نػىابىل ضلىٍ,ي اٍلمىلى كىًقنيى بىٍأاه لى تػىابىاالي،ي اٍلمىلى
(ّ). 

 
 
 

                                                                                                                                                                 

ُوِٛق ) ُغِٛد )1049ػ 2/191اٌشُّ َلبِء ِفي اٌغُّ  2/223(، ٚفي وزبة اٌزؽجيك ؤيعبً، َثبُة اٌذُّ
 ( ٚاٌؾذيش بعٕبدٖ صؾيؼ.1132ػ
 (.4/80يٕفش: ؽشػ ؤثي داٚد ٌٍميٕي ) (1)
ُغِٛد )( ؤخشعٗ 2) اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ب يَُمبُي ِفي اٌشُّ َِ  (.487ػ 1/353ِغٍُ، وزبة اٌصالح، َثبُة 
 (.4/204يٕفش: ؽشػ إٌٛٚي ٌصؾيؼ ِغٍُ ) (3)
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 ت ثيح يف الر وع: وع رابع ما ال - 
ػػػةى اىًضػػػيى اَّللَّي قولػػػغ  ػػػ،َّ امٍهً ػػػاٍب يل" اكل ال خػػػ ام عىػػػٍ, عى ًِشى ىٍمػػػهلًلؾى الأَّهللاي : " يػػػٍ حى نىوى اىبػَّسىػػػ  كىًَ

ُىػ  صىػأَّ  السَّػًلَ  ػ ءى نىٍصػابي اَّللًَّ كىال ىػٍ لي{  عىسػٍهللاى ت قى لىػٍ :  صىػلىةن بػىٍوػهللى  ىٍف نػىزىلىػٍ  عىأىٍنػًغ: }ًإرىا جى
ىٍمهلًلؾى الأَّهللاي،َّ امٍهً اٍب يل »[ ًإلَّ  ػىقيوؿي ًِنهللاى : ُ السصاب:   ".(ُ) « يٍ حى نىوى اىبػَّسى  كىًَ

ػػػػػ فى السَّػػػػػًلَ  ػػػػػ ت قى لىػػػػٍ : "كى هللاى ِيوًهًس:  كعىٍسهللاػػػػ  اىًضػػػػػيى اَّللَّي عىسػٍ ػػػػػ  يٍكمًػػػػابي  ىٍف  ػىقيػػػػػوؿى يف ايكيوًعػػػػػًغ كى ي
ىٍمهلًلؾى الأَّهللاي،َّ  امٍهً اٍب يل"  ػى ى ىكَّؿي القياٍباف يٍ حى نىوى الأَّهللاي،َّ اىبػَّسى  كىًَ

(ِ). 
 ًُ ػػػ فى اى يػػػوؿي  ػػػ ت قى لىػػػٍ : كى هللاى  يٍكمًػػػابي  ىٍف  ػىقيػػػوؿى قػىٍ ػػػيى  ىٍف  كاكل ُُػػػأ، عىٍسهللاػػػ  اىًضػػػيى اَّللَّي عىسػٍ

 : ت  ىٍ ػػ ػىٍذً ابيؾى كى ىتيػوبي إًلىٍنػوى »ؽلىيػوتى ىٍمػهلًلؾى ػػ«  يػٍ حى نىوى كىًَ ُىػ  الى ًُت  مًلًس قى لىػٍ : قػيٍأػػ ي  ى اى يػوؿى 
 : ثٍػ ػىهللاى  تػىقيوذليىػػ َ قىػػ ؿى ػػ تي الَّػػً   ىاىاؾى  ىٍحػػهللى ػػ »اٍلكىًأمى ػػ  قػيٍأ ػيهللاى ػػةه يف  يَُّػػً  ًإرىا اى ى ٍػ ػيهللاى ُى « جيًوأىػػٍ  يل عىلى

ًُ كىاٍل ىٍ لي{  السصاب:  َُواىةً ُ}ًإرىا جى ءى نىٍصابي  ْى اًباًب ال [ ًإ
(ّ). 

 يف ا حا يق فوائد:
 لت ثيح  ااا الص ه واارجنا:نلى ىذا ا ا وىل: مواظثتو 

ػػػٍ,  قػػػ ؿ احلػػػ ِظ ابػػػ, حِػػػاب: ًقنػػػيى اٍب ىػػػ اى السَّػػػًلَ  ا اٍلقىػػػٍوًؿ أًلىفَّ حى ذلىىػػػ   ىٍِوىػػػيي ًُ ةى ذًلىػػػملى الصَّػػػلى
ًة  ىٍ ونػػ  بىػػٍي يف بػىٍوػػًا طيابيقًػػغً  ػػ اًجى الصَّػػلى ػػٍ,  ػىقيػػوؿي رىلًػػوى بى ػػ ت كىلىػػٍن ى يف احلٍىػػهلًل ً   ىنَّػػغي ملٍى  ىكي  مهىٍ الى

                                                           

ُٖ{ ]اٌضٌضٌخ: 1) ا َيَش ٍح َؽشِّ ْضَمبَي َرسَّ ِِ  ًْ َّ ْٓ َيْم َِ َٚ / 6[ )8( ؤخشعٗ اٌجخبسي، في اٌزفغيش َثبُة }
َٚ 4967ػ178 ُغِٛد )( ٚفي َثبة اٌزَّْغِجيِؼ  َلبِء ِفي اٌغُّ (، ِٚغٍُ، وزبة اٌصالح، 817ػ 1/163اٌذُّ

ُغِٛد ) اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ب يَُمبُي ِفي اٌشُّ َِ  (.484ػ 1/350َثبُة 
ُغٛد ) (1) َلبِء ِفي اٌغُّ اٌذُّ َٚ ( ٚثشلُ 817ػ 163/ 1ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة األراْ، َثبُة اٌزَّْغِجيِؼ 
ب4968) َِ ُغِٛد ) (، ِٚغٍُ، وزبة اٌصالح، َثبُة  اٌغُّ َٚ ُوِٛق   (.484ػ 1/350يَُمبُي ِفي اٌشُّ
ُغٛد ) (2)  اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ب يَُمبُي ِفي اٌشُّ َِ  (.484ػ 1/351ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌصالح، َثبُة 
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ُى   يٍشًوابي أبًىنَّغي  ًأ،و  ٍُ ُي ًة كىبى اًجىهللاى   ًعٍسهللى  كى فى  ػيوىاًأبي عىأى  رىًلوى هىاًبيى الصَّلى
ت كىيف اًكىا ىػًة (ُ)

ِيوهي  ُىٍسصيواو بػىنى في اٍلمىحىيًٌ الَّمًلم كى فى  َُ ًة كىاليوى الابَكيوعي كىال  ػىقيوؿي ًِنًغ ًُ,ى الصَّلى
(ِ). 

ًَ  ىفَّ اٍلميػابىاهى  كَّؿي اٍلقياٍبافى:: قػىٍولغي  ػى ى ى الثا ية ػ ػٍ, اًكىا ىػًة اأٍلىٍعمى ى ًُ ابى ًبًغ ًِنًغ كىقىهلٍل تػى ػىػ َّ ُى   يًُ  ىٍم  ػىٍ وىيي 
َُواىةي اٍلمىمٍلكيواىةي كىالملًٌٍكابي اٍلمىمٍلكيوا ... ًأٍلقياٍباًف بػىٍوويغي كىاليوى ال
 (ّ). 

ُىٍوػػػىنى قػىٍولًػػػًغ " ػى ىػػػ ىكَّؿي الٍ  ػػػً نًل كىال ٍَّحًمنػػػهلًل كقػػػ ؿ احلػػػ ِظ   وػػػ ن:  ٍُ ػػػ,ى ال َّ ػػػابى بًػػػًغ ًُ ػػػ   يًُ ُى قيػػػاٍبافى" غلىٍوىػػػيي 
) وػأ زاه ادلوػ ه يف  كىاًلٍ ً ٍذ ى ًا يف  وابؼ اأٍلىٍكقى ت كىاأٍلىٍحوىاؿت ...كىقىػ ؿى ابػ, اٍلقىػنًًٌ، يف اذٍلىػهلٍلمً 

ْى "كىاٍ ػ ػىٍذً ابٍ (الهللم بػ  الو ػ ه  ػٍ, قػىٍولًػًغ تػىوىػ  سي ًُ ػملى ػ فى غلىٍوىػيي اًلٍ ػً ٍذ ى اى : كى ىنَّػغي  ىبى سي" أًلىنَّػغي كى
  تيف بىوىاعًً اأٍليُيواً 

ةً  ػػ,ى الصَّػػلى ػػأَّ،ى ًُ ًء قىػػ ؿى  :ِػىنػىقيػػوؿي ًإرىا  ى ػػ,ى اخلٍىػػلى ػػابىجى ًُ ان كىًإرىا بى كىكىاىهى  تمهيٍ ابىانىػػوى  : ىٍ ػػ ػىٍذً ابي اَّللَّى ثىػػلى
سى  ابي ًأًلٍ ً ٍذ ى ًا ًعٍسػهللى اٍنًقوىػ ًء اٍلمى ٍنػ ي  ىِىػ ضى السَّػ سي كىاٍ ػ ػىٍذ ابيكا ُ اأٍلىٍُ ػٍ, حى  ً ػًو "أيَّ  ىًِنويػوا ًُ

اٍخ ىةى 
(ْ)." 

ػػػةي الثالثاااة حى ػػػوًع كىًإأى ػػػةي الػػػهلَلعى ًء يف الابَكي حى ا احلٍىػػػهلًل ً  ًإأى ػػػملى ػػػٍ, الى ػػػملي ًُ : قىػػػ ؿى ابػػػ, هىًقنػػػًا اٍلًونػػػهلًل:  ػيٍؤبى
ِيوًه كىلى  ػيوى ًاضيػػػغي قػىٍوليػػػغي  ػػػ َُ ػػػً نًل يف ال ٍُ ِيوهي   ال َّ ػػػ َُ ػػػوا ًِنػػػًغ الػػػابَّبَّ كى ىَُّػػػ  ال ػػػوعي ِػىوىظًٌمي " ىَُّػػػ  الابَكي

ػػهلًل  ي اٍل ىػػ ًب عىأىػػ  اجلٍىػػوىاًز كىرىلًػػوى عىأىػػ   ػػيى حى ػػ,ى الػػهلَلعى ًء" قىػػ ؿى كىؽليًٍكػػ,ي  ىٍف ػليٍمى ِى ٍج ىهللًاػػهلليكا ًِنػػًغ ًُ
ِيوًه بً ى  ػ َُ ػػابى يف ال ػػ اىًة قػىٍولًػًغ ِى ٍج ىهللًاػػهلليكات كىالَّػػمًلم اأٍلىٍكلىوً َّػًةت كىػلىٍ ىًمػػيي  ىٍف  ىكيػوفى  ىُى ٍكمًػػً  الػهلَلعى ًء إًلًوى

                                                           

في صبٌش األؽبديش اٌغبٌفخ اٌزوش )سظي اهلل لٕٙب( لبئؾخ  ؤَ اٌّإِيٓ٘زا ٘ٛ ِمٕٝ لٛي ( 3) 
َْ َسُعُٛي اهلِل  َٛد:  يُْىِضشُ  "َوب ُّ ْْ َي ًَ ؤَ ْْ يَُمَٛي َلْج ٌَْيَه »ؤَ ؤَرُُٛة ِب َٚ ِذَن، ؤَْعَزْغِفُشَن  ّْ ِثَؾ َٚ  .«ُعْجَؾبََٔه 

( ٚيٕفش سٚايخ ِٕصٛس في صبٔي 8/734ِٚب ثمذ٘ب(، ) 2/299(، )2/281( أفش: فزؼ اٌجبسي )2)
 األؽبديش اٌغبٌفخ اٌزوش.

( ٚيٕفش سٚايخ األلّؼ في ؤٚي 8/734ِٚب ثمذ٘ب(، ) 2/299(، )2/281( أفش: فزؼ اٌجبسي )3)
 األؽبديش اٌغبٌفخ اٌزوش.

 (.8/734ِٚب ثمذ٘ب(، ) 2/299(، )2/281( أفش: فزؼ اٌجبسي )4)
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ِيوًه  ػػػ َُ ػػػابى بًػػػًغ يف ال ػػػ   ىُى ُى ِىػػػلى  ػيوىػػػ ًاضي  مًػػػ نا  ػػػ،َّ امٍهً ػػػاٍب يل لىػػػٍن ى كى ػػػٍ, قػىٍولًػػػًغ الأَّهللاي ػػػوًع ًُ كىقىػػػعى يف الابَكي
انٍػ ػىهللاى 
(ُ). 

 الر وع:  وع اامس ما الت ثيح يف -ىا
ػػػػةى )اهنع هللا يضر( قى لىػػػػٍ : " يػػػػٍ حى نىوى : غ قولػػػػ "ت اكل ُُػػػػأ، عىػػػػٍ, عى ًِشى ىٍمػػػػهلًلؾى لى إًلىػػػػغى ًإلَّ  ىنٍػػػػ ى كىًَ

ت  اِػٍ ػىقىهلٍلتي السًَّلَّ  ػ ي أيَّ اىجىٍوػ ي ٍُ َُّ ػ ًًِغت ِػى ىحى ُى ْى بػىٍوػًا ًن أىةوت ِىظىسػىٍس ي  ىنَّػغي رىالىػبى ًإ رىاتى لىنػٍ
 : ػػ ًجهلله  ػىقيػػوؿي ىٍمػػهلًلؾى لى إًلىػػغى ًإلَّ  ىنٍػػ ى  يػػ»ِىػػًإرىا اليػػوى اىاًكػػعه  ىٍك  ى : أبًىً   ىنٍػػ ى « ٍ حى نىوى كىًَ ِػىقيٍأػػ ي

كى يًٌُيت ًإيٌنً لىً ي وىٍ فو كىًإنَّوى لىً ي ابىابى 
(ِ). 

كأ الاب األح ه   ال سوع يف  رك ا الابكوعت ك نغ ل ؼل ص ب ُ نل بونسغت ق ؿ اب, ع ػهلل الػُ: 
ـي عىأىٍنًغ ال)كىقىهلٍل ايًكمى عىً, السًَّلًٌ  ػ,ى الػملًٌٍكابً  (َُّلى ِيوًهًس  ىنٍػوىاعنػ  ًُ ػ فى  ػىقيػوؿي يف ايكيوًعػًغ كى يػ  ...  ىنَّػغي كى

ػ,ى الػملًٌٍكاًب كىالػهلَلعى ًء كىلىًكػ,َّ  ِيوًه ًُ ػ َُ ا كيَأغي  ىهلليَؿ عىأىػ   ىٍف لى َتهلل ػهلل ِنمػ   ػيقىػ ؿي يف الابَكيػوًع كىال كىالىملى
ًة اٍل ىابً وىػػ ػػ ًء يف صىػػلى ان يف الابَكيػػوعً  ىٍكمػىػػابى اٍل يقىهللاى ػػ ًًٌل اٍ ػػً، اىبًٌػػوى اٍلوىًظػػنً، ثىػػلى ُى ػػً نًل ًب ٍُ  تًة عىأىػػ  ال َّ

ِيوًه كىدىىأيوا  ى ِابى اأٍلىحى ًه ً  عىأى  السَّ ًِأىةً  َُ ان يف ال كى ى ًًٌل اٍ ،ى اىبًٌوى اأٍلىٍعأى  ثىلى
(ّ). 

 
 الت ثيح يف ال جو : -ٖ

ِوهت  قػوؿ اإلُػ ـ السػوكم:  "كىًإظلَّىػ  كىًأن ىػةي الابَكيػوًع ال ُ نل يف الُ ُ, ُهللام ت الصلة   و ن 
ً نلي كىالهلَلعى ءي" ٍُ ِيوًه ال َّ َُ ً نلي كىكىًأن ىةي ال ٍُ ال َّ
(ْ). 

قولػغ: " ػ ح ف ا  األعأػ " كمػ   ػ ا   نواع ُ, الملكاب يف  ِوهست ُسهللاػ  كقهلل كاه عسغ 
 نػػواع  "ت كمػػ  كاه عسػػغ يف حػػهلل   حمل  ػػة كعق ػػة بػػ, عػػ ُاب كع ػػهلل ُ بػػ, ُُػػووه "م

                                                           

 .(8/734ِٚب ثمذ٘ب(، ) 2/299(، )2/281( أفش: فزؼ اٌجبسي )1)
ُغِٛد )2) اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ب يَُمبُي ِفي اٌشُّ َِ  (.485ػ 1/351( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌصالح، َثبُة 
 .(16/120ٌزّٙيذ ٌّب في اٌّٛؼإ ِٓ اٌّمبٔي ٚاألعبٔيذ )ا (3)
 (.4/197ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ ِغٍُ )( 4)



 هدي النيب يف تسبيح امللك العلي

- 2222 - 

 

 أ. د/  أمحد اخلضر عبد احلميد اجلوهري

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ر
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 يػٍ حى فى ًرم اجلٍى ػىػابيكًت »  بابل ُ, الملكاب تق ؿ يف الُػِوه كمػ  تقػ ؿ يف الابكػوعت ُسهللاػ  قولػغ 
ػػةً  ًء كىاٍلوىظىمى ًٍُ ى أىكيػػوًت كىاٍلًكػػ ػػًة كىالػػاَبكًح" كقولػػغ  : ت كقولػػغ«كىاٍلمى ًِكى ت اىَب اٍلمىلى  " يػػَ وحه قيػػهلَلكسه

ىٍمػػهلًلؾى الأَّهللايػػ،َّ امٍهً ػػاٍب يل" يػػٍ حى نىوى الأَّ " كتسظػػاب الػػملس األنػػواع ُػػ, الػػملكاب يف األح ه ػػ  ت هللايػػ،َّ اىبػَّسىػػ  كىًَ
 عوؼ ب, ُ لو كع ِشة "اضي ُ عسهللام ". الُ ل ة ع,

  بر الصلوات: : الت ثيح يفالثام 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  "  أبف  ُػػ حغ بأػػف الصػػأواتت قػػ ؿ توػػ ْ  قػػهلل  ُػػاب ُ توػػ ْ ن نػػغ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ 
:  (ُ)"ک  ک ًا »كيف ت ُػػػ  اخ ػػػة  قػػػوؿ رل الػػػهلل: قػػػ ؿ ابٍػػػ,ي عى َّػػػ سو ػػػ ًٌلىت يف  ىٍهأى ُى ػػػابىسي  ىٍف  ي  ىُى
ِيوًه(«الصَّأىوىاًت كيأًٌهللاى  َُ اى ال ت  ػىٍوًأ قػىٍولىغي: )كىًإٍهأى

(ِ). 
األح ه  ت ُسهللاػ  لصأوات يف كم  ُ, األُاب أل ُ نل يف هباب ا ألُاب ابغ عز كجي كاه عسغ  كاُ م لن 

كثلثػػ ت كدػػهلل  كػػي صػػلة ثػػلان   (ّ)قػػ ؿ: )ُػػ,  ػػ ل ُ هبػػاب  ف السػػل  حػػهلل      الاب ػػابة 
 كثلث  تأو تُع كتُووفت  ثلان  كثلث  ككُ ُ ثلان  ُ 

 يءكػػي وػػ  أ قػػ ؿ متػػ ـ ادل ِػػة ل إلػػغ إل ُ كحػػهللس ل وػػاب و لػػغت لػػغ ادلأػػو كلػػغ احلمػػهلل كالػػو عأػػ 
 .(ْ)قهلل ابت مه ابت لغ بق  س كإف ك ن  ُمي ز هلل ال حاب

قػػ ؿ: )ُوق ػػ ت ل ؼلنػػب قػػ ِأهللا,  ك ِػػ عأهللا, هبػػاب كػػي  كعػػ, كوػػب بػػ, عِػػابة عػػ, ا ػػوؿ ُ 
 .(ٓ)كثلث  تك  ة( كثلث  َتمنهلل ك ابو ن  ثلان ك كثلث  تُ نحةت  صلة ُك وبة ثلان 

                                                           

 (.40، 39( عٛسح ق، اآليزبْ )1)
 .(6/139صؾيؼ اٌجخبسي ) (3)
: آخشٖ . (4) ُٖ ِش ُٚدْثُش ِْ  (.2/653اٌصؾبػ ربط اٌٍغخ ٚصؾبػ اٌمشثيخ ) أفش: لبي اٌغٛ٘شي: ُدثُُش األَ
عٗ ِغٍُ، وزبة اٌّغبعذ ِٚٛاظك اٌصالح، ثبة اعزؾجبة اٌزوش ثمذ اٌصالح ٚثيبْ عججٗ ؤخش( 1)
 (.597ػ 1/418)
ِٚٛاظك اٌصالح، ثبة اعزؾجبة اٌزوش ثمذ اٌصالح ٚثيبْ  ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌّغبعذ( 2) 

 (.596ػ 1/418عججٗ )
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ِقػػػ لوا:  ِقػػػاباء ادلهللاػػػ جاب ,  تػػػوا ا ػػػوؿ ُ ي عػػػ,    صػػػ   عػػػ,    الاب ػػػابة:  ف كعػػػ, هيىػػػ
رالب  الي الهللثوا ألهللاج ت الول كالسون، ادلقن، ق ؿ: ُك  راؾَ ق لوا:  صأوف كمػ  نصػأيت 

ت ك  صػػػهللقوف كل ن صػػػهللؽ ك و قػػػوف كل نو ػػػات ِقػػػ ؿ ا ػػػوؿ ُ  وف كمػػػ  نصػػػـو  ك صػػػُو
كػػوف  حػػهلل  ِوػػي ) ِػل  عأمكػػ، وػػن   تػػهللاكوف بػػغ ُػػ,  ػ قك،ت كتُػػ قوف ُػػ, بوػػهللك،ت كل  

ُكف  ُسك،ت إل ُ, صسع ُمي ُ  صسو ،َ ق لوا: بأ    ا وؿ ُت ق ؿ: )تُػ حوف ُ كتكػ
ِق لوا:  كثلث  ُابة( ِابجع ِقاباء ادلهللا جاب , إْ ا وؿ ُ  كَتمهللكف هباب كي صلة ثلان 

  ؤتنػغ : )رلػو ِوػي ُُواؿ ْ  ِوأس  ِ وأوا ُمأغت ِقػ ؿ ا ػوؿ ُ بوانس   الي األإهع 
ُػػ,  شػػػ ء( قػػػ ؿ هػػػي: ِحػػػهللث  بوػػػا  الأػػػي هبػػملا احلػػػهلل  ت ِقػػػ ؿ: كعلػػػ ت إظلػػػ  قػػػ ؿ لػػػو 

كثلثػػ . ِابجوػػ  إْ    صػػ    كثلثػػ ت كتكػػُ  ابوػػ ن  كثلثػػ ت كَتمػػهلل ثػػلان  تُػػ ل ثػػلان 
ِقأػػػػػ  لػػػػػغ رلػػػػػوت ِ بػػػػػمل بنػػػػػهللم ِقػػػػػ ؿ: ُ  كػػػػػُت ك ػػػػػ ح ف ُت كاحلمػػػػػهلل حنت ُ  كػػػػػُت 

 .(ُ)كثلث ( مهلل حنت حىت   أ  ُ, عنوهللا, ثلان ك  ح ف ُت كاحل
, الصن  ُ  اكل بُسهلل صحنل ع,  بًػ و  زىٍ هلل ُك ػ ًٌحيوا هيبػيػابى كيػيًٌ   بٍػً, اى ُى ػابيكا  ىٍف  ي :  يًُ قىػ ؿى

ت ِى يً ى  ًث ى يكا  ىٍابػىون  كىثىلى ًث ىت كى يكىًٌُ ان كىثىلى ًث ىت كىػلىٍمىهلليكا ثىلى ان كىثىلى ةو ثىلى ػ,ى اأٍلىٍنصىػ ًا صىلى  اىجييه ًُ
ًغت ِىًقنيى لىغي:  ىُىابىكيٍ، اى يوؿي اَّللًَّ  ُىسى ًُ ػهلليكا  يف  ثًػ ىت كىَتىٍمى ان كىثىلى ةو ثىلى ُى ًٌحيوا هيبػيابى كييًٌ صىلى  ىٍف تي

ت  ًث ى ان كىثىلى  ثىلى
ػػ : ِى ٍجوىأيوالى : نػىوىػٍ،ت قىػػ ؿى ثًػ ىَ قىػػ ؿى يكا  ىٍابػىونػػ  كىثىلى ػًٌُ ػػ  ال ػَّهللٍاًأنػػيىت كىتيكى ػ  كىًعٍشػػابً ,ىت كىاٍجوىأيػوا ًِنهللاى ُن   مىٍ

:  ِػىأىمَّ   ىٍص ىلى  ىتى  السًَّلَّ  اٍجوىأيوالى  كىملىًلوى »ِىملىكىابى رىًلوى لىغيت ِػىقى ؿى
(ِ)». 

                                                           

، ِٚغٍُ، وزبة (843ػ 1/168( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة األراْ، ثبة اٌزوش ثمذ اٌصالح )3) 
(، 595ػ 1/416اٌّغبعذ ِٚٛاظك اٌصالح، ثبة اعزؾجبة اٌزوش ثمذ اٌصالح ٚثيبْ عججٗ )

 ٚاٌٍفؿ ٌٗ.
(، لبي ؤثٛ ليغٝ: ٘زا 3413ػ  5/352اٌزشِزي، ؤثٛاة اٌذلٛاد، ثبٌة ِٕٗ )ؤخشعٗ  (1)

ْٓ َلَذِد اٌزَّْغِجيؼِ إٌغبئي، وزبة اٌغٙٛ، ثبة ، ٚؽذيش ؽغٓ صؾيؼ ِِ ق آَخُش  ْٛ  (1350ػ 3/76) َٔ
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 ًُ ت عىػػٍ,  ىبًنػػًغت عىػػٍ,  ىً  اليابى ٍػػػابىةىت عىػػٍ, اى يػػوًؿ  ػػٍ، قىػػ ليوا:  ى اى يػػوؿى  كعىػػٍ,  يػػهللاىٍنيو ػػبى  ىنػَّهللاي ًُ رىالى
نػػػػغ  ػىقيػػػػوؿي  يػػػػهللاىٍنيه: ًإٍحػػػػهللىل عىٍشػػػػابىةىت ًإٍحػػػػهللىل عىٍشػػػػابىةىت   ىاٍلػػػػيي الػػػػهلَلثيوًا ًألػػػػهللَّاىجى ًت اٍلويأىػػػػ ت ... ِك

ثيوفى  ثىةه كىثىلى ًمنعي رىًلوى كيأًًٌغ ثىلى ِى ِى
(ُ). 

)بصػػأ  فت  ك بأ ػػ ف ل ػلػػ ِظ عأنهللامػػ   كعػػ, ع ػػهلل ُ بػػ, عمػػابك قػػ ؿت قػػ ؿ ا ػػوؿ ُ 
ػػ,  ومػػػي هبمػػ  قأنػػػيت  ُػػ ل يف هبػػػاب كػػي صػػػلة ع ػػهلل ُُػػػأ،  إل هبػػي اجلسػػػةت علػػ   ُػػػ ت ُك

ت ِػػمللو مُػػوف ُك ِػػة ألأُػػ فت ك لػػف كمػػ  ُ ِػػة يف ت ك كػػُ عشػػابان ت كػلمػػهلل عشػػابان عشػػابان 
كثلثػ ت  كثلث ت ك ُ ل ثلان  كثلث  إرا  بمل ُوِوغت كػلمهلل ثلان  ادلنزافت ك كُ  ابو ن 

 وقػػهللال  بنػػهللست قػػ لوا:    ِأقػػهلل ا  ػػ  ا ػػوؿ ُ «  ادلنػػزافِػػمللو ُ ِػػة ألأُػػ فت ك لػػف يف
ػػ,  ومػي هبمػ  قأنػػيَ قػ ؿ:   - وػأ الشػػنق ف  -    حػػهللك، »ا ػوؿ ُ كنػف علػػ   ُػ  ُك

غ ق ي  ف  قولغت ك تنغ يف صلتغ ِنملكابس ح جة ق ي  ف  قوذل (  . (ِ)يف ُس ُغ ِنسُو
                                                                                                                                                                 

(، ٚاثٓ خضيّخ، وزبة اٌصالح، َثبُة اْعِزْؾَجبِة ِصَيبَدِح 21600ػ 35/479، ٚؤؽّذ )ٚاٌٍفؿ ٌٗ
ِلْؾشِ  َٚ ًغب  ّْ اِؽٍذ َخ َٚ  ًَّ ًَ ُو ْْ َْٔغَم ؤَ َٚ بئَِخ  ِّ ٌْ ََ ا ب َّ يِذ َر ِّ اٌزَّْؾ َٚ اٌزَّْىِجيِش  َٚ َك اٌزَّْغِجيِؼ  َِ  ًِ ي ٍِ ْٙ ٍََخ اٌزَّ ِّ َٓ َرْى ي

بئَِخ ) ِّ ٌْ َك 752ػ 1/370ا َِ  ًِ ي ٍِ ْٙ (، ٚاثٓ ؽجبْ، وزبة اٌصالح، ثبة ِرْوش اْعِزْؾَجبِة ِصَيبَدِح اٌزَّ
( َٓ ِلْؾِشي َٚ ًغب  ّْ ب َخ َٙ ْٕ ِِ اِؽٍذ  َٚ  ًُّ َْ ُو ٌَِيُىٛ اٌزَّْىِجيِش،  َٚ يِذ  ِّ اٌزَّْؾ َٚ (، 2017ػ 5/360اٌزَّْغِجيِؼ 

َزا َؽِذيٌش َصؾِ 928ػ 1/383ٚاٌؾبوُ، وزبة اٌؽٙبسح ) َ٘ َزا ( ٚلبي:  َٙ ُٖ ِث َعب ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ َٕبِد  ْع يُؼ اإْلِ
ٍَّْفِؿ، ٚلبي اٌز٘جي: صؾيؼ.  اٌ

( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌّغبعذ ِٚٛاظك اٌصالح، ثبة اعزؾجبة اٌزوش ثمذ اٌصالح ٚثيبْ 2)
 (.595ػ 1/417عججٗ )

اٌزشِزي، ٚ(، 5065ػ 4/316( ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، وزبة األدة، ثبة في اٌزغجيؼ لٕذ إٌَٛ )3)
َِ )ؤثٛاة اٌذلٛاد،  َٕب َّ ٌْ َْٕذ ا يِذ ِل ِّ اٌزَّْؾ َٚ اٌزَّْىِجيِش  َٚ ب َعبَء ِفي اٌزَّْغِجيِؼ  َِ ( 3410ػ 5/350َثبة 

ٌٓ َصِؾيؼٌ » ، ٚلبي:ٚاٌٍفؿ ٌٗ َزا َؽِذيٌش َؽَغ َ٘»،  ِٓ ْٓ َلَؽبِء ْث ، َل ِسيُّ ْٛ اٌضَّ َٚ ٜ ُؽْمَجُخ،  َٚ َلْذ َس َٚ
ٜ األَ  َٚ َس َٚ َزا اٌَؾِذيَش،  َ٘ بِئِت،  ِفي اٌَجبِة اٌغَّ َٚ ْخَزَصًشا  ُِ بِئِت  ِٓ اٌغَّ ْٓ َلَؽبِء ْث َزا اٌَؾِذيَش َل َ٘ ُؼ،  َّ ْل

ِٓ َلجَّبٍط، اْث َٚ ؤٍََٔظ،  َٚ ِٓ َصبِثٍذ،  ْٓ َصْيِذ ْث  =َل
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قأ ػػ ف ب هُػػ  ؼل ػػف عسهللامػػ  بوػػا   -اضػػي ُ عسهللامػػ  -كعػػ, عأػػي دلػػ  جػػ ء الػػو ِك طمػػة 
:  الوميت ِ   عأنهللامػ  السػل  ػ ىٍل يمى ينَ " قىػ لى ىػٍ و شلَّػ   ى ػ  ًِ يكيمى أ قػ ؿ ذلمػ : )..... ىلى  يٍبًُ

ةو عىٍشػػػابنات  ػػػيًٌ صىػػلى ػػ ًٌحى ًف يف هيبيػػاًب كي ُى : " تي ً ػػيي "ت ِػىقىػػػ ؿى سًػػنهللًا,َّ ًجٍُ ػػػ ته عىأَّمى ًأمى : " كى بػىأىػػ . ِػىقىػػ ؿى
ا كىَتىٍ  ثًػػػ ىت كىاٍدىػػػهللى ان كىثىلى ػػػ ًٌحى  ثىػػػلى ُى ِى ْى ًِابىاًوػػػكيمى   ػػػ  ًإ ىاًف عىٍشػػػابنات كىًإرىا  ىكى ٍػ يمى ػػػًٌُ اًف عىٍشػػػابنات كىتيكى ػػػهللى مى

ًث ى " ىا  ىٍابػىون  كىثىلى ًث ىت كىكىًٌُ ان كىثىلى   تثىلى
 ًُ ًسنهللًا,َّ اى يوؿي  ُيٍسملي عىأَّمى ُى  تػىابىٍك ػيهللاي,َّ   ًُ : "ِػىوى  أىػةى   قى ؿى ػوَّاًء: كىلى لىنػٍ : ِػىقى ؿى لىغي اٍب,ي اٍلكى " قى ؿى

أىةى ًص ًٌ ى( ُي  ى  ىاٍليى اٍلًوابىاًؽت نػىوىٍ،ت كىلى لىنػٍ : " قى تػىأىكيً،   .(ُ)ًص ًٌ ىَ ِػىقى ؿى

                                                                                                                                                                 

اٌزَّْىِجيِش، ِبَّٔ = َٚ يِذ،  ِّ اٌزَّْؾ َٚ َٓ اٌزَّْغِجيِؼ،  ِِ َٕب  َصْف َٚ ب  َِ  َّْ ِْ ِثإَ َجَيب ٌْ ب ٚاثٓ ؽجبْ، وزبة اٌصالح، ثبة ِرْوش ا َّ
ب ) َٙ َْٔفِغ اَلِح  اَلِح اَل ِفي اٌصَّ ِٗ ِفي َلِمِت اٌصَّ ٌِ ب َّ َش ِثبْعِزْم ِِ  (.2012ػ 5/354ؤُ

( ِٓ ؼشيك ؽّبد لٓ لؽبء ثٓ اٌغبئت لٓ 838ؽذيش  203/ 2( ؤخشعٗ ؤؽّذ في اٌّغٕذ )1)
سٜٚ لٓ لؽبء ثٓ  -٘ٛ اثٓ ؤثي عٍّخ -ؤثيٗ لٓ لٍي، ٚاٌٍفؿ ٌٗ، ٚ٘زا بعٕبد ؽغٓ، ٚؽّبد

ئت لجً االخزالغ ٚثمذٖ، ٚلذ ربثمٗ ِؾّذ ثٓ فعيً لٍٝ ٘زا اٌٍفؿ وّب لٕذ اٌجضاس في اٌغب
(، ٚلبي اٌجضاس: ٚ٘زا اٌؾذيش لذ سٚي لٓ لٍي ِٓ غيش ٚعٗ ثإٌفبؾ 757ػ 3/7اٌّغٕذ )

 ِخزٍفخ، ٚال ٔمٍُ يشٜٚ ثٙزا اٌٍفؿ بال لٓ لؽبء ثٓ اٌغبئت لٓ ؤثيٗ، لٓ لٍي.
َخ   لٓ لٍي ٚؤصً اٌؾذيش في اٌصؾيؾيٓ َّ َّْ َفبِؼ َُ )ؤَ الَ ب اٌغَّ َٙ ْي ٍَ ْٓ ؤََصِش  (َل ِِ َمٝ  ٍْ ب َر َِ َؽَىْذ 

َؽب، َفإََرٝ إٌَِّجيَّ  ب َعبَء إٌَِّجيُّ  اٌشَّ َّّ ٍَ ب، َف َٙ َعَذْد َلبِئَؾَخ َفإَْخَجَشْر َٛ ُٖ، َف ُْ َرِغْذ ٍَ ٍََمْذ َف َؽ ْٔ  َعْجٌي، َفب
َخ، َفغَ  َّ ِغيِء َفبِؼ َّ ُٗ َلبِئَؾُخ ِث ، َفَمبَي:  بَء إٌَِّجيُّ ؤَْخَجَشْر ََ ْجُذ أِلَُلٛ َ٘ َٕب، َفَز َعبِعَم َِ َٔب  َلْذ ؤََخْز َٚ َٕب  ٌَْي ِب

ب» َّ ُِٔى َىب َِ  ٍَٝ َلبَي:  ،«َل َٚ ٍَٝ َصْذِسي،  ِٗ َل ْي َِ َعْذُد َثْشَد َلَذ َٚ َٕب َؽزَّٝ  َٕ ب »َفَمَمَذ َثْي َّّ ِِ ب َخْيًشا  َّ ُى ُّ ِ ٍ ؤاَلَ ؤَُل
ِٔي، ِبَرا ؤََخْزرُ  ب َّ ُز ٌْ َذا َصالَصًب َعإَ َّ َرْؾ َٚ  ، َٓ صاَلَِصي َٚ َؾب َصالًَصب  رَُغج ِ َٚ  ، َٓ َصالَِصي َٚ َشا ؤَْسَثًمب  ب رَُىج ِ َّ َعبِعَمُى َِ ب  َّ

 ٍَ ْٓ َخبِد ِِ ب  َّ َٛ َخْيٌش ٌَُى ُٙ َٓ َف َصالَِصي َؾب َصالًَصب ، ٚفي سٚايخ ٌٍجخبسي "... «َٚ َعج ِ َٚ  ، َٓ َصالَِصي َٚ َشا َصالًَصب  َفَىج ِ
اؽْ  َٚ  ، َٓ َصالَِصي َٚ ٍَ ْٓ َخبِد ِِ ب  َّ َزا َخْيٌش ٌَُى َٙ ، َف َٓ َصالَِصي َٚ َذا َصالًَصب  ٍََخ ، ٚفي ثمط اٌشٚايبد َّ ٌَْي اَل  َٚ  : ُٗ ٌَ  ًَ ِلي

 َٓ ي ٍََخ ِصف ِ ٌَْي اَل  َٚ ؟ َلبَي:  َٓ ي ِٓ ؤصؾبة إٌجي  ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة «ِصف ِ ي ِ ْث
ٍِ َٕبِلِت َل َِ ، َثبُة 

ي ِ 
ِّ بِؽ َٙ ٍت اٌُمَشِؽي ِ اٌ

ٌِ ِٓ ؤَِثي َؼب (، ٚفي وزبة اٌذلٛاد، َثبُة 3705ػ 5/19) ؤَِثي اٌَؾَغ
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سغ حهلل      الاب ابة ع, السل  ػً نحىةو ": ُك ٍُ اًة ًُ ِىػةى تى ًة اٍلذىػهللى ت كىالىأَّػيى ُىٍ,  ى َّلى يف هيبيػاًب صىػلى

ٍميى زىبىهلًل اٍل ىٍحاب  .  (ُ)"ًُ ِىةى تػىهللٍاًأنأىةوت مهيً ابىٍت لىغي رينيوبيغيت كىلىٍو كى نىٍ  ًُ
 كعنع ُ  تقهللـ ُ, األح ه  ؛ إظل  الو يف ال ُ نل عقب الصلة ادلك وبة.

 صػػػأي ُػػػ,  ف  قػػػوؿ ادل نػػغ بوػػػهلل ال ػػاباغ ُػػػ, الػػػوتاب ِقػػػهلل جػػػ ء  تبوػػػهلل الس ِأػػة  ُػػ  تُػػػ نحغ 
ت  ىفَّ اى يػوؿى «فى اٍلمىًأًو اٍلقيهلَلكسً  يٍ حى » ثى ُىابَّاتو  يًقنػيي يف اًبػاباًًل,َّت ِوىػٍ,  ي ىًٌ بٍػً, كىٍوػبو ت ثىلى

ػ ًًٌل اٍ ػ،ى اىبًٌػوى اأٍلىٍعأىػ ت كىيف المَّ نًنىػًة   اَّللًَّ  ُى ػ فى  ػىٍقػابى ي يف اأٍليكْى ًب ت كى ًث اىكىوىػ تو كى فى  يوتابي بًمىلى
  اٍلكى ًِابيكفىت كىيف المَّ لًمىًة ًبقيٍي اليوى اَّللَّي  ىحىهللهت كى ػىٍقسي ي قػىٍ يى الابَكيوًعت ِىًإرىا ِػىابىغى قى ؿى ًعٍسهللى ًبقيٍي  ى  ى َػهللاى 

ثى ُىابَّاتو  يًقنػيي يف اًبػاباًًل,َّت الػملا ل ػظ السُػ ِيت كيف « يٍ حى فى اٍلمىًأًو اٍلقيهلَلكسً »ِػىابىامًهًغ  ت ثىلى
: كىًإرىا  ىػ" اكا ة لأػهللااققأ أًػًو اٍلقيػهلَلكسً »أَّ،ى قىػ ؿى ُىػابَّاتو ؽلىيػهلَل هًبىػ  صىػٍوتىغي « ت  يػٍ حى فى اٍلمى ثى  ثىػلى

 : ًة كىالاَبكحً »يف اأٍلىًب ىًة  ػىقيوؿي ًِكى   .(ِ)«اىبًٌ اٍلمىلى
 يف ا حا يق فوائد:

                                                                                                                                                                 

( َِ َٕب َّ َْٕذ اٌ اٌزَّْغِجيِؼ ِل َٚ ااِلْعِزْغَفبِس، 6318ػ 8/70اٌزَّْىِجيِش  َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  (، ِٚغٍُ، وزبة اٌز ِ
( َِ ْٛ َْٕذ إٌَّ ِل َٚ بِس  َٙ َي إٌَّ َّٚ  (.2727ػ 4/2091َثبُة اٌزَّْغِجيِؼ ؤَ

ٛ ،ؤخشعٗ إٌغبئي( 1) ْٙ ٌق آَخشُ  ،ِوَزبُة اٌغَّ ْٛ   ٚبعٕبدٖ صؾيؼ. (،1354ػ 79/ 3) َٔ
ْرِش )2) ِٛ ٌْ َلبِء َثْمَذ ا (،  ٚإٌغبئي، 1430ػ 2/65( ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، وزبة اٌصالح،َثبٌة ِفي اٌذُّ

لَ  َٚ  ًَّ َ َع َؼ اهللَّ ْْ يَُغج ِ ْشِء ؤَ َّ ٍْ ٌِ ب يُْغَزَؾتُّ  َِ ِٖ اٌَِّزي وزبة اٌصالح، ثبة ِرْوش  ْرِش ِٚ  ْٓ ِِ  ِٗ َْٕذ َفَشاِغ اَل ِل
( ُٖ ٍَِخ  )ؿ: 1699ػ 3/235َرَوْشَٔب اِؽ ٍَٝ اٌشَّ اَلِح َل  78(، ٚاثٓ اٌغبسٚد، وزبة اٌصالح، َثبُة اٌصَّ

َْٕذ 271ػ َلاَل ِل َٚ  ًَّ َ َع ْْ يَُغج َِؼ اهللَّ ْشِء ؤَ َّ ٍْ ٌِ ب يُْغَزَؾتُّ  َِ (، ٚاثٓ ؽجبْ، وزبة اٌصالح، ثبة ِرْوش 
ُٖ )فَ  َٔب ِٖ اٌَِّزي َرَوْش ْرِش ِٚ  ْٓ ِِ  ِٗ ب َيْمَشؤُ 2450ػ 6/202َشاِغ َِ (، ٚاٌذاسلؽٕي، وزبة اٌصالح، وزبة اٌٛرش،

(  ِٗ ُمُُٕٛد ِفي ٌْ ا َٚ ْرِش  ِٛ ٌْ ْٓ ِوَزبِة 1660ػ 2/355ِفي َسَوَمبِد ا ِِ (، ٚاٌؾبوُ، وزبة اٌزفغيش، ثبة  
ُٖ  ِلَشاَءاِد إٌَِّجي ِ   َعب ُْ يَُخش ِ ٌَ ب  َّّ ِِ( ُٖ َلْذ َصؼَّ َعَُٕذ َزا َؽِذيٌش َصِؾيُؼ 3016ػ 2/282َٚ َ٘ ( ٚلبي: 

َٕبدِ  ْع  (.615، 352/ 5ٚصؾؾٗ اثٓ اٌمؽبْ. يٕفش: ثيبْ اٌُٛ٘ ٚاإليٙبَ في وزبة األؽىبَ ) ،اإْلِ
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: بوهلل الن هللاػ ء ُػ, الصػلة كال ػاباغ ُسهللاػ ت مهباب كي صلة"   "ُ,   ل ُ يف : قولغا وىل
اكا ة ال ػاب    لقولغ يف ت كالو ُواِا   و ن (ُ)الابكا ة: "بأف كي صلة" كالو ُواِا لقولغ يف

ُيٍق ىوىػ  احلٍىػهلًل ً   ىفَّ (ِ)ع,    را:" إثاب كي صلة" ت كحوؿ الػملا ادلوػىن  قػوؿ ابػ, حِػاب: كى
ًة ِػىأىٍو أتىىبَّابى    ترىًلوى عىً, اٍل ىابىاغً الملًٌٍكابى اٍلمىمٍلكيواى  ػيقى ؿي ًعٍسهللى اٍل ىابىاًغ ًُ,ى الصَّلى

ىػ  كىاىهى  ىٍ ونػ  بػىٍوػهللى الصَّػػلى  ػ مًهلن ًْ ُي ىشى ً ػنن   ىٍك  ػػ فى انى ُيٍواًبضنػ   ىٍك كى ىٍنػ ي لى  ػيوىػهلَل  ػ نا ًَ ًُ ػ فى  ى ًة  ِىػًإٍف كى
ِىػػلى  ىويػػابَ  ػػ مهييي بػىٍوػػهللى اٍلمىٍك يوبىػػًة  كىآ ىػػًة اٍلكياٍبً ػػيًٌ  ػػٍي  ىكيػػوفي ال َّشى ا الى ػػملى ًألابَّاتً ىػػًة بػىٍوػػهللىالى  ... كىعىأىػػ  الى

ِى ًصلن بػىٍ ى اٍلمىٍك يوبىًة كىالملًٌٍكاًب  ىٍك لى زلىىَي السَّظىاًب كىاَّللَّي  ىٍعأى،ي 
(ّ). 

 ند  الت ثيح. اجلىلع بني الرواايت ادلختلرة يف: الثا ية
سًَّة  تيظهللااب األح ه   الب لؼ يف عهلله ال ُ نل بوهلل الصلةت كقهلل عىىعى اٍل ػىذىًوَم يف وىابٍحً  َُ ال

ُي وىػػػهللًٌهىةت  ىكذلىىػػػ  عىٍشػػػابنا عىٍشػػػابنات أيَّ ًإٍحػػػهللىل  ػػػوفى رىلًػػػوى صىػػػهللىاى يف  ىٍكقىػػػ ت  ػػػ ًؿ  ىٍف  ىكي سىهللاػػ : ًأٍحً مى بػىنػٍ
ػػً نًي  ثًػػ ىت كىػلىٍ ىًمػػيي  ىٍف  ىكيػػوفى رىلًػػوى عىأىػػ   ى ان كىثىلى ثًػػ ى ثىػػلى ان كىثىلى عىٍشػػابىةى ًإٍحػػهللىل عىٍشػػابىةىت أيَّ ثىػػلى

ٍُِّىاًؽ اأٍلىٍحوىاؿً ال َّ  ٍخًنً   ىٍك  ػىٍ ُّىًؽى ًأ
(ْ). 

ثًػ ى  ان كىثىلى ٍنيو ًإٍحهللىل عشابة ًإٍحهللىل عىٍشابىةى لى  ػيسى يف اًكىا ىةى اأٍلىٍكمىابً ,ى ثىػلى كق ؿ السوكم: قػىٍوؿي  يهللاى
بي قػى يوذليى  كق ؿ: هىةه غلًى ـي اٍلًم ِىةً  بىٍي ُىوىهللايٍ، زً ى سي لى وىابً وى لىغي  كىيف اًكىا ىةو متىى  لىغي  تلى إًلىغى ًإلَّ اَّللَّي كىٍحهللى

ثيػػوفى  ػػٍيءو قىػػهلًل ابه كىيف اًكىا ىػػةو ًإفَّ ال ٍَّك ًػػ ىاًت  ىٍابىػػعه كىثىلى ػػ   تاٍلميٍأػػوي كىلىػػغي احلٍىٍمػػهللي كىاليػػوى عىأىػػ  كيػػيًٌ وى كىكيَأهللاى
ػػبي قػى يوذليىػػ  ِػىنػىسػٍ ىذًػػي  ىٍف ػلىٍ  ػػ,ى المًٌقىػػ ًت غلًى هىاته ًُ ػػً نحىةن زً ى ٍُ ثًػػ ى تى ثو كىثىلى ػػ في ِػىنىػػٍ ً ى بًػػمىلى ُى ٍن  ىػػ طى اإٍلً

                                                           

 (.843ػ 1/168( صؾيؼ اٌجخبسي، وزبة األراْ، ثبة اٌزوش ثمذ اٌصالح )3)
 (.2/328( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )4)
 (.2/328اٌّصذس اٌغبثك )( 1)
 ( ٔمالً لٓ اٌجغٛي.2/329( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )2)
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ػػابً وى  سي لى وى ػػ  لى إًلىػػغى ًإلَّ اَّللَّي كىٍحػػهللى ثًػػ ى تىٍك ًػػ ىةن كى ػىقيػػوؿي ُىوىهللاى ػػ  َتىًٍمنػػهللىاته كى ىٍابىػػعو كىثىلى مٍػأيهللاى ًُ ْى  كى لىػػغي ًإ
تً  مىعى بػىٍ ى الاٌبًكىا ى ٍِ اًبابالى  لًنى
(ُ). 

ُىػ  كىاىهىتٍ  :مهىنػٍابيسي  كىقى ؿى  ٍِػًا  ُىابَّةن ًبلى إًلىغى ًإلَّ اَّللَّي عىأى  كى هىًة تىٍكً  ىةو كى بًػًغ  بىٍي غليٍمىعي أبًىٍف ؼلىًٍ ،ى ُىابَّةن ًبزً ى
اأٍلىحى ًه  ي 
(ِ). 

 :ترتي  ىذا الذ ر الرائده الثالثة: ا فاا يف
أ احلمػػػهلل حن  أ ُ  كػػػػُ   اب أ ػػػ  الػػػابكا ت يف تابتنػػػب الػػػملكاب ِ ػػػي بووػػػهللا   ػػػ ح ف ُ

كيف بووػػػهللا  تقػػػهللًن ال ك ػػػ  عأػػػ  ال حمنػػػهلل ب صػػػة كيف بووػػػهللا   تكعأػػػ  الػػػملا  كمػػػاب الػػػابكا ت
 ال هللء أل ك   كمه  رلوت

ػػ ىٍ نى ي لًػػملىًلوى ًبقىٍولًػػًغ يف   ٍُ ػػ  كى ي ؼي هىاؿٌّ عىأىػػ   ىٍف لى تػىاٍبتًنػػبى ًِنهللاى ا اًلٍبػػً لى ػػملى قػػ ؿ ابػػ, حِػػاب: كىالى
 ًقنى ًت الصَّ حًلى ًت: لى  ىويػاَبؾى أبًى ًٌهللًاػ,َّ بىػهللىٍ تى حىهلًل ً  اٍل ى 

اءىةي  (ّ) لىًكػٍ, ؽليًٍكػ,ي  ىٍف  ػيقىػ ؿى اأٍلىٍكْى اٍل ىػهللى
ْى أيَّ ال ٍَّحًمنػهللي أًلىنَّػػغي  ػى ىوىػػمَّ,ي  ػً نًل أًلىنَّػػغي   ىوىػمَّ, ن ػػ  السقػ ِص عىػػً, اٍل ىػػ اًم  يػٍ حى نىغي كىتػىوىػػ  ٍُ  ًأل َّ

ـي ُػػ, ًإثٍػ ىػػ تى اٍلكى  ػػ ًؿ أيَّ ال ٍَّك ًػػ ي ًإٍر لى  ػىٍأػػزى ـي ُػػ, ن ػػ  السقػػ ِص ًإثٍػ ىػػ تي اٍلكىمى ػػ ًؿ لىػػغي ًإٍر لى  ػىٍأػػزى مى
ٍػػػً ،ي ًأل ػَّهللٍاًأنػػػًي الػػػهللَّاؿًٌ عىأىػػػ   ػػػابي أيَّ ؼلى ػػػ ؿ  ىف  كػػػوف اليسىػػػ ؾى كى ًػػػ ه ابى ن ػػػ  السقػػػ ِص كىًإثٍػ ىػػػ ت اٍلكىمى

ْى ً ى   .(ْ)ًمنًع رىًلوى اٍنً ابىاًهًس  يٍ حى نىغي كىتػىوى 
 

                                                           

(، ٚاألؽبديش اٌّؾبس بٌيٙب في والَ إٌٛٚي عجك روش٘ب 94/ 5( ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ ِغٍُ )3)
 ٚرخشيغٙب في ؤٚي ٘زا اٌّجؾش.

 (.2/329( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )4)
وشا٘خ اٌزغّيخ ثبألعّبء اٌمجيؾخ ٚثٕبفك ٚٔؾٖٛ ( اٌؾذيش ؤخشعٗ ِغٍُ ، وزبة اآلداة، ثبة 1( 
َْٕذٍة 2137ػ 3/1685) ِٓ ُع َشَح ْث ُّ ْٓ َع َِ ِبٌَٝ اهلِل ، َلبَي: َلبَي َسُعُٛي اهللِ ( َل َىاَل ٌْ : " ؤََؽتُّ ا

اهللُ ؤَْوَجُش. اَل َيُعشُّ  َٚ َٗ ِبالَّ اهللُ،  ٌَ اَل ِب َٚ  ،ِ ُذ هلِلَّ ّْ ٌَْؾ ا َٚ َْ اهللِ،  َّٓ َثَذْؤَد"... اٌؾذيش.ؤَْسَثٌك: ُعْجَؾب ِٙ  َن ِثإَي ِ
 (.2/328( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )2(
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 :اجلىلع والترريق بني الت ثيح الرابعة: مذاى  العلىلاا يف
اب أ   الابكا ت يف كن نة ال ُ نل ُ, حنػ  اجلمػع كال  اب ػات ِقػهلل كاهت بوػا الػابكا ت 
أجلمع أبف  قوؿ:   ح ف ُ كاحلمهلل ُ كُ  كُت ِ أو كاحهللةت ك  وي رلو حىت   أػ  

كثلثػػػ  ُُػػػ قأةت  ا ت  بػػػابل تػػػهللؿ عأػػػ  ال  اب ػػػا أبف  ُػػػ ل ثػػػلان كثلثػػػ  ُػػػابةت كاك  ثػػػلان 
كقػهلل اب أػف الوأمػ ء يف   هللامػ   ِوػيت ِػابجل بووػهللا، اجلمػع  كػلمهلل كمللوت ك كُ كمللو؛

ت قأ : كهبملا ُِػابس  بػو صػ   كمػ   ػأف ركػابس (ُ)أإًلتن ف بواك الوقف كسظ س ُ, ال شهللاهلل
ضػػي عنػػ ض القػػوؿ أل  اب ػػا كقػػ ؿ: كالػػملا يف حػػهلل      الاب ػػابة يف  كؿ ادل حػػ ت كاب ػػ ا الق 

 ْك ُػػ, أتك ػػي    صػػ  :  ف ثػػلان كثلثػػ  ُػػ, عػػنوهللا,ت إر قػػهلل ُِػػاب رلػػو  بػػو الاب ػػابة يف 
 .(ِ)الملا احلهلل  

 .(ّ)كق ؿ اب, ادلأق, أل  اب ات كق ؿ: كالو أ الاب عنع اكا ت احلهلل  
ػػابىٍ ,ً  ػػ,ى اأٍلىٍُ ػػابي  ىفَّ كيػػلًّ ًُ ػػابى  قػػ ؿ ابػػ, حِػػاب: كىالَّػػمًلم  ىٍظهللاى ػػابو ابى نػَّػػزي أبًىٍُ ػػابىاهى  ػى ىمى ِػٍ ػػ,ه ًإلَّ  ىفَّ اإٍلً ُى حى

ػػ فى أبًىصىػػ ًبًوًغ  ىٍك ًبذى ًٍ  ػػوىاءه كى ػػةو لًػػملىًلوى  ى ًه كىلىػػغي عىأىػػ  كيػػيًٌ حىابىكى ْى اٍلوىػػهللى ػػ  كىاليػػوى  ىفَّ الػػملَّاًكابى ػلىٍ ىػػ جي ًإ الى
ٍسغي ًإلَّ المَػأي ي  ثػىوىابه لى ػلىٍصييي ًلصى ًحًب اجلٍىٍمًع ًُ
(ْ). 

 :يحثاخلام ة: حك  الزاي ه نلى ادلأمور بو ما الت 
عػػهلله ال ُػػ نل بوػػهلل الصػػلةت ِ   هللاػػ   بػػمل ادلصػػأي  س ذػػي  ل  تيظهللاػػاب األح ه ػػ  البػػ لؼ يف

 ز ػػهلل عأنهللاػػ  كل  ػػسقص ُسهللاػػ ت كقػػهلل ا ػػ هللؿ احلػػ ِظ ابػػ, حِػػاب لػػمللو َػػهلل   ز ػػهلل بػػ, ابػػ  
  ُس  ابوػ ن  ثػلان كضلمهللس كثلث ت  ق ؿ:  ُابان  ف نُ ل هباب كي صلة ثلان  كثلثػ ت كنكػ

                                                           

 (.4/48( يٕفش اإللالَ ثفٛائذ لّذح األؽىبَ )3)
(، ٚؽذيش ؤثي ٘شيشح اٌّؾبس بٌيٗ عجك روشٖ ٚرخشيغٗ 2/547( بوّبي اٌّمٍُ ثفٛائذ ِغٍُ )4)

 في ؤٚي ؤؽبديش ٘زا اٌّجؾش.
 (.4/51) ( اإللالَ ثفٛائذ لّذح األؽىب5َ)
 (.2/329( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )1)
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 ف تُػ حوا يف  كثلث ت ق ؿ: ِاب ل اجي ُ, األنص ا يف ادلس ـت ِق ؿ:  ُابك، ا وؿ ُ 
ُكا  ابوػ ن  ثلان كثلث ت كَتمهللكا ُ  ثلان هباب كي صلة  كثلثػ َ قػ ؿ: نوػ،ت  كثلث ت كتك

ِحهللثػغت ِقػ ؿ:  ,ت ِذػهللا عأػ  السػل كعشاب ,ت كاجوأػوا ال هللاأنػي ُوهللاػ ق ؿ: ِ جوأوا مُ ن 
 اِوأوا.

ُيٍو ػى ػىػابىةه  ق ؿ احل ِظ اب, حِاب: ػ ًا  ًه اٍلمىٍخصيػوًص يف اأٍلىرٍكى ُيابىاعىػ ةى اٍلوىػهللى ا  ىفَّ  ػملى ػٍ, الى كىاٍ  ػيٍسً طى ًُ
ثًػػ ى كىقىػػ ان كىثىلى ػػ فى ؽليًٍكػػ,ي  ىٍف  ػيقىػػ ؿى ذلىيػػٍ،  ىًضػػن يوا ذلىىػػ  ال ػَّهللٍاًأنػػيى ثىػػلى ػػ ًء كىًإلَّ لىكى ػػ فى بػىٍوػػاي اٍلويأىمى هلٍل كى

اهى اٍلوىااًهىةى كى لملًٌٍكاًب عىًقبى الصَّأىوىاًت ًإرىا ايتًٌبى عىأىنػٍهللاى  ثػىوىابه سلىٍصيوصه ِػىػزىاهى اٍخ  ً   ػىقيوؿي ًإفَّ اأٍلىٍعهللى
ػػ ؿً  ػػمٍلكيوًا لى ػلىٍصيػػيي لىػػغي رىلًػػوى المػَّػػوىابي اٍلمىٍخصيػػوصي ًلٍحً مى ًه اٍلمى  ىٍف  ىكيػػوفى لًً ٍأػػوى  هًبىػ  عىأىػػ  اٍلوىػػهللى

هً  ػػ كىزىًة رىلًػػوى اٍلوىػػهللى ِى ي ػػنَّةه تػى يػػوتي ًْ ػػةه كىبى صًٌ اًه ًحٍكمى ػػٍنخيسى  احلٍىػػ ًِظي  ىبيػػو اٍل ىٍوػػًي يف ت اأٍلىٍعػػهللى قىػػ ؿى وى
تػٍ  اًا الَّمًلم ايتًٌبى المػَّوىابي عىأى  اإٍلً ًِنًغ نىظىابه أًلىنَّغي  ىتى  ًأٍلًمٍقهللى مًلمًٌ : كى ًٍُ نى ًف ًبًغ ِىحىصىػيى لىػغي وىابًٍح الًٌُّ

ُيزً أىةن ًلملىًلوى المػَّوىاًب بػىٍوهللى حيصي  هىةي  ًغ كىٍنفى تىكيوفي الٌزً ى ًُ ٍ, ًجٍس ولًًغ المػَّوىابي ًبملىًلوى ِىًإرىا زىاهى عىأىٍنًغ ًُ
ػاًب الٍػوىااًًه أيَّ  ىتىػ  كىؽليًٍك,ي  ىٍف  ػىٍ ُّىًؽى احلٍى ؿي ًِنًغ ًألسًٌنًَّة ِىًإٍف نػىوىل ًعٍسهللى اًلٍنً هللاى ًء إًلىنٍ  تاالػ ً مى ؿى اأٍلىٍُ ٍُ ًغ ا

ػػٍنخيسى  لى زلىى لىػػةى  ػػ  قىػػ ؿى وى ابي كىمى ِىػػ أٍلىٍُ هىًة  كىًإٍف زىاهى ًبذىػػٍ ً نًنَّػػةو أبًىٍف  ىكيػػوفى المػَّػػوىابي ايتًٌػػبى عىأىػػ   تًألػػٌزً ى
ػغي اٍلقىػٍوؿي اٍلمى  ًِ لىػ ى اٍلقىػابىايفَ يف اٍلقىوىاًعػهلًل ِػىقىػ ؿى  ت ًضػيعىشىابىةو ُىمىلن ِػىابىتػَّ ىغي اليوى عىأى  ًُ ِىػةو ِػىنػى َّ  :كىقىػهلٍل أى

ػػهللَ  ػػ ًء ًإرىا حى ػػٍ فى اٍلويظىمى ػػاٍبعن  أًلىفَّ وى ًت اٍلمىٍحػػهلليكهىًة وى ٍسػػهلليكأى هىةي يف اٍلمى ػػًة الػػٌزً ى ػػ,ى اٍل ًػػهللىًع اٍلمىٍكابيكالى كا ًُ
ػن ن  ًُ ُي سي كى ػيوىهللَّ اخلٍى اًجي عىٍسػغي  نػٍ ن   ىٍف  يوقىفى ًعٍسهللى ػ ًء ًألػهللَّكىاًء  تلًػٍعىهىًب االػػ وى ُىمػَّأىػغي بػىٍوػاي اٍلويأىمى كىقىػهلٍل 

ُىػمىلن ًِنػًغ  يكًقنَّػةي  يػكَّابو ِػىأىػٍو زً ػهللى ًِنػًغ  يكًقنَّػةه  يٍبػابىل لى ىخىأَّػفى اًلٍنً  ىػ عي بًػًغ ِػىأىػًو اقػٍ ىصىػابى   عىأىػ   ىكيوفي 
 َُ   تكَّاًب بػىٍوهللى رىًلوى ُى  وى ءى ملٍى  ػى ىخىأٍَّف اًلٍنً  ى عي اأٍليكًقنًَّة يف الهللَّكىاًء أيَّ اٍ  ػىٍومىيى ًُ,ى ال



 هدي النيب يف تسبيح امللك العلي

- 2222 - 

 

 أ. د/  أمحد اخلضر عبد احلميد اجلوهري

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ر
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

تٍػنىػػػ فً  ػػػعى طىأىػػػًب اإٍلً ُى ػػػ  عىػػػهللىهه سلىٍصيػػػوصه  هللاى سػٍ ػػػيٌو ًُ ػػػ اى اٍلمي ػىذىػػػ ً ابىةى ًإرىا كىاىهى ًلكي  كى ػيؤى ًٌػػػهللي رىلًػػػوى  ىفَّ اأٍلىرٍكى
هىةي عىأىػػ  اٍلوىػػهللى  ػػً, الػػٌزً ى ُي ُي ػىوىالًنىػػةن ملٍى َتىٍ ػػ   ًة ً ىًمنًوهللاى ػػٍ, قىقٍػػًع اٍلميػػوىالى ػػ  يف رىلًػػوى ًُ ًه اٍلمىٍخصيػػوًص ًلمى

ًة يف رىًلوى ًحٍكمىةه بى صَّةه تػى يوتي ًب ىوىاً ى  كىاَّللَّي  ىٍعأى، ًلٍحً مى ًؿ  ىٍف  ىكيوفى لًٍأميوىالى
(ُ). 

ل ػػنم   نػػغ  ػػ, يف ال ُػػ نل بوػػهلل الصػػلة الوػػهلله القأنػػي  ء هبهلل ػػغ هللا: كاألْك الق ػػهلااك 
ق  ؿ كال اباغ لن بمل كي كاحػهلل ُػ  بمللو اُِّاؽ  حواؿ الس س ُ, السش ط كاإل كم ت ُاباعن ن كال

  س   غ.
 ال ا سة: ىا الت ثيح ادلذ ور ااص ابلصلوات ادلكتوبة؟

ػػػ ًء عىأىػػػ   ةو  ىٍشػػػمىيي اٍل ىػػػاٍبضى كىالسػٍَّ ػػػيى لىًكػػػٍ, دىىأىػػػغي  ىٍكمػىػػػابي اٍلويأىمى ػػػٌي صىػػػلى قػػػ ؿ ابػػػ, حِػػػاب: قػىٍولػػػغ كي
ػػ ىنػَّهللايٍ، دىىأيػػوا  تضً اٍل ىػػابٍ  ػػًأ،و ال ػٍَّقًننػػهللي ًأٍلمىٍك يوبىػػًة كىكى ٍُ ُي ػػابىةى ًعٍسػػهللى  ٍِ ٍوػػًب بٍػػً, عي ػػهلًل ً  كى كىقىػػهلٍل كىقىػػعى يف حى

اٍلميٍقأىقى ًت عىأىنػٍهللاى 
(ِ). 

  :ال ابعة: فاا الت ثيح نلى غريه ما ا نىلال
, األعمػػ ؿ قػػهلل  قػػ ؿ: كنػػف   ُػػ كل رلػػو الومػػي النُػػ  ُػػ, الػػملكاب كال ُػػ نل ُػػع مهػػ س ُػػ

ال  لذة ادلشقة ك جلهللا ه يف   ني ُ كال صهللؽ أدل ؿ الملم الو وقنا الابكح كعصػب احلنػ ةت 
ـي  ىٍف  ىكيوفى المػَّوىابي عىأى  قىهلٍلًا اٍلمىشىقًَّة يف كييًٌ حى لىةو كىاٍ  يهلًلؿَّ ًلملىًلوى ًب ىٍويً    ك جنب أبىنَّغي لى  ػىٍأزى

ُىػػعى  يػهللايولى ً  ػًة الشَّػهللاى هىًة  ػ,ى اٍلًو ىػػ هىات الشػ قةكىًأمى مًػ و ًُ كمػػ   ف إهااؾ صػح ة ا ػػوؿ ت  هللاى  عىأىػػ  كى
 ُ   وػػػنأة ل  واز هللاػػ  عمػػػي كل تسػػ ؿ هاج هللاػػػ  بشػػيء أ إف ننػػػ هللا،  مػػ، لػػػو حلظػػة بػػ  ِك

, بػ  ُػ, عمأػغ ِأهللاػ، ثػواب السنػة كالػملس  تك نوا  مهسن ء لومأػوا ُمػي عمأهللاػ، كز هة كننػة ادلػُؤ
 هاء الػملس الكأمػ ت  ػنم  احلمػهلل يف حػ ؿ ال قػاب ُػ,  عظػ،  كمػ   ف اإلبػلص يف  تاألرك ا

                                                           

عجك روشٖ ٚرخشيغٗ في ؤٚي   (، ٚؽذيش صيذ ثٓ صبثذ330/ 2فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )( 1)
 ٘زا اٌّجؾش.

اٌّزوٛس عجك روشٖ ٚرخشيغٗ في  ثٓ ُلغشح  (، ٚؽذيش ومت328/ 2اٌّصذس اٌغبثك )( 2(
 ؤٚي ٘زا اٌّجؾش.
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

( ِػػػ ل ُُٗ/ ٓاألعمػػػ ؿ ك وػػػقهللا    سظػػػاب الكواكػػػب الػػػهللااام يف وػػػابح صػػػحنل ال خػػػ ام )
 ([.ِّٖ/ ِال  ام لب, حِاب )

الثامناة: ويف ا حا يااق فاااا الاذ ر نقاا  الصاالوات وأاااا أوهاات فاضاالة يرجتااى فينااا 
 .(ُ)قجابة الدناا

بوػػػهلل صػػػلة الصػػػ ل ب صػػػة كاُ نػػػ زس أبجػػػاب إضػػػ يف عأػػػ  مهػػػ س ُػػػ,  : ِوػػػي ال ُػػػ نلالتاساااعة
 ال ُ نل يف  هأا الصأواتت 

اًة ًُ ِىػػػةى »حػػػهلل  :  كحػػػوؿ الػػػملا ادلوػػػىن  قػػػوؿ ادلسػػػ كم وػػػ اح ن  ًة اٍلذىػػػهللى ػػػ َّلى يف هيبيػػػاًب صىػػػلى ػػػٍ,  ى ُى
ً نحىةوت كىالىأَّيى ًُ ِىةى تػىهللٍاًأنأىةوت مهيً ابىٍت لىغي رينيوبيغيت كىلىٍو كى نى ٍ  ٍُ ٍميى زىبىهلًل اٍل ىٍحابً  تى  م عقب ِابامهغ «: ًُ

ُػػ, الصػػ لت كأػػ الاب ال قننػػهلل هبػػ   ف رلػػو ُػػ, بواصػػهللا  ِػػل ػلصػػي ادلوعػػوه بػػغ عأػػ  قػػوؿ ُػػ  
   بقولػغ عقػب مه الػػ  كػل مػي  نػػغ قنػهلل ات ػ قي )ُ ِػػة تُػ نحة( أبف قػػ ؿ  ػ ح ف ُ ثلثػػة 

إل ُ ُػابة ِنكػوف اجملمػوع ُ ِػة كثلث  كاحلمػهلل حن ثلثػة كثلثػ  كُ  كػُ كػمللو كل إلػغ 
ػػغ )كالأػػي(  م قػػ ؿ ل إلػػغ إل ُ  ُػػابة كعػػُ عسػػغ أل ُػػ نل  كلػػغ ُػػ, تُػػمنة الكػػي أ ػػ، جِز
)ُ ِػة  أنأػػة مه ػػاب لػغ رنوبػػغ( هبػػملا الشػابط كالػػو ُػػ,  ػ ل كالظػػ الاب  ف ادلػػاباه الصػذ ِاب كمػػ  ُػػاب 

أػػو عأػػ  كجهللاػػغ عسػػهلل نظػػ ِابس مهػػ  ُػػابة )كلػػو ك نػػ ( يف الكمػػابة )ُمػػي زبػػهلل ال حػػاب( كالػػو ُػػ   و
النِ نػػغ كاب صػػ ص الػػملس األل ػػ ظ ألػػملكاب كاع  ػػ ا األعػػهللاه ادلونسػػة َكمػػة ختصػػهللا  ل  قأػػع 
اباتػػػػػب  ػػػػػة   ػػػػػاباا احلػػػػػابكؼ الػػػػػ  تابكػػػػػب ُسهللاػػػػػ  الػػػػػملا الػػػػػملكاب ُك عأنهللاػػػػػ  إل ُػػػػػ, بصػػػػػغ ُ ْواِب

 .(ِ)قوذل ...
احلُػس ت ( ق ؿ الذزايل: ل تظ,  ف ُ  يف ال هللاأنػي كال قػهلل   كال حمنػهلل كال ُػ نل ُػ, تنثيو)

ُِػ ح ف ُ كأمػة  تنزاء َتاب و الأُ ف هبملس الكأم ت ُ, مه  حصػوؿ ُو ننهللاػ  يف القأػب
ػػة  تكل إلػػغ إل ُ كأمػػة تػػهللؿ عأػػ  ال وحنػػهلل تتػػهللؿ عأػػ  ال قػػهلل   كاحلمػػهلل حن تػػهللؿ عأػػ  ُواِب

                                                           

 ف يغيش.( ثزصش331/ 2اٌّصذس اٌغبثك )( 3)
 (.191/ 6فيط اٌمذيش ) (1) 
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 طبدبدميا بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

السومػة ُػ, الواحػهلل احلػا ِنمػ  كعػهلل بػغ ُػ, احلُػس ت كادلذ ػابة كضلػو رلػو نزاء الػملس ادلوػػ اؼ 
 و ُ,  بواب اإلؽل ف كالنق .كإظل  ال
 :أثناا الت وه : الت ثيح يفرابعام 

:   ِو, حمل  ة  ثس ء ال لكة   لت اب ِب ة ِنهللا  تُ نل يف نغ ك ف إرا ُى  ث   عسغ  قى ؿى
ػػػػعى السَّػػػػًلًٌ  ُى ػػػػعي ًعٍسػػػػهللى اٍلًم ِىػػػػًةت أيَّ  صىػػػػأٍَّن ي  :  ػىابٍكى ِىػػػػ ِػٍ ػى ىلى اٍل ػىقىػػػػابىةىت ِػىقيٍأػػػػ ي أىػػػػةوت  ُىوىػػػػ ت  رىاتى لىنػٍ

ػ ت أيَّ اِػٍ ػىػ ػ ءىت ِػىقىابى ىالى ُى ػعي هًبىػ ت أيَّ اِػٍ ػىػ ىلى السًٌ :  ػىابٍكى :  يصىأًٌي هًبى  يف اىٍكوىةوت ِىمىوىػ ت ِػىقيٍأػ ي  ىلى ِػىقيٍأ ي
ُيؤى  ً نله  ى َّلىت كىًإرىا ُىابَّ ًب ٍُ ت ًإرىا ُىابَّ ًِب ىةو ًِنهللاى  تى لن ُي ػىابى ًٌ ت كىًإرىا اؿى ًعٍمابىافىت ِػىقىابى ىالى ت  ػىٍقابى ي  اؿو  ى ىؿى

 : وىػػػيى  ػىقيػػػوؿي ِى ػػػعىت ِى ػػػابَّ بً ػىوىػػػَورو تػىوىػػػوَّرىت أيَّ اىكى ى اٍلوىًظػػػن،ً »ُى ػػػٍ, « يػػػٍ حى فى اى ًٌ ػػػ فى ايكيوعيػػػغي ضلىٍػػػونا ًُ ت ِىكى
 : ػػػًغت أيَّ قىػػػ ؿى سي »ًقنى ًُ ػػػهللى ػػػٍ, دًى ُي ًلمى ػػػعى  ِى «هًى ػػػ ػػػعىت أيَّ  ى ـى طىػػػوً لن قىابً  نػػػ  شلَّػػػ  اىكى : ت أيَّ قىػػػ  ت ِػىقىػػػ ؿى هللى

ى اأٍلىٍعأى » هىًةت « يٍ حى فى اى ًٌ : كىيف حىهلًل ً  جىابً ابو ًُ,ى الٌزً ى ًغ. قى ؿى ٍ, ًقنى ًُ ِيوهيسي قىابً  ن  ًُ ت ِىكى فى  ي
 : سي اىبػَّسى  لىوى احلٍىٍمهللي »ِػىقى ؿى هللى ُي ًلمىٍ, دًى عى    .(ُ)«هًى

ػ ًًٌل اٍ ػ  كع, اب, ع  س:  ف السػلَّ  ،ى اىبًٌػوى اأٍلىٍعأىػ { قػ ؿ: " يػ ح ف ا  كػ ف إرا قػاب  } ى
 .(ِ)األعأ "

                                                           

ب (2)  َ٘ َلْصِش َٚ  َٓ َغبِفِشي ُّ ٌْ ِمَشاَءِح ِفي َصاَلِح ، ؤخشعٗ ِغٍُ ِوَزبُة َصاَلِح ا ٌْ ًِ ا ي ِٛ َثبُة اْعِزْؾَجبِة َرْؽ
 ًِ ْي ٍَّ  (.772ػ 1/563) اٌ

َد: َلبَي ؤَثُٛ دَ ، (883ػ 1/233في اٌصالح ) ثبة اٌذلبء ،وزبة اٌصالح ،ٛ داٚدؤثؤخشعٗ ( 1)  ُٚ ا
ٌَْؾِذيِش » َزا ا َ٘ ِويٌك ِفي  َٚ ٌَِف  ِٓ ُعَجْيٍش، «ُخٛ ْٓ َعِميِذ ْث ْٓ ؤَِثي ِبْعَؾبَق، َل ُؽْمَجُخ، َل َٚ ِويٍك،  َٚ ُٖ ؤَثُٛ  ا َٚ َس َٚ  ،

ُلًٛفب، ٚ ْٛ َِ ِٓ َلجَّبٍط  ِٓ اْث ( ٚلبي 970سلُ 395/ 1اٌؾبوُ في اٌّغزذسن وزبة اٌصالح)ؤخشعٗ َل
َزا َؽِذيٌش َصِؾيٌؼ لَ »اٌؾبوُ:  َعبُٖ َ٘ ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ  ، ِٓ ْيَخْي  .ٚٚافمٗ اٌز٘جي« ٍَٝ َؽْشِغ اٌؾَّ

... بٌخ، اٌفب٘ش ؤْ ٚويمبً ٌيظ ٘ٛ اٌمٍخ  سفمٗ يخٌٛف ف بً ٚويملٛي ؤثي داٚد اٌغبثك ؤْ  :للت
صمخ  وّب ٘ٛ ـب٘ش والَ ؤثي داٚد ثً اٌمٍخ ٘ٛ ؽيخ ؽيخ ٚويك ٚ٘ٛ ؤثٛ بعؾبق اٌغجيمي فةٔٗ

 لجً االخزالغ؛ ٗؾمجخ عّك ِٕ(، ِٚٓ ٚلفٗ و423اٌزمشيت )ؿ: ثإخشح وّب في  ٌىٕٗ اخزٍػ
غ وّب في رشعّخ ٚ٘ٛ اثٓ اثٕٗ يٛٔظ؛ فةٔٗ عّك ِٕٗ ثمذ االخزالاٌزي سفمٗ  ثخالف بعشائيً
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ٚلبي اثٓ ِميٓ:  ،بعشائيً لٓ ؤثي بعؾبق فيٗ ٌيٓ عّك ِٕٗ ثأخشح بعشائيً فمذ لبي ؤؽّذ:
بق لشيت ِٓ اٌغٛاء بّٔب ؤصؾبة ؤثي بعؾبق صوشيب ٚص٘يش ٚبعشائيً ؽذيضُٙ في ؤثي بعؾ

في ٘زا اإلعٕبد  فبٌصٛاة(، 1/261، أفش: رٙزيت اٌزٙزيت )ٚؽمجخ )يمٕي اٌضٛسي( عفيبْ
لجذ فإخشعٗ  اٌشٚايخ اٌّٛلٛفخ لٍٝ اثٓ لجبط ٚؤِب  وّب ؤؽبس بٌيٗ ؤثٛ داٚد آٔفبً، اٌٛلف
ًِ يَْذُلٛ، وزبة اٌصالح، في اٌّصٕف اٌشصاق ُع ِٗ ) َثبُة اٌشَّ ي ِفي ُدَلبِئ ِ ّ يَُغ ْٓ 4051ػ 2/451َٚ ( َل

ٌَِه  ٌَْيَظ َر َْ ِبَرا َلَشؤَ: }ؤَ ُٗ َوب ِٓ َلجَّبٍط، ؤََّٔ ِٓ اْث ِٓ ُعَجْيٍش، َل ْٓ َعِميِذ ْث ْٓ ؤَِثي ِبْعَؾبَق، َل ٍش، َل َّ ْم ِثَمبِدٍس  َِ
َرٝ{ ]اٌميبِخ:  ْٛ َّ ٌْ ْْ يُْؾِيَي ا ٍَٝ ؤَ َُّ »[ َلبَي: 40َل ُٙ ٍَّ ََٔه اٌ ٍَٝ ُعْجَؾب َُ َسث َِه «َث ِبَرا َلَشؤَ: َعجَِّؼ اْع َٚ  ،

ٍَٝ َلبَي:  ٍَٝ»اأْلَْل َْ َسث َِي اأْلَْل ٚلذ ٚلك لٕذ اثٓ اٌعشيظ في فعبئً  ، ٚبعٕبدٖ صؾيؼ.«ُعْجَؾب
(، ٚسٚايخ 13ػ 31اٌمشآْ ثةعٕبد صؾيؼ رصشيؼ ؤثي بعؾبق ثغّبلٗ ِٓ عميذ ثٓ عجيش )ؿ: 

ٚق لٓ ؽمجخ لٓ ؤثي بعؾبق اٌغجيمي لبي: عّمذ اثٓ اٌعشيظ ٘زٖ لٓ ؽيخٗ لّشٚ ثٓ ِشص
ٍَٝ{ ]األلٍٝ: عميذ ثٓ عجيش  َُ َسث َِه اأْلَْل ِؼ اْع ُٗ َلبَي: " ِبَرا َلَشْؤَد: }َعج ِ ِٓ َلجَّبٍط، ؤََّٔ ِٓ اْث ِبَرا 1َل َٚ  ]

َرٝ{ ]اٌميبِخ:  ْٛ َّ ٌْ ْْ يُْؾِيَي ا ٍَٝ ؤَ ٌَِه ِثَمبِدٍس َل ٌَْيَظ َر : عُ 40َلَشْؤَد: }ؤَ ًْ ٍَٝ[ َفُم َث َٚ ََٔه،  "، ٚفي ْجَؾب
ْٓ ؤَْصَؾبِة  (:10/419عيش ؤلالَ إٌجالء ) ِِ َِٔغْذ ؤََؽذاً   ُْ ٌَ َٓ اٌُمجَّبِد،  ِِ َْ ِصَمًخ،  : َوب ٍُ َلبَي ؤَثُٛ َؽبِر َٚ

 ُٗ ْٕ ِِ َٓ َؽِذْيضبً  َْ ؤَْؽَغ ، لٍٝ ؤْ سٚايخ ؤثي بعؾبق اٌغجيمي لٓ عميذ ثٓ عجيش في اٌغٕٓ ُؽْمَجَخ َوب
(، ٚلذ صؾؼ ؽذيضٗ لٓ عميذ ثٓ عجيش اٌزشِزي وّب 22/101رٙزيت اٌىّبي )األسثمخ وّب في 
(، ثً لذ سٜٚ لٓ لذد ِٓ اٌصؾبثخ ٚلّٓ ٘ٛ ؤوجش ِٓ 3385، 3324، 3150في اٌؾذيش )

عميذ ثٓ عجيش؛ فشٜٚ لٓ لٍي ٚاثٓ لجبط ٚاثٓ اٌضثيش ٚغيشّ٘ب ِٓ اٌصؾبثخ وّب في رشعّزٗ 
وّب في رؾفخ اٌزؾصيً )ؿ:  اٌُجَخبِسي  ٚؤِب لٛي ِٚب ثمذ٘ب(،  22/102ِٓ رٙزيت اٌىّبي )

بلبً (: 245 َّ ا.ٖ، فال يذي لٍٝ ؤٔٗ ٌُ يغّك ِٕٗ ثً  ِٓ عميذ ثٓ ُعَجيش اَل ؤلشف ألثي ِبْعَؾبق َع
يذي لٍٝ لذَ ِمشفزٗ ؤٔٗ عّك ِٕٗ، ٚلذ رمذَ ؤْ سٚايزٗ لٕٗ في اٌغٕٓ األسثمخ ٚصؾؼ ثمط 

 ٕٗ لٕذٖ،=ؽذيضٗ اٌزشِزي ٚ٘زا يذي لٍٝ صؾخ عّبلٗ ِ
ؤثٛ  َلبَي  ِٚب ثمذ٘ب(: 5/392=ِٚٓ لٍُ ؽغخ لٍٝ ِٓ ٌُ يمٍُ، ٚفي عيش ؤلالَ إٌجالء )

ٌٍِت َيخؽُُت بعؾبق اٌغجيمي َٓ ؤَِثي َؼب يَّ ث
ٍِ َسؤَْيُذ َل َٚ  ، َْ ب َّ ْٓ ِخالََفِخ ُلْض ِِ ِٓ َثِمَيَزب  ََٕزْي ٌَِغ ٌِْذُد  ُٚ  : ،

َُ ِفي َؽَيبِح َلبِئؾَ  ٚلبي اٌز٘جي: ٍْ ٍََت اٌِم َشْيَشحَ ؼَ ُ٘ ؤَِثي  َٚ ْٓ  ،َخ  ِِ َك ؤَثُٛ ِبْعَؾبَق  ِّ ٌُِؾْمَجَخ: ؤََع  ًَ ِلْي َٚ
ٍذ؟ ِ٘ َغب ُِ  َٓ ِٓ ِعْيِشْي اْث َٚ  ، ِٓ َٓ اٌَؾَغ ِِ َٚ ٍذ،  ِ٘ َغب ُِ  ْٓ ِِ ُٓ َؽِذْيضبً  َٛ ؤَْؽَغ ُ٘  ، ِٗ َْ َيْصَُٕك ِث ب َوب َِ َٚ ، ٚفي َلبَي: 

ي   (:245رؾفٝ اٌزؾصيً )ؿ: 
ٍِ ٌْمغ َٓ صؾبثيبً ثٛ ِبْعَؾبؤعّك  :َلبَي ا َصاَلِصي َٚ َِٔيخ  ب َّ  .ق ِٓ صَ
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ػ فى ًإرىا قػىػابى ى: } ىلىػٍن ى رىلًػوى  : كى فى اىجييه  يصىأًٌي ِػىػٍوؽى بػىٍن ًػًغت كىكى كعىٍ, ُيو ى  ٍبً,  ىً  عى ًِشىةىت قى ؿى
ػػػٍوتى {  القن ُػػػة:  : ًَْبقىػػ ًهاو عىأىػػػ   ىٍف ػليٍنًػػػيى اٍلمى ػػػ« يػػػٍ حى نىوى »[ت قىػػػ ؿى ػػػ ىليوسي عىػػػٍ, ت ِػى ىكى ُى ِى  ت 

ت ِػىقى ؿى  ٍ, اى يوًؿ اَّللًَّ  »رىًلوى ٍو يغي ًُ ًِ يًأ يف اٍل ىابً وىًة «هًى ت قى ؿى  ىبيو هىاكيهى: " قى ؿى  ىٍدىهللي:  ػيٍو
 ىٍف  ىهلٍلعيوى ًْى  يف اٍلقياٍباًف"
(ُ). 

ػػ  اأٍلىٍوػػوىابًمَّ" قػىػػابى ى يف  ُيو ى ػػًونهللوت  ىفَّ  ىأى  ػػٍ ً بٍػػً,  ى ػػ ًَّل اٍ ػػ،ى اىبًٌػػوى اأٍلىٍعأىػػ "  اجٍليميوىػػةً كعىػػٍ, عيمى ت " ى
ؾى حىهلًل  ي اٍلذى ًونىةً  ى اأٍلىٍعأى ت كىالىٍي  ىبى :  يٍ حى فى اى ًٌ  .(ِ)"ِػىقى ؿى

 

                                                                                                                                                                 

ٌٚٗ ؽب٘ذ  اٌزي ؤخشعٗ ِغٍُ، اٌغبثك  لؽك اٌزالٚح ثبٌزغجيؼ ؽذيش ؽزيفخ يٚيؾٙذ ٌٗ ف
( ثةعٕبد ؽغٓ، 3694ػ 2/440ِٛلٛفبً، ؤخشعٗ اٌجيٙمي في اٌغٕٓ اٌىجشٜ ) آخش لٓ لٍي 

يِّب، َيْمَشؤُ }َعج ِؼِ  ٍِ ْمُذ َل ِّ ْٓ َلْجِذ َخْيٍش َلبَي: َع ٍَٝ{ ]األلٍٝ:  َل َُ َسث َِه اأْلَْل َْ 1اْع [ َفَمبَي: " ُعْجَؾب
ٍَٝ"، ٚؽب٘ذ صبٌش بعٕبدٖ صؾيؼ، لٓ ؤثي ِٛعٝ  ِٛلٛفبً، ؤخشعٗ اثٓ ؤثي ؽيجخ في  َسث ِي اأْلَْل

(، ٕٚ٘بن ؽٛا٘ذ ؤخشٜ وضيشح لٓ اٌغٍف ِٓ اٌصؾبثخ ٚغيشُ٘ ؤُٔٙ 8639ػ 2/247اٌّصٕف )
ٍَٝ" أفش٘ب في اٌذس إٌّضٛس ٌٍغيٛؼي وبٔٛا يَُغجؾْٛ لٕذ لشاءح ٘زٖ  َُ َسث َِه اأْلَْل ِؼ اْع اآليخ "َعج ِ

(8/482.) 
َلبِء  (، ٚؤثٛ داٚد، وزبة اٌصالح،3419ػ 3/370ؤخشعٗ لجذ اٌشصاق في اٌزفغيش )( 1) َثبُة اٌذُّ

اَلِح ) ، لبي اٌؾبفؿ اثٓ وضيش ( ٚبعٕبدٖ صؾيؼ ٚعٙبٌخ اٌصؾبثي ال رعش884ػ 1/233ِفي اٌصَّ
ٌَِه  (:8/284اٌزفغيش )في  اَل يَُعشُّ َر َٚ  ، َؾبِثيَّ َزا اٌصَّ َ٘  ِ ُ ُْ يَُغ ٌَ َٚ َد  ُٚ ِٗ ؤَثُٛ َدا َد ِث ِٛعٝ ا.ٖ، لٍذ:  َرَفشَّ

، لبي اٌؾبفؿ في ؤثٛ اٌؾغٓ اٌىٛفي ،ِٛالُ٘ (ثغىْٛ اٌّيُ)اٌّٙذأي ٘ٛ ثٓ ؤثي لبئؾخ 
ي  ثٓ عميذلجذاٌْ  ا.ٖ، ٚلبي اٌؾبفؿ ٚوبْ يشعً ،صمخ لبثذ (:552اٌزمشيت )ؿ:

ِٕ اٌّصشي وّب  َغ
شٚ ثٓ ُؽَشْيش (:320في رؾفخ اٌزؾصيً )ؿ:  ّْ ٓ ؽشيش ثٓ لّشٚ ثلّشٚ ا.ٖ، لٍذ: ٘ٛ  ٌَِمي َل

 ،صؾبثي صغيش، لبي اٌؾبفؿ:  ٓ لضّبْ ثٓ لجذ اهلل ثٓ لّش ثٓ ِخضَٚ اٌمشؽي اٌّخضِٚيث
 (.420، أفش: اٌزمشيت )ؿ: ِبد عٕخ خّظ ٚصّبٔيٓ

ِٗ  ؤخشعٗ لجذ اٌشصاق (2) ي ِفي ُدَلبِئ ِ ّ يَُغ َٚ ًِ َيْذُلٛ  ُع في ِصٕفٗ، وزبة اٌصالح، ثبة اٌشَّ
 عٕبدٖ صؾيؼ.ب(، 8639ٚػ 2/247(، ٚاثٓ ؤثي ؽيجخ في اٌّصٕف )4050ػ2/451)
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ػػٍوتى {  القن ُػػة:  ػػ فى ًإرىا قػىػػابى ى: } ىلىػػٍن ى رىلًػػوى ًبقىػػ ًهاو عىأىػػ   ىٍف ػليٍنًػػيى اٍلمى ت  ىنَّػػغي كى كعىػػً, ابٍػػً, عى َّػػ سو
: [ قى َْ : «  يٍ حى نىوى الأَّهللاي،َّ بػىأى » ؿى ى »ت كىًإرىا قػىابى ى:  ى ًَّل اٍ ،ى اىبًٌوى اأٍلىٍعأىػ  قىػ ؿى  يػٍ حى فى اى ًٌ

 .(ُ)«اأٍلىٍعأى 
َىا جيوة لْلىُلَصلِّي ِقًا مارت بِاِو ريَاة َرمْحَاة َأن يْ اَأذلَاد َأو ريَاة َناَذا  َأن ي اتعيذ  فائده:

 ِمْنُو أو رية ت ثيح أن ي ثح؟.
نػػغ ُػػ, ال قػػغ  نػػغ إرا كػػ ف يف صػػلة  لإج بػػة عػػ, الػػملا الُػػؤاؿ  قػػوؿ صػػ حب اإلِصػػ ح: ِك
ِمابت بغ ا ة ادة ِش ء  ف  ُ ذل  ُ تو ْ ُذ سمن  ُ  يف القاباف ُػ, ُس  ػ ة القأػب  ػ ذل  
ِػػػإف القػػػاباف كحػػػي رلػػػهللهت كإرا ُػػػاب ِب ػػػة ِنهللاػػػ  تُػػػ نل ُ توػػػ ْ ِإنػػػغ  ُػػػ ل ُ ْػػػ  اكم يف 

أ،  نػغ يف ُقػ ـ كػابًن ل  لِمػغ ادلق لػب الػهللنن ت كإرا ُػاب ِب ػة عػملاب لأكػ ِاب , األب  ات كلنو
ا  و ر أحن تو ْ ُ, ُمػي  ف  قػاب  قولػغ: }كا ػ ذ اب لػملن و{ ِنقػوؿ احلػهلل   ادلػابكم كالػو: 
)الأهللا، إين أأم  ن ُي أأمن  كم نا كل  ذ اب الػملنوب إل  نػ  ِػ مه اب يل ُذ ػابة ُػ, عسػهللؾ 

مي  ف    قولغ عز كجي: }ُ  لكػ، ل تابجػوف حن   ت(ِ)ا الابحن،(كاادأ إنو  ن  الذ و  ُك
كق انا{ ِنقوؿ ال  السػ : )الأهللاػ، اقُػ، لسػ  ُػ, بشػن و ُػ  َتػوؿ بػغ بنسسػ  كبػ  ُو صػنو(
 ت(ّ)

كيف ُمػػػػي قولػػػػغ  ػػػػ ح نغ يف ركػػػػاب تُػػػػ نحغ  ػػػػ ح نغ كتوػػػػ ْ: } ُػػػػ حوف الأنػػػػي كالسهللاػػػػ ا ل 
(  نػغ تسز ػغ لػغ عػز كجػي عػ, كػي ُػ ل غلػوز   ُّكف{ كقهلل  ػ ا  ف ُوػىن قولسػ : ) ػ ح ف ُ

مهللس   ح غت كلمللو  قػوؿ: ) ػ ح ف ُ الوظػن،( مهللس(  م َك كالػملا  تعأنغت أ  قوؿ: )َك
                                                           

ِٗ  ،ؤخشعٗ لجذ اٌشصاق في ِصٕفٗ( 1) ي ِفي ُدَلبِئ ِ ّ يَُغ َٚ ًِ يَْذُلٛ  ُع وزبة اٌصالح ثبة اٌشَّ
، آٔفبً ٚثيٕذ ؤْ اٌصؾيؼ ؤٔٗ ِٛلٛف لٍٝ اثٓ لجبط  (، ٚلذ عجك رخشيغ4051ٗػ2/451)

 .ِٓ فمً اٌصؾبثخ )سظي اهلل لُٕٙ(ٚروشد ٌٗ ؽٛا٘ذ صؾيؾخ 
( ِٓ ؽذيش ؤَِثي 6326ػ 8/72)اٌصالح  يثبة اٌذلبء ف ،وزبة اٌذلٛاد ي،ؤخشعٗ اٌجخبس( 2)

يِك  ذ ِ  .َثْىٍش اٌص ِ
 ، عضء ِٓ ؽذيش اثٓ لّش (537ػ 5/528) ثبٌة  ،ؤثٛاة اٌذلٛاد ي،ؤخشعٗ اٌزشِز( 3)

 .ؽغٓ غشيت ي:ٚلبي اٌزشِز
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ِ ُػػػ  ال اب وػػة ِنقصػػابال  عأػػػ   رك االػػ  ُػػع ال  كػػػاب يف كػػي ركػػاب ُػػػ, ت ِػػل  ااس إل يف الس ِأػػة
  هانا الو واس رك اال ت ِإم  ح ك ة و ُأة ج ُوةت كلنك, يف إصل زس هب  ُ

(ُ). 
ػ ىحىَب  ألأنػي: الُػ با يف قن ُػغ ُػع السػل  كق ؿ ال ذػوم كركػاب حػهلل   حمل  ػة  ٍُ اٍلمي

ت  ىٍك ا ىػةى عىػملىابو  ىٍف  ػى ػىوىػ ػ ىؿى ٍُ ات ًإرىا قػىابى ى ا ىةى اىٍدىػةو  ىٍف  ى وَّرىت لًٍأقى اًًئ يف الصَّلًة كىمهىٍ ً الصَّلًة الىملى
ً نلو  ىفٍ  ٍُ ُى ًٌلى   ىٍك ا ىةى تى  ي

(ِ). 
. اٍب أ ػػ  الاٌبًكىا ىػػة عىػػ,  ىٍدػػهلل اىٍدىػػة ُ عىأىٍنػػًغ:  :مكقػػ ؿ ابػػ, اجلػػوز  ػػ ىؿى كىقىولػػغ: ًإرا ُػػاب بُػػؤاؿ  ى

ػػ ىذلى ت  ىك ا ىػػة عىػػملىاب  ىف  ٍُ ة اٍل ىػػاٍبض ًإرا ُػػابت بًػػًغ ا ىػػة اىٍدىػػة  ىف   ػػي غلػػوز لٍأميصىػػأًٌي يف صىػػلى الى
ػػوىاز  ِىػػابًكمى عىسػػغي جى ٍسػػغيت  ػػ ًِز يف ال َّقىػػوَع  ُػػ ونمل ًُ ػػ ًًِويت كىايًكمى عىسػػغي  ىنػػغ جى رىلًػػوت كىاليػػوى قىػػوؿ الشَّ

هكف اٍل ىابً وىةت كىاليوى قىوؿ    حسن ىة. كىكى فى وىنخسى   ىبيو بكاب الهلل سػىوىاًم   ى ىكَّؿ احلىهلًل   ِػىنػىقيوؿ: 
ٍُ ىؿ نًًعى هىة اٍخ ىةت ُمي  ىف  ٍقابى : }اىب ُوىن ٍُ ىؿ ك ُ ونمل:  ىنغ   سى  ِى مٍهً اب لسػ {  اؿ عمػابىاف:  
ا اأٍلىٍوػػ ىغ أبصػػولس ت كىقػػهلل قىػػ ؿى عىأىٍنػػًغ ُّٗ ػػملى ـ ُػػ, ًعٍسػػهللست كىالى ػػلى [ ِػػ هه رىلًػػوت لى  ىنػػغ  ػػ ىكىأَّ، ًبكى

ٌن  ًُ ـ اٍخهى تسى  الىمًلس لى  صأل ًِنهللاى  وىٍيء ُ, كىلى ـ: "ًإف صىلى َُّلى ال
(ّ)."(ْ). 

ُي ػى  :مكق ؿ السوك  ُىػابَّ قػىٍوليغي  ػىٍقابى ي  ػ ىؿى كىًإرىا  ُيػؤىاؿو  ى ُىػابَّ ًب ً نله  ى َّلى كىًإرىا  ٍُ لن ًإرىا ُىابَّ ًِب ىةو ًِنهللاى  تى ابى ًٌ
ػػمٍلالى ػيسى  اٍ ػػً ٍح ى  ُى ػػ  كى ًة كىمهىٍ الى ػػمًلًس اأٍليُيػػوًا ًلكيػػيًٌ قىػػ اًئو يف الصَّػػلى  بيغي بً ػىوىػػَورو تػىوىػػوَّرى ًِنػػًغ اٍ ػػً ٍح ى بي الى

ُيوـً   ٍ ُى ـً كىاٍلمى كىاٍلميسػٍ ىابًهً  ًلٍإً
(ٓ). 

                                                           

 (.2/237( اإلفصبػ لٓ ِمبٔي اٌصؾبػ )1)
 (.3/104( ؽشػ اٌغٕخ )2)
ٚٔغخ ِب  ،اٌصالح يثبة رؾشيُ اٌىالَ ف، ( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌّغبعذ ِٚٛاظك اٌصالح3)

ٍَ 537ػ 1/381)وبْ ِٓ بثبؽزٗ  ُِ اٌغُّ ٌَْؾَى ِٓ ا َيَخ ْث ِٚ َمب ُِ ي ِ ( ِٓ ؽذيش 
ِّ. 

 (.395-1/394( وؾف اٌّؾىً ِٓ ؽذيش اٌصؾيؾيٓ )4)
 (.6/62( ؽشػ صؾيؼ ِغٍُ ٌٍٕٛٚي )5)
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ٍُ ىحىَب  كق ؿ اب, قهللاُة: ػ ىذلىى ت  ىٍك ا ىػةي عىػملىابو  ىٍف  ي ٍُ ًِأىةن إرىا ُىابٍَّت ًبًغ ا ىةي اىٍدىةو  ىٍف  ى لًٍأميصىأًٌي انى
ػ  سػٍهللاى ٍُ ىًونملى ًُ أ ركػاب حػهلل مي حمل  ػة كعػوؼ بػ, ُ لػو )اضػي ُ عسهللامػ ( يف قن ُهللامػ  ُػع   ى

 ألأني ...  السل 
ٍُ ىحىَب رىًلوى يف اٍل ىابً وىًة؛ أًلىنَّغي ملٍى  ػيسػٍقىٍي عىٍ, السًَّلًٌ  :أ ق ؿ ُىػٍ,  كىلى  ي مٍػػابىًة  يف ِىابً وىةوت ُىعى كى

كىصىفى ًقابىاءىتىغي ًِنهللاى 
(ُ). 
 .(ِ)كالو زل مي لأ ابض كالس ي كق ؿ اب, ادلأق,:

ػػ ىحىبَ   ىنَّػػغي  ًِنػػغً : كقػػ ؿ الواباقػػي ٍُ ػػ ىًمًوغً كى  اٍلقيػػاٍبافً  لً ىػػ يل   ي ٍُ ػػابَّ  إرىا ُي ػػ ىًونملى   ىفٍ  عىػػملىابو  ًِب ىػػةً  ُى ٍُ ٍسػػغي   ى ًُ 
ةً  يف  اٍلًقابىاءىةي  تىكيوفى   ىفٍ  بػىٍ ى  ِػىاٍبؽى  لى  كىقى ليوا كىمهىنػٍابيالي،ٍ   ىٍصحى بػيسى  ًبملىًلوى  صىابَّحى  كىقىهللٍ  ػ  الصَّلى  كىبى اًًجهللاى

ُيوـى   ىفَّ   ىٍصحى بًسى  ًعٍسهللى  كىالصًَّحنلي   ٍ ُى ـً  لًًقابىاءىةً  رىًلوى   ػىٍ وىيي  اٍلمى اإٍلً
(ّ). 

 توػػ ْ ُ  سػزس  ف تسز ػػغ ِب ػة ُػاب كأمػػ  الُػ ُع  ك القػػ ائ  ف رلػو ُػ, ك بػػمل :كقػ ؿ ادلسػ كم
ُس  ف تك    ك ػلمهللس  ف َتمنهلل  ك  .(ْ)عأنغ  نكق  ك

 ُسػغ بػغ  ْك الػ، بػي كمللو  كونوا  ف ء وا س لأمُؤ ِنس ذي: ي قولغاحلأنمكنقي   و ن ع, 
قأػ : لػن   (ٓ)بقػاب عأػ   ُػابال، ُ, كال، تأتباب ُك  رن غ ُ, تقهللـ ُ  لغ مه اب ُ ك ف إرا

ب وػػي الق عػػ ت كال قػػابب إْ ُ توػػ ْت  ُػػ  تػػابل  السػػ ؾ  حػػهلل ُػػ, اخلأػػا  ْك ُػػ, السػػل 
ُكا هبػ   ِػاب كا  ف  شػهللهكا عأػ   ن ُػهللا،  الؤلء الس ػاب الػمل , تقػ لوا ع ػ هة السػل  عسػهللُ   بػ

ػػ   يف الق عػػة كالو ػػ هة كقػػ لوا:   ػػ, ضلػػ, ُػػ, ا ػػوؿ ُ كقػػهلل مه ػػاب ُ لػػغ ُػػ  تقػػهللـ ُػػ, رن ػػغ ُك

                                                           

 (.1/394( اٌّغٕي )1)
 (.7/622( اٌزٛظيؼ ٌؾشػ اٌغبِك اٌصؾيؼ )2)
 (.3/112ؼشػ اٌزضشيت في ؽشػ اٌزمشيت )( 3)
 (.5/156( فيط اٌمذيش )4)
 (.5/160( فيط اٌمذيش )5)
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ػػػاب ِػػػ نكاب السػػػل  عأػػػنهللا، رلػػػو ك عأمهللاػػػ،  نػػػغ  تقػػػ ال، حن ك بشػػػ ال، لػػػغ كبػػػ   نػػػغ  ذلػػػ،  أتبَّ
 .(ُ)األ وة كالقهللكة ِق ؿ: ِم, امهب ع,  س  ِأن  ُىن

ل  ػػػنم  يف قنػػػ ـ  ف الػػػملا  كػػػوف يف الس ِأػػػة  قأػػػ : أػػػ الاب األح ه ػػػ  الػػػوااهة عػػػ, السػػػل 
الأنيت كالو ا م    حسن ة كاكا ة ع,  دهلل كم    ا ُ, كلـ اب, اجلوزمت كالو ُ  اب ػ اس 

ُىػٍ, كىصىػفى   أًلىنَّػغي ملٍى  ػيسػٍقىػٍي عىػٍ, السَّػًلًٌ  اب, قهللاُػة ُوأػلن رلػو بقولػغ: مٍػػابىًة  ُىػعى كى يف ِىابً وىػةوت 
 ُ تو ْ(.كم    ات كالو كم  ق ؿ )ادغ   ًقابىاءىتىغي ًِنهللاى 

 اام ام: الت ثيح يف الص ه لألمر العارض:
ألصػػح بغ  ف ُػػػ, انبػػػغ وػػػيء يف الصػػلة ِ ح ػػػ ج  ف  ػيسى ػػػغ مهػػػ ست  كػػ ف ُػػػ, توأػػػن، السػػػل 

  ىً   عىػػ,ٍ ِأنقػػي " ػػ ح ف ُ" كالػػملا احليكػػ، لأابجػػ ؿ هكف السُػػ ءت ِ ػػي احلػػهلل   ادل  ػػا عأنػػغ 
ً نلي ال َّ : »قى ؿى   السًَّلًٌ  عى,ً   اليابى ٍػابىةى  ُى ءً  كىال ٍَّصً ناي  لًأاٌبًجى ًؿت ٍُ  .(ِ)«لًأسًٌ

:  ىفَّ اى يوؿى اَّللًَّ ك بابج الشنخ ف ع َُّ ًعهلًلمًٌ ْى بىًأ عىٍمػابًك بٍػً,  ٍ,  ىهللٍاًي ٍبً,  ىٍوهللو ال رىالىبى ًإ
ْى  ىً  بىٍكػػابوت ِػى  يػػؤىرًٌفي ًإ

ػػ ءى ادل ِى ِى ػػسػىهللايٍ،ت ِىحى نىػػً  الصَّػػلىةيت  :  ىتيصىػػأًٌي لًأسَّػػ ًس عىػػٍوؼو لًنيٍصػػًألى بػىنػٍ قىػػ ؿى
ػ ءى اى يػوؿي اَّللًَّ  ِى ِى : نػىوىػٍ، ِىصىػأَّ   ىبيػو بىٍكػابوت  كىالسَّػ سي يف الصَّػلىًةت ِػىػ ىخىأَّصى حىػىتَّ  ِى يًقن،ىَ قىػ ؿى

ػػػ   ىٍكمػىػػػابى  ػػػ فى  ىبيػػػو بىٍكػػػابو لى  ػىٍأ ىً ػػػ ي يف صىػػػلىتًًغت ِػىأىمَّ ت ِىصىػػػ َّاى السَّػػػ سي كىكى السَّػػػ سي  كىقىػػػفى يف الصَّػػػفًٌ
ت ِػىابى ىل اى يوؿى اَّللًَّ  ػ اى إًلىٍنػًغ اى يػوؿي اَّللًَّ ال ٍَّصً ناى ال ػى ى ى ٍُكيػٍ  ُىكى نىػوى : »ت ِى ىوى ت « ىًف ا

ُىػ   ىُىػابىسي بًػًغ اى يػوؿي اَّللًَّ  ِػىابىِىعى  ىبيو بىٍكابو  ًمػهللى اَّللَّى عىأىػ   ٍ ًغت ِىحى ت أيَّ اٍ ػ ىٍ بىابى    ىهللى ػٍ, رىلًػوى ًُ
ـى اى يػػوؿي اَّللًَّ  ىبيػػو  ت كىتػىقىػػهللَّ ػػىتَّ اٍ ػػ ػىوىل يف الصَّػػفًٌ :  بىٍكػػابو حى ػػ  اٍنصىػػابىؼى قىػػ ؿى  ى »ِىصىػػأَّ ت ِػىأىمَّ

                                                           

، (503ػ  7/2اٌجخبسي، وزبة إٌىبػ، ثبة اٌزشغيت في إٌىبػ )( ؤخشط ٘زا اٌّمٕٝ 1)
ْٓ  ِٚغٍُ، وزبة إٌىبػ، َِ اْؽِزَغبِي  َٚ  ، ُٗ َٔ َا ُِ َعَذ  َٚ َٚ  ، ِٗ ٌَْي ُٗ ِب َْٔفُغ ْٓ َربَلْذ  َّ ٌِ َىبِػ  َثبُة اْعِزْؾَجبِة إٌ ِ
 َِ ْٛ ِْ ِثبٌصَّ َا ُّ ٌْ ِٓ ا ٌٍِه  (2/10201401) َلَغَض َل ب َِ  َٓ  .ِٓ ؽذيش ؤَََٔظ ْث

الَِح، َثبُة اٌزصفيك ٌٍٕغبء )2) ًِ ِفي اٌصَّ َّ (، ِٚغٍُ، 1203ػ 63/ 2( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌَم
 (.422ػ 1/318وزبة اٌصالح، ثبة رغجيؼ اٌشعً ٚرصفيك اٌّشؤح برا ٔبثّٙب ؽيء في اٌصالح )
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ُىسػىوىوى  ىٍف تػىمٍػ ي ى ًإٍر  ىُىاٍبتيوى  ُى   يى «  ىأى بىٍكابو 
ِىػةى  ىٍف  يصىػأًٌ ػ فى ًلبٍػً,  ىً  قيحى  ُىػ  كى ِػىقى ؿى  ىبيو بىٍكػابو: 

ػػٍ, اىابىػػغي : »ت ِػىقىػػ ؿى اى يػػوؿي اَّللًَّ اَّللًَّ  بػىػٍ ى  ىػػهللىٍم اى يػػوؿً  ُى ت  ُىػ  يل اى ى ٍػػػ يكيٍ،  ىٍكمػىػػاٍبعيي ال ٍَّصػػً ناى
ػ ءً  ُى ُى ًٌٍل ِىًإنَّغي ًإرىا  ى َّلى ال يً ػ ى إًلىٍنػًغت كىًإظلَّىػ  ال ٍَّصػً ناي لًأسًٌ  ُىػ,ٍ "ت كيف اكا ػة "وىٍيءه يف صىلىتًًغ ِػىٍأني

بىغي   .(ُ)"اَّللًَّ   يٍ حى فى : ِػىٍأنػىقييٍ  تًغً صىلى  يف  وىٍيءه  انى
ًِنػػغً قػػ ؿ السػػوكم:  ػػسَّةى   ىفَّ  كى َُ ػػ,ٍ  ال بىػػغي  ًلمى ػػٍيءه  انى تًغً  يف  وى ـً  صىػػلى ػػًإٍعلى ػػ ىٍ ًرفي  ُىػػ,ٍ  كى ٍُ  كىتػىٍسً نػػغً  عىأىٍنػػغً   ى

ُى ـً  ُى ًٌلى   ىفٍ  رىًلوى  كىمهىٍ ً  اإٍلً  تاَّللًَّ   يٍ حى فى  ِػىنػىقيوؿي  اىجيلن  كى فى  ًإفٍ   ي
ابى ىةن  كى فى  ًإفٍ  ال ٍَّصً نلي  كىاليوى  تيصى ًٌاى  كى ىفٍ  ٍُ ُىابً  كى ًٌهللاى  أىهللٍاابً  عىأى  اأٍلىؽٍلى,ً  كى ًٌهللاى  بىٍق,ى  ِػى ىٍواًببي  ا  اأٍلىٍ 
ػػفٌو  بىقٍػػ,ى  تىٍوػػاًببي  كىلى  ػػفٌو  بىقٍػػ,ً  عىأىػػ  كى ا ِػىوىأىػػ ٍ  ِىػػًإفٍ  كىالأَّهللٍاػػوً  الأَّوًػػبً  كىٍجػػغً  عىأىػػ  كى ػػملى  عىأىػػ  الىكى

تػيهللاى  بىقىأى ٍ  بً الأَّوً  ًجهللاىةً  ِى تًغً  صىلى ةى  ًلميسى   .(ِ)الصَّلى
 الت ثيح والذ ر بني يدب الدناا ونند الَكْر :سا سام: 
كمػػ  ُػػ, األح ه ػػ  ت ػػ  ِوػػي المسػػ ء عأػػ  ُ كالػػملكاب كال ُػػ نل كاحلمػػهلل بػػ   كاه عسػػغ 

سهللا :   هللل الهللع ء كعسهلل الكىاٍبب ُك
 اَّللَّي  ًإلَّ  إًلىػغى  لى : ِػىقىػ ؿى  الأٍَّنًيت ًُ,ى  تػىوى اَّ  ُى,ٍ : " قى ؿى   ًلًٌ السَّ  عى,ً  الصَّ ًًُ ت ٍب, عي ى هىة حهلل  
سي  ٍأوي  لىغي  لىغيت وىابً وى  لى  كىٍحهللى

ي
ت وىػٍيءو  كيػيًٌ  عىأىػ  كىاليػوى  احلىٍمػهلليت كىلىػغي  ادل ت احلىٍمػهللي  قىػهلًل ابه  كى يػٍ حى فى  َّللًًَّ

ت ت ىكٍ  كىاَّللَّي  اَّللَّيت ًإلَّ  إًلىػػػػغى  كىلى  اَّللًَّ ػػػػٍوؿى  كىلى   ػىػػػػابي ت ًإلَّ  قػيػػػػوَّةى  كىلى  حى ػػػػ،َّ : قىػػػػ ؿى  أيَّ  ًأَّللًَّ   ىكٍ  يلت امٍهً ػػػػابٍ  الأَّهللاي
نبى  هىعى ت ًِ     .(ّ)"صىلىتيغي  قيً أى ٍ  كىصىأَّ  تػىوىضَّ ى  ِىًإفٍ  لىغيت اٍ  ي

                                                           

ََّ إٌَّبَط، َفَغبَء اإلِ 1) ٌَِيُا  ًَ ْٓ َدَخ َِ ُي ( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة األراْ، َثبُة  َّٚ َش األَ ُي، َفَزإَخَّ َّٚ َُ األَ ب َِ
( ُٗ ْش، َعبَصْد َصالَرُ ُْ َيَزإَخَّ ٌَ  ْٚ  (2690، 1234، 1218ٚفي ِٛاظك ؤخشٜ ثشلُ ) (684ػ 1/137ؤَ

 ُْ ٌَ َٚ  َُ ب َِ َش اإْلِ ُْ ِبَرا َرإَخَّ ِٙ ٍ ِي ِث ْٓ يَُص َِ بَلِخ  َّ ٌَْغ ُِ ا ٚاٌٍفؿ ٌٗ، ِٚغٍُ، وزبة اٌصالح، َثبُة َرْمِذي
ُِ ) َيَخبُفٛا ْفَغَذًح ِثبٌزَّْمِذي  (.421ػ 1/316َِ

 (.4/145ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ ِغٍُ ) (2)
ٍَّٝ ) ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌزٙغذ، (3) ًِ َفَص ْي ٍَّ َٓ اٌ ِِ ْٓ َرَمبسَّ  َِ  ًِ  (.1154ػ 54/ 2َثبُة َفْع
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ػػهللَّ  ى  ػػٍوهللو بػػ,    كقػػ صت كحى ػػابىٍاتي : قىػػ ؿى   ى ػػ فى  ُى ًِ  يف  عى َّػػ فى  بٍػػ,ً  ًبويٍممى ػػ ٍُ ػػأٍَّم ي  هللً اٍلمى ُى  عىأىٍنػػًغت ِى
سػىٍنغً  ِىمىع َُّلـىت عىأىيَّ   ػىابيهَّ  ملىٍ  أيَّ  ًُأًٌ  عىنػٍ :  ى  ال ػابى بٍػ,ى اخلٍىقَّػ ًبت ِػىقيٍأػ ي ًس ى عيمى ػ ى اٍلميػٍؤًُ ِى ىتػىٍن ي  ىًُ

ػػ  رىاؾى  ُى . كى : لى ػػابَّتػىٍ ً قىػػ ؿى ُى ػػٍيءَه  ٍ ػػلـً وى ػػهللىثى يف اإٍلً ػػٍي حى ًس ىت الى ػػٍؤًُ ػػ ى اٍلمي .  ىًُ : لى : قػيٍأػػ ي َ قىػػ ؿى
ت أيَّ ملٍى  ػىػػػابيهَّ عى  ػػػأًٌ سػىٍنػػػًغ ًُ ػػػع عىنػٍ ػػػأٍَّم ي عىأىٍنػػػًغ ِىمى ُى ِى هلًلت  ًِ ػػػ ٍُ ػػػ فى انً نػػػ  يف اٍلمى ػػػابىٍاتي ًبويٍممى ُى أىػػػيَّ ًإل  ىيٌنً 

ُىسػىوىػػوى  ىٍف لى تىكيػػوفى اى  ػػ   ُى  : ِىػػهللىعى سيت ِػىقىػػ ؿى ػػ فى  ْى عيٍممى ػػابي ًإ ػػيى عيمى : ِى ىٍا ى ػػلـى. قىػػ ؿى َُّ هىٍهتى عىأىػػ  ال
ت  : حىػىتَّ حىأىػفى كىحىأىٍ ػ ي : بػىأى . قى ؿى ُى  ِػىوىٍأ ي قى ؿى  ىٍوهلله: قػيٍأ ي َُّلـىَ قى ؿى عيٍممى في:   ىًبنوى ال
ػػابىٍاتى ً  انً نػػ ت كى ى  ُى ُى كى ىتيػػوبي إًلىٍنػػًغ ًإنَّػػوى  : بػىأىػػ ت كى ىٍ ػػ ػىٍذً ابي  ت ِػىقىػػ ؿى ػػابى ػػ فى رىكى : أيَّ ًإفَّ عيٍممى انى قىػػ ؿى

ًُ  ي  ػٍ, اى يػوًؿ  ػ  ًُ ٍو ػيهللاى ػةو هًى ي ًبكىًأمى ًُ ػ  قىػَط ًإل تػىذىشَّػ  بىصىػابًم  حىهللًٌثي نػىٍ  اٍبتػيهللاى ُىػ  رىكى  ًُ لى كى
 ًُ ِىػػ ىانى  يٍنً  يػػوى هًبىػػ : ًإفَّ اى يػػوؿى  ػػٍوهلله:  : قىػػ ؿى  ى ػػ كىةهت قىػػ ؿى ػػابى لىسىػػ   ىكَّؿى هىٍعػػوىةوت أيَّ  كىقػىٍأػػًل مًهشى رىكى

ػػػ ءى  ىٍعػػػابى  ًُ جى ـى اى يػػػوؿي  ػػػىتَّ قىػػػ  ػػػذىأىغي حى ُىٍسزًلًػػػًغت  اً ٌّ ِىشى ْى  ػػػً قىًأ ًإ ٍُ ػػػ   ىٍوػػػ ىٍق ي  ىٍف  ى ِى تػَّ ػىٍو يػػػغي ِػىأىمَّ
 ًُ ت ِى ٍل ػى ى ى ًإيلىَّ اى يوؿي  ًُي اأٍلىٍاضى :  ضىابىٍب ي ًبقىهللى َ " قىػ ؿى ا  ىبيػو ًإٍ ػحى ؽى ػملى : " ُىٍ, الى ِػىقى ؿى

: نػىوىػػػٍ،  ى اى يػػػوؿى  ػػػاٍبتى لىسىػػػ   ىكَّؿى  قػيٍأػػػ ي ًُت ًإل  ىنَّػػػوى رىكى : لى كى : قػيٍأػػػ ي ػػػٍغ ". قىػػػ ؿى : " ِىمى ًُ. قىػػػ ؿى
ت  ا اأٍلىٍعابىاً َ ِىشىذىأىوى  هىٍعوىةو أيَّ جى ءى الىملى

: "نػىوىػػٍ، هىٍعػػوىةي ًرم السَػػوًف ًإٍر اليػػوى يف بىقٍػػً, احٍليػػوًت: }لى إًلىػػغى ًإل  ىنٍػػ ى  يػػٍ حى نىوى ًإيٌنً   كيٍسػػ ي قىػػ ؿى
ػػ,ى الظَّػػ ًلًم ى{  األن نػػ ء:  ِى بى لىػػغي ًُٕٖ ػػٍيءو قىػػَط ًإل اٍ ػػ ى ػػًأ،ه اىبَّػػغي يف وى ٍُ ُي ِىًإنَّػػغي ملٍى  ىػػهللٍعي هًبىػػ    ]

"(ُ). 
                                                           

، لبي فيٗ يٛٔظ ثٓ ؤثي بعؾبق اٌغجيمي ؽغٓ؛ فيٗ ( ٚبعٕبد1462ٖػ65/ 3ؤخشعٗ ؤؽّذ ) (1)
 5/529ٚاٌزشِزي، ؤثٛاة اٌذلٛاد، ثبٌة )، صذٚق يُٙ لٍيالً  (:613فؿ في اٌزمشيت )ؿ:اٌؾب
ِْ  (، ٚإٌغبئي في اٌغٕٓ اٌىجشٜ، وزبة لًّ اٌيَٛ ٚاٌٍيٍخ، ثبة3505ػ ِح ِري إٌُّٛ َٛ ِرْوش َدْل
(، ٚؤثٛ يمٍٝ في اٌّمغُ 4/14( والّ٘ب ِخزصشاً، ٚاٌجضاس )10417، 10416ػ 9/243)

ِجَيبءِ  ، وزبة اٌزفغيش، ثبةُٚاٌؾبو (،217)ؿ: ْٔ َزا  ( ٚلبي:3444ػ 2/414) َرْفِغيش ُعَٛسِح اأْلَ َ٘
َعبُٖ  ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ َٕبِد،  ْع ، ٚلبي اٌز٘جي: صؾيؼ، ٚؤخشعٗ في ِٛاظك ؤخشٜ ثشلُ َؽِذيٌش َصِؾيُؼ اإْلِ

، 1041ػ  235، 3/234اٌّخزبسح ) األؽبديش اٌعيبء فيٚلبي  (،4121، 1863، 1862)
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
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 م2012العدد اخلامس               

ًُ  كحىهلل  ى عىًأيًٌ ٍبً,  ىً  طى ًلبو  : عىأَّمىًأ اى يوؿي  : "  ت قى ؿى ػاٍببه  ىٍف  ىقيػوؿى ًإرىا نػىزىؿى ً  كى
ُي اىَب اٍلوىػػػاٍبًش اٍلوىًظػػػنً،ت كىاحلٍىٍمػػػهللي َّللًًَّ اىبًٌ  لى إًلىػػػغى  ًُت كىتػى ىػػػ اىؾى  ػػػابًنيت  يػػػٍ حى فى  ُي احلٍىأًػػػن،ي اٍلكى ًإل 

اٍلوى لىًم 
(ُ). 

 فوائد:  يف حديق نثا ه 
                                                                                                                                                                 

ْٓ آِخِشِٖ (: 7/68ّغّك )في اٌٚلبي اٌٙيضّي عٕبدٖ صؾيؼ، : ب(1042 ِِ ِزيُّ َؼَشًفب  ِِ ْش ٜ اٌز ِ َٚ ، َس
َٛ صِ  ُ٘ َٚ لَّبٍؿ  َٚ ِٓ ؤَِثي  ِٓ َعْمِذ ْث ِذ ْث َّّ َؾ ُِ  ِٓ َُ ْث ي ِ٘ ِؾيِؼ، َغْيَش ِبْثَشا ُٗ ِسَعبُي اٌصَّ ِسَعبٌُ َٚ ُذ،  َّ ُٖ ؤَْؽ ا َٚ َمٌخ، َس

ُٖ ؤَ 10/59ٚلبي في ٔفظ اٌّصذس ) ا َٚ ٍَٝ (: َس ؤَِثي يَْم َٚ َذ  َّ ِسَعبُي ؤَْؽ َٚ اُس،  َجضَّ ٌْ ا َٚ  ،ٍَٝ ؤَثُٛ َيْم َٚ ُذ،  َّ ْؽ
 َٛ ُ٘ َٚ لَّبٍؿ،  َٚ ِٓ ؤَِثي  ِٓ َعْمِذ ْث ِذ ْث َّّ َؾ ُِ  ِٓ َُ ْث ي ِ٘ ِؾيِؼ َغْيَش ِبْثَشا اِس ِسَعبُي اٌصَّ َجضَّ ٌْ َٕبَدِي ا ؤََؽُذ ِبْع   ِصَمخٌ.َٚ

ؤعبِخ ثٓ صيذ اٌٍيضي عٕبد عيذ؛ فيٗ ( ثة726ػ  130/ 2(، )701ػ 2/109( ؤخشعٗ ؤؽّذ )1)
(، ٚلذ ربثمٗ ِؾّذ ثٓ 98وّب في اٌزمشيت )ؿ:  ِٛالُ٘، ؤثٛ صيذ اٌّذٔي )صذٚق يُٙ(

( لغالْ وّب في اٌشٚايخ األخشٜ لٓ ؤؽّذ ٚ٘ٛ )صذٚق، اخزٍؽذ لٍيٗ ؤؽبديش ؤثي ٘شيشح 
ًِ ِرْوش ا (، ٚؤخشعٗ اثٓ ؽجبْ، وزبة اٌشلبئك، ثبة496وّب في اٌزمشيت )ؿ:  ي ٍِ ْٙ ِش ِثبٌزَّ ِْ أْلَ

ْٚ َوْشٌة  حٌ ؤَ ُٗ ِؽذَّ ْٓ ؤََصبَثْز َّ ٌِ يِذ  ِّ َك اٌزَّْؾ َِ َلاَل  َٚ  ًَّ ِ َع اٌزَّْغِجيِؼ هلِلَّ (، 6928( ٚثشلُ )865ػ 3/147) َٚ
ْوشِ  ٚاٌؾبوُ، اٌز ِ َٚ اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ  ، ًِ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ اٌزَّْىِجيِش،  َٚ َلبِء،  لُ ( ٚثش1874، 1873ػ 1/688) ِوَزبُة اٌذُّ

َٓ "  ( ٚلبي:4670) ي ٍِ ٍَٝ إٌَّبِل ِٗ َل ُٖ اِلْخِزاَلٍف ِفي َعب ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ  ، ٍُ ٍِ ْغ ُِ ٍَٝ َؽْشِغ  َزا َؽِذيٌش َصِؾيٌؼ َل َ٘
َزا َؽِذيٌش َصِؾيٌؼ  َ٘ ِٓ َوْمٍت، ٚلبي ِشح:  ِذ ْث َّّ َؾ ُِ  ْٓ ، َل َْ ُٓ َلْغاَل ُذ ْث َّّ َؾ ُِ  : ُٖ َٕبَد ََ ِبْع َىَزا ؤََلب َ٘ َٚ

ٍَٝ َؽْشِغ اٌؾَّ  َعبُٖ َل ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ  ، ِٓ ، ٚصؾؾٗ اثٓ ، ٚلبي اٌز٘جي: لٍٝ ؽشغ اٌجخبسي ِٚغٍُ«ْيَخْي
(، ٚلضاٖ اثٓ اٌٍّمٓ في اٌزٛظيؼ ٌؾشػ اٌغبِك 4992ػ 654/ 2عشيش وّب في وٕض اٌمّبي )

وّب في اٌفزٛؽبد  ( ألؽّذ ٚلبي: بعٕبدٖ عيذ، ٚوزا صؾؾٗ اٌؾبفؿ272/ 29اٌصؾيؼ )
ٚؤصً اٌؾذيش في دلبء ( وّب لبي اٌؾيخ ؽميت في رؾميك اٌّغٕذ، 4/7اٌشثبٔيخ الثٓ لالْ  )

اِد، َثبُة اٌىشة ِزفك لٍيٗ ِٓ ؽذيش لجذ اهلل ثٓ لجبط  َٛ َل ، ؤخشعٗ اٌجخبسي، ِوَزبُة اٌذَّ
َْٕذ اٌَىْشِة ) َلبِء ِل  =(،6346، 6345ػ 75/ 8اٌذُّ

ااِلْعزِ = َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  ٌَْىْشِة )ِٚغٍُ في وزبة اٌز ِ ( 2730ػ 4/2092ْغَفبِس، َثبُة ُدَلبِء ا
 ِ َّْ َسُعَٛي اهللَّ ِٓ َلجَّبٍط: ؤَ ِٓ اْث َْٕذ اٌَىْشِة:  َل َْ َيُمُٛي ِل َٗ ِبالَّ »َوب ٌَ ، الَ ِب ُُ ي ٍِ ُُ اٌَؾ ُ اٌَمِفي َٗ ِبالَّ اهللَّ ٌَ الَ ِب

ُ َسةُّ  َٗ ِبالَّ اهللَّ ، الَ ِبٌَ ُِ ُ َسةُّ اٌَمْشِػ اٌَمِفي ُِ اهللَّ َسةُّ اٌَمْشِػ اٌَىِشي َٚ َسةُّ األَْسِض،  َٚ اِد  َٛ َّ  «.اٌغَّ
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 ِا كي  حهلل لقوؿ الملا الملكابَ وى : الي  ػي ا وىل
توػػٌوه الػػملكاب كا ػػ  ن  بػػغت كمهأػػب  : كالػػملا إظلػػ     ػػا دلػػ,حػػوؿ الػػملا ادلوػػىن  قػػوؿ القُػػقلين

غ ك قظ ػغت ِػ ي  اـب ُػ, اتصػف بػمللو نج بػة كٍ عأنغت حىت ص ا الملكاب لغ حهلل   ن ُغ يف نُو
 .(ُ)هعوتغت كق وؿ صلتغ
ػػهلًل   يككػػمللو قػػ ؿ الُػػنوط ػػىتَّ صىػػ ا حى : إف رلػػو الػػملكاب ل   حقػػا إل دلػػ, توػػوه الػػملٌكاب حى
غ ك قظ غ  .(ِ)نى ُغ يف نىُو

ػ نيغي اىٍط نػ  بًػملًٍكاًب  ب, اجب:قوؿ ا كإْ الملا  ش  ُى ... كُىٍ, كى فى حى ليغي عىأى  ُى  رىكىاٍبانى ملٍى  ػىزىٍؿ ًل
ـى عىأىٍنػػًغت أيَّ  ػىٍ ػػهللى ي بًػػًغ ًعٍسػػهللى اٍ ػػً نقى ًأًغت كىرىلًػػوى  ػػىتَّ  ػىسىػػ  ٍُ ىٍصػػًحبي الػػملًٌٍكابي يف  ػىقىظى ًػػًغ حى ت ِػىنى ػػٍ, اَّللًَّ ًُ

ًًِي ًصهلٍلًؽ اٍلمىحى ًَّةت كىمى     قى ؿى بػىٍوويهللايٍ،:هىلى
وىةو ... كى ىكَّؿي وىٍيءو  ىٍن ى كىٍق ى الي يوً   ٍِ كىاًبابي وىٍيءو  ىٍن ى يف كييًٌ الى
(ّ) 

نا ل قأ : كإف مل  كػ, ُػ,  تؽل سع ُ,  ف  قوؿ الملا الملكاب اح ه الس س إرا  ااه ُ لغ ال ِو
ػػ يكالُػػنوط ك ُػػ  كػػلـ القُػػقلين ت الػػي ادلواأ ػػة عأػػ  الػػملكاب و إظلػػ     ػػا ألالػػي ,  ف رلػػًُ

هكف مهػ ال، ِػػل وػو  ف كلُهللاػػ، زلمػوؿ عأػػ  األمهأػب األعػػ، ك نػغ ل ؼلػػ ص بػغ قػػـو  الػملكاب
 كالو أ الاب كلـ اب, بق ؿ حن   قوؿ:  تهكف قـو

ا احلٍىهلًل  ي  ىٍف  ػىٍذ ىًس،ى اٍلوىمىيى ًبًغ كىؼليًٍأصى نًنػَّ ىغي لابىبًًٌغ  يٍ حى نىغي كى  ْى ِػىنػىسػٍ ىًذي ًلمىٍ, بػىأىذىغي الىملى تػىوى 
(ْ). 

 الثا ية: ىا ي تجا  لقائا ىذا الذ ر؟
إر قػهلل كعػهلل ُ  جـز اب, بق ؿ كمه س  ف ُ, ق ؿ الملا الػملكاب ا ػ ِنب لػغ  قػوؿ ابػ, بقػ ؿ:

ٍرعىػ ًف  ُى نيغي بً ػىٍوًحنػهلًل اىبًٌػًغ كىاإٍلً ِن  ًل ًغ ذلًى ٍ, نػىٍوًُ ُىً, اٍ  ػىنػٍقىظى ًُ   ح نغ كتو ْ عأ  لُ ف ن نغ  ىفَّ 
                                                           

 (.329/ 2)لٍٝ صؾيؼ اٌجخبسي ( ؽشػ اٌمغؽالٔي 1)
 (.276( ؽشػ عٕٓ اثٓ ِبعٗ ٌٍغيٛؼي ٚغيشٖ )ؿ: 2)
 (.528/ 2( عبِك اٌمٍَٛ ٚاٌؾىُ )3)
 (.3/184(، ٚيٕفش ؽشػ اثٓ ثؽبي )3/41( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )4)
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ػػً نًحًغ كىاخٍليويػػوًع لىػػغي لىػػغي ًألٍ  ٍُ ػػ  لى  ىًأنػػاي بًػػًغ ب ى ػػ  كى ػيسػىٌزاليػػغي عىمَّ هللاى ػػهلليسي عىأىنػٍ ػػًغ ػلىٍمى ميٍأػػًو كىاًلٍعػػُّىاًؼ بًًسوىمى
ػػػًز عىػػػً, اٍلقيػػػهلٍلاىًة ًإلَّ ًبوىٍونًػػػًغ  ىنَّػػػغي ًإرىا هىعىػػػ سي  ىجى بىػػػغي كىًإرىا صىػػػأَّ  ٍِ ػػػًأنً، لىػػػغي ًأٍلوى ٍُ ً أىػػػٍ    قي ًأل ٍَّك ًػػػً  كىال َّ

تيغي  ػػيى بًػػًغ كىؼليٍأًػػصى نًنػَّ ىػػغي لابىبًٌػػًغ  يػػٍ حى نىغي . صىػػلى ا احلٍىػػهلًل  ي  ىٍف  ػىٍذ ىػػًس،ى اٍلوىمى ػػملى ػػٍ, بػىأىذىػػغي الى .. ِػىنػىسػٍ ىذًػػي ًلمى
ْى  كىتػىوى 
(ُ). 

ػ ىلىًةت: مك قوؿ الق ا  ٍُ ٍ, عيميوـً اٍلمى ٍذً ابىًة  ىٍك ًُ ٍ, بيصيوًص اٍلمى نبى لىغي ُى  هىعى سي ًُ ًِ قىػ ؿى ابٍػ,ي  اٍ  ي
ِى بىةي اٍلنىًقنًسنَّةي  اٍلمىأىًو: اٍلميابىاهي هًبى  اًلٍ ً 
(ِ). 

: عنػػ ض: قػػ ؿ بوػػا ادل كأمػػ  عأػػ  ادلوػػ ين يقػػ ؿ الق ضػػ ترلػػو بوػػا الوأمػػ ء كبػػ لف يف
الػػهلل , كالقهللاػػ اة ُػػ,  ألالػػي الشػػابؼ يف يالػػملس األركػػ ا إظلػػ  الػػ جػػ ءت يف الػػملس ال وػػ ِي الػػ 
 
ي
نم  ق لغ نظابت كاألح ه   ع ُة :ي،. ق ؿ الق ضاب , كمه الصً الك  ِابت هكف ادل كلو قػ ؿ:  تِك

دل, ق ذل  ُوظمن  لاببغ سلأصن  ُ, قأ غ نن ػغ صػ هقة ُق بقػة لقولػغت كػ ف  ْك
م ك  ػهللس السػوك  ت(ّ)

: بقولغ: كىاىَّللَّي  ىٍعأى،ي  تالهلل , الشابؼ يف أباليم   -الصًَّحنلي  ىنػَّهللاى  لخت ص قػيٍأ ي
(ْ). 

 الذ ر الستجابة الدناا؟ ىا يتعني ىذا الثالثة:
ٍ ثيواىةى ًِنًغ  ىٍِوىيي  :يق ؿ الواباق ا اٍلمىٍقصيوًه رًٍكابه لىًك,َّ اأٍلىرٍكى اى اٍلمى   .(ٓ)ل   و  لً ىٍحًصنًي الىملى

 كلكػػػ, األْك عسػػػهللعل  الػػػملا الػػػملكاب الػػػوااه يف تالونػػػأال ػػػهللا كالػػػو اب نػػػ ا احلػػػ ِظ ابػػػ, حِػػػاب ك 
  .(ٔ (  هة حهلل   عي 

 

                                                           

 (.3/184(، ٚيٕفش ؽشػ اثٓ ثؽبي )3/41ي الثٓ ؽغش )( فزؼ اٌجبس1)
 (.3/918( ِشلبح اٌّفبريؼ ؽشػ ِؾىبح اٌّصبثيؼ )2)
 (.8/226( بوّبي اٌّمٍُ ثفٛائذ ِغٍُ )3)
 (.17/48( ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ ِغٍُ )4)
 (.3/84( ؼشػ اٌزضشيت في ؽشػ اٌزمشيت )5)
 (.7/194)(، ٚلّذح اٌمبسي ٌٍميٕي 3/28( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )6)
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كىةي اٍلقيػػاٍباًف كىقًػػابىاءىةي احلٍىػػهلًل ً   ابػػ, حِػػاب ِظ احلػػالػػملا كقػػهلل تو ػػع  ِػػملكاب  نػػغ  أ حػػا ألػػملكاب تًػػلى
السػَّ ىًومًٌ كىاًلٍوً ذى ؿي ًأٍلًوٍأً، الشَّاٍبًعيًٌ 
(ُ).  

 فوائد: ويف حديق نلي 
أب هعػػ ء  تتػػاباج، صػػحنل ُُػػأ، كقػػع يف: الػػملا الػػملكاب  وػػابؼ بػػهللع ء الكػػابب كقػػهلل ا وىل 

ل إلػغ إل »كػ ف  قػوؿ عسػهلل الكػابب:   ع ػ ست  ف نػل ُ  الكػابب كركػاب ِنػغ حػهلل   ابػ,
ُ الوظػػػن، احلأػػػن،ت ل إلػػػغ إل ُ اب الوػػػػابش الوظػػػن،ت ل إلػػػغ إل ُ اب الُػػػػم كات كاب 

 .(ِ)«األاض كاب الوابش الكابًن
ٍسػػػغي ًعٍسػػػ :مقػػػ ؿ السػػػوك  ًأنػػػيه  ػىسػٍ ىذًػػػي اًلٍعً سىػػػ ءي بًػػػًغ كىاإٍلًٍكمىػػػ اي ًُ ػػػهلًل  ه جى ػػػوى حى ػػػابىًب كىاأٍليُيػػػوًا كىالي هللى اٍلكي
َمونىغي هيعى ءى اٍلكىاٍببً   :قى ؿى القَُّىًمَ  تاٍلوىًظنمىةً  ُى َُّأىفي  ىهلٍلعيوفى ًبًغ كى ي  .(ّ)كى فى ال
ُ  ق ؿ :الثا ية  : ك ف الُأف  هللعوف هبملا الهللع ءت ك ُمونغ هع ء الكابب.مالق

ػل مػػي تُػػمن غ هعػػ ء  قنػػي:ت الػػملا الػػهللع ء إل ركػػاب؛ ُػػ, تُػػ نل ك أنػػي ِػػإف قنػػي: ِأػػن  يف
 .دلوسن 
:  ٌف الملا الملكاب بغ  ُ   ل الهللع ءت أ  هللعو ُ, بوهللس ُ  و ءت كقػهلل جػ ء ُمػي الػملا أحدمها

 .(ٓ)" (ْ)بوا القابؽ: "أ  هللعو ُ ُابنا كمللو يف
ًغ عىػزَّ عىػٍ, اىبًٌػ قػ ؿ ابػ, عننسػة: اليػوى رًٍكػابه كىلىػٍن ى ًِنػًغ هيعىػ ءه كىلىًكػٍ, قىػ ؿى السَّػًلًٌ  :وادلع  الثاِن

َُّ ًًِأ ى  ُى   يٍعًقي ال ٍُ ىلىً   ىٍعقىنػٍ يغي  ىٍِوىيى  ُى كىجىيَّ ُىٍ, وىذىأىغي رًٍكابًم عىٍ, 
 ت"(ُ)

                                                           

 (.3/28( فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )1)
 اٌجخبسي ِٚغٍُ وّب عجك لشيجبً.ؤخشعٗ ( 2)
 .(17/47ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ ِغٍُ ) (3)
 ثةعٕبد صؾيؼ. (2411ػ 4/234ؤؽّذ ) ؤخشعٗ (4)
 (.8/225بوّبي اٌّمٍُ ثفٛائذ ِغٍُ ) (5)
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 عنمن،  أها زوي هن حديث عوس بن الخطاب وأبي سعيد الخدزي وحريفت )زضي اهلل (1)
 :حديث عوس 

ِش  ِلَشاَءح ثبة ؤخشعٗ اٌجخبسي في خٍك ؤفمبي اٌمجبد،فمذ  ْٙ ٌَْغ اَلِح ِثب َِ ِفي اٌصَّ ب َِ َف اإْلِ ٍْ َفبِرَؾِخ َخ ٌْ ا
ِٓ َلْجِذ  لبي ؽذصٕب( 109)ؿ:  ُِ ْث ٌِ ْٓ َعب ِٓ َلِزيٍك، َل ْٓ ثَُىْيِش ْث َجبِء، َل ْٙ ُٓ ؤَِثي اٌصَّ ُْ ْث ا َٛ ِظَشاٌس، صٕب َصْف

ِٓ إٌَِّجي ِ ا ، َل
ِٖ ْٓ َعذ ِ ، َل ِٗ ْٓ ؤَِثي َش، َل َّ ِٓ ُل ِ ْث :  هللَّ ًَّ َع َٚ ُ َلضَّ  ْٓ "َلبَي: َيُمُٛي اهللَّ ُٗ ِرْوِشي َل ٍَ ْٓ َؽَغ َِ

 َٓ بِئٍي ب ؤُْلِؽي اٌغَّ َِ  ًَ ُٗ ؤَْفَع ٌَِزي ؤَْلَؽْيُز ْغإَ ( 2/115"، ٚوزا ؤخشعٗ اٌجخبسي في اٌزبسيخ اٌىجيش )َِ
؛ فيٗ ؽيخ اٌجخبسي ٚاعّٗ ظشاس ظميف اٌجخبسي في خٍك ؤفمبي اٌمجبد دبعٕب لٍذ:لٓ ظشاس، 

 اٌؾذيش،= : ِزشٚنإٌغبئياٌجخبسي ٚثٓ ُصَشد اٌؽؾبْ، لبي 
 ،ٚلبي يؾيٝ ثٓ ِميٓ: وزاثبْ ثبٌىٛفخ: ٘زا ٚؤثٛ ٔميُ إٌخمي ،: ٌيظ ثضمخِشح لبي إٌغبئي=ٚ

لٓ  سٜٚ ؽذيضبً  ،ؾزظ ثٗصذٚق صبؽت لشآْ ٚفشائط يىزت ؽذيضٗ ٚال ي: ٚلبي ؤثٛ ؽبرُ
في فعيٍخ ثمط اٌصؾبثخ يٕىش٘ب ؤً٘ اٌّمشفخ  ِمزّش لٓ ؤثيٗ لٓ اٌؾغٓ لٓ ؤٔظ لٓ إٌجي 

ٚلبي اثٓ  ،ظميف :ٚلبي اٌذاسلؽٕي ،مٛي لٕذٌٌُ٘يظ ثب :ٚلبي اٌؾبوُ ؤثٛ ؤؽّذ ،ثبٌؾذيش
ؾيك ٘ٛ ِٓ اٌّمشٚفيٓ ثبٌىٛفخ ٌٚٗ ؤؽبديش وضيشح ٚ٘ٛ ِٓ عٍّخ ِٓ يٕغت بٌٝ اٌز :لذي

 بً،وبْ فميٙ :ٚلبي اثٓ ؽجبْ ،ظميف يزؾيك :ٚلبي اثٓ لبٔك ،لٕذٖ ِٕبويش :ٚلبي اٌغبعي ،ثبٌىٛفخ
لبٌّب ثبٌفشائط بال ؤٔٗ يشٚي اٌّمٍٛثبد لٓ اٌضمبد ؽزٝ برا عّمٙب اٌغبِك ؽٙذ لٍيٗ ثبٌغشػ 

 ،إصذٚق ٌٗ ؤٚ٘بَ ٚخؽ ، ٚلبي اٌؾبفؿ في ٌغبْ اٌّيضاْ: ظمفٖٛ، ٚلبي في اٌزمشيت:ٚاٌٛ٘ٓ
(، 1/312(، اٌىبؽف )2/327، أفش: ِيضاْ االلزذاي )ثبٌفشائط ٚوبْ لبسفبً  ،ٚسِي ثبٌزؾيك

 (.280(، اٌزمشيت )ؿ: 9/329(، ٌغبْ اٌّيضاْ )4/456رٙزيت اٌزٙزيت )
، لبي صفٛاْ ثٓ ؤثي اٌصٙجبء اٌزيّي اٌىٛفيٚفي اإلعٕبد ؤيعبً ؽيخ ظشاس ثٓ ُصَشد ٚ٘ٛ 

صجبد ِٕىش اٌؾذيش يشٚي لٓ األ :ٚؤلبدٖ في اٌعمفبء فمبي ،مبدروشٖ اثٓ ؽجبْ في اٌض اٌؾبفؿ:
، ِمجٛيِٓ اٌشٚايبد، ٚلبي اٌؾبفؿ:  ال يغٛص االؽزغبط ثٗ بال فيّب ٚافك اٌضمبد ،ِب ال ؤصً ٌٗ
في وزبة اثٓ خٍفْٛ ٌّب روشٖ في  ، ٚلبي ِغٍؽبي:اخزٍف فيٗ لٛي اثٓ ؽجبْ ،ِٓ اٌغبثمخ

في  لبي اثٓ خٍفْٛ: ٚؤسعٛ ؤْ يىْٛ صذٚلبً  ،ش عذاً لٓ اثٓ ؽجبْ: ِٕىش اٌؾذي« اٌضمبد»
روشٖ اثٓ األلشاثي ٚغيشٖ لٓ لجبط ثٓ ِؾّذ اٌذٚسي لٓ يؾيٝ ثٓ ِميٓ ؤٔٗ لبي: ، اٌؾذيش

ا.ٖ، لٍذ: ٚلذ روش اثٓ ؽجبْ ؽذيش اٌجبة في رشعّخ اثٓ ؤثي  صفٛاْ ثٓ ؤثي اٌصٙجبء صمخ
ُٖ ِبالَّ  اٌصٙجبء ٘زا ٚلبي: ا َٚ ب َس َِ ُظٌٛق  ْٛ َِ َزا  ْٓ ثٓ عميذَ٘ َلِؽيَُّخ َل َٚ َٕبِد  َزا اإِلْع َٙ ْيُخ ِث َزا اٌؾَّ َ٘ ، أفش:  
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(، رٙزيت اٌزٙزيت 6/383(، بوّبي رٙزيت اٌىّبي )1/376(، اٌّغشٚؽيٓ )8/321اٌضمبد )
 (.277(، اٌزمشيت )ؿ:4/427)

بثٓ لجذ اٌؾّيذ َيْؾَيٝ : ٌىٓ ظشاس ثٓ صشد ربثمٗ لضّبْ ثٓ صفش ثٓ ِضاؽُ ٚللت َّّ ٌِْؾ وّب  ِٔيُّ ا
( ٚاٌزشغيت في فعبئً 1850ػ 1/519( ٚاٌؽجشأي في اٌذلبء )137ػ 1/247لٕذ اٌجضاس )

( ٚؤثٛ ٔميُ 3786، 567ػ 2/93( ٚاٌجيٙمي في اٌؾمت )154ػ 56األلّبي الثٓ ؽب٘يٓ )ؿ:
(، 383( ٚلضّبْ ٘زا صذٚق وّب لبي اٌؾبفؿ في اٌزمشيت )ؿ: 216ػ 1/56في اٌّمشفخ )

في رخشيظ ؤؽبديش  مً اٌمشالي ٌُ يُمً اٌؾذيش بال ثبثٓ اٌصٙجبء فمبيٌٚمً ٘زا ٘ٛ اٌزي ع
مت ِٓ (350)ؿ: اإلؽيبء  ِمي  ِفي اٌؾ  َٙ َجْي ٌْ ا َٚ ٌّْغٕذ  اس ِفي ا َجضَّ ٌْ ا َٚ : ؤخشعٗ اٌُجَخبِسي  ِفي اٌزَّبِسيخ 

اْ ثٓ ؤثي اٌصَّ  َٛ ِفيٗ َصْف َٚ ٌْخؽبة  َمَفب ٙجبء،َؽِذيش لّش ثٓ ا َمبد روشٖ اْثٓ ؽَجبْ ِفي اٌعُّ ِفي اٌض ِ َٚ ء 
 . ؤَْيعبً 

 :أبي سعيد الخدزي  هن حديثوزوي 
: 2926ػ 5/184ؤخشعٗ اٌزشِزي، ؤثٛاة فعبئً اٌمشآْ، َثبٌة ) ًَّ َع َٚ ةُّ َلضَّ  ( ثٍفؿ "َيُمُٛي اٌشَّ

 َٚ  ، َٓ ي ٍِ بِئ ب ؤُْلِؽي اٌغَّ َِ  ًَ ُٗ ؤَْفَع ٌَِزي ؤَْلَؽْيُز ْغإَ َِ َٚ ْٓ ِرْوِشي  ُْ َل ُمْشآ ٌْ ُٗ ا ٍَ ْٓ َؽَغ َِ ٍَٝ ِ َل َِ اهللَّ ًُ َواَل َفْع
ٌٓ َغِشيٌت  َزا َؽِذيٌش َؽَغ َ٘ ِٗ "، ٚلبي:  ِم ٍْ ٍَٝ َخ ِ َل ًِ اهللَّ َِ َوَفْع  .=َعبِئِش اٌَىاَل

(، ٚاٌذاسِي في اٌشد لٍٝ اٌغّٙيخ )ؿ: 128ػ 1/149=ٚؤخشعٗ لجذ اهلل ثٓ ؤؽّذ في اٌغٕخ )
ذ ثفي رشعّخ ( 4/48(، ٚاٌمميٍي في اٌعمفبء اٌىجيش )339، 286، ػ186، 159 َّّ َؾ ُِٓ  ِٓ ٌَْؾَغ ا

ِٔي َذا ّْ َٙ ٌْ ِٓ ؤَِثي َيِضيَذ ا ِٗ  ، ٚلبي:ْث ْي ٍَ اَل يَُزبَثُك َل (، 1851ػ 519، ٚاٌؽجشأي في اٌذلبء )ؿ: َٚ
ُٓ  ( ٚلبي:507ػ 1/581ٚاٌجيٙمي في األعّبء ٚاٌصفبد ) ُذ ْث َّّ َؾ ُِ َٚ ُٓ َثِؾيٍش  ُُ ْث ٌَْؾَى ُٗ ا ُذ: َربَثَم ٍْ ُل

ْٓ لَ  َْ ، َل ا َٚ ْش ِٓ َلْيٍظ َِ ِشٚ ْث ّْ. 
ذ ثوٍُٙ ِٓ ؼشق لٓ  َّّ َؾ ُِٓ  ْٓ ْٓ َلِؽيََّخ، َل ِٓ َلْيٍظ، َل ِشٚ ْث ّْ ْٓ َل ِٔي، َل َذا ّْ َٙ ٌْ ِٓ ؤَِثي يَِضيَذ ا ِٓ ْث ٌَْؾَغ ا

ِ  ؤَِثي َعِميٍذ،  ْٓ » ... اٌؾذيش، ٌٚفؿ اٌمميٍي َلبَي: َلبَي َسُعُٛي اهللَّ ِْ َل ُمْشآ ٌْ ُٗ ِلَشاَءُح ا ٍَ ْٓ َؽَغ َِ
َٓ  بِئيُدلَ  بِوِشي اِة اٌؾَّ َٛ ًَ َص ُٗ ؤَْفَع ِٕي ؤَْلَؽْيزُ ٌَ َعإَ ِرْوِشي » ، ٌٚفؿ اٌؽجشأي«َٚ َٚ  ِْ ُمْشآ ٌْ ُٗ ِلَشاَءُح ا ٍَ ْٓ َؽَغ َِ

 َٓ ي ٍِ بِئ ب ؤُْلِؽي اٌغَّ َِ  ًَ ُٗ ؤَْفَع ٌَِزي ؤَْلَؽْيزُ ْغإَ َِ  ْٓ  .«َل
ذ ثلٍذ: لٛي اٌزشِزي ؽغٓ غيش ؽغٓ؛ فةْ فيٗ  َّّ َؾ ِٓ ؤَ  ُِٓ ِٓ ْث ِٔياٌَؾَغ َذا ّْ َٙ ، لبي ِثي َيِضيَذ اٌ

ٚلبي ، : ِب ؤساٖ يغٜٛ ؽيئبً : ظميف، ٚلبي ؤؽّذ ِشحيممٛة ثٓ عفيبْ ٚاثٓ ؽجبْٚ ؤؽّذ
 ،ٚصت لٍٝ وزت ؤثيٗ ،ٌُ يغّك ؽذيضبً  :ظميف ثٍغٕي لٓ ؤؽّذ ؤٔٗ لبي :اآلعشي لٓ ؤثي داٚد
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 ٚلبي ،يظ ثضمخٌ :ٚلبي اثٓ ِميٓ ،وزاة ٚصت لٍٝ وزت ؤثيٗ :ٚلبي ؤثٛ داٚد في ِٛظك آخش
، ال ؽيء :ٚلبي اٌذاسلؽٕي، ِزشٚن :ٚلبي إٌغبئي ،ٌيظ ثبٌمٛي :ٚلبي ؤثٛ ؽبرُ ،يىزة ِشح:
 ٚؤلً ؽذيش اٌجبة ثٗ، ٚروشٖ اٌمميٍي في اٌعمفبء ،ِك ظمفٗ يىزت ؽذيضٗ :ثٓ لذياٚلبي 

َلبَي إٌَّ  ٚلبي ِشح: ،غٓؾْ ٓ اٌزشِزي ؽذيضٗ فٍُ يُ ؽغَّ  :ٚلبي اٌز٘جي َٚ بَلخ  َّ ْزُشٚن ظمفٗ ع َِ َغبِئي  
وزثٗ اْثٓ ِِميٓ َٚ اٌؾبفؿ: ظميف، أفش: اٌىبًِ الثٓ لذي  ٚلبي، ٚلبي ِشح: ٚاٖ عذاً، اٌَؾِذيش 

(، رٙزيت اٌزٙزيت 9/304(، اٌغيش )2/568(، اٌّغٕي )3/515(، ِيضاْ االلزذاي )7/374)
 (.474(، اٌزمشيت )ؿ: 9/120)

ي: ظمفٖٛ، ٚلبي ِشح: ِغّك لٍٝ ظمفٗ، ٚلبي ٚفي اإلعٕبد ؤيعبً لؽيخ ٚ٘ٛ اٌمٛفي )لبي اٌز٘ج
(، 2/436(،اٌّغٕي )2/27اٌؾبفؿ: صذٚق يخؽٝء وضيشاً ٚوبْ ؽيميبً ِذٌغبً(، أفش: اٌىبؽف )

 (.393(، اٌزمشيت )ؿ:7/224رٙزيت اٌزٙزيت )
َٕىٌش، ِٚؾُّذ  :( ٚعئً لٓ ؽذيش ؤثي عميذ 4/690ٚلبي ؤثٛ ؽبرُ في اٌمًٍ ) ُِ َزا ؽذيٌش  َ٘

ٌْؾَ  ُٓ ا ٌَْيَظ ثبٌَمٛي ِ ْث  ِٓ  ا.ٖ. َغ
 : حريفت  هن حديثوزوي 

ََٕخ، ٚاثٓ 7/313ؤخشعٗ ؤثٛ ٔميُ في اٌؾٍيخ ) ِٓ ُلَيْي ِٓ اْث ٍُ َل ٍِ ْغ ُِ ِٗ ؤَثُٛ  َد ِث ( ٚلبي: َغِشيٌت، َرَفشَّ
( ٚلبي: ٘زا ؽذيش غشيت رفشد ثٗ ؤثٛ ِغٍُ 5ػ 26لغبوش في فعيٍخ روش اهلل رمبٌٝ )ؿ:

 ىزا.اٌٛالذي لٓ اثٓ لييٕخ ٘
لبي اثٓ ، ؤصٍٗ ثصشي ،ؤثٛ ِغٍُ اٌٛالذي ،لجذ اٌشؽّٓ ثٓ ٚالذ ثٓ ِغٍُ اٌجغذادي لٍذ: ٘ٛ
لجذ اٌشؽّٓ ثٓ ٚالذ ؤؽفؿ ٌىزبة لجبط ثٓ اٌفعً في  :عّمذ اثٓ ِميٓ يمٛي :اٌغٕيذ

ذس ثبٌّٕبويش ؽ :ٚلبي اثٓ لذي ،ٚروشٖ اثٓ ؽجبْ في اٌضمبد ،اٌمشاءاد ِٓ ؤثي ِٛعٝ اٌٙشٚي
 ،=عشق اٌؾذيشلٓ اٌضمبد ٚ

(، 7/83، أفش: اٌضمبد )صذٚق يغٍػ ، ٚلبي اٌؾبفؿ:ٚص مخ اثٓ ِؽج بْ ٚغيشٖ =ٚلبي اٌز٘جي:
 (.352(، اٌزمشيت )ؿ:6/292(، رٙزيت اٌزٙزيت )5/1169ربسيخ اإلعالَ )

 ٌٚمٍٗ يىْٛ ؽغٕبً  ٚاٌخالصخ: ؤْ ؼشق اٌؾذيش وٍٙب ظميفخ ٚثّغّٛلٙب يىْٛ ٌٍؾذيش ؤصالً 

ى  چ   في عٛس األٔفبي لٛي اهلل رمبٌٝ فيف ؛ِمٕبٖ غيش ِغزٕىشلٍٝ ؤْ ٝ، بْ ؽبء اهلل رمبٌ
ِب  چائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
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يؾيش بٌٝ ؤْ اٌزوش في ؤؽٍه اٌفشٚف ٚ٘ٛ لزبي األلذاء عجت ٌٍٕصش ٚؽصٛي اٌّؽٍٛة لبي 
ٌَٝ ِثب4/63اٌؾبفؿ اثٓ وضيش لٕذ رفغيش ٘زٖ اآليخ ) َش َرَمب َِ ْجِش (: َفإَ اٌصَّ َٚ َذ ِلَزبِي اأْلَْلَذاِء  ْٕ ٌضََّجبِد ِل

ٌَْؾبِي ٚال ي َه ا ٍْ َ ِفي ِر ْْ يَْزُوُشٚا اهللَّ ؤَ َٚ اَل َيْغُجُٕٛا،  َٚ ٍُٛا  ُْٕى اَل َي َٚ ٚا  ، َفاَل َيِفشُّ ُْ ِٙ َجبَسَصِر ُِ  ٍَٝ ٕغٖٛ، ثً َل
 ُْ ِٙ ٍَٝ ؤَْلَذاِئ ُٖ إٌَّْصَش َل َيْغإٌَُٛ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ا.ٖ، ٚوزا يذي ٌٙزا اٌّمٕي اٌؾذيش  يغزميٕٛا ثٗ ٚيزٛوٍٛا َل

)سظي اهلل لّٕٙب( في دلبء اٌىشة، ٚلذ رمذَ لشيجبً،  اٌغبثك اٌّزفك لٍيٗ ِٓ ؽذيش اثٓ لجبط
( ٚثيٓ ؤْ اٌذلبء لغّبْ: دلبء ؼٍت 258ٚلذ فصً اثٓ اٌميُ في ٘زا اٌّمٕي في رفغيشٖ )ؿ: 

فُ اٌؽٍت ٚ٘ٛ ؼٍت اٌّؾت، فٙٛ ٔفظ اٌؾّذ ٚاٌضٕبء ِزعّٓ أللِٚغإٌخ ٚدلبء صٕبء، ٚثيٓ ؤْ 
، صُ لبي: دلبء ؽميمخ، ثً ؤؽك ؤْ يغّٝ دلبء ِٓ غيشٖ ِٓ ؤٔٛاق اٌؽٍت اٌزي ٘ٛ دٚٔٗ

، ٚوزا اٌؽب٘ش اثٓ لبؽٛس ٚاٌّمصٛد ؤْ وً ٚاؽذ ِٓ اٌذلبء ٚاٌزوش يزعّٓ اآلخش ٚيذخً فيٗ
ُٗ َفَمبَي َٚ ( فمبي لٕذ رفغيش لٌٛٗ رمبٌٝ في عٛسح ٘ٛد "12/85في اٌزؾشيش ٚاٌزٕٛيش ) َٔبَدٜ ٌُٔٛػ َسثَّ

 َٓ ي ِّ ٌَْؾبِو ُُ ا َْٔذ ؤَْؽَى ؤَ َٚ ٌَْؾكُّ  ْلَذَن ا َٚ  َّْ ِب َٚ ٍِي  ْ٘ ْٓ ؤَ ِِ ِٕي  َّْ اْث ًِ ": َسة ِ ِب َّ ُغ ٌْ ِٖ ا ِز َ٘  ٍَٝ ااِلْلِزَصبُس َل
ٌَِه َظشْ  َر َٚ  ، ُٖ ُْ يَْزُوْش ٌَ  ُٗ ٍُِٛة أِلََّٔ ْؽ َّ ٌْ َلبِء َرْمِشيٌط ِثب َِ اٌذُّ َمب َِ ْٓ ُظُشِٚة اٌزَّإَدُِّة اٌضَّاَلِس ِفي  ِِ ٌة 

َْ ؤَرْ  ُٗ َيُمُٛي: ؤَْعإٌََُه ؤَ ْغئُِٛي َوإََّٔ َّ ٌْ ُِ ا ٍْ َٕبًء ِثِم ْغئُِٛي اْعِزْغ َّ ٌْ ٍَٝ ا َِ َل ْلَذا ِد ِفي اإْلِ اٌزََّشدُّ يََّخ َٚ َِ ِي ؤُ ْٛ ُشُن، َوَم
ِذ: ٍْ ِٓ ؤَِثي اٌصَّ  ْث

ِٔي ... َؽَيبُئَن ؤَ  َْ َلْذ َوَفب ٌَْؾَيبءُ ؤَؤَْرُوُش َؽبَعِزي ؤَ َزَه ا َّ  َّْ ِؽي
ب ًّ ُْ ُؽْى ُ٘ َٓ ؤََؽذُّ ي ِّ ٌْؾبِو ُُ ا َٕٝ ؤَْؽَى ْم َِ َّْ ؽىّٗ اَل  ،َٚ ، َفُيِفيُذ ؤَ ًِ ِفْم ٌْ يَِّخ ا ِ٘ ب َّ ٍَُّك ِث ًِ َيَزَم ُُ اٌزَّْفِعي اْع َٚ

ُٗ ؤََؽذٌ  سيغٛ ٍُ ُٗ اَل يُْجِؽ ؤََّٔ اا.ٖ، لٍذ: ٚيٕفش والَ اٌّفغشيٓ في رفغيش لٌٛٗ رمبٌٝ " َٚ َٛ ب َدْل َٙ ُْ ِفي ُ٘
 َٓ ي ِّ ٌَ َمب ٌْ ِ َسة ِ ا ُذ هلِلَّ ّْ ٌَْؾ ِْ ا ُْ ؤَ ُ٘ ا َٛ آِخُش َدْل َٚ  ٌَ ب َعاَل َٙ ُْ ِفي ُٙ ُز َرِؾيَّ َٚ  َُّ ُٙ ٍَّ ََٔه اٌ " ال عيّب رفغيش ُعْجَؾب

ِٚب ثمذ٘ب(، فزإًِ ويف ؤٔٗ عجؾبٔٗ عمً دلبءُ٘ ٚعااٌُٙ ٘ٛ لٌُٛٙ  4/218اثٓ وضيش )
" َُّ ُٙ ٍَّ ََٔه اٌ َٓ " مٌٛٗ لُٕٙ "، صُ خزّٗ ثُعْجَؾب ي ِّ ٌَ َمب ٌْ ِ َسة ِ ا ُذ هلِلَّ ّْ ٌَْؾ ِْ ا ُْ ؤَ ُ٘ ا َٛ آِخُش َدْل "، ٚ٘زا صٕبء َٚ

، 10/263ِؾط لٍٝ اهلل عً ٚلال، ٚلذ لبي ؤثٛ اٌمجبط اثٓ ريّيخ في ِغّٛق اٌفزبٜٚ )
264:)  َٛ ُ٘ َلبِء اٌَِّزي  َْٕظ اٌذُّ َلبِء اٌَّ ِع ِْٕظ اٌذُّ ْٓ ِع ِِ  ًُ ِلَجبَدحٌ ؤَْفَع َٚ َٕبٌء  ْْ َص ِب َٚ ٌٍَت،  َؼ َٚ َٛ ُعَااٌي  ُ٘ ِزي 

اَل  َّْ اٌصَّ ب ؤَ َّ ِثإَْؽَيبَء ؤَُخَش، َو َٚ ، ِثَغَجٍت  ٌَْخبؿ ِ ِٗ ا ِظِم ْٛ َِ ًِ ِفي  َفبِظ ٌْ ٍَٝ ا ًُ َل ْفُعُٛي َلْذ َيْفُع َّ ٌْ َْ ا َح َوب
 َٚ َٛ َصَٕبٌء،  ُ٘ ْوِش اٌَِّزي  ْٓ اٌز ِ ِِ  ًُ ِمَشاَءَح ؤَْفَع ٌْ ا َٚ ِمَشاَءِح،  ٌْ ْٓ ا ِِ  ًُ َٛ ؤَْفَع ُ٘ َلبِء اٌَِّزي  ْٓ اٌذُّ ِِ  ًُ ْوَش ؤَْفَع اٌز ِ

 َّٓ ٌَِى  ، ًِ َفبِظ ٌْ ْٓ ا ِِ  ًَ ب ؤَْفَع َٙ ُْ ِفي اٌي يَُىٛ َٛ ؤَْؽ َٚ َٕخٌ  ِِ ؤَْص َٚ َٕخٌ  ِى ِْ ُٗ ؤَ ٌَ ْفُعُٛي  َّ ٌْ َزا َفب َ٘ َك  َِ َٚ َي ُعَااٌي،  َّٚ  ؤَ
ِبْخاَلُؿ  َٚ ِؽيُذ،  ْٛ َٛ اٌزَّ ُ٘  ُٗ َٕ َثبِؼ َٚ  ُٖ َش ِ٘ ـَب َٚ  ُٖ آِخَش َٚ  ِٓ ي ُ  اٌذ ِ َٗ بالَّ اهللَّ ٌَ ِي اَل ب ْٛ َٛ َرْؾِميُك َل ُ٘  ِ ِٗ هلِلَّ ِ ٍ ِٓ ُو ي  .اٌذ ِ
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 :كىقى ؿى  يُىنَّةي ب,  ىً  الصٍَّأً  يف ُىهلٍلًح عىٍ هلًل اَّللًَّ ٍبً, جيهلٍلعى فى : قى ؿى 
نى ايؾى ًإفَّ وً  ...  ى ىرٍكيابي حى جىً   ىـٍ قىهلٍل كى ى ين   نمى ىوى احلٍىنى ءي حى
ٍ, تػىوىاَبًضوى المػَّسى ءي ...  ًإرىا  ىثٍػىنى عىأىٍنوى اٍلمىاٍبءي  ػىٍوُن   كى ى سي ًُ

ٍنػػػػفى  :قىػػػػ ؿى  يػػػػٍ نى في  ػػػػؤىاًؿ ِىكى َُ ػػػػابىـً اٍك ػى ىػػػػ  ًألمػَّسىػػػػ ًء عىػػػػً, ال ْى اٍلكى ػػػػبى ًإ ًُ ا سلىٍأيػػػػوؽه ًحػػػػ ى ني ػػػػملى ِػىهللاى
   .(ُ)ًأخلٍى ًلاً 

 .ترريج الكر ب الثناا نلى هللا يف استجابة الدنااو مناسثة التنليا  الثالثة: 
نػغ  ق ؿ القنل: صهللا الملا المس ء بملكاب الابب لنس  ب كشف الكابب ألنػغ ُق وػ  الُّبنػةت ِك
ال هللاأنػي ادلشػ مي عأػػ  ال وحنػهللت كالػػو  صػي ال سز هللاػػ ت اجلللنػة كالوظمػػة الػ  تػػهللؿ عأػ  متػػ ـ 

كعلػػػ   صػػػي  ت صػػػوا ُسػػػغ حأػػػ، كل كػػػاـبالقػػػهللاة كاحلأػػػ، الػػػملم  ػػػهللؿ عأػػػ  الوأػػػ، إر اجل الػػػي ل  
ع, اب, القن،: قهلل صهللا الملا المس ء بملكاب الابب  األكص ؼ اإلكاباُنة. كق ؿ القُقلين  بملان 

لنس  ػػػب كشػػػف الكػػػابب ألنػػػغ ُق وػػػ  الُّبنػػػة ككصػػػف الػػػابب توػػػ ْ ألوظمػػػة كاحلأػػػ، كعلػػػ  
لاببوبنػػة كمػػ ؿ كالصػػ   ف ُُػػ أُز  ف لكمػػ ؿ القػػهللاة كالابدػػة كاإلحُػػ ف كال ِػػ كز ككصػػ غ أ

لأو مل الوأوم كالُ أي كالوابش الملم الو  قف ادلخأوق ت ك عظمهللا  كالاببوبنة ال  ُػة تُػ أـز 
توحنػػهللست كإنػػغ الػػملم ل تس ذػػي الو ػػ هة كاحلػػب كاخلػػوؼ كالابجػػ ء كاإلجػػلؿ كالق عػػة إل لػػغت 
كعظم غ ادلقأقة تُ أـز إث  ت كي كم ؿ لغت ك ػأب كػي نقػص كمتمنػي عسػغت كحأمػغ  ُػ أـز  

واِب ػػػػغ بػػػػمللو توجػػػػب زل  ػػػػغ كإجللػػػػغ ٍأػػػػ ػػػػغ كإحُػػػػ نغ إْ بأقػػػػغت ِوً كمػػػػ ؿ اد ، القأػػػػب ُك
كتوحنػػهللست ِنحصػػي لػػغ ُػػ, الب هللاػػ ج كالأػػملة كالُػػابكا ُػػ   ػػهللِع عسػػغ  مل الكػػابب كاذلػػ، كالذػػ،ت 
ك نػػ  رػػهلل ادلػػاب ا إرا كاه عأنػػغ ُػػ   ُػػابس ك  ابحػػغ ك قػػوم ن ُػػغت كنػػف تقػػول الق نوػػة عأػػ  

ء لأقأػػػب  ْك ك حػػػابلت ِػػػإرا ق بأػػػ  بػػػ  ضػػػنا هِػػػع ادلػػػابض احلُػػػيت ِحصػػػوؿ الػػػملا الشػػػ  
الكػػػػابب ك ػػػػوة الػػػػملس األكصػػػػ ؼت الػػػػ  توػػػػمسهللا  هعػػػػ ء الكػػػػابب ادلػػػػملكوا يف الػػػػملا احلػػػػهلل  ت 

                                                           

 (.11/147( فزؼ اٌجبسي )1)
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كجهللتغ يف مه  ة ادلس   ة ل  اب ح الػملا الوػنات كبػابكج القأػب ُسػغ إْ  ػوة ال هللاِػة كالُػابكات 
 .(ُ)ان هللا  –كالملس األُوا إظل   صهللؽ هب  ُ,  وابق  ِنغ  نوااال  كأواب قأ غ حق ِقهللا  

 : ترريج الكر  هبذا الدناا مواهف نىللية يف الرابعة:
الػػابَّاًكم عىػػً,  مقػػ ؿ ال اببػػاب  تِوػػي الػػملكاب كاألهعنػػة الُػػ ل ة الػػملكاب كشلػػ  أهللاػػاب ُػػ, ادل شػػابات يف

ا الػػملًٌٍكابى الُػػ لف يف حػػهلل   ع ػػ هة  ػػملى :  ىٍجابى ٍػػ ي الى ػػ اًمًٌ ػػ ين ًعٍسػػهللى اٍنً  ىػػ اًلي أيَّ  اٍل يخى ُى عىأىػػ  ًل
  ت ي ظلًٍ 

ْى القٌنب ُ, القىٍوؿ(اٍخ ىػةى  .ت كيف الػملا الُػن ؽ  قػوؿ ابػ, بىقَّػ ؿو  (ِ)ِى ىبىين اتو ِػىقىابى ى )كىاليهلليكا ًإ
ثىًأ  ىبيو بىٍكابو الابَّازًَم قى ؿى كيٍس ي أبًىٍص ػىهللاى فى ًعٍسهللى  ىً  نػيوىٍن،و  ىٍك يبي احلٍىهلًل  ى كىاليسى ؾى وىٍن ه  ػيقى   ؿي حىهللَّ

,ى لىغي  ىبيو بىكٍ  ًِ ػ ُي ِى ػٍأقى ًف  َُ ُيًويى ًبًغ ًعٍسهللى ال نى  ِى ااي اٍل ي ػٍ يف  ِػىابى ى ٍػ ي السَّػًلَّ ت اًب ٍب,ي عىًأيٌو عىأىٍنًغ ُىهللى
ًنًسًغ ػليىاٌبًؾي وى ى ػىٍنًغ أل ُ نل لى   ُّ ِػىقى ؿى يل السَّػًلَ  ً يي عىٍ, ؽلى سى ـً كىًجٍُ قيػٍي أًلىً  بىٍكػاًب بٍػً, : اٍلمى

ػػىتَّ  ػي ىػػابًٌجى اَّللَّي عىٍسػػغي قىػػ ؿى عىأًػػيٌو  ىػػهللٍ  ػػ اًمًٌ حى ػػاٍبًب الَّػػمًلم يف صىػػًحنًل اٍل يخى ِى ىٍصػػ ىٍح ي  :عيو بًػػهلليعى ًء اٍلكى
  .(ّ)ٍبابج اٍن هللا  ي حىىتَّ  ِى ىٍب ػىاٍبتيغي ِىهللىعى  ًبًغ ِػىأىٍ،  ىكيٍ, ًإلَّ قىًأنلن 

ػهللَّ ابابج  ك  ػٍ و قىػ ؿى ب,  ىً  الهلَلنٍػنى  يف ًك ى ًب اٍل ىابىًج بػىٍوػهللى الشًٌ أًػًو بٍػً, عيمى ػٍ, طىابً ػًا عىٍ ػهلًل اٍلمى   :ًة لىػغي ًُ
ػػػً,  ُى ػػػً, بٍػػػً, احلٍى ُى ْى احلٍى : اٍنظيػػػاٍب ًإ ػػػاٌبًمًٌ ػػػ فى بٍػػػً, ًح َّػػػ فى اٍلمي ْى عيٍممى أًػػػًو ًإ كى ىػػػبى اٍلوىلًنػػػهللي بٍػػػ,ي عىٍ ػػػهلًل اٍلمى

ػػ ت كىلى  ىاىاين  ةوت كىًقٍ ػػغي لًأسَّػػ ًس  ػىٍوُن ٍأػػهللى ػػيءى بًػػػًغ ِى ٍجأًػػهلٍلسي ًُ ِىػػةى جى ًِ ِى : ِػى ػىوىػػ ى إًلىٍنػػًغت  ًإلَّ قى تًأىػػغيت قىػػ ؿى
ػ ًت اٍل ىػابى  :  ى  ىًبػيت تىكىأَّػٍ، ًبكىًأمى ُىٍ وت ِػىقى ؿى ـى إًلىٍنًغ عىًأَي ٍب,ي حي : ِػىقى  ٍ ًغت قى ؿى ًج كىاخٍليصيوـي بػىٍ ى  ىهللى

ػػػػابً  : لى إًلىػػػػغى ًإلَّ اَّللَّي احلٍىأًػػػػن،ي اٍلكى ػػػػٍ ًع كىاىبًٌ  ػي ىػػػػابًًٌج اَّللَّي عىٍسػػػػوى َُّ ػػػػمى كىاًت ال َُّ ًنيت  يػػػػٍ حى فى اَّللًَّ اىبًٌ ال
ػػ,ى اخٍليصيػػوـً ِػىػػابىاسي  ػػةه ًُ ػػٍ  ِػياٍبجى : ِػىقى ذلىىػػ ت ِى نٍػ ىابىجى ت قىػػ ؿى ت اٍلوىػػاٍبًش اٍلوىًظػػنً،ت احلٍىٍمػػهللي َّللًًَّ اىبًٌ اٍلوىػػ لىًم ى

أَػػػ مًلبىػػػةهت بى ػػػيو قىػػػهلٍل قيابًِىػػػٍ  عىأىٍنػػػًغ كى :  ىاىل كىٍجػػػغى اىجي ًس ى ِػىقىػػػ ؿى ػػػٍؤًُ ػػػً  اٍلمي ْى  ىًُ ػػػً نأىغيت  ىانى كى تًػػػبه ًإ وا  ى
                                                           

 .(8/162ِشلبح اٌّفبريؼ ؽشػ ِؾىبح اٌّصبثيؼ )( 1)
 .(133/ 9اٌزٛظيؼ ٌؾشػ اٌغبِك اٌصؾيؼ )،( 3/41فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش )( 2)
 (.11/147فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش ) (3)
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ًبويمٍلاًًست ِىًإفَّ الشَّ اًلهللى  ػىابىل ُى  لى  ػىابىل اٍلذى ًِبي 
كالملس بوا ادل شابات الػ   ظهللاابالػ  ُ توػ ْ  (ُ)

 ُك   كمابال  يف  أف األُة.    لكلُغ ت  اؾ كتو ْ ك سة ن نغ  تصهلل ق ن 
  :الت ثيح نند التعج: سابعام 

ػًب   ت(ِ)ك ف ُ, ع هة الوابب ال ُ نل عسهلل ال وِػب كال ػزع َِ اىاهىًة ال ػَّوى كىلىٍ ظىػةي  يػٍ حى فى اَّللًَّ إًلً
مًػػػ ىةه يف احلٍىػػػهلًل  ً  كى
حُػػػ,  ف غلػػػابم الػػػملكاب عأػػػ  لُػػػ ف اإلنُػػػ ف يف  حوالػػػغ  يءكالػػػو وػػػت (ّ)

السػػ س يف  ُػػ, تأػػو األل ػػ ظ الػػ  حأػػ  زلػػي الػػملكاب عأػػ   لُػػسة ادلخ أ ػػة ِنػػؤجاب عأنػػغ بػػهلللن 
 كصح ب غ الكاباـ ِم,  ُمأ غ ع, السػل  كقهلل كاه رلو ُ, قوؿ السل كاقوس  الملم نونشغت

ػػأىمىةى قى لىػػٍ : اٍ ػػ ػىنػٍقىظى السَّػػًلَ الصػػحنل ُػػ  يف  :  عىػػٍ,  يٌـً  ى أىػػةو ِػىقىػػ ؿى ت »رىاتى لىنػٍ  يػػٍ حى فى اَّللًَّ
ِيػ ُىػ رىا  ًت كى أىةى ًُ,ى الً ػنى ػاًبت ِػىػابيبَّ كى ً ػنىةو ُى رىا  يٍنزًؿى الأَّنػٍ ِى ػ,ى اخلىػزىاًًِ,ت  ىٍ ًقظيػوا صىػوىاًح ى ًت احلي ً لى ًُ

يف الهلَلنٍػنى  عى اً ىةو يف اخًبابىةً 
(ْ)». 

                                                           

( ثةعٕبد ؽغٓ؛ فيٗ ؽيخ اثٓ ؤثي 64ؤصش  66اٌفشط ثمذ اٌؾذح )ؿ: ٗ اثٓ ؤثي اٌذٔيب في ؤخشع( 1)
 صبؽت وزبة اٌشلبئك.(: 3/522لبي اٌز٘جي في اٌّيضاْ )ثٓ اٌؾغيٓ اٌجشعالٔٝ، اِؾّذ  اٌذٔيب

ٚلٕٗ اثٓ ؤثي اٌذٔيب، ٚاثٓ ِغشٚق، ؤسعٛ ؤْ  يشٚي لٓ ؽغيٓ اٌغمفي، ٚؤص٘ش اٌغّبْ، ٚخٍك.
، ٌىٓ عئً لٕٗ بثشا٘يُ اٌؾشثٝ، فمبي: ِب ٚال رغشيؾبً  ِب سؤيذ فيٗ رٛصيمبً ، ثٗ يىْٛ ال ثإط

، ٚفيٗ ؽشيه ثٓ لجذ اهلل إٌخمي رٛفٝ اٌجشعالٔٝ عٕخ صّبْ ٚصالصيٓ ِٚبئزيٓ .لٍّذ بال خيشاً 
صذٚق  (:266، لبي اٌؾبفؿ في اٌزمشيت )ؿ: ؤثٛ لجذ اهلل ،اٌىٛفي اٌمبظي ثٛاعػ صُ اٌىٛفخ

لٍٝ ؤً٘  ؽذيذاً  لبثذاً  فبظالً  رغيش ؽففٗ ِٕز ٌٚي اٌمعبء ثبٌىٛفخ ٚوبْ لبدالً  يخؽٝء وضيشاً 
( فيؾغٓ ٌٗ ِضً ٘زا، ٚ٘ٛ ِٓ سعبي ِغٍُ، أفش: سعبي صؾيؼ ِغٍُ الثٓ ِٕغٛيٗ اٌجذق

(1/309.) 
 .(1/175لْٛ اٌّمجٛد ٚؽبؽيخ اثٓ اٌميُ )( 2)
 (.3/10) يؽشػ صؾيؼ ِغٍُ ٌٍٕٛٚ (3)
ًِ )( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزب4) ٍَّْي اٌِمَفِخ ِثبٌ َٚ  ُِ ٍْ (، ٚفي وزبة األدة، 115ػ 1/34ة اٌمٍُ، َثبُة اٌِم

ِت ) َْٕذ اٌزََّمغُّ اٌزَّْغِجيِؼ ِل َٚ  (.6218ػ 8/48َثبُة اٌزَّْىِجيِش 
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ُػػػ  ا ػػػ  هللا ُنة  َ  م قػػػ ؿ ُ وِ نػػػ :  ػػػ ح ف ُت ُػػػ را  نػػػزؿ الأنأػػػة«:  يػػػٍ حى فى اَّللًَّ »قولػػػغ: 
ػػوىازي قػىػػٍوًؿ  يػػٍ حى فى اَّللًَّ قػػ ؿ ابػػ, حِػػاب: كىيف  (ُ)ُ وػػمسة دلوػػىن ال وِػػب كال وظػػن،[  احلٍىػػهلًل ً  جى

ًَِب كىنىهلٍلبًنَّةي رًٍكاًب اَّللًَّ بػىٍوهللى اًلٍ ً نقى ظً  ًعٍسهللى ال ػَّوى
(ِ). 

ٍسػػغيت  كحػػهلل    ىً  اليابى ٍػػػابىةى  ىفَّ السَّػػًلَّ  ػػ ي ًُ ٍُ ت ِى طٍلىسى ىهلًل سىػػًة كىاليػػوى جيسيػػبه
لىًقنىػػغي يف بػىٍوػػًا طىابً ػػًا ادل

: ِىػػملىالىبى ِى مٍه ى  ػػ ءىت ِػىقىػػ ؿى ػػيى أيَّ جى : كيٍسػػ ي جيسػي نػػ ت ِىكىاباًٍلػػ ي  ىٍف «  ى ٍػػ,ى كيٍسػػ ى  ى  ىأى اليابى ٍػػػابىةى »ُى قىػػ ؿى
 : ػػػػ اىةوت ِػىقىػػػػ ؿى ػػػػوى كى ىانى عىأىػػػػ  مهىػػػػٍ ً طىهللاى ُى ِي ي » يجى ًل ػػػػًأ،ى لى  ػىػػػػٍس ٍُ ي

ت ًإفَّ ادل كىقػىٍوليػػػػغي  (ّ)« يػػػػٍ حى فى اَّللًَّ
ػػػً, ا ػػػػبى ًُ َِّ ا  يػػػٍ حى فى اَّللًَّ تػىوى ػػػػملى ٍنػػػػفى ؼلىٍ ىػػػ  عىأىٍنػػػػًغ الى َِ ى ًأجلٍىسى بىػػػػًة  ىٍم كى ٍعً قىػػػػ ًه  ىً  اليابى ٍػػػػػابىةى ال ػَّػػػسى

الظَّ اًلابي 
(ْ). 

ابى ىةن  ى ىلىً  السًَّلَّ  ٍُ ػييت  كحهلل   عى ًِشىةىت  ىفَّ ا ًُ ٍنػفى تػىٍذ ى ًحنًات ِى ىُىابىالى  كى
ى
ًأهللاى  ًُ,ى ادل ٍُ عىٍ, مهي

 : ٍُوو »قى ؿى ٍ, ُى : « ت ِػى ىقىهللاَّػابًم هًبىػ بيمًلم ًِاٍبصىةن ًُ َ قىػ ؿى ٍنػفى  ىتىقىهللاَّػابي ت «تىقىهللاَّػابًم هًبىػ »قى لىػٍ : كى
 : َت قىػػػػ ؿى ٍنػػػػفى ػػػػابًم»قى لىػػػػٍ : كى ت تىقىهللاَّ : تػى ػى َّوًػػػػي هًبىػػػػ   ىثػىػػػػابى «  يػػػػٍ حى فى اَّللًَّ ِى ٍج ػى ىػػػػمٍلتػيهللاى  ًإيلىَّت ِػىقيٍأػػػػ ي

ـً   .(ٓ)الهللَّ

                                                           

 .(2/312صؾيؼ اٌجخبسي ) لٍٝؽشػ اٌمغؽالٔي ( 1)
 (.1/211) يفزؼ اٌجبس( 2)
ُْٕغُظ )، وزبة اٌغغً، َثبٚاٌٍفؿ ٌٗ ؤخشعٗ اٌجخبسي( 3) َُ الَ َي ٍِ ْغ ُّ َّْ اٌ ؤَ َٚ  1/65ُة َلَشِق اٌُغُِٕت، 
ُْٕغُظ )283ػ َُ اَل يَ ٍِ ْغ ُّ ٌْ َّْ ا ٍَٝ ؤَ ًِ َل ٌِي  (.371ػ 1/282(، ِٚغٍُ، وزبة اٌؾيط، َثبُة اٌذَّ
 (.1/391) يفزؼ اٌجبس( 4)
ب  ،ِوَزبُة اٌَؾْيطٚاٌٍفؿ ٌٗ،  ؤخشعٗ اٌجخبسي( 5) َٙ َْٔفَغ ْشؤَِح  َّ ٌِْه اٌ َٓ َثبُة َد ِِ َشْد  َّٙ ِبَرا َرَؽ

( َِ َىًخ، َفَززَِّجُك ؤَصََش اٌذَّ غَّ َّ ُِ َرْإُخُز ِفْشَصًخ  َٚ  ، ًُ َوْيَف َرْغَزِغ َٚ ِؾيِط،  َّ (، ِٚغٍُ، وزبة 314ػ 1/70اٌ
َِ اٌؾيط،  ِظِك اٌذَّ ْٛ َِ ْغٍه ِفي  ِِ  ْٓ ِِ ٌَْؾْيِط ِفْشَصًخ  َٓ ا ِِ ِخ  ٍَ ْغَزِغ ُّ ٌْ بِي ا َّ  َثبُة اْعِزْؾَجبِة اْعِزْم

 (.332ػ 1/260)
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ٍ, قػىٍوًؿ السًَّلًٌ   عليى  ًُ كىقىػهلٍل  كقػ ؿ: ت وىن قولغ  ػ ح ف ُ يف احلػهلل م   ق ؿ اب, حِاب: كىًكلى
ًَِب..  .(ُ).كىاىهىٍت ًعهللَّةي  ىحى ًه  ى صىًحنحىةو يف قػىٍوًؿ  يٍ حى فى اَّللًَّ ًعٍسهللى ال ػَّوى

,  ُمأ ػغ يف الصػح بة حػهلل    ىً  اليابى ٍػػابىةى  صىػلىةى الَصػٍ ًلت  صىػأَّ  اى يػوؿي اَّللًَّ  :ت قىػ ؿى ُك
ػ  ِىوىػابىبػىهللاى ت ِػىقى لىػٍ : ًإانَّ ملٍى طليٍأىػٍا  أيَّ  ىقػٍ ىيى  ُيوؽي بػىقىػابىةن ًإٍر اىًك ػىهللاى سى  اىجييه  ى : " بػىنػٍ عىأى  السَّ ًست ِػىقى ؿى

ػ,ي  ِىػًإيٌنً  يكًُ  " : :  يػٍ حى فى اَّللًَّ بػىقىػابىةه تىكىأَّػ،يت ِػىقىػ ؿى ات ًإظلَّى  بيًأٍقسى  لًٍأحىاٍبًث " ِػىقى ؿى السَّػ سي ات ذًلىملى هًبىػملى
ت  ى  ػابي ُىػ  عليىػ  أىَّ  -انى كى ىبيو بىٍكابوت كىعيمى ػ   -كى سػٍهللاى ت ِىػملىالىبى ًُ ٍِبي ا الػملًٌ ػ  اىجيػيه يف مهىسىًمػًغ ًإٍر عىػهللى سىمى كىبػىنػٍ

ٍسغيت  ًبشى ةوت ِىقىأىبى حىىتَّ كى ىنَّغي اٍ  ػىسػٍقىملىالى  ًُ
ت ِىمىٍ, ذلىى   ػىٍوـى  ا: اٍ  ػىسػٍقىمٍلتػىهللاى  ًُأًٌ ٍِبي الىملى ػ يًعت  ػىػٍوـى لى اىاًعػيى ذلىىػ  مهىػٍ ًم " ِػىقىػ ؿى ِػىقى ؿى لىغي الملًٌ َُّ ال

 : :  يػػػٍ حى فى اَّللًَّ ًرٍِػػػبه  ػىػػػ ىكىأَّ،يت قىػػػ ؿى ػػػ  عليىػػػ  »السَّػػػ سي ُى ت كى ػػػابي ا  ىانى كى ىبيػػػو بىٍكػػػابو كىعيمى ػػػ,ي هًبىػػػملى ِىػػػًإيٌنً  يكًُ
 .(ِ)«أىَّ 

الػػملم  ػػهللعو  م ُػػ, رلػػو ال وػػي كالقػػوؿ  (ّ)قولػػغ: )ِقػػ ؿ السػػ س( ُ وِ ػػ ت ) ػػ ح ف ُ(
ال، السػل  , بػمللو ك صػهللقغ  إْ الوِبت كل تك ه الوقوؿ تصهللقغت كلػمللو  بػ  نػغ  ػُؤ

, عل  يف الس سَ  .الو ك بو بكاب كعمابت ُك
:  ى ىٍل ي عى ًِشىةىت الىٍي اى ىل زليىمَّهلله  ت قى ؿى ابيكؽو ٍُ ُى ًُ لىقىػهلٍل قىػفَّ  كعىٍ,  اىبَّغيَ ِػىقى لىٍ :  يٍ حى فى 

ػػ  قػيٍأػ ."وىػوىابًم ًلمى مٍػػًي  :مقػػ ؿ السػوك  (ْ)  ى هللٍاػػًي ًُ ػٍ, جى ػػبي ًُ َِ ٍوسىػ سي ال ػَّوى  ىَُّػػ  قػىٍوذليىػ   يػػٍ حى فى اَّللًَّ ِىمى
مًػ ى  ػًب كى َِ اىاهىًة ال ػَّوى ا كىلىٍ ظىػةي  يػٍ حى فى اَّللًَّ إًلً ػملى مٍػيي الى ا كىكى ىنػَّهللاى  تػىقيوؿي كىٍنفى ؼلىٍ ى  عىأىٍنوى ًُ ةه يف الىملى

                                                           

 (.10/599ي )فزؼ اٌجبس( 1)
ِجَيبِء، ثبة ؽذيش اٌغبس )2) ْٔ ( ٚاٌٍفؿ ٌٗ، 3471ػ 4/174( ؤخشعٗ اٌجخبسي، ِوَزبُة ؤََؽبِديِش األَ

يِك  ذ ِ ًِ ؤَِثي َثْىٍش اٌص ِ ْٓ َفَعبِئ ِِ  (.2388ػ 4/1858) ِٚغٍُ، وزبة فعبئً اٌصؾبثخ، َثبُة 
 .(5/432صؾيؼ اٌجخبسي )لٍٝ ؽشػ اٌمغؽالٔي ( 3)
ًْ  ،وزبة اإليّبْ،خشعٗ ِغٍُ ( ؤ4) َ٘ َٚ ًٌَخ ؤُْخَشٜ{   َْٔض  ُٖ ٌََمْذ َسآ َٚ { : ًَّ َع َٚ ِي اهللُ َلضَّ  ْٛ ْمَٕٝ َل َِ َثبُة 

ْعَشاءِ  َسؤَٜ إٌَِّجيُّ  ٍََخ اإْلِ ٌَْي  ُٗ  (.286ػ 1/160) َسثَّ
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ـً الٍ  ػػلى ػػًب  ىبيػػو بىٍكػػاًب بٍػػ,ي احلٍىػػهلًل ً  كىكى َِ ػػٍ,  ىٍل ىػػ ًظ ال ػَّوى ػػ  ًُ ػػ,ى السٍَّحػػوً ًٌ ى  ىنػَّهللاى ػػابى ًُ وىػػابىًب ... كىشلَّػػٍ, رىكى
ًَِب لى إًلىغى ًإلَّ اَّللَّي كىاَّللَّي  ىٍعأى،ي  َُّابَّاًج كىمهىنػٍابيسي كىكىملىًلوى  ػىقيوليوفى يف ال ػَّوى ال
(ُ). 

لػػملل اكاس قػىػػٍن ي بٍػػ,ي عي ىػػ هو قػػ ؿ: كيٍسػػ ي يف يف احلػػهلل   ا ككػػمللو قػػوؿ ع ػػهلل ُ بػػ,  ػػلـ 
ػٍ,  ىاٍلػًي  ا اىجيػيه ًُ ػملى ت ِػىقىػ ليوا: الى ػابَّ عىٍ ػهللي اَّللًَّ بٍػ,ي  ىػلىـو ت ِىمى ػابى ٍأقىةو ًِنهللاى   ىٍوهللي ٍب,ي ُى ًلوو كىابٍػ,ي عيمى حى

ُىػ ت  :  يػٍ حى فى اَّللًَّ ات قىػ ؿى ػملى ا كىكى ػملى ُىػ  اجلىسًَّةت ِػىقيٍأ ي لىغي: ًإنػَّهللايٍ، قى ليوا كى ػ فى  ػىسػٍ ىذًػي ذلىيػٍ،  ىٍف  ػىقيوليػوا    كى
ككاكه   ح ف ُ عسهلل ال وِب يف كلـ الصح بة كم  ك  ت(ِ)... احلهلل   لىٍن ى ذلىيٍ، ًبًغ ًعٍأ،ه 

ػػػهلًل ً  عىٍ ػػػهلًل اَّللًَّ بٍػػػً,  ػػػ,ى الصَّػػػحى بىًة كىحى ركػػػاب ابػػػ, حِػػػاب  ف يف الصَّػػػًحنحىٍ ً ُسػػػغ عػػػ, عىى عىػػػةو ًُ
ـو   ىلى
(ّ). 
 الت ثيح يف  ناا ال رر:: امنام 

كحػػوؿ الػػملا  عنػػع  حوالػػغ ك ُػػواست هاِػػ، الػػملكاب كال ُػػ نل يف  ػػ ِاب  كق تػػغ كيف كػػ ف السػػل 
لنذ ػػػي عػػػ, ابػػغ يف حػػػ ؿ  ػػػ ابست كل يف حػػػ ؿ  ادلوػػىن  قػػػوؿ صػػػ حب الِصػػ ح: مل  كػػػ, 

غت كل ُق ُغ كل أوسغ؛ كل لنأغ كل م است كك ف يف كي ح ؿ ُ, ح لغ لغ ركاب ؼلصػغ ت قهللُك
 ُ ل كػلمػهلل ُ ك  نغ ك ف  كُ  يف الملا اجل نب كاه عسغ ك  ت(ْ)كالكملا  س ذي لكي ُُأ،

  ؛ا  واِغ عأ  ااحأ غ عسهلل إااهة اخلابكج لأُ اب تو ْ عسهلل
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  "  ابػػػػػػغت يف قولػػػػػػغ توػػػػػػ ْ ألُػػػػػػاب اُ مػػػػػػ لن 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
                                                           

 (.3/10) يؽشػ صؾيؼ ِغٍُ ٌٍٕٛٚ( 1)
َظِخ اٌَخْعَشاِء )وزبة اٌزمجيش، َثبُة  ي،ؤخشعٗ اٌجخبس( 2) ْٚ اٌشَّ َٚ  ، َِ َٕب َّ  9/36اٌُخَعِش ِفي اٌ
ٍَ ، ِٚغٍُ، وزبة فعبئً اٌصؾبثخ، (7010ػ ِٓ َعاَل ًِ َلْجِذ اهلِل ْث ْٓ َفَعبِئ ِِ   (4/1931 َثبُة 
 (.2484ػ
 (.10/599( يٕفش فزؼ اٌجبسي )3)
 (.4/284( اإلفصبػ لٓ ِمبٔي اٌصؾبػ )4)
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ڇ  ڇ       ڍ    ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ 
 .(ُ)"ڍ  ڌ  

ػابى  ابٍػ,ى   ىفَّ   ىٍب ػىػابىسي  اأٍلىٍزًهمَّت عىًأنًّػ   ىفَّ  الػزَبػىٍ ًت  ىً  اكل ُُأ، بُػسهللس عػ,   اى يػوؿى   ىفَّ  عىأَّمىهللايػٍ،؛ عيمى
 ًُ   ػ  بىوًػ ًسً  عىأى  اٍ  ػىوىل ًإرىا كى فى ْى  بى اًجن تثىػلى  كى ػَّػابى   ىػ ىابوت ًإ  الَّػمًلم  يػٍ حى فى : »قىػ ؿى  أيَّ  ان

ات لىسى   ىخَّابى  ُى  الىملى ت لىغي  كيسَّ  كى ْى  كىًإانَّ  ُيٍقابًًن ى ػ ىليوى  ًإانَّ  الأهللايػ،َّ  لىميسػٍقىًأ يػوفىت اىبًٌسى  ًإ ٍُ ا  ىػ ىابانى  يف  نى ػملى  الى
 َّ ًُ,ى  كىال ػٍَّقوىلت اٍلًُ ػوًٌفٍ  الأهللايػ،َّ  تػىاٍبضىػ ت ُىػ  اٍلوىمىيً  كى سىػ الى ات  ىػ ىابىانى   عىأىنػٍ ػملى سيت عىسَّػ  كىاطٍػوً  الى  الأهللايػ،َّ  بػيٍوػهللى
َُّ ىاًبت يف  الصَّ ًحبي   ىٍن ى  ػ,ٍ  بًػوى   ىعيوري  ًإيٌنً  الأهللاي،َّ  اأٍلىاٍلًيت يف  كىاخلٍىًأن ىةي  ال ػ ىاًبت كىٍعمىػ ءً  ًُ َُّ  كىكىآبىػةً  ال

ٍسظىػػاًبت ػػ ؿً  يف  اٍلميسػٍقىأىػػبً  كى يػػوءً  اٍلمى ػػعى  كىًإرىا ت«كىاأٍلىاٍلػػيً  اٍلمى ًِ يػػوفى  ا ً يػػوفى : »ًِػػنهللًا,َّ  كىزىاهى  قىػػ ذلىي,َّ  اىجى  بى
     .(ِ)«حى ًُهلليكفى  لابىبًٌسى  عى ًبهلليكفى 
 الػػو: كادلسقأػػب احلػػزفت ُػػ, كالنكُػػ ا اذلن ػػة  ػػوء: ادلسظػػاب ككآبػػةت وػػهللتغ الػػي: الُػػ اب كعمػػ ء
 .(ّ)الابجوع

هلًل سىةً  وىغي ُى  كىضلىٍ,ي   اَّللًَّ  اى يوؿي  صىأَّ : " قى ؿى    ىنى و  عى,ٍ كاكل ال خ ام    ىٍابػىونػ ت الَظهللٍاػابى  ًأٍلمى
تى  أيَّ  اىٍكوى ػىػػػٍ ًت احليأىنػٍ ىػػػةً  بًػػػمًلم كىالوىٍصػػػابى  ػػػىتَّ  هًبىػػػ  أى ػػػىتَّ  اىًكػػػبى  أيَّ   ىٍصػػػ ىلىت حى  عىأىػػػ  بًػػػغً  اٍ ػػػ ػىوىتٍ  حى
اًءت هللى  ال ػىٍنهللى ت كى ى َّلى  اَّللَّى  دًى ىحٌو   ىالىيَّ  أيَّ  كىكى ػَّابى  .(ُ)...." كىعيٍمابىةوت ًَ

                                                           

 (.14، 13، 12( عٛسح اٌضخشف، اآليبد )1)
ػ 2/978ثبة ِب يمٛي برا سوت بٌٝ عفش اٌؾظ ٚغيشٖ ) ،وزبة اٌؾظ ،ؤخشعٗ ِغٍُ( 2)

ْٚ َسَعكَ  (، ٚؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌذلٛاد،1342 َلبِء ِبَرا ؤََساَد َعَفًشا ؤَ  8/82) َثبُة اٌذُّ
 ( ِخزصشاً.6385ػ
 2/978ثبة ِب يمٛي برا سوت بٌٝ عفش اٌؾظ ٚغيشٖ ) ،وزبة اٌؾظ ،ؤخشعٗ ِغٍُ( 3)
 (.1342ػ
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  احلديثني فوائد:يف
ػأ،  ُػابس كأػغ حن ك ف  كػُ ُ ا وىل ُى : تظهللااب األح ه    نغ  س ذي دل, كػ ف عأػ   ػ اب  ف  ي

ك ُػػ حغ لنُػػ ملكاب  ف كػػي وػػيء يف زلػػنط قػػهللاة ُ توػػ ْ كإااهتػػغت ك ف  ُػػ لغ  ػػ ح نغ  ف 
ُكاانت ك ف  ُ ونمل أحن ُ, كي ويء ُكابكس ؼل ِغ يف   ابست    كوف عمأغ ُىاٍبضن ن ُ

ُىًونػػػػة ُ توػػػػ ْ ك ف  ُػػػػ وهع ُ ت ػػػػ اؾ كتوػػػػ ْ  الأػػػػغ ُك لػػػػغ ُػػػػ, كااِػػػػغت  ك ف  وأػػػػ,  نػػػػغ يف 
 ك ُ ملكاب الووه إْ ُ ك نغ إلنغ ادلسقأىب ِ هللاوف عأنغ الهللنن  ك ابض  ْ  قُ، ُ لغ يف   ابس.

 عوػاب  ثػلان  كػُ دلػ  الُػلـ عأنػغ نػغكحوؿ الملس ادلو ين كاأل اباا  قػوؿ صػ حب اإلِصػ ح: إ 
 ُػػ,  ػػابس يف   هللاُِػػغ ُػػ (  كػػُ ُ: )بقولػػغ لنصػػهللـ إلنػػغ توجهللاػػغ عسػػهلل ُُػػ ِاب لكػػي ال ك ػػ 
 كأػغ رلػو عأ  ِ   و ف م است ك  الوط, ع, كال وهلل ك بق اس الُ ابت كحواهث ادلشقةت الملس

 كػػػي ابذي صىػػ الُػػػ اب سلػػ كؼ ُػػػ,   هللاُِػػغ عسػػهللُ (  كػػػُ ُ: )قػػ ؿ إرا ِإنػػػغ ال ك ػػ ت ب كاب ػػاب
, قػػوؿ عسػػهلل ُسهللاػػ  كمػػ  ككػػي رلػػوت  األالػػي ُػػ, كااءس ُػػ  ركػػاب إرا كلػػمللو ت( كػػُ ُ: )ادلػػُؤ
  ب ؼ شل   كُ كُ ك الت نزل  شل   كُ ُ: )ِق ؿ   نأغت يف حن   ابس  ف كا ل كالوط,

 بػ  دلػ  ِواحػهللة: ثػلان  ال ك ػ  تكاب ابس ِ ُ  رلوت يف حصنسة بهللاع تهللاع ِقهلل(  هللم ب  ُ,
 .(ِ)ن ُغ يف حل لغ كاحهللةك  كااءست دل  ككاحهللة  هلل غت

 الثا ية: مناسثة الت ىليد والت ثيح يف  ناا ال رر:
إف ُ,  ىجىي ُ   نو، ُ بغ عأ  ع هللس  ف كضػع عسػغ ادلشػقة يف   ػ  اس ِػمللي لػغ ُػ, ال أػو 
كاألنوػػػػ ـ كمه الػػػػ  شلػػػػ   ابك ػػػػغ ك  سقػػػػي عأنػػػػغ كالػػػػملا  ُػػػػ وجب وػػػػكاب ُ كدػػػػهللس عأػػػػ  إِوػػػػ لغ 

 توػػ ْ تأػػو الػػهللكاب لأو ػػهلل  قوهالػػ  ك ػػ حك، ِنهللاػػ  بُػػهللاولة كإنو ُػػغت كمػػ   ف يف تُػػخ  ُ
                                                                                                                                                                 

ُوِٛة  ي،ؤخشعٗ اٌجخبس( 1) َْٕذ اٌشُّ الَِي، ِل ْ٘ ًَ اإِل اٌزَّْىِجيِش، َلْج َٚ اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ يِذ  ِّ وزبة اٌؾظ، ثبة اٌزَّْؾ
اثَِّخ ) ٍَٝ اٌذَّ َٓ 1551ػ 2/139َل َغبِفِشي ُّ ٌْ (، ِٚغٍُ، وزبة صالح اٌّغبفشيٓ ٚلصش٘ب، َثبُة َصاَلِح ا
ب ) َ٘ َلْصِش  (.690ػ 1/480َٚ

 (.4/284( اإلفصبػ لٓ ِمبٔي اٌصؾبػ )2)
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ك ُاب خ ػة ُػ, ا ت ُ الهللالػة عأػ  قهللاتػغ يف بأقػغت األُػاب الػملل  وجػب تسز هللاػغ كتُػ نحغ 
 عأ  كي ح ؿت كحوؿ الملا ادلوىن  قوؿ ص حب اإلِص ح:

 نوػػػ،  كؿ  ف كرلػػػو ادلابكػػػوبت الػػػملا لسػػػ  رلػػػي  م{ الػػػملا لسػػػ   ػػػخاب الػػػملم  ػػػ ح ف: }قولػػػغ
 احلػػهلل إْ  بػػهللس   ِػػ كز كل اخهُنػػ  نقػػي ػلمػػي (ُ) بػػهلل را حنػػواانن  توػػ ْ ُ رلػػي  ف  ااأل ػػ 
 إْ ت أػ  كل ااك هللاػ  تس ػع بقػوة الػهللكاب ُ,  خاب ُ  كجي عز ُ ِِوي ااك غت  قهللااب الملم
 .(ِ)إرللغ ع,  قهللاابس الملم احلهلل

 يف  ناا ال رر: {دلنقلثون ربنا قىل وق } هولوالثالثة: مناسثة 
 قأ ػػغ يف بقػػوانا األوػػن ء  عظػػ، ُػػ, كػػ ف الُػػ اب إْ توجػػغ دلػػ  إنػػغ وؿ صػػ حب اإلِصػػ ح: قػػ

ت  ك ركػػابس ُػػ, اخ ػػة الػػملس يف  نػػزؿ ُػػ  كجػػي عػػز ُ ِػػ نزؿ الذ لػػبت يف  الأػػغ إْ انقلبػػغ ركػػاب
س  فإ  ق ؿ:   الأهللا، إْ ُنأهللا، ركاب ُوغ ُ لونن  رلو ك ف اهب، إْ ُسقأ هللا، ركابكا إرا ادلُؤ

 ألف ُسقأ ػػػوف؛ اخبػػػابة يف ُواطسسػػػ  إْ ِػػػإان: ُ  قػػػي ِأػػػ، كلػػػمللو الػػػهللنن ت الػػػملس يف ك كطػػػ م،
 ُُػ كاة ل إر ح ل سػ   م دلسقأ وف ابس  إْ كإظل    ح نغت ُ ِ نزؿ   ون  سلأوقة ادلواط, تأو
, عسهلل كادلخأوؽ اخل لا ب     .(ّ)ح ؿ يف ادلُؤ

 الرابعة: استعاًه ادل افر مما يتوهعو ما ادلكروه:
 بػػ طاب كػػي بػػغ الػػهللـ الػػملم ال ك ػػ  ُػػ, كػػاباس بوػػهللُ   تػػاباس  لقػػوؿ صػػ حب اإلِصػػ ح:  

ػػ  ادلُػػ ِاب  ػػهللم بػػ  ِنمػػ  الو ػػواس ُػػ,  وػػابض  اخبػػابة إْ أدلسقأػػب اإلؽلػػ ف كركػػابت كااءس ُك

                                                           

َرإَثََّذ اٌْ 1) َٚ ِؼ.  ؽُّ َٛ ٍَٝ اٌزَّ َل َٚ ِح،  ذَّ ُّ ٌْ ٍَٝ ؼُِٛي ا ب َل َ٘ َٕبُئ اُي يَُذيُّ ِث اٌذَّ َٚ َجبُء  ٌْ ا َٚ َضُح  ّْ َٙ ٌْ َجِميُش ( )ؤََثَذ( ا
َؼ. ِمبييظ اٌٍغخ ) ؽَّ َٛ  (.1/34َر

 (.4/284( اإلفصبػ لٓ ِمبٔي اٌصؾبػ )2)
 (.4/284بٔي اٌصؾبػ )( اإلفصبػ لٓ ِم3)
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 كعمػػػ ء ُػػػ, بػػػو  عػػػور) قػػ ؿ أبف رلػػػو  ت ػػػع الػػػهللكاب ُػػػ, لػػغ  ػػػخاب ُػػػ  عأػػػ  ُ وػػػكاب بوػػهلل
 .(ُ)وهللتغ الي: الُ اب كعم ء ت(الُ اب

 اتسعام: التكثري يف ادلرترعات والت ثيح يف ادلنخراات: 
: يف صػػػحنل ال خػػػ ام   ػػػ ( قىػػػ ؿى ػػػ ًباًب بٍػػػً, عىٍ ػػػهلًل اَّللًَّ )اىًضػػػيى اَّللَّي عىسػٍهللايمى كيسَّػػػ  ًإرىا صىػػػًوهلٍلانى  »عىػػػٍ, جى

ت كىًإرىا نػىزىٍلسى   ى ٍَّحسى  كى ػَّاٍبانى
(ِ)». 

عسػػهلل  كتك ػػ س  قػػوؿ ابػػ, ادلأقػػ,: ادلػػسخ ا  يف كال ُػػ نل ادلابت ػػع يف ال ك ػػ  كعػػ, حكمػػة
ُ ء ُ عسػػهللُ  تقػع عأنػػغ الوػ  ُػػ, عظػن، بأقػػغ  نػغ  كػػُ  إوػاباِغ عأػػ  اجل ػ ؿ ا  شػػو اه لكػ

عأنغ الُػلـ  -ُ, كي ويءت ك ُ  تُ نحغ يف بقوف األكه ة ِهللاو ُُ س ط ُ, قصة  ون  
ػ,ى  - ػ فى ًُ ػ ًًٌح ى ) كتُ نحغ يف بق, احلوت. قى ؿى تو ْ: }ِػىأىٍولى  ىنَّغي كى ُى ( لىأى ًػ ى يف ُّْاٍلمي

ْى  ػىػػٍوـً  ػي ػٍوىميػػوفى ) ػػ[ ِسى ُْْ - ُّْ({  الصػػ ِ ت: ُْْبىٍقسًػػًغ ًإ  س ُ توػػ ْ بػػمللو ُػػ, َِّ
ػػ,  ف  هللاكػػغ  الظأمػػ تت ِ ُ مػػي الشػػ اع الػػملا ال ُػػ نل يف بقػػوف األكه ػػة؛ لنسِنػػغ ُ ُسهللاػػ  ُك

ت  نػػغ دلػػ  كػػ  ف ال ك ػػ  حن توػػ ْ عسػػهلل اا ػػة عظػػن، عػػهللكت كقنػػي: ُوػػىن تُػػ نحغ السػػ  يف رىلًػػوى
ألف ال ُػػػ نل يف    تُػػػ نل حن توػػػ ْ؛  سلأوق تػػػغ كجػػػب  ف  كػػػوف ِنمػػػ  اطل ػػػا ُػػػ, األاض

الأذػػة: تسز ػػغ ُ توػػ ْ ُػػ, السقػػ ِص ك لولػػهلل كالشػػاب و كالصػػ ح ة ت ُِػػ ح ف ُ: باباءتػػغ ُػػ, 
 .(ّ)"رلو

ُي " كازهاه ادلوػػػػػىن كضػػػػػوح ن بقػػػػػوؿ احلػػػػػ ِظ ابػػػػػ, حِػػػػػاب: ػػػػػ ًكً, كىًقنػػػػػيى  ػػػػػً نًل يف اأٍلىُى ٍُ ػػػػػ ىةي ال َّ سى  ى
ػػ  ػػً نلى اليػوى ال ػٍَّسزً ػغي ِػىسى  ىػبى تػىٍسزً ػػغى اَّللًَّ عىػٍ, ًصػ ى ًت اًلطلًٍ ىػ ًض كىمى ٍُ ػًة  ىفَّ ال َّ ػٍ, ًجهللاى  اٍلميٍسخىً وىػًة ًُ

ٍوًف ًجهللاى ىً  تانى ىبى تىٍكً  ىسي ًعٍسهللى اأٍلىُى ًكً, اٍلمياٍبتىً وىةً  ٍ, كى ـي ًُ ػٍ ًي زليىػ ؿه عىأىػ  اَّللًَّ كىلى  ػىٍأزى َُ  اٍلويأيوًٌ كىال
ػػةً  ػػٍ, ًجهللاى ػٍوفي رىلًػػوى ًُ ػػ ىًحنيي كى ٍُ ٍوػػىنى كىاٍلمي ػػًة اٍلمى ػٍ, ًجهللاى   ىٍف لى  يوصىػفى ًأٍلويأيػػوًٌ أًلىفَّ كىٍصػػ ىغي ًأٍلويأيػػوًٌ ًُ

                                                           

 (.4/283)اإلفصبػ لٓ ِمبٔي اٌصؾبػ ( 1)
اِدًيب )2) َٚ َجَػ  َ٘  (.2993ػ 4/57( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌغٙبد ٚاٌغيش، َثبُة اٌزَّْغِجيِؼ ِبَرا 
 .(18/135اٌزٛظيؼ ٌؾشػ اٌغبِك اٌصؾيؼ )( 3)
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ػ طى احلًٍ ًٌ كىلًػملىًلوى كىاىهى يف ًصػ ىً ًغ اٍلوىػ يل كىاٍلوىأًػَي كىاٍلمي ػىوىػ يل كىملىٍ  ػ فى قىػهلٍل  ىحى   ىػابًٍه ًضػهلَل رىلًػوى كىًإٍف كى
 .(ُ)"ًبكييًٌ وىٍيء عأم  جٌي كىعز

 ناشرام: الت ثيح هثا النوم.
ػػغ إرا  ىكىل إْ ِاباوػػغ  ف   قػػابب إْ ُ  ػػغ كق ػػي نُو ألػػملكاب    س ذػػي لأمُػػأ، يف م  ػػة  ُو

ػػػػػغ بق عػػػػػة ُ توػػػػػ ْت كي الػػػػػملا اجل نػػػػػب كا  األُػػػػػاب   ه عسػػػػػغكال ُػػػػػ نل لنخػػػػػ ،  عمػػػػػ ؿ  ُو
.  أل ُ نل ق ي السـو

ػٍ,  ىثىػاًب  ِ ي احلهلل   ادل  ا عأنغ ع, عأي   ُىػ  تػىٍأقىػ  ًُ َُّلىـيت وىػكىٍ    ىفَّ ِى ًطمىةى عىأىنػٍهللاى  ال
ِىػػ ىتى  السَّػػًلَّ  ػػ ت  ػػ  الابَّحى ػػ  جى ػػ ت ِػىأىمَّ ػػةى ِى ىٍب ػىابىتٍػهللاى ػػهللىٍت عى ًِشى ػػهلٍلسيت ِػىوىجى ػػٍلهت ِى ٍنقىأىقىػػٍ  ِػىأىػػٍ، رًى ءى  ى

ػػػػ ءى السَّػػػػًلَ  السَّػػػػًلَ  ِى ِى ػػػػةىت  ػػػػيًء ِى ًطمى ًِ ى ػػػػةي ًْ ػػػػمٍلانى ُىوىػػػػ ًجوىسى ت   ىٍب ػىابىتٍػػػػغي عى ًِشى سىػػػػ  كىقىػػػػهلٍل  ىبى إًلىنػٍ
 : ػػػػ »ِىػػػػملىالىٍ  ي أًلىقيػػػػوـىت ِػىقىػػػػ ؿى ٍنػػػػًغ عىأىػػػػ   ت«عىأىػػػػ  ُىكى ًنكيمى ُى ػػػػهلٍلتي بػىػػػػاٍبهى قىهللى ػػػػىتَّ كىجى سػىسىػػػػ  حى ِػىقىوىػػػػهللى بػىنػٍ

 : ىا  ىٍابػىونػػػ   ىلى »صىػػػهلٍلاًمت كىقىػػػ ؿى ػػػًٌُ ػػػمٍلمتيى  ُىوىػػػ ًجوىكيمى  تيكى ػػػ ىٍل يمى ينت ًإرىا  ىبى ػػػابنا شلَّػػػ   ى نػٍ ػػػ  بى   يعىأًٌميكيمى
ػػ ًهـو  ػػٍ, بى ػػ  ًُ ػػابه لىكيمى نػٍ ا ثىػػلىان كىثىلىثًػػ ى ِػىهللايػػوى بى ػػهللى ػػ ًٌحى  ثىػػلىان كىثىلىثًػػ ىت كىَتىٍمى ُى ت كيف «كىثىلىثًػػ ىت كىتي

ى اكا ة لأ خ ام "...  ا ِىكىًٌُ ػملى ت ِػىهللاى ا ثىلىان كىثىلىًث ى ا ثىلىان كىثىلىًث ىت كى ى ًٌحى  ثىلىان كىثىلىًث ىت كىاٍدىهللى
ػػػػ ًهـو  ػػػػٍ, بى ػػػػ  ًُ ػػػػابه لىكيمى نػٍ أىػػػػةى ت كيف بوػػػػا الػػػػابكا ت بى : كىلى لىنػٍ أىػػػػةى ًصػػػػ ًٌ ىَ قىػػػػ ؿى ًقنػػػػيى لىػػػػغي: كىلى لىنػٍ

 .«(ِ)ًص ًٌ ى 
ملمت  و عىٍ هلًل اَّللًَّ ٍبً, عىٍمابوككع,   : "بىأَّ ىػ ًف لى : قى ؿى اى يػوؿي اَّللًَّ  قى ؿى   نت  بابجغ الُُّ

ًأ،ه ًإلَّ هىبىيى اجلىسَّةىت  ٍُ ُي  ػليًٍصنهللًامى  اىجييه 

                                                           

 (.6/136فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش ) (1)
ي ِ ٌٕجي ( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة ؤصؾبة ا2)

ِّ بِؽ َٙ ٍت اٌُمَشِؽي ِ اٌ
ٌِ ِٓ ؤَِثي َؼب ي ِ ْث

ٍِ َٕبِلِت َل َِ ، َثبُة 
 ِٓ َِ 3705ػ  (5/19ؤَِثي اٌَؾَغ َٕب َّ َْٕذ اٌ اٌزَّْغِجيِؼ ِل َٚ (، ٚفي وزبة اٌذلٛاد، َثبُة اٌزَّْىِجيِش 

ااِلْعِزْغَفبسِ 6318ػ 8/70) َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  بِس (، ِٚغٍُ، وزبة اٌز ِ َٙ َي إٌَّ َّٚ ، َثبُة اٌزَّْغِجيِؼ ؤَ
( َِ ْٛ َْٕذ إٌَّ ِل  (.2727ػ 4/2091َٚ
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ػهلليسي عىٍشػػ ةو عىٍشػابنات كىػلىٍمى ػػ ًٌلي اَّللَّى يف هيبيػاًب كيػيًٌ صىػػلى ُى ػ  قىًأنػيه:  ي ػػيي هًبًمى ُىػٍ,  ػىٍومى ػ هت كى ًُ ابنات  ىلى كىعليىػ   ى
: ِى ىانى اى ىٍ  ي اى يوؿى اَّللًَّ كى  يسي عىٍشابنا "ت قى ؿى :   يكىًٌُ ًُ ِىػةه » ػىٍوًقهلليالى  بًنىهلًلًست قى ؿى ُيػوفىت كى ِىً ٍأوى مىٍ

ػهلليسي ًُ  يسي كىَتىٍمى ػًٌُ ػ ًٌحيغي كىتيكى ُى ِىوىوى تي ُيًم ِىةو يف ادلًنزىاًفت كىًإرىا  ىبىمٍلتى ُىٍو ُى ًفت كى ىٍلفه كىمىٍ ِىػةنت ًألأًٌ
ػػػػمً  ُى أىػػػػًة  ىٍل ىػػػػٍ ً كىمىٍ ػػػػيي يف النػىػػػػٍوـً كىالأَّنػٍ ِىػػػػ ىَ كيٍ،  ػىٍومى ػػػػ ًفت كى ىلٍػػػػفه يف ادلًنػػػػزىاًفت  ُى  ِىًة ِىً ٍأػػػػوى ًُ ِىػػػػةه ًألأًٌ

ػػنًٌ ىةو  : « ى تًًغت ِػىنػىقيػػوؿي ػػٍنقى في كىاليػػوى يف صىػػلى ػػهللىكي،ي الشَّ : " ىًٍ   ىحى ٍنػػفى لى ضليًٍصػػنهللاى َ قىػػ ؿى َ قىػػ ليوا: ِىكى
ات حىىتَّ  ػىسػٍ ىً يىت ِػىأىوىأَّغي  ىلَّ  ػىٍ وىيىت   ارٍكيابٍ  ات ارٍكياٍب كىملى  كىملى

ـى  ًوًغت ِىلى  ػىزىاؿي  ػيسػىوًٌُيغي حىىتَّ  ػىسى  ِى ُىٍو ٍتًنًغ كىاليوى يف  كى ى
(ُ)". 

ًُ    ى  اليابى ٍػابىةى كع,    ْى ًِابىاًوػًغت ِػىٍأنى ٍ   ىفَّ اى يوؿى  ػهلليكيٍ، ًإ : " ًإرىا  ىكىل  ىحى بيػمٍل هىاًبأىػةى قىػ ؿى
ًإزىااًًست ِػىٍأنػىسػٍ يٍا هًبى  ًِابىاوىغي 
ِىػًإرىا  ىاىاهى (ِ) سي عىأىػ  ًِابىاًوػًغت  ُىت ِىًإنَّغي لى  ػىٍوأى،ي ُى  بىأى ىػغي بػىٍوػهللى ُى،ًٌ  ت كىٍلني

ػػػ،َّ اى ًٌ  ٍع عىأىػػػ  ًوػػػقًًٌغ اأٍلىؽٍلىػػػً,ت كىٍلنػىقيػػػٍي:  يػػػٍ حى نىوى الأهللاي ًِ عىت ِػىٍأنىٍوػػػقى ًِ بًػػػوى كىضىػػػٍو ي  ىٍف  ىٍوػػػقى
ىػػ  َتىٍ ىػػظي بًػػًغ  ػػ  ًْ ػػٍأ ػىهللاى  ِى ٍح ىٍظهللاى ِىػػ مٍهً اٍب ذلىىػػ ت كىًإٍف  ىٍا ى ػػيت  ًُ ػػٍك ى نػىٍ  ُى ٍسػػًلت كىبًػػوى  ىٍاِػىويػػغيت ًإٍف  ىٍُ جى

ْى ًِابىاًوػػًغ "ت الػػملا ل ػػظ ُُػػأ،ت كيف اكا ػػة لػػغ كلأ خػػ ام "ًع ىػػ هىؾى الصَّػػ حًلً ى  ػػهلليكيٍ، ًإ ًإرىا  ىكىل  ىحى

                                                           

َِ ( ؤخشعٗ اٌزشِزي، ؤثٛاة اٌذلٛاد، 1) َٕب َّ ٌْ َْٕذ ا يِذ ِل ِّ اٌزَّْؾ َٚ اٌزَّْىِجيِش  َٚ ب َعبَء ِفي اٌزَّْغِجيِؼ  َِ َثبة 
ٌٓ َصِؾيؼٌ »ٚلبي:  ( ٚاٌٍفؿ ٌٗ،3410ػ 5/350) َزا َؽِذيٌش َؽَغ لَ «َ٘ َٚ  ، ، ِسيُّ ْٛ اٌضَّ َٚ ٜ ُؽْمَجُخ،  َٚ ْذ َس

بِئِت  ِٓ اٌغَّ ْٓ َلَؽبِء ْث َزا اٌَؾِذيَش َل َ٘ ُؼ،  َّ ٜ األَْل َٚ َس َٚ َزا اٌَؾِذيَش،  َ٘ بِئِت،  ِٓ اٌغَّ ْٓ َلَؽبِء ْث َل
ِٓ َلجَّبٍط  اْث َٚ ؤٍََٔظ،  َٚ ِٓ َصبِثٍذ،  ْٓ َصْيِذ ْث ِفي اٌَجبِة َل َٚ ْخَزَصًشا  ٚؤخشعٗ ؤيعبً اثٓ ؽجبْ، وزبة  ،ُِ

َش ِثبْعِزمْ ا ِِ ب ؤُ َّ اٌزَّْىِجيِش، ِبَّٔ َٚ يِذ،  ِّ اٌزَّْؾ َٚ َٓ اٌزَّْغِجيِؼ،  ِِ َٕب  َصْف َٚ ب  َِ  َّْ ِْ ِثإَ َجَيب ٌْ ِٗ ِفي ٌصالح، ثبة ِرْوش ا ٌِ ب َّ
ب ) َٙ اَلِح َْٔفِغ اَلِح اَل ِفي اٌصَّ  (.2012ػ 5/354َلِمِت اٌصَّ

ْمَٕ ( لبي إٌٛٚي: "2) َِ َٚ  ُٗ َصاِس" َؼَشُف ٍَُخ اإْلِ ٌَِئالَّ َداِخ  ِٗ ًَ ِفي ْْ َيْذُخ ًَ ؤَ ُٗ َلْج ُْٕفَط ِفَشاَؽ ْْ َي ُٗ يغزؾت ؤَ ُٖ ؤََّٔ ب
ْغُزَٛسحٌ ِثَؽَشِف ِبَصاِسِٖ  َِ  ُٖ َيُذ َٚ ُْٕفْط  َي ٌْ َٚ ْاِرَيبِد،  ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ب  َّ ُ٘ ْٚ َغْيُش ْٚ َلْمَشٌة ؤَ ِٗ َؽيَّخٌ ؤَ َْ ِفي ٌِئاَلَّ َيُىٛ  

ْْ وبْ ٕ٘ب ٌٖ ِب ْىُشٚ َِ  ِٖ ًَ ِفي يَِذ  (.38، 17/37ن، أفش: ؽشػ صؾيؼ ِغٍُ )َيْؾُص
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: ًأهًٍػوى اىبًٌ كىضىػٍو ي ِػىٍأنػىسػٍ يٍا ًِابى  ُىػ  بىأى ىػغي عىأىٍنػًغت أيَّ  ػىقيػوؿي اًبأىًة ًإزىااًًست ِىًإنَّػغي لى  ىػهلٍلاًم  اوىغي ًبهللى
ٍسًل كىًبوى  ىٍاِػىويغي  جى
(ُ)." 
ػ, رلػو ُػ  اكل  ككمللو كاه عسغ   نواع ُ, الملكاب ق ػي السػـو ِنهللاػ  تُػ نحغ حن توػ ْت ُك
ًوغ عسػػهللى   قػػوؿي  كػػ ف  نػػغ  ُ ا ػػوؿً  عػػ,  عأػػيًٌ  بػػو هاكه عػػ,  ِى ػػ،ًٌ : "ُىوػػ   عػػوري  إين الأَّهللاي

ٌُةً  ككأم ًتو الكابًنت بوٍجهللاوى  ىٍذػابىـى  تىكًشػفي   نػ ى  الأهللاػ، بس صػنً غت ابػمله   ن ى  ُ  وابًٌ  ُ, ال  
 ادل

ـي  ل الأَّهللايػػ،ى  كادلػػ أىىت ت  ػيهللٍاػػزى ٍسػػهلليؾى أىػػفي  كل جي  و ػػ ح نى  اجلىػػهلَلت ُسػػو اجلىػػهللًٌ  را  ىس ىػػعي  كل كٍعػػهلليؾت ؼلي
مهلًلؾ  . (ِ)"َك

                                                           

(1(  َِ َٕب َّ َْٕذ اٌ اٌِمَشاَءِح ِل َٚ ِر  ُّٛ (، 6320ػ 8/70( ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌذلٛاد، َثبُة اٌزََّم
ْعَغكِ  َّ ٌْ ؤَْخِز ا َٚ  َِ ْٛ َْٕذ إٌَّ ب يَُمُٛي ِل َِ ااِلْعِزْغَفبِس، َثبُة  َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش   ِٚغٍُ، وزبة اٌز ِ

 ( ٚاٌٍفؿ ٌٗ.2714ػ 4/2084)
(، ٚإٌغبئي في 5052ػ 4/312ثبة ِب يُمبُي لٕذ إٌَٛ  ) ،ؤثٛاة إٌَٛ ،ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد2) )

َٗ{ ]اٌمصـ: اٌغٕٓ اٌىجشٜ، وزبة إٌمٛد، ثبة  َٙ ْع َٚ ٌٌِه ِبالَّ  ب َ٘ ًُّ َؽْيٍء  ُٗ: }ُو َٔ ٌٗ ُعْجَؾب ْٛ  [88َل
َّٛ  ( والّ٘ب ِٓ ؼشيك7685ػ 7/154) بس ثاة لٓ األؽٛؿ ثٓ ع َّّ ْٓ ؤَِثي ِبْعَؾبَق،  َٓل ُسَصْيٍك، َل

ي ٍ 
ٍِ ْٓ َل ْيَغَشَح، َل َِ ؤَِثي  َٚ ٌَْؾبِسِس،  ِٓ ا  فزوش اٌؾذيش. لٓ إٌجي  َل

َّٛ  : بعٕبدٖ ؽغٓ؛ فيٗللت اٌعجي يىٕٝ ؤثب  (ثفزؼ اٌغيُ ٚرؾذيذ اٌٛاٚ)اة األؽٛؿ ثٓ ع
 ،ٚلبي ؤثٛ ؽبرُ: صذٚق ،ان اٌمٛيٚلبي ِشح: ٌيظ ثز ،لبي اثٓ ِميٓ: صمخ، ىٛفياٌاٌغٛاة 

صذٚق  ، ٚلبي اٌز٘جي: صذٚق، ٚلبي اٌؾبفؿ:سثّب ُٚ٘ وبْ ِزمٕبً  :ٚلبي اثٓ ؽجبْ في اٌضمبد
بْ ٚاٌجيٛق ٌٗ سٜٚ ا.ٖ، لٍذ: روش اثٓ ِٕغٛيٗ ؤْ ِغٍّبً  سثّب ُٚ٘ َّ ي َلٓ لّبس ثٓ ُسَصْيك ِفي اإْلِ

ك ِِ ٌَْغب بْ ثٓ لشَ ِفي ا َّ عٍي َٚ (، رٙزيت اٌزٙزيت 1/84عبي صؾيؼ ِغٍُ )، أفش: سٚاألؼمّخ 
 (.96(، اٌزمشيت )ؿ: 1/229(، اٌىبؽف )1/191)

َّٛ  ٚلذ ربثك األؽٛؿ ثٓ بس ث في سٚايزٗ لٓ اةع َّّ اس لٕذ ؤثي ُسَصْيٍك  َٓل َّٛ لجذ  ؤؽمش ثٓ َع
( 49ػ 214في وزبة اٌذلبء ٌٗ )ؿ: اٌشؽّٓ ِؾّذ ثٓ فعيً ثٓ غضٚاْ ثٓ عشيش اٌعجي 

، ٚؤخشعٗ اٌجيٙمي في األعّبء ظميف (:113اٌؾبفؿ في اٌزمشيت )ؿ:  ٚؤؽمش ٘زا لبي لٕٗ
( ِٓ ؼشيك ؽّبد ثٓ لجذ اٌشؽّٓ اٌىٍجي لٓ ؤثي بعؾبق اٌغجيمي لٓ 664ػ 2/97ٚاٌصفبد )
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  يف ا حا يق فوائد:
ً ار ما هثا النوم.  ا وىل: أ

ت كم   ف السػ ؾ  نواعػ ن  بػابل ُػ, الػملكاب ق ػي  تظهللااب األح ه   الُ ل ة تسوع الملكاب ق ي السـو
 يل  قى ؿى : قى ؿى  عىسػٍهللايمى ت اَّللَّي  اىًضيى  عى ًزبو  ٍب,ي  ال ػىابىاءي السـو قهلل كاهت هب  األح ه   ُسهللا  حهلل   

ت  ىتػىٍنػػ ى  ًإرىا: "  اَّللًَّ  اى يػػوؿي  ِىوىوى عٍ  أيَّ  لًأصَّػػلىًةت كىضيػػوءىؾى  ِػى ػىوىضَّػػ ٍ  ُىٍوػػ ًِ  ًوػػقًٌوى  عىأىػػ  اٍضػػقى
ػػي  ىٍ ػػأىٍم ي  الأَّهللايػػ،َّ : كىقيػػيٍ  األىؽٍلىػػً,ت ًُ ت نػىٍ  ػػابًم كىِػىوٍَّضػػ ي  إًلىٍنػػوى ت  ىٍُ ت أىهللٍاػػابًم كى ىجلٍىػػٍ تي  إًلىٍنػػوى  إًلىٍنػػوى
ت كىاىمٍه ىةن  اىاٍل ىةن    إًلىٍنوى
ػػ ى  لى  ِى ٍأ ػػ  كىلى  ُى ِى ٍس ٍسػػوى  ُى ت ًإلَّ  ًُ ٍسػػ ي  إًلىٍنػػوى ُى ت الَّػػمًلم ًبًك ى بًػػوى  ا ت الَّػػمًلم كىبًسىً نًٌػػوى   ىنٍػزىلٍػػ ى ػػٍأ ى   ىٍا ى

 الَّػمًلم كىًبابى يػوًلوى :  ىٍ ػ ىمٍلًكابيالي,َّ  ِػىقيٍأػ ي "  تػىقيػوؿي  ُىػ  اًبػابى  ِىػ ٍجوىٍأهللاي,َّ  الً قٍػابىةً  عىأىػ  ُيػ َّ  ُيػ َّ  ِىًإفٍ 
  .(ُ)« ىٍا ىٍأ ى  الَّمًلم كىبًسىً نًٌوى » لىت: قى ؿى .  ى  ىٍا ىأٍ 

 كى ىٍبػملً  السػَّػٍوـً  ًعٍسػهللى   ػىقيػوؿي  ُىػ كقهلل اكل ُُػأ، يف صػحنحغ عأػة ُػ, تأػو األح ه ػ  يف أب 
عً  ِى   .(ُ)ع, ع هللُ ب, عماب ك   الاب ابة ك ن  ِك طمة )م( اٍلمىٍو

                                                                                                                                                                 

ِٓ ، لٍذ: لٓ إٌجي  ؤثيٗ لٓ لٍي  َّ ْؽ ُٓ َلْجِذ اٌشَّ بُد ْث َّّ اٌىٍجي لبي لٕٗ اٌؾبفؿ في َؽ
 (:998ػ 2/185٘زا فمٛي اٌؽجشأي في اٌّمغُ اٌصغيش ) (: ظميف، ٚل178ٍٝاٌزمشيت )ؿ: 

ُٓ ُصَسْيٍك  بُس ْث َّّ ْيَغَشَح ِبالَّ َل َِ ْٓ ؤَِثي  ْٓ ؤَِثي ِبْعَؾبَق ، َل ِٖ َل ِٚ ُْ َيْش َٕب ا.ٖ، فيٗ ٔفش، صُ لبي اٌجيٙمي: ٌَ ي ِ ٚ ُس
بسِ  َّّ ْٓ َؽِذيِش َل ِِ  َِ َىاَل ٌْ َزا ِفي َثبِة ا ْٓ ؤَِثي بِ  َ٘ ِٓ ُسَصْيٍك، َل ْٓ ْث ْيَغَشَح، َل َِ ؤَِثي  َٚ ٌَْؾبِسِس  ِٓ ا ْعَؾبَق َل

ي ٍ 
ٍِ ِٓ إٌَِّجي ِ  َل ُٗ  َل َٔ ْٓ ُدٚ َِ َٚ َمبِد،  َٓ اٌض ِ ِِ  ًَ ُٓ ُؽَشْؽِجي ُشٚ ْث ّْ ْيَغَشَح َل َِ َٕبٌد َصِؾيٌؼ، َفإَثُٛ  َٛ ِبْع ُ٘ َٚ

 ِٗ ْٓ ؤَِثي ِِ َٚ ب  َّ ُٙ ْٕ ِِ  ُٗ َم ِّ َّْ ؤََثب ِبْعَؾبَق َع َوإَ َٚ ُْ ِصَمبٌد.  ُٙ ٍُّ ُ ُو اهللَّ َٚ  ُٗ ِٓ َؽِفَف َّ ْؽ ُٓ َلْجِذ اٌشَّ بُد ْث َّّ َْ َؽ ْْ َوب ، ِب
 ُُ ٍَ  ( .80روبس )ؿ: األ يف يعٕبدٖ إٌٛٚبصؾؼ ا.ٖ، ٚاٌؾذيش  ؤَْل

، ِغٍُٚ (،6311ػ 68/ 8وزبة اٌذلٛاد، ثبة برا ثبد ؼب٘شاً ٚفعٍٗ ) ،ؤخشعٗ اٌجخبسي 1))
ااِلْع  َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  ْعَغِك ) ،ِزْغَفبسِ وزبة اٌز ِ َّ ٌْ ؤَْخِز ا َٚ  َِ ْٛ َْٕذ إٌَّ ب يَُمُٛي ِل َِ  4/2081َثبُة 

 (.2710ػ
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 م2012العدد اخلامس               

  ف ؽلك, قهلل ت كيف اجلمع بنسهللا   قوؿ اب, بق ؿ:ِهللاملس  نواع ُ, الملكاب سل أ ة يف كق  كاحهلل
ػغت عسػهلل كأػغ رلو غلمع - الُلـ عأنغ - السل  كوف  عأػ  ُسهللاػ   ق صػاب  ف ؽلكػ, كقػهلل نُو
  .(ِ)كال ابض الوجوب ل كالسهللبت احلا ُوس س رلو  ف ألُ غ ُسغ إعلُن  بووهللا 

 الثا ية: فاا العىلا لَلاره وقن  ان هلي م نلى أنىلال الد يا:
 ف ثػػواب األعمػػ ؿ الصػػ حلة كإف قأَّػػ  يف اخبػػابة  ِوػػي ُػػ,  عظػػ،    حػػهلل   عأػػي   ظهللاػاب

 ل ُ نل ُع  نغ عمي قأني   وي ب هُ ن  قـو عأ  بهللُة ُ لكػغ  ك  ػنهللس ِكُب هننوم 
نغ دل لكغ ُ  ِنػغت ِ  ك ػ ِاب كاحلػح ألصػلة كنػفكاع  ة وؤكنغت كي الملا ُ, ال خ نف كالُِّ

  .(ّ)كأغ كال هللف و ءاألع ِنهللا  تُ ومي ال  األعم ؿ
 الثالثة: ا ْوىل يف الذ ر الدناا ابللرظ ادلأثور.

ػػ زًاًمَ رالػػب  ًػػغً  الٍػػوىااًهً  الأٍَّ ػػظً  عىأىػػ  اًلٍقً صىػػ اي  ًِنػػغً   ػىسػٍ ىذًػػي هلليعى ءه الػػكى إْ  ف الػػملكاب  كىمهىػػٍ سي  اٍلمى يابيِك ًَ 
ي  اٍلكىًأمى تً  هًبىمًلسً   إًلىٍنغً  ًحي يك  كىلىوىأَّغي  احٍليابيكؼً  بًً ٍأوى  اجلٍىزىاءي   ػى ػىوىأَّاي  قىهللٍ ِػى  يابيكًِهللاى   ىهىاايالى  ِػىنػى ػىوى َّ ًَ 

اق ؿ السوكم:  ُى,ه  اٍلقىٍوؿي  كىالىملى حى
(ْ).  

ػ اً   ىٍل ىػ ظكق ؿ ابػ, حِػاب: ى  ػبي  اٍلًقنىػ سي   ىػهلٍلبيأيهللاى  لى  كى ىٍ ػابىااه  بىصىػ ًِصي  كىذلىىػ  تػىٍوًقنً نَّػةه  اأٍلىرٍكى ًِ  ِػى ى
اٍلمى زًاًمًٌ  اٍبً نى اي  وكىالى  ًبغً  كىاىهىتٍ  الَّمًلم الأٍَّ ظً  عىأى  اٍلميحى ِىظىةي 

(ٓ). 
 الرابعة: احلكىلة ما الدناا هثا النوم .

                                                                                                                                                                 

ااِلْعِزْغَفبسِ ، ِغٍُصؾيؼ  1)) َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  ؤَْخِز  ،وزبة اٌز ِ َٚ  َِ ْٛ َْٕذ إٌَّ ب َيُمُٛي ِل َِ َثبُة 
ْعَغِك ) َّ ٌْ  (.2710ػ 4/2081ا

 (.10/88ٓ ثؽبي )الث يؽشػ صؾيؼ اٌجخبس2) )
 .( ثزصشف5/273الثٓ ثؽبي ) يؽشػ صؾيؼ اٌجخبس3) )
 .(17/33ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ ِغٍُ ) 4))
 .ثزصشف (112/ 11فزؼ اٌجبسي الثٓ ؽغش ) 5))
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ػػػوفى   ىفٍ  السػػػـو إااهة عسػػػهلل الػػػهللع ء حكمػػػةإف ُػػػ,    ىفٍ   ىٍصػػػ ىلى  ًإرىا كىًحٍكمى يػػػغي  ت ىٍعمى لًػػػغً  بى متىػػػةى  تىكي
ًأغً   ىكَّؿي   ىكيوفى  أًػ،ً كى  ال ػٍَّوًحنػهللً  ًبملًٍكابً  عىمى .ك ُػ   ه ُسػغ  ف تأػو األركػ ا تقػ ؿ ق ػي (ُ)القَّنًٌػبً  اٍلكى

ػػػغ ألأنػػػيت كبػػػغ كاهت  األح ه ػػػ ت كل ؽل سػػػع يف حػػػا ُػػػ, كػػػ ف   ُػػػ ذابؽ الأنػػػي كأػػػغ يف  نُو
الومػػي ك سػػ ـ يف السهللاػػ ا  ف  قػػوؿ  ركػػ ا ُػػ  ق ػػي السػػـو يف  كؿ الأنػػيت ك ركػػ ا الصػػ  ح يف  كؿ 

دل    وأغ الس ِ، كادلُ نقظ يف رلو الوق ت عأ   نغ غلوز  السهللا ا عملن أذلهلٍلم الس وم ُواِقة
غت كػلمي أ الاب احلهلل   عأػ   ف الذ لػب  غ م اان  ف  قوؿ الملس األرك ا ق ي نُو دل, ك ف نُو

 ُ,  حواؿ الس س السـو ألأنيت كُ  عأ،.
 حا ي نور: الت ثيح يف  ناا اتام اجمللس.

 ل و بذ ر خمصوص. نند القيام ما رل دنوأ و  ان ي  ور  ننو
ػ فى اى يػوؿي اَّللًَّ   عىٍ,  ىً  بػىاٍبزىةى اأٍلىٍ أىًميًٌ اكل  بو هاكه  : كى ػابىةو ًإرىا  ىاىاهى  ىٍف  قى ؿى  ػىقيػوؿي أبًىبى

ًأً :  ٍِ ت  ىٍ  ػىٍذً ابيؾى كى » ػىقيوـى ًُ,ى اٍلمى ت  ىٍوهللاىهللي  ىٍف لى إًلىغى ًإلَّ  ىٍن ى ىٍمهلًلؾى  ىتيوبي  يٍ حى نىوى الأَّهللاي،َّ كىًَ
: « إًلىٍنػػوى  ػػ  ُىوىػػ ت ِػىقىػػػ ؿى ٍسػػػ ى تػىقيوليػػغي ًِنمى ػػ  كي ُى ت ًإنَّػػػوى لى ػىقيػػوؿي قػىػػٍولن  ِػىقىػػ ؿى اىجيػػيه:  ى اى يػػوؿى اَّللًَّ

ًأ ً » ٍِ  .(ِ)«كى َّ اىةه ًلمى   ىكيوفي يف اٍلمى
ػػػةى  ػػػ فى   ًُ  اى يػػػوؿى  )اهنع هللا يضر(  ىفَّ  كي ُُػػػسهلل  دػػػهلل عىػػػٍ, عى ًِشى أىػػػ ًإرىا كى ػػػ ت  ى جى ُن  صىػػػأَّ ت  ىكٍ  رلىًٍأ

ت تىكىأَّ،ى  ػ تو ػ ىلىٍ غي  ًبكىًأمى ُى ػةي  ِى ػ ًتت عىػ,ً  عى ًِشى ىػٍ و  تىكىأَّػ،ى  ًإفٍ : " ِػىقىػ ؿى  اٍلكىًأمى ػ فى  ًِ  عىأىػٍنهللًا,َّ  طى ًبونػ  كى
ْى  ػػًةت  ػىػػٍوـً  ًإ ُى أَّػػ،ى  كىًإفٍ  اٍلًقنى  ػػ فى  رىلًػػوى  ًبذىػػٍ ً  تىكى ىٍمػػهلًلؾى   يػػٍ حى نىوى : كى َّػػ اىةن  كى ت ًإلَّ  إًلىػػغى  لى  تكىًَ    ىنٍػػ ى

 .(ّ)"إًلىٍنغً  كى ىتيوبي  ُىت  ىٍ  ػىٍذً ابي 

                                                           

 (.17/35ؽشػ إٌٛٚي لٍٝ ِغٍُ )1) )
ٍِِظ ) ،ِوَزبة اأْلََدِة  ،ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد( 2) ْغ َّ ٌْ بَسِح ا ٚبعٕبدٖ (، 4859ػ 265/ 4َثبٌة ِفي َوفَّ

 صؾيؼ.
 (، ٚبعٕبدٖ صؾيؼ.24486ػ 34/ 41ؤخشعٗ ؤؽّذ في اٌّغٕذ )( 4)
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مػيػابى  رلىٍأًػ و  يف  جىأىػ ى  ُىػ,ٍ " : ًُ  اى يػوؿي  قى ؿى : قى ؿى   اليابى ٍػابىةى   ىً   عى,ٍ كعسهللس   لىذىقيػغيت ًِنػغً  ِىكى
ػػ,ٍ   ػىقيػػوـى   ىفٍ  قػىٍ ػػيى  ِػىقىػػ ؿى  ػػغً  ًُ ًُ ت الأَّهللايػػ،َّ   يػػٍ حى نىوى : رىلًػػوى  رلىًٍأ ىٍمػػهلًلؾى   ىنٍػػ ى  ًإلَّ  إًلىػػغى  لى   ىفٍ   ىٍوػػهللاىهللي  كىًَ

ت كى ىتيوبي   ىٍ  ػىٍذً ابيؾى  غً  يف  كى فى  ُى  لىغي  مهيً ابى  ًإلَّ  إًلىٍنوى ًُ  .(ُ)"رىًلوى  رلىًٍأ
 : شرح غري  احلديق.أوالم 

 . (ِ)عيٍمابًسً  قولغ: "أببابة": ًب ىٍ ًل اذٍلىٍمزىًة كىاخلٍى ًء  ىٍم يف اًباًب جيأيوً ًغ  ىٍك يف اًبابً 
ُػ, ال ُػ نل؛ كالػو ال سز ػغ  كقولغ: "  ح نو":  نزالو ع, عنػع السقػ ِص كادلو  ػبت ك صػأغ

 .(ّ)كال قهلل  
 .(ْ)كقولغ : "    ذ ابؾ": الُ  لأقأب

ًة عيٍمابًؾى  كقولغ : ُيهللَّ  ,ٍ " ًِنمى  ُىوى ":  ىٍم ًُ
(ٓ). 

ا اٍلقىٍوؿي كى َّ اىةه  كقولغ : " كى َّ اىةه ":  ىٍم الىملى
ػٍ,  ت(ٔ) )الك  اة( ًع ى اىةه عىً, ال ىٍوأػة كاخلىٍصػأة الَّػ  ًُ كى

ال  كىمتىٍحيوالػػ  ػػُّي ٍُ ػػاب اخلىقن ػػة:  ىٍم تى ػػ م   ىٍف تيكى ًٌ كىاًلػػيى ِػىوَّ لػػة لٍأم  لىذػػةت كىقى َّ لػػة كضىػػابَّابةت كىاًلػػيى  توى
                                                           

ُٓ  ِٓ اثْ  ؼشيك( ِٓ 10415ػ 261/ 16ؤخشعٗ ؤؽّذ في اٌّغٕذ )( 1) َٛعٝ ْث ُِ ِٔي  ُعَشْيٍظ، ؤَْخَجَش
 ًِ ْي َٙ ْٓ ُع َشْيَشحَ اُلْمَجَخ، َل ُ٘ ْٓ ؤَِثي  ، َل ِٗ ْٓ ؤَِثي ٌٍِؼ، َل ِٓ ؤَِثي َصب ْٓ ؤَ  ي،ٚاٌزشِز،  ْث اِد َل َٛ َل اُة اٌذَّ َٛ ْث

 ِ ِٗ ) ،َسُعِٛي اهللَّ ِغ ٍِ ْغ َِ  ْٓ ِِ  ََ ب َيُمُٛي ِبَرا َلب َِ ٌٓ َصِؾيٌؼ »ٚلبي: ، (5/494َثبة  َزا َؽِذيٌش َؽَغ َ٘
 ِٗ ْع َٛ َزا اٌ َ٘  ْٓ ِِ ًٍ ِبالَّ  ْي َٙ ْٓ َؽِذيِش ُع ِِ  ُٗ َْٔمِشُف ، اَل  ِٗ ْع َٛ َزا اٌ َ٘  ْٓ ِِ  «.َغِشيٌت 

َلب، ٚاٌؾبوُ ْوِش )ِوَزبُة اٌذُّ اٌز ِ َٚ اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ  ، ًِ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ اٌزَّْىِجيِش،  َٚ َٕبُد ، (1/720ِء،  ْع َزا اإْلِ َ٘ ٚلبي: 
 ْٓ ِٓ ُلْمَجَخ، َل َٛعٝ ْث ُِ  ْٓ ْيٍت، َل َ٘ ُٚ ُٗ ِثَؾِذيِش  ٍَ ٍَّ ُجَخبِسيَّ َلْذ َل ٌْ َّْ ا ٍُ ِبالَّ ؤَ ٍِ ْغ ُِ ٍَٝ َؽْشِغ  َصِؾيٌؼ َل

ْٓ َوْمِت  ، َل ِٗ ْٓ ؤَِثي ، َل ًٍ ْي َٙ ُُ  ُع ٍَ ُ ؤَْل ِٗ َفبهللَّ ٌِ ْٛ ْٓ َل ِِ ْٓ ُعَجْيِش « اأْلَْؽَجبِس  ُذ َل ِ٘ ا َٛ ٌَْؾِذيِش َؽ َزا ا َٙ ٌِ َٚ ٚلبي: 
ِٓ َخِذيٍظ. َساِفِك ْث َٚ  ، ي ِ

ِّ ٍَ ؤَِثي َثْشَصَح اأْلَْع َٚ  ، ٍُ ْؽِم ُِ  ِٓ  ْث
 .(13/140لْٛ اٌّمجٛد ٚؽبؽيخ اثٓ اٌميُ ) (2)
 .(13/489ؽشػ ِمبٔي اآلصبس )ٔخت األفىبس في رٕميؼ ِجبٔي األخجبس في ( 3)
 اٌّصذس اٌغبثك.( 4)
 (.13/141لْٛ اٌّمجٛد ٚؽبؽيخ اثٓ اٌميُ )( 5)
 اٌّصذس اٌغبثك في اٌّٛظك اٌغبثك.( 6)
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نػة ًب الهًٍ ًُ,ى الصًٌ  ت الذ لً ىة يف أى
دلػ   قػع ِنػغ ُػ,  كتُػم  ك ػ اة اجملأػ  ألمػ  ُ حنػة ت(ُ)

 .(ِ)الأذط
ًأً "   ىٍم ًُ,ى الأٍَّذوً  ٍِ كقولغ: "ًلمى   ىكيوفي يف اٍلمى
(ّ). 

ُىٍوسى الى  َِّة لى  ػيٍ هللاى،  كىقىهلٍل تىكىابَّاى يف احلٍىهلًل  ً  تقولغ: "لذقغ": الأَّذىطي: صوته كضى
(ْ).  

 : الروائد.ا يام 
عمػابست ا ػ ِ بة دلػ   ُػابس ُ بػغ يف  كماب  ف  قوؿ الملا الملكاب يف اباب  : ك ف السل ا وىل

 .(قولغ تو ْ: )ُِ ل َمهلل ابو كا  ذ ابس إنغ ك ف تواأن 
 كماب  ف  قوؿ رلو بوهلل نزكؿ  واة ال  ل الصػذابل عأنػغ كرلػو   قوؿ احلأنمي: " ك ف 

ألف ن ُغ نون  إلنغ هب ت ِنس ذي لكي ُ, أ,  نغ ل  ونَ ُمي ُ  ع ش  ك ق ـ ُ, رلأ  
ت ».  وػػىن قولػػغ : (ٓ)ه إلنػػغ  ف  ُػػ ومي الػػملا الػػملكابِظػػ,  نػػغ ل  وػػو  ىٍمػػهلًلؾى  يػػٍ حى نىوى الأَّهللايػػ،َّ كىًَ

ت  ىٍ  ػىٍذً ابيؾى كى ىتيوبي إًلىٍنوى   «. ىٍوهللاىهللي  ىٍف لى إًلىغى ًإلَّ  ىٍن ى
ًُ هلك ػ فى اى يػوؿي   يٍكمًػابي  ىٍف  ػىقيػوؿى قػىٍ ػيى  ىٍف  : اكل ُُأ، ُػ, حػهلل   ع ِشػةت قى لىػٍ : كى
: ؽلىيػو  ت  ىٍ ػػ ػىٍذً ابيؾى كى ىتيػوبي إًلىٍنػوى »تى ىٍمػهلًلؾى ػػمًلًس «  يػٍ حى نىوى كىًَ ُىػ  الى ًُت  قى لىػٍ : قػيٍأػػ ي  ى اى يػوؿى 

 : ثٍػ ػىهللاى  تػىقيوذليىػػ َ قىػػ ؿى ػػ تي الَّػػً   ىاىاؾى  ىٍحػػهللى ػػ »اٍلكىًأمى ػػ  قػيٍأ ػيهللاى ػػةه يف  يَُّػػً  ًإرىا اى ى ٍػ ػيهللاى ُى « جيًوأىػػٍ  يل عىلى
ًُ كىاٍل ىٍ لي{  السصاب: }ًإرىا جى ءى نىصٍ  َُواىةً ُابي  ْى اًباًب ال [ ًإ

(ٔ). 

                                                           

 (.2/162ؽشػ عٕٓ ؤثي داٚد ٌٍجذس اٌميٕي ) (1)
 (.5/118(  فيط اٌمذيش )2)
 (.13/141لْٛ اٌّمجٛد ٚؽبؽيخ اثٓ اٌميُ )( 1)
 .(4/257اٌؾذيش ٚاألصش )إٌٙبيخ في غشيت ( 2)
 
 (.5/189( فيط اٌمذيش )3)
ُغٛد )6) اٌغُّ َٚ ُوِٛق  ب يَُمبُي ِفي اٌشُّ َِ  (.484ػ 1/351( ؤخشعٗ ِغٍُ، وزبة اٌصالح، َثبُة 
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: تظهللاػػػاب األح ه ػػػ  الوس  ػػػة ألػػػملكاب يف بػػػواتن، األعمػػػ ؿت كيف الػػػملا اخلصػػػوص كاهت الثا ياااة

  ت(ُ)چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ   ا ت قاباننػػػػػػػػةت ُسهللاػػػػػػػػ  قػػػػػػػػوؿ ُ توػػػػػػػػ ْ
   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  چ  كقػػػػػػػوؿ ُ توػػػػػػػ ْ 

  ت(ِ)چکگ   گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            چ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ُ توػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْك 

ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  
ژ  ڑ  ڑ  چ  كقولػػػػغ توػػػػ ْ (ّ)چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷

 ت (ْ)چک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  

 ت (ْ)چ

   .(ٓ) چمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   چ كقولغ تو ْ 

بػػ ، ال خػػ ام ك  بػػغ َػػهلل   " كىًأمى ىػػ ًف  األعمػػ ؿ كيف ج نػػب الع سػػ ء أل ُػػ نل يف بػػواتن،
ىٍمػػػػهلًلًست  ػػػػ ًفت ثىًقنأى ىػػػػ ًف يف ادلًنػػػػزىاًف:  يػػػػٍ حى فى اَّللًَّ كىًَ ُى ً ن ى ىػػػػ ًف عىأىػػػػ  الأًٌ ْى الػػػػابٍَّدىً,ت بى ً ن ػى ىػػػػ ًف ًإ حى

 يٍ حى فى اَّللًَّ الوىًظنً، "
(ُ). 

                                                           

 (.40( عٛسح ق، اآليخ )1)
 (.130( عٛسح ؼٗ، اآليخ )2)
 (.200( عٛسح اٌجمشح، اآليخ )3)
 (.55( عٛسح غبفش، اآليخ )4)
 (.25غبْ، اآليخ )( عٛسح اإل5ٔ)
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ػػ ف  كػػوف ابػػاب  ألػػملات بػػي الػػو إلااهة   ين: لكػػ, ركػػاب الػػملا ال ػػ ب لػػن  ُقصػػوهان قػػ ؿ الكاُب
 .(ِ)الكلـ ال ُ نل كال حمنهلل

  ات  احلافظ ابا حجر  تابو فتح الثاري فقال يف راره: ديق الثا الثالثة: حب
كا    ب ، الملا ال  ل بقاب ا ُ, طابؽ الملا احلهلل   ُس  ػ ة لأخػ ،   ػوقهللا  ألُػسهلل ادل صػي 

 ج زة إْ ُس هللا س  ... إْ  ف قػ ؿ عػ, ع ِشػة ق لػ  كػ ف ا ػوؿ ُ م ع كاإلالو يل ألُ
ف تكأػػ، بكػػلـ بػػ   : إ ك صػػأ  تكأػػ، بكأمػػ ت ُِػػ ل غ عػػ, رلػػو ِقػػ ؿ إرا جأػػ  رلأُػػ ن 

ف تكأػػػ، بذػػػ  رلػػػو ك نػػػ  ك ػػػ اة لػػػغ إعأنػػػغ إْ  ػػػـو القن ُػػػة ك  عأنػػػغ  وػػػأ ب متػػػ ن  كػػػ ف ط بوػػػ ن 
مهللؾ ل "  .(ّ)كُ  عأ، "ن     ذ ابؾ ك توب إلنول  إلغ إ  ح نو الأهللا، َك
 

 .ترتي  ىذا الذ ر نلى الن و ادلذ ور الوجو يفالرابعة: 
: "كقػػهللـ تسز ػػغ الػػابب توػػ ْ عػػ, كػػي نقػػص أ احلمػػهلل كالشػػهللا هة أل وحنػػهلل كن ػػي قػػ ؿ الصػػسو ين

 .(ْ)لأو  ِي عأ  ادلق لب" الشاب و أ طأب ال  ذ  ا تقهللؽل ن 
حػػهلل   الك ػػ اة كي  الصػػلة بذػػ  الػػملا الُّتنػػب ادلػػملكوا يف عأػػ   نػػغ قػػهلل كاه الػػملا الػػملكاب يف

ىٍمػهلًلؾ  ىٍوػهللاىهللي  ىٍف لى إلىػغى  (ٓ)ابػ, تنمنػةالملا  قوؿ  : } يػٍ حى نىو الأَّهللايػ،َّ كىًَ : كىقىػهلٍل ايًكمى  ىنَّػغي  ػىقيػوؿي
أًػً ت ِػىقىػهلٍل ويػاًب  ٍِ ا كى َّػ اىةي اٍلمى ػملى ت  ىٍ  ػىٍذً ابيؾ كى ىتيوبي إلىٍنو{ كىالى أًػً  كىيف إلَّ  ىٍن ى ٍِ عى يف اًبػاًب اٍلمى

ػػ فى السَّػػًلَ  ػػملىًلوى كى ػػ فى  اًبػػاًب اٍلويضيػػوًءت كىكى ػػ  يف احلٍىػػهلًل ً  الصَّػػًحنًل  ىنَّػػغي }كى ةى كىمى ٍػػً ،ي الصَّػػلى ؼلى
                                                                                                                                                                 

ًِ اٌزَّْغِجيِؼ )( 1) ( ٚفي ِٛاظك ؤخشٜ 6406ػ 8/86ؤخشعٗ اٌجخبسي، وزبة اٌذلٛاد، َثبُة َفْع
َْ اهللِ 7563، 6682ثشلُ ) ًِ ُعْجَؾب ااِلْعِزْغَفبِس، َثبُة َفْع َٚ َثِخ  ْٛ اٌزَّ َٚ َلبِء  اٌذُّ َٚ ْوِش  (، ِٚغٍُ، وزبة اٌز ِ

( ِٖ ِذ ّْ ِثَؾ  (.7563ػ 4/2072َٚ
 .(13/542اٌجبسي ) فزؼ (2)
 (.13/546فزؼ اٌجبسي ) (3)
 (.8/506اٌزٕٛيش ؽشػ اٌغبِك اٌصغيش ) (4)
 .(5/237اٌفزبٜٚ اٌىجشٜ )( 5)
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ػػ   ىٍعأىٍسػػ ُى ػػ   ىٍ ػػابىٍات كى ُى ػػاٍبت كى ػػ   ىبَّ ُى ٍُ  كى ػػ  قىػػهللَّ ُى تًًغ: الأَّهللايػػ،َّ امٍهً ػػاٍب يل  ػػ   ػىقيػػوؿي يف اًبػػاًب صىػػلى ُى   كى
 } ت لى إلىػػػغى إلَّ  ىنٍػػػ ى ابي ػػػؤىبًٌ ـي كى ىنٍػػػ ى اٍلمي ت  ىنٍػػػ ى اٍلميقىػػػهللًٌ ػػػأًٌ ـى الػػػهلَلعى ءى  (ُ) ىنٍػػػ ى  ىٍعأىػػػ،ي بًػػػًغ ًُ كىاليسىػػػ  قىػػػهللَّ

ػػ ى،ى ًأل ػٍَّوًحنػػهلًل لًنىٍخػػً ،ى الصَّػػ ًةت كىبى ُيواه بًػػًغ يف اًبػػاًب الصَّػػلى ػػٍ  ُى ػػغي ًأل ػٍَّوًحنػػهلًل؛ أًلىفَّ الػػهلَلعى ءى  ةى كىبى ىمى لى
ا ِىًإفَّ تػىٍقهلًلًنى ال ػٍَّوًحنػهلًل  ىٍِوىػيي  ُى  ملٍى  ػىٍقًصهلٍل ًِنًغ الىملى ًؼ  ابىٍ ً, كىاليوى ال ػٍَّوًحنهلليت ًًِلى ِىػًإفَّ أبًىٍِوىيى اأٍلىٍُ  .

تًجٍس ى الهلَلعى ًء الَّمًلم اليوى  ٍ, ًجٍسً  الهلَلعى ًء الَّمًلم اليوى  يػؤىاؿه كىطىأىػبه كىًإٍف   ثػىسى ءه كىًع ى هىةه  ىٍِوىيي ًُ
ػ   ىفَّ  ت كىمى ػابى أبًىٍوػنى ءى  يبى ػ ىبو كى ُى ت ًب ُىٍوًضًوًغ اخلٍىػ صًٌ كى فى اٍلمىٍ ويوؿي قىهلٍل  ػىٍ وييي عىأى  اٍل ى ًضًي يف 
ػػ,ٍ  ػػٍ, الػػملًٌٍكاًب الَّػػمًلم اليػػوى ثػىسىػػ ءهت كىالػػملًٌٍكابى  ىٍِوىػػيي ًُ ػػٍ, اٍلًقػػابىاءىًةت كىاٍلًقػػابىاءىةى  ىٍِوىػػيي ًُ ةى  ىٍِوىػػيي ًُ  الصَّػػلى

ػ   ىٍِوىػػيى الػهللَ  سىػػةه كى ىٍحػوىاؿه  ىكيػػوفي ًِنهللاى ًكسىػةه كى ىٍزًُ ا ِى ٍلمىٍ ويػػوؿي لىػغي  ىٍُ ػملى ػػعى الى ُى ت كى عى ًء الَّػمًلم اليػػوى  يػؤىاؿه
صي الػهللًٌ ً, كيأًٌػًغ َّللًَّ  ًطسىػغي اليػوى ال ػٍَّوًحنػهلليت كىًإٍبػلى ٍ, اٍل ى ًضًيت لىًك,َّ  ىكَّؿى الػهللًٌ ً, كىاًبػابىسي كىأىػ اًلابىسي كىأى ًُ 

 وى َتىًٍقناي قػىٍوًؿ لى إلىغى إلَّ اَّللَّي.الي 
 : العىلا نند العلىلاا نلى است ثا  الذ ر يف ات  اجملالس: ام ةاخل

: ِنغ نػهللب الػملكاب ادلػملكوا عسػهلل القنػ ـت ك نػغ ل  قػـو حػىت  قولػغ إل ق ؿ ادلس كم: ق ؿ القنل
 .(ِ)لوملا. ق ؿ عن ض: كك ف الُأف  واأ وف عأنغ ك ُم  رلو ك  اة اجملأ 

 
ػػػ ىحىب لإ ...: "مكقػػػ ؿ الُػػػسهلل ٍُ ْى ِػىني ُ تػىوىػػػ  ػػػ فىت كى أػػػ  بًػػػًغ  ىم رٍلأًػػػ  كى ٍِ نُػػػ ف بػػػ ، اٍلم

 .(ّ) عأ، "

                                                           

:  اٌجخبسي، وزبة اٌذلٛاد، ؤخشعٗ (1) َُ ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَّٝ اهللُ َل ِي إٌَِّجي ِ َص ْٛ ب »َثبُة َل َِ ٌِي  َُّ اْغِفْش  ُٙ ٍَّ اٌ
ْشُد  ب ؤَخَّ َِ َٚ ُذ  ِْ ثبة اٌذلبء في  ،وزبة صالح اٌّغبفشيٓ ٚلصش٘ب، ِغٍُٚ (،6398ػ 8/84) «َلذَّ
 . ِٓ ؽذيش لٍي ثٓ ؤثي ؼبٌت( 771ػ 1/534صالح اٌٍيً ٚليبِٗ)

 (.5/189فيط اٌمذيش )( 2)
 (.71/ 3ؽبؽيخ اٌغٕذي لٍٝ عٕٓ إٌغبئي )( 3)
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أًػ ً »أبنػغ:   هبملا الملكابت ُػع إب ػ اس   : هع اس ا سةال ٍِ ػ   ىكيػوفي يف اٍلمى «  كى َّػ اىةه ًلمى
ػ, السػ  كجػغ ادلسػ ك ت ُ, الأذػط  ِنغ إوك ؿ خلأو رلأُغ  أبنػغ كػ ف توأنمػ ن  س هعػ ء مُك

 .(ُ)ذل  لعُة كتشاب و ن 
ػػع  رلأُػػغ  ل   وػػهلل  ف  قػػع يف -كُ  عأػػ، -ت كلكػػ, م: كاألُػػاب كمػػ  قػػ ؿ ادلسػػ ك هلااك ِا

الصػػوت كالأذأػػط عسػػهلل ال سػػ زع كالبػػ لؼ بػػ  اخلصػػـو عسػػهللس كالػػملا ُػػ, ط ػػ ِع ال شػػابت كقػػهلل  
نهللب إْ الملا  إنغ كم   ق ؿ ت  تو ُأغ ُع  صح بغ  اباع  اب لؼ ط  ِوهللا، يف ك ف 

رلػػ ل  اخلػػ  كمػػ   عنػػع اجملػػ ل  ب الػػ  كوػػابال  ِس  ػػب صػػهللكا الػػملا الػػملكاب ُسػػغ يف الػػملكاب يف
 تظهللاابس األح ه  .

أب ااو  إلاثاااره  هللا: ظاااىر ا حا يااق منرااره  يااع الااذ و  لقائااا ىااذا الااذ ر ااابعةال
 .«َ راارٌَه ِلىَلا َيُكوُن يف اْلىَلْجِلسِ »

: قػ ؿ عنػ ض: كػ ف الُػأف  واأ ػوف عأنػغ ك قولػوف: رلػو  ينكحوؿ الملا ادلوىن  قوؿ الصػسو 
ك  اة اجملأ ت كأ الابس  نغ  ذ اب لغ كي ويء ك ف ِنغ حىت الذن ة كالسمنمةت كػل مي  نغ  ا هلل 

كمهػػ  الك ػػ ِاب ِإمػػ  ل  تمهػػ  حقػػوؽ ادلخأػػوق  ِإنػػغ قػػهلل عأػػ، بابكجهللاػػ  ُػػ, إطلقػػ ت الذ ػػاباف
نغ هلنػي  تـ كعـز عأ  عهللـ الووه ِهللاو توبةتك اب إل أل وبة إل  ف  صحب الملا القوؿ نهلل ِك

عأػػ   ف ال ػػ ذ  ا كإف مل  صػػح غ  جػػز  ال وبػػة  ػػؤجاب ِ عأػػغ كػل مػػي  نػػغ  ا ػػهلل السػػ  ل  قػػوذل, 
 .(ِ)بِ  ن 
ل ؼلػػ ص ِْأػػ  ِنػػغ لذػػوت بػػي  قػػ ؿ يف رلػػ ل   : تظهللاػػاب األح ه ػػ   ف الػػملا الػػملكابثامنااةال

أًػػػً : ك كػػػوف ك خلػػػ ع عأنهللاػػػ  إْ  ػػػـو القن  اخلػػػ    وػػػ ن  ٍِ ُػػػةت  قػػػوؿ ابػػػ, تنمنػػػة: كىبى متىػػػةي اٍلمى

                                                           

 .(5/151فيط اٌمذيش )( 1)
 .(8/506اٌزٕٛيش ؽشػ اٌغبِك اٌصغيش )( 2)
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ػ فى رلىٍأًػ ى  ىٍمهلًلؾ  ىٍوهللاىهللي  ىٍف لى إلىغى إلَّ  ىنٍػ ى  ىٍ ػ ػىٍذً ابيؾ كى ىتيػوبي إلىٍنػو " إٍف كى  يٍ حى نىو الأَّهللاي،َّ كىًَ
لىغي اىٍدىةو كى نىٍ  كى لقَّ بىًع عىأىٍنًغت كىًإٍف كى فى رلىًٍأ ى لىٍذوو كى نىٍ  كى َّ اىةن 

(ُ).  
 

ىػػ  إ: )اهنع هللا يضر( يف توأنقػػغ عأػػ  حػػهلل   ع ِشػػة مك قػػوؿ الُػػسهلل ُيػػ ىكىأ، ًِ ف تكأػػ،  ىم  حػػهلل  ىك 
ا الػػملٌكاب ط بى  ػػملى ػػ فى الى ا الػػملٌكاب عق ػػغ كى ػػملى ا الػػملٌكاب أَّ ركػػاب الى ػػملى كىكُػػاب اٍل ىػػ ء ت ًب ىػػٍ ل اٍل ىػػ ء) وػػ ن ق ػػي الى

ػػ ت الَّػػً  اًلػػيى بػػ  ًإٍر اٍلذى لًػػب  ىف اخلٍىػػٍ   كػػوف   ىم بى متنػػ  عىأىػػٍنهللًا,َّ  ىم عأػػ  تًٍأػػوى اٍلكى  (ليذىػػة ًأمى
ُي وىػػهللًٌهىة ِىأػػملىًلو عػػع الوَّػػًم  ػػ ت  ٍنػػ ي  تكىًأمى ػػاٌب حى ْى تىٍكمًػػ  اخلٍىػػٍ  كتقأنػػي الشَّ ًِنػػغ تابمهنػػب ًإ كى

ػػملى إِػػاباه ك اب ػػ  يف جى نً ػػغ األ ػػ فى الى ا الػػملٌكاب ًإرا كى نػػع اخٍلػػ ىات تم ػػ  هًبىػػملى ْى  ىف عًى ا الػػملٌكاب وػػ اة ًإ
ا الػػملٌكاب ِػىقىػػط ة ًأخلٍىػػً  اٍلمي ًَّصػػي هًبىػػملى ػػمًلس اٍل ى ًِػػهللى ػػ  كىلى ختٍػػ ىص الى   ػػ ن كىاٍلمػػابىاه  ىنػػغ  كػػوف ُم ًٌ  تعىق هللاى

مى لػػغ عىػػ, حوػػنا الػػابَّه كى َّػػ اىة لىػػغي  ىم ٍُذ ػػابىة لأػػملنب  لػػملىًلو اخلٍىػػٍ  اىاِوػػ ن  ػػة اٍلق يػػوؿ  ىٍُ ْى هىاىجى ًإ
ٍُ ىحىب لإ ْى  عأ،نُاحلٍى ًصي ِػىني ُ تػىوى  أ  ًبًغ  ىم رٍلًأ  كى فى كى ٍِ   .(ِ) ف ب ، اٍلم

: ُػػ, جأػػ  يف رلأػػ  مل  وقػػاب بػػملكاب ُ توػػ ْ كإف مل  قػػع ِنػػغ لذػػوت  س ذػػي لػػغ  ف تاسااعةال
 قػػوؿ الػػملا الػػملكاب ق ػػي  ف  قػػـو ُػػ, ُق ُػػغ حػػىت ل  كػػوف رلأػػ  مه أػػة عػػ, ركػػاب ُ توػػ ْ: 

ُىػ  جىأىػ ى قػىػٍوـه رلىٍأً ِقهلل قػ ؿ  مٍػًي ًجن ىػًة : " ًُت ًإلَّ تػى ىابَّقيػوا عىػٍ, ًُ ػ ت ِػى ػى ىابَّقيػوا عىػٍ, مهىػٍ ً رًٍكػاًب  ُن
ُىةً  ابىةن عىأىٍنهللًاٍ،  ػىٍوـى اٍلًقنى  ٍُ ًأ ي حى ٍِ ػملم ًدى اوت كىكى فى رىًلوى اٍلمى "ت الملا ل ػظ  دػهللت كيف اكا ػة الُُّ

ػػ  ملٍى  ىػػمٍلكيابيكا اَّللَّى ًِنػػًغت كى » ُن ػػ  جىأىػػ ى قػىػػٍوـه رلىًٍأ ِىػػًإٍف ُى ػػ فى عىأىػػٍنهللًاٍ، تًػػابىةنت  ملٍى  يصىػػَأوا عىأىػػ  نى ًػػنًٌهللًاٍ،ت ًإلَّ كى
ػػ ءى مهى ىػابى ذلىيػػ،ٍ  بػىهللايٍ، كىًإٍف وى ػ ءى عىػػملَّ ػملم:«وى ػػٍ, مهىػػٍ ً  ت كقػػ ؿ الُُّ ػ,هت كىقىػػهلٍل ايًكمى ًُ ُى ػػهلًل  ه حى ا حى ػػملى الى

                                                           

 .(5/236بٜٚ اٌىجشٜ الثٓ ريّيخ )اٌفز( 1)
 .(3/71ؽبؽيخ اٌغٕذي لٍٝ عٕٓ إٌغبئي )( 2)
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ُىٍوىنى قػىٍولًًغ: تابى كىٍجغو عىٍ,  ىً  اليابى ٍػابىةىت عىً, السًَّلًٌ  ُىػةن. كقىػ ؿى بػىٍوػاي  ىاٍلػًي ت كى ا ابىةن كىنىهللى ٍُ ةن:  ػىٍوًأ حى
ىةي اليوى المٍَّ اي  ىٍوابًِىًة ًألوىابىبًنًَّة: الًٌُّ

 .(ُ) ادل
ػػوف ُػػ, رلأػػ  ل  ػػملكابكف ُ ِنػػغ إل قػػ ُوا ُسػػغ عػػ, ُمػػي قػػ ؿ الصػػسو ين : ُػػ  ُػػ, قػػـو  قُو

ككػ ف رلػو ت "ةجن ة د ا(  م قن ـ ُ, ك ف عأػ  جن ػة دػ ا يف نػن رلأُػهللا، رلػو كق حػ
حنػػػ   ضػػػ عوس عػػػ, ركػػػاب ُ كأػػػ الابس كلػػػو مل غلػػػاب ِنػػػغ " اجملأػػػ  عأػػػنهللا، حُػػػابة  ػػػـو القن ُػػػة
  ؛حهلل   اباب ُ,  ح ه   الأذو

كرلػػو  نػػغ ل ابػػل يف الػػهللنن  إل يف ركػػاب ُت ِمػػ, ِ تػػغ ِقػػهلل بُػػاب ككػػمللو إرا كػػ ف كحػػهللس 
 .(ِ)قأغ ك  اة اجملأ ب لن ن كإظل  بص القـو ألم، ُظسة األح ه   ِ حُسهللا  ركاب ُ ك 

: ك أ حػػػا هبػػملا الػػػملكاب ك سػػػوب عسػػغ يف بػػػ ، اجملػػ ل : قػػػاباءة القػػاباف كالػػػملكاب أبنواعػػػغ عاشاارهال
كيف الػػملا ِهللاػػملا كأػػغ َتصػػي بػػغ ك ػػ اة اجملأػػ ت  كالمسػػ ء عأػػ  ُ توػػ ْ كالصػػلة عأػػ  السػػل 

ت أيَّ  ىؽَلىػػػ  قػىػػػٍوـو جىأى : »قىػػػ ؿى  ىبيػػػو اٍلقى ً ػػػً،  :  بػػػو الاب ػػػابة ادلوػػػىن  قػػػوؿ ػػػوا ِى ىطىػػػ ليوا اجٍليأيػػػوسى ُي
ػػ ءى اَّللَّي  تػى ىابَّقيػػوا قػىٍ ػػيى  ىٍف  ىػػمٍلكيابيكا اَّللَّىت كى يصىػػَأوا عىأىػػ  نىً نًٌػػًغ  ػػ,ى اَّللًَّ تًػػابىةه ًإٍف وى ًإلَّ كى نىػػٍ  عىأىػػٍنهللًاٍ، ًُ

بػىهللايٍ،ت كىًإٍف وى ءى مهى ىابى ذلىي،ٍ   «عىملَّ

                                                           

ثبة وشا٘يخ ؤْ يمَٛ اٌشعً ِٓ ِغٍغٗ ٚال يزوش اهلل لض  ،وزبة األدة ،خشعٗ ؤثٛ داٚد( ؤ1)
َْ اهللََّ (، ٚاٌزشِزي، ؤثٛاة اٌذلٛاد، 4855ػ 7/221ٚعً) اَل يَْزُوُشٚ َٚ  َْ ُغٛ ٍِ َِ يَْغ ْٛ َم ٌْ   َثبٌة ِفي ا

(، ٚاثٓ ؽجبْ، وزبة اٌجش ٚاإلؽغبْ، 10825، 10680ػ 16/400(، ٚؤؽّذ )3380ػ 5/461)
ٍَٝ إٌَِّجي ِ  ِرْوشثبة  اَلِح َل اٌصَّ َٚ  ِ ْٓ َغْيِش ِرْوِش اهللَّ ٍِِظ َل ْغ َّ ٌْ ِٓ ا َِ َل ْٛ َم ٌْ َق ا َّْ َرَفشُّ ِْ ِثإَ َجَيب ٌْ ُْ   ا يَُىٛ

خِ  َِ ِمَيب ٌْ ُْ ِفي ا ِٙ ْي ٍَ َلبِء، (، ٚاٌؾبوُ، 853( ٚثشلُ )592، 591، 590ػ 2/351) َؽْغَشًح َل ِوَزبُة اٌذُّ
ْوشِ  اٌز ِ َٚ اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ  ، ًِ ي ٍِ ْٙ اٌزَّ َٚ اٌزَّْىِجيِش،  ، 1826( ٚثشلُ )1811، 1810، 1808ػ 1/668) َٚ

ُٖ. (، ٚلبي:2017 َعب ُْ يَُخش ِ ٌَ َٚ  ، ٍُ ٍِ ْغ ُِ ٍَٝ َؽْشِغ  َزا َؽِذيٌش َل َ٘ 
 : بعٕبد اٌؾذيش صؾيؼ.للت

 ( .9/497زٕٛيش ؽشػ اٌغبِك اٌصغيش )اٌ( 2)
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جلأػوس( ك كمػابكا الأذػط )أ ت ابقػوا ق ػي  ف  ػملكابكا ) ؽلػ  قػـو جأُػوا ِ طػ لوا ا :(ُ)مقػ ؿ ادلسػ ك 
نػػغ تأمػػنل   ُ( أبم صػػنذة ك نػػ  ُػػ, صػػن  الػػملكاب ) ك  صػػأوا عأػػ  ن نػػغ( و  كػػمللو ِك

إْ قولػػػغ توػػػ ْ }كلػػػو  مػػػ، إر أأمػػػوا  ن ُػػػهللا، جػػػ اكؾ ِ  ػػػ ذ ابكا ُ كا ػػػ ذ اب ذلػػػ، الاب ػػػوؿ 
وػػػػة كحُػػػػابة كنهللاُػػػػة م نقػػػص كت ً { )ك نػػػ  عأػػػػنهللا، تػػػػابة ُػػػػ, ُ(  احنمػػػػ ن  لوجػػػهللكا ُ تػػػػواأن 

ل  ابقهللا، كمل  توا ْ   ك ػاب ل ظهللاػ، ُػ, دػهلل ُ كالصػلة عأػ  ن نػغ و صػأ  ُ عأنػغ كعأػ  
 لن كطوٍ  الغ ك أ، )إف و ء(  م ُ )عملهب،( لُّكهللا، ك  اة اجملأ  )كإف و ء مه اب ذل،( ِولن 

 كف رلو دل,  ش ء{ُسغ تو ْ كادة ذل، }إف ُ ل  ذ اب  ف  شابؾ بغ ك ذ اب ُ  ه
كمػػػ    ك ػػ اة اجملأػػػ  كقػػػهلل كػػػ ف الُػػأف  واأ ػػػوف عأنػػػغ  ْ اخلػػػ ، ألػػػملكاب الػػػوااه يفقأػػ : كاألكٍ 
 تقهللـ بن نغ.

 :ىذا الذ ر ور  يف مناسثات أارب غري  راره اجمللسا ية نوره: احل
مػػهللؾ  وػػهللاهلل  ف ل إلػػغ إل (ِ) قػػوؿ ابػػ, تنمنػػة : )حػػهلل   ك ػػ اة اجملأػػ  " ػػ ح نو الأهللاػػ، َك

كيف حػهلل   ...  ذ ابؾ ك تػوب إلنػو" ِنػغ ال ُػ نل كال حمنػهلل كال وحنػهلل كال ػ ذ  ا  ن    ػ
إف الملا  ق ؿ عقب الوضوء ِ ي احلهلل   الصحنل يف ُُأ، كمهػ س ُػ, حػهلل   عق ػة    و ن 

"ُػ  ُػسك، ُػ,  حػهلل   وضػ  ِنُػ    :قػ ؿ ا ػوؿ ُ  : نغ ق ؿ ع, عماب ب, اخلق ب 
ع ػػهللس كا ػػولغ   كحػػهللس ل وػػاب و لػػغ ك وػػهللاهلل  ف وان الوضػػوء أ  قػػوؿ  وػػهللاهلل  ف ل إلػػغ إل ُ

  تإل ِ ح  لغ  بواب اجلسة المم ننة
مػهللؾ  وػػهللاهلل  ف  (ّ) ػهللبي ُػ,   هللاػ  وػ ء" كيف حػهلل   ابػاب  نػغ  قػوؿ :" ػ ح نو الأهللاػ، َك

 .(ُ)ل إلغ إل  ن     ذ ابؾ ك توب إلنو"

                                                           

 (.3/150فيط اٌمذيش )( 1)
 (. 157اٌؾغٕخ ٚاٌغيئخ )ؿ: ( 2)
 (.234ػ 1/209ثبة اٌزوش اٌّغزؾت لمت اٌٛظٛء ) ،وزبة اٌؽٙبسح  ،صؾيؼ ِغٍُ( 3)
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ت و الملس الكأم تكل ع, ط ِ ة ُ, الُأف يف الكأم ت ال  تأق ال  اهـ ُ, ابغ ضلكقهلل اي  
مػػػػهللؾ اب إين  اكل ابػػػػ, جاب ػػػػاب عػػػػ, رل الػػػػهلل  نػػػػغ قػػػػ ؿ: الأهللاػػػػ، ل إلػػػػغ إل  نػػػػ   ػػػػ ح نو َك
مػػهللؾ اب  أأمػػ  ن ُػػي ِػػ مه اب يل إنػػو بػػ  الذػػ ِاب , الأهللاػػ، ل إلػػغ إل  نػػ   ػػ ح نو َك
مػػهللؾ اب إين  إين أأمػ  ن ُػػي ِػػ ادأ ِ نػػ  بػػ  الػاباد  ل إلػػغ إل  نػػ   ػػ ح نو َك

  .(ِ)إنو  ن  ال واب الابحن،" أأم  ن ُي ِ ب عأي

                                                                                                                                                                 

َُّ "َلبَي:  َلٓ إٌَِّجي   ييمٕٝ ؽذيش ؤثٝ عميذ اٌخذس( 1) ُٙ ٍَّ إ َفَمبَي ُعْجَؾبََٔه اٌ ظَّ َٛ  ِٓ َر
ٌَْيه وزت ِفي سِ  ؤَرُٛة ِب َٚ ْٔذ ؤعزغفشن  ٌَٗ ِبالَّ ؤَ ِذن ؤؽٙذ ؤَْ اَل ِب ّْ ِثَؾ َُّ ؼجك ِثَؽبثك َفٍُ يىغش َٚ ق ص

خ َِ ِمَيب ٌْ َ ا ْٛ ٌَٝ َي ب َيُمُٛي ِبَرا ، ثبة لًّ اٌيَٛ ٚاٌٍيٍخ ي اٌغٕٓ اٌىجشٜ، وزبةف ي. ؤخشعٗ إٌغبئ"ِب َِ
ِٗ )ؿ ُظِٛئ َٚ  ْٓ ِِ ُلٛفِشفٛلبً ( 9529ػ 9/37َفَشَن  ْٛ َِ اة  َٛ اٌصَّ َٚ َزا خؽإ  َ٘ لٍذ: ٚيٕفش  ،، ٚلبي: 

ِرْوش ٚؤخشعٗ اٌؾبوُ، وزبة فعبئً اٌمشآْ، ثبة  ثمذ اٌشٚايخ اٌّشفٛلخ،اٌشٚايخ اٌّٛلٛفخ لٕذٖ 
َلٍخ  َزَفش ِ ُِ ٍس ٚآٍي  َٛ ًِ ُع ٍَٝ َؽْشِغ ( ِشفٛلبً، ٚلبي: 2072ػ 1/752)َفَعبِئ َزا َؽِذيٌش َصِؾيٌؼ َل َ٘

 ُْ ٌَ َٚ  ٍُ ٍِ ْغ َعبُٖ ُِ ِٓ  (:2/289اٌجذس إٌّيش )ي لبي اثٓ اٌٍّمٓ ف، ٚيَُخش ِ اَيَزْي َٚ بريٓ اٌش ِ َ٘ َٕبد  بْع َٚ "- 
غٍُ اَل ٔمٍُ َؼمٕبً  ُِ َٚ ٍَٝ َؽشغ اٌُجَخبِسي   ِٕي اٌّشفٛلخ ٚاٌّٛلٛفخ َصِؾيؼ َل اِؽذ ِٓ  ؤَل َٚ ِفي 

خ ؤَْلاَلَ ِصَمبد َّّ اٌّشفٛلخ ٚرصؾيؼ اٌشٚايخ . ٚلبي ثمذ ٔمٍٗ رعميف اٌشٚايخ "ِسَعبٌٗ، ثً ُ٘ ؤَِئ
َٕبدٖ َغِشيجبً  ؟ ! فشعبٌٗ ؤَٚ َظِميفبً  اٌّٛلٛفخ لٓ غيش ٚاؽذ ِٓ اٌمٍّبء: "ٚالغجبٖ؛ َويَف يىْٛ ِبْع

َيِميٓ  ٌْ ٍْجه ا ٌَٝ َل ِزٖ اٌّمبالد ٚٔضٍظ ِب َ٘ ٌْمغت ِٓ  اٌُٙ ٌٕمعي ا َٛ خ ؤَْلاَلَ ِصَمبد، ٚ٘بن عجش ؤَْؽ َّّ ؤَِئ
ٌَه ؤَْ َرمٛي: ؤَ  ... َٚ ِزٖ ُ٘ ٚلبي: " َ٘ ْفك، ٚسٚاح  اَيخ اٌش  َٚ خؽإ ِس َٚ ْلف  َٛ ٌْ اَيخ ا َٚ اة ِس َٛ ٍَٝ َص ٌِيً َل ي َد

" ُٖ َٔب ْس ب َلشَّ َّ ْفك َصِشيَؾخ َصِؾيَؾخ َو ايَخ اٌش  َٚ ٌْؾك ِبْ َؽبَء اهلل اٌَِّزي اَل َيزَِّعؼ َغيشٖ ؤَْ ِس ا َٚ ِزٖ؟  َ٘ اح  َٚ  ُس
ال يمبي ِٓ لجً اٌشؤي، فٍٗ ؽىُ ِضٍٗ  ا.ٖ، ٚلبي اٌؾبفؿ اثٓ ؽغش لٍٝ اٌشٚايبد اٌّٛلٛفخ:

(، اٌغٍغٍخ 293، 292، 291/ 2اٌجذس إٌّيش ) أفش: .، وزا في اٌغٍغٍخ اٌصؾيؾخاٌّشفٛق
  (.2333ػ 5/438اٌصؾيؾخ )

 (.1/545رفغيش اٌؽجشي )( 2)
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كب متة الوضػوء ِنهللاػ  ال ُػ نل كال حمنػهلل كال وحنػهلل  تِهللاملس الكأم ت ُ, جس  ب متة الوضوء
كال ػػ ذ  ات  ِ ل ُػػ نل كال حمنػػهلل كال وحنػػهلل حن ِإنػػغ ل    أحلُػػس ت إل الػػو كال ػػ ذ  ا 

 ُ, رنوب الس   ال  ُسهللا  أت  الُن  ت(.
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 : ابيحالت ص ه: ال ابع ادلث ق
قىػػ ؿى لًٍأوى َّػػ ًس بٍػػً, عىٍ ػػهلًل اٍلميقَّأًػػًب: " ى   ىفَّ اى يػػوؿى اَّللًَّ  )اضػػي ُ عسهللامػػ ( عىػػً, ابٍػػً, عى َّػػ سو 

ت ًإرىا  ػٍوىػػيي بًػػوى عىٍشػػابى ًبصىػػ ؿو ت  ىلى  ِى ت  ىلى  ىٍح يػػوؾى سىحيػػوى ت  ىلى  ىٍُ ػػ سيت  ىلى  يٍعًقنػػوى ت  ى عىمَّ عى َّػػ سي
سيت صىػػًذ ىسي  ىنٍػػ ى ِػىوىٍأػػ ى رىلًػػ هلًل مىػػغيت بىقىػػ ىسي كىعىٍمػػهللى وى مهى ىػػابى اَّللَّي لىػػوى رىنٍػ ىػػوى  ىكَّلىػػغي كىاًبػػابىسيت قىهلًلؽلىػػغي كىحى

ػػػػيًٌ اىٍكوىػػػػةو ِى ًَتىػػػػةى  يى  ىٍابىػػػػعى اىكىوىػػػػ تو تػىٍقػػػػابى ي يف كي
:  ىٍف تيصىػػػػأًٌ نًنػى ىػػػػغيت عىٍشػػػػابى ًبصىػػػػ ؿو  كىكى ًػػػػ ىسيت ً ػػػػابَّسي كىعىلى

ِىػػػ ت اٍلًك ىػػػ ًب كى يػػػواىةنت  :  يػػػٍ حى فى اَّللًَّ ػػػ,ى اٍلًقػػػابىاءىًة يف  ىكًَّؿ اىٍكوىػػػةو كى ىنٍػػػ ى قىػػػ ًِ،هت قػيٍأػػػ ى ًإرىا ِػىابىمٍهػػػ ى ًُ
ػػػعيت ِػى ػىقيوذليىػػػ  كى  ػػػابَّةنت أيَّ تػىابٍكى ُى ٍػػػ ى عىٍشػػػابىةى  ت مى ت كىلى إًلىػػػغى ًإلَّ اَّللَّيت كىاَّللَّي  ىٍك ػىػػػابي  ىنٍػػػ ى اىاًكػػػعه كىاحلٍىٍمػػػهللي َّللًًَّ

ػػ ًجهلله عىٍشػابنات أيَّ  ات ِػى ػىقيوذليىػ  كى ىنٍػ ى  ى ػػ ًجهللن ػ,ى الابَكيػوًعت ِػى ػىقيوذليىػػ  عىٍشػابنات أيَّ تػىهللٍاػًوم  ى ػػوى ًُ تػىاٍبِىػعي اىٍ  ى
ِيهللي ِػى ػىقيوذليىػ  عىٍشػابنات أيَّ تػىاٍبِىػعي اى  ػ ٍُ ِيوًه ِػى ػىقيوذليى  عىٍشػابنات أيَّ تى َُ ٍ  ىػوى عىٍشابنات أيَّ تػىاٍبِىعي اىٍ  ىوى ًُ,ى ال

ت ًإًف ِػى ػىقيوذليىػػػػ   ػػػػيًٌ اىٍكوىػػػػةو تػىٍ وىػػػػيي رىلًػػػػوى يف  ىٍابىػػػػًع اىكىوىػػػػ تو ػػػػ ػٍويوفىت يف كي ٍػػػػ ه كى ى ِىػػػػملىًلوى مى عىٍشػػػػابنات 
ِىػًإٍف ملىٍ  ُىػابَّةنت   تػىٍ وىػٍي اٍ  ىقىٍو ى  ىٍف تيصىأًٌنػىهللاى  يف كييًٌ  ػىٍوـو ُىابَّةن ِى ِػٍوىٍيت ِىًإٍف ملٍى تػىٍ وىٍي ِىً ي كييًٌ عييوىػةو 

ابو ُىابَّةنت ِىًإٍف ملٍى تػىٍ وىٍي ِىً ي كييًٌ  ىسىةو ُىابَّةنت ِىًإٍف ملٍى تػىٍ وىٍيت ِىً ي عيميابًؾى ُىابَّةن ِىً ي كييًٌ وىهللاٍ 
(ُ)." 

                                                           

( ٚ٘زا ٌففٗ، ٚاٌجخبسي 1297ػ 2/29( ؤخشعٗ ؤثٛداٚد، وزبة اٌصالح، َثبُة َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ )1)
َِ )ؿ: في ا ب َِ َف اإْلِ ٍْ ِىَزبِة َخ ٌْ ْٓ َفبِرَؾِخ ا ِِ ًْ يُْمَشؤُ ِثإَْوضََش  َ٘ ، (149ػ 57ٌمشاءح خٍف اإلِبَ، َثبُة 

ب َعبَء ِفي َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ ) َِ (، 1387ػ 1/443ٚاثٓ ِبعٗ، وزبة بلبِخ اٌصالح ٚاٌغٕخ فيٙب، َثبُة 
َٕبِد  ٚاثٓ خضيّخ، وزبة اٌصالح، َثبُة َصاَلِح اٌزَّْغِجيؼِ  ْع َزا اإْلِ َ٘  ْٓ ِِ ِت  ٍْ َم ٌْ َّْ ِفي ا ٌَْخَجُش َفِة ْْ َصؼَّ ا ِب

َٛعٝ ثٓ 1192ػ 1/463(، ٚاٌؾبوُ، وزبة اٌٛرش )1216ػ 2/223َؽْيًئب ) ُِ ( وٍُٙ ِٓ ؼشيك  
َّْ َسُعَٛي  ِٓ َلجَّبٍط، ؤَ ِٓ اْث َخ، َل َِ ْٓ ِلْىِش ، َل َْ ُٓ ؤََثب ُُ ْث ٌَْؾَى َٕب ا صَ ٌَْمِضيِض، َؽذَّ ِ َلْجِذ ا َمجَّبِط  اهللَّ ٍْ ٌِ َلبَي 

ًُ ثِ  َُٕؾَه، ؤاََل ؤَْؽُجَٛن، ؤاََل ؤَْفَم ِْ ، ؤاََل ؤُْلِؽيَه، ؤاََل ؤَ ُٖ ب َّّ ٍِِت: " َيب َلجَّبُط، َيب َل ؽَّ ُّ ٌْ ِٓ َلْجِذ ا َه َلْؾَش ْث
 ِخَصبٍي ... اٌؾذيش فزوشٖ.

يٓ: ال ؤسٜ ثٗ ثإعبً، : بعٕبدٖ ؽغٓ؛ فيٗ ِٛعٝ ثٓ لجذ اٌمضيض اٌيّبٔي اٌمذٔي، لبي اثٓ ِمللت
ٚلبي إٌغبئي: ٌيظ ثٗ ثإط، ٚروشٖ اثٓ ؽجبْ في اٌضمبد ٚلبي: ٚسثّب ؤخؽإ، ٚلبي اثٓ ؽب٘يٓ 
في اٌضمبد: لبي ؤثٛ ثىش ثٓ ؤثي داٚد ؤصؼ ؽذيش في صالح اٌزغجيؼ ٘زا اٌؾذيش "يمٕي اٌزي 
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ش اٌؾذيش، ٚلبي سٚاٖ ِٛعٝ ثٓ لجذ اٌمضيض"، ٚلبي اثٓ اٌّذيٕي: ظميف، ٚلبي اٌغٍيّبٔي: ِٕى
اٌز٘جي: ٌُ يزوشٖ ؤؽذ في وزت اٌعمفبء ؤثذا، ٌٚىٓ ِب ٘ٛ ثبٌؾغخ ... ؽذيضٗ ِٓ إٌّىشاد 
العيّب ٚاٌؾىُ ثٓ ؤثبْ )ؽيخٗ( ٌيظ ؤيعبً ثبٌضجذ، ٚلبي اٌؾبفؿ: صذٚق عيء اٌؾفؿ، أفش: 

(، 10/356(، رٙزيت اٌزٙزيت )4/212(، ِيضاْ االلزذاي )12/26بوّبي رٙزيت اٌىّبي )
: ٘ٛ ؽغٓ اٌؾذيش بْ ؽبء اهلل فمذ ٚصمٗ اثٓ ِميٓ ٚإٌغبئي ّٚ٘ب ِٓ للت:(552ٌزمشيت )ؿا

 اٌّزؾذديٓ ٚوفٝ ثّٙب ِٛصمْيٓ، ٚرعميف اثٓ اٌّذيٕي ٚغيشٖ ٘ٛ عشػ ِجُٙ غيش ِفغش.
ٚفي اإلعٕبد ؤيعبً اٌؾىُ ثٓ ؤثبْ اٌمذٔي، لبي عفيبْ ثٓ لييٕخ: ؤريذ لذْ فٍُ ؤس ِضً اٌؾىُ 

ثٓ ِميٓ ٚإٌغبئي ٚاٌمغٍي: صمخ، صاد اٌمغٍي: صبؽت عٕخ وبْ برا ٘ذؤد اٌميْٛ ثٓ ؤثبْ، لبي ا
ٚلف في اٌجؾش بٌٝ سوجزيٗ يزوش اهلل ؽزٝ يصجؼ، ٚلبي ؤثٛ صسلخ: صبٌؼ، ٚروشٖ اثٓ ؽجبْ في 
اٌضمبد ٚلبي: سثّب ؤخؽإ ٚبّٔب ٚلك إٌّبويش في سٚايزٗ ِٓ سٚايخ اثٕٗ بثشا٘يُ لٕٗ، ٚبثشا٘يُ 

ٓ لذي في رشعّخ ؽغيٓ ثٓ ليغٝ: اٌؾىُ ثٓ ؤثبْ فيٗ ظمف ٌٚمً اٌجالء ِٕٗ ظميف، ٚلبي اث
ال ِٓ ؽغيٓ ثٓ ليغٝ، ٚؽىٝ اثٓ خٍفْٛ رٛصيمٗ لٓ اثٓ ّٔيش ٚاثٓ اٌّذيٕي ٚؤؽّذ ثٓ ؽٕجً، 
ٚلبي اثٓ خضيّخ في صؾيؾٗ: رىٍُ ؤً٘ اٌّمشفخ ثبٌؾذيش في االؽزغبط ثخجشٖ، ٚلبي اثٓ 

صمخ صبؽت عٕخ، ٚلبي اٌؾبفؿ: صذٚق لبثذ ٌٚٗ ؤٚ٘بَ، أفش:  اٌّجبسن: اسَ ثٗ، ٚلبي اٌز٘جي:
 (.174(، اٌزمشيت )ؿ:2/423(، رٙزيت اٌزٙزيت )1/182(، اٌّغٕي )1/343اٌىبؽف )

طسق أخسى لكنما شديدة الضعف ذكسها الشوكاني في  للت: وللحديث عن ابن عباس 
ثلما وأصحما طسيك عكسهت تحفت الراكسين بعدة الحصن الحصين هن كالم سيد الوسسلين  وأه

 :عنه الوتمدم
َؾبَثخ ٚؤِضٍٙب َؽِذيش   بَلخ ِٓ اٌصَّ َّ َزا اٌَؾِذيش ِٓ ؼشق َوِضيَشح َلٓ ع َ٘ : لذ سٜٚ  ِْٕزِسي  ُّ ٌْ َلبَي ا

ِؽيُ  ذ لجذ اٌشَّ َّّ َؾ ُِ َٕب ؤَثُٛ  َؽيخ َٚ ٌَْؾبِفؿ ؤَثُٛ ثىش اآلعشٜ  ُ ا ُٙ ْٕ ِِ بَلخ  َّ ُٗ ع لذ َصؾؾ َٚ َزا،  َ٘ خ  َِ ِلْىِش
ٌّْْصشِ  َٕبد  ي  ا ٗ اهلل": اَل َثْإط ِثِةْع َّ ْمِذِعي ا.ٖ، َٚلبَي اْثٓ ؽغش "َسؽ َّ ٌْ ٌْؾغٓ ا ٌَْؾبِفؿ ؤَثُٛ ا َٕب ا َؽيخ َٚ

ِٖ ِفي  ِصي  ِثزوِش ْٛ ٌَْغ لذ ؤََعبَء اْثٓ ا َٚ ذ رمٛيٗ  ِ٘ ا َٛ ُٗ َؽ ٌَ ٌْؾغٓ َفِةْ  َٛ ِٓ َؽشغ ا ُ٘ َٚ َؽِذيش اْثٓ َلجَّبط 
د ِ ُٚ ُٖ ؤَثُٛ َدا ا َٚ لذ َس َٚ ، أفش: رؾفخ اٌزاوشيٓ اٌّٛظٛلبد،  ِٗ َٕبد اَل َثْإط ِث ٓ َؽِذيش اْثٓ لّشٚ ِثِةْع

(، ٚلبي اٌمالئي في إٌمذ اٌصؾيؼ 216ثمذح اٌؾصٓ اٌؾصيٓ ِٓ والَ عيذ اٌّشعٍيٓ )ؿ: 
(: صالح اٌزغجيؼ ؽذيش ؽغٓ صؾيؼ، سٚاٖ ؤثٛ 30ٌّب الزشض ِٓ ؤؽبديش اٌّصبثيؼ )ؿ: 

سظي اهلل لّٕٙب ... ٚلبي ؤثٛ ؽبِذ ثٓ اٌىشعي: داٚد ٚاثٓ ِبعٗ ثغٕذ عيذ بٌٝ اثٓ لجبط 
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عّمذ ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط، ٚوزت ِمي ٘زا اٌؾذيش ِك لجذ اٌشؽّٓ ثٓ ثؾش ثٓ اٌؾىُ لٓ 
ِٛعٝ ثٓ لجذ اٌمضيض، يمٛي: ال يشٜٚ في ٘زا اٌؾذيش بعٕبد ؤؽغٓ ِٓ ٘زا، ٚلبي اإلِبَ ؤثٛ 

ٌزغجيؼ ؽذيش صؾيؼ غيش ثىش ثٓ ؤثي داٚد اٌغغغزبٔي: عّمذ ؤثي يمٛي: ٌيظ في صالح ا
٘زا. يمٕي ؽذيش لىشِخ لٓ اثٓ لجبط، ٚؤخشعٗ اٌؾبوُ في اٌّغزذسن لٍٝ اٌصؾيؾيٓ 

 .ِصؾؾبً ٌٗ
 وللحديث شاهد عن عبد اهلل بن عوسو )زضي اهلل عنموا،:

ٌٍِه، 1298ػ 2/30َثبُة َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ )وزبة اٌصالح،  ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد، ب َِ ُشٚ ثٓ  ّْ ( ِٓ ؼشيك َل
 ْٓ َصاءِ  َل ْٛ ٌَْغ  =ؤَِثي ا
ٌِي إٌَِّجيُّ =  ٍشٚ، َلبَي: َلبَي  ّْ ُٓ َل  ْث

ِ ُٗ َلْجُذ اهللَّ َْ ؤََّٔ ْٚ ُٗ ُصْؾَجٌخ يََش ٌَ َْٔذ  ًٌ َوب ِٕي َسُع َص ِٕي : »َلبَي: َؽذَّ اْئِز
ؤُْلِؽيَه  َٚ ؤُِصيُجَه،  َٚ ِٕي َلِؽيًَّخ، َلبَي: « َغًذا ؤَْؽُجَٛن،  ُٗ يُْمِؽي ُْٕذ ؤََّٔ َٕ ـَ ِ بِ »َؽزَّٝ   ً ُْ َفَص بُس، َفُم َٙ َرا َصاَي إٌَّ

ُٖ، َلبَي: «ؤَْسَثَك َسَوَمبٍد  َٛ َْٔؾ اَل »، َفَزَوَش  َٚ ًٌِغب،  ِٛ َعب َِٔيِخ، َفبْعَز ْغَذِح اٌضَّب َٓ اٌغَّ ِِ ِٕي  َُّ َرْشَفُك َسْؤَعَه يَْم صُ
 ِ ٍ َٙ رُ َٚ َش َلْؾًشا،  رَُىج ِ َٚ َذ َلْؾًشا،  َّ َرْؾ َٚ َؼ َلْؾًشا،  ُْ َؽزَّٝ رَُغج ِ ٌَِه ِفي اأْلَْسَثِك َرُم ََٕك َر َُّ َرْص ًَ َلْؾًشا، صُ

َوَمبِد  ٌَِه »، َلبَي: «اٌشَّ ٌََه ِثَز ًجب ُغِفَش  ْٔ ًِ اأْلَْسِض َر ْ٘ َُ ؤَ َْٕذ ؤَْلَف ْٛ ُو ٌَ ُْ ؤَْعَزِؽْك «َفِةََّٔه  ٌَ  ْْ ٍُْذ: َفِة ، ُل
بَلَخ؟ َلبَي  َه اٌغَّ ٍْ ب ِر َٙ َي ِ ٍ ْْ ؤَُص ا»ؤَ َٚ  ًِ ْي ٍَّ َٓ اٌ ِِ ب  َٙ ِ ٍ بسِ َص َٙ َد: «ٌَّٕ ُٚ اَلٍي َخبُي »، َلبَي ؤَثُٛ َدا ِ٘  ُٓ ُْ ْث ب َؽجَّ

ْؤِي  اَلٍي اٌشَّ ٍشٚ «ِ٘ ّْ ِٓ َل ِ ْث ْٓ َلْجِذ اهللَّ َصاِء، َل ْٛ ٌَْغ ْٓ ؤَِثي ا ، َل ِْ يَّب ُٓ اٌشَّ شُّ ْث ِّ ْغَز ُّ ٌْ ُٖ ا ا َٚ َد: َس ُٚ ، َلبَي ؤَثُٛ َدا
َعمْ  َٚ َغيَِّت،  ُّ ٌْ ُٓ ا ُػ ْث ْٚ ُٖ َس ا َٚ َس َٚ ُلًٛفب،  ْٛ ْٓ ؤَِثي َِ ، َل ٌٍِه إٌُّْىِشي ِ ب َِ  ِٓ ِشٚ ْث ّْ ْٓ َل ، َل َْ ب َّ ْي ٍَ ُٓ ُع َفُش ْث

ِٓ إٌَِّجي  ٍػ، َفَمبَي َؽِذيُش َل ْٚ َلبَي ِفي َؽِذيِش َس َٚ  ، ُٗ ٌُ ْٛ ِٓ َلجَّبٍط َل ِٓ اْث َصاِء، َل ْٛ ٌَْغ  .ا
ٖ : بعٕبدٖ ؽغٓ؛ فيٗ لّشٚ ثٓ ِبٌه إٌىشي )ثعُ إٌْٛ( اٌجصشي، سٜٚ لٕٗ عّك ٚروشللت

اثٓ ؽجبْ في اٌضمبد ٚلبي: يمزجش ؽذيضٗ ِٓ غيش سٚايخ اثٕٗ لٕٗ، يخؽٝء ٚيغشة، صذٚق ٌٗ 
 (.426(، اٌزمشيت )ؿ:8/96ؤٚ٘بَ، أفش: رٙزيت اٌزٙزيت )

ِْ وّب عجك ِٓ والَ للت يَّب ُٓ اٌشَّ شُّ ْث ِّ ْغَز ُّ ٌْ : لّشٚ ثٓ ِبٌه إٌىشي ٘زا ٌُ يٕفشد ؤيعبً ثً ربثمٗ ا
ب ِٛلٛفخ فٙزا ال يعش ألْ ٌٙب ؽىُ اٌشفك، ٚلذ لبي اٌؾبفؿ في ؤِبٌي ؤثي داٚد، ٚوٛٔٗ سٚا٘

، َفَمبَي: 29األروبس )ؿ: ًٍ َج ْٕ َٓ َؽ َذ ْث َّ ِٗ ؤَْؽ ِز ٍَ ُٓ َعِميٍذ إٌََّغبِئيُّ ِفي ؤَْعِئ ٍِيُّ ْث ب َل َٙ ٍَ َص َٚ اَيُخ  َٚ ِٖ اٌش ِ ِز َ٘  :)
 ُّ ٌْ ِٓ ا ، َل َُ ي ِ٘ َٓ ِبْثَشا ِٕي: اْث ٌُ َيْم ٍِ ْغ ُِ  ِٗ ي ِٕ َص ش ِ ا.َٖؽذَّ ِّ ٚلبي اٌمالئي في إٌمذ اٌصؾيؼ ٌّب الزشض ، ْغَز

(: روش اٌخالي في وزبة ))اٌمًٍ(( ؤْ لٍي ثٓ عميذ إٌغبئي 31ِٓ ؤؽبديش اٌّصبثيؼ )ؿ: 
لبي: عإٌذ ؤؽّذ ثٓ ؽٕجً لٓ صالح اٌزغجيؼ فمبي: ٌُ يصؼ لٕذي ِٕٙب ؽيء، فمٍذ ٌٗ 
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لٓ لّشٚ ثٓ ِبٌه إٌىشي، فمٍذ: لذ ؽذيش لجذ اهلل ثٓ لّشٚ ثٓ اٌمبؿ، فمبي: وً يشٚيٗ 
سٚاٖ ؤيعبً ِغزّش ثٓ اٌشيبْ، فمبي: ِٓ ؽذصه؟، لٍذ: ِغٍُ ثٓ بثشا٘يُ، فمبي: ِغٍُ ؽيخ صمخ، 
َلبَي  َٚ ٚوإٔٗ ؤلغجٗ، لبي اٌمالئي ِمٍمبً: فٙزا رمٛيخ ِٕٗ ٌٍؾذيش ثغٕذ آخش غيش ِب رمذَ ا.ٖ، 

ٛس : ؤصؼ َؽْيء ِفي َفَعبِئً اٌغُّ ي 
ِٕ اَسُلْؽ اَلح  اٌذَّ ؤََصؼ َؽْيء ِفي َفَعبِئً اٌصَّ َٚ َٛ اهلل ؤؽذ{  ُ٘ }لً 

َصاَلح اٌزَّْغِجيؼ، أفش: رؾفخ اٌزاوشيٓ ثمذح اٌؾصٓ اٌؾصيٓ ِٓ والَ عيذ اٌّشعٍيٓ ٌٍؾٛوبٔي 
 (.217)ؿ: 

 :وللحديث شاهد آخس عن أبي زافع 
ب َعبَء ِفي َصاَلِح اٌزَّْغِجيؼِ   َِ ( ٚلبي اٌزشِزي: 482ػ 1/608) ؤخشعٗ اٌزشِزي، ؤثٛاة اٌٛرش، َثبُة 

ٍشٚ،  ّْ ِٓ َل َلْجِذ اهلِل ْث َٚ ِٓ َلجَّبٍط،  ِٓ اْث ِفي اٌَجبِة َل َٚ ْٓ َؽِذيِش ؤَِثي َساِفٍك،  ِِ َزا َؽِذيٌش َغِشيٌت  َ٘
ِٓ إٌَِّجي ِ  َي َل ِٚ َلْذ ُس َٚ ؤَِثي َساِفٍك،  َٚ ِٓ َلجَّبٍط،  ًِ ْث اٌَفْع َٚ  ِالَ َيِصؼُّ َغْيُش َؽِذيٍش ِفي َصالَِح اٌزَّْغِجيؼ َٚ  ،

َرَوُشٚ َٚ : َصالََح اٌزَّْغِجيِؼ  ُِ ٍْ ًِ اٌِم ْ٘ ْٓ ؤَ ِِ اِؽٍذ  َٚ َغْيُش  َٚ َجبَسِن،  ُّ ٌْ ُٓ ا َلْذ َسؤَٜ اْث َٚ ُٗ َوِجيُش َؽْيٍء،  ْٕ ِِ ًَ ا اٌَفْع
 ِٗ ٚروش٘ب ثةعٕبد ؽغٓ لٓ لجذ اهلل ثٓ اٌّجبسن ِفصالً، ٚاثٓ ِبعٗ، وزبة بلبِخ اٌصالح ٚاٌغٕخ  ِفي

 َِ  =(،1386ػ 1/442ب َعبَء ِفي َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ )فيٙب، َثبُة 
ِزيُّ ِفي 602ػ 2/123ٚاٌجيٙمي في اٌؾمت )= ِِ ْش ُٗ ؤَثُٛ ِليَغٝ اٌز ِ ٌَْؾِذيُش ؤَْخَشَع َزا ا َ٘ ( ٚلبي: 

 َٙ ٌَ َٚ َرَذا َٚ ب  َٙ ٍُ َجبَسِن يَْفَم ُّ ٌْ ُٓ ا َْ َلْجُذ اهللِ ْث َوب َٚ َٕبِد ...  ْع َزا اإْلِ َٙ ِك ِث ِِ ٌَْغب ْٓ ِوَزبِة ا ِِ  ُْ ُٙ َْ َثْمُع ٌُِؾٛ ب ب اٌصَّ
ِفيُك. ْٛ ِثبهلِل اٌزَّ َٚ ْشُفِٛق  َّ ٌْ َؾِذيِش ا ٍْ ٌِ َيخٌ  ِٛ ِٗ َرْم ِفي َٚ  َثْمٍط 

يػ )ثفزؼ ِؾ ذح )ثعُ ؤٌٚٗ( اثٓ َٔ يْ جَ بعٕبدٖ ظميف؛ فيٗ ِٛعٝ ثٓ لُ  : ؽذيش ؤثي سافك للت
ٌشاء ٚاٌّٛؽذح صُ زي )ثفزؼ اثَ إٌْٛ ٚوغش اٌّمغّخ ثمذ٘ب رؾزبٔيخ عبوٕخ صُ ٍِّٙخ( اٌشَّ 

ِمغّخ(، ظمفٗ وضيشْٚ ٚلبي فيٗ اٌؾبفؿ: ظميف ٚال عيّب في لجذ اهلل اثٓ ديٕبس ٚوبْ لبثذاً، 
 (.552أفش: اٌزمشيت )ؿ:

  :وللحديث شاهد آخس عن ابن عوس 
َّّ 1196ػ 1/463ؤخشعٗ اٌؾبوُ، وزبة اٌٛرش ) ِِ َٚ  ، ِٗ ْي ٍَ َٕبٌد َصِؾيٌؼ اَل ُغَجبَس َل َزا ِبْع َ٘ ب ( ٚلبي: 

َزا  َ٘ َٓ ِبٌَٝ َلْصِشَٔب  ْٓ ؤَْرَجبِق اٌزَّبِثِمي ِِ ِخ  َّّ بُي اأْلَِئ َّ ٌَْؾِذيِش اْعِزْم َزا ا َ٘ ِخ  ٍَٝ ِصؾَّ ِٗ َل ُٖ يُْغَزَذيُّ ِث ِبيَّب
 ِٗ ْي ٍَ ِ َل ُخ اهللَّ َّ َجبَسِن َسْؽ ُّ ٌْ ُٓ ا ِ ْث ُْ َلْجُذ اهللَّ ُٙ ْٕ ِِ َّٓ إٌَّبَط،  ُٙ ُّ ي ٍِ َرْم َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُْ َل ُٙ ـََجُز ا َٛ َِ َٚ.» 

: ثً ٚاٖ عذاً؛ فيٗ ؽيخ ؽيخ اٌؾبوُ ٚاعّٗ ؤؽّذ ثٓ داٚد ثٓ لجذ اٌغفبس )ؤثٛ صبٌؼ للت
اٌؾشأي صُ اٌّصشي(، لبي اٌز٘جي: وزثٗ اٌذاسلؽٕي ٚغيشٖ، ِٚٓ ؤوبريجٗ فزوش ٌٗ اٌز٘جي صالصخ 
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(، ٌغبْ اٌّيضاْ 1/96ؤؽبديش، ٚلبي اثٓ ؼب٘ش: وبْ يعك اٌؾذيش، أفش: ِيضاْ االلزذاي )
(1/454.) 

( ِمٍمبً لٍٝ رصؾيؼ 29ٌٚزا لبي اٌؾبفؿ في ؤِبٌي األروبس في فعً صالح اٌزغجيؼ )ؿ: 
 َ٘ ُٗ اٌزَّ َج َوَزا َرَممَّ َٚ  ، ِٗ ْي ٍَ ا اَل َُٔٛس َل َٕبِد ِعذِّ ْع ُٗ َظِميُف اإْلِ َٕب )اٌمشالي(، أِلََّٔ ُٗ َؽْيُخ َج ِجيُّ ِفي اٌؾبوُ: َرَممَّ

َّْ ِفي َعَٕ  َلباَل: ِب َٚ  ، ِٗ ِخيِص ٍْ ُٗ َر َث ، َوزَّ ْصِشيَّ َّ ٌْ َُّ ا ، صُ يَّ
ِٔ ا ٌَْؾشَّ بِس ا َغفَّ ٌْ ِٓ َلْجِذ ا َد ْث ُٚ َٓ َدا َذ ْث َّ ِٖ ؤَْؽ ِذ

يُّ  ِٕ اَسُلْؽ  .اٌذَّ
 :وللحديث شاهد آخس

 .( ٚسعبٌٗ صمبد1299ؤخشعٗ ؤثٛ داٚد في اٌّٛظك اٌغبثك ثشلُ ) 
َزا ا َ٘ َُٕذ  ْٓ َدَسَعِخ ٚلبي اٌؾبفؿ في ؤِبٌي األروبس في فعً صالح اٌزغجيؼ: َع َْٕؾػُّ َل ٌَْؾِذيِش اَل َي

ب ؤَثُ  َٙ ٍشٚ، اٌَِّزي ؤَْخَشَع ّْ ِٓ َل ِ ْث ْٓ َلْجِذ اهللَّ َصاِء، َل ْٛ ٌَْغ ِٓ ا اَيِخ اْث َٚ ٌَٝ ِس َُّ ِب ، َفَىْيَف ِبَرا ُظ ِٓ ٌَْؾَغ َد، ا ُٚ ٛ َدا
ٌْؾَ  َزا ا َ٘ َؼ  ْٓ َصؾَّ َِ ََ ِرْوُش  َلْذ َرَمذَّ َٚ  ، ِْٕزِسيُّ ُّ ٌْ ب ا َٙ َٕ َلْذ َؽغَّ ِٓ َلجَّبٍط، َٚ ِٓ اْث َخ، َل َِ ْٓ ؼَِشيِك ِلْىِش ِِ ِذيَش 

ْيُخ )إٌٛٚي( ُٗ اٌؾَّ ْٕ ُٗ َل ٍَ ََٔم ، اٌَِّزي  َمَشِثي ِ ٌْ ِٓ ا ٌَْمبِظي ؤَِثي َثْىِش ْث  ا
َِ ٍَٝ َواَل ٌَِه َل ُٛق َر ُّ ْغ َِ َيُشدُّ  َٚ 

ُظٛقٌ  ْٛ َِ ٌَْؾِذيَش  َّْ ا ِصي ِ ؤَ ْٛ ٌَْغ ِٓ ا ٜ اْث َٛ ًُ َدْل يُْجِؽ َٚ  ، ُٖ ؤََلشَّ ِصي ِ َٚ ْٛ ٌَْغ َٓ ا َّْ اْث ْيِخ )إٌٛٚي(: ِب َلُٛي اٌؾَّ َٚ  ،
ْٓ َصاَلصَ  ِِ ُٖ ِبالَّ  ُْ َيْزُوْش ٌَ  ُٗ ٌَِه، َفِةَّٔ ٌَْيَظ َوَز َٚ ب،  َٙ َلَج ْٛ ُٗ اْعَز ُُ ؤََّٔ ِ٘ ب، يُٛ َٙ َف َظمَّ َٚ  ُٗ ب: َرَوَش ؼُُشَل َ٘ ِخ ؼُُشٍق: ؤََؽُذ

 َٙ ْي ٍَ َي اٌَِّزي اْلَزَصَش َل ِ٘ َٚ ْٓ ؤَِثي َساِفٍك،  ، َل ََ ب َرَمذَّ َّ َٛ َظِميٌف، َو ُ٘ َٚ  ، َٖ ُٓ ُلَجْيَذ َٛعٝ ْث ُِ ب  َٙ ِفي َٚ ْيُخ،  ب اٌؾَّ
ًَ لَ  ََٔم َٚ َمِضيِض،  ٌْ ِٓ َلْجِذ ا َٛعٝ ْث ُّ ب ِث َٙ ٍَّ ؤََل َٚ  ، ُٗ ْٕ َخ َل َِ اَيِخ ِلْىِش َٚ ْٓ ِس ِِ ِٓ َلجَّبٍط  ب: َؽِذيُش اْث َٙ ِٔي ِٓ َصب

ُذ  ِْ َلْذ َلذَّ َٚ ٌٛي،  ُٙ ْغ َِ  ُٗ ي ِ ؤََّٔ
ٍِ ُمَمْي ٌْ َلْذ  ا َٚ ُٗ ِثَصَذَلَخ،  َف َظمَّ َٚ َمجَّبِط،  ٌْ ب: َؽِذيُش ا َٙ ٌِضُ ، َصب ُٗ صََّم َٚ  ْٓ َِ ِرْوَش 

ب َرَوَشُٖ  َِ ُٛق  ُّ ْغ َِ َٚ  ، َْٔصبِسي ِ اَل اأْلَ َٚ ٍشٚ  ّْ ِٓ َل ِ ْث ُْ يَْزُوْش َؼِشيَك َلْجِذ اهللَّ ٌَ َٚ  ، ِٗ َي ِفي ْٛ َم ٌْ ُذ ا ِْ  اَل َيْمَزِعي َلذَّ
ٌَْؾِذيِش َفْعاًل  ِٗ َظْمَف ا ِٔ َلبِء ثُْؽاَل ِٓ اد ِ  =َل

= َٚ ْٚ ؤََساَد  ُٓ ؤَ ٌُْؾْغ َزِفي ا ْٕ ِخ َفاَل َي ؾَّ َْٔفَي اٌص ِ ُٗ ؤََساَد  : اَل َيْضُجُذ، َفَىإََّٔ ي ِ
ٍِ ُمَمْي ٌْ ُي ا ْٛ ب َل َِّ ؤَ ِٗ َفاَل َٚ ٌَِزاِر  ُٗ ْصَف

ي ِ 
ِٕ اَسُلْؽ ََ اٌذَّ ْيِخ َواَل ًُ اٌؾَّ ي ِٚ ب َرْإ َِّ ؤَ َٚ ِٛق،  ُّ ْغ َّ ٌْ َزِفي ِثب ْٕ ُؼ  َي ْٓ َيَزَشعَّ ٌَِى  ، ِٓ ٌَْي ب َّ ُٓ ؤََؽُذ ااِلْؽِز َفاَل َيَزَميَّ

َٓ اأْلَئِ  ِِ بَلخٌ  َّ َٓ َع ِٚ اٌُؾْغ َخ ؤَ ؾَّ ِٗ اٌص ِ ْي ٍَ ٍََمْذ َل َلْذ ؤَْؼ َٚ  ، ُٖ ا َّٛ ْٓ َل َِ اَفَمِخ  َٛ ُّ َيِخ ِث ِٛ ُِٔت اٌزَّْم : ؤَثُٛ َعب ُْ ُٙ ْٕ ِِ ِخ  َّّ
ٍَٝ َِ َل َىاَل ٌْ ََ ِفي ا ب َرَمذَّ َّ َد َو ُٚ ؤَثُٛ َعِميٍذ  َدا َٚ ٌَْخِؽيُت،  ؤَثُٛ َثْىٍش ا َٚ  ، يُّ ؤَثُٛ َثْىٍش اآْلُعش ِ َٚ َخ،  َِ ِلْىِش

اَلِػ، لبي ُٓ اٌصَّ اْث َٚ  ، ِْٕزِسيُّ ُّ ٌْ ا َٚ  ، ًِ َفعَّ ُّ ٌْ ُٓ ا ِٓ ْث ٌَْؾَغ ؤَثُٛ ا َٚ  ، ِٕيُّ ِذي َّ ٌْ َٛعٝ ا ُِ ؤَثُٛ  َٚ  ، ِٔيُّ َمب ّْ َِ  اٌغَّ ب َِ اإْلِ
اَلِػ:  ِٓ اٌصَّ ِٓ ْث ي ب َرِمي ِ اٌذ ِ َٙ ٌَ ِىُش  ْٕ ُّ ٌْ ا َٚ  ، ِٗ ٌٛي ِث ُّ ْم َِ  ٌٓ ب َؽَغ َٙ َؽِذيضُ َٚ َصاَلُح اٌزَّْغِجيِؼ ُعٌَّٕخ َغْيُش ِثْذَلٍخ، 

ِٓ اٌؾَّ  ِذ ْث ِِ ْٓ ؤَِثي َؽب ، َل ِميُّ َٙ َجْي ٌْ ٜ ا َٚ ، َس ُْ ْغَزَمب ُّ ٌْ ُ ا اهللَّ َٚ ٌَِه،  ِٗ ِفي َر ِِ ٌَٝ آِخِش َواَل ِصيٍت ِب ُِ ، َغْيُش  ْشِلي ِ
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ْغٍِ  ُِ ِٕي َؽِذيَش َصاَلِح َلبَي: َوَزَت  ِٓ ِثْؾٍش، َيْم ِٓ ْث َّ ْؽ ْٓ َلْجِذ اٌشَّ ٌَْؾِذيَش، َل َزا ا َ٘ َٕب  ْم َِ بِط  ٌَْؾغَّ ُٓ ا ُُ ْث
ٌَْؾِذيِش  َزا ا َ٘ ََٔشٜ ِفي  ب، َيُمُٛي: اَل  ًّ ٍِ ْغ ُِ ْمُذ  ِّ ِٓ َلجَّبٍط، َفَغ ِٓ اْث َخ، َل َِ اَيِخ ِلْىِش َٚ ْٓ ِس ِِ اٌزَّْغِجيِؼ 

 ْٓ ِِ  َٓ َٕبًدا ؤَْؽَغ ِذ ِبْع ِِ ْٓ ؤَِثي َؽب ، َل َْ ُذٚ ّْ ِٓ َؽ ْٓ ؤَِثي َعمِيِذ ْث ، َل ِٔيُّ بثُٛ َْ اٌصَّ ب َّ ُٗ ؤَثُٛ ُلْض ؤَْخَشَع َٚ َزا،  َ٘
َجبسَ  ُّ ٌْ ُٓ ا َْ اْث : َوب ِٗ ِميُّ َثْمَذ َرْخِشيِغ َٙ َجْي ٌْ َلبَي ا َٚ ْزُوِٛس،  َّ ٌْ ْعَٕبِد ا َزا اإْلِ َٙ ْشِلي ِ ؤَْيًعب ِث ِٓ اٌؾَّ ب، ْث َٙ ي ِ ٍ ِن يَُص

 َٚ َرَذا َٚ ُٗ ْٕ ًَ َل ْٓ ُِٔم َِ  َُ ؤَْلَذ َٚ ْشُفِٛق ؤ.ٖ،  َّ ٌْ َؾِذيِش ا ٍْ ٌِ َيخٌ  ِٛ ِٗ َرْم ِفي َٚ ْٓ َثْمٍط،  ُْ َل ُٙ َْ َثْمُع ٌُِؾٛ ب ب اٌصَّ َٙ ٌَ
ْٓ ِصَمبِد اٌزَّ  ِِ  ، َجْصِشيُّ ٌْ ِ ا ُٓ َلْجِذ اهللَّ ُط ْث ْٚ ُٗ ؤَ ُّ َصاٍي( اْع َٚ ْفُزَٛؽٍخ  َِ  ٍُ َصاِء )ِثِغي ْٛ ٌَْغ ب ؤَثُٛ ا َٙ ٍُ ، بِثِميِفْم َٓ

 ٍْ ٌِ ْغِغَذ، َفَيُمُٛي  َّ ٌْ ِش ؤََرٝ ا ْٙ َْ ِبَرا ُِٔٛدَي ِثبٌفُّ ُٗ َوب ، ؤََّٔ ُٗ ْٕ ٍٓ َل ٍَٕذ َؽَغ ِٕيُّ ِثَغ اَسُلْؽ ُٗ اٌذَّ : اَل ؤَْخَشَع ِْ َار ِ ُّ
ْٓ َلجْ  ، َل ًُ َسَد إٌَّْم َٚ َوَزا  َٚ ِخ،  َِ َلب اإْلِ َٚ  ِْ َٓ اأْلََرا ب َثْي َٙ ي ِ ٍ ْٓ َسَوَمبٍد، َفُيَص ِٕي َل ٍْ ْٓ رُْمِغ َِ َٚ ِٓ َٔبِفٍك،  ِ ْث ِذ اهللَّ

 ِِ  َُ َٛ ؤَْلَذ ُ٘ َٚ  ، ِٚ ا َٛ ٌْ َرْؾِذيِذ ا َٚ ِخ  ٍَ َّ ْٙ ُّ ٌْ َٛ ِثَفْزِؼ ا ُ٘ َٚ اٍد  َّٚ ُٓ ؤَِثي َس َمِضيِض ْث ٌْ َلبَي َلْجُذ ا َٚ  ، ُٗ ِٓ َرِجَم ِٓ اْث
َجبَسِن:  ُّ ٌْ ِٗ ِثَصاَلِح اٌزَّْغِجيؼِ »ا ْي ٍَ ٌَْغََّٕخ َفَم ْٓ ؤََساَد ا ْٓ َعب« َِ َّّ ِِ َٚ  ، َُ ب َِ ب اإْلِ َٙ يَُز ِٛ َرْم َٚ ب  َٙ ُٗ اٌزَّْشِغيُت ِفي ْٕ َء َل

ُذ، َلبَي:  ِ٘ ا ٌِْؾيِشيُّ اٌضَّ َْ ا ب َّ ًَ َصاَلِح اٌزَّْغِجيؼِ »ؤَثُٛ ُلْض ْض ِِ  َِ ٛ ُّ ُغ ٌْ ا َٚ َذاِئِذ  ٌٍِؾَّ ب َسؤَْيُذ  َلبَي ؤَثُٛ ، «َِ َٚ
ِط: َصاَلُح اٌزَّْغ  ْٚ ِفْشَد ٌْ ْغَِٕذ ا ُِ يُّ ِفي  ِّ ٍَ ْي ُْٕصٍٛس اٌذَّ َلبَي َِ َٚ َٕبًدا،  ب ِبْع َٙ ؤََصؾُّ َٚ اِد  َٛ ٍَ ُش اٌصَّ َٙ ِجيِؼ ؤَْؽ

 ِٙ َك اْخِزاَلِف َِ ْٓ َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ،  ِِ ا  ْٛ ََٕم ّْ ُْ َي ٌَ بِء  َّ ٍْ ُم ٌْ ُٛس ا ُٙ ّْ : ُع َِ ِؾتُّ اٌؽََّجِشيُّ ِفي اأْلَْؽَىب ُّ ٌْ ُْ ِفي ا
، ِٓ ْغَذَرْي َٓ اٌغَّ ٍُِٛط َثْي ٌُْغ ا َٚ ًِ ااِلْلِزَذاِي،  ي ِٛ َٕبِء َصاَلِح  َرْؽ ِٕيُّ ِثبْعِزْض ْي َٛ ُغ ٌْ ِذ ا َّّ َؾ ُِ َػ ؤَثُٛ  َلْذ َصشَّ َٚ

 َٙ َؽِذيضُ َٚ  ، ِٓ ي ًِ اٌذ ِ َغبِئ َِ بِد  َّّ ِٙ ُِ  ْٓ ِِ : َصاَلُح اٌزَّْغِجيِؼ  ْجِىيُّ ٌَِه، َٚلبَي اٌزَِّميُّ اٌغُّ ْٓ َر ِِ ب اٌزَّْغِجيِؼ 
َصبؽِ  َٚ ٍذ،  ِِ ب ؤَثُٛ َؽب َٙ ٍَٝ اْعِزْؾَجبِث َـّ َل َٔ ، ٌٓ َُ َؽَغ ب َِ ُٖ ِب ٌَُذ َٚ َٚ ٍذ،  َّّ َؾ ُِ ْيُخ ؤَثُٛ  اٌؾَّ َٚ  ، ٍِيُّ ِِ َؾب َّ ٌْ ُٗ ا ُج

ُٗ اْلَزَص  َلَك ِفي اأْلَْرَوبِس، َفِةَّٔ َٚ ب  َّ َلبَي: اَل يُْغَزشُّ ِث َٚ  ، ُْ ُ٘ َغْيُش َٚ ٌِيُّ  َغَضا ٌْ ُٗ ا َصبِؽُج َٚ  ، ِٓ ْي َِ ٌَْؾَش ٍَٝ ِرْوِش ا َش َل
اْلزَ  َٚ َٛ َظِميٌف،  ُ٘ َٚ ِٗ َؽِذيِش ؤَِثي َساِفٍك  ُّٓ ِث اٌفَّ َٚ ب اَل يَْضُجُذ، َلبَي:  َٙ َّْ َؽِذيضَ : ِب ٍِيُّ ُمَمْي ٌْ ِي ا ْٛ ٍَٝ َل َذ َل َّ

ب َلبَي  َّ ٌِ  ُُ ٌَْؾبِو ا َٚ َخ،  َّ ُٓ ُخَضْي اْث َٚ َد،  ُٚ ُٗ ؤَثُٛ َدا ِٓ َلجَّبِط اٌَِّزي ؤَْخَشَع ِٛ اْعَزْؾَعَش َؽِذيَش اْث ٌَ  ُٗ ٌَِه، ؤََّٔ  َر
ْْ َظمَّ  ِب َٚ ْيُخ  اٌؾَّ َٚ ُذ:  ٍْ ب، َفَمْذ َلبَي َثْمَذ ِرْوِش ُل َٙ ٍِ ِٗ َيْمَزِعي اٌزَّْشِغيَت ِفي ِفْم ِِ ٌَْؾِذيَش، َفأِخُش َواَل َف ا

َمبئِ  ٌْ ْجِىيُّ ِصَيبَدُح ا ُٗ اٌغُّ ٌَ ب َلب َّّ ِِ يُْغَزَفبُد  َٚ  ، ُِ ٌُْؾْى َزا ا َٙ ًُ ِث َمبِئ ٌْ : َفَيْىضُُش ا ي ِ
ِٔ َٚيب َِ اٌشُّ َٓ َواَل ِِ ب  َٙ َٓ ِث ي ٍِ
ِخ، بِفِميَّ ي ٍ  اٌؾَّ

ٍِ : ؤَثُٛ َل ُْ ِٙ بِئ َِ ْٓ ُلَذ ِِ َٚ ٌ ِي،  َٛ َز ُّ ٌْ ا َٚ يُّ  ِٛ َجَغ ٌْ ُٖ ا َصبِؽَجب َٚ  ، ٌٓ ٌَْمبِظي ُؽَغْي : ا ُٖ ُْ َيْزُوَشا ٌَ  ْٓ َّّ ِِ َٚ 
ًٌ َوِضيٌش، ِٗ َفْع ِفي َٚ  ، ٍٓ َٕبٍد َؽَغ ، َلبَي: َصَجَذ ِرْوُش َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ ِفي ِبْع ْشَخِغيُّ َذ اٌغَّ َّ ُٓ ؤَْؽ ُش ْث ِ٘ ُٗ َٔ  َصا ٍَ َم

اَلحِ  ِمَشاَءِح ِفي اٌصَّ ٌْ ٌخ ِفي ِوَزبِة ا ٍَ َّ ْٙ ُِ ب  َ٘ َذِح َثْمَذ ؽَّ َٛ ُّ ٌْ ا َٚ ِخ،  ٍَ َّ ْٙ ُّ ٌْ ُٗ اٌؽََّجِشيُّ ِثَفْزِؼ ا ْٕ ْٓ  َل َّّ ِِ  ُْ ُ٘ َغْيُش َٚ
ٌَْؾِذيِش، َفَمبَي ِفي اأْلَْروَ  َزا ا َ٘ ْيِخ )إٌٛٚي( ِفي  َُ اٌؾَّ ٍََف َواَل َلِذ اْخَز َٚ  ، ُٖ ََ ِرْوُش ،َرَمذَّ ُٗ ْٕ ََ َل ب َرَمذَّ َِ  =بِس 
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
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= ُِ ب َرْغِييُش ُٔفُ َٙ ِفي َٚ ُٗ: َؽِذيٌش اَل َيْضُجُذ،  ٌَ ِٛق  ُّ ْغ َّ ٌْ ِفي ا َٚ  ، ٌٓ ُٗ َؽِذيٌش َؽَغ بِء: ِبَّٔ َّ ِزيِت اأْلَْع ْٙ ِفي َر َٚ 
ؤََعبَة ا َٚ َزا،  َ٘  ُٛ َْٔؾ  ُٗ ٌَ ِفي ِوَزبِة اٌزَّْؾِميِك  َٚ  ، ًَ ْْ اَل رُْفَم َجِغي ؤَ ْٕ اَلِح، َفَي ب اٌصَّ َٙ ُٗ ٌَْيَظ ِفي ْجِىيُّ ِثإََّٔ ٌغُّ

َغ  ٍْ ًُّ َع َؾ َِ َراَن  َٚ اِثَمِخ،  َوَزا اٌشَّ َٚ َِٔيِخ،  ْوَمِخ اٌضَّب ٌَٝ اٌشَّ َِ ِب ِمَيب ٌْ ًَ ا ٍُِٛط َلْج ٌُْغ ِخ ااِلْعِزَشاَؽِخ، َرْغِييٌش ِبالَّ ِفي ا
ؤََعبَة َؽيْ  َٚ ْوِش،  ُٗ ِثبٌز ِ ٌَِىَّٕ ب،  َٙ ٍُ ي ِٛ ب ِبالَّ َرْؽ َٙ ٍَْيَظ ِفي ب َف َٙ ٍََخ َيُغُٛص ِفي َّْ إٌَّبِف ِزي ِ ِثإَ ِِ ْش ُخَٕب ِفي َؽْشِػ اٌز ِ

ٌَْغٍْ  ِٖ ا ِز َ٘  َّْ َٛ ؤَ ُ٘ َٚ ٌٌِش،  اٌة َصب َٛ ٌِي َع َش  َٙ ـَ َٚ ُذ:  ٍْ اِؽَذِح، ُل َٛ ٌْ ْوَمِخ ا ُمُمُٛد َؽزَّٝ ِفي اٌشَّ ٌْ ا َٚ  َُ ِمَيب ٌْ َغَخ ا
َي  ِٙ ب ِفي َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ َف َٙ ُز ْؾُشِٚليَّ َِ ٌُْىُغِٛف، صُ لبي اٌؾبفؿ:  َصَجَزْذ  ِٔي ِفي َصاَلِح ا ُوِٛق اٌضَّب َوبٌشُّ

زِ  ِِ ْش ْٓ ؼََجَمِخ اٌز ِ ِِ  َٛ ُ٘ َٚ بِعيُّ  ُٓ َيْؾَيٝ اٌغَّ بُء ِفي َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ: َرَوَش َصَوِشيَّب ْث َٙ ُفَم ٌْ ي ِ اْخِزاَلُف ا
بِء ِفي َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ، َفَمبَي: اَل  َٙ ُفَم ٌْ اَل اْخِزاَلَف ا َٚ  ، َصاِلي ِ ْٚ َْلَ

ٌِ اَل  َٚ ٌٍِه،  ب َّ ٌِ اَل  َٚ  ، بِفِمي ِ ٍؾَّ
ٌِ ؤَْلِشُف 

ْمزَ  ُِ ْٓ ُْٔغَخٍخ  ِِ ُذ  َّ َعَمَػ ؤَْؽ َٚ  ، ٌٓ ًَ َفَؾَغ ْْ َفَم ِبْعَؾبُق: ِب َٚ ُذ،  َّ َلبَي ؤَْؽ َٚ اًل،  ْٛ ب َل َٙ ْؤي ِفي ًِ اٌشَّ ْ٘ َذٍح، أِلَ َّ
 ًَ َذ ُعِئ َّ َّْ ؤَْؽ ُفُشِٚق، ؤَ ٌْ ًَ َصبِؽُت ا ََٔم ب َؽْيٌء، َٚ َٙ ُْ َيِصؼَّ ِفي ٌَ َلبَي:  َٚ  ، ُٖ ََٕفَط يََذ ْٓ َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ َف َل

ُخ،  ؾَّ ب اٌص ِ َٙ ًَ اَل يُْؾَزَشُغ ِفي َفَعبِئ ٌْ َّْ ا ٌْ َفاَل َثْإَط، أِلَ َْٔغب ب ِب َٙ ٍَ ْْ َفَم ب، َفِة َٙ ُْ َيَش اْعِزْؾَجبَث ٌَ ٍِيُّ َٚ َلبَي َل َٚ
 َٓ َذ ْث َّ ٌُْذ ؤَْؽ ُٓ َعِميٍذ: َعإَ ٍُْذ:  ْث ِْٕذي َؽْيٌء، َفُم ب ِل َٙ ب َيِصؼُّ ِفي َِ ْٓ َصاَلِح اٌزَّْغِجيِؼ، َفَمبَي:  ًٍ َل َج ْٕ َؽ

ُذ: َلذْ  ٍْ َمبٌي، َفُم َِ  ِٗ ِٕي: ِفي ٌٍِه، َيْم ب َِ  ِٓ ِشٚ ْث ّْ ْٓ َل ، َل ِٗ ي ِٚ ًّّ َيْش ٍشٚ؟ َلبَي: ُو ّْ ِٓ َل ِ ْث ُٖ َؽِذيُش َلْجِذ اهللَّ ا َٚ  َس
يَّب ُٓ اٌشَّ شُّ ْث ِّ ْغَز ُّ ٌْ ، َفَمبَي: ا َُ ي ِ٘ َٓ ِبْثَشا ِٕي اْث ، يَْم ٌُ ٍِ ْغ ُِ ُذ:  ٍْ صََه؟ ، ُل ْٓ َؽذَّ َِ َصاِء، َلبَي  ْٛ ٌَْغ ْٓ ؤَِثي ا ، َل ِْ

ٌَْؾذِ  ٌَِه ا ُٗ َر ٍُْغ ُْ َيْج ٌَ ُذ  َّ َّْ ؤَْؽ ُٗ ا.ٖ، لبي اٌؾبفؿ ِمٍمبً: َفَىإَ ُٗ ؤَْلَغَج َوإََّٔ َٚ شُّ َؽْيٌخ ِصَمخٌ،  ِّ ْغَز ُّ ٌْ اًل ا َّٚ يُش ؤَ
 ِِ ُٖ ؤََّٔ ِبالَّ  ُش ِ٘ ، َفَفب ُٗ ش ِ ؤَْلَغَج ِّ ْغَز ُّ ٌْ َزبَثَمُخ ا ُِ  ُٗ َغ ٍَ ب َث َّّ ٍَ ، َف َٛ إٌُّْىِشيُّ ُ٘ َٚ ٌٍِه  ب َِ  ِٓ ِشٚ ْث ّْ ُٗ َسَعَك ْٓ َؽِذيِش َل

ِصي ِ  ْٛ ٌَْغ ِٓ ا َذ َوبْث َّ ْٓ ؤَْرَجبِق ؤَْؽ ِِ  َٓ ِشي َزإَخ ِ ُّ ٌْ َلْذ ؤَْفَشَغ َثْمُط ا َٚ  ، ِٗ ْٓ َرْعِميِف ب ِفي َفَزَوَش َؽِذي، َل َٙ َض
ًْ َثبؼِ  ٌَْيَظ ِثَصِؾيٍؼ ِث ب  َٙ َّْ َؽِذيَض ََ ِثإَ َيَخ، َفَغَض ِّ ِٓ َرْي َوبْث َٚ  ، ِٗ ْي ٍَ دُّ َل ََ اٌشَّ َرَمذَّ َٚ ُظَٛلبِد،  ْٛ َّ ٌْ ُٓ ا ُٗ اْث ٌَ ، َلب ًٌ

ؤَْصَؾب َٚ ُذ  َّ َـّ ؤَْؽ َٔ َٚ ب َوِزٌة،  َ٘ َّْ َخَجَش ُفُشِٚق ؤَ ٌْ ُٗ َصبِؽُت ا ْٕ ًَ َل ََٔم َٚ بِدي،  َٙ ٌْ ب، َلْجِذ ا َٙ ِز َ٘ ٍَٝ َوَشا ُٗ َل ثُ
ِٓ ِفي َصاَلِح اٌ ٌَْي ْٛ َم ٌْ ُش ا َٙ ـْ بِؾ: ؤَ ٌُْؾفَّ َٓ ا ِِ َٕب  ْٓ ؤَْدَسْو َِ ِعيِػ: َلبَي َثْمُط  َٛ ٌْ َصاِليُّ ِفي ا ْٚ َلبَي اأْلَ زَّْغِجيِؼ َٚ

بفِ  ْٓ ؤَْصَؾبِة اٌؾَّ ِِ ٍَخٌ  ي ٍِ ب ِبالَّ َؼبِئَفٌخ َل َٙ ًْ ِث ُْ َيُم ٌَ َٚ ب َوِزٌة،  َٙ َّْ َؽِذيضَ ًْ ؤَ ٍُْذ )اٌؾبفؿ(: َث َذ، ُل َّ ؤَْؽ َٚ ِمي ِ 
ٌَْؾبِفُؿ اٌَِّزي ؤََؽبسَ  ا َٚ  ، ِٗ ْي ٍَ ُٗ َل ِجي ْٕ ََ اٌزَّ ب َرَمذَّ َّ بِفِميَِّخ، َو َٓ اٌؾَّ ِِ  ِٓ ُخ اٌؽَِّشيَمْي َّّ ب ؤَِئ َٙ َٓ ؤَْصَجَز : اْث ُٗ ِٗ ؤَـُُّٕ ٌَْي  ِب

ِؾتُّ اٌ ُّ ٌْ َلْذ َلبَي ا َٚ  ، ُٗ ْٕ ْٓ ؤََخَز َل َِ  ْٚ َيَخ، ؤَ ِّ ب، َرْي َٙ ْٕ ِِ َُٕمٛا  ّْ ُْ َي ٌَ بِفِميَِّخ  ُٛس اٌؾَّ ُٙ ّْ : ُع َِ ؽََّجِشيُّ ِفي اأْلَْؽَىب
ب اٌْ  َِّ ؤَ َٚ ب َثْإًعب،  َٙ ُٗ اَل َيَشٜ ِث ٍَٝ ؤََّٔ َٛ َيُذيُّ َل ُ٘ َٚ ِخ  ٌِِىيَّ ب َّ ٌْ َٓ ا ِِ َمَشِثي ِ  ٌْ ِٓ ا َُ اْث ََ َواَل َرَمذَّ ُْ ؤََس َٚ ٍَ ُخ َف َِٕفيَّ َؾ

 َِ ُْ َؽْيئًب، ِبالَّ  ُٙ ْٕ .َل ٌُ ب َلِفي َٙ اثُ َٛ صَ َٚ ْغَزَؾجَّخٌ،  ُِ ب  َٙ ُْ ؤََّٔ ِٙ ِج َ٘ ْز َِ َجْؾِش ِفي  ٌْ ْخَزَصِش ا ُِ  ْٓ ُشِٚعيُّ َل ُٗ اٌغُّ ٍَ ََٔم  ب 
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ِزي  ِفي َؽِذيش 217ٚروش اٌؾٛوبٔي في رؾفخ اٌزاوشيٓ )ؿ:  ِِ ْش َمَشِثي  ِفي ؽشػ اٌز ِ ٌْ ( لٛي اْثٓ ا
ُٗ ؤصً فِ  ٌَ ٌَْيَظ  ِزي  ؤثي َسافك ؤَٔٗ َؽِذيش َظِميف  ِِ ْش ب روشٖ اٌز ِ َّ َلبَي ِبَّٔ َٚ ٌْؾغٓ  اَل ِفي ا َٚ خ  ؾَّ ي اٌص ِ

ٌَْيَظ ِفي َصاَلح اٌزَّْغِجيؼ َؽِذيش يضجذ، صُ لبي اٌؾٛوبٔي:   : ي 
ٍِ ٌْممي َلبَي ا َٚ  ، ِٗ ٌَِئالَّ يغزش ِث  ِٗ ْي ٍَ ٌيٕجٗ َل

سدد ِٓ َؼِشيك لجذ اهلل اْثٓ َلجَّبط ٚؤخ َٚ ٌَْؾبِصً ؤَْ َصاَلح اٌزَّْغِجيؼ  ا َمجَّبط َٚ ٌْ ٌْفعً ٚؤثيّٙب ا يٗ ا
ؤثي َسافك َٚ لجذ اهلل ثٓ لّش  َٚ= 

لذ = َٚ  َٓ ِمي َّ ُ ؤَْع ُٙ ْٕ َْٔصبس َسِظي اهلل َل سعً ِٓ اأْلَ َٚ خ  َّ ؤَ َعٍ َٚ لٍي ثٓ ؤثي َؼبٌت ٚؤخيٗ َعْمَفش  َٚ
َْٕذٖ  َِ ُ اْثٓ  ُٙ ْٕ ِِ َٚ ُ ِٓ رمذَ روشٖ  ُٙ ْٕ ِِ ٌْؾفبؾ  بَلخ ِٓ ا َّ َزا اٌَؾِذيش ؤَٚ ؽغٕٗ ع َ٘ ؼ  صؾ 

: َصاَلح اٌزَّْغِجيؼ ِٓ ِّٙبد ٚ ْجِىي  الػ ٚاٌغجىي ٚاٌؾبفؿ اٌمالئي، َلبَي اٌغُّ اْثٓ اٌص  َٚ اٌخؽيت 
ِزي   ِِ ْش اَيخ اٌز ِ َٚ ُٗ اْلزصش لٍٝ ِس ب َفِةَّٔ َ٘ ي  ِفي األروبس ِٓ سد ِٚ َٛ ب فُٙ ِٓ إٌَّ َّ اَل رغزش ِث َٚ يٓ  َِغبِئً اٌذ 

ٌَْيَظ فِ  ي  
ٍِ ٌْممي َسؤٜ َلٛي ا َٚ بَعٗ  َِ اْثٓ  ِٗ ٌَٛ اعزؾعش َٚ اٌفَّٓ ِث َٚ اَل ؽغٓ،  َٚ ب َؽِذيش يضجذ َصِؾيؼ  َٙ ي

ٌَْىاَلَ لٍٝ  َٕب ا َفْي ْٛ لذ اْعَز َٚ ٌِه،  ٌَْؾبِوُ ٌّب َلبَي َر ا َٚ خ  َّ َرْصِؾيؼ اْثٓ ُخَضْي َٚ د ٌؾذيضٙب  ُٚ َرْشِعيؼ ؤثي َدا
غْ  َّ ٌْ اِئذ ا َٛ َف ٌْ َٕب ِفي اٌّٛظٛلبد اٌَِّزي عّيٕبٖ ا َٛلخ ِفي اأْلََؽبِديش َصاَلح اٌزَّْغِجيؼ ِفي وَزبث ُّ

َخبٌَفخ ٌّب عشد  ُِ ََٔىبَسح َؽِذيَذح  ب ٚ٘يئزٙب  َٙ اَلح ِفي صفز ِزٖ اٌصَّ َ٘ اَل سيت ؤَْ  َٚ اَل ؽه   َٚ ُظَٛلخ  ْٛ َّ ٌْ ا
 ِٖ ِصي  لذ ؤَصبة ِثزوِش ْٛ ٌَْغ ِْٕذي ؤَْ اْثٓ ا ِل َٚ ٌْمٍت يصذق،  ا َٚ يَّخ ٚاٌزٚق يْؾٙذ  ِٛ ِٗ اٌزمٍيّبد إٌََّج ْي ٍَ َل

َزا اٌَؾذِ  َٙ ُيِٛؼي  ِفي ِوَزبثٗ اٌَلٌئ اٌَِّزي عمٍٗ لٍٝ ٌ ب َلبَي اٌغُّ َِ ب ؤؽغٓ  َِ َٚ يش ِفي اٌّٛظٛلبد، 
ؤَْ  َٚ ب َظِميَفخ  َٙ ٌْؾك ؤَْ ؼشلٗ وٍ ا َٚ ِزٖ اٌَؾِذيش:  َ٘ ِصي  ثمذ روشٖ ٌؽشق  ْٛ ٌَْغ ُظَٛلبد اْثٓ ا ْٛ َِ

ح اٌفشديخ ِفي ٌْؾغٓ ِبالَّ ؤَٔٗ َؽبر ٌؾذَّ ذ ِٓ َؽِذيش اْثٓ َلجَّبط يمشة ِٓ ا ِ٘ ب اٌؾَّ َٚ لذَ اٌّزبثك  َٚ  ِٗ
اد. َٛ ٍَ َخبٌَفخ ٘يئزٙب ٌٙيئخ َثبِلي اٌصَّ ُِ َٚ ْمَزجش  ُِ عٗ  َٚ 
ُٓ َؽَغٍش: ال َثْإَط ِثِةْعَٕبِد َؽِذيَش 38، 37ٚلبي اٌؾٛوبٔي في اٌفٛائذ اٌّغّٛلخ )ؿ:  (: َلبَي اْث

َذ رُ  ِ٘ ا َٛ ُٗ َؽ ٌَ  َّْ ِٓ َفِة ٌَْؾَغ ْٓ َؽْشِغ ا ِِ  َٛ ُ٘ َٚ ِٓ َلجَّبٍط  ِٖ ِفي اْث ِصي ِ ِثِزْوِش ْٛ ٌَْغ ُٓ ا َلْذ ؤََعبَء اْث َٚ  ِٗ ي ِ ٛ َم
ْٓ َؽِذيِش  ِِ  ُُ ٌَْؾبِو ا َٚ  ، ِٗ ْٓ ؽذيش اثٓ لّشٚ ثةعٕبد ال َثْإَط ِث ِِ َد  ُٚ ُٖ ؤَثُٛ َدا ا َٚ َلْذ َس َٚ ُظَٛلبِد،  ْٛ َّ ٌْ ا

ْٓ ؽَ  ِِ َسَدْد َصالُح اٌزَّْغِجيِؼ  َٚ ٌِي األَْرَوبِس:  ب َِ َلبَي ِفي ؤَ َٚ َش،  َّ ِٓ ُل ِٗ اْث ؤَِخي َٚ ِٓ َلجَّبٍط  ِ ْث ِذيِش َلْجِذ اهللَّ
شَ  َّ ِٓ ُل ِ ْث َلْجِذ اهللَّ َٚ َمجَّبِط  ٌْ ب ا َّ ِٙ ؤَِثي َٚ  ًِ َفْع ٌْ َ ِ  ا ؤُ َٚ ِٗ َعْمَفٍش  ؤَِخي َٚ ٌٍِت  ؤَِثي سافك ٚلٍي اثٓ ؤَِثي َؼب َٚ

 َّّ ِِ َٚ َُّ َلبَي:  يًمب صُ ِّ ب َع َٙ َُّ َعبَق َرْخِشيَغ َْٔصبِسي ٍ صُ ًٍ ؤَ َسُع َٚ َخ  َّ ٍَ : َع ُٗ َٕ ْٚ َؽغَّ ٌَْؾِذيَش ؤَ َزا ا َ٘ َؼ  ْٓ َصؾَّ
 ُٓ ِٓ ْث ٌَْؾَغ ؤَثُٛ ا َٚ ِٕيُّ  ِذي َّ ٌْ َٛعٝ ا ُِ ؤَثُٛ  َٚ ِٔيُّ  َمب ّْ ؤَثُٛ َعْمٍذ اٌغَّ َٚ ٌَْخِؽيُت  ا َٚ يُّ  اآلُعش ِ َٚ  ْٖ َذ ْٕ َِ  ُٓ اْث

آَخشُ  َٚ ْجِىيُّ  اٌغُّ َٚ يُّ  ِٚ َٛ إٌَّ َٚ الِػ  ُٓ اٌصَّ اْث َٚ ِزِسيُّ  ْٕ ُّ ٌْ ا َٚ  ًِ َفعَّ ُّ ٌْ ، ٚلبي في اٌَلٌٝء )اٌغيٛؼي(: ا َْ ٚ
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ِٓ ِفي اٌزَّْذِسيِت  ي ْيُخ ِعَشاُط اٌذ ِ َوَزا َلبَي اٌؾَّ َٚ  ٌٓ ْٚ َؽَغ َٛ َصِؾيٌؼ ؤَ ُ٘  : ٌَْمالِئيُّ ٌَْؾبِفُؿ ا َلبَي ا
َلبَي ؤَثُٛ َثْىشِ  َٚ ٌَْيَظ ِفي َصالِح اٌزَّْغِجيِؼ َؽِذيٌش يُْضِجُذ،   : ٍِيُّ ُمَمْي ٌْ َلبَي ا َٚ  ، ْسَوِؾيُّ اٌضَّ ٌَْيَظ  َٚ  : َمَشِثي ِ ٌْ ُٓ ا ْث

 َّْ ؤَ َٚ ب َظِميَفخٌ  َٙ ٍَّ ُٗ ُو َّْ ؼُُشَل ، لبي في اٌَلٌٝء )اٌغيٛؼي(: ٚاٌؾك ؤَ ٌٓ ال َؽَغ َٚ ب َؽِذيٌش َصِؾيٌؼ  َٙ ِفي
اٌؾَّ  َٚ َزبِثِك  ُّ ٌْ َِ ا َلَذ َٚ ُٗ َؽبرّّ ٌؾذح اٌفشديخ فيٗ  ِٓ ِبال ؤََّٔ ٌَْؾَغ ْٓ َؽْشِغ ا ِِ ِٓ َلجَّبٍط َيْمُشُة  ِذ َؽِذيَش اْث ِ٘ ب

الِح. ْيَئِخ َثبِلي اٌصَّ َٙ ٌِ ب  َٙ ْيَئِز َ٘ ٌََفُخ  َخب ُِ َٚ ْمَزَجٍش  ُِ  ٍٗ ْع َٚ  ْٓ ِِ 
: بعٕبد ؽذيضي اثٓ لجبط ٚاثٓ لّشٚ )سظي اهلل لُٕٙ( ؽغٓ وّب عجك ٚلذ صؾؼ ؤٚ للت

ؽغٓ ؽذيش صالح اٌزغبثيؼ لذد وجيش ِٓ اٌؾفبؾ وّب عجك ِٓ والَ اٌؾبفؿ اثٓ ؽغش ٚغيشٖ، 
ش ِٓ اٌغٍف وبثٓ اٌّجبسن ٚغيشٖ فٙزا ِّب يمٛي صجٛد ؽذيضٙب وّب لبي ٚلذ لًّ ثٙب وضي

اٌؾبوُ ٚاٌجيٙمي وّب عجك، ٚاهلل ؤلٍُ، ٚلذ صٕف في صالح اٌزغبثيؼ ٚفعٍٙب اٌخؽيت 
 =اٌجغذادي

فيٙب ٚاخزالف ؤٌفبؾ  ٚاعُ وزبثٗ "روش صالح اٌزغجيؼ ٚاألؽبديش اٌزي سٚيذ لٓ إٌجي =
ٚاعُ وزبثٗ "ؤِبٌي األروبس في فعً صالح اٌزغجيؼ" ٚسد فيٗ  ،ؽغش ٚاٌؾبفؿ اثٓ، إٌبلٍيٓ ٌٙب"

 لٍٝ والَ اٌّعمفيٓ ألؽبديضٙب وّب عجك إٌمً لٕٗ.
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 اخلادتة
 وتوىلا أى  النتائج والتوصيات:

 أوالم: أى   تائج الث ق:
 *  ف ال ُ نل كالملكاب ج ِز يف كي كق  كح ؿ إل ِنم  كاه الهلللني أ  مس ِغ كم    ا.

وي رلوت كقهلل ركابت عأة ُ, ِو ِي الػملكاب كال ُػ نل *   علنة ركاب ُ تو ْ كتُ نحغ ِك
 يف ادل ح  الم ين.

 *  ف تُ نل ُ تو ْ ح صي ُ, عنع بأقغ ُ, ُلِكة كإن  كج, كع ه.
 *  ف الس ؾ  نواع كم ة ُ, الملكاب كال ُ نل كاهت هب  الُسة.

 ػػ ح  ب تُػػ نل ُ توػػ ْ كركػػابس ِنهللاػػ ت * السػػ ؾ ُس  ػػ  ت ك حػػواؿ كمػػ ة جػػ ءت الُػػسة أ
 كقهلل  ِابهت ذل  ُ حم ن ُُ قلن.

*  ف الػػهللع ء  سقُػػ، إْ: هعػػ ء ثسػػ ء كهعػػ ء طأػػبت ك ف هعػػ ء المسػػ ء  ِوػػي ك اجػػي لأق ػػوؿ  
 كم  بنس غ يف ُوضوغ أبهل غ.

*  ف األصي يف ال ُ نل  نغ  كوف ألوقهلل عأػ   انُػي النػهلل النمػىنت كالقػوؿ ب هللعنػة ال ُػ نل 
دلُ حة مه  شلك, ل حُ  بوا الوأم ء  ح ه   يف ال ُ نل ألسول كاحلص  كقػهلل  بػمل أ

 بغ كم  ُ, الوأم ء.
ت كقػهلل ِصػأ  رلػو يف ُ حػػ  *  ف السػ ؾ  ل ػظ كتُػ نح ت ج ُوػة ُػ, جواُػع كأمػغ 

 بوسواف "تُ نل ل ػلص  عهللهس".
ء بػػػػ  تأػػػػو *  ف السػػػػ ؾ ت ػػػػ كت يف  عػػػػهللاه ال ُػػػػ نل يف هبػػػػاب الصػػػػأواتت كقػػػػهلل عػػػػع الوأمػػػػ 

 الابكا ت كم  بنس غ.
*  ف األِوي يف ال ُ نل الل زاـ أألعهللاه الػوااهة يف ُواضػع سلصوصػة كمػ  يف ال ُػ نل يف 

 .  هباب الصأوات كعسهلل السـو
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 * األىٍكْ يف ال ُ نل الل زاـ ألُّتنب الوااه بغ الملكاب.
مػػ ءت لكػػ, القػػوؿ * ُشػػابكعنة صػػلة ال ُػػ بنلت كقػػهلل كاهت ِنهللاػػ   ح ه ػػ  اب أػػف ِنهللاػػ  الوأ

 الاباجل  م  ل تسزؿ ع,  ف تكوف حُسة كم  بنس غ يف ادل ح  الُ بع.
 ا يام: التوصيات:

 كصػػي ن ُػػي كإبػػواين ب قػػول ُ عػػز كجػػي؛ ِػػإف ال قػػول الػػي كصػػنة ُ لعكلػػ  كاخبػػاب ,  

ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ    كمػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػ ؿ توػػػػػػػػػػ ْ
ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ

كأل  ماباا يف الومي الهللاِ، يف بهللُػة الُػسة   چ(ُ)﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   
الس و ػػة كتقاب  هللاػػػ  لأسػػػ س ُػػ, بػػػلؿ تقػػػهللًن ُمػػي الػػػملس ادلوضػػػوع ت ادلوضػػوعنة ال  صػػػنأنة الػػػ  
ػػػ ت ادل وأقػػػة  توقػػػي صػػػواة ُ ك ُأػػػة عػػػ, ُوضػػػوع ُػػػ ت ِهللاػػػملس القاب قػػػة رمػػػع وػػػ  ت ادلوأُو

  كتقهللُغ لأق ائ يف صواة ُ ك ُأةت كالملا  ُاب يف مه  ة األعلنةت ِ ي تأو القاب قة ْوضوع ُ
ادلوضوعنة بن ف لأموىن الصحنل لأسص القاباين كالس وم ُ, كلـ  الػي الوأػ، كا ػ س  ط ِواِػهلل 

ة ِقهللاهللا . واِب  السصوص ُك
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   (.131( عٛسح إٌغبء: اآليخ )1)
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 فنرم ادلصا ر وادلراجع مرتثة نلى حروف اذلجاا.
 القررن الكرمي. -
ُىٍو ػػهللى  ن يف تقرياا  صاا يح ابااا حثااان .اإلح ااا - سمػػهلل بػػ, ح ػػ ف بػػ,  دػػهلل بػػ, ح ػػ ف بػػ, ُوػػ ر بػػ, 

ي ال يُػػ  )ادل ػػوي :  تابتنػػب : األُػػ  عػػلء الػػهلل , عأػػي بػػ, بأ ػػ ف .  الػػػ(ّْٓال منمػػيت  بػػو حػػ ع الػػهللاُا
الس وػػاب: ُؤ ُػػة .  حققػػغ كبػابج  ح ه مػػغ كعأػػا عأنػػغ: وػونب األانػػؤكط. الػػػ( ّٕٗال  ا ػي )ادل ػػوي : 

ت .  الاب  لة ت ب كت  . ـ ُٖٖٗ -الػ َُْٖالق وة : األْك
الػػػ(. ِٔٓأل  ع ػػهلل ُ و بػػ, إه عنػػي بػػ, إبػػاباالن، بػػ, ادلذػػ ة ال خػػ ام )ادل ػػوي: ا    ادلراار  .  -

ـ ُٖٗٗقتَُْٗاسقا: و ِؤاه ع هلل ال  قي. الس واب: هاا ال شػ ِاب اإل ػلُنة ب ػ كت. الق وػة الم لمػة
. 
ً ااار .  - الػػػ( . َتقنػػا : ع ػػهلل القػػ ها ٕٔٔأل  زكػػاب  زلنػػي الػػهلل , ػلػػ  بػػ, وػػابؼ السػػوكم )ادل ػػوي: ا 

 -الػػػػ  ُُْْل سػػػ ف .  –األانػػػؤكط ادػػػغ ُ . الس وػػػاب: هاا ال كػػػاب لأق  عػػػة كالسشػػػاب كال وز ػػػعت بػػػ كت 
 ـ.ُْٗٗ

ادلؤلػػػػف:  دػػػهلل بػػػ, و بػػػ,    بكػػػاب بػػػ, ع ػػػهلل ادلأػػػػو د قرشاااا  ال ااااري لوااارح صااا يح الثخااااري -
ُل د الػػػػ(ِّٗلقُػػقلين الق نػػػل ادلصػػابمت  بػػػو الو ػػ ست وػػػهللا ب الػػػهلل , )ادل ػػوي: ا الس وػػاب: ادلق وػػػة الكػػػ

 .الػ ُِّّالق وة: الُ بوةت د األُ  ةت ُصاب
 الػ(َُِْمهلل انصاب الهلل , األل  ين )ادل وي : س قرواا النليا يف ختريج أحا يق منار ال ثيا -

 -الػػػػػػػ  َُْٓالق وػػػػػة: الم ننػػػػػة ت بػػػػػ كت – ػػػػػلُي الس وػػػػػاب: ادلك ػػػػػػب اإلت إوػػػػػاباؼ: زالػػػػػ  الشػػػػػ ك َ
 .ـُٖٓٗ

أل  عماب  و ف بػ, ع ػهلل ُ بػ, و بػ, ع ػهلل الػُ بػ, ع صػ، السمػابم القػابطل )ادل ػوي االستذ ار :  -
 ب كت -الػ(. َتقنا :   مل و عق  ت كو عأي ُووض . الس واب : هاا الك ب الوأمنة ّْٔ: 

 ـ.َََِ – ُُِْالق وة : األْك ت 
مػهلل بػ,    بكػاب بػ,   ػوب بػ,  ػوهلل  ػ  الػهلل , ابػ, قػن، اجلوز ػة س قن م ادلوهعني نا ر  العادلني-

الق وػػة: د  ػػ كت –الس وػػاب: هاا الك ػػب الوأمنػػة د َتقنػػا: و ع ػػهلل الُػػلـ إبػػاباالن،د الػػػ(ُٕٓ)ادل ػػوي: 
ت   .ـُُٗٗ -الػ ُُُْاألْك
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ػػابىة بػػ, و بػػ, ال ػػ ة الػػملالأي الشػػن  يٌنت  بػػو ادلؤلػػف: ػلػػ  بػػ, الي ػى ت اإلفصاااح نااا معاااِن الصاا اح - نػٍ
 ػسة السشػاب: ت الس وػاب: هاا الػوط,ت اسقا: ِؤاه ع هلل ادلػسو،  دػهللت الػ(َٔٓادلظ ابت عوف الهلل , )ادل وي: 

 .الػُُْٕ
ً ااار يف فاااا صاا ه الت ااثيحأ - ال وػػي  دػػهلل بػػ, عأػػي بػػ, و بػػ,  دػػهلل بػػ, حِػػاب   أل مااايل ا 

 .ب كت –الس واب: ُؤ ُة قابط ة د َتقنا: كنلين و بأن ةد (الػِٖٓالوُقلين )ادل وي: 
ال وػػي  دػػهلل بػػ, عأػػي بػػ, و بػػ,  دػػهلل بػػ, حِػػاب الوُػػقلين   أل بلااوا ادلاارام مااا أ لااة ا حكااام -

د الػػػػاب ض –الس وػػػػاب: هاا ال أػػػػا د َتقنػػػػا كختػػػػاب ح كتوأنػػػػا: هػػػػ  بػػػػ,  ُػػػػ  الزالػػػػابمد الػػػػػ(ِٖٓ)ادل ػػػػوي: 
 .الػُِْْالق وة: الُ بوةت 

لشػػم  الػػهلل ,  بػػو ع ػػهلل ُ و بػػ,  دػػهلل بػػ, عممػػ ف بػػ, قى ؽٍلػػ ز الػػملالل )ادل ػػوي: اتريااا اإلساا م .  - 
الػػػػ( ت َتقنػػػا : عمػػػاب ع ػػػهلل الُػػػلـ ال ػػػهللُابم . الس وػػػاب : هاا الك ػػػ ب الوػػػاب  ت بػػػ كت . الق وػػػة : ْٖٕ

 ـ . ُّٗٗ -الػ  ُُّْالم ننةت 
يولااو  - , ابػػ  بػػ,  دػػهلل بػػ, ُهللاػػهللم اخلقنػػب ال ذػػهللاهم . أل  بكػػاب  دػػهلل بػػ, عأػػي بػػاتريااا بناادا  ًو

 .ب كت . هاا ة كَتقنا : ُصق   ع هلل الق ها عق  -الػ( . ط / هاا الك ب الوأمنة ّْٔ)ادل وي: 
ادلؤلػف د «حترير ادلع  ال ديد وتنوير العقا اجلديد ما تر ري الكتاا  اجملياد»الت رير والتنوير  -

الس وػػػػاب : الػػػػهللاا د الػػػػػ(ُّّٗبػػػػ, ع وػػػػوا ال ونُػػػػي )ادل ػػػػوي : : و القػػػػ الاب بػػػػ, و بػػػػ, و القػػػػ الاب 
 .الػ ُْٖٗ سة السشاب: د تون  –ال ونُنة لأسشاب

ي بواااارح جااااامع ال مااااذي - ادلؤلػػػػف:  بػػػػو الوػػػػل و ع ػػػػهلل الػػػػابد, بػػػػ, ع ػػػػهلل الػػػػابحن،  دحترااااة ا حااااًو
 .ب كت –الس واب: هاا الك ب الوأمنة ت الػ(ُّّٓادل  اك وال )ادل وي: 

ادلؤلػف: الق ضػي انصػاب الػهلل , ع ػهلل ُ بػ, عمػاب ال نوػ كم )ت د شرح مصابيح ال انة حترة ا برار -
الس وػػاب: كزااة األكقػ ؼ كالشػػؤكف اإل ػػلُنة ت اسقػػا: جلسػة سل صػػة نوػاباؼ نػػوا الػػهلل , ط لػبت الػػ(ٖٓٔ

 .ـَُِِ -الػ  ُّّْع ـ السشاب: ت ألكو  
ً ااار رواه ادلراسااايا . - ، بػػػ, احلُػػ  الكػػػابهم الػػػاباز ين أ ألدػػهلل بػػػ, ع ػػهلل الػػػابحن حترااة الت صااايا يف 

الس وػػػاب : .  اسقػػػا : ع ػػػهلل ُ نػػػوااة.  الػػػػ(ِٖٔادلصػػػابمت    زاعػػػة كيل الػػػهلل , ت ابػػػ, الواباقػػػي )ادل ػػػوي : 
 .الاب ض  -ُك  ة الابوهلل 
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مػهلل بػ, عأػػي بػ, و بػ, ع ػػهلل ُ س حتراة الاذا ريا بعااده احلصاا احلصاني مااا  ا م سايد ادلرساالني -
ت د ل س ف –ب كت  -الس واب: هاا القأ، د الػ(َُِٓادل وي: الشوك ين النمأ )  ـ.ُْٖٗالق وة: األْك

ادلؤلػػػف : عػػػ ؿ الػػػهلل ,  بػػػو ال ػػػابج ع ػػػهلل الػػػابد, بػػػ, عأػػػي بػػػ, و د الت قياااق يف أحا ياااق اخلااا ف -
 –الس وػاب : هاا الك ػب الوأمنػة د اسقػا : ُُػوهلل ع ػهلل احلمنػهلل و الُػوهلليند الػ(ٕٗٓاجلوزم )ادل وي: 

 ق.ُُْٓالق وة : األْك ت د كتب  
لشػػػم  الػػػهلل ,    ع ػػػهلل ُ و بػػػ,  دػػػهلل بػػػ, عممػػػ ف بػػػ, قى ؽٍلػػػ ز الػػػملالل )ادل ػػػوي:  تاااذ ره احلراااا  . -

 ـ .ُٖٗٗ -الػُُْٗل س ف . الق وة : األْك ت  –الس واب: هاا الك ب الوأمنة ب كت . الػ(ْٖٕ
, ع ػهلل القػوم بػ, ع ػهلل ُ    و زكػي لو ػهلل الوظػن، بػ ال غي  وال ىيا  ماا احلاديق الواريف . -

 –الس وػػػاب : هاا الك ػػػب الوأمنػػػة .  اسقػػػا: إبػػػاباالن،  ػػػ  الػػػهلل ,.  الػػػػ(ٔٓٔالػػػهلل , ادلسػػػملام )ادل ػػػوي: 
ت . ب كت  . ق ُُْٕالق وة : األْك

. أل  ال وػي  دػهلل بػ, عأػي بػ, و بػ,  دػهلل  تعريف أىا التقديس مبرات  ادلوصوفني ابلتدليس -
 –الػػػػ( . اسقػػػا: ه / ع صػػػ، بػػػ, ع ػػػهللُ القاب ػػػو  ت ُك  ػػػة ادلسػػػ ا ِٖٓوُػػػقلين )ادل ػػػوي: بػػػ, حِػػػاب ال

 ـ .ُّٖٗ –ق  َُّْعم ف ت الق وة األْك ت 
بكػػػاب ع ػػػهلل الػػػابزاؽ بػػػ, علػػػ ـ بػػػ, انِػػػع احلمػػػ م النمػػػ ين الصػػػسو ين )ادل ػػػوي:   أل تر اااري نثاااد الااارةاق -

 الػ(ُُِ
 -الس وػػػػاب: هاا الك ػػػػب الوأمنػػػػة ت ا: ه. زلمػػػػوه و ع ػػػػهللسهاا ػػػػة كَتقنػػػػت الس وػػػاب: هاا الك ػػػػب الوأمنػػػػة

 ب كت.
ت  سة   .الػُُْٗالق وة: األْك

. أل  ال ػػػهللاء إه عنػػػي بػػػ, عمػػػاب بػػػ, كمػػػ  القابوػػػي ال صػػػابم أ الهللُشػػػقي تر اااري القاااررن العظاااي   -
 وػػػة : الق.  الس وػػػاب : هاا طن ػػػة لأسشػػػاب كال وز ػػػع.  اسقػػػا :  ػػػ ُي بػػػ, و  ػػػلُة. الػػػػ(ْٕٕ)ادل ػػػوي: 
 . ـ ُٗٗٗ -الػ َُِْالم ننة 

. أل  ال وػػػي  دػػػهلل بػػػ, عأػػػي بػػػ, و بػػػ,  دػػػهلل بػػػ, حِػػػاب الوُػػػقلين )ادل ػػػوي: تقريااا  التناااذي   -
 –ق  َُْٔ ػػػػوا  . الق وػػػػة : األْك ت  –الػػػػػ( . اسقػػػػا : و عواُػػػػة . الس وػػػػاب : هاا الابوػػػػنهلل ِٖٓ

 ـ .ُٖٔٗ
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ال وػػي  دػػهلل بػػ, عأػػي بػػ, و بػػ,  دػػهلل   أل ثااريالتلخاايا احلثااري يف ختااريج أحا يااق الرافعااي الك -
الػػ. ُُْٗالق وة: الق وػة األْك ت الس واب: هاا الك ب الوأمنةت الػ(ِٖٓب, حِاب الوُقلين )ادل وي: 

 ـ.ُٖٗٗ
أل  عماب  و ف ب, ع هلل ُ ب, و ب, ع هلل الػُ بػ, التىلنيد دلا يف ادلوطأ ما ادلعاِن وا سا يد .  -

الػػػ( . َتقنػػا : ُصػػق   بػػ,  دػػهلل الوأػػوم ت كو ع ػػهلل الك ػػ  ّْٔ )ادل ػػوي : ع صػػ، السمػػابم القػػابطل
 الػ . ُّٕٖادلذابب . ع ـ السشاب :  –الس واب : كزااة عمـو األكق ؼ كالشؤكف اإل لُنة . ال كابم

أل  ال وػػػي  دػػػهلل بػػػ, عأػػػي بػػػ, و بػػػ,  دػػػهلل بػػػ, حِػػػاب الوُػػػقلين )ادل ػػػوي: هتاااذي  التناااذي  .  -
 الػ .ُِّٔ: ُق وة هاِابة ادلو اؼ السظ ُنة ت اذلسهلل . الق وة األْك ت  الػ( . الس وابِٖٓ

أل  احلِ ج  و ف ب, ع هلل الابد, ب,  و ف ادلزم )ادل ػوي: هتذي  الكىلال يف أمساا الرجال .   -
ت .  بػػػػ كت –الس وػػػػاب: ُؤ ُػػػػة الاب ػػػػ لة .  اسقػػػػا: ه/ بشػػػػ ا عػػػػواه ُوػػػػابكؼ. الػػػػػ(ِْٕ الق وػػػػة: األْك

 ـ .َُٖٗ –ق ََُْ
ادلؤلػف: ابػ, ادلأقػػ,  ػاباج الػهلل ,  بػو ح ػص عمػاب بػ, عأػي بػػ, د التوضايح لوارح اجلاامع الصا يح -

الس وػاب: د اسقا: هاا ال ػلح لأ حػ  الوأمػي كَتقنػا الػُّاثد الػ(َْٖ دهلل الش ِوي ادلصابم )ادل وي: 
ت د  وا  –هاا السواهات هُشا   .ـ ََِٖ -الػ  ُِْٗالق وة: األْك

. أل  عمػػاب  و ػف بػػ, ع ػػهلل ُ بػ, و بػػ, ع ػهلل الػػُ بػ, ع صػػ، السمػػابم فاالو جاامع بيااان العلاا  و  -
الس واب : هاا اب, اجلػوزم ت ادلمأكػة الواببنػة .  َتقنا :    األو  ؿ الزال م.  الػ(ّْٔالقابطل )ادل وي: 

 ـ . ُْٗٗ -الػ  ُُْْالق وة : األْك ت . الُووه ة
ُم )ادل ػػوي : أل  جو ػػاب  جااامع الثيااان يف  ويااا القااررن . - الػػػ( . َُّو بػػ, جاب ػػاب بػػ,  ز ػػهلل القػػ

 َََِ -الػػػ  َُِْاسقػػا الشػػن :  دػػهلل و وػػ كاب . الس وػػاب : ُؤ ُػػة الاب ػػ لة .الق وػػة : األْك ت 
 ـ.
لصػػلح الػػهلل ,     ػػونهلل بأنػػي بػػ, كنكأػػهللم بػػ, ع ػػهلل ُ جااامع الت صاايا يف أحكااام ادلراساايا .  -

 –. اسقػا : دػهللم ع ػهلل اجملنػهلل الُػأ ي . الس وػاب : عػ مل الك ػب الػػ( ُٕٔالهللُشقي الولِي )ادل وي : 
 ـ . ُٖٔٗ –ق  َُْٕب كت. الق وة : الم ننةت 
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ز , الػهلل , ع ػهلل الػابد, بػ,  دػهلل لػ ماا جواماع الكلا  جامع العلوم واحلك  يف شرح مخ ني حاديثام  -
ػلُيت ال ذػهللاهمت أ الهللُشػقيت احلس أػي )ادل ػوي:  ُى اسقػا: وػونب د الػػ(ٕٓٗب, اجػب بػ, احلُػ,ت ال

 -الػػػػػ ُِِْالق وػػػػة: الُػػػػ بوةت د بػػػػ كت –الس وػػػػاب: ُؤ ُػػػػة الاب ػػػػ لة د إبػػػػاباالن، أجػػػػ  -األااناكط 
 .ـََُِ

ػػٍواة بػػ, ُو ػػ  بػػ, الوػػح ؾ  ساانا ال مااذي . =اجلااامع الكثااري  - أل  عنُػػ  و بػػ, عنُػػ  بػػ,  ى
ملم )ادل وي :  بػ كت  -هاا الذػابب اإل ػلُي الػ( . اسقا : بش ا عػواه ُوػابكؼ . الس وػاب : ِٕٗالُُّ

كو ِػؤاه ت (ِت ُ دػهلل و وػ كاب )جػػ   حقنػا كتوأنػا:ب الق وة األبابلك  ـ . ُٖٗٗ.  سة السشاب : 
الس وػػػاب: وػػػابكة ت (ٓت ْكإبػػػاباالن، عقػػػوة عػػػوض ادلػػػهللاس يف األزالػػػاب الشػػػاب ف )جػػػػ ت (ّع ػػػهلل ال ػػػ قي )جػػػػ 

ق وة ُصق   ال    احلأل   .ـ ُٕٓٗ -الػ  ُّٓٗةت الق وة: الم ننت ُصاب –ُك  ة ُك
وساننو وأايماو = صا يح الثخااري .  اجلامع ادل ند الصا يح ادلختصار ماا أماور رساول هللا  -

 .   اسقا : و زال  ب, انصاب الس صاب.  لإُ ـ و ب, إه عني    ع هللُ ال خ ام اجلو ي
الق وػػػة : .  ه ع ػػػهلل ال ػػػ قي(الس وػػػاب : هاا طػػػوؽ السِػػػ ة )ُصػػػواة عػػػ, الُػػػأق ننة نضػػػ ِة تػػػابقن، و ِػػػؤا

ت   الػ .ُِِْاألْك
أل  و ع ػػهلل الػابد, بػػ, و بػ, إها ػ  بػػ, ادلسػملا ال منمػي احلسظأػػي الػابازم ابػػ, اجلارح والتعاديا .  -

الػػ  ُُِٕبػ كت . الق وػة : األْك ت  –الػ( . ط / هاا إحنػ ء الػُّاث الوػاب  ِّٕ   ح ع )ادل وي : 
 ـ . ُِٓٗ

ؤلػف: و بػ, ادلد سنا ابا ماجاو =  راياة احلاجاة يف شارح سانا اباا ماجاوحاشية ال ندي نلى -
 .ب كت -الس واب: هاا اجلني ت الػ(ُُّٖع هللاذل هم ال  ومت  بو احلُ,ت نوا الهلل , الُسهللم )ادل وي: 

ادلؤلػػف: و بػػ, إه عنػػي بػػ, صػػلح بػػ, و احلُػػأت الكحػػلين أ الصػػسو ينت  بػػو د سااثا ال اا م -
 .الس واب: هاا احلهلل  د الػ(ُُِٖالهلل ,ت ادلوابكؼ ك  لِغ أألُ  )ادل وي:  إباباالن،ت عز

. أل  ع ػػهلل الػػابد, و انصػػاب  سل االة ا حا يااق الاااعيرة وادلوضااونة وأثرىااا ال ااي  يف ا مااة - 
الػػػ( . هاا السشػػاب : هاا َُِْالػػهلل ,ت بػػ, احلػػ ج نػػوح بػػ, صلػػ   بػػ, اهـت األوػػقوهام األل ػػ ين )ادل ػػوي: 

 ـ . ُِٗٗالػ /  ُُِْة الواببنة الُووه ة . الق وة : األْك ت كادلمأ -ت الاب ض ادلو اؼ
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أل  ع ػػهلل الػػابد, و انصػػاب الػػهلل ,ت سل االة ا حا يااق الصاا ي ة وشاايا مااا فقننااا وفوائاادىا .  -
الػػػ( . الس وػػاب : ُك  ػػة ادلوػػ اؼ َُِْبػػ, احلػػ ج نػػوح بػػ, صلػػ   بػػ, اهـت األوػػقوهام األل ػػ ين )ادل ػػوي: 

 كال وز عت الاب ض. الق وة : األْك ت )دلك  ة ادلو اؼ( .لأسشاب 
ت الػػػ(ِّٕ. أل  ع ػػهلل ُ و بػػ,  ز ػػهلل القػػزك أ ت ادلوػػابكؼ أبػػ, ُ جػػغ )ادل ػػوي : ساانا ابااا ماجااو  -

 ِنصي عنُ  ال    احلأل. -َتقنا الشن : و ِؤاه ع هلل ال  قي . الس واب : هاا إحن ء الك ب الواببنة 
أل  هاكه  أنم ف ب, األوو  بػ, إ ػح ؽ بػ, بشػ  بػ, وػهللاه بػ, عمػابك األزهم   . سنا أيب  او  -

ػػ  ين )ادل ػػوي :  ٍُ ًِ ًٌُ الػػػ( . اسقػػا : و زلنػػي الػػهلل , ع ػػهلل احلمنػػهلل . الس وػػاب : ادلك  ػػة الوصػػاب ة ت ِٕٓال
 ب كت . -صنهللا 

ومػ ف بػ, ه سػ ا أل  احلُ, عأي ب, عماب ب,  دػهلل بػ, ُهللاػهللم بػ, ُُػووه بػ, الس سنا الدارهطين . -
. حققػػغ كضػػ ط نصػػغ كعأػػا عأنػػغ : وػػونب الانػػؤكط كمهػػ س .  الػػػ(ّٖٓال ذػػهللاهم الػػهللااققأ )ادل ػػوي : 

 ـ . ََِْ -الػ  ُِْْالق وة : األْك ت .  ل س ف –الس واب : ُؤ ُة الاب  لةت ب كت 
هللاقػي )ادل ػوي أل  بكاب  دهلل ب, احلُ  ب, عأي ب, ُو   اخلابا ػ ين ال ن ال نا الصنري للثينقي . -
اسقػا : ع ػهلل ادلوقػي  ُػ  قأوِػي . هاا السشػاب : ج ُوػة الهللاا ػ ت اإل ػلُنة ت كاباتشػي  . الػ(ْٖٓ: 

 ـ .ُٖٗٗ -الػ َُُْ. أكُ  ف . الق وة : األْك ت 
 الػ(َّّأل  ع هلل الابد,  دهلل ب, وونب ب, عأي اخلابا  ين السُ ِي )ادل وي : ال نا الكربب .  -

: حُ, ع هلل ادلػسو، وػأل .  وػابؼ عأنػغ : وػونب األااناكط . الس وػاب : ُؤ ُػة  حققغ كبابج  ح ه مغ
 ـ . ََُِ -الػ  ُُِْب كت . الق وة : األْك ت  –الاب  لة 

أل  بكػػػػاب  دػػػػهلل بػػػػ, احلُػػػػ  بػػػػ, عأػػػػي بػػػػ, ُو ػػػػ  اخلابا ػػػػ ين ال نهللاقػػػػي )ادل ػػػػوي:  ال اااانا الكااااربب. -
ل سػ ت . الق وػة :  –اا الك ػب الوأمنػة ت بػ كت الػ(. اسقا : و ع هلل القػ ها عقػ  . الس وػاب : هْٖٓ

 ـ .ََِّ -الػ  ُِْْالم لمة ت 
لشم  الهلل ,    ع هلل ُ و ب,  دهلل ب, عمم ف بػ, قى ؽٍلػ ز الػملالل )ادل ػوي : سري أن م النث ا.  - 

لة الػ(. اسقا : رلموعػة ُػ, اسققػ  نوػاباؼ الشػن  وػونب األااناكط . الس وػاب : ُؤ ُػة الاب ػ ْٖٕ
 ـ . ُٖٓٗالػ /  َُْٓ. الق وة : الم لمة ت 
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الػػ(. َتقنػا:  بػو ْْٗلب, بق ؿ عأػي بػ, بأػف بػ, ع ػهلل ادلأػو )ادل ػوي:  .يشرح ص يح الثخار  -
 -الػػػ ُِّْالُػػووه ةت الػػاب ض. الق وػػة: الم ننػػةت  -متػػن،   ػػاب بػػ, إبػػاباالن،. هاا السشػػاب: ُك  ػػة الابوػػهلل 

 ـ.ََِّ
شػابؼ الػهلل , احلُػ  ل ادل ىلى باالكاشف نا حقاائق ال اناشرح الطييب نلى موكاه ادلصابيح  -

الس وػػػاب: ُك  ػػػة نػػػزاا ُصػػػق   ال ػػػ ز د اسقػػػا: ه. ع ػػػهلل احلمنػػػهلل السػػػهللاكمد الػػػػ(ّْٕبػػػ, ع ػػػهللُ القنػػػل )
ة  ت د الاب ض( -)ُكة ادلكاُب  .ـ ُٕٗٗ -الػ  ُُْٕالق وة: األْك

بػػ, صػػ   بػػ, بكػػاب الُػػأمي  أل  بكػػاب و بػػ, إ ػػح ؽ بػػ, بزؽلػػة بػػ, ادلذػػ ةصاا يح ابااا ازميااة .  -
الس وػػاب : ادلك ػػب اإل ػػلُي .  الػػػ( . اسقػػا : ه / و ُصػػق   األعظمػػيُُّالسنُػػ بوام )ادل ػػوي : 

 . ب كت –
ت ادلؤلف: و ب,    بكاب ب,   وب بػ,  ػوهلل  ػ  الػهلل , ابػ, قػن، اجلوز ػةد الص ه وأحكام اتر نا -

 .هلل سة ادلسواةالس واب: ُك  ة المق ِة أدلت الػ(ُٕٓ)ادل وي: 
أل  ع ػػػػػهلل ُ و بػػػػػ, إه عنػػػػػي بػػػػػ, إبػػػػػاباالن، بػػػػػ, ادلذػػػػػ ة ال خػػػػػ ام )ادل ػػػػػوي :  الااااااعراا الصااااانري . -

الق وػة .  الس وػاب : ُك  ػة ابػ, ع ػ س.  اسقا :  بو ع ػهلل ُ  دػهلل بػ, إبػاباالن، بػ,    الونسػ . الػ(ِٔٓ
 ـ .ََِٓالػ/ُِْٔ: األْك 

الػػػػ( . ِِّ بػػػ, عمػػػابك بػػػ, ُو ػػػ  بػػػ, دػػػ ه الوقنأػػػي )ادل ػػػوي : أل  جو ػػػاب والااااعراا الكثاااري .  -
بػػػػػػ كت . الق وػػػػػػة : األْك ت  -اسقػػػػػػا: ع ػػػػػػهللادلوقي  ُػػػػػػ  قأوِػػػػػػي . الس وػػػػػػاب : هاا ادلك  ػػػػػػة الوأمنػػػػػػة 

 ـ .ُْٖٗ -الػ َُْْ
ع ػػػهلل الػػػػابد,  دػػػهلل بػػػ, وػػػونب بػػػػ, عأػػػي اخلابا ػػػ ينت السُػػػ ِي )ادل ػػػػوي:   أل الااااعراا وادل و اااون -

 الػ( َّّ
ت ت حأب –الس واب: هاا الوعي ت قا: زلموه إباباالن، زا هللاس  .الػُّٔٗالق وة: األْك
أل  و ع هلل الابد, ب, و ب, إها   ب, ادلسملا ال منمي احلسظأػي ت الػابازم العلا البا أيب حامت .  -

هلل ُ الػػػ( . َتقنػػا : ِاب ػػا ُػػ, ال ػػ حم  نوػػاباؼ كعس  ػػة ه/  ػػوهلل بػػ, ع ػػِّٕابػػ,    حػػ ع )ادل ػػوي : 
 ُِْٕب, ع ػهلل الػابد, اجلاب ُػي . الس وػاب : ُقػ بع احلمنوػي . الق وػة : األْك ت ااحلمنهلل ك ه/ ب لهلل 

 ـ .ََِٔ -الػ 
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نون ادلعثو  شرح سنا أيب  او د ومعو حاشية ابا القاي : هتاذي  سانا أيب  او  وقياااح نللاو  -
ابؼ احلػات الصػهلل قيت الوظػن، مهلل  وابؼ ب,  ُ  ب, عأي ب, حنهللات  بو ع هلل الػابد,ت وػس وموك تو

 .الػ ُُْٓالق وة: الم ننةت د ب كت –الس واب: هاا الك ب الوأمنة د الػ(ُِّٗاأهم )ادل وي: 
ادلؤلف: تقػي الػهلل ,  بػو الو ػ س  دػهلل بػ, ع ػهلل احلأػن، بػ, ع ػهلل الُػلـ د الرتاوب الكربب البا تيىلية -

الس وػاب: هاا د الػػ(ِٖٕحلس أي الهللُشػقي )ادل ػوي: ب,    الق  ، ب, و اب, تنمنة احلاباين ااب, ع هلل ُ 
ت د الك ب الوأمنة  .ـُٕٖٗ -الػ َُْٖالق وة: األْك

لأحػػ ِظ  دػػهلل بػػ, عأػػي بػػ, حِػػاب    ال وػػي الوُػػقلين فااتح الثاااري شاارح صاا يح الثخاااري .  -
ة . الش ِوي ؤاه ع ػهلل ق .اقػ، ك  ػغ ك بوابػغ ك ح ه مػغ : الشػن  و ِػُّٕٗب كت ت  –الس واب: هاا ادلواِب

 .ال  قي . ق ـ نباباجغ كصححغ ك وابؼ عأ  ط وغ الشن  : زلب الهلل , اخلقنب
شػػػ ك غ بػػػ, وػػػهللاابهاا بػػػ, وػػػ ك غ بػػػ, ِس بُػػػابكت  بػػػو وػػػِ ع الػػػهلل أمٌي ل الرااار وم مباااأثور اخلطاااا  -

د بػ كت –الس واب: هاا الك ب الوأمنػة د اسقا: الُونهلل ب, بُنوين زمهأوؿد الػ(َٗٓاذلمملاين )ادل وي: 
ت الق   .ـُٖٔٗ -الػ  َُْٔوة: األْك
سمػػػػػػهلل بػػػػػػ, عأػػػػػػي بػػػػػػ, و الشػػػػػػوك ين )ادل ػػػػػػوي :  الروائااااااد اجملىلونااااااة يف ا حا يااااااق ادلوضااااااونة . -

 الػ(.اسقا: ع هلل الابد, ب, ػلي ادلوأمي النم ين . الس واب: هاا الك ب الوأمنةت ب كتت ل س ف .َُِٓ
  الػهلل ,    ع ػػهلل ُ و بػ,  دػػهلل بػػ, . لشػػم الكاشاف يف معرفااة مااا لاو روايااة يف الكتاا  ال اتة -

الػػ( . اسقػا: و عواُػة  دػهلل و ظلػاب اخلقنػب . الس وػاب : هاا ْٖٕعمم ف ب, قى ؽٍل ز الملالل )ادل وي : 
 ـ . ُِٗٗ -الػ  ُُُّْؤ ُة عأـو القاباف ت جهللة . الق وة : األْك ت  -الق أة لأمق ِة اإل لُنة 

 
ػػا الػػهلل , ع ػػهلل ُ بػػ,  دػػهلل بػػ, و بػػ, قهللاُػػة اجلمػػ عنأي   أل الكااايف يف فقااو اإلمااام أمحااد - و ُِو

الس وػػاب: هاا الك ػػب د الػػػ(َِٔادلقهلل ػػي أ الهللُشػػقي احلس أػػيت الشػػهللا  أبػػ, قهللاُػػة ادلقهلل ػػي )ادل ػػوي: 
ت د الوأمنة  .ـ ُْٗٗ -الػ  ُُْْالق وة: األْك

الػػػ( . َتقنػػا : عػػ هؿ ّٓٔوي : أل   دػػهلل بػػ, عػػهللم اجلابجػػ ين )ادل ػػالكامااا يف ضااعراا الرجااال .  -
ل سػ ف . الق وػة : األْك ت  –ب كت  – دهلل ع هلل ادلوجوه كعأي و ُووض . الس واب : الك ب الوأمنة 

 ـ .ُٕٗٗالػ ت ُُْٖ
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. أل  بكػػاب بػػ,    وػػن ة ت ع ػػهلل ُ بػػ, و الكتااا  ادلصاانف يف ا حا يااق وا،ار ) ادلصاانف (  -
الػػػػ( . اسقػػػا : كمػػػ ؿ  و ػػػف احلػػػوت . ِّٓالو ُػػػي )ادل ػػػوي :  بػػػ, إبػػػاباالن، بػػػ, عممػػػ ف بػػػ, بوا ػػػ 

 ق .َُْٗالاب ض . الق وة : األْك ت  –الس واب : ُك  ة الابوهلل
مػهلل بػػ,  و ػف بػ, عأػي بػػ,  ػونهللت  ػ  الػػهلل , س الكوا ا  الادراري يف شاارح صا يح الثخااري -

: د ل سػ ف-الس واب: هاا إحن ء الُّاث الوػاب ت بػ كتد الػ(ٖٕٔالكاُب ين )ادل وي:   -الػػ ُّٔٓط وػة  ْك
 .ـُُٖٗ -الػ َُُْط وة اننة: د ـُّٕٗ

أل  ال وػػػػي  دػػػػهلل بػػػػ, عأػػػػي بػػػػ, و بػػػػ,  دػػػػهلل بػػػػ, حِػػػػاب الوُػػػػقلين )ادل ػػػػوي: ل ااااان ادلياااازان .  -
 ََِِالػ(. اسقا : ع هلل ال   ح  بو مههللة . الس وػاب : هاا ال شػ ِاب اإل ػلُنة . الق وػة : األْك ت ِٖٓ

 ـ.
 الػ(ّّّبكاب  دهلل ب, ُابكاف الهلل سوام ادل لكي )ادل وي :   أل اىر العل اجملال ة وجو  -

 ـ  -الس وػػاب : عونػػة الُّبنػػة اإل ػػلُنة )ال حػػاب , ت اسقػػا :  بػػو ع نػػهللة ُشػػهللاوا بػػ, حُػػ, اؿ  ػػأم ف
 .الػُُْٗبا   السشاب : ت ل س ف( -احلص،(ت هاا اب, حـز )ب كت 

. أل  ع ػػػهلل الػػػابد,  دػػػهلل بػػػ, وػػػونب بػػػ, عأػػػي ي اجملتااان ماااا ال ااانا = ال ااانا الصااانرب للن اااائ -
الػػ( . َتقنػا : ع ػهلل ال  ػ ح  بػو مهػهللة . الس وػاب : ُك ػب ادلق وعػ ت َّّاخلابا ػ ينت السُػ ِي )ادل ػوي : 

 ـ .ُٖٔٗ –ق  َُْٔحأب . الق وة : الم ننة ت  –اإل لُنة 
 ػػػأنم ف اذلنممػػػي أل  احلُػػػ, نػػػوا الػػػهلل , عأػػػي بػػػ,    بكػػػاب بػػػ, رلىلاااع الزوائاااد ومنثاااع الروائاااد .  -

الػػػ(. اسقػػا : حُػػ ـ الػػهلل , القهلل ػػي . الس وػػاب : ُك  ػػة القهلل ػػيت القػػ الابة . عػػ ـ السشػػاب: َٕٖ)ادل ػػوي: 
   ـ. ُْٗٗالػت  ُُْْ

زكػػاب  زلنػػي الػػهلل , ػلػػ  بػػ, وػػابؼ   أل اجملىلااوع شاارح ادلنااذ  ))مااع تكىللااة ال ااثكي وادلطيعااي(( -
 .الس واب: هاا ال كابت الػ(ٕٔٔالسوكم )ادل وي: 

ت الػػػ(ِٖٕ قػػي الػػهلل ,  بػػو الو ػػ س  دػػهلل بػػ, ع ػػهلل احلأػػن، بػػ, تنمنػػة احلػػاباين )ادل ػػوي: ل ىلااوع الرتاااوبرل -
الس وػػػاب: رلمػػػع ادلأػػػو ِهللاػػػهلل لق  عػػػة ادلصػػػحف الشػػػاب فت ادلهلل سػػػة ت اسقػػػا: ع ػػػهللالابد, بػػػ, و بػػػ, ق  ػػػ،

 .ـُٓٗٗالػ/ُُْٔع ـ السشاب: ت الس و ةت ادلمأكة الواببنة الُووه ة
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و عأػػػي بػػػ,  دػػػهلل بػػػ,  ػػػونهلل بػػػ, حػػػـز األنهلللُػػػي القػػػابطل الظػػػ الابم )ادل ػػػوي:   أل احمللاااى اب،ار -
 .ب كت –الس واب: هاا ال كاب د الػ(ْٔٓ

أل  و ع ػػهلل الػػابد, بػػ, و بػػ, إها ػػ  بػػ, ادلسػػملا ال منمػػي احلسظأػػي الػػابازم ت ابػػ,    ادلراساايا .  -
بػ كت .  – . الس وػاب : ُؤ ُػة الاب ػ لة الػ( . اسقا : وكاب ُ نومة ُ قوجػ ينِّٕح ع )ادل وي : 

 ق . ُّٕٗالق وة : األْك ت 
ادلؤلف:  بو احلُ, ع نهلل ُ ب, و ع هلل الُػلـ بػ, بػ ف د مرناه ادلراتيح شرح موكاه ادلصابيح -

الس وػػػاب: إهااة ال حػػػوث د الػػػػ(ُُْْبػػػ,  ُػػػ ف ُ بػػػ, حُػػػ ـ الػػػهلل , الابدػػػ ين ادل ػػػ اك وام )ادل ػػػوي: او 
 .ـ ُْٖٗالػت  َُْْ -الق وة: الم لمة د بس اس اذلسهلل -اجل ُوة الُأ نة  -كالهللعوة كاإلِ  ء  الوأمنة

وأػي بػ, ) ػأق ف( وت  بػو احلُػ, نػوا الػهلل , ادلػل اذلػابكم ل مرهاه ادلراتيح شارح مواكاه ادلصاابيح-
ت د ل سػػػػػ ف –الس وػػػػػاب: هاا ال كػػػػػابت بػػػػػ كت د الػػػػػػ(َُُْالقػػػػػ ام )ادل ػػػػػوي:   -الػػػػػػ ُِِْالق وػػػػػة: األْك

 .ـََِِ
أل  ع ػهلل ُ احلػ ك، و بػ, ع ػهلل ُ بػ, و بػ, دهللك ػغ السنُػ بوام ادل تدرك نلى الص ي ني .  -

الػػػ( . َتقنػػا : ُصػػق   ع ػػهلل القػػ ها عقػػ  . الس وػػاب : هاا الك ػػب َْٓادلوػػابكؼ أبػػ, ال نػػع )ادل ػػوي : 
 ـ .َُٗٗ –ق  ُُُْب كت . الق وة : األْك ت  -الوأمنة 

. لإُػ ـ ُُػأ، بػ, احلِػ ج  الص يح ادلختصر بنقا العدل نا العدل قىل رساول هللا ادل ند  -
الػػػػ( . اسقػػػا : و ِػػػؤاه ع ػػػهلل ال ػػػ قي . الس وػػػاب : هاا ُِٔ   احلُػػػ, القشػػػ م السنُػػػ بوام )ادل ػػػوي : 

 ب كت . –إحن ء الُّاث الواب  
الػػ(. ُِْؿ ب,   هلل الشن  ين )ادل ػوي : لإُ ـ    ع هلل ُ  دهلل ب, و ب, حس ي ب, اللادل ند .  -

كع هؿ ُابوػهللت كابػابكف . إوػاباؼ: ه / ع ػهلل ُ بػ, ع ػهلل اسُػ, الُّكػي .  -اسقا : وونب األانؤكط 
 ـ . ََُِ -الػ  ُُِْالس واب : ُؤ ُة الاب  لة . الق وة : األْك ت 

ع ػهلل اخلػ لا بػ, بػله بػ, أل  بكاب  دهلل ب, عمػابك بػ, م ند الثزار ادلنوور ابس  الث ر الزاار .  -
الػػ( . اسقػا : زل ػوظ الػابد, ز ػ, ُت )حقػا األجػزاء ِِٗع نهلل ُ الو كي ادلوابكؼ أل زاا )ادل وي : 

ُم ع ػػػهلل اخلػػػ لا الشػػػ ِوي ُٕإْ  َُ( ت كعػػػ هؿ بػػػ,  ػػػوهلل )حقػػػا األجػػػزاء ُػػػ, ٗإْ  ُُػػػ,  ( ت كصػػػ
 .   ادلسواة . الق وة : األْك ادلهلل سة -( . الس واب : ُك  ة الوأـو كاحلك، ُٖ)حقا اجلزء 
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ػاباـ  م ند الدارمي ادلعروف با )سنا الدارمي( - . أل  و ع هلل ُ ب, ع هلل الابد, بػ, ال وػي بػ, هبى
ي ال منمي الُمابقسهللم )ادل وي :  الػ( . َتقنا: حُػ   ػأن،   ػهلل الػهللاااين. ِٓٓب, ع هلل الصمهلل الهللاُا

 َََِ -الػػ  ُُِْكػة الواببنػة الُػووه ة. الق وػة: األْك ت الس واب : هاا ادلذأ لأسشػاب كال وز ػع ت ادلمأ
 ـ.
ُاين  م اااند الوااااميني . - أل  الق  ػػػ،  ػػػأنم ف بػػػ,  دػػػهلل بػػػ,   ػػػوب بػػػ, ُقػػػ  الأخمػػػي الشػػػ ُي القػػػ

.  بػػػ كت –الػػػػ( . اسقػػػا : دػػػهللم بػػػ, ع هللاجملنػػػهلل الُػػػأ ي . الس وػػػاب : ُؤ ُػػػة الاب ػػػ لة َّٔ)ادل ػػػوي: 
 ـ .ُْٖٗ –ق َُْٓالق وة: األْك ت  

أل  الو ػ س وػػهللا ب الػهلل ,  دػػهلل بػ,    بكػػاب بػ, إه عنػػي مصاثاح الزجاجااة يف ةوائاد ابااا ماجااو .  -
الػػػ( . اسقػػا : و ادلس قػػ  َْٖبػػ,  ػػأن، بػػ, ق ؽلػػ ز بػػ, عممػػ ف ال وصػػ م الكسػػ ين الشػػ ِوي )ادل ػػوي : 

 الػ . َُّْب كت . الق وة : الم ننة ت  –الكشس كم . الس واب : هاا الواببنة 
ُاين ادلعجاا  ا وسااا  .  - أل  الق  ػػػ،  ػػػأنم ف بػػػ,  دػػهلل بػػػ,   ػػػوب بػػػ, ُقػػ  الأخمػػػي الشػػػ ُي القػػػ

الػػػػػ( . اسقػػػا : طػػػػ اؽ بػػػ, عػػػػوض ُ بػػػػ, و ت كع ػػػهلل اسُػػػػ, بػػػ, إبػػػػاباالن، احلُػػػػنأ . َّٔ)ادل ػػػوي : 
 الق الابة . –الس واب: هاا احلاُب  

ُاين أل  الق  ػػ،  ػػػأنم ف بػػػ,  دػػػهلل بػػػ,  ادلعجااا  الصااانري .  -   ػػوب بػػػ, ُقػػػ  الأخمػػػي الشػػػ ُي القػػػ
الػ( . اسقا : و وكوا زلمػوه احلػ ج  ُاب ػاب . الس وػاب : ادلك ػب اإل ػلُي ت هاا عمػ ا َّٔ)ادل وي: 

 ـ . ُٖٓٗ -ق َُْٓب كتت عم ف . الق وة : األْك ت  -
ُاين أل  الق  ػػػ،  ػػػأنم ف بػػػ,  دػػػهلل بػػػ,   ػػػوب بػػػ, ُقػػػ  الأخمػػػي الشػػػ ُي ادلعجااا  الكثاااري .  -  القػػػ

القػ الابة  –الػ( . اسقػا : دػهللم بػ, ع ػهلل اجملنػهلل الُػأ ي . هاا السشػاب : ُك  ػة ابػ, تنمنػة َّٔ)ادل وي: 
 . الق وة : الم ننة .

ػػػػا الػػػػهلل , ع ػػػػهلل ُ بػػػػ,  دػػػػهلل بػػػػ, و بػػػػ, قهللاُػػػػة ادلقهلل ػػػػي أ ادلنااااين البااااا هدامااااة .  - أل  و ُِو
 الس واب : ُك  ة الق الابة ..  الػ(َِٔادل وي : الهللُشقي احلس أيت الشهللا  أب, قهللاُة ادلقهلل ي )

لشم  الهلل ,    ع هلل ُ و بػ,  دػهلل بػ, عممػ ف بػ, قى ؽٍلػ ز الػملالل )ادل ػوي: ادلنين يف الاعراا .  -
 الػ(. اسقا : الهللك وا نوا الهلل , عُّ .ْٖٕ
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كم )ادل ػوي : أل  زكاب  زلنػي الػهلل , ػلػ  بػ, وػابؼ السػو  ادلنناج شرح ص يح م ل  با احلجاج . -
 . ُِّٗالق وة : الم ننة ت .  ب كت –الس واب : هاا إحن ء الُّاث الواب  . الػ(ٕٔٔ

ضػػ ط د الػػػ(ٕٗٓادلؤلػػف: عػ ؿ الػػهلل , ع ػهلل الػػابد, بػ, عأػػي بػ, و اجلػػوزم )ادل ػوي: د ادلوضاونات -
أ نة أدلهلل سػػػة الس وػػػاب: و ع ػػػهلل اسُػػػ, صػػػ حب ادلك  ػػػة الُػػػد كتقػػػهللًن كَتقنػػػا: ع ػػػهلل الػػػابد, و عممػػػ ف

 .الق وة: األْكد ادلسواة
لشػػم  الػػهلل ,    ع ػػهلل ُ و بػػ,  دػػهلل بػػ, عممػػ ف بػػ, قى ؽٍلػػ ز مياازان االنتاادال يف  قااد الرجااال .  -

ػة لأق  عػة كالسشػابت بػ كتْٖٕالملالل )ادل وي:   –الػ( . َتقنا: عأي و ال ِػ كم . الس وػاب: هاا ادلواِب
 ـ . ُّٔٗ -ػ ال ُِّٖل س ف . الق وة: األْك ت 

جملػػهلل الػػهلل ,  بػػو الُػػو هات ادل ػػ اؾ بػػ, و بػػ, و بػػ, و ابػػ, الننايااة يف غرياا  احلااديق وا ثاار .  -
بػػػػ كت ت  -الػػػػػ(. الس وػػػػاب : ادلك  ػػػػة الوأمنػػػػة َٔٔع ػػػػهلل الكػػػػابًن الشػػػػن  ين اجلػػػػزام ابػػػػ, األثػػػػ  )ادل ػػػػوي : 

 س حي.زلموه و الق -ـ. َتقنا : ط الاب  دهلل الزاكل ُٕٗٗ -الػ ُّٗٗ
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