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وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وظذ آخف وأصحوبف أمجعغ، احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة 

وافتوبعغ ومـ تٌعفؿ بنحًون إػ يقم افديـ.

: أمو بعد

، وٓ يـتظؿ اإلكًون ؾنن أصؾ افديـ وؿوظدتف وأشوشف هق اإليامن بوهلل وافؽػر بوفطوؽقت

ذم شؾؽ اإلشالم ويًتظؾ بظؾف ويـعؿ بحؽؿف إٓ بؿعرؾي أصؾ افديـ، وافعؿؾ بف.

ؾوفتقحقد أصؾ افديـ وفٌف وأشوشف افذي يـٌـل ظؾقف مجقع افديـ، وٓ يصح إيامن وٓ 

يؼٌؾ ظؿؾ إٓ بتحؼقؼف وافزاءة مـ وده.

وافتقحقد أصؾ ظزة ادًؾؿغ ومصدر ؿقهتؿ واجتامظفؿ وبف يظػرون بؿعقي اهلل وحًـ 

تلجقده، ويؽرمقن بدؾوع اهلل ظـفؿ ومتؽقـفؿ وككهتؿ ظذ أظدائفؿ. 

ؼد شعك أهؾ افؽػر وافـػوق ذم ضؿس معومل افديـ وحتريػ مػوهقؿف حتك يٌعدوا أهؾ وف

اإلشالم ظـ مصدر ؿقهتؿ ووحدهتؿ.

ؾوشتخدمقا  ؿي حتريػ افديـ وتغريى ادًؾؿغ،فوأوـؾقا إػ وـالئفؿ افطقاؽقً م

امء شؾطتفؿ ذم مـع صقت احلؼ بًجـ وتصػقي افعؾامء افصودؿغ، وتعووكقا مع ادـوؾؼغ وظؾ

افضالفي ذم كؼ افضالل وآكحراف افعؼدي وادـفجل، حتك اكدرشً معومل احلؼ، ؾؼقض 

اهلل ٕمي اإلشالم مـ جيدد ديـفو وحيقل ظؼقدهتو، ؾصدظقا بوحلؼ وأؿومقا صعرة اجلفود 

وؿورظقا أهؾ افؽػر وافردة، حتك مؽـ اهلل هلؿ بنؿومي خالؾي إشالمقي، حيؽؿقن بؼع اهلل 

درس مـ معومل افتقحقد.وحيققن مو اك

، وحرصًو ظذ بؼوئفو وكحـ افققم بػضؾ اهلل كعقش ذم طؾ هذه اخلالؾي ادقؿقكي ادٌورـي

ودوامفو ـون ٓبد فـو أن كـؼ احلؼ وكدظقا إفقف، فقـشل جقؾ مقحد صودق يعقد اهلل ظذ يديف 

أجمود أمتـو.
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ل اهلل أن يـػعـو بف وهذا خمتك ذم أصؾ افديـ أظددكوه فؾؿعًؽرات افؼظقي، كًل

كـو ادًؾؿغ ظومي وادجوهديـ خوصي.  وإخقا
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : افتـزيؾِ  تعوػ ذم حمؽؿِ  اهللُ  يؼقُل 

پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  

.٠٣افٌؼرة:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 افـوَس  ، وحيؿُؾ فه وهنقَ ؾقفو أمرَ  افـوَس  غُ ؾ  ٌَ مـ يُ  إرضِ  ذم يًتخؾَػ  ف أنشٌحوكَ  اهللُ  أرادَ 

 ظؾقف افًالمُ  آدمَ  ؾخؾَؼ ه. مـ كورِ  ويًؾؿقا  جـتفُ  تك يـوفقا ؿ مـ ربؿ ، ح، ويؼربُ  ؾقفو ظذ احلِؼ 

، هذه ادفؿيِ  هتقئًي فف مـ أجؾِ   .. أن يًجدوا ٔدمَ  ادالئؽيَ  ف ، وأمرَ ؾقف مـ روحِ  ه ، وكػَخ بقدِ 

  .فف بغ مالئؽتِ ف وؾضؾِ وإطفورًا فشلنِ 

چېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   چ 

ًِ  أبك افًجقدَ  فُ ، وفؽـ   ادالئؽيِ  مع ـون إبؾقُس و ظؾقف  ف ظذ آدمَ اشتؽٌورًا ، وظـودًا وتػضقاًل فـػ

.افًالم

رةَ مـف وآشتؽٌور افعـودُ وـون هذا   ، إػ ؾريؼغِ مجعوءَ  اخلؾقؼيِ  إوػ ٓكؼًومِ  ، افؼا

.. وحزبغِ 

 فُ فعـَ  "إبؾقُس "فؿوؾريِؼ افؽوؾريـ يتؼدمُ   ظؾقف افًالم ، "آدمُ  " فؿ أبقكوؾريِؼ ادممـغ يتؼدمُ 

.اهللُ 

ٌُ  مـ رمحيِ ه ِف ، وذفؽ بطردِ ف وإؾالِش بخًورتِ  إبؾقُس  وحقـام ظؾؿَ  شٌحوكف:فف ؿول  اهلل حق

٠٣ - ٠٣احلجر:  چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڄ  چ 

  ضؾَى  حقـفو
ِ
٠٣احلجر:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ  چ  ؾؼول : أن يؿفؾف مـ اهلل

ٌُ  ضؾى مو اهلل لظطوهُ ؾ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ ؿول:  حق
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ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک    ک  ک  گ  

.احلجر ٣٣ - ٠٣احلجر:  چگ  

.ظؾقف وهداه ُ اهللُ  ثؿ توَب  ، ادعصقيَ  ؾام زال بف حتك ؿورَف  ٕبقـو آدمَ  ُس قِ ْش قَ يُ  إبؾقُس  ؾٌدأَ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  چ  }ؾؼول : خؾقػيً  ضِ ذم إر ، بلن جيعَؾ  ه إوَل أمرَ  اهللُ  ثؿ أنػذَ 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٹ  

٠٣ - ٠٣افٌؼرة:  چٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

ءُ وأم   أبقكو آدمُ  ؾـزَل  ..إبؾقُس  معفؿ ، وكزلـو حقا

. ظـف ويدظقا إفقفِ  يـوؾُح " واظتؼود" يف ، يمد  بف و يؼقمُ  " ظؿٌؾ  "وفديف َل زَ كَ  ـٌؾ ؿدْ 

 ذم افتؽوثرِ  خذت اخلؾقؼيُ ، وأَ  اهللُ  ، إػ أن تقؾوهُ  وٓدهوظوش أبقكو آدُم ظذ إرِض مع أ

دِ  ـؾفو ـوكً ظذ افتقحقدِ  أبقـو آدمُ  وؾوةِ  بعد ومرت ظؼ ؿرونٍ ،  همـ بعدِ    وإؾرا
ِ
.. بوفعٌودةِ  اهلل

ء بـل، ؾؾؿ يـَس وظَده    ؾ ذفؽ وإبؾقُس يتحغ افػرصي افًوكحي إلؽقا افذي أخَذُه ظذ ـ 

د بف آدَم وبـقف .. ف، وتقظ 
ًِ كػ

ُـ  أن جوءَ إػ  . ظؾقف افًالمُ  كقٍح  زم

ٌَت ِؾ إػ اهلل شٌحوكف إحقٌ   ن  رجوًٓ صوحلغ مـ ؿقِمف، ـوكقا مـشغؾغ بوفعٌودِة وافت 

ِب إفقف ، وهؿ : )  ( . َوٌد ، وشقاٌع ،ويغقث، ويعقق ، وكٌن وتعوػ وافت ؼر 

" ؾؾام موتقا وشقس افشقطون ذم صدور أتٌوظفؿ: )أن يؼتدون بؿوـون هلؿ أتٌوع  "    

اكحتقا صقرهؿ فقؽقن أصقَق فؽؿ إػ افعٌودة إذا تذـرمتقهؿ ( ؾصقروهؿ ؾؾام موتقا وجوء 

اجلقؾ افذي بعدهؿ دب  إفقفؿ إبؾقس ؾؼول: )إكام ـوكقا "يعٌدوهنؿ" وبؿ يًؼقن ادطر 

ؾعٌدوهؿ(.

ؾٌعٌ اهلل إفقفؿ ،  أول اكحراف ظـ افتقحقد ووؿقع ذم افؼك مـ بـل آدمهذا  ؾؽون   
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إػ يدظقهؿ إٓ مخًغ ظومًو   ؾؾٌٌ ذم ؿقمف أخػ شـيكقحًو ظؾقف افًالم يدظقهؿ إػ افتقحقد، 

وفؽـ افتٌعقي افعؿقوء فمبوء، وافتعصى فمراء مـع أـثرهؿ مـ ؿٌقل دظقة  ظٌودة اهلل وحده،

ؾؽذبف أـثر  ٢٢افزخرف:  چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ وؿوفقا احلؼ 

 .٣٣هقد:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  چ افـوس، 

 .وؿغ جزاء ذـفؿ بوهلل وـػرهؿ بفمـ ؿقمف وأؽرق اهلل افٌ ومـ آمـؾلنجوه اهلل     

  فؾـوس ، واحدًا تؾق أخر ، ـؾ حيؿؾ رايي افتقحقد ، وجيددثؿ تقاػ إنٌقوء 

كف  ،☺ ، إػ أن جوء زمـ رشقل اهلل ادؾي معومل مو اكدرس مـ ؾلـؿؾ مًرة إخقا

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  چ  ـام ؿول تعوػ: ،إنٌقوء

ؼ شـغ ؿٌؾ أن يدظق ظافتقحقد وؽرس مٌودئف وتشققد أرـوكف  بسشقخ ☺ ؾٌدأ   ٠٣افـحؾ:  چ

 .، ٕن افتقحقد هق أشوس ادؾي وأصؾفو إػ أي أمر آخر

دًا فتؽقن ـؾؿي وهجمو اهلل، ؼعب ـامً ووح امً اظقًو ومربقًو ومعؾد شـقات، بعدهو فٌٌ ؾقفؿثؿ 

 .تقؾوه اهلل حتك اهلل هل افعؾقو وـؾؿي افذيـ ـػروا افًػذ

أهؾ  بقؼقـفؿ وؿؿعقا ، ذم أهؾ افؼك ًوروا شرتف، ؾؾجوء بعده اخلؾػوء افراصدون    

ؾلظذ اهلل بؿ مـور اإلشالم، وؾتح هلؿ افٌالد وإمصور، وبؾغ ديـ اإلشالم  ،افريى وافشؽ

ـؾ مؽون، ثؿ مرت افًـقن، ؾتجرأ ظٌود افصؾقى وأهؾ افؽػر ؾغزوا ديور اإلشالم، وأظودوا 

ع إجومواجلوهؾقي، وضؿًقا معومل احلؼ،  افتداؾع  وشـي ،دول واحلرب شجول خالل افكا

 چی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب     مب  ىب  يب   چ مووقي ذم افزمون مفام ضول

 ٢٠افػتح: 

افطقاؽقً ظذ ؾقف ؿومً وزمون ظجقى ، واؿع ؽريى ن اشتػوؿً إمي ظذ إػ أ   

شقء  ادًؾؿغؾًومقا  ،طؾامً وظدواكوً  ذم إنوم  إؿومي ذع اهللًو ومـعقا شـقات وأزموك افرؿوب

 ـؾ بوب ..وأدخؾقا ظؾقفؿ افؽػر مـ افعذاب ، 
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، مؾئً بوفذل واهلقان ، بؾ ؿد كصػ ؿرٍن مـ افزمون  ر إمي أـثر مـوجثؿقا ظذ صد    

أذاظقا  ذـفؿ ذم افـوس ، وزيـقه فقؼتؾعقا افتقحقد مـ إشوس ، ؾقو هلل مو أصدهو مـ ؾتـي 

 وأظظؿفو مـ رزيي

 ٚايهشس يف ايدٜٔ صعب غري ًَت٦ِ            ٚنٌ نشس ايفت٢ فايدٜٔ جابسٙ

 مـ ـثرة افظؾؿ وافٌطش ..،  ئجي ثوئرةؿومً افـوس هو حتك

يي .وهؿ ذم ذفؽ ذووا مشورب ومآرب   ، ـٌؾ يـشد ؽويي ويؾقح برا

 حتك ٓؽويتفؿ ورايتفؿ: )، صالح وتًديد، واظتؼود رصقدإاهلل مـ بقـفؿ أهؾ واختور 

 ( . ويؽقن افديـ ـؾف هلل تؽقن ؾتـف

دمتؿع حتتفو ـؾؿي ادقحديـ ورايتفؿ، ويمدون ؾرض اهلل ؾدظقا إػ إؿومي دوفي إشالمقي ، 

 .بنؿومي خالؾي إشالمقي حتؽؿ بؼظف وحتؼؼ افعٌقديي هلل تعوػ مـ مجقع افقجقهظذ إمي 

يوت افعؾامكقي، وافدظقات افؼقمقي ؾؾؿ يرق ذفؽ فػريؼ ادؼـغ، وا ؾؽؼ وأصحوب افرا

 !، وٕهؾ احلؼ بؿحوربتفؿ وظدائفؿبقٓئفؿ بؾقسإلظـ أنقوبؿ ، وسحقا 

، ؾؾؿ يزدهو ذفؽ إٓ صالبي ذم احلؼ ، وثٌوتو ا كقر اهلل فقطػئقاإلشالم ،  ؾحوربقا دوفي

 ظؾقف .

أمر متويز افصػقف  وذفؽ اخلطى اجلؾؾ ، أن ،ٕهؾ افتقحقد مـ تؾؽ ادحـيوتٌغ 

أن أراد اهلل اخلؾقؼي  افتل يأنف ٓبد مـ إرجوع افـوس إػ افؼًؿو مـف،ٓبد ذظل وؿدري ـقين 

ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  چ  ، ـام ؿول تعوػ:وؾريؼ افؽوؾريـ ،ؾريِؼ ادممـغتؽقن ظؾقفو، 

 ٩٣٣آل ظؿران:  چے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳     ﮴ ﮵   ﮶﮷  

 ٢افتغوبـ:  چٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ     ڤ   ڤڤ  چ ؿول اهلل تعوػ : و

ً ؽػؾ ظـف وتـوشوه أوئلؽ  أهنؿ يًتطقعقن افعقش مع  نافذيـ يظـقومـ هـو كًتػقد أمرا
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يؽذبف اهلل ذم ـتوبف ذفؽ افظـ أن ، ذم شؾؿ وأمون مع شالمي افديـ وخؾقص افتقحقدافؽوؾريـ 

 ٩٢٣افٌؼرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  چ : ؾقؼقل

جيتؿعون ذم ؿؾى، ؾؽذفؽ أهؾ افتقحقد اخلوفص ٓ يؿؽـ أن ؾؽام أن افتقحقد وافؼك ٓ 

 جيتؿعقا ذم افعقش مع أهؾ افؼك وافتـديد.

 

**** 
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ذات  ☺ ؿول : بقـام كحـ ظـد رشقل اهلل  ◙ظـ أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطوب 

د افشعر ٓ يرى ظؾقف أثر افًػر وٓ  يقم إذ ضؾع ظؾقـو رجؾ صديد بقوض افثقوب صديد شقا

ؾلشـد رـٌتقف إػ رـٌتقف وووع ـػقف ظذ ؾخذيف  ☺ يعرؾف مـو أحد حتك جؾس إػ افـٌل 

اإلشالم أن تشفد أن ٓ إهل إٓ ) :☺ ؾؼول رشقل اهلل  ،وؿول يو حمؿد أخزين ظـ اإلشالم

وحتٍ افٌقً إن  ،وتصقم رمضون ،وتميت افزـوة ،وتؼقؿ افصالة ،رشقل اهلل  ؿداً اهلل وأن حم

 (.اشتطعً إفقف شٌقال

أن تممـ ) :ؿول ،ؿول ؾلخزين ظـ اإليامن ،ؿول صدؿً ؿول ؾعجٌـو فف يًلخف ويصدؿف 

ؿول  ،ؿول صدؿً( وتممـ بوفؼدر خره وذه ،وافققم أخر ،ورشؾف ،وـتٌف ،ومالئؽتف ،بوهلل

ه ؾنكف يراك) :ؿول ،ؾلخزين ظـ اإلحًون ؿول ؾلخزين  (أن تعٌد اهلل ـلنؽ تراه ؾنن مل تؽـ ترا

ظـ افًوظي ؿول مو ادًئقل ظـفو بلظؾؿ مـ افًوئؾ ؿول ؾلخزين ظـ إمورهتو ؿول أن تؾد إمي 

ة افعوفي رظوء افشوء يتطووفقن ذم افٌـقون ؿول ثؿ اكطؾ ؼ ؾؾٌثً مؾقو ثؿ ربتفو وأن ترى احلػوة افعرا

ؾنكف جزيؾ أتوـؿ يعؾؿؽؿ ) :ؿول يل يو ظؿر أتدري مـ افًوئؾ ؿؾً اهلل ورشقفف أظؾؿ ؿول

 (.ديـؽؿ

 : افديـفؼد مجع هذا احلديٌ مراتى 
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ٓ يؼٌؾ اهلل وهق افديـ افذي  -ظؾقفؿ افًالم–هق ديـ مجقع إنٌقوء  :اإلشالم

 ٩٣آل ظؿران:  چڃ  ڃ  چ   چ  چ چ  مـ افعٌد شقاه، ؿول اهلل تعوػ:

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  وؿول تعوػ:

 ٣٣آل ظؿران:  چچ   

: هق آشتًالم هلل بوفتقحقد، وآكؼقود فف بوفطوظي، وافزاءة مـ افؼك اإلسالّ* 

 وأهؾف.

د اهلل بوفعٌودة. )االستشالّ(   أي افذل  واخلضقع هلل تعوػ بوفتقحقد افذي هق إؾرا

مـ ؿقهلؿ: اشتًؾؿ ؾالن إذا أشؾؿ كػًف وذل واكؼود وخضع؛ ؾودًؾؿ ذفقؾ خووع مـؼود 

ه.  هلل وحده، مًتًؾؿ ضقًظو فعٌودتف دون مـ شقا

ؾال بد ذم اإلشالم مـ آشتًالم هلل وحده، وترك آشتًالم :    قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

ه، وهذا حؼقؼي ؿقفـو: " ٓ إهل إٓ اهلل  " ؾؿـ اشتًؾؿ هلل وفغره ؾفق مؼك، واهلل ٓ  حو شقا

ڀ  چ يغػر أن يؼك بف، ومـ مل يًتًؾؿ فف ؾفق مًتؽز ظـ ظٌودتف، وؿد ؿول تعوػ: 

ڤ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 .[٢/٠٣٣]اؿتضوء افكاط ادًتؼقؿ.٣٣ؽوؾر:  چڤ  

ؾال يؽػل جمرد آشتًالم واخلضقع ؾؼط، بؾ ٓبد  مع ذفؽ مـ  )ٚاالْكٝاد ي٘ بايطاع١(

، وترك ادـفقوت؛ ضوظي هلل، ابتغوء وجفف، ☺ آكؼقود ٕوامر اهلل تعوػ، وأوامر رشقفف 

 ورؽٌي ؾقام ظـده، وخقًؾو مـ ظؼوبف.

وفػظ اإلشالم يتضؿـ آشتًالم وآكؼقود ويتضؿـ  :   ت١ُٝٝ قاٍ ابٔ
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ط ادًتؼقؿ .اإلخالص  .[٢/٠٣٣]اؿتضوء افكا

أي افزاءة مـ افؼك ـٌره وصغره، ومـ أهؾ افؼك؛  )ٚايربا٠٤ َٔ ايشسى ٚأًٖ٘(

بنطفور ظداوهتؿ وبغضفؿ وتؽػرهؿ، وظدم مًوــتفؿ ومماـؾتفؿ، وظدم افتشٌف بؿ ذم 

 وإظامل.إؿقال 
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 :زنٔ اإلسالّ األٍٚ َتأيف َٔ شكني 

 صفودة أٓ إهل إٓ اهلل.:  األوٍ

 صفودة أن حمؿدًا رشقل اهلل.  :  ايجاْي

: إن اإلشالم مٌـل ظذ أصؾغ حتؼقؼ صفودة أن    قاٍ شٝخ اإلسالّ ابٔ ت١ُٝٝ    

 [.٩/٢٣٣]ؿوظدة جؾقؾي ذم افتقشؾ.رشقل اهلل ٓ إهل إٓ اهلل، وحتؼقؼ صفودة أن حمؿداً 

: :    ٚقاٍ ٌْـِلٌّ َظَذ َأْصَؾْغِ ْشاَلَم َم يَؽ َفُف.َأَحدهَ َؾِنن  اإْلِ َٓ َذِ َ َوْحَدُه  ٌَُد اَّ   و: َأْن َكْع

وِن َرُشقفِِف   ًَ
َظُف َظَذ فِ ٌَُدُه باَِم َذَ   ☺َوافث ويِن: َأْن َكْع

ِ
ء َْهَقا ْٕ ٌَُدُه بِو ]جمؿقع .َواْفٌَِدعِ  َٓ َكْع

 [.٩/٣٣افػتووى

     

 ـف اظتؼود مو ؛ ٕن آظتؼود مٌـل ظؾقف، ؾؿـ ٓ يعؾؿ معـك افشفودتغ ٓ يؿؽافعؾؿ

دفً ظؾقف، وافعؾؿ افذي ٓبد مـف ذم افـطؼ بوفشفودتغ أن يعؾؿ جمؿؾ مو دفً 

 ظؾقف.

 :ؾالبد مـ افـطؼ بوفشفودتغ ؾنن ؿقل افؾًون ذط ذم صحي اإليامن. افـطؼ 

 :وذفؽ بوفعؿؾ بؿؼته افشفودتغ، وهق ظٌودة اهلل وحده، وترك ظٌودة مو  افعؿؾ

ه.  شقا

معـوهو: ٓ معٌقد بحؼ إٓ اهلل.

إٓ اهلل شٌحوكف، وـؾ ملخقه شقى أي: ٓ ملخقه يًتحؼ افعٌودة ـؾفو وحده دون مـ شقاه 

 اهلل ظز وجؾ؛ ؾنهلقتف أبطؾ افٌوضؾ وأوؾ افضالل.
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 واإلثبات. ،هلا زنٓإ: ايٓفي (ال إي٘ إال اهلل)و

 تـػل مجقع مو يعٌد مـ دون اهلل. )ال إي٘(:

 تثًٌ مجقع أنقاع افعٌودة هلل وحده ٓ ذيؽ فف. )ٚإال اهلل(: 

 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ چ ؿول تعوػ: 

 ٠٣افـحؾ: 

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  چ وؿول تعوػ: 

 .٢٣٣افٌؼرة:  چيث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ   

، َحُرَم َموُفُف، َوَدُمُف، ☺ وؿول 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل ٌَُد َم َػَر باَِم ُيْع ـَ ٓ  اهلُل، َو َٓ إهَِلَ إِ ـْ َؿوَل:  :)َم

 )
ِ
وُبُف َظَذ اهلل ًَ  رواه مًؾؿ.َوِح

: ضريؼي افؼرآن أن يؼرن افـػل بوإلثٌوت ؾقـػل ظٌودة مو شقى     قاٍ ابٔ ايكِٝ

افتقحقد، وافـػل ادحض فقس بتقحقد وـذفؽ اإلثٌوت اهلل، ويثًٌ ظٌودتف، وهذا هق حؼقؼي 

.]بدائع بدون افـػل، ؾال يؽقن افتقحقد إٓ متضؿـو فؾـػل واإلثٌوت، وهذا حؼقؼي ٓ إهل إٓ اهلل

ئد   [.٩/٩٠٣افػقا

اإليامن برشوفتف، وتصديؼف، وضوظتف، واتٌوع  :َٚع٢ٓ )شٗاد٠ إٔ حمُدّا زسٍٛ اهلل(

 شـتف.
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 مصدر وحد يقحد تقحقدًا، إذا جعؾ افقء واحدًا. يػ١:ايتٛحٝد 

د اهلل ذم ذاتف، وربقبقتف، وأخقهقتف، وأشامئف وصػوتف. :ايتٛحٝد شسعّا  هق إؾرا

 :غسح ايتعسيف

 

ِش وذفؽ بوظتؼود و إفساد اهلل يف ذات٘(:)  هِ  فِ حداكقتف وتػرده بذاتف، وتؼد  ظـ  فوتـز 

 افقافد، وافقفد، وافزوجي، وافـظر.

 چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  چ ؿول تعوػ: 

 ٢٢إنٌقوء: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  ؿول تعوػ:

 ٣ - ٩اإلخالص:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 ٠اجلـ:  چڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ وؿول تعوػ: 

 

وذفؽ بوظتؼود أن اهلل هق اخلوفؼ، أي تقحقد اهلل بلؾعوفف،  )إفساد اهلل يف زبٛبٝت٘(:

 وحده وهق، شورـف أحد ذم أؾعوفف ادختصي بفاحوفؽ، اددبر وحده ٓ ذيؽ فف، وأنف تعوػ ٓ ي

ادتكف ذم خمؾقؿوتف بؿؼته ظؾؿف وحؽؿتف، وافغـل شٌحوكف ظـ افؼـوء، وافـظراء، 

 وإنداد، وإظقان.

﮴                  چ ؿول تعوػ:   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

ء:  چ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹     ٩٩٩اإلها
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ىئ  ىئ  ىئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئچ وؿول تعوػ: 

 ٢٢شٌل:  چی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

 

ذفؽ بوظتؼود أن اهلل شٌحوكف وتعوػ وأي تقحقد اهلل بوفعٌودة،  :)إفساد اهلل يف أيٖٛٝت٘( 

ه  بوضؾ.وذًٓ وتعظقاًم  حمٌيً  هق اإلهل احلؼ ادًتحؼ فؾعٌودة  ، وأن ـؾ معٌقد شقا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  چ ؿول تعوػ: 

 ٢٣إنٌقوء:  چٺ  

 ٣٣افذاريوت:  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ وؿول تعوػ: 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  چ وؿول تعوػ: 

 ٠٩افتقبي:  چوئ  ۇئ  ۇئ   

 ٚمعٌد: أي مذفؾ فؾًر ؾقف.: افذل وآكؼقود، يؼول ضريؼ ايعباد٠ يػ١ّ 

 تطؾؼ بوظتٌوريـ: ٚايعباد٠ يف ايشسع:

ٌ د، ؾفل: ـامل احلى مع ـامل افذل.األوه  : بوظتٌور ادتع

 [.٩/٣٣.]ؿوظدة ذم ادحٌي : وافعٌودة دمؿع ـامل ادحٌي وـامل افذل   قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

ٌ د بف، ؾفل: اشؿ جومع فؽؾ مو حيٌف اهلل الثاٌي ويرووه، مـ إؿقال، : بوظتٌور ادتع

 وإظامل، افظوهرة، وافٌوضـي.
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 وهذا يـٌـل ظذ أصؾغ: )إفساد اهلل يف أمسا٥٘ ٚصفات٘(: 

: تـزيف اهلل جؾ  وظال ظام ٓ يؾقؼ بف، وذفؽ بـػل مو كػوه اهلل ظـ كػًف أو كػوه ظـف إول

 .   ☺رشقفف 

ذم  ☺ : إثٌوت مو أخزكو اهلل بف مـ أشامئف وصػوتف ذم ـتوبف، أو أخزكو بو رشقفف وافثوين

 شـتف، مـ دون تؽققػ، أو تعطقؾ، أو متثقؾ، أو تلويؾ. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  چ  ؿول تعوػ:

 ٩٣٣إظراف:  چڇ         ڍ  ڍ  

ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ  وؿول تعوػ:

 ٢٣احلؼ:  چۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   ېئ   

 ٩٩افشقرى:  چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   چ وؿول تعوػ: 
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وهق –أظظؿ حؼ ظذ اإلضالق قوع ذفؽ ب، ووأصؾف فعدلشوس اافتقحقد حتؼقؼ ٕ .٩

 چ يؼقل اهلل تعوػ:ؿ افظؾؿ، ود ذفؽ، وهق أظظ وافؼكذم مقوعف افصحقح، -حؼ اهلل

 ٩٠فؼامن:  چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  

ٱ  چ  ، ؿول تعوػ:أنف حيصؾ فصوحٌف اهلدى افؽومؾ، وإمـ افتوم ذم افدكقو وأخرة .٢

 ٣٢إنعوم:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  

افتوم واهلدايي افتومي هل ثؿرة حتؼقؼ ،  ؾوٕمـ ☺ ثًٌ ظـ افـٌل ـام  (افؼك) :وافظؾؿ 

 افتقحقد وؾضقؾي مـ أظظؿ ؾضوئؾف .

بؿ وخقؾفؿ  حرر مـ رق ادخؾقؿغ وافتعؾؼتي افعٌد بتحؼقؼف ومـ أظظؿ ؾضوئؾف أن .٠

 فوً ورجوئفؿ وافعؿؾ ٕجؾفؿ، وهذا هق افعز احلؼقؼل وافؼف افعويل، ويؽقن مع ذفؽ متلخّ 

 ويتحؼؼ كجوحف. ، وبذفؽ يتؿ ؾالحفوحدهمتعٌدًا هلل 

ُك بِِف َصْقًئو َدَخَؾ ): ☺ افقحقد فدخقل اجلـي، ؿول  طريؼأنف اف .٣ َ َٓ ُيْؼِ ـْ َفِؼَل اَّ  َم

 .رواه افٌخوري( اجلَـ يَ 

 ، وأي ـرامي أظظؿ مـ دخقل اجلـي ، وكقؾ افؼربك مـ اهلل شٌحوكف وتعوػ .ؾلي ؾضؾ

افظوهرة وافٌوضـي متقؿػي ذم ؿٌقهلو وذم ومـ أظظؿ ؾضوئؾف أن مجقع إظامل وإؿقال  .٣

يت  جث            مث    ىث   يث  حج    چ يؼقل اهلل تعوػ :  ـامهلو وذم ترتقى افثقاب ظؾقفو ظذ افتقحقد،

 ٩٩٣افؽفػ:  چمج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   
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وأظظؿ  ،هق اإليامن بوهلل تعوػ وتقحقده اظؾؿ رمحؽ اهلل أن أظظؿ ادصوفح حتصقالً 

 .هل افؽػر بوهلل وافؼك ادػوشد درءاً 

تؼديؿ حؼ ؿصؾحي ؾؾقفو، ٓ مػًدة  ـومؾي خوفصي حمضيافتقحقد مصؾحي وادصؾحي ذم 

ر بوفـػس وإهالـفو ذم يغرتفذفؽ ـون  اف ،وجؾ أظظؿ وأجؾ مـ ادصوفح افدكققيي اهلل ظز

يـول اإلكًون بو أظذ ادراتى، ويدؾع مصؾحف ذظقي وإلؿومي افتقحقد شٌقؾ اهلل ظز وجؾ 

 وترك إوٓد وإمقال . ،نػسفألؿتؾ وذهوب مـ  ذم اجلفودمع مو اهلل بو أظظؿ ادػوشد، 

حتف مع مصوفح بوؿل ؾنن تعوروً مصؾ ،افديـ هق أول افيوريوت افقاجى حػظفوو  

وهذا مو أمر اهلل مؼدم ظذ دؾع ؽره مـ ادػوشد،  دؾع ادػًدة ظـ افديـ ؾنن ،افيوريوت

 .ظدم افتـوزل ظـف وفق ؿتؾ مـ أجؾفوفصز ظؾقف وبرشقفف 

ٕنف سف حمض حؼ اهلل افظؾؿ، افؼك بوهلل وهق أظظؿ  ووأؿٌحفادػوشد وإن أظظؿ 

 فغره، ورؾع ادخؾقؿغ افـوؿصغ مـ ـؾ افقجقه، إػ مرتٌي اخلوفؼ افؽومؾ مـ ـؾ افقجقه.
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( مػتوح اإلشالم، وبو يدخؾ اإلكًون ذم ديـ اهلل، ويعصؿ دمف ال إي٘ إال اهللٓ صؽ أن )

 وموفف وظروف.

إٓ أن هذه افشفودة فقًً جمرد ؿقل بوفؾًون، إكام هل ـؾؿي هلو معـك ٓبد مـ معرؾتف، 

 واإليامن بف، وافعؿؾ بؿؼتضوه، وافٌعد ظام يـوؿضف.

ن افـطؼ بو ٓ يـػع إٓ بوفعؿؾ : إ   اإلسالّ حمُد بٔ عبد ايٖٛابقاٍ شٝخ 

 [.٩/٩٠٣.]افرشوئؾ افشخصقي بؿؼتضوهو، وهق ترك افؼك

"مـ صفد أن ٓ إهل إٓ اهلل "، أي: مـ تؽؾؿ  :   ٚقاٍ ايشٝخ سًُٝإ بٔ عبداهلل

بو مـ ؽر معرؾي  أمو افـطؼ ...بذه افؽؾؿي ظورًؾو دعـوهو، ظوماًل بؿؼتضوهو بوضـًو وطوهًرا 

 [.٩/٣٩]تقًر افعزيز احلؿقد .دعـوهو وٓ ظؿؾ بؿؼتضوهو، ؾنن ذفؽ ؽر كوؾع بوإلمجوع

ؿ رمحفؿ اهلل ذوط هذه افؽؾؿي افعظقؿي، وافتل بتحؼقؼفو يًتحؼ ؾوؿد ذـر أهؾ افع

 ؿوئؾفو اشؿ اإلشالم، وحؽؿف، وجزاءه.

 

 : إدراك افقء ظذ مو هق ظؾقف إدراـو جوزمًو. افعؾؿ

يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث  چ  :دفقؾ افعؾؿ : ؿقفف تعوػ

 ٩٣حمؿد:  چىثيث  حج  مج  جح  مح  

 ٣٣افزخرف:  چى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ    چ  :تعوػوؿقفف 

 كطؼقا بف بلخًـتفؿ .{ بؼؾقبؿ معـك وحؼقؼي مو ەئ  وئ   "} ٓ إهل إٓ اهللأي"  احلل:
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مـ موت وهق يعؾؿ أنف ٓ ☺: ظـ ظثامن ؓؿول : ) ؿول رشقل اهلل  : َٚٔ ايش١ٓ

 . رواه مًؾؿ إهل إٓ اهلل دخؾ اجلـي (

 : هق ـامل افعؾؿ بو، ادـوذم فؾشؽ وافريى.ايٝكني 

افؽؾؿي يؼقـًو جوزًمو ٓ تردد ؾقف وٓ تقؿػ؛ ؾال بد أن يؽقن ؿوئؾفو مًتقؼـًو بؿدفقل هذه 

 .افقؼغ ٓ افظـ ؾنن اإليامن ٓ يغـل ؾقف إٓ

﮳   ﮴   چ  ؿقفف تعوػ : ودفقؾ افقؼغ ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

﮿    ﮾   ﮽    ﮼   ﮺﮻  ﮸   ﮹   ﮷   ﮶    ، ٩٣احلجرات:  چ﮵ 

ؾلمو ادرتوب ؾفق مـ  -يشؽقا أي مل -ؿ بوهلل ورشقفف ـقهنؿ مل يرتوبقا ؾوصسط ذم صدق إيامهن

 .ادـوؾؼغ

أصفد أن ٓ إهل إٓ اهلل ☺: )ظـ أيب هريرة ؓ، ؿول: ؿول رشقل اهلل  : ومـ افًـي

 .رواه مًؾؿ(وأين رشقل اهلل، ٓ يؾؼك اهلل بام ظٌد ؽر صوك ؾقفام إٓ دخؾ اجلـي

 

 وافتـؼقي، ودمريد افقء وإؾراده وظزفف ظـ افشقائى.: افتصػقي اإلخالص فغي

ب إَِػ اهلل َتَعوَػ َظـ مَجِقع صقائى افؼك.َوَحِؼقَؼي اإْلِْخاَلص  : دمريد ؿصد افت َؼر 

 ٠افزمر:  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ چ  ودفقؾ اإلخالص ؿقفف تعوػ :

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  :وؿقفف شٌحوكف

 ٣افٌقـي:  چہ  ہ  ۀۀ  ہ  ہ   
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 أشعد افـوس بشػوظتل مـ ؿول ٓ ☺: )ظـ افـٌل  : ظـ أيب هريرة ؓ ومـ افًـي

 رواه افٌخوري.  (إهل إٓ اهلل خوفصوً مـ ؿؾٌف

ًَاّ اِبٔ ت١ُٝٝ ٍَ شٝخ اِيِإِس ٓ  اهلل َوَأن    :َقا َٓ إهَِل إِ ْشاَلم: أصفد َأن  "وأصؾ اإْلِ

ٓ  اهلل. َٓ إهَِل إِ َيوء وافًؿعي َؾؾؿ حُيَّؼؼ َصَفوَدة َأن  ٌَوَدتِِف افر  ًدا َرُشقل اهلل َؾؿـ ضؾى بِِع ؿ  ]جمؿقع حُمَ

 [.٩٩/٣٩٣افػتووى

 

ِؿع.ُهَق ُمَطوبَؼي  :ٚايصدم  اْفَؽاَلم فْؾَقا

ؾالبد أن يؼقهلو صودًؿو مـ ؿؾٌف، يقاضئ ؿؾٌف فًوكف، أمو إذا ؿوهلو بؾًوكف ذم افظوهر وهق 

ـوذب ذم افٌوضـ؛ ؾفذا مـوؾؼ، وافـػوق: هق إطفور افتصديؼ وإبطون افتؽذيى، أو إطفور 

 اإليامن وإبطون افؽػر.

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    چ  :: ؿقفف تعوػ ٚديٌٝ ايصدم

افعـؽٌقت:  چھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  

٠ - ٩ 

مو ☺: ) ظـ افـٌل  ومـ افًـي : مو ثًٌ ذم افصحقحغ ظـ معوذ بـ جٌؾ ؓ     

 ظذ مـ أحد يشفد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمؿدًا رشقل اهلل ، صودؿًو مـ ؿؾٌف ، إٓ حرمف اهلل

 افـور ( .

 : مقؾ افؼؾى إػ افقء وإنس وافنور بف.ادحٌي

 أي حمٌي ـؾؿي افتقحقد ومو دفً ظؾقف .

 وهل بعد افؼؾى وكػرتف واكزظوجف. :ٚضدٖا ايهسا١ٖٝ
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چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       چ  :: ؿقفف تعوػ ٚديٌٝ احملب١

ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 ٩٣٣افٌؼرة:  چڱ  ڱ  ں   

☺: : مو ثًٌ ذم افصحقحغ ظـ أنس ؓ، ؿول: ) ؿول رشقل اهلل  ومـ افًـي

ثالث مـ ــ ؾقف وجد حالوة اإليامن: أن يؽقن اهلل ورشقفف أحى إفقف ممو شقاهو ، وأن حيى 

ادرء ٓ حيٌف إٓ هلل ، وأن يؽره أن يعقد ذم افؽػر بعد إذ أنؼذه اهلل مـف ـام يؽره أن يؼذف ذم 

 افـور ( .

 

 إِذا َأْظَطوك مؼودتف. -اخلضقع وافذل. َتؼقل ؿدتف ؾوكؼود واشتؼود يل  آكؼقود: ُفَغي:

ٓ  اهلل( َوحو اؿتضتف َطوهراً َواْدَراد ُهـَو  اكؼقودًا مـوؾقًو فؾسك. َوَبوضـوً  : آكؼقود فـ )ٓ إهَِل إِ

ُشقل  أي:  -افؽتوب وافًـي–☺آشتًالم هلل بِوفت ْقِحقِد وآكؼقود حو َجوَء بِِف افر 

  ٓ َٓ افف إِ َٓ يـَْتػع َؿوِئؾ  بِوفط وَظِي، َوَذفَِؽ بِوْفَعَؿِؾ باَِم َؾْروف اهلل َوترك َمو حرمف وافتزام َذفِؽ. َو

ٓ  ِبََذا آكؼقود. َؿوَل َتَعوَػ:  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ڈ  چاهلل بَو إِ

 ٢٢فؼامن:  چگ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

اَم َؿوَل  -وافعروة افقثؼك  ٌَر شعقد ـَ ٓ  اهلل -اْبـ ُج َٓ إهَِل إِ  [.٣/٣٢٩]تػًر افطزي .ِهَل: 

 

ء. ىافر   هق وافؼٌقل فغي: ْ  بوفق 

ٓ  اهلل( َوبام اؿتضتف ومو دفً ظؾقف مـ معـك، بِوْفَؼْؾِى َواْدَراد ُهـَو ٌُقل بـ)ٓ إهَِل إِ : اْفؼ

ّد َؾاَل يرد َهِذه اْفَؽؾَِؿي َأو َصْقئو مـ مؼتضقوهتو، َؾِنن  ون َوَشوِئر اجْلََقاِرح، ؿٌقًٓ مـوؾقًو فؾر  ًَ َوافؾ 
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َٓ يؼٌؾ  َفوَدة ؿد َيُؼقهلَو مـ يعرف َمْعـَوَهو فؽـف  و ـزا َأو حًدًا افش  َأو ؽر  بعض مؼتضقوهتو إِم 

ٌُقل  َذفِؽ. َؾَفَذا مل حُيَّؼؼ َذط اْفؼ

گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  :ودفقؾ افؼٌقل ؿقفف تعوػ

 ٠٣ - ٠٣افصوؾوت:  چں  ڻ   ڻ    ڻ    ڻ  

 ؾعؾقت، مـ افطغقون، يؼول ضغك إذا جووز حّده.: ظذ وزن يػ١ ايطاغٛت      

وافطوؽقت ـؾ ُمعظؿ وُمتعظ ؿ بغر ضوظي اهلل  :: ؿول ابـ تقؿقيٚايطاغٛت شسعّا      

 .[٩/٩٣٣]ؿوظدة ذم ادحٌي ورشقفف مـ إكًون أو صقطون أو رء مـ إوثون.

أو متٌقع    : وافطوؽقت ـؾ مو دمووز بف افعٌد حده مـ معٌقدقاٍ ابٔ ايكِٝٚ      

 أو مطوع.

، أو يعٌدوكف مـ دون اهلل، ☺ؾطوؽقت ـؾ ؿقٍم مـ يتحوـؿقن إفقف ؽر اهلل ورشقفف      

أو يتٌعقكف ظذ ؽر بصرة مـ اهلل، أو يطقعقكف ؾقام ٓ يعؾؿقن أنف ضوظي هلل، ؾفذه ضقاؽقً 

هلل إػ ظٌودة افعومل إذا تلّمؾتفو وتلمؾً أحقال افـوس معفو رأجً أـثرهؿ أظرض ظـ ظٌودة ا

افطوؽقت، وظـ افتحوـؿ إػ اهلل وإػ افرشقل  إػ افتحوـؿ إػ افطوؽقت، وظـ ضوظتف 

 .[٩/٣٣]إظالم ادقؿعغ .إػ افطوؽقت ومتوبعتف ☺ومتوبعي رشقفف 
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  :  :وافطقاؽقً ـثرة ورؤوشفؿ مخًيؿول صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظٌد افقهوب      

 .: ايػيطإ ايداعي إىل عبادة غري اهلل األوٍ

وـؾ ذك وـػر يعتز ذم إصؾ ظٌودة فؾشقطون، ٕن صوحٌف يطقع افشقطون ؾرتؽى 

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ      چ افؼك أو افؽػر، ـام ؿول تعوػ:

 ٣٩ - ٣٣يس:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ؽ ذـًو بوظتٌور ظٌودتف مـ دون اهلل، وظؾقف ؾنن ـؾ ثؿ ظٌودة ـؾ ضوؽقت يعتز ـذف 

ۈئ   چ ؿقل اهلل ظز وجؾ: هذا مؼك يعتز ظوبدًا ٕـثر مـ معٌقد مـ دون اهلل، ومصداق 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی   ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

 ٩٣افؽفػ:  چحب  خب        مب   

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  وؿقفف تعوػ:

 ٢٠يس:  چې  ې    ى  ى  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  وتلمؾ ؿقل اهلل تعوػ:

 ٢٣افزمر:  چېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  

  َٔ دعا ايٓاع إىل عبادت٘ َٔ دوٕ اهلل.:  ايجاْي

 َٔ عبد َٔ دوٕ اهلل وٖو زاض.:  ايجايح

  ٌيف ٖرٜٔ:ٜٚدخ 

 .افطقاؽقً افذيـ حيؾقن مو حرم اهلل وحيرمقن مو أحؾ اهلل 

  تؿًح بؿ.ويُ  ،ًجد هلؿافذيـ يُ وافراؾضي مشويخ افصقؾقي 
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ٹ  ٹ   ٹ    چ ، وافدفقؾ ؿقفف تعوػ  : ايري يّدعي عًِ ايػيب َٔ دوٕ اهلل ايسابع

 ٣٣افـؿؾ:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  

 ٖرا: ٜٚدخٌ يف 

 .افًوحر 

 .وافؽوهـ 

 .وافعراف 

 .وؿورئ افؽػ وافػـجون 

 .وادـجؿ 

 احلانِ بػري َا أْصٍ اهلل.: اخلاَظ 

 :ٜٚدخٌ يف ٖرا 

 .احلؽوم احلوـؿغ بوفؼقاكغ افقوعقي 

 وافتؼوفقد رؤشوء افعشوئر افذيـ حيؽؿقن بوفعودات. 

 .أظضوء افزحوكوت افؽػريي 

 .أظضوء ادجوفس افتؼيعقي 

  ادحوـؿ افقوعقي.افؼضوة ذم 
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: حؽؿ افشعى، وافتداول افًؾؿل فؾًؾطي، وافػصؾ بغ ايدميكساط١ٝ ٖٞٚ    

 افًؾطوت، واشتؼالل افؼضوء، واحسام حؼقق اإلكًون، وشقودة افؼوكقن ظذ اجلؿقع.

، وبياٌه كىا بذاته وستقال  كفزا ًً-مبفهووها الدميقزاطي–عترب تمما سبق  مجمة كن
 يمي:

ادؼصقد بف أن افتؼيع وافتؼـغ يرجع إػ افشعى ٓ إػ اهلل تعوػ،  :حلي الشعب -٩

ويؼع افؼقاكغ افتل يريدهو، وحيؾ مو يشوء وحيرم مو يشوء، ؾوفشعى حيؽؿ كػًف بام خيتور، 

 يـقب ظـفؿ ذم ادجوفس افتؼيعقي افؽػريي.مـ ظز وذفؽ 

وتًخر مـ ذظف، وادجوفس افتؼيعقي جموفس ـػريي ضوؽقتقي تضود اهلل ذم حؽؿف،     

وتـوزظف ذم ودمعؾ مـ كػًفو كدًا هلل ذم افتؼيع وافتحؾقؾ وافتحريؿ وافػصؾ بغ افـوس، 

 . ربقبقتف وأخقهقتف وأشامئف وصػوتف

 ٣٣إظراف:  چں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ؿول تعوػ:     

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   چ وؿول تعوػ:     

 ٣٣افؼصص:  چەئ  ەئ  وئ  

﮺     چ وؿول تعوػ:      ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹  ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

 ٢٩افشقرى:  چ﮻ ﮼   ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁          

 [.صحقح وهق داود أبق أخرجف](. احلؽؿ وإفقف احلؽؿ هق اهلل إن: ) ☺وؿول     

ؾوهلل شٌحوكف خوفؼ ـؾ رء وهق مـ يلمر ويؼع، وهق احلؽؿ افذي حيؽؿ ويػصؾ     
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بغ ظٌوده، وفقس ٕحد أن يؼع مع اهلل أو خيتور مو خيوفػ حؽؿ اهلل، ؾؿـ ؾعؾ ذفؽ ؾؼد رد 

مـ دون اهلل، فذفؽ ؿول تعوػ ذم هنويي حؽؿ اهلل ودؾعف، وجعؾ كػًًو كدًا هلل، وضوؽقتًو يعٌد 

 ٣٣افؼصص:  چى   ائ  ائ   ەئ  ەئ    چ  : أيي

قئو ممو أنزل ص دؾعمـ  أن ظذ ادًؾؿقن أمجع:     قاٍ اإلَاّ إسخام بٔ زاٖٜٛ٘    

ً بؽؾ مو أنزل اهلل  [.٩/٣.]افصورم ادًؾقل اهلل ظز وجؾ، أنف ـوؾر بذفؽ وإن ـون ُمؼرا

 ـقكقي أو ـوكً ذظقي إحؽوم، ومجقع افتؼيع ـون حو:     ٚقاٍ ايشٓكٝطٞ    

ذ ذفؽ ادّؼع اخت ؿد ،اهلل تؼيع ؽر تؼيعوً  اتٌع مـ ـؾ ـون... افربقبقي خصوئص مـ ؿدريي،

ء افٌقون ربًو، وأذـف مع اهلل.   [.٣/٩٣٣]أوقا

ك:     ٚقاٍ       ٓ واحد، بؿعـك ـؾفو ظٌودتف ذم بف واإلذاك حؽؿف، ذم بوهلل اإلذا

 افصـؿ يعٌد ـوفذي اهلل، تؼيع ؽر وتؼيعوً  اهلل، كظوم ؽر كظوموً  يتٌع ؾوفذي افٌتي، بقـفام ؾرق

ء قـفام افٌتي بقجف مـ افقجقه، ؾفام واحد، وـالهو مؼك بوهلل. ب ؾرق وٓ فؾقثـ، ويًجد ]أوقا

 [.٣/٩٣٢افٌقون فؾشـؼقطل 

وهذا يعـل إفغوء مؼوظقي جفود احلوـؿ افؽوؾر، وأن  :التداوه السمىي لمسمطة -٢

افتغقر ٓ يؽقن إٓ ظـ ضريؼ آكتخوبوت افًؾؿقي، وأن يروخ افـوس دـ ُاكُتِخى ويـؼودوا فف 

وٓ  ،ترجع إػ اختقور إـثريي مـ افشعى واحلؽؿ وفق ـون مـ أـػر افـوس، ؾلحؼقي افقٓيي

 ظزة بوفديـ وافؼع. 

افعؾامء ظذ أن افقٓيي ٓ تـعؼد فؽوؾر، وأنف فق ضرأ ظؾقف افؽػر وجى اخلروج وؿد أمجع     

 ظؾقف وظزفف.

 ٩٣٩افـًوء:  چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ ؿول تعوػ:     

 وذم تقفقي افؽوؾر ظذ ادًؾؿ شٌقؾ فف ظذ ادممـغ.     

     
ِ
َٓ  َيْعُؾق اإْلِْشاَلمُ : ) ☺وؿول َرُشقُل اهلل قفؼل وذـره افٌخوري تعؾقؼوً وافٌ افدارؿطـل رواه( ُيْعَذ  َو
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 بصقغي اجلزم.

 وتقفقي افؽوؾر إظالء فؽؾؿي افؽػر ظذ ـؾؿي اإلشالم.    

 ٖٚرا نفس َٔ ٚجٗني :

مـ جفي اشتحؼوق افقٓيي بوٕـثريي وفق ـوكً فؽوؾر، وهذا ـػر ساح، ٕنف خموفػ  •

 عؼد فؽوؾر.حو أمجعً ظؾقف إمي أن افقٓيي ٓ تـ

ْػًرا  َتَرْوا َأنْ  إِٓ  : ) ☺ومـ جفي ظدم جقاز افؼقوم ظؾقف إذا ـػر. وؿد ؿول  • ًحو ـُ  َبَقا

ؿْ  ـُ ـَ  ِظـَْد   ِم
ِ
 (.ُبْرَهونٌ  ِؾقفِ  اهلل

وؿد كؼؾ اإلموم ابـ افعريب واحلوؾظ ابـ حجر اإلمجوع ظذ وجقب افؼقوم واخلروج ظذ      

 احلوـؿ إذا ضرأ ظؾقف افؽػر.

ؽؿ ؾصؾ افديـ ظـ احلهق ادؼصقد مـ هذا إمر ذم إصؾ  :الفصن بني السمطات -٠

مٌدأ افعؾامكقي افتل ؿومً ذم بالد افؽػر وافتل ُأريد بو  وافًقوشي وافـظوم افداخع، وهذا

افتحؾؾ مـ تعوفقؿ افديـ وؿقؿف، وؿد جوء افطقاؽقً بذا افؽػر إػ بالد ادًؾؿغ فقٌعدوهؿ 

 ظـ تعوفقؿ اإلشالم وؿقؿف ومٌودئف، ويؾؼقا بؿ ذم براثـ افؼك وافقثـقي، وافتحؾؾ إخالؿل.

افؼضوء افؼوئؿ ذم دول افؽػر وإنظؿي ادرتدة، وهق  يؼصدون بف :استقاله القضاء -٣

 ً ؿضوء مصدره افؼقاكغ افقوعقي وادجوفس افتؼيعقي افؼـقي، وهق مـ أصد افؼطوظوت ـػرا

 . ☺وحموربي هلل ورشقفف 

احلؽؿ بغر مو أنزل اهلل افؽػريي  أؿًوم ذم    قاٍ ايشٝخ حمُد بٔ إبساِٖٝ

اخلومس: وهق أظظؿفو وأصؿؾفو وأطفرهو معوكدة فؾؼع، ومؽوبرة  ادخرجي مـ ادؾي: 

 وإمداداً  إظداداً  افؼظقي، بودحوـؿ ومضوهوة ☺ٕحؽومف، ومشوؿي هلل تعوػ وفرشقفف 

موً  وحؽامً  وتـقيعوً  وتشؽقالً  وتػريعوً  وتلصقالً  وإرصوداً  ادحوـؿ ذم ـثر مـ  ؾفذه... وإفزا

ٌب إثر أهاب، حيؽؿ أمصور اإلشالم مفّقلة مؽؿؾي، مػتق حُي إبقاب، وافـوُس إفقفو أها
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حّؽومفو بقـفؿ بام خيوفػ ُحؽؿ افًـي وافؽتوب، مـ أحؽوم ذفؽ افؼوكقن، وتؾزمفؿ بف وتؼّرهؿ 

ػٍر ؾقق هذا افؽػر، وأي مـوؿضي فؾشفودة بلن حمؿدًا رشقُل اهلل  ـُ ظؾقف، وحُتت ُؿُف ظؾقفؿ، ؾلي  

 [.٩٣/٢٩٣ـقي]افدرر افًبعد هذه ادـوؿضي. 

ذع اهلل فـو أظدل إحؽوم وأحًـفو، ؾلظطك ـؾ  فؼد :احرتاً حقوق اإلٌسان -٣

ڀ   ڀ  ٺ  چ  إكًون مو يًتحؼ، وٓ ظجى ؾفق اخلوفؼ افعومل بجؿقع أمقر خؾؼف، ؿول تعوػ:

، وفؼد ؾرق اهلل بغ أوفقوئف، وأظدائف، وؾرق ذم احلؼقق بغ  ٩٣ادؾؽ:  چٺ  ٺ   ٺ  ٿ       

ُؽّصً حؾقق افؽػور، وأزظجفؿ مو ؿرره ديـ  افذـر وإنثك ؾلظطك ـاًل مو يًتحؼ، وفؼد

 اإلشالم ذم افتعومؾ مع افـوس ظذ أشوس افديـ وافعؼقدة.

وـرهقا مو أتك بف افؼع ذم بوب احلدود واجلـويوت، وأنؽروا مو حدده ذم احلؼقق  

 ومؼوديرهو بغ افذـر وإنثك.

شؿقه بحؼقق اإلكًون، فُقشّقهقا أحؽوم افديـ، ويكؾقا افـوس ظـ ؾلنشلوا ؾؽرة مو     

 ظؼقدة افقٓء وافزاء، ويـّػروا ادًؾؿغ مـ إحؽوم افؼظقي.

 واملكصود حبكوم اإلْطإ ٖو:

افتعومؾ مع افـوس ظذ أشوس اإلكًوكقي واحودة افٌؼيي، بعقدًا ظـ إشوس افديـل  •

 وافعَؼدي.

بوظتٌور أهنو ختوفػ  ،واجلؾد ،وافرجؿ ،وافؼطع ،قي: ـوفؼصوصإكؽور احلدود افؼظ •

 مػفقم اإلكًوكقي.

ة ذم احلؼقق ادؼررة ذظًو، ـوفطالق وادراث •  وافديي، ،إكؽور افػروق بغ افرجؾ وادرأ

 بوظتٌور اصساـفؿ ذم اإلكًوكقي. وكحقهو،

ؽور ٕحؽومف، وؿد وـؾ واحدة مـ افثالث افًوبؼي ـػر، ٕهنو تؽذيى فؾؼرآن، وإك    

 أمجعً إمي ظذ أن مـ أنؽر أو ـذب بقء مـ افؼرآن ؾفق ـوؾر.
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 اهلل رشقل شى مـ أن ظذ ادًؾؿقن أمجع:  ؿول اإلموم إشحوق بـ راهقيف      

صقئو ممو أنزل اهلل ظز وجؾ أو ؿتؾ كٌقو مـ أنٌقوء اهلل ظز وجؾ: أنف ـوؾر بذفؽ وإن  دؾع أو ☺

 [.٩/٣]افصورم ادًؾقل  .اهلل ـون مؼرا بؽؾ مو أنزل

تًر ظؾقف افدوفي هق  ٕشود افذييعـل أن ادصدر ا سيادة القاٌون عمى اجلىيع: -٣

افؼوكقن، وٓ حيؼ ٕحد أن خيرج ظـف أو يػتوت ظؾقف، ٕنف ادصدر إشود افذي يؼقم ظؾقف 

 افـظوم افؽوؾر ويرجع إفقف ويصدر ظـف.

ٌَع ،ؾوفؼوكقن هق ادؼع     افذي جيى اخلضقع فف وآكؼقود  ،وهق ادعٌقد ادطوع ادت 

 وافرجقع إفقف ذم ـؾ أمر. ،حلؽؿف

 . ☺وهذا مـ أظظؿ مو يؽقن مـوؿضي فؾتقحقد وفشفودة أن حمؿدًا رشقل اهلل    

  ،وظؾقف ؾنن افديؿؼراضقي بؿػفقمفو احلؼقؼل تعتز ضوؽقتًو يعٌد مـ دون اهلل

 ة مـفو وتؽػر أهؾفو وافزاءة مـفؿ ومعوداهتؿ.ؾقجى افؽػر بو، وافزاء
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حزب ؿقمل، ظؾامين ٓ ديـل، يدظق إػ آكؼالب افشومؾ ذم ادػوهقؿ  :حزب ايبعح    

وافؼقؿ افعربقي، فصفرهو وحتقيؾفو إػ افتقجف آصساـل، وهلؿ صعور معؾـ وهق: أمي ظربقي 

 واحدة ذات رشوفي خوفدة، وهل رشوفي احلزب.

ين، أّشس حزب افٌعٌ افعريب وممشس هذا احلزب هق     : مقشقؾ ظػؾؼ افـكا

 م.٩٣٣٣ٓصساـل ذم إبريؾ)كقًون( ظوم ا

وـون مؼصقده مـ تلشقس هذا احلزب هق إظودة اجلوهؾقي افؼقمقي، وافتـّؽر فإلشالم 

ودؾع تعوفقؿف، وؿؾى مػوهقؿ إخقة اإلشالمقي وصفرهو ذم افؼقمقي افعربقي، بحقٌ تصٌح 

 ي.افؼقمقي افعربقي هل معؼد افقٓء وافزاء، وحتتف تزول افػقارق افديـق

 فُٔ األصٍٛ اييت ٚضعٗا َؤسص ٖرا احلزب:

  احودة اخلومًي: )حيظر تلشقس إحزاب افًقوشقي واجلؿعقوت افتل تؼقم ظذ

 أشوس زّج افديـ ذم افًقوشي( .

وهذا هق ظغ افعؾامكقي افالديـقي، افتل هتدف إػ افتحرر مـ تعوفقؿ اإلشالم وأحؽومف، 

 ادًوجد ؾؼط.وإؿصوء افديـ ظـ ادعومالت، وحكه ذم 

 ( بطي افؼقمقي هل افرابطي افقحقدة ٩٣ـام جوء ذم احودة ( مـ مٌودئ احلزب: )افرا

 افؼوئؿي ذم افدول افعربقي افتل تؽػؾ آكًجوم بغ ادقاضـغ ... (.

وهذه واوحي ذم إفغوء إخقة اإلشالمقي، وجعؾ افؼقمقي هل أشوس إخقة وادحٌي 

 وافعداوة.

رمل شقوشي احلزب إػ خؾؼ جقؾ ظريب جديد يلخذ بوفتػؽر افعؾؿل (: )ت٣٩وذم احودة )

 (.٩/٩٣٣)اكظر: كضول حزب افٌعٌ دقشقؾ ظػؾؼ وضؾقؼ مـ ؿققد اخلراؾوت وافتؼوفقد افرجعقي( 

ئعف وأحؽومف.ويؼصد بوفتؼوفقد افرجعقي  : تعوفقؿ اإلشالم وذا
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 ومـ صعوراهتؿ:    

ِٕآَٓت بايبعح زبّا ال شسٜو ي٘ ...   ٚبايعسٚب١ دّٜٓا َا ي٘ ثا

أن دظقة حزب افٌعٌ دظقة ؿقمقي ـػريي جوهؾقي تـؼض أصؾ افديـ  واحلاصٌ    

وحتورب تعوفقؿف، وادؼصقد مـفو: هق إبعود ادًؾؿغ ظـ ديـفؿ، وتػريؼ ـؾؿتفؿ وإوعوف 

صقـتفؿ، ومتزيؼ رابطي افديـ افتل مجعً بغ ادًؾؿغ ظذ خمتؾػ أخًـتفؿ وبؾداهنؿ.
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هتدف إػ حموربي اإلشالم، وافتخؾص مـ أحؽومف  ،دظقة جوهؾقي إحلوديي :ايك١َٝٛ       

، واشتٌدال ذفؽ بوفؼقمقي، وجعؾفو ادظؾي افتل دمتؿع حتتفو احلؼقق وتتًووى، وتعوفقؿف

 وظؾقفو يعؼد افقٓء وافزاء. 

دظقة كوؿصي ظـ حتؼقؼ ضؿقحوت  ديـ اإلشالموافؼقمققن يعتزون افدظقة إػ      

 رجعقي ذم كظرهؿ، وجيى ؾصؾف ظـ افدوفي أجضو.  يعتز افديـبؾ  ،افؼقمقغ

أن تؽقن افؼقمقي بديال ظـ افـٌقات، وأن كٌقة افؼقمقي جيى أن  بؾ يًعك دظوة افؼقمقي:     

فؽػي يٌذل هلو ـؾ ؽول ورخقص، وأن يؽقن اإليامن بو أؿقى مـ ـؾ افروابط وجعؾقهو ذم ا

 وأهنو جيى أن تؽقن هل افديوكي فؽؾ ظريب.  ،إخرى مع اإليامن بوهلل تعوػ

 ويتؿث ؾ دظوة افػؽر افؼقمل ـثراً ؿقل افشوظر:     

ِِ َٖ  َُٖبْٛٞ عٝدّا جيعٌ ايعسب أ١َّ ... ٚسريٚا ظجُاْٞ ع٢ً دٜٔ َبِس

ِِ ســــــــــــــالٌّ ع٢ً ُنفٍس ّٜٛحد بٝٓٓا ... ٚأٖــــــاّل ٚسٗاّل   بعدُٙ ظــــٗٓ

 يؼقل بعض مػؽري افؼقمقي افعربقي: إذا ـون فؽؾ ظك كٌقتف ادؼدشيو    

 ؾنن افؼقمقي افعربقي هل كٌقة هذا افعك!

 وؿول أحدهؿ:    

 ٜا َشًُٕٛ ٜٚا ْصاز٣ دٜٓهِ ... دٜٔ ايعسٚب١ ٚاحد ال اثٓإ

 أن افؼقمقي مـ افطقاؽقً افتل أصٌحً تؼدم ًَ ظذ افديـ،  إذا تٌغ هذا ظؾؿ

ويعؼد مـ أجؾفو افقٓء وافزاء، ؾقجى افؽػر بو، وافزاءة مـفو، وتؽػر أهؾفو 

 وافزاءة مـفؿ ومعوداهتؿ.
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فؼد جٌؾ اهلل اإلكًون ظذ حى بؾده افتل كشل وترظرع ؾقف، وحى افقضـ ؿد يؽقن حًٌو 

 ػطريي أو افطٌقعقي.جٌؾقًو جمردًا ٓ تعؾؼ فف بوفديـ، ؾفق يدخؾ وؿـ ادحٌي اف

وفؽـ بعد متزق افدوفي اإلشالمقي، ؿًؿ أظداء افديـ بالد اإلشالم إػ دويالت ورشؿقا 

حدودًا مصطـعي فؽؾ جزء، وووعقا ظؾاًم فف، ثؿ حرص افؽػور ووـالؤهؿ افطقاؽقً ظذ 

ؽرس تعظقؿ افعؾؿ وافقضـقي ذم ؿؾقب ادًؾؿغ، حتك يزيؾقا مـ ؿؾقبؿ افقحدة وإخقة 

ديـفؿ وافقٓء وافزاء ؾقف، إػ تؼديس افقضـ وظؼد افقٓء  اإلشالمقي، ويكؾقهؿ ظـ

مع وافزاء، وإخقة، وافـكة ٕجؾف، وافتػريؼ بغ افـوس بوظتٌور افقضـ ٓ بوظتٌور افديـ، 

افتحرر مـ مٌودئ اإلشالم وإخالق اإلشالمقي وافؼققد افؼظقي، بؾ وؾتح ادجول فؾؽػر 

مع احلػوظ ظذ وحدة افقضـ وظدم ادًوس بشخص  وافردة وحريي افرأي وحريي افتديـ،

 احلوـؿ أو افـظوم.

أظظؿ مـ حؼ اهلل وحؼ وافعؾؿ،  ،وافـظوم ،احلوـؿ وحتً صعورات افقضـقي يعتز حؼ  

ٓ ُيعد جمرمًو ظـدهؿ بؾ ِؾعُؾف  ☺ ، ؾؿـ ـػر بوهلل أو شى افديـ أو شى افـٌل ☺ رشقفف 

أمو ـام هل مؼقفتفؿ افشفرة:]افديـ هلل، وافقضـ فؾجؿقع[، يدخؾ ذم دائرة احلريي افقضـقي، 

 يعتز جمرمًو يًتحؼ افعؼوب.نكف ؾ ، أو ُُيغ افَعَؾؿ،مـ يًى احلوـؿ أو يعورض افـظوم

وظؾقف ؾنن افقضـقي بذا آظتٌور ؿد جعؾً ضوؽقتًو يعظؿ ويؼدس، ويعؼد ظؾقفو افقٓء 

 وافزاءة مـفو، ومـ أهؾفو ومعوداهتؿ. وافزاء، ؾقجى افؽػر بذه افقضـقي افؽػريي،
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فؼد بغ اهلل شٌحوكف وتعوػ أن افؽػر بوفطوؽقت ذط ذم اإليامن، ؾؼول 

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  چ  شٌحوكف:

 ٢٣٣افٌؼرة:  چجح  مح  جخ  

 :والكفر بالطاغوت يكون بأمور

  وبطالن إديون وادذاهى بطالن ظٌودة ؽر اهلل وذفؽ بوظتؼود تؽػر بو:أن ،

 . افؽػريي

 وذفؽ بوفزاءة مـفو، ومـ أهؾفو :وتسـفو. 

 تٌغضفوو. 

 ر أهؾفو ، وذفؽ بوظتؼود ـػر مـ يعٌد افطقاؽقً أو يممـ بو، وإطفور وتؽػ 

  .تؽػرهؿ بؼدر اإلمؽون

 .وتعودُيؿ 

بوفطوؽقت: أن تزأ مـ ـؾ ومعـك افؽػر  :   قاٍ ايشٝخ حمُد بٔ عبد ايٖٛاب

ذفؽ؛ وتشفد ظؾقف  مو يعتؼد ؾقف ؽر اهلل، مـ جـك، أو أنًك، أو صجر، أو حجر، أو ؽر

بوفؽػر، وافضالل، وتٌغضف، وفق ـون أنف أبقك أو أخقك؛ ؾلمو مـ ؿول أنو ٓ أظٌد إٓ اهلل، وأنو 

قل ٓ إهل إٓ اهلل، ومل ٓ أتعرض افًودة، وافؼٌوب ظذ افؼٌقر، وأمثول ذفؽ، ؾفذا ـوذب ذم ؿ

 [٢/٩٢٢]افدرر افًـقييممـ بوهلل، ومل يؽػر بوفطوؽقت.

ـّ :    ٚقاٍ اهلل ظؾقف بوإلشالم، وظرف أن مو مـ إهل إٓ اهلل، ٓ تظـ  وأنً يو مـ م

ه، فؽـ ٓ أتعرض فؾؿؼـغ، وٓ أؿقل ؾقفؿ  أنؽ إذا ؿؾً: هذا هق احلؼ، وأنو تورك مو شقا

صقئو، ٓ تظـ أن ذفؽ حيصؾ فؽ بف افدخقل ذم اإلشالم، بؾ ٓ بد مـ بغضفؿ، وبغض مـ 

 .[٢/٩٣٣]افدرر افًـقي.حيٌفؿ، ومًٌتفؿ، ومعوداهتؿ
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ٓ يصح إٓ  ذط ذم اإليامن، وهو افقٓء وافزاء أصالن ظظقامن مـ أصقل اإلشالمإن 

 بام.

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  چ  : ♫ قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

 ٣٩احوئدة:  چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

تِل   وُط بَِحْرِف " َفْق " اف  ُط ُوِجَد اْدَْؼُ ْ ق ًي " َتْؼَتِِض َأن ُف إَذا ُوِجَد افؼ 
ضِ َر " مُجَْؾًي َذْ ـَ َؾَذ

وِط َؾَؼوَل:  ِط اْكتَِػوَء اْدَْؼُ ْ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ َتْؼَتِِض َمَع افؼ 

ياَمَن ادَْ  چۀ       ۀ  ہ   ہ   َٓ َؾَدل  َظَذ َأن  اإْلِ ُه َو َوَذُهْؿ َأْوفَِقوَء َوُيَضود  قَر َيـِْػل اخت  ـُ ْذ

ََذُهْؿ َأْوفَِقوَء؛  ـْ اخت  َوُذُهْؿ َأْوفَِقوَء ذِم اْفَؼْؾِى. َوَدل  َذفَِؽ َظَذ َأن  َم ياَمُن َواخِت  ياَمَن جَيَْتِؿُع اإْلِ َمو َؾَعَؾ اإْلِ

 َوافـ  
ِ
ياَمِن بَِوَّ  ـْ اإْلِ ِجَى ِم ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٌِل  َوَمو ُأنِْزَل إَفْقِف. َوِمْثُؾُف َؿْقفف َتَعوَػ اْفَقا

ُف َأْخَزَ ذِم تِْؾَؽ  چپ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ڤ   َؾِنك 

َٓ َيُؽقنُ  َقُفْؿ  َيوِت َأن  ُمَتَقف  ْٔ  .[٣/٩٣]جمؿقع افػتووى.ُمْمِمـًو ا

اإليامن بوهلل وافـٌل ومو أنزل إفقف مًتؾزم فعدم وٓيتفؿ، ؾٌغ شٌحوكف وتعوػ أن  :ٚقاٍ

 [.٩/٣٣٣]آؿتضوء.ؾثٌقت وٓيتفؿ يقجى ظدم اإليامن؛ ٕن ظدم افالزم يؼتِض ظدم ادؾزوم

وحو ـوكً مقآة افؽػور تؼع ظذ صعى متػووتي، وصقر خمتؾػي، فذا ؾنن احلؽؿ ؾقفو فقس 

مو يقجى افردة، وكؼض اإليامن بوفؽؾقي، ومـفو مو  حؽاًم واحدًا، ؾنن مـ هذه افشعى وافصقر

 [.٢٢٣،  ٩٣٣،  ٩٣٣/ ٣.] اكظر: افدرر افًـقي هق دون ذفؽ مـ ادعويص



 
 

////  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

َٛال١ٜ ِٛال١ٜ، ٚاي  : ادحٌي، افـكة، وادقاؾؼي، وادقآة ود ادعوداة. ايٛال٤، ٚاي

 : افٌعد، وافٌغض، وافعداوة.ٚايربا٤

 چک  گ  گ   گ  گڳچ ذم ؿقل اهلل تعوػ:  ♫ ؿول ابـ ـثر 

 [.٣/٩٣٣] تػًر ابـ ـثر . ": "أي: يتـوسون، ويتعوودون(٣٩)افتقبي: 

وأصؾ ادقآة احلى،  ايشٝخ عبد ايًطٝف بٔ عبد ايسمحٔ بٔ حشٔ آٍ ايشٝخ:قاٍ 

ادقآة وأصؾ ادعودة افٌغض، ويـشل ظـفام مـ أظامل افؼؾقب واجلقارح مو يدخؾ ذم حؼقؼي 

/ ٢] افدرر افًـقي  وادعوداة ـوفـكة وإنس وادعووكي، وـوجلفود واهلجرة، وكحق ذفؽ مـ إظامل.

٩٣٣]. 

: ؾنن حتؼقؼ افشفودة بوفتقحقد يؼته أن ٓ حيى إٓ هلل وٓ ♫  قاٍ ابٔ ت١ُٝٝٚ

ويٌغض مو أبغضف، يٌغض إٓ هلل، وٓ يقاػ إٓ هلل، وٓ يعودي إٓ هلل، وأن حيى مو حيٌف اهلل، 

ويلمر بام أمر اهلل بف، ويـفل ظام هنل اهلل ظـف، وأنؽ ٓ ترجق إٓ اهلل، وٓ ختوف إٓ اهلل، وٓ 

]جمؿقع افػتووى تًلل إٓ اهلل، وهذا مؾي إبراهقؿ، وهذا اإلشالم افذي بعٌ اهلل بف مجقع ادرشؾغ. 

٠٠٣/  ٣ ]. 

: ؾفؾ يتؿ افديـ أو يؼوم عبد ايٖٛابٜكٍٛ ايشٝخ سًُٝإ بٔ عبد اهلل بٔ حمُد بٔ 

ظؾؿ اجلفود، أو ظؾؿ إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر إٓ بوحلى ذم ديـ اهلل وافٌغض ذم اهلل، 

وادعوداة ذم اهلل وادقآة ذم اهلل، وفق ـون افـوس متػؼغ ظذ ضريؼي واحدة، وحمٌي مـ ؽر 

وضؾ، وٓ بغ ادممـغ وافؽػور، وٓ بغ أوفقوء ظداوة وٓ بغضوء، مل يؽـ ؾرؿوكًو بغ احلؼ وافٌ

 .[٠٣]رشوفي أوثؼ ظرى اإليامن ص افرمحـ وأوفقوء افشقطون. 
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 :ّوايٓاع يف ايوالء وايرباء ثالثة أقطا 

 مـ يًتحؼ افقٓء افتوم، وهؿ إنٌقوء، وادممـقن ادجتـٌقن فؾؿـؽرات. :األوٍ

 افؽػور.مـ يًتحؼ افزاء افتوم، وهؿ  : ايجاْي

مـ يًتحؼ افقٓء مـ وجف وافزاء مـ وجف، وهؿ افػًوق مـ ادًؾؿغ،  :ايجايح

 يًتحؼقن افقٓء بام ظـدهؿ مـ اإليامن، وافزاء بام ظـدهؿ مـ افذكقب وافعصقون.

:" وفقعؾؿ أن  ادممـ دمى مقآتف وإن طؾؿؽ ♫  قاٍ شٝخ اإلسالّ ابٔ ت١ُٝٝ

ف وإن أظطوك وأحًـ إفقؽ؛ ؾنن اهلل شٌحوكف بعٌ واظتدى ظؾقؽ، وافؽوؾر دمى معودات

افرشؾ وأنزل افؽتى فقؽقن افديـ ـؾف هلل، ؾقؽقن احلى ٕوفقوئف وافٌغض ٕظدائف، واإلـرام 

ٕوفقوئف واإلهوكي ٕظدائف، وافثقاب ٕوفقوئف وافعؼوب ٕظدائف، وإذا اجتؿع ذم افرجؾ افقاحد 

تحؼ مـ ادقآة وافثقاب بؼدر مو ؾقف مـ خر وذ وؾجقر وضوظي ومعصقي وشـي وبدظي اش

اخلر، واشتحؼ مـ ادعوداة وافعؼوب بحًى مو ؾقف مـ افؼ، ؾقجتؿع ذم افشخص افقاحد 

مقجٌوت اإلـرام واإلهوكي، ؾقجتؿع فف مـ هذا وهذا؛ ـوفؾص افػؼر  تؼطع يده فنؿتف، 

ؾقف أهؾ افًـي واجلامظي ويعطك مـ بقً احول مو يؽػقف حلوجتف. هذا هق إصؾ افذي اتػؼ ظ

 .[٢٣/٢٣٣] افػتووى : وخوفػفؿ اخلقارج وادعتزفي"

 :صوز َواالة املؤَٓني َٔ 
 .حمٌتفؿ 

 وظدم خذٓهنؿ. ،ككهتؿ 

  ورمحتفؿـوح  هلؿاجلخػض ،. 

 .كصحفؿ وأمرهؿ بودعروف وهنقفؿ ظـ ادـؽر 

 وؾؽ أهاهؿ.ـشػ ـربؿ ، 

 وصقوكي أظراوفؿهتؿورظويي حرم ،. 
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  ايهفاز َٓٗا َا ٖو نفس وَٓٗا َا ٖو فطل وَعصية.َواالة 

 فأَا املٛال٠ املهفس٠ فُٓٗا:

 وهذا ـػر بوإلمجوع.افرى بؽػرهؿحمٌتفؿ فديـفؿ و ، 

 .مدح ديـفؿ افٌوضؾ، وهذا ـػر ٕنف تؽذيى فؾؽتوب وافًـي 

  ،ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ يؼقل اهلل تعوػ: مظوهرهتؿ ومعووكتفؿ ظذ ادًؾؿغ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   

 (. ٢٣)آل ظؿران:  ٢٣آل ظؿران:  چۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

، يعـل: "ؾؼد برئ مـ اهلل وبرئ اهلل مـف،  ومعـك: ؾؾقس مـ اهلل ذم رء: قاٍ ايطربٟ

 .[٣/٠٩٠تػًر افطزي ]بورتداده ظـ ديـف ودخقفف ذم افؽػر"

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ    چويؼقل اهلل تٌورك وتعوػ

 ٣٩احوئدة:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  

إكام هق ظذ  {،ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   }: "صح  أن  ؿقل اهلل تعوػ: ♫  قاٍ ابٔ حزّ

 .[٩٠/٠٣ادحذ ]طوهره بلنف ـوؾر ذم مجؾي افؽػور، وهذا حؼ ٓ خيتؾػ ؾقف اثـون مـ ادًؾؿغ" 

 ٚأَا املٛاال٠ املفشك١ فُٓٗا:

  ــ)مًس(، و)افًقد(تعظقؿفؿ بوٕفؼوب؛  
ِ
َٓ َتُؼقُفقا  ):☺ ، َؿوَل َرُشقُل اَّ 

ْؿ َؾَؼْد َأْشَخْطُتْؿ َرب ُؽْؿ َظز  َوَجؾ   ـُ ُف إِْن َيُؽ َشق َد رواه افٌخوري ذم إدب ( فِْؾُؿـَوِؾِؼ: َشق ٌد، َؾِنك 

 ادػرد.

 ـِغَ يَأنَو َبرِ ) :☺ ، ؿول افًؽـك معفؿ ؾٍِؿ ُيِؼقُؿ َبْغَ َأْطُفِر اْدُْؼِ ًْ ؾ  ُم ـُ ـْ  رواه أبق ( ٌء ِم

 .داود

 ـِ اخْلَط وِب أنف   ُمقَشك ؓ ؾعـ أيب ،تقفقتفؿ بعض أمقر ادًؾؿغ َوَؾَد إَِػ ُظَؿَر ْب

اين ¶ وتٌِى َكْكَ ـَ ـْ ِحْػظِِف َؾَؼوَل : ُؿْؾ  َؾَلْظَجَى ُظَؿَر ؓ َوَمَعُف  َمو َرَأى ِم
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يِن  ا َتوًبو. َؿوَل : إِك ُف َكْكَ
ُ َفـَو ـِ ِجَد. َؾوْكَتَفَرُه ُظَؿُر ؓ فَِؽوتٌَِِؽ َيْؼَرأ ًْ َوَهؿ   َٓ َيْدُخُؾ اْدَ

ُ َوَٓ َتْلمَتِـُ  ُ َوَٓ ُتْدُكقُهْؿ إِْذ َأْؿَصوُهُؿ اَّ  قُهْؿ إِْذ بِِف َوَؿوَل : َٓ ُتْؽِرُمقُهْؿ إِْذ َأَهوهَنُُؿ اَّ 

 ُ هَنُُؿ اَّ   .رواه افٌقفؼل وهق صحقح .ظز وجَؾ  َخق 

 تصديرهؿ ذم ادجوفس. 

 .اختوذهؿ أصدؿوء وجؾًوء 

  تٌدأوا افقفقد وافـصورى : ) ☺بداءهتؿ بوفًالم وإؾًوح افطريؼ هلؿ، ؿول ٓ

 رواه مًؾؿ. (بوفًالم، وإذا فؼقتؿقهؿ ذم ضريؼ ؾووطروهؿ إػ أوقؼف
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رواه أمحد  (مـ تشٌف بؼقم ؾفق مـفؿ:)☺  ويدخؾ ذم صقر مقآة افؽػور افتشٌف بؿ، ؿول

 وأبق داود.

  َٓٗا:هِ واةحة دًية حِل وغسعٓا ْٗاْا عٔ ايتػب٘ بايهفاز 

 .: ؿطع افطريؼ ادػضقي إػ حمٌي افؽػور، ومو يتٌع ذفؽ مـ اشتحًون مو هؿ ظؾقفأواًل

ن ادقاؾؼي ذم افظوهر تقرث مشوـؾي ومقاؾؼي ذم افٌوضـ، ؾفـوك مالزمي بغ افظقاهر ٕ

 .وافٌقاضـ

: إن ادشوبي ذم افظوهر تقرث كقع مقدة وحمٌي، ومقآة ذم     قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

 افٌوضـ، ـام أن ادحٌي ذم افٌوضـ تقرث ادشوبي ذم افظوهر وهذا أمر يشفد بف احلس وافتجربي.

حيوؾظ ظذ شامت افشخصقي اإلشالمقي افتل يػسق بو و: أن يتؿقز ادًؾؿ ظـ افؽوؾر ثاْيًا

 .ظـ ؽره مـ افؽػور

 .و ذم خموفػتفؿ مـ حتؼقؼ معـك افزاءة مـفؿح: ثايجًا

ادخوفػي ذم كػس افذيـ كخوفػفؿ مـ صعقرهؿ بوفذل وافصغور، وحو حتدثف  زابعًا:

 يغسون ويتعوفقن.بخالف مو إذا واؾؼـوهؿ ؾنهنؿ 

 أفعاٍ ايهفاز عًى ثالثة أْواع : 

مو ـون مـ جـس افعٌودات ، ؾفذا ٓ جيقز أن كتشٌف بؿ ؾقف، أو ذم رء مـف،  :األٍٚايٓٛع 

ء اكتؼ ظـد ادًؾؿغ أو مل يـتؼ  ، ـؾٌس افصؾقى، وظقد مقالد ادًقح.شقا

مـ خصوئصفؿ ؾال جيقز فـو أن كتشٌف  ًإن ـوك ه، ؾفذوادظوهر: افعودات ايٓٛع ايجاْٞ

 متقزوا بو. فًٌي افتل وإ ، ـؼصوت افشعر،وؾقفبؿ 

تص بمٓء افؽػور، ختٓ وفصـوظوت احوديي ، ؾ: مو ـون مـ افصـوئع وإظاملايٓٛع ايجايح



 
 

////  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 

 

 

 

 

 هلو بديـفؿ، ؾال بلس بتعؾؿ افصـوظوت وادفـ ادػقدة فؽل كًتغـل ظـفؿ. صؾيوٓ 
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وآصساك، وهق اشتحؼوق أـثر : ود افتقحقد، وهق ملخقذ مـ ادشورـي يػ١ ايشسى

 مـ صخص فؾقء ومشورـتفؿ ؾقف.

هق جعؾ ذيؽ هلل ظز وجؾ ذم ربقبقتف، أو إهلقتف، أو أشامئف  ٚايشسى اصطالحّا:

 وصػوتف.

 :ٜٓكشِ إىل قشُني ٖٛٚ 

 ، وهق يـؼض اإلشالم مـ ـؾ وجف.ادؾيذك أـز خمرج مـ  -٩

 شالم مـ ـؾ وجف.ذك أصغر ؽر خمرج مـ ادؾي، وٓ يـؼض اإل -٢
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هق أظظؿ افذكقب وأـزهو، وأظظؿ افظؾؿ، ٕنف سف حمض حؼ اهلل فغره، وهق افذكى 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چ افذي ٓ يغػره اهلل، وٓ يؼٌؾ معف ظؿاًل صوحلًو ، ؿول اهلل تعوػ: 

 ٣٣افـًوء:  چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶    ﮷  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  چ وؿول شٌحوكف : 

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  

 ٣٢احوئدة:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

﮻   چ  وؿول تعوػ : ﮴  ﮵   ﮶     ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ 

 ٣٣افزمر:  چ﮼  ﮽  

 ايشسى األنرب:َٔ أْٛاع * 

 : وهق يشؿؾ دظوء ادًلخي، ودظوء افعٌودة. شزك الدعاء: األوٍ 

 ـوفصالة، وافصقوم، وافًجقد، وافذبح، وافـذر، وكحقهو، ؾؿـ فدعا٤ ايعباد٠ :

 سؾفو فغر اهلل ؾؼد أذك ذـًو أـزا، خمرجًو مـ ادؾي.

افؽفػ:  چيت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس     چ  وؿول تعوػ:

٩٩٣ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  چ وؿول تعوػ: 

 ٩٣٠ - ٩٣٢إنعوم:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  

 هق افطؾى وافًمال، ؾال جيقز دظوء وشمال ؽر اهلل ؾقام ٓ يؼدر ٚدعا٤ املشأي١ :

 اهلل، أو دظوء إمقات وإصـوم وإصجور وكحقهو، أو دظوء افغوئٌغ.ظؾقف إٓ 
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 ٩٣اجلـ:  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ ؿول تعوػ: 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ وؿول تعوػ

 ٩٣٣ - ٩٣٣يقكس:  چی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت   

ؿول: "إن  ☺ ؾ افًــ ظـ افـعامن بـ بشر أن رشقل اهلل وروى اإلموم أمحد وأه

 افدظوء هق افعٌودة"

ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ : وافدفقؾ ؿقفف تعوػ :  شزك الٍية واإلرادة والقصد: ايجاْي 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  

 ٩٣ - ٩٣هقد:  چک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ        ڳ  

وذك افـقي واإلرادة يؽقن ذم افعٌودات، ؾؿـ ؿصد بعٌودتف افدكقو أو احول أو اجلوه أو 

ب إػ اهلل تعوػ وامتثول أمره، ؾؼد وؿع ذم هذا افـقع مـ افًؿعي وكحقهو، ومل يؼصد بو افتؼر

 افؼك.

وأمو افؼك ذم اإلرادات وافينوت، ؾذفؽ افٌحر افذي :    ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ

ٓ شوحؾ فف وؿؾ مـ يـجق مـف، ؾؿـ أراد بعؿؾف ؽر وجف اهلل وكقى صقئًو ؽر افتؼرب إفقف، 

ء مـف، ؾؼد أذك ذم كقتف   ،وأؿقافف ف،وإرادتف، واإلخالص: أن خيؾص هلل ذم أؾعوفوضؾى اجلزا

ػقي مؾي إبراهقؿ افتل أمر اهلل تعوػ بو ظٌوده ـؾفؿ، وٓ يؼٌؾ مـ قوإرادتف وكقتف، وهذه هل احلـ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  أحد ؽرهو، وهل حؼقؼي اإلشالم، ـام ؿول تعوػ:

 .[٩٠٣اجلقاب افؽوذم ] چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

أمو مو مل يؽـ مـ افعٌودات ؾال يدخؾ ذم هذا افٌوب، ـؿـ يعؿؾ ظؿاًل مـ ادٌوحوت رؽٌي 

 ذم احول أو ؽره.

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ وافدفقؾ ؿقفف تعوػ :  :شزك الطاعة:  ايجايح
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ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  

 . ٠٩افتقبي:  چائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   

يػن هذه أيي ويقوحفو مو رواه افسمذي وؽره ظـ ظدي بـ حوتؿ: أنف شؿع افـٌل 

 يؼرأ هذه أيي: ) ☺ 
ِ
ـْ ُدوِن اَّ  َُذوا َأْحٌَوَرُهْؿ َوُرْهٌَوهَنُْؿ َأْرَبوبوً ِم ( أيي ؾؼؾً فف: إكو فًـو اخت 

 ؾتحؾقكف"" ؾؼؾً: كعٌدهؿ! ؿول: "أخقس حيرمقن مو أحؾ اهلل ؾتحرمقكف، وحيؾقن مو حرم اهلل

 بذ. ؿول "ؾتؾؽ ظٌودهتؿ" .

وروى ابـ جرير ذم تػًره مـ ضريؼ أيب افٌخسي ظـ حذيػي ذم ؿقفف تعوػ :  

،ؿول: مل يعٌدوهؿ [٠٩]افتّقَبي: {  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ}

 وفؽـفؿ أضوظقهؿ ذم ادعويص.

 ظؾقفؿ صقئًو حرمقه.: ـوكقا إذا أحؾقا هلؿ صقئًو اشتحؾقه وإذا حرمقا وذم روايي ؿول

: "وهمٓء افذيـ اختذوا أحٌورهؿ ورهٌوهنؿ أربوبًو    قاٍ شٝخ اإلسالّ ابٔ ت١ُٝٝ

 يؽقكقن ظذ وجفغ: -حقٌ أضوظقهؿ ذم حتؾقؾ مو حرم اهلل وحتريؿ مو أحؾ اهلل  -

أن يعؾؿقا أهنؿ بدفقا ديـ اهلل، ؾقتٌعقهنؿ ظذ افتٌديؾ، ؾقعتؼدون حتؾقؾ مو حرم  أحدُٖا:

وحتريؿ مو أحؾ اهلل، اتٌوظًو فرؤشوئفؿ، مع ظؾؿفؿ أهنؿ خوفػقا ديـ افرشؾ؛ ؾفذا ـػر، وؿد  اهلل

جعؾف اهلل ورشقفف ذـًو، وإن مل يؽقكقا يصؾقن هلؿ ويًجدون هلؿ؛ ؾؽون مـ اتٌع ؽره ذم 

واظتؼد مو ؿوفف ذفؽ دون مو ؿوفف اهلل ورشقفف  -مع ظؾؿف أنف خالُف افديـ-خالف افديـ 

 ؾ همٓء.مؼـًو مث

أن يؽقن اظتؼودهؿ وإيامهنؿ بتحريؿ احلالل وحتؾقؾ احلرام ثوبتًو، فؽـفؿ أضوظقهؿ  ايجاْٞ:

ذم معصقي اهلل، ـام يػعؾ ادًؾؿ مو يػعؾف مـ ادعويص افتل يعتؼد أهنو معويص؛ ؾفمٓء هلؿ 

 [.٣٣/ ٣.]جمؿقع افػتووىحؽؿ أمثوهلؿ مـ أهؾ افذكقب
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چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : وافدفقؾ ؿقفف تعوػ:  شزك احملبة: ايسابع 

 ٩٣٣افٌؼرة:  چڌ  ڎ       ڎڈ   

 وهق أن حيى مع اهلل ؽره ـؿحٌتف هلل أو أصد مـ ذفؽ. 

اَم يعظؿ اهلل ؾؼد جعؾف    قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ ـَ اَم حيى اهلل َأو ظظؿف  ـَ : َؾؿـ أحى َصْقئو 

 [.٢/٢٣٣.]جومع افرشوئؾهلل كدا

َٓ جيقز َأن يؽقن ؽر اهلل حمٌقبو مَرادا    قاٍ ابٔ ت١ُٝٝٚ ٌَور َأنف  : مـ اْفَؼَقاِظد اْفِؽ

َٓ إهَِل َؽره واإلهل ُهَق  ٓ  اهلل َو َٓ رب إِ َٓ جيقز َأن يؽقن ؽر اهلل َمْقُجقدا بَِذاتِِف بؾ  اَم  ـَ فذاتف 

ٌ ي واف اَمل اْدح ـَ َتحؼ َأن حيى فذاتف ويعظؿ فذاتف  ًْ ِذي ي .]أمراض افؼؾقب وصػوؤهو تعظقؿادعٌقد اف 

٩/٣٩.] 

ُتُف ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ  ٌ ُه مِم و حُيَى  َؾِنك اَم حَمَ ؾ  َمو ِشَقا ـُ َ َوْحَدُه، َو ٓ  اَّ 
ٌء حُيَى  فَِذاتِِف إِ : َوَفْقَس َرْ

ٌ ِي َماَلِئَؽتِِف َوَأنٌَِْقوئِ  َؿَح ـَ ٌَوَرَك َوَتَعوَػ،  ب  َت ٌ ِي افر  َح َ
ِ
ٌٌَع د ٌَْحوَكُف، َت ٌ تِِف ُش َح َ

ِ
ٌٌَع د َو َت ِف َوَأْوفَِقوِئِف، َؾِنهن 

ٌ فُ 
ٌ َي َمو حُيِ ٌُقِب ُتقِجُى حَمَ ٌ َي اْدَْح ٌ تِِف، َؾِنن  حَمَ ِزِم حَمَ ـْ َفَقا  [٩/٩٣٠.]اجلقاب افؽوذمَوِهَل ِم

 : احلى مع اهلل كقظون:   قاٍ ابٔ ايكِٝٚ

يؼدح ذم ـامل اإلخالص وحمٌي اهلل وٓ  وكقعيؼدح ذم أصؾ افتقحقد وهق ذك،  كقع 

 خيرج مـ اإلشالم.

 چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  ـؿحٌي ادؼـغ ٕوثوهنؿ وأندادهؿ، ؿول تعوػ: ؾوٕول

وهمٓء ادؼـقن حيٌقن أوثوهنؿ  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ

وأصـومفؿ وآخفتفؿ مع اهلل ـام حيٌقن اهلل، ؾفذه حمٌي تلّخف ومقآة، يتٌعفو اخلقف 

وافرجوء وافعٌودة وافدظوء وهذه ادحٌي هل حمض افؼك افذي ٓ يغػره اهلل، وٓ 

يتؿ اإليامن إٓ بؿعوداة هذه إنداد وصدة بغضفو وبغض أهؾفو ومعوداهتؿ 

بتفؿ وبذفؽ أرشؾ اهلل مجقع رشؾف وأنزل مجقع ـتٌف وخؾؼ افـور ٕهؾ هذه وحمور
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 ادحٌي افؼـقي وخؾؼ اجلـي دـ حورب أهؾفو وظوداهؿ ؾقف وذم مرووتف.

 حمٌي مو زيـف اهلل فؾـػقس مـ افـًوء وافٌـغ وافذهى وافػضي واخلقؾ وافـقع افثوين :

ي اجلوئع فؾطعوم وافظؿآن ادًقمي وإنعوم واحلرث ؾقحٌفو حمٌي صفقة ـؿحٌ

 [.٩/٢٣٣.]افروح فؾامء

 :ايٓوع ايجاْي َٔ أْواع ايػسى

 

أضؾؼ ظؾقف افؼع وصػ افؼك وفؽـف ٓ خيرج  ظؿؾهق ـؾ ؿقل أو : ايشسى األصػس

  ظـ ادؾي.

 َك(رواه أمحد وأبق☺ ؿول  ،ناحلًف بػري اهلل  َؾَؼْد َأْذَ
ِ
ـْ َحَؾَػ بَِغْرِ اَّ  داود،  : )َم

 وهق صحقح.

 ،ؾِِؿَغ َرَأى ذِم افـ ْقِم َأن ُف  ٚقٍٛ َا شا٤ اهلل ٚش٦ت ًْ ُ ـَ اْد ـِ اْفَقاَمِن، َأن  َرُجاًل ِم ـْ ُحَذْيَػَي ْب َظ

قَن، َتُؼقُفقَن: َمو َصوءَ  ـُ َٓ َأن ُؽْؿ ُتْؼِ ـْ َأْهِؾ اْفِؽَتوِب، َؾَؼوَل: كِْعَؿ اْفَؼْقُم َأنُْتْؿ َفْق  َفِؼَل َرُجاًل ِم

رَ  ـَ ٌد، ؾَذ ؿ  ُ َوَصوَء حُمَ ِل   اَّ  : َمو ☺ َذفَِؽ فِؾـٌ  َْظِرُؾَفو َفُؽْؿ، ُؿقُفقا َٕ  ًُ ـْ ـُ ، إِْن 
ِ
، َؾَؼوَل: َأَمو َواَّ 

ٌد(  ، ُثؿ  َصوَء حُمَؿ  ُ  .رواه أمحد وابـ موجي بًـد صحقحَصوَء اَّ 

أنف إن حؾػ، أو ؿرن بغ مشقئي اهلل ومشقئي ؽره ٓ ظذ اظتؼود افتًووي  ٚضابط ٖرٜٔ

 و ادشقئي، ؾنكف ذك أصغر.ذم افعظؿي أ

 ؿ ادحؾقف بف ، ـتعظقؿ اهلل أو أصد ؾنكف يؽقن ذـًو أـز.أمو إن ظظّ 

 ٘تعًٝل ايت١ُُٝ ٚيبص احلًك١ ٚاخلٝط يدفع ايبال٤ أٚ زفع. 

َك ( ☺ ؿول  ـْ َظؾ َؼ مَتِقَؿًي َؾَؼْد َأْذَ  رواه أمحد بًـد ؿقي.: )َم

ؾفذا  ،فرؾع افٌالء ودؾعفأنف إن ظؾؼ افتؿقؿي أو اخلقط وكحقه ظذ أنف شٌى  ٚضابط٘:

 .ذك أصغر
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أمو إن اظتؼد أن افتؿقؿي وكحقهو ممثرة بذاهتو وترؾع افٌالء أو تدؾعف بذاهتو ؾفذا ذك  

 أـز.

، ومل يثًٌ ذفؽ ظـ ضريؼ ذم رء أنف شٌى اظتؼدأن مـ  ومـ هذا أخذ افعؾامء ؿوظدة:

 ظـ ضريؼ افتجربي افصحقحي، ؾؼد وؿع ذم افؼك إصغر.افؼع، وٓ 

 افريوء: هق ُمراءات افـوس بوفعؿؾ، ملخقذ مـ افرؤيي، وهق أن يزيـ افعؿؾ  :ٜشري ايسٜا٤

 مـ أجؾ رؤيي افـوس.

:) إن أخقف مو أخوف ظؾقؽؿ افؼك  ☺ ظـ حمؿقد بـ فٌقد ؿول : ؿول رشقل اهلل

 إصغر ، ؿوفقا : و مو افؼك إصغر " ؿول افريوء( رواه أمحد بًـد حًـ.

وادؼصقد هـو افريوء افقًر افذي يؽقن ذم كقع ظٌودة أو يطرأ ؾقفو، أمو مـ ـوكً أظامفف 

 ـؾفو ريوء ؾنكف يدخؾ ذم ذك افـقي وافؼصد، افذي هق مـ أؿًوم افؼك إـز.

 :افتشوؤم، وهق ود افػلل، وافطرة هل أن ُيؼدم ظذ ظؿؾ أو شػر وكحقه ؾرى أو  ايطري٠

 يًؿع صقئو يؽرهف ؾقتشوءم ويرجع ظام أؿدم ظؾقف.

رواه أمحد وابـ :) افطرة ذك(  ☺ؿول: ؿول رشقل اهلل  ◙ ظـ ظٌد اهلل بـ مًعقد 

 .موجي بًـد صحقح

ى افـؿؾي افًقداء ظذ صػوة شقداء ذم افؼك ذم هذه إمي أخػك مـ دبق: ) ☺ ؿول 

مهللا إين أظقذ بؽ أن أذك بؽ صقئوً وأنو أظؾؿ، وأشتغػرك مـ  ( ، وـػورتف ؿقل: ) طؾؿي افؾقؾ

 رواه افٌخوري ذم إدب ادػرد، وهق صحقح.( افذكى افذي ٓ أظؾؿ 
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 افؽػر ذم افؾغي: افًس وافتغطقي.

افقء  صؾف ملخقذ مـ ـػرُت أو ،مو افؽػر ؾؾف وجقهأو:    اهلسٟٚقاٍ أبٛ َٓصٛز 

وؾالن ـػر كعؿي اهلل إذا شسهو ؾؾؿ  ،صقوء بظؾؿتفٕومـف ؿقؾ فؾقؾ ـوؾر ٕنف يًس ا ،فُ إذا ؽطقتُ 

 [.٩/٢٣٣]افزاهر ذم ؽريى أخػوظ افشوؾعل .يشؽرهو

جحقد، أو  ، بؿعون تدور حقلذم افؼع افؽػر -ؿ اهللرمحف-وؿد ظرف أهؾ افعؾؿ 

 تؽذيى أصقل اإلشالم، أو ارتؽوب مو هق كوؿض مـ كقاؿض اإلشالم.

وهق ذم افديـ: صػي مـ جحد صقئًو ممو اؾسض اهلل تعوػ  :ٜكٍٛ ابٔ حزّ َعسِّفّا ايهفس

اإليامن بف، بعد ؿقوم احلجي ظؾقف بٌؾقغ احلؼ إفقف بؼؾٌف دون فًوكف، أو بؾًوكف دون ؿؾٌف، أو بام 

/ ٩]اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم. لنف خمرج فف بذفؽ ظـ اشؿ اإليامنظؿاًل جوء افـص بمعًو، أو ظؿؾ 

٣٣.] 

 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ : وافدفقؾ ؿقفف تعوػ :  ـػر افتؽذيى: ايٓٛع االٍٚ

 ٣٣افعـؽٌقت:  چگ    گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    

، ☺ ؾتؽذيى افؼرآن أو جزء مـف وفق آيي، أو تؽذيى افًـي افصحقحي افثوبتي ظـ افـٌل 

 ـػر أـز خمرج مـ ادؾي. 

ہ  ہ  چ ؿقفف تعوػ :  وافدفقؾ: ـػر اإلبوء وآشتؽٌور مع افتصديؼ  :ايٓٛع ايجاْٞ

 ٠٣افٌؼرة:  چہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ہ  
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 ؾفق ـوؾر خورج مـ مؾي اإلشالم. ☺ ؾوفذي يًتؽز ظـ ظٌودة اهلل أو ظـ اتٌوع افـٌل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  چ وافدفقؾ ؿقفف تعوػ : ، ـػر افشؽ:  ايٓٛع ايجايح

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   

  ٠٣ - ٠٣افؽفػ:  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

يؽػر، إٓ أن ؾؿـ صؽ ذم رء مـ ديـ اإلشالم ممو هق معؾقم مـ افديـ بوفيورة ؾنكف 

ئع، أو ذم مؽون بعقد ظـ افعؾؿ وافعؾامء  يؽقن حديٌ ظفد بوإلشالم مل يتعرف ظذ افؼا

 بحقٌ ٓ يؿؽـف افتعؾؿ ورؾع اجلفؾ ظـ كػًف.

 چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ  وافدفقؾ ؿقفف تعوػ : ،: ـػر اإلظراضايٓٛع ايسابع

 ٠إحؼوف: 

 وؿد شٌؼ بقوكف ذم ذح افـقاؿض.

ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  چ  وافدفقؾ ؿقفف تعوػ : ،ـػر افـػوق ايٓٛع اخلاَص:

 ٠ادـوؾؼقن:  چۆ     ۆ  ۈ     ۈ    

 وافـػوق هق إطفور اإليامن وإبطون افؽػر.
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ـؽػر  وٓ خيرج مـ ادؾي، وهق ـؾ مو ورد ذم افؼع أنف ـػر ومل يٌؾغ حد افؽػر إـز،

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  ـام ذم ؿقفف تعوػ : افـعؿي،

ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ٩٩٢افـحؾ:  چڃ  چ  

ثـتون ذم أمتل هو بؿ ـػر: افطعـ ا☺: )وفطعـ ذم إنًوب، وافينوحي ظذ ادقً ؿول ـو

 .رواه مًؾؿ (ظذ ادقًذم إنًوب وافينوحي 

 .متػؼ ظؾقف (شٌوب ادًؾؿ ؾًقق وؿتوفف ـػر☺: )وـوفؼتؾ، ؿول  
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 : هق خموفػي افظوهر فؾٌوضـ، أو إطفور رء وإخػوء خالؾف.ايٓفام يف األصٌ

 إطفور اإليامن وإبطون افؽػر.  : ٖٚٛ يف ايشسع

أن افـػوق هق اختالف افن  :ظـفؿ: تؼرر ظـد افصحوبي ريض اهلل    قاٍ ابٔ زجب

 [.٩/٣٠٣]جومع افعؾقم واحلؽؿوافعالكقي.

ر افّؼ    ٚقاٍ ابٔ نجري  [.٣٣/ ٩]تػًر ابـ ـثر .: افـػوق: هق إطفور اخلر، وإها

 

: ؾنن افـػوق هق افداء افعضول افٌوضـ افذي يؽقن افرجؾ ممتؾئو    قاٍ ابٔ ايكِٝ

مو خيػك ظذ مـ تؾٌس بف ؾقزظؿ أنف  وـثراً  ،ؾنكف أمر خػل ظذ افـوس ،ٓ يشعر مـف، وهق

 [.٩/٠]صػوت ادـوؾؼغ وهق كقظون: أـز، وأصغر.، ُمصؾح وهق مػًد

 :  

 أصؾ افـػوق إـز: هق إطفور اإليامن وإبطون افؽػر.

ـْ ُيْظِفُر    ايشٓكٝطٞايشٝخ قاٍ  ]افعذب اإليامَن، وُيِن  افؽػَر.: ادـوؾُؼ هق َم

 [.٣/٣٩٣ادـر

ۓ  ڭ   ڭ  چ  ، ؿول اهلل تعوػ:وافـػوق إـز صوحٌف ذم افدرك آشػؾ مـ افـور

 ٩٣٣افـًوء:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 ،مـفو آظتؼودي ومـفو افعؿع، دل ظؾقفو افؽتوب وافًـي وافـػوق إـز صقره ـثرة

 :فومـو
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 :االعتكادي 

 ، أو تؽذيى بعض مو جوء بف.☺تؽذيى افرشقل  - ٩

 ، أو بغض مو جوء بف.☺بغض افرشقل  - ٢

 .☺، أو ـراهقي اكتصور ديـ افرشقل ☺ادّنة بوكخػوض ديـ افرشقل  - ٠

 ظدم اظتؼود وجقب تصديؼف ؾقام أخز. - ٣

 ظدم اظتؼود وجقب ضوظتف ؾقام أمر. - ٣

 :ايعًُي 

 ه.أو ظقٌف ودز☺أذى افرشقل  - ٣

 مظوهرة افؽوؾريـ ومـوسهتؿ ظذ ادممـغ. - ٣

ء وافًخريي بودممـغ ٕجؾ إيامهنؿ وضوظتفؿ هلل وفرشقفف. - ٣  آشتفزا

 ☺.افتقيل واإلظراض ظـ حؽؿ اهلل وحؽؿ رشقفف  - ٣

آيي ادـوؾؼ ثالث : إذا حدث  ☺: ): مذـقرة ذم ؿقفف  صػوت مخسافـػوق إصغر  

 (إذا خوصؿ ؾجرو ،وإذا ظوهد ؽدر)( وذم روايي :  وإذا وظد أخؾػ ، وإذا ائتؿـ خونـذب ، 

 .متػؼ ظؾقف
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 :ايفسوم بني ايٓفام األنرب وايٓفام األصػس 

 أن افـػوَق إـَز خُيرُج مـ ادؾ ي، وافـػوَق إصغر ٓ خُيرُج مـ ادؾ ي . -٩

 افـػوق إصغر ؾؼد يصدر مـ ادممـ .أن افـػوق إـز ٓ يصدر مـ مممـ، وأمو  -٢

ومرتؽى افـػوق إـز هق افذي يصح إضالق اشؿ ادـوؾؼ ظؾقف، أمو مـ ارتؽى صقئو مـ 

أنقاع افـػوق إصغر ؾال يصح أن يقصػ بوفـػوق ظذ وجف اإلضالق وإكام يؼول: ؾقف صػي مـ 

صػوت افـػوق.
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 إذا حؾف بعد ظؼده. ؛وافـؼض: احلؾ، يؼول كؼض افقء ،مجع كوؿض :يػ١  ٚايٓٛاقض

اإلشالم افتل متك ضرأت ظؾقف أؾًدتف وأحٌطً ظؿؾ صوحٌف  مػًدات :ٚاصطالحّا

 وصور مـ اخلوفديـ ذم افـور .

 وايٓكض يهوٕ حطًا وَعٓى.

 : ــؼض احلٌؾ أو افضػر.فاحلطي

اإلكًون إذا ؾعؾ مو أمر بف : ــؼض افعفد، أو كؼض افقوقء، وذفؽ أن واملعٓوي

وافتزمف ـون ذفؽ ـوفعؼد وافربط، ؾنذا أتك بام خيوفػف مـ أصؾف، صور ـؿـ حؾف وكؼضف. وهذا 

 مـ بوب إكزال ادعوين مـزفي ادحًقس فؾتػفقؿ وتؼريى ادعـك ذم إذهون.

 واإلكًون إذا كطؼ بؽؾؿي افتقحقد ـون ذفؽ مـف ـوفعفد وافعؼد ظذ آفتزام بحؼقؿفو

 وفقازمفو ومؼتضقوهتو، ؾنذا ؾعؾ مو خيوفػ أصؾفو كؼضفو.
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وؿد شٌؼ بقوكف.،

 

 

ظذ ادرء، ٕن ـثراً ممـ يتًؿك  هذا افـوؿض مـ أـثر افـقاؿض وؿقظًو وأظظؿفو خطراً 

وشوئط  -جؾ وظال  - م وٓ حؼقؼتف جعؾ بقـف وبغ اهللبوشؿ اإلشالم وهق ٓ يعرف اإلشال

ـػور بنمجوع ادًؾؿغ؛ يدظقهؿ فؽشػ ادؾامت وإؽوثي افؾفػوت وتػريٍ افؽربوت، وهمٓء 

چ  ـام ؿول تعوػ: }فف، إٓ فقعٌدوه وحده ٓ ذيؽ خؾؼ اجلـ واإلكس، مو  جؾ وظال ٕن اهلل

 ٣٣افذاريوت:  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

ًلخفؿ احلقائٍ، ؾؼد أذك بوهلل، يؾؿـ جعؾ بقـف وبغ اهلل وشوئط يدظقهؿ ويرجقهؿ و

 .☺ وٓ ؾرق بقـف وبغ ادؼـغ افذيـ بعٌ إفقفؿ كٌقـو حمؿد 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  چ : ؿول تعوػ

گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  

 ٠افزمر:  چہ    

وٌطفو ؿٌؾ إكزال احلؽؿ ظذ مـ  مًلخي مـ مل يؽػر افؽوؾر أو صؽ ذم ـػره، يـٌغلإن 

اتصػ بو، وذفؽ بؿعرؾي أنقاع افؽػر، ومـ هؿ افؽػور افذيـ َيؽُػُر مـ مل يؽّػرهؿ أو صؽ ذم 

 ـػرهؿ.

فؼد بغ افعؾامء أن هذا افـوؿض فقس ظذ إضالؿف بؾ إّن ذم ادًلخي تػصقاًل، ومـ مل يػؼف     

ى بف ظدم ؾفؿف إػ افتًؾً بط هذا افـوؿض أد  ؾؼي ادعتزفي ذم ذفؽ.وقا  ؾ ذم افتؽػر، ومقا

وؿٌؾ اخلقض ذم تػصقؾ حؽؿ هذه ادًلخي ٓبد أن كحؼؼ مـوط افتؽػر ؾقفو، حقٌ إن     

بعض مـ مل يقؾؼ ذم تـؼقح وحتؼقؼ ادـوط ذم هذا افـوؿض، جعؾ مـوط افتؽػر ذم هذه ادًلخي 
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 ـثر مـ آكحراف. ، وهذا خطل يتٌعفمطؾؼوً  مـدرجًو حتً أصؾ افؽػر بوفطوؽقت

يؽػر افؽػور هق تؽذيى افؽتوب مل وفق تلمؾـو ذم ـتوب اهلل فقجدكو أن مـوط ـػر مـ     

ھ  چ  وافًـي، حقٌ أن اهلل تعوػ كص ظذ ـػر ـؾ مـ مل يـتًى دؾي اإلشالم، ـام ؿول تعوػ:

﮹  ﮺ ﮻    ﮷  ﮸   ﮶    چھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲         ﮳      ﮴  ﮵

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ وؿول تعوػ:     

 ٣٣آل ظؿران:  چچ   

ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   چ وؿول تعوػ:     

آل  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  
 ٩٣ظؿران: 

ٍد بِقَِدِه ، َٓ :) ☺ وؿول      ِي َُيُقدِيٌّ ، َوَٓ َواف ِذي َكْػُس حُمَؿ  ـْ َهِذِه إُم  َؿُع يِب َأَحٌد ِم ًْ َي

ـْ أَْصَحوِب افـ ورِ  وَن ِم ـَ ًُ بِِف ، إِٓ   ـْ بِوف ِذي أُْرِشْؾ يِنٌّ ، ُثؿ  َيُؿقُت َومَلْ ُيْمِم ا  رواه مًؾؿ.( َكْكَ

أن وافذي كػس حمؿد بقده إين ٕرجق أن تؽقكقا كصػ أهؾ اجلـي، وذفؽ ):☺ وؿول     

اجلـي ٓ يدخؾفو إٓ كػس مًؾؿي، ومو أنتؿ ذم أهؾ افؼك إٓ ـوفشعرة افٌقضوء ذم جؾد افثقر 

 متػؼ ظؾقف( إشقد، أو ـوفشعرة افًقداء ذم جؾد افثقر إمحر

ؾفذه افـصقص تدل ظذ أن افديـ ظـد اهلل هق اإلشالم، وأن افقفقد وافـصورى     

 م ؾفق ـوؾر خمؾد ذم افـور.وادؼـغ وـؾ مـ مل يدن بديـ اإلشال

يعتز تؽذيٌو فؽتوب اهلل وشـي  ☺ وظؾقف ؾنن ظدم تؽػر مـ ـػره اهلل ورشقفف     

 ، ومـ ـذب افؽتوب وافًـي ـػر بوإلمجوع.☺ رشقفف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ    چؿول تعوػ:     

 ٠٢افزمر:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  چ  وؿول تعوػ:    

 ٣٣افعـؽٌقت:  چڱ  ڱ  ں  ں  

ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ  وؿول تعوػ:    

 ٣٢ - ٣٩ؾصؾً:  چڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  
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 .  ؾػل هذه افـصقص دٓفي سحيي ظذ ـػر مـ ـذب بؽتوب اهلل    

ؾنن افذي ٓ يؽػر ادؼـغ، ؽر مصدق بوفؼرآن، ؾنن افؼرآن ؿد ـػر  يف ايدزز: جا٤    

 .[٣/٢٣٩.]افدرر افًـقيادؼـغ، وأمر بتؽػرهؿ، وظداوهتؿ وؿتوهلؿ

 :بٓا٤ ع٢ً َا سبل ٜتبني يٓا إٔ ايهفاز َٔ حٝح ايعُّٛ ع٢ً قشُني 

 دؾي اإلشالم.ن، وهؿ ـؾ مـ مل يـتًى قافؽػور إصؾق :األوٍ   

 ؾفمٓء كص افؽتوب وافًـي ظذ تؽػرهؿ، ؾؿـ مل يؽػرهؿ ؾفق ـوؾر بال صؽ.    

ر مـ دان بغر مؾي اإلشالم مـ ادؾؾ، أو قاٍ ايكاضٞ عٝاض     : وهلذا ُكؽػر مـ مل ُيؽػ 

وؿػ ؾقفؿ، أو صؽ، أو صحح مذهٌفؿ، وإن أطفر مع ذفؽ اإلشالم واظتؼده واظتؼد إبطول 

ه، ؾفق ـوؾر بنطفوره مو أطفر مـ خالف ذفؽ.   .[٣٩٣/ ٢]افشػو ـؾ مذهى شقا

 افقفقد يؽػر مل مـ ـػر ظذ ًؾؿقناد أمجع:   ٚقاٍ ايعال١َ عبد اهلل أبا بطني     

 .[آكتصور رشوفي]. جفول أـثرهؿ أن كتقؼـ وكحـ ـػرهؿ ذم يشؽ أو وافـصورى

مـ اكتًى إػ مؾي اإلشالم ثؿ ارتؽى كوؿضًو مـ كقاؿضف، ؾنكف خيتؾػ حؽؿ  :ايجاْي    

ً وواوحًو ـون  مـ مل يؽػره، بوختالف طفقر ـػره وووقحف مـ ظدمف، ؾؽؾام ـون ـػره طوهرا

ـػر مـ مل يؽػره أؿرب، وـؾام احتػ بودؽػر كقع مـ افتلويؾ أو اخلالف ـون درء افؽػر ظؿـ 

 مل يؽػره أؿقى.
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☺ 

أمو بعد؛ ؾنن خر احلديٌ ـتوب اهلل، وخر يؼقل ذم خطٌي اجلؿعي: " ☺ ـون افـٌل

 أخرجف مًؾؿ. .اهلدي هدي حمؿد

 .وافًـي ،افؽتوب هو: مٌـل ظذ أصؾغ عؾقم أن ديـ اإلشالممو

 ☺تؼرير فؾديـ وظؿؾ بف وتػًر فف، ؾؿـ زظؿ أن ؽر هدي افـٌل  ☺وهدي افـٌل  

زظؿ أن ؽر ديـ اإلشالم أـؿؾ مـ ديـ اإلشالم وهذا ـػر بنمجوع  ، ؾؼدأـؿؾ مـ هديف

 ادًؾؿغ. 

 واهلل جال وظال ؿد امتـ ظذ هذه إمي بلن أـؿؾ هلو افديـ وأتؿ ظؾقفو افـعؿي، 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ  تعوػ ؾؼول

 ٠احوئدة:  چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   

هق افذي بؾغ هذا ☺، وافـٌل ؾام روقف اهلل فـو هق أـؿؾ إديون وأؾضؾفو وأجنهو

، ؾال يقجد ديـ أـؿؾ مـف وٓ هدي هق افديـ، وافديـ ـومؾ ؾفديف ،وؾنه وظؿؾ بف افديـ

 .☺أـؿؾ مـ هدي افـٌل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ : تعوػؿول اهلل 

 ٣٣آل ظؿران:  چچ   
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☺

 بوتػوق افعؾامء؛ ـام كؼؾ ذفؽ صوحى "اإلؿـوع" وؽره.وهذا 

ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  چ  ؿول اهلل تعوػ حوـاًم بؽػر مـ ـره مو أنزل ظذ رشقفف

 ٣ - ٣حمؿد:  چې  ې  ې  ې   ى        ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

كقع مـ أنقاع  -شقاء ـون مـ إؿقال أو إؾعول -☺افرشقل  وبغض رء ممو جوء بف

 افـػوق آظتؼودي افذي صوحٌف ذم افدرك إشػؾ مـ افـور.

 :ٕٚبػض ش٤ٞ َٔ ايدٜٔ ي٘ صٛزتا 

 أن يٌغض صقئو مـ افديـ مـ جفي ـقكف تؼيعًو، ؾفذا ـػر. :األوىل

أن يٌغضف ٓ مـ جفي ـقكف تؼيعو وفؽـ يٌغضف مـ جفي جٌؾتف، مع إؿراره  :ةايجاْي

ـُ   ٢٩٣افٌؼرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  چ  وظؾؿف بلنف حؼ، ـام ؿول تعوػ: ره ؾفق 

 حو ؾقف مـ تؾػ فألنػس. 

 إخراج افزـوة فٌخؾف ٓ بغضًو فؾتؼيع ذاتف. ؾفذا ٓ يؽػر. ؽرهوـؿـ ي

☺

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  چ  وافدفقؾ ؿقفف تعوػ:

ڑ   ک  ک ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 ٣٣ - ٣٣افتقبي:  چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ء؛  آشتفزاء بقء ممو جوء بف افرشقل ـػر بنمجوع ادًؾؿغ، وفق مل يؼصد حؼقؼي آشتفزا

 ـام فق هزل موزحًو.

روى ابـ جرير وابـ أيب حوتؿ وأبق افشقخ وؽرهؿ ظـ ظٌد اهلل ابـ ظؿر؛ ؿول: ؿول رجؾ 
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ئـو همٓء: أرؽى بطقكًو، وٓ أـذب أخًـًو، وٓ  ذم ؽزوة تٌقك ذم جمؾس يقمًو: مو رأجـو مثؾ ؿرا

أجٌـ ظـد افؾؼوء. ؾؼول رجؾ ذم ادجؾس: ـذبً! وفؽـؽ مـوؾؼ، ٕخزن رشقل اهلل 

، وكزل افؼرآن. ؿول ظٌد اهلل: ؾلنو رأجتف متعؾؼًو بحؼى كوؿي ☺اهلل ؾٌؾغ ذفؽ رشقل ☺

واحلجورة تـؽٌف وهق يؼقل: يو رشقل اهلل! إكام ــو كخقض وكؾعى، وافـٌل ☺رشقل اهلل 

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  چ يؼقل: ☺

 ٣٣ - ٣٣افتقبي:  چڳڳ  

؛ أي: إكـو مل كؼصد حؼقؼي آشتفزاء، وإكام ؿصدكو {وكؾعىإكام ــو كخقض }: ؾؼقهلؿ

رهؿ اهلل اخلقض وافؾعى، كؼطع بف ظـوء افطريؼ، ـام ذم بعض روايو ت احلديٌ، ومع ذفؽ ـػ 

؛ ٕن هذا افٌوب ٓ يدخؾف اخلقض وافؾعى؛ ؾفؿ ـػروا بذا افؽالم، مع أهنؿ ـوكقا جؾ وظال

 مـ ؿٌؾ مممـغ.

  صٛزتني:ٚاالستٗزا٤ ٜهٕٛ ع٢ً 

وكحقه ممو هق صعرة  وفصالة، أو إذانبقء مـ افديـ ـؿـ يًخر ب آشتفزاء :األوىل

 حمضي، ؾفذا ـػر.

ء بؿـ يطٌؼ افًـي ويعؿؾ بوفؼع، ؾفذا ظذ حوفتغ: :ايجاْية  آشتفزا

ء بف اشتفزاء  ء بف فؽقكف ضٌؼ افًـي وظؿؾ بوفؼع، ؾفـو آشتفزا أ/ أن يؽقن آشتفزا

 وهق ـػر.بوفديـ 

ء بوفشخص كػًف ٓ مـ مظوهر افًـي وافديـ افتل ظؾقف، ؾفذا  ب/ أن يؽقن آشتفزا

 ؾًؼ وفقس بؽػر.

ادًتفزئغ بديـ اهلل وبام جوء بف افرشقل  يؼوضع وُيجرجيى ظذ ـؾ مًؾؿ أن  

 وظال:، فئال يؽقن مـفؿ؛ ـام ؿول اهلل جال ، وفق ـوكقا أؿرب افـوس إفقف، وأن ٓ جيوفًفؿ ☺

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  چ 
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 چېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   
 ٩٣٣افـًوء: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  چ  :وافدفقؾ ؿقفف تعوػ

ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ٩٣٢افٌؼرة:  چٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   

ُٜطًل*   .شٌٌفذم افؾغي ظذ مو خػل وفطػ  ايشخس 

 ُظؼٌد ورؿك يتقصؾ بو افًوحر إػ اشتخدام افشقوضغ فتي ادًحقر. :ٚيف ايشسع

 حؼقؼي ـام هق مذهى أهؾ افًـي واجلامظي خالؾًو فؾؿعتزفي.وافًحر فف 

وهذا خالف مو تقاترت بف أثور ظـ افصحوبي :   قاٍ ايعال١َ ابٔ ايكِٝ

وافًؾػ، واتػؼ ظؾقف افػؼفوء وأهؾ افتػًر واحلديٌ وأربوب افؼؾقب مـ أهؾ افتصقف، 

ٌاو وبغضًو وتزيقػوً  ومو يعرؾف ظومي افعؼالء، وافًحر افذي يمثر مروًو وثؼاًل وحالا  وظؼدًا وح

 .([٢٢٣/  ٢]بدائع افػقائد )وؽر ذفؽ مـ أثور مقجقد تعرؾف ظومي افـوس.."

 ؤَ ايطحس ايصسف وايعطف:

ه؛ ـكؾف مثاًل ظـ حمٌي زوجتف إػ بغضفو. :فايصسف  سف افرجؾ ظام ُيقا

ه إػ حمٌتف :ٚايعطف بطرق  ظؿؾ شحري ـوفكف، وفؽـف يعطػ افرجؾ ظام ٓ ُيقا

 صقطوكقي.

 : اختًف ايعًُا٤ زمحِٗ اهلل يف ايشاحس: ٌٖ ٜهفس أّ ال" 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  : )أنف يؽػر؛ فؼقفف تعوػ طوهر ـالم ادصـػ  
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 (، وهق مذهى اإلموم أمحد وموفؽ وأيب حـقػي، وظؾقف اجلؿفقر.ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   

ؾنن وصػ ، شحرك فف: صػ فـو إػ أنف إذا تعؾؿ افًحر، يؼول وذهى افشوؾعل  

 .يؽػر ؾفق ـوؾر، وإن ـون ٓ يصؾ إػ حد افؽػر ٓ مو يًتقجى افؽػر

ؾنن ـون  افتحؼقؼ ذم هذه ادًلخي هق افتػصقؾ::    ٚقاٍ ايعال١َ ايشٓكٝطٞ

ى إػ افؽػر؛ ؾفق ـػر بال  افًحر ممو ُيعظؿ ؾقف ؽر اهلل، ـوفؽقاـى واجلـ وؽر ذفؽ ممو يمد 

ـػر بال كزاع؛ ـام كزاع، ومـ هذا افـقع شحر هوروت وموروت ادذـقر ذم شقرة افٌؼرة؛ ؾنكف 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   چ : تعوػ دل ظؾقف ؿقفف

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ    چ: تعوػوؿقفف  ٩٣٢افٌؼرة:  چٺ  

 ٩٣٢افٌؼرة:  چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  چ : وؿقفف تعوػ ٩٣٢افٌؼرة: 

 ٣٣ضف:  چڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   چ : وؿقفف تعوػ

وإن ـون افًحر ٓ يؼتِض افؽػر؛ ـوٓشتعوكي بخقاص بعض إصقوء مـ دهوكوت 

ء افٌقون]حرمي صديدة، وفؽـف ٓ يٌؾغ بصوحٌف افؽػر.وؽرهو؛ ؾفق حرام   . [٣/٣٣أوقا

  واظؾؿ أن افًوحر ظذ ـال احلوفتغ جيى ؿتؾف ظذ افؼقل افصحقح، ٕنف مػًد ذم

إرض، يػرق بغ ادرء وزوجف، وبؼوؤه ظذ وجف إرض ؾقف خطر ـٌر وؾًود ظظقؿ ظذ 

د وادجتؿعوت ؾػل ؿتؾف ؿطع فػًود  فؾعٌود وافٌالد مـ خٌثف. ه وإراحيإؾرا

ٌَْدةَ  ـبْ  ظـ َبَجوَفي ـِ اخْلَط وِب : َأَن  َظ ـِ ُمَعوِوَيَي ، َؾَلتَوَكو ـَِتوُب ُظَؿَر ْب  ْب
ِ
ًٌو جِلَْزء
وتِ ـَ  ًُ ـْ ـُ ؿول: 

ِحَر. ؾ  َشوِحٍر َوَشوِحَرٍة ، َؿوَل : َؾَؼَتْؾـَو َثاَلَث َشَقا ـُ  اْؿُتُؾقا 

 افًوحر. وفقس بغ افصحوبي اختالف ذم ؿتؾ

  .حٌ ايشخس عٔ املشخٛز ٖٞٚ 

 : حؾ افًحر ظـ ادًحقر كقظون:   قاٍ ايعال١َ ابٔ ايكِٝ
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حؾ بًحر مثؾف، وهق افذي مـ ظؿؾ افشقطون، وظؾقف حيؿؾ ؿقل احلًـ  أحدُٖا:

)وهق: ٓ حيؾ افًحر إٓ شوحر(، ؾقتؼرب افـوذ وادـتؼ إػ افشقطون بام حيى، ؾقٌطؾ ظؿؾف 

 ظـ ادًحقر.

]اظالم .افـؼة بوفرؿقي وافتعقيذات وإدويي وافدظقات ادٌوحي؛ ؾفذا جوئز ٚايجاْٞ:

 [.٣/٠٣٩ادقؿعغ

 هوب إػ افًحرة وافؽفون وادـجؿغ وافعراؾغ فًماهلؿ ؾؼط مـ دون افذ

☺ تصديؼ ـٌرة مـ ـٌوئر افذكقب، وصوحٌف ٓ تؼٌؾ صالتف أربعغ يقمو، ؿول 

ؾًو ؾًلخف ظـ رء مل تؼٌؾ فف صالة أربعغ فقؾي: )  رواه مًؾؿ.(مـ أتك ظرا

حو رواه احلوـؿ بًـد  ☺ أمو إن شلخفؿ وصّدؿفؿ ؾفق ـوؾر بام أنزل ظذ كٌقـو حمؿد

ؾًو أو ـوهـًو ؾصدؿف ؾقام يؼقل :)☺صحقح ظـ أيب هريرة ؿول: ؿول رشقل اهلل  مـ أتك ظرا

 (.☺ؾؼد ـػر بام أنزل ظذ حمؿد 
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ   چ :وافدفقؾ ؿقفف تعوػ 

 ٣٩احوئدة:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  

وِر    زّحَاّ ابٔ قاٍ اإل  ـْ مُجَْؾِي اْفُؽػ  وِؾٌر ِم ـَ اَم ُهَق َظَذ َطوِهِرِه بَِلن ُف  َوَهَذا َحؼٌّ ٓ ، :إك 

ؾِِؿَغ. ًْ ُ ـْ اْد  [.٩٩/٣٩]ادحذ خَيَْتؾُِػ ِؾقِف اْثـَوِن ِم

إن إدفي ظذ ـػر ادًؾؿ إذا أذك بوهلل :   ٚقاٍ ايشٝخ حمُد بٔ عبد ايٖٛاب    

أو صور مع ادؼـغ ظذ ادًؾؿغ ـ وفق مل يؼك ـ أـثر مـ أن حتك مـ ـالم اهلل وـالم 

 .[٢٣٢افرشوئؾ افشخصقي ص ]. رشقفف وـالم أهؾ افعؾؿ ادعتؿديـ

ومـ جرهؿ وأظوهنؿ ظذ  :  بٔ عبد ايًطٝف آٍ ايشٝخ قاٍ ايشٝخ عبد اهللٚ    

 .[٩٣/٣٢٣افدرر افًـقي]ادًؾؿغ بلي إظوكي ؾفل ردة سحيي.

☺

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  تعوػ:وذفؽ فتضؿـف تؽذيى ؿقل اهلل 

 ٩٣٠إنعوم:  چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  وؿقفف تعوػ: 

 ٣٣آل ظؿران:  چچ   

كًخ ديـف مجقع إديون وـتوبف مجقع افؽتى، وؿد بعثف اهلل فؾـوس ـوؾي، ؾؿـ  ☺وافـٌل 

 ؾفق مـ افضوفغ ذم افدكقو اهلوفؽغ يقم افؼقومي.مل يممـ بف ويتٌعف 

ورؿي مـ  : أنف رأى ذم يد ظؿر بـ اخلطوب ؓ☺روى افـًوئل وؽره ظـ افـٌل

ِذي َكْػِز بَِقِدِه ، َفْق ، طوب"! فؼد جئتؽؿ بو بقضوء كؼقيافتقراة، ؾؼول: أمتفقـقن يو ابـ اخل َواف 
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وَن ُمقَشك ـون َحقاو افَققم َمو َوِشَعفُ  ْقَفِؼّل وهق حًـ".إٓ  َأْن َيت ٌَِعـل.  ـَ ٌَ  .َرَواُه َأمْحد َواْف

مجقع ادًؾؿغ  وبوتػوقمـ ديـ ادًؾؿغ  بوٓوطرارومعؾقم :    قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

 / ٢٣جمؿقع افػتووى ].أن مـ شقغ إتٌوع ؽر ديـ اإلشالم أو إتٌوع ذيعي ؽر ذيعي حمؿد ؾفق ـوؾر

٣٢٣] 

 ٠إحؼوف:  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ : وافدفقؾ ؿقفف تعوػ 

: هق اإلظراض ظـ تعؾؿ أصؾ افديـ إلسالّي ّااقضٜعترب ْٚاملساد باإلعساض ايرٟ 

يؼقم بف إٓ افعؾامء ٕن هذا ؿد ٓ  افذي بف يؽقن ادرء مًؾاًم، وفق ـون جوهاًل بتػوصقؾ افديـ؛

 وضؾٌي افعؾؿ.

: اإلكًون ٓ يؽػر إٓ بوإلظراض ظـ تعؾؿ قاٍ ايشٝخ ايعال١َ سًُٝإ بٔ سخُإ

 إصؾ افذي يدخؾ بف اإلكًون ذم اإلشالم، ٓ بسك افقاجٌوت وادًتحٌوت.

[ يؼصد ترك بعض ٓ بسك افقاجٌوت وادًتحٌوت:]ومؼصقد افشقخ شؾقامن ذم ؿقفف

ً، وفقس افسك ادطؾؼ ومو ذم حؽؿف، ؾنن ادؼرر افقاجٌوت  افتل ترـفو يؽقن معصقي ٓ ـػرا

ظـد أهؾ افًـي أن تورك جـس افعؿؾ ـوؾر، ـذفؽ تورك افصالة ظذ ؿقل مجوهر افصحوبي 

 وافتوبعغ.

": "وأمو افؽػر إـز؛ ؾخؿًي يف "َدازج ايشايهني   ٚقاٍ ايعال١َ ابٔ ايكِٝ

: "وأمو ـػر اإلظراض، ؾلنف ُيعرض بًؿعف وؿؾٌف ظـ افرشقل؛ ٓ ؾذـرهو، ثؿ ؿول، أنقاع"

فقف وٓ يعوديف ]مدارج .، وٓ يصغك إػ مو جوء بف افٌتييصدؿف وٓ يؽذبف، وٓ يقا

 [.٩/٠٣٣افًوفؽغ
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 .شى اهلل تعوػ 

  أو افطعـ ذم ظروف.☺ شى افـٌل ، 

 .شى ديـ اإلشالم 

  افؼرآن افؽريؿ.إهوكي 

  فؿ.أو افًخريي مـ ╚ صحوبي افظؿقم تؽػر 

 افؼقل: إن افديـ ٓ صؾي فف بوفدوفي، وشوئر صمون احلقوة. 

 افعكن تعوفقؿ اإلشالم ٓ تتـوشى مع هذا اظتؼود أ. 

 تًؿقي افديـ بوفرجعقي. 

 وتعوفقؿف؛ هق شٌى تلخر ادًؾؿغ ن ديـ اإلشالمأ اظتؼود. 
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  وافدفقؾ ؿقفف تعوػ:

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 ٩٣٣ - ٩٣٣افـحؾ:  چڻ  

ـقن ؿؾٌف مطؿئـًو بوإليامن، وأمو ؽر هذا؛ ؾؼد ؾؾؿ يعذر اهلل مـ همٓء إٓ مـ أـره مع 

ء ؾعؾف خقؾًو أو ضؿعًو أو مداراة أو مشحي بقضـف أو أهؾف أو ظشرتف أو موفف  ـػر بعد إيامكف، شقا

ؾؤيي تدل ظذ هذا مـ أو ؾعؾف ظذ وجف ادزح أو فغر ذفؽ مـ إؽراض؛ إٓ ادؽره؛ 

 وجفغ:

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  : ؿقفف: )األوه

إٓ ادؽره، ومعؾقم أن اإلكًون ٓ يؽره إٓ ظذ افؽالم أو افػعؾ، وأمو  ؾؾؿ يًتثـ اهلل تعوػ (:

 ظؼقدة افؼؾى؛ ؾال يؽره ظؾقفو أحد.

ؾكح أن  (:ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   : )ؿقفف تعوػ :الثاٌي

أو اجلفؾ أو افٌغض فؾديـ أو حمٌي افؽػر، وإكام  ـ بًٌى آظتؼودهذا افؽػر وافعذاب مل يؽ

 .ه ظذ افديـ، واهلل شٌحوكف أظؾؿ"شٌٌف أن فف ذم ذفؽ حظاو مـ حظقظ افدكقو، ؾآثر

ؾؿـ أذك بوهلل ؾفق مؼك ـوؾر، وفق ـون  اجلفؾ فقس ظذرًا ذم أصؾ افديـ، تٍبيه:

 جوهاًل.

واإلشالم هق تقحقد اهلل وظٌودتف وحده ٓ ذيؽ فف، واإليامن  :   قاٍ ابٔ ايكِٝ

ً معوكدًا  ،بوهلل وبرشقفف واتٌوظف ؾقام جوَء بف، ؾام مل يْلت افعٌد بذا ؾؾقس بؿًؾؿ وإن مل يؽـ ـوؾرا

 ؾفق ـوؾر جوهؾ. 
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وإمو جفاًل وتؼؾقدًا ٕهؾ  ،إمو ظـوداً  ،وـذب رشقفف ،ؾنن افؽوؾر مـ جحد تقحقد اهلل

 [.٩/٣٩٩]ضريؼ اهلجرتغ.افعـود
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: معـك صفودة أن حمؿًدا رشقل اهلل، افتل تتضؿـ ؿول افشقخ شؾقامن بـ ظٌدافؾف  

تٌع، طوع ويُ ب، بؾ يُ ؽذّ عٌد، ورشقل صودق ٓ يُ ؾنهنو تتضؿـ أنف ظٌد ٓ يُ  ☺ حؼ افرشقل 

 ٕنف ادٌؾغ ظـ اهلل تعوػ.

ؾؾف ظؾقف افصالة وافًالم مـصى افرشوفي، وافتٌؾقغ ظـ اهلل، واحلؽؿ بغ افـوس ؾقام  

اختؾػقا ؾقف، إذ هق ٓ حيؽؿ إٓ بحؽؿ اهلل، وحمٌتف ظذ افـػس، وإهؾ واحول وافقضـ، وفقس 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         چ فف مـ اإلهلقي رء، بؾ هق ظٌد اهلل ورشقفف ـام ؿول تعوػ: 

 : )إكام أنو ظٌد ؾؼقفقا ظٌد اهلل ورشقفف(.☺ وؿول  ٩٣اجلـ:  چڈ  ڈ     ژ  ڎ  

: متوبعتف، وحتؽقؿف ذم مقارد افـّزاع، وترك افتحوـؿ إػ ؽره، ؤَ يواشّ ذيو

ـودـوؾؼغ افذيـ يدظقن اإليامن بف، ويتحوـؿقن إػ ؽره، وبذا يتحؼؼ افعٌد بؽامل افتقحقد 

 [.٩/٣٣٣]تقًر افعزيز احلؿقد ـامل شعودتف، وهق معـك افشفودتغ.وـامل ادتوبعي، وذفؽ هق 

: وأمو افروو بـٌقف رشقًٓ: ؾقتضؿـ ـامل آكؼقود فف، وافتًؾقؿ     ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ

ادطؾؼ إفقف، بحقٌ يؽقن أوػ بف مـ كػًف، ؾال يتؾؼك اهلدى إٓ مـ مقاؿع ـؾامتف، وٓ حيوـؿ 

وٓ يرى بحؽؿ ؽره أخٌتي، ٓ ذم رء مـ أشامء افرب وصػوتف إٓ إفقف، وٓ حيؽؿ ظؾقف ؽره، 

وأؾعوفف، وٓ ذم رء مـ أذواق حؼوئؼ اإليامن ومؼوموتف، وٓ ذم رء مـ أحؽوم طوهره، 

 -وبوضـف، وٓ يرى ذم ذفؽ بحؽؿ ؽره، وٓ يرى إٓ بحؽؿف، بؾ إن احلؽؿ بام أنزل اهلل 

 .[٢/٩٣٢.]مدارج افًوفؽغاهلل هق معـك صفودة أن حمؿدًا رشقل -تعوػ 

 :فػٗادة إٔ حمُدًا زضوٍ اهلل تكتضي 
 .اإليامن بلنف رشقل اهلل 

 .وحمٌتف، وتقؿره 

 .وافدؾوع ظـف وظـ شـتف 

 .وتصديؼف ؾقام أخز 
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 .وضوظتف ؾقام أمر 

 .واجتـوب مو هنك ظـف وزجر 

  ٌَد اهلُل إٓ بام ذع، وذفؽ بتجريد ادتوبعي فف ظؾقف افصالة ، وافًالموأٓ ُيع

 .وتؼديؿ ؿقفف ظذ ؿقل ـؾ أحد مـ افٌؼ

 .واإليامن بلنف بؾغ رشوفي ربف ظذ أـؿؾ وجف 

 .واإليامن بلن هديف أـؿؾ اهلدي 

بعد بقون معـك وحؼقؼي صفودة أن حمؿدًا رشقل اهلل، ٓبد أن كعؾؿ أن هلذه افشفودة 

 ى.كقاؿضًو، مـفو مو يـؼضفو مـ ـؾ وجف، ومـفو مو يـؼض ـامهلو افقاج

َظَؾْقُؽْؿ )بوفتؿًؽ بًـتف، وحذركو ممو يـوؿضفو أو خيوفػفو ؾؼول: ☺وؿد أمركو افـٌل 

َدَثو ْؿ َوحُمْ ـُ و ِجِذ، َوإِي  قا َظَؾْقَفو بِوفـ َقا ـَ اْدَْفِدي َغ، َوَظض  ِصِدي ا  افر 
ِ
ـ تِل َوُشـ ِي اخْلَُؾَػوء ًُ ُُمقِر، بِ ْٕ ِت ا

َدَثٍي  ؾ  حُمْ ـُ ؾ  بِْدَظٍي َواَلَفيٌ َؾِنن   ـُ  رواه أمحد بًـد صحقح.( بِْدَظٌي، َوإِن  

، وؿد تـوؿضف مـ ـؾ وجف، فذفؽ  ☺ؾوفٌدع وادحدثوت ختدش ذم ـامل آتٌوع فؾـٌل 

ـامل  -افشفودتون -جيى ظؾقـو معرؾتفو واحلذر مـفو، حتك كحؼؼ افرــ إول مـ اإلشالم

 مـ حتؼقؼفو.افتحؼقؼ، وكٌتعد ظام يـوؿضفو أو يـؼص 



 
 

////  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 

 

 

 

 

 اجلديد واحلودث ظذ ؽر مثول شوبؼ.:ايبدع١ يػ١

 ؿؾ ُظؿؾ ظذ ؽر مثول شٌؼ، ؾفق بدظي.: ـؾ ظَ قاٍ أبٛ ايبكا٤ ايهفٟٛ

 أي خمسظفام مـ ؽر مثول شوبؼ.  چڭ  ۇ  ۇۆ  چ ومـف ؿقل اهلل تعوػ: 

 يؼقل اإلموم افشوضٌل: ٚايبدع١ شسعّا:

خمسظي تضوهل افؼظقي يؼصد بوفًؾقك ظؾقفو مو يؼصد بوفطريؼي افٌدظي: ضريؼي ذم افديـ 

 افؼظقي.

 شزح التعزيف:

 [ خيرج مو ـون مـ إمقر افدكققيي، أو افعودات.طسٜك١ يف ايدٜٔ]

 [ أي جديدة حمدثي.]خمرتع١

 [ أي تشٌف افطريؼي افؼظقي.تضاٖٞ ايشسع١ٝ]

ؼصد بو صوحٌفو افتؼرب [ أي يٜكصد بايشًٛى عًٝٗا َا ٜكصد بايطسٜك١ ايشسع١ٝ]

 إػ اهلل ـام يؼصده شوفؽ افطريؼي افؼظقي.

چ  چ  چ وافٌدظي، اخساع ذم افديـ، وخروج ظـ شٌقؾ ادممـغ، ؿول اهلل تعوػ: 

چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 ٩٣٠إنعوم:  چژ   ڑ  ڑ  

، ظذ ☺ شـي افـٌل و ـتوب اهلل وهق ،ؾوفكاط ادًتؼقؿ هق شٌقؾ اهلل افذي دظو إفقف

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  ؾفؿ افًؾػ افصوفح، ـام ؿول تعوػ:



 
 

////  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ٩٩٣افـًوء:  چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

 وافًٌؾ هل شٌؾ أهؾ آختالف احلوئديـ ظـ افكاط ادًتؼقؿ، وهؿ أهؾ افٌدع 

 . وافضالل

شٌؾ ادعويص، ٕن ادعويص مـ حقٌ هل معوص مل يضعفو أحد بـــ)افًٌؾ( وفقس ادراد 

ؾؽ دائاًم ظذ مضوهوة افتؼيع، وإكام هذا افقصػ خوص بوفٌدع  ًْ ثوت؛ ويدل ادحدوضريؼًو ُت

ـُ   ْب
ِ
ٌْد اَّ  ُعقٍد  ظذ هذا مو رواه َظ ًْ  ريض اهلل ظـف، َم

ِ
َخطاو ُثؿ  َؿوَل: ☺ َؿوَل َخط  َفـَو َرُشقُل اَّ 

ؾ  َشٌِقٍؾ ِمـَْفو َهذَ » ـُ ٌٌُؾ َظَذ  ـْ ِصاَمفِِف َوَؿوَل َهِذِه ُش ـْ َيِؿقـِِف َوَظ  ُثؿ  َخط  ُخُطقًضو َظ
ِ
ا َشٌِقُؾ اَّ 

ٌُعقُه(ش َصْقَطوٌن َيْدُظق إَِفْقفِ  َتِؼقاًم َؾوت  ًْ ل ُم
ضِ ا َ )إِن َهَذا ِسَ وِئّل وافدارمل وهق حًـ.ثؿ  َؿَرأ ًَ  َرَواُه َأمْحد َوافـ 

 { ؿول: افٌدع وافشٌفوت.ڇ  ڇ  ڍ    وظـ جموهد ذم ؿقفف: }

ؿول: )مـ أحدث ذم أمركو هذا مو فقس مـف ؾفق ☺ظـ افـٌل  وظـ ظوئشي ؓ

 أخرجف افٌخوري ومًؾؿ. رد(

 : )مـ ظؿؾ ظؿاًل فقس ظؾقف أمركو ؾفق رد(.هلام وذم روايي

وذ إمقر ) خيطى افـوس، ويؼقل ذم خطٌتف ☺ـون رشقل اهلل  وذم صحقح مًؾؿ:

 ذمحمدثوهتو ، وـؾ حمدثي بدظي ، وـؾ بدظي والفي( وزاد افـًوئل بًـد صحقح: )وـؾ والفي 

 افـور(.

  ؓ:آؿتصود ذم افًـي خر مـ آجتفود ذم افٌدظي.قاٍ ابٔ َشعٛد
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 بدظي افؼدريي، واجلزيي.و ـٌدظي تعطقؾ افصػوت أو حتريػفو،: بدع اعتكاد١ٜ األوٍ:

 ، ـٌدظي إحقوء فقؾي افـصػ مـ صعٌون.بدع ع١ًُٝ :يجاْيا

 ، ـٌدظي آمتـوع ظـ افزواج ذم صػر .بدع َتسن١ٝ :ايجايح

 

 .، وبدظي افديؿؼراضقيـٌدظي افرواؾض، وبدظي اجلفؿقي :بدع َهفس٠

 وهل ـؾ افٌدع افتل مل تصؾ إػ حد افؽػر. :بدع َفشك١

 . ☺وافٌدع ـؾفو حمرمي، وفقس ذم اإلشالم بدظي حًـي، بؾ ـؾفو والفي ـام ؿول 

ؾؼد زظؿ  يً يراهو حًـ يشالم بدظمـ ابتدع ذم اإل :يؼقل ؿول ابـ احوجشقن شؿعً موفؽوً 

ؾام مل يؽـ  ٠احوئدة:  چچ  چ  چ  ڇ   چ ن اهلل يؼقلخون افرشوفي ٕ ☺  ن حمؿداً أ

 .[٩/٣٣]آظتصوم.ؾال يؽقن افققم ديـوً  يقمئذ ديـوً 
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ٓ تًتـد إػ دفقؾ معتز، وٓ إػ و هل افتل ٓ أصؾ هلو ذم افؼع: ايبدع١ احلكٝك١ٝ

 صٌف دفقؾ ٓ ذم اجلؿؾي وٓ ذم افتػصقؾ.

هلو ذم اجلؿؾي، وٓ ذم تػوصقؾ مو ، ؾفل ضريؼي حمدثي ٓ أصؾ ☺ـٌدظي ظقد مقالد افـٌل 

 حيدث ؾقفو مـ مٌتدظوت.

هل افتل هلو أصؾ ذم افؼع، وفؽـ دخؾ ظؾقفو اخلؾؾ مـ جفي : ايبدع١ اإلضاف١ٝ

 أخرى.

 :واخلًٌ يدخٌ عًى ايعٌُ املػسوع َٔ ضت دٗات 

ـوفذـر اجلامظل بصقت واحد، أو حتريؽ افرؤوس أو إجًود بطريؼي  :ايهٝف١ٝ-1

 معقـي أثـوء افذـر، ؾوفذـر مؼوع ذم إصؾ وفؽـ دخؾً ظؾقف افٌدظي ذم افؽقػقي. 

 : ـلن خيصص صالة ظـد كزول ادطر.ايشبب-2

]اإلبؾ، افٌؼر، افغـؿ[ ؾؿـ  : ـام ذم إوحقي حدد افؼع بقؿي إنعوماجلٓص-3

 مل حيدده. بدجوجي أو ؽزال، ؾؼد أتك بٌدظي حقٌ أدخؾ ذم جـس مو حدده افؼع مووحك 

يزيد أو يـؼص مـ ظدد إذـور ادحددة ذم افؼع ويؾتزم ـلن  املكداز: أٚ ايعدد-4

 ـوٕذـور بعد افصالة وكحقهو. ذفؽ.

 : ـؿـ خيصص فقؾي اجلؿعي بؼقوم أو يقمفو بصقوم.ايزَإ-5

 ـوٓظتؽوف ذم افؽفقف وإموــ ادفجقرة. املهإ:-6
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 .افتؼرب إػ ادطؾقب، وافتقصؾ إفقف برؽٌي :ايتٛسٌ يػ١

ؿول ابـ إثر ذم "افـفويي": افقاشؾ: افراؽى، وافقشقؾي: افؼربي وافقاشطي، ومو يتقصؾ  

 .بف إػ افقء ويتؼرب بف، ومجعفو وشوئؾ

 .يتؼرب بف إػ اهلل، رجوء حصقل مرؽقب، أو دؾع مرهقبمو  ايٛس١ًٝ يف ايشسع:

 ٕثالثة :  ايتوضٌ أزنا 

 .ؾتقش  مُ  -٩

 .ؾ بفتقش  مُ  -٢ 

 ؾ إفقف .تقش  مُ  -٠

 تقشؾ مؼوع، وتقشؾ ممـقع.ٚايتٛسٌ ٜٓكشِ إىل قشُني : 

هق تؼرب افعٌد إػ اهلل بقشقؾي وردت ذم افؽتوب أو صحقح و: افتقشؾ ادؼوع :وٍاأل

 .افًـي

 :ومن صور التوسل املرشوع 

 وذفؽ بلن خيتور مـ أشامء اهلل وصػوتف مو يـوشى دظوءه  :افتقشؾ بلشامء اهلل وصػوتف

 ويو رزاق ارزؿـل.  يو ظؾقؿ ظؾؿـل،ؼقل يـلن وحوجتف، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  چ ؿول تعوػ:      

 ٩٣٣إظراف:  چڇ  ڇ         ڍ  ڍ  

  ودفقؾف مو جوء ذم افصحقحغ مـ ؿصي أصحوب  :بوٕظامل افصوحليافتقشؾ إػ اهلل
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  افغور، افذيـ دظقا اهلل بصوفح أظامهلؿ ؾلنجوهؿ اهلل. 

  ُؾقجقز فإلكًون أن يطؾى مـ  ،رجك إجوبتف مـ افصوحلغافتقشؾ إػ اهلل بدظوء مـ ت

 .افصوحلغ إحقوء احلورضيـ أن يدظقا اهلل فف

أن ظؿر بـ اخلطوب ـون إذا ؿحطقا واكؼطع ادطر اشتًؼك بوفعٌوس بـ ظٌد  :ودفقؾف     

ُؾ إَِفْقَؽ بِـٌَِق ـَو  ☺ ادطؾى ظؿ افـٌل  ـ و َكَتَقش  ـُ و  ُؾ إَِفْقَؽ  ☺وؿول: افؾ ُفؿ  إِك  و َكَتَقش  ِؼقـَو َوإِك  ًْ َؾَت

َؼْقن. رواه افٌخوربَِعؿ  َكٌِق ـَو َؾوْشِؼـَو. ؿَ  ًْ  ي.وَل َؾقُ

دفقؾ ظذ ظدم جقاز آشتًؼوء بودقً، ☺ ؾوشتًؼوؤهؿ بوفعٌوس بعد مقت افـٌل      

حديٌ ابـ ظٌوس: وفقس ادؼصقد بوٓشتًؼوء بوفعٌوس آشتًؼوء بجوهف إكام بدظوئف، ويميده 

 .[٣٣٩٠أخرجف ظٌد افرزاق ] .ؾدظو"أن ظؿر اشتًؼك بودصذ، ؾؼول فؾعٌوس ؿؿ اشتًؼ، ؾؼوم افعٌوس 

هق تؼرب افعٌد إػ اهلل بام مل يثًٌ ذم افؽتوب وٓ ذم و :افتقشؾ ادؿـقع : ايجاْي     

 صحقح افًـي أنف وشقؾي.

 :صٛز ايتٛسٌ املُٓٛع َٔٚ 

  :ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ  ؿول تعوػ: }افؼك

ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     

 ٠افزمر:  چڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  ہ  ہ  

 .لؼـافوهذا افتقشؾ 

 .افتقشؾ إػ اهلل بذات خمؾقق 

 ذفؽ افتقشؾ إػ اهلل بجوه خمؾقق أو حؼف وكحق. 

دفقؾ تؼقم بف  ٕنف مل يرد ؾقف افتحريؿ حؽؿفافٌدظل، و مـ افتقشؾ وتون افصقرتونهو

 حجي، وٕنف ذريعي إػ افؼك. 

 أخرجف افٌخوري.  (مـ ظؿؾ ظؿال فقس ظؾقف أمركو ؾفق رد): ☺ؿول 

 رواه افسمذي وأبق داود. (وإيوـؿ وحمدثوت إمقر): ☺ وؿول 
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، بدأت خترج ذم اإلشالم ╚ ، وذم أواخر ظفد افصحوبي ☺ بعد مقت افـٌل 

، ؾتصدى هلو افصحوبي ☺أؿقال واظتؼودات وأؾعول ختوفػ ـتوب اهلل وهدي افـٌل 

وبقـقا ؾًودهو، ؾؾام ـثرت افٌدع وتـقظً افػرق، تًؿك أهؾ احلؼ وآتٌوع بلهؾ  ╚ 

ً هلؿ ظـ أهؾ افٌدع واف ،افًـي واجلامظي، تعريػًو بؿ  ضالل.    ومتققزا

، ظذ ؾفؿ افًؾػ ☺ : هؿ ادقحدون ادتٌعقن فًـي افـٌل  ٚأٌٖ ايش١ٓ ٚاجلُاع١

 فديـ افـوسون وأهؾفو، فؾٌدع ادجوكٌقن ،– بنحًون تٌعفؿ ومـ افصحوبي وهؿ–افصوفح 

 .اهلل

ً وبوضـًو، ذم  ☺ وشؿقا بذفؽ ٓكتًوبؿ إػ شـي افـٌل  واجتامظفؿ ظذ إخذ بو طوهرا

 آظتؼود، وافؼقل، وافعؿؾ.

ٌعغ ؾرؿي، ؾقاحدة ذم : )اؾسؿً افقفقد ظذ إحدى وش☺وهؿ افػرؿي افـوجقي، ؿول 

 ،ؾقاحدة ذم اجلـي ،ن ذم افـور، واؾسؿً افـصورى ظذ اثـغ وشٌعغ ؾرؿيقوشٌع ،اجلـي

عغ ؾرؿي، ؾقاحدة كػز بقده فتػسؿـ أمتل ظذ ثالث وشٌن ذم افـور، وافذي قوإحدى وشٌع

مو ؿ" ؿول: هؿ اجلامظي( وذم روايي:)ن ذم افـور، ؿقؾ: يو رشقل اهلل مـ هقن وشٌعوذم اجلـي، وثـت

 رواه ابـ موجي وابـ أيب ظوصؿ، وهق حًـ بشقاهده.أنو ظؾقف وأصحويب( 
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 افتصديؼ واإلؿرار.إلميإ يػ١: ا

 ويـؼص بوفطوظي ؿقل بوفؾًون واظتؼود بوفؼؾى وظؿؾ بوجلقارح، يزيد: شسعّاٚ

 .بوفعصقون

  :اإليامن تصديؼ بوفؼؾى، وإؿرار بوفؾًون، وظؿؾ بوجلقارح، قاٍ اإلَاّ اآلجسٟ

 وٓ يؽقن مممـًو إٓ أن جيتؿع ؾقف هذه اخلصول افثالث.

ؿقن بغ اإليامن وافعؿؾ،    :ابٔ ت١ُٝٝ ٚقاٍ ـون َمـ مه مـ شؾػـو، ٓ يػر 

ق بعؿؾف،  وافعؿؾ مـ اإليامن، واإليامن مـ افعؿؾ ، ؾَؿـ آمـ بؾًوكف، وظرف بؼؾٌف، وصد 

ق بعؿؾف،  ؾتؾؽ افعروة افقثؼك افتل ٓ اكػصوم هلو. وَمـ ؿول بؾًوكف، ومل يعرف بؼؾٌف، ومل يصد 

 [.٢٣٣ـتوب اإليامن ص.] ـون ذم أخرة مـ اخلوهيـ(

 

ذم حديٌ جزيؾ افطقيؾ افذي رواه افٌخوري  ☺ أرـون اإليامن شتي، ذـرهو افـٌل 

 ومًؾؿ، وهل:

 اإليامن بوهلل. -٩

 ومالئؽتف. -٢

 وـتٌف. -٠

 ورشؾف. -٣

 وافققم أخر. -٣

 وافؼدر خره وذه. -٣
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بقجقد اهلل، واإليامن بربقبقتف، وأخقهقتف، هق افتصديؼ اجلوزم واإلؿرار،  :اإلميإ باهللٚ

 وأشامئف وصػوتف.  وؿد تؼدم بقوكف ذم أول افؽتوب.

هق افتصديؼ اجلوزم بلن هلل مالئؽًي خؾؼفؿ مـ كقر، وأهنؿ ظٌوٌد  :إلميإ باملال٥ه١ٚا 

مؽرمقن يًٌحقن اهلل ذم افؾقؾ وافـفور ٓ يػسون، وأهنؿ ٓ يعصقن اهلل مو أمرهؿ ويػعؾقن مو 

 يممرون، ثؿ إهنؿ فقًقا ـوفٌؼ، ؾفؿ ٓ يلـؾقَن وٓ يؼبقَن وٓ يـومقن وٓ يتـوشؾقن.

 واإليامن بودالئؽي جمؿؾ، ومػصؾ.

 وأهنؿ خؾؼقا مـ كقر: اإليامن بقجقدهؿؾودجؿؾ ،. 

 اإليامن بام ذـر ظـفؿ مػصاًل ذم افؽتوب وافًـي، ـذـر أظامهلؿ وأشامء وادػصؾ :

ؾقؾ، ومحؾي افعرش، ومؾؽ بعضفؿ ومو خصف اهلل بف ، ـجزيؾ ومقؽوئقؾ وإها

 ادقت، وموفؽ خوزن افـور.

ادؼصقد بو افؽتى افًامويي: وهل افؽتُى افتل أنزهلو اهلل تعوػ ظذ  :اإلميإ بايهتبٚ

 رشؾف.

 واإليامن بو جمؿؾ، ومػصؾ:

 اإليامُن إمجوٓ بلن اهلل تعوػ ؿد أنزل ـتًٌو ظذ رشؾف، مـفو مو ذـرهو ذم  ؾودجؿؾ :

 مل يذـره. ـتوبف ومـفو مو

 مو جوء ذـره مـ افؽتى ذم افؽتوب أو افًـي، أنف أوحَل بف إػ رشقٍل وادػصؾ :

بعقـف ؾقجُى اإليامن بف ظقـًو مثؾ افؼرآن واإلكجقؾ وافتقراة وافزبقر وصحػ 

 ومقشك، ؾفذه ادذـقرة جيى اإليامن بو. ظذ وجف افتػصقؾ.إبراهقؿ 

 

وذفؽ بوفتصديؼ اجلوزم واإلؿرار، بلن اهلل شٌحوكف : إلميإ باألْبٝا٤ ٚايسسٌٚا* 

 أرشؾ رشاًل مٌؼيـ ومـذريـ.
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 واإليامن بؿ ـذفؽ جمؿؾ، ومػصؾ.

 جمؿاًل.: اإليامن بجؿؾي إنٌقوء وافرشؾ افذيـ بعثفؿ اهلل إيامكًو ؾودجؿؾ 

 اإليامن بوٕنٌقوء وافرشؾ افذيـ ُذـروا ذم افؽتوب وافًـي وُذـر رء وادػصؾ :

، ؾقجى اإليامن بؿ وبجؿقع مو ورد مع أؿقامفؿ مـ تػوصقؾ دظقهتؿ، وأحقاهلؿ

 ظـفؿ ذم افؼرآن وصحقح افًـي.

 هق افٌعٌ بعد ادقت دحوشٌي اخلالئؼ.: إلميإ بايّٝٛ اآلخسٚا *

 ـذفؽ جمؿؾ ومػصؾ:واإليامن بف 

 اإليامن بوفٌعٌ بعد ادقت، وافقؿقف بغ يدي اهلل فؾحًوب، واإليامن ؾودجؿؾ :

 بوجلـي وافـور.

 اإليامن بوفٌعٌ وبام حيصؾ يقم افؼقومي مـ أهقال وأحقال، اإليامن بو وادػصؾ :

بوفتػصقؾ ـام وردت، ـوفكاط، وادقزان، وتطوير افصحػ، وؿرب افشؿس مـ 

اخلالئؼ، وؽر ذفؽ ممو ورد ذم افؽتوب وصحقح افًـي، وـذفؽ اإليامن بعذاب 

أن  ◙ امن افؼز وكعقؿف، ؾنكف داخؾ وؿـ افققم أخر ؾؼد ثًٌ ظـ ظث

 .رواه أمحد وابـ موجي بًـد حًـؿول: )افؼز أول مـوزل أخرة(  ☺ رشقل اهلل 

وـتٌف،  ،وذفؽ بوإلؿرار بلن اهلل تعوػ ظؾَؿ ـؾ  رء :إلميإ بايكدز خريٙ ٚشسٙٚا *

ف ومشقئتف، وأنف خوفُؼ تحرك وٓ يًؽـ شوــ إٓ بنرادتموأنف ٓ يتحرك ثؿ صوءه ثؿ خؾؼف، 

َى حلؽِؿف، وٓ راد  فؼضوئِف، خؾؼ اخلؾَؼ، ، ـؾ  رء ، ٓ معؼ  ـْ مو صوَءه ـوَن، ومو مل يشْل مل يؽ

ر أظامهَلؿ وأرزاَؿفؿ وحقوهتَؿ ومقهتَؿ.  وؿد 

 ٚايكدز ع٢ً أزبع َساتب:

 ٣٣إنػول:  چمئ    ىئ  يئ  جب  حب     چ ؿول تعوػ:  ايعًِ. -٩

﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    چ : تعوػ ؿول ايهتاب١. -٢ ﮴   ﮳   ﮲   ے  ۓ    ۓ 
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 ٢٢احلديد:  چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁              

 ٢٣افتؽقير:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ  ؿول تعوػ: املش١٦ٝ. -٠

 ٣٢افزمر:  چک   ک  ک  گگ  چ  ؿول تعوػ: اخلًل. -٣
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ِل  :    قاٍ ابٔ ايكِٝ ـِ َوُهَق  ☺ َوَجَعَؾ افـٌ  ي ِي َأْظَذ َمَراتِِى افد  ٌُقِدي  وَن اْفُع ًَ إِْح

وِن  ًَ ْح ـِ اإْلِ يَؾ َوَؿْد َشَلَخُف َظ  ِجْزِ
ٌِ وُن َؾَؼوَل ذِم َحِدي ًَ ْح ـْ »اإْلِ ُه، َؾِنْن مَلْ َتُؽ َلن َؽ َتَرا ـَ  َ ٌَُد اَّ  َأْن َتْع

كَ  ُه َؾِنك ُف َيَرا  .[٩/٩٠٣]مدارج افًوفؽغش .َتَرا

َؼوَموِت  ☺ افـ ٌِل  :   ٚقاٍ وَن َيـُْدُب إَِػ َأْظَذ اْدَ ٌُْد َظـْفُ  ،ـَ َحط  إَِػ  ،َؾِنْن َظَجَز اْفَع

اَم َؿوَل:  ـَ َؼوِم اْفَقَشِط،  هُ  أن تعٌد»اْدَ َلن َؽ َتَرا ـَ  َ ْشاَلِم ش اَّ  َؼوَموِت اإْلِ َ
ِ
ٌَِي اجْلَوِمُع د َؿ َؾَفَذا َمَؼوُم اْدَُرا

ياَمِن وَ  ونِ َواإْلِ ًَ ْح ُف َيَراكَ »ُثؿ  َؿوَل:  ،اإْلِ ُه َؾِنك  ـْ َتَرا ْ َتُؽ ِل ش َؾِنْن مَل َو  ْٕ َؼوِم ا ـِ اْدَ ُف ِظـَْد اْفَعْجِز َظ َؾَحط 

ٌِْدِه ذِم ا  َظَؾقِْف َوُرْؤَيتِِف َفُف، َوُمَشوَهَدتِِف فَِع
ِ
َؼوِم افث ويِن، َوُهَق اْفِعْؾُؿ بِوض اَلِع اَّ   دَْ إَِػ اْدَ

ِ
 َواخْلَاَلء
 .أَلِ

 .[٢/٢٣٣]مدارج افًوفؽغ

اَلُم: َأن ُف  ٚقاٍ:  ً يَؾ َظَؾقِْف اف  ِجْزِ
ٌِ وِن" َؾَؼوَل َفُف: َأْن  ☺ َشَلَل افـ ٌِل  »َوذِم َحِدي ًَ ْح ـِ اإْلِ َظ

كَ  ُف َيَرا ُه َؾِنك  ـْ َتَرا ُه. َؾِنْن مَلْ َتُؽ َلن َؽ َتَرا ـَ  َ ٌَُد اَّ   ش .َتْع

َٗا: َُُساَقَب١ُ َتِعِسُٜف ٌَْحوَكُف َوَتَعوَػ َظَذ َطوِهِرِه  اِي ـِِف بِوض اَلِع احْلَؼ  ُش ٌِْد، َوَتَقؼ  َدَواُم ِظْؾِؿ اْفَع

َ ُشٌْ  ٌَُي َوِهَل َثَؿَرُة ِظْؾِؿِف بَِلن  اَّ  َؿ ـِِف. َؾوْشَتَداَمُتُف هِلََذا اْفِعْؾِؿ َواْفَقِؼِغ ِهَل اْدَُرا
َحوَكُف َرِؿقٌى َوَبوضِ

ؾ  َظَؾْقِف، َكو ـُ ؾ  َكَػٍس َو ـُ ؾ  حَلَْظٍي، َو ـُ ًٍ َو ؾ  َوْؿ ـُ طٌِر إَِفْقِف، َشوِمٌع فَِؼْقفِِف. َوُهَق ُمط ؾٌِع َظَذ َظَؿؾِِف 

.  .[٢/٣٣]مدارج افًوفؽغ َضْرَؾِي َظْغٍ
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  بوجلقارح، يزيد بوفطوظي، اإليامن فف ثالثي أرـون: اظتؼود بوفؼؾى، وؿقل بوفؾًون، وظؿؾ

 ويـؼص بودعصقي.

 .اإليامن بلشامء اهلل وصػوتف دون تعطقؾ أو متثقؾ أو حتريػ أو تؽققػ 

 .اإليامن بؽؾ مو ورد ذم افؼرآن وصحقح افًـي، وافتًؾقؿ بف 

 .تؼديس افـصقص افؼظقي وتؼديؿفو ظذ آراء افرجول 

 .ؾفؿ كصقص افؽتوب وافًـي ظذ ؾفؿ افًؾػ افصوفح 

  ادًؾؿ جيتؿع ؾقف اإليامن وادعصقي، واإليامن وافؼك إصغر، وافؽػر إصغر وٓ جيتؿع

 ؾقف اإليامن وافؽػر إـز، وافؼك إـز.

  مرتؽى افؽٌرة مممـ بنيامكف ؾوشؼ بؽٌرتف، يقاػ بؼدر مو ظـده مـ إيامن، ويعودى بؼدر مو

 اإلشالم. ظـده مـ ؾًؼ، وتٌؼك فف افقٓيي افؽزى وهل وٓيي

  افصحوبي ـؾفؿ ظدول╚. 

 تقفقفؿو ☺ أهؾ بقً افـٌل  حمٌي. 

 .أحد معصقم بعد إنٌقوء ظؾقفؿ افًالم ٓ 

 وكرجقا فؾؿحًـ ، ☺  ٓ كشفد ٕحد مـ ادًؾؿغ بجـي وٓ كور إٓ مـ صفد فف افـٌل ،

 وكخشك ظذ ادزء.

 ،وٓ كـزع يدًا مـ ضوظتف  وجقب افٌقعي خلؾقػي ادًؾؿغ، وافًؿع وافطوظي فف ذم ادعروف

ً بقاحًو ظـدكو ؾقف مـ اهلل برهون.  إٓ أن كرى ـػرا

 .ً ً ـون أو ؾوجرا  اجلفود موض إػ ؿقوم افًوظي خؾػ اإلموم ادًؾؿ برا

 افطقاؽقً احلوـؿغ بغر مو أنزل اهلل، ادقافغ ٕظداء اهلل، ووجقب جفودهؿ.رؽػت  

 افؽػور وادرتديـن وجقب ؾؽوك أه ادًؾؿغ ادعتؼؾغ ذم شجق. 

 .وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وظذ آخف وأصحوبف أمجعغ
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