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 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

 ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ عٍٝ هٍٛي هللا ٚعٍٝ آٌٗ ٕٚؾجٗ ِٚٓ ارجع ٚؽلٖاٌؾّل هلل 

. ٘لاٖ

: أِب ثعل

فمل ٚلفُذ عٍٝ ؽل٠ش أٚهكٖ أثٛ ِؾّل اٌلّزٟ فٟ وزبثٗ اصجبد اٌؾل هلل ِٓ 

ِٓ ٛوق ِلاه٘ب عٍٝ أثٟ اٍؾبق اٌَج١عٟ عٓ عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ  (145-150ٓ)
. عٓ عّو ثٓ اٌقطبة 

ٍبق إٍبكٖ األٚي اٌٝ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ فبٌل اٌمبٟٙ، صٕب ٍع١ل ثٓ ِؾّل صٕب ٍٍُ 

ثٓ لز١جخ صٕب ّعجخ عٓ أثٟ اٍؾبق عٓ عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ عٓ عّو ثٓ اٌقطبة  عٓ 

. [5:سورة طه] ﴾اٌوؽّٓ عٍٝ اٌعوُ اٍزٜٛ﴿:  فٟ لٌٛٗ عي ٚعً ملسو هيلع هللا ىلصإٌجٟ 

". ؽزٝ ٠َّع أ١ٜٛ وؤ١ٜٛ اٌوؽً: لبي

". ؽل٠ش ٕؾ١ؼ، هٚارٗ عٍٝ ّوٛ اٌجقبهٞ ٍَُِٚ: "صُ لبي اٌلّزٟ

ؽل٠ش ٕؾ١ؼ، هٚارٗ عٍٝ ّوٛ اٌجقبهٞ : " لٛي أثٟ ِؾّل اٌلّزٟ:أقول

. غ١و ٕؾ١ؼ". ٍَُِٚ

ألْ فٟ إٍبكٖ عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ ١ٌٌ عٍٝ ّوٛ اٌجقبهٞ ٍَُِٚ، ٌُٚ ٠وٚ ٌٗ أؽل 

ِّٕٙب، ثً ٌُ ٠وٚ ٌٗ ِٓ إٔؾبة اٌىزت اٌَزخ اال اثٓ ِبعٗ، هٜٚ ٌٗ فٟ اٌزف١َو ال 

. فٟ إٌَٓ، ٌٚعٍٗ ٌُ ٠وٚ ٌٗ اال ٘نا اٌؾل٠ش

. ٍٍُٚ ثٓ لز١جخ ٌُ ٠وٚ ٌٗ ٍَُِ ١ّئًب

ٚاٌجقبهٞ ٌُ ٠وٚ ٌٗ اال صالصخ أؽبك٠ش، وّب لبي اٌؾبفع اثٓ ؽغو فٟ ِملِخ فزؼ 

. فٟ ؽوف ا١ٌَٓ (427ٓ)اٌجبهٞ 

.  ٌٚعً اٌجقبهٞ ٌُ ٠وٚ ٌٗ اال فٟ اٌّزبثعبد:أقول

. ٚهٜٚ ٌٗ األهثعخ

 عٍّك عبكي ثٓ عجل هللا آي ؽّلاْ عٍٝ ٘نا اٌؾل٠ش ثبإلٍٕبك اٌّنوٛه ثمٌٛٗ :وأقول

(: 146ٓ)فٟ ؽب١ّخ 

والّ٘ب ِٓ ٛو٠ك  (1/295)، ٚاٌقط١ت (154)" اٌّقزبهح"أفوعٗ ا١ٌٚبء فٟ "

اثٓ ِبعٗ فٟ : ، ٚأفوعٗ ِٓ ٛو٠ك ّعجخ ِٛلٛفبً "غوائت ّعجخ"ثٓ ِظفو فٟ  ِؾّل
(. 14/456)" رٙن٠ت اٌىّبي"موو مٌه اٌّيٞ فٟ " اٌزف١َو"

". اٌّقزبهح"ٚاٌزٖؾ١ؼ اٌّنوٛه ٘ٛ ١ٌٍٚبء، ١ٌٌٚ فٟ ْٔوح 

. ٚعجل هللا ٌُ ٠وٚ ٌٗ ا١ٌْقبْ، ٍٍُٚ ٌُ ٠وٚ ٌٗ ٍَُِ

. (رفوك ثٗ اٌمبٟٙ): ٚهٜٚ اٌقط١ت، عٓ اٌجولبٟٔ، عٓ اٌلاهلطٕٟ
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ُٚ٘ اٌمبٟٙ، ٚؽل٠ش ٍٍُ ٘ٛ عٓ اٍوائ١ً ال عٓ ّعجخ، ٚؽل٠ش : لبي اٌجولبٟٔ
. ّعجخ ِٛلٛف

. ٔفٙ انسُد اخزالف كثٛس ثٍٛ انسفع ٔانٕقف ٔاإلزسبل، ٔفٙ حبل ربثعّٛ

ٚاٌٖٛاة أٔٗ ؽل٠ش ِؾزظ ثٗ عٍٝ وً ؽبي، ٚلل هٚاٖ ّعجخ ٚعجل اٌوؽّٓ اثٓ 
". ِٙلٞ وّب هأ٠ذ، ١ٍٚؤرٟ

إذا " ٚاٌٖٛاة أٔٗ ؽل٠ش ِؾزظ ثٗ عٍٝ وً ؽبي: " و١ف ٠ٖؼ لٛي عبكي:أقول

، فٙنا االفزالف ٌٛ ٚلع فٟ كبٌ فٙ سُدِ اخزالف كثٛس ثٍٛ انسفع ٔانٕقف ٔاإلزسبل

هٚا٠بد أؽل اٌضمبد ٌؾىُ ثبٙطواثٗ ّٚلح ٙعفٗ، فى١ف ٚ٘نا اٌؾل٠ش ِلاهٖ عٍٝ 
عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ اٌّغٙٛي اٌؾبي، ٚاٌنٞ أفوك ثزٛص١مٗ اثٓ ؽجبْ، ٚرٛص١مٗ ال ٠عزل ثٗ 

ال ٠ىبك : أئّخ اٌؾل٠ش؛ ألٔٗ ٠ٛصك اٌّغ١ٌٛٙٓ، ٚ٘نا اٌن٘جٟ ٠مٛي فٟ اثٓ ف١ٍفخ ٘نا

. ٠عوف

. ٚف١ٗ أثٛ اٍؾبق اٌَج١عٟ ّل٠ل اٌزل١ٌٌ، ١ٍٚؤرٟ ى٠بكح ث١بْ ؽٛي ٘ن٠ٓ اٌوع١ٍٓ

ِٚع ٘نا وٍٗ ف١ٌٍ فٟ ٘نا األصو عٍٝ ٙعفٗ ِموو ٌٍغًٍٛ عٍٝ اٌعوُ ٚال 

. ٌٍمعٛك؛ فَمٜ رعٍك عبكي ثٗ

(: 150-146ٓ)لبي اٌلّزٟ  فٟ اصجبد اٌؾل 

 ثٓ ٖٔو ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ععفو أثٛ أٔجب ،اٌّملٍٟ عجلهللا أثٛ ٚأفجؤب- 33"

-. ثؤٕجٙبْ– اٌفزؼ أثٟ

– أٟهاٌه ى٠ل أثٟ ثٓ عجلهللا أثٛ أٔجب ،اٌلِْمٟ ف١ًٍ ثٓ ٠ٍٛف ٚأفجؤب 

 ععفو أثٛ لبي ،أفجوُ٘ ا١ٌٖوفٟ اٍّبع١ً ثٓ ِؾّٛك ِٕٖٛه أثب اْ: لبال -ثؤٕجٙبْ

 أثٛ صٕب: لبي ،فبمّبٖ ثٓ ِؾّل ثٓ أؽّل اٌؾَٓ أثٛ أٔجب -:ؽبٙو ٚ٘ٛ ع١ٍٗ لواءح-
 ى٠بك أثٟ ثٓا عجلهللا صٕب ،اٌؾٚوِٟ عجلهللا ثٓ ِؾّل صٕب : لبياٌطجوأٟ اٌمبٍُ

 ثٓ عجلهللا عٓ ،اٍؾبق أثٟ عٓ ،اٍوائ١ً صٕب ،ثى١و أثٟ ثٜٓ ٠ؾٟ صٕب ،اٌمطٛأٟ

َّٟي  اِوأحٌة  أرذ: لبي  عّو عٓ ،ف١ٍفخ  .اٌغٕخ ٠لفٍٕٟ أْ هللا اكدُ : فمبٌذ ملسو هيلع هللا ىلص إٌج

َُف  ظَّي ةَّي  فَفعَف يَّي - اٌوَّي ًَّي  عَف عَف وَّنهُك   إَّن : »لبي صُ -َٚف
 َو   ُك ْر ِس

وَو اِس   َو ِس ،  الَّن َو ضِس   َو ْر ُك ُك    ىه  َو ألرْر

. «أصاب  أرب  م   ر منه  فضل ما ،علوه

لِس   يأوط أأوياًا  اه   إ »فغّعٙب، ثؤٕبثعٗ لبي صُ  َو   ذ   اج     ا َّن ْر
 «.ث له من رُك ِس

. ٍَُِٚ اٌجقبهٞ ّوٛ عٍٝ هٚارٗ ٕؾ١ؼ ؽل٠ش ٘نا

 أٔجب ،-ثؤٕجٙبْ– اإلفٛح ثٓ اٌّئ٠ل ٍَُِ أثٛ أٔجب ،عجلهللا أثٛ ٚأفجؤب- 34
 ثٓ اثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل أٔجب ،ِٕٖٛه ثٓ اثوا١ُ٘ أٔجب ،اٌقالي اٌٍّه عجل ثٓ اٌؾ١َٓ

 عٓ ،ئ١ًااٍو صٕب ،ثى١و أثٟ ثٓ ٠ؾٟ صٕب ،ى١٘و صٕب ،اٌّضٕٝ ثٓ عٍٟ ثٓ أؽّل أٔجب ،عٍٟ

 إٌجٟ اٌٟ اِوأح أرذ: لبي  اٌقطبة ثٓ عّو عٓ ،ف١ٍفخ ثٓ عجلهللا عٓ ،اٍؾبق أثٟ
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  إ: »ٚلبي ،-ٚرعبٌٝ رجبهن- اٌوة فعظُّ: لبي. اٌغٕخ ٠لفٍٕٟ أْ هللا اكد: فمبٌذ ملسو هيلع هللا ىلص

«. ث له من ر    ذ   اج     ا  ل  يأوط  ًا أأوط اه   إ   ألرض،  ال و ا        وه

- اٌفزؼ أثٟ ثٓ ٖٔو ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ععفو أثٛ أٔجب ،هللا عجل أثٛ ٚأفجؤب- 35
 ع١ٍٗ لواءح- ا١ٌٖوفٟ اٍّبع١ً ثٓ ِؾّٛك أفجووُ: ٌٗ لٍذ -ثؤٕجٙبْ ع١ٍٗ ثمواءرٟ

 أؽّل أٔجب ،اٌمجَّيبة ِؾّل ثٓ عجلهللا أٔجب ،ّبماْ ثٓ عجلهللا ثٓ ِؾّل أٔجب ،-ؽبٙو ٚأٔب

 عٓ ،ثى١و أثٟ ثٜٓ ٠ؾٟ صٕب ،اٌٖب٠غ ٍبٌُ ثٓ اٍّبع١ً صٕب  ،عبُٕ أثٟ ثٓا عّوٚ ثٓ
 ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ أرذ اِوأح أْ:  عّو عٓ ،ف١ٍفخ ثٓ عجلهللا عٓ ،اٍؾبق أثٟ عٓ ،ئ١ًااٍو

 فوق ع شه  إ: »ٚلبي ،-ٚرعبٌٝ ٍجؾبٔٗ- اٌوة فعظُّ. اٌغٕخ ٠لفٍٕٟ أْ هللا اكد: فمبٌذ

ا اه   إ   و ا،  ب   َو   ذ   اج     ا  ل  يأوط أأويًا
«. ث له من رُك ِس

 ،اٌمبٍُ أثٛ أٔجب ،اٌؾَٓ أثٛ أٔجب ،ِٕٖٛه أثٛ أٔجب ،ف١ًٍ ثٓ ٠ٍٛف ٚأفجؤب- 36

 ،اٌؾٚوِٟ عجلهللا ثٓ ِؾّل صٕب ،ٍٍّبْ ثٓ ثىو أثٛ ؽلصٕب ،ثطخ ثٓ عجلهللا أثٛ أٔجبٔب
 اثٓ عٓ ،اٍؾبق أثٟ عٓ ،اٍوائ١ً عٓ ٜ،٠ؾٟ صٕب: لبال ٚعضّبْ ،اٌؾىُ ثٓ عجلهللا صٕب

 فعظُّ. اٌغٕخ ٠لفٍٕٟ أْ هللا اكد: فمبٌذ ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ اِوأح أرذ: لبي  عّو عٓ ،ف١ٍفخ

هُك  ،  ألرض  ال و ا فوق    وه  إ: »ٚلبي اٌوة،  م   ر منه  فضل فام ،علوه        ىَّن

  ذ   اج     ا  ل  يأوط أأوياًا  اه   إ ،-٠غّعٙب ثؤٕبثعٗ لبي صُ- ،أصاب  أرب 

 َو 
.«رُك ِس

()
 

. ٍَُِٚ اٌجقبهٞ ّوٛ عٍٝ هٚارٗ ؛ٕؾ١ؼ ؽل٠ش ٘نا 

 ِزؤ١ٌٚٓ مٌه فٟ ٔلفً ال ثٗ، ١ٍ٠ك ِب عٍٝ ِٚعٕبٖ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا هٍٛي لبي وّب فٙٛ

. ثؤ٘ٛائٕب ِز١ّ٘ٛٓ ٚال ثآهائٕب،

 ف١ٙب لٖلٚا اٌزٟ وزجُٙ فٟ ا١ٌٍَّّٓ أئّخ ِٓ اٌعٍّبء عبِخ اٌؾل٠ش ٘نا أفوط ٚلل
. ٛو٠مٗ ٚرٖؾ١ؼ هعبٌٗ، رَفٛصِمَفخِ  عٍٝ ٚرىٍّٛا اٌٖؾ١ؾخ، األفجبه ٔمً

 ثىو أثٛ ٕٚبؽجٗ اٌقالي، ثىو ٚأثٛ ؽٕجً، ثٓ أؽّل اإلِبَ :هٚاٖ ِّٚٓ

. ثطخ ْة عجلهللا ٚأثٛ عجلاٌعي٠ي،

. ٌٗ اٌٖفبد وزبة فٟ اٌقالي ِؾّل أثٛ هٚاٖ ٚلل

                                                             

ؼُّي : "ِٓ ٛو٠م١ٓ، صُ لبي (6-1/4) أٚهك اٌؾبفع اثٓ اٌغٛىٞ ٘نا اٌؾل٠ش فٟ اٌعًٍ اٌّزٕب١٘خ () ِٖ ِل٠شٌة ال ٠َف ا ؽَف َ٘فنَف

ا طَفِوةٌة ِعّلً ْٚ ُِ َٕفبُكُٖ  ٍْ اِ َٚف َُف  ٍَّي ٍَف َٚف  ِٗ ٍَف١ْ ُ عَف ٍَّٝي هللاَّي َٕف  ِ ٍُِٛي هللاَّي ْٓ هَف بثَفخِ ،عَف ؾَف َّٖي َٓف اٌ ِِ ٌَف  ١ٍِفَفخَف ٌَف١ْ ُٓ فَف ِ ْث ْجُل هللاَّي عَف َٚف ُْ ؛   فَف١َفُىٛ

 ُ ٍَّٝي هللاَّي َٕف  ِ ٍُِٛي هللاَّي ْٓ هَف وَف عَف َّف ْٓ ُع ١ٍِفَفخَف عَف ُٓ فَف ِٗ اْث ٠ِٚ حً ٠َفْو رَفبهَف َٚف  ِْ ُْ ال ٠َفْعِوفَفب ب َّف ُعْض َٚف  ُِ ىَف ٌْؾَف ُٓ ا اْث َٚف ال  ٍَف ُِْو ُي  َّٚي ِل٠ُش األَف ٌْؾَف ا

ٍَٝف  حً ٠ُٛلَفُف عَف رَفبهَف َٚف وَف  َّف ٍَٝف ُع حً ٠َفمِفُُٗ عَف رَفبهَف َٚف َُف  ٍَّي ٍَف َٚف  ِٗ ٍَف١ْ حً اعَف رَفبهَف َٚف ١ٍِفَفخَف  بثِعَف :ثٓ فَف َٕف ِخ أَف ُْٕٗ ااِل لَفْلُه أَفْهثَفعَف ِِ  ًُ ُٚ ب ٠َفْف َّف  . ٠َفؤْرِٟ فَف

حً  رَفبهَف بثِعٍع :َٚف َٕف ُْٕٗ ِملاه أهثعخ أَف ِِ  ًُ ُٚ ب ٠َفْف َّف ِٗ . ٠َفؤْرِٟ فَف ٍَف١ْ ُي عَف َّٛي اِح فَفال ٠ُعَف َٚف َٓف اٌوُّي ِِ ا رَفْق١ٌٍِٜة  ًُّي َ٘فنَف ُو َٚف  ." 
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اٌلاهلطٕٟ اٌؾَٓ أثٛ ٚهٚاٖ
()

 ٛولٗ، ٚٙجٜ عّعٗ، اٌنٞ اٌٖفبد وزبة فٟ 
 .اٌْبفعٟ إٔؾبة ِٓ ،اٌؾل٠ش إٔؾبة ِٓ اٌلاهلطٕٟ ٚوبْ هٚارٗ، علاٌخ ٚؽفع

. ٚأفوعٗ أثٛ اٌؾَٓ ثٓ اٌياغٟٛٔ فٟ وزبة ٌٗ

ٍٗع ال ":  ٚلبي فٟ ثع٘ ِٖٕفبرٗ-37 ٚلل أٚهكرٗ فٟ غ١و ٘نا اٌىزبة عٍٝ ٚع

َٓف فٟ ٕؾزٗ اال ثطو٠ك اٌّىبثوح . "ٍج١ً اٌٝ كفعٗ ٚهكٖ اال ثطو٠ك اٌعٕبك، ٚال ُِٛع

. ٚلل أفوعٗ ١ّقٕب أثٛ عجلهللا اٌّملٍٟ فٟ وزبة إٌَّل اٌٖؾ١ؼ

 ." ٚهٚاٖ غ١وُ٘ ِٓ األئّخ ٚاٌؾفبظ

عٍٝ االفزالف فٟ هفع ٘نا اٌؾل٠ش ٚٚلفٗ  (152-151ٓ) رىٍُّ عبكي فٟ :أقول

ٚاهٍبٌٗ فٟ والَ وض١و، ٚثّب ال ٠ف١ل اٌؾل٠ش ١ّئبً، فىضوح االفزالفبد عٕل أٌٟٚ إٌٙٝ 

ٚأً٘ اٌؾل٠ش ِٓ ألٜٛ األكٌخ ٚأٚٙؾٙب عٍٝ ّلح ٙعف اٌؾل٠ش اٌنٞ ٘نا ؽبٌٗ 

ٚٚالعٗ، ٘نا اما وبْ اٌؾل٠ش عٓ صمخ، فى١ف اما وبْ ِلاه اٌؾل٠ش عٍٝ ِغٙٛي اٌؾبي 
٠و٠ٚٗ عٕٗ ِلٌٌ ّل٠ل اٌزل١ٌٌ؟ 

 فٍٛ هٚاٖ عْواد اٌعٍّبء ٚ٘نا ؽبٌٗ ال رقوعٗ هٚا٠برُٙ عٓ كائوح اٌٚعف 

. ٚإٌىبهح

ِٚٓ أصجزٙب، " اٌمعٛك"ٚ" األ١ٜٛ"رىٍُ عٍٝ أٌفبظ اٌؾل٠ش ِضً  (153ٓ)ٚفٟ 

ٌىبْ ألوة اٌٝ " أصجزٛ٘ب"ثلي " هٚٚ٘ب: "ٚموو علكاً ِّٓ ٠وٜ أُٔٙ أصجٛرٙب، ٌٚٛ لبي 

. اٌٖٛاة

ٚاٌؾك أٔٗ ٌٛ هٚا٘ب عْواد اٌعٍّبء ِٚلاه٘ب عٍٝ ِغٙٛي اٌؾبي ِٚلٌٌ فال 

. ٠قوعٗ ٘ئالء اٌوٚاح عٓ كائوح اٌٚعف ٚإٌىبهح

 ٘نا اٌنٞ ألٌٛٗ ِٕجضك عٓ ِٕٙظ اٌٍَف اٌنٞ ٠ٍَُ ثٗ ِٓ هٜٚ ٘نا اٌؾل٠ش، ِٚٓ 
. أزملٖ ٚث١ّٓ ٙعفٗ

ِٕٚٙظ عبكي ٠مزٟٚ اّ٘بي لٛاعل اٌٍَف ٚإٌُٔٛٙ اٌزٟ ٚٙعٛ٘ب ٌٍؾفبظ عٍٝ 

أؽبك٠ش ١ٍل اٌجْو اٌٖبكق اٌّٖلٚق ٚؽّب٠زٙب ِٓ هٚا٠بد اٌىناث١ٓ ٚاٌّزوٚو١ٓ 
. ٚاٌٚعفبء ٚاٌّغ١ٌٛٙٓ، ٚاٌز١١ّي ث١ٕٙب ٚث١ٓ هٚا٠بد األِٕبء اٌعلٚي اٌٖبكل١ٓ

 ٠ٚمزٟٚ ا٘لاه عٙٛك اٌٍَف فٟ ث١بْ األؽبك٠ش اٌٚع١فخ ٚاٌّعٍّخ اٌزٟ أٌّفٛا فٟ 

. ث١بٔٙب اٌّئٌفبد

٠ٚمزٟٚ علَ االٌزفبد اٌٝ عٙٛك األئّخ فٟ ث١بْ إٕٔبف اٌّغوٚؽ١ٓ، ٚرؤ١ٌفُٙ 

. فٟ مٌه اٌّئٌفبد

                                                             

 ٔعُ هٚاٖ اٌلاهلطٕٟ فٟ وزبة اٌٖفبد، ٌٚىٓ ال ِموو ف١ٗ ٌغًٍٛ هللا ٚال لعٛكٖ عٍٝ اٌعوُ أٚ اٌىوٍٟ، ٌٚمل ()

ٍبق اٌلّزٟ ٘نا األصو ِٓ أهثع ٛوق، فٟ ٛو٠م١ٓ ِٕٙب ِموو اٌمعٛك، ٚاٌطو٠مبْ ا٢فواْ ١ٌٌ ف١ّٙب ِموو 

 .اٌمعٛك؛ ٚ٘نا ِٓ اٙطواة عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ
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ِٚعٍَٛ ثعل ٘نا أْ ثع٘ اٌٍَف ٠زَبً٘ فٟ هٚا٠خ األؽبك٠ش اٌٚع١فخ فٟ 
األؽىبَ ٚاٌي٘ل، ٚلل أٔىو اإلِبَ أؽّل ٚغ١وٖ عٍٝ ٘ئالء اٌّزَب١ٍ٘ٓ، ٠ٚموأ ٘نٖ 

اٌّئٌفبد اٌىض١و ِٓ أً٘ اٌعٍُ ٚغ١وُ٘، فال ٔعزجو لواءرُٙ رٖؾ١ًؾب ٌّب ف١ٙب ِٓ 

. األؽبك٠ش اٌٚع١فخ

 ٠ٚزٖلٜ ٌج١بْ ٙعفٙب عٍّبء آفوْٚ ثبٌؾغظ ٚاٌجوا١٘ٓ، فال ٠عبهُٙٙ اال 

. اٌغٍٙخ ٚغالح اٌٖٛف١خ

( 262-258ٓ )إٌَخ وزبة فٟ- هللا هؽّّٙب -أؽّل اإلِبَ ثٓ هللا عجل لبي
: ؽّلاْ آي عبكي رؾم١ك

  ع١ٍٗ؟- ٚعً عي -اٌوة ٚعًٍٛ اٌىوٍٟ، فٟ هٚٞ عّب ٍئً -569"

اٌوإ٠خ أؽبك٠ش: األؽبك٠ش ٘نٖ ٠ٖؾؼ- هللا هؽّٗ -أثٟ هأ٠ذ 
()

 ا١ٌٙب، ٠ٚن٘ت ،
 .ثٙب ٚؽلصٕب وزبة، فٟ ٚعّعٙب

 أثٟ عٓ ٍف١بْ، عٓ اٌوؽّٓ، عجل ؽلصٕب: لبي- هللا هؽّٗ -أثٟ ؽلصٕٟ- 570
 رجبهن عٌٍ اما: لبي ،-عٕٗ هللا هٟٙ -عّو عٓ ،خهٛفخ ثٍ عجدهللا عٓ اٍؾبق،

. اٌغل٠ل اٌوؽً وؤ١ٜٛ أ١ٜٛ ٌٗ ٍُّع اٌىوٍٟ، عٍٝ ٚرعبٌٝ

 ثٍ عجدهللا عٓ اٍؾبق، أثٟ عٓ اٍوائ١ً،: ثؾل٠ش ٚو١ع صٕب أثٟ، ؽلصٕٟ- 571

. اٌىوٍٟ عٍٝ- ٚعً عي -اٌوة عٌٍ اما: "لبي ،-عٕٗ هللا هٟٙ -عّو عٓ ،خهٛفخ

 ٍٚف١بْ األعِّ أكهوٕب: ٚلبي ٚو١ع فغٚت ٚو١ع، عٕل أثٟ ٍّبٖ هعً فبلْعو

.  ٠ٕىوٚٔٙب ال األؽبك٠ش ثٙنٖ ٠ؾلصْٛ

 اٌجط١ٓ، ٍَُِ عٓ اٌلٕٟ٘، عّبه عٓ ٍف١بْ، عٓ ٚو١ع، صٕب أثٟ، ؽلصٕٟ- 572

 اٌمل١ِٓ، ِٛٙع اٌىوٍٟ: لبي- عّٕٙب هللا هٟٙ -عجبً اثٓ عٓ عج١و، اثٓ ٍع١ل عٓ

. للهٖ أؽلٌة  ٠مله ال ٚاٌعوُ

 ثٓ ٍٍّخ عٓ عؾبكح، ثٓ ِؾّل صٕب أثٟ، صٕب اٌّٖل، عجل صٕب أثٟ، ؽلصٕٟ - 573

 ِٛٙع اٌىوٍٟ: لبي- عٕٗ هللا هٟٙ -ٍِٛٝ أثٟ عٓ ع١ّو، ثٓ عّبهح عٓ  و١ًٙ،

. اٌوؽً وؤ١ٜٛ أ١ٜٛ ٌٚٗ اٌمل١ِٓ،

 -لٌٛٗ فٟ ِبٌه أثٟ عٓ ،انسد٘ عٓ اٍوائ١ً، صٕب ،زجم صٕب أثٟ، ؽلصٕٟ - 574 

 اٌٖقوح اْ: لبي ،[255:اٌجموح ٍٛهح]﴾ ٚاألهٗ اٌَّٛاد وو١ٍٗ ٍٚع﴿-: ٚعً عي

 ٍِه ٌىً اٌّالئىخ، ِٓ أهثعخ أهعبئٙب عٍٝ اٌقٍك ِٕٚزٙٝ اٌَبثعخ، األهٗ رؾذ اٌزٟ
 ع١ٍٙب، ل١بَ فُٙ صٛه، ٚٚعٗ َٔو، ٚٚعٗ أٍل، ٚٚعٗ أَبْ، ٚعٗ: ٚعٖٛ أهثعخ ُِٕٙ

. اٌعوُ عٕل ٚاٌىوٍٟ اٌىوٍٟ، رؾذ ٚهإٍُٚٙ ٚاٌَّٛاد، ثبألهٗ أؽبٛٛا لل

. اٌىوٍٟ عٍٝ ٚرعبٌٝ رجبهن هع١ٍٗ ٚاٙع ٚ٘ٛ: لبي

                                                             

فٟ اٌلاه ا٢فوح، ال ٌؾل٠ش - رجبهن ٚرعبٌٝ- ٘نا اٌزٖؾ١ؼ ِٓ اإلِبَ أؽّل أّب ٘ٛ ألؽبك٠ش هإ٠خ اٌّئ١ِٕٓ هلل ()

. األ١ٜٛ، فبٔزجٗ
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َّٟي  وزت - 575   اٍؾبق صٕب: ثقطٟ ١ٌها وزجذ: اٌعٕجوٞ اٌعظ١ُ عجل ثٓ اٌعجبً اٌ
 عّبه عٓ أث١ٗ، عٓ اٍؾبق، أثٟ ثٓ ٠ٍٛف ثٓ اثوا١ُ٘ صٕب عضّبْ، أثٛ ِٕٖٛه ثٓ

 اٌىوٍٟ اْ: لبي ، عجبً اثٓ عٓ عج١و، ثٓ ٍع١ل عٓ اٌجط١ٓ، ٍَُِ عٓ اٌلٕٟ٘،

 فٍمٗ، اٌنٞ اال اٌعوُ لله ٠مله ِٚب لل١ِٗ، ٌّٛٙع ٚاألهٗ اٌَّٛاد ٍٚع اٌنٞ
.  ٕؾواء فٟ لجخ ِضً- ٚعي عً -اٌوؽّٓ فٍك فٟ اٌَّٛاد ٚاْ

 ٍف١بْ، عٓ- اٌّعّوٞ: ٠عٕٟ– ٍف١بْ ٚأثٛ ِٙلٞ، اثٓ صٕب أثٟ، ؽلصٕٟ - 576 

 أهٗ فٟ وؾٍمخ اال اٌىوٍٟ فٟ ٚاألهٗ اٌَّٛاد ِب: لبي ِغب٘ل، عٓ ١ٌش، عٓ
.  فالح

 ِعبم أثب ِعوٚف ثٓ ثى١و ٍّعذ: لبي ١ِّْٛ، ثٓ ٔٛػ صٕب أثٟ، ؽلصٕٟ - 577 

 ٠ىْٛ ِب﴿-: ٚعً عي -لٌٛٗ فٟ اٌٚؾبن عٓ ؽ١بْ، ثٓ ِمبرً عٓ ١َٔبثٛه، لبٟٙ
: لبي ،[7:اٌّغبكٌخ ٍٛهح]﴾ ٍبكٍُٙ ٘ٛ اال فَّخ ٚال هاثعُٙ ٘ٛ اال صالصخ ٔغٜٛ ِٓ

. ِعُٙ ٚعٍّٗ اٌعوُ عٍٝ ٘ٛ

َّٟي  وزت- 578  صٕب اٌيث١وٞ، أؽّل أثٛ صٕب اٌعٕجوٞ، اٌعظ١ُ عجل ثٓ عجبً اٌ
 ،ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ اٌٝ اِوأح عبءد: لبي ،خهٛفخ ثٍ هللا عجد عٓ اٍؾبق، أثٟ عٓ اٍوائ١ً،

 وو١ٍٗ ٍٚع﴿: ٚلبي- ٚعً عي -اٌوة فعظُ: لبي اٌغٕخ، ٠لفٍٕٟ أْ هللا اكد: فمبٌذ

 إٔبثع، أهثع ل١ل اال ِٕٗ ٠فًٚ فّب ،-ٚعي عً -ع١ٍٗ ١ٌمعل أٗ ،﴾ٚاألهٗ اٌَّٛاد
". ُهِوت اما اٌوؽً وؤ١ٜٛ أل١ٛطبً  ٌٗ ٚاْ

 :ألٛي

: ٙع١ف  عّو عٓ األصو ٘نا :أوال

. ف١ٍفخ ثٓ هللا عجلألْ ِلاهٖ عٍٝ - أ

(: 2/414 )ا١ٌّياْ فٟ اٌن٘جٟ اٌؾبفع ف١ٗ لبي

 أثٛ ٚعٕٗ. عّو عٓ ٌٗ ِقٚوَ، ربثعٟ اٌّٙلأٟ،[ فك ]ف١ٍفخ ثٓ هللا عجل"

 فٟ ِبعٗ اثٓ ٌٗ ٚأٚهك. اٌضمبد فٟ ؽجبْ اثٓ مووٖ. اٍؾبق أثٟ ثٓ ٠ٌٚٛٔ اٍؾبق،
". ٠ُعوف ٠ىبك ال. ﴾اٍزٜٛ اٌعوُ عٍٝ اٌوؽّٓ﴿ : فٟ رف١َوٖ

 .اٌضب١ٔخ ِٓ ِمجٛي: ؽغو اثٓ اٌؾبفع ف١ٗ ٚلبي

، ٌُٚ ٠نوو ف١ٗ عوؽبً ٚال (5/45)ٚأٚهكٖ اثٓ أثٟ ؽبرُ فٟ اٌغوػ ٚاٌزعل٠ً 
. رعل٠الً، فٙٛ عٕلٖ ِغٙٛي

.  ١ٌبدٞاإلٍواة ِٓ أفنٖ ف١ٍفخ ثٓ هللا عجل ٠ىْٛ أْ ٠ؾزًّ -ة

 عٓ- ثغ١وٖ ٚال ثعٍُ ال ٠عوف ال اٌنٞ -ف١ٍفخ ثٓ هللا عجل ثٗ ٠ٕفوك و١ف صُ- عـ
 ِّٓ ٚاٌزبثع١ٓ اٌٖؾبثخ ِٓ ٚغ١وُ٘ عجبً ثٓ هللا ٚعجل عّو ثٓ هللا وعجل اٌٖؾبثخ

. اٌقطبة ثٓ ٌعّو ِالىِْٛ ُ٘

 ٠ٕىو ِّٓ أٔٗ اٌوعً ٘نا فٟ اعزمبكٖ ٠ىْٛ لل اٌغٚت عٍٝ ٚو١ًعب ؽًّ اٌنٞ- ك
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 ٚغ١وٖ ِٓ ٕفبد هللا، صُ اْ اؽزغبعٗ ثؤْ األعِّ ٍٚف١بْ -ٚعً عيّ  -هللا عٍٛ
٠ؾلِّيصْٛ ثٙنٖ األؽبك٠ش ١ٌٌ ثؾغخ عٕل أً٘ إٌَخ، فّٙب ٚغ١وّ٘ب ِب عبإٚا ف١ٗ ثبٍٕبك 

ٕؾ١ؼ لُجً، ِٚب عبإٚا ف١ٗ ثبٍٕبك ٙع١ف ال ٠ُمجً عٍٝ ِٕٙظ أً٘ إٌَخ ٚاٌغّبعخ، 

ُِٕٚٙ اإلِبَ أؽّل ٍٚف١بْ ٚاألعِّ ٚٚو١ع؛ ألْ اٌوعبي ٠ؾزظ ٌُٙ، ٚال ٠ؾزظ ثُٙ 
. وّب ٠مٌٛٗ ١ّـ اإلٍالَ اثٓ ر١ّ١خ 

 عّبه ف١ٗ ألْ ؽَٓ؛ إٍبكٖ :هٟٙ هللا عّٕٙب، األٚي عجبً اثٓ أصو :ثانًيا

، ٚلبي صمبد اإلٍٕبك هعبي ٚثم١خ ٠ز١ْع، ٕلٚق: ؽغو اثٓ اٌؾبفع ف١ٗ لبي اٌلٕٟ٘،

. ٚصك: اٌن٘جٟ فٟ اٌىبّف

؛ ففٟ  ٍِٛٝ أثٟ عٓ ٠وٚ ٌُ عّبهح أْ اال صمبد هعبٌٗ ٍِٛٝ أثٟ أصو :ثالًثا

: ٍِٛٝ أثٟ لٛي ٚ٘ٛ أال ِٕٗ، ٌغيء ٠ْٙل عجبً اثٓ أصو أْ اال إٍبكٖ أمطبد،
. "أ١ٜٛ ٌٚٗ: "، ٚال ٠ْٙل ٌمٌٛٗ"اٌمل١ِٓ ِٛٙع اٌىوٍٟ"

 ِغٙٛاًل، هعاًل  إٍبكٖ فٟ ألْ ؛ٙع١ف اٌغفبهٞ غيٚاْ ِبٌه أثٟ أصو :رابًعا

فٗ، ِٓ ُِٕٚٙ ٠ٛصمٗ، ِٓ األئّخ ِٓ اٌَلٞ، اٌوؽّٓ عجل ثٓ اٍّبع١ً :ٚف١ٗ  ٚ٘ٛ ٠ُٚعِّي

.  ا١ٌّياْ فٟ روعّزٗ هاعع ،هٟٙ هللا عّٕٙب ٚعّو ثىو أثب ٠ْزُ ١ّعٟ

 أثٟ ثٓ ٠ٍٛف ثٓ اثوا١ُ٘ إٍبكٖ فٟ هٟٙ هللا عّٕٙب عجبً اثٓ أصو :خامًسا

. ٠ُٙ ٕلٚق :ؽغو اثٓ اٌؾبفع ٚلبي .١ٌٓ ف١ٗ: اٌن٘جٟ اٌؾبفع لبي اٍؾبق،

 ٌٍز١ْع، ف١ٗ رىٍُ ٕلٚق، ٚ٘ٛ اٌٌٍَٟٛ، أثٛ عضّبْ ٘ٛ ِٕٖٛه ثٓ اٍؾبقف١ٗ ٚ

. صمبد اإلٍٕبك ٘نا هعبي ٚثم١خ

. اٌَبثك عجبً اثٓ ثؤصو ٠عزٚل ف١ٗ ِب عٍٝ األصو ٘نا ٌىٓ

 ٕلٚق،: ؽغو اثٓ اٌؾبفع ف١ٗ لبي ١ٍٍُ، أثٟ ثٓ ١ٌش ف١ٗ ِغب٘ل أصو :سادًسا

. فزُون ؛ؽل٠ضٗ ٠ز١ّي ٌُٚ أف١ًوا، افزٍٜ

 وض١و، ٚعٍُ ١ٕٚبَ ٕالح ما ٚوبْ ١َ٠و، ٙعف ف١ٗ: اٌن٘جٟ اٌؾبفع ٚلبي

. ِموًٚٔب ثٗ اؽزظ ٚثعُٚٙ

 ٕلٚق،: "ؽغو اثٓ اٌؾبفع ف١ٗ لبي ِعوٚف، ثٓ ثى١و ف١ٗ اٌٚؾبن أصو :سابًعا

. "١ٌٓ ف١ٗ

 عوّٗ عٍٝ َِزٛ فبهلل إٌَخ، أً٘ ع١ٍٗ أعّع اٌٚؾبن ِٓ اٌزف١َو ٘نا ٌىٓ

 .ِىبْ وً فٟ ٚعٍّٗ

ٚ٘نٖ ا٢صبه عٓ اثٓ عجبً، ٚأثٟ ٍِٛٝ، ِٚغب٘ل ١ٌٌ ف١ٙب ِموو ٌغًٍٛ اٌوؽّٓ 
 .عٍٝ اٌىوٍٟ ٚال ٌٍمعٛك

: عًٍ ف١ٗ ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ اٌٝ ف١ٍفخ ثٓ هللا عجل َٔجٗ اٌنٞ اٌؾل٠ش ٘نا :ثامًنا
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. ِوًٍ أٔٗ :األوىل

 فٟ ؽبرُ أثٟ اثٓ ٚأٚهكٖ ٠عوف، ٠ىبك ال اٌن٘جٟ لبي وّب ٔفَٗ ٘ٛ :والثانية

. ِغٙٛي عٕلٖ فٙٛ رعل٠اًل، ٚال عوًؽب ف١ٗ ٠نوو ٌُٚ( 5/45 )ٚاٌزعل٠ً اٌغوػ

. ١١ٌٓٞاإلٍواة ثع٘ ِٓ أفنٖ لل هللا عجل ٠ىْٛ أْ ٠ّىٓ أٔٗ ٔظوٞ فٟ :والثالثة

 ثٓ هللا عجل اٙطواة عٍِٝب ٠لي  ٍٍفذ ٚاٌزٟ اٌوٚا٠خ ٘نٖ ِٓ ٠ظٙو :والرابعة

 .ف١ٍفخ

.ملسو هيلع هللا ىلص هللا هٍٛي اٌٝ ٠َٕجٙب ٚأفوٜ عّو، عٓ ٠و٠ٚٙب فزبهح  

. اٌّوٍٍخ اٌوٚا٠خ ٘نٖ فٟ ٚاٙؾخ إٌىبهح :واخلامسة

ْ ملسو هيلع هللا ىلص هللا هٍٛي ِٓ ٍٛجذ اٌزٟ اٌّوأح ٘نٖ عٍٝ ٠َزٕىو أْ ٠زٖٛه و١ف ام  أ
. االٍزٕىبه ٠َزٛعت ال ؽك اٌَئاي فٙنا اٌغٕخ، ١ٌلفٍٙب ٌٙب هللا ٠لعٛ

 هللا ٠َؤٌٛا أْ عٍٝ أِزٗ ٠ؾش ٚ٘ٛ اٌَئاي ٘نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا هٍٛي ٠َزٕىو و١ف

. اٌغٕخ أعٍٝ: اٌفوكًٚ

: ٕؾ١ؾٗ فٟ  اٌجقبهٞ لبي

َفب" صَٕف لَّي ُٓ  ٠َفْؾ١َٝف ؽَف بٌِؼٍع  ْث َفب َٕف صَٕف لَّي ْٓ  فٍَُف١ْؼٌة  ؽَف يِ  عَف ِٓ  ِ٘الَف ٍّٟي  ْث ٍِ ْٓ  عَف طَفبءِ  عَف ِٓ  عَف ََفبهٍع  ْث ْٓ  ٠َف  أَفثِٟ عَف

حَف  ٠ْوَف ٍُٛيُ  لَفبيَف  :لَفبيَف   ُ٘وَف ِ  هَف نْر  »:ملسو هيلع هللا ىلص هللاَّي نَو  مَو هِس   مَو واِسهِس  بِساالَّن بِس َو ُك ااَو   َو أَو َو ااَو   الَّن َو َو   َو صَو اإَو   َو مَوضَو اإَو  رَو   َو

ا ى  َو ًّ لَو هِس  عَو إْر   الَّن هُك  أَو لَو
نَّن َو   ُك ْر ِس ااَو َو   اْرجَو بِسولِس  فِسي  َو هِس   َو لَو َو  أَو ْر   الَّن هِس  فِسي  َو رْر ِس اِس َو   اَّنتِسي أَو ا  ُك « فِسوهَو

ٍُٛيَف  ٠َفب :فَفمَفبٌُٛا ِ  هَف ِّْيوُ  أَففَفالَف  ،هللاَّي ًَف  ُٔجَف نَّن ِس  فِسي  ِسإَّن  »:لَفبيَف  ؟إٌَّيب ااَو َو   اْرجَو رَو َو ٍة  مِس ا  َو اَو عَو َّن هُك  أَو   الَّن

 نَو 
ااِس ِس جَو لْر ُك

بِسولِس  فِسي اِس هِس   َو ا  الَّن وْرنِس  بَووْرنَو  مَو تَو رَو َو امَو   ا َّن امَو ِس  بَووْرنَو   َو ضِس   الَّن َورْر إِسذَو   َو ألْر تُكمُك  فَو اْر
يَو هَو   َو اُكووُك   الَّن يَو ا ْر  فَو

 ْر َو ْر َو 
فِس هُك   اْر إِسىَّن طُك  فَو نَّن ِس  أَو ْر َو ى  اْرجَو لَو عْر أَو نَّن ِس   َو رَو وُك   اْرجَو هُك  أُك وْر َو نِس  عَو ْر ُك  فَو نْرهُك   ا َّن ْر َو

مِس جَّن ُك   َو فَو ارُك   َو هَو ىْر نَّن ِس  أَو «  اْرجَو

لُ  لَفبيَف  َّّي ؾَف ُِ  ُٓ ْٓ  فٍَُف١ْؼٍع  ْث ِٗ  عَف هُك  »:أَفث١ِ وْر َو فَو نِس  عَو ْر ُك   َو . (2790) ؽل٠ش ،«" ا َّن ْر َو

 ،5/316 )َِٕلٖ فٟ أؽّل اإلِبَ ٌٚٗ ّب٘ل ِٓ ؽل٠ش عجبكح ثٓ اٌٖبِذ، أفوعٗ

( 35074 )ؽل٠ش ِٖٕفٗ فٟ ١ّجخ أثٟ ٚاثٓ ،(2531 )ؽل٠ش ٚاٌزوِنٞ، (321
  .اٌٖبِذ ثٓ عجبكح ٛو٠ك ِٓ وٍُٙ

، ٚاٌزوِنٞ فٟ (241-5/240)ٌٚٗ ّب٘ل ِٓ ؽل٠ش ِعبم ثٓ عجً ، هٚاٖ أؽّل 

(. 4331)، ٚاثٓ ِبعٗ فٟ ٍٕٕٗ ثولُ (2530)عبِعٗ ثولُ 

 .اال أْ فٟ إٍبكٖ أمطبًعب؛ ألْ عطبء ثٓ ٠َبه ٌُ ٠لهن ِعبًما 
( 570 )ثولُ اٌَبثكثٓ ف١ٍفخ  هللا عجل ؽل٠ش عٍٝ ؽّلاْ آي عبكي عٍّك :وأقول
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. إٌَخ وزبة ِٓ

 فّوعذ ٚلل. اٌّٖٕف ٛو٠ك ِٓ( 42 )ٌٍلّزٟ" رعبٌٝ هلل اٌؾل اصجبد- "3: "فمبي

 عبٌٌ ٚأٔٗ رعبٌٝ هلل اٌؾل اصجبد "وزبة عٍٝ اٌزع١ٍك فٟ اٌزٍٛع ِٓ ثْٟء األصو ٘نا

 ٘نا رٖؾ١ؼ فٟ اٌعٍُ أً٘ والَ ٚموود ،-هللا هؽّٗ -ٌٍلّزٟ" عوّٗ عٍٝ ٚلبعل
: مٌه ِٚٓ اٌؾل٠ش،

 ثٓ هللا عجل ؽل٠ش(: 16/434" )اٌفزبٜٚ ِغّٛد- "هللا هؽّٗ -ر١ّ١خ اثٓ لبي- 1

 ع١ٍٗ هللا ٍٕٝ -إٌجٟ عٓ ،-عٕٗ هللا هٟٙ -عّو عٓ ٠وٜٚ اٌنٞ اٌّْٙٛه ف١ٍفخ
 ا٘ـ.لجٍٖٛ إٌَخ أً٘ أوضو- ..ٍٍُٚ

 أثٟ ؽل٠ش ِٓ ِؾفٛظ ؽل٠ش ٘نا(: 2/119" )اٌعوُ "فٟ لبي اٌن٘جٟ- 2

 ٚأفوعب اٌٖؾبثخ، ِٓ ٚاؽل غ١و ِٓ ٍّع ٚلزٗ، فٟ اٌىٛف١١ٓ اِبَ اٌَج١عٟ اٍؾبق
 عجل عٓ اٌؾل٠ش ثٙنا رفوك ِٚبئخ، ٚعْو٠ٓ ٍجع ٍٕخ ٚرٛفٟ اٌٖؾ١ؾ١ٓ، فٟ ؽل٠ضٗ

رعل٠ً ٚال ثغوػ ؽبٌٗ ٔعٍُ ال اٌزبثع١ٓ، للِبء ِٓ ف١ٍفخ ثٓ هللا
()

 اٌؾل٠ش ٘نا ٌىٓ ؛
 ونٌه ثٗ ٚؽّلس اٌٖفبد، أؽبك٠ش ِٓ وغ١وٖ ٌٗ ِمواً  اٌَج١عٟ اٍؾبق أثٛ ثٗ ؽّلس

 عٓ ٚٚو١ع، ثى١و، أثٟ ثٓ ٠ٚؾ١ٝ اٌيث١وٞ، أؽّل أثٛ ثٗ ٚؽّلس اٌضٛهٞ، ٍف١بْ

. اٍوائ١ً

 اٌوك"ٚ ،"إٌَخ "وزبة فٟ ؽٕجً ثٓ أؽّل ثٓ هللا عجل اٌوؽّٓ عجل أثٛ ٚأفوعٗ

: ٚلبي- ٍبلٗ صُ -ٍف١بْ عٓ ِٙلٞ، ثٓ اٌوؽّٓ عجل عٓ أث١ٗ عٓ ٌٗ،" اٌغ١ّٙخ عٍٝ

-. ٍبلٗ صُ -اٍوائ١ً ثؾل٠ش ٚو١ع ؽلصٕب أث١ٗ، عٓ أ٠ٚبً  ٚهٚاٖ

 اٌؾبفع أفوعٗ اٌّؾلص١ٓ، ِٓ عّبعخ عٕل ٕؾ١ؼ اٌؾل٠ش ٚ٘نا: لٍذ: اٌن٘جٟ لبي

 أَ أفّوعٗ أكهٞ فال ؽجبْ اثٓ ّوٛ ِٓ ٚ٘ٛ ،"ٕؾ١ؾٗ "فٟ اٌّملٍٟ اٌل٠ٓ ١ٙبء

 إٍبك مٌه فبْ ثغوػ، ٠ُعوف ٌُ هعً عٓ ؽّلس اما اٌؾبفع اٌعلي أْ عٕلٖ فبْ ،!ال؟
. ٕؾ١ؼ

 ٚاٍوائ١ً، ٚاألعِّ، ٚاٌضٛهٞ، اٌَج١عٟ، اٍؾبق أثٛ: األئّخ ٘ئالء وبْ فبما

 ِّٓ ٚغ١وُ٘ ؽٕجً، ثٓ ٚأؽّل ٚٚو١ع، اٌيث١وٞ، أؽّل ٚأثٛ ِٙلٞ، ثٓ اٌوؽّٓ ٚعجل
 اٌؾل٠ش ٘نا رٍّمٛا لل اٌلعٝ، ِٖٚبث١ؼ اٌٙلٜ ٍُُوط ُ٘ اٌن٠ٓ ٚعلكُ٘ مووُ٘ ٠طٛي

 ٕٔىوٖ، ؽزٝ ٔؾٓ فّٓ إٍبكٖ، فٟ ٠طعٕٛا ٌُٚ ٠ٕىوٖٚ، ٌُٚ ثٗ، ٚؽّلصٛا ثبٌمجٛي

. ثٗ ٔئِٓ ثً ،!ع١ٍُٙ؟ ٚٔزؾنٌك

 عٓ َٔفجَفذ ٚاْ ِّّٕيعذ ٌْٕبعخ ٕفبرٗ، ِٓ ٕفخ هثٕب عٓ ٔي٠ً ال: أؽّل اإلِبَ لبي

. األٍّبد

 ٚوبْ ٚفٍٚٗ، عٍّٗ فٟ اٌضٛهٞ ٍف١بْ فٍفَف  اٌنٞ اٌغواػ ثٓ ٚو١ع اٌٝ فبٔظو

                                                             

ْٓ ٘نا ؽبٌٗ ال ٠ؾزظ ثوٚا٠زٗ فٟ إٔغو األِٛه، () َِف  فٟ ٘نا اٌىالَ اّبهح اٌٝ عٙبٌخ ؽبي عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ، ٚ

 .ٕفبد هللا ٚأفعبٌٗ: فى١ف ٠ؾزظ ثٗ فٟ أعظُ األِٛه
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ْ لل هآٖ ٌّب ٚغٚت اٌوعً، مٌه عٍٝ أٔىو و١ف ٚ٘ل٠ٗ، ٍّزٗ فٟ ثٗ ٠ْجٗ َّٛي  ٌٙنا رٍ
". اٌؾل٠ش

: ِالؽظبد ٜ عبكيٚعً

(: 16/434" )اٌفزبٜٚ ِغّٛد- "هللا هؽّٗ -ر١ّ١خ اثٓ لبي: "لٌٛٗ عٍٝ :األوىل

 إٌجٟ عٓ ،-عٕٗ هللا هٟٙ -عّو عٓ ٠وٜٚ اٌنٞ اٌّْٙٛه ف١ٍفخ ثٓ هللا عجل ؽل٠ش

.. ملسو هيلع هللا ىلص ". ا٘ـ. لجٍٖٛ إٌَخ أً٘ أوضو 

 ِٕٙغُٙ فٟ إٌَخ اٌٝ أزَت ِّٓ ٛبئفخ ف١ٗ ٠ٕزمل ثىالَ اإلٍالَ ١ّـ رىٍُ :أقول

. االٍزلالي فٟ

. االٍزلالي فٟ فطؤ٘ب اإلٍالَ ١ّـ ث١ّٓ ٠قبٌفٙب، ِٓ رُىفِّيو أفوٜ ٛبئفخ ٚأزمل

. عبكي ِٕبلْخ ثعل اٌطبئفز١ٓ ٘بر١ٓ فٟ اإلٍالَ ١ّـ والَ ٍؤٔمً

 مٌه رغبٚى ثً اٌزغبً٘، ثٙنا ٠ىزفِ  ٌُٚ اإلٍالَ، ١ّـ ِٓ إٌمل ٘نا عبكي رغبً٘

. اإلٍالَ ١ّـ عٓ ٔمٍٗ اٌنٞ اٌىالَ ثزو اٌٝ

: ا١ٌٗ أّؤب اٌنٞ اٌىالَ ثعل  اإلٍالَ ١ّـ لبي

 إٌجٟ عٓ  عّو عٓ ٠وٜٚ اٌنٞ اٌّْٙٛه ف١ٍفخ ثٓ هللا عجل ؽل٠ش مٌه ِٚٓ"

. ِقزبهٖ فٟ اٌّملٍٟ اٌٛاؽل عجل ثٓ ِؾّل هللا عجل أثٛ هٚاٖ ٚلل ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ٔاثٍ اإلسًبعٛهٙ ثكس أثٕ ذنك فعم كًب الضطساثّ، رسدِ انحدٚث أْم يٍ ٔطبئفخ

(. 435-16/434 )اٌفزبٜٚ ِغّٛد ،"لجٍٖٛ إٌَخ أً٘ أوضو ٌىٓ ،ٔغٛسْى انجٕش٘

 رسدِ انحدٚث أْم يٍ ٔطبئفخ: "لٌٛٗ اإلٍالَ ١ّـ والَ ِٓ عبكي ؽنف ٌّبما

".  ٔغٛسْىانجٕش٘ ٔاثٍ اإلسًبعٛهٙ ثكس أثٕ ذنك فعم كًب ،الضطساثّ

. اٌؾل٠ش أً٘ ِٓ اٌطبئفخ ٘نٖ ِع ٚاٌٖٛاة اٌؾك اْ

، ِٚهّوخ، اٙطواة ؽل٠ضٗ ففٟ مٌه ِٚع ٠عوف، ٠ىبك ال ف١ٍفخ ثٓ هللا عجل ألْ

. ملسو هيلع هللا ىلص٠ُٕـّيٖ عٕٙب هٍٛي اٌٙلٜ 

هٟٙ هللا عّٕٙب  اٌٖبِذ ثٓ عجبكح ٚؽل٠ش ٘و٠وح أثٟ ٌؾل٠ش ِعبهٙخ ٚف١ٗ ثً

 .اٌّب١١ٙٓ

. ففٟ ؽل٠ضّٙب ؽش عٍٝ ٍئاي هللا أعٍٝ اٌغٕخ

 ٍئاي اٌغٕخ، ٚرعظ١ُ مٌه، ٚؽبّب ملسو هيلع هللا ىلصٚفٟ ؽل٠ش اثٓ ف١ٍفخ اٍزٕىبه هٍٛي هللا 

. هٍٛي هللا أْ ٠عزوٗ عٍٝ أِو ِطٍٛة ِْٚوٚد

. ؽبٌٗ ٚ٘نافٟ هللا  عم١لح ِٛٙٛد ِٚٛٙٛعٗ لجٍٗ ِٓ ثٗ ٠ؾزظ فى١ف

. ثٕمٍٗ ٚعلدُ  اٌنٞ اإلٍالَ ١ّـ والَ ٚ٘بن

ٍْن " (:434- 16/432 )اٌفزبٜٚ ِغّٛد فٟ  لبي ٙ نَلكِك ُْنجَلغِك ٌْن  َٚل فَل  أَل نَّلخُت  رُتعْنسَل َلدِك  ااْن
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َّٛلخُت  عِك َُلبًدا انلَّلسْن زْنًُب إسْن يَل ُْ  ،َٔل مُْوآ ٌْ ٌَة  فَفب ْعٍُٛ ِٗ  صُجُٛدَف  َِف فَفبِظ ٌْ ْٕجَفِغٟ أَف ْْ  فَف١َف فَف  أَف ُعُٖٛ  ٠ُْعوَف ُٚ  ِٗ ٌَفزِ  ،كَفالَف
َُّلخُت  انسُّس ٙ َٔل ُْنجَلغِك سِكفَلخُت  َٚل عْن ب يَل َٓلب  َلجَلذَل  يَل ُْن ب يِك يَل هِكىَل  َٔل ُت  عُت َّّل رِكةٌب  أََل َّْي  ؛كَل ْٓ  َٛفبئِفَفخً  فَفبِ َّّي ََفتَف  ِِ ْٔزَف  اٌَٝف ا

َّٕيخِ  َُّي َُف  اٌ ظَّي عَف َّٕيخَف  َٚف َُّي َّْيْودَف  اٌ اٌ ُّيٛا َٚف ظَٕف ُْ  َٚف ُ َّٙي ُّٛا أَٔف َٖف ا فِٟ اْعزَف ٌْجَفبةِ  َ٘فنَف ٌِْىزَفبةِ  ا َّٕيخِ  ثِب َُّي اٌ  َٚف

ا عُٕت ًَل بدِكٚثَل  جَل دَلدْن  أَلحَل زَل فَلبدِك  فِكٙ َٔل َٓلب انلِّص ُْن ب يِك َٕل  يَل رِكةٌب  ُْت وٌب  كَل هُٕت عْن ُت  يَل َّّل رِكةٌب  أََل َْٕٙفب كَل ِِ ب َٚف َٛف  َِف  اٌَٝف ُ٘
ِنةِ  ٌْىَف ةُ  ا َْٕٙفب أَفْلوَف ِِ ب َٚف َٛف  َِف خِ  اٌَٝف ُ٘ ؾَّي ِّٖي ةُ  اٌ َْٕٙفب أَفْلوَف ِِ كٌة  َٚف كَّي زَفوَف ا ،ُِ عَلهُٕت جَل بدِكٚثَل  رِكهْنكَل  َٔل َلحَل  ااْن

ا عَل َلبئِكدَل  َُّلفُٕت صَل َُّلفَلبدٍت  َٔل ُْنُٓتىْن  ،يُتلَل يِك ٍْن  َٔل فِّصسُت  يَل ٍْن  ُٚتكَل بنِكفُت  يَل ب ُٚت َل نَّلذْن  يَل ِّك  دَل ْٛن هَل بدِكٚثُت  رِكهْنكَل  عَل َلحَل  ،ااْن

اءِ  ثِبِىَف ءِ  َٚف َٓف  َ٘فُئالَف ث١ِ نِّي ىَف ُّ ٌْ ٌِ  ا ْٕ ِل٠شِ  ثِِغ ٌْؾَف ْٓ  ا َِف ْٓ  ٠َفمُٛيُ  َٚف ِٓ  أَفْفجَفبهِ  عَف ١ْ ِؾ١ؾَف َّٖي ١ِْوَ٘فب اٌ غَف  َ٘فِنِٖ : َٚف
بكٍع  أَفْفجَفبهُ  َُف  رُف١ِلُ  الَف  آؽَف ٍْ ِع ٌْ . ا

أَفْثٍَفغُ  ْٓ  َٚف ءِ  ِِ ْٓ  َ٘فُئالَف ٌَفخُ : ٠َفمُٛيُ  َِف ِْ  كَفالَف مُْوآ ٌْ ِع١َّيخٌة  ٌَفْفِظ١َّيخٌة  ا ّْ ٌَفخُ  ٍَف اٌلَّيالَف ِع١َّيخُ  َٚف ّْ ََّي  الَف  اٌٍَّيْفِظ١َّيخُ  اٌ

َٓف  رُف١ِلُ  ١ٌَْفم١ِ ٌَل  ،ا عَلهُٕت َٚلجْن حَل  َٔل دَل ًْن هَٗل انْنعُت ب عَل عُتََٕلُّت  يَل ٍْن  َٚلدْن َّلبدِك  يِك هِٛك َٙل  انْنعَل ْن ِْك هَلخٌب  َٔل حٌب  ثَلبطِك دَل . فَلبسِك

َْٕٙفب  ب :ِِ ُُ  َِف ُُٔٗ  ٠ُْعٍَف ِنثُُٗ  ثُْطالَف وَف ءِ  ،َٚف َ٘فُئالَف ب َٚف ًٚ َْف  لَفلْ  أَف٠ْ فِّيُوٚ ْٓ  ٠ُىَف بٌَففَف  َِف ٌِهَف  فَف ب مَف َّف ًَف  وَف  فَفعَف

كِكالَل  ،أٌَُٚفئِهَف  ٍِك  َٔل ْٛن مٌب  انطَّلسِكٚ َل ْٕن  ثَلبطِك نَل فِّصسْن  نَلىْن  َٔل بنِكفَلُّت  ُٚتكَل ا ،يُت َل فَّيوَف  فَفبِمَف ُ  وَف بٌِفَٗف قَف بهَف  ُِ ْٓ  َٕف ِِ  ًِ ْ٘  أَف

ٌْجِلَفدِ  َٓف  ا َْف  اٌَّيِن٠ خً  ٠َفْجزَفِلُعٛ َْف  ثِْلعَف فِّيُوٚ ٠ُىَف ْٓ  َٚف ُْ  َِف ُ بٌَففَٙف ب ف١َِٙفب فَف َّف ٍَفذْ  وَف اِهطُ  فَفعَف َٛف ٌْقَف ُْ  ا ١ُْوُ٘ غَف .  ...َٚف

َٛفبئِفَفخٌة  ْٓ  َٚف َّّي ُ  ٠َفمُٛيُ  ِِ َّٗي َٔف أَٜف ثِؤ ُ  هَف ثَّٗي ِٗ  هَف ِٕ١ْ َْف  ثِعَف فِّيُوٚ ْٓ  ٠ُىَف ُْ  َِف ُ بٌَففَٙف ُّيٛا ،فَف ُ  ظَٕف َّٗي بءَف  لَفلْ  أَٔف  فِٟ عَف

ٌِهَف  بِك٠شُ  مَف خٌة  أَفؽَف ِؾ١ؾَف ب َٕف ًَل ٍِك  أَلثُٕت فَلعَلمَل  كَل سَل ُّٙس  انْنحَل هِك ٍُت  عَل سٍت  ثْن ُ  ؛ ُتكْن ِو٠عٌة  فَفبَِّٔٗي ْٓ  رَفْىف١ِوِ  اٌَٝف ٍَف  َِف

بٌِفُُٗ  ب ٠ُقَف َّف ِٗ  ف١ِ ْٓ  ٠َفلَّيِع١ َّٕيخِ  ِِ َُّي لَفلْ  اٌ ُْ  َٚف ْقِطئًب ٠َفُىٛ ُِ  ِٗ ب ،ف١ِ ِّك  إيَّل بجِك زِكجَل حْن بدِكٚثَل  الِك ٛفَلخٍت  ثِك َلحَل عِك ْٔن  ضَل  أَل

بدِكٚثَل  خٍت  ثِك َلحَل ٛحَل حِك ٍْن  صَل هَٗل رَلدُتلُّس  الَل  نَلكِك ِِك  عَل ٕدِك ب ،يَل ْنلُت َِف بةَف  َٚف َٕف ِٗ  أَف ْٓ  ف١ِ َّٕيخِ  ِِ َُّي  رَفْىف١ِوُ  ٠َفُغٛىُ  الَف  اٌ

ًِّي  ْٓ  ُو بٌَففَف  َِف ِٗ  فَف ْٛن َل  ؛ف١ِ طِك ٍت  كُتمُّس  فَلهَل بفِكًسا يُت ْن ب كَل ًَل َّٛل سِك بئِكمِك  فِكٙ الَل سَل ًَل ثُتسَل  انَّلزِكٙ اندَّلقِٛك َلخِك  انْن َٓلب كَل  فِٛك

ااُت  خِك  َِكصَل َليَل ب ،ااْن َّف َٜف  لَفلْ  وَف َِ ا ثُ عَف  فِٟ َ٘فنَف ِٙ ا َٛف  . َِف

نِككَل  رَل كَل ٍّٙي  أَلثُٕت َٔل هِك ُّ٘س  عَل اشِك َٕل ْْن َل ُ  ااْن َّٕيفٌة  ٌَٗف َٖف فَفبدِ  فِٟ ُِ ِّٖي عَف  لَفلْ  اٌ َّف ِٗ  عَف شَّي  ف١ِ ٌْغَف َٓف  ا ١ ِّ ََّي اٌ  .َٚف
نِككَل  رَل كَل ب َٔل عُتُّت  يَل ًَل جْندُت  َٚلجْن ٍِك  عَل ًَل حْن ٍُت  انسَّل عَف  يُدِ ثْن ُ  َِف َّٗي ْٓ  أَٔف ًِ  أَفْوضَفوِ  ِِ ِل٠ضًب إٌَّيب ٍْن  ؽَف ِٔك٘ نَلكِك  َٚلسْن

ْٛنئًب ًسا  َل ثِٛك ٍْن  كَل بدِكٚثِك  يِك َلحَل ٛفَلخِك  ااْن عِك الَل  انلَّل ِّٛصصُت  َٔل ًَل ٍَل  ُٚت ْٛن ٛيِك  ثَل حِك ٛفِك  انلَّل عِك انلَّل ب ،َٔل ًَل ثَّل زُت عَل  َٔل ًَل  ثَلبثًب جَل

كُتمُّس  ِّك  َٔل ٚثِك بدِك ٛفَلخٌب  أَلحَل عِك بدِكٚثِك  ضَل مِك  كَل َلحَل ٍِك  أَلكْن َْلب انطِّٛص ْٛنسِك غَل َٛف  ،َٔل ُ٘ ِٚٞ َٚف ْٓ  ٠َفْو ٍّٟي  أَفثِٟ عَف ٍِ  عَف

ِّٞي  اِى َٛف ْ٘ قَلدْن  ،اأْلَف قَلعَل  َٔل ب َٔل اُِت  يَل َٔل ٍْن  زَل ائِكتِك  يِك خِك  انْنغَلسَل ٕعَل ضُت ْٕن ًَل ٍِك  إنَٗل انْن سَل ٍِك ا حَل ٍّ٘ي  ثْن دِك َٗل عَل هَٗل فَلجَُل  عَل

نِككَل  هَلخً  عَل َلبئِكدَل  ذَل ادَّلعَلٗ ثَلبطِك ٌَّل  َٔل َل  أَل ٖ هللاَّل َْنَٛلب فِكٙ ُٚتسَل َٛلبًَب اندُّس ٍَل   ُتىَّل  ،عِك ٚ ٌَل  انَّلرِك نُٕت ا َٚل ُٕت َٓلرَل ٍْن  ثِك  يِك

ِّك  ٌَل  أَلرْنجَلبعِك ٔ فِّصسُت ٍْن  ُٚتكَل ُتىْن  يَل بنَلفَٓل ا ،خَل َ٘فنَف ب َٚف َّف ََف  وَف ْٓ  رَفمَفلَّي ِِ  ًِ ًِ  فِْع ْ٘ ٌْجِلَفدِ  أَف ب ا َّف ٍَفذْ  وَف اِهطُ  فَفعَف َٛف ٌْقَف  ."ا

 ٠ٖؼ ٌّب اٌّز١ٓ اٌعٍّٟ إٌّٙظ ٠موه اٌنٞ اٌو١ٕٓ اٌعٍّٟ اٌىالَ٘نا  رؤًِ: ألٛي

 ٌّٓ ٔملٖ ٚأظو ، ِٓ األؽبك٠ش اٌّٛٙٛعخ ٚاٌٚع١فخ٠ٖؼ ال ِٚب  ثٗ،االؽزغبط
. ِىنٚثخ ثؤؽبك٠ش اٌٖفبد اصجبد عٍٝ ٠ؾزظ

 ف١ٍفخ ثٓعجل هللا  ؽل٠ش ِضً ٙع١فخ، أؽبك٠ش أٞ ألوة، اٌىنة اٌٝ ٘ٛ ِب ِٕٚٙب
. ٘نا، ِٚب ّبوٍٗ

 أُٔٙ اٌٖٕف ثٙنا اٌجالء ِٚٓ ثٖؾ١ؼ، ١ٌٌ أٞ ألوة، اٌٖؾخ اٌٝ ٘ٛ ِب ِٕٚٙب
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.عوفذ ِب أكٌزُٙ ٚؽبي ٚؽبٌُٙ فبٌفُٙ، ِٓ ٠ُىفوْٚ
()

 

: ٚغ١و٘ب اٌٖؾ١ؾ١ٓ أؽبك٠ش عٓ ٠ٚمٌْٛٛ اٌؾل٠ش، ثغٌٕ ٠ىنثْٛ ٛبئفخ ٚلبثٍُٙ

. ، ٚ٘ئالء أً٘ ٙالياٌعٍُ رف١ل ال آؽبك، أفجبه أٙب

ٌَفخُ : "٠مٛي ِٓ اٌطبئفز١ٓ ٘بر١ٓ ِٓ ؽباًل  ٚأٍٛأ ِْ  كَفالَف مُْوآ ٌْ ِع١َّيخٌة، ٌَفْفِظ١َّيخٌة  ا ّْ  ال ٟٚ٘ ٍَف

 ٚلل اٌفبٍلح، اٌجبٍٛخ اٌعم١ٍبد ِٓ ٠ّلعٛٔٗ ِب عٍٝ اٌعّلح ٠ٚغعٍْٛ ا١ٌم١ٓ، رف١ل

 اٌضالس اٌطٛائف ٘نٖ أْ ٠عٕٟ ثبًٛ،  أً٘اٌطوف١ٓ ٚوال ٙالٌُٙ، فبٌف ِٓ ٠ُىفِّيوْٚ
. ٠قبٌفٙب ِٓ ٛبئفخ وً وفّود اما ١ٍّب ال ثبًٛ، عٍٝ

 هثٗ ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ هإ٠خ كعٜٛ فٟ فبٌفٙب ِٓ رُىفِّيو اٌزٟ اٌواثعخ اٌطبئفخ اٌٝ ٚأظو

 أٚ ٙع١فخ، أؽبك٠ش مٌه فٟ اٚعّلرٗ ٕؾ١ؾخ، أؽبك٠ش ثنٌه عبء لل أٔٗ ظب١ٔٓ ثع١ٕٗ،
. اٌّمٖٛك عٍٝ رلي ال ٕؾ١ؾخ أؽبك٠ش

 األ٘ٛاىٞ عٍٟ ٚثؤثٟ ّىو ثٓ عٍٟ اٌؾَٓ ثؤثٟ اٌٖٕف ٌٙنا اإلٍالَ ١ّـ ِٚضًّ

َّْي  اكَّيعَفٝ اٌنٞ علٞ ثٓ ٚثؾَٓ ِٕلٖ، ثٓ اٌوؽّٓ ٚثعجل َف  أَف ٜ هللاَّي ١َْٔفب فِٟ ٠ُوَف  ؛ِع١َفبًٔب اٌلُّي
. اٌّٛٙٛعخ اٌغوائت ِٓ ٚاأل٘ٛاىٞ ِٕلٖ ثٓ اٌوؽّٓ عجل هٚاٖ ِب عٍٝ ِعزًّلا

 ٘نا ٠قبٌف ٌّٓ اٌْل٠ل ٚإٌمل اٌعظ١ُ اٌزؤ١ًٕ ٘نا ثعل اإلٍالَ ١ّـ لبي صُ

ْٓ " :ٚإٌّٙظ اٌزؤ١ًٕ ِِ ٌِهَف  َٚف ِل٠شُ  مَف ْجلِ  ؽَف ِ  عَف ١ٍِفَفخَف  ْثٓ هللاَّي  عٓ ٠وٜٚ اٌنٞ ،اٌّْٙٛه فَف
، ِقزبهٖ فٟ اٌّملٍٟ اٌٛاؽل عجل ثٓ ِؾّل هللا عجل أثٛ هٚاٖ ٚلل ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ عٓ  عّو

 ٚاثٓ اإلٍّبع١ٍٟ ثىو أثٛ مٌه فعً وّب ،الضطساثّ رسدِ انحدٚث أْم يٍ ٔطبئفخ

. "لجٍٖٛ إٌَخ أً٘ أوضو ٌىٓ ٚغ١وُ٘، اٌغٛىٞ

ْٓ : "فبٌظب٘و ِٓ ٘نا ا١ٌَبق أٔٗ أٌؾك ؽل٠ش عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ ثّب لجٍٗ، ثمٌٛٗ ِِ ٚ

". مٌه ؽل٠ش عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ

. ٚثعل ٘نا اٌزؤ١ًٕ اٌو١ٕٓ اٌنٞ لوهٖ ١ّـ اإلٍالَ 

. عًٍ علح اٌغو٠ت اٌؾل٠ش ٘نا إٍبك فٟ اْ :أقول

 ِٓ ِلٌٌ ٚ٘ٛ اٌَج١عٟ، هللا عجل ثٓ عّوٚ اٍؾبق أثٟ عٍٝ ِلاه٘ب أْ :األوىل

. اٌّل١ٌَٓ أّل

 عٓ أٍبِخ أثٛ ؽلصٕب: لبي أثٟ، ؽلصٕٟ: "اٌعًٍ وزبة فٟ  أؽّل ثٓ هللا عجل لبي

 ٠عٕٟ- اٍؾبق أثٛ اال اٌىٛفخ ؽل٠ش أؽل أفَل ِب: لبي ِغ١وح عٓ ًٍِٙٙ ثٓا ِفًٚ
". األعِّ ١ٍٍّٚبْ- اٌَج١عٟ

(. 105-1/104 )اٌوعبي ِٚعوفخ اٌعًٍ فٟ اٌغبِع أظو

". اٌو٠جخ ِٓ اٌزل١ٌٌ(: أؽّل اإلِبَ ٠عٕٟ )ٚلبي: "اٌّوٚمٞ لبي

 فٟ اٌغبِع ".اٌزل١ٌٌ فٟ ٠زّْلك ّعجخ وبْ: "هللا عجل أثٛ لبي: "اٌّوٚمٞ ٚلبي

                                                             

 إٌَخ أً٘ ٠ُجلِّيد ِٓ ُِٕٚٙ اٌؾك، عٍٝ وبْ ٌٚٛ اٌفٗؿ ِٓ ٠ُىفو ِٓ ُِٕٙ ٚ٘ىنا رفعً اٌفولخ اٌؾلاك٠خ، ()

 .ثٙب اٌّزَّى١ٓ
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(. 20- 19 ٓ ) اٌوعبي ِٚعوفخ اٌعًٍ

 لَٛ ٚوبْ" (:81- 79ٓ )اٌوعبي أؽٛاي وزبة فٟ اٌغٛىعبٟٔ اٍؾبق أثٛ ٚلبي

ًُ  ٠ؾّل ال اٌىٛفخ أً٘ ِٓ  أثٟ- 102 :ِضً اٌىٛفخ ِؾلصٟ هإًٚ ُ٘ ِنا٘جُٙ إٌب
.  عجلهللا ثٓ عّوٚ اٍؾبق

  ِٕٖٚٛه- 103 

 ٚاألعِّ- 104 

. ا١ٌبِٟ اٌؾبهس ثٓ ٚىث١ل- 105

ًُ  اؽزٍُّٙ ألوأُٙ، ِٓ ٚغ١وُ٘  ٚٚلفٛا اٌؾل٠ش فٟ إٌَٔزُٙ ٕلق عٍٝ إٌب

ب أهٍٍٛا، عٕلِب َّّي . ٕؾ١ؾخ ِقبهعٙب رىْٛ أال فبفٛا ٌ

٠ُعوفْٛ ال لَٛ عٓ فوٜٚ اٍؾبق أثٛ فؤِب
()

 اال اٌعٍُ أً٘ عٕل عُٕٙ ٠ٕزْو ٌُٚ ،

ٙٙب اما اٌزٟ األ١ّبء رٍه هٜٚ فبما عُٕٙ، اٍؾبق أثٛ ؽىٝ ِب وَف خُ  عَف ِّ  ١ِياْ عٍٝ األُ

ا١ٌٍَّّٓ ٍٍفُ  ع١ٍٗ عوٜ اٌنٞ اٌمَٜ
()

ًُ  ُ٘ اٌن٠ٓ ٚأئّزُُٙ   ع١ٍٙب، رزفك ٌُ اٌّٛئِ
؛ عٕلٞ مٌه فٟ اٌٛلفُ  وبْ ُُ  اٌٍَفَف  ألْ اٌٖٛاةَف  ٚرؤ٠ًٚ ملسو هيلع هللا ىلص هللا هٍٛي ثمٛي أعٍ

ًٌة  ٌٗ اٌنٞ ؽل٠ضٗ . عٕلُ٘ إٔ

ُِ  اٌىٛفخ أً٘ ؽل٠ش أفَلَف  أّب: ٠مٛي عجلهللا ٍّعذُ : ىِعخ ثٓ ٚ٘ت ٚلبي  األعّ

. اٍؾبق ٚأثٛ
 غ١و ٠مٛي ِغ١وح ٍّعذُ  عو٠و ؽلصٕب اثوا١ُ٘ ثٓ اٍؾبقُ  ؽلصٕٟ ٚونا: اثوا١ُ٘ لبي

ًَف  أٍ٘ه: ِوح ُُْىُ اٍؾبق أثٛ اٌىٛفخ أ٘ . ٘نا ٚأع١ّ

 اٌّن٘ت ِنَِٛ ِٓ ِوارجُٙ عٍٝ وبٔٛا ام ثعلُ٘ ِٓ عٕلٞ ٚونٌه: اثوا١ُ٘ لبي
(. 67-8/66 )اٌزٙن٠ت رٙن٠ت ،"اٌٍَبْ ٕٚلق

 فٟ ثبٌزل١ٌٌ إٌّٛٛف١ٓ ثّوارت اٌزمل٠ٌ أً٘ رعو٠ف فٟ ؽغو اثٓ اٌؾبفع ٚلبي

(: 91 )هلُ( 101ٓ )اٌضبٌضخ اٌّورجخ

 صمخ ربثعٟ ٚ٘ٛ ثبٌزل١ٌٌ، ِْٙٛه اٌىٛفٟ، اٌَج١عٟ هللا عجل ثٓ عّوٚ - د"

. ثنٌه ٚغ١وٖ إٌَبئٟ ٕٚفٗ

(: 23ٓ )اٌّل١ٌَٓ ِوارت ِٓ اٌضبٌضخ اٌّورجخ أً٘ فٟ اٌؾبفع لبي

 ف١ٗ ٕوؽٛا ثّب اال أؽبك٠ضُٙ ِٓ األئّخ ٠ؾزظ فٍُ اٌزل١ٌٌ ِٓ أوضو ِٓ: اٌضبٌضخ"

". اٌيث١و وؤثٟ لجٍُٙ ِٓ ُِٕٚٙ ِطٍمًب، ؽل٠ضُٙ هك ِٓ ُِٕٚٙ ثبٌَّبد،

. ف١ٗ اٌعٍُ أً٘ هأٞ ٚ٘نا اٍؾبق، أثٟ ؽبي فٙنا

                                                             

 .عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ، ٚهٚا٠زٗ عٕٗ ٘نا اٌؾل٠ش إٌّىو:  ُِٕٚٙ()

 ١ٌذ عبكالً ٚأِضبٌٗ ٠عوفْٛ ٘نا ا١ٌّياْ اٌنٞ عوٜ ع١ٍٗ اٌٍَف ٚأئّزُٙ، ٠ٚو٠ؾْٛ أٔفَُٙ ٚا١ٌٍَّّٓ ِٓ ()

. األؽبك٠ش اٌٚع١فخ ٚإٌّىوح، اٌزٟ ال ٠غٛى االعزّبك ع١ٍٙب، ٚاٌزٟ رَجت اٌفزٓ ٚاٌْؾٕبء ٚاٌجغٚبء
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 ِٓ اٌضبٌضخ اٌطجمخ أً٘ ِٓ ٚ٘ٛ ١ٍّب ال عٕعٓ، اما هٚا٠زٗ ٠مجً أْ ألؽل ٠غٛى فال
، ٚال ١ٍّب اما عٕعٓ عٓ أِضبي عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ، اٌنٞ ال ٠ىبك ٠عوف، ٌٚعٍٗ اٌّل١ٌَٓ

. عبً٘ ِٓ أعًٙ إٌبً

 :ِٓ ؽب١ّزٗ عٍٝ وزبة اٌلّزٟ (156ٓ)لبي عبكي فٟ 

 أثٟ ؽل٠ش ِٓ ِؾفٛظ ؽل٠ش ٘نا(: 2/119" )اٌعوُ "فٟ لبي اٌن٘جٟ- 10"

 ٚأفوعب اٌٖؾبثخ، ِٓ ٚاؽل غ١و ِٓ ٍّع ٚلزٗ، فٟ اٌىٛف١١ٓ اِبَ اٌَج١عٟ اٍؾبق

 عجل عٓ اٌؾل٠ش ثٙنا رفوك ِٚبئخ، ٚعْو٠ٓ ٍجع ٍٕخ ٚرٛفٟ اٌٖؾ١ؾ١ٓ، فٟ ؽل٠ضٗ

رعل٠ً ٚال ثغوػ ؽبٌٗ ٔعٍُ ال اٌزبثع١ٓ، للِبء ِٓ ف١ٍفخ ثٓ هللا
()

 اٌؾل٠ش ٘نا ٌىٓ ؛

ِمواً  اٌَج١عٟ اٍؾبق أثٛ ثٗ ؽّلس
()

 ونٌه ثٗ ٚؽّلس اٌٖفبد، أؽبك٠ش ِٓ وغ١وٖ ٌٗ 
 عٓ ٚٚو١ع، ثى١و، أثٟ ثٓ ٠ٚؾ١ٝ اٌيث١وٞ، أؽّل أثٛ ثٗ ٚؽّلس اٌضٛهٞ، ٍف١بْ

. اٍوائ١ً

 عٍٝ ٚاٌوك ،إٌَخ "وزبة فٟ ؽٕجً ثٓ أؽّل ثٓ هللا عجل اٌوؽّٓ عجل أثٛ ٚأفوعٗ
. - اٌن٘جٍٟبلٗ صُ -ٍف١بْ عٓ ِٙلٞ، ثٓ اٌوؽّٓ عجل عٓ أث١ٗ عٓ ٌٗ،" اٌغ١ّٙخ

-". ٍبلٗ صُ -اٍوائ١ً ثؾل٠ش ٚو١ع ؽلصٕب أث١ٗ، عٓ أ٠ٚبً  ٚهٚاٖ

: ٚعٖٛ ِٓ اٌّمطع٘نا  عٍٝ اٌىالَ :أقول

 أْ إٔٛي اٌٍَف ٚأئّخ اٌؾل٠ش فٟ ٔمل األؽبك٠ش ٚأٍب١ٔل٘ب ٚفٟ :األولالوجه 

.  لجٌٛٙب ٚهك٘ب رمزٟٚ هّك ٘نا اٌؾل٠ش إٍبًكا ِٚزًٕب

ْٓ لَفجًِ ٘نا اٌؾل٠ش ُِٕٙ ٠ئِٓ ثٙنٖ األٕٛي ٠ٍَُٚ ثٙب، ٌٚىٕٗ رَبً٘ فٟ  َِف ٚ
اٌزطج١ك، ٚاٌن٘جٟ ٔفَٗ ّٕوػ فٟ ٔملٖ ٌؾل٠ش أثٟ اٍؾبق عٓ عج١و ثٓ ِؾّل ثٓ 

عج١و ثّب ٠مزٟٚ هكٖ ٚأِضبٌٗ، ِع أْ ؽل٠ش عج١و ثٓ ِؾّل ألً ٙعفًب ٚٔىبهح ِٓ 

. ؽل٠ش أثٟ اٍؾبق عٓ عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ

ًَب وبْ ٚصمزٗ ٕللٗ ِع اٍؾبق أثب أْ :الثاني  ٚٙعٗ اٌزل١ٌٌ، ِٓ ِىضًوا ِلٌ

 ،ِل١ٌَٓاي ِوارت ِٓ اٌضبٌضخ اٌّورجخ فٟ اٌّل١ٌَٓ ِوارت وزبثٗ فٟ ؽغو اثٓ اٌؾبفع

 ّلح ِع اٍؾبق ٚأثٛ ثبٌَّبد، ّٕوؽٛا اما اال أٍ٘ٙب ِٓ اٌؾل٠ش ٠مجً ال اٌزٟ ٟٚ٘

ػ ٌُ رل١ٌَٗ . ِمجٛي غ١و ِٕىو ثً ٙع١ف، ٘نا فؾل٠ضٗ ؛ثبٌَّبد ٠ٖوِّي

ػ ٌمل :الثالث  عجلهللا عٓ اٌؾل٠ش ثٙنا رفوك لل اٍؾبق أثب ثؤْ اٌن٘جٟ اٌؾبفع ٕوَّي

: عٙز١ٓ ِٓ اٌؾل٠ش ٘نا ٙعف ٠ئول ِّب ٚ٘نا ف١ٍفخ، ثٓ

. اٍؾبق أثٟ رل١ٌٌ :األوىل

                                                             

  فّب ؽىُ هٚا٠خ ِلٌٌ عٓ ّقٔ ال ٠عوف ؽبٌٗ عٕل أئّخ اٌؾل٠ش اٌَبثم١ٓ ٚاٌالؽم١ٓ؟()

 ال ٠مو عٍٝ ثبًٛ، أِب الواه ِضً أثٟ اٍؾبق ملسو هيلع هللا ىلص ال ٠ىْٛ اال ؽمًّب، ٚ٘ٛ ِٓ اٌْود؛ ألْ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِب ألوٖ إٌجٟ ()

. ٚأِضبٌٗ ف١ٍَٛا ثّع١ِٖٛٓ، ٚال ٠ىْٛ الواهُ٘ ؽغخ ّوع١خ
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ػ وّب، ؽبٌٗ ٠عوف ال ف١ٍفخ ثٓ هللا عجل أْ :والثانية  ٔفَٗ، اٌن٘جٟ ثنٌه ٕوَّي

 اال ٌٗ ٠عوف ال ام اٌٚعف؛ ّل٠ل ح ؽبٌٗعٙبي ِع ثؤٔٗ ع١ٍٗ رْٙل اٌّٚطوثخ ٚهٚا٠برٗ

. ٌٗ هٚا٠برٗ فٟ اٙطوة فمل مٌه ِٚع اٌؾل٠ش، ٘نا

 اٌعٍُ فٟ هٍٛفٗ ثعل اٌعٍٛ ٖوزبةأٌّفَف  اٌن٘جٟ  ٠ٕجغٟ أْ ٠ُعوف أْ:الوجه الرابع

. اٌٍَف ثّٕٙظ اٌزبِخ ِٚعوفزٗ ٚفجورٗ

 لجً أٞ ، ِٓ عّوٖٚاٌعْو٠ٓ اٌقبَِخ فٟ ٚ٘ٛ ثزؤ١ٌفٗ لبَ فبٔٗ اٌعوُ، وزبة أِب

.     اٌٍَف ٌّٕٙظ اٌزبَ ٚاكهاوٗ اٌعٍُ فٟ ٔٚغٗ

 هللا ؽّل ثعل- ثمٌٛٗ اٌعٍٛ وزبة ِملِخ فٟ رٖو٠ؾٗ ٘نا لٌٟٛ ٕؾخ عٍٝ ٚاٌل١ًٌ

. -ع١ٍٗ ٚاٌضٕبء ثبٌوٍبٌخ ملسو هيلع هللا ىلص ٌّٚؾّل ثبأل١ٌ٘ٛخ هلل ٚاٌْٙبكح

 ٚآصبًها أؽبك٠شَف  عّعذُ  ٍٚزّبئخ ٚرَع١ٓ صّبْ ٍٕخ فٟ وٕذ فبٟٔ ثعل أِب: "لٌٛٗة
 فن٠ٍذ ؛مٌه فٟ ٚهك ِب أٍزٛعتْ  ٌُٚ  مٌهثع٘ عٍٝ اٌىالَُ  ٚفبرٕٟ ،اٌعٍٛ َِؤٌخ فٟ

 ".عٍّٗ ثعل ؽٍّٗ عٍٝ ٚثؾّلٖ اٌعظ١ُ هللا ٍجؾبْ" :أٌٚٗ :ِئٌفًب مٌه عٍٝ

 ،"اٌٛو١ً ٚٔعُ ؽَجٕب ٚ٘ٛ أٍزع١ٓ ٚثبهلل ،ٕ٘ب ٚأٚٙؾٗ اٌّغّٛد فؤهرت ٚا٢ْ
(. 1/245) اٌعٍٛ وزبة

 رٗ فٟ ٍٕخٚفبٚوبٔذ  (٘ـ673)ٚالكح اٌن٘جٟ وبٔذ فٟ ٍٕخ  أْ ِٚعٍَٛ

ب، ف١َّٓ" اٌعوُ "وزبة رؤ١ٌف ثعل عبُ أٔٗ أٞ ،(٘ـ748) ًِ  ٘نا ٌٗ هللا ١٘ؤ ٚلل عب
َّٔي ع١ٍٗ  اٌىالَ ٘نا إلثطبي اٌعوُ وزبة رؤ١ٌف ثعل اٌّل٠ل اٌعّو . اٌعٍٛ وزبثٗ فٟثّب ٔ

 ٛوق، ِٓ( 413-1/404 )فٟ ِطعُ ثٓ عج١و ؽل٠ش :اٌىزبة ٘نا فٟ أٚهك فمل

 ٠عمٛة عٓ ٠ؾلس ٚاٌّغبىٞ، ا١ٌَوح ٕبؽت ٠َبه ثٓ اٍؾبق ثٓ ِؾّل عٍٝ ِلاه٘ب
. علٖ عٓ أث١ٗ عٓ عج١و ثٓ ِؾّل ثٓ عج١و عٓ عزجخ ثٓ

 اأْ :لبال ،األً٘ ٍذ ٖعُ ٚثٕذُ  ،اٌقبٌك عجل اٌزبط أفجؤب": األف١و فٟ لبي صُ

 ، أٔبوبكُ ثٓ اٌعي أثٛ اأْ ،ى١٘و ثٓ اٌّغ١ش عجل اأْ ،اثوا١ُ٘ ثٓ اٌوؽّٓ عجل اٌجٙبء
 ثٓ ِؾّل ٔب عل،ٕب ثٓ ٠ؾ١ٝ صٕب ،اٌلاهلطٕٟ اٌؾَٓ أثٛ ، أٔبعٍٟ ثٓا ِؾّل ٛبٌت أثٛ

 ٠عمٛة عٓ ٠ؾلس ،اٍؾبق ثٓا ٍّعذ ،أثٟ ٔب ،عو٠و ثٓ ٚ٘ت ٔب ،ووف٠ٛٗ أفٛ ٠ي٠ل

 ٠ب :فمبي أعواثٟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا هٍٛي أرٝ :لبي ،علٖ عٓ ،أث١ٗ عٓ ،عج١و عٓ عزجخ ثٓ
 هللا فبٍزَك األِٛاي ٚٔٙىذ األٔعبَ ٍٚ٘ىذ اٌع١بي ٚٙبد األٔفٌ عٙلد ،هللا هٍٛي

  لتشف  ال  ىه ؟  ول ما أ  ري  حيك »:فمبي .هللا عٍٝ ٚثه ع١ٍه ثبهلل َٔزْفع فبٔب ؛ٌٕب

 ا لى ع شه  إ ؟ هلل ما أ  ري  حيك ذاك من أعظم  هلل شيإ  ل ه من أ   على باهلل

 أأوط اوئط   ىه  ا ب  مثل »:ٚلبي ،٘ىنا ث١لٖ ٚ٘تٌة  ٚأهأب لبي ٘ىنا«  أر ه   و  ه

". «باا      ا  ل

ا غو٠ت ؽل٠ش ٘نا: "صُ لبي اٌن٘جٟ  اما اٌّغبىٞ فٟ ؽغخ اٍؾبق ٚاثٓ ،فوكٌة  عًلّ
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. ّٟء وّضٍٗ ف١ٌٍ ٚهللا ؟ال أَ ٘نا ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ ألبي أعٍُ فبهلل ،ٚعغبئت ِٕبو١و ٌٚٗ ،إٍَٔفل

 ٕفخ فنان ،اٌوؽً فٟ اٌؾبًٕ األ١ٜٛ عٌٕ ِٓ اٌعوُ ثناد اٌٛالع األ١ٜٛٚ

. ٚعً عي هلل ٕفخ ٔعلٖ أْ هللا ِٚعبم ،ٌٍٚعوُ ٌٍوؽً

" بثذ َص ثّ ٚ د نى ااطٛط نفظ  ى
()

(. 416-1/413)، اٌعٍٛ 

ا غو٠ت ؽل٠ش ٘نا: "لٌٛٗ اٌٝ أظو . ِٕىو ؽل٠ش ٔٗا أٞ، "عًلّ

 ّٕوػ اما أٞ، "إٍَٔفل اما اٌّغبىٞ فٟ ؽغخ: " فٟ اثٓ اٍؾبقلٌٛٗ اٌٝ ٚأظو
 غ١و فٟ ثؾغخ ١ٌٌ أٔٗ ،"إٍَٔفل اما اٌّغبىٞ فٟ ؽغخ:"لٌٛٗ ِٓ ٠ٚفُٙ ثبٌَّبد،

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا هٍٛي ؽل٠شفٟ  ١ٍّب ال اٌّغبىٞ،

" . ٚعغبئت ِٕبو١و ٌٚٗ: "لٌٛٗ اٌٝ ٚأظو

 اٌنٞ ٍبلٗ اٌن٘جٟ؛ فؾل٠ش عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ اٌّزّٚٓ اٌؾل٠ش ٘نا ِٕٚٙب :أقول

. ٌأل١ٜٛ ٠زٕبٌٚٗ ؽىُ اٌن٘جٟ ٕ٘ب

 ِٓ ٚأٔٗ اٌعوُ، اٌٝ( اٌؾل٠ش ٘نا ٕؾخ فوٗ عٍٝ ٠عٕٟ )األ١ٜٛ َٔجزٗ ٚأظو

 ٔعلٖ أْ هللا ِٚعبم ٌٍعوُ، ٕفخ :ثمٌٛٗٚأولَّي مٌه  ي،ػٌٍو اٌؾبًٕ األ١ٜٛ عٌٕ

.  عي ٚعًهلل ٕفخ

 ٚال ثٗ، اؽزظ ثً عبكي، ٠َزٕىوٖ ٌُٚ اٌعوُ، وزبة فٟ لوهٖ ِب ٠جطً ٚ٘نا

. اٌعٍٛ وزبثٗ فٟ اٌن٘جٟ اإلِبَ ثٗ ٕلد اٌنٞ اٌؾك اٌىالَ ٘نا عٍٝ اٍٛع أٔٗ أٍزجعل

. ع١ٍٗ ٠طٍع أْ ثعل ِٕٗ ِٛلفٗ أعوف أْ أؽت فبٟٔ ع١ٍٗ، ٠طٍع ٌُ وبْ فبْ 

 ٌفع صُ" :ثمٌٛٗ ّٕوػ هللا، ثغالي اٌالئك  ِٓ اٌؾبفع اٌن٘جٟاٌزمو٠و ٘نا ثعل صُ

 ".صبثذ ٔٔ ثٗ ٠ؤد ٌُ (األ١ٜٛ)

. ٚ٘نا ٠زٕبٚي ؽل٠ش أثٟ اٍؾبق عٓ عجل هللا ثٓ ف١ٍفخ

 ؽل٠ش ٚعٍٝثبٌٚعف،  ِطعُ ثٓ عج١و ؽل٠ش عٍٝ ؽىُ ف١ٗ اٌزٖو٠ؼ فٙنا

ب اٌٚعف اٌْل٠ل ف١ٍفخ ثٓ عجلهللا ًٚ . أ٠

. اٌٖفبد أؽبك٠ش فٟ ٠ٍَىٗ أْ اٌٍَُّ عٍٝ ٠غت اٌنٞ اٌَل٠ل إٌّٙظ لوه صُ

 : ِٓ اٌعٍٛ (1/416) فٟ فمبي؛ ٚغ١و٘ب ثً :أقول

 اِواهٖ عٍٝ اٌٍَفُ  ارفك ٚثّب ،ِٕٙب ٕؼَّي  ثّب ٔئِٓ ٔبا :األؽبك٠ش ٘نٖ فٟ ٚلٌٕٛب"

 ٔزعوٗ ال ْافبْ ٚرؤ٠ٍٚٗ لجٌٛٗ فٟ اٌعٍّبء افزٍفأٚ  ،ِمبيٌة  إٍبكٖ فٟ ِب فؤِب ،ٚالواهٖ

 رٛارو ِّب ف١ٗ ٌّب ٍُمٕبٖ أّب اٌؾل٠ش ٚ٘نا ،ؽبٌٗ ٚٔج١ٓ اٌغٍّخ فٟ ٔو٠ٚٗ ثً ،ثزمو٠و ٌٗ
". اٌىزبة آ٠بد ٠ٛافك ِّب عوّٗ فٛق هللا عٍٛ ِٓ

                                                             

ؽل٠ش  (235-1/234) ٔمً اٌعالِخ ا١ٌْـ أؽّل ثٓ اثوا١ُ٘ ثٓ ع١َٝ فٟ وزبثٗ ّوػ ا١ٌٕٔٛخ ٌإلِبَ اثٓ اٌم١ُ ()

ا ٌٗ . عج١و ثٓ ِؾّل ثٓ عج١و اٌنٞ ف١ٗ موو األ١ٜٛ، صُ ٔمً ٘نا اٌىالَ عٓ اٌؾبفع اٌن٘جٟ ِمًوّ
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، ٚثّب ارفك ِٕٙب ٕؼَّي  ثّب ٔئِٓ ٔبا :األؽبك٠ش ٘نٖ فٟ ٚلٌٕٛب: "لٌٛٗ اٌٝ أظو
". اٌٍَُف عٍٝ اِواهٖ

ٓ ملسو هيلع هللا ىلص هللا هٍٛي عٓ ٚصجذ ٕؼّ  ِب اال اٌجبة ٘نا ف٠ٟٚئِٓ  ٠مجً فال  ٛو٠ك ع

 ٚاٌٚع١فخ اٌغو٠جخ، األؽبك٠ش ٠مجً فال ،ثع٘ ِٓ ثعُٚٙ ٠َّع اٌٚبثط١ٓ اٌعلٚي
ؽٛا ٌُ اما اٌّل١ٌَٓ أفجبه ٚال ٚاٌْبمح، ، وّب ٘ٛ اٌْؤْ فٟ هٚا٠زٟ عجل ثبٌَّبد ٠ٖوِّي

هللا ثٓ ف١ٍفخ ٚعج١و ثٓ ِؾّل، ٚونٌه ال ٠مجً ٚال ٠ئِٓ اال ثّب ارفك اٌٍَُف عٍٝ 

. اِواهٖ ٚالواهٖ

 اِواهٖ ، صُملسو هيلع هللا ىلص اال ثّب ٕؼَّي إٍبكٖ اٌٝ هٍٛي هللا اٌٍَف ِٓ ٚغ١وٖ ٘ٛ ٠ئِٓ ٚال

 غ١و ِٓ ،ٖة اٌالئك اٌٛعٗ عٍٝ صبثزخ عظ١ّخ ٕفبد هلل ثؤْ اإل٠ّبْ ِع أٞ ٚالواهٖ،

 وّب اٌٖبٌؼ، اٌٍَف عٓ اٌضبثذ ٘ٛ ٚ٘نا رعط١ً، ٚال رؾو٠ف ٚال رّض١ً ٚال رى١١ف
. إٌَخ كٚا٠ٚٓ فٟ ِموه ٘ٛ

 ال فبٕٔب ٚرؤ٠ٍٚٗ، لجٌٛٗ فٟ اٌعٍّبء افزٍف فؤِب ِب فٟ إٍبكٖ ِمبي، أٚ: "ٚلٌٛٗ

". ثزمو٠و ٌٗ ٔزعوٗ

 ِٖؾؼ ث١ٓ ِب اٌؾل٠ش عٍّبء ٠قزٍف اٌزٟ األؽبك٠ش- أعٍُ ٚهللا- ثنٌه ٠و٠ل

. ٚٙعف ٕؾخ ِٓ ٌٗ ٠زوعؼ ِب ثؾَت ؽبٌٗ ٠ٚج١ٓ ٠و٠ٚٗ فٙٛ ِٚٚعف،

 ِّب عوّٗ فٛق هللا عٍٛ ِٓ رٛارو ِّب ف١ٗ ٌّب ٍُمٕبٖ أّب اٌؾل٠ش ٚ٘نا: "ٚلٌٛٗ
 غو٠تٌة ": ف١ٗ فمبي ،(ٙعفٗ اٌنٞ ِطعُ ثٓ عج١و ؽل٠ش ٠عٕٟ)، "اٌىزبة آ٠بد ٠ٛافك

ا ".  فوكٌة عًلّ

ِٚع ٘نا فغيء ِٓ ٘نا اٌؾل٠ش ِع ٙعفٗ ٠ٛافك ِب رٛارو فٟ اصجبد عٍٛ هللا، ِٓ 
. أعً مٌه ٍبلٗ، ٚاٌغيء اٌضبٟٔ ٙع١ف فمبَ ثج١بْ غواثزٗ اٌْل٠لح

ٚثبٌّٕبٍجخ ٔنوو ٕ٘ب رٖوف اإلِبَ اٌجقبهٞ فٟ ؽل٠ش عج١و ثٓ ِؾّل عٓ أث١ٗ 

(: 134-133ٓ)عٓ علٖ، فمل لبي فٟ فٍك أفعبي اٌعجبك 

اْ هللا عٍٝ عوّٗ، ٚعوّٗ فٛق ٍّبٚارٗ، : "ملسو هيلع هللا ىلصٚلبي عج١و ثٓ ِطعُ عٓ إٌجٟ "

". ٍّٚبٚارٗ فٛق أها١ٙٗ

فؾنف ِٕٗ ِب ال إًٔ ٌٗ ٚال ٠ضجذ ثؾبي، ٚ٘ٛ األ١ٜٛ، ٚأثمٝ ِٕٗ ِب ٠ٛافك 
. إٌٖٛٓ اٌٖؾ١ؾخ، ثً ِب ٠ٛافك اٌموآْ

ٚونا ٕٕع اإلِبَ اٌالٌىبئٟ فٟ وزبثٗ ّوػ إٔٛي اعزمبك أً٘ إٌَخ، فمل أٚهك فٟ 

، فنوو ٖٔٗ، اال ٌفع (656)وزبثٗ ٘نا ؽل٠ش عج١و ثٓ ِؾّل عٓ أث١ٗ عٓ علٖ ثولُ 
. ، فبٔٗ لل لبَ ثؾنفٗ"األ١ٜٛ"

ٚونا ٕٕع ١ّـ اإلٍالَ اثٓ ر١ّ١خ ، فمل أٚهك ؽل٠ش عج١و ٘نا فٟ ّوػ ؽل٠ش 
. ، ٚؽنف ٌفع األ١ٜٛ(462-461ٓ)إٌـيٚي 

ٚاٌظب٘و أٔٗ ِب ؽٍُّٙ عٍٝ مٌه اال أُٔٙ ٠وْٚ أٔٗ ال إًٔ ٌٗ، ٚال ٠ٛعل فٟ 

. إٌَخ اٌٖؾ١ؾخ ِب ٠ْٙل ٌٗ
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. "ٚعغبئت ِٕبو١و (اٍؾبق اثٓ أٞ) ٌٚٗ "... :ثمٌٛٗ اٌؾىُ ٘نااٌن٘جٟ  أول صُ

 ٠ٖوػ أْ ٠و٠ل  أٔٗٚاٌظب٘و ٠َٕل، أْ ثْوٛ اٌّغبىٞ فٟ ثٗ ٠ؾزظ أٔٗ ٚث١ّٓ

. ثبٌَّبد

َٓف  ٌمل :وأقول  ِب ٍٚبئو ،اٌؾل٠ش ٘نا ٚؽبي ،اٍؾبق اثٓ ؽبي اٌن٘جٟ اٌؾبفعث١ّ

. اٌّغبىٞ غ١و فٟ ٠و٠ٚٗ

 ّل٠ل ِلٌٌ ٘ٛ ،اٌن٘جٟ مووٖ ِب وً ِع اٍؾبق اثٓ أْث١بْ  أ١ٙف أْ ٚأؽت

. اٌزل١ٌٌ

 ٌٍعًٍ اٌغبِع، "ِٓ اٌو٠جخ اٌزل١ٌٌ: "، فمبياٌزل١ٌٌ أؽّل اإلِبَ ٕٚف فمل
. (1/19 )اٌوعبي ِٚعوفخ

 وزبة اال ٠لٌٌ اٍؾبق اثٓ وبْ: (٠عٕٟ اإلِبَ أؽّل) ٚلبي: "لبي اٌّوٚمٞ

 اٌغبِع ،"لبي: لبي ٠ىٓ ٌُ ٚاما ،ؽلصٕٟ: لبي ٍّبًعب وبْ اما ٠ُج١ِّٓي ٍعل ثٓ اثوا١ُ٘
(. 7/46 )إٌجالء أعالَ ١ٍٚو ،(17ٓ )اٌوعبي ِٚعوفخ ٌٍعًٍ

ُٓ  للَ : أؽّل ٚلبي: "اٌن٘جٟ لبي  عٓ ٠ؾىٟ، عّٓ ٠جبٌٟ ال فىبْ ثغلاك، اٍؾبق اث

. ثؾغخ ٘ٛ ١ٌٌ: ٚلبي غ١وٖ، ٚعٓ اٌىٍجٟ

 اثٓ أفوك اما: فمٍذ ؽٕجً، ثٓ أؽّل ٍؤٌذُ : ٍبفوٞ ثٓ اٍؾبق ثٓ أ٠ٛة ٚلبي

 ٚال اٌٛاؽل، ثبٌؾل٠ش عّبعخ عٓ ٠ُؾلِّيس هأ٠زٗ أٟ ٚهللا، ال: لبي رمجٍٗ؟ ثؾل٠ش اٍؾبق

.٠ُٚملِّيِٗ ع١ٍٗ ٠ُضٕٟ فىبْ اٌّل٠ٕٟ، ثٓ عٍٟ ٚأِب :لبي. ما والَ ِٓ ما والَ ٠فًٖ
()

 

 أثٟ اثٓ ٚهٜٚ ٍٜٚ، ٕبٌؼ ٘ٛ: عٍٟ عٓ اٌعجَٟ، عضّبْ ثٓ ِؾّل ٚهٜٚ

. ثنان ١ٌٌ: ِوح ٚلبي ثؤً، ثٗ ١ٌٌ: ٠ؾ١ٝ عٓ ف١ضّخ

 أعالَ ١ٍو ...."ثبٌمٛٞ ١ٌٌ ٍم١ُ، عٕلٞ ٘ٛ: ٠مٛي أفوٜ ِوح ٠ؾ١ٝ ٍّٚعذُ 
(. 47-7/46 )إٌجالء

 ٚ٘ٛ أوضو، ف١ٗ ٚاٌملػ ٚلبكػ، ِبكػ ث١ٓ ِب وض١وح، اٍؾبق اثٓ فٟ ٚاأللٛاي

 اٌلهاٍخ عٍٝ لبئُ ٚاٌغوػ اٌظب٘و، ٚعٍٝ اٌظٓ ؽَٓ عٍٝ لبئُ اٌّلػ ألْ اٌواعؼ؛
 .وضوٚا ٌٚٛ ٠عٍُ ٌُ ِٓ عٍٝ ؽغخ عٍُ ِٚٓ ٚاٌعٍُ،

ٚاٌظب٘و اٌالئك ثبٌغ١ّع أُٔٙ ال ٠مجٍْٛ ِب ٠لٌٌ ف١ٗ ِٓ اٌوٚا٠بد، ِضً رل١ٌَٗ 

 .ٕ٘ب عٓ هعً ِغٙٛي اٌؾبي

. اٌزل١ٌٌ ّل٠ل ِلٌٌ  اثٓ اٍؾبقأْ ث١بْ ٕ٘ب ٠ّٕٚٙب

 ف١ٙب ٘ٛ ِٓ ٠مجً ال اٌزٟ ٟٚ٘ اٌواثعخ، اٌّورجخ فٟ ؽغو اثٓ اٌؾبفع ٚٙعٗ فمل
 ّٕوؽٛا ٌٚٛ اٌطجمخ، ٘نٖ أً٘ ؽل٠ش ٠مجً ال اٌعٍّبء ٚثع٘ ثبٌزؾل٠ش، ّٕوػ اما اال

                                                             

 ٚاٌؾغخ ِع اإلِبَ أؽّل ٚغ١وٖ ِّٓ ال ٠مجً ِب كٌٌّ ف١ٗ اثٓ اٍؾبق، اٌنٞ ٠لٌٌ عٓ اٌٚعفبء :أقول ()

 .ٚاٌّغ١ٌٛٙٓ ٚعٓ ّو ُِٕٙ
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. ثبٌَّبد
(: 132ٓ )ثبٌزل١ٌٌ إٌّٛٛف١ٓ ثّوارت اٌزمل٠ٌ أً٘ رعو٠ف فٟ اٌؾبفع لبي

 اٌّغبىٞ، ٕبؽت اٌّلٟٔ اٌّطٍجٟ ٠َبه ثٓ اٍؾبق ثٓ ِؾّل 4 ِموٚٔب َ فذ"

 ثنٌه ٕٚفٗ ُِٕٙ، ّو ٚعٓ ٚاٌّغ١ٌٛٙٓ اٌٚعفبء عٓ ثبٌزل١ٌٌ ِْٙٛه ٕلٚق،
". ٚغ١وّ٘ب ٚاٌلاهلطٕٟ أؽّل

 . اٌواىٞ ؽبرُ أثٛ ثبٌزل١ٌٌ ٕٚفٗ ِّٚٓ :أقول

. ىهعخ ٚأثٛ ِع١ٓ اثٓ رل١ٌَٗ اٌٝ ٚأّبه

. ١ّئًب ٔبفع ثٓ ٍٛؾخ ٍف١بْ أثٟ ِٓ ٠َّع ٌُ :ِع١ٓ ثٓا لبي فمل

 هلُ ٌٍعالئٟ اٌزؾ١ًٖ عبِع أظو .ؽى١ُ ثٓ ؽى١ُ ِٓ ٠َّع ٌُ :ىهعخ أثٛ ٚلبي

(666.) 

 أؽّل ثٓ اٌق١ًٍلبيٚ
()

 ثٓ ِؾّل اٌٝ عٍَذ: ٠مٛي اثوا١ُ٘ ثٓ ِىٟ ٍّٚعذ": 
". ا١ٌٗ أعل فٍُ ِٕٙب، فٕفود اٌٖفخ، فٟ أؽبك٠ش فنوو ثبٌَٛاك، ٠قٚت ٚوبْ قااٍؼ

 .(1/137)اٌّعوفخ ٚاٌزبه٠ـ 

، فٟ روعّخ اثٓ اٍؾبق، (3/474)ٚموو اٌؾبفع اٌن٘جٟ ٘نٖ اٌمٖخ فٟ ا١ٌّياْ 
فبما ٘ٛ ٠وٚٞ : هٚا٘ب عجل اٌّٖل ثٓ اٌفًٚ عٓ ِىٟ، ٚلبي: "ٚأٙبف ا١ٌٙب لٌٛٗ

". أؽبك٠ش فٟ ٕفخ هللا ٌُ ٠ؾزٍّٙب لٍجٟ

 ٌعً ٘نٖ األؽبك٠ش اٌزٟ ٍّعٙب ِٕٗ ِىٟ ِٓ أؽبك٠ش اٌّغ١ٌٛٙٓ، أٚ ِٓ :أقول

. اإلٍوائ١ٍ١بد، ٌٚعً ٘نا اٌؾل٠ش ِٕٙب

 ؽ١ش اٌؾبي، ِغٙٛي أٔٗ ِع ِؾّل، ثٓ عج١و ؽف١لٖ ٠و٠ٚٗ ِطعُ ثٓ عج١و ٚؽل٠ش

 .األ١ٜٛ ؽل٠ش ٘ٛ ١ٌٌٚ ٌٗ اال ؽل٠ش ٚاؽل،، اصٕبْ اال عٕٗ ٠وٚ ٌُ

 

٠زجع اْ ّبء هللا 

 

وزجٗ 

هث١ع ثٓ ٘بكٞ اٌّلفٍٟ 
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.  ١ّـ ٠عمٛة ثٓ ٍف١بْ اٌفَٛٞ، ٚ٘ٛ صمخ()


