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F 

 ٝػ٠ِ حأل٤ٖٓ، حُٜخد١ حُ٘ز٢ ٓلٔذ رؼذٙ، ٗز٢ ال ٖٓ ػ٠ِ حهلل ٝف٠ِ ٝكذٙ هلل حُلٔذ

  ..ٝرؼذ أؿٔؼ٤ٖ ٝفلزٚ آُٚ

 ٝهذ ،(حُغ٤خع٤ش حألكٌخّ ك٢ حُؾشػ٤ش حألفٍٞ) رؼ٘ٞحٕ ٓخظقش كذ٣ؼ٢ ؿضء كٜزح

 ح٣٥خص ٖٓ ٣٘خعزٚ ٓخ رخد ًَ طلض رخرخ، أسرؼ٤ٖ ك٢ كقٍٞ، أسرؼش ػ٠ِ ؿؼِظٚ

 ح٣٥خص ػ٤ِٚ دُض ػٔخ طؼزش طشؿٔش رخد ٌَُ ٝطشؿٔض حُ٘ز٣ٞش، ٝحألكخد٣غ حُوشآ٤ٗش

 أصد ُْٝ حإلعالّ، ك٢ ٝحُغ٤خعش حُلٌْ ُ٘ظخّ ٝأكٌخّ، ٝهٞحػذ أفٍٞ ٖٓ ٝحألكخد٣غ

 حُلخؿش، ػ٘ذ حألثٔش ًالّ ٖٓ حُلٞحثذ رؼل اال ؿ٤شٛخ ؽ٤جخ ٝحُظشحؿْ حُ٘قٞؿ ػ٠ِ

 ؿٔغ ٓخ ػ٠ِ حُلذ٣ؼ٤ش حألسرؼ٤٘٤خص ًظذ ٖٓ أُق ك٤ٔخ أهق ُْ ار رخرٚ ك٢ كش٣ذ ٝٛٞ

 رٜزح طل٤و ال كذ٣ؼخ أسرؼ٤ٖ إٔ ٝسأ٣ض ٓٞمٞػٜخ، أ٤ٔٛش ٓغ حإلٓخٓش، ٗقٞؿ

 حُوشإٓ أفٍٞ ػخٓش ُظنْ رخرخ، أسرؼ٤ٖ كـؼِظٜخ حإلعالّ أفٍٞ ٖٓ حُؼظ٤ْ حألفَ

 ؿٜش، ٖٓ حألرٞحد كقش ك٢ - حؿظٜذص ٝهذ حألٓش، ٝع٤خعش حإلٓخٓش رخد ك٢ ٝحُغ٘ش

 ُيِزش طوش٣زٚ أؿَ ٖٓ حالؿظٜخد، ؿخ٣ش - أخشٟ ؿٜش ٖٓ حألكخد٣غ حخظقخس ٝك٢

 حُظ٢ حألٓش، ٝحهغ ك٢ حُٜٔـٞسس حُغٖ٘ ٛزٙ ٤ُٝزؼؼٞح ٣ٝظذحسعٞٙ، ٤ُللظٞٙ حُؼِْ

 حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ رؾشٛخ ًٔخ ؿذ٣ذ، ٖٓ حهلل ربرٕ ُظؼٞد ا٤ُٜخ، طٌٕٞ ٓخ أكٞؽ ٢ٛ

 ..سحؽذس ٝخالكش ٝحكذس أٓش ٝعِْ ػ٤ِٚ

 ٝأكخد٣غ، آ٣خص ٖٓ ػ٤ِٚ حكظٟٞ ك٤ٔخ ٣ٝظلوٚ أكذ حُـضء ٛزح ٣وشأ ال أٗٚ حهلل ٝأسؿٞ

 أفٞال حُلٖ ٛزح ك٢ ٝٓؼشكش ػِٔخ ٣ٝل٤و اال حُظشحؿْ، ك٢ حإلؽخسحص ا٠ُ ٝط٘زٚ

 حألكٌخّ ك٢ حُ٘ز٣ٞش حُغٖ٘) ًظخر٢ ا٠ُ ك٤ِشؿغ ك٤ٚ حالعظضحدس أسحد ٖٝٓ ٝكشٝػخ،

 حألكٌخّ ك٢ حُ٘ز٣ٞش حُغٖ٘ ٓخظقش) ٌُٝظخر٢ ٓٞهؼ٢، ك٢ ٓ٘ؾٞس ٝٛٞ ،(حُغ٤خع٤ش

 .حهلل ربرٕ هش٣زخ ٝع٤٘ؾش ،(حُغ٤خع٤ش

 ُيِزش ًٔوشس طقِق ٝكغ٘خ فل٤لخ كذ٣ؼخ 8ٓٔ ٗلٞ حُـضء ٛزح أكخد٣غ رِـض ٝهذ

 حُؼخ٣ٞٗش ىِزش ٤ُللظٚ كذ٣ؼخ أسرؼ٤ٖ ا٠ُ حخظقخسٙ ٤٣غش حهلل ُٝؼَ حُؾش٣ؼش، ٤ًِخص
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 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ أٝف٠ حُظ٢ حُشؽذ عٖ٘ ٤ُٝؼِٔٞح حُٔذحسط، ك٢ دْٜٝٗ ٖٝٓ

 ٖٓ حُشحؽذ٣ٖ حُخِلخء ٝع٘ش رغ٘ظ٢ ػ٤ٌِْ) كذ٣غ ك٢ ًٔخ رٜخ، رخُظٔغي حألٓش ٝعِْ

 حُـ٤َ رٜزح حهلل ٤ُزؼغ ،(حألٓٞس ٝٓلذػخص ٝا٣خًْ رخُ٘ٞحؿز ػ٤ِٜخ ػنٞح رؼذ١

 ٝدػخطٜخ ٝٛذحطٜخ حألٓش ػ٠ِ ٝال رؼض٣ض، حهلل ػ٠ِ رُي ٝٓخ ؿذ٣ذ، ٖٓ حألٓش حُغؼ٤ذ،

 ..   رزؼ٤ذ

 ك٢ حُظ٢ رؤعخ٤ٗذ١ ػ٢٘ حُـضء ٛزح رشٝح٣ش ػخٓش اؿخصس ًخكش حُؼقش أَٛ أؿضص ٝهذ

 خخفش حُلٖ أَٛ ٝأؿضص ،(حُغ٤خع٤ش حألكٌخّ ك٢ حُ٘ز٣ٞش حُغٖ٘) ًظخر٢ ٓوذٓش

 .ػ٤ِٚ حُلٌْ ك٢ أٝ كذ٣غ ػضٝ ك٢ خيؤ أٝ ْٝٛ ٖٓ ػ٤ِٚ ٣ولٕٞ ٓخ ربفالف

 ٌٕٗٞ إٔ ك٤ٚ ٝحُظلوٚ ٝؽشكٚ ٝكلظٚ ٗؾشٙ ػ٠ِ أػخٕ ٖٓ ٌَُٝ ٢ُ حهلل ٝأعؤٍ

 ع٘ش عٖ ٖٓ) حُقل٤ق حُلذ٣غ ك٢ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ هُٞٚ ػّٔٞ ك٢ ٣ذخَ ٖٓٔ

 أؿٞسْٛ ٖٓ ٣٘وـ ال رٜخ ػَٔ ٖٓ ٝأؿش أؿشٛخ ُٚ ًخٕ رٜخ كؼَٔ كغ٘ش

 ..()(...ؽ٤جخ

 

 حُـضء ٛزح ٖٓ حُلشحؽ طْ

 ٛـ ٖ٘ٗٔ ع٘ش فلش ٕٔ حألكذ ٤ُِش

 ّ ٖٕٔٓ ع٘ش د٣غٔزش ٘ٔ حُٔٞحكن

 

 

 

 

 
                                                           

 ثٓ عو٠و ؽل٠ش ِٓ والّ٘ب  ٌٗ، ٚاٌٍف٠ 203 هلُ ػ ِبعٗ ٚاثٓ ، 1017 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِ هٚاٖ) )

 .ػٕٗ اهلل هٟٙ اهلل ػجل
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 حُؾشػ٤ش حألفٍٞ

 حُغ٤خع٤ش حألكٌخّ ك٢
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 حُؼذٍ اهخٓش ٝٝؿٞد ٝحُيخػش ٝحُلٌْ حُِٔي ك٢ حهلل طٞك٤ذ كو٤وش :حألٍٝ حُلقَ

 :حٌُظذ ٝاٗضحٍ حُشعَ اسعخٍ ٖٓ حُـخ٣ش ٝأٗٚ

 حُِٔي ٝٗل٢ رٚ حإلؽشحى ٝػذّ ٝكو٤وش حعٔخ حُِٔي ك٢ حهلل طٞك٤ذ ٝؿٞد رخد  -ٔ

 :عٞحٙ ػٖٔ

 ٝهخٍ ،{حُِٔي ك٢ ؽش٣ي ُٚ ٣ٌٖ ُْٝ} ٝهخٍ ،{ٝحألسك حُغٔٞحص ِٓي هلل} طؼخ٠ُ هخٍ

 ِٓي ُٚ حُز١ ؿ٤ٔؼخ ا٤ٌُْ حهلل سعٍٞ ا٢ٗ حُ٘خط أ٣ٜخ ٣خ هَ} ٝهخٍ ،{حُلن حُِٔي}

 .{حُ٘خط اُٚ. حُ٘خط ِٓي. حُ٘خط سد} ٝهخٍ ،{ٝحألسك حُغٔٞحص

 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٜ٘ٔخ حهلل سم٢ ٛش٣شس ٝأر٢ ػٔش حرٖ ػٖ .ٔ

 أ٣ٖ! حُِٔي أٗخ :٣وٍٞ ػْ حُغٔخء، ٣ٝي١ٞ حُو٤خٓش، ٣ّٞ حألسك حهلل ٣وزل)

 .(؟ حُٔظٌزشٕٝ أ٣ٖ ؟ حُـزخسٕٝ أ٣ٖ) ػٔش حرٖ ٝصحد (حألسك ِٓٞى

  (). ُٚ ٝحُِلظ ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ٣ّٞ حهلل ػ٠ِ سؿَ أؿ٤ظ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .ٕ

 .(حهلل اال ِٓي ال حألٓالى، ِٓي طغ٠ٔ سؿَ ٝأخزؼٚ حُو٤خٓش

  ().ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ال) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ، حهلل سم٢ ػزغش رٖ ػٔش ػٖ .ٖ

 .(حهلل اال هخٛش، ٝال ِٓي، ٝال ه٤َ،

 () .فل٤ق ربع٘خد أكٔذ سٝحٙ

 

                                                           

 ٍَُِٚ ػّو، اثٓ ػٓ 7412ٚ ٘و٠وح، أثٟ ػٓ 4812 هلُ ػ اٌجبهٞ فزؼ ِغ ٕؾ١ؾٗ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ ))

 .2788ٚ 2787 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ
 .2143 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِٚ ،6205 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
 ا١ٌّٓ ٚأل١بي ا١ٌّٓ، أً٘ ٌغخ فٟ اٌٍّه ٘ٛ ٚاٌم١ً ٕؾ١ؼ، أؽلّ٘ب ثإٍبك٠ٓ 4/387 إٌَّل فٟ أؽّل  هٚاٖ))

 .ٍِٛوُٙ
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 ،(حُشّٝ ػظ٤ْ ٛشهَ ا٠ُ) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ هخٍ ُٜٝزح) ح١ُٝٞ٘ هخٍ :كخثذس

 ().(حإلعالّ د٣ٖ رلٌْ اال ُـ٤شٙ، ٝال ُٚ، ِٓي ال ألٗٚ حُشّٝ، ِٓي ٣وَ ُْٝ

 

 ٝإٔ ٝهذسح ؽشػخ حُٔيِن ٝحألٓش ٝحُلٌْ ٝحُيخػش حُشرٞر٤ش ك٢ حهلل طٞك٤ذ  رخد -ٕ

 :كوو هخعْ ٝحإلٓخّ حُلخًْ ٝٛٞ ٝكذٙ هلل حُغ٤خدس

 ٝال} هشحءس ٝك٢ {أكذح كٌٔٚ ك٢ ٣ؾشى ٝال} ٝهخٍ ،{هلل اال حُلٌْ إ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ٝهخٍ {ُٔؾشًٕٞ اٌْٗ أىؼظْٔٞٛ إ} ٝهخٍ ،{ٝحألٓش حُخِن ُٚ أال} ٝهخٍ ،{طؾشى

 طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{أسرخرخ رؼنخ رؼن٘خ ٣ظخز ٝال} ٝهخٍ {أسرخرخ ٝسٛزخْٜٗ أكزخسْٛ حطخزٝح}

 ،{رؼل ػ٠ِ رؼنٌْ رٚ حهلل كنَ ٓخ طظٔ٘ٞح ٝال} ٝهخٍ ،{ر٤ٌْ٘ ٣لٌْ حهلل كٌْ رٌُْ}

  ...{٣غؤُٕٞ ْٝٛ ٣لؼَ ػٔخ ٣غؤٍ ال} عزلخٗٚ ٝهخٍ

 ك٤ٖ ؿزَ رٖ ُٔؼخر هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ػزخط حرٖ ػٖ.ٗ

 ا٤ُٚ طذػْٞٛ ٓخ أٍٝ ك٤ٌِٖ ًظخد، أَٛ هّٞ ػ٠ِ طوذّ اٗي) ح٤ُٖٔ ا٠ُ رؼؼٚ

 ُزُي، أىخػٞح ْٛ كبٕ - طؼخ٠ُ حهلل ٣ٞكذٝح إٔ : سٝح٣ش ٝك٢ – حهلل ػزخدس

 ْٛ كبٕ ٝح٤ُِِش، ح٤ُّٞ ك٢ فِٞحص خٔظ ػ٤ِْٜ كشك حهلل إٔ كؤخزشْٛ

 أؿ٤٘خثْٜ ٖٓ طئخز أٓٞحُْٜ، ك٢ صًخس ػ٤ِْٜ حكظشك حهلل إٔ كؤخزشْٛ فِٞح،

 ًشحثْ ٝطـ٘ذ ْٜٓ٘ كخز رزُي، ُي أىخػٞح ْٛ كبٕ كوشحثْٜ، ػ٠ِ ٝطشد

 .(كـخد حهلل ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ ٤ُظ كبٗٚ حُٔظِّٞ دػٞس ٝحطن أٓٞحُْٜ،

  ().ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ 

 

 طال أٗٚ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ كخطْ رٖ ػذ١ ػٖ.٘

 : ػذ١ كوخٍ ،{حهلل دٕٝ ٖٓ أسرخرخ ٝسٛزخْٜٗ أكزخسْٛ حطخزٝح} طؼخ٠ُ حهلل هٍٞ

                                                           

 .1773 هلُ ػ ٍَُِ ٌٖؾ١ؼ إٌٛٚٞ ّوػ أظو) )
 .19 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِٚ ، 7372 ٚ 1495 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
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 ٓخ ٣ٝلِٕٞ كظلشٓٞٗٚ، حهلل أكَ ٓخ ٣لشٕٓٞ أ٤ُظ) كوخٍ! ٗؼزذْٛ ُغ٘خ اٗخ

   .(ػزخدطْٜ كظِي) هخٍ! ر٠ِ :هخٍ (كظغظلِٞٗٚ؟ حهلل كشّ

 ().حألُزخ٢ٗ ٝكغ٘ٚ ٝحُيزشح٢ٗ حُظشٓز١ سٝحٙ

 حطخخر كبٕ ،{أسرخرخ رؼنخ رؼن٘خ ٣ظخز ٝال} :هُٞٚ) حُيزش١ ؿش٣ش حرٖ هخٍ

 ٓؼخف٢ ٖٓ رٚ أٓشْٝٛ ك٤ٔخ حُشإعخء حألطزخع ريخػش ًخٕ ٓخ رؼنخ، رؼنْٜ

 حطخزٝح} ػ٘خإٙ ؿَ هخٍ ًٔخ حهلل، ىخػش ٖٓ ػ٘ٚ ْٜٗٞٛ ٓخ ٝطشًْٜ حهلل،

 اال أٓشٝح ٝٓخ ٓش٣ْ حرٖ ٝحُٔغ٤ق حهلل دٕٝ ٖٓ أسرخرخ ٝسٛزخْٜٗ أكزخسْٛ

 ٣ظخز ٝال}: ؿش٣ؾ حرٖ هخٍ: ًٔخ ،[ٖٔ: حُظٞرش عٞسس] {ٝحكذح اُٜخ ٤ُؼزذٝح

 ٓؼق٤ش ك٢ رؼنخ رؼن٘خ ٣يغ ال: ٣وٍٞ ،{حهلل دٕٝ ٖٓ أسرخرخ رؼنخ رؼن٘خ

 ؿ٤ش ك٢ ٝهخدطْٜ عخدطْٜ حُ٘خط ٣ي٤غ إٔ :حُشرٞر٤ش طِي إ ٣ٝوخٍ. حهلل

  ().(ُْٜ ٣قِٞح ُْ ٝإ ػزخدس،

 ٤ً٘ظٚ ًٝخٕ ُٚ هخٍ أٗٚ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٣ض٣ذ رٖ ٛخٗت ػٖ.ٙ

  .(حُُلٌْ ٝا٤ُٚ حَُلٌْ، ٛٞ حهلل إ) حُلٌْ أرٞ

  ().كزخٕ حرٖ ٝفللٚ ٝحُ٘غخث٢ دحٝد ٝأرٞ حألدد ك٢ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ف٠ِ حهلل سعٍٞ ا٠ُ ػخٓش ر٢٘ ٝكذ ك٢ حٗيِوض) حُؾخ٤ش رٖ حهلل ػزذ ػٖ.7

: هِ٘خ (ٝطؼخ٠ُ طزخسى حهلل حُغ٤ذ): كوخٍ ع٤ذٗخ، أٗض: كوِ٘خ: ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل

 ٝال هٌُْٞ، رؼل أٝ روٌُْٞ، هُٞٞح: كوخٍ ىٞال، ٝأػظٔ٘خ كنال ٝأكنِ٘خ

 .(حُؾ٤يخٕ ٣غظـش٣ٌْ٘

 ().فل٤ق ربع٘خد ٝأكٔذ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

                                                           

 .ٌٗ ٚاٌٍف٠ 17/92 اٌىج١و اٌّؼغُ فٟ ٚاٌٞجوأٟ ، 3095 هلُ ػ اٌغبِغ فٟ اٌزوِنٞ هٚاٖ) )
 .ػٕٗ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 7200 ثولُ عو٠ظ اثٓ ٚأصو 6/488 اٌج١بْ  عبِغ))
 ٚاثٓ ،5387 هلُ ػ ٚإٌَبئٟ ،4955 هلُ ػ كاٚك ٚأثٛ ، 811 هلُ ػ اٌّفوك األكة فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )

 .504 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ؽجبْ
 .ٕؾ١ؾخ ثأٍب١ٔل16350 هلُ ٚأؽّل ، 4806 هلُ كاٚك أثٛ هٚاٖ) )
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 ٝٓخ أػي٤ٌْ ٓخ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٛش٣شس أر٢  ػٖ.8

  .(أٓشص ك٤غ أمغ هخعْ أٗخ اٗٔخ أٓ٘ؼٌْ،

   ().حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ٣لوٚ خ٤شح رٚ حهلل ٣شد ٖٓ) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٓؼخ٣ٝش  ػٖ.9

 عٔؼض) ُلظ ٝك٢ (حُٔؼي٢ ٝحهلل - خخصٕ أٝ - هخعْ أٗخ اٗٔخ حُذ٣ٖ، ك٢

 ك٢ ٣لوٜٚ خ٤شح رٚ حهلل ٣شد ٖٓ : ٣وٍٞ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ

 كٖٔ خخصٕ أٗخ اٗٔخ: ٣وٍٞ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ ٝعٔؼض. حُذ٣ٖ

 ًخٕ ٝؽشٙ ٓغؤُش ػٖ أػي٤ظٚ ٖٝٓ ك٤ٚ ُٚ ك٤زخسى ٗلظ ى٤ذ ػٖ أػي٤ظٚ

 .(٣ؾزغ ٝال ٣ؤًَ ًخُز١

  ().ُٚ حُؼخ٢ٗ ٝحُِلظ ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 :حُيخػش ك٢ ٝال حُذ٣ٖ ك٢ اًشحٙ ال أٗٚ ك٢  رخد -ٖ

 ،{ٓئ٤ٖ٘ٓ ٣ٌٞٗٞح كظ٠ حُ٘خط طٌشٙ أكؤٗض} ٝهخٍ ،{حُذ٣ٖ ك٢ اًشحٙ ال} طؼخ٠ُ هخٍ 

  ..حُِٔي ٝحُـزخس {رـزخس ػ٤ِْٜ أٗض ٝٓخ} ٝهخٍ ،{رٔغ٤يش ػ٤ِْٜ ُغض} ٝهخٍ

 ػٖ ٝمغ حهلل إ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػزخط حرٖ ػٖ.ٓٔ

  .(ػ٤ِٚ حعظٌشٛٞح ٝٓخ ٝحُ٘غ٤خٕ حُخيؤ أٓظ٢

 ().ٝحُلخًْ كزخٕ حرٖ ٝفللٚ ٓخؿٚ حرٖ سٝحٙ

 :حٌُظذ ٝاٗضحٍ حُشعَ رؼغ ؿخ٣ش رخُخِن ٝحُشكٔش حُؼذٍ إٔ ر٤خٕ ك٢   رخد-ٗ

 حُ٘خط ٤ُوّٞ ٝح٤ُٔضحٕ حٌُظخد ٓؼْٜ ٝأٗضُ٘خ رخُز٤٘خص سعِ٘خ أسعِ٘خ ُوذ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ٝٓخ} ٝهخٍ ،{ر٤ٌْ٘ ألػذٍ ٝأٓشص}ٝهخٍ ،{رخُوغو سر٢ أٓش هَ} ٝهخٍ ،{رخُوغو

 ..{ُِؼخ٤ُٖٔ سكٔش اال أسعِ٘خى

                                                           

 .3117 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
 .1037 ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِٚ ،3116 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
 اٌَّزلهن فٟ ٚاٌؾبوُ ، 7219 اٌٖؾ١ؼ فٟ ؽجبْ ٚاثٓ ،2045 - 2043 هلُ ػ إٌَٓ فٟ ِبعٗ اثٓ هٚاٖ) )

 .ا١ٌْق١ٓ ّوٛ ػٍٝ ٚلبي 2/198 اٌٖؾ١ؾ١ٓ ػٍٝ
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 حُشحكٕٔٞ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٔشٝ رٖ حهلل ػزذ  ػٖ.ٔٔ

  .(حُغٔخء ك٢ ٖٓ ٣شكٌْٔ حألسك، أَٛ حسكٔٞح حُشكٖٔ، ٣شكْٜٔ

  ().فل٤ق ربع٘خد ٝحُظشٓز١ دحٝد ٝأرٞ أكٔذ سٝحٙ

 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٛش٣شس أر٢  ػٖ.ٕٔ

.  (حُؼخدٍ حإلٓخّ : ظِٚ اال ظَ ال ٣ّٞ ظِٚ ك٢ حهلل ٣ظِْٜ عزؼش)

  ().ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 ٣ش٣ٝٚ ك٤ٔخ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ رس أر٢  ػٖ.ٖٔ

 ر٤ٌْ٘ ٝؿؼِظٚ ٗلغ٢ ػ٠ِ حُظِْ كشٓض ا٢ٗ ػزخد١ ٣خ) هخٍ أٗٚ سرٚ ػٖ

  .(طظخُٔٞح كال ٓلشٓخ

  ().ٓغِْ سٝحٙ

 ٝال ٣غشٝح) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ أٗظ  ػٖ.ٗٔ

  .(ط٘لشٝح ٝال ٝرؾشٝح طؼغشٝح،

   ().ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػـالٕ رٖ فذ١ أٓخٓش أر٢ ػٖ.٘ٔ

 .(حُغٔلش رخُل٤٘ل٤ش رؼؼض) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ

 () .ُـ٤شٙ كغٖ ٝٛٞ أكٔذ سٝحٙ

 

 حُظ٢ حُقل٤لش ًٝظخرش سمخ ٝر٤ؼش ػوذ أعخط ػ٠ِ حُ٘ز٣ٞش حُذُٝش اهخٓش ك٢ رخد- ٘

 حألٓش حعْ ٝاىالم حُذُٝش سػخ٣خ ُـ٤ٔغ حُلوٞم ٝطلذد ٝحألٓش حُذُٝش ؽجٕٞ ط٘ظْ

 :عٌخٜٗخ ًَ ػ٠ِ

                                                           

 .ٕؾ١ؼ ؽَٓ ؽل٠ش ٚلبي 1429 هلُ ػ ٚاٌزوِنٞ ، 4943 هلُ ػ كاٚك ٚأثٛ ،2/160 أؽّل هٚاٖ  ))
 .1031 هلُ ػ ٍَُِٚ ، 660 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
  .2577 ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ) )
 .1734 هلُ ػ ٍَُِٚ ، 69 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
 .ػجبً اثٓ ػٓ ثْب٘لٖ ٠ٚزمٜٛ ٙؼ١ف ثإٍبك 5/266 إٌَّل فٟ أؽّل  هٚاٖ))
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 ػٖ حهلل سم٢ ُوذ} ٝهخٍ ،{حهلل ٣زخ٣ؼٕٞ اٗٔخ ٣زخ٣ؼٞٗي حُز٣ٖ إ} :طؼخ٠ُ هخٍ

 حُز٣ٖ أ٣ٜخ ٣خ} ٝهخٍ ،{٣زخ٣ؼ٘ي حُٔئٓ٘خص ؿخءى ارح} ٝهخٍ ،{٣زخ٣ؼٞٗي ار حُٔئ٤ٖ٘ٓ

 ..{رخُؼوٞد أٝكٞح آٓ٘ٞح

 

 حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ رخ٣ؼ٘خ) هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ حُقخٓض رٖ ػزخدس ػٖ .ٙٔ

 ٓ٘ؾي٘خ ك٢ ٝحُيخػش، حُغٔغ ػ٠ِ – حُؼخ٤ٗش حُؼوزش ر٤ؼش – ٝعِْ ػ٤ِٚ

 ٝإٔ أِٛٚ، حألٓش ٗ٘خصع ال ٝإٔ ػ٤ِ٘خ، ٝأػشس ٝػغشٗخ، ٣ٝغشٗخ ٌٝٓشٛ٘خ،

 طشٝح إٔ اال الثْ، ُٞٓش حهلل ك٢ ٗخخف ال ً٘خ، ك٤ؼٔخ رخُلن ٗوٍٞ أٝ ٗوّٞ

 .(رشٛخٕ حهلل ٖٓ ك٤ٚ ػ٘ذًْ رٞحكخ ًلشح

  (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 حُخيخد رٖ ػٔش آٍ فل٤لش ػٖ خ٤٘ظ رٖ ٓلٔذ ٝػٖ حُضٛش١ ػٖ .7ٔ

 ر٤ٖ ًظخرخ -حُٔذ٣٘ش دخُٞٚ رؼذ - ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ ًظذ) ٝك٤ٜخ

 د٣ْٜ٘ ػ٠ِ ٝأهشْٛ ٝػخٛذْٛ، ٣ٜٞد ك٤ٚ ٝحدع ٝحألٗقخس، حُٜٔخؿش٣ٖ

 ًظخد ٛزح حُشك٤ْ حُشكٖٔ حهلل رغْ) ػ٤ِْٜ ٝحؽظشه ُْٜ ٝؽشه ٝأٓٞحُْٜ،

 هش٣ؼ ٖٓ ٝحُٔغ٤ِٖٔ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ر٤ٖ ٝعِْ، ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ٓلٔذ ٖٓ

 دٕٝ ٖٓ ٝحكذس أٓش اْٜٗ ٓؼْٜ ٝؿخٛذ رْٜ كِلن طزؼْٜ ٖٝٓ ٣ٝؼشد،

 ك٢ رخُٔؼشٝف ٣ؼ٤٘ٞٙ إٔ ْٜٓ٘ ٓلشكخ ٣ظشًٕٞ ال حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝإٔ.. حُ٘خط

 ْٜٓ٘ ٝحرظـ٠ رـ٠ ٖٓ ًَ ػ٠ِ أ٣ذ٣ْٜ حُٔظو٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝإٔ ػوَ، أٝ كذحء

 ػ٤ِٚ أ٣ذ٣ْٜ ٝإٔ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ر٤ٖ كغخد أٝ ػذٝحٕ أٝ اػْ، أٝ ظِْ دع٤ؼش

 ًخكشح ٣٘قش ٝال ًخكش، ك٢ ٓئٓ٘خ ٓئٖٓ ٣وظَ ال. أكذْٛ ُٝذ ًخٕ ُٝٞ ؿ٤ٔؼٚ،

 طزؼ٘خ ٖٓ ٝأٗٚ حُ٘خط، دٕٝ رؼل ٓٞح٢ُ رؼنْٜ ٝحُٔئٕٓ٘ٞ ٓئٖٓ، ػ٠ِ

 ػ٤ِٚ، ٓظ٘خفش ٝال ٓظ٤ِٖٓٞ، ؿ٤ش ٝحألعٞس حُٔؼشٝف ُٚ كبٕ ح٤ُٜٞد ٖٓ

 عز٤َ ك٢ هظخٍ ك٢ ٓئٖٓ دٕٝ ٓئٖٓ ٣غخُْ ٝال ٝحكذ، حُٔئ٤ٖ٘ٓ عِْ ٝإٔ
                                                           

 .1709 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِٚ ،7056 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
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 كٌٔٚ كبٕ ؽ٢ء ٖٓ ك٤ٚ حخظِلظْ ٓخ ٝأٌْٗ ر٤ْٜ٘، ٝػذٍ عٞحء ػ٠ِ اال حهلل،

 ح٤ُٜٞد ٝإٔ ٝعِْ، ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُشعٍٞ ٝا٠ُ ٝطؼخ٠ُ طزخسى حهلل ا٠ُ

 ٖٓ أٓش ػٞف ر٢٘ ٣ٜٞد ٝإ ٓلخسر٤ٖ، دحٓٞح ٓخ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٓغ ٣٘لوٕٞ

 ٖٓ ػ٠ِ حُ٘قش ر٤ْٜ٘ ٝإٔ.. د٣ْٜ٘ ُِٝٔئ٤ٖ٘ٓ د٣ْٜ٘، ٤ُِٜٞد حُٔئ٤ٖ٘ٓ،

 ٝإٔ ُِٔظِّٞ، ٝحُ٘قش حُ٘ق٤لش ر٤ْٜ٘ ٝإٔ حُقل٤لش ٛزٙ أَٛ كخسد

 حُقل٤لش ٛزٙ أَٛ ر٤ٖ ًخٕ ٓخ ٝأٗٚ حُقل٤لش، ٛزٙ ألَٛ كشّ ؿٞكٜخ حُٔذ٣٘ش

 ر٤ْٜ٘ ٝإٔ حُ٘ز٢، ٓلٔذ ٝا٠ُ حهلل ا٠ُ أٓشٙ كبٕ كغخدٙ ٣خ٤ق كذع ٖٓ

 ػ٠ِ اال ًخعذ ٣ٌغذ كال حإلػْ دٕٝ حُزش ٝإٔ.. ٣ؼشد دْٛ ٖٓ ػ٠ِ حُ٘قش

 حٌُظخد ٣لٍٞ ال ٝأرشٙ، حُقل٤لش ٛزٙ ك٢ ٓخ أفذم ػ٠ِ حهلل ٝإٔ ٗلغٚ،

 .(..ٝأػْ ظِْ ٖٓ اال آٖٓ هؼذ ٖٝٓ آٖٓ خشؽ ٖٓ ٝأٗٚ آػْ، ٝال ظخُْ دٕٝ

 .  ()كغ٘ش  رؤعخ٤ٗذ اعلخم ٝحرٖ ػز٤ذ أرٞ سٝحٙ

 

 اٗٔخ (حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ أٓش ػٞف ر٢٘ ٣ٜٞد ٝإ) ٝهُٞٚ) ػز٤ذ أرٞ هخٍ :كخثذس

 ؽشىٜخ حُظ٢ رخُ٘لوش ػذْٝٛ ػ٠ِ ا٣خْٛ ٝٓؼخٝٗظْٜ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٗقشْٛ أسحد

 ٤ُِٜٞد : كوخٍ رُي ر٤ٖ هذ طشحٙ أال ؽ٢ء ك٢ ٓ٘ٚ ك٤ِغٞح حُذ٣ٖ كؤٓخ ػ٤ِْٜ،

 .(د٣ْٜ٘ ُِٝٔئ٤ٖ٘ٓ د٣ْٜ٘

                                                           

 ئِبَ ئٌٝ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 518 هلُ 263 ٓ األِٛاي فٟ ٍالَ ثٓ اٌمبٍُ ػج١ل أثٛ اٌٖؾ١فخ ٘نٖ هٜٚ) )

 ػٕل ٚوّب ـ 3/31 ْ٘بَ اثٓ ػٕل وّب ا١ٌَوح فٟ ئٍؾبق اثٓ ٚهٚاٖ ِوٍال، اٌي٘وٞ ّٙبة اثٓ ٚا١ٌَو اٌّغبىٞ
 ِٓ أفنٖ ف١ٌٕ ثٓ ػضّبْ ثٓ ِؾّل ػٓ ـ ئٍؾبق ثٓ ِؾّل ٝو٠ك ِٓ 8/106 اٌىجوٜ إٌَٓ فٟ اٌج١ٙمٟ

 لبي وّب اإلٍٕبك ػٓ رغ١ٕٗ اٌىزبة ّٚٙوح وبٌّزًٖ، ئٍٕبك ٚ٘نا ِٞٛال، اٌقٞبة ثٓ ػّو آي ػٕل اٌزٟ اٌٖؾ١فخ
 اٌٖبهَ فٟ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ٕؾ١فخ ػٓ ر١ّ١خ اثٓ اإلٍالَ ١ّـ لبي ٚلل ّؼ١ت، ثٓ ػّوٚ ٕؾ١فخ فٟ اإلٍالَ ١ّـ

 هلُ ػ اٌّٖٕف فٟ اٌوىاق ػجل هٚا٘ب ٚلل ثٙب، ٚاؽزظ (اٌؼٍُ أً٘ ػٕل ِؼوٚفخ اٌٖؾ١فخ ٘نٖ) 64 ٓ اٌٍَّٛي
 اٌىزبة فٟ لبي ٍٍُٚ ػ١ٍٗ اهلل ٍٕٝ اهلل هٍٛي أْ ٚثٍغٕب لبي اٌي٘وٞ ػٓ ِؼّو ػٓ اٌؼمٛي وزبة فٟ 18879

 اٌؾفبٟ ثبألئّخ ًٍََِ ئٍٕبك ٚ٘نا ػمً أٚ فىبن فٟ ٠ؼ١ٕٖٛ أْ ِفوؽب ٠زووْٛ ال ٚاألٖٔبه لو٠ِ ث١ٓ وزجٗ اٌنٞ
 فجو ١ٍبق ِٓ عيء اٌٍف٠ ٚ٘نا ئٍؾبق، اثٓ ١ّـ ٚ٘ٛ اٌي٘وٞ ّٙبة اثٓ ٚا١ٌَو اٌّغبىٞ أً٘ ئِبَ ئٌٝ

 اٌىزبة، ّٙوح ػٍٝ ك١ًٌ ٚاألٖٔبه لو٠ِ ث١ٓ وزجٗ اٌنٞ اٌىزبة فٟ اٌي٘وٞ لٛي ٚفٟ اٌّٞٛي اٌٖؾ١فخ
 إٌجٟ وزت لبي عبثو ػٓ اٌيث١و أثٛ ؽلصٕٟ عو٠ظ اثٓ ٝو٠ك ِٓ 1507 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ ٚأفوعٗ

 صُ ئمٔٗ، ثغ١و ٍَُِ هعً ٌِٛٝ ٠زٛاٌٝ أْ ٌٍَُّ ٠ؾً ال أٔٗ وزت صُ ػمٌٛٗ، ثٞٓ وً ػٍٝ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ اهلل ٍٕٝ
 .مٌه فؼً ِٓ ٕؾ١فزٗ فٟ ٌؼٓ أٔٗ ُأفجود

 اهلل ٍٕٝ إٌجٟ أْ علٖ ػٓ أث١ٗ ػٓ ّؼ١ت ثٓ ػّوٚ ؽل٠ش ِٓ إٌَّل فٟ أؽّل أ٠ٚب اٌٖؾ١فخ فجو هٜٚ وّب
 ِٓ عيء ٚ٘ٛ (ثبٌّؼوٚف ػب١ُٔٙ ٠فلٚا ٚأْ ِؼبلٍُٙ ٠ؼمٍٛا أْ ٚاألٖٔبه اٌّٙبعو٠ٓ ث١ٓ وزبثب وزت) ٍٍُٚ ػ١ٍٗ
 ٚاألٖٔبه اٌّٙبعو٠ٓ ث١ٓ اٌَالَ ػ١ٍٗ ػملٖ ثؼٕٛاْ فٖال ربه٠قٗ فٟ وض١و اثٓ ػمل ٚلل ا٠ًٌٛٞ، اٌٖؾ١فخ فجو
 .ِٞٛال اٌٖؾ١فخ فجو ٍٚبق ثبٌّل٠ٕخ وبٔٛا اٌن٠ٓ ا١ٌٙٛك ِٚٛاكػزٗ ث١ُٕٙ فىزت ثٗ أِو اٌنٞ اٌىزبة فٟ
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 هلل ٢ٛ ٌٝٓخٕ صٓخٕ ًَ ك٢ ًخكش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٠ِ حُٔيِوش حُٞال٣ش إٔ ك٢ رخد- ٙ

  :ٝسعُٞٚ

  ().(آٓ٘ٞح حُز٣ٖ ٢ُٝ حهلل) طؼخ٠ُ هخٍ

 .()(حُ٘ق٤ش ٝٗؼْ ح٠ُُٞٔ ك٘ؼْ ٓٞالًْ ٛٞ رخهلل ٝحػظقٔٞح) أ٣نخ ٝهخٍ

 .() (أٜٓخطْٜ ٝأصٝحؿٚ أٗلغْٜ ٖٓ رخُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٠ُٝ حُ٘ز٢) عزلخٗٚ ٝهخٍ

 .()(آٓ٘ٞح ٝحُز٣ٖ ٝسعُٞٚ حهلل ٤ٌُْٝ اٗٔخ) أ٣نخ ٝهخٍ

 

 ٖٓ ٓخ) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .8ٔ

 حُ٘ز٢} ؽجظْ إ حهشءٝح ٝح٥خشس حُذ٤ٗخ ك٢ رٚ حُ٘خط أ٠ُٝ ٝأٗخ اال ٓئٖٓ

 ٖٓ ػقزظٚ ك٤ِشػٚ ٓخال طشى ٓئٖٓ كؤ٣ٔخ {أٗلغْٜ ٖٓ رخُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٠ُٝ

 .(ٓٞالٙ كؤٗخ ك٤ِؤط٢٘ م٤خػخ أٝ د٣٘خ طشى كبٕ ًخٗٞح،

 .()ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 :ٝسعُٞٚ حهلل ٝال٣ش رؼذ ٗلغٜخ ػ٠ِ ُألٓش حُؼخٓش حُٞال٣ش رخد- 7

 ٝحُٔئٓ٘خص ٝحُٔئٕٓ٘ٞ} ٝهخٍ ،{آٓ٘ٞح ٝحُز٣ٖ ٝسعُٞٚ حهلل ٤ٌُْٝ اٗٔخ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ٝسعُٞٚ ػٌِْٔ حهلل كغ٤شٟ حػِٔٞح ٝهَ}ٝهخٍ  ،{رؼل أ٤ُٝخء رؼنْٜ

 .{ٝحُٔئٕٓ٘ٞ

 رٓش) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػ٢ِ ػٖ .9ٔ

 ال حهلل، ُؼ٘ش كؼ٤ِٚ ٓغِٔخ أخلش كٖٔ أدٗخْٛ، رٜخ ٣ٝغؼ٠ ٝحكذس، حُٔغ٤ِٖٔ

  () .حُزخخس١ سٝحٙ .(ػذال ٝال فشكخ ٓ٘ٚ ٣وزَ

                                                           

 .257 اٌجموح) )

  .78 اٌؾظ) )
 .6 األؽياة) )
 .55 اٌّبئلح  ))
 .ٌٗ ٚاٌٍف٠ 1619ػ ،ٍَُِٚ 2298 ػ اٌجقبهٞ) )
 .3179ٚ 3172 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
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 ؽوخثن حُ٘غخء اٗٔخ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػخثؾش ػٖ .ٕٓ

 .(حُشؿخٍ

  ().ٝكغ٘ٚ ٝحُظشٓز١ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

 حإلٓخٓش رخد ك٢ ع٘٘ٚ ُٝضّٝ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ حطزخع ٝؿٞد ك٢ رخد- 8

 :حُذُٝش ٝادحسس حألٓش ؽجٕٞ ٝع٤خعش

 ا٠ُ أدػٞح عز٢ِ٤ ٛزٙ هَ}ٝهخٍ ،{سرٌْ ٖٓ ا٤ٌُْ أٗضٍ ٓخ أكغٖ حطزؼٞح} طؼخ٠ُ هخٍ

 ٣لززٌْ كخطزؼ٢ٗٞ حهلل طلزٕٞ ً٘ظْ إ هَ} ٝهخٍ ،{حطزؼ٢٘ ٖٝٓ أٗخ رق٤شس ػ٠ِ حهلل

. {طٜظذٝح طي٤ؼٞٙ ٝإ} ٝهخٍ ،{حهلل

 

 أٓش٣ٖ ك٤ٌْ طشًض) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .ٕٔ

 .(ٗز٤ٚ ٝع٘ش حهلل ًظخد رٜٔخ طٔغٌظْ ٓخ طنِٞح ُٖ

  ().كغٖ كذ٣غ ٝٛٞ ٝحُلخًْ ُٚ، ٝحُِلظ ٓخُي سٝحٙ

 

 ك٢ حُـخ٤ِٛش عٖ٘ ٝاريخٍ حألٓش ٝع٤خعش حإلٓخٓش رخد ك٢ حُٔلذػخص سد ك٢ رخد- 9

 :ًِٚ حُيـ٤خٕ ٖٓ ٝحُظلز٣ش حُغ٤خع٤ش ٝحُشّٝ حُلشط ٝعٖ٘ حُلٌْ

 ٝهخٍ ،{٣ٞهٕ٘ٞ ُوّٞ كٌٔخ حهلل ٖٓ أكغٖ ٖٝٓ ٣زـٕٞ حُـخ٤ِٛش أكلٌْ} طؼخ٠ُ هخٍ

 كخعظوْ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{رٚ ٣ٌلشٝح إٔ أٓشٝح ٝهذ حُيخؿٞص ا٠ُ ٣ظلخًٔٞح إٔ ٣ش٣ذٕٝ}

 ٝهخٍ ،{ىـ٠ اٗٚ كشػٕٞ ا٠ُ حرٛذ} ٝهخٍ ،{طيـٞح ٝال ٓؼي طخد ٖٝٓ أٓشص ًٔخ

 .{٤ُيـ٠ حإلٗغخٕ إ ًال} ٝهخٍ ،{ىخؿٕٞ هّٞ ْٛ رَ}

 

                                                           

 .ؽَٓ ٚئٍٕبكٖ ، 113 هلُ ػ اٌغبِغ فٟ ٚاٌزوِنٞ ، 236 هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ  هٚاٖ))
  .319 هلُ ػ  اٌَّزلهن فٟ ٚاٌؾبوُ ثالغب،  3338 هلُ ػ اٌّٛٝأ فٟ ِبٌه هٚاٖ) )
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 ٖٓ) هخٍ ٝعِْ، ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٜ٘خ، حهلل سم٢ ػخثؾش ػٖ .ٕٕ

 ٤ُظ ػٔال ػَٔ ٖٓ) سٝح٣ش ٝك٢ ،(سد كٜٞ ٓ٘ٚ ٤ُظ ٓخ ٛزح أٓشٗخ ك٢ أكذع

 .(سد كٜٞ أٓشٗخ ػ٤ِٚ

 ٝٓغِْ حألٍٝ، حُِلظ ػ٠ِ حُزخخس١ ٝحهظقش ٝٓغِْ، حُزخخس١ سٝحٙ

  ().رخُِلظ٤ٖ

 

 ا٠ُ حُ٘خط أرـل) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػزخط حرٖ ػٖ .ٖٕ

 .(حُـخ٤ِٛش ع٘ش حإلعالّ ك٢ ٓزظؾ حهلل

  ().حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ًَ أال) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حهلل ػزذ رٖ ؿخرش ػٖ .ٕٗ

 .(ٓٞمٞع هذ٢ٓ طلض حُـخ٤ِٛش أٓش ٖٓ ؽ٢ء

 حُـخ٤ِٛش أَٛ ٖٓ ؽ٢ء ًَ ٝإ أال) ُٝلظٚ خض٣ٔش ٝحرٖ ٓغِْ سٝحٙ 

    ().(ٛخط٤ٖ هذ٢ٓ طلض ٓٞمٞع

 

 أفلخرٚ ٠ٜٗ أٗٚ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حهلل ػزذ رٖ ؿخرش ػٖ .ٕ٘

 كخسط كؼَ آٗلخ ُظلؼِٕٞ ًذطْ إ) ٝهخٍ ؿخُظ ٝٛٞ ه٤خٓخ خِلٚ ٣قِٞح إٔ

 .(طلؼِٞح كال هؼٞد، ْٝٛ ًِْٜٓٞ ػ٠ِ ٣وٕٞٓٞ ٝحُشّٝ

  ().ٓغِْ سٝحٙ

 

                                                           

  .1718 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِٚ ، 2697 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
  .6488 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
  .2809 هلُ ػ ٕؾ١ؾخ فٟ في٠ّخ ٚاثٓ ، 1218 ٚ 928 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِ هٚاٖ) )
 .413 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِ هٚاٖ) )
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: ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حُخذس١ عؼ٤ذ ٝأر٢ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .ٕٙ

 سعٍٞ ٣خ: كو٤َ ،(رزسحع ٝرسحػخ رؾزش، ؽزًشح هزٌِْ ًخٕ ٖٓ عٖ٘ ُظظزؼٖ)

 حُخذس١ سٝح٣ش ٝك٢ ،(أُٝجي؟ اال حُ٘خط ٖٝٓ): هخٍ ٝحُشّٝ؟ ًلخسط حهلل

 ().(!كٖٔ : هخٍ ٝحُ٘قخسٟ؟ ح٤ُٜٞد)

 

 طظؼِن هش٣٘ش ٛ٘خى  ًخٕ(ٝحُشّٝ كخسط) هخٍ ك٤غ) :كـش حرٖ هخٍ :كخثذس

  ًخٕ(ٝحُ٘قخسٟ ح٤ُٜٞد)ه٤َ ٝك٤غ حُشػ٤ش، ٝع٤خعش حُ٘خط ر٤ٖ رخُلٌْ

. (ٝكشٝػٜخ أفُٜٞخ حُذ٣خٗخص رؤٓٞس طظؼِن هش٣٘ش ٛ٘خى

 

 :طلش٣ن دٕٝ رٚ ٝحإلكخىش ؽشحثؼٚ ٝؿ٤ٔغ حإلعالّ طل٤ٌْ ٝؿٞد ك٢ رخد- ٓٔ

 

 حكٌْ ٝإٔ} ٝهخٍ ،{ر٤ْٜ٘ ؽـش ك٤ٔخ ٣لٌٔٞى كظ٠ ٣ئٕٓ٘ٞ ال ٝسري كال} طؼخ٠ُ هخٍ

 ٝطٌلشٕٝ حٌُظخد رزؼل أكظئٕٓ٘ٞ} ٝهخٍ ،{أٛٞحءْٛ طظزغ ٝال حهلل أٗضٍ رٔخ ر٤ْٜ٘

 .{حُذ٤ٗخ حُل٤خس ك٢ خض١ اال ٌْٓ٘ رُي ٣لؼَ ٖٓ ؿضحء كٔخ رزؼل

 

 هخٍ ٝعِْ، ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػـالٕ رٖ فذ١ أٓخٓش أر٢ ػٖ .7ٕ

 .(حُقالس ٝآخشٛخ حُلٌْ، أُٜٝخ ػشٝس، ػشٝس حإلعالّ ػشٟ ُظ٘ونٖ)

  ().فل٤ل٤ٜٔخ ك٢ ٝحُلخًْ كزخٕ حرٖ سٝحٙ

 

 حُ٘زٞس عٖ٘ ُضّٝ ٝٝؿٞد حإلعالّ ك٢ حُلٌْ ٗظخّ ٢ٛ ٝأٜٗخ حُخالكش ك٢ رخد- ٔٔ

 ٝع٤خعش حإلٓخٓش رخد ك٢ خقٞفخ ٝػٔش رٌش أر٢ ٝعٖ٘ ػٔٞٓخ حُشحؽذس ٝحُخالكش

 :رُي ػ٠ِ حُقلخرش ٝاؿٔخع رؼذْٛ ؿخء ٖٓ ػ٠ِ ع٘ظْٜ ٝسؿلخٕ حألٓش

                                                           

ًٚب ٚهٚاٖ ٘و٠وح، أثٟ ؽل٠ش ِٓ 7319 هلُ ػ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )  ِٓ 2669 هلُ ػ ٍَُِٚ ،7320 ثولُ أ٠

 .فّٓ: لبي ؟ ٚإٌٖبهٜ ا١ٌٙٛك آفوٖ ٚفٟ ثٕؾٖٛ اٌقلهٞ ٍؼ١ل أثٟ ؽل٠ش
 .ٕٚؾؾٗ 4/92 ٚاٌؾبوُ ، 6601 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ؽجبْ اثٓ هٚاٖ  ))
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 ٝهخٍ ،{رخُلن حُ٘خط ر٤ٖ كخكٌْ حألسك ك٢ خ٤ِلش ؿؼِ٘خى اٗخ دحٝد ٣خ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ٝهخٍ ،{حألسك ك٢ ٤ُغظخِلْٜ٘ حُقخُلخص ٝػِٔٞح ٌْٓ٘ آٓ٘ٞح حُز٣ٖ حهلل ٝػذ}

 حُٔئ٤ٖ٘ٓ عز٤َ ؿ٤ش ٣ٝظزغ حُٜذٟ ُٚ طز٤ٖ ٓخ رؼذ ٖٓ حُشعٍٞ ٣ؾخهن ٖٝٓ} طؼخ٠ُ

 ٝحُز٣ٖ ٝحألٗقخس حُٜٔخؿش٣ٖ ٖٓ حألُٕٝٞ ٝحُغخروٕٞ} ٝهخٍ ،{ط٠ُٞ ٓخ ُٗٞٚ

 طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{حُشحؽذٕٝ ْٛ أُٝجي} ػْٜ٘ ٝهخٍ ،{ػْٜ٘ حهلل سم٢ ربكغخٕ حطزؼْٞٛ

 ٓغ ًٝٞٗٞح حهلل حطوٞح آٓ٘ٞح حُز٣ٖ أ٣ٜخ ٣خ} ٝهخٍ ،{رٚ ٝفذم رخُقذم ؿخء ٝحُز١}

 ..{حُقخده٤ٖ

 اعشحث٤َ ر٘ٞ ًخٗض) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .8ٕ

 ٝع٤ٌٕٞ رؼذ١، ٗز٢ ال ٝاٗٚ ٗز٢، خِلٚ ٗز٢ ِٛي ًِٔخ حألٗز٤خء، طغٞعْٜ

 أػيْٞٛ كخألٍٝ، حألٍٝ رز٤ؼش كٞح: هخٍ طؤٓشٗخ؟ كٔخ: هخُٞح ك٤ٌؼشٕٝ خِلخء

 .(حعظشػخْٛ ػٔخ عخثِْٜ حهلل كبٕ كوْٜ،

   ().ػ٤ِٚ ٓظلن

 

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ ٝػظ٘خ): هخٍ عخس٣ش، رٖ حُؼشرخك ػٖ .9ٕ

 سعٍٞ ٣خ: كوِ٘خ حُوِٞد، ٜٓ٘خ ٝٝؿِض حُؼ٤ٕٞ، ٜٓ٘خ رسكض ٓٞػظش ٝعِْ

 حُز٤نخء ػ٠ِ طشًظٌْ هذ: هخٍ ا٤ُ٘خ؟ طؼٜذ كٔخرح ٓٞدع، ُٔٞػظش ٛزٙ إ حهلل،

 حخظالكخ كغ٤شٟ ٌْٓ٘ ٣ؼؼ ٖٓ ٛخُي، اال رؼذ١ ػٜ٘خ ٣ض٣ؾ ال ًٜ٘خسٛخ، ٤ُِٜخ

 حُٜٔذ٤٣ٖ، حُشحؽذ٣ٖ حُخِلخء ٝع٘ش ع٘ظ٢، ٖٓ ػشكظْ رٔخ كؼ٤ٌِْ ًؼ٤شح،

 حُٔئٖٓ كبٗٔخ كزؾ٤خ، ػزذح ٝإ رخُيخػش، ٝػ٤ٌِْ رخُ٘ٞحؿز، ػ٤ِٜخ ػنٞح

 .(حٗوخد ه٤ذ ك٤ؼٔخ حألٗق، ًخُـَٔ

 ٝع٘ش رغ٘ظ٢ كؼ٤ٌِْ ًؼ٤شح، حخظالكخ كغ٤شٟ ٌْٓ٘ ٣ؼؼ ٖٓ) ُلظ ٝك٢

 ٝٓلذػخص ٝا٣خًْ رخُ٘ٞحؿز، ػ٤ِٜخ ػنٞح رؼذ١، ٖٓ حُشحؽذ٣ٖ حُخِلخء

 .(مالُش رذػش ًَٝ رذػش، ٓلذػش ًَ كبٕ حألٓٞس،

  () .ٝحُلخًْ كزخٕ ٝحرٖ حُظشٓز١ ٝفللٚ حُ٘غخث٢ اال حُخٔغش سٝحٙ

                                                           

 .1884 هلُ ٍَُِٚ 3455 هلُ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
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 ٣ٞٓخ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ ػ٤ِ٘خ خشؽ) حُلخًْ ػ٘ذ آخش ُلظ ُٝٚ

: هخٍ ػْ ٣وٍٞ إٔ حهلل ؽخء ٓخ ٝهخٍ ٝكزسْٛ ٝسؿزْٜ حُ٘خط كٞػظ كوخّ

 ط٘خصػٞح ٝال أٓشًْ حهلل ٝالٙ ٖٓ ٝأى٤ؼٞح ؽ٤جخ رٚ طؾشًٞح ٝال حهلل حػزذٝح

 ٝحُخِلخء ٗز٤ٌْ ع٘ش ٖٓ طؼشكٕٞ رٔخ ٝػ٤ٌِْ أعٞد ػزذح ًخٕ ُٝٞ أِٛٚ حألٓش

 فل٤ق) حُلخًْ ٝهخٍ. (رخُلن ٗٞحؿزًْ ػ٠ِ ٝػنٞح حُٜٔذ٤٣ٖ حُشحؽذ٣ٖ

 .(ػِش ُٚ أػشف ٝال ؿ٤ٔؼخ ؽشىٜٔخ ػ٠ِ

 

 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حهلل سعٍٞ ٠ُٞٓ عل٤٘ش ػٖ .ٖٓ

 رٌش أر٢ خالكش: ػ٤ِي حٓغي: عل٤٘ش هخٍ ،(ع٘ش ػالػٕٞ رؼذ١ حُ٘زٞس خالكش)

 ٝخالكش ع٘ش، ػؾش حػ٢٘ ػؼٔخٕ ٝخالكش ع٤ٖ٘، ػؾش ػٔش ٝخالكش ع٘ظ٤ٖ،

 .ع٤ٖ٘ عض ػ٢ِ

 فل٤لٚ، ك٢ كزخٕ ٝحرٖ ٝفللٚ، ٝأكٔذ ٝكغ٘ٚ ٝحُظشٓز١ دحٝد أرٞ سٝحٙ

  ().ٝفللٚ ٝحُلخًْ

 

 ك٢ هخٍ أٗٚ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حألٗقخس١ هظخدس أر٢ ػٖ. ٖٔ

   ().(٣شؽذٝح ٝػٔش رٌش أرخ ٣ي٤ؼٞح إ) حُ٘خط حخظِق ٝهذ علش

 

 ال ا٢ٗ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ح٤ُٔخٕ رٖ كز٣لش ػٖ .ٕٖ

 .(ٝػٔش رٌش أر٢ رؼذ١ ٖٓ رخُز٣ٖ كخهظذٝح ك٤ٌْ، روخث٢ ٓخ أدس١

  ().ٝحُلخًْ كزخٕ حرٖ ٝفللٚ ٓخؿٚ، ٝحرٖ ٝكغ٘ٚ، حُظشٓز١ سٝحٙ

                                                                                                                                                                      

 هلُ ٚاٌزوِنٞ ، ٌٗ األٚي ٚاٌٍف٠ 43 ِبعٗ ٚاثٓ ،4607 هلُ كاٚك ٚأثٛ ،17142 إٌَّل فٟ أؽّل هٚاٖ) )

 ٚلبي 333 - 329 هلُ ػ اٌَّزلهن فٟ ٚاٌؾبوُ  ،5 هلُ ؽجبْ اثٓ ٕٚؾؾٗ ٕؾ١ؼ، ؽَٓ ٚلبي 2676
  .ػٍخ ٌٗ ١ٌٌٚ ّوّٝٙب ػٍٝ ٕؾ١ؼ

 ٚأؽّل ٚؽَٕٗ، 2226 هلُ ػ اٌغبِغ فٟ ٚاٌزوِنٞ ٕؾ١ؼ، ثإٍبك 4646 هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ  هٚاٖ))

 ٚاٌؾبوُ ، 6543 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ؽجبْ ٚاثٓ ، 626 هلُ ٌٍقالي إٌَخ فٟ وّب ٕٚؾؾٗ 5/220 إٌَّل فٟ
 .ٕٚؾؾٗ 3/156ٚ 3/75
  .311 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِ  هٚاٖ))
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 ُؼؼٔخٕ ػٞف رٖ حُشكٖٔ ػزذ ر٤ؼش ك٢ هخٍ ٓخشٓش رٖ حُٔغٞس ػٖ .ٖٖ

 ٝحؿظٔغ حُقزق ُِ٘خط ف٠ِ كِٔخ) حُؾ٤خ٤ٖ رغ٘ش حُؼَٔ ػ٤ِٚ ٝحؽظشحىٚ

 حُٜٔخؿش٣ٖ ٖٓ كخمشح ًخٕ ٖٓ ا٠ُ كؤسعَ حُٔ٘زش ػ٘ذ حُشٛو أُٝجي

 كِٔخ ػٔش، ٓغ حُلـش طِي ٝحكٞح ًٝخٗٞح حألؿ٘خد أٓشحء ا٠ُ ٝأسعَ ٝحألٗقخس

 أٓش ك٢ ٗظشص هذ ا٢ٗ ػ٢ِ ٣خ رؼذ أٓخ : هخٍ ػْ حُشكٖٔ ػزذ طؾٜذ حؿظٔؼٞح

 أرخ٣ؼي كوخٍ عز٤ال، ٗلغي ػ٠ِ طـؼِٖ كال رؼؼٔخٕ ٣ؼذُٕٞ أسْٛ كِْ حُ٘خط

 ٝرخ٣ؼٚ حُشكٖٔ ػزذ كزخ٣ؼٚ رؼذٙ ٖٓ ٝحُخ٤ِلظ٤ٖ ٝسعُٞٚ حهلل ع٘ش ػ٠ِ

 .(ٝحُٔغِٕٔٞ حألؿ٘خد ٝأٓشحء ٝحألٗقخس حُٜٔخؿشٕٝ حُ٘خط

   ().حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ٝحُِٔي حُٔلذػخص ٖٓ ٝحُظلز٣ش حُشحؽذس حُخالكش رؼذ حُؼخٓش حُخالكش رخد- ٕٔ

 : ٝحُـزش١ حُؼنٞك

 ٌْٓ٘ آٓ٘ٞح حُز٣ٖ حهلل ٝػذ} ٝهخٍ ،{ُِ٘خط أخشؿض أٓش خ٤ش ً٘ظْ} طؼخ٠ُ حهلل هخٍ

 ،{رـزخس ػ٤ِْٜ أٗض ٝٓخ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{حألسك ك٢ ٤ُغظخِلْٜ٘ حُقخُلخص ٝػِٔٞح

  ...{طيـٞح ٝال} ٝهخٍ

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ عٔشس رٖ ؿخرش ػٖ .ٖٗ  

 ُلظ ٝك٢ ،(هش٣ؼ ٖٓ ًِْٜ خ٤ِلش ػؾش حػ٢٘ ا٠ُ ػض٣ضح حإلعالّ ٣ضحٍ ال)

 ٝك٢ ،(..ٓخم٤خ حُ٘خط أٓش ٣ضحٍ ال) ُلظ ٝك٢ ،(..ػض٣ضح حألٓش ٛزح ٣ضحٍ ال)

 . (..٤٘ٓؼخ ػض٣ضح حُذ٣ٖ ٛزح ٣ضحٍ ال) ُلظ

   ().ُٚ ًِٚ ٝحُِلظ ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 ػؾش حػ٘خ ٣وّٞ كظ٠ ظخٛشح حألٓش ٛزٙ أٓش ٣ضحٍ ال) رِلظ حُلخًْ ٝسٝحٙ

  ().(هش٣ؼ ٖٓ ًِْٜ خ٤ِلش

                                                                                                                                                                      

 ػ ؽجبْ اثٓ ٕٚؾؾٗ ، 97 هلُ ِبعٗ ٚاثٓ ؽَٓ، ؽل٠ش ٚلبي 3662 هلُ ػ اٌغبِغ فٟ اٌزوِنٞ هٚاٖ))

 .4455 – 4451 هلُ ػ ٚاٌؾبوُ ،6788 هلُ
 .7207 هلُ ػ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))

 .1821 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِٚ ،7222 هلُ ػ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
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 ػٖ ػٜ٘ٔخ حهلل سم٢ ٓغؼٞد رٖ حهلل ػزذ ٝػٖ كق٤ٖ رٖ ػٔشحٕ ػٖ .ٖ٘

 حُز٣ٖ ػْ ٣ِْٜٞٗ حُز٣ٖ ػْ هش٢ٗ حُ٘خط خ٤ش) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢

ِْٜٗٞ٣). 

 .ٝٓغِْ حُزخخس١ ػٜ٘ٔخ سٝحٙ

 حهلل ػزذ ػٖ ٓغِْ ػ٘ذ ُلظ ٝك٢ ،(..هش٢ٗ خ٤شًْ) ػٔشحٕ كذ٣غ ُٝلظ

 ُلظ ٝك٢ ،(٣ِْٜٞٗ حُز٣ٖ ػْ ٣ِْٜٞٗ حُز٣ٖ ػْ ٢ِٗٞ٣ حُز٣ٖ حُوشٕ أٓظ٢ خ٤ش)

 ٣ِْٜٞٗ حُز٣ٖ ػْ ك٤ْٜ رؼؼض حُز٣ٖ حُوشٕ حألٓش ٛزٙ خ٤ش) ػٔشحٕ ػٖ ػ٘ذٙ

   ().(٣ِْٜٞٗ حُز٣ٖ ػْ

 ف٠ِ حهلل سعٍٞ ٓغ حُٔغـذ ك٢ هؼٞدح ً٘خ: هخٍ رؾ٤ش، رٖ حُ٘ؼٔخٕ ػٖ .ٖٙ

 حُخؾ٢٘، ػؼِزش أرٞ كـخء كذ٣ؼٚ، ٣ٌق سؿال رؾ٤ش ًٝخٕ ٝعِْ، ػ٤ِٚ حهلل

 ك٢ ٝعِْ، ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ كذ٣غ أطللظ عؼذ رٖ رؾ٤ش ٣خ: كوخٍ

 هخٍ: كز٣لش كوخٍ ػؼِزش، أرٞ كـِظ خيزظٚ، أكلظ أٗخ: كز٣لش كوخٍ حألٓشحء؟

 طٌٕٞ، إٔ حهلل ؽخء ٓخ ك٤ٌْ حُ٘زٞس طٌٕٞ): ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ

 ٓخ كظٌٕٞ حُ٘زٞس، ٜٓ٘خؽ ػ٠ِ خالكش طٌٕٞ ػْ ٣شكؼٜخ، إٔ ؽخء ارح ٣شكؼٜخ ػْ

 ػخمخ، ٌِٓخ طٌٕٞ ػْ ٣شكؼٜخ، إٔ حهلل ؽخء ارح ٣شكؼٜخ ػْ طٌٕٞ، إٔ حهلل ؽخء

 ٌِٓخ طٌٕٞ ػْ ٣شكؼٜخ، إٔ ؽخء ارح ٣شكؼٜخ ػْ ٣ٌٕٞ، إٔ حهلل ؽخء ٓخ ك٤ٌٕٞ

 ػْ ٣شكؼٜخ، إٔ ؽخء ارح ٣شكؼٜخ ػْ طٌٕٞ، إٔ حهلل ؽخء ٓخ كظٌٕٞ ؿزش٣ش،

 .(ٗزٞس ٜٓ٘خؽ ػ٠ِ خالكش طٌٕٞ

 . ()فل٤ق  ربع٘خد ٝأكٔذ حُي٤خُغ٢ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

                                                                                                                                                                      

  .6586 هلُ ػ اٌَّزلهن فٟ اٌؾبوُ هٚاٖ) )
  .2535 ٚ 2533 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِٚ ، 2652 ٚ 2651 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
 ثٓ كاٚك ؽلصٕٟ لبي 439 هلُ َِٕلٖ فٟ ا١ٌٞبٌَٟ كاٚك أثٟ ػٓ 18406 هلُ إٌَّل فٟ أؽّل  هٚاٖ))

 .ثٗ ث١ْو ثٓ إٌؼّبْ ػٓ ٍبٌُ ثٓ ؽج١ت ؽلصٕٟ اٌٛاٍٟٞ ئثوا١ُ٘
 ؽلصٕٟ ئثوا١ُ٘ ثٓ كاٚك أفجؤب اٌؾٚوِٟ ئٍؾبق ثٓ ٠ؼمٛة ٝو٠ك ِٓ 2796 هلُ َِٕلٖ فٟ اٌجياه ٚهٚاٖ
  (اٌقٍفبء فٟ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ اهلل ٍٕٝ اهلل هٍٛي فٞجخ أرؾف٠) ٚف١ٗ ا١ٌٞبٌَٟ كاٚك أثٟ هٚا٠خ ِضً ثٗ ٍبٌُ ثٓ ؽج١ت
هلُ  اٌٖؾ١ؾخ فٟ األٌجبٟٔ ٕٚؾؾٗ (كاٚك ثٓ ئثوا١ُ٘ ئال ؽن٠فخ ػٓ إٌؼّبْ ف١ٗ لبي أؽلا ٔؼٍُ ال) اٌجياه ٚلبي

5. 
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 :ُألٓش ٝحكذ خ٤ِلش ٗقذ ٝٝؿٞد حإلٓخٓش ك٢ حالكظشحم طلش٣ْ رخد- ٖٔ

 ًخُز٣ٖ طٌٞٗٞح ٝال} ٝهخٍ ،{طلشهٞح ٝال ؿ٤ٔؼخ حهلل رلزَ ٝحػظقٔٞح} طؼخ٠ُ هخٍ 

 ...{ٝحخظِلٞح طلشهٞح

 

 ارح): ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ هخٍ: هخٍ حُخذس١، عؼ٤ذ أر٢ ػٖ .7ٖ

 .(ٜٓ٘ٔخ ح٥خش كخهظِٞح ُخ٤ِلظ٤ٖ، ر٣ٞغ

  () .ٓغِْ سٝحٙ

 

 ٖٓ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػشكـش ػٖ .8ٖ

 ٣لشم أٝ ػقخًْ، ٣ؾن إٔ ٣ش٣ذ ٝحكذ، سؿَ ػ٠ِ ؿ٤ٔؼخ، ٝأٓشًْ أطخًْ

 ٢ٛٝ حألٓش ٛزٙ أٓش ٣لشم إٔ أسحد ٖٓ) ُلظ ٝك٢ ،(كخهظِٞٙ ؿٔخػظٌْ،

 .(ًخٕ ٖٓ ًخث٘خ كخهظِٞٙ ؿ٤ٔغ،

  (). ٓغِْ سٝحٙ

 ٌُْ ٣شم٠ حهلل إ) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .9ٖ

 ٝال ؿ٤ٔؼخ حهلل رلزَ طؼظقٔٞح ٝإٔ ؽ٤جخ، رٚ طؾشًٞح ٝال طؼزذٝٙ إٔ: ػالػخ

 .(أٓشًْ حهلل ٝالٙ ٖٓ ط٘خفلٞح ٝإٔ طلشهٞح،

 (). ٝٓغِْ ٓخُي سٝحٙ

 حإلٓخسس ٝإٔ ك٤ٜخ حُظ٘خصع ٝطلش٣ْ رخُشمخ حُز٤ؼش حُخالكش ك٢ حألفَ رخد- ٗٔ

 :أكذح حعظخالكٚ ٝػذّ ُألٓش حألٓش ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ٝطشى ؽٞسٟ

 حُيخػش، ٝحُذ٣ٖ {حُذ٣ٖ ك٢ اًشحٙ ال} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{اخٞس حُٔئٕٓ٘ٞ اٗٔخ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ٝأٓشْٛ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{رخُٔؼشٝف طؤٓشٕٝ ُِ٘خط أخشؿض أٓش خ٤ش ً٘ظْ} ٝهخٍ

 ..{ر٤ْٜ٘ ؽٞسٟ
                                                           

  .1853 هلُ ٍَُِ هٚاٖ) )

  .1852 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ) )
  .1715 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِٚ ، 1796 هلُ ػ اٌّٛٝأ فٟ ِبٌه هٚاٖ) )
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 حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ رخ٣ؼ٘خ) هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ حُقخٓض رٖ ػزخدس  ػٖ.ٓٗ

 ٌٝٓشٛ٘خ، ٓ٘ؾي٘خ ك٢ ٝحُيخػش، حُغٔغ ػ٠ِ – حُؼوزش ر٤ؼش – ٝعِْ ػ٤ِٚ

 ٗوٍٞ أٝ ٗوّٞ ٝإٔ أِٛٚ، حألٓش ٗ٘خصع ال ٝإٔ ػ٤ِ٘خ، ٝأػشس ٝػغشٗخ، ٣ٝغشٗخ

 ػ٘ذًْ رٞحكخ ًلشح طشٝح إٔ اال الثْ، ُٞٓش حهلل ك٢ ٗخخف ال ً٘خ، ك٤ؼٔخ رخُلن

. (رشٛخٕ حهلل ٖٓ ك٤ٚ

   (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ هزل) هخُض ػٜ٘خ حهلل سم٢ ػخثؾش ػٖ .ٔٗ

 أٝ رٌش أرخ ٓغظخِلخ ٌُخٕ أكذح ٓغظخِلخ ًخٕ ُٝٞ أكذح، ٣غظخِق ُْٝ ٝعِْ،

. (ػٔش

 (). ٓغِْ سٝحٙ

  

 ريالٕ ٝػ٠ِ ؽٞسٟ حإلٓخسس إٔ ػ٠ِ حُقلخرش ٝاؿٔخع حُغو٤لش كخدػش رخد- ٘ٔ

 حألًلخء ٖٓ ػذد ٝطشؽ٤ق حإلٓخّ ٝحخظ٤خس حُؾٞسٟ ك٢ كوٜخ حألٓش حؿظقذ ٖٓ ر٤ؼش

 حألٓش ٝحؽظشحه حُٔشؽل٤ٖ ر٤ٖ حالخظ٤خس ك٢ ُألٓش ٝحُظلخًْ ػ٤ِٜخ ٝحُظ٘خكظ ُِخالكش

: حإلٓخّ ػ٠ِ

 ؽٜذحء ُظٌٞٗٞح ٝعيخ أٓش ؿؼِ٘خًْ ًٝزُي} ػْٜ٘ حهلل سم٢ حُقلخرش ػٖ طؼخ٠ُ هخٍ

 حٌُلش ا٤ٌُْ ًٝشٙ هِٞرٌْ ك٢ ٝص٣٘ٚ حإل٣ٔخٕ ا٤ٌُْ كزذ} ٝهخٍ ،{حُ٘خط ػ٠ِ

 ...{ر٤ْٜ٘ ؽٞسٟ ٝأٓشْٛ} ٝهخٍ ،{حُشحؽذٕٝ ْٛ أُٝجي ٝحُؼق٤خٕ ٝحُلغٞم

 

 حُٜٔخؿش٣ٖ ٖٓ سؿخال أهشة ً٘ض) هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػزخط حرٖ ػٖ .ٕٗ

 رٖ ػٔش ػ٘ذ ٝٛٞ ر٠٘ٔ ٓ٘ضُٚ ك٢ أٗخ كز٤٘ٔخ ػٞف، رٖ حُشكٖٔ ػزذ ْٜٓ٘

 سؿال سأ٣ض ُٞ: كوخٍ حُشكٖٔ ػزذ ا٢ُ سؿغ ار كـٜخ كـش آخش ك٢ حُخيخد
                                                           

  .1709 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِٚ ،7056 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
  .1856 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ) )
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 ُٞ ٣وٍٞ كالٕ؟ ك٢ ُي َٛ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ٣خ: كوخٍ ح٤ُّٞ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش أط٠

! كظٔض كِظش اال رٌش أر٢ ر٤ؼش ًخٗض ٓخ كٞحهلل كالٗخ رخ٣ؼض ُوذ ػٔش ٓخص هذ

 كٔلزسْٛ حُ٘خط ك٢ حُؼؾ٤ش ُوخثْ حهلل ؽخء إ ا٢ٗ): هخٍ ػْ ػٔش كـنذ

!  (أٓٞسْٛ ٣ـقزْٞٛ إٔ ٣ش٣ذٕٝ حُز٣ٖ ٛئالء

 سػخع ٣ـٔغ حُٔٞعْ كبٕ! طلؼَ ال حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ٣خ:كوِض حُشكٖٔ ػزذ هخٍ

 حُ٘خط، ك٢ طوّٞ ك٤ٖ هشري ػ٠ِ ٣ـِزٕٞ حُز٣ٖ ْٛ كبْٜٗ ٝؿٞؿخءْٛ، حُ٘خط

 ٝإٔ ٣ؼٞٛخ، ال ٝإٔ ٓي٤ش، ًَ ػ٘ي ٣ي٤شٛخ ٓوخُش كظوٍٞ طوّٞ إٔ أخؾ٠ ٝأٗخ

 حُٜـشس دحس كبٜٗخ حُٔذ٣٘ش طوذّ كظ٠ كؤَٜٓ ٓٞحمؼٜخ، ػ٠ِ ٣نؼٞٛخ ال

 ك٤ؼ٢ ٓظٌٔ٘خ هِض ٓخ كظوٍٞ حُ٘خط، ٝأؽشحف حُلوٚ رؤَٛ كظخِـ ٝحُغ٘ش

.  ٓٞحمؼٜخ ػ٠ِ ٣ٝنؼٜٞٗخ ٓوخُظي حُؼِْ أَٛ

. رخُٔذ٣٘ش أهٞٓٚ ٓوخّ أٍٝ رزُي ألهٖٞٓ حهلل ؽخء إ ٝحهلل ػٔش كوخٍ

 حُـٔؼش ٣ّٞ ًخٕ كِٔخ حُلـش ر١ ػوذ ك٢ حُٔذ٣٘ش كوذٓ٘خ: ػزخط حرٖ هخٍ

 رٖ ػٔشٝ رٖ ص٣ذ رٖ عؼ٤ذ أؿذ كظ٠ حُؾٔظ صحؿض ك٤ٖ حُشٝحف ػـِض

 أٗؾذ كِْ سًزظٚ، سًزظ٢ طٔظ كُٞٚ كـِغض حُٔ٘زش، سًٖ ا٠ُ ؿخُغخ ٗل٤َ

 رٖ ػٔشٝ رٖ ص٣ذ رٖ ُغؼ٤ذ هِض ٓوزال سأ٣ظٚ كِٔخ حُخيخد رٖ ػٔش خشؽ إٔ

 ٓخ ٝهخٍ ػ٢ِ كؤٌٗش حعظخِق، ٓ٘ز ٣وِٜخ ُْ ٓوخُش حُؼؾ٤ش ٤ُوُٖٞ: ٗل٤َ

!  هزِٚ؟ ٣وَ ُْ ٓخ ٣وٍٞ إٔ ػغ٤ض

 ٛٞ رٔخ حهلل ػ٠ِ كؤػ٠٘ هخّ حُٔئرٕٗٞ عٌض كِٔخ حُٔ٘زش ػ٠ِ ػٔش كـِظ

 ُؼِٜخ أدس١ ال أهُٜٞخ إٔ ٢ُ هذس هذ ٓوخُش ٌُْ هخثَ كب٢ٗ رؼذ أٓخ هخٍ ػْ أِٛٚ،

 سحكِظٚ، رٚ حٗظٜض ك٤غ رٜخ ك٤ِلذع ٝٝػخٛخ ػوِٜخ كٖٔ أؿ٢ِ، ٣ذ١ ر٤ٖ

 هخثَ رِـ٢٘ اٗٚ ػْ ػ٢ِ، ٣ٌزد إٔ ألكذ أكَ كال ٣ؼوِٜخ ال إٔ خؾ٢ ٖٝٓ

 اٗٔخ ٣وٍٞ إٔ حٓشإ ٣ـظشٕ كال! كالٗخ رخ٣ؼض ػٔش ٓخص هذ ُٞ ٝحهلل:٣وٍٞ ٌْٓ٘

 ٝه٠ حهلل ٌُٖٝ ًزُي، ًخٗض هذ ٝاٜٗخ أال! ٝطٔض كِظش رٌش أر٢ ر٤ؼش ًخٗض

 ٖٓ سؿال رخ٣غ ٖٓ): رٌش أر٢ ٓؼَ ا٤ُٚ حألػ٘خم طويغ ٖٓ ك٤ٌْ ٤ُٝظ ؽشٛخ،

 ،(٣وظال إٔ طـشس طخرؼٚ حُز١ ٝال ٛٞ ٣ظخرغ كال حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ٓؾٞسس ؿ٤ش
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 حألٗقخس إٔ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ ٗز٤ٚ حهلل طٞك٠ ك٤ٖ خزشٗخ ٖٓ ًخٕ هذ ٝاٗٚ

 ٝحُضر٤ش ػ٢ِ ػ٘خ ٝخخُق عخػذس، ر٢٘ عو٤لش ك٢ رؤعشْٛ ٝحؿظٔؼٞح خخُلٞٗخ

 رٌش أرخ ٣خ رٌش ألر٢ كوِض رٌش أر٢ ا٠ُ حُٜٔخؿشٕٝ ٝحؿظٔغ ٓؼٜٔخ، ٖٝٓ

 ْٜٓ٘ دٗٞٗخ كِٔخ ٗش٣ذْٛ كخٗيِو٘خ حألٗقخس، ٖٓ ٛئالء اخٞحٗ٘خ ا٠ُ ر٘خ حٗيِن

 ٣خ طش٣ذٕٝ أ٣ٖ: كوخال حُوّٞ ػ٤ِٚ طٔخأل ٓخ كزًشح فخُلخٕ سؿالٕ ْٜٓ٘ ُو٤٘خ

 إٔ ػ٤ٌِْ ال: كوخال حألٗقخس، ٖٓ ٛئالء اخٞحٗ٘خ ٗش٣ذ كوِ٘خ حُٜٔخؿش٣ٖ؟ ٓؼؾش

 ك٢ أط٤٘خْٛ كظ٠ كخٗيِو٘خ ُ٘ؤط٤ْٜ٘، ٝحهلل كوِض، أٓشًْ حهنٞح طوشرْٞٛ ال

 كوخُٞح ٛزح؟ ٖٓ كوِض ظٜشح٤ْٜٗ ر٤ٖ ٓضَٓ سؿَ كبرح عخػذس، ر٢٘ عو٤لش

 طؾٜذ ه٤ِال ؿِغ٘خ كِٔخ ٣ٞػي، هخُٞح ُٚ؟ ٓخ كوِض ػزخدس رٖ عؼذ ٛزح

 حهلل أٗقخس ك٘لٖ: رؼذ أٓخ هخٍ ػْ أِٛٚ، ٛٞ رٔخ حهلل ػ٠ِ كؤػ٠٘ خي٤زْٜ

 كبرح هٌْٞٓ ٖٓ دحكش دكض ٝهذ سٛو حُٜٔخؿش٣ٖ ٓؼؾش ٝأٗظْ حإلعالّ ًٝظ٤زش

! حألٓش ٖٓ ٣لن٘ٞٗخ ٝإٔ أفِ٘خ ٖٓ ٣خظضُٞٗخ إٔ ٣ش٣ذٕٝ ْٛ

 أهذٜٓخ إٔ أسدص أػـزظ٢٘ ٓوخُش صٝسص هذ ًٝ٘ض أطٌِْ إٔ أسدص عٌض كِٔخ

 أرٞ هخٍ أطٌِْ إٔ أسدص كِٔخ حُلذ، رؼل ٓ٘ٚ أدحس١ ًٝ٘ض رٌش، أر٢ ٣ذ١ ر٤ٖ

. أؿنزٚ إٔ كٌشٛض! سعِي ػ٠ِ رٌش

 أػـزظ٢٘ ًِٔش ٖٓ طشى ٓخ ٝحهلل ٝأٝهش، ٢٘ٓ أكِْ ٛٞ كٌخٕ رٌش أرٞ كظٌِْ

 ٓخ كوخٍ عٌض، كظ٠ ٜٓ٘خ أكنَ أٝ ٓؼِٜخ رذ٣ٜظٚ ك٢ هخٍ اال طض٣ٝش١ ك٢

 ٖٓ حُل٢ ُٜزح اال حألٓش ٛزح ٣ؼشف ُٖٝ أَٛ، ُٚ كؤٗظْ خ٤ش ٖٓ ك٤ٌْ رًشطْ

 حُشؿ٤ِٖ ٛز٣ٖ أكذ ٌُْ سم٤ض ٝهذ ٝدحسح، ٗغزخ حُؼشد أٝعو ْٛ هش٣ؼ،

 ؿخُظ ٝٛٞ حُـشحف، رٖ ػز٤ذس أر٢ ٝر٤ذ ر٤ذ١ كؤخز! ؽجظْ أ٣ٜٔخ كزخ٣ؼٞح

 ٣وشر٢٘ ال ػ٘و٢ كظنشد أهذّ إٔ ٝحهلل ًخٕ ؿ٤شٛخ، هخٍ ٓٔخ أًشٙ كِْ ر٤٘٘خ،

 طغٍٞ إٔ اال حُِْٜ رٌش أرٞ ك٤ْٜ هّٞ ػ٠ِ أطؤٓش إٔ ٖٓ ا٢ُ أكذ اػْ ٖٓ رُي

 ؿز٣ِٜخ أٗخ: حألٗقخس ٖٓ هخثَ كوخٍ.ح٥ٕ أؿذٙ ال ؽ٤جخ حُٔٞص ػ٘ذ ٗلغ٢ ٢ُ

 كٌؼش ،(هش٣ؼ ٓؼؾش ٣خ أ٤ٓش ٌْٝٓ٘ أ٤ٓش ٓ٘خ) حُٔشؿذ ٝػز٣وٜخ حُٔلٌي

 أرخ ٣خ ٣ذى حرغو كوِض حالخظالف، ٖٓ كشهض كظ٠ حألفٞحص، ٝحسطلؼض حُِـو،
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 ٝٗضٝٗخ حألٗقخس، رخ٣ؼظٚ ػْ حُٜٔخؿشٕٝ، ٝرخ٣ؼٚ كزخ٣ؼظٚ، ٣ذٙ  كزغو!رٌش

 حهلل هظَ كوِض! ػزخدس رٖ عؼذ هظِظْ ْٜٓ٘ هخثَ كوخٍ ػزخدس، رٖ عؼذ ػ٠ِ

! ػزخدس رٖ عؼذ

 أر٢ ٓزخ٣ؼش ٖٓ أهٟٞ أٓش ٖٓ كنشٗخ ك٤ٔخ ٝؿذٗخ ٓخ ٝحهلل ٝاٗخ ػٔش هخٍ

 كبٓخ رؼذٗخ، ْٜٓ٘ سؿال ٣زخ٣ؼٞح إٔ ر٤ؼش طٌٖ ُْٝ حُوّٞ كخسه٘خ إ خؾ٤٘خ رٌش،

 ػ٠ِ سؿال رخ٣غ كٖٔ) كغخد ك٤ٌٕٞ ٗخخُلْٜ ٝآخ ٗشم٠، ال ٓخ ػ٠ِ رخ٣ؼ٘خْٛ

. (٣وظال إٔ طـشس رخ٣ؼٚ حُز١ ٝال ٛٞ ٣ظخرغ كال حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ٓؾٞسس ؿ٤ش

  (). ُلظٚ ٣غن ُْٝ ٓخظقشح ٝٓغِْ ُٚ، ٝحُِلظ حُزخخس١ سٝحٙ ػ٤ِٚ، ٓظلن

 

 حؿظٔؼٞح ػٔش ٝالْٛ حُز٣ٖ حُشٛو إ) هخٍ ٓخشٓش رٖ حُٔغٞس ػٖ .ٖٗ

 ٌٌُْٝ٘ حألٓش ٛزح ػ٠ِ أٗخكغٌْ رخُز١ ُغض حُشكٖٔ ػزذ ُْٜ هخٍ كظؾخٝسٝح،

 ػزذ ُٝٞح كِٔخ حُشكٖٔ ػزذ ا٠ُ رُي كـؼِٞح ٌْٓ٘، ٌُْ حخظشص ؽجظْ إ

 حُ٘خط ٖٓ أكذح أسٟ ٓخ كظ٠ حُشكٖٔ ػزذ ػ٠ِ حُ٘خط كٔخٍ أٓشْٛ حُشكٖٔ

 ٣ؾخٝسٝٗٚ حُشكٖٔ ػزذ ػ٠ِ حُ٘خط ٝٓخٍ ػوزٚ، ٣يؤ ٝال حُشٛو، أُٝجي ٣ظزغ

 هخٍ ػؼٔخٕ، كزخ٣ؼ٘خ ٜٓ٘خ أفزل٘خ حُظ٢ ح٤ُِِش ًخٗض ارح كظ٠ ح٤ُِخ٢ُ طِي

 كظ٠ حُزخد كنشد ح٤َُِ ٖٓ ٛـغ رؼذ حُشكٖٔ ػزذ ىشه٢٘ حُٔغٞس

 حٗيِن ّٗٞ، رٌز٤ش ح٤ُِِش ٛزٙ حًظلِض ٓخ كٞحهلل ٗخثٔخ أسحى كوخٍ حعظ٤وظض

 ػ٤ِخ ٢ُ حدع كوخٍ دػخ٢ٗ ػْ كؾخٝسٛٔخ، ُٚ كذػٞطٜٔخ ٝعؼذح حُضر٤ش كخدع

 ٝهذ ىٔغ ػ٠ِ ٝٛٞ ػ٘ذٙ ٖٓ ػ٢ِ هخّ ػْ ح٤َُِ، حرٜخس كظ٠ ك٘خؿخٙ كذػٞطٚ

 كذػٞطٚ ػؼٔخٕ ٢ُ حدع هخٍ ػْ ؽ٤جخ، ػ٢ِ ٖٓ ٣خؾ٠ حُشكٖٔ ػزذ ًخٕ

 ٝحؿظٔغ حُقزق ُِ٘خط ف٠ِ كِٔخ رخُقزق، حُٔئرٕ ر٤ٜ٘ٔخ كشم كظ٠ ك٘خؿخٙ

 حُٜٔخؿش٣ٖ ٖٓ كخمشح ًخٕ ٖٓ ا٠ُ كؤسعَ حُٔ٘زش ػ٘ذ حُشٛو أُٝجي

 كِٔخ ػٔش، ٓغ حُلـش طِي ٝحكٞح ًٝخٗٞح حألؿ٘خد أٓشحء ا٠ُ ٝأسعَ ٝحألٗقخس

 أٓش ك٢ ٗظشص هذ ا٢ٗ ػ٢ِ ٣خ رؼذ أٓخ: هخٍ ػْ حُشكٖٔ ػزذ طؾٜذ حؿظٔؼٞح

                                                           

 .أٌٚٗ ػٍٝ ِمزٖوا ِقزٖوا 1691 هلُ ػ ٍَُِٚ ، 6830 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
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 أرخ٣ؼي كوخٍ عز٤ال، ٗلغي ػ٠ِ طـؼِٖ كال رؼؼٔخٕ ٣ؼذُٕٞ أسْٛ كِْ حُ٘خط

 ٝرخ٣ؼٚ حُشكٖٔ ػزذ كزخ٣ؼٚ رؼذٙ ٖٓ ٝحُخ٤ِلظ٤ٖ ٝسعُٞٚ حهلل ع٘ش ػ٠ِ

. (ٝحُٔغِٕٔٞ حألؿ٘خد ٝأٓشحء ٝحألٗقخس حُٜٔخؿشٕٝ حُ٘خط

   (). حُزخخس١ سٝحٙ

 

 أ٤ٓش ٣خ أٝؿ كوخُٞح) ػٔش ٝكخس هقش ك٢ ٤ٕٓٔٞ رٖ ػٔشٝ ػٖ .ٗٗ

 حُشٛو أٝ حُ٘لش، ٛئالء ٖٓ حألٓش رٜزح أكن أؿذ ٓخ هخٍ حعظخِق حُٔئ٤ٖ٘ٓ

 ػ٤ِخ كغ٠ٔ سحك ػْٜ٘ ٝٛٞ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ طٞك٢ حُز٣ٖ

 رٖ حهلل ػزذ ٣ؾٜذًْ ٝهخٍ حُشكٖٔ ٝػزذ ٝعؼذح ٝىِلش ٝحُضر٤ش ٝػؼٔخٕ

 حإلٓشس أفخرض كبٕ - ُٚ حُظؼض٣ش ٤ًٜجش - ؽ٢ء حألٓش ٖٓ ُٚ ٤ُٝظ ػٔش

 ٝال ، ػـض ػٖ أػضُٚ ُْ كب٢ٗ أٓش ٓخ أ٣ٌْ رٚ ك٤ِغظؼٖ ٝاال رحى كٜٞ عؼذح

 حؿؼِٞح حُشكٖٔ ػزذ كوخٍ حُشٛو ٛئالء حؿظٔغ دك٘ٚ ٖٓ كشؽ كِٔخ.. خ٤خٗش

 هذ ىِلش كوخٍ ػ٢ِ ا٠ُ أٓش١ ؿؼِض هذ حُضر٤ش كوخٍ ٌْٓ٘ ػالػش ا٠ُ أٓشًْ

 رٖ حُشكٖٔ ػزذ ا٠ُ أٓش١ ؿؼِض هذ عؼذ ٝهخٍ ػؼٔخٕ ا٠ُ أٓش١ ؿؼِض

 ػ٤ِٚ ٝحهلل ا٤ُٚ ك٘ـؼِٚ حألٓش ٛزح ٖٓ طزشأ أ٣ٌٔخ حُشكٖٔ ػزذ كوخٍ ػٞف

 حُشكٖٔ ػزذ كوخٍ حُؾ٤خخٕ كؤعٌض ٗلغٚ ك٢ أكنِْٜ ٤ُ٘ظشٕ ٝحإلعالّ

 أكذٛٔخ ر٤ذ كؤخز ٗؼْ، هخال أكنٌِْ ػٖ آُٞ ال إٔ ػ٢ِ ٝحهلل ا٢ُ أكظـؼِٞٗٚ

 هذ ٓخ حإلعالّ ك٢ ٝحُوذّ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ ٖٓ هشحرش ُي كوخٍ

 ُٝظي٤ؼٖ، ُظغٔؼٖ ػؼٔخٕ أٓشص ُٝجٖ ُظؼذُٖ أٓشطي ُجٖ ػ٤ِي كخهلل ػِٔض

 ػؼٔخٕ ٣خ ٣ذى حسكغ هخٍ ح٤ُٔؼخم أخز كِٔخ رُي، ٓؼَ ُٚ كوخٍ رخ٥خش خال ػْ

. (كزخ٣ؼٞٙ حُذحس أَٛ ُٝٝؾ ػ٢ِ ُٚ كزخ٣غ كزخ٣ؼٚ

   (). حُزخخس١ سٝحٙ

 

                                                           

  .7207 هلُ ػ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
  .3700 هلُ ػ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
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 ٝطخق٤ـ حألًلخء ػ٠ِ حُٔغج٤ُٞخص ٝطٞص٣غ حُغِيخص ر٤ٖ حُلقَ ك٢ رخد- ٙٔ

 ٤ُظ ٝأٗٚ حُـ٤ٔغ ػ٠ِ حألٓش ٝسهخرش رخالعظوالٍ حُٔخٍ ر٤ض ٝعِيش حُونخء عِيش

 :ُٜخ حألٓش طلشمٚ ٝٓخ كخؿظٜخ هذس اال حألٓش ٓخٍ ك٢ كن ُِغِيش

 أٓٞحٌُْ طؤًِٞح ٝال} ٝهخٍ ،{أِٜٛخ ا٠ُ حألٓخٗخص طئدٝح إٔ ٣ئٓشًْ حهلل إ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ٝسعُٞٚ ػٌِْٔ حهلل كغ٤شٟ حػِٔٞح ٝحهَ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{رخُزخىَ ر٤ٌْ٘

 ...{ٝحُٔئٕٓ٘ٞ

 

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔشٝ رٖ حهلل ػزذ ػٖ .٘ٗ

 ٤ُظ اٗٚ حُ٘خط أ٣ٜخ) أفزؼ٤ٚ ر٤ٖ كـؼِٜخ حُزؼ٤ش ع٘خّ ٖٓ ٝرشس أخز ٝهذ هخٍ

 اال - أفزؼ٤ٚ ر٤ٖ رخُٞرشس ٝأؽخس - ٛزح ٝال ؽ٢ء، حُٔخٍ ٛزح ٖٓ ٢ُ

. (ػ٤ٌِْ ٓشدٝد ٝحُخٔظ حُخٔظ،

  (). ٝحُلخًْ كزخٕ حرٖ ٝفللٚ دحٝد ٝأرٞ ٓخُي سٝحٙ

 

 ا٠ُ ؿخد٣خ أفزق رٌش أرٞ حعظخِق ُٔخ) هخٍ حُغخثذ رٖ ػيخء ػٖ .ٙٗ

 رٖ ػز٤ذس ٝأرٞ حُخيخد رٖ ػٔش كِو٤ٚ رٜخ، ٣ظـش أػٞحد سهزظٚ ٝػ٠ِ حُغٞم

 طق٘غ : هخال حُغٞم، : هخٍ حهلل؟ سعٍٞ خ٤ِلش ٣خ طش٣ذ أ٣ٖ : ُٚ كوخال حُـشحف

 حٗيِن : ُٚ هخال ػ٤خ٢ُ؟ أىؼْ أ٣ٖ كٖٔ : هخٍ حُٔغ٤ِٖٔ؟ أٓش ٤ُٝض ٝهذ ٓخرح

 ٝٓخ ؽخس، ؽيش ٣ّٞ ًَ ُٚ كلشمٞح ٓؼٜٔخ كخٗيِن ؽ٤جخ، ُي ٗلشك كظ٠

 ٝا٢ُ : ػز٤ذس أرٞ ٝهخٍ حُونخء، ا٢ُ : ػٔش كوخٍ ٝحُزيٖ، حُشأط ك٢ ًغٞٙ

. (حػ٘خٕ ك٤ٚ ا٢ُ ٣خظقْ ٓخ حُؾٜش ػ٢ِ ٣ؤط٢ ًخٕ كِوذ : ػٔش هخٍ حُل٢ء،

  (). فل٤ق ربع٘خد ٓشعال ػيخء ػٖ عؼذ حرٖ سٝحٙ 

                                                           

 ؽجبْ اثٓ ٕٚؾؾٗ ؽَٓ، ثإٍبك 2694 هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك ٚأثٛ ،2/458 اٌّٛٝأ فٟ ِبٌه هٚاٖ  ))

 .اٌٖبِذ ثٓ ػجبكح ؽل٠ش ِٓ ، 3/51 ٚاٌؾبوُ ،11/193
 اثٓ ٝو٠مٗ ِٚٓ اٌَبئت، ثٓ ػٞبء ػٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 3424 هلُ 3/138 اٌٞجمبد فٟ ٍؼل اثٓ هٚاٖ) )

 .30/321 كِْك ربه٠ـ فٟ ػَبوو
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 ػٔش ك٠ُٞ أػ٢ٗٞ٘٤،: هخٍ رٌش أرٞ ٢ُٝ ُٔخ) هخٍ د٣٘خس رٖ ٓلخسد ػٖ .7ٗ

 ،(هن٤ش ك٢ أكذ ٣ؤط٤ٚ ال ع٘ش ػٔش كٌٔغ حُٔخٍ، ر٤ض ػز٤ذس ٝأرخ حُونخء،

 حُـضحء ٣ؼ٢٘ حُٔخٍ أًل٤ي أٗخ ػز٤ذس أرٞ ُٚ هخٍ رٌش أرٞ ٢ُٝ ُٔخ) ُلظ ٝك٢

. (سؿالٕ ٣ؤط٤ٚ ال ع٘ش ػٔش كٌٔغ حُونخء أًل٤ي أٗخ ػٔش ٝهخٍ

  ().حُؼخ٢ٗ رخُِلظ حُيزش١ ؿش٣ش ٝحرٖ حألٍٝ، رخُِلظ ٝحُز٤ٜو٢ حُؼغٌش١ سٝحٙ

 

 ػز٤ذس أرخ ٠ُٝ رٌش أرٞ ًخٕ ٝهذ: خ٤خه رٖ خ٤ِلش هخٍ) حُزٛز٢ هخٍ :كخثذس

. حُٔخٍ ر٤ض

 حطخزٙ ٖٓ كؤٍٝ ٓخٍ، ر٤ض ػَٔ رؼذ ٣ٌٖ كِْ حُٔغ٤ِٖٔ، أٓٞحٍ ٣ؼ٢٘: هِض

   () .(ػٔش

 

 ف٠ِ حهلل سعٍٞ أفلخد هخٍ رٌش أرٞ ٢ُٝ ُٔخ) هخٍ ٛالٍ رٖ ك٤ٔذ ػٖ .8ٗ

 أ١ - رشدحٙ! ٗؼْ: هخُٞح ٣ـ٤٘ٚ، ٓخ حهلل سعٍٞ ُخ٤ِلش حكشمٞح) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل

 عخكش، ارح - دحرظٚ أ١ - ٝظٜشٙ ٓؼِٜٔخ، ٝأخز ٝمؼٜٔخ أخِؤٜخ ارح - ُزخعٚ

. (سم٤ض: رٌش أرٞ هخٍ ٣ُغظخِق، إٔ هزَ ٣٘لن ًخٕ ًٔخ أِٛٚ ػ٠ِ ٝٗلوظٚ

  (). ٓشعال ٛالٍ رٖ ك٤ٔذ ا٠ُ فل٤ق ربع٘خد عؼذ حرٖ سٝحٙ

 ُٚ كشك رٌش أرٞ ٣ظ٘خُٝٚ ًخٕ حُز١ حُوذس)كـش حرٖ حُلخكظ هخٍ :كخثذس

  () .(حُقلخرش ٖٓ رخطلخم

  (). (ٗلوظٚ سػ٤ظٚ ُٚ كشمض ٝحٍ أٍٝ كٌخٕ) حألػ٤ش حرٖ هخٍ

                                                           

 ولاَ ثٓ َِؼو ػٓ اٌّؼبفٝ أثٟ ٝو٠ك ِٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 111 ٓ األٚائً فٟ اٌؼَىوٞ أؽّل أثٛ هٚاٖ) )

 ، ِوٍال ػّو ػٓ ٠ٚوٚٞ ػّو اثٓ ِٓ ٍّغ صمخ ربثؼٟ اٌىٛفخ لبٟٙ (كصبه) ٚاٌٖٛاة (ك٠ٕبه) ثٓ ِؾبهة ػٓ
 ٠نوو ٌُٚ لٌٛٗ ِٓ َِؼو ػٓ ػ١١ٕخ ثٓ ٍف١بْ ػٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 2/351 ربه٠قٗ فٟ اٌٞجوٞ عو٠و اثٓ ٚهٚاٖ

 ثٓ ِؾبهة ػٓ َِؼو ػٓ ثى١و ثٓ ٠ٌٛٔ ػٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 1/87 إٌَٓ فٟ اٌج١ٙمٟ ٚهٚاٖ كصبه، ثٓ ِؾبهة
 .اٌؼَىوٞ هٚاٖ وّب كصبه

  .22 ٓ ف١بٛ ثٓ ف١ٍفخ ٚربه٠ـ ، 15/ 1 إٌجالء أػالَ ١ٍو) )
 كِْك ربه٠ـ فٟ ػَبوو اثٓ ٝو٠مٗ ِٚٓ ٘الي، ثٓ ؽ١ّل ػٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 3/137 ٍؼل اثٓ ٝجمبد  ))

30/321. 
 .2070 ػ اٌجبهٞ  فزؼ))
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 ٓخٍ ر٤ض ٖٓ ُٚ ٣لَ ٓخ : خ٤ِلش أفزق إٔ رؼذ ػٔش حُقلخرش عؤٍ ٝهذ .9ٗ

 ٝأػظٔش، ػ٤ِٚ أكؾ ٝٓخ حُق٤ق، ك٢ ٝكِش حُؾظخء ك٢ كِش) كوخٍ حُٔغ٤ِٖٔ؟

 ػْ رؤكوشْٛ، ٝال رؤؿ٘خْٛ ٤ُظ هش٣ؼ، ٖٓ سؿَ ًوٞص أ٢ِٛ ٝهٞص ٝهٞط٢

. (أفخرْٜ ٓخ ٣ق٤ز٢٘ حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ سؿَ رؼذ أٗخ

  (). فل٤ق ربع٘خد عؼذ حرٖ سٝحٙ

 

 ك٢ حُٔخٍ ر٤ض أ٤ٖٓ ٝحعظوالٍ ُٚ ٝعذحدٙ حُٔخٍ ر٤ض ٖٓ حإلٓخّ حعظوشحك رخد- 7ٔ

: حُٔخٍ ر٤ض ا٠ُ حإلٓخّ كخؿش ػٖ صحد ٓخ ٝسد عِيظٚ

 

 ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػ٢ِ هخٍ {أِٜٛخ ا٠ُ حألٓخٗخص طئدٝح إٔ ٣ؤٓشًْ حهلل إ} طؼخ٠ُ هخٍ

 كلن رُي، كؼَ ٝارح حألٓخٗش، ٣ئد١ ٝإٔ حهلل، أٗضٍ رٔخ ٣لٌْ إٔ حإلٓخّ ػ٠ِ كن)

  (). (دػٞح ارح ٣ـ٤زٞح ٝإٔ ٣ي٤ؼٞح، ٝإٔ ٣غٔؼٞح، إٔ حُ٘خط ػ٠ِ

 

 ٣لظخؽ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش ًخٕ) هخٍ حُخضحػ٢ حهلل ػزذ رٖ ػٔشحٕ ػٖ. ٓ٘

 ك٤وشمٚ، حُذس٣ٜٔخص ك٤غظوشك حُٔخٍ ر٤ض خخصٕ ك٤ؤط٢ حُؾذ٣ذس حُلخؿش

 أٝ ػيخإٙ ٣خشؽ كظ٠ ٣ئخش ٝسرٔخ ٣شدٛخ، كظ٠ ك٤ٜخ رخ٘خهٚ أخز كشرٔخ

. (ك٤ؼي٤ٚ عٜٔٚ

  ().ٓشعال فل٤ق ربع٘خد ؽزش حرٖ سٝحٙ

 

 ر٤ض فخكذ ا٠ُ أط٠ حكظخؽ ارح ػٔش ًخٕ) ػٔشحٕ ػٖ سٝح٣ش ٝك٢ .ٔ٘

 ك٤ِضٓٚ، ٣ظوخمخٙ حُٔخٍ ر٤ض فخكذ ك٤ؤط٤ٚ أػغش كشرٔخ كخعظوشمٚ، حُٔخٍ

                                                                                                                                                                      

  .306 ٓ اٌزبه٠ـ فٟ اٌىبًِ) )
  .281 ٓ ػج١ل ألثٟ ٚاألِٛاي ٕؾ١ؼ، ثإٍبك 234 - 233 ٚ 3/209 ٍؼل اثٓ  ))
  .ٕؾ١ؼ ثإٍبك ا٠٢خ رف١َو ػٕل 8/490 اٌٞجوٞ عو٠و اثٓ هٚاٖ  ))
  .ِوٍال ػّواْ ػٓ َِى١ٓ ثٓ ٍالَ ػٓ ئٍّبػ١ً ثٓ ٍِٛٝ ػٓ 2/703 اٌّل٠ٕخ ربه٠ـ فٟ ّجٗ اثٓ) )
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 ػيخإٙ خشؽ ٝسرٔخ - ػ٘ٚ ٣غذد ٖٓ ػ٠ِ ٣ل٤ِٚ أ١ - ػٔش ُٚ ك٤لظخٍ

.  ()عؼذ   حرٖ.(كونخٙ

 

 ٓخص حُز١ ٓشمٚ رٌش أرٞ ٓشك ُٔخ) هخُض ػٜ٘خ حهلل سم٢ ػخثؾش ػٖ .ٕ٘

 حُخ٤ِلش ا٠ُ رٚ كخرؼؼٞح حُخالكش، دخِض ٓ٘ز ٓخ٢ُ ك٢ صحد ٓخ حٗظشٝح: هخٍ ك٤ٚ،

 ً٘ض ٓٔخ ٗلٞح حُٞدى ٖٓ أفزض ً٘ض ٝهذ أعظلِٚ، ً٘ض هذ كب٢ٗ (رؼذ١ ٖٓ

 ٣لَٔ ٗٞر٢ ػزذ كبرح ، ٗظشٗخ ٓخص كِٔخ : ػخثؾش هخُض حُظـخسس، ٖٓ أفزض

: هخُض ػٔش، ا٠ُ رٜٔخ كزؼؼ٘خ : هخُض ػ٤ِٚ، ٣غو٢ ًخٕ ٝٗخمق فز٤خٗٚ،

 رٌش، أر٢ ػ٠ِ حهلل سكٔش) : ٝهخٍ ر٠ٌ ػٔش إٔ ٢ِ٤ًٝ، طؼ٢٘ ؿش٢٣ كؤخزش٢ٗ

. (ؽذ٣ذح طؼزخ رؼذٙ ٖٓ أطؼذ ُوذ

.  ()عؼذ  ٝحرٖ ُٚ، ٝحُِلظ ؽ٤زش أر٢ حرٖ سٝحٙ

 

 إٔ ػ٠ِ كش٣قخ ً٘ض ُوذ) ُؼخثؾش هخٍ رٌش أرخ إٔ أٗظ ػٖ سٝح٣ش ٝك٢ .ٖ٘

 د٣٘خس، ػ٘ذٙ ًخٕ كٔخ ػٔش، كؤرِـ٘ٚ ػ٘ذٗخ ٓخ كخٗظشٝح حُٔغ٤ِٖٔ، ٓخٍ أٝكش

 ُوذ رٌش أرخ حهلل ٣شكْ ػٔش كوخٍ (ٝٓلِذ ُٝولش خخدّ اال ًخٕ ٝٓخ دسْٛ، ٝال

. رؼذٙ ٖٓ أطؼذ

.  ()حُذ٣٘ٞس١  رٌش أرٞ سٝحٙ

 

 د٣ٕٞ ٝعذحد حُٔخٍ ٖٓ ؽ٤جخ طٞس٣ؼٚ ٝػذّ حألٓش ٓخٍ ػٖ حإلٓخّ ػلخف ك٢ رخد- 8ٔ

: أِٛٚ ػ٠ِ كذ٣ٞٗٚ طق ُْ كبٕ طشًظٚ ٖٓ حإلٓخّ

 

                                                           

 .ٕؾ١ؼ ثإٍبك 44/345 كِْك ربه٠ـ فٟ ػَبوو ٚاثٓ ، 209/ 3 ٍؼل اثٓ  ))
 ػٍٝ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 3/143 اٌٞجمبد فٟ ٍؼل ٚاثٓ ، 33582 ٚ 22619 هلُ اٌّٖٕف فٟ ١ّجخ أثٟ اثٓ  ))

 اثٓ هٚاٖ 2070 ػ اٌفزؼ فٟ اٌؾبف٠ ٚلبي ٝوق، ِٓ 3/139 فٟ وّب وض١وح ٝوق ِٓ ٚهٚاٖ ا١ٌْق١ٓ، ّوٛ
 .ٕؾ١ؼ ثإٍبك إٌّنه ٚاثٓ ٍؼل

 فزؼ ٚأظو كِْك، ربه٠ـ فٟ ػَبوو ٚاثٓ اٌّؾمك، ٕٚؾؾٗ 2393 هلُ ػ اٌل٠ٕٛهٞ ثىو ألثٟ اٌّغبٌَخ  ))

  .2070 ػ اٌجبهٞ
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 حُذ٤ٗخ حُل٤خس صٛشس ْٜٓ٘ أصٝحؿخ رٚ ٓظؼ٘خ ٓخ ا٠ُ ػ٤٘٤ي طٔذٕ ٝال} طؼخ٠ُ هخٍ

.. {ٝأرو٠ خ٤ش سري ٝسصم ك٤ٚ ُ٘لظْٜ٘

 

 ر٘ض ؿ٣ٞش٣ش حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ أخ٢ ػ٘ٚ حهلل سم٢ حُلخسع رٖ ػٔشٝ ػٖ .ٗ٘

 دسٛٔخ، ٝال د٣٘خسح، ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ طشى ٓخ) هخٍ حُلخسع

 حُغز٤َ الرٖ ؿؼِٜخ ٝأسمخ ٝعالكٚ، حُز٤نخء، رـِظٚ اال أٓش، ٝال ػزذح، ٝال

. (فذهش

  (). حُزخخس١ سٝحٙ

 

 حُٞكخس كنشطٚ ك٤ٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش إٔ ٤ٕٓٔٞ رٖ ػٔشٝ ػٖ .٘٘

 أُق ٝػٔخ٤ٖٗ عظش ًٝخٗض حُٔخٍ، ُز٤ض د٣ٞٗٚ ٣غذد إٔ حهلل ػزذ حر٘ٚ أٝف٠

 كٞؿذٝٙ كلغزٞٙ حُذ٣ٖ، ٖٓ ػ٢ِ ٓخ حٗظش ػٔش، رٖ حهلل ػزذ ٣خ) هخٍ دسْٛ،

 ٝاال أٓٞحُْٜ، ٖٓ كؤدٙ حُخيخد آٍ ٓخٍ ُٚ ٝك٠ إ: هخٍ أُلخ، ٝػٔخ٤ٖٗ عظش

 طؼذْٛ ٝال هش٣ؼ ك٢ كغَ أٓٞحُْٜ طق ُْ كبٕ ًؼذ، رٖ ػذ١ ر٢٘ ك٢ كغَ

. (حُٔخٍ ٛزح ػ٢٘ كؤدِّ ؿ٤شْٛ، ا٠ُ

  (). حُزخخس١ سٝحٙ

 

 رلغذ ك٤ٚ ؽشًخء حُـ٤ٔغ ٝإٔ أكذ ٖٓ حُٔخٍ رز٤ض أكن أكذ ال أٗٚ ك٢ رخد- 9ٔ

: ُٚ حالعظلوخم ؿٞٙ ٝر٤خٕ حُٔخٍ ك٢ ٓغظخِلٕٞ ٝحُـ٤ٔغ حعظلوخهْٜ

 

 حهلل ٓخٍ ٖٓ ٝآطْٞٛ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{ك٤ٚ ٓغظخِل٤ٖ ؿؼٌِْ ٓٔخ ٝأٗلوٞح} طؼخ٠ُ هخٍ

 ...{آطخًْ حُز١

 

                                                           

  .4461 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
  .ٌٗ ٚاٌٍف٠ 3700 ػ 7/60 اٌفزؼ ِغ ٚاٌجقبهٞ ، ٕؾ١ؼ ثإٍبك 3/257 ٍؼل اثٓ ))
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 ٝحهلل) ٣وٍٞ ػالع أ٣ٔخٕ ػ٠ِ ٣لِق ػٔش ًخٕ هخٍ أٝط رٖ ٓخُي ػٖ .ٙ٘

 أكذ ٖٓ ٓخ ٝحهلل أكذ، ٖٓ رٚ رؤكن أٗخ ٝٓخ أكذ، ٖٓ حُٔخٍ رٜزح أكن أكذ ٓخ

 ٤ُؤط٤ٖ ُْٜ رو٤ض ُجٖ ٝحهلل ٗق٤ذ، حُٔخٍ ٛزح ك٢ ُٝٚ اال حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ

. (ٌٓخٗٚ ٣شػ٠ ٝٛٞ حُٔخٍ ٛزح ٖٓ كّظٚ ف٘ؼخء رـزَ حُشحػ٢

 (). دحٝد ٝأرٞ أكٔذ سٝحٙ

  

 ٣خ) آرسر٤ـخٕ ػ٠ِ ٝح٤ُٚ ا٠ُ ًظذ ػٔش إٔ حُٜ٘ذ١ ػؼٔخٕ أر٢ ػٖ .7٘

 كؤؽزغ أٓي، ًذ ٖٓ ٝال أر٤ي، ًذ ٖٓ ٝال ًذى، ٖٓ ٤ُظ اٗٚ! كشهذ رٖ ػظزش

 أَٛ ٝص١ ٝحُظ٘ؼْ ٝا٣خًْ سكخُي، ك٢ ٓ٘ٚ طؾزغ ٓٔخ سكخُْٜ ك٢ حُٔغ٤ِٖٔ

. (حُلش٣ش ُٝزٞط حُؾشى

  (). ٓغِْ سٝحٙ

 

 أكذ ٝٓخ ٌْٓ٘، حُل٢ء رٜزح رؤكن أٗخ ٓخ) هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش ػٖ .8٘

. (ٝكخؿظٚ ٝحُشؿَ ٝػ٤خُٚ، ٝحُشؿَ ٝرالإٙ، كخُشؿَ أكذ، ٖٓ رٚ أكن

  (). فل٤ق ربع٘خد ٝأكٔذ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

 كن، حُل٢ء ٛزح ك٢ ُٝٚ اال أكذ حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ٓخ) هخٍ ػ٘ٚ سٝح٣ش ٝك٢ .9٘

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ ٝهغْ حهلل ًظخد ك٢ ٓ٘خصُ٘خ ػ٠ِ رؼذ ك٤ٚ ٗلٖ ػْ

 ٝكخؿظٚ، ٝحُشؿَ ٝػ٤خُٚ، ٝحُشؿَ ٝرالإٙ، ٝحُشؿَ ٝهذٓٚ، حُشؿَ:ٝعِْ

 ُِٝ٘خط رلٌْ ُ٘لغٚ ٣لٌْ حُولخ ٓلزف أكٔش ػ٤ٌِْ أخخف ٓخ أخٞف ٝإ

 ٤ُؤط٤ٖ ٗلغ٢ عِٔض ُجٖ ٝحهلل هغٔخ، ُِٝ٘خط هغٔخ ُ٘لغٚ ٣ٝوغْ رلٌْ،

. (ؿ٘ٔٚ ك٢ ٝٛٞ حهلل ك٢ء ٖٓ كظٚ ف٘ؼخء رـزَ ٝٛٞ حُشحػ٢

                                                           

  .2950 هلُ ػ ، كاٚك ٚأثٛ ، ٕؾ١ؼ ئٍٕبكٖ : ّبوو أؽّل ٚلبي 1/42 أؽّل هٚاٖ  ))
 .2069 ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ  ٍَُِ))
 .ٕؾ١ؼ ؽَٓ ثإٍبك ، 2950 ػ كاٚك ٚأثٛ ،1/42 إٌَّل فٟ أؽّل  هٚاٖ))
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  (). ػٔش ا٠ُ فل٤ق ربع٘خد اعلخم رٖ ٓلٔذ ىش٣ن ٖٓ ػغخًش حرٖ سٝحٙ

 

 حٌُظخد ا٠ُ ٓؼْٜ حُظ٘خصع ػ٘ذ ٝحُشد ُألثٔش ٝحُيخػش حُغٔغ ٝؿٞد رخد- ٕٓ

 حألٓش كخٍ فالف ٝإٔ حألٓش ػ٠ِ حُخشٝؽ ٝطلش٣ْ حُـٔخػش ٓغ ٝحُقزش ٝحُغ٘ش

: رلغخدْٛ أكٞحُٜخ ٝكغخد حألثٔش رقالف ٓ٘ٞه

 

 ؽ٢ء ك٢ ط٘خصػظْ كبٕ ٌْٓ٘ حألٓش ٝأ٢ُٝ حُشعٍٞ ٝأى٤ؼٞح حهلل أى٤ؼٞح} طؼخ٠ُ ٝهخٍ

 أثٔش ٝؿؼِ٘خْٛ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{رخهلل طئٕٓ٘ٞ ً٘ظْ إ ٝحُشعٍٞ حهلل ا٠ُ كشدٝٙ

 ٝهخٍ ،{رشؽ٤ذ كشػٕٞ أٓش ٝٓخ كشػٕٞ أٓش ٝحطزؼٞح} ٝهخٍ ،{رؤٓشٗخ ٣ٜذٕٝ

 أٓش ٝحطزؼٞح سعِٚ ٝػقٞح} ،{كخعو٤ٖ هٞٓخ ًخٗٞح اْٜٗ كؤىخػٞٙ هٞٓٚ كخعظخق}

... {ػ٤٘ذ ؿزخس ًَ

 

 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػزخط حرٖ ػٖ .ٓٙ

 اال كٔخص، ؽزشح حُـٔخػش كخسم ٖٓ كبٗٚ ك٤ِقزش، ؽ٤جخ أ٤ٓشٙ ٖٓ سأٟ ٖٓ)

. (ؿخ٤ِٛش ٤ٓظش ٓخص

  (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .ٔٙ

 ٖٝٓ ؿخ٤ِٛش، ٤ٓظش ٓخص كٔخص، حُـٔخػش، ٝكخسم حُيخػش، ٖٓ خشؽ ٖٓ)

 ٣٘قش أٝ ػقزش، ا٠ُ ٣ذػٞ أٝ ُؼقزش، ٣ـنذ ػ٤ٔش، سح٣ش طلض هخطَ

 ٝكخؿشٛخ، رشٛخ ٣نشد أٓظ٢ ػ٠ِ خشؽ ٖٝٓ ؿخ٤ِٛش، كوظِش كوظَ، ػقزش،

 ُٝغض ٢٘ٓ، ك٤ِظ ػٜذٙ، ػٜذ ُز١ ٣ل٢ ٝال ٓئٜٓ٘خ، ٖٓ ٣ظلخؽ٠ ٝال

.  ()ٓغِْ   سٝحٙ.(ٓ٘ٚ

                                                           

 .ٕؾ١ؼ ؽَٓ ثإٍبك 44/238 كِْك ربه٠ـ فٟ ػَبوو اثٓ  ))
  .1849 اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِٚ ، 7054 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
  .1848 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ) )
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 أخخف ٓخ أخٞف إ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٞرخٕ ػٖ .ٕٙ

. (حُٔن٤ِٖ حألثٔش أٓظ٢ ػ٠ِ

  (). كزخٕ ٝحرٖ ٓغِْ سٝحٙ

. (حُٔن٤ِٖ حألثٔش أٓظ٢ ػ٠ِ أخخف ٝاٗٔخ) ُلظ ٝك٢

  (). فل٤ق ربع٘خد ٓخؿش ٝحرٖ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 حُيش٣ن ٓـخٗزظْٜ أٓظٚ ػ٠ِ حُٔقيل٠ طخٞف) رخد ػ٤ِٚ كزخٕ حرٖ ٝرٞد

  (). (حُٔن٤ِٖ ُألثٔش رخٗو٤خدْٛ

 

 حألٓش ٛزح ػ٠ِ روخإٗخ ٓخ: حٓشأس عؤُظٚ ٝهذ ػ٘ٚ حهلل سم٢ رٌش أر٢ ػٖ .ٖٙ

 رٚ حعظوخٓض ٓخ ػ٤ِٚ روخإًْ) كوخٍ حُـخ٤ِٛش؟ رؼذ رٚ حهلل ؿخء حُز١ حُقخُق

 ٝأؽشحف سإٝط ُوٞٓي ًخٕ أٓخ) كوخٍ حألثٔش؟ ٝٓخ : هخُض ،(أثٔظٌْ

 ػ٠ِ - حألثٔش - أُٝجي كْٜ) هخٍ! ر٠ِ : هخُض (ك٤ي٤ؼْٜٞٗ؟ ٣ؤٓشْٜٝٗ

. (حُ٘خط

  (). حُزخخس١ سٝحٙ

 

 حٌُظخد ربهخٓش ػذُٞح ٝٓخ ٝسعُٞٚ حهلل ىخػش ك٢ حألٓشحء ىخػش ك٢ رخد- ٕٔ

 ال رخُٔؼشٝف حُيخػش ٝإٔ ٝسعُٞٚ حهلل كٌْ ػٖ خشؽ ٖٓ ىخػش ٝطلش٣ْ رٚ ٝحُلٌْ

: رٚ ٓؾظزٚ ٝال ٓلشّ ك٢

 أٓش طي٤ؼٞح ٝال} ٝهخٍ ،{حهلل ربرٕ ٤ُيخع اال سعٍٞ ٖٓ أسعِ٘خ ٝٓخ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ٝال} ٝهخٍ ،{حُغز٤ال كؤمِٞٗخ ًٝزشحءٗخ عخدط٘خ أىؼ٘خ سر٘خ ٝهخُٞح} ٝهخٍ ،{حُٔغشك٤ٖ

... {ًلٞسح أٝ آػٔخ ْٜٓ٘ طيغ

 

                                                           

  .4480 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ؽجبْ اثٓ ٌف٠ ٚ٘نا ، 2889 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِ هٚاٖ  ))
  .2889 ػ ٍَُِ ٕؾ١ؼ فٟ ٚإٍٔٗ ٕؾ١ؼ ثإٍبك ، 3952 ػ ِبعٗ ٚاثٓ ، 4252 ػ كاٚك أثٛ) )
  .4480 ػ 282/ 4 ؽجبْ اثٓ ٕؾ١ؼ أظو  ))
 .3834 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
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 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٜ٘خ حهلل سم٢ كق٤ٖ أّ ػٖ .ٗٙ

 ٓخ ٝأى٤ؼٞح، ُٚ كخعٔؼٞح كزؾ٢، ػزذ ػ٤ٌِْ أٓش ٝإ حهلل، حطوٞح حُ٘خط أ٣ٜخ)

. (حهلل ًظخد ك٤ٌْ أهخّ ٓخ) سٝح٣ش ٝك٢ (حهلل رٌظخد هخدًْ

  ().ٓغِْ سٝحٙ

 

 ٝحُيخػش حُغٔغ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٔش حرٖ ػٖ .٘ٙ

. (ىخػش ٝال عٔغ كال رٔؼق٤ش أٓش كبٕ رٔؼق٤ش، ٣ئٓش ُْ ٓخ كن،

  () .ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

. (حُخخُن ٓؼق٤ش ك٢ ُٔخِٞم ىخػش ال) سٝح٣ش ٝك٢

  (). فل٤ق ربع٘خد أكٔذ سٝحٙ

 عش٣ش، ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ رؼغ هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػ٢ِ ػٖ .ٙٙ

 ٝهخٍ ػ٤ِْٜ، كـنذ ٣ي٤ؼٞح، إٔ ٝأٓشْٛ حألٗقخس، ٖٓ سؿال ػ٤ِْٜ ٝأٓش

 ُٔخ ػ٤ٌِْ ػضٓض : هخٍ! ر٠ِ هخُٞح طي٤ؼ٢ٗٞ؟ إٔ حهلل سعٍٞ ٣ؤٓشًْ أُْ: ُْٜ

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ كؤخزشٝح! ك٤ٜخ دخِظْ ػْ ٗخسح ٝأٝهذطْ كيزخ، ؿٔؼظْ

. (رخُٔؼشٝف حُيخػش اٗٔخ ٜٓ٘خ، خشؿٞح ٓخ دخِٞٛخ ُٞ) كوخٍ ٝعِْ

  (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 حُٞال٣خص ُظ٢ُٞ ٣شحٙ ٖٓ حإلٓخّ طلن٤َ ٝػ٠ِ حألػشس ػ٠ِ حُقزش ٝؿٞد رخد- ٕٕ

 ٤ْٜٜٗٝ رخُٔؼشٝف ٝأٓشْٛ ُألثٔش ٝحُ٘ق٤لش ٌٓ٘شح ٣ٌٖ ُْ ٓخ رُي ٖٓ ٣ٌشٙ ٝٓخ

: رخُؼذٍ ٝحُلٌْ رخُظظِْ حُٔظِّٞ ٝكن حُلن ًِٔش هٍٞ ٝٝؿٞد حٌُٔ٘ش ػٖ

                                                           

 ،(ٕؾ١ؼ ؽَٓ) ٚلبي 1706 هلُ ػ اٌغبِغ فٟ ٚاٌزوِنٞ ، 1838 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ  ))

 .ا١ٌْق١ٓ ّوٛ ػٍٝ ثإٍبك 2861 هلُ ػ إٌَٓ فٟ ٚإٌَبئٟ
  .1839 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِٚ ، 2955 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
 .ٕؾ١ؼ ثإٍبك 67 – 5/66 أؽّل  هٚاٖ))
  .1840 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِٚ ، 7145 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ   ))
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 ًخٕ ٝإ ٌٓ٘شح ٣ٌٕٞ ال ٝهذ حُظلن٤َ ٝحألػشس ،{ػ٤ِ٘خ حهلل آػشى ُوذ طخهلل} طؼخ٠ُ هخٍ

 ،{ٝفخرشٝح حفزشٝح} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ٓغج٤ُٞظٚ ًَ طلَٔ ٝٝؿٞد حُ٘لظ طٌشٛٚ ٓٔخ

 رخُٔؼشٝف ٣ؤٓشٕٝ رؼل أ٤ُٝخء رؼنْٜ ٝحُٔئٓ٘خص ٝحُٔئٕٓ٘ٞ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ

 ٝهخٍ ،{الثْ ُٞٓش ٣خخكٕٞ ٝال حهلل عز٤َ ك٢ ٣ـخٛذٕٝ} ٝهخٍ ،{حٌُٔ٘ش ػٖ ٣ٜٕٝ٘ٞ

 هّٞ ؽ٘جإٓ ٣ـشٌْٓ٘ ٝال} ٝهخٍ ،{ظِْ ٖٓ اال حُوٍٞ ٖٓ رخُغٞء حُـٜش حهلل ٣لذ ال}

 ...{ُِظوٟٞ أهشد ٛٞ حػذُٞح طؼذُٞح أال ػ٠ِ

 

 ف٠ِ حُ٘ز٢ عؤٍ ٣ض٣ذ رٖ عِٔش إٔ ػ٘ٚ حهلل سم٢ كـش رٖ ٝحثَ ػٖ .7ٙ

 ٣غؤُٞٗخ أٓشحء، ػ٤ِ٘خ هخٓض إ أسأ٣ض حهلل سعٍٞ ٣خ: كوخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل

 ٓخ ػ٤ِْٜ كبٗٔخ ٝأى٤ؼٞح، حعٔؼٞح) كوخٍ طؤٓشٗخ؟ كٔخ كو٘خ، ٣ٝٔ٘ؼٞٗخ كوْٜ،

. (كِٔظْ ٓخ ٝػ٤ٌِْ كِٔٞح،

.  ()ٓغِْ  سٝحٙ

 

 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٓخُي رٖ ػٞف ػٖ .8ٙ

 ػ٤ٌِْ، ٣ٝقِٕٞ ػ٤ِْٜ ٝطقِٕٞ ٣ٝلزٌْٞٗ، طلزْٜٞٗ حُز٣ٖ أٓشحثٌْ خ٤ش)

: كوخُٞح ،(٣ِٝؼٌْ٘ٞٗ ٝطِؼْٜ٘ٞٗ ٣ٝزـنٌْٞٗ، طزـنْٜٞٗ حُز٣ٖ أٓشحثٌْ ٝؽش

 ؽ٤جخ ٝالطٌْ ٖٓ سأ٣ظْ ٝارح حُقالس، أهخٓٞح ٓخ ال) هخٍ حُغ٤ق؟ ٗ٘خرزْٛ أكال

. (ىخػش ٖٓ ٣ذح ط٘ضػٞح ٝال ػِٔٚ، كخًشٛٞح طٌشٛٞٗٚ،

  (). ٓغِْ سٝحٙ

 

 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ حُذحس١ ط٤ْٔ ػٖ .9ٙ

. (ٝػخٓظْٜ حُٔغ٤ِٖٔ ُٝألثٔش ُٝشعُٞٚ ٌُٝظخرٚ هلل حُ٘ق٤لش حُذ٣ٖ)

  (). ٓغِْ سٝحٙ

                                                           

  .1846 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ) )
  .1855 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ) )
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 ػزذ ػ٠ِ أٌٗش سؿال سأٟ ٝهذ - ػ٘ٚ حهلل سم٢ حُخذس١ عؼ٤ذ أر٢ ػٖ .7ٓ

 ف٠ِ حُ٘ز٢ عٔؼض ػ٤ِٚ، حُز١ أدٟ كوذ ٛزح أٓخ: كوخٍ - ٓشٝحٕ رٖ حُِٔي

 ٣غظيغ ُْ كبٕ ر٤ذٙ، ك٤ِـ٤شٙ ٌٓ٘شح ٌْٓ٘ سأٟ ٖٓ) ٣وٍٞ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل

 .(حإل٣ٔخٕ أمؼق ٝرُي كزوِزٚ، ٣غظيغ ُْ كبٕ كزِغخٗٚ،

  (). ٓغِْ سٝحٙ

 

 ٣ظوخمخٙ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ سؿَ أط٠ هخٍ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .7ٔ

 هخٍ ػْ ،(ٓوخال حُلن ُقخكذ كبٕ دػٞٙ) كوخٍ أفلخرٚ، رٚ كْٜ ُٚ، كؤؿِظ

 كبٕ أػيٞٙ) كوخٍ ع٘ٚ؟ ٖٓ أٓؼَ اال ٗـذ ال كوخُٞح (ع٘ٚ ٓؼَ ع٘خ أػيٞٙ)

. (هنخء أكغٌْ٘ خ٤شًْ ٖٓ

  (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ 

 

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ سعٍٞ سؿَ أط٠ هخٍ حهلل ػزذ رٖ ؿخرش ػٖ .7ٕ

 حهلل ف٠ِ حهلل ٝسعٍٞ كنش، رالٍ ػٞد ٝك٢ ك٤ٖ٘، ٖٓ ٓ٘قشكٚ رخُـؼشحٗش

! طؼذٍ ُْ كبٗي حػذٍ، ٓلٔذ ٣خ : كوخٍ حُ٘خط، ٣ؼي٢ ٜٓ٘خ ٣وزل ٝعِْ ػ٤ِٚ

 ُوذ أػذٍ؟ أًٖ ُْ ارح ٣ؼذٍ ٖٝٓ! ٣ِٝي): ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ كوخٍ

 سعٍٞ ٣خ دػ٢٘ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش كوخٍ (أػذٍ أًٖ ُْ إ ٝخغشص خزض

 ٣ظلذع إٔ حهلل ٓؼخر) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ كوخٍ! حُٔ٘خكن ٛزح كؤهظَ حهلل

. (أفلخر٢ أهظَ أ٢ٗ حُ٘خط

.  ()ُلظٚ  ٝٛزح ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

                                                                                                                                                                      

 .95 هلُ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ  ))
  .49 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ  هٚاٖ))
  .2401 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِٚ ،2390 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
  .ِٞٛاًل 1064 ٚ 1063 ٚ 1062 هلُ ػ ٍَُِٚ ، ِقزٖوا 3138 هلُ ػ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
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 ؿخء - ٣ٜٞد ػِٔخء ٖٓ ًٝخٕ – عؼ٘ش رٖ ص٣ذ إٔ عالّ رٖ حهلل ػزذ ػٖ .7ٖ

 أال): ٣خظزشٙ كوخٍ أفلخرٚ ٓغ ٓـِظ ك٢ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢

 حُونخء ع٢ء حُٔيِذ ػزذ ر٢٘ ٣خ ػِٔظْ ٓخ حهلل كٞ كو٢ ٓلٔذ ٣خ طون٢٘٤

 حعظغِق هذ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ًٝخٕ حُلوٞم، طئدٕٝ ال: أ١ (ٓيَ

ّْ ٓخاًل، ٓ٘ٚ  ٣خ ال) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ُٚ كوخٍ رخ٤ُٜٞد١، ػٔش كٜ

 حُيِذ، رلغٖ طؤٓشٙ إٔ ػٔش، ٣خ ٓ٘ي ٛزح ؿ٤ش ا٠ُ أكٞؽ ً٘خ اٗخ! ػٔش

. ( -حألدحء أ١ – حُظزخػش رلغٖ ٝطؤٓش٢ٗ

  (). فل٤ل٤ٜٔخ ك٢ ٝحُلخًْ كزخٕ حرٖ سٝحٙ

 

: ٝػشمٚ ٝٓخُٚ ٗلغٚ ػٖ حُظِْ دكغ ك٢ حإلٗغخٕ كن رخد- ٖٕ

 ٝهخٍ ،{٣٘ظقشٕٝ ْٛ حُزـ٢ أفخرْٜ ارح ٝحُز٣ٖ} حإل٣ٔخٕ أَٛ ٝفق ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ

 ٣ظِٕٔٞ حُز٣ٖ ػ٠ِ حُغز٤َ اٗٔخ عز٤َ ٖٓ ػ٤ِْٜ ٓخ كؤُٝجي ظِٔٚ رؼذ حٗظقش ُٖٝٔ}

.. .{أٗقخس ٖٓ ُِظخ٤ُٖٔ ٝٓخ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{حُلن رـ٤ش حألسك ك٢ ٣ٝزـٕٞ حُ٘خط

 

 ُٔخ حٌُظخد ٛزح ُٚ ًظذ ، ػٜ٘ٔخ حهلل سم٢ ، رٌش أرخ إٔ أٗظ ػٖ .7ٗ

 حُظ٢ حُقذهش كش٣نش ٛزٙ حُشك٤ْ حُشكٖٔ حهلل رغْ) حُزلش٣ٖ ا٠ُ ٝؿٜٚ

 رٜخ حهلل أٓش ٝحُظ٢ حُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ كشك

 كال كٞهٜخ عجَ ٖٝٓ ك٤ِؼيٜخ، ٝؿٜٜخ ػ٠ِ حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ عجِٜخ كٖٔ سعُٞٚ

. (٣ؼو

  (). حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ػ٘زغش ٝحُيخثق ٌٓش أ٤ٓش ٝأؿشٟ حُؼخؿ، رٖ ػٔشٝ رٖ حهلل ػزذ ػٖ .7٘

 كذٗخ أسمٚ، رٜخ ٤ُغو٢ ٓخء ػ٤ٖ - ٓؼخ٣ٝش أخ٤ٚ خالكش ك٢ - عل٤خٕ أر٢ رٖ
                                                           

  .605 – 3/604 ٚاٌؾبوُ ، 288 هلُ ػ ؽجبْ اثٓ  هٚاٖ))

  .1454 هلُ اٌجقبهٞ ))
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 ٝؿخء ػ٤ِٚ، حهلل ػزذ كخػظشك ػٔشٝ، رٖ حهلل ػزذ رغظخٕ حُٞٛو كخثو ٖٓ

 ٓ٘خ ٣زو٠ ال كظ٠ كخثي٘خ طخشهٕٞ ال ٝحهلل) ُأل٤ٓش ٝهخٍ ٝعالكٚ، رٔٞح٤ُٚ

 حُؼخؿ رٖ خخُذ ا٤ُٚ كشًذ (ٓؼي صٖٓ أٗض ٓوظٍٞ كبٗي حهلل حطن كوخُٞح أكذ،

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ عٔؼض كوخٍ ػٔشٝ رٖ حهلل ػزذ ػ٤ِٚ كشد كٞػظٚ،

. (ؽ٤ٜذ كٜٞ ٓخُٚ دٕٝ ُهظَ ٖٓ) ٣وٍٞ ٝعِْ

  (). ٓيٞال ح٥ػخس طٜز٣ذ ك٢ ؿش٣ش ٝحرٖ ٓخظقشح، ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ٣خ) كوخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ سؿَ ؿخء هخٍ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .7ٙ

: هخٍ ،(ٓخُي طؼيٚ كال) هخٍ ٓخ٢ُ؟ أخز ٣ش٣ذ سؿَ ؿخء إ أسأ٣ض حهلل، سعٍٞ

 ،(ؽ٤ٜذ كؤٗض) هخٍ هظ٢ِ٘؟ إ أسأ٣ض: هخٍ ،(هخطِٚ) هخٍ هخط٢ِ٘؟ إ أسأ٣ض

. (حُ٘خس ك٢ ٛٞ) هخٍ هظِظٚ؟ إ أسأ٣ض: هخٍ

  (). ٓغِْ سٝحٙ

 

 ٖٓ ؿٔخػش ٝؿخء -  رخُـ٘ش حُٔزؾش٣ٖ حُؼؾشس أكذ - ص٣ذ رٖ عؼ٤ذ ػٖ .77

 حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ عٔؼض: كوخٍ أسمٚ، ٖٓ ؽ٢ء ك٢ ٣ٌِٔٞٗٚ هش٣ؼ

 كٜٞ د٣٘ٚ دٕٝ هظَ ٖٝٓ ؽ٤ٜذ، كٜٞ ٓخُٚ دٕٝ هظَ ٖٓ) ٣وٍٞ ٝعِْ ػ٤ِٚ

 ،(ؽ٤ٜذ كٜٞ أِٛٚ دٕٝ هظَ ٖٝٓ ؽ٤ٜذ، كٜٞ دٓٚ دٕٝ هظَ ٖٝٓ ؽ٤ٜذ،

 كٜٞ دٓٚ دٕٝ هخطَ ٖٝٓ ؽ٤ٜذ، كٜٞ كوظَ ٓخُٚ دٕٝ هخطَ ٖٓ) سٝح٣ش ٝك٢

. (ؽ٤ٜذ كٜٞ أِٛٚ دٕٝ هخطَ ٖٝٓ ؽ٤ٜذ،

.  ()فل٤ق  ربع٘خد حألسرؼش حُغٖ٘ أفلخد سٝحٙ

 

                                                           

 َِٕل فٟ ا٢صبه رٙن٠ت فٟ عو٠و ٚاثٓ ، 141 ػ 1/124 ٍَُِٚ ، 2480 ػ 5/123 اٌفزؼ ِغ اٌجقبهٞ) )

 .ػّوٚ ثٓ اهلل ػجل ػٓ 2/794 ػجبً اثٓ
 .140 ػ 1/124 ٍَُِ  ))
 ٚإٌَبئٟ ،1421 هلُ ػ ٚاٌزوِنٞ، ،4772 هلُ ػ كاٚك، ٚأثٛ ،189ٚ190ٚ 1/187 أؽّل  هٚاٖ))

 .ٕؾ١ؼ ثإٍبك 2580 هلُ ػ ِبعٗ، ٚاثٓ ،7/116
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 حألسك ك٢ ٝحُلغخد حُظِْ ٖٓ ٝٓ٘ؼٚ حُظخُْ ٣ذ ػ٠ِ حألٓش أخز ٝؿٞد رخد- ٕٗ

 ػٖ حُؼـض ػ٘ذ ٝحػظضحُْٜ رزُي اال طـ٤٤شْٛ ٣ٌٖٔ ُْ ارح رخ٤ُذ حُـٞس أثٔش ٝؿٜخد

: ا٤ُْٜ حُشًٕٞ ٝطلش٣ْ طـ٤٤شْٛ

 ،{كظ٘ش طٌٕٞ ال كظ٠ ٝهخطِْٞٛ} ٝهخٍ ،{ظِٔٞح رؤْٜٗ ٣وخطِٕٞ ُِز٣ٖ أرٕ} طؼخ٠ُ هخٍ 

 رو٤ش أُٝٞح هزٌِْ ٖٓ حُوشٕٝ ٖٓ ًخٕ كِٞال} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{طزـ٢ حُظ٢ كوخطِٞح} ٝهخٍ

 أطشكٞح ٓخ ظِٔٞح حُز٣ٖ ٝحطزغ أٗـ٤٘خ ٖٓٔ ه٤ِال اال حألسك ك٢ حُلغخد ػٖ ٣ٜٕ٘ٞ

 حُؼذٍ ربهخٓش {ٓقِلٕٞ ٝأِٜٛخ رظِْ حُوشٟ ٤ُِٜي سري ًخٕ ٝٓخ. ٓـش٤ٖٓ ًٝخٗٞح

 أس٣ذ إ} ٝهخٍ ،{حُ٘خس كظٔغٌْ ظِٔٞح حُز٣ٖ ا٠ُ طشً٘ٞح ٝال} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ر٤ْٜ٘، ك٤ٔخ

 ...{حعظيؼض ٓخ حإلفالف اال

 هخٍ أٗٚ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ رٌش أر٢ ػٖ .78

. (رؼوخرٚ حهلل ػْٜٔ ٣ذ٣ٚ ػ٠ِ ٣ؤخزٝح كِْ حُظخُْ سأٝح ارح حُ٘خط إ)

  (). ٝفللٚ ٝحُظشٓز١ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 ع٤ذ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حهلل ػزذ رٖ ؿخرش ػٖ .79

. (كوظِٚ ٜٝٗخٙ؛ كؤٓشٙ ؿخثش آخّ ا٠ُ هخّ ٝسؿَ كٔضس، حُؾٜذحء

  (). فل٤ق ربع٘خد حُلخًْ سٝحٙ

 

 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٓغؼٞد حرٖ ػٖ .8ٓ

 حُلن ػ٠ِ ُٝظوقشٗٚ أىشح، حُلن ػ٠ِ ُٝظؤِىشّٗٚ حُظخُْ، ٣ذ ػ٠ِ ُظؤخزٕ)

. (ُؼْٜ٘ ًٔخ ٤ُِؼٌْ٘٘ ػْ رؼل ػ٠ِ رؼنٌْ روِٞد حهلل ٤ُنشرٖ أٝ هقًشح،

 (). ٝكغ٘ٚ ٝحُظشٓز١ دحٝد أرٞ سٝحٙ

                                                           

 ، 3057 ٚ ٕؾ١ؼ ؽَٓ : ٚلبي 2168 ٚاٌزوِنٞ ، 4338 هلُ ػ كاٚك ٚأثٛ ، 7ٚ 1/2ٚ5 أؽّل هٚاٖ  ))

 .304 هلُ ؽجبْ اثٓ ٕٚؾؾٗ ، 4005 هلُ ػ ِبعٗ ٚاثٓ
 .374 هلُ اٌٖؾ١ؾخ فٟ األٌجبٟٔ ٕٚؾؾٗ . اإلٍٕبك ٕؾ١ؼ : ٚلبي 3/195 اٌؾبوُ هٚاٖ  ))
 ،4006 هلُ ػ ، ِبعٗ ٚاثٓ ، 3050 هلُ ػ ، ٚاٌزوِنٞ ، 4337 ٚ 4336 هلُ ػ ، كاٚك أثٛ  هٚاٖ))

 لبي ، األّؼوٞ ٍِٛٝ أثٟ ؽل٠ش ِٓ ّب٘ل ٌٚٗ ، اٌزوِنٞ ٚؽَٕٗ َِؼٛك اثٓ ؽل٠ش ِٓ ، 1/391 ٚأؽّل
 .اٌٖؾ١ؼ هعبي ٚهعبٌٗ اٌٞجوأٟ هٚاٖ : 7/269 اٌيٚائل ِغّغ فٟ ا١ٌٙضّٟ
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 ٖٓ ٓخ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٓغؼٞد رٖ حهلل ػزذ ػٖ. 8ٔ

 ٣ؤخزٕٝ ٝأفلخد، كٞحس٣ٕٞ أٓظٚ ك٢ ُٚ اال هز٢ِ، أٓش ك٢ حهلل رؼؼٚ ٗز٢

 ال ٓخ ٣وُٕٞٞ - أٓشحء - خِٞف رؼذْٛ ٖٓ طخِق ػْ رؤٓشٙ، ٣ٝوظذٕٝ رغ٘ظٚ،

 ٖٝٓ ٓئٖٓ، كٜٞ ر٤ذٙ ؿخٛذْٛ كٖٔ ٣ئٓشٕٝ، ال ٓخ ٣ٝلؼِٕٞ ٣لؼِٕٞ،

 ٝسحء ٤ُٝظ ٓئٖٓ، كٜٞ روِزٚ ؿخٛذْٛ ٖٝٓ ٓئٖٓ، كٜٞ رِغخٗٚ ؿخٛذْٛ

 .(خشدٍ كزش حإل٣ٔخٕ ٖٓ رُي

 . ()كزخٕ  ٝحرٖ ٝأكٔذ ٓغِْ سٝحٙ

 

 ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٜ٘ٔخ حهلل سم٢ ٛش٣شس ٝأر٢ حُخذس١ عؼ٤ذ أر٢ ػٖ .8ٕ

 ٣ٝئخشٕٝ حُخِن، ؽشحس ٣وشرٕٞ أٓشحء ػ٤ٌِْ ٤ُؤط٤ٖ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل

 ؽشى٤خ ٝال ػش٣لخ ُْٜ ٣ٌٖ كال ٌْٓ٘، رُي أدسى كٖٔ ٓٞحه٤ظٜخ، ػٖ حُقالس

 .(خخصٗخ ٝال ؿخر٤خ ٝال

  (). فل٤لٚ ك٢ كزخٕ حرٖ سٝحٙ

 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٛش٣شس أر٢ ٝػٖ ػٔش حرٖ ػٖ .8ٖ

 .(ُِـشرخء كيٞر٠ ؿش٣زخ، رذأ ًٔخ ٝع٤ؼٞد ؿش٣زخ، حإلعالّ رذأ)

   (). ٛش٣شس أر٢ ُلظ ٝٛزح ٓغِْ سٝحٙ

 رذأ، ًٔخ ٝع٤ؼٞد ؿش٣زخ رذأ حإلعالّ إ) ٓشكٞػخ ٓغؼٞد حرٖ سٝح٣ش ٝك٢

 كغذ ارح ٣قِلٕٞ حُز٣ٖ) هخٍ حهلل؟ سعٍٞ ٣خ ْٛ ٖٓ كو٤َ (ُِـشرخء كيٞر٠

 .(حُ٘خط
                                                           

 ٠نوو ٌُٚ ٔفَٗ ثبإلٍٕبك 1/458 ٚ 462- 1/461 إٌَّل فٟ ٚأؽّل ، 50 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ  هٚاٖ))

 ٌِٛٝ هافغ أثٟ ػٓ ِقوِخ ثٓ اٌَّٛه ثٓ اٌوؽّٓ ػجل ٝو٠ك ِٓ والّ٘ب ،(ِإِٓ فٙٛ ث١لٖ عب٘لُ٘ فّٓ) آفوٖ
 ٍَُِ ٕؾ١ؼ ػٍٝ اٌٖؾ١ؼ َِزقوعٗ فٟ ػٛأخ أثٛ ٚهٚاٖ َِؼٛك، اثٓ ػٓ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ اهلل ٍٕٝ اهلل هٍٛي

 ؽل٠ش ٘نا) ٚلبي 184 هلُ ػ اإل٠ّبْ وزبة فٟ ِٕلح ٚاثٓ ، 6194 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ؽجبْ ٚاثٓ ، 1/36
 َِؼٛك اثٓ ػٓ ٠َبه ثٓ ػٞبء ٝو٠ك ِٓ 177 هلُ ؽجبْ اثٓ ٚأفوعٗ ،(ٌٗ ػٍخ ٚال اٌجقبهٞ رووٗ ٕؾ١ؼ

 ِٚٓ ِإِٓ فٙٛ ث١لٖ عب٘لُ٘ فّٓ ٠إِوْٚ ال ِب ٠ٚفؼٍْٛ ٠فؼٍْٛ ال ِب ٠مٌْٛٛ ثؼلٞ ِٓ أِواء ١ٍىْٛ) ٔؾٖٛ
 .(ثؼلٖ ئ٠ّبْ ال ِإِٓ فٙٛ ثمٍجٗ عب٘لُ٘ ِٚٓ ِإِٓ فٙٛ ثٍَبٔٗ عب٘لُ٘

  .4496 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ؽجبْ اثٓ هٚاٖ  ))
  .146ٚ 145 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ  ))
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 ُلظٚ حُظشٓز١ ٣غن ُْٝ فل٤ق، ربع٘خد ٝحُذح٢ٗ ٝح٥ؿش١ حُظشٓز١ سٝحٙ

 حرٖ كذ٣غ ٖٓ ؿش٣ذ فل٤ق كغٖ) ٝهخٍ أُٝٚ ػ٠ِ ٝحهظقش ًخٓال

    ().(ٓغؼٞد

 ٖٓ حُ٘خط أكغذ ٓخ ٣قِلٕٞ حُز٣ٖ) حُٔض٢ٗ ػٞف كذ٣غ ٖٓ سٝح٣ش ٝك٢

 .(ع٘ظ٢ ٖٓ رؼذ١

  (). فل٤ق كغٖ كذ٣غ ٝهخٍ حُظشٓز١ سٝحٙ

 

 :ٝٝحؿزخطٜخ حُغِيش ػ٠ِ حألٓش كوٞم : حُؼخ٢ٗ حُلقَ

 ُِغِيش ٤ُظ ٝأٗٚ ؽجٜٞٗخ رشػخ٣ش ٝه٤خٜٓخ حألٓش ػٖ حُغِيش ٓغج٤ُٞش رخد- ٕ٘

 ٣غوو ال رخُـٜخد طلش٣يٜخ أٝ حُغِيش ٝػـض ربرٜٗخ اال حألٓش ؽجٕٞ ك٢ طظقشف إٔ

 :حألٓش ػٖ ٝؿٞرٚ

 إٔ حُ٘خط ر٤ٖ كٌٔظْ ٝارح أِٜٛخ ا٠ُ حألٓخٗخص طئدٝح إٔ ٣ؤٓشًْ حهلل إ} طؼخ٠ُ هخٍ

 أٝكٞح} ٝهخٍ {ٓغجٞال ًخٕ حُؼٜذ إ رخُؼٜذ ٝأٝكٞح} ٝهخٍ ،{رخُؼذٍ طلٌٔٞح

 هٞٓخ ٣غظزذٍ طظُٞٞح ٝإ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{حألٓش ك٢ ٝؽخٝسْٛ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{رخُؼوٞد

 اال طٌِق ال حُوظخٍ ػ٠ِ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝكشك} ٝهخٍ ،{أٓؼخٌُْ ٣ٌٞٗٞح ال ػْ ؿ٤شًْ

 ...{ٗلغي

 

 ًٌِْٝ سحع ًٌِْ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٔش حرٖ ػٖ .8ٗ

 .(سػ٤ظٚ ػٖ ٓغجٍٞ ٝٛٞ سحع كخإلٓخّ سػ٤ظٚ، ػٖ ٓغجٍٞ

  (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

                                                           

 إٌَٓ فٟ اٌلأٟ ػّوٚ ٚأثٛ ،1 هلُ ػ اٌغوثبء فٟ ٚا٢عوٞ ، 2629 هلُ ػ اٌغبِغ فٟ اٌزوِنٞ هٚاٖ  ))

  .1273 هلُ ٌألٌجبٟٔ اٌٖؾ١ؾخ األؽبك٠ش ٍٍٍَخ ٚأظو ، 288 هلُ ػ اٌفزٓ فٟ اٌٛاهكح
 ٚلل اٌّئٟ وض١و ٕؾ١فخ ِٓ ٚ٘ٛ (ٕؾ١ؼ ؽَٓ ؽل٠ش) ٚلبي 2630 ػ اٌغبِغ فٟ اٌزوِنٞ  هٚاٖ))

 .ٙؼفٖٛ
  .1829 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِٚ ، 5188 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
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 ؿ٘ش حإلٓخّ اٗٔخ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .8٘

 هخٍ ٝإ أؿشح، رزُي ُٚ كبٕ ٝػذٍ، حهلل رظوٟٞ أٓش كبٕ ٝسحثٚ، ٖٓ ٣وخطَ

 .(ٓ٘ٚ ػ٤ِٚ كبٕ رـ٤شٙ

  (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ حُلٌْ رٖ ٝٓشٝحٕ ٓخشٓش رٖ حُٔغٞس ػٖ .8ٙ

 حُ٘خط أ٣ٜخ) كوخٍ طخثز٤ٖ ك٤ٖ٘ رؼذ ٛٞحصٕ ٝكذ ؿخءٙ ك٤ٖ خي٤زخ هخّ ٝعِْ

 كٖٔ عز٤ْٜ، ا٤ُْٜ أسد إٔ سأ٣ض هذ ٝا٢ٗ طخثز٤ٖ، ؿخءٝٗخ هذ اخٞحٌْٗ إ

 كظ٠ كظٚ ػ٠ِ ٣زو٠ إٔ ٌْٓ٘ أكذ ٖٝٓ ك٤ِلؼَ، رزُي ٣ي٤ذ إٔ ٌْٓ٘ أكذ

 رُي ى٤ز٘خ هذ : حُ٘خط كوخٍ ،(ك٤ِلؼَ ػ٤ِ٘خ حهلل ٣ل٢ء ٓخ أٍٝ ٖٓ ا٣خٙ ٗؼي٤ٚ

 كظ٠ كخسؿؼٞح ٣ؤرٕ، ُْ ٖٓٔ ٌْٓ٘، أرٕ ٖٓ ٗذس١ ال اٗخ) كوخٍ! حهلل سعٍٞ ٣خ

 ا٠ُ سؿؼٞح ػْ ػشكخإْٛ، كٌِْٜٔ حُ٘خط، كشؿغ ،(أٓشًْ ػشكخإًْ ا٤ُ٘خ ٣شكغ

 .(ى٤زٞح هذ أْٜٗ ٝأخزشٝح ٝعِْ، ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ

  (). حُزخخس١ سٝحٙ

 

 رؼذ١ ٖٓ حُخ٤ِلش ٝأٝف٢) حُٔٞص كشػ ػ٠ِ ٝٛٞ هخٍ أٗٚ ػٔش ػٖ .87

 ٝأٝف٤ٚ كشٓظْٜ، ُْٜ ٣ٝللظ كوْٜ، ُْٜ ٣ؼشف إٔ حأل٤ُٖٝ رخُٜٔخؿش٣ٖ

 رؤَٛ ٝأٝف٤ٚ ٓغ٤جْٜ، ػٖ ٣ؼلٞ ٝإٔ ٓلغْٜ٘، ٖٓ ٣وزَ إٔ خ٤شح رخألٗقخس

 ٣ئخز ال ٝإٔ حُؼذٝ، ٝؿ٤ظ حُٔخٍ، ٝؿزخس حإلعالّ، سدء كبْٜٗ خ٤شح، حألٓقخس

 حُؼشد، أفَ كبْٜٗ خ٤شح، رخألػشحد ٝأٝف٤ٚ سمخْٛ، ػٖ كنِْٜ اال ْٜٓ٘

 ٝأٝف٤ٚ كوشحثْٜ، ػ٠ِ ٝطشد أٓٞحُْٜ، كٞحؽ٢ ٖٓ ٣ئخز إٔ حإلعالّ، ٝٓخدس

                                                           

 .1841 ٍَُِٚ ، 2957 ػ اٌجقبهٞ ٕؾ١ؼ  ))
  .4319 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
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 ٝإٔ رؼٜذْٛ، ُْٜ ٣ٞك٢ إٔ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ ٝرٓش حهلل رزٓش

  (). حُزخخس١ سٝحٙ .(ىخهظْٜ اال ٣ٌِلٞح ٝال ٝسحثْٜ، ٖٓ ٣وخطَ

 

 ػ٤ٌِْ أعظؼَٔ ُْ ا٢ٗ) كوخٍ حُ٘خط ك٢ ػٔش خيذ هخٍ كشط أر٢ ػٖ .88

 أٓٞحٌُْ، ٤ُؤخزٝح ٝال أػشحمٌْ، ٤ُؾظٔٞح ٝال أرؾخسًْ، ٤ُنشرٞح ػٔخ٢ُ

 ػخِٓٚ ظِٔٚ كٖٔ ٗز٤ٌْ، ٝع٘ش سرٌْ ًظخد ٤ُؼًِْٔٞ حعظؼِٔظْٜ ٢ٌُ٘ٝ

 رٖ ػٔشٝ كوخٍ (ٓ٘ٚ ُأهقَّٚ كظ٠ ا٢َُّ ٤ُشكؼٜخ ػ٢َِّ، ُٚ ارٕ كال رٔظِٔش

 أطوقُّٚ سػ٤ظٚ ٖٓ سؿاًل أ٤ٓش  أدد إ  أسأ٣ض : ٓقش أ٤ٓش ًٝخٕ حُؼخؿ

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ سأ٣ض ٝهذ ٓ٘ٚ، ُأِهقٚ ال ٝٓخ٢ُ: ػٔش كوخٍ! ٓ٘ٚ؟

 حُٔغ٤ِٖٔ طنشرٞح ال: حألؿ٘خد أٓشحء ا٠ُ ًٝظذ ؟ ٗلغٚ ٖٓ ٣ُوـ ٝعِْ

ٌْلشْٝٛ طلشْٓٞٛ ٝال كظزُْٞٛ،  .(كُظ

 رؤعخ٤ٗذ عؼذ ٝحرٖ ؽ٤زش أر٢ ٝحرٖ ٝأكٔذ ٝحُ٘غخث٢ دحٝد أرٞ سٝحٙ

   ().فل٤لش

 ٣خ: كوخٍ حُخيخد رٖ ػٔش ا٠ُ ٓقش أَٛ ٖٓ سؿَ كؤط٠) ص٣خدس سٝح٣ش ٝك٢

: حُوزي٢ كوخٍ! رٔؼخر ػزص: ػٔش كوخٍ! حُظِْ ٖٓ ري ػخثز حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش

 أٗخ: ٣ٝوٍٞ رخُغٞه ٣نشر٢٘ كـؼَ كغزوظٚ، حُؼخؿ رٖ ػٔشٝ حرٖ عخروض

. ٓؼٚ رخر٘ٚ ٣ٝوذّ ػ٤ِٚ، رخُوذّٝ ٣ؤٓشٙ ػٔشٝ ا٠ُ ػٔش كٌظذ! حألًش٤ٖٓ حرٖ

 رخُغٞه، ٣نشرٚ كـؼَ كخمشد، حُغٞه خز حُٔقش١؟ أ٣ٖ: ػٔش كوخٍ كوذّ

 ٗلذ ٝٗلٖ مشرٚ ُوذ كٞحهلل: أٗظ هخٍ! حأل٤ٔ٤ُٖ حرٖ حمشد: ػٔش ٣ٝوٍٞ

 مغ: ُِٔقش١ ػٔش هخٍ ػْ. ػ٘ٚ ٣شكغ أٗٚ ط٤٘ٔ٘خ كظ٠ ػ٘ٚ أهِغ كٔخ مشرٚ،

 ٝهذ مشر٢٘ حُز١ حر٘ٚ اٗٔخ: حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ٣خ: كوخٍ! ػٔشٝ فِؼش ػ٠ِ

 حعظؼزذطْ ٓظ٠ أٝ طؼزذطْ، ًْ ٓز) :ػٔش كوخٍ! ٓ٘ٚ حعظوذص أٝ ٓ٘ٚ حؽظل٤ض

                                                           

 فٟ ؽجبْ ٚاثٓ ،11/109 اٌّٖٕف فٟ اٌوىاق ٚػجل ، 3700 ػ ، 7/61 اٌفزؼ ِغ اٌجقبهٞ  ٕؾ١ؼ))

 .6917هلُ ٕؾ١ؾٗ
 ػٍٝ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 213 – 3/212 ٍؼل ٚاثٓ ، 327/ 12 اٌّٖٕف فٟ ١ّجخ أثٟ اثٓ هٚا٘ب  اٌمٖخ))

 .8/34 ٚإٌَبئٟ ، 4537 هلُ ػ كاٚك ٚأثٛ ، (اإلٍٕبك ؽَٓ) ّبوو أؽّل ٚلبي 1/41 ٚأؽّل ، ٍَُِ ّوٛ
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 أػِْ ُْ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ٣خ: ػٔشٝ كوخٍ. (أكشحسح؟ أٜٓخطْٜ ُٝذطْٜ ٝهذ حُ٘خط

 .٣ؤط٢٘ ُْٝ

  (). فل٤ق ربع٘خد حُلٌْ ػزذ حرٖ سٝحٙ

 

 طزشكٞح ُْ حػ٘ظ٤ٖ ك٤ٌْ طشًض هذ ا٢ٗ) حُٔٞص كشحػ ػ٠ِ ٝٛٞ ٝهخٍ .89

 .(حُوغْ ك٢ ٝحُؼذٍ حُلٌْ، ك٢ حُؼذٍ: ُضٓظٔٞٛٔخ ٓخ رخ٤ش

  (). فل٤ق ربع٘خد ؽ٤زش أر٢ حرٖ سٝحٙ

 

 ؿخرش ٝػٖ عٔشس رٖ ؿخرش ٝػٖ ٓؼخ٣ٝش ٝػٖ ؽؼزش رٖ حُٔـ٤شس ػٖ .9ٓ

 ال) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػْٜ٘ حهلل سم٢ ػٞرخٕ ٝػٖ حهلل ػزذ رٖ

 ٣ؤط٢ كظ٠ خزُْٜ ٖٓ ٣نشْٛ ال حُلن ػ٠ِ ظخٛش٣ٖ أٓظ٢ ٖٓ ىخثلش طضحٍ

 ال) حهلل ػزذ رٖ ؿخرش سٝح٣ش ٝك٢ ػٞرخٕ، كذ٣غ ٝٛزح (ًزُي ْٝٛ حهلل أٓش

 ُٝلظ ،(حُو٤خٓش ٣ّٞ ا٠ُ ظخٛش٣ٖ حُلن ػ٠ِ ٣وخطِٕٞ أٓظ٢ ٖٓ ىخثلش طضحٍ

 خزُْٜ ٖٓ ٣نشْٛ ال حهلل رؤٓش هخثٔش أٓظ٢ ٖٓ ىخثلش طضحٍ ال) ٓؼخ٣ٝش كذ٣غ

 .(حُ٘خط ػ٠ِ ظخٛشٕٝ ْٝٛ حهلل أٓش ٣ؤط٢ كظ٠ خخُلْٜ أٝ

  (). ؿ٤ٔؼخ ػْٜ٘ ٝٓغِْ ٝحُٔـ٤شس، ٓؼخ٣ٝش كذ٣غ ٖٓ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ٝسػخ٣ش رٔغج٤ُٞخطٜخ ُِو٤خّ ًلئ ػذٍ ُـ٤ش ط٠ُٞ ال أٓخٗش حُغِيش إٔ ك٢ رخد- ٕٙ

 ػ٤ِْٜ حُٜذح٣خ ٝطلش٣ْ ٝٓلخعزظْٜ ٝكخؿظْٜ ًلخ٣ظْٜ ٝطلو٤ن ُِؼٔخٍ حُغِيش

 أسرغ حُٞالس ٓذس ٝطلذ٣ذ رزُي حُ٘خط سؿزش ػ٘ذ ٝػضُْٜ ٝحُٞالس حألٓشحء ٝٓشحهزش

  :ػ٤ِْٜ حُؼوٞرش ٝٓنخػلش حُٞال٣خص ٖٓ أِٛٚ حإلٓخّ ٝٓ٘غ ع٤ٖ٘

                                                           

 .73 اٌغٛىٞ الثٓ ػّو ِٕٚبلت ٕؾ١ؼ، ثإٍبك 167 ٓ ِٖو فزٛػ  ))
 .ٍَُِ ّوٛ ػٍٝ ٕؾ١ؼ ثإٍبك ، 30609 ػ 6/194 اٌّٖٕف فٟ ١ّجخ أثٟ  اثٓ))
 ػ ٍَُِٚ ِؼب٠ٚخ، ػٓ 3641 هلُ ٚػ ّؼجخ، ثٓ اٌّغ١وح ػٓ 3640 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))

 ٍّوح، ثٓ عبثو ػٓ 173 ٚهلُ  ِؼب٠ٚخ، ػٓ 1037 هلُ ٚػ اٌّغ١وح، ػٓ 1921 ٚ صٛثبْ، ػٓ 1920 هلُ
 .اهلل ػجل ثٓ عبثو ػٓ 1923ٚ
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 إٔ حُ٘خط ر٤ٖ كٌٔظْ ٝارح أِٜٛخ ا٠ُ حألٓخٗخص طئدٝح إٔ ٣ؤٓشًْ حهلل إ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ،{حأل٤ٖٓ حُو١ٞ حعظؤؿشص ٖٓ خ٤ش إ} ٓٞع٠ هقش ك٢ ٝهخٍ ،{رخُؼذٍ طلٌٔٞح

 ػذٍ رٝح رٚ ٣لٌْ} ٝهخٍ ،{ػ٤ِْ كل٤ظ ا٢ٗ حألسك خضحثٖ ػ٠ِ حؿؼ٢ِ٘} ٝهخٍ

 ٖٝٓ هخٍ آخٓخ ُِ٘خط ؿخػِي ا٢ٗ} ٝهخٍ ،{ٌْٓ٘ ػذٍ ر١ٝ ٝأؽٜذٝح} ٝهخٍ ،{ٌْٓ٘

 ٣ّٞ ؿَ رٔخ ٣ؤص ٣ـَِ ٖٝٓ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{حُظخ٤ُٖٔ ػٜذ١ ٣٘خٍ ال هخٍ رس٣ظ٢

 ُٜخ ٣نخػق ٓز٤٘ش رلخكؾش ٌٖٓ٘ ٣ؤص ٖٓ حُ٘ز٢ ٗغخء ٣خ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{حُو٤خٓش

 ٝسعُٞٚ ػٌِْٔ حهلل كغ٤شٟ حػِٔٞح ٝهَ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{مؼل٤ٖ حُؼزحد

  ...{ٝحُٔئٕٓ٘ٞ

 

 ك٤ٖ ُٚ هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ػ٘ٚ حهلل سم٢ رس أر٢ ػٖ .9ٔ

 ٝٗذحٓش خض١ ٝاٜٗخ أٓخٗش، ٝاٜٗخ مؼ٤ق، حٓشة اٗي رس أرخ ٣خ) حإلٓخسس عؤُٚ

 .(ك٤ٜخ ػ٤ِٚ حُز١ ٝأدٟ رلوٜخ، أخزٛخ ٖٓ اال حُو٤خٓش، ٣ّٞ

  (). ٓغِْ سٝحٙ

 

 ػٖ عجَ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .9ٕ

 امخػظٜخ؟ ٤ًٝق كوخٍ حُغخػش؟ كخٗظظش حألٓخٗش م٤ؼض ارح) كوخٍ حُغخػش

 .(أِٛٚ ؿ٤ش ا٠ُ حألٓش ٝعذ ارح: كوخٍ

  (). حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ٣ـؼَ ًخٕ حُِٔي إٔ ٝأفِٚ) ٝعذ ُلظ أفَ ك٢ كـش حرٖ حُلخكظ هخٍ :كخثذس 

  (). (ٓـِغٚ ٤ُؼِٞ ػ٤ِٜخ ٣ـِظ ٝعخدس ُٚ

                                                           

  .1825 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ  هٚاٖ))
  .57 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
 .1/205 اٌجبهٞ  فزؼ))
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 إٔ ػ٠ِ حهلل سعٍٞ ع٘ش دُض ٝهذ) حُلظخٟٝ ك٢ ط٤ٔ٤ش حرٖ حإلعالّ ؽ٤خ ٝهخٍ

 حإلٓخسس ك٢ ػ٘ٚ حهلل سم٢ رس ألر٠ هُٞٚ ٓؼَ أدحإٛخ، ٣ـذ أٓخٗش حُٞال٣ش

 ٝأدٟ رلوٜخ، أخزٛخ ٖٓ اال ٝٗذحٓش، خض١ حُو٤خٓش ٣ّٞ ٝاٜٗخ أٓخٗش، اٜٗخ)

 ٛش٣شس أر٢ ػٖ فل٤لٚ ك٢ حُزخخس١ ٝسٟٝ ٓغِْ، سٝحٙ (ك٤ٜخ ػ٤ِٚ حُز١

 ٣خ ه٤َ حُغخػش، كخٗظظش حألٓخٗش م٤ؼض ارح)هخٍ حُ٘ز٢ إٔ ػ٘ٚ حهلل سم٢

 (حُغخػش كخٗظظش أِٛٚ ؿ٤ش ا٠ُ حألٓش ٝعذ ارح هخٍ امخػظٜخ؟ ٝٓخ حهلل سعٍٞ

  (). (ٛزح ٓؼ٠٘ ػ٠ِ حُٔغِٕٔٞ أؿٔغ ٝهذ

 

 ٣خ) ُٚ هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ عٔشس رٖ حُشكٖٔ ػزذ ػٖ .9ٖ

 ًِٝض ٓغؤُش ػٖ أػي٤ظٜخ إ كبٗي حإلٓخسس، طغؤٍ ال عٔشس رٖ حُشكٖٔ ػزذ

 .(ػ٤ِٜخ أػ٘ض ٓغؤُش ؿ٤ش ػٖ أػي٤ظٜخ ٝإ ا٤ُٜخ،

  ().ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػ٠ِ دخِض: حألؽؼش١ هخٍ ٓٞع٠ أر٢ ػٖ .9ٗ

 ٝالى ٓخ رؼل ػ٠ِ أٓشٗخ: حُشؿ٤ِٖ أكذ كوخٍ ػ٢ٔ، ر٢٘ ٖٓ ٝسؿالٕ أٗخ

 أكذح حُؼَٔ ٛزح ػ٠ِ ٢ُٞٗ ال ٝحهلل اٗخ): كوخٍ رُي، ٓؼَ ح٥خش ٝهخٍ حهلل،

 .(ػ٤ِٚ كشؿ أكذح ٝال عؤُٚ،

   (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ٖٓ هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػزخط حرٖ ػٖ .9٘

 كوذ ٓ٘ٚ هلل أسم٠ ٛٞ ٖٓ حُؼقخرش طِي ك٢ ٝ ػقخرش ٖٓ سؿال حعظؼَٔ)

 ٖٓ ػخٓال حعظؼَٔ ٖٓ) ُلظ ٝك٢ ،(حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝخخٕ سعُٞٚ ٝخخٕ حهلل خخٕ

                                                           

  .28/250 ر١ّ١خ اثٓ فزبٜٚ  ))
  .1652 هلُ ػ ٍَُِٚ ،7147ٚ 7146 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
  .1733 هلُ ػ ٍَُِٚ ،7149 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
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 كوذ ٗز٤ٚ ٝع٘ش حهلل رٌظخد ٝأػِْ ٓ٘ٚ رزُي أ٠ُٝ ك٤ْٜ إٔ ٣ؼِْ ٝٛٞ حُٔغ٤ِٖٔ

 .(حُٔغ٤ِٖٔ ٝؿ٤ٔغ ٝسعُٞٚ حهلل خخٕ

  (). كغٖ ربع٘خد ٝحُز٤ٜو٢ ٝفللٚ، حألٍٝ رخُِلظ حُلخًْ سٝحٙ

 

 رؼؼ٢٘ ك٤ٖ حهلل سكٔٚ رٌش أرٞ ٢ُ هخٍ: هخٍ عل٤خٕ أر٢ رٖ ٣ض٣ذ ػٖ .9ٙ

 ٓخ أًزش ٝرُي رخُٞال٣ش، طئػشْٛ إٔ ػغ٤ض هشحرش ُي إ ٣ض٣ذ ٣خ: حُؾخّ ا٠ُ

 أٓش ٖٓ ٢ُٝ ٖٓ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ كبٕ ػ٤ِي، أخخف

 ٓ٘ٚ حهلل ٣وزَ ال حهلل ُؼ٘ش كؼ٤ِٚ ٓلخرخس أكذح ػ٤ِْٜ كؤٓش ؽ٤جخ حُٔغ٤ِٖٔ

 ك٢ حٗظٜي كوذ حهلل ك٠ٔ أكذح أػي٠ ٖٝٓ ؿْٜ٘، ٣ذخِٚ كظ٠ ػذال ٝال فشكخ

 .(حهلل ُؼ٘ش كؼ٤ِٚ كوٚ، رـ٤ش ؽ٤جخ حهلل ك٠ٔ

  (). حُلخًْ ٝفللٚ أكٔذ سٝحٙ

 

 ٢ُٝ ٖٓ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ؽذحد رٖ حُٔغظٞسد ػٖ .97

 ُٚ ٤ُظ أٝ ك٤ِظضٝؽ، صٝؿش ُٚ ٤ُظ أٝ ٓ٘ضال، ك٤ِظخز ٓ٘ضٍ ُٚ ٤ُٝظ ػٔال

 عٟٞ ؽ٤جخ أفخد ٖٝٓ دحرش، ك٤ِظخز دحرش ُٚ ٤ُظ أٝ خخدٓخ، ك٤ِظخز خخدّ

 .(عخسم أٝ ؿخٍ كٜٞ رُي

  (). ٝحُلخًْ كزخٕ حرٖ ٝفللٚ ٝأكٔذ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

 حعظؼَٔ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ػٖ حُغخػذ١ ك٤ٔذ أر٢ ػٖ .98

 حُ٘ز٢ كوخّ! ا٢ُ أٛذ١ ٝٛزح ٌُْ، ٛزٙ: هخٍ سؿغ كِٔخ فذهش، ػ٠ِ سؿال

 ٓٔخ أٓٞس ػ٠ِ ٌْٓ٘ سؿخال أعظؼَٔ ا٢ٗ) كوخٍ خي٤زخ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ

                                                           

 .اإلٍٕبك ٕؾ١ؼ ٚلبي 4/104 اٌؾبوُ َِزلهن فٟ ِزبثغ ٌٚٗ اٌّزبثؼبد، فٟ ؽَٓ ثإٍبك 10/18 اٌج١ٙمٟ ))
 ئٍٕبكٖ ٚألبَ أعٛك ٝو٠ك ِٓ 4/104 اٌَّزلهن فٟ ٚاٌؾبوُ ٠َُ، ٌُ هاٚ ٚف١ٗ 1/6 إٌَّل فٟ أؽّل هٚاٖ  ))

 .اإلٍٕبك ٕؾ١ؼ ٚلبي
 اثٓ ٕٚؾؾٗ ٌٗ، ٚاٌٍف٠ ؽَٓ ثإٍبك 4/229 إٌَّل فٟ ٚأؽّل ، 2945 هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ  هٚاٖ))

 .ٚاٌؾبوُ ؽجبْ
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 ك٢ ؿِظ كٜال! ٢ُ أٛذ٣ض ٛذ٣ش ٝٛزح ٌُْ، ٛزح: ك٤وٍٞ ك٤ؤط٢ حهلل، ٝال٢ٗ

 ٜٓ٘خ أكذًْ ٣ؤخز ال ر٤ذٙ ٗلغ٢ ٝحُز١ ال؟ أّ ُٚ أ٣ٜذٟ ك٤٘ظش ٝأٓٚ أر٤ٚ ر٤ض

 حُِْٜ رِـض، َٛ حُِْٜ سهزظٚ، ػ٠ِ ٣لِٔٚ رٚ ؿخء اال كوٚ، رـ٤ش ؽ٤جخ

 .(كخؽٜذ

  (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ حُغخػذ١ ك٤ٔذ أر٢ ػٖ ٓخظقش ُلظ ٝك٢

 .(كخعزٚ ؿخء كِٔخ ع٤ِْ، ر٢٘ فذهخص ػ٠ِ سؿال حعظؼَٔ)

  (). كزخٕ ٝحرٖ خض٣ٔش ٝحرٖ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ٖٓ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حُلق٤ذ رٖ رش٣ذس ػٖ .99

 .(ؿٍِٞ كٜٞ رُي رؼذ أخز كٔخ سصهخ، كشصه٘خٙ ػَٔ، ػ٠ِ حعظؼِٔ٘خٙ

  (). كزخٕ ٝحرٖ خض٣ٔش حرٖ ٝفللٚ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

 أسحد ك٤ٖ ُٚ هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ص٣ذ رٖ أعخٓش ػٖ .ٓٓٔ

 حهلل؟ كذٝد ٖٓ كذ ك٢ أطؾلغ) عشهض حُظ٢ حُوشؽ٤ش حُٔشأس ك٢ ٣ؾلغ إٔ

 هزٌِْ ًخٕ ٖٓ أِٛي اٗٔخ ٣ذٛخ، ُويؼض عشهض ٓلٔذ ر٘ض كخىٔش إٔ ُٞ ٝحهلل

 ػ٤ِٚ أهخٓٞح حُنؼ٤ق ك٤ْٜ عشم ٝارح طشًٞٙ، حُؾش٣ق ك٤ْٜ عشم ارح أْٜٗ

.  (حُلذ

  (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

                                                           

  .1832 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِٚ ، 7174 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))

 فٟ ؽجبْ ٚاثٓ ، 2340 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ في٠ّخ ٚاثٓ ،1500 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))

 .اٌٖؾ١ؾ١ٓ فٟ ٚإٍٔٗ 4515 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ
 1/563 ٚاٌؾبوُ ،2369 هلُ ػ في٠ّخ اثٓ ٕٚؾؾٗ ٕؾ١ؼ، ثإٍبك 2943 هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ  ))

 .ّوّٝٙب ػٍٝ ٕٚؾؾٗ
  .1688 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِٚ ، 4304ٚ 2648 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
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 ٝهخؿ أر٢ رٖ عؼذ ػضٍ ك٤ٖ - هخٍ ػٔش إٔ حُزقش١ حُلغٖ ػٖ .ٔٓٔ

 رْٜ أفِق ؽ٢ء ػ٢ِ ٛخٕ) - حُؼشحم أَٛ ٓ٘ٚ حؽظ٠ٌ ك٤ٖ ػٜ٘ٔخ حهلل سم٢

 .(أ٤ٓش ٌٓخٕ أ٤ٓشح أرذُْٜ إٔ هٞٓخ

  (). حُلغٖ ػٖ فل٤ق ربع٘خد ؽزٚ ٝحرٖ عؼذ حرٖ

 

 ٝهخؿ أر٢ رٖ عؼذ ػضٍ هذ ًٝخٕ - ػٔش إٔ ٤ٕٓٔٞ رٖ ػٔشٝ ػٖ .ٕٓٔ

 كبٕ) حُٞكخس كنشطٚ ك٤ٖ هخٍ - حُؼشحم أَٛ حؽظٌخٙ إٔ رؼذ حُؼشحم ػٖ

 أػضُٚ ُْ كب٢ٗ أٓش، ٓخ أ٣ٌْ رٚ ك٤ِغظؼٖ ٝاال رحى، كٜٞ عؼذح حإلٓشس أفخرض

 .(خ٤خٗش ٝال ػـض، ػٖ

 .  ()حُزخخس١  سٝحٙ

 

 ػخَٓ ٢ُ ٣وش ال إٔ ٝف٤ظٚ ك٢ ػٔش ًظذ) هخٍ حُؾؼز٢ ػخٓش ػٖ .ٖٓٔ

 .(ع٤ٖ٘ أسرغ ٓٞع٠ أرخ ٣ؼ٠٘ حألؽؼش١ ٝحهشٝح ع٘ش، ٖٓ أًؼش

 .  ()حُؾؼز٢  ا٠ُ كغٖ ربع٘خد أكٔذ سٝحٙ

 

 ػذحُظٚ ٓغ ٝهخؿ أر٢ رٖ ُغؼذ ػٔش ػضٍ عزذ ك٢ كـش حرٖ هخٍ :كخثذس

   (). (ع٤ٖ٘ أسرغ ٖٓ أًؼش رخُؼخَٓ ٣غظٔش ال أٗٚ ػٔش ٓزٛذ)

 

 ػٔش ٓ٘غ ٓخ ػٔشٝ، أرخ ٣خ ُِؾؼز٢ هِض )هخٍ  حألكٍٞ ػخفْ ػٖ .ٗٓٔ

 ٖٓ ًخٕ ٝهذ ػ٘ٚ، حهلل سم٢ ػٔش رٖ حهلل ػزذ ٣غظخِق إٔ ػ٘ٚ حهلل سم٢

 أدخِٞٙ هخٍ هذ اٗٚ أٓخ: هخٍ سأ٣ض؟ هذ ٓخ ٝسػٚ ٖٝٓ ػِٔض، هذ ٓخ ٛـشطٚ

                                                           

 ػٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 3/805 اٌّل٠ٕخ ربه٠ـ فٟ ّجٗ ٚاثٓ ،3822 هلُ ػ 3/215 اٌٞجمبد فٟ ٍؼل اثٓ  ))

 .اٌؾَٓ
 .3700 هلُ اٌجقبهٞ) )

 ٌُ اٌْؼجٟ أْ ئال ؽَٓ ئٍٕبكٖ) 346/ 9 اٌيٚائل ِغّغ فٟ ا١ٌٙضّٟ ٚلبي 391/ 4 إٌَّل فٟ أؽّل هٚاٖ) )

 .(ػّو ِٓ ٠َّغ
  .127/ 9 اٌمبهٞ ػّلح فٟ ٚاٌؼ١ٕٟ ، 240/ 2 اٌجبهٞ فزؼ  ))
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 ٝإ ٓ٘ٚ، حعظٌؼشٗخ كوذ خ٤شح ٣ٌٖ كبٕ ؽ٢ء، ك٢ ٜٓ٘خ ٤ُٝظ ٝأؽٜذٝٙ،

 .(ػالػخ ػٔش، ا٠ُ ػ٘خ كؾٌش ػٔش ا٠ُ ػ٘خ  كؾٌش ؽشح ٣ٌٖ

  (). فل٤ق ربع٘خد ؽزٚ حرٖ سٝحٙ

 

 :طٞص٣ؼٜخ ٤ًٝق ك٤ٜخ حألٓش ٝكوٞم حألٓٞحٍ ٝكلظ حُٔخ٤ُش حُغٖ٘ ك٢: حُؼخُغ حُلقَ

 ك٢ حُظقشف ٖٓ حُغِيش ٝٓ٘غ ٝأٓٞحُٜخ أسمٜخ ػ٠ِ حألٓش ٝال٣ش ك٢ رخد- 7ٕ

 حألٓش ػ٠ِ حألسك ٝٝهق حألٓش ُٔقِلش اال ٝٓؼخدٜٗخ ػشٝحطٜخ ٖٝٓ ٜٓ٘خ ؽ٢ء

 :حُٔخٍ ُز٤ض ػ٤ِٜخ حُخشحؽ ٝٝمغ ًِٜخ

 ،{حألسك ك٢ ٤ُغظخِلْٜ٘ حُقخُلخص ٝػِٔٞح ٌْٓ٘ آٓ٘ٞح حُز٣ٖ حهلل ٝػذ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ٓخ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{خ٤ِلش حألسك ك٢ ؿخػَ ا٢ٗ} ٝهخٍ ،{هلل حألسك إ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ

 ،{رؼذْٛ ٖٓ ؿخءٝح ٝحُز٣ٖ.. ُِٝشعٍٞ كِِٚ حُوشٟ أَٛ ٖٓ سعُٞٚ ػ٠ِ حهلل أكخء

 كن ك٤ٚ ُٚ اال حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ أكذ ٣زن كِْ حُ٘خط، ح٣٥ش ٛزٙ حعظٞػزض) ػٔش هخٍ

 . ()فل٤ق  ربع٘خد دحٝد أرٞ سٝحٙ ،(ٝكظ

 

 ٢ُ صٟٝ حهلل إ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٞرخٕ ػٖ .٘ٓٔ

 ٢ُ ص١ٝ ٓخ ع٤زِؾ أٓظ٢ ِٓي ٝإ ٝٓـخسرٜخ، ٓؾخسهٜخ كشأ٣ض حألسك،

 .(ٜٓ٘خ

  (). ٓغِْ سٝحٙ

 

                                                           

 .اٌْؼجٟ ئٌٝ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 3/922 اٌّل٠ٕخ ربه٠ـ فٟ ّجٗ اثٓ هٚاٖ  ))
 عو٠و ٚاثٓ ،22 ٓ ػج١ل ألثٟ ٚاألِٛاي ،26 ٓ ٠ٍٛف ألثٟ ٚاٌقواط ، 2966 ػ 3/375 كاٚك أثٛ) )

 .ٕؾ١ؼ ثإٍبك اٌموٜ أً٘ ِٓ هٌٍٛٗ ػٍٝ اهلل أفبء ِب رف١َو فٟ اٌٞجوٞ
 .2889 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِ  هٚاٖ))
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 اٜٗخ ٝحهلل ُٝشعُٞٚ، هلل اال ك٠ٔ ال) هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش ػٖ .ٙٓٔ

 ٓخ حُقذهش، ارَ ُٝٞال أعِٔٞح، ٝػ٤ِٜخ حُـخ٤ِٛش، ك٢ ػ٤ِٜخ هخطِٞح ُزالدْٛ،

 .(ؽزشح رالدْٛ ٖٓ ػ٤ِْٜ ك٤ٔض

  ().حُزخخس١ سٝحٙ

 

 إٔ هن٠ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ إٔ أؽٜذ) : هخٍ ػشٝس ػٖ .7ٓٔ

 ؿخءٗخ رٚ، أكن كٜٞ ٓٞحطخ أك٤خ ٖٝٓ حهلل، ػزخد ٝحُؼزخد حهلل، أسك حألسك

 .(ػ٘ٚ رخُقِٞحص ؿخءٝح حُز٣ٖ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ رٜزح

 ػٖ حُي٤خُغ٢ دٝد أرٞ ٝٝفِٚ ػشٝس، ا٠ُ فل٤ق ٝاع٘خدٙ أرٞدحد سٝحٙ

  (). ػخثؾش

 

 رٖ ٝكز٣لش ك٤٘ق رٖ ػؼٔخٕ ػٔش أسعَ هخٍ ٤ٕٓٔٞ رٖ ػٔشٝ ػٖ .8ٓٔ

 حٗظشح كؼِظٔخ؟ ٤ًق) ُٜٔخ هخٍ ػْ حُؼشحم أسك ػ٠ِ حُخشحؽ ٣نؼخٕ ح٤ُٔخٕ

 ٓي٤وش، ُٚ ٢ٛ أٓشح كِٔ٘خٛخ ال: هخال طي٤ن، ال ٓخ حألسك كِٔظٔخ طٌٞٗخ إٔ

 ال حُؼشحم أَٛ أسحَٓ ألدػٖ طؼخ٠ُ حهلل ع٢ِ٘ٔ ُجٖ: كوخٍ كنَ، ًز٤ش ك٤ٜخ ٓخ

 .(أرذح رؼذ١ سؿَ ا٠ُ ٣لظـٖ

  (). حُزخخس١ سٝحٙ

 

 حُٔذ٣٘ش هذّ ك٤ٖ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ؿؼذس رٖ ٣ل٠٤ ػٖ .9ٓٔ

 كوخٍ! ػزذ أّ حرٖ ػ٘خ ٌٗذ : صٛشس ر٢٘ ٖٓ ك٢ كوخٍ حُذٝس، حُ٘خط أهيغ

                                                           

  .3059 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
 هلُ ػ إٌَّل فٟ ٚا١ٌٞبٌَٟ ِوٍال، ػوٚح ػٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 3076 هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ هٚاٖ  ))

  ٕبٌؼ، ثٓ ىِؼخ اٌي٘وٞ ػٓ ثٗ رفوك ٚلل ثٗ، ػبئْخ ػٓ ػوٚح ػٓ اٌي٘وٞ ػٓ ٕبٌؼ ثٓ ىِؼخ ػٓ 1440
 .ثْٛا٘لٖ ٠ٚزمٜٛ

 .15/350 ؽجبْ اثٓ ٕٚؾ١ؼ ، 3700 هلُ ػ اٌجقبهٞ  ٕؾ١ؼ))
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  .(كوٚ ُِنؼ٤ق ك٤ٜخ ٣ئخز ال أٓش ٣وذط ال حهلل إ ارٕ؟ حهلل حرظؼؼ٢٘ كِْ)

 . ()ٓشعال  فل٤ق ربع٘خد حُؾخكؼ٢ سٝحٙ

 

 ػ٠ِ رخُغ٣ٞش حألٓٞحٍ ٝهغْ حُضًخس ٝؿزخ٣ش حألكٌخّ رلشك حإلٓخّ ه٤خّ ك٢ رخد- 8ٕ

 حُؾذس ػ٘ذ حُلخؿخص أَٛ ػ٠ِ حألٓٞحٍ كنٍٞ ٝطٞص٣غ كخؿخطْٜ كغذ ٓغظلو٤ٜخ

 ٝحإلكقخء حإلعالّ دحس ٓٞحى٢٘ ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ ُـ٤ش حُٔخ٤ُش حُلوٞم ٝسػخ٣ش

 :حُٔخٍ ر٤ض دٝح٣ٖٝ ك٢ حُٞك٤خص ٝاعوخه حُٔٞح٤ُذ ٝطغـ٤َ

 حُقذهخص اٗٔخ} ٝهخٍ ،{رٜخ ٝطض٤ًْٜ طيٜشْٛ فذهش أٓٞحُْٜ ٖٓ خز} طؼخ٠ُ هخٍ

 حألؿ٤٘خء ر٤ٖ دُٝش ٣ٌٕٞ ال ٢ً} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{حهلل ٖٓ كش٣نش.. ٝحُٔغخ٤ًٖ ُِلوشحء

 ٖٓ ٣خشؿًْٞ ُْٝ حُذ٣ٖ ك٢ ٣وخطًِْٞ ُْ حُز٣ٖ ػٖ حهلل ٣ٜ٘خًْ ال} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{ٌْٓ٘

، {رخُؼذٍ ًخطذ ر٤ٌْ٘ ٤ٌُٝظذ ٝحًظزٞٙ} ٝهخٍ ،{ا٤ُْٜ ٝطوغيٞح طزشْٝٛ إٔ د٣خسًْ

 ....{ًظخرخ أكق٤٘خٙ ؽ٢ء ًَٝ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ

 

 ٓخٗؼ٢ هظخٍ حُقذ٣ن رٌش أرٞ أسحد ك٤ٖ) هخٍ ػٔش إٔ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .ٓٔٔ

 سعٍٞ ٓلٔذح ٝإٔ حهلل اال اُٚ ال إٔ ؽٜذٝح ٝهذ حُ٘خط طوخطَ ٤ًق : حُضًخس

 حُضًخس كبٕ ٝحُضًخس، حُقالس ر٤ٖ كشم ٖٓ ألهخطِٖ ٝحهلل: رٌش أرٞ كوخٍ! حهلل

 حهلل ُشعٍٞ ٣ئدٝٗٚ ًخٗٞح ػ٘خهخ أٝ ػوخال ٓ٘ؼ٢ٗٞ ُٞ ٝحهلل حُٔخٍ، كن

 رٌش أر٢ فذس حهلل ؽشف إٔ اال ٛٞ ٓخ كٞحهلل: ػٔش كوخٍ! ػ٤ِٚ ُوخطِظْٜ

 .(حُلن أٗٚ ػشكض كظ٠ ُِوظخٍ

  (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

                                                           

 ثٓ ٍف١بْ أثٟ ؽل٠ش ِٓ ّب٘ل ٌٚٗ ِوٍال، ٕؾ١ؼ ثإٍبك 1745 هلُ ػ إٌَّل فٟ اٌْبفؼٟ  هٚاٖ))

 غ١و ٚ٘ٛ اٌمٛٞ ِٓ ؽمٗ اٌٚؼ١ف ٠إفن ال أِخ ٠ملً ال اهلل ئْ) ثٍف٠ 5117 هلُ اٌؾبوُ َِزلهن فٟ اٌؾبهس
  .(ِزؼزغ

  .20 هلُ ػ ٍَُِٚ ، 7284ٚ 6024 هلُ ػ  اٌجقبهٞ))
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 حُل٢ء أطخٙ ارح) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ًخٕ ٓخُي رٖ ػٞف ػٖ .ٔٔٔ

 كظخ حُؼضد ٝأػي٠ كظ٤ٖ، حُٔظضٝؽ ح٥َٛ كؤػي٠ ٣ٞٓٚ، ك٢ هغٔٚ

 .(ٝحكذح

  (). كزخٕ حرٖ ٝفللٚ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

 عخٟٝ) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ػٜ٘خ حهلل سم٢ ػخثؾش ػٖ .ٕٔٔ

 .ٝحُؼزذ ُِلش ٣وغْ رٌش أرٞ ًٝخٕ ، (ٝحألٓش حُلشس ر٤ٖ ُِ٘غخء حُؼيخء ك٢

 () .دحٝد أرٞ سٝحٙ

  

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ حُخذس١ عؼ٤ذ أر٢ ػٖ .ٖٔٔ

 ُٚ ًخٕ ٖٝٓ ُٚ، ظٜش ال ٖٓ ػ٠ِ رٚ ك٤ِؼذ ظٜش كنَ ُٚ ًخٕ ٖٓ) هخٍ ٝعِْ

 أٗٚ سأ٣٘خ كظ٠ حُٔخٍ أف٘خف ٖٓ كزًش (ُٚ صحد ال ٖٓ ػ٠ِ رٚ ك٤ِؼذ صحد كنَ

 .(كنَ ك٢ ٓ٘خ ألكذ كن ال

  (). ٓغِْ سٝحٙ

 

 حعظذرشص ٓخ أٓش١ ٖٓ حعظوزِض ُٞ) هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش ػٖ .ٗٔٔ

 .(حُٜٔخؿش٣ٖ كوشحء ػ٠ِ كوغٔظٜخ حألؿ٤٘خء أٓٞحٍ كنٍٞ ألخزص

  (). فل٤ق ربع٘خد حُيزش١ ؿش٣ش حرٖ سٝحٙ

 

 ؽ٤خ أ٣ٔخ) أٗٚ ػ٠ِ ػٔش ػٜذ ك٢ حُل٤شس أَٛ ح٤ُُٞذ رٖ خخُذ ٝفخُق .٘ٔٔ

 أَٛ ٝفخس كخكظوش ؿ٤٘خ ًخٕ أٝ ح٥كخص، ٖٓ آكش أفخرظٚ أٝ حُؼَٔ، ػٖ مؼق

 ٝػ٤خُٚ، حُٔغ٤ِٖٔ ٓخٍ ر٤ض ٖٓ ٝػ٤َ ؿض٣ظٚ، ىشكض ػ٤ِٚ، ٣ظقذهٕٞ د٣٘ٚ
                                                           

  .4816  هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ؽجبْ ٚاثٓ ، 2952 هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ  هٚاٖ))
  .2952 هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ هٚاٖ) )
  .4517 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ  ))
  .ا١ٌْق١ٓ ّوٛ ػٍٝ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 2/579 عو٠و اثٓ  ))
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 ٝدحس حُٜـشس دحس ؿ٤ش ا٠ُ خشؿٞح كبٕ حإلعالّ، ٝدحس حُٜـشس رذحس أهخّ ٓخ

 .(ػ٤خُْٜ ػ٠ِ حُ٘لوش حُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ ك٤ِظ حإلعالّ

  (). حُوخم٢ ٣ٞعق أرٞ سٝحٙ

 

 ٣ِلظ ًْ ٢ُ أكقٞح) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ كز٣لش ػٖ .ٙٔٔ

 .(حإلعالّ

   (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 (). (رخإلعالّ طِلظ ٖٓ ًَ ٢ُ أكقٞح) سٝح٣ش ٝك٢

  

 حألٓٞحٍ ٝكٔخ٣ش حُشؽخ ٝطلش٣ْ ًِٜخ فٞسٙ رزيالٕ ٝحُونخء حُشرخ طلش٣ْ رخد- 9ٕ

 حُظـخسس كش٣ش ٝكٔخ٣ش ٓؾشٝع رٞؿٚ اال ؽ٢ء ٓقخدسس ٝػذّ ٝحُؼخٓش حُخخفش

 :ٝحُـؼ حالكظٌخس ٝٓ٘غ مشٝسس ُـ٤ش حُظغؼ٤ش ٝػذّ حُغٞم ٝكش٣ش

 ٓخ رسٝح آٓ٘ٞح حُز٣ٖ أ٣ٜخ ٣خ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{حُشرخ ٝكشّ حُز٤غ حهلل ٝأكَ} طؼخ٠ُ هخٍ

 كٌِْ طزظْ كبٕ ٝسعُٞٚ حهلل ٖٓ رلشد كؤرٗٞح طلؼِٞح ُْ كبٕ ... حُشرخ ٖٓ رو٢

 طؤًِٞح ال آٓ٘ٞح حُز٣ٖ أ٣ٜخ ٣خ} ٝهخٍ ،{ُطظِٕٔٞ ٝال طظِٕٔٞ ال أٓٞحٌُْ سإٝط

 طؤًِٞح ٝال} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{ٌْٓ٘ طشحك ػٖ طـخسس طٌٕٞ إٔ اال رخُزخىَ ر٤ٌْ٘ أٓٞحٌُْ

 ،{رخإلػْ حُ٘خط أٓٞحٍ ٖٓ كش٣وخ ُظؤًِٞح حُلٌخّ ا٠ُ رٜخ ٝطذُٞح رخُزخىَ ر٤ٌْ٘ أٓٞحٌُْ

 طٌظزٞٛخ أال ػ٤ٌِْ ؿ٘خف كال ر٤ٌْ٘ طذ٣شٜٝٗخ كخمشس طـخسس طٌٕٞ إٔ اال} ٝهخٍ

 ٝصٗٞح. حُٔخغش٣ٖ ٖٓ طٌٞٗٞح ٝال ح٤ٌَُ أٝكٞح} ٝهخٍ ،{طزخ٣ؼظْ ارح ٝأؽٜذٝح

 ،{ٓلغذ٣ٖ حألسك ك٢ طؼؼٞح ٝال أؽ٤خءْٛ حُ٘خط طزخغٞح ٝال. حُٔغظو٤ْ رخُوغيخط

 ٝهخٍ ،{ؽ٤جخ آط٤ظٖٔٞٛ ٓٔخ طؤخزٝح إٔ ٣لَ ٝال} ٝهخٍ ،{ُِٔيلل٤ٖ ٣َٝ} ٝهخٍ

                                                           

 .144 ٓ ٠ٍٛف ألثٟ اٌقواط  ))
  .149 هلُ ػ ٍَُِٚ ، 2895 هلُ ػ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
  .4029 هلُ ػ إٌَٓ فٟ ِبعٗ اثٓ  ))
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 ٝهخٍ ،{ٓز٤٘خ ٝاػٔخ رٜظخٗخ أطؤخزٝٗٚ ؽ٤جخ ٓ٘ٚ طؤخزٝح كال ه٘يخسح اكذحٖٛ ٝآط٤ظْ}

 ...{أٓٞحٌُْ حُغلٜخء طؤطٞح ٝال} ٝهخٍ ،{أكغٖ ٢ٛ رخُظ٢ اال ح٤ُظ٤ْ ٓخٍ طوشرٞح ٝال}

 

 حُ٘ز٢ ػٖ حُغخػذ١ ك٤ٔذ أر٢ ٝػٖ حُشهخؽ٢ ػٔٚ ػٖ كشس أر٢ ػٖ .7ٔٔ

 .(ٓ٘ٚ ٗلظ ري٤ذ اال حٓشة ٓخٍ ٣لَ ال) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ

  () .ُـ٤شٙ فل٤ق ربع٘خد أكٔذ سٝحٙ

 

 خيزش ك٢ هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ حهلل ػزذ رٖ ؿخرش ػٖ .8ٔٔ

 ٛزح ؽٜشًْ ك٢ ٛزح ٣ٌْٞٓ ًلشٓش ػ٤ٌِْ كشحّ ٝأٓٞحٌُْ دٓخإًْ إ) كـش

 ٝدٓخء ٓٞمٞع، هذ٢ٓ طلض حُـخ٤ِٛش أٓش ٖٓ ؽ٢ء ًَ أال ٛزح، رِذًْ ك٢

 حُلخسع، رٖ سر٤ؼش حرٖ دّ دٓخث٘خ ٖٓ أمغ دّ أٍٝ ٝإ ٓٞمٞػش، حُـخ٤ِٛش

 حُٔيِذ ػزذ رٖ ػزخط سرخ سرخٗخ أمغ سرخ ٝأٍٝ ٓٞمٞع حُـخ٤ِٛش ٝسرخ

 .(ًِٚ ٓٞمٞع كبٗٚ

  () .ٓغِْ

 

 ُْٜ ٣غؼش إٔ عجَ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٓخُي رٖ أٗظ ػٖ .9ٔٔ

 حُوخرل، حُٔغؼش، ٛٞ حهلل إ) كوخٍ حُٔذ٣٘ش ك٢ ًخٕ ؿالء رؼذ حُغِغ

 ٓظِٔش ٣يِز٢٘ ٌْٓ٘ أكذ ٤ُٝظ حهلل أُو٠ إٔ ألسؿٞ ٝا٢ٗ حُشحصم، حُزخعو،

 .(ٓخٍ ٝال رذّ

  (). كزخٕ ٝحرٖ فللٚ ٝحُظشٓز١ ٓخؿٚ ٝحرٖ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

                                                           

 األٌجبٟٔ ٕٚؾؾٗ اٌَبػلٞ، ؽ١ّل أثٟ ػٓ 5/425 ٚ ػّٗ، ػٓ اٌولبّٟ ؽوح أثٟ ػٓ 5/72 أؽّل هٚاٖ  ))

  .1459 هلُ اإلهٚاء فٟ
  .1218 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِ)  )
 ٚاثٓ ٕؾ١ؼ، ؽَٓ اٌؾل٠ش: ٚلبي ،1314 ػ ٚاٌزوِنٞ ، 3451ٚ3450 ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ  هٚاٖ))

 .ٍَُِ ّوٛ ػٍٝ ئٍٕبكٖ : 3/14 اٌزٍق١ٔ فٟ ؽغو اثٓ لبي ، 4919 هلُ ػ ؽجبْ ٚاثٓ ، 2200 هلُ ػ ِبعٗ
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 ُزخد، كخمش ٣زؼٖ ال) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ؿخرش ػٖ .ٕٓٔ

 .(رؼل ٖٓ رؼنْٜ حهلل ٣شصم حُ٘خط ٝدػٞح

  (). ٓغِْ سٝحٙ

 

 طِو٢ ػٖ ٠ٜٗ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ إٔ) ػزخط حرٖ ػٖ .ٕٔٔ

 .(حألعٞحم طزِؾ كظ٠ حُغِغ

 (). ٓغِْ سٝحٙ

 

 ٣لظٌش ال) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حهلل ػزذ رٖ ٓؼٔش ػٖ .ٕٕٔ

  (خخىت اال

 (). ٓغِْ سٝحٙ

 

 ٝسد حُلوٞم اسؿخع ك٢ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش ٝعٖ٘ حُٔظخُْ سد ٝؿٞد رخد- ٖٓ

 حألسصحم ٝاؿشحء ا٤ُْٜ ٜٓ٘خ ٓن٠ ٓخ ٝفشف أسصحهْٜ حُـخثش حإلٓخّ هيغ ٖٓ أسصحم

 ر٤ٖ كشم ال أ٤ُٝخثْٜ ا٠ُ حألعشٟ أسصحم ٝدكغ ٝحُٔغـ٤ٖٗٞ ٝحُض٠٘ٓ حُٔشم٠ ػ٠ِ

 :ٓغِْ ٝؿ٤ش ٓغِْ

 ،{أؽ٤خءْٛ حُ٘خط طزخغٞح ٝال} ٝهخٍ ،{رخُزخىَ ر٤ٌْ٘ أٓٞحٌُْ طؤًِٞح ٝال} طؼخ٠ُ هخٍ

 ... {ٝأكغ٘ٞح} ٝهخٍ

 

 أك٤خ ٖٓ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ص٣ذ رٖ عؼ٤ذ ػٖ. ٖٕٔ

 .(كن ظخُْ ُؼشم ٤ُٝظ ُٚ، ك٢ٜ ٤ٓظش أسمخ

  (). ٝكغ٘ٚ ٝحُظشٓز١ دحٝد أرٞ سٝحٙ
                                                           

  .1522 ػ ٍَُِ ٕؾ١ؼ  ))
  .1519-1517 ػ ٍَُِ  ٕؾ١ؼ))
  .1605 ػ ٍَُِ ٕؾ١ؼ) )
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 حُزٓش أَٛ كخٗظش رؼذ، أٓخ) ػٔخُٚ أكذ ا٠ُ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش ًٝظذ .ٕٗٔ

 ُٚ ًخٕ كبٕ ػ٤ِٚ، كؤٗلن ٓخٍ ُٚ ٤ُٝظ ْٜٓ٘ حُشؿَ ًزش ٝارح رْٜ، كخسكن

  (). (ػ٤ِٚ ك٤ِ٘لن ك٤ٔٔٚ كؤٓش ك٤ْٔ

  (). ا٤ُْٜ حُٔغخؿ٤ٖ ػيخء رذكغ ٣ؤٓش حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش ًٝخٕ

  (). ٝحُق٤ق حُؾظخء ًٝغٞس رؾٜش ؽٜشح ٗق٤زْٜ ٣ؤخزٕٝ كٌخٗٞح

 ٝإٔ ٓخٍ، ٝال ُٚ ٢ُٝ ال ٖٝٓ ٓش٣ًنخ، ْٜٓ٘ ًخٕ ٖٓ أكٞحٍ رظلوذ ٝأٓش 

  (). ٝحإلدحّ حُيؼخّ ٖٓ ٣قِلْٜ ٓخ ُْٜ ٣ٞكش ٝإٔ ٣ظؼخٛذْٝٛ،

 حُٔخٍ، ر٤ض ٖٓ ُألفلخء ٣لشك ًٔخ ٝحُؼـضس ُِض٠٘ٓ حُذ٣ٞحٕ أَٛ ٝكشك

   (). رُي ػ٠ِ ػٔش كؤهشْٛ

 أكشحًسح ٗغخًء، أٝ ًخٗٞح سؿخاًل رٓظْٜ، ٝأَٛ حُٔغ٤ِٖٔ أعخسٟ رٔلخدحس ٝأٓش

   (). ػز٤ًذح أٝ ًخٗٞح

 .عؼذ حرٖ سٝحٛخ

 حُ٘خط ػ٠ِ ٣وغْ إٔ ٣ؤٓشٙ حُؼشحم ك٢ ٝح٤ُٚ ا٠ُ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش ًٝظذ

 كبٕ علٚ، ٝال عشف ؿ٤ش ٖٓ حُٔذ٣ٖ د٣ٕٞ ك٤ِغذد ؽ٢ء صحد كبٕ أسصحهْٜ،

 ك٤ِغِق ؽ٢ء صحد كبٕ ُٚ، ٓخٍ ٝال حُضٝحؽ أسحد ٖٓ فذحم ك٤ِذكغ ؽ٢ء صحد

    (). ٝحعظضسحػٜخ أسحم٤ْٜ ٗلوش ػٖ ػـضٝح حُز٣ٖ حُزٓش أَٛ

                                                                                                                                                                      

 .غو٠ت ؽَٓ ٚلبي 1378 هلُ ػ اٌغبِغ فٟ ٚاٌزوِنٞ ، 3073 هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ هٚاٖ) )
 ٕؾ١ؼ ثإٍبك 5/296 اٌٞجمبد فٟ ٍؼل  اثٓ))
  .275ٚ 5/269 اٌٞجمبد فٟ ٍؼل اثٓ ))
  .5/257 اٌٞجمبد فٟ ٍؼل اثٓ) )
  .ٕؾ١ؼ ثإٍبك 294ٚ 5/276 اٌٞجمبد فٟ ٍؼل اثٓ) )

  .5/296 ٍؼل اثٓ) )
  .273ٚ 5/286 اٌٞجمبد فٟ ٍؼل اثٓ ))

  .265 ٓ ػج١ل ألثٟ األِٛاي) )
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 ٣غظلوٜخ، ٖٝٓ حُضًخس طلق٤َ ك٤ٚ ًظخرخ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ُؼٔش حُضٛش١ ًٝظذ

 ٓؤٟٝ ال ٖٝٓ حُغز٤َ، حرٖ رًش إٔ ا٠ُ ٝحُلوشحء، ٝحُؼـضس، حُض٠٘ٓ، كزًش

 حرٖ رٜخ ٓش ارح ٓؼِٞٓش، ٓ٘خصٍ ك٢ ٝىؼخّ ٓؤٟٝ ُْٜ ك٤ـؼَ أَٛ، ٝال ُٚ،

 . ا٤ُٜخ أٟٝ حُغز٤َ

  (). ػز٤ذ أرٞ سٝحٛخ

 أ١ - حُوّٞ ٛئالء إ) كوخٍ خي٤زخ حُ٘خط ك٢ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش هخّ ٝهذ

 ٝٓخ ٣ؼيٞٗخٛخ، إٔ ُْٜ ًخٕ ٓخ ٝحهلل ػيخ٣خ، أػيٞٗخ ًخٗٞح هذ - هزِٚ حُخِلخء

 ٓلخعذ، حهلل دٕٝ ك٤ٚ ػ٢ِ ٤ُظ ا٢ُ فخس هذ حُز١ ٝأسٟ ٗوزِٜخ، إٔ ُ٘خ ًخٕ

  (). (ر٤ظ٢ ٝأَٛ ر٘لغ٢ ٝرذأص سددطٜخ هذ ٝا٢ٗ أال

 حُذٝح٣ٖٝ ك٢ ٣٘ظش إٔ ٣ؤٓشٙ كضّ رٖ رٌش أر٢ حُٔذ٣٘ش ك٢ هخم٤ٚ ا٠ُ ًٝظذ

 ٝإٔ ٓؼخٛذ، أٝ ٓغِْ كن ٖٓ هزِٚ، حُخِلخء ؿخسٙ ؿٞس ًَ ٖٓ ٣ٝغظزشثٜخ

 (). ٝسػظٚ ا٠ُ سدٙ ٤ًٓظخ ًخٕ كبٕ ػ٤ِٚ، ٣شدٙ

 ٓ٘ز حُٔظخُْ ٣شد حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش صحٍ ٓخ :هخٍ ٓٞع٠ رٖ ع٤ِٔخٕ ٝػٖ

 .ٓخص ٣ّٞ ا٠ُ حعظخِق ٣ّٞ

 ر٤ظٚ رؤَٛ رذأ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش سأ٣ض: هخٍ ع٤َٜ رٖ حُٔـ٤ذ ػزذ ٝػٖ

 ح٤ُُٞذ رٖ ػٔش كوخٍ رؼذ، رخُ٘خط كؼَ ػْ حُٔظخُْ، ٖٓ رؤ٣ذ٣ْٜ ًخٕ ٓخ كشد

 !رٌْ ٛزح كلؼَ ػ٤ٌِْ ك٤ُٞظٔٞٙ حُخيخد رٖ ػٔش ُٝذ ٖٓ رشؿَ ؿجظْ

 اٗٚ هخٍ حُٔظخُْ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش سد ُٔخ: عزشس أر٢ رٖ رٌش أرٞ ٝهخٍ

 ٓظخع أٝ أسك ٖٓ ٣ذ٣ٚ ك٢ ٓخ ا٠ُ ك٘ظش! ٗلغ٢ ٖٓ رؤٍٝ أرذأ ال إٔ ٤ُ٘زـ٢

 حُِٔي ػزذ رٖ ح٤ُُٞذ ًخٕ ٓٔخ ٛزح كوخٍ خخطْ كـ ا٠ُ ٗظش كظ٠ ٓ٘ٚ، كخشؽ

 .ٓ٘ٚ كخشؽ حُٔـشد أسك ٖٓ ؿخءٙ ٓٔخ أػيخ٤ٗٚ

                                                           

  .574 ٓ األِٛاي) )

  .ٕؾ١ؼ ثإٍبك 1/616 ٚاٌزبه٠ـ اٌّؼوفخ) )
  .5/264 اٌٞجمبد فٟ ٍؼل  اثٓ))
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 ٖٓ حُٔظخُْ ٣شد حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش صحٍ ٓخ: هخٍ حهلل ػزذ رٖ اعلخم ٝػٖ

 رٖ ٣ٝض٣ذ ٓؼخ٣ٝش ٝسػش أ٣ذ١ ٖٓ أخشؽ حعظخِق، إٔ ا٠ُ ٓؼخ٣ٝش ُذٕ

 .كوٞهخ ٓؼخ٣ٝش

 حألٓٞحٍ، ر٤ٞص ك٢ ٓظخُْ سد حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش إٔ: حُغخظ٤خ٢ٗ أ٣ٞد ٝػٖ

 ػْ حُغ٤ٖ٘، ٖٓ أِٛٚ ػٖ ؿخد ُٔخ ٣ض٠ً إٔ ٝأٓش حُٔخٍ، ر٤ض ك٢ ًخٕ ٓخ كشد

 .ٝحكذس ُغ٘ش اال ٣ض٠ً ال مٔخس ٛٞ كبرح ٗظشص ا٢ٗ: آخش رٌظخد ػوذ

 حُٔظخُْ سد ك٢ رخُؼشحم حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش ا٤ُ٘خ ًظذ: هخٍ حُضٗخد أر٢ ٝػٖ

 ا٤ُ٘خ كَٔ ٝكظ٠ حُؼشحم، ٓخٍ ر٤ض ك٢ ٓخ أٗلذٗخ كظ٠ كشددٗخٛخ أِٜٛخ، ا٠ُ

 !حُؾخّ ٖٓ حُٔخٍ ػٔش

 ًخٕ حُوخىؼش، حُز٤٘ش رـ٤ش أِٜٛخ ا٠ُ حُٔظخُْ ٣شد ػٔش ًٝخٕ حُضٗخد أرٞ هخٍ 

 ٣ٌِلٚ ُْٝ ػ٤ِٚ، سدٛخ حُشؿَ ٓظِٔش ٖٓ ٝؿٜخ ػشف ارح رُي، رؤ٣غش ٣ٌظل٢

 .حُٞالس ؿؾْ ٖٓ ٣ؼشف ًخٕ ُٔخ حُز٤٘ش طلو٤ن

 ٝهخم٢ ٝح٢ُ - كضّ رٖ ػٔشٝ رٖ ٓلٔذ رٖ رٌش أر٢ ػ٠ِ ٣وذّ ًخٕ ٝٓخ

 رذػش، اىلخء أٝ ع٘ش، اك٤خء أٝ ٓظِٔش، سد ك٤ٚ اال ػٔش ٖٓ ًظخد - حُٔذ٣٘ش

 .حُذ٤ٗخ ٖٓ خشؽ كظ٠ خ٤ش أٝ ػيخء، طوذ٣ش أٝ هغْ، أٝ

 ػزذ رٖ ػٔش ا٢ُ ًظذ: هخٍ كضّ رٖ ػٔشٝ رٖ ٓلٔذ رٖ رٌش أر٢ ٝػٖ

 كن ٖٓ هز٢ِ ٖٓ ؿخسٙ ؿٞس ًَ ا٠ُ كخٗظش حُذٝح٣ٖٝ، حعظزش١ء إٔ حُؼض٣ض

 ا٠ُ كخدكؼٚ ٓخطٞح هذ حُٔظِٔش طِي أَٛ ًخٕ كبٕ ػ٤ِٚ، كشدٙ ٓؼخٛذ أٝ ٓغِْ

 .ٝسػظْٜ

: كضّ رٖ ػٔشٝ رٖ ٓلٔذ رٖ رٌش أر٢ ا٠ُ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش ًظخد ٝك٢

 ٝحُٔ٘ظش، حُٔـِظ ك٢ ر٤ْٜ٘ كآط ُِ٘خط حخشؽ ر٤ظي، ك٢ ٝحُـِٞط ٝا٣خى

 ر٤ض أَٛ ٖٓ ٛئالء طوُٖٞ ٝال أكذ، ٖٓ ػ٘ذى آػش حُ٘خط ٖٓ أكذ ٣ٌٖ ٝال

 عٞحء، ح٤ُّٞ ػ٘ذ١ ٝؿ٤شْٛ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ر٤ض أَٛ كبٕ! حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش
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 ٗخصػْٜ، ٖٓ ٣وٜشٕٝ أْٜٗ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ر٤ض رؤَٛ أظٖ إٔ أكشٟ أٗخ رَ

 .ك٤ٚ ا٢ُ كخًظذ ؽ٢ء ػ٤ِي أؽٌَ ٝارح

 دٓؾن ٓغـذ ك٢ هخّ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش إٔ: ع٤ِٔخٕ أر٢ رٖ كٔخد ٝػٖ

 !حهلل ٓؼق٤ش ك٢ ُ٘خ ىخػش ال فٞطٚ رؤػ٠ِ ٗخدٟ ػْ

 كب٢ٗ رزالدًْ حُلوٞح:ُِ٘خط ٣وٍٞ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش  ًخٕ:هخٍ ع٤خس ٝػٖ

 ٢٘ٓ ػ٤ِٚ ك٤ِظ ػخَٓ ظِٔٚ ٖٓ اال ػ٘ذ١، ٝأٗغخًْ أٓقخسًْ، ك٢ أرًشًْ

 !ك٤ِؤط٢٘ ارٕ،

 كٔذ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش خيزٜخ خيزش آخش إ هخٍ ٝحهذ رٖ حهلل ػزذ ٝػٖ

 رالدًْ ك٢ أرًشًْ كب٢ٗ رزالدًْ، حُلوٞح حُ٘خط أ٣ٜخ:هخٍ ػْ ػ٤ِٚ ٝأػ٠٘ حهلل

 خ٤خسًْ ْٛ أهٍٞ ال سؿخال ػ٤ٌِْ حعظؼِٔض هذ ٝا٢ٗ أال ػ٘ذ١، ٝأٗغخًْ

 ػ٢ِ، ُٚ ارٕ كال رٔظِٔش ػخِٓٚ ظِٔٚ كٖٔ ْٜٓ٘، ؽش ٛٞ ٖٓٔ خ٤ش ٌُْٜٝ٘

 !ُن٤ٖ٘ ارح ا٢ٗ ػ٤ٌِْ رٚ رخِض ػْ ٝأ٢ِٛ ٗلغ٢ حُٔخٍ ٛزح ٓ٘ؼض ُجٖ ٝحهلل

 أ٤ٓش  ٣خ:حُؼض٣ض ػزذ رٖ ُؼٔش كوخٍ صرش رٖ حُؼالء رٖ حهلل ػزذ ٝؿخء

 كشد هخٍ ػيخث٢، ٝكشٓض حُؼقخس ك٢ ً٘ض ا٢ٗ ع٘ٞحص، ػق٤ض حُٔئ٤ٖ٘ٓ

 .حُغ٤ٖ٘ ٖٓ ٓن٠ ٓخ ٢ُ ٣خشؽ إٔ ٝأٓش ػيخث٢، ػ٢ِ

 ا٠ُ أسعَ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش حعظخِق  ُٔخ:هخٍ دػِؾ رٖ خ٤ِذ ٝػٖ

 أػي٤ظٌٔخ؟ ٖٓ ػٌ٘ٔخ كزظ ٓخ ػ٤ٌِٔخ أسد ُٜٔخ ٣وٍٞ ع٤ش٣ٖ ٝحرٖ حُلغٖ

 !كال رُي ؿ٤ش ٝأٓخ كؼِض، حُزقشس رؤَٛ رُي ُكؼَ إ ع٤ش٣ٖ حرٖ كوخٍ

 .حُل٤ٖ ٝهزَ هخٍ ٣غغ ال حُٔخٍ إ:ػٔش كٌظذ

 رٖ خخسؿش ٣ؼي٠ إٔ ًظذ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش إٔ ٣ل٠٤ رٖ ارشح٤ْٛ ٝػٖ

 ا٢ٗ:كوخٍ كضّ رٖ رٌش أر٢ ا٠ُ خخسؿش كٔؾ٠ حُذ٣ٞحٕ، ٖٓ ػ٘ٚ هيغ ٓخ ص٣ذ

 حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش كبٕ ٗظشحء ٢ُٝ ٓوخُش، ٛزح ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ٣ِضّ إٔ أًشٙ
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 ٣غغ ال ػٔش كٌظذ ُٚ، رُي أًشٙ كب٢ٗ رٚ خق٢٘ ٛٞ ٝإ كؼِض، رٜزح ػْٜٔ

 .ُلؼِض ٝعؼٚ ُٝٞ رُي حُٔخٍ

 ا٠ُ ك٤خشؿٕٞ حُغـٕٞ أَٛ د٣ٞحٕ ٗخشؽ ً٘خ  هخٍ:كضّ رٖ رٌش أر٢ ٝػٖ

 حُـ٤زش هش٣ذ ؿخثزخ ًخٕ ٖٓ ا٢ُ ًٝظذ حُؼض٣ض، ػزذ رٖ ػٔش رٌظخد أػي٤خطْٜ

 أٝ ٣وذّ، إٔ ا٠ُ ػيخءٙ كخػضٍ حُـ٤زش ٓ٘ويغ ًخٕ ٖٝٓ د٣ٞحٗٚ، أَٛ كؤػو

  () .٤ًِٝٚ ا٠ُ كخدكؼٚ ك٤خطٚ ػ٠ِ رز٤٘ش رًٞخُش ػ٘ذى ٣ًَٞ أٝ ٗؼ٤ٚ، ٣ؤط٢

 

  :حُؼخٓش ٝحُونخث٤ش ٝحُلوٞه٤ش حُظؾش٣ؼ٤ش حألكٌخّ: حُشحرغ حُلقَ

 ٝحالعظلخدس ُٜخ ٣قِق ٝٓخ ٝػٔخسطٜخ د٤ٗخٛخ رؾجٕٞ أػِْ حألٓش ًٕٞ ك٢ رخد- ٖٔ

 :ٝػِٜٞٓخ حألْٓ طـخسد ٖٓ

 حألسك ك٢ طلغذٝح ٝال} ٝهخٍ ،{ك٤ٜخ ٝحعظؼٔشًْ حألسك ٖٓ أٗؾؤًْ ٛٞ} طؼخ٠ُ هخٍ

  ...{فخُلخ ٝحػِٔٞح} ٝهخٍ ،{افالكٜخ رؼذ

 

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٜ٘ٔخ حهلل سم٢ ٝأٗظ ػخثؾش ػٖ .ٕ٘ٔ

 .(د٤ٗخًْ رؤٓش أػِْ أٗظْ) هخٍ

 (). ٓغِْ سٝحٙ

 

 هّٞ ػ٠ِ ٓش ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ حهلل ػز٤ذ رٖ ىِلش ػٖ .ٕٙٔ

 .(ك٤ِق٘ؼٞٙ رُي ٣٘لؼْٜ ًخٕ إ) كوخٍ صسحػظْٜ ٣غظقِلٕٞ

 (). ٓغِْ سٝحٙ

                                                           

 .ِٚمجٌٛخ ٚؽَٕخ ٕؾ١ؾخ ثأٍب١ٔل 268 ـ 260/ 5 اٌٞجمبد فٟ ٍؼل اثٓ  ))
 .2363 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ  ))
  .2361 ػ ٍَُِ  ٕؾ١ؼ))
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 ُوذ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٝٛذ ر٘ض ؿذحٓش ػٖ .7ٕٔ

 ٝال رُي ٣ق٘ؼٕٞ ٝكخسط حُشّٝ إٔ رًشص كظ٠ حُـ٤ِش، ػٖ أ٠ٜٗ إٔ ٛٔٔض

 .(أٝالدْٛ ٣نش

 () .ٓغِْ سٝحٙ

 

 ٝحُظؾش٣ؼ٢ ٝحُغ٤خع٢ حُونخث٢ حُلٌْ ك٢ حالؿظٜخد ك٢ حألٓش كن ك٢ رخد- ٕٖ

 :حُٔو٤ذ

 ٝارح} ٝهخٍ ،{ٌْٓ٘ ػذٍ رٝح رٚ ٣لٌْ} ٝهخٍ ،{حألٓش ك٢ ٝؽخٝسْٛ} طؼخ٠ُ هخٍ

 حألٓش أ٢ُٝ ٝا٠ُ حُشعٍٞ ا٠ُ سدٝٙ ُٝٞ رٚ أرحػٞح حُخٞف أٝ حألٖٓ ٖٓ أٓش ؿخءْٛ

 ... {ْٜٓ٘ ٣غظ٘زيٞٗٚ حُز٣ٖ ُؼِٔٚ ْٜٓ٘

 

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٛش٣شس ٝأر٢ حُؼخؿ رٖ ػٔشٝ ػٖ .8ٕٔ

 كِٚ كؤخيؤ كخؿظٜذ كٌْ ٝارح أؿشحٕ، كِٚ كؤفخد كخؿظٜذ حُلخًْ كٌْ ارح) هخٍ

 .(ٝحكذ أؿش

 (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ ُِ٘ز٢ هخُٞح حألٗقخس إٔ ٝحُضٛش١ ػٔش رٖ ػخفْ ػٖ .9ٕٔ

 ٣ّٞ حُٔذ٣٘ش كخفشٝح ٖٓ ٓغ حُقِق ػوذ أسحد ٣ّٞ حعظؾخسْٛ ك٤ٖ ٝعِْ

 ُ٘خ رذ ال رٚ حهلل أٓشى أؽ٤جخ أّ ك٘ق٘ؼٚ؟ طلزٚ أٓشح حهلل سعٍٞ ٣خ) حُخ٘ذم

 .(..ٌُْ أف٘ؼٚ ؽ٢ء رَ : هخٍ ُ٘خ؟ طق٘ؼٚ ؽ٤جخ أّ رٚ؟ حُؼَٔ ٖٓ

 (). فل٤لش ٓشعِش رؤعخ٤ٗذ اعلخم حرٖ سٝحٙ

                                                           

  .2612 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ  هٚاٖ))
  .1716 هلُ ػ ٍَُِٚ ، 7352 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
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 حُؼزخد هِٞد ك٢ ٗظش حهلل إ) هخٍ ٓغؼٞد حرٖ ػٖ كز٤ؼ رٖ صس ػٖ .ٖٓٔ

 ُ٘لغٚ كخفيلخٙ حُؼزخد هِٞد خ٤ش عِْ ٝ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ ٓلٔذ هِذ كٞؿذ

 هِٞد كٞؿذ ٓلٔذ هِذ رؼذ حُؼزخد هِٞد ك٢ ٗظش ػْ رشعخُظٚ، كخرظؼؼٚ

 سآٙ كٔخ د٣٘ٚ، ػ٠ِ ٣وخطِٕٞ ٗز٤ٚ ٝصسحء كـؼِْٜ حُؼزخد هِٞد خ٤ش أفلخرٚ

 حهلل ػ٘ذ كٜٞ ع٤جخ حُٔغِٕٔٞ سآٙ ٝٓخ كغٖ، حهلل ػ٘ذ كٜٞ كغ٘خ حُٔغِٕٔٞ

 .(ع٢ء

 ٝفللٚ ،(هز٤ق كٜٞ .. هز٤لخ) ُلظٚ ٝك٢ ٝحُيزشح٢ٗ ُٚ، ٝحُِلظ أكٔذ سٝحٙ

 حهلل سم٢ رٌش أرخ ٣غظخِلٞح إٔ ؿ٤ٔؼخ حُقلخرش سأٟ ٝهذ) ٝصحد حُلخًْ

 (). (ػ٘ٚ

 

 ٝػخدحطْٜ ٝأػشحكْٜ سمخْٛ ٝٓشحػخس حُ٘خط ألكٌخّ حُغِيش حػظزخس ك٢ رخد-  ٖٖ

 :ك٤ٚ ٗـ ال ك٤ٔخ

 ... {رخُؼشف ٝأٓش حُؼلٞ خز} طؼخ٠ُ هخٍ 

 ُٞال) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ػٜ٘خ حهلل سم٢ ػخثؾش ػٖ .ٖٔٔ

 هِٞرْٜ، طٌ٘ش إٔ كؤخخف – رٌلش أٝ - رخُـخ٤ِٛش ػٜذْٛ كذ٣غ هٞٓي إٔ

 .(ارشح٤ْٛ أعخط ػ٠ِ ُٝز٤٘ظٚ حُز٤ض، ُ٘ونض

 (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

                                                                                                                                                                      

 ػّو ثٓ ػبُٕ ػٓ – اٌقٕلق غيٚح فجو فٟ 4/181 ْ٘بَ اثٓ ػٕل وّب - ا١ٌَوح فٟ ئٍؾبق اثٓ  هٚاٖ))

 أثٟ ؽل٠ش ِٓ ّب٘ل ٌٚٗ ٕؾ١ؼ، فٙٛ أهٍالٖ ٚلل اٌّغبىٞ فٟ ئِبِبْ ّٚ٘ب اٌي٘وٞ ٝو٠ك ِٚٓ لزبكح ثٓ
 ػّوٚ ثٓ ِؾّل ف١ٗ) 6/191 اٌيٚائل ِغّغ فٟ ا١ٌٙضّٟ لبي 6/28 اٌىج١و اٌّؼغُ فٟ اٌٞجوأٟ ػٕل ٘و٠وح

 .(صمبد هعبٌٗ ٚثم١خ ؽَٓ ٚؽل٠ش
 ٕؾ١ؼ ٚلبي 3/83 ٚاٌؾبوُ ،9/112 اٌىج١و اٌّؼغُ فٟ ٚاٌٞجوأٟ ،1/379 إٌَّل فٟ أؽّل هٚاٖ ))

 ػ اٌٖؾبثخ فٚبئً ػٍٝ ىٚائلٖ فٟ اهلل ػجل أ٠ٚب هٚا٠زٙب ػٍٝ ٚافمٗ  آفوٖ فٟ ٚاٌي٠بكح اٌن٘جٟ، ٚٚافمٗ اإلٍٕبك
 ٚفٟ ،843 هلُ ػ األػواثٟ اثٓ ِؼغُ فٟ وّب ػ١بُ ثٓ ثىو أثٟ اٌواٚٞ والَ ِٓ ِلهعخ ٚوأٔٙب ،541 هلُ

  .54 هلُ ػ اٌجقزوٞ اثٓ ِٖٕفبد ِغّٛع
  .1333 هلُ ػ ٍَُِٚ ، 1509 - 1507ٚ 126 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
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 ك٤ٖ ُؼٔش هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ حهلل ػزذ رٖ ؿخرش ػٖ .ٕٖٔ

 ٤ُخشؿٖ حُٔذ٣٘ش ا٠ُ سؿؼ٘خ ُجٖ هخٍ ك٤ٖ عٍِٞ رٖ أر٢ رٖ حهلل ػزذ روظَ ْٛ

 .(أفلخرٚ ٣وظَ ٓلٔذح إٔ حُ٘خط ٣ظلذع ال دػٚ) حألرٍ ٜٓ٘خ حألػض

 (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ أط٠ ؽخرخ كظ٠ إٔ) هخٍ أٓخٓش أر٢ ػٖ .ٖٖٔ

 ٓٚ ٝهخُٞح كضؿشٝٙ، ػ٤ِٚ حُوّٞ كؤهزَ! رخُضٗخ ٢ُ حثزٕ حهلل سعٍٞ ٣خ : كوخٍ

 ٝحهلل ال هخٍ ألٓي؟ أطلزٚ هخٍ كـِظ، هخٍ هش٣زخ ٓ٘ٚ كذٗخ أدٗٚ كوخٍ! ٓٚ

 هخٍ الر٘ظي؟ أكظلزٚ هخٍ ألٜٓخطْٜ، ٣لزٞٗٚ حُ٘خط ٝال هخٍ! كذحءى حهلل ؿؼ٢ِ٘

 هخٍ ُز٘خطْٜ، ٣لزٞٗٚ حُ٘خط ٝال هخٍ! كذحءى حهلل ؿؼ٢ِ٘ حهلل سعٍٞ ٣خ ٝحهلل ال

 ٣لزٞٗٚ حُ٘خط ٝال هخٍ! كذحءى حهلل ؿؼ٢ِ٘ ٝحهلل ال هخٍ ألخظي؟ أكظلزٚ

 حُ٘خط ٝال هخٍ! كذحءى حهلل ؿؼ٢ِ٘ ٝحهلل ال هخٍ ُؼٔظي؟ أكظلزٚ هخٍ ألخٞحطْٜ

 ٝال هخٍ! كذحءى حهلل ؿؼ٢ِ٘ ٝحهلل ال هخٍ ُخخُظي؟ أكظلزٚ هخٍ ُؼٔخطْٜ، ٣لزٞٗٚ

 ٝىٜش رٗزٚ حؿلش حُِْٜ ٝهخٍ ػ٤ِٚ ٣ذٙ كٞمغ هخٍ ُخخالطْٜ، ٣لزٞٗٚ حُ٘خط

 .(ؽ٢ء ا٠ُ ٣ِظلض حُلظ٠ رُي رؼذ ٣ٌٖ كِْ كشؿٚ ٝكقٖ هِزٚ

  () .فل٤ق ربع٘خد أكٔذ سٝحٙ

 

 ٝال ؿش٣ٔش ٝال كٔخ٣ظٚ ٝٝؿٞد طؼز٣زٚ أٝ حإلٗغخٕ كوٞم حٗظٜخى طلش٣ْ رخد- ٖٗ

 ػ٠ِ أهش ٖٓ ٝطشى رخُؾزٚ حُلذٝد ٝدسء حُزْٓ رشحءس ٝحألفَ ر٘ـ اال ػوٞرش

 خقٞف٤ش ٝكٔخ٣ش حُؼزخد كوٞم دٕٝ حهلل كذٝد ك٢ اهشحسٙ ػٖ سؿغ ارح ٗلغٚ

 ٝال رخُذ٣ٖ أكذ ٣لزظ ٝال ػ٤ِْٜ حُظـغظ ٖٓ حُغِيش ٝٓ٘غ ٝر٤ٞطْٜ حألكشحد

 :ٓؼغشح ًخٕ ارح حُٔخ٤ُش رخُلوٞم

                                                           

  .2584 هلُ ػ ٍَُِٚ ، 4905ٚ 3518 هلُ ػ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
  .370 هلُ اٌٖؾ١ؾخ فٟ األٌجبٟٔ ٕٚؾؾٗ ، 5/256 أؽّل  هٚاٖ))
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 ك٢ كغخد أٝ ٗلظ رـ٤ش ٗلغخ هظَ ٖٓ} ٝهخٍ ،{آدّ ر٢٘ ًشٓ٘خ ُٝوذ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ًَٝ} ٝهخٍ ،{ؿ٤ٔؼخ حُ٘خط أك٤خ كٌؤٗٔخ أك٤خٛخ ٖٝٓ ؿ٤ٔؼخ حُ٘خط هظَ كٌؤٗٔخ حألسك

 ،{ٝحفللٞح ٝحػلٞح} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{حُوقخؿ ػ٤ٌِْ ًظذ} ،{طلق٤ال كقِ٘خٙ ؽ٢ء

 طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{اػْ حُظٖ رؼل إ} ٝهخٍ ،{كظز٤٘ٞح ر٘زب كخعن ؿخءًْ إ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ

 ٣شّ ػْ اػٔخ أٝ خي٤جش ٣ٌغذ ٖٝٓ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{طؼظذٝح ٝال} ٝهخٍ ،{طـغغٞح ٝال}

 ا٠ُ ك٘ظشس ػغشس رٝ ًخٕ كبٕ} ٝهخٍ ،{ٓز٤٘خ ٝاػٔخ رٜظخٗخ حكظَٔ كوذ رش٣جخ رٚ

 .. {٤ٓغشس

 

 ػٖ حُٔظٞحطشس حُٞدحع كـش خيزش ك٢ ػ٘ٚ حهلل سم٢ رٌشس أر٢ ػٖ .ٖٗٔ

 ٝأػشحمٌْ ٝأٓٞحٌُْ دٓخءًْ إ) ٝك٤ٜخ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢

 .(كشحّ ػ٤ٌِْ ٝأرؾخسًْ

   () .ُِزخخس١ ٝحُِلظ ٝٓغِْ، حُزخخس١ سٝحٙ

 () .(كن أٝ كذ ك٢ اال ك٠ٔ حُٔئٖٓ ظٜش) ًظخد حُزخخس١ ػ٤ِٚ ٝرٞد

 

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٓغؼٞد رٖ حهلل ػزذ ػٖ .ٖ٘ٔ

 ٝحُؼ٤ذ رخُ٘لظ، حُ٘لظ ػالع ربكذٟ اال ٓغِْ حٓشة دّ ٣لَ ال) ٝعِْ

 .(ُِـٔخػش حُٔلخسم ُذ٣٘ٚ ٝحُظخسى حُضح٢ٗ،

 (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 أَٛ ٖٓ ف٘لخٕ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .ٖٙٔ

 .( ..حُ٘خط رٜخ ٣نشرٕٞ حُزوش ًؤرٗخد ع٤خه ٓؼْٜ هّٞ أسٛٔخ، ُْ حُ٘خس

  () .ٓغِْ سٝحٙ

                                                           

 .1679 ػ ٍَُِٚ ِٕٝ، أ٠بَ اٌقٞجخ 132 ثبة اٌؾظ وزبة ٚأظو ، 7078 ػ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
 .9 ثبة اٌؾلٚك 6785 ػ اٌجقبهٞ  ))
  .1676 هلُ ػ ٍَُِٚ ، 6878 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ  ))
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 هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ػٞف رٖ حهلل ػزذ رٖ ىِلش ػٖ .7ٖٔ

 حُ٘ؼْ، كٔش رٚ ٢ُ إٔ أكذ ٓخ كِلخ، ؿذػخٕ رٖ حهلل ػزذ دحس ك٢ ؽٜذص ُوذ)

 أِٜٛخ، ػ٠ِ حُلنٍٞ ٣شدٝح إٔ طلخُلٞح ألؿزض، حإلعالّ ك٢ رٚ أدػ٠ ُٝٞ

 .(ٓظِٞٓخ ظخُْ ٣ـضٝ ٝأال

  () .ُـ٤شٙ فل٤ق ٝٛٞ حُز٤ٜو٢ سٝحٙ

 

 ال) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حألٗقخس١ رشدس أر٢ ػٖ .8ٖٔ

 .(حهلل كذٝد ٖٓ كذ ك٢ اال مشرخص ػؾش كٞم ػوٞرش

 (). ُِزخخس١ ٝحُِلظ ٝٓغِْ، حُزخخس١ سٝحٙ

 

 أؿؼظٚ إ ٗلغٚ ػ٠ِ رٔؤٕٓٞ حُشؿَ ٤ُظ) ػٔش هخٍ هخٍ ك٘ظِش ػٖ .9ٖٔ

 .(٣لؼَ ُْ رٔخ ٗلغٚ ػ٠ِ ٣وش إٔ كزغظٚ أٝ أخلظٚ أٝ

  () .فل٤ق ربع٘خد حُخشحؽ ك٢ حُوخم٢ ٣ٞعق أرٞ

 أٝ أخلظٚ أٝ أؿؼظٚ إ ٗلغٚ ػ٠ِ رؤ٤ٖٓ حُشؿَ ٤ُظ) هخٍ ػ٘ٚ سٝح٣ش ٝك٢

 .(كزغظٚ

 أٝ ٝػوض أٝ ؿٞػض ارح) رِلظ ٝحُز٤ٜو٢ فل٤ق، ربع٘خد ؽ٤زش أر٢ حرٖ

 (). (مشرض

 

                                                                                                                                                                      

  .7196 – 7194 هلُ ػ ٕؾ١ؾٗ فٟ ٍَُِ  هٚاٖ))
 اٌغيء - ا٢صبه رٙن٠ت فٟ اٌٞجوٞ عو٠و ٚاثٓ ِوٍال، ٕؾ١ؼ ثإٍبك 6/367 اٌج١ٙمٟ هٚاٖ اٌؾل٠ش ))

 ٕبؽت ٌٍؾ١ّلٞ ػياٖ ؽ١ش 271 – 2/270 ٚإٌٙب٠خ اٌجلا٠خ ٚأظو ثْٛا٘لٖ، ٕؾ١ؼ ٚ٘ٛ ،2 هلُ - اٌّفمٛك
 ػ١ٍٗ اهلل ٍٕٝ إٌجٟ ػٓ اٌٖل٠ك ثىو أثٟ اثٕٟ اٌوؽّٓ ٚػجل ِؾّل ػٓ اهلل ػجل ػٓ ػ١١ٕخ ثٓ ٍف١بْ ػٓ إٌَّل
 .ثٗ ٍٍُٚ

  .1708 هلُ ٍَُِٚ ، 6457 هلُ اٌجقبهٞ ٕؾ١ؼ  ))
  .ػّو ػٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك  7/358 اٌىجوٜ إٌَٓ فٟ ٚاٌج١ٙمٟ ، 175 ٠ٍٛف أثٟ ٌٍمبٟٙ اٌقواط  ))
  .ػّو ػٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك ،2366 هلُ اٌىج١و اٌزبه٠ـ فٟ ٚاٌجقبهٞ ،5/493 اٌّٖٕف فٟ ١ّجخ أثٟ اثٓ  ))
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 ؽؤٕ ك٢ هخٍ أٗٚ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حألع٢ِٔ ٗؼ٤ْ ػٖ .ٓٗٔ

 ٛال) ػ٤ِٚ حُلذ اهخٓش ٖٓ كش ػْ ٓشحص، أسرغ ٗلغٚ ػ٠ِ أهش حُز١ حُضح٢ٗ

 .(ػ٤ِٚ حهلل ك٤ظٞد ٣ظٞد ُؼِٚ طشًظٔٞٙ

  () .حُلخًْ ٝفللٚ ٝحُ٘غخث٢ ٝحُظشٓز١ دحٝد ٝأرٞ أكٔذ سٝحٙ

 

 حُلذٝد حدسإح) هخٍ ٓغؼٞد حرٖ ػٖ حُشكٖٔ ػزذ رٖ حُوخعْ ػٖ .ٔٗٔ

 .(حعظيؼظْ ٓخ حهلل ػزخد ػٖ ٝحُوظَ

 (). حُشصحم ػزذ سٝحٙ

 

 أرٞ كوخٍ حُقذ٣ن، رٌش ألر٢ سؿَ أؿِظ هخٍ حألع٢ِٔ رشصس أر٢ ػٖ .ٕٗٔ

 أؽذ رشصس أر٢ ػ٠ِ ٝؿنذ ػ٘ٚ حهلل سم٢ رٌش أرٞ كخٗظٜشٙ أهظِٚ؟ رشصس

 ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ رؼذ ألكذ ًخٗض ٓخ! ٝحهلل ال) ُٚ ٝهخٍ حُـنذ،

 .(ٝعِْ

 (). فل٤ق ربع٘خد حُ٘غخث٢ سٝحٙ

 

 ػؼٔخٕ كخعظؾخس ػ٤ِٚ، كوزنٞح حؿظ٤خُٚ ٣ش٣ذ ػؼٔخٕ سؿَ ٝسفذ .ٖٗٔ

 أْٜٗ سٝح٣ش ٝك٢ ،(كؤسعِٚ هظال، ػ٤ِٚ ٣شٝح كِْ) ػْٜ٘ حهلل سم٢ حُقلخرش

 حهلل سم٢ ػؼٔخٕ كؤسعِٚ هظَ، هظِي ُٝٞ ٣وظِي، ُْٝ ف٘غ رجغٔخ) هخُٞح

 .(ػ٘ٚ

 (). فل٤لش رؤعخ٤ٗذ ؽزش حرٖ سٝحٙ

 

                                                           

 هلُ ػ ٚإٌَبئٟ ٚؽَٕٗ، 1428 هلُ ػ ٚاٌزوِنٞ ،4420 هلُ ػ كاٚك ٚأثٛ ، 217ٚ 5/216 أؽّل  َِٕل))

 .اٌٖؾ١ؾ١ٓ فٟ اٌؾل٠ش ٚإًٔ ، 4/404 اٌؾبوُ ٕٚؾؾٗ ، 7167
  .7/402 اٌّٖٕف فٟ اٌوىاق ػجل  هٚاٖ))
  .4077  - 4071 هلُ ػ إٌَبئٟ  ))
  .ٕؾ١ؼ ثإٍبك 1026/ 3 ّجٗ اثٓ  ))
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 عشهش، طٜٔش ك٢ أخز هذ رشؿَ رخُؾخّ ىخسم أٝط٢: هخٍ حُضٛش١ ػٖ .ٗٗٔ

 مشرٚ رؼذ أهش اٗٔخ كبٗٚ ٣ويغ ال) كوخٍ ػٔش حرٖ كغؤٍ رٚ، كؤهش كنشرٚ

 .(ا٣خٙ

  () .حإلع٘خد كغٖ ٝٛٞ حُخشحؽ ك٢ ٣ٞعق أرٞ سٝحٙ 

 

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ أط٢ : هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .٘ٗٔ

 ٣خ ر٠ِ : حُغخسم كوخٍ أعشهض؟! عشم أخخُٚ ٓخ) ُٚ كوخٍ ؽِٔش رغخسم

 ػْ كخهيؼٞح رٚ حرٛزٞح : ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ كوخٍ حهلل سعٍٞ

 ا٠ُ طزض : كوخٍ حهلل ا٠ُ طذ : كوخٍ رٚ أط٢ ػْ كويغ رٚ ا٣ظ٢ٗٞ ػْ حكغٔٞٙ

 .(ػ٤ِي حهلل طخد: كوخٍ حهلل

  () .ٓغِْ ؽشه ػ٠ِ حُلخًْ ٝفللٚ حُذحسهي٢٘ سٝحٙ

 

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ك٤ذس رٖ ٓؼخ٣ٝش ػٖ .ٙٗٔ

 .(ػ٘ٚ خ٠ِ ػْ عخػش طٜٔش، ك٢ سؿال كزظ)

 ُٚ، ٝحُِلظ حُـخسٝد ٝحرٖ ٝحُ٘غخث٢، ٝكغ٘ٚ ٝحُظشٓز١ دحٝد أرٞ سٝحٙ

  () .حُزٛز٢ ٝٝحكوٚ ٝفللٚ ٝحُلخًْ

 

 حُخيخد، رٖ ػٔش ٓغ ٤ُِش كشط أٗٚ ػٞف رٖ حُشكٖٔ ػزذ ػٖ .7ٗٔ

 دٗٞح ارح كظ٠ ٣ئٓٞٗٚ، كخٗيِوٞح ر٤ض ك٢ عشحؽ ُْٜ ؽذ ٣ٔؾٕٞ ْٛ كز٤٘خ

 ػٔش كوخٍ ُٝـو، ٓشطلؼش أفٞحص ك٤ٚ ُْٜ هّٞ ػ٠ِ ٓـخف رخد ارح ٓ٘ٚ

 رٖ سر٤ؼش ٛٞ هخٍ! ال هِض هخٍ ٛزح؟ ٖٓ ر٤ض أطذس١: حُشكٖٔ ػزذ ر٤ذ ٝأخز

                                                           

 .ؽَٓ ثإٍبك 175 ٓ اٌقواط فٟ ٠ٍٛف أثٛ هٚاٖ) )
   .8150 هلُ ػ اٌَّزلهن فٟ ٚاٌؾبوُ ، 3163 هلُ ػ إٌَٓ فٟ اٌلاهلٕٟٞ هٚاٖ  ))
 فٟ اٌغبهٚك ٚاثٓ ، 4875 هلُ ٚإٌَبئٟ ٚؽَٕٗ، 1417 هلُ ٚاٌزوِنٞ ، 3630 هلُ ػ كاٚك أثٛ  هٚاٖ))

 ثٓ ثٙي ػٓ ِؼّو ؽل٠ش ِٓ وٍُٙ 4/114 اٌٖؾ١ؾ١ٓ ػٍٝ اٌَّزلهن فٟ ٚاٌؾبوُ ، 1003 هلُ ػ إٌّزمٝ
 .علٖ ػٓ أث١ٗ ػٓ ؽى١ُ
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 أط٤٘خ هذ أسٟ: حُشكٖٔ ػزذ هخٍ طشٟ؟ كٔخ ؽشد، ح٥ٕ ْٝٛ خِق، رٖ أ٤ٓش

 كخٗقشف طـغغ٘خ ،كوذ{طـغغٞح ٝال} كوخٍ حهلل ٜٗخٗخ! ػ٘ٚ حهلل ٜٗخٗخ ٓخ

 . (ٝطشًْٜ ػٔش ػْٜ٘

 (). فل٤ق ربع٘خد حُشصحم ػزذ سٝحٙ

 

 ػٜذ ك٢ سؿَ أف٤ذ: هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ حُخذس١ عؼ٤ذ أر٢ ػٖ .8ٗٔ

 سعٍٞ كوخٍ د٣٘ٚ، كٌؼش حرظخػٜخ ػٔخس ك٢ عِْ ٝ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ

 ٣زِؾ كِْ ػ٤ِٚ حُ٘خط كظقذم ،(ػ٤ِٚ طقذهٞح) عِْ ٝ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل

 ٓخ خزٝح) ُـشٓخثٚ عِْ ٝ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ كوخٍ د٣٘ٚ، ٝكخء رُي

 .(رُي اال ٌُْ ٤ُٝظ ٝؿذطْ

   (). سٝحٙ ٓغِْ

 

 ٝحُؼشم ٝحُِٕٞ حُـ٘ظ ك٢ كشم رال حُ٘خط ر٤ٖ ٝحُٔغخٝحس حُؼذٍ ٝؿٞد رخد- ٖ٘

 :حُونخء أٓخّ عٞحء حُـ٤ٔغ ٝإٔ حُلش٣ش حإلٗغخٕ ك٢ ٝحألفَ ٝحُؼشٝس

 ال} ٝهخٍ ،{ٝحإلكغخٕ رخُؼذٍ ٣ؤٓش حهلل إ} ٝهخٍ ،{رخُوغو سر٢ أٓش هَ} طؼخ٠ُ هخٍ

 طزشْٝٛ إٔ د٣خسًْ ٖٓ ٣خشؿًْٞ ُْٝ حُذ٣ٖ ك٢ ٣وخطًِْٞ ُْ حُز٣ٖ ػٖ حهلل ٣ٜ٘خًْ

 ٝأٗؼ٠ رًش ٖٓ خِو٘خًْ اٗخ} ٝهخٍ ،{حُٔوغي٤ٖ ٣لذ حهلل إ ا٤ُْٜ ٝطوغيٞح

 اٗخ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{أطوخًْ حهلل ػ٘ذ أًشٌْٓ إ ُظؼخسكٞح ٝهزخثَ ؽؼٞرخ ٝؿؼِ٘خًْ

 ٝأٗضُ٘خ} ٝهخٍ ،{حُٜٟٞ طظزغ ٝال رخُلن حُ٘خط ر٤ٖ كخكٌْ حألسك ك٢ خ٤ِلش ؿؼِ٘خى

 إٔ حُ٘خط ر٤ٖ كٌٔظْ ٝارح} ٝهخٍ ،{رخُوغو حُ٘خط ٤ُوّٞ ٝح٤ُٔضحٕ حٌُظخد ٓؼْٜ

 ٝحُزلش حُزش ك٢ ٝكِٔ٘خْٛ آدّ ر٢٘ ًشٓ٘خ ُٝوذ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{رخُؼذٍ طلٌٔٞح

 ...{طلن٤ال خِو٘خ ٖٓٔ ًؼ٤ش ػ٠ِ ٝكنِ٘خْٛ حُي٤زخص ٖٓ ٝسصه٘خْٛ

                                                           

 ػٞب ٛ اٌىجوٜ فٟ اٌج١ٙمٟ ٝو٠مٗ ِٚٓ ٕؾ١ؼ، ثإٍبك 231/ 10 اٌّٖٕف فٟ اٌوىاق ػجل هٚاٖ) )

 آفو، ٝو٠ك ِٓ 3/61 اٌْب١١ِٓ َِٕل فٟ اٌٞجوأٟ ٚهٚاٖ ،18/51 كِْك ربه٠ـ فٟ ػَبوو ٚاثٓ ،8/333
 .ىهاهح ثٓ ِٖؼت ال ِٖؼت ثٓ ىهاهح ٚاٌٖٛاة فًٍ اٌّٞجٛع اٌّٖٕف فٟ ٚٚلغ

  .1556 هلُ ػ ٍَُِ هٚاٖ  ))
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 أػـ٢ٔ، ػ٠ِ ُؼشر٢ كنَ ال) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ .9ٗٔ

 .(رخُظوٟٞ اال أعٞد، ػ٠ِ ألر٤ل ٝال

  () .فل٤ق ربع٘خد أكٔذ سٝحٙ

 ا٠ُ ٣٘ظش ال حهلل إ) هخٍ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .ٓ٘ٔ

 .(ٝأػٔخٌُْ هِٞرٌْ ا٠ُ ٣٘ظش ٝاٗٔخ ٝأٓٞحٌُْ، فٞسًْ

 () .ٓغِْ سٝحٙ

 

 ك٤ٖ - هخٍ حُخيخد رٖ ػٔش إٔ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٓخُي رٖ أٗظ ػٖ .ٔ٘ٔ

 كخهظـ ٓ٘ٚ رخُوقخؿ كؤٓشٙ حُٔقش١ حُوزي٢ حُؼخؿ رٖ ػٔشٝ حرٖ مشد

 ٓظ٠) ُلظ ٝك٢ (أكشحسح أٜٓخطْٜ ُٝذطْٜ ٝهذ حُ٘خط طؼزذطْ ًْ ٓز) – ٓ٘ٚ

 .(حُ٘خط حعظؼزذطْ

 (). فل٤ق ربع٘خد ٓقش كظٞف ك٢ حُلٌْ ػزذ حرٖ سٝحٙ

  

 :حُغِيخٕ دٕٝ كذ ٝال هقخؿ ٝال ػٔخُٚ ٖٝٓ ٗلغٚ ٖٓ حإلٓخّ هقخؿ رخد- ٖٙ

 ًخٕ اٗٚ حُوظَ ك٢ ٣غشف كال عِيخٗخ ٤ُُٞٚ ؿؼِ٘خ كوذ ٓظِٞٓخ هظَ ٖٝٓ} طؼخ٠ُ هخٍ

 ًظذ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{هشر٠ رح ًخٕ ُٝٞ كخػذُٞح هِظْ ٝارح} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{ٓ٘قٞسح

 ...{حُوقخؿ ػ٤ٌِْ

 

                                                           

 .ٕؾ١ؼ ثإٍبك 5/411 إٌَّل فٟ أؽّل هٚاٖ) )
 .2564 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ  هٚاٖ))
 فٟ اٌؾٕجٍٟ اٌٙبكٞ ػجل اثٓ ٚمووٖ ٕؾ١ؼ، ثإٍبك 167 ٓ ِٖو فزٛػ وزبثٗ فٟ اٌؾىُ ػجل اثٓ هٚاٖ  ))

 .(إٌبً اٍزؼجلرُ ِزٝ) ثٍف٠ 2/473 اٌقٞبة ثٓ ػّو فٚبئً فٟ اٌٖٛاة ِؾ٘
 ٚوٕي ،(1334)ثولُ ١ٌٍَٟٛٝ ٌٍَّب١ٔل اٌغبِغ فٟ ٚ٘ٛ أٌٔ، ػٓ 73ٓ ػّو ِٕبلت فٟ اٌغٛىٞ اثٓ ٚأٚهكٖ
 .(36010) ثولُ اٌؼّبي
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 ٤ُنشرٞح ػٔخ٢ُ ػ٤ٌِْ أرؼغ ُْ ا٢ٗ) هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش ػٖ .ٕ٘ٔ

 ،(ٓ٘ٚ أهقٚ ا٢ُ ك٤ِشكؼٚ رٚ، رُي كؼَ كٖٔ أٓٞحٌُْ، ٤ُؤخزٝح ٝال أرؾخسًْ،

 كوخٍ ٓ٘ٚ؟ أطوقٚ سػ٤ظٚ رؼل سؿَ أدد إ أسأ٣ض : حُؼخؿ رٖ ػٔشٝ كوخٍ

 حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ سأ٣ض ٝهذ ٓ٘ٚ، أهقٚ أال ر٤ذٙ، ٗلغ٢ ٝحُز١ أ١) ػٔش

 .(!ٗلغٚ؟ ٖٓ ٣وـ ٝعِْ ػ٤ِٚ

  () .ُـ٤شٙ فل٤ق ٝٛٞ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

 كبٗٚ حُ٘خط ػ٠ِ رٚ كـخس ؿٞس ٖٓ حإلٓخّ طؼٔذ ٓخ) ٓخُي حإلٓخّ هخٍ :كخثذس

 ٖٓ ٝػٔش رٌش ٝأرٞ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ أهخد ٝهذ ٓ٘ٚ، ٣وخد

 (). (أٗلغْٜ

 

 ك٤ٔخ كشؽ أػ٤ِٚ أخ٤ٚ هخطَ ػ٠ِ هذس سؿَ ك٠ هخٍ أٗٚ ؽٜخد حرٖ ػٖ .ٖ٘ٔ

 حرٖ هخٍ هظِٚ؟ ٛٞ إ حإلٓخّ رٚ ٣زِؾ إٔ هزَ ٣لٞطٚ إٔ خخف إ حهلل ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ

 .حإلٓخّ دٕٝ حُ٘لٞط هظَ ك٠ ٣ـظقذ ال إٔ حُغ٘ش ٓنض: ؽٜخد

    () .حُضٛش١ ا٠ُ فل٤ق ربع٘خد حُز٤ٜو٢

 

 ػ٤ِٜخ حؿظٔغ رخٓشأس ٗلٖ ار ُزٌٔش اٗخ): هخٍ عزشس رٖ حُ٘ضحٍ ػٖ .ٗ٘ٔ

 رٖ ػٔش رٜخ كؤط٢! صٗض صٗض ٣وُٕٞٞ ْٝٛ ٣وظِٞٛخ إٔ ًخد كظ٠ حُ٘خط

 خ٤شح ػ٤ِٜخ كؤػ٘ٞح هٜٞٓخ ٓؼٜخ ٝؿخء كز٠ِ ٠ٛٝ ػ٘ٚ حهلل سم٠ حُخيخد

 أف٤ذ حٓشأس ً٘ض حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ٣خ : هخُض! أٓشى ػٖ أخزش٠٘٣ ػٔش كوخٍ

 ك٢ كوزف سؿ٢ِ ر٤ٖ ٝسؿَ كؤض ٗٔض ػْ ٤ُِش رحص كق٤ِض ح٤َُِ ٛزح ٖٓ

 ر٤ٖ ٖٓ ٛزٙ هظَ ُٞ : ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش كوخٍ. رٛذ ػْ حُؾٜخد ٓؼَ

                                                           

  .4537 هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ هٚاٖ) )
 .4/519 ِبٌه ٌإلِبَ اٌّلٚٔخ ))
 .اٌي٘وٞ ئٌٝ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 8/61 اٌج١ٙمٟ) )
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 ًٝظذ عز٤ِٜخ كخ٠ِ حهلل ُؼزرْٜ - خخُذ أرٞ ؽي - حألخؾز٤ٖ هخٍ أٝ حُـز٤ِٖ

 .(ربر٢ٗ اال أكذح طوظِٞح ال إٔ : ح٥كخم ا٠ُ

 (). فل٤ق ربع٘خد حُز٤ٜو٢ 

 

 ك٤ٖٔ ٝحُغ٘ش ُظخٛشْٛ ٝطشًْٜ ٝحُٔ٘خكو٤ٖ ُِٔخخُل٤ٖ حُظؼشك ٖٓ حُٔ٘غ رخد- 7ٖ

 :رظؤ٣َٝ ػ٤ِٚ خشؽ أٝ حإلٓخّ ػ٠ِ حػظشك

 سؿؼ٘خ ُجٖ ٣وُٕٞٞ} ٝهخٍ ،{ُوُْٜٞ طغٔغ ٣وُٞٞح ٝإ} حُٔ٘خكو٤ٖ ػٖ طؼخ٠ُ هخٍ 

 حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ ىخثلظخٕ ٝإ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{حألرٍ ٜٓ٘خ حألػض ٤ُخشؿٖ حُٔذ٣٘ش ا٠ُ

 كظ٠ طزـ٢ حُظ٢ كوخطِٞح حألخشٟ ػ٠ِ اكذحٛٔخ رـض كبٕ ر٤ٜ٘ٔخ كؤفِلٞح حهظظِٞح

 .. .{حهلل أٓش ا٠ُ طل٢ء

 

 ؿالٓخٕ كخهظظَ ؿضحس ك٢ ً٘خ هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ حهلل ػزذ رٖ ؿخرش ػٖ .٘٘ٔ

! ٣خُِٜٔخؿش٣ٖ حُٜٔخؿش١ ك٘خدٟ حألٗقخس، ٖٓ ٝؿالّ حُٜٔخؿش٣ٖ ٖٓ ؿالّ

 ٓخ كوخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ كخشؽ! ٣خُألٗقخس حألٗقخس١ ٝٗخدٟ

 كٌغغ حهظظال ؿال٤ٖٓ إٔ اال! حهلل سعٍٞ ٣خ ال هخُٞح حُـخ٤ِٛش؟ أَٛ دػٟٞ ٛزح

 كوخٍ أر٢ رٖ حهلل ػزذ رزُي كغٔغ! ٓ٘ظ٘ش كبٜٗخ دػٞٛخ) هخٍ ح٥خش أكذٛٔخ

 كزِؾ! حألرٍ ٜٓ٘خ حألػض ٤ُخشؿٖ حُٔذ٣٘ش ا٠ُ سؿؼ٘خ ُجٖ ٝحهلل أٓخ! كؼِٞٛخ

 ػ٘ن أمشد دػ٢٘ حهلل سعٍٞ ٣خ كوخٍ ػٔش كوخّ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢

 إٔ حُ٘خط ٣ظلذع ال دػٚ) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ كوخٍ! حُٔ٘خكن ٛزح

 هذٓٞح ك٤ٖ حُٜٔخؿش٣ٖ ٖٓ أًؼش حألٗقخس ًٝخٗض (أفلخرٚ ٣وظَ ٓلٔذح

 . (رؼذ ًؼشٝح حُٜٔخؿش٣ٖ إ ػْ حُٔذ٣٘ش

 .ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

                                                           

  .ٕؾ١ؼ ثإٍبك 236/ 8  اٌج١ٙمٟ))
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 ظخُٔخ ًخٕ إ ٓظِٞٓخ، أٝ ظخُٔخ أخخٙ حُشؿَ ٤ُٝ٘قش رؤط كال) ٓغِْ ٝصحد 

  (). (ك٤ِ٘قشٙ ٓظِٞٓخ ًخٕ ٝإ ٗقش، ُٚ كبٗٚ ك٤ِٜ٘ٚ

 

 حُـ٘خثْ، هغٔش ك٢ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػ٠ِ سؿَ ٝحػظشك .ٙ٘ٔ

 ك٤ٜخ أس٣ذ ٝٓخ ك٤ٜخ، ػذٍ ٓخ ُوغٔش ٛزٙ إ ٝحهلل! حػذٍ ٓلٔذ ٣خ: ُٚ كوخٍ

 أػذٍ؟ُوذ أًٖ ُْ ارح ٣ؼذٍ ٖٝٓ! ٣ِٝي) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ كوخٍ! حهلل ٝؿٚ

كوخٍ  حُٔ٘خكن، ٛزح أهظَ دػ٢٘ ػٔش كوخٍ ،(أػذٍ أًٖ ُْ إ ٝخغشص خزض

 ٣وشءٕٝ ٝأفلخرٚ ٛزح إ أفلخر٢، أهظَ أ٢ٗ حُ٘خط ٣ظلذع إٔ حهلل ٓؼخر)

 ،(حُش٤ٓش ٖٓ حُغْٜ ٣ٔشم ًٔخ ٓ٘ٚ ٣ٔشهٕٞ ك٘خؿشْٛ، ٣ـخٝص ال حُوشإٓ،

 حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ كوخٍ هظِٚ، ح٤ُُٞذ رٖ خخُذ كؤسحد) -ٓغِْ ػ٘ذ سٝح٣ش ٝك٢

 ك٢ ٣وٍٞ ٓقَ ٖٓ ًْٝ: خخُذ كوخٍ - (٣ق٢ِ ٣ٌٕٞ إٔ ُؼِٚ ال) ٝعِْ ػ٤ِٚ

 أٗوذ إٔ أٝٓش ُْ ا٢ٗ) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ كوخٍ هِزٚ؟ ك٢ ٤ُظ ٓخ ُغخٗٚ

 .(ريْٜٞٗ أؽن ٝال حُ٘خط، هِٞد ػٖ

 (). ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

 

 فل٤ق ربع٘خد عؼذ حرٖ ػ٘ذ ًٔخ -رخُوظخٍ حعظؤرٗٞٙ ُٖٔ ػؼٔخٕ ٝهخٍ .7٘ٔ

 حهلل سعٍٞ خِق ٖٓ أٍٝ إًٔٞ ال) أ٣نخ ٝهخٍ ،(أرذح أهخطِْٜ ال ٝحهلل ال)- 

 .(حُذٓخء رغلي أٓظٚ ك٢ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ

 (). فل٤ق ربع٘خد أكٔذ سٝحٙ

 

 كٌْ ال) ؽؼخس ٝسكؼٞح ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػ٢ِ ػ٠ِ حُخٞحسؽ خشؽ ٝهذ .8٘ٔ

 ُِ٘خط رذ ٝال! آشس ال ٣وُٕٞٞ ٌُْٜٝ٘ هلل، اال كٌْ ال اٗٚ ػ٢ِ كوخٍ! هلل اال

                                                           

  .2584 هلُ ٍَُِٚ ،4905 هلُ اٌجقبهٞ) )
  .1064-1062 ػ ٍَُِٚ ِقزٖوا، 3138 ػ اٌجقبهٞ  ))
  .ٕؾ١ؼ ثإٍبك 483 هلُ أؽّل َِٕل  ))
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 ٣ٝزِؾ حٌُخكش، ك٤ٜخ ٣ٝغظٔظغ حُٔئٖٓ، آخسطٚ ك٢ ٣ؼَٔ كخؿش، أٝ رش أ٤ٓش ٖٓ

 .(حألؿَ ك٤ٚ حهلل

  () .فل٤ق ربع٘خد ؽ٤زش أر٢ حرٖ سٝحٙ

 كٌْ ال كوخٍ سؿَ ؿخء ار حُٔ٘زش ػ٠ِ ىخُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ ر٤٘ٔخ) سٝح٣ش ٝك٢

 ٣لٌٕٔٞ حُٔغـذ ٗٞحك٢ ٖٓ هخٓٞح ػْ! هلل اال كٌْ ال كوخٍ آخش هخّ ػْ! هلل اال

 كٌْ رخىَ، رٜخ ٣زظـ٠ كن ًِٔش! هلل اال كٌْ ال ٗؼْ حؿِغٞح ر٤ذٙ كؤؽخس! حهلل

 ٓغخؿذ ٗٔ٘ؼٌْ ُٖ ٓؼ٘خ ً٘ظْ ٓخ: خالٍ ػالع ػ٘ذ١ ٌُْ ح٥ٕ، ك٤ٌْ ٣٘ظظش حهلل

 ٝال أ٣ذ٣٘خ، ٓغ أ٣ذ٣ٌْ ًخٗض ٓخ ك٤جخ ٗٔ٘ؼٌْ ٝال حعٔٚ، ك٤ٜخ ٣زًش إٔ حهلل

 .(خيزظٚ ك٢ أخز ػْ طوخطِٞح كظ٠ ٗوخطٌِْ

  () .فل٤ق ربع٘خد ؽ٤زش أر٢ حرٖ سٝحٙ

 ٗٔ٘ؼْٜ ٝأال ٣وخطِٞٗخ، ُْ ٓخ روظخٍ ٗزذأْٛ أال: ػالع ػ٤ِ٘خ ُْٜ) ُلظ ٝك٢

 أ٣ذ٣ْٜ دحٓض ٓخ حُل٢ء ٖٓ ٗلشْٜٓ ٝأال حعٔٚ، ك٤ٚ ٣زًشٝح إٔ حهلل ٓغخؿذ

 .(أ٣ذ٣٘خ ٓغ

 (). فل٤ق ربع٘خد ؽ٤زش أر٢ حرٖ سٝحٙ

 

 طويؼٞح ٝال كشٓخ، دٓخ طغلٌٞح أال ػ٠ِ) كوخٍ ػ٤ِْٜ حؽظشه سٝح٣ش ٝك٢

 .(ر٤ٓخ طظِٔٞح ٝال عز٤ال،

 ؽذحد رٖ حهلل ػزذ كوخٍ! اًرح؟ هخطِْٜ كِْ:ػٜ٘خ حهلل سم٢ ػخثؾش عؤُض ٝهذ 

 ٝحعظلِٞح حُذٓخء، ٝعلٌٞح حُغز٤َ، هيؼٞح كظ٠ ا٤ُْٜ رؼغ ٓخ ٝحهلل) ُٜخ

 .(حُزٓش

                                                           

 .ٕؾ١ؼ وٛفٟ ثإٍبك 37907 هلُ ١ّجخ أثٟ اثٓ  ِٖٕف))
 .ٕؾ١ؼ وٛفٟ ثإٍبك 37930 هلُ ١ّجخ أثٟ اثٓ ِٖٕف  ))
 ػ١ٍب ٍّغ أٔٗ ّٔو ثٓ وض١و ػٓ و١ًٙ ثٓ ٍٍّخ ٝو٠ك ِٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 7/562 ١ّجخ أثٟ اثٓ ِٖٕف ))

 فٟ عو٠و اثٓ ٚهٚاٖ صمبرٗ، فٟ ؽجبْ اثٓ مووٖ فمل ٘نا وض١و ئال اٌجقبهٞ، ّوٛ ػٍٝ ئٍٕبك ٚ٘ٛ ٠قٞت، ٚ٘ٛ
 ػٓ إٔؾبثٗ ػٓ ١ٍٍُ أثٟ اثٓ ١ٌش ٝو٠ك ِٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 3/115 ٚفٟ وض١و، ٝو٠ك ِٓ 3/114 اٌزبه٠ـ

 .ػٍٟ
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  () .حُلخًْ ٝفللٚ ٣ؼ٠ِ ٝأرٞ أكٔذ سٝحٙ

 

 ٝإ كوخطِْٞٛ، ػذاًل آخٓخ خخُلٞح إ) كوخٍ حُخٞحسؽ، ػٖ ػ٢ِ ٝعجَ .9٘ٔ

 .(ٓوخاًل ُْٜ كبٕ طوخطِْٞٛ، كال ؿخثًشح آخٓخ خخُلٞح

  () .فل٤ق ربع٘خد ح٥ػخس طٜز٣ذ ك٢ حُيزش١ سٝحٙ

 ػخدٍ آخّ ػ٠ِ خشؿٞح إ ٌُٖٝ طغزْٞٛ، ال) ػ٢ِ ػٖ سٝح٣ش ٝك٢

 .(ٓوخال رزُي ُْٜ كبٕ طوخطِْٞٛ، كال ؿخثش آخّ ػ٠ِ خشؿٞح ٝإ كوخطِْٞٛ،

  () .فل٤ق ربع٘خد ؽ٤زش أر٢ حرٖ سٝحٙ 

 

 دٓخثْٜ ػ٠ِ ٝسعُٞٚ حهلل رٓش ُْٜ ٝإٔ ُِـ٤ٔغ حُذحس كوٞم طغخ١ٝ ك٢ رخد-  8ٖ

 ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ٝإٔ ٓغِْ ٝؿ٤ش ٝٓغِْ ٝأٗؼ٠ رًش ر٤ٖ كشم ال ٝأػشحمْٜ ٝأٓٞحُْٜ

 أَٛ ٝكوٞم رخألٓخٕ ٝسعُٞٚ حهلل رٓش حُٔغ٤ِٖٔ ُٝـ٤ش رخإل٣ٔخٕ ٝسعُٞٚ حهلل رٓش

 ٝؿٞحص ػ٤ِْٜ ٓخ ٝػ٤ِْٜ ُِٔغ٤ِٖٔ ٓخ ُْٜ ٝإٔ ؽجْٜٞٗ سػخ٣ش ٝٝؿٞد حُزٓش

 :فذهش ٝطغ٤ٔظٜخ ػْٜ٘ حُـض٣ش ٝمغ

 د٣خسْٛ ٖٓ ٣خشؿًْٞ ُْٝ حُذ٣ٖ ك٢ ٣وخطًِْٞ ُْ حُز٣ٖ ػٖ حهلل ٣ٜ٘خًْ ال} طؼخ٠ُ هخٍ

 ... {كغ٘خ ُِ٘خط ٝهُٞٞح} ٝهخٍ ،{ا٤ُْٜ ٝطوغيٞح طزشْٝٛ إٔ

 

 ٖٓ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ أٗظ ػٖ .ٓٙٔ

  ٝسعُٞٚ، حهلل رٓش ُٚ حُز١ حُٔغِْ، كزُي هزِظ٘خ، ٝحعظوزَ فالط٘خ، ف٠ِ

 
                                                           

 2/153 اٌَّزلهن فٟ ٚاٌؾبوُ 474 ػ 1/367 إٌٍّٟٛ ٠ؼٍٝ ٚأثٛ 87 – 1/86 إٌَّل فٟ أؽّل  هٚاٖ))

 ٚ٘ٛ ٕؾ١ؼ ئٍٕبكٖ:7/292 ٚإٌٙب٠خ اٌجلا٠خ فٟ وض١و اثٓ ٚلبي ٠قوعبٖ ٌُٚ ا١ٌْق١ٓ ّوٛ ػٍٝ ٕؾ١ؼ : ٚلبي
 ؽزٝ ٌُٙ ػٍٟ لزً ػبئْخ أٔىود ٚلل.صمبد هعبٌٗ:237 – 6/235 اٌيٚائل ِغّغ فٟ  ا١ٌٙضّٟ ٚلبي لبي، وّب

 ػٍٝ ِؼزو١ٙٓ عبؤٚا اٌن٠ٓ اٌٛفل لزً أٔٗ وبمة فجو ثٍغٙب ػٕلِب ػضّبْ ػٍٝ أٔىود وّب ثبٌمٖخ، أفجوٚ٘ب
  .8/57 ٚإٌٙب٠خ اٌجلا٠خ أظو .ؽغو ثٓ ػلٞ لزٍٗ ِؼب٠ٚخ ػٍٝ أٔىود ٚونٌه ١ٍبٍزٗ،

 .12/301 اٌجبهٞ  فزؼ))
 .ٕؾ١ؼ ثإٍبك 7/559 ١ّجخ أثٟ اثٓ  ِٖٕف))
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 (). حُزخخس١ سٝحٙ .(رٓظٚ ك٢ حهلل طخلشٝح كال

 

 اال اُٚ ال إٔ ؽٜذطْ إ اٌْٗ) ح٤ُٖٔ ٝأَٛ ٛٔزحٕ ا٠ُ حُ٘ز٢ ًظخد ٝك٢ .ٔٙٔ

 حهلل رٓش ٌُْ كبٕ حُضًخس، ٝآط٤ظْ حُقالس، ٝأهٔظْ حهلل، سعٍٞ ٓلٔذح إٔ حهلل،

 ٝال ٓظ٤ِٖٓٞ ؿ٤ش أسمٌْ، ٝػ٠ِ أٓٞحٌُْ ٝػ٠ِ دٓخثٌْ ػ٠ِ سعُٞٚ ٝرٓش

 .(ػ٤ٌِْ ٓن٤ن

  () .كغٖ ربع٘خد ؽ٤زش أر٢ حرٖ سٝحٙ

 

 هظَ ٖٓ) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػٔشٝ رٖ حهلل ػزذ ػٖ .ٕٙٔ

 .(ػخٓخ أسرؼ٤ٖ ٓغ٤شس ٖٓ طٞؿذ س٣لٜخ ٝإ حُـ٘ش، سحثلش ٣ـذ ُْ ٓؼخٛذح

  (). حُزخخس١ سٝحٙ

 

 ػ٘ٚ حهلل سم٢ ىخُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ أط٠) هخٍ حألعذ١ حُـ٘ٞد أر٢ ػٖ .ٖٙٔ

 كؤٓش حُز٤٘ش، ػ٤ِٚ كوخٓض هخٍ حُزٓش، أَٛ ٖٓ سؿال هظَ حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ رشؿَ

 أٝ كشهٞى أٝ ٛذدٝى كِؼِْٜ هخٍ ػ٘ٚ، ػلٞص هذ ا٢ٗ كوخٍ أخٞٙ كـخء روظِٚ،

 هخٍ كشم٤ض، ٝػٞم٢ٗٞ أخ٢، ػ٠ِ ٣شد ال هظِٚ ٌُٖٝ ال : هخٍ كضػٞى؟

 ػ٘ٚ سٝح٣ش ٝك٢ ،(ًذ٣ظ٘خ ٝد٣ظٚ ًذٓ٘خ، كذٓٚ رٓظ٘خ ُٚ ًخٗض ٖٓ أػِْ، أٗض

 .(ًؤٓٞحُ٘خ ٝأٓٞحُْٜ ًذٓخث٘خ، دٓخإْٛ ُظٌٕٞ حُـض٣ش رزُٞح اٗٔخ)

 (). ٝمؼلٚ ٝحُذحسهي٢٘ حُؾخكؼ٢ سٝحٙ

 

 إٔ ػ٠ِ حُزٓش أػي٤٘خْٛ اٗٔخ) ػ٘ٚ حهلل سم٢ حُلخسع رٖ ػشكش ٝػٖ .ٗٙٔ

 ال ٓخ ٗلِْٜٔ ال ٝإٔ ُْٜ، رذح ٓخ ك٤ٜخ ٣وُٕٞٞ ً٘خثغْٜ ٝر٤ٖ ر٤ْٜ٘ ٗخ٢ِ

                                                           

  .391 هلُ اٌفزؼ ِغ اٌجقبهٞ  ٕؾ١ؼ))
 .ؽَٓ ٚئٍٕبكٖ 17/50 اٌىج١و اٌّؼغُ فٟ اٌٞجوأٟ ٚ ،7/347 اٌّٖٕف فٟ ١ّجخ أثٟ  اثٓ))
  .3166 هلُ اٌفزؼ ِغ اٌجقبهٞ  ٕؾ١ؼ))
 .ئٍٕبكٖ ٚٙؼف 3/147 ٚاٌلاهلٕٟٞ ، 7/523 األَ فٟ اٌْبفؼٟ  هٚاٖ))
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 أكٌخْٜٓ ٝر٤ٖ ر٤ْٜ٘ ٝٗخ٢ِ ٝسحثْٜ، ٖٓ هخطِ٘خْٛ ػذٝ أسحدْٛ ٝإ ٣ي٤وٕٞ،

 ٝإ سعُٞٚ، ٝكٌْ حهلل رلٌْ ر٤ْٜ٘ ك٘لٌْ رؤكٌخٓ٘خ سحم٤ٖ ٣ؤطٞح إٔ اال

 .(فذهض حُؼخؿ رٖ ػٔشٝ هخٍ ك٤ٜخ، ُْٜ ٗؼشك ُْ ػ٘خ ؿ٤زٞح

  () .فل٤ق ربع٘خد ٝحُز٤ٜو٢ ٝحُيزشح٢ٗ طخس٣خٚ ك٢ حُزخخس١ سٝحٙ

 ر٢ٓ ًَٝ ٝحُٔـٞع٢ ٝحُ٘قشح٢ٗ ح٤ُٜٞد١ د٣ش)هخٍ  حُضٛش١ ٝػٖ .٘ٙٔ

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٜذ ػ٠ِ ًخٗض ًٝزُي هخٍ حُٔغِْ، د٣ش ٓؼَ

 هِض ٓؼٔش هخٍ حُزٓش، ألَٛ طخٓش حُذ٣ش ًخٗض هذ ٝػؼٔخٕ، ٝػٔش رٌش ٝأر٢

 إ حُضٛش١ كوخٍ آالف، أسرؼش د٣ظٚ هخٍ حُٔغ٤ذ حرٖ إٔ رِـ٢٘ اٗٚ: ُِضٛش١

 ا٠ُ ٓغِٔش كذ٣ش} طؼخ٠ُ حهلل هخٍ حهلل، ًظخد ػ٠ِ ػشك ٓخ حألٓٞس خ٤ش

 .({أِٛٚ

 (). حُضٛش١ ػٖ فل٤ق ربع٘خد ؽ٤زش أر٢ ٝحرٖ حُشصحم ػزذ سٝحٙ

 

 ر٢ٓ ًَٝ ٝحُ٘قشح٢ٗ ح٤ُٜٞد١ د٣ش) هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػ٢ِ ٝػٖ .ٙٙٔ

 .(حُٔغِْ د٣ش ٓؼَ

 

 حُلش د٣ش كذ٣ظٚ رٓش أٝ ػٜذ ُٚ ًخٕ ٖٓ) هخٍ أ٣نخ ٓغؼٞد حرٖ ٝػٖ .7ٙٔ

 .(حُٔغِْ

  () .ؽ٤زش أر٢ ٝحرٖ حُشصحم ػزذ سٝحٛٔخ

 

                                                           

 ، 8/318 ٚاألٍٜٚ 18/261 اٌىج١و اٌّؼغُ فٟ اٌٞجوأٟ ٚ ،7/109 اٌىج١و اٌزبه٠ـ فٟ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )

 .ٕؾ١ؼ ئٍٕبك5/344ٖ اإلٕبثخ فٟ ؽغو اثٓ اٌؾبف٠ ٚلبي ،9/200 اٌىجوٜ إٌَٓ فٟ ٚاٌج١ٙمٟ
 أػٍُ ِٓ ٚاٌي٘وٞ ٕؾ١ؼ، ئٍٕبك ٚ٘نا اٌي٘وٞ، ػٓ ِؼّو ػٓ 10/95 اٌّٖٕف فٟ اٌوىاق ػجل  هٚاٖ))

 ٚهٚاٖ لٌٛٗ، اٌي٘وٞ ػٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك 5/407 اٌّٖٕف فٟ ١ّجخ أثٟ اثٓ ٚهٚاٖ ٚا١ٌَو، ثبٌَٕٓ إٌبً
 ِوًٍ ِضً اٌوؽّٓ ػجل ثٓ هث١ؼخ ػٓ ٕؾ١ؼ ثإٍبك اٌّوا١ًٍ فٟ كاٚك أثٟ ػٕل ّب٘ل ٌٚٗ ،8/102 اٌج١ٙمٟ

 .ٍٛاء اٌي٘وٞ
 اٌّٖٕف فٟ ١ّجخ أثٟ اثٓ هٚاٖ ٚونا ثؼٚب، ثؼٚٙب ٠مٛٞ ثأٍب١ٔل 10/97 اٌّٖٕف فٟ اٌوىاق ػجل  هٚاٖ))

 .ػٕٗ اهلل هٟٙ َِؼٛك اثٓ ػٓ ٝو٠م١ٓ ِٓ 5/406
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 أسىخس رٖ ػذ١ حُزقشس ػ٠ِ ػخِٓٚ ا٠ُ حُؼض٣ض ػزذ رٖ ػٔش ًٝظذ .8ٙٔ

 ػ٘ٚ ُٝٝض هٞطٚ، ٝمؼلض ع٘ٚ، ًزشص هذ حُزٓش أَٛ ٖٓ هزِي ٖٓ حٗظش)

 ٖٓ سؿال إٔ كِٞ ٣قِلٚ، ٓخ حُٔغ٤ِٖٔ ٓخٍ ر٤ض ٖٓ ػ٤ِٚ كؤؿش حٌُٔخعذ،

 حٌُٔخعذ، ػ٘ٚ ُٝٝض هٞطٚ، ٝمؼلض ع٘ٚ، ًزشص ِٓٔٞى ُٚ ًخٕ حُٔغ٤ِٖٔ

 أٗٚ ٝرُي ػظن، أٝ ٓٞص ر٤ٜ٘ٔخ ٣لشم كظ٠ ٣وٞطٚ إٔ ػ٤ِٚ حُلن ٖٓ ًخٕ

 ٣غؤٍ حُزٓش أَٛ ٖٓ رؾ٤خ ٓش ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش إٔ رِـ٢٘

 ؽز٤زظي ك٢ حُـض٣ش ٓ٘ي أخزٗخ ً٘خ إٔ أٗقل٘خى ٓخ كوخٍ حُ٘خط، أرٞحد ػ٠ِ

 .(٣قِلٚ ٓخ حُٔخٍ ر٤ض ٖٓ ػ٤ِٚ أؿشٟ ػْ هخٍ ًزشى، ك٢ م٤ؼ٘خى ػْ

  () .كغٖ ربع٘خد عؼذ ٝحرٖ ػز٤ذ ٝأرٞ ٣ٞعق أرٞ سٝحٙ

 

 حهلل سم٢ حُخيخد رٖ ُؼٔش هخٍ أٗٚ حُظـِز٢ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ػزخدس ػٖ .9ٙٔ

 ربصحء ٝاْٜٗ ؽًٞظْٜ، ػِٔض هذ ٖٓ طـِذ ر٢٘ إ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ٣خ) ػ٘ٚ

 ؽ٤جخ طؼي٤ْٜ إٔ سأ٣ض كبٕ ٓئٗظْٜ، حؽظذص حُؼذٝ ػ٤ِي ظخٛشٝح كبٕ حُؼذٝ،

 .(حُقذهش ػ٤ِْٜ طنخػق إٔ ػ٠ِ كقخُلْٜ هخٍ كخكؼَ، هخٍ

 .ٝحُز٤ٜو٢ حُؾخكؼ٢ سٝحٙ

 ٝعخهٞٙ حُٔـخص١ أَٛ كلظ ٌٝٛزح) حُلذ٣غ ٛزح ػو٤ذ حُؾخكؼ٢ هخٍ ػْ 

 ال ػشد ٗلٖ : كوخُٞح حُـض٣ش ػ٠ِ سحْٜٓ : كوخُٞح حُغ٤خم ٛزح ٖٓ أكغٖ

 ٣ؼٕ٘ٞ رؼل، ٖٓ رؼنٌْ ٣ئخز ًٔخ ٓ٘خ خز ٌُٖٝ حُؼـْ، ٣ئد١ ٓخ ٗئد١

 ؽجض ٓخ كضد : كوخُٞح حُٔغ٤ِٖٔ، ػ٠ِ كشك ٛزح ال : ػٔش كوخٍ حُقذهش،

 ػ٤ِْٜ مؼق إٔ ػ٠ِ ْٝٛ ٛٞ كظشحم٠ كلؼَ حُـض٣ش، رخعْ ال حالعْ، رٜزح

 () .(حُقذهش

                                                           

 ٍؼل ٚاثٓ ، 50 ٚ 46 ٓ ػج١ل ألثٟ ٚاألِٛاي صمبد، ئٍٕبكٖ ٚهعبي 126 ٓ ٠ٍٛف ألثٟ اٌقواط  أظو))

 .1/144 اٌنِخ أً٘ أؽىبَ فٟ اٌم١ُ اثٓ ٚأٚهكٖ ِقزٖوا، ؽَٓ ثإٍبك 5/380 اٌٞجمبد فٟ
  .9/216 إٌَٓ فٟ ٚاٌج١ٙمٟ ، 281/ 4 ٌٍْبفؼٟ  األَ))
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 حهلل سم٢ حُخيخد رٖ ػٔش عؤٍ أٗٚ) صسػش رٖ حُ٘ؼٔخٕ ػٖ سٝح٣ش ٝك٢

 ٣ؤخز إٔ ْٛ هذ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش ًٝخٕ طـِذ، ر٢٘ ٗقخسٟ ك٢ ًِٝٔٚ ػ٘ٚ

 حُ٘ؼٔخٕ كوخٍ - حُشّٝ ٗلٞ حُلشحص ٝهيؼٞح - حُزالد ك٢ كظلشهٞح حُـض٣ش، ْٜٓ٘

 ٤ُٝغض حُـض٣ش، ٖٓ ٣ؤٗلٕٞ ػشد هّٞ طـِذ ر٢٘ إ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ٣خ: ُؼٔش

 طؼٖ كال حُؼذٝ، ك٢ ٌٗخ٣ش ُْٜٝ ٝٓٞحػ، كشٝع أفلخد ْٛ اٗٔخ أٓٞحٍ ُْٜ

 ػ٤ِْٜ أمؼق إٔ ػ٠ِ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ػٔش كقخُلْٜ رْٜ، ػ٤ِي ػذٝى

 .(حُقذهش

 (). كغٖ ربع٘خد حألٓٞحٍ ك٢ ػز٤ذ أرٞ

 

 حُذٍٝ سػخ٣خ ٝٓؼخِٓش حُٔوخط٤ِٖ ُـ٤ش حُظؼشك ٝطلش٣ْ حُلشد أَٛ كوٞم رخد- 9ٖ

 :ٝحُٔؼَ رخُؼذٍ حألخشٟ

 ٣لذ ال حهلل إ طؼظذٝح ٝال ٣وخطٌِْٞٗ حُز٣ٖ حهلل عز٤َ ك٢ ٝهخطِٞح} طؼخ٠ُ هخٍ 

 حُلشد طنغ كظ٠ كذحء ٝآخ رؼذ ٓ٘خ كبٓخ حُٞػخم كؾذٝح} ٝهخٍ ،{حُٔؼظذ٣ٖ

 ٝهخٍ ،{ٝأع٤شح ٣ٝظ٤ٔخ ٓغ٤ٌ٘خ كزٚ ػ٠ِ حُيؼخّ ٣ٝيؼٕٔٞ} طؼخ٠ُ ٝهخٍ ،{أٝصحسٛخ

 ٓخ ٝآطْٞٛ} ٝهخٍ ،{ػ٤ٌِْ حػظذٟ ٓخ رٔؼَ ػ٤ِٚ كخػظذٝح ػ٤ٌِْ حػظذٟ كٖٔ} طؼخ٠ُ

 ػ٤ِْ ٝحهلل ر٤ٌْ٘ ٣لٌْ حهلل كٌْ رٌُْ أٗلوٞح ٓخ ٤ُٝغؤُٞح أٗلوظْ ٓخ ٝحعؤُٞح.... أٗلوٞح

 أصٝحؿْٜ رٛزض حُز٣ٖ كآطٞح كؼخهزظْ حٌُلخس ا٠ُ أصٝحؿٌْ ٖٓ ؽ٢ء كخطٌْ ٝإ. ك٤ٌْ

 ... {رخُؼذٍ ٣ؤٓش حهلل إ} ٝهخٍ ،{ٓئٕٓ٘ٞ رٚ أٗظْ حُز١ حهلل ٝحطوٞح أٗلوٞح ٓخ ٓؼَ

 

 أٓش ارح ًخٕ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ إٔ حُلق٤ذ رٖ رش٣ذس ػٖ .7ٓٔ

 ػْ خ٤شح حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ٓؼٚ ٖٝٓ حهلل رظوٟٞ خخفظٚ أٝفخٙ ؿ٤ؼ ػ٠ِ أ٤ٓشح

 طـِٞح، ٝال حؿضٝح رخهلل، ًلش ٖٓ هخطِٞح حهلل، عز٤َ ٝك٢ حهلل رخعْ حؿضٝح) هخٍ

 حُٔؾش٤ًٖ ٖٓ ػذٝى ُو٤ض ٝارح ٤ُٝذح، طوظِٞح ٝال طٔؼِٞح، ٝال طـذسٝح، ٝال

                                                           

  .1/209 اٌنِخ أً٘ ٚأؽىبَ ؽَٓ، ثإٍبك األِٛاي فٟ ػج١ل أثٛ  ))
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 ًٝق ْٜٓ٘ كخهزَ أؿخرٞى ٓخ كؤ٣ظٜٖ  خالٍ أٝ خقخٍ ػالع ا٠ُ كخدػْٜ

 حدػْٜ ػْ ػْٜ٘، ًٝق ْٜٓ٘ كخهزَ أؿخرٞى كبٕ حإلعالّ ا٠ُ حدػْٜ ػْ ػْٜ٘،

 كِْٜ رُي كؼِٞح إ أْٜٗ ٝأخزشْٛ حُٜٔخؿش٣ٖ دحس ا٠ُ دحسْٛ ٖٓ حُظلٍٞ ا٠ُ

 ٜٓ٘خ ٣ظلُٞٞح إٔ أرٞح كبٕ حُٜٔخؿش٣ٖ، ػ٠ِ ٓخ ٝػ٤ِْٜ ُِٜٔخؿش٣ٖ ٓخ

 ٣ـش١ حُز١ حهلل كٌْ ػ٤ِْٜ ٣ـش١ حُٔغ٤ِٖٔ ًؤػشحد ٣ٌٕٞٗٞ أْٜٗ كؤخزشْٛ

 ٓغ ٣ـخٛذٝح إٔ اال ؽ٢ء ٝحُل٢ء حُـ٤٘ٔش ك٢ ُْٜ ٣ٌٕٞ ٝال حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٠ِ

 ًٝق ْٜٓ٘ كخهزَ أؿخرٞى ْٛ كبٕ حُـض٣ش كغِْٜ أرٞح ْٛ كبٕ حُٔغ٤ِٖٔ،

 كؤسحدٝى كقٖ أَٛ كخفشص ٝارح ٝهخطِْٜ، رخهلل كخعظؼٖ أرٞح ْٛ كبٕ ػْٜ٘

 ٌُٖٝ ٗز٤ٚ، ٝرٓش حهلل رٓش ُْٜ طـؼَ كال ٗز٤ٚ ٝرٓش حهلل رٓش ُْٜ طـؼَ إٔ

 أفلخرٌْ ٝرْٓ رٌْٓٔ طخلشٝح إٔ كبٌْٗ أفلخري ٝرٓش رٓظي ُْٜ حؿؼَ

 كقٖ أَٛ كخفشص ٝارح سعُٞٚ، ٝرٓش حهلل رٓش طخلشٝح إٔ ٖٓ إٔٛٞ

 أٗضُْٜ ٌُٖٝ حهلل، كٌْ ػ٠ِ ط٘ضُْٜ كال حهلل كٌْ ػ٠ِ ط٘ضُْٜ إٔ كؤسحدٝى

 .(ال أّ ك٤ْٜ حهلل كٌْ أطق٤ذ طذس١ ال كبٗي كٌٔي ػ٠ِ

 () .ٓغِْ سٝحٙ

 

 ٝال كخ٤ٗخ، ؽ٤خخ طوظِٞح ال) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ أٗظ ػٖ .7ٔٔ  

 ٣لذ حهلل إ ٝأكغ٘ٞح ٝأفِلٞح، طـِٞح، ٝال حٓشأس، ٝال فـ٤شح، ٝال ىلال،

 .(حُٔلغ٤ٖ٘

 (). ُـ٤شٙ كغٖ ٝٛٞ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

 حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ رؼغ هخٍ) هخٍ ػٜ٘ٔخ حهلل سم٢ ػٔش رٖ حهلل ػزذ ػٖ .7ٕٔ

 ٣لغ٘ٞح كِْ حإلعالّ ا٠ُ كذػخْٛ ؿز٣ٔش ر٢٘ ا٠ُ ح٤ُُٞذ رٖ خخُذ ٝعِْ ػ٤ِٚ

 ْٜٓ٘ ٣وظَ خخُذ كـؼَ فزؤٗخ، فزؤٗخ ٣وُٕٞٞ كـؼِٞح أعِٔ٘خ ٣وُٞٞح إٔ

                                                           

 .1731 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ  ))
  .2614  هلُ ػ إٌَٓ فٟ كاٚك أثٛ  هٚاٖ))
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 ًَ ٣وظَ إٔ خخُذ أٓش ٣ّٞ ًخٕ ارح كظ٠ أع٤شٙ، ٓ٘خ سؿَ ًَ ا٠ُ ٝدكغ ٣ٝؤعش

 أفلخر٢ ٖٓ سؿَ ٣وظَ ٝال أع٤ش١، أهظَ ال ٝحهلل كوِض أع٤شٙ، ٓ٘خ سؿَ

 حُ٘ز٢ كشكغ كزًشٗخٙ، ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػ٠ِ هذٓ٘خ كظ٠ أع٤شٙ

 خخُذ ف٘غ ٓٔخ ا٤ُي أرشأ ا٢ٗ حُِْٜ : كوخٍ ، ٣ذٙ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ

 (). (ٓشط٤ٖ

  

 ك٢ - حُؼؾش مش٣زش ٗؤخز أ١ - ٗؼؾش ً٘خ) هخٍ كذ٣ش رٖ ص٣خد ػٖ .7ٖٔ

 ً٘ظْ كٖٔ ُٚ كوِض هخٍ ٓغِٔخ، ٝال ٓؼخٛذح ٗؼؾش ٝال حُخيخد، رٖ ػٔش آخسس

 ص٣خد ًٝخٕ هخٍ. أط٤٘خْٛ ارح ٣ؼؾشٝٗ٘خ ًٔخ حُلشد أَٛ طـخس هخٍ طؼؾشٕٝ؟

 .(حُخيخد رٖ ُؼٔش ػخٓال كذ٣ش رٖ

 (). فل٤ق ربع٘خد حُشصحم ػزذ سٝحٙ

 

 حُؼخٓش حُلظٖ ٖٓ حُؼقٔش ٝإٔ حُذٍٝ ٝطلشم حُلظٖ صٖٓ ٖٓ حُظلز٣ش رخد- ٓٗ

 ػ٘ذ عٞحٛخ ٖٓ ٝحػظضحٍ ػ٤ِٜخ ٝحُقزش ٝؿٞدٛخ كخٍ ٝحُخالكش حُـٔخػش رِضّٝ

 حُلظ٘ش ٝٝهؼض حُـشرش كذػض ًِٔخ حإلعالّ رظٜٞس ٝحُزؾخسس حإلفالف ػٖ حُؼـض

 :حُشحؽذس ٝحُخالكش حُؼذٍ رؼٞدس ٝحُزؾخسس

 حُز٣ٖ حهلل ٝػذ} ٝهخٍ ،{خخفش ٌْٓ٘ ظِٔٞح حُز٣ٖ طق٤زٖ ال كظ٘ش ٝحطوٞح} طؼخ٠ُ هخٍ

 ك٢ ًظز٘خ ُٝوذ} ٝهخٍ ،{حألسك ك٢ ٤ُغظخِلْٜ٘ حُقخُلخص ٝػِٔٞح ٌْٓ٘ آٓ٘ٞح

 طظُٞٞح ٝإ} ٝهخٍ ،{حُقخُلٕٞ ػزخد١ ٣شػٜخ حألسك إٔ حُزًش رؼذ ٖٓ حُضرٞس

 ٝد٣ٖ رخُٜذٟ سعُٞٚ أسعَ حُز١ ٛٞ} ٝهخٍ ،{أٓؼخٌُْ ٣ٌٞٗٞح ال ػْ ؿ٤شًْ ٣غظزذٍ

 ٣ٝظٜش اال حألد٣خٕ ػٞحفْ ٖٓ ػخفٔش طزو٠ كال {ًِٚ حُذ٣ٖ ػ٠ِ ٤ُظٜشٙ حُلن

 ..حُو٤خٓش ٣ّٞ هزَ حإلعالّ كٌْ ػ٤ِٜخ

                                                           

  .4339 هلُ ػ اٌجقبهٞ هٚاٖ) )
 وٍُٙ.18552 هلُ 9/211 ٚاٌج١ٙمٟ ،19399هلُ ، 10124ٚ10/370 هلُ 6/98 اٌوىاق ػجل ِٖٕف ))

 ٚفٟ فبٌل، ثٓ اٌوؽّٓ ٚػجل اٌوؽّٓ ػجل ثٓ فبٌل : اٌّٖٕف فٟ ُٚ٘ ٚٚلغ ٕؾ١ؼ، ثإٍبك اٌضٛهٞ ٝو٠ك ِٓ
 .اٌضٛهٞ ١ّٛؿ ِٓ صمخ وٛفٟ ١ّـ اٌؼجَٟ، فبٌل ثٓ اهلل ػجل : ٚاٌٖٛاة اهلل، ػجل ثٓ فبٌل اٌج١ٙمٟ
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 سعٍٞ ٣غؤُٕٞ حُ٘خط ًخٕ) هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ح٤ُٔخٕ رٖ كز٣لش ػٖ. 7ٗٔ

 إٔ ٓخخكش حُؾش ػٖ أعؤُٚ ًٝ٘ض حُخ٤ش ػٖ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل

 حُخ٤ش رٜزح حهلل كـخءٗخ ٝؽش ؿخ٤ِٛش ك٢ ً٘خ اٗخ حهلل سعٍٞ ٣خ كوِض ٣ذس٢ً٘،

 ٗؼْ هخٍ خ٤ش؟ ٖٓ حُؾش رُي رؼذ َٛ كوِض! ٗؼْ هخٍ ؽش؟ حُخ٤ش ٛزح رؼذ كَٜ

 رـ٤ش ٣ٜٝذٕٝ ع٘ظ٢ رـ٤ش ٣غظٕ٘ٞ هّٞ هخٍ دخ٘ٚ؟ ٝٓخ هِض! دخٖ ٝك٤ٚ

 دػخس ٗؼْ هخٍ ؽش؟ ٖٓ حُخ٤ش رُي رؼذ َٛ كوِض ٝطٌ٘ش، ْٜٓ٘ طؼشف ٛذ٢٣

 فلْٜ حهلل سعٍٞ ٣خ كوِض ك٤ٜخ، هزكٞٙ ا٤ُٜخ أؿخرْٜ ٖٓ ؿْٜ٘ أرٞحد ػ٠ِ

 طشٟ كٔخ حهلل سعٍٞ ٣خ هِض رؤُغ٘ظ٘خ، ٣ٝظٌِٕٔٞ ؿِذط٘خ ٖٓ هّٞ ٗؼْ هخٍ ُ٘خ؟

 ُْٜ طٌٖ ُْ كبٕ كوِض ٝآخْٜٓ، حُٔغ٤ِٖٔ ؿٔخػش طِضّ هخٍ رُي؟ أدس٢ً٘ إ

 أفَ ػ٠ِ طؼل إٔ ُٝٞ ًِٜخ حُلشم طِي كخػظضٍ هخٍ آخّ؟ ٝال ؿٔخػش

 .(رُي ػ٠ِ ٝأٗض حُٔٞص ٣ذسًي كظ٠ ؽـشس

 رؼذ١ ٣ٌٕٞ) رِلظ آخش ىش٣ن ٖٓ ٝسٝحٙ ُٚ، ٝحُِلظ ٝٓغِْ حُزخخس١ سٝحٙ

  () .(رغ٘ظ٢ ٣غظٕ٘ٞ ٝال رٜذح١ ٣ٜظذٕٝ ال أثٔش

 ػٖ ٣غؤُٞٗٚ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ أفلخد ًخٕ) ػ٘ٚ ُلظ ٝك٢

 سعٍٞ ٣خ كوِض حُؾش ػٖ أعؤُٚ ًٝ٘ض ػِٔخ ٓ٘ٚ آطخ٢ٗ حهلل ًخٕ ٝهذ حُوشإٓ

 ٓ٘ٚ حُؼقٔش كٔخ هِض ٗؼْ هخٍ ؽش؟ هزِٚ ًخٕ ًٔخ ؽش حُخ٤ش ٛزح رؼذ َٛ حهلل

 دػخس هخٍ حُٜذٗش؟ رؼذ كٔخ حهلل سعٍٞ ٣خ هِض حُلذ٣غ، ٝرًش حُغ٤ق، هخٍ

 ٝأخز ظٜشى ٜٗي ٝإ كخُضٓٚ خ٤ِلش هلل ٣ٞٓجز حألسك ك٢ سأ٣ض كبرح مالُش

 .(ؽـشس رؤفَ ػخمخ طٔٞص كظ٠ كخٛشد خ٤ِلش ٣ٞٓجز طـذ ُْ ٝإ ٓخُي،

 (). فل٤لٚ ك٢ ػٞحٗش ٝأرٞ ٝأكٔذ حُي٤خُغ٢ دحٝد ٝأرٞ حُشصحم ػزذ سٝحٙ

 

                                                           

 .1847 هلُ ػ ٍَُِٚ ، 3606 هلُ ػ اٌجقبهٞ  هٚاٖ))
 ،403/ 5 إٌَّل فٟ ٚأؽّل ،444 هلُ ػ ا١ٌٞبٌَٟ كاٚك ٚأثٛ ، 11/341 اٌّٖٕف فٟ اٌوىاق ػجل هٚاٖ) )

  .7168 هلُ ػ ٍَُِ ٕؾ١ؼ ػٍٝ اٌَّزقوط اٌٖؾ١ؼ َِٕلٖ فٟ ػٛأخ ٚأثٛ
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 ٣ضحٍ ال) هخٍ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حُخٞال٢ٗ ػ٘زش أر٢ ػٖ .7٘ٔ

 . (ىخػظٚ ك٢ ٣غظؼِْٜٔ ؿشعخ حُذ٣ٖ ٛزح ك٢ ٣ـشط حهلل

   () .فل٤لٚ ك٢ كزخٕ ٝحرٖ ٝأكٔذ ٓخؿٚ حرٖ سٝحٙ

 

هخٍ  ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .7ٙٔ  

 .(د٣ٜ٘خ ُٜخ ٣ـذد ٖٓ ع٘ش ٓخثش ًَ سأط ػ٠ِ حألٓش ُٜزٙ ٣زؼغ حهلل إ)

   () .فل٤لٚ ك٢ ٝحُلخًْ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

 حإلعالّ رذأ) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ هخٍ هخٍ ٛش٣شس أر٢ ػٖ .77ٔ

 .(ُِـشرخء كيٞر٠ ؿش٣زخ رذأ ًٔخ ٝع٤ؼٞد ؿش٣زخ

   () .ٓغِْ سٝحٙ

 ف٠ِ حهلل سعٍٞ هخٍ هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٓغؼٞد رٖ حهلل ػزذ ػٖ سٝح٣ش ٝك٢

 كيٞر٠ رذأ ًٔخ ؿش٣زخ ٝع٤ؼٞد ؿش٣زخ رذأ حإلعالّ إ) ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل

 .(حُوزخثَ ٖٓ حُ٘ضحع هخٍ) حُـشرخء؟ ٖٝٓ ه٤َ ،(ُِـشرخء

 ٖٓ ٝسٝحٙ ؿش٣ذ، فل٤ق كغٖ ٝهخٍ ٝحُظشٓز١ ٝأكٔذ ٓخؿٚ حرٖ سٝحٙ

 ٖٓ حُ٘خط أكغذ ٓخ ٣قِلٕٞ حُز٣ٖ ُِـشرخء كيٞر٠) ص٣خدس ٝك٤ٚ آخش ىش٣ن

   (). (ع٘ظ٢ ٖٓ رؼذ١

 

 اال رؼذ١ حُـٞس ٣ِزغ ال) ٓشكٞػخ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ٣غخس رٖ ٓؼوَ ػٖ .78ٔ

 ٣ُٞذ كظ٠ ٓؼِٚ، حُؼذٍ ٖٓ رٛذ ؽ٢ء حُـٞس ٖٓ ىِغ كٌِٔخ ٣يِغ، كظ٠ ه٤ِال

 ؿخء كٌِٔخ رخُؼذٍ، ٝطؼخ٠ُ طزخسى حهلل ٣ؤط٢ ػْ ؿ٤شٙ، ٣ؼشف ال ٖٓ حُـٞس ك٢
                                                           

   .326 هلُ ػ ؽجبْ ٚاثٓ ، 200/ 4 إٌَّل فٟ ٚأؽّل ، 8 هلُ ػ ِبعٗ اثٓ  هٚاٖ))
  .568/ 4 ٚاٌؾبوُ ، 4293 هلُ ػ كاٚك أثٛ هٚاٖ) )
  .232 هلُ ػ اٌٖؾ١ؼ فٟ ٍَُِ هٚاٖ ))
 ٕؾ١ؼ ؽَٓ) ٚلبي 2629 هلُ ػ ٚاٌزوِنٞ ،398/ 1 إٌَّل فٟ ٚأؽّل ، 3988 هلُ ػ ِبعٗ اثٓ هٚاٖ ))

 .(ٕؾ١ؼ ؽَٓ) ٚلبي ػٛف ثٓ ػّوٚ ٝو٠ك ِٓ 2630ٚ ،(غو٠ت
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 ٣ؼشف ال ٖٓ حُؼذٍ ك٢ ٣ُٞذ كظ٠ ٓؼِٚ حُـٞس ٖٓ رٛذ ؽ٢ء حُؼذٍ ٖٓ

 . (ؿ٤شٙ

  () .كغٖ ربع٘خد أكٔذ سٝحٙ

 حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ هخٍ هخٍ ػ٘ٚ حهلل سم٢ ح٤ُٔخٕ رٖ كز٣لش ػٖ .79ٔ

 إٔ ؽخء ارح ٣شكؼٜخ ػْ طٌٕٞ، إٔ حهلل ؽخء ٓخ ك٤ٌْ حُ٘زٞس طٌٕٞ): ٝعِْ ػ٤ِٚ

 ػْ طٌٕٞ، إٔ حهلل ؽخء ٓخ كظٌٕٞ حُ٘زٞس، ٜٓ٘خؽ ػ٠ِ خالكش طٌٕٞ ػْ ٣شكؼٜخ،

 إٔ حهلل ؽخء ٓخ ك٤ٌٕٞ ػخمخ، ٌِٓخ طٌٕٞ ػْ ٣شكؼٜخ، إٔ حهلل ؽخء ارح ٣شكؼٜخ

 ؽخء ٓخ كظٌٕٞ ؿزش٣ش، ٌِٓخ طٌٕٞ ػْ ٣شكؼٜخ، إٔ ؽخء ارح ٣شكؼٜخ ػْ ٣ٌٕٞ،

 ٜٓ٘خؽ ػ٠ِ خالكش طٌٕٞ ػْ ٣شكؼٜخ، إٔ ؽخء ارح ٣شكؼٜخ ػْ طٌٕٞ، إٔ حهلل

 .(ٗزٞس

 (). فل٤ق ربع٘خد ٝأكٔذ حُي٤خُغ٢ دحٝد أرٞ سٝحٙ

 

 أ١ ٝعجَ : حُؼخف٢ رٖ ػٔشٝ رٖ حهلل ػزذ ػ٘ذ ً٘خ هخٍ هز٤َ أر٢ ػٖ .8ٓٔ

 كِن ُٚ رق٘ذٝم حهلل ػزذ كذػخ س٤ٓٝش؟ أٝ حُوغي٘ي٤٘٤ش أٝال طلظق حُٔذ٣٘ظ٤ٖ

 ف٠ِ حهلل سعٍٞ كٍٞ ٗلٖ ر٤٘ٔخ) حهلل ػزذ كوخٍ هخٍ ًظخرخ ٓ٘ٚ كخخشؽ هخٍ

 حُٔذ٣٘ظ٤ٖ أ١ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ عجَ ار ٌٗظذ ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل

 ٝعِْ ػ٤ِٚ حهلل ف٠ِ حهلل سعٍٞ كوخٍ س٤ٓٝش؟ أٝ هغي٘ي٤٘٤ش أٝال طلظق

 .(هغي٘ي٤٘٤ش ٣ؼ٢٘ أٝال طلظق ٛشهَ ٓذ٣٘ش

                                                           

 فٟ ا١ٌٙضّٟ ٚلبي ِؼمً، ػٓ ٔبفغ ػٓ ّٝٙبْ ثٓ فبٌل ػٓ اٌيث١وٞ ػٓ 5/26 إٌَّل فٟ أؽّل هٚاٖ) )

 ،(صمبد هعبٌٗ ٚثبلٟ ٠ُٚٙ، ٠قٞئ ٚلبي ؽجبْ، ٚاثٓ ؽبرُ أثٛ ٚصمٗ ّٝٙبْ ثٓ فبٌل ف١ٗ) 356/ 5 اٌيٚائل ِغّغ
 أْ ئال ِؼ١ٓ، اثٓ ٙؼفٗ ٌٚٙنا ثبالفزالٛ، هِٟ ٚلل ٕلٚق، ّٝٙبْ اثٓ ػٓ ؽغو ٚاثٓ اٌن٘جٟ اٌؾبفظبْ ٚلبي

 أْ فبٌظب٘و ػٕٗ، هٚا٠زٗ ِٓ ؽل٠ضب اٌؾبوُ ٌٗ ٕؾؾٗ ٚونا اٌيث١وٞ أؽّل أثٟ هٚا٠خ ِٓ ؽل٠ضب ٌٗ ؽَٓ اٌزوِنٞ
 ثٓ فبٌل ػٓ آفو ٝو٠ك ِٓ 1309 هلُ ػ َِٕلٖ فٟ اٌو٠ٚبٟٔ أ٠ٚب هٚاٖ ٚلل. افزالٝٗ لجً وبْ ِٕٗ ٍّبػٗ
 .(..اٌؼلي أً٘ ٔؾٓ اٌؼلي أً٘ ٔؾٓ لبي اٌؼلي؟ أً٘ ِٓ) ى٠بكح ٚف١ٗ ٔؾٖٛ ِؼمً ػٓ اٌّٙلأٟ ٔبفغ ػٓ ّٝٙبْ

 ثٓ كاٚك ؽلصٕٟ لبي 439 هلُ َِٕلٖ فٟ ا١ٌٞبٌَٟ كاٚك أثٟ ػٓ 18406 هلُ إٌَّل فٟ أؽّل  هٚاٖ))

 .ثٗ ث١ْو ثٓ إٌؼّبْ ػٓ ٍبٌُ ثٓ ؽج١ت ؽلصٕٟ اٌٛاٍٟٞ ئثوا١ُ٘
 ؽلصٕٟ ئثوا١ُ٘ ثٓ كاٚك أفجؤب اٌؾٚوِٟ ئٍؾبق ثٓ ٠ؼمٛة ٝو٠ك ِٓ 2796 هلُ َِٕلٖ فٟ اٌجياه ٚهٚاٖ
  (اٌقٍفبء فٟ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ اهلل ٍٕٝ اهلل هٍٛي فٞجخ أرؾف٠) ٚف١ٗ ا١ٌٞبٌَٟ كاٚك أثٟ هٚا٠خ ِضً ثٗ ٍبٌُ ثٓ ؽج١ت
 هلُ اٌٖؾ١ؾخ فٟ األٌجبٟٔ ٕٚؾؾٗ (كاٚك ثٓ ئثوا١ُ٘ ئال ؽن٠فخ ػٓ إٌؼّبْ ف١ٗ لبي أؽلا ٔؼٍُ ال) اٌجياه ٚلبي

5. 
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 ؽشه ػ٠ِ حُلخًْ ٝفللٚ ٝحُذحس٢ٓ ؽ٤زش أر٢ ٝحرٖ سٝحٙ أكٔذ 

  (). حُزٛز٢ ٝٝحكوٚ حُقل٤ل٤ٖ

 

  حهلل رلٔذ حُـضء طْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 فٟ ٚاٌؾبوُ ، 4/219 اٌّٖٕف فٟ ١ّجخ أثٟ ٚاثٓ ،486 هلُ ٚاٌلاهِٟ ، 176/ 2 إٌَّل فٟ أؽّل هٚاٖ) )

 .اٌن٘جٟ ٚٚافمٗ ٍَُِٚ اٌجقبهٞ ّوٛ ػٍٝ ٕٚؾؾٗ  598 ٚ 468/ 4 ااٌَّزلهن
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u 

 4 -------------------------------------------------------------------------------- اٌّملِخ

 7 -------------- اٌؼلي ئلبِخ ٚٚعٛة ٚاٌٞبػخ ٚاٌؾىُ اٌٍّه فٟ اهلل رٛؽ١ل ؽم١مخ: األٚي اٌفًٖ

 7 --- ٍٛاٖ ػّٓ اٌٍّه ٚٔفٟ ثٗ اإلّوان ٚػلَ ٚؽم١مخ اٍّب اٌٍّه فٟ اهلل رٛؽ١ل ٚعٛة ثبة- 1

 هلل ا١ٌَبكح ٚأْ ٚللها ّوػب اٌٍّٞك ٚاألِو ٚاٌؾىُ ٚاٌٞبػخ اٌوثٛث١خ فٟ اهلل رٛؽ١ل ثبة- 2

 8 ----------------------------------------------------------------------------- ...ٚؽلٖ

 10 ---------------------------------------- اٌٞبػخ فٟ ٚال اٌل٠ٓ فٟ ئوواٖ ال أٔٗ فٟ ثبة- 3

 10 ---------------- اٌىزت ٚئٔياي اٌوًٍ ثؼش غب٠خ ثبٌقٍك ٚاٌوؽّخ اٌؼلي أْ ث١بْ فٟ ثبة- 4

 ّئْٛ رٕظُ اٌزٟ اٌٖؾ١فخ ٚوزبثخ هٙب ٚث١ؼخ ػمل أٍبً ػٍٝ إٌج٠ٛخ اٌلٌٚخ ئلبِخ فٟ ثبة- 5

 11 -------------------------------------------------------------------- ...ٚاألِخ اٌلٌٚخ

 14 ---- ٚهٌٍٛٗ هلل ٟ٘ ِٚىبْ ىِبْ وً فٟ وبفخ اٌّإ١ِٕٓ ػٍٝ اٌٍّٞمخ اٌٛال٠خ أْ فٟ ثبة- 6

 14 --------------------------- ٚهٌٍٛٗ اهلل ٚال٠خ ثؼل ٔفَٙب ػٍٝ ٌألِخ اٌؼبِخ اٌٛال٠خ ثبة- 7

 ّئْٛ ١ٍٚبٍخ اإلِبِخ ثبة فٟ ٍٕٕٗ ٌٚيَٚ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ اهلل ٍٕٝ إٌجٟ ارجبع ٚعٛة فٟ ثبة- 8

 15 ----------------------------------------------------------------- اٌلٌٚخ ٚئكاهح األِخ

 15 ------------ اٌغب١ٍ٘خ ٍٕٓ ٚئثٞبي األِخ ١ٍٚبٍخ اإلِبِخ ثبة فٟ اٌّؾلصبد هك فٟ ثبة - 9

 18 -------------- رفو٠ك كْٚ ثٗ ٚاإلؽبٝخ ّوائؼٗ ٚع١ّغ اإلٍالَ رؾى١ُ ٚعٛة فٟ ثبة- 10

 ٚاٌقالفخ إٌجٛح ٍٕٓ ٌيَٚ ٚٚعٛة اإلٍالَ فٟ اٌؾىُ ٔظبَ ٟ٘ ٚأٔٙب اٌقالفخ فٟ ثبة- 11

 17 --------------------------------------------------------------------------- اٌواّلح

 اٌؼٚٛٗ ٚاٌٍّه اٌّؾلصبد ِٓ ٚاٌزؾن٠و اٌواّلح اٌقالفخ ثؼل اٌؼبِخ اٌقالفخ ثبة- 12

 20 -------------------------------------------------------------------------- ٚاٌغجوٞ

 22 ------------------ ٌألِخ ٚاؽل ف١ٍفخ ٖٔت ٚٚعٛة اإلِبِخ فٟ االفزواق رؾو٠ُ ثبة - 13

 22 ------- ّٛهٜ اإلِبهح ٚأْ ف١ٙب اٌزٕبىع ٚرؾو٠ُ ثبٌوٙب اٌج١ؼخ اٌقالفخ فٟ األًٕ ثبة- 14

 23 ------------------------ ّٛهٜ اإلِبهح أْ ػٍٝ اٌٖؾبثخ ٚئعّبع اٌَم١فخ ؽبكصخ ثبة- 15

 28 -----------------------األوفبء ػٍٝ اٌَّئ١ٌٛبد ٚرٛى٠غ اٌٍَٞبد ث١ٓ اٌفًٖ فٟ ثبة- 16

 30 --- ٍٍٞزٗ فٟ اٌّبي ث١ذ أ١ِٓ ٚاٍزمالي ٌٗ ٍٚلاكٖ اٌّبي ث١ذ ِٓ اإلِبَ اٍزمواٗ ثبة- 17

 31 --------------------- اٌّبي ِٓ ١ّئب رٛه٠ضٗ ٚػلَ األِخ ِبي ػٓ اإلِبَ ػفبف فٟ ثبة- 18

 32 - :اٍزؾمبلُٙ ثؾَت ف١ٗ ّووبء اٌغ١ّغ ٚأْ أؽل ِٓ اٌّبي ثج١ذ أؽك أؽل ال أٔٗ فٟ ثبة- 19

 34 -------- ٚإٌَخ اٌىزبة ئٌٝ ِؼُٙ اٌزٕبىع ػٕل ٚاٌوك ٌألئّخ ٚاٌٞبػخ اٌَّغ ٚعٛة ثبة- 20

 36 -------------------------------------- ٚهٌٍٛٗ اهلل ٝبػخ فٟ األِواء ٝبػخ فٟ ثبة- 21

 ِٓ ٠ىوٖ ِٚب اٌٛال٠بد ٌزٌٟٛ ٠واٖ ِٓ اإلِبَ رف١ًٚ ٚػٍٝ األصوح ػٍٝ اٌٖجو ٚعٛة ثبة- 22

 36 --------------------------------------------------------------- ِٕىوا ٠ىٓ ٌُ ِب مٌه

 39 ---------------------------- ٚػوٙٗ ِٚبٌٗ ٔفَٗ ػٓ اٌظٍُ كفغ فٟ اإلَٔبْ ؽك ثبة- 23

 41 ------------ األهٗ فٟ ٚاٌفَبك اٌظٍُ ِٓ ِٕٚؼٗ اٌظبٌُ ٠ل ػٍٝ األِخ أفن ٚعٛة ثبة- 24

 43 -------------------------------------- ٚٚاعجبرٙب اٌٍَٞخ ػٍٝ األِخ ؽمٛق : اٌضبٟٔ اٌفًٖ

 43 ------------------------------ ّئٛٔٙب ثوػب٠خ ٚل١بِٙب األِخ ػٓ اٌٍَٞخ َِئ١ٌٛخ ثبة- 25
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 46 ------------------- ثَّئ١ٌٛبرٙب ٌٍم١بَ وفإ ػلي ٌغ١و رٌٛٝ ال أِبٔخ اٌٍَٞخ أْ فٟ ثبة- 26

 52 ---------- رٛى٠ؼٙب ٚو١ف ف١ٙب األِخ ٚؽمٛق األِٛاي ٚؽف٠ اٌّب١ٌخ إٌَٓ فٟ: اٌضبٌش اٌفًٖ

 52 ----------------------------------------- ٚأِٛاٌٙب أهٙٙب ػٍٝ األِخ ٚال٠خ فٟ ثبة- 27

 54 َِزؾم١ٙب ػٍٝ ثب٠ٌَٛخ األِٛاي ٚلَُ اٌيوبح ٚعجب٠خ األؽىبَ ثفوٗ اإلِبَ ل١بَ فٟ ثبة- 28

 اٌقبٕخ األِٛاي ٚؽّب٠خ اٌوّب ٚرؾو٠ُ وٍٙب ٕٛهٖ ثجٞالْ ٚاٌمٚبء اٌوثب رؾو٠ُ ثبة- 29

 56 --------------------------------------------------------------------------- ٚاٌؼبِخ

 58 --------------- اٌؾمٛق ئهعبع فٟ اٌؼي٠ي ػجل ثٓ ػّو ٍٕٚٓ اٌّظبٌُ هك ٚعٛة ثبة- 30

 63 ---------------------------- اٌؼبِخ ٚاٌمٚبئ١خ ٚاٌؾمٛل١خ اٌزْو٠ؼ١خ األؽىبَ: اٌواثغ اٌفًٖ

 رغبهة ِٓ ٚاالٍزفبكح ٌٙب ٠ٍٖؼ ِٚب ٚػّبهرٙب ك١ٔب٘ب ثْئْٛ أػٍُ األِخ وْٛ فٟ ثبة- 31

 63 --------------------------------------------------------------------- ٚػٍِٛٙب األُِ

 64 ------- اٌّم١ل ٚاٌزْو٠ؼٟ ٚا١ٌَبٍٟ اٌمٚبئٟ اٌؾىُ فٟ االعزٙبك فٟ األِخ ؽك فٟ ثبة- 32

 ٔٔ ال ف١ّب ٚػبكارُٙ ٚأػوافُٙ هٙبُ٘ ِٚواػبح إٌبً ألؽىــــبَ اٌٍَٞخ اػزجبه فٟ ثبة- 33
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