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 ەل نوێژی ویرت و نوێژە فەرزەاكندا

 
 ثَيشةكى 

،  دن هددد  اهلل ن شد ن  نن تد   ن دن ادهأ م ننم ل د ، ننندذ  اد هلل  دحمد هلل نحمدد  ننتدينه و ننتديه   إن ال 
ننشددد نن  حمددا  ،ننشدد نن ال إلو إال اهلل نحد  ال شد ه  لدو ،فال  ضل لو ، ن ن هضلل اهلل فال ه دي لو

 لو .نبد  ن اذ 
 ،وشد  اممد ر مددااوا وكدث مدادة بد دة ،وأحسن اذلدي ىددي مددد  ،: فإن أصدق احلديث كتاب اهللأما بعد

 وكث ضاللة يف النار. ،وكث بد ة ضاللة
و شؤزيَك لة خةلَكى بةزةو ضةز ىلَ  ،بيدعة يةكيَكة لةو بةآل طةوزانةى كة تووشى ئوممةتى ئيطالمى بووة

يةزضييةندة يةنييديَكياى وا تيَتةينييووى ييياى وا تيَتةيييةنساوى كيية لةضييةز   ،وةشييَواوى و طييومسىايى بييس و 
وىدد  ي ددن أ ددو يف  ،)وكثدد ا مددا يإلددا ايف سددان يف ا بتدددا   :ويَتو ةفييةزم)صددديح حسددن  ددان  وةكييو  ،حيية و
 ةكةويَييية بيدعييةوة و  يشؤز جيياز مسؤ يي 4واتيية .  1)وسددلاأ أىددث الدد ك   ،والسددبع  دددش البددعث بددالع   ،ا تبددا 

بوونية بية   يؤكازةكةشيى ضيةز ا َ نة   ،بةآلم خؤى ثيىى وايية شيويَهكةوتووى ضيونهةتة     ،ووشى  ةبيَتت
 و ثسضياز نةكس نة لة شاناياى و شازةشايانى  يو .  ،عيمم

ثيَويطيماى بةوةيية ضيةزةتا ييةو َ     ،بؤ نةييَنيهى ئةو بيدعة و خوزافياتانةش كة تيَكة َ بة  يو كساوى
و وزيايياى بكةيهيةوة    ،ثاشاى خيةلَكي  فيَسبكيةيو   ،شازةشاى  يهةكةماى ببنيبدةيو خؤماى فيَس ببني و 

ئةطةز جتة ليةوة بييةوىَ زىيَتاضيازةيةكى     ،بة زىاضيى ئةوة ضازةضةزة ،لة مةتسضى بيدعة و بيدعةضياى
 بابةتةينيدا ئةوةى ليةم   ،كس نى بيدعة نةك كةمكس نةوةىشيا  ئةوا  ةبيية يؤكازيَك بؤ  ،تس بتسيية بةز

                                                 

   .137: ص )ال وضة الندية  1)



 

 

لية خيواى طيةوزة  اواكيازيو      ،ووة يةولَيَكة بؤ لة طؤزىنانى ئيةو بيدعانيةى كية لية  ونووتيدا  ةكيسيَو      يات
 آمني . شازةشاماى بكات لة  يهةكةى خؤى .. 

 تماناى قونو
 ،)السدو ت بيَيدةنتى   ،)الإليداش وةضيياى بيةثيَوة    4 ونووت لة شماندا بة ضيةند ماناييةك يياتووة لةوانية     

 )اخلب    . ،)التسبيح  ،)الد اء ثازىانةوة  ، اش العبادة)دو بةز ةوامى ثةزضي  
ناويَكية بيؤ ئيةو     4واتة . 2))ى  اس  ل د اء يف الصالة يف مث خمص ص من الإلياش   : ا اصطالح لة شازاوة )  

 ثازىانةوةيةى كة لة شويَهيَكى تايبةت لة نويَر ا  ةكسيَت لة كاتى وةضياى بة ثيَوة . 
 (3) زةكانداوت لة نويَذة فةرقون

 ، ا نيةبيَت )الند ازأ   (4)تةنًا لية كياتى بيةآل و ناييةمواز      ،ةي ونوت لة نويَرة فةزشةكاندا شةزعى ني
 .(5)(ك ن هق ت في الصلذام الخمس كلد )  4بةلَتةمشاى ئةوةية كة لة فةزموو ة ا ياتووة

 وتى  ةكس  . ون  لة يةز ثيَهج نويَرة فةزشةكة ا ثيَػةمبةز  4واتة  
 وتى نة ةكس  جتة لةو كاتية ا  ون 4واتة .  6) نن دن  نلى قدذم ،ك ن ال هق ت فهد  إال إ ا دن  لقذم)م بةآل

 . ، ياى  وعا لة  ةوميَك بكاتنةبيَت كة  وعا بؤ  ةوميَك بكات
 ،نهَد   ادن نادي  اهند ن  ،ادلم  ادن الدمد من  ،اللدد  نندا الذلهدد ادن الذلهدد) 4لةو  وعايانةشى كة كس ووييةتى 

اللددد  النددن لحهدد ن ن نددال ن كددذان ننصدده  ] ،اجنلددد  ادد هن كتدد ي هذادد ن  ،اشدددد نتك دد  نلددى  ضدد  اللددد 
 . (7)([ اذلونصت اهلل ن 

 . (8)و ضوذ ةى  ةبس ( ،اهلل أكرب ) 4ت  ةبووةوة  ةيفةزمووثاشاى) كة لة  ونو
   4ويَتوزم ةفة  مالك)( ى كوزىى أ س)وةكو ،بؤ ماوةيةكى كاتى  ونووتى  ةكس  ثيَػةمبةزى خوا 

                                                 

 .  286/  2  ى امذكار الن وية :  با ية)الفت حات ال    2)

  .95: ص  تيارات الفإلهية لإلماش املباين  و )ا 178ص  :  و )صفة الصالة لأللباين235ص :: )فإلو السنةبسىوانة  3)

 وةكو  اطريكس نى وآلت لة اليةى  وذمهةوة ... (4)

 .الدارقطين بسندين حسنني والس اج و أ  جو أب  داود  )  5)

   .639 :صحيحة)ال  6)

  .675 :، و الزيادة دلس  4564: )البخاري   7)

 )أ  جو أب  يع ى يف مسنده بسند جيد .  8)



 

 ثيَػةمبييةزى خييوا  4واتيية . (9) ثدد    كددو ،شددد ا هدددنذ نلددى حددي  ددن نحهدد   الندد   ق ددت  اددذ  اهلل )
 ثاشاى واشى ىلَ ييَها.  ،مانتيَك  ونووتى كس ،  وعاى كس  لة ضةند يؤشيَك لة يؤشةكانى عةزةب

بيةلَكو بيؤ    ،كس ووةبة بة ز ةواميى  ونيووتى نية    ئةمةش بةلَتةية لةضةز ئةوةى كة ثيَػةمبةزى خوا 
بيةوةى كية    وتيةى ئةنية     ،ماوةيةكى  يازى كساو )مانتيَك( كس وويةتى و ثاشياى واشى ىلَ ييَهياوة  

 بةلَتةية لةضيةز ئيةوةى ئيةو  ونووتيةى كية ئةنية         ،مانتيَك كس وويةتى و ثاشاى واشى ىلَ ييَهاوة
 . (01) يازى كس ووة بة مانتيَك يةز بؤيةش كاتةكةى ،مةبةضييةتى  ونووتى كاتى بةآل و نايةموازيية

  (11)وت لة نويَذى بةيانيانداقون
ضونكة نويَرى بةيانى لةطة َ نويَرة فةزشةكانى تس ا  ،(11)ت بة نويَرى بةيانياى بيدعةيةتايبةتكس نى  ونو
 بةلَتيةش  ،وتيياى تيَيدا  ةكسيَيت   لة كاتى بةآل و نايةموازييدا  ون  و يةمووياى يةز ،ةيييض جياواشيةكى ني

هد   :قلدت بادي) 4ويَتويية كية  ةفيةزم     أيب مالدك امشديع )فةزموو ةكيةى   ،لةضةز ئةوةى كة بيدعةيية 
ه ه دد  ا لوذفدد  نحددذ ومددس  ن نثمدد ن ن نلددي نناددي اودد ن نمدد   ناددت إندد   ددلهت ولدد   اددذ  اهلل 

ؤ لية واى  ئةى باوكة ت 4بة باوكم وت 4واتة .  13)  ني ا ي  حدث)) :؟ ق  نك نذا هق يذن في ال ج  ،ا هن
لية كوفية بيؤ     نويَيرت كيس ووة ليَيسة    و ئةبوبةكس و عومةز و عومساى و عةلييةوة  ثيَػةمبةزى خوا 
)نةخيَس كيوزىم ئيةوة    4؟ فةزمووىبةيانيانداووة لة نويَرى ئايا ئةواى  ونووتياى خويَهد ،ماوةى ثيَهج ضا َ

 .  بيدعةية( 4شييَكى تاشة  اييَهساوة ي واتة
و ضيواز   ئةوةى زىووى كيس ةوة بيؤ كوزىةكيةى كيةوا ثيَػةمبيةزى خيوا        ة بةزىيَصةليَسة ا ئةم ياوةلَ
لية كؤتيايى    ثيَػةمبيةزى خيواي     ،دووةنويَيرى بةيانيانيدا  ونووتيياى نةخويَهي     لية  خةليفةكةش 

و خةليفيية  كيية  ةضييت بتييسى بيية ضييونهةتى خييؤى   ،ذيانيييدا وةةيييةتى بييؤ ئوممةتةكييةى كييس ووة 
 .( و ومةز و عةىل و عومسانكة ئةواني  ) ئةبوبةكس و ع زىيَهموونى كساوةكانةوة
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  و)السدنن 339ص :  و)م س  ة امحواش و الفتاوى البد  ية116 :الوتاب العزيز  و)ال جيز يف فإلو السنة و 447ص  :)قام س البد  4بسىوانة  12)
  .277 :ادلبتد ات يف العباداتو 
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 ونوت لة  4واتة .(14)(إن الق ذم في  الة ال ج  ادند )  4ويَتو ةفةزم  جب ) ى كوزىى  سعيد)يةزوةيا 
 .نويَرى بةيانياندا بيدعةية

 ونيوت   4واتية  .  15)بادلسد دني    يإلند  يف الفيد  إ   ندد  ازلدة تندزأ) 4فةزموويانية   و إسحاقأمحد)ثيَنةوا 
 ضةز موضمَماناندا بيَت . ا نةبيَت كة بةآل و نايةموازى بةيَت لة نويَرى بةيانياندا تةنًا لة كاتيَكدخويَهسنا

 4(16)دووةخويَهلة نويَرى بةيانياندا  ونووتياى نة يَكدا ياتووة كة ياوةآلى  أا )وة لة ضةند 
ال جدد  فلدد   نندمدد   ددله  ولدد  نمدد ) : ةطيَسىنييةوة ن )ميدد   ى كييوزىى) ددد و و  )يزيدد  ى كييوزىى أسد د)

 دووة .خويَهوتى نة ون ،كس ووة عومةزةوةئيمامى نويَرياى لة  واى  4واتة .  هق ت
 ابدن مسدع د 4واتية   . لد  هودن هق دت فدي ال جد  نن اادن  تدنذد) :يةوة ةطيَسىيَ)قديس   ى كوزىى)  إلددة 
 نويَرى بةيانياندا د لةخويَه ة تى نة ونو . 

نويَرى ابن الزب   4واتة  نن اان الزاه   لى اد  الصبح فل  هق ت) 4 ةطيَسىيَيةوة)دينار   ى كوزىى) د و 
 دووة .خويَهبةيانى ثى كس ووى  ونووتى نة

 4واتة .  نندم  ك ن  ال هق ي ن في ال ج  نن اان نب س ناان نم ) 4 ةطيَسىيَيةوة)جب    ى كوزىى)سعيد 
 . دنويَرى بةيانياندا  ونووتياى نة ةخويَه لة  ابن  دوابن  باس 

... )... أما الإلن ت دائدا يف صالة الفي  ف يس مبب و  بث ى  مدث :ويَتو ةفةزم)ابن باز  شاناى ثايةبةزش 
  .تاشة  اييَهساوة  ة بةلَكويبةآلم  ونووت بة بةز ةوامى لة نويَرى بةيانياندا شةزعى ني 4واتة  . 17) 

)أيب مالدك و فةزموو ةكيةى   ،بيدعةيية  4ش  ةفيةزمويَت )مدد  اص الدين املباين اى ثايةبةزش يةزوةيا شان
 . )*( ةكات بة بةلَتة امشيع  

  4طيَسىاويةتيةوة و  ةلَيَت  س ين )ابنبةآلم ئةو فةزموو ةيةى كة 
                                                 

)والصحيح أ و من ق أ سعيد بن جب   . )ادل س  ة الفإلهيدة  :)ايفرواء  د التحإليح الثاين د بعد تضعيفو  سبتو إذل ابن  باس قاأ البيخ املباين يف  14)
 حلسني الع ايبة  .

   .191/  2 :)الرتم ي  15)

أسدا يد صدحيحة  )السدنن وادلبتدد ات   وما بعدىا ب145وبعضها  ند  بدال زاق ) ، 142/  2 :)ى ه اآلاار أ  جها ابن أيب شيبة يف )ادلصنف  16)
   .415ص :  و )ما صح من آاار الصحابة279ص :يف العبادات

  . 339ص :)م س  ة امحواش  17)

   .182/ 2 :)إرواء الع يث )* 



 

ن انددد ن]نن ق ددت قبددل ال كددذ   :فقهددل ،نندد  :قدد   ؟فددي الصددبح نق ددت ال بددي  :اددأل ننددس اددن   لدد )
ئايا ثيَػةمبيةزى   4 ثسضياز كسا لة ئةنةضى كوزىى ماليك 4واتة .  (18)(اند ال كدذ  هتده ا :ق   [؟ال كذ 
يياى  وتى كيس ووة  ثيَ  زىكوع  وني  4وتسا ،بةلَى 4فةزمووى ؟دووةوتى خويَهلة نويَرى بةيانيدا  ون خوا 

 .   ثاش زىكوع بؤ ماوةيةكى كةم 4؟ فةزمووى واى زىكوع
شدد ا هددنذ نلدى حدي  دن نحهد    ق ت  ادذ  اهلل )  4ويَتو ةفةزم  ةيةكى تس ا ئةنة  لة فةزموو

د،  وعاى كيس  لية ضيةند يؤشيَيك     خويَه مانتيَك  ونووتى ثيَػةمبةزى خوا  4واتة . (19)(ث    كو ،الن  
 ثاشاى واشى ىلَ ييَها.  ،لة يؤشةكانى عةزةب

 ،دووةتى نةخويَهي  ونيو بة بةز ةوامى  ػةمبةزى خوا ئةم فةزموو ةية بةلَتةية لة ضةز ئةوةى كة ثيَ 
وتى كياتى بيةآل   ئةمةش  وني  ،واشى ليَ ييَهاوتى كس  ثاشاى مانتيَك  ون 4وآو ةفةزم ضونكة ئةنة 

لية ثياش    ، ةكسيَيت  نويَيرةكاى بيةلَكو لية ييةموو نويَرةكانيدا      ة بة نويَريَك لةيو نايةموازية كة تايبةت ني
وتةى نة ةكس  لة كاتيَكدا نةبيَت كة  وعا لية ييةكيَك بكيات يياى      ونئةم   اوة ثيَػةمبةزى خو ،زىكوع

  وعا بؤ يةكيَك بكات .
ق دت اندد  ،ك ن إ ا ن اد نن هدنذ نلى نحد نن هدنذ بحد  نن  اذ  اهلل ) 4ويَتو ةفةزم  أب  ى ي ة)

ياى  وعا بؤ يةكيَك  ،ك بكاتئةطةز بيويطياية  وعا لة يةكيَ ثيَػةمبةزى خوا  4واتة  .(12)(... ال كدذ  
 وتى  ةكس  .لة ثاش زىكوع  ون ،بكات

ثد   فد    كد   ادذ  اهلل  ) 4ويَتو ةفيةزم )إميداء  ى كيوزىى  ) فدا(   4لةو  وعايةنةشى كة كس وويةتى 
اللدد  الندن ا دي لحهد ن نالندن  ،ننال  ا لمد  اهلل ننصده  نصدت اهلل ن ادذلو ،غ    غ   اهلل لد  : ناو فق  

غ د   ) 4زىكيوعى بيس  ثاشياى ضيةزى بيةزشكس ةوةو فيةزمووى       ثيَػةمبةزى خوا  4واتة . ( كدذان ندال ن 
 .  اللد  النن ا ي لحه ن نالنن  نال ن كذان ،نال  ا لمد  اهلل ننصه  نصت اهلل ن اذلون  ،غ   اهلل لد 

بييازةى ليَكييس  ليية  ثسضيييازىو )مالدك  ى كييوزىى)أ ددس   يييات بييؤ الى   اصدد ) ئييةوة كاتيَييك لةبييةز 
فدنن فالند  نوب ندي ن د   :قد   ،قبلدو :؟ قد  د كد ن الق دذم قبدل ال كدذ  نن اندد قد) 4 ونووتةوة و فيةزمووى 
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ن ا  كد ن اندق قذ د  هقد    ،اندد ال كدذ  شدد ا ؛ إنمد  ق دت  ادذ  اهلل اند ال كدذ   فقد   كد   :نن  قلت
ندددد  اددهن  اددذ  اهلل  د  ن نكدد ن اهدد ،لددد  القدد ا   هدد   اددبنهن  جددال إلددى قددذم  ددن الممدد كهن دنن ننلأدد 

؟ فيةزمووى  ت ثيَ  زىكوع بوو يياى  واى زىكيوع   ونوو 4واتة . (11)(شد ا هدنذ نلهد  فق ت  اذ  اهلل 
 زؤى  4ثياش زىكيوعف فيةزمووى    4فآلى كة  يةوالَى ثيَداوم كة تؤ وتووتة 4عاةم فةزمووى ،ثيَ  زىكوع

كية ثيَيياى     كؤميةلَيَك لية يياوةآلى    ،ع كيس  مانتيَك  ونووتى لة ثياش زىكيو   ثيَػةمبةزى خوا  ،كس 
وة لية نيَيواى    ، ةوميَكى ياوة َ بسىياز ةز ناز نى بؤ الى ،و نصيكةى حةفيا ثياو بووى  22)الإلد اء ) : ةوتسا

ييةك ميانق  ونيووتى كيس  و      ثيَػةمبيةزى خيوا    ،ثيةااى ييةبوو   و ثيَػةمبيةزى خيوا ا   ئةو  ةومة
  وعاى تيَكس ى . 
اى ىلَ ئةمييةش و ،ئييةوةى نييةفى كييس  كيية  ونييووت  واى زىكييوع بيَييت    ا ئةنيية  لييةم فةزموو ةييية

 بةآلم لة كاتى بةآل و نايةموازيدا ثاش زىكوعة .  ،رت ثيَ  زىكوعةتيَدةطةيو كة  ونووتى وي
وةزناطرييَيت   (يإلند  يف الفيد  حدا فدارق الدد يا مدا زاأ رسد أ اهلل ) 4بةآلم ئةو فةزموو ةيةى كة  ةلَيَيت 

 ونووتى  ةكيس    واتاى فةزموو ةكةش ئةوةية كة بةز ةوام ثيَػةمبةزى خوا  ،ة 23) ضدعيف)ضونكة 
 تاوةكو  ونياى بةجى ييَنت .

لة يةموو بةيانيةكدا لية   )مةحالَة ثيَػةمبةزى خوا  4فةزموويةتى  271/  1 :)زاد ادلعدادلة   ابدن الإلدي )
وة  (...اخل ن ددذل ي فددهمن  ذلهددت ،فددهمن هدددهتاللددد  اهدددني  ) 4ثيياش زىاضييت بوونييةوة ليية زىكييوع وتبيَيييى 

ضةز كس بيَت بة يةمينيةيى تياوةكو  ونيياى بيةجى     ئاميهياى لة و ياوةآلى ، ةنتى بةزش كس بيَيةوة

                                                 

  .1442 :)البخاري  21)

 ، كية  )بدين سد ي  لية    صدية ر دث و ذكد ان و )ناز نى بيؤ الى يؤشةكيانى     فيا ةةحابى بووى ثيَػةمبةزى خوا نصيكةى حة :)الإلد اء   22)
يَسآ بؤ ئيةوةى فيَيسى  يهيياى بكيةى،     ضةند ةةحابيةكياى بؤ به ، و  اواياى كس  لة ثيَػةمبةزى خوا واياى ثيناى  ة ا مطولَماى بووى

ييةك ميانق لية  ونووتيدا      ، ثيَػةمبةزى خواي  ليَكس ى و يةمووياى كوشنتم خيانةتياى ، بةآلئةوي  ئةو حةفيا ةةحابيةى بؤ ناز ى
 .  236ص  :)فإلو السنة 4يَكس ى . بسىوانة وعاى ل

، وقداأ لديس بدالإل ي :... قداأ ابدن حنبدث و النسدائ  :امسو  يسى بن ماىدان مدتو   فيدو . قداأ ابدن الرتكدداينأب  جعف  ال ازي و  :حديث منو  فيو  23)
  1238 :، وقداأ ابدن حبدان  دددث بادلنداك   دن ادلبداى  ... وا  دد  التفصديث يف )الس سد ة الضددعيفةسد ء احلفدد  :يهد  كثدد ا ، وقداأ الفدالس :أبد  زر دة

   . 136 :)ادل س  ة الفإلهية

 



 

شؤزيهة بةلَكو ييةموو  بةلَكو شؤزيهةى ئوممةتةكةى و ،ثاشاى ئةمة الى ئوممةت ئاشكسا نةبيَت ،ييَنيووة
سددعد بددن مالددك وةكييو ) !تيياشة  اييَهييساوة 4ةنييديَكياى وتوويانييةيييةتا ي ،نييةيانكس ووة ياوةلَةكانينييى

 وتوويةتى( .    امشيع 
)ئةطيةز   4ويَتو ةفيةزم  ، ا ةنيَيت   ضدعيف)ثاش ئةوةى كية ئيةو فةزموو ةييةى ثيَنيوو بية        ابن الإلي )
ياى و ضونكة بة )بية ثيَيوة وةضي    ،(44)ة بؤ ئةو  ونووتة  يازى كساوةيبةلَتةى تيَدا ني ،ي  بيَت  صحيح)

وةكيو خيواى    ،بيَدةنتى و بةز ةوامى ثةزضي  و ثازىانةوة و تةضبيح و خنوع( ي   ةوتسيَيت  ونيووت  

ۈئ ۈئ ] .  ]الددددد وش[[ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ]  4طيييييةوزة  ةفيييييةزمويَت

 . ]التح مي[ [ېئ ېئ  

ن  ند  ا لتدوذم ننده د   [پ پ  پ] :دلدا  دزأ ق لدو تعداذل) 4 ةفيةزمويَت   أرقد )ى كيوزىى    زيد)

[  ابييةشى فييةزماثاى ثيَكييسا بيية   پ پ  پ] 4ثيياش ئييةوةى ئايييةتى  4واتيية . 25)( الوددالم نددن
 بيَدةنتى و نةييماى ليَكسا لة  طةكس ى )لة نويَر ا(.

و  وعاكييانى تييسى  ،ئييةو  وعييا  يييازى كييساوةى ويطيييووة   باشيية ئيَييوة ضييؤى شانيييياى كيية ئةنيية  
ضيةز شميانى فة يًيةكاى و شؤزيهيةى     ووت لة)ثاش ئيةوةى كية  وني    4ويَتووة  ةفةزم ،(16)(؟نةويطيووة

(، و بيطييوويانة كية )ثيَػةمبيةز    ... اخل اللدد  اهددني فدهمن هددهتخةلَكى بيوو بية ئيةو  وعيا ناضيساوة )     
))*( وة يةزوةيا خةليفة زىاشيديهةكاى ، ونووتى كس ووة تاوةكو  ونياى بةجى ييَنيووة  و جتة

ياتووة  ايياى   ئةو  ونووتةى كة لة لةفصى ياوةآلندا ياتووى  ،() كس وويانة لةواني  لة ياوةآلى
 تةى كة لة ياوةآلنةوة ئةو  ونو 4ى خؤياندا )واتة  اصدطالح)ضةز وشةى  ونووت لة شازاوة بسىيوة بة
كية ثيَنيرت    وت بيووة ةضيياى ماناكيانى تيسى  وني   بةلَكو ئةواى مةب ،ةيئةم  وعا  يازى كساوة ني ،ياتووة

وة ثاشياى خيةلَكيَك    (ى كيس ووة بيةو  وعيا  ييازى كيساوةوة     يياتووى تايبيةتيا   بامساى كس  بةآلم ئيةماى 

                                                 

 .   ت لين فيدن ت لي  ... اخل ، و )ال ه  اىدين فيدن ىدي  :مةبةضيى ئةم  وعايةية 24)

  .4534 :)البخاري  25)

   .276ص  :)زاد ادلعاد  26)

 كس نةوةى مانا . وشةى ناو كةوانةكاى خؤماى شيا ماى كس ووة بؤ زىووى )* 



 

 

و يياوةآلنى   بؤية طومانياى نةبوو لةوةى كة ثيَػةمبةزى خوا  ،ثةيدابووى كة جتة لةوةياى نة ةشانى
 لةمةشيدا شؤزبيةى شانايياى نياكؤكو لةطةلَيانيدا و       !ضيةزى لية ييةموو بةيانيةكيدا     بةز ةوام بوونة لة

 .   (17)(بةز ةوام نةيكس ووة ثيَػةمبةزى خوا  4 ةلَيَو
  صدحيح)ئيَميةش  ةلَييَني زىاضيية فيةزموو ةى      4ى لة بازةوة ياتووة  صحيح)فةزموو ةى  4ئةطةز بمَيَو
لية كياتى بيةالَ و     ،لية نويَيرى بيةياني و نويَيرةكانى تيس ا      ضةز ئةوةى كة ثيَػةمبةزى خيوا  ياتووة لة

ةآلم بة تةنًا تايبةتى نيةكس ووة بية نويَيرى بةيانييةوة بيةلَكو لية ييةموو        ب ،وتى كس ووةنايةموازيدا  ون
 نويَرةكانى تسيندا كس وويةتى .

وت ليية  ونيي 4واتيية . (42)(كدد ن الق ددذم فددي المهدد   نال جدد ) 4ويَتو ةفييةزم  مالددك) ى كييوزىى  أ دس)
 نويَرى مةغسيب و بةيانيدا بوو . 

فود ن نادذ  ... ) 4 ةيتيَسىيَييةوة  ةفيةزمويَت     بدد الد محن) ى كيوزىى    سد دة)لة فةزموو ةيةكى تس ا كية  
 4واتية   .(19)(نهددنذ للمدن  هن نهلندن الود ف هن ،هق ت في الظدد  نالنمد   ارود ة ن دالة الصدبح ه ه ة 

و  ةثازىايييةوة بييؤ  ،وتى  ةكييس  ونيي يييوةزىؤ و عينييا و نويَييرى بةيانيييداليية نويَييرى ن ئييةبو يييوزةيسة
  ةكس  لة بيَباوةزىاى . بسىوا ازاى و لةعهةتى 

شيهدوو بكةنيةوة ئيةى بيؤ     باشة ئةطةز ئيَوة زىاضت  ةكةى و حةش  ةكةى ضونهةتى ثيَػةمبةزى خوا 
و شويَو فةزموو ةيةك  ةكةوى  ،انة ناكةوى و ثنيتوآى  ةخةى  صدحيح)شويَو ئةو يةموو فةزموو ة 

 ة .  ضعيف)كة 
 ڃڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ           ڦ ڦ ڦ ژ  4يَتووخواى طةوزة لة ئايةتى تا يكس نةوة ا  ةفيةزم 

 ژ چ چ چ چ
ئةطةز ئيَوة خواتاى خيؤش  ةويَيت    4بة بسىوا ازاى بمَى ئةى ثيَػةمبةز  4واتة .(32)

ئةو كاتة خواش ئيَوةى خؤش  ةويَيت و لية طونيايو     ، ة شويَهى مو بكةوى و لة فةزمانى مو  ةزمةضو
 .  خؤشبوو و ميًسةبانةئةو خواية ليَ ،يةلَةكانينياى خؤش  ةبيَت

                                                 

  .283 :)زاد ادلعاد  27)

  .1444 :)البخاري  28)

  .676 :)مس    29)

  .31 :)آأ  د ان  34)



 

و  وعيا بكسيَيت بيؤ     ،و نةفسةت بكسيَت لة بيَباوةزىاى ،ئاضايية  وعاى  ونووت خبسيَية  واى زىكوع 4 ووةم
ضونكة ئةمية   ،لة نيوةى  ووةمى مانتى زىةمةشاندا ،ضةز ثيَػةمبةز و ةةآلوات بدزيَت لة ،موضمَماناى

 جيَتري بووة . لة ثيَنهويَرةكانى ضةز ةمى ئيمامى عومةزةوة 
بياوةزىاى   لةعهةتياى  ةكس  لة بيَ) 4 ا ياتووة   بد الإلاري) ى كوزىى   بد ال محن)لة كؤتايى فةزموو ةى 

   :لة نيوةى زىةمةشاندا
 ،ود ل  ادهن كلمديد ن  ،ال هن  دذن اذندد ن  ،نهو اذن  ادل  ،اللد  ق  ل الو  ة ال هن هصدنن نن ابهل )
   ،(إلو الحق ،ن اا    جز  ن ننلق نلهد ،نلق في قلذاد  ال نبن 

و ئةوةنيدةى بييوانو  وعياى خيَسيياى بيؤ موضيمَماناى        ،ثاشاى ةةآلواتياى  ة ا لية ضيةز ثيَػةمبيةز    
   : ةكس  . ثاش ئةوة  اواياى  ةكس  ثاشاى  اواى ليَخؤشبوونياى بؤ بسىوا ازاى ، ةكس 

ن نخدد ع ندد اا   ، حميدد   ا د  ن ن جددذ ،ن إلهدد  نتددنى ننح دد ،ن لدد  نصددلي ن نتدجد ،اللدد  إهدد   ننبدد)
 .    31) ةكات و ضوذ ة  ةبات  أهلل أكرب) ثاشاى ( إن ن اا  لمن ن دهت  لحق ،الجد

 ضةند سوديَك
 4لة فةزموو ة ا ياتووة ،ئيمام لة كاتى  ونووتدا  ةنق بةزش  ةكاتةوة -0
  ةنتى بةزش  ةكس ةوة .  ثيََػةمبةزى خوا  4واتة . (24)(نك ن هجد  ادن ئو) 
 4لة فةزموو ة ا ياتووة ،لة كاتى  ونووتدا  ةضت بةزش  ةكسيَيةوة -4
لة  ونووتيدا  ةضييى بيةزش  ةكيس ةوة .      ثيَػةمبةز  4واتة .(22)(ه ف  هدهو في الق دذم ك ن ال بي )

 ة. (24) أمجد وإسحاق)ئةمةش مةشيةبى 
  :يةية كة  ةلَيَت )ضعيف  بةآلم فةزموو ةيةكى

 ، ةضييى بيةزش بكس ايةتيةوة    كية ثيَػةمبيةز    4تية وا .( دمها حا ميسدح هبددا وجهدوكان إذا رفا يديو   ي)
 نةيدةطيَسىايةوة تاوةكو  ةم و ضاوى ثى نةضسىاية .

                                                 

   . 1144/  156، 155/  2)رواه ابن  زمية يف صحيحو:   31)

  .4564: )البخاري  32)

 )رواه أمحد والطرباين بسند صحيح .  33)

  .13)الب ح ادلدتا: ص  34)



 

 

لية فيةزموو ة ا    ،ضيةز  وعاكيانى ئيميام    ةكيةى لة   آمدني)ئةوانةى لة  واى ئيمامةوة نويَر  ةكيةى   -2
  ةكةى .   آمني) واى ئيماوةى ئةوانةى لة  4واتة .(23)(نهن ن  ن ول و) 4ياتووة

جيَتري  ضونكة لة ياوةآلنةوة ،ضةز ثيَػةمبةزى خوا ة يةنديَك جاز ةةآلوات بدزيَت لة زوضي -4
الندداس يف قيدداش رمضددان أ ددو كددان  )ابدد  يف حددديث إمامددة أيب بددن كعددع 4شيييَئ ئييةلبانى  ةفييةزمويَت ،بييووة

  وابددد  1497رواه ابددن  زميدددة يف صددحيحو ) وذلددك يف  هددد  دددد   ،يف آ دد  الإلنددد ت يصدد     ددى النددد  
  147الدد ي كددان يددلمه  أيضددا يف  هددده . رواه إمسا يددث الإلاضدد  )رقدد   مث ددو  ددن أيب ح يدددة معدداذ ام صدداري

 4واتية  .  36)واهلل أ  د الق الإل أ بأن ىد ه الزيدادة بد دة فال ينبع  إط ،وغ ه فه  زيادة مب و ة لعدث الس ف هبا
بيؤ خيةلَكى لية ي تةزاو يدا ي كية          و ةى ثيَنيهويَرى ئوبيةى كيوزىى كيةعب    جييَتري بيووة لية فيةزمو    

  ئةمةش لة ضةز ةمى ئيميامى عوميةز ا   ،لة كؤتايى  ونووتدا ةةآلواتى  اوة لة ضةز ثيَػةمبةز 
 . و نابيَت بوتسيَت ئةم شيا ةية بيدعةية ،ئةوةى ضةلةف كس وويانة .... بؤية شيا ةيةكى مةشسوعة لةبةز

كة ئةوانةى لة  واى ئيمامةوة  4ى  انانى  وعاى  ونووت لة ثيَ  ياى لة  واى زىكوع ئةوةيةحيكمةت -3
 .  37)كس ني  بيَت  آمني) ئةطةز تةنًا بة ،بةشدازى بكةى لةطة َ ئيمامدا ، ةكةى نويَر

 هةلَة و بيدعةكانى قونووت
 ،وةى  ووةميى ميانتى زىةميةشاى   يةكيَك لة يةلَةكاى تايبةتكس نى  ونووتة بة نويَرى وةتسةوة لية نيي   -0

بةلَتيةش لية ضيةزى ئيةو      ،زىاضية  ونووت لة نيوةى  ووةمى مانتى زىةمةشاندا حالَةتيَكى تايبةتى يةيية 
بيةآلم   ، ا ياتووة كة ثيَنرت بامساى كس   1144رق   156 ،155/  2 :)صحيح ابن  زميةية كة لة   أا )

و ئييةو  ،بييةلَكو ليية يييةموو ضييالَدا مةشييسوعة ،سةوةة بيية نويَييرى وةتيييييلةطيية َ ئةوةشييدا يييةز تايبييةت ني
 . (22)ة ضعيففةزموو ةيةى لةبازةى تايبةتكس نةكةوة ياتووة )

                                                 

 )أ  جو أب  داود والس اج وصححو احلاك  ووافإلو ال ى  .  35)
 

  .134)ا  تيارات الفإلهية: ص  36)

  .633ص 2)فتح الباري: ج  37)

   . 133)ب ِوا ة: الإل أ ادلبني يف أ طاء ادلص ني:   38)



 

ضييةز ة لة (أسددتعف و وأتدد ب إليددك ،ف ددك احلدددد   ددى مددا قضددي )يييةكيَكى تييس ليية يةلَييةكاى شيييا كس نى   -4
 .  (23)يا ةيةى وتبيَتنةطيَسى زاوةتةوة كة ئةو ش ضونكة لة ثيَػةمبةزى خواوة  ، وعاى  ونووت

شيييَئ ئييةلبانى  ، ةضييت ييَهيياى بيية  ةم و ضيياو ليية كيياتى ليَبوونييةوة ليية  وعيياى  ونييووت بيدعةييية  -2
وأمددا  ،فهد  بد دة ،وأمدا مسدح ال جدو هبددا ف د  يد د يف ىد ا ادلد طن)  4ويَتو(  ةفيةزم )زىةمحيةتى خيواى ىلَ بيَيت   

أشددد ضددعفا مددن بعددق كدددا حإلإلتددو يف )ضددعيف وبعضددو  ،وكددث مددا روى يف ذلددك ضددعيف ، ددارج الصددالة ف دد  يصددح
   :  ولددد لك قددداأ العدددز بدددن  بدددد السدددالش يف بعدددق فتاويدددو597 :  و)امحاديدددث الصدددحيحة262 :سدددنن أيب داود

لية  واى  وعياى  ونيووت(     4 ةم و ضاو لةم شيويَهة ا )واتية    ةضت ييَهاى بة :واتة!   44)يفع و إ  اجلهاأ
 ،ضةز نيةياتووة ى لة  صدحيح)آلم لة  ةزةوةى نويَر فةزموو ةى بة ،و بيدعةية ،ضةز نةياتووةييضى لة

لية     دز بدن  بدد السدالش)... لية بةزئيةوةش    ،ى ضدعيف)و يةموو ئةوانةى لةم بازةيةوة زىيوايةت كيساوى  
 مةضحى  ةم و ضاو ناكات مةطةز كةضيَك كة نةشاى بيَت. 4يةنديَك لة فةتواكانيدا فةزموويةتى

 . (كددان إذا رفدا يديددو   ي دمهددا حدا ميسددح هبدددا وجهددو)  4يةييية كيية  ةلَيَييت  )ضددعيفبييةآلم فةزموو ةيييةكى 
ةكو  ةم و ضياوى ثيى مةضيح    نةيدةطيَسىاييةوة تياو   ، ةضييى بيةزش بكس ايةتيةوة    كة ثيَػةمبيةز   4تةوا

 .نةكس اية
ة ئيةم  ضيونك  ،لة  ونووتى كاتى بةآل و نةيامةتيدااخل  ...  )ال ه  اىدين فيدن ىدي خويَهدنى  وعاى  -4

 . (40) وعاية لةطةأل ئةو حالَةتة ا ناطوجنيَت
بريييياى ليية الى   ،اىخويَهانضييونكة  ةبيَييية يييؤى بيَصازكس نييى نويَيير    ،(44) زيَركس نييةوةى  ونييووت  -3

 نويَرةكانياى ناميَهيَت .
 . (42) ةنق بةزشكس نةوةى شؤز  -6
 

 
                                                 

   .134 أ ادلبني: )الإل  39)

   . 134)ا  تيارات الفإلهية: ص  44)
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 بابةتة:ثوختةى ئةم 
 ونووت لة نويَرة فةزشةكاندا تةنًا لة  4 ا كوزت  ةكةيهةوةثوخيةى ئةو  طانةى ثيَنرت لةم ضةند  يَسىة

و  ونيووتى   ،و تايبةت كس نى  ونووت بية نويَيرى بةيانييةوة بيدعةيية     ،كاتى بةآل و نايةموازيدا  ةكسيَت
و  ،لية  ونووتيدا  زوضيية ئيميام  ةنيق بيةزش بكاتيةوة        ،رت يةنديَك جاز  ةكسيَيت نيةك بية بيةز ةوامى    وي

بيةآلم  ةضيت    ،و  زوضيية ةيةآلوات بيدزيَت    ،بكةى لةضةز  وعاكاى  )آمدنييمامةوةى ئةوانةى لة  وا  ئ
 .تةواوبوونى  وعاى  ونووت بيدعةيةييَهاى بة  ةم و ضاو لة  واى 

 نالحمد هلل ال ي ا نميو  ي  الص لح م
 ن لى اهلل نلى نبه    حمد ننلى آلو ن حبو نال 

 
 ضةزضاوةكاى

 ابن حي  العسإلالين .  –ييح البخار . فتح الباري ش ح صح 1
 أب  مالك كداأ بن السيد سادل .  –. صحيح فإلو السنة  2
 صديح حسن  ان  –. ال وضة الندية  3
 حسني بن   دة الع ايبة  –. ادل س  ة الفإلهية ادليس ة يف فإلو الوتاب والسنة ادلطه ة  4
  بد الع ي  البدوي .  –جيز يف فإلو السنة والوتاب العزيز. ال   5
 سيد سابح . -. فإلو السنة  6
 البيخ مدد  اص  الدين املباين .  –. قياش رمضان  7
 . إب اىي  أب  شادي –. ا  تيارات الفإلهية لإلماش املباين  8
 لإلماش احلاف  أيب احلسن     بن الإلطان الفاس  . –. ايفقنا  يف مسائث اممجا   9
 .  بن حسن آأ س دان مبه ر –. الإل أ ادلبني يف أ طاء ادلص ني  14
 أمحد بن إمسا يث البو كاين  ،مبه ر بن حسن آأ س دان –. قام س البد   11
 البيخ مدد بن صاحل العثيدني . –.الب ح ادلدتا   ى زاد ادلستإلنا  12
 صالح الدين مد د السعيد .  :مجا و ت تيع –. م س  ة امحواش والفتاوى الب  ية  13



 

 حةمة ئةمني ئةمحة  بةزشجنى . 4وةزطيَسىانى –ز ى بة كو. )فإلو السنة   14
 مامؤضيا عة ناى بازام. 4وةزطيَسىانى - ضؤنيَيى نويَرى ثيَػةمبةز .  15
  د و  بدادلنع  س ي  . –. السنن وادلبتد ات يف العبادات  16
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