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 تعطٜف ايعكٝس٠
 يف ايًػ١ ٚاالصطالح

 أوالً : تعرٌف العقٌدة فً اللغة: 

 من عقد واعتقد .العقٌدة لغة: 

والعقٌدة هً كل ما عقد اإلنسان علٌه ، وهو بمعنى الربط ، والشد ، والقوة ، وإحكاا  ، ومناه اإلبارا  ، 

ى عقداً ، ث  استعملت فً التصمٌ  ، واالعتقااد الجااز   والتَّماسك ، والتَّوثٌق ، والتأكٌد ، والجز  ، وكلها تسمَّ

 . 

 ح : ثانٌاً : تعرٌف العقٌدة فً االصطال

،  هااو علاا  ٌقتاادر معااه علااى إثبااات العقا ااد الدٌنٌااة ، باا ٌراد الحجاا  ، ودفاا  الشاابهةالعقٌاادة اصااطالحاً : 

 .  والمراد بالعقا د ما ٌقصد به نفس االعتقاد دون العمل ، وبالدٌنٌة المنسوبة إلى دٌن محمد 

 
 أمسا٤ ٖصا ايعًِ ٚأغبابٗا

بأساامام ملتلفااة ، وتلااك تبعاااً يهمٌتااه فااً نفااوس االٌمانٌااة ساامً علاا  العقا ااد أو الباحااس فااً المسااا ل 
 .اللاصة والعامة 

أعالمااً  سامامحتاى أصابحت تلاك اي، عان يٌارهه لتمٌٌازعلى هتا العل  كثٌرة سماًم قد أطلق أهل العل  أف

مان أشاهر ، ووقد قٌل إن كثرة ايسامام تادل علاى شارف المسامى التً هً عل )العقٌدة(،  على العل  الشرٌف

 أسما ها :

، والازوا ، والزكاة والصاو  ، كفقه الطهارة:  روعالف تمٌٌزاً لها عن فقه وسمٌت بتلك: الفقه ايكبر (ٔ)

الفقه فً الدٌن أفضل من الفقه فً العل ، ين ” قال اإلما  أبو حنٌفة :  والمٌراس ويٌرها. ،والطالق

 ”.   رع معلو الفقه فً الدٌن أصل، والفقه فً العل  فرع، وفضل ايصل على الف

: سمً بهتا االس  ينه ٌعتمد منه  النظر الفكري ، واالستدالل العقلاً وساٌلة عل  النظر واالستدالل  (ٕ)

 إلثبات أصول العقا د التً تثبت بالنصوص الدٌنٌة.

: سمً بهتا االس  ين أشهر مباحثه، وأهمها لطراً، مبحثا التوحٌد والصفات عل  التوحٌد والصفات  (ٖ)

 االلهٌة . 

الٌقٌنٌاة ، والادفاع  بايدلاة: سمً بهتا االس  ينه ٌتكفل ببحس العقا اد الدٌنٌاة ، واثباتهاا  ل  العقا دع (ٗ)

 عنها ضد العقا د واالفكار الملالفة لها .

 : اشتهر بهتا االس  لعدة أسباب، أهمها: عل  الكال  (٘)

كانات حاول مساألة ) كاال   )أ( إن أه  مسألة وق  اللالف فٌها، واشتد النزاع حولها فاً القارون ايولاى
 هللا تعالى ( هل هو أزلً قا   بتاته تعالى، أ  مللوق حادس ؟ فسمً العل  باس  أه  مسألة فٌه . 

 )ب( أو أنه ٌتحقق بالمباحثة وادارة الكال  بٌن الجانبٌن ، ويٌره قد ٌتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب .

وا فٌما كان السلف من الصحابة والتابعٌن ٌسكتون ) ( لعل أوجه ايسباب أن أصحابه )المتكلمٌن( تكلم

فٌه ، فالكال  ضد السكوت ، والمتكلمون كانوا ٌتكلمون حٌس ٌنبغً الصمت اقتداًم بالسلف التٌن لا  ٌلوضاوا 

 فً المسا ل االعتقادٌة إالَّ بحد ضٌق .   

وتفرعهاا عناه ، وهناه  : سمً بهتا االس  يناه أصال المعاارف الدٌنٌاة البتنا هاا علٌاه( أصول الدٌن ٙ)

 ٌتكفل ببٌان ما ٌعتبر من أصول الدٌن وأركانه التً ال ٌت  االٌمان بدونها.

 وهو مقابل عل  الفقه التي ٌتكفل ببٌان الفروع العلمٌة. 

ومقابل عل  ايلاالق والتصاوف الاتي ٌعناى بجاناب السالوك وايلاالق علاى أسااس مان الاتوق الروحاً 

 والوجدان القلبً .      
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 َصازض املعطف١ )عًِ ايعكٝس٠(

 إن مصادر المعرفة فً عل  العقٌدة نوعان:

 أوالً: مصدر التلقً: 

 ( القرآن الكرٌ .ٔ)

 ال ٌنطق عن الهوى إن هو إالَّ وحً ٌوحى . ( السنة النبوٌة الشرٌفة الثابتة الصحٌحة، فالرسول ٕ)

 ثانٌاً: مصدر االستدالل:

 والبصر، والش ، واللمس(.( الحواس السلٌمة ) السم ، ٔ)

 ( اللبر الصادق )المطابق للواق (، وهو نوعان:ٕ)

)أ( اللبر المتواتر، وهو اللبر الثابت على ألسنة قو  ال ٌتصور تواطؤه  على الكتب، وهو بالضرورة موجب 
 للعل  الضروري، كالعل  بالملوك اللالٌة فً ايزمنة الماضٌة والبلدان النا ٌة.

)علااٌه  السااال ( المؤٌااد بااالمعجزات، وهااو ٌوجااب العلاا  االسااتداللً، أي ٌحصاال باالسااتدالل )ب( لباار الرساال 
 والنظر فً الدلٌل. 

العقل السلٌ ، والفطرة السلٌمة المستقٌمة، اللتان ٌوافقاان ايدلاة الماتكورة، وٌادركان ضارورة النباوات،  (ٖ)
 ل ال على التفصٌل.  وإرسال الرسل، وضرورة البعس والجزام وعلى ايعمال على اإلجما

 

 .َٓاٖر ايبشح يف ايعكٝس٠

العاماال ايول فااً إلضاااع الفكاار اإلسااالمً لماانه  علمااً دقٌااق فااً البحااس إنمااا هااو الاادٌن ، ومااا كااان 

لاوا أنفساه  مانه  شااق ٌساتنفد الكثٌار مان الوقات والجهاد دون أن  للمسلمٌن ـ لاوال العقٌادة الدٌنٌاة ـ أن ٌحمِّ

 ٌكون له حصٌلة من كسب مادي معٌن . 

َس لَاَك وٌتمثل هتا الداف  الدٌنً فً نصوص كثٌر ٌْ ة من كتاب هللا تعالى كقوله تعاالى :   َواَل َتْقاُف َماا لَا

ْمَ  َواْلَبَصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَ َِك َكاَن َعْنُه َمْسُ واًل {  بِِه ِعْلٌ  إِنَّ السَّ
(ٔ)

 . 

ٌُْغنًِ ِمنَ  نَّ اَل  ا إِنَّ الظَّ بُِ  أَْكَثُرُهْ  إاِلَّ َظّنً تَّ ٌَ ْفَعلُاوَن { وقوله تعالى :   َوَما  ٌَ َ َعلٌٌِ  بَِما 
ً ا إِنَّ هللاَّ ٌْ  اْلَحقِّ َش

(ٕ)

 
 

 . 

فٌتضح من النصٌن السابقٌن أن الاداف  الادٌنً تنهاً عان تبناً أي فكارة ، حتاى الادٌن نفساه ، إالَّ عان 

 طرٌق ما ٌثبته العقل الصافً من الدال ل الٌقٌنٌة التً من شأنها أن تكشف عن حقٌقة المطلوب .

د قاارر العلمااام أن ماان شاارا ط إٌمااان المااؤمن أن ٌكااون قا ماااً علااى دعااا   ماان الٌقااٌن العلمااً وعلٌااه فقاا

 المجرد ، ال على شوا ب من التقلٌد واالتباع . 

 أضفى اإلسال  الصفة الدٌنٌة على البحس عن الحقٌقة بنبراس العل  والفكر المجردٌن .

 التطل  . فأن كان يٌر المسل  من شأنه أن ٌندف  إلى البحس بريبة

 فأن المسل  مدفوع إلى البحس تاته شعوراً منه بأنه واجب ٌثاب على فعله وٌعاقب على تركه.  

                                                           

 .ٖٙسورة اإلسرام :  (ٔ) 

 . ٖٙسورة ٌونس :  (ٕ) 
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 َٓٗر ايبشح عٓس عًُا٤ املػًُني 
ٌااتللص الماانه  العلمااً للبحااس عنااد علمااام المساالٌن علااى قاعاادة جلٌلااة كباارى ، لاا  ٌعاارف مثلهااا عنااد 

 أو مدعٌاً فالدلٌل " .يٌره  وهً قوله  : " إن كنت ناقالً فالصحة ، 

وتفصٌل ايمر فً تلك أن موضوع البحس ال ٌللو دا ماً من أن ٌكون لبراً منقوالً ، أو دعوى مدعومة 

، فأما ما قد ٌكون منه لبراً ف ن البحس فٌه ٌنبغً أن ٌكون محصوراً فً تحقٌق النسبة بٌناه وباٌن مصادره ، 

رٌاب ، فاأن زالات االحتماال وانجابات الغاشاٌة انبثقات مان تلاك إت هً التً تكون مثااراً لالحتماال والدلٌلاة وال

 اللبر حقٌقة علمٌة معٌنة ، بشرط أن ٌكون تا داللة قطعٌة.

وأما ما ٌكون منه ادعام، فأن البحس فٌه ٌنبغً أن ٌتجه إلى ايدلاة العلمٌاة المنساجمة معاه والتاً مان 

 شأنها أن تكشف من مدى صدق هتا االدعام. 

 :لتحقٌق اللبرالسبٌل المتلتة 

تنهض بهتا السابٌل فناون عدٌادة لاصاة لا  ٌعثار علٌهاا التاارٌا إال فاً المكتباة اإلساالمٌة ، وهاً فان 

مصطلح الحدٌس ، وفن الجرح والتعدٌل ، وتراج  الرجال ، حٌس تلتقً هته الفنون الثالثة علاى وضا  مٌازان 

ٌح الاتي ٌاورس الظان ، والاتي ٌاورس دقٌق ٌتضح فٌه اللبر الصاحٌح مان يٌاره ، والفارق باٌن اللبار الصاح

 الٌقٌن. 

فأما الظنً ) اللبر ايحاد ( من اللبر الصحٌح فال ٌعتد به الحك  اإلسالمً فً بنام العقٌادة ، يناه إنماا 

ٌفٌد الظن ، ولقد نهى القرآن الكرٌ  فً مجاال البحاس فاً العقٌادة عان اتبااع الظان، ولكان ٌعتاد باه فاً نطااق 

لك صااح أن تسااتند ايحكااا  الشاارعٌة إلااى ايحادٌااس الصااحٌحة وإن كاناات آحاااداً ، وتلااك ايحكااا  العملٌااة ، ولاات

 حٌطة فً ايمر وألتاً بالحز  . 

يٌر أن الٌقٌنً من اللبر الصحٌح وهو ما ٌسمى باللبر المتواتر ، وهو وحده الاتي ٌعتاد باه فاً بناام 

عتقاد ٌشًم لبرّي إالَّ إتا كان قا ماً على برهان العقٌدة والمدركات الٌقٌنٌة بمعنى أن اإلنسان ال ٌجبر على اال

 التواتر ، ف ن كان دلٌله لبر آحاد ، كان الٌقٌن به عا داً إلى القناعة الشلصٌة التً ٌراها من نفسه . 

 :السبٌل المتلتة للتحقٌق فً االدعام

اولاه تحلاٌالً أو ٌلتلف هتا السبٌل حساب الاتالف ناوع االدعاام، فماا كاان مناه متعلقااً بوجاود ماادي ٌتن

تكٌٌفاااً ، فااال بااد ماان االعتماااد فٌااه علااى شااواهد وبااراهٌن بوجااود ماان الحااواس اللمااس ، أي علااى التجربااة 

والمشاهدة ، إت هً الوسٌلة الطبٌعٌة إلى اإلدراك الٌقٌنً فً مثل هته ايماور، وإن العلا  لا  ٌساتط  أن ٌقاد  

  ٌات العقٌدة اإلسالمٌة .   لنا إلى الٌو  أي حقٌقة علمٌة تلتلف أي جز ٌة من جز

وأما كان من الدعاوى متعلقاً بأمر تجرٌدي أو يٌبً يٌر لاض  لشًم من الحواس الظاهرة، فمناه ماا 

 تجد فً الكتاب أو متواتر السنة نصاً واضحاً ، ومن ما ال تجد فً شًم منهما حدٌثاً واضحاً عنه .    

 فً المدركات الٌقٌنٌة .فأما المنصوص علٌه فً أحدهما : فهو دالل بتلك 

وسبٌل الٌقٌن به أنه من حٌس نقل القرآن الكرٌ  والسنة النبوٌاة الشارٌفة ، وٌرجا  إلاى اللبار الٌقٌناً 

والواصال إلٌناا عان طرٌاق التاواتر ،  المتواتر ، إت القرآن إنما هو اللفظ الموحى به إلاى ساٌدنا رساول هللا 

 متواترة . ومثل القرآن فً تلك السنة إتا وصلت إلٌنا 

ولقاد لاااض علمااام الكااال  فااً مسااا ل الغٌبٌااة عان طرٌااق العقاال والفكاار المجاارد دون أن ٌضااعوا اللباار 

الصادق واسطة بٌنها وبٌنه  ، ولكن ل  ٌكن تلك من أجل أنه السبٌل الوحٌاد ، وإنماا مان أجال أن ٌشاقوا إلاى 

  الٌقٌن بها طرٌقاً ألرى عن البحس ـ إلى جانب طرٌق اللبر الصادق .

وأما ما ل  ٌتعرض له اللبر المتواتر الٌقٌناً باأي ناص واضاح صارٌح صاحٌح ، فٌنحصار السابٌل إلاى 

 معرفة الحق فٌه بالنظر العقلً وحده، وهو ٌتحقق بمسلكٌن اثنٌن:
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 المسلك ايول: داللة االلتزا 

 وهً أن ٌطرد ترابط بٌن شٌ ٌن بحٌس إتا تأملت أحدهما تصورت اهلر.  

بعد أن ٌشهد له االستقرام التا  ، وهو أن تتب  الحاالت والظروف الملتلفاة كلهاا لوجاود وإنما ٌت  تلك 

 هتٌن الشٌ ٌن ، فتجدهما متالزمٌن دا ماً .

وتلااك كداللااة النحااول الشاادٌد علااى الماارض ، وكداللااة المااىتن فااً البلاادة علااى اإلسااال  أهلهااا ، وكداللااة صااوت 

 رٌق ، وكداللة عربدة الرجل فً الطرٌق على أنه قد شرب مسكراً .        الصفارة اللاصة بعربة اإلطفام على حدوس ح

فالدال فً مثل هته ايمثلة كلها لٌس علة للمدلول ، حتى تقول إن داللته علٌه من قبٌل داللة العلة على 

 المعلول ، إت النحول لٌس علة للمرض ، 

والمىتن الصاعدة لٌس علة إلسال  أهل البلدة ، وصوت الصفارة لٌس علة للحادوس الحرٌاق ، وعربادة 

 الرجل لٌست هً العلة لشربه السكر . 

وعناادما نشاااهد الاادالّ فااً هااته ايمثلااة ال نبصاار معهااا الماادلول وال نشاااهده ، حتااى نقااول إن الاادلٌل هااو 

 نا وإحساسنا . الرؤٌة والمشاهدة ، بل هو شًم لفً عن مشاهدت

 إتاً كٌف دلت هته ايشٌام على مدلوالتها ، وكٌف نؤمن بها دون أن نراها ؟ ! .

إن سبٌل الداللة أنهاا عرفات بمالزمتهاا الدا ماة لملزوماتهاا ، وتكارر تلاك دون تللاف ، وتا  تلاك علاى 

 االستقرام ، فتكونت من هته المقارنة الدا مة رابطة داللة سارٌة بٌنهما . 

إن التي ٌرى سٌارة اإلسعاف وهً تنهاب ايرض بصافٌرها المتواصال ، ال ٌشاك أن ثماة مرٌضااً  فمثالً 

 ٌعانً من حالة لطٌرة على حٌاته وإن ل  ٌكن ٌراه بعٌنه .

فالرجل التي ٌشارف بناا علاى قرٌاة وٌقاول : إن جمٌا  أهلهاا مسالمون ، ال ٌمكان أن نصادق كالماه هاتا ، علاى 

 من اهلها ول  نقف على اعتقاده  وما ٌدٌنون به عن طرٌق التجربة والمشاهدة .  الري  من أننا ل  نجد أحداً 

 المسلك الثانً : القٌاس  

ولٌس المقصود به القٌاس المقتبس من الفلسفة الٌونانٌاة، والقاا   علاى القضااٌا وايشاكال ، إنماا المقصاود باه 

 لمتكلمون بعد أن استلهموه من كتاب هللا تعالى.  تلك القٌاس التي اصطلح علٌه علمام أصول الفقه اإلسالمً ، وا

 َٓٗر ايبشح عٓس ايػطبٝني
إن من ٌتمعنَّ النظر فً المنه  الغربً للبحس ٌجده لالٌاً من أي مٌزان موضوعً لتحقٌق كل ما ٌتعلق 

 بالرواٌة والنقل .

ن عماق المالحظاة هنالك ما ٌسمونه بالمنه  االساتردادي  ، عمدتاه ايولاى ماا قاد ٌتمتا  باه الباحاس ما

ودقة الوجدان واتساع دا رة اللٌال ، وايداة التً ٌستلد  بها الباحس ، ومالحظته ووجدانه ولٌاله ، وكل ما 

 قد ٌق  علٌه من آثار وأحداس ووثا ق.

 وكٌفٌة البحس، هً: 

اا  لدٌااه ماان هااته اهثااار أو ايحااداس ، فٌقاادح فٌااه المالحظااة والوجااد ان أن ٌعكااف الباحااس علااى مااا تجمَّ

 واللٌال لٌستنت  من ورام تلك ما قد ٌطم ن إلٌه من مبادئ وأحكا  ووقا   .  

وعلٌااه فااأن الماانه  الغربااً ال ٌملااك مهمااا جماا  ماان العاادة والوثااا ق إالَّ ساابٌالً واحااداً ، وهااو ساابٌل 

تا  والرواٌة االستنتا  الفكر الغٌبً المجرد ، وما كان االستنتا  المجرد عن التجربة والمشاهدة واالستقرام ال

 الصادقة إالَّ ردٌف الوه  والشك أو الظن المتقلقل الضعٌف . 

هااا داللااة الٌقااٌن ، نظااراً لمااا بٌنهااا وبااٌن  ٌِّ وتلااك باسااتثنام االعتماااد علااى وثااا ق تارٌلٌااة تحماال فااً ط

 مصدرها عالقة العلة بالمعلول أو الالز  والملزو  
(ٔ  )

     . 

                                                           
    64ــ  31ىًعظ : مبظُ اهىكىًىات اهموًىٍ :  (1) 
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•  
 ساي١ ايعكا٥س 

    ايػُا١ٜٚ ايػابك١عٓس األزٜإ 
  

 اتطح يٓا َٔ خالٍ احملاضطات ايػابك١ إٔ عًِ أصٍٛ ايسٜٔ َٔ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ املصطبػ١ بصبػ١ عك١ًٝ.
 ٚإٕ َٛضٛع٘: ٜتعًل بإثبات ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ.

 ٚإٕ غاٜت٘: ٖٞ إثبات املػا٥ٌ اإلميا١ْٝ أٚ ايعكا٥س١ٜ ٚايسفاع عٓٗا. 
 طع، فٗٛ أصٌ زبُٝع عًّٛ ايسٜٔ.  ٚغريٙ ف، ٚأٚضشٓا إٔ ٖصا ايعًِ أصٌ

 َٚٔ ازبسٜط بايبٝإ إٔ ٖصا ايعًِ نإ َعطٚفاّ عٓس األَِ قبٌ اإلغالّ .
 ٚنإ ضداٍ ايسٜٔ ٚايكا٥ُٕٛ عًٝٗا ٜعًُٕٛ ٜٚكُٕٝٛ ع٢ً سفع٘ ٚتأٜٝسٙ ضس األفهاض املٓا١٥ٚ ٚاملدايف١ هلِ .

 يعك١ًٝ .ٚنإ ًٜذ٦ٕٛ يف غبٌٝ ْصط٠ أفهاضِٖ َٚعتكساتِٗ إىل األزي١ ا
ٟ ٜسعٛا إىل ايتٓبٝ٘ إيٝٗا أْ اغتسالهلِ باألزي١ ايعك١ًٝ إال أْٗا ناْت بصٛض٠ ض١ًٝ٦  َٔ طغِ٘ ع٢ً ايٚيهٔ ايؿ٤ٞ ايص

 َكاض١ْ َع زٜٓٓا اسبٓٝف . 
) ايعٗهس  : فكس نإ َٓٗذِٗ يف تكطٜط املػا٥ٌ ايعكس١ٜ قا٥ُاّ ع٢ً أغاؽ تفػري ْصٛص َٔ ايهتاب املكسؽ بعٗسٜه٘  

 يعٗس ازبسٜس ( ايتٛضا٠ ٚاإلظبٌٝ .ايكسِٜ ، ٚا
ٚإضاف١ إىل ٖصٙ ايٛغ١ًٝ فكس نإ هلِ ٚغ١ًٝ أخط٣ يف ايسع٠ٛ ، فكس نهاْٛا ٜكَٛهٕٛ إقٓهاع ايٓهاؽ بهصنط َعذهعات       

 أْبٝا٥ِٗ أٚ إهلا٥ِٗ باشبٝاالت ٚاألغاطري ه اشبطاف١ٝ ه عٓس األَِ ايػايف١ .
ٕ ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ه  ِ األزٜا  خاص١ ايٝٗٛز ٚايٓصاض٣ يف صباٍ ايسع٠ٛ ه ناْت تكّٛ ع٢ً :يصا ميهٔ ايكٍٛ إٔ زعا٥

 ( تفػري ْصٛصِٗ .1)
 ( إقٓاع ايٓاؽ مبعذعات األْبٝا٤ ٚايطغٌ .    2)

أَا اإلغالّ اسبٓٝف : فإْ٘ أت٢ مبٓٗر َػاٜط عُا غبك٘، أٚ مبع٢ٓ آخط أْ٘ دا٤ بتػريات ٚإضافات عُا نهإ عًٝه٘   
 األزٜإ ايػُا١ٜٚ ايػابك١. 

ايكطإٓ ايهطِٜ فٓٗر يف بٝإ ايسٜٔ عا١َ ، ٚايعكا٥س خاص١ َٓٗذاّ مل ٜهٔ عًٝ٘ َا غبك٘ َٔ ايهتب املكسغ١، فكس دا٤ 
فًِ ٜكتصط ع٢ً شنط ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ، ٚمل ٜطًب َٔ ايٓاؽ اإلميإ بٗا ٚايتػًِٝ هلا مبذطز سهاٜتٗا ٚبٝاْٗا، ٚإمنا أقاّ 

 ايربٖإ عًٝٗا. 
 ٌ عكا٥س املدايفني، ٚبني اسبذ١ ع٢ً فػازٖا ٚبطالْٗا. فكس شنط ايكطإٓ ايهطِٜ بايتفصٝ

)ع٢ً خالف األزٜإ ايػابك١ ( ٚاغهتٓٗ   : ٚيف صباٍ ايسع٠ٛ ٚإقٓاع ايططف ايجاْٞ ْط٣ إ اإلغالّ خياطب ايعكٌ 
 ايفهط، ٚعطض ْعاّ األنٛإ َٚا فٝٗا َٔ اإلتكإ ع٢ً اْعاض ايعكٍٛ، ٚطايب املداطب اعتٓاقٗا بايٝكني. 

ًَِٓا ََٔٔ اِيَُا٤ٔ }قٛي٘ تعاىل :  نٌُٖ ؾ٤َِٕٞ سٍَّ أَفًََا أََٚيَِِ َٜطَ ايَّصَٜٔٔ نَفَطُٚا إَٖٔ ايػَُٖاَٚاتٔ َٚاِيأَضِضَ نَاَْتَا ضَتِكّا فَفَتَِكَٓاَُُٖا َٚدَعَ
 .  (30غٛض٠ األْبٝا٤: )  {ُٜؤََُِٕٔٓٛ

هُُِ ايَّصٟٔ خًََكَهُِِ َٚايَّصَٜٔٔ َِٔٔ قَبًِٔهُِِ يَعًََّهُِِ تَتٖكَُٕٛ * ايَّصٟٔ دَعٌََ يَهُُِ اِيأَضِضَ َٜاأََٜٗٗا ايٖٓاؽُ اعِبُسُٚا ضَبٖ}ٚقٍٛ اهلل تعاىل : 
                     .                                                                                                                             {ا َٚأَِْهتُِِ تَعًَُُِهَٕٛ   ٛا ئًَّه٘ٔ أَِْهسَازّ  فٔطَاؾّا َٚايػَُٖا٤َ بَٔٓا٤ّ َٚأَِْعٍََ ََٔٔ ايػَُٖا٤ٔ ََا٤ّ فَأَخِطَزَ بٔ٘ٔ َٔهَٔ ايجَُٖهطَاتٔ ضْظِقّها يَهُهِِ فًََها تَذِعًَُه      

 (.22غٛض٠ ايبكط٠ : )
ًِلْ ايػَُٖاَٚاتٔ َٚاِيأَضِضْ َٚا }ٚقٛي٘ تعاىل :  ًِؤ ايَّتٔٞ تَذِطْٟ فٔٞ اِيبَشِطْ بَُٔا َِٜٓفَعُ ايٖٓاؽَ إْٕٖ فٔٞ خَ خِتًَٔافٔ ايًٌَِّْٝ َٚايَٖٓٗاضْ َٚاِيفُ

شَابٔ اِيُُػَدٖطْ بََِٝٔ  َٚتَصِطْٜفٔ ايطَِّٜاحْ َٚايػَََٖٚا أَِْعٍََ ايًَُّ٘ ََٔٔ ايػَُٖا٤ٔ َِٔٔ ََا٤ٕ فَأَسَِٝا بٔ٘ٔ اِيأَضِضَ بَعِسَ ََِٛتَٔٗا َٚبَحٖ فَٔٝٗا َِٔٔ نٌُِّ زَاب١ٖٕ
 .(164غٛض٠ ايبكط٠ : ) {ايػَُٖا٤ٔ َٚاِيأَضِضْ يَآَٜاتٕ ئكٍَِّٛ َٜعِكًَُٕٔٛ
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يََ٘ إْيَّا أَضِضْ يَا إَْٜاأََٜٗٗا ايٖٓاؽُ اشِنُطُٚا ْٔعَُِتَ ايًَّ٘ٔ عًََِٝهُِِ ٌَِٖ َِٔٔ خَائلٍ غَِٝطُ ايًَّ٘ٔ َٜطِظُقُهُِِ ََٔٔ ايػَُٖا٤ٔ َٚاِي }ٚقٛي٘ تعاىل : 
   (.3غٛض٠ فاطط : ) {َُٖٛ فَأ٢َْٖ تُؤِفَهَُٕٛ 

ٍَ ََٔٔ ايػَُٖا٤ٔ ََا٤ّ فَأَخِطَدَِٓا بٔ٘ٔ َْبَاتَ نٌُِّ ؾ٤َِٕٞ فَأَخِطَدَِٓا َُِٔٓ٘ خَطٔطّا ُْدِطْزُ َِٔٓ}قٛي٘ تعاىل :  ٟ أَِْعَ ُ٘ سَب٘ا َُتَطَانٔبّا َُٖٛ ايَّصٔ
ًِعَٔٗا قٔ ْٕ زَا١َْْٝٔ َٚدَٖٓاتٕ َِٔٔ أَعَِٓابٕ َٚايعِٖٜتَُٕٛ َٚايطَٖٗإَ َُؿِتَبّٔٗا َٚغَِٝطَ َُتَؿَابٕٔ٘ اِْعُطُٚا إْي٢َ ثَََََُٚٔٔ ايٖٓدٌِْ َِٔٔ طَ طْٙٔ إْشَا أَثَُِطَ ََِٜٚٓعٔ٘ٔ َِٓٛا

 .(99غٛض٠ األْعاّ : ) {إْٕٖ فٔٞ شَئهُِِ يَآَٜاتٕ ئكٍَِّٛ ُٜؤََُِٕٔٓٛ 
ٌَ يَهُُِ اِيَٜاأََٜٗٗا  }قٛي٘ تعاىل :  َٕ * ايَّصٟٔ دَعَ َٔ َِٔٔ قَبًِٔهُِِ يَعًََّهُِِ تَتٖكُٛ ٟ خًََكَهُِِ َٚايَّصٜٔ ُِ ايَّصٔ أَضِضَ فٔطَاؾّا ايٖٓاؽُ اعِبُسُٚا ضَبٖهُ

 .(22غٛض٠ ايبكط٠: ){ًُٛا ئًَّ٘ٔ أَِْسَازّا َٚأَِْتُِِ تَعًَََُُِٕٛٚايػَُٖا٤َ بَٔٓا٤ّ َٚأَِْعٍََ ََٔٔ ايػَُٖا٤ٔ ََا٤ّ فَأَخِطَزَ بٔ٘ٔ ََٔٔ ايجَُٖطَاتٔ ضْظِقّا يَهُِِ فًََا تَذِعَ
ٚخالص١ ايكٍٛ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ال ٜصنط ايعكٌ إالَّ يف َكاّ ايتعًِٝ ٚايتٓبٝ٘ إىل ٚدٛب ايعٌُ ب٘ ٚايطدٛع إيٝ٘، ٚال 

 تأتٞ اإلؾاض٠ إيٝ٘ عاضض١ َكتطب١ يف غٝام اآل١ٜ.
 أؾاض إىل أُٖٝت٘ يف نٌ َٛضٛع َٔ َٛاضعٗا، َؤنس٠ داظ١َ بايًفغ ٚايسالي١.بٌ ايكطإٓ ايهطِٜ شنط ايعكٌ أٚ 

ٚمما ٜسعٛ إىل ايفدط ٚاالعتعاظ بٗصا ايسٜٔ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ شنط يف آٜات٘ أنجط َٔ مثاْني آ١ٜ تٓب٘ عًه٢ َعهاٖط   
 اشبًل ْٚعاّ ايهٛانب ...     

 ساي١ ايعكا٥س 
 يف عٗس ضغٍٛ اهلل 

ايٛث١ٝٓ ازبا١ًٖٝ، ٚقطض إٔ ايسٜٔ ٚاسس ال خيتًف َٔ زٜٔ إىل زٜٔ، ٚقطض إٔ نًٗا ٚسٞ اهلل تعاىل ضب ادا٤ اإلغالّ ٚس
 إىل أْبٝا٥٘ ٚضغٛي٘.

 فأصٍٛ ٖصٙ األزٜإ ثابت١ ال خيتًف َٔ زٜٔ إىل زٜٔ، ٚال خيتًف فٝٗا ايطغٌ أٚ ايٓيب )عًِٝٗ ايصال٠ ٚايػالّ(.
ًَِٓا َِٔٓهُِِ ؾٔطِع١َّ َََِٚٔٓٗادَاّ  }يكٛي٘ تعاىل: ايطغٌ ٚاألْبٝا٤ أَا ايؿطا٥ع ايع١ًُٝ فٗٞ طبتًف١ َٚتفاٚت١ بني ، {ئهٌٍ دَعَ

 ٚتًو ايؿطا٥ع سل ٚخري َا مل تٓػذ، فإشا ْػدت مل تبل خريٜتٗا.  
 .{أُِٚي٦ٔوَ ايَّصَِٜٔٔ َٖس٣َ اهللُ فَبُٔٗسَاُُِٖ اِقتَسٔٙ }”قاٍ ايعطبؿطٟ يف قٛي٘ تعاىل:

االميإ باهلل ٚتٛسٝسٙ ٚأصٍٛ ايسٜٔ، زٕٚ ايؿطا٥ع فأْٗها طبتًفه١، ٖٚهٞ ٖهس٣ َها مل      املطاز بٗساِٖ ططٜكتِٗ يف 
 تٓػذ، فاشا ْػدت مل تبل ٖس٣، خبالف أصٍٛ ايسٜٔ فإْٗا ٖس٣ أبساّ.

ٔ اإلغالَٞ تتأيف َٔ عٓصطٜٔ اغاغٝني، ُٖا : أصٍٛ ، ٚفط ع ، أٚ مبع٢ٓ آخط : عكٝس٠، َٚٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ ايسٜ
 ٚؾطٜع١.

 عكٝس فكس اغتٛف٢ اهلل تعاىل ؾطٚطٗا يف ايكطإٓ ايهطِٜ، سٝح بني ايجٛابت أٚ ايهًٝات. أَٓا اي
حياٚض أٌٖ ايهتاب ، ٚجيازٍ املؿطنني ، ٚجيٝب ع٢ً أغ٦ًتِٗ ، بؿطط إشا مل تعٗهط عًٝٗها مسه١     ٚنإ ايطغٍٛ 
 ٜبني أزم َػا٥ٌ ايعكٝس٠ .  ازبساٍ ٚايعٓاز ، ٚنإ
ايهطٚح ،  بهني سكٝكه١   ايكسض ، ٚايكطا٤ ٚ  تعاىل ، ٚٚدٛزٙ ، ٚٚسساْٝت٘ ، ٚتٓاٍٚ ،َعطف١ اهلل فتٓاٍٚ ضغٍٛ اهلل 

 ...   ، ٚسكٝك١ االميإ ، ٚعالق١ االغالّ باألزٜإ األخط٣ َٔ خالٍ اآلٜات ايهطمي١ ٚايبعح ، ٚازب١ٓ ، ٚايٓاض ، ٚايٓب٠ٛ 
خًل اشبًل فُٔ خًل اهلل ؟ فػطب ضغٍٛ اهلل  ٚغأيٛٙ : ٖصا اهلل سهٞ ابٔ ٖؿاّ إٔ مجاع١ َٔ ايٝٗٛز أتٛا ضغٍٛ اهلل 

  : {قٌُِ ٖٛ اهللُ أَسَسِ ...  }ست٢ اَتكع يْٛ٘ ثِ ْعٍ قٛي٘ تعاىل     
٘ تعاىل :  ٚعٓسَا تال ايطغٍٛ  ِِ يََٗا َٚاضْزَُٕٚ  }قٛي ِ أِْتُ ، فػأي٘ فطٜل َٔ  {إِْهُِِ َََٚا تَعِبُسَٕٚ َِٔٔ زُْٕٚ اهللٔ سَصَبُ دَََٗٓٓ

: أنٌ َا ٜعبس َٔ زٕٚ اهلل يف دِٗٓ َع َٔ عبسٙ ؟ نٝف شيو فٓشٔ ْعبس املال٥ه١ ، ٚايٝٗٛز ٜعبس ععٜطاّ ، ٚايٓصاض٣ املؿطنني 
ْٚعٍ قٛيه٘ تعهاىل :   ،  {نٌ َٔ أسب إٔ ٜعبس َٔ زٕٚ اهلل فٗٛ َع َٔ عبسٙ  }:  بٔ َطِٜ ... فأداب ايطغٍٛ  ٢ٜعبس عٝػ

 .    {زُِْٚٔ٘ٔ فَصَئوَ َْذِعِْٜ٘ٔ دََََِٗٓ نَصئوَ َْذِعٟ ايعَائُنيَ َََِٚٔ َٜكٌُِ َُِِٔٓٗ إِّْْٞ إيَْ٘ َِٔٔ }
ٚقاٍ ابٔ َػعٛز : إْٞ ملع ضغٍٛ اهلل يف سطخ باملس١ٜٓ ٖٚٛ َته٤ٞ ع٢ً عصٝب ، فُط بٓا ْاؽ َٔ ايٝٗٛز ، فكايٛا : 

ايٛا : ٜا أبا ايكاغِ َا تكهٍٛ يف  غًٛٙ عٔ ايطٚح ، فكاٍ بعطِٗ : ال تػأيٛٙ فٝػتكبًهِ مبا تهطٖٕٛ ، فأتاٙ ْفط َِٓٗ فك
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ََٜٚػِأيَْٛو عَْٔ ايطٖٚحْ  }ايطٚح؟ فػهت ثِ قاّ فأَػو بٝسٙ ع٢ً دبٗت٘ فعطفت أْ٘ ٜٓعٍ عًٝ٘ ، فأْعٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاىل : 
 .          {قٌُْ ايطٖٚحُ َٔٔ أَطْ ضَبٞ َََٚا أُٚتٝتِِ ََٔٔ ايعًِْٔ إالَّ قًَٝالّ 

ٔ ًٜذأ إىل اسبٛاض أٚ ازبساٍ إالَّ يف َكاّ زع٠ٛ اشبصّٛ إىل ايسٜٔ ازبسٜس ، ٚصطفِٗ مل ٜه ٚيهٔ ايطغٍٛ ايهطِٜ 
 عٔ أباطًِٝٗ ، إشا َا تبني اغتعسازِٖ يصيو .

نإ ٢ٜٗٓ املػًُني َٔ مماضغت٘ بكصس ذبصٌٝ ؾ٤ٞ َٔ أصٍٛ ايسٜٔ ، ٜٚأَطِٖ  َٚٔ ازبسٜط بايبٝإ إٔ ضغٍٛ اهلل 
 بايٛقٛف فٝٗا عٓسَا دا٤ ب٘ .    

أَٖا ايؿطٜع١ : فكس اؾتٌُ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً َباز٥ٗا ٚأصٛهلا ايعا١َ ، ٚيهٔ أنجط املػا٥ٌ ايفطع١ٝ اييت تٓاٚهلا 
 ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٞ أسهاّ دع١ٝ٥ صب١ًُ . 

  . ، ففػطٖا ٚبني املطاز َٓٗا يف أسازٜج٘ ايؿطٜف١ املباز٤ٟ ٚاألصٍٛ  ِبٝإ تًه قاّ ايطغٍٛ 
تطى باب االدتٗاز يف املػا٥ٌ ايفطع١ٝ ايفكٗٝه١ َفتٛسهاّ ،    إيٝ٘ يف ٖصا املكاّ إٔ ضغٍٛ اهلل ٚمما ٜسعٛا اإلؾاض٠ 

 اشبٛض فٝٗا، أٚ نطٖا.  خبالف املػا٥ٌ ايعكس١ٜ فكس ٢ْٗ ضغٍٛ 
 يصا فكس نإ ايصشاب١ ايهطاّ ٜهطٖٕٛ اشبٛض يف املػا٥ٌ األصٛي١ٝ خبالف املػا٥ٌ ايفطع١ٝ .  

ٔ اي ٚاملػًُٕٛ ع٢ً عكٝس٠ ٚاسس٠ ٖٞ : َا دا٤ يف نتاب اهلل تعاىل ، ألِْٗ أزضنٛا ظَإ  ٓيب ٚبازب١ًُ فكس َط٢ ظَ
 ايٛسٞ ، ٚؾطف صشب١ صاسب٘ ، ٚأظاٍ ْٛض ايصشب١ عِٓٗ ظًِ ايؿهٛى ٚاألٖٚاّ .  

 
 ساي١ ايعكا٥س 

 يف عٗس اشبًفا٤ ايطاؾسٜٔ
، فًِ ٜكع يف ٖصٙ  ايػايف عٗس ضغٍٛ اهلل  ساٍ ايعكا٥س يف عٗس اشبًفا٤ ايطاؾسٜٔ ع٢ً َا نإ عًٝ٘ يف عٗس ٢بك

  .ٜصنط يف َػا٥ٌ ايعكس١ٜ ، ٚإمنا ٚقع خالف يف مج١ً َٔ املػا٥ٌ ايفطع١ٝ ايفك١ٝٗ ايع١ًُٝ نًٞ املطس١ً ٚايعٗس خالف 
 ” .إقا١َ َطاغِ ايؿطع ، ٚإقا١َ َٓاٖر ايسٜٔ ” يف تًو املػا٥ٌ ايفطع١ٝ نُا ٜكٍٛ ايؿٗطغتاْٞ :  ٚنإ غطضِٗ  

ؾأْٗا ٚتعاظِ خططٖا ست٢ صاضت شات ص١ً ٚثٝك١ مبػا٥ٌ األصٛي١ٝ  تٚيهٔ بع  َٔ تًهِ اشبالفات ايفطع١ٝ اضتفع
 ، ٚأغاغاّ يكٝاّ نجري َٔ ايفطم اإلغال١َٝ فُٝا بعس . 

 ٚفُٝا ًٜٞ ْصنط أِٖ املػا٥ٌ اييت بطظت يف ٖصا ايعٗس ، ْصنطٖا ناآلتٞ : 
َباؾط٠ ٖٛ اختالفِٗ يف اشبالف١ ، َٚٛضٛع٘ َٔ أٚىل  ٕ أخطط خالف سسخ بني املػًُني عكب ٚفا٠ ايطغٍٛ إأٚالّ : 

ايصٜٔ ، أّ ضدٌ َٔ املٗادطٜٔ  يف سهِ أَت٘ ، ضداٍ َٔ األْصاض ايصٜٔ آٚٚا ْٚصطٚا ضغٍٛ اهلل  ايٓاؽ خبالف١ ايطغٍٛ 
 ٚآٍ بٝت٘ . ٓيب أّ ضدٌ َٔ عرت٠ ايغبكٛا إىل االغالّ ٚأٚشٚا ٚصربٚا...

 ، ٚبصيو غهٔ اشبالف.ملٓصب خالف١ ايٓيب  بعس َٓاقؿات نجٝف١ اغتكط ضأٟ ايصشاب١ يف تطؾٝح أبٛبهط ايصسٜل 
ٚيهٔ ْط٣ إٔ ٖصا األَط أٚ اشبالف ٜعٛز قٜٛاّ َتؿعباّ يف ْٗا١ٜ اشبالف١ ايطاؾس٠ ، ٜٚصبح غبباّ باعجهاّ ٚض٥ٝػهٝاّ يف    

 ٚصفِٗ . اختالف املػًُني ٚتؿتٝت ٚسستِٗ
َا ْعٞ ايعنا٠ ، سٝح ْط٣ مجاع١ َٔ ايصشاب١ عاضضهٛا  يف  ثاْٝاّ : ٚاختًف املػًُٕٛ يف عٗس أبٞ بهط ايصسٜل 

ِ ، ٚنإ ع٢ً ضأؽ ٖؤال٤ غٝسْا عُط بٔ اشبطاب  ، فكايٛا يًدًٝف١ : نٝف ْكاتًِٗ ٚقس قاٍ ايطغٍٛ  اشبًٝف١ يف قتاهل
  :{  أي٘ إال اهلل ، فإشا قايٖٛا عصُٛا َين زَا٥ِٗ ٚأَٛاهلِ أَطت إٔ أقاتٌ ايٓاؽ ست٢ ٜكٛيٛا ال} . 

: أيٝؼ قس قاٍ : إالَ حبكٗا ، َٚٔ سكٗا إقاَه١ ايصهال٠    ٚقاٍ مجاع١ بٌ ْكاتًِٗ ، ست٢ قاٍ أبٛ بهط ايصسٜل 
 فك٘ ايصشاب١ . يكاتًتِٗ عًٝ٘ ، َٚط٢ بٓفػ٘ إىل قتاهلِ ، ٚٚا ٚإٜتا٤ ايعنا٠ ، ٚيٛ َٓعْٛٞ عٔكاالّ مما أزٚٙ إىل ايٓيب 

 . ٚدبس اإلؾاض٠ إىل إٔ ٖصا اشبالف نإ أصالّ ملا سسخ بعس شيو َٔ خالف يف اإلميإ ٚتطُٓ٘ يًعٌُ أٚ عسّ تطُٓ٘ ي٘
ب ) ضضهٞ اهلل  ثايجاّ : َٚٔ املػا٥ٌ اييت اختًف فٝٗا ايصشاب١ ايهطاّ اختالفِٗ يف تٓصٝص أبٞ بهط عُط بٔ اشبطا

 .  ٛض ايصشاب١باشبالف١ ، فكس ضضٝ٘ مجٗعُٓٗا ( 
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 .، فكايٛا ألبٞ بهط عٓس َطض٘ : )ٚيٝت عًٝٓا فعاّ غًٝعاّ (  ٚيهٔ بعطِٗ تربّ َٓ٘ خٛفاّ َٔ ؾس٠ عُط بٔ اشبطاب
 .  ”يٛ غأيين ضبٞ ّٜٛ ايكٝا١َ يكًت : ٚيٝت عًِٝٗ خريِٖ هلِ  ”: فأدابِٗ اشبًٝف١ ايصسٜل  

ٚغٝاغت٘ ايطاؾس٠ يف إزاض٠ ايسٚي١ ،   عساي١ عُط بٔ اشبطابٚيهٔ ٖؤال٤ ايصشاب١ ضدعٛا عٔ ضأِٜٗ ، بعس إٔ ضأٚا 
 ٚتعاًَ٘ َع ضعٝت٘ .      

اختالفِٗ يف ؾإٔ أضض غٛاز   ضابعاّ : َٚٔ املػا٥ٌ اييت اختًف فٝٗا املػًُٕٛ يف عٗس أَري املؤَٓني عُط بٔ اشبطاب
 . ”عا١َ يًُػًُني مجٝعاّ  بٌ تبك٢ ًَه١ٝ ” ايعطام ٚفاضؽ ، فكاٍ قّٛ تكػِ ، ٚقاٍ أَري املؤَٓني :

تكػهِٝ تًهو    ّيف عس قػِ تًو األضاضٞ فتؤزٟ إىل ضطض ع٢ً اجملتُع ، ٚميهٔ إجياظ ْعطت٘ إشا خؿٞ  ألْ٘ 
 األضاضٞ ناآلتٞ :

 ( إشا قػِ نٌ أضض َفتٛس١ إٔ دب٤ٞ شضاضٟ ال متًو ؾ٦ٝاّ َٔ األضض . 1)
 ايبالز .   ( ايسٚي١ حيتاز إىل املٝعا١ْٝ َا ٜػس ايجػٛض ٚحيُٞ 2)

 نًِٗ ْعيٛا عٓس ضأٜ٘ ، ٚٚافكٛا عًٝ٘ أمجعني .   ٖٚهصا ْط٣ إٔ ايصشاب١ 
يف أَط اشبالف١ َٔ ايؿٛض٣ بني غت١ َهٔ ايصهشاب١     خاَػاّ : ٚاختًف املػًُٕٛ أٜطاّ فُٝا اربص عُط بٔ اشبطاب

 .  ايهطاّ ، ست٢ ْكُٛا ع٢ً بٝع١ عجُإ بٔ عفإ 
 سٝح أْهط قّٛ عًٝ٘ أفعاالّ عس٠،َٓٗا : أعُاٍ عجُإ بٔ عفإ غازغاّ : ثِ اختًفٛا يف بع  

 .  َٓٗا ٚنإ ٜػ٢ُ ططٜس ضغٍٛ اهلل  ( ضزٙ اسبهِ بٔ أ١َٝ إىل املس١ٜٓ بعس إٔ ططزٙ ضغٍٛ اهلل 1)
 زَ٘ ، ٚتٛيٝت٘ إٜاٙ َصط بأعُاهلا . ، بعس إٔ أٖسض ايٓيب  ح( إٜٛاؤٙ عبساهلل بٔ غعس بٔ أبٞ ايػطا2)
 سٚاْاّ ، ٚقاٍ آخطٕٚ : خبالف شيو.عظًُاّ ٚ قّٛ ٚاختًفٛا يف ايجٛض٠ عًٝ٘ ، ٚيف قتً٘ ، فكاٍ( 3)

 اختًف ايٓاؽ يف خطٚز طًش١ ٚايعبري ٚسطبُٗا عًٝ٘ .  غابعاّ : ٚبعس إٔ بٜٛع أَري املؤَٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب 
ب١ َعاٜٚه١ ، بُٝٓها ْهط٣ إٔ َععهِ     ، سٝح غهاْس بعه  ايصهشا    ٚنصا اختًفٛا يف سطب َعا١ٜٚ َع عًٞ بٔ أبٞ طايب

 .   ايصشاب١ غاْسٚا عًٞ بٔ أبٞ طايب 
 ٚخطٚدِٗ عٔ طاعت٘ َٚٓاصبتِٗ ايعسا٤ ي٘ .  ) عًٞ بٔ أبٞ طايب ( ٚاختًفٛا يف ايتشهِٝ ، ٚيف طبايف١ اشبٛاضز ي٘

كسٚا أْ٘ إي٘ اشبًل ، ٚيف ٖصا ايعٗس ظٗط خالف ايؿٝع١ ، غُٝا ايػال٠ َِٓٗ ، سٝح دباٚظٚا اسبس يف تكسٜػ٘ ست٢ اعت
 مما محً٘ ع٢ً قتًِٗ ٚذبطٜل بعطِٗ بايٓاض . 

دٌ اشبالفات اييت سصًت بني املػًُني يف ٖصا ايعٗس ، ٚتبني يٓا أْٗها ناْهت خالفهات سهٍٛ َػها٥ٌ       تمما َط٢ ناْ
، ٚيهٔ بع  َٓٗا ناشبالف١ أصبشت أغاغاّ يًدالفات عكس١ٜ ، ٚغهبباّ يف ْؿه٤ٛ ايفهطم ايهالَٝه١ نهاشبٛاضز       ع١ًُٝ فطع١ٝ

 ٚايؿٝع١ .   
أَٖا ايعكٝس٠ فًِ حيسثٓا املصازض عٔ ٚقٛع خالف بِٝٓٗ يف ؾ٤ٞ َٓٗها ، ٚنهإ َهٓٗذِٗ يف تكطٜهط ٚإثبهات ايعكا٥هس       

 ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜف١ يف َععِ األسٛاٍ . ، اإلميا١ْٝ قا٥ُاّ ع٢ً ايٓكٌ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ
ٚهلصا فًِ ًٜذا٤ ايصشاب١ ايهطاّ يف ٖصا ايعٗس إىل ايبشح ٚايٓعط ٚمماضغ١ اسبٛاض ٚازبسٍ إالَّ يف َكاّ زع٠ٛ اشبصّٛ 

 ٚصطفِٗ عٔ عكا٥سِٖ ايفاغس٠ .  
ٌ ايعكس١ٜ إالَّ يف َكاّ  يف  ايسع٠ٛ ، قٍٛ أبٞ بهط ايصسٜل َٚٔ األَج١ً اييت تبني إٔ ايصشاب١ مل خيٛضٛا يف املػا٥

 .  {ايعذع عٔ زضى اإلزضاى إزضاى  }تكطٜط طبايف١ اهلل تعاىل عٔ اسبٛازخ ، قٛي٘ : 
إشا صهح عٓهسى إٔ ايصهاْع ال ميههٔ َعطفته٘  بايتصهٜٛط ٚايرتنٝهب         ”ٚقس ؾطح اإلغفطا٢ٜٓٝ قٍٛ ايصسٜل بكٛي٘ : 

 . ”صح عٓسى أْ٘ خالف املدًٛقات ، ٚايكٝاؽ ع٢ً اشبًل 
، فأْ٘ أٜطاّ تعطض إىل مماضغ١ املػا٥ٌ ايعكس١ٜ َع قؼ )بطقؿت( يف باب ايكطا٤ ٚايكسض   ٚأَا عُط بٔ اشبطاب

، فكاٍ ايكؼ َا ٜكٍٛ  {فإْٕٖ اهلل ُٜطٌٔٗ ََٔ َٜؿَا٤ُ ََِٜٚٗسٟٔ ََِٔ َٜؿَا٤ُ  }إش نإ قا٥ُاّ خيطب يًٓاؽ بازباب١ٝ ، فكاٍ يف خطبت٘ : 
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ِ ٖصا ؟ قايٛا :  ٕٖ اهلل ُٜطٌٔٗ ََٔ َٜؿَا٤ُ ََِٜٚٗسٟٔ ََِٔ َٜؿَا٤ُ  }أَرين اهلل أعسٍ َٔ إ ٜطٌ أسساّ ، فبًؼ عُط شيو : ، فكاٍ ايكؼ  {فإْ
 ”.  بٌ أضًو اهلل ، يٛال عٗسى يططبت عٓكو” ، فبعح إيٝ٘ فكاٍ ي٘ : 

يصٜٔ ناْٛا ٜفؿٕٛ بني ايٓاؽ ٚقع يف ٖصا ايصسز َع بع  ايكسض١ٜ ، فكس ْاظط ايكا٥ًني ا  ٚنصا أبا َٛغ٢ األ ؾعطٟ
ِ : قسٖض سٝح عًِ بض عًٖٞ ؾ٦ٝاّ ثِ ٜعصِّسِّكَس إؾاع١ ايفنت بني ايٓاؽ ، فهاْٛا ٜكٛيٕٛ : نٝف ُٜصَكاالت بك ين عًٝ٘ ؟ ، فأدابٗ

 ، ٚعصٖب سٝح مل ٜعًِ  .  
ٞ بٔ أبٞ طايب يف ايعكٝس٠ ، ٚميهٔ إضداع  نإ أنجط ايصشاب١ زب٤ّٛ إىل املٓاظط٠ ٚازبسٍ  ٚدبسض اإلؾاض٠ إىل إٔ عً

 غباب اآلت١ٝ : األشيو إىل 
 ( إْ٘ نإ َٔ أنجط ايصشاب١ َؿاضن١ يف تٛدٝ٘ األسساخ َٚتابعتٗا . 1)
 َٔ أبطظ ايصشاب١ ايصٜٔ اَتس بِٗ ايعُط إىل َطس١ً زخٍٛ اجملتُع اإلغالَٞ يف طٛض دسٜس خطري .  ( نإ 2)
 ١ٓ اإلغال١َٝ هلا .( أْ٘ ايؿدص١ٝ ايهرب٣ اييت اربصتٗا ايفت3)

ٙ األغباب أثط عٓ٘ طا٥ف١ نبري٠ َٔ اآلضا٤ يف أزم َػا٥ٌ ايعكس١ٜ  ه يف شات اهلل تعاىل ٚصفات٘ ، ٚيف ايكسض .. ه   ٚهلص
ٚخالص١ ايكٍٛ : إ املػًُني يف عٗس اشبًفا٤ ايطاؾسٜٔ مل ٜرتنٛا ايٓعط يف َػا٥ٌ ايعكٝس٠ يف َعطض اإلضؾاز ، ٚإمنا 

ًف يف ايٓعط ٚاسبٛاض ، ٚإِْٗ َا ناْٛا ًٜذؤٕٚ إىل ؾ٤ٞ َٓ٘ إالَّ يف َعطض إثبات عكا٥س ايسٜٔ ، ٚزفهع  تطنٛا ايتٛغٌ ٚايته
 اشبصّٛ املرتبصني .    

 
 ساي١ ايعكا٥س

 يف عٗس األَٜٛني 
ق مازحدس تطور كبٌر على العقا د فً عهد ايموٌٌن، فبرزت مسا ل العقدٌة ومشكالت كثٌرة أدت إلى ت

 ، فاحتد  على أثر تلك المسا ل الحوار والجدال بٌن المسلمٌن . صف ووحدة المسلمٌن

وفً هتا العهد ويول مرة اعتمد العلمام فً االستدالل على المسا ل العقدٌة علاى مانه  النظار الفكاري 

 واالستدالل العقلً وسٌلة إلثبات العقا د وأصول الدٌن بصورة عامة .  

تاً حصالت وبارزت فاً هاتا العهاد والتاً كاان أكثرهاا حاواراً ومن الجدٌر بالاتكر أن أبارز المشاكالت ال

 القضام والقدر التً أثارها معبد الجهنً ، ورف  راٌتها من بعده يٌالن الدمشقً .  :وجداالً كانت مسألة 

ومن ث  برزت مسا ل عقدٌة ألرى والتً ل  تقل تأثٌرها علاى المسالمٌن وعلاى السااحة اإلساالمٌة مان 

للق القرآن الكرٌ  والصفات اإللهٌة اللتٌن أثارهما الجعد بن دره   ، وتوالهما من : لة سابقتها أال وهً مسأ

 بعده الجه  بن صفوان .    

الكباا ر وحكا  مرتكبهاا التاً أثارهاا اللاوار  ، وتمتاد جاتور هاته : وظهر فً هاتا العهاد أٌضااً مساألة 

 .  العقٌدة إلى عهد الصحابة الكرا 

ً أٌا  المتألرٌن من الصحابة الكارا  ظهارت بعاض المساا ل لاالف القدرٌاة ، وتجدر اإلشارة إلى أن ف

 كالقدر واالستطاعة.

 وهته المسا ل أثارها معبد الجهنً ويٌالن الدمشقً وجعد بن دره  .

ولالصة القول أنه فً هتا العهد ظهر اللالف بٌن الفرق الكالمٌة واحتد  النزاع بٌنها وكفروا بعضاه  

 بعضاً .

 وقد تولدت على يرار تلك الوسا ل مسا ل عقدٌة كانت موض  تجادل وتنازع بٌن الفرق . 

 ث  افترق المسلمون بسببها إلى فرق . 

 وظهر عل  الكال  على أٌدى هته الفرق السٌما المعتزلة منه .          

 نتكر منها :، ومما مضى ٌمكن أن نللص من هتا العهد نتا   كثٌرة 
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لً فً العقا د الدٌنٌة بدأ على أٌدي الجهمٌة والجهنٌة والقدرٌة والمعتزلة ، وكان تلك إن النظر العق (ٔ)

 وبداٌة القرن الثانً للهجرة . ، فً نهاٌة القرن ايول 

 أه  مسألتٌن سببتا اللالف والنظر ، هما )الصفات اإلهٌة( ومسألة ) القضام والقدر ( .  (ٕ)

( الاتٌن تركاوا دٌانااته   المسلمون الجادد نوا من الموالً )التٌن أثاروا هته المسا ل وبحثوا فٌها كا (ٖ)

 واعتنقوا اإلسال  ، أثر موجة الفتوحات .  ةالقدٌم

لمتاهب السٌاسٌة والفرق الدٌنٌة التً نبت فً العهاد الساالف ـ عهاد الصاحابة ـ  قاد نمات وتمٌازت ا (ٗ)

 شلصٌتها الفكرٌة والعقا دٌة فً هتا العهد . 

 بـ :وأه  هته الفرق تتمثل 

القدرٌااة والجبرٌااة والمرج ااة  : الشااٌعة واللااوار ، ولكاان أٌضاااً ظهاارت فاارق دٌنٌااة جدٌاادة كااان أهمااا

 والمعتزلة. 

 ( التدوٌن والتألٌف فً مسا ل الكال  قد بدأ فً هتا العهد ، إال أنه ل  ٌصل إلٌنا منه شًم .٘)

 وٌعتبر تلك من أه  النتا   التً تتكر فً هتا العهد .

 

 سساي١ ايعكا٥
 يف عٗس ايعباغٝني 

،  العهاد الاتهبً بالنسابة إلاى تادوٌن العلاو  والمعاارف اإلساالمٌة بصاورة لاصاة العباساً ٌعتبر العهاد

 ، ففً هتا العهد ظهر التدوٌن ، وألفت الرسا ل والكتب فً عل  الكال   .  والعلو  بصورة عامة

وكان علمام الفرق وأصحابها ٌعتكفون فً دراسة مسا ل عل  الكال  ومباحثها ، ومان أبارز مان صانف 

هاـ ( صانف كتاباه ) أصاناف المرج اة ( و) باٌن المنازلتٌن ( و) ٖٔٔفً هتا المجال هو ) واصل بن عطام ت

 اللطب فً التوحٌد والعدل ( . 

هاـ ( ولاه كتااب ) ٕٗٔت   د )عمارو بان عبٌادومن التٌن برزوا فً هتا العهد ، وصنفوا فً هتا الصاد

 . الرد على القدرٌة (

 .) اإلمامة (:هـ ( وهو متكل  شٌعً ، وله كتب ، منها: كتاب 11ٔت   وأٌضاً : ) هشا  بن الحك 

 وظهر من جانب أهل السنة علمام أجالم صنفوا فً هتا المجال ، فقاد بارز فاً السااحة العاال  الجلٌال )

 ( وله كتابان منسوبان إلٌه ) الفقه ايكبر( و) العال  والمتعل ( .  هـ ٓ٘ٔأبو حنٌفة ت 

 العقلً فً تقرٌر المسا ل العقدٌة والدفاع عنها .  ومن الجدٌر بالتكر أنه را  فً هتا العهد منه  النظر

 ـ المعتزلة ـ  وانتصر له  فٌما بعد ـ الشٌعة ـ وحمل لوام هتا المنه  فً هتا العهد

ت النظر بٌن المدرستٌن متفقة فً كثٌر من المسا ل الساٌما فاً مساألة اإلماماة ، ونفاً لتا كانت وجها

 ...رؤٌة هللا تعالى ، وللق القرآن الكرٌ  ، ونفً الجبر عن أفعال العباد 

 ىلالري  من اتفاق الفرٌقان ) الشٌعة والمعتزلة ( على جملة من المسا ل إالَّ أنهما التلفا ع علىلكن و

، جملااة ماان القضاااٌا الفكرٌااة والمسااا ل العقدٌااة ، ولصوصاااً فٌمااا ٌتعلااق بصاافات اإلمااا  كعصاامته ويٌبتااه

 ورجعته...  

 لماتا أصبح المعتزلة هو المتهب السا د بٌن المتاهب اإلسالمٌة ؟ . 

 .  التزامه بالمنه  العقلً ، واعتماده على المنطق والجدل

 ها له . حظً بتأٌٌد السلطة السٌاسٌة ومساندت

وهااتا ايماار أدى إلااى إضااعاف المااتاهب ايلاارى والسااٌما الشااٌعة الضااطهاد الساالطة لهاا  ، والساالفٌون 

 العتماده  المنه  النقلً . 

 لماتا ألت المعتزلة بالضعف بعد ما كان هو المتهب السا د ؟.

 سرافه  فً االستدالل العقلً. ا(يلو المعتزلة ؤ)
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 الفكرٌة .  ه را ه  الدٌنٌة ووجهات نظر( اتلاته  القوة وسٌلة لفرض إٓ)

 ( لجوؤه  إلى اضطهاد ملالفه  فً المعتقد ولصوصاً أهل السنة . ٖ)

 فهته ايسباب التً تكرناها كانت من أه  العوامل التً أدت إلى انقراض المعتزلة . 

أباً الحسان ، وتلاك بلارو  العاال  الجلٌال  على أٌة حاال فقاد اساتمرت موجاة العادام الفكاري للمعتزلاة

 . هـ( من صفوف المعتزلة، وقد بالغ فً الرد علٌه ٕٖٗايشعري)ت 

بدأ ايشعري بتاألٌف الكتاب فاً الارد علاى ملاالفً أهال السانة لصوصااً المعتزلاة ، تزلازل مان لاللهاا 

 هٌمنة وسلطان االعتزال .

، حٌاس نارى أنها   وقد ساعد فً القضام على المعتزلة بعد أن انتصر لألشعري جملة من أكابر العلماام

ساالكوا مساالك ايشااعري فااً تقرٌاار المسااا ل اإلٌمانٌااة ، ماانه  : القاضااً أبااوبكر الباااقالنً ، واإلساافراٌنً ، 

 والبغدادي ، والجوٌنً ، والشهرستانً ، والرازي ... فسموا رأي ايشعري بمتهب أهل السنة والجماعة .

 المً ، فقد استمرت حملة العدام الفكري للنظروم  ما كان للمدرسة االشعرٌة من مكانة فً العال  االس

ولهاتا ساموا  ً صفوف أهل الحدٌس ولاصة الحنابلة منه  ممن اشتدوا فاً ايلات باالنصفالعقلً فً العقا د 

 والنقلٌون . ، والنصٌون، الحرفٌون 

ي هاـ( الات8ٔٗوقد بدأت هته الحرب على عل  كال  السنً فً ثوبه ايشعري أبو اسماعٌل الهاروي )ت

 ألف كتاباً فً )ت  الكال  وأهله(. 

ث  تتابعت حمالت الحنابلة على عل  الكال  من بعد أبو اسماعٌل الهروي متمثلاة فاً كتاباات ابان قداماة 

هـ( وتلمٌته ابان 8ٕ8هـ ( وابن تٌمٌة الحرانً )تٖٗٙهـ( وابن الصالح الشهرزوري )ت ٕٓٙالمقدسً )ت

 هـ( .8٘ٔقٌ  الجوزٌة )

حٌاام ماتهب السالف علاى طرٌقاة الحنابلاة الاتي ٌقاو  علاى ألات العقا اد مان الكتااب عمل هاؤالم علاى أ

 والسنة فقط ، فقاموا بعنف منه  العقلً التي كان ٌنادي به المعتزلة والتي عاش فً مدرسة الشٌعة.

 كما قاوموا منه  ايشاعرة التي ٌقو  على تقرٌر العقا د االٌمانٌة بالبراهٌن النقلٌة . 
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ايهال١َٝ ايفطم ْؿأ٠أغباب   

ال شككل  ككٜ سُ سظككور  لٖكك٘ز سىمككست سعظككىٍٞو اسخككخ يىككٚ سٗيككرع مسهيٞككو  ٍٗككر ٝ مككسع ٍْٖككر يىككٚ سىككْ  

سىشسعٜ ّمعٔ  ٗيىٚ امعٞس بعك  سىْوك٘ا سىَس َيكو ىَعْٞكِٞ ٍكِ سىن كر  ٗسىعكْو سىْو٘ٝكو سىشكسٝمو  ٗمكرىل 

 ٗه سى ٜ   سٖر سىَعيَُ٘ ٗساوي٘س بٖر.اع٘م يىٚ ع٘سٍو ظٞرظٞو ٗهرزخٞو ٗسالز نرك بثقر رت سىد

 َٗٝنِ ايخٞ  سظور  ّش٘ء سىمست مسهيٞرً ٗهرزخٞرً عيٚ سىَْظ سٟاٜ:

 سٗالً: سألظور  سىدسهيٞو: ٕٜٗ اشَو:

 ـ سىْصسع عيٚ سىخى و: ٔ

ٍِ سألظور  سىعٞرظكٞو سى كٜ سمت يىكٚ سهك ىم سألٍكو سعظكىٍٞو  كٜ اعٞكِٞ سىخيٞمكو سى كٜ لٖكست  كٜ ّ كس 

 ٜ زنٌ سٍ ٔ  ٗقد سّوعث ذىل سىْ٘ع ٍكِ سىخكىم بعكد ٗ كر    ٜ ٍِ ٝنُ٘ سٗىٚ سىْرض بخى و سىْوٜ  سىَعيَِٞ

 ٍورشس  سىْوٜ 
(ٔ)

. 

ٗقد سامق سىَؤزهُ٘ ـ سىَعيَُ٘ ٗسىَع شسقُ٘ ـ قدَٝرً ٗزدٝثرً عيٚ سُ سىخى و مرّك  سٗه ٍعكةىو سرٞكست 

شسىك  يٞكس ٍعكدٗم   مَكر سُ سألٍكو ال شسىك  اع كٜ  ٗسمت يىٚ اَصٝكق ٗزكد  سىَعكيَِٞ  َٞكر بعكد  ٗسُ ر ساٖكر ال

 يسٝو ٖر  ٗىرس  َِ سىضسٗزٛ  ٜ ٕرس سىَقرً سُ ّرمس بع  سق٘سه عيَرء سىَعيَِٞ ٗيٞسٌٕ بٖرس سىخو٘ا:

يىكٚ سُ: أسٗه ٍكر زكدن ٍكِ سالهك ىم بكِٞ سىَعكيَِٞ بعكد ٗ كر  ّوكٌٖٞ  ذٕب سعٍرً سبك٘ سىسعكِ سألشكعسٛ

سه ى ٌٖ  ٜ سعٍرٍوأ
(ٕ)

. 

ىَع شسقِٞ ذٕب )سىوٞسّوكسٛ(ٍِٗ س
 (ٖ)

يىكٚ: أسُ سٗه ٍشكنيو خربٖك  سعظكىً ٕكٜ ٍشكنيو سىخى كو سٗ  

برألزسٙ سعٍرٍو  ٗمرُ سىوسث  ٖٞر ظٞرظٞرً ٍوو٘يرً بوو و مْٝٞو  ٗاساب عيٚ ٕرٓ سىَشنيو لٖ٘ز  ست عد   

 رٌ اس٘ه سىْصسع يىٚ ٍعرئو مىٍٞوأ…سَٕٖر سىخ٘سزج  ٗسىشٞعو  ٗسىَسخئو
(ٗ)

. 

ٗعيٞٔ  إُ سىخىم  ٜ سىخى و مرُ ٗال ٝصسه ٍسو سالّشقرت سىَرٕوٜ بِٞ سىَعيَِٞ  ٍكِ بكِٞ سٕكو سىعكْو 

 ٗسىشٞعو ٗسىخ٘سزج  ٕٗ٘ هىم  ٜ خٕ٘سٓ ظٞرظٜ ٍساوظ برىدِٝ
(٘)

. 

ٗٝ ضر ٍَر ٍضكٚ: سُ ٕكرس سالهك ىم سىكرٛ ٗقكخ بكِٞ سىَٖكرخسِٝ ٗسألّوكرز  قكد سٍ كد ٗسّعنكط سركسٓ  كٜ 

   ز كٚ يُ ٍع كٌ سىمكست سى رىٞكوسىَسسزو سى ٜ ايك 
(ٙ)

سظك  ي  ٍ٘يك٘ع سعٍرٍكو ٗسالهك ىم  ٞكٔ  ٗاسسمك  ٍكِ  

هىىٔ  ٗ ٜ لكو ٕكرس سىخكىم لٖكست زسمكو سى يك٘   قكد ٗخكد سى كى   كٜ قضكٞو سعٍرٍكو ٍكرم  هوكوو ىيعَكو بٖكر 

مرء صكمرت ٗاس  سظَٖر  ز ٚ يُ سى ي٘ سع وس ىكدٙ سىكوع  ٍ عيقكرً بَ٘يك٘ع سعٍرٍكو  ٍٗساو كرً بٖكر خكسسء ييك

 ٍورىغ  ٖٞر عيٚ سألئَو
(7)

. 

 ـ ساله ىم  ٜ  ٌٖ سٟٝرت سىَ شربٖرت :ٕ

ىقد   س  سٟٝرت سىَ شربٖرت سىَدره سٍرً سىَمعكسِٝ ىيْ كس  ٖٞكر ٗاةٗٝكو ٍعرّٖٞكر  ٗزكرٗه مكو  سٝكق ٍكِ 

                                                           
   .1/51وبذوج في اهىهو واهًذو: 16ُىًَعظ: تأظىش اهىطاهب اإلسالىىٍ: ( 1)

  .1/34ىكاالت اإلسالىىىن: ( 2)

  هي أغثظ غهَ تظحىته.( 3)

   .7أهي اهفظل اإلسالىىٍ واهمالىىٍ: (4)

  .18ُىًَعظ: في غهي اهمالي: ( 5)

اهؿالٌ: هي اهطىن ؾاهوا في ذل أّىتهي ذتَ أسظحوهي ىن ذضوض اهسهكىٍ، وذمىوا فىهي بأذماي اإلههىٍ، فصبهوا األّىـٍ  ( 6)
 اهسهل، وإًىا ًصأت صبهاتهي ىن ىطاهب اهذهوهىٍ وىطاهب اهتًاسسىٍ وىطاهب اهىهوض واهًصـاظُ ) ، وصبهوا اإلهه ب باإلهه

 (.1/288ُىًَعظ: اهىهو واهًذو: 

   .39ُىًَعظ: اهؿهو واهفظل اهؿاهىٍ: ( 7)



 

14 

 وٞع ٖكر سىمست سعظىٍٞو سُ ٝدعٌ ٗخٖو ّ سٓ بْو٘ا سىقسآُ سىنسٌٝ ٗسىعْو سىْو٘ٝو سىشكسٝمو سى كٜ ظكرعدت ب

 عيٚ ّش٘ء سىمست
(ٔ)

. 

سىَ شربٖرت آٝرت ٍوَٖو سىَعْٚ اسَو ٍعِْٞٞ  سزدَٕر قسٝب  ٗسىثرّٜ بعٞد   ٞرٕب مو  سٝق  سٟٝرتٗسُ 

 ٍرٕورً زعب ٍر سظ قس عْدٓ ٍِ مىٞو يٞس ٍرٕب صرزؤ
(ٕ)

. 

سى ْصٝككٔ   َككِ  َثككره ذىككل سُ  ككٜ سىقككسآُ سىنككسٌٝ آٝككرت لرٕسٕككر سى دعككٌٞ سٗ سى شككوٞٔ  ٗسهككسٙ اكك٘زٜ يىككٚ 

ُِ مق٘ىكٔ اعكرىٚ:    آٝرت سىد٘سزذ ٗسىثو٘ت عيٚ سىعسغ ٗيٞسٕر   سٟٝرت سى ٜ اشٞس يىٚ سى شوٞٔ لرٕسسً  كـ ََ ْز سىسَّ

 ٙ َ٘  َعيَٚ سىَعـْسِغ سْظ َـ
(ٖ)

ٍُ    ٗق٘ىٔ اعرىٚ:   َٖر  َـر ْٞ ِْ َعيَ ٍَ ًِ  ُمـوُّ  ْٗ سىَدـيكـِو ٗسِعْمكـَسس ْخكُٔ َزبِّكـَل ُذ َٗ َْٝوقَكٚ  َٗ 
(ٗ)

ٌْ    ٗق٘ىٔ اعرىٚ:    ِٖ ْٝـ ْٝـِد َت سَ ْ٘  َٝـُد هللاِ  َ
(٘)

 . 

ُْٞخ  ٍِٗ سٟٝرت سى ٜ اْصٓ هللا اعكرىٚ عكِ صكمرت سىَخيك٘ت ق٘ىكٔ اعكرىٚ:  َِ كـ َ٘ سىعَّ ُٕكـ َٗ َء  ْٜ ِٔ َشك ْثيِك َِ َْٞط َم ىَك

ُْٞس   سىوَِو
(ٙ)

َُ    ٗق٘ىٔ:  ر َِٝومُ٘ ََّ ِ  َعـ َل َز ِّ سىِعـصَّ َِ َزبِـّ  ُظْوَسـ
(7)

  . 

ٗىرىل سه يف سىعيَرء  ٜ امعٞس سٟٝرت سىَ شربٖرت  ٕو ٝم٘ض يىكٚ هللا اعكرىٚ ٍعْرٕكر  سٗ ٝعيَكٔ سىعيَكرء 

سَُهككـُس  سىَخ وككُ٘ف  قككره اعككرىٚ:  َٗ ًُّ سىِنـ َككـِب  َِّ سُ ُٕككـ رَت  ََ ْسككـَن ٍُ ُْْٔ آَٝككـَ   ككـ ٍِ ْٞككـَل سىِنككـ َرَ   ّْككـَصَه َعيَـ ْٛ سَ َ٘ سىَّككـِر ُٕككـ

ْْكـُٔ سْب ِكـَ رَء سىمِْ كـَْ  ٍِ كـر اََشـوَكـَٔ  ٍَ  َُ ْٝكـَغ  ََٞ َّكـوُِع٘ ٌْ َش ِٖ ْٜ قُكـيُ٘بِ ِ  َِ ْٝ ِر ـر سىَـّ ٍَّ َ َٖـَ   َة سْب ِكـَ رَء اَةْ ٍُ َـَشـوِ َٗ ٌُ ِو  كـر َْٝعكـيَ ٍَ َٗ  ِٔ ْٝكـيِ ِٗ

ـر َٝ  ٍَ َٗ َْر  ِْْد َزبِـّ ِْ ِعـ ـ ٍِ ِٔ ُمـوٌّ  ـَّْر بِـ ٍَ َُ آ ٌِ َٝقُـ٘ىُ٘ ْٜ سىِعـْي َُ  ِـ سِظـُخ٘ سىسَّ َٗ ْٝـئَُ ياِلّ هللاُ  ِٗ ىُـ٘س سألْىـوَرِ  اَةْ ْٗ ـُس ياِلّ سُ  ـرَّمَّ
(8)

. 

ٕٜٗ ظكوب  كٜ سهك ىم سىعيَكرء  كٜ ٍ٘سيكخ  وٖرٓ سٟٝو سىنسَٝو رو  ٗزٗم سىَ شربٔ  ٜ سىقسآُ سىنسٌٝ  

سىَ شربٖرت  ٗقد زرٗه مثٞسُٗ ٍِ سىعيَرء اةٗٝيٖر  ٗسى٘ص٘ه يىكٚ يمزسك زقٞقكو ٍعْرٕكر   كره يم٘س  كٜ سى ةٗٝكو 

 سه ى رً ٍوْٞرً  ٌٍْٖٗ ٍِ سزسم سُ ٝدعو بْٖٞر ٗبْٞٔ زدربرً ٍع ٘زسً   َر مرّ٘س ٝؤٗىُ٘ بو مرّ٘س ٝ ٘قمُ٘
(9)

 . 

 

 : ٜ  ٌٖ سزرمٝث سىسظ٘ه ـ ساله ىم  ٖ

ٗمـرُ ذىل ظوورً ٍِ سظـور  ّش٘ء سىمست  بعد سّ شرز سىوكسربو  ىقد مثس ٗيخ عيٚ سزرمٝث زظـ٘ه هللا 

ٗس عِ سىْوٜ  ُٗ سألزـنرً سىشسعٞو  رٌ ايقٚ  )زيٜ هللا عٌْٖ(  ٜ سألٍورز  ٗاعـدمت زيـقراٌٖ  ٜ سىَعرخد ىَٞـْس

 عٌْٖ سى ربعُ٘ ٕرٓ سىسٗسٝرت
(ٔٓ)

 . 

 كإٌّٖ س سيك٘س  ٞكٔ ظكٌٍَٖ٘  يٞس سُ سعدسء سعظىً ىٌ ٝقمك٘س ٍن ك٘ ٜ سألٝكدٛ سٍكرً سزرمٝكث سىَوك مٚ 

 سىمرظد    ٘يع٘س آال رً ٍِ سألزرمٝث سىَ٘ي٘عو  زسخِٞ برىل اشنٞل سىَعيَِٞ  ٜ مٌْٖٝ
(ٔٔ)

 . 

                                                           
   .25غهي اهمالي وىضاظسه: (1)

  .138تأظىش اهفمظ اهفهسفي في اإلسالي: (2)

 . .5ظه  ( سوظ3ٌ)

  .27اهظذىن ( سوظٌ 4)

  .10اهفتر ( سوظٌ 5)

  .11اهصوظُ ( سوظٌ 6)

  .180اهصافات ( سوظٌ 7)

  .7آو غىظان ( سوظٌ 8)

واهىضسو إهَ ضظاسٍ األضىـان   22وُىًَعظ: اهؿهو واهفظل اهؿاهىٍ في اهذضاظٌ اإلسالىىٍ:  20:  تأظىش اهىطاهب اإلسالىىٍ( 9)
  .2/79واهىطاهب: 

وغهـوي   282وغهوي اهذضىج وىصـظهذه :   1/323وتضظىب اهظاوً :  100اهصالز :  ىًعظ: غهوي اهذضىج : ابن( 10)
 .  14وإغحاز اهكظآن:  105اهذضىج : ظصضً غهىان : 

 . 351وًصأٌ اهفمظ اهفهسفي:  246ُىًَعظ: تأوىو ىستهف اهذضىج: ( 11)
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 كٜ سى دعكٌٞ  قره سىشٖسظ رّٜ : أيُ مثٞكسسً ٍكِ سىٖٞك٘م سىكرِٝ سع ْقك٘س سعظكىً  ٗيكع٘س سزرمٝكث ٍ عكدم 

 ٗسى شوٞٔ  ٕٜٗ ميٖر ٍع َد  ٍِ سى ٘زس أ
(ٔ)

 . 

سُمهو  ٜ سعظىً مثَٞس ٍِ سعظسسئٞيٞرت ٗسألظرطٞس  ٜ امعكٞس سىنكُ٘ ٗبكدء سىخيٞقكو ٗسزك٘سه سألٍكٌ ٕٗنرس 

 سىَريٞو    ةرست بٌٖ طوقرت ٍِ سىَعيَِٞ ٍَِ م و٘س ز٘ه سىَ٘سيٞخ سىعرىمو
(ٕ)

 . 

 بكٜ سىع٘خكرءٍَٗر ٝعضد ذىكل ٍكر ّقكو عكِ سبكِ س
(ٖ)

  عْكدٍر قُكو  عيٞكٔ ٗسُزضكس ىيق كو   يَكر سٝقكِ ٍ٘اكٔ 

 ٍٗمرزقو سىسٞر   قره: ىئِ ق ي َّٜ٘  قد ٗيع   ٜ سزرمٝثنٌ سزبعو آالم زدٝث ٍنرٗبو
(ٗ)

 . 

ٗىٖرس  نرُ سىسدٝث ٍع سمرً ٍ ىزَرً ٗبسسسً هضَرً ال ٝعسم سىعرىل  ٞٔ ٍ٘سطِ سألٍكرُ   قكرً سٕكو سىسكدٝث 

 سك  سألزرمٝكث ٗا٘يكٞر سىوكرمت ٗسىنكرذ  ٍْٖكر عكِ طسٝكق سىسٗسٝكو  ٍْٖٗكر سىعكْد  ٗعكِ  بَدٖ٘م موٞس  كٜ

 طسٝق سىدزسٝو  ٍْٖٗر سىْقد سىورطْٜ ىيْو٘ا   ةّشةٗس عيٌ ٍو ير سىسدٝث
(٘)

 . 

 ـ سى عسض ىيَعرئو سى رٍضو:ٗ

بَدى٘ىٖر سىسس ٜ  ٗىنكِ يُ سىَعيَِٞ سألٗسئو ىٌ ٝخ٘ي٘س سىَعرئو سى رٍضو  ٜ سىقسآُ سىنسٌٝ  بو قويٕ٘ر 

بع  سىَ ةٍيِٞ هرطََسٌٕ سىشل  َٞر ىٌ ٝمَٖ٘ٓ   سسخع٘س سىْ كس  كٜ سىكْ  ٗاعَقك٘س  ٖٞكر  ز كٚ سّ ٖكٚ بٖكٌ يىكٚ 

يس  ٍِ سىٞقِٞ ٗقد ّ ح ٕرس سى سسٛ يىٚ لٖ٘ز سى منٞس سىميعمٜ بِٞ عيَرء سىَعيَِٞ ٗادِٗٝ ٍعرئو سىعقرئد  

ٍٗعةىو قكدز  سىعوكد بدك٘سز قكدز  سىكس   ٗيٞكس ذىكل ٍكِ سىَعكرئو  ٍٗكِ مَعةىو يرورت صمرت هللا اعرىٚ ّٗمٖٞر  

ِّٜ سُ سىوسث  ٜ ٕرٓ سىَعرئو  ٝم ر بربكرً ٗسظكعرً ٍكِ سبك٘س  سالهك ىم  ٗاوكرِٝ سىَعكرىل ٗٝ دكٔ مكَو سادرٕكرً  سى وع

 ٝخرىف سٟهس
(ٙ)

. 

 ررّٞرً: سألظور  سىخرزخٞو:

٘ء سىمست  ٗيُ اةرٞسٕر ال ٝقو عكِ سىع٘سٍكو سىدسهيٞكو  يُ ىألظور  ٗسىع٘سٍو سىخرزخٞو اةرٞسسً موٞسسً  ٜ ّش

 ٗسٌٕ ٕرٓ سىع٘سٍو سى ٜ سرست  ٜ ّش٘ء سىمست ٕٜ:

 سالز نرك ٍخ سىمنس سىدهٞو ٗسىيقرء سىثقر ٜ ٗسىسضرزٛ:

يىٚ خ٘سز زبٔ  قرً سىَعيَُ٘ برىم ٘زرت سعظكىٍٞو ٍٗنر سكو سىشكسك  ٗسىصٝكغ  بعد سّ قره سىْوٜ سألمسً 

مكو ىسظكىً   ٗمرّك  ايكل سألٍكٌ ذست زضكرز  ٗرقر كو  كٜ سىَعكرزم ٗسىعيكً٘ ٗسٟمس   ٗمكرُ بكِٞ  ٜ سألٌٍ سىَخرى

سىَعيَِٞ زخره ذٗٗ مزسٝو ٗزيوو  ٜ معب سىعيً٘ ٗاعيٌ ٍر  كٜ ايكل سىسضكرزست ٍكِ آمس  ٗ ْكُ٘    كةمت ٕكرٓ 

 سىسيوو يىٚ سىَرسمس  ٗسىَسرٗز  ٍِ خٖو  ّٗقو م وٌٖ يىٚ سىي و سىعسبٞو ٍِ خٖو سهسٙ
(7)

 . 

ٗمهو مثٞس ٍِ سٕو سىدٝرّرت سىقدَٝو  ٜ سعظىً مرىٖٞ٘م ٗسىْورزٙ ٗسىَد٘ض  ٗمرّ٘س ٝسَيُ٘ س نكرزٌٕ 

ٍِ مٝرّراٌٖ سىقدَٝو   قد ظيل ٕؤالء سىدسهيُ٘ طسٝقو سى عكسم عيكٚ سىسقكرئق سعظكىٍٞو عيكٚ يك٘ء ٍع قكدساٌٖ 

 ىً  ٜ صمرت هللا ظوسرّٔ ٗ ٜ سىدوس ٗساله ٞرزسىقدَٝو   ةررزٗس بِٞ سىَعيَِٞ ٍر مرُ ٝثرز  ٜ مٝرّراٌٖ ٍِ سىن
(8)

 . 

   يَكر سٍ سْك٘س بككصٗسه  ُ سىمككسض مكرّ٘س ٍكِ ظككعو سىَيكل ٗعيك٘ سىٞككد عيكٚ خَٞكخ سألٍككٌي : أ قكره سبكِ زكصً

                                                           
   .2/12اهىهو واهًذو: ( 1)

  .1/181ُىًَعظ: بذوج في اهىهو واهًذو: ( 2)

 . (.2/644بض اهمظىي بن أبي اهػوحاِ، ساو َىِػن بن زاّضٌ، زًضىل ىػتظ. )ىىزان االغتضاو: هو: غ( 3)

 . . 285، و غهوي اهذضىج وىصظهذه :  1/335ىًعظ: تضظىب اهظاوً : ( 4)

 .  61/ 1وتضظىب اهظاوً :11ىًعظ: غهوي اهذضىج: ابن اهصالز :( 5)

   .2/78واهىضسو إهَ ضظاسٍ األضىان واهىطاهب:  23هي اهمالي وىضاظسه: ، وُىًَعظ: غ19تأظىـش اهىطاهـب اإلسالىىٍ: ( 6)

  .1/105بذوج في اهىهو واهًذو: (7)

   .127، وُىًَعظ: تأظىش اهفمظ اهفهسفي في اإلسالي: 2/78اهىضسو إهَ ضظاسٍ األضىان واهىطاهب: (8)
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 ككةلٖس قككً٘ ٍككٌْٖ سعظككىً  …  اعككرلٌَٖ سألٍككس  ٗاضككرعم  ىككدٌٖٝ سىَوككٞوو  سىدٗىككو عككٌْٖ عيككٚ سٝككدٛ سىعككس 

  ركٌ ظكين٘س بٖكٌ ٍعكرىل    ٗسظ شْرع ليكٌ عيكٜ  ٗسظ َرى٘س سٕو سى شٞخ بإلٖرز ٍسوو سٕو بٞ  زظ٘ه هللا 

 ش ٚ ز ٚ سهسخٌٕ٘ عِ سعظىًأ
(ٔ)

 . 

ٗسزد بعْٞٔ  بو سىوك٘س  ٕك٘ سُ  َٞر ٍضٚ ٝ ضر سّٔ ٍِ سىخ ة سُ ّسخخ سظور  ّشة  سىمست يىٚ ٍودز 

ّعيٌ ب ةرٞس ٕرٓ سىع٘سٍو  خكرعيِٞ سىوكدسز  ىيعرٍكو سىعٞرظكٜ سىكرٛ مسز زك٘ه ٍعكةىو )سىخى كو( ٗايٖٞكر سىع٘سٍكو 

 سىدسهيٞو ٗ سىخرزخٞو سىدهٞيو عيٚ سعظىً .

 

 أؾٗط ايفٔطَمُ ايهال١َٝ
ماؤمنٌن عثماان بان عفاان اضطربت ايوضاع الداللٌة فً المجتم  اإلسالمً بعد استشاهاد أمٌار ال

  وازدادت الوض  سوًم وتعقٌداً فً لالفة أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب ،  بسبب الفتن التً حدثت

، وتفرق المسلمون وتشتت وحدته  على إثرهاا ، مماا أدى إلاى ظهاور الفارق المتمثلاة بااللوار  والشاٌعة ، 

 كاهتً :وفٌما ٌأتً نسلط الضوم على ِأشهر الفرق الكالمٌة و

 اشبََٛاضْزُ أُصًُُِِِٗ َٚفٔطَقُُِِٗ َٚصٔفَاتِِْْٗ
 ٌ اييت أَدَُِعُٛا عًَََِٝٗاَٚاملَػَا٥ٔ

ُف الَلَواِرِ  فًِ اللَُّغِة  ٌْ  أوالً : َتْعِر

  َ رَ لَ فٌقال : ،  و ِ رُ ولارجً اس  مشتق من اللُ ،  نقٌض الدلولوهو ،   ِ ارِ : جم  لَ  لغةاللوار   ( أ)

 ماانتلااك ٌااو  ٌلاار  الناااس  ، أي (ٕ) چڱ  ں  ں  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ، قااال تعااالى :  اً وَجاارُ لُ   ُ رُ ْلااٌَ 

 .(ٖ) ايجداس

ُف الَلَواِرِ  فًِ االَْصِطالَحِ  )ب( ٌْ  َتْعِر

ٌطلق اس  اللوار  عند العلمام على تلك الجماعة التً لرجت على أمٌر المؤمنٌن علً بن أباً طالاب 

 أو كاان ،  ساوام كاان اللارو  علاى اي ماة الراشادٌن، وكل من اقتدى بها  وشااركه  فاً معتقاداته   ، و

 . (ٗ)  بعده  على التابعٌن ب حسان واي مة فً كل زمان

 ثانٌاً / أسماؤه  وألقابه 

سمٌت هته الفرقة بأسمام وألقاب ملتلفة تبعاً لظروفه  وأحواله  السٌاسٌة التً عاشوها ، نتكر بعضاً 

 من أسما ه  كاهتً :  

 اللوار  اس  لحزب سٌاسً ، وسموا لوار  للروجه  عن طاعة أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب  (ٔ)

فساموا   ولرجاوا علٌاه ، كفاره بالتحكٌ إللعه و إال كما ٌقول ايشعري :"  أبوا (٘)وعن طرٌق الحق 

 .(ٔ)وهتا أشهر أسما ه  (ٙ) " لوار 

                                                           
  .2/115اهفصو في اهىهو واألهواِ واهًذو: (1)

 . 42:  ل( سوظٌ 2)

 .  1/225( واهىػحي اهوسىظ : سظد )ىاضٌ :   2/249 : هسان اهػظب(  3)

 .1/114:  اهىهو واهًذو( 4)

 . 11وفمظ اهسواظد واهصىػٍ :  2/90 واألهواِ واهًذو : اهفصو في اهىهوىًعظ:  (5)

 . 1/4 : ىكاالت اإلسالىىىن( 6)



 

17 

،  لرفضه  تحكٌ  الحكمٌنالتً سموا بها ، فسموا بالمحكمة  سما ه المحكمة ايولى : وهً من أول أ (ٕ)

 . (ٕ) فجام مصطلح المحكمة من التحكٌ  

، وقااد اجتمعااوا فٌهااا بعااد  لرجااوا إلٌهااا التااً  (ٖ)  نساابة إلااى حاارورام : سااموا بهااتا االساا   الحرورٌااة  (ٖ)

 .(ٗ)فً معركة صفٌن  لروجه  من جٌش علً بن أبً طالب 

 تعالى .  ينه  ـ حسب اعتقاده  ـ باعوا أنفسه  هلل بالشراة وسموا (ٗ)

ًّ بن أبً طالبالنواصب:  (٘)  .  وأما تسمٌته  بالنواصب فلمبالغته  فً نصب العدام لعل

 .(٘)لتنطبق علٌه  أحادٌس المروق الواردة فً الصحٌحٌن المارقة : وهته التسمٌة أطلقها ملالفه   ،  (ٙ)

 ثالثاً / أصله  :  

 التلف الدارسون فً تحدٌد أصل اللوار  على آرام متباٌنة نتكرها كاهتً :

، وتلك عندما طعن عبدهللا ظهرت بوادر ظهور اللوار  من حٌس االّتجاه والفكرة منت زمن رسول هللا  (ٔ)

َبَعاَس  : " لاقاأناه  َساِعٌٍد اْلُلاْدِريَّ  ًأَبَ  ، ألر  الشٌلان عن تو اللوٌصرة التمٌمً بقسمة رسول هللا 

ًُّ بن أبً َطالٍِب  ِ   َعلِ الْ مان ُتَرابَِهاا  إلى رسول هللاَّ َبٍة فً أَِدٌاٍ  َمْقاُروٍظ لا  ُتَحصَّ ٌْ َمِن بُِتَه ٌَ قاال ، من اْل

قاال َفَبلَاَغ تلاك النباً  ،  كنا َنْحُن أََحقَّ بهتا من َهاُؤالمِ  : فقال َرُجلٌ من أَْصَحابِهِ  ، َنَفرٍ   َفَقَسَمَها بٌن أَْرَبَعةِ 

 َماِم َصَباًحا َوَمَساًم : فقال أْتٌِنًِ َلَبُر السَّ ٌَ َماِم  َفَقاَ  َرُجالٌ  : قال{ ؟ ـ أال تأمنوننً وأنا أَِمٌُن من فً السَّ

نِ يَ  ٌْ َن ٌْ ا ُِر اْلَع
نِ  ،(ٙ) ٌْ اةِ ،  (8) َناِشاُز اْلَجْبَهاةِ  ،(8) ُمْشِرُف اْلَوْجَنَت ٌَ ْأسِ  ، َكاسُّ اللِّْح ُر اإلَِزارِ  ، َمْحلُاوُق الارَّ  ،ُمَشامَّ

َ  : فقال
اِق هللاَّ ِ اتَّ َ :   قاال !،  ٌا َرُساولَ هللاَّ

ًَ هللاَّ قِا تَّ ٌَ لَاَك أو لسات أََحاقَّ أَْهاِل ايرض أَْن  ٌْ ُثا َّ َولَّاى  :قاال،  {؟َو

ُجلُ  ِ  قال، فالرَّ ٌَُصلًِّ :  القال ؟  أال أَْضِرُب ُعُنَقهُ  : َلالُِد بن اْلَولٌِِد ٌا َرُسولَ هللاَّ ُكوَن  ٌَ  فقال َلالِدٌ {  لََعلَُّه أَْن 

ِ  ، َوَكْ  من ُمَصلٍّ ٌقول بِلَِسانِِه ما لٌس فً َقْلبِهِ  : ، إنً ل  أُوَمْر أَْن أَْنقَُب قُلُوِب الناس    قال رسول هللاَّ

ِ  :  ُث َّ َنَظَر إلٌه وهو ُمَقفٍّ فقال : قال { وال أَُشقَّ ُبُطوَنُه ْ  ْتلُوَن ِكَتااَب هللاَّ ٌَ ْلُرُ  من ِضْ ِضِئ هتا َقْوٌ   ٌَ إنه 

هْ ، ٌَُجاِوُز َحَناِجَرُه ْ  الَرْطًبا  ْمُرُق السَّ ٌَ ٌِن كما  ْمُرقُوَن من الدِّ ةِ ٌَ ٌَّ ِم  . (1){ُ  من الرَّ

ويحداثه  الفتنة التً أدت إلى  وربط ابن كثٌر أصل اللوار  للروجه  على الللٌفة عثمان بن عفان  (ٕ)

وجاام اللاوار  فالاتوا ٌقول ابن كثٌر :"  (ٓٔ)، وسمٌت تلك الفتنة التً أحدثوها بالفتنة ايولى  قتله 

 .(ٔٔ)"  وكان فٌه شًم كثٌر جداً ،  مال بٌت المال

وٌرى بعض الباحثٌن أن اللوار  نبتوا من فرقة الساب ٌة ، فقاد وجادت قارا ن كثٌارة  تارجح احتماال أن  (ٖ)

 اللوار  كفرقة سٌاسٌة نبتت على ٌد السب ٌة ، بدلٌل القرا ن اهتٌة : 

                                                                                                                                                                                                 
 . 7 واهسواظد : 11( ىًعظ : اهبظهان في ىػظفٍ غكاّض أهو األضىان : 1)

 . 207ىًعظ : اهسواظد :  (2)

 . 207( ذظوظاِ :  قظىٍ تبػض ىىهىن ىن اهموفٍ ىًعظ : اهسواظد : 3)

 .62 : واهفظل اإلسالىىٍ 2/354 : سظظ اهىكظىزًو 127 /1: ىكاالت اإلسالىىىن ىًعظ:  (4)

 . 9واهسواظد :   2/231( ىًعظ : فظل ىػاصظٌ : 5)

 .أن غىًىه ضاسهتان في ىذاحظهىا  : أً  اّظ اهػىًىن( ؾ6)

 . واهوحًتان اهػعىان اهىصظفان غهَ اهسضىن، أً باظزهىا  :ىصظف ( 7)

 (.8/68:   فتر اهباظً ) ىًعظ :  أً أًه ىظتفؼ غهَ ىا ذوههاهحبهٍ : ًاصز ( 8)

 (.4094، بظقي ) 4/1581في صذىذه : متاب األًبىاِ :  اهبساظً( أسظحه 9)

 .97وأصوو وتاظىش اهفظل اإلسالىىٍ :  12اهسواظد واهصىػٍ : ( ىًعظ: فمظ 10)

 . 7/189 : اهبضاىٍ واهًهاىٍ( 11)
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 ابعاً /  فرقه ر

ً ماوجز وفٌماا ٌاأت ،، أوصلها علمام الفرق إلى أكثر من عشرٌن فرقة عدة  فرقتفرعت من اللوار  

 يهمها  :

ة : تعد هته الفرقة أكثر فرق اللوار  اعتداالً ، وأقربه  إلى أهل السنة منهجاً وتفكٌراً  (1) ٌّ  .(ٔ)اإلباض

ومن أبرز تعالٌمه  أنه  قاالوا : اإلٌماان جمٌا  الطاعاات ، فمان ارتكاب معصاٌة كبٌارة أو صاغٌرة فهاو 

 .(ٕ) كافر النعمة، ٌجب إعالن البرامة منه ، وقط  التعامل معه

طا فاة علاى أن مان ارتكاب هاته الاجتمعات : تعد هته الفرقاة مان أشاد فارق اللاوار  تعصاباً ، و ايََزاِرَقة (2)

 .  (ٖ)، وٌكون مللّدا فً النار م  سا ر الكفار  لر  به عن اإلسال  جملة ، كبٌرة َكَفر ُكْفَر ملة

 .   (ٗ) أن الهجرة فضٌلة ال فرٌضة : من أه  معتقداته  تكفٌر صاحب الكبٌرة ، واعتقدوا العجاردة (3)

ال ٌاارون قتاال أطفااال ملااالفٌه   هاا أن يٌااركبااا ر بااالكفر، أصااحاب ال ) الزٌادٌااة ( حكمااوا علااى الصاافرٌة  (4)

 . (٘)ألزارقة لالفاً ل ، ونسا ه 

 .  (ٙ)نعمة الأنه كافر اً لارجاً عن الدٌن ، بل كافرلٌس إن الفاسق  ) العاترٌة (: من تعالٌمه  : النجدات (5)

 ه  وايحادٌس التً وردت فً تمه  :صفاتلامساً / 

وفٌماا ٌاأتً بعاض  ، وهته الصفات قد مٌزته  من بٌن الفارق اإلساالمٌة،بصفات كثٌرة اللوار اتصف 

 أوصافه  كما تكرتها النصوص الشرٌفة، وحددها العلمام نتكرها كاهتً: 

 عباادةالو زهدغلون فً الدٌن ، ووصفه  بالاللوار  ، وألبر بأنه  سٌ  الغلو فً الدٌن : ت  رسول هللا (ٔ)

، وأنهاا  ٌلرجاون عاان اإلساال  كلاارو   ووعٌاه الكارٌ  قلااة فها  القاارآن، و عتقاادااللبااس ولكان ما   ...

   . (8)السه  من الرمٌة 

 ، قااال رسااول هللا  قااال َسااِعٌٍد  وأباا روى فقااد المساالمٌن :حاارب علااى ، وال رالكفااماا  ا ساال إعااالن ال (ٕ)

َدُعوَن أَْهلَ اْقُتلُوَن  ٌَ  ٌَ ُهْ  َقْتلَ َعادٍ ، ْوَثاِن يَ أَْهلَ اإلِْساَلِ  َو  .(1){(8) لَ ِْن أنا أَْدَرْكُتُهْ  يَْقُتلَنَّ

ًّ : فعن  سفهام ايحال ، و صغار ايسنان (ٖ) ِ  أَنه َقالَ : ، َعلِ أْتًِ فً آِلِر  :   ٌقول سمعت َرُسولَ هللاَّ ٌَ

َماِن َقْوٌ  ُحَدَثاُم ايَ  ِة ، ُسَفَهاُم ايَْحاَلِ   ، (ٓٔ) ْسَنانِ الزَّ ٌَّ ِر َقْوِل اْلَبِر ٌْ قُولُوَن من َل ْمُرقُوَن من اإلِْساَلِ  كما ، ٌَ ٌَ

ِة  ٌَّ ِم ْهُ  من الرَّ ْمُرُق السَّ ٌَُجاِوُز إٌَِماُنُهْ  َحَناِجَرُه ْ ، ٌَ َنَماا لَقٌُِتُماوُهْ  َفااْقُتلُوُهْ   ، ال  ٌْ َ  أجاراً ْ  هِ فا ن فاً َقاْتلِ ، َفأ

اَمةِ  ٌَ  . (ٔٔ){  لَِمْن َقَتلَُهْ  ٌو  اْلقِ

                                                           
 .76( تاظىش اهىطاهب اإلسالىىٍ : 1)

 . 209وظساهٍ في اهتوذىض واهفظل اهىػاصظٌ :  76( ىًعظ : تاظىش اهىطاهب اإلسالىىٍ : 2)

 .193/  2صظز اهىكاصض في غهي اهمالي : و 51( ىًعظ: اهتًبىه واهظض غهَ أهو األهواِ واهبضؽ : 3)

 .14واهبظهان في ىػظفٍ غكاّض أهو األضىان :  1/47:اغتكاضات فظل اهىسهىىن واهىصظمىن( ىًعظ: 4)

 . 70:  اهفظل بىن اهفظل( ىًعظ : 5)

 . 1/124 : هىهو واهًذووا 1/45 : اهتبصىظ في اهضىن وتىىىز اهفظقٍ اهًاحىٍ( ىًعظ : 6)

 . 16اهسواظد واهصىػٍ : ( ىًعظ : فمظ 7)

] سوظٌ  } :إصاظٌ إهَ قوهه تػاهَ ، ال ىبكي ىًهي أذضًا  غاىا ىستأصاًل أً قتاًل : ألقتهًهي قتو غاض( 8)
 . 7/162: صظز اهًووً غهَ صذىر ىسهي. )ىًعظ :  وفىه اهذج غهَ قتاههيع ،  8اهذاقٍ: 

 (.3415، بظقي ) 3/1321في صذىذه : متاب : األًبىاِ  : اهبساظً  ( أسظحه9)

واهىػًَ ، واهىظاض به اهػكو ، هي حىؼ ِذ " سفهاِ األذالي" قوهه ، وأًهي صباب ، أً  واهىظاض به اهػىظ، حىؼ سن ( األسًان10)
 (.12/287: فتر اهباظً )ىًعظ :  أن غكوههي ظضىٍّ

 (.3166، بظقي ) 3/1219ب ، باب : غالىات اهًبوٌ في اإلسالي : في صذىذه : متاب : اهىًاقاهبساظً  ( أسظحه11)
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التكفٌر بالتنوب واستحالل دمام المسلمٌن وأمواله  : من صفاته  التً تمٌزوا بها أنه  كفروا المسلمٌن  (ٗ)

بالتنوب والسٌ ات ... فاستحلوا دماام المسالمٌن وأماواله  ، فاأعلنوا أن دار اإلساال  دار حارب، ودارها  

 .(ٔ)هً دار اإلٌمان ، ومن لالفه  فقد لر  من الدٌن فً نظره  

 ََْؿِأتُُِِٗ َٚأُصًُُِِِٗ َٚفٔطَقُُِٗ ١ٔعَِٝايؿِّ
 االْصِطالَح  و ة فًِ اللَُّغةِ عَ ٌْ الشِّ  ُأوالً : تعرٌف

 :  ة فًِ اللَُّغةِ عَ ٌْ الشِّ  ُتعرٌف)أ( 

َعُه ، الشٌعة فً اللغاة علاى أتبااع الرجال وأنصااره لفظة تطلق ٌَ ،  ( ٖ)ٌ   ، وجمعهاا ِشا( ٕ) ، ٌقاال : َشاا

 . (ٗ) چ َوإِنَّ ِمْن ِشٌَعتِِه إَلِْبَراِهٌ َ  چ :ٌقول هللا تعالى 

 ة فًِ االْصِطالَح  عَ ٌْ الشِّ تعرٌف ُ ) ب (

 أفضاال الناااس بعااد رسااول هللا  ًً  " وماان وافااق الشااٌعة فااً أن علٌاااً  : رفه  اباان حااز  بقولااهعاا

  .( ٘)ف ن لالفه  فٌما تكرنا فلٌس شٌعٌاً  "  ... وأحقه  باإلمامة وولده من بعده فهو شٌعً 

: " ٌساتحق اسا  التشاٌ  وٌغلاب علٌاه مان دان ومال إلى هتا الرأي مان الشاٌعة الشاٌا المفٌاد ، فقاال 

 .( ٙ) وإن ض  إلى تلك من االعتقاد ما ٌنكره كثٌر من الشٌعة وٌأباه "  ب مامة أمٌر المؤمنٌن 

 :التشٌ  وأصله نشأةثانٌاً: 

 ً عاارض هرا هاا أتوفٌمااا ٌاا ل ملتلفااة ،أقااوا علااى التشااٌ   نشااأةالتلااف المؤرلااون والباااحثون فااً 

 اهتً: على النمط نتكرها  وأدلته 

أن التشاٌ  قادٌ  قبال رساالة وطا فة من علماام الشاٌعة إلاى  (1)والمجلسً (8)وابن بابوٌة  (8)تهب الكلٌنً (ٔ)

رواٌة  أبً الحسن إلى نسب الكلٌنً ، ، وأنه ما من نبً إال وقد عرض علٌه اإلٌمان بوالٌة علً النبً

 ، ولن ٌبعس هللا رسوالً إال بنبوة محماد  مكتوبة فً جمٌ  صحف اينبٌام  والٌة علً قال: " أنه

 .  (ٓٔ) " ، ووصٌة علً 

                                                           
 .   626( ىًعظ : أسىَ اهىظاهب في سىظٌ أىىظ اهىؤىًىن غهي بن أبي ظاهب : 1)
 .) ىاضٌ : صىؼ ( 8/188 : هسان اهػظبو 574 : اهصذازو  293/ 1 : ؾظىب اهكظآن ىًعظ: (2)

 . 21/302: وتاد اهػظوش  188 / 8 :  ( ىًعظ: هسان اهػظب3)

 . 83سوظٌ اهصافات : ( 4)

 . 2/90 :اهفصو في اهىهو واألهواِ واهًذو  (5)
 . 38 :أواّو اهىكاالت (6)
هــ )  328ًٍ ، توفي س ومان ببؿضاض ، صاذب اهتصاًىفها وغاهى صىش اهصىػٍ، أبو حػفظ ىذىض ابن ىػكوب اهظازً اهمهىًي هو :  (7)

 ( .125، بظقي)15/280:سىظ أغالي اهًبالِ ىًعظ: 
 ، وىصهوظً اهظافضـٍ ، ومان ىن صىوص اهصىػٍ ، ًزو بؿضاض وذضج بها غن أبىه هو : ىذىض بن غهي بن ذسىن بن بابوىه اهكىي ،  (8)

 .(  4/544: األًساب هـ  ) 381توفي سًٍ 
هـ ) ىًعظ:  1111 هـ، وتوفي س1037ًٍىن صىوص اهصىػٍ ، وهض سًٍ   ، ىذىض باقظ بن ىذىض تكي بن ىكصوض غهي االصفهاًي (9)

 (.48/  6 : ألغالي
( اهػهٍ اهتي 101( وغهو اهصظاّؼ ، باب )6، ، بظقي ) 1/437متاب : اهذحٍ ، باب : ًتف وحواىؼ ىن اهظواىٍ واهوالىٍ : مافي:اه (10)

قاهه بذىظاِ اهظاهب ألبي ظاهب :  ( فىىا58وبذاظ األًواظ: متاب اهًبوٌ ، اهباب ) 123/  1ىن أحهها سىي أوهو اهػزي أوهي اهػزي :
 ( .4، بظقي ) 46/ 38
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هو التي أطلق هاتا االسا  علاى أنصاار  تهب بعض العلمام إلى أن التشٌ  ظهر فً حٌاة الرسول وأنه  (ٕ)

 . (ٔ) وأتباعه علً بن أبً طالب 

ونتٌجاة االلاتالف فاٌمن ٌللاف رساول   وٌرى البعض أن التشٌ  بدأ فً الٌو  ايول من وفاة الرسول  (ٖ)

 .  (ٕ) فً إمامة أمته  هللا 

على ٌد عباد  ً لالفة أمٌر المؤمنٌن عثمان بن عفان ف أن أصل التشٌ  ظهربعض العلمام إلى  تهب  (ٗ)

 .  (ٗ) المقرٌزية وتٌمٌابن ، وبه قال ابن حز  و (ٖ) هللا بن سبأ الٌهودي

وف ة ألرى ترى أن التشٌ  كحركاة سٌاساٌة ظهار فاً أثناام لارو  أمٌار الماؤمنٌن علاً بان أباً طالاب  (٘)

 .  (٘) لقتال طلحة والزبٌر وعا شة 

وتهب بعض الباحثٌن إلى أن الشٌعة ظهرت بعد مقتل علً بن أبً طالب ، ين لفظ الشٌعة قد أطلق على  (ٙ)

 .   (ٙ) اً فً صحٌفة التحكٌ العراقٌٌن والشامٌٌن مع

علاى ٌاد  والشٌبً : بأن مصطلح ) الشٌعة ( ظهر بعاد مقتال الحساٌن بان علاً  (8)وٌرى سامً النشار (8)

  .(8) هـ٘ٙهـ ، وانتهت بالفشل سنة  ٔٙحركة التوابٌن التً ظهرت سنة 

ورجااح الاادكتور عرفااان عبدالحمٌااد أن التشااٌ  ظهاار بعااد القااول بااالنص والتعٌااٌن ، إت ٌقااول :" التشااٌ   (8)

كمتهب فكري وسٌاسً  ل  ٌتكامل بنٌانه إالَّ م  ظهور القول بنظرٌة النص والتعٌٌن التً أعطات لاه مان 

 .  ( 1)الممٌزات والمالمح ما جعله ٌتلصص وٌتمٌز عن يٌره من االتجاهات والمتاهب " 

 :ثالثاً /  فرقه  

 فرق عدة ، صنفها علمام الفرق فً ثالثة أصناف ، نتكرها فٌما ٌأتً :  انبثقت من الشٌعة

،  (ٔٔ)وسموا بالزٌدٌة نسبة إلٌه   (ٓٔ)  زٌد بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب الزٌدٌة : أتباع  (ٔ)

، فترضاى عنهماا ) رضاً هللا عنهماا ( ، وقد افترقوا عن اإلمامٌاة حٌنماا سا ل زٌاد عان أباً بكار وعمار

  . (ٕٔ) فرفضه قو  فسموا رافضة

، ولكنه  ٌقولون بصحة لالفة الشٌلٌن  وهواْل ٌفضلون علً بن أبً طالب على سا ر الصحابة  

   .(ٖٔ) بأنهن عفٌفات طاهرات ، وأنهن أمهات المؤمنٌن  ، والنظر إلى أزوا  الرسول 

الاتٌن ٌادعون الانص علاى اساتلالف علاً بان أباً طالاب ، وٌتبارأون مان  : وها عشرٌة  ااإلثناإلمامٌة  (ٕ)

 .  (ٗٔ) الللفام قبله ومن عامة الصحابة

                                                           
 .   2/681وًصأٌ اهفمظ اهفهسفي :  26: اهتصىؼ ًصأته ىػاهىه  ( ىًعظ:1)

 .  26 : ىػاهىه، ( ىًعظ: اهتصىؼ ًصأته 2)

 .  26: اهتصىؼ ًصأته ىػاهىه و 33تاظىش اهىطاهب اإلسالىىٍ : ( ىًعظ: 3)

 .  85( 84وىًعظ : ظحاو اهمصي ، بظقي )  334/ 2 : سظظ اهىكظىزً  (4)

 . 15: ضظاسات في اهفظل واهػكاّض اإلسالىىٍ  ( ىًعظ:5)

 .47واهصىػٍ االثًا غصظىٍ :  16: ( ىًعظ: ضظاسات في اهفظل واهػكاّض اإلسالىىٍ 6)

 . 686/  2ىًعظ: ًصأٌ اهفمظ اهفهسفي :  (7)

 .16 : :ضظاسات في اهفظل واهػكاّض اإلسالىىًٍكاًل غن 12: هصهٍ بىن اهتصوف واهتصىؼ ىًعظ: ا (8)

 . 16: ( ىًعظ: ضظاسات في اهفظل واهػكاّض اإلسالىىٍ 9)
 .  52واغتكاضات فظل اهىسهىىن واهىصظمىن :   4/76:  واهًذوىًعظ : اهفصو في اهىهو واألهواِ   (10)

 .  4/76:  واهًذوواهفصو في اهىهو واألهواِ  33ىًعظ:  اهتًبىه واهظض غهَ أهو األهواِ واهبضؽ :  (11)

 .    71 1/30واهىهو واهًذو :  25وىًعظ : واهفظل بىن اهفظل :  65/  1: ( ىكاالت اإلسالىىىن 12)

 .  61ىًعظ: اهصىػٍ االثًا غصظىٍ :  (13)

 . 110ىًعظ: فمظ اهسواظد واهصىػٍ :  (14)
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، كمااا كاناات تمثاال أكثرٌااة الشااٌعة  الٌااو الشااٌعٌة الطوا ااف  أكباار وُتَعاادُّ اإلمامٌااة االثنااا عشاارٌة ماان

  (ٕ) ألارىقااب ، ولكانه   لقباوا بأل (ٔ)مان أشاهر أساما ه    ، وهاً وجمهورها فً بعاض فتارات التاارٌا

 والرافضة ...  (٘)أصحاب االنتظارو (ٗ)  اإلمامٌةو (ٖ) لقطعٌةكا

ن أ ازعماو، ف (ٙ)إساماعٌل بان جعفار  لى زعاٌمه  إ ة نسب ) الغالة ( : وسمٌت بهتا االس    اإلسماعٌلٌة (ٖ)

 . (8) محمد ، ث  فً ابنهأدوار اإلمامة انتهت به 

، وادعااوا فااٌه  النبااوة  هاا  الااتٌن يلااوا فااً حااق أمٌاار المااؤمنٌن علااً باان أبااً طالااب وولااده 

 . (1) ، ومن أشهر فرق الغالة السب ٌة  (8)واإللهٌة

 .  (ٓٔ)وقد تفردت اإلسماعٌلٌة بجملة من اهرام العقٌدٌة الفاسدة ، كفره  بها جمهور العلمام 

حاد دعااته  فااً أكاان  ، (ٔٔ) قارمطبان لااى حمادان إنسابة سامٌت بهاتا االسا   ، ركاة باطنٌاة: حالقرامطاة  (ٗ)

هااـ ، وقااد اعتماادت هااته الحركااة التنظااٌ  السااري 88ٕوكاناات بداٌااة ظهااوره  فااً عااا  ،  (ٕٔ) االبتاادام

والقضاام ، ، وهاد  ايلاالق  واإلباحٌة ، وحقٌقتها اإللحاد،  ، وكان ظاهرها التشٌ  هل البٌت  العسكري

 . (ٗٔ) هـٙٙٗواستمرت دولته  حتى سنة ،  (ٖٔ) اإلسالمٌةعلى الدولة 

ث  تلقاب بناوه  ، وتلقب بالمهدي ، (٘ٔ) محمد عبٌد هللا ًأب : ترج  نسبة الفرقة الفاطمٌة إلى الفاطمٌون  (٘)

  ملكها هاتوانت... ،  والمنصاور بااهلل، من بعده بألقاب اللالفاة المضااف فٌهاا اسا  هللا كالقاا   باأمر هللا 

                                                           
ِّ باإلىاي  غصظىٍ ي( سىوا باالث1ً) ِّ باإلىاي اهىًتعظ) ىًعظ:  غهي بن أبي ظاهب إلىىاًهي باثًَ غصظ إىاىًا بض :  اهفظل بىن اهفظلواًتها

 . 1/169واهىهو واهًذو :  47
 .  39 : ذكىكٍ اهصىػٍ : ىذىض بىوىيو 59 : أصو اهصىػٍ وأصوهها ىًعظ : (2)

واهىهو واهًذو  79وفظل اهصىػٍ :  1/17ًعظ: ىكاالت اإلسالىىىن )ى قظػوا غهَ ىوت ىوسَ بن حػفظ اهصاضلاهكظػىٍ ألًهي ا بسىو (3)
  .( 3/473وىًهاد اهسًٍ اهًبوىٍ :  1/29: 

اىـٍ  :" وهي ىضغون اإلىاىىٍ هكوههي باهًص غهَ إى، مىا ىكوو األصػظً ًسبٍ إهَ ىكاهتهي باصتظاظ ىػظفٍ اإلىاي وتػىىًه في اإلىىان  (4)
(  ، وقض أظهل غهىهي اهىتأسظون ىن أصذاب اهفظل اهصىػٍ هطا االسي غهـىهي ،  1/17:  ىكاالت اإلسالىىىن" ) غهي بن أبي ظاهب

 ( .    201: ابن سهضون )ىكضىٍ" وأىا االثًا غصظىٍ فظبىا سصوا باسي اإلىاىىٍ غًض اهىتأسظىن ىًهي " : ابن سهضونىكوو 

ىظحػان بػض اهؿىبٍ  وهضهو غصظىٍ بأصذاب االًتعاظ، وطهن ألًهي ىكوهون بأن اإلىاي بػض اهذسن اهػسمظً اهظازً االثًَسىَ اإلىاي  (5)
 ( . 1/55 : اغتكاضات فظل اهىسهىىن واهىصظمىن) 

ي ىـن  ه( واإلسىاغىهىٍوإهىه ًسبٍ )،  حض اهسهفاِ اهفاظىىىن ، إسىاغىو بن حػفظ اهصاضل بن ىذىض اهباقظ، اههاصىي اهكظصيهو :   (6)
،  أسىه ىوسَ اهمـاعي  بإىاىٍبػض أبىه، واالثًا غصظىٍ تكوو  بإىاىته، وتىىزت غن االثًي غصظىٍ بأن قاهت األصو فظل اهصىػٍ في 

 ( .1253، بظقي ) 397 /1:  هسان اهىىزانهـ ) ىًعظ : 143توفي سًٍ 

واهتبىان في 164هٍ في اهتوذىض واهفظل اهىػاصظٌ : ظسا 61واهصىػٍ االثًا غصظىٍ : 3/676 : اهىواقفو 16 /1 : فضاّر اهباظًىٍ (7)
 . 82اهفظل واألضىان : 

 . 110ىًعظ : اهىصضظ ًفسه :  (8)

 . 53تًعظ صفذٍ :  (9)

وصـظز اهػكىـضٌ    38 : اهتبصىظ في اهضىن وتىىىز اهفظقٍ اهًاحىٍو 2/91ىًعظ : اهفصو في اهىهو واألهواِ واهًذو :  (10)
 .84اهفظل واألضىان :  واهتبىان في 214األصفهاًىٍ : 

غظف في سـواض  ، وهكب بكظىظ هكصظ قاىته وساقىه ،أو اهفظد بن غثىان أو اهفظد بن ىذىَ  بن قظىظ ،ذىضان  هو : (11)
وـال  ،  مثظ أتباغه واهساهمون سبىههف ، فمان ىعهظ اهزهض واهتكصف واستىاو إهىه بػط اهًاش ـ ، ه 258اهموفٍ سًٍ 

تزاو بكاىاهي إهَ اهىوي في حبو " اهمهبىٍ " باهالطقىٍ، وفي " ًحظان " باهىىن، وفي " اهكظىف " واًـضىخ أمثـظهي فـي    
 ( .  194/ 5 : األغاليهـ )293، توفي سًٍ  ظواّف اهباظًىٍاهواهًصىظىٍ وؾىظهىا ىن  اإلسىاغىهىٍ

 . 88ضىان : واهتبىان في اهفظل واأل 12/  1: فضاّر اهباظًىٍ ىًعظ:  (12)

 .11/61واهبضاىٍ واهًهاىٍ :  126 : ىًعظ : تهبىش إبهىش (13)

 .   47: سىاًات اهصىػٍ وأثظها في هزاّي األىٍ اإلسالىىٍ  (14)

، اهفاظىي اهػهوً، ىن وهض حػفظ  هىهضً اهفاظىي غبىضاههه بن ىذىض اهذبىب بن حػفظ اهىصضل بن ىذىض اهىمتويهو : ا (15)
 .  (197/  4 :  األغاليهـ )322مثىظ ، توفي سًٍ اهػهوىىن في اهىؿظب، في ًسبه سالف ىؤسش ضوهٍ  ، اهصاضل



 

22 

 .  (ٕ)على ٌد الملك صالح الدٌن ايٌوبً الكردي  (ٔ)بالدولة ايٌوبٌة 

 ،مان أجباره  وأظلمها أٌضااً وكاانوا  ، أينى الللفام وأكثره  مااالً كانوا الفاطمٌن  ٌرى ابن كثٌر أن

 .   (ٖ)الفساد  فٌهاوكثر ، ظهرت فً دولته  البدع والمنكرات ، الملوك سٌرة  ومأسفه  

، وهااً هااـ  1ٖ٘ساانة  (ٗ) الللٌفااة الفاااطمً الحاااك  بااأمر هللا ، أسسااهافرقااة باطنٌااة  الاادروز:  الاادروز  (ٙ)

أن  دعا إلاىو، ولكنه هاجر إلى الشا  ونشر فكرته فٌها ،  نشأ فً مصر،  (٘)تنتسب إلى نشتكٌن الدرزي

 .(ٙ) وألف كتب العقا د الدرزٌة،  روح اإلله قد حلت فً الحاك 

، فاال تنشارها علاى  ، كماا أنهاا تاؤمن بسارٌة أفكارهاا عن اإلساماعٌلٌةجل عقا دها الدروز ألتت وقد  

  . (8) لحفظ أسراره  ، وال تعلمها يبنا ها إال إتا بلغوا سن ايربعٌن الناس

 
 املعتعي١

 ظٗٛضِٖ ٚأِٖ تعايُِٝٗ
 أٚال : ظٗٛضِٖ:

)فاً  البصارة ( فاًهاـ ٖٔٔ - هاـ 8ٓظهارت فاً بداٌاة القارن الثاانً الهجاري ) كالمٌاة فرقاة المعتزلة

ٌسااااٌاً سااااوام علااااى وقااااد لعباااات دوراً ر ، العصاااار العباسااااً ( وقااااد ازدهاااارت فااااًالعصاااار ايمااااوي أوالاااار

لاتلك فا نه  قاد تطرفاوا وياالوا فاً  ، العقلٌاة علاى المعتزلاة النزعاة، ولقد يلبت  والسٌاسً الدٌنً المستوى

التٌن استلدموا العقل وسٌلة لفه  النص ولاٌس  أهل السنة ، بعكس وجعلوه حاكماً على النص العقل استلدا 

 حاكماً علٌه. 

فااً العاراق ثاا  انتشارت أفكاااره  فاً ملتلااف مناااطق  البصاارة وٌعتقاد أن أول ظهااور للمعتزلاة كااان فاً

 . بغداد إضافة إلى وأرمٌنٌا والكوفة والجزٌرة العربٌة والٌمن وترمت كلراسان الدولة اإلسالمٌة

وبقً القلٌل من آثار المعتزلة لقرون ول  ٌعرف عنه سوى من كتابات آلرٌن ساوام مان أشااروا إلاٌه  

مصرٌة فً الٌمن قبال بضاعة عقاود أها  كتااب فاً ماتهب ، إلى أن اكتشفت البعثة ال عبورا أو من عارضوه 

                                                           
 .5/448 : صبر األغصَ في صًاغٍ اإلًصاىًعظ :  (1)

اإلسالي ، ، اهىهكب باهىهن اهًاصظ: ىن أصهظ ىهون األىوبي ، أبو اهىعفظ، صالز اهضىن  ىوسف بن أىوب بن صاطً هو : (2)
 ، ىن قبىهٍ اههطاًىـٍ  مان أبوه وأههه ىن قظىٍ ضوىن )في صظقي أطظبىحان( وهي بظن ىن اهظواضىٍهـ ،  532 وهض سًٍ 

وهي اهسهظًٍ ، حي اهىًاقب ، وماىو اهسؤضض ، غاهي اههىٍ ، ومان سهىكا ههىهن صضىض اههىبٍ وىذببا إهَ األىٍ األمظاض ، ىن 
اهػبظ في سبـظ ىـن ؾبـظ    و 288/  12واهًهاىٍ : )بًعظ: اهبضاىٍ  ـه 589سًٍ وتوفي بكهػٍ ضىصل ، غصظىن سًٍ 

4/270 ) 

 . 12/267: اهبضاىٍ واهًهاىٍ  (3)

وقتو   ، هـ375أبو غهي اهىًصوظ بن اهػزىز باههه بن اهىػز هضىن اههه اهفاظىي اهىهكب باهذامي بأىظ اههه وهض سًٍ هو :  (4)
أمثظ ىـن اهكتـو    ، واهتًاقط واهذكض غهَ اهًاشمان صاطًّا في فمظه وسهومه وتصظفاته، صضىض اهكسوٌ ، هـ.411سًٍ 

 .( 7/305) ىًعظ: األغالي  :  ضون أسباب تضغو إهَ طهنىن واهتػطىب 

: هو  قىو،  : أذض أصذاب اهضغوٌ هتأهىه اهذامي بأىظ اههه اهػبىضً اهفاظىي ، أبو غبض اههه ىذىض بن إسىاغىو اهضظزًهو :  (5)
: إن ظوز  )اهذامي( وصًف هه متابا قاو فىه ، وضسو في سضىٍـ ه 407سًٍ  ، قضي إهَ ىصظ في أواسظاألصو فاظسي 

اهضظزً   إهَ أسالف اهذامي ىتكىصٍ ىن واذض إهَ آسظ ذتَ اًتهت إهَ اهذامي  آضي اًتكهت إهَ غهي بن أبي ظاهب وىًه
 . (35/   6 : ألغاليهـ )ىًعظ : ا411توفي سًٍ  ، اهطً ىًسب إهىه اهضظوز

 . 1/  90: ىىسظٌ في األضىان واهىطاهب واألذزاب اهىػاصظٌ اهىوسوغٍ اه (6)

 . 1/  90 اهىصضظ ًفسه : (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/80_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/131_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ولااه أٌضااا كتاااب شاارح ايصااول  عبااد الجبااار المغنااً فااً أبااواب التوحٌااد والعاادل" للقاضااً االعتاازال وهااو "

 اللمسة.

 :غبب تػُٝتِٗ باملعتعي١ٚتأغٝػٗا ثاْٝاّ : 
 اتجاهٌن :  ، واتجهت رؤٌة العلمام إلى التلف المؤرلون فً بواعس ظهور متهب المعتزلة

 :  سبب دٌنًاالتجاه ايول :  

بسبب التالف فً بعض ايحكاا  الدٌنٌاة كاالحك  علاى  نشأةاالعتزال تهب أصحاب هتا االتجاه أن فرقة 

أن أصاال الرواٌااة الشااا عة فااً تعااود إلااى تساامٌة  أن ساابب ا االتجاااهوٌعتقااد المؤٌاادون لهاات ، مرتكااب الكبٌاارة

فً مجلسه العلمً فً الحك  على مرتكب الكبٌرة، وكان  الحسن البصري عن شٌله واصل بن عطام عتزالاال

 فر.الحك  أنه لٌس بكا

  .كااافر واصاال باان عطااام لاا  ترقااه هااته العبااارة وقااال هااو فااً )منزلااة بااٌن مناازلتٌن(، أي ال مااؤمن والف

ال حٌن تاك وٌق، بسبب هته اإلجابة اعتزل مجلس الحسن البصري وكّون لنفسه حلقة دراسٌة وفق ما ٌفه  ف

 أن الحسن البصري أطلق عبارة )اْعتَزلنا واصل(.

 : رأي أصحاب هتا االتجاه أن اس  المعتزلة أطلق علٌه  لعدة أسبابفعلى 

  .أنه  اعتزلوا المسلمٌن بقوله  ب بٌن المنزلتٌن( ٔ)

أنه  عرفوا بالمعتزلة بعد أن اعتزل واصل بن عطام حلقة الحسن البصري وشكل حقلة لاصة به لقولاه ( ٕ)

 (.اعتزلنا واصل)ب بٌن المنزلتٌن فقال الحسن: 

 . أو أنه  قالوا بوجوب اعتزال مرتكب الكبٌرة ومقاطعته( ٖ)

 : سبب سٌاسًاالتجاه الثانً : 

هته الفرقاة علاى الاري  مان اتفااقه  أن عوامال ظهورهاا فً دواعً ظهور  التلف أصحاب هتا االتجاه

 سٌاسٌة : 

مككرُ قككد  سىقككسُ سألٗه عْككد ّٖرٝككو سعظككىً ألُ   اككرزٝخٜ سٗ زضككرزٛ لككسمظككووٖر  لٖكك٘ز ٕككرٓ سىمسقككويُ  (ٔ)

   سىميعكمو ٗمهيك   ٗمهيك  ٍعٖكر رقر كرت ٍخ يمكو    سعظىً ا٘ظخ ٗمهي  سٌٍ عدٝد  ٗشع٘  مثٞس   ٜ

ىرٛ ٝوير ىرىل ٕك٘ رىَْٖح س     ٜ خدسىٌٖ ٗىٌ ٝعد سىَْٖح سىْوٜ سى قيٞدٛ سىْقيٜ ٝمٜ زرخرت سىَعيَِٞ

 .سىَْٖح سىعقيٜ 

سُ سالع صسه ّشة بعوب ظٞرظٜ زٞث سُ سىَع صىو ٍِ شٞعو عيكٜ زيكٜ هللا عْكٔ سع صىك٘س سىسعكِ عْكدٍر  (ٕ)

 .اْرشه ىَعرٗٝو  سٗ سٌّٖ ٗقم٘س ٍ٘قف سىسٞرم بِٞ شٞعو عيٜ ٍٗعرٗٝو  رع صى٘س سىمسٝقِٞ

ُ سالع صسه ىٞط ٍرٕورً خدٝكدسً سٗ  سقكو طرزئكو س يىٚسىقريٜ عود سىدورز سىَٖرسّٜ ـ ٍؤزش سىَع صىو ـ ذٕب  (ٖ)

 .  ٗصسرب ٔ سٗ طرئمو سٗ سٍسسً ٍع سدررً  ٗيَّر ٕ٘ سظ َسسز ىَر مرُ عيٞٔ سىسظ٘ه 

ُ ّشككة  سالع ككصسه مككرُ رَككس  ا كك٘ز اككرزٝخٜ ىَوككرم   نسٝككو ٗعقدٝككو ٗىٞككد  سىْ ككس سىعقيككٜ سىَدككسم  ككٜ ي (ٗ)

 .سىْو٘ا سىدْٝٞو 

 ثايجاّ : تعايُِٝٗ :
أ   سىعقكو سٗه سألمىكو سىَع صىو عيٚ سىعقو  ٜ اةظٞط عقرئدٌٕ ٗقدٍ٘ٓ عيٚ سىْقكو اسك  شكعرز أسع َدت  (ٔ)

ٗقرى٘س بةُ سىعقو ٗسىم كس  سىعكيَٞو قكرمزسُ عيكٚ اَٞٞكص سىسكىه ٍكِ سىسكسسً بشكنو ايقكرئٜ   َٞكر ٝعكسم بكـ 

 ".أسى سعِٞ ٗسى قوٞر سىعقيٞرُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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   يككٌ  سىشككسٝمو  ٗشككن٘س  ككٜ قَٞ ٖككر سىثو٘اٞككومرّكك  سىَع صىككو زككرز  ٍككِ ّرزٞككو قوكك٘ه سألزرمٝككث سىْو٘ٝككو  (ٕ)

  ٗذىكل بعكوب سّ شكرز سى٘يكخ ٗسىنكر   كٜ سىسكدٝث  كٜ    يال  ٜ زكدٗم يكٞقو ٝع خدٍٕ٘ر  ٜ ٍوْمراٌٖ

 .  شٍرٌّٖ

سعّعككرُ ٍعككؤٗه عككِ مككو ٍككر ٝمعككو  ٗسُ ٍعككؤٗىٞ ٔ اق ضككٜ سُ ٝنككُ٘ زككًسس  ككٜ سه ٞككرز طسٝقككٔ ٗس عرىككٔ  (ٖ)

ٕٗكرس ٍَكر ال ٝعك قٌٞ عْكدٌٕ ٍكخ    ٍر ىٌ ٝنكِ ىكٔ هٞكرز  ٞكٔ  ليكٌٍٗع قدسأ  ٗيال  ع نُ٘ ٍسرظو ٔ عيٚ 

 . عدسىو هللا ظوسرّٔ ٗاعرىٚ

ُّ سىقسآُ سىنسٌٝ ٕ٘ مىً هللا عكص ٗخكو  ٍخيك٘ت ىكٔ ٗىكٞط بقكدٌٝ  ٗسُ ٗصكمٔ برىقكدً  ٞكٔ  (ٗ) ٝسٙ سىَع صىو س

ر آهس  عيٚ سع ورز سُ هللا ٕ٘ سى٘زٞد سىقدٌٝ سألشىٜ   ًَ ٗىٌ ٝنِ ٍعٔ سزد قوو بدء يرورت سُ ٍخ هللا اعرىٚ قدٝ

 سىخيٞقو.

ألٕو سىنورئس ٍكِ سٍ كٔ  ٗز ضك٘س  نكس  سُ هللا ظكٞ درٗش عكِ سىَعرصكٜ ٗسىنوكرئس  سّنسٗس شمرعو سىْوٜ  (٘)

 سى ٜ ٝسانوٖر سعّعرُ مرىق و ٗسىعسقو ٗسىصّر... 

 . !سّنسٗس مسسٍرت سألٗىٞرء  ٗقرى٘س ى٘ رو   مسسٍرت سألٗىٞرء ألش ؤ سى٘ىٜ برىْوٜ (ٙ)

  ٗيُ ّنكرذ سىوك رز ال  يُ مٝو سىَسس  مدّٝو سىسخكو : ٜ ٍعةىو مٝو سىَسس     قرى٘س  ىمقٖرءخَٖ٘ز سهرىم٘س  (7)

 .سىعوٜ ُٗال ٝدٞصٗ   ٝد٘ش

زؤٝو هللا برألبورز  ٜ سىدْو  ّٗمكٜ سى شكوٞٔ عْكٔ ٍكِ مكّو ٗخكٔ  ٗسٗخوك٘س اةٗٝكو سٟٝكرت سىَ شكربٖو  ٘سّم (8)

 .  ٖٞر

  .القٌاس فً ايحكا  الشرعٌة، واإلجماع الكرٌ  ، و النسا فً القرآنو ، حد الرج  اروكنأ (1)
  

 

 ٓاٖر ايبشح يف عًِ ايهالَّ

إْ ًننِٔر بهثشننح م اوننٍ بهلننطَ قٗ بهٛطٙعننٞ بهننب ٙث ٌننسٓس بهثسسننح م زضبغننٞ ًػننس٢وٕ ٗ هننسٙسٖ  ب لننسضٖ     
بملِٔر بهصٜ ِٙثػٛ بْ ُٗعطٙستٕ  خي وف بسخ طف ٗدٔست ُعط اوٌس٢ٕ ًٗسبضغٕ بهب تثطف بسهفطق بهلطًٚٞ م 

 ٙ ثع م زضبغٞ ٗحبح بهفلط بهسٙين.
 . ٗالؾم قْ هلى اوٍ ًِٔر خسم هوسضبغٞ ٗبهثشح ٙ ط١َ ًع ً٘ن٘ع بهثوٍ ٗقزٗبت بملثط ٞ برتسقٞ بٕ

 ثثض بهثوَ٘ جتطٙثٚٞ   ٗبثهٔس اعوٚٞ   ٗبثهٔس ُعوٚٞ ٗٓلصب... ٗبثهنٔس تنسضؽ م بملل ثنست ٗبهل ن      
   ثهٔس تسضؽ م غسسٞ بهٛثٚثٞ   ٗبثهٔس ًّ خطي ًؿسٓسٝ غو٘ن بأل طبز ٗبجمل ٌثستٗبه٘ثس٢ق ٗبإلغِسز   ٗب

 . ٗبثهٔس ال ٙ شكى إال١ ًّ ططٙق به٘دسبْ ٗبهصٗق بهثسطين  ًٗس إىل شهم
 ٗٙ ودل ٓصب م قْ هوفطق بالغطًٚٞ بهلطًٚٞ مخػٞ ًِسٓر ًث ٌسٝ م بهثشح ٗبهسضبغٞ   ُصكطٓس ٗكسآلتٛ :

  ٛبحملضبملِٔر بهِعو . 
 ملِٔر بهثعوٛ بحملضب . 

 ثسهجٟس : بملصٓ  بألؾثطٜ بملث سي بني بملث عهٞ ٗقٓى بذتسٙح . 
 ٛ بملِٔر بهصٗ ٛ ٗبإلؾطب . 
  . ) بملِٔر بذتػٛ ٗبه ذطٙيب )ٗبهثوٌٛ بسملثِٟ بذتسٙح  
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سطًن٘ب بهنطقٜ ٗبهِعنط م بملػنس٢ى بهسِٙٚنٞ        ٔنٍ بهنصّٙ    ٓصب بملِٔر ميجوٕ بذتِسبونٞ ٗبهػنوفْٚ٘ م به نسضٙذ    

ٚٓٞ م بهعطآْ بهلطٍٙ ٗبهػِٞ بهِث٘ٙٞ بهؿنطٙفٞ اونٟ بملثِنٟ بهوػنٜ٘ ٗبذتنطم          س  كطٗب م تفػري بمل ْ٘ بإلغطً
ٗسعطٗب به أٗٙى   ٗاسٗب بهػؤبي بساٞ   ٗبهلطَ ٗبالس ذسز بهثعوٛ بب سباٟس ٗبضتٚسظٟب ألٓى بألٓ٘ب١ ٗبهلطَ   كٌس 

 .سطً٘ب اوٍ بهلطَ قٙهٟسقٍُٔ 
ِْ ٙسُٗ٘ب بألسسزٙنح برتسقنٞ بسملػنس٢ى بالا عسزٙنٞ  ٗقْ ٙث٘ب٘ٓنس ٗٙؿنطس٘ب         ْٓ  كسض٠ دٔس ٓؤال١ ٓ٘: ق إ

  .هػستٔس بمٝلِؿٔلوٞ ٗٙصكطٗب قغسُٚسٓس
ِْ ق طز ببّ  سبًٞ بذتِثوٛ ضغسهٞ مسسٓس  ٗبوؼ بٍٔ بألًط م حتطٍٙ اوٍ بهلطَ ٗبهِعط م بملػس٢ى بالا عسزٙٞ ق

" اوٌس١ بهلطَ ظُسز ٞ " :قمحس بّ سِثى بإلًسَ ٗ سي  بن: ) ضغسهٞ م حتطٍٙ بهِعط م اوٍ بهلطَ ( .
 (1)   . 

ْٓ ٙهنطب٘ب بسدتطٙنس   ٗٙٛنسف بٔنٍ م بهعثس٢نى        ٗضٜٗ اّ بهؿس ثٛ قُٕ  سي : " سلٌٛ م ققشسب بهلنطَ : ق

هلطَ "  ٗبهثؿس٢ط   ٗٙعسي : ٓصب دعب١ ًّ تطن بهل سب ٗبهػِٞ ٗقخص م ب
(2)

 . 
ٗال ِٙشكط ًس ُعى أٍِ ًّ به ؿسٙسبت بٔصب بملعسبض   بى  سه٘ب : ًس غلت إِ بهكشسبٞ ن ًع قُٔنٍ قانطف    

 :"ٓونم  بسذتعس٢ق ٗق كض برتتٚ  بألهفسظ ًّ غريٍٓ ن إال١ هثؤٌٍ مبس ٙ ٘هنس ًِنٕ ًنّ بهؿنطذ ٗهنصهم  نسي بهنِيب         
١ٛثْ٘ بمل ِٛثْ٘  .  (3)  ٓوم بمل ِٛثْ٘ " قٜ بمل ثٌعْ٘ م بهثشح ٗبالغ عكس١     ٓوم بمل ِ

 نسي إًنسَ بذتنطًني : " ق ٙعنى بسه عوٚنس م         ٗٓؤال١ د٘ظٗب به عوٚس م بملػس٢ى بالا عسزٙٞ   ٗسطً٘ب بهِعط

بألق٘ي إال١ بذتِسبوٞ " 
(4)

 . 
هوٌثط نٞ  ٗ نسه٘ب : بنأْ بغن ٚثسب اونٍ        ٗق ٙث نوٖٗ قزبٝ   اوٍ بملِٛق قٙهٟس ققشسب ٓصب بملِٔرٗ س سطَ 

  .بملِٛق ٗسسٖ ال ٙلفٛ هوكْ٘ اّ برتٛأ

ٗهلّ ٓصب بملِٔر ؾٔس حت٘اٟل ٗبا سباٟل م بهثك٘ض بمل أخطٝ اونٟ ٙنس قًجنسي: ببنّ تٌٚٚنٞ بهنصٜ ٗ نف ً٘ فنٟس         
ٗبغ ِس إىل بألزهٞ بهثعوٚٞ      بى جي٘ظٖ إشب زات إهٕٚ بههطٗضٝ    ٔ٘ ال حيطًٕ حتطميٟس بستٟس سٚسي اوٍ بهلطَ ٗغٟٛس

  ٗقسض غثثٟس ه٘نع سس هؿثٕ بملطسسٝ ٗبهعُسز ٞ  ٗبهؿطاٚٞ
(5)

 .  
ٗ س شٓ  ببّ تٌٚٚٞ قبثس ًّ ٓصب سني  سي بثنسَ به دنسهف بنني بهثعنى بهكنطٙض ٗبهِعنى بهكنشٚض م ك سبنٕ:         

عنسي  ٌٚنس بنني بذتلٌنٞ      كنى بمل  )ً٘ب عٞ قطٙض بملثع٘ي هكشٚض بملِع٘ي( ً٘ب عٟس م شهنم ببنّ ضؾنس م ك سبنٕ: )    
 . ٗبهؿطٙثٞ ًّ بالتكسي(. ٗهلّ البّ تٌٚٚٞ ً٘ب ف ٗآضب١ ٙ٘ب ق  ٚٔس مجٔ٘ض بذتِسبوٞ ٗبهػوفٚٞ

 

                                                           

 20ن  4  قٗ بإلغطَ ٗبهثعى:  به ٘سٚس برتسهل ِعط :ٙ (1) 
 . 17ِعط : حتطٍٙ بهِعط م ك   قٓى بهلطَ: ٙ (2) 
 م قشٚشٕ :  ًػوٍ قخطدٕ  (3) 
 :    بهؿسًى (4) 
 . 306: 3( زتٌ٘ع بهف س٠ٗ 5) 



 

26 
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    ٞ ٕ      ٙ ٌٚع ٓصب بملِٔر بسا ٌسزٖ اوٟ بهثعنى بهثؿنطٜ كنأزبٝ هوٌثط ن : )ققنشسب بهنطقٜ(    ٗٙٛونق اونٟ قتثسان

  ٗٙث و بملؤغؼ بألٗي هٕ ) ٗبقى بنّ   بسق ٓصب بملِٔر م اكط٣ ًثلط ًّ تسضٙذ بإلغطَقٗ)بملث عهٞ( قٙهٟس ٗ س 
 .اٛس١(

  خك٘قٟس م بهثعس٢س ٗٙعسًُٕ٘ اوٟ  ٗٓصب بالجتسٖ ٙثٛٛ هوثعى بهثؿطٜ زٗضٟب ض٢ٚػٟٚس م  ٍٔ بهسّٙ بإلغطًٛ
ْٓ ًثط ٞ بهلل غثشسُٕ ًٗثط ٞ قفستٕ ٗؾطب٢ثٕ ال ت ٍ إال١   ٗٙط٠ بهِعى  . بسهثعى بإلُػسُٛ : ق

كسُت بملث عهٞ قتثسع ًسضغٞ بهطقٜ م بهثعس٢س  ٗإشب اسضن ٍٔ آٙٞ قٗ ضٗبٙٞ ٙؤٗهُ٘ٔس  ٗكسُ٘ب ٙع٘هْ٘ حبذٚٞ 
ْٓ بهؿطع قٙهٟس ٙجثت بسهثعى  ٗبٕ ٙؤًّ بإلُػسْ بطبٕ  ٗٙكسق ُثٕٚ   بهثعى  ثى كى ؾ١ٛ س ٟ  ثى بهِعى  حبذٞ ق

 . ٗٙو عَ ب٘اسٖ ٗٗاٚسٖ
كثري م به٘ ٘ف ب٘دٕ بهلذَ٘ بهفلطٜ بهثِٚف بملهسز هإلغطَ م بهثٔس بهثثسغٛ بألٗي  ٗ س هوٌث عهٞ زٗض ٗ

 . ًسي إهٍٚٔ برتوفس١ ًّ قًجسي: بملأًْ٘ ٗبملث كٍ  ٗهلّ غطاسْ ًس بُعو  بألًط اوٍٚٔ م أس بمل ٘كى
 : بملصٓ  بألؾثطٜ بملث سي بني بملث عهٞ ٗقٓى بذتسٙحثسهجٟس :  

صٜ اوٚنٕ غسهثٚنٞ قٓنى بهػِٞنن انسب بذتِسبونٞ ن ًنصٓ  ًث نسي بنني بملث عهنٞ ٗبنني قٓنى               بملنصٓ  بألؾنثطٜ بهن   
 . بذتسٙح

ْٓ بهؿٚذ قبس بذتػّ بألؾثطٜ كسْ م بسبٙٞ قًطٖ ًث عهٟٚس  ثٍ قاوّ بطب١تٕ ًٍِٔ ٗضد٘إ إىل ًصٓ  بدتٌٔ٘ض   إ
ْٓ ِٙ    ٗقزىل بصهم م تكطٙض هٕ اوٟ ًِو بملػذس بدتسًع بسهثكطٝ   هلنّ بأغنو٘ب    كط ألٓى بذتسٙح ٔ٘ قضبز ق

  ٗال  ٗهصهم ال ٙث وٖ بملث عهٞ تسبثٟس ملِٔذٍٔ   بملث عهٞ  قٜ: بسالس ذسز ٗبذت٘بض ٗبالغ سالي اوٟ بملِٔر بهثعوٛ
 .   بى ٙلفطٖ بالجتسٖ بألخري الؾ ػسهٕ بسهلطَ ٙثسٖ قٓى بذتسٙح ًٍِٔ

  ٗقٍُٔ ال ٙػثٍٔ بهػل٘ت اّ إدسبٞ بملػس٢ى  قْ اوٍ بهلطَ نطٗضٝ هوس سع اّ بهسّٙ ققشسب ٓصب بملِٔر : س ضق٠ ٗ
ضقُٙت ق ٘بًس ٙع٘هْ٘ ال " :  ٗ ٟ شهم ٙع٘ي بإلًسَ قب٘ سِٚفٞ ملس  ٚى هٕ بملػ شسثٞ س ٟ ٗه٘ ق ٙ ثطض هلس بهكشسبٞ 

ٍ     بألًن٘ض ١ ًنّ ٓنصٖ   ٛؾ ق ٙسخو٘ب م تسخوّ ٓصٖ بملسبخى   إْ ققشسب ُثٟ بهلل   ٚذٚن    "     ٗ نس ٙػنثم ًنس ٗغنثٔ
  ٗ س بب وِٚنس   ًجى بهص٠ كسْ حبهطتٍٔ ٛ  ٗهٚؼ حبهطت ًس ٗغثٍٔ ه٘ كِت مبِعه ٍٔ بوٟ ٙػثين ":  بإلًسَ قب٘ سِٚفٞ
  ًِنس ٗبملكنٚ ...  ٌجنى ققنشسب بهنِيب      بملدٛن٤    ط ٙػثِس قْ ال ُثوّ ًنّ     ٗٙػ شى بهسًس١ ًِس مبّ ٙٛثّ اوِٚس
 ."    ٗضتّ  س بب وِٚس مبّ ٙٛثّ اوِٚس    ط ٙ لوفْ٘ بهػطح طتٍٔ ًّ ٙعستؤٍكعَ٘ هٚؼ حبه

ٛٓ   بهك٘م ٛٓ )بإلؾطب   : ( ضببثٟس : بملِٔر بهصٗ 
  بهصٜ خي ونف اسًنٟس انّ ًػنوم بملن لوٌني       ٓصب بملِٔر ٙػوم بملػوم بهطًعٜ بهصٗ ٛ برتسم بسهك٘ ٚٞ

 .   ثٍ اوٟ بهػٌثٚست بهعس٢ٍ اوٟ بهثعوٚست
     ًٗس زُٕٗ ططٙق بهثسًٞ : بأْ ٓصب ططٙق برتسقٞ    ٔ٘ ٙع٘ي ٗبإلًسَ بهػعبهٛ ًّ قكو ضٗبز ٓصٖ بهٛطٙعٞ

  ٗهٚؼ بالغ سالي بهثسًٞ( غ٠٘ قُٕ ٙثطف بألزهٞ) : ًّٗ ال ٙفرتق أٍِ قٜ
(1)

.   
                                                           

   66:  إدتسَ بهث٘بَ اّ اوٍ بهلطَ (1) 
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ٗإشب كسْ بهػعبهٛ  س سطَ بهِعط م سعٚعٞ بهصبت بإلهلٚٞ اوٟ بهثسًٞ  :"بهسك ٘ض قمحس ستٌ٘ز قثشٛ ٗٙع٘ي 
  ٗدثى  : بألزبس١ ٗبهِشسٝ ٗبحملسثني ٗبهفعٔس١ ٗبمل لوٌني  إُٕ قزضز م نٌّ بهث٘بَ  ٗشهم ًسال ِٙلطٖ قسس اوٕٚ   

  بمل ذطزْٗ ًّ زُٚس  ط ٞ: بألٗهٚس١ بهػسض ْ٘ م حبسض بملث   ٍٗٓ م ُعطٖ به أٗٙى ًعك٘ضٟب اوٟ بهطبغدني م بهثوٍ

"  بهؿٔ٘بت
(1)

ثٍ ت٘بىل ًّ بثس بهػعبهٛ به أهٚف ًّ بهثوٌس١ بمل ك٘ ٞ م بهثعس٢س اوٟ بملِٔر برتسم بٍٔ   
(2)

. 
ٛٓ )به ذطٙيٓب  : ( خسًػٟس : بملِٔر بهثوٌ

قُكنسضٖ    ٗهنٕ      ٗ س تثع  ٕٚ  ػٍ ًّ بملفلطّٙ بإلغطًٚني ضٗبز بهفلط بألٗضبٛ بذتسٙح ٓصب ًِٔر سسٙح
ٗضٗبزٖ  ٗٙث و ٗبسسٟب ًّ به ٚسضبت بهفلطٙٞ بملثسقطٝ به٘ب سٝ ًّ بهػطب إىل بهثسق بإلغطًٛ   ٗهلؤال١ ضقٜ خسم 

 . م قزٗبت بملثط ٞ بهثؿطٙٞ
ًّٗ ًٚعبتٍٔ: بالا ٌسز به سَ اوٟ بذتؼ ٗبه ذطبٞ  ٗ س ض ه٘ب بملِٔر بهثعوٛ ٗبملِٛنق بألضغٛسطسهٚػنٛ   

ثشح اّ بملثسضف بهثوٚس ٗبمل س ٚعٙعٚس ٗبهسّٙ مبِسٓر ًػ دسًٞ م زتسي بهٛثٚثٞ ٗبهثوَ٘ ض هٟس بستٟس  ٗسسٗه٘ب به

به ذطٙثٚٞ  
(3)

.    
 : بملِٔر بهكسحل بملٛو٘ب غسزغٟس :

إْ بألغو٘ب بهِعوٛ بهصٜ بغ ثٌوٕ بهعسبًٟ ق ٙثس قسذتٟس بهَٚ٘ إال قْ ٙلْ٘ إل ِسع ًػنوٍ ٗ نع م ؾنثٕٔ قٗ    
  . غسٗضتٕ بثض بهؿل٘ن

  بهَٚ٘ ق تثس حت ٌى ٓصب بملِٛق ٗال تطبٖ ًؤزٟٙس   إْ اعوٚٞ  ٗكصهم بألغو٘ب بملث ٌس اوٟ بملِٛق بهك٘ضٜ  
  : ٘ٗٓ  ِٓسن قغو٘ب قسحل الغ ثٌسهلٍ بهَٚ٘  .إل ِسأس  إىل بذتعٚعٞ   ٗبسه سهٛ ق ٙثس قسذتٟس

 : بألغو٘ب بهثوٌٛ
ٗهثى ٓصب بألغو٘ب ٓ٘ قكجط ًس حي سز إهٕٚ اوٍ بهلطَ بهَٚ٘ ًّ بألغسهٚ  ه أزٙٞ ضغسه ٕ   ٗشهم ألُٕ قصتع  

 .   ِسع بهثعوٚٞ بذتسٙجٞ   ملس اوٕٚ ٓصٖ بهثعوٚٞ ًّ بالا سبز بسهثوٍ به ذطٙيب ُٗ س٢ذٕإلبألغسهٚ  
ػطبٚٞ هػري بألدطبَ بهػنٌسٗٙٞ هوسالهنٞ   ًٗجسي شهم بغ ثٌسي ًس ت٘قى إهٕٚ اوٍ بهفوم ًّ بهع٘بُني بهس ٚعٞ به

  ٗبغ ثٌسي   إلبثسز بس ٌسالت بهكس ٞ م خوق بذتٚسٝ  قْ شهم ًّ تسبري قسُع   ٗبغ ثٌسي بهع٘بُني بهطٙسنٚٞ  اوٟ
  .ٗإمنس ٓ٘ شتو٘ق سسزخ   ٘بُني بهفٚعٙس١ م بهٛس ٞ ٗبذتطبضٝ هطغ سالي اوٟ قْ بهلْ٘ هٚؼ بأظهٛ 

ططاٟس كس ٟٚس اوٟ بهِ س٢ر بمل ذسزٝ م بهفلط بهثوٌٛ   ٗاوٟ ًس حينسخ  بغ ثٌسهٕ بألغو٘ب ٙػ وعَ ب بإْ ٓص
  .ًّ قغسهٚ  بهثشح ٗ ططق به فلري م شت وف ُ٘بسٛ بهفلط بإلُػسُٛ

ٗهلصب  إْ ًٌٔٞ إُؿس١ اوٍ كطَ سسٙح ال ميلّ قْ ٙعَ٘ بٔس ً لوٌْ٘ بسملفَٔ٘ بهعسٍٙ ٗهلّ حت سز إىل تعس ط 
 .دٔ٘ز شت وفٞ

 
                                                           

  604 / 2 : م اوٍ بهلطَ (1) 
  ن 24 / 1 : (بهٚ٘ب ٚت ٗبدت٘بٓط م بٚسْ اعس٢س بألكسبط2) 
   147إسٚس١ بهفلط بهسٙين م بإلغطَ : ٗ 14 / 11تفػري بهعطآْ بهلطٍٙ: ِٙعط :  (3) 
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 عٓس ايفطم اإلغال١َٝ ايسٜٔأصٍٛ 

 أصٍٛ ايسٜٔ عٓس أٌٖ ايػ١ٓ ٚازبُاع١

 سٗالً : سعَٝرُ برهلل اعرىٚ : 

سىقسآُ  ٕ٘ سالع قرم سىدرشً ب٘خ٘م هللا اعرىٚ ٗسزدس ال شسٝل ىٔ  ٗسعَٝرُ بةظَرئٔ ٗصمرأ سى ٜ ٗزمت  ٜ

 ىٖر بومرت هيقٔ سٗ انٞٞف سٗ اع ٞو. اشوٞٔ ىَعرّٖٞر سٗ اسسٝف ٝو ٍِ يٞسسىْو٘ سىعْو ٗصسٞر سىنسٌٝ

 : سعَٝرُ برىَىئنوررّٞرً : 

ٕ٘ سالع قرم سىدرشً بةُ هللا هيق سىَىئنو ٍِ ّ٘ز ٕٗكٌ ٍ٘خك٘مُٗ  ٗسّٖكٌ  برىَىئنو سعَٝرُسىَقو٘م ٍِ 

: } سىوقكس  ٘ز قكره اعكرىٚ:  كٜ ظك   ال ٝعوُ٘ هللا ٍر سٍسٌٕ  ٗسٌّٖ قرئَُ٘ ب٘لرئمٌٖ سى ٜ سٍسٌٕ هللا سىقٞكرً بٖكر

ٌْ قِوَوَ  َُٕن ُخ٘ ُٗ ىُّ٘س  َ٘ ُْ اُ َْٞط سْىوِسَّ سَ َى  ىَ ََ سْى َٗ ِهكِس  ْٟ ًِ س ْ٘ سْىَٞك َٗ  ِ َِ بِكرهللَّ ك ٍَ ِْ آ ك ٍَ َِّ سْىوِكسَّ  ىَِنك َٗ ْ كِسِ   ََ سْى َٗ ْشِسِت  ََ سْىِن َكرِ  سْى َٗ ئَِنكِو 

 َِ سىَّْوِِّٞٞ َٗ.}  

 

 

 : سعَٝرُ برىن ب سىعَرٗٝوررىثرً : 

ّؤٍِ برىن ب سى ٜ سّصىٖر هللا عيٚ سّوٞرئٔ ٗزظئ. ٍٗكِ ٕكرٓ سىن كب ٍكر ظكَرٓ هللا اعكرىٚ  كٜ  ٍٗعْٚ ٕرس سُ

كُسِف سأْلُٗىَكٚ }:٘ز  سألعيٚظ سىقسآُ سىنسٌٝ  ٍْٖٗر ٍر ىٌ ٝعٌ  قره اعرىٚ  ٜ ََٕرس ىَمِٜ سىوُّ  َُّ ٌَ   * يِ ِٕٞ ُصكُسِف يِْبكَسس

َ٘ظٚ ٍُ َٗ . }  

 : سعَٝرُ برألّوٞرء ٗسىسظوزسبعرً : 

هللا عكص ٗخكو سزظكو زظكى  ٕ٘ سعَٝرُ بَكِ ظكَٚ هللا اعكرىٚ  كٜ م ربكٔ ٍكِ زظكئ ٗسّوٞرئكٔ  ٗسعَٝكرُ بكةُ

 .ظ٘سٌٕ  ٗسّوٞرء ال ٝعيٌ عدمٌٕ ٗسظَرءٌٕ يال هللا اعرىٚ

 : سعَٝرُ برىًٞ٘ سٟهسهرٍعرً : 

ٍٗعْكرٓ سعَٝكرُ بنككو ٍكر سهوسّككر بكٔ هللا عككص ٗخكو ٗزظكك٘ىٔ ٍَكر ٝنككُ٘ بعكد سىَكك٘ت ٍكِ   ْككو سىقوكس ٗعرسبككٔ 

  ٗسىوعث ٗسىسشس ٗسىوسف ٗسىسعر  ٗسىَٞصسُ ٗسىس٘ض ٗسىوسسط ٗسىشمرعو ٗسىدْو ٗسىْرز  ٍٗر سعد  ّٗعَٞٔ

 .هللا ألٕيَٖر خَٞعرً 

 : سعَٝرُ برىقدز هٞسٓ ٗشسٓ ظرمظرً :

 كةُ سعَكره  .سُ هرىق سىخٞس ٗسىشس ٕ٘ هللا اعرىٚ  نو ٍر  ٜ سى٘خ٘م ٍكِ هٞكس ٗشكس  ٖك٘ ب قكدٝس هللا اعكرىٚ

سىعورم ٍِ هٞس ٕٜ ب قدٝس هللا اعرىٚ ٍٗسو ٔ ٗزيرٓ  سٍر سعَره سىعورم ٍِ شس  ٖٜ مرىل ب قدٝس هللا ٗىنِ ىٞع  

 . بَسو ٔ ٗال بسيرٓ

ٗسعَٝرُ برىقدز زمِ ٍِ سزمكرُ سالَٝكرُ  ٗقكد مىك  سالمىكو ٍكِ سىن كر  ٗسىعكْو عيكٚ سروراكٔ ٗاقسٝكسٓ.  َكِ 

ٍء َهيَْقَْرُٓ بِقََدزٍ  يَِّّر ُموَّ } :سىن ر  ق٘ىٔ اعرىٚ ْٜ  { . َش

عكِ سزمكرُ سالَٝكرُ  قكره: }سعَٝكرُ سُ اكؤٍِ بكرهلل  ٜ سىعْو  ٞده عيٞٔ زدٝث خوسٝكو ٗظكؤسىٔ ىيْوكٜ ٗ

 . ٍٗىئن ٔ ٗم ؤ ٗزظئ ٗسىًٞ٘ سٟهس ٗاؤٍِ برىقدز هٞسٓ ٗشسٓ {  زٗسٓ ٍعيٌ
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 أصٍٛ ايسٜٔ عٓس املعتعي١ :
 سٗالً: سى ٘زٞد:

قرى٘س : يُ هللّا عص ٗخو ال مرألشٞرء ٗسّٔ ىٞط بدعكٌ ٗال َعكَسٍض ٗال عْوكس ٗال خكصء ٗال خكٕ٘س  بكو ٕك٘ 

سىخرىق ىيدعٌ ٗسىعسض ٗسىعْوس ٗسىدصء ٗسىدٕ٘س  ٗسُ شٞئرً ٍِ سىس٘سض ال ٝدزمٔ  ٜ سىدّٞر  ٗال  ٜ سٟهس   

ىٔ شٍرُ ٗال ٍنكرُ ٗال ّٖرٝكو ٗال َزكّد  ٗسّكٔ ٗسّٔ ال ٝسوسٓ سىَنرُ  ٗال اس٘ٝٔ سألق رز  بو ٕ٘ سىرٛ ىٌ ٝصه ٗال 

ْوِدع ىٖر ال ٍِ شٜء  ٗسّٔ سىقدٌٝ  ٗسُ ٍر ظ٘سٓ ٍسدن.  َُ  سىخرىق ىألشٞرء سى

 ررّٞرً: سىعده:

ُٖك٘س عْكٔ برىقكدز  سى كٜ  ُّ َٗ ٍٗعْرٓ: سُ هللاّ ال ٝسبُّ سىمعرم  ٗال ٝخيق س عره سىعورم  بكو ٝمعيكُ٘ ٍكر سٍكسٗس بكٔ 

  ٌٖٞ . خعيٖر هللّا ىٌٖ ٗزموٖر

 ررىثرً: سى٘عد ٗسى٘عٞد:

ٗسىَقو٘م بٔ يّمرذ سى٘عٞد  ٜ سٟهس  عيٚ سصسر  سىنورئس  ٗسُ هللا ال ٝقوو  ٌٖٞ شمرعو  ٗال ٝخسج سزكدس 

 ٌٍْٖ ٍِ سىْرز   ٌٖ ممرز هرزخُ٘ عِ سىَيو ٍخيدُٗ  ٜ ّرز خٌْٖ.

 زسبعرً:  بِٞ سىَْصى ِٞ:

 ع صىو.ٕٗرس سألصو ٝ٘ير زنٌ سىمرظق  ٜ سىدّٞر عْد سىَ

ٝع قد سىَع صىو سُ سىمرظق  ٜ سىدّٞر ال ٝعَٚ ٍؤٍْرً ب٘خٔ ٍِ سى٘خ٘ٓ  ٗال ٝعَٚ مر سسً بكو ٕك٘  كٜ ٍْصىكو 

 بِٞ ٕراِٞ سىَْصى ِٞ   إُ ار  زخخ يىٚ يَٝرّٔ  ٗيُ ٍرت ٍوسسً عيٚ  عقٔ مرُ ٍِ سىَخيدِٝ  ٜ عرس  خٌْٖ.

 

 هرٍعرً: سألٍس برىَعسٗم ٗسىْٖٜ عِ سىَْنس:

  عيكٚ زعكب  ٘خ٘  سألٍس برىَعسٗم ٗسىْٖٜ عكِ سىَْنكس ٕٗك٘ عيكٚ ظكرئس سىَكؤٍِْٞ ٗسخكبٗسٍر سىق٘ه ب

 سظ  رع ٌٖ  ٜ ذىل  برىعٞف  َر مّٗٔ  ٗيُ مرُ مرىدٖرم  ٗال  ست بِٞ ٍدرٕد  سىنر س ٗسىمرظق.

 قككسزٗس ٗخكك٘  ذىككل عيككٚ سىَككؤٍِْٞع ّشككسسً ىككدع٘  سعظككىً ٕٗدسٝككو ىيضككرىِٞ ٗيزشككرمسً ىي ككرِٗٝ مككو بَككر 

 .ٝع  ٞخ

  رٗ سىوٞرُ بوٞرّٔ  ٗسىعرىٌ بعئَ  ٗذٗ سىعٞف بعٞمٔ ٕٗنرس.

َْْنِس { .ٗمىٞئ  َُ ِِ سى َُ َع َٖ٘ ْْ اَ َٗ ْعسِٗم  ََ َُ بِرى سٗ ٍُ ِو سُْهِسَخْ  ىيَّْرِض اَة ٍَ ْْ ٌُ َهَٞس سُ  ق٘ىٔ اعرىٚ : } ُم

َْوُ :  ق٘ه سىسظ٘ه  ْْ َقِو{ .  ٗسٍر سىعُّ ٍِ اَسٙ هللا ُْٝعوٚ سُ اَْ ِسَم َز َٚ ا ٞس سٗ اَ ْٞ ْٞط ىَِع  : } ىَ

  

 عٓس ايؿٝع١ اإلَا١َٝ أصٍٛ ايسٜٔ

 سامق خَٖ٘ز سىشٞعو سعٍرٍٞو عيٚ سُ سص٘ه سىدِٝ هَعو   ٕٜٗ : 

 ( سى ٘زٞد . ٔ)

 ( سىعده . ٕ)

 ( سىْو٘  . ٖ)

 ( سعٍرٍو . ٗ)

 ( سىَعرم . ٘)

 سى ٘زٞد :

  ٕٗك٘ سىكرٛ سٗخكدٓ ٍكِ سىعكدً ٗبٞكدٓ مكو  بةُ هللا ٕ٘ هرىق ٍر  ٜ سىنكُ٘   سىَعك سق ىيعوكرم  سعَٝرُ ٕٗ٘

ٗسىوكسو   ٗسىَكسض   ميٖكر اسك  يزسماكٔ }يَّكر  ٗسعٍراكو  ٗسعزٞكرء  شٜء   رىخيق  ٗسىسشت ٗسىع رء ٗسىَْكخ 

 سٍسٓ يذس سزسم شٞئر سُ ٝق٘ه ىٔ مِ  ٞنُ٘{.

  َو عيٚ سزبعو سقعرً ٕٜ:ٗسىسقٞقو سُ ا٘زٞد هللا ٝش

  .ٔا٘زٞد سىرست: ٝعْٜ سُ هللا ٗسزد ال شسٝل ى 
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  .ٔا٘زٞد سىومرت: ٝعْٜ سُ صمرت هللا ٕٜ عِٞ ذسا 

  .ٓا٘زٞد سأل عره: ٝعْٜ سُ سىسشست ٗسىَدبس ىينُ٘ ٕ٘ هللا ٗزد 

  .ا٘زٞد سىعورم : ٝعْٜ سُ هللا ٕ٘ سىَع سق سى٘زٞد ىيعورم   قظ 

 سىعده : 

خىىٔ عرمه ال ٝ يٌ سزدس ٗال ٝمعو ٍر ْٝر ٜ سىسنَو    نو هيق سٗ زشت سٗ ع رء سٗ ٍْخ  صكدز يُ هللا خو 

 . عْٔ ٕ٘ ىَورىر  ٗيُ ىٌ ّعيٌ بٖر

 سىْو٘  :

ْٞككَس  ٗساورعككٔ ٗسخككب مَككر قككره هللا   ٕٗكك٘ سالَٝككرُ بْوكك٘  ّوككٜ سهككس سىصٍككرُ سىسظكك٘ه ككِ َْٝو َككِغ َي ٍَ َٗ اعككرىٚ }

ًِ ِمًْٝر  َيَِ ُْٝقوَ  { .سِعْظىَ َِ َِ سْىَخرِظِسٝ ٍِ َ٘  ِٜ سِٟهَسِ   ُٕ َٗ  ُْْٔ ٍِ  َو 

 سعٍرٍو :

ٕٗك٘ سىَعكؤٗه عكِ قٞكرم  سألٍكو سعظكىٍٞو  ٝسن سىعيٌ عكِ سىْوكٜ  يٍرً مر و ب٘خ٘م سىشٞعو اؤٍِ  ست

 ب نيٞف ٍِ هللا عص ٗخو   مٜ سالع قرم سىشٞعٜ سُ هللا ىِ ٝ سك سألٍو سعظىٍٞو بدُٗ قرئد ٍنيف.

 سىَعرم:

ٝسٜٞ سعّعرُ بعد ٍر ٍرت ىٞدصٛ سىَسعِ بَر سزعِ ٗٝدصٛ سىَعٜء بَكر سظكرء  َكِ آٍكِ ٗعَكو  هللا يُ

 سىورىسرت  ٝدصٝٔ هللا برىدْو  ٍِٗ ممس ٗعَو سىعٞئرت  ٝدصٝٔ بدٌْٖ.

 سى ٜ سخَخ عيٖٞر سىمست سعظىٍٞو سص٘ه سىدِٝ

 ِٝ   ٗقد اوِٞ ىْر سّٖر رىرو : اوِٞ ىْر سُ سىَعيَُ٘ ٍخ سه ىم  سقٌٖ قد سامق٘س عيٚ بع  سص٘ه سىد

سىسسخعكو يىكٚ سّكٔ ٍ وكف بدَٞكخ صكمرت سىنَكره    ( سالع قرم يخَرالً ب٘خ٘م هللا اعرىٚ ٗبدَٞخ صمرأ سىثو٘اٞؤ)

 . ٗبدَٞخ صمرأ سىعيوٞو سىسسخعو يىٚ سّٔ ٍْصٓ عِ خَٞخ صمرت سىْق   ٗال ٝيصً سالع قرم برىل اموٞىً  

 .   ٗسّٔ صرمت  َٞر بي ٔ عِ هللا اعرىٚ سخَرالً   زظ٘ه هللا( سالع قرم بْو٘  ظٞدّر ٕ)

 (سالع قرم برىوعث ٗسىسعر  ٗبرىث٘س  ٗبرىعقر  . ٖ)

 سألص٘ه سىَخ يف  ٖٞر بِٞ سىَعيَِٞ

ر ٍر ذمس ٍِ سص٘ه يٞسٕر :  ى اخي٘ سٍر انُ٘ زسخعكو يىكٚ  ٍَّ مرّ  ايل سص٘ه سىدِٝ سى ٜ سىَدَخ عيٖٞر   س

ع  سىمست خعي ٖر سص٘ه ٍعك قيو   سٍكر الع وكرزست هرصكو بٖكر  ٗسٍكر ىك٘زٗم مىٞكو ىكدٌٖٝ اينٌ سألص٘ه   ٗىنِ ب

 ْٝ  عيٚ سظ قىىٞ ٖر   ٗعدً سّدزسخٖر اس  سصو آهس .

 اسكك  ٕككٜ سصكك٘ه ٍعكك قيو عْككد سٕككو سىعككْو َٝنككِ سّككدزسخٖرٗسىسظككو    سعَٝككرُ برىَىئنككو ٗسىن ككب سىعككَرٗٝو (ٔ)

ر خرء بٔ ٗ  ه٘سعَٝرُ برىسظ ََّ  . سهوس عْٔ   ألّٖر ٍ

سعَٝرُ برىقدز هٞسٓ ٗشسٓ :  ٖ٘ سصو ٍرٕوٜ عْد سٕو سىعْو   ٕٗك٘ ٍ٘خكٔ يكد سىدَٖٞكو سىقكرئيِٞ بكرىدوس  (ٕ)

 .  سىَ يق   ٗسىَع صىو سىقرئيِٞ برى م٘ٝ  ٗسعزسم  سعّعرّٞو سىسس 

 )سى ٘زٞد(.ٍْدزج اس  سألصو سألٗه    سىشٞعو ٗسىَع صىو مو ٍِ ( سىعده سعىٖٜ : ٕ٘ سصو ٍع قو عْدٖ)

 هلل اعرىٚ . مَره سى٘عد ٗسى٘عٞد : ٕٗ٘ سصو ٍع قو عْد سىَع صىو    َٞنِ يزخرعٔ يىٚ سىعده سىرٛ ٕ٘ صمو (ٗ)

( سألٍككس بككرىَعسٗم ٗسىْٖككٜ عككِ سىَْنككس : سىككرٛ سع وككسٓ سىَع صىككو سصككىً ٍعكك قىً    ٖكك٘ ٍككر عيككٌ ٍككِ سىككدِٝ ٘)

 .برىضسٗز  ٍِ سىدِٝ

رٕوٜ عْد سىَع صىو   ٍٗعْرٓ سُ ىَسانكب سىنوٞكس  سظكَرً بكِٞ سالظكَِٞ   ٗزنَكرً بِٞ سىَْصى ِٞ :  ٖ٘ سصو ٍ ( ٙ)

 بِٞ سىسنَِٞ   ٕٗ٘ ٍ٘خٔ يد سىخ٘سزج سىرِٝ قرى٘س بنمس ٍسانب سىنوٞس    ٗسىَسخئو سىرِٝ قرى٘س بإَٝرّٔ.  
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 اإلسػإ،  اإلميإأٚالّ :سكٝك١ اإلغالّ ، 

 م بهوػٞ ٗبالقٛطح : تثطٙف بإلغطَ
 . : بالُعٚسز ٗبالغ ػطَ ٗبرته٘ع بإلغطَ هػٞ ( ق)

   : ٓ٘ بالغ ػطَ هلل بسه ٘سٚس ٗبالُعٚسز هٕ بسهٛساٞ ٗبرتو٘م ًّ بهؿطن ًٗثسزبٝ قٓوٕبإلغطَ م بالقٛطح  ( ب)
ُٕ     ط  سي تثسىل:  ٌَسٔتٛ ٔهو٤ٕٔ َضٚب بٞهَثنسٜهٌٔنَي ٜهنس َؾنط٢ٜٙم ٜهن ًَ َٗ  َٜ ًَِشَٚس َٗ ُُُػٔلٛ  َٗ ْٖ َقٜوسٔتٛ  ُٖٗي    ٝ ِى إ٢ َٜٗقَُنس ٜق َٗٔبنَصٔهٜم ٝقًٔنِطُت 
ٌُِػٔؤٌنَي    . (1)ص  بٞه

كٌس م سسٙح اثس بهلل بّ اٌط ضنٛ بهلل أٌِس  سي:  سي ضغ٘ي  قضكسْ بإلغطَ مخػٞ بِٚٔس ضغ٘ي بهلل ٗ
  ٗإٙ س١ بهعكسٝ  ٗإ سَ بهكطٝ   ٗقْ ستٌسب ضغ٘ي بهلل   بين بإلغطَ اوٟ مخؼ: ؾٔسزٝ قْ ال إهٕ إال بهلل : » بهلل 

 .  «ٗسر بٚت بهلل  ٗقَ٘ ضًهسْ 
ٌٓسٟب ضغُ٘ي بهلل  ٗٓٛ بهب   ًُش  َْٓ ٗٓهلس  ٘ي ال إهٕ إال بهلل ٗق ِٚٓٔس بذتسٙح بهؿطٙف  ق سإلغطَ مخػٞ قضكسْ كٌس ب

ٞٝ به ٘سٚنس بهنب تفكنى بنني بهؿنطن ٗبإلغنطَ       ُٕ       ُتسخُى قسسثٔس م بإلغطَ ٗٓٛ كوٌ ٍَ زِٙن    ٌنّ  سهلنس  عنس اكن
ٟٙٓس ًِٔس  عس ٗاع َٛ قاٌسٝ بهسّٙ بهطبغدٞ ًّ قُلَط ق ٚٓٞ بألضكسْ بألخط٠ ًّ قضكسْ بإلغطَ ٓ ُٕ ًّ بهٝلفط  ٗكصهم بع ٚست

 كفَط   ط جي٘ظ قْ ُُفٓطٜط  ٚٔس ٗال ُُعٓكط.
 إلميسْ م بهوػٞ ٗبالقٛطح تثطٙف بثسُٟٚس: 

  . ٗبإل طبض بإلميسْ هػٞ: به كسٙق
 : بخ وف بهثوٌس١ م تثطٙف بإلميسْ م بالقٛطح بهؿطاٛ إىل ثطثٞ آضب١ ُصكطٓس ٗكسآلتٛ: قٛطحٗم بال

 بهطقٜ بألٗي: شٓ  مجٔ٘ض بحملععني إىل قُٕ ٓ٘ به كسٙق بسدتِسْ .

 قًس بإل طبض بسهوػسْ  ٔ٘ ؾطط إلدطب١ بألسلسَ م بهسُٚس   إش ٓ٘ اثسضٝ اّ زاله ٕ اوٟ إميسُٕ  عط . 
قْ ًّ آًّ بعوثٕ ٗق ٙعط بوػسُٕ  إُٕ ًؤًّ اِنس بهلل تثنسىل   ٗٙثسًنى ًثسًونٞ بهلنس ط م       ٗٙرتت  اوٟ ٓصب :

 قسلسَ بهسُٚس. 
 ًّٗ ق ط بوػسُٕ ٗق ٙؤًّ  وثٕ  ٔ٘ كس ط اِس بهلل تثسىل ٗجتطٜ اوٕ قسلسَ بملػوٍ م بهسُٚس ن ٗٓ٘ بملِس ق . 

 ٗإىل ٓصب شٓ  بإلًسَ قب٘ سِٚفٞ ٗقب٘ ًِك٘ض بملستطٙسٜ .
 غ سه٘ب بسألزهٞ بألتٚٞ :  ٗب

َْ ٘ي بهلل تثسىل: ط  ( ق) ٍُ بٞهإ٢مَيس    ٗٓص ٙسي اوٟ قْ بإلميسْ ً٘نثٕ بهعو  .  (ٕ)ص  ٝقٜٗه٣ٜٔم ٜكَ َ  ٔ ٛ ٝ ٝو٘ب٢ٔٔ

ّٙ ٔبسٞهإ٢مَيس٢ْ  ٗبغ سه٘ب بع٘هٕ تثسىل : ط ( ب) ٣ٌَٔ ٞٛ ًُ  ُٕ َٜٗ ٞوُث ِّ ٝقٞكط٢َٖ  ًَ    و٘ كسْ بإل طبض ضكِنٟس هإلمينسْ ألقنثض     (ٖ)ص إ٢ه٤س 
 بمللطٖ بملِلط بوػسُٕ كس طٟب ٗال  س٢ى بٕ . 

ٍِٗ ٘هٕ تثسىل: ط  ( ت) ُْ ٔ ٛ ٝ ٝو٘ٔبٝل ٌٖس َِٙسُخى٢ بٞهإ٢مَيس  . (ٗ) ص َٜٗه

                                                           

  .163:  بألُثسَغ٘ضٝ  (1) 
  .22: جملسزهٞ بغ٘ضٝ  (2) 
  .106غ٘ضٝ بهِشى :  (3) 
  .14غ٘ضٝ بذتذطبت :  (4) 
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بهطقٜ بهجسُٛ : شٓ  بثض بهثوٌس١ إىل قُٕ به كسٙق بسهعو    ٗبإل طبض بسهوػسْ   ٗٓ٘ ضقٜ قكجط بحملععني   
 ٖ  دط بإلغطَ بهثعزٜٗ   ٗبإلًسَ بهػطخػٛ   ٗبٕ  سي بألؾثطٜ . ٗقخ سض

 ٗبغ سه٘ب :
ٗققشسبٕ كسُ٘ب ال ٙعثوْ٘ بغطَ قسس ًس ق ٙعط بوػسُٕ   ِٗٙٛق بسهؿٔسزٝ   ٗه٘ اوٌن٘ب قُنٕ    بأْ بهِيب 

 ًؤًّ بٔس م  وثٕ . 
 ِٗٙس ـ بغ سالهلٍ ٓصب : 

بأٍُٔ كسُ٘ب ٙؿرتطْ٘ بإل طبض بسهوػسْ هػطض إدطب١ قسلسَ بهسُٚس  عط   ال هكشٞ به كسٙق  ٌٚس بِٕٚ ٗبني 
 بهلل تثسىل . 

 بهطقٜ بهجسهح : شٓ  آخطْٗ إىل قُٕ تكسٙق م بدتِسْ   ٗإ طبض بسهوػسْ   ٗبهثٌى بسألضكسْ .

 ٗٓؤال١ بخ وف٘ب :
م بإلميسْ   ألْ اِسٍٓ ًّ تطن ضكِس ًّ قضكسْ بإلغنطَ قٗ    سملث عهٞ ٗبرت٘بضز  سه٘ب بألاٌسي ضكّ قغسغٛ

 اٌى كثريٝ  ٔ٘ كس ط ٗهٚؼ مبؤًّ .
قًس مجٔ٘ض بمل لوٌني ٗبحملسثني ٗبهفعٔس١ ُٗعى اّ بهؿس ثٛ قٙهٟس :  أٍُٔ با وٗب بألاٌسي ضكّ هألميسْ ال 

ْٖ ًّ تطن بهثٌى  إميسُٕ ُس ل ًّٗ اٌى  إميس   ُٕ كسًى . ألقى بإلميسْ    ثوٟ ٓصب ق

ٗ س بغ سي مجٔ٘ض بمل لوٌني ٗبحملجني بأْ بألاٌسي هلنس قثنط م ظٙنسزٝ بإلمينسْ ُٗعكنسُٕ   ٗهنٚؼ شهنم إال٤        
 هلُ٘ٔس ضكِٟس تلٌٚوٟٚس هٕ . 

  :ثسهجٟس : ظٙسزٝ بإلميسْ ُٗعكسُٕ
 اوٟ ضقّٙ بثِني ُصكطٓس ٗكسآلتٛ :  إلميسْ ٙعٙس بسهٛساست ِٗٙعل بسملثسقٛبخ وف بهثوٌس١ م ٓى قْ ب

بهطقٜ بألٗي: إْ بإلميسْ ٙعٙس ِٗٙعل   ٗٓ٘ ضقٜ ًّ با و بألاٌسي ضكِٟس هإلميسْ بهلسًى   ٗبغن سه٘ب اونٟ   
 شهم بع٘هٕ تثسىل : 

ًِٔٔنَي ٔهَِٚعَزبُزٗب إ٢مَيسُّس : ط   سي بهلل تثسىل (1) ٌُِؤ َِٜٞ ٔ ٛ ٝ ٝو٘ٔب بٞه َُِعَي بهٖػٔلٚ َ٘ به٤ٔصٜ ٜق َٗبٔت ُٓ ٌَس ُُِ٘ز بهٖػ َٗٔهو٤ٕٔ ُد  ٍِ ٢ُٔٔ ًََع إ٢مَيس
ٌّس ٌّس َسٔلٚ ُٕ َأوٚ َْ بهو٤ َٜٗكس  . (1)ص  َٗبٞهٜأِضض٢ 

ُِن٘ب ٜ نَعبزَ       : ط  ٗ سي بهلل تثسىل (2) ًَ َّ آ ًٖنس به٤نٔصٙ ُّنس ٜ ٜأ َٓنصٖٔٔ إ٢مَيس  ُٕ ٍِ َظبَزِتن ٙٗٝل ِّ َٙٝعُ٘ي ٜق ًَ  ٍِ ُٔ ِِ ٌٔ ٜ ٠ٝ ُِع٢ٜهِت ُغَ٘ض ًَس ٝق ٍَِٗإ٢َشب  ُٔ  ِت
َْ ٍِ َِٙػَ ِثٔؿُطٗ ُٓ َٗ   .(2)ص  إ٢مَيسُّس 

ٍِط  ٘ي بهلل تثسىل:  (3) ُٓ َ٘ب ٍِ َتٞع ُٓ َٗآَتس ُّٓس٠   ٍِ ُٓ ِٗب َظبَز َِٓ َس َّ ب   .(3) ص َٗبه٤ٔصٙ

                                                           

 .4 بهف ضغ٘ضٝ  (1) 
  124:  به ٘بٞغ٘ضٝ  (2) 
 17ستٌس: غ٘ضٝ  (3) 
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ِٚنط٣      }  : سي  اّ بهِيب قُؼ ض٠ٗ  (4) ِّ َخ ٕٝ ًٔن ُْ َؾنٔثرَي َِٗظ َٗٔ ٛ ٜ ٞؤثٕٔ  َٕ إه٤س بهلٝل  ِّ ٜ سَي: ال إٜه ًَ ِٖسض٢  َّ به َِٙدُطُز ًٔ
ِٖسض٢ َّ به ََِٗٙدُطُز ًٔ ِٚط٣   ِّ َخ ًٔ ٕٝ ُْ ُبٖط َِٗظ َٗٔ ٛ ٜ ٞؤثٕٔ  َٕ إه٤س بهلٝل  ِّ ٜ سَي: ال إٜه ًَ ِٖسض٢  َّ به َٕ إه٤س ب ََِٗٙدُطُز ًٔ ِّ ٜ سَي: ال إٜه ًَ ٛ َٔٗ هلٝل 

ِٚط٣ ِّ َخ ًٔ ٕٝ ُْ َشٖض َِٗظ   . (1) { ٜ ٞؤثٕٔ 

 هطقٜ بهجسُٛ : ب
إْ بإلميسْ ال ٙعٙس ٗال ِٙعل   ٗٓ٘  ٘ي ًّ ق جيثى بألاٌسي ًّ نٌّ بإلميسْ    عسه٘ب  : إْ به كنسٙق إشب بونؼ   

 سس بدتعَ ٗبإلشاسْ   ال ٙ ك٘ض  ٕٚ ظٙسزٝ ٗال ُعكسْ . 
 ٗبغ سه٘ب اوٟ شهم مبس ٙأتٛ :

إْ بهلل تثسىل  س قطوق بإلميسْ اوٟ ًّ اٌى بملثسقٛ م كجري ًّ بآلٙست   ٗٓصب زهٚى اوٟ قْ بألاٌسي ال قثط هلس  (1)
 م بإلميسْ . 

إْ بملطبز بسهعٙسزٝ م بألزهٞ بهػسبعٞ ٙطبز بٔس ظٙسزٝ مثطتٕ ٗآثسضٖ ٗإؾطبق ُ٘ض  و  بمل كف بٕ    أُٔس تعزبز  (2)
 م بهٛساٞ ن ِٗٙعل بسملثكٚٞ . 

ْٖ   إْ  (3) َّ  بهلل تثسىل اٛف بهثٌى اوٟ بإلميسْ   ٗبهثٛف زهٚى بملػسٙطٝ ٗشهم ًجنى  ٘هنٕ تثنسىل : ط  إ٢ ُِن٘ب  به٤نٔصٙ ًَ  ٜآ
ًُ٘ب بهٖكسٔهَشسٔت ََٗأٌٝو٘ب ُ٘ب بهٖكٜوسٜٝ َٜٗقٜ س ٍِ بهٖعٜكسٜٝ َٜٗآَت ُٔ ٍِ ٜه ُٓ َِِس ٜقِدُط ٍِ ٔا ِْ٘ف َٜٗهس َضب٢ٔٚ ٍِ َخ ٢ِٔٚ ٍِ  َٜٗهس َاٜو َْ ص   ُٓن ُُن٘  (2)َِٙشَع

 ٗاوٟ ٓصب  سألاٌسي بهكسذتٞ ال تسخى م بإلميسْ    ط تؤثط اوٕٚ ظٙسزٝ ٗال ُعكٟس . 

(4)  ِّ ًَن َٗ ٌَنىِ  دثى بإلميسْ ؾططٟس هعث٘ي بهثٌى م  ٘هٕ تثسىل : ط َّ  َِٙث ِّ  بهٖكنسٔهَشستٔ  ًٔن ِٗ َشٜكنط٣  ًٔن ٟ  ٜق َُِجن َ٘  ٝق ُٓن َٗ  ّْ  ًُنِؤًٔ
َْ ٜ ٝأٜٗه٣ٜٔم ِٖٜٞ َِٙسُخٝو٘ َْ َٜٗهس بٞهَذ ٌُ٘  زهٚى اوٟ قْ بهثٌى غري بإلميسْ.     (3)َُٔعرّيب ص  ُٙٞعٜو

 برتطقٞ :
إْ بهع٘ي بسألاٌسي تعٙس م بإلميسْ ال ٙطبز بٔس قْ بألاٌسي ٓٛ دع١ قغسغٛ ًّ بإلميسْ ٗبعٗبهلس ٙعٗي  بنى  
قُٕ دع١  تلٌٚوٛ   ٗقْ بإلميسْ ٙعٜ٘ بعسض ًس ِٙلؿف هوٌػوٍ ًّ آٙست ضبٕ بهثعٌٟ   ًٗس ٙٛوع اوٕٚ ًّ اذس٢  

 ُػسْ . خوعٕ ٗتسبري كُٕ٘ ٗبسسبخ بثض بألً٘ض بهب ال ٙسضن ٗ ٘أس بال
 إْ }:   بهلل ضغ٘ي  سي  سي  اٌطٗ بّ ٗإُٕ ٙهثف بعسض ًس بب ثس بملػوٍ ًّ شهم    عس ض٠ٗ اثسبهلل

َْ جئسَز قْ تثسىل بهلل  سِغأٝه٘ب بهَجَ٘ب خيوُق كٌس قسٔسٝكٍ د٘ٔف م هٚدوُق بإلميسْ  . (4) { و٘ٔبٝلٍ  م بإلميس

 ضببثٟس : بإلسػسْ
ٗٙطدن٘    ًطب ثنٞ ًنّ حيثنٕ ٗخيؿنسٖ       : بإلسػسْ ًثِسٖ ًطب ثٞ بهلل تثسىل م بهػط ٗبهثونّ   بإلسػسْ تثطٙفٕ

 ٗبد ِسب بحملطًست ٗبمللطٗٓست.   ث٘ببٕ ٗخيسف اعسبٕ بسحملس عٞ اوٟ بهفطب٢ض ٗبهِ٘ب ى 

                                                           

  ً فق اوٕٚ (1) 
  277غ٘ضٝ بهثعطٝ : (2) 
  124غ٘ضٝ بهِػس١ : (3) 
 52/ 1بهعٗب٢س:  قخطدٕ بهٛوبُٛ م زتٌع (4) 
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ٍَٓ  اوٟ بإلططقبهسّٙ بإلسػسْ قاوٟ بملطبت  ٗ َ٘ م بملطتثٞ بألٗىل ٙأتٛ بثسٖ بإلميسْ ًّٗٔ َث    بإلغنطَ    ٔ
 ٕ ٌَٓق بهٚعنُي م  وثن ٖ      سهؿدل بهصٜ ٗقَى ملطسوٞ بإلسػسْ ٓ٘ ؾدْل  س تث َ٘     ٗال١نّ ًنّ خوذنست قنسض    ٔن

١ٛوْع اوٕٚ ًُ َْٓ بهلٜل  ُٖ ٗبأ َْٓ بهلل ٙطب َْٓ م ٙعِٕٚ ق ٚٓٞ بهلل أل ـُ م ًث   ٗٓصب بط ؾم ًنّ قاعنٍ زضدنست بهٝعنطب ًنّ بهلل       ٙثٚ
َ٘ بإلسػسْ  .  تثسىل ٗٓ

ِ٘ب }تثسىل:  سي بهلل    ٗبحملػِْ٘ ٍٓ بهػسبعْ٘ بسرتريبت بمل ِس ػْ٘ م  هس٢ى بألاٌسي َّ بٖتٜع ًََع به٤ٔصٙ  َٕ ْٖ بهو٤ إ٢
َْ ُِ٘ ًُِشٔػ  ٍِ ُٓ  َّ  .  (1) {َٗبه٤ٔصٙ

ِْ}:  عسي     عسي: قخوُٛ اّ بإلسػسْ قُٕ غأي بهِيب  ًّٗ بهػِٞ ًس دس١ م سسٙح دوٙى   ق
ِْبٖ ٜ َطَت ٜمأُٖكٜ بهلٜل َسُثِثَ ؾ  . (2){ طبٜنٕ َٙإُٖبٖ ٜ َطَت ِّٝلَتٜهٍِ  إ

  قْ بهثثس ِٙثػٛ قْ ٙثثس بهلل اوٟ قفٞ )كأُم تطبٖ( بهسبهٞ اوٟ بغ شهسض  طبٕ  سي بذتسٙح بهؿطٙف إىل 
 . ٗٓصب ًعسَ بملطب ثٞ ٗ بملؿسٓسٝ ٙ٘د  برتؿٚٞ ٗبرت٘ف ٗبه ثعٍٚ  ٗقْ بهثثس بني ٙسٜ ضبٕ كإُٔ ٙطبٖ 

 .   وٚثثس بهلل اوٟ قْ بهلل تثسىل ٙطبٖ ٗٙٛوع اوٕٚ ٗ ٚى: بى إؾسضٝ إىل قْ ًّ ؾق اوٕٚ قْ ٙثثس بهلل كإُٔ ٙطبٖ

   ٗٓٛ : س١ شكط ًفَٔ٘ بإلسػسْ م بهعطآْ بهلطٍٙ م ً٘بنع اسٝ ٗد
َِٚؼ ٘هٕ تثسىل : :  تسضٝ ًعطُٗس بسإلميسْ (1) َّ َاٜوٟ طه ُِ٘ب به٤ٔصٙ ًَ ٌَنس  ُدَِسْح سٔتبهٖكسٔهَش ََٗأٌٝو٘ب ٜآ ٌُن٘ب  ٔ ٚ  ًَنس  إ٢َشب ٜطٔث

ِ٘ب ُِ٘ب بٖتٜع ًَ ٍٖ بهٖكسٔهَشسٔت ََٗأٌٝو٘ب َٜٗآ ِ٘ب ُث ُِ٘ب بٖتٜع ًَ ٍٖ َٜٗآ ِ٘ب ُث ُِ٘ب بٖتٜع ُٕ َٜٗقِسَػ ٌُِشػِٔٔنَيص  ُٙٔشٗ  َٗبهو٤  .(3)بٞه

ِّ طَبٜوٟ ٘هٕ تثسىل : : ٗتسضٝ بسإلغطَ  (2) ًَ ٍَ ُٕ ٜقِغٜو َ٘ ٔهو٤ٕٔ َِٗدَٔ ُٓ َٗ ّْ ُٕ ًُِشٔػ ُٖ ٜ ٜو َِِس ٜقِدُط ِْ٘ف َٜٗهس َضٚبٕٔ ٔا ٍِ َخ ٢ِٔٚ  َٜٗهس َاٜو
ٍِ ُٓ َْ ُُ٘  .(4)ص  َِٙشَع

َّ ٘هٕ تثسىل : :  به ع٠٘ ٗبهثٌى بهكسحل (3) ُِ٘ب طٔهو٤ٔصٙ ٠ٝص بٞهُشِػَِٟ ٜقِسَػ  .(5) َٗظ٢َٙسَز

 ايفطم بني اإلغالّ ٚاإلميإ ٚاإلسػإ

 :  كسْ هلى ٗبسس ًِٔس ًثِٟ خسم إشب شكطت ٓصٖ بألً٘ض بهجطثٞ زت ٌثٞ 
كسألميسْ بسهلل تثسىل  ٗٙعكس بسإلميسْ بألً٘ض بهػٚثٚٞكسهكطٝ ٗبهعكسٝ ...    ٙعكس بسإلغطَ بألاٌسي بهعسٓطٝ (1)

 . ٗبملط٢لٞ ..

ٜ سٜهنٔت بٞهنٜأِاَطبُب   ٙعن٘ي بهلل تثنسىل: ط      قسض بٌِٚٔس  طقٗبسس  قٗ سسٙح ٗبإلغطَ إشب بد ٌثس م آٙٞ بإلميسْ  (ٕ)
ًَ ُْ ٔ ٛ ٝ ٝو٘ٔبٝلٍآ ٌٖس َِٙسُخى٢ بٞهإ٢مَيس َٜٗه ٌَِِس  ِّ ٝ ٘ٝه٘ب ٜقِغٜو َٜٗهٔل ُِ٘ب  ٍِ ُتِؤًٔ  . (6)ص  ِٖس ٝ ِى ٜه
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َُ    سي بهلل تثسىل ط  ٗإشب بُفطز قسسٌٓس اّ بآلخط زخى  ٕٚ بآلخط (3) َّ ٔاَِس بهو١ٕٔ بإل٢ِغٜط ْٖ بهٚسٙ ٗإشب بُفطز    (1)ص إ٢
 .  ٗبإلميسْبإلسػسْ زخى  ٕٚ بإلغطَ 

  ٗبإلسػسْ ٓ٘ اٌى    ٗبإلميسْ ٓ٘ قاٌسي بهعو  بهثسطِٞ إشب بد ٌثت بهجسهجٞ  سإلغطَ ٓ٘ بألاٌسي بهعسٓطٝ (4)
 . خسم ًّ قاٌسي بهعو 

   سإلسػسْ قاٍ ًّ دٔٞ ُفػٕ    ٗزب٢طٝ بإلميسْ قاٍ ًّ زب٢طٝ بإلغطَ زب٢طٝ بإلسػسْ قاٍ ًّ زب٢طٝ بإلميسْ (5)
ّ  ٙكى بهثثس إىل ًطتثٞ بإلسػسْ إال إشب سعق بإلميسْ   ط  ألُٕ ٙؿٌى بإلميسْ   ٗهنٚؼ      لى ستػّ ًنؤً
 .كى ًؤًّ ستػِٟس

 

 ايهفط ٚسهِ ايتهفري
 زدم سىعيَرء ي٘سبظ عد  ىسد سىمرصو بِٞ سىنمس ٗسعظىً ٗزنٌ سى نمٞس ّرمسٕر ٗمرٟاٜ : 

سٗ ىكٌ ٝكؤٍِ ب٘سزدسّٞ كٔ ٗاْصٕكٔ عكِ    ىٌ ٝؤٍِ ب٘خ٘م هللا اعرىٍِٚ ُ ذٕب سٕو سىعْو ٗسىدَرعو يىٚ ي

سٗ ىٌ ٝؤٍِ ب مسمٓ ب دبٞس سىنُ٘ ٗسى وسم  ٞٔ   ٗسظك سقرت سىعوكرم  ٗسى قكدٝط    سىَشربٖو ٗسىسي٘ه ٗسالاسرم  

  . ٗسظ ورذ عورم  ٍخي٘ت ٍر ٍِ سىَخي٘قرت 

 .سٗ ىٌ ٝؤٍِ بةُ هلل زظرالت يىٚ هيقٔ   ٗسّصه بٖر م ؤ عِ طسٝق سىَىئنو 

بَر اضكَْ ٔ سىن كب ٍكِ سىسظكو   سٗ  كست بكِٞ سىسظكو سىكرِٝ قك  عيْٞكر  كفٍِ بكوع  ٗممكس سٗ ىٌ ٝؤٍِ 

 بوع  .

ٗٝعقوٖر مسز سهسٙ ٕٜ مسز سىدصسء ٗمسز سعقرٍو سألبدٝو   بو سع قكد سُ امْٚ سٗ ىٌ ٝؤٍِ بةُ سىسٞر  سىدّٞر 

  .عر  ٗال خصسء سىسٞر  مسئَو ال اْق خ   سٗ سع قد سّٖر امْٚ  ْرء مسئَرً ال بعث بعدٓ   ٗال ز

 َٞر زسً ٗ َٞر سٗخب   ٕٜ مْٝٔ سىرٛ ٝدكب سُ ٝ وكخ    سكسً ٍكِ هللا اعيٚ سٗ ىٌ ٝؤٍِ بةُ سص٘ه شسع 

 ايقرء ّمعٔ ٍر زسٙ اسسَٝٔ   ٗسٗخب ٍِ ايقرء ّمعٔ ٍر زسٙ ٗخ٘بٔ ...

رً سٗ زيقككو ٍككِ ٕككرٓ سىسيقككرت ال ٝنككُ٘ ٍعككيَرً   ٗال ادككسٛ عيٞككٔ سزنكك  ٍككِ ىككٌ ٝككؤٍِ ٍككِ ٕككرٓ سىد٘سّككب 

 ٌٖ بعضٌٖ ٗبع  . ْ  ٗ َٞر بٞ اعرىٚ ٗبِٞ هللا سىَعيَِٞ  َٞر بٌْٖٞ

ٗىٞط ٍعْٚ ٕرس سُ ٍِ ىٌ ٝؤٍِ بشٜء ٍِ ذىل ٝنُ٘ مر سسً عْد هللا اعرىٚ ٝخيد  كٜ سىْكرز   ٗيَّكر ٍعْكرٓ 

َْٝكخ ٍَكر سّٔ ال ادسٛ عيٞٔ سزنرً سعظىً    ى ٝ رىب بَر  سئ هللا اعرىٚ عيكٚ سىَعكيَِٞ ٍكِ سىعوكرمست   ٗال 

زسٍٔ سعظىً مشس  سىخَس   ٗسمو سىخْصٝس   ٗسالادرز بَٖر   ٗال ٝ عئ سىَعيَُ٘ يذس ٍكرت ٗال ٝوكيُ٘ عيٞكٔ 

   ٗال ٝسرٔ قسٝؤ سىَعيٌ ٍِ ٍرىٔ   مَر ال ٝسن ٕ٘ قسٝؤ سىَعيٌ يذس ٍرت . 

ىشكٜء ٍْٖكر ـكـ بعكد سُ سٍر سىسنٌ بنمسٓ عْد هللا اعرىٚ  ٖ٘ ٝ ٘قف عيكٚ سُ ٝنكُ٘ يّنكرزٓ ى يكل سىعقرئكد سٗ 

بي  كٔ عيكٚ ٗخٖٖكر سىوكسٞر ـكـ ٗسق ْككخ بٖكر  َٞكر بْٞكٔ ٗبكِٞ ّمعكٔ   ٗىنككِ سبكٚ سُ ٝع ْقٖكر ٗٝشكٖد بٖكر عْككرمسً   

سٗ    كإذس ىكٌ اوي كٔ ايكل سىعقرئكد   سٗ بي  كٔ بوك٘ز  ٍْمكس   ...ٗسظ نورزسً   سٗ طَعكرً  كٜ ٍكره شسئكو سٗ خكرٓ شسئكف 

ٖكر   ٗلكو ْٝ كس ٗٝمنكس طيوكرً يىٞسٗ مرُ ٍِ سٕو سىْ س ٗىنِ ىكٌ ٝ٘ كق  و٘ز  صسٞسو ٗىٌ ٝنِ ٍِ سٕو سىْ س  ب

 ىيسق   ز ٚ سمزمٔ سىَ٘ت  ٜ سرْرء ّ سٓ ــ  إّٔ ال ٝنُ٘ مر سسً ٝع سق سىخي٘م  ٜ سىْرز عْد هللا اعرىٚ . 

سٗ ٗصي  يىٖٞكر بوك٘ز  ظكٞئو ٍْمكس    ٍِٗ ْٕر مرّ  سىشع٘  سىْرئٞو سى ٜ ىٌ اوو يىٖٞر عقٞد  سعظىً 

  سٗ ىٌ ٝمقٖ٘س زد ٔ ٍخ سخ ٖرمٌٕ  ٜ بسثٖر ــ بَْدكر  ٍكِ سىعقكر  سٟهكسٗٛ ىينكر سِٝ   ٗال ٝ يكق عيكٌٖٞ سظكٌ 

 سىنر س . 

                                                           

  19:  غ٘ضٝ آي اٌطبْ (1) 
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ٗسىشسك سىرٛ خرء  ٜ سىقسآُ سىنسٌٝ سُ هللا ال ٝ مسٓ   ٕ٘ سىشسك  سىْرشئ عِ سىعْكرم ٗسالظك نورز   سىكرٛ 

سْظ َ َٗ قره هللا اعرىٚ  ٜ سصسربٔ:}  َٗ َٖر  {َخَسُدٗس بِ َِ ْمِعِدٝ َُ َُ َعرقِوَوُ سْى َْٞف َمر ّْ ُْس َم س  َر ًّ٘ ُعيُ َٗ ر  ًَ ٌْ لُْي ُٖ ّْمُُع َٖر سَ ْٞقََْْ 
(ٔ)

   . 

 : ٝ ضر ٍَر ظوق سُ سىَسء ال ٝعد ٍعيَرً يالَّ يذس مسُ برألص٘ه سٟاٞو 

( سالع قرم يخَرالً ب٘خ٘م هللا اعرىٚ ٗبدَٞخ صمرأ سىثو٘اٞو سىسسخعكو يىكٚ سّكٔ ٍ وكف بدَٞكخ صكمرت سىنَكره   ٔ)

 ٗبدَٞخ صمرأ سىعيوٞو سىسسخعو يىٚ سّٔ ٍْصٓ عِ خَٞخ صمرت سىْق   ٗال ٝيصً سالع قرم برىل اموٞىً  . 

 عِ هللا اعرىٚ سخَرالً .    ٗسّٔ صرمت  َٞر بي ٔ ( سالع قرم بْو٘  ظٞدّر زظ٘ه هللا ٕ)

 (سالع قرم برىوعث ٗسىسعر  ٗبرىث٘س  ٗبرىعقر  . ٖ)

ٍٗككر يىككٚ ذىككل ٍككِ  ( سُ ال ْٝنككس شككٞئرً عيككٌ ٍككِ سىككدِٝ برىضككسٗز    مرىوككى    ٗسىصمككر    ٗسىسككح  ٗسىسدككر ...ٗ)

زٕكر  كٜ  سٗض سىكدِٝ سى كٜ رو ك  برىكدىٞو سىق عكٜ ٍكِ سىن كر  ٗسىعكْو    كإُ ٕكرٓ سألٍك٘ز ٝشك سط عكدً يّنر

سعَٝكرُ ٗسالظككىً   ال سع قككرم بخوكك٘ا مككو ٍْٖككر   ٗيَّككر خعيكك  ٕككرٓ سألٍكك٘ز شككسطرً  ككٜ سالَٝككرُ ٗسالظككىً 

ٗصككسو شككسٝع ٔ سىككرٛ ٕكك٘ ٍع وككس  ككٜ  ٍككخ اوككدٝق سىْوككٜ  ٝ ْككر ٚىثو٘اٖككر برىككدىٞو سىْقيككٜ   ٗألُ سّنرزٕككر 

 سالَٝرُ . 

 . ( ٗصدت يخَرالً بنو ٍر صر ٗخرء بٔ سىسظ٘ه سىنسٌٝ ٘)

ٍِ ىٌ ٝع قد بةزد سألص٘ه سى ٜ ذمسّرٕر   سٗ سّنس يسٗزٝرً ٍِ يسٗزٝرت سىدِٝ  ٝع وس سعّعرُ مر سسً ( ٗٙ)
(ٕ)

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 14سوظٌ اهًىو :  (1) 
 . وأصوو اهضىن اإلسالىي : ظصضً غهىان :   36ىًعظ : اإلسالي غكىضٌ وصظىػٍ : ىذىض صهتوت:  (2) 
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 أزي١ ٚدٛز اهلل تعاىل
 استدل العلمام على وجود هللا تعالى بأدلة كثٌرة نتكر أهمها كاهتً :

 ايسيٌٝ ا٭ٍٚ: زيٌٝ اؿسٚخ .
 بنى المتكلمون هتا الدلٌل على مقدمتٌن اهتٌتٌن : 

 المقدمة ايولى: العال  حادس . 

 المقدمة الثانٌة: كل حادس البد له من محدس .

ٌُحدثه، أي ٌرجح وجوده على عدمه، وهو هللا تعالى .    النتٌجة: العال  البد له من محدس 

 ل على صحة كل من المقدمتٌن السابقتٌن:ولكً تظهر لنا صحة هته النتٌجة، علٌنا أن نقٌ  الدلٌ

 

 * ايسيٌٝ ع٢ً إٔ ايعامل سازخ *
 ٌمكن صٌاية دلٌل ـ حدوس العال  ـ بالدلٌلٌن اهتٌٌن: 

 وكل متغٌر حادس = فالعال  حادس. أولهما : العال  متغٌر.

  ثانٌهما : العال  متركب من جواهر وأعراض.

 وكل من الجواهر وايعراض متغٌر. = فالعال  متغٌر . 

 وايعراض حادثة بدلٌل : 

مشاهدة تغٌرها من وجود إلى العد ، ومن عد  إلى وجاود، ومان ساكون إلاى الحركاة، ومان حركاة إلاى  ( أ)

 سكون، والتغٌر عالمة الحدوس. 

لوقوعهااا فااً تلااك احتٌاجهااا إلااى ملصااص بوقاات حاادوثها، دون مااا قبلااه ومااا بعااده، فالبااد ماان ماارجح   ( ب)

 الوقت، ين الترجٌح من دون مرجح محال. 

 افتقارها إلى جس  ٌقو  بها.    ( ت)

 والجواهر حادثة أٌضاً، وتلك: 

ينها مالزمة لألعراض ال تنفصل عنها، فهً ال تللو عن الحركة والسكون وايلوان، وايعراض حادثة 

 كما تقدمنا، ومالز  الحادس حادس. 

ن منهما حادثاً.ف تا ثبت أن الجواهر   وايعراض حادثة لز  أن ٌكون العال  المكوِّ

 وبنام على ما تقد  تتضح لنا المقدمة ايولى وهً: العال  حادس.    

 قسخ *٫ بس ي٘ َٔ  *ايسيٌٝ ع٢ً إٔ نٌ سازخ
 أنه لو حدس حادس بال محدس ، للز  أن ٌترجح وجوده على عدمه بال مرجح ، وهو مستحٌل بالبداهة . 

ومعنى الرجحان بال مرجح هو : أن ٌكون الشًم جارٌاً على نسق معٌن ، ث  ٌتغٌر عن نسقه، وٌتحول 

 عنه بدون وجود أي مغٌر . 

فأننا لو تركنا كفتً المٌزان متساوٌتٌن ، الثقل فً احداهما ، وزعمنا أن إحداهما قد ترجحت دون مؤثر 

 لارجً ، كنفلة هوام أو حجر ... لضحك الناس منا . 

وعلٌه فنقول : كان العد  هو المنبسط محل العال  قبل وجوده ، فالعد  أرجح من الوجود لسابقه ، ولكان 

حاٌن للااق هااتا العاال  تاارجح وجااوده علاى العااد  ، فااالوجود والعاد  أمااران متساااوٌان ، وتارجٌح أحااد ايماارٌن 

 المتساوٌٌن على اهلر بال مرجح مستحٌل وباطل بالبداهة . 

د  قد تحول إلى وجود العال  دون سابب لهاتا الوجاود ، باطالٌ ومساتحٌل اساتحالة صااحب فالقول بأن الع

 وبتلك تسل  لنا المقدمة الثانٌة : إن كل حادس البد له من محدس .      المٌزان والمتٌاع .

 : ايٛدٛب ٌٝايسيٌٝ ايجاْٞ : زي
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ُموِجُد هتا الكون أما أن ٌكون : واجباً، أو مساتحٌالً، أو ممكنااً، ين كالَّ أمار الباد أن ٌتصاف بواحاد مان 

 ايمور الثالثة السابقة ، وال راب  لها ، ينها أقسا  الحك  العقلً . 

ض ، فال ٌتصور وجوده مطلقاً ، فهو عد  مح .ين المستحٌل ال فال ٌجوز أن ٌكون ُموِجُد العال  مستحٌالً  (ٔ)

 ٌمكن أن ٌوجد يٌره، إت أن ) فاقد الشًم ال ٌعطٌه( فكٌف أن ٌكون مصدراً للوجود.         

ين الممكن ال ٌوجد إالَّ إتا وجد سبب وجوده، وهاتا السابب إن  ( كما ال ٌجوز أن ٌكون ُموِجُد العال  ممكناً.ٕ)

ور والتسلسال ، وكالهماا باطال، فماا أدى وهاتا ٌلاز  مان الادَّ ،  كان ممكناً ٌحتا  إلى سبب آلر ... وهكتا

 إلٌهما فهو باطل، فلز  أالَّ ٌكون ُموِجُد الكون ممكناً . 

 ( ولما ثبت أن ُموِجُد العال  لٌس بمستحٌل وال بممكن ، وجب أن ٌكون ُموِجُد العال  واجب الوجد . ٖ)

   ٌحتا  وجوده إلى سبب، بل هو علة العلل، وسبب وجود العال  .   وأنه ال

 *َع٢ٓ ايسٻٚض ٚزيٌٝ بط٬ْ٘*
 الدور أن ٌكون شٌ ان كل منهما علة لآللر . 

 كقولنا : زٌد أوجد عمراً ، وعمرٌو أوجد زٌداً . 

فكل من زٌد وعمرو ، ٌتوقف وجود أحدهما على اهلر ، وهو الدور الباطل ، وكل منهماا ٌظال معادوماً 

 حتى ٌأتً مؤثر لارجً . 

ور  سبب بطالن الدَّ

هو أن ٌستلز  أن ٌكون كلُّ واحد منهما ، ساابقاً صااحبه ، متاألراً عناه ، فاً وقات واحاد ، وهاتا ٌعناً 

 استلزا  تقد  الشًم على نفسه ، وهو تناقض . 

فعمرو ٌتوقف على زٌد ، وزٌد ٌتوقف على عمرو ، وهتا ٌعنً أن عمراً متوقف على عمرو، بعد حتف 

 الحد ايوسط )زٌد( . 

وهتا ٌستلز  تقد  الشًم على نفسه ، أي : ٌلز  أن ٌتقد  عمرو ،  اً ، وعمرٌو أوجد زٌداً زٌٌد أوجد عمر

علاى عمارو ، ينااه لاالق ومللااوق أو ساابق ومساابوق، فٌلاز  أن ٌكاون عماارو موجاوداً قباال أن ٌوجاد، وهااتا 

 باطلٌ.   

 :  َجاٍ بط٬ٕ ايسٻٚض
 على وجود البٌض . وجود البٌض متوقف على وجود الدجا  ، وجود الدجا  متوقف

فلو فرضنا أن ال وسٌلة إلى وجود هتا وال تاك إالَّ عن هتا الطرٌق ف ن من البادهً إن كاالً مان ايمارٌن 

 ٌظالن معدومٌن حتى ٌأتً مؤثر لارجً ، ٌوجد البٌض وٌوجد الدجا  ، فٌنتهً الدور عند ت.

 *َع٢ٓ ايتػًػٌ ٚزيٌٝ بط٬ْ٘ *
وجوده إلى علة مؤثرة فٌه ، وتنساتند تلاك العلاة الماؤثرة إلاى علاة  التسلسل : هو أن ٌستند الممكن فً

 ألرى مؤثرة فٌها ، وهل َّ جراً إلى ما ال نهاٌة ومن يٌر انقطاع . 

 ”:على زع  أقوال منكري وجود هللا تعالى ”فالتسلسل ٌعنً : 

 لماا قبلاه ، وعلاة أن المللوقات متوالدة عن بعضها إلى ما النهاٌة ، بحٌس ٌكون كل واحاد منهاا معلاوالً 

 لما بعده ، دون أن تنب  هته السلسة من علة واجبة الوجود . 

 زيٌٝ بط٬ٕ ايتػًػٌ : 
أنه ٌؤدي إلى وجود آلهة ال نهاٌة لها ، كلُّ منها ٌتصف بالحدوس واالفتقار والعجز ، وهاو باطال ، يناه 

 ٌصح أن ٌكون لالقاً للعال  البدٌ  االتقان .  المناف لمقا  ايلوهٌة من القدرة والغنى المطلق، إت العاجز الفقٌر 

 َجاٍ بط٬ٕ ايتػًػٌ :
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إتا رأٌت رقماً حسابٌاً طوٌالً ، ٌتراصف إلى جانبه عدد كبٌر مان ايصافار ، فأناك تسارع لتنظار قبال كال 

 شًم إلى الرق  العددي ايول .

ة ، ماا لا  تساتند إلاى تلاك الارق  وما ل  تق  عٌناك على تلك الرق  ، فانك ال تعطاً قٌماة لألصافار الكثٌار

 ٔ.........................................    تاتً قبلها.

ين الرق  التي ٌملك قٌمة تاتٌة فً دالله، هو التي ٌضفً الحٌاة والقٌمة على ايصفار المتسلسلة التً 

 عن ٌمٌنه .

، وافتاراض التسلسال الالنهاا ً  فسلسلة ايصفار التً ل  تنته إلى رق  عاددي هاً لالٌاة عان أٌاة قٌماة

 فٌها ال ٌللق لها أٌة قٌمة .

 (زيٌٝ ايعٓا١ٜ ٚاالخرتاع ) ايربٖإ ايعًُٞ 
هتا الدلٌل هو أجلى ايدلة على وجود هللا تعالى وأوضحها ، وهو التي تكره ابن رشد فً منااه  ايدلاة 

 باس  العناٌة وااللتراع .

 ، وٌمكن بٌانه كاهتً :  وهتا الدلٌل هو التي نبه علٌه القرآن الكرٌ  ، واعتمده الصحابة الكرا  

   : ا٭ٍٚ : زيٌٝ ايعٓا١ٜ ) زيٌٝ ايٓعاّ أٚ ايتٓاغل (
 وهتا الدلٌل ٌتضح فً عناٌة هللا تعالى باإلنسان، وللق جمٌ  الموجدات من أجله .  

 وٌبنى هتا الدلٌل على أصلٌن : 

 إن جمٌ  الموجودات التً ههنا ) الوجود ( موافقة لوجود اإلنسان . 

إن هته الموافقاة هاً )ضارورة( مان قبال قاصاد لاتلك ضارورة ، إت لاٌس ٌمكان أن تكاون هاته الموافقاة 

 باالتفاق .  

والموافقة تحصال باعتباار اللٌال والنهاار ، والشامس والقمار لوجاود االنساان ، وكاتلك الزماان والمكاان 

 هو فٌه أٌضاً ، والحٌوان والنبات ، والجماد ، واالمطار ، واالنهار ، والبحار ، والنار ، والهوام .... التي 

َماِم َماًم َفأَْلَرَ  بِِه ِمَن الثَّ  َماَواِت َواْيَْرَض َوأَْنَزلَ ِمَن السَّ ُ الَِّتي َللََق السَّ َمَراِت ِرْزًقاا قال هللا تعالى :   هللاَّ

َر لَُكُ  اْيَْنَهاَر ...{. لَُكْ  َوَسلَّ   َر لَُكُ  اْلفُْلَك لَِتْجِرَي فًِ اْلَبْحِر بِأَْمِرِه َوَسلَّ

 

 وكتلك أٌضاً تظهر العناٌة فً أعضام االنسان، وأعضام الحٌوان ، أي : كونها موافقة لحٌاته ووجوده.       

اَماِم ُبُروَجااً، ومن آٌات القرآن الكرٌ  التاً بٌنات هاتا الادلٌل  قولاه تعاالى :   تَ  ي َجَعالَ فِاً السِّ َبااَرَك الاتِّ

َها ِسَراَجاً َوَقَمَراً ُمْنٌَراً { . ٌْ  َوَجَعلَ فِ

 ثاّْٝا: زيٌٝ ا٫خرتاع : 
وهااو مااا ٌظهاار ماان التااراع جااواهر ايشااٌام الموجااودات ، كااالتراع الحٌاااة فااً الجماااد ، واالدراكااات 

وٌدلل فٌه ، وجود الحٌوان كلاه ، ووجاود النباات ، ووجاود الساماوات ، وهاتا الادلٌل ٌبناى  ، الحسٌة، والعقل

 على أصلٌن:

)ا( إن هته الموجوادات ملترعة ، فالسماوات مثالً نعل  من قبل حركتها التً ال تفتار ، أنهاا ماأمورة بالعناٌاة 

ٌن  والمساالر المااأمور ملتاارع ماان قباال يٌاار ضاارورة. بمااا ههنااا ، ومساالرة لنااا. قااال تعااالى :   إن الااتَّ

َللُقُوا ُتَباَباً َولَِو اْجَتَمُعوا لَه ُ{ .  ٌَ  َتْدُعون ِمْن ُدوِن هللاِ لَْن 

( إن كل ُمْلَتَرٍع فله ُمْلَتاِرع ، فعلاى مان أراد معرفاة هللا حاق معرفتاه ، أن ٌعارف جاواهر ايشاٌام ، لٌقاف ٕ)

لاا  ٌعاارف حقٌقااة الشااًم ، لاا  ٌعاارف حقٌقااة  علااى االلتااراع الحقٌقااً فااً جمٌاا  الموجااودات ، ين ماان

 االلتراع . 

ماََواِت َوايَْرِض ، َوَما َللََق هللاُ ِمْن ِشًٍم { .   ْنُظُروا فًِ َملَُكوِت السَّ ٌَ  قال تعالى :   أََولَْ  
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َهاا وأما اهٌات القرآنٌة التً جم  بٌن هتٌن الدلٌلٌن ) العناٌة وااللتراع (، فمنها : قوله تعالى :   ٌَ  ٌُّ ا أَ

َن ِمْن َقْبلُِكْ  لََعلَُك  َتَتقُوَن ، الَّاِتي َجَعالَ لَُكاُ  ايَ  ٌْ ُكُ  الَِّتي َللََقُكْ  َوالَِّت اُس اْعُبُدوا َربُّ اَمام بَِنااًم ، النَّ ْرَض فَِراَشااً َوالسَّ

َمِراِت ِرْزَقاً لَُك ْ  َماِم َماًم ، َفأَْلَرَ  بِِه ِمَن الثَّ  َفالَ َتْجَعلُوا هللِ أَْنَداَداً َوأَْنُت  َتْعلَُموَن { .  َوأَْنَزلَ ِمَن السَّ

 ٚايسيٌٝ ايعًُٞ :
هو التي أكد علٌه العلمام فً العصر الحاضر لاصة، بعاد أن اتسا  نطااق العلا  ، وظهارت الملترعاات 

 الحدٌثة التً كانت سبباً فً استكشاف آفاق العل ، والوقف على أسرار الطبٌعة .    

 

 *املصازف١*
: إن المصاادفة هاً التاً أوجادت، ودبارت ماا فاً الكاون  صااحب نظرٌاة ) الصادفة ( (()هكسلً: ) قال

 على هتا الشكل . 

 والجواب : ال بد من التفرٌق بٌن أمرٌن : 

 ينه ٌؤدي إلى الدور الباطل .  ، وفكرة المصادفة تستبعد منه، ( للق الشًمٔ)

 ( ترتٌب الشًم وتركٌبه، وهً محل النظر والبحس .  ٕ)

 قٝػ١ قإْٛ املكازف١ :
إن حاااظ المصاااادفة مااان االعتباااار ٌااازداد وٌااانقص، بنسااابة معكوساااة مااا  عااادد ايمكاناااات المتكاف اااة " 

 .    "المزدحمة

فاً ، أو يااز  لكن تطبٌق هتا القاانون، إنماا ٌات  علاى الماادة يٌار الحٌاة، فدراساة االحتماال علاى ضاغط

 أو للٌط من يازات قد ٌصح.  ،وعام

وعاد  سارٌانه الباد مان أمثلاة، ، ولكن على الللٌة واالحٌام ايلرى ف نه ٌقف، ولكً نفها  هاتا القاانون

 منها:

 

 مثال ايول:

 ٌقول االستات كرٌسً مورٌسون : 

 فً كٌس ، وابدأ بسحبها ، ترى إن : ٓٔـ  ٔض  عشرة بنسات مرقمة من  

 ن له الحظ بالسحب . و، ين كل رق  قد ٌك ٓٔـ  ٔهً بنسبة  ٔفرصة سحب رق   

 .  ٓٓٔـ  ٔمتتابعٌن هً بنسة  ٕ،  ٔوفرصة سحب رق   

 .  ٓٓٓٔـ  ٔمتتابعات هً بنسة   ٖ،  ٕ،  ٔوفرصة سحب رق    

 .  ٓٓٓٓٔـ  ٔتتابعات هً بنسة م ٗ،  ٖ،  ٕ،  ٔوفرصة سحب رق   

 ملٌارات .    ٓٔإلى  ٔمتوالٌة ، هً بنسبة  ٓٔـ  ٔوهكتا ... حتى تصبح فرصة سحب االرقا  من 

 مثال الثانً: 

، إتا حاولت اهلف المرات سحب حرف بعد حرف من هاته المجاام   لو فرضنا أنك تملك عدداً ها الً من الحروف

 دٌوان المتنبً ... ، أو رت عملٌة السحب القرآن الكرٌ  الكبٌرة ، وسطرتها واحداً بعد اهلر ، فهل ٌظهر لك، مهما تكر

 **خساع اسبٛاؽ
 ال ٌمكن االعتماد على الحواس ، ينها تلدع صاحبها فً كثٌر من ايحٌان ، وأمثلة تلك كثٌرة ، منها : 

 أوالً : لداع البصر : 

 للناظر مكسورة .  العصا المستقٌمة المغمورة فً المام تبدو  (ٔ)

 ال ترى العٌن الزجاجة الصافٌة ، م  أنها موجودة منظورة .   (ٕ)

 ال ترى العٌن سطور الكتابة التً قربت إلٌها تقرٌباً شدٌداً .   (ٖ)
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ٌقول علمام النفس : إنك لاو أدمات النظار إلاى نقطاة فاً حاا ط ، وبعادها نظارت إلاى حاا ط آلار ، تارى   (ٗ)

 ثانً . النقطة نفسها فٌه ، م  أنها ال وجود لها فً الحا ط ال

 ٌرى المرٌض أشباحاً ال ٌراها يٌره .       (٘)

 ثانٌاً : لداع ايتن :

ومثلهاا  ال تسم  اهتان ايصوات اللافتة ، كما التسم  ايصاوات الشادٌدة ، كصاوت االجارا  الساماوٌة ، (ٔ)

تلٌها ، فال تفجٌر القنابل السماوٌة الترٌة التً تسم  ايتن منها إالَّ الصٌحة ايولى ، أما اينفجرات التً 

تسمعها ايتن ، م  أن آالت التساجٌل ٌساجل أرقامااً عالٌاة جاداً ، وتلاك ين أوتاار كاورتً ايتن ، تسام  

 تبتبة معٌنة محدودة، ال تسم  ما دونها ، وال ما فوقها . 

 ٌسم  المرٌض أصواتاً ، الٌسمعها يٌره . (ٕ)

 لداع اللمس :

بارداً ، ونقلت ٌدك من الحار إلى الدافًم ، تجده باارداً ، حاراً ، وداف اً ، و ً ثالس أون مامً فلو وضعت 

 وإتا نقلتها من الدافًم إلى البارد ، تحسبه بارداً جداً ، وهتا من لداع الحواس . 

 لداع التوق : 

 هناك مواد عدٌمة التوق ، فال تعمل فٌها الحاسة .  (ٔ)

إتا تااتوقت مااادة شاادٌدة الحااالوة، ثاا  انتقلاات بعاادها إلااى مااادة أقاال حااالوة ماان ايولااى، تجاادها لالٌااة ماان  (ٕ)

 الحالوة. 

 المرٌض ٌحس المام العتب مراً .  (ٖ)

 ال تستط  حاستا اللمس والتوق معرفة الحوامض والمركبات الكٌمٌاوٌة المحرقة . (ٗ)

ع، فال ٌصاح االعتمااد علٌهاا فاً كشاف الحقاا ق، هته ايمثلة ويٌرها تبٌن لنا أن الحواس كثٌراً ما تلد

 لتلك كان العقل هو الحاك  على الحواس. 

فكٌف ٌمكن القول: بأن هللا تعالى ل  ٌدرك بالحواس ، فال ٌنبغاً اإلٌماان باه ؟ هاتا ال ٌقولاه إالَّ جاهال ال 

 ٌملك مسحة من العقل.  

 *غبب اإلسباز*
، هو اعتقاد الفطرة التً فطار النااس علٌهاا ، وهاو أسااس كال جز ٌاة ٌشاتمل  االعتقاد بوجود هللا تعالى

 علٌها الدٌن اإلسالمً . 

 أما اإللحاد فهو طاريم على الفطرة ، وقد حدد القرآن الكرٌ  أسبابه بما ٌأتً : 

ْرُجااونَ  اَل  الَّااِتٌنَ  قااال هللا تعااالى :   َوَقااالَ أوالً : الكباار :  َنااا ِزلَ أُْناا لَااْواَل  لَِقاَمَنااا ٌَ ٌْ َنااا َنااَرى أَوْ  اْلَماَل َِكااةُ  َعلَ  لََقاادِ  َربَّ

ا َوَعَتْوا أَْنفُِسِه ْ  فًِ اْسَتْكَبُروا ْو َ ( ٕٔ) َكبًٌِرا ُعُتّوً َرْونَ  ٌَ ْوَم ِاتٍ  ُبْشَرى اَل  اْلَماَل َِكةَ  ٌَ قُولُاونَ  لِْلُمْجاِرِمٌنَ  ٌَ ٌَ  َو

 .َٕٕمْحُجوًرا { سورة الفرقان :  ِحْجًرا

لكرٌماة بٌاان : أن الكبار وحاده هاو الاتي دفعها  إلاى تصاور الحٌااة هاً كال شاًم، ولاٌس ففاً اهٌاة ا 

 ورامها إالَّ العد  .  

ا فِْرَعْونُ    َوَقالَ  ثانٌاً : االنحراف : َها ٌَ ٌُّ اِري إِلَاهٍ  ِمانْ  لَُك ْ  َعلِْمتُ  َما اْلَمأَلُ  أَ ٌْ اا لِاً َفأَْوقِادْ  َي اٌنِ  َعلَاى َهاَماانُ  ٌَ  الطِّ

لِ ُ  لََعلًِّ َصْرًحا لًِ َفاْجَعلْ  هُ  َوإِنًِّ ُموَسى إِلَهِ  إِلَى أَطَّ  .8ٖاْلَكاِتبٌَِن{ سورة القصص:  ِمنَ  َيَُظنُّ

ه إلٌه إنحرافه عن الطرٌاق الساويِّ ، ففً اهٌة الكرٌمة بٌان : أن الطرٌق فرعون طرٌق لاطًم ، دفع

 .  التي ٌعرف به هللا سبحانه وتعالى 

لَ  أَنْ  اْلِكَتابِ  أَْهلُ  أَلُكَ   سْ  ثالثاً : الظل  : ِه ْ  ُتَنزِّ ٌْ َمامِ  ِمنَ  ِكَتاًبا َعلَ  أَِرَناا َفَقاالُوا َتلِكَ  ِمنْ  أَْكَبرَ  ُموَسى َسأَلُوا َفَقدْ  السَّ

 َ
اِعَقةُ  َفأََلَتْتُه ُ  َجْهَرةً  هللاَّ َلُتوا ُث َّ  بُِظْلِمِه ْ  الصَّ َناتُ  َجاَمْتُه ُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اتَّ ٌِّ َناا َتلِاكَ  َعنْ  َفَعَفْوَنا اْلَب ٌْ  َوآَت

  . ُٖ٘ٔمبًٌِنا{ سورة النسام :  ُسْلَطاًنا ُموَسى
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كلمة ) بظلمه  ( تبٌن أن التي دفعه  إلى أن ٌطلبوا مثل هتا الطلب ، هو الظل  ، ظل  النفاوس للحاق ، ف

 إت تعرفه وتنكر له .

الكفار إلى إتها  المؤمنٌن باهلل بأنه : متوهمون، وكااتبون، العدل( هو التي دف   وهتا الظل  يٌر )يٌر

وهااتا مااا نااراه الٌااو  ماان اتهاماااته  بااأنه  يٌاار علمااٌن، يٌاار صااادقٌن، مشوشااون،  وعاااطفٌون ...

 ملدوعون.   

ْعلَُماونَ  اَل  الَِّتٌنَ    َوَقالَ رابعاً : الجهل :  ُ  ٌَُكلُِّمَناا لَاْواَل  ٌَ
اةٌ  َتأْتٌَِناا أَوْ  هللاَّ ٌَ  َقاْولِِه ْ  ِمْثالَ  َقاْبلِِه ْ  ِمانْ  الَّاِتٌنَ  َقاالَ  َتلِكَ َكا آ

ا َقدْ  قُلُوُبُه ْ  َتَشاَبَهتْ  نَّ ٌَّ ٌَاتِ  َب  . 8ٌُٔٔوقُِنوَن { سورة البقرة :  لَِقْو ٍ  اْه

ففً اهٌة بٌان أن هتا القول كال  جهال يٌر عالمٌن، وأنه لٌس بجدٌاد، بال هاو متعلاق الكاافرٌن دا مااً، 

 ، وقررت أن الطرٌق إلى هللا تعالى وآٌاته الدالة علٌه. تشابه قلوبه 

 

 *صفات اهلل تعاىل*

 قس  علمام الكال  الصفات االلهٌة إلى ما ٌأتً :

 أوالً : الصفة النفسٌة . 

 ثانٌاً : الصفات السلبٌة.

 ثالثاً : صفات المعانً .   

 

 *ايصف١ ايٓفػ١ٝ : ٚدٛز اهلل تعاىل*
صفة ثبوتٌة ، ٌدل الوصف بها على نفس التات ، دون زا د علٌهاا :” عرفها سعدالدٌن التفتازانً بأنها 

 . ” 

 شرح التعرٌف : 

 ) صفة (  جنس ٌدلل فٌه سا ر الصفات . 

 ) ثبوتٌة ( نسبة إلى الثبوت ، لكونها ثابتة فً التهن ، فتلر  الصفات السلبٌة كالقد ، والبقام ... 

 )على نفس التات( : 

 أي أنها ال تدل على شًم زا د على التات ، فالتات نفسها ال تتعقل إالَّ بوجودها ، ولتلك سمٌت نفسٌة.

 
 *ايصفات ايػًب١ٝ*
 قس  علمام الكال  : الصفات السلبٌة إلى لمس ، وهً :

 القد  ،  والبقام ، والملالفة الحوادس ، والقٌا  بالنفس ، والوحدانٌة .   

ٌس المراد بالصفات السالبٌة ، أنهاا مسالوبة عان هللا تعاالى ومنفٌاة عناه ، وإالَّ لاز  أن ٌثبات هلل تعاالى ل

 الحدوس، وممثالة للحوادس.

 بل المراد بكونها سلبٌة: إن كلَّ واحدة سلبت )نفت( أمراً ال ٌلٌق به تعالى .

 فالقد  سلب يولٌة الوجود.

 .اوهكت...   والبقام سلب يلرٌة الوجود

والحااق أن الصاافات الساالبٌة ال تنحصاار فااً هااته اللمسااة، إت ماان جملتهااا: أنااه ال ولااد، وال زوجااة، وال 

 بسٌطاً، وال مركباً، ويٌر تلك، وإنما اقتصر على هته اللمسة ، ينها أمهاتها .  
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 : : ايكٹسٳّ أ٫ّٚ
فلاٌس معنااه تطااول الازمن ، القد  فً حقه تعالى بمعنى ايزلٌة ، التً هً كون وجوده يٌر مساتفتح ، 

 أو بعبارة ألرى:  ف ن تلك وصف الحادثات.

 وضد القد  : الحدوس .  معنى القد  : هو أن وجود هللا تعالى يٌر مسبوق بالعد ، فاهلل لٌس له بداٌة.

لاو كاان إن هللا تعالى لو ل  ٌكن قدٌماً لكان حادثاً ، إت الوسط بٌنهماا ، والدلٌل العقلً على قِدمِه تعالى : 

التسلسال، وكال  حادثاً الحتا  إلى محدس ٌحدثه ، ومحدثاه ٌحتاا  إلاى محادس آلار ... وهكاتا، فٌلاز  الادور أو

 منهما محال، فوجب أن ٌكون قدٌماً. 

لُ واهِلُر{ . : الدلٌل النقلً على قَِدِمه تعالى  قوله تعالى : )ايول( فً اهٌة الكرٌمة : هو ايوَّ

 تصور صفة القد  : 

السهل على اإلنسان أن ٌفه  صفة الرحمة والعدل والجالل ... فً تات هللا تعالى ، ينه ٌفه  آثارهاا من 

، وٌستط  أن ٌدرك معانٌها فً الحٌاة بحواسه ، إالَّ أنه ٌستحٌل علٌاه أن ٌادرك صافة القاد  أو صافة البقاام ، 

  ينه الٌحتفظ بصورة لها فً الحٌاة ، ينها لاصة بتات هللا تعالى .

 لكن ال تعنً االستحالة اللٌالٌة انكار هاتٌن الصفتٌن ، ين العقل ٌجز  بثبوتهما.

  : ثاّْٝا : ايبكا٤
 ومعناه: إن هللا تعالى أبدي ، لٌس لوجوده آلر، فٌستحٌل أن ٌلحقه العد  والفنام .

 وضد البقام: الفنام . 

لو ل  ٌكن هللا تعالى باقٌاً، لكان فانٌاً، ولاو كاان فانٌااً لكاان حادثاا ، ولاو :  الدلٌل العقلً على بقا ه تعالى

كان حادثاً الحتا  إلى محدس، ومحدثه إلى محدس... وهكتا فٌلز  الدور أو التسلسل وكالهما باطل فثبات بقا اه 

 تعالى.   

 لو جاز تعالى علٌه العد  الستحال علٌه القد ، وهو باطل لثبوت قدمه تعالى .

 لو جاز علٌه العد  الحتا  انعدامه بعد وجوده إلى علة ) استحالة ترجٌح بال مرجح (.

 : الدلٌل النقلً على صفة البقام 

لُ وايِلُر والظاِهُر والباطُن َوُهَو بِكلِّ شًٍم علٌ  ٌ{ .   قوله تعالى :   اهلر { فً اهٌة الكرٌمة: هو ايوَّ

َها ٌْ َك ُتو الَجالَِل واإلْكَرا { .      وقوله تعالى :   ُكلُّ من َعلَ  فاٍن ، وٌبقى َوْجُه َربِّ

 : ثايجّا : املدايف١ يًشٛازخ
ومعناه : إن هللا تعالى لٌس مماثالً لشًم من الحوادس الموجودة والمعدوماة مطلقااً ، فهاً عباارة عان:

 سلب الجرمٌة، والعرضٌة، والكلٌة، والجز ٌة، ولوازمها عنه تعالى .  

 رمٌة هو التحٌز، والز  العرضٌة هو القٌا  بالغٌر، والز  الكلٌة هو الكبر، والز  الجز ٌة هو الصغر . فالز  الج

 وضدها : أي ضد الملالفة للحوادس ، المماثلة للحوادس .

أنه تعالى لو ل  ٌكان هللا تعاالى ملالفااً للحاوادس لكاان ممااثالً ، ولاو كاان ممااثالً :الدلٌل العقلً على تلك 

س ، لكان حادثاً مثلها ، ولو كان حادثاً الحتا  إلى محدس ، ومحدثه إلاى محادس... وهكاتت فٌلاز  الادور للحواد

 أو التسلسل ، وكالهما باطل ، فثبت ملالفته للحوادس تعالى .   

كل من وجب له القد  ، استحال علٌه العد  ، والشًم من الحوادس ٌستحٌل علٌه العد  ، فال شًم منها 

 بت ملالفته للحوادس . بقدٌ  ، فث

 الدلٌل النقلً : قوله تعالى :  لٌَس َكمثلِه شًٌم{.   

 ونفً المماثلة تفٌد ايمور التالٌة :

 أنه تعالى لٌس بعرض ، لما ٌأتً :  (ٔ)
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ين العاارض ٌحتااا  إلااى جساا  ٌقااو  بااه ، فٌسااتحٌل وجااود العاارض قباال الجساا  ، وقااد ثباات أن هللا تعااالى )أ( 

 موجده. 

 ين احتٌاجه إلى شًم ٌقو  به عالمة الحدوس.  )ب(

 ولٌس بجوهر : ( ٕ)

 ينه مالز  للعرض ، والعرض حادس، فٌلز  حدوثه . )أ( 

 ينه ٌوه  التركٌب والتحٌٌز . )ب(

 ( ولٌس بجس  : ٖ)

 ين الجس  مؤلف من جواهر وأعراض ، وقد ثبت حدوثهما فٌما تقد  ، وتلك لالفاُ : 

 الوا بأنه تعالى جس  حقٌقة ، لكنه  التلفوا : للمجسمة : التٌن ق

 وبعضه  قال : أنه نور ٌتالي كالسبٌكة البٌضام . فقال بعضه  : هو مركب من لح  ود  .

 وقال آلرون : أنه على صورة انسان شاب أمرد. 

     وبعضه  قال : بل أنه على صورة شٌا أشمط الرأس واللحٌة ... تعالى عما ٌقولون كفراً عظٌماً .

( ولٌس له صورة ، أو لون ، أو را حة أو عوارض النفس من لتة ، وأل  ، وفارح ، ين تلاك مان لاواص ٗ)

 ايجسا . 

( وال ٌوصف بالصغر أو الكبر : )والكبر ٌراد به الحسً ، أما المعناوي فٌوصاف باه ،لقولاه تعاالى:  وهاو ٘)

ًُّ الكبٌر{.    العل

 *ايٓصٛص امل١ُٖٛ يًُؿاب١ٗ*
قاارآن الكاارٌ  وايحادٌااس النبوٌااة الشاارٌفة نصااوص ، تضااٌف إلااى الباااري عااز وجاال صاافات وردت فااً ال

 لبرٌة ، كاالستوام ، والمجًم ، والنزول... 

 فالتلفوا فٌها على أقوال ثالثة ، م  اتفاق العلمام على تنزٌه هللا تعالى عما ال ٌلٌق به ،وهً:  

  : ا٭ٍٚ : ايتٛقف  
ومعنى التوقف ، التوقف الكامل من يٌر جنوح إلى التأوٌل ، أو سقوط فً التشبٌه ، وهو متهب السلف 

الصاالح ، فهاؤالم آمنااوا بهاته الصاافات اللبرٌاة ، وأجروهااا علاى ظاهرهااا ، ولا  ٌتعرضااوا لمعناهاا ببحااس وال 

هللا تعالى ، وال تتعرضوا لتأوٌلها  تأوٌل ، لتا قال كثٌر منه  )اقرؤوها كما جامت ( ، أي : آمنوا بأنها من عند

 وال لتفسٌرها .    

 وقد فسر اإلما  مالك بن أنس قوله تعالى: الرحمُن على العرش استوى{،بقوله : 

 .”وال ٌقالُ كٌف ، والكٌُف يٌُر معقوٍل ، واإلٌمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، االستواُم معلوٌ   ”

أي بأنه مستٍو على عرِشِه استواًم ٌلٌاُق  القرآن عناهُ معلوٌ  وروُدهُ فًومعنى قوله: )االستوام معلوٌ ( م

 به. 

هتا يٌر معقوٍل كمللوقاته الشَّكلُ والهٌ ُة والجلوُس واالستقراُر : ومعنى : ) والكٌُف يٌر معقوٍل ( أي 

 .سبحانه وتعالى  أي ال ٌقبلُُه العقلُ وال تجوُز على هللا، 

  : ؿبٝ٘ايجاْٞ : ايتٛغٌ يف ايت 
فوقعوا فً التجساٌ  الصارٌح  ... والساق فمنه  من شبه فً التات باعتقاد الٌد ، والقد  والوجه والعٌن

 ، وملالفة آي التنزٌه المطلق. 

ه  من شبه فً الصفات ك ثبات الجهة، واالستوام ، والنزول ، والصوت ، والحرف ، وأمثال تلاك ، نوم

 فىل قوله  إلى التجسٌ  ، وتلك تمسكاً بالتفسٌر الحرفً لآلٌات ، وايحادٌس الموهمة للتشبٌه والتجسٌ  .  
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  :ايجايح: ايتأٌٜٚ 
ماترٌدٌاة ، و ، ـا عاماة المسالمٌن مان شاٌعة ٌفاةـ ما  تعادٌالت طف وهو ما تهب إلٌه المعتزلة، وألت به

 .وأشاعرة 

جمٌ  الفرق اإلسال  مقرون بأنه : البد من التأوٌل فاً بعاض ظاواهر ” وفً تلك ٌقول اإلما  الرازي : 

 ” .القرآن وايلبار 

وتلك ينه ثبت عنده  بالدلٌل القطعً ، أنه تعالى منزه عن الجسامٌة والجهاة ، وال سابٌل للقضاام علاى 

 التشبٌه ، إالَّ إتا أولت الصفات اللبرٌة الواردة بالنصوص .     

ٌاؤدي إلاى ال وحٌن رأى العلمام أن فتح بااب التأوٌال لاه أضاراره الجسامٌة ، وضاعوا لاه القواعاد حتاى 

 ، دون االلتفات إلى أصول الشرٌعة ومقاصدها .  التالعب بالنصوص وفق الهوى

 ” . ٌقة التأوٌل بشرطها ، أقربهما إلى الحق طر:“ قال شٌا عزالدٌن بن عبدالسال  

 وٌعنً بشرطها : أن ٌكون على مقتضى لسان العرب . 

  :ضابعّا : ايكٝاّ بايٓفؼ 
 معنى القٌا  بالنفس شٌ ان : 

 أوالً : عد  افتقاره إلى محل . وللمحل تفسٌران : 

 التات التً ٌقو  بها ، ال بمعنى المكان ، ين تلك عل  من ملالفة الحوادس.   (ٔ)

 التات والمكان معاً.  (ٕ)

 ثانٌاً : عد  افتقاره إلى الملصص ، أي الموِجد.

 وضدها : االحتٌا  إلى يٌره .   

 الدلٌل العقلً على القٌا  بالنفس :

 الدلٌل على عد  افتقاره إلى ملصص : 

 ملصص، لكان حادثاً ، كٌف وقد سبق وجوب وجوده، وقدمه، وبقا ه ، تاتاً وصفاتاً . أنه لو افتقر إلى 

 الدلٌل النقلً على القٌا  بالنفس :  

ًُّ الَحمٌاد{ ، وقولاه الكارٌ  :   إن هللا  اُس أْنُتُ  الفَُقراُم إلى هللاِ ، وهللاُ هَو الَغن ٌَُها النَّ قول هللا تعالى :   ٌأ

ًٌّ َعِن الَعا  لَِمٌَن { .    لََغنِ

  : خاَػّا : ايٛسسا١ْٝ
 معنى الوحدانٌة : هً : عد  التعدد فً التات ، وعد  التعدد فً الصفات ، وعد  التعدد فً ايفعال .  

 فالوحدانٌة فً التات تنفً ) الك  المتصل ( التي هو التركٌب ، أي تركب التات من أجزام . 

 ، بحٌس ٌكون هناك الهان فأكثر . وتنفً ) الك  المنفصل ( التي هو التعدد 

 والوحدانٌة فً الصفات : تنفً ) الك  المتصل ( التي هو التعدد صفتٌن من جنس واحد كقدرتٌن فأكثر . 

وتنفً )الك  المنفصل ( التي هو اثبات صفة لغٌره تعالى تشبه صفته ، كأن ٌكون لزٌاد قادرة ٌوجاد بهاا 

 ًم ببعض الممكنات . وٌعد  كقدرته تعالى ، أو ارادة تلصص الش

والوحدانٌة فً ايفعال : تنفً )الك  المنفصل( فقط ، التي هو اثبات فعل لغٌره تعالى على طرٌق االٌجاد 

 والللق. 

 وضدها : التعدد فً التات أو الصفات )اتصاالً وانفصاالً ( وفً ايفعال )انفصاالً( . 
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 *صفات املعاْٞ*

 وهً سب  : 

 ( القدرة .ٔ)

 االرادة .( ٕ)

 ( العل  . ٖ)

 ( الحٌاة .ٗ)

 ( السم  ، والبصر .     ٙـ  ٘)

 ( الكال  .8)

 ومعنى كونها صفات معان : 

 إن لكل صفة منها معنى وجودي قا ماً بتات هللا تعالى . 

 وسمٌت تاتٌة : ينها ال تنفك عن التات . 

 .  وهتا القس  هو التي تنازع فٌه المعتزلة واالشاعرة ومن وافقه  

 

 *ايٓعاع يف صفات املعاْٞ*
اتفق المسلمون جمٌعاً من فالسفة ومتكلمٌن، على أن هللا تعالى واحاد، ٌتصاف بصافات الكماال الثبوتٌاة 

الواجبة لتاته تعاالى، والتاً أطلقهاا هللا تعاالى علاى نفساه، إالَّ أنها  التلفاوا فاً تفساٌر صافات المعاانً، علاى 

 قولٌن : 

 شاعرة والماترٌدٌة ) أهل السنة والجماعة ( ، وهو : ايول : وهو قول جمهور اال

إن هللا تعالى سمٌ  بصفة تسمى سمعاً ، وبصٌر بصفة تسمى بصراً ، وعلٌ  بعل  ، وقدٌر بقدرة،ومرٌد 

 ب رادة ، ومتكل  بكال  ، وحً بحٌاة .  

 وهته الصفات : 

 ( أزلٌة ، أي : لٌست حادثة ، ين هللا تعالى الواجب الوجود، ال تقو  الحوادس بتاته . ٔ)

 ( قا مة بتاته، أي : لٌست قا مة بتاتها ، أي : لٌست وجوداً لارجٌاً مستقالً . ٕ)

 ( وهً لٌس يٌر التات، والعٌن التات، ولكنها زا دة على التات ) ال هو وال يٌره ( . ٖ)

أي أن كال من التات المقدسة وصفاتها ال ٌتصور انفكاك أحدهما عن اهلر من حٌاس الوجاود، وإن كاان 

 مفهو  التات يٌر مفهو  الصفة.   

 وعند ت ال تؤدي إلى تعدد وكثرة، ينه ال يٌرٌة بٌن الصفة والتات، وال انفكاك بٌنهما، وال انتقال .   

 أدلته  : 

، والمفهاو  فاً اللغاة  نفسه هته ايسمام فً كتاباه وعلاى لساان رساوله  )أ( إن هللا تعالى أطلق على

 من علٌ  : تات له علٌ  ، ومن قدٌر : تات له قدرة ... 

بل ٌستحٌل عند أهل اللغة : علٌ  بال عل  ، كاستحالة عل  بال معلو ، او كاستحالة علٌ  بال معلاو  ، فاال 

 وجد فٌه ما ٌصلح شبهة ، فضالً عن وجود دلٌل .  ٌجوز صرفه عن معناه إال لقاط  عقلً ، ول  ٌ

)ب( لو كان العل  نفس التات، والقدرة نفس التات، كما قالوا ، لكان العل  نفاس القادرة ، فكاان المفهاو  

من العل  والقدرة أمراً واحداً ، وأنه ضروري البطالن ، وكتا الحال فً بااقً الصافات ، التاً ادعاً انهاا عاٌن 

 التات .  

 لو كان علمه تاته ـ كما قالوا ـ لكان العل  ـ مثال ًـ واجباً معبوداً ، صانعاً للعال  ، موصوفاً بالكمال .  ) ( 

 الثانً: متهب المعتزلة والفالسفة واالمامٌة .

 أصحاب هتا المتهب نفوا الصفات الزا دة على التات .



 

47 

رة ، وسمٌ  بالاتات باال سام  ... فها  قاالوا : وقالوا : إن هللا عال  بالتات بال عل  ، وقادر بالتات بال قد

 إن القدٌ  تات واحدة قدٌمة ، وال ٌجوز إثبات توات قدٌمة . 

 واحتجوا على صحة متهبه  هتا : 

إن القاول بتعادد القادمام ـ الاتات والصافات ـ كفار باالجمااع ، وباه كفارت النصاارى حاٌن قاالوا : الاتات 

 االلهٌة أقانٌ  ثالثة قدٌمة. 

 ناقشة دلٌه  هتا : وٌمكن م

 إن الكفر إثبات توات قدٌمة ، ال اثبات تات واحدة وصفات قدمام . 

 ث  إن نفً الصفات ٌجعل االلوهٌة قكرة مجردة، ال مضمون فٌها ، هً أشبه بالعد  .  

لَ ٌعبد عدماً ” قال الرازي :   ” .المشبهة ٌعبد صنماً ، والمعطَّ

نتهً جمٌعاً إلى القول : بوحدانٌة هللا تعالى ، وتنزٌهه عن كل ماا وهتا االلتالف بٌن الفرق االسالمٌة ٌ

 ال ٌلٌق به .

إالَّ أن سٌاسة المعتزلة أٌا  المأمون والمعتص  والواثق ، انتهجت سبٌل الشدة تجاه ملالفٌه  ، فوسعت 

 شقة اللالف بٌن الطرفٌن . 

، لاٌس مان ايصاول التاً ٌتعلاق بهاا واعلا  أن مساألة زٌاادة الصافات وعاد  زٌادتهاا ” وقال الدوانً : 

 تكفٌر أحد الطرفٌن ... وال أرى بأساً فً اعتقاد أحد طرفً النفً واالثبات فً هته المسألة.   

 *غبب ظٗٛض َؿه١ً قفات املعاْٞ *
(، وهااو ماان آبااام الكنٌسااة، حفٌااد منصااور باان   8ٌ٘ٙوحنااا الدمشااقً، ولااد فااً دمشااق حااوالً ساانة )

، قااو  نهضاة محطماً الصاور، ألاف فاً  على عهد معاوٌاة بان أباً سافٌان  سرجون ر ٌس دٌوان المالٌة

الالهااوت والفلساافة واللطابااة والتااأرٌا والشااعر وايلحااان الدٌنٌااة، مهااد بمؤلفاتااه إلااى نشااأة تعلااٌ  الفلساافة 

(.   8ٗ1والالهوت فً أوربا، ترجمت بعض مؤلفاته إلى العربٌاة، منهاا كتاباه )منهال المعرفاة( وماات سانة )

ٌُنَظر: المنجد فً اللغة وايعال :  (8ٖ٘.) 

 التلف الباحثون فً سبب ظهور مشكلة الصفات االلهٌة على قولٌن: 

 أولهما  : ظهرت بتأثٌر أجنبً لارجً ، لكنه  التلفوا فً هتا المصدر على أقوال : 

( عل  الكال  المسٌحً : ولاصة عن طرٌق كتاباات القادٌس ٌوحناا الدمشاقً ، بحجاة : التشاابه باٌن ٔ)

 الفكرٌن المسٌحً واالسالمً فً أكثر من فكرة فً معالجة هته المشكلة ، وٌؤٌد هتا الرأي :       

هته الصفات وجوها وإتا أثبت أبو الهتٌل :“ ما قاله الشهرستانً فً صدد الرد على أبً الهتٌل العالف 

 ”   .للتات ، فهً بعٌنها أقانٌن النصارى 

 ( الٌهودٌة بحجة: إن قول المعتزلة:)القرآن مللوق( مقتبس من قول الٌهود )التوراة مللوقة (.ٕ)

أول من قال بللق القرآن هو المغٌرة بن سعد العجلً ، وكان مان اتبااع عبادهللا بان ” وتكر ابن قتٌبة : 

 ” .سبأ الٌهودي 

( الفالسفة : وتلك للصالت الفكرٌة بٌن الفالسفة والمتكلمٌن ، ولاصاة باٌن المعتزلاة وباٌن الفلسافة ٖ)

 الٌونانٌة . 

 ثانٌهما : ظهرت نتٌجة حتمٌة للتطور الفكري دالل االسال  نفسه، بحجة :

ة ، ( إن المشكلة ظهرت نتٌجة النقاش الادٌنً ، الاتي دار فاً صافوف اللاوار  حاول مرتكاب الكبٌارٔ)

 التي جرَّ إلى بحس مشكلة القضام والقدر، ث  مشكلة الصفات االلهٌة ...  

 ( التمسك بحرفٌة الصفات اللبرٌة الواردة فً القرآن الكرٌ  .ٕ)

وحماال تلااك الصاافات علااى معانٌهااا الحقٌقٌااة دون المجاااز، الااتي تطااور ماان مشااكلة لغوٌااة إلااى فلساافٌة 

 بمعانٌها المصطلح .    
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 *تأضٜذ املؿه١ً*
 ٌقولون إن أول من نفى الصفات االلهٌة شلصان هما : 

 الجعد بن دره  ، والجه  بن صفوان ، وقد بنى الجه  فكرته على ركنٌن هما :

لغوي : قال : المماثلة هً : االشتراك فً االس  ، وكان ٌقول : ال أصف الباري تعالى بوصاف ٌجاوز  (ٔ)

لجها  هلل تعاالى صافة القادرة والللاق واالٌجااد ، إطالقه على يٌره كحً وعال  ومرٌد ... ولتا أثبات ا

 ينه ال أحد ٌوصف بهتا من الللق . 

 فلسفً : كان الجه  جبرٌاً، فنفى القدرة االنسانٌة واالستطاعة ، فاالنسان مجبر فً أفعاله جمٌعاً .  (ٕ)

 أٚالّ : صف١ ايكسض٠ : 
 هً صفة أزلٌة ٌتأتى بها إٌجاد كل ممكن وأعدامه . 

 وضدها : العجز . 

 هو أنه تعالى لو ل  ٌتصف بالقدرة ، لكان عاجزاً .  (ٔ)

ولو كان عاجزاً ، لما وجد شاًم مان هاته الحاوادس المحكماة الصانعة المرتباة المتقناة، وعاد  وجاود  (ٕ)

 شًم من الحوادس باطل بالمشاهدة. 

 )ب( لو كان هللا تعالى عاجزاً ، لكان ناقصاً ، والنقص على هللا تعالى محال . 

) ( لو كان هللا تعالى عاجزاً ، لكان ناقَِصاً ، ولو كان ناقصااً ، الحتاا  إلاى مان ٌكملاه ، ومكملاه ٌحتاا  

 إلى مكمل آلر ... وهكتا ٌلز  الدور والتسلسل ، وكالهما باطل . 

 الدلٌل النقلً : 

 ه تعالى :  إنَّ هللا على كلِّ شًٍم َقدٌِر { . قول 

َماً َقدٌِراً { .   ٌْ ه كاَن َعلِ ٌُْعِجَزه ِمْن َشًٍٍم فً الَسَماوات وال فً ايرِض إنَّ  وقوله تعالى :  َوَما كاَن هللاُ لِ

 ثاْٝاّ : صف١ االضاز٠: 
قادار ، وزماان ، ومكاان صفة أزلٌة ، تلصص الممكن ببعض ما ٌجوز علٌه ، من وجود ، أو عد  ، وم

 ، وجهة .

 وضدها : االكراه . 

 الدلٌل العقلً : 

 ( هللا تعالى صان  العال  بااللتٌار ، ومن كان كتلك تجب له االرادة ، فاهلل تعالى تجب له االرادة . ٔ)

ا وجاد ( لو ل  ٌكن هللا تعالى مرٌداً لكن مكرهااً ، ولاو كاان مكرهااً لكاان عااجزاً ، ولاو كاان عااجزاً لمإ)

 شًم من المللوقات .

 وعد  وجود شًم من هته المللوقات باطل بالمشاهدة ، فثبت إرادته تعالى . 

 الدلٌل النقلً : 

 ( قوله تعالى :   فعالٌ لما ٌرٌد { .ٔ)

ٌُْسَر وال ٌرٌد بكُ  الُعْسَر{. ٕ)  ( وقوله تعالى :   ٌرٌُد هللاُ بك  ال

 * االضاز٠ ال تػتًعّ ايطضا *
العقٌدة الطحاوٌة أن : التي علٌه أهل السنة والجماعة : إن هللا تعالى ٌرٌد الكفار مان الكاافر  تكر شارح

 وشأوه ، وال ٌرضاه ، وال ٌحبه ، فٌشأوه كوناً ، وال ٌرضاه دٌناً  .

ولالف فً تلك القدرٌة والمعتزلة ، وزعموا أن هللا تعالى شاام االٌماان مان الكاافر ، ولكان الكاافر شاام 

 فردوا إلى هتا ، ل ال ٌقولوا : شام الكفر من الكافر وعتبه علٌه . الكفر ، 

 ولكن صاروا كالمستجبر من الرمضام بالنار، ف نه  هربوا من شًٍم فوقعوا فٌما هو شر منه.
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ف نه ٌلز  أن مشٌ ة الكافر يلبت مشٌ ة هللا تعالى ، ف ن هللا قد شاام اإلٌماان مناه ـ علاى حساب قاوله  ـ 

 الكفر .والكافر شام 

فوقعت مشٌ ة الكافر دون مشٌ ة هللا تعالى ، وهتا من أقبح االعتقاد ، وهو قول ال دلٌال علٌاه ، بال هاو 

 ملالف للدلٌل .   

ومنشام الضالل كان من التسوٌة بٌن المشٌ ة واالرادة ، وبٌن المحبة والرضا ، فسوى بٌنهما الجبرٌاة 

 والقدرٌة ، ث  التلفوا : 

 لكون كله بقضا ه وقدره ، فٌكون محبوباً مرضٌاً .فقالت الجبرٌة : ا

وقالت القدرٌة : لٌس المعاصً محبوبة هلل وال مرضاٌة لاه ، فلٌسات مقادرة وال مقضاٌة ، فهاً لارجاة 

 عن مشٌ ته وللقه . 

 إه أن أهل السنة فرقوا بٌن المشٌ ة والمحبة، واستدلوا على المشٌ ة واالرادة بأدلة منها :   

 لى: وما تشاؤوَن إالَّ أن ٌَشاَم هللاُ { .( قوله تعأ)

ٌُْضلِْلُه وَمْن ٌشاِم ٌجعله على صراٍط مسَتقٌ  { .ٕ)  ( قوله تعالى :   َمن ٌشاِم هللاُ 

ْجَعالْ َصادَرهُ ٖ) ٌَ ٌُضالَُّه  ٌُارْد أَْن  ْشاَرح صاْدَرهُ لِساالِ  ، وماْن  ٌَ اُه  ٌَ هِد ٌَ ٌُرٌاِد هللاُ ان  ( قوله تعالى :   َفَمن 

َمام { .     ُد فً السَّ عَّ ٌَصَّ َما  َقاً َحَرجاً كأنَّ ٌِّ  َض

 األزي١ ع٢ً احملب١ ٚايطضا:
ٌُِحبُّ الَفَساد{ .ٔ)  ( قوله تعالى :   وهللاُ ال 

ٌَرضى لِِعباده الُكْفَر{ . ٕ)  ( وقوله تعالى :   وال 

ُ ُه ِعْناَد ٖ) ٌِّ ( وقوله تعالى عقٌب ما نهى عنه من الشرك والظل  والفواحش والتكبر :   كل ُّ تلك َكااَن َسا

َك َمْكُروهاً { .    ربِّ

 ومن السنة النبوٌة الشرٌفة التً تدل على المحبة والرضا : 

ه لك  ثالثاً : قٌل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال { . :   إن  قول رسول  هللا   هللا كرَّ

 ثايجاّ ٚاضبعاّ : ايػُع ٚايبصط :   
 السم  صفة أزلٌة : شأنها إدراك كل مسموع وإن لفً .

فهً صفة تكشاف بهاا المساموعات مان يٌار آلاة، فاال ٌغارب عان سامعه شاًم وإن لفاً ، وال ٌحجاب 

 يٌر أصملة ، وآتان .  َسْمَعه ُبْعٌد ، وٌسم  من

 وضدها : الصم  .     

 البصر : صفة أزلٌة شأنها إدراك كل مبصر ، وإن لطف . 

ًٌ وإن َدقَّ ، وال ٌدف  رؤٌته ظال   فهً صفة تنكشف بها المر ٌات من يٌر آلة، فال ٌغٌب عن بصره مر 

 ، وٌرى من يٌر حدقة وأجفان . 

 وضدها العمى . 

 ودٌن ، لالفاً لسم  االنسان وبصره .   فهاتان الصفتان لٌستا محد

 الدلٌل العقلً : 

)أ( السم  والبصر صفة الكمال ، وقد اتصف بها المللوق ، فهو تعالى ايحق باالتصاف بهما، وإالَّ لز  

 أن ٌكون للمللوق من صفات الكمال ما لٌس لللالق . 

)ب( هااو أن هللا تعااالى لااو لاا  ٌتصااف بالساام  والبصاار ، لااز  أن ٌتصااف بضاادهما ، وإتا ثباات اتصااافه 

 بضدهما ، كان تلك نقصاً ، والنقص علٌه محال ، فثبت اتصافه بالسم  والبصر . 

 الدلٌل النقلً : 

 )أ( قوله تعالى :   إنَّ هللا سمٌٌ  َبصٌر{  . 

َس َكِمْثلِ  ٌْ مٌُ  البصٌُر { . )ب( وقوله تعالى :   لَ  ِه شًٌم َوهَو السَّ
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 خاَػاّ : ايعًِ :
 صفة أزلٌة ـ تكشف المعلومات عند تعلقها بها. 

 وضدها : الجهل وما فً معناه ، كالظن ، والشك والوه  ، والتهول ، والغفلة ، والنسٌان والسهو . 

 الدلٌل العقلً : 

لمن نظر فً اهفاق ، والنفس ، وايحٌام ، ومان كاان  )أ(هللا تعالى فاعل فعالً متقناً محكماً ، وهتا ظاهر

 فعله متقناً كان عالماً . 

 ين من رأى لطاً حسناً ٌتضمن ألفاظاً عتبة رشٌقة ، تدل على معان دقٌقة ، عل  بالضرورة إن كاتبه عال  . 

)ب( لو ل  ٌكن هللا عالماً ، لكان جاهالً ، لما وجد هتا العال  على هتا النظا  الدقٌق ، الاتي ٌادل علاى أن 

 لالقه عال  بما تقتضٌه مصلحته علماً كامالً .   

) ( لو كان هللا تعالى جاهالً ، لكان نقصاً ، ولو كان ناقصاً الحتا  إلى من ٌكملاه ، ومكملاه ٌحتاا  إلاى 

 .. وهكتا ٌلز  الدور أو التسلسل ، وكالهما باطل . مكمل آلر .

 الدلٌل النقلً :

دور{ .   )أ( قوله تعالى :   إنَّ هللا علٌٌ  بتات الصُّ

 )ب( قوله تعالى :   وهو بكلِّ شًٍم علٌ  { . 

َك أَْنَت َعالُ  الُغٌوب{ .   ) ( وقوله تعالى :   إنَّ

 غازغاّ : صف١ ايهالّ 
 مٌ  المعلومات . الكال  صفة تدل على ج

 وضدها البك  . 

 الدلٌل العقلً على تلك : 

هو اناه تعاالى لاو لا  ٌكان متكلمااً ، للاز  أن ٌتصاف بضاده ، واتصاافه بضاده نقاص ، وهاو باطال ، ين  

 النقص ال ٌرضى به المللوق ، فكٌف باللالق ؟ فثبت اتصافه بصفة الكال  . 

  :الدلٌل النقلً على صفة الكال 

 عالى  :   َوكلََّ  هللاُ موسى َتْكلٌَِماً {. ( قوله  تٔ)

(ٕ ًَ ٌُرِسلَ َرسوالً فٌوح اً أو ِمْن َوَراِمى ِحَجاٍب أو  ٌَ ٌَُكلَِّمُه هللاُ إالََّوْح ( وقوله تعالى :   َوَما َكاَن لَِبَشٍر أن 

ًٌ َحكٌٌ {.  ب تنِه ما ٌشاُم إنَّه عل

 التلف المتكلمون فً كالمه تعالى على أقوال : 

 أٚالّ : أٌٖ ايػ١ٓ ٚازبُاع١ : )األؾاعط٠ ٚاملاتطٜس١ٜ ( . 
 قالوا : كالمه تعالى نوعان :

كال  نفسً : وهو الكال  حقٌقة ، المعبر عنه بايلفااظ ، لاٌس مان جانس ايصاوات والحاروف، بال صافة  (ٔ)

 أزلٌة قا مة بتاته تعالى . 

 وهو قدٌ  ) المتناع قٌا  الحوادس بتاته تعالى (. 

 بتاته تعالى.وهو قا   

( كال  لفظً : وهو الحروف وايصوات ، وهتا ٌقولون بحدوثه ، وعد  قٌاماه بتاتاه تعاالى ، وهاو القارآن ٕ)

 الكرٌ  ، وسا ر الكتب  . 

 فالقرآن الكرٌ  بمعنى الكال  النفسً لٌس بمللوق ، وأما القرآن بمعنى اللفظ التي نقرؤه فهو مللوق .

 َا١َٝ : ثاْٝاّ : املعتعي١ ٚايؿٝع١ اال
قااالوا كالمااه تعااالى حااروف وأصااوات ، ولكنهااا لٌساات قا مااة بتاتااه ، وإنمااا ٌللقهااا هللا تعااالى فااً يٌااره 

 كاللوح المحفوظ أو الملك جبرٌل أو النبً، وهو حادس . 
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فالمعتزلة ٌقولون بحدوس الكال  ، زعماً منه  أن من لوازمه الحروف واالصوات ، وتلك مستحٌل علاى 

 كال  هللا تعالى عنده  مللوق ، ين هللا للقه فً بعض ايجرا  . هللا تعالى ، ف

وحٌن تهب المعتزلة إلى هتا الارأي قاالوا : القارآن كاال  هللا مللاوق ، رأوا أن مقالاة أهال السانة : باأن 

القرآن كال  هللا يٌر مللوق قاد ٌتلاته النصاارى حجاة أو ترٌعاة للتشاكٌك، لحمال المسالمٌن علاى اعتقااد : أن 

 سٌح إله أو قدٌ  .     الم

روي ٌوحنا الدمشقً أنه كان ٌلقن بعض المسٌحٌن لٌجادلوا المسلمٌن ، فٌقاول :   إتا ساألك المسال  : 

 ما تقول فً المسٌح ؟ فقل : أنه كلمة هللا تعالى .

ث  لٌسأل النصرانً المسل  : ب  سمً المسٌح فً القرآن ؟ ولٌرفض أن ٌتكل  بشًم حتى ٌجباه المسال  

 أنه سٌضطر إلى أن ٌقول :   إنما المسٌُح عٌسى بُن مرٌَ  رسولُ هللاِ وكلمُتُه ألقاها إلى مرٌَ  وروٌح منه{.، إل

فلٌسأله عن كلمة هللا وروحه ، أمللوقة هً أ  يٌر مللوقة ؟ ف ن قال مللوقة ، فلٌارد علٌاه : باأن هللا 

ين ماان ٌاارى هااتا الاارأي زناادٌق فااً نظاار كااان ولاا  تكاان كلمااة وال روح ، فاا ن قلاات تلااك فسااٌفح  المساالُ  ، 

 المسلمٌن{.

 

 ثايجاّ : َبتسع١ اسبٓاب١ً ) ايػال٠ (  
قالوا : كالمه تعالى عبارة عن حرف وصوت ، ٌقومان بتاته تعالى ، وهو قدٌ  ، حتى يال بعضه  جهالً 

 ، فقال : الجلد والغالف قدٌمان ، فضالً : عن المصحف.

 وهو قول باطل ين : 

حصااول كاال حاارف ووجااوده ال ٌمكاان تحققااه إالَّ بعااد انقضااام الحاارف الااتي قبلااه ، فٌكااون الحاارف ايول 

منقضٌاً ، وٌكون التي بعده أول ، وقد علمنا أن ما ٌنقضً وٌتناهى أو ٌكون له أول ، ال ٌمكن أن ٌكون قدٌماً 

 ، فٌكون حادثاً ، وما ال ٌللو عن الحوادس فهو حادس .  

 :  غابعاّ : اسبٝا٠
صفة أزلٌة توجب صحة العل  واالرادة وباقً الصفات المعانً والمعنوٌة ، ولٌس معنى الحٌاة فاً حقاه 

تعالى ما ٌقوله الطبٌعً من قوة الحس وال قوة التغتٌة ، وال قوة التابعة لالعتدال النوعً، كما ان حٌاة هللا بال 

 روح ، بلالف الحٌاة فأنها بالروح. 

 الدلٌل العقلً :

لو ل  ٌتصف هللا تعالى بالحٌااة ، لماا صاح اتصاافه بالقادرة واالرادة والعلا  ، يناه ال ٌتصاور قٌامهاا )أ( 

 بغٌر حً ، وهو محال . 

 )ب( الحٌاة صفة الكمال ، ونقٌضها نقص ، وهللا تعالى منزه عن النقا ص . 

 عطٌه . ) ( اتصافه تعالى بضد الحٌاة ، ال تجعله واهب الحٌاة ، ين فاقد الشًم ال ٌ

 الدلٌل النقلً : 

ًُّ القٌوُ  { .   قوله تعالى :  هللاُ ال إله إالَّ هَو الح

ٌن { .  ًُّ ال إله إالَّ هَو فادعوهُ ُمللصٌن له الدِّ  قوله تعالى :   هَو الح
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 ضؤ١ٜ اهلل تعاىل

 التلفت فرق المسلمٌن فً رؤٌة هللا تعالى فً الٌو  اهلر على قولٌن :

 تجوز الرؤٌة : وهو قول جمهور المسلمٌن ، بدلٌل النقل والعقل .   : ايكٍٛ األٍٚ

قالوا : ٌرى من يٌر تكٌف بكٌفٌة من الكٌفٌات المعتبرة فً رؤٌة ايجسا  ، ومن يٌر إحاطة ، بل ٌحار 

ن العبد فً العظمة والجالل ، حتى ال ٌعرف نفسه ، وال ٌشعر بمن حوله من اللال ق، ف ن العقل ٌعجز هنالك ع

 الفه  ، وٌتالهى الكل فً جنب عظمة هللا تعالى .  

 ٚزيًٝ٘ َٔ املٓكٍٛ : 
 قوله تعالى:   وجوهٌ ٌوم ٍت ناضرةٌ إلى ربها ناظرة { ناضرة: أي جمٌلة. وناظرة: من النظر أي الرؤٌة.   ( ٔ)

 تلك ين:

 { . النظر: ٌفٌد الرؤٌة إتا تعدى بـ )إلى(  وجوهٌ ٌوم ٍت ناضرةٌ إلى ربها ناظرة  (ٔ)

قُاولُ اْلُمَناافِقُوَن َواْلُمَنافَِقااُت لِلَّاِتٌَن آَمُناوا اْنُظُروَناا  االنتظاروٌفٌد  (ٕ) ٌَ اْوَ   ٌَ إتا تعدى بنفسه ، كقولاه تعاالى:   

 َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْ  قٌِلَ اْرِجُعوا َوَراَمُكْ  َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا{.

 وٌفٌد معنى التفكر واالعتبار إتا تعدى بفً، مثل : نظرت فً الكتاب وايمر.  (ٖ)

 وٌفٌد معنى الرأفة إتا تعدى بالال  ، مثل : نظر السلطان لفالن .  (ٗ)

 (  قوله تعالى:  َقالَ لَْن َتَرانًِ{ واالستدالل بها على الرؤٌة من وجوه :ٕ)

)أ(   إنه ال ٌظن بكلٌ  هللا تعالى ورسوله الكرٌ  ، وأعل  الناس بربه فً وقته، أن ٌسأل ما ال ٌجوز علٌه ، بل 

 هو من أعظ  المحال، إت ال ٌجوز على أحد من اينبٌام الجهل بشًم من أحكا  ايلوهٌة . 

 وز رؤٌتً ، أو لست بمر ً . )ب( قال تعالى: َقالَ لَْن َتَرانًِ{ ، ول  ٌقل : إنً ال أرى ، أو ال تج

ال تحتمل قواه  والفرق بٌن الجوابٌن ظاهر وهتا ٌدل على أنه سبحانه مر ً ، ولكن سٌدنا موسى 

 رؤٌته فً هته الدار ــ الدنٌا ــ ، لضعف قوى البشر فٌها رؤٌته تعالى . 

ُه َفَساوَف َتَرانِاً { . فأعلماه أن الجبال ٌوضحه : قوله تعالى :   ولكِن انُظْر إلى الَجَبِل ف ِن اْسَتَقرَّ َمَكانَ 

 م  قوته وصالبته ال ٌثبت للتجلً فً هته الدار ، فكٌف بالبشر التي للق من ضعف .       

ٌُدِرُك ايبَصاَر { ، وجه االستدل باهٌة الكرٌمة :ٗ)  ( قوله تعالى :   ال ُتْدِرْكُه ايْبَصاُر َوهَو 

التمدح  ، ومعلو  إن المدح إنما ٌكاون بالصافات الثبوتٌاة ، وٌكاون  إن هللا تعالى إنما تكرها فً سٌاق

اانة والنااو  المتضاامن كمااال القٌومااة ، وبنفااً المااوت الااتي  بااالنفً إتا تضاامن أمااراً وجودٌاااً ، كمدحااه بنفااً السِّ

 ٌتضمن كمال الحٌاة .  

َرَة ( ٘) ٌْ ِ  حدٌس صحٌح روي عن أبً ُهَر اَماِة  أَنَّ الناس قالوا ٌا َرُساولَ هللاَّ ٌَ َناا ٌاو  اْلقِ فقاال ؟ ، هال َناَرى َربَّ

  ِ لََة اْلَباْدِر  رسول هللاَّ ٌْ وَن فً اْلَقَمِر لَ ِ ، قاال؟ :  هل ُتَضارُّ وَن فاً  ، قاالوا اَل ٌاا َرُساولَ هللاَّ : َفَهالْ ُتَضاارُّ

ْمِس لٌس ُدوَنَها َسَحابٌ  ُك ْ ؟  الشَّ ِ ، قال: َف ِنَّ  َتَرْوَنُه َكَتلَِك{.  ، قالوا اَل ٌا َرُسولَ هللاَّ

وعد ابان القاٌ  فاً حاادي ايرواح رواة مان روي رؤٌاة البااري عاز وجال ، فازادوا علاى الحاد ) نحاو 

 ثالثٌن صحابٌاً ( .  

 

 االمجاع :
أجم  الصحابة والتابعون على : أن هللا تعالى ٌرى فً اهلرة ، البتهاله  إلى سبحانه وتعالى فً طلب 

، وجملاة مان ألفاظاه  لتة النظر إلى وجهه الكرٌ  واعتقاده  بتلك ، كان تلاك بقارا ن مان أحاوال رساول هللا 

 الصرٌحة التً ال تدلل تحت الحصر . 

اؤه فل  ٌروه تجلى يولٌا ه حتى رأوه ، ولو لا  ٌار المؤمناون ربها  لما حجب أعد” قال اإلما  مالك : 

ُه  َعْن َربِِه  ٌَوَم ٍت لََمْحُجوبون {.      ٌو  القٌامة ، ل  ٌعٌر  الكافرون بالحجاب ، قال هللا تعالى: كالَّ إِنَّ
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 الرضا { .   لما أن حجب هؤالم فً السلط ، كان تلك دلٌل على أن أولٌامه ٌرونه فً” وقال الشافعً:

 الجهمٌة والمعتزلة واللوار  واالمامٌة والنجارٌة والزٌدٌة من الشٌعة   ايكٍٛ ايجاْٞ :

 تهب أصحاب هتا القول إلى أنه ال تجوز رؤٌة هللا تعالى ، مستدلٌن بالنقل والعقل . 

 فُٔ املٓكٍٛ : 
 ايَْبَصاُر { .قوله تعالى :   لَْن َتَرانًِ{ ، وقوله تعالى :  ال ُتْدِرْكه 

 وٌمكن مناقشة أدلته  : 

 بأن هاتٌن اهٌتٌن دلٌل علٌه  ال له  كما تقد  . 

وزع  الزملشري ـ وهو من المعتزلة ـ بأن )لن( فً قولاه تعاالى :   لَاْن َتَرانِاً { تفٌاد التأبٌاد، تأٌٌاداً 

 لما تهبوا إلٌه من استحالة الرؤٌة.   

 وردَّ بما ٌأتً : 

 تفٌد التأبٌد ، والدلٌل على تلك : إن هللا تعالى ألبر عن الٌهود بأنه  لن ٌتمنوا الموت أباداً ، ( إن ) لن ( الٔ)

ه  {.    ٌْ ِد ٌَ ْوهُ أبداً بَِما َقَدمْت أَ  بقوله تعالى :   ولن ٌتمنَّ

ااا َمالِاا ٌَ ُك ما  أن الكفااار ٌتمنااون الماوت فااً اهلاارة ، لٌتللصااوا مان العااتاب ، لقولااه تعاالى :   َوَناااَدوا 

اِكثوَن{، فلو كانت )لن( للتأبٌد الشامل للدنٌا وااللرة كما ٌازع  المعتزلاة لماا جااز  ُك  مَّ َك َقالَ إنَّ َنا َربُّ ٌْ ْقِض َعلَ ٌَ لِ

 أن ٌتمنى الٌهود والكفار الموت فً االلرة. 

 ( )لن( للتوكٌد ، بداللة قوله تعالى : )أبداً( قال ابن مالك : ٕ)

 ن ُمَؤَبَدا *  َفَقولَه اُْرْدد َوِسوا فاعُضَدا َوَمْن َرأى الَنْفً بِلَ 

وإتا أرٌد بها التأبٌد فهو على تأبٌد النفً فً الدنٌا ال باهلرة ، بداللة )لان( فاً اهٌاة المتقدماة  ولان 

ه  { . ٌْ ِد ٌَ ْوَنٌه أبداً بَِما َقَدمْت أَ  ٌتمنَّ

 األزي١ ايعك١ًٝ : 
 را ً بالضرورة ، فٌكون فً جهة وحٌز . إنه لو كان تعالى مر ٌاً ، لكان مقابالً لل

 ٚضز عًِٝٗ : 
باأن لازو  الجهااة والحٌاز ممنااوٌع ، إت الرؤٌاة نااوع كشاف وعلا  للماادرك وكقاوة ٌجعلهااا هللا تعاالى فااً 

الرا ً ، من يٌر أن ٌنقص منه قدر من االدراك ، وال ٌشترط فٌهاا : مقابلاة المر اً بجهاة أو فاً جهاة معهاا 

 مسافة ، ومن يٌر احاطة بمجموع المر ً .  

 مر اللطٌر ، ما دا  الفرٌقان ٌنزهان هللا تعالى عن الجهة والتجسٌ . وألٌراً: ف ن هتا اللالف لٌس باي

 فالفرٌق التي ٌنكر الرؤٌة ، ٌرٌد بانكارها تنزٌه هللا تعالى عن الجهة والتجسٌ  . 

والفرٌق التي ٌثبت الرؤٌة رأى النصوص وايدلة صرٌحة باثباتها فأثبتها ، ولكً ٌنزه هللا تعاالى عان 

 ل : ) ٌرى من يٌر كٌفٌة وال احاطة ( . الجهة والتجسٌ  فقا

 ث  ان الرؤٌة التً قالوا بها تكون فً ايلرة ، وأوضاع ايلرة ال تشبه الحٌاة الدنٌا ،كما هو معلو .  

 

 ضؤ١ٜ اهلل تعاىل يف ايسْٝا
ربه فً الدنٌا  اتفقت ايمة على أن هللا تعالى ال ٌراه أحٌد فً الدنٌا ، إال أنه  التلفوا فً رؤٌة النبً 

: 

 فمنه  من أثبتها ، ومنه  من نفاها ، وكل من الفرٌقٌن ٌستدل باهدلة السمعٌة  . 

ولمااا كااان التنااازع فااً هااته المسااألة مااأثوراً ، فقااال بكاال منهمااا بعااض الصااحابة ، ولمااا كااان االحتمااال 

 للقولٌن ممكناً ، فال ٌدعو عند ت إلى الجز  بواحد من القولٌن.  
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 سضايكطا٤ ٚايك
 التلف المتكلمون فً تفسٌر القضام والقدر على أقوال متعددة ، منها ما قاله الماترٌدٌة : 

 هو اٌجاد هللا تعالى ايشٌام على وجه االحكا  واالتقان .  ايكطا٤ :

 هو علمه تعالى أزالً بصفات المللوقات، أي ما تكون علٌه من حسن وقبح ونف  وشر .    ٚايكسض :

 ضام حادثاً، فهو صفة فعل . وعلٌه فٌكون الق

 وٌكون القدر قدٌماً، ينه راج  إلى صفة العل .

وهتا القول موافق للغة ، وهو أجدر ايقوال بالقبول ، ين أشهر معانً القضام فً اللغة الحكا ، وهاو 

 ٌرج  إلى الفعل ، فتناسب تفسٌره فً االصطالح بالفعل  . 

 وأما القدر فل  ٌرد أن معناه فً اللغة الفعل ، فناسب أن ال ٌفسر فً االصطالح بالفعل ، بل بالعل  .  

 وقال ايشاعرة بعكس تلك ، فجعلوا تعرٌف القضام للقدر ، وتعرٌف القدر للقضام .

 االميإ بايكطا٤ ٚايكسض ٚعالقت٘ بازبرب
رد باتلك بالحادٌس الصاحٌح حاٌن جاام جبرٌال ٌساأل االٌمان بالقضام والقدر ركن من أركان االٌماان، و

 ًَّ عن االسال  واالٌمان ٌرٌد تعلٌ  المسلمٌن أحكا  دٌنه  ، قال جبرٌال :  فاألبرنً عان االٌماان قاال :  النب

 أن تؤمن باهلل ، ومال كته ، وكتبه ، ورسله ، والٌو  اهلر ، وتؤمن بالقدر لٌره وشره ، قال صدقَت{.  

 إ بايكطا٤ ٚايكسض ٖٛ : ٚاملطاز َٔ االمي
( التصدٌق بأن الباري عز وجل عال  بالمللوقات جمٌعاً فاً ايزل ، وماا ٌتعلاق بهاا فاً المساتقبل ، كعلماه ٔ)

 بايزل بأن المرم ٌباشر ايسباب ب رادته والتٌاره المحض ، ث  ٌجازٌه عما فعل. 

يزلاً ، قاال تعاالى:  إّناا نحاُن ُنحٌاً الماوتى ( التصدٌق بأن المللوقات جمٌعاً وجدت ب رادته ووفق علمه إ)

موا وآثاَره  وكلَّ شًٍم أحصٌناه فً إماٍ  مبٌن{.       ونكَتُب ما َقدَّ

 وعلى تلك فال عالقة بٌن االٌمان بالقضام والقدر، وبٌن الجبر وااللتٌار، ين عل  كاشف عما سٌق . 

س أن معنااى القضااام والقاادر اجبااار هللا قااال اللطااابً : وقااد ٌحسااب كثٌاار ماان النااا” ٌقااول النااووي : 

سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه ، ولٌس ايمر كما ٌتوهمونه، وإنما معناه : اإللبار عن تقد  

 ” .     عل  هللا سبحانه وتعالى بما ٌكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدٌر منه ، وللق لها لٌرها وشرها 

ن ٌرتكب الموبقات ، وٌقولون كان تلك فً عل  هللا ، فغضب س ل عبدهللا بن عمر  رضً هللا عنهما عمَّ

، وقااال : كااان تلااك فااً علمااه ، ولاا  ٌكاان علمااه ٌحملهاا  علٌهااا ، فاااهلل تعااالى ٌعلاا  بعلمااه ايزلااً أن الناااس 

 سٌلتارون طرقاً ملتلفة ، فٌسر له  ما ٌلتارون ، وأقره  علٌه .    

ً َجْبَر االنساان علاى فعال ماا ، فايساتات ماثالً ٌعلا  مقادماً أن التلمٌات المهمال فعلمه تعالى ايزلً ال ٌعن

سٌرسب فً االمتحاان ، فهال ٌمكان للراساب أن ٌحات  علاى االساتات فٌقاول لاه : إن علماك برساوبً هاو الاتي 

 رسبنً ، ال ٌقول بهتا أحد .

 ار العباد على شًم .   فعل  هللا تعالى صفة كاشفة ، لٌس لها تأثٌر كالقدرة ، فال تعنً إجب

 األخص باألغباب ٚاالميإ بايكطا٤ ٚايكسض
 االٌمان بالقضام والقدر ال ٌنافً ايلت بايسباب، بل على االنسان أن ٌجد وٌسعى . 

ه النُّشور { فال كسل وال تواكل  .  ٌَ  قال تعالى :   فاْمُشوا فً َمَناِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإل

 ٌلقً بنفسه إلى التهلكة ، قال تعالى:   وال ُتلقُوا بأٌدٌك  إلى الَتْهلَُكِة { .وأمره أن ال 

 وأمره أن ٌجاهد فً سبٌل هللا ، قال تعالى:  ُلتوا ِحْتَرُك { . 
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 ظٗٛض َػأي١ ايكطا٤ ٚايكسض
ا رأوا أن أدلة الكتاب والسنة والعقول متعارضة بٌنها:   أثٌرت مسألة القضام والقدر عند علمام المسلمٌن ، لمَّ

 فٌما ٌدل على ان االنسان مجبر على فعله : 

ٌُصٌَبَنا إالَّ ما كتب هللا لنا { . ٔ)  ( قوله تعالى :   قل لن 

 .      ( قوله تعالى :   وهللاُ للقُكْ  وما َتعملوَن { ٕ)

ًُّ من شقً فً بطن أمه ، والسعٌد من ُوِعظ بغٌره {  ( قول الرسول ٖ)  .(ٔ):   الشق

( ومن حج  العقل : أننا لو قلنا باأن العباد ملٌار وهاو لاالق أفعالاه ، لكانات قادرة هللا تعاالى محاددة ويٌار ٗ)

 شاملة ، وأن العبد شرٌك هلل تعالى فً إٌجاد العال  .   

 االنسان ملٌر لٌس مجبوراً :ومما ٌدل على أن 

 ( قوله تعالى:  كلُّ نفٍس بما كسبْت رهٌنٌة{ .ٔ)

 ( وقوله تعالى :  فمن شاَم فلٌؤمْن ومْن شاَم فلٌكفر{.  ٕ)

( ومن حج  العقل : إننا لو قلنا بأن االنسان مجبر ، فقدرته ال أثر لها ، ولكن لو ل  تكن له قدرة ، لما كان ٖ)

 معنى لآلوامر والنواهً والثواب والعقاب .  

 َصاٖب املػًُني يف ايكطا٤ ٚايكسض
 قس  العلمام ايفعال إلى قسمٌن : 

ن وال التٌار له فٌهاا ، كحركاة ارتعااش الٌاد ، وحركاة الجهااز وهً التً ال قدرة لالنسا أفعاٍ اضططاض١ٜ :( ٔ)

 العصبً ، والهضمً . 

وقد اتفقت الفرق االسالمٌة جمٌعها على أنها مللوقة هلل تعالى ، ولٌس للعبد دلل فٌها ، فال تكلٌف وال 

 ثواب وال عقاب بها .

اٌ أفعاٍ اختٝاض١ٜ :( ٕ) ر والكاال  ... وهاته هاً محال اللاالف باٌن وهً التً لالنسان فٌها قادرة والتٌاار كالسَّ

 علمام الفرق االسالمٌة التٌن تهبوا فٌها متاهب ملتلفة وهً :   

  أٚالّ : َصٖب ازبرب١ٜ :

اتباااع الجعااد باان درهاا  والجهاا  باان صاافوان الراساابً ، وهااؤالم نفااوا القاادرة وااللتٌااار واالرادة عاان 

 االنسان.

 وقالوا : بأن االنسان مجبر على جمٌ  أفعاله، فهو كالرٌشة فً مهب الرٌح .  

وإن هللا تعالى للق فً االنسان أفعاله بنوعٌها االضاطرارٌة وااللتٌارٌاة التاً ٌلٌال إلاى بعضاه  أنهاا 

تى النبات ، التٌارٌة ، ونسبتها إلى االنسان على سبٌل المجاز كما تنسب إلى الجمادات والنباتات ، فتقول : تغ

 وتحرك الحجر . 

 وقالوا : الثواب والعقاب جبر ، والتكالٌف الشرعٌة أٌضاً جبر .

 واستدلوا على قوله  بالنصوص اهتٌة التً تفٌد الجبر .  

ٌُصٌَبَنا إالَّ ما كتب هللا لنا { . ٔ)  ( قوله تعالى :   قل لن 

  ( قوله تعالى :  وهللاُ للقُكْ  وما َتعملوَن {  .   ٕ)

ًُّ من شقً فً بطن أمه ، والسعٌد من ُوِعظ بغٌره {  ( قول الرسول ٖ)  . (ٔ):   الشق

 ٚميهٔ َٓاقؿ١ اغتسالهلِ ٖصا ٚناآلتٞ : 
إن هااته النصااوص ٌجااب تأوٌلهااا كااً تسااتقٌ  ماا  النصااوص التااً تعارضااها ، التااً تثباات للعبااد عمااالً 

لى نفاى الظلا  عان نفساه ، واناه ال ٌحاساب إالَّ علاى ٌستحق علٌه العقاب والثواب والمادح والات  ، ين هللا تعاا

 العمل التي اكتسبه العبد . 
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ٌُظلَموَن{.     قال تعالى :   ٌوَ  تأتً كلُّ نفٍس ُتَجاِدلُ َعْن َنْفِسَها وُتوفَّى كلُّ َنفٍس ما َعِملَْت َوهْ  ال 

ل الرسل ، وال فا دة من ترتب وقوله  هتا ٌؤدي إلى أنه ال تكلٌف بايوامر والنواهً ، وال معنى إلرسا

 الثواب على الطاعات ، والعقاب على المعاصً . 

 ثاْٝاّ : َصٖب املعتعي١ :
 وه  ٌجمعون على أمور منها: 

 ( أن العباد ه  التٌن ٌللقون أفعاله  االلتٌارٌة، ولٌس هلل تعالى صن  وال تقدٌر فٌها ، ال باٌجاد، وال نفً . ٔ)

( هللا عال  أزالً بأفعال للقه ، فل  ٌزل عالماً بمن سٌؤمن وبمن سٌكفر ، وهتا ٌمٌازه  عان القدرٌاة ٕ)

اللالصة ، اتبااع معباد الُجهناً وياٌالن الدمشاقً ـ الاتٌن أنكاروا علا  هللا ايزلاً ، فااهلل تعاالى عناده  ال ٌعلا  

 أفعال الفرد إالَّ بعد وقوعها. 

( االنسان فاعل ملتار، ٌعمل بالقادرة الحادثاة التاً منحتهاا أٌااه العناٌاة االلهٌاة ، فٌوجههاا حسابما ٖ)

 ٌرٌد. 

 ( أمر هللا تعالى وإرادته متالزمتان . ٗ)

فاهلل تعالى ٌردنا نوحده ، وأن نؤمن برسله ، ونقٌ  الصالة ... وٌأمرنا بتلك ، وال ٌرٌاد مناا المعاصاً 

 ، وإنما هو من إرادة االنسان والتٌاره وفعله .  والكفر وال ٌأمر به 

 واحت  المعتزلة بما ٌأتً : 

 لو كان هللا تعالى لالقاً أفعال العباد ، والعباد ال التٌار له  :  

 ( لبطل التكلٌف الشرعً من ايوامر ، والنواهً . ٔ)

 ( لبطل الثواب والعقاب . ٕ)

 ناقشة استدالله  كاهتً :وٌمكن م ( النتفت فا دة بعثة اينبٌام .ٖ)

 أن أفعال العباد االلتٌارٌة مللوقة هلل تعالى بدلٌل :  

ره تقدٌراً {.ٔ)  ( قوله تعالى : َوَللََق كلَّ شًٍم فقدَّ

 ( وقوله تعالى :   وهللاُ َللََقُكْ  َوما َتْعَملوَن { .   ٕ)

 ثايجاّ : األؾاعط٠ :
 اتباع أبً الحسن ايشعري ، وٌرون : 

عال الفرد االلتٌارٌة مللوقة هلل تعالى، ولٌس للعبد تأثٌر فً اٌجادها ، وإن هللا تعالى ٌللق فٌه ( أفٔ)

 فالفعل ابداع واحداس هلل تعالى ، وكسب للعبد.  قدرة على اصدار تلك الفعل للعبد .

 والكسب هو اقتران قدرة العبد بفعل هللا بمعنى: 

فعال ، فأن هللا ٌللق له فً هته اللحظة نفساها قادرة علاى هاتا ان االنسان إتا أراد أن ٌفعل فعالً من اي

 الفعل ، وهته ايلٌرة هً التً تكتسبه ، لكنها ال تللقه . 

 ٚضأٟ األؾاعط٠ ٖصا تٛغط بني ازبرب١ٜ ٚاملعتعي١ ،ٚاغتسيٛا ع٢ً صش١ َصٖبِٗ مبا ٜأتٞ: 
ره تقدٌراً{.  (ٔ)  قوله تعالى :  وَللَق كلَّ شًٍم فقدَّ

 وقوله تعالى :  َلالُق كلَّ شًٍم { ، والفعل من جملة ايشٌام ، فهو مللوقة هلل تعالى  .    (ٕ)

( لو كان العبد موجداً يفعاله بااللتٌار واالستقالل ، لوجب أن ٌعلا  تفاصاٌلها ، وٌساتحٌل علاى االنساان أن ٕ)

نسجا  واالنتظا  وصفة اإلتقان ٌحٌط بجمٌ  الفعل، إتا تصدر منه أفعال فً يفلته وتهوله ، وهً على اال

 واالحكا  ، والعبد يٌر عال  بما ٌصدر منه ، فوجب أن ٌكون مصدر تلك هو هللا تعالى .    
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 ساد١ اإلْػإ إىل ايٓب٠ٛ:

اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يطٝف بعبازٙ ، ٚأضسِ بِٗ َٔ آبا٥ِٗ ٚأَٗااتِٗ، ٚع٬قتا٘ بٗاِ يف املعاًَا١ قا٥ُا١ عًا٢       
 ايهطّ اٱهلٞ، ٚايعفٛ ٚاملػفط٠، ٚإْاض٠ غبٌ اؿٝا٠ ايػعٝس٠ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ . 

املعا١ًَ بني اهلل ٚبني عبازٙ، ٫ٚ ميهٔ َعطف١ اـط اٱهلٞ اؿهِٝ ٚإزضاى ايتؿطٜع ايطبااْٞ   ٖصٙ ٖٞ أقٍٛ
ايهاٌَ، ٚايؿعٛض مبا بني ايعبس ٚضب٘ َٔ ع٬ق١ طٝب١ ضس١ُٝ مج١ًٝ إ٫ إشا ْعٍ بصيو َٔ عٓس اهلل نتاب فٝ٘ َا ٜطٜس 

     ٚ ٜطؾاسِٖ إيٝا٘ يتتشكال َكااؿِٗ يف زْٝااِٖ ،      اهلل تعاىل إٔ ٜكٛي٘ يعبازٙ ، َٚا ٜاأَطِٖ با٘ َٚاا ٜٓٗااِٖ عٓا٘ ، 
 ٚيٝذاظِٜٗ مبا ضتب٘ ع٢ً أٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ َٔ دعا٤ .

ٚفٝ٘ بٝإ أْٛاع ايع٬قات بني اٱْػإ ٚاٱْػإ، ٚبني اٱْػإ ٚاجملتُع ، ٚفٝ٘ بٝإ بعا  َاا يف ايهإٛ    
ٓا١ نامل٥٬ها١ ٚاؾأ ٚايؿاٝاطني     َٔ كًٛقات هلا ق١ً باٱْػإ َع أْ٘ ٫ ٜطاٖا ٚعًٝ٘ إٔ ٜتدص َٓٗا َٛاقف َعٝ

 ٚغريِٖ.
ٚفٝ٘ بٝإ َكري اٱْػإ ٚدعا٥٘، يف ايّٝٛ اٯخط باؾ١ٓ أٚ ايٓاض ، ٚفٝ٘ غري شياو ااا ٫ ميهٓا٘ ايٛقاٍٛ     
إيٝاا٘ عاأ ططٜاال آخااط غااري ططٜاال ايااٛسٞ اٱهلااٞ املٓااعٍ عًاا٢ ا٭ْبٝااا٤  أٚ ايطغااٌ ايااصٜٔ اختاااضِٖ اهلل غاابشاْ٘  

 ٚسٝ٘ ٜٚبًػٕٛ إىل ايٓاؽ ٜٚػريٕٚ فِٝٗ ع٢ً ٖس٣ ايٛسٞ .ٚاقطفاِٖ يٝتًكٕٛ عٓ٘ تعاىل 
 

 َٓاقؿ١ َٓهطٟ ايٓبٛات

ساٍٚ أعسا٤ اٱغ٬ّ ايتؿهٝو يف ْب٠ٛ ا٭ْبٝا٤ ٚضغاي١ ايطغٌ ) عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ( َٓص يسٕ غاٝسْا آزّ  
  إىل يسٕ غٝسْا ضغٍٛ اهلل    :ٞٚفُٝا ٜأتٞ ْصنط بع  َٔ ؾبٗاتِٗ ٚناٯت ، 

 األٚىل :ايؿب١ٗ 

ايعكٍٛ، مل ٜهٔ إيٝ٘ ساد١، ٫ٚ إٕ ايطغٍٛ إَا إٔ ٜأتٞ مبا ٜٛافل ايعكٍٛ أٚ مبا خيايفٗا، فإٕ دا٤ مبا ٜٛافل 
 فا٥س٠ فٝ٘، ٚإٕ دا٤ مبا خيايف ايعكٍٛ، ٚدب ضزٸ قٛي٘.

إٕ سكط َا ٜأتٞ ب٘ ايطغٍٛ مبٛافل ايعكٍٛ ٚكايفٗا، سكاط غاري ساقاط، فاإٕ ٖاا ٖٓاا ؾاكّا         ٚاؾٛاب:
ٖٚٛ إتٝاِْٗ مبا ٫ ٜكٌ إيٝ٘ ايعكٌ بايطاقات املٝػٛض٠ ي٘. ٭ٕ عكٌ اٱْػإ ٚتفٓهطٙ قاقط عٔ ٌْٝ ايهاجري   ثايجّا

 َٔ املػا٥ٌ.
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 ايؿب١ٗ ايجا١ْٝ:

ٍٸ ايعكٌ ع٢ً إٔ اهلل تعاىل سهِٝ، ٚاؿهِٝ ٫ ٜتعبٸس اـًل ا٫ٓ مبا تسٍ عًٝ٘ عكٛهلِ، ٚقس زٓيت اياس٥٫ٌ   قس ز
يًعاامل قااْعّا عاملاّا قاازضّا سهُٝاّا، فٓٓعاط يف آٜاات خًكا٘ بعكٛيٓاا، ٚإشا عطفٓااٙ ٚؾاهطْا يا٘،             ايعك١ًٝ عًا٢ إٔ  

 اغتٛدبٓا ثٛاب٘. ٚإشا أْهطْاٙ ٚنفطْا ب٘، اغتٛدبٓا عكاب٘. فُا بايٓا ْٸتبع بؿطّا َجًٓا؟!..
اٱْػإ ع٢ً سػٔ  إٕ قػُّا َٔ ٖصا ايسيٌٝ تهطاض يًسيٌٝ ا٭ٍٚ. ٚأَا َا ُافٝس يف شًٜ٘ َٔ ٚقٛف ٚاؾٛاب:

 ايؿهط ٚقبض ايهفط، فٗٛ ٚإٕ نإ قشٝشّا، غري أْ٘ ٬ٜسغ عًٝ٘ أَطإ:
إٕ نجريّا َٔ ايٓاؽ ٫ ٜعطفٕٛ نٝفٝا١ ايؿاهط. فطمباا ٜتكاٛضٕٚ إٔ عبااز٠ املكاطٻبني ْاٛع ؾاهط هلل          ا٫ٍٚ:

 بّا يًتكطٸب.غبشاْ٘. فٮدٌ شيو تط٣ عبس٠ ا٫قٓاّ ٚا٫ٚثإ ٜعتكسٕٚ إٔ عبازتِٗ يًُدًٛم ؾ٦ّٝا َٛد
ِٵ إ٫ٖٔ      قاٍ تعاىل سها١ٜ عٔ املؿطنني: ٖٴ ٚٵيٹٝٳاا٤ٳ َٳاا ْٳعٵبٴاسٴ ٔٵ زٴْٚٹا٘ٹ أَ ٔٴ اِيدٳايٹلٴ ٚٳاٖيصٹٜٔٳ اتٻدٳصٴٚا َٹ طأَيَا يٹًٖ٘ٹ ايسِّٜ

ٝٴكَطِّبٴْٛٳا إٔي٢َ اهللٹ ظٴِيف٢َص  (.3) غٛض٠ ايعَط:يٹ
ٕٻ ؽكٝل بطاَر ا٭ْبٝا٤ با٭َط بايؿهط ٚايٓٗٞ ايجاْٞ: عٔ نفطإ ايٓع١ُ، غف١ً عأ اٖاسافِٗ ايػاا١َٝ.     إ

فإِْٗ دا٩ٚا ٱغعاز ايبؿط يف سٝاتِٗ ايفطز١ٜ ٚا٫دتُاعٝا١، ٫ٚ ؽاتل ضغاايتِٗ باا٭ٚضاز ٚا٭شنااض، نتًاو آيا         
 ٜطززٖا أقشاب بع  ايسٜاْات أٜاّ ايػبت ٚا٭سس يف ايبٝع ٚايهٓا٥ؼ. 

 ١:ايؿب١ٗ ايجايج

ٜٳِكابٴض يف عكاٛهلِ. ٚقاس ٚضزت            ٍٸ ايعكٌ ع٢ً إٔ يًعاامل قااْعّا سهُٝاّا، ٚاؿهاِٝ ٫ ٜتعباسٸ اـًال مباا  قس ز
أقااشاب ايؿااطا٥ع مبػااتكبشات َاأ سٝااح ايعكااٍٛ، نايتٛداا٘ إىل بٝاات ككااٛم يف ايعباااز٠، ٚايطااٛاف سٛياا٘،  
ِٸ. ٚنصيو شباض اؿٝاٛإ، ٚؼاطِٜ َاا ٜهإٛ غاصا٤ٶ        ٚايػعٞ، ٚضَٞ اؾُاض، ٚاٱٔسطاّ، ٚايتًب١ٝ، ٚتكبٌٝ اؿذط ا٭ق

 يٲْػإ، ٚؼًٌٝ َا ٜٴٓكل َٔ بٓٝت٘.
إ ٖصا ايسيٌٝ َبين ع٢ً اؾٌٗ مبكاحل ا٭سهاّ َٚفاغسٖا. ٚيصيو ظعاِ املٓهاطٕٚ إٔ َاا داا٤      ٚاؾٛاب:

اهلل اؿطاّ بآزاب٘ ايهجري٠، أَط ع٢ً خ٬ف ايعكٌ. ٚيهٔ ايساضؽ يفًػف١ اؿر، ٜكاف   يف ؾطٜع١ اٱغ٬ّ َٔ سر بٝت
 ع٢ً ععِٝ املكاحل ٚاملٓافع آي  ٜتهُٓٗا، ٚاجملاٍ ٫ ٜػُض باغتككا٥ٗا، إ٫ٓ اْا ْؿري بإجياظ إىل بعهٗا.

 فايتٛد٘ إىل ايبٝت، ضَع ايٛسس٠ بني املػًُني يف مجٝع أقطاض املعُٛض٠.
ايكفا ٚاملط٠ٚ ػػٝس يعٌُ تًو املطأ٠ ايباضٸ٠ آي  غعت بني اؾبًني غبع َطات طًباّا يًُاا٤    ٚايػعٞ بني

 يطفًٗا ايعُإٓ، فذعٌ ايباضٟ غبشاْ٘ َٛاط٧ أقساَٗا ق٬ّ يًعباز٠.
 ٚاهلسف َٔ ضَٞ اؾُاض إبعاز ايؿٝطإ عٔ سطِٜ ايٓفؼ ٚايطٚح.

http://alrasoul.almaaref.org/maqalet/adelat_monkery_beethat_alanbeyaa.htm
http://alrasoul.almaaref.org/maqalet/adelat_monkery_beethat_alanbeyaa.htm


 

60 

ٚاملٓٗٝات ايؿطع١ٝ، ٚقس نؿف ايعًِ اؿسٜح عٔ ايفٛا٥س ٖٚهصا اؿاٍ يف بك١ٝ املطاغِ ايعباز١ٜ، ٚايٛادبات 
ايعع١ُٝ آي  تؿتٌُ عًٝٗاا بعا  ايٛادباات ايؿاطع١ٝ نايكاّٛ، ٚاملهااض ايهابري٠ آيا  تؿاتٌُ عًٝٗاا بعا             

 املٓٗٝات ايؿطع١ٝ نأنٌ ؿِ اـٓعٜط ٚؾطب اـُط ٚغريُٖا.
 ١:ايؿب١ٗ ايطابع

إٕ أنرب ايهبا٥ط يف ايطغاي١، اتباع ضدٌ ٖٛ َجًو يف ايكٛض٠ ٚايٓفؼ ٚايعكٌ، ٜأنٌ ٓاا تأنٌ، ٜٚؿطب ٓااا  
 تؿطب.... فأٟ متٝٸع ي٘ عًٝو؟ ٚأٟ فه١ًٝ أٚدبت اغتدساَو؟ َٚا زيًٝ٘ ع٢ً قسم زعٛاٙ؟.

صنٛض يف ايسيٌٝ بؿ٤ٞ َػتشسخ، بٌ ٖصا َا نإ املؿطنٕٛ ٜهطضْٚ٘ ع٢ً أيػآتِٗ  ٚاؾٛاب: يٝؼ ٖصا امل
ٓٻذ٣ٛ اٖيصٜٔٳ ظًََُاٛا ٖاٌ ٖاصا إ٫ٓ    ط َعرتنني ع٢ً ضغًِٗ، نُا شنطٙ تعاىل يف ايهتاب ايهطِٜ، قاٍ تعاىل: ٚأَغٳطٸٚ اي

 (.3)غٛض٠ ا٭ْبٝا٤: بٳؿٳطٷ َجًُُهِص
ٔٵ ٚقاٍ تعاىل ِٵ فٹٞ اِيشٳٝٳا٠ٹ ايسټْٵٝٳا َٳا ٖٳصٳا إ٫ٖٔ :طٚٳقَاٍٳ اِيُٳُٮ َٹ ٖٴ ٛٵَٹ٘ٹ اٖيصٹٜٔٳ نَفَطٴٚا ٚٳنَصٻبٴٛا بٹًٹكَا٤ٹ اٯخٹطٳ٠ٹ ٚٳأَتٵطٳِفٓٳا قَ

ِٵ ٔإ              ًَُه َٹااجٵ ِٵ بٳؿٳااطٶا  ٔٵ َأَطعٵااتٴ ٚٳَياا٦ٹ ٕٳ *  ُٻااا تٳؿٵااطٳبٴٛ َٹ ٜٳؿٵااطٳبٴ  ٚٳ ٘ٴ  ٓٵاا َٹ ٕٳ  ُٻااا تٳااِأُنًُٛ َٹ ٌٴ  ٜٳِأُناا ِٵ  َٹااجٵًُُه ِٵ إٔ بٳؿٳااطٷ  شٶا ْٻُهاا
 (.34-33)غٛض٠امل٪َٕٓٛ:يَدٳاغٹطٴٕٚٳص

ٚيهٔ ايطغاٌ قاابًتِٗ بااؾٛاب، ٚقاسٸقتِٗ باأْٸِٗ َجًاِٗ يف اؾػاِ ٚايكاٛض٠، يهآِٗ غريٖاِ يف املعطفا١            
ِٵ   ط ٚايهُاٍ ايطٚسٞ، يكًتِٗ باهلل غبشاْ٘ زِْٚٗ، ٚاط٬عٗاِ عًا٢ ايػٝاب بإشْا٘ غابشاْ٘، قااٍ تعااىل:        ٗٴا قَايَاتٵ يَ

ٔٴ ٕٵ ْٳشٵ ِٵ إٔ ٗٴ ِٵ بٹػٴًِ ضٴغٴًُ ٕٵ ْٳِأتٹٝٳُه ٔٵ عٹبٳازٹٙٹ ٚٳَٳا نَإٳ يَٓٳا أَ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ َٹ ٔټ عٳ٢ًَ َٳ ُٴ ٔٻ اهللَ ٜٳ ِٵ ٚٳيَهٹ طَإ إ٫ٖٔ بٹاإٔشٵٕٔ  إ٫ٖٔ بٳؿٳطٷ َٹجٵًُُه
ٓٴٕٛٳص ُٴ٪ٵَٹ ًِٝٳتٳٛٳٖنٌٔ اِي  (.11)غٛض٠ إبطاِٖٝ:اهللٹ ٚٳعٳ٢ًَ اهللٹ فَ

ٕٵ ٜٛاد٘ ٖصا  ٞٻص     ط املٓطل بكٛي٘: ٚقس أَط اهلل تعاىل ضغٛي٘ أ ِٵ ٜٴاٛسٳ٢ إٔيَا ٌٵ إْٔٻُٳا أَْٳاا بٳؿٳاطٷ َٹاجٵًُُه )غاٛض٠  ُق
 (.6فكًت:

فاؾ١ًُ ا٭ٚىل ٖٚٞ ا٫ؼاز يف ايبؿط١ٜ إؾاض٠ إىل أسس ضنين ايطغاي١، ٖٚٛ يعّٚ املُاث١ً ايتا١َ بني اُيُطٳغٳٌ 
 ٚاُيُطٵغٳٌ إيٝ٘. 
ٞٻ ٚقٛي٘: ، ٚأْٸ٘ ٭دٌ ْعٍٚ ايٛسٞ عًٝ٘ جيب اتباع٘ ٚإطاعتا٘.  ، إؾاض٠ إىل ٚد٘ ايفطم بُٝٓٗاصطٜٴٛس٢ إٔي

 ٚبصيو ٜعٗط متٝٸع ا٭ْبٝا٤ ٚفهًٝتِٗ ٚتكسَِٗ ع٢ً غريِٖ.
 
 
 
 

http://alrasoul.almaaref.org/maqalet/adelat_monkery_beethat_alanbeyaa.htm
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 َفّٗٛ ايٓيب يف ايًػ١ ٚاالصطالح
 تعطٜف ايٓيب يف ايًػ١ :

ِٻ     ٜٳتٳػٳاا٤ٳُيٕٛٳ * عٳأٔ   ايٓيب يف ايًػ١ : َؿتل َٔ ايٓبأ ٖٚٛ اـرب شٚ ايفا٥س٠ ايعع١ُٝ ، قااٍ اهلل تعااىل : ط عٳا
ٓٻبٳإٔ اِيعٳعٹِٝٔ ص  َٴدربٷ َٔ اهلل تعااىل، ٜٚٴدٵبٹاطٴ عأ اهلل تعااىل فٗاٛ       { 2،  1غٛض٠ ايٓبأ :  }اي ٝٽا ٭ْ٘  ، ٚمسٞ ايٓيب ْب

َٴدبٹط ، ٚقٌٝ ايٓيب َؿتل َٔ ايٓبا٠ٚ : ٖٚٞ ايؿ٤ٞ املطتفع .  َٴدبٳط ٚ
ٝٽا ع٢ً ٖصا املع٢ٓ : يطفع١ قً٘ ع ٢ً غا٥ط ايٓاؽ ، قاٍ اهلل تعااىل يف سال غاٝسْا إزضٜاؼ     ٚمسٞ ايٓيب ْب

 ٝٽاص ٙٴ َٳهَاْٶا عٳًٹ  . { 57غٛض٠ َطِٜ :  }: طٚٳضٳفَعٵٓٳا
 )ب( تعطٜف ايٓيب يف ا٫قط٬ح :  

ايٓيب يف ا٫قط٬ح ٖٛ : " إْػإ شنط سط ، أٚس٢ إيٝ٘ بؿطع  ، فإٕ أَط بتبًٝػ٘ فٗٛ ضغٍٛ أٜهاّا ، ٚإٕ  
  فكط " .مل ٜ٪َط بتبًٝػ٘ فٗٛ ْيب

 
 ططم إثباتٗا

شنط ايعًُا٤ مج١ً َٔ ايططم يًتعطف ع٢ً ايٓب٠ٛ ايكازق١ عٔ غريٖا، ٚغٓؿاري ٖٓاا إىل أٖاِ ٖاصٙ ايطاطم      
 بٓشٛ ا٫ختكاض:

 ايططٜل األٍٚ: اإلعذاظ:

املؿٗٛض يف تعطٜف املعذع٠ أْٸٗا أَط خاضم يًعاز٠ َكاطٕٚ بايتشاسٟ َاع زعا٣ٛ ايٓبا٠ٛ ٚعاسّ املعاضنا١،        
يٓب٠ٛ إٔ ٜكِٝ ؾاٖسّا ع٢ً قسم زعٛاٙ ٚأَاْت٘ يف تبًٝػ٘، ٫ٚبس إٔ ٜهٕٛ ٖاصا ايؿااٖس ااا ٜعذاع     ف٬بس ملسعٞ ا

 غريٙ عٔ اٱتٝإ مبجً٘، ٚاملعذع٠ ع٢ً عسٸ٠ عٓاقط، ٖٞ:
خطم ايعاز٠: اـكٛق١ٝ ا٭ٚىل يًُعذع٠ ٖٞ خطم ايعاز٠ ٜعين أْٸٗا يٝػت َٔ غٓذ ايٓعااّ ايعاازٟ اؿاانِ     (1)
 ع٢ً ايعايَِ.
ٕٸ ايؿادل املاسعٞ يًٓبا٠ٛ ٜاأتٞ بااملعذع٠ ناسيٌٝ عًا٢ زعاٛاٙ ايٓبا٠ٛ،            ا٫قرتإ  (2) َع زعا٣ٛ ايٓبا٠ٛ: أٟ أ

 فاٱتٝإ مبا ٖٛ خاضم يًعاز٠ ٫ ٜػ٢ُ َعذع٠ إ٫ٓ إشا نإ َكرتّْا بسع٣ٛ ايٓب٠ٛ.

ٕٸ  (3) ٕٸ َسعٞ ايٓب٠ٛ جيب عًٝ٘ ؼسٟ املدايفني ع٢ً اٱتٝإ مبجٌ َعذعت٘، ٜٚط٣ بع  املتهًُني أ ايتشسٟ: إ
ا ايؿطط َؿتٌُ ع٢ً أَطٜٔ، أسسُٖا زع٠ٛ املدايف إىل اٱتٝإ مبجاٌ َعذعتا٘، ٚاٯخاط عذاع املداايف عأ اٱتٝاإ        ٖص

 مبجً٘.

املطابك١ َع ايككس ٚايسع٣ٛ: ف٬بسٸ َٔ َطابك١ فعٌ َسعٞ ايٓب٠ٛ يسعٛاٙ ست٢ ٜهإٛ اٱعذااظ زيا٬ّٝ عًا٢       (4)
ُٸ٢ َعذعّا   ست٢ يٛ نإ خاضقّا يًعاز٠.قسم ايٓب٠ٛ، فًٛ خايف فعً٘ َسعاٙ فإْ٘ ٫ ٜػ
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عسّ ايكاب١ًٝ ع٢ً ايتعًِٝ ٚايتعًِ: اـكٛق١ٝ اـاَػ١ يًُعذع٠ ٖٞ عسّ ايكسض٠ ع٢ً اٱتٝإ بٗا عأ   (5)
 .ططٜل ايتعًِ ٚايتعًِٝ غ٬ف ايػشط ٚبع  ا٭عُاٍ اي  ٜكّٛ بٗا املؿعٛشٕٚ فُٔ املُهٔ انتػابٗا ٚتعًُٗا

ٕٸ املدايف ٫ ميهٓ  (6) ٘ إبطاهلا أبسّا، فاٱعذاظ ٫ ٜتشكل إ٫ٓ إشا عذاع ايٓااؽ عأ    عسّ املعاضن١: ٜعين أ
ٕٸ َا ٜكّٛ ب٘ بع  ا٭طبا٤ ٚاملدرتعاني َأ ا٭َاٛض ايعذٝبا١      ايكٝاّ مبعاضن١ َا أت٢ ب٘ َسعٞ ايٓب٠ٛ، ٚعًٝ٘ فإ
خاضز عٔ إطاض اٱعذاظ ٚنصا َا ٜكّٛ ب٘ ايػشط٠ ٚغريٖاِ، فايػاشط َاج٬ّ أَاط بؿاطٟ ياصا قاس ٜاأتٞ غااسط آخاط           

 .طٌ غشط ا٭ٍٚ، غ٬ف املعذع٠ فٗٞ أَط إهلٞ خاضم يًعاز٠ ٫ ميهٔ إبطاي٘ َٔ ايبؿط َطًكّافٝب

 ايططٜل ايجاْٞ: تٓصٝص ايٓيب ايػابل )ايبؿاض٠( .

َٔ مج١ً ايططم اي  تجبت بٗا قسم َسعٞ ايٓب٠ٛ ٖٛ ْل ايٓيب ايػابل ايجابتا١ ْبٛتا٘ عًا٢ ْايب ٫سال      
ز٫يتٗا ع٢ً سذ١ٝ املعذع٠، ٚشيو ٭ْٸ٘ َٔ مج١ً ؾطا٥ط ايٓب٠ٛ ٖٛ ايعك١ُ ٜأتٞ َٔ بعسٙ، ٖٚصٙ اؿذ١ ٫ تكٌ يف 

 .عٔ اـطأ ٚايعيٌ ٚايهصب، فًٛ قاٍ إْ٘ غٝأتٞ ْيب بعسٟ ف٬بسٸ إٔ ٜهٕٛ ا٭َط نُا أخرب
 ايططٜل ايجايح: مجع ايكطا٥ٔ ٚايؿٛاٖس:

ٚايكطا٥ٔ ٚتهِ يبعهاٗا يٝشكاٌ   ٖصا ٖٛ ايططٜل ايجايح ملعطف١ قسم زع٣ٛ ايٓب٠ٛ، سٝح ػُع ايؿٛاٖس 
ٕٸ نُٗا يبعهاٗا ٜكاٟٛ ايعأ     ٕٵ ناْت َٓفطز٠ تفٝس ايعٔ إ٫ أ ٌٸ قط١ٜٓ َٔ ٖصٙ ايكطا٥ٔ ٚإ ٜكني بكسم ايسع٠ٛ، فه

 .ست٢ ٜهٕٛ َٔ ايك٠ٛ إىل زضد١ ٫ ٜبك٢ فاٍ يًؿو يف قسم املسعٞ
كٝكا١، ٚقاس ُاغاتعٌُ بهجاط٠ يف     ٖٚصا ا٭غًٛب َٔ ا٭غايٝب ايعك١ًٝ ايبؿط١ٜ ايطا٥ذ١ ٭داٌ ايٛقاٍٛ إىل اؿ  

ايسعا٣ٚ ايكها١ٝ٥ سٝح ًٜذأ ايكانٞ إىل ايتأٌَ يف فُٛع١ َٔ ايؿٛاٖس اي  تسٜٔ املاتِٗ أٚ ترب٥ا٘ يٝكاٌ َأ     
 خ٬ٍ شيو إىل سهِ قاطع،  

 بؿط١ٜ ايطغٌ 

 جيٛظ يف سل ايطغٌ نٌ ا٭عطاض ايبؿط١ٜ اي  ٫ ت٪زٟ إىل ْكل يف َطاتبِٗ َٚهاْتِٗ. فايطغٌ َأ ايبؿاط  
جيٛظ عًِٝٗ نٌ َا جيٛظ ع٢ً ايبؿط َٔ ا٭َٛض ايػطٜع١ٜ ٚايعاطف١ٝ يف سسٚز َها١ْ ضغايتِٗ َٚا ٜتفل َاع َٓاعيتِٗ   

 نطغٌ َٔ اهلل تعاىل إىل عبازٙ.
فٝذااٛظ عًااِٝٗ ا٭نااٌ ٚايؿااطب ٚا٫تكاااٍ اؾٓػااٞ نُااا جيااٛظ إٔ ٜطنااٛا ٜٚفطسااٛا ٜٚػهاابٛا ٜٚػااتشٝٛا  
ٚخيافٛا، نُا جيٛظ إٔ ميطنٛا با٭َطاض اي  ٫ تعذعِٖ عٔ أزا٤ ضغايتِٗ، ٫ٚ تٓفط ايٓاؽ َِٓٗ )َٚا قٝاٌ عأ   

َٔ أْ٘ َطض َطنا ْفط ايٓاؽ َٓ٘ ٜعترب نصبّا ٚافرتا٤ٶ عًٝ٘( ٖٚهاصا جياٛظ يف سكٗاِ مجٝاع أعاطاض       أٜٛب 
 ايبؿط١ٜ يف سسٚز َا شنط .
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ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو َؿاٖس٠ تًو ا٭عطاض بِٗ، نُا إٔ ٖصٙ ا٭عطاض ٫ ؽٌ مبٓكب ايطغاي١ ، قاٍ تعااىل :  
ٌٵ ط ِٵ ٜٴٛسٳ٢ إٔ ُق ِّجٵًُُه ٘ٷإْٔٻُٳا أَْٳا بٳؿٳطٷ  ِٵ إٔيَ ٗٴُه ٞٻ أَْٻُٳا إٔيَ ًِٓٳا   ٚٳَٳاا  {ٚقاٍ تعاىل : ،  { 6فكًت : غٛض٠  } صٚٳاسٹسٷ  يَ أَضٵغٳا

ِٵ  ٝٵٗٔ  .{ 7ا٭ْبٝا٤ : غٛض٠  } }قَبٵًَوَ إ٫ٖٔ ضٔدٳا٫ّ ْټٛسٹٞ إٔيَ
فايطغٌ ضداٍ َٔ ايبؿط فِٝٗ مجٝع خٛام ايبؿط١ٜ ٫ٚ ميتاظٕٚ عِٓٗ بؿ٤ٞ غا٣ٛ أْٗاِ ضغاٌ اختااضِٖ     

 اهلل يٛسٝ٘ ٖٚسا١ٜ َٔ ؾا٤ َٔ خًك٘، ففِٝٗ مجٝع ا٭عطاض اي  تكٝب ايبؿط ٫ٚ ؽٌ بايطغاي١ .
أَا ا٭عطاض اي  ؽٌ مبٓكب ايطغاي١ َجٌ اٱغُا٤ ايطٌٜٛ ٚاؾصاّ، ٚايربم ٚاؾٕٓٛ ٚايع٢ُ ٚا٭َاطاض  

 املٓفط٠ نًٗا اتٓع١ عًِٝٗ.
يف ايكا٠٬   ٜتكٌ بأَط ايتؿطٜع فكط نػاٗٛ ايطغاٍٛ   ٚأَا ايػٗٛ ٚايٓػٝإ ف٬ جيٛظإ عًُٝٗا إ٫ فُٝا 

يتعًِٝ ا٭١َ، ٚأٌَ ايٓػٝإ َٔ داْب ايؿٝطإ فُػتشٌٝ عًِٝٗ إش يٝؼ يًؿٝطإ عًِٝٗ غبٌٝ، َٚاا ناإ قاٍٛ    
ٕٴ:ط ٜٛؾع  ٝٵطَا ٘ٴ إٖٔيا ايؿٻ   إ٫ تٛانعّا ٚتأزبّا َع اهلل تعاىل .، {63ايهٗف: غٛض٠ }ص ٚٳَٳا أَْػٳاْٹٝ

 
 ايفطم بني ايكطإٓ ايهطِٜ 
 ٚايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ 

بككس ايتشسٟ ٚاٱعذاظ تبٝاْٶا ملٓٗر اهلل تعاىل،  ايكطإٓ ايهطِٜ ن٬ّ اهلل املٓعٍ ع٢ً غٝسْا ضغٍٛ اهلل 
ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ نتاب أْعي٘ اهلل تعاىل نُا أْعٍ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ، إ٫ إٔ ٖٓاى فاطم نابري باني    

يكطإٓ ايهطِٜ ٚغا٥ط ايهتب ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣، ٚفُٝا ٜأتٞ ْصنط بع  ايفطٚم بإجياظ بني ايكطإٓ ايهطِٜ َع ايهتب ا
 ايػُا١ٜٚ ايػابك١ )ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ( ْصنطٖا ٚناٯتٞ:  

 .نإ املككٛز َٔ ايهتب ايػُا١ٜٚ غ٬ف ايكطإٓ ايهطِٜ تبٝإ املٓٗر فكط (1)
أَا ايكطإٓ ايهطِٜ، فكس قكس بايكطإٓ ايهطِٜ تبٝإ املٓٗر َٔ ْاس١ٝ، ٚبكا٩ٙ َعذع٠ زاي١ ع٢ً قسم ايٓيب 

  ْاس١ٝ أخط٣ َٔ. 

ايكطإٓ ايهطِٜ َٓٗر َٚعذع٠ يف إٓ ٚاسس، أَا ايتٛضا٠ َج٬ّ، فكس ناْت َٓٗذّا فكط ٚناْت املعذع٠ ايعكا  (2)
ملعذع٠ فهاْت إباطا٤ ا٭نُا٘ ٚا٭باطم ٚغاري شياو َأ َعذاعات        ٚغريٖا. ٚنإ اٱلٌٝ َٓٗذّا فكط أٜهّا، أَا ا

 .املػٝض

إٕ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ قس أْعهلا اهلل تعاىل ع٢ً ١ْٝ ايتػٝري هلا، أَا ايكطإٓ فكس ْعٍ عًا٢ ْٝا١     (3)
ٜاسيٌ  ايجبات إىل إٔ تكّٛ ايػاع١. ٚيصيو نإ يعاَّا إٔ ٜ٪ٜس ايكطإٓ ايهطِٜ مبعذع٠ َكط١ْٚ ب٘ ع٢ً ايسٚاّ عٝح 

 . ايكطإٓ ايهطِٜ نُعذع٠ خايس٠ ع٢ً قسم ايطغٍٛ 
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طأَفًََا ٜٳتٳسٳبٻطٴٕٚٳ اِيُكطٵإَٓٳ :ايكطإٓ ايهطِٜ امس٘ ايكطإٓ ب٬ ؾو ٖٚصا ا٫غِ ٚاضز فٝ٘ َٓص ْعٚي٘، فٓشٔ ْكطأ (4)
ٝٵطٔ ايًٖ٘ٹ يَٛٳدٳسٴٚا فٹٝ٘ٹ اخٵتٹًَاّفا نَجٹريٶا ص  ٓٵسٹ غَ ٔٵ عٹ ٛٵ نَإٳ َٹ ، ٚقتاٛاٙ ثابات عٓاس مجٝاع     {82:4غاٛض٠ ايٓػاا٤   }ٚٳيَ

 .غٛض٠ ب٬ ؾو 114املػًُني، فعسز غٛضٙ 

أَا ايهتاب املكسؽ فامس٘ غري ٚاضز فٝ٘ ٫ٚ أقٌ ي٘، ٖٚٓاى خ٬ف يف قتٛاٙ بني ايطٛا٥اف املػاٝش١ٝ   
غافطّا، بُٝٓاا ٜا٪َٔ     73سٍٛ عسز أغفاضٙ، فٝ٪َٔ ا٭ضثٛشنؼ ٚايهاثٛيٝو بإٔ عاسز أغافاض ايهتااب املكاسؽ     

  .غفطّا فكط 66ْت بإٔ عسز أغفاض ايهتاب املكسؽ ايربٚتػتا
ايكطإٓ ايهطِٜ ن٬ّ اهلل تعاىل املعذع ٫ ٜؿب٘ ن٬ّ ايبؿط، ٚتتعاسز أٚدا٘ اٱعذااظ فٝا٘، َٚأ ٖاصٙ        (5)

ِٵ فٹٞ  ٓٵتٴ ٕٵ ُن ا٭ٚد٘ عذع ايعطب ِٖٚ اغاطني ايبٝإ عٔ اٱتٝإ ٚيٛ بػٛض٠ ٚاسس٠ َجٌ غٛضٙ، ٜكٍٛ اهلل تعاىل:طٚٳإٔ
ٜٵبٺ  ِٵ قٳضٳ ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٔٵ زٴٕٚٔ ايًٖ٘ٹ إٔ ِٵ َٹ ٔٵ َٹجٵًٹ٘ٹ ٚٳازٵعٴٛا ؾٴٗٳسٳا٤ٳُن ُٻا ْٳعٻِيٓٳا عٳ٢ًَ عٳبٵسٹْٳا فَِأتٴٛا بٹػٴٛضٳ٠ٺ َٹ غٛض٠ ايبكط٠ }ازٹقٹنيٳصَٹ
23:2} . 
أَا ايهتاب املكسؽ فه٬ّ عازٟ ٜؿب٘ ن٬ّ ايبؿط، بٌ بعه٘ أز٢ْ َٔ ن٬ّ ايبؿط. فع٢ً غبٌٝ املجاٍ،  
ٔٵ قٴٛغَطٳ ٚٳغٳهَٔٳ فٹٞ اِيذٳبٳٌٔ، حيسثٓا  ايهتاب املكسؽ عٔ اـُط ٚايعْا يف بٝٛت ا٭ْبٝا٤. فٓشٔ ْكطأ: ٚٳقٳعٹسٳ ُيْٛط َٹ

ٙٴ. ٚٳقَايَتٹ اِيبٹِه ٖٴٛٳ ٚٳابٵٓٳتٳا ٕٵ ٜٳػٵُهٔٳ فٹٞ قٴٛغَطٳ. فَػٳهَٔٳ فٹٞ اِيُٳػٳاضٳ٠ٹ  ٘ٴ خٳافٳ أَ ٘ٴ، ٭َْٻ ٙٴ َٳعٳ بٴْٛٳا قَسٵ أَ$طٴ يٹًكٻػٹريٳ٠ٹ: ٚٳابٵٓٳتٳا
ُٵطٶا ٚٳْٳهٵطَذ ِٻ ْٳػٵكٹٞ أَبٳاْٳا خٳ ِّ ا٭َضٵضٔ. ٖٳًُ ٝٵٓٳا نَعٳازٳ٠ٹ ُن ٌٷ يٹٝٳسٵخٴٌٳ عٳًَ ٝٵؼٳ فٹٞ ا٭َضٵضٔ ضٳدٴ ٔٵ ؾٳارٳ، ٚٳيَ ٓٴشٵٝٹٞ َٹ ٘ٴ، فَ عٴ َٳعٳ

 ( .32-30:19)ايتهٜٛٔ# أَبٹٝٓٳا ْٳػٵ٬ّ

ٜؿري إىل أْ٘ ن٬ّ اهلل تعاىل املٓعٍ ع٢ً ْبٝ٘ ايتعٗس عفع٘ ايكطإٓ ايهطِٜ نُا أْٓا لس يف ايكطإٓ َا    (6)
  ٔٴ ، لس فٝ٘ أٜهّا َا ٜؿري إىل سفع٘ بٓفؼ ايٓل املٛس٢ ب٘ ست٢ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٜكٍٛ اهلل تعاىل : طإْٔٻا ْٳشٵا

٘ٴ يَشٳافٹُعٕٛٳص  . {9:15غٛض٠ اؿذط  }ْٳعٻِيٓٳا ايصِِّنطٳ ٚٳإْٔٻا يَ
أْ٘ ن٬ّ اهلل تعاىل قطاس١، ٚيٝؼ فٝ٘ َا ٜؿري إىل سفع٘ َٔ أَا ايهتاب املكسؽ فًٝؼ فٝ٘ َا ٜسٍ ع٢ً 

 .ايتشطٜف ٚايتبسٌٜ ٚايتػٝري
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 صفات ايطغٌ ٚاألْبٝا٤ عًِٝٗ ايصال٠ ٚايػالّ
أ٫ّٚ: ايعك١ُ اتفل مجٗٛض ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ جيب ؾطعّا ٚعك٬ّ ٚؾطعّا إٔ ٜتكف ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤ ايهطاّ بكفات َع١ٓٝ ٫ 

 ٫ٚ ٜطن٢ ايؿطع اْتفا٤ قف١ َٓٗا َِٓٗ، ٖٚٞ:ٜتكٛض ايعكٌ 

 ايعك١ُ .  ( 1)

 ايكسم .( 2)
 ايتبًٝؼ .( 3)
 ايفطا١ْ .( 4)
 ايصنٛض٠ .( 5)
 

 أٚالّ: ايعص١ُ 

 ايعك١ُ يػ١: اؿفغ . 
 ي٬بت٤٬.ٚاقط٬سّا: ٖٞ يطف َٔ اهلل تعاىل ، حيًُ٘  ع٢ً فعٌ اـري، ٜٚعدطٙ عٔ فعٌ ايؿط، َع بكا٤ ا٫ختٝاض، ؼكٝكّا 

 أٚ بتعطٜف آخط : ٖٞ إٔ ٫ خيًل اهلل تعاىل فِٝٗ شْبّا. 
فِٗ قفٛظٕٛ ظاٖطّا َٔ ايعْا، ٚؾطب اـُط، ٚايػطق١، ٚايهصب، ٚأَجاٍ شيو َٔ املٓٗٝاات ٚاملػاتكبشات، نُاا أْٗاِ     

 قفٛظٕٛ باطّٓا َٔ اؿػس، ٚايهرب، ٚايطٜا٤، ٚأَجاٍ شيو َٔ املٓٗٝات ايباط١ٓ. 
ٛب اتكافِٗ بايعك١ُ أِْٗ يٛ خاْٛا بفعٌ املعك١ٝ يهإ أتباعِٗ َأَٛضٜٔ َٔ اهلل تعاىل بفعٌ املعك١ٝ ٚايسيٌٝ ع٢ً ٚد

َٴطٴ بٹاِيفَشٵؿٳا٤ }اي  فعًٗا ايطغٍٛ، ٚاهلل تعاىل ٫ ٜأَط باملعك١ٝ: قاٍ تعاىل:  ٕٻ ايًٓ٘ٳ ٫َ ٜٳِأ  ص.28طغٛض٠ ا٭عطاف :  {إٔ
َٔ ايٛقٛع يف املعك١ٝ غٛا٤ أناْت ٖصٙ املعك١ٝ قػري٠ أّ نبري٠، ٚشيو َا فكف٠ٛ ايبؿط إشٕ َعكَٕٛٛ َٔ اهلل تعاىل 

ٜتفل َع د٬ٍ أعُاهلِ، ٚؾطف ضغايتِٗ، ٚق٬سٝتِٗ يًكس٠ٚ ايٛادب١ ع٢ً أتباعِٗ، ٚايطاع١ املفطٚن١ هلِ ع٢ً ٖ٪٤٫ ا٭تباع ، 
ِٵ تٴشٹبټٕٛٳ ايًٓ٘ٳ فَاتٻبٹعٴْٛٹٞ ٜٴشٵبٹبٵُه }قاٍ تعاىل :  ٌٵ إٕٔ ُنٓتٴ ِٵ ُق ِٵ شٴْٴٛبٳُه ٘ٴ ٚٳٜٳػٵفٹطٵيَُه ٚٳَٳا }ٚقاٍ تعاىل : ص، 31آٍ عُطإ:  طغٛض٠{ِٴ ايًٓ

ٝٴطَاعٳ بٹإٔشٵٕٔ ايًٓ٘ٹ  ٍٕ إ٫ٖٔ يٹ ًِٓٳا َٹٔ ضٻغٴٛ  ص.64طغٛض٠ ايٓػا٤ :  {أَضٵغٳ
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 تأٌٜٚ ايٓصٛص اييت تؿعط مبعاصٞ
 األْبٝا٤ ٚايطغٌ ) عًِٝٗ ايصال٠ ٚايػالّ (

ْكٛم ضمبا فِٗ َٓٗا ٚقٛع ا٭ْبٝا٤ يف ايصْٛب ٚاملعاقاٞ ،   ٚضز يف نتاب اهلل تعاىل ٚيف غ١ٓ ضغٛي٘ 
ٖٚٓا جيس املػطنٕٛ ٚأعسا٤ ايسٜٔ فاا٫ّ حيااٚيٕٛ فٝا٘ تػاُِٝ ا٭فهااض، ٚبًبًا١ ايٓفاٛؽ باعضع ايؿاو فٝٗاا،           
ٚجيرت٥ٕٛ ع٢ً ضغٌ اهلل تعاىل ٚقف٠ٛ خًك٘ بٛقفِٗ بأٚقاف يٛ ٚقف ظعُِٝٗ اياصٟ ٜتبعْٛا٘ ٜٚ٪َٓإٛ با٘     

 آشٚا ٚتٛقشٛا، ٚاعتسٚا ع٢ً َٔ ٜتٓكل ظعُِٝٗ بهٌ َا أَهِٓٗ ا٫عتسا٤ ب٘.هلادٛا َٚادٛا ٚ
َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜكف اهلل تعاىل عذع أْبٝا٥٘ ٚضغً٘ بأْ٘ َعك١ٝ، ٚقكٛضِٖ بأْ٘ شْب ٜٚؿتس عًِٝٗ يف 

َأ   يصيو ٫ ْػتطٝع إٔ لس يف ايكطإٓ ايهطِٜ ْٛعّا ايعتاب، ٚيهٓ٘ بأغًٛب ٜفٝ  سٓاّْا ٚعطفّا ٚضمح١ ٚعفّٛا،
ايعتاب إ٫ ٚلس َع٘ َا ٜكابً٘ َٔ ايطمح١ ٚايتهطِٜ ٚايطفع١ ملها١ْ املطغًني ايصٜٔ عاتبِٗ اهلل تعاىل ، ٚفُٝا ٜأتٞ 

 ْصنط أَج١ً بٗصا اـكٛم ٚناٯتٞ: 
٘ٴ فَػٳٛٳ٣  طقاٍ اهلل تعاىل يف ؾأْ٘: غٝسْا آزّ  (ٔ) ّٴ ضٳبٻ  .{ 121غٛض٠ ط٘ : } صٚٳعٳكٳ٢ آزٳ

ٙٴ طٖصا ٖٛ اـرب ٚايعتاب ، ثِ قاٍ تعاىل بعس شيو َباؾط٠ :  ِٻ ادٵتٳبٳا ٝٵ٘ٹ ٚٳٖٳسٳ٣  ثٴ ٘ٴ فَتٳابٳ عٳًَ ط٘ : غٛض٠  }ص ضٳبټ

122 } . 

 ففٞ اٯ١ٜ ا٭ٚىل نًُتا عتاب ُٖا:
 ،"عك٢ ٚغ٣ٛ" ٚيف اٯ١ٜ ايجا١ْٝ نًُات تهطِٜ ٚتكطٜب ٚتًطف مجٌٝ 
 .أٟ قطب٘ ، ادتباٙ : فعك٢ قابًتٗا ن١ًُ)أ(
 . ٚآزّ قابًتٗا ن١ًُ ضب٘)ب( 
 . فتاب عًٝ٘ : قابًتٗا ن١ًُ فػ٣ٛ :ٚن١ًُ )ت( 
 .ٖس٣: ٚظٜس ٖٓا ن١ًُ)خ( 

 .فأٟ َعك١ٝ ٖصٙ اي  ػًب شيو نً٘
: أخصٚا عًٝ٘ قٛي٘ يف ايهٛنب ٚيف ايكُط  ٚيف ايؿُؼ "ٖصا ضبٞ" َتُٖٛني إٔ ٖصا  ٚإبطاِٖٝ اـًٌٝ  (ٕ)

، ست٢ ٚيٛ نإ املطاز َٓ٘ ايتاسضز َاع قَٛا٘ يف إثباات ٚداٛز اهلل تعااىل       ٫ ًٜٝل مبكاّ غٝسْا إبطاِٖٝ 
ٖصٙ ايططٜك١ ٚٚسساْٝت٘ بططٜك١ تطب١ٜٛ َٓطك١ٝ... ٖٚصا ِٖٚ َِٓٗ ٚدٌٗ بايكطإٓ ْفػ٘ فإٕ اهلل تعاىل اعتُس 

ستا٢ قااض ٚاغاع ا٭فال، ثابات       يف نتاب٘ ايكِٜٛ ٚظناٖا، ٚبني أْٗا اا أْعِ ب٘ ع٢ً غاٝسْا إباطاِٖٝ   
 ايٝكني، قٟٛ اؿذ١، َطفٛع ايسضد١ عٓس ضب٘.
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ٚٳنَصٳيٹوَ ْٴطٟٔ إٔبٵطٳاٖٹِٝٳ طبػع١ ايعًِ ٚق٠ٛ ايٝكني : فكبٌ آٜات املٓاقؿ١ قاٍ تعاىل يف َسح غٝسْا إبطاِٖٝ 
ُٴٛقٹٓٹنيٳ  َٳًَُهٛتٳ ايػٻُٳاٚٳاتٹ ٚٳا٭َضٵضٔ قَٛا٘   ٚيف ْٗا١ٜ فازيا١ إباطاِٖٝ    ،{ 75ا٭ْعااّ :  غٛض٠  }صٚٳيٹٝٳُهٕٛٳ َٹٔٳ اِي

ٛٵَٹ٘ٹ ْٳطٵفَعٴ طٚاْتكاضٙ عًِٝٗ قاٍ اهلل تعاىل يف ؾأْ٘ :  ٝٵٓٳاٖٳا إٔبٵطٳاٖٹِٝٳ عٳ٢ًَ قَ ًِوَ سٴذٻتٴٓٳا آتٳ ٕٻ   ٚٳتٹ َٻٔ ْٻؿٳاا٤ إٔ زٳضٳدٳاتٺ 
ِٷ  ِٷ عٳًٹٝ  . { 83ا٭ْعاّ : غٛض٠  } صضٳبٻوَ سٳهٹٝ

ٚبني أْٗا تٛفٝل َٔ اهلل تعاىل ي٘، فُٔ ايصٟ  فسيت اٯٜتإ ايهطميتإ إٔ اهلل تعاىل ظن٢ ططٜك١ إبطاِٖٝ 
 . ٜط٣ يٓفػ٘ بعس شيو ٚدّٗا ًٜك٢ ب٘ اهلل تعاىل ٖٚٛ ٜعرتض ع٢ً غٝسْا إبطاِٖٝ 

يف ؾإٔ َا سسخ بٝٓ٘ ٚبني اَطأ٠ ايععٜع اي  فتٓات با٘ ٚغًكات ا٭باٛاب      ٚيف قك١ غٝسْا ٜٛغف  (ٖ)
ٛٵ٫ إَٔ  طٚضاٚزت٘ عٔ ْفػ٘ بططٜك١ َهؿٛف١ ٚبأغًٛب قطٜض، فكس قاٍ اهلل تعاىل :  ِٻ بٹٗٳا يَا ُٻتٵ بٹ٘ٹ ٚٳٖٳ ٚٳيَكَسٵ ٖٳ

 .{24ٜٛغف : غٛض٠ } ضٳبِّ٘ٹ ص ضٻأ٣َ بٴطٵٖٳإٳ

فإٕ اهلِ املصنٛض يف ٖصٙ اٯ١ٜ ٚنع يف إطاض َٔ ايعكا١ُ اٱهلٝا١، ٚايتعنٝا١ ايطباْٝا١، عٝاح ٫ ٜػاع أٟ       
يف إد٬ٍ ٚإنباض ٚإععاّ، فكبٌ ٖصا اهلِ قاٍ تعاىل يف ٜٛغف َٓكف إ٫ إٔ ٜكف أَاّ َٛقف غٝسْا ٜٛغف 

:ًُِّا ٚٳنَصٳيٹ ط ٙٴ سٴِهُّا ٚٳعٹ ٝٵٓٳا ٙٴ آتٳ ُٻا بٳًَؼٳ أَؾٴسٻ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ  وَٚٳيَ ٚبعسٙ ٜأتٞ قٛي٘ ، { 22ٜٛغف: غٛض٠ } صْٳذٵعٟٔ اِي
ٔٵ عٹبٳازٹْٳا طتعاىل: ٘ٴ َٹ ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ ٚٳاِيفَشٵؿٳا٤ إْٔٻ ٓٵ ُٴدٵًَكٹنيٳ نَصٳيٹوَ يٹٓٳكٵطٔفٳ عٳ  .{24ٜٛغف:غٛض٠ }صاِي

٘ٴ ايػټ٤ٛٳ }فًٛ متعٓا يف قٛي٘ تعاىل:ٚأنف ع٢ً شيو  ٓٵ زيت اٯ١ٜ ايهطميا١ : إٔ   {ٚٳاِيفَشٵؿٳا٤نَصٳيٹوَ يٹٓٳكٵطٔفٳ عٳ
ؿس مل ٜتُهٔ ايػ٤ٛ ٚايفشؿا٤ إٔ ٜػًب٘، يصا فكس قطف اهلل تعاىل ايػ٤ٛ ٚايفشؿا٤  إمياْ٘ قّٜٛانإ  ٜٛغف 
قس ِٖ بايٛقٛع يف ايفاسؿ١  ٔ ايػ٤ٛ ٚايفشؿا٤، ٭ْ٘ يٛ نإ غٝسْا ٜٛغف ع  ٓ٘، ٫ إٔ حيفغ ٜٛغفع

 .         {نصيو يٓكطف٘ عٔ ايػ٤ٛ ٚايفشؿا٤ }سٜط اٯ١ٜ:يهإ َٔ املفطٚض إٔ ٜهٕٛ تك
فإٕ ايكٍٛ يف دٓاب٘ جيب إٔ ٜهٕٛ يف غا١ٜ ا٭زب ٚاـؿٛع ٚاٱنبااض ٚا٫سارتاّ     ٚأَا غٝسْا ضغٍٛ اهلل (ٗ)

 هلصا ايٓيب ايععِٝ.

عبس خانع يطب٘، أعط٢ عبٛزٜت٘ نٌ شي٘ ٚخؿٛع٘ ٚخهٛع٘، ٚأعطاٙ ضب٘ َٔ ايتهطِٜ  إْ٘ ضغٍٛ اهلل 
 َا مل ٜعط أسسّا غريٙ.

٫ٚ لس يف ايكطإٓ ايهطِٜ قٛض٠ ظاٖطٖا ايعتاب َٔ اهلل تعاىل ؿبٝب٘ إ٫ ٚلس إطاض ٖصٙ ايكٛض٠ ٚظ٬هلاا  
 .٬ََٚض دٖٛطٖا تفٝ  سبّا ٚتععُّٝا ٚتهطميّا ٚثٓا٤ عاططّا َٔ اهلل تعاىل ؿبٝب٘ غٝسْا قُس 

فأعتك٘ ايٓيب ثِ تبٓااٙ ، أٟ   ايصٟ نإ اًٛنا يًٓيب  َجاٍ ع٢ً شيو : قك١ ظٚاز ظٜس بٔ ساضث١ 
، ٚناْت ناض١ٖ ٖصا  اؽصٙ ٚيسّا ع٢ً عاز٠ ايعطب س٦ٓٝص، ثِ ظٚد٘ بأَط اهلل تعاىل ظٜٓب بٓت دشـ اب١ٓ عُت٘ 

ٕٔ ٚٳيَا  ٚٳَٳا{ايعٚاز ٭ْٗا سط٠، ٚظٜس َٛىل َٔ املٛايٞ، ٚمل ٜٓفصٖا إ٫ بعس ْعٍٚ قٛي٘ تعاىل:  ُٴ٪ٵَٹ َٴ٪ٵَٹٓٳا١ٺ إٔشٳا  نَإٳ يٹ ا 
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َٵطّا إَٔ ٘ٴ أَ ٘ٴ ٚٳضٳغٴُٛي ٘ٴ قَهٳ٢ ايًٖ ِٵ ٚٳَٳٔ ٜٳعٵلٔ ايًٖ٘ٳ ٚٳضٳغٴٛيَ َٵطٖٔٹ ٔٵ أَ ِٴ اِيدٹٝٳطٳ٠ُ َٹ ٗٴ َټبٹّٝٓا ص  ٜٳُهٕٛٳ يَ ٌٻ نٳًَا٫ّ  غٛض٠ }فَكَسٵ نٳ

 .{ 36ا٭سعاب : 
ؾاًٖٝا١، ٖٚاٛ إٔ ٜهإٛ ي٬بأ     ٚأضاز اهلل تعاىل َٔ ٖصا ايعٚاز إبطاٍ تكًٝس ادتُاعٞ خطري َأ َبااز٨ ا  

املتبين نٌ َا يٰبٔ ايكًب َٔ اؿكٛم ٚا٭سهاّ، غٛا٤ يف شياو املارياخ ٚسطَا١ تاعٚز ا٭ب َأ ظٚدا١ ابٓا٘        
 املتبين ٚغري شيو.

بايٛسٞ بإٔ ظٜسّا غاٝطًل   فهإ ظٚاز ظٜس بٔ ساضث١ َٔ ظٜٓب تٛط١٦ يصيو، فكس أخرب اهلل ْبٝ٘ قُسا 
ظٜٓب ثِ تتعٚدٗا أْت بعسٙ ٱبطاٍ ٖصٙ ايعاز٠ اؾا١ًٖٝ عًُّٝا ع٢ً ٜس ضغٍٛ اهلل ْفػ٘ ست٢ ٜٓشػِ ا٭َط ْٗا٥ّٝا 

 ٚبكٛض٠ قاطع١.
ظٜٓب، ٚأْٗا تتعاىل عًٝ٘، ٚإٔ ايعؿط٠ بُٝٓٗا غري َػتطاع١،  ٚدا٤ ظٜس بٔ ساضث١ ٜؿهٛ إىل ضغٍٛ اهلل 

 ِ إٔ ايط٬م غٝتِ ٚيهٓ٘ قاٍ يعٜس: )أَػو عًٝو ظٚدو ٚاتل اهلل(.ٚسسٙ ٜعً  ٚايطغٍٛ
فايطغٍٛ ْعط إىل ايكه١ٝ ع٢ً أْٗا خطري٠، ٚغٛف تجري سٛي٘ ا٭قاٌٜٚ إىل أبعس َس٣، ٚاملس١ٜٓ َؿش١ْٛ 

 بأعسا٥٘ َٔ ايٝٗٛز ٚاملٓافكني املرتبكني يهٌ سطن١ ٚنٌ ن١ًُ.
طًٝكٗا َٓ٘ نجريّا َا ٜهٕٛ غببّا يف ٖسّ ؾدك١ٝ ايعٚز، ٚتعٚز إْػإ عازٟ ظٚد١ آخط بعس املٛافك١ ع٢ً ت

، ٚناْت  ٚتٓكٝل َهاْت٘ بني ايٓاؽ، فُا بايو إشا نإ ايصٟ ٚافل ع٢ً ايط٬م ٚتعٚز املطًك١ ٖٛ ضغٍٛ اهلل 
 املطًك١ قبٌ ط٬قٗا ظٚد١ َٔ ٜػُٝ٘ ايعطب ابٔ قُس(.

 ٜٚصنط مجٝع ٬َبػاتٗا ٜٚسفع ايطغٍٛ يصيو نإ ٫ بس َٔ ْعٍٚ قطإٓ حيػِ املٛقف، ٜٚؿطح ايكه١ٝ 
 .إىل ايػطع١ يف ايتٓفٝص بأغًٛب ايتٗٝٝر ٚاٱثاض٠

ٙٴ ٖٚٓا تعًل املػطنٕٛ بكٛي٘ تعاىل يطغٛي٘  ٘ٴ أَسٳلټ إَٔ تٳدٵؿٳا ٓٻاؽٳ ٚٳايًٖ ص ٚظٖٓٛا غًط١ ٫  :طٚٳتٳدٵؿٳ٢ اي
 تًٝل مبكاّ ايطغاي١، ٚافرتٚا ع٢ً اهلل تعاىل ٚع٢ً ضغٛي٘ فُٝا ٜتُٖٕٛٛ .

غاتعٌُ َجاٌ ٖاصا ايتعابري يف ايتٗٝاٝر ٚاياسفع إىل       آٜات نجري٠ قس ا ا٭غًٛب ايكطآْٞ يٛدس َٔ ٜتُعٻٔ يفٚ 
 .، ْصنط َٓٗا : ايؿ٤ٞ اـطري ٚتٓفٝص أَط شٟ ؾإٔ نبري ٚأ١ُٖٝ َع١ٓٝ

ُټاِٛا بٹاإٔخٵطٳازٔ      تعاىل يف س  امل٪َٓني ع٢ً قتاٍ أعسا٥ِٗ : طأ٫ََقاٍ اهلل  ِٵ ٚٳٖٳ ٗٴ ٜٵُٳااْٳ ٛٵَّا ْٻهَجٴاِٛا أَ تٴكَاتٹًُٕٛٳ قَ
٘ٴ أَسٳلټ إَٔ ايطٻغٴٍٛٔ ِٵ فَايًٓ ٗٴ ٛٵْٳ ٚٻٍٳ َٳطٻ٠ٺ أَتٳدٵؿٳ ِٵ أَ ٖٴِ بٳسٳ٩ٴُٚن َټ٪ٴَٹٓٹنيٳص ٚٳ ٙٴ إٕٔ ُنٓتٴِ  ٛٵ  .{ 13غٛض٠ ايتٛب١ :  }تٳدٵؿٳ
ِٵ}فكٛي٘   ٗٴ ٛٵْٳ ٫ ٜطاز ب٘ ايتٓكٝل، إمنا ٜطاز ب٘ اٱثاض٠ ٚايتٗٝٝر... ٚإٕ عباض٠ )ٚؽؿ٢ ايٓاؽ(. فإْٗا {ٳتٳدٵؿٳ

دع٤ َٔ آ١ٜ دا٤ فٝٗا بعس ٖصٙ ايعباض٠ ) فًُا قه٢ ظٜس َٓٗا ٚططا ظٚدٓانٗا(.... فاهلل تعااىل ٖاٛ اياصٟ تاٛىل     
 ؾطفا إٔ اهلل تعاىل ٖٛ ايصٟ ظٚد٘ . تعٜٚر ضغٛي٘ ٱبطاٍ ٖصٙ ايعاز٠ ٜٚهفٞ ضغٍٛ اهلل 
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َٓٗا قٛي٘  ٚقبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚبعسٖا يف ْفؼ ايػٛض٠ آٜات عسٜس٠ نًٗا تهطِٜ ٚضفع١ ملكاّ ضغٛيٓا قُس 
ِٵ  طتعاىل :  ٔٵ أَُْفػٹٗٔ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ َٹ ٚٵي٢َ بٹاِي ٞټ أَ ٓٻبٹ ٞټ  ٜٳا طٚقٛي٘ تعاىل:  ،{6ا٭سعاب:غٛض٠  } صاي ٓٻبٹ ًِٓٳاىَ أَٜټٗٳا اي إْٔٻا أَضٵغٳ

َٴبٳؿِّطّا ٚٳْٳصٹٜطّا َټٓٹريّا ص ٚٳزٳاعٹّٝا إٔي٢َ ايًٖ٘ٹ (45) ؾٳاٖٹسّا ٚٳ ٕٻطٚقٛي٘ تعاىل : ،  {46ا٭سعاب :غٛض٠  }بٹإٔشٵْٹ٘ٹ ٚٳغٹطٳادّا   إٔ

ِّ ٜٳا أَٜټٗٳا اٖيصٹٜٔٳ ٓٻبٹ ٘ٴ ٜٴكٳًٕٗٛٳ عٳ٢ًَ اي ُٴٛا تٳػٵًٹُّٝا  ايًٖ٘ٳ ٚٳَٳًَا٥ٹهَتٳ ٝٵ٘ٹ ٚٳغٳِّ ٓٴٛا قٳًٗٛا عٳًَ {56ا٭سعاب: غٛض٠  }صآَٳ
 (1). 

 ايصسم:ثاْٝاّ : 
جيب ا٫عتكاز بكسم ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤ اا عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ اا ، ٚجيب ا٫عتكاز أٜهّا بأِْٗ ٜػتشٌٝ عًِٝٗ ايهاصب  

 اغتشاي١ ؾطع١ٝ ٚعك١ًٝ.
ٜبًػٕٛ عٔ اهلل تعاىل فسيًٝ٘ أِْٗ يٛ نصبٛا يف شيو يًعّ ايهصب يف خربٙ تعاىل، فأَا ٚدٛب قسقِٗ ٚاغتشاي١ نصبِٗ فُٝا 

٭ٕ اهلل تعاىل قسم ضغً٘ بتأٜٝسِٖ باملعذعات، فإٕ املعذع٠ اي  ٜعٗطٖا اهلل تعاىل ع٢ً أٜسٟ ضغً٘ َٓعي١ قٍٛ اهلل تعاىل يًُطغٌ 
 ٫ ٜكسض عًٝٗا أسس غٛاٟ". إيِٝٗ : "إٕ ضغٛيٞ قازم يف قٛي٘ بسيٌٝ تأٜٝسٟ ي٘ باملعذع٠ اي 

فهصب ايطغٌ فُٝا ٜبًػٕٛ عٔ اهلل تعاىل قاٍ، فجبت قسقِٗ فُٝا ٜبًػْٛ٘ عٓ٘ تعاىل ٚاغتشاٍ نصبِٗ يف شيو ، قاٍ تعاىل 
٘ٴ}:  ٘ٴ ٚٳضٳغٴُٛي  ص.22ا٭سعاب : طغٛض٠  {ٚٳقٳسٳمٳ ايًٖ

ٛٻٍٳ   }ٚقٛهلِ إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ عٓسٙ ٖٛ ٫ َٔ عٓس اهلل : ٚقاٍ تعاىل يف ؾإٔ افرتا٤ ايهفاض ع٢ً ضغٍٛ اهلل  ٛٵ تٳكَا ٚٳيَ
ٝٵٓٳا بٳعٵ ٳ اِيأَقَاٌٜٚٔٔ ) ٘ٴ بٹاِيٝٳُٹنئ 44عٳًَ ٓٵ ٘ٴ اِيٛٳتٹنيٳ( 45)(يَأَخٳصٵْٳا َٹ ٓٵ ِٻ يَكَطَعٵٓٳا َٹ ٘ٴ سٳاادٹعٜٔٔٳ     (46)ثٴ ٓٵا ٔٵ أَسٳاسٺ عٳ ِّا طغاٛض٠   {فَُٳا َٹُٓهِ 

ع٢ً اهلل ن١ًُ ٚاسس٠ مل ٜكًٗا اهلل تعاىل يكتً٘ اهلل ؾاط   ع٢ٓ إٔ اهلل تعاىل ٜكٍٛ : يٛ قاٍ ضغٍٛ اهلل َٚٛدع املص ، 47اؿاق١: 
 قت١ً.

ٚأَا ٚدٛب قسم ايطغٌ ٚاغتشاي١ نصبِٗ يف غري َا ٜبًػٕٛ عٔ اهلل تعاىل فايسيٌٝ عًٝ٘ إٔ ايطغٌ يٛ نصبٛا يهإ نصبِٗ 
 َٔ ايصْٛب ٚاـٝا١ْ.خٝا١ْ َٚعك١ٝ ٚشْبّا ، ٚقس ثبت أِْٗ َعكَٕٛٛ 

 :ثايجاّ : ايفطا١ْ
تككس بايفطا١ْ سس٠ ايعكٌ ٚشنا٩ٙ، ٚق٠ٛ ايفِٗ ٚعُكا٘، ٚغاطع١ ايبسٜٗا١، ٚسهاٛض اياصانط٠ عٝاح ٜػاتطٝع اٱْػاإ         

 املتكف بٗا إيعاّ خكُ٘ ٚإفشاّ املعاْسٜٔ ٚاملهابطٜٔ ي٘، نُا ٜػتطٝع بػٗٛي١ اٱبا١ْ ٚاٱفكاح عُا ٜطٜس إٔ ٜكٛي٘.
ٚايسيٌٝ ع٢ً ٚدٛب اتكاف ايطغٌ بٗا: إٔ ايطغٌ أضغًٛا يبٝإ ايؿاطا٥ع ٚا٭سهااّ ٚإظايا١ ايؿاب١ٗ ٚتطغاٝذ َبااز٥ِٗ       
باٱقٓاع باؿذ١ بايٓػب١ ملٔ آَٔ بِٗ نُا أضغًٛا بإقا١َ اؿذ١ ٚإيعاّ اـكِ، ٚإبطاٍ مجٝع سذذ٘ ٚأزيتا٘، فًاِ مل ٜتكافٛا    

ٝٵٓٳاٖٳا إٔبٵطٳاٖٹِٝٳ عٳ٢ًَ }ٚايػف١ً فتهٝع فا٥س٠ ايطغاي١، قاٍ تعاىل: (3)ايعٞ ٚ  (2)بايفطا١ْ ٫تكفٛا بهسٖا، َٔ ايب٬ز٠  ًِوَ سٴذٻتٴٓٳا آتٳ ٚٳتٹ
ٛٵَٹ٘ٹ ٛٵعٹع١َٹ اِيشٳػٳٓٳ١ٹ}ٚقاٍ تعاىل:ص، 83طغٛض٠ ا٭ْعاّ: {قَ  ص.125ايٓشٌ: طغٛض٠  {ازٵعٴ إٔيٹ٢ غٳبٹٌٝٔ ضٳبِّوَ بٹاِيشٹِهُٳ١ٹ ٚٳاِيُٳ

                                                           

 . 125عك١ُ ا٭ْبٝا٤ : ايطاظٟ : ٜٓعط :  (1)
 ضنٛز ايصٖٔ ، ثكٌ ايفِٗ ػعٌ قاسبٗا َككطّا يف إزضاى املعاضف ..:  ايب٬ز٠(2) 

 املككٛز.ايعذع عٔ ايتعبري ايًفعٞ مبا ٜفٝس املع٢ٓ : ( ايع3ٞ) 

   :  . 
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 :ضابعاّ: ايتبًٝؼ

إٔ ٜٛقٌ ايطغٍٛ َا أَطٙ اهلل تعاىل بإٜكاي٘ إىل َٔ أضغٌ إيِٝٗ، فٝذب يًطغٌ ايتبًٝؼ، ٜٚػتشٌٝ عًِٝٗ نسٙ َٚعٓاٙ 
ٖٚٛ نتُإ ؾ٤ٞ اا أَطِٖ اهلل تعاىل بتبًٝػ٘، ٚايسيٌٝ ع٢ً ٚدٛب ايتبًٝؼ أِْٗ يٛ نتُٛا ؾ٦ّٝا اا أَطٚا بتبًٝػ٘ يًدًل يهٓا 

 طْا با٫قتسا٤ بِٗ، ٚنْٛٓا َأَٛضٜٔ بهتُإ ايعًِ باطٌ .َأَٛضٜٔ بهتُإ ايعًِ، ٭ٕ اهلل تعاىل أَ
فهتُاِْٗ ؾ٦ّٝا اا أَطٚا بتبًٝػ٘ يًدًل ٜهٕٛ باط٬ّ، فجبت هلِ ايتبًٝؼ، ٚاغتشاٍ عًاِٝٗ ايهتُاإ يؿا٤ٞ ااا أَاطٚا      

ٍٴ بٳِّؼٵ}نُا إٔ نتُاِْٗ ٜهٝع ايفا٥س٠ َٔ ضغايتِٗ، ٚيصا قاٍ تعاىل: بتبًٝػ٘،  ٌٵ فَُٳا  ٜٳاأَٜټٗٳا ايطٻغٴٛ ِٵ تٳِفعٳ ٝٵوَ َٹٔ ضٻبِّوَ ٚٳإٕٔ ٖي َٳا ُأْعٍٔٳ إٔيَ
٘ٴ  ص.67طغٛض٠ املا٥س٠ {بٳًٖػٵتٳ ضٔغٳايَتٳ

  :خاَػاّ: ايصنٛض٠
سه١ُ اهلل تعاىل يف ضغً٘ ٚأْبٝا٥٘ أْ٘ دعٌ ايصنٛض٠ ؾططّا َٔ ؾطٚط ايطغاي١ ٚايٓب٠ٛ، ٚقس ْكٌ بع  أٌٖ ايعًِ  إٕ َٔ

ٍٴٸ عًا٢ شياو:    اٱمجاعٳ ع٢ً شيو، فاهلل تعاىل اختاض مجٝع ايطغٌ ايصٜٔ أضغًِٗ َٔ ايطداٍ، ٚمل ٜبعح اهلل ضغ٫ّٛ َٔ ايٓػا٤، ٜس
ٝٵِٗٔ} قٝػ١ اؿكط اي  ٚضزت يف قٛي٘ تعاىل: ًِٓٳا قَبٵًَوَ إ٫َٔٸ ضٔدٳا٫ّ ْٴٸٛسٹٞ إٔيَ  ص.7طغٛض٠ ا٭ْبٝا٤ :  {ٚٳَٳا أَضٵغٳ

 ٚاؿه١ُ َٔ نٕٛ ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤ ضدا٫ّ َٔ زٕٚ ايٓػا٤ ؿهَِ ٜكتهٝٗا املكاّ، فُٔ شيو: 
ٕٸ ايطغاي١ تكتهٞ ا٫ؾتٗاض بايسع٠ٛ ، ٚكاطب١ ايطداٍ ٚايٓػا٤، َٚكاب١ً ايٓااؽ يف ايػاطٸ ٚاي   (1) ع٬ْٝا١، ٚايتٓكاٌ يف فذااز    أ

 ا٭ضض، َٚٛاد١ٗ املهصبني ٚقادذتِٗ ٚكاقُتِٗ، ٚإعساز اؾٝٛف ٚقٝازتٗا، ٚنٌ ٖصا ٜٓاغب ايطداٍ زٕٚ ايٓػا٤
املطأ٠ ٜططأ عًٝٗا َا ٜعطًٗا عٔ نجري َأ ايٛظاا٥ف ٚاملُٗاات، نااؿٝ  ٚاؿُاٌ ٚايا٫ٛز٠ ٚايٓفااؽ، ٚتكااسب شياو           (2)

 سا َا ٜتطًب٘ ايٛيٝس َٔ عٓا١ٜ، ٚنٌ شيو َاْع َٔ ايكٝاّ بأعبا٤ ايطغاي١ ٚتهايٝفٗا . انططابات ْفػ١ٝ ٚآ٫ّ ٚأٚداع ، ع

 شنط َعذعات األْبٝا٤ ٚايطغٌ )عًِٝٗ ايصال٠ ٚايػالّ(

إٕ َٔ سه١ُ اهلل تعاىل يف خًك٘ أْ٘ ٜ٪ٜس أْبٝا٥٘ ٚضغً٘ مبعذعات َٔ ْٛع َا فام ٚأبسع فٝ٘ ايكّٛ املطغٌ إيِٝٗ ستا٢  
ٛهلِ، ٭ٕ ايطغٍٛ يٛ دا٤ مبعذع٠ َٔ ْٛع جيًْٗٛ٘ ٚطايبِٗ إٔ ٜأتٛا مبجًٗا يهإ هلِ إٔ ٜكٛيٛا : إٕ ٖصا تٓكطع سذتِٗ عٔ ضغ

ؾ٤ٞ لًٗ٘ ٚيٛ عًُٓاٙ يعاضنٓاٙ، أَا إشا ؼساِٖ ايطغٍٛ مبعذعات٘ يف أَط قس بطعٛا فٝ٘ ٚأدازٚٙ ثِ مل ٜػتطٝعٛا َعاضنت٘ 
 فإٕ شيو ٜفشُِٗ ًٜٚعَِٗ اؿذ١ .

 ْصنط بع  َٔ َعذعات ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ) عًِٝٗ ايػ٬ّ( ٚناٯتٞ:ٚفُٝا ٜأتٞ 

 : ( َعذع٠ ايٓيب َٛغ٢ 1)
نإ فٔ ايػشط ؾا٥عّا يف ايكبط قّٛ فطعٕٛ، ٚهلِ فٝ٘ املٗاض٠ ايتا١َ، ٜٚعًُٕٛ  عٓسَا أضغٌ اهلل تعاىل غٝسْا َٛغ٢ 

َٔ ؾأْ٘ َا ٖٛ اهٔ يًبؿط َعطفت٘ ٚقٓع٘ َٓ٘ َٚا يٝؼ اهّٓا هلِ، فًُا غشط ايػشط٠ َِٓٗ اؿباٍ ٚايعكٞ بأَط فطعٕٛ، 
تعاىل ثعباّْا ععُّٝا فابتًعت تًو اؿٝات عكاٙ بأَط اهلل تعاىل ، فكًبٗا اهلل  ٚقاضت تط٣ سٝات تػع٢ أيك٢ غٝسْا َٛغ٢ 

، ٚقربٚا ايهجري٠ ، ثِ ملا أخصٖا بٝسٙ عازت عكا نُا ناْت، فدط ايػشط٠ هلل تعاىل غادسٜٔ ، ٚآَٓٛا بطغاي١ غٝسْا َٛغ٢ 
٫ ٜسخٌ ع٢ً تعصٜب فطعٕٛ هلِ، َٚا شيو إ٫ ٭ِْٗ بػبب َعطفتِٗ فٔ ايػشط ٚعًُِٗ مبكساض َا ٜسخٌ َٓ٘ يف طٛم ايبؿط َٚا 

أٜكٓٛا إٔ تًو اـاضق١، ٖٚٞ اْك٬ب ايعك٢ ثعباّْا ابتًع سباهلِ ٚعكِٝٗ املػشٛض٠ ع٢ً قٛض٠ اؿٝات، ثِ عٛزتٗا نُا ناْت َع 
يٝؼ غشطّا ، ٚإمنا ٖٛ آ١ٜ َٚعذع٠ َٔ عٓس  ت٬ؾٞ سباٍ ايػشط٠ ٚعكِٝٗ زيٌٝ ع٢ً إٔ َا سكٌ ع٢ً ٜس غٝسْا َٛغ٢ 

 اهلل تعاىل .
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 : عٝػ٢ ( َعذع٠ ايٓيب 2)
نإ فٔ ايطب ؾا٥عّا يف بين إغطا٥ٌٝ، فهإ َٔ سهُت٘ تعاىل إٔ دعٌ نجريّا َٔ  ٚملا بعح اهلل تعاىل غٝسْا عٝػ٢ 

 َٔ قبٌٝ أعُاٍ أٌٖ ايطب، فأبطأ اهلل تعاىل ع٢ً ٜسٜ٘ ا٭نُ٘، ٚا٭بطم، ٚأسٝا املٛت٢. َعذعات٘ 
تعاىل اا يف اؿاٍ مبذطز ملػ٘ أٚ ايسعا٤ ي٘ مل ٜهٔ باغاتطاع١  فأسٝا٤ٙ يًُٛت٢، ٚؾفا٩ٙ يٮنُ٘ ٚا٭بطم اا بأشٕ اهلل 

بٗصٙ اـٛاضم اي  ٫ ٜػتطٝعٗا سصام ا٭طبا٤ فعًٗا نإ شيو زي٬ّٝ ع٢ً قسم   أسس َٔ ا٭طبا٤، فًُا أت٢ غٝسْا عٝػ٢ 
 زع٣ٛ ضغايت٘.

 .ؾٛاٖس ٚإثبات ْب٠ٛ غٝسْا ضبُس 

اي  أٜسٙ  أنجط َٔ إٔ ؼكط، ٜٚهف٢ زيٌٝ ٚاسس يٝ٪َٔ َٔ ؾا٤ إٔ ٜ٪َٔ، َٚعذعات٘  إٕ ا٭زي١ ع٢ً ْب٠ٛ ضغٍٛ 
 تٓكػِ إىل قػُني: اهلل تعاىل بٗا َٓٗا َا ٖٛ َتٛاتط، َٚٓٗا َا يٝؼ َتٛاتطّا ، ٚعًٝ٘ فإٔ َعذعات٘ 

 *سػ١ٝ نٓبع املا٤ َٔ بني أصابع٘ ايؿطٜف١، ٚتهجري ايطعاّ بسعا٥٘ ....
 يهطِٜ.* َع١ٜٛٓ نايكطإٓ ا

 أٚالّ : أَج١ً املعذعات اسبػ١ٝ :
 : ْبع املا٤ َٔ بني أقابع٘ ايؿطٜف١  (1)

ِٕ عٔ دٳابٹٕط بٔ عبساهللٹ  ٍٴ ايًٖ٘ٹ   أخطز ايؿٝدإ يف قشٝشُٗا عٔ غٳايٹ ٜٵبٹٝٳ١ٹ ٚٳضٳغٴٛ باني   قاٍ : عٳطٹـٳ ايٓاؽ ّٜٛ اِيشٴسٳ
ٙٴ فكاٍ ضغٍٛ ايًٖ٘ٹ  ِٻ أَِقبٳٌٳ ايٓاؽ ْٳشٵٛٳ ٜٵ٘ٹ ضٳِنٛٳ٠ْفَتٳٛٳنٻأَ َٓٗا ، ثٴ ِٵ  }:   ٜٳسٳ ٓٵسٳْٳا َٳا٤ٷ ْٳتٳٛٳنٻُأ  {َا يَُه ؟  قايٛا ٜا ضٳغٴٍٛٳ ايًٖ٘ٹ يٝؼ عٹ

ٙٴ يف ايطٻِنٛٳ٠ٹ  بٹ٘ٹ ٫ٚ ْٳؿٵطٳبٴ إ٫ َا يف ضٳِنٛٳتٹوَ ،  قاٍ : فَٛٳنٳعٳ ايٓيب   ٝٴٕٛٔ ،  قاٍ ٜٳسٳ َٵجٳأٍ اِيعٴ ٝٵٔٔ أَقٳابٹعٹ٘ٹ نَأَ فَذٳعٳٌٳ اِيُٳا٤ٴ ٜٳُفٛضٴ َٔ بٳ
ُٵؼٳ عٳؿٵطٳ ٛٵَٳ٦ٹصٺ ؟ قاٍ يٛ نٓا َٹا٥ٳ١َ أَِيفٺ يَهَفَاْٳا، نٓا خٳ ِٵ ٜٳ ٓٵتٴ ِٵ ُن  ٠َ َٹا٥ٳ١ّ ".فَؿٳطٔبٵٓٳا، ٚٳتٳٛٳنٻِأْٳا، فكًت يٹذٳابٹٕط نَ

 : تهجري ايطعاّ بربن١ زعا٥٘  (2)
ٜٵطٳ٠َ أخطز ايؿٝ ٖٴطٳ ِٻ  قاٍ نٓا َع ايٓيب  دإ يف قشٝشُٗا عٔ أبٞ  ٛٵّٔ قاٍ ست٢ ٖٳ يف َٳػٹرٕي قاٍ : " فَٓٳفٹسٳتٵ أَظٵٚٳازٴ اِيكَ

ٛٵتٳ اي ٛٵّٔ فَسٳعٳ ِٵ ، قاٍ فكاٍ عٴُٳطٴ  : ٜا ضٳغٴٍٛٳ ايًٖ٘ٹ يٛ دٳُٳعٵتٳ َا بك٢ َٔ أَظٵٚٳازٹ اِيكَ اٍ : فَفَعٳٌٳ ، قاٍ : ًٖ٘ٳ عًٝٗا قبٹٓٳشٵطٔ بٳعٵ ٔ سٳُٳا٥ٹًٹٗٔ
ٓٻ ٙٴ ، قًت : َٚا نَاْٴٛا ٜٳكٵٓٳعٴٕٛٳ بٹاي ٓٻٛٳا٠ٹبٹٓٳٛٳا ُٵطٔٙٹ ، ٚٳشٴٚ اي ُٵطٔ بٹتٳ ٘ٴ ٚٳٜٳؿٵطٳبٴٕٛٳ عًٝ٘ فَذٳا٤ٳ شٴٚ اِيبٴطِّ بٹبٴطِّٙٹ ، ٚٳشٴٚ ايتٻ ُٴكټْٛٳ ٛٳ٣ ؟ قاٍ نَاْٴٛا ٜٳ

ّٴ أَظٵٚٔزٳ ٛٵ ٓٵسٳ شيو : اِيُٳا٤ٳ ، قاٍ فَسٳعٳا عًٝٗا ست٢ َٳًَأَ اِيكَ ِٵ ، فكاٍ عٹ ٗٴ ًِك٢َ ايًٖ٘ٳ بٹُٗٔٳا }تٳ ٕٵ يَا إٔيَ٘ٳ إ٫ اهلل ٚٳأَِّْٞ ضغٍٛ ايًٖ٘ٹ ، ٫َ ٜٳ أَؾٵٗٳسٴ أَ
ٓٻ١َ  " .{عٳبٵسٷ غري ؾٳاىٺ فٹُٝٗٔٳا إ٫ زخٌ اِيذٳ

 :  تهًِٝ ايؿذط ي٘  (3)
ٝٵ١ًََ  َٳػٵطٴّٚقا َٔ آشٳٕٳ ايٓيب  قاٍ مسعت أبٞ ٜكٍٛ : غٳأَِيتٴ أخطز َػًِ يف قشٝش٘ عٔ َٳعٵٔٔ بٔ عبس ايطمحٔ  ِّ يَ بٹاِيذٹ

ِٵ ؾٳذٳطٳ٠ْ  " .  ٘ٴ آشٳْٳتٵ بٹٗٔ  اغٵتٳُٳعٴٛا اِيُكطٵإٓٳ ؟ فكاٍ :سسثين أَبٴٛىَ )ٜٳعٵٓٹٞ عٳبٵسٳ ايًٖ٘ٹ بٔ َػعٛز ( أَْٻ
 : سٓني اؾصع ي٘  (4)

ٓٵبٳاطٴ   إ ايٓيب   أخطز اٱَاّ أمحس بٔ سٓبٌ يف َػٓسٙ عٔ عبساهلل بٔ عٳبٻإؽ  نإ ٜٳدٵُطبٴ إىل دٹصٵٕع فًُا قٴٓٹعٳ اِيُٹ
ٔٻ اِيذٹصٵعٴ فاتاٙ ضغٍٛ ايًٖ٘ٹ   ٛٻٍٳ إيٝ٘ سٳ ٘ٴ فَػٳهَٔٳ ٚقاٍ : فَتٳشٳ ٛٵّٔ اِيكٹٝٳاَٳ١ٹ  }فَاسٵتٳهٳٓٳ ٔٻ إىل ٜٳ ٘ٴ يَشٳ ٓٵ  .{يٛ مل أَسٵتٳهٹ

 : تػًِٝ اؿذط عًٝ٘  (5)
ُٴطٳ٠َ  ٘ٴ  }:ضغٍٛ ايًٖ٘ٹ  قاٍ قاٍ  أخطز ايرتَصٟ عٔ دٳابٹطٔ بٔ غٳ ٞٻ يَٝٳايٹٞٳ بٴعٹجٵتٴ إْٞ ٭َعٵطُٔف ِٴ عٳًَ ٕٻ بٹُٳٖه١َ سٳذٳطٶا نإ ٜٴػٳِّ إٔ

 .{اِيإٓٳ 
 َعذعات سػ١ٝ نجري٠ غري َا شنط غري أْٓا انتفٝٓا با٭َج١ً ايػابك١ يس٫يتٗا ع٢ً املطًٛب. ٚي٘ 
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 ثاْٝا ّ : املعذع٠ املع١ٜٛٓ )َعذع٠ ايكطإٓ ايهطِٜ(:
إٔ اهلل تعاىل أضغً٘ إىل ايٓاؽ ناف١ يٝبًػِٗ ؾطع٘ ٚزٜٓ٘، ٚبؿط َٔ اتبع٘ باايف٬ح يف اياسْٝا    أعًٔ غٝسْا ضغٍٛ اهلل 

ٚاٯخط٠ ، ٚأعًٔ فِٝٗ ايسع٠ٛ إىل تٛسٝس اهلل تعاىل، ٖٚسّ نٌ َا ٚضثٛٙ َٔ ؾطى ٚنفط ، ٚأَطِٖ باملعطٚف، ْٚٗاِٖ عٔ املٓهط، 
 ـبا٥ح.ٚأسٌ هلِ ايطٝبات، ٚسطّ عًِٝٗ ا

ٚعٓسَا مسع َٓ٘ ايٓاؽ ٖصٙ ايسع٣ٛ ايعع١ُٝ ْفطٚا َٓ٘، ٚعازٚٙ أؾس املعازا٠ ، ٚنصب٘ ايهبري ٚايكػري، ثِ أخصٚا يف 
 مبعذعات نجري٠ نُا طًبٛا. فازيت٘ ٚكاقُت٘، ٚطًبٛا اؿذ١ ع٢ً قسم زع٣ٛ ضغايت٘، فذا٤ِٖ 

ٖٞ : املعذع٠ ايعك١ًٝ املع١ٜٛٓ ايعع٢ُ: )ايكطإٓ ايهطِٜ(، ٚإمنا  غري إٔ املعذع٠ اـايس٠ اي  اغتٓس إيٝٗا يف إثبات ضغايت٘
يكَٛ٘ بايكطإٓ ايهطِٜ، ٭ْ٘ نإ يف ايعطب أَطا٤ ايفكاس١ ٚايب٬غ١، ٚناْٛا أنجط ايٓااؽ ؾااعطّا ٚخطٝباّا،     نإ ؼسٟ ايٓيب 

 ٚفِٝٗ ايعاملٕٛ بأغايٝب ايفكاس١ ٚايب٬غ١ ، ٚاحملٝطٕٛ بأغطاضٖا.
س٣ قَٛ٘ ٚايٓاؽ مجٝعّا بٗصٙ املعذع٠ ايطبا١ْٝ ث٬ث١ ٚعؿطٜٔ عاَّا، ٚأعًُِٗ اا ع٢ً ايطغِ أْ٘ نإ ٜتش فأخص ايطغٍٛ 

أَّٝا ٫ ٜعطف ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ اا بأْ٘ يٛ ادتُع ايبؿط نًِٗ ، ٚتعاٖطت اؾٔ َعِٗ ع٢ً إٔ ٜأتٛا مبجٌ ب٬غ١ ٚفكااس١ ايكاطإٓ   
ٕٵ ايهطِٜ َا اغتطاعٛا إٔ ٜأتٛا بػٛض٠ َجً٘ ٚيٛ نأق ٔټ عٳ٢ًَ أَ ْٵؼٴ ٚٳاِيذٹ ٌٵ ي٦َٹٔٔ ادٵتٳُٳعٳتٹ اٱٔ كط غٛض٠ َٓ٘ ، ٜكٍٛ اهلل تعاىل : ط ُق

ِٵ يٹبٳعٵٕ  ظَٗٔريٶاص  ٗٴ ٛٵ نَإٳ بٳعٵهٴ  . { 88غٛض٠ اٱغطا٤ :  }ٜٳِأتٴٛا بٹُٹجٵٌٔ ٖٳصٳا اِيُكطٵإٓٔ ٫َ ٜٳِأتٴٕٛٳ بٹُٹجٵًٹ٘ٹ ٚٳيَ
 نً٘ يف نٌ ظَإ َٚهإ َُٚٗا أٚتٛا َٔ عًّٛ ايفكاس١ ٚايب٬غ١ ٚغريُٖا إٔ ٫ٚ ٜعاٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚغٝعٌ ٜتشس٣ ايعامل

 ٜعاضنٛا آ١ٜ َٔ نتاب اهلل تعاىل .

 :ثايجاّ : بؿاضات ايهتب ايػُا١ٜٚ بايٓيب 
إٕ  يكس أؾاض ايكطإٓ ايهطِٜ إىل ايعٗٛز ٚاملٛاثٝل اي  أخصت َٔ ا٭ْبٝا٤ ايػابكني ٚأاِٗ باٱميإ غامت ايٓبٝني ْٚكطت٘

َٴكٳسِّمٷ يٹُٳا  ط :ِٖ أزضنٛا بعجت٘ نُا يف قٛي٘ تعاىل ٍٷ  ِٵ ضٳغٴٛ ِٻ دٳا٤ٳُن ٔٵ نٹتٳابٺ ٚٳسٹِهُٳ١ٺ ثٴ ِٵ َٹ ٝٵتٴُه ِّنيٳ يَُٳا آتٳ ٓٻبٹ ٘ٴ َٹٝجٳامٳ اي ا ٚٳإٔشٵ أَخٳصٳ ايًٖ
ِٵ عٳ٢ًَ شٳ ِٵ ٚٳأَخٳصٵتٴ ٘ٴ قَاٍٳ أَأَِقطٳضٵتٴ ٓٵكٴطٴْٻ ٔٻ بٹ٘ٹ ٚٳيَتٳ ٓٴ ِٵ يَتٴ٪ٵَٹ ِٵ َٹٔٳ ايؿٻاٖٹسٹٜٔٳَٳعٳُه ِٵ إٔقٵطٟٔ قَاُيٛا أَِقطٳضٵْٳا قَاٍٳ فَاؾٵٗٳسٴٚا ٚٳأَْٳا َٳعٳُه غٛض٠ }ص يٹُه

 .{81آٍ عُطإ: 
ُٴاإٛٳ اِيشٳاا  نُاا قاااٍ غاابشاْ٘:  ِٵ يَٝٳِهتٴ ٗٴ ٓٵ ٕٻ فَطّٜٔكااا َٹاا ِٵ ٚٳإٔ ٖٴ ٘ٴ نَُٳاا ٜٳعٵطُٔفاإٛٳ أَبٵٓٳااا٤ٳ ِٴ اِيهٹتٳااابٳ ٜٳعٵطُٔفْٛٳاا ٖٴ ٝٵٓٳااا ِٵ  لٻطاٖيااصٹٜٔٳ آتٳ ٖٴاا ٚٳ

ُٴٕٛٳص  .{146غٛض٠ ايبكط٠:} ٜٳعٵًَ
ع٢ً يػإ عٝػ٢ بٔ َطِٜ بامس٘ قطاس١ نُا أخرب ايكاطإٓ ايهاطِٜ باصيو يف قٛيا٘      ٚقس دا٤ت ايبؿاض٠ بطغٍٛ اهلل 

َٴكٳسِّقّا يٹُٳا بٳ طتعاىل: ِٵ  ٝٵُه ٍٴ ايًٖ٘ٹ إٔيَ ٔٴ َٳطٵٜٳِٳ ٜٳا بٳٓٹٞ إٔغٵطا٥ٌٝٳ إِّْٔٞ ضٳغٴٛ ٔٵ ٚٳإٔشٵ قَاٍٳ عٹٝػٳ٢ ابٵ ٍٕ ٜٳِأتٹٞ َٹ َٴبٳؿِّطّا بٹطٳغٴٛ ٛٵضٳا٠ٹ ٚٳ ٟٻ َٹٔٳ ايتٻ ٝٵٔٳ ٜٳسٳ
َٴبٹنيٷ ِّٓٳاتٹ قَاُيٛا ٖٳصٳا غٹشٵطٷ  ِٵ بٹاِيبٳ ٖٴ ُٻا دٳا٤ٳ ٘ٴ أَسٵُٳسٴ فًََ ُٴ  .{6غٛض٠ ايكف: {} بٳعٵسٹٟ اغٵ

بعا  ايؿاٗازات يف ْػاذ     أَا يف ايهتاب املكسؽ فع٢ً ايطغِ َٔ ؼطٜف ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ يًتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ فكس بكٝت
 .(1) (: )ٚاَتٮت ا٭ضض َٔ ؼُٝس أمحس، ًَو بُٝٝٓ٘ ضقاب ا٭َِ َٓٗا، أسٝاّْا با٫غِ ايكطٜض، فكس دا٤ فٝٗا

، ٚايٓػاذ ايكسميا١: )يكاس    1884، ٚا٭خط٣ املطبٛعا١ يف باريٚت غا١ٓ    1848ٚيف ايٓػد١ املطبٛع١ يف يٓسٕ قسميّا غ١ٓ 
ٚاَتٮت ا٭ضض َٔ محسٙ، ظدطى يف ا٭ْٗاض، ٚاستساّ قٛتو يف ايبشاض، ٜا قُس ازٕ، يكس ضأتو أنا٤ت ايػُا٤ َٔ بٗا٤ قُس، 

)اؾباٍ فاضتاعت( 
2
 ). 

                                                           

 .3(غفط سبكٛم: اٱقشاح: 1) 

 .168ايطغٌ ٚايطغا٫ت: ز. عُط غًُٝإ ا٭ؾكط :( ٜٓعط : 2) 
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ٖٚٞ املٛانع اي  أضغٌ فٝٗاا  ( 1)ٚدا٤ أٜهّا : )اقبٌ ايطب َٔ غٝٓا٤ ٚأؾطم هلِ َٔ غعري، ٚػ٢ً َٔ دبٌ فاضإ(  
 ايػ٬ّ (مجٝعّا.أْبٝا٤ اهلل َٛغ٢ ٚعٝػ٢ ٚقُس )عًِٝٗ ايك٠٬ ٚ

، ٚفاضإ ٖٞ دباٍ ، ٚغٝٓا٤ املٛنع ايصٟ نًِ اهلل َٛغ٢ فذبٌ غعري املٛنع ايصٟ أٚس٢ اهلل فٝ٘ إىل عٝػ٢
ٜٵتٴٕٛٔ ط :َه١، ٖٚصٙ املٛانع أؾاض إيٝٗا ايكطإٓ ايهطِٜ يف قٛي٘ تعاىل غٛض٠  }صٚٳٖٳصٳا اِيبٳًَسٹ اِيأََٹنئ * ٚٳُطٛضٔ غٹٝٓٹنيٳ* ٚٳايتِّنئ ٚٳايعٻ

 .{3-1ايتني: 
:) أقِٝ هلِ ْبّٝا َٔ ٚغط إخٛتِٗ، َجًو، ٚأدعٌ ن٬َٞ يف فُ٘، فٝهًُِٗ  إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قاٍ يًٓيب َٛغ٢  

 .(2)( بهٌ َا أٚقٝ٘ ب٘
٫ٚ ٜٓطبل ع٢ً املػٝض عٝػ٢ نُا حياٍٚ ايٓكاض٣ إٔ ٜ٪نسٚا، ٭ٕ املػٝض  ٖصا ايه٬ّ ٜٓطبل ع٢ً  غٝسْا ضغٍٛ 

 .حياضب ٚمل ٜٗادط ٚمل ٜسفٔ، بٌ ضفع٘ اهلل إيٝ٘مل ٜتعٚز ٚمل 
: فكاٍ: ) فاض قًيب به٬ّ قاحل، أتهًِ باْؿا٢٥ يًًُو، أْات أباطع مجاا٫ّ َأ باين       َٚٔ َعاَري  غٝسْا زاٚز  

ايبؿط، اْػهبت ايٓع١ُ ع٢ً ؾفتٝو، يصيو باضنو اهلل إىل ا٭بس، تكًس غٝفو أٜٗا اؾباض، ظ٬يو اقتشِ، اضنب َٔ أدٌ اؿل ٚايسع١ 
ايسٖٛض، َٔ أدٌ شيو َػشو اهلل إهلو بسٖٔ ا٫بتٗاز أنجط فرتٜو ميٝٓو كاٚف، ٚؾعٛب ؼتو ٜػكطٕٛ، نطغٝو ٜا اهلل إىل زٖط 

 .(3) َٔ ضفكا٥و، بٓات املًٛى بني قعٝاتو(
 ٚقس قاٍ ايٓكاض٣ إٔ ٖصا ايه٬ّ عٔ املػٝض، بُٝٓا ٖٛ ٫ ٜٛافل عكٝستِٗ يف عباز٠ املػٝض يكٍٛ زاٚز ايٓيب) اهلل إهلو. 

حياضب أعسا٤ٙ بايػٝف ٜٚٗعَِٗ  أٜها ٖصا ايه٬ّ عٔ ْيب حياضب أعسا٤ٙ ٜٚٗعَِٗ بايػٝف، ٚمل ٜعٗط ْيب بعس زاٚز 
 . ؾعٛبّا أخط٣ نجري٠ غ٣ٛ قُس 

 ٚأعط٢ تفػريّا غطٜعا يه٬ّ ايٓيب )زاٚز( عٔ غٝسْا ضغٍٛ عًُٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ : 

 .َػشو اهلل أنجط َٔ ضفكا٥و( أنجط َٔ ا٭ْبٝا٤)املًو( ٖٛ أععِ ْيب ٚخامت ا٭ْبٝا٤ َٚجًٗا ) (ٔ)
  .)اْػهبت ايٓع١ُ ع٢ً ؾفتٝو( حيفغ ضغايت٘ َٔ ايٛسٞ ٭ْ٘ أَٞ ٫ٚ ٜٓطل إ٫ سكّا ٜٚعًِ ايٓاؽ ايكطإٓ باؿفغ أٜهّا (ٕ)

  ساضب ايهفاض ْٚكطٙ اهلل بايطعب َػري٠ ؾٗط ) ظ٬يو اقتشِ( ٚشيو ٭دٌ ْؿط ايسع٠ٛ إىل زٜٔ اهلل اؿل. (ٖ)

 بٓات ايععُا٤ ٚاملًٛى )بٓات املًٛى َٔ قعٝاتو(. تعٚز َٔ (ٗ)

  ضغايت٘ تُٓٛ زا٥ُّا )باضى اهلل إىل ا٭بس(. (٘)

باابٔ   ب٘ ع٢ً يػإ أفطاز َٔ أٌٖ ايهتاب نُا يف سازث١ عريا ايطاٖب سٝح قاٍ ٭بٞ طايب: اضدع ايبؿاض٠ نُا دا٤ت 
 .(4)أخٝو، ٚاسصض عًٝ٘ ٜٗٛز، فإْ٘ نا٥ٔ ٫بٔ أخٝو ٖصا ؾإٔ ععِٝ 

قبٌ َبعج٘، فًُا بعج٘ اهلل َٔ ايعطب نفطٚا   َٚٔ د١ٗ أخط٣ فايٝٗٛز ناْٛا ٜػتفتشٕٛ ع٢ً ا٭ٚؽ ٚاـعضز بطغٍٛ اهلل
 ب٘، ٚدشسٚا َا ناْٛا ٜكٛيٕٛ فٝ٘. 

 

 

                                                           

 .33اٱقشاح:  غفط ايتج١ٝٓ(1) 
 .18:18( غفط ايتج١ٝٓ: 2) 

 .45َعَٛض: (3) 

 .206/ 1ايٓب١ٜٛ ٫بٔ ٖؿاّ بؿطح ايطٚض ا٭ْف، ايػري٠  ( ٜٓعط : 4) 

http://www.alukah.net/library/0/32209
http://www.alukah.net/library/0/32209
http://www.alukah.net/sharia/0/56328
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 خامت ايٓبٝني ٚاملطغًني:

إٔ تهٕٛ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ قاؿ١ ؾُٝع ايبؿط يف نٌ ظَاإ َٚهاإ، نفًٝا١     اقتهت سه١ُ اهلل تعاىل 
بإغعاز اجملتُع ايعاملٞ نً٘ إشا أخص بٗا ، ٭ْٗا عاؾت مجٝع استٝادات٘ ، ٚٚنعت اؿًٍٛ ؾُٝع َؿه٬ت٘ إَا 

 عٔ ططٜل ايتفكٌٝ ٚإَا عٔ ططٜل اٱمجاٍ .
ٝٵوَ اِيهٹتٳابٳ ٚتطى ايتفكٌٝ يًعكٌ ايبؿطٟ ٜتكطف فٝ٘ سػب َٛاظٜٔ  ايؿطع ٚأقٛي٘ قاٍ تعاىل:طٚٳْٳعٻِيٓٳا عٳًَ

ُٴػٵًٹُٹنيٳص ًِ ٖٴسٶ٣ ٚٳضٳسٵُٳ١ّ ٚٳبٴؿٵطٳ٣ يٹ ٞٵ٤ٺ ٚٳ ِّ ؾٳ ، يصيو أقبشت ايبؿط١ٜ بعس إضغاٍ ضغٍٛ {89غٛض٠ ايٌُٓ:}تٹبٵٝٳاْٶا يٹُه
غري قتاد١ إىل ْيب أٚ ضغٍٛ  إيٝٗا ْٚعٍٚ ايكطإٓ ايهطِٜ يٝهٕٛ ٖازّٜا هلا ٚتؿطٜعّا سطٜكّا ع٢ً غعازتٗا اهلل 

غريٙ، إْٗا قتاد١ فكط إىل إٔ ػتٗس فُٝا حيسخ َٔ أَٛض ٫ ْل فٝٗا، ٚقس أعطاٖا ايكطإٓ ايهطِٜ سل ا٫دتٗاز 
٘ٴ اٖيصٹ ِٵ يَعٳًٹُٳ ٗٴ ٓٵ َٵطٔ َٹ ٙٴ إٔي٢َ ايطٻغٴٍٛٔ ٚٳإٔي٢َ ُأٚيٹٞ اِيأَ ٛٵ ضٳزټٚ ٘ٴ ٜاعرتافّا َٓ٘ ببًٛغٗا ضؾسٖا فكاٍ تعاىل: ط ٚٳيَ ٓٵبٹُطْٛٳ ٔٳ ٜٳػٵتٳ

ِٵ ص  ٗٴ ٓٵ  .{ 83غٛض٠ ايٓػا٤:  }َٹ
ف٬ ْيب بعسٙ ٚبايتايٞ ف٬ ضغٍٛ بعسٙ ٭ٕ ْفٞ  َٚٔ أدٌ ٖصا أعًٔ ايكطإٓ إٔ ايٓب٠ٛ قس ختُت مبشُس 

ٔٵ ضٳغٴٍٛٳ ايًٖ٘ٹ  ِٵ ٚٳيَهٹ ٔٵ ضٔدٳايٹُه ُٻسٷ أَبٳا أَسٳسٺ َٹ َٴشٳ ٘ٴ ايٓب٠ٛ ْفٞ يًطغاي١ ، قاٍ تعاىل: ط َٳا نَإٳ  ِّنيٳ ٚٳنَإٳ ايًٖ ٓٻبٹ ٚٳخٳاتٳِٳ اي
ُٶا ص  ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ِّ ؾٳ  .{40غٛض٠ ا٭سعاب: }بٹُه
٘ٴ      }:قاٍ ضغٍٛ اهلل  عٔ أبٞ ٖطٜط٠  ٓٵٝٳاْٶاا فَأَسٵػٳآٳ ٌٕ بٳٓٳا٢ بٴ ٔٵ قَبٵًٹٞ نَُٳجٳٌٔ ضٳدٴا ْٵبٹٝٳا٤ٹ َٹ ٌٴ اِيأَ َٳجٳًٹٞ ٚٳَٳجٳ

ٔٵ ظٳا ٛٵنٹعٳ يَبٹٓٳ١ٺ َٹ ٘ٴ إٖٔيا َٳ ٚٴنٹاعٳتٵ ٖٳاصٹٙٹ     ٚٳأَدٵُٳًَ ٘ٴ ٚٳٜٳُكُٛيإٛٳ ٖٳًٖاا  ٓٻاؽٴ ٜٳُطُٛفٕٛٳ بٹ٘ٹ ٚٳٜٳعٵذٳبٴٕٛٳ يَ ٙٴ فَذٳعٳٌٳ اي ٔٵ ظٳٚٳاٜٳا ٜٚٔٳ١ٺ َٹ
ِّنيٳ  ٓٻبٹ ِٴ اي  . (1){ايًٖبٹٓٳ١ُ، قَاٍٳ :فَأَْٳا ايًٖبٹٓٳ١ُ، ٚٳأَْٳا خٳاتٳ

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 أخطد٘ ايبداضٟ َٚػًِ. (1)
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 ايػُعٝات

 اآلخط . ايسيٌٝ ع٢ً ايّٝٛ اآلخط، اسباد١ يإلميإ بايّٝٛ

 ايّٝٛ اآلخط يف اإلغالّ.

 ايربظر.

 ايبعح ٚايٓؿٛض.

 اسبػاب.

 
 ايػُعٝات

ٙعكس بسهػٌثٚست بألً٘ض بهب ٗضز بٔس بهػٌع زْٗ قْ ٙطبٓس بإلُػسْ  ٗٓٛ بهػٚثٚست بهنب بغن أثط بهلل تثنسىل    
 مبثط ٞ سعس٢عٔس  ٗبخ ل بصهم ُفػٕ دى ٗاط  زْٗ ًّ غ٘بٖ.

 تعطٜف ايّٝٛ اآلخط
 تعطٜف ايّٝٛ اآلخط:أٚالّ: 

بملطبز بسهَٚ٘ بآلخط: ٓ٘ َٙ٘ بهعٚسًٞ بهصٜ ٙثثح بهلل  ٕٚ بهِسؽ هوشػسب ٗبدتنعب١. ٗمسنٛ بنصهم ألُنٕ ال ٙنَ٘      
 بثسٖ سٚح ٙػ عط قٓى بدتِٞ م ًِسظهلٍ ٗقٓى بهِسض م ًِسظهلٍ . 

 اسباد١ يإلميإ بايّٝٛ اآلخط
بهب ال بٖس ًِٔس  ٗإشب ُعِطُس إىل بهعطآْ بهلطٍٙ ٗدِسُسٖ ًّٔ   ٞ بإلميسْ بسهَٚ٘ بآلخط ٓ٘ قسُس قِضكسْ بإلميسْ بهٚػ

ًّس كثرّيب هو صكري بٔصب بهَٚ٘ . ٖٗهٕ إىل آٔخطٖ ٙثٛٛ بٓ ٌس  ق
ٗٙثٗس بإلمينسْ بنسهَٚ٘ بآلخنط ننطٗضٝ سٚ٘ٙنٞ بسهِػنثٞ هإلُػنسْ   نط ٙ كن٘ض اعنى اس نى ٙنؤًّ بنسهلل تثنسىل قْ               

هلل تثسىل خوعٍٔ هػسٙٞ  ٗقُعي إهنٍٚٔ بهل ن  ٗقضغنى بهطغنى ًنّ قدنى حتعٚنق        ِٙ ٔٛ قًط برتط٢ق مبذطز ً٘تٍٔ  ألْ ب
ٓصٖ بهػسٙٞ.  ٌّ بهِسؽ ًّ بغ ذسب  ًٍِٗٔ قاطض  ًّٗ بغ ذسب نشٟ بلنى ؾن١ٛ م غنثٚى ًطننسٝ ضبنٕ  ًٗنّ       
قاطض  ثى مبّ بغ ذسب بأل ساٚنى  ٗانسخ م بألضض  ػنسزٟب  ٗظونٍ بهثثنسز  ٗخنطب ٗزًنط  ٗ ػنق ٗ ذنط  ٗظضع م          

ؽ قُ٘بع بهلفط ٗبهفػ٘ق ٗبههطي   ٔى خيٛط بثنسي اس نى قْ مينط بألًنط بنسْٗ زتنسظبٝ هوٌشػنّ اونٟ إسػنسُٕ          بهِس
َِِٚننس         ٍِ إ٢ٜه ُٖٝلنن َٜٗق ٍِ َاَثّجننس  ٌَننس َخٜوٞعَِننسٝك ُٖ ٍِ ٜق ٜهننس ٗهوٌػنن١ٛ اوننٟ إغننس١تٕ  تثننسىل بهلل ٗتِننعٖ اننّ شهننم.  ننسي تثننسىل: طٜقٜ َشٔػننِثُ 

َْص   . {115غ٘ضٝ بملؤًِْ٘:  }ُتِطَدُث٘
ُٗعطٟب ألٌٓٚ ٕ ُنط٠ قْ بهؿنسضع بذتلنٍٚ  نطْ ٓنصب بهٚنَ٘ م كنجري ًنّ بآلٙنست بسألسلنسَ به ؿنطٙثٚٞ   نٚوٌض إىل ننطٗضٝ              

ِْ ؾ٘طب ِْ خرّيب  ٗإ  .بُ ثسٖ بمللو٤ف م تثسطٕٚ هوٌثسًطت بهٗسُٖٚ٘ٙٞ قُٖٕ ً٘ ْ٘ف غّسب بني ٙسٜ ضٚبٕ زتسّظ٠ بثٌوٕ  إ
ِٜ َانِسي٣    ٜ إ٢ ط : ٌّٔ شهم:  ٘ي بهلل تثسىل َٗ َٜٗقِؾن٢ُٔسٗب َش ٌَِثنُطٕٗف  ّٖ ٔب ُٓ ِٗ ٜ سض٢ٝ ٘ ٌَِثُطٕٗف ٜق ّٖ ٔب ُٓ ًِٔػٝل٘ ّٖ ٜ ٜأ ُٔ َّ ٜقَدٜو َشب َبٜوِػ

٢َِ٘ بٞهآٔخط٢ َٗبٞهَٚ ُّ ٔبسهو٤ٕٔ  ُِٙؤًٔ  َْ ِّ ٜكس ًَ َُٙ٘اٝغ ٔبٕٔ   ٍِ ٌُ٘ب بهٖؿَٔسزَٜٝ ٔهو٤ٕٔ َشٔهٝل َٜٗقٔ ٚ  ٍِ ِِٝل  . { 2غ٘ضٝ بهٛطق:  }ص  ًٔ
ٌس صتس غ٘ضٝ ًّ غ٘ض بهعطآْ بهلطٍٙ ق ٙأٔت  ٚٔس ٔشٞكنط هعهنٚٞ بهثِثنح ٗبهِؿن٘ض  ٗٓنصب ٙنسٗي اونٟ قٌٓٚنٞ         ٗ و٤ 

.ًٖٞ ًٖٞ اس  بإلميسْ بسهَٚ٘ بآلٔخط م سٚسٝ بملػٔوٍ خسٖقٞ  ٗم سٚسٝ بأل
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 ايّٝٛ اآلخط يف اإلغالّ 
شٞ إخثسض بهلل تثسىل ٗإخثسض ضغوٕ اوٍٚٔ بإلميسْ بسهَٚ٘ بآلخط ضكّ ًّ قضكسْ بإلميسْ: ٗٓ٘ بالا عسز بدتسظَ بك

بهكطٝ ٗبهػطَ بفِس١ ٓصٖ بهسُٚس   ًٗس ٙػثق شهم ًّ قًسضبت ًٗس ٙعع م بهَٚ٘ بآلخط ًّ قٓ٘بي ٗبخ طف قسن٘بي    
كصهم به كسٙق بسألخثسض به٘بضزٝ اّ بآلخطٝ ًٗس  ٚٔس ًّ بهِثٍٚ ٗبهثصبب  ًٗس جيطٜ  ٚٔس ًّ بألً٘ض بهثعسَ كثثنح  

 سؿطٍٓ ٗستسغث ٍٔ ٗزتسظبتٍٔ اوٟ قاٌسهلٍ بالخ ٚسضٙٞ بهب  سً٘ب بٔس م بذتٚسٝ بهسُٚس. برتط٢ق ٗ
 ايربظر 

 بهوظر هػٞ ٓ٘ بذتسدع بهفسقى بني ؾ٣ٚني شت وفني ٗبملسُع الخ ططٌٔس ٗبً عبدٌٔس.
ًنع بهوشعنست    ثسق بذتٚنسٝ بهوظخٚنٞ     اوٟ بُٕ بذتٚسٝ بهب تأتٛ ًس بثس بمل٘ت م بالقٛطح:  ُٙثطف بهوظرٗ

ٕ       بألٗىل ًّ  ثض بهطٗح ًّٗ ثٍ ٗبهثطٗز بٔس ٗبهطسٚنى إىل بهنسبض بألخنط٠      ٗقٗي ًِسظهلنس ٗٓن٘ بهعنو ٗقس٘بهنٕ ٗقٓ٘بهن
٢َِ٘   ٙع٘ي تثسىل: ط ٍِ َبِطَظْر إ٢ٜهنٟ َٙن ََٗضب٢ٔٔ٢  ِّ ًَٔٗ َ٘ ٜ س٢ٔٝؤَس  ُٓ  ٠ٞ ٌَ َٔس ٜكٔو ٌَس َتَطٞكُت ٜكوٜٓس إ٢َُٓ ٌَُى َقسٔهّشس ٔ ٚ َْ ُٜٙهَثؤٓٛ ٜقِا غن٘ضٝ  }ص ِثَثُجن٘

 .{100بملؤًِْ٘: 
ٗخت وف بذتٚسٝ بهوظخٚٞ بخ ط ٟس كوٟٚس اّ بذتٚسٝ بهسُٚ٘ٙٞ ٗاّ بذتٚسٝ بآلخطٗٙٞ   لنى هنٕ قنفست ًٗعً٘نست     

 ت ٌٚع م ؾ١ٛ ٙػٌ٘ اوٟ بألخط.

 فنٛ بذتٚنسٝ بهوظخٚنٞ تػنٌ٘ بهننِفؼ اونٟ كنى ًنّ بدتػنس ٗبهننطٗح  ٗإْ بهنطٗح شٗ قنوٞ زب٢ٌنٞ بسهثنسْ  ٔننٛ             
ٕ تثوعس خسقٟس   إُٔس ٗإْ  سض ت بدتػس ٗبُػودت إِ اِس  ثهٔس   إُٔس ال تفسض ٕ بؿنلى كونٛ  حبٚنح ال    ت ثوق ب

ٙثعٟ هلس به فست ببسٟب  ٗإمنس تث٘ز إهٕٚ قسٚسُٟس م بثض بألٗ ست  كث٘زتٔنس  ن٘ض غنؤبي بملولنني اِنس ُعٗهنٕ إىل بهعنو         
قٙهٟس  ٗٓصب بهطز ٓ٘ اٌوٚٞ إاسزٝ ًثِٚٞ هوطٗح ال تلطض كٌس قْ تػوٍٚ بملػوٍ اوٟ بملٚت اِس ظٙسضتٕ هٕ ٙػ صكطٓس 

 . سٚسٝ بهثسْ  ثى بهثثح
ًّٗ ًع هٚست بذتٚسٝ بهوظخٚٞ ًثط ٞ بملٚت هلنى ًنّ ٙنعٗضٖ ًنّ بهثؿنط  كٌنس ٗٙػنٌع بملٚنت اونٟ بألضدنض           

ٍ  .رتٛسب كى ًّ ٙعٗضٖ ٗ  . سملؤًّ ِٙثٍ م بهوظر ٗضٗسٕ م بدتِٞ ٗدػسٖ ِٙسهٕ بثض بهِثنٚ سنٕ تثنطض   ٗبهلنس ط ض
 .اوٟ بهِسض  ِٗٙسهٕ ُكٚ  ًّ بهثصبب  ِٗٙسي دػسٖ ُكٚ  ًّ بهثصبب

ًٗع كى ًس شكط باطٖ اّ سٚسٝ بهوظر  تثعٟ ِٓسهم بهلجري ًّ بذتعنس٢ق بهنب ال ٙثؤٌنس إال بهلل ٗال ٙنسضكٔس إال     
 .ٕ م َٙ٘ ًّ بألٙسَبملٚت ُفػٕ  ٗاوٟ بهثثس بملػوٍ بإلميسْ ٗبه ػوٍٚ مبع هٚست بمل٘ت ٗبْ ٙثوٍ بُٕ ًط ٛ ضب

إْ ضٗح بملنؤًّ م بدتِنٞ تػنطح م بدتِنٞ سٚنح       ٓصٖ سسي بهوظر  بملؤًّ م غثسزٝ ُٗثٍٚ  ٗقخو بهنِيب  
ٗهن٘ تنط٠ إش بهعنسملْ٘ م غٌنطبت بملن٘ت ٗ      }ؾس١ت  كٌس ٓ٘ ًصك٘ض م بهعطآْ م قكجط ًّ ً٘نع:  ٌِٔس  ٘هٕ تثسىل: 

َ جتعْٗ اصبب بهلْ٘ مبس كِ ٍ تع٘هْ٘ اوٟ بهلل غري بذتق ٗ كِن ٍ انّ   بملط٢لٞ بسغٛ٘ قٙسٍٙٔ قخطد٘ب قُفػلٍ بهٚ٘
ٗ ٓصب خٛسب هلٍ اِس بمل٘ت ٗ  نس قخنوت بملط٢لنٞ ٗٓنٍ بهكنسز ْ٘ قُٔنٍ س٣ِٚنص جينعْٗ انصبب           {آٙستٕ تػ لوْٗ

قخو اّ آي بهلْ٘ ٗه٘ تأخط أٍِ شهم إىل بُعهس١ بهسُٚس ملس قض قْ ٙعسي هلٍ بهَٚ٘ جتعْٗ. ٗ ًِٔس  ٘هٕ تثسىل  ثٌس 
َْ ٜقَؾننسَٓ بٞهَثننَصببٔ   } طاننْ٘  ِ٘ ٞٝ ٜقِزٔخٝونن٘ب آَي ٔ ِطَانن َُ بهػَٓننسَا ََ َتٝعنن٘ ِ٘ ََٗٙنن ٟٚٓس  ََٗأؿنن ٟٗٓب  َٔننس ٝغننُس ِٚ َْ َاٜو ُِٙثَطُننن٘ َِٓننسُض  (   46)غننس ط: {به

  سهلفسض قضٗبسٍٔ ًثصبٞ ٗقدػسزٍٓ ِٙسهلس ُكٚثٔس ًّ بهثصبب س نٟ ٙثثنح بهلل بدتٌٚنع ثنٍ تػنري قضٗبح بملنؤًِني إىل      
 .بدتِٞ ٗقضٗبح بهلفسض إىل بهِسض  ٓؤال١ شتوسْٗ م بدتِٞ ٗٓؤال١ شتوسْٗ م بهِسض
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 ايبعح

 أٚالّ: تعطٜف ايبعح:
 :خي وف تثطٙف بهثثح م بهوػٞ بسخ طف ًس اوق بٕ   عس ٙٛوق ٗٙطبز بٕ

َِٗسَسٖ  َٗبَثَح بٕ  قٜ:   (1)  ُٕ ُٕ َِٙثَثُجٕ َبِثّجس  قٜ: ٜقِضَغٜو  .ٜقضغوٕ ًع غريٖ ٗبِبَ َثَجٕ ٜقّٙهس  ٜقٜ: ٜقضغوٕبإلضغسي: ٙعسي  َبَثَج

  .بهثثح ًّ بهَِ٘: ٙعسي: بثجٕ ًّ ًِسًٕ إشب قٙععٕ  (2)

 .بإلثسضٝ: ٗٓ٘ ققى بهثثح  ًِٕٗ  ٚى هوِس ٞ: بثج ٔس إشب قثطتٔس ٗكسُت  ثى بسضكٞ  (3)

: ِّٚ َِٗدَٔ  ٙع٘ي بألظٓطٜ: "ٗبهثثح م ٜكٜوسَ بٞهَثَطب اوٟ 

ٌَس: بٞهإ٢ِضَغسيذ ٜك ِ٘ي بهلل َتَثسٜهٟٜقسسٓ ًَُ٘غٟص ط :ٜع  ٍِ ِّ َبِثٔسٓٔ ٍٖ َبَثِجَِس ًٔ ُٖ: {103غ٘ضٝ بألاطبف:}ُث   ًَِثَِس
 قضغوَِس... 

ِ٘هٕ دٖى ٗاٖع :  ٜ ِِٕ ًَٔٗ ٍِص طٗثسُٚٔس: بٞهإ٢ِسَٚس١ ًّ بهلل هوٌ٘تٟ   ِ٘ٔتٝل ِّ َبِثٔس ًَ ٍٖ َبَثِجَِسٝكٍ ًٔ   {56غ٘ضٝ بهثعطٝ :  }ُث
 .(1)ٜقٜ: قسِٚٚسكٍ" 

قًس م بالقنٛطح  نريبز بنٕ: إسٚنس١ بهلل هوٌن٘تٟ سنني ٙنِفذ م بهكن٘ض بهِفدنٞ بهجسُٚنٞ ٗإخنطبدٍٔ ًنّ  ثن٘ضٍٓ              
 قسٚس١ هوشػسب ٗبدتعب١  بهصٜ  سض هٕ ًّ ُثٍٚ قٗ اصبب. 

ُٓ ََ بٞهٔعَٚسًَٞٔٙع٘ي ببّ كجري: "بهثثح:  ِ٘ َٗبٞهٜأِدَػسٔز َٙ َٗبح٢  َُ بٞهٜأِض َٗٔ َٚس ٌََثسُز   ."( 2) َ٘ بٞه
لصب ٙلْ٘ سٌِٚس ت ثوق إضبزٝ بهلل   ٗٓبهثثح ٓٛ إاسزٝ بإلُػسْ ضّٗسس ٗدػّسب  كٌس كسْ م بهسُٚسٗاوٕٚ  أْ 

حملسغث ٍٔ  ُٗٚى كى شتو٘ق ًس تثسىل بصهم   ٚدطدْ٘ ًّ بهعث٘ض سفسٝ اطبٝ  ٗٙػس ْ٘ ٗجيٌثْ٘ إىل بمل٘ ف 
( 3) ٙػ شعٕ ًّ بدتعب١ بهثسزي

. 

ُِٜلَط ٗ  ِّ ٜق ًَ  ْٖ ٓصب ًس تؿري إهٕٚ كجري ًّ بآلٙست به٘بضزٝ م بهعطآْ بهلطٍٙ  ٗهلصب  سي بإلًسَ بهطبظٜ: "َٗال َؾم٤ ٜق
ُِٜلَط َقط٢َٙض بٞهٝعِطآ٢ْ"  ٖٛ  ٜ ٜعِس ٜق ٌَسُٔ َٗبٞهَثِثَح بٞهُذِػ ( 4)بٞهَشِؿَط 

. 
 :بٛطق كجريٝ  ًِٔنس بهلطٍٙ ٗهثعٍ قًط بهثثح دس١ إثثستٕ م بهعطآْ

ّٖ ٰ  ٝ ِى َبٜوٟ   سضٝ بسه كطٙض: كع٘هٕ تثسىل:ط  (1) َِ٘تٟ :  ٗ ٘هٕ{7غ٘ضٝ به ػسبّ:}ص ََٗضٚبٛ ٜهُ ِثَثُج ٌَ َٗبٞه ٍُ  ٰ  ط  ُٔ َِٙثَثُج
ُٕص   .{٦٣غ٘ضٝ بألُثسَ: }بهو٤ن

ٍٖ ُخٔوَق ط :ٗتسضٝ ب صكري بإلُػسْ بِؿأتٕ بألٗىل: كع٘هٕ تثسىل  (2) ًٔ ُْ ًٖس١ٕ َزبٔ ق٣ * ٜ ٞوَِٚٝعط٢ بٞهإ٢َُػس َِٙدُطُز  * ُخٔوَق ًّٔ 
َٗبهٖ َطب٢ٔٔ  ٢ّ بهٗكٞؤ   ِٚ ُٕ َاٜوٟ * ًّٔ َب  .{٨  ٥غ٘ضٝ بهٛسضق:  }ص  َضِدٔثٕٔ ٜهٜعسٔزْض ٰ  إ٢ُٖ

َِٚف  ٰ  طٜ سُٝعِط إ٢ٜهٟ :اوٟ إسٚس١ بألً٘بت: كع٘هٕ تثسىلٗتسضٝ بسالغ سالي بإُثست بهِثست  (3) ٌَٔت بهو٤نٕٔ ٜك آَثسض٢ َضِس
ْٖ َش ِ٘ٔتَٔس إ٢ َِ٘تٰٟ  ُٙشِٚٔٛ بٞهٜأِضَض َبِثَس ًَ ٌَ ٌُشِٚٔٛ بٞه َ٘ َاٜوٟ ٰ  ٔهٜم ٜه ُٓ ١ِٕٛ ٜ ٔسْٙط ٰ  َٗ  .{٥٥غ٘ضٝ بهطَٗ: }ص ٝكٚى َؾ

ًٗى م خوق بهػٌ٘بت ٗبألضض: ك  (4) َٗبٔت  ط ع٘هٕ تثسىل:ٗتسضٝ بسإلؾسضٝ ٗبه أ ٌَس َٕ به٤ٔصٜ َخٜوَق بهٖػ ْٖ بهو٤ن ِٗب ٜق ٍِ ََٙط َٜٗه ٜق
ّٖ ٔبٜعسٔزض٣ َاٜوٟ َٛ ٔبَدٞوع٢ٔٔ ٍِ َِٙث َٜٗه َِ٘تٟ ٰ  َٗبٞهٜأِضَض  ٌَ َٛ بٞه ُٙشِٚٔ ُٕ َاٜوٟ ٰ  َبٜوٰٟ  ٜقْ  ١ِٕٛ ٜ ٔسْٙط ٰ  إ٢ُٖ غ٘ضٝ }ص ٝكٚى َؾ

 .{٦٦بألسعسف:

                                                           

 . 2/201( تٗصٜب ايًػ١ : 1)
 .395/ 5(فػري ايكطإٓ ايععِٝ : 2)
 . 1/269(يعكا٥س اٱغ١َٝ٬ : غٝس غابل : 3)
 . 25/ 16( ايتفػري ايهبري:4)

http://www.alukah.net/sharia/0/123217/#_ftn7
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قُٕ ه٘ ق ٙلّ ِٓسن بثح هلسُت بألٗبًط  ٗبهِ٘بٓٛ  ٗبدتعب١ ًّ ٗتسضٝ ب ِعٕٙ بهلل تثسىل اّ بهثثح  إش (5)
َْ ط :بهثثح: كع٘هٕ تثسىل َِِٚس ٜهس ُتِطَدُث٘ ٍِ إ٢ٜه ُٖٝل َٜٗق ٍِ َاَثّجس  ٌَس َخٜوٞعَِسٝك ُٖ ٍِ ٜق  .{115بملؤًِْ٘: }ص  ٜقٜ َشٔػِثُ 

ٙٞ  ٗٓٛ خسٗٙٞ اوٟ ٗتسضٝ بصكط بهعكل  ٗبه٘ س٢ع بهب تسٓي اوٟ بهثثح: كٔعٖكٞ بهصٜ ًٖط اوٟ  ط (6)
اطٗؾٔس   أًستٕ بهلل تثسىل ًس٢ٞ اسَ  ثٍ بثجٕ  ٗٔ ٖكٞ   ٚى بين إغطب٢ٚى  ٗٔ ٖكٞ بهصّٙ ٝقخطٔد٘ب ًّ زٙسضٍٓ ٍٗٓ 

 .ٗبهٛٚ٘ض بألضبثٞ  ٗٔ ٖكٞ ققشسب بهلٔف قه٘ف سصض بمل٘ت  ٗ كٞ إبطبٍٓٚ 

 َت٢ ٜهٕٛ ايبعح :

بهِفدٞ ِٙعي ًس١ ًّ بهػٌس١ تِثت ًِٕ قدػسز بهثثسز  ٗإُثست ٙلْ٘ بهثثح بثس بهِفدٞ بهجسُٚٞ  ٗهلّ  ثى 
بألدػسز بثس ُعٗي بملٛط اوٚٔس ميسثى إُثست بهِثست ًّ بألضض إشب ُعي بملس١ اوٚٔس  ٗهصب كجرّيب ًس ٙهطب بهلل 

ُِٙط :تثسىل م ك سبٕ بهلطٍٙ بملجى هوثثح  ٗبهِؿ٘ض  بإسٚس١ بألضض بسهِثست   سي تثسىل َ٘ به٤ٔصٜ  ُٓ ٔغُى بهٚطَٙسَح ُبِؿّطب طَٗ
ٌَس١ ٜ ٜأِخ ٕٚٚت ٜ ٜأَُعٞهَِس ٔبٕٔ بٞه ًٖ ُٖ ٔهَثٜوٕس  ٌَٔ ٕٔ َسٖ ٟ إ٢َشب ٜقٜ و٤ِت َغَشسّبس ٔثٜعسٟهس ُغٞعَِس ِٜ َضِس َّ ََٙس ِٚ ٌََطبٔت ٜكَصٔهٜم َب َطِدَِس ٔبٕٔ ًّٔ ٝكٚى بهٖج

َْ ٍِ َتَصك٤ُطٗ َِ٘تٟ ٜهَثو٤ٝل  . {57 غ٘ضٝ بألاطبف: }ص  ُُِدط٢ُز بٞهٌ

ُٙطك٤  برتوق َٙ٘ بهعٚسًٞ  ض٠ٗ قب٘ ٓطٙطٝ   : ٗإْ دػس بإلُػسْ ٙثوٟ م بهعو إال: )َاِذ  بهصُ (   ٌِٕٔ 
َُٙطك٤ُ  بٞهَدٞوُق}  ُٕ ِِ ًَٔٗ َ٘ َاِذُ  بهٖصَُٔ    ُٓ َٗ َٗبٔسّسب  ٌّس  ١ِْٛ إ٢ال٤ َِٙثٜوٟ  إ٢ال٤ َاٞع َُِػس٢ْ َؾ َّ بإل٢ َِٚؼ ًٔ ََ بٞهٔعَٚسًََٜٞٔٗه ِ٘ َٙ }

 (1). 
 

 ايٓؿٛض 

 ٗبهِؿط م بهوػٞ: ٙأتٛ مبثِٟ اسٝ ُصكط ًِٔس :

 :  ًِٕٗ  ٘هٕ تثسىل{10غ٘ضٝ به ل٘ٙط : }ٕص َٗإ٢َشب بهٗكُشُف ُُٔؿَطِت : ط ٙأتٛ مبثِٟ بهثػط  ٌجى  ٘هٕ تثسىل (1)

ِٖسٔؾَطبٔت َُِؿّطبص  ط  .تِؿط بهػشسبقٜ: بملط٢لٞ بهب تِؿط بهطٙسح قٗ بهطٙسح بهب {3غ٘ضٝ بملطغطت: }َٗبه
َِٖٔسَض  ط :ٗجي٤ٚ مبثِٟ بالُ ؿسض  ٌجى  ٘هٕ تثسىل  (2) ََٗدَثَى به ََ ُغَثسّتس  ِ٘ ِٖ َٗبه َِٚى ٔهَثسّغس  ٍُ بهو٤ َ٘ به٤ٔصٜ َدَثَى ٜهٝل ُٓ َٗ

 .  قٜ: دثى  ٕٚ بالُ ؿسض ٗبب ػس١ بهطظق  ٚٔس{47غ٘ضٝ بهفط سْ : }ص ُُُؿّ٘ضب

ٝٝ ٜ سَُ ٔؿُطٗب ٔ ٛ بأٜلِضض٢ ط :تثسىل ٗٗضز مبثِٟ تعو٥  بإلُػسْ م س٘ب٢ذٕ  ٘هٕ  (3)  غ٘ضٝ}ص ٜ إ٢َشب ٝ ٔهَٚٔت بهٖكط
  .  قٜ: تفٖط ٘ب  ٚٔس{ 10بدتٌثٞ : 

ُِِؿُط ُُُؿّ٘ضب  إ٢َشب َاسَف َبِثَس  ُٜٙعسُي: ََُؿَط بملُٚت َٙ ُٖ "ٙع٘ي ببّ بألثري: " ُٖ بهلل  ٜقٜ: ٜقِسَٚس َُِؿَط ِ٘ٔت  ٜٗق ٌَ  .(2) بٞه

 :ايٓؿٛض يف االصطالح 
 بهِؿ٘ض م بالقٛطح ٙٛوق ٗٙطبز بٕ ًثِٟ بهثثح  ٗٓ٘: بُ ؿسض بهِسؽ ًّ  ث٘ضٍٓ إىل بمل٘ ف هوشػسب ٗبدتعب١.

بهِسؽ ًّ  ث٘ضٍٓ  سهِؿ٘ض ٙطبز بٕ غطٙسْ بذتٚسٝ م بألً٘بت  ًّ قُٕ ٙطبز بٕ بهثثح م بهَٚ٘ بآلخط ٗخطٗز  
ُٖ :قسٚس١  ٗٓصب ًس  ػط بٕ  ٘هٕ تثسىل ٍٖ إ٢َشب َؾس١َ ٜقَُؿَط ُٕ َبِثَس " سي ببّ كجري   {22غ٘ضٝ اثؼ : } ص طُث ِٜ: َبَثَج ٜق

ُِٗؿُ٘ض َٗبه ُٜٙعسُي: بٞهَثِثُح   ُٕ ِِ ًَٔٗ ِ٘ٔتٕٔ   ًَ" (3). 
 

                                                           

 . 25/ 16( ايتفػري ايهبري:1)
 . 54/ 5ٚا٭ثط : ابٔ ا٭ثري ( ايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح 2)
 . 323/ 8تفػري ايكطإٓ ايععِٝ :ابٔ نجري :"(3)

http://www.alukah.net/sharia/0/123217/#_ftn28
http://www.alukah.net/sharia/0/123217/#_ftn35
http://www.alukah.net/sharia/0/123217/#_ftn35
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 :ايفطم بني ايبَعِح ٚايٓؿٛض 
ِ٘هٕ َتَثسٜهٟ بملطبز بسهثثح إخطبز بهِسؽ: ًّٔ بهعث٘ض إىل بمل٘ ف   ٜ ِِٕ ِّ ًَِطٜ ٔسَُس ط :ًَٗٔ ِّ َبَثَجَِس ًٔ ص  ٗبملطبز  ًَ

  (1)بسهِؿ٘ض ظٔ٘ض بملثث٘ثني ٗظٔ٘ض قاٌسهلٍ هوٌدو٘ ست 

 اسبػاب

 تعطٜف اسبػاب: 
بذتػسب ٓ٘ ت٘ ٚف بهلل ٗتثسىل اثنسزٖ  ثنى بالُكنطبف ًنّ بحملؿنط حملسغنث ٍٔ اونٟ قاٌنسهلٍ ق ن٘باٟل ٗق ثنساٟل           

 ٗبا عسزبت تفكٟٚط بثس قخصٍٓ ك سب قاٌسهلٍ. 
 نٝف١ٝ اسبػاب:

 كٚفٚٞ بذتػسب قًط غٚيب ق ٙطز ًس ٙسي اوٕٚ. ٗبهِسؽ  ٕٚ ً فسٗتْ٘:
 ٌٍِٔ ًّ حيسغ  سػسبٟس ٙػريٟب بأْ ٙثطض اٌوٕ اوٕٚ  ٚٛوثٕ بهلل اوٟ غن٣ٚستٕ غنطٟب حبٚنح ال ٙٛونع اوٚٔنس      

 قسس  ثٍ ٙثف٘ إِ ٗٙأًط بٕ إىل بدتِٞ. 
ًٍِٗٔ ًّ ِٙنس ـ بذتػنسب  بنأْ ٙػنأي انّ كنى دع٢ٚنٞ  ٗٙٛسهن  بسهثنصض ٗبذتذنٞ   نط جينس انصضٟب ٗال سذنٞ               

ِٚٔنٕٔ )     ٚٔوم ًع بهلسهلني ٗٙف هض بني برتط ُٕ ٔبٌَٚٔ َٛ ٔكَ سَبن ِّ ٝقٗٔتن ًَن ًٖس  َُٙشسَغنُ  ٔسَػنسّبس    ٢7ق.  سي تثسىل: ط ٜ ٜأ َِ٘ف  ( ٜ َػن
ِٓٔؤٕ ًَِػُطّٗضب )8َٙٔػرّيب ) ِِٜعٔوُ  إ٢ٜهٟ ٜق ََٙٗ ِٔنط٢ٖٔ ) 9(  ََٗضب١َ ٜظ  ُٕ َٛ ٔكَ سَب ِّ ٝقٗٔت ًَ ًٖس  َٜٗق َِ٘ف َٙنِسُا٘ ُثُثنّ٘ضب )   10(  ََِٗٙكنٜوٟ  11( ٜ َػن  )

 { 12غ٘ضٝ بالُؿعسق:  }َغٔثرّيب ص 
ـَ بذٔتَػنسَب ُانصبَ    }  سهنت:  نسي ضغن٘ي بهلل     (ٗاّ قَ بملؤًِني بهػٚسٝ اس٢ؿٞ )ضنٛ بهلل أِنس  ِّ ُُن٘ٔ  . {ًَن
ِٚٔنٕٔ )       ُٕ ٔبٌَٚٔ َٛ ٔكَ سَبن ِّ ٝقٗٔتن ًَن ًٖنس  َُٙشسَغنُ  ٔسَػنسّبس َٙٔػنرّيب )    7 عوت: قهٚؼ ٙعن٘ي بهلل :َطٜق َِ٘ف  ِٓٔون   8( ٜ َػن ِِٜعٔونُ  إ٢ٜهنٟ ٜق ََٙٗ  ) ٕٔ

 . {: إمنس شهم بهثطض  ٗهٚؼ قسس حيسغ  َٙ٘ بهعٚسًٞ إال ٓوم هتًَِػُطّٗضبص  عس
ًّٗ بدتسٙط بسهصكط قُٕ غٚؿٔس اوٟ بهثسقٛ ٙنَ٘ بهعٚسًنٞ قسنس اؿنط ؾنسٓسٟب: بهوػنسْ  ٗبألٙنسٜ  ٗبألضدنى          

 سب١ ًّ بهِسؽ.ٗبهػٌع  ٗبهثكط  ٗبدتوس  ٗبألضض  ٗبهوٚى  ٗبهِٔسض  ٗبذتفعٞ بهلطبَ  ٗبملسي   هٟط اّ بهؿٔ

َٗؾ٢َْٔٚس ص   . {21غ٘ضٝ ق:  }ٙع٘ي بهلل تثسىل: طََٗدس١َِت ٝكٗى َُٞفؼ٣ ًََثَٔس َغس٢ْٔق 
  "  وِنس بهلل ٗضغن٘هٕ    {ٓنى تنسضْٗ ًنٍ قننشم    } هنشم  عنسي:     نسي: كِنس اِنس ضغن٘ي بهلل      ض٠ٗ قُؼ 

بوٟ   ٚع٘ي: إُٛ ال قدٚع بهَٚ٘ اوٟ ًّ شتسطثٞ بهثثس ضبٕ  ٚع٘ي: ٙس ضب قق جتطُٛ ًّ بهعوٍ  ٙع٘ي: }قاوٍ.  سي: 
ُفػٛ ؾسٓسٟب إال ًين  ٚع٘ي: كفٟ بِفػم بهَٚ٘ اوٚم سػٚثٟس  ٗبهلطبَ بهلنستثني ؾنٔ٘زٟب  ٚدن ٍ اونٟ ٔ ٚنٕ  ٗٙعن٘ي       

 .{ ثِلّ كِت قُسنى  ألضكسُٕ بُٛعٛ   ِٛق بأاٌسهٕ ثٍ خيوٟ بِٕٚ ٗبني بهلطَ  ٚع٘ي: بثسٟب هلّ ٗغشعٟس

                                                           

 . 289ايفطٚم ايًػ١ٜٛ: (1)


