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ييـةكانى يـاوةلَ   و تازيك خـوا بـة تـةنًا ناضـني     زِوناكىناوي ثةزتووك :  

 بسِيازداى بؤ خواى طةوزة لة ذيَس زِؤشهايى قوزئاى وضونهةتدا
 ي بن وهف القحطانيد. سعيد بن علنوضيين : 

  أمحدشاخوان جواد  مؤضتااموةزطيَسِاني :  
 شايين  4008 ـكوَضي  9249ضالَي ضاث :   

   شويَين ضاث :  ضاثخانةي  
 نوَبةتي ضاث :  ضاثي يةكةم  

 (9000ترياذ :  )
 ( ي وةشازةتي زِؤشهبريي ثيَ دزاوة.030)ذمازةي ضجازدى : 

 www.ba8.orgضايتى بةيةشت نةخصةضاشي بةزط : 

 
 

مايف ضاثكردن و لةبةرطرتنةوةي ثاريَزراوة . 
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 ثيَصةكى دانةز :
إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن 

ن محمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أ
وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين، وسلم تسليًما كثيًرا، أما 

 بعد:
ْاَيًهةيةنى نوضتة يةغةض "  تتَوغويَُاْى خؤؾةويػت ئةَةى بةضزةغ   

" ييةناْى ٖاوةٍَ بطِياضزإ بؤ خواى طةوضةو تاضيه خوا بة تةْٗا ْاغنيضِوْانى 
و بةيَطة و جؤض و بةضو  خوا بة تةْٗا ْاغنييسا تيَطةيؿنت ية َاْاو واتاى اتي

، وة تيَيسا َاْاو واتاى  ٖاوةٍَ ٕ نطزؤتةوةوْى يةندوا ثةضغتيِ ضِوبوَةنا
تى ئةّ ناضةّ بطِياضزةضإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض و بةيَطةى ثوضةيَى و ْازضوغتيَ

سضاوو ضِيَطة ثيَٓةزضاوّ ثيَ ضِيَطةيسا باغى ؾةفاعةتى ، وة تياباؽ نطزووة
بؤ خواى ثةضوةضزطاض و  غى ٖؤناضةْى  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ، وة بانطزووة

بؤ خواى  ظيإ و ؾويَٓةواضة خطاثةناْى  ٖاوةٍَ بطِياضزةضامنجؤضو بةف و 
 نطزووة .ثةضوةضزطاضّ 

ة ئةوةية نة خوا بةيةى ْاغني ضِوْانييةنة خواى يئةوةى طوَاْى تيَسا ْي    
ضوةضزطاض ضِيَُٓوْى ئةو نةغاْةى بؤ ئةنات و ياضَةتيإ ئةزات بؤى نة ثة

وى ٖةَوبؤ خواى ثةضوةضزطاض  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ية، وة خؤى ويػتى ييَ
،  ٕاهايي و غةضييَؿيَواوية و ضِاظيَٓطاوةتةوة بؤ بآ باوةضِإ و َوؾطيهتاضي

  ڱ  ڱ   ڳ  ڱ  ڳ  ڳچ : ةضوةى خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتىٖ
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ہ  ہہ  ھ    ھ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ

ة ن: ئايا ئةو نةغةى واتا( ٢١١األنعام: ) چے  ۓ  ھ  ھ  ے
 ظيٓسوَإ نطزةوة بةئيَُة وايسا ئةشيا ( ) ية طوَطايي و غةضييَؿيَ وَطزبو

ئةظاْيَت ضؤٕ ضِيَطةى ضِاغت ئةططيَتة بةضو ئةو نةغة  ،ئيُإ وقوضئإ ضِوْانى
نةغة واية نة ية ئةو ، وةنو ةنات ية ْاو  خةيَهيسايَػونةوت ئٖة

اْى و غةضييَؿيَواويسا ئةشيَت و تاضيهاييةناْى ؾريى و بآ باوةضِى و ْةظ
، بةو ؾيَوةية  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ و بآ و ضِظطاضى ببيَتْاتواْيَت زةض بضيَت 

 ٓطاوةتةوة .ــباوةضى و خطاثةناضي بؤ بآ باوةضِإ ضِاظيَ
ٕ و ووْى نطزؤتةوة نة ضةْسئ ئايةتى ضِوثةضوةضزطاض ضِو خواى وة     

( نة ئاؾهطاو بةيَطةى زضةوؾاوةى زابةظاْسووة بؤ غةض ثيَػةَبةضةنةى )
ئةوةى ية ( و طةوضةتطيٓيإ قوضئاْى ثريؤظة تا بة ْاضزْى  ثيَػةَبةضإ )

ةضِى قوضئإ و غوْٓةتسا زايبةظاْسووة خةيَهى ية تاضيهاييةناْى ؾريى و بآ باو
و  خوا بة تةْٗا ْاغنيو ْةظاْى و خطاثةناضييةوة زةضبيَٓيَت بؤ ئيُإ و 

: تىٖةضوةى خواى ثةضوةضزطاض فةضَوية تةواو،ظاْياضى بةغوزو ضِيَُٓوْى 

ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ      ۋۅ  ۅ     ۆ ۆ     ۇ    ۇ   ڭ  ڭ   ڭچ

ايةية : خواى ثةضوةضزطاض ئةو خوواتا( ٩الحديد: ) چې  ې   ۉ  ۉ       ې  
ئاؾهطاو بةيَطةى زضةوؾاوةى زابةظاْسووة بؤ غةض  وٕ ووضةْسئ ئايةتى ضِ نة

( تا بة ٖؤى ئةو ئايةت و بةيَطاْةوة زةضتإ بيَٓيَت ية ثيَػةَبةضةنةى )
تاضيهاييةناْى ؾريى و بآ باوةضِى و ْةظاْى و خطاثةناضي و  تاضيهاييةناْةوة )
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و غوْٓةت و ظاْياضى بةغوزو  غنيخوا بة تةْٗا ْابؤالى ضِوْانى  ....ٖتس(
ضِيَُٓوْى تةواو ، وة خواى ثةضوةضزطاض بةضاَبةضتإ ظؤض بة غؤظو بةبةظةيية ) 

( بؤ ْاضزوٕ تا ٖيسايةت ية ناتيَهسا قوضئاْى بؤ زابةظاْسوٕ و ثيَػةَبةضى )
 ٖةَووهةوْةوة ية بضانةيةى و زووض  ٖةَووبسضئَ و ضِيَُٓوْى بهطئَ بؤ نطزْى 

 ى (. ةيةثخطا
، ٖةض بةؾةى ضةْس باغيَهى ية خؤ ةّ ْاَيًهةيةّ نطزؤتة زوو بةؾةوةوة ئ

 :ططتووة بةّ ؾيَوةيةى الى خواضةوة
 .   خوا بة تةْٗا ْاغنيضِوْانى  :ي يةكةمـبةش
 . خوا بة تةْٗا ْاغني: تيَطةيؿنت ية َاْاو واتاى ى يةنةّـباغـ
 .  بة تةْٗا ْاغنيخوا : بةيَطةنإ يةغةض جيَطري نطزْى ى زووةّـباغـ
 .  خوا بة تةْٗا ْاغني: جؤضةناْى ى غيَيةّـباغ

 .  خوا بة تةْٗا ْاغني: بةضوبوَة ضاى و غوزةناْى باغـى ضواضةّ
 تاضيهاييةناْى ٖاوةٍَ بطِياضزإ بؤ خواى طةوضة .: ى دووةمـبةش

: تيَطةيؿنت ية َاْاو واتاى ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ بؤ خواى باغـى يةنةّ
 اض .ثةضوةضزط

بةيَطةناْى ثوضةٍَ نطزْةوةو ْازضوغتيَتى  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ : باغـى زووةّ
 بؤ خواى ثةضوةضزطاض . 

ضِوٕ نطزْةوةى ؾةفاعةتى ضِيَطة ثيَسضاوو ؾةفاعةتى ضِيَطة : يَيةّـباغى غ
 ثيَٓةزضاو .
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بةخؿةضو ضِشيَٓةضى ْيعُةتةنإ تةْٗا ئةوة ؾايػتةى ثةضغنت : باغى ضـواضةّ
 بيَت .

: ئةو ٖؤناضاْةى غةض ئةنيَؿٔ بؤ  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ بؤ خواى باغـي ثيَٓحةّ
 ثةضوةضزطاض .
 : جؤضو بةؾةناْى ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض .باغى ؾةؾةّ
إ بؤ خواى ةواضة خطاثةناْى  ٖاوةٍَ بطِياضز: ظيإ و ؾويَٓباغي ذةوتةّ
 ثةضوةضزطاض .

، زاواى ييَ بهطيَت ثيَى ئةبةخؿيَتوة طةوضةيةى طةض زاواناضّ يةو خواية بةو ْا
ية  ت، وة غوزّ ثيَ بطةيةْيَؤظة تةْٗا يةبةض خاتطى ئةو بيَتئةّ ناضة ثري

نةغاْة بطةيةْيَ نة ئةطات ئةو  ٖةَوو، وة غوز بة ْياو ثاف َطزمنشياْى زو
وَيَس ئ، بةضِاغتى خواى ثةضوةضزطاض باؾرتئ زاوا ييَهطاوة و بةضيَعتطئ ثيَيإ

، وة امناْة وباؾرتئ ثؿت ثآ بةغرتاوة، تةْٗا ٖةض ئةو ثؿتيوثيَ بوواْة
غوثاؽ و غتايـ بؤثةضوةضزطاضى ٖةضزوو جيٗاْيإ و غةآلت و غةالَى 

( ضِاغتطؤي خؤيي و ياضو خواى ثةضوةضزطاض يةغةض بةْسةو ثيَػةَبةضى )
    ؾوئَ نةوتواْيإ بة ضانى تاضِؤشى زوايي ببيَت . و ياوةضإ 
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 :ثيَصةكى وةزطيَسِ
ًَُاْى خؤؾةويػت ئةطةض ئةتةويَت ئةو َةبةغتةى نة خواى َوغ    

ثةضوةضزطاض بةْسةناْى بة طؿتى بؤ زضوغت نطزووة بيَٓيتة زى و فةضَاْى 

( ٦٥الذاريات: ) چڃڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چنة ٖةضةطةوضةى 
زواضِؤشت بةغةضزا  ياوخيَطو بةضةنةتى زوْ ئةطةض ئةتةويَت، جآ بة جآ بهةيت

ئةطةض ئةتةويَت تةْط و ضةيَةَةو ْاخؤؾى و غعات يةغةض البضيَت و ، بطِيَصضيَت
، ئةطةض ئةتةويَت خواى ثةضوةضزطاض ية زاٖئَُ و ئاضاّ بيت ية زوْياو زواضِؤش

، ةوةو ية ئاططى زؤظةر بتجاضيَعيَتتاواْةناْت خؤف ببيَت و بتهاتة بةٖةؾت
ٕ و ثازاؾتى خواى ثةضوةضزطاض بة زةغت بيَٓيت و وضِاظى بو ئةطةض ئةتةويَت

، وة (غةضفطاظتطئ نةؽ بيت ية زوا ضِؤشزا بة ؾةفاعةتى ثيَػةَبةض )
، ثازاؾتى ضاى بسضيَيتةوة يةغةضيإو  تو نطزةوةو قػةناْت وةضبطرييَٖةَو

نطزْى نطزةوةوى ضانةت يةغةض ؾإ غوى بيَت و واظٖيَٓإ ئةطةض ئةتةويَت 
ئةطةض ئةتةويَت خواى ثةضوةضزطاض ، زٕ يةغةض ؾإ غوى بيَتة تاوإ نطي

يَتسا قيَعةوٕ نطزٕ ية ز ئيُإ يةزيَتسا جوإ و ضِاظاوة بهات و بآباوةضِى و تاوإ
ئةو  ٖةَووئةطةض ئةتةويَت ضِاظى بيت و بةزيَيَهى ئاضاَةوة ، و ْاؾريئ بهات

ئةطةض ئةتةويَت ، ية ْاخؤؾى و ْاضِةذةتىناضاْة وةضبططيت نة بةغةضت زيَت 
ضِظطاضت بيَت ية ظةييًى و شيَط زةغتةيى بةْسةنإ و تةْٗا بةْسةى خواى 

بةضِاغتى و تةْٗا زيَت ثةيوةغت بهةيت بةوةوة ، وة  و ثةضوةضزطاض بيت
، وة خواى و تاواْةناْت غوى و نةّ بيَتنطزةوةى نةَت ظياز بهات 

ضو خةغةضيَبطيَطِيَتةوةو ْاخؤؾى و ْاضِةذةتى زوْياو زواضِؤشت يثةضوةضزطاض 
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و شياْيَهى ئاغوزةو ثطِ يةئاضاَى و ياضَةتى زةضت بيَت ية زوْياو زواضِؤشزا 
خوؾو و ،  ئاضاَت بهات بة يازو ظيهطى خؤىزيَدؤؾيت ثآ ببةخؿيَت و زأل

ة اْناضة ثريؤظو ثطِ يةبةضةنةت ٖةَووبؤ بةزةغت ٖيَٓاْى ئةو  :بطاى بةضِيَعّ
ٖاوةٍَ و ة يٗا خوا ثةضغت بةو خؤت بةزوض بططة تةًَُْاْيَهى ٖةوأل بسة َوغ

ثآ زةضيَت َوغًَُاْى خؤؾةويػت ، يو بطِياضزإ بؤ خواى ثةضوةضزطاضؾةض
يَت زوو خوا يإ ظياتط ئةبآ َوغويَُاْيَو ٖةب بةَيَؿهتسا بيَت و بًَيَيت

جؤضةناْى عيبازةت و ثةضغتٓةناْى وةنو  ٖةَوو، بةآلّ بجةضغتيَت؟ ْةخيَط
ٕ و زاواى وٕ و ٌَ نةض بووةو تطغإ و ثؿت ثآبةغنت و ئوَيَس ثيَ بوثاضِاْةو

نؤَةى و ياضَةتى نطزٕ و الضوْى ْاخؤؾى و ْاضِةذةتى و غةضبطِئ و ْةظض 
ؤ خواى ثةضوةضزطاض يإ تةْٗا بٖةَوونطزٕ و جطة يةَاْةف نة ئةبيَت 

غةضبطِئ و ، بؤية ية ناتيَهسا ية غةيطى خوا ئةثاضِيَيتةوة يإ ئةجناّ بسضئَ
ئةبيَتة ثةضغنت و ئةو ناضةت ، نطزٕ بؤ غةيطى خوا ئةجناّ ئةزةيتْةظض 

، اى ثةضوةضزطاض بؤت ئةجناَـساوةعيبازةت نطزْى ئةوةى نة جطة ية خو
ٔ خوؾو و بطاى بةضِيَعّ عيبازةت تةْٗا بطيتى ْيية ية ْويَص نطزٕ و ضِؤشوو ططت

اضيَو خواى ثةضوةضزطاض ، بةيَهو ٖةض نو ذةد نطزٕ بؤ خواى ثةضوةضزطاض
نطزٕ و ئةجناّ ، تةْٗا بؤ خؤي ئةجناّ بسضيَتئةبيَت فةضَاْى ثآ نطزبوو نة 

( ْيؿاْةى ئيُإ و زاْى بؤ خوا بة زيَػؤظى و يةغةض فةضَاْى ثيَػةَبةض )
، ية ٖةَإ ناتسا نطزٕ و ئةجناّ زاْى بؤ يَطِايةيَىية بؤ خواى ثةضوةضزطاضطو

ثياوضانإ و و  (طةض ثيَػةَبةضإ )غةيطى خواى ثةضوةضزطاض )
بؤ خواى ثةضوةضزطاض  ةفطيؿتةناْيـ بٔ ( ْيؿاْةى  ٖاوةٍَ و ؾةضيو بطِياضزاْ
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إ بؤ  و تطغٓانى  ٖاوةٍَ بطِياضز، بؤية يةبةض طةوضةيى تةْٗا خوا بةيةى ْاغني
و بآ ئاطايى ظؤضيٓةى َوغويَُاْإ ية باغةناْى خوا بةيةى خواى ثةضوةضزطاض 

ْى طوَاْى ْيَوإ َوغويَُاْإ و، وة بوتطغٓانى  ٖاوةٍَ بطِياضزإ بؤي و ْاغني
ثياوضانإ و فطيؿتةنإ و  (طواية ثاضِاْةوةو ٖاواض نطزٕ بؤثيَػةَبةضإ )

، واّ بةثيَويػت ظاْى ٖةغتِ بةوةضطيَطِاْى بؤيإْابيَتة عيبازةت و ثةضغنت 
في  لمات الشركوظ نور التوحيد ]نة ْاوى ئةّ ْاَيًهةيةى بةضزةغتت 

بة ئوَيَسى  [ د. سعيد بن علي بن وىف القحطاني ،، دانراوىضوء الكتاب والسنة
ئةوةى خواى ثةضوةضزطاض بيهاتة َايةى غوز ييَ وةضططتٔ و بة ئاطا 

ْاغني و تطغٓانى ٖاتٓةوةى َوغويَُاْإ ية باغةناْى تةْٗا خوا بةيةى 
اليةْى تةْٗا خوا بةيةى ْاغني  ، وة ظياتط ططْطى بسةٕ بةإ بؤيٖاوةٍَ بطِياضز

موشَلمانى خؤشةويصت ئاطادار ، ةوْةوة ية  ٖاوةٍَ بطِياضزإ بؤىو زووض به
نى داوة بة ووبةو باش بسانة خواى ثةروةردطار ثةميانى لَيخؤش ب

كةشانَيك ثِر بة زةويي تاوانيان هةية و كةشَيك شةد كةشى كوشتبَيت و 
ةَةضجيَو ناتيَو ئةو تاواْةى نطزووة ب ] كةشانَيك يةكجار تاوانيان زؤرة

بةذةآليَيؿى ْةطةيؿتبيَتة ئةْساظةى ؾةضيو بؤ خوا بطِياضزإ و بآباوةضِى وة
َلمانَيك نةداوة لَيى خؤش ببَيت لة بةآلم ثةميانى بة موش [ ْةظاْيبيَت

 كاتَيكدا هاوةَلى بؤ بِرياداوةو لةشةريشى مردووةو تةوبةى لَيهةكردووة
بؤية ، (ةٕ نطاوةتةوووثةضوةضزطاض بؤ ضِخواى بطِياضزاْى بؤ ٖاوةٍَ )تطغٓانى 

خوؾو وبطاى بةضِيَعّ ضةْسيَو ططْطى بسةيت بة تةوذيسو جؤضةناْى و زووض 
ؿتا و جؤضو بةؾةناْيةوة ٖيَٖةَوبهةويتةوة ية ؾةضيو بطِياضزإ بؤ خوا بة
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ػةَبةضإ ثيَ، واطوَاْيـ َةبة و َةيَيَ ناتيَو ية ٖةض نةَة و ظياتطت ثيَويػتة
بعامن ةنإ ئةثاضِيَُةوة َةبةغتِ ْيية ئةوإ بة خوا ( ثياوضانإ و طؤضِو )
، ضوْهة ئةوةى نةتؤ ئةيًَيَيت زطاض باوةضِّ ثيَيإ ٖةبيَتوةنو خواى ثةضوةضو 

 () هاْى غةضزةَى ثيَػةَبةضى خوا بووٖةَإ قػةو بريوباوةضِى َوؾطي
ْانةئ تةْٗا بؤ ئةوة ْةبيَت نة  ٓيإ بؤت: ئيَُة ٖاواضو ثةضغنة ئةيإ وت

، بؤية زيَت ْعيهُإ بهةْةوةو ؾةفاعةمتإ بؤ بهةٕ الى خواى ثةضوةضزطاض
ٖةيَؼ  ٖةَووية ، وةواى تاى و تةْٗا و بآ ؾةضيوتةْٗا ثةيوةغت بهة بة خ

و تةْٗا و بةزةغةآلت بةغةض ونةوت ثةضغتٓةناْتسا تةْٗا ضِوو بهة خواى تاى 
 ؾتيَهسا .ٖةَوو

بؤ  ية نؤتاييسا زاواناضئ يةو خوايةى نة ٖةضنةغيَو تةْٗا بؤ ئةو بصيَت و      
بةضزةواّ غةضبةضظو ببةغتيَت  تةْٗا ثؿت بةوو ناض بهات  بؤ ئةو بًَيَت و ئةو

ٖةضنةغيَو زاواى  ،ْابيَتو  بة ٖيض ؾيَوةيةى ظةييٌ و غةضؾؤضِغطفطاظةو 
، ٖةضنةغيَو تةْٗا ئوَيَس ْابيَتة ٖيض ؾيَوةيةى ْا ييَبهات و ييَى بجاضِيَتةوة ب

تةْط و ضةيَةَةو  ٖةَووبعاْيَت ية  ى خؤىئةو بة ثةضغرتاوى ضِاغتةقيٓة
ووتةو  ٖةَووييَى ، زاواناضئ ؤؾى و ْاضِةذةتيةى ضِظطاضى ئةناتْاخ
و تةْٗا بؤ خؤي بيَت و ْييةمتإ ثاى  زةوةيةنُإ تةْٗا بة فةضَاْى خؤينط

، وة و نة بؤ زوْياو خؤ زةضخػنت بيَتذةظيَ بةف و ٖةَووبهاتةوة ية 
ية  ، وة زاواناضئ ييَىةنامناْساناض ٖةَووزيَػؤظميإ ثآ ببةخؿيَت ية 

ئةواْةى ئةطةض بة ووؾةيةنى خرييـ  ٖةَووو خويَٓةضو  ْوغةضو وةضطيَطِ
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ؿيَت و ية بةؾساضيإ نطزووة خؤف ببيَت و بةضزةواَيُإ ثيَببةخ
   . ينآمــــ، َطزووةنامنإ خؤف بيَت
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 بةشى يةكةم
 زِوناكى خوا بة تةنًا ناضني

 :نًا ناضنيخوا بة تةباضـى يةكةم: تيَطةيصنت لة ماناو واتاى 
ْى ظاْياضي و زإ ْإ )يةطةأل و: بطيتية ية بوبة طؿتى خوا بة تةْٗا ْاغني

بةوةى خواى ثةضوةضزطاض تاى و تةْٗاية بةو  ْى بريوباوةضِيهى تةواو(وبو
غيفاتيَهى تةواوو  ٖةَوو، وة تاى و تةْٗاية بةْاوة جواْةى نة ٖةيةتى ٖةَوو

: ئةبيَت جؤضةناْى ثةضغنت )واتا وٖةَوبة ، وة تاى و تةْٗاية بةضظو طةوضة
واى ٖةضوةى خ، (9)جؤضةناْى ثةضغنت تةْٗا بؤ ئةو بطِياض بسضيَت( ٖةَوو

 چخبیجئحئمئ ىئ يئ جب  حب ییچ :ثةضوةضزطاض فةضَويةتى
: خواى ثةضوةضزطاضى ئيَوة ثةضغرتاوى تاى وتةْٗاية ئةو واتا( ٣٥١ :البقرة)

ة ئةو ياغتى تط ْيخوايةى نة جطة ية خؤي ٖيض ثةضغرتاويَهى ذةم و ضِ
 خوايةى نة خاوةْى ضِةذِ و غؤظو بةظةيية . 

ية  -ضِةمحةتى خواى ييَبيَت– عديالس   ناصرظاْاى ثاية بةضظ ) ؾيَذ      
: واتا : خواى ثةضوةضزطاض تاى و تةْٗاية يةتىوتةفػريى ئةّ ئايةتةزا فةضَو

ٖاوةيَيَهى ، ٖيض ؾةضيو و  ساية ظات و ْاوةنإ و غيفاتةنإ و ناضةناْى خؤي
ضو ، ٖيض زضوغت نةةيوة ٖيض ٖاو ْاوو ٖاو ؾيَوةى ْي، ْةية ظاتيسا ةيْي

، زةى نةوابو ثيَويػتة تةْٗا ئةو بة خواو بةزيٗيَٓةضيَو ْية جطة ية خؤى
جؤضةناْى ثةضغنت تةْٗا بؤ ئةو  ٖةَووثةضغرتاوى ضِاغتةقيٓة بعاْطيَت و 

                                                 
 .98القول السديد يف مقاصد التوحيد، للسعدي، ص:  بطِواْة (9)
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ية زضوغت نطاوةناْى ْةنطيَت ، وة بة ٖيض ؾيَوةيةى ٖيض يةنيَ ئةجناّ بسضيَت
  (9)بة ٖاوةأل و ؾةضيهى .

 

 ةمباضي دوو
 :خوا بة تةنًا ناضنيى و ئاشكساكاى لةضةز جيَطري كسدنى وبةلَطة زِو

و ئاؾهطاو زضةوؾاوةنإ ية قوضئاْى ثريؤظ و فةضَوزةناْى ٕ وبةيَطة ضِو    
تةْٗا  خوا بة( طةييَو ظؤضٕ يةغةض جيَطري نطزْى ثيَػةَبةضى خوازا )

، بةآلّ بؤ يإ غٓوضزاض بهطئَٖةَوونة ْاتواْطيَت   )خوا بة يةى ْاغني( ْاغني
 :ةنةئئضةْس منوْةيةى باؽ و ظياتط تيَطةيؿنت  ْةوةوٕ بووضِو

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ: ىتفةضَويةخواى طةوضة  -9

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  

و َطؤظةنامن زضوغت ْةنطزووة تةْٗا  : َٔ جٓؤنةواتا ،(٦٥ - ٦٥ الذاريات:)چ
، بةضِاغتى بؤ عيبازةت و ثةضغتين خؤّ ْةبيَت، َٔ ضِظم و ضؤظيِ ييَيإ ْاويَت

 .ةْى زةغةآلتى ظؤض ثتةوو بة ٖيَعةظؤض ضظم و ضؤظى زةضةو خاو خواى طةوضة
ؤتةوة نة ٕ نطزويةّ ئايةتة ثريؤظةزا خواى طةوضة ئةوةى بؤَإ ضِو    

نطزٕ و َةبةغتى ية زضوغت نطزْى زضوغت نطاوةناْى تةْٗا عيبازةت بؤ 
، ٖةضنةغيَو طويَطِايةيَى بهات بة باؾرتئ ؾيَوة ثةضغتٓيةتى بة تاى وتةْٗا

وة ٖةضنةغيَو غةضثيَضى بهات و بة تاى وتةْٗا ةزاتةوة، ئثازاؾتى 
                                                 

 .60، للسعدي، ص تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان:  بطِواْة (9)
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ٕ وٕ ضِو، وة ئةوةى بؤَاغتيَت غعاى ئةزات بةتوْستطئ غعاْةيجةض
، بةيَهو يَ  ثيَويػتة ية زضوغت نطاوةناْىنة خواى طةوضة بنطزووةتةوة 

ناتيَهسا ٖةشاضو بآ زةغةالتٔ و  ٖةَووزضوغت نطاوةناْى بةطؿتى و ية 
، ضوْهة خواى طةوضة زضوغت نةضو ٖةيةثيَويػتيإ بة خواى طةوضة 

     . زضوغت نطاوةناْيةتى  ٖةَووزةغةآلتساضى زةضو ظم بةزيٗيَٓةضو ضِ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :فةضَويةتىٖةضوةٖا خواى طةوضة  -2

چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

طةٍ  ٖةَوو: بةبى طوَإ ئيُة بؤ ْاو واتا (٦٥النحل: ) چڎ  ڈڈ    گ 
، تا خواى طةوضة بةتاى و تةْٗا ثيَػةَبةضى خوَإ ضِةواْة نطزووةو ٖؤظيَو 

، وة خواى طةوضة ٖيسايةت و ية ثةضغتٓى تاغوت زووض بهةوْةوة بجةضغنت و
ضِيَُٓوْى ٖةْسيَهياْى نطزوو ٖةْسيَهيإ بةٖؤي خطاثةو تاواْى خؤياْةوة طوَطِا 

 و غةضييَؿيَواو بووٕ .
بةيَطةى ةناتةوة نة ئٕ وضِو ئايةتة ثريؤظةزا خواى  طةوضة ئةوةَإ بؤ ّةي    

ية نة خواى طةوضة يٖؤظيَو ْ ، وة ٖيض طةٍ وخةيَهيساخؤى غةثيَٓطاوة بةغةض 
طةٍ و ٖؤظيَهى  ٖةَوو، بةيَهو بؤ ضو ْيَطزضاوى خؤى بؤ ْةْاضزبيَنتثيَػةَبة
بطييت  وبووة ( يةى ثيَػةَبةضإ ) ٖةَووية ناتيَهسا باْطةواظى  ْاضزووة
بؤية  ،ةي: ثةضغتٓى ئةو خوايةى نة تاى و تةْٗايةو ٖيض ٖاوةيَيَهى ْيبووة ية

: ٕ بة زوو بةؾةوةو( بو) بة باْطةواظى ثيَػةَبةضإ ئوممةتإ بةضاَبةض

ڇ  ڇ  ڍ   يَهيإ باوةضِيإ ٖيَٓاو ؾويَٓى ثيَػةَبةضإ نةوتٔ )ٖةْس
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و وةآلَى  بآ باوةضِ بوٕ و ؾويَٓى ثيَػةَبةضإ ْةنةوتٖٔةْسيَهيإ  ، وة(ڍ
و ؾويَٓى ضِيَطةى بآ باوةضِى و ضةوت  خواى طةوضةيإ ْةزايةوةضَاْةناْى فة

ڌ  ڌ   ٕ )وطوَطِا بو وبؤية غةض ييَؿيَواونةوتٔ خطاثةناضى و ضيًََى و 

   ( .  ڎ  ڎ  ڈڈ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : فةضَويةتىوة ٖةضوةٖا خواى طةوضة  -3

: ( واتا١٦األنبياء: ) چپ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
زووة ئيًال ٖيض ثيَػةَبةضيَهُإ ْةْاض _( ئةى ثيَػةَبةض )_ثيَـ تؤ 

ْى بهاتةوة بؤ خةيَهى نة ٖيض ثةضغرتاويَهى ذةم ووةذيُإ بؤ ْاضزووة تا ضِو
و  تا َٔ بة تاى و تةْٗا بٓاغٔة تةْٗا خواى طةوضة ْةبيَت ، يو ضِاغتةقيٓة ْي

 . مب ثةضغنت
( ( ثيَـ ثيَػةَبةضى خؤمشإ )ثيَػةَبةضاْى ) ٖةَووبؤية     

ٓى ةضغتثٕ بطيتى بووة ية فةضَإ نطزٕ بة ثوختةو ْاوةضِؤنى باْطةواظةنةيا
 وة، ةوتٓةوة ية ٖاوةٍَ بطِياضزإ بؤىخواى طةوضة بة تاى وتةْٗا و زووض ن

ضة ثةضغرتاوى ذةم و ٕ نطزْةوةى ئةوةى نة تةْٗا خواى طةووضِِِو
  (9).طة ية خواى طةوضة ثوض و ْازضوغتة، وة ثةضغتٓى جضِاغتةقيٓةية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :تىيةٖةض بؤية خواى طةوضة فةضَو

                                                 
رمي الارمحن يف تفساري كاالم ، تيساري الكا(98/247ويا  يي القارين، لليا)ي  جامع البياان نان ت  :ْةبطِوا (9)

 .(207، للشيخ ناصر السعدي  ص املنان



 تازيكاييةكانى ياوةلَ بسِيازداى                              و               نيــوا بة تةنًا ناضـاكى خـزِون 
 

 

96 

 ( .١٦األنبياء:   چپ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ :فةضَويةتىوة ٖةضوةٖا خواى طةوضة  -2

ػةَبةض ثيَ: ثةضوةضزطاضى تؤ ئةى واتا( ١٦اإلسراء: )چۓ ڱ ںں
( فةضَاْى نطزووة و بطِيويَتيَةوة نة عيبازةت بؤ ٖيض نةغيَو ) ْةنةٕ )ية

 ( تةْٗا بؤ خؤىوةنإ و ظيٓسووةنإئةًٖى ئامساْةنإ و ظةوى و َطزو
 ٖةَووطةوضةى  خاوةٕ و وية تاى وتةْٗاطةوضة ، ية بةض ئةوةى خواى ْةبيَت

 زضوغت نطاوةناْى ثيَويػتيإ ثيَيةتى . ٖةَووزضوغت نطاوةناْيةتى و 

ڤ  ڤ  ڤ    چ  :( بة طةيةناْيإ فةضَووةثيَػةَبةضإ ) ٖةَوو -0

قةوَةنةّ  و : ئةى طةٍواتا( ٦٩األعراف: )چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ    ڃ   
خواى طةوضة بةتاى و تةْٗا بجةضغنت ضوْهة ٖيض ثةضغرتاويَهى ضِاغتةقيٓةى 

ةبةض ئةوةى ي ، تةْٗا خواى طةوضة بةتاى و تةْٗا بجةضغنتجطة يةوية يتطتإ ْ
يإ ٖةَوو، وة جطة يةو ةناضةناْ وٖةَو، ٖةيَػوضِيَٓةضى بةزيٗيَٓةضو ضظم زةضة

 (9)ية .يٖيض ؾتيَهيإ بةزةغت ْ و زضوغت نطاوٕ ناضةناْيإ بةضيَوة ضووة

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  وة ٖةضوةٖا خواى طةوضة فةضَويةتى: -6

بةوة  َةطةض: فةضَاْيإ ثيَ ْةنطاوة واتا( ٦البينة: ) چں  ں  ڻ  ہ 
بة زيَػؤظى و بآ ٖاوةٍَ  ةضغنت وجب ْةبيَت نة خواى طةوضة بة تاى و تةْٗا

  بطِياضزإ ثةضغنت و زيٓساضى بؤ خواى طةوضة بهةٕ

                                                 
 ( .400تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، للشيخ ناصر السعدي  ص  بطِواْة :  (9)
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : وة ٖةضوةٖا خواى طةوضة فةضَويةتى   -7

ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

( بة َوؾطيهني و ٖاوةٍَ يَػةَبةض )ث: ئةى  واتا( ٢٥3 -٢٥2األنعام: )چ
( غةضبطِيِٓ و طزمن و )فةضظةنامن و غوْٓةتةنامن: َٔ ْويَص نًَيَنةضإ ب ثةيسا

ئةوةى يةّ زوْيايةزا ئةجناَى ئةزةّ و ئةوةى نة بةغةضّ  –شيامن  ٖةَوو
ا بؤ ةَطّ تةْٗئئةو ناضة ضاناْةى نة يةغةضى  ٖةَووواتة  -َطزمن -زيَت

ى ْية، بةو ، ئةو خوايةى نة ٖيض ٖاوةيَيَهخواى ثةضوةضزطاضى جيٗاْياْة
ةْٗا بؤ خواى طةوضة  ةنإ تتٓثةضغ ٖةَوو ؾيَوةية فةضَامن ثيَ نطاوة نة

، وة َٔ يةنةّ نةغِ يةّ ئوممةتة نة ٌَ نةض مب بؤفةضَاْةناْى ئةجناّ بسةّ
 خواى طةوضة .

(  )نة َوعاظى نوضِى جةبةيةيَػةَبةضى خؤؾةويػتثٖاوةيَي بةضيَعى  -8
)يةغةض وّ واْيؿتبزػةَبةضى خواوةوة : جاضيَهيإ ية ثؿت ثيَزةفةضَويَت

"يا معاذ ىل تدري ما حق اهلل على عباده"؟ قال: قلت: اهلل  :وآلخيَو(، ثيَي وومت
ورسولو أعلم. قال: "حق اهلل على عباده أن يعبدوه وال يشركوا بو شيًئا" ثم سار 

هلل ساعة ثم قال: "يا معاذ، ىل تدري ما حق العباد على اهلل إذا فعلوه" قلت: ا
 (9)("ورسولو أعلم. قال: "حق العباد على اهلل أن ال يعذب من ال يشرك بو شيًئا

                                                 
، 0967،  ااااار   7/89الرجااااا  للااااا  الرجااااا ، : البخااااااتي، كتااااااب اللباااااا ،  ااااااب  ت ا   متفاااااه نليااااا  (9)

، 30،  ار   9/08ومسل ، كتاب اإلمياان،  ااب الادلي  نلا  نن مان ماات نلا  التوحياد  لا  ا،نا   يًعاا، 
 .6000، وت   4806واللفظ للبخاتي  ر   
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ية بةغةض  ةظاْى ذةم و َافى خواى طةوضة ضيئئةى َوعاظ ئايا واتا: 
باؾرت  ()خواو ثيَػةَبةضى خوا : َوعاظ فةضَوى وومت؟ بةْسةناْيةوة

ةوضة بةغةض ذةم و َافى خواى ط: وىوفةضَ ()، ثيَػةَبةضى خوا ةظأْئ
بسةٕ و بة ٖيض ؾيَوةيةى بةْسةناْيةوة ئةوةية نة عيبازةتى بؤ ئةجناّ 

 ثيَػةَبةضضِؤيؿتني تاويَو  إ: ثاؾى بؤ بطِياض ْةزةٕ، َوعاظ فةضَويٖاوةيَ
() ةظاْيت ذةم و َايف بةْسةنإ ضيية الى ئ: ئةى َوعاظ ئايا ىوفةضَو

ئةجناّ بسةٕ؟  ى بؤنةناْجواْى نطزةوة ضابةخواى طةوضة ئةطةض بة ضانى و 
: َايف ةظأْ، ثيَػةَبةض فةضَوىئباؾرت  () خواو ثيَػةَبةضى خوا: وومت

بةْسةنإ )َايف بةخؿـ و طةوضةيي و ضانةى خؤيةتى ْةى ثيَويػت بيَت 
يةغةضى( ية الى خواى طةوضة ئةوةية نة خواى طةوضة بةْسةناْى غعا ْةزات 

 ٕ .طةض بةْسةناْى ٖاوةيَى بؤ بطِياض ْةزة
ةناتةوة ئوٕ و: ئةّ فةضَوزة ثريؤظة ئةوةَإ بؤ ضًَُِاْى خؤؾةويػتَوغ    

بةتاى و تةْٗا بيجةضغنت بةو ْسةناْى ئةوةية نة َايف خواى طةوضة يةغةض بة
وةيةى  ٖاوةيَى بؤ ثةضغتٓاْةى نة يةغةضي ثيَويػت نطزووٕ وة بة ٖيض ؾيَ

ة ئةوةية نة خواى طةوضة ، وة َايف بةْسةنإ ية الى خواى طةوضيطِياض ْةزةٕ
)وةناضيَو  بةْسةناْى غعا ْةزات بة َةضجيَو ئةوإ ٖاوةيَي بؤ بطِياض ْةزةٕ

ة نة َايف بةْسةنإ الى ي، طوَاْى تيَسا ْيْةنةٕ نة ثيَى زةضبضٔ ية زئ(
، وة ة ثةمياْى خيَطو ثازاؾتى ثيَساوٕئةوةية نة خواى طةوض خواى طةوضة

، و بة جيَية، ضِاغتة ئةو ثةمياْة ى ضِاغتَووٖةوةعسو ثةمياْى خواى طةوضة 
و زوانةوتٔ  ض ؾيَوةيةى ْا ضِاغتىبة ٖي و ى ضِاغت و بة جيَيةٖةَوووة ووتةى 
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، َافيَهة خواى طةوضة ثيَويػتى نطزووة ية غةض ْةفػي ةيية ثةمياْيسا ْي
ئةو خوايةى نة ضةْس َافيَهى  ،بؤيإ، وةى ضِيَعو طةوضةيي و بةخؿؿيَو خؤى 
ض ْةفػي خؤي ثيَويػت نطزووة بؤ بةْسة ئيُاْساضةناْى، ٖةض وةى ضؤٕ يةغة

، ٖيض ية زضوغت نطاوةناْى ى ية غةض ْةفػي خؤي ذةضاّ نطزووةظويَِ وغتةَ
غةض زضوغت  ةثيَويػتيإ ْةنطزووة يةغةضى، وة خواى طةوضة قياؽ ْانطيَت

بة ضِةذِ و هو نطاوةناْى )تا بة ظؤض بتواْطيَ َافى يةغةض ثيَويػت بهطيَت( بةيَ
ثيَويػت  ْةفػى خؤي ضِةذِ و بةظةيي يةغةضبةظةيي و زاز ثةضوةضى خؤي 

          (9) ةضاّ نطزووة .ذخؤي  نطزووة ، ٖةض ضؤٕ ظويَِ و غتةَى يةغةض
 ()ثيَػةَبةضى خوا : فةضَويةتى( ) مالك نوضِي ىْعتبا -9

إال اهلل، يبتغي بذلك .. فإن اهلل حرم على النار من قال: ال إلو ): فةضَويةتى
: خواى طةوضة نةغيَو بة ئاططى زؤظةر ْاغوتيَٓيَت نة واتا (4)(وجو اهلل"

طى توتٓى ئةو ووؾةيةى تةْٗا ية بةض خاووتبيَتى )ال إية إال اهلل( بة َةضجيَو و
 بيَت .وخواى طةوضة بو

 يةم يَــبةشى ض
 ٖةَووةض ثةضغرتاويَتية بة غ و خواى ثةضوةضزطاض خاوةْى خوايةتى     

 ٖةَوو، بؤية بة تاى ضِاططتٓى خواى طةوضة بة زضوغت نطاوةناْيةوة

                                                 
ااا ن اك  ماان تلخاايس كتااب مساال ، للقار  ، : بطِواْــة (9) َا ، و اارا الناووي نلاا  صاا ي  9/403املفها  لم

 .9/493وجمَوع فتاوى ا ن تيَي ،  9/320مسل ، 
، ومسل ، كتااب 240،  ر   9/940،  متفه نلي : البخاتي، كتاب الصالة،  اب املساجد يف البيوت (4)

 .33،  ر   9/200املساجد ومواضع الصالة،  اب الرلص  يف التخل  نن ا،َان   عذت، 
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و ئةجناّ زاْى زيٓساضى بةزيَػؤظى تةْٗا بؤ خواى طةوضة ثةضغنت جؤضةناْى 
( نة ئةَةف التوحيد االلوىيةية خوايةتيسا ) خوا بة تةْٗا ْاغنيبطيتية ية 

خوا بة تية جؤضةناْى تطى ئةّ جؤضة يةندوا ثةضغ،  يةَاْاى )ال إية إال اهلل(
( زوو التوحيد) خوا بة تةْٗا ْاغني، ضوْهة (9)ية خؤ ططتووة تةْٗا ْاغني

 :ـؤضةج
ية  خوا بة تةْٗا ْاغني: (4)التوحيد الخبري العلمي االعتقادي :جؤزى يةكةم

وةضزطاضيَتى و ْاوو ثةض ة يةخوا بة تةْٗا ْاغيٓ، ئةويـ ْسازْاغني و جيَطري نط
ْى ظاتى خواى طةوضةو غيفات وواتا جيَطري نطزٕ و بطِياضزاْى بو ،غيفاتةناْيسا

ى بؤ ٖةض بةْسةيةى نة خؤ ية نتيَبةناْيسا، وة قػةنطزْى ناضو ْاوةناْىو 
ياضو قةزةضو زاْايي ، وة بطِياضزاْى غةضجةّ بطِويػتبيَتى قػةى ية طةيَسا بهات

ة بؤ خواى يْية تؾتيَو نة ؾايػ ٖةَووبة ثاى ضِاططتٓى ية  خواى طةوضة و
   طةوضة. 

ثةضغيت ية زاوا  يةندوا (9):التوحيد الطلبي القصدي اإلرادي: جؤزى دووةم
 ية عيبازةت و ثةضغتٓسا . ، واتا يةندوا ثةضغيتنطزٕ و َةبةغتسا

 

 

                                                 
  ,، والقاول الساديد72، ص حمَد  ن نباد الواااب ، للشيخ سليَان  ن نبد اهلل  ن تيسري العزيز احلَيد (9)

 .40، ص ، للشيخ صاحل الفوزان ، و يان حقيق  التوحيد97، ص للسعدي
 .3/229، ال ن القي ،  مداتج السالكني: بطِواْة   (4)
، ومعااتج القباول،  4/92، ال ان القاي   جتَاع ا،يوش اإلسالمي  نل  غزو املعيلا  وا،هَيا  : بطِواْة   (9)
 . 97لعبد الرمحن  ن حسن ،ص  ، و فت  اجمليد ،9/98افظ حكَ  حل
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 ةوة :ئةبيَت بة ضآ بةشبة شيَوةيةكى دزيَر تس  خوا بة تةنًا ناضني
: بطيتية ية ضوةضزطاضيَتيسا(ية ثة خوا بة تةْٗا ْاغني) توحيد الربوبية -9
ْى بريو باوةضِيَهى ثتةو زاَةظضاو بةوةى نة خواى طةوضة ثةضوةضزطاضى وبو

، ظم زإ و بةضِيَوةبطزْى طةضزوْساتاى و تةْٗاية ية زضوغت نطزٕ و َويَو و ض
بة اوةتة بوٕ و ثةضوةضزةى نطزووٕ ٓبوْةوةضاْى ٖيَ ٖةَووئةو خوايةى نة 

( و ؾوئَ ةْسة تايبةتةناْى وةى ثيَػةَبةضإ )وة بْاظو ْيعُةتةناْى، 
، ة بريو باوةضِيَهى ضِاغت و تةواونةوتواْى ضِاغتةقيٓةياْى ثةضوةضزة نطزووة ب

ة بة غوزةنإ و يوةثةضوةضزةى نطزووٕ بة ضِةوؾتة جواْةنإ و ظاْياضي
، ئةّ ثةضوةضزة نطزْةف ثةضوةضزةيةنى بةغوزة بؤ زٍَ و نطزةوة ضانةنإ

 نة بةضوبوَى خؤف بةخيت زوْيا و قياَةتي تيَساية . ضِوذةنإ
ْى بريو باوةضِيَهى ثتةو وبطيتية ية بو :توحيد األسمآء والصفات -4

 ٖةَووزاَةظضاو بةوةى نة خواى طةوضة ثةضوةضزطاضى تاى و تةْٗاية بة 
ضِويةنةوة، ئةويـ بة بطِياضزإ و  ٖةَووغيفاتيَهى ضِيَو و تةواو بة طؿتى و ية 

ئةو ْاوو غيفاتاْةى نة خواى طةوضة بؤ خؤى بطِياضى  ٖةَووطزْى جيَطري ن
، وة جيَطري نطزووة ىبؤ( )و جيَطريي نطزووة يإ ثيَػةَبةضةنةى  زاوة

بةو ؾيَوةيةى نة ية ْاوو غيفاتةناْى  ٖةَووجيَطري نطزْى واتاو ذونُى 
قوضئاْى ثريؤظزا ٖاتووة بةو ؾيَوةيةى نةؾايػتةية بة طةوضةيي خواى 

جواْةناْى ْةيف بيَ ئةوةى ٖيض يةنيَو ية ْاوو غيفاتة تةواوو ضوةضزطاض ثة
بؤ ضوْى خؤت ْةيَيَي خواى طةوضة ئةّ ْاوة يإ ئةّ بهةيت )واتة : بة 

وة بيَ ئةوةى ْاوو غيفاتةناْى تيَو  ،ة و ئيٓهاضى ييَ بهةيت(يغيفاتةى ْي
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يةتى بؤ ْاوو يت يإ ييَهى بضويَٓى يإ ضؤْ، يإ واتانةى بطؤضِبؿهيَٓيت
يػتةى طةوضةيي خواى طةوضة خواى طةوضة زابٓيَيت نة ؾاغيفاتةناْى 

( بطيتية ية زووض خػتٓةوةو ْةفى نطزْى توحيد األسمآء والصفات. وة )ْةبيَت
ئةو عةيب و نةّ و نوضِيياْةى نة خواى طةوضة ْةفى نطزووة ية خؤي  ٖةَوو

ضزطاض، وة زوض ( ْةيف نطزووة ية خواى ثةضوةيَػةَبةض )ث، يإ 
و ئةو ْاوو غيفاتاْةى نة زةبٓة ٖؤي زةضبطِيٓى ْاتةواوى  ٖةَووخػتٓةوةى 

خوا بة تةْٗا خواى طةوضة ية قوضئاْى ثريؤظزا ، خواى طةوضةنةّ و نوضِى بؤ 
توحيد ) خؤي( و ْاوو غيفاتة جواْةناْى الربوبيةثةضوةضزطاضيَتى ) ىْاغيٓ

وةى ية غةضةتاى غوضةتى وٕ نطزؤتةوة ٖةضوى ضِ(والصفاتاألسمآء 
، وة ية غةضةتاى (الحشر، وة نؤتايي غوضةتى )(طو(، وة غوضةتى )الحديد)

، وة جطة يةّ ( بةتةواوىصاإلخال، وة غوضةتى )(آل عمرانغوضةتى )
)توحيد الربوبية و توحيد األسمآء غوضةتاْة نة خواى ثةضوةضزطاض باغي 

 (9)( ى نطزووة . والصفات
ية  خوا بة تةْٗا ْاغني: واتا ل لو: توحيد العبادةتوحيد اإللهية، ويقا -3

ية طةأل _، ئةويـ بطيتية ية بوْى بريو باوةضِيَهى تةواوو زاَةظضاو ثةضغتٓسا
نة خواى ثةضوةضزطاض  ئةوةى _غةملاْسْى ْى ظاْياضى و نطزةوةى ضانةو وبو

 وة، زضوغت نطاوةناْيةوة ٖةَووخاوةْى خوايةتى و ثةضغرتاويَتية بة غةض 
ئةجناّ زاْى  و غنتةضثجؤضةناْى  ٖةَووتاى ضِاططتٓى خواى طةوضة بة  بة

                                                 
، 97-92، والقول السديد يف مقاصد التوحياد لعباد الارمحن الساعدي، ص97: فت  اجمليد، ص بطواْة  (9)

 .9/99ومعاتج القبول، 
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التوحيد ) ئةّ جؤضة خوا ثةضغتية، ى بةزيَػؤظى تةْٗا بؤ خواى طةوضةزيٓساض
توحيد )وةى  ية خؤ ططتووة خوا بة تةْٗا ْاغنيجؤضةناْى تطى و ( االلوىية
وايةتى ( ية بةض ئةوةى غيفةتى ختوحيد األسمآء والصفاتو  الربوبية

زطاضيَتى و غيفاتى ثةضوةض ٖةَووغيفاتة تةواوةنإ و  ٖةَووغيفةتيَهة 
خوا و ثةضغرتاوة يةبةض ئةو ، خواى طةوضة ٖةض خؤي طةوضةيي ية خؤ ططتووة

ْاظو  ٖةَوو، وة يةبةض ئةو تىيةنة ٖةةى اْغيفاتة بةضظو طةوضةو تةواو ٖةَوو
 ٖةَووتى خواى طةوضة بةو ْيعُةتةى نة ضِؾتويةتى بةغةض بةْسةناْيسا ، تانيَ

فاتة تةواوة و تانيَتى ية ثةضوةضزطاضيَتى ئةوة زةخواظيَت نة ٖيض نةؽ و يغ
ةى عيبازةت بؤ نطزٕ و ثةضغنت ٖيض ؾتيَو ية زضوغت نطاوةناْى ؾايػت

 جطة ية خؤي . ْةبٔ

 ٖةَووَةبةغتى  (توحيد االلوىيةية ثةضغتٓسا ) خوا بة تةْٗا ْاغني   
اْسا ٖةض ية يةنةّ طةيةناْي ووة ية باْطةواظ نطزْي( بثيَػةَبةضإ)

، ئةّ جؤضة يةندوا ثةضغتية ية () ثيَػةَبةضةوة تا نؤتايني ثيَػةَبةض

الكافرون: ) چٱ  ٻ  ٻ ٻ چ  غوضةتى ايهافطوٕ باؽ نطاوة

ية  اٍ عُطإ ئةّ جؤضة يةندوا ثةضغتيةى ى غوضةتى "62وة تايةتى "( ٢

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :ىتفةضَويةضة ٖةض وةى خواى طةو ،خؤ ططتووة

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      

ئةًٖى  بة( ئةى ثيَػةَبةض ): واتا( ٥٦آل عمران: ) چڈ  ژ  
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–)نة َةبةغت ثيَيإ طاوض و جويةنةٕ( وةضٕ بؤ الي ووؾةيةى : بًَيَنيتاب 

نة ئةو ووؾةية ية ْيَوإ ئيَُةو ئيَوةزا  -ناضى ثيَ بهةٕطويَي بؤ بططٕ و 
يَو ْةثةضغتني جطة ية خواى نة ٖيض ثةضغرتاو ئةويـ ئةوةية يةنػاْة

)ْة بت و ْة غةيَيب و ، وة بة ٖيض ؾيَوةيةى ٖاوةيَى بؤ بطِياض ْةزةئ طةوضة
و ْةنةيٓة ؾةضيهى خواى طةوضة بةيَه ى تطٖيض ؾتيَه ْة ْة ئاططو ْة تاغوت و

 وبة تاى و تةْٗا بيجةضغتني( وة ٖةْسيَهُإ ٖةْسيَهُإ ْةنةيٓة خوا
ٔ يعيبازةتيإ بؤ بهةئ جطة ية خواى طةوضة )بةوةى نة غوجسةيإ بؤ بةض

، ئةطةض ةضاّ نطزْى ذةآلأل( ذٔ ية ذةآلأل نطزْى ذةضاّ و ييإ ؾويَٓيإ بهةو
ت بٔ نة ئيَُة ؾويَٓت ْةنةوتٔ ، بًَئَ ؾاية وٕ ثؿتيإ ٖةأل نطزوائةو

 . خؤَإ َوغويَُاْني و بةضزةواَني ية غةض ئيػالَةتى و زيٓساضى
، وة غةضةتاو ْاوةضِاغت و ( و نؤتاييةنةىالس جدةوة غةضةتاى غوضةتى )

و  ييةنةيى( و نؤتااألعراف، وة غةضةتاى غوضةتى )(غافرنؤتايي غوضةتى)
تيةيةى ية خؤ ئةّ جؤضة يةندوا ثةضغ ى ثريؤظظؤضبةى غوضةتةناْى قوضئاْ

 ططتووة .
ية خؤ  خوا بة تةْٗا ْاغنيغوضةتةناْى قوضئاْى ثريؤظ جؤضةناْى  ٖةَوو

خوا بة ى ية غةضةتاوة تا نؤتايي باؽ ية ٖةَووططتووة ، قوضئاْى ثريؤظ 
يإ باؽ ية ظات و  ىٖةَوو، ية بةض ئةوةى قوضئاْى ثريؤظ ةناتئ تةْٗا ْاغني

ةنات ئناضو فةضَوزةناْى خواى طةوضة يَتى و ْاوو غيفات و طةوضةيي و تان
 ى ثريؤظ، يإ قوضئاْ(توحيد الربوبية واألسماء والصفاتنة ئةويـ بطيتية ية )

بة تاى و تةْٗا و واظ باْطةواظ نطزْة بؤ ثةضغنت و عيبازةتى خواىطةوضة 
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، يإ (االلوىية توحيد)ٖيَٓإ ية ثةضغتٓى جطة يةخوا نة ئةويـ بطيتية ية 
ثةيوةغت  ضِيَططى نطزْة ية خطاثة وفةضَإ نطزْة بة ضانة و قوضئاْى ثريؤظ 

تةواوناضييةناْى يةندوا  ، نة ئةَاْةف ية َاف وْة بةعيبازةتةوةوبو
، يإ ٖةوايَساْة غةباضةت بة ضِيَعى نةغاْى يةندوا ثةضغت وة ضؤٕ ثةضغتية

، وة ضةْسيَو ضِيَع ييَطرياوٕ ية ةضو ياضَةتى زةضياْةخى طةوضة غةضاخو
ثريؤظ باؽ ية ، يإ قوضئاْى ا ثةضغتيةف ثازاؾتى يةندوَاْةاَةتسا نة ئةقي

َوؾطيهني زةنات وة ضييإ بةغةض زيَت ية ْاخؤؾى و ْاضِةذةتى ية زوْيازا 
ى بة ٖؤي ٖةَوووة توؾي ض غعايةنى توْسو بة ئيَـ زةبٔ ية زوا ضِؤشزا 

 وضئاْى ثريؤظ، بؤية ق خوا بة تةْٗا ْاغنيزةضضوٕ و طوآ ْةزاْة بة ذونُى 
، و َافةناْى و ثازاؾتى خوا بة تةْٗا ْاغنيى بطيتية ية باؽ نطزْى ٖةَوو

 (9)يإ باؽ نطزْى ؾريى و َوؾطيهني و غعايإ .
 

 خوا بة تةنًا ناضنيبةزوو بوم و ضودةكانى 
و  نؤَةيَيَو فةظأل و طةوضةيي و ؾويَٓةواضو غوزى باف خوا بة تةْٗا ْاغني

 :يةواْة غةض ئةجناَى ضانى ٖةية
خيَطى زوْياو قياَةت ية فةظأل و طةوضةيي و بةضوبوَةناْى يةندوا   -9

 . ثةضغتية
طةوضةتطئ ٖؤناضة بؤ الضوٕ و ْةَاْى تةْط و  خوا بة تةْٗا ْاغني -4

، خواى ثةضوةضزطاض بةٖؤيةوة غعا ال َةو ئاغتةْطةناْى زوْيا و قياَةتضةيَة
                                                 

ــة  (9) ،  دوالقااول الساادي ، 98-97، ص ، وفاات  اجمليااد3/200،  ، ال اان القااي  : مااداتج السااالكني بطِواْ
 .9/98،  ، ومعاتج القبول96ص
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بة ٖؤيةوة خواى ثةضوةضزطاض  ية زوْياو قياَةتسا وةية غةض بةْسةناْي ئةبات 
 . اضيَصآ بة غةضياْسْاظو ْيعُةتى خؤي ئة

 هى تةواو نة زووضة ية ؾريى و ضِياخوا بة تةْٗا ْاغيٓيَبةضوبوَى  -3
، ٖةضوةى خواى ثةضوةضزطاض تياية ئةَيٓى و ٖيَُٓى زوْيا و قياَةتى

ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ٱ  ٻ  چ : فةضَويةتى

: ئةواْةى نة باوةضِيإ ٖيَٓاوة و ئيُاْةنةيإ تاوا(٥١األنعام: )چڀڀ
سا تيَهةأل ْةنطزووة بة ؾريى بطِياضزإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض ئةواْة ية قياَةت

زضاوٕ بؤ ضِيَطاى ضِاغتى  توة ٖيساية، ئةَيٓٔ ية ْاخؤؾى و ْاضِةذةتى
 ػالّ .ـــئي

 ٖيسايةتى تةواو زضاوة و خوا بة تةْٗا بٓاغيَت ئةوةٖةض نةغيَو  -2
نطزةوةيةنى ضانة ية  ٖةَووى تزاؾثاغت ٖيَٓاْى ةياضَةتى زضاوة بؤ بةز

 اليةٕ خواى ثةضوةضزطاضةوة . 

هى تةواوةية نة خواى ثةضوةضزطاض ية خوا بة تةْٗا ْاغيٓيَبة ٖؤي  -0
، ٖةضوةى ية ذةزيػيَهى قوزغيسا ةباتئةبيَت خطاثةنإ الئتاواْةنإ خؤف 

ةيطيَطِيَتةوة، خواى ئ( بةضةوة )ية ثيَػةَ( )نة ئةْةغي نوضِي َايو 
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم : )ثةضوةضزطاض فةضَويةتى

تا : ئةى نوضِاْى ئازةّ وا (9)(لقيتني ال تشرك بي شيًئا ألتيتك بقرابها مغفرة
طةض طةيؿتى بة زيساضى َٔ ية قياَةتسا ثطِ بة ظةوى ئةًَُاْإ( تؤ )ئةى َوغ

                                                 
، وصا    اللباا  3020،  ار   0/028، كتاب الادنوات،  ااب ف ا  التو ا  واالسات فات،  الرتمذي  (9)

 .948، 947، وسلسل  الحا يث الص ي  ،  ر   3/976يف ص ي  الرتمذي، 
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ةطةيتة زيساضى َٔ و ٖاوةيَت بؤ َٔ بطِياض ْةزابيَت ثطِ بة ئت ناتيَو تاواْت ٖةبيَ
 ظةوى ييَدؤف بوْت ثيَسةبةخؿِ .

هى تةواوةية نة خواى ثةضوةضزطاض خوا بة تةْٗا ْاغيٓيَبة ٖؤي  -6
: فةضَويةتى( ، ٖةضوةى ثيَػةَبةضى خوا )ة بةٖةؾتةوةتبةْسةنإ زةنا

يك لو، وأن محمًدا عبده ورسولو، وأن من شهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شر )
عيسى عبد اهلل ورسولو وكلمتو ألقاىا إلى مريم وروح منو، وأن الجنة حق، وأن 

: ٖةض نةغيَو ؾايةتى واتا (4)(النار حق، أدخلو اهلل الجنة على ما كان من العمل
اية و بسات بةوةى نة خواى ثةضوةضزطاض ثةضغرتاوى ضِاغتةقيٓةو تاى و تةْٗ

، وة ؾايةتى ة جطة ية خوا ْةبيَتيةى ثةضغنت ْيضغرتاويَهى تط ؾايػتٖيض ثة
، وة ( بةْسةو ْيَطزضاوى خوايةبسات نة ثيَػةَبةض حمُس )

( نة بةوؾةى خواى ( بةْسةو ثيَػةَبةضى خواية )"مالسال  یهعل ")عيػى
 (ونكُ يَ ن فَـ كُ  : ، ناتيَو خواى ثةضوةضزطاض فةضَوويثةضوةضزطاض زضوغت بووة 

وة ضِوح ية بةضيَهة ، بة فةضَاْى خوا بة بآ باوى ببة ئةويـ زضوغت بووواتا 
تطى خواى ثةضوةضزطاض )واتا:  ىوةنو غةضجةّ زضوغت نطاوة ضِوح يةبةضةناْ

ئيٓػاْة ْةى خوا بيَت يإ بةؾى خوايةتى تيَسا بيَت ٖةضوةى طاوضةنإ 
و  ٖةية ، نةغيَو ؾايةتى بسات بةوةى نة بةٖةؾت ذةقة و(باوةضِيإ واية

و ؾويَٓى  ٖاوةٍَ ْى ٖةية وبو ووة زؤظةخيـ ذةقة ؾويَٓى ضانةناضاْة

                                                 
اااا ا الا  ، كتاااااب النبياااااو،  اااااب  ولاااا  تعاااااى متفااااه نلياااا : البخاااااتي  (4) كمتاااااابم الا تاا ال ااااواا يفم  مياااانمك  ا  : }ياااااا نااا

، ومساال ، كتاااب اإلميااان،  اااب الاادلي  نلاا  نن ماان مااات نلاا  التوحيااد  لاا  ا،ناا  3404،  اار   2/968
 48،  ر   9/07 يًعا، 



 تازيكاييةكانى ياوةلَ بسِيازداى                              و               نيــوا بة تةنًا ناضـاكى خـزِون 
 

 

48 

 ةيهاتةئخواى ثةضوةضزطاض ، ئةوةضإ و بآباوةضِإ و تاوإ باضاْةبطِياضزة
)واتا: خواى ثةضوةضزطاض ئةو ، نطزةوةيةى بيَتٖةض جا يةغةض  بةٖةؾتةوة

تاواْى ظؤض بيَت ةناتة بةٖةؾتةوة ضةْآ ضانةؾى نةّ بيَت و ئًَُاْة َوغ
  .(ة طةوضةيةى زاوةيؾايةتي ٖةَووضوْهة ئةو 

ى بةضِيَع جابطى نوضِى عبساهلل ٖاوةيَوة ٖةضوةٖا ية فةضَوزةيةنى تطزا نة 
( )( ية ثيَػةَبةضى خواوة ٕبؤَا )من : )َويةتى، نة فةضةطيَطِيَتةوةئ

ت )يإ مبطيَت( : ٖةض نةغيَو َطزبيَواتا (9) (مات ال يشرك باهلل شيًئا دخل الجنة
و ية شياْى زوْيازا بة ٖيض ؾيَوةيةى  ٖاوةيَى بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياض 

 ضؤتة بة ٖةؾتةوة .هة ْةزابيَت بآ طوَإ نةغيَ

طةض ية ٖةض زيَيَهسا ٖةبيَت ْايةيَآ ئةهى تةواو خوا بة تةْٗا ْاغيٓيَ -7
بةضةوة ، ٖةض وةى عتبإ ية ثيَػةَْةنةى بضيَتة ْاو ئاططى زؤظةخةوةخاوة

(بؤَإ زةطيَطيَتةوة نة فةضَو )فإن اهلل حرم على النار من قال: ...): ييةت
: خواى ثةضوةضزطاض الؾةى نةغيَهى واتا (9)(ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل

و تةْٗا َةبةغتى  (ال إلو إال اهللذةضاّ نطزووة ية ئاططى زؤظةر نة وتبيَتى )
 . بة ووتٓىخواى ثةضوةضزطاضة 

طةض بة ئةْساظةى نةّ تط ية زةْهة ئة  خوا بة تةْٗا ْاغنيئيُإ و  -8
ية ئاططى زؤظةر  اتضِظطاضى زةنًَُاْيَهسا ٖةبيَت ٖةض َوغيَي زخةضتةيةيةى ية 

                                                 
 .93 ر    9/92،  ،  اب من مات ال يشرك  اهلل  يًئا  ل  ا،ن  مسل ، كتاب اإلميان  (9)
،   ، ومساال 240،  اار   9/946،  تاااب الصااالة،  اااب املساااجد يف البيااوت، ك : البخاااتي متفااه نلياا   (9)

،  اار   206-9/200،  ،  اااب الرلصاا  يف التخلاا  ناان ا،َاناا   عااذت كتاااب املساااجد ومواضااع الصااالة
33. 
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تاواْيؿى ظؤض  ضةْسيَو ) و بة ٖةَيؿةيي خاوةْةنةى ية ئاططزا ْاَيَٓيَتةوة
(4). ى و بآ باوةضِى(بة َةضجيَو ئةو تاواْاْة ْةطةيؿتبيَتة ضِازةى ؾري بيَت

 

ٕ وطةوضةتطئ ٖؤناضة بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى ضِاظى بو خوا بة تةْٗا ْاغني -9
، وة غةضفطاظتطئ و بةختةوةضتطئ نةؽ ية و ثازاؾتى خواى ثةضوةضزطاض

ثةضغنت بة تةْٗا ( نةغاْى خوا ضِؤشى قياَةتسا بة ؾةفاعةتى ثيَػةَبةض )
الناس بشفاعتي يوم القيامة  سعدأ...: )فةضَويةتى ( ، ٖةضوةى ثيَػةَبةض )

واتا: غةضفطاظتطئ و  (3)(من قال ال إلو إال اهلل خالصا من قلبو أو نفسو
بةختةوةضتطئ َوغويَُإ ية ضِؤشى قياَةتسا نة بةض ؾةفاعةتى َٔ بهةويَت 

ال إلو َوغويَُاْيَهة ية ْاخى زيَييةوة و بة زيَػؤظييةنى تةواوةوة ووتبيَتى )
 ( .إال اهلل

نطزةوة ضانةنإ و ووتة و قػة ْٗيَٓى و ئاؾهطانإ ، ية  ٖةَوو -90
ْى ثازاؾتى ضانة ية غةضيإ ية اليةٕ خواى وضِوى وةضطريإ و تةواوةتى و بو

، بؤية تةواو خوا بة تةْٗا ْاغيٓيَهىْى وثةضوةضزطاضةوة وةغتاوٕ ية غةض بو
بؤ خواى بة ٖيَع بوو وة زيَػؤظى تةواو  خوا بة تةْٗا ْاغنيٖةضناتيَو 

 .اض ئةو ناضاْة ضِيَو و تةواو زةبٔ ـــثةضوةضزط

ةوةى ضانة هى تةواوةوة نطزْى نطزخوا بة تةْٗا ْاغيٓيَبة ٖؤى  -99
واظ ٖيَٓإ ية ، وة بة ئاغاْيـ ئاغإ زةبيَتًَُإ يةغةض ؾاْى بةْسةى َوغ

                                                 
ــة   (4) ااا    ميااااداي   ، كتااااب التوحياااد : صااا ي  البخااااتيبطِواْـ اااا لالاقا َا  ااار    ،  ،  ااااب  اااول اهلل تعااااى: }لم

 .993وت    ، 983،  ر   9/970،  ،  اب معرف   ريه الرؤي  ، كتاب اإلميان ص ي  مسل ، و 7290
 .99،  ر   9/38،  ، كتاب العل ،  اب احلرص نل  احلديث البخاتي  (3)
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، ى تيَساية ية بةآلو َوغيبةتيتاوإ ية غةض ؾاْى غوى زةبيَت ، وة زٍَ ْةوا
بؤ خواى ثةضوةضزطاض ية يةندوا ثةضغتيةنةيسا  ىزيَػؤظو  بة تةْٗا ْاغنيخوا 

، ية بةضئةوةى نطزْى نطزةوةى ضانةى يةغةض ؾإ غوى و ئاغإ زةبيَت 
، وة بة ئاغاْى ٖةيةٕ و ثازاؾتى خواى ثةضوةضزطاض وئوَيَسى بة ضِاظى بو

، ية جناَى بساتئةزةتواْيَت واظ يةو تاواْاْة بيَٓيَت نة ْةفػي ذةظى ثيَيةتى 
 ٕ و غعاى خواى ثةضوةضزطاضى ٖةية .وبةض ئةوةى تطغي توضِة بو

ٖةض ناتيَو بة تةواوى ية ٖةض زيَيَهسا ٖةبوو  خوا بة تةْٗا ْاغني -94
ةنات و ئخؤؾةويػت ؾريئ و خواى ثةضوةضزطاض ئيُإ يةو زيَةزا 

و تاوإ و وة خواى ثةضوةضزطاض بآ باوةضِى ، ةيطِاظيَٓيَتةوة بة نطزةوةى ضانةئ
خواى ثةضوةضزطاض ئةو نةغة  ، وةةناتئ وغةضثيَضي ال قيَعةوٕ و ضِم ييَبو

 ٖيسايةت زضاوإ . طيَطِيَت يةةئيةندوا ثةضغتة 

ى ْاخؤؾى و ئيَـ و ئاظاض ية غةض بةْسة خوا بة تةْٗا ْاغني -93
خوا بة تةْٗا تةواوى  بؤية بة طويَطةى ،ةناتزغوى و ئاغإ  ًَُإَوغ

يَهى فطاوإ و ٕ ْاخؤؾى و ئيَـ و ئاظاضةنإ وةضزةططيَت بة زيًََُاَوغ، ْاغني
وة ئةو بةْسة َوغويَُاْة تةواو تةغًيُةو ضِاظيية بةو ، ْةفػيَهى ئاضاَةوة

ية غةض ؾاْى قوضؽ و  طةضقةزةضةى نة خواى ثةضوةضزطاض بؤى بطِيوةتةوة 
 . ةنإزيَ ، نة ئةويـ طةوضةتطئ ٖؤناضة بؤ فطاواْى و ئاضاَىططاْيـ بيَت

ةنات ية بةْسايةتى نطزٕ و زضِظطاض  نإبةْسة خوا بة تةْٗا ْاغني -92
زضوغت نطزةوة نطزٕ ية بةض و وٕ وٕ و تطغإ و ئوَيَس بوزٍَ ثةيوةغت بو

تةقيٓةو غةضفطاظى ضِاغ، نة ئةو ضِظطاض بوْةف نطاوةناْى خواى ثةضوةضزطاض
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دوا ثةضغتة تةْٗا ، ية طةٍَ ئةوةؾسا ئةو بةْسة يةنضِيَعو ؾهؤَةْسى بةضظيية
ةنات و تةْٗا ئوَيَسى بة خواى ثةضوةضزطاضة و زبةْسايةتى خواى ثةضوةضزطاض 

، ئةو تطؽ خواى ثةضوةضزطاض ْةبيَتية ية ٖيض نةؽ و ؾتيَو ْاتطغيَت تةْٗا 
تةواو غةضنةوتوو و غةضفطاظ و ضِظطاض بووى و ئوَيَسةف ية خواى ثةضوةضزطاض 

 ةنات .ز

بة  وية ٖةض زيَيَهسا بة تةواوةتى ٖةبو طةض خوا بة تةْٗا ْاغني -90
ًَُاْة طزةوةى ضانةى نةَى ئةو بةْسة َوغزيَػؤظييةنى تةواوةوة ئةو ناتة ن

 ةنات بآ غٓوض و ذيػاب .ئةنات ، وة نطزةوةو قػة جواْةناْى ظياز ئظؤض 

ى نطزووة نة ية خوا بة تةْٗا ْاغاْخواى ثةضوةضزطاض نةفايةتى  -96
وة غةضفطاظو بةعيعظةت و ضِيَعزاضيإ ، ةضيإ بيَتةضو ياضَةتى زضخزوْيازا غة

 ٖةَوو، وة خواى ثةضوةضزطاض نطزْى ساتب، وة تةواو ٖيسايةتيإ هاتب
، وة ناض و ذايَى زوْيايإ بؤ ضاى ةناتزناضيَهى ضانةيإ يةغةض ئاغإ 

 ةنات .ئجوإ ضاى قػةو نطزةوةناْيإ بؤ ضيَو و  ٖةَووةنات ، وة ز

اثةى زوْيا و قياَةت ية ئيُاْساضإ )يةندوا خواى ثةضوةضزطاض خط -97
وةَٓةتى خؤى ضِشاْسووة بة غةضياْسا ، ةضغتإ( الزةبات وزووضى زةخاتةوةث

وة زأل ، وة زأل ئاضاَى نطزوٕ ثيَي، وٕبةو شياْة خؤؾةى نة ثيَي بةخؿي
 طةف و زأل خؤؾي نطزووٕ بة يازو ظيهطى خؤى يةو زوْيايةزا . 
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 فةضَويةتى :ضِةمحةتى خواى ييَبيَت " " سعدىناصر الؾيَدى ثاية بةضظ 
)بةيَطةى ئةو خاآلْةى نة باغهطإ ية قوضئاْى ثريؤظ و غوْٓةتى ثيَػةَبةضزا 

(ظؤض ) )ًِ(9). و ئاؾهطإ ، واهلل أع 
: فةضَويةتى )ضِةمحةتى خواى ييَبيَت( إبن تيميةوة ؾيَذ و ظاْاى ثاية بةضظ     
ية بؤ زيَةنإ َةطةض ية يواو ْخؤؾيةنى تة وٖيض خؤؾبةتى و ضيَص)

خؤؾةويػتى خواى ثةضوةضزطاض و ْعيو بوْةوة ييَى بةو ناضة ضاناْةى نة 
، وة خؤؾةويػتى بؤ خواى بؤىخواى ثةضوةضزطاض ذةظ زةنات ئةجناّ بسضئَ 

 ٖةَووية َةطةض بة ثؿت ٖةيَهطزٕ ية يثةضوةضزطاض تةواو ضِاغت ْ
ثؿت ٖةيَهطزٕ ية ا: وات، نة ئةوةف )خؤؾةويػتيَو جطة ية خؤى

خؤؾةويػتيَو ية ضِوى ثةضغنت و ئوَيَس ثيَبوٕ و تطغإ  ٖةَووخؤؾةويػتى  
 (، جطة ية خواى ثةضوةضزطاض و ثؿت ثيَبةغنت و زاوا ييَ نطزٕ و ....ٖتس

  (4). ية(ال إلو إال اهلل)و  خوا بة تةْٗا ْاغنيذةقيكةت و ضِاغتيَتى 
 

 بةشى دووةم 
 سِيازداى بؤ خواى ثةزوةزدطازييةكانى ياوةأل بتازيك 

 باضي يةكةم: تيَطةيصنت لة ماناى ياوةأل بسِيازداى بؤ خواى ثةزوةزدطاز
وقد اشتركا،  ،تايإ يةنةوا، الشِّْرُك، والشِّرَْكةُ : شريك لة شمانةوانيداماناى     

 ،ٕ، ؾةضيهايةتى ئةوى تطى نطزوؾةضيو بووتشاركا، وشارك أحدىما اآلخر، 

                                                 
 .40القول السديد يف مقاصد التوحيد ص: بطِواْة  (9)
 .48/34،  جمَوع الفتاوى: بطِواْة  (4)
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نة  ،فهو مشرٌك ومشركي، وبآ باوةضِ بونوفطى نطز ، كفروأشرك باهلل:  
واالسم الشرك فيهما، ورغبنا في شرككم: مشاركتكم في ، نةغيَهى َوؾطيهة

: واتا: ٖاوةيَى بؤ  ، وأشرك باهلل: جعل لو شريًكا في ملكو، أو عبادتو النسب
 (9)خوا بطِياضزا ية َويَهى يإ ية ثةضغتٓيسا .

 
ئةوةية نة تؤ ٖاو ؾيَوةيةى بؤ خواى  :شةزعداةى ماناى شريك لة زِوانط

ئةو ، واى ثةضوةضزطاض تؤى زضوغت نطزووةثةضوةضزطاض زابٓيَيت ية ناتيَهسا خ
بؤ تطغٓانى ( ة يْيتاواْةف طةوضةتطئ تاواْة ) نة ٖيض تاواْيَو ية غةضويةوة 

نطزةوة  ٖةَووضةيَهةضةوةى ثوو  ةوةتاواْة )ؾريى( ٖةيَوةؾيَٓةض ئةو
اؾتى ضانة ية غةض نطزةوة ْى ثازو، وة ضِيَطط و بةض بةغتة ية بوةاْانةنض

يإ ؾتيَو( يةنػإ بهات ية طةأل خواى  و، بؤية ٖةض نةغيَو )نةغيَضانةنإ
بة طةوضة زاْإ ، وة ؾويَٓى ٖةْطاوو ضِيَباظى ويػتى و ةبة خؤؾ زاثةضوةضزطاض

   ئةو  ة( ئةو يَت ةى ضِيَباظى ثيَػةَبةض ئيرباٖيِ بـبهةويَت نة ثيَضةواْ
 (9)وة .انةغة نةغيَهى َوؾطيهة و طةوضةتطئ تاواْى ئةجناَس

 
 
 
 

                                                 
 .9420يط،  اب الكا ، فص  الشني، ص: القامو  احملبطِواْة  (9)
 .29، ص ، لعبد الرمحن الدوسري الجو   املفيدة ملهَات العقيدة:  بطِواْة  (9)
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 (4) :داى بؤ خواى ثةزوةزدطاز دوو جؤزةياوةأل بسِياز
ئةطةض ٖةض نةغيَو بطِياضى بسات ية  ٖاوةأل بطِياضزاْى طةوضة :يةكةمجؤزى 

 و بآ باوةضِ زةبيَت . ثيَى زةضزةضيَتزيٓى ئيػالّ 
ٖاوةأل بطِياضزاْى بضونة نة ئةطةض ٖةض نةغيَو بطِياضى بسات ية  :مجؤزى دووة

ية تاواْة طةوضةنإ بآ باوةضِ ْابيَت بةآلّ ثيَى زيٓى ئيػالّ زةضْاضآ و 
 ية ظاْاياْةوة . آطةوضةتطة بة الى ٖةْس

غٓوضى ؾرينى  )ضِةمحةتى خواى ييَبيَت( عديناصر الس  ظاْاى ثايةبةضظ ؾيَذ      
: )غٓوضى ٖاوةأل بطِياضزاْى طةوضة نة فةضَويةتىنطزؤتةوة و  وٕوطةوضةى ضِ

نة بةْسةيةى جؤضيَو يإ : و بةؾةناْى ية خؤ ططتبيَت ئةوةيةجؤض ٖةَوو
، بؤية ية خواى ثةضوةضزطاض ئةجناّ بسات تانيَو ية تانةناْى ثةضغنت بؤ جطة

ةضَاْى خواى ثةضوةضزطاض ف و قػةو نطزةوةيةى ناتيَو ظاْطابريوباوةضِ  ٖةَوو
، نطزٕ و ئةجناَساْى بؤ خواى تةْٗا بؤ خؤى بهطيَت زةبيَت ةونطزو

، وة ئةجناَسإ و و ئيُإ و زيَػؤظيية بؤى خوا بة تةْٗا ْاغنيثةضوةضزطاض 
ةية ، ئةَٖاوةأل بطِياضزإ و بآ باوةضِييةنطزْى بؤ جطة ية خواى ثةضوةضزطاض 

 .غٓوضى ؾرينى طةوضة
وةغيًة و ٖؤناضيَو نة غة  ٖةَووة ية بطيتي :وة ضهوزى شريكى بضوك 

و نطزةواْةى ى طةوضة يةو َةبةغت و ْيةت و قػةياضزاْضبهيَؿيَت بؤ ٖاوةأل بطِ
 (9).( عيبازةت ةضغنت وثةى ضِازتة ْةنةْةطةيؿتو

                                                 
 .999، للَؤل ، ص   ي  التكفري:  بطِواْة  (4)
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وى و ئاشكساكاى ضةبازةت بة يةلَوةشاندنةوةى وباضي دووةم : بةلَطة زِ
 ياوةأل بسِيازداى بؤ خواى ثةزوةزدطاز

وٕ و ئاؾهطا غةباضةت بة ٖةيَوةؾاْسْةوةى ٖاوةأل وةيَطةى بطِاوة و ضِب
ى نة غاْى ٖاوةأل بطِياضزةض نطزْ بطِياضزإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض و غةضظةْؿت

 بؤ خواى ثةضوةضزطاض ظؤض ظؤضٕ يةواْة : 
( يإ ثياو ٖةض نةغيَو زاوا بهات و بجاضِيَتةوة ية ثيَػةَبةضيَو ) -9

يةى يإ جؤضيَو ية جؤضةناْى ثةضغتٓيإ ؤنةةيةى يإ جٓضانيَو يإ َةالئيه
ثةضغرتاو جطة ية خواى بؤ ئةجناّ بسات ئةوة نطزوياْيَتى بة خواو 

ْى طةوضةية بؤ خواى و بطِياضزايضةنة ئةوةف ذةقيكةتى ؾ (4).ثةضوةضزطاض

ڻ  ڻ  چ : تاواْة فةضَويةتى ّئةثةضوةضزطاض ، خواى ثةضوةضزطاض زةضباضةى 

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ۀ  ۀ   ہ  

ية و يضِاظى ْخواى ثةضوةضزطاض ية نةغيَو واتا : ( ٦٥النساء: ) چ﮶   ﮷  
ييَي خؤف ْابيَت نة ٖاوةيَى بؤ بطِياض زابيَت )وة بةو ذايَةوة َطزبيَت و 

طةى وٕ نطابيَتةوة و بةيَوتةوبةى ْةنطزبيَت ية ناتيَهسا تطغٓانى ؾرينى بؤ ضِ
ُأقيم عليو  ) بيَت ية غةضىوو بةضزةواّ بوخواى ثةضوةضزطاضى بؤ باؽ نطابيَت 

تاواْيَو خؤف زةبيَت نة ية خواض  ٖةَوووة خواى ثةضوةضزطاض ية (، الحجة
                                                                                                             

 .02، 34، 39: القول السديد يف مقاصد التوحيد، لعبد الرمحن  ن ناصر السعدي، ص بطِواْة  (9)
 .424ت  اجمليد  را كتاب التوحيد، ص: ف بطِواْة  (4)



 تازيكاييةكانى ياوةلَ بسِيازداى                              و               نيــوا بة تةنًا ناضـاكى خـزِون 
 

 

36 

ْى خواى و)ييَدؤف بوبؤ ئةو نةغةى نة خؤى ويػيت ييَية ؾرينةوة بيَت 
ى زةى ؾريى و بآ باوةضِتة ضِانة ْةطةيؿتووةتاواْيَو  ٖةَووثةضوةضزطاض ية 

يإ ثاف غعاو ثاى يإ ئةوةتا ٖةض ية غةضةتاوة و بآ غعا ييَي خؤف زةبيَت 
بوْةوة ضِظطاضى زةنات ية ئاططى زؤظةر ية بةض ئةوةى ؾريى و بآ باوةضِي 

ة بًَيَني يْي ، ئةَة واتاى ئةوةض خواى ثةضوةضزطاض ئةجناّ ْةزاوةضاَبةبة
و  خوا بة تةْٗا ْاغنيبةيَهو طةوضةيي  -يَت ضِيَطةى تاوامنإ بؤ ئاغإ زةب

طةض  ضوْهة َوغًَُإ -ةناتةوةزٕ ووزووض نةوتٓةوة ية ؾريى بطِيازامنإ بؤ ضِ

﮵        (تاواْيـ بهات بة تطغةوة ئةجناَى ئةزات  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

وة ٖةض نةغيَو ٖاوةأل بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياض بسات بةضِاغيت " ﮶   
  يَهى ظؤض طةوضةى ئةجناَساوة .زضؤيةى و تاواْ

بؤ ئةو  ٕٔ و ئاؾهطا بهطيَويةو بةيَطة يةنالنةضةواْةى نة ثيَويػتة ضِو -4
، ط زةثةضغنتنةغاْةى نة جطة ية خواى ثةضوةضزطاض ثةضغرتاوى ت

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ :فةضَويةتىزةى خواى ثةضوةضزطاضة نة وفةضَ

ې  ى  ى  ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې   چۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  

-22 األنبياء:) چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ائ  

ةيجةضغنت جطة ية خواى زى تطيإ زاْاوة و ئةوإ ثةضغرتاو: ( واتا23
ثةضوةضزطاض ية غةض ظةويسا،ئايا ئةو ثةضغرتاواْة زةتوأْ َطزوو ظيٓسوو 

ةوة ؟ بآ طوَإ ْةخيَط زةى نة ْةتوأْ ئةْةوة و ية ظةويسا بآلوى بهةْةوةبه

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  چبهةٕ ضؤٕ ؾايػتةى ئةوةٕ بهطيَٓة خوا. 
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طةض ية ئامساْةنإ و ئةواتا :  چائ  ەئ  ېې  ې  ى  ى  ائ  
شيإ و ضِيَو  ةظةويسا خوايةى و ثةضغرتاويَهى ضِاغتةقيٓةى تط ٖةبواية ئةو

ى ، ثاى و بآ طةضزٕووثيَهى ئامساْةنإ و ظةوي تيَو زةضوٕ و خطاث زةبو
وةى زةيًَئَ طواية نوضِ يإ ؾةضيهى ية (نة خاوةْى عةضؾة ) بؤ ئةو خواية

: خواى ثةضوةضزطاض ذانِ و  واتا چ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچٖةية ،
ْانطآ يةو ناضاْةى ئةجناَى زةزات و ضِةخٓةى  ى ييَزةغةآلتساضة و ثطغياض

ياضى و ييَ ْاطريآ يةبةض ئةوةى خواى ثةضوةضزطاض خاوةْى طةوضةيي و ظاْ
ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ( )واتا: بةيَهو ئةوإ  (َوُىْم ُيْسأَُلونَ )زاْاييةنى تةواوة 

(9 ثطغياض ييَ نطاوٕ ية غةض ناضةناْيإ .
 

ئيٓهاضى و ْهؤيَى ية غةض ئةو خواى ثةضوةضزطاض يةّ ئايةتة ثريؤظاْةزا 
اوى زةنات نة جطة ية خواى ثةضوةضزطاض ية غةض ظةويسا ثةضغرت نةغاْة

، جا ئةو ثةضغرتاواْة زاضو بةضزةنإ بٔ يإ طيإ زاْاوةو زةيإ ثةضغنتت
، ئايا ئةو  ثةضغرتاواْة بتةنإ بٔ نة زةثةضغرتئَ جطة ية خواى ثةضوةضزطاض 

و بة غةض ظةويسا بآلويإ بهةْةوة؟ زةتوأْ َطزووةنإ ظيٓسوو بهةْةوة
ةض ٖيض ناضيَو يةو ة بةغي: بآ طوَإ ْةخيَط ْاتوأْ و زةغةآلتيإ ْيوةآلّ

ثةضغرتاويَهى تطى ةطةض ية ئامساْةنإ و غةض ظةويسا ، وة ئناضاْةزا
ئةو ناتة شياْى زضوغت ة ٖةبوايةو ؾايػتةى ثةضغنت بواية ضِاغتةقيٓ

، ية ٕونطاوةنإ و ضِيَو وثيَهى ئامساْةنإ و ظةوي تيَو زةضوٕ و خطاث زةبو

                                                 
 تفسري سوتة النبياو . 3/436: تفسري القرين العظي  ، لإلمام ا ن كثري  بطِواْة (9)
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ضِيَ ْةزإ و ْةطوجنإ و ثةضغرتاويَو وْى ضةْس خوايةى و وبةض ئةوةى ب
طةض ئة، زةزات ويةْاو ضوٕ و ْةَإ ضِو وةنة بة ٖؤية، يَتزةخواظ ْانؤنى

، يةنيَهيإ بيةويَت ؾتيَو زضوغت بهات بةآلّ ثةضغرتاو ٖةيةزابٓطيَت زوو 
، يإ يةنيَهيإ بيةويَت ؾتيَو يإ ْةيةويَت ئةو ؾتة زضوغت بهاتئةوةى تط

، يإ  ثةضغرتاويَهيإ بيةويَت يَت و ضِيَطط بيَتةى تطيإ ْةيةوئةو ببةخؿيَت 
، يةّ ناتةزا ضِيَو وثيَهى ئةوةى تطيإ بييةوآ وةغتاو بيَت الؾةيةى ظويَآ

 ، ية بةض ئةوةى :ةوةضإ وشياْى زوْيا تيَو زةضيَتبوْ ٖةَوو
سا َةبةغتى ٖةضزوو ية يةى نات يؿةَةعكويَة و ْةؾتيَهى ْةطوجناو* 

نيإ بيَتة زى ئةو ناتة ئةوة طةض َةبةغتى ٖةضزوئةة ، ضوْهنيإ بيَتة زى
ةوة، يإ ئةوة يَتزةخواظيَت نة زوو ؾيت ظؤض جياواظ ية يةى ناتسا نؤ بب

، جوآلو و وةغتاو ؾتيَو ظيٓسوو بيَت و َطزوف بيَت زةخواظيَت ية يةى ناتسا
 و ْةؾايػتةية . وة طوجنا ْى ؾتى بةو ؾيَوةف ْةوبيَت ، نة بو

ةبةغتى ٖيض ناَيإ ْةٖاتة زى ئةو ناتة بآ زةغةآلتى ية * وة ئةطةض َ
زةغةآلتى خواى ثيَضةواْةى طةوضةيى ٖةض زونياْسا زةضزةنةويَت نة ئةوةف 

 ثةضوةضزطاضة .
، ئةو جيَ بة جآ بووو ناضى  ئةطةض َةبةغتى يةنيَهيإ ٖاتة زى وة*     

جيَية  َةبةغتةنةى زيَتة زى و ناضةناْى جآ بة ناتة ئةو ثةضغرتاوةى
ثةضغرتاوى بآ تواْا و بآ  ثةضغرتاوى بة تواْا و بة زةغةآلتة و ئةوةى تطيإ 

 . زةغةآلتة
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 ٖةَووية  ضِيَهةوتٓيإ ية غةض ٖاتٓةزى يةى َةبةغت و * وة نؤبوْةوة
بؤية يةّ ناتةزا ئةو  ثةضغرتاوةى نة  .ضيَهسا ؾتيَهى ْاؾياوو ْةطوجناوةنا

 َةبةغتةنةىةبطزْى ناضةناْيسا تةْٗا ئةويإ وبةغةض بةضِيَو ظايَة  ةبةزةغةآلت
بةضبةضةناْى و ضِا ٖاتؤتة زى و ناضةناْى جيَ بة جيَية بآ ٖيض ضِيَططو 

زضوغت ، نة ئةويـ خواى ْى ٖيض ٖاوةيَيَوووةبآ بو، نى بةضاَبةضىةجياواظي
ة جطة ية ي، نة ٖيض  ثةضغرتاويَهى ذةم ْيو تاى و تةْٗاية نةضو بةزيٗيَٓةض

ة ي، وة ٖيض ثةضوةضزطاضيَو ْيةو ثةضغرتاوى ذةم و ضِاغتةقيٓةيةخؤي ٖةض ئ
، ٖةض بؤية خواى ثةضوةضزطاض بةيَطةى ْاؾياوى و ْازضوغتيَتى جطة ية خؤي

پ  پ    پ  ڀ  چ: فةضَويةتىْى ظياتط ية  ثةضغرتاويَهى باؽ نطزوة و وبو

  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڤ  

ٖةضطيعو بة ٖيض ؾيَوةيةى : واتا (92-92المؤمنون: )چڃڃ
خواى ثةضوةضزطاض نةغى ْةنطزووة بة ضِؤيَةو َٓسايَى خؤى وة بة ٖيض 

قيٓة ْييةو ية طةأل خواى ثةضوةضزطاضزا ثةضغرتاوى ذةم و ضِاغتةؾيَوةيةى 
و ضِاغتةقيٓةى تط ية طةأل  ثةضغرتاوى ذةم ، طةض ٖاوةأل و ؾةضيهى ْيية

ة ٖةضيةنةيإ ياضَةتيسةضو بةضيَوةبةضى تناٖةبواية ئةو زاخواى ثةضوةضزطاض
) بؤية ئةو ناتة شيإ و ضِيَو و  ٕنة خؤى زضوغتى نطزوو ٕئةو ؾتاْة ئةبوو

ى وة ٖةْسآ ية زضوغتهطاوةناْ ( ٕثيَهى و جواْى ئةّ بوْةوةضاْة تيَهسةضو

: ثانى و بيَطةضزى ڤ  ڦ  ڦ  ڦ، ياْساظاأل ئةنطز بةغةض ٖةْسيَه
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بؤ ئةو خوايةى نة  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ئةيًَئَ و ئةيسةْة ثايَى )طواية َٓساأل و 

: [ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ] ٖاوةأل و ؾةضيهى ٖةية(
ْٗيَٓى و زياضو ئاؾهطاناْة بةضظى و بًَٓسى  ٖةَووئةو خواية ؾاضةظاو ئاطازاضى 

ؾتاْة نة ْةفاَإ و  ٖاوةٍَ ةضاَبةض بةو ةوضةيى تةْٗا بؤ ئةوة بطو 
 بطِياضزةضإ زةيهةْة ٖاوةأل و ؾةضيهى .

جواْى و ضِيَو و  ٖةَووبوْةوةضاْةى شيَطوو غةضو بةو  ٖةَوووْى ئةّ ووة ب        
و ى ةناضْى تيَهةآلوى و ثةيوةْسيإ بةيةنةوة يةو ثةضِى وضزوثيَهية و بو

: واتا( ٦الملك: ) چچ   ڄڄ  ڦ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ  ڦچ ة سايتةواوةتي
جيَيةى ْابيٓيت ية زضوغت نطاوةناْى خواى ثةضوةضزطاضزا ٖيض ْاضِيَهى و ْا بة

و ئاَازةو ضِيَهدطاوٕ بة زاْاييةوة )ية اليةٕ خواى  أليإ طويَطِايةٖةَوو، بةيَهو 
يإ بةيَطةٕ ية غةض ٖةَوو، ( بؤ بةضشةوةْسى زضوغت نطاوةناْىطةوضةوة

، ٖيض  ثةضغرتاوو وةضزطاضو خوايإ تةْٗا يةى خوايةوبةضو ثةضئةوةى نة بةضِيَ
  (9)ة جطة يةو )خواى ثةضوةضزطاض( .يزضوغت نةضيإ ْي

نةغاْى عاقأل و  ٖةَووٕ و ظاْطاوة ية الى وئةوةى نة ؾتيَهى ضِو -3
ئةو  ثةضغرتاواْةى نة زةثةضغرتئَ جطة ية خواى  ٖةَووشيطَةْس ئةوةية 

ثةضغرتاواْة  ، ئةوضِويةنةوة ٖةَووية  زةغةآلتٔ بآ ٖيَعو بآثةضوةضزطاض 

                                                 
، 37-9/30، 384-337، 302، 9/304:  تو تعااااااتض العقاااا  والنقااااا  ال ااااان تيَيااااا   بطِواْـــــة  (9)

، 296، 3/204،  وكا ، وفت  القادير للشا976، 3/400، وا ن كثري 396، 3/429وتفسري الب وي 
، ومنااا  3/99، ونيسر التفاسري ليب  كر جا ر ا،زائاري 372، 0/440،  وتفسري نبد الرمحن السعدي

 .969-908ا،دل يف القرين الكرمي للدكتوت زاار  ن نواض الملع  ص 
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ة بؤ خؤيإ و بؤ جطة ية خؤؾيإ ية غوزو قاظاْخ و يٖيضيإ بةزةغت  ْي
ٕ و ْةبةخؿني، ية بةضظى و ظيإ ، ية شيإ وَطزٕ ، ية بةخؿني و ضِيَططى نطز

اوى ثةضغرت نة ، وة وةغف ْانطئَ بة ٖيض غيفاتيَو يةو غيفاتاْةىْعَى 
ثةضغرتاواْة وو ضؤٕ ئةو زةى نةواب، ٓةى ثآ وةغف زةنطيَتضِاغتةقي

يَو زةبيَت نة ثةضغرتاوئوَيَست بة ضؤٕ وة  ؟زةثةضغرتئَ نة ئةوة ذايَياْة
ضؤٕ  ؟ يإ يَي زةتطغيَيت نة ئةوة غيفاتيَتى؟ يإ ضؤٕ يذايَيَتىئةوة

ٖاواضى بؤ زةنطيَت و زاواى ييَ زةنطيَت ية ناتيَهسا ْة زةبيػتيَت و 
  (9)ةبيٓيَت و ْة ٖيض ؾتيَهيـ زةظاْيَت .ْةز

وة بآ زةغةآلتى و بآ ٖيَعى ئةو ة خواى ثةضوةضزطاض بة جواْرتئ ؾيَو   
، ٖةضوةى ٕ نطزؤتةوةوثةضغرتاواْةى نة جطة ية خؤي زةثةضغرتئَ ضِو

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ : فةضَويةتى

( ئةى ثيَػةَبةض ) واتا:( ٦٥المائدة: ) چىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  
)َوؾطيهني( عيبازةت بؤ جطة ية خواى ثةضوةضزطاض  ئايا ئيَوة ثيَيإ بًَآ 

ة بؤتإ وة خواى ثةضوةضزطاض يزةنةٕ ية ناتيَهسا ْة ظيإ و ْة غوزيإ ْي
 بيػةضو ظاْاية .

                                                 
، وتفسااري السااعدي 390، 499، 3/27، 297، 477، 499، 4/83: تفسااري ا اان كثااري  بطِواْــة  (9)

،و نضااااااااااااااااواو البيااااااااااااااااان للشاااااااااااااااانقيي  ،  6/903، 207،  0/479، 209، 3/490، 240، 4/347
4/284 ،3/909 ،344 ،098 ،0/22 ،6/468. 
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ وة ٖةضوةٖا خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتى : 

ے  ۓ   ھ  ے   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ۀ   ہ 

﮽  ﮾  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼   ۓ  ﮲

﮿  ﯀  ﯁                      

                  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  

ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب    ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  جئ  حئ   مئ

ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  حت   جت

ٹ  ٹ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ 

  چٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 (299-292األعراف: )

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ چ 

ٖاوةأل و زضوغت نطاوةناْى خواى ثةضوةضزطاض زةنةْة : ئايا واتا   چھ
بةيَهو ؟ ْاتوأْ ٖيض ؾتيَو زضوغت بهةٕؾةضيهى خواى طةوضة ية ناتيَهسا 

  ةضى خؤيإ و ٖاواض نةضاْيإ بٔ .ختوأْ غةضاوة ْنطاوٕ ، خؤيإ زضوغت

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   چ

بؤ غةض ضِيَطاى ٖاواضيإ ييَ بهةٕ و باْطيإ بهةٕ : واتا  چ﮻
، يةنػاْة بؤ ئيَوة ٕ ْانةوٕ )ضوْهة ضِوح يةبةض ْني(ٖيسايةت و ضِاغتى ؾويَٓتا



 تازيكاييةكانى ياوةلَ بسِيازداى                              و               نيــوا بة تةنًا ناضـاكى خـزِون 
 

 

23 

ٕ بؤ بهةٕ و ييَيإ بجاضِيَٓةوة يإ بآ زةْط بٔ ئةى  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ٖاواضيا
، بآ طياْيـ ْاتواْيَت ٖيض ناضيَو إ ْةثاضِيَٓةوة )ضوْهة بآ طيأْو ييَي

! ثةضغرتاوى ضِاغتةقيٓة ْني ، بةيَهو بهات ض جاى بؤ جطة ية خؤى خؤىبؤ
ئةو خوايةية نة ٖةضنةغيَو تةْٗا ئةوةى ثةضغرتاوى ضِاغتةقيٓة بيَت 

، ٖةضنةغيَو غةضثيَضى بهات ظياْى ثيَ ةطةيةْيَتزغوزى ثيَ بيجةضغتيَت 
، ٖةضنةغيَو تخاةزٖةضنةغيَو خؤؾةويػتى بيَت غةضى  ةطةيةْيَت،ز

، ٖةضنةغيَو طوآ ضِايةيَى بهات ضِيَُٓوْى ةناتززشايةتى بهات غةضؾؤضِي 
، ٖةضنةغيَو ييَى بجاضِيَتةوة ثاضِاْةوةنةى ضِاغت ضِيَطاى غةضةنات بؤ ز

 . (ةزاتةوة ت و وةآلَى ززةبيػتيَ

﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁             چ

ةثاضِيَٓةوة و ز: ئةواْةى ئيَوة ييَيإ واتا  چ                
ةنةٕ ئةى  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ وةنو ئيَوة زضوغت نطاوٕ )بةيَهو زٖاواضيإ بؤ 

وإ ةئةبيٓٔ ئ، ضوْهة ئيَوة و يةوإ تةواو تطو بةزةغةآلت تطَٕطؤظةنإ طةييَ
ْابيٓٔ ئيَوة ئةبيػنت ئةوإ ْابيػنت ئيَوة زةغت و قاض و ضاوتإ ٖةية ئةوإ 

ةنةٕ ئةو ثةضغرتاواْة غوزو ظياْيإ زطةض ئيَوة ضِاغت ئةْياْة( زةى 
و با وةآلَى ثاضِاْةوةناْتإ بسةْةوة ناتيَةنةٕ زبةزةغتة ناتيَو ٖاواضيإ بؤ 

ى ثاضِاْةوةناْتاْيإ ْةزايةوة ئةوة بآ طوَإ طةض وةآلَئة، ييَيإ ئةثاضِيَٓةوة 
، ضوْهة غوزو ظيإ طةياْسٕ ةيبٔ يةوةى نة ْةغوزو ْةظياْيإ بةزةغت ْي

و نةغة ةهطيَت بيبيػتيَت و غوز ببنة ناتيَو ٖاواضى بؤ خوايةبة زةغت 
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خطاثةناضةو نةغة بطةيةْيَت نة ناضة و ظيإ بةو  بطةيةْيَت نة ضانة
 ؾايػتةيةتى .

      ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ      چ

 چۈٴۇ  ۋ  جئ  حئ   مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت
ئةو بت و ثةضغرتاواْةى ئيَوة قاضيإ  طِياضزةضإ (واتا : ئايا )ئةى  ٖاوةٍَ ب

؟ يإ ئايا بضٔ ناضةناْتإ بؤ جآ بة جآ بهةٕٖةية تا يةطةيَتاْسا بئَ و 
ٕ و ناضى خطاثتإ ييَ ةْطاضيتإ ييَ بهةئةوإ زةغتيإ ٖةية تا بةض

ئةو ؾتاْةؾى ببيٓٔ و  ؟ يإ ئايا ئةوإ ضاويإ ٖةية تا ئيَوةى ثيَبطيَطِْةوة
؟ يإ ئايا ئةوإ طويَيإ ٖةية تا ئةو ؾتاْةتإ ثيَ ية ئيَوة بعضة ببيٓٔ

ى ٖةَوو؟ )بآ طوَإ بؤ و ْايبيػنت ةيضِابطةيةْٔ نة ئيَوة ئاطاتإ ييَى ْي

(  بةو  : ئةى ثيَػةَبةض )جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت( . ْةخيَط
ئةو ثةضغرتاواْةى نة ئةيجةضغنت  ٖةَووو ٖاوةٍَ بطِياضزةضاْة بًَآ خؤتإ 

و ضاو تطو جطة ية خواى ثةضوةضزطاض نؤ ببٓةوةو تواْاو فيًََتإ غةْة طةضِ
 ظيامنناْيَهيـ زاَةْيؿٔ و َاْسوو َةبٔ بةيَهو ثةيةف بهةٕ بؤ ئةوةى 

( ضِائةطةيةْيَت نة بة ثيَػةَبةضةنةى )بطةيةْٔ .)خواى ثةضوةضزطاض 
 ئةيجاضيَعيَت و بة ٖيض ؾيَوةيةى ْاتوأْ ظياْى ثيَ بطةيةْٔ ( .

: ئةى : واتاچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀچ
ؿت و ثةْاى َٔ تةْٗا ئةو خوايةية نة ث: بةضِاغتى ( بًَيَثيَػةَبةض )

 ةنات . زاْسووة و غةضثةضؾتى و ضاوزيَطى ضانةناضإ قوضئاْى ثريؤظى زابةظ
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   چ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٹ  

ةثاضيَٓةوة و ٖاواضيإ ز: ئةى  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ئةواْةى ئيَوة ييَيإ  چڄ 
و ياضَةتيتإ  ْاتوأْ غةضتإ بهةويَٓٔةنةٕ جطة ية خواى ثةضوةضزطاض زبؤ 

ةضى خؤؾيإ بٔ، وة خْاتوأْ غةضنة يةوةف بآ زةغةآلت تطٕ بةيَهو بسةٕ 
ئةطةض باْطيإ بهةيت بؤ غةض ضِيَطاى ضِاغت و ٖيسايةت طويَ بيػتى 

، وة زةيإ بيٓيت جاى ياضَةتيسةضو غةضنةويَٓةضت بٔباْطةواظةنةت ْابٔ ض 
 . ةنةٕ بةآلّ ْاتبيٓٔ ) ضوْهة ضاويإ ْيية(زغةيطت 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : وةٖا خواى ثةضوةضزطاض  فةضَويةتىوة ٖةض

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٖاوةأل بطِياضزةضإ جطة ية  واتا :( ٦الفرقان: ) چٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
خواى ثةضوةضزطاض  ثةضغرتاوى تطيإ زاْاوة زةيإ ثةضغنت و ٖاواضيإ بؤ 

ت بهةٕ بةيَهو ةضغرتاواْة ْاتوأْ ٖيض ؾتيَو زضوغزةنةٕ ية ناتيَهسا ئةو  ث
ة ي، وة ٖيض ظيإ و قاظاجنيَهيإ بؤ خؤيإ بة زةغت ْيخؤيإ زضوغت نطاوٕ

 ، وة ْة َطزٕ و ْةشيإ و ْةظيٓسوو نطزْةوةؾيإ بةزةغتة .
ئةَاْةؾسا ْاتوأْ ْاخؤؾى و ْاضِةذةتى يةغةض ئةو نةغاْة  ٖةَووية طةأل    

ٖةضوةى ، يإ وةضيطيَطِْة غةض نةغيَهى تط يإ بؤ زةنةٕالبةضٕ نة ٖاواض

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ: َويةتىخواى ثةضوةضزطاض فةض
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ئةى واتا : ( ٦٥اإلسراء: ) چۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  
نة جطة ية خواى ثةضوةضزطاض : بًَآ ( بةو َوؾطيهاْةثيَػةَبةض )

اى ثةضوةضزطاض وةآلَتإ ئةزاتةوة  بآ ئةثةضغنت و طوَاْتإ واية جطة ية خو
ْاخؤؾى و طوَإ بٔ نة بة ٖيض ؾيَوةيةى ئةو  ثةضغرتاواْة ْاتوأْ 

، زةى نةواتة ٕ و بيسةٕ بة غةض نةغاْيَهى تطزاْاضِةذةتيتإ ية غةض البةض
 ناضيَهسا ٖةية . ٖةَووتةْٗا خواى ثةضوةضزطاض تواْاى بةغةض 

زةيإ ئةواْةى نة ٖاوةأل ثةيسانةضإ ئةوةى نة ظاْطاوة بة زيَٓياييةوة  -2
ثيا و ضانإ و  و (ثةضغنت جطة ية خواى ثةضوةضزطاض ية ثيَػةَبةضإ )

يإ غةضقائَ بة ٖةَوو، و جٓؤناْةى نة باوةضِيإ ٖيَٓاوةفطيؿتةنإ و ئة
إ بةضاَبةض بة خواى ناضي خؤياْةوة و زةضبطِيٓى  بآ زةغةآلتى خؤي

و ية خواى ثةضوةضزطاض ْةوة وبوياْة بؤ ْعيو ، وة ثيَـ بطِنيَثةضوةضزطاض
، ثةضوةضزطاضة و ية غعاؾى زةتطغئَئوَيسيإ بة ضِةذِ و بةظةيي خواى 

ةضغرتئَ و ٖاواضيإ بؤ زةنطيَت نة ةثزةى نةغاْيَو ئةوة ذايَيإ بيَت ضؤٕ ز
، (9)خؤؾيإ وةنو تؤ بةْسة و بآ زةغةآلتٔ بةضاَبةض بة خواى ثةضوةضزطاض

ې  ې     ې  ى  ى  ائ  چ  :فةضَويةتىضزطاض خواى ثةضوة

ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  

ئةى  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ئةواْةى نة ئيَوة جطة : واتا( ٦٦اإلسراء: ) چېئ   
، ئةوإ خؤيإ ةثاضِيَٓةوةو ئةيإ ثةضغنتزية خواى ثةضوةضزطاض ييَيإ 

                                                 
 .2/499، وتفسري السعدي 3/28تفسري ا ن كثري  :بطِواْة    (9)
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ةو بآ زةغةآلت ئةظأْ بةضاَبةض بة خواى باوةضِيإ ٖيَٓاوةو خؤيإ بة بةْس
ثةضوةضزطاض وة ئةياْةويَت ية خواى ثةضوةضزطاض ْعيو ببٓةوة بة باوةضِٖيَٓإ و 

ةضوةضزطاض نطزْى نطزةوةى ضانة وة ئوَيسيإ بة ضِةذِ و بةظةيي خواى ث
( بةضِاغتى غعاى ، ئةى ثيَػةَبةض )ٖةيةو ية غعاؾى ئةتطغٔ

 اوة .  ثةضوةضزطاضت َةتطغى ييَهط

  ٖةَوووٕ نطزؤتةوة نة وخواى ثةضوةضزطاض  ئةوةى بؤَإ ضِ -0
ٖؤناضيَهى بآ  ٖةَووزةثةضغرتئَ ثةضغرتاوإ جطة ية خواى ثةضوةضزطاض 

، وة ْاتوأْ وةآلَى ضِويةنةوة ٖةَووزا نؤبؤتةوة ية ازةغةآلتيإ تي
اواْة ئةو  ثةضغرتةثاضِيَٓةوة ، زثاضِاْةوةى ئةو نةغاْة بسةْةوة نة ييَيإ 

)جطة ية خواى ثةضوةضزطاض( ية ئامساْةنإ و ظةويسا بة ئةْساظةى زةْهة 
، ْةبة ؾيَوةى غةض بةخؤ ، ْةبة ةيَويَهيإ ْي( مثقال ذرةطةضزيًةيةى )

ة يض ثيَويػتى بةو  ثةضغرتاواْة ْيؾةضيهايةتى ، وة خواى ثةضوةضزطاضيـ ٖ
( و ، وة )ؾةفاعةتيساتتا ياضَةتى زةضى بٔ ية بةضِيَوةبطزْى َويَو و زةغةآل

ثةضوةضزطاض تا خواى  ة الى خواىيتهانطزْى ٖيض نةغيَو غوزى ْي
  (9)ضِيَطةى ثيَٓةزات .ثةضوةضزطاض 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  چ: فةضَويةتىخواى ثةضوةضزطاض 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

                                                 
 .6/472، وتفسري السعدي 3/37: تفسري ا ن كثري  بطِواْة (9)
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  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

 چڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

: بةو بآ باوةضِو َوؾطيهاْة بًَيَ (: ئةى ثيَػةَبةض )واتا( 23-22سبأ: )
َتإ ثةضغرتاواْةى نة باوةضِتإ واية وةآل ئةويَٓةوة و ٖاواض بهةٕ بؤضِبجا

ضى بؤ ، ْةخيَط ئةو  ثةضغرتاواْةى نة ئيَوة ٖاوائةزةْةوة و بة فطياتإ زئَ
ةنةٕ )جطة ية خواى ثةضوةضزطاض( ية ئامساْةنإ و ظةويسا بة ئةْساظةى ز

ية، ْةبة ؾيَوةى غةض بةخؤ، ْةبة ي( َويَهيإ ْمثقال ذرةزةْهة طةضزيًةيةى )
، وة خواى ثةضوةضزطاضيـ ٖيض ثيَويػتى بةو  ثةضغرتاواْة ْيية ؾةضيهايةتى

، وة )ؾةفاعةت( و ةغةآلتىبةضِيَوةبطزْى َويَو و ز تا ياضَةتى زةضى بٔ ية
تهانطزْى ٖيض نةغيَو غوزى ْيية ية الى خواى ثةضوةضزطاض تا خواى 

 ثةضوةضزطاض  ضِيَطةى ثيَٓةزات .

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   چ : وة ٖةضوةٖا زةفةضَويَت   

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

گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  

: ثةضوةضزطاضى ئيَوة ئةو واتا( 24-23فاطر: ) چڻ     ڻ  ڻ       ڻ
ئامساْةنإ و ظةويسا  يةٖةية ثةضوةضزطاضةية نة ٖةضضى زةغةآلت وَويَو 

ةضإ( ييَيإ بطِياضز، وة ئةو  ثةضغرتاواْةى نة ئَيَوة )ٖاوةٍَ ى ٖي ئةوةٖةَوو
ظةويسا بة و طوَاْتإ واية غوزيإ ٖةية بؤتإ ، ية ئامساْةنإ و  ئةثاضِيَٓةوة

، طةض ييَيإ بجاضِيَٓةوة ةخوضَايةى َويَو و زةغةآلتيإ ْي ةئةْساظةى تويَهًَ
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، طةض زاضو بةضزةنإ بٔئةطويَيإ ية ثاضِاْةوةنةتإ ْيية )ضوْهة بآ ضِوذٔ 
طةض َطؤظـ يإ فطيؿتةنإ يإ جٓؤنةنإ بٔ ئةيإ َطزوٕ و بآ ئاطإ ييَتإ 
ٖيض ؾتيَهسا ة بةغةض وة زةغةالتيإ ْي  ٓةوة (ئةواْةى نة ئيَوة ييَيإ ئةثاضِيَ

ٖيض نةغيَو  ، وةية ضِؤشى قياَةتسا  بةضئ ييَتإ، وة وةآلَيؿتإ ْازةْةوة
وةى خواى ثةضوةضزطاض نة  نإيَت ثآ ْازات بة غةض ئةجناّ و زوايي ناضةاٖةو

 ْٗيَين و ئاؾهطايةى . ٖةَووظؤض ؾاضةظاو بة ئاطاية بة 

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  چ: ضَويةتىفةخواى ثةضوةضزطاض  -6

ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷      

﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      

واتا ئةى ثيَػةَبةض ( ٦٥الزمر: ) چ               
(َبة  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ بًَي ) ئايا ثيَِ ْايَئَ ئةو  ثةضغرتاواْةى نة ئيَوة :
توؾى ْاخؤؾى و بيةويَت طةض خواى ثةضوةضزطاض ئةضغنت ةيإ ثةز

خواى ئةطةض ، يإ ةتوأْ ية غةضَى البسةٕزْاضِةذةتيةنِ بهات ئايا ئةوإ 
وة و ئايا ئةوإ ئةتوأْ بيططْة بهات بيةويَت توؾى خريؤ خؤؾيِثةضوةضزطاض 

بةغتِ : تةْٗا خواى ثةضوةضزطاضّ بةغة نة ثؿتى ثيَ بْةٖئًََ بؤّ ببيَت، بًَيَ
ؿت بة خواى ثؿت بةغتواْى ضِاغتةقيٓةف تةْٗا ثو زاواى ييَبهةّ وة 

  ةبةغنت.زثةضوةضزطاض 

ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  چ : وة ٖةضوةٖا فةضَويةتى -7

ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت   
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پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  

( : ئةى ثيَػةَبةض )واتا( 207-206يونس: ) چڤ  ڤ  ڤ 
بؤ جطة ية خواى ثةضوةضزطاض نة ْةغوزت َةنة  َةثاضِيَوة و ٖاواض

، وة ْة ظياْت ضى بؤ بهةيت و ييَى بجاضِيَيتةوةةطةيةْيَت طةض ٖاواسثيَ
طةض ئةو ئة، تؤ بؤ ْةنةيت و ييَى ْةثاضِيَيتةوة ةطةيةْيَت طةض ٖاواضىسثيَ

خواى ، ئةطةض ؾطيهإَوت ية ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ و ناضةت نطز ئةبي
ةضتى ثةضوةضزطاض بيةويَت توؾى ْاضِةذةتيةنت بهات ٖيض نةؽ ْاتواْيَت يةغ

، وة ئةطةض بيةويَت  توؾى خيَطو خؤؾيةنت بهات البةضيَت تةْٗا خؤى ْةبيَت 
يَطو ، خضاَبةض فةظيَي خواى ثةضوةضزطاضزاةبة ية يٖيض نةؽ ْاتواْيَت و ضِيَطط ْي

، بةْسةناْى نة خؤى ويػتى ييَيةتى ت ئةضِيَصيَت بةغةض ٖةض نةغيَو يةةبةضةن
ئةو نةغاْةى نة  بةضاَبةضوة خواى ثةضوةضزطاض ييَدؤف بوو بة بةظةيية 

 ٖاوةيَيؿيإ بؤ بطِياضزابيَت .ةنةٕ و ئةطةضِيَٓةوة بؤ الى با تةوبة ئ

زضوغت نطاوة يَهى ثةضغرتاو ٖةَووُاْى خؤؾةويػت ئةوة وةغفى ًََوغ    
ئةوةى نة ، بطةيةْيَت يـ بة ٖيض نةغيَوظياْْةو قاظاْخ و نة ْاتواْيَت ْةغوز

، ببةخؿيَت تةْٗا خواى ثةضوةضزطاضةبتواْيَت بة ٖاْاتةوة بيَت و غوزت ثيَ
 ىنة ْةغوز]بؤية ٖةضنةغيَو بجاضِيَتةوة و زاوا ية نةؽ و ؾتيَو بهات 

 ىتةوة، وة ْة ظياْت و ييَى بجاضِيَاطةض ٖاواضى بؤ بهئةةطةيةْيَت سثيَ
ئةوة ظويَِ و [ تةوةت و ييَى ْةثاضِيَاطةض ٖاواضى بؤ ْةنئةةطةيةْيَت سثيَ

جا َوغًَُاْى  ،نطزووة ى طةوضةنغتةَى ية خؤى نطزووة و خؤى توؾى ؾري
( ية غةيطى خواى ثةضوةضزطاض بجاضِيَتةوة و ) خؤؾةويػت ئةطةض ثيَػةَبةض
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ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ، ئةى  و ية نةغاْى غتةّ ناض ٖاواضى بؤ بهات ببيَت
ًَُاْإ  ظؤضيَو ية َوغية ناتيَهسا ] (9)؟بيَت نةغاْى تط ذايَيإ ضؤٕ بيَتزة

باوةضِى تةواويإ بة ثياو ضانإ و َةالئيهة و جٓؤنةو زاض و بةضزو َريوو و 
يإ طواية زةغةآلتيإ ٖةية غوزو قاظاْخ و ظيإ بة غةيطى خؤطؤضةنإ ٖةية 

ػتةى ؾاي و بؤية ئةوةى غوزو قاظاْخ و ظياْى بةزةغت بيَت [بطةيةْٔ

وئ  ۇئ  ۇئ  چ  ، تةْٗا خواى ثةضوةضزطاضةثةضغنت بيَت بة تاى و تةْٗا

 چۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی    جئ  حئ  

 ( .٢٦األنعام: )

ۆئ    ۈئ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ: فةضَويةتى وة ٖةضوةٖا 

ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   

: نآ يةونةغة غتةّ ناضتطو طوَطِاو واتا( 6-5األحقاف: ) چپ  پ  ڀ 
غةضييَؿيَواتطة نة ية غةيطى خواى ثةضوةضزطاض ئةثاضِيَتةوة و ٖاواضى بؤ 

ة ٖاواض بؤ ي ْازاتةوة و ةو ثةضغرتاوة( وةآلَىزةنات نة ٖةتا ضِؤشى قياَةت )ئ
خواى ثةضوةضزطاض نؤيإ زةناتةوة و وة ناتيَو نطزْةناْيإ بآ ئاطإ، 

، ٖاواض بؤنطاوإ ) ثةضغرتاوإ( زةبٓة ساتذةؾطيإ زةنات ية ضِؤشى قياَة
ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ بؤيإ ٕ بةضى زةنةٕ يةو ثةضغتٓاْةى نة زوشَٓيإ و خؤيا

 ٕ .وئةجناّ زابو

                                                 
 .339، للسعدي، ص  تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف:  بطِواْة (9)
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يةو  و ٖةية يةو نةغة غتةّ ناضتطو طوَطِاو غةضييَؿيَواتط بيَت ئايا نةغيَ   
و ٖاواضيإ بؤ ٖاوةٍَ بطِياضزةضاْة نة جطة ية خواى ثةضوةضزطاض ئةثةضغنت 

ضتطو طوَطِاو ة يةو نةغة غتةّ نايْينةؽ ٖيض  بآ طوَإ  ؟ةنةٕز
سيَو وةآلَيإ ْازةْةوة ضةْثةضغرتاوةنإ  ية ناتيَهسا . غةضييَؿيَواتط بيَت

( غوزيإ مثقال ذرة، وة بة ئةْساظةى زةْهة طةضزيًةيةى )ية زوْيازا بٔئةوإ 
ناْيإ ْابٔ و وةآلَيإ ْازةْةوة، ، وة طوآ بيػتى ثاضِاْةوةثيَٓاطةيةْٔ

ثةضغرتاوإ خؤيإ ييَيإ بةضى  ، وة ية قياَةتيؿسائةوةية ذايَيإ ية زوْيازا
ةنةٕ و زطةت ية ٖةْسيَهيإ ةبٓة زوشَٓيإ و ٖةْسيَهيإ ْةفزةنةٕ وز

   (9)ةنةٕ .زٖةْسيَهيإ خؤيإ ية ٖةْسيَهيإ بةضى 
ْرتئ و بة ٖيَعتطئ ضِيَطةٕ بؤ ثيؿاْسإ و وٖيَٓاْةوةى منوْةنإ ضِو -8

، نة ساْهطزْةوةى ؾتة عةقًَيةنإ ية ؾيَوةى ناضة ٖةغت ثيَهطاوةناْوضِو
و ٖةيَوةؾاْسْةوةى  ئةويـ طةوضةتطئ ٖؤناضة بؤ ضِةززاْةوةى بت ثةضغتإ

بريوباوةضِى ثوضةيَيإ و يةنػإ نطزْى بت و  ثةضغرتاوةناْيإ ية طةأل خواى 
منوْاْة ، يةبةض ظؤضى ئةّ جؤضة ساثةضوةضزطاضزا ية ثةضغنت و بة طةوضةظاْيٓياْ

وٕ وإ ضَُِةبةغتية قوضئاْى ثريؤظزا تةْٗا غآ منوْةباؽ ئةنةّ تا ظياتط 
 ةوة :يَتبب

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  چ : فةضَويةتى اضخواى ثةضوةضزط - أ

پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  

                                                 
 .742، ص : تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان بطِواْة (9)
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ڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

: واتا( 74-73الحج: ) چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  
ئةى خةيَهيٓة ) ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ( خواى ثةضوةضزطاض منوْةيةنى ٖيَٓاوةتةوة 

ييَى ْةية بططٕ و وغةآلتى  ثةضغرتاوةناْتإ جوإ طوآ يةو منوية غةض بآ زة
ةنةٕ زةيإ ثةضغنت و ٖاواضيإ بؤ زثةضغرتاواْةى نة ئيَوة  تآ بطةٕ ئةو

نطزْى يإ نؤ ببٓةوة بؤ زضوغت ٖةَووجطة ية خواى ثةضوةضزطاض طةض ٖةض 
ة ، بةيَهو يةوةف بآ تواْاو بآ زةغةآلت تطٕ يتةْٗا يةى َيَؿيَو ْاتوأْ

طةض َيَؿيَو )نة يةنيَهة ية بىَ ٖيعتطئ زضوغت نطاوةناْى خواى ئةناتيَهسا 
بيَت و ٖةثةضوةضزطاض( بيَت و ؾتيَهى ؾريئ يإ خواضزْيَو بة غةضياْةوة 

بيبات ْاتوأْ ييَي بػةْٓةوة ، بة ضِاغتى  ثةضغرتاوةنإ و َيَؿةنإ ظؤض بآ 
واضيإ بؤ و نةغاْةى نة ٖاثةضغرتاوةنإ و ئة ، يإ بةضِاغتى(9)زةغةآلتٔ

وة بةضِاغتى ئةو نةغاْةى نة ، (9)ٔـــبآ زةغةآلتةيإ ثةضغنت زةنةٕ و ز
ةيإ ثةضغنت ضِيَعو طةوضةيى زةثاضِيَٓةوة و زيةغةيطى خواى ثةضوةضزطاض 

يَهسا ية طةأل خواى ثةضوةضزطاضيإ ْةظاْيوةو ضِيَعى تةواويإ ْةططتوة ية نات
بةضِاغتى تةْٗا خواى ةثةضغنت، زاوى تط ثةضغرت خواى ثةضوةضزطاضزا

ؾتيَهى زضوغت نطزووة  ٖةَوو، ثةضوةضزطاض بة تواْاو بة زةغةآلت و بة ٖيَعة

                                                 
: ئةّ ضِايةى ثةغةْس نطزووة . بطِواْة   ن جريار اليا)ي وة ( ،    ن نبا   يةغةض بؤ ضوْى   (9)

 ( 3/396تفسري القرين العظي   لإلمام ا ن كري تمح  اهلل تعاى    
تمحا  اهلل - تفسري القرين العظي   لالماام ا ان كاري بة ، وة بطِواْة  الّسدي(ية غةض بؤ ضوْى ئيُاَى   (9)

 ( .3/396تعاى ،  
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ى ٖيض ضيَططيَهئةوةى بآ بة ٖيَعو تواْاى خؤى ؾتيَهسا  ٖةَووو ظايَة بةغةض 
  ٖةبيَت .

بة ظؤض  بةْسةيةى طوآ يةّ منوْة جواْة بططيَت و ٖةَووثيَويػتة ية غةض     
جؤضو ؾتة ؾطنيةنإ  ٖةَوو، ضوْهة بةضِاغتى جواْى ييَى وضز ببيَتةوة

ةثةضغرتئَ و ز، ئةو  ثةضغرتاواْةى نة يسا بٔ بطِ زةنات و ْايٗيًََيَتيةزيَ
ْةوة َيَؿيَو زضوغت بهةٕ يإ نؤ ببةٖةَووطةض ئةةنطيَت زٖاواضيإ بؤ 

بةيَهو ْاتوأْ  ؟غت بهةٕبتوأْ ؾتى طةوضةتط زضو، ئةى ئةبآ ضؤٕ ْاتوأْ
غةضنةوٕ بةغةض ئةو َيَؿة بآ زةغةآلتة نة ؾتيَهى ؾريئ يإ خواضزْيَهيإ 

ةتوأْ َيَؿيَو ز، ئةو  ثةضغرتاواْة ْة غةضةوة بيَت بيبات ييَي بػةْٓةوةبة
ة ي، وة زةغةآلتيإ ْيآلت تطئ زضوغت نطاوة زضوغت بهةٕنة بآ زةغة

، بيَت بيبات و ييَيإ بػةْٓةوة وةبةغةض ئةو َيَؿةزا نة ؾتيَهيإ بةغةضة
 !و ْاضِاغتاْة طلبائاى ضةْسآ بآ زةغةآلت و بآ تواْإ ئةو  ثةضغرتاوة 

ةنات زةيإ ثةضغتيَت و ٖاواضيإ بؤ زشيطو عاقٌَ ضؤٕ نةغيَهى  وبوزةى نةوا
 جطة ية خواى ثةضوةضزطاض؟!

ئاْى ثريؤظ ٕ تطئ و بةٖيَعتطئ منوْةناْى قوضوئةّ منوْةية يةنيَهة ية ضِو   
رتئ ثةضوةضزطاض، وةضِوْيةغةض بةتايَى و ْازضوغتى  ٖاوةٍَ بطِياضزإ بؤ خواى 

و بةٖيَعتطئ منوْةية يةغةض ْةظاْى و ْةفاَى نةغاْى  ٖاوةٍَ بطِياضزةض بؤ 
  (9)خواى ثةضوةضزطاض .

                                                 
،  ، وتفساري الب اوي368، ال ن القاي ، ص ، والتفسري القي 27، ال ن القي ، ص : نمثال القرين بطِواْة (9)

 .0/346، وتفسري السعدي، 3/270،  لشوكا ، وفت  القدير ل3/436، وتفسري ا ن كثري، 3/498
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ية جواْرتئ منوْةناْى قوضئاْى ثريؤظ نة بةيَطة بيَت يةغةض وة  - ب
ٍَ بطِياضزإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض، وة خةغاضةو اوى  ٖاوةْازضوغتيَتى و ْاؾي

، بة ثيَضةواْةى ئاواتةنةيةوةؾتيَو ٖاتٓةزى َةْسى خاوةْةنةى وة 

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  چ  :فةضَويةتىي  خواى ثةضوةضزطاضة نة زةفةضَو

ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ڎ     ڈ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

: واتا( ٦٢العنكبوت: ) چگ ک  کک   ک  گ  گ 
ةو نةغاْةى نة جطة ية خواى ثةضوةضزطاض خؤؾةويػت و  منوْةى ئ

ٖيَٓاْى خؤؾي و البطزْى ثةضغرتاوى تطيإ زاْاوة ئوَيَسى غةضنةوتٔ و ضِظم و 
ئةوإ يةو ناضةياْسا وةنو جايَحايَؤنةيةى وإ ناتيَو ئةو  ،ْاخؤؾيإ ثيَياْة

يسا ببيٓيَت و ية ثايَ ة الْةيةى زضوغت زةنات تا غوزى ييَجايَحايَؤنةي
طئ يةبةضئةوةى غونرتئ و بآ ٖيَعتغوزى ثيَٓاطةيةْيَت عةغيَتةوة بةآلّ 

ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ٖاواضيإ بؤ  الْةية ، بةٖةَإ ؾيَوة ئةو ثةضغرتاواْةى نة
ؤنةية واية نة ـجايَحايَةنةٕ وةنو الْةى ئةو بة ٖيَع زةنةٕ و ثؿتيإ ثيَ ز

يإ  بطِياضزةضإ ئةو ذايَةيإ بعاْياية ، ئةطةض ٖاوةٍَثيَ ْاطةيةْٔ ٖيض غوزيإ
 ض  خؤؾةويػت و ثةضغرتاوى تطيإطويَيإ ثآ بساية جطة ية خواى ثةضوةضزطا

 زاْةئةْا .

نـة  وة بؤ ئةو نةغاْةى ض ٖيَٓاويَتيةمنوْةيةنة نة خواى ثةضوةضزطا فئةَة   
ٕ يَثةثةضغـنت َةبةغـتيإ   زثةضغـرتاوى تـط   خـواى ثـةضوةضزطاضزا    ية طـةأل   يـا

ْـى نطزؤتـةوة ئـةو     و، خـواى ثـةضوةضزطاض ضِو  ٕ و غـوزو قاظاجنياْـة  ويَع بـو بةٖ
ثةضغرتاواْةى نة ئةوإ طيَطِاويأْ  ئةو نووة)ٖاوةٍَ بطِياضزةضاْة بآ زةغةآلتٔ 



 تازيكاييةكانى ياوةلَ بسِيازداى                              و               نيــوا بة تةنًا ناضـاكى خـزِون 
 

 

06 

يـةوإ بـآ    ( بـةيَهو بة خؤؾةويػت و  ثةضغـرتاو جطـة يـة خـواى ثـةضوةضزطاض     
و ئـةو ٖاوةيَـةى نـة    ،  ٖـاوةٍَ بطِيـاضزةضإ يـة بـىَ زةغـةآلتيإ      زةغةآلت تطٕ

ؤنةيةى وايـة )نـة   ـايَحئةزةٕ بؤ خواى ثةضوةضزطاض منوْةيإ وةنو جايَ ىبطِياض
يةنيَهة ية بَى ٖيعتـطئ زضوغـت نطاوةنـاْى خـواى ثـةضوةضزطاض( نـة الْةيـةى        
زضوغت زةنات تـا غـوزى يـَي ببيَٓيـت و يـة ثايَيـسا عةغـيَتةوة بـةآلّ يةبـةض          

يَى زضوغت نطزووة ٖيض غوزى يـيَ ْابيٓيَـت   الواظى و ْاغهى ئةو زاواْةى نة ي
ةبةْة بةض جطة ية زناتيَو ثةْا  يـزةض، بةٖةَإ ؾيَوة نةغاْى  ٖاوةٍَ بطِياض

ــةى    ــةْٔ بةويَٓـ ــوزيإ ثيَٓاطةيـ ــيض غـ ــةضوةضزطاض ٖـ ــواى ثـ ــةو خـ الْةيـــةى ئـ
 ةآلتى يةغةض بآ ـبآ زةغ، وةضؤٕ غوزى ثيَٓاطةيةْيَتؤنةية ـايَحجايَ

 (9)نات .ةزاز ـإ ظيـزةغةآلتي
ٕ تطئ و جواْرتئ منوْةناْى قوضئاْى ثريؤظ نة بةيَطة بيَت ووة ية ضِو -د

و  ةيَهو ناضةناْى ثضطِ ثضطِ و ْاضِ َوؾطيو ذاٍَنةغى يةغةض ئةوةى نة 
وزةي  خواى ثةضوةضزطاضة نة ـ، فةضَاْيسانغةضغاَة ية ناضةنةغيَهى 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ : فةضَويةتى 

: واتا( ١٩الزمر: ) چجئ ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  ېئۈئ  
 خواى ثةضوةضزطاض منوْةى يةغةض بةْسةيةى ٖيَٓاوةتةوة ية ناتيَهسا ئةو

بؤ ئيـ و َةبةغتى خؤى بة ناضي يةى ٖى ضةْس نةغيَو بيَت ٖةض  بةْسةية
، وة بةْسةيةى تةْٗا بةْسةى يةى نةغيَو بيَت ، ئايا ئةو زوو بةْسةية يَتٓبٗيَ

                                                 
 .2/402، وفت  القدير للشوكا  49، ونمثال القرين ال ن القي  ص3/268تفسري الب وي : بطِواْة  (9)
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ْٔ ؟ بآ طوَإ ْةخيَط . غوثاؽ بؤ خواى ثةضوةضزطاض ، بةيَهو ظؤضبةى يةنػا
(4)خةيَهى ْاظأْ .

 

وة غةباضةت بة نةغيَهى  يةنة خواى ثةضوةضزطاض ٖيَٓاويَتيةئةَةف منوْة   
، نةغيَهى  ٖاوةٍَ بطِياضزةض زةضو نةغيَهى تةْٗا يةندوا ثةضغتٖاوةٍَ بطِياض

ى نة بةْسةو ةؾوبٗيَٓطاوة بةبةْسةيثةضغتيَت ية ناتيَهسا ضةْس  ثةضغرتاويَو ئة
ٖةض  يَتشيَط زةغتةى ضةْس نةغيَهى ضِا جياواظو ضِةوؾت خطاث و ْانؤى ب

، ئةويـ ْاتواْيَت ت بؤ خعَةتى خؤى بةناضي بٗيَٓيَتيةنةيإ ئةيةويَ
إ بهات بؤية ٖةَيؿة ية ْاضِةذةتى ييإ بيَٓيَتة زى و ضِاظيٖةَووَةبةغتى 

 زاية .
ثةضغت ية ناتيَهسا تةْٗا خواى تاى و تةْٗا بة تةْٗا ّ نةغي خوا ةآلب   
، منوْةى وةنو بةْسةيةى واية نة تةْٗا ٖى يةى نةؽ بيَت و ةثةضغتيَتز

تةواو خؤى زابيَتة زةغتى و ية َةبةغتةناْى بعاْيَت وة ئةو ضِيَطةيةى نة 
 وضة ية نيَؿة، بؤية ٖةَيؿة نةغيَهى زٍَ ئاضاَة و  زْىوةيطةيةْيَتة ضِاظى بوز

، بةيَهو نةغيَهة تةواو خؤى تةغًيُى خاوةْةنةى بةضةنيوو ضِاجيايي و زو
غؤظو بةظةيي و  ٖةَوو، ية طةأل ئةو يساانطزووة بآ ٖيض نيَؿة وْانؤنيةى تي

، ٕ و ضاوزيَطى نطزْى ناضةناْى بؤىو بةضِيَوةبطز يضِةمحةى خاوةْةنةى بؤ

                                                 
 (2/68:  تفسري القرين العظي   للإلمام ا ن كري تمح  اهلل تعاى (   بطِواْة  (4)
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آ طوَإ ْةخيَط بة ٖيض ؾيَوةيةى ـ: بئةو زوو بةْسةية يةنػأْ؟ وةآلّ ئايا
 (9)يةنػإ ْني .

ًَُاْى خؤؾةويػت منوْةى بةْسةى يةنةّ وةنو ئةو نةغة واية نة َوغ   
ضاى و َةالئيهةو زاضو بةضزو بتيَو  ( ثياو) وثيَػةَبةض ٖةض ضؤشةى ية

، وة بةْسةى زوةَيإ خؤى زاوةتة زةغت ةثاضِيَتةوة بؤية ئةوة ذايَيَتىز
 ةثاضِيَتةوة .زةثةضغتيَت و يةو ززطاض تةْٗا ئةو خواى ثةضوةض

بة تاى وتةْٗا ئةو خوايةية  ئةو خوايةى نة ؾايػتةى ثةضغنت بيَت -9
، ؾتيَو ٖةية ٖةَوو، وة زضنى بة ؾتيَهسا ٖةية ٖةَوونة زةغةآلتى بةغةض 

، ؾتيَهسا ٖةية ٖةَوووة تةواو ٖيَعو زةغةآلت و ظايَبوٕ و غةضنةوتٓى بةغةض 
ة َويَهى زوْياو قياَةتى ، وؾتيَو ٖةية ٖةَوواْياضى بة وة عيًِ و ظ

ؿني و ، وة بةخى بةزةغتةيَهظياْو قاظاْخ  وغوزو ٖةَوو، وة بةزةغتة
، بؤية خوايةى ئةوة زةغةآلت و ثًة و ثايةى ططتٓةوة تةْٗا بةزةغت ئةوة

طآ و بآ باوةضِى ، وة غوثاغي به ْةنطيَبيَت ثيَويػتة يازى بهطيَ و ية بري
وة بة تاى و تةْٗا ، ضِايةيَى بهطآ و غةضثيَضى ْةنطيَ، وة طوآ َبةض ْةنطيَبةضا

                                                 
ــة (9) ، وفااات  243، ال ااان القاااي ، ص ، والتفساااري القاااي 2/04، وا ااان كثاااري 2/78تفساااري الب اااوي :  بطِواْـ

 .2/23، وتفسري ا،زائري 6/268، وتفسري السعدي 2/264القدير للشوكا  
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بؤ خواى تةْٗا )طةوضةيي  (9).بجةضغرتيَ و  ٖاوةيَى بؤ بطِياض ْــــــــــةزضآ
 ( .ة ثةضوةضزطاض

 
 

نابـات   ضيفاتة زِةياو تةواوةكانى خواى ثةزوةزدطاز ييض كةس ثةى ثيَ
بونـةوةى طـةوزةيي دةضـةآلتى ضـةند     ( ، بةآلم بؤ شيـاتس زِوى  إحاطة)

 ةكةيو :دمنونةيةك باس 
: ٖيض نةغيَو ض تاى و تةْٗاية بة ثةضغرتاويَتىخواى ثةضوةضزطا -9

ة تةْٗا خواى تاى و تةْٗا ْةبيَت ، ئةو خوايةى نة يؾايػتةى ثةضغنت ْي
 ٖةَووَطزْى بةغةضزا ْايات، ئةو خوايةى نة ثاضيَعةضى ٖةَيؿة ظيٓسووة و 

بة ٖيض يةنيَو ية زضوغت  ىيَويػتثبة خؤى ضِاوةغتاوة و  خؤى وؾتيَهة 
نطاوةناْى زضوغت  ٖةَوو، بةيَهو ة و بآ ثيَويػتة ييَيإينطاوةناْى ْي

ةَيؿة ، وة ية تةواوى شيإ و ٖؾتيَهسا ٖةَووثيَويػتيإ ثيَيةتى ية 
، وة تْايابة غةضزا ْةخةوة ْوغهيَى  وْةخةو ظيٓسووييةنةى ئةوةية نة

اْةى نة ية ئامساْةنإ و ظةويساية بةْسةى ئةوٕ و ية شيَط تواْا و ئةو ٖةَوو

وئ  ۇئ  ۇئ  چ : خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتىزةغةآلتى ئةوزإ ، ٖةضوةى 

ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  

                                                 
، 3/24، 4/074، 9/309، وا ان كثاري 374، 4/88، 3/79، 9/437تفساري الب اوي : بطِواْة   (9)

 ،4/389، 7/686، 9/393، وتفساااااااااااااااااااري الساااااااااااااااااااعدي 4/938، 9/322، 070، 230، 4/947
 .3/479، 4/987، ونضواو البيان 4/374، 9/306، 6/362، 2/402، 3/397
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ية : ٖةضضى زضوغت نطاو ية ئامساْةنإ وظةويساية واتا( 94-93مريم: ) چ
ٓةوة بؤ الى خواى ثةضوةضزطاض بة ٌَ نةضى و يَطةضِضِؤشى قياَةتسا ئة

، وة بآ طوَإ بة ثةضغرتاويَتى خواى ثةضوةضزطاض ْإبةْسايةتيةوة و زإ 
بةْسةناْيَتى و ٖيضيإ ية خواى  ٖةَووخواى ثةضوةضزطاض ئاطاى ية شَاضةى 

 ثةضوةضزطاض ووٕ ْابٔ .

ؾةفاعةت و وة ية تةواوةتى َويَو و زةغةآلت و طةوضةيي خؤيةتى نة 
خاوةٕ  ٖةَوو، ْةزات ة تا خؤى ضِيَطةى ثآيتهانطزْى ٖيض نةؽ غوزى ْي

اتوأْ ؾةفاعةت و تها ، ْهاناضإ بةْسةى خواى ثةضوةضزطاضٕتثًةو ثايةو 
، وة خواى ثةضوةضزطاض  ضِيَطة بة ٖيض نةؽ ْازات طةيإ ثآ ْةزاتبهةٕ تا ضِيَ

وة ظاْياضى و عيًُى خواى ، يَتهات تا خؤى ييَى ضِاظى ْةبتا ؾةفاعةت و تها ب
، وة ٖيض نةغيَو ْاتواْيَت ئاطاى اْى زاوةضبوْةوة ٖةَووثةضوةضزطاض زةوضةى 

ية ظاْياضى و عيًُى خواى ثةضوةضزطاض ٖةبيَت َةطةض نةغاْيَو خؤى 
وة ٖةض ية طةوضةيي خؤيةتى  (ثيَػةَبةضإ ) ىئاطازاضياْى نطزبيَتةوة )وة

، وة ئامساْةنإ و اْةنإ و ظةوى فطاواْةٓسةى ئامسنة نوضغييةنةى ٖيَ
، وة ثاضاغتٓيإ ٖيض سإبوْةوةضاْةوة نة تياي ٖةَووووة بة اضاغتثظةوى 

يَهو ظؤض غوى و ، بةة بة الى خواى ثةضوةضزطاضةوةيباضططاْى و قوضغى ْي
نة خؤى غةضنةوتوو ظايَة بؤ ئةجناّ زاْى ٖةض ناضيَو ، ئاغاْة بة اليةوة

، وة اتى خؤى بةغةض زضوغت نطاوةناْيساةضظو بًَٓسة بةظ، بى ييَيةتى تويػ
، ئةو خواية بةضظو بًَٓسةى نة بًَٓسة بة طةوضةيى و غيفاتةناْى بةضظو

زضوغت  ٖةَووزضوغت نطاوةناْيسا وة  ٖةَووغةضنةوتوو بًَٓسة بةغةض 
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غيفاتيَهى طةوضةيى و  ٖةَووْة بؤى ، ئةو خوايةى نة ونطاوةناْى ٌَ نةض بو
غيفاتة بةضظو  ٖةَووْى ئةّ و، وة ئةوةى بةيَطة بيَت يةغةض بوةبةضظى ٖةي

 :فةضَويةتى طةوضاْة بؤ خواى ثةضوةضزطاض  فةضَوزةى خواى ثةضوةضزطاضة نة

﮵      چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿﯀  ﯁             

                   ڭ  ڭڭ  ڭ                   

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ]( ١٦٦البقرة: ) چۇ     ۇۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

: خواى ثةضوةضزطاض ئةو خوايةية نة ٖيض ثةضغرتاويَهى [ واتاہ  ہ

ْة  [ خوايةنةھ  ھ  ھ  ے  ے ْيية جطة ية خؤي .]تط ذةم و ضِاغتى 
و اوى طةوضةيى خةوو ْةخةوة ْوغهآ ْايباتةوة، ئةوةف ية تةو

[ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷﮸  . ]ةزةغةآلتيةتى نة ٖةَيؿة بةئاطايةب
خوايةنة ٖةضضى َويَو و غاَإ و زةغةآلتى ئامساْةنإ و ظةوى ٖةية ٖي 

تهاو ؾةفاعةت ٖةية [ نآ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  خؤيةتى . ]

 ؟ ]ضِيَطةى ثيَٓةزات و بهات ية الى تا ئةو ضِاظى ْةبيَت        ﯀  ﯁ 

 ٖةَووياضى تةواوى ٖةية و ئاطاى ية ْ[ خواى ثةضوةضزطاض خوايةنة ظا  
 ٖةَوو، وة ئاطاى ية يإ ْةزاوة ٖةيةوويإ زاوة يإ ضِووئةو ؾتاْةى نةضِ

بةْسةناْى  ٖةَووةى غةضةتاو نؤتاو ْٗيَٓى و ئاؾهطاى يَٖةيَؼ و نةوت و جو
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ية  ٖيض نةؽ[        ٖةية . ]
ة بة ظاْياضى خواى ثةضوةضزطاض َةطةض ئةوةى تهطاوةناْى ظاْياضيإ ْيزضوغ

(. عليهم الصالة والسالمخؤي بيةويَت فيَطيإ بهات )وةى وةذى بؤ ثيَػةَبةضإ )

نوضغى خواى ثةضوةضزطاض [ ۇۆ    ڭ ڭڭ ڭ ۇ ]
، بةضِيَوة بطزٕ ظةى فطاواْى ئامساْةنإ و ظةوييةواْى و طةوضةيى بة ئةْساافط

اضاغتٓيإ الى خواى ثةضوةضزطاض ٖيض قوضغى و ططاْيةنى تيَسا ْيية . و ث

 [ خواى ثةضوةضزطاض ظؤض بًَٓسو بةضظو طةوضةية .ۈۆ  ۈ  ]
نةضٔ بؤ  ؾتيَو ٌَ ٖةَووخواى ثةضوةضزطاض  ئةو ثةضغرتاوةية نة  -4

:  بآ طيإ زضوغت نطاوةنإ بة طؿتى ٖةَوووة  زةغةآلت و طةوضةييةنةى،
ةزةغتةوةزاوٕ بؤ و جٓؤنةو فطيؿتةنإ طةضزٕ نةض و خؤ ب و ئاشةٍَ و َطؤظ

ەئ  وئ چ ، ٖةضوةى خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتى : خواى ثةضوةضزطاض

آل ) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ    وئ  ۇئ  ۇئ 
ئةوةى ية ئامساْةنإ و ظةويساية تةغًيُى خواى  :تا( وا  ٣١عمران: 

و ذةظى خؤيإ  ؤؾىزإ جا بة خو يةشيَط زةغةآلتى ئةوْة وثةضوةضزطاض بو
ًَُإ بة زٍَ و الؾةى تةغًيُى خواى ثةضوةضزطاض بووة و بىَ بيَت يإ ْا ، َوغ

، وة ية ضِؤشى قياَةتسا ؾة تةغًيُى خواى ثةضوةضزطاض بووةباوةضِيـ بةال
 طةضِاْةوة تةْٗا بؤ الى خواى ثةضوةضزطاضة .

غوزو قاظاْخ و  ٖةَووخواى ثةضوةضزطاض ئةو  ثةضغرتاوةية نة  -3
نؤ  خواى ثةضوةضزطاض زضوغت نطاوةناْى ٖةَووطةض ئة، ياْيَهى بةزةغتةظ
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ْاتوأْ غوزو ية زضوغت نطاوةناْى بطةيةْٔ  يَوببٓةوة تا غوز بة يةن
ت تا ئةو غوزةى يَقاظاجنى ثيَ بطةيةْٔ َةطةض خواى ثةضوةضزطاض بؤى ْوغيبَ

و بة يةنيَو زضوغت نطاوةناْى نؤ ببٓةوة تا ظياْيَ ٖةَوو، وة ئةطةض ثيَ بطات
ئةطةض ظةضةضو ظياْى ثيَ بطةيةْٔ )  ية زضوغت نطاوةناْى بطةيةْٔ ْاتوأْ

( طةض خواى ثةضوةضزطاض ويػتى ييَ ْةبيَت ئةو ظياْةى بضونرتئ ظياْيـ بيَت

پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  چ: تثيَ بطا

 چٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

( ئةطةض خواى ثةضوةضزطاض تؤ ئةى ثيَػةَبةض ): واتا (٢٠٦يونس: )
بيةويَت توؾى ْاضِةذةتيةنت بهات ٖيض نةؽ ْاتواْيَت يةغةضتى البةضيَت 

توؾى خيَطو خؤؾيةنت بهات ٖيض نةؽ  ، وة ئةطةض بيةويَتخؤى ْةبيَت تةْٗا
ت ة، خيَطو بةضةنضاَبةض فةظيَي خواى ثةضوةضزطاضزاةبة ية يْاتواْيَت و ضِيَطط ْي

، وة خواى بةْسةناْى نة خؤى ويػتى ييَيةتى ئةضِيَصيَت بةغةض ٖةض نةغيَو ية
بة ئةنةٕ و ثةضوةضزطاض ييَدؤف بوو بة بةظةيية بؤ ئةو نةغاْةى نة تةو

ٖاوةيَيؿيإ بؤ ناتى خؤى ضةْسيَو تاواْيإ نطزبيَت و ئةطةضِيَٓةوة بؤ الى با 
 بطِياضزابيَت .

زةغةآلتةية نة زةغةآلتى بةغةض ٖةض  خواى ثةضوةضزطاض ئةو خواية بة -2
، ٖةضوةى و بآ زةغةآلت و بآ تواْاى ْاناتؾتيَهسا ٖةية ، ٖيض ؾتيَ ٖةَوو

 چۈئۆئائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ : فةضَويةتى

ةناْى خواى ثةضوةضزطاض واية ناتيَو بيةويَت فةضَاْبطِياضو : واتا( ٥١يس: )
خواى ثةضوةضزطاض ئةو  .ةض ئةبيَتثيَى بفةضَوآ ببة يةنػ ٖةض ؾتيَو بهات
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 ٖةَووؾتيَهى زاوة و ية  ٖةَووخوايةية نة عيًِ و ظاْياضيةنةى زةوضةى 
ئةوةى نة ئيَػتا ضِوو  وى زاوة ووئةوةى نة ضِ: ْٗيَٓى و ؾاضاوةنإ ئاطازاضة

ات بة ضى ؾيَوةيةى طةض ضِوو بسئةى ْةزاوة و، وة ئةوةى نة ٖيَؿتا ضِوئةزات
(9)إ ٖةية . ـو عيًُى ثيَي ى ئاطازاضةووٖةَئةبيَت ية ٖةض 

 

چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتى

: بآ طوَإ خواى ثةضوةضزطاض ٖيض واتا( ٦آل عمران: ) چڎ  ڎ  
وة ٖةضوةٖا  .يساؾتيَهى ييَ ووٕ ْابيَت ْة ية ئامساْةنإ و ْة ية ظةو

ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  مئ  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ : فةضَويةتى

: واتا( ٥٢يونس: ) چمث  ىث  يب جت حت  خت  مت ىت يت  جث
ْة ية الى ة يثةضوةضزطاضى تؤ ٖيض ؾتيَهى ييَ ووٕ ْابيَت و ؾاضاوة ْي

طةض ئةو ؾتة بة نيَؿى زةْهة طةضزيًةيةى بيَت ئةظةويسا  ئامساْةنإ و ْة ية
طاوة ية ى ْوغطاوة و زياضى نٖةَوو يـ بيَتيإ بضونرت يإ طةوضةتط

چ  :وة ٖةضوةٖا فةضَويةتى .ـة(لوح المحفوظنيتابيَهى زياضى نطاوزا نة )

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ   ەئ وئ ەئ

يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  

نًيًى ْٗيَٓيةنإ الى خواى : واتا( ٦٩األنعام: ) چحت  خت   جت   
ئةو  ٖةَوو، وة إ ظاْيَت تةْٗا خؤى ْةبيَتؽ ْايثةضوةضزطاضٕ و ٖيض نة

                                                 
 .4/374، 4/306، والسعدي 4/938، 9/322تفسري ا ن كثري :   بطِواْة (9)



 تازيكاييةكانى ياوةلَ بسِيازداى                              و               نيــوا بة تةنًا ناضـاكى خـزِون 
 

 

60 

وؾهاْى و زةضياناْسا خواى ثةضوةضزطاض وؾتاْةى نة زياضٕ و بةضضاوٕ ية 
، وة ٖيض طةآل زاضيَو ية زةؾتايي و ْاو ؾاضو ةيإ ظاْيَت و ئاطاى ييَياْةز

، وة ٖيض و ئاطاى ييَياْةةيإ ظاْيَت زْاوةضيَت خواى ثةضوةضزطاض  سازيَيةناْ
ة ية ْاو جةضطةو تاضيهاييةناْى ظةويسا ئيًال خواى يزةْهة زاْةويًََةيةى ْي

، وة ضةْس ئةضِويَتو ويَت ة نة ضؤٕ ئةضِٖةي ثةضوةضزطاض عيًِ و ظاْياضى ثيَي
وياْساوة  وْةو ضِوئةو ؾتاْةى نة بو ٖةَوو، وة ةيٖيض وؾهايي و تةضِاييةى ْي

خواى و بسةٕ  ضؤٕ ئةبٔ وة طةض بنب و ضِيإ ْةزاوويإ ٖيَؿتا ْةبوْةو ضِو
لوح )يإ ٖةية و ية نيتابيَهى زياضى نطاوزا نة ٖةَووثةضوةضزطاض ئاطاى ية 

خواى ثةضوةضزطاض  ضِوو بسةٕ.و  بنب ٕنة ئةبآ ضؤ يَتىــة ْوغيو(المحفوظ
، واتا ت ية بةض طةوضةيي و ططْطيةنةىيإ ئةظاْيَٖةَووْوغيوياْيَى يةناتيَهسا 

 ى ْوغطاوة ئةى ئةبآ ئةوٖةَووة يئةوةى ثازاؾت و غعاى تيَسا ْي: بعأْ 
وة ٖةضوةٖا (9)؟ضؤٕ ْةْوغطابيَت يةتيَسا يإثازاؾت و غعانة ةى ناضاْ

: خواى واتا( ٦٦األنفال: ) چخب مئ    ىئ  يئ  جب  حبچ فةضَويةتى : 
  ؾتيَو ٖةية . ٖةَووثةضوةضزطاض عيًِ وظاْياضى بة 

غيَو ئةّ غيفاتاْةو غةضجةّ غيفاتة بةضظو ثريؤظو طوَاْى تيَساْيية ٖةض نة   
بة ئةو ناتة تةْٗا خواى ثةضوةضزطاض  طةوضةناْى خواى ثةضوةضزطاضى ْاغي

، ضوْهة ةبةغتيَتزةنات و ثؿتى ثيَ زةثةضغتيَت و ٖاواضى بؤ زتاى و تةْٗا 
تةْٗا ئةو  ثةضغرتاوى تاى و تةْٗا و ضِاغتةقيٓةية و ؾايػتةى ئةوةية نة 

 غنت تةْٗا بؤ ئةو ئةجناّ بسضيَت .ؤضةناْى ثةضج ٖةَوو
                                                 

 ( .7/0: تفسري القر   تمح  اهلل تعاى   بطِواْة (9)
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 (الشفاعةتكا كسدى )يةم :  بةشي ضيَ
يُقال شفع الشيء: : ية ظَاْةواْيسا )الش فاعة(تيَطةيؿنت ية ووؾةى  :يةكةم

ٖاوؾيَوةى : واتا :  شفع الشيءئةوتطيَت . (9) ضمَّ مثلو إليو، فجعل الوتر شفًعا
 ى بة جوت .زاية ثايَي و ية تانيَتيةوة نطز

ئةوةية نةغيَو بهطيَتة ْاوةْسو تهاناض : ( ية ظاضاوةى ؾةضعسا: واتاالش فاعة)وة
 (4)بة ئوَيَسى غوز ثآ طةياْسٕ و البطزْى ْاخؤؾى و ْاضِةذةتى و ظيإ .

ية زاْايي و ييَعاْى باْطةواظ نطزْى ئةو نةغاْةى نة زيَى خؤيإ     
ضةوة و زاواى ؾةفاعةتيإ ييَ ثةيوةغت نطزووة بة غةيطى خواى ثةضوةضزطا

وٕ بهطيَتةوة نة ؾةفاعةت نطزٕ تةْٗا َويَهى خواى وئةنةٕ ئةوةية بؤيإ ضِ

گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں   ں  چ : تانو تةْٗاية

( بًَيَ ؾةفاعةت : ئةى ثيَػةَبةض )واتا( ٦٦الزمر: ) چڻ  ڻ  
ٕ و ظةوى ٖى اْى ئامساْةنا، َويَو وغاَى ٖى خواى ثةضوةضزطاضةٖةَوو

و بؤ الى خواى ثةضوةضزطاضة  تإطةضِاْةوة، ثاؾإ ية قياَةتسا خؤيةتى
   .ةنات يةغةض نطزةوةناْتإ زييَجطغيٓةوةتإ ية طةيَسا 

                                                 
(9)

، 4/280احلاديث،  ، والنهايا  يف غريا 927القاامو  احملايط،  ااب العاني، فصا  الشاني ص: بطِواْة  
 .9/287واملعج  الوسيط 

 
 . 80:  را ملع  النتقا  للشيخ حمَد صاحل العثيَني ، ص  بطِواْة (4)
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وةآلَى ئةو نةغاْةى نة زيَى خؤيإ ثةيوةغت نطزووة بة غةيطى  :دووةم
ةنى خواى ثةضوةضزطاضةوة و زاواى ؾةفاعةتيإ ييَ ئةنةٕ بة ضةْس ووتةي

  ييَعاْاْة ئةزضيَتةوة :
ة، ٖةضنةغيَو ي( وةنو خواى ثةضوةضزطاض ْيالمخلوقزضوغت نطاو ) .9
ثياو ضانإ و فطيؿتةنإ الى خواى  (عليهم الصالة والسالم)و : ثيَػةَبةضإبًَيَت

ةنةٕ الى خواى زثةضوةضزطاض ضِيَعو ثًةو ثايةى بةضظيإ ٖةية ؾةفاعةمتإ بؤ 
و بيةويَت بضيَتة الى غةضؤى و زةغةآلتساضإ طةوضة ٖةض وةى ضؤٕ نةغيَ

يَت و ئةوإ بهةْة جيَططةنإ و وةظيطةناْةوة بةى ْاوزاضإ وطية ضِيَ زةبيَت
؟ ئيَُةف زاوا ية ثياوضانإ و تا ناضةناْيإ بؤ جآ بةجآ بهطيَتوةْس ْا

َإ بؤ بهةٕ الى خواى خاوةٕ ضِيَعو ثًةو ثاية بةضظةنإ ئةنةئ تا تها
، ية بةض تطئ ووتةية ةأل، بةضِاغتى ئةّ ووتةية بةتاٍَ تطئ و ثوضضثةضوةضزطا

ثاؾاناْى ييَو  ٖةَووئةوةى خواى طةوضةو خاوةٕ زةغةآلت و طةوضةى 
نة ثيَويػتيإ بة زةّ غجى و جيَططو وةظيط  نإضواْسووة بة زةغةآلتساضة

نطزْى  ةبيَت بؤ تةواو نطزْى َويَو و بةضِيَوةبطْى ناضةناْيإ و جآ بة جآز
 ٖيَعو زةغةآلتيإ ضوْهة بة بآ ئةوإ ناضةناْيإ ْاضِوات .

لةيةكيَك لةم ضآ  خةلَكيداو  دةضةآلتدازبؤية ناوةند و واضتة لة نيَواى ضةزؤك و
 :زِووةوةية

يإ ئةوةتا ئةو ْاوةْس و واغتاْةيإ بؤ ئةوةية تا ذايَى ئةو : يةكةم
 نةغاْةيإ ثيَ ضِابطةيةْٔ نة ْايآْاغٔ .
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يإ ئةوةتا ئةو غةضؤى وثاؾا و زةغةآلتساضاْة بآ ٖيَعو بآ زةغةآلتٔ  :وةمدو
إ يبآ زةغةآلتي ى وبؤية يةبةض بآ ٖيَع ساية بةضِيَوة بطزْى شيَط زةغتةناْياْ

  ياضَةتيسةضو جيَططيإ ٖةبيَت .ئةبآ ٖةض 
 يإ ئةوةتا ئةو غةضؤى وثاؾا و زةغةآلتساضاْة ْاياْةويَت ياضَةتى شيَط :ضآيةم

قػةيإ تهاناضيَو  ّ ناتيَوآل، بةإ بسةٕ وضانةيإ ية طةيَسا بهةٕزةغتةناْي
، ا ياضَةتى شيَط زةغتةناْيإ بسةٕية طةيَسا بهات و ئاَؤشطاضيإ بهات ت

ظويَيَت و ثيَويػتيةناْيإ بؤ جآ بة  يإيَت و ٖةغتبْةضّ ب يإيـ زيَاْئةو
 جآ بهات . 

، طةوضةو ةيبةْسة بآ ٖيَعةناْى ْيية ثةضوةضزطاض وة نو ٖيض يةنيَو خواى
زضوغت نطاوةناْى  ٖةَوو، بآ ثيَويػتة ية ةيؾاضاوة ْيييَ بةضظو بًَٓسة ٖيضى 

وٕ و وضِاَبةض بة َٓسايَى خؤي ، وةظياتط بة غؤظو بةبةظةيية ية زايهيَو بةض، 
ئاؾهطاية نة تهاناضإ الى غةضؤى وثاؾا و زةغةآلتساضاْى زوْيا جاضى واٖةية 

ويَو و زةغةآلتى غةضبةخؤيإ وةنوغةضؤى وثاؾا و زةغةآلتساضإ َ خؤيإ
تهاناضإ  ، وة جاضى وا ٖةيةاضى وا ٖةية ؾةضيهٔ ية طةيَياْسا، وة جٖةية

غةضؤى وثاؾا و زةغةآلتساضإ تهاى ناتيَو ، بؤية ياضَةتيسةضو جيَططيأْ
 :ناضةيةٖؤتهاناضإ قةبوٍَ ئةنةٕ يةبةض يةنيَو يةّ غآ 

  . بةو ْاوةْسو تهاناضاْة ئةبيَتةية ثيَويػتيإ جاضى وا ٖ -9
  ةنةٕ . زية تطغاْسا تهاى تهاناضإ قةبوٍَ  وة جاضى واٖةية -4
 ية بةض ثازاؾتى ضانةياْة .وة جاضى وا ٖةية  -3
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، ٖيض نةؽ  يةةاْٖةْسيَهيإ ية الى ٖةْسيَهيإ يةّ جؤضبؤية تهاى تهاناضإ 
ئوَيَسيَهى ثيَيةتى يإ ية  ْانات يإ ىتهاى نةؽ وةضْاططيَت و قةبويَ

(، بةآلّ خواى ثةضوةضزطاض ْةئوَيَسى ة ) ئةَة ية ْيَوإ بةْسةناْسايةتطغاْساي
ية ٖيض نةغيَهيـ ئةتطغآ و ْة ثيَويػتى بة ٖيض ْة بة ٖيض نةغيَهة و

ْيَهى وبو جؤضة زأل ثةيوةغت ٖةَووبؤية خواى ثةضوةضزطاض ، (9)نةغيَهيؿة
ٕ نطزؤتةوة، ووو ْاؾياوى و ْازضوغتيَتى ضِوة ونطزربِبٓبة غةيطى خؤي 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  چ: ٖةضوةى فةضَويةتى

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  مب  ىب   يب   

: واتا( 23-22سبأ: ) چٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
بؤ بجاضِيَٓةوة و ٖاواض بهةٕ : بًَآٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ( بة ئةى ثيَػةَبةض )

نة غوزو ئةو  ثةضغرتاواْةى نة جطة ية خواى ثةضوةضزطاض ئوَيَستإ ثيَياْة 
ثةضغرتاواْة  بٔ ئةوطازاض، ئاةْةوةقاظاجنتإ ثيَ بطةيةْٔ و ظياْتإ ييَ زووض غ

َويَو و زةغةآلتى  بة ئةْساظةى زةْهة طةضزيًةى )جطة ية خواى ثةضوةضزطاض(
، وةْةبة ؾةضيهايةتيـ ية ئامساْةنإ و ْةية ظةويساة ْةيغةضبةخؤيإ ْي
، وة خواى ثةضوةضزطاض ئةو  يإ ٖةية ية ئامساْةنإ و ظةويساَويَو و زةغةآلت

ناضةناْى بؤ و ثةضغرتاواْةى ْةنطزؤتة ياضَةتيسةضى خؤى تا ياضَةتى بسةٕ 
ة الى ييةت نطزْى ٖيض نةغيَو غوزى ْةفاع، وة تهانطزٕ و ؾبةضِيَوةبةضٕ

                                                 
 .949-9/946: فتاوى ا ن تيَي   بطِواْة (9)
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يَو بسات تا نةغاْيَطة بة طةض خواى ثةضوةضزطاض خؤى ضِخواى ثةضوةضزطاض َة

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  چ، ةٕؾةفاعةت به

ٕ بوْةوةى تةفػريى ئةّ ئايةتة بطِواْة ) وبؤ ضِو چٹ  ٹ  ٹ   ڤ 
، يإ ٖةض 3/707اهلل تعالى "بن كثير"رحمو ، لإلمام اتفسير القرآن العظيم

     . (طـهى تـرييَـتةفػ
 ساى  ٖاوةٍَ بطِياضزةضاْوئةو زةضطاياْةى بةغةض ضِو ٖةَووئةّ ئايةتة ثريؤظة 

بة بؤ خواى ثةضوةضزطاض ْة وبوٖاوةٍَ بطِياضزإ  زاخػتووة نة ييَيةوة توؾى 
ةنات زغت نةغيَو ناتيَو زيَى ثةيوةجواْرتئ زاخػنت و ضِيَططى ييَ نطزٕ ، 

:  ئةبيَت ئةو ئوَيَسى غوزو قاظاجنى ثيَي ٖةبيَت وثةضغرتاويَهةوة بة 
ٖؤناضيَهى غوز طةياْسٕ بيَت بةو نةغةى نة  ٖةَووثةضغرتاوة خاوةْى 

، يإ ئةبيَت ؾةضيهى خاوةٕ َويَهةنإ بيَت ، يإ ئةبيَت ثؿت ةيجةضغتيَتز
يَت خاوةْى ثًةو ثايةو ئةب، يإ ياضَةتيسةضى ئةو  ثةضغرتاوة بيَتو وةظيطو 

، وة ئةطةض ئةّ ضواض ناضة ية تها بهات الى )خواى ثةضوةضزطاض( يَع بيَت تاضِ
وناتة ٖؤناضى ؾريى بطِياضزإ ةثةضغرتاواْةزا( ئوٕ )يةو ٖيض ضِويةنةوة ْةبو

 (9)بٔ بطِ ئةبيَت .يَت و ـْاَيَٓ

                                                 
 .208: التفسري القي ، ال ن القي  صبطِواْة  (9)
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 :ؤزةـــــسدى دوو جـاكــتك
يَطري نطاو بة قوئإ و غوْٓةت ئةوةية ؾةفاعةتيَهى ؾةضعى و ج :جؤزى يةكةم

  :زةنطيَت ، ئةويـ زوو َةضجى ٖةية نة تةْٗا زاوا ية خواى ثةضوةضزطاض
هاض تا ؾةفاعةت ةضزطاض ضِيَطة بسات بة ؾةفاعةتئةبآ خواى ثةضو :مةزجى يةكةم

ت بهات بة بآ ئيعْى ة، ضوْهة ٖيض نةؽ ية خؤيةوة ْاتواْيَت ؾةفاعبهات
: ةنطيَتزساضإ ةت الى غةضنطزةو زةغةآلتاعؤٕ ؾةفض خواى طةوضة ، وةى

﮻   ﮼  ﮽  ﮾   ﮿﯀  ٴۇ  چ  ﮹   ﮺   يةةٖ : نيَواتا( ١٦٦البقرة: ) چ﮸ 
 ؟!ة ئيعْى خؤى ْةبيَتؾةفاعةت بهات الى خواى ثةضوةضزطاض ئيًال ب

ئةو نةغةى نة ؾةفاعةتهاض ةتى ؾةضعى ئةوةية: عؾةفا مةزجى دووةمى
ةبآ نةغيَو بيَت خوا زى خواى ثةضوةضزطاض ، ؾةفاعةتى بؤ ئةنات زواى ئيعْ

: ةو نطزةوةى )واتاــةتى بؤ بهطيَت و ضِاظى بيَت ية قػــت ؾةفاعــبييةويَ
ةضوةى خواى ثةضوةضزطاض ضِاظى بيَت ية ؾةفاعةتهاضو ؾةفاعةت بؤ نطاو( ، ٖ

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ: خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتى

: فطيؿتةنإ ؾةفاعةت ْانةٕ و واتا( ١٥األنبياء: ) چڇ  ڇ   ڍ  
)يةندوا ةطةض بؤ نةغيَو نة خواى ثةضوةضزطاض خؤي ييَى ضِاظيية َْاتوأْ 

 .ثةضغت بيَت(
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      چ : وةٖةضوةٖا فةضَويةتى

يةو ضِؤشةزا نة ضِؤشى قياَةتة ؾةفاعةت نطزٕ واتا : ( ٢٠٩طه: ) چۋ  ۋ 
ْٗا بؤ ئةو نةغة ْةبيَت نة خواى ثةضوةضزطاض ئيعْى زاوة تا ة تةيغوزى ْي

ضاظيية . وة  "واتة ية ؾةفاعةت نطزْةنةى"ؾةفاعةت بهات وة ية ووتةنةى 
 (عليهم الصالة والسالم)ئةواْةف نة خواى ثةضوةضزطاض ييَيإ ضِاظيية ) ثيَػةَبةضإ و 

 .ثياوضانإ و فطيؿتةنأْ ( 
  : ئةوةية نة زاواىاؾةضعى و ؾرينىنطاوو ْؾةفاعةتى ْةفى  :جؤزى دووةم

ؾةفاعةت ية غةيطى خواى ثةضوةضزطاض بهطيَت نة جطة ية خواى ثةضوةضزطاض 
، يإ  ؾةفاعةت نطزٕ بة بآ زازةغةآلتى ْية بةغةض ئةو ناضةنةؽ ٖيض 

، يإ  ؾةفاعةت نطزٕ بؤ بآ باوةضِإ و عٕ و ضِاظى بوْى خواى ثةضوةضزطاضئي
يإ ضِيَططى ييَهطاوٕ و ْابيَت بهطئَ(  ٔاعةتاْة يإ ؾرينؾةفٕ )ئةّ اَوؾطيه

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : ةضوةى خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتىٖ

بؤ ية يْؾةفاعةت و تهانطزْى ؾةفاعةتهاضإ ٖيض غوزى  واتا:( ٦٥المدثر: )
( بؤ ا  ؾةفاعةت نطزْى ثيَػةَبةض )زبآ باوةضِإ و َوؾطيهإ . بةآلّ ييَطة

تا خواى ثةضوةضزطاض ييَى خؤف بيَ، خواى ثةضوةضزطاض  ه(أبو طالب)نة َاَى 
ةنى ـــةيـــــ، ئةَةَةغةيًةغةض غوى نطزبةيَهو غعاىْةبوو ييَى خؤف 

 يةّ باغة ٕ وئاطازاض بوبؤ ظيـــاتــط ة ، ظاواــجي
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 (9).بطِواْة
ةيطى خواى ية غبةيَطة ٖيَٓاْةوة يةغةض زضوغتيَتى زاواى  ؾةفاعةت  -3

ثيَػةَبةضى ، ْةخيَط ْةاْايإةْطى ظسيةنفةضَوزةنإ واض بة بةيَطةى ثةضوةضزط
إ زاْةْاوة نة ي( ثيَـ ئةويـ بة ؾةضعيثيَػةَبةضاْى )( ْةخواو )

و زاواى   ( ثياوضانإ بهطيَتفطيؿتةنإ و ثيَػةَبةضإ و )ٖاواض بؤ 
ةَبةض ، وة ٖيض يةنيَو ية ٖاوةيَة بةضيَعةناْى ثيَػؾةفاعةتيإ ييَ بهطيَت

(و ؾوئَ نةتواْي )وة ٖيض يةنيَو ية إ بة ضانى ئةّ ناضةيإ ْةنطزووة ،
 ثيَؿةواياْى ئيػالّ و ٖةض ضوا ئيُاَة بةضيَعةنإ )ئيُاَى ؾافيعى و ئيُاَى

 ("ضِةمحةتى خوايإ ييَبيَت " ئةمحةز ئيُاَى ئةبو ذةْيفة و ئيُاَى َاييو و
ثؿت بة  ةنيَو ية ظاْاياْى جمتٗس وة ٖيض يةن، ْةظاْيوة بافئةّ ناضةيإ بة 

طْطى بؤ قػةى ط، وة ٖيض يةنيَو ية ظاْايإ نة قػةى ببةغرتيَت ية زيٓسا
إ ْةنطزووة و بةباؾيإ ياْسا ئةّ ناضةيازابٓطيَت ية َةغائيًى يةنسةْطى ظاْ

ٕ و ئاؾهطاو غةثيَٓطاوة و، غوثاؽ بؤ ئةو خوايةى نة بةيَطةناْى ضِوْةظاْيوة
  (4)يسا .بةغةض بةْسةناْ

 

                                                 
، كتااب  ، ومسال 3883 ار   ، 7/993،  ااب  صا  نيب  الا   البخاتي مع الفت ، منا   النصاات  (9)

 .499،  ر   9/990،  ،  اب ناون نا  النات نذا ًا اإلميان
ــة  (4) ، 92/380، 960-9/908، 292-92/399، 908، 9/994فتاااااوى ا اااان تيَياااا  :  بطِواْــ

، 0/927، لااااااا ،  ، و تو تعاااااااتض العقااااااا  والنقاااااا 429، 449، 448، 990، 9/960-966، 209
 .9/937ونضواو البيان 
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 بةخصةزو زِذيَهةزى نيعنةتةكاى تةنًا ئةوة شايطتةى ثةزضنت بيَت
ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ بؤ  و زاْايى باْطةواظ نطزْى نةغاْى يةنيَو ية ييَعاْى

اى و تةْٗا ئةوةية ضاوةنإ و زيَةناْيإ بة تثةضغتٓى خواى ثةضوةضزطاض بة
و بةخؿؿة ْٗيَٓى و ئاؾهطاو  ْاظو ْيعُةت ٖةَووئاطا بيَٓيتةوة بةضاَبةض ئةو 

 ٖةَوو يٓى و زوْياييةى خواى ثةضوةضزطاض، بةضِاغتى خواى ثةضوةضزطاضز

 ىئچ: ٖةض وةى فةضَويةتى ،اْسووةجؤضة ْيعُةتيَهى بةغةض بةْسةناْيسا ضِش

واتا : ٖةضضى ْاظو ْيعُةتيَو ( ٦٦النحل: ) چىئ  ی   ی    ی  یجئ  خب
وة ئةّ  .اى ثةضوةضزطاضةوةيةى ية الى خوٖةَووٖةية بةغةض ئيَوةوة 

ساية ية زضوغت نطاوةناْى شيَط زةغتةو شيَط باضى طةضزوْةو ئةوةؾي تياي
 نطزووة بؤ َطؤظةنإ .

ةبةْسةناْى بؤى خواى ثةضوةضزطاضئةو ْاظو ْيعُةتاْةى نة بةخؿيويَتى ب
وة ، ثيَيإية ضانةو فةظٍَ و طةوضةيي خؤى بةخؿيويَتى  ٕ نطزويٓةتةوةوضِو

، يةو ْيعُةتاْةى نة خواى ثةضوةضزطاض ؾايػتةى ثةضغنت بيَت ٖةض ئةوة
 :ئةَاْةٕ بةخؿيوةبةبةْسةناْى 

 ة: بة ؾيَوةى طؿتى ٖةض ضى ْاظو ْيعُةت ٖةية ٖى خواى ثةضوةضزطاضيةكةم

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ : ، ٖةضوةى فةضَويةتىبةغةض بةْسةناْيةوة 

ايةية نة : خواى طةوضة ئةو خوواتا( ١٩البقرة: ) چۆئ  ۆئ  جئ
 ٖةضضى ْاظو ْيعُةتيَو ٖةية ية غةض ظةويسا بؤ ئيَوةى زضوغت نطزووة . 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ : وة فةضَويةتى

ابيٓٔ خواى : ئايا ئيَوة ْواتا( ١٠لقمان: ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ    ڦ  
ط باضى ئامساْةنإ و ظةويساية بؤتاْى شيَط زةغتةو شيَ ثةضوةضزطاض ٖةضضى ية

ْاظو ْيعُةتة ئاؾهطاو ْازياضةناْى بةغةضزا ضِشاْسووٕ . وة نطزووة ، وة 

حت  ختمت  ىت      يت      يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت چ ٖةضوةٖا فةضَويةتى : 

: ئةوةى ية ئامساْةنإ واتا( ٢٦الجاثية: ) چحج جث  مث  ىث  يث
ط باض نطزووة ، يإ خواى ثةضوةضزطاض بؤتاْى شيَط زةغتةو شيَٖةَووو ظةويساية 

يةوناضاْةزا بةيَطةو ْيؿاْةى زةغةآلت و طةوضةيى خواى ثةضوةضزطاضى تيَساية 
بؤ نةغاْيَو نة بري ية زةغةآلت و طةوضةيى و ْاظو ْيعُةتةناْى خواى 

ئةو ْيعُةتاْةى نة خواى ثةضوةضزطاضبةغةض  ثةضوةضزطاضى بهةْةوة.
طاو ْازياضو ه: ئاؾئةططيَتةوة ٕاجؤضة ْيعُةتةن ٖةَووبةْسةناْيسا ضِشاْسويةتى 

ئامساْةنإ و  ئةواْةى ية ٖةَووْةنطاوةنإ ،  ٖةغت ثيَ نطاوو ٖةغت ثيَ
ؾتة  ٖةَوو، ئةو ْيعُةتاْة نةض نطاوٕ بؤ َطؤظةنإظةويسإ شيَط باضو ٌَ 

ضزطاض تيياْسا ئامساْةنإ و ظةوى ططتؤتةوة نة خواى ثةضوةطةوضةناْى ْاو 
َاْط و ئةغتيَطةجيَطري و ْةجوآلوو جؤآلوةنإ و : خؤضو زضوغتى نطزووة وةى

جؤضة ئاشةآلٕ و زاضو زضةخت و  ٖةَووو ؾار و زةضياو ضِوباضةنإ 
يإ ية ٖةَووبةضوبوَةناْيإ و جؤضةٖا ناْةنإ و جطة ية َاْةف  نة 

َطؤظــٔ و  ىئةو ؾتاْةى نة ية ثيَويػتيةناْ ،بةضشةوةْسى َطؤظةناْسإ
 ةططٕ .غوزوو يةظةتيإ ييَ وةضئ
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ئةَاْة بةيَطةٕ يةغةض ئةوةى نة خواى ثةضوةضزطاض  ثةضغرتاوى تاى  ٖةَوو   
ة ئيًال بؤ ئةو يو تةْٗاية و ٖيض ثةضغنت و ٌَ نةضى و خؤؾةويػتيةى ْي

، ئةَةف بةيَطةيةنى عةقًَيةو )نة َطؤظةنإ بة برينطزْةوةو شيطيإ ْةبيَت
رتاوى تاى و تةْٗاية و نة خواى ثةضوةضزطاض  ثةضغطةْة ئةو قةْاعةتةى ةئ

ٖيض زوو ( ة ئيًال بؤ ئةو ْةبيَتيٖيض ثةضغنت و ٌَ نةضى و خؤؾةويػتيةى ْي
زيَى و طوَاْى تيَسا ْية نة خواى ثةضوةضزطاض ذةقةو ئةوةى ية غةيطى ئةو 

ةضوةى خواى ثةضوةضزطاض ٖ ،(9)ثوضةئَ اٍَ وــطآ بةتــاواضو ثةضغتٓى بؤ ئةنـٖ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ ڤ  ڤ     ڤ چ : فةضَويةتى

: بةضِاغتى ٖةض ئةو خواى واتا( ٦٠لقمان: ) چچ  چ ڃ
ثةضغرتاواْةى نة ئةو ، وة غرتاوى ذةم و ضِاغتةقيٓةيةثةض  ةثةضوةضزطاض

ٕ تا يإ ْاؾايػتةٖةَووجطة ية خواى ثةضوةضزطاض ٖاواضيإ بؤ ئةنطآ 
ى ثةضوةضزطاض خوايةنى ظؤض بةضظو وة بةضِاغتى خوا، ثةضغٓتيإ بؤ بهطيَت

   بًَٓسو طةوضةية.

                                                 
، 9/60، والشاااااااوكا  2/929، 3/209، وا اااااان كثااااااري 3/74، 9/09: تفساااااااري الب ااااااوي ْــــــة  بطوا (9)

 .403-3/440، ونضواو البيان للشنقيي  7/49، 6/969، 9/69، والسعدي 2/240
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ْاظو ْيعُةتةناْى ية الى خواى  ٖةَووبة ؾيَوةى وضزةناضى  :دووةم

ۈ  ۈ  ٴۇ   چ : ةضوةى خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتىثةضوةضزطاضةوةٕ ، ٖ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  

 ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  

ٱ  ىئ  ىئ    ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ     ېئ  ېئ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  

: خواى طةوضة ئةو خوايةية تاوا( 34-32إبراهيم: ) چٺ  ٺ  ٿ  
و ية ئامساْةوة ئاوى بؤ وٕ ونة  ئامساْةنإ و ظةوي بؤ زضوغت نطز

ةى بؤ و َيوةزابةظاْسوٕ )باضإ و بةفطو تةظضة( نة بة ٖؤيةوة جؤضةٖا زاْةويًََ
ضِواْسوٕ ثيَى نة خؤضانة بؤ ئيَوة ، وة نةؾتى بؤ شيَط باضو ٌَ نةض نطزوٕ وة 

وة خؤض َاْطى بؤ ٌَ نةض نطزوٕ  ،(9)وٕوضِوباضةناْى بؤ ٌَ نةض نطز
، وة ؾةوو ضؤشى بؤ بآ ٖيض زوانةوتٔ و َاْسووبوْيَو نةبةضزةواّ زئَ زةضٔ

ْى ناضو ناغبى و زٓى نطٔ و بضٔ و ؾويَا بةبةضزةواَى بيَتوٕ وٌَ نةض نطز
                                                 

ًَُاْى خؤؾةويػت ئةّ ئايةتـة ثـريؤظة طـةوضةيي زةغـةآلتى خـواى ثـةضوةضزطاضَإ  بـؤ         (9) َوغ
ى بـؤ َـٌ نـةض نـطزووئ تـا بتـواْني بةَةبةغـتى خؤَـإ         زةضزةخات ية ناتيَهسا ضِوباضو زةضياناْ

جؤضةٖا نةؾتى و ثاثؤضى بةْاوزا بيَٓني و بةضئ طةض نيَؿيؿيإ ٖةظاضإ نيًؤ ططاّ ظيـاتط بيَـت ،   
بةآلّ طةض تةْٗا يةى زةضظييةى يإ ثاضضة ئاغٓيَو نة نيَؿى ْةطاتة تةْٗا ْيو طيًـؤ طـطاَيـ شيَـط    

طيَت ، بؤية طةض خواى ثةضوةضزطاض ضِوبـاضو زةضيـاو ئاوةنـإ َـٌ     ئةنةويَت و خؤى بةغةضييةوة ْاط
نةض ْةنات بؤ خعَةتى َطؤظةنإ تا بتوأْ ناضى خؤياْى تيَسا ئةجناّ بسةٕ ئةوة ٖةضطيع نةغيَو 

 ْةيسةتواْى بضيَتة ْاو ضِباضو زةضياناْةوة . 
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، وة ئةوةى ئيَوة زاواتإ نطزبيَت )جا بةظَاْتإ زاواتإ ذةواْةوةى ئيَوة بيَت
وئةوةى زاواتإ و ثيَويػتتإ ثيَى بيَت  (إ ئةوة غواظيَتتذايَنطزبيَت يا 

، وة ئةطةض بتاْةوآ يَُإ بةخؿيوٕثْةنطزبيَت بؤَإ ٌَ نةض نطزووٕ و 
، يَطٕ وزياضى بهةٕ ٖةضطيع ْاتوأْبصَ ةضوةضزطاضْاظوْيعُةتةناْى خواى ث

بةضِاغتى َطؤظ )نافطإ و َوؾطيهإ( غتةّ ناضو بآ باوةضِٕ بةضاَبةض خواى 
 ثةضوةضزطاضو ئةو ْيعُةتةى نة ثيَى بةخؿيوٕ .
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ُةتى خؤى باؽ ٖةضوةٖا خواى ثةضوةضزطاض ثاف ئةوةى نؤَةيَآ ْاظوْيعوة 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۈ  ۈ   ٴۇ  چ : نطزووة ، فةضَويةتى

ې  ې  ى  ى  ائ    ۉ  ۉ   ې  ې 

ٱ  ٻ  ٻ   ۇئ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  

 ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

-24النحل: ) چڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ ڤ   

اتا : و.  (يةٖةَإ غوضةت  94-3 ايةتةناْىئ :وةٖةضوةٖا بطِواْة ،( 28
وٕ وشيَطباضو ٌَ نةض نطز باضةناْى بؤوزةضياو ضِخواى طةوضة ئةو خوايةية نة 

ئاشةيَة ذةآلآلْةى نة تا طؤؾتى تاظةو ثانى ْاوى غؤٕ )ذوت و َاغى ئةو 
ٕ تاطةوٖةضو َطواضى وباضةناْى بؤ ٌَ نةض نطزوووة زةضياو ضِ ( يسا ئةشئَتيا

ئةو ْيعُةتاْةى ثيَ بةخؿيوٕ تا ، و خؤتاْى ثيَ بطِاظيَٓٓةوةزةضبٗيَٓٔ  ْاوى
ياْةى نة بؤتاْى ذةآلأل ناضو باظضطاْبطةضِئَ بةزواى ناضو ناغبى خؤتاْسا يةو 

ْيعُةتاْةى ثيَ  ٖةَوو، وة ؾونطو غوثاغى ئةو خواية بهةٕ نة ئةو نطزووة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ بةخؿيوٕ .

: وة واتا چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ ڀ  ڀ  ڀ  
ئةو ؾار و ُةتاْةى نة خواى ثةضوةضزطاضثيَي بةخؿيوٕ عيةو ْي ٖةضوةٖا

ضيابةضظو طةوضاْةية تا ظةوى جَطريو وةغتاو بهات ، وة ية ظةويسا وةى ؾار و 
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وة ، وٕ ووٕ وٌَ نةض نطزوضيابةضظو طةوضةنإ ئاوةناْى بؤزضوغت نطز
 تةّ ووآلت بؤئةو ووآلضةْسئ ضِيَطاى ية غةضظةويسا بؤ زضوغت نطزوٕ تا ي

، وة ْيؿاْةناْى وةنو ؾاخة بةضظو طةوضةو زؤأل و ؾيوةناْى بؤ زضوغت بطِؤٕ
، وة ئةغتيَطةناْى بؤ زضوغت نطزوٕ تا ية تاضيهايي ؾةوزا ضِيَطةى وٕونطز

. ثاؾإ ى نة خؤتإ َةبةغتتاْة بطةٕ ثيَىثيَبططْة بةض بؤ ئةو ؾويَٓاْة
، وة ةوضةيي خؤىط خواى ثةضوةضزطاض ئاطازاضَإ ئةناتةوة ية زةغةآلت و

ة نة ْاتوأْ ٖيض يثةضغنت و عيبازةت نطزٕ ؾايػتةى ٖيض نةؽ و ؾتيَو ْي

ٹ  ٹٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  چ، زضوغت بهةٕ تةْٗا بؤ خؤى ْةبيَت ؾتيَو

ڃ  ڄڄڃ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڤ    ڤ  ڤ  

 واية وةنو ئةواْةزضوغت نةضو بةزيٗيَٓةضة ل و يخا ئةو خوايةى نة: ئايا چ
، وة ئاطازاضَإ ئةناتةوة يةو ؟ بآ طوَإ ْةخيَطْٔ ٖيض زضوغت بهةٕنة ْاتوا

ڤ   چْيعُةت و ضانةيةى نة ٖةيةتى بةغةض زضوغت نطاوةناْيةوة  ٖةَوو

وة ئةطةض بتاْةوآ  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ 
، وة يَطٕ وزياضى بهةٕ ٖةضطيع ْاتوأْْاظوْيعُةتةناْى خواى ثةضوةضزطاضبصَ

ضوةضزطاض ييَدوف بووة يةو نةّ تةضخةَييةى نة ٖةتاْة خواى ثة
خواى ثةضوةضزطاضو غوثاغى تةواوى ْيعُةتةناْيتإ ْةنطززوة طةض اَبةضبةض

( بةبةظةيية و غعاتإ رَِّحيم  ، وة)بةتإ نطزوو طويَطِايةيَيتإ نطزطةضِاْةوة و تةو
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(9)الى .طزٕ و طةضِاْةوةتإ بؤــاف تةوبة نْازات ث
وايةى نة ئةو ئايا ئةو خ 

واْةى نة ةْيعُةت و ؾتة غةضغوضِٖيَٓةضاْةى زضوغت نطزووة وةنو ئ ٖةَوو
ئةوةى نة ظاْطاوو بطِاوةية ئةوةية ٖيض  ؟ٖيضيإ زضوغت ْةنطزووة و ْاتوأْ

بةْسةيةى ية بةْسةناْى خوا ْاتواْيَت ئةو ْيعُةتاْةى نة خوا ثيَى بةخؿيوة 
ةى ئةْساَيَهى الؾةى بيَت يإ بيصَيَطيَت طةض ْيعُةتى زضوغت نطزْى ي

، طةض ئةوة ْةتواْيَت ئةى ضؤٕ ئةتواْيَت ناْى بيَتٖةغتياضيَو ية ٖةغتياضة
 ٖةَوو؟ يإ ضؤٕ ئةتواْيَت ئةو ْيعُةتةناْى الؾةى بصَيَطيَت ٖةَوو

  ٖةَوونات و غاتيَهسا و ية ٖةَووْيعُةتاْةى نة ية 
طو ٖؤمشةْـس  نةغـيَهى شيـ  ثـاف ئةَـة    (9)؟بـصَيَطيَت  ؤضيَو بةغـةضيةوةيةتى ـج

تةْٗا ئةوةْسةى بؤ َاوة نة خواى ثةضوةضزطاض بـة تـاى و تـةْٗا بجةضغـتيَت و     
ُـةتيَهى بةغـةضزا   عجـؤضة ْـاظو ْي   ٖةَووئةو خوايةى ـ ٖاوةيَى بؤ بطِياضْةزات  

ة جطـة يـة خـواى تـاى     يـ ؾايػـتةى ثةضغـنت ْي  نةغيَو ضوْهة ٖيض  ـ  ضِؾتووة
 وتةْٗا . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 4/720، : تفسري القرين العظي  لإلمام   ن كثري ، تمح  اهلل تعاى بطِواْة (9)
 .3/403، ونضواو البيان 3/990، 3/902فت  القدير :  بطِواْة  (9)
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 اى بؤ خواى ثةزوةزدطازياوةلَ بسِيازدم: يؤكازةكانى يَهحةثي بةش
ٖؤناضيَو نة  ٖةَوو( ئاطازاضى نطزويٓةتةوة ية ثيَػةَبةضى خؤؾةويػت ) 

وة بةجواْرتئ و ، إ و نةوتٓة ْاوييةوةض ئةنيَؿيَت بؤ  ٖاوةٍَ بطِياضزغة
باغى بهةئ نة ضِوْرتئ ؾيَوة ئةو ٖؤناضاْةى ضِوٕ نطزؤتةوة ، يةو ٖؤناضاْة 

 :بة ؾيَوةيةنى نوضت
إ بؤ خواى ٖاوةٍَ بطِياضززٕ ية ثياوضاناْسا ٖؤناضيَهة بؤ ظيازةضِةوى نط

زابةظيَٓطاية غةض ظةوى   (السالم علیه)ةى ثيَػةَبةض ئازةّ ت، يةو ناثةضوةضزطاض
، ٖةضوةى إبٔ بووٕ خوا بة تةْٗا ْاغنييإ يةغةض ئيػالّ و ٖةَووخةيَهى 
 كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم }ةتى: ( فةضَويعباؽ )

}
 ثيَػةَبةض ْوح (السالم علیه) و ئازةّ ثيَػةَبةض واتا : َاوةى ْيَوإ  (9)

                                                 
: اذا حديث ص ي  نل   رط البخاتي  ، و ال4/026، كتاب التاتيخ،  نلرج  احلاك  يف املستدتك (9)

فاات   ، وانظاار: ، وناازاو  ى البخاااتي9/909، وذكاارو ا اان كثااري يف البداياا  والنهاياا   ومل خيرجاااو ووافقاا  الااذا 
 .6/374الباتي 
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يإ يةغةض ٖةَوو بوو خةيَهى غاٍَ بوو(9000)زة غةزة (السالم علیه) 
ثاف ئةوة خةيَهى زيَيإ ثةيوةغت  .بوٕ خوا بة تةْٗا ْاغني ئيػالَةتى و

)ية ضِوى ٖاواض بؤنطزٕ و باوةضِبوٕ بةوةى طواية خيَطو  بة ثياوضاناْةوة نطز
 يإ ئةتوأْ ْةخؤؾى و ْاضِةذةتى يةغةض خةيَو ال بةضٕ(  قاظاجنيإ بةزةغتة

  (السالم علیه)اض ثيَػةَبةض ْوذى ـــ، بؤية خواى ثةضوةضزطبوةوة  ؾريى بآلو
 تا  ْاضز

 ةتاى و تةْٗا و ْةٖى و ضِيَططى بهات ب خؤىباْطى خةيَهى بهات بؤ ثةضغتٓى  
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، بةآلّ قةوَةنةى خؤىية ٖاواض نطزٕ و عيبازةت نطزٕ بؤ غةيطى 

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ  :وتيإوو  باْطةواظةنةيإ ضِةتهطزةوة

: ناتيَو ثيَػةَبةض ْوح واتا( ١٦نوح: ) چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  
ةضغتٓى خواى ثةضوةضزطاض بةتاى و باْطى قةوَةنةى ئةنطز بؤ ث  (السالم علیه)

تةْٗا و ْةٖى و ضِيَططى ييَ ئةنطزٕ  ية ٖاواض نطزٕ و عيبازةت نطزٕ بؤ غةيطى 
: واظ َةٖيَٓٔ ية ٖاواض نطزٕ و ئةيإ ووتقةوَةنةى ، خواى ثةضوةضزطاض

عيبازةت نطزٕ بؤ  ثةضغرتاوةناْتإ وةواظ َةٖيَٓٔ ية ٖاواض نطزٕ و عيبازةت 
ياو ضاى ثئةَاْة ْاوى نؤَةيَيَ  .(اع ويغوث ويعوق ونسرود و سو نطزٕ بؤ )

، ناتيَو َطزٕ ؾةيتإ نطزيية  (السالم علیه)ية قةوَةنةى ثيَػةَبةض ْوح بوٕ 
يةو ؾويَٓاْةى نة  زيَي ئةو خةيَهةوة نة ٖةغنت بة نطزْى ثةيهةضةناْيإ

واتا :  ، وة ْاويإ بٓئَ بة ْاوى خؤياْةوة )اْيؿتٓياْةزؾويَٓى نؤبوْةوةو 
ٖةض بتيَو ْاوى يةنيَو يةو ضياو ضاناْةى بؤ زابٓئَ( خةيَهةنةف ٖةغتإ بة 

، ئةو بتاْة ْةثةضغرتإ نطزةيهةضو بتةناْيإ زضوغت ثناضةو  ئةو ئةجناَساْى
ئةو بت  ئاثةضغرتإ .و يًِ و ظاْياضى ية ْاوياْسا ْةَا عتا ئةوإ َطزٕ ثاؾإ 

، ثياوضاناْسا يةبوو وى نطزٕ ةضِٖؤناضةنةى ظيازة ٖةَووثةضغتية ٖةض 
اوضاناْسا وة بؤ ضوْهة ؾةيتإ باْطةؾة ئةنات بؤ ظيازةضِوةى نطزٕ ية ثي

بيَت و طةض ئةْاو زيَى خةيَهييةوة  طوَإ ئةناتة، وة ثةضغتٓى طؤضةنإ
تٓى خاْوو طؤَةظ بةغةض َطزووةناْةوة زضوغت بهطيَت ْيؿاْةى خؤف ويػ

، ثاؾإ ية ثاضِاْةوة الى طؤضةنإ طريايةطوا ةوة، وة نطزيية زيَياْثياو ضاناْة
يَيإ و يبؤ خايَيَهى تط نة ئةويـ ثاضِاْةوة  ئةيإ طواظيَتةوةيةّ خايَةوة 
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، خواى ثةضوةضزطاض ظؤض يةوة واضزٕ ثيَيإ بة خواى ثةضوةضزطاضغويَٓس خ
و ٖةض ناتيَ ت بةيةنيَو ية زضوغت نطاوةناْى،طةضةتطة تا غويَٓسى ثيَ غوضيَ

ويـ ة، ئةيإ طواظيَتةوة بؤ قؤْاغيَهى تط ئةيتإ ئةَةى يةال جيَطري نطزٕؾ
، وة طؤضةنإ طزٕ ييَياْةثاضِاْةوة ييَيإ و ثةضغتٓيإ و زاواى ؾةفاعةت ن

بهطيَٓة بتيَو و ثةضزةيإ بةغةضزا ٖةيَبواغطيَت و بة زةوضيسا بػوضِيَٓةوة و 
، يةغةض ئةجناّ بسةٕغةض بطِيٓيإ  زةغتى ثياغؿيَٓٔ و َاضى بهةٕ و

باْط  :ى ضواضةّ ئةيإ طواظيَتةوة ئةويـثاؾإ يةّ قؤْاغةوة بؤ قؤْاغ
، ثاؾإ ؾةيتإ وايإ ييَ نطزْيإ بة جةشْطا و خةيَهة بؤ ثةضغتٓيإ نطزْى

ثيَيإ ئةنات ٖةضنةغيَو ضيَططييإ ييَ بهات بًَيَت ئةو ناضاْة زضوغت ْني 
، بؤية ( ثياوضاناْتإ نةّ نطزؤتةوةضإ و )ئةيَئَ ئيَوة ية ضِيَعى ثيَػةَبة

ثةضوةضزطاض بؤية خواى  (9).ة ئةبٔضِويَى تـٖةضنةغيَو ضيَططييإ ييَ بهات ي
ظيازةضِةوى بةطةوضة ، وة ة نة ظيازةضِةوى ية زيٓسا ْةنةئئاطازاضى نطزويٓةتةو

 ، وة خواىض بة بريوباوةضِ و ض بة نطزةوة ةوظاْني يةنةغسا ْةنةئ ض بةووت
ثةضوةضزطاض ئاطازاضى نطزويٓةتةوة نة زضوغت نطاوةناْى )وةى ثيَػةَبةضو 

( بةضظ ْةنةيٓةوة يةو ثًةيةى )ٕنة خواى ( فطيؿتةو ثياو ضانا
چ : ةضوةى خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتى، ٖثةضوةضزطاض ثيَى بةخؿيوٕ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  

 چٹ  ٹ  ک  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

                                                 
 .426، وفت  اجمليد  را كتاب التوحيد ص49/64تفسري الي)ي :  بطِواْة (9)
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)َةبةغت ثيَيإ طاوضةنأْ( : ئةى ئةًٖى نيتاب واتا( ٢٦٢النساء: )
وة قػةيةى َةنةٕ بةضاَبةض خواى ظيازةضِةوى َةنةٕ ية زيٓةنةتاْسا 

ثةضوةضزطاض تةْٗا ذةم ْةبيَت )َةيَئَ خواى ثةضوةضزطاض ؾةضيو يإ نوضِ يإ 
، ثاى و بآ و خيَعاْى ْية ايةو ؾةضيو و نوضِخيَعاْى ٖةية ، بةيَهو تاى و تةْٗ
، )عيػى نوضِى َطيِ( ( نةّ و نوضِييةى ٖةَووطةضزى بؤ خواى ثةضوةضزطاض ية

و ٖيضى تط ْية ، وة   (السالم علیه)بةْسةو ثيَػةَبةضى خواية   (السالم علیه)
، خواى ثةضوةضزطاض زضوغت نطاوةناْى خواى ثةضوةضزطاضزضوغت نطاويَهة ية 

 (9).ْاضزى بؤ َطيِ  (السالم علیه)نة بة جربيًسا  ةيةىؾزضوغتى نطز بةو وو

  (4)[ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ]
ية  ٕو، وة ضِؤضوٕوظياز ضِةوى نطزٕ ية ثياٖةيَطوتٔ و ية غٓوض زةضضو .4

( ئاطازاضى نطزويٓةتةوة ثيَػةَبةضى خوا ): زيٓسا بة ؾيَوةيةنى ْاؾةضعى
ؤ ةضى ْةنةئ بوةغفيسا ظيازةضِةوى ْةنةئ و ية غٓوضى بةْسايةتيةوة زيةنة 

ال تطروني كما أطرت ]:فةضَويةتىٖةضوةى ، ثةضغرتاويَتى غٓوضى خوايةتى و
 ازــ: ظيواتا (3)[، فقولوا: عبد اهلل ورسولوالنصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد

 

                                                 
 بؤ ظياتط ؾاضةظا بوٕ ية تةفػريى ئةّ ئايةتاْةزا بطةضِيَوة غةض تةفػريةناْى قوضئاْى ثريؤظ .  (9)
و  تفساري القار  و  يا)يتفساري الو تفساري ا ان كثري   بطِواْة تةفػريةناْى قوضئاْى ثريؤظ بة تايبةتى  (4)

 . وة جطة يةّ تةفػرياْةف( زا  املسري
ااااارا يفم الاكمتااااااابم ماااااارامياا...:  ،  ااااااب  ولااااا  تعااااااى ، كتااااااب النبيااااااو البخااااااتي ماااااع الفااااات   لفظااااا   (3) ، وااذاك 

 .94/929، وانظر:  رح  يف الفت  94/922، 6/278
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ؤ نةمتسا ٖةيَُةزةٕ و ية غٓوضى بةْسايةتيةوة زةضّ َةنةٕ بؾةوبةؾإ و  
ضوةى ضؤٕ طاوضةنإ ظيازةضةويإ نطز ٖة، غٓوضى خوايةتى و  ثةضغرتاويَتى

ويإ نطز ٖةْسيَهيإ ئةوةْسة ظيازةضِة  (السالم علیه)ى نوضِى َطيِ( اية )عيػ
ة وة بؤضوْى تطيؿيإ ، ٖةْسيَهيإ ئةيَئَ نوضِى خواييسا ووتيإ خوايةتيا

، بؤية ى خواّ: َٔ تةْٗا بةْسة( فةضَويةتى، بؤية ثيَػةَبةض )ٖةية تيَيسا
   ( .َٔ بًَئَ و باوةضِتإ وابيَت نة بةْسةو ثيَػةَبةضى خواّ )زةضباضةى 

( بةضاَبةض بة خواى ًَُاْى خؤؾةويػت ثيَػةَبةضى خوا )َوغ    
، بةآلّ َطؤظةناْى تطيَهة وةنو غةضجةّ َطؤظثةضوةضزطاض تةْٗا بةْسةو 

( ضِةواْة نطاوة ية الى خواى بةضاَبةض بة ئيَُة ثيَػةَبةضيَهى )
 ثيَـٕ و ؾويَٓهةوتٔ و طويَطِايةيَى نطزْى و وثيَبو طاضةوة نة باوةضِثةضوةضز

و واجبة  خػتٓى فةضَاْةناْى بةغةض فةضَاْى َطؤظةناْسا ثيَويػت و
، وة باوةضِ ثيَٓةبوٕ و ؾوئَ زاضى و طويَطِايةيَى نطزْتة بؤىْيؿاْةى باوةضِ

ناْى تط يَـ خػتٓى فةضَاْى َطؤظةثْةنةوتٔ و طويَطِايةيَى ْةنطزٕ و 
، بؤية خؤؾةويػتى ثيَػةَبةض ئيُإ الواظييةو بآ باوةضِى  بةغةضيسا ْيؿاْةى

() تى .يةنطزْةوةى غوْٓةت و ضيَباظةنةبةزةّ ْابيَت بةيَهو بة ظيٓسوو  
 إياكم والغلو في الدين، فإنما أىلك من كان قبلكم  : ]وة ٖةضوةٖا فةضَويةتى

ةنةَةوةو ئةتإ تطغيَِٓ ية ظيازةضِةوى : ئاطازاضتإ ئواتا (9)[الغلو في الدين
 ، ضوْهة قةوَاْى ثيَـ ئيَوةٕ ية زيٓسا بة ؾيَوةيةنى ْاؾةضعىنطزٕ و ضِؤضو

                                                 
،  اااب  ، كتاااب املناسااج ، وا اان ماجاا 0/460، كتاااب مناسااج احلاا ،  اااب التقاااط احلصاا   النسااائ   (9)

 .9/327، ونمحد 4/9008 دت حص  الرم  
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و  و ضِؤضوٕ ية زيٓسا بة ؾيَوةيةنى ْاؾةضعىٕ بة ظيازةضِةوى نطزٕ ويةْاو ضو
   ْازضوغتى .

: ، وة ويَٓة نيَؿإ تيايسا زضوغت نطزْى َعطةوت بةغةض طؤضةوة -3
( ثيَػةَبةضى خوا ) بؤ  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض ،ٖؤناضٕ 

َعطةوت بةغةض طؤضةناْةوة نة ْةٖى ييَهطزوئ  و ئاطازاضى نطزويٓةتةوة
، ضوْهة ثةضغتٓى خواى ثةضوةضزطاض هةئ بة طؤضغتإبياْهةئ و بزضوغت 
، بؤية إ بؤ خواى طةوضةإ ٖؤناضيَهة بؤ ٖاوةٍَ بطِياضزى ثياوضانالى طؤضِ

( بؤ ثيَػةَبةضيإ تض  اهلل ننهَا أم حبيبة وأم سلمة ناتيَو زايهاْى ئيُاْساضإ 
(باؽ نطزو ووتيإ ية وآلتى ذ )ةى ـو ويَٓ ةى ٖةيةـــةيــةبةؾة نةْيػ

 إذا كان فيهم الرجل الصالح أولئك إن : ] ( فةضَوي، ثيَػةَبةض ) يةتيا
تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند اهلل وصوروا فيو  على قبره مسجًدا  فمات بنوا
ضانيَهيإ تيَسا بوايةو  : ئائةواْة نةغاْيَهٔ ناتيَ ثياوواتا (9)[يوم القيامة

زا ، ويَٓةناْيإ تياإ زضوغت ئةنطزةنةيةوة َعطةوتي، بةغةض طؤضِمبطزاية
ْيإ ية ثيَـ ضاوبيَت ناؾيَوةى ثياوضاتا  وزضوغت ئةنطز )ئةو ناضةيإ نطزبو

ئةوإ عيبازةتى خواى طةوضة بهةٕ، بةآلّ زواى ئةَإ نؤَةأل و وةنو 
 وةضةيةنى تط ى بآ عيًِ وْةؾاضةظا ٖاتٔ و ؾةيتإ فطيوى زإ طواية باوو

 ، بؤيةةضغتووة و ٖاواضيإ بؤيإ نطزووةباثرياْى ئيَوة ئةّ ثياوضاناْةيإ ث

                                                 
، 3/408، 9/043البخاتي مع الفت ، كتاب ا  تنبش  بوت مشرك  ا،االي  ويتخذ مكاهناا مسااجد  (9)

،  اااب النهاا  ناان  ناااو املساااجد نلاا  القبااوت  ، كتاااب املساااجد ومواضااع الصااالة ، ونلرجاا  مساال 7/987
9/370. 
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بؤ  ٖاوةٍَ ض ْةنيَؿيَت ( ضِيَططى يةو ناضة نطزووة تا غة) ثيَػةَبةض خوا
إ بؤ خواى ثةضوةضزطاض ، ئةّ فةضَوزةية بةيَطةية يةغةض ذةضاَيَتى و بطِياضز

، ئةواْةى  بةغةض طؤضى ثياو ضاناْةوة (ْازضوغتيَتى ويَٓةططتٔ و نيَؿاْى
ئةنيَؿا  ئةنطز و زا زضوغت، ويَٓةناْيإ تياإ زضوغت ئةنطزَعطةوتي

 قياَةتسا .خطاثرتئ نةغٔ الى خواى ثةضوةضزطاض ية ضؤشى 

ٖةض يةبةض زيَػؤظى بووة بؤ ئوممةتةنةى ناتيَو ( وة ثيَػةَبةضى خوا )
اليهود  على َلْعَنُة اهلل]:ووئةيفةضَ، ئةو ْةخؤؾيةى غةضةَةضطى ثيَطةيؿت

يحذر ما  :( رضي اهلل عنها)عائشة قالت مساجد". والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم
ةضزطاض يةغةض ت و بةظةيي خواى ثةضوي ضِةمحةْةفطةت و زوضواتة: (1)[صنعوا

ة ب ( نطز بوونليه  الصالة والسالمى ثيَػةَبةضاْيإ )، طؤضِطاوض و جويةنة بيَت
ى ثيَػةَبةض: ( فةضَويةتىرضي اهلل عنها  عائشةزايهى ئيُاْساضإ ، َعطةوت

 ( ية تطغٓانى و خطاثي ئةو ناضة ئاطازاضو وضياي ئةنطزْةوة .خوا )
أال وإن من كان قبلكم   ] :ـ ئةوةى وةفات بهات ئةيفةضَووثيَوة ثيَٓخ ضِؤش 

كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، 
 )طاوضوجويةنة( واتا : ئاطازاضبٔ ئةواْةى ثيَـ ئيَوة (4)[ فإني أنهاكم عن ذلك

 زةتيإ يةضاناْيإ ئةنطزة َعطةوت )عيبا ( ثياوطؤضي ثيَػةَبةضإ و )
                                                 

، 6/292، 3/400، 9/034، كتاااااااب الصااااااالة،  اااااااب: حااااااد نا ن ااااااو اليَااااااان  البخاااااااتي مااااااع الفاااااات  (9)
، ومسل ، كتاب املساجد ومواضع الصالة،  ااب النها  نان  نااو املسااجد 90/477، 8/920، 7/986

 .9/337نل  القبوت واختاذ الصوت فيها 
(4)

 .9/377اجد نل  القبوت ،  اب النه  نن  ناو املس مسل ، كتاب املساجد ومواضع الصالة 
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ةنإ َةنةْة َعطةوت و طؤضِةناْيإ ئةنطز(، ئاطازاضتإ ئةنةَةوة غةض طؤضِ
 ّ، َٔ ضِيَططيتإ ييَ ئةنةّ و ئاطازاضتإ ئةنةَةوة نة ئةو ناضة ئةجناثةضغتطا
 ْةزةٕ .

( ئاطازاضى : ثيَػةَبةضى خوا )َعطةوتنطزْى طؤضِغتاْةنإ بة  -2
نةى ْةنةئ بة بتيَو و بجةضغرتيَت ةضِْةٖى ييَهطزوئ نة طؤو نطزويٓةتةوة 

و ةنةى بهطيَت بة تةبةضِضِوى جطة ية خواى ثةضوةضزطاض )واتا زاضو بةضزو خؤيَ
طةض زضوغت ئة( بؤ بطيَت  يةغةض طؤضةنةى و غوجسةىو ؤ بهطيَت ٖاواضى ب

بهطيَت بة َعطةوت ئةوة طؤضِى نةغاْى تط ( ْةبيَ طؤضِةنةى ثيَػةَبةض )
اللهم ال  : ]( فةضَويةتىثيَػةَبةض ) ،ةيزضوغت ْيبة ٖيض ؾيَوةيةى 

 يُعبد، اشتد غضب اهلل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اً تجعل قبري وثن
تا واى ييَ ْةيات و ْةبيَت  واتا : ئةى خواى ثةضوةضزطاضطؤضِةنةّ بجاضِيَعة (9)[

ة ية غةض بة بتيَو و بجةضغرتيَت ، توضِةيي و غةظةبى خواى ثةضوةضزطاض ظؤض
بة َعطةوت  و( نطزبونليه  الصالة والسالمْيإ )اقةوَيَو نة طؤضِى ثيَػةَبةض

  . (ةٖا ثةضغتٓيإ يةغةض ئةجناّ ئةزا)واتا : جؤض
 
بة طًَؤث و ئاططو....(  يإنطزْى طؤضِغتاْةنإ بة ضطاخإ )ضِاظاْسْةوة -0

 ( خوا ): ثيَػةَبةضى إ بؤ غةض طؤضِةنإـــنطزْى ئافطةت ةضزإـوة غ

                                                 
،  ، وااو ننادو مرسا 9/974،  اب جاامع الصاالة  ، كتاب  صر الصالة يف السفر املو   لإلمام مالج (9)

اختاذوا  باوت ننبياائه  مسااجد"، ون او نعاي   ، ولعان اهلل  ومااً  : "الله  ال جتع   ا)ي و نااً 4/426ولفظ نمحد 
 .900: فت  اجمليد ص ، وانظر7/397يف احللي  
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اظيٓطيَٓةوة و نإ ْةضِةوئ نة طؤضِوْةٖى ييَهطزو  ويٓةتةوةوئاطازاضى نطز
، يةبةض ئةوةى زضوغت نطزْى خاْو بةغةضياْةوةو ْةنطئَ بة ضطاخإ

ضِاظاْسْةوةيإ و نطزْيإ بة ضطاخإ و ٖةيَبةغتٓيإ )بة طةض يإ بة 
 ئةَاْة ٖةَوو، ْٕوغني يةغةضياضيُةْتؤ يإ بة ٖةض ؾتيَهى تط بيَت( وة 

( ) باسعإبن ، ى بطِياضزإ بؤ خواى ثةضوةضزطاضٖؤناضٕ بؤ ؾري
زائرات القبور والمتخذين عليها  ()لعن رسول اهلل  ]: فةضَويةتى

(  ْةفطةت و يةعٓةتى ثيَػةَبةض خوا )واتا :  . (9)[ المساجد والسرج
، ْةفطةت و نةٕةْةنإ ئائافطةتاْةى نة ظؤض ظياضةتى طؤضِغتيةو نطزووة 
ْةوة زضوغت نطزووة يةو نةغاْةى نة َعطةوت بةغةض طؤضِةنا يةعٓةتى

 ؤثي بةغةضةوة زا ئةطريغيَٓٔ .ئةنةٕ و ضِوْانى و طً
، ٖؤناضٕ بؤ  ٖاوةٍَ وةو ْويَص نطزٕ ضِوو بةضِوى طؤضِزاْيؿنت بةغةض طؤضِة -6

بهيَؿيَت  ة نة غةضي: ٖيض ٖؤناضو زةضطايةى ْيإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياضز
 و ػتووة خي(  زابؤ ؾريى بطِياضزإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض ئيًال ثيَػةَبةض )

                                                 
، ون ااو  او ، كتاااب ا،نااائز، 2/92، كتاااب ا،نااائز،  اااب الت لاايظ يف اختاااذ الساارج نلاا  القبااوت  النسااائ  (9)

، والرتماذي، كتااب الصااالة،  ااب كراايا  نن يتخاذ نلا  القا) مسااجًدا 3/498 ااب يف زيااتة النسااو القباوت 
، 487، 9/449، ونمحااد 9/004، وا اان ماجاا  يف ا،نااائز،  اااب النهاا  ناان زياااتة النساااو للقبااوت 4/936

، وانظااار ماااا نقلااا  صااااح  فااات  اجملياااد يف تصااا ي  9/372، واحلااااك  223، 3/224، 4/337، 342
 .476احلديث نن ا ن تيَي  ص

    وصاا   سااند يلاار3436/3/498احلاديث ضااعي   ااذا السااند ، ننظاار : صا ي  ساانن نيب  او ، )   
 ( .0909الص ري   ص ي  ا،امع(  لعن اهلل زواتات القبوت
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ٖةضوةى  (9).بطِياض ْةزضيَتتا ؾةضيو بؤ خواى ثةضوةضزطاض ضِيَططى ييَهطزووة 
: يةغةض واتا (4)[ ال تجلسوا على القبور، وال تصلوا إليها : ]فةضَويةتى

 .َةنةٕ  ووطؤضِةنإ زاَةْيؿٔ و ْويَصى ضِووبةضِ
 نطزْىو ْويَص نطزٕ ية َايَةوة واظ ٖيَٓإ ية نطزْى  طؤضِةنإ بة جةشْطاو  -7

وٕ نطزويٓةتةوة نة  طؤضِةنإ و( بؤى ضِثيَػةَبةض خوا )، طؤضِةنإ  ية الى
، وة ٖةضنةغيَو غةآلواتى يةغةض ييَبسات ْنيغةآلواتسإ و ؾويَٓى ْويَص نطزٕ 

ْانات طؤضِةنةى بهطيَت  ثيَويػت طؤضِةنةى،و يةى ئةطات زووض بيَت يإ ْعيثيَ
ال تجعلوا بيوتكم قبورًا، وال تجعلوا قبري : ]، ٖةضوةى فةضَويةتىبةجةشْطا

َايَةناْتإ َةنةٕ  :واتا (3)[عيًدا، وصلوا علي  فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم
و  قوضئاْى تيَسا ْةخويَٓطيَت: َايَةنإ بة طؤضِ ئةوةية )نطزْى إغتطؤضِ بة

، وة وة طؤضِةنةّ َةنةٕ بة جةشْطا ْويَصة غوْٓةتةناْى تيَسا ْةنطيَت(
يةٖةض نويَيةى بٔ . طات ةيَِ ئثغةآلوامت يةغةض بًَئَ ضوْهة غةآلواتةناْتإ 

: واتا (2) [ إن هلل مالئكة سياحين يبلغوني من أمتي السالم : ]وة فةضَويةتى
ية نة بةضزةواّ ئةغوضِيَٓةوة هةيةنى ٖةـــخواى ثةضوةضزطاض نؤَةيَة َةالئي

 ةالَِـة غـةغاْةّ ثيَ ئةطةيةْٔ ية ئوممةتةنةّ نــى ئةو نــــغةالَغةآلت و 

                                                 
 .489فت  اجمليد ص:  بِروانة (9)
 .4/668، كتاب ا،نائز،  اب النه  نن ا،لو  نل  الق) والصالة نلي   مسل  (4)
:  ، وانظااار4/307، ونمحاااد   إسااانا  حسااان 4/498،  ، كتااااب املناساااج،  ااااب زيااااتة القباااوت ن اااو  او  (3)

 .9/383ص ي  سنن نيب  او  
، و مسانياا  9/204، ونمحااد 3/23نلاا  الناا  صااّل  اهلل نلياا  وسااّل   ،  اااب السااالم النسااائ  يف السااهو (2)

 . ، وسندو ص ي 42، ص49 ر   (   القاض  يف ف   الصالة نل  الن 
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 ييَ ئةنةٕ .
ى ظةويسا و( نة ثريؤظتطئ طؤضة يةغةض ضِوطةض طؤضِى ثيَػةَبةض )ئة   

ْةٖى و ضِيَططى ييَهطابيَت نة ْةنطيَتة جةشْطا ئةوة طؤضِى نةغاْى تط نة ٖةض 
 ْةنطيَٓة جةشْطا  ويَو بٔ ظؤض ية ثيَـ تطة تا ضِيَططى ييَبهطيَت نةغاْ

 (9))واتا : ظؤض ضِويإ تيَبهطيَت و ظؤض غةضزاْيإ بهطيَت( .
: ثيَػةَبةض نطزْى طوَةظ بةغةض  طؤضِةناْةوة نيَؿاْى ويَٓة و زضوغت -8
( )ٖؤناضيَهى   ٖةَووناتآ ٖةويَى ئةوةى ئةزا نة غةض ظةوى ية  ٖةَوو

بهاتةوة، بؤية ٖاوةيَة  ثاى بطِياضزةضإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض ةٍَٖاو
طؤضِةناْةوة بةضظو زياض ٖةية بةغةض  يَهىئةْاضز نة ٖةضضى طوَةظبةضِيَعةناْى 

الهياج  وأب ) ٖةضوةى ،ويَٓةيةى ٖةية بيػطِْةوة ٖةضضى يَهى بسةٕ وةت
أال أبعثك  ] : ثيَُى فةضَوو () علي بن أبي طالب: فةضَويةتى ( األسدي

أال تدع تمثااًل إال طمستو،  على ما بعثني عليو رسول اهلل صل ى اهلل عليو وسل م؟ 
( بتٓيَطّ بؤ ئةو ناضةى نة ثيَػةَبةض ): واتا (4)[ وال قبًرا مشرفًا إال سويتو

 َٓى بؤ 
، ضى بهةيتوة زة؟ ٖيض بتيَو ْابيَت ئيًال ئةبيَت تيَهى بسةيت وية ضِةطةْاضز

)ئةَة ناضى نػاْى بهة ية طةأل ظةويسا هى بةضظ ْابيٓيت ئيًال يةوة ٖيض طؤضِيَ
 ًَُاْى )َوغ، ؽ(ثيَى ٖةغنت ْةى تانة نةضى فةضَاْطِةواو ناضبةزةغتاْة نةنا

                                                 
(9)

 .972-6/960الدتت السني  يف الجو   النجدي  لعبد الرمحن  ن  اس  :  بطِواْة  
(4)

 .4/666، كتاب ا،نائز،  اب المر  تسوي  الق)  مسل   
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خؤؾةويػت غوْٓةت واية  طؤضِةنإ تةْٗا بةئةْساظةى بػتيَو بةضظ بٔ ْةى 
 (9)ظياتط (

غآ ٓيَو جطة ية غةض ٖةض طؤضِو ؾويَضِؤيؿنت بؤ  خؤ ئاَازةنطزٕ و  -9
َعطةوتة ثريؤظو ثطِ يةبةضةنةتةنة ٖؤناضيَهة بؤ ؾةضيو بطِياضزإ بؤ خواى 

ال تشدوا الرحال إال  : ]فةضَويةتى (، ٖةضوةى ثيَػةَبةض )ثةضوةضزطاض
 (4)[ إلى ثالثة مساجد: مسجدي ىذا، والمسجد الحرام، والمسجد األقصى

ٖيض َعطةوت و غةض طؤضِو بةتايبةتى بؤ  : خؤ ئاَازةنطزٕ وضِؤيؿنتواتا
َعطةوتى َةزيٓة( َعطةوتى )زضوغت ْيية تةْٗا بؤ َعطةوتى َٔ  ؾويَٓيَو
ئةو ْةٖى و  .(ةَعطةوتى أقكى )قوزغي ثريؤظ و )نةعبةى ثريؤظة(ذةضاّ 

طؤضِو َةظاضطةنإ ئةططيَتةوة ، ٖةضوةى  ٖةَوو( ضِيَططييةى ثيَػةَبةض )
، ى تيَطةيؿتوٕيَوةية ية فةضَوزةناْبةو ؾ(ٖاوةآلْى بةضِيَعى ثيَػةَبةض )

 صرة  ن ، ثاف طةضِاْةوة ( وت( ضِؤيؿت بو نيَوى ))ن و اريرة بؤية ناتيَو 
ية نويَوة  ن و اريرة ئةى: ضَوو، ثيَي فةثيَطةيؿت  (  نيب  صرة ال فاتي

(ةوة ، ئةويـ فةضَويةتى : ثيَـ ئةوةى  وتزيَيتةوة ؟ فةضَوى : ية نيَوى )
( بطةيؿتُاية ثيَت ْةّ ئةٖيَؿت بطِؤيت ، ضوْهة ثيَػةَبةض )بطِؤيؿتيتاية 

 و  ال تعمل المطي إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام فةضَويةتى : ]
 مسجدي

                                                 
ــة (9) -3/389،  اارا النااووي نلاا  مساال   93/969:   نَاادة القاااتي  اارا صصاا ي  البخاااتي  بطِواْ

 (407-7/400، و نون املبو   را سنن نيب  او   399
 ، كتااب احلا  ، ومسال   لفظا 3/63، كتاب ف   الصاالة يف مساجد مكا  واملدينا   البخاتي مع الفت  (4)

 .4/976،  اب سفر املرنة مع حمرم  ى ح  وغريو 
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  (9)[ ومسجد بيت المقدس 
خؤ ئاَازةنطزٕ وضِؤيؿنت بةتايبةتى بؤ ٖيض َعطةوت و غةض طؤضِو ؾويَٓيَو 

وتى َةزيٓة( َعطةوتى ذةضاّ )َعطة زضوغت ْيية تةْٗا بؤ َعطةوتى َٔ
 َعطةوتى أقكى )قوزغي ثريؤظ( .و )نةعبةى ثريؤظة( 

: فةضَويةتى )ضِةمحةتى خواى ييَبيَت(شيخ اإلسالم إبن تيمية ٖةض بؤية     
ْةظض خؤى ظاْايإ نؤ و يةنسةْطٔ يةغةض ئةوةى طةض بيَت و نةغيَو يةغةض 

( يإ ثيَػةَبةضاْى تط بهات نة غةفةض بهات بؤ الى طؤضِةنةى ثيَػةَبةض )
(ٕيإ بؤ الى طؤضِي ثياوضانا )ْابيَت و  ، ئةوة ْةظضةنةى يةغةض ثيَويػت

 (4)، بةيَهو ْةٖى ييَ ئةنطيَت و ضِيَططى ييَ ئةنطيَت .ْابيَت جيَ بةجيَي بهات
وةٍَ طؤضِةنإ  ٖؤناضيَهٔ بؤ  ٖا تى بيسعى و تاظة زاٖيَٓطاو بؤغةضظياضة -90

 ضونكة شيازةت كسدنى  طؤزِةكاى دوو جؤزى :: وةضزطاضإ بؤ خواى ثةضبطِياضز

َةبةغتى غةالّ نطزٕ بة طؤضِغتإ  نطزْى : ظياضةت و غةضزإجؤزى يةكةم
، ٖةضوةى ناتيَو نةغيَو ئةَطيَت زٕ بؤيإية َطزووةنإ و زوعاى خيَط نط

، وة ناتيَو غةضزاْى طؤضِغتإ ئةنةيت تؤف ئةضيت تا ْويَصي يةغةض بهةيت
ياز نطزْى َطزٕ بيَت "بةَةضجيَو ؾّس ايّطذاٍ ْةبيَت" وة ناتيَو َةبةغتت 

غةضزاْى طؤضِغتإ ئةنةيت َةبةغتت ثيَى جيَ بةجيَهطزْى غوْٓةتى 
 ( بيَت .ثيَػةَبةضى خوا )

                                                 
(9)

، ومالاااج يف 3/992، كتاااب ا،َعااا ،  اااب السااان  الاااا يسااتجاب فيهااا الااادناو يااوم ا،َعاا   النسااائ   
، وانظاار: 397، 6/7، ونمحاد يف املساند 9/909،  ااب الساان  الاا يف ياوم ا،َعا   املو ا ، كتااب ا،َعا 

 .9/309، وص ي  النسائ  489فت  اجمليد ص
 .9/432  فتاوى ا ن تيَي:  بطِواْة  (4)
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، ئةّ جؤضة ظياضةتة غآ (9)ظياضةت و غةضزاْى ؾرينى و بيسعى: جؤزى دووةم
 جؤضة : 
 ضِةنإ ئةنات َةبةغتى ثيَى زاوا نةغيَو ناتيَو ظياضةت و غةضزاْى  طؤ

نطزْة ية َطزوةنإ )جا زاواى خيَطو خؤؾى بيَت يإ زاواى البطزْى ْةخؤؾي 
بت  ى نةغاْىبيَت يإ زاواى َٓساأل نطزٕ و.....( ئةّ جؤضة نةغاْة وة

 ثةضغت وإ .

  نةغيَو ناتيَو ظياضةت و غةضزاْى  طؤضِةنإ ئةنات َةبةغتى ثيَى
: خواية ييَت ئةثاضِيَُةوة طةوضة بة َطزوةنإ، وةى بًيَت ىثاضِاْةوةية ية خوا

، يإ خواية ييَت ئةثاضِيَُةوة بة ذةقى فآلٕ (بة ذةقى ثيَػةَبةضةنةت )
ضزاْيَهى ئةّ جؤضة غةضزاْةو بةو َةبةغتة ظياضةت و غة، ىؾيَذ و ثياو ضا

اضآ ية ، وة ثيَى زةضْزاٖيَٓطاوة ية ئيػالَسا، بةآلّ ئةو ناضةى ْابيَتة ؾريى
 ئيػالّ ٖةض ضؤٕ بة ناضى يةنةَيإ زةض ئةضيَت ية ئيػالّ.

  ّٖةضنةغيَو طوَاْى وابيَت ثاضِاْةوة ية الى  طؤضِةنإ طريايةوةو وةآل
اؾرتة وةى ثاضِاْةوة ية طؤضِةنإ ب ثاضِاْةوة يةالى، يإ بًَيَت ةزضاوةي

  (4)طاثة .، ئةو ناضة بة يةنسةْطى ظاْايإ ناضيَو و طوَاْيَهى خَعطةوتسا

                                                 
 .92/943، والبداي  والنهاي  9/433فتاوى ا ن تيَي  :  بطِواْة  (9)
 .972-6/960الدتت السني  يف الجو   النجدي  :  بطِواْة  (4)
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ية  ْسا يةنيَهٔوْويَص نطزٕ يةناتى خؤض ٖةٍَ ٖاتٔ و خؤض ئاوابو -99
إ بؤ خواى ثةضوةضزطاض ، يةبةض ئةوةى ْويَص نطزٕ ٖؤناضةناْى  ٖاوةٍَ بطِياضز

جسة ئةبةٕ بؤ خؤض يةو زوو يةو ناتةزا خؤ ؾوبٗاْسْة بةو نةغاْةى نة غو
التكم طلوع الشمس وال ال تحروا بص : ]( فةضَويةتى، ثيَػةَبةض )ناتةزا

: َةطةضِئَ بةزواى ْويَص نطزْسا واتا (9)[ غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان
)ْويَص َةنةٕ( يةو ناتةى نة خؤضٖةيَسيَت و يةو ناتةى نة ئاوا ئةبيَت ضوْهة 

 خؤض ية ْيَوإ ٖةضزوو ؾاخى ؾةيتاْسا ٖةيَسيَت وزةضئةنةويَت .

ئةو ٖؤناضاْةى نةغةض : باغة ئةوةيةنوضتةى ئةّ ًَُاْى خؤؾةويػت َوغ
ٕ نة ضِيَطةٕ ئةو ٖؤناضاْة: يو بطِياضزإ بؤ خواى ثةضوةضزطاضئةنيَؿٔ بؤ ؾيةض

، وة يةو رينى طةوضةٕ( بؤ خواى ثةضوةضزطاضإ )ؾبؤ  ٖاوةٍَ بطِياضز
، وة جآ بة جآ ْةنطاوٕ : ويَٓة ططتٔ و نيَؿاْى طةزا باؽٖؤناضاْةى نة ييَ
يإ جةشْيَو ية جةشْةناْى  ٓيَو نة بتى تيَسا ثةضغرتاوة،ويَنطزْى ْةظض ية ؾ

 (4)، وة جطة يةّ ٖؤناضاْة.بآ باوةضِى تيَسا ئةجناّ زضابيَتغةضزةَى ْةظاْى و 
 
 
 
 

 

                                                 
،  ااار   9/068،  ، كتااااب صاااالة املساااافرين،  ااااب الو اااات الاااا هنااا  نااان الصاااالة فيهاااا صااا ي  مسااال  (9)

848. 
 .904-993، 70-02نتقا ، للعالم  الدكتوت صاحل الفوزان، ص: اإلت ا   ى ص ي  االبطِواْة  (4)
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 بةشى شةشةم 
 جؤزو بةشةكانى  ياوةلَ بسِيازدةزاى بؤ خواى ثةزوةزدطاز

 :دوو جؤزةبؤ خواى ثةزوةزدطاز اى بسِيازديةكةم :  ياوةلَ 
( نة ٖةضنةغيَو الش رك األكبرطةوضة ) ىٖاوةٍَ بطِياضزةضاْ :ى يةكةمجؤز

بطِياضى بسات بؤ خواى ثةضوةضزطاض ية زيٓى ئيػالّ ثيَى زةضئةضيَت يةبةض 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    چ :ةى خواى ثةضوةضزطاض نة فةضَويةتىفةضَوز

 چژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  

ية و ييَي خؤف يخواى ثةضوةضزطاض ية نةغيَو ضِاظى ْ: واتا( ٢٢٥النساء: )
ْابيَت نة ٖاوةيَى بؤ خوا بطِياض زابيَت )وة بةو ذايَةوة َطزبيَت و تةوبةى 

ٕ نطابيَتةوة و بةيَطةى خواى وْةنطزبيَت ية ناتيَهسا تطغٓانى ؾرينى بؤ ضِو
ُأقيم عليو "و بيَت ية غةضى وثةضوةضزطاضى بؤ باؽ نطابيَت و بةضزةواّ ب

تاواْيَو خؤف زةبيَت نة ية خواض  ٖةَوو، وة خواى ثةضوةضزطاض ية "الحجة
ْى خواى وؾرينةوة بيَت بؤ ئةو نةغةى نة خؤى ويػيت ييَية )ييَدؤف بو

ى يإ تاواْيَو ْةطةيؿتؤتة ضِازةى ؾريى و بآ باوةضِ ٖةَووثةضوةضزطاض ية 
يَت يإ ثاف غعاو ثاى ئةوةتا ٖةض ية غةضةتاوة و بآ غعا ييَي خؤف زةب

وْةوة ضِظطاضى زةنات ية ئاططى زؤظةر ية بةض ئةوةى ؾريى و بآ باوةضِي وب
طةى ة بًَيَني ضِيَي، ئةَة واتاى ئةوةْيّ ْةزاوةبةضاَبةض خواى ثةضوةضزطاض ئةجنا

و زووض  خوا بة تةْٗا ْاغنيبةيَهو طةوضةيي تاوامنإ بؤ ئاغإ زةبيَت )
طةض  ًَُإَوغ( ضوْهة ةناتةوةئٕ وومنإ بؤ ضِنةوتٓةوة ية ؾريى بطِيازا
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گ  ڳ  ڳ  ۓ  ۓ  ﮲  ( يـ بهات بة تطغةوة ئةجناَى ئةزاتتاواْ

وة ٖةض نةغيَو ٖاوةأل بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياض بسات بةضِاغيت " ڳ    
ضِيَطةى ضِاغتى واظ ييَٗيَٓاوةو ْةفػى خؤي طوَطِاو غةضييَؿيَوايَهى تةواوةو 

، وة بةختةوةضى زوْياو زواضِؤشى ية زةغت زوْياو زواضِؤشزاةفريِؤ زاوة ية ب
  (9).خؤي زاوة

 

 انى طةوزة ئةبيَت بة ضواز بةشةوة:ياوةلَ بسِيازد
، ى ثاضِاْةوةوةوإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض ية ضِوٖاوةٍَ بطِياضز) شرك الد عوة .9

طي نطزٕ و ثاضِاْةوة ية غةي : ٖاواضنطزٕ وزاواى نؤَةى و ياضَةتى و ييَواتا

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چ: خوا( خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتى

( ٥٦العنكبوت: ) چڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ
ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ )َوؾطيهني( غواضى نةؾتى ببوْايةو ناتيَو : واتا

ْاو زةضياو ضِوباضةنإ و توؾى ضِوزاوو َةتطغى و زيَة ضِاونيَيةى بضوْايةتة 
، تةْٗا يةو ئةثاضِاْةوةض ئةنطز واواضيإ بؤ خواى ثةضوةضزطاْاية يةنػةض ٖوببو

غةض وؾهاْى و ْةجاتيإ  تةبةآلّ ناتيَو خواى ثةضوةضزطاض ضِظطاضى بهطزْاية
 ببواية  ٖاوةيَيإ بؤ بطِياض ئةزايةوة .

شرك النية واإلرادة ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ية ْيةت و ويػت و َةبةغتسا )  .4
ڃ  چ   چ  چ   ڃ  ڃ  چ : فةضَويةتى( خواى ثةضوةضزطاض والقصد

                                                 
 ( .4/292: تفسري القرين العظي  لإلمام   ن كثري  تمح  اهلل تعاى(بطِواْة  (9)
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ژ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

هود: ) چگ  گ  گ  ڳ        ڳ ڑ     ڑک  ک   ک  ک  گ  

و  ية شياْى زوْيازا تةْٗا َةبةغت و ٖةوأل: ٖةضنةغيَو  واتا( ٢٥-٢٦
ةبةغتةناْى زوْيازا ئاوات وَنؤؾؿى زوْياو جواْيةناْى بيَت، ئةوةية ئيَُة ية

بة ئةْساظةى ويػتى خؤَإ نة بطِياضَإ يةغةض زاوة ْةى _زةيٓآ ةئ
ا بةضٖةَى وة ية زوْياز _ئاواتةناْى خؤيإ  ٖةَووبةَةبةغت وٖةيَجةو 

، وة ية زوا ضِؤشزا ٖيض ثازاؾتى ضانةيإ ْازضيَتةوة ضِةجنى خؤيإ وةضئةططٕ
، وة ئةو ظةر ْةبيَتة تةْٗا ئاططى زؤيئيػطاذةتيإ بؤ ْيو وة ٖيض خؤؾى 

ى ثوضةيَة و وةضْةطرياوة الى خواى ٖةَوونطزةواْةى ية زوْيازا ئةيإ نطز 
ضوْهة بؤ خواى ثةضوةضزطاضيإ ْةنطزوةو َةبةغتيإ ضِاظى ثةضوةضزطاض 

 وة .وْى ئةو ْةبووب

: ئةويـ طويَطِايَى (الشرك في الطاعةإ ية طويَطِايةيَيسا )ياضزٖاوةٍَ بطِ  .3
ى نطزْى خواى ةؾة يإ ٖةضنةغيَهى تط بيَت يةغةض ثيَضنطزْى ثاثاو ق

: ٖةضنةغيَو طويَطِايةيَى نةغيَو بهات وةى طويَطِايةيَى ثةضوةضزطاضزا )واتا
( وة باوةضِيؿى وابيَت ئةو نطزْى خواى ثةضوةضزطاضو ثيَػةَبةضى خوا )

و نةغةى طويَطِايةيَى ئةنطيَت ؾايػتةى فةضَإ نطزٕ و ؾةضع زاْاْة ئةوة ئة
( خواى ثةضوةضزطاض طزووة بة ؾةضيهى خواى ثةضوةضزطاضنةغةى ن

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇ  ۆ   ۆ چفةضَويةتى :

ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ېې  ې  ېى   ى  
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 طاوضوواتا: ( ٦٢التوبة:) چۇئوئ  وئ  ۇئائ  ائ  ەئەئ 
و قةؾةناْيإ نطز بووة ثةضغرتاو جطة ية خواى ثةضوةضزطاض  اظاْجويةنةنإ 

ناْيإ ذةضاَيإ بؤ ذةآلأل ئةنطزٕ ذةآليَيؿيإ ئةيإ ثةضغنت )ثاثاو قةؾة
ى نوضِى َطيِ( يةغةض ذةضاّ ئةنطزٕ ئةواْيـ ؾويَٓيإ ئةنةوتٔ ( وة )عيػا

، ية ناتيَهسا فةضَاْيإ ثآ ْةنطاوة َةطةض بةوةى خواى يإ نطزبوو بة خوا
ثةضوةضزطاض بة تاى و تةْٗا بجةضغنت ، ئةو خوايةى نة تاى و تةْٗايةو ٖيض 

، ثاى و بيَطةضزى و ة تةْٗا خؤي ْةبيَتياويَهى ذةم و ضِاغتةقيٓة ْيثةضغرت
نةّ و نوضِييةى بؤ ئةو خوايةى نة  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ ؾةضيهى  ٖةَووزوضى 

 بؤ بطِياض ئةزةٕ .

(: شرك المحبةإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض ية خؤؾةويػتيسا )طِياضزٖاوةٍَ ب  .2

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇ  ڇ چ  چ : خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتى

: يةْاو خةيَهيسا ٖةية نة واتا( ٢٥٦البقرة: ) چں   ڌ  ڎ  ڎڈ
ؾةضيهى بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياضزاوة يةوةزا )ئةو نةغة يإ ئةو ؾتةى 
وةنو خواى ثةضوةضزطاض خؤف ئةويَت و بة طةوضةى ئةظاْيَت وةنو خواو 

  . ةضوةضزطاض(ظةييٌ و ٌَ نةضة بة ؾيَوةى ظةييًى و ٌَ نةضى بؤ خواى ث

ة ي: ؾرينى طةوضة بطيتيخؤؾةويػت نوضتةى ئةّ باغة ئةوةيةًَُاْى َوغ    
ية نطزٕ و ئةجناَساْى جؤضيَو ية جؤضةناْى ثةضغنت بؤ غةيطى خواى 

اْةوةو ٖاواض نطزٕ بؤ غةيطى خوا، يإ غةضبطِئ بؤ ، وةى ثاضِثةضوةضزطاض
ْةوة ية َطزوو وو بو، يإ ْعي، يإ ْةظض نطزٕ بؤ غةيطى خواغةيطى خوا

 جٓؤنةو ؾةيتاْةنإ بة نطزٕ و ئةجناَساْى جؤضيَو ية جؤضةناْى ثةضغنت
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، يإ ضِةجاو ئوَيَس ةنإ طواية ظياْى ثيَ ئةطةيةْٔوطغإ ية َطزوتيإ  بؤيإ،
ٕ بة غةيطى خوا بؤ جآ بة جآ نطزْى ثيَويػتيةنإ و الزاْى ْاخؤؾى و وبو

زةغةآلتى ٖةية بةغةض ئةو  خواى ثةضوةضزطاض ْاضِةذةتيةنإ ية ناتيَهسا تةْٗا
، وة جطة يةو ثةضغتٓاْةى تط نة ْابيَت بؤ ٖيض نةؽ و ؾتيَو ئةجناّ ناضةزا

 (9)بسضيَت تةْٗا بؤ خواى ثةضوةضزطاض ْةبيَت .
 

( طةض نةغيَو ئةجناَى الشرك األصغراْى بضوى )ٖاوةٍَ بطِياضز  :جؤزى دووةم
يعى تاواْة بةآلّ تاواْيَهى ظؤض طةوضةيةو ية ضِبسات ية ئيػالّ ثيَى زةضْاضيَت )

ةضوةى خواى ثةضوةضزطاض ، جؤضيَو ية ؾرينى بضوى ضِيا نطزْة ، ٖطةوضةناْة(

يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  چ : فةضَويةتى

: ٖةض نةغيو ئوَيَسى ٖةية بطات بة زيساضى واتا( ٢٢٠الكهف: ) چجس  حس   
َإ ئةطةئ بة زيساضى خواى ٖةَووة يضزطاض )طوَاْى تيَسا ْيخواى ثةضوة

ثةضوةضزطاض ، ييَطةزا َةبةغت ثيَى طةيؿتٓيَهى غةضبةضظو ضظطاض بووة( با 
: ضِيا ى ثةضوةضزطاض بطِياض ْةزات )واتاضانة بهات و  ٖاوةٍَ بؤ خوانطزةوةى 

 . ْةنات ية عيبازةتةناْيسا(
رينى بضونة )تةْٗا طةض ضوةضزطاض ؾوة غويَٓس خواضزٕ بة غةيطى خواى ثة

غويَٓسى ثيَبدوات بةآلّ ناتيَو غويَٓسى ثيَ زةخوات ية زيَيسا وةنو خواى 
ة يْى ْيوثةضوةضزطاض الى طةوضةو بةضِيَع بيَت ئةبيَتة ؾرينى طةوضة ييَدؤف بو

من حلف بغير اهلل ]  :( فةضَويةتى، ثيَػةَبةض )َةطةض بة تةوبةنطزٕ (

                                                 
 .99كتاب التوحيد للعالم  الفوزان ص:  بطِواْة (9)
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واتا ٖةضنةغيَو غويَٓس بة غةيطى خواى ثةضوةضزطاض  (9)[ فقد كفر أو أشرك
 غوات ئةوة نوفطى نطزووة يإ  ٖاوةيَى بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياضزاوة .

: ئةطةض خواو تؤ ْةبواية ئةوٖا و ا ؾرينى بضونة طةض نةغيَو بًَيَتوةٖةضوةٖ
 ٖاّ بةغةض ئةٖات ، يإ بًَيَت : خواو تؤ ويػتتإ وابوو .

ى تط ية جؤضةناْى ؾرينى بضوى بطيتية ية ؾرينى ْٗيَٓى وؾاضاوة : وة جؤضيَه
الشرك في ىذه األمة أخفى من دبيب  : ]( فةضَويةتىٖةضوةى ثيَػةَبةض )

واتا : ٖاوةأل بطِياضزإ  (4)[ النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل
ى َيَطويةيةنى ؾوئَ ثيَ بيٓني و ٖةغت نطزٕ بةئوممةتةزا ؾاضاوةتطة يةيةّ 

 .غةض بةضزيَهى ضِةف ية ؾةويَهى تاضيهسا ضِةف ية
ويَُإ ئةّ زوعاية ظؤض وة نةففاضةت و غطِيٓةوةى ئةّ تاواْة ئةوةية َوغ

شيًئا وأنا أعلم، وأستغفرك من  اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك : ]غويَٓيَت
ّ نة واتا : ئةى ثةضوةضزطاضّ ثةْات ثيَسةطط(3)[الذنب الذي ال أعلم

، وة ثةْات ثيَسةططّ يةو تاواْةى ٖاوةيَت بؤ بطِياضبسةّ و بؿعامنبضونرتئ  
 .)ؾرينةى( نة ئةجناَى بسةّ و ْةيعامن 

                                                 
 ااااب: ماااا جااااو يف  ،  ، يف كتااااب الناااذوت والمياااان تواو الرتماااذي وحسااان  نااان ا ااان نَااار تضااا  اهلل ننهَاااا (9)

 .4/99، وص    اللبا  يف ص ي  سنن الرتمذي 2/990كرااي  احلل    ري اهلل، 
 .83، وختري  الي اوي  لألتنؤوط ص3/433، انظر: ص ي  ا،امع  نلرج  احلكي  الرتمذي (4)
،  ب، وجمَونا  التوحيااد حملَااد  ان نبااد الواااا3/433، وانظار: صاا ي  ا،ااامع  نلرجا  احلكااي  الرتمااذي (3)

 .6وا ن تيَي  ص
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چيةتةفػريى ئةّ ئايةتةزا  () بن عباسإ    

( ئةو ؾريى ۋووؾةى ) :فةضَويةتى( ١١البقرة: ) چۅ  ۅ 
و ٖةغت نطزٕ بة ؾوئَ ثيَى َيَطويةيةنى ؾاضاوةتطة ية بيٓني نة بطِياضزاْةية 

: بةخواو . وةنو نةغيَو بًَيَتضِةف ية غةض بةضزيَهى ضِةف ية ؾةويَهى تاضيهسا
تا: بةياْى فآلْة نةؽ يإ بةطياْى خؤّ )بةغةضى باونِ يإ بةطؤضِي باونِ، وا

ةبواية ئةّ ، يإ نةغيَو بًَيَت : طةض ئةو غةطة ْغويَٓس بة غةيطى خوا غوات(
ْةبواية ئةّ  َايَةوةية َطاويية طةض ئةو: ؾةو زظ ئةٖاتة غةضَإ، يإ بًَيَت

و بسضيَتة ثاأل ْاوى خواى يإ ٖةض ؾتيَو بوتطيَت  ،ؾةو زظ ئةٖاتة غةضَإ
: خواو تؤ بيَتة جؤضيَو يةو ؾرينة ؾاضاوةية. يإ نةغيَو بًَيَتئة ثةضوةضزطاض

يإ بًَيَت : ئةطةض خواو تؤ  ويػتتإ وابوو ئةو ناضة بةو ؾيَوةية بيَت ، 
 . )يإ خواو زنتؤضةنة(  (9)ْةبواية ئةوٖا و ٖاّ بةغةض ئةٖات 

( نة : فةضَوزةنةى ثيَػةَبةض )زةفةضَويَت الترمذيئيمامى    
الى ٖةْسآ ية ظاْايإ  (4)[ من حلف بغير اهلل فقد كفر أو أشرك : ]فةضَويةتى

ٕ نطاوةتةوة نة َةبةغت ثيَى و( وا ضِو فقد كفر أو أشركو ؾاضةظايإ ) 
ٕ و زةضبطِيٓى تطغٓانى ئةو تاواْةية ْةى ثيَى َوؾطيو و بآ وتوضِةبو

، بةيَطةف يةغةض ئةوة فةضَوزةنةى عبساهلل نوضِي ئيُاَى باوةضِببيَت
ونِ بوو غويَٓسى ( طويَى ية با: ثيَػةَبةض )( نة فةضَويةتىعوَةضة)

                                                 
 ، ونزاو  ى ا ن نيب حامت.9/06،  ذكرو ا ن كثري يف تفسريو (9)
،  اب: ما جاو يف كرااي   ا، يف كتاب النذوت والميان تواو الرتمذي وحسن  نن ا ن نَر تض  اهلل ننه  (4)

 .4/99، وص    اللبا  يف ص ي  سنن الرتمذي 2/990،  احلل    ري اهلل
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أال إن اهلل ينهاكم أن  : ]يةتى( فةضَو، ثيَػةَبةض )ئةخواضز بةباونى
: ئاطازاض بٔ و بعأْ خواى ثةضوةضزطاض ْةٖى و ضِيَططى واتا (9)[ تحلفوا بآبائكم

أبو هريرة ، وة فةضَوزةنةى ويَٓس بة باوى و باثرياْتإ غؤٕييَ نطزوٕ نة غ
(( نةية ثيَػةَبةضةوة )ئةيطيَطِيَتةوة )( ثيَػةَبةض ،فةضَويةتى ) :

: ٖةضنةغيَو واتا (4)[حلفو بالالت والعزى فليقل ال إلو إال اهللمن قال في ] 
: طةض " واتاال إلو إال اهللغويَٓسى خواضز بة الت وعوظظا با يةنػةض بًَيَت "

غويَٓسى بة ٖةض ؾتيَو خواضز جطة ية ْاوو غيفاتةناْى خواى ثةضوةضزطاض 
 . ية"ال إلو إال اهللئةبيَتة تاوإ و نةففاضةتةنةى ووتٓى "

)  ، ئةو ؾريىاضاوة بضيَتة شيَط ؾرينى بضونةوةوة ثيَ ئةضآ ؾرينى ؾ   
ٖاوةٍَ  ى ثةضوةضزطاض ئةبيَتة زوو بةؾةوة:( بؤ خواةاْٖاوةٍَ بطِياضز

( ٖةضوةى شرك أكبر وشرك أصغراْى بضوى )و ٖاوةٍَ بطِياضز بطِياضزةضاْى طةوضة
اَاشةى بؤ نطزووة ية ئ -ضِةمحةتى خواى ييَبيَت–ظاْاى ثاية بةضظ إبٔ ايكّيِ 

( 233 الثةضِةى، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيْطخةنةى )نيتابة بة 
. 

 
 

                                                 
،  اب: ما جاو يف كراايا  احللا   ، يف كتاب النذوت والميان مذي نن ا ن نَر تض  اهلل ننهَاتواو الرت  (9)

 .4/94، وانظر: ص ي  الرتمذي 2/990  ري اهلل، 
: صاا ي  الرتمااذي  ، وانظاار2/990تواو الرتمااذي ناان نيب ارياارة يف الكتاااب والباااب املشااات  ليهَااا ينًفااا  (4)

4/94. 
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 شريكى بضوك ئةبيَت بة دوو بةشةوة :: كوزتةى ئةم باضة ئةوةية
 ، ئةويض ووتةو كسدةوةكانو :: شريكى بضوكى ديازو ئاشكسابةشى يةكةم

خواو تؤ : يإ نةغيَو بًَيَتوا ، : غويَٓس خواضزٕ بة غةيطى خووتةنإ وةنو
: ئةطةض خواو تؤ ْةبواية ناضة بةو ؾيَوةية بيَت،  يإ بًَيَت ويػتتإ وابوو ئةو

: ئةٖات ، يإ بًَيَت: ئةوة يةخواو تؤوةوةية، يإ بًَيَت ئةوٖا و ٖاّ بةغةض
. جا بؤ ئةوةى تةى ية جؤضاْة، وة ووخيَطو بةضةنةتة ية خواو تؤوةوةيةئةو 
باؾرت  ةْى خؤؾةويػت زووض بيت ية بةناضٖيَٓاْى ئةّ ووؾة ؾرينياًَُْاَوغ

: بة ويػتى خواو ثاؾإ بة ويػتى خوا بووة، يإ بًَيَيت: تةْٗا واية بًَيَيت
: طةض خواى طةوضة ْةبواية و، يإ بًَيَيتوو يإ واْةبوويػتى تؤ ئةو ناضة واب

ى طةوضةو ثاؾإ تؤ ئةوٖا و ئةوٖاّ بةغةض ئةٖات ، يإ بًَيَيت : طةض خوا
ةْٗا يةالى خواى : ئةَة تةوٖاّ بةغةض ئةٖات، يإ بًَيَيتْةبويتاية ئةوٖا و ئ

 : ئةَة يةالى خواو ثاؾإ تؤ وةوةية .يإ بًَيَيت، ثةضوةضزطاضةوةية
خؤؾى نطزةوةنإ وةنو: يةزةغت نطزْى ئايَكةو ثةضِؤ بؤ البطزْى ْا

ى ْوؾتةو َريوو و بةضزو يإ ، وة ٖةيَواغيٓوْاضِةذةتى يإ طيَطِاْةوةى
، ٖة ضنةغيَو ئةو غى ضاوةظاض يإ ية تطغى جٓؤنةنإٖةضؾتيَهى تط ية تط

ناضة بهات باوةضِى وابيَت ئةو ئايَكةو ثةضِؤو َريوو و بةضزو يإ ٖةضؾتيَهى 
ٕ ثيَى يإ ْاخؤؾى وْاضِةذةتى وْاخؤؾى وْاضِةذةتى ال ئةبةٕ ثاف توف بو

ثيَي زةض ئةضآ  ةوة ؾرينى طةوضةى بطِياضزاوة )نةئةطيَطِْةوة ثيَـ ٖاتٓى ئ
ٖاوةٍَ بطِياضزاْة بؤ خواى ثةضوةضزطاض ية ثةضوةضزطاضيَتيسا ضوْهة  ية زئ(،

خواى ثةضوةضزطاض ؾةضيهى ٖةية ية زضوغت نطزٕ و باوةضِى واية ئةو نةغة 
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، ٖاوةٍَ بطِياضزاْة بؤ خواى ثةضوةضزطاض ية جآ بة جآ نطزْى ناضةناْيسا
اويَتيسا ضوْهة ئةو نةغة زيَى خؤى ثةيوةغت نطزووة بةو ؾتاْةوة بة ثةضغرت

، بةآلّ ئةطةض ئةونةغة باوةضِى وابيَت بطةيةْٔ ئوَيَسى ئةوةى غوزى ثيَ
، ئةو ةذةتى ال ئةبات و ئةيطيَطِيَتةوةتةْٗا خواى ثةضوةضزطاض ْاخؤؾى وْاضِ

وْاضِةذةتى ييَى ناضة ئةنات باوةضِى واية وةنو ٖؤناضيَو تا بةآلو ْاخؤؾى 
يَهى ؾةضعييةو ، ئةو نةغة ٖؤناضيَهى ططتؤتة بةض ْة ٖؤناضتةوةووض بهةويَز

: ضؤ نطزْة بة ؾةضع و بة قةزةضزوة ناضيَهى ذةضاَة  ٖؤناضيَهى قةزةضية،
ئةوةى  ة، وؾيَوة ْةٖى و ضِيَطى ييَ نطزووةضوْهة ؾةضعى ثريؤظ بة توْستطئ 

، وة وزْنينطزووة ٖؤناضيَهى بة غطى ييَ طْةٖى و ضِيَ ؾةضعى ثريؤظيـ
، وة يةو ة تا َةبةغتى ثآ بيَتة زىيئةّ ناضة يةو ناضاْة ْي قةزةضيؿةوة

، بةيَهو ئةّ ة نة ذةآلأل و غوز بةخـ بيَتيزةواو زةضَإ و ضاضةغةضاْة ْي
ناضاْة ٖؤناضٕ بؤ بطِياضزاْى ؾريى بؤ خواى ثةضوةضزطاض ، ضوْهة ئةو نةغةى 

، نة ةغت نطزووة ثيَياْةوةةيوثوَإ زيَى خؤى ئةو ناضة ئةنات بآ ط
 إ بؤ خواى ثةضوةضزطاض .ةوةف ٖؤناضة بؤ  ٖاوةٍَ بطِياضزئ

ئةوةف ، ية جؤضةناْى ؾرينى بضوى: ؾرينى ْٗيَٓى و ؾاضاوةية جؤزى دووةم
، نة ئةبٔ بة زوو ساةناَْةبةغتْيةت و ية ويػت و  ةٖاوةٍَ بطِياضزةضاْ

 بةؾةوة :
يَهى : زةضخػتٓى عيبازةت تا خةة ضِياو غوَعة، ضِيا، واتاة ييبطيتي : يةكةم

: ضِيا واظى ْيَوإ ضِيا و غوَعة ئةوةية، جيابيبيٓٔ و بة باؾة باغى بهةٕ
: ْويَصو خيَطنطزٕ و ذةد و ةو نطزةواْةية نة ئةبيٓطئَ وةنوزةضخػتٓى ئ
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ٔ ئةبيػرتيَزةضخػتٓى ئةو عيبازةتاْةى نة  جيٗاز و ...، غوَعة بطيتية ية
وةنو : قوضئإ خويَٓسٕ و ئاَؤشطاضى نطزٕ و ظيهطو .....، وة نةغيَو باغى 

 ضانةناْى خؤى بهات تا خةيَهى بعأْ نطزةوةى ضانة ظؤض ئةنات .
: ئةو ناضاْةى نة تةْٗا غتى بة نطزْى نطزةوةناْى زوْياية، واتاَةبة : دووةم

تى َةبةغ ئةبيَت بؤ خواى ثةضوةضزطاض بهطيَت ئةو نةغة ئةيهات بةآلّ
، ئةّ ةف ؾرينة ية ْيةت و َةبةغتةناْسا، ئةوبةزةغت ٖيَٓاْى زوْياية

ةى ئةّ ْيةت و َةبةغت ناضيَهيـةندوا ثةضغتيةو ٖةضناضةف ثيَضةواْةى ي
  (9). تيَهةٍَ ببيَت بة تاأل ئةبيَت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، وا،اواب الكاايف ملان سا ل نناد الادواو  23، ص ، للسعدي ديد يف مقاصد التوحيد: القول الس بطِواْة (9)

، 94-99، ص ، وكتاااب التوحيااد للعالما  الاادكتوت صاااحل  ان فااوزان الفااوزان 420، ال اان القاي ، ص الشاايف
 .923-932واإلت ا   ى ص ي  االنتقا  ل ، ص
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 انى بضوكجياواشى نيَواى  ياوةلَ بسِيازدانى طةوزةو  ياوةلَ بسِيازد
 (ن الشرك األكبر واألصغرالفرق بي)

ية ئيػالّ ثيَى ؾرينى طةوضة  -9
 زةض ئةضيت .

ؾرينى بضوى ية ئيػالّ ثيَى 
 زةضْاضيت .

ؾرينى طةوضة طةض نةغيَو  -4
ئةجناَى بسات و ثيَـ َطزٕ 

ى ييَ ْةنات ئةوة بة تةوبة
زؤظةخسا ئةَيَٓيَتةوة ٖةَيؿةيي ية

. 

بةآلّ ؾرينى بضوى خاوةْةنةى طةض 
اططيؿةوة زةض ئةضيَت و بة بضيَتة ْا ئ

 ٖةَيؿةيي تيَيسا ْاَيَٓيَتةوة .

ؾرينى طةوضة ٖةضضى  -3
 يإنطزةوة ضانةنإ ٖةية ٖةيَ

 ئةوةؾيَٓيَتةوة .

بةآلّ ؾرينى بضوى نطزةوة ضانةنإ 
ٖةيَٓاوةؾيَٓيَتةوة ، َةطةض ضِيا يإ 
َةبةغتى زوْياى زوْياى تيَهةٍَ ببيَت 

 (9). ئةو ناتة ٖةيَى ئةوةؾيَٓيَتةوة
ؾرينى طةوضة خوئَ و َايَى  -2

 ثآ ذةآلأل ئةبيَت .
بةآلّ ؾرينى بضوى خوئَ و َايَى ثآ 

 ذةآلأل ْابيَت.
زوشَٓايةتى ية ؾرينى طةوضة  -0

و ئيُاْساضاْسا  ْيَوإ خاوةْةنةي
ة ي، بؤية زضوغت ْيبةضثا ئةنات 

بؤ ٖيض ئيُاْساضيَو خؤؾةويػتى و 

ؾرينى بضوى ضِيَططي خؤؾةويػتى و 
زؤغتايةتى ْانات بة طؿتى بةيَهو 
خاوةْةنةى خؤف ئةويػرتيَت و 

ت بة زؤغتايةتى ية طةيَسا ئةنطيَ
                                                 

 .94، ص وزان، للعالم  الدكتوت صاحل الف : كتاب التوحيد بطِواْة (9)
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زؤغتايةتى بؤ نةغيَهى  ٖاوةٍَ 
بطِياضزةضى طةوضة ٖةبيَت با ْعيو 

 تطئ نةغيؿى بيَت .

، وة طويَطةى ئيُإ و توذيسةنةى
ضخؤف ْاويػرتيَت و زشايةتى ئةنطيَت 

بضونةى  نة بة طويَطةى ئةو ؾرينة 
  (9)تيَيساية .

 
 

 اى بؤ خواى ثةزوةزدطازياوةلَ بسِيازدشياى و شويَهةوازة خساثةكانى 
تطغٓاى و ظياْى ية ْاو ؾةضيو بؤ خوا بطِياضزإ ضةْسئ ؾويَٓةواضى خطاث و 

 :، يةو ظياْة يةْاو بةضاْة بةضى ٖةية
إ بؤ ياضزٖاوةٍَ بطِ ى بة ٖؤىٖةَووضِؤش ْاخؤؾى و بةزبةختى زوْياو زوا .1

 خطاثةناْيةوةيةتى . ةؾويَٓةواضخواى ثةضوةضزطاضو 
وٕ وبؤ خواى ثةضوةضزطاض طةوضةتطئ ٖؤناضة بؤ توف ب إٖاوةٍَ بطِياضز  .2
 ضِؤش .زوْياو زوانى ةتةْط و ضةيَةَةو ْاضِةذةتي ٖةَووبة
بؤ خواى ثةضوةضزطاض ٖؤناضة بؤ زضوغت بوْى تطؽ و بيِ  إٖاوةٍَ بطِياضز .3

 ضِؤشزا .زوْياو زوآُى و ئةَيٓى ية و ْةَاْى ٖيَ
ية ٖاوةٍَ بطِياضزةض بؤ خواى ثةضوةضزطاض نةغيَهى غةض ييَؿيَواوة نةغى  .4

گ  گ  گ    چ : ، ٖةضوةى خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتىضِؤشزازوْياو زوا

وة ٖةض نةغيَو ٖاوةأل بؤ : واتا( ٢٢٥النساء: ) چگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  

                                                 
 . 90بطِواْة ٖةَإ غةضضاوة الثةضِة  (9)
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ت بةضِاغيت طوَطِاو غةضييَؿيَوايَهى تةواوةو ضِيَطةى خواى ثةضوةضزطاض بطِياض بسا
 ضِاغتى واظ ييَٗيَٓاوةو ْةفػى خؤي بةفريِؤ زاوة ية زوْياو زواضِؤشزا .

)ايؿطى األنرب( ٖةضنةغيَو بطِياضى بسات بؤ ٖاوةٍَ بطِياضزةضاْى طةوضة   .5
خواى ثةضوةضزطاض و ثيَـ َطزٕ تةوبةى ييَ ْةنات و بةو ذايَةوة مبطيَت بة 
ٖيض ؾيَوةيةى خواى ثةضوةضزطاض ييَي خؤف ْابيَت ، ٖةضوةى خواى 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  چ :  ثةضوةضزطاض فةضَويةتى

: واتا( ٦٥النساء: ) چےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   ﮷  
ة و ييَي خؤف ْابيَت نة ٖاوةيَى بؤ خوا يخواى ثةضوةضزطاض ية نةغيَو ضِاظى ْي

ض زابيَت )وة بةو ذايَةوة َطزبيَت و تةوبةى ْةنطزبيَت ية ناتيَهسا تطغٓانى بطِيا
ٕ نطابيَتةوة و بةيَطةى خواى ثةضوةضزطاضى بؤ باؽ نطابيَت و وؾرينى بؤ ضِو
، وة خواى ثةضوةضزطاض ية "(ن  ي  نلي  احلج بيَت ية غةضى " وبةضزةواّ بو

بيَت بؤ ئةو نةغةى نة تاواْيَو خؤف زةبيَت نة ية خواض ؾرينةوة  ٖةَوو
تاواْيَو  ٖةَووْى خواى ثةضوةضزطاض ية وخؤى ويػيت ييَية )ييَدؤف بو

ْةطةيؿتؤتة ضِازةى ؾريى و بآ باوةضى يإ ئةوةتا ٖةض ية غةضةتاوة و بآ 
ْةوة ضِظطاضى زةنات ية ئاططى وغعا ييَي خؤف زةبيَت يإ ثاف غعاو ثاى بو

ض خواى ثةضوةضزطاض ئةجناّ بةضاَبة زؤظةر ية بةض ئةوةى ؾريى و بآ باوةضِي
ة بًَيَني ضِيَطةى تاوامنإ بؤ ئاغإ زةبيَت ) بةيَهو ي، ئةَة واتاى ئةوةْيْةزاوة

ٕ ووو زووض نةوتٓةوة ية ؾريى بطِيازامنإ بؤ ضِ خوا بة تةْٗا ْاغنيطةوضةيي 
طةض تاواْيـ بهات بة تطغةوة ئةجناَى ئةزات  ضوْهة َوغويَُإ )ةناتةوة ز

﮴   ﮵      ﮶   ۓ  (  ﮳   وة ٖةض نةغيَو ٖاوةأل بؤ خواى " ۓ  ﮲ 
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ثةضوةضزطاض بطِياض بسات بةضِاغيت زضؤيةى و تاواْيَهى ظؤض طةوضةى 
 ساوة . ـــئةجناَ

،  ئةوةؾيَٓيَتةوة ٖةضضى نطزةوة ضانةنإ ٖةية ٖةيَيإ ؾرينى طةوضة .6

       ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵        چ : ةضوةى خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتىٖ

طةض ئةوإ )نة َةبةغتى ثيَػةَبةضاْة ئة :واتا( ٥٥األنعام: ) چ﮶  ﮷  
 ٖةَوو( ٖاوةأل بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياض بسةٕ نليه  الصالة والسالم)

نليه  )ئةوةى نة ثيَػةَبةضإ نطزةوة ضانةناْيإ ٖةيَئةوةؾيَتةوة )ية طةأل 
، ئةى ئةبيَت ذايَي ةةينطزةوة ضانةيةيإ ٖ ٖةَوو( ئةو الصالة والسالم

؟ وة بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياض بسةٕ نةغاْى تط ضؤٕ بيَت طةض ؾةضيو

ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چ : ضوةٖا خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتىٖة

طةض ئة( ئةى ثيَػةَبةض ): تؤ واتا( ٥٦الزمر: ) چۈ  ٴۇ  ۋ
ؾةضيو بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياض بسةيت ئةوة نطزةوة ضانةناْت 

ةيئةوةؾيَتةوةو ثازاؾتى ضانة ْازضيَيتةوة يةغةضيإ وة يةو نةغاْة ئةبيت ٖ
 نة خةغاضةو َةْسٕ .

ٖةضنةغيَو يةو نةغاْة بيَت نة ؾرينى طةوضةى تيَسا بيَت ئةوة ئاططى  .7
 نوضِىى جابر ، ية غةض ذةضاَةو ْاضيَتة ْاويَوة زؤظةخى بؤ ٖةية و بةٖةؾتى

نة بؤَإ زةطيَطِيَتةوة ( بةضى خواوة)ية ثيَػةَ (َاتض  اهلل ننه  عبد اهلل
من مات ال يشرك باهلل شيًئا دخل الجنة، ومن مات يشرك باهلل  : ]فةضَويةتى
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ى بؤ خواى : ٖةضنةغيَو َطزبيَت و يإ مبطيَت و  ٖاوةيَواتا (9)[شيًئا دخل النار
وة ٖةضنةغيَو َطزبيَت و  ، ياض ْةزابيَت ئةضيَتة بةٖةؾتةوةثةضوةضزطاض بطِ

.  بطِياضزابيَت ئةضيَتة ْاو ئاططى زؤظةخةوة ةيَى بؤ خواى ثةضوةضزطاض ٖاو

ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :ضوةٖا خواى ثةضوةضزطاض فةضَويةتىٖة

( ٦١المائدة: ) چڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 
: بآ طوَإ ٖةضنةغيَو  ٖاوةٍَ بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياض بسات ئةوة واتا

ةضاّ نطزووة و ْايهاتة بةٖةؾتةوة، وة ض  بةٖةؾيت يةغةض ذخواى ثةضوةضزطا
ٖاوةٍَ بطِياضزةض بؤ خواى ثةضوةضزطاض ؾويَٓى ْاو ئاططى زؤظةخة، وة نةغاْى 

 ٖيض غةضنةويَٓةضو غةضخةضيَهيإ ْية تا ية ئاططى زؤظةر ضِظطاضيإ بهات. 
نات ؾرينى طةوضة طةض نةغيَو ئةجناَى بسات و ثيَـ َطزٕ تةوبةى ييَ ْة  .8

ةضوةى خواى ثةضوةضزطاض ،  ٖةَيؿةيي ية زؤظةخسا ئةَيَٓيَتةوةئةوة بة ٖ

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲         ﮳      ﮴   ھ  ھ  ھ      چ  :فةضَويةتى

: بآ باوةضِةنإ ية ئةًٖى واتا( ٥البينة: ) چ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  
ض  ية ئاططى ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ  بؤ خواى ثةضوةضزطا  يةنة(ونيتاب و )طاوضو ج

، ئا ئةواْة )بآ باوةضِةناْى ئةًٖى و بة ٖةَيؿةيي تيَيسا ئةَيَٓٓةوةزؤظةخسإ 
خطاث تطئ زضوغت نطاوى خواى   ٖاوةٍَ بطِياضزةضإيةنة( و)طاوضو جو نيتاب 

 ثةضوةضزطاضٕ . 

                                                 
صا ي  مساال ، كتاااب اإلميااان،  اااب ماان مااات ال يشاارك  ااهلل  اايًئا  لاا  ا،ناا ، وماان مااات مشاارًكا  لاا   (9)

 .93،  ر   9/92النات، 
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،  ضوةضزطاض طةوضةتطئ غتةّ و زضؤيةإ بؤ خواى ثةٖاوةٍَ بطِياضز  .9
ئاَؤشطاضى يوقُاْى ذهيِ َإ بؤ ئةطيَطِيَتةوة ٖةضوةى خواى ثةضوةضزطاض 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  چ : اضى نوضِةنةى ئةنات و زةفةضَويَتناتيَو ئاَؤشط

: ئةى نوضِى خؤّ  واتا: ووتى( ٢٦لقمان: ) چڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
ٖاوةٍَ بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياض َةزة ضوْهة بةضِاغتى ؾةضيو بؤ خوا 

ضوةٖا خواى ثةضوةضزطاض ٖة ظؤض طةوضةية. وةإ ظويَِ و غتةَيَهى بطِياضز

وة ٖةض نةغيَو ٖاوةأل " ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   : فةضَويةتى
بؤ خواى ثةضوةضزطاض بطِياض بسات بةضِاغيت زضؤيةى و تاواْيَهى ظؤض طةوضةى 

  ئةجناَساوة . 
( بةضئ ية خواى ثةضوةضزطاض و ثيَػةَبةضى خؤؾةويػت )   .10

ةضوةى خواى ٖ طِياضزةضإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض(،بٖاوةٍَ َوؾطيهني )

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ: ثةضوةضزطاض فةضَويةتى

: ئةَة باْطةواظو واتا( ٦التوبة: ) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ    ک  
( ئاطازاض نطزْةوةيةنة ية اليةٕ خواى ثةضوةضزطاض و ثيَػةَبةضةنةيةوة )

بةضِاغتى خواى ثةضوةضزطاض و  :خةيَهى يةضِؤشي ذةجى طةوضةزا ٖةَووبؤ 
( بةضئ ية  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض ثيَػةَبةضةنةى )

 )املؿطنني( .
توف إ بؤ خواى ثةضوةضزطاض طةوضةتطئ ٖؤناضة بؤ ٖاوةٍَ بطِياضز  .11

، ثةْا ةذِ و بةظةييغعاو توضِةيي خواى ثةضوةضزطاض و زووضيي ية ضِ بووٕ بة
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ٖؤناضيَو نة ئةبيَتة َايةى غعاو  ٖةَوووةضزطاض ية ئةططئ بة خواى ثةض
 توضِةيي خواى ثةضوةضزطاض .

(ى فطرة)بؤ خواى ثةضوةضزطاض ضِوْانى و ثانيَتى  إزٖاوةٍَ بطِياض .12
ضوْهة خواى ثةضوةضزطاض َطؤظةناْى زضوغت يَتةوة، غطِئيٓػاْةنإ ئة

ٖةضوةى و طويَطِايةيَى نطزْى خؤى،  خوا بة تةْٗا ْاغنينطزووة يةغةض 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  چ : فةضَويةتى

( ٦٠الروم: ) چې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  
ضزطاض خةيَهى يةغةض واتا : ئةو ثانى و يةندوا ثةضغتيةية نة خواى ثةضوة

ازا ْايات و ، ٖيض طؤضِاْهاضييةى بةغةض زضوغت نطاويَهى خوزضوغت نطزووة
زيٓى ضِاغت و زضوغت نة ٖيض ثيَض و ثةْاو ، ئا ئةوةية ْيَتٖيض نةغيـ ْاتوا
ٖةضوةٖا وة ة ، بةآلّ ظؤضبةى خةيَهى ئةّ ضِاغتياْة ْاظأْ .يضةوتيةنى تيَسا ْي

ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه  : ]( فةضَويةتىثيَػةَبةض )
ية زايو ْابيَت ئيًال و يَٖيض َٓسايَ: واتا (9)[ يهوِّدانو، أو ينصرانو، أو يمجسانو

، جا زايو و باونى ناضيطةضيإ يَتى و ئيػالَةتى ية زايو ئةبيَتيةغةض ثان
ئةبيَت بةغةضيةوة و ئةيهةٕ بة جويةنة يإ طاوض يإ ئاطط ثةضغت 

( ية خواى ، وة ية فةضَوزةيةنى قوزغيسا ثيَػةَبةض )(موشريك)
إني خلقت : ]فةضَويةتى ، نة خواى ثةضوةضزطاضثةضوةضزطاضةوة ئةيطيَطِيَتةوة

                                                 
 ، كتااب ا،ناائز،  ااب  ذا نسال  الصا  فَاات متفه نليا  مان حاديث نيب اريارة تضا  اهلل ننا : البخااتي (9)

،  ااب معاك كا  مولاو  يولاد نلا  الفيارة،  ، ومسل ، كتاب القدت9308،  ر   4/999ا  يصل  نلي ، 
 .4608،  ر   2/4027
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عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم 
 ٖةَوو: َٔ واتا (9)[ما أحللُت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أُنزل بو سلطانًا

، بةآلّ ؾةيتاْةنإ زضوغت نطزووة ثانى و يةندوا ثةضغيتبةْسةنامن يةغةض 
يإ يةغةض ذةضاّ ، وة ئةو ؾتاْةةنةيإ زوضيإ ئةخةْةوةزيٓة ثان زئَ و ية

، وة فةضَاْيإ ثآ ئةنةٕ تا ٖاوةأل و ةنات نة َٔ بؤيامن ذةآلأل نطزووةئ
ؾةضيو بؤ َٔ بطِياض بسةٕ ية ناتيَهسا ٖيض بةيَطةيةنِ زاْةبةظاْسووة تا ٖاوةأل و 

 ؾةضيو بؤ َٔ بطِياض بسةٕ . 

ؾتى جوإ و بةضظ ٖةية وةٖةضضي ضِ زطاضإ بؤ خواى ثةضوةضٖاوةٍَ بطِياضز  .13
 ٖةَوو، يةبةض ئةوةى ضِةوؾتى بةضظو جوإ ية غطوؾت و ثانيَتى ْايٗيًَيَت
، جا ئةطةض ؾةضيو بؤ خوا بطِياضزإ غطوؾتى ثانيَتى َطؤظةنإ َطؤظيَهة

وؾتة جوإ و بةضظاْةى يةغةض ئيػالّ ةضِئةو  ٖةَووبطؤضيَت ئةوة بآ طوَإ 
 ةبٔ ْاٖيًَيَت .و ثانيَتى زضوغت ئ

يعظةت و غةضبةضظى َطؤظ إ بؤ خواى ثةضوةضزطاض عٖاوةٍَ بطِياضز  .14
، ضوْهة نةغى  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ بؤ خواى ثةضوةضزطاض خؤي ظةييٌ ْاٖيًَيَت

، ضوْهة باوةضِى واية تاغوت و ثةضغرتاوةنإ نطزووة ٖةَووو شيَط زةغتةى 
 خؤي ظةييٌ و شيَط زةغتةىة جطة يةوإ ، بؤية يٖيض ثؿت و ثةْايةنى ْي

و ْة  ئةنات ْة ئةبيػنت و ْة ئةبيٓٔ، بةضزيَو( )بتيَو، زاضيَوؾتاْيَو 
خؤي ظةييٌ و  ، بؤية غةيطى خواى ثةضوةضزطاض ئةثةضغتيَت وعةقًَيؿيإ ٖةية

، ي غونى و ظةييًى و بةزبةختيةنطزووة نة ئةويـ ئةو ثةضِ شيَط زةغتةى

                                                 
 .4860،  ر   9/4997،  ،  اب الصفات الا يعر   ا نا  ا،ن  ونا  النات ، كتاب ا،ن  مسل  (9)
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ضِيَعو شيَط زةغتةى ٖيض نةؽ و ؾتيَهُإ  زاواناضئ ية خواى ثةضوةضزطاض بآ
 ْةنات .

، يةبةض فةضَوزةنةى ؾرينى طةوضة خوئَ و َايَى ثآ ذةآلأل ئةبيَت .15
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال  : ]( نة فةضَويةتىثيَػةَبةض )

إلو إال اهلل وأن محمًدا رسول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك 
واتا :  (9)[عصموا مني دماءىم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على اهلل

نة نوؾتاضى خةيَهى  فةضَامن ثآ نطاوة )ية اليةٕ خواى ثةضوةضزطاضةوة(
وى ذةم بهةّ تا ؾايةتى ئةزةٕ بةوةى نة تةْٗا خواى ثةضوةضزطاض ثةضغرتا

ى ( ضِةواْةنطاوى خوا)و ضِاغتةقيٓةية و)حمُس(يـ ثيَػةَبةضو
، ناتيَو ئةو ناضاْةيإ ناْيإ بسةٕة، وة ْويَص بهةٕ و ظةناتى َايَثةضوةضزطاضة

َةطةض بةذةقى ذةضاّ ئةبيَت يةغةض َوغويَُاْإ نطز ئةوة خوئَ و َايَيإ 
ثاؾطةظ بيَتةوة ية ئيػالّ يإ نةغيَو نةغيَو بهوشيَت : نةغيَو ئيػالّ )واتا

بهةٕ و ثياوةنة شْساض بيَت و بة ْاذةم يإ ثياويَو و ئافطةتيَو ظيٓا 
ئافطةتةنةف ؾوى نطزبيَت ......ٖتس، ئةو ناتة ذةم و َافى ئيػالَة 

وة ييَجطغيٓةوةيإ الى خواى  (تؤيَةيإ ييَ بػتيَٓيَتةوة نة نوؾتٓياْة
 ثةضوةضزطاضة ية ضِؤشى زواييسا .

                                                 
ااةا فاخال اواا ساابميلاه  ا  من تاا  واا وا  ،  اب ، كتاب اإلميان متفه نلي : البخاتي (9) ، 9/92 (نا ااام واا الص االاةا وايتاااو اا الز كا

 .40،  ر   9/03،  اب المر  قتال النا  حىت يقولوا ال  ل   ال اهلل،  ، ومسل ، كتاب اإلميان40 ر   
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ي و ئيُاْساضاْسا بةضثا ة زوشَٓايةتى ية ْيَوإ خاوةْةنةؾرينى طةوض  .16
ة بؤ ٖيض ئيُاْساضيَو خؤؾةويػتى و زؤغتايةتى بؤ يات ، بؤية زضوغت ْيئةن

 ؿى بيَت .ـــنةغيَهى  ٖاوةٍَ بطِياضزةضى طةوضة ٖةبيَت با ْعيو تطئ نةغي

و ٖؤناضيَهة و غةض ئةنيَؿيَت بؤ ؾرينى بضوى ئيُإ الواظو نةّ ئةنات  .17
 اْى طةوضة بؤ خواى ثةضوةضزطاض .ٖاوةٍَ بطِياضز

وة نطزْى نطزةوة بؤ بةزةغت ، وةو ْٗيَٓى نة ضِيا نطزْةنى ؾاضاؾري  .18
ةوة ضانةناْى ثآ ٖةيَئةوةؾيَتةوة، تطغٓاى تطة ٖيَٓاْى زوْيا ية ناتيَهسا نطز

ؾاضاوةيي و تطغٓانيةنةى يةغةض  و ، ية بةض طةوضةييية فيتٓةى زةجحاٍ
 ( .ئوممةتى ثيَػةَبةض )

ٖاوةٍَ و برتغٔ ية  َوغويَُإ ئاطازاضبٔنةوابو ئةى بطاو خوؾهاْى 
، ثةْا ض طةوضةو بضوى و ْٗيَٓى و ئاؾهطابطِياضزةضإ بؤ خواى ثةضوةضزطا

ئةططئ بة خواى ثةضوةضزطاض ية  ٖاوةٍَ بطِياضزةضإ بؤى ، زاواناضئ ية خواى 
ثةضوةضزطاض نة غةالَةتى ية ؾريى و ييَدؤف بوٕ ية تاواْةنإ و يةف 

. ّ وة ٖةضزوو َاَؤغتاى بةضِيَع ]، شزاثآ ببةخؿيَت ية زوْياو زواضِ غاغيُإ
وو بؤ وةضطيَطِاْى ئةّ ، نة ضِيَجيؿاْسةضو ياضَةتيسةضّ بؾيَطظاز عبسايكازض

، وة ّ. قالح ايسئ عبسايهطيِ نة ٖةّ ياضَةتيسةضو ٖةّ ئةضنى ْاَيًهةية
خيَطيإ ثازاؾتى بة  ثةضوةضزطاضخواى  [ساضوْةوةؾى ططتة ئةغتؤى خؤىثيَ

 آمــــني .، ةضظو ثايةزاضيإ بهات ية زوْياو زواضِؤشزابساتةوة و غةضب
             محمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان  ()وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا

 إلى يوم الدين.
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