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ومنن بنبع ب حساسنال النى  نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،نبيرب العالمين والصالة والسالم على  الحمد هلل  

 :أما حعد يوم الدين،

 ،ى طشتوووة (الشركو كاسبةجيَ ٓةًوو سِيَطا وسِيَضلةكاُى ٓاوةأل ثةيذا كشدُى ) خواى طةوسة آ طوًاْب
بووةجىَلشدُى جىَ هووة ثيَِوواو  ،دةسطاكاُيؼووى داخظوو ووة  وة ،دووةٓؤكاسةكاُيؼووى دةدة ووة كووش   وة

ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ] :خواى طةوسة دةفةسًيَت ،( و ثاساط ِى ًافةكاُىالتوحيد)يةكخواثةسط ى 
َماَواِت َوََل ِف اْْلَْرِض َوَما لَُ  َفُع ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُه ْم ُدوِن اللَِّه ََل ََيِْلُكوَن ِمثْ َقاَل َذرٍَّة ِف السَّ ُهْم ِمْن َظِهرٍيَوََل تَ ن ْ ِمن ْ

ُُ َِِلَّ ِلَم ْن ذَِذَن لَ هُ  ََ َفاَعُة ِعْن  ب ن ذب  ب بك ر  )ذب و عأ َاحم دم َ كشدُى ئوةَ ئايةتوةدا  هوة سِاةوة  [.22   22 :]س أ  .[الشَّ
سةكواْ  ٓؤكاساُوةى كوةوا ٓاوبوةؾ بشِياسدة    ئوةو بةجةخت هةطةسكشاوىيةوة ٓوةًوو   :دةفةسًيَت (الزرعب

ببيَ ةوة  كةطيَم ووسد بِربِى كشد هيَياْ بِربِ كشدُيَم كةوا ٓةسخواى طةوسة  خؤياْ ثيَوةى ٓةهَواطى بوو
خؤػةويظت و طةسخةسى  بلاتة دؤطت و كةطيَم جطة هة خواى طةوسة و ػاسةصا بيَت هيَي دةصاُيَ ٓةس

بةجوةخت   ،( واية كةوا خاُوويةن بؤ خؤي دسوطت بلوا  العنكبوت) ؤي ويَِةى وةن جاهَحاهَؤكةيةنخ
( بة اليوةوة  مشركجا ًشؤةى ٓاوةأل داُةس ) ،يّ خاُوويؽ خاُووى جاهَحاهَؤكةيةهةطةسكشاويؽ الواص تش

 دةطت دةكةويَت .  و داصاجنى الى ثةسطرتاوةكةيةوةواية كةوا طود 

يةكيَم هةَ ضوواس تايبةةةُذيوةى    و كةطة ُةبيَت كةبةآلَ طود و داصاجني دةطت ُاكةويَت تةُٔا الى ئة
  :تيَذا بيَت

جوا   ،( دةيوةويَت ػو ة بيَوت كوة ثةسطو ةسةكة )اهعابوذ      ( خاوةُى ئةوياْ ئةوةتا ثةسطرتاوةكة )املعبود
جوا ئةطوةس    ،خاوةُةكوةى بيَوت   ئةطةس ثةسطرتاوةكة خاوةُى ئةو ػ ة ُوةبوو بوةالى كةًوةوة ػوةسيلى    

( بيَوت  دةسي ُةبوو دةبا تلاكاسى )اهؼفيعجا ئةطةس ياسًةتى  ،تى دةسى بيَتلى ُةبوو دةبا ياسًةػةسي
 خواسةوة .  ثوةكة ُةفى دةكا  يةن هة دواى يةن هةطةسةوة بؤ ضواس طةوسة ٓةس ثاػاْ خواى هةالى.



 

 

ثةسطورتاواُةى   جا خواى طةوسة ُةفى خاوةُيَ ى و ػةسيلايةتى و ياسًةتى دةسى و تلاكواسى كوشد هوةو   
ْ )املؼشنًشؤة كةوا جيَطري  (الشفاعة)وة خواى طةوسة تلاكاسى  ،( داواياْ هيَ دةكةْة ٓاوةيَ داُةسةكا

ٓةس وةكو خواى  ية ... ية ُى اُةسيؽ ٓيض بةػيَلى هةو تلا كاسىوة ًشؤةى ٓاوةأل د ،خؤى دةكا  بؤ
ٓويض كةطويَم    ثريؤصةدا كوةوا بوة تةئليوذ ُوابيَ هوة      ئاػلشاى دةكاتةوة هةَ ئايةتة طةوسة صياتش سِووْ و

 و ،هة ٓةهَطشتِى صةمحةتىيةكاْ و فشياكةوتِى صوهٍَ هيَلشاواْ ،بثاسِيَي ةوة تةُٔا هة خواى طةوسة ُةبيَت
 و ،بةٓةػووتُوواو ُة وو داواكشدُووى ضووو  ،يةكاْالبشدُووى ُةخؤػووىيةكاْ و وةآلَ داُووةوةى ثيَويظوو ى  

  :دةفةسًيَت كة  ثيَذاْ ًِذاأل ، ويةكاْضان بووُةوةى ُةخؤػى و ،ئاطشى دؤصةخ خؤثاساطنت هة
ََ ِِِذا ِم  َن ال َّ  اِلِمَ  َوِِْن ]   َّ ََ َوََل َيُإ  رفَك فَ  َِْن فَ ََلْل َذ فََِ َفَُل   ُُ ِم  ْن ُدوِن اللَّ  ِه َم  ا ََل يَ ن ْ َْ ََ اللَّ  ُه ِبُإ  ر  فَ  َ   َوََل تَ  ََيَْسْس  

َُ  َو َوِِْن يُ  رِْدَك ِفَ رْيٍ فَ  َ  رَادَّ ِلَفْإ  ِلهِ  ََ لَ  ُه َِِلَّ  يُم قُ  ْل يَ  ا ذَي فَه  ا  َكاِش  َِ َُِف وُر ال  رَّ ُِ َوَُ  َو اْل ُيِص  يُ  بِ  ِه َم ْن َيَش  اُ  ِم  ْن ِعأَ  اِد
َ  ا َيِإ  لف  َِ  لِنَ ْفِس  ِه َوَم  ْن َ   لَّ فََِلَّ َ  ا يَ ْهتَ   ََت فََِلَّ تَ   َْ ََ  ا َُكُم اْمَ  رف ِم  ْن رَبنُك  ْم َفَم  ِن ا  َْ َه  ا َوَم  ا ذَََ  ا َعلَ  ْيُكْم النَّ  اُس قَ    َعَلي ْ

 [.  601   601 :]يَوس.[يلٍ ِبوَكِ 
َه ُه لَ ُه امُْْك ُم َوِِلَْي هِ ] :طةوسة دةفةسًيَت وة خواى َْ َ  َِِلَّ َو الِ  ََ َو ُكلف َشْبٍ   َُ ُُ َمَع اللَِّه َِِلِا َآَخَر ََل َِِلَه َِِلَّ  َْ  َوََل َت
َُلونَ  ََ  [ . 11 :]القصص .[تُ ْر

َو امَْبف ََل ِِ ] :وة خواى طةوسة دةفةسًيَت َُ لِلَِّه َربن اْلََلاَلِمَ  قُ ْل ِِين َُ يَن امَْْم َن َو َفاْدُعوُُ ُُمِْلِصَ  َلُه ال َُ َلَه َِِلَّ 
اَ ِيَ اْلأَ ي نَناُت ِمْن َرِّبن َوذُِمْرُت ذَْن ذُْسلِ  ََ ا  ُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلمَّ َْ ََ الَِّذيَن َت    16 :]غاف  ر .[َم ِلَربن اْلََلاَلِم َ ُُنِيُذ ذَْن ذَْعُأ

11  . ] 
ْ   ٓؤكاسةكواُى ٓاوبوةؾ بوؤ    يوةكيَم هوة   طوةس   واى طوةوسة دةسطواى هوة   ئوةوةى كوة خو    و  خواثةيوذا كوشد

طووةوسة صاُيِووى  بووة ػووويَِةواسى ثيوواو ضوواكاْ وبووة دواداطووةسِاْ بووة دواي  هووة يووة بشي ووى داخظوو ووة و  
( ها التمس   ب طاويّ ثيَياُذا )خؤ ُذا وثاسِاُةوة هةاليا ئةويؽ بة ُويَز كشدْ تيَياُذا و (1)ػويَِةواسةكاُياْ

                                                

اُطوةواصى ئوًةتةكوةى كوشدووة بوؤ     ووة و بخواثةسطو ى تيَوذا كوشد    ى ضوووة و بوة تايبوة  بوؤ   ( ) َ ئةو ػويَِاُةى كة ثيَغةًبةسبةأل (1)
بوؤ ئوةو ػوويَِاُة بوؤ خووا ثةسطو ى ػو َيلى ِسَيطوا         سِؤيؼونت  ية كة  ئةوا ٓيض طوًاُى تيَذا ُى ،بؤ ئةو ػويَِاُة و ُويَز كشدْ تيَياُذا سِؤيؼنت
( و ) ًةكلوة و ًضطوةوتى ثيَغةًبوةس   بؤ ئوةَ طويَ ًضطةوتوة بوة توةُٔا )ًضطوةوتى        وةكو سِؤيؼنت ،داواكشاوة هة ئاييِى ئيظالًذا ثيَذساو و

بوةألَ خوؤ ئاًوادةكشدْ و     ،هوة ًةديِوة  )قأ ا (  ٓوةسوةٓا طوُِةتيؼوة بوة تايبوة  بشِؤيوت بوؤ ًضطوةوتى        ،(ًضطةوتى دوودغ )بيوت املسوذغ   
 تةُٔا ئةو ضواس ًضطةوتة ُةبيَت . ًضطةوتةكاُى تش بؤ ٓيض هة ُى ية خؤثيَضاُةوة و طةفش كشدْ بة تايبة  دسوطت
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ثةسِى  ةوئاطاداسًاُى كشدووةتةوة هةَ جؤسة كشدةواُة ب () ثيَغةًبةس هةطةسكشاوىيةوة وة بةجةخت
 .  دةكةْ كةطاُةى كةوا ئةَ جؤسة كشدةواُة هةوبةسٓةهَظ يؼى كشدووة وة ئةوثةسِى  ،ئاطاداسكشدُةوة

 ثيَغةًبوةس  كةُيظوةيةكياْ بوؤ   باطوى  سِاصى بيَوت  خواياْ ىلَ (ةم س لم)ذ يأ ة( وم َأذ)وة كة (عائيش ة)هة 
( ) ثيَغةًبوةسيؽ  ،هوة ذةبةػوة بيِيبوويواْ كؤًوةهََيم  ويَِوةى تَيوذا بووو        كشد كوة ()  فوةسًووى: 

ذولئ  َ  ،وص وروا في  ه تل َ الص ور   بن و عل ق ق  ُس مس  َاِ  الَلأ َ الصال     ذو ذا م ات ف يهم الَر  ل الصال ))ذولئ َ ِ
ئوةوا هةطوةس طؤسِةكوةى     ،ُاويواْ رشدايوة   ثياويَلى ضان هة ئةواُة ئةطةس :واتة .(2)((َ احمخلر عن  شرار ال 

خشاثرتيِى خةهَلّ الى خواى  ئةواُة جا ئا ،ئةو ويَِاُةيؼياْ تيَذا دةكيَؼا و ًضطةوتياْ دسوطت دةكشد
 طةوسة . 

ل احم اليهود والنصارت اختذوا قأ ور قات)) :فةسًوويةتى () ثيَغةًبةسى خودا  () ةوةبو َريرة ()ذوة هة 
 ىضووُلة طوؤسِ   ،بةسيَت هةُاوياْ طاوسةكاْ بلوريَت و و هةكةخواى طةوسة جوو واتة:.(2)((ذَأيائهم مس اََ

 . ثيَغةًبةسةكاُياْ كشدؤتة ًضطةو 
ْ  كشدُة ًاُاى ُويَز :ًضطةو  كشدُى طؤسِي ثيَغةًبةساْ ةوة ًةبةطت هة ب  دسوطوت  وة ،الى طؤسِةكاُيوا

 كشدُى ًضطةو  و رووس و دوببةية هةطةس طؤسِةكاُياْ . 
يواْ هةطوةس طوؤسِي ثيَغةًبوةساْ      ،جا طةيشكة بشاى بةسِيَضَ ئةواُةى ئةَ جؤسة كشداساُوة دةكوةْ هوةالى   

 ،ةالَ  و طةالًى خواياْ هةطةس بيَت( هةو كةطاُة دةبّ كة خشاثرتيِى خةهَلّ هةالى خوواى طوةوسة  )ؿ
بويَ بةػوّ هوة بوةصةيى خوواى      ى طوةوسة ُوةفشةتى هيَيواْ كوشدووة و )    خووا  وة هةو كةطاُةيؽ دةبّ كة

جوا دةبوَي ذواهَى ئوةو كةطواُة ضوؤْ بَيوت كوة ئوةَ جوؤسة            ،( ثةُا بة خوا هةَ جؤسة ٓةسِةػاُةطةوسة
 ؟ طوًاُى تيَذا ُىية كوة تاواُوةكاُياْ طوةوسةتش و   ة الى طؤسِي جطة هة ثيَغةًبةساْ!كشدةواُة دةكةْ ه

 خشاثرتة . 

                                                                                                                                                   

بةهَلو باطةكةى ًّ  ،ًوطوٌَاُاُيؼى بؤ داوة بؤي ضووة و ٓاُى ()ية كة ثيَغةًبةسى خوا  ةى ًّ هةطةس ئةو ػويَِاُة ُىجا باطةك
ّ   بؤى ُةضووة و ٓاُى( )كة ثيَغةًبةس  هةطةس ئةو ػويَِاُةية ن ِ ثاػواُذا سِووُوى دةكةيِوةوة    هوة  ،ًوطوٌَاُاُيؼى ُةداوة كةوا بوؤي بضو

 .  شا  احم

  (.621) :رقم ( وصحي  مسلم 724: )رقمخار  صحي  الأ (2)

 (.620: )رقم( وصحي  مسلم 724: )رقمصحي  الأخار   (2)



 

 

مسَل ذ  :بوؤي بواغ كوشدَ و فوةسًووى     ( )َن َب :فوةسًووى  ةوة(ب ام ارث الن راَ عأَ احم بن ) وة هة
ن م   ن ك    ان ق   ألكم ك   اَوا يتخ    ذون قأ   ور ذَأي    ائهم ذَل ِو ،...)):موت فم   س َو   و يق    ول ي     قأ   ل ذنْ ( ) الن   ي

 ٍ هة ثيَغةًبةسي خواطويَ واتة: .(7)((هاكم عن ذلَ ب ذَ َِ ،ذَل ف  تتخذوا القأور مساََ ،وصاميهم مساََ
 و وسيا بّ ئةواُةى ثويَؽ ئيَووة طوؤسِى ثيَغةًبوةس     ،...: ؽ ًشدُى بة ثيَِخ سِؤر دةيفةسًووثيَ () بوو

وسيوا بوّ ئيَووةؾ طؤسِةكواْ      ،ًضطوةو   طؤسِ ُةكةْ بةوسيابّ ئيَوة  ،ثياوضاكةكاُياْ كشدووة بةًضطةو 
 دةدة ة كشدووة هيَ اْ . ئةًةَ ًّ  ،ُةكةْ بة ًضطةو 

ثويَؽ ًشدُوى بوة     تةوة هةَ جوؤسة كشدةواُوة  ئاطاداسًاُى كشدووة () ئا هةَ فةسًوودةيةدا ثيَغةًبةس
 ،ووةتةوة هة كاتيَلذا كة هة طةسة ًةسطذا بئاطاداسًاُى كشدووة وسيا و () بةهَلو ثيَغةًبةس ،ثيَِخ سِؤر

هووة ( ) ةًبووةسى خووواهووةو كاتووةى ثيَغ :فةسًووياُووة () (أ اسعأ َاحم ب  ن ع) ( وعائيش ةٓووةس وةكووو )
بوايوة هةطوةس    جا ئةطةس ٓةُاطةى توةُ   ،دوًاػيَلى دةداية باْ دةًووضاوى ثاسضة طةسةًةسطذا بوو

لَلن  ة احم عل  ق اليه  ود )):جووا هووةو كاتووةى ثاسضووة دوًاػووةكةى الدابوووو فووةسًووى   ،دةًووضوواوى الى دةدا
 و جوهةكووة تى خووودا هووة هةعِووة واتووة: . م  ا ص  نَلوامث  ل  حذر ي   ،(6)((ذَأي  ائهم مس  اََقأور والنص  ارت اخت  ذوا 

ى دةكوشدةوة هوةو   ئاطاداسى ئوممةتةكة ،ًضطةو  تةي ثيَغةًبةسةكاُياْ كشدووةطاوسةكاْ بيَت كة طؤسِ
 كشدةوةيةى ئةواْ كشدياْ . 

هة دواى ًشدُى هةطةس ئوةَ سِيَبواصة سِاطو ةديِةية    ( ) ثيَغةًبةسيؽ وة بة بيَ طوًاْ جيَِيؼيِةكاُى
 سِؤيؼنت.

بؤ ذةد  بةسِيَلةوتني( ) دا(طابةخ عوًةسى كوسِيطةأل ) : ئيٌَة هةةوة فةسًووى(رور بن سويَاملَلهة )
يؽ ةس(ًوع) ،تيَذا دةكشد هة سِيَطادا ػويَِيَلٌاْ بةسضاو كةو  خةهَلى سِووياْ تيَ كشدبوو ُويَزياْ ،كشدْ

ثيَغةًبةسى  ةوة ػويَِيَلةهةو ػويَِة دةكةْ!؟ فةسًووياْ ئ ياُة بؤ سِوو ضى   ئةوا خةهَلى  :فةسًووى
ئةى خةهَليِة ئةو ُةتةواُةى ثيَؽ ئيَوة خوا  :يؽ فةسًووىعوًةس(جا ) ،ا كشدووةُويَزى تيَذ( ) خوا

تووا واى هئَووا  ػووويَِةواسى    ،ٓووؤى ٓاوػوويَوةى ئووةَ كشدةوةيووةى ئيَوووةوة     بووة ْهووة ُاويوواُى بووشد  

                                                

  ( .622) :صحي  مسلم رقم (7)

 ( .626) :وصحي  مسلم رقم ،(721( و )726) :صحي  الأخار  رقم (6)
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 ،ة ئةَ ػويَِاُة با ُويَوزى تيَوذا بلوا    ى كةوتجا ٓةس كةطيَم سِآ ،طاثةسط  ثيَغةًبةسةكةياْ دةكشد بة
تايبوةتى   بوة  ُويَوزى تيَوذا ُوةكا  و بوشِوا  و     كاتى ُويَز ُةبوو با ى كةوتة ئةَ ػويَِاُة ووة ئةوةى سِآ

 . (1)(سِووى تىَ ُةكا  بؤ ُويَز كشدْ تيَيذا
( وونسةبو ةتواُةى هيَياْ كشد كة ئوةوةيؽ بوة )  بةسٓةهَظ ى ئةَ جؤسة كشدة( ) (ةسًوعجا ئيٌاًى )

وة سِووْ و ئاػلشاى كشدةوة كةوا بةَ  ،ُويَزى تيَذا كشدووة () كة ثيَغةًبةسِى ئةو ػويَِاُة بوو صاُي
 . جؤسة كشدةواُة ُةتةوةكاُى ثيَؼوو هة ُاو ضووْ
 هوة ريَشيوذا  ( ) خوةهَلى طوًاُيواْ وابووو ثيَغةًبوةس     ٓةسوةٓا فةسًاُى كشد بة بشِيِى ئةو داسةى كوةوا 

طةأل ئةوةى كة خواى طةوسة ػويَِى ئةو داسةى هة بري ٓاوةآلُى  هة ،(7)ٓاوةالَُذا بةطت ثةمياُى هةطةأل
  . ى دواى ئةًاُيؽ ٓاتّةئةواُ ئةًاْ و ئةًةيؽ سِةمحةتيَم بوو بؤ بشدةوة كة( ) ثيَغةًبةس

ن هة طاهَى دواييذا كوة طةِسايِوةوة ٓويض دوو كةطوَيم هوة ئيٌَوة يوة        :فةسًووى ()وة هة )ابّ عٌش(ةوة
ئةًوةيؽ سِةمحوةتيَلى    ،ثةمياُةكةًاْ هة ريَشيوذا بةطوت   كة كاًةية ةداس ئةو كؤن ُةبوويّ كة دةُ  و

 . (1)خوا بوو كة ُةًاْ صاُى
كوة يوةكيَم بووو     - باوكٍ بؤى طيَشِاًوةوة  :)سِةمحةتى خواى ىلَ بيَت( فةسًووىةوة (املس ي سَليَ ب ن ) هة وة

طواهَى دواتوش كوة     هة :و فةسًووى - داسةكةدا هة ريَش () داطةأل ثيَغةًبةس هةواُةى ثةمياُى بةطت هة
 وة ُةيؼٌاْ تواُى دةطت ُيؼاُى بلةيّ .  ،بوو ةوة كاَ داسةوهةًةديِةوة دةسضويّ هة بريًاْ ضووبو

ضى  بوو كة كاَ داسة ُةياُضاُى( ) ايَلذا ٓاوةهَةكاُى ثيَغةًبةسى خوهة كات :جا )طعيذ(يؽ فةسًووى
  !؟(9)() غةًبةسى خواى هيَ دةصاُّ هة ٓاوةهَةكاُى ثيَئيَوة ضاكرت ئايا ،ئيَوة صاُي اْ

                                                

ُُ عأَالرزاق رقم (1)    :شيأة وابن ذِّب ،(2427) :روا
َك م ال  حافب بثأوت ه  ،( م ن رري ر اْلعم س بس نَ ص حي 477/  2) :وذوردُ شيخ اإلس م ابن تيمية ف  ب   اقتإ ا  الص راط املس تقيم   ،( 241/  2)

 ( .619/  6) :الفت  ف ب 

ُُ ابن سَلَ ِف  الطأقات  (4) َُ  ص2/600) :روا  ( .2/246) :( وابن اِّب شيأة72) :( وابن و اح ِف  الأ

   ( .2961) :صحي  الأخار  رقم (1)

 ( .6169) :رقم     وصحي  مسلم ،(7612) :صحي  الأخار  رقم (9)



 

 

ذيلٌة  هة ػاسدُةوة و ُةصاُيِى ئةو داسة ) :هةسِاةة كشدُى ئةَ فةسًوودةيةدا فةسًوويةتى ابّ ذحش()
دابوو ئةطةس  ة ريَشيذا سِووىضاكةيةن ه و ضوُلة خيَش ،ئاػوب ُةبيَتفي ِة و ئةوةية: كة خةهَلى توػى 

ْ      بوة  خةهَليَلى ُةػواسةصا هوة   ايةبرا هةواُةيوة كواس    جوا  ،طوةوسة صاُيِوى ئوةَ داسة طوةالًة  ُوةدةبوو
 ا دةبيوِني كوة   بطةيؼ ايةتة ئةوةى كة خةهَلى باوةسِياْ ثيَ بوواية طود و صياُي ٓةية ٓةس وةكو ئيَظو 

ُشخي ئةَ داسة كةَ  بةٓا و ُشخياْ هة بةٓا وكة  بةس ٓةُذيَم ػت ٓةيةباوةسِى بةساًخةهَلى ٓةًاْ بريو
بووُى ئةَ  ػاسدُةوة و بضس) :فةسًووى( ( )سةًوع(ى كوسِى )عبذاهلل)بةس ئةوةيؽ بوو  ٓةس هة ،تشة

 .(11)سِةمحةتيَلى خوايى بوو(( ) داسة هة ٓاوةآلُى ثيَغةًبةس
ػووويَِاُة  ئووةو سِووةو وة ،( هةطووةس ئووةَ سِيَبوواصة سِؤيؼوونت السلل ا الللل حوة ثيَؼوويِة ضوواكةكاُيؽ )

 ئةو كشدةوةيةياْ دةكشد . كة كةطاُةى  وْ بةهَلو بةسٓةهَظ يؼياْ دةكشد هةووضةدةُ
هوةويؽ هوة صاُايواُى     جطوة  ( وئةُةغئيٌاًى )ًاهيلى كوسِي  :دةفةسًيَت(  بن و اح الق ررياحم بو عأَ)ذ

ضوياي   و (ا قُ  أ) جطوة هوة ًضطوةوتى    ،)ًوةكشوة( صاُيووة  ًةديِة سِؤيؼ ِياْ بؤ ئةَ ػويَِاُة بة ػو يَلى  
 . (11)ُةبيَت )ئوذذ(

ًضطةوتى دودغ )بيت  ضووة بؤ ()سفيان الث ور طويٍَ هة صاُاياْ بوو باطياْ دةكشد كةوا  :فةسًيَتدة وة
ْ سػوويَِةوا ُةطوةسِاوة بوة دواي   بةآلَ  ،كشدووة ُويَزى تيَذا ( واملسذغ ُويَزيؼوى هوةو    وة ،ى ثيَغةًبوةسا

ى كوة  هوةويؽ ٓوةًاْ سِةف اسيواْ كوشدووة هوةو صاُاياُوة       وة بة ٓةًاْ ػويَوة جطوة   ،ةوػويَِاُة ُةكشدو
ى كوة هوة كشدةوة  يؽ ضووة بؤ )دودغ( و(وكي عوة ٓةسوةٓا ) ،خةهَلى ضاوياْ هيَ بلا ػايةُى ئةوةْ 

 طفياْ صياتشى ُةكشدووة . 
دةطووت بطووشْ بووة ػووويَّ كووةوتِى ثيَؼووةواياُى ٓيذايووة  و ُاطووشاو هووةُاو      :دةفووةسًيَت )اب  ن و   اح(
 ًوطوٌَاُاْ. 

وخيَوش   ضوان   ضوةُذةٓا ػوت ئوةًشِؤ بوة     :فةسًووياُوة  (السل ا اللل ح  كاْ )ضواكة  ثيَؼيِة ةُذيَم هةٓ
الى  ئةًشِؤ خؤػةويظو ة  وة ،ضاكةكاْ خشاث بووة ثيَؼيِة الى ضى كة ،دادةُشيَت هةالى صؤسبةى خةهَم

                                                

 ( .661/  1) :فت  الأار  (60)

َُ والنهب عنها ص (66)  ( .72) :الأ
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وة ئةًشِؤ  ،واُةضاكةكاْ سِق و ديِياْ ٓةهَظاوة هة خةهَلى هةطةس ئةَ جؤسة كشدة خةهَلى بةآلَ ثيَؼيِة
ٓةًاْ كشداسياْ بة دووس خةسةوة  و طةهةف الى خوا كةضى الى ثيَؼني خةهَلى ُضيم كةسةوةية بؤ الى

 جواُى و سِةوُةديَلى هة طةسة .  ()الأَعةوة ٓةًوو دآيَِشاويَم  ،دادةُا هة خوا
 اب  ن تيمي  ة()باطووى كووشد ػوو يَلى سِووْ و ئاػوولشاية ٓووةس هووة بووةس ئةًووةيؽ     ()اب  ن و   اح ئووةوةى كووة 

كوةوا فوةسًاْ    (62)(الإ رورة) و (62))الت واتر(بوة ( ) ِى ثيَغةًبةسيئا ئةوة دةصاُشيَت هة ئاي :ىيةتفةسًوو
بةالََ فةسًاْ ُةكشاوة بة دسوطت كشدُى  ،كشاوة بة ئاوةداْ كشدُةوةى ًضطةوتةكاْ و ُويَزكشدْ تيَياُذا

 هةطوةس طوؤسِي جطوة هوة     ُوة  وة ،() غةًبوةس هةطةس طؤسِي ثيَ ُة ،هةطةس ًةصاسةكاْ رووس و دوببة ُة
 . (يؽ )هةطةس ًةداًى ثيَغةًبةسُة  وة ،(يؽ )ثيَغةًبةس

ًضطةوتيَم ُوةبووة هوة    (يؽو تابعني و ػويَِلةوتةى تابعني( ) ٓاوةالَُى ثيَغةًبةس)وة هةطةسدةًى 
ْ  ُة هة و ،ػاَ هة ُة ذيحاص و هة ُة ،دسوطت كشابيَت هةطةس طؤسِ ػاسةكاُى ًوطوٌَاُاْ كة  ُوة  و ،يةًوة

 ... ًة شيب هة ُة و ،ًيظش هة ُة و ،اطاْهة خوس ُة و ،عيَشاق هة
ئوةوةى   ياْ طةس طؤسِي جطة هةو بوؤ ( ) طؤسِي ثيَغةًبةس بيَ ة طةسوثيَؼني ضو وة ُةبووة يةكيَم هة

و ( ) غةًبةسطؤسِي ثيَ ُةتة طةس( ُةضوو) بة ٓيض جؤسيَم ٓاوةهَاُى ثيَغةًبةس وة ،بثاسِيَ ةوة هةالى
بؤ سِؤيؼ ووْ بةهَلو  ،ةويَ بثاسِيَِةوة هة خواى طةوسةتش بؤ ئةوةى ه ثيَغةًبةساُى طؤسِي جطة هةويؽ هة
 و ٓوةسدوو ٓاوةهَةكوةى  ( ) ُويَزياْ تيَذا كشدووة و طةالًياْ هة ثيَغةًبوةس ( ) ًضطةوتى ثيَغةًبةس

   .(11)كشدووة (عمر  و بو بكرذ)
( ضوواكاْ هوة دآيَِوشاوى )اهبووذ   ثياو ْ و ػوويَِةواسى ئوةوهيا  بوة دواطووةسِاُي  كوة  وة يَ ووةدةبوة بؤًواْ سِووْ  ًوة هة

 خةهَلى ُةصاْ و ُةفاًة .  طاوس و سِيَطاى جووهةكة و وة ،ػةي اُة
 ةصاى )ذوُةيّ( و  ويّ بؤودةسض () طةيَ ثيَغةًبةسى خودا : هةفةسًووى( ) وة()ذبو واقَ الليثبهة 
ويّ( وة ٓاوبوةؾ بشِيواس   ًوطووٌَاْ ببو  تواصة  )واتوة:  و   ًى كوفشةوة ُضيم بوويّةسدةئيٌَة ٓيَؼ ا هةط وة

                                                

 بيَ ِةوة هة طةس دسؤ .كؤًةهَيَم خةهَلى صؤس ػ يَم بطيَشُِةوة كةوا عةدىَ دةبوهَى ُةكا  ئةَ كؤًةهَة خةهَلة كؤبوو (62)

وةكو ئةوةى كوة ُويَوز فوةسصة و صيِوا      ،واتة: ئةَ ػ ة ئةوةُذة سِووْ و ئاػلشاية هةُاو ًوطوٌَاُاْ ثيَويظت بة بةهَطة ٓيَِاُةوة ُاكا  (11)
 ذةساًة .

 ( .462) :ِقتإا  الصراط املستقيم ص (67)



 

 

 وة ،ن(ووسةبو ة)ت مشؼويَشةكاُياْ ثيَوذا ٓةهَذةواطوى بوؤ     و ،دةسةكاْ داسيَلياْ ٓةبوو هةالى دةًاُوةوة 
ْ  ،ئةو داسةدا تيَثةسِبوويّ و ئيٌَةيؽ بةالى داسيَلٌواْ بوؤ دةطوت    ( ) : ئوةى ثيَغةًبوةسى خووا   ووةوا

بلووة بووؤ ئووةوةى مشؼوويَشةكاداُى ثيَووذا ٓةهَبواطووني ٓووةسوةكو كافشةكوواْ داسيَليوواْ ٓةيووة       ُيؼوواْ 
ُنا السنن قلتم والذ  احم ذكس ِ)) :فةسًووى( ) خوايؽ ثيَغةًبةسى ،مشؼيَشةكاُياُى ثيَذا ٓةهَذةواطّ
  :موسق َفسب بيَُ كما قالذ بنو اسرائيل ل

ََلل لََّنا َِِلِا َكَما َلُْم آلَِ ] َْ ئةًوة   (احم ذك س) :واتوة .(66)((لرتكنب سنن من ك ان ق ألكم [ة  َقاَل َُِِّكْم قَ ْوم  ََتَْهُلونَ ا
طياُى ًِى بةدةط ة  خوايةى كة طويَِذ بةو وة ،و سِيَباصى ٓاوبةؾ بشِياسدةسةكاُى ثيَؽ ئيَوةية سِيَضلة
 ئوةى ًوطوى  ) :اْ وو يو ( ) ًوطوى  كة بوةُى ئيظوشائيى  بوة    وابوو ةوةئيَوة ووت اْ وةكو ئ ئةوةى

() ثةسطرتاويَلٌاْ بؤ دةطت ُيؼاْ بلة بيثةسط ني ٓةسوةكو ضؤْ كافشةكاْ ثةسطرتاويَلياْ ٓةية 
ئيَووة كةطواُيَلى ُوةصاْ و     بةسِاطو ى  :ئةويؽ ثيَياُى فوةسًوو  و  طويَشةكةياْ دةثةسطتو دةيثةسطنت و  

 ؽ خؤتاْ دةكةوْ . ثيَئةواُةى  و سِيَباصى بة سِاط ى ئيَوة ػويَّ بةسُاًةُةفاًّ( 
َت َواْلَُلزَّت]:داهة سِاةة كشدُى ئةَ ئايةتة( وة )ابّ عباغ  تَ ): دةفوةسًيَت  .[ذَفَ رَذَيْ ُتُم ال َّ ثياويَوم   (ال  َّ

ٓوةس   وة ،يوةكاُى ًواهَى خووا    و دةيوذا بوةذاجى   طةأل سِؤُوذا تيَلوةآلو دةكوشد    جؤي هة بوو ئاسدة طةمن و
 . (61)ثةسط ياْدواي ًشدُي جا هةبةس ئةوة  وو،و دةب كةطيَم هىَى خبواسداية دةهَة

خةهَلى  د سِيَطاىبةس ثريؤص صاُيِى داس و و بةو ثياوضاكاْ  سِي ئةوهياهةطةس طؤ ،(اَلعتكاف) ًاُةوة بؤية
 وة ٓةسكةطيَليؽ خؤى بة ُةتةوةيةن بضويَِيَت ئةوا هةطةأل ئةواُة .  ،ُةفاًة ُةصاْ و

 :دةفووةسًيَت ،دةكووا  ثيَؼووو بوواغ (ب  و واق  َ الليث  بذ) ىكووةوودةدواى ئووةوةى فةسً (ب  و بكرالطرروش  بذ)
ٓةسوةٓا طةيش بلةْ ِسةمحةتى خواتاْ هَي بَيت هوة ٓوةس ػوويَِيَلذا داسيَلوى طوذستاْ بيِوى يواْ ٓوةس         )

داسيَل اْ بيِى خةهَلى سِووياْ تيَذةكشد و بة طةوسةياْ دةصاُى ئوًيَوذى ضوان بووُوةوة و ػويفاياْ هويَ      
ٓاوبةؾ بشِياسدةسةكواْ   ةية كة(ذات ذَ واطثةسِؤياْ ثيَوة ٓةهَذةواطي ئا ئةوة ئةو ) وة بضًاس و ،دةكشد

 .(17)(ئةو داسة بربُِةوة وة ،ٓةسوةن هة فةسًوودةكةدا ٓاتووة ،ٓةياْ بوو
                                                

  ( .2610) :صحي  سنن الرتمذ  رقم (66)

 (.162/  1) :( واَ ر  فت  الأار  7169) :مصحي  الأخار  رق (61)

َُ ص (64)   ( .21) :ال حوادث والأ
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بو )ذبة سِاط ى ئةو كشدةوةيةى ػيَخ ) :دةفةسًيَت بو شامة()ذ( كة ُاطشاوة بة مساعيلبن ِعأَ الرمحن وة )
ئوةفشيسا  يةكيَلة هة ثياوضاكاُى ووالَتواُى   طةسطاًى كشدَ و  )سِةمحةتى خواى هيَ بيَت(ب( اَاسحاق اجلأين

 يوةكى ضواكى بووو هىَوى    كوة ٓاوسِآ  (الَلأاس امل ددب دمَ بن ذب ب  احم بو عأَ)ذ ،هة طاهَةكاُى ضواس طةدداو
 يةن ٓةبوو ثيَيواْ دةو  كواُى ضوان بووُوةوة    كاُى (بو اسحاقذيَ ةوة كة هة ُضيم ُاوضةى )ػيَخ دةطيَشِ

ْ  ٓؤيةوة توػي ئاػوب ةهَلى بةخ وة ،()ع   الَلافي ة ْ  و طةس هيَؼويوا و هوة ٓوةًوو ػوويَِيَلةوة     ،ببووو
 ،يواْ ًِوذاهَياْ ُوةدةبوو    ،تايبة  ئةواُةى كة رْ ٓيَِاْ ياْ ػوكشدُياْ دوا بلةوتاية بة ،بؤي دةٓاتّ

 . ةَ ضوُةًاْ ئةو في ِةية بِاطشيَتية بؤ ئةوةى بة ٓؤي ئ كاُى جا ػيَخ فةسًووى ربةْ بؤ طةس ئةو
 ،( بووطراقبو اثشِيَلذا طويٍَ هة باُطذاُى )أ ػيَودا هة: ًّ ػةويَلياْ هة كاتى ثاس( فةسًووى)أبو عبذاهلل

بيِوويٍ كاُىيةكووةى تيَووم داوة و سِووخاُذويووةتى وة بوواُطى   ،سِووة و باُطةكووة دةسضووووًة دةسةوة جووا
سِوخاُوذَ جواسيَلى توش طوةس     و ئةى خواية ئوةوا ًوّ تويَلٍ داو     :ثاػاْ فةسًووى ،دا هةطةسى بةياُيؼى

 .(11)تةوة(تا ئيَظ ايؽ طةسى بةسص ُةكشدووة :( فةسًووى)أبو عبذاهلل ، ةوةي ُةكةيبةسص
 ئةو ِى ئيظالَ كةوتووُةتة ُاويبةداخةوة خةهَليَلى صؤس هةواُةى خؤياْ دةدةُة ثايَ ئاي :ًِيؽ دةهيٍَ

دةيواْ بيِوى سِوو هوةو ػوويَِاُة      ،ي ووسيوا و ئاطواداسى كشدوويِةتوةوة ىلَ   ( ) ػ اُةى كوة ثيَغةًبوةس  
ْ كة ٓيض بةهَطةيةن ُةٓاتووة هة طةس ضاكيَيت سِوو تيَلشدُياْ بة تايبة  بة ًةبةطيت خواثةسطيت دةكة

غةًبةسايووةتى ثوويَؽ ثيَ( ) ثيَغةًبووةسكووة ( هةطووةيَ ئةوةيؼووذا وةكووو ضووووْ بووؤ ئةػوولةوتى )ذووشا ْ 
ة بواُطى  و ،ض جاسيَم ُةضووة بؤ ئةَ ئةػلةوتةخواثةسط ى تيَذا كشدووة بةالََ دواى ثيَغةًبةسايةتى ٓي

ئةًةيؼوذا دةبيِوى خوةهَليَلى صؤسي     طوةأل  هوة  وة ،يَِة بوؤ ئوةَ ػوو   ئوًةتةكةيؼى ُةكشدوة بؤ سِؤيؼنت
 ُةفاَ بةسةو سِووى ئةَ ئةػلةوتة دةضّ .  و ُةػاسةصا

 هة ،تيَذا هة دايم بووة( ) ىوْ بؤ ئةو ػويَِةى كةوا طوًاْ دةبشيَت ثيَغةًبةسوػيَوة ضوة بةٓةًاْ 
ٓاُى ئوًةتةكةى داوة ( ) جا ئايا ثيَغةًبةس ،طةأل ئةوةي كة ٓيض بةهَطةيةن ُىية هةطةس ئةَ طوًاُة

السل ا  ضوان )  ( يواْ ثيَؼويِى  ) بؤ سِؤيؼنت بؤ ئةَ ػويَِاُة ياْ ئايا يةكيَم هة ٓواوةآلُى ثيَغةًبوةس  
 ةَ جؤسة كشدةوةيةياْ كشدووة ؟!( ئالل ح
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يةكى سِووْ و يَطوةى سِاطوت و ثيَضوةواُةى سِاطو ى    بةهَلو ئةو كةطةى ئوةوةى دآيَِوا طووًشِا بوووة هوة سِ     
 ئاػلشاى كشدووة . 

 () ى دايلوى ثيَغةًبوةسى  من ة (آ)خةهَلى بضّ بؤ ػويَِيَم كوة طوايوة    بةهَلو كاس طةيؼ ة ئةوةى كةوا
جا هةَ ػويَِةدا ػ ى وا ئةجناَ دةدسيَت هة ٓاوةأل داُاْ بؤ خوواى طوةوسة و كوشدةوةى     ،ذا ُيَزساوةتيَي

وة داواى  ،هوة جيواتى خوواى طوةوسة     ()آمن ةثاسِاُةوة هوة   :هة ،خؤى بضاُيَت خوا ُاػرييّ و ُاسِيَم ًةطةس
 بيَت .  منة()آا طؤسِى هةَ ػويَِة طوًاْ هيَلشاوةدا كةو طوآلو وة سِػ ِى بؤْ و ،فشيا كةوتّ هيَى

( كؤضوي دوايوى كوشدووة ٓوةس هةبوةس      هةطوةس ٓواوةأل ثةيوذا كوشدْ )اهؼوشن      من ة()آطةأل ئةوةيؼذا  وة هة
داواى سِوخظةتى هة خواى طةوسة كشد كةوا داواى هيَخؤؾ بووُى بؤ ( ) كاتة ثيَغةًبةس ئةوةيؽ ئةو

ً   طةوسة سِيَطاى ثويَ ُوةدا ٓوةسوةكو   بةالََ خواى  ،بلا   :فوةسًووى ( )ةوة()ذب و َري رةوودةى هوة فوةس
واس  ت ذَته ذن ذزور قَس  ا ف    ذن  ،ب س  ت ذَذ رِّب ذن ذس   تِفر ْلم  ب فل  م ي   ذن ل   ِ)):فوووةسًووى( ) ثيَغةًبووةس 

داواَ كشد هة خواى طةوسة كة سِيَطاَ ثيَ بذا  داواى هيَخؤؾ بووْ بؤ دايلوٍ بلوةَ بوةالََ     :واتة.(20)((ب ل 
 .  سِيَطاى ثيَذاَو ثيَ بذا  طةسداُى طؤسِةكةى بلةَ  كشد سِيَطاَ داواَ وة ،سِيَطاى ثيَ ُةداَ

ئووةَ ) :ةسًيَتفوودةسِةمحووةتى خووواى هوويَ بيَووت( هووة سِاةووةكشدُى ئووةَ فةسًوودةيووةدا  ) ()الن  وو ئيٌوواًى 
 .(26)(خؤؾ بووْ بؤ كافش بلشيَتواى آلفةسًوودةية ُةٓى تيَذاية كةوا دا

َِ َما َما َكاَن ] :وة خواى طةوسة دةفةسًيَت ِِْفُروا لِْلُمْشرِِكَ  َوَلْو َكاَُوا ذُوِل قُ ْرََب ِمْن بَ َْل لِلنَِّين َوالَِّذيَن َآَمُنوا ذَْن َيْستَ 
َ َلُ  ْم ذََ َُّه  ْم َذْص  َحاُب اجلَِْح  يمِ  يووة داواى  بوواوةسِداساْ ُووى و( ) بووؤ ثيَغةًبووةس :واتووة[.662 :]التوب  ة .[تَ أَ   َّ
بؤيواْ   هةثاؾ ئةوةى كوة  ،اسدةساْ بلةْ ٓةسضةُذة خضًى ُضيليؼياْ بّهيَخؤؾ بووْ بؤ ٓاوبةؾ بشِي
 . دةسكةو  ئةًاُة دؤصةخني

ئوةويؽ   ؟يوة كوآ بواوكٍ هوة  ( ) اثيَغةًبوةسي خوو  ئوةى   :ثياويَم فوةسًووى  :() ةوةهة )أُع( وة
ثاػاْ  ،ىيؤو سِد كش () جا ثياوةكة ثؼ ى هة ثيَغةًبةس ،دايةئاطش ُاو هة :واتة ((ب النار ف)) :فةسًووى
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بةجوةخت هةطوةسكشاوى بواوكى ًوّ و بواوكى       :واتوة .(22)((ب وذب اك ِف الن ار بذ ِنَّ )):باُطى كشد و فةسًووى
 . ؾ هة ئاطشداْ تؤ
طةس كووفش   تةئليذ ئةوةى رشيَت هة )بة :فةسًيَتكشدُى ئةَ فةسًوودةيةدا دة هة سِاةة ()الن وو يٌاًى ئ

وة ٓةس هوة ًاُواى فةسًوودةكةدايوة كوةوا ٓوةس       ،يَ ُاطةيةُيَتضًايةتى ٓيض طودى ثخ و ئةوة هة ئاطشة
بويَ كوة    وة هةطوةس ئوةو بوت ثةسطو ىية بووو     ( ) كةطيَم كؤضى دوايى كشد ثويَؽ ٓواتِى ثيَغةًبوةس   

 وة هةواُةيؽ ُارًيَشدسيَت كةوا ثيَؽ باُطةواصى ثيَغةًبةس ،عةسةبةكاُى هةطةس بووة ئةوة ئةٓوى ئاطشة
( )إضوُلة ئةواُة باُطوةواصى ثيَغةًبوةس    ،كؤضى دوايى كشدووة( ٍ هوة   هوةويؽ  جطوة  و( ) (بوشآي

 .(31)(ثيَغةًبةساُياْ ثيَ طةيؼ ووة
ّ    (شرح التنقي هة ) ( بالقراف)وة  (اإل) دا دةيطيَشِيَ ةوة كوةوا صاُايواْ يوةن دةُطو طوةس ئواصاس داُوى     هوة  مج ُا

 اُيؽ .وة هةطةس كافش بووُى ئةو ،اُى طةسدةًى ُةفاًى هةُاو ئاطشداًشدوو
ْ  ػووويَِةواسي ئووةو كةطواُةي كووةوا خضًووي ًةبةطوت ئةوةيووة ُابيَوت    بلشيَ ووة جيَطوواي  () ثيَغةًبوةس

ةسِي ًوشدبيَنت وةكوو دايوم و    ئةًة ئةطةس ئيٌاُذاسيؽ بّ ض جاي ئةطةس بة كافشي و بآبواو  ،خواثةسطيت
  !باوكي

خؤيواْ  كوة  يَوواْ ئةواُوةى   هوة ُ جؤسة كاسة ُا ػوةسعي و بوآ بةهَطاُوة    صؤس بآلوبووُةوةى ئةَ  وة هةبةس
 . ثاأل ئيظالَ ئةَ بابةتة بالَوكشايةوة دةدةُة

 نبينا محمد  وصلى اهلل وسلب على
 حساسال والتاحعين ل ب  وصحبه آلهعلى و 

 لى يوم الدين.إ
 

ستارستاعبدالعزیزویمامکردنئاماده
   رمووده ڕی فه ماڵپه

                                                

 ( .202) :صحي  مسلم رقم (22)

 ( .49/  2) :شرح صحي  مسلم (22)



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ؟!أين نـحُن من هؤالء 

قنناع عبنند النننامن حننن م نند  رامننه 
 اهلل :

)كال النجُل من أهل العلب إذا َلِقَي منن 
ينننوم منيمتنننِه  هنننو هوقنننه هنننني العلنننب ه نننو

 ، وإذا َلِقَي منن هنو نوننهُ سألُه وبعلََّب منه
، وإذا َلِقننَي هننني العلننب َعلَّمننُه وبوا ننَ  لننهُ 

منننننننن هنننننننو مذلنننننننه هنننننننني العلنننننننب ذاكننننننننُ  
 .(1)ونارسه(

واتووة : ئةطووةس ثياويَووم هووة صاُايوواْ و   
خواصاُي طووووةسدةًي طوووووةهةف  صاُظوووو  

ا بة كةطيَم هة خؤي صاُاتش ئةو بطةيؼ اية
: ئووووةو سِؤرة سِؤري دةطوووو لةوتي بوووووو  

ي هوآدةكشد و هوآيةوة فيَش دةبوو، ثشطياس
 بووة كةطوويَم هووة   وة ئةطووةس بطةيؼوو اية 

فيَوشي  خواسووي خؤيةوة هة صاُظ ذا ئوةوا  
، وة ئةطوةس  دةكشد و خؤي بؤ دادةُةواُذ

بووة كةطوويَم وةكووو خووؤي هووة   بطةيؼوو اية
صاُظ ذا ئةوا بريى يةكرتياْ دةٓيَِايةوة و 

 هيَلؤهَيِةوةياْ دةكشد .
 

  ( .202للنام نمز  ص : ) ( النمحدِّث الفاصل1) 
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