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مقدمة

الحمددهلل ،و،لالةددال،لالعددار،ولددهلل ،د ،ا و،لولددهلل،هلددح،ل ددح ح،ل د ،
لااله،لات ع،ههللاه،إلهلل،ي ر،الهللي و،لبعهلل،:
الدددهللو ل،إلدددهلل،ا ،تعدددالهلل ،امدددم،ااث مددداأو،ل مدددشافا  ،د د  ،ماد د ،و ،دددش ،
المقا هللو،ل ولهلل،المشاتبو،له  ،ح ،حهلليثنا، ،هذه،الةفحات،.
لقهلل،وش ،اإل ار،ابد ،تمممددم،الددهللو ل،ب ثاددا«،:الددهللو ل،إلددهلل،اإليمددا ،بددحو،لبمددا،
َّ
جاأت،بح، ،دلح،بتةددهلليقا  ،ممددا ،خ ددشلا،بددحو،لطدداوتا ،بمددا ،ددشلا،بددحو ،الددهللو ل،
إلمح، ،الهللو ل،إلهلل،ا ،تعالهلل،.
،ل ،ا ،بغض ،ح،ا ،،ل

هلل،ا ،،النا ،،ون ،ح،.،
ل ،ح،و ،م ،،الهللو ،ل،إل ،

،ل دد ،الدددهللو ل،إلدددهلل،ا ، ،يفعدد ،الع دددهلل ،ددا ،ح دددح،ا ،ل دد لحو،ليتدددش  ،دددا،
بغضددح،ا ،ل د لح ،د ،ااقد ا ،لااومددا ،ال اطنددم،لالظدداهشل»()1و ،م ض د واا،
التةهللي،لتعشيف،الناس،بالهللي ،الذي،ا تضاه،ا ،لل ششيم،ديناًو،بق اوهلله،لثظمددح،
لتششيعاتح،لهدابحو،لحثا ،ولهلل،االلتزار،باا،لاال تمعددا ،بعشاهدداو ،د اأ ،اثد ،
الهللو ل ،جام،لمعل  ،ل ،ا شو،ل اأ ،اث ،تعشيفاً،بم ادئحو ،ل،لوظداً،بقشهثددحو،
ل،تذ مش ًا،بش أ ، ،شائعح،ل شلوحو ،ل ،ش ًا،بمعشل ،الشددشا،الحمددم ،و،لثامد ًا،
ود د  ،نمدددشهو ،ل ،عددداً،حعدددناً،يقتدددهللي،بدددح،النددداسو ،مدددش ا  ،د د  ،شضدددال،ا  ،ل،
يذ شه ،ب عض،لج هحو ،اذا ،لح، ،الهللو ل.

لالم د ر،تن و د ،ل ددائ ،الددهللو لو،لتعددهللدت ،ل عدداتااو،لل د ،تعددهلل ،قتةددشل،
( ،)1تب،ل ائ ،ل تالى ،مخ،اإل ار،اب ،تمممم.)7/20(،
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ولهلل،الة ل،التقلمهلليم،الجمملم،التد  ،لفناهددا ،د ،تا يانددا،الف يد و ،قددهلل،ا ددتجهلل،
لهللينا ،ناا ،ن  ،تن ومو،ل ب اب ،تجهللدلو ،قهلل،دخل ،ل ائط،الهللو ل،الجهلليهللل،
إلهلل، ،بم ،و ش،قند ات،التلفدداو،ل اقددع،الشد مم،العنم تمددم،لبددشا ،الت ا د ،
لالهلل د مو،لل ،تعهلل،الهللو ل،بالضشل ل،وماً ،شدياً،يق ر،بح،إ ار ، ،عددجهللو ،ل،
،تعدهلل،حمددش ًا،العلمدداأ،لطدداب،العلد و،بد  ،د ح ،
ددمخ ،د  ،نا د مو،ال،بد ،لد ا

وماً،جماوماًو،يشتش  ،مح،حتهلل،و ار،الناس،.

لهددذا،التفد ،لددمً،خا د ًا،بالددهللو ل،اإل ددا مم،لل ددائلااو،بد ،لعد ،الددشاب ،
اا ددش ،نددح،هد ،القد ى،المعاديددم،لو ددار،التد ،لجددهللت ،مددح ،نفددذاً،لل لد ،إلددهلل،
حةد د ،لفالمدددا،ا تعةد د ،ولدددما و ،ددداوداد،التحدددهلليو،للجدددب،التجهلليدددهلل ،د د ،
ل ددائ ،الددهللو ل،لا ددتشاتمجماتاا،و،لددتائ ،لتدد ائ ،التفدد ،المتعددا او،لتمدددا ،
الم ،لالممف،للق ى،الت ،تنا ،الهللو ل،اإل ا مم،.
إثنا،المد ر ،عا ددش،الددهللوال،بحاجددم،إلددهلل،تجهلليددهلل،خفابنددا،الددهللو ي،لهلماتنددا ،د ،
هذا،العم ،الن م و،هذا،التجهلليهلل،ال،يعن ،التفلد  ،د ،اا د ،لال،الفددشلاو،بد ،
إوددددادل،قددددشاأل،تجا بنددددا،الهللو يددددم،لثتاجاددددا،لالنظددددش ،دد د ،لاقعنددددا،ل عددددتجهللات،
جتمعاتندداو،فد  ،د  ،لل يددات،الددهللو ل،ل ناجاددا ،د ،حمد ،اثتاددهلل،المجددهللدل ،
وةش،اإل ار،المتتالماتو،الذي  ،هللق ،ما ،ق ،الن « :إ ،ا ،تعددالهلل،
 ،ا
ي ع ،ولهلل ،س ، ،ائم ،نم، ، ،يجهللد،لاذه،اا م ،ش،ديناا»(،.)1
للددمً،المقة د د،بتجهلليددهلل،الددهللي ،اختددشاا ،ددشائع،جهلليد ق
دهللل ،ل،ابتددهللاا،وقائددهلل،
( ،)1خشجددح ،ب د ،دالد،ح،)4291(،لالحددا ،)522،/،4(،و،ل ددححح،اال د،اث  ،د ،العلعددلم،الةددحمحم،ح،
(.)599
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ق
داأ ،ددا،اثددهلل س ،د ،العم د ،
دتحهللفمو،ب د «،المددشاد ،د ،تجهلليددهلل،الددهللي ،لأل ددم،إحمد ا،
عد
ددش،بمقتضدداهما،و،لإ اتدد ا،م،ال ددهللا،لالمحددهللفات،و،ل عدد ،دش،
بالمتدداب،لالعددنم،و،لاا ،
ا
ا
()1
يً ،ل ،مدد ،دش،ذلد د » و ،ي، ،
دنمف،المتدددب،و ،ل،التدددهلل ا ،
هلادددا،باللعدددا ،و ،ل،تةدد ا ،
ا
امددم،المجددهللد ،ددشداً ،ددا  ،ل ،ل عددمي،هد ،التددذ مش،بمددا،تمددً،الحاجددم،إلمددح ،د ،
المعاث ،الششومم،الغائ م،و  ،ذها ،الناسو،بع ب،الجا  ،ل،النعددما  ،ل،الغفلددم،
ل ،ل م،التة ات،الماديم،لالضغ ط،الحماتمم،.
لقهلل،جم ،ع،اإل ار ،حمهلل ،$،عنددهلل،التجهلليددهلل،بق لددح«،:إ ،ا ،تعددالهلل،يقددمض،
للندداس ،د  ،د  ،س ،ائددم ،ددنم ،د ،يعلماد ،العددن و،لينفد ،ود  ،د ،ا ،،
المذب»()2و ،اا م،المعلمم،بحاجم،دل ًا،إلددهلل،هددذا،الند ا ،د ،التجهلليددهلل،و،لتعددمش،
ولددهلل،هددهللي ،د  ،تدداب ،باددا،ل ددنم،ث ماددا ،،د  ،عالجددم ،ددشاق،لاقعاددا،لد ددع،
ااباطم ،الت ،تعتاهلل ،و ديم،اا م،،لشبااو،ل مشها ، ،شاضمح،ل ح باتح،.،
إذ ًا،و،ثحتددا ،إلددهلل،التجهلليددهلل ،ل،الشميددم،المعا ددشل،لمعددمشل،الددهللو لو،له د  ،ددا،
ثحال ،تلمددً ،عالمددحو،لثحد ،ثشثد ،إلددهلل،ا ددتعادل،الةد ،الناجحددم ،د ،الددهللو ل،
ل

الً،إلهلل،الت فمش،لتجالو،المع قات،لالقفز ، ،ق،العق ات،.
نع ،ا ، ،يجعلنا، ،الهللوال،إلهلل،دينح،المعابقم ،إلهلل ،شضاتحو،إثح ،ددشر،

علل ،.

( ،)1شوال،المفاتم  ،شح ،شمال،المةابم و ،ب ،الحع ،الم ا ف ي،.)340/1(،
(،)2

د وم ،ق د ا ،اإل ددار ،حمددهلل،ب د ،حن د  ،د  ،جددا ،الحددهللي ،لوللددحو،جم د ،ع،لتشتمددب،:،العددمهلل ،ب د ،

المعاط ،الن ي،لهخشي .)80/3(،
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الددهللو ل،إلددهلل،ا ،لمعد ،تش د ًا،اختما يد ًا،ثما ددح،إذا ،دداناو،لثتش ددح،إذا ،ددامناو،
بد ،هد ،تملمددف ،بدداث ،لو ددادل ،تجددهللدل،ال ،ندداأ،لنددا،وناددا ،د  ،اجاددم،جاهلم،دم،
واتمددمو،ال،ي ددهللدها،إال،قما نددا،بالددهللو ل،إال،ا ،تعددالهلل،ولددهلل ،م د ،لجددح،ل حع د ،
ل،.
لقدددهلل،اختلدددف،العلمددداأ ،دد ،حمد د ،الدددهللو ل،و ،عدد َّدهللها،بعضدددا  ،دد  ،دددشلق،

المفايددات،الت د  ،لج اددا،ا ،ولددهلل،وم د ر ،ددم،اإل ددارو ،ددف ،قددار،باددا ،د ،يمف د ،
نا  ،قط،اإلف ،و ،ال اقم ،.
ددا،إ ،قةددشلا ،ل،تاددالث ا ،ل،ا تنع د اي ،فم د ا،جممع داًو،لا ددتهللل ا،بق د ،ا ،
تعالهلل﴿،:ل ْلت ام ْْ ِ ،،ن ام  ،،ا َّ م،،ي ْهلل او ،،إِلهلل،ا ْلامشِ،،لي ْ ا شل  ،،دِبدا ْلم ْعشل ِ ،،لي ْناد ْ ،،ود ِ،،
ْ
ْ
ا
ا
ا ْل ام ْنمدشِ،،ل الل ِاد  ،،اهد ،،ا ْل ام ْف ِل احد (،﴾،ه ،ومددشا )104،:و ،ق لددح ﴿،:ددنم ﴾،يشددمش،
ا
إلهلل،لج ب،الهللو ل،المفائ ،.
لال ،يب ، ،ه ،العل ،ه  ،للهلل،الناس،للقمار،باذا،ال اجبو،لمددا ،ددش ا ،
ا  ، ،دلاتح،لل ددائلح،﴿،ل ددا ،ددا ،المل ند ،لمنفددشلا ،ا د ًم ،لد ال،ثفددش ،د  ،د ،
ق
شقم ،نا ،طائفم،لمتفقا ا ،د ،الددهللي ،للمنددذ لا،قد ا ،إذا ،جعد ا،إلددما ،لعلاد ،
يحذ ل (،﴾،الت بم،.)122،:
لذهددب،هخددشل  ،د  ،هد ،العل د ،إلددهلل، ،الددهللو ل ،ددشق،ولددهلل،ااومددا و ،ي،
تجدددب،ولدددهلل ،د د  ،عدددل و،لا دددتهللل ا،لدددذل ،با يدددات،لااحاديد د ،التد د ،تلدددزر،
المعلمم ،باا ش،بالمعشل ،لالنا ،ود ،المنمددشو،لال،تفددشق،بددم ،وددال ،ل مددشهو،

رؤية معاصرة

9

م ،يهللو ،بقهلل ،طاقتددح،لإ ماثاتددح «،لمد  ،،ا ،ا،و،ل لمد  ،،عددا ،،ود  ،،ومتددح )،1(،»،و،لقددهلل،
حمد ،ا ،تعددالهلل،باددا ،بند ،هدر،ي ،لد ،يعددتث  ،ددنا ،إال،المددل نم ،الددهللاوم ،إلددهلل،ا ،
﴿لا ْلع ْةدشِِ ،)1(،،،إ َِّ ْ ،،
ِال،ا َّلد ِذي ،،ه اند ،ا،لو ِم الد ،ا،
اإل ْثعدا ،،ل ِفد  ،،اخ ْعدشق،)2(،،،إ َّ ،
لالمت ا م ،بددح، ،
﴾(،العةش،.،)3-1،:
ِالة شِ، ،،
ق،لت ا ْ ،ا،ب
ات،لت ا ْ ،ا،بِا ْلح ِ ،
الة ِالح ِ ،
َّ
َّ ْ
لقهلل ،ل د،اإل ار،الشاوي، ،$،ق لح﴿،:للتم  ،نم ﴾ ،عنمم ،:
للاما ،:ثاا،للت عمضو ،ما،تقهللر،.
لالثاث  ،:ثاا،للت مم ،و،بمعنهلل ،:ث ا،جممع ًا ،م،تهللو ،إلهلل،الامشو ،مددا ،د ،
اجت ِن ْ،ا،الددش ْجً ِ ،،د ،،اا ْلفدا ِ(،﴾،الحد )30،:و ،ي ،د ،االفددا و،
ق لح،تعالهلل﴿،:
ْ ا
للمً،بعضاا،.
،لا دددتهلل ،لدددح،بدددهلللملم «،:اال ، ،:ا ،تعدددالهلل ،لجدددب،اا دددش،بدددالمعشل ،،
ق
اس،
لند ِ ،
لالنا ،و ،المنمش،ولهلل، ،اا م، ،ق لددح ﴿،:اند ادت ْ،،خ ْمدش ،،ا َّ د ،م ،ا ْخشِ جد ْ ِ ،،ل َّ
ت ْ ا شل ،،بِا ْلم ْعشل ِ ،،لت ْنا ْ ،،و ِ،،ا ْل ام ْنمشِ(،﴾،ه ،ومشا ،.)110،:
ا
ا
لالثاث ،:ه  ،ثح،ال ،ملددف،إال،ليجددب،ولمددح،اا ددش،بددالمعشل ،،لالناد ،ود ،
المنمش،ي،إ ددا،بمددهلله ،ل،بلعدداثح ،ل،بقل ددحو،ليجددب،ولددهلل ،د  ،حددهلل،د د ،ع،الضددش ،ود ،
النفًو،إذا،ف

،هذا ،نق  ،:عنهلل،هذه،ا يم ،:ث ا ،م،دوال،إلهلل،الامش،ه شي ،

بالمعشل ،،ثاهم ،و ،المنمش»(،.)2
لقددهلل،جم د ،ع ،ددمخ،اإل ددار،اب د ،تمممددم،$،بددم ،الق د ،بددال ج ب،العمن د ،

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)893(،و،ل عل ،ح.)1829(،
 ،)2(،فاتم ،الغمب.)145/8(،
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لالمفددائ  ،قددا «،:الددهللو ل،إل،دهلل،ا ،تجددب،ولددهلل ،د  ،عددل ،ي،لمناددا ،ددشق،ولددهلل،
المفايمو،لإثما،يجب،ولهلل،الشج ،المعم ، ،ذل  ،ا،يقهلل ،ولمددح،إذا،لد ،يقد ،بددح،
مد ،دشهو،لهددذا ،د ،اا ددشِ،،بددالمعشل ،،لالنا د ،و د ،المنمددش،لت لم د ِ ،،ددا،جدداأ،بددح،
ا
()1
ِ
ِ
لالجااد ، ،م ،ا ،لتعلم ،،اإليما ،لالقشه » ،.
،
الش ،
ل يد ًا ،ددا ،ال جد ب ،د ،ال،دهللو ل،ومنمد ًا ،ر ،فائمد ًا،ي ،فثددح،يلز نددا،المد ر،جممعد ًا،
التةهللي،لاذا،العم ،العظم و،لال،يلمق،ب حهللثا ،خذ،إجاول ،فت حم،ود ،الددهللو ل،
إلهلل،ا ،لباغ،دينحو،بذ يعم ،ثاا ،د ،لاج ددات،المفايددمو ،د ي ،فايددم،تحققد  ،د ،
دهللاأو،لال ،لا،القددشه ،
و اثناو،لالمايم  ،د ،ال شددش،لد ،يعددمع ا،ود ،اإل ددار،ابتد ً
المشي  ،بهللاًو،لبعضا  ،مع،ونح ، ،وهللائح،ل اثامحو،لل ،يددش ،د ،حماتددح،لاحددهللاً،
نددا،يةددح ،تةدد ه،المغل د ط،ودد ،اإل ددار و ،ا د ،يق دد ،–،لالحددا ،هددذه،-
تذ ونا،بمع لم،المفايمو،لت شيش،تقاوعنا،لت اثمنا،و ،القمار،ب اج نددا ،د ،التعشيددف،
بهللي ،ا ،لالهللو ل،إلمح،.
ا،ثاشهلل، ،يتعلق،بعض،هلالأ،بشقابنا،ي ر،القما ددمو،ليق لد ا،:يددا ،ب،قددهلل،
قةشلا، ،دو تناو ،غلا ،الما ،لال ن ،و ،الهللو ل،لال اغ،لالت مم ،.
ل  ،اد، ،يتمق ،ب ثنا،ل ،ثق ،ب اجب،المفايمو ،لمعد ِ
دتعل  ،:د  ،د  ،قددع،
ا ددم،اإل ددار،ولددهلل ،د مم،اإلثتشث د ،يعددش ،بددح،باللغددم،الةددمنمم،الت د ،ينفددق،باددا،
اخمً ،ما ،العال ؟ ،ال،ثاج  ،د  ،ددمال،اا د ،التد ،لد ،ثتددشج ،إلددهلل،لعدداثاا،
عدداث ،القددشه ،المددشي ؟ ،ددا،ه ، ،ثع د  ،ثفعددنا،ل ل عدداتنا،الهللو يددم ،:د  ،د ،
داومم ،وهللدثاه،لمق ر،بالمفايم،ونا، ،دو ل ،لما  ، ،هد ،الةددم و،ل د ِ
دثلا  ،د ،

( ،)1جم ا،الفتالى.)166/15(،
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ه د ،الانددهللو،ل ثلددما  ،د ،الماحددهللل،الددذي  ،فددشلا،بااديددا ِ،لمددا ،لا ،ماددا ،د ،
ت دددهللي ،لتحشيدددف،لخشا ددداتو،للد د ،يجدددهلللا ،ندددا ،لغد داً،يفلعاد د ،ولدددهلل،حقدددائق،

اإل ار،ل لائعح،و ،ق ا،،ا ا ى،ظن ثا ،بد ،اإل ددار،ال،ياتلددف،ود ،ااديددا ،
الت ،يعش

و،ل ناا،يفشل ،.

،وةشثا،تقا ب،العال و،لح لتح،ال ائط،اإللمتشلثمم،الحهلليثم،إلددهلل،قشيددم،
غمشلو ،ما،ودداد،لنددا،وددذ ،ثتعلددق،بددح،لثعددتتش،بددح،ود ،تالفنددا ،د ،ال دداأ،ب اجددب،
ديننا،ولمنا ،د ،الد اغ،لالت مددم و،ليةددهللق ،منددا،قد ،اإل ددار،الند لي«،:$،لقددهلل،
يتعم ،اا ش،بددالمعشل ،،لالناد ،ود ،المنمددشو،يعند ،يةددمش ،ددشق،وددم و ،مددا،إذا،
ا  ، ،ض ،ع،ال،يعل ،بح،إال،ه و ،ل،ال،يتمم ، ،إوالتح،إال،ه و،ل م ،يددشى،
ولجتح ،ل،للهلله ،ل ،ا ح،ولهلل ،نمش ،ل،تقةمش، ،المعشل ،.)1(»،
لهمدددذاو ،فثدددا ،عا دددش،المعدددلمم  ،فدددال

،جممعد داً،بالدددهللو ل،إلدددهلل،ا ،بدددم ،

المعلمم ،ل مشه  ،م ،يعمش،ح لندداو ،ل،يممننددا،ال

د ،إلمددح،و ددش،اإلثتشثد ،

ل ،مشهو،ل د ،يملددف،بحعددب،قهلل تددح،لطاقتددحو ،منددا ،د ،يددتمل  ،ددمع ،ليعلد و،ل نددا،
دد ،،يمتدددب،لي دددم و،ل ندددا ،د د ،ال،يقدددهلل ،ولدددهلل،ذلد د ،و،لمندددح،يتدددشج ،جادد د،العلمددداأ،
لطدداب،العلد ،و،لينقد ،ود  ،تد ا ،ل قدداالتا ،ل حاضددشاتا ،المشئمددم،لالمعددم ومو،
م

ددلاا،و ددش،ال ددائط،اإللمتشلثمدد ،م،إلددهلل ،د ،يحتددا ،إلماددا،و ،مشددا  ،هدد ،العلدد ،

دو تا ،و،لينا عا  ، ،ج ه و، ،ل «،الهللا ،ولهلل،الامش ،فاول ،ح»(.)2

( ،)1شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل .)23/2(،
( ،)2خشجح ،حمهلل،ح)23027(،و،ل ححح ،عمب،اا ث،املط، ،تاشيجح،للمعنهلل.)132/38(،
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لإذا ،ددا ،حم د ،الددهللو ل،إلددهلل،ا ،يددهللل ،بددم  ،ددشق،العددم ،ل ددشق،المفايددمو،
شا،الناس،إلددهلل،المعددابقم،إلمددحو،لمددا ،د ،
ف ،المعل ،الحشيص،الضنم ،بآخشتح،
ا

هددذه،الع ددادل ،د  ،ضد ،يش ددع،ونددهلل،ا  ،قددهللا ه،و،ليثقد  ،د ،ا خددشل ،مزاثددحو ،قددهلل،
ل د ، ،ض ،الهللو ل،لتعلم ،الناس،الامش،لالعلد ،لداللددتا ،ولمددح،ثةد

،ال،

تماد،تحةهلل،لمثشتاا،.
ماذا ،وهلل،ا ، ،الامش،للهللوال،إلددهلل،ا ،تعددالهلل؟،ل دداذا،ينتظددشه  ،د ،وظددم ،
ااجش،ونهلله؟،ل ا،ه  ،نزلم،الهللوال،ونهلله،تعالهلل؟،
إ ،الددهللو ل،إلددهلل،ا ،لدينددح ،د  ،ددش ،الع ددادات،ونددهلل،ا و،لالقددائم ،باددا،
ال اث ،نةب،الن ل،..الهللوال ،ل ،اا قو،ال،تةل ،اا ق،بهلللثا و،ل مددف،
لاا، ،تةددل ،بددهللل  ،حعد ،الندداس،قد الً،لومدداً،بشدداادل ،باد ،ت ددا ،لتعددالهلل،:
الً ِ ،مدد د ،،دوددددا،إِلدددهلل،ا َِّ،،لو ِمدد د  ،،ددد ِ
دالحا،ً،لقددددا ِ ،،إ َّث ِندد د  ِ ،دد د ،،
﴿ل ددد ْْ ،،حعدد د ا،،قدد د ْ ْ َّ ،
ا ْل ام ْع ِل ِمم  (،﴾،ةل ،،.)33:
الً ،مد ،يددهللو ،إلددهلل،
قا  ،ب ،حما ،الت حمهللي «،:$،ي،:ال ،حهلل ،،حع ا،،ق ،
ت حمددهلل،ا ،و،ليعم د ،العم د ،الةددال ،و،ليةددشح ،ثددح ،د ،المعتعددلمم ،ا ددش،ا ،

المنقددادي ،لددح،و،لالظدداهش [،د  ،ه د ،هددذه،ا يددم ،العم د ر ،د  ،د ،داا،إلددهلل،ا ،و،
لإلددهلل،العمد ر،ذهددب،الحعد ،ل قاتد ،لجماوددم،.لقمد ،بالاةد
و اس،:ه ،

،ا ،.)1(»،

(،)1ال حش،المحمط.)475/7(،

،و ،قددا ،ابد ،
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الً«،:﴾،هد ،
لقا ،الحع ،ال ةشي، ،$،تفعمش،ق لح،﴿،:ل ْْ ،،حع ا،،قد ْ ،
المل  ،جاب،ا ، ،دو تح،و،لدوا،الندداس،إلددهلل ،ددا ،جدداب،ا  ،مددح ،د ،دو تددحو،
لوم  ،الحً،ا، ،إجابتحو ،اذا،ح مب،ا و،هذا،لل ،ا »،.
لوقددب،ولمددح،ابد ،القددم  $،بددالق «،:لإذا ،اثد ،الددهللو ل،إلددهلل،ا  ،ددش ،،
حة،د ،إال،بددالعل ،الددذي،يددهللوهلل،بددح،
قا ددات،الع ددهلل،ل ج َّ،لاددا،ل ضددل،اا،و ،اد ،ال،ا،ت َّ
لإلمددحو،ب د ،ال،بددهلل ،د  ،مددا ،الددهللو ل ،د ،ال ل د غ ،د ،العل د ،إلددهلل،حددهلل،ية د ،إلمددح،
العددع و،ليمف د ،هددذا ،د  ،ددش ،،العل د  ، ،دداح ح،يح د و،بددح،هددذا،المقددارو،لا ،
يلت  ،ضلح، ،يشاأ»(،.)1
لهدددذه،الامشيدددم ،ل،ااحعدددنمم،للهللاومدددم،هد د ،التد د  ،ثالد د ،اا دددم،المعدددلمم،
التفضددم ،ولددهلل ،ددائش،اا د و ،جد د،الددهللوال،لدود تا ،هد  ،قد ر،هددذه،الامشيددم،
ل دد اا ﴿،ندددت ،خمدددش ،دد قدم ،خشجدد ،للنددداس،تدد شل ،بدددالمعشل ،لتنادد ،ودد ،
المنمش،لتل ن ،با (،﴾،ه ،ومشا ،.)110،:
لل د ال،الددهللوال،إلددهلل،ا ،لمددا ،حددا ،المعددلمم  ،حددا  ،د ،ق لنددا ،د ،اا د ،
الذي  ،ضب،ا ،ولما ،للعنا ،بع ب،ت اثما ،لتعدداهلا  ،د ،الددهللو ل،إلددهلل،ا ،
لإلهلل ،شاضمح،﴿،لع ،الذي  ،فشلا، ،بن ،إ ددشائم ،ولددهلل،لعددا ،داللد،لومعددهلل،
اب د  ،ددشي ،ذل د ،بمددا،وة د ا،ل دداث ا،يعتددهللل  ،)78(،دداث ا،ال،يتندداه ،و د  ،نمددشق ،
عل ه،ل اً ،ا ،اث ا،يفعل (،﴾،المائهللل،.)88-78،:
ليحدد و،الهللاومدددم،المزيدددهلل ،دد  ،دد اب،الامشيدددم،وندددهلل ا،يشدددا ،النددداس ،دد ،
( ،)1فتاح،دا ،الععادل.)153/1(،
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ج د ه ،حددم ،يعمل د ،بم جددب،دو تددح،لإ ددادهو ،مةددل ،قمددار،اللم د  ،ددثاً،
ا
ِ
لحددددهللي  ،ددددمع ه ،نددددحو ،ل،يتةددددهللق  ،يددددم،قش لهددددا ،دد د  ،قالددددحو ،ل،يةدد دل ،
حا ا و ،ل،يع دل  ،شضاه ،..إلددهلل ،مددش،ذلد  ،د  ،بد اب،ال ددش،التد ،يتناللاددا،
الهللوال، ،لوظا و،ل ا ،ثشهاو ،حم ،يمتثد ،الندداس،ذلد و ،فثمددا،يضددمف  ،د ،
حعنات،الهللاومم ،ج ًا،ال،يعلمااو،لم ،ا ،يعلمااو،لال،يضددمع،لددح،ثةددم ح ،نادداو،

قددهلل ،قددا ،ﷺ «،:د ،د ،ولددهلل،خمددش ،لددح ،ث د ا ،،جددش ،اولددح»()1و،لهددذا،الحددهللي ،

لالمعاوهللل،لفاولحو،ل مددح،
ِ،
مح،ولمحو،
العظم  «،مح ،ضمل ا،م،الهللاللم،ولهلل،الامشو،لالتن ِ،
للظائف،الع اداتي،ال مما،لمد ،يعمد ،باددا ،د ،المتع ددهللي ،
ِ،
ضمل ا،م،تعلم ،العل ،

ل مشِ،ه »(،.)2

دهللى ،ددا ،لددح ،د ،ااجددش ،ثد ا،،
ل د ،حددهللي ،هخددش،قددا ،ﷺ «،:د ،دوددا،إلددهلل،هد ً،
ج ، ،ت عح،ال،ي،دن ا،قص،ذلد  ،د  ،جد ه  ،ددماً،او،ل د ،دوددا،إلددهلل،ضددالم ،ددا ،

ولمح، ،اإلف  ،ث ا،،هفار، ،ت عح،ال،ي،نقص،ذل ، ،هفا ا  ،مااً،.)3(»،

قددا ،المنددالي «،:$،د ،ت د ،هددذا،المعنددهلل،ل ا وق،الت مددق،اث عث د ،همتددح،
إلهلل،التعلم ،ل ب ،د ،ثشددش،العلد ،لمتضدداوف ،جددشه ،د ،الحمددال،لبعددهلل،الممددات،
ولهلل،الهلللارو،ليمف،و ،إحهللاث،ال هللا،لالمظال ، ،الممد س،ل مشهدداو ،فثاددا،
تضدداوف،ولمددح،العددماات،بددالفشيق،المددذ

 ،)1(،خشجح ،عل ،ح.)1893(،
( ،)2شح،الن لي،ولهلل ،عل .)39/13(،
( ،)3خشجح ،عل ،ح.)2674(،

 ،ددا،دار،يعم د ،باددا،وا د ،و ،لمت د ،
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المعل ،هذا،المعنهلل،ل عادل،الهللا ،ولهلل،الامش،ل قالل،الهللا ،ولهلل،الشش»(،.)1
لقهلل،اختلف،العلماأ، ،قهلل ،الث اب،الددذي،ينالددح،الددهللا ،ولددهلل،الامددشو ،ددش ى،
اإل ا ا ،الن لي،لاب ،الج وي،ل مشهما ،ثح،ينا «،ف ابدً،ا،بددذل ،الفعد و ،مددا، ،
ا

لفاولح،ف اباً،و،لال،يلزر، ،يم ،قهلل ا،،ف اباما ،اأ»(،.)2
ل ذهددب،هخددشل ،إلددهلل،تعددالي،ف د اب،الددهللا ،ولددهلل،الامددش،لف د اب ،اولددح ،د ،
 ،جش،الفاومو،ل ،الفاو ،ياتص،و ،الهللا ،بمضدداوفم،ااجددش ،﴿،د ،جدداأ،
بالحعددنم ،لددح،وشددش ،ثالاددا،ل دد ،جدداأ،بالعددمام ،ددا،يجددزى،إال ،ثلاددا،لهدد ،ال،
يظلم (،﴾،ااثعار،.)160،:
ل ددا،اإل ددار،القشط د  ،$،مددشى، ،الددهللا ،لالفاود  ،تعدداليا  ،د ،ااجددش،
لالتضددعمفو،ب د ،قددهلل،يزيددهلل ،جددش،الددهللا ،ولددهلل ،جددش،العا د «،:إثددح ،ثلددح ،د اأ ،د ،
القهلل ،لالتضعمفو،ا ،الث اب،ولهلل،ااوما ،إثما،ه ،بفض ، ،ا و،يا ح،لمد ،
دح، ،النمددم،الت د ،ه د  ،د ،
يشدداأ،ولددهلل ،ي ،د أ ،ددهلل  ،نددحي،خة دً،ا،إذا ،د َّ
دع ،نادداو ،ددا،ا،بعددهلل ،د  ،عددالال ،جددش،
طاوم،وجز،و  ،علاددا،لمدداث ،ع ،ند ،
ااوما  ، ،ق،

يزيهلل،ولمح»(،.)3
ذل ،العاجز،اجش،القاد ،لالفاو و ،ل ،ا،

ل مدددا،يدددهلل  ،يضد داً،ولدددهلل ،ضد د ،و دددادل،الدددهللو ل،إلدددهلل،ا  ،دددا ،لاه،الشدددماا ،

ل مشهما، ،خ ش،ول ،،ي ر،خم ددشو ،قددهلل،وقددهلل،لددح،الن د ،ﷺ،الشايددم،و،ل ل دداه،
ب

مم،جا عم«،:اث ا،فذ،ولهلل ،ِ ،ل  [،ي،ا ض،ولهلل ،ا ،حتهلل،تنز ،بعدداحتا و،

( ،)1مض،القهلليش.)165/6(،
ف،المشم ، ،حهللي ،الةحمحم ،و،
( ،)2شح،الن لي،ولهلل ،عل )39/13(،و،ل ش ،
(،)3و ،المع د.)26/14(،

.)439(،
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ق،ا  ،محو ،د ا ،ا ،
ف ،ادوا ،إلهلل،اإل ارو،ل خ شه ،بما،يجب،ولما ، ،ح ،
ح ْ،مش،النع »(،.)1
جاً،لاحهللاً،،خمش،،ل  ، ،ا،
ياهللي،،ا ،ب ، ،
ل د  ،لايددم ،د ،إ ددنادها،ضددعف، ،الن د ،ﷺ قددا «،:ا ،ياددهللي،ا ،ولددهلل،
جاً،خمش،ل  ،ما،طلع ،ولمح،الشمً،ل شبد »( ،)2ي،خمددش ،د ،الددهللثما،
يهللي ، ،

ل ا،ولماا،.

الحمش،و،له  ،ثف ،ً،ا ،
،حمش،النع ،«،:ه ،اإلب ،ْ ،
قا ،الن لي،$،و
ْ
العشب،و،يضشب ،باا،المث ، ،ثفا م،الش أ،و،ل ثح،لمً،هنا  ،وظد  ،نددح،..،.،
تش مح، ،ا خشل،بد وشاق،الددهللثما،إثمددا،هد ،للتقشيددب ،د ،اا اددار،و،لإال ،ددذ َّ،ل،
ثالاا ،عاددا،لد ،ا،تةد ِ ،تو،ل د ،
،ا خشل،ال اقمم،خمش، ،،اا ق،ب شها،و،ل ِ،
دهللواأ،إلددددهلل،الاددددهللى،و،ل ددد ِ،،العددددن ،
هددددذا،الحددددهللي ،بمددددا  ،ضددددملم،العلددد ،و،لالددد ِ،

الحعنم»(،.)3
ل امح،هخشل ، ،العلماأ،ولهلل، ،المشاد ،نح، ،داللم،الناس،لإ اده ،:
«خمش،ل ، ،،ْ ِ ،،تم ،ل [،حمش،النع و ،تتةهللق،باا»(،.)4
ل ما،يحفز،المل ،ولهلل،الهللو ل،إلهلل،ا ،ليشدداهلل،لعظددم  ،ضددلاا،ق لددح،ﷺ،:

هللقم،جا يددمو ،ل،ولد ق،،ينتفد ،ع،بددحو،
ق،
«إذا ،ات،اب ،هدر،اثقف ،ع،وملح،إال، ،فاث،:
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)3701(،و،ل عل ،ح.)2406(،
( ،)2خشجح،الف شاث ، ،الم مش،ح)930(،و،لالحا ،ح)6537(،و،لضعفح،اال اث ، ،العلعلم،الضدعمفم،
ح.)2950(،
 ،)3(،شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل .)150/8(،
( ،)4ت ،ال ا ي.)478/7(،
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للهلل ،ال ،يهللو ،لح»و،لالهللاومم،يتش ،بم ،الناس،ولم ًا،يش هلل،الناس،إلهلل،جنددم،
ل ،ق،
ا ،ل ح باتحو ،مالح ، ،ض ،ينالحو،لف اب،يح وه،حم ،يف ي،الثشى،وظا ددحو،
ا،تف ى ،ج ،حعددناتح ،..،لمددا،ومد ،وا د و ،ل،تعلد  ،ددتعل  ،د  ،فددشه ،تددب،
ا ،لح،بذل  ،جشاً،.
 ،،،،،،،،،،،،،ات ا،ل ا،مب، ،التشاب ،ا ا ،ا ،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لالنشش ،ع  ،لالعظار ،م ،
،ل خمشً،ا،و ،ممف ،الهللاومم ،ش ًا،ل ضدداً،دودداأ،الن د ،ﷺ،لددح«،:ثضددش،ا ،ا ددش ،
ددم ،ع ،نددا ،ددمااً،،و ،لغددح ،مددا ،ددمعح،و ،ددشبَّ ،ل،د  ،،لوددهلل ،د  ،ددا ،ع»()1و،ل عندداه،

ق ،..،اخ،دص [،لد ،الندداس،الامددش ،بال اجددم،
الحع ،لالشلثد ،
خ ذ«،: ،النضشل ،:ا،
ق،
لالعددشل ،لالمنزلددم ،د ،الندداس ،د ،الددهللثما،لثعمددم ،د ،ا خددشل،حتددهلل،ي،دشى ،لث د ،
الشضاأ،لالنعممو،اثح ،عهلل، ،ثضا ل،العل ،لتجهلليهلل،الع،نم»(،.)2

( ،)1خشجددح،التش ددذي،ح)2657(،و،ل حمددهلل،ح)4157(،و،لاب د  ،اجددح،ح)232(،و،ل ددححح،اال دداث  ،د ،
حم ،التش ذي.
( ،)2شح ،ن ،اب  ،اجمو،للعم ط ،و،

.)21(،
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إذا،تجالوثا،اختا ،العلمدداأ ،د ،حمد ،الددهللو ل،بددم ،قائد ،بددال ج ب،ولددهلل،
ااوما و،ل

ع،لح،لمم ،ولهلل،وم ر،اا ددمو،لاثتقلنددا،إلددهلل ،عد لم ،خددشىو ،فثددا،

ثتعاأ ،و ،وق بم،تقةمشثا، ،الهللو ل،إلهلل،ا  ،شاد ًا،ل جم وات؟،
ل حماثد داً،يقد د ،المث فد د ،لالمتثددداقل ،ود د ،طشيدددق،الدددهللو لو،المتشد د ث ،
بااوددذا و،لالمعددتتشل ،بالتعقدد ،تددا لو،لبالحممدددم،تددا ل ،:دددا،لمدد ،لا خدددشي و،
دود ه ،يفعلد  ،ددا،يحلد ،لاد و ،ددا،الددذي،يضددمش  ،د  ،نظددش،ا ددش ل ،تاتمددم،إذا،
ا ددتتشت،ثعددام ؟ ،ل ،د  ،ج د ق ،يشددشب،الامددش ،مضددش،ثفعددح،لال،يددلذيم و ،ل،
فال ،ينم  ،الددح،بالشبددا؟ ،ال،يمفد ، ،ال،تشددا

ه  ،عا دمِا ؟،دود ا،الندداس،

حشا اًو،ل بما،قا ،بعض،ظش ائا ،:دو ا،الالق،للاالق،،.
لالعددلا  ،:دداذا،تاعددش،اا ددم،المعددلمم،ل د ،تش د ،الددهللو ل،إلددهلل،ا ،تعددالهلل؟،
مف،تم ،دثماثا؟،ل مف ،تغهللل،ونهلل،ا  ،اخشاثا؟،
لالحددق، ،ا ،خلددق،الندداس ،حددشا ًاو،لم د ،حددشيتا ،تنتا د ،حددم ،تنتا د ،حشيددم،
ا خدددشي و،لالعا د د ،حدددم ،يعةد د  ،بدددح،ال،يعتدددهللي،ولدددهلل،حدددق،ا  ،حعدددبو،لال،
يعتجلب،الشقاأ،لنفعددح ،قددطو ،معةددمتح،التد ،يعددمماا،حشيددم ،اةددمم،يعددتجلب،باددا،
جتمددع ،د ،ح لددح،و،ليعددتمفش،العددذاب،ولددما  ،د ،
ضددب،الج ددا ،ولددهلل،وم د ر،الم ،
العماأو،ذل ، ، ،قاث ث ًا،يتنا اه،ال فال ،يقضد ،بعق بددم،المجتمددع،ي ،د ِ ،المجتمددع،
إذا،ظاددشت،المعا د ،ل ش د ،بددم ،الندداس ،د  ،مددش،ثممددش،لال،ت ةددمشو،قددا ،تعددالهلل،:
اب﴾،
يهلل،ا ْل ِعقد ِ،
ال ،ات ِةم َّ،،ا َّل ِذي ،،ظل امد ،ا ِ ،د ْن ام ،،خا َّ د ً،م، ،ل ْاول امد ،ا،،َّ ،ا َّ ،،د ِهلل ا،
﴿ل َّات اق ،اْ ِ ،تن ً،م، ،
،
ْ
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(،ااثفا ،.،)،25،:،
الفتنم،إذا،ومل ،و،هل ،الم ،و،لذلد ،ونددهلل،
قا ،القشط «،:قا ،ولمامثا،:
ا
ظا ،المعا و،لاثتشا ،المنمش،و،لوهللر،التغممش»و،لقددهلل،قددا ،ومددش«،:،إ ،ا ،
،إذا،ومدد ،المنمددش،جادددا اً،،ا دددتحق ا،
ا،
ال،يعددذب،العا دددم،بددذثب،الاا دددم،و،للمدد
العق بم ،لا »،.
لقددهلل،قددا ،الح ددش،اب د ،و دداس «،:ددش،ا ،المددل نم ، ،الِ ،يق،دشلا،المنمددش،بددم ،
ظاشاثما و ،معما ،ا ،بالعذاب»(،،.)1
لثددزل ،العددذاب،بعم د ر،اا ددم،يددلذي ،ددمم ،يلذيددح،ي،المددل نم ،اثا د  ،م د ،
يقدددع،ولدددما ،العدددذابو،لمد د ،هدددلالأ،الةدددالحم ،يمد د  ،ذاهد د  ،د د ،الدددهللثما،دل ،
ا خشلو،قا ،ﷺ«،:إذا،ظاشت،المعا
قال ،وائشم،:يا،

 ، ،ت ،وما ،ا ،بعذاب، ،ونددهلله»،

،ا ،و ،ا ،ما  ،ثدداس ،ددالح ؟،قددا «،:بلددهلل،..،يةددم ا ،

ا ،اب،الندداسو،فد ،يةددمشل ،إلددهلل ،غفددشل ،د ،ا ،ل ضد ا »()2و،ل د ،حددهللي ،
هخش«،:إذا ،ثز ،ا ،بقد ر،وددذاباً ،،دداب،العددذاب ،د  ،ددا  ،ددما و،فد ،بعثد ا،ولددهلل،
ومالا »()3و،لال،يظل  ،بنا ،حهلل ًا،.

لهمددذاو ،حددم ،يق د ر،الددهللوال،إلددهلل،ا ،ب د اج ا  ،د ،النة د ،لاإل ددادي ،ددفثا ،
يهلل ع ،و  ،هلا ،ال س،لااذىو،ليحقق ،الضما ،لاا ا ،لعم ر ،جتمعا ،.،
(،)1الجا ع،احمار،القشه .)392/7(،
( ،)2خشجدددح ،حمدددهلل،ح)26596(،و،لالف شاثدد  ،دد ،المعجدد ،الم مدددش،ح)747(،و،لضدددعف،إ دددناده ،دددعمب،
اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل.)216/44(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح)6691(،و،ل عل ،ح.)2879(،
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لقهلل ،ش،ا ،،تعالهلل،المل نم ،ب ،يم ث ا ،ددالحم  ،د ،ذلاتاد ،ي ،ةددلحم ،لمد ،
اد ِ ،دد ،،
ال ،دا  ِ ،،د ،،ا ْل اق دشل ِ ِ ،،د ْ،،ق د ِل ام  ،،ال ال د ،،ب ِقم د ق،م،ي ْنا د ْ ،،و د ِ،،ا ْلفع د ِ،
﴿ لد ْ ،
ح د لا ، ،:
ْ ْ
َّ
ا
ماَّ ِ ،مد د ْْ ،،ثجمند د،ا ِ ،د د ْن اا ،،ل َّات د د ،ع،ا َّلد د ِذي ،،ظل امد د ،ا ،د د،ا ،ا ْتشِ اد،د ،ا ِ ،مدد ِ،دح،ل د دا اث ،ا،
قِ ،إ ،
اا ْ ِ ،
ال،ق ِلد د ً،
ْ
ْ
﴾(،ه د،.،)116،:
ىِ ،ب اظ ْل ق،،ل ْه الا،ا ،ا ْة ِل اح ، ،
ا ْجشِ ِ م ،*،،ل ،ا ،ا  ،،ب ِ ،،لم ْا ِل ،،ا ْل اقش ،
ا
ش ،ضد ،ا ،وناد،ا،قالد ،:،يد،ا،
دب،بند ،،جحد ،
ل د ،الحددهللي  ، ،ر،المددل نم ،ويند ،
دد ،،ا ،و ،ثالد د ،،ل مندد،ا،الةدددالح ،؟،،قدددا «، ،:،ثعد د ،،و،إذ،ا ،اثد،د ،ش،الا د د )،1(،»، ،و ،جد د د،

ا،لةددالحم  ،د  ،جتمددع ،ددا،ال،يمنددع،ثددزل ،العددذابو،ل ددا،لجد د،الددهللوال،المةددلحم ،
ا شي ،بالمعشل ،لالندداهم ،ود ،المنمددش ،اد ،اا ددا ،لالضددما ،اهد ،اا ق ،د ،
وذاب،العماأ،.،
ل ،واهلل،الةهلل ،اال ي،لما ،ددمع،بعددض،الةددحابم،ق لددح،تعددالهلل﴿،:يدا ،يادا،

َّالد د ِذي ،،ه اند د ا،ولد دم ام ْ ،،ث افعد د ام ،،ال،ي اضد دش ا  ،،د د ْ،،ضد د َّ،،إِذاْ ،اهتد دهلل ْي ات (،﴾،المائدددهللل،:
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
)105و ،ام ا ،ناا، ،ال،حش ،ولما ، ،لج ده ،لالمعةمم،لالعا م ،جن د ًا،
إلددهلل،جنددبو ،ددا،دا د ا،ال،يفعلد ،المعةددمم،لال،يشتعد  ،مادداو ،ةددح ،لاد  ،بد ،
بمدددش،الةدددهلليق ،اماد د و،لقدددا «،:يدددا ،يادددا،النددداسو،إثمد د ،تقدددشمل ،هدددذه،ا يدددمو،
لتضع ثاا،ولهلل ،مش ،اضعااو ،فث  ،مع  ،د ،ا ،ﷺ،يقد «،:إ ،الندداس،
إذا ،لا،المنمش ،ل ،يغمشلهي،ي

، ،يعما ،ا ،بعقابح»و،ل  ،لايم «،:ا ،د ،

ق د ر ،ايعم د  ،ددما ،بالمعا ،د و،ف د ،يقددهلل ل ،ولددهلل، ،يغمددشلا،ف د ،ال،يغمددشل ،إال،

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)3346(،و،ل عل ،ح.)2880(،
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ي د ، ،يعماد ،ا ،بعقدداب»()1و ،ق لددح﴿،:ال،ي اضدش ا ، ،،د ْ،،ضد َّ،،إِذاْ ،اهتدهلل ْي ات ،﴾،
ْ
ْ
عناه،:،ق د ا،بالددهللو ل،إلددهلل،الحددق،لت ةددمش،الندداسو،فد ،ال،يضددمش ،ضددا  ،د ،ضد ،
ِ
،بجشيشل،المفعهلل،لوهللر،ق لح،للنة ،لالتذ مش،.،
بعهلل،ذل و ،ا ،ل ،يلاخذ،المةل
إثنددا،حددم ،ثتددش ،هددلالأ،العددابثم ،يفعلد  ،ددا،يحلد ،لاد  ،د  ،مددش،لود ،لال،
إ ددداد،لال،تن مدددحي ،فث مدددا،ثعدددشق ،دددفمنم،المجتمدددع،للغدددشق ،د د ،بحد د ،الشذيلدددم،
لالف ضددددهلل،لالمشددددمات،االجتماومددددم،لالةددددحممو،لهددد  ،ثددد اا ،ددد ،االثتقددددار،
اإللاد د و،لقدددهلل ،د د ح،ﷺ،هدددلالأ،العدددابثم ،بقد د ر ،د د ا ،د د  ،دددفمنمو،ل ادلا، ،
ياشق د ا ،د ،ثةددم ا  ،ناددا،بددزو  ،ثددح،ثةددم ا و،ل ،هددذا ،د ،حقا د ،بم جددب،
الحشيددم،المزو ددمو،ل ثا د ،ال،يشيددهللل ،إيددذاأ،ا خددشي ،لال ،ضددايقتا ،«،ل د  ،ثددا،
خشقنا، ،ثةم نا،خشقاً،،لل ،ثلذ ، ،قنا»و،قا ،ﷺ ،« :ف ،تش ه ،ل ا ،ادلا،
هلم ا،لهلم ا،جممعً،او،لإ  ،خذلا،ولهلل ،يهلليا ،ثج او،لثج ا،جممع ًا»(،.)2
لي ددم ،الن د ،ﷺ،اختةددا

،بعددض،المعا د ،بعق بددات،تةددمب،المجتمددع،

م د و ،ع د ،و ددهلل،ا ،ب د ،ومددش،و،قددا  ،:،ق د ،ولمنددا ،د ،ا ،ﷺ ،قددا «،:،يددا،
عشش،المااجشي ،خمً،إذا،ابتلمت ،با ،و،ل و ذ،با ، ،تهلل

ه ، ، :،

ل ،تظاش،الفاحشم، ،ق ر،قط،و،حتددهلل،يعلند ا،باددا،و،إال ،شددا ،ددما ،الفدداو ،
لاالجاا،الت ،ل ،تم  ،ض  ، ،ا ا ،الذي  ،ض ا،.

( ،)1خشجح ،ب ،دالد،ح)4338(،و،ل ب ،يعلهلل ، ،عنهلله،ح)128(،و،ل ح ،إ ناده،اال داث  ،د  ،دحم ،
لضعمف ،ب ،دالد.
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح.)2493(،
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لل د ،ينقة د ا،المممددا ،لالممددزا ،و،إال،،اخددذلا،بالعددنم ،و،ل ددهللل،المللثددم،و،
لج ،العلفا ،ولما ،.
لل ،يمنع ا،و ال ،الا ،و،إال ،ا،نع ا،القفش، ،العددماأو،للد ال،ال اددائ ،لد ،
يمفشلا،.
للدد ،ينقضدد ا،وادددهلل،ا ،و،لواددهلل ،دد لح،و،إال ،دددلط،ا ،ولددما ،ودددهلللا ،دد ،
مشه ،و، ،خذلا،بعض ،ا ، ،يهلليا ،.
ل ا،ل ،تحم  ،ئمددتا ،بمتدداب،ا ،و،ليتامددشلا ،مددا ،ثددز ،ا ،و،إال،جعد ،ا ،
ب ا ،بمنا »(،.)1
ل  ،وظ ،الامش،الذي،يف ت،وم ر،اا م،إذا،قعددهلل،الددهللوال ،ل،تلمددللا،ود ،
الهللو ل،إلهلل،ا ،لإلددهلل ،عددال ،دينددحي ،لد ادق ،بد اب،العددماأ،دل ،دود ات،المددل نم ،
لاا،..تشد،دو اتا ،له  ،ح ،إلهلل ،بنا،لو ثح ، ، ،ددا دل،
ل دها،لوهللر،ق
ا
للا دلو،لال ،ندداأ،لا د ،لال،لغمددشه ،طش ددم،وددم ،و د  ،وايتددحو،لتش انددا،ل اجددب،
الددهللو ل،ي دددهلل ،بدد اب،الشحمدددم،ونددداو،ليحمدد ،دو اتندددا،إلدددهلل ،لمدددات،بممددداأ،ال،
جمددب،لادداو،قددا ،ﷺ«،:لالددذي،ثفعد ،بمددهللهو،لتد ش ،بددالمعشل و،للتناد ،و د ،
المنمددشو ،ل،لم ددم ،ا ،ي ع د ،ولددمم ،وقاب داً ،،نددحو،ف د ،تهللو ثددح ،ددا،يعددتجمب،

لم »()2و ،ي ،ةم م،تل ،الت ،تلحقنا،حم ،ثددهللو ،ا  ،ددا،يعددتجمب،لنددا،بعد ب،
تقةمش،بعضنا، ،الهللو لو،ل مشه ،بالمعةمم ،.
للنت

،قةم، ،تا يخ،اإلثعاثمم،حماها،ا ،لنددا ،د ،القددشه ،لنعددتلا  ،ناددا،

( ،)1خشجح،اب  ،اجح،ح.)4019(،
( ،)2خشجح،التش ذي،ح)113(،و،لحع ،إ ناده،اال اث  ، ،حم ،لضعمف،التش ذي.
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الع شل،لالعظم،..،القةم،ا م،بن ،إ شائم ،..لقع  ،ما  ،عةددمم ،و،فد ،جدداهش،
،لالناددهلل ،د ،المددل نم و،لا ت شددعاا،
باددا ،ددحابااو ،ثمشهددا ،ددحاب،العق د
ا
هخشل  ،نا  ، ،مش،ثممش،للمنمش،لدود ل،للمعددشل  ،..،تددذ وم ،بعددهللر ،ائددهللل،
النة ،اق ار،ا تمشملا،المعةمم،لدال ا،ولهلل،طشق ،ب اباددا،﴿،لا د لا ،ود ،
القشيم،الت  ،اث ،حاضشل،ال حش،إذ،يعددهللل  ،د ،العد

،إذ،تد تما ،حمتدداثا ،يد ر،

د تا  ،ددشواً،لي د ر،ال،يع د ت ،ال،ت د تما  ،ددذل ،ث ل د ه ،بمددا ،دداث ا،يفعددق ،
(،)163لإذ،قال د  ،ددم ،ددنا ،ل د ،تعظ د ،ق د ًا،ا  ،الما د  ،ل ،عددذبا ،وددذاب ًا،
هلليهللاً،قال ا ،عذ ًل،إلهلل ،بم ،للعلا ،يتق ﴾(،ااوشا ،،.)164-163،:
لهمذا ،قهلل،اثقع ،الةالح ، ،بن ،إ ددشائم ،إلددهلل،قعددمم  ،:ةددلحم  ،ثمددشلا،
ولهلل،العةال،ثةب ،ا ا ،للةمهلل ،د ،يد ر،العد و،ل تفددشجم  ،ددمت ا،ونددحو ،مدداذا،
﴿ لما،ثع ا ،ا،ذ شلا،بددح ،ثجمنددا،الددذي ،يناد ،ود ،
قا ،ا ،و ،واق م،هلالأ،لهلالأ؟، ،
ا،بعذاب ق
،بامً،بمددا ،دداث ا،يفعددق  ،)165(،،لمددا،وتد ا،ود ،
ق
الع أ،ل خذثا،الذي ،ظلم
﴾(،،ااوشا ،.،)،166-165،:
ا،ثا ا،ونح،قلنا،لا  ،ث ا،قشد ًل،خا ام ، ،،
لا يم ،ددشيحم،بنجددال،الددهللوال،المنمددشي ،للمنمددش ﴿،لمددا،ثعد ا ،ددا،ذ ددشلا،بددح،
ثجمنا،الذي ،ينا ،و ،الع أ﴾،و،له  ،شيحم ،يضاً،باا ،العةددال،الظددالمم ،
دذاب،باد ق
دمً،بمددا ،دداث ا،يفعددق ﴾،و،لم د  ،دداذا،و د ،
﴿ل خددذثا،الددذي ،ظلم د ا،بعد ق
ةمش،الفائفم،الثالثم،العا تم،و ،إثما ،ال اط ،لالممتنعم،و  ،علح؟،
مت ،ونا ،ا يمو ،ل ،تذ ش ،ةمشه و ،ا  ،اث ا، ،الناجم  ،ر،الاالمم ،؟،
ل دد ،جدد اب،هدددذا،العدددلا ي،اختلدددف،العلمددداأ،بدددم ،قائدد ،باا ادد و،لعدددهللر،
إثمدددا ه ،المنمدددشو ،ةدددا لا ،د د ،ودددهللاد،الظدددالمم ،الدددهللاخلم  ،د د ،ق لدددح،تعدددالهلل،:
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دذاب،بادد ق
دمً﴾و،لبدددم ،قائدد ،بنجددداتا ،و،لهدد ،قد د ،،
﴿ل خدددذثا،الدددذي ،ظلمدد ا،بعدد ق
جماد د ،العلمددداأ،الدددذي  ،لا ،ثاد د  ،د د ،النددداجم ي،لإ ْ  ،ا د دم ،ود د  ،ةدددمشه ،
ا ت شاو ًا،لفعلا ،.،
دنص[،القددشه ،ولددهلل،ثجددال،الندداهم ،لهددا ،الظددالمم و،
لقددا ،اب د  ،ثمددش «،:د َّ ،

ل م ،و ،العا تم ي،ا ،الجزاأ، ،جنً،العم و ،اد ،ال،يعددتحق  ،ددهللحً،ا،
،ممهلل،ح او،لال،ا تم ا،وظمماً، ،،مذ ،او،ل ،ع،هذا ،قهلل،اختلددف،اائمددم ،ددما ،:هد ،
ا
ا
()1
اث ا، ،الاالمم  ،ل، ،الناجم ؟» .

(،)1تفعمش،القشه ،العظم .)494/3(،
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دد  ،جتمعدددات،تعدد دها،قدددم ،الجاهلمددم،يةدد ،اا دددش،بدددالمعشل ،جشيمدددم،
يعاقب،ولماا،القاث ،الذي،يحم ،العابثم ،المعتاتشي ،بششائع،ا  ،..ا ،ثتش ،
،لالحددا ،هدددذه،-،اا ددش،بدددالمعشل ،لالددهللو ل،إلمدددح،لثةددفل  ،دددع،المنمدددشات،ل هلاا؟،
ال ،يددب، ،الشددشيعم،ل د ،تملددف،المعددل ،بمددا،ه د  ،د ق،طاقتددح،لإ ماثاتددحو،
الهللو ل،إلهلل،ا  ،عائش،الع ادات،يحمماا،اال تفاوم،﴿،ال،يملددف،ا ،ثفعداً،إال،
ل عاا﴾(،ال قشل،.)286،:
للا ،وجز،المشأ،و ،بعض ،شاتددب،الددهللو ل،لد جددات،إثمددا ،المنمددشي ،فثددح،
ل د ،يعجددز،وناددا،جممع داًو،له د  ،ددا،ي قمددح ،ملف داً،بفثمددا ،المنمددش،ل شاهمتددح،بالقددهلل ،
الذي،يعددتفمعحو ،قددهلل،جعد  ،د ،ا  ،،شاتددب،إثمددا ،المنمددش،فافددم،:اإلثمددا ،
بالمددهللو،فد ،اللعددا و،فد ،القلددبو،قددا  «،:،ددا ِ ،د ْ،،ث د ،بعثدح،ا  ،د  َّ ،د ق،م،ق لد ،إال،،
بعن ِتحو،ليقتددهللل ،بد شِ هو،فد ،إ َّثاددا،
ا ،لح ، ،ا َّ ِتح،ح ا ِ ي و،ل حاب،،ي خذل َّ ،
ف ،د ،بعد ِدهلله  ،اخ ال د و،يق ل د  ،ددا،ال،يفعل د و،ليفعل د  ،ددا،ال،يددل شل و،
ت ْا ال د ا ،
مدد ،جاهدددهلله ،بمدد ِدهلله ،ادد  ،دددل و،ل دد ،جاهدددهلله ،بلعدد ِ
داثح ،ادد  ،دددل و،ل دد ،
جاههلله ،بقل ِح ،ا  ،ل و،للمً،ل اأ،ذل ، ،اإليما ،ح ا،م،خشد »(،.)1
خاتمددم،هددذا،الحددهللي ،العظددم ،ذ ددش ،،ماددا ،شت ددم،إثمددا ،المنمددش،بالقلددبو،
لوقدددب،ولمادددا،بدددالق «،:للدددمً،ل اأ،ذلدد  ،دد ،اإليمدددا ،ح دددم،خدددشد »و،ل دد ،

( ،)1خشجح ،عل ،ح،.)50(،
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حددهللي ،هخددش «،:ددف ،لد ،يعددتف ،ع ،قل ددحو،لذلد  ،ضددعف،اإليمددا »()1و ،جعد ،،
إثمددا ،المنمددش ،د ،القلددب ،دثددهلل ،شاتددب،اإليمددا ،لهخشهددا،ل ق َّلادداو،لذلد  ،ثددح،ال،

يعجز،وناا ،حهلل،..،الق ي،لالضعمفو،لالغند ،لالفقمددشو،لالشجد ،لالمددش ل،و،لددذا،

لمددا،تمل د ،يحمددهلل،ب د  ،عدداذ،الددشاوي،$،ي داً ،،د ،الجادداد،لاا ددش،بددالمعشل ،،
لالنا ،و ،المنمشو،قال ،لح،ا ش ل،:هذا،لاجب،قددهلل ،ا،لضد ،ع،ونددا ،.قددا ،:ه د  ،ثددح،
اح،القلب»(،.)2
ا،
اح،المهلل،لاللعا و ،ل ،،ي ض ،ع،ونم ،
ا،
ض ،ع،ونم ،
قهلل ،ا،ل ِ ،
ْ
قا ،الشمخ،اب ،تمممددم «،:$،ددا،القلددب ،مجددب[،اإلثمددا ،بددح ،بمد ،حددا ي،
إذ،ال،ضددش  ،د  ،علددحو،ل د ،ل د ،يفعلددح ،لددمً،ه د ،بمددل  ،مددا،قددا ،الن د ،:،،
(لذلد د  ،دثدددهلل ،ل ،ضدددعف،اإليمدددا ) ،....،دددا،حدددب،القلدددب،لبغضدددح،لإ ادتدددح،
ل شاهتدددح ،من غد د ، ،تمد د  ،ا لدددم،جاو دددمو،ال،ي جدددب،ثقدددص،ذلد د ،إال،ثقدددص،
اإليما »(،.)3
للما،وش  ،حمح،ا ،الشدل،جع  ، ،د ها،تددش ،اإلثمددا ،القل د و ،قددا ،:
َّ
ِ
للمددا،جدداأ،بددحو ،ل،
«المشتددهلل ،د  ،ددش ،بددا ،تعددالهللو ،ل ،ددا  ،غض داً،،للش د ، ،،
تش ،إثما  ،نمش،بقل ح»(،.)4

،لقددا ،ابد  ،جددب،«،:$،إثمددا ه،بالقلددب،ال،بددهلل ،نددح،و ،مد لد ،ينمددش،قل دح،
ا

( ،)1خشجح ،عل  ،يضً،ا،ح.)50(،
(،،)2إوار،الم قعم ،و،اب ،القم ،.)157/2(،
(،)3اال تقا م،.)221-212،/2(،
(،)4الفتالى،الم شى،.)535/5(،
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المنمش،ي،د ،ولهلل،ذهاب،اإليما  ،د ،قل ددح»()1و،لقددا ،ابد ،حددزر«،:ذلد  ،ضددعف،
اإليما ،ي ،ف ،ل يفع  ،ددا،إيمددا ،لددح»(﴿،)2قالد ،ااوددشاب،ه نددا،قد ،لد ،تل ند ا،
للم ،ق ل ا ،لمنا،للما،يهللخ ،اإليما ، ،قل بم (،﴾،الحجشات،.)14،:
لاإلثما ،بالقلب،لمً ،عناه،اوتقاد،حش ددم،المنمددش ،مددا،يفاد ،الد عض،و،بد ،
ايفلددب ،ددا،ه د  ،ثددش ،د ،ذل د ،..،تحددش ا ،القلددب ،شاهم د ًم،للمعةددمم،لت ش د ًا ،د ،
ا
لق وادداو ،م د  ،ددش،ولددهلل،ا ددش ل ،ددا شل ،ل ،ج د ،يعدداقش ،بق داًو ،فثمددا ،قل ددح،ال،
َّ
يتحقق،بمجشد ،عش تح،بحش م ،علاماو،ب ،البهلل، ،ينضددا ،إلمددح ،عنددهلل،المشاهمددم،
لالتحعش،لاال ،ل ق ا،الع اد ، ،االفم ،ش،ا ،العظددم ،و،لوةد ِ
دماثا ،للملد ،
الهلليا ،و،لذل  ،مشل،ولهلل،ا ،لحش اتحو،ل حد ،ا  ،فد ِدش ،بد ،و ددهلل،ا ،القائد ،:
«لددت،ل ، ،جعم ،يقشق،بالمقا يضو،ل ،هذا،الالق ،طاو ا،ا »(.)3
إ ،الذي ،ال،ينمشل ،المنمش،قهلل،تعشض ا،لمعد ات،الفددت و،لوشضد ا،قلد ا ،
لنز ات،الشمفا ،و ،قهلل،قا «،:،،تعشقِ ،
الفت ،ولددهلل،القلد بِ ،،الحةددمش،ود دً،ا،
و داً،و ،ي،،قلبق،،،ا شِ باا ،اث ِمت  ،مددح،ثمتددم ،،د داأو،ل ي،،قلددب ،ثمشهدداِ ،
ثمتد  ،مددح،

ثمتم،،بمضاأو،حتهلل،تةمش،،ولهلل،قل م ،:ولهلل ،بمض ،،ث ِ،،الةفاو ،ا،تضشه ،تنددم ،،ددا،
دا د ِ ،،العددم ات،لاا قو،لا خد ،دش ،د ،د ،شبدداداً ،،ددالم وِ ،
جام داً [،،الم د س،
ا
ا
()4
المقل ب و،ال،يعش ا  ،،عشل ًاو،لال،ينمش ،نمشً،ا،إال ،،ا ،ا شِ ب، ،ه اه» ،.
لالذي ،ال،ينمشل ،المنمش،بقل با و،ال،يملمد ،–،ولددهلل،الحقمقددم،-،قل بداًو،
(،)1جا ع،العل ر،لالحم ،.)321/1(،
( ،)2شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل ،.)131/1(،
(،)3حلمم،االلماأو ،ب ،ثعم ،اا فااث .)150/10(،
( ،)4خشجح ،عل ،ح.)144(،
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ب ،ه  ،ات ، ،ف اب ،حماأ،..لمددا ،ددا ،ابد  ،عددع د «،:،د  ،مد ،ااحمدداأ؟،
قا ،:الذي،ال،يعش  ،،عشل اً،و،لال،ينمش ،نمشاً،.)1(»،
ل ا ،احب،القلب،الح  ،متففش،قل ح،حماأ، ،ا ،حم ،يشى ،عةمتح، ،
اا ق،و،يق د  ،ددفما ،الث د ي«،:$،إث د ،ا ى،المنمددش ،ددا ،تمل د ي ،د ب ،
د ،دً،ا»()2و ،اددذا،اإل ددار،الجلمد  ،ثمددش،بقل ددح،الحد ،ل ِضدب، ،حددم  ،ى،حش ِاتدح،
تنتادد و،لحددم ،وجد،دز،ودد ،إثمدددا ،المنمددش،بلعدداثحو،حدددز ،قل ددح،لجدداً ،دد  ،بدددح،
ل الهو،لتعظمم ًا،لشعائشهو،لل ،يم ،حالح ،حددا ،الشجد ،الددذي،ذ ددش،خ ددشه ،د ،
بعددض،ا فددا ،و،لال،يةد  ،عاددا،إلددهلل،الن د ،،و،يقد ،الا ددش ،«،:لحددهلل،ا ،وددز،
لج ،إلهلل،ج شيد ،د،ولمددح،العددار،د،،ِ ،اقلددب ،هللينددم ،ددذا،ل ددذا،ب هلاددا،و،قددا ،:،يددا،
ب،،إ  ،ما ،و هلل  ،اثاً،،لد ،يعةد ،طش ددم،وددم ،و،قددا ،:اقل اددا،ولمددح،لولددما ،و،

يتمعش ،، ،اوم،قط،.)3(»،
ف َّ،،لجاح،ل ،
َّ َّ
قددا ،ول د  «،:،ي،قلددب،ل د ،يعددش  ،المعددشل ،لال،ينمددش،المنمد ِ
دش،ثم،دًو،
ج ِ،ع  ،واه ،فلح»()4و،لقا ،اب  ،عع د«،:،هل ، ،لد ،يعددشِ،، ،المعددشل ،،
ا،
بقل ددحو،للد ،ينمددش،المنمددش،بقل ددح»()5و،لقددا  «،:ددتم ،هندات،لهندات،و ،حعددب،

( ،)1جم ا،الفتالىو،اب ،تمممم.)127/28(،
( ،)2مش ،وار،الن اأو،الذه .)640/6(،
( ،)3خشجح،ال ماق  ، ،دعب،اإليمدا ،ح ،)7189(،د ،حدهللي ،جدابش ،ش ود ًاو،لقدا ،اال داث «،:ضدعمف،
جهللً،ا»،العلعلم،الضعمفم،ح،.)1904(،
( ،)4خشجح،اب  ،ب  ،م م، ،المةنف،ح،.)37578(،
( ،)5خشجح،اب  ،ب  ،م م، ،المةنف،ح،.)37581(،
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ا شئ،إذا ،ى ،نمش ًا،ال،يعتفمع،لح،تغممش ًا، ،يعل ،ا ا ،،ثح،لح ،ا ه»(،،.)1
للوثمددا ،بالقلددب،وا ددات،ال،تافددهللو ،ددا،يتة د  ،د  ،نمددش ،د ،قل ددح، ،
يضددح  ،د أ ،ددهللقمح،لهد ،يددشى،المنمددش،و ،ل، ،ياددش،ا ددحابحو،ليظاددش،لاد ،
اإل دددشار،لاإلجدددا ،و ،ل،يمدد  ،دد ،جلعدددائا ،ل دددش ائا  ،دد ،لادد ه و ،ادددذه،
اا عا ،ل ضشاباا،تهلل ،ولهلل،الشضا،بالمنمشو،لال،تت ا ق ،ددع،وود ،بالمشاهمددم،لددح،
دهلل ،
لإثما ه،بالقلبو،قا ،اب ،النحاس، «،:ل ،يقهلل ،ولددهلل،اإلثمددا ،باللعددا و،لقد ِ،
ولددهلل،إظاددا ،دالئدد ،اإلثمدددا و ،ثدد ،تع ددمً،ال جدددحو،لالنظددش ،ددذ ً،او،لالدددتجا و،
لإظاا ،المشاهمم،لفعلحو،لاالود اأ،بددحو،لهجددشه ،د ،ا ،تعددالهللي،لز ددح،ذلد و،لال،
يمفمح،العهللل ،إلهلل،اإلثما ،بالقلب، ،ع،إ ما ،دالئ ،اإلثما ،الظاهشل»(،.)2
للذل ،المعنهلل ،ا،يشاهلل،لح، ،حهللي ،إ ناده،ضعمفو،ل مح،«،:إ  ،ل  ،ددا،
ق،
دخ ،النقص،ولهلل،بن ،إ شائم ي ،ا ،الشجد ،يلقددهلل،الشجد  ،مقد ،:يددا،هددذا،اتد ،
ا و،لدا ،ددا،تةددن ،ع،و ،فثددح،ال،يحد ،لد و،فد ،يلقدداه ،د ،الغددهلل ،ددا،يمنعددح،ذلد ، ،
يمد د  ،ملدددح،ل دددشي ح،لقعمدددهللهو ،لمدددا ،علد د ا،ذلد د ،ضدددشب،ا ،قلدد ب،بعضدددا ،
ب عضو،ف ،قا ،﴿،:لع ،الذي  ،فشلا، ،بن ،إ شائم ،ولهلل،لعا ،دالد،لومعهلل،
اب  ،شي ﴾(،المائهللل،.)3(»)78،:
إ ،الشضا،بالمعةددمم ،د ،الم بقددات،التد ،تجعد ،الع ددهلل ،ددشيم ًا،للعةددال ،د ،
إذا،وملد د ،الافمادددم ،د د ،اا ق ،دددا  ،د د  ،ددداهللها،
هفدددا ا و ،قدددهلل،قدددا  «،:،،ا
( ،)1خشجح،اب  ،ب  ،م م، ،المةنف،ح،.)38460(،
(،)2تن مح،الغا لم و،

،.)38(،

( ،)3خشجح ،ب ،دالد،ح)4338(،و،لضعفح،اال اث ، ،العلعلم،الضعمفم،ح،،.)1105(،
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مشهادددا ،ل ،ثمشهدددا ،مدد  ،ددداب،وناددداو،ل دد  ،ددداب،ونادددا ،شضدددماا ،دددا  ،مدد ،
اهللها»()1و،لذل ، «،الشضا،بالافايا ، ،ق ،المحش اتو،ليف ت،بددح،إثمددا ،
الافمام،بالقلبو،له  ،شق،ولهلل ، ،عل و،ال،يعقطو،و  ،حهلل، ،حا  ،د ،
ااح ا »()2و،لقددهلل،قددا  ،،د ،الشضددا،بالمعةددمم«،:يمد ،ولددمم  ،ئمددم،تعش د ،
نا ،لتنمددشل و ،مد  ،ثمددش ،قددهلل،بددشئو،ل د  ،ددشه ،قددهلل ،ددل و،للمد  ،د  ،ضد ،
لتاب ،ع ،بعهلله،ا »()3و،قا ،الحع «،:$،إثما،وقددش،الناقددم ،جد ،لاحددهللو ،عماد ،
ا ،بالعق بمو،اثا ،وم ،ا ،علح،بالشضا»(،.)4
ل خفش، ،الشضددا،بالمعةددمم،الفددشح،باددا،ل ح ددم،اثتشددا هاو،قددا ،ا ،تعددالهلل،:
مع،ا ْلف ِ
احش د ا،م ِ ،د َّ ،ال د ِذي ،،ه ان د ا،ل اا د ،،و دذابِ ،،ل دم  ِ ،،د ،
﴿ ِإ ََّّ ،،ال د ِذي  ،،اي ِح د ،،ْ ،،ت ِش د ،
ْ
الهلل ْثما،لا ْ ِخش ِ،ل﴾(،الن ،.)19:

( ،)1خشجح ،ب ،دالد،ح.)4345(،
(،)2جا ع،العل ر،لالحم و،اب ،و هلل،ال ش.)245/2(،
( ،)3خشجح ،ب ،و اثم ، ،عنهلله،ح.)7164(،
(،)4اال تذ ا و،اب ،و هلل،ال ش.)586/8(،

رؤية معاصرة

31

الدعوة والدعاة

32

لع د  ،د  ،ه د ،الةددفات،الت د ،ال،يج د و ،قددهللها ،د ،الهللاومددمي،العل د  ،..مددف،
يهللو ،إلهلل ،ع لم، ،ه ،جاه ،باا و ،لعلح،يحشر،حاالًو ،ل،يح ،حشا اً،..،لذا،
حع ،اإل ار ،ال  $،حم ،ب َّ ب ، ،طاح«،:باب،:العل ،ق ،العم »،.

للعنا،ثشي هلل،هنا،تم م  ، ،حهلل،و ،الهللو ل،بذ يعم،قلم،العل ،لوددهللر،بل ددح،
ل ًا ،محو ،اا

 ، ، ،نا ،ثح،يعش ، ،دينح ،ما ًا،و،للد  ،ددا ،ضدداماًو ،اد ،

،هذا،القهلل ،وال و،لجاو،لح،الددهللو ل،إلمددح،إومدداالً،ا ددش،الن د «،:،بلغد ا،وند ،

لل ،هيم»()1ي ،مث ،هذا،ال اغ،يقهلل ،ولمح ، ،عل ي،لإ ،لد ،يحددز ،بد اب،العلد ،
الماتلفدددمو ،الدددهللو ل،ال،يشدددتشط ،مادددا، ،تمد د  ،د د ،ودددال  ،فلدددقو ،ل ،جتادددهلل،
خشي د و،ب د ،يددهللو ،المددشأ،بمددا،يحعددنحو ،ددع،ا تةددحاب، ،يم د  ،لم د ًا،ب د ق ا ،
ِ
العلمددداأ،لاختا ددداتا  ،د د  ،ضد د وحو،حتدددهلل،ال،يقدددع ،د د ،إثمدددا  ،عدددشل و ،ل،
التعشيف،بمنمش،جالح،..،لال،يغمب،و ،ثاظشيح،ق ،ا ،تعالهلل،﴿،:لال،تقددف ،ددا،
لددمً،لد ،بددح،ولد ،إ ،العددمع،لال ةددش،لالفددلاد ،د  ،للاد  ،ددا ،ونددح ،عددا الً،﴾،
(اإل شاأ)36،:و ،الجاه ،بالمع لم،قهلل،يض  ،د ،حمد  ،اد، ،ياددهلليو ،ل،يددهلل ،
ولهلل،باط و ،ل،ينمش،حقاً،جالحو،ل ، ،ذل ، ،الشددش ،ددا ،مددحو،قددا ،ﷺ«،:إ ،
ا ،ال،يقدد ض،العلدد ،اثتزاودداً،،ينتزودددح ،د،د ،الع دددادو،للمدد ،يقدد ض،العلدد ،بقد د ض،
ق،والم دً،ا،اتاددذ،الندداس ،مل دً،ا،جادداالًو ،عددال او ،د ت ا،
العلمدداأو،حتددهلل،إذا،ل د ،ي د ،
بغمش،ول و ،ضل ا،ل ضل ا»(،.)2

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح.)3461(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)100(،و،ل عل ،ح.)2673(،
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ل دد ،وادددهلل،المدد
الم

،لقدددع،بعدددض،ا دددشي ،بدددالمعشل ،بتجدددالوات،و ،دد ش،

 ،ناديح،بتددش ،اا ددش،بددالمعشل ،لالناد ،ود ،المنمددشو،لقددا ،:قددهلل،اجتمددع،

الناس،ولهلل،إ ارو ،ي،ه ،ل شطتح،يق ر،بالحع م ،حعب،،.
مش ،ب ،ثعم ،الفض ،ب ،د م  ،ش ى ،نمشاًو ،والحو ،حمل ه،إلهلل،المد
للنقش  ،ا،حهللث،بعهلل،ذل

و،

،

ت،
يق  ،ب ،ثعم  ،:دخلد ،ولمددح،بمددشل،لهد ،يعد و ،قددا ،:ت ضد  ،.ت ضد ا

فاف ًا،فاف ًا،ولهلل ،ا ،لاه،و هلل،خمشو،و ،ول و ،ةلم  ،عتم ،.
قا ،الم

 ،:ا،تق  ، ،ج  ،ات،و  ،ب ي ؟ ،قل ،:لألر،الثل ،ل ددا،

بق ،لألب؟،
،قا  ،:ف ،خلف ،ب يح،ل خاه؟،قل ا ،:المعد لم،بحالادداو،ل ددقط،اال،و،قددا ،:

ف ،خلف ،ب ي ،ل خ ي ؟،قل ،:لألر،العهللس،ل ا،بق ،لألب،.

قدددا  ،:دد ،قدد ،النددداس ،لادد ؟،قلدد ،:ال،و،إ ،جدددهلل ،ابدد ،و ددداس،يدددا ،مدددش،
المل نم  ،ا،حجب،اار،و ،الثل ،إال،بثافم،إخ ل،،.
قددا ،المد

،:يددا،هددذا ،د ،ثاددهلل ،ثلد ،ود ،اا ددش،بددالمعشل ؟ ،إثمددا،ثامنددا،

ق ا اً،يجعل ،المعشل  ،نمشاً،.)1(،
لالم د ر،ت اجانددا ،ةددفلحات،تتجددذ  ،د  ،جتمعاتنددا،ي د ًا،بعددهلل،ي د رو،ل د ،
خفشها،ذا ،الذي،يفة ،بم ،الهللو ل،لالعل و ،مجع ،لم ،لاحهللل ،ناا ،هل ،
اتلف د و ،اددذا،وددال و،لذا ،داومددم ،مددش،وددال و،له د ،تقعددم  ،شيددب،ال،يعش ددح،
(،)1اثظش ،:مش ،وار،الن اأ.)150/10(،
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اإل ار،الذي،ال،يق ،المجا ال،بم ،العل ،لالهللو ل،.
ولهلل، ،حا ،هذه،الفشقددم،ال غمضددم ،جد دل ،د ،لاقددع،الندداس،المد رو ،ثمددم،
ا،يعم ،العلماأو،له ،الماتة ،بالفتما،لالقضاأو،بمنما،يفلق،ا د ،الددهللوال،
ولهلل،الذي ،يتةهللل ،ل و ،الناس،لإ اده ، ،الحمال،العا م،.
لهددلالأ،الددهللوال،يتفددالت  ،دد ،قددهلل اتا ،العلممددمو ،مددنا  ،دد ،يشتفددع،إلددهلل،
ةددا ،العلمدداأو،ل ددنا ،ال د او ،الددذي،وددش  ،ع د لم،و ،لغاددا،لم د ،ح لددح ،ل،
اه  ،عجهللهي ،متثاً ،ش،الن «،:،،ثضددش،ا ،ا ددش  ،ددم ،ع ،نددا،حددهلليثً،او ،حفظددح،
ب،حا د  ،قددح،لددمً،
ب،حا د  ،قددح،إلددهلل ،د ،ه د  ،قددح ،نددحو،ل ا، َّ ،
حتددهلل،ي لغددحو ،د ،دش َّ ،
ا
بفقمح»(.)1
لتثد د  ،شدددملم ،امدددم،حدددم ،ينظدددش،ود د ار،النددداس،إلدددهلل،هدددذا،الهللاومدددم،الدددذي،
يذ شه ،ب

،دينا ،ولهلل ،ثح،العال  ،ل،المشجع،الذي،يشجع ،إلمح ،د ،المثمددش،

د  ،د ه و،بمددا ،ماددا،المعددائ ،التد ،تن د ،ود  ،عددا ا ،الهللينمددمو ،قددهلل ،ضددحهلل،
الشمخ ، ،جتمعاتنا،المتهللينم،الت ،تعفد ،للددهللوال،لال ودداش،لالمشددايخ ،عدداحم،
مشل، ،الت جمح،لالت فمشو ،ضحهلل ،شجع،المثمشي ، ،ح  ،شا لا ،الحماتممو،
ل حماثدد د ًا،الةددددحممو،ثاهمدد د ،ودد د ،المشددددا ،االجتماومددددم،لت ليدد د  ،حا ادد د ،
ل نا اتا ،...له ،يفتشض ، ،الهللاومم، ،يجم ا ، ،هذه،اا

،جممعاً،.

ظاهشل،التعال ،الم ر ، ،ددش ،ددا،يقلددق،المددشبم ،لالعلمدداأو ،قددهلل،تفشد ،بددم ،
العد د ار،و،ل دددذل ،بدددم  ،د د اب،الدددهللو ل ،ل،باا د د  ،لماثاددداو،حمد د ،يحعدددب،
( ،)1خشجح،التش دذي،ح)2658(،و،ل بد ،دالد،ح)3660(،و،ل دححح،اال داث  ،د  ،دحم ،لضدعمف ،بد ،
دالد.
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ال احهلل، ،هددلالأ،ثفعددح ،حددهلل،اائمددم،المقتددهللى،باد ،اثددح ،لد ،بمعد لمو ،ل ،تقد ،
افنتم و،حتهلل ،ينا، ،يزه  ،الفاللسو،لم وظم ،لقاها ، ،حفد و ،ل،ظاد ه،
،بشثا  ،ضائ و ،ل،إل ار،ال عض،ولهلل،يهلليددحو ،مفتد  ،د ،القشيددب،لال عمددهللو،
له د ،ياف د  ،د ،هي،القددشه ،إذا،قش هدداو ،ددا،يمدداد،يحع د ،تالتاددا،ولددهلل،لجددح،
حم ،.
لحددم ،ثددهلل ،اتعدداا،هددذه،الظدداهشل،بع د ب،ل ددائط،التقنمددم،الحهلليثددمو،يغددهللل،
امد ًا،التددذ مش،ب همم،دم، ،يعددش  ،د ،تاةةددح،لقد ْدهلل هو ،ددا،يتجددالوه،إلددهلل ،ددا،ال،
يعددتحقحو،لال،يف د ه،إال،بمددا،يعل د  ،د  ،عددائ ،ل عددا و،لال،يمل د ،الندداس ،د ،
د د ه ،الهللثم يدددم ،ل،ااخشليدددم،إال ،د د ،حدددهلللد ،عل اتدددح،لخ شاتدددحو ،الهللاومدددم،
المعهللد،وال ،بما،يهللو ،إلمحو ،ت قف ،مما،يجالح،.
ل د تح ،د ،ذل د  ،حمددهلل ،و قددهلل ،ددا ،ال،يتحددهللث،إال،بعل د ،لبشهددا  ،د ،
ا  ،..د لح،جددابش،بد ،و د ِدهلل،ا  ،ضد ،ا ،ونامددا،:،يددا ،د ،ا  ،مددف ،ددنع ،د ،
ال ؟ ،مف ،قض  ، ،ددال ؟،يقد ،جددابش ،:لد ،يج ند ،بش،دد أ،حتددهلل،ثزلد ،هيددم،
الم ا ي ( )1له ،،يعل  ،تددح ،د ،بعددهلله،ااثددال ،د ،الفتمددا،لوددهللر،التعددشا ،مادداو،
ل ،ال،يتحهللث،المشأ،إال،بعل  ،حم .
ل  ،قف،هخش،جاأ ،ج ،إلهلل،الن  ،،قددا ،:يددا ،د ،ا و ،ي،ال لددهللا ،
ددش؟ ،قددا ،،له د ،المعل د  ،د  ،بددح«،:ال ،د ي،حتددهلل ،د  ،ب د »و ،لمددا ،تدداه،
ج شي ،ولمح،العار،قا «،:يا،ج شي  ،ي،ال لهللا  ،ش؟» ،قددا ،ج شيد «،:ال ،د ي،
حتهلل،

 ،ب ،وز،لج »و ،اثفلق،ج شي ،ولمح،العارو،فد  ،مد  ،ددا ،دداأ،ا ،

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح،)6723،(،و،ل عل ،ح.)1616(،
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،يمم و،ف ،جاأو ،قددا «،:يددا ،حمددهلل،:إثد  ،د لتن  ،ي،ال لددهللا  ،ددش؟،..،لإثد ،
ل  ،ب ،وز،لج  ،ي،ال لهللا ِ  ،ش؟» ،قا «،:

ا اقاا»(.)1

ق،بمددا،ينددز ،ولمددح ،د ،
ل ،هذي ،الحهلليثم ،ثشى،الن د ،،لهد  ،ولد ،الالد ،
لح ،ا ،لولمحو،ل

،ذل  ،فثح،ال،يشى،حشجاً، ،التشي ، ،اإلجابم،لتددش ،

الفتما ، ،ع لم،ال،ول ،لح ،مااو،ب ،ينتظش ،ا،ينزلح،ا ،ولمح، ،ال ح ،لالعلد و،
لال،يجددهلل ،ضاضددم، ،يق د ،ه د ،لج شي د  ،لم د ًم،يعددتم ش،و د ،ق لاددا ،ثمددش ،د ،
الناس،الم رو،له  ،لمم،:ال ،د ي،.
لقهلل،ت هلل ،حاب،الن ،،بن ما ،اا ِل،الحعددنمو ،د حجم ا،ود ،الفتم،دا،
بغمددش،ول د و،لذل د ،بدداب،لا ددع،يف د ،تت عددحو ،اددا،ه د ،الةددهلليق ،،ايع د ،و د ،
تفعمش،هيم ،مق  « :ي ،ق،تقلند و،ل ي ،ددماأ،تظلند و،ل يد  ،ذهددبو،ل مددف،
نع،إذا ،ثا،قل ا  ، ،تاب،ا ،بغمش ا ،اد،ا ،باا؟»(،،.)2
ل ا،اب ،ومش ،،هللخ ،ولمددح ،وشابد و،لهد  ،د ،ثفددش ،د  ،ددحابحو ،قددا ،:
ث ،و هلل،ا ،ب ا ،ومش؟،قا ،:ثع ،.قا  ،:خ شثد  ،:تددشث،العمددم؟ ،قددا ،ابد ،ومددش،:
ال ،د ي ، ،قددا ،ااوشاب د  ،:ث د ،ال،تددهلل ي؟ ،قددا ،:ثع د و،اذهددب،إلددهلل،العلمدداأ،
بالمهللينمو ،ا لا ،.

( ،)1لاه ،حمددهلل ،دد ،المعدددنهلل،ح)16302(،و،لضددعف،إ دددناده ،دددعمب،اا ثدداملط ،دد ،تاشيجدددح،للمعدددنهلل،
(.)308/27
(،)2إوار،الم قعم و،اب ،القم .)126/2(،
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 ،لما ،دبش،الشج ،ق ،اب ،ومش،يددهلليِ ،،
ثفعدحو،لقددا  ،متددهللح ًا،ج اب،دح،ل علمد ًا،
ا
َّ
ِ
طاب،العل ، ،بعهلله،:ثع  ،ا،قا  ،ب ،و ددهلل،الددشحم [،يعند ،ثفعددح و ،ا ،دا ،ومددا،
ال،يهلل يو ،قا  :ال ،د ي(،.)1

لهمذا ،ما،وا ،الاهللال،ولهلل ،فشه ،يل ذل ،بدد«ال ،د ي»،هددذه،الجملددم،التد ،
وددز، ،ثعددمعاا،المد ر ،..،لمددم ،ددا ،تد ،العلمدداأ،يشددلثاددا،ليعلم ثاددا،لفاباد و،
حتهلل،قم ،:ين غ ،للعال ، ،ي ِ،ث ،حابح،:،ال ،د يو،لمثشل ،ا،يق لاا،،.
قا ،و هلل،الشحم ،ب  ،اهللي،:$،

 ،ج ،اإل ار ،الد ،بد  ،ثددً$،

و  ،ع لم ،.قا ،:ال ،د ي ،.قددا ،:يددا ،بددا،و ددهلل،ا و،تقد ،:ال ،د ي؟،قددا ،:ثعد و،
بل ، ،ل اأ  ،ث ،ال ،د ي(،،.)2
لقددا ،الامددث ،بدد ،جممدد  ،:$،دداهللت ،المدداً ،ا ددا ،ودد ،فمددا ،ل بعدددم ،
عد لمو ،قددا  ،د ،افنتددم ،لفافددم  ،ناددا،:ال ،د يو،ل ددا ،يقد  ،:د  ،جدداب ،د ،
عدد لم،و ،من غدد ،ق دد ،الجدد اب، ،يعدددشق،ثفعدددح،ولدددهلل،الجندددم،لالندددا و،ل مدددف،
خا حو،ف ،يجمب(،،.)3
ل ددا،اإل ددار،الشددا ع  $،مقدد ،ونددح ،حمددهلل،ب د ،و ددهلل،الحم د  ،:دد ل ،
الشا ع ،$،و ،المتعم ،ا  ،ماا،طاق ،ل ،مشاث ،ل،ثفقم،تجددب ،ل ،دداادل؟،
قا ،:لا  ،ا،ثهلل ي(،.)4
( ،)1خشجح،ال ماق ، ،المهللخ ،إلهلل،العن ،ح.)796(،
(،)2إوار،الم قعم و،اب ،القم .)27/1(،
(،)3التمامهلل،لما، ،الم ط و،اب ،و هلل،ال ش.)73/1(،
(،)4تذ شل،العا ع،لالمتمل ،و،اب ،جماوم،و،

،.)23(،
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ل ا،اإل ار ،حمهلل،ب ،حن د  $،مقد ،ونددح،اافددشر ،:ددمع  ،حمددهلل،يمثددش،
،يق ،:ال ،د ي(،.)1
لهمذا ،الهللاومم ، ،وش ،الندداس،بحددق،ا ،ت ددا ،لتعددالهللو،لددذل ،ال،يفتددش،
لعاثح،و ،تشداد(،ال ،د ي) ، ،اضعاا،..،تل ،الملمم،العحشيم،التد ،ياجد ،
،ق لاا،اادوماأ،و،ليفاش،باا،العلماأو ،ا ،العا

،لاد  ،د ،ق ا د ،اإل تدداأ،

بغمش،ول  ،ل،تفعمش،القشه ،بغمش،ههللىو ،تح ا ،بمنا ،لبم  ،بقات،القد ،ولددهلل،
ا ،با،بشها و،الذي،يفعهلل،ولهلل،الهللاومم،دثماه،ل خددشاه،﴿،لال،تق لد ا،لمددا،تةددف،
لعددنتم ،المددذب،هددذا،حددا

لهددذا،حددشار،لتفتددشلا،ولددهلل،ا ،المددذب،إ ،الددذي ،

يفتدددشل ،ولدددهلل،ا ،المدددذب،ال،يفلحد د  ،،تددداا،قلمد د ،للاد د ،ودددذاب ،لدددم ،﴾،
(النح ،.)117-116،:
قا ،اب ،القم  $،تعلمق ًا،ولهلل،ا يم «،:تقددهللر،إلددما  ،د حاثح،بال ومددهلل،ولددهلل،
المذب،ولمح ، ،حما حو،لق لا لما،لد ،،يحش ددح،:هددذا،حددشارو،للمددا،لد ،يحلددح،:
ْ
هذا،حا و،لهذا،بما  ،نح ،د حاثحي ،ثددح،ال،يجد و للع ددهلل، ،يقد ،:هددذا،حددا و،
لهددذا،حددشاري،إال،بمددا،ولد ، ،ا  ،د حاثح ،حلددح،لحش ددحو،لقددا ،بعددض العددلف،:
لمتد ِدق ،حددهلل ، ،يق د  ،:ح د ،ا  ،ددذاو،لحددشر ،ددذاو ،مق د ،ا ،لددح ،:ددذب ،و،ل د ،
،ا ِح،د َّ ،،ددذا،و،لل د ،،احددشر ،،ددذاو ،ددا،ين غ د ، ،يق د ،لمددا،ال،يعل د ،ل لد،ال د ح ،
الم م ،بتحلملح،لتحشيمح ،:حلددح،ا و،لحش ددح،ا ،لمجددشد،التقلمددهلل ،ل،بالت ليد »(،)2
﴿ ،اق د ْ ِ ،إ َّثم دا،ح دشرِ ،ب د ،ا ْلف د ِ
احش ،دا،ظا دشْ ِ ،نا دا،ل دا،بف د ،ل ْاإل ِْف د ،لا ْل ْغ د ،بِغم دشِ ،
ْ
َّ

(،)1هداب،الفت ى،لالمفت ،لالمعتفت و،الن ليو،
(،)2إوار،الم قعم .)39/1(،

.)15(،
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ا،بددا َّ ِ ،ددا،لدد ا،يندد ِز ْ ِ،بدد ِح ،ا دد ْلفاثً،ا،ل ْ ،ت اق الدد ا،ولددهلل،ا َِّ ،،ددا،ال،
ا ْلحدد ِق،ل ْ ا،ت ْشد،ددشِ ا ِ
ْ
ت ْعل امد (،﴾،ااوددشا )33،:و ،قددش  ،د حاثح،لتعددالهلل،القد ،ولددهلل،ا ،بغمددش،ول د ،
بالف احش،لال غ ،لالشش ،.

ل ،و ،الن ،،خش ،بعض،الةددحابم ،د  ،ددفش،و ،دداب ،جدداً ،ددنا ،
دج،ح ،د  ،ددحو،ف د ،احددتل و ،ع د  ،ددحابحو ،قددا ،:ه د ،تجددهللل ،ل د ،
حجددشو ،شد َّ
خةددم ،د ،التددمم ؟ ،قددال ا ،:ددا،ثجددهلل،ل د  ،خةددمو،ل ث د ،تقددهلل ،ولددهلل،المدداأ،.
ا تعد  ،مددات ،...،تد ه،بغمددش،ولد و ،تعد

 ،تد اه ،بمد ت ،دداح ا و،يقد ،

جابش ،:لما،قهلل نا،ولهلل،الن ،،،اخ ش،بذل و ،قا «،:قتل ه،قتلا ،ا و ،ال ،ل ا،
إذ،ل ،يعلم او ،فثما ،فاأ،الع ،العلا »،.)1(،
ل ،بعهلله ،ا ،الةحابم،ي د ، ،نا ،ل  ،فاه ،مشه ،تمددا،الندداسي،خشددمم، ،
ا
يق د  ،ددا،ال،يعل د و،يق د ،التددابع ،و ددهلل،الددشحم ،ب د  ،ب د ،لملددهلل ،:$،د د ،
و،يع د  ،حددهلله ،و د ،
وشددشي ،ل ائ د ًم ،د ،ااثةددا  ،د  ،ددحاب ،د ،ا  ،ا
المع لمو ،مشدها،هذا،إلهلل،هذاو،لهذا،إلهلل،هذاو،حتهلل،تشجع،إلهلل،اال (،.)2
ا
لهمذا ،ف ،التشي ، ،الفت ى،لاال تناا،ود ،،ا،لقد ،بغمددش،ولد ،لتعلد ،المعددائ ،
ل عش دددم ،قاليدد ،العلمددداأ ،مادددا،ق د د ،النممدددش،ولمادددا،ي ،دب ،دد ،ا داب،التدد ،،يتعلمادددا،
﴿،لال،تقددف ،ددا،لددمً،لد ،
ي ،دبح ،بح، ،:
الهللاومم، ،اا ل،الحعنم،ث منا ،حمهلل،،الذ ،
ال(،﴾،اإل شا ،أ،.،)36،:،
بح،ول ،إ ،العمع،لال ة،دش،لالفلاد ،ا ،ونح ،علل ً

( ،)1خشجح ،ب ،دالد،ح)336(،و،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،ب ،دالد.
( ،)2خشجح،ال ماق ، ،المهللخ ،إلهلل،العن ،ح.)655(،
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ددفا ت ،ثمددشل،ه د ،تل د ،الت د ،ين غ د ، ،يتالددق،باددا،الهللاومددمو،له د ،ي ددذ ،
جاهلله،للقتددح ،د ،ا ددتنقاذ ،هللو يددح ،د ،المفددش،إلددهلل،اإليمددا و،ل د ،الضددالم،إلددهلل،
الاهللىو ،ل، ،ال هللوم،إلهلل،العنم،.
لم ،لشبما ،ا ،الش ق ،ه ،تل ،الةفات،ل ثشها،حاجددمو،لباا ددم،خددا ،
تعا اتددح،الت د ،يت قددع،لاددا، ،تم د  ،تشددنجم ،ل ،مددش ،لعددم،..،حددم ،يتةددهللى،
لتقةمش،الناس،ل خفائا ،و ،ل،تذ مشه ،بما ،فل ا ،ل،تغا ل ا،ونحو ،ل،يددهللو ه ،
إلهلل،تش ،إلفا و ،ل،يشنع،ولما ،ق د وا ،ونددهلل ،ددا اتا و ،ل،يحددال ه  ،ممددا،ا ددتقش،
 ،من ثاتا  ، ،د ،ل مى،خالفد ،الحددق ،..،حمنددذا ،تقددع،النفددشل،لاالخددتا ،
لالتناواو ،نحتا ،إلهلل،،الش قو،لإلهلل،ال

ال،بح،.،

ل ا،جلعات،ال داد،لالاا ،لال اق ،ددالش ق ،ماددا،تحةددم ،حا د و،لال،
حاجم،لل

ال،بحو،اثاا ،جالً،تق ر،ل ق،ط ائع،اا

،ل عتادها،.

لالش ق،ه «،لم ،الجاثب،بالق ،لالفعد ،لااخددذ،باا ددا »()1و،لهد ،خلددم،
جلملم،اتةف،باا،ا ،ت ا ،لتعددالهلل«،:إ ،ا  ،مددق،يحددب،الش ددقو،ليعفد ،ولددهلل،
الش ق ،ا،ال،يعف ،ولددهلل،العنددفو،ل ددا،ال،يعفد ،ولددهلل ،ددا ،د اه»()2و،ل د  ،لايددم،:
«إ ،ا  ،مق،يحب،الش ق،ليشضاهو،ليعم ،ولمح ،ا،ال،يعم ،ولهلل،العنف»(،،.)3
لقدددهلل،بدددم ، ،،هدددذه،الةدددفم،الحعدددنم،الو دددم،للمعدددل  ،د د  ،د د  ،دددللثح،
َّ
( ،)1ت ،ال ا ي،بششح ،حم ،ال اا يو،اب ،حجش.)449/10(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح.،)،2593(،
( ،)3خشجح ،حمهلل،ح)16805(،و،ل ححح،اال اث  ، ،حم ،التش مب،لالتشهمب،ح،.)2668(،
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الهللو يددمي،بدد ،لالحماتمدددم«،:إ ،ا  ،مددق،يحدددب،الش دددق ،دد ،اا دددش ،لدددح»()1و،ل ،
الددذي ا،يحش د ،هددذه،الالددم،الجلملددم ،د  ،عددا لتا  ،ددع،ا خددشي و ،اددلالأ،ه د ،
المحشل ،حق ًا، «،:،يحشر،الش ق،يحشر،الامش»(،،.)2
لقهلل،حاو،ث منا،،العا ،اال ،لالح ،اال ش، ،الش قو،لال،وجددبو ،قددهلل،
دبح ،بح ،حع ،ت دي ح﴿،لإث ،لعلهلل،خلق،وظم ﴾(،القل ،.)4،:
للنعشق،إلهلل،د س،ث ي، ،الش ق ،ع،الماف و،يقةح،ولمنددا ،عاليددم،بد ،
شمتح ،عاليم،له ،ال،يددهلل ي،
الحم ،و ،قهلل،وفً ،ا ح ،ج و،له ،يةل وَّ ،
بحش م،المددار ،د ،الةددالو ،قددع،لددح ،د ،الةددحابم،المددشار ،ددا،يت قددع،لمثلددح ،د ،
اللد د ر،لالعتدددابو،يقد د  «،:حدددهللقن ،القد د ر،ب بةدددا ه و ،قلد د ا  [،ي،لهد د  ،د د ،

الةال ،:لافم  ،ماهو ،الم ،تنظشل ،إل ؟،

 ،قددا  ،:ضددشب،القدد ر،ب يددهلليا ،ولددهلل ،ادداذه و ،لمددا ،يددتا ،يعددمت ثن و،
لمن  ،م .
لمدددا،اثةدددش  ،د د ،ا ،،دوددداث و،بد د ب ،هد د ،ل د د و ،دددا،ضدددشبن و،لال،
اشث و،لال ،ن و ،ا ،ي ا  ،علم ًا،ق لح،لال،بعهلله ،حع ،تعلمم ًا ،نح»( ،)3قددف،
،قةدح،
،الش ،دق ،ددع،الجاهد ،ب حمددار،الةددال،..،لد ،ينعددح ،عاليددم،،ي داًو،بد
َّ

ولددهلل،ااجمددا ،لتددتعل  ،نددح،هددذا،الالددق،الش مددع ،د  ،عا لددم،الجاه د ،لالمقةددش،
لالماف  ،﴿،ما ،حمم، ،ا ،لن ،لا ،لل  ،ن  ،ظاً ،لم ،القلب،الثفضد ا،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح،)6024(،ل عل ،ح،.،)،2165(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح.،)،2592(،
( ،)3خشجح ،عل ،ح.،)537(،
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،ح ل (،﴾،ه ،ومشا ،.)159،:

،ل د  ،د محم،يد ر،هخددش،جلددً،الن د  ،،د ،المعددجهلل ،ددع ،ددحابحو ،قددار،
وشاب د  ،ددا  ،د ،طددش ،المعددجهللو ،فددب،إلمددح،الةددحابم،يعنف ثددح،ولددهلل ،علتددح،
الق محددمو ،ددا،لجددهلل ،ماثداً ،لمددق،لحاجتددح ،د  ،عددجهلل ،د ،ا ،؟  ،قددا ،لاد ،
الن «،:،دو ه [،ي،يمم ،ب لح و،لهشيق ا،ولهلل،ب لح ،جاً ،د  ،دداأ ،ل،ذث بد ًا،
 ،اأو ،فثما،بعثت  ،معشي و،لل ،ت عث ا ،ععشي »،.
فد ،إ  ،د ،ا ،،دودداهو ،قددا ،لددح«،:إ ،هددذه،المعدداجهلل،ال،تةددل ،لشد أ،
د د ،هدددذا،ال د د ،لال،القدددذ و،إثمدددا،هد د ،لدددذ ش،ا ،ودددز،لجد د ،لالةدددال،لقدددشاأل،
القشه »(،.)1
دزر،الش ددق ،د ،االقدداتو،
قا  ،ب ،حات و،اب ،ح ا ،ال عت «،:$،العاقد ،يلد
ِ
لاالوتهللا ، ،الحاالتي،ا َّ ،الزيادل،ولهلل،المقهللا  ،د ،الم تغددهلل،ومددبو ،مددا، َّ ،
دلحح،الش ددق،ل د ،يةددلحح،
النقةددا  ،ممددا،يجددب ،د ،المفلددب،وجددزو،ل ددا،ل د ،يةد
ِ

،الش ددق،
العنددفو،لال،دلمد  ،اددش ،د  ،ددقو ،مددا،ال،ظامددش ،لفددق ،د ،العقد و،ل د ِ
،الش ق،يم ،الادشقو،
يم ،االحتشاوو،ل ،االحتشاو،تشجهلل،العا مو،ل ،تش ِ
ق،تاا ،الالمم»(،.)2
ل ،لزلر،الاش ا
ل د ،ثمدداذ ،الش ددق،ونددهلل ،ددمهلل،الددهللوال،ل قاد  ،ددا،حمدداه،لنددا،اإل ددار ،حمددهلل،
 ، ،$عددنهلله ،..،قددف،ث د ي،يةد ،الش ددق ،د  ،ضد ،تجلماتددح ،..،شدداهلل،ال،
يمدداد،ينقض د ،العجددب ،نددحو ،قددهلل،دخ د  ،دداب،ولددهلل،الن د ،،يعددت ذثح،ب د ش،ال،
( ،)1خشجح ،عل ،ح.،)285(،
( ،)2لضم،العقاأ،لثزهم،الفضاأو،اب ،ح ا و،

.)216(،
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يافدددش،ولدددهلل،بدددا  ،دددا ع،..،يعدددت ذ  ،طادددش،خلدددق،ا ،بالزثدددا  ،دددا،يشودد ي،هدددذا،
الشاب؟ ،مف،يعت ذ ،ث ،الفاش،لالفضملم،بفع  ،ق ،الشذائ ،ل نعاا؟،
ل همددً ،د  ،ذ ،قددا ئ ،المددشي  ،:مددف ،نتةددش ،ل د ،ا ددت ذث ،ابن د  ،ل،
ابنت ، ،إتما ،هذه،العفالم؟،
لقهلل،ثددا ،الشدداب ،ددا،يت قعددح،القددا ئ ،د ،التقشيددع،لالزجددشو،يقد  ،بد  ،ا ددم،:
ق ،الق ر،ولمح ،زجشلهو،قال ا ،:ح ،ح،.
ل ددا،الن د  ،،قددهلل ،د ، ،اثحددشا ،،الشدداب،ل د ،يق د َّ ر،بددالزجش،لال ومددهلل،

لالتقشيددعو،بد ،بددالح ا ،الش مددق ،ددع،داخلددح،و،لا ددتا  ،دداممم،الغ ايددم ،د ،قل ددح،
بالتم د ل،ولددهلل ،من د ،القددم ،ل عدداث ،العفددم،لالشددش ،لحمايد ِ
دم،الع دشق،لالغمددشل،
الت ،يهللخشها،هذا،العشب ،بم ،جن اتحو ،قا ،لح«،:ادثحو ،تح ددح،ا د ؟»و ،دداثتفض،
الشدداب ،مددشل،ولددهلل ،ددحو،لقددا ،:الو،لا ،جعلن د ،ا  ،ددهللاأ  ،.قددا ،لددح«،:،لال،
الناس،يح ثددح،ا ادداتا و ،تح ددح،البنتد ؟» ،جدداب،الشدداب،:ال،لا ،يددا ،د ،
ا و،جعلن ،ا  ،هللاأ  ،.قا «،:،لال،الناس،يح ثح،ل ناتا »،.
ل ضدددهلل،الن د د ،،يعدددتثمش ،د د ا ،الغمدددشل،الممهلللحدددم ،د د  ،دددهلل ،الشددداب،
« تح ددح،اختد ؟ ،..،تح ددح،لعمتد ؟ ،..،تح ددح،لاالت د ؟»،لقددهلل ،ددا ،،يعددت ،
بدددالح ا ،دخد د ،قل دددحو،ليففد د ،بحد د ا ه،الش مدددق،ثدددا  ،دددا تحو ،عدددتعمنً،ا،بتعدددهللاد،
حا حو،لقهلل،تعشض ،لما،يشيهلل،ه  ، ،حددا ر ،مددشهو،لالشدداب،يمددشه،لمحا ددح،
ق ،ماوحو ،م ،لددح،الن د  ،،شاهمددم،الندداس،
،ا ،و،ب ،لال،يفم ،
ا،يذ شه،
لاذه،الفعلم ، ،هلما و ،ما ،شهاا،هد  ،د  ،هلددحي ،ل ددلح،إلددهلل،ا ت شدداا ِ ،علددم،
الزثا،لالتش ع،ونااو،قا  ،ب  ،ا ددم «،:،لد ،يمد ،الفتددهلل،بعددهلل،ذلد ،يلتفد ،إلددهلل،
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أ»(،.)1

لالش ق ، ،عا لم،المهللو ي ،ق ، ،يم  ،عا لددم ،ددع،الندداس،هد ،حددق، ،
تعالهلل،ل عا لم ،عحو،لذا،يتحلهلل،بح،المعل ،لهد ،يعا د ،الندداسي،حتددهلل ،د ،حددا ،
إ اأتا ،لخفاا و ،ل ،ثا  ،فا اً ،عادي و،ل  ،اد، ،ينششح ،هلل ه،باددذاي،
لمت د  ،ددا ،ددنعح،الن د  ،،ددع،فلددم ،د ،الما د د،دخل د ا،بمتددحو ،مددا ،او د ا،حش ددم،
ال مدد ،و،لال،التز دد ا،هداب،الزيدددا ل،و ،دددهللالً ،دد ،إلقددداأ،التحمدددم،ولمدددحو ،مدددا،هدد ،
دار،ولددمم و ،ي،الم د ت،ولددمم ،..،ثف د س،
قتضددهلل ،د ،التددزال ي،قددال ا،:العد ا،

خعمعم،ينقةاا،إضا م،إلهلل،الهللي ،المثمش، ،اادب،لالذلق،لالتشبمم،.

مع  ،ر،المددل نم ،وائشددم ،ضد ،ا ،وناددا،إ دداأتا و ،قا د ،تددشد،ولددما ،
دار،لاللعنددمو ،قاطعاددا،الن د ،،بق لددح،:
لتهللا ع،و ،ولجااو ،قال ،:لولمم ،العد ا،

ق، ،اا ش ،لح»()2و،ل  ،لايم ،ثددح،قددا «،:يددا،
اً،يا،وائشمو،إ ،ا  ،ايحب،،الش ،
«ا،
ق، ،
وائشم،و،ل ،يهللخ ،الش ،

أ،إال،واثح،و،للد ،ينددزا ،د  ،د أ،إال ،دداثح»()3و،

قهلل،طال اا،،بمعالجم،الم قف،بتةش  ،مقو،يتعالهلل،ولهلل،المما ال،لالتشف ،
لاالثتقددار﴿،لال،تعددت ي،الحعددنم،لال،العددمام،اد ددع،بددالت ،هد  ،حعد  ،ددفذا،الددذي،
بمن ،لبمنح،وهللالل ،ثح،لل ،حمم  (،﴾،،ةل )34،:و ،ددالامز،لاللمددز،لالعد اب،
لالتددنقص،لالتعددفمح،لالتفددال ،يقددهلل ،ولمددح ،د  ،حددهللي،لباا ددم،العددفااأو،ل ددا،
قابلم،الشم ،بالحع  ،تل  ،ناو  ،معم،ال،ي لغاا،إال،اا ددفماأ،﴿،ل ددا،يلقاهددا،

( ،)1خشجح ،حمهلل،ح)22211(،و،ل ححح،اال اث ، ،العلعلم،الةحمحم،ح.)370(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)6024(،و،ل عل ،ح.)2164(،
( ،)3خشجح ،حمهلل،ح)13531(،و،ل ،إ ناده،المل و،له ،ضعمف.
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إال،الذي  ،شلا،ل ا،يلقاها،إال،ذل،ح ،وظم ق (،﴾،،ةل ،.)35،:
قا ،اب ،و اس ،ض ،ا ،وناما، ،تفعمش،ق لددح،تعددالهلل،﴿،:اد ددع،بددالت ،هد ،
حع ﴾،«،:،ه ،الشج ،يعب،الشج و ،مق ،ا خددش،:إ  ،ند  ،ددادق ًا ،غفددش،ا ،
ل ،و،لإ  ،ن  ،اذباً ،غفش،ا ،ل »و،ل ا ،،يق «،:اد ع،بحلمد ،جاد  ،د ،
يجا ،ولم »(،.)1

ل د  ،ه د ،هددذه،المندداو ،العالمددمو،ب د  ،قددهلل ا  ،حمددهلل،و،لقددهلل،ل ددفتح ،ر،
المل نم ،وائشم ،ضد ،ا ،وناددا «،:ددا  ،حعد ،الندداس،خلقدً،او،لد ،يمد  ،احشدً،او،
لال ،تفحشاً،و،لال ،ااباً، ،،اا اقو،لال،يجزي،بالعمام،العددمامو،للمد ،يعفد ،
ليةف »()2و،له  ،فتح،الت  ،خ ش،ا ،وناا، ،الت الو ،ف ،حددهللي ،ال اددا ي،
و د ،ومددشل،ب د ،العددا

«،:،قددا  ،د ،الت د ال،...،:لددمً،بف د و،لال ،لددم و،لال،

ااب،باا اقو،لال،يهلل ،ع،العمام،بالعمامو،للم ،يعف ،ليةف و،للد ،يق ضددح،
ا ،حتددهلل،يقددم ،بددح،الملددم،الع جدداأ،ب د ،يق ل د ا،:ال،إلددح،إال،ا و ،مفددت ،باددا ،ومن دً،ا،
ومماً،و،لهذاثاً ،،ماً،و،لقل باً ،،لفاً.)3(»،

ل د ،التد ال،التد ،يتددهللاللاا،الماد د،لالنةددا ى،المد ر،ث د أل،ود ،ث د ،قددادر،:
وضهللهو ،اتددا ي،الددذي ،ا دشت،بددح،ثفعد و،لضددع ا  ،،لحد ،
«ه ذا،و هللي،الذي ،ا
ق،لأل و،ال،يةم و،لال،يش ،ع،لال ،ايعم ،ع ،د ،الشددا ا ،د اتحو،
ولمحو ،ماش ،الح ،
قة م ،شض ضم،ال،يقةفو،ل تملم،خا هللل،ال،يفف و،إلهلل،اا ا ،ياددش ،الحددقو،
(،)1الجا ع،احمار،القشه ،و،القشط .)361/15(،
( ،)2خشجح،اب ،ح دا  ،د  ،دحمحح،ح)6443(،و،لالتش دذي،ح)2016(،و،لاللفد ،البد ،ح دا و،ل دححح،
عمب،اا ثاملط، ،اإلحعا .)355/14(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح.)4838(،
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ق ،د ،اا قو،لتنتظددش،الجزائددش ،ددشيعتحو،
ال،يم د ،لال،ينمعددش،حتددهلل،يض د ،ع،الح د ،
ق،العم ات»(،إ عما،.)4،-،1،/42،
همذا،يق ،ا ،الشب،خال ،
لط ا ،تا يخ،اإل ار،حا ،الهللوال،لالمشب ،ولهلل،خلم،الش قو،لتمثل هددا،
إ ا اً،لا  ،د ،دود تا و،لقددهلل ا،لالفاد ،د ل داً ،امددم،يجتمددع،ولماددا ،د  ،اد،
الت ،با ،لالعمش،ولددهلل ،ددشوه و،ل ناددا ، ،:جدداً ،ددت ،قن ددش ًا ،د لهلل،ولد ،بد ،
ب ،طالب،و ،ناداه،ول «،:يا،قن ش ،دا ،دداتم ،و،لالددح،ونددحي،تد ِ
دشق،الددشحم و،
ا
لتعدداط،الشددمفا و،لتعاقددب ،دداتم و ،مددا،و قددب،ااحمددق،بمث د ،العددم ت،
ونح»(.)1
ل ش ،تهلل،ولهلل ،لم،ب  ،م ،العهلللي$،و،له ،يجش،ف بددحو ،اد  ،ددحابح،
َّ
َّ
،ي خذله،ب لعنتا و ،قا  ،ددلم،:دود ث  ،ثددا ،فددمم  ،ددشهو،فد ،دودداه ،قددا ،:يددا،
اب د  ،خ د و،ل د ،إلم د ،حاجددم،.قددا ،الفتددهلل،:ل ددا،حاجت د ؟،قددا  ،ددلم، ،:تش ددع،
إوا ،.قا ،الفتهلل،:ثع و،لثعم ،وم  ،.ش ددع،إوا هو ،قددا  ،ددلم،ا ددحابح،:هددذا،
ث ا  ،ما ،دت و،ل  ،تمتم ه،لشتمم (،.)2
ل ا،اإل ار،الزاههلل ،ال ،بد ،دينددا  ،$،ددهللخ ،ولمددح،لددصو ،مددا،لجددهلل ،د ،
ال م  ،ا،ي خذهو ،ناداه ،ال ،:ل ،تجددهلل ،ددمااً ،د ،الددهللثماو ،تش ددب ،د  ،د أ ،د ،
ا خشل؟،قا ،:ثعد ،قددا ،:ت ضد و،ل د  ،عتددم و ،فعد ،فد ،جلددًو،لخددش ،إلددهلل،
المعجهللو ،عا ، ،:ذا؟،قا ،:جاأ،لمعشق ،عشقناه(،،.)3
(،)1الجا ع،احمار،القشه .)362/15(،
(،)2ال هللايم،لالناايم.،)21/9(،
( ،)3مش ،وار،الن اأ،.،)363/5(،
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لهمدددذا ،دددا ،نددداأ،للهللاومدددم،ودد ،الش دددق،بمهللو يدددحو،ل دددهللق،اإل دددار ،دددفما ،
الث ي،$،حم ،قا «،:ال،ي ش،بالمعشل ،ليناهلل،و ،المنمش،إالَّ ، ،ا  ،مددح،
خةا ،فاث ،:مق،بما،ي شو ،مق،بما،يناهللو،وهلل ،بما،ي شو،وددهلل ،بمددا،يناددهللو،
وال ،بما،ي شو،وال ،بما،يناهلل»،.
ق،اا ددش،بددالمعشل ،،
لقا  ،حمهلل«،:$،الناس ،حتدداج ،إلددهلل ،ددهللا ال،ل د ،
داً ،علنداً،،بالفعددقو ،ددا،حش ددم،لددح»و،قددا «،:ل ددا  ،ددحاب،ابد ،
با ،لظم،إال ،جد ،
داً ،حمم د ،ا و،
عددع د،إذا ،ددشلا،بق د ر،يددشل  ،ددنا  ،ددا،يمشه د و،يق ل د  ،:اد ،
ااً ،حمم ،ا »(،.)1
،

(،)1جا ع،العل ر،لالحم و،اب  ،جب،.،)256/2(،
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،ا  ،ث ماأه،لمم ث ا،ثقلم ،التح،لحملم،دينحو،للمقهلل ا،المث ،ااولهلل،
ا ما د و ،جعلا د  ،ددهللق،الندداس،ط يددمو،ل ح د ،الالددق،بددالالقو،ل حش ددا ،
ولهلل،ههللايم،الناس،ل عادتا ي،بما،اجت اه ،ا ،لح ، ،شي ،العم و،ل ا،جد لا ،
ولمح ، ،ح م،الامددش،لال ددذ ،لددحو،لقددهلل،تجددشدلا،ود ،حظد ش ،ثفعددا و،لوا د ا،
ل ايم،

لا ، ،ياتهللي،الناس،إلهلل ،با و،ل ،يلتز ا ،شائعحو ،ماث ،دو ل،

الناس،إلهلل ،عادل،الهللثما،لا خشل،هم،ا ،ل تغاه ،.
،هذا ،ب ،ااث ماأ،ث ح،ولمح،العار،يجاهلل، ،دو ل،ق ح،قشابم،االددف،وددارو،
له ،يهللو ه ،إلهلل،طاوم،ا ،لو ادتحو،للمً،لح ،د ،هد ق،،إال،خمددشه ،لهددهللايتا و،
ا
،لال،يفتش﴿،قا  ،ب،إث ،دو ت،ق ،لماً،لثاددا اً(،﴾،ثد ح)5،:و،لمددنا ،
ال،يم
ا
ل ،يل ند او ،مددا،تد اثهلل،ولمددح،العددار ،د ،دود تا ،ل ددا،تقدداوًو،لهد ،الحددشيص،
ولدددهلل،خا دددا ،لإيمددداثا ﴿،فد د ،إثد د ،دود د تا ،جادددا اً،فد د ،إثد د  ،ولند د ،لاد د ،
ل ش ت،لا ،إ شا ً،ا﴾(،ث ح)9-8،:و،ل« ،هذا، ،ثد ح،ولمددح،العددار ،الغددم،،
،الهللواأ،لا ،و،لتلفف، ،،اال تهللواأ»(،.)1

،يمنعح،ظار،العج ،لظا اتح، ،يددهللو ،إلددهلل،
ل ا،ي ف،ولمح،العارو ،ل
ا
ا ،تعدددالهلل،خلدددف،قضدد اثحو ،الهللاومدددم،ال،يعدددش  ،دد ،دو تدددح،حدددهلللد،الز دددا ،لال،
ا د ،الممددا و،للمددا،جدداأه ،دداح اه ،د ،العددج ،يقةددا ،ولمددح ،مياهمددا،و،لد ،
يفددشط ،د ،الفش ددم،التد ،الحد ،لددحو ،اهت لادداو،لدواهمددا،إلددهلل،ا ،لدينددح،ق د ، ،
يفعش،لاما ،مياهما﴿،قا ،ال،ي تممما،طعددار،تشوقاثددح،إال،ث تممددا،بت ليلددح،ق د ، ،
(،)1الجا ع،احمار،القشه و،القشط .)301/18(،
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ي تمممددا،ذلممددا ،مددا،ولمن د  ،ب د ،إث د ،تش د  ،لددم،ق د قر،ال،يل ن د ،بددا ،له د ،
بددا خشل،ه د  ،ددا شل ،)37(،لات ع د  ،لددم،هبددائ ،إبددشاهم ،لإ ددحق،ليعق د ب ،ددا،
ا ،لنا، ،ثشش ،با  ، ،د قأ،ذلد ، ،د  ،ضد ،ا ،ولمنددا،لولددهلل،الندداس،للمد ،
ثش،الناس،ال،يشمشل ﴾(،ي ف،.)38-37،:
لق لددح،لبعددهلله،تد الهلل،ااث مدداأ،و،يجمعاد ،جممعد ًا،ثاد ،الحددش

،ولددهلل،ههللايددم،

الندداس،لالشددفقم،ولددما و،حتددهلل،بع د ،ا  ،حمددهللاً ،،ددتاذ،الددهللوال،ل وظما د و،
فح ،بح،تعالهلل،بما،ال،ية ، ،يتالددف،ونددح،داومددم،إلددهلل،ا ،..الحددش

،ولددهلل،

المددهللو ي ،لالددهلل ب ،د  ،د اب،هددهللايتا ،﴿،لقددهلل،جدداأ  ،د  ،د  ،ثفعددم ،
وزيز،ولمح ،ا،ونت ،حشيص،ولمم ،بددالمل نم  ،أل  ،حددم (،﴾،الت بددم)128،:و،
قددا  ،ب د ،الحعددم ،الفا د «،:$،ه د ،ل ددف،ا ،وددز،لج د  ،حددهللاً ،،د ،و دداده،
باددذا،ال

ددف ،د ،الشددفقم،لالشحمددم،الت د ،ل ددف،باددا،ح م ددح،؟ ،ال،تددشاه ،د ،

القما م،إذا،ا تغ ،الناس،ب ثفعا  ،مف،يهللا،حهللي ،ثفعح،ليقد  ،:تد  ،تد ؟،
يشجع،إلهلل،الشفقم،ولما »(،.)1
ل ،يهللخش،الن ،،جاهلل ًا،لال،لقت ًا،إال،ل غلح، ،ا ددتنقاذ،ثفد س ،تددح ،د ،
النا و،لقددهلل ،د ح،حالددح ،عاد ،تشد مااً،بلمغداً«،إثمددا ،ثلد ،ل ثد  ،تد  ،مثد  ،جد ،
بحجددز و،ل ثددت ،
ا ت قهلل،ثا ً،او ،جعل ،الهلللاب،لالفشاش،يقع  ،مااو ،ثا،هخددذ ،ا،
حم  ،ماا»و،ل  ،لايم«،:ل ثت ،تف َّلت ، ،يهللي»(،.)2
ت،ق،َّ ،

قش ،ولمح،الةال،لالعار،ي ًا،ق  ،بمح،إبشاهم ِ ﴿،:بِ ،إ َّث اا َّ ْ ،ضل ْل ِ ،ثمددش ًا،

 ،)1(،عب،اإليما و،ال ماق .)163/2(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح.)2285(،
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،الن ِ
ِ
اس ،مد ْ ،ت ِع ِند  ،ف َِّثد احِ ِ ،ند ،ل د ْ ،و،ةد ِاث  ،فِثَّد  ،افد ِ ،حدم (،﴾،إبددشاهم ،:
َّ
ِ
ِ
اد ،ل ِإ ْ ،ت ْغ ِفدش،
)36و،لقد  ،خمددح،ومعددهلل،ولمددح،العددارِ ،﴿،:إ ْ ا،تعدذ ْب اا ْ  ،د ِف َّث اا ْ ،و د ا
ْ
ل ااد د  ،ف َِّثد د ْ ،ثد د ،ا ْلعزِ يدد ادز،ا ْلح ِمد دم (،﴾،المائدددهللل،)118،:و ،مدددهلل،ولمدددح،الةدددال،
ْ
ا
لالعارو ،ما،الذي ،بماهو ،ي ،ل ،دهاه،ولمح،الةال،لالعار؟،،
ج اب ،لالنا،ثشاه ، ،شاهلل،يهلليحو،لقهلل ،عامددا،إلددهلل،العددماأو،لهد ،يقد ،:
«اللا د  ،ت د  ،ت د »و،إثددح،ياشددهلل،ولددما ، ،يةددم ا  ،ددا ،دداب،العددابقم  ،د ،
الضا ،لاالثحشا ،لا تحقاق،العذاب،.
قا ،ا «،:يا،ج شي و،اذهب،إلهلل ،حمددهلل،-،ل بد  ،ولد  ،-،عددلح [،ي،ود ،
د ب،بمائددح و ،تدداه،ج شيد  ،عد لحو ،د خ شه،بمددا،ق،دا و،لهد  ،ولد و ،قددا ،ا ،:يددا،
ج شي و،اذهب،إلهلل ،حمهلل ،قد ،لددح،:إثددا ،نشضددم  ،د  ،تد و،لال،ثعد م »()1و،
لهد د  ،ةدددهللاق،بشددددا ل،ا ،تعدددالهلل،لددددح،﴿،:للعد د

،يعفمددد  ،بد د  ،تشضددددهلل،﴾،

(الضحهلل،.)5،:
الهللاومددم،الش د ،،و ،ددا  ،ل ،همددح، ،ياددهللي،ا ،العددالمم ،إلددهلل،اإل ،دار،
دب، ،يعات دب،بع د ب،بددال ،
ولددهلل،يهلليددحو،ل د  ،ددا ،هددذا،حالددح،ل د ،يم د  ،د ،وجد ق
دشط،حش ددح،ولددهلل،ههللايددم،ج ددابشل،المفددش ،د ،
ددفقتح،ولددما و،لالت د ،ا ددتجل اا ،د ا
ق حو،لقهلل،حمهلل،القشه ،وتدداب،ا ،للن د  ،،ل،بددااحشى،تعددلمتح،لددح ،د ،حزثددح،
ولهلل ،فش،لوناد، ،ط ع،ا ،ولهلل،قلد با و ،قددا ،لددح﴿،:لعلد ،بدداخع،ثفعد  ،ال،
يم ث د ا ،ددل نم ﴾(،الشددعشاأ)3،:و،ل«هددذه،تعددلمم ،د ،ا ،لش د لحو ،ددل ات،ا ،
ل ددا ح،ولمددحو ،د ،وددهللر،إيمددا  ،د ْ،،لد ،يددل ،بددح ،د ،المفددا و ،مددا،قددا ،تعددالهلل،:
( ،)1خشجح ،عل ،ح.)346(،
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ات (،﴾،دداطش)8،:و،لقددا  ﴿،:لع َّل د ،،بدد ِ
اخ ،ع،
ب،ث ْف اع د ،،ول دماِ ،،حع دش ق ،
﴿ دا،ت د ْذه ْ ،
ْ ْ
ث ْفع د ،،ول دهلل،هف دا ِ ِه ِ ،،إ ْ،،ل د  ،،اي ْل ِ ان د ا،بِا دذا،ا ْلح د ِهللي ِ  ،،دفاً(،﴾،،الماددف)1(»)6،:و،
ْ
ْ
اددلالأ،المفددا  ،عاثددهللل ،ال،يعددتحق ،حددز ،هددذا،القلددب،اا ددمف،ولددما و ،ددا،
ت س،ولما ،لال،تال ،ثفع ،بالتحعش،لالحز ،ولما و،ب  ،بلغاد  ،ددالم،ا و،
م ،اهتهللى ،لنفعحو،ل ،ض  ،فثما،يض ،ولماا،.
للمزيدددهلل ،د د ،بدددشد،الشضدددا،لقلدددب،الهللاومدددم،الم مدددش،ي ،خ دددشه،ا ،تعدددالهلل، ،
حش ح،ولهلل،ههللايم ،ه ،الهللثما،لبذلح،ا اباا،ل ،يجعلا  ،عددلمم ﴿،ل دا ْ ،ثدش،
ا
الن ِ
اس،للد ْ ،حش ْ د ،ب اِمد ْل ِ ِنم (،﴾،ي ددف)103،:و ،ثمددم،قلد ب،ط ددع،ا ،ولماددا،
َّ
اه ِ ،ف َّ،،ا َّ ،ال،ي ْا ِهللي ْ ،ا،ي ِض ،ل ا،ل اا ،
بمفشها،لونادهاِ ﴿،إ ْ ،ت ْحشِ ْ ،ولهلل،ههلل
ْ
ا اْ
ِ ْ ،ثا ِ شِ ي (،﴾،النح ،،.)37،:
الهللاومم،الشفمق،،تندداههلل،إلددهلل ،عددا عح ،ددشق ،ددار،ياد دي ،ددا ،ياهلل ددحو،

تدداه،،يع د دهو،ل ث د ،هددذه،العمددادل،للمددشيض،تمث د  ،ش ددم ،امددم،للددهللو ل،إلددهلل،
ا ،..لقهلل،قعهلل،،ونهلل،

حو،لقا ،لح:

ددل ،و،

ددل ،الغددارو ،اددش ،الن د ،،

له ،يق «،:الحمهلل، ،الذي ،ثقذه، ،النا »)(2و ،قهلل ،ددشح،ال ددتنقاذه،ثفعد ًا ،د ،
ماهددب،المفددشو،لهد ،يعل د ، ،الغددار،ولددهلل ،ددشاش،الم د تو ،لد ،يزيددهلل،إ ددا ا ح،

المعلمم ، ،قلم  ،ل ،ثمشو ،ما،ل ،يضشه ،بقامه،ل تح،ولهلل،المفش،.

ل ،يقش  ،مائ ،الن ،،يعجب،لة ،حش ح،الت  ،مل ،جممددع ،تددحو،
ل ،ذل  ،ددا ،ددنعح ،د ،ع،و ددهلل،ا ،بد ،،ابد  ،مددش،المنددا قم و ،قددهلل ،ددات،بعددهلل،حمددال،
(،)1تفعمش،القشه ،العظم و،اب  ،ثمش.)135/6(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح.)1356(،
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حا لددم،بالنفدداق،لالممددهلل،لو ددارو،ل د ،ذل د  ،ددف ،الن د ،َّ ،،فنددح ،د ،ف بددحو،

لتقهللر،لمةل ،ولمحو ،قا ،لح،ومش ،:،تةل ،ولمح،لقهلل،ثاددا  ،بد ؟ ،قددا ،:،
«إثمددا،خمشث د  ،ب د  ،قددا ﴿،:ا ْ دت ْغ ِف ،ش،ل اا د ،ْ ،،ل،ال،،ت ْع دت ْغ ِف ،ش،ل اا د ِ ،،إ ،ت ْع دت ْغ ِف ،ش،ل اا د ،،
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِعم  ،،ش ً،ل ،ل ،ي ْغ ِفش،،ا ا،،ل اا (،﴾،الت بم)80،:و،ل ويهلله،ولهلل،الع عم »،.
ْ
ْ
َّ
لقهلل ،ددا ،،حشيةدً،ا،ولددهلل، ،تددهلل  ،حم،دم،ا  ،د  ،حددهللو ،د ثز ،ا ،تعددالهلل،
ولمح﴿ :لال ،،اتة ِ،،ولهلل ،ح ق،هللْ ِ ،ن اا  َّ ،ات ،،بهللاً،،لال،،ت اق ،،ولهلل،،ق شِ ِ،ه﴾(،الت بددم)84،:و،
ْ
ْ
تش ،الةال،ولما (،.)1
للمددا،هذى ،ه د ،الفددائف،الن د ،،و،ل ددشلا،بددح ،د ماثا ،و ،د د ا،جعددهلله،
الششيفو ،ما ،ذل ،المد ر ،ددعب ،يددار،حماتددح،..ا ددتذ ش ،،ددع،ولجددح،وائشددم،
ض ،ا ،وناا ،عب ،يار،دو تحو ،قا ،لاا«،:لقهلل،لقم ا ، ،،ق د ِ  ،،ددا،لقمد و،

ل ا  ،هلل ،ا،لقم ا  ،،نا ،ي ر،العق م ،..اثفلق ا ،،ل ثا ،ام ر،ولهلل،لجاد و ،لد ،
تفق،إال،ل ثا،بقش ،الثعالددب»و،هددذا،ااذى،االددم ،لد ،يحددشر،هددلالأ ،د  ،حمددم،
الن د ،،ل ددفقتحو ،ل د ،يددشق،بعددذابا ،و،ب د ،قددا  «،:ج د ، ،ياددش ،ا  ،د ،
ابا ، ،يع هلل،ا ،لحهلله،ال،يشش ،بح ،ماً،ا»)،.(2
ل ،جاد،ب قتح،لومشه ، ،م ،ههللايم،الناس،ل ،ي اد ،بالمددا و،للد  ،ددا ،
ح

،الناس،إلمح،..،هذا ،ددا ،ددنعح،،حددم  ،ددن  ،نددائ ،حنددم و ،ددهلل عاا،بعددااأ،

ثدداد ،إلددهلل،المللفددم،قل د با و،يشددتشي،قددشبا ،إلددهلل،اإل ددار،لهددهللايتا ،إلمددحو ،قددهلل،
« وفهلل ،،با ،فما ،ب ،حشب،ل ف ا ،ب  ،مم،لوممنم،ب ،حة ،لااقشا،بد ،
 ،)1(،خشجح،ال اا ي،ح)4670(،و،ل عل ،ح.)2400(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)3231(،و،ل عل ،ح.)1795(،
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حابً، ،إثعا  ،نا  ،ائم، ،اإلب و،ل وفددهلل،و دداس،بد  ،ددشداس،دل ،ذلد و،
ا تزادهو ،زاده،إلهلل،المائم»()1و،ل  ،لايم،لمعل  ،يضداً ،ثددح ،وفددهلل ،ددف ا ،بد ،
مم «،ائم ،د ،الددنع و،فد  ،وفدداه ،ائددمو،فد ،واده ،ائددم»و ،ددا،قممددم ،ددا ،الددهللثما ،ددار،
ا تنقاذ،ثفً ،ف ا ،ل مشه، ،د  ،بقددم،المفددشو ،قددهلل،ظفددش،بنعمددم،اإل ددارو،يقد ،
ددف ا «،:،لا ،لقددهلل ،وفدداث  ،د ،ا  ،ددا ،وفدداث و،لإثددح،ابغددض،الندداس،
إل ،و ،ما،بشح،يعفمن ،حتهلل،إثح،احب،الناس،إل ،.)2(»،
َّ
ل وفددهلل ،،جدداً،هخددش ،نم د ًا،بددم ،ج لددم و ،د تهلل،ق ددح ،قددا  «،:ي،ق د رو،
لم او ،ا ،إ  ،حمهللاً،لمعفد ،وفدداأ ،د ،ال،ياددا ،الفقددش»و،لقددهلل،ثجد ،هددذا،
العفدداأ ،د ،ا ددتجاب،الندداس،إلددهلل،اإليمددا و ،قددا  ،ثددً«،:،إ ْ  ،ددا ،الشج د ،
لمعل  ،ا،يشيهلل،إال،الهللثماو ،ما،يعل ،حتهلل،يمد ،اإل ددار ،حددب،إلمددح ،د ،الددهللثما،
ل ا،ولماا»(،.)3
لهمذاو ،ف ،الهللاومم،يتففددش،قل ددح ،مددهلل ًا،لحزثد ًا، ،ال،ياتددهللي،الندداس،إلددهلل ،ددا،
هددهللي،إلمددحو ،م ددذ  ،ايددم،ل ددعح،ل نتاددهلل،جاددهلله ،د ،هددهللايتا ،لداللددتا ،ولددهلل،
الامش،.
،

( ،)1خشجح ،عل ،ح.)1060(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح.)2313(،
 ،)3(،خشجح،ال اا ي،ح)4670(،و،ل عل ،ح.)2400(،
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الهللو ل،إلهلل،ا ،وم ،ث م  ، ،ايتددحو،لهد  ،يضد ًا ،ددار ،د ،ل ددائلح،لطشائددق،
تحةملحو ،ال هللايات ،ما،الناايات ،ش

م، ،الششا،ل شق ددمو،لالهللاومددم ،ماددا،

لمً ،فلق،المهللو،ب ،ه  ،مش ،نا  ،متح،هيات،القشه ،المددشي و،ل شددهلل،ولمددح،
ث د ،ا ،،ا تثدداالً،ا ددش ،بددح،لددح﴿،:ادا،إلددهلل ،د م  ،ب د ،بالحممددم،لالم وظددم،
الحعددنم،لجددادلا ،بددالت ،ه د  ،حع د ،إ  ،ب د ،هد  ،ول د ،بم د ،ض د ،و د  ،د ملح،
له  ،ول ،بالماتهللي (،﴾،النح ،.)125،:
ل

،الحممم،الهللو يم ،ثمشل،ل تنددافشلو،لال،يغمددب ،ثمددش ،د  ،عالماددا،ود ،

فنم ،العقدداأ،التد ،ثثشهددا،ا  ،د ،خلقددحو،لمتددهللبشلا ،حعد  ،ددا،يةددل ،للندداس ،د ،
ل ائ ،الت فمش،لالتاذيب ،ما،لد ،يعددا ق،ق اوددهلل،الشددشيعم،ل د لااو ،الحممددم،
هدد د ،تامددددش،اا ددددل ب،اا ضدد د ،لالعددددا ،ااثجددددع ،دد د  ،عالجددددم،اثحشا ددددات،
المهللو ي ،لتةحم  ،عا  ،مشه ،ل ل ا و،له ،وملمددم ،عقددهللل،تحتددا ،إلددهلل،
عش م ،زيشل،ب ح الا ،لاحتماجاتا ،ل لل يدداتا ،لطددشق،التد فمش ،د  ،د ،لاحددهلل،
ددنا و،ولددهلل،اخددتا  ،اددا ا ،لط ددائعا و ،الحممددم ،مددا،وش اددا،اب د ،وفمددم،:
« ةددهلل  ،د ،اإلحمددارو،لهد ،اإلتقددا  ،د ،ومد  ،ل،قد »()1و ،ي،تحقمددق،المددشاد،
ب خةش،طشيق،ل ق ح،.
لحددهلليثنا ،د ،هددذا،الم ضددع،و د ،لاحددهلل ،د  ،د ،الحممددمو،له،د ،حع د ،
ت جمح،الناس،لتةحم ،خفاا  ، ،مش،ا تثا ل ،شدداوشه ،لتعةد ا ،لمددا،هد ،
ولمددح،و ،ددف  ،د ،الحممددم ،د ،الددهللو لي،لالحع د  ،د ،الم وظددمي،ب د ،ال،ي اجددح،
(،)1المحش ،ال جمز، ،تفعمش،المتاب،العزيز،و،اب ،وفمم،ااثهلللع ،.)364/1(،

رؤية معاصرة

55

الهللاومم ،هللو يح،ب خفائا و،حذ ًا، ،ثفشل،قلد با ،لإيددذاأ ،شدداوشه ،و ،ل ،شقد ًا،
، ،يعتح ذ،ولددما ،الم ددشو ،مش ضد ا،الحددق،لالامددش،الددذي،جدداأه ،ب ددل ب،
ادر،ي،ال،يذو ،لح،إال، ،ا تعلهلل،ولهلل،ح ،ثفعحو،ل ل ،للحددق،قمددادهي،للد ،
يم د  ،م د ،حمددهلل،ا  ،د ،القددشه ،حددالا ﴿،لإذا،قم د ،لددح،اتددق،ا  ،خذتددح،العددزل،
باإلف  ،حع ح،جان ،لل اً،المااد﴾(،ال قشل،.)206،:
لالهللاومددم،حم د و ،الحمدداأ ،ددع م ،د  ،ددعب،اإليمددا و،لحمددامه ،د ،الندداس،
يهلل عدددح،للتجدددا ،ودد  ،اجادددم،النددداس،بف ددداأاتا و،ليدددهللو ه،إلدددهلل،تدددش ِ ،جدد اا ،
بع أاتا و،لوهللر ،ةا حتا ،ب خفائا و،للمنح ،يضداً،ال،يممد ، ،يتد اثهلل،ود ،
لاج ح، ،الهللو ل،لاإل دداد،لالنةد و،لددذل ،هد ،يتحددشى،اا ددل ب،المنا ددب،
،ال و و،الذي،يحف ،لمهللو يح ،اأ،لج ها ي ، ،مش، ،يقةش ،د ،لاجددب،
بح، ،ال اغ،لالت مم ،لالنة ،للمعلمم ،.
الن  ،،ا  ، ،هلل،الناس،حماأو،ب  ،ا  ،ما،يةفح ،ب  ،ددعمهلل،الاددهلل ي،
 «،دددهلل،حمددداأ ،د د ،العدددذ اأ ،د د ،خدددهلل هاو،ل دددا ،إذا ،دددشه ،دددمااً،،وش نددداه ،د د ،

،حاها،بالق ،شي و،له ،
لجاح»()1و،لحمامه،،ل ،ي قف ،عمشتح،الهللو يمو،ب
َّ
تجنب ،اجام،الناس،ب خفددائا و ،ددع،ال حد ،ود ،ل ددائ  ،خددشى،للتن مددح،ولددهلل،
الاف ، ،..،ذل  ، ،جاً،دخ ،ولددهلل ،د ،ا ،،لولمددح ،فددش ،ا ،دفشلو ،مددشه،
الن ،،ذل و،لل ،يج اح،بش أي ،لما،قار،قا ،لشج  ، ،حابح«،:لد  ،ددشت ،
هددذا، ،يددهللا،هددذا»و،قددا  ،ثددً«،:،ل ددا  ،د ،ا ،،ال،ي اجددح ،حددهللاً ،،د ،
لجاح،بش أ»و،ل  ،لايم «،:ا ،

،ا ،،ق َّ،لما ،ا ،ي اجح،الشج ،بالش أ،

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)6102(،و،ل عل ،ح.)2320(،
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يمشهح»()1و ،اذا،الم قف،الن ي،ثشى ،مح ،ل ب،الن د  ،،د ،تن مددح،المافد ،
بحمممو،بتش ،إ دداده،ولددهلل،المددأل،و ،ي ،د  ،مددش، ،يجددشح ،ددع ه ،ل،يفضددحح،
بم ،إخ اثحو،قا ،العمن «،:$،إثح،لشهللل،حمائح،ال،يعاتب ،حهللاً، ،،لجاحو،لإذا،
ى ،مااً،،يمشهح،ا،يعددش  ،،د ،لجاددحو،لإذا،واتددب،ال،يعددم  ،حددهللاً ،،مد  ،علددحو،بد ،
ق،ا تح،لالع،تش،ولما »(.)2
ا ،وتابح،بالعم رو،له ، ،باب،الش ،
لهذا،اادب،ل ،يم ،وا ضاً، ،حمال،الن ،و،ب  ،ا ،د باً ،ت ا دداً ،د ،
التعا  ،ع،المافام و،تق ،وائشم ،ض ،ا ،وناا ،:ا ،الن ،،إذا،بلغح،ود ،
الشج ،الش أ،ل ،يق  ،:ا،با  ،ا ،يق و،للم ،يق  «،:ا،با  ،ق ار،يق لد ،:
ذا،ل ددذا» ،)3(،فقد  «،ددا ،ال،ي اجددح ،حددهللً،ا ،د ،لجاددح،و،يعند ،ال،يشددا اح،بش،د أ،
دع،الةددهلل  ،زيددش،،الحمدداأو ،مددا ،يقد ،:
يمشهح،و،لاا،يش ش،ولمحو ،فثح ،ا ،لا د ،
" ا،با  ،ق ار،يفعل  ،ددذا"و،لهددذا ،بل،د ،،ل ود ،ثفعدً،اي،لحةد ،الفائددهللل ،مددح،لمد ،
ا ،عي، ،ع ،ا ،مح، ،حع ،المهللا ال،لالع،تش،ولهلل،الفاو ،لت لمف،القل ب»(،.)4
لالمت

 ، ،مشل،الن ،،يجددهلل ،ثلددم ،ثمددشل،لاددذا،الةددنمع،الجممد و ،ناددا،

،فافددم،،ثفددش ،د ،الةددحابم ،ض د ،ا ،وددنا  ،لز د ا ،ثفعددا ،بالعدداش،لالشه نددم،
لالةد ر،المت ا د و ،لمددا،بلد ،الن د  ،،،ددشه يِ ،
حمدهلل،ا ،ل فنددهلل،ولمددحو،لقددا ،:
ا
« ددا،بددا  ،قد ار،قددال ا ،ددذا،ل ددذاو،لمند  ،ددل ،ل ثددارو،ل د ر،ل ا فددشو،ل تددزل ،

( ،)1خشجح،النعائ ، ،العن ،الم شى،ح،.)9994(،
(،)2ومهللل،القا ي ،شح ،حم ،ال اا يو،المنالي،.)157/22(،
( ،)3خشجح ،ب ،دالد،ح)4788(،و،ل ححح،اال اث ، ،العلعلم،الةحمحم،ح.)2064(،
(،)4التمعمش،بششح،الجا ،ع،الةغمش.)521/2(،
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النعاأو ،م  ،ب،و  ،نت  ،لمً ،ن »(،.)1
أو ،تنددزه،ونددح،قد ر ،د  ،ددحابحو ،ادلا،

لذات،ي رَّ ،خص،الن ، ،،
ا
التشهلليهلل،ولهلل ،ثفعا و ،افددب،الن د ،،و ،حمددهلل،ا و،فد ،قددا  ،عات د ًا «،:ددا،بددا ،
ق د ار،يتنزهدد ،ودد ،الش د أ ،ددنعحو ،دد ا ،إثدد ،اولما د ،بددا و،ل ددهلله ،لددح،
خشمم»(.)2

للما،بلغح،،و ،بعض ،حابح،المشار ،ثا ،ي ا ل ،الةماري،المد ر،بعددهلل،
الم ري،قا  ،عشض ًا،با  «،:ا،با  ،جا ،ي ا ل ؟،إثم ،لعت  ،ثل »(،،.)3
للمددا،بلغددح، ،،بعض داً ،د  ،ددحابح،يش ع د  ،بةددا ه ،إلددهلل،العددماأ ،د ،
الةالي،قا  «،:ا،با  ،ق قار،يش ع  ،بةا ه ،إلهلل،العماأ ، ،اتا »(،.)4
ل ذل ،لما ،ادت،وائشم ،ض ،ا ،وناا ،شاأ،جا يم،ا ماا،بشِ ْيدشل ،ددض،
حاباا،بمعاا،إال،بششط، ،يم ،لالمها،لا ،بعهلل،إوتدداق،وائشددم،لادداو ،ةد ِ،دعهلل،
،ا ،،المن ش ،قا  «،:ا،با  ،ق ار،يشتشط  ،شلط ًا،لمً ، ،تاب،ا و،

،ا تشط ،شطاً،لمً ، ،تاب،ا  ،لمً،لحو،لإ ،ا تشط ،ائم ،شل»(،،.)5

ف ، ،هذه،الة ،ثجهلل ،مهلل،الهللوال،،يلج ،إلهلل،وم ر،الافاب،لإباددار،
المقة د د ،نددحو ،ا د ،ينمددش،المنمددش،ليق د ِ ر،الاف د  ،د  ،مددش، ،يددلدي،ذل د ،إلددهلل،
ق،للمعددشل  ،،د ،
جشح ،شاوش،المهللو ي  ،ل،التشددامش،باد و،لهددذا،اادب «،ا د ،
( ،)1خشجح ،عل ،ح.)1401(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح.)6101(،
( ،)3خشجح ،عل ،ح.)1104(،
( ،)4خشجح،ال اا ي،ح.)750(،
( ،)5خشجح،ال اا ي،ح)456(،و،ل عل ،ح.)1504(،
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خف ح ،،د  ،ثد ،هددذاي ،ثددح،إذا ،ددشه ،ددماً،ا ،افددب،لددحي،ذ ددش ،شاهمتددحو،لال،يعددم ،
ا،
دع،
داص،لجممد ا،
اولح،و،لهذا ،د ،وظددم ،خلقددح،و ،ددف ،المقةد د ،د ،ذلد ،الشد ا ،

مشه  ،م ،ي لغح،ذل و،لال،يحة ،ت بمخ ،اح ح، ،المددأل»()1و،
الحاضشي ،ل ،
ا
ل ددهللق،ا ﴿،:لقددهلل،جدداأ  ،د  ،د  ،ثفعددم ،وزيددز،ولمددح ،ددا،ونددت ،حددشيص،
ولمم ،بالمل نم  ،أل  ،حم (،﴾،الت بم،،.)128،:
ل ما ،نعح،اا ل،الحعنم، ،،ت جمح،الماف ،ب حم ،طشيددق ،ثددح ،ددا ،
ي جددح،الافدداب،إلددهلل ،مددش،الماف د و،لالمعن د ،هخددش،لعلددح،ينت ددح،ليشو د يو ،ع د ،
لمما ،ب ِ  ،ا شد ، ،،جلم ،ا ددت ا،ونددهلل،الن د ،و،ل حددهللهما،يعددب ،دداح ح،

ا غض اً،قهلل،احمش،لجاحو ،قا ،الن  ،،ااط اً،الةحابمي،ال،الشج ،المغضددب،:

« إث ،اول  ،لمم،ل ،قالاا،لذهب،ونح ،ا،يجهللو،ل ،قا  ،:و ذ،با  ،د ،الشددمفا ،
الشجم »،.
لالحممددم،الن يددم،هنددا ،د  ،شاوددال،حددا ،الشج د ،الغاضددبي ،افابددح،باددذه،
الفشيقم ،مش،الم ا شل ،للهلل، ،النة ،الم ا شو،لذا،لما،لاجاح،الةحابم،بقد ،
دمع ،ددا،يقد ،الن د ،؟» ،ومدداه،الغضددب ،قددا «،:إثد ،
الن ،،و ،قال ا «،:ال،تعد ا
ا
لع ،بمجن »)2(،و ،ف  ،ث ،هذه،الحا ، ،الغضددب،المعددت هلل،ال،يفمددهلل،النةد ،
الم ا ش،.
ل حماث داً ،ددا ،،ي جددح،الماف د ،ليةددح ،خف د ه،و د ،طشيددق،اإل ددا لو ،ل،
بت جمددح،النةددمحم،إلددهلل ،مددشه،لمعددمعاا،المافد و ،متن د ا،دح،لافاددحو،ل د  ،ثلتددح، ،
( ،)1شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل .)176/9(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح،)6115(،ل عل .)2610(،
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الن د  ،،ى ،جدداً،جالع د ًا،ل ددط،المعددجهلل ،ش د م ًا،بددم  ،ددابعح،و ،ل د ،إلمددح،

الن ،،و ،ل ،يفف [،الشج ،لل ،ينت ح،إل ا ل،الن ،. ،

التف د ،ولمددح،الةددال،لالعددار،إلددهلل ،ب د  ،ددعمهلل،الاددهلل ي،و،لقددا «،:إذا،
لهلل ،حهلل  ،ا،يش م ،بم  ،ابعحو ،ف ،التش م ، ،الشمفا و ،ددف  ،حددهلل ،
ال،يددزا  ،د  ،د ق
دال ،ددا،دار ،د ،المعددجهلل،حتددهلل،ياددش  ،نددح»)1(،و ،الحددهللي  ،د ،
ظدداهشه ،جددح،إلددهلل ،ب د  ،ددعمهللو،لمنددح،ولددهلل،الحقمقددم،يقةددهلل،بددح،الشج د ،المش د ،
ابعح،.
ق،تن مح،الماف  ،د  ،مددش، ،ثعد أ،إلمددح،
الن ،،يعلمنا،طشيقم ، ،طشائ ،
دار،
ل،ثحشجددح ،ددار،ا خددشي و ،للامددا،:تن ماددح،باإل ددا ل،.لالثدداث ،:ت جمددح،المد ِ،
لالنة ِ،،إلهلل ،مش،الماف و،ل ، ،ذل  ،ا،يحف ،للماف  ،نزلتددحو،ليشاود ،
حالحو،ليلدي، ،ال ق ،ثفعح،إلهلل،ثةحح،لتق يمح،.

( ،)1خشجح ،حمدهلل ،د  ،عدنهلله،ح،)11512(،لحعد ،الامثمد  ،د ،المجمدع،إ دناده)25/2(،و،بمنمدا،ضدعفح،
اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل.)78/18(،
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يمددهلل،الهللاومددم،بددا ،لد  ،د ،إ دداد ،هللو يددح،إلددهلل،الامددش ،ددا ،منددحو،ال،يددهللخش،
جاهللاً،لال،لقتاً،إال،لبذلح، ،ههللايددم ،هللو يددح،..،يعددتفشغ،ل ددعح ،د ،ذلد و،لمنددح،
ولددهلل ،دد ،حددا ،ال،يملدد  ،فددداتم ،قلدد ب،المدددهللو ي ،لال ،وِ َّ ددم،هدددهللايتااو ،قدددهلل،
يعددتجمب،الندداس،لهللو تددحو،لقددهلل،ال،يعددتجم

و،للشبمددا ،ددا  ،ددهلللده ،بع د ب،

تقةددمشهو ،ل ،د أ،تةددش حو ،ل،قلددم،ولمددحو ،ل ،عدداد،طشيقتددحو ،ددمار،ولددهلل،ذل د ،
بقهلل هو،اثح ،قةش، ،تحةم ،اا اب،الم

لم،إلددهلل،المقةد د،الشددشو  ،د ،

الهللو ل،.
لم  ،يضاً،لشبما،بذ ،الهللاومم ، ،قددهللل هو،للد ،يفددشط ،د  ،د اب،النجدداح،
لالفاحو،ل ع،ذل ،ل ،يعتجب،لددح،المددهللو ل ،..،دودداه ،لو ددار،طد ياً ،مددا،

لم ا ،..،ل،حثا ،ولهلل،الامش ،ل ،يزده ،دوامه،إال ،ددشا ًا،و ،ةددهلللده  ،د ح،
ا
ددا،د ج د ،ولمددح،تل د ،النف د س ،د  ،ح ددم،اإلف د ،لإلفددح،لالشضددا،بددح،و،له د  ،ددا،

حش اددا،ثعمددم،الاهللايددم،اإللامددم،ل ث ا هددا،﴿،إ ،تحددش

،ولددهلل،هددهللاه  ،ددف ،ا ،ال،

ياهللي، ،يض ،ل ا،لا ، ،ثا شي (،﴾،النح ،.)37،:
لهنا،يتعاأ ،المشأ،:ه ،ينقص،قهلل ،الهللاومم،ونهلل،ا ،إذا،ل ،يعتجب،الندداس،
لهللو تح،

،تحقمقح،لأل اب،الم ج م،لذل ؟،له ،ا تجابم،المددهللو ي ،دلمد ،

ضا،ا ،ولمح؟،له ،ه  ،ا ل،لةحم،المنا ،لثجاوم،اا ل ب؟،
ل د ،اإلجابددم،ثق د ،ب د  ،امددم،ااث مدداأ،لالددهللوال ،د ،بعددهلله ،ه د ،الدد اغ،
لالت مم ،لإ اد،الناس،إلهلل ،ا،يحمل ثددح ،د ،خمددش،للع دداد ،د ،دثمدداه ،ل خددشاه ،
﴿إ ،ولم ،إال،ال اغ﴾(،الش ى،)48،:و ﴿،ذ ش،إثما ،ث  ،ذ ش،لعد ،ولددما ،
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بمعمفش﴾(،الفجش)22-21،:و،ل ا،الاهللايم ،ل،اال ددتجابمي ،ددا ،تعددالهلل ،قددط،هد ،
ملماا،لي ِ
،ي ِ
ملماا،﴿،ل ا ،ث ،باادي،العم ،و ،ضالتا ،إ ،تعددمع،إال ،د ،
ا
يددل ،بآياتنددا ،ا د  ،عددلم (،﴾،النم د )81،:و ،الددهللوال «،جددشاأ،ونددهلل،ا ،و ،ينمددا،
لحمثمددا،ل مفمددا ،اده د ، ،يعمل د ا،..ومل د ا،لق ض د ا،ااجددش،المعل د رو،للددمً،
ولددما ، ،تتجددح،الددهللو ل،إلددهلل ،ي ،ةددمشو ،ددذل  ،ددا  ،دداحب،اا ددش،ي،ال ،د ،
ااجمش»(،.)1
لهمدددذا ،دددال اغ،هد د  ،امدددم،الدددهللوالو،ل دددا،الاهللايدددم ،اد د  ،نحدددم،ا ،لمد د ،
يعددتحقااو،ل د  ،د ،ث د ،ي د ت ،ي د ر،القما ددمو،للددمً ،عددح ،د ،اات دداا،إال،النددذ ،
«وشض د ،
القلمد ،و ،مددا،يددنقص،ونددهلل،ا  ،جددشهو،لال،يددذر،بذلددح،ل ددعمحو،قددا  ،:،ا،

ول ،،اا  [،ي، ،المنار ،و ،ش ي ،الن ،ل عح،الشهمطو،لالن ،ل عددح،الشجد و،
َّ
()2
لالشجا و،لالن ،للمً ،عح ،حهلل»  ،مضمع ،جددش،هددذا،الن د ، ْ ،لد ،يعددتجب،
لهللو تح ،حهلل؟ ،،
ل د ،حددهللي ،هخددش،يحم د ،الن د ،،و د  ،حددهللاث،ي د ر،القما ددمو،ل مددح ،ثددح،
«يقا ،:ادو ا،ااث ماأو،قا  ،:مج أ،الن ،ل عح،العةابمو،لالن ،د ،ل عددح،الامعددم،
لالعتمو،لالن ،للمً ،عح ،حهلل»()3و ،ا ،تشاه،طا د  ،ومددا ،ث د ،لد ،يعددتجب،
لح، ،ق ددح ،إال،العددهللد،المعددمش؟ ،مضددمشه ،ددهلللده ؟ ،ر،يزيددهلل ،د  ،جددشه ،ددا،بذلددح،
،جاهلل،حثم ،لبال ، ،ا تمالتا ،إلهلل،الحق،لتعشيفا ،بح؟،

( ،)1عال ، ،الفشيقو ،مهلل،قفبو،

.)181(،

( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)5705(،و،ل عل ،ح)220(،و،لاللف ،لح.
( ،)3خشجح ،حمهلل،ح)15(،و،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،التش مب،لالتشهمب،ح.)3641(،
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هذا،ث ح،ولمح،العار ،ل ،المش لم ي،دوا،ق ح،وهاأ ،لف،وارو ،د ،اللمد ،
لالناددا و،بالعددش،لاإلوددا ،﴿،قددا  ،ب،إثد ،دود ت،قد

،لددماً،لثاددا اً ،)5(،لد ،

يزده ،دوائ ،إال ،شا ًا،)6(،لإث  ،لما،دو تا ،لتغفش،لا ،جعل ا ،ابعا  ،د ،
هذاثا د ،لا تغش د ا،فمددابا ،ل ددشلا،لا ددتم شلا،ا ددتم ا اً،)7(،ف د ،إث د ،دو د تا ،
جاا ًا،)8(،ف ،إث  ،ولند ،لاد ،ل ددش ت،لاد ،إ ددشا ًا(،﴾،ثد ح)9-5،:و،ل د ،
هذا،الجاهلل،الم مددش،الددذي،ال،ثظمددش،لددح ،د  ،عددمشل،الددهللوال،ولددهلل ،د ِدش،العةد ي ،ددف ،
النتمجم،ل ،تجالو،إيما ،حفنم، ،الشجا ،الذي ،حملا  ،عح، ،الفل ،﴿،ل ددا،
ه  ،عح،إال،قلم (،﴾،ه د)40،:و،لل ،يقهلل ،حتهلل،ولهلل،ههللايم،ولجح،لابنح ،.
قددا ،القشط د ،«،:$،قددا ،اب د ،و دداس ،ض د ،ا ،ونامددا،:،ه د ،ِ ،د ،ق ددح،
فماث ،إثعاثاً،،و ،ددنا ،فافددم ،د ،بنمددح،ي ،ددار،لحددار،ليا د ،و،لفدداث ،نددائ ،لددح»،
،...فد ،ثقد ،ود ،قتددادل،ل مددشه ،د ،التددابعم  «،ثددح ،ددا  ،د ،العددفمنم،فماثمددم ،ثفددً،
[ قط »()1و،فماثمم ،ر،فماث

 ،ي،الددشقمم  ،ددا ي ،فثددح،يعند ، ،المددل نم ،بند ح،

اث ا،قلم،وهمهللل،ال،تشقهلل،لجاددهلل ،لددف،وددار ،د ،الددهللو ل،لالنةد و،لقددهلل،ود َّدزاه،ا ،
تعالهلل،ولهلل،قلم،وهللده ،بق لح﴿،:ل لح ،إلهلل،ث قح ،ثح،لد ،يددل  ،د ،ق د ،إال،
،قهلل،ه  ،ا،ت تاً،بما ،اث ا،يفعل ﴾(،ه د،.)36،:،

قددددا ،الشدددد اث «،:$،ال دد ددلس،:الحدد ددز و ،ي ،:دد ددا،تحدد ددز و،لال دد ددائً،:
المعتمم و ،نااه،ا  ،حاثح،و ، ،يحز ،حز  ،عتمم و،ا ،االبتادداس،حددز ،
،ا تماثم»(،.)2
(،)1الجا ع،احمار،القشه .)35/9(،
( ،)2ت ،القهلليش.)497/2(،
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تاً،،
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ا،يقع ِ،،ا ا ،،اق ْ  ،،مش ،ق ،
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،نح،لاقعهلل ،شيما،ً،ثاو ِ،،ال ا

(،)1

إيما ،هذا،العهللد،القلم ،بعهلل،الجاهلل،الم مش ،حز ،ث ح ًا،ولمح،العار،لهلمحو،
اذه،ط معددم،ال شددش،و،يفشحد ،حددم ،يعددتجاب،لاد و،ليحزثد ،حددم ا،يمد َّذب ،و،

لم  ،ذل ،ال،يعن ،ثقص ،قهللا ه ،ونهلل،ا و،لال،بد ا  ،عددالا ،ونددهلل،و مددهللهو ،ددا ،
ا ددففهلل،ث ح داً،ولددهلل ،ددائش،الندداس ،د ،قلددم ،ت اوددح ،قا ثددم،بغمددشه ،د ،ااث مدداأ،
لالمش ددددلم ﴿،إ ،ا ،ا ددددففهلل،هدر،لث حدد د ًا،له ،إبددددشاهم ،له ،ومددددشا ،ولددددهلل،
العددالمم ﴾(،ه ،ومددشا )33،:و،لا تهللحددح،ا  ،قددا ،﴿،:إثددح ،ددا ،و ددهللاً ،،ددم اً،﴾،
(اإل ددددشاأ)3،:و ﴿،ددددار،ولددددهلل،ثددد قح ،ددد ،العددددالمم ،)79(،إثددددا ،ددددذل ،ثجددددزي،
المحعنم ،)80(،إثح، ،و ادثا،المل نم ﴾(،الةا ات،،.)81-79،:
لقهلل ،ش،ا ،ث مح ،حمهللاً،،باالقتهللاأ،بند ح ،د ،الةد شو ،قددا ،بعددهلل، ،وش ددح،
َّ
بقةتح،ولمح،العار،﴿،:تل  ، ،ث اأ،الغمب،ث حماا،إلم  ،ا ،ن ،تعلماا ،ثد ،
لال،ق

، ،ق ،هذا ،ا ش،إ ،العاق ددم،للمتقددم (،﴾،هد د)49،:و،لطلددب ،نددح،

 ،ل د ،الددهللوال،بعددهلله، ،يقتددهلللا،بندد ح ،ل ،المش ددلم ،ل حددهلل،الامعددم ،للدد ،
العزر ،نا  ،﴿،:ا ش ،ما ،د ش ،للد ا،العددزر ،د ،الش د ،لال،تعددتعج ،لاد ،﴾،
(ااحقا ،.)35،:
ول د ،الن د  ،،تددح ،ددهلل ،العم د ،بغمددش،
لا ،النتددائ  ،شهددا،إلددهلل،ا و ،قددهللَّ ،

اثتظددا ،النتمجددم،حددم ،قددا «،:إ ،قا د ،العدداوم،ل د ،يددهلل ،حددهلل  ،عددم ،و ،ددف ،

(،)1دي ا ،حعا ،ب ،فاب ،و،

،.)172(،
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ا تفاا ،ال،تق ر،العاوم،حتهلل،يغش ددااو ،لمفعد »( ،)1المعددل  ،د

،با ددتفشاغ،

الجاهلل، ،العم ي،لل ،ل ،يم ،لح،فمشل،واجلم ،ل ،ائهللل،لثتمجم،ظاهشلو ،فعددملم،
يغش اا ،ا س،ق م ،قمار،العاوم،ل ،يتاح،احهلل، ،يفمهلل، ،ظلاا ،ل،يفع  ،د ،
فمشهدداي ،ضدداً،و د ،تممنددح ،د  ،وايتاددا،ل ددقايتااو ،دداا ق،حمنددذا ،تت ددهلل و،
دشو،لال،ت ِظد ،إال،بعددهلل،
لالندداس،ود ،الددهللثما ،لاددا ،د  ،ددغ ي،لهددذه،الفعددملم،ال،تثمد
ا
ددنم ،ط يلددم،..،ل د ،ذل د  ،ددف  ،د ،ا ،،ي د ش،بغش ددااو،لتمتددب،ومدداً،
الح ًا ، ،مزا  ،ا ااو ،ااج ،يعفماددا،ا ،للعا د ي ،فمددش،وملددح ،ر ،خفددقو،

لالمعل  ،ثاب،ال تثالح ،ش،ا ،بهلللار،العم ،الةال  ،ا،دار، ،ااج  ،عددحمو،
ل ،العمش ،هللل﴿،لاو هلل ،ب ،حتهلل،ي تم ،المقم ﴾(،الحجش،.)99،:
لا ،الع هلل ،مددش ،عددلل ،ود  ،د ات،ثتمجددم،وملددح،إذا ،حعددنح،ل خلةددحي، ،دف ،ا ،
وددز،لج د ،قددا ،﴿،:يددا ،ياددا،الددذي ،ه ن د ا،ولددمم  ،ثفعددم ،ال،يضددش  ،د ،ض د ،إذا،
﴾(،،المائددددهللل)105،:و ،ضددددا ،الضددددالم ،يعدد د د،ولددددما ،لحددددهلله ،بددددال ا ،
اهتددددهلليت ،
و،لالمشأ،ال،يع ،إال،و ،ههللايم،ثفعحو،لال،يحا ب،إال،ولهلل،ضالاا،.،
لالاعشا
ا
ل د د  ،هددد ،وا دددات،اإلخددددا

و،ا،ثفةدددالح،وددد ،ااجدددش،الددددهللثم ي،لالمفمددددع،

اا ضد د و ،الدددهللو ل،إلدددهلل،ا ،بدددذ ،لوفددداأو،لجادددهلل،يت ا د د  ،د د ،اللمد د ،لالنادددا ي،
ل قةد ده،ل ايتددح،ااخددذ،بن ا د ،الع دداد،إلددهلل ،ضددا ،ب،الع ددادو،لالمضد ،باد ،إلددهلل،
احات،الجنا ،.،
( ،)1خشجح ،حمهلل،ح)12981(،و،لال زا ،ح)7408(،و،لال ادا ي ،د ،اادب،المفدشد)479(،و،لالفمالعد ،
ح)2181(،و،لاللف ،لحو،ل ححح،اال اث  ، ،حم ،الجا ع،ح.)1424(،
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لالهللاومم ، ،عمح،الم ا ،إثما،يشقب،ااجش،ولهلل،دو تح ،د ،ا  ،حعددبو،
دزاأ،لال،
ائهلله ،ماا،ق ،ا ،تعالهلل،﴿،:إثمددا،ثفعممد ،ل جددح،ا ،ال،ثشيددهلل ،ددنم ،جد ً

م ًا﴾(،اإلثعا ،)9،:و ،ا ،يهللو  ،و،لإلهلل،ا ،بما،يشض ،ا و،لال،يشقب، ،

،لال،فناأو،له ،ال،يتفلع ،ددنا ،إلددهلل ،ددا  ،ل،
هللو
يح،جزاأ،لال ،م اًو،ال ،هللحاً
ً
ً
جدداه ،ل ،د أ ،د ،دثمدداه و ،ال ددذ ،ونددهلله،بددا ،قاب د و،إال ،ددا،تعلددق،بددح،قل ددح ،د ،
و د،ا  ،د ،الجنددمو،للددذا ،اد ،ال،يددشبط،وفدداأه،للددهللي ،بشد أ ،د  ،تدداا،الددهللثما،
ل ج هاو ،هللينح،لدو تح ،شر، ،ثفعح ،د ، ،يتعلددق،وملددح،بقلملاددا ،ل ،ثمشهددا،
﴿،لال،تمهلل ،ومنم ،إلهلل ،ددا ،تعنددا،بددح ،ولاجداً ،ددنا ،وهددشل،الحمددال،الددهللثما،لنفتددنا ،
مح،ل وق ،ب ،خمش،ل بقهلل(،﴾،طح،.)131،:
ل ث ماأ،ا ،تعالهلل،ه ،طلمعم،الهللوال،لدلملا ،..،طمع ا،بما،ونهلل،ا و،ل
ب جشه،و ،دثما،الناسو ،ماث ا،ث ماً،تل ،ث ،يج ل ،بالق ﴿،:ل ا،

ا،

لم ،ولمح،

 ،جش﴾و،قالاا،ث ح،ولمح،العار﴿،:ليا،قد ر،ال ،د لم ،ولمددح ،دداالً،إ  ،جددشي،
إال،ولهلل،ا ،ل ددا ،ثددا،بفددا د،الددذي ،ه ند ا،إثاد  ،اقد  ،باد ،للمند  ،ا د ،ق داً،
تجال (،﴾،هد د)29،:و،لهد د،﴿،يددا،قد ر،ال ،د لم ،ولمددح ،جددش ًا،إ  ،جددشي،إال،
ولددهلل،الددذي ،فشث د  ،ددا،تعقلدد ﴾(،ه د د)51،:و،ل ددذل ،قددا  ،ددال ،للدد ط،
ل عمب،ولما ،الةال،لالعار،.
ف ،لاص ،دداحب،القشيددم $،ثةددحح،لق ددح،بتددذ مشه ،بةددفم ،ئمعددم ،د ،
فات،الهللوال،المش ددلم ،﴿،:قددا ،يددا،قد ر،ات عد ا،المش ددلم ،)20(،ات عد ا ،د ،ال،
يعدد لم  ،جدددشاً،لهدد  ،اتدددهللل ﴾(،يدددً)21-20،:و ،ادددذا،حدددالا ،دل د داً،ولدددما ،
الةال،لالعار،.
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﴿ل ا ،د لم ،ولمددح ،د  ،جددش﴾،هددذا،القد ،الجممد  ،ددهللا،وا ددم ،ا قددم ،د ،
دو ات،ااث مدداأ،العددابقم و،ل ددعا اً،لاقعداً،لمد ،ت ددع ،ددناجا  ،د ،الددهللوالو،ل د ،
قددهلل تا  ،حمددهلل،ﷺ،و ،قددهلل ،ددشه،ا ،بالعددمش،ولددهلل ،ددشوه و،لاالقتد ِ
دهللاأ،بحع د ،
دددنمعا و،لجممدد ِ ،بدددذلا  ﴿،:للادد ،الدددذي ،هدددهللى،ا  ،ادددهللاه ،اقتدددهلله،قد د ،ال،
د لم ،ولمددح ،جددشاً،إ ،ه د ،إال،ذ ددشى،للعددالمم ﴾)90(،و ،ا تث د ،ﷺ ،ددش ،بددحو،

لقا  ،﴿،:،ا،

لم ،ولمح ، ،جشق ،ل ا ،ثا، ،المتملفم ،)86(،إ ،ه ،إال،ذ ددش،

للعالمم ،)87(،للتعلم ،ث ه،بعهلل،حم ق (،﴾،

،.)88،:

لالهللاومم،حم ،يتعفف،و ،دثما،الندداس،ليتعددا هلل،ولمادداي ،فثمددا،يعددمش،حدداالً،
و،لالال د  ،د ،ذ ،
ددع يم ،شيددهللل،و،ال ،ندداأ،لهللاومددم،ونادداو،له د ،العددزل،بددا
ا

الشجاأ، ،الهللثما،لالحاجم،إلهلل،الناس ،مااو ،المشأ،دائمداً ،ددمش،ونددهلل ،د ،احتددا ،

دزه،ا دددتغنامه،ود د ،
إلمدددحو،لقدددهلل،قدددا ،ﷺ «،:،دددش ا ،المدددل ،قما دددح،باللمد د و،لودد ا
الناس»(،.)1
ل ،هددذا،الةددهللد،يمشددف،لنددا،الن د ،ﷺ جانبدا ندأ ار ا فد ال فب،د ،
وهي ان ف اس حتب نأ بذل هلا باملجان ،فتكرب يف عيوهنم دعو ُته ،وت ادت ذا ن
ونأ قبلها فقلوب ملقافه ،قال ﷺ« :اوههلل، ،الهللثما،يح د ،ا و،لاوهددهلل ،ممددا ،د ،
يددهللي،الندداس،يح د ،الندداس»()2و ،الندداس ،ج ل د ،ولددهلل،حددب،المددا ،لالددهللثماو،
مد د ،ثددداووا  ،ممدددا،يح ثدددح ،ل ،دددا ا  ،شهد د ه،ل بغضد د هو،ل د د ،وهدددهلل ،د د ،
( ،)1خشجح،ال ماق ، ،الشعب،ح)10058(،و،لحعنح،اال اث ، ،العلعلم،الةحمحم،ح.)831(،
( ،)2خشجح،اب  ،اجح،ح)4102(،و،لحعنح،اال اث ، ،العلعلم،الةحمحم،ح.)944(،
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ح با  ،ح ه،.
ل ددذل ،اوتدداد،الندداس،المما د ل،لااجددش ،د  ،د  ،ددا دل،للا دلي ،ددفذا ،ددا،
لجهلللا،بذالً،ال،و ق،لحي،طاط ت،ها اتا ،لما،جمعح ،اح ح، ،وددز،العفددا ،
لاال تغناأ،لول ،ال ذ ،لالعفاأو،لذا،لمددا ،د  ،وشابد  ،،هد ،،ال ةددشل ،:د  ،ددمهلل،
هد ،هددذه،القشيددم؟،قددال ا،:الحعد ،.قددا ،:بد  ،دداده ؟،قددال ا،:احتددا ،الندداس،إلددهلل،
ولمددحو،لا ددتغنهلل،هد ،ود ،دثمدداه ،.ل ددا ،$،يقد ،«،:ال،يددزا ،الشجد  ،شيم داً،،
ولددهلل،الندداس،حتددهلل،يفمددع ،د ،دثم،داه و ،ددفذا ،ع د ،ذل د ،ا ددتاف ا،بددحو،ل شه د ا،
حهلليثح»(،،.)1
العاتماث  $،حم ،قا «،:ال،ا،يق ،الشج ،حتهلل،تم  ،مددح،
ل هللق ،ي ب،َّ ،
خةلتا ،:العفم،وما ، ،يهللي،الناسو،لالتجددالو،ومددا،يمد  ،ددنا »()2و ،الندداس،
إذا،ولمد د ا، ،الهللاومدددم،يش دددق،بعدددم ،الفمدددع ،د د الا  ،ل،يتفلدددع،إلدددهلل ،دددفاوتا ،
لجاها و،ل ثح،يشج ، ،ل اأ،دو تح،المنا ع،لالمقا هلل،الشاةددممي ،ددفثا  ،د ،
الغالب،ااو ،ال،يق ل  ،نحو،لال،يت فشل ،بافابح،.
لهمذا ،الهللو ل ،-،ياددا،الهللاومددم،الم ددا  ،-،ددالم،ث ملددم،ذات ،قةددهلل ،مددشو،
له  ،ششلا،لألجش،الشباث ي،ال،الشوق،لاال تعدداب،الددهللثم يو،ل ددحابح،حملددم،
المو،لل اث ،نةب،الن لي،ق ، ،يم ث ا ،ظفم ،ل عتاهلل م ،.
ل هللق ،ب ،الحع ،الجشجاث ،$،لما،قا ،:

( ،)1مض،القهلليش،بششح،الجا ع،الةغمش،و،المنالي،.)481/1(،
(،)2جا ع،العل ر،لالحم و،اب  ،جبو،

.)300(،
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ى،الناس، ،داثاه ،ها ،ونهلله ،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ل  ،ش تح،وز ا،ل،النفً ،ا ش ا،
ق،العل ،إ  ،ا ،،،
لل  ،قض،ح ،
طمع ،مشت،ح،ل  ،ا َّلما،
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لما،بهللا، ،

ل ا، ،بشق،الح،ل ،يعتفزث ،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لال، ، ،القم  ،ضاه ،نعما،
إذا،قم ،هذا ،نا ،قل ،:قهلل ،ى،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،للم َّ،،ثفً،،الحش،تحتم ،الظما،

،اثانااا،و ،بعض ،ا،ال،يشمناا،،،،،

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،اا م ،،ق ا ِ،،العهللا ،م  ،لِ ،ل ،؟(،)1
لذا،حش

،العلماأ،لالهللوال،ولهلل،التش ع،ولهلل ،ا  ،ددهللو يا ،لالزهددهلل ،د ،

وفدداأاتا و،لم قددهلل،لملمددتا  ،فشهددا،للقعادداو،ل د ،ذلد ، ،لاوظد ًا،قددا ،لاددا ل ،

الش مهلل،:$،

طشا،،
،هب، ،قهلل ،لم ،اا ق ،ا،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لدا ،ل ،الع اد ،ما  ،اذا،
لمً ،هللا ،ةمش، ،ج ا ،،ق ش،،
ا
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ليحث ،ولم ،التشاب،،هذا،ف ،هذا،،
(،)1اثظش،:التذ شل،الععهلليمو،الع مهلليو ،تاب،إلمتشلث .
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عف، ،ج،مالحو،للا هلل، ،
الً، َّ ،
الً،لج،ما ،
يا ،مش،المل نم  ، ، ،وقح،ا  ،ا ،
الحو ،ا،تب، ،دي ا ،ا ، ،اابشا ،.
ظ ،ها ل ، ،ال او ،يشيهلل،بق لح ،ماً،ا، ،الما و ،قددا ،:إثددا ،شثددا،بقضدداأ،
دين ،..ل ،يجشي،ولم  ،وق،تقتات،بح،.
قددا ،الهللاومددم،العفمددف،:$،ال،تفع د ،يددا ،مددش،المددل نم و ،فثددح ،د حاثح،ال،
يعفم ،لينعاث و،لها ،ثا،قددهلل،وشد ،ومددشاً،،لد ا،،تجددش،ولد  ،،وقداً،و، ،دا،حاج،دم،لد ،
َّ
()1
،جشايت ،.قا  ،:اثةش ،ونح،الش مهللو،لقهلل،تةا شت،ونهلله،الهللثما ،.
لهدددا،هندددا ،دددلا ،يفدددشح،ثفعدددح،:هد د ،يجد د و،للهللاومدددم،اال تدددزاق ،د د ،وملدددح،
الدددهللو يو ،مدد ،يعمدد ،خفمدددب،جمعدددم ،ل،لاوظدد ًا ،دد  ،ل عدددم ،ددداو ،ل ،علمدد ًا،
للقشه و ،ل ،فتماًو ،ل،ينا  ،جشاً،ولهلل،وم ،دو ي،يقهلل ح، ،قنال،تلفزي ثمم؟،
دق ،دددا،
لالجد د اب،ولدددهلل،التحقمدددق،:جد د او،ذلد د و،بدددهلللم ،ق لدددح،ﷺ«،:إ  ،،حدد ،
خذ ات ،ولمددح ،جددشاً ،:،،تدداب،ا »()2و،لباا ددم،إذا ،ددا  ،نقفعداً،لعملددح،الددهللو ي،ي،
ْ
نع اح، ،تل ،ااجشل ،ل،الشاتددب ،ددلد،
نشغاً،بح،و ،اال تعاب،لاال تشواقو،ل ا

إلهلل ،عاد،هذه،ال ظائف،الهللو يم،لمثشل ،غا ،الناس،لتضايق ،لقاتا ،.

لين غدد  ،احظدددم، ،الهللاومدددم،هندددا،ي خدددذ،ااجدددش ،دد ،جادددم،وملدددحي،ال ،د د ،
المددهللو ي ،..لولددهلل ،د ،حددا  ،دداإلخا

 ،د ،وملددح،لإتقاثددح ،ظنددم،الةددهللقي،

لال اجب، ،ال،يقتةش، ،وملح،ولهلل ،ا،يتحقق ،مح،ااجش،الهللثم ي،،.

(،)1الحجم، ،بما ،المحجمو ،ب ،القا
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح.)5737(،

،اا فااث .)150/1(،
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الهللوال،إلهلل،ا ،هد  ،شدداو ،المجتمددع،ل ثد ا ،الددهللثماو،يحملد ،الاهللايددم،إلددهلل،
الندداسي،بمددا،ي ذل ثددح ،د ،ثةد ،لت مددا ،لداللددم،ولددهلل،الامددشو،لالمت قددع ،ددنا ، ،
يم ث د ا ،د ق،الندداس،إلددهلل،التددزار ،ددا،يددهللو ،ا خددشي ،إلمددحي،ل حش دا ،ولمددحو،
لددمً ،ق د الً ،د ،الشددشا،لال،المنفددق، ،يددهللو ،الهللاومددم،إلددهلل ،اضد ،ااخدداقو،
ِ
،يزههلل،الناس، ،دثما،تمأل،قل ددحو،لتشددغ ،بالددحو،
له  ، ،قش،الناس،إلمااو ،ل،
لتعشعش، ،ه الح،لتشالده،حتهلل ، ،حا ح،.
لحم ،ال،يلتزر،الهللاومم ،مما،يهللو ،الناس،إلمح،تعفب ،لماتددح،ليددذلي ،فددشهو،
بد ،قددهلل،يمد  ،دداداً،ود ،الددهللي  ،د ،حددم ،يظد ،ثفعددح،داومددم،إلمددحو،للاددذا،يعددم ،

اإل ار،اب ،القم  $،هذا،الةنف،بد«،:ولماأ،الع أو،جلع ا،ولددهلل،بدداب،الجنددمو،
يددهللو ،إلماددا،الندداس،ب د ق الا و،ليددهللو ثا ،إلددهلل،النددا ،ب عددالا و ،ملمددا،قال د ،
ق الا ،للناس،:هلم ا،.قال  ،عالا ،:ال،تعمع ا ،نا و ،ل  ،ا  ،ا،دو ا،إلمددح،
حق،دً،ا ،دداث ا ،ل ،المعددتجم م ،لددحي ،ا د  ،د ،الة د ل ،دالأو،ل د ،الحقمقددم ،اقف داا،

ق»(،.)1
الفشي ،

حم ،تاالف ،ق ا النا ،عالنا،يم ،حالنا ،حا  ،د ،ق لنددا ،د ،اا د ،الضددالم،
الت  ،ااا،ا ،بحمددا ،يحمد  ،ددفا اً،ولددهلل،ظاددشهو ،د  ،مددش، ،ينتفددع،بددحو،لهد ،
ح

،الناس،إلمح ﴿،ثد ،الددذي ،حملد ا،التد ال،فد ،لد ،يحمل هددا ،مثد ،الحمددا ،

يحم د  ،ددفا اً،بدداً ،ث د ،الق د ر،الددذي  ،ددذب ا،بآيددات،ا ،لا ،ال،ياددهللي،الق د ر،
الظالمم ﴾(،الجمعم،.)5،:
(،)1الف ائهللو،

.)61(،
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لقهلل،ثعهلل،ا ،تعالهلل،ولما ،هذا،الةنمع ، ،مش ا،هيم ،د  ،تابددح ،﴿،تد ْ ا شل ،،
ا
الناس،،بِا ْل ِشِ،،لت ْنع ْ ْ ،،ث افع ام ،،ل ْث ات ،،ت ْت ال ،،ا ْل ِمتاب ،،ا،،ت ْع ِق ال (،﴾،ال قددشل)44،:و،
َّ
ْ
ْ
ق،بم ،يا ،عشش ،ه ،المتددابو،ل ثددت ،تد شل ،الندداس،بددال شو،لهد ،
ي «،:مف،يلم ،
جماا،الامش،ي، ،تنع ا ،ثفعم و ،ا،ت تمشل ،،بما،ت شل ،الناس،بحو،ل ثت  ،د ،ع،
ذل ،تتل ،المتددابو،لتعلمد  ،ددا ،مددح [،د ،ال ومددهلل ،ولددهلل ،د ،قةددش ،د  ،لا ددش،
ا و ،ا،تعقل  ،ددا ،ثددت  ،دداثع ،ب ثفعددم ي ،تتن اد ا ،د  ،قد ِ
دهللتم و،لتت ةددشلا،
ِ
ومايتم »(،.)1
،
ِ
،قشهثح،قةم،وال ،بن ،إ شائم ،بلعار،ب ،باو و ،قهلل،حدداو،
لقهلل،حمهلل،ا ،
ولمدداً ،زيددشاًو،إال ،ثددح،ولدد  ،ا ددق،ال،ينتفدددع،بددالامش،الددذي،يددتلجل ،بددم ،جن مدددح،
الش دمفا ا ،،م دا  ِ ،،د ،،
اه،هي ِاتن دا ،ا ْثع دلخْ ِ ،،نا دا ،ت ع د ،ح،
﴿ل ْات د ا،،ول دماِ ،،ث دَّ ،،ال د ِذي،هتمن د ا،
ْ ا َّ ْ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ق،ل َّات د ،ع،ه د ا،اه ،مث ال د ا،ح،
اا ْ ،
اه،بِا دا،للم َّن د ا،حْ ،خل دهلل،،إِل دهلل، ْ ،
ا ْلغ د ِالي ،*،،لل د ْ ،،د ْانا،لش ْعن د ا،
بِ ،إ ْ،،ت ْح ِم د ْ ،،ولم د ِ،ح،ي ْلا د ْ ،ْ ،،ل،ت ْتش ْ د ا،ح،ي ْلا د ْ ،،ذ ِل د  ،،ث د ا،،ا ْلق د ْ ِ،رَّ ،ال د ِذي ،،
مث د ِ،،ا ْلم ْل د ِ ،
ْ
ا
ص،ا ْلقةص،،لع َّل ااد ،،يتف َّمدشل (،﴾،ااوددشا ،..،)176،-175،:،
َّذ اب ا،بِآي ِاتنا ،ا ْق اة ِ ،
ْ
ا
ا،حشر ،نح ،ثمشل ،و،لمنح«،تش ،العم ،بحو،لات ،ع،ه اهو،لهفددش،
هتاه،ا ، ،العل  ،ا
داه،ولددهلل،هخشتددحو،لالمال د ق،،ولددهلل،الاددالقو،
دداط،ا ،تعددالهلل،ولددهلل ،ضدداهو،لدثمد ا،
ش د اح،بالملددب،الددذي،ه د  ،د  ،خ د ،الحم اثدداتو،ل لضد ِدعاا،قددهلل ًاو،ل ِ
خع داا،

ثفعاًو،لهمتح،ال،تتعددهللى،بفنددح،..،قددا  ،جاهددهلل،:لذلد  ،ثد ،الددذي ،لتد ،المتدداب،
لل ،يعم ،بح»(،.)2

(،)1تفعمش،القشه ،العظم و،اب  ،ثمش.)246/1(،
(،)2إوار،الم قعم و،اب ،القم .)165/1(،
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للا ،ذر،ا ،تعالهلل،هذا،الةددنمع ،د  ،هد ،المتددابي ،فثددح ،ددذل  ،ددذ ر ،د ،
هددذه،اا ددم ،د اأ،بع د اأو ،عددن ،ا ،ال،تحدداب  ،حددهللاً ،د ،خلقددحو «،اددذا،المث د ،

[الحمدددا  ،ل،الملدددب و،لإ ْ ،،دددا ،قدددهلل ،اضددشب،للمادد دو ،ادد  ،تندد ِ
دال  ،دد ،حمدد ،
المعنددهلل،لم د  ،اح ِم د ،القددشه و ،تددش ،العم د ،بددحو،لل د ،يددلد،حقددحو،لل د ،يشوددح،حقددح،
وايتح»(،.)1

لقددهلل ،ثمددش،ا ،ولمنددا،ثح د  ،عا ددش،المعددلمم ،بعددلا ،تقشيع د ،ت د بما ، ،
ثحذل،حذل،العابقم و،ل
ا ،تعالهلل،﴿،:يا ،ياا،الَّ ِذي

،ثت اثهلل،و  ،ع ،الامش،الذي،ثهللو ،الندداس،إلمددحو،قددا ،
،،ه اند اِ ،لد ،،ت اق الد  ،،دا،ال،،ت ْفع الد ،،و ، ،دشْ ،،قت،داًِ ،،ونددهلل،،ا َِّ،،
ا
(،﴾،الةددددف)3-2،:و ،مددددا،يعددددتجل ح ،ددد  ،ضددددب،ا ،

،ت اق الددد ا ،دددا،ال،،ت ْفع الددد
الشدددهلليهللو،ل قتدددح،الم مدددشو ،د د ح، ،ا ،بد د َّ ،العلد د ،بدددم ،النددداس،لمعملد د ا،بدددحو،ال،
ل،يعد د ِ دلا،بدددح،الةدددحفو،لملفتد د ا،ااثظدددا ،إلدددهلل،
لمتشدددهللق ا،بدددح ،د د ،المجدددالًو ،ا

ا ا ي ،د  ،مددش، ،تنقدداد،إلددهلل،ههلليددح،قلد ابا و ،ل،تعددتنمش،بمشددعلح ،عددا الا و،
قا ،ﷺ« :ال،تزل ا،،قهلل ا،و هلل،ي ر،القما م،حتهلل ،ايع ،و ،ومشه ،مما ،ناهو،لو ،
ولمح ،مما ،ع  ،محو،لو  ،الح ، ،ي ،ا تع حو،ل مما ،ثفقددحو،لود ،جعددمح ،ممددا،

بدداه»()2و ،ت د ،-،يددا ،وددا ،ا ،-،ق لددح«،:لود ،ولمددح ،ممددا ،عد  ،م،دح»و ،ددالعل ،
فمشتح،العم ،لالفع ،.
لهددذا ،ددا ،د ددح ،ددلفنا،الةددال و،قددا  ،ب د ،الددهلل داأ«،:،إث د ،لاددائف،ي د ر،
ينادي ،ناد ،مق ،:،يا،و يمش ،..،مف،وملد  ،ممددا،ولمد ؟ ،تد ت  ،د ،هيددم ،د ،
(،)1المةهلل ،العابق.)165/1(،
( ،)2خشجح،التش ذي،ح)2417،(،و،ل ححح،اال اث ، ،العلعلم،الةحمحم،ح.)946(،
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تاب،ا ،واجشل،له شل،تع لن  ،شيضتاا،و ،تشاهلل،ولد ،ا ددشل،بد ث ،لد  ،عد ،و،
لتشاهلل،ول ،الزاجددشل،بد ث ،لد  ،ثتددح ،ل ،تددش و ،د و ذ،بددا  ،د ،قلددب،ال،ياشد ،ع،و،
ل ددد ،ومددد ،ال،ينفددد ،ع،و،ل ددد  ،ددد ت،ال،يعددددم ،ع،و،ل وددد ذ،بددددا  ،ددد ،دودددداأ،ال،
يجاب»(،.)1
لما،جاأ ،ج ،إلهلل،اب ،و اس،،يعتفتمح، ،اا ش،بالمعشل ،لالنا ،و ،
المنمش،لالهللو ل،إلهلل،دينح،قا ،لددح«،:إ ،لد ،تاددش، ،ا،تفتضد ،بثافددم ،حددش  ،،د ،

الن داسِ ،،ب دا ْل ِشِ،،
تدداب،ا  ،ا ع د و،قددا ،:ل ددا،ه د ؟،قددا ،:ق ال،دح،تعددالهلل ﴿،:ت د ْ ا اشل َّ ،،
لت ْنع ْ ْ ،،ث افع ام (،﴾،ال قددشل)44،:و،لق ال،دح،تعددالهلل ﴿،:دشْ ،،قتداًِ ،،و ْندهلل،،ا َِّ،،ْ ،،ت اق الد ا،
ا
ْ
دا،ال،ت ْفع ال د (،﴾،الةددف)3،:و،لق ال،دح،تعددالهلل،و د ،الع ددهلل،الةددال  ،ددعمبق،،ولمددح،
دهلل ،،ْ ،اخ د ِالف ام ،،إِل دهلل ،داْ ،ثا دا ا ،،و ْن د ا،ح﴾،
لولددهلل،ث منددا،الةددا ا،ل،لالعددار﴿،:ل دا ،ا ِ يد ا،
ْ
ْ
(ه د،.)2(»)88،:
ليحم ،الن ،ﷺ،خ شاً، ،الغمب،تفددمش،لا لددح،ااحددارو،إذ،يحد ِدهللث،ود ،
المةددمش،الددذي،ينتظددش،الددهللوال،ا ددشي ،بددالامشي،المعشضددم ،و د  ،علددحو ،مق د ،:
ق ،قتابددح (،ي ،عددامه) ،د ،
«يجدداأ،بالشج د ،ي د ر،القما ددمو ،ملقددهلل ،د ،النددا و ،تنددهللل ،
النا و ،مهللل  ،مددا،يددهللل ،الحمددا ،بشحدداهو ،مجتمد ،ع ،هد ،النددا ،ولمددح ،مق لد  ،:ي،
ا و ،ا ،اث ؟ ،لمً ،ن ،ت شثا،بالمعشل ،،لتنااثا،ود ،المنمددش؟،قددا  ،:ند ،
ه ش ،بالمعشل ،،لال،هتمحو،ل ثاا ،و ،المنمش،لهتمح»(،.)3
( ،)1خشجح ،ب ،دالد ، ،تابح،الزههلل،ح.)215(،
( ،)2خشجح،ال ماق  ، ،عب،اإليم،ا ،ح.)7162(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح.)3267(،
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دفاها ،بمقددا يض ،،د ،
ل  ،حلم،المعشا  ،ى،الن ،ﷺ،ق داً «،اتقددشق ،د ا
ثا و ،لما،قشِ ض ،ل

 (،ي،طال ، ،جهلليهلل)و ،قل ،:،يا،ج شي و، ،هددلالأ؟،

قددا ،:خف دداأ ،د  ،تد ،و،يد شل ،الندداس،بددال شو،لينعد  ،ثفعددا و،لهد ،يتلد ،
المتابو ،ا،يعقل »()1و ،حما  ،ب و،إثح،العل ،الددذي،ال،ينفددع ،دداح حو،لهد ،
بعض ،ا ،ا ،ﷺ ستعيذ ن ه يف دعائه«،:اللا ،إث  ،و ذ،بد  ،د ،ولد ،ال،ينفددعو،
ل ،قلب،ال،ياشعو،ل ،ثفً،ال،تش عو،ل ،دو ل،ال،يعتجاب،لاا»(،.)2
ل ،الحهللي ،الةحم ، ،الن ،ﷺ،قا  «،:ث ا،،العددال ،الددذي،يعلد ،الندداس،
الامش،لينعهلل،ثفعحي ،مث ،العشا ،يض أ،للناس،ليحشق،ثفعح»(،.)3
لقا ،اإل ار،الحع ،ال ةددشي«،:$،إذا ،ند ،،ه ددشاً،،بددالمعشل و ،مد  ،د ،
هخذ،الناس،بحو،لإال،هلم و،لإذا ،ن  ،،م ،يناهلل،و ،المنمشو ،مد  ،د  ،ثمددش،
الناس،لحو،لإال،هلم »(،.)4
إثا ،-،عا ش،الهللوال،-،إذاْ ،قنا،الناس،إلهلل،الامش،الذي،ثهللو ه ،إلمددحو ،ددا ،

ع النا،تةهلليق ًا،لق لناو،ب  ،ددا ،دود ل،وملمددم،تفددت  ،غددالمق،القلد ب ،ددار ،ق الندداو،
لتعفماا،د عاً، ،الحمددالو،لإال،للددهللت،تلد ،الملمددات ،متددمو ،الندداس،يددلفش ،ماددا،
الحا  ،ثش، ،ت فمش،المقا ،.
( ،)1خشجح ،حمهلل،ح)13549(،و،لحعنح،ال غ ي ، ،شح،العنم،ح.)4159(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح.)2722(،
( ،)3خشجح،الف شاث  ، ،عجمح،الم مش،ح)1659(،و،ل ححح،اال اث  ، ،حم ،الجا ،ع،ح.)5831(،
(،)4ال ما ،لالت مم و،الجاح و،
(،.)196/1

)59(،و،لوهش،ا داب،لفمش،اال ابو ،بد ،إ دحاق،الحةدشي،القمشلاثد ،
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لددذا،لمددا ،ددم ،ع،الحع د  ،$،تملم داً،،يعد و،لال،تقددع ،وظتددح،بم ضددع ،د ،
قل حو،قا ،لح«،:يا،هذاو،إ ،بقل

،لشددشاً ،،ل،بقل د »()1و ،اددذا ،قددط ،ددا،يفعددش،ت عثددش،

الملمات،بعمهلل ًا،و ،قلب ،ا عاا،.
لم ،فمم ،ع لم ،امم،تفشح،هاناو ،فثنا،جممعداًي،دوددال،ل ددهللو ي  ،تل عد ،
بالمعا د ي،ثع د ،ا ، ،يتجددالو،وندداو ،ا د ،لق د ا،الهللاومددم،بمعةددمم ،ددا،يحددشر،
ولمح،ال و  ،ماا؟،

،يم ،الهللاومم،قاطعاً،لشحمح،و ،ل،واقاً،ل الهلليددحو ،ل ،د أ،

الالقو ،ل ،ضمع ًا،ل ق تح ،ا ،يج و،لددح، ،يددهللو ،الندداس،إلددهلل،تددش  ،ددا،يفعلددح ،د ،
الع أ؟ ،ر،يحشر،ولمح،ذل ،حتهلل،يت ب، ،هذه،ا ات؟،
ا
ل د ،الج د ابو،ثق د ،:إ  ،ع د ،المعةددممو،ال،يمنددع،العا د  ،د ،اإلثمددا ،
ولددهلل ،ددش ائح ،مادداو،لإثمددا ه،ولددما  ،مددح،دو د ل،للددنفً،ق د ،الغمددش،لتددذ مش،لادداو،
لى،اإل ددار ،ال د ،و د  ،ددعمهلل،ب د ،ج مددش $،ق لددح«،:ل د  ،ددا ،المددشأ،ال،ي د ش،
بدددالمعشل ،لال،ينادددهلل،ود د ،المنمدددش،حتدددهلل،ال،يمد د  ،مدددح ،د د أي ،دددا ،دددش ،حدددهلل،
لوقدب ،الد ،بق لددح«،:،ل ددهللقو ،د ،ذا،الددذي،
بمعشل ،و،لال،ثاهلل،ود  ،نمددش»وَّ ،
لمً ،مح ،أ؟»(،.)2
لدو ل،العا ،ا خشي ،إلهلل ،ع  ،ا،قةش ،مح ،ل،هجش ،ددا،يفعلددح،قددهلل،يمفددش،
ات،يد د ْذ ِه ،العد دمِا ِ
دددماتحو ،دددا ،تعدددالهلل،يقد د ِ ﴿،:إ َّ ،الحعد دن ِ
ات﴾(،هد د د)114:و،
َّ
ا ْ
ليق  ،لح ﷺ«،:ل ت ع،العمام،الحعنم،تمحاا»(،.)3
( ،)1خشجح،ونح ،حمهلل، ،الزههلل،ح.)1457(،
(،)2الجا ع،احمار،القشه ،و،القشط .)368/1(،
( ،)3خشجح،التش ذي،ح)1987(،و،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف،التش ذي،ح.)1987(،
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لمد ،بعددض،الندداس،تعد ق،إلددهلل،ذهنددح،المفدداهم ،العددل مم،و ،مددشى،ال ومددهلل ،د ،
ث ،ق لح،تعالهلل﴿،:يا ،ياا،الذي ،ه ن ا،ل ،تق لد  ،ددا،ال،تفعلد ﴾(،الةددف،)2،:
هللوال،للتقاوً ،د ،الددهللو ل ،ل،تش اددا،بالملمددمي،بذ يعددم،تقةددمشه ،د  ،داأ،بعددض،
ال اج ددات،الشددشوممو،ل ثددح،يتحددش  ،د  ،داأ،لاجددب،الددهللو لو،له د  ،مددش،الملتددزر،
بفع  ،ا،يهللو ،إلمحو،للشبما،تش  ،حددهلله ،تعلد ،العلد  ،اا ددم، ،ال،يقد ر،بحقددحو،
ل،خشددمم، ،ال،يعم د ،بم ج ددح،و ،مددا،قددا  ،ج د ،اب د ،هشيددشل،،ي ددش ،وددهللر،
،حفظتح ، ،ثعاهو ،جابح،الةحاب ،الفقمح «،:فهلل،بد ،
حفظح،للقشه  ،:خشهلل،إ
ا
ثعماثاً ،ث  ،ا،حفظتح»،.
للمث ،هذا،الفا ،القا ددش،قددهلل،يتددش  ،ب،النةد ،البنددح،الددذي،يقتددش ،بعددض،
المنمددشات،ا ،ااب،يفعلادداو ،ا د ،تددشاه ،عدداً ،ددحمح ًا، ،يددهللا،المددشأ،تددذ مش،
بنائددح،بالةددال،اثددح،ال،يةددل و ،ل، ،يت،دش ،حددا  ،ددع ح،يشددشب،الامددش،اثددح،
يعاقشها؟،ه  ،ع ،المحش ات،يعقط،لاجب،النة  ،ماددا،لالددهللو ل،إلددهلل،تش اددا؟،
،النداس دِ،بدا ْل ِِش،
له ،هذا،الفا ،ه ،المعنهلل،الةددحم ،لقد ،ا ،تعددالهلل ﴿،:تد ْ ا اشل َّ
لت ْنعد د ْ ْ ،ث افعد د ام (،﴾،ال قدددشل)44:؟،لهد د ،ا يدددم،المشيمدددم،تد د بخ،الدددهللوال،ولدددهلل،
ْ
ثةحا ،ا خشي ؟ ،ر،ولهلل،ثعماثا ،ح  ،ثفعا ، ،ذل ،ال و ؟،،
د ،ج د اب،هددذه،المع د لم،يق د ،اإل ددار،القشط د «،:$،اول د ،ل ق د ،ا ،
تعددالهلل، ،الت د بمخ ،د ،ا يددم،بع د ب،تددش  ،ع د ،ال ددشي،ال،بع د ب،اا ددش،بددال ش»()1و،
لي ا قح،اإل ار،اب  ،ثمش«،:$،الغشق، ،ا ،تعالهلل،ذ ا ،ولددهلل،هددذا،الةددنم ،عو،
ق ،ثفعدددا و،حمد د  ،ددداث ا،يد د شل ،بدددالامش،لال،
لثد د اا ،ولدددهلل،خفددداا  ،د د ،حد د ،
(،)1الجا ع،احمار،القشه .)366/1(،
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يفعل ثحو،للمً،المشاد،ذ ا،ا ،ولهلل ،شه ،بال ش ،د ،ع،تددش ا ،لددحو،بد ،ولددهلل،تددش ا ،
علح،لاجبو،ال،يعددقط ،حددهللهما،بتددش ،ا خددش،
لح ،..،ام ، ،،اا ش،بالمعشل ،،ل ِ،
ولددهلل ،د ،ق د ل ،العلمدداأ ،د ،العددلف،لالالددف،..لالةددحم ، ،العددال ،ي د ش،

بالمعشل ،،لإ ،ل ،يفعلحو،ليناهلل،و ،المنمش،لإ ،ا تم ح»(،.)1
لا تهلل ،العلماأ،ولهلل،لزلر،الهللو ل،لإثما ،المنمددش،ولددهلل،العا د ،ب جد ب،
ثةشتح،لو ارو،لل  ،ا ،وا ماًو ،الن ،ﷺ،قددا  ،د  ،ددزلل،خم ددش،تعلمقداً،ولددهلل،
خ ش،قز ددا ،الددذي ،بلددهلل،بدداأ،حعددن ًا ،د ،المعش ددم،فد ،قتد ،ثفعددح«،:إثددح،ال،يددهللخ ،

الجنم،إال،ثفً ،،علممو،لإ ،ا ،يليهلل،هددذا،الددهللي ،بالشجد ،الفدداجش»()2و ،لد ،يددذر،
الن د ،ﷺ،قتالددح ،ددع،المعددلمم ،لد عددح ،عا د و،ب د ،ذر،اثتحددا ه،لضددعف،إيماثددح،
لقلددم ،د شه،ولددهلل،اال د و،لحالددح ،حددا  ،ب د ،طالددب،الددذي،ثا ددش،الن د ،ﷺ ،ددع،
دا،يدذر ،د ،جاددم،ثةددشتح،للن د ،ﷺ،و،لإثمددا،يددذر ،د ،جاددم ،فددشهي،لإذا،
ددش حو ،د ا
ا ،ثةش،اإل ددار،لت يمد ادهلله ،د  ،مددش،المعددل  ،مددهلللحاً ،اد  ،د ،بدداب ،للددهلل ،د ،

ه ،المعا ، ،المعلمم و ،ما ،د ،قةددم ،بد  ،حجد ،،يد ر،القاد ددمم()3ي،
ِ
،لثةشتح،.
إذ،ل ،يمنعح ،عاقشتح،للامش، ،ال ذ ،للهللي
لا دددتهلل ،بعدددض،اا د د لمم ،ولدددهلل،هدددذه،المعد د لم،بظددداهش،قد د ،ا ،تعدددالهلل،:
﴿ اثا ا،ال،يتناه ْ ،ود ْ  ،ا ْنمدشق  ،ع الد اه﴾(،المائددهللل)79،:و ،فاد  ،د ،ق لددح ﴿،:نمددشق ،
عل ه﴾و ،ثح،يقتض ،ا تشا ا  ،د ،الفعد  ،عاد و،ل ثاد ،ا ددتحق ا،الددذر،بعد ب،
(،)1تفعمش،القشه ،العظم .)382/1(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح.)3602(،
(،)3اثظش،:تا يخ،الف شي.،)550،-548/3(،
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وهللر،التناه ،و ،المنمشو،قا  ،ب ،حما «،:$،لقا ،حددذاق ،هد ،العلد ،:لددمً،
د  ،ددشلط،الندداه ، ،يم د  ،ددلمماً ،د ،المعةددممو،ب د ،يناددهلل،العةددال،بعضددا ،
بعض د ًاو،لقددا ،بعددض،اا د لمم  ،:ددشق،ولددهلل،الددذي ،يتعدداط ،المددللس [،ي،
للس،الامش ، ،يناهلل،بعضا ،بعضاً»(،.)1

لثق د ،اإل ددار،الن د لي $،و د ،العلمدداأ،ق د لا «،:لال،يشددتشط ،د ،ا ددش،
لالناه ، ،يم  ،ا ،الحا  ،متثاً ،ا،ي ش،بحو ،جتن اً ،ا،يناهلل،ونحو،ب ،ولمح،
اا ش،لإ ْ ،،ا  ،ااً،بما،ي ش،بحو،لالنا ،لإ ْ ،،ددا  ،تل عد ًا،بمددا،يناددهلل،ونددحو ،فثددح،
يجددب،ولمدددح ،ددماا ، ،:يدد ش،ثفعدددح،لينااهدداو،ليدد ش ،مدددشه،لينادداهي ،دددفذا ،خدد َّ ،
مف،ي اح،لح،اإلخا ،با خش»(،،.)2
ب حهللهما،
ا
ل ثد ،هددذا،الفقددح،الددهللقمق،ال،يغمددب،و د  ،ددهلل ،اا ددم،ل ولماددا،بددهللينااو ،د ب ،
الهلل داأ،،يق «،:إث  ،ش ،باا ش،ل ا ،علحو،للمن  ،ج  ،مح،ااجش»(،.)3
ل ا،حذيفم ،،مق «،:إثا،حملنا،هذا،العلد و،لإثددا،ثلديددح،إلددمم ي،لإ  ،نددا،
ال،ثعم ،بح»(،،.)4
لقددا ،الحع د ،لمفددش  ،حمامددا،ا ،تعددالهلل«،:و د  ،ددحاب و ،قددا ،:إث د ،
خا  ، ،ق  ،ا،ال ،ع و ،قا ،الحعد ،:يشحمد ،ا و،ل ينددا،يفعد  ،ددا،يقد ؟،
ليدد د،الشدددمفا  ،ثدددح،قدددهلل،ظفدددش،بادددذاو ،لدد ،يدد ش ،حدددهلل،بمعدددشل ،و،للدد ،يندددح،ودد ،
(،)1ال حش،المحمط.)549/3(،
( ،)2شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل .)23/2(،
( ،)3خشجح،اب  ،ب  ،م م ، ،ةنفح،ح.)3451(،
(،)4المهللخ ،إلهلل،العن ،الم شى،لل ماق ،ح.)691(،
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نمش »(،.)1
ل ا،إ ار،العهلل ،ومش،ب ،و هلل،العزيز ،$،قددهلل ،تددب،احددهلل،ومالددح«،:لإثد ،
اوظ ،باذاو،لإث ،لمثمش،اإل شا ،ولهلل،ثفع و ،مشِ ،
حم ،لمثمددش ،د  ،ددشيو،
حم ،ثفعح،ليمم ، ،الذي،خلق،لددح،لع ددادل،
خاه،حتهلل،ي ِ،
ا،
لل ، ،المشأ،ل ،يع ،
بحي،إذ ًا،ت ا ،الناس،بالامشو،لإذ ًا ،ا ،ع،اا ددش،بددالمعشل ،لالناد ،ود ،المنمددشو،
لا ا،تحل ،المحا رو،لق َّ،،ال اوظ ،لالعاو ، ،بالنةمحم، ،اا ق»(،.)2

(،)1الجا ع،احمار،القشه .)367/1(،
ف،المعا
(،)2لفائ ،

 ،مم،ا،لم ا

ف،و،اب  ،جب.)17/1(،
،العار، ،ال ظائ ،
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ال،يال د ،طشيددق،الددهللوال،إلددهلل،ا ،تعددالهلل ،د ،المنغةددات،لالممددهلل ات،الت د ،
تتشاأى،للهللاومم ،د ،طشيقددحو،لهد  ،د ،حقمقتاددا،ضددشي م ،عاد دل،يعش اددا،لي لفاددا،
العا ل  ،ع،ا ، ،ثةشل،دينحو ،تعتن

،اإلخا

، ،قل ددحو،لتةددق ،إيماثددحو،

لتجهللد،وزيمتحو،إذ، ،وادل،النف س،التشاخ ،إذا ،ا،لقم ،طشيقاً ،ماددهللاً،ل ايددم،
مع ل،.
ا،حم ،ياقد ،الهللاومددم،العند  ،د ،دو تددحو،لي اجددح،ال،د اأ ،د  ،د م ،دينددح،
ا ،يعمش،المنحم، ،طمات،المحنمو ،ال اأ،يمحص،ا ،بح،المددل نم و،ليعلد ،
داتا و،ليش ددع،ونددهلله ،قا د ِ
بحشا تددح،د جد ِ
داتا و،لهد ،بشهددا ا  ،ح تددح،ت ددا ،لتعددالهلل،
لا د و،لوا ددم،ولددهلل ،ددحم ،ددناجا ،ل ددالم،طددشيقتا و ،قددهلل «،ددا  ،د ،ا

ﷺ ،:ي،الندداس ،ددهلل،بدداأ؟ ،قددا ،:ااث مدداأ،ف د ،اا ث د  ،اا ث د و ،م تلددهلل،الشج د ،
ولهلل،حعب،دينحو ،ف  ،ا ،دينح ،ا ،ل اً،،ا تهلل،بامهو،لإ  ،ا ، ،دينددح ،قددم،ابتلد ،
ولهلل،حعب،دينحو ،مددا،ي ددشح،الد اأ،بالع ددهلل،حتددهلل،يتش ،دح،يمشد ،ولددهلل،اا ق ،ددا،
ولمح،خفمام»(،.)1
قددا ،المنددالي«،:ل د ،ظ د  ، ،ددهللل،ال د اأ،ه د ا ،بالع ددهلل ،قددهلل،ذهددب ،ال دحو،
لوم ،قل ح ،,،قددهلل،ابتلد  ،د ،اا ددابش ،ددا،ال،يحةددهللو ،ال،تددشى،إلددهلل،ذبد ،ث د ،ا ،
يحمددهلل،بد ،و شيدداو،لقتد ،الالفدداأ،الثافددم،,،لالحعددم ،لابد ،الزبمددش،لابد ،ج مددش،,،
،,،لجد د ِشد ،الد د ،لضدددشب،
دمو،لحد د ً،ل دددات،بالعدددج
دهلل،ضد دشب ،بد د ،حنمفدد
لقدد ا
ا
ا
( ،)1خشجددح،التش ددذي،ح)2398(،و،لاب د  ،اجددح،ح)4023(،و،ل حمددهلل،ح)1607(،و،لحعددنح،االل دداث  ،د ،
حم ،اب  ،اجح.
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بالعددماطو،لجددذب ،يددهلله،حتددهلل،اثالعد  ،د  ،تفددحو،لضددشب،اإل ددار ،حمددهلل،حتددهلل،
م ،ولمح،,،لقفع، ،لحمح،له ،ح و،ل ا ش،بةددلب ،ددفما  ،دداختفهللو،ل ددات،
ال د يف  ،عددج ث ًا ،د ،قم د ده،,،لثف د ،ال اددا ي ،د ،بلددهلله،إلددهلل ،مددش،ذل د  ،مددا،
يف ؟»(،.)1

لددذا ،ددا  ،د ،قددهلل ،ا ،العددائش ،د  ،للمائددح، ،ي تلددما ،بةددن

،ااذى،الت د ،

تمددتح  ،ح ددتا ،لددهللينا ،لف دداتا ،ولددهلل،دو د تا  ﴿،ال د  ،)1(،حعددب،الن،داس، ،
يتش ا، ،يق ل ا،ه نا،له ،ال،يفتن ،)2(،للقهلل ،تنددا،الددذي  ،د ،قد لا  ،لددمعلم ،
ا ،الددذي  ،ددهللق ا،للددمعلم ،المدداذبم ﴾(،العنم د ت)3-1،:و ،الددهللو ل،إلددهلل،ا ،
طشيددق ،حف د

،بالش د ،لالةددعابي،لل د ،يم د ،قددط،-،لهللاومددم ،ددا ،-،فشل داً،

بال لد،لالشياحم ،.
،ل مددددف،للددددهللوال، ،يت قعددد ا ،ددددا لم،طددددشيقا ،لهددد ،يناضددد ،لمقال ددددم،
الشمفا ،لجنهللهو،لي ذل ،طاقتا  ، ،د،ضالح،لا تنقاذ،ااثفً، ،إ ائددحو،
لهد د  ،ايدددم،والمدددمو ،لد د ،يمد د  ،شتقددداه ،إلمادددا،ذلد د الً،ي،لباا دددم، ،الهللاومدددم،
يتةهللى ،يض ًا،لن اوا،الشش،الت ،ال،ينف ،وناا،الناسو ،م اجاا ،بما،يمشه ثددحي،
ع ،ثح،يحم ،الامش،إلما ،.
س،
لقهلل ،هللق،ل قم،بد ،ث د  ،حمددح،ا ،حددم ،قددا ،للن د ،ﷺ«،:هددذ،ا،النددا ،
هلل،
ثز ،،ا ا،،ول ،
ي،َّ ،
الذ ،

هلل،و،ي،ا،لمتن  ،،ما،ا،جذوً،ا،و،لمتن ،،
،

،،حمدً،ا،إ ،ذ،ياشجد ،،ق د ،،

ي )،2(،»،و،لهددذا،العددهللاأ ،مددش ،ا دا ،قددائ ،
ال،ود ،د ،
ط،بمث  ،،د،ا،جاد ،،بد ،ح،إ ،
ت ،ج ،،ق ،
،.،.ل ،،ي ،
َّ
( ،)1مض،القهلليشو،المنالي.)518/1(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)3(،و،ل عل ،ح.)160(،
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ددا،دار،اللمد ،لالناددا و ،وددهللاأ،الددهللو ل،ال،يقددهلل ل ،ولددهلل،التعددايش ،ددع،دود ل،تمشددف،
و ا ه و،لتح ،دلثا ،لدل  ،ا اتا ،لثزلاتا ،ل آ با ،الشاةمم،.،
ليقابدددد ،الهللاومدد ددم،-،العدد ددا

،بعدد ددن ،ا  ،دددد ،الدد ددهللو ات،-،هدد ددذا،العدد ددهللاأ،

باالحتعدددداب،لالةدد د ش ﴿،إ ،اإلثعددددا ،لفدد د ،خعددددش،إال،الددددذي ،ه ندد د ا،لوملدد د ا،
الةددالحات،لت ا د ا،بددالحق،لت ا د ا،بالة د ش﴾(،العةددش)و ،الت ا د ،بددالحق،
لالهللو ل،إلمددح،ال،ينفد ،ود ،ااذى،الددذي،يتعددشق،لددح،الهللاومددم،و،ليعددت جب ،نددح،
التة ش،لف ات،القلب،.
له ،ي ق ،-،ولهلل، ،حا  ، ،-،ا،يتعددشق،لددحي،إثمددا،هد  ،ذى،وددا ق،ال،
يممندددح، ،ي قدددف ،عدددمشل،الدددهللو لو،لإ  ،وثشهدددا،لدد عض،ال قدد ،﴿،لت لدد  ،دد ،
الم ،ل ثفعم ،للتعددمع  ،د ،الددذي  ،لتد ا،المتدداب ،د ،قد لم ،ل د ،الددذي ،
دددش اً ،ذى ،ثمدددشاً،لإ ،تةد د شلا،لتتقد د ا ،دددف ،ذلد د  ،د د ،ودددزر،اا د د (،﴾،ه ،
ومشا ،.)186،:
لقهلل،لاجح،الن  ،،ددن

،ااذى ،د ،المشددش م ،ل مددشه  ،د ،المددهللو ي ،

بالةد د ش،لالةدددف و،بد د ،لاإلحعدددا ،إلدددهلل،المعد د أ﴿،لا د د ش،ولدددهلل ،دددا،يق لد د ،
،جمماً﴾(،المز )10،:و،لل ،يقاب ،،إ اأتا ،بالمث ،.
،
لاهجشه ،هجشاً
للاذا،الالق،الجلم  ،اههلل ،ثمشل ، ،ددمشتح،و ،ناددا ،ثددح ،د ،يد ر،حنددم ،
قع ،،الغنائ و ،آفش،باا،ق اً،تد لف،باددا،قلد با و ،قددا ،ااقددشا،بد ،حددابً،:إ ،

هذه،لقعمم ،ا ،يهلل،باا،لجددح،ا و ،لمددا ،اخ ددش،الن د ،،بددذل  ،ضددب،و،فد ،قددا ،
عمن ًا ،ضب،ثفعحو،ل عزي ًا،لاا،بما،تعشق،لح،الهللوال،ق لح«،:يشح ،ا ،

ددهللو،
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قهلل ،لذي،ب ثش، ،هذاو ،ة ش»(،.)1
قددا ،اب د ،بفددا «،:ل د ،تمعددش،لجددح،الن د ،ولمددح،العددار،حددم  ،اخ ددش،بق د ،
الشج د  ،د ،الفقددحي ، ،ه د ،الفض د ،لالامددش،قددهلل،يعددز،ولددما  ،ددا،يقددا  ،ددما  ،د ،
ال اط د و،ليم دش،ولددما و ،ددف ،ذل د ِ ،ج َّل دم ،،د ،ال شددشو ،فددشه ،ا ،ولمادداو،إال، ،
ا
ه ،الفض ،يتلقد ،ذلد ،بالةد ش،الجممد ،اقتددهللاأ،بمد ،تقددهلل ا  ،د ،المددل نم و،
ال،تشى، ،الش

،قهلل،اقتددهللى ،د ،ذلد ،بةد ش،

ددهلل»()2و ،قددهلل ،ددا ،،يمتثد ،

ش ،بح،الذي،قا ،لح ﴿،:ا ف ،الةف ،الجمم ﴾(،الحجش،.)85،:
ل  ،شل ،خشى،دخ ،

،ا ،،المعجهللي ،د ح ،جد و ،ج ددذ،بشدائددح،

د ،ل ائددحو،ل ددا  ،دامه،،خشددناًو ،حم دش ،ق ت دحو ،قددا ،:يددا ،حمددهللو،احم د ،ل د ،
بعمشي،هذي و ،فث ،ال،تحم  ، ،ال ،لال ، ،ا  ،بم ،.
َّ،
ولهلل،
قدددا  ،د د ،ا «،:الو،ل دددتغفش،ا و،ال ،حمد د ا،،لد د ،حتدددهلل ،ات ِقمدددهللث  ،مدددا،
قمهلل ،.
ج ذت،،بشق ت »و ،قا ،ااوشاب ،:ال،لا ،ال ،ا ا

يق  ،ب ،هشيشل ،:لما ،معنا،ق ،،ااوشاب  ،ق لنا،إلمح ،شاواًو ،التف ،إلمنددا،
د ،ا ،،له د ،يق د «،:وز د ا ،،ولددهلل ،د  ،ددم ،ع ،ا د ، ،ال،ي ددشح ،قا دح،

حتددهلل،هذ ،لددح»و،ف د ،قددا ،لشج د  ،ددنا «،:يددا ،ددا و،احم د ،لددح،ولددهلل،بعمددش ،ددعمشاًو،

لولهلل،بعمش،تمشً،ا»و،ف ،لما،اثةش ،الشج ،قا ،،ا حابح«،:اثةش ا»،.)3(،
لالمت

، ،هذي ،الشاههللي ،ل ثالاما،يشى، ،الن ،،بشددش،يتد ذى ،مددا،

( ،)1لاه،ال اا ي،ح)3405(،و،ل عل ،ح.)1062(،
( ،)2شح،اب ،بفا .)253/9(،
( ،)3لاه،النعائ ،ح)4776(،و،ل ب ،دالد،ح.)4775(،
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يت د ذى ،نددح،المددشار﴿،للقددهلل،ثعل د  ،ث د ،يضددمق ،ددهلل ،بمددا،يق ل د ﴾(،الحجددش،:
)97و،لمنح ،،يعتعم ،ولهلل،ح ،ثفعح،بالق،وظم ،قددش ه ،د ،تددا يخ،الددهللوال ،د ،
ق لددددحو،لهدد د ،يق لدد د ﴿،:للنةدد د ش ،ولددددهلل ،ددددا،هذيتم ثددددا،لولددددهلل،ا  ،لمت دد د ،
المت ل ﴾(،إبشاهم ،)12،:و ،ما ،ولهلل ،عش م،لد ايددم،بمددا،يتعددشق،لددح،الددهللوال،
، ،وةش،لحددم و ،تشد ،بالةد ش،لا تمعد ،بالمحا ددنمو ،متددثاً،قد ،ا ،
تعددالهلل﴿،:للتعددمع  ،د ،الددذي  ،لت د ا،المتدداب ،د ،ق د لم ،ل د ،الددذي  ،ددش ا،
ذى ،ثمش ًا،لإ ،تة شلا،لتتق ا ،ف ،ذل ، ،وزر،اا

﴾(،ه ،ومشا ،.)186،:

لتتن ا ،ثد اا،العددذابات،التد ،يجتمددع ،ماددا،للمددل ،العذلبددم،لالعددذاب،و،إذ،
لد ،يعددهللر،العددفااأ،طشيقددم،إليددذاأ،الهللاومددم ،د ،ثفعددح،ل الددح،ل هلددح،لدو تددحو ،ددا،
يشض ،ال اط ،إال،وه ق،الهللو ل،لت قفاا،لاثمعا  ،هلاددا،﴿،للد ،تشضددهلل،وند ،
الما د،لال،النةا ى،حتهلل،تت ددع ،لددتا (،﴾،ال قددشل)120،:و ،الشددمفا ،لجنددهلله ،ددا،
وال ا،ياتشو ،اا اثم  ، ،اجام،الحق،ل حاللم،طمً،ث ه،﴿،يشيهللل ، ،
يففادد ا،ثدد ،ا ،بدد اها ،ليدد بهلل،ا ،إال، ،يدددت ،ثدد ه،للدد  ،دددشه،المدددا شل ،﴾،
(الت بم) 32،:و،ل ،ذل ،قت ،الهللاومم ،ل ،جنح ،ل،تعذي ح ،ل ،حا بتددح ،د  ،وقددح،
لالتضممق،ولمح، ،وملح﴿،:ه ،الددذي ،يق لد ،ال،تنفقد ا،ولددهلل ،د ،ونددهلل ،د ،
ا ،حتهلل،ينفض ا،ل ،خزائ ،العم ات،لاا ق،للم ،المنددا قم ،ال،يفقاد ﴾،
(المنا ق )7،:و،لتت ع،هذا،ل ثالح ،ما،يف ،بح،المقارو،لثمتف ،بالتش مز،ولددهلل،
تم و،لهما،تش يح ،معم،الهللاوممو،لالعاشيم ،نح،.

رؤية معاصرة

85
،

للعد  ،د  ،وظ د  ،ث د اا،الد اأ ،ددا،يتعددشق،لددح،الهللاومددم ،د ،تش د يح ،ددمعتحو،
لاللمز، ،وشضحو ،ل،القهللح ، ،اثتحو ،ل،التشنمع،ولهلل ،ل ح،ل هد ،بمتددح،بمددا،
يغلب،ولمح،المذب،لال اتا ،.
ل ث ،هددذا،التشد يح،ال،ي ددال ،بددح ،دداحب،الحددً،ال لمددهلل،و،لال،ي بددح،لددح،التا ددح،
،الناسو،ل ا،الهللاومم،له ،الشج ،المامب،الذي،ال،يفتد ،يددهللو ،إلددهلل،الفضددملم،
ل عال ،اا

ي ،فثح،يلذيح،ليهلل مح، ،تل ح،االعنم،ب اطلااو،ل ،تشد ه،ثا ددع،

فحتح،بف ماا،لثفثاا،.
لالم فلد ،حددم ،يلةددق ،بالهللاومددم،الددتا  ،ل،يتعشضد ،لددح،بالعد أي ،فثمددا،
يشل ،االلتفددا ،حد ،دو تددحو،بف ددغالح،بالددهلل اا،ود ،ثفعددحو،لاالثتقددا ِ ،بددح ،د ،
االثشغا ،بالددهللي ،لقضددايا،المعددلمم ،العا ددم،إلددهلل،التددشدي ،د  ،تاهددات،المعددائ ،
الشاةممو،الت ،ال،تماد،تنتاد و ،ددالم ر،يتحددهللف ،ود  ،ابعددح،لهنهللا ددحو،ل ددهللاً،
يلمددزل  ،ددما تح،ل نزلددحو،لبعددهللها،يتشددمم  ،د  ،ةدداد ،دخلددحو،ق د ، ،ية د ،
التش د يح،إلددهلل ،ددمشل ،هلددح،ل عددل  ،لالدهو،لالاددهلل  ،د ،ذل د  ،لددح،إ قدداد،و د ِار،
الندداس،الثقددم،بالهللاومددمو،لالحمل لددم،دل ،ل د ،دو تددح،إلددما و ،عددم  ،ايددات،
الهللوال،ل ،يمنع ،ه ،الجاهلمم، ،اال تشاأ،ولهلل،الهللوال،لتش يح ،معتا و،حتددهلل،
يام ،لعددا عا  ،ثاد ،يتحددهللف ،ود  ،ملس،االثحددشا ،لالضددا و،لمددا،يعددمعح،
،وظ ،اال تشاأ،ل ناوم،المقا .
لقهلل،ثا  ،ث ماأ،ا ،تعالهلل،-،له ،طائع،الددهللوال،-،النةددمب،اا ددش ،د ،هددذا،
الن ا، ،ااذى،لالتش يحي،

،لخ القد ًاو،ل طمد ا ،ثعد ًا،
 ،ثا  ،شر،الناس،خ ْلق ًا ا
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لحع د ًاو،ل حعددنا  ،ددجممو،ل ددهللقا ،ط يددمو،لم د ،ذل د  ،لددح،ل د ،يمنددع،قةددهلل،
الجددداهلم ،لاد د ،بددداال تشاأ،لالتشد د يح،بعدددهلل، ،وجدددزلا،ود د  ،قا ودددم،حججاد د ،
ل ةاللم،دا ،دلملا ،و ،ما،لجهلللا ،د  ،د م ،للنمد  ،ددنا ،إال،المددذب،ولددما ،
لالتشامش،با ،باختشاا،القةص،لا تشاأ،الزل ،.
للا  ، ،ا ا  ،ث  ،أ ﴿،ذل  ،ا ،تهلل،الذي  ،د ،قد لا  ،د  ،د ق ،
ا،بح،ب ،هد ،قد ر،طددا

﴾(،الددذا يات،:

إال،قال ا ،احش ،ل ،جن  ،)52(،ت ا
)53-52و،لقهلل ،وم ِ ،الجاهلم ،الحم ا و ،ما،لجددهلللا،ولددهلل،اخددتا ،العةد  ،ددا،

يش د د ،بدددح،ااث مددداأ،إال،تلد د ،المعزل دددم،النشددداو،التد د ،جمعد د ،بدددم ،ضدددهللي ،ال،

يجتمعددا ،إال ،د  ،ذهددا ،اادومدداأي،العددحش،الددذي،يعددتلزر،وددادل،الفا د ،لالممددش،
لالاهللااو،لالجن ،الذي،ه ،خفم ،د ،العقد و،ل عدداد ،د ،القد و،ل ددفاهم ،د ،
العم و ،مف،يا،هلالأ،يجتمعا ؟،
لل ،وشضنا،لمعمشل،اال تشاأ،ولهلل،ااث ماأ،الاددهللال،ل جددهللثا ،ددفحات ،د هاأ،
قهلل،ا دت، ،وظ ،التجن ،ل أ،االتاار،الذي،ين د ،ود ،الددهلللم ،ليفتقددش،إلددهلل،
ال شهددا ،..،لإال ،مددا،جنايددم،ث د ح،ولمددح،العددار،حتددهلل،يقددا ،لددح﴿،:إثددا،لنددشا  ،د ،
ضا ق  ،م ق(،﴾،ااوشا )60،:؟،لل ،قم ،اخمح،هد د،ولمددح،العددار،﴿،إثددا،لنددشا ،
ق
فاهم،لإثا،لنظن ، ،الماذبم (،﴾،ااوشا )66،:؟،،
،

ي،وددال ،هددذا،الددذي،يعددم ،لفشو د ،طا مددم،وةددشه، ،يددتا ،

ددهلل،ولمددح،

العار،بتامم،الفعاد،..،اتاار ،و ،ال،يةهللق،ولهلل ،حهلل،قهلل ،اثف اقح،ولمح﴿،إثددح،
ا  ،د ،المفعددهللي ﴾(،القةددص)4،:و،لمد ،هددذا،المفعددهلل،الم مددش ،ظاددش ،-،عددادل،
المفعهللي ،-دو ى،حب،الامش،لالاشددمم،ولددهلل ،ةددال ،ق ددح ،مددا ،ددماه،إ عدداد،
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ددهلل ﴿،لقددا  ،شو د ،ذ لث د  ،قت د ،

ددهلل،للمددهللا ،بددح،إث د  ،خددا ، ،ي ددهلل ،

دينم  ،ل، ،يظاش ،د ،اا ق،الفعدداد﴾ (،ددا ش)26،:و،لقددهلل،قددذ ،

ددهلل،بهللائددح،

لبلمتحو ،ةهللق ،مح،ق ،المث ،العائش «،:تن ،بهللائاا،لاثعل »،،.
فد ،لمددا،بعد  ،حمددهلل،ﷺ،ثالددح،حظددح ،د ،هددذه،الددهللوالى،الممج جددمو ،قددا ،
فددا ،ق ددح ،﴿،:ئنددا،لتددا

ا،هلاتنددا،لشدداوشق  ،جند ق (،﴾،الةددا ات)36،:و،لقددال ا،:

﴿هددذا ،دداحش ،ددذاب﴾(،

)4،:و ،مددا،حمددشل،العقدداأ ،د ،جمعا د ،بددم ،الجن د ،

لالشعش،لالعحش ، ،اص،لاحهلل ،
ِ
،لاحهلل،تللب،بددح،الحج،دم ،القدداد م ،
للما،اجتمع ،قشيشو،لتةهلل ،و ،ق
اري،لتةفنع،الج اهلل ،الت ،تةهلل،باا،ود  ،ددماا،القددشه ،لود ،
إلهلل ،مم،و ،اإل
ا
اإليما ،بةاح حو،قا ،لا ،النضددش،بد ،الحددا ث«،:يددا ،عشددش،قددشيشو،إثددح،لا ،قددهلل،
ثددز ،بم د  ،ددش ،ددا ،تمددت ،لددح،بحملددم،بعددهللو،قددهلل ،ددا  ،حمددهلل ،ددمم  ،ا داً،،حددهللفاً،و،
ضا  ،مم و،ل هللقم ،حهلليثً،او،ل وظمم  ،اثمو،حتهلل،إذا ،يت  ، ،ا ،هلل مح،
الشمبو،لجاأ ،بما،جاأ ،بحي،قلت  ،:احشو،ال،لا  ،ا،هد ،بعدداحشو،قددهلل ،ينددا،
العحشلي،ثفثا ،لوقهلله ،.
لقلت  ،:اه و،ال،لا  ،ا،ه ،بماه و،قهلل ،ينا،المانم،ي،تاالجا و،ل معنا،
جعا ،.
لقلددت ، ،:داوشو،ال،لا  ،ددا،ه د ،بشدداوشو،لقددهلل ،ينددا،الشددعشو،ل ددمعنا ،ددنا ح،
لااو،هزجح،ل ،جزه،.
،لقلت  ،:جن و،ال،لا  ،ا،ه ،بمجن و،لقهلل ،ينا،الجن و ،ما،ه ،بانقددح،
لال،ل

تح،لال،تالمفحو،يا ،عشش،قددشيشو،اثظددشلا ،د  ،د ثم و ،فثددح،لا ،لقددهلل،
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ثز ،بم  ،ش،وظم »()1و،لقهلل ،ذب،ا ،قملا ،بق لح ﴿،:ا ،قعد ،بمددا،ت ةددشل ،
(،)38ل ا،ال،ت ةشل ،)39(،إثح،لقد  ،د ق  ،ددشي ق ،)40(،ل ددا،هد ،بقد  ،دداوشق ،
قلماً ،ا،تل ن ،)41(،لال،بق  ،اه ق ،قلددماً ،ددا،تددذ شل ،)42(،تنزيد  ،د  ،ب،
العالمم ﴾(،الحاقم،.)43،-38:
ل ا،قةم ،حاب،اإل

،الت ،طع  ،ماا،المنا ق  ،د ،وددشق،الن د ،ﷺ،

تل ،باقعم ،ا،لاا ، ،اقعم ،..،ددا ،ددع اا ،د  ،يددار ،بعددم ،تمددش،ولددهلل،الح مددب،
ﷺو،له ،يعمع،همامم،المنا قم ،ل ذاه ،لحو،حتددهلل،لقددف،يافددب ،ددما ، « :د ،
يعدددذ ث  ،دد  ،جد د ،بلغندد  ،ذاه ،د د  ،هلدد و ،د د ا  ،دددا،ولمد د ،ولدددهلل ،هلد د ،إال،
خمشً،ا»(،.)2
إثا،ل ،ثت قع ،بهللاً، ،ي قف،ال اط ،ثةب ،فاهتح، ،لجح،الددهللوالو،للشبمددا،
ل ،يجهلل ،ما  ،غمددز ًاو ،فعددنا ،بمددا،يفاددش،بددح،العقدداأ،و ،مددا،حمددهلل،ا ،ود ،قد ر،
ل ط،لما،قا ،لا ﴿،:إثم ،لتد ت ،الشجددا  ،ددا ًل ،د ،دل ،النعدداأ،بد  ،ثددت ،قد ر،
عددش

﴾و ،مدداذا ،جدداب،الم فلدد ؟﴿،ل ددا ،ددا ،جدد اب،ق ددح،إال، ،قدددال ا،

خشج ه ، ،قشيتم ،إثا  ،ثاس،يتفاشل ﴾(،ااوشا ،.)82-81،:
،،،،،،إذا ،حا ن ،الت  ،دل ،باا،،،،،،،
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،اوهللت،ذث بً،ا ،ق ،ل  ،مف ،وتذ ،،
إثددح،العددال ،الجدداهل ،الددذي،اثقل د  ،فاهممددحو،لاثتمع د  ،اوينددح،..،وددال ،

(،)1ذ شه،اب ،هشار، ،العمشل،الن يم.)138/2(،
 ،)2(،خشجح،ال اا ي،ح)4141(،و،ل عل ،ح.)2770(،
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يتمش  ،د ،دل ات،التددا يخو ،ددشل،بعددهلل ،ددشلو ،ددا،ينقضد ،الز ددا ،إال،لقددهلل،تقل د ،
اا دد و ،فعدد ،التحدد ت،بدددال و و،لتحددهللث،اا دددا ش،ودد ،اا دددابش ،دددلذثم ،
بقددشب،العدداوم«،:إ ،بددم ،يددهللي،العدداوم ،ددنم ،،خهللاوددمو،ا،يةد َّدهللق ،ماددا،المدداذبو،

ق ،ماددا،
ليا َّ ، ،ماا،اا ددم و،لي،نفد ،
ليلتم  ،ماا،الاائ و ،ا،
ليم َّذب ،ماا،الةادقو ،ا،
ا،
الشلي ِضدددم»(،)1و،لهدد ،التدددا ا ،الدددذي ،ثدددشاه  ،حماثدد ًا،يتةدددهلل ل ،المجدددالً ،ل،
الشا ات،..،يتحهللف  ، ،د ،اا ددم،لالمعددائ ،المهلللامددم«،إ  ،حددهلله ،لمفتد ،
،المع لمو،لل ،ل دت،ولهلل،ومش،ب ،الافاب،،لجم ،ع،لاا ،ه ،بهلل »(،.)2
للعنا،هنا،ثهللو ،وةمم،الهللوالو،ل ، ،ثقهلل،ي جح،إلما ،ه ،ا تددشاأ،ل مددهللو،
إذ،ال،ثزو ،بددشاأتا  ،د  ،د ،ذثددب،لخفماددمو ،اد  ،غمددشه ، ،د ،ال شددش،يافاد ،
ليذث

و،لم ،ولتا ،ونهلل،الناس ،شو،لخف ه  ،وظ و،لما ،لالهد ،ا ،تعددالهلل،

د  ،ددش ،المامددم،لوظددم ،المماثددم،لجلم د ،القددهلل ،ونددهلل،الندداسو،لاثا د  ،د ،
ضع،القهلللل،الت ،يعتعظ ،الناس، ،يشلا ،ماا،ولم ،ل،وثشل،.
لالماحقددم،المجاشيددم،التد ،تاحددق،الهللاومددم،تعددتعظ ،الافد ،دل ،داًو،لت ددشوه،
بددم ،الندداسو ،لم ثمددا،ه د ،ال حمددهلل،الددذي،ياف د ،و ،اتفتض د  ،د تا ،و،ليشددمعاا،

المضددل  ،د  ،للمدداأ،الشددمفا ،لوباثمتددحو ،تتاددادى ،مددشل،الددثل  ،د  ،ددحفا ،

لقن اتا ،ل اقعا ،اإللمتشلثمم،الت ،

ا ،الذباب،الذي،يتش ،الفمددب،و،لال،

يقع،إال،ولددهلل،القددذ و ،مقممد ،الددهللثما،لال،يقعددهلللثاا،لافد ،لقددع ،مددح،الهللاومددمو ،ل،
تةدددشي ،جاثد دب ،مدددح،الحممدددم،لالةد د ابو،لمتحد د ،هدددذا،الافد د ،إلدددهلل ،ددداح،
 ،)1(،خشجح،ال اا ي،ح)2661(،و،ل عل ،ح.)2770(،
 ،)2(،خشجح،ال ماق ، ،المهللخ ،إلهلل،العن ،الم شىو ، ،ار ،ب ،حةم ،ح.)803(،
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،بح،الهللو ل،و ،محذ ل ،الناس، ،الهللاومم،الذي ،ع ،لقددا و،ليعددتحم ،

الاف ،الةغمش ، ،لعنتا ،إلهلل ،مشل،تذلي،لاددا،الج ددا و ،المتشبةد ،للددهللو ل،
ال،يعش

،العذ ،لال،االوتذا ،.

لهمذا،يجلددً،العد َّما ،يتحددهللف  ،د  ،جالعددا و،لينجددش،الحددهللي ،إلددهلل ،ددا،
تذ شه،الجاات،المغشضم،الما هم،للددهللوال ،د ،قةددص،ل حاديد ،ال،تث د ،للد ،
تقع،.
ليف ،المجلً ،متعع،الا شو،ل لما ،ش،ولهلل ،جلً،طالد ،ذي لددح،و،بمددا،
ت لددهلل،ونددح ،د ،تفا ددم ،الع دما ،الت د ،ال،ية د  ،د أ ،نادداو،لال،تنقض د ،اايددار،
المعدددهلللدات،إال،لقدددهلل ،دددا ،خ دددشاً ،ادد الً،يشدددمع،بدددم ،النددداس،لولدددهلل ،دددفحات،
اإلثتشث ،ل نتهللياتح،ولهلل ،مش،ال جح،الذي،حة ،بح،.
ل د ،جعددا م،هددذا،الافددب،لبددال  ،فددشه ،ددا،يددهللو ،المتةددهلل ي ،للددهللو ل،إلددهلل،
االحتشاو،ود  ،د  ،ددا،يشددم  ،ل،ياددم و ،ددزلتا ،لمعد  ،عثددشل ،مددشه و،بد ،ين غد ،
ولددما ،الت د ق ،حتددهلل،ودد ،اا ددش،الحددا ،إذا ،ددا ،يفددت ،باب داً،للشدداثام ،ولمددح،و،
عدددمعم،الهللاومدددم،ين غد د ، ،تمد د  ،د د ق ،د د اط ،الشد د امو،ل دددمشتح،بعمدددهللل،ود د ،
عا ب،االتاار،.
الهللاومددم،اال  ،حمددهلل،ﷺو،له د  ،د ،ه د و ،ددا  ،ددشا،الندداس،إلددهلل،ا ددت شاأ،
دداحتح ،ددع ،نائددح،ونددح،بمددا،هتدداه،ا  ،د ،ا ددففاأ،ل ددالمو،،ل د ،يم د ،يتددش ،باب داً،
لشا  ،ل ،شم  ،ل ،شتددابو ،لد ،يددهللا ،لمددز ًا ،ل ،فعند ًا،للمتشبةددم ،بددح،العد أو،
الشيب،و ،ثفعحو،ل ددا،بقد ،للشددمفا ،لجند ده ،ددا،يق ل ثددح ،ددهللقاً ،د ،
هلل ع،ﷺِ ،

قالم،الع أ،لظنح،.
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ل ثا ،ذل ،لما،اوتمف،ولمح،الةال،لالعار ، ،عجهللهو ،جاأت ،ددفمم،
ر،المددل نم ،تددزل ه ،د  ،عتمفددحو ،لمددا ،ادت، ،تشجددع،إلددهلل،بمتاددا ،د ،ل ددط،
اللم ،قار،الن ،ﷺ يشا قاا ، ،عمشهاو ،لما بلغا،باب،المعجهلل ،ش ،جا  ،د ،
ااثةا و ،علما،ولهلل،

،ا ،ﷺو،ل شوا ،د ،المعددمش،بعمددهلل ًا،ود ،الن د ،ﷺ،

لولجتحو ،قا ،لاما،الن ،ﷺ«،:ولهلل ،لمماو،إثما،ه  ،فمم،بن ،حم »،.
،يعش ام،دا،الن د ،ﷺ،بددالمش ل،التد ،تشا قددحو،
ش،ولهلل،الةحابمم ،الجلملم ،
ِ

ا
ل ،ي م ،لاما ،ثاا،ولجتحو ،الع أ،ال،يافش،ولهلل،بالاماو ،ا  ،د ،ا ،لث مددح،
الماتا ي،ا ففاه،ا ،بش التح، ،دل ،العالمم و ،قاال ،:حا ،ا ،و،يددا ،د ،
ِ
،يعل ،الهللوال، ،بعهلله«،:إ ،الشددمفا ،ي لد  ،،د ،
ا  ،قا ،الن ،القهلللل،ﷺ،له
اإلثعا  ،ل ،،الهللرو،لإث ،خشم ، ،يقذ ، ،،قل بمما ،ددمااً»()1و،لهددذا،الا ددش،
مدددح،د لس ،نادددا«،التحدددشو ،دد ،التعدددشق،لعدد أ،الظدد ،و،لاالحتفددداش ،دد  ،مدددهلل،
ق،العلمدداأ،ل ،د ،
ق،العمهلل،:لهددذا ،ت ددهلل ،د ،حد ،
الشمفا ،و،لاالوتذا و،قا ،اب ،دقم ،
داً،ي جددب ،د أ،الظد ،باد ي،لإ  ،ددا ،
ايقتددهللى،بددحو ،ددا،يجد و،لاد ، ،يفعلد ا ،عد ،
لا  ،مح ،الصو،ا ،ذل  ،ب،إلهلل،إبفا ،االثتفاا،بعلما »(،.)2
ل ذل ،ينهللب،لح،تعاهلل ،ه ،بمتح،بمزيهلل ،د ،العنايددم،لالتشبمددم،لالتعددال ،ولددهلل،
ا د،الزل و،للعا ،حالح،يعددتذ ش،ق لددح،تعددالهلل،﴿،:يددا،ثعدداأ،الن د ،لعددت  ،حد قدهلل،
د ،النعدداأ﴾(،ااحددزاب)32،:و ،ددا ش ل،الهللاومددم،ل ه د ،بمتددح،دل د ًا،تح د  ،جاددش،
(،،)1خشجح،ال اا ي،ح.)2035(،
 ،)2(،ت ،ال ا ي.)280،/4(،
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الناقهللي ،لالمقتهللي ،ولهلل،الع اأو،ل يض ًا،ه  ،حد ،للحمد ،ولددهلل ،ةددهللاقمم،الهللاومددم،
ل لماتح،للوظحو ،ا،تعج ْ ،حم ،يشى،الناس،الافد  ،د  ،هد ،الهللاومددمي، ،يددذلي،
ت د فمش ،لماتددحو،لتفددمش،خف ددح،و،لت د  ،قاالتددحو ،اا عددا  ،بل د ،ل لقددع،ل دلر ،د ،
ااق ا و،لحا ،الناس،يق ،:ل ، ،ا  ،ا،يق ،حق ًا،لما  ،هلح ،للهلل،الناس،بح،.،
لهمذا ،الهللاومم،يتت ع،العفااأ،وثشاتحو،ليجعجعد ،باف اتددحو ،ال اجددب،ولمددح، ،
يتحشو،ليحشو ،هلح،و  ،اط ،الشيددب،لالشد امي،قفعد ًا،لفشيددق،الشدداثام ،لالمددشجفم ،
ِ
،يجهلللا ، ،مشتح ،فعن ًاو ،ل، ،دو تح ،غمز ًا،و ،ل ، ،اقفح ،لمز ًا،.،
إ ،الهللاومددم ،فالددب،بعددهلل،الددذ ائع،الت د ،قددهلل،تمنددع،الندداس ،د ،اإل ددادل ،د ،
دو تحو،لولمح،التماس،ال شاأل، ،العمب ،ل،الش امو،لقهلل،ينهللب،إلددهلل،تددش  ،د أ،
،الحا  ،ل،المد

،بددح ،د ث ًا،لمةددلحم،الددهللو ل،لحفاظد ًا،ولددهلل ،ددمعتاا ،د ،

،تاهللش،بع أ،ظ  ،ل ،نمع،ت لي ،.
لقهلل ،علح،الن ،ﷺ شل ،خشى،حم ،تش ،إقا م،الحهلل،ولهلل،المنا قم و،لهد ،
َّ
 ،هلل ،ث اا،المفددا ،ل خ ددثا ﴿،إ ،المنددا قم  ،د ،الددهلل ،اا ددف  ،د ،النددا ﴾،
(النعاأ)145،:و،ل ع،ذل  ،ف ،الن د ،ﷺ،لد ،يتعددشق،لاد ،بعد أو،اثاد  ،دداث ا،
يظاددشل ،اإل ددار،لي فن د ،المفددشو،لل د  ،قددار،ولددما ،الحددهللو،لشدداا،بددم ،ق ائ د ،
العددشب ، ،حمددهلل ًا،يقت د  ،ددحابحو ،ددالعشب،ل د ،يددهلل

ا،الفددا ق،بددم ،اإليمددا ،

لالنفدداق،و ،مددا،الةددنفم ،يددهللو ،اإل ددار،ظدداهشاًو،لإثمددا،ياتلفددا  ،د ،بدداط ،ال،
يفلددع،ولمددح،إال،ا و ،فد ،قتد ،المنددا قم ،تغشيددش،بعد ار،الندداس،و،ل مددح ،ددا ،مددح ،د ،
ددهلله ،و د ،اإل ددار،لتادد يفا  ،د ،القددهلللر،إلمددح،ﷺ،و،لددذا،لمددا،قددا ،ووددم ،
ندددا ق ،المهلليندددم،و دددهلل،ا ،بد د ،،ابدد ،بد د  ،دددل ،:لا ،لدددا  ،جعندددا،إلدددهلل،المهلليندددم،
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لماشج ،ااوز ،ناددا،ااذ و،يقةددهلل،الن د ،ﷺ،و،قددا ،ومددش،:يددا ،د ،ا ،دوند ،
ا
قو ،جابدددح،الن دد ،ﷺ«،:دودددحو،ال،يتحدددهللث،النددداس، ،
ضدددشب،وندددق،هدددذا،المندددا ،
حمهللاً،يقت  ،حابح»(،.)1
الحلد ،و،ل مددح،تددش ا،،بعددض،اا د ،
قا ،الن لي «،:مددح ،ددا ،ددا ،ولمددح،ﷺ ،د ،ِ ،
الماتا ل،و،لالة ،ش،ولهلل،بعض،المفا هلل،خ اً، ، ،،تتشتب،ولهلل،ذل  ،فعددهللل،
ا
وظ  ،نح،و،ل ا ،ﷺ،يتد لف،الندداس،و،ليةد ش،ولددهلل،جفدداأ،ااوددشاب،لالمنددا قم ،
ل مشِ،ه ،لتق ى،

م،المعلمم ،و،لتت ،،دو ل،اإل ار،و،ليددتمم ،،اإليمددا  ،د ،

مشه ، ،اإل ار،و،ل ا ،يعفما ،اا د ا ،الجزيلددم،
قل ب،المللفم،و،ليش ب، ،،
ا
لددذل ،و،لل د ،يقت د ،المنددا قم ،لاددذا،المعنددهلل،و،لإلظاددا ه ،اإل ددار،و،لقددهلل،،ا ِ،دش،
بالحم ،بالظاهش،و،لا ،يت لهلل،العشائش»(،.)2
ا،
ل  ،ثلم،حش

،الن ،ﷺ،ولهلل ،معم،الهللو ل ،ا ،نعح،ي ر،حنم و،حددم ،

قع  ،نائ ،ه او و ،هللق،اا د ا ،ولددهلل،ضددعا ،اإليمددا ،يتد لف،قلد با ،إلددهلل،
اإل ار،و ،قار ،ج ، ،بند ،تمددم  ،قددا ،:اوددهلل ،يددا ،حمددهللو ،قددا ،ﷺ،:ليلد و،
لخعشت،إ ،ل  ،وهلل ،.
ا،
ل ،يعهلل ،إذا،ل  ،وهلل و،لقهلل،خ ا ،،
 ،قا ،ومش،:،يا،

ق؟،
،ا و ،ال ،ق ر ،قت ،هذا،المنا ،

قا ،ﷺ «،:عاذ،ا ، ،تتعا ،ع،اا  ، ،حمددهللً،ا،يقتد  ،ددحابح،..،إ ،ه،دذا،
ل حاباً،،لح،يقشمل ،القشه ،ال،يجالو،تشاقما ،ي،يمشق  ،د ،الددهللي  ،مددا،يمددشق،
 ،)1(،خشجح،ال اا ي،ح)4905(،و،ل عل ،ح.)2584(،
( ،)2شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل .)392/8(،
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المش ال، ،الش مم»(،.)1

للمدددا،ا دددت ذث  ،ر ،شدددم،القضددداومم،الن د،د ،،ﷺ، ،تغدددزل ،عدددحو،قدددا ،:،ال،.،
َّ
قال د ،:،يددا ،د ،ا و،إث،د  ،دالي،الجددشي و،ل ق د ر،ولددهلل،المددشيض ،.قددا ،لاددا،
الناس ، ،حمهللً،ا،يغزل،با ش ل»(،،.)2
اج ِلع و،ال،يتحهللث ،ا ،
ﷺْ «،:
دي،اب ،ااوة ،الن ،ﷺ،ي،لد ،يقتلددح،ﷺ خشددمم،الفتنددمو،
لحم  ،حش،الما ا
قدددا ،الشدددنقمف «،:ل دددا،ودددهللر،قتلدددح،ﷺ،البد د ،ااوةد د  ،قدددهلل،بمند د ،الشلايدددات،
الةحمحم ،ثح،تددش ،قتلددح،اتقدداأ،إفددا ل ،تنددمو ،ددهلل ،ولددهلل ،ثددح،لد ال،ذلد ،لقتلددحو،لقددهلل،
تش ،المنا قم ،لاا،يق ،الناس ،:حمهلل،يقتد  ،ددحابحي ،ممد  ،د ،ذلد ،تنفمددش،
ق»(،.)3
و ،دي ،اإل ارو، ،ع،اتفاق،العلماأ،ولهلل،قت ،الزثهللي ،
ا ،يعد ،الددهللوال،إلددهلل،ا  ، ،قد الا ،ل عددالا ،ل تدداليا ،ين غد ، ،تمد ،
بحعددابو ،ددالمفل ب ،د ،الهللاومددم،لالعد ِ
دال ، ،يمد «،ثدداظشً،ا ،د ،المددآالت،ق د ،
الجد اب،ولددهلل،العددلاالت»()4و،ل ،يعل،د ،بد ،فمددم ،د ،يتددشبص،بددحو،ليلددتمً،لددح،
العثشاتو،ليحعب،ولمح،العقفاتو،ل ،ال اجب،الششو ،لالمةلحم،المد

،

بتحةملاا،تملما ،ولما  ،هلل،ذ ائع،النف ،و ،دو ل،اإل ددارو،لالند ي،باددا،ود ،
المشددددمات،لالمع قدددداتو،تحةددددماً،لمنددددا ،ع،الددددهللو ل،ل متعدد د اتااو،لحمايددددم،

لعمعتاا،.

( ،)1خشجح ،حمهلل،ح.)14820(،
( ،)2خشجح،اب  ،عهلل.)308/8(،
(،،)3ض اأ،ال ما .)62/4(،
(،)4الم ا قات، ،

،الششيعم.)232،/4(،
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العاشيم ،ل ب ،ا ،ي شا ،مددح،-،وددادل،-،المفلعد  ،د  ،ددناوم،الددهلللم ،
لال شهددا و ،ددا،يمددادل ،يجمددهللل  ،د ،الفند ،إال ،د ،اال ددتازاأ،الددشديأو ،تددشى،
الهللاومم ، ،-،حفا  ،-،ددادل،للما يمدداتمش،و،ل د ،قند اتا ،قةددم،هزلمددم،هابفددم،
تعشق ، ،عشحمم ،خمةم ،ل ،ل ،لق و ،معدداشل  ،ددشل ،د ،لحمتددحو،ل خددشى،
،حجاب،ولجتحو،لفالثم ، ،حمار،دينددح،..،يظند  ،ثاد ،بددذل ،يففاد ،ثد ،
ا ،الذي،يحملح﴿،لا  ،ت ،ث ه،لل  ،شه،الما شل ﴾(،الةف،.)8،:
لقدددهلل ،اثدد ،العددداشيم ،دد ،ااث مددداأ،د ْبدد ًا،ال،يفتدددش،وندددح،الجددداهل ،ولدددهلل ،دد ِدش،
العة ﴿،ل ،

لنا، ،ث ، ،االلم ،)6(،ل ا،ي تما ، ،ث ،إال ،اث ا،بددح،

يعددتازئ ﴾(،الزخددش )7-6،:و ،الجدداهل ،حددم ،تعددما ،الحم د  ،د  ،حاججددم،
الددهللوالو،ال،يجددهللل  ،د ماً،لمقددا وتا ،إال،العدداشيم،..،حجددم،العددفااأ،ال لمغددم،

لال لمهلللو،لذا،قا ،قائلا ﴿،:ال،تعمع ا،لاذا،القشه ،لالغ ا ،مح،لعلم ،تغل د ﴾،

داطاًو،لاتاددذله،هددزلً،ا،بالةددفمق،لالةددفمش،
( ةددل )26،:و ،ي،اجعل د ه،لغ د ً،ا،لبد ،
لالتالددمط،ولددهلل،قا ئددح،ل ددا عح،لعلم د ،تغل د ،بددذل ،التش د يشو،لإال ،ل د م ،

القشه ،ل با ،طمش،وق لم ،لضعف،حجتم ،.
لحددم ،يعل د ،الهللاومددم،وثددشات،طشيقددحي،يمد  ،ثددش،ا ددتعهللاداً،للة د ش،ولمادداي،
لهددذا ،دوددهلل،لث اتددح،لتجلددهللهو ،ددال اأ،ونددهلله ،ائددب ،نتظددشو،للددمً ،مددح ،ج د ل ،ل،
شابمو ،ددا،يفد  ،د ،وضددهلله ،دداشيمو،لال،ينددا  ،د ،وزيمتددح ،ذىو،لاجد ،هددذا،
قص،ا ،ولهلل،ث منا،ﷺ ،ددا،قددص ،د  ،خ ددا ،إخ اثددح ،د ،ااث مدداأ،العددابقم ،الددذي ،
تعشض ا،لةن

،العاشيم،لاال تازاأ﴿،للقهلل،ا تازئ،بش ق ، ،ق ل  ،حدداق،
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بالذي  ،اشلا ،نا  ،ا ،اث ا،بح،يعددتازئ ﴾(،ااثعددار)10،:و،ل د ،ا يددم،تعددلمم،
لقلب،الن ،ﷺ بذ ش،واق م،هددذا،اال ددتازاأو،ل ثددح،يحد ،ولددهلل ،دداح حو،ل د ب،
ثزللادددا ،مدددا،ثقد د ،ابد د ،إ دددحاق  ،د د ،ا ،ﷺ ،دد ،دش،بد،دالمغمشل،بد د ،المغمدددشل،
َّ
ل مم،ب ،خلف،ل بد ،جاد ،بد ،هشددار،و ،امددزله،لا ددتازملا،بددحو ،غاظددح،ذلد و،
ثز ،ا ،تعالهلل،ولمح،ا يم(،.)1
دص،ا  ،دد ،القدددش،ه ،المدددشي ،ولدددهلل،ث مدددح،ﷺ ،دد ًا ،دد  ،ددداشيم،المدددا شي ،
لقدد َّ
لالمنددا قم ، ،لال فددالم ،،بااث مدداأ،لالمددل نم  ،..،د ،يمش هددا،التددا يخ ،د ،دل اتددح،
المتعاق مو ،ع،إوادل،التهللليش،لبعض،التغممشو،ل نددح ،ددا،حمدداه،ود  ،،دداشيم،قد ر،ثد ح،
ولمدددح،الةدددال،لالعدددا ،رو ،قدددهلل،قدددابل ا،دو تدددح،للومدددهلله،لاد د ،بالضدددح ،لالتندددهلل ،:
﴿ ،ليةنع،الفل ،ل لما ،ش،ولمح ،أل، ،ق ح ،اشلا ،نح،قا ،إ ،تعاشلا ،نددا ،فثددا،
،
ثعاش ،نم  ،ما،تعدداشل  ،)،38(،،عد

،تعلمد  ،د ،ي تمددح،وددذاب،يازيددح،ليحد ،

﴾(،،ه ،د)39،–،38،:،و ،غا ت،ضحماتا ،بم  ،ا ،الف ا ،.،،
ولمح،وذاب ،قم ،
ل ا،ق ر ،عمب ،قال ا،لح﴿،:يددا ،ددعمب ،ددات ،تد ش ، ،تتددش  ،ددا،يع ددهلل،
هبامثا ،ل، ،ثفع  ، ،النا ،ا،ثشاأ،إث ،اث ،الحلم ،الش مهلل﴾(،هد د)87،:و،
ي،تهللو  ،ث ،الحلم ،الش مهلل،.
ل ا ،شو  ،قا ،-،ق حح،ا  ،-،اخشاً،﴿،:يا،ها ددا ،ابد ،لد  ،ددشحاً،لعلد ،
بل ،اا اب،)36(،

اب،العم ات طلع،إلهلل،إلح،

هلل،لإث ،اظنددح ،اذبداً،

ل ددذل ،ويد ،لفشود  ،د أ،وملددح،ل ددهلل،ود ،العد م ،ل ددا ،مددهلل ،شود ،إال ،د ،
(،)1اثظش ،مشل،اب ،هشار.)31/2(،
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اب (،﴾،ا ش،.)27،:
ت ق
ل ذا ،اث  ،اشيم ،ددا شي،هددذه،اا ددم،بددالن ،ﷺ ،د ح،بعدداشيم،إخد اثا ،
الما شي ، ،اا د ،الماضددمم﴿،لإذا ،أا ،الددذي  ،فددشلا،إ ،يتاددذلث ،إال،هددزل ًا،
هذا،الذي،يذ ش،هلاتم ،له ،بذ ش،الشحم ،ه  ،ا شل ﴾(،ااث ماأ،.)36،:
لضشب،القشه  ،ثلم،لعاشيتا ،تن ،و  ،فالم،هلالأ،المددا شي ،ل ددما م،
وقدد لا ،ل دددماجم،تفممدددشه و ،نادددا ، ،بدددا،جادد ،لمدددا ،دددمع،قد د ،ا ،تعدددالهلل،:
﴿ولماا،تععم،وشش﴾(،المددهللفش)30،:و،قددا ،:يددا ،عشددش،قددشيشو،يددزو  ،حمددهلل ،ثمددا،
جن د،ا ،الذي ،يعذب ثم ، ،النا ،ليح ع ثم  ،ماا،تععم،وششو،ل ثددت  ،وظد ،
الناس،وهللدً،ا،ل ثشلو ،معجز ، ،ائم ،ج  ،نم ،و  ،ج  ،نا ؟ ،
دشد،ولمددح،القددشه ،﴿،:ل ددا،جعلنددا ،ددحاب،النددا ،إال ،ائمدد ًم،ل ددا،جعلنددا،
د َّ
وهللتا ،إال ،تن ًم،للذي  ،فشلا(،﴾،المهللفش،.)1(،)31،:
للما،خ َّ ،،ا ،المشش م ،بشجشل،الزق ر،قا  ،ب ،جا «،:يا ،عشش،قددشيشو،
بالزبددهللو،
ه ،تهلل ل  ،ا ،جشل،الزق ر،الت ،يا م ،باا ،حمهلل؟،..،وج ل،يثددشب ،ا،
لا ،لا ،ا تممنا ،ناا،لنتزقم،ناا،تزقمً،ا»و ،ثز ،ا ،﴿،:،إ  ،جشل،الزق ر،طعددار،

اافم  ،الما ،يغل ، ،ال ف  ،غل ،الحمم (،﴾،الجافمم،.)2(،)46،–،44،:

ل ذل  ،خ ش،القشه ،و  ،اشيم ،ددنف،هخددش،بددالمل نم و،لهد ،المنددا ق ،
الددذي ،يددهللو ،اإل ددار،ب لعددنتا و،لتمددذبا  ،عددالا ،لتغددا زه ،ل دداشيتا ،
بالهللي ،ل هلح﴿،لإذا،لق ا،الذي ،ه ن ا،قال ا،ه نا،لإذا،خل ا،إلهلل ،ددماطمنا ،قددال ا،
(،)1اثظش ،مشل،اب ،هشار.)274/1(،
ق.)10/2(،
(،)2اثظش،المةهلل ،العاب ،
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إثا ،عم ،إثمددا،ثحد  ،عددتازأل ،)15(،ا ،يعددتازئ،باد ،ليمددهلله  ،د ،طغمدداثا ،
يعما ﴾(،ال قشل،.)16،–،15،:
للعددداشيم،هدددلالأ،ال مندددا قم  ،د د  ،مق تدددم ،د د ،تدددا يخ،المعدددلمم و ،ندددح،
دداشيتا ،بالةددحابم،المددشار،لمددا،دودداه ،الن د ،ﷺ،لوثفدداقي ،ابتددهلل لا ،ضد ا ،
ا ،ولما ،ينفق  ،ما،يملم و ،منا ،المنفق،بالقلم و،ل نا ،المنفق،بددالمثمشو،
عدداش،المنددا ق  ،د ،إثفدداق،الجممددعو ،قددا ،ا ،﴿،:،الددذي ،يلمددزل ،المفد وم ،
د ،الم،دل نم  ،د ،الةددهللقات،لالددذي ،ال،يجددهللل ،إال،جاددهلله  ،معدداشل  ،ددنا ،
اش،ا  ،نا ،للا ،وذاب ،لم ﴾(،الت بم،.)1(،)79،:
ل  ،شل ،خشى،جلً،المنا ق ،يتحهللف ،ليا ض  ، ،حاب،الن ،
ﷺ،ليمزحد ،بددالفع ،ولددما ،لالعدداشيم ،ددنا و ،قددا ،قددائلا  «،:ددا ،ينددا ،ث د ،
قشائنا،هلالأ،

لعن ًاو،لال ،ج ،ونهلل،اللقدداأ»و ،د ثز ،ا ،
ب،بف ث ًاو،لال ،ذب ،ا،

تعددالهلل،﴿،:يحددذ ،المنددا ق ، ،تنددز ،ولددما  ،د ل،تن دداا ،بمددا ،د ،قلد با ،قد ،

ا دددتازئ ا،إ ،ا  ،ادددش  ،دددا،تحدددذ ل ،)64(،للدددا  ،د د لتا ،لمقد د ل ،إثمدددا ،ندددا،
ثا ق،لثلعب،ق  ،با ،لهياتح،ل د لح ،نددت ،تعددتازئ ،)65(،ال،تعتددذ لا،قددهلل،
فدددشت ،بعدددهلل،إيمددداثم ،إ ،ثعدددف،ودد ،طائفدد قدم ،دددنم ،ثعدددذب،طائفدد ًم،بدد ثا  ،ددداث ا،
جش م ﴾(،الت بم،.)2(،)66-64،:

ل  ،لايم،لع ب،ثزللاا ، ،ثا اً، ،،المنا قم ،قال ا«،:يشج ،هددذا،الشجد ،

[ ي،الن ،ﷺ ، ،تفت ،لددح،قةد ا،،الشددار،لحةد ا،ثاا؟،هماددات،هماددات»و ،د ثز ،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)1415(،و،ل عل ،ح.)1018(،
( ،)2خشجح،الف شي، ،تفعمشه.)333/14(،
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ا ،ا ياتو،فد  ،ددهللق،ث مددح،و ،فددت ،ل،دح،الشددارو،لواده ،ددا س،لالددمم ،﴿،ل خددشى،
ل ،تقددهلل لا،ولماددا،قددهلل ،حدداط،ا ،باددا،ل ددا ،ا ،ولددهلل ،د  ،د قأ،قددهلليشاً(،﴾،الفددت ،:

،.)1()21

إ ،الاددزأ،لالعدداشيم،ل د ،يددلفش ،دد  ،عددمشل،الددهللوال،إذا ،ددا،تجلددهلللا،بالةدد ش،
لتحلد ا،بددحو،لا ددتعل ا،ولددهلل،جشاحدداتا ،و،ل ضد ا ،د ،طددشيقا  ،عتمددهللي ،ولددهلل،
باد ،الددذي،يددهللا ،ع،و د  ،للمائددحو،ليمشددف،باطد ،وددهللله و ،مددا،قددا ،ا ،لن منددا،:،
﴿ ا ددهللا،بمددا،تددل ش،ل وددشق،و د ،المشددش م ،إثددا ،فمنددا ،المعددتازئم ،الددذي ،
جعلدد د ا،القددددشه ،وضددددم ﴾(،الحجددددش)96-94،:و،لقددددهلل ،خ ددددش،ا ،ب دد د ا  ،عدد د ،
المعدددتازئم و،ل  ،دددا،يممشلثدددح ،ذى،ودددابش،ي د د ، ،ينجلد د ،﴿،لت لد د  ،د د ،
الم ،ل ثفعم ،للتع،دمع  ،د ،الددذي  ،لتد ا،المتدداب ،د ،قد لم ،ل د ،الددذي ،
ش اً ،ذى ،ثمشاً،لإ ،تة شلا،لتتق ا ،ف ،ذل ، ،وزر،اا

﴾(،ه ،ومشا ،:

)186و،هذا، ،الهللثما،.
ل ا،ا خشلو،له  ،ضع،ثظش،المددل نم و،ل ايددم ،د

لا و،ل ماددا،يجدداوي،

ا ،الع اد،بعهلللحو ،منعهلل ،الممزا ،المقل بو،ل ما،يق ل ، «،:يضح  ،خمددش ًا،
يضددح  ،ثمددشاً»،و،قددا ،ا ،تعددالهلل،﴿،:إ ،الددذي  ،جش د ا ،دداث ا ،د ،الددذي ،ه ن د ا،
يضحم ،)29(،لإذا ،شلا،با ،يتغا زل ،)30(،لإذا،اثقل ا،إلددهلل ،هلاد ،اثقل د ا،
ماددم ،)31(،لإذا ،له د ،قددال ا،إ ،هددلالأ،لضددال ،)32(،ل ددا،

ددل ا،ولددما ،

حددا ظم  ،)33(،ددالم ر،الددذي ،ه ند ا ،د ،المفددا ،يضددحم ،)34(،ولددهلل،اا ائد ،
ينظشل ،)35(،ه ،فد ب،المفددا  ،ددا ،دداث ا،يفعلد ﴾(،المفففددم )36-29،:و،إي،
( ،)1خشجح،الف شي، ،تفعمشه.)334/14(،
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لا ،قهلل،ثال ا،جزاأه و،لخعشلا،بفعلا ،و ،ماث ا ،ح  ،اشيم،العقاأ،.
ل ،هيم ،خشى،يحم ،ا ،ثهللر،هلالأ،العاخشي ، ،ي ر،ال،ينفع ،مددح،النددهللر،
﴿، ،تقدد ،ثفددً،يدددا،حعددشتا،ولددهلل ،دددا ،شطدد  ،دد ،جندددب،ا ،لإ  ،ندد ،لمدد ،
العاخشي (،﴾،الز ش)56،:و،ل ،ذل ،الم ر،يقا ،لا ،﴿،:قا ،اخعددا ا ،ماددا،لال،
تملم ،)108(،إثح ،ا  ،شيق، ،و ادي،يق ل  ،بنددا،ه نددا ،ددا فش،لنددا،لا حمنددا،
ل ث ،خمش،الشاحمم  ،)109(،اتاذتم ه  ،اشياً،حتهلل ،ثعد

،ذ ددشي،ل نددت ،

ددنا ،تضددحم ،)110(،إثد ،جددزيتا ،المد ر،بمددا ،د شلا ،ثاد ،هد ،الفددائزل ،﴾،
(المل ن ،.)111-108،:
لهنا،ي م ،العاخشل ،لينددهلل

و،لالت،حددم  ،نددهللرو،ليعتحعددشل  ،ددا،تغمددثا ،

﴾،
﴿يد،ا،حعددشل،ولددهلل،الع دداد ،ددا،يد تما  ،د  ،د ،إال ،دداث ا،بددح،يعددتازأل ،
الحعددشات، ،
﴿ويدد ،للدددذي  ،فدددشلا،الحمدددال،الدددهللثما،ليعددداشل  ،دد ،الد،دذي ،ه ندد ا،
ً)،30:،و ،قدددهلل، ،
(،يدد ،
﴾(،،ال قش،ل.،)،212،:
لالذي ،،اتق ا ،قا ،ي ر،القما م،لا ،يشوق، ،يشاأ،بغمش،حعاب ،
،
،
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حم  ،شثا،ا ،بالهللو ل،إلهلل،دينددحو ،فثددح،لد ،يتددش ،طشيقددم،ذلد ،ل د ح،إلددهلل،
ه ائنا،ل زجتناو،ب ،بم ،لنددا ،بنددا،ت ددا ،لتعددالهلل،جددادل،العد م ،الددذي،ين غد ، ،
َّ
ثعددلمح ،د ،ت لمغنددا،لهللينددح﴿،ادا،إلددهلل ،د م  ،ب د ،بالحممددم،لالم وظددم،الحعددنم،
لجادلا ،بالت ،ه  ،حع ﴾(،النح )125،:،و،هيم،تاتةش،المثمش ،د ،المعدداث و،
لتششح ،ه  ،ا،يحتا ،إلمح،الهللاومم، ،ل ائ ،ت لغح ،اياتح،الهللو يم،.
لهد د  ،مدددا،يظادددش ،د د  ،نف قادددا،تد د ش،بثافدددم ،د د (،:الحممدددمو،الم وظدددم،
الحعنمو،لالجهللا ،بالت ،ه  ،حعد )و،لالحممددم،هد ،لضددع،الشد أ ،د  ،حلددحي،
ي،:تلمً،

اب،الاهللايم،لطشقاا،لول اا،ل عش ددم ،دلتاددا،ل د ا  ،ددا ،د  ،د ثح،

ثشش،الهللو ل،لاالثتةا ،لاا،.

لالم وظددم،الحعددنم،لاحددهللل ،د  ،ظدداهش،هددذه،الحممددمو ،مددا،ه د ،الم وظددم،
الحعنم؟،ل مف،ثتشجماا،إلهلل،لاقع، ،ثشاطاتنا،الهللو يم؟،
الم وظددم،الحعددنم،ه د ،تددذ مش،الندداس،لتعلددمما ،ديددنا ،باا ددل ب،الجمددهلل،
الذي،يفمهلل،العا عم ،ليلفش ،ما ،ليجتذبا ،إلهلل ،ا،يشيهلل،الهللاومم،با ح،لا تثالددح،
،..لهد د ،النةد د ،بالمتددداب،لالعدددنم،لالقد د ،الحعد د ،..،لهد د  ،شاودددال ،حد د ا ،
المعتمعم ،لظشل ا و،ب ،ه ،ا

،جا ع،لم  ،ددا،يحعد ،بالهللاومددم،التحلد ،بددح،

له ،يع  ،هللو يددحو،لهد «،التد ،يعتحعددناا،العددا عو،لتمد  ،د ،ثفعدداا،حعددنم،
باوت ا ،اثتفاا،العا ع،باا»()1و،قا ،ا ،تعددالهلل﴿،:لوظاد ،لقد ،لاد  ،د  ،ثفعددا ،
ق الً،بلمغاً(،﴾،النعاأ،.)63،:
( ،)1ت ،القهلليشو،الش اث .)203/3(،
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دا،يحتددا ،إلمددح ،د  ،د م ،
ل ظد
ا
داهش،الحع د  ،د ،لو د ،الهللاومددم ،ثمددشلو،ل لاد ا
تحقمددق ،ههللا ددح،الهللو يددم،العددا ممو ،الاددهلل ،الن مد ،ال،ينفد ،ود ،ال ددملم،الن ملددم،
(الم وظم،الحعنم)،.
لل ،

ا،يفملاا،بمددا،يشددق،
ها، ،يش ق،الهللاومم ، ،وظتح،بمهللو يحو ،ا

ولدددما و ،ل،يةدددم ا ،بالعدد ر،لالمدددا و ،ادددذا ،دد ،ا ،،لهدد ،الدددذي ،لتدد ،
،الحع د ،لج ا عددح،ي،ل د ،يم د ،يفم د ،ولددهلل،الةددحابم ،ض د ،ا ،وددنا ،–،
فدداتم
ا
لهد ،الةددف ل ،-،د  ،اوظددح ،اا ددم،العددآ م،ولددما و،تقد  ،ر،المددل نم ،وائشددم،
ضد د ،ا ،ونادددا «،:دددا  ،د د ،ا ،،لمحدددهللث،الحدددهللي ،لد د  ،ددداأ،العددداد، ،
يحةم،حي ،حةاه»()1و ،لمات ،جزلو،ج ا ع، ،المل ،الفمب،الم ددا و،تغند ،
ود  ،ثمددش ،مددا،يفنددب ،م،دح،ال ودداش،المد ر،ولددهلل،المنددابش ،ل ،د ،الددهلل لس،العا ددم،و،
يق ،حمم ،بد ،حددزار «،:،دداهللت ،ددع ،د ،ا ،،الجمعددمو ،مددا  ،ت اداً،
ات ،ا د ق
،خفمفاتو،طم ق
ق
ق
ولهلل،وةاوِ ،
داتو،
لمات
حمهلل،ا ،ل فنهلل،ولمحو ،ماث ،
ف ،قا  ،:ياا،الناسو،إثم ،ل ،تفمق او،لل ،تفعل ا ،ما،،ا شت ،بحو،للمد  ،ددهللدلا،
ل بششلا»(،.)2
ل ا،جابش،ب  ،امشل ،،مق  «،:ن  ،ل  ،ع،الن ،و ،ماث  ،دداتح،

قةددهلل ًاو،لخف تددح،قةددهللً،ا»()3و ،مددف،ال،له د ،،القائ د «،:إ ،ط د  ،ددال،الشج د ،
لقةش،خف تحِ ،ا َّنم ، ِ ،قاحو ،طمل ا،الةالو،ل قةشلا،الاف مو ،ف ، ،ال مددا ،
( ،)1خشجح ،ب ،دالد،ح)3656(،و،ل ححح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،ب ،دالد،ح.)3654(،
( ،)2خشجح ،حمهلل،ح)17856(،و،ل ب ،دالد،ح)1096(،و،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،بد ،دالد،
ح.)1096(،
( ،)3خشجح ،عل ،ح.)866(،
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لعددحش ًا»()1و،ل د ،هددذا،القةددهلل ،د ،المددار ،ددا ،ددا ،حف د ،الةددحابم ،ض د ،ا ،
ونا ،لحهلليثح،و ،تناقلد ،اا ددم ،ق الددح،،التد ،ثددهلل ، ،يتجددالو،طد ،ال احددهلل،
ناا،فافم ،فش،.
لقددهلل ،قددح،الةددحابم ،ض د ا ،ا ،ولددما ،هددذا،اادب،الددهللو يو،لتن ا د ا،إلددهلل،
ِ
شلا،قةش،الم وظم، ،وا ات،ثجاحااو،تق  ،ر،المددل نم ،
هفا ،تجالوهو ،اوت
وائشم ،ض ،ا ،وناا،لع مددهلل،بد ،وممددش«،:،إيددا ،لإ ددا ،الندداس،لتقنددمفا ،..،إذا،
لوظ  ،لجز»(،.)2
للما ،ى،ومشل،ب ،العا  ،،جدداً،يعد  ،ممثددش،القد و،قددا ،:،لد ،قةددهلل،
هذا، ،ق لح ،ا ،خمشاً،لحو ،مع  ،د ،ا ،،يقد «،:لقددهلل ،يد ا  ،ل ،ا ِ دشت،
 ،تج و [،ي،اختةش ، ،الق و ،ف ،الج او،ه ،خمش»(،،.)3

ل دد ،بعدددهلله،قدددا ،ااديدددب،الجددداح  «،:$،حعدد ،المدددار ،دددا ،دددا ،قلملدددح،
يغنمد ،ود  ،ثمددشهو،ل عندداه ،د ،ظدداهش،لفظددحو،ل د ،ا ،وددز،لجد ،قددهلل ،ل عددح ،د ،
الجالمو،ل شاه، ،ث ،الحمممو،ولهلل،حعب،ثمم ،اح حو،لتقد ى،قائلددحو ،ددفذا،
ا ،المعنهلل ،شيفً،او،لاللف ،بلمغً،او،ل ددا  ،ددحم ،الف ددعو،بعمددهللً،ا ،د ،اال ددتمشاهو،
ل نزهاً،،و ،االختا و ،ة ثاً،،و ،التملفي ،نع، ،القلددب ،ددنمع،الغمد  ،د ،
التشبم،المشيممو،ل تددهلل ،ةددل ،الملمددم،ولددهلل،هددذه،الشددشيفمو،لثفددذت ،د ،قائلاددا،

( ،)1خشجح ،عل ،ح.)869(،
( ،)2خشجح،ال ماق ، ،ا داب،ح.)202(،
( ،)3خشجح ،ب ،دالد،ح،)5008(،و،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،ب ،دالد،ح.)5008(،
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ولهلل،هذه،الةفمي ،ح اا،ا ، ،الت مقو،ل نحاا، ،الت يمهلل ،ددا،ال،يمتنددع ،د ،
تعظمماا،بح ،هللل ،الج ابشلو،لال،يذه ،و  ،اماا،وق ،الجالم»(.)1
لقددهلل،حددذ ،العددلف ،د ،تف ي د ،ال د و ،لالتددذ مش،بددالنظش،إلددهلل،هفددا ه،..،لمددا،
خفددب،ومددش،ب د ،الافدداب،،الندداس،قددا  «،:ياددا،الندداسو،ال،ت غض د ا،ا ،إلددهلل،
حهلل ،قا ًاو ،مف ِ ،ولهلل،الناسو،حتددهلل،يد ِغض،إلددما  ،ددا،هد ،
و اده،..،يجلً ،ا
محو،ليق ر ،حهلل ،إ ا اًو ،مف ا ،ولهلل،الناس،حتهلل،ي ِغض،إلما  ،ا،ه  ،مح»(.)2

ل ددا ،قمددح،الةددحابم،اب د  ،عددع د ،،مقددف،بالهللاومددم،ولددهلل،وا دداتو ،تددهلل،
هها ، ،هللو يح ،فثح،ين غ ،ولمح، ،يت قف، ،لوظددح،لينةددش ،ونددحو ،مقد ،:
دهللث،القدد ر،إذا ،ق لدد ،ولمدد ،قلد د با و ،دددفذا،اثةدددش ْ ،،وندد ،قلدد با  ،دددا،
«حدد ِ،
تحهللفا و،قم ،:ل ا،وا م،ذلد ؟،قددا ،:إذا ،حددهللق ا،إلمد  ،بةددا ه  ،قددهلل ،ق لد ،
ولم ،قل با و ،فذا،اتم ،بعضا ،ولهلل،بعضو،لتثاأب ا ،ا،تحهللفا »(،.)3
الًو،لإ ،للقلد ب ،تددشل،لإدبددا ً،او،
ل ددا ،،يق د «،:إ ،للقلد ب ،ددا ل،لإق ددا ،

ا تنم ها،ونهلل ،ا اتاا،لإق الااو،لدو ها،ونهلل ،تشتاا،لإدبا ها»(،.)4

ليزيهللثا،الحع ،ال ةشي،$،وا ددم ،خددشى،لمددا ،الندداسو،لهد ،التفددات،
الناس،لثظشه ،إلهلل،بعضا  ،ل،إلهلل،ال اب،و،ل ثلح،ثظشه ،إلددهلل،العدداوم ،ل ،ثددشل،
تغممدددشه ،لجلعدددتا و،يقد د ،الحعد د «،:$،حدددهللف ا،النددداس ،دددا ،ق لد د ا،ولدددمم ،
(،)1ال ما ،لالت مم و،الجاح ،و،

.،)87(،

( ،)2خشجح،ال ماق ، ،الشعب،ح.)7788(،
( ،)3خشجح،ال ماق ، ،ا داب،ح)314(،و،لالافمب،ال غهللادي، ،الجا ع،اخاق،الشالي،ح.،)740(،
( ،)4خشجح،الافمب،ال غهللادي، ،الجا ع،اخاق،الشالي،ح.،)741(،
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ب ج ها و ،فذا،التفت ا ،اولم ا، ،لا ،حاجات»(،.)1

ليحع ،بالهللاومم، ،يددهللخ  ،د ،لوظددح ،د ،المددار ،ددا،يفمددب،ب،دح،المجلددً،
ا
ليعددتفشد ،الددحو،لذل د ،بفش ددم،وددابشلو ،ل،قةددم ،شد قمو ،ل ،زحددم،لفمفددمو ،ددف ،
القل د ب،تحتددا ،إلددهلل،تددشلي ،ل عددحمو،ل مددا،يق د ،ول د ،ب د  ،ب د ،طالددب،:،،
الحمممو ،فثاا،تم  ،مددا،تمد ،اابددهللا »()2و،
« لح ا،القل بو،لابتغ ا،لاا،طش ،ِ ،،
جدد  ،ددلادي،بدد عض،ال اطدد  ،–،ي،اللادد ،
اا ِ ،
ل ددذا،قددا  ،بدد ،الددهلل داأ«،:،إثدد ، ،
الجددائز،–،اثشددط،للحددق»()3و،ل ددا،اب د ،و دداس ،،مددا ،يق د ،ا ددحابح ،د ،
الهلل س «،:حمض ا»()4و ،ي ،مع ثا ، ،عا
النفً،ل

،لحماياتم  ،ا،يددذهب ،لد ،

اا،.

لالزهشي،$،وال ،التابعم  ،ا ،يق ،ا حابح«،:،هات ا ، ،ددعا

،و،

و،لالقلب،حمض»(،.)5
ِ،
هات ا، ،حهلليثم و ،ف ،ااذ  ،جاجم،
ل ددذل ،قددا ،إ ددار،الاددهللى،ومددش،ب د ،و ددهللالعزيز«،:$،تحددهللف ا،بمتدداب،ا ،
لتجالع ا،ولمحو،لإذا ،للت  ،حهللي  ، ،حادي ،الشجا »(،.)6
( ،)1خشجح،اب  ،ب  ،م م، ،المةنف،ح.،)27045(،
( ، )2خشجح،الافمب،ال غهللادي، ،الجا ع ،اخاق،الشالي،لالعا ع ،ح)1389( ،و،لاب  ،و هلل ،ال ش، ،
جا ع،بما ،العل ،ح.)659(،
( ،)3مض،القهلليش،و،الش اث .)40/4(،
(،)4اثظش ،:شح،العنم،لل غ ي.،)183/،13(،
( ، )5خشجح،الافمب،ال غهللادي، ،الجا ع،اخاق،الشالي،ح)1392(،و،لاب ،و هلل،ال ش، ،جا ع،بما ،
العل ،ح)655(،و،ل مح«،:لالنفً،حمضم»،.
(،)6ا داب،الششوممو،اب  ،فل .،)180/2(،
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ل ،الم وظم،الحعددنم، ،يتحددم ،الهللاومددم،االقددات،المنا د م،للد و و،ل ،
ال،يجعلح،ي ماً ،ل ، ،لقات ،تقا بم،يم  ،ماا،الناس،وددادلو ،مشاوددال ،حد الا ،
د  ،دب،الن د ل،لحع د ،الم وظددمو،قددا ،اب د  ،عددع د،،ا ددحابح،لمددا ،د ل ه،
ااخ ددش،بمجلعددم و ،مددا،يمنعند  ، ،خددش ،إلددمم ،إال،
الم وظددم ،د ،يد ر«،:إثد ، ،
،ا  ،،ا ،يتا لنا،بالم وظم ،د ،اايددار ،شاهم،دم،
شاهمم،َّ ،ِ ، ،لم و،لإ ،

العآ م،ولمنا»()1و ،ما ،،يعظا ، ، ،خممً ،شل،.

اب،تددش ،،المهللال د ،م،
قا ،اإل ددار،ابد ،حجددش «، ،:$،ايعددتفا ،د ،د ،،الحددهللي ،،ا ددتح ا ،

د ،،ال ِج،د ِ،هلل ،د ،،العمد ،،الةددال ،،خشددم ،م،الم،دا ،و،لإ ْ ،،اثد ،،الم اظ د ،م ،فل بد ،م،و،لمناد،ا،

هلل،قعمم ،:،إ ،ا،، ،ي ،ر، ،ع،وهلل ،ر،التملددف،و،لإ د،ا،ي دً،ا،بعد ،هلل،يد ر،ي ،ممد ،،يد ا،ر،التددش ،،
ول ،
ْ
ف،بدداختا ،،
شاط،و،لإ ،ا،ي ً،ا،، ،الجمعددم،و،لتاتلد ،
هلل،الثاث ،،بن ،
اج ،،الشاح ،م،ي،لمق ،،ول ،
ا
)،2(،
ط ،.، »،
ط،الحاج ،م، ،ع ،شاوا،ل،لج ،د،النشا ،
ااح ا ،،لاا اا ،و،لالضاب ،
دشار،ادب،تاد ،الندداس ،د ،
للد  ،ددانا، ،ثعددتفمهلل ،د ،تف مقددات ،ددلفنا،المد
ِ
الم وظمي ،عنعمع،إلهلل،اب ،و اس ،ض ،ا ،وناما،له ،يق «،:حهللث،الندداس،
داس،
ال،ت ِم،د َّ،،الند ،
دثاث ،ددشا ،و،ل ،
دشت ،د ،
د ،جمعددم ،ددشلو ،ددف  ،بمد  ،،مددشتم و ،ددف  ،ثد ،

دتقص،ولددما ،و،
لف،من ،،ت ت ،،الق ،ر،له ،، ،،حهللي ،، ،،حددهلليثا ،و ،د ،
ال، ،
هذ،ا،القشه ،و،ل ،
دع،ولدددما ،،حدددهلليثا ،،و ،ددا،دت ِ،م،لا ،و،للمد د  ،،ثةد د ،و ،دددفذ،ا ،دددشل  ،،حدددهللفا ،،لهد د ،،
تقفدد ا،
يشتا ث ،ح )،3(،»،و ،اذا ،لح،داخ  ،مما ،شثا،ا ،تعالهلل،بح، ،الم وظم،الحعنم.،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)6411(،و،ل عل ،ح.)2821(،
( ،)2ت ،ال ا ي.)163/1(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح.)6337(،
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الحددهللي ،إلددهلل،الندداس،ل شددا تا  ،د  ،نتددهللياتا  ،د  ،هد ،ل ددائ ،الددهللو ل،
ل ثجعاددداو،إذ،لدددمً ،دد  ،د د م ،لتغممدددش،قناودددات،النددداس،لتادددذيب ،دددل ا ،إال،
اإلقندداا،لالتعلددم ،لالنقدداش،الددذي،قددهلل،ينف د ي،ولددهلل ،خددذ،ل د،لت دداد ،للق د ي،
ل

الً،إلهلل،اإلقناا،العقل ،لطم ثمنم،القلب،،.
لالمتحال ل ، ،الهللي ،ل عددائلح،ياتلفد  ،د  ،ومددق،المعددائ ،تد فمش ًا ،د ،

الشع ،ل ثشها،حعا ممو،إذ،الهللي  ،لهلل ،ا،يملمح،المشأي،إ  ،ا  ،ل ناً،حقداًو،
لاالختا  ، ،عائلح،قددهلل،يجددش،إلددهلل ،لظددم،القد  ،ل،ثفد ،القلددبو،لددذا،لجددب،
ولددهلل،الهللاومددم،حددم ،يددهللو  ،ل،يحددال  ،د ،الددهللي ،ل عددائلح، ،يتمث د ،جملددم ،د ،
ا داب،اإل ا مم،الت ،ثعشق،هنددا،ل احددهللل ،نادداو،لهد ،التددزار،القد ،الحعد و،
لاجتنددداب،القد د ،العد د أ،لالع دددا ل،الق محدددم،و ،الدددهللو ل،إلدددهلل،اإل دددار ،دددا مم،
المقا هللو،لل ائلاا ،ذل  ،ايم، ،العم ،.،
ل مدددف،ال،يمد د ،الهللاومدددم،وفمدددف،اللعدددا  ،ادددذب،الملمددداتو،لا ،تعدددالهلل،
يق ،﴿،:لق ل ا،للناس،حعددناً(،﴾،ال قددشل)83،:و،ل د ،ا يددم ،مددا،يقد ،القشط د ،

 «،:$حددض،ولددهلل ،مددا ر،ااخدداقو ،من غ د ،لوثعددا ، ،يم د ،ق لددح،للندداس،
لمناًو،للجاح ،ن عفاً ِ
،طلقاً ،ع،ال ش،لالفاجشو،لالعن ،لالم تهللا ،د  ،مددش ،هللاهنددم،
،...ا ،ا ،تعددالهلل،قددا ،لم ددهلل،لهددا ل  ﴿،:ق د ال،لددح،ق د الً،لمن دً،ا﴾(،طددح)44،:و،
القائ ،لمً،ب ض ، ،

ددهلل،لهددا ل و،لالفدداجش،لددمً،ب خ د  ،د  ،شود و،

لقهلل ،شهما،ا ،تعالهلل،باللم  ،عح»(،.)1
(،)1الجا ع،احمار،القشه .)16/2(،
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لبمنما،الش ددمهلل $،يفد ،،ي داً،،بال مد ،إذ،وددشق،لددح ،جد  ،اد،ثةددمحتح،
لتذ مشهو ،قا ،:يا ،مش،المل نم و،إث  ،يهلل ، ،لم ،بمار ،مح ،لظددم ،.قددا ،:
«الو،لال،ثعم ،وم و،قهلل،بع ،ا ، ،ه ،خمش ،ن  [،ي،
،ه  ،ش ،ن  [،ي ،شو

هلل،لها ل ،إلددهلل،

الً،لمناً.)1(،»،
،و ،شه، ،يق ،لح،ق ،

لالغلظم، ،الق ،لالفع ،لمع  ، ،دب،اإل ار ، ،د أو ،ددا ،تعددالهلل،
قددا ،لعددمهلل،الددهللوال،ل ددش ا  ،﴿،:مددا ،حمد قدم ،د ،ا ،لن د ،لا د ،لل د  ،ن د  ،ظ داً،
لم ،القلددب،الثفضد ا ،د ،ح لد  ،دداوف،وددنا ،لا ددتغفش،لاد ،ل ددال ه  ،د ،
اا ددش(،﴾،ه ،ومددشا )159،:ي ،ددف  ،ددا ،هددذا،حددا ،الندداس ،ددع ،د ،ا ،ل ددمهلل،
الالق،ي،ل  ،ا  ،ظ ًاو،لحا اهي ،ممف،يم ،حالا  ،ع ،مشه ، ،ما ،الددهللوال،
ل غا ه ؟،
،ل ،هيم ،خشى،قا ،ا ،تعالهلل،﴿،:ق ،لع ددادي،يق لد ا،التد ،هد  ،حعد ،إ ،
الشددمفا ،ينددزغ،بمددنا ﴾(،اإل ددشاأ)53،:و ،ددا ،ال،يشيددهلل ،د ،و دداده،القد ،الحعد ،
حعبو،ب ،يفال ا ،بالت ،ه  ،حع و،له  ،شت م ،ولهلل،ل قهلل، ،الحعنهلل،.
لقهلل ،عش،الحع ،ال ةددشي،$،ق لددح،تعددالهلل﴿،:التد ،هد  ،حعد ﴾،بق لددح،:
«ه ، ،يقد ،للمددا ش،إذا،تشددفط،:هددهللا ،ا و،يشحمد ،ا ،..،لولددهلل،هددذا،تمد ،
ا يدددم،وا دددم ،دد ،المدددل ،لالمدددا شو ،ي،:قدد ،للجممدد ،ع»(،)2و،لقدددا «،:،$،لدددم ،
القدد  ،دد ،اادب،الحعدد ،الجممدد ،لالالدددق،المدددشي و،لهدد  ،مدددا،ا تضددداه،ا و،
ل ح ددح،...،قددا ،وفدداأ،ب د  ،ب د  ،بدداح ،:د ،لقم د  ،د ،الندداس ،ق د ،لددح،حعددن ًا ،د ،
(،)1ال هللايم،لالناايمو،اب  ،ثمش.)36/14(،
(،)2الجا ع،احمار،القشه .)277/10(،
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القد د »()1و ،الحعد د  ،د د ،القد د ،يقلدددب،العدددهللل،إلدددهلل ،دددهلليقو،يعدددت ،العدددامممو،
ليعددتن، ،الحددبو،لينددزا،النددزغ،لالضددغمنم﴿،لال،تعددت ي،الحعددنم،لال،العددمام،اد ددع،
﴾ (،ةل .،)34،:،
بالت ،ه  ،حع  ،فذا،الذي،بمن ،لبمنح،وهللالل ،ثح،لل ،حمم ،
ليجددهلل ،هنددا، ،ثددذ ش ، ،د ب،ثددزل ،ق لددح،تعددالهلل،﴿،:ق د ،لع ددادي،يق ل د ا،
الت ،ه  ،حع ،إ ،الشمفا ،ينزغ،بمنا ﴾(،اإل شاأ ، ،)53،:جدداً ،د ،العددشب،
ت ،ومش،ب ،الافاب،،ل حو،له ،بقتلحو ،مادت،تثمش ،تنمو ،ثز ،ا ،ا يددم،
َّ
()2
تشبمم،ل ث ًا،للمجتمع،المعل ،و  ،ا د،الشقاق،لالفت ،.
ل ،

،حع ،الق ،لت اضع،الجاثددب ،ددع،المددهللو ي  ،ندداداتا ،ب حددب،

اا ماأ،إلما و،لبمددا،يعددتحق ثح ،د  ،لقدداب،ولممددم ،ل ،ان تمددم ،ل،لظمفمددمو،لال،
يلمددق،بالهللاومددم، ،يااطددب ،ددهللو ه،المددا ش«، ،:يددا ،ددا ،ش »،و ،ل،المعددل ،العا د «، ،:يددا،
ق  ،»،ل ،احب،ال هللوم«، ،:يددا ،تددهلل ،ا »،و ،ددف ،ا ،تعددالهلل،لهد ،الددذي،يقد  ،ددا،يشيددهللو،
ا ،
﴾،إال ،ددشل،
﴿يددا ،ياددا،المددا شل ، ،
لال ،عقددب،لق لددحي،لد ،يندداد،المشددش م  ،د ،القددشه ،بدد، ،
﴾،.،
ب،
﴿يا ،ه ،المتا ،
﴾، ،
س،
﴿يا ،ياا،النا ،
لاحهلللو،ل مما،وهللا،ذل  ،ا ،يق ، ،:،
الح ،،قا  ، ،التح،إلددهلل،هشقد «،:إلددهلل،هشقد ،

لقهلل،ا تث ،هذا،الاهللي،

وظم ،الشلر»( ،)3ناداه،بلق ح،الذي،يح حو،ل ذل ،لما،لق  ،،با،جا ،ي اً،قا ،

لح«،:يا ،با،الحم و،هل ،إلهلل،ا ،لإلددهلل ،د لح،لإلددهلل ،تابددحو ،دود ،إلددهلل،ا »)4(،و،
(،)1جا ع،ال ما .)392/1(،
(،)2الجا ع،احمار،القشه .)276/10(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح)7(،و،ل عل ،ح.)1773(،
( ،)4خشجددح،اب د  ،ب د  ،ددم م ،د ،المةددنف،ح)35829(،و،لال ماق د  ،د ،دالئ د ،الن د ل)267/2(،و،لذ ددشه،
اال اث  ، ،حم ،العمشل،الن يمو،

.)162(،
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ناداه،،ب حب،اا ماأ،إلمح،ت لف ًا،لقل حو،لقا ،البنح،ومش م،لما،جاأه،بعددهلل ،ددت ،
مم،و،له ،ولهلل،المفش،حمنذا  «،:شح اً،،بالشا ب،المااجش»(،.)1

ل ،ق ا و،خاطب ،ددل ا ،ه ِ  ،شود ،$،ق دح ،ت لفد ًا،قلد با ﴿،:يددا،قد ر﴾،
( ا ش) 30،:و،له ،ثهللاأ،تمددش ،ولددهلل،لعدداثح ،ددشل،بعددهلل ،ددشلو،لهد ،يتلفددف،بددح،لقد ر،
فددا و،ل منددح،داومددم،يشج د ،إيمدداثا و،ليمتث د  ،ددا ،ددمنزلح،ا  ،د ،ق د ﴿،:لق ل د ا،
للندداس،حعدددناً(،﴾،ال قدددشل) 83،:و،ليت ددهلل،بندد ح،ولمدددح،العددار،لهدد ،يندددادي،ابندددح،
الما ش﴿،:يا،بن ﴾(،ه د)42،:و،لب ب ،ااث ماأ،إبشاهم ،ولمددح،العددار،لهد ،ينددادي،
باه،الما ش ،شل،بعهلل ،شل﴿،:،يا ،ب ﴾ (،شي 42،:و43،و44،و.)45،
لإذا،قم ،هذا، ،حد ا ،المفددا ،لالمشددش م ي ،ددف  ،ددا،ثشق ددح ،د ،الددهللوال ،د ،
لفددف ،د  ،عا لددم،المعددلمم  ،ددش،ل ومددقو ،الهللاومددم،المعددل ،ال ،ندداأ،لددح،و د ،
الت دب،باللفف،لالمددهللا ال،لالش ددقو،الددذي ،ددا ،ددا  ،د  ،د أ،إال،واثددحو،لال،ثددزا،
د  ،د أ،إال ،دداثحو،لالملمددم،الفم ددم ،مددا ،خ ددش ،،ددهللقم()2و،له د  ،د ب ،د ،
دخ ،الع هلل ، ،شضددال،ا ،لجنتددحو ،دد«إ  ،د ،الجنددم،لغش داًو ،ات،دشى،ظا ا،هددا ،د ،
بف ثادداو،لبف ا،ثاددا ،د ،ظا هددا»و ،قددار ،وشابد  ،قددا ،:لم د ،هد ،يددا ،د ،ا ؟،
قا «،:،لم  ،طاب،المارو،ل طع ،الفعارو،ل دار،الةمارو،ل ددلهلل، ،باللمد ،

لالناس،ثمار»(،.)3
( ،)1خشجددح،التش ددذي،ح)2735(،و،الحددا  ،د ،المعددتهلل ،ح)5059(،و،لضددعفح،اال دداث  ،د ،ضددعمف،
التش ذي،ح.)518(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)2989(،و،ل عل ،ح.)1009(،
( ،)3خشجح،التش ذي،ح)2527(،و،ل حمهلل،ح)1338(،و،لحعدنح،اال داث  ،د  ،دحم ،لضدعمف،التش دذي،
ح.)1984(،
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(الح ،.)24،:
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،الجهللا ،لالمحال ل ،للهلل،ل ائ ،الهللاومم، ،تعشيف ،هللو يح،بما،لهلليح، ،
عتقهللات ،ل ،ما  ،ل ،ل مات،و ،اد ،يددهللو ،إلماددا ،تعددلحاً،،بالحجددم،التد ،هد ،
ددداح،العقددداأ ،د د ،اإلقندددااو ،العقائدددهلل،لاا مدددا ،ال،يممد د ،لقد د ل،تغممشهدددا ،ل،
ا
اثتزاواددا ،د ،قل د ب ،ددحاباا ،مددش،ق د ل،الفمددش،لالحجددمو ،ي،بددالح ا ،المقنددع،
الذي،يش ع،الحجبو ،مشى،المحال ،الحقمقددم،التد  ،شددم ،ولمددحو،ليقنددع،بفعدداد،
العقائهلل،اا ضمم،و،ل حقمم،دي ،ا ،الذي ،ثزلح،ولهلل،و اده،.
لالح ا  ،ل،الجهللا ،ه ،فال  ،ا ،ا شثا،بح ،د ،ق لددح﴿،:ادا،إلددهلل ،د م  ،بد ،
بالحممددم،لالم وظددم،الحعددنم،لجددادلا ،بددالت ،ه د  ،حع د ﴾(،النح د )125،:،و،
لالددهللو ل،إلمددح ،قشلثددم،بشددشط ،ا د ﴿،لجددادلا ،بددالت ،ه د  ،حع د ﴾و،ذل د ، ،
الح ا  ، ،عائ ،الهللي و،ب ،ل مشها،يمتنفح،وادل،ق ،ل دو،ل ددلا ،لجد ابو،
لا تشما ،لبما و،لذا ،ش،القشه ،الهللاومم،المحال ، ،يمد  ،اقمداً ،د ،حد ا هي،
تش عدد ًا،ودد  ،عدددا ب،الجدددهلل ،المدددذ ر،و ،جددداأت،هيدددات،القدددشه ،تادددذب،هدددذه،
ال ملم،الهللو يمو،لتعمجاا،بما،يحقق،ههلل ،الهللاومم،ب قهلل،ال ائ ،ل ثجعاا،،.
ل ،ا يم،دود ل،إلددهلل،خةمةددم،والمددم،لفتد ،ثظددش،اإل ددار،ابد ،تمممددم،$،و،
ا ،يد ش،ث مددح﴿،:ادا،إلددهلل ،د م  ،بد ،بالحممددم،لالم وظددم،الحعددنم،لجددادلا ،
بالت ،هد  ،حعد ﴾(،النحد )125،:،و،للد ،يقد ،:،جددادلا ،بالح،عددنم،و ،مددا ،د ،
شه،بد(،الم وظم،الحعنم)و،لذل «،ا ،الجهللا  ،مح ،هللا عم،ل غاض مو ،محتا ،
حتهلل،يةل  ،ا ،مح، ،المماثعم،لالمهللا عم»(،.)1
ا،
،يم ،بالت ،ه  ،حع و،
(،)1الشد،ولهلل،المنفقمم و،اب ،تمممم،و،

.)468(،
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لق لح،تعالهلل﴿،:لجادلا ،بالت ،ه  ،حعد ﴾(،النحد )125،:و،ثددص،قشهثد ،
يحل ،الجهللا ،بةفم،جمملم،بهلليعم،ال ،ناأ،ونااو،تشقهلل،بددحو،لممد ،جددهللاالً،بددالت ،
ه  ،حع ي ،ي، «،:احتا  ،نا ،إلهلل ،ناظشل،لجهللا و ،لمم ،بال جددح،الحعد ،
بش ددق،للددم ،لحع د ،خفدداب ،..د ش،تعددالهلل،بلددم ،الجاثددب ،مددا ،ددش،بددح،

ددهلل،

الً،لمندً،ا،
لها ل ،ولماما،العار،حم ،بعثاما،إلهلل ،شو ، ،ق لح ﴿،:ق ال،لح،ق ،

لعلح،يتذ ش ،ل،ياشهلل﴾(،طح،.)1(»،)44،:

لقددهلل ،عددش،اإل ددار ،جاهددهلل،$،ق لددح﴿،:بددالت ،ه د  ،حع د ﴾،بق لددح«،:إ ،
قدددال ا ،دددشاًو ،ق لدد ا،خمدددشاً)2(»،و ،ي،وا دد  ،جادلدد ،بالةدد ش،لالعفدد ،لالةدددف ،
الجمم د و،له د  ،خدداق ،شيمددم،دو د ،إلددهلل،العد ِ
دض،ولماددا،النة د ،القشهثمددمو،
لهد ،تحد ،الهللاومددم،ولددهلل،الةد ش،ولددهلل ،خفدداأ،الماددالف،و،لتنهللبددح،إلددهلل ،قابلددم،
إ اأتح،بالحعنهللو ،ناا،ق ،ا ﴿،:لال،تعددت ي،الحعددنم،لال،العددمام،اد د ،ع،بددالت ،
ه  ،حع  ،فذا،الذي،بمن ،لبمنح،وهللالل ،ثح،لل ،حمم ،ل ا،يلقاهددا،إال،الددذي ،
شلا،ل ا،يلقاها،إال،ذل،ح ،وظددم ،لإ ددا،ينز ند  ،د ،الشددمفا ،ثددزغ ،ا ددتعذ،
بدددا ،إثدددح،هدد ،العدددمم ،ع،العلدددم  (،﴾،ةدددل )134،:و،لق الددح﴿،:اد دددع،بدددالت ،هدد ،
حع د ا ،العددمام،ثح د  ،ول د ،بمددا،يةددف (،﴾،المل ن د )96،:و ،ي«،:خا ددما ،

بالاة م،الت ،ه  ،حعد  ،د  ،مشهددا، ،:تةددف ،ومددا،ثددال ا،بددح،وشضد  ،د ،
ااذىو،لال،تعةح، ،القمار،بال اجب،ولم ، ،ت لمغا  ،الم ،ب »(،.)3

(،)1تفعمش،القشه ،العظم .)592/2(،
(،)2جا ع،ال ما .)21،/1(،
ق.)194/14(،
(،)3المةهلل ،العاب ،
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لللح د ا ،هداب،ين غ د ،ولددهلل،الهللاومددم، ،يمتثلاددا،ليت د دب،باددا،حتددهلل،ية د ،
الح ا ،إلهلل ،ايتحو،ل ناا،:
 .1الحكمة في الطرح واألسلوب
للح،

،وهلليهلللو ،ناا، ،يتالهلل،الهللاومددم،ود ،وهد ه،لا ددتعائحو،للد  ،ددا ،

عددتحق ًا،لددح،ي،لمددا،له ددح،ا  ،د ،الحددق،لالمقددم ،لالاددهللى،الددذي،ين غد ، ،يحلمددح،
بالت اضددع،لمحددال ه ،د ،اوتقدداده،ويغددح،لوهد ق،حجتددح ،ل،بفددا ،دينددح،لثفد ق،
بضاوتحو ،التعال ،ولددهلل،المددهللو  ،د ،الحد ا  ،فعددهلل،اج ائددح،ل عفد ،لثمشاتددح،..
ي

ددهلل،القلد ب ،ددار،الددهللو لو،ليةددهلل،ونادداو،ليعددتجمش ،د ،ثفددً،المقابد  ،د ،
عاث ،التعةب،المقم ،لالم ش،الذي،يلدي،إلهلل ،ل م،الا ى،لا تمشاأ،ال اطد ،

ل ض،الحق ،اما،ثةع ،حجتح،لا ت اث ،حقائقح،.
لاج ،ذل و،لحش اً، ،الهللاومم،ولهلل،بل غ،دو تح ،اياتااي ،فثح،يتحا هلل،
،دو تح،الم ش،لالتش ع،ولهلل ،هللو يددحو،بد ،ل د  ،ددا،يددلدي،إلددهلل ،ددهلللد،الندداس،
لإوشاضا ،و ،الحق،الذي،يحملح،.
لهددذا،اادب ،د ،هداب،الح د ا ،لالجددهللا و،ولمددح،ا ،ث مددح ،،د  ،حددال ل،
الما شي ،و،لهد ،د س،لمد ،داومددم ،حددال ي ،د اأ ،ددا ،المددهللو  ،عددلماً ،ل ،مددش،
عل و،قا ،ا ،تعددالهلل﴿،:قد  ،د ،يددشوقم  ،د ،العددم ات،لاا ق،قد ،ا ،لإثددا،
ل،إيا ،لعلهلل،ههللى ،ل، ،ضا  ،م ﴾ (،د )24،:ي ،ت د ،-،يددا ،وددا ،ا ،-،
ق لدددح،﴿،:لإثدددا ،ل،إيدددا ،لعلدددهلل،هدددهللى ،ل ،د د ،ضدددا  ،دددم ﴾،و ،ادددذا،ثدد ا ،د د ،
اإلثةددا  ،،د ،الحجددم،و«،لقددهلل،ولد  ،ثددح،ولددهلل،هددهللىو،ل ثاد ،ولددهلل،ضددا  ،ددم و،
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ق،با ، ،الافابو ،ل ،يق  ،:ثا،ولهلل،ههللىو،ل ثت ،ولددهلل،ضددا »( )1ي،
للمنح، ،
إذ،لددمً ،د  ،دب،اإل ددار، ،ي اجددح،المددشأ ،قابلددح،بمد  ،ددا،يحمد  ،د  ،ددهلل ه،
ونددحو،للد  ،ددا ،حقد ًاو ،ددا،يعددتقم  ،د ،حممددم،الددهللو ل ،اجاددم ،دداحب،ال هللوددم،
بالق ،:إث  ،تهللاو ،اذا،ل ،ي اوي،حممم،القد ،:إ  ،ددا  ،يد  ،عددتنهللاً،إلددهلل،
تدداب،ا  ،ل،قد ،الن د  ،،ثددا ،ل  ،ت عمددحو ،ل،إ  ،قمد ،ولمددح،حجددم ،ثددا ،د ،
ثةددا هو،لحددم ،يعجددز،المددهللو ،و د ،ج ابددح،يعددت م ،لددح ،ددا ،ضددمشه،الهللاومددم ،د ،
هلل ه ، ،عا ق  ،بهلل،لعاثح،العف،و ،ال ح،باا،.
لهذا،اادب،ولمح،ا ،لن مددح،،فاثمددم،حددم ،قددا ،لددح﴿،:قد ،إ  ،ددا ،للددشحم ،
للددهلل ،ثددا ،ل ،العابددهللي ﴾(،الزخددش )81،:،و،لهددذا،الفددشق،لال ،يددب ،عددتحم ،
ددشو ًا،لوقدداً ﴿،د حا  ،ب،العددم ات،لاا ق ،ب،العددشش،ومددا،يةددف ﴾،
(الزخددش ) 82،:و،تنددزه،ا ،تعددالهلل،لتقددهللس،و د ، ،يم د ،لددح ،دداح م ،ل،للددهللو،
للمنح،تلفف، ،المار،ال تمالم،المهللو ،لإقا م،الحجم،ولمددحو،لبمددا  ،ددا،ولمددح،
المعل ، ،إذوا ،الحق،ل لبم،إلمح ،تهلل،ا ت اث ،بشاهمنحو،ل ددا ،عندداه ،اد  ،مددا،
قددا ،القشط د «،:$،قد ،يددا ،حمددهلل،:إ ،ف د ، ،للددهلل ،ثددا ،ل  ،د ،يع ددهلل،للددهللهو،
للم ،يعتحم ، ،يم ،لح،للهللو،له  ،ما،تق ،لم ،تناظشه،:إ ،ف

 ،ددا،قلد ،،

بالددهلللم و ،ثددا ،ل  ،د ،يعتقددهللهو،لهددذا ،الغددم ،د ،اال ددت عادو ،ي،ال ،د م ،إلددهلل،
ق ،د ،المددار ،ق لددح﴿،:لإثددا ،ل،إيددا ،لعلددهلل،هددهللى ،ل ،د ،
اوتقددادهو،لهددذا،تشقم د ،
ضا  ،م ﴾(،

،،.)2(»)24،:

(،)1جا ع،ال ما .)162/3(،
(،)2الجا ع،احمار،القشه .)119/16(،

رؤية معاصرة

117

ل ا،اإل ار،الف ددشي ،$،قددا «،:لد ،يمد ،ولددهلل،لجددح،الشد و،للمد ،ولددهلل،
ق ،عددحو،ل ،
لجددح،اإللفددا  ،،د ،المددار،لحع د ،الافدداب،..،لقددهلل،ول د ، ،الح د ،
االفمح، ،الضا ،الم م »(،،.)1
ل ث ،هذا،اادب،ثقش ه ،د ،جددهللا ،إبددشاهم ،ولمددح،العددار،لق ددح،و ،قددهلل ،اد،
ولمح،العار،اال تهللال ،ولهلل،بفا ،و ادل،الشمً،لالقمشو ،قا ،لا  ،ا،حمدداه،
ا ،تعالهلل ﴿،:لمددا،جد ،ولمددح،اللمد  ،ى،

داً،،قددا ،هددذا ،بد  ،لمددا ،د ،قددا ،ال،

حددب،ا لددم  ،*،لمددا ،ى،القمددش،باو دً،ا،قددا ،هددذا ،ب د  ،لمددا ،د ،قددا ،لددا ،ل د ،
ياددهللث  ،ب د ،ا د ث  ،د ،الق د ر،الضددالم  ،*،لمددا ،ى،الشددمً،باو د ً،م،قددا ،هددذا،
ب ،هذا ،ش ،لما ،ل ،قا ،يا،ق ر،إثد ،بددشيأ ،،مددا،تشددش

﴾(،ااثعددار-76،:

)78ي ،فبشاهم ،ولمح،العار،يعش ،جز اً،يقمناً ، ،بح،ه ،ا ،تعالهلل،لحددهللهو،ل ،
القمش،لالشمً ،ال قا ،لحو،يغم ا ،و ،ااثظددا  ،د  ،د ،يد ر ،..،اددذا،حالامددا،
الددذي،لد ،يت ددهلل ،ولددهلل ،د ِدش،العددنم ،لاايددارو،ل اد،ولمددح،العددار، ،يظاددش،لق ددح،
و د ا  ،ع د داتا ،لضددا ،طددشيقتا ي ،ددادوهلل،ولددهلل ،د م ،التن ددز ،للاة د  ،د ،
المحاجمي، ،القمش ،ابحو،ف  ،خ شه  ،ل ،الناا ،بنم لح،ود ،ق لددح،ل جد د ،ددفم،
ثقص، ،القمش،تمنع،العقاأ، ،و ادتحو ،ال،له ،اا د ،لالغمددابو،فد ،اثتقد ،
عا ،إلهلل ،ع ده ،ا خش،الشمًو ،خ شه ،تنزالً ،ثح ،ض ،باا ،ب ًا،ل ال ،ثاددا،
ه ،ااخشى،ت
بم ،

،لتغمب،هخش،الناا و،له  ،فم،ال،تلمق،باإللح،الشب،المحددمط،

أ، ،خلقح،.

قددددا ،اإل ددددار،الددددشاوي «،:$،اد،ولمددددح،العددددار،إبفددددا ،قدد د لا ،بشب بمددددم،
(،)1جا ع،ال ما .)651/21(،
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لبعددهلل،ط دداوا ،و د ،
الم ا ددبي،إال ،ثددح ،ددا ،قددهلل،وددش  ،،د ،تقلمددهلله ،ا ددا ا  ،ا

ق

،الهللالئ ي ،ثح،ل  ،شح،بالهللو ل،إلهلل،ا ،تعالهلل،ل ،يق لد ه،للد ،يلتفتد ا،إلمددحو،

ق،بددح،يعددتهلل جا ،إلددهلل،ا ددتماا،الحجددمو،لذل د ،ب د ،ذ ددش ،ا دً،ا،
مددا ،إلددهلل،طشي د ،
ي ه  ،ثح ،عاوهللاً،،لا ،ولهلل ،ذه ا ،بشب بمم،الم ا ددبو ،د ،ع، ،قل ددح ،ددل ات،
ا ،ولمح ،ا  ،فمانً،ا،باإليما و،ل قة ده ،د ،ذلد ، ،يددتمم  ،د ،ذ ددش،الددهلللم ،
ولددهلل،إبفالددح،لإ عدداده،ل ،يق ل د ا،ق لددحو،لتمددار،التقشيددش ،ثددح،لمددا،ل د ،يجددهلل،إلددهلل،
الهللو ل،طشيقً،ا ،ى،هددذا،الفشيددقو،ل ددا ،ولمددح،العددار ،د
ا ،بمنزلم،الممشه،ولهلل ،لمم،المفش»(،،.)1

ً،ا،بالددهللو ل،إلددهلل،ا ،

لحمهلل،القشه ،المددشي ،ود  ،ددل ،ه  ،شود  ،ثد ،هددذا،التنددز  ،د ،حد ا ه،
ع،ق حو،له ،يشلر،إقناوا ،بات اا،

ددهلل،ولمددح،العددار﴿،:لقددا  ،جد  ،ددل ،

دد ،ه  ،شود د ،يمدددت ،إيماثدددح ،تقتلد د  ،جددداً، ،يقدد  ،بد د ،ا ،لقدددهلل،جددداأ ،
بال منات ،د  ،بمد ،لإ ،يد  ،اذبد ًا ،علمددح ،ذبددح،لإ ،يد  ،ددادق ًا،يةد م ،بعددض،
الدددذي،يعدددهلل ،إ ،ا ،ال،يادددهللي ،د د ،هد د  ،عدددش  ،دددذاب﴾ (،دددا ش)28،:و ،قدددهلل،
ا تشق ،حمح،ا  ،شضم  ،حهللهما،باط ،ونهلله،لال ،يب﴿،لإ ،ي  ،اذب ًا ،علمددح،
ذبددح﴾ و،لمنددح،يشيددهلل، ،ي ددم ،لق ددح،ودداق تا ،لخعددا تا ،ل ددق ،ددا،الفشضددم و،
لا  ،ا ،

هلل ،ادق ًا،-،له  ،ددذل  ،-،عددمحمق،باد ،العددذاب،اابددهللي،الددذي،

يت وهلله ،بح،ولمح،العار، ،ثددا ،جاددن و،ل ددا،إ  ،ددا ،

ددهلل ،اذبداً ،د ،دود اه،

ذبدح،
الن ل،-،لحا اه ،-فثا ،ل ،ياعشلا ،مااً،إ ،ت ع ا،ق لددح ،د ،و ددادل،ا و،ل ا

–،ل ق،هذا،الفشق،-ل ،يضش،إال،المددذاب،ثفعددحو ،ددا ،يتد لهلل،حعددابح،لجددزاأهو،

(،)1تفعمش،الشاوي.)41/13(،
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لالاا ددم،:ل د ،تشيددهللل ،قتلددح،و،ل ثددت ،ل د ،تت د ذلا ،نددح،ل د ،دو تددح،ولددهلل ،د ،
ااح ا ،.
دهلل،
قا  ،ب ،حما ،ااثهلللعد «،:$،لمددا ،ددشح،باإلثمددا ،ولددما و ،ددالفا ،بعد ا،
ل،احتما ،لثةمحم،و،

قع  ،شه،إلهلل ،ذب،ل هللقو،ل دى،ذل ، ،
،َّ ، ،
لبددهلل  ،د ،التقعددم ،بق لددح﴿،:،لإ ،يد  ،اذبد ًا ،علمددح ،ذبددح﴾و ،ددهللا ال ،نددح،ل ددالمً،ا،
ق،اإلثةددا  ،،د ،الق د ،و،لخ داً،،إذا ،ثم،دش،ولددما ،قتل،دح ،ثددح ،م د ،يعاضددهلله،
طشي د ،
دهللاأل،بحالددم،المددذب،حتددهلل،يعددل  ،د ،
لينا ددشه،و ،د لهما ،باددذا،التقعددم ،لبال د ِ،
ددشه ،و،ليمد ،ذلد  ،دثددهلل،لتعددلمما ،..،.،لهد ،يعتقددهلل ،ثددح ،[،ي،

ددهلل ،ث د ،

ادق،قفع ًا»(،.)1
لهمددذاي ،ددف ،الهللاومددم،ينشددشح،قل ددح،باإليمددا و،لوقلددح،بالحجددم،لال شهددا و،
مقهلل ددح،لمهللو يددح ،شددف واً،بحلددم،الت اضددع،لاإلثةددا ي،لمم د ،بددذل  ،ددالماً،،
عل ،الاهللال،الهللوال،الذي  ،ا ،ديهللثا ،ق ،ا ،تعالهلل،﴿،:ادا،إلهلل ،م  ،بد ،
بالحممم،لالم وظم،الحعنم،لجادلا ،بالت ،ه  ،حع ،إ  ،ب ،ه  ،ول ،بمد ،
ض ،و  ،ملح،له  ،ول ،بالماتهللي (،﴾،النح ،.)125،:
 .2الحوار بقصد البحث عن الحق،
ليحع ،بالمحال ،تددش ،الجددهلل ،الددذ م ،ل د ه،التد ،يجمعاددا،وددادل،قةددهلل،
المغال ددمي،ال،طلددب،الحددقو ،ل،ا ددتمالح،ولددهلل،جفدداأ،المعا لددم ،ل،قع د ل،الع ددا ل،
الددذي،يعددتت ع،وددادل،الاة د م،لاللددهللد،لالعددفحو،له د  ،ددا،يفض د ،إلددهلل،الةددماح،

(،)1ال حش،المحمط.)252/9(،
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لالع اب،لالعناد،ي،له  ،ا،ي عهلله،و ،جهلل ،العقاأ،الددذي،هد  ،قا وددم،بالحجددم،
لال شها ،.
ل د ،الجددهلل ،المددذ ر ،ددا،يعددم ثح،الج،دهلل ،ال مزثفد  ،ل،العفعددفائ و،لهد ،
الجهلل ،العقم ،الذي،ال،فمشل ،نح،لما،تل عح، ،ه ددات،العندداد،لالتعةددب،للددش يو،
له ،الجهلل ،لذات،الجهلل و،له  ،ذ ر،لما ،مح ، ،جا ال،للم ض ومم،لتنمددش،
للحقمقددمو،للد  ،اثد ،باديددم ،الشددمً﴿،:لقددال ا،أهلاتنددا،خمددش ،ر،هد  ،ددا،ضددشب ه،
الً،بد ،هد ،قد ر،،خةددم ﴾(،الزخددش )58،:و،ل ثلددح،قد ،ا ،تعددالهلل،
ل ،إال،جهلل ،
ودد ،المدددا شي ﴿،:لجدددادل ا،بال ددداط ،لمهللحضدد ا،بدددح،الحدددق﴾ (،دددا ش)5،:و،ل دد ،
دهللى ،دداث ا،ولمددح،إال ،التد ا،الجددهلل »()1و،لالمددشاد،
الحددهللي  «،:ددا،ضد َّ ،قد ر،بعددهلل،هد ً
بذل  ،لح،ذر،الجهلل ،الذي،ياهلل ،للاةار،لالمغال م ،حعب،.
ليش د ح،الج د ين ،$،هددذا،الن د ا ،دد ،الح د ا ،بحددا ،الم دداش،لالهلليمددم،و،
لد د«قةهلله،الظفددش،بالاة د و،لالعددشل ،بالغل ددم،لالقاددش»()2و،لهددذا،الل د ،ه د  ،ددا،
ماه،الن ،،المشاأو،للوهلل ،جتن مح،بعظم  ،ض ،ا  ،د ،ا خددشل «،:ثددا،ووددم ،
ب م  ، ،بض،الجنم [،طشا اا ،لم ،تش ،المشاأي،لإ  ،ددا  ،حقدً،ا»()3و ،النتددائ ،
ونهلل ،هد ،الم،دشاأ ،حعد م ،ددلفاًو،لالحد ا ،ونددهلله،باتجدداه،لاحددهللو،لالمقةددهلل ،مددح،
الغل م،ال،الحق،.
( ،)1خشجدددح،التش دددذي،ح)3253(،و،لابد د  ،اجدددح،ح)48(،و،ل حمدددهلل،ح)22164(،و،لحعدددنح،اال ددداث  ،د د ،
حم ،التش ذي،ح.)2593(،
(،)2الما مم، ،الجهلل و،

.)529(،

( ،)3خشجح ،ب ،دالد،ح)4802(،و،ل حمهلل،ح)8630(،و،لحعدنح،اال داث  ،د  ،دحم ،لضدعمف ،بد ،دالد،
ح.)4800(،
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قا ،الج ين «،:$،لولم ، ،ال،تفات ،بالمناظشل، ،تعلمح ،تعنتداًو،ا ،
ددار،المتعن د ،ل د ،ال،يقةددهلل ،شضددال،ا ،..،ي د ث،الم اهددال،لالضددجش،لحددز ،
القلب،لتعهللي،حهلللد،ا ، ،اا ش،بالمعشل ،لالنا ،و ،المنمش»(،.)1
ل د ،المقاب د  ،فثددا،لاجددهللل  ،د ،اائمددم،ااوددار ،ا داً،ي د و ،بالددذهبو،
يمشدددف،حش دددا ،ولدددهلل،الحدددق ،دد ،حدد ا ه  ،دددع ،ادددالفما و،لتشدد ا ،إلدددهلل،
ظا د هو،لل د ،ولددهلل،لعددا ،الاة د و،ا ،الحددق ،ائددهلله ي،ال،ذلاتا د و،ل ح د ،ا ،
اإل ار ،ب ،حنمفم،و ،ا ،القائد  «،:نددا،ثندداظشو،ل ددا ،ولددهلل ،مل ددنا،الفمددش ،اا ددم،
، ،يز َّ  ،اح نا،و،ل ثت ،تناظشل ،لتشيهللل ،ولم ،اح م »(،.)2
ل ،بعهلله،قا ،اإل ار،الشا ع  «،:$،ا،ثاظشت ،حددهللً،ا،قددط،إال ،ح د ا ، ،،
داظشت ،حددهللاً،،إال،
ا،
ق،ليعهللد،ليعا و،ليم ،،ولمح ،وايم، ،ا ،لحفد و،ل ددا،ثد
ي ،

ق،ولهلل،لعاث  ،ل،لعاثح»(،.)3
لل  ،با ي،بم، ،ا ،الح ،
َّ
ل د،دا،حدددات ،اا د د  ،$،قدددا  «،:عد د ،فددداث،خةدددا  ،ظادددش،بادددا،ولدددهلل،
خةم  ،:شح،إذا ،ابو،ل حز ،إذا ،خفد و،ل حفد ،ثفعد ،حتددهلل،ال،تتجاهد ،
ولمح»و،قا ،اإل ددار ،حمددهلل ،:$،د حا ،ا  ،دا ،دا  ،،وقل،دح ،د  ،جد )4(،و ،اددذه،
الة ،النفمعم،تمشف،و  ،فاتم ،الح ا ،الناجع،الاادي،إلهلل،الحق،لالامش،.
(،)1الما مم، ،الجهلل و،

.)532(،

(،)2اثظش ،:،ناقب ،ب ،حنمفمو،الب ،ال زاوي)121/1(،و،ثقلح،وندح ،حمدهلل ،بد ،وهدشل ،د  ،تابدح ،:بد ،حنمفدمو،
حماتح،لوةشهو،ه امه،ل قاحو،

.)28(،

(،)3ثقلح،ونح ،ب ،ثعم ، ،حلمم،االلماأ.)118/9(،
(،)4المنتظ ، ،تا يخ،اا ،لالمل و،اب ،الج وي.)254/11(،
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 .3اجتناب المخاصمة
ل د د ،هداب،الحد د ا ،حعد د  ،عا لدددم،المحدددال ،لاجتنددداب،المناوودددمو،لث د د اذ،
د اباا، ،دا ،مد و،ل نددح،اإلوددشاق،ود ،إجابددم ،ددلا ،المحددال  ،ل،التن مددش،ولددهلل،
خفاددح،تحا ددماً،لاددشل ،الحد ا ،ود  ،ضد وح،إلددهلل ،عددائ ،جاث مددم ،ل ،اةددمم،
تشغب،ولمحو ،ل،تف ح،بح،بعمهلل ًا،و  ،ههللا ح،.
لقهلل ،ق،إلددهلل،ذلد ،الن د ،،حددم ،حددال ،قشيشداً،بغددشق،هددهللايتا ،إلددهلل،ا ،
لدينحو ،حادلا،و ،ح ا ،الحجم،إلهلل، ،وشضد ا،ولمددح،،التةددال  ،ددع،هلاددتا ،
د  ،قاب د ، ،يعف د ه ،دداالًو ،مم د  ،،نددهلل ،ج د  ،ددما و،ليزلج د ه ،ددا ،اد ،د ،
النعاأو،ليع دله،ولما ،.
،ل

 ،ا، ،هذه،العشلق ، ،دداا م،ل عددال م ،خمةددمي ،ددف ،الن ،د ،،
د ،لالحد ا  ،عاد ،و،بد ،قددا ،

لد ا،يدشد، ،يقفددع،-،بملمددم،حا ددمم،-،ح ددا ،ال
تلففد د ًا«،:حتدددهلل ،ثظدددش ،دددا،يد د تمن  ،د د  ،بد د »و ،ندددز ،قد د ،ا ﴿،:قد د ،يدددا ،يادددا،
الما شل ﴾(،الما شل ،)1،:إلهلل،هخشها(،.)1

،لق لح«،:حتهلل ،ثظش ،ا،ي تمن  ، ،ب »،ث ا، ،التلفددف ،د ،الاددشل  ،د ،
الم ض او«،ي،قةهلل،بح،د ،ع،الظالمم ،بالت ،ه  ،حع و،لمجعد ،حجتددح، ،الددذي،
دلخش،الج د اب،حتددهلل،يعددت ِ،شهو،لإ ،
طاوت،دح [،ي،ا ،قددهلل ،ند ،ع ،د ،ذلد و ،مد ،
ولمددح ،ا
ا
ا ،ه ،يعل ، ،هذا،الق ،الذي،قال ه،ال ،م ،إلمددحو [،مددا ،لقددهلل،تا،افددب،إلددهلل،

ابنتح ،مق ،:حتهلل ،ال  ،ااو،لهد ،يشيددهلل، ،ال،يزلجاددا،بددذل و،ليعلد ،
الشج  ،ا،
 ،اا،ال،تشمش،بحو،ل ذل ،قهلل،يق ،النائب،:حتهلل ،ال ،العلفا و ،لمً ،د ،
( ،)1خشجح،الف شاث  ، ،عجمح،الةغمش،ح.)751(،
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ث ،هذا،الج اب،تشدد،لال،تج يز ،نح، ،ا ،ي م ،لح،ذل »()1و،ب ،ه ،إوشاق،
الو،يعتدداق،بددح،ود ،الةددهلل،الةددشاحو،
و ،الج ابو،له ،ث ا، ،اللفف،لالمهللا
ا

له  ،دب، ،هداب،الهللو ل،لالح ا ،.

 .4التوقف عن الحديث فيما يجهل
للعد  ،د  ،هد ،هداب،الحد ا و،بد  ،د ،الضددشل يات،التد ،ال،يحعد ،ب حددهلل،
تجالوهاي،وددهللر،خد ق،المددشأ ،ممددا،ال،يملد ،ولمددح،بمنددم،لال،بشهاثداًو ،الشويددم، ،
ياددش ،،المحددال ،بمددا،ال،يعددش و،ل ،يق د  ،ددا،ال،يعل د  ،د ،حضددشل ،د ،لشبمددا،
ِ
ِ
ا،بعثشاتحو ،ممد ا  ،ددعمح،ولددهلل ،مددش،هددهللى ،حاطددب،لمد ،
قفاتحو،ل شح
تلمع ا،
، ،يتعثش،بحف ح،.

ا،يل

لقهلل،ثعهلل،القددشه ،ولددهلل ،هد ،المتدداب،جددهللالا ،بددا،ولد و،لهد ،ذر،لمد  ،د ،
ن ،ع ،نمعا ،إلددهلل،يد ر،الددهللي  ﴿،:لد ،تحدداج  ،ممددا،لددمً،لمد ،بددح،ولد ﴾(،ه ،
ومشا )66،:و،لا يم«،دلم ،ولددهلل،المند ِ،ع ،د ،الجددهللا ،لمد ،ال،ولد ،لددحو،لالحظددشِ،،
ق،ونددهلله،..،قددهلل،ل د،اا ددش،بالجددهللا ،لم د ،ول د ،ل يق د و ،قددا ،
ولددهلل ،د ،ال،تحقم د ،
تعالهلل﴿،:لجادلا ،بالت ،ه  ،حع ﴾»(،،.)2
 .5امتثال اآلداب العامة للحديث والمجلس
للل

د د ،إلدددهلل،حد د ا ،ثددداج ،ثحتدددا ،إلدددهلل،بمادددم،إيجابمدددم ،شدددجعم،يممد د ،

للمتحال ي ،خالاا،تقلمب،اا ما ،بشليمو،لد ا اتاا،ل حةاا، ،خا ،تت ددع،

حج ،المحال ،ا خشو،لذا،ال ،ناأ،للمتحال ي ،و ،ال مام،الح ا يددم،العددلممم،..

( ،)1جم ا،الفتالى.)455،/16(،
(،)2الجا ع،احمار،القشه و،القشط .)108/4(،
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بمام،ت ن ،لال،تاهللرو،تةل ،لال،تفعهللو،تقشب،لال،ت عهلل،..،بمام،ولممددم،

ددمنم،ال،

يعمع ،ماددا،الةددماح،لالعد اب،لالشددتائ ي،إذ،لمعددا ،د ،الحد ا  ،د  ،د أو،ل مددا،
قددا ،الجد ين «،:تاجمد ،الاةد ،بددالن اد و،لقفددع،خدداطشه،بالتا يد ،لالةددماحو،
لمً،ذل ، ،طشيق ،ه ،المشلأل، ،الهللياثم،لالتقد ى،..لالمجادلد ِدم،بددالت ،هد ،
حع »(،.)1
،لقهلل،قا ،ا ،تعالهلل،﴿،:لاقةهلل ، ،شم ،لا ضددض ،د  ،د ت ،إ  ،ثمددش،
اا

ات،لة ت،الحممش(،﴾،لقما )19،:و،ل ،ا يم«،دلم ،ولهلل،تعشيف،قد ،

د ،ع،الةد ت ،د ،المااط ددم،لالماحددال،بقد  ،د ات،الحممددشي،اثاددا،والمددم،..،
لهذه،ا يم ،دب، ،ا ،تعالهلل،بتش ،الةماح، ،لجد ه،الندداس،تاالثداً،،باد ،و ،ل،
بتددش ،الةددماح،جملددم،ي،ل اث د ،العددشب،تفاددش،بجاددا ل،الة د ت،الجامددش،ل مددش،
ذل د و ،م د  ،ددا  ،ددنا  ،ددهلل ،د تاً ،،ددا  ،وددز [،ي،بحعددب ،يا د و،ل د  ،ددا ،
ق،الجاهلمددم،بق لددح،:
خفض ،ا  ،ذ  ،..،ناهلل،ا  ،حاثح،لتعالهلل،و ،هددذه،الالد ،
﴿،إ  ،ثمددش،اا د ات،لةد ت،الحممددش﴾،و ،ي،لد  ، ،ددمااً،،ا،يادداب،لةد تح،لمددا ،

الحما ي ،جعلا ، ،الم،ث ، ،اأ»(،.)2

ب ،يشى،المحققد ، ،الةددماح،ل ددع،الةد ت،وا ددم،ولددهلل،العد ،لالعجددز،
و ،الج ابو،ل ،المحال ،يعددتهلل ،-،بش ددع ،د تح ،-،ددا ،اتددح ،د ،حجددمو،ل ددا،
ل د ،يجددهلله ،د ،دلم د و،ل د ،ذل د  ،ددا ،لي ،د  ،ندداظشل،اإل ددار ،ب د ،حنمفددم$،
لشجدد  ،دد  ،عدد لمو ،مددش،بامددا ،جدد و،ل ددمع ،بددا،حنمفددم،يش ددع ،دد تحو ،قدددا ،:
(،)1الما مم، ،الجهلل و،الج ين و،

.)538(،

(،)2الجا ع،احمار،القشه .)71/14(،
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خف د ت،يددا ،بددا،حنمفددم  ،قددا  ،ب د ،حنمفددم ،:ددا،هددذه،المع د لم؟ ،مددف،وش د  ،ث د ،
تو،ل ثد ،ال،تعددش ،المعد لم،التد ،ثتحددال  ،ماددا؟ ،قددا ،الشجد ،:اثد ،إذا،
خف ا
خف د ت، ِ ،د ْح و،لإذا ،د  ِ ،ق د و ،علم د ا  ،ث د  ،خف د تو،حم د  ،ايت د ،
تةم (،.)1
يق د ،الشددا ع «،:،$،قددا ،ل د ،بشددش،المشيع د ،:إذا ،يتن د  ،ثدداظش،إثعدداث ًاو،
لقهلل،وا،

ت و ،اول  ،ث ،ظال و،لإثما ،ع،

ت ،ولمح،لذل »(،.)2

لحم  ، ،جاً،يهللوهلل،و هلل،الةمهلل،تمل ،ونهلل،الم
قا ،لح،الم

«،:ال،تش ع ،

 $،ش ،ع

تحو،

ت ،يددا،و ددهلل،الةددمهللو،إ ،الةد اب ،د ،اا د ِدهللي،

ال،اا هلل»(،.)3
ل د ،هداب،الحددهللي ،لالح د ا ي،اإلق ددا ،ولددهلل،المحددال ،لحع د ،اال ددتماا،
إلمددح،لوددهللر،التشددا

،ونددح،بقددشاأل ،تددابو ،ل،الع د ،بجادداو،الادداتف،الج د ا  ،ل،

القل د و ،ل،بالتلفدد  ،ل،اإل دداحم،ونددحو ،م د ،ذلدد  ،مددا،ينددا  ،دب،المحادفددمو،
ليددهلل ،ولددهلل،اال ددتافا ،بددا خشو،لالتش ددع،ولمددحو،له د ،لددمً ،د ،اادب ،د ،
د أو،وددالل،ولددهلل، ،دا،يعددتن تح ،د ،الضددغمنم،لالةددهلل،و د ،الحددق،لالمشاهمددم،لددح،
لاهلح،.
لد د ،تدددش،إلدددهلل ،د د ،ا ،،يجلدددً،إلدددهلل،لاحدددهلل ،د د  ،دددا  ،ملس،المفدددش،
لالضا ي،وت م،،ب ِ ،،بمعم ،معتم ،ع،،إلهلل،حهلليثددح،الممجد
( ،)1ناقب،الشا ع و ،اش،الهللي ،الشاويو،

.)360(،

( ،)2ناقب،الشا ع و،ال ماق .)199/1(،
(،)3الفقمح،لالمتفقح،و،الافمب،ال غهللادي.)54/2(،

،الش مد و ،قددهلل،جدداأ،
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إلددهلل ،د ،ا ،،يعددشق،ولمددح،حفا دً،ا ،د ،الددهللثماو،إذا،ه د ،تال،دهلل،و د ،دو تددح،
،ا ،،له ،يعمع،هذا،الاشاأ؟،

لدينحو ،ماذا ،نع،

،يق ،ابد ،هشددار«،:$،ل د ،ا ،،يعددتم ،عو،حتددهلل،إذا ،ددشغ،وت ددم ،نددحو،
قا  «،:،قهلل ،ش

،يا ،با،ال لمهلل؟»،قا ،:ثع ،.قددا  «،:ا ددم ،ع ،ند »و،قددا ،وت ددم،:

عدد »و ،لدد ،يقفدددع،الن دد ،،حدددهللي ،وت دددم،-،لهدد  ،دددا ه،لدددح ،-،شاودددال،ادب،
الحهللي ،لالح ا ،.
ل ،ا تماوح،،لحددهللي ،وت ددم،لوددهللر ،قاطعتددحي،تفممددب،لادداطش ،حددال هو،
ت،وق ددم،الن د  ،،د ،
ا،
لا ددتمالم،لقل ددحو،لا ددتجاب،لعددمعح،لإثةدداتح،إذا ،ددا
دم،بم ِلمتددح،إلددهلل،الن د ،،
المارو،له  ،ا،لقع، ،تمار،القةددمو،حمد ،ا ددتمع،وت د ا
له ،يقش ،ولمح ،لائ ،

ل ،ةل و «،لما ،معاا ،نح،وت م ،ثة ،لادداو،ل لقددهلل،

يهلليح،خلف،ظاشه ،عتمهللاً،،ولماما،يعم ،ع ،نددح»،و ،مددا،قددار ،د ،ونددهلل ،د ،ا ،،
حتددهلل،وددش ،الت د فش ،د ،لجاددحو ،قال د ،قددشيش«،:ثحلددف،بددا و،لقددهلل،جدداأ  ،ب د ،
ال لمهلل،بغمش،ال جح،الذي،ذهب،بح ،...،حش ،لا ِ،،يا ،با،ال لمهلل،بلعاثح»(،.)1
قا ،الج ين ، ،$،هدب،المتحال ي «،:لولهلل ، ،ناما، ،يق ِ ،ولددهلل،
خةمح،الذي،يملمح،ب جاددح ،د ،خفابددح،,،المددتمل ِ  ،د  ،ا ددح،,،لالمعددتم ِع ،د ،
ا ددتماوح ،,،ددف ،التف د [،المحددال  ،ل ،وددشق،ونددح ،د ،اال ددتماا ،ل،الافدداب،
لوظح ،,ف ،ل ،يق ،قفع ،ناظشتح،,،ا ،تددش ،اإلق ددا ،لحعد ِ ،اال ددتماا،يشددغ ،
قلب،المتمل ،لالمعتمع ،,،تنقفع،ولمح ،ادل،الفا ،لالااطش»(،.)2
(،)1ذ شه،اب ،هشار، ،العمشل.)262/1(،
(،)2الما مم، ،الجهلل و،

.)534(،
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دف،ت دشاه ،ددمم ،حددا ،الح د ا ،ل آلددح،ل د ،قدداطع،الن د ،،وت ددم ،ددع ،د ،
مد ا
جملم، ،هذ تحو ،ل،قا ،لح، ،ل ط،حهلليثح،ال ائً،:قهلل،وش ند ،ا  ،ددا،جاد ،
تعشضح،ول و ،ل،قا  ،:ا

،هشاأو ،ا،تلقح،ولهلل ،عمع و ،ل،قا ،ثح ها ،د ،

لمات،الةهلل،لاإل فا ،بالمحال ،ل ا،ي ت ،بح؟،
ال ،يددب، ،ذل د ،ل د ،لقددع،ي،لحددا ،بددم ،وت ددم،لا ددتماوح،إلددهلل،الن د  ،،د ،
ث بتددح ،د ،الحددهللي و،لاجد ،ذلد  ،ددف ،العلمدداأ ،ددهلللا،ولددهلل،ضددشل ل،اال ددتماا،
للمحددال و ،المحددال ،الندداج ،ه د ،بالضددشل ل ،عددتمع،جمددهللو ،مددا،ه د  ،تحددهللث،
جمددهللو ،ا د ،يةددغ ،إلددهلل،حددهللي  ،قابلددحي،لل د  ،ددا ،وا داً،بددح ،د ،ق د و،قددا ،اب د ،
و اس ،ض ،ا ،وناما«،:لجلمع ،ول ،فاث ، ،:مح،بفش د ،إذا ،ق د و،ل ،
َّ
ا ِل ع،لح، ،المجلً،إذا،جلً،,ل  ،غ ،إلمح،إذا،تحهللث»(،.)1
لقددا ،الحعددم ،بد ،ولد «،:،يددا،بند و،إذا،جالعد ،،العلمدداأ ،مد ،ولددهلل، ،
تعم ،ع ،حش  ،،ن ،ولهلل، ،تق ،,،لتعل ،حعد ،اال ددتماا ،مددا،تددتعل ،حعد ،
الةدددم [،لعلادددا،القدد

،,،لال،تقفدد ،ع،ولدددهلل ،حدددهلل،حدددهلليثاً،-،،لإ ،طدددا ،-،حتدددهلل،

يمعد »()2و،لقددا ،وفدداأ،بد  ،بد  ،بدداح«،:$،إ ،الشجد ،لمحددهللفن ،بالحددهللي و،
معتح،ق ، ،ي لهلل»(،.)3
ا،
ثة ا ،،لحو ،ث ،ل  ،معحو،لقهلل،

قددا ،اإل ددار،الج د ين «،:$لولمامددا [،ي،المتحددال ي ،جممع د ًا، ،ية د ش،

،لاحهلل ،نامددا،لةدداح ح ،د ،ث بتددح،,لإ  ،ددا  ،ددا،يعددمعح ،نددح ،د اح،ال د اس،,
(،)1وم ،ااخ ا .)306/1(،
(،)2جا ع،بما ،العل ،ل ضلحو،اب ،و هلل،ال شو،
( ،)3مش ،وار،الن اأ،.)86/5(،

.،)519(،
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اثاما ،تعاليا ، ،حق،المنالبددم،,ل د ،لد ،يةد ش ،نامددا،لةدداح ح،،,،قددهلل،قفددع،ولمددح،
حقح،,ل تهلل،ل ،ية ش،ولمح،خةد ادمح،,،بد ،داخلددح،بدداالوتشاق ،,ل،الجد اب ،د ،ث بتددحي،

احتملح،للوظح ،,،ف  ،ش،ولمح،قفع ،مالمت ،ح  ،)،1(،»،ي،تش ،الح ا  ،ع ،ح،.
،ل ،بفثعا ،إذا ،ض تح،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،لجال ا  ،ا ،الحل َّ ،د،ج ابِح،
ا
لتشاه،يةغ ،للحهللي ،بعمعح،،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لبقل ح،للعلح ،د ى،بح(،)2

الً،بدددم ،طدددش م و ،دددا،يجد د و،احدددهللهما،اال دددتاثا ،
لإذا ،دددا ،الحد د ا ،ت د،داد ،
بالحهللي ،دل  ،اح حو ،ل ،قاطعتح، ،ل ط ،ا حو ،ل ، ،متاتح،.
،لهمددذا ،علمنددا ،عا ددش،الددهللوال،تعل د  ،اددا ات،اال ددتماا،لاإلثةدداتو،الت د ،
تح لنا،إلهلل ،حال ي ،ثاجحم و ،تالقم ،بددالمثمش ،د ،الةد ش،لااثددالو،ل ددتقملنا،
هددذه،ا داب ،د ،وثددشات،التعج د ،و،لتام د ،لنددا،الفددش
المحال ،المقاب و،ل ش،

،اا ض د ،ال تمشددا ،

ا هو،ل ا  ،شا  ،ا حو،لتتم ،لنا،تشتمب ،ما ثددا،

لالتلدل،ق ،إلقائاا،ولهلل،ا خشي ،جزا ًاي،لاجتناب،التعددشا،المددذ ر،لالتلقائمددم،
الع ثمدددم،التد د  ،د،دتح جنا،–،لال ،يدددب،-،إلدددهلل،االوتدددذا ،لالت دددف،لالتشاجدددعو،
ل هللق،

،ا ،،بق لح«،:إيا ،ل ا،يعتذ  ،نح»(،.)3

(،)1الما مم، ،الجهلل و،

.)533(،

( ، ،)2عش ،ب ،تمار،.اثظش،:المعتفش  ، ، ، ،عتظش و،اابشما ،.)266/1(،
( ،)3خشجددح،الف شاث د  ،د ،اال ددط،ح)4427(،و،لال ماق د  ،د ،الزهددهلل،ح)111(،و،لحعددنح،اال دداث  ،د ،
حم ،التش مب،لالتشهمب،ح.)3350(،
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لقهلل ،شه،العلماأ، ،الحد ا ، ،يشددا ،الشجد  ،حددال ه ،د ،إ مددا ،القد ،
الددذي،ابتددهلل ،بددحو ،د ،يمم د ،لددح،الع ددا ل،المنق لددم ،ل،الشددعش ،ل ،م دشه ،مددا،يشددعش،
العددا عم ،بمعش ددم،العددا ،ع،المع د قم،لددحو،ل له ،د  ،عايددب،الحددهللي و،قددا ،اب د ،
و دددهلل،ال دددش «،:$،ل د د  ،دد أ،اادب ،د د ،المجالعدددم، ،تقفدددع،ولدددهلل،جلمعد د ،
حهلليثحو،ل ،ت تهلل ه،إلهلل،تمار ،ا،ابتهلل ،بح ،نح،خ ش ًا ،ددا  ،ل ،ددعش ًا،و،تددت ،لددح،ال مد ،
الذي،بهلل ،بحي،تشيح ،ث  ،حف ،لح ،نحو ،اذا ،ايم ، ،د أ،المجالعددمو،بد ،يجددب،
،تةغ ،إلمح ،ث ،ل ،تعمعح،قط،إال ،نح»(،.)1
لال،تشا ، ،الحهللي  ،هلح،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لإ ،وش
ل

شوح(،)2
لح،ل ا،
،
ا

، ،المقاطعم، ،الحهللي ،تمذيب،القائ ، ،ثقلح،لخ شهو،لهذا ،ددا،

ي،لال،يةددا ،إلمددح،إال ،ددع،ا ددتهللاد،الددهلللاو ،
يلزر،التش ع،ونح،لتش ح ،ماثم،للحد ا
ا
لاالضددفشا و،لالضددشل ات،ت ددم ،المحظ د اتو،للمناددا،تقد َّدهلل ،بقد ْدهلل هاو،يق د ،
و دد دددهلل،ا ،بدد دد ،ومدد دددشل ،ضدد دد ،ا ،ونامدد دددا«،:فافدد دددم ،دد دد ،قدد دددشيش و ،حعدد دددناا،
داأو إ ،حدددهللف ،لد د ،ي ْمد د ِذب و لإ ،
خاقد د ًاو ل د د حاا،لج هد د ًاو ل دددهللها،حمدد ً
،بحق ،ل،باط ،ل ،ي ِ
ق
مذب  ،:ب ،بمش،الةهلليقو،لوثما ،بد ،وفددا و،ل ب،د ،
حهللفتا
َّ
ا
و مهللل،ب ،الجشاح»(،.)3
هلل،
هلل،إل د ،
ب ،ددشو ،و،له د  ،،دو د ،
ب،لاج د ،
ق،المحددال ،،المعددل ،،باددذ،ه،ا دا ،
،إ ،،تال د ،
(،)1باجم،المجالً.)162/1(،
(،)2اثظش،:الجا ع،اخاق،الشالي،و،الافمب،ال غهللادي.)201/1(،
(،)3وم ،ااخ ا .)23/3(،
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هلل،ا ،،ين غد ،، ،،تمد  ،،نضد ف ،م،بال ددائ ،،
ق ،،دو ت ،ح،ل ددما ،ا،حجتددح،و ،الددهللو ،ل،إلد ،
ب،الشددشوم ،م﴿،ق د ،هددذه ،د مل  ،دو د ،إلددهلل،ا ،ولددهلل،بةد ق
دمشل ،ثددا،ل د ،ات عن د ،
لا دا ،
ل حا ،ا ،ل ا ،ثا، ،المشش م (، ،﴾،ي ف،.،)108،:
،
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يةفف،المعلم ، ، ،يد ر،جمعددم،بددم ،يددهللي،خف دداأ ،عدداجهلله و،لقددهلل،
ش،ا ،تعالهلل،المةلم ،باإلثةات،إلما و،لاالقتشاب ،نا  ،ددا ،مد ،..،لهمددذا،
يعددتمع،المايددم  ،د ،المعددلمم  ،د وم ًا،إلددهلل ،وظددم،وددال  ،ل،طالددب،ول د و،
يفقاا ، ،دينا و،ليعددش ا ،المثمددش ،مددا،يحتدداج ،إلمددحي،وددالل،ولددهلل ،ددا،يلقددهلل،
ولدددما  ،د د ،د لس ،عدددجهلليم ،ل ،حاضدددشات،تلفاويدددم ،ل ،لمدددات،لوظمدددم ،د د ،
المنا ات،االجتماومم،ل مشها،.
لهنددا،يتعدداأ ،المددشأ،و د ،اافددش،الددذي ،حهللفتددح ،ايددم ،الافددب،لالددهلل لس،
لالمحاضددشات؟،هد ،حققد ،الثمددشل،المشجد ل ،ناددا؟ ،ر ،ددا  ،ثمددش ،ناددا ،اشددم ،
تذ له،الشياح؟،
لإذا ،ا  ،ذل و ،ما،اا اب،الشلحمم،لالم ض ومم،لضماا،هددذه،الفش ددم،
المتمش ل ،د وماً،ولددهلل ،قد ،تقددهلليش؟،ل مددف،لنددا، ،ثضددم ،لاددا،و ا د ،النجدداح،
لالت فمش؟،
لق د ، ،ثجمددب،ود ،هددذه،التعددامالتي،البددهلل،لنددا ،د ،اإلقددشا ،بد ،لاف ائنددا،
للواظنددا،جاددهلل ،مددش،ال،ينمددش ،د ،إ دداح ،جتمعاتنددا،لإ ددادهاو،لقددهلل ،ددام ا،
بجا ده ،الم ا م ، ،ناوم،الةح ل،اإل ا مم،العا م،التد ،تجتدداح،قددا ات،
العال ،.
لمدد ،ين غدد  ،دد ،المقابدد ، ،ثعتددش ،بدد ،النتددائ  ،قدد ا ،بمثمددش ،دد ،الجاددهلل،

الم ددذل ،لالفش ددم،الم اتمددم،..،ل د  ،اد ،ةددهللاق،ذل د  ،لمع د  ،بندداأ ،عددجهلله،
ود  ،ضد ا،هخددش،خف ددم،حضددشها،..،هد ،يتددذ شه؟،ه د  ،حددهللف ،تغممددش ًا ،ددا ،د ،
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ل ح ،ل ،مشه؟،ه ،ثق  ،ما ًا ،ما،تعلمح،إلهلل،ولجتح،ل ه ،بمتح؟،
بحعب ،شاههللات ،-،الت  ،ج ، ،تم ،خاطاددم،لقا ددشل ،-،ددف ،اإلجابددم،
تنف ي،ولهلل،المثمش ،د ،ااخ ددا ،العددل مم،التد ،ين غد ، ،تددهللو ثا،إلددهلل ،شاجعددم،
طشيقتنا، ،ال و ،لالتذ مشي ،عماً،لل

،إلهلل ،ض ،النتائ ،ل حعناا،.

نقةددش،حددهلليثنا،هنددا،ولددهلل،اا د اب،الفنمددم،لتشاجددع،الت د فمش،لددهللى،لواظنددا،
لدواتندددداو ،ددددنتحهللث،ودد د  ،دائادد د  ،دد د ق،المن ددددش ،ل ،ددددار،المددددا مشا ،ل،خلددددف،
المممش

و ،قهلل ،امنا،تل ،الشتابم،الت ،ثشاها، ،بعددض،المتحددهللفم ،لالاف دداأ،

الذي ِ ،لفنا ،ميم،جما ه ،له ،يتثاأب  ، ،جالعا  ،ل،يتشثح ،.

دذي،يةدددمخ،لدددح،
،للدد  ،دددانا، ،ثعدد ِدش ،الافمدددب،النددداج ،لقلندددا،ب ثدددح،ذا ،الدد
ا

جمادد ا ه،العدددمعو،لهدد  ،عددتمتع ،بشلثدددق،حهلليثدددحو،الددذي،يت لدددهلل،وندددح ،دددل ،

إيجدداب  ،د ،حمدداتا و ،ل ،عش ددم،ثا عددم،لا د  ،د ،دثمدداه  ،ل ،خددشاه و ،ف د ،واددهلل،

الن د ،،قددهللر ،جددا  ،د ،المشددشقو ،اف دداو ،عجددب،الندداس،ل ماثامدداو ،قددا ،
،ا «،:،إ ، ،ال ما ،لعحشاً ،»،ل«،إ ،بعض،ال ما ،لعحش»()1و ،قددهلل،حدداو،
هددذا ،الافم ددا  ،ه ددم،اإللقدداأ،الندداج و،له د  ،لمددم ،فشيددمو،ليمم د ،لفاقددهللها،
تعاباا ،ل،تف يشها،بالهلل بم،لالتعل ،.
ا
ا
ا
لثحددال  ،ممددا،ي د ت ،ثق د ،بعددض،الا ددشات،الت د ،ذ شهددا ،بدداب،هددذا،الف د ،
لال متاةة د  ،مددحي،للاددشل ،بالهللاومددم،و د ،الحددا ،الت د  ،ضددعف ،ت د فمشه ،د ،
جما ه،ل عتمعمح،.
ل ،خف ات،تةحم ،المعا ، ،يهلل ،الهللاومم، ،المفل ب ،نددح ،د ،يد ر،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح،.)5767(،
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الجمعم،خف تا ي،ال،قشاأتا و ،الاف م،تاتلددف،ود ،القددشاأل ،د ،ل قددمو،لالندداس،
،ط معتاا،تم ،القا ئو،لتةغ ،إلهلل،الافمب،.
ل يض دً،ا،القددشاأل ،-،ي ،د ،ل قددم،-،لمع د ،ولددهلل،ثمددط،لاحددهللو ،منددح،القددشاأل،
الةماأ،الت ،تالد  ،د ،الددشلح،لالعاطفددمو ،تشد ح،قددشاأل،المددذيع،لنشددشل،ااخ ددا و،
ل نح ،ا،يف ه ،اح حي ،منق ا  ،مح،بعض ًا، ،ااحا مً،لالمشاوش،التد  ،ددادت،
ت تلعاا،اال اق،بم ،يهلليح،.

لهنا،ثتعاأ ،:ل ،ال،يهلل ب،خفم نددا،ثفع،دح،ولددهلل،هجددش،ال قددم،التد  ،ثمددش ًا ،ددا،
حج د ،لجاددح،و د ،المةددلم و،ل خف د ،ومدد ثا ،و د ،ومنمددح؟ ،ل د ،يفمددش ،ددشل،
بتفشس،لج ها ،لمشى،إق الا ،ولمح،لتفاولا  ،ع ،ا ددح؟،..،حددم  ،ددا  ،تددهللئاً،
ا ،يقش ، ،ل قمو،لي ددذا ،التمعددنا،لددح،وددذ هو،للمد  ،تددهلل ،ددمنتق  ،د ،حددا ،
االبتددهللاأ،لمة د ،إلددهلل،حددا ،النض د ،لاإلتقددا ؟ ،ددا،المدداثع، ،يقلددص،خف تددح ،د ،
د م ، ،يددتالص ،د  ،ددشِ  ،ل اقددحي،إال،قةا د ًم،تددذ شه،ب د عض،النة د

 ،ل،

تشتب،لح ،ما ،خف تح؟،،
لمً،وم ًا، ،يهلل ب،المشأ،ثفعح،لمشقهلل،باددا،إلددهلل،إتقددا  ،د ،ال،يجمددهلله،و ،د ،
يافددب ،د  ،ه د ،بمتددح،ق د ،الددذهاب،إلددهلل ،عددجهللهو ،ل، ،يافددب ،د  ،شا د ،
ال مد د ،ل فا ِفد دح،و ،ل ،دددار،المدددشهلو ،ل، ،يعدددج ،لنفعدددحو،فد د ،يعدددتمع،لاف تدددحو،
ليتجنب ،خفاأها ،..،اذه،الهلل بم ،فملم،-،بعهلل،حم ،-،بنقلح ، ،ةددا ،القددشاأ،
إلهلل،جما ،الاف اأ،.
ل ما،ل د،و ،العلماأ، ،الهلل بم،ولهلل،التهلل يً،لالتعلم ، ،إ ددماوم ،بد ،
جاأ ،ا ،يجم ،ع ،ما ،المتاب،يحهللفا ،لاا،ينعهلل،حهلليثحو،ل ،إ ددماوم ،بد ،
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وفدداأ،الاشا دداث  ،$،ددا ،إذا،ل د ،يجددهلل ،حددهللاً ،،تددهلل،المعددا م و ،حددهللفا ،يشيددهلل،
بذل ،الحف ،.
ل ددا،خالددهلل،ب د ،يزيددهلل،ب د  ،عاليددم $،مددا ،إذا،ل د ،يجددهلل ،حددهللاً،،يحهللفددح،ي،
يحددهللث،ج ا يددحو،ف د ،يق د ،:إث د ،اول د  ،ثم د ،لعددت ،لددح،ب ه د  ،.ي،لع د  ،د ،
طاب،العل و،لمنح،يشيهلل،الهلل بم،لاال تذ ا (،.)1
لالهللاومدددم،النددداج ،يادددت  ،د د  ،وظتدددح،لخف تدددح،بمدددا،يعدددمهلل،المد د ر«،لغدددم،
ِ
ات،يهلليح،لجعمح،..،طشيقددم،لق ددح،
الجعهلل»ي،لالمقة د ،نح،تعابمشِ ،لجاح،لإ ا
،..حش ات،

حو ،اذه ،لاا،تشا ،الهللاومم ،مح،ال و و،ب ،قددهلل،تعد قح ،حماثداًو،

الهلل ا ددم،العلممددم،الت د  ،جشاهددا،العددال ،اا شيم د  ،ل ددشت ،ماددشابم ، ،د ،جا ع،دم،
ل د س ،ثجل د س ،د ،خمعددمنمات،القددش ،الماض د ي ،وف د ،لاددذا،الجاثددب،ثع د م،
 ،%55د ،الت د فمش ،د ،الجما د و،بمنمددا ،وف د  ،ددل ب،اإللقدداأ،لالةد ت،ثع د م،
 %38و ،د ،حددم ،ذ ددشت، ،المحت د ى،لالمعل ددات،الت د ،ثفشحاددا،ال،تددلفش ،د ،
الجما د ،ب د ثش ،د %7،و ،ي ، ،ددا،ثحملددح ،د  ،عددال ،الامددش،لالاددهللى،يعددتلزر،
ل باً،ثاجحاً، ،ت لمغح،لت ممنح،يجمع،بم  ،لوم،اا ل ب،لجما ،العشق،.
قتا ،
قهلل،يتشم ،بعض،القشاأ، ،ثع م،الد،%55،لت فمش،لغم،الجعهللو،لقددهلل ،د ا
إلهلل،هذه،الحمشل،الت  ،ددشوا  ،ددا،بددهللدها،تددذ شي،لتد فشي،بدداا ار،الةددا تم،التد ،
يتاا، ،طفد لت ،لتشددا ل  ،ددابل و،لهد ،تحم،د ،قةةداً ،فا ددم ،ع ددشلي ،د ،
مش، ،ينفق،الممثل  ،ماا،بحش ،لاحهلل ،.

(،)1جا ع،بما ،العل ،ل ضلحو،اب ،و هلل،ال ش،.)454-453/1(،
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لل د ،تف د ،حمشتنددا،إذا،تاملنددا،خفم د ًا،يقددش ،هيددات،العددذاب،-،له د ،ي تع د ،
ليضدددح  ،-،لدد ،يمدد ،لم وظتدددح ،ي،تد د فمش،ولدددهلل ،شددداههلليح،ل عدددتمعمحو،اثدددح،
خاهددا ،د  ،د  ،عاثماددا،العظممددم،بعد ب،و ثددح،لتعددابمش،لجاددح،الااطاددم،..،تلد ،
المعدداث  ،ددا ،يمم د ،لفف د  ،ددغمش ،ا،ي ِلغاددا،حددم ،يقددش ،هددذه،ا يددات،باش د ا،
لحض ،قلب،.
لهنا،يجهلل ،التن مح،ولهلل،ضشل ل، ،تم ،حش ات،المددهللي ،لال جددح ،ت ائمددم،
دددع،القدد و،ل ،ال،تعدد قحو،لال،تتدد خش،وندددحو،ل ،ال،تمثدددشو ،تشدددغ ،الجماد د ،
بمتابعم،الحش ات،و  ،ماا،المار،.
ل يضددداً،ين غدد د ،ولددددهلل،الافمددددب،لالمحاضددددش، ،يجتنددددب ،دد د ،اإل ددددا ات،
الجعددهلليم ،ددا،لددح،إيحدداأات ،ددل مم،ولددهلل،العددا عم  ،اإل ددا ل،إلددما ،بالع د ابم ،ددع،
ض ،بقمم،اا ابعو ،ا ،ت ح ،باالتاار،لالعهلللاثممو،ل

،المشمش،يقد ،:ا عد ،

لإالو،ل ا،جمع،المفم ،ولهلل ،م ،هشر،لألولهلل ،ددع ،مد ،الددش س،للد اأي ،فثددح،
يدد ح ،للدددشائم ،ب العنجامدددم،لالم دددشو،ليضدددع،بمدددنا ،لبدددم  ،اولدددح ،دد ،الحدد اجز،
لالج اهلل  ،ا،قهلل،تعجز،الملمات ،-،اما ،اث ،طم م،-و ،تجالوه،.
ا
للع د  ،د ِ
،النعددب،الت د ،ذ شثاهددا ،ددا،يفعددش،تعدداظ ،ت د فمش،بعددض،المتحددهللفم ،
م ،ال،ول ،ونهللهو،لال ،ض او،لمنح،ي شا، ،ا تاهللار،ث شات،

تح،لتعددابمش،

لجاددح،لحش ددات،يهلليددحي،بمددا،يعددتش،ضددعف ،ضد وح،لقلددم،ولمددحي ،د ،حددم َّ ،ث دا،

ثجددهلل،والم داً ،ل ،حاضددشاً ،قما داً،يفقددهلل،المثمددش ،د ،الت د فمش ،د  ،عددتمعمح،لقشاأتددح،
خف تح،القممم ،د ،ل قددم،تافد ،ثةددف،لجاددحو ،ل،لعمددب ،د  ،دائددح،لإلقائددحو،لال،
يشددددفع،لددددح،ونددددهلله ،تحضددددمشه،الجمددددهلل،لال ،عل ااتدددح،القممددددمو ،الندددداس،ال،تتددد فش،
ا
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بددالمحت ى،قددهلل ،ت فشهددا،باا ددل ب،لث ددشات،الةد ت،لتعددابمش،ال جددح،لحش ددات،
الجعهلل،.
للولمددار،بعل د «،لغددم،الجعددهلل» ،ائددهللل ،خددشى،ال،يفددشط ،ماددا،الهللاومددمو،له د ،
التعش ،ولهلل ،ح ا ،جماد ه،ل ددهللى،تفدداولا  ،ل،تحفظاد  ،ل ،د ا قتا ،ولددهلل،
ددا،يق د ،و،ليممنددح،ال ق د

،ولمددح ،د ،خددا ،تفش ددح ،د ،لج د ها ،لثظددشات،

وم ثا ،لحش ات ،يهلليا ،و ،مما،يهلللح،ولهلل ،لد  ،عددتمعح ،شقعتددح،ا ددابعحو ،ل،
لضعح،لش ح،بم ،يهلليح ،ع،النظش،إلهلل،اا ف و،ل ا،ثقددشه،ب ظددا شه،ولددهلل،الفاللددم،
ا ،تع مش،و ،بل ح ،ايم،المل ،لثفاد،الة ش،.
لمعح،اثفح ،ا ،وا م،ولهلل،الش ض،لالتمذيب،لما،يعددمعو ،ل،الشد ِ ،
ل ا ،ا،

مدددحو ،د د ،حدددم ، ،لمدددً،ااذ  ،ل ،دد َّدهللها،يفمدددهلل،التدددشدد،لالحمدددشلو،ل دددا،قضد د ،

ااظا ش ،مع ش،و ،حا ،وة مم،يفتقددهلل ،دداح اا،الشددع ،باا ددا و،ل د  ،قابلددح،و،
ا
دع،المعددتم ،ع،يددهلله،ولددهلل،خددهلله ،ل،لمع دح،لذقنددحو،إ ددا ل،،إلددهلل،تقددهلليشه،لمددا،
ددف ،لضد ،
يعمعح،لت لح ،مح،.
دهلل،يحمددزه،ولمد ًا،ثا عد ًاي،يضددمف،-،
لهمددذا ،ددف ،إلمددار،الهللاومددم،بفد ،لغددم،الجعد ا

لال ،يب،-،بةمم،بالغم،ااهممددم ،د  ،دائددح،الددهللو ي،و،ليجعلددح ،ثددش،ق د الً،ونددهلل،
جما ه،ل عتمعمح،.
لإذا ،جعنا،إلهلل،الهلل ا م،الت  ،جشاها ،ل شت ،ماشابم ،ح ،و ا د ،التد فمش،
،الجما  ،فثا،ثعتذ ش ،ثاا ،وف ،اا ل ب،لث شل،الةد ت،ثعد م ،%38،د ،
و ا ،الت فمش، ،الجما .
ليمم د ، ،ثددهلل  ،هممددم ،ددا ،ددا ،إلمددح ،ماددشابم ،ح د ،اا ددل ب،لث ددشل،
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الة د ت،إذا،تاملنددا ،دلد،الفع د ،المت قعددم،لتحمت د  ،حددهلله ،بالعددار،ل ددلال ،
و ،حالح،بن شل،حادل ،ظمو ،ل ،اخشل ،بامو ،ل،حزينم،ه ددفم،و ،الملمددات،هد ،
الملمدداتو،لدد ،تتغمددش[،العددار،ولددمم و ،مددف،حالدد

و،لمدد  ،مفمددم،النفددق،لث ددشل،

الة د ت،تحم د  ،ددالم ،خددشى ،ه د ،بمثمددش ،-،د ،داللتاددا ،-،د  ،لمددات،العددار،
َّ
الفم م،الت ،بعثشتاا،ث شل،الة ت،الحادل ،ل،العاخشلو،لثقلد ْ ،إلددهلل،المعددتمع ،عدداث ،
العاشيم ،نحو ،ل،الغضب،ولمحي ،ع، ،القائ ،لد ،يتجددالو ،د  ،لما ِتدح،التحمددمو،التد ،
ل  ،لقم ،بن شل،حاثمم،لع شت،و ،حب ،ا ،للاف،ل خ ل ،ادقم،.،
َّ
داأ ،د ،
لبم ،يهللينا ،-،خ ،الهللاومم،-،جملم ،د ،الت ددمات،التد ،ي د ،،باددا،ولمد ا
اإللقدداأ ،د  ،اد،التد فمش،بمعددتمعمح،لالتغممددش ،د ،ه اأ،ل ددل ،جماد هو،ل د  ،هماددا،
،ال،يجع د ،ثغمددم ،د تح،لث شتددح ،د ،خف تددح ،ل،د ددح،ولددهلل،لتمددشل،لاحددهلللو ،اددذا،
اللح ،يعتجلب،الت،ثامب،لالنعاسو،للشبما ،ددا  ،نا د ًا،لمددذيع،ثشددشل ،خ ددا ،الفقددً،
لال

س،.
مي،لمنح،ل ،يحقق ،ههللا ،لاو ،القل ب،ل اذب،النف ،
ما،يمم ،للهللاومم، ،يم  ،لفشاً،إذا ،جدداد ،د ،تغممددش،ث ددشل ،د تح،بحعددب،

الم ضد د ا،الدددذي،يفشقدددحو ،منتقد د  ،د د ،ولد د ،الةد د ت،إلدددهلل،اثافاضدددحو ،دددالن شل،
الضدددعمفم،تنا دددب،الحدددهللي ،ود د ،الحدددا ،الحزيندددم ،ل،المح ِفدددمو،بمنمدددا،يحعد د ،
ا ددتاهللار،الن ددشل،الةدداوهللل،الجا يددم ،د ،الع ددا ات،الحما ددمم،لالم ض د وات،
التشددجمعممو،ليحع د ،الجمددع،بددم ،الن ددشل،الةدداوهللل،لالناولددم ،د ،الع ددا ات،الت د ،
ضد د واا،اال دددتفاارو،لالتمند د و،لالتشجد د و،لالنفد د ،و،لاإلثمدددا ،و،لالتد د بمخو،
لالتحقمشو،لالتعجبو ،لم ، ،هذه،ااح ا ،ث شتح،الاا م،.
لفمم ،ض وات،يحا  ،ماددا،الد او ،ولددهلل،ثغمددم،فابتددم،

ددمنمي،ال ،ددع د،

138

الدعوة والدعاة

مادددا،لال،ثدددزل و ،المحاضدددشات،الفقامدددم،لالدددهلل لس،التعلمممدددم،التد د ،تااطدددب،
دمش،العاطفددم،لال،الت د فمش ،د ،وددال ،الا ددع و،ل ددذل ،
العق د ي،لال،يعنماددا،تجمد ا
الحا ، ،الع ا ات،التفعمشيم،لالشا حم،لالمهلل جم،.

لالافمب،الحدداذق،هد  ،د ،يددزال ،بددم ،ا تفدداا،ث ددشل ،د تح،لاثافاضددح،بمددا،
يفشد،العآ م،و ،المعتمعم ،ليشهلل،اثت اها ،إلهلل،حهلليثح،و،له ،وا م،ثجاحددح،و،
ِ
،تممنح، ،هذا،الفد ،الددذي،يممد ،تع ال امدح،باال ددتماا،إلددهلل ،بدداب ،ددنعم،
لون ا
الافابم،ل ش ا ،المنابش،،.
لهانا ،ش،ل ،يف ت،الهللاومم،التن اح،إلمحو،له  ، ،ع،ث شل،الة ت،ال،يعند ،
الةماح،لالن اح،ل ع،الة ت،بما،ه  ،زو ،لخددا ،ود ،المد ل و ،قددهلل ،ددش،
ا ،تعالهلل،بغض،الة ت﴿،:لا ْق ِة ْهللْ ، ِ ،ش ِم ،لا ْ اضد ْض ِ ،د  ،د ْ ِت ِ ،إ َّ  ،ثمدش،
ِ
ت،ا ْلح ِممش﴾(،لقما ،.)19،:
ات،لة ْ ا
ْاا ْ
ل د  ،دلات ،دد ،اإللقدداأ، ،ين ِ ددش،المتحددهللث،ولددهلل،الملمددات،المامددم ،دد ،

حهلليثح ،ل ،ضع،الشاههلل، ،اقت ا حي،بالضغط،ولمااو ،ل،ولهلل،بعددض،حشل ادداو،
ِ
ل،خفضدحو ،ل،العددم ِت،ق لاددا ،ل،بعددهللهاو،
ل،تمشا ِ هاو ،لِ ،ع،الة ت،ونهللهاو،

ل ،هذا ،لح ،ا،ين ح،العا ع،إلهلل ،ضع،الشاههلل، ،بم  ،ائش،المددارو،ليعد ِدا ،
ولمح،حفظح،لا تذ ا ه،.

لين غد ،ولددهلل،الهللاومددم ،د ،خف تددح،لد ددح،اجتندداب،تمددشا ،بعددض،الملمددات،
المزوجدددم،التدد ،يعدددمماا،الدد عض«،ودد ا مز،المدددار»و،ا ،المتحدددهللفم ،يتمدددلل ،
الع َّمد داوو ،مفعدددهللل ،بتمشا هدددا،الممجد د  ،ا دددم،اال دددتماا،لجمدددا ،
ولمادددا ،ا
الع ددا ل،لثقدداأ،الةد تو،للم د  ،د ،هددلالأ،المتحددهللفم ،ومدداوه،الاددا

و،ل ناددا،
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ق د لا (،:إيددش،و ،امددت و،يعن د و،بةددشاحم،و ،د ،الحقمقددمو،لال اقددعو،ط ع د ًاو ،مددا،
ِ
دم،لالعد و ،قد ،المتحددهللث(،:هههو،
تعش )و،ل د ا ،ناددا،تمددشا ،حددشل ،الفااهد
مم و،لاااااااو،اللللللل )و،ل ِ
ثالاا،.
،اجتناب ،ل ب،التشم ،لالما ددم،لالت ثمددب،
لين غ ،ولهلل،المتحهللث ،يضاً
ا
لالتاهلليهلل،إال ،مما،البهلل ،نح،لل ق،هدابحو،ل ذل ،الع ا ات،االوتذا يددم،التد ،تاددز،
فقم،المعتمعم ِ ، ،
حهللفا ي،للد  ،ددا ،يظد  ،ثددح ،د ،خالاددا،يت اضددع،ليتقددشب،
إلما و ،ق لح(،:لع ،خ مش ًا، ،هذا،الم ض او،ل  ،وش ،ون ا  ،ض و ،إال،
تد خشاًو ،ضد ونا،الم د ر ،ددعب،لجددا ،ل د حال ،ت عددمفح)و ،اددذه،الع ددا ات،
ت

،إلهلل،وال ،الا ع  ،الم ،ل مم،و،له ، ،المتحهللث،لد ،يمد ،

قداً،

،حهلليثح،لأل اب،الت ،يعتذ ،باا،.
ل يضاً،ال،يحع ،بالهللاومم، ،يضمع ،عاث ،خف تح،بتت ع،العددجع،المتملددفو،
ل،بتقعش،اللغمو،لا تاهللار ،لمات ،اج ل،ال،يفاماا،جما ه،إال،إذا ،اجعد ا،
ق ا مً،اللغددم،ل عاجمادداو،قددا «،:،،إ ،ا ،يد غض،ال لمد  ،د ،الشجددا و،الددذي،
داقش ِل،بلعد ِ
يتال د ا ،بلعدداثح،تال د ،ال د ِ
دار،ليف ِا د ،بددح،
داثاا»( ،)1ي،:يتش د َّهللق ،د ،المد
َّ
ا
لعدداثاحو،لي الفد دح ،مدددا،ت الد دف،ال قدددشل،المدددأل،و،ل د د ،الحدددهللي ،ا خدددش،قدددا «،:،إ ،
حد م ،إل د ،ل قددشب،م  ،ند  ،د ،ا خددشل ،حا ددنم  ،خاق د ًاو،لإ  ،بغض دم ،إل د ،
َّ
ل بعددددهلل  ،ندد د  ،دد د ،ا خددددشل ،عدددداليم  ،خاقدد داً،:الثشفددددا ل و،المتفماقدد د و،

المتشهللق »(،.)2

( ،)1خشجح ،ب ،دالد،ح)5007(،و،لالتش ذي،ح)2853(،و،ل حمهلل،ح،.)6543(،
( ،)2خشجددح ،حم دهلل،ح)17732(،و،لحعددنح،اال دداث  ،د ،الةددحمحم،)379،/2(،بش د اههللهو،لالثشفددشل ،:ثددشل،
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قددا ،اإل ددار،الن د لي«،:$،يمددشه،التقعمددش ،د ،المددار،بالتشددهللقو،لتملد ِدف،
العدد ددجع،لالفةدد دداحمو،لالتةدد ددن ِع،بالمقدد ددهلل ات،التدددد ،يعتادهدد ددا،المتفا دد ددح و،
لوخا ِ ،،الق و ،م ،ذل  ،د ،التملددف،المددذ ر،و،ل ددذل ،تملددف،العددجع،و،
،دقائق،اإلوشابو،للحش ،اللغم، ،حا  ،ااط م،الع ار،و،
ل ذل ،التحشي،
ِ
،يقةهلل ، ،ااط تددح[،إيدداه ،لفظد ًا،يفامددح ،دداح ح ،امد ًا،جلمد ًاو،لال،
ب ،ين غ ،
ا
يعتثقلح»(،.)1
ل ما،ضشب ه ، ،ثا ،تقةهلل،لحش ،المار ،ددا ،جدداب،بددح،اإل ددار،الحعد ،
ال ةدددشي $،دددائلح،ود د  ،عندددهلل،ق لدددح،تعدددالهلل﴿،:لالناد د ،با دددقات،لادددا،طلدددع،
ثضددمهلل﴾(،ق)10،:و ،قددا ِ ،:
«الف ِم د ا،ع ،د  ،ا اف دش ااه»()2و ،مددا ،ج ابددح ،د  ،امددات،
ْ
َّ
الق ،ل شي ح،.
ل يض ًا،ال،يحع ،بالهللاومم، ،يافب ،ل،يحاضش،بلغم،وا مددمو،لإ ْ  ،اق د  ،د ،
المتحددهللث،الفةددم ، ،يضد ِدم ،د ددح ،ددثاً،وا م داً ،ل،جملددم،باللاجددم،العا مددم،و،
يتقشب،باا،إلهلل،جما هي ، ،مش، ،يم ،ذل ،ديهللثاً،لوادل،لح،.

لين غ ،اجتناب،الملمات،ذات،اإليحاأات،العمام،ونهلل،الجما  ،ل،بعضحو،
ث د (،الحددشي و،العةددابم)و،ل قة د ده(،:النعدداأو،المجم وددم)و،ل ددذل ،تجنددب،
التعمم ، ،ااحمددار،و،لالغالددب ،م،دح، ،يمد ،خاطاد ًاو ،د اأ ،ددا  ،د  ،ددهللح ،ل،
المددار،و،لالتفماددق،:الت ددع ،مددحو،لالتشددهللق،التملددف ،مددح،لالتقعددش،.اثظددش،:التند يش ،ددشح،الجددا ع،الةددغمشو،
اا مش،الةنعاث ،،.)536/5(،
(،)1ااذ ا ،و،الن لي،و،

،.)372(،

( ،)2شيب،الحهللي ،و،الافاب ،.)87/3(،
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ذرو ،الناس ،اتلف  ، ،ماه ،ل ل ا و،لإ ،جمعا  ،ا،يجمع،الندداس ،د ،
وائق ،اتلفم،.
ل د  ،ن د ،اإللقدداأ ،د ،العددم ت ،فندداأ،الحددهللي ،..،العددم ت،لث د ا ق ،يعددم ،
المحاضش ،ل،الافمب،ولهلل،قشاأل،لج ه ،عتمعمحو،لولهلل،إوادل،تشتمب ،مددا هو،
لال،يحع ا ، ،يفم  ،م اتحو ،ل، ،ينشغ  ،مح،بتشتمب ،ل اقددحو ،ل،ال حد  ،ماددا،
ا
ومددا،يق لددحو ،اددذا،يمم د  ،علددح ،فندداأ،ثفقددح،بجملددم،ال،تحتددا ،إلددهلل،تش مددز،وددا و،
ع ا ل،يمش هاو ،ل ،فناأ،ق لح،ل م  ،عش،يحفظحو ،ل ،ف ق  ،حف قش،ونهلله،.
ل د  ،ن د ،اإللقدداأ ،ا،ي ِق د ،المددشأ ،د  ،ا ددحو ،ددا،يف د ،لوظددحو ،ا،لهلل ا ددات،
الحهلليثم،تذ ش، ،تش مز،العا عم ،يعددتمش،وددادل،إلددهلل،وشددش،دقددائقو،فد ،ي ددهلل ،بالتا د و،
ليذلي،حتهلل،ال،يماد،العا ع،يعق  ، ،ار،خفم ح ،ما ًا،بعهلل،وششي ،دقمقم،.،
ِ
،يات ،حهلليثح،بفشيقم،إيجابمم،تالد  ،د ،
احظتحي،
ل ما،يحع ،بالهللاومم،
ا
التشامر،لالقند ط،لال ومددهللو ،الناايددات ،-،مددا،ال ددهللايات،-،لاددا،لقددع،خددا  ،د ،
ذ ،العدددا عو،ليحعد د ،الادددت ،بقةدددم ،دددلفشل ،ل،تلادددمص ،دددا ،اهد د ،ثقددداط،
حاضشتحو ،ل،جملم ،هللليم،ينشااا ،ل،يقت عاا ، ،مشه،.
ل د  ،د  ،ددا ،د ق،ين غ د ،ولددهلل،الهللاومددم، ،يددهلل ب،ثفعددح،ليغمددش ،ددل بحو،
لتم ،هذه،الماا ات ،جمم،ونهللهو،يفعلاا،بشم ،وف ي،ي ، ،مددش،تملددف،لال،
تةددنعو ،اددذا ،دوددهلل،لحض د ،قل ددح،لت د فشه،بمددا،يق د و،لقددهلل،قددال ا«،:ال،يددلفش،إال،
المت د فش»و،لقددا ،وددا ش،بدد ،و ددهلل،القددمً«،:،الملمددم،إذا،خشجدد  ،دد ،القلددب،
لقع ، ،القلبو،لإذا،خشج ، ،اللعا ،ل ،تجالو،ا ذا »(.)1
(،)1ال ما ،لالت مم ،و،الجاح ،.)88/1(،
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لمع د ،الددهللو ل،بالقددهلللل،تش د ًا،وائددهلل ًا ،ل،خمددا ًا ،ممن د ًاو،ب د ،لعلاددا ،حددهلل ،ه د ،
ل ائ ،الهللو ل،ل ثشِ ها،ت فمشاً،..،تلد ،ال ددملم،التد ،ثقددهلل ،ولماددا،جممعداًي ،امددا،
اختلف  ،قددهللا ثا،العلممددمو،لتفالتد ،قددهلل اتنا،الشاةددممو،إذ،ال،تحتددا ،إلددهلل ،ثمددش،
ه دددم،خفابدددم،و،لال،جدددش ل،حدددهللي و،لال،ولد د  ،حدددمطو،إثادددا،الدددهللو ل،بالفعد د ،
الةال ،لالعم ،الحع  ،حعددب،..،دود ل ،ددا تم،يقددهللر،المعددل  ،ماددا ،وظددم،
بلمغم، ،خا  ،ل ح،لتةش اتحو،له  ،بل  ، ،ثمددش ،د ،المددار،الددذي،ثاددذ ،
دتق ،
بح،لثتشهللقي ، ،مش، ،تةددهللقح ،عالنددا،لتةددش اتناو،قددا «،:،ا ددتقمم ا،ا،يعد ،
بم »()1و ،ي، ،خا ،االقتهللاأ،ب عالم ،لا تقا تم ،.
لالهللو ل،بالقهلللل ،شت ددم ،ددا قم،ل ايددم ،فل بددم،و،تفلددع،لاددا،ث د ،ا ،إبددشاهم ،
﴿لاجع ْلن ِ
ا،ل ْل ام َّت ِقدم ،
ولمح،العار،له ،يهللو  ،بح، ،يجعلح،لبنمح،قهلللل،للمل نم ْ ، ،
﴾(،الفشقدددا )74،:و،قدددا ،ال ادددا ي «،:$،ي ،ئمدددم،ثقتدددهللي،بمد د ،ق لنددداو،
ِإ ا د داً، ،
ليقتددهللي،بنددا ،د ،بعددهللثا»و،لقددا ،قتددادل «،:$،ي،قددادل ،د ،الامددشو،لدوددال،هددهللى،
لت ،بنا، ،الامش»و ،الغايم،لمع  ،ش ،الهللثما،لال ،عتادداو،بد ، ،ثحد و،ونددهلل،
ا،ي ،
ا  ،جددش،داللددم،الع دداد،ولددهلل،الامددشو،قددا ،الحع د ،ال ةددشي «،:$،د ،ا ددتفاا،
نم ، ،يم ،إ ا اً،اهلددحو،إ ا داً ِ
،لحمدحو،إ ا داً،لمد ،ل اأ،ذلد  [،ي ،لمفعد و،
فثح،لمً،

أ،يلخذ،ون ، [،الاددهللى ،إال ،ددا ،لد  ،نددح،ثةددمب»()2و ،ي ،د ،

ااجش،،.،
( ،)1خشجح،الف شاث  ، ،عجمح،الم مش،ح)6754(،و،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،الجا ع،ح،.)1189(،
( ،)2خشجح،اب  ،ب  ،م م ، ،ةنفح،ح.)35321(،
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للمددا ،اثد ،الهللاللددم،بدد«،الفعد  ،قد ى ،د ،القد »( ،)1مددا،يقد ،اإل ددار،ابد ،
بفددا $،ي ،ددف ،الددهللو ل،بالقددهلللل،تتددش  ،د ،اافددش ،ددا،قددهلل،تعجددز،ونددح،الملمددات،
لالم او و،ل ةهللاق،ذل ،ثشاه، ،يد ر،الحهللي مددم،حددم  ،ددال ،الن د ،،قشيشد ًا،
ولددهلل،وددهللر،دخد  ،مددمو ،فلددب ،د  ،ددحابح، ،يتحلل د ا ،د ،إحددشا ا و ،شددق،
ولما ،ذل و،ل ا،قار ،ددنا ،لاحددهللو ،مددش ه،ولددما ،فدداث ،ددشات،و ،لمددا،لد ،يقد ،
دددنا  ،حدددهلل،و،دخدد ،ولدددهلل ،ر ،دددلمم ،ضدد ،ا ،ونادددا،يعتشدددمشهاو ،قالدد «،:،يدددا،
دد د ،ا ،..،ال،تملدد د  ،حددددهللً،ا ،ددددنا ،حتددددهلل،تنحددددش،بددددهللث و،لتددددهللو ،حالقدد د و،
محلقدد »و ،فعدد ،و ،لمدددا ،ى،النددداس،ذلدد ،قدددا ا ،نحدددشلا،و،لجعدد ،بعضدددا ،
يحلق،بعضً،ا»()2و ،قهلل ،ا و ا،إلهلل،الحلق،لالتحل ، ،العمشل،اقتددهللاأ،بفعلددح،و،
لاثقفع ،جامه ،بت هلل  ،يح،الذي،ظن ا ،ثا ،يلفشل ،ولمح،بت خشه ، ،إثفاذه،.
،ل د ،بعددهلله،،ت د الهلل،العلمدداأ ،د ،الت مددهلل،ولددهلل،ثجاوددم،الددهللو ل،بالقددهلللل،
ِ
هممتااو ،قددا ،اإل ددار،الشددا ع  «، ،:$،د ،لود  ،خدداه،بفعلددح ،ددا ،هاديدً،ا »،و،لقددا ،
ل
إبشاهم ،،ب  ،ده ،$ ،ا حابح«، ،:ادو ا،الناس،ل ثت  ،ا ت ،»، ،قددال ا ،:مددف،ذلد ؟،
قا «، ،:ادو ا،الناس،ب عددالم )3(»، ،و،لقددا  ،مددشه «، ،:د ،،لود ،،بق لد ،ح،ضددا ،ا ،ا ددح،و،ل د ،،
ت ،اا ،ح )4(»،و ،ي ،اب و،لت فش،الناس،بحهلليثح،و،لا تفادلا ،ن ،ح،.،
لو ،،بفعل ،ح،،ث ،ف ،ذ ْ ،
دح،يفلددب ،نددح،
للم د ،يددنج ،الهللاومددم ،د ،هددذا،الل د (،الددهللو ل،بالقددهلللل) ،فثد ا
( ،)1شح،اب ،بفا ،.)124/8(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح،.)2731(،
(،)3اثظش،:دائشل ،عا

،اا شل،المعلممو،إوهللاد،:ول ،ب ،ثايف،الشح دو ،تاب،إلمتشلث ،.

( ،)4مض،القهلليش،و،الش اث .،)104/1(،
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داا،باددا،و د  ،عددت ى،دهمدداأ،الندداس،الددذي ،يددهللو ه ،و،
داأ،بنفعددح،لاال تفد ا
اال تقد ا
لددمً ،د ،وددادل،الندداس،الت د فش،بالند ِدهلل ،ل،ااق د و،ب د ،الددنفً،ت لددع،دائم داً،بتقلمددهلل،
ااق يدداأو،لحددهلليثنا،-،بددا ،يددب،-،و د ،ق د ل،الددشلح،لالعل د ،ال،العدداوهلل،..،هددذه،
،الجلنددهللي،
الق ل،الت ،لمعاا،ا خشل ، ،ث منا،،بما ،مع ه،ونح ،ل ،نحو ،قددا
ا
ل ،وما «،:،لا ،لقهلل،دلن ،ولهلل،هذا،الن ،اا ،ي ،ثح،ال،يد ش،بامددش،إال ،ددا ،
غلب ،ا،ي فددشو،
ل ،هخذ،بح،و،لال،يناهلل،و  ،أ،إال ،ا  ،ل ،،تا ،لح،و،ل ثح،ي،ِ ،

ليغل،ب ،ا،يضجش،و،ليف ،بالعاهللو،لينجز،الم و د»(،.)1
ا،

الن ،الهللاومم،،قهللر، ،ثفعح،القددهلللل،الددذي،يعد ق ،علددح،ق لددحو ،اد  ،د ق،

النددداس،إلدددهلل،و دددادل،ا ،لا تثدددا  ،دددشه «،:دددا،لا و،إثدد ،اتقدددا  ،و،ل خشدددا ،
لددددح»()2و ،لهدد د  ،ددددذل  ،ددددش ا ،ل ددددجعا ،ل حلمادد د و،لاجتمددددع،لددددح ،،دد د ،
الممدداالت ،ددا،جعلددح ،د ل ،د  ،د ،بددابو،لولددهلل ،د ،لجددحو ،اد ،القددهلللل،ولجداً،
ل ب ًا،لقائهلل ًا،لوابهلل ًاو،له ،اا ل ،ال ًا،ل غل ب ًاو،ق ي ًا،ل عتضعف ًا،.
لدو ثا،ثت

،هذا،الم قف،الذي،يحممح،لنا،الةحاب  ،ثً،بد  ،الد ،و،

دجع،
مقد  «،:ددا  ،د ،ا  ،،حعد ،،الندداسو،ل ددا  ،جد د،،الندداسو،ل ددا  ،د ،
ق،ثاس،ِ ،،ق ،د ،الةد تو ،تلقدداه ،
الناسو،للقهلل ،زا ،ه ،المهللينم،ذات،لملم،و ،اثفل ،
د ،ا  ،،اجعدً،ا،لقددهلل ،د قا ،إلددهلل،الةد ت،لهد ،ولددهلل ،ددشس،ابد ،طلحددم،

ا،وشِ،ي [،ي،با ،ش ، ،ونقح،العمفو،لهد ،يقد ،:لد ،تا،ش،اود او،لد ،تا،ش،اود ا»()3و،
( ،)1خشجح،العامل ، ،الشلق،ااثف،ثقاً،و ،اب ،إ حاق،.)516/7(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح،.)1108(،
( ،)3خشجح ،عل ،ح،.)2307(،
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ي،ال،تاا او ،قهلل ،قا ،،إلهلل ،ما ،الة ت،لالافشو ،ل ،يجهلل ،ا،يامددف،
المعلمم ،ليقلقا ،،.
ل قددهلل ،د ،العلمدداأ ،هممددم،القددهلللل ،دد ،الددهللو لو،إذ ،لماتنددا«،تن عدد  ،متدددمو،
لتةد ،ها ددهلللو ،امددا،تمد ،طناثددم ،ثاثددم ،تحمعددمو،إذا،هد ،لد ،تن عد  ،د ،قلددب،
يل ،بادداو،للد ،يددل ،إثعددا ،بمددا،يقد ،حقد ًاي،إال، ،يعددتحم ،هد ،تشجمددم،حمددم،
لما،يق و،لتجعددمماً،لاقعمداً ِ،لمددا،ينفددق،..ونهللئد قدذ،يددل ،الندداس،ليثقد ي،للد ،لد ،
يم ، ،تل ،الملمم،طنددم ،لال،بشيددق،..،إثاددا،حمناد قدذ،تعددتمهلل،ق تاددا ،د ،لاقعادداي،

ال ،د  ،ثمنادداو،لتعددتمهلل،جمالاددا ،د  ،ددهللقااي،ال ،د ،بشيقاددا،..،إثاددا،تعددتحم ،
ي ق
اذ،د عم،حمالي،اثاا ،ن ثقم، ،حمال»(،.)1
لالهللاومم،إذا ،اد، ،يم ،ثاجح ًاي،ين غد ،ولمددح، ،يفد ق ،هللو يددح،بشلحددحو،
ِ
،لخشمتح،ل قاِ ،إلهلل ،ا،يهللو ،إلمح،و،لمحة ،لح،الت فمش،الددذي،
ل ،ي زه ،بتق ااه
يشيهللهو ،الناس،تاضع،ا ددحاب،المقا ددات،العالمددمو،لتتد فش،باد و،لتعددا ا،إلددهلل،
حا اتا ،لتقلمهلله ،و ،معتهلل

،ثقةا  ،د ،خددا  ،ميددتا ،لممددا  ،ددفات،

هلالأ،الشلادي،لال،ياز ،ع ،الناس،المازلول ،لالعاجزل ،و ،إلزار ،ثفعددا ،
بما،يهللو ،إلمح،ي،القددابع  ،د ،الددهللل ،ال،يقددهلل ل ،ولددهلل،اال تفدداا،ب ثفعددا ،إلددهلل،
ددا،ه د  ،ولددهلل ،د  ،ح د ا ،وا ددم،الندداس ،..ث د ا،،ه،دلالأ،ال،تددلفش ،د اوظا  ،د ،

القل ب،لال،اابهللا ي ،ما،قا  ،الد ،بد ،دينددا «،:،$،إ ،العددال ،إذا،لد ،يعمد ،
بعملحي،ول  ،وظتددح،ود ،القلد ب ،مددا،ي،دزِ، ،القفددش،ود ،الةددفا»()2و ،ي،تضددمعو،
(، ،)1ظا ،القشه و ،مهلل،قفب.)68/1(،
( ،)2خشجح،الافمب،ال غهللادي، ،اقتضاأ،العل ،العم ،و،

.)61(،
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لال،ينتفع،باا ،حهلل،،.

يا ،عا ش،الهللوالو،حم ،ثهللو ،بالمار،الذي،ال،يةهللقح،ومد ي،لد ،يعددتجاب،
لهللو تناو ،الششائع،لاالا ددش،اإللامددم ،ماددا،لد ،تنددز ،لتعد د ،ددفحات،المتددب ،ل،
ايتشدددهللق،بادددا،ولدددهلل،المندددابشو ،ل،تعلدددق،ولدددهلل،الش د د و ،ل،تدددزي ،بادددا،المجدددالً،
لالعددما اتو،ب د  ،اد،ا  ،ناددا، ،تم د ،حش ددم،تتجلددهلل ،د  ،ا ددنا،الممتثلد ِدم،
الا ش ،بناو،ل ،يتعش ،الناس،ولهلل،ههلليح،لدينح، ،خا  ،ل نا،ل علنا،ق د ،
،يعددمع ا ،ق النددا،ل اوظندداو،لإال ،مددا ،ائددهللل،ولمنددا،لتشددهللقنا،باددذه،الشددشائع،
لااحمددار،لا داب،الت د ،بقم د ،ح ددشاً ،د ،الةددفحاتو،قددا ،اإل ،دار ،ددفما ،ب د ،

وممنم«،:$،إذا ،ا ،ثاا ي،ثاا ا ،،ددفمحو،للملد ،لمد ا،،جاهد و ،مددا ،ددنع،بددالعل ،
الذي ،ت ؟»و،لقا ،الحع ،ال ةشي «،:$ال،تم َّ ،م ،يجم ،ع،ول ،العلمدداأ،

لطشائف،الحمماأو،ليجشي، ،العم  ،جشى،العفااأ»(،.)1

دشو،لمقتددهللى،باد و،
للتتحقق،القهلللل،الةحمحم،بع ،ا ،الن مددم  ،د ،بند ،ال شد ،
ا
للمم ث ا،ثماذ ،تحتذىو،ياتددهللي،المل ند ،با ددتقا تا و،لتقددار،حجددم،ا ،ولددهلل،
ال شددش،بحعد  ،ددنمعا و ،ددا،يقد ،بعددهلله ،قائد ،:ال،ثقددهلل ،ولددهلل ،عد  ،ددا،يفعلددح،
هلالأ،الش

، ،ط ،و ادل،لحع ،تز مم،للنفً،لجلدهلل،ولددهلل،الددهللو ل،ل د ش،

ولهلل،الائاا ،...ا  ،ثلا ، ،بن ،ال ششو،لمنا  ،لز ا ،ثفعا  ،قار،الع ديددم،
الحقم﴿ ، ،لقهلل ،ا ،لم ، ،

،ا ،

ل،حعنم،لم  ،ا ،يشجد ،ا ،لالمد ر،

ا خش،لذ ش،ا  ،ثمشا(،﴾،ااحزاب.)21،:

(،)1اثظش،:حلمم،االلماأو،اب ،ثعم )271/7(،و،لإحماأ،ول ر،الهللي ،و،الغزال .)155/1(،
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للعظددم  ،قددار،الت د ،ل مددش ،فددشه،لجلمد ،قددهلل هي ،ددش،ا ،ث مددح،،باالقتددهللاأ،
لل،د ،ا ْلع د ْز ِر ِ ،د ،الش ا د ِ ﴾،
بم د  ،د قح ،د ،ااث مدداأ،المددشار ﴿،ا ْ د ِْش ،م دا ،د ش ،ا ا
(ااحقددا )35،:و ،ا تث د ،الن د  ،،ددش ،بددحو ،مددا ،يعتحضددش ،عدداث ،الت د ،
بااث مدداأ،حددم ،يقا د  ،عاثدداتا و،ليتعددشق،لمددا ،د ق ا،إلمددح ،د  ،ددن

،ااذى،

لال د اأو ،حددم ،قع د  ،،نددائ ،حنددم ،بددم ،المللفددم،قلدد ابا ،دل ،المادداجشي ،
لااثةددا ،قددا  ،ج د  ،:ددا ،اد،باددا،لج،دح،ا و ،غضددب،الن د ،،لق لددحو،لتغمددش،
لجاح،و،ف ،ا تذ ش ،خاه،
«يشح ،ا ،

هلل،ولمح،العار،ل شه،ولهلل ،ددفااأ،ق ددحو ،قددا ،:

هلل،و،لقهلل ،لذي،ب ثش، ،هذا ،ة ش»(،.)1

قا ،اب ،بفا  «،:$،ه ،الفض ،لالامش،قهلل،يعز،ولما  ،ا،يقا  ،ما  ،د ،
ال اط د و،ليم دش،ولددما و ،ددف ،ذل د ِ
،ج َّل دم ،د ،ال شددشو ،فددشه ،ا ،ولمادداو،إال، ،
ا
ه ،الفض ،يتلقد ،ذلد ،بالةد ش،الجممد ،اقتددهللاأ،بمد ،تقددهلل ا  ،د ،المددل نم و،
ال،تشى، ،الش

،قهلل،اقتهللى، ،ذل ،بة ش،

هلل»(،.)2

لقددهلل ،ددا ،،يقددص،ولددهلل ،ددحابح،بعددض ،اقددف،إخ اثددح،ااث مدداأي ،لتمعداً،
د ،ثفعددح،ل تددح،االقتددهللاأ،با د و،قددا ،و ددهلل،ا ،ب د  ،عددع د ،:،،د ث  ،ثظددش،إلددهلل،
،ا ،،يحم ،ث ماً، ،ااث ماأ ،ل ات،ا ،ل ا ح،ولما و،ضددشبح،ق ددحو،
د د هو،لهد ،يمعد ،الددهللر،ود ،لجاددح،ليقد «،:اللاد ،ا فددش،لقد

و ،ددفثا ،ال،

يعلم »( ،﴿،)3للا ،الذي ،ههللى،ا  ،اهللاه ،اقتهلله،قد ،ال ،د لم ،ولمددح ،جددشاً،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)3405(،و،ل عل ،ح،.)1062(،
( ،)2شح،اب ،بفا ،.)253/9(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح)3477(،و،ل عل ،ح،.)1792(،
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إ ،ه ،إال،ذ شى،للعالمم ﴾(،ااثعار.)90،:

لقهلل ،د  ،لفنا،الةددال  ،ضد ،الددهللو ل،بالقددهلللل،لوظددم ،ت فمشهدداو ،ت ا د ا،
بثن د ،الش ددب،وند ِ
دهلل،حل دق،المددشبم  ،د ،العلمدداأ ،جدداأ،الددتعل  ،د  ،ددل ا ،ق د ،
ولد د ا و،قدددا ،ابددد  ،دددمشي  «،:،$،ددداث ا،يتعلمددد ،الادددهللي ،مدددا،يتعلمددد ،
العل »(،.)1
ليحم ،الةددل ،بد ،بعددفار،التممد ،ود  ،بمددح،ق لدح«،:الددزر،و ددهلل،الملد ِ ،،بد ،
بجددشو ،ددتعل  ،د ،ت قمددح ،د ،المدداري ،مددا ،ول د ،بالم ددم ،ددهلل،تحفظ،دً،ا،للعدداثح،
نح»( )2و ،اددذا،ااب،الحةددمف،ي

د ،ابنددح،بش قددم،هددذا،العددال ،الشبدداث  ،جدداأ، ،

يتعل  ،نح،حف ،اللعا ،لتش  ،م م،الناس،لذ شِ  ،عاي ا ،.
دا،بند و،إيد ،
ل ا،إبشاهم ،ب ،ح مب،الشامهلل $،ما ،لالهلله،يقد ،ل،دح«،:،يد ا
الفقادداأ،لالعلمدداأ،و،لتعلد  ،ددنا ،و،لخددذ ،د  ،دباد ،ل خاقاد ،لهددهلليا ،و ،ددف ،
ذل  ،حب،إل ،ل  ، ،ثمش، ،الحهللي »(،.)3
َّ
لقدددهلل،تمدددافش،طددداب،اادب ،د د  ،جدددالً،المدددشبم ،يتعلمد د  ،د د ،هداباد د و،
ليتالق ،ب خاقا و،قا ،و اهلل،الشحم ِ ،ب ا  ،اددهللي «،:نددا،ثد ت ،الشجد  ،ددا،ثشيددهلل،
ولمحي،لمً،إال، ،ثتعل ، ،ههلليح،ل متح،لدلح»(،.)4
دار ،حمد ادهلل،بد ا ،حن د $و ،قددهلل «،:ددا ،يجتمددع ،د ،
ل د ،هددلالأ،الاددهللال،اإل د ا
( ،)1خشجح،الافمب،ال غهللادي، ،الج،ا ،ع،اخاق،الشالي،ح،.)9(،
( ،)2خشجح،اب  ،ب ،الهللثما ، ،تاب،الةم ،ح،.)428(،
( ،)3خشجح،الافمب،ال غهللادي، ،الجا ،ع،اخاق،الشالي،ح،.)10(،
( ،)4خشجح،ونح،ال ماق  ، ،عب،اإليما ،ح،.)8155(،
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و،ثحد ا ،خمد ادً ،ائددم،يمت د  [،ي،
،اادب،لالعم »(،.)1
َّ

نح،ح ْع
الحهللي ،لالعل و،لال اق ،يتعلم ،
ا
ل د ،هددلالأ،ال دداقم  ،بد ،بمددش،بد ا ،المفد و $،و،لهد ،القائد «،:اختلفد ا ،

إلهلل ،ب ،و هلل،ا  [،ي ،حمهلل ،فنت ،وششل ،ددنمو،لهد ،يقددش ،المعددنهلل،ولددهلل ،لالدهو،
ما ،ت ا ،ونح،حهلليث ًا،لاحهلل ًاو،إثما ،ن ا  ،ثظش،إلهلل،ههلليح،ل خاقح»(،.)2
ل ،الذي ،ياتهللى،بعمتا ،اإل ددار ،الد ،بد  ،ثددً،إ ددار،دا ،الاجددشل$،و،

يقد ،تلممددذه،ابد ،له،دب «،:$،ددا،ثقلنددا ،د  ،دب ،الد  ،ثددش ،مددا،تع َّلمنددا ،د ،
داً ،د ،
ولمددح»و،ل ددا ،اب د  ،اددهللي،يق د  «،:ددا ،ي د  ،حددهللاً ،،همددبو،لال ،ت د ،وقد ،
الدد و،لال ،دددهلل،تقدد ى»)3(،و،ل مدد ،يحمدددهلل،بدد ،يحمدددهلل $،و ندداً،ي خدددذ ،دد ،
مائ  ،ال ،بعهلل ، ،شغ، ،ولمح(،.)4
لهددذا،اإل ددار،الجلم د ي ،ي ،ال د  ،اث د  ،ددح،ت

ددمح،إبددا ،طف لتددح«،:اذهددب،

إلهلل ،بمعم[،الش ي و ،تع َّل  ، ،دبح،ق ،ولمح»(،،.)5
ل ذل  ،ا ،ول ،بد ،المددهللين ،ل مددش،لاحددهلل،يحضددشل ،ونددهلل،يحمددهلل،القفددا ،
 $ا،يشيهللل ، ،يعمع ا ،مااً،إال، ،ينظشلا،إلهلل،ههلليح،ل متح،،.

( ،)1مش ،وار،الن اأ،.)316/11(،
(،)2المةهلل ،العابق،.)316/11(،
( ،)3مش ،وار،الن اأ،.)187/7(،
ق،.)35/14(،
(،)4اثظش،:المةهلل ،العاب ،
(،)5تشتمب،المهللا ،لتقشيب،المعال و،القاض ،وماق،المحة ،.)130/1(،
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للما ،ا ،و ددهلل،ا ،بد ،الم ددا  «،:$،يد ،تشيددهلل؟،قددا ،:إلددهلل،ال ةددشلو،إلددهلل،
و،هخذ ، ،خاقحو،هخذ ، ،دبح»(،.)1
اب ،و
ا
لإذا ،دت، ،تقف،ولهلل،بعددض ،ددا ،ددا ،الفدداب،يتعمل ثددح ،د  ،شدداياا ،
خ،
ددهلللث  ،ددا،يق لددح ،د ْل ،بد ا ،جنددادل،ود  ،ددح تح،لو ددار،ل مد قع،بد ِ ،الجددشاح ،ددم ِ

الشا ع $،و،يق «،:جالع ،ل معاً ،ع ،نم ،و ،مددا ،يتددح،بددزق،و،لال ،ددً،
حةالو،لال،جلً ،جلعداً ،تحددش ،و،ل ددا ،يتددح،إال ،عددتق ،الق لددم،و،ل ددا ،يتددح،

يحلف،با »(،.)2

ل ا،اإل ار،المشب ،إبشاهم ،الناع  $،منق ،و  ،عا ددشيح ،ثاد  «،دداث ا،
إذا ،ت ا،الشج ،لم خددذلا،ونددح،ثظددشلا،إلددهلل ،ددمتحو،لإلددهلل ،دداتحو،لإلددهلل،حالددحو،فد ،
ي خددذل ،ونددح»و،ليق د  «،:نددا،إذا ،دثددا، ،ث خددذ،و د  ،ددمخ ،د لنا،و د  ،فعمددح،
ل شدددش بحو،ل هللخلدددح،ل اشجدددحي ،دددفذا ،دددا ،ولدددهلل،ا دددت اأ ،خدددذثا،وندددحو،لإال،لد د ،
ث تح»(،.)3
ِ
،الا ِشي ،اب ،الج وي $،له ،يحم ،لنا،ود ،تد فشه،
للنعمع،إلهلل،ال او
بمشاياحو ،مقد «،:لقمد ا  ،شددايخو ،حد الاا  ،اتلفددمو،يتفددالت  ،د  ،قدداديشه ،
ثفعاد ،لد  ،د  ،ددح تح،العا د ا  ،ددنا ،بعلمددحو،لإ  ،ددا  ،مددشه،
د ،العلد و،ل ددا  ،ا
ا
ول د  ،نددح،..للقم د ا ،و ددهلل،ال هدداب،ااثمدداط و ،مددا ،ولددهلل،قدداث ،العددلفو،ل د ،
َّ
اتعمع ، ،جلعح ِ ،م مو،لال ،ا ،يفلب ،جشاً،ولهلل ،ددماا،الحددهللي و،ل ند ا ،إذا،
(،)1ا داب،الششوممو،اب  ،فل ،.)237/2(،
(،)2تذ شل،الحفاشو،الذه ،.)224/1(،
( ،)3خشجح،اب ،وهللي، ،الما ،ح،.)13(،
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ت،ولمددح ،حاديد ،الشقددائق،بمددهللو،لاتةد ،بمددامهو ،مددا ،-،ل ثددا ،ددغمش،العد ،
قش ا
حمناددذ،-،يعم د ،بمددامه ،د ،قل د و،لي ن د ،ق اوددهللو،ل ددا ،ولددهلل ،ددم ،المشددايخ،
الذي  ،معنا ،ل ا ا ، ،النق و،للقم ا ،الشددمخ ،بددا ،نةد ،الجد ِالم ِق $،و،
ْ َّ
مدددا  ،ثمدددش،الةدددم و ،دددهلليهلل،التحدددشي ،ممدددا،يقد د و ،تقندد ًاو ،حققد د ًاو،ل بمدددا ،ا د دا ،

دض ،لماثددحو ،مت قددف ،ماددا،حتددهلل،يتددمق و،
المع د لم،الظدداهشلو،الت د ،ي دداد ،بج اباددا،بعد ا
ل ددا  ،ثمددش،الةد ر،لا،لةددم و ،اثتفعد ا ،بشميددم،هددذي ،الددشجلم  ،ثددش ،د ،اثتفدداو ،
بغمشهماو ،فام ، ،هذه،الحا ي، ،الهلللم ،بالفع ،

اهلل، ،الهلللم ،بالق ،.)1(»،

إ ،ظاهشل،اائمم،الاهللال،تتجلهلل ، ،ثدداس،يمفد ، ،تددشاه ،لتعددتذ ش،وظددم ،
تقةمش ، ،جنب،ا و ،شميم،هلالأ،الع اد،تذ ش ،با ،الذي،و ددهلللهو،لقةددشت،،
د ،و ادتددحو،يق د ،:ي د ثً،ب د  ،ب د ،إ ددحاق،الع د مع ،و د ،التددابع ،ومددشل،ب د ،
مم  «،:$،ا ،إذا،دخ ،المعجهلل ،شئ  ،اذ ش،ا »()2و،لقا  ،ب ،و اثددم،:$،
« ي  ،حمهلل،ب  ،مشي ، ،الع قي ،ما ،هه ،حهلل،إال،ذ ش،ا »(،.)3
ل  ،م ،ال
جما ،

،إلهلل،دود ل،ثاجحددم،ين غد ،ولددهلل،الهللاومددم،الحددش

،ولددهلل،

تح،ونهلل،الناس،لثقائااو ،ف ،خهلل د  ،شهتددح،ا تنددع،الندداس،ود ،النظددش،

إلماا،و،ل ،يتحشو،و  ،اط ،الشيب،ل ثمددش ،مددا،هد  ،د ،الحددا و،ا ،العمد ،
تتفددال ،إلمددح،لتقتددهللي،بددحو،لت د ادعح ،د ،الم احددات ،ددثاً ،ش د ب ،لددهلل ،ث د اا،
العما ات ،ل،االحتفددا ،الم ددال  ،مددح،بمنا د م ،دداي،قددهلل،يمد  ،د ،الحددا ،الم دداح،
( ،)1مهلل،الااطش،و،

،.)159(،

قو،اب ،وعا ش،.)419/46(،
(،)2تا يخ،د ش ،
( ،)3مش ،وار،الن اأو،الذه ،.)610/4(،
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ِ
دزه،
لالت عم،ود ،الددنفًو،لمنددح،ال،يلمددق،بالهللاومددم،المقتددهللى،بددح،و ،ددااللهلل،لددح،التند ا
داب،المشددت اات،لخ د ا ِر،المددشلأل،و،
ونددح،و،لااخ د اذ،بددالعزائ  ،ددا ،منددحو،لاجتند ا
ل يض ًا،االبتعاد،و ،الم اح،حشا م،لمنزلتح،ونهلل،الالددقو،ل شاوددال،القتددهللائا ،بددحو،
قددهلل،يظ د ،المقتددهللل ،بعددض،الحددا  ،د ،الحددشار ،ل،الممددشلهو ،معددقط،ونددهلله ،
قهلل هو،يضمع ،فشه،،.
يق ،اال ار،ابد ،القددم «،:$،قددا ،لد ،ي داً ،ددمخ،اإل ددار،ابد ،تمممددم ،د ،
د أ ،د ،الم دداح،:هددذا،ينددا ،المشاتددب،العلمددمو،لإ ،ل د ،يم د ،تش ددح ،ددشط ًا ،د ،

النجال»و،ليعقب،اب ،القم  ،$،مق  «،:العا

،يتش  ،ثمشاً، ،الم دداح،إبقدداأ،

ولهلل ،ماثتحو،لال ،مما،إذا ،ا ،ذلد ،الم دداح،بشوخد ًا،بددم ،الحددا ،لالحددشار»()1و،
قهلل،يشت ح،ولهلل،بعض،الشائم و ،مشاه، ،ا تماب،الحشار،.
دار ،ةددش،اللمد ا ،بد ا  ،ددعهلل،$،بفعد ،ال،يلمددق،باإل ددار،القددهللللو،
للمددا،هد َّ ،إ د ا
قدددا ،لدددح،يحمدددهلل،بد د  ،دددعمهلل،ااثةدددا ي«،:$،ال،تفعد د ي ،فثد د ،إ دددار ،نظد د ،
إلم »(،.)2
ل ا،اإل ار،االواو  ،$،ما ،يق  «،:نا،ثمزح،لثضددح و ،لمددا ِ ،دشثا،
ايقتهللى،بنا،,،خشم  ،ال،يععنا،الت ع »(،.)3
ق ،د ،يقتددهللى،با د و ،ددا،
ق،العمددهلل«،:$،لهددذا ،ت ددهلل ،د ،ح د ،
،قددا ،اب د ،دقم د ،
( ،)1هللا ،العالمم ،.)26/2(،
( ،)2مش ،وار،الن اأ.،)214/7(،
(،)3المةهلل ،العابق،.)132/7(،
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عاً،ي جددب ،د أ،الظد ،باد و،لإ ْ ،،ددا ،لاد  ،مددح ،اددش ي،
يج و،لا ، ،يفعل ا، ،
ا ،ذل  ،ب،إلهلل،إبفا ،االثتفاا،بعلما »(، .)1
يااِ ،
العال، ،إيا ،الزل ،،، ،،
،،،،،،،،،،،،،،لاحذ ،الاف ل ،الافب،جل ،
هف ل،العال  ،عتعظمم،،، ،،
ق، ،ث، ،
، ،الال ،

،،،،،،،،،،،،،،،إ ،هفا،
مهللتا ،،،،
لولهلل،ولتح ،ا،و ا،

 ،،،،،،،،،،،،،،ماا،يحت  ، ،خف ،لو ،)2(،

قا ،اب ،الحا ،الفا

،المالم  ،«،:$،العلماأ ،نزهد ،ود ،الشد ااتو،

ب ،يت هلل،اا ش، ،حقا و،لقهلل،يةددمش،تددش ،الشد اات ،د ،حقاد ،لاج داً،ي،اثاد ،
القدددهللللو،لالنددداس،لادد ،ت دددعو ،دددفذا،اقتحمد د ا،الشدد اات،اقتدددهللى،بادد ،النددداس ،د د ،
تناللاا»(،.)3
قا ،اب ،جماوم، ،$،حهلليثح،و  ،ددفات ،هد ،االقتددهللاأ،لالت د «،:لال،
يشضددهلل ،د  ،عالددح،الظدداهشل،لال اطنددم،بالجددائز ،نادداي،ب د ،ي خددذ،ثفعددح،ب حعددناا،
ل ملااو ،ف ،العلماأ،ه ،القهللللو،لإلما ،المشجع، ،ااحمارو،له ،حجم،ا ،
ولددهلل،الع د ارو،لقددهلل،يددشاق ا ،لألخددذ،وددنا  ،د ،ال،ينظددشل و،ليقتددهللي،با د  ،د ،ال،
( ،)1ت ،ال ا ي،.)280/4(،
( ، ،)2عش ،ب ،المنة ،الهلل ماط ،.اثظش،:المهللخ و،الب ،الحا ،.)112/1(،
(،)3المهللخ و،الب ،الحا ،.)114/2(،
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يعلم ،و،لإذ،ا،ل ،،ينتف ،ع،العال ،،بعلم ،ح،،و ،غمش،ه ،بع ،هلل،و ،،االثتفا ،ا،بح ،.،)،1(،»،
دب،العدد ق ،دد ،
خمدددشاًو ،قدددهلل ،دددا ،ا دددل ب،الدددهللو ل،بالقدددهلللل،لالحدددا ،قةدد ا

إدخا ،اإل ار،إلهلل ،ثمش، ،ال لهللا ،الت ،ه د  ،هلاددا،ولددهلل،يددهلل،تجددا  ،عددلمم و،
للشبمددا ،دداث ا ،حددهلللدي،الثقا ددم،الشددشوممو،لمددنا  ،دداث ا ،شد عم ،بقددم ،اإل ددار،
ل خاقح،الت  ،ذهل ،ا خشي ،له ،يددشل ،تعددا لا ،الفشيددهللو ،ددش لا ،د  ،دداثتا ،
ل ددهللقا  ،ددا،ل د ،يعاددهللله ،د ،التجددا  ،د ،ق د ،ل د ،بعددهللو ،اثفتح د  ،غددالمق،
القلد ب،لددهللو تا و ،خددذلا،بن ا د  ،د ،حد لا ،إلددهلل،اإل ددار،بعددمف،الالددق،
الحع ،لالفع ،الش مهلل،.
لالم ر،ثقهللر،ثح ،المعلمم ،-،للأل ف،-،

ل،ومعمم،لددذل ،الماضد ،

الجلم و،إذ،ثنفش، ،ح لنا،و ،ديننا ،د ،خددا ،تةددش اتنا،الفائشددم،التد ،تج،دا ،
ههللي،ديننا،الق ي و ،نم  ،د اً ،د ،ضددا ،الضددالم ،ل مدداب،الحقمقددم،وددنا ،..،
الحقمقد ِدم،الت د ،ل د ،تتح د ،إلددهلل،لاقددع،ثعمشددحو ،مددشاه،الندداسو،ليتعلم د  ،نددح،..،
لالناس، ،وادتاا،ت ةش ،ثش ،ما،تعددمعو،للددذل  ،ملماتنددا،ت قددهلل،ج دداأ،بتددشاأ،
واجز ًل،و ،ال

،إلهلل،قل ب،ا خشي  ،ا،ل ،تت

 ،نا،بفعا ،.

(،)1تذ شل،العا ع،لالمتمل ،ب دب،الةال ،لالمتعل و،بهلل ،الهللي ،اب ،جماومو،

،.)20(،
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يضع،الهللاومم،ثةب،ومنمح،ههللايم،الناس،لا تنقاذ ،ثفعا ، ،ثا ،تلظددهللو،ال،
تفت ،تعتزيهللو،لتق ،:ه  ، ،زيهلل؟،له ،ي ددذ  ،د  ،د م  ،احاد ،لخا ددا ،
ا،يعتفمع، ،ل ددائ ،الددهللو ل،لاإل دداحي،حتددهلل،إذا ،ومتددح،الحمد ،لضدداق ،بددح،
الع د  ،ل د ،يجددهلل،إال،التشبمددم،بالعق بددم ،ددا ،إلماددا،حم د ،ال،يجددهللي،إال،القع د ل،
لالعق بم،.
 ،قعا،لتزدجشلا،ل ،ي  ،احماً،،،،،،
لمقً ،حماثً،ا،لحمنً،ا،يشح (،)1
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ا ،

ق؟، ...تضد ،ع،اا د ،
قا  ،فما ،الث ي،$،،ا حابح«،:تددهلل ل  ،ددا،الش د ،
 ،اضعاا،:الشهللل ، ،ضعااو،لاللم  ، ،ضددعحو،لالعدمف ،د  ،ضددعحو،
لالع ط ، ،ضعح»(،،.)2
للض ،ع،النهللى ، ،ض ،ع،العمف،بالعا،
 ،،،،،،،،،،،،،،،،ضش ،،ض ،ع،العمف ، ،ض ،ع،النهللى(،)3
لالاهلل ، ،العق بم،لمً،إهاثم،الماف ،لإذاللدح،لاثتقا ددحي،بد ،إ دداحح،
لتفامشه ، ،عةمتح،ل علح،الشديأو ،التشبمم،بالعق بم،ه  ِ ،ضد ادع،الجددشاحو،لال،
يةا ،إلمددح،إال،حددم ،يعددتفح ،الددهللاأو،لتغددهللل،العق بد ام،ل ثداً،الو داً،للعددا  ،حمددم،
بالعا

و،ل ظاش ًا،يهلل ،ولهلل،الحش

(،)1اثظش،:دي ا  ،ب ،تمارو،

،لالشفقم،ولمح،.

.،)207(،

( ،)2مض،القهلليشو،الش اث .)73/4(،
( ، ،)3عش،المتن ،.اثظش،:اا ثا ،العائشل ، ،عش،المتن و،

.،)48(،
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لالهللو ل،بالعق بم،ال،تعند ،بالضددشل ل ،ددا،يت دداد ،إلددهلل،الددذه  ،د ،ضددشب ،ل،
ابو ،العق بم،لاا،

 ،ثمشل،تتفالت ، ،لظتاا،بحعب،الشدداص،ل ها ددم،

حعدددحو،ل دددذل ،وظد د ،ذث دددح،لخفماتدددحو ،منادددا،الاجدددش،لاإلودددشاق،لالتشدددامش،
لالت بمخ ،ل،الل ر،لالعتابو،ل ذل ،العقاب،ال هللث ،.
الل د ر،لالعتدداب ،تشاد ددات،تتحددهللث،و د ،ل ددملم،دو يددم ،اولددم،يلج د ،إلماددا،
اقف،تحتددا  ،د ،تةددحمحاا،
الهللاومم ،حماثاً ،ع ،هللو يح،حم ،يافا ،و ،ثمم،
ا
ِ
مشل ،محو،ليعتفمقح، ،ط ،
إلهلل،قشا ،هلليهلل،لت ديب،بال ،ي ق  ،اح اا، ،
ف تح،ل قادهو،ليقف،بح،ولهلل،حقمقم،حالحو،لي ةشه،بمآلح،.
لالن ،،و،له ،القهلللل،الحعنم،لم ،الهللوالي ،ا ،يلج  ،حماثداً،إلددهلل،التشبمددم،
بالعق بم،و ش،

ها،الماتلفم،و،ل ناددا،اللد رو،للمد ،ولمنددا، ،ثتددذ ش، ،الن د ،

،حم ،يل ر ،ل،يعاتب ،فثح،يفع ،ذل ،ولهلل،ثح ،ال،ياهلل  ،شا ددم،المددهللو و ،ددا،
و،لال،يعدددمعح،العد د اب،
يةدددم ح ،دددا،قدددهلل،يت ددداد ،إلدددهلل،الدددذه  ،د د ،إذال ،لقدددذ
ا

لالشددتائ و ،مددا،همددذا،يق د َّ ار،الماف د ،و،ل ددا ،ددا ،هددذا ،ددمتاً،للددهللوالو،لال ،عدداً،
،ا  ،،احش ًا،لال،لعاث ًا،لال ،اب ًاو،
لعمهلله ،و،يق  ،ثً،:،ل ،يم ،
ددا ،يق د ،ونددهلل،المعت ددم (،ي،العتدداب) «،:ددا،لددح،تددشِ ب،ج منددح»)1(،و،له د  «،:لمددم،

تق لادددا،العدددشبو،جدددشت،ولدددهلل ،لعدددنتا و،لهد د  ،د د ،التدددشابو ،ي ،دددقط،ج مندددح،
لددأل قو،لهدد  ،قدد لا  ،:دد  ،ثفددح ،...لمددم،تجدددشي،ولددهلل،اللعددا و،لال،يدددشاد،

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح،.)6046(،
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حقمقتاا»()1و،الت ،تعن ،الفقش ،ل،العق ط،ولهلل،التشاب،.
ل مدددا،يشددداهلل،لدددذل ، ،الن د د  ،،دددا ،يق لادددا ،د د  ،مدددش،العتدددابو ،ق لدددح،
لجابش،ب ،و هلل،ا ،،تح ًا،إلمح «،:دداظفش،بددذات،الددهللي و،تشبد ،يددهللا »()2و،لقد ،
اطمم،بن ِ ،الن ،،لزلجاددا،ولد  ،ضد ،ا ،ونامددا«،:تشبد ،يددهللا ،يددا،ابد  ،بد ،
طالددب»(،)3و،للددذل ،حملاددا،بعددض،الفقادداأ،ولددهلل ،عنددهلل،جلمدد و،له د ،الددهللواأ،
لةاح اا،بالعددج د، ،تعددالهلل،ولددهلل،التددشابو ،تددش م ،ااثددف،لا ددشا ،الج ددم  ،ل،
المهللي  ، ،م ،ا  ، ،وظ  ،ا،يلقهلل،بح،الع هلل ،بح،ت ا ،لتعالهلل(،.)4
لحددم ،ثت د ،بعددض ،اقددف،المشب د ،العظددم ،،له د ،يعاتددب ،ددحابح ،ل،
يل ا و ،فثا،ثقف،ولهلل،بعض ،قددح،اللد ر،لالعتددابو ،مد ،ذلد  ،ددا ،ددنعح،الن د ،
 ،دددع ،بد د ،ذ ،الغفدددا ي،،حدددم ،ومد دش،بددداالً،،ب دددحو،لقدددا ،لدددح«،:،يدددا،ابد د ،
َّ
العد د داأ»و ،قدددا ،لدددح،الن د د ،،بلعدددا ،المدددلدب،المد د بخ،«،:إثد د ،ا دددشم ،،مد د ،
ا
ِ
خاقادداو،له د ،
جاهلمددم»،و ،ي ،ددا،تددزا  ،م د ،لاحددهللل ،د ،خةددا ،الجاهلمددم،ل
الفاش،با باأ،لالاماأ،بااحعاب،.
لقهلل،بل ،الهلل س،الن ي ،ايتحو ،شئ  ،بد ،ذ ،،بالشبددذل،بعددهلل ،ددنم ،طد ا و،
ا
ً،بشداً ،ثلحو ،قا ،لح،قائ «،:يا ،بددا،ذ و،
ً،بشداًو،ل ا ح،إلهلل،ج ا ه،يل
له ،يل
ا
ا
ل  ،ن  ،،خذت،،الذي،ولهلل ،ا و ،جعلتددح ،د ،ع،هددذاو ،ماثد ،حلددمو،ل عد ت،،
ا

،ف باً ،،مشه»و ،خ شه ،،با شه ،ع،با و ،قهلل،تعلد  ،د ،هددذا،الم قددف،

( ،)1ت ،ال ا ي،.)453/10(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)5090(،و،ل عل ،ح،.)715(،
( ،)3خشجح ،حمهلل،ح)710(،و،لحع ،إ ناده ،عمب،اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل،.)117/2(،
(،)4اثظش ،:ت ،ال ا ي،.)453/10(،
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الت اض ،ع،حتهلل،لغا ح،.

ل ،الل ر،لالتقشيع،للتشبمم ،ددا،ثددا  ،ددا م،،بد ،ويددهلل ،ضد ،ا ،ونامدداو،لهد ،
الحب،اب ،الحبو،همذا،لق ح،الةحابم ،ض ،ا ،ونا ،لمح م،

،ا ،،لددح،

لابمح،ويهلل،ب ،حا فمو،للم ،هذا،الحب،ل ،يمنددع ،د ،تقشيعددح،حددم  ،خفد ،خفد ً،
احش ًاو ،قت  ،جاً، ،المشش م ،بعددهلل، ،قددا ،:ال،إلددح،إال،ا  ،.قددا ،لددح ،د ،
ا  ،،لث اً«،:يا ،ا مو ،قتلتح،بعهلل ،ا،قا ،:ال،إلح،إال،ا ؟ »،يقد  ،ددا م «،:مددا،
وا ،يمش هاو،حتهلل،تمنم  ،ث ،ل ،

 ،لم ،ق ،ذل ،الم ر»(،.)1

ل دد  ،لايدددم،لمعدددل  ،ثدددح،،قدددا ،لدددح «،:ممدددف،تةدددن ،ع،بدددا،إلدددح،إال،ا ،و،إذا،
جاأت،ي ر،القما م؟»،و،لجع ،يمش ها،.)2(،
لذات،ي ر ،ى،

،ا ،،خاتم ًا، ،ذهب، ،يددهلل ،جد  ،د  ،ددحابحو،

نزوددح ،فشحددحو،لقددا  ،لث داً «،:يعمددهلل ،حددهلل ،إلددهلل،جمددشل ،د ،ثددا و ،مجعلاددا ،د ،
يهلله؟ »و،لال ،يب ، ، ،ا ح،ل نمعح،،تقشيع ًا،قا م ًا،لاددذا،الةددحاب و،لمنددح،
ةح ب،بمما ،الحب،و،ليددهلل ،ولمددح ،عد ،الشجد ،بعددهللها،و،إذ،لد ،يغضددب،،
،هذا،التقشيعو،ب ،لما،قم ،لح،:خذ،خاتم و،اثتفع،بحو،قددا ،:ال،لا و،ال،هخددذه،
بهللاً،و،لقهلل،طشحح،

،ا ،،.)3(،،

ل ثلددح،حددم  ،خددذ،ومددش ،،ددحمفم ،د  ،تددب ،ه د ،المتددابو ،غضددب ،نددح،
،ا ،،و،لقا  ،«،:ا،تا ِ،

 ،،ماا،يددا،ابد ،الافدداب،و ،الددذي،ثفعد ،بمددهللهو،

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)4269(،و،ل عل ،ح،.)96(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح،.)97(،
( ،)3خشجح ،عل ،ح،.)2090(،
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لقهلل،جاتم ،باا،بمضاأ،ثقمم»(،.)1
ل حماث داً،يالددط،المشب د ،بددم ،الل د ر،لالمددزاح،و ،مم د ،ذل د ،المددزي ا  ،قددشب،

لتد د لمف،قلدددب،المدددهللو ،ل دددق،بحالدددحو،ل د د ،ذلد د  ،دددا ،دددنعح،الن د د ،ﷺ  ،د د ،ع،
ق ،مددمو ،قددا ،
ات،ب ِ،،ج مش،ااثةددا ي،،حددم  ،هه،جالعداً،،إلددهلل،ثعد ل،بفشيد ،
خ، ِ ،َّ ،

الً ،د ، ،يقددش،
لددح«،:يددا ،بددا،و ددهلل،ا ،و ،ال د  ،د ،ع،النع د ل؟»و ،تلعددث ،خ د اتو،لبددهلل ،
بافاح،ليعتغفش،لذث ح،قا  ،اذباً،:،يفتل ،،ضفمشاً،،لجم ق،،ل  ،شلد،.
،ا ،لحاجتحو،ف ،واد ،لق ،خ اتو ،قا ،لح«،:يا ،با،و ددهلل،ا و،
مضهلل،
ا،تش ،ذل ،الجم ِ ،
الششاد،بعهلل؟»و ،ي،:ه  ،ا،وا ،جمل ،ياشب ،ن ؟،
قا ،خ ات ،:ا تحم ،ل م ا ،و ،من ا ،،بعهلل،ذل  ،تفش  ،نددحي،حتددهلل،قددهلل ا ،،

المهللينمو ،شهثد  ،د ،المعددجهلل،ي داً ،،ددل و ،جلددً،إلد و ،ف َّ لد ا  ،،د  ،ددات و،
قا «،:ال،تف ِ و ،فث  ،ثتظش »و ،لمددا ،ددلم ا ،و،قددا «،:يددا ،بددا،و ددهلل،ا و ،ددا،تددش ،
ا
ذل ،الجم ِ ،
الششاد،،بعهلل؟»و ،عم ،،لا تحم ا ،و ،قار،.
ل ن ا ،،بعهلل،ذل  ،تفش  ،نحو،حتهلل،لحقند ،ي داًو ،قددا «،:يددا ،بددا،و ددهلل،ا و ،ددا،
تش ،ذل ،الجم ِ ،
الششاد،،بعهلل؟»،.
لحمناا،بل ،المشاهلل ،ايتح، ،التن مددح،ولددهلل،الافد ،لاإل ددادي ،قددا ،خد ات،
ق ،ا ،شد ،نذ ،لم ا ،،.،
عتش ً،ا،بالحقمقم،:لالذي،بعث ،بالح ،
قددا ،ﷺ،له د  ،عددشل ،بفثابددم،خ د ات«،:ا  ،ددشو،ا  ،ددشو،اللا د ،اهددهلل ،بددا،
( ،)1خشجح ،حمدهلل،ح)15156(،و،لابد  ،بد  ،دم م،ح)26241(،و،لضدعف،إ دناده ،دعمب،اا ثداملط ،د ،
تاشيجح،للمعنهلل)349/23(،و،ل عنهلل «،:تا
لالنةا ى؟،.

» ،،:تحمشل  ،ثت ، ،اإل ار،حتهلل،ت خذله، ،الماد د،
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و هلل،ا »و ،حع ،إ ا ح،لههللاه،ا (،.)1
ل حماثاً،ال،يجهللي،اللد ر،لالتددذ مش ،ددع،بعددض،الندداسو،بد ،البددهلل ،د ،التقشيددع،
الشددهلليهلل،الددذي،قددهلل،ية د ،إلددهلل،التشددامش،بددالماف ،ل ضددحح،ولددهلل،المددأل،ي،خا د ًا،
لأل د  ،د  ،عا لددم،المعددلمم ،بعددتش،وم د با و،لالتغا د ،و د ،هف د اتا ،ي،لقددهلل،
جاو،الش

،،هذا،اا ل ب ،د ،العقددابو،حددم ،جدداأه ،جد ،يشددم ،جددا ه،و،

ليق د ،:يددا ،د ،ا و،إ ،ل د ،جددا اً،،يددلذين و ،د شه،الن د ،ﷺ،بالة د شو ،عدداد،
الشج ،بعهلل،بشهم،للشم ىو ،ل اه،ﷺ،فاثمم،بالة ش،و،ف ،فالثم،.
قو ،د د خش  ،تاود د ،إلدددهلل،
لمدددا،جددداأه ،د د ،المدددشل،الشابعدددم،قدددا ،ﷺ«،:اثفلد د ،
ق»،و ،دداثفلق ،د خش  ،تاوددحو ،دداجتمع،الندداس،ولمددح،يع د ل ثح،و د  ،د ب،
الفشي د ،
إخشاجح،لمتاوح، ،الفشيقو،للما،وش ا،ذل ،جعل ا،ينال  ،د ،جددا ه،المددلذي،
ليلعن ثحو ،لما،بلغح ،اب،الناس،لح،قا ،الجددا ،المددلذي«،:ا جددع،إلددهلل ،نزلد و،
ا ،ال ،مذي »(،.)2
دهلل،المشبد ، ،ال ،اي ْفدشط ،د ،ا ددتاهللار،التد بمخو،
ِ
لم ،ين غ ،التن مح،هنا، ،ولد

ل ،ال،ي ددداد ،إلمدددح،إال ،د د ،لقد د ،ضدددشل تحي،تحا دددماً ،فدددا ه،العدددل مم،لثتائجدددح،

العمعممو ،ما ، ،عةممو،ل ا ، ،حهلل،يحتددا ،هددذا،اا ددل بو،بد ،المثمددش ،د ،
الندداس،تمفمددح،اإل ددا ل ،ل،النظددشل ،ل،الملمددم،العددابشل،الحاثمددمو،لهد  ،ددا،ين غد ،ا ،
ثشب ،ولمح ،بناأثا،ل ،ح لنا،.
( ،)1خشجددح،الف شاث د  ،د  ،عجمددح،الم مددش،ح)4083(،و،قددا ،الامثم د  «،:خشجددح،الف شاث د  ،د ،طددشيقم و،
ل جا  ،حهللهم،ا ،جا ،الةحم  ،مش،الجشاح،ب  ،الهللو،له ،فقم» ،.جم ،ع،الزلائهلل،.)401/9(،
( ،)2خشجح،ال ماق ، ،الشعب،ح)9100(،و،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،اادب،المفشد،ح،.)92(،
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الاجش ،ل،اإلوشاق،و ،المافد ،ثد ا،هخددش ،د  ،ثد اا،التشبمددم،لالتاددذيبو،
﴿خ د ِذ،ا ْلع ْف د ،ل ْ ا دش دِ،بد ا ْل اعش ِ ،ل ْو دشِ ْق،و د ِ ،
له د  ،ددش ،شددشلا،ثددز ،بددح،القددشه  ،:ا
ْ
ْ
ا ْلج ِ
اه ِلم (،﴾،ااوشا )199،:و،ل علح،الن ،ﷺو،ل ش،بح،.،
لمد ،ين غد ، ،ثددهلل ، ،الاجددش،لاإلوددشاق،لددمً،هد ،اا ،د  ،د  ،عا لددم،
المافام و،ب ،ه  ،ضع،الجشاح،الذي،يضفش،إلمح،الهللاومم،لالمشب ،حم ،يددشى،
ِ
جاهشتدح ،مادداو ،ل،
ا،يعتهللومحو ،غل  ،ش،المعةمم،الت ،يقددع ،ماددا،المددهللو و ،ل،
ِ
تمشاأ ،اح اا،لااو،لإ شا ِه،ولمادداو ،ل،لغمددشه ،د ،اا د اب،التد ،قددهلل،تجعد ،
ا
الاجددش،ضددشل ل،دو يددم ،اولددم،للتد فمش،ولددهلل،المددذثب،ل د ِقح،إلددهلل،تددش  ،عةددمتحو،

« ف ،المل ،للمل  ،المهللي ،تغع ،إحهللاهما،ااخشىو،لقددهلل،ال،ينقلددع،ال ددخ،
إال،بن ا، ،الاش ثمو،لم ،ذلد ،ي جددب ،د ،النظا ددم،لالنع ددم ،ددا،ثحمددهلل ،عددح،
ذل ،التاشم »(،.)1
للفقح ،ع لم،الاجش،ثعشق،جملم، ،الضد ابط،لاددذه،المما ددم،الشددشوممو،
ثنقلاددا،و د ،اإل ددار،اب د ،تمممددم«،:لهددذا،الاجددش،ياتلددف،بدداختا ،الادداجشي  ،د ،
و،لقلدتا ،ل ثددشتا ي ،ددف ،المقةد د،بددح،وجددش،الماجد ،لت دي ددح،
ق تا ،لضددعفا
َّ
ل ج ا،العا م،ود  ،ثد ،حالددحو ،ددف  ،اثد ،المةددلحم ،د ،ذلد  ،اجحددم،بحمد ،
دش،لخفمتددح ،ددا  ،شددشلو ًاو،لإ  ،ددا ،ال،الماجد ا،،
ا،
يفضد ،هجددشه،إلددهلل،ضددعف،الشد
مشه،يشتهللا،بذل و،ب ،يزيهلل،الششو،لالااجش،ضددعمفي،بحمد ،يمد  ،فعددهللل،
لال، ،
ا
ذل  ،اجحم،ولهلل ،ةلحتحو،ل ،يششا،الاجشو،ب ،يم ،الت لمف،لد عض،الندداس،
( ،)1جم ا،الفتالى.)54/28(،
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ثفع، ،الاجشو،لالاجش،ل عض،الناس ،ثفع، ،الت لمف»(،.)1
لددذا،ل د ،يم د ،الاجددش،ديددهللثاً،للن د ،ﷺ ،ددع ،د ،العةددال،و ،قددهلل،ف د ،لق د ا،
العهلليددهلل ،دد  ،دددحابح ،دد ،بعدددض،المعا دد و،ل ناددا ،دددا،هدد  ،دد ،الم ددائشو ،لدد ،
ياجشه ،الن ،ﷺي،لإ  ،قار،ولما ،الحهللو ،ف ،قةم ،الف  ،زلل،ت د ،ثددشى،
الن ،ﷺ،ياجش ،ع اً،ل اح محو،للمنددح،ﷺ،لد ،ياجددش ،مددشه  ،د ،المنددا قم  ،ل،
ضعا ،اإليما ،الذي ،تالف ا،ود ،ثفددً،الغددزلل،و ،قددهلل«،يمد ،التد لمف،لد عض،
دع ،د ،التد لمفو،للاددذا ،ددا ،
دع ،د ،الاجددشو،لالاجد ،دش،لد عض،الندداس ،ثفد ا،
الناس ،ثفد ا،
ا
الن ،يت لف،ق اً،و،لياجش،هخشي و ،ما، ،الثافم،الذي ،خلف ا ،دداث ا،خمددشاً ،،د ،
ثددش،المللفددم،قل د با و،لمددا ،ددا  ،للا د  ،ددادل ،فدداوم ، ،د ،وشددائشه  ،اث د ،
المةددلحم،الهللينمددم، ،د ،تد لمف،قلد با »()2و ،مندداط،هددذا،الحمد ،الشددشو ،لجد د،
المةلحم ،نح،بشدا،الماج ،لت دي ح،ي،لإال ،ا،يششا،الاجش، ، ،حا ،.
لاج ،ذل  ،يضاً،و ،ف ،المعددل ،العا د  ،ل،الفا ددق،ياجددشو،بمنمددا،المددا ش،
ال،ياجددشو،لهد  ،ددهلل،جش د ًا ،نامدداو «،ددف  ، ،حما دً،ا ،ماددا ،ةددال ،للع ددادو،لهد ،
ول ،بش ثااو،لولما ،التعلم ،ا شه ،مادداو ،جددن  [،ي،ابد ،بفددا ،إلددهلل ،ثددح [،ي،
هجددش،المعددل ،العا د ،دل ،المددا ش ،تع ددهلل،،ال،يعق د  ،عندداهو،ل جدداب ،مد ،دشه،ب د ،
ا
الاِ،جشا ،ولهلل ،شت تم ،:الاِ،جشا ،بالقلددبو،لالاِ،جددشا ،باللعددا و ،اِ،جددشا ،المددا ش،
بالقلبو،لبتددش ،التد دد،لالتعددال ،لالتنا ددشي،ال ،ددمما،إذا ،ددا ،حشبمداً،و،لإثمددا،لد ،
ا،يشدددشا،ِ ،هجشاثدددح،بدددالمار،لعدددهللر،ا تهللاودددح،بدددذل ،ود د  ،فدددشهي،بادددا ،،العا د د ،
(،)1المةهلل ،العابق.)206/28(،
(،)2المةهلل ،العابق.)206/28(،
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المعل و ،فثح،ينزجش،بذل  ،ال ً،ا»(،،.)1
لالاجش،لاإلوشاق،المششلا،لددح ،د  ،تعددهللدل،و ،ناددا،تددش  ،ددار،العا د ،
لوددهللر ،جالعددتحو ،ل،الع د س ،د ،لجاددح،إلددهلل ،مددش،ذلد  ،مددا،يشددعش،العا د ،بنفد ،
الناس ، ،عةمتح،ل شاهمتا ،لاا،.،
للم ،ين غ ،ولهلل،الااجشي  ،شاوددا ال،هداب،الاجددش،ل حما ددحو ،ددالاجش،لددمً،

لاثتقار ،ل،لتةفمم،الحعابات،الشاةممو،بد ،هد  ،حمددم،بددالماف و،طمعداً ،د ،
ههللايتح،إلهلل،الامشو،لتغممش،حالحو،قا ،اإل ددار،ابد ،تمممددم«،:$،الاجددشل،الشددشومم،

ه ، ،ااوما ،الت  ،ش،ا ا،،باا،ل

لا،حو ،الفاوم،ال،بهلل، ،تم ،خالةددم ،و،

ل ،تم  ،ا قم،ا ددشه،و ،تمد ،،خالةددم ، ،د ابً،او ،مد ،هجددش،لاد ى،ثفعددحو،
ل،هجش،هجشاً ،،مش،،

س،
ق،،بح ،:ا ،خا جاً،،و ،هذاو،ل ا ،ثش ،،ددا،تفعد ا،،النفد ا ،

ا،تا اه،ظاث ً،م ،ثاا،تفعلح،طاوم،.)2(» ،
لدو ثا،ثت

،تف مق،الن ،ﷺ،لاذه،ال ددملم ،د ،قةددم،ينقلاددا،لنددا ،ثددً،بد ،

ال د ،و ،قددهلل ،ى ،د ،ا ،ﷺ،ق ددم ،شددشِ ،م ،ع د  «،:ددا،هددذه؟» ،قددا ،لددح،
ددحابح،:هددذه،لفددا ،و ،عددم ،لحملاددا ،د،د ،ثفعددحو،حتددهلل،إذا،جدداأ ،دداح،اا،
ا
د ،،ا ،ﷺ،يعددل ،ولمددح، ،د ،الندداسي ،وددشق،ونددحو ،ددن ،ع،ذل د  ،ددشا ً،ا،حتددهلل،
وش،، ،الشج ا،،الغضب ،،مح،لاإلوشاق،،ونحو ،شما،ذلد ،إلددهلل ،ددحابحو، ،د خ شله،
بمشاهمم،

،ا ،ل اق،تحو ،اهلل اا،حتهلل ،اها،باا ق،و ،شههددا،الن د ،ﷺ،لقددهلل،
َّ

( ،)1ت ،ال ا ي.)247،/17(،
( ،)2جم ا،الفتالى.)207/28(،
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و ،قددا  «،:ددا،إ  ،د ،،بندداأ،لبددا ،،ولددهلل ،دداح ح،إال ،ددا،الي،إال ،ددا،ال»()1و،

هددهلل

يعن  ،ا،ال،بهلل ،نح،.
ل ددد  ،ددد ،الت ديددددب،الن ددد ي،بدددداإلوشاق،وددد ،المافددد ،قةددددم،الثافددد ِدم،
المالفددم ،بغمددش،وددذ ،و د  ،ددزلل،ت د و ،قددهلل ،ددش،ﷺ ،ه د ،بمددتا ،لالندداس ،د ،
المهللينددم،باجددشه ،لوددهللر،المددار ،عاد ،حتددهلل،ضدداق ،ولددما ،اا قو،للنعددمع،
إلددهلل ،عددب،بد ِ  ،ال د  ،،حد ِدهلل،هددلالأ،الثافددم،و،له د ،يحمد ،لنددا،الا ددش ،مق د ،:
«ثاهلل،

نا،الناسو،لتغمددشلا،لندداو،حتددهلل،
،ا ،ﷺ،المعلمم ،و  ،ا ناو ،اجتن
ا

دشت،اا اق ،د ،ثفع د و ،مددا،ه د ،الت د  ،وددش و ،ل ثنددا،ولددهلل،ذل د ،خمعددم ،
تنمد ْ
لملمو،ل ن ،هتد  ،د ،ا ،ﷺو ،ددل ،ولمددحو،لهد  ،د  ،جلعددح،بعددهلل،الةددالو،
ا
ِ
فتمح،بشد،العار،ول  ،ر،ال؟،ف  ،ل ،قشي داً ،نددحو،
ق ، ،ثفع ،:ه ،حش ،
ددا اقح،النظددشو ،ددفذا ،ق ل د ا ،ولددهلل ،ددات  ،ق د ،إل د  [،ي،بنظددشه و،لإذا،التف د ا ،

ثح ه ،وشق،ون »،،.)2(،

س،التشب د ي،دل ه،ال ددال  ،د  ،دا ،عددب،ل دداح مح،ي،
لحددم ،ا ددتمم ،الددهلل ا ،

ثددز ،ا ،ت د بتا و،لل ددف،حددالا ،بع د ب،العق بددم،الن يددم،﴿،حتددهلل،إذا،ضدداق ،
ولما ،اا ق،بما ،ح

،لضاق ،ولددما  ،ثفعددا ،لظند ا، ،ال ،لجد  ،د ،ا ،

إال،إلمح،ف ،تاب،ولما ،لمت ب ا،إ ،ا ،ه ،الت اب،الشحم (،﴾،الت بم،.)118،:
لت دددهلل ،دددلف،اا دددم،بن دددما ،ﷺ ،د د ،بعدددهللهو ،ل دد ا،باجدددش ،هدد ،ال دددهللا،
( ،)1خشجح ،ب ،دالد،ح)5239(،و،ل ححح،اال اث  ، ،مش،طشيدق ،بد ،دالد ،د ،العلعدلم،الةدحمحم،ح،
(.)2830
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)4418(،و،ل عل ،ح.)2769(،
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غف،د ،
لالفعق،لتعمهلل،الماالفم،لعنم،الن ،ﷺو،ل ،ذل  ،ا ،علح،و هلل،ا ،بد  ،اَّ ،
دذ ،،و ،ددف  ،د ،ا ،
دذ [،،بالحةددا و ،قددا ،لددح،:ال،تاد ِ،
،حددم  ،ى ،جدداً،ياد ِ،

إثح،ال،يةاد،بح ،ددمهللو،لال،
ا،
،يمشه،الاذ ،و،لقا «،:
ْ،
،الاذ و ،ل ،ا
ْ،
ﷺ،ثاهلل،و
غفد ،،بعددهلل،
،بح،وهلللو،للمناا،قهلل،تمعش،الع و ،ا،
ا،
ا،ينم
لتفق ،العم »و،ف  ،هه،اب َّ ،
دذ  ،ل،
ذل ،ياذ ،و ،قددا ،لددح «،:حددهللف ،ود  ،د ،ا ،ﷺ ،ثددح،ثاددهلل،ود ،الاد ْ،
،تاذ ،؟ ،ال ،لم  ،ذا،ل ذا»(،.)1
ِ،
شه،الاذ، ،ل ث
ْ
للددشب ،ددائ ،يق د ،:،قددهلل ،د ،و د ،الن د ،ﷺ،الناد ،و د ،الاجددش ،ثددش ،د ،
فدداث ،يددار ،د ،ق لددح«،:ال،يح د ،لمعددل ، ،ياجددش ،خدداه ،د ق،فدداث»()2و ،ا د ،
يلق ،هجش،الت ديب،بثاث ،ر،يمم ،ا تمشا ه ،ا،دو ،المةلحم،إلهلل،ذل ؟،
يجم نا،اإل ار،اب ،تمممم،«،:$،الاجش،ولهلل،لجح،الت ديبو،لهد ،هجددش ،د ،
يظاددش،المنمددشاتو،ياجددش،حتددهلل،يت د ب ،ناددا ،مددا،هجددش،الن د ،ﷺ،لالمعددلم ،
الثافم،،الددذي ،خلفد ا،حتددهلل ،ثددز ،ا ،تد بتا ،..،لالاجددش،اجد ،حد ،اإلثعددا ،ال،
يجد و ،ثددش ،د ،فدداث ،مددا،جدداأ ،د ،الةددحمحم »()3و،للعد  ،مددا،يددهلل ،ولمددح ،ددا،
ثقد ،ود ،الن د ،،بف ددناد،ضددعفح،بعددض ،هد ،العلد و،لحعددنح،هخددشل ، ،الن د ،
ﷺ،هجش،ولجتح،وينددب،لمددا،ومدشت ،ددفمم،بند ،حمد ،بق لاددا «،:ثددا ،وفد ،تلد ،
َّ

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)5479(،و،ل عل ،ح.)1954(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)6237(،و،ل عل ،ح.)2560(،
( ،)3جم ا،الفتالى.)207-204/28(،
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الما ديم؟»و ،غضب،الن ،ﷺ،و،لهجشها ،ا،يقا ب،الثافم ،اش(،.)1
لثح ا ،ذل  ،ا،لقع، ،و هلل،ا ،ب ،ومش ،،ع،ابنحو ،قهلل،ذ ش،اب ،ومش ،ثددح،
مع، ،الن ،ﷺ،ق لح«،:ال،يمنع  ،جد  ،هلددح، ،يد ت ا،المعدداجهلل» ،قددا ،ابد ،،
لع ددهلل،ا ،ب د ،ومددش ،:فثددا،ثمددنعا و ،غضددب،اب د ،ومددش،،لقددا  ،:حددهللف ،و د ،
،ا ،ﷺ،لتق ،هذا،.قا  ،:ما ،لمح،و هلل،ا ،حتهلل ،ات(،.)2
لهمذا ،ددالاجش،وق بددم،تشب يددم ،شددشلومو،لمد ،ين غد ، ،ثتددذ ش ،ثاددا،تددنج ،
،إ اح،ال عض،دل ،ا خشي و ،اد ،ل ددملم،تعتمددهلل،ولددهلل ،مددا ،الحددب،بددم ،
المعاقب،لالمشب و ،ما،ه ،الحا ،بم ،الن ،ﷺ،ل اح ح ،عب،ب  ،ال ،.،
ِ
،ثفقهلل ،ح م،ا خشي و ،فثا ،ل ،ي ال ا،باجشثدداو،بد ،لشبمددا ،ح د ا،
،ل ا،حم
بددحو،للجددهللله ،ش ددم،للددتالص ،د ،التزا اتنددا،اادبمددم،و،لحمناددا،ية د ،الاجددش،
ااو،ليحع ا ،تش ااا.
،اجتناب
ملم،خاطامو،يفض
ل
ا
ا
ا

( ،)1خشجدددح ،بد د ،دالد،ح)4604(،و،ل حمدددهلل،ح)25002(،و،لضدددعفح،اال ددداث  ،د د ،ضدددعمف ،بد د ،دالد،ح،
(.)999
( ،)2خشجددح ،حمددهلل،ح،)4933(،باددذا،ال جددحو،ل ددح ،إ ددناده ،ددعمب،اا ث د،املط ،د ،تاشيجددح،للمعددنهلل،
()527/8و،لاافش ،لح، ،الةحمحم .
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يتعاأ ،الهللاومم،و ،الم ض وات،الت ،ين غد ، ،ي دداد ،إلددهلل،الحددهللي ،وناددا،
دددع ،هللو يدددح ،د د ،المعدددجهلل ،ل،اللقددداأ،العدددائل  ،ل،المنا د د م،االجتماومدددم،التد د ،
محضددشهاو،لقددهلل،يحددا  ،د ،الم ض د ا،الددذي،ين غ د ، ،يهلل جددح ،د  ،لل يددات،
لوظحو،ه ،يش ددز،ولددهلل،العقمددهللل ،حعددب؟ ،ر،ينتقد ،للد و  ،د  ،عددائ ،العددل ،
لالع ادل؟ ،ر،يتفشغ،لتعلم ،الناس ،حمار،الهللي ،ل شائعح؟ ،ر،يقةش،ثشدداطح،ولددهلل،
تعلم ،الناس،قشاأل،القشه ،لتج يهلله؟،
المت

 ، ،حد ا ،بعددض،دواتنددا،يددهللهش،لمددا،يعددمع ،ددنا و،إذ،يفمددب،لاد ،

،يتحدددهللف ا،إلدددهلل ،دددهللو يا ،وددد  ،ضد د وات،اثقضد د  ،د د ،الددددهللهش،اال ،..،
يحذ ل  ، ،شق،اثقشض ،لاختف ، ،ولايا،التا يخ ،المشا مددم،لالمعفلددم،..،
له ،يغفل  ،ل،يتغا ل ،و  ،خشى،تشتع، ، ،لاد،ل عمهلل ،
ل يضاًو ،ينا،بعضا ،ينق ،خف م،الجمعم ، ،تاب ،ش،ولددهلل،ت لمفاددا ،ددنم ،
َّ
هلليهلللو ، ،مش، ،يملددف،ثفعددح،ال حد  ،د ،حاجددات ،هللو يددحو،للشبمددا،اقتد ً،
د ،اإلثتشث د ،خف ددم ،ل ،وظددم،ال،يحتاجاددا ،ددهللو له،و ،ل،تتعلددق،بمجتمعددات،
بعمددهللل،وددنا و ،تددشاه،ياف،دب ،د  ،جتمددع ،قمددش،طال د ًا ،ددنا ،الزهددهلل ،د ،دثمددا،ال،
يملم ثاا ،
ل يض ًا ،ينا ،ثا ًا ، ،ه ،الفضد  ،ددا،والد ا،قددابعم ،ولددهلل،الد و ،لالتددذ مش،
بد عض ،عددائ ،الع ددادات،الظدداهشل ،العد ا ،لاللحمددم،لقةددش،الثد ب،و ،تنا ددم ،
مشها، ،الششائع،الماممو ،ا ،يحع ،بالافمددب، ،يقةددش،حهلليثدح،ولددهلل،بدداب،
 ،ب اب،الامشو،ليغف ،وما،ه  ،جهللى،للناس،ل ح

؟،
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لولهلل،الفددش ،ا خددش ،ينددا ،د ،ينتقةد ،الد و  ،د  ،ثددا ،هددذه،المعددائ ،
التد د ،يعدددم ثاا،قشد د اًو،ليدددشل ،ضدددشل ل،إهمالادددا،لاالهتمدددار،بمعدددائ  ،خدددشى،
م ها،ل اب ًاو ،ةا ،الهللي ،ونهلله ،ل اب،لقش  ،ي ،ا ،ل مش ،ا ،.
ا
لالحددق، ،اإل ددار ،د ،ال،يتجددز و،لالمعددل  ،ددهللو ،إلددهلل،االلتددزار،بشددشائعح،
لاا﴿،يا ،ياا،الذي ،ه ن ا،ادخل ا، ،العل  ،ا ًم،لال،تت ع ا،خفد ات،الشددمفا ،

إثح،لم ،وهللل ،ددم (،﴾،ال قددشل)208،:و،لا يددم ،مددا ،ددشح،التددابع ،ومش ددم،:$،
«دودداأ،للمددل نم ،إلددهلل ،ددض،جمم د ،ع،المعدداث ،الت د ،لمع د  ،د ،حم د ،اإل ددارو،
لالعم د ،بجمم د ،ع ،ددشائ ،ع،اإل ددارو،لالنا د ،و د ،تضددمم ،ع ،د أ ،د ،حددهلللده»()1و،
لهذا،الم ،بددحو،هد  ،د ،اإل ددارو،ليشددم ،ذلد ،العقمددهللل،لالع ددادل،لالعددل ،
لالفقددددحو،ليتضددددم  ،يضدد داً،الع ددد ِ
دادات،ال اطنددددم ،ددددالتق ى،لالادد د ،لالشجدددداأو،

لالع ِ
ادات،الظاهشل ،الع ا ،لاللحمم،لالث بو ،اذا ،لح ،د ،اإل ددار،الددذي،ال،

ثفددشط،بشد أ ،د  ،د لح،ل شلوددحو ،لددمً ،مددح،قشد ،لل ددابو،بد  ،لددح ،د ،ونددهلل،
بناو،لقهلل،تع هللثا،بحو،ل شوح،لنا،لما ،مح، ،خمشثا، ،الهللثما،لا خشل،.
للد  ،ددانا، ،ثضددشب،المثد  ،د ،بعددض،هددذه،الع ددادات،الت،د ،يعددتنمف،ود ،
التذ مش،باا،بعض،الهللوالي ،فوفاأ،اللحممو،له ، ،الع ادات،الظاهشل،الت  ،ددهلل،
ولمادددا،الن دد ،ﷺ ،دد ،وهددداأ،وشدددشي ،حدددهلليث ًاو ،ممدددف،يتعدددنهلل،لهللاومدددم، ،ياملدددح،
ليعت شه، ،القش ،الت ،يتغا ،وناا ، ،اوظح؟،،
ل ا،إ اطم،ااذى،و ،الفشيقو ،علهلل،الش  ، ،ثح ،دثهلل ،عب،اإليما و،

(،)1جا ع،ال ما .)256/4(،
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ف ،الن ،ﷺ،ل ،يم ، ،التذ مش،بح ، ،حادي  ،ثمشل،لمً،هذا ،قار ،شدهاو،
لم ،يمفمنا ،د ،القددادل ،ددا ،حدداط،بددالعنقو ،قددهلل،ذ ددش ،د ،ا ،ﷺ،خ ددش ،جد ،
دخلددح،ا ،الجنددم،إل اطتددح،ااذى،و د ،طشيددق،المعددلمم و،قددا ،ﷺ«،:لقددهلل ،ي د ،
ق ،اثد،د ،تدددلذي،
داً،يتقلدددب ،دد ،الجندددم ،دد  ،دددجشل،قفعادددا ،دد ،ظادددش،الفشيدد ،
جدد ،

المعلمم »()1و ،ملمق،بعهلل،هذا، ،يعتام ،داومم، ،طشح،هذا،الم ض ا،الددذي،
،الهللي ،ل اثح؟،

ايهللخ  ،اح ح،الجنمي،بذ يعم ،ثح،لمً، ،
إ ،اإل ددار ،ددزي  ،د ،العقائددهلل،لالشددشائع،لالقددم ،لالع ددادات،الت د ،تتما د ،
لتم  ،الم ،ا لم،تةل ،الظاهش،لال اط ي،الددهللثما،لا خددشلي،الا،دا
الفشد،لالجماوددمو،لال،يممننددا،تفممد ،هددذا،الممددا ،لاثتقددا

،لالعدداري،

 ،د أ ،نددحو ،المد ،

ح مب،إلهلل،ا و،ليقشب،إلمح،لإلهلل ،شاضمح،.
لإال ،مددف،لنددا، ،ثفا د ،إجابددم،الن د ،ﷺ،حددم  ،ددا  ،:ي،اإل ددار،خمددش؟،
جدداب،ﷺ،بددذ ش ،ددش،قددهلل،يغفد ،ود ،قددهلل ه،المثمددشل ،«،:،تفعد ،الفعددارو،لتقددش ،
العار،ولهلل، ،وش

،ل ،ل ،تعش )2(»،و،للمددا،قمد ،لددح ،:ي،اإل ددار ،ضد ،

قا  ، «،:ل ،المعلم ، ،لعاثح،ليهلله»()3و ،ذ ش ،شاً،ال،ي بح،لح،المثمشل ،.
لإذا ،ضنا،تقعم ،اإل ار،إلهلل،ل اب،لقش ي ،ف ،هذا،ل ،يعند ،بحددا ، ،
شائع،اإل ار،ولهلل ،شت م،لاحددهلللو،بد ،هد  ،تفالتددم ،د  ،قددهللا ها،ونددهلل،ا ،ل د ،

( ،)1خشجح ،عل ،ح.)1914(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)12(،و،ل عل ،ح.)39(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح)11(،و،ل عل ،ح.)42(،
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علدح ،ل،تش ددح ،فددش،ال،ينفددع ،عددح،ومد و،ل ناددا ،ددا،يعددت جب،
ددشيعتحو ،مناددا ،ددا ِ ،ا
ع الح ،ل،تش ح ،ضب،الشب،دل ،الحم ،بددالمفشو،ل ناددا ،ددا،يحددب،الددشب ،اولددحو،
لال،يمشه،تا حو ،ل،العمً،.
لبع ا ل ،خشى،:اإل ار ،مح ،ا،ه  ،د و،ل مددح ،يضداً،ال اجددب،لالمعددن و،

لبعض،هذه، ،المشت م،دل ،بعضو ،ما،قا ،ﷺ«،:اإليما ،بض ،ع،ل د ع و ،ل،
بض د ،ع،ل ددت  ،ددع مو ،ضددلاا،ق د ،:ال،إلددح،إال،ا و،ل دثاهددا،إ اطددم،ااذى،و د ،

قو،لالحماأ ،ع م، ،اإليما »()1و،لهمذا،تنتظ  ،شائع،اإل ار ،ممددا،بددم ،
الفشي ،
إ اطددم،ااذى،ل لمددم،الت حمددهللو،لالمددل ،الما د ،ي د

،بامددا،لبمددا،بمنامددا ،د ،

عب،لخةا ،.
للمدددا،تحدددهللث،الن دد ،ﷺ ،دد ،حدددهللي ،ج شيدد ،ودد ،اإل ددداري،ذ دددش ،اثدددح،
الامًو ،قهلل اا،ولددهلل ،ددائش،الع دداداتو،اثاددا ،ددا ا ،اإل ددار،لدوائمددحو،لمناددا،
لمع د ،اإل ددار ،لددحو ،اإل ددار،ا د ،جددا ع،يشددم ،وقائددهلل ،شق ددمو،لو د ق
دادات،
ششلومو،ل خاقاً،لقمماً،لهداباً،و،ل شائع،تنظ  ،لل ،الحمال﴿،ق ،إ ، ،دات ،
لثعم ،ل حماي،ل مات  ، ،ب،العالمم ،)162(،ال ،شي ،لح،لبددذل  ،ددشت،
ل ثا ،ل ،المعلمم ﴾(،ااثعار،.)163،:
لي اوددهللث  ،د ،
للما ، ،عدداذ،الن د ،ﷺ «،:خ شثد ،بعمد  ،ايدهللخلن ،الجنددم ،ا
النددا ؟»،و ،جابددح،ﷺ بجددو ب جددانك ترد تددئ با دددعائئ ف د أ ،و تجاه د
يعدشه،ا ،ولمددحو،
تااضلهاي،قا «،:قهلل ،ل ،،و  ،ش،وظم و،لإثح،لمعمش،ولهلل ،د َّ ،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)9(،و،ل عل ،ح.)35(،

172

الدعوة والدعاة

لتدلت ،الز ددالو،لتةد ا،ر ،ضددا و،
تع د ا،
دهلل،ا ،لال،تشددش ا،،بددح ،ددماً،او،لتقددم ا،،الةددالو ،ا
لتح ا،،ال م »و،ف ،قا  «،:ال ،دل ،ولهلل ،ب اب،الامددش؟،الةد ر،جنددمو،لالةددهللقم،
تفف،د ،الافماددمو،ل ددا ا،ل،الشج د  ،د ،ج د ،،اللم د  ،...،ال ،خ ددش ،بددش س،اا ددش،
لذ لل،
س،اا ددددش،اإل ددددارو،لومددد ا،ده،الةددددالو،ِ ،
لل ،ددددنا ح؟ ،..،ا ،
لومددد ِ،ده،لذ ِ،
نا ح،الجااد»(،.)1
لحددم ،

د ،الن د ،ﷺ ،عدداذ،ب د ،ج د ،إلددهلل،الددمم  ،خ ددشه،ب لل ياتددح ،د ،

الهللو ل«،:إث ،تقهللر،ولددهلل،قد ر ،د  ،هد ،المتددابو ،لددمم  ،ل  ،ددا،تددهللو ه ،إلددهلل،
،ي حدددهلللا،ا ،تعدددالهللو ،دددفذا،وش دد ا،ذلدد  ،دد خ شه ، ،ا ،قدددهلل ،دددشق،ولدددما ،
خمً ،،ل ات، ،ي ا ،للملتا و ،فذا ،ل ا ،خ شه ، ،ا ،ا تشق،ولددما ،
و ال ، ،الا ،و،تلخذ ، ،نما  ،تشد،ولهلل ،قمشه و ،فذا ،قددشلا،بددذل  ،اددذ،
ق ،شائ  ،ا ،الناس»(،.)2
نا و،لت َّ ،
لهذا،الحددهللي ،العظددم  ،د  ،د  ،عد لتناي،ل مددح،تشتمددب،المعددائ ،بددهللأ ًا ،د ،
دذي،ال،يق د ،ومد ،إال،بددحو،لددذا،
ااه  ،الما و ،الت حمددهلل،هد ،اا د ،اا ددم ،الد
ا
دهللأ،بالةددال ،ل،الز ددال ،ل ،مشهددا ،د ،الشددشائعي،إذ،ل د  ،جدداب،
ل د ،يم د ،حعددن ًا،ال د ا

إلماا،المهللو  ، ،مش،اإليما ،با ،لت حمهللهي،ل ،يم ،لم ،هذه،الع ددادات ،دثددهلل،
ائهللل،.
ل ثلدددح،يقدددا ،حدددم ،ثدددشى ،جددداً،يقةدددش،لحمتدددح،لال،يةدددل ي ،فثدددح،لدددمً ،دد ،

( ،)1خشجح،التش ذي،ح)2616(،و،لاب  ،اجح،ح)3973(،و،ل حمهلل،ح)22016(،و،ل دححح،اال داث  ،د ،
حم ،التش ذي.
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)7372(،و،ل عل ،ح.)9(،
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الحممم، ،ثنةحح،بفوفدداأ،اللحمددمو،لثنشددغ ،باددا،ود ،ومد د،اإل ددارو،ل ددذل ،
ل  ،ينا، ،يعمع،الم مقهلل،ليعاقش،الامش ،ل ،مشها، ،الم بقاتي ،ف  ،للهلل،
ددا،ين غ د ،ولددهلل،الهللاومددم،إثمددا ،الم ددائش،لالت جددح ِ
،بملمتددح،إلمادداي،حتددهلل،إذا ،قلددع،
ا
ا
ددحاباا،ونادداي،اثتق د ،إلددهلل ،مشهددا ،مددا،هد ،دلثاددا،و،لثعددتذ ش،هنددا،ق د ،اإل ددار،
عمددشِ ،بد ِ ،المثنددهلل «،:$،د  ،ددغ ،ثفعددح،بغمددش،الماد  ،ضددش،بددالما »()1و،لقد ،
َّ
مشه ، «،:غلح،الفشق،و ،النف  ،ا  ،عذل و،ل  ،غلح،النف ،و ،الفددشق،
ا  ،غشل »(،.)2
هذا،الغشل ،يحهللفنا،ونح،اإل ار،اب ،القم $،و ،مددشى، ،االثشددغا ،بالددهللل ،
و ،اا
بدداا

،بعض ، ،مهلل،الشددمفا ،الددذي،يددزي ،للةددالحم ،لالددهللوال،االثشددغا ،
،المفض د لم،و د ،الفاضددلم «،:د ،ش،ه،بادداو،لحعدَّ،دناا ،د ،ومنددحو،لويناددا،لددحو،

ل اه ،ا ،ماا، ،الفض ،لالشب و،لمشغلح،باا،وما،ه  ،ض  ،ناا،ل وظد  ،عد ً،ا،
ل بحاً ،..،،ف ، ،ااوما ،لااق ا  ،مهللاً،،ل عد داً،و،ل ئمعداً،،ل شمل داً،و،لذ لل،
ل ا،دلثاا،..،لال،يقف ،ع،هذه،العق م [،ي،وق م،االثشغا ،بالفض ،ود ،الفاضد ،
قو،قددهلل،
إال ،هد ا،،ال ةددائش،لالةددهللق ،د  ،للددهلل،العلد ،العددائشي ،ولددهلل،جددادل،الت مد ،
ق،حقح»(،.)3
ثزل ا،ااوما  ،ناولااو،ل وف ا، ،ذي،ح ،

ل د  ،شاوددال ،حد ا ،المددهللو ي  ،ددا،ياددتص،بالمعددل ،الجهلليددهللو ،لقددهلل،يفددشح،
 ،نا،بف ار ،ا شو،لاثتقالح، ،ال فنمم،إلهلل،الت حمهللو،ل ،الظددار،إلددهلل،الند و،
(،)1الجا ع،اخاق،الشالي،لهداب،العا عو،الافمب،ال غهللادي.)160/2(،
( ،)2ت ،ال ا ي،و،اب ،حجش.)343/11(،
( ،)3هللا ،العالمم و،اب ،القم .)225/1(،
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ل ،و شل ،ه ،النا ،إلهلل،طددال ،الجنددم،..،لثعددتفمع، ،ثلحد ،جمد ا،الفددشحم ،
د ،المعددلمم و،لهد ،تحددمط،بالمعددل ،الجهلليددهللو،ل د ،يشيددهلل، ،يعلمددح ،ددمااً ،د ،
اإل ددارو،لهنددا،ياددتلط،ولددهلل،ال د عض ،ددل ،االل يدداتو ،ممعددمح،بددالمقل بو،
تعمع،بعضا ،ي اد ،المعل ،الجهلليددهلل،إلددهلل،لجد ب،الاتددا و ،ل،ضددشل ل،طدداق،
الماتهلليم، ،ولجاا،الما شو ،ل،دود ل،الماتددهللي،إلددهلل،هجددش،لالهلليددح،ل ددشتح،و ،ل،
تددش ،الامددش،لالتددهللخم  ،...،مامد ،للمعددل ،الجهلليددهلل، ،تمددالمف،اإل ددار ،مددا،ال،
ا
يفاقو،للشبمددا ،ددا ،ذلد ،المد ر،اال ،لااخمددش،لددح ،د ،اإل ددارو،بعد ب ،و ثددم،
بعض،المتحمعم و،لاختاط،االل يات،ولما و،لتعشوا  ،مددش،المحمد د ،د ،
ال اغو،لجالا ،بحممم،التهلل ،الت ،تشددشحاا،لنددا ،ر،المددل نم ،وائشددم،بق لاددا،:
«إثما،ثز  ،ل  ،ا،ثز  ،نح [،ي، ،القشه ،

ل، ،المفة  ،ماددا،ذ ددش،الجنددم،

لالنا و،حتهلل،إذا،فاب،الناس،إلهلل،اإل اري،ثز ،الحا ،لالحشارو،لل ،ثددز  ،ل ،
أ،:ال،تششب ا،الامش،.لقال ا،:ال،ثهللا،الامش ،بهلل ًاو،لل ،ثز ،:ال،تزث ا،.لقددال ا،:

ال،ثهللا،الزثا ،بهللاً،.)1(»،

إ ،التددهلل  ،د ،وددشق،اإل ددار،لددمً،إقددشا ًا،احمددار،الجاهلمددمو،لال،ه د ،
تةال  ،عادداو،لال،ا ددتحا ،لادداو،بد ،هد  ،شاوددال،احد ا ،الالددقو،لتددهلل  ،د ،
ال

دد ،إلددهلل ،دددشاد،ا و،قددا ،الندد لي«،:$،لقددهلل ،اثدد  ،دد ،اإل ددار ،دد ،

التملمف،ولهلل،التهلل ي و ،متهلل،يعش،ولهلل،الهللاخ ، ،الفاوم ،ل،المشيهلل،للهللخ ،
ماا ،ال ،ولمحو،ل اث ،واق تح ،ال ً،ا،التزايهلل ،نااو،ل تهلل،وعشت،ولمح ،ل د ،

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح.)4993(،
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، ،ال،يهلللرو ،ل،ال،يعتحلماا»(،.)1

لقهلل،تشلى،الن ،ﷺ،قشيشاً،لما ،لم ا،بعهلل ،ت  ،ممو ،ل ا،ي ِعهلل،المع م،إلهلل،
َّ
دداس،إبددشاهم ،ولمددح،العددار،و،ب د ،تش اددا،ولددهلل ،ددفم،بندداأ ،ه د ،الجاهلمددم،ت لف د ًا،
لقل ب ،علمم،الفددت و،لقددا ،لعائشددم ،ضد ،ا ،وناددا،«،:لد ال، ،ق د ،حددهلليث ،
دشت،بال مدد  ،ادددهللرو ،دخلدد  ،مدددح ،دددا ،خدددش  ،ندددحو،ل لزقتدددح،
واددهلل،بجاهلمد،دم،ا دد ا ،

بددداا قو،لجعلد د ،لدددح،بدددابم ،:بابد داً ،،دددشقماً،و،لبابد داً ،،شبمد داً،و ،لغد د ا ،،بدددح ،ددداس،

إبشاهم »(،.)2

لحتهلل،ال،ثقع، ،التنفمش ،مش،المقة دو ،فثنا،ثذ ش،الددهللوال،بددالتشلي،لالنظددش،
 ،ةلحم،الماتهلليو،لاوتماد،التهلل  ،د ،ال مددا ،لالتد لمف،و ،لددا  ،ددمتنا،ود ،
شب،الماتهللي،الامش،بعمددهلل،إ ددا ح،لد ،يعند ،تحلمد ،الامددش،لددح ،ل،لغمددشهو،بد ،
يعن َّ ،ثا ،متنا،و ،المعةمم،خشمم،لق وح، ،الشدل،الت ،ه  ،عةددمم ،ددهلل ،د ،
شب،الامش،ل ثمهلل،.
قا ،اب ،تمممم،«،:$،الهللاخ ، ،اإل ار،ال،يممد ،حددم ،دخ لددح، ،ا،يلقد ،
جممد د ،ع ،دددشائعح،ليدددل ش،بادددا ،لادددا،و،ل دددذل ،التائدددب ،د د ،الدددذث ب،لالمدددتعل ،
لالمعتش ددهلل،ال،يممد  ،د  ،ل ،اا ددش، ،يددل ش،،بجممد ،ع،الددهللي ،ليددذ ش،،لددح،جممد ،ع،
ق،ذل و،لإذا،ل ،يفقح،لد ،يمد ،لاج دً،ا،ولمددح ،د ،هددذه،الحددا و،
العل و ،فثح،ال،يفم ،
لإذا،ل ،يم ،لاج اً،،ل ،يم ،للعال ،لاا مددش، ،ي ج ددح،جممع،دح،ابتددهللاأو،بد ،يعفد ،
ود ،اا ددش،لالناد ،بمددا،ال،يممد ،ولمددح،لوملددح،إلددهلل،لقد ،اإل مددا و ،مددا،وفددهلل،
( ،)1شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل .)41/12(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)1586(،و،ل عل ،ح.)1333(،
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الش د د ،ومدددا،وفدددهلل،وندددح،إلدددهلل،لقد د ،بماثدددحو،لال،يمد د ،ذلد د  ،د د ،بددداب،إقدددشا ،
المحش ات،لتش ،اا ش،بال اج دداتو،ا ،ال جد ب،لالتحددشي  ،شددشلط،بف مددا ،
العل ،لالعم و،لقددهلل ،شضددنا،اثتفدداأ،هددذا،الشددشطو ،تددهللبش،هددذا،اا د  ،فثددح،ثددا ،ع،و،
ل ،هنا،يت م  ،ق ط ،ثمش، ،هذه،اا ددماأي،لإ  ،اثد ،لاج ددم ،ل ،حش ددم ،د ،
اا

،لعهللر،إ ما ،ال اغ،الددذي،تقد ر،بددح،حجددم،ا  ،د ،ال جد ب ،ل،التحددشي و،

ف ،العجز ،عقط،لأل ش،لالنا ي،لإ  ،ا ،لاج اً، ،،اا

»(،.)1

لثعددتذ ش،هنددا،قةددم،تشدداهلل،لمفتماددا،بالفقددح،لالمما ددمو،ليحعد ،بنددا،تددهللبشهاو،
قددهلل،ذ ددش،الشد اث  ، ،$،ددلفا ،التتددا  ،دداوا ،بد ،ه د ،-،حفمددهلل،جنممددز،
خا  ،–،ل  ،نم694،هدو،ل ل ،إل ددا ح ،د ،التتددا ،خلددق ،ثمددشو،فد ،قمد ،لددح،:
إ ،دي ،اإل ار،يحشر،ثماح،ولجات،ا باأو،له  ،ا ،قهلل،تددزل ،بلغددا ،خددات ،
ض،خ ا د ،ح ،تدداه،بجد او،ولاجددح،
ولجم ،بمحو ،ا ،، ،،يشت ،هلل،و ،،اإل ا ،ر،ي،لد ال،، ،بعد ،
َّ
نااو،بهللو ى ،ثاا،ل ،تم ،تح  ،بمح،الما ش،بعقهلل ،حم ،.،
لوقددددب،الشدد د اث ،$،بددددالق «،:للدد د ال،ذلدد د ،ال تددددهلل،ودد د ،اإل ددددارو،
لا ا،تحع ،ذلد  ،د ،الددذي ،تدداه،بددح،لاددذه،المةددلحمو،بد ،هد ،حعد و،للد  ،ددا ،
تحتح ،لف،ا ش ل،ولهلل ،فاحو ،ف  ،ث ،هذا،العلفا ،-،المت ل ،ولددهلل ،ثددش،بدداد،
اإل ددار، -،د ،إ ددا ح ،د ،المةددلحم ،ددا،يع د ِ،غ ،ددا،ه د  ،ددش ،د ،ذل د و،حم د ،
ق،إلددهلل،َّ ،ِ ،دتددحو ،ددشح ،ا ،ذلد ،
يلدي،التحشي ،ولمح،لالمش،د  ،عددح،ولددهلل ،ددش،الحد ،

المفت »(،)2لما،د ع،بحممتح، ،باأ،و ،المعلمم ،.
( ،)1جم ا،الفتالى.)60/20(،
(،)2ال هلل ،الفال ،ع،بمحا

، ،بعهلل،القش ،العاب ،عو،الش اث .)3/2(،
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يتجح،الهللاومم،إلهلل ،هللو يح،بال و ،لاإل ادو،لهد  ،تفددالت  ،د ،قددهلل اتا ،
ولهلل،اال تمعاب،لالفا و ،مددنا ،الددذ ،اللمدداح،الددذي،يددهلل ،المددشاد،باإل ددا لو،
ل ددنا ،الددذي،يحتددا ،للتفعددمش،لالشددشحو،ل ددنا ،ال لمددهلل،الددذي،قددهلل،يفا د ،المددار،
ولددهلل،ومددً ،ددشاد،قائلددحو ،ممددف،يتحددهللث،الهللاومددم ،ددع،هددذا،الن د ا،ااخمددش ،د ،
الناس؟،،
بهللايم،ثق ،:إ ،الهللاومم،الحةمف،لالم جح،ال ددا ا،يقددش  ،حد ا  ،عددتمعمح،و،
ليج د ،بثاقددب،ثظددشه ،د  ،مددا ه و،لمتعددش ،ولددهلل،قددهلل اتا و ،ددمملما ،ولددهلل،
قهلل هاو،ليجن ا ، ،المار ،ددا،ال،يفام ثددحو ،ل ،ددا،يد ده  ،د ا د،الزلد ي ،ددفذا،
ا،اتفق،خفابددح ،د  ،حفد ،يجمددع،الددذ ،لال لمددهلل ،ل ،د ،قنددال ،ضددائمم،يشدداههللها،
القا

،لالهللاث ي ،فثددح ،-،ي،الهللاومددم،-،يددهلل ، ،الم قددف،يعددتهللو ، ،يحتددشو،

مح،و  ، ،ا،قهلل،يعاأ ،امحو ،ل،يشم  ،عناه،ولهلل،بعض ،عتمعمح،.
لهذا،اادب،ثتعلمح، ،الن ،ﷺ،و ،قهلل،قا ،ي اً،لفقمح،الةددحابم ،عدداذ،ب،د ،
ج  «،:،ددا ،د  ،حددهلل،يشدداهلل، ،ال،إلددح،إال،ا و،ل  ،حمددهللاً ،،د ،ا  ،ددهللقاً،،
،قل حي،إال،حش ح،ا ،ولهلل،النا »،،.
اعش ،عاذ،،بما ،مع، ،خ ش،يفشب،لح،قلب ، ،ل و،ل اد، ،ينقد ،
َّ
هذه،ال شددا ل،إلددهلل ،ددائش،الةددحابمو،للد ،يففد ،إلددهلل ،ثاد ،لمعد ا ،ثلددح ،د ،العقد ،
لالحمممو ،قا «،:يا،

،ا ،و ،ا ،خ ش،بح،الناس ،معت ششلا»و ،منعددح،الن د
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ﷺ،و ،ذل و،لبش ،ذل ،بق لح«،:إذاً،،يتمل ا»(،.)1
ددش ،عدداذ،هددذا،الحددهللي  ،د ،ثفعددحو،لل د ،يا ددش،الندداس،بددح،إال،ونددهلل ،تددح،
َّ
حذ ًا، ، ،يضمع،هذا،العل ،بم تحو ،م ف ،بمتماثح،.
قا ،اإل ار،اب ،الةاح «،:$،نعح، ،الت شمش،العار،خ داً ،،د ، ،يعددم ،ع،
ذل ، ،ال،خ ددشل،لددح،لال،ولد و ،مغتددش،ليتمد و،ل خ ددش،بددح،ﷺ،ولددهلل،الاةد

،

، ،ِ ،ولمح،اال تشا ،،لاالتما  ، ،ه ،المعش مو ،فثح ،خ ددش،بددح ،عدداذاً،و ،عددل ،
هاً،لذل »(،.)2
عاذ،هذا،المعل و ،خ ش،بح،، ،ِ ،الاا م ، ، ،هه، ،
ليشلي،اإل ار ،عل  $،ثح ًا، ،هذا،الحددهللي ،ود ،و ددادل،بد ،الةددا

،

و ،قهلل،دخ ،ولمح،الةنابح و،له ،ولهلل ،شاش،الم تو ،قددا ،لددح،و ددادل،:لا ،
ددا ،د ،حددهللي  ،ددمعتح ،د  ،د ،ا ،ﷺ،لم د  ،مددح،خمددش،إال،حددهللفتمم هو،إال،
حهلليثاً،،لاحهللاً،و،ل

 ،،حهللفمم ه،الم رو،لقهلل ،حمط،بنفع و ،مع ،

،ا ،

ﷺ،يق  ، «،:دداهلل، ،ال،إلددح،إال،ا و،ل  ،حمددهللً،ا ،د ،ا و،حددشر،ا ،ولمددح،
النا »()3و،ل  ،تما ،و ادل،،لاذا،الحهللي «،دلم ،ولهلل ،ت  ،ا،خش ،الضددش ،
مح،لالفتنم ،ما،ال،يحتملح،وق  ،د ،لاحددهللو،لذلد  ،ممددا،لددمً،تحتددح،ومد و،لال،
مح،حهلل، ،حهلللد،الششيعمو،ل ث ،هذا،و ،الةددحابم ،ضد ،ا ،وددنا  ،ثمددش ،د ،
تددش ،الحددهللي ،بمددا،لددمً،تحتددح،وم د و،لال،تددهللو ،إلمددح،ضددشل ل،و ،ل،ال،تحملددح،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)128(،و،ل عل ،ح،.)32(،
( ،)2شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل .)241/1(،
( ،)3خشجح ،عل ،ح.)29(،
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ق،
خشددم  ،ضددشتح،ولددهلل،قائلددح ،ل ،ددا عحو،ال ،ددمما ،ددا،يتعل د ،
وق د ،العا ددم،و ،ل ،ا،
لذر،
ب خ ا ،المنا قم ،لاإل ا لو،لتعمم ،ق ر،ل ددف ا،ب ل ددا  ،،مددش ،عتحعددنمو،ِ ،
للعنا »(،.)1
هخشي ،ِ ،
لا تنت ،المالب، ،هذا،الحهللي  «،:،ثح،يجب، ،ا،يا،ص،بالعل ،قد ر،،لمددا،

ددما  ،د ،الضد ط،ل ددحم،الفاد ،و،لال،ا،ي ددذ ،المعنددهلل،اللفمددف،لمد ،ال،يعددت هلح،
،الفل م،ل  ،اي،اا ،،ولمح،التشخص،لاالتما ،لقةمش ،امح»(،.)2
للهللقمق ،قح،الةحابم ،ض ا ،ا ،ولما ،لاددذا،الم ددهلل ،الددهللو ي،الماد و ،قددهلل،
تفابق  ،ق الا  ،د ،تحددذيش،طدداب،العلد ،لالمد جام  ،د ،إلقدداأ،المددار،ولددهلل،
العا ددم،دل ،النظددش ،د ،و اق ددح،ولددما و،لددذا،لمددا ،ددا ،اب د ،و دداس،،و د ،ق لددح،
ق ،د ،ع ،ددمالات﴾و،قددا ،لعددائلح ،:ددا،يل ن د  ،ث د ،ل د ،
تعددالهلل﴿،:ا ،الددذي،خل د ،
خ شت ،بتفعددمشها،لمفددشت؟،ل فد ،دش ،تمددذي، ،باددا()3و ،قددهلل ،فد ،،إلددهلل ،شابددم،
ا
ا
ج ابح،ونهلل،العائ و ،ل ،يج ح ،حمم،بحو،لد أ ًا،للفتنم،المت قعم ،نح،،.
ل ،الفتنم،الت ،يحذ ها،اب ،و دداس،،ولددهلل،الهللاومددم، ،العددا عم ،العد ار،
قهلل،يمفشلثح،إذا،حهللفا ،بما،ال،تحتملح،وق لا و،لهددذا ،د  ،وظد  ،بد اب،الشددشو،
قا ،اب ،و اس«،:لمحذ ،الا ق، ،اا

و ،ددفثا  [،ي،العد ار ،ال،يفامد ،

ذل ،و،لمنح،ي جب،الفت ،و،ل بما،َّ ،فشله ،ع ،ثا ،جالم»(،.)4
( ،)1شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل )229/1(،و،لقهلل،ثقلح،و ،القاض ،وماق.
( ،)2شح،اب ،بفا .)206/1(،
( ،)3جمدد ا،الفتددالى)59،/6(،و،لاثظدددش،:إوددار،المدد قعم ،ودد  ،ب،العدددالمم و،البدد ،القدددم ،-،157،/4(،
.)158
(،)4ا داب،الششومم.)87/2(،
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ل ددا،ول د  ،،قددا «،:حددهللف ا،الندداس،بمددا،يعش د و،لدو د ا ،ددا،ينمددشل ،ي،
تح

، ،ا،يم َّ،ذب،ا ،ل

لح؟ »و،لقددهلل،ا ددتنت  ،نددح،اإل ددار،ابد ،تمممددم، ،$،

بعض،المعائ ،الا شيددم«،:قددهلل،تمد  ،عش تاددا ،ضددشل،لد عض،الندداسو ،ددا،يجد و،
تعشيفح،باا ،..،فذا ،ا ،العل ،باددذه،المعددائ ،قددهلل،يمد ،ثا عداً،و،لقددهلل،يمد ،ضددا اً،،
ل عض،الناسي،ت م ،ل ، ،الق ،قددهلل،ينمددش ،د ،حددا ،دل ،حددا و،ل د ،ع ،دداص،
دل  ،اص»(،.)1
،للاذا،المعنهلل ،اههلل،و،للمنح، ،حهللي ،ضعمفو،ال،ثذ شه،إال،ولهلل،جاددم،
اال تاناسو،ل مددح،«،:إذا،حددهللفت ،الندداس،ود  ،باد و ،ددا،تحددهللف ه ،بمددا،يفددزوا ،
ق،ولما »(،.)2
ليش ،
ل دددا،اإل دددار،ابدد ،الجدد وي ،$،ددداوت ش «،:، ،دد ،الماددداطشات،تحدددهللي ،
الع ار،بما،ال،تحتملح،قل با و ،ل،بما،قهلل ،خ، ،ثف ا ،ضهلله»و،لضددشب،لددح،
ثاالً،بتش مح،بعض،الع ار،ا ،بالقحو ،معتقهللل ،باطاً، ،ا ددت اأه،ولددهلل،العددشش،
يقتضد د ،الما دددقم،لالتنا دددب،و،لذ دددش، ،هدددلالأ،العد د ار،ال،يفامد د ،التنزيدددح،
«لغل م،الحً،ولمحو،لالحً،ولهلل،الع ار ،لب،...لما،قهلل ،معح ،د ،ذلد  ،د ،
اا مال،الذي  ،اث ا ،جا  ،نح،.
ِ
المااط،دب،لاددذا ،ادداطش،بنفعددح ،..ددا ،،ا ، ،،تحددهللث ،ال قدً،ا ،د ،العد ار،
بمدددا،ال،يحتملدددح،دل ،احتمدددا ،لتلفدددفو ،فثدددح،ال،يدددزل  ،دددا ،دد ،ثفعدددحو،لياددداطش،
( ،)1جمدد ا،الفتدد،الى،)59/6(،و،لاثظدددش،:إودددار،المدد قعم ،ودد  ،ب،العدددالمم و،البدد ،القدددم ،–،157/4(،
)158و،ل فش،ول  ،،خشجح،ال اا ي،ح،.)127(،
( ،)2خشجح،الف شاث ، ،اال ط،ح)8196(،و،لضعفح،اال اث ، ،ضعمف،الجا ع،الةغمش،ح،.)462(،
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ق،باا
المحهللث،لح،بنفعحو ،مذل  ، ،ا،يتعل ،
ِ،

»(،.)1

لقهلل ،مهلل،اب  ،عع د،،تعلم  ،ثا ،هذه،المعددائ ،الع يةددم،لغمددش ،هلاددا،
( تنم)و ،قا  «،:ا ،ث ،بمحهللث،ق ً،ا،حهلليثً،ا،ال،ت لغح،وقد لا ،إال ،ددا ،ل عضددا ،
تنم»()2و،لذل ،لما،يعتت عح، ،تمددذيب،العا ددم،لا ددش،ا ،وددز،لجد  ،ل،ث مددح،ﷺ،

إذا ،مع ا ،ا،ل ،تحط،بح،وق لا ، ،دقمق،العل ،و ،منمشلثح،لما ،مح ، ،عنددهلل،
شيددب،و د  ،ذهدداثا و ،معتقددهللل ،بفاثددحو،لي دداد ل ،إلددهلل،تمذي ددحو ،مقع د  ،د ،
المفش ،جا ثا،ا ، ،الفتنم،.
قددا ،الشدداط «،:$،التحددهللث ،ددع،العد ار،بمددا،ال،تفامددح،لال،تعقد  ،عندداهو،
فثح، ،بدداب،لضددع،الحممددم ،د  ،مددش ،ضددعااو ،عددا عاا،إ ددا، ،يفاماددا،ولددهلل،
مددش ل جاادداو،له د ،الغالددبو،له د  ،تنددم،تددلدي،إلددهلل،التمددذيب،بددالحقو،لالعم د ،
دط،
دهللث،لد ،يعد ِ،
بال اط و،لإ ددا، ،ال،يفاد  ،ناددا ،ددماً،ا،و،لهد  ،ددل و،للمد ،المتحد ِ،

الحممم،ح َّ،قاا، ،الة و،ب  ،ا ، ،التحهللث،باا ،العاب ،بنعمم،ا »(،.)3
قا ،الشا ع ،،:$،
حم،النع ،،،،،،
 ،،،،،،،،،ثثش،د اً،،بم  ،ا
َّ
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ل ثظ  ،نث اً،،لشاومم،الغن ،
،،،،،،،،،
( ،)1مهلل،الااطش،و،

،.)433(،

( ،)2خشجح ،عل  ، ،قهلل م ،حمحح،.)11/1(،
(،)3االوتةار،.)315/1(،
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،الج َّاا ،ولمً،ا ،ضاوح،،
 ،،،،،،،،م  ،ن
ا
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ل  ،نع،المعت ج م  ،قهلل،ظل

(،)1

لإخفاأ،هذا،القهلل ، ،العل ،لمً ، ،تما ،العل ،المحشري،الددذي،قددا ،ا ،
تعالهلل،ونح﴿،:إ ،الذي ،يمتم  ،ا ،ثزلنا، ،ال منددات،لالاددهللى ،د ،بعددهلل ،ددا،بمندداه،
للندداس ،دد ،المتدداب ،للادد ،يلعددنا ،ا ،ليلعددنا ،الاوندد ﴾(،ال قددشل)159،:و،
ا يددم،تت وددهلل،ولددهلل ،ددت ،العلد ،الددذي،هد ،بمنددات،لهددهللىو ،اددذا،القددهلل ،ال،يجد و،
تماثح،لما ،مح ،د ،النفددع،للندداسو ،ددآي،القددشه ،المددشي و،ل حمددار،الددهللي و،للمد ،
دد ،العلدد  ،دددا،هدد  ،مدد ِ
دش،بددم ،لال،لاضدد و،لال،يحتاجددح،النددداس ،دد ،ديدددنا ،لال،
دثمدداه و ،ددا،يددهللخ  ،تماثددح،و د ،الع د ار ،د ،ذر،ا يددم،المشيمددمو،لهددذا ،ددا ،امددح،
اإل ددار،القشط د  $،د ،ا يددم،و ،قددا «،:د ،ولددهلل ، ،ددا ،ددا  ،د  ،مددش،ذل د ،
[ال منددات،لالاددهللى ،جددائز ،تمددح»و،لا ددتهلل ،لددح،بمتمددا  ،ب د ،هشيددشل،،ل،د عض،
العل  «،ما،يتعلق،بد ش،الفددت ،لالد ِ
دنص،ولددهلل ،ومددا ،المشتددهللي ،لالمنددا قم ،لثحد ،
ذل و ،اذا ،ما،ال،يتعلق،بال منات،لالاهللى»(،.)2
لخ ددش ،ب د ،هشيددشل،،الددذي ،ددا ،إلمددح،القشط د ،ثم د ذ ،وجمددب ،د  ،ددت ،
بعددض،العلد ،ود  ،مددش ،هلددح،حددذ اً ،د  ،د أ،التفعددمش،لالت ليد و ،قددهلل،قددا ،:،،

«حفظ د  ،د  ،د ،ا ،ﷺ،لودداأي و ،ددا ،حددهللهما ،ثثتددح [،ي،بددم ،الندداس و،

ل ا،ا خش ،ل ،بثثتحي،قف ،ع،هذا،ال لع ر»()3و،ل ا ،إلهلل،ثفعددحو،يعند  ،ثددح،ياددا ،
(،)1دي ا ،الشا ع و،

.،)96(،

(،)2الجا ع،احمار،القشه .)181/2(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح،.)120(،
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القت ،بع ب ،ا ،د ،هددذا،العلد  ،د  ،خ ددا ،الفددت و ،ا ددش،قتد ،وثمددا ،،ل د ،
المع م،بالمنجنمق،ولهلل،يهلل،الحجا و،قددا ،ابد ،ومددش،:،لد  ،خ ددش  ،بد ،هشيددشل،
ثم ،تقتل ،خلمفتم و،لتاهلل

،ال م ،ل مش،،ذلد ي،لقلددت  ،:ددذب ،بد ،هشيددشلو،

« ما  ،بد ،هشيددشل،،يمتنددع ،د ،التحددهللي ،ب حاديد ،هددذه،الفددت ،ق د ،لق وادداو،
ا ،ذل  ،ما،ال،يحتملح ،ملس،الناس،لو ا ا »()1و،ل ا ،يق  «،:ب ِ ،ق
مً،
ا َّ
وندددهلل ،بد د ،هشيدددشل،لد د ،يفتحدددح»()2و،ليقد د «،:لد د ،حدددهللفتم  ،د د  ،دددا ،د،د  ،معد د ،
لش متم ث ،بال عش»()3و،ل  ،قابلح ،قهلل ،ذاا ،،د ،ول ددح،ل ند وه ،ددا،يحتاجددح،
المعلم ، ،و ادتا ،لشبا  ، ،حادي ،بلغ ،اال

،.

قددا ،اإل ددار،الددذه «،:$،هددذا[،الا ددش ،دا ،ولددهلل،جدد او ،تمددا ،بعددض،
ااحادي د ،الت د ،تحددش  ،تنددم ،د ،اا د و ،ل،الفددشلا; ،ل،المددهللح،لالددذر ،;،ددا،
ق،بح  ،ل،حشارو ،ا،يح  ،تماثح،ب جح»(،.)4
حهللي ،،يتعل ،
لهددذا،ال

ددف،الضددابط،لمددا،يج د و ،تمددح ،ددهلل،ولمددح،اإل ددار،الشدداط $،

دح ، ،د  ،مزاثادداو،
بق لح«،:لضابفح ،ث ،تعشق ،ع لت ،ولهلل،الششيعمو ،ف  ،د َّ
اثظش ، ،آلاا،بالنع م،إلهلل،حا ،الز ا ،ل هلح،و ،ف ،ل ،يلد،ذ شها،إلهلل ،فعددهللل،
اوشضدداا ،د ،ذهند ،ولددهلل،العقد ،و ،ددف ،ق ل،تاددا ،لد ، ،تددتمل  ،ماددا،إ ددا،ولددهلل،
العم رو،إ ْ ،،اث  ،ما،تق،لاا،العق ،ولددهلل،العمد رو،لإ ددا،ولددهلل،الاةد

و،إ ْ،،

( ،)1خشجح ،ب ،بمش،اب  ،ب ،خثممم، ،التا يخ،الم مش،ح،.)1578(،
( ،)2جم وم،الش ائ ،لالمعائ ،.)56/4(،
( ،)3خشجدح ،ب د ،بمددش،ابد  ،بد ،خثممددم ،د ،الت د،ا يخ،الم مددش،ح)1575(،و،ليعقد ب،بد  ،ددفما  ،د ،المعش ددم،
لالتا يخ،.)486/1(،
( ،)4مش ،وار،الن اأ،.)598/2(،
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اثد  ،مددش،الئقددم،بددالعم ر،و،لإ ْ،،لد ،يمد ،لمعد لت ،هددذا،المعدداغ،ي ،العددم ت،
ق،المةلحم،الششومم،لالعقلمم»(،.)1
وناا،ه ،الجا ي،ولهلل،ل ،
لقهلل،ثقد ،اإل ددار،اب،د ،حجددش ،$،د اً،ذ شهددا،العلمدداأ،لمعددائ  ،د ،دقمددق،
العل د ،الت د ،يحع د ،حج اددا،و د ،بعددض،الع د ارو ،قددا «،:المتشددابح،ال،ين غ د ، ،
دهلل ،د د ،
يدددذ ش،وندددهلل،العا دددم،..،ل مد د  ،دددشه،التحدددهللي ،بد د عض،دل ،بعدددض ،:حمدد ا،
ااحاديددد ،التدد د ،ظاهشهددددا،الاددددشل ،ولددددهلل،العددددلفا و،ل الددد ا  ،،دد د  ،حاديدد د ،
الةددفاتو،ل بد ،ي ددف ،د ،الغشائددبو،ل ِ،د ،قد لا  ،بد ،هشيددشل ،..،د [،حددهللي ،
الجددشابم ،..،لو د ،الحع د  ،ثددح ،ثمددش،تحددهللي  ،ثددً،للحجددا ،بقةددم،العددشثمم ،و،
اثح،اتاذها،ل ملم،إلهلل ،ددا ،ددا ،يعتمددهلله ،د ،الم الغددم ،د  ،ددف ،الددهلل اأ،بت ليلددح،
ال د اه و،لضددابط،ذل د ، ،يم د ،ظدداهش،الحددهللي ،يق د ي،ال هللوددمو،لظدداهشه ،د ،
اا د د  ،مدددش ،دددشادو ،اإل عدددا ،وندددح،وندددهلل ،د د ،ا،ياشدددهلل،ولمدددح،ااخدددذ،بظددداهشهي،
فل ب»(،.)2
لد ،

د ،الح د ،و د ،ومددش،ب د ،الافدداب،،لقددف ،ج د ،بددم ،الندداس،

قدددا ،:لدد  ،دددات ،مدددش،المدددل نم ،ل ايعندددا ،اثد،دً،ا ،.لمدددا،بلدد ،ذلدد ،ومدددش،،قدددا ،
ا حابح،:اق ، ،العشممو ،حذ ،هلالأ،الشهط،الذي ،يشيهللل ، ،يغة ه ،.
اوتشضح،و هلل،الشحم ،ب ،و

،،ثا ح ًا،بالق «،:يددا ،مددش،المددل نم ،ال،

تفعد و ،ددف ،الم د ،يجمد ،ع ،ودداا،،الندداس،ل

دداأه ،..،ل ثددا ،خشددهلل، ،تقد رو،

تق د  ،قالددم،يفم،شهددا،ون د  ،د ا ،،ا،فمِ،دشو،ل ،ال،يع هدداو،ل ،ال،يضددع ها،ولددهلل،
(،)1الم ا قات.)191،/4(،
( ،)2ت ،ال ا ي،.)225/1(،
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تق ا،هللر،المهللينمو ،فثاا،دا ،الاجشل،لالعنمو ،ددتالص،ب هد ،
اضعااو ،ْ ،ا ،حتهلل،ْ ،

الفقددح،ل ددشا ،،الندداسو ،تق د  ،ددا،قل د  ،،تممن داً،و ،مع د  ،ه د ،العل د  ،قالت د و،

ليضددددع ثاا،ولددددهلل ،اضددددعاا»( )1و ،ا تثدد د ،ومددددش،لنةددددححو ،ضدد د ،ا ،ونامددددا،

ل ضاهما،.
ل ِ  ،ت ِ ،العل ،المنهلللب،إلمددح ،ددا ،ددنعح ،نةد ،بد ،و ددهلل،الددشحم ،اا د ،
ق ،د  ،المددح،
ال ةشي$،و ،قهلل ،لى،بعنهلله،ود ،الن د  ،ثددح،قددا  «،:يمددا،و ددهلل ،ب،د ،
قهلل ،فش،حتهلل،يشج ،ع،إلما »و،لمنح ،تمح ،د ،ال ةددشل،لقددا «،:قددهلل،لا  ،لي،ود ،
الن د ،،و،للمنن د  ،ددشه، ،يددشلي،ون د ،هددا،هنددا،بال ةددشل»و ،ي،لمددا ،ماددا ،د ،
المعتزلدددم،لالاد د ا و ،متعلقد د ،بظددداهش،الحدددهللي  ،د د ،قد د لا ،بتمفمدددش ،بددداب،
الم ائش(،)2و،ا ،ظاهش،الحهللي ،يق ،بمفش،الع هلل،ا بقو،له ،لمً،ولهلل،ظدداهشه،
ما،ه  ،قش ، ،ق اوهلل ،ه ،العنم،لالجماوم،،.
ق،يفلددب،ثشددشه،و،لإ ،
قددا ،الشدداط «،:$،لددمً ،د  ،ددا،يعلد  ،مددا،هد ،حد ،
ا ، ،ول ،الششيعم،ل ما،يفمهلل،ولماً،،بااحمارو،ب ،ذل ،ينقع و ،منددح ،ددا،هد ،
فل ب،النششو،له  ،الب،ول ،الششيعمو،ل نح ،ا،ال،يفلددب،ثشددشه،بددفطاقو ،ل،
ال،يفلب،ثششه،بالنع م،إلهلل،حا  ،ل،لق  ،ل ،اص»(،.)3
لذ ددش،ابد  ،فلد  ،$،د ،هدابددح ،ثلددم ،د  ،ددا ق،خ شتددح،لمددا،ي قددع،العد ار ،د ،
الفتنم،بع ب،جالا و،لوددهللر ،شاوددال،الد او ،لددذل و ،ناددا، ،لاوظدً،ا،ذ د ،ش،ونددهلل،ود ار،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح،،.)6830(،
( ،)2شح،الن لي،ولهلل ،عل .)57/2(،
(،)3الم ا قات.)167/5(،
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ب،الام ،ش،حم  ،،اث  ،،اح ،م،و ،اجشل،ه،ل
،،ول ،،ب  ،،ب ،،طالب ،،ش ،

،ه،.،

ب،الع د ار،بددم ،يهلليددح،و،
لذ ددش،هخددش، ،ولم د ًا ،ل  ،،د  ،،ددل  ،،د ،،الة د ما ،،و ،غض د ،
ق ،علمً،ا،.،
اثا  ،شه ا، ،يقا ،ب ثح،،ل ،،يال ،
للمددا ،ددا ،لاو د ،:،ه د ،يعددم ،ع،الن د  ،،ددال ،د ،يةددل ،ولمددح ،د ،لملددم،
الجمعم؟،قا ،:لمً،هذا،بةحم  ،.ضج ا،بلعنتح،.
ف ،قا ،اب  ،فل «،:$،لال،ين غ ،لل او ، ،يتعشق،لغمش،الد و و ،فثددح،
يعاد،ىو،ل ا،يتغمددش،ذل،وقمددهلللو،لاولد  ، ،ددشاق،العد ار،ال،يقددهلل ،العلمدداأ،ولددهلل،
تغممشها ،..،الحذ ،الحذ  ، ،ااط م، ،ال،يفا ،بما،ال،ي،حتم »(،.)1
لاج ،هذه،المعدداث ،النفمعددم،بد َّ،ب،ال اددا ي،$،بابدً،ا،ون اثددح«،:بدداب ،د ،

يقة،دش ،اد ،،بعددض،الندداس،ونددحو ،مقعد ا ،د  ،ددهلل،
تش ،بعددض،ااخ ددا  ،اا ددم ، ،ا
ا
نح»و،لوقهلل،باب ًا،هخش،بعن ا «،:باب، ،خص،بالعل ،ق ً،ا،دل ،ق ر ،شاهمددم ،ال،،
يفام ا»،.
ل خمددش ًاو ،ددف  ،ثمددش ًا،الحضددش ،$،ينة د ،العد ِ
دال ،بق لددح«،:إ ،ولم د ، ،د ،
ولمد د ،حقد داًو ،مدددا، ،ولمد د  ،د،د  ،الد د ،حقد داًو،ال،تحدددهللث،بدددالعل  ،مدددش ،هلدددح،
تجاد،د و،لال،تمند د ،ع،العلد د  ،هلدددح ،تد د ف و،لال،تحدددهللث،بالحممد،دم،وندددهلل،العدددفااأ،
َّ
()2
ممذب و،لال،تحهللث،بال اط ،ونهلل،الحمماأ ،ممقت » ،.

(،)1ا داب،الششومم،و،اب  ،فل .)165/2(،
(،)2جا ع،بما ،العل ،ل ضلحو،اب ،و هلل،ال ش.)454/1(،
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الهللاومددم ،شددع ،ههللايددمو،يحم د ،الامددش،للندداسو ،م ددذ ،لا د  ،ددا،يفمددهلله  ،د ،
دثماه  ،ل ،خشاه و ،ائهلله،قد ،الن د  «،:،د ،حعد ،إ ددار،المددشأ،تش ددح ،ددا،ال،
يعنمح»و ،ي ،ا،ال ،ائهللل ،نح،للع اد، ،العاجد ،لا جد و ،شد ،الهللاومددم،ياتلددف،
و  ،ق ار،ياما ،اإلفا ل ،ل،يعع ،للشدداشلو ،ددا،ي ددال  ،د  ،د ملح ددا،بمةددلحم،
وا ددم ،ل،خا ددم،و ،للاد ،يفمددشل ،خلددف ،د ،ثدداوقو،ليحتفد ،بمد ،خ ددش ،ثمددش ،ل،
ول  ،شيب،و ،تفمش،بح ،اثا ي،لل ،حم ،الضش ،ال ال ،.،
حهللي ، «،حع ،إ ار،المشأ»،ا تشاهلل،بح،اإل ددار،ابد ،خلددهللل  $،د ،
حهلليثددح،ود  ،شاهمددم،تعلد ،العلد ر،الضددا ل،ل مددش،المفمددهللل،و ،قددا «،:اا عددا ،إثمددا،
باح،لنا،الشا ا ،ناا ،ا،يامنا، ،ديننا،الذي ،مح ،اح،هخشتنا،و ،ل ، ،عا ددنا،
الذي ،مح ،اح،دثماثا،...،لإ ،ل ،يم  ،اماً،،ولمنا،لال ،مح،ضددش ي ،ددا ،قد  ،د ،

تش ددح،قشب د ً،م،إلددهلل،ا ،و ،ددف  (،د ،حع د ،إ ددار،المددشأ،تش ددح ،ددا،ال،يعنمددح)»()1و،لددذا،
ايعددشِ ق،الهللاومددم،و د  ،ثمددش ،د ،المعددائ ،لم ثاددا ،مددا،ال،حاجددم،للمعددلمم ،بددحو،

مف ي ،فحتااو،ليتجالوها،إلهلل ،ددا،يحتاجددح،الندداس ،د ،حمدداتا  ،د ،المعددائ ،

لالعل رو ،قضايا،الحشار،لالحا و ،اددذا ،ددش،لاجددب،ولددهلل،الع ددهلل،العددلا ،ونددحو،
للاجدددب،ولدددهلل،العلمددداأ،لالدددهللوال،إجدددابتا و ،العدددلا ،هندددا،طشيقدددم ،د د ،طشائدددق،
تحةم ،المعش م،ل ع،الجا ،و ،النفًو،له  ،ش ،حم د،ال،يجد و،التقةددمش،
محو،ب ،دوا،الن  ،،ولهلل ،د ،تد اثهلل ،مددح،و ،مددا ،د ،قةددم،الشجد ،الددذي،احددتل ،
بعهلل ا ،ابح،جشحو ،شه،بعض ،حابح،باال تعا و ،ماتو ،ل ،،ذل  ،د ،
( ،)1قهلل م،اب ،خلهللل .)200،–،199/2(،
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ا  ،،قدددا «،:قتلد د ه،قدددتلا ،ا و ،ال ،دد ل ا،إذ،لد د ،يعلمد د او ،فثمدددا ،دددفاأِ ،
العد،د ِ،،
[الجا ،العلا »()1و ،العلا ،لددتعل ،الحددا ،لالحددشار،ل عش د ِدم ،حمددار،ا  ،د ،
،تعلمحو،لمةل ،لح ،ش،دينح،لدثماه ﴿،ا ل ا ،هد ،
لجب ،ا،ين غ ،ولهلل،المعل
ا
الذ ش،إ  ،نت ،ال،تعلم ﴾(،النح ،.)43،:،
قا ،اب ،و هلل،ال ش، «،:$،

 ،عتفامً،ا ،ا دً،ا ،د ،العلد ،لثفد ،الجاد ،

و ،ثفعح،باحثاً،،و  ،عنهلل،يجب،ال ق ، ،،الهللياثم،ولمحي ،ددا،بد س،بددحو ،شددفاأ،
عنتً،ا ،مش ،تفقح،لال ،تعل ي ،اذا،ال،يح ،قلم  ،ددلالح،
الع ،العلا و،ل  ، ،ا،ِ ،
لال ،ثمشه»()2و،هذا،الق  ،د ،ابد ،و ددهلل،ال ،دش،$،يشددمش،إلددهلل ، ،د ،اا ددالم ،ددا،
ه  ،ذ ر،ل نا ،ونحو،لهد  ،قةد د،،بق لددح«،:إ ،ا  ،ددشه،لمد ،:قمد ،لقددا و،
لإضاوم،الما و،ل ثشل،العلا »()3و ،ي،ب ث اا،اا الم ،مش،المفمهلللو،ل ناا،:
شه،العلماأ،الا ق ،د ،المعددائ ،التد ،ال،طائد ،تحتادداو،لال،ومد ،يتعلددق،
بااو،لما ،مح، ،إضاوم،االقات،و،لقاده ،إلمح،ا تقشامه ،لنة
لت

،الد حمم و،

ددل ا،إلددهلل،قاوددهللل،يلاةدداا،اإل ددار ،بد ،إ ددحاق،الشدداط  $،بق لددح «،:د ،

عد د لم،ال،ين ند د ،ولمادددا،ومد د و ،دددالا ق ،مادددا،خد د ق ،ممدددا،لد د ،يدددهلل ،ولدددهلل،
ا تحعاثح،دلم  ،شو ،.الهلللم ،ولهلل،ذل ،:ا تقشاأ،الششيعمو ،فثا ،ينددا،الشددا ا،

( ،)1خشجح ،ب ،دالد،ح)336(،و،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،ب ،دالد.
(،)2التمامهلل،لم،ا، ،الم ط ، ،المعاث ،لاا اثمهلل.)292/21(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح)1477(،و،ل عل ،ح.)593(،
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وماً ،ملفً،ا،بح»(،.)1
يعشق،وما،ال،يفمهلل، ،

لثق ،اب ،و هلل،ال ش $،ثح ،هذا،المعنددهلل،ود ،اإل ددار ،الد ،بد  ،ثددً،إ ددار،
دا ،الاجدددشل $،و،قدددا  «،:د د د ا  ،،هد د ،هدددذا،ال لدددهلل،-،يعند د ،المهلليندددم،-،لهد د ،
()2

يمشه ،المناظشل،لالجهللا ،إال ،مما،تحتح،وم » ،.
ل ا ،القشه ،المشي ،قهلل ،ق،ل

هلل،إلهلل،اإلوددشاق،ود ،المعددائ ،التد ،ال،

ين ن ،ولماا،وم ،و،لذل  ، ،ع لم،ااهلم،حم  ،اث ،الماد د،تغش،دهلل ،جددالً،
المعددلمم و،ليعد ل ثا ،ود ،ااهلددم ،:ددا،بددا ،الاددا ،ي ددهللل،دقمقدً،ا،فد ،يزيددهلل،حتددهلل،
يعت ي،ليعتهلليشو،ف ،ينتقص،حتددهلل،يعد د ،مددا ،ددا ؟ ،عد ل ا،الن د ،،ود ،ذلد ،
ثز ،ا ﴿،:،،يع ل ث ،ود ،ااهلددم،قد ،هد  ،اقمد ،للندداس،لالحد ﴾(،ال قددشل،:
) 189و،ل ماا،إوددشاق،ود ،جد اب ،ددلا ،الماد دو،لتن مددح،المددل نم ،إلددهلل ،ددا،هد ،
ه ، ،ج اب ،لالا ،.
ل ثد ،هددذا،اإلوددشاق،ومددا،ال،يضددش،جالددح ،ددنا ،قشهثد ،ثجددهلله ،ثمددش ًا ،د ،هيددات،
القددشه ،المددشي ،التد ،تعددشق،ود ،التفا ددم ،التد ،ال،تزيددهلل،إيم،دا ،المددل و ،مددا،الددذي،
﴿قددا ،
يفمددهلل ،د ،إيماثنددا،ل د ،وش نددا،ا د ،اال،الم مددش،لم ددف،الددذي،ذ ددشه،ا ،بق لددح، ،:
﴾(،ي ددف)66،:و،ل دداذا،
مشه  ،ل ،تعلم ا ، ،بددا ،قددهلل ،خددذ،ولددمم  ،فقد ًا ،د ،ا ، ،
﴿قددا  ،ل ددفا  ،لد  ،قد ،
يضمشثا،ل ،جالنا،ا د  ،دداحب،القشيددم،الددذي،ثةد ،إخ تددح، ،
﴾(،ال ،قلد )28،:و ،مثد ،هددذه،التفا ددم ،يعلمنددا،القددشه ،اإلوددشاق،
لمد ،لد ال،تعد ح ، ،
وناا،لوهللر،الغشق، ،تفا ملاا،الت ،ال،تقهللر،لنا،تش مخ،إيما  ،ل ،زيهلل،يقم ،.،
(،)1الم ا قات.)43/1(،
( )2التمامهلل.)231/19(،
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للما،تحهللث،ا ،و ،وهللد ،حاب،الماف،و،لذ ش،اخددتا ،الندداس ،ددما ،:
﴿ دددمق ل ،فافدددم ،ابعاد د  ،لد د ا ،ليق لد د ،خمعدددم ،اد دددا  ،لد د ا  ،جمد داً،
بالغمب،ليق ل  ،عم،لفا نا  ،ل ا ﴾(،الماف،.)22،:
ف ،

هلل،القددشه ،إلددهلل ،ددا،هد  ،هد  ،د  ،عش ددم،وددهللده و ،قددا ،ه ددشاً،ث مددح،:،

﴿ق  ،ب  ،ول ،بعهللتا  ،ا،يعلما ،إال،قلم  ،ا،تما  ،ما ،إال ،ددشاأ،ظدداهش ًا،لال،
دهللد ،ددحاب،الماددف،ول د ،ال،
تعددتف  ،ددما  ،ددنا  ،حددهللاً(،﴾،الماددف)22،:و ،عد ا
طائ  ، ،عش تحو،لال،ضش ، ،جالحو،لقهلل،قا «،:،اللا ،إث  ،ود ذ،بد  ،د ،
ول ،ال،ينف ،ع،و،لثفً،ال،تش ،ع،و،لقلب،ال،ياش ،ع،و،لدو ل،ال،يعتجاب،لاا»(،.)1
لل ق،هذا،الاهللي،ثجهلل،الن ،،يش هللثا،إلهلل،اإلوشاق،و ،العلد ،الددذي،ال،
وم ،تحتح ،د  ،اقددف،وهلليددهللل،و ،ناددا، ،جمعد ًا ،د ،الةددحابم ،ضد ،ا ،وددنا ،
جلع د ا ،جلع داً،تندداوو ا ،مددح ،د ،الق دهلل و،له د ،اإلثعددا  ،عددمش ،ر ،امددش،ل ثددا ،
ذل ، ،المعددائ و ،جعد ،هددذا،يعتشدداهلل،بآيددمو،لا خددش،يددشد،ولمددح،بآيددم ،خددشى،..
هد ،ياتلفد  ،د  ،عد لم،دينمددمو،لمناددا ،عد لم،ال،ين ند ،ولماددا،ومد ،دثمد ي،لال،
خشليو ،ماذا ،نع،الن ،؟،
يق  ،ب  ،عمهلل،الاهلل ي ،:،اش ،،ولمن،ا،

،،ا  ،،،ثمد،ا،تفقد ،،د ،،لجاد ،ح،

ب،الش ا  [،،ي،احمش،لجاح، ،الغضب،،و ،قددا «، ،:،يد،ا،هددلال ،أ ،باددذ،ا،بعثددت ،؟، ،ر،باددذ،ا،
ح ،
ض»(،.)2
ب،بع ،
ب،بعضم  ،،قا ،
ي ،فا ً،ا،و،يضش ،
ال،تشجع ،ا،بعهلل ،
شت ،؟، ،
( ،)1خشجح ،عل ،ح.)2722(،
( ،)2خشجددح،الف شاث د  ،د  ،عجمددح،الم مددش،ح)5304(،و،لثح د ه ،د  ،عددنهلل ،حمددهلل،ح،)6608(،و،ل ددححح،
اال اث ، ،تاشيجح،للمعنهلل.)250/11(،
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لثلحد  ،د  ،قددف،الن د  ،،ض د ح،الشددهلليهلل،لاددذا،الجددهللا ،بددم ،الةددحابمو،
ما،ثلح ،إوشاضح،و ،ت ما ،الحق، ،المعد لم،التد ،اختلددف ،ماددا،الةددحابم،..،
اثا ،ل ،يل شلا،بمث ،هذا«،يا،هلالأ ،باذا،بعثت ؟ ،ر،باذا ،شت ؟»،.
لذات،ي ر،

 ،وشاب ،الن ،،و ،العدداوم ،قددا  «،:تددهلل،العدداوم؟»و،لهد ،

لا ،ال،يفمددهلل،ج اابدح،العددائ ،لال،المعددتمعم و ،عد اأ ،اثد ،العدداوم،بعددهلل ،لددف،
نم ،ل ،لفم  ،ل،وششلو ،ا،الذي،يفمهلل،العائ  ،عش تح،بم وهللها؟،

لذل ،ا تنع،الن ،،و ،ج اب ،لالحو،لبدداد ه،بت جماددح،إلددهلل ،ددا،هد ،خمددش،
لح، ،دينحو ،قا «،:ل اذا ،وهللدت،لاا؟»(،،.)1
ل د  ،لايددم، ،الن د  ،،ضددب ،د  ،ددلا ،ااوشابد و،يقد  ،ثددً «،:عددش،
[ ي،و ً ،

،ا ، ،،لجاح ،.قلنا،لح،:اقعهلل ،فث  ،د ل  ،د ،ا ،،

ا،يمشهو،ف ،قار،ااوشاب ،فاثمم ،قددا ،:يددا ،د ،ا  ،تددهلل،العدداوم؟ ،عددش ،د ،
ا ، ،،لجاح ،هلل، ،،االلهلل»(،.)2
ل د ،بعددهلله،و ،ددشه،اإل ددار ،الد ،بد  ،ثددً $،ددلا  ،جد ،جدداأه،يعد لح،
ش،ا ْ دت ى﴾(،طددح)5،:و ،مددف،ا ددت ى؟،
و د ،ق لددح،تعددالهلل﴿،:الددش ْحم ا،،ول دهلل،ا ْلع دش ِ ،
ْ
َّ
قدددا  ،الدد «،:اال دددت اأ ،علدد ر،و،لالممدددف ،جادد ،و،لاإليمدددا ،بدددح،لاجدددب،و،
فد دشد ،د د ،
لالعدددلا ،وندددح،بهللودددمو،لإثد د  ،خدددا ، ،،تمد د ،ضدددا ،
الً»و،ل دددش،بدددح ،ا

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح.)3688(،
( ،)2خشجددددح،النعددددائ  ،ددد  ،ددددننح،الم ددددشى،ح)5842(،و،ل حمددددهلل،ح)12703(،و،لجددد د،إ د ددناده ،ددددعمب،
اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل.)128/20(،
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جلعح()1و،اثح ،هه،يتت ع،المتشددابحو،ليعد ،ونددحو،لا ،يقد ﴿،:هد ،الددذي ،ثددز ،
ولم ،المتاب ،نح،هيات ،حممات،ه  ،ر،المتاب،ل خش ،تشاباات ،ا،الذي ،
د ،قل د با ،وي،د  ،مت ع د  ،ددا،تشددابح ،نددح،ابتغدداأ،الفتنددم،لابتغدداأ،ت ليلددح،ل ددا،يعل د ،
ت ليلح،إال،ا ،لالشا ا ، ،العل ،يق ل ،ه نا،بح، ، ،ونهلل ،بنا،ل ددا،يددذ ش،
إال ،لل ا،اال اب﴾(،ه ،ومشا ،.)7،:
حماث ًا،تشِ د،ولهلل،الهللاومم ،الم،ظاهشهددا ،ثاددا،لمعد  ،د ،طلددب،ولد  ،ائددبو،
ب د ،ه د ،ث د ا ،د ،اللجددا ،لالتفقددح،لالتفة د و،لالتعن د ،لالتشددهلليهلل ،حماث داًو ،مددا،
حمددهلل،ا  ،د ،القددشه ،المددشي ،خ ددش،بن د ،إ ددشائم  ،د ،قةددم،ال قددشل،الت د  ،ددشه ،
بددذبحااو ،ل د ،بدداد لا،إلددهلل،ذبدد  ،ي،بقددشل،ل دد ا،ب د ش،ا ،ولددهلل،التمددارو،لمددنا ،
تلمددللاو،ل ددهللدلا،ولددهلل ،ثفعددا و ،قددال ا،لم ددهلل،ولمددح،العددار﴿،:ادا،لنددا ،بد ،
ي م ،لنا ،ا،ه ﴾(،ال قشل﴿،)68،:ادا،لنا ،ب ،ي ددم ،لنددا ،ددا،ل ثاددا﴾(،ال قددشل،)69،:
﴿،ادا،لنا ،ب ،ي م ،لنا ،ا،ه ،إ ،ال قش،تشابح،ولمنا،لإثا،إ  ،اأ،ا ،لماتددهللل ﴾،
(ال قشل)70،:و ،ما  ،علا  ،ددذ

ًاو،ل مددح،التعند ،لالتععددمش،ولددهلل،الددنفًو،لا ،

يشيهلل،بع اده،المعشي،ال،الععش،.
لقدددهلل،ثادددهلل،القدددشه ،المدددشي ،ود د ،اال دددتغشاق ،د د ،المعدددائ ،التد د ،ظاهشهدددا،
التعن و ،ل،العلا ،لمجشد،العلا ﴿،:يا ،ياا،الددذي ،ه ند ا،ال،تعد ل ا،ود  ،ددماأ،
إ ،ت هلل،لم ،تعل ﴾(،المائهللل)101،:و،لقهلل،ل د ، ،ب،ثزل ،ا يم، ،الن د ،
،قا ،لا «،:ال،تع ل ث ،و ،
( ،)1خشجح،الالمائ  ، ،شح،

أ،إال ،ث تم ،بح»و ،ع لح،الةددحابم ،ضد ،ا ،

،اوتقاد ،ه ،العنم،.)398/3،(،
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وددنا ،و د  ،عددائ ،ال ،ائددهللل ،ناددا،و ،عددلا ،بعضددا ،الن د ،و د ،ثاقتددح،الضددائعمو،
ل لا ،هخش ، ،:ب ؟ ،نزل ،ا يم(،.)1
مددا،ذ ددش،العلمدداأ ،د ًا،هخددش ،د ،ثزللادداو ،حددم ،ثددز ،قد ،ا ﴿،:ل ،ولددهلل،
ماً﴾(،ه ،ومددشا ،)97،:قددا  «،:،ياددا،
الندداس،ح د ،ال م د  ،د ،ا ددتفاا،إلمددح ،د ،
حجد ا»و ،قددا  ،جد  ،:د ،وددار،يددا ،د ،
الناسو،قهلل ،شق،ا ،ولمم ،الحد  ،ا،

ا ؟ ،عدددم ،حتدددهلل،قالادددا،فافد داً ،.،قدددا «،:،لد د ،قلد د ا ،:،ثعد د ،.ل ج د د و،للمدددا،
ا تفعت »،.

للنا، ،ثتام ،المشددقم،التد  ،ددنتعشق،لاددا،لد  ،لجددب،ا ،ولددهلل،المعددلمم ،
الح د  ،د  ،د  ،ددنم،بع د ب ،ددلا  ،تعن د ،ال،يفلددب،ولم داًو،لقددهلل،قددا «،:،إ ،
وظد د ،المعدددلمم ،جش د دً،ا ،د د  ،د د ،ود د  ،د د أ،لد د ،يحدددشرو ،حدددشر ،د د  ،جد د ،
ع لتح»(،.)2

لذل ،وقب،

،ا ،،ولهلل،العائ  ، ،ض ا،الح ،بق لددح«،:ذ لثد ،

دددا،تدددش تم و ،فثمدددا،هلدد  ،د د  ،دددا ،قد د لم ،بمثدددشل ،دددلالا ،لاخدددتا ا ،ولدددهلل،
ث مددائا و ،ددفذا ،ددشتم ،بش د أو ،د ت ا ،نددح ،ددا،ا ددتفعت و،لإذا،ثامددتم ،و د  ،د أ،
هللو ه»(،.)3
ل ،هذه،اا الم،الت  ،ددشه،ا ،ا ددتغالنا،بادداي،تلد ،المتعلقددم،باال تشاضددات،
لمددا،ل د ،يحة د ،بعددهلل ،د ،حمددال،الندداسو ،مق د  ،حددهلله  ،:ي د ،ل د ،حة د  ،ددذا،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)4628(،و،ل عل ،ح.)2359(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)7289(،و،ل عل ،ح.)2358(،
( ،)3خشجح ،عل ،ح.)1337(،
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ل ذا؟ ،ا،ه ،الحم ،الششو ؟،يع ،و  ،ش، ،ت لمف،خمالح،لبنات ،ما ه،.
لج ابح،ونددهلل،العا ددم،اب،د ،بفددا $،و،حمد ،يقد «،:ل ددا ،ويددهلل،بد ،فابد ،
ل اب ،ب  ،عب،لجماوم، ،العلف،يمشه ،العلا ، ،د ،العلد ،ومددا،لد ،ينددز و،
ق،المعلل ،وناا،و،ليددشل ،المددار ،ممددا،لد ،ينددز ،
ليق ل ،:إذا،ثزل ،الناولم ،ا،ل ِ، ،
د ،التملددف[،...،ل ، ،الددذي ،ددش،ا ،و دداده،بالعددلا ،ونددح،ه د  ،ددا،ف د ،لتقددش ،
لج بحو ،ما،يجب،ولما ،العم ،بح،و،لالذي،جاأ ،مح،النا ،ه  ،ا،ل ،يتع ددهلل،ا ،
و اده،بح،و،لل ،يذ شه ، ،تابح»(،.)1
لددذا،لقددف،ومددش،بد ،الافدداب،،ولددهلل،المن ددش ،قددا ،،:احددش ،بددا ،ولددهلل ،د ،
ا شئ،

،و ،

أ،ل ،يم و ،ف ،ا ،قهلل،بم  ،ا،ه  ،ائ (،.)2

ل ا،ويهلل،ب ،فاب  ،،ما ،إذا ،لح،إثعا ،و ،

أ،قددا ،:ه  ،ددا ،هددذا؟،

ف ،قا ،:ثع و،ثظشو،لإال،ل ،يتمل (،.)3
لال اجدددب،ولددددهلل،الددددهللوال،لالمفتدددم ،اإلوددددشاق،وددد ،جد د اب ،ثددددا ،هددددذه،
العددلاالت،ال ددا دل،و،لت جمددح ،ددائلما ،ل ددهللو يا ،إلددهلل ،ددا،يفمددهلله  ،د  ،دداح،
الحا ،لالمآ و ،ما ،نع،اإل ددار ،حمددهلل $،ددع ،ب،د ،جعفددش،القفمعد ،لمددا،جدداأ،
يع د لح«،:و د ،ال ض د أ،بمدداأ،الن د ل؟ ،قددا  ،حمددهلل ،:ددا ،حددب،ذل د و،قل د ا  [،،ي،

القفمع  ،:ت ض ،بماأ،ال اقاأ؟،قا  ،:ا ،حب،ذل و،قل ا  ،:،ت ض ،بمدداأ،الد د؟،
قددا  ،:ددا ،حددب،ذلد و،قددا  ،:قمد ا ،و ،تعلددق ،د ،فد ب و،فد ،قددا ،:إيددش،تقد ،إذا،

( ،)1شح،اب ،بفا .)340/10(،
( ،)2خشجح،الهللا

،ح.)124(،

( ،)3خشجح،الهللا

،ح.)122(،
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دخلد د ،المعدددجهلل؟ ،عدددم ا ،و،قدددا ،:لإيدددش،تقد د ،إذا،خشجد د  ،،د د ،المعدددجهلل؟،
عم ا ،و،قا ،:اذهب ،تعل ،هذا»(،.)1

للمددا،جدداأه ،ج د ،يعدد لح،و د ،ي د ج

،ل دد ج و ،عددلم ،ه د ؟ ،جابددح،:

حمم ،،العل ،حتهلل،تع ،و ،ذا؟»(،.)2
ْ،
ل  ،ث اا،العلا ،الممشله،لالعل ،المذ ر،ي،المعائ ،الت  ،ددماها،الن د ،
(الغل طدددات) ،ل(،ااا ل طدددات)و ،عد د  ،عاليدددم، ،،الن د د «،،ثادددهلل،ود د ،
 ،ا
داأ،
الغل طددددات»()3و،ل عندددداه ،مددددا ،ددددشحح،الافدددداب ، «،:$،ا،يعتددددشق،العلمددد ا،
ا
ليعتعددقط ،ياد  ،مادداو،
بةعاب،المعائ ،الت ،يمثددش ،ماددا،الغلددط،لمعددتزل ا،بادداو ،ا،
ا
ق،لالتملدددف ،ممدددا،ال،حاجد،دم،لوثعدددا ،إلمدددح ،د د ،المعد د لمو،
ل مدددح ،شاهمدددم،التعمد د ،
ب،الت قف،وما،ال،ول ،للمعلل ،بح»(،.)4
للج ا ،
قددا ،االواو د «،:$،إذا ،اد،ا ، ،يحددشر،و ددهلله،بش ددم،العل د  ،لقددهلل،ولددهلل،
لعاثح،اا المط»و،لقا ،الحع «،:$،إ  ،شا ،و اد،ا ،الددذي ،يجماد ،بشددشا ،
المعائ ،يعنت ،باا،و اد،ا »(،.)5

(،)1ط قات،الحنابلمو،اب ،يعلهلل.)41/1(،
(،)2ا داب،الششومم،و،اب  ،فل .)70/2(،
( ،)3خشجددح ،ب د ،دالد،ح)3656(،و،ل حمددهلل،ح)23688(،و،لضددعفح،اال دداث  ،د  ،ددحم ،لضددعمف ،ب د ،
دالد.
( ،)4عال ،العن .)183/4(،
(،)5جا ع،بما ،العل ،ل ضلحو،اب ،و هلل،ال ش،القشط .)295/2(،
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لولهلل،واهلل،ومش،ب ،الافاب،،ظاش،بالم م ،جد  ،لددع،بالحددهللي ،ود ،
تشددابح،القددشه ،ل عددائ  ،،د ،التملددف،ال،يضددش،الجا د ،بادداو،ليددهللوهلل، ،د م ،ب د ،
وع ،و ،ع ،إلمح،ومش،و،لقا ،لح ، ،:ثد ق،قددا  ،:ثددا،و ددهلل،ا  ،د م  ،.،قددا ،
ومش،:،ل ثا،و هلل،ا ،ومش،.
ف د ،قددار،إلمددح ،ضددشبح،و ،مددا،وا ،يضددشبح،حتددهلل،قددا  ،د م ،:،حع د
المددل نم و ،قددهلل،لا ،ذهددب ،ددا ،ن،د  ،جددهلل ،د ،

،يددا ،مددش،

دشب،ومددش،لددح،
د ()1و ،مددا ،ضد ا ،

دش،جال دحو،لخشددمم،ولمددح ،د ،الفتنددمو،له د ،
ت دي د ًا ،نددح،ولددهلل،ا ددتغشاقح ،ممددا،ال،يضد
ا
يضمع،االقات ،مما،ال،طائ  ،نح،.

ل  ،عائ ،العن ،الت ،يمددشه،ولددهلل،الهللاومددم،الاد ق ،ماددا ،ددا ،ددماه،الن د ،
،بددالتنفع،بق لددح«،:هل د ،المتنفع د »()2و،لقددهلل ،عددشه،العلمدداأ،ب د عض ،ظدداهشه،
ل د هو،ل ناددا،الا د ق ،ممددا،ال،ت لغددح،العق د  ،د ،و د يص،المعددائ ،الغم مددم،
الت ،ال،تهلل ،بالعق و ،ل،الم الغم، ،الع ادل،بمددا،ياددش ،باددا،ود ،االوتددهللا و ،ل،
اإل شاق، ،المعائ ،الت ،ينهلل ،لق واا،و ،ل،التشهلليهلل ، ،ض ،ع،التمعمش،.
لقددهلل ،جم د ،اب د ،حجددش ،$،عنددهلل،التنفددع،بق لددح«،:تضددمم ،ع،الز ددا ،بمددا،ال،
طائ ،تحتحو،ل ثلح،اإل ثا ، ،التفشي ،ع،ولهلل ،ع لم،ال،

،لاا ،د ،المتدداب،لال،

العنم،لال،اإلجمااو،لهد ،ثدداد ل،ال قد ا،جددهللً،او ،مةددش  ،،ماددا،و اثدً،ا ،ددا  ،ددش ا،ح،
 ،مشها ،للهلل،..،ل هلل، ،ذلد  ،د  ،ثددشل،العددلا ،لال حد ،ود  ،د  ،غم ددم،

ل د،،الششا،باإليما ،باا، ،ع،تش  ،مفمتااو،ل ناا ،ا،ال،يم ،لح ،اههلل ،د ،وددال ،
( ،)1خشجح،الهللا

 ، ،ننح،ح.)144(،

( ،)2خشجح ،عل ،ح،.)2670(،
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الحًو ،العلا ،و ،لقد ،العدداومو،لود ،الددشلحو،لود  ،ددهللل،هددذه،اا ددمو،إلددهلل،
الةش ،و،لالمثمددش ،نددح،لد ،يث د  ،مددح ،د أو،
ثا ،ذل  ،ما،ال،يعش ،،إال،بالنق ، ِ ،
مجب،اإليما ،بح ، ،مش،بح و،ل هلل، ،ذل  ،ا،ي ق ،ع ،ثشل،ال ح ،ونح ،د ،
الش ،لالحمشل،.)1(»،
لقهلل،لقع ،ث ،هذا، ،واهلل،الةددحابم ،د ثمشلهو،ل نددح،إثمددا  ،مددش،المددل نم ،
ومددش،ب د ،الافدداب،،حددم ،خددش  ،د  ،ددب ،د  ،ددحابحو ،د ادلا،ح ض داً،،و،
قا ،بعض ،حابح،:،يا ،دداحب،الحد ق،و،هد ،تددشد،ح ض،د ،العد اا؟[،يشيددهلل،
بعلالح،اال تمثاق،لفا يم،الماأ  ،قا ،الفقمددح،ومددش،بد ،الافدداب«،:يددا ،دداحب،
الح ق،و،ال،تا شثا،و ،فثا،ثشد،ولهلل،الع اا،و،تشد،ولمنا»،،.
لواد ،د  ،لايددم،:إث د  ،ددمع  ،د ،ا ،،يق د «،:،لاددا ،ددا ،خددذت ،د ،
بف ثاا،و،ل ا،بق  ،ا ،لنا،طا ،ل شاب»(،.)2
للما ،ل ،ا ش ل،وائشددم ،،ضد ،ا ،وناددا ،:ددا،بددا ،الحددائض،تقض،د ،الةد ر،
لال،تقض،د ،الةددال؟،قالد  ،ر،المددل نم  «،:،حشل يددم ،ثد ِ ،؟ [،ي،:هد  ،ثد ، ،د ،
الاددد ا ؟  ،..ددددا ،يةددددم نا،ذلددد  ،نددددل ش،بقضدددداأ،الةددد رو،لال،ثددددل ش،بقضدددداأ،
الةال»(،.)3
هذاو،لقهلل،ل ق،ا  ،ددحاب،الن د ،،لتجنددب ،ثد اا،المعددائ ،التد ،ال،ثفددع،
مااو،يق ،اب ،و اس «،:،ا ،ي ،ق اً ،،اث ا،خمشاً ،،د  ،ددحاب ،د ،ا ،
( ،)1ت ،ال ا ي.)267/13(،
( ،)2خشجح ،ال  ، ،طاح،ح،.)45(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح)321(،و،ل عل ،ح)335(،و،لاللف ،لح.
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و ،ددا ،د ل ه،إال،ودد ،فدداث،وشددشل ،عدد لم،حتددهلل،ق د ضو ،لادد َّ ،،د ،القددشه ،:
﴿يعد د ل ث ،ود د ،الشددداش،الحدددشار﴾(،ال قدددشل)217،:و﴿،يعد د ل ث ،ود د ،الامدددش،
لالممعدد ددش﴾(،ال قدد ددشل)219،:و﴿،ليعددد د ل ث ،وددد د ،المتدد ددا هلل﴾(،ال قدد ددشل)220،:و،
﴿ليعددد ل ث ،وددد ،المحددددمض﴾(،ال قددددشل)222،:و ،ددددا ،دددداث ا،يعددد ل ،إال،ومددددا،
يددنفعا »()1و،لولددهلل ،ث د ،هددذا،الاددهللي،ين غ د ، ،تم د  ،ددالتنا،لإجاباتنددا،لم د ،
لنا، ،و ار،المعلمم ،.
إثددا،إذا،ت ةددشثا،بددالمثمش ،مددا،يفددشق ،ددف نا،ليددلج ،الاا ددات،بددم  ،ثقفمنددا،
شثاو،جلاا ،د ،
لطاب،العل ،بمنناي ،لفمنا،اختا ا  ، ،عائ  ، ،ث اا ،ا،ذ
ا
ثظشيم ،مشيم،ال،ين ن ،ولماددا،ومد  ،د ،حماتنددا،الشاةددمم،لاالجتماومددم،لالهللينمددم،
لالهللو يددمو ،مددا،ولن،دا،ثاتلددف ،د  ،د م ،إيجدداد،الاا ددم،اإل ددا ممو،ل حددهللثا،ال،
يعتفمع،إقا م،اإل ار، ،بمتح،.
إ ،إوشاضنا،و ،هذا،الاهللي،الن ي ،ب ، ،ثمش، ،الفت ،الت ،تقددع،بددم ،
المعدددلمم و،لقدددهلل،ث دددح،ولدددهلل،ذلد د ،اإل دددار،الشددداط «،:$،وا دددم،المشدددتغلم ،
ق،باا،فمشل،تملمفمم،تهللخ ،ولما  ،ماا،الفتنم،لالاددشل ، ،د ،
بالعل ر،الت ،ال،تتعل ،
الةدددشاط،المعدددتقم ،و،ليثد د ،بمدددنا ،الادددا ،،لالندددزاا،المدددلدي،إلدددهلل،التقددداط ،ع،
لالتهللابش،لالتعةددب،حتددهلل،تفشقد ا ،ددمعً،ا،و،لإذا ،علد ا،ذلد ،خشجد ا،ود ،العددنم،و،
لل ،يم ،

،التفشق،إال،باذا،الع ب،ي،حم ،تش ا،االقتةا ، ،العل ،ولددهلل،

ا،يعن و،لخشج ا،إلهلل ،ا،ال،يعن ،و ،ذل  ،تنم،ولهلل،المتعل ،لالعال »(،.)2
( ،)1خشجح،الهللا

،ح.)125(،

(،)2الم ا قات.)51،/1(،
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تحددهللفنا،و د ،الهللاومددم،الندداج ،المددلفش ،د ،جما د هو،ليت ا د  ،ا نددا،و د ،
دح،لجملددح ،..،مددا  ،ثددش،
ااثم ذ ،اا م ،لاا ث  ،د ،الددهللو ل ،..،د َّ ،ملددح ،بد
َّ
ااث ماأ،تابع ًا،..،ل وظد ،ال شددشيم ،فددش ًا ،..،ددل ،ا ،بددح ،عدداش،الندداس،ل ددآلا ،..،
ل دداتزا  ،لماتددح،الشائعددم،تددهلللي،و ددش،القددشل ،..،لين عد  ،ناددا،ثد ،يعتضد أ،بددح،
 ، ،اد،ا ،ههللايتح،لداللتح،ولهلل،الامش،لالفاحو،إثح ،حمهلل،.،
للقهلل،يتعاأ ،المشأ ،:مف ،فَّش،الن  ، ،،حابح،حتددهلل ،ددا لا،خمددش ،ددم،

خشجد د ،للنددداس؟،ل مدددف ،دددا ،يدددهللو ه ،ليدددشبما ؟،هد د  ،دددا ،يافدددب ،دددما ،
الافب،الف ا ؟،ل اذا ،ا ،يق ، ،خف تح؟،ل مف،وال ،قضاياه ،الهللو يددم؟،
ل مف،لنا، ،ثاتهللي،باهلليح،لثعل  ،د م ،ال ةددمشل،التد ،يعددمش،ولماددا،تددابع ه،،
إلهلل،ي ر،القما م؟،﴿،ق ،هذه ،د مل  ،دود ،إلددهلل،ا ،ولددهلل،بةد ق
دمشل ،ثددا،ل د ،ات عند ،
ل حا ،ا ،ل ا ،ثا، ،المشش م (،﴾،ي ف،.)108،:
،اإلجابم،ود ،هددذه،اا ددالم،ثعددتفمع، ،ثلحد  ،عددال  ،امددم ،د  ،عددمشتح،
الهللو يم،،:،
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تددزداد،حاجددم،الهللاومددم،ي د ًا،بعددهلل،يد ر،إلددهلل،تمزيددق،الحجددب،التد ،تحد ،بمنددح،
لبم ،الناس،و،ل ،يم ،قشي اً، ،ثف ددا و ،ددا،يملماد  ،د ،ولد ،و،لال،يفد ،
ولددما  ،د ،ب،دش ،ودداج و،ب د ،ينفددذ،إلددهلل ،ددغا ،قل د با ،ق د ، ،يا ددً ،ا ددح،
ماوا و،ت ماً،بالن ،الهللاومم،و ،قهلل ،ا ،يمتنز، ،قل ح،ح اً،لمهللو يددح،لددمً،
لددح،حددهلللدو،لهددذا،الحددب،الددهلل اق ،نحددح ،زيددم،وظممددم ،د ،التد فمش،ولددهلل ،ددحابحي،
ل ،ل ثج ، ،ا تمالتا ،إلهلل،الاهللى،لالن ،الذي،جاأ،بحو ،لقهلل ،ددا ،يامد ،
لم ،لاحهلل ،نا  ،ثح،اافمش،ونهللهو،لالمقددهللر،ولددهلل ،ددائش ،ددحابح ،..،ددشى،بمددنا ،
جممعاً،هذا،الشع و،يقد ،ولد  «،:،ددا ،،يعفد  ،د ،جلعد ِ
دائح،بنةددم ح،و،ال،
ا
ا
دشر،ولمددح ،نددح»()1و ،ا د ،تددشا  ،خ د ،الهللاومددم،تمل د ،
يحع د
ب،جلمع دح ، َّ ،حددهللاً ،د ا
ا

قل ب ،عتمعم ،جممع ًا؟ ،ر ،ث ،تام ، ،لاد،و،له ، ،لاد،هخش؟،

نهللهش،حم ،ثنظش، ،هذا،الم قف،العجمب ،د ،حمددال،الن د ،و،لعد

،

يزداد،وج نددا،إذا،وش نددا ،ثددح،لقددع،ل احددهلل ،د ،دهددال،العددشب،ل ددادتا ي،ومددشل،بد ،
العا ،و ،قددهلل،جلددً،إلددهلل ،د ،ا  ،،ابعمددهلل،إ ددا حو ،مددا ،،يق د ،ولمددح،
ب جاددح،لحهلليثددحو،لياددت ،بددحو،يق د ،ومددشل«،:حتددهلل،ظنن د  ،ث د ،خمددش،الق،د ر» ،ي،
الةحابمو،لما،يشى، ،إق ا ،الن ،،ولمح،.
ل اد،ومشل، ،،يعت فق ،ما،ت

،إلمح، ،حهللسو ،ع ،الن ،:،يا،

،ا و ،ثا،خمش ،ل ،ب ،بمش؟ ،قا  «،:،ب ،بمددش»و ،ددهللا  ،د ،خلدهلل،ومددشل ،ثددح،
بمددا،يم د ،الثدداث ،بعددهللهو ،ع د لح،:يددا ،د ،ا و ،ثددا،خمددش ،ل،ومددش؟ ،جابددح،:،
( ،)1خشجح،التش ذي، ،الشمائ ،المحمهلليم،ح)337(،و،لضعفح،اال اث  ، ،اتةش،الشمائ ،ح.)6(،
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«ومش»و ،شدد،ومشل، ،ثفعح ، ،بمددا،يمد ،الثالد ،بعددهلل،الةدداح م و ،قددا ،:يددا،
،ا و ،ثا،خمش ،ل،وثما ؟،قا «،:وثما »،.
حمناا ،قط ،د ،ومشل، ،االهتمار،الذي،حظ ،بددح ،د ،الن د ،،لد ،يمد ،
لامشيتددح،لتقهلل ددح،ولددهلل،الةددحابمو،ب د  ،ددا ،تلفف داً ،د ،الن د ،،باددذا،المعددل ،
الجهلليددهللو،لحعد  ،شاوددال،لادداطشهو،لت لفد ًا،لقل ددحو ،مددا ،،بعددهللها،يقد  «،:ددا ،
،ا ،،يق ،ب جاح،لحهلليثح،ولهللِ ،ش،الق رو،يت لفا ،بذل و ،ما ،يق د ،
دت ،ث ،ل  ، ،لتح»(،.)1
ب جاح،لحهلليثح،ول َّ  ،....،لما ،لتح ،هللقن و ،ل ِد ا
لقهلل،و ش،الن د  ،،ددشا اً،ود ،ح ددح،ا ددحابح،و،لا ددتثمشه ،د  ،ددشس،الامددش،
َّ
،قل با ،ل ل ا و ،قددا ،ابد ،ذ «،:،يددا ،بددا،ذ و،إثد  ،ا ،ضددعمفاًو،لإثد ،
حددب،ل د  ،ددا ،حددب،لنفع د »و،لقددا ،لمعدداذ،ب د ،ج د «،:،ي،دا ،عدداذو،لا ،إث،د ،
اح د و،لا ،إث،د ،اح د  ،..،ل ددم ،يددا ،عدداذو،ال،تددهللو ، ،د ،دبددش ،د  ،ددال،
تق ،:اللا  ،ون ،ولهلل،ذ ش ،ل مش ،لحع ،و ادت »(،.)2
للنةددخ،العددمع،إلددهلل ،بد  ،ددفما ،ب د ،حددشبو،يحددهللفنا ،و د ،حددا ،الحددب،
الت د  ،ههددا،ق د ،إ ددا ح،بددم  ،ددحاب،الن د ،،لث ددما ،الهللاومددم«،:لقددهلل،ل ،دهللت،
ولدددهلل،الملدد و،لل د،دهللت،ولدددهلل،قمةدددش،ل عدددشى،لالنجا دد و،لا ،إ ْ [،،ي ،:دددا ،
ي  ،لمً،ا،قط،يعظمح ،حابح ،ا،يعظ  ،حاب ،حمهلل ،،حمهللً،ا»(،.)3

( ،)1خشجدددح،التش دددذي ،د د ،الشدددمائ ،المحمهلليدددم،ح)345(،و،لحعدددنح،اال ددداث  ،د د  ،اتةدددش،الشدددمائ ،ح،
(.)295
( ،)2خشجح ،ب ،دالد،ح)1524(،و،ل ححح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،ب ،دالد.
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح.)2731(،
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د  ،ثمددشل،تلد ،التد ،ح د ِ ،الن د ،،إلددهلل ،ددحابحو ،قددهلل ،ددا ،با ود ًا ،د ،
ا دددفناا،الحدددب،لتدد لمف،القلدد بو،ل دد ،ذلدد  ،دددا،يحممدددح ،عدددب،بدد ،وا دد ،
ار،
اا عشي،،و ،قهلل،خاط ح،،بلاجم ،هلح ،د ،الددمم و،لقددا ،لددح«،:،لددمً ،د ،ْ ،

ار ،فش»()1و ،ي،:لمً، ،ال ددش،الةددمار ،د ،العددفشو ،قالاددا،الن د ،
ار ،مار،ْ ، ،
ِب،ش،ْ ،
،لةاح ح،المماث ،بلاجتح،لو ا ل،ق ح،تح ًا،لتقشب ًا،.
ل ،العمش، ،الن د ،،خددش  ،د ،الفددائف،لقددهلل،هذاه ،هلادداو ،ددهللخ ،بعددتاثاً،
يعم  ،مح ،لهلل،ثةشاث ،لا و،يهللوهلل،وهللاسو ، ،ه ،ثمند ىو ،قددهللر،وددهللاس،لددح،
قففاً، ،،العنبو ،لما،لض ،ع،

،ا ،،يهللهو،قا «،:بع ،ا »و،ف ،

،.

هلل،لجا ،ح،و، ،لقا ،:،لا ،و،إ ،،هذ،ا،الما ،ر، ،ا،يق ل ،ح ،ه ،،هذ،ا،ال ل ،هلل،.،
س،،إل ،
نظ ،ش،وهللا ،
اد ،الن ،،إلهلل،ا ددتثما ،اللقدداأ ،د ،دو تددحو ،قددا  ،ت لفد ًا،لقلددب،وددهللاس،:
«ل  ،ي،ال اد ،ث ؟،ل ا،دين ؟»،.
قا  ،:ثا،ثةشاث و،ل ثا ،ج  ، ،ه ،ثمن ى،.
قا ،لح،

،ا  «،:،د ،قشيددم،الشجد ،الةددال ،يد ثً،بد َّ ،ت،دهلل؟،..،ذا ،

خ و ،ا ،ث مً،او،ل ثا،ث »،.

خا ،لحظات ،فمش،اللقاأ،لبل  ،ايتحو ،ب،وددهللاس،ول،دهلل ،د ،ا ،و،
ح،ليهلليح،ل جلمحو،لقا ،لعددمهلله «،:ددا ،د ،اا ق ،د أ،خمددش ،د ،هددذاو،

ق، ،
َّ
()2
لقهلل ،خ شث ،ب ش ،ا،يعلمح،إال،ث » ،.

( ،)1خشجددح ،حمددهلل،ح)23679(،و،لضددعفح،اال دداث  ،د ،العلعددلم،الضددعمفم،ح)1130(،و،لالحددهللي  ،د ،
الةحمحم ،بلف «،لمً، ،ال ش،الةمار، ،العفش».
(،)2ذ شه،اب ،هشار ، ،مشتح.)49/2(،
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ل ما،حاو،الن ،،ح ًا،وا ًا ، ،هللل  ،حابح،..،ح ًا ،لد ،بددح،العقد ،
لالقل ب،و ،فثح ،لتد  ،يضداً ،د  ،جددا ع،الةددهللق،لاإلخددا

و ،ددا،تجلددهلل،تد فمشاً،

دددابغ ًا ،دد  ،دددحابحو،جعدد  ،دددنا ،خمدددش ،دددم ،خشجدد ،للنددداسو ،ال ،قلدد با و،
،ا ،،خف م ،ا ،مع ا  ،،ثل،اددا،
ل ذ ،وم ثا و،يق  ،ثً«،:،خفب،
دماًو،لل ممددت  ،ثمددش ًا»،و،يقد  ،ثددً،
قددطو،قددا ،:لد ،تعلمد  ،ددا ،ولد ،لضددحمت ،قلد ،
 «،:غفهلل ،حاب،

،ا ،،لج ها و،لا ،خنم »( ،)1ي، ،ال ماأ،.

ل د ،المعلد ر، ،ال مدداأ ،د ،الشجددا ،وزيددزو،لالقعد ل ،ددما  ،ال ددمو ،ممددف،
ا ددتذ

،،د دد وا و،لا ددت قهلل ،شدداوشه و،لحلددق،بدد لاحا ؟،إثددح،ثمدد ذ ،

الهللاومم،الملفش،.
العشبدداق،ب د ا ،،ددا يم،،المشدداهلل ،د  ،جلددً،هخددشو ،مق د ،:
ليةددف،لنددا،ِ ،
،ا ،،ي اً،،بعهلل ،ال،الغهللال ،وظم،بلمغم،ذ  ،، ْ ،ناددا،العمد و،
«لوظنا،
للجل  ،ناا،القل ب»و ،قا  ،ج «،:إ َّ،،هذه ،وظم ،دا»(،.)2

ل دددا،حنظلدددم،ااا د دم ِِهللي ،،مزيدددهلل،المشددداهلل،لضد د حاً،لهد د ،ينقد د  ،د د ل،

حابح،بم ،يهللي،الن ،،و ،قا «،:ثم ،ونددهلل ،د ،ا ،و،
ا تشعشها،ه ،ل
ا
يذ شثا،بالنا ،لالجنمو،حتهلل ،ثا ،ي،وم »(،.)3

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح.)4621(،
( ،)2خشجددح،التش ددذي،ح)2676(،و،ل ب د ،دالد،ح)4609(،و،لاب د  ،اجددح،ح)43(،و،ل ددححح،اال دداث  ،د ،
حم ،اب  ،اجح.
( ،)3خشجح ،عل ،ح.)2750(،
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ل ،الةحمحم ،و  ،ثً، ،،الن ،،قار،ولهلل،المن ش ،ددذ ش،العدداوم،و،
لذ ش، ،بم ،يهللياا ،اً،ِ ،،وظا اً،..،قا  ،ثً «،:ثش،الناس،ال ماأ»()1و ،ي،تد فشاً،
بمددا ،ددمع ه ،د ،الن د ،،و د ،ي د ر،القما ددم،ل ددا ،مددح ،د  ،ه د ا ،يةددفاا،لا د و،
م ثا ،يشلثاا ،ا ا ،.
إ  ، ،هد  ،د اب،التد فمش ،د ،المعددتمعم ، ،يعد ق،الهللاومددم ،هللو يددح،إلددهلل،
التد فش،بما ددحو،ليممددنا ، ،يلحظد ا،ذلد ،بهلل عددم،وددابشل،تعد ق،إلددهلل،لجنتددحو ،ل،
حششجم،الملمات،له ،تقعقددع ،د  ،ددهلل هو ،ل،بشميددم ،عددال ،لجاددح،لهد ،تع ددش،
ود  ،مند ،قل ددح،ل ددهللق،ق لددحو ،ل،بن ددشل ،د تح،التد ،تحمد ،تد فشه،بالم ضد ا،
الذي،يفشقح،.
للنعددمع،إلددهلل ،ددحاب،الن د ،،و،له د ،يةددف ،لنددا،الن د ،ولمددح،الةددال،
لالعار،له ،يافاب ،ددما و،يقد ،جددابش«،:،ل ددا ،إذا،ذ ددش،العدداوم،احمددشت،
لجنتددداهو،لودددا ،د د تحو،لا دددتهلل ،ضد د ح ،ثدددح،ثدددذيش،جدددمشو،يقد د  ،:د د حم ،
عا »(،)2و،ل  ،لايم، ،حهللي ،الزبمش،ب ،الع ار،و،قا  «،:ا  ،د ،ا ،
ف ندداو ،مددذ شثا،ب يددار،ا ،حتددهلل،ا،يعددش ،،ذل د  ،د ،لجاددحو،ل ثددح،ثددذيش،ق د ر،
،يا ا،
ية د حا ،اا ددش ،ددهلللل»()3و ،مث د ،هددذا،الم ض د اي ،ض د ا،الم د ر،ا خددشو،ل ددا،
يقددع ،مددح ،د  ،حددهللاث،وظددارو،ل ددا،يتل د ه ،د ،جنددم،لثددا ،ي ،ض د ا،تلتاددب ،مددح،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)7294(،و،ل عل ،ح.)2359(،
( ،)2خشجح،النعائ ،ح)1578(،و،ل حمهلل،ح)14630(،و،ل ححح،اال اث  ،د  ،دحم ،النعدائ و،ل دلح،
 ،عل و،للمً ،مح،ذ ش،العاوم،ح.)867(،
( ،)3خشجح ،حمدهلل،ح)1437(،و،ل بد ،يعلدهلل،ح)677(،و،لحعدنح ،دعمب،اا ثداملط ،د ،تاشيجدح،للمعدنهلل،
(.)47/3
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ال مشاوشو،لتجمش ،مددح،ااحا ددمًو،لتتعددابق ،مددح،الملمدداتو ،مظاددش،تد فش،الن د ،
، ،ول ،

تح،لحمشل،لجاح.

قددا  ،ب د ،الع دداس،القشط د  «،:$،ثددح،،تحمددش،،ومندداه،و،ليعل د  ،د تح،و،
ليشتهلل ،،ض ح، [،حا ،خف تح ،ي ،ددا ،هددذا ،نددح ،د  ،حد ا ،و،لهددذا ،ا شددعش،بد ،
ال د او ،حق دح، ،يم د  ،نددح ،د ،لوظددح،بحعددب،الفة د ،الددذي،يددتمل  ،مددح ،ددا،
يفابقحو،حتهلل،ال،ي ت ،بالش أو،لضددهلل،ه،ظدداهش،،ولمددح،و،ل ددا،ا ددتهللاد ،ضد ح، [،ي،
محتم د ، ،يم د ،ونددهلل،ثامددح،و د  ،ددش،خ لددف ،مددح،و ،ل،يشيددهلل ، ،ددفت،ح ،ددف ا،م،

الغض ا »(،.)1

(،)1المفا ،لم،ا ،م ، ،تلامص ،تاب ،عل .)136/7(،
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للد ،تمد ،الددهللو ل ،د ،حمددال،الن د ،،حددهللف ًا،وددابش ًا،و،بد  ،اثد ،ه َّمد ًا،يعمشددح،

الن  ، ،،ائش ،يا ح،ل حاديثح،ل جالعحو،ل ،طشيقح،ل فشه،ل قا ح،ل ددائش،
نا ددفح،و ،الددهللو ل،لمعد ،لفضد ،االقدداتو،لال،هد ،ل قد ،دل ،لقد و،لقددهلل،
اث ،الهللو ل ،تمثلددم ،د  ،اةددح،،و ،حماتددح ،لاددا،تددهللل ،حد ،ههللايددم،الندداس،
لا تنقاذه  ،ما،ي بق،دثماه ،ل خشاه ،.
لم  ،ج ، ،ال،يفا ،هذا،ولهلل ،عنهلل ،ثح ،،ا ،يقم  ،حاضددشل ،ل،د داً،
ل،خف م ،ل ،وظم ،ينما،ذهددب،لا تحد و ،مددا ،ددا  ،فا ددح،،للددهللو ل،قا ددش ًا،
ولهلل،هذه،ال ملم، ،ل ائلااو،يقد ،ابد  ،عددع د«،:،إ  ،د ،ا  ،،ددا ،
ق،الن د ،
يتا لنددا،بالم وظددم ،د ،اايددار ،شاهم،دم،العددآ م،ولمنددا»()1و،ل مددح«،بمددا  ،د ،
ولمح،العار،باا م،ل فقتح،ولما و،لم خددذلا ،نددح،بنشدداط،لحددش ،..المعنددهلل، ،
االقات،خ داً،،
ِ،
الن  ،ا ،يع ،الةحابم ، ،لقات ،عل مو،لل ،يم ،يعتغشق،
ولما ، ،المل ،لالضجش»(،.)2

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)6411(،و،ل عل ،ح.)2821(،
(،)2ومهللل،القا ي،و،بهلل ،الهللي ،العمن .)45/2(،
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الهللاومددم،الحةددمف،يعددمش،وةددشه،و،ليحددمط،بقضددايا ،جتمعددحو،له د  ،يض د ًا،
يددهلل ،الفددشلق،الشاةددمم،لالمجتمعمددم،لمعددتمعمحو ،معف د  ،دداً ،ددا،يحتاجددح،و،
ليجمب ،اً،بحع ح،و ،تاتلف ،ض واتح،لطشائددق،وشضددح،بدداختا  ،حد الا ،

لخة

ماتا  ،..،لم ق  ،ا،يةلححو،لقددهلل،يمد ،بعددض،هددلالأ ،حتاجداً،إلددهلل ،ددا،

يعدددتغن ،وندددح،ا خدددشل و ،النددداس،يت ددداين ،بحعدددب،بمادددتا ،لظدددشل ،ثشد د تا ،
ل

اب ،خشى،لمً،هذا ،ح ،تعهللادها،.
الن ،الهللاومم،،الذي،هتاه،ا  ،عددال ،النجدداح،ل دلاتددحو ،ددا  ،وددش ،الندداس،

بمهللو يح،و،ل شوا ،إلهلل،إ احا ،..،بما ،لتد  ،د  ،شاوددال ،حد ا  ،هللو يددحو،
ل عا لم ، ،نا ،بحع ح،.
ل ،هددذا،الةددهللد،يممننددا، ،ثلمد ،حممددم،بالغددم ،د ،الددهللو ل،الن يددمو،ثقددف،
ولماا،لثح ،ثتابع،إجابات،الن ،،ولهلل ،ددلا ،تمددش  ،ثمددشاً،ولمددحو ،د  ،مددش، ،
يتمدددش ،ج ابدددح،و ،مثمدددش ًا ،دددا ،دددا ،ولمدددح،الةدددال،لالعدددار«:،يدددا ،د د ،ا ،
ل ن »و ،ما ،،يجمب ، ،ائ ،بحع ح،.
دق،ا ،
،لمدددا،قدددا ،لدددح ،بدد ،ذ ،:،،يدددا ،دد ،ا ،و ،ل ِ ددن  ،.،جابدددح«،:،اتدد ِ ،
حمثما ،ن ،،و،ل ْ،ت ،ع،العمِام،،الحعنم،تمحاا،وِ ،
ق،حع »(،،.)1
ق،الناس،،با ال ق ،
لخال ْ ،
ا
لحم  ،لح ،لم ،ب ،جابش،الاجمم ،،العلا ،ثفعح،قا «،:ولمد ،باتقدداأ،
ا و،لال،تحقش َّ، ،،المعشل  ،،مااً،و،لل ، ،تفشغ، ،دل ، ،إثدداأ،المعددتق و،
( ،)1خشجددددح،التش ددددذي،ح)1987(،و،ل حمددددهلل،ح)21354(،و،لحعددددنح،اال دددداث  ،دد د  ،ددددحم ،لضددددعمف،
التش ذي.
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لتمل  ،خا ،للجا ،إلمح ،ن عطو،لإيددا ،لإ د ا ،اإلوا و ،فثاددا ،د ،الماملددمو،
ا،
تعلم،دح ،نددحو،
يعلمح ،م و ،ا،ِ ،
ومش ،بش أ ،ا،
لال،يح اا،ا و،لإ ،ا شم، ،
تعم ْ،شه،بش أ ،ا
َّ
()1
جشه،ل و،لال،تع ،،َّ ،ماً،ا» ،.
دوح،يم ،لباا،لح،ولمح،و،ل ا،
َّ
ل ا ،ب ،هشيشل ،،قا ،لش ،ا ْ ،:ل ِ ن ،بش ق،أ،و،لال ،ات ْم ِثش،ولد ،،لعلد ،
َّ
ب»و ،ددددش َّدد،ذلدد د  ِ ،دد دشا ً،ا،و ،دد د ،،ذلدد د ،يقدددد «،:ال،
ومددد ِ،دح،و ،قددددا «،:،ال،ت ْغضدد د ْ ،
ب»(،.)2
ت ْغض ْ ،

للمددا،جدداأه ،،جد ،،يشيددهلل ،ددفشً،او ،قددا ،:،يددا ،د ،ا  ،ل ددن و ،قددا ،لددح،:

« ل م ،بتق ى،ا ،لالتم مش،ولهلل، ، ،ش ،)3(»، ،ي ،شتفع،.

ل ددا ،ر ،ا ،ددلم  ،ضدد ،ا ،وناددا ،قالدد ،:يدددا ،دد ،ا  ،ل ددن و ،جابادددا،:
«اهجدددشي،المعا دد و ،فثادددا ،ضدد ،الاجدددشلو،لحدددا ظ ،ولدددهلل،الفدددشائضو ،فثادددا،
حب،إلمددح ،د  ،ثددشل،
ض ،الجاادو،ل ثشي،ذ ش،ا ،و ،فث ،ال،ت تم ،ا ،،بش أ، َّ ،

ذ شه»(،.)4

ل ث ،هذا،التند ا ،د ،إجابددات ،ددلا ،لاحددهلل،ثجددهلله ،د  ،ددالم ،ثمددشل ،ا دالاا،

الن د ،و ،عددلالح «،:ي،العمد  ،ضد ؟» ،ل،ود  «،حددب،ااومددا ،إلددهلل،ا »و ،ل،
« ،خمش،الناس؟»،إلهلل ،مددش،ذلد  ،د ،ااحاديد ،التد ،تل ددهلل،ولددهلل ،هممددم،تامددش،
الهللاومم،اإلجابم،المنا م،لمهللو يح،،.
( ،)1خشجح،اب ،ح ا  ، ،حمحح،ح)521(،و،ل ححح،اال اث ، ،تاشي ،المشمال،ح.)1918(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح.)6116(،
( ،)3خشجددح ،حمددهلل،ح)8310(،و،لابد ،ح ددا ،ح)2692(،و،ل ددححح،اال دداث  ،د ،العلعددلم،الةددحمحم،ح،
(.)1730
( ،)4خشجح،الف شاث ، ،اال ط،ح)6735(،و،لضعفح،اال اث ، ،العلعلم،الضعمفم،ح.)5119(،
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قددا ،اب د ،حجددش «،:$،حة د  ،ددا ،جدداب،بددح،العلمدداأ،و د ،هددذا،الحددهللي ،
[حددهللي  ،ضدد ،ااومددا ،ل مددشه ،مددا،اختلفدد  ،مددح،ااج بددم، ،..،الجدد اب،
اختلف،الختا  ،،ح ا ،العائلم و،ب  ،ول ، ، [،ق ر،بما،يحتاج ،إلمددحو،
ل،بمدددا،لادد  ،مدددح،

ق،بادد و ،ل ،دددا ،االخدددتا ،،بددداختا ،،
د،دمو ،ل،بمدددا،هدد ،الئدد ،

االقاتي،ب ،يم ،العم ، ،ذل ،ال ق  ،ض  ،نح ، ،مشه»(،.)1
لحدددم  ،د ،الن د د  ،،دددشا ،الت ددداي ،بدددم  ،دددحابحو،

دددهلل،إلدددهلل ،شاودددال،

الفشلق،بم ،المهللو ي  ،قا  «،:تا  ،ه ،الددمم و،هد  ،ق ،اددهلللو،ل لددم ،قل بدً،او،
اإليمدددا ،يمدددا و،لالحممدددم،يماثمدددمو،لالفادددش،لالادددماأ ،د د  ،دددحاب،اإلبد د و،
لالعددممنم،لال قددا  ،د  ،ه د ،الغددن »()2و ،م د ث ،بددح،،ين ددح،إلددهلل ،شاوددال ،ح د ا ،
الناس،لخة

ماتا ،بحعب،المحمط،الذي ،يعمش  ،مح،.

لا ددددتجابم،لم ج ددددات،هددددذا،الت دددداي  ،ددددا ،،يجمددددب،بددددالج ابم ،للعددددلا ،
ال احددهللو،ا  ،ددا،يةددل ،لاددذا،قددهلل،ال،يةددل ،لددذا ،..،يددشلي،و ددهلل،ا ،ب د ،ومددشل،
ض د ،ا ،ونامددا ، ،دداباً ،د  ،د ،ا  ،:،اق ِ د ،ل ثددا ،ددائ ؟ ،جابددح،:،

«ال»و ،جاأ ،مخ ،قا  ،:اق ِ ،ل ثا ،ائ ؟،قا «،:ثع »،.

قددا ،و ددهلل،ا  ،:نظ ددش،بعضددنا،إلددهلل،بع ددضو ،ق ددا «،:،قددهلل،ولم د ا ،،ل د ،ثظ،دش،
بعضم ،إلهلل،بعضو،إ ،الشمخ،يمل ،ثفعح»(،.)3
ل ثلح ،ش،الن ،،الش اب،دل ،الشم ل،بالنماح،طل اً،للعفا «،:يددا ،عشددش،
( ،)1ت ،ال ا يو،اب ،حجش.)9/2(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح،.)4388(،
( ،)3خشجح ،حمهلل،ح)6739(،و،لحع ،إ ناده ،عمب،اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل،.)351/11(،
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الشدد ابو ،دد ،ا دددتفاا ،دددنم ،ال ددداأل ،لمتدددزل و ،فثدددح ،دددض،لل ةدددشو،ل حةدد ،
للفش و،ل ،ل ،يعتفعو ،علمح،بالة رو ،فثح،لح،لجاأ»()1و ،قددهلل«،خددص،الشد اب،
بالافددددابي،ا ،الغالددددب ،لجدد د د،قدد د ل،الددددهللاو  ،ددددما ،إلددددهلل،النمدددداح،باددددا ،
الشم ل»(،.)2
ل دد  ،شاوددال ،حدد ا ،المددهللو ي  ،ددا ،يندداه ،دد ،الن دد  ،،دد ،تفشيددق،بدددم ،
خ ا

،الناس،لو ا ا ، ،المعا لم،لاإللددزارو ،فد ،حددم ،ق دِ د  ،د ،ضددمار،بد ،

فعل ددم،ق وددح،ونددهلل،المحا ظددم،ولددهلل،الفددشائض،لمددا،وددشق،ولمددح ،ددا ،اإل ددار،
قددا «،:لا ،ال ،ويددهلل،ولددهلل،هددذا،لال ،ثقددص»،و ،قددا  «،:،ل د ،إ  ،ددهللق»()3و،
لمنح،،لد ،يق د ،الت قددف،ونددهلل،هددذا،ل ثلددح ،د ،خد ا

،الةددحابمو،بد ،بددايعا و،

ل خذ،ولما ،العاهلل، ،يلتز ا،بد ثش ،د ،ذلد و،يقد ،و ددادل،بد ،الةددا
«بايعنا،

، : ،

،ا ،،ولهلل،العمع،لالفاوم، ،المنشددط،لالممددشهو،ل ،ال،ثندداوا،

اا دددش ،هلدددحو،ل ،ثقد د ر ،ل،ثقدد ،بدددالحق،حمثمدددا ،نددداو،ال،ثادددا  ،د د ،ا ،ل دددم،
الئد د »( )4و،ل د د ،بعدددض،الشلايدددات،تمتدددهلل،ال معدددم،لتشدددم ،بعدددض،العدددن و،يقد د ،
جشيش،ب ،و هلل،ا ،ال جل «،:،بايع ا ،الن ،،ولهلل،النة ،لمد  ،عددل »( ،)5ل،
لتشم ،تش ،بعددض،الم احدداتو ،ددالتش ع،ود ،بعددض،الحددا و،يقد  ،بد ،ذ ،:،
«ب،دايعن  ،د ،ا ،..،،له د ،يشددتشط،ول د ، ،ال،تع د ،الندداس ،ددما ًا،..،لال،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)1905(،و،ل عل ،ح.)1400(،
( ،)2ت ،ال ا ي،.)108/9(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح)46(،و،ل عل ،ح،.)11(،
( ،)4خشجح،ال اا ي،ح،.)7199(،
( ،)5خشجح ،عل ،ح،.)56(،
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،يعقط ،ن ،حتهلل،تنز  ،ت خذه»(،.)1
ط ،إ
ْ
لحم  ،ا ،الن ،،يعتق  ،لاالً ،د  ،ددحابح،لد ،يمد ،لممتفد ،بجد اب،
قتضددب،و،له د ،يددشى،حاجددم ،ددائلح،إلددهلل ،ددا،ه د  ،ثددش ،د ،الج د اب،الماتةددش،
العددشيعو ،مددا ،يجمددب ،ددائلح،بمددا،ه،د  ،ل ددع ،د  ،ددلالحو،لهددذا ،د ،بددذ ،العلد ،
اهلحو،له ،بعض،حممم،المجمب،ل ا،يقتضددمح،إد ا ددح،لمددا،يجددمش ،د  ،ددهللل ،
جما ه، ،المعائ و،لإ ْ،،ل ،ينفق ا،باا،،.
ذات،ي ر،تقهلل

،إلددهلل،الن د ،،ا ددش ل،تحمد  ،ا د ًا،و ،قالد  ،:،لاددذ،ا،حد ،؟ ،قددا ،،

«، ،:ثع ،و،لل  ،،ج ،ش )،2(،»،و ،قهلل ،جاب ،،لالااو،لوادها،بق ،لح«، ،:لل  ،ج ،ش ،.،»،
للما ،لح ،ج ،:يا،

،ا ،و،إثا،ثش ب،ال حشو،لثحم  ،عنا،القلمد  ،د ،

المدداأو ،ددف ،ت ض د ثا،بددح،وفشددناو ،نت ض د  ،د  ،دداأ،ال حددش؟ ،..،د ،الن د ، ،،
العددائ ،الددذي،يجاد ،طا يددم ،دداأ،ال حددش،لد ،يعددش ،حمد  ،متتددحو،لددذل ،ت ددع،
،ا ، ،،ج ابح،و ،قا ،و ،ال حش«،:ه ،الفا  ،امهو،الح  ،متتح»(،.)3
قددا ،ابد ،العشبد  «،:$،د  ،حا د ،الفتد ى، ،يجدداأ ،د ،الجد اب،بد ثش،
ما،يع ،ونح،تتمممً،ا،للفائهللل،لإ ادل،لعل ،هخش ،مش ،عددا ،ونددح،و،ليت ددهلل،ذلد ،
ونهلل،ظا ،الحاجم،إلهلل،الحم  ،ما،هنا،ا ، ،ت قددف ،د ،طا يددم ،دداأ،ال حددش،
بح ِ ،،متتح، ،ع،تقهللر،تحشي ،الممتم ،هلل،ت قفً،ا»(،.)4
ا ،و ،العل ،ِ ،
( ،)1خشجح ،حمهلل،ح)21509(،و،لضعف،إ ناده ،عمب،اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل،.)401/35(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح،.)1336(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح،.)69(،
(،)4

،العارو،الةنعاث .)18/1(،
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لبمنما،الش

،،جالً ، ،عجهلله،إذ،دخد  ،جد  ،ةددلهللو،للد ،يحعد ،

دداتحو ،د شه،الن د ،،بفوددادل،الةددالو ،وادهددا ،د  ،مددش، ،يحعددنااو ،د شه،
بفوادتادداو ،قددا ،الشج د «،:لالددذي،بعث د ،بالح ددق  ،ددا ،اح ِع د  ،مددشهوِ ،
علمن د »،
ْ
ششا،الن ،،يعلمح،الفم ثمنم ،د ،الةددال ،وداً،ل ددج داًو،لق د ،ذلد ،قددا ،
ِ
لح«،:إِذا ،ا،قم ،إِلهلل،الة ِ
،الق لددمو ،م ِ دشو،لاقددش ْ،بِمدا،
ال، ْ ِ ْ ،ال ا اض أو،ف ،ا ،دتق ِ
َّ
َّ
ِ ()1
تم َّعش ،ع ، ،القشه » و ،ددالن ،،لد ،يقتةددش ،د ،تعلددم ،الشجد ،ولددهلل ،مفمددم،
الةالو،ب ،حهللفح،و ،إ اغ،ال ضد أ،لا ددتق ا ،الق لددمو،ا  ،د ،جاد  ،ددشطمم،

الفم ثمنددم ،د ،الةددالو ،ا د ،-،لال ،يددب ،-،حتددا ،إلددهلل،تعشيفددح،بلددزلر،إ د اغ،
ال ض أ،ل مشه ،ما،حهللفح،ونح،الن ،.،
قددا ،الند لي «،:$،مددح، ،المفتد ،إذا ،ددا ،ود  ،د أ،ل ددا ،هنددا  ،د أ،
هخش،يحتا ،إلمح،العائ و،لل ،يع لح،ونحي،يعتحب،لح، ،يذ شه،لحو،ليمد ،هددذا،
،النةمحمو،ال، ،المار ،مما،ال،يعن و،ل ض ،ع،الهللاللم ،ثددح،قددا ،:ولمند ،يددا،
دد ،ا و ،ي،ولمندد ،الةدددالو ،علمدددح،الةدددال،لا دددتق ا ،الق لدددم،لال ضدد أو،
ق،بدددالمتعل ،لالجاهد د و،
للمعدددا ،د د ،الةدددالو،لمنامدددا ،دددشطا ،لاددداو،ل مدددح،الش د د ،
ل اطفتددحو،لإيضدداح،المعد لمو،لتلاددمص،المقا ددهللو،لاالقتةددا  ،د ،حقددح،ولددهلل،
الما ،دل ،المممات،الت ،ال،يحتم ،حالح،حفظاا،لالقمار،باا»(،.)2
ل ما،ثلحظح ، ،عددال ،الددهللو ل،الن يددم،ا ددتاهللار،الن د ،،ا لمددم،المنا د م،
د د ،ودددا ،المعدددتجهللات،ال اقعدددمو،لتن ودددح ،د د ،هدددذه،ال دددائ ،بحعدددب،حدددا ،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)6251(،و،ل عل ،ح.)397(،
( ،)2شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل .)108/4(،
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المهللو يم و ،عض،هلالأ،يحتاج ،إلهلل ،ناقشددم،واطفمددمو،لهخددشل ،يحتدداج ،
إلهلل،إقناا،وقل و ،لم ،لاحهلل، ،الن وم  ،فتاحح،.
ددا،اإلقندداا،العقلد  ،د ،دود ل،الن د  ،،مثالددح ،ددا ،خشجددح،ال اددا ي،$،
و د  ،ب د ،هشيددشل،و،ل مددح ، ،جدداً ،تددهلل،الن د  ،،عددتفاماً ،تشددمماً ،تحمددشاًو،
و،ل ِلهلل،ل  ،ار ،د؟  ،قا «،:ه ،ل ، ،إب ؟،قا ،:ثعد ،و،
قا ،:يا،
،ا ا
قا  ،:ا ،ل اثاا؟،قا ،:حمش،.قا ،:هد  ،ماددا ،د  ،ل ق؟[،اال ق،هد ،اللد ،بددم ،
اا د،لاا ش ،قا ،:ثع ،.،
 ،ع لح،الن  ،،ثهلل،ذل ؟ ،جاب،الشجد ،:ثزوددح،وددشق[،يعند  ،ددابح،ل اثدح،
ِ
،بعض ،ا ح،لهبائح  ،.قا  ،:،لع ،ابند ،هددذا،ثزوددح»( ،)1ي ،ددا  ،د اده،
ل
بع ب،ل افم،بعمهللل،و ،لاحهلل ، ،جهللاده،،.
ل ،ي ،قف،هخش،جاأتح،،ا ش لو ،قال ،:إ ،

،ثددذ ت، ،تحد و ،ماتد ،

ق د ، ،تح د ،و ،د ح ا ،وناددا،؟ ،ل د ،يمتددف،،بج اباددا،الم ا ددشو،ب د ،ومددهلل،إلددهلل،
ناقشتح،لتقشي ح،إلهلل،وقلاددا،للمزيددهلل،إقنددا قا،لادداو ،قددا «، ،:ثعد ،و،حجد ،وناددا،و ،يد ِ ،،

ق،بال ا ،أ»(،.)2
قاض،متم ،ح ،؟،اقض ،ا،ا ،،و ،ا  ،،ح ،
هلل،،ا ِ، ،، ِ ،دْ،ي  ،،ن ِ ، ِ ،،
ل  ،،ا ،،ول ،
ل دد  ،اضدددع ،خدددشى،ل دددع ،ددداا ،هخدددشي ،اوتمدددهلل،الن دد ،،الحدددهللي ،
العاطف  ،ل ب ًا،لوقناا،الددذي،يعتمددهلل،ولددهلل،إفددا ل،المشدداوش،لتجمددمش،الع اطددف،

لفشد ،ا ،ا ،ولهلل،القل ب ، ،هلل ،الهللثما،لالتفلع،إلهلل ،اهجااو،ل ،ذل  ،ددا،
ددنعح،الن د  ،،ددع،ااثةددا ،حددم  ،حددزثتا ،قعددمم،الن ،د ،،لغنددائ ،حنددم ،بددم ،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح.)5305(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)1852(،و،ل عل ،ح.)1149(،
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المللفم،قل با ،لحهلليث ،العاهلل،باإل ارو ،جمعاد ،الن د ،،و،لقددا ،لاد «،:يددا،
الً ،اهللا ،ا ،ب و،ل نت  ،تفددشقم  ،د لَّ،فم ،ا ،
عشش،ااثةا و ،ل  ،جهلل ،ضا ،
ب و،لوالم ،نا ،ا ،ب  ،..،ا،إثم ،ل  ،ات ، ،تق ل ا ،ذا،ل ذاو،ل ددا  ،د ،
اا ش ،ذا،ل ذا»و ،ذ ش ،ماأ ، ،آفش،ااثةا ،ذ شها،اب ،المنذ ،ل مددشه «،:ددا،
الً،
للة،د ِ،هللقت و ،تمتنددا ،مددذبً،ا ،ةددهللقنا و،ل اددذل ،
لا ،ل  ،ات ،لقلت و،للة،دهلل،قت و ،ا
دائاً ،نمنددا ،و ،لجددهللت  ،د  ،ثفعددم ،يددا ،عشددش،
نةشثا و،لطشيهللاً ،،آلينا و،لود ،
م ،إلدددهلل،
ااثةدددا  ،د د ،لعاودددم ،د د ،الدددهللثما،ت لفد د ا ،،بادددا،ق د دً،ا،لمعدددلم ا،و،لل لدد ا،دت ا،
إ ددا م ؟ ،ددا،تشض د ،يددا ،عشددش،ااثةددا ، ،يددذهب،الندداس،بالشددال،لال عمددشو،

لتشجع ،بش

،ا  ، ،،حالم ؟»،.

،ف ،قا ،لا  «،:الذي،ثفً ،حمهلل،بمهلله،و، ،ل ال،الاجشل،لمن ا ،،ا ددش ً ،د ،
ااثةدددا و،للدد  ،دددل ،النددداس ِ ،د،دع اً،و،ل دددل ،ااثةدددا  ِ ،د،دع اً،،لعدددلم ا  ،،دددعب،

ااثةا و،اللا ،ا ح ،ااثةددا ،و،ل بندداأ،ااثةددا و،ل بندداأ ،بندداأ،ااثةددا »و ،مدداذا،
ا  ،فش،هذه،الم وظم،الن يم،العاطفمم؟،
يق  ،ب  ،عمهلل،الاددهلل ي ،،الي،الحددهللي  ،:مددهلل،القد ر،حتددهلل ،خضددل ا،
لحاه [،بالهلل ا و،لقال ا «،:،ضمنا،بش

،ا ،،قعماً،،لحظاً،.)1(»،

و،لي ِلددد ،بمتغمددددشات ،جتمعددددح،
لهمددددذا ،ددددف ،الهللاومددددم،يففددد ،احددد ا  ،هللو يددد ،ح ا
ل فا قددات،وةددشهو ،من د ا ،د ،ل ددائلح،الهللو يددمو،ليتامددش ،د ،د ه ،ددا،يةددمب،بددح،
ههلل حو،لي لغح،إ بح،.،
( ،)1خشجدح،ابد ،المنددذ  ،د ،اال ددط،ح)3176(،و،ل دححح،اال دداث  ،د ،تاشيجددح،لفقدح،العددمشل)397(،و،
لالحهللي  ،لح، ،ال اا ي،ح،)4330(،ل عل ،ح.)1061(،
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ال ،يدددب ، ،ل  ،دددشق،بعد د ،ا ،اجلدددح ،ث مددداأه،ل دددلح،تعلدددم  ،ماد د ،
لداللتا ،ولهلل،الامددش،قددا ،تعددالهلل﴿،:هد ،الددذي،بعد  ،د ،اا مددم  ،د الً ،ددنا ،
يتل ،ولما ،أاياتح،ليز ما ،ليعلما ،المتاب،لالحممم،لإ  ،اث ا، ،ق د ،لفد ،
ضددا  ،ددم ﴾(،الجمعددم،)2:و ،﴿،مددا،

ددلنا ،ددمم  ،د  ،ددنم ،يتل د ،ولددمم ،

هياتنا،ليز مم ،ليعلمم ،المتاب،لالحممم،ليعلمم  ،ددا،لد ،تم ثد ا،تعلمد ﴾،
(ال قشل،.)151:
لقهلل ،مهلل،الن ،،ثفعح ،علم ًا،لمددا،خددش ،ي د ًا،ولددهلل، ،دحابح،و ،جددهلله ،
علماً)1(»،و،لقددا ،:
يقشمل ،القشه ،ليتعلم و ،ما  ،ما،قا ،لا «،:لإثما،بعث ا ،ِ ،،

«إ ،ا ،ل ،ي عثن  ،عنتاً،لال ،تعنتاً،و،للم ،بعثن  ،علماً،ل معشاً،.)2(،»،

ِ
،المعلد  ،،امتددح،ولددهلل ،م د ،لجددح،ل حعددنحو ،اددش  ،د ،
لقددهلل ،دى،الن د
تح ،و األ،ههلليح ،وظ  ،م ،خشج ،للناسو،لال ا ف،لا ،بذل ،لددمً ،هد ،
اا ق،لال،جنهلل،العماأو،ب  ،ب،العالمم  ﴿،:نت ،خمش ،م ،خشج ،للناس﴾،
(ه ،ومشا ،.)110،:
ليشدداهلل،لعل د  ،عددب،هددذا،المعل د  ،يض د ًا ،عاليددم،ب د ،الحم د ،،بق لددح «،:ددا،

ي د  ،علم داً،ق لددح،لال،بعددهلله ،حع د ،تعلمم داً ،ن،دح»()3و،ل ،د  ،لايددم «،:مددا ،ي د ،

( ،،)1خشجح،اب  ،اجح،ح)229(،و،لضعفح،اال اث ، ،ضعمف،اب  ،اجح.
( ،،)2خشجح ،عل ،ح.)1478(،
( ،،)3خشجح ،عل ،ح.)537(،
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علم ًا،قط ،ق، ،

،ا ،.)1(»،

لإذا ،ددا  ،ددذل ي ،قددهلل،لجددب،ولمنددا،تلمددً ،عددال ،النجدداح،ل دلاتددح،الت د ،
م ،ا ،ث مح ،نااو،لنت هلل،بحو،لثمش ،ولهلل ،شوه،لههللاه،.
ل  ،ا،يعت قفنا، ،ههلليح ،،ثح،ل ،يم  ،م ،يمثددش ،د ،الحددهللي ،ليفنددب،
داًو،
حم ،يافب ،ل،يع ،..،حتهلل،ال،يثق ،ولهلل ،ددا عحو ،مددا  ،ا ددح،جددزالً ،ةد ،
دهللث،
تقدد  ،ر،المدددل نم ،وائشدددم ،ضد د ،ا ،ونادددا«،:إ ْ  ،دددا  ،دد ،ا ،،لمحدد ِ،

الحهللي ،ل  ،اأ،العاد، ،يحةم،حي ،حةاه»()2و،ل  ،لايم «،:ا ،ددا  ،د ،ا ،
بمار،ي ا،منحو ،ة ،و،يحفظح، ،جلددً،
ق،
،يعشد ،شد، ،هذاو،للمنح ،ا ،يتمل ،
إلمددح»()3و،ل د  ،لايددم «،:،ددا  ،ددار ،د ،ا  ،،ا داً ،ةدداًو،يفامددح ،د  ،د ،
معح»(،.)4

ليةف،جابش،ب  ،امشل،،ط ،خف تح ،،مق  «،:ن  ،ل  ،ع،الن ،

و ،ماث د  ،دداتح،قةددهلل ًاو،لخف تددح،قةددهللً،ا»()5و ،مددف،ال،له د ،،القائ د «،:إ ،
طد  ،ددال،الشجد ،لقةددش،خف تددحِ ،انَّدم ِ ،د  ،قاددحو ،د طمل ا،الةددالو،ل قةددشلا،
الاف مو ،ف ، ،ال ما ،لعحشً،ا»()6و ،ا ،يفقح،الافمب،المف  ، ،ثشل،المددار،
ينع ،بعضح،بعض ًا،و،ل ،خمشه ،ا،ق ،لد و،ل  ،ا،ق ،ل فهلل،خمش ،ما ،اثش،ل لاهلل،.،
(،،،)1خشجح،،ب ،دالد،ح)931(،و،لضعفح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،ب ،دالد.
( ،)2خشجح ،ب ،دالد،ح،)3656(،ل ححح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،ب ،دالد.
( ،)3خشجح،التش ذي،ح،)3639(،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف،التش ذي.
( ،)4خشجح ،ب ،دالد،ح)4839(،و،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،ب ،دالد.
( ،)5خشجح ،عل ،ح.)866(،
( ،)6خشجح ،عل ،ح.)869(،
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،ا ،،الجمعمو ،ما  ،ت ا ًا،
قا ،حمم ،ب ،حزار «،:،اهللت ،ع،
داتو،طم ددد ق
دات،خفمفددد ق
حمدد دهلل،ا ،ل فنددددهلل،ولمددددحو ،ماثدد د  ،لمددد ق
ولددددهلل،وةدددداوِ ،
دات،
ات»(،.)1
ا ق،
لق،دهلل ،لتد  ،د ،ا ،،خةمةددم ،امددم،لمد ،داومددمو،تغنمددح،ود ،التف يد ،
لالشددشح،لاإل دداابو ،ال،لهد  ،ددا ،وفدداه،ا  ،د ،ج ا ددع،الملد و ،ي،يع ددش،ود ،
ضل ا ،،ولهلل،ااث مدداأ،بعد ،:
المعاث ،الجزلم،ب ق ،الملمات،ل لقعااو،قا  «،:،ا، ِ ،
حلد ْ ،،لد ،الغنددائ و،لجعلد ْ ،،لد ،
وفمد ،ج ا د ،ع،الملد و،لثةددشت،بالشوددبو،ل ا ِ،

اا ق،طا اً،،ل عجهللاً،و،ل

لخت ،ب ،الن م »،.)2(،
ق ،ا مو ،ا،
ل ا ،،إلهلل،الال ،

لقددا ،هنددهلل،بد  ،بد ،هالددم،التمممد  ،،د ،ل ددفح «،:،،ددا  ،د ،ا ،،
ت ا ِ ،ااحزا ،و،دائد ِ
،العد ْم و،ال،يددتمل ،
،الفمددشل،و،لمعد ،لددح ،احددمو،ط يد
ا
َّ
ِ
دار،ليات امددح،با دد ،ا ،تعدددالهللو،ليدددتم َّل ،بج ا دددع،
دد  ،مدددش،حاجدددم،و،يفتدد ِت ا ،المدد
الم ِل و ،ة ،و،ال ،ض و،لال،تقةمش»(،،.)3
لقددهلل،ضددشب،العلمدداأ ،ثلددم ،د ،ج ا ددع ،لمددح،،ل ددا ،ثشهددا  ،مناددا،ق لددح،
ال لم  «،:اح ِف ،النا ،بالشددا اتو،لحف،د ،الجنددم،بالممددا ه»()4و،لق لددح«،:المعددل ،

( ،)1خشج ،ح ،حمهلل،ح)17856(،،و،ل ب ،دالد،ح)1096(،،و،لحعنح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،ب ،دال ،د.
( ،)2خشجح ،عل ،ح.)523(،
( ،)3خشجددح،الف شاث د  ،د  ،عجمددح،الم مددش،ح)414(،و،لال ماق د  ،د ،الشددعب،ح)1362(،و،لالتش ددذي ،د ،
الشمائ ،ح)226(،و،لاللف ،لحو،لضعفح،اال اث  ، ،اتةش،الشمائ .
( ،)4خشجددح،،حمددهلل ،د ،المعددنهلل،ح)7530(،و،لاب د ،ح ددا ،ح)719(،و،ل ددححح ،ددعمب،اا ثدداملط ،د ،
تاشيجح،للمعنهلل.)497/12(،
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 ،د ِدل، ،المعددلم  ،د ،لعدداثح،ليددهلله»()1و،لق لددح «،:د ،ومد ،ومدداً،ل،دمً،ولمددح،

شثدددا ،اد د  ،د»()2و،لق لدددح«،:ال،ضدددش ،لال،ضدددشا »()3و،ل مشهدددا ،د د ،الملمدددات،
القلمات،الت  ،ا ت،

الً، ،الششيعمو،يعش اا،الم تهللئو،ليحفظاا،الةددغمش،

،المعلمم ،ق ،الم مش،.
ل ا ،،حشية ًا،ولهلل، ،يفا  ،ا ع ه ،ا حو ،ا،يلت ً ،نددح ،د أ،ولددهلل،
تح،لتعق ،لتحف ،ونحو،يق  ،ثددً،
لاحهلل ،نا و،لاج ،ذل  ،ا ،،يمش ،و ا
ا
 «،:ا ،،إذا،تمل ،بملمم ،وادها،فافً،ا،حتهلل،تفا ،ونح»)4(،و،ل د  ،لايددم ،د ،
إ ددنادها ،جاد ،ود ،بعددض،الةددحابم ،ثددح،قددا  «،:ددا  ،د  ،ددار ،د ،ا ،،
تشتم و ،ل،تش م »()5و ،ي،ل ،يم ،يعشا، ،المار،،.
ل مددا،ثق د ،و د ،الن د  ، ،،ددش  ،مددح،المددار،ق لددح «،:ال ،حددهللفم ،بدد ش،
ِ
،يفةد دلاا،لاد د ،بق لدددح«،:اإل دددشا ،بدددا و،
الم دددائش»و ،قدددهلل،قالادددا،،فافد داً،ق د د ،
لوق د ق،ال الددهللي و،..،ل دداادل،الددزل »و،للمددا ،اد،تن ددماا ،ولددهلل ،هممددم ،دداادل،
الزل ،الت ،قهلل،يتاال  ،ماا،الناس ،ددا ،،يمش هددا،ليمش هددا،حتددهلل ،ددفق،ولمددح،
الةحابم «،:ما،وا ،يق لاا،حتهلل،قلنا،:لمتح ،م »(،.)6

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)10(،و،ل عل ،ح.)41(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح.)1718(،
( ،)3خشجدددح ،حمدددهلل،ح)2865(،و،لالف شاثد د ،ح)11806(،و،لحعدددنح،لشد د اههلله ،دددعمب،اا ثددداملط ،د د ،
تاشيجح،للمعنهلل.)55/5(،
( ،)4خشجح،ال اا ي،ح.)95(،
( ،)5خشجح،اب  ،ب  ،م م، ،المةنف،ح)26819(،و،لثنقلاا،هنا،لا تاناس ،حعب.
( ،)6خشجح،ال اا ي،ح)2654(،و،ل عل ،ح.)87(،
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قددا ،ابد ،حجددش«،:$،ق،دا ،لاد ،ذلد ،فدداث ،ددشات،و،ل ددش ه،ت مددهللاً،لمنت ددح،
العددا ع،ولددهلل،إحضددا  ،امدددح،..،ل دد ب،االهتمددار،بدددذل  ،دد ،قدد ،الدددزل  ،ل،
اادل،الزل  ،ا ،لق وً،ا،ولهلل،الناسو،لالتاددال ا،،باددا ،ثددشو ،ددف ،اإل ددشا ،ين د ،

دعو،ل ددا،الددزل  ،الح ا د ،ولمددح،
ونددح،قلددب،المعددل و،لالعقد ق،يةددشِ،، ،ونددح،الف د ا،
ثمشل،و ،العهللالل،لالحعهلل،ل مشهما،و ،احتم ،إلهلل،االهتمار،بتعظممح»(،.)1
للما،قت  ،ا ام،ب ،ويددهلل،،المتعد ذ ،د ،القتد ،بددا،إلددح،إال،ا ،قددا ،لددح،:،

«يددا ،ددا مو ،قتلتددح،بعددهلل ا،قددا ،:ال،إلددح،إال،ا ؟»،يقد  ،ددا م «،:مددا،وا ،يمش هددا،
 ،لم ،ق ،ذل ،الم ر»(،.)2

ول ،حتهلل،تمنم  ،ث ،ل ،
َّ
قا ،القشط د  «،:$،د ،تمشيددشه،ذلد ،لاإلود ِ
دشاق،ود ،ق د ،العددذ ،وجددش،
هلليهلل،و ،اإلقهللار،ولهلل ،ث ،ذل »(،.)3
ل ما ،ش  ،مح،الن د ،،المددار،فافد ًا،ق لددح«،:هلد ،المتنفعد »()4و،لق لددح،:

«الهللي ،النةمحم»()5و،لق لح«،:ب،دم  ،د  ،ذاثددم  ،ددال»()6و،لق لددح «،:ال،إ ،القد ل،
الش »()7و،ل مشها، ،الش اههلل،الت ،يف ،المقار،بتت عاا،.

لهمددذا،ي ،ددف ،الن د  ،،ددا ،يمتفد ،بقلمد ،المددار،ود  ،ثمددشهو،لهد ،دود ل،
( ،)1ت ،ال ا ي.)263-262/5(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)4269(،و،ل عل ،ح.)96(،
(،)3ثقلح،ونح،اب ،حجش، ،الفت .)196/12(،
( ،)4خشجح ،عل ،ح.)2670(،
( ،)5خشجح ،حمهلل،ح)16942(،و،ل ح ،إ ناده ،عمب،اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل.)141/28(،
( ،)6خشجح،ال اا ي،ح)624(،و،ل عل ،ح.)838(،
( ،)7خشجح ،عل ،ح.)1917(،
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لم ،لاو ،يمشه، ،يملح ،ا ع ه،و،ل ،ينا ا،بم ،يهللي،حهلليثح،لخف تح،.
ل ما ،لف ا و ،ف ،الهللو ل،ل ،تم  ، ،فا ر،الن ،،تقتةش،ولهلل،خف ددم،

ل ،وظددم ،د ،المعددجهلل،و،ب د  ،اث د  ،شددشلو ًا،يعمشددح ،،د  ،د ،لحظددمو ،د ،
ال م ،لالع ق،لالشا او،ل ا ،ولمح،الةددال،لالعددار،يجددهلل ،د  ،د ،واليددم ،د ،
ولايا،الحمال،ح لح ،ش م،للتعلم ،لالت جمح،.
لهمذا ،م  ،قف، ،ح لنا،يمم ،ا تغالح ، ،ائهللل ،شيعم ،ل ،وظددم،
قةمشل ،ل ،احظم،وابشل،و،للشبمددا ،اثد  ،ثددش ،ائددهللل ،د  ،ف التنددا،التد ،ثلقماددا،
 ،عاجهللثا ،ل ،حاضشاتنا،العا م،.
لدو ثا،ثت د ،بعددض،الم اقددف،الحماتمددم،العاديددم،التد ،ح َّ لاددا،الن د ،،إلددهلل،

د س،بلمدد ،ولدددهلل،الدددش  ،د د ،قةدددشهو ،قممدددم،الم وظدددم،ال،تقددداس،بف لاددداو،بد د ،
بت فمشهدداو ،قددهلل ،ددش،،ي داً،ه د ،ل ددحابح،ولددهلل،ا ،دش ل ،د ،الع د ،ت ح د ،و د ،
َّ
للهللهاو ،لما،لجهللتح،ضمتح،إلهلل ،هلل ها،بحنا ،يثمش،الشددج  ،..،قددف،ودداطف ،
يمم ،للن ،الهللاومم،ا ددتثما ا ه ،د  ،ددشس،وقمددهللل ،امددمو،لهد ،ت مددا  ،حمددم،ا و،
ل ثح،ال،يعددذب ،ح ابددح،المددل نم و ،قددا ،،للةددحابم ،عددتغاً،الحددهللث «،:تددشل ،
هذه،طا حم،للددهللها ،د ،النددا ؟»،قددال ا،:الو ،قددا  ،،َّ «،:،حد ،،بع د ِ
داده ،د ،هددذه،
ا
ا
ب لهللها»(،.)1
ل د ،لملددم ،قمددشل،جلددً،الن د ،،ي داً ،ددع ،ددحابح،ينظددشل ،إلددهلل،القمددشو،
ليت د ل ،بددهلليع ،ددنعم،ا  ،مددح ،..،شدداهلل،يمم د  ،بفددح،بمع د لم،إيماثمددم،ل خددشى،
و اديم،و ،قا ،لا «،:،إثم  ،تشل  ،بم  ،ما،تددشل ،هددذا،القمددشو،ال،تضددا
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)5999(،و،ل عل ،ح.)2754(،
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،ال،تغل دد ا،ولددهلل ،ددال،ق دد ،
و ،ددف ،ا ددتفعت ،
ا

طل ا،الشمً،لق  ،شلباا ،ا عل ا»و،فد  ،ثاددهلل ،وظتددح،التد ،ا ددتغشق ،فد ا ،
عهلللدات،بقشاأل،ق لح،تعالهلل﴿،:ل د ،بحمددهلل ،بد ،ق د ،طلد ا،الشددمً،لق د ،
الغشلب(،﴾،ق،،.)1()39،:
ي،
لالع ق ،يضد ًا ،مددا  ،نا ددب،للتددذ مش،لالد و ،ال لم،د و ،قددهلل ،ددش،،بجد ْهلل ق ،
ِم د ق  ،،د َّ  [،،ذثددح ،ددغمشل و ،خددذ،،،ب ا اذ ِث دح،ف د ،قددا  «،:يم د  ،اي ِح دب،،َّ ،هددذا،لددح،
ثةنع،بح،...لا ِ،،ل  ،ا ،حمدً،اي ،ددا ،
بهلل ه ؟»،قال ا ،:،ا ،اثحب ،،ثح،لنا،بش أو،ل ا ،ا،
و ،ممف،له ِ ،مد ؟  ،قددا  «،:،د ا ِ،،لل،دهللثما،
العم ا ،،وم اً ،،مح،و،اثح،
هذاَّ ،
ْ
ه ا،،ولهلل،ا ، ،هذا،ولمم »()2و،د س،بلم ،ال،ينعهلل، ،الع قو،له  ،مددا ،
فلددم،وددادلو،لمد ،الهللاومددم،الحةددمف ،حمددهلل،،يعددتثمش،ا ددمازاو،الةددحابم ،د ،
ميددم،جمفددم،بشبفاددا،ذهنم داً،بجمفددم ،ددشى،يتنال دداا،الندداسو،ليةددفشو ،ولماددا،
ليقتتل ،و،له ،ال،تعالي،ونهلل،ا ،جناح،بع ضم،.
للمدددا ،ى،الن د د  ،،دددحابح،ي د داً،لهد د ،يت ضدددلل  ،د د  ،دددفشو،لد د ،يفتدددح،
تذ مشه ،بحع ،ال ض أ،لت لمد ،اا جد ،بالمدداأو ،جعد ،ينددادي،بد ولهلل ،د تح،:
«لي ،لألوقاب، ،النا »()3و،يمش ها ،شتم  ،ل،فافددم ،..،وظددم ،ددشيعم،قةددمشل،
ال،تزيهلل،ولهلل ،بع ،لمات،.
لهمدددذا ،دددالم اقف،العدددابشل،ل مشهدددا ،ش دددم ،ددداثحم،للتدددذ مش،بدد
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)7434(،و،ل عل ،ح.)633(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح.)2957(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح)60(،و،ل عل ،ح.)240(،
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ثالدح ،د  ،د ،
يف عح،الهللاومم، ،ذا شل،المعتمع،بشبفح،بحهللث،وددابش،يمددش،ولمنددا ،ا
ِ
،لنا،جف  ،ل،ثن ً،بن  ،فم،.
،يش
ي ر ، ،مشِ ،
لالمعل ،الناج ،يعتاهللر، ،د ح،ل ائ ،إيضاحمم،تجع ،د ددح ،ا ددا ًا،
 ،ذها ،طابحي ،ف  ،نا ، ،ي

ف ،ب ثا (،بةشي )و ،ي،يعتمددهللل ،ولددهلل،

الشميم ،ثددش ،د ،العددماا،الددذي،يعتمددهلل،ولمددح(،العددماوم )و،ل د ،ا ددتاهللار،هددذه،
ال ائ ،اإليضاحمم ،ا،يعم ،ال ةددشيم ،لالعددماومم ،ولددهلل،ا تحضددا ،المعل ددم،
ل

خاا،ال تشا ،حا ت ،العمع،لال ةش ،ماا،.
لالهللاومم،القهلللل ،حمهلل،،ا تاهللر،ال ائ ،اإليضاحممو ، ،د ،وهلليددهللل،
ا ، ،وق  ،حابحو ،نقل ها،إلهلل،اا مو ،وتاا،ونا ،.
ددد ،ذلددد  ، ،ددد ،ا  ،،اد، ،ي ددددم ،ا ددددحابح،الفددددشق،بددددم ،الحددددق،

لال اط ،بة ل ،نظ ل،قشي م، ،ذهنمتا و ،ماذا ،نع،؟،
يجمب،اب  ،عع د«،:،خط،

،ا ،،خف ًا،بمهللهو،ف ،قا ،:هددذا ،د م ،

ا  ،عتقمماًو،لخط،و ،يممنح،ل مالحو،ف ،قا ،:هذه،الع ،لمً ،ناا ،د م ،إال،
ا
ِ
ولمددح ،ددمفا ،يددهللو ،إلمددحو،ف د ،قددش ﴿،:ل َّ ،ه دذا ِ ،دش ِ
اط  ،ا ْع دتقممً،ا ،د َّات اِع اه،لال،
ِم ،و ِ ،
ِمل ِح،ذلم ،ل َّ ا ،بح،لعلمد ،ت َّتقد ﴾(،ااثعددار،:
ت َّت اِع ا،الع ا  ،تف َّشق،ب ا ْ ْ
،.)1(»)153

( ،)1خشجح ،حمهلل،ح)4437(،و،لحع ،إ ناده ،عمب،اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل.)436/7(،
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ل د د  ،وظدددم ،خدددشى ،اد ،د د ،ا ، ،،يش د د  ،د د  ،ذهدددا ،الةدددحابم،
ل،اإلثعا  ،ع،الهللثما،له الح ،ماا،الت ،ال،تنتاد و ،ش د  ،شبعداً،و،لخددط،خفداً،،
نحو،لخط،خف،فً،ا [،ي،خف ط ًا  ،ددغا ً،ا،إلددهلل،هددذا،الددذي ،د ،
،ال ط،خا جً،ا،
ا

ال ط، ،جاث ح،الذي ،د ،ال ددطو،لقددا «،:هددذا،اإلثعددا ي،لهددذا ،جلددح ،حددمط،
دذه،الاف،دط،الةددغا ،ااوددشاقو ،ددف  ،خفد ه،
بحو،لهذا،الذي،ه ،خا  ،،ا،لحو،لهد
ا
هذا،ثاشح،هذاو،لإ  ،خف ه،هذا،ثاشح،هذا»(،.)1

ط ،د د ا،،ا  ،،د د ،اا ق ،بعدددم ،،اخفد د طو،لقدددا ،:
ل د د  ،دددشل،فالثدددم،خد د َّ،
ت ْهلل ل ِ ،ل ،،خف ْف ،،هذه،الاف ط؟،قال ا،:ا ا،،ل د لاح ،ولد و ،قددا  ،:،ضد ا،،
داأ ،ه،د ِ،،الجنددم،:خهلليج د ا،م،بن د ا  ،،اخ يلددهللو،ل ِ
اطم د ا،م،بن د ا  ،،حمددهلل،و،ل ددشي ،ابن د ا،م،
ِثعد ِ،
ِوم دشا ،و،له ِ دم ا،م،بن د ا  ،،د ِ
زاح ،ا ددش ا،ل ِ ،شو د »(،)2و ،ا ددتعا ،،باددذه،ال ددملم،
ا
ْ
ْ
الم عفم،لتش يق،الةحابم،للف ،اثت اها ي،لإال ،قددهلل ،ددا ،بف ماثددح، ،،يددذ ش،
الا ش،الذي،يشيهلله ، ،مش، ،ياط،هذه،الاف ط،.
للمددا ،اد ،دد ،ا ،،إوددار،الةددحابم،بحش ددم،ل د ً،الحشيددش،لالددذهب،
ولددهلل،الشجددا ي،ل د ،يمتددف،بددالق ،الددذي،قددهلل،يغف د ،ونددح،بعددض،الحاضددشي  ،ل،
ينع د هو،ب د  ،ددعهلل،المن ددشو،ل ددع،حشيددشاًِ ،،
بش دمالح،و،لذه داً،،بمممنددح،و،لقددا «،:إ َّ،،
هذي ِ،،حشار،،ولهلل ،اذ ِ ،،ا ت وِ ،ح ِ ،،
إلثافا »(،.)3
َّ
لهمدددذا ،الهللاو مدددم ،تعدددل ،بدد ث اا،المعش دددمو،ل نادددا ،ادددا ات،التدددهلل يًو،ال،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح.)6417(،
( ،)2خشجح ،حمهلل،ح)2957(،و،ل ححح ،عمب،اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل.)113/5(،
( ،)3خشجددح ،ب د ،دالد،ح)4057(،و،لاب د  ،اجددح،ح)3595(،و،لاب د  ،ب د  ،ددم م ،د  ،ةددنفح،ح)24659(،و،
ل ححح،اال اث  ، ،حم  ،ب ،دالد.
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أ، ،ل ائ ،اإليضاح،الت ،تفمددهلل ،عددتمعمحو،لتحد  ،لماتددح،إلددهلل،

يمتنع،و ،
عا ق  ،ا ام ، ،ذها  ،عتمعمح،.

،ل  ،حما  ،خشى ،ا ،،يشددش  ،ددع ،لماتددح،بعضد ًا ،د ،حش ددات،يهلليددح ،ل،
إيمدداأات،جعددمحو،ل د ،ذل د  ،ددا،ثحفظددح،جممع داً،:،و د ار،ل تعلمددم و ،د ،ق د ،
،الجن د ِم ،ادداتم ِ)1(»،و ،قددهلل،قددش ،،هددذا،الق د ،
الن د  «،:،ثددا،ل ا ِ د ا ،المتددم  ،د
َّ
ْ
بف ا ل،إ عمح،:،الع ِ
ابم،لال ا ْ فهلل،و،ل ش ،بمناما ،مااً،.
ْ
َّ
َّ
قا ،المالب«،:$،لقهلل،تمد ،اإل ددا ل، ،د  ،ثمددش ،د  ،بد اب،الفقددح ،قد ى،
د ،المددار،و ،ث د ،ق لددح،ولمددح،العددار(،:بعث د  ،ثددا،لالعدداوم ،ادداتم )([،)2

ددا ،

بالع د ابم،لال ددفهلل ،و،ل تددهلل ،ددا ،ي لدد ،،ال مددا ،إلددهلل ،ددا،بلغ د ،إلمددح،اإل ددا ل،و،
لاإلودددشاب،بمدددا،بمنامدددا،بمقدددهللا ،ويدددادل،ال دددفهلل،ولدددهلل،العد د ابم،و،ل د،د ،إجمددداا،
العق ،ولهلل، ،العما  ،ق ى، ،الا ددش،دلمد ، ،اإل ددا ل،قددهلل،تمد ، ،د ،بعددض،
الم اض ،ع ،ق ى، ،المار»(،.)3
،هذا،الفع ،الش مهلل ،ثح،،قا «،:المددل ِ ا ،للمددل ِ  ،ال نمددا ِ ،ي اشدهلل،
ل ،
ا
بعضح،بعضً،ا»و،لل ،يفتح، ،،يشش ،يهلليح، ،تة يش،هذا،المشاهللو ،شد ،بددم ،
ا
َّ
ابِعح(.)4
،الثقفد  ،،د  ،عد ،لإ ددا ل،
ل ،ذل  ،يض ًا ،ا،حفظح ،ددفما ،بد ،و ددهلل،ا َّ
( ،)1خشجح،التش ذي،ح)1918(،و،لاب  ،اجح،ح)3972(،و،ل ححح،اال اث  ، ،حم ،التش ذي.
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)6502(،و،ل عل ،ح.)867(،
( ،)3شح،اب ،بفا .)460/7(،
( ،)4خشجح،ال اا ي،ح)481(،و،ل عل ،ح.)2585(،

رؤية معاصرة

227

د ،ا ،و ،قددهلل ،د لح«،:يددا ،د ،ا و ،ددا ،خ د  ،ددا،تاددا ا ،ولد ؟» ،خ دذ،
َّ
،ا ،،بلعا ِ ،ث ْفعحو،ف ،قا «،:هذا»()1و،و ،ما ،إ ا تح، ،يهلله،تغن ،ود ،

المثمش، ،الششح،لالتف ي ،لال

ف،.

 ،للعد  ،د  ،هد  ،ددا،يجتددذب،المددهللو ي ،إلددهلل،لو د ،الددهللاو ،لخف تددح،ذ ددشه،
للقةددم،المفمددهلللي ،د اأ ،اث د  ،د ،قةددص،العددابقم  ،ل،المعا ددشي و ،القةددم،
د س،لو دددشل،يقهلل دددح،التدددا يخ،لال اقدددع،بالمجدددا و،لمد د  ،اد، ،يلدددتقط،الفائدددهللل،
لالعظم ،نح،و ،الحممم،ضالم،المل و،ل ثهلل،لجهللها ،ا  ،حق،باا،.
لقدددهلل ،دددش،ا ،ث مدددح،،با دددتاهللار،القةدددص ،د د ،الد د اغ،لالتشبمدددمو ،قددددا ،:
﴿ اقةص،القةص،لعلا ،يتفمشل ﴾(،ااوشا )176،:و ،ا تث ،الن د  ،،ددش،
بحو،لحمهلل،للةحابم،المثمش، ،قةص،العابقم و ،قةددم ،ددحاب،ااخددهلللدو،
لقةددم،الثافددم،الددذي ،اثف ق د ،ولددما ،الةدداشل ،د ،الغددا و،لقةددم،قات د ،المائددمو،
لقةم،ااومهلل،لااقشا،لاابش

و،ل مشها، ،القةص،الن يددم،المددلفشل﴿،لقددهلل،

ا ، ،قةةا ،و شل،،الل ،اال اب ،ا ،ا ،حهلليثاً،يفتشى﴾(،ي ف،.)111،:
لهذا،اب ،الج وي ،$،حهلل ،واجمب،الهللثما ،د ،الد و ،لالتد فمش،يمشددف،
لنددا ،ددش،تف قددح ،د ،هددذا،الف د ،و ،مق د «،:ل د ،قل د ا ،:إث د ،طالع د ا ،وشددشي  ،لددف،

جلددهلل ،,،ددا  ،ثددش،,ل ثددا،بعد ادهلل ،د ،الفلددبو ،ا ددتفهللت،بددالنظش ،ماددا ،د  ،احظددم،
ددمش،القد ر،لقددهلل ،همماد ،لحفظاد ،لو ددادتا ،ل شائددب،ولد ا  ،ددا،ال،يعش ددح،
،ل ،يفال ،ع»(،.)2

( ،)1خشجح،التش ذي،ح)2410(،و،لاب  ،اجح،ح)3972(،و،ل حمهلل،ح.)15419(،
( ،)2مهلل،الااطشو،اب ،الج وي،و،

.)13(،

الدعوة والدعاة

228

ل مدددا،ين غدد ،التدددذ مش،بدددح،هندددا،ي، ،ولدددهلل،الهللاومدددم، ،يحدددذ  ،دد ،القةدددص،
و،ل ذل ،يحعد ،اجتندداب،الغشائددب،

الممذلب،الذي،يمثش،ولهلل ،لعنم،القةا

الت ،ال،يةهللقاا،الناس،وادلي،لل  ،اث  ،ف قم،لهلليحو ،ما ، ،ا،يعل ،يقا ،.
،يعشده،ليلقمددح،
لالم وظم،الن يم،ل ،تم  ،حلم، ،طش ،لاحهللو ،ي ،ا اً
ا

المتحددهللثو،بمنمددا،يمتف د ،ا خددشل ،بالعددماا،لهددز،الددشملسو ،مددا،يحة د  ،ددع،
جمد د ،دواتندددا،المد د رو ،دددالن  ،،دددا ،يشدددش  ،عدددتمعمح ،عدددح ،د د ،الحدددهللي و،
مجتذب،اهتما ا و،ليفشد،ونا ،ال

،بعلالا ،و،لتحفمددز ،ذهدداثا ،بال حد ،

ود ،الج د اب،لت قعددح،و ،مثمددشاً ،ددا ،ددا ،يع د لا  (،:تددهلل ل ؟)و ،ممتف د ،بددالق ،
ت دب داً،بددم ،يهلليددح«،:ا ،ل د لح ،ول د »و ،م ددم ،لا د  ،،ددا ،ادو،له د  ،تش د ق ،
لمعش م،الج اب،.
،ل ثلتددح ،ثمددشل ،د ،العددنم،الن يددمو،ل ناددا،ق لددح «، ،:تددهلل ل  ،،د،ا،اإليمددا ،،بددا ،،
ي،يد ،ر،هددذ،ا،؟ )،2(،»،و،«، ،تددهلل ل  ،،دداذ،ا،قددا  ،،بمد ، ،؟ ،)،3(،»،و «، ،تددهلل ل  ،،د،ا،
لحهلل،ه،؟ )،1(،»،و «، ،تهلل ل ، ،،
الم ،ف ،ش،؟ ،)،4(،»،ل مشها، ،الش اه ،هلل،.،
دشح،المعددائ ،ولددهلل،التا مددذ،لت،ش ا ،دخ، ،،د ،القل د ب،
قددا ،المالددب«،:$،طد ا،

لتث، ،و،ا  ،ا،جشى ،نح، ،المذا شل،ال،يماد،ا،ينعهلل»(،.)5
ا
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح.)53(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)1741(،و،ل عل ،ح.)1679(،
( ،)3خشجح،الف شاث ، ،المعج ،الم مش،ح.)313(،
( ،)4خشجح ،عل  ، ،حمحح،ح.)400(،
( ،)5شح،اب ،بفا .)141/1(،
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ل د د ،ل دددائ ،الشدددشح،الن د د ي،ضدددشب،اا ثدددا ،لالتشد د محي،لدددشبط،القضدددايا،
المعن يم،ب

 ،حع مو،تجع ،الغائب،قشي اً ،د ،الددذه و،لتح لددح ،د  ،عنددهلل،

تجشيددهللي،إلددهلل ،د ل،حاضددشل،تعتعة د ،ولددهلل،النعددما ،و ،قددهلل ،اد،،ي د ًا، ،
يش خ،المفا قم،بم  ،بعم ،نا ، ،الناس ، ،ح الا  ،ع،القددشه ،المددشي ،و،
ش د اا ،ب د بع،تش د ماات ،حع ددمو ،قددا  «،:ث د ،المددل ،الددذي،يقددش ،القددشه ،
مثدد ،ااتشجدددمو،طعمادددا،طمدددبو،ل يحادددا،طمددبو ،ثدد ،المدددل ،الدددذي،ال،يقدددش ،
القددشه  ،مث د ،التمددشلو،طعماددا،طمددبو،لال ،ي د ،لادداو،ل ث د ،المنددا ق،الددذي،يقددش ،
القشه  ،مث ،الشيحاثمو ،يحاا،طمبو،لطعماا ،ا شو،ل ث ،المنا ق،الددذي،ال،يقددش ،
القشه  ،مث ،الحنظلمو،لمً،لاا ،ي و،لطعماا ،ا ش»(،،.)1
ق،دا ،الفم د «،:$،التمثم د  ،-،د ،الحقمقددم،-،ل ددف،لم

د ،،ا ددتم ،

دهلل ،عقدد ق ِ ،،د،دش ،ي،ال،ي دددشوه،ودد  ،دددم ثح،إال،تةدد يشه،بالمحعدد س،
ولدددهلل ،عندد ،
ً
لإبشاو،هذه،المعاث ،لتة يشها،إلددهلل،المحع ددات ،ددا،هد  ،ددذ ،
ا،
المشاه،هلل،...،
دع ،د ،
قشب،لال ،حعد ا،،لال ،جمد ا،
،الحهللي و،لل ،ي جهلل ،ا،ي ا قاا،ليائماا ،ا ،
ذل »(،.)2
للمدددا ،اد،،تش دددمخ،إيمدددا ،الةدددحابم،ب حدددهللل،الدددهللي ،الدددذي،بعدد ،ا ،بدددح،
ااث مدداأ ،د ،لددهلل ،هدر،إلددهلل،خدداتما ،لخد ِ
داتما ،،قددا  ،شد ا ًا،ل قشبد ًا،لألذهددا ،:
«إ  ،ثل ،ل ث ،ااث مدداأ ،د ،ق لد  ،مثد  ،جد ،بنددهلل،بمتداًو ،حعددنح،ل جملددحو،إال،
ضع،ل ِنم، ،واليمو ،جع ،الناس،يف
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)5020(،و،ل عل ،ح.)797(،
(،)2تحفم،ااح ذي.)133/8(،

،بحو،ليعج د ،لددحو،ليق لد ،:هددا،
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لضددع ،هددذه،ال َّل ِنددم؟،قددا  ،:ثددا،ال َّل ِنددم،و،ل ثددا،خددات ،الن مددم »()1و ،مددا ،تش د ما ًا،
وجم اً،ال،ينعهلل ،نح،.،

ل اد،،تش مح،حا ،المنا ق،المتشدد،بددم ،المفددش،لاإليمددا ،و ،ددا،هد ،جعد ،
ثفعددح ،د ،وددهللاد،المددل نم و،لال ،ول د  ،ددشاح ًم ،ث دح ،د ،المددا شي و ،قددا ،:،
العائشل،بم ،الغنمم و،ت ِعمش ،د ،هددذه ،دش ًل،و،ل د ،هددذه،
ِ،
الشال،
« ث ،المنا قو ،مث ،ِ ،
ا
َّ
و،ال،تهلل ي ،ياا،ت ْت ا،ع»( ،)2ي، ،جمع ،الغن ،اللذي ،تتشدد،بمناما،.
ش ًل
ْ
َّ
ل ا ،ث اا،الناس ،د ،تق د ،الاددهللى ،شد اح،الن د ،،للةددحابم،بمددا،يعش ثددح،
،بماتا  «،:ث ا  ،ا،بعثن ،ا ،بح، ،الاهللى،لالعل  ،مث ،الغم ،المثمش ،اب،

ضاًو ،ما  ،ناا،ثقمم،ق ل ،الماأو ،ث ت ،المأل،لالعشب،المثمشو،ل اث  ،ناددا،
جادب ،عم ،الماأو ،نفع،ا ،باا،الناسو ،ششب ا،ل ددق ا،لو ود او،ل دداب ،
ناا،طائفم ،خشى،إثما،ه ،قمعا ،و،ال،تمع  ،دداأو،لال،تن د  ،ددألو ،ددذل  ،ثد ا ،
د ِ ،قدح ،د ،ديد ،ا ،لثفعدح ،ددا،بعثند ،ا ،بددحوِ ،
،لولد و،ل ثد ا  ،د ،لد ،يش ددع،
علد
َّ

بذل ،

اً،و،لل ،يق ،ههللى،ا ،الذي،

ل ،بح»(،.)3

لالتشددابمح،الن يددم ،ثمددشل،ال،تحةددهللو ،قددهلل ،د ح ،،ت دح،بالغم د و،لالمددل ،،
دع،بالعددفمنم،و،لالقلددب،بالشيشددمو،لالةدداحب،،
بالنالم،لالنحلم،لالعن لمو،لالمجتمد ،
بحا ،المع ،لثا خ،الممشي،إلهلل ،مددش،ذلد  ،د ،التشد ماات،الن يددم،التد ،جمددع،
ناا،المنالي،$،وهاأ ،بعددم  ،ثدداالً ،ددشيحاًو،لقددا «،:قددهلل ،ثددش،المةددففهلل،-،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)3535(،و،ل عل ،ح.)2286(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح.)2784(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح.)79(،
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اقتهللاأ،بالقشه ، ،-،ضشب،اا ثا ،ويادل ،د ،المشددفو ،فثددح ،لقد ،ع ،د ،القلددبو،
المتا،مدد  ،،حققدداً،و،لالمعقدد  ،،حع دداً،و،
ل قمدد ،ع،للاةدد ،االدددهللو،اثدددح،يشيدد  ،ا،
ق،المعدددت ل،للضد د ،ع،العدددت ،ود د ،لجدددح،
للشد د ثح،العجمدددب ،د د ،إبدددشاو،الحقدددائ ،

الحقمقاتي ،ا،ثش، ،القشه »(،.)1
ل تاذ،الهللوال ،حمهلل،،ل ،يم ،جا ًا، ،د ددح،للوظددحو،بد  ،ددا ،يشد ق،
ددا عمح،ب د ،يددذ ش،لا د  ،ا دداً،يلاددب ،ذهدداثا  ،دد  ،مددش، ،يتمددحو،لمددهللا،لادد ،
الفش م،للتفمش، ،خ شهو،ق ، ،يفلعا ،ولهلل،تفعمشه،لتما ددح،لتفةددملحو ،فد ،
شل،قا ،ا ددحابح ِ «،:د ْ ،ث افدح ،فد  ِ ،د ْ ،ث افدح ،فد  ِ ،د ْ ،ث افدح »،فد  ،ددم ،و،
ِ
ِ
دهلل،الم دشِ ي ،حدهللهما ،ل،
،لالهلل ْيد ِح،وند
عد ل ه ،:د ،يددا ،د ،ا ؟ ،قددا  «،:،د  ،د
لماماو،ف ،ل ،ي ْهلل اخ ،الجنم»(،.)2

ل ددد ،جلعددددم ،خددددشى،قددددا ،لاددد «،:لا ِ،ال،يددددل ِ ،لا ِ،ال،يددددل ِ ،لا ِ،ال،

يل ِ »،و،لل ،ي م ،لا ،ا

 ،ل ،فم،هذا،الذي،يتحهللث،ونحو،له  ،ا

، ،

ذل و ،تش ق ،إلمددحو ،عد ل ه ،:د ،يددا ،د ،ا ؟ ،قددا «،:الددذي،ال،يد
ب ِائقح»(،.)3

ا ،جددا ا ه،

ل دد  ،دددشل،فالثدددم،ا تقدددهلل،،د جدددم ،دد  ،ن دددشهو،فدد ،قدددا «،:ه دددم »و،لا تقدددهلل،
الهلل جددم،الثاثمددم ،قددا «،:ه ددم »و،لالثالثددم ،قددا «،:ه ددم »،.فد ،خفددب ،ددا ،دداأ،ا و،
لثز ، ،ولهلل ،ن شهو،لهد  ،تشد ق ،لمعش ددم ،د ِدش،الددهللواأ،الددذي ،ددا ،،يددل ِ ،
(،)1التمعمش،بششح،الجا ،ع،الةغمشو،المنالي.)716/2(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح.)3551(،
( ،)3خشجح ،عل ،ح،.)46(،
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ولمددحو،ليتعدداأل  ،د ،قلد با ،ود ،الددهللاو  ،..،د ،هد ؟و ،قددال ا،:يددا ،د ،ا و،
لقددهلل ،ددمعنا ،ن د ،الم د ر ،ددمااً ،ددا ،نددا،ثعددمعحو ،قددا «،:إ ،ج شي د ،ولمددح،الةددال،
لالعار،وشق،ل  ،قا ،:ا،بعهللً،ا،لم  ،د  ،ضا  ،ل ،يغفش،لحو،قل ا ،:،ه م ،.

شت،ونهلل،ه ،ل ،،ية ،،ولم ،،و،قل ا ،:،،ه م ،.،،
،لم،ا ،قم ا ،،الثاثم ،م،قا ،:،،ا،بعهللً،ا،لم ،،ذ ،

 ،لما ،قم ا ،،الثالثم،قا ،:ا،بعهللً،ا،لم  ،د  ،ب اه،الم ش،،ونهلله ،ل ،حددهللهماو ،لد ،

يهللخاه،الجنم،قل ا ،:،ه م )1(،»..و ،ا ،يب، ،هذه،الفشيقم ،د ،العددشق،تشد ق،
المعتمع،إلهلل،تمار،المارو،لتش زه، ،ذهنح،.
ل شت،ولمح،،جناول،و ،فنهلل،الةحابم،ولماا،خمددشاً،و ،قددا «،:،لج د ْ ،و،
َّ
لج ،و،لج »،.ف  ،شت،جناول ،خشىو ،فن ا،ولماا ،شاً،و ،ل ،يزد،،ولددهلل،
َّ
 ،واد،الق «،:لج ْ ،و،لج و،لج »،.
للنا، ،ثتامد ،الحمددشل،التد ،ا تعددم ،ولددهلل،لجد ه،الةددحابم ،د  ،ددماوا ،
لادددذه،الملمدددات،الم امدددم،التد د ،تحتدددا ،إلدددهلل،بمدددا و،لقدددهلل،تشد د ق ا،إلدددهلل ،عش دددم،
تفةملااو ،ع ل ا،الن د ،،ود ،ذلد و ،قددا  «،:د  ،فنمددت ،ولمددح،خمددشاً،لج د ،لددح،
الجنم،و،ل  ،فنمددت ،ولمددح ،ددش ًا،لج د ،لددح،النددا ،و ،ثددت  ،ا داهللاأ،ا  ،د ،اا ق،و،
ثت  ،ا اهللاأ،ا ، ،اا ق،و ،ثت  ،ا اهللاأ،ا ، ،اا ق»،.)2(،

( ،)1خشجح،الحا )154/4(،و،ل ححح،اال اث  ، ،حم ،التش مب،لالتشهمب،ح.)1677(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح،.)949(،
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ال حهللل،اإل ا مم ،شق ،م  ، ،شاق،الششا،الحنمفو ،ددش،ا ،و دداده،
بتحقمقددددح،لالمحا ظددددم،ولمددددح،و،لحددددذ ه  ،ددد ،اإلضددددشا ،بددددح،بالفشقددددم،لالتندددداوا،
لاالخدددتا ﴿،لال،تنددداو او ْ،ا ،ت ْفشدد ال ْا،لتدد ْذهبِ ،
يح امدد ﴾(،ااثفدددا ﴿،)46،:لال،
ا ْ
ِ
ِ
دات﴾(،ه ،ومددشا ،:
ت ام ثا د ْاَّ ،لَّ د ِذي ،تف َّش اق د ْا،ل ْ
اأه ا ْ َ،ل من د ا
َختل اف د ْا ،د ،ب ْع دهلل ،دا،ج د ا
،)105و،لهمددذا ،ضددحهلل «،دد ،الق اوددهلل،العظممددم،التد،د ،هدد  ،دد ،جمدداا،الددهللي ،
ت لمف،القل بو،لاجتماا،الملممو،ل اح،ذات،ال م و ،ف ،ا ،تعالهلل،يقد ،﴿،:
لاوتةددم ا،بح د ،ا ،جممع دً،ا،لال،تفشق د ا(،﴾،ه ،ومددشا )103،:و ،﴿،دداتق ا،ا ،
ل لح ا،ذات،بمنم (،﴾،ااثفا ،..،)1،:ل ثا ،ذل ، ،النةد

،الت،د ،تد ش،

بالجماوم،لاالئتا ،،لتناهلل،و ،الفشقم،لاالختا »(،.)1
لم د  ،ه د  ،ددا،يددنغص،هددذه،ال حددهللل،اخددتا ،المعددلمم و،لتعددهللد،طددشائقا ،
المذه مم،لالهللو يم،لالعلممددم،لالحش مددمو ،مددا،وا ،الندداظش،إلددهلل ،ومددا ،المعددلمم ،
لدواتا ،يحا ،لمثشل ،ا،يقع،بمنا ، ،اختا

،

ليتعدداأ ،المددشأ،:ه د  ،ددا ،حتمم داً، ،يقددع،هددذا،الاددا ؟،لاإلجابددم،الت د ،
يةهللقاا،تا يانا،الف ي ،:،ثع و ،ددا ،البددهلل،للندداس، ،ياتلفد ا،..،لمد ،لد ،يمد ،
،ضشل ل،لتح ،هذا،الاا ،إلهلل،اختا ،ل ددقاق،لت اوددهللو،قددا ،ابد ،القددم ،
«،:$للق ا،االختا ،،بم ،الناس ،ش،ضشل ي،ال،بهلل ،نحو،لتفددالت،إ ادتاد ،
ل اا ا ،لق ى،إد ا ا و،للم ،المذ ر،بغ ،،بعضددا ،ولددهلل،بعددض،لوهلللاثددحو،
ا
لإال ،فذا ،ا ،االختا ،،ولهلل،لجح،ال،يددلدي،إلددهلل،الت دداي ،لالتحددزبو،ل د  ،د ،
الماتلفم ،قةهلله،طاوم،ا ،ل
( ،)1جم ا،الفتالى،.)51/28(،

لح،لد ،يضددش،ذلد ،االخددتا ،و ،فثددح ،ددش،ال،بددهلل،
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نح، ،النش ل،اإلثعاثمم»(،.)1
لهنا،يظاددش ،ددلا  ،اد  ،:ددا،هد ،الحددهلل،الددذي،يممننددا، ،ثغددض،الفددش ،ونددح،
د  ،خفدداأ،ا خددشي  ،د  ،د م ،اإلبقدداأ،ولددهلل،ال حددهللل،اإل ددا مم؟ ،تددهلل،ثقددهللر،
ال حهللل،ولهلل،الاا ،؟،ل تهلل،ثضح ،بال حهللل،لاالجتماا؟،،
ثعد و،فمددم ،عددائ ،ال،يعد غ،لنددا،التندداو ،وناددا ،د  ،د م ،المحا ظددم،ولددهلل،لحددهللل،
اا م،لتما د ،الةددفو،إذ ، ،حددهلل ًا،ال،يقد ،لال،يق د ، ،ثتالددهلل،ود  ،ددادئ،ديننددا،

دد  ،دد م ِ،لحدددهللل ،زو دددمو ،ال حدددهللل،إثمدددا،تمدد ،حدد ،ح دد ،ا ،لل دددق ،دددشاطح،
َوت ِة ام ْ ،ا،بِح ِ ،ِ َّ َ،ج ِممع ًا،لال،تفش اق ْا﴾(،ه ،ومشا ،،.)103،:
المعتقم ﴿،ل ْ
ْ
َّ
لهددذا،الح د ،المتددم ،هد  ،ددا،تش نددا،ولمددح،الن د ،ﷺ ،د  ،حجددم،بمضدداأ ،ددا ،
ولماددا ،ددحابح،المددشار،ف د ،التددابع ،لا د ،بفحعددا  ،د  ،ددلف،اا ددم﴿،ل ،هددذا،
دددشاط  ،عدددتقمماً ،دددات ع ه،لال،تت عدد ا،العدد  ،تفدددشق،بمدد ،ودد  ،دد ملح،ذلمدد ،
ل ا ،بح،لعلم ،تتق ﴾(،ااثعار،.)153،:
،لم د ،فمددم ،عددائ  ،خددشى،يج د و،التضددحمم،باددا ،ل،التغاض د ،وناددا،ا ددت قاأ،
لألخ د ل،اإل ددا مم،لال حددهللل،الجا عددم،الت د ،ه د ،ااخددشى ،شيضددم ،د  ،ددشائض،
اإل ار،ل ةالحا ،العا م،الت ،ين غ ،ولهلل،المعددلمم ،اال تمعددا ،باددا،خشددمم،
التشدي ، ،نزلقات،الفشقم،لالتناوا،.
ل مما،يلد ،ق اوددهلل،يحعد ،بالهللاومددم، ،يد و،إلماددا ،د ،خا ددح ،ددع،إخ اثددح،الددذي ،
يجمعح ،عا ،لحهللل،اا
(،)1الة اوق،المش لم،.)519/2(،

،لالاهلل ي،لإ ،اختلف ،الع ،لتعهللدت،الشايات:،
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تتن ا،الم ر ،هللا س،العمد ،الددهللو ي،لو ددارو ،لمد ،بشثا جددح،لاهتما اتددح،
الت ،يقهلل اا،ولهلل ،مشها،لما،يشاه ، ،عمً،الحاجددم،إلمادداو ،اددذا،يددشى،ضددشل ل،
التش مز،ولهلل،تنممم،الحً،اإل ا ،بم ،جمدداهمش،المعددلمم و،لذا ،يش ددز،ولددهلل،
إ اأ ،عائ ،العقمهلللو،لفال  ،ات ،بتحفم ،القشه ،المشي و،ل ابع،بنشددش،العلد ،
الششيفو،لخا ً،ل ادس...و،للم ،لجام،ه  ،لماددا ،د ،خهلل ددم،هددذا،الددهللي ،
لثةشتحو،ثع ،ا ، ،يتق ، ،الجممع،.
لالمفددشلق ،د ،هددذا،التن د ا، ،يم د  ،ددهللوال،لوفددشاأ،لالفددشح،بددم  ،بندداأ،
اإل ددارو ،م د ،ياددهللر،اإل ددار ،د ،فغددش ،د ،فغ د هو،ليعم د  ،د ،اختةا ددح،
لبحعدددب،إ ماثاتدددحو ،مقدددهللر ،د د ،خدددا  ،دددا،يحعدددنح،جادددهللاً ،ا د داً ،د د ،خهلل دددم،
المشددشلا،اإل ددا و،لمنضددا ،إلددهلل،جاد د،إخ اثددح،ا خددشي ،الددذي ،ال ،ندداأ،لددح،
ونا و،لال ،ناأ،لا ،ونح،.
لم ،لاقع،العمد ،الددهللو ي،يمشددف،ود  ،د ،يتد ل ،لاددا ،د  ،مد و ،تددشى،
الدددهللوال،ياتلفدد ،ليتادددالف ،ليتنددداوو  ﴿،دد ،حدددزب،بمدددا،لدددهلليا  ،شحدد ﴾،
(المل ن ،)53،:و ،احهلل،يفع ، ،إخ اثحو،لفا ق ،يشم  ، ،نا ، ،خالفددح،
نا و،ل ،يهللو ،بفعلح،الذلد،و ،اإل ار،و،لذ َّب،ااخفا ،الت ،يت قعاددا ،د ،
ع ،إخ ا ،لح ،ا ه ،ههللا ،الهللو ل،العا ددمو،لخددالف ه ،د ،المددنا ،لالفشيقددم،
لاالل يات،.
لقددهلل،تنا ددهلل،هددلالأ ، ،ددا،ثجتمددع،ولمددح ،ثددش،بمثمددش ،مددا،ثاتلددف ،مددحو،إذ،
يجمعنا،اإل ار،ب

اثح،و،لاإليما ،ب عح،ل شلوحو،ل ايم ،ا،ثاتلف،ولمح،ه ،
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لل يدددات،العمد د ،اإل دددا ،التد د ،تاتلدددف،بعد د ب،اخدددتا ،قشاأاتندددا،ل ماثدددا،
لمشمات ،جتمعنا،لتفاو ،لاقعنا،الهللو ي ،عاا،،.
لهندددا،تفد د ،ولمندددا،ه دددم ،قمتدددمو،لهد د ،تعةدددب،الد د عض،ااومدددهلل،لمهلل دددتح،
الهللو يمو ،ل،الثتمائح،الفمشيو ،ل،لجماوتح،لتما هو ،مشددمف ،إخ اثددح،ا خددشي ،و،
لينتقهلل ،نااجا ،الهللو ي ،تفددالالً،ولددهلل،تددا ياا ،الن مد ،..،ال،بد ،قددهلل،يتشددم ،
بن ايدداه و،ليد اً،جاد ده و،ليش ددز،بنظا تددح،العد داأ،ولددهلل ،خفددائا  ،تنا ددماً،
إثجاواتا ،ل ابقتا ، ،الهللو ل،اإل ا مم،.
هذه،لاحهللل، ،

،العة مم،المقمتمو،له ،بقمم ،د ا ،الجاهلممو،لتعشي،

لأل ف،حتهلل،بم ،العا لم ،لو ددارو،حم،د ،يةد ،الد الأ،للشددمخ ،ل،الجماوددم،
ل،المهلل ددم،الهللو يددم ،قددهلل ًا،ولددهلل،ال د الأ،لو ددار،لالتعةددب،لددحو،يق د ،اب د ،

تمممم$،

،ذر،التعةب«،:لمً،احهلل، ،ينةب،لأل م ،اة ًا،-،يهللو ،إلهلل،

ِ
و،لال،ينةب ،ا اً،يد ال ،ولمددح،
طشيقتح،لي ال ،ليعادي،ولماا ،-،مش،الن ،ﷺ،
ليعدداديي ،مددش ،ددار،ا ،ل د لح،ل ددا،اجتمعد ،ولمددح،اا ددمو،بد ،هددذا ،د  ،ع د ،
ه د ،ال ددهللا،الددذي ،ينة د

،لا د  ،اة داً ،ل ،ا داً،يفشق د ،بددم ،اا ددمو،ي ال د ،

ولهلل،ذل ،المار ،ل،تل ،النع م،ليعادل »(،،.)1

ل ا،اب ،القم  ،$،مق «،:الهللواأ،إلهلل،الق ائ ،لالعة ِمم،لاا،للألثعددابو،
َّ
ل ثلح،التعةب ِ،للمذاهبو،لال ِ
فشائ ِقو،لالمشايخو،لتفضم ا ،بعضدداا،ولددهلل،بعددض،
ا
ا
بالا ى،لالعة مم،ل ِثح ،نتع ًا،إلمحو ،مهللو ،إلددهلل،ذلد و،ليد الهلل،ولمددحو،ليعد ِ
دادى،
ا
ا
ا
( ،)1جم ا،الفتالى.)164/20(،

238

الدعوة والدعاة

ولمحو،ليزِ ا ،الناس،بحو ،ا ،هذا، ِ ،دو ى،الجاهلمم»(،.)1
لا ددتاهللار،اإل ددار،اب د ،القددم ،$،لمةددفل ،الجاهلمددم ،د ،هددذا،الم د ط ي،
جشى ،تابعم،للن ،،الذي ،ماها«،دو ى ،ه ِ ،الجاهلمم»و،لذل ، ،حددهللي ،
بددال ،العظددم،لالع ددشو،يحددهللفنا،بددح،جددابش ،،مقد  ،:عددع [،ي،ضددشب  ،جد  ،د ،
المادداجشي  ،جدداً ،دد ،ااثةددا و ،دداجتمع،ق د ر،ذا،لق د ر،ذاو،لقددا ،هددلالأ،:يددا،
للمااجشي ،لقا ،هلالأ،:يا،لألثةا ،
لد ،ذلد ،الن د  ،،قددا «،:دو هددا ،فثاددا ،نتنددم ،..،ال ،ددا،بددا ،دود ى ،هد ِ ،
َّ
()2
الجاهلممو ،ال ،ا،با ،دو ى ،ه ِ ،الجاهلمم» ،.
لثلح ،هنا، ،الفش م (،المااجشي ،لااثةا )،اثتع ا،إلددهلل ،ددماأ ،ددشوممو،
القشه ،ه  ، ،مهلل،المادداجشي ،لااثةددا ،باددذي ،اال ددمم ،الشددشيفم و،حددم ،
اجشِ ي ،ل ْاا ْثة دا ِ ﴾(،الت بددم،:
،اا َّل ال د  ِ ،د ،ا ْل اما د ِ،
الع دا ِب اق
ْ
ا تددهللحاما،بق لددح﴿،:ل َّ
دحابم،يعش د ،بالمادداجشي ،ل،
)100و،لاالثتعدداب،لامددا ،حم د دو ،مددا،وا ،الةد
ا
ااثةدددا يو،لمد د ،الن د د  ،،دددمهلل،التحدددزب،حد د ،هدددذي ،اال دددمم «،دود د ى،
الجاهلمددم»و،الثتقالاددا ،د ،االثتعدداب،المحم د د،إلددهلل،التحددزب،المددذ رو،لاثددح،
،ل اأ،بعهلل ، ،ا  ،جشد،اثتعاب،.
قدددا ،ابدد ،تمممدددم«،:$،هدددذا ،اال دددما [،الماددداجشل ،لااثةدددا ،ا دددما ،
شوما ،جاأ،باما،المتاب،لالعنمو،ل ماهما،ا ،باما،..،لاثتعدداب،الشجد ،إلددهلل،
المااجشي  ،ل،ااثةا ،اثتعاب،حع  ،حم د،ونهلل،ا ،لونددهلل ،د لح،..،فد  ،ددع،
( )1واد،المعاد، ،خمش،ههللي،الع اد.)471/2(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)3518(،و،ل عل ،ح)2484(،و،ل حمهلل،ح)14632(،و،لاللف ،لح.
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هذا،لما،دوا ، ،ناما،طائفم ،نتةش ًا،بااي ،ثمش،الن ،،ذل و،ل ددماها،دود ى،
الجاهلمددم،..،..،إذا ،ددا ،هددذا،التددهللاو  ،د ،اا ددماأ،لاالثتعدداب،الددذي،يح ددح،ا ،
ل

لحي ،ممف،بالتعةب ،فلقد ًا،..،لذلد ، ،االثتعدداب،إلددهلل،اال د ،الشددشو ،

حع ، ،االثتعاب،إلهلل ،مشه»(،.)1

لالتعةددب،المددذ ر ،ددا  ،د ًا ،د ،المثمددش ،د ،المآ د ،الت د ،تعددشق،لاددا،
المعلم و ،ما ،ا ،لمعددملمم،المددذاب، ،يحظددهلل،بتةددهلليق،لاحددهلل ،د ،العقدداأ،
ل ال،هذه،ا م،..،طلحم،النمشي،لاحددهلل ،د ،وقدداأ،العددشب،دخد ،ولددهلل ،عددملمم،
المذابو ،ع لح،و ،ال ح ،الذي،يهللومح «،:ي تم ، ،ث  ،ر، ،ظالمم؟ ،جابددح،
عددملمم ،:د ،ظلمددمو ،قددا ،طلحددم ،:،دداهلل ،ثد ،المددذابو،ل  ،حمددهللاً ،ددادقو،

ِ
ادق ،ضش»(،.)2
حب،إلمنا، ،
للم  ،ذاب ،بمعم ،،ا
لقهلل،لقددع ،د ،تا يانددا،بددم ،ولمائنددا،ل اضددلنا ،د  ،ذ

ددم ،د ،التعةددب،

د ه ،ثقدداأ،الة د لو،ل عددهللت،بااأهدداو،ل د ،ذلد  ،ددا،ثقلددح،الحددا ،الددذه ،
،$و د ،المحددهللث،اب د  ،عددم ،الحنف د ،$،و ،قددهلل،قددا  ،د ،اإل ددار،الشددا ع ،
«،:$لمً،بثقم»و،لتعق ح،الحا ،بق لح«،:لمً، ،هذا،اللف ،الذي ،ددا ،ود ،
اجتاادو،لإثمددا،هددذا ،د  ،لتددات،اللعددا ،بددالا ى،لالعةد ممو ،ددف ،ابد  ،عددم  ،ددا ،
،الحنفمم،الغال ، ،ذه ح،ي،لإ  ،ا  ،حهللفً،ا»(،.)3
ل ثلددح،لقددع ،د  ،حم،دهلل،ب د  ،ددجاا،ب د ،الثلج،د ،الحنف د $،و،له د  ،ج د ،
(،)1اقتضاأ،الةشاط،المعتقم ،)241/1(،بتةش ،يعمش.
(،)2إ تاا،اا مااو،المقشيزي.)529/14(،
(،)3الشلال،الثقات،المتمل  ،ما ،بما،ال،ي جب ،داًو،

.)30-29(،
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هناتح،ذا،تالل،لتع هلل»و،ل ،هناتددح،
يةفح،اإل ار،الذه ،$،بق لح«،:ل ا ، ،ع،َّ ،

 ،حمدددح،ا ،-،ق لدددح ،د د ،اإل دددار ،حمدددهلل«،:$،وندددهلل ،حمدددهلل،بد د ،حن د د  ،تدددب،الزثهللقدددم»و،ل دددا ،يقد د  ،د د  ،دددحابح،الحنابلدددم «،:دددحاب ،حمدددهلل،بد د ،حن د د ،
يحتاج ، ،يذبح ا»و،ل ذل ،ق لح، ،الشا ع «،:$،ل ،د  ،ددا ،الشددا ع ؟،
إثما ،ا ،يةحب،بشبشا،المغن »(،.)1

ل ثلح،ق ،الفقمح،الحنف ،العاأ،ب  ،حمهلل،العجمد ،$،ود ،الشددمخ،ابد ،
تمممدددم«،:$،إ  ،د د  ،دددماه ،دددمخ،اإل دددار ،دددا ش ،ثلدددح»()2و،للدددمً،هدددذا ،د د ،
الذث بو ،ضاً،و  ،ثح، ،الممفشاتو،لمنح،التعةب،يعم ،لية ،.
لقهلل ،د،ولمح،اب ،ثا ش،الهللي «،:$،قهلل،ثفددق ،مددح ،د ،ال،خ ددشل،لددح،بتددشاج ،
الشجا و،لال،و شل،لح ،مما،تقلهلله ، ،د أ،المقددا و،لال ،مددشل،لددح ،ممددا،تفددشق،بددح،
إلهلل،تمفمش،خلق، ،ااوار،ب ،قا  ، ،:مهلل،اب ،تمممم ،:مخ،اإل اري ،ددا ،
ا شاً،و،ال،تة ،الةال،ل اأهو،لهذا،الق ،الشنمع،الددذي،ثشجد  ،د ،ا ،العظددم ،
،يعج ،لقائلح،جزاه،و،قددهلل ،بددا ،قددهلل ،قائلددح ،د ،الفاد و،ل ةد ،ود  ،لغددح ،د ،
العل و،ل شف،و  ،حلح، ،الا ىو،لل ف ،مف،ات اوح،لع م ،الاهللى»(،.)3
لا ،التعةب،يعت لهلل ،ثلددح،ولددهلل،الفددش ،ا خددش،و ،ددف ،العددشا ،الحمةد ،

( ،)1مزا ،االوتهللا .)578/3(،
(،)2التعةب،المذه ،اإل ا ،و،الهلل ت ،خالهلل ،مش،وا [،ثعام،إلمتشلثمم .
(،)3الددشد،ال د ا ش،ولددهلل ،د ،وو د  ، ،د  ،ددمهلل،اب د ،تمممددم ،ددمخ،اإل ددار ،ددا شو،ابد ،ثا ددش،الددهللي ،القمع د ،
الهلل شق و،

.)19(،
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،$اثتةددش،البد ،تمممددم $،بقةددمهللل ،فدش ،ماددا ،د َّ ،فدش ،ددمخ،اإل ددار،و ،ددشد،
،وهدددشل،الهلل شدددق ،الشدددا ع $،و،ل فد دشه()1و،لمةد د ،
ولمدددح،الفقمدددح ،حمدددهلل،بد د ا
، ، ،طش ،با،حعاب،لال ،قمب.

التمفمش،لع م،يل اا،المتعة

قا ،اب ،الج وي «،:$،ي ،جماوم ،د ،المنتعد م ،إلددهلل،العلد ،يعملد ،
وم ،العد ارو ،ددفذا ،ددلهلل،الحن لد  ،د  ،عددجهلل ،ددا ع و،تعةددب،الشددا عممو،لإذا،
ددلهلل،الشددا ع  ،د  ،عددجهلل،حن لد و،لجاددش،بال عددملمو،تعةددب،الحنابلددمو،لهددذه،
ع لم،اجتااديمو،لالعة مم ،ماا ،جشد ،ه اأ،يمنع ،ناا،العل ،.
قا ،اب ،وقم  ،:ي ،الناس،ال،يعةما ، ،الظل ،إال،العجددز،و،لال ،قد ،
الع ار،ب ،العلماأ،و ،اث  ،يهللي،الحنابلم ،ع طم ، ،يددار،ابد ،يد ثً،و ،مدداث ا،
يعتفمل ،بددال غ ،ولددهلل ،ددحاب،الشددا ع  ،د ،الفددشلا،حتددهلل ،ددا،يممند ه  ،د ،
الجاددش،بال عددملم،لالقند تو،لهد  ،عد لم،اجتااديددم،و ،لمددا،جدداأت ،يددار،النظددار،و،
ل ات،اب ،ي ثًو،لوال ،

م،الحنابلددم،و،ا ددتفا ،ولددما  ،ددحاب،الشددا ع ،

ا دددتفالم،العددداطم ،الظلمدددمو ،ا دددتعهلللا،بالعدددج ،و،لهذلا،العد د ار،بالعدددعايات،
لالفقااأ،بالن ذ،بالتجعم ،.
،قا  (،ي،اب ،الج وي) ،:،تهللبشت ،ش،الفشيقم ،و ،فذا،با ،لد ،تعمد  ،ددما ،
هداب،العل »(.)2

(،)1الض أ،الا ع،و،العاالي.)71/10(،
(،)2الفشلا،و الب  ،فل )22/3(،و،ثقاً،و ،العش،المة ، ،
ه  ،ب ،ال اأ،الحن ل و ،احب ،تاب،الفن ،المفق د.

،الدهللي ،البد ،الجد ويو،لابد ،وقمد ،
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ونأ صوا التعةب ،ا،ثقد ،ود ،القاضد  ،حمددهلل،بد ،

ددهلل،الحنفد و ،قددهلل،

ا ،يق «،:ل  ،اث ،ل ،لاليم،اخذت ، ،ددحاب،الشددا ع ،الجزيددمو،ل ددا ،
غضً،ا،ا حاب ،ال »(،.)1
لبمثلح،قا  ،حمهلل،ال ددشلي،الف د ،الشددا ع  ،د ،حددق،الحنابلددم«،:لد  ،ددا ،
لد  ،ددش،ل ضددع ،ولددهلل،الحنابلددم،الجزيددم»و ،مددا ،جددزاأ،تعةد ح ،ددا،ذ ددشه،اإل ددار،
الذه  «،:مقا ، ،الحنابلم ،ههلللا،لح ،ع،ا ش ل ،ح ،حل  ،عددم م»و،

د ،

متً،ا(،،.)2
 ،للددا ،لقددع ،ثدد ،هددذا،التعةددب،لالجفدداأ ،دد ،الفقادداأ،لالمحددهللفم و ،لدد ،
يعتغشب،لق وح، ،الع ارو ،للا ،الظاهشيم،الذي ،تمالللا،ولددهلل،إ ددار،و اثددحي،
اإل ار،اب ،جشيش،الف شي$،و ،نع ه،إلهلل،الش ض،لاإللحادو ،لما ،ات ،نعد ا،
د ،د نددحو ،ددهلل  ،د ،بمتددح()3و لقددهلل ،نع د ا ،يض د ًا،د د ،الشددمخ ،حمددهلل،ب د ،و ددهلل،ا ،

الشا ع  ، ،$،ق شل،اإل ددار ،حمددهلل،بد ،حن د و،اثددح ،ددا ع و،للددمً،حن لمداًو،
لحهللف  ،تنم،بم ،الفائفتم ،ا ددت ج

،تددهللخ ،الالمفددم،الع ا د ،المقتفد ،$،

الذي ،ش،بهلل نح ،ماا(،،،.)4
هذه،الة ،المزوجم، ،التعةب ،جد دل ،د ،تا يانددا،بددا ،يددبو،لمناددا،
ال،تعمً،بالضشل ل،حالم،للمجتمع،المعل ،الذي،ل

،بمجم وح،إلهلل،المثمش،

(،)1تا يخ،د شقو،اب ،وعا ش.)76/56(،
(،)2الع ش، ،خ ش، ،ذهبو،الذه .)52/3(،
(،)3ال هللايم،لالناايم.)146/11(،
(،)4اثظش،:التعةب،المذه ،اإل ا ،و،الهلل ت ،خالهلل ،مش،وا [،ثعام،إلمتشلثمم .
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د  ،عدداث ،الشق د ،لالتعددا  ،..،ددمح،ولمدداأ ،ددذاذ،ل د ،يت قف د ا،ونددهلل ،ظدداهش،
التعةددددب،لأل دددداا

،لالمددددهللا س،الفقامددددمو،بددد ،تجالولهدددداو ،ددد ثاً،ل حددددهللل،

المجتمع،المعددل ،لتجاثعددحو،ل د ،ذلد  ، ،الد ،بد ،اثددً،لقد  ،د ،الحد  ،بددا،
جعفش،المنة و ،قا ،لح«،:إث ،قهلل،وز

، ،ه ش،بمت

،هذه،التد ،لضددعتاا،-،

يعن ،الم ط  ،-،منعخ،ثعدداً،او،فد  ،بعد ،إلددهلل ،د  ،ةددش ،د  ،ةددا ،المعددلمم ،
ناددا،ثعددامو،له ددشه ، ،يعملد ا،بمددا ،ماددا،ال،يتعددهللل ،إلددهلل ،مددشه،,،ليددهللو  ،ددا،
د ى،ذل د  ،د ،هددذا،العل د ،المحددهللثي ،ددفث  ،ي د  ،د ،العل د  ،لايددم ،ه د ،
المهللينم،لولما »،.
جابح،اإل ار ،الد «،:يددا ،مددش،المددل نم و،ال،تفعد و ،ددف ،الندداس،قددهلل ،د ق ،
ق،
إلددما  ،قالي د و،ل ددمع ا ،حادي د و،ل للا ،لايدداتو،ل خددذ ،د ،ق د ر،بمددا ،د ،
إلددما و،لومل د ا،بددحو،لداث د ا،بددح ،د ،اخددتا  ،،ددحاب ،د ،ا ،،ل مددشه و،
لإ  ،ده ،وما،اوتقهللله ،هلليهللو ،هللا،الناس،ل ددا،هد ،ولمددح،ل ددا،اختددا  ،د  ،هد ،
بلهلل،اثفعا »(،.)1
للمددا،ل ددهلل ،قمددح ،ددا ع ،للددتعل ،ونددهلل ،ب د ،يعلددهلل،الحن ل د ،$،قددا ،لددح ،ب د ،
يعلهلل«،:إ ،هذا،ال،يةل و ،فث ،إذا ،ن ، ،،بلهلل ،ولهلل ،ذهب ،حمددهللو،لبدداق ،
ه د ،ال لددهلل،ولددهلل ،ددذهب،الشددا ع ،ل د ،تجددهلل ،حددهللً،ا،يع ددهلل ،ع د ،لال،يهللا د و،
ل ن ،،خلمقاً، ،،تثمش،خة مو،لت ق ،ع،ثزاواً،و،بد  ،ثد ،ولددهلل ،ددذهب،الشددا ع ،
حم  ،ه ،بلهلل ،ولهلل ،ذه ح ،للهلل»(،.)2

( ،)1خشجح،اب ،و هلل،ال ش، ،جا ع،بما ،العل ،ل ضلح،ح.)780(،
(،)2المع دل، ،

،الفقح،و،

.)541(،
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ل ،وا ،التعةب،المذ ر،ثق ،:يا ،عا ش،الددهللوالو،ال،يممد ،احددهلل، ،
يهللو ،العةمم،لشماح ،ل ،هلل تح،و ،ملنا،خفدداأو،للد ،يشددم ،بحد ،الحعددنات،
الحعنات،تذهب،العمااتو،للمً،العمًو،
بعض،الشذاذ،المتفايش،هنا،لهنا و،
ا

د ال ا،ولددهلل،إخد اثم و،لإيددا ،لالفج د  ،د ،الاةد مو ،د ثت  ،بندداأ ،شددشلا،

لاحهللو،ليمم ،لم  ،نم ،الةع د،لالتشق ، ،إ ضاأ،ا ،لثةشل،دينح ، ،مش،
،يهلللس،ولهلل ،تا ،إخ اثح ،ل،يفد ،ظاد ه ،ل وندداقا و ،المجددهلل ،د ،خهلل ددم،
اإل ار،يتعع،للجممع،.
لهنا،قهلل،يحع ، ،ثنتق  ،د ،التندداوا،لاالخددتا ،إلددهلل،التنددا ً ،د ،خهلل ددم،
شدددشلونا،اإل دددا ،المشدددتش و،إذ،ال،يحعد د ،بندددا، ،ثامد د  ،عددداحم،االتفددداق،
الم مشلو،ل ،ثنحةش ،د ،واليددم،خا اتنددا،الفشومددم،لالجزئمددمو،لهد  ،د ،جملتاددا،
اجتاادات،تاف ،لتةمب،.
لعلنددا،ثجدددهلل ،دد ،حدددهللي ،حذيفدددم،،المدددشلي ،دد ،الةدددحمحم ،بعضدد ًا ،دد ،
الددهلل لس،الت د ،تل ددهلل،لنددا،إ مددا ،خفانددا،لوللندداو،ل ددا،ينف د ،ونددا،لو د  ،ناهجنددا،
العةمم،الت ،ثعتشعشها،لثعمشاا، ،قل بنا،لتةش اتناي،لإ  ،ثمشثا،ادودداأ،ذلد ،
ب لعنتنا،ل قا نا،.
لهذا،الحهللي  ،يض ًا،د س، ،تعل ،الة ش،ولددهلل،إخ اثندداو،لالتمدداس،العددذ ،
لا و،لالت قف،ود ،ثقددهلله ،لاتاددا ا و،يقد ،حذيفددم «،:،ددا ،الندداس،يعد ل ،
،ا ،،و ،الامشو،ل ن ،

لح،و ،الشش ،اا ددم، ،يددهلل ن و ،قلد ،:يددا،

د ،ا و،إثددا ،نددا ،د ،جاهلمددم،ل ددشو ،جاأثددا،ا ،باددذا،الامددشو ،ا د ،بعددهلل،هددذا،
الامش ،ش؟،قا ،:ثع ،.
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 ،قل ،:ه ،بعددهلل،ذلد ،الشددش ،د ،خمددش؟،قددا ،:ثعد و،ل مددح،دخد » [،ي ،د ش،
لخل ،.
لق د ، ،ثممد ،الحددهللي ،ثلحد ، ،الن د ،،يتحددهللث ،د ،الفقددشل،ااخمددشل،
و ،خمش،قادر ، ،تحو،ليعج ،ولمح ،ثح،لمً،خمشاً ،حضداً ،ددذا ،الامددش،الددذي،
جددداأ،بدددح،و ،ادد ،لدددمً ،عةدد ًاو ،قدددهلل ،ضدددهلل،المعةدد ر،،إلدددهلل ،بدددحو،لبقدد ،
ت ع هو،ل ما ،العابق،لالمحع ،لالمقةش،.
فذا،اثقض ،الن ل،المعة م،المعددهللدل ،د ،العددماأو ،قددهلل ،ددهلللثا ،د ،و د ،
االجتاادات،ال ششيم،الت ،تةمب،لتاف و،لال،يج و،لمنا  ،ا، ،يددهللو ،هددذه،
العةمم،لشاةح ،ل ،ناجح ،ل ،هلل تح،الهللو يم،.
إذ ،الامددش،الم ود د،تشد بح ،د ائب،لثقددائص،«، ،دخد »، ،و،لهد ،ال،تاشجددح،و د ،،
مم،الامشيمو،اثح، ،الجملم ،ذل و ،ا ،خمش،لغل م،الامش،لالاهللى،ولمح،.،
قا ،اإل ار،اب ،حجش«،:$،الامش،الددذي،يجد أ،بعددهلل،الشددش،ال،يمد ،خمددشاً،،
خالةاً،و،ب  ،مددح ،ددهلل و،لقمد ،:المددشاد،بالددهللخ ،الددهللخا و،ليشددمش،بددذل ،إلددهلل ،ددهلل ،

الحا و،لقم ،:الهللخ  ، ،ش ،مشله»(،.)1

يق ،حذيفم «،:قل ،:ه ،بعهلل،ذل ،الشش، ،خمش؟،قا ،:ثع و،ل مح،دخ ،.
قل ،:ل ا،دخنح؟،
قا ،:ق ر،يعتن ،بغمش ،نت و،لياهللل ،بغمش،ههللي و،تعش  ،،نا ،لتنمش»،.
اددلالأ،الددذي ،يعت ددشه ،الن د ،،خمددش ًا ،ددما ،بعددض،دخ د  ،د  ،ددش،لول د ،
( ،)1ت ،ال ا ي،.)36/13(،
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لخف و ،ي ،حددا ،جممعندداي،جماوددات،لدود ق
داب،ولد ،لود ارو ،مددا،يالد ،
دال،لطد ِ
لاحددهلل ،نددا ،د ،خل د ،ي اع دهلل ،مددح،و د  ،ددنم،الن د ،،و ،ل،ياددهللي ،مددح،بغمددش،ههلليددح،

الق ي و ،مةهللق ،مح،ق لح،«،:،ق ر،يعتن ،بغمش ،ددنت و،لياددهللل ،بغمددش،هددهللي و،
تعش  ،،نا ،لتنمش»(،.)1

لهذا،الهللخ ،لالال ،الذي ،ماالط،الامش ،شدلد،ولهلل ،ددحابحو ،عددتلزر،
التق د ي ،لالت جمددحو،لمنددح،ال،ياددشجا  ،د  ،ددماق،الامشيددم،الغال ددم،ولددهلل،وملا د ،
«لإثمددا،الع ددشل،بمثددشل،المحا د »()2و،لال،يجعدد  ،ددحابح ،دد ،وددهللاد،اا ددقماأ،
الددذي ،يممددشل ،باإل ددار،ل هلددح،باللم د ،لالناددا  ،ددهللوال،العلماثمددم،لاللم شالمددم،
لالا د ا ،ل ضددشابا و ،اددلالأ،ل ثددالا ،يةددهللق ،ددما ،تمددار،الحددهللي و،ل مددح،:
« قل ،:ه ،بعهلل،ذل ،الامش[،الذي ،مح،دخد  ،د  ،ددش؟،قددا ،:ثعد و،دوددال،ولددهلل،
ب اب،جان و ، ،جابا ،إلماا،قذ ه ،ماا»،.
قل «،:يا،

،ا  ،ددفا ،لنددا،.قددا ،:ثعد و،قد ر ،د ،جلددهللتناو،ليتملمد ،

ب لعنتنا»(،.)3
ا ،يع غ،ل عضنا، ،يتا ،إخ اثح، ،طشيق،الهللو ل،ب ثا  ،ش ،د ،الماد د،
لالنةا ى؟ ،ل ،ثا  ،خفش، ،دوال،الزثهللقم،لاإللحاد؟،له ،هذا، ،اإلثةددا ،
لالعهلل ،الذي،قا

،ولمح،العمالات،لاا ق؟،

( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)3606(،و،ل عل ،ح)1847(،و،لاللف ،لح،.
( ،)2مش ،وار،الن اأو،الذه ،.)450/14(،
(،)3الحهللي ،العابق.
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ال،تنفدد د  ،عددددمشل،الهللاومددددم،ودد د ،خةدد د م،الشا ضددددم ،لهللو تددددحو،لتددددشبص،
المنددالئم ،لادداو ،اد  ،عاد  ،د  ،ددشاا،ط يد ،تفشضددح،ط معددم،العاقددم،المحت ددم،
بم ،الحق،لال اط ،.
لخا ،خة م،الهللاومم ،ع،هذا ،ل،ذا ي ،فثح ،فالددب،،با تثددا ،المثمددش ،د ،القددم ،
اإل ددا مم ،د  ،عا لتددح ،ددع ،ددا ه ،دو تددحو،ل د  ،همادداي،اإلثةددا ،لالعددهلل و،الددذي،
دددش،ا ،بدددح﴿،إ ،ا ،يد د ش،بالعدددهلل ،لاإلحعدددا ،لإيتددداأ،ذي،القشبدددهلل﴾(،النحد د )90،:و،
لحددذ  ،د ،ضددهلله،و،الددذي،هد ،الجد ،لالظلد «، ،:،يددا،و ددادي،إثد ،حش د ،الظلد ،ولددهلل،
ثفع و،لجعلتح،بمنم  ،حش ًا،و ،ا،تظالم ا )،1(،»،و ،لمً،الهللاومددم ،مد ،إذا،خا د  ،جددش،
،الاة مو،لظل ، ،الحم و ،ابش،و ،ق

ق،.
،الح ،

إ ، ،المفا ر،لالمعقد ، ،يظد ،الهللاومددم،بنفعددح ،ثددح ،دداب،الحددقو،ل ،
يظ ،با خشي ،الاف  ،ل،الزل و،لم ،ذل ،ل ،يجمز،ال ق ا ،د ،ظلد ،ا خددشي ،
لتعفماا ،حتددهلل،ونددهلل ا،يةددم

و،ل مددا،قددا  ،عدداذ،بد ،ج د «،:،الشددمفا ،قددهلل،

ق»()2و،،
ق ،لمم،الح ،
يق  ،لمم،الضالم،ولهلل،لعا ،الحمم و،لقهلل،يق ،المنا ،
لدددذا،يفتدددشق ،مندددا ،-،عا دددش،الدددهللوال، ،-،ال،ثتجدددالو ،د د ،خا اتندددا،ضد د ابط،
الادددا ،لالندددزاا،التد د ،لضدددعاا،اإل دددارو،ل نادددا،االوتدددشا ا ،بحدددق،المادددالف،
حو،لوهللر،التنمش،لامشه،و،لاإلذوا ا ،للحق،إذا،جشى،ولهلل،لعدداثحو،إذ،لددمً،
لإثةا
ا
( )1خشجح ،عل ،ح.)2577(،
( ،)2خشجددح ،بد ،دالد،ح)4611(،و،لال ماقد  ،د  ،ددننح)20916(،و،ل ددح ،اال دداث ،إ ددناده ،د  ،ددحم ،
ب ،دالد.
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،العهلل ، ،ثحهللق،إلددهلل،الماددالفم ،بمنظددا ،الشددش،المحددضو،ل ،ثعتقددهلل ، ،ددا،
يق لح،الماالف،هد ،ال اطد ،الةددشاحو،ل د ،المقابد ،ثنظددش،إلددهلل،المد ا قم ،ولددهلل،
ثاد د ،الامدددش،المفلدددقو،لثدددشى،قد د لا ،الحدددق،الدددذي،ال ،عقدددب،ولمدددحو ،النددداس،
ل ق الا ،ل ددل ماتا ،ال،يممد ،الحمد ،ولماددا ،د ،خددا ،اللد ثم ،اابددمض ،ل،
اا د دو ،لددمً ،د ،الندداس ،د ،ه د ،خمددش،ال،تش د بح ،ددائ مو،لال ،د ،ه د ،بدداأ،
عتفمش،تجتمع ،مح،خةا ،الشش،لث اووح،جممعاً،.
لالحق، ،االد ا ،لمعد ،اابددمض،لاا د د ،قددطو،بد ،بددم ،هددذي ،اللد ثم ،
المثمش ،د ،االد ا ي ،مددا،يتد ج ،بددم ،هددذا،لذا و،لل ددق،هددذا،التعددهللد،ين غد ، ،
ثنظش،إلهلل، ،ح لنا، ،الم ا قم ،لالماالفم و،حتهلل،ال،ثجاثب،الحقمقمو ،نقددع،
،ظل ،ا خشي  ،ل،تقهلليعا ،.
لقهلل،ولمنا،القشه ،المشي ،النةفم ،د ،الحمد ،ولددهلل،ا خددشي و،لإ ،اختلفنددا،
عا ،لت اوهللت،قل بنا،ونا  ،ل،ت ا ض ،لتنا شت﴿،يا ،ياا،الذي ،ه ن ا ،ث،د ا،
ق ا م  ، ،اهللاأ،بالقعط،لال،يجش نم  ،نآ ،ق قر،ولهلل ،ال،تعددهللل ا،اوددهللل ا،هد ،
قشب،للتق ى،لاتق ا،ا ،إ ،ا ،خ مش،بما،تعمل ﴾(،المائددهللل)8،:و ،المشاهمددم،ال،
تع غ،الظل ،لالج ،.
،فمددا ،الما د د ،د ،

لددذا،لمددا،بع د ،الن د ،،و ددهلل،ا ،ب د  ،لاحددم،،لاددش
ا
خم ش،لا تمفاأ،حق،المعلمم  ،نااي ،خذ ،ددنا ،الحددق،المعلد رو،للد ،يتجددالوهو،
ف ،قا ،لا  «،:ثت  ،بغض،الالق،إل و،قتلت  ،ث ماأ،ا ،وددز،لجد و،ل ددذبت ،ولددهلل،
ا و،للمً،يحملن ،بغض ،إيا ،ولهلل ، ،حمف،ولمم »،و ،قال ا،:باددذا،قا د ،
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العم ات،لاا ق(،.)1
لهذا،النا ،العاد ، ،الحم ،ولهلل،الماددالفم ،لددمً ،ددشاً،ثدداد اً،د عد ،بددح،
الةهلل و،ب ،ه  ،نا ،قشهث  ،عتقش،ال،تافاح،وم  ،لف ،الت

، ،هياتح،الت ،

ثمددشاً ،ددا ،يناهددا،تتحددهللث،و د ،المددا شي  ،تنةددفا و ،د  ،ثا د ،حفددب،جاددن ،
للق دهدداي ،تل اع دا ،بحددا ،المفددش،ل د ،يح د ،دل ،ذ ددش ،ددا،ونددهلله  ،د ،الاةددا ،
ا
الجمملمو،ل ،ذل  ،ا،جاأ،و  ،اثم،بعض ،ه ،المتاب﴿،:ل  ،هد ،المتدداب،
،إ ،ت نح،بقنفا ق ،يلده،إلم ،ل نا ، ،إ ،ت نددح،بددهللينا ق ،ال،يددلده،إلمد ،إال ،ددا،
د

،ولمح،قائماً(،﴾،ه ،ومشا )75،:و ،فما ،اا م و،ل ذل ،المماط ،.
للمددا،ذ ددش،ا  ،دد ط ،هخددش،ابتددهللاا ،هدد ،المتدداب،للشه اثمددم،ق دد ،اإل دددار،

لوددزل ،قععددا ،ود ،الددزلا ي،بددم ،اافددش،العددم ،لاددذه،ال هللوددم،التد  ،اثد ،بابد ًا،
َّ
وظمم ًا ، ،ب اب،الفعاد،لالتحل ،ااخاق ،الذي ،و  ،ث  ،لاد،المنددائًو،
للم د  ،د ،ذل د  ،ددف ،القددشه  ،ف د ،الةدداح،ل د عض،هددلالأ،الشه ددا ،و ،قددا ،:
﴿ل ه اثمد ًم،ابتددهللو ها ،ددا ،ت ناهددا،ولددما ،إال،ابتغدداأ ،ضد ا ،ا  ،مددا ،و هددا،حددق،
وايتاا ،آتمنا،الذي ،ه ن ا ،نا  ،جشه ،ل ثمش ،نا  ،ا ددق ﴾(،الحهلليددهلل)27،:و،
د عض ،د ،تددشه ،ق د ،اإل ددار ،ددملجش ،ددع،المددل نم ،و،ا ،تشه نددح ،ددا  ،د ،
طلب ،شضال،ا ي،خا ًا،للمثمشي ﴿،ل ثمش ،نا  ،ا ق ﴾،.
ل ذا ،فنهلل،الن ،،ولهلل،النجا د ،بمددا ،مددح ،د ِ ،خدا ،الامددشو،لهد ،ي اددذ،
ولدددهلل،المفدددشو ،قدددا ،ا د،دحابح«،:إ ،بالح شدددم ،لمدداً،،ال،ا،يظلدد ،وندددهلله ،حدددهللو ،لدد ،
( ،)1خشجدددح ،الدد  ،دد  ،طادددح،ح)1413(،و،ل حمدددهلل ،دد  ،عدددنهلله،ح)14954(،و،لقدد ى،إ دددناده ،دددعمب،
اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل.)210/23(،
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خشجت ،إلمح،حتهلل،يجع ،ا ،لم  ،شجً،ا»()1و ،الثناأ،ولهلل،الما ش،بما ،مح، ،خمددش،
ل

اب،حق،لحو،لل ،يعن  ،بهللاً،تع ي  ،فشهو،لال ،هللحم،دينح،،.
لإذا ،دددا ،الشدددمفا ،هد د ،المةدددهلل ،الدددشئمً،للشدددشل ،لا فدددارو ،اد د  ،فتددداح،

ال اط ،لون اثح،و،لمنح ،هللق،ذات ،شلو ،احع

،لحو ،قا ،،ابد ،هشيددشل،:،

« هللق ،له  ،ذلب»و،لذل ،ونهلل ا،قا ،لح،الشمفا «،:إذا ،لي ،إلهلل ،شا د ،

دداقش ،هيددم،المش د و،ل د ،يددزا ،ولم د  ،د ،ا ،حددا و،لال،يقشب د  ،ددمفا ،حتددهلل،
تة »()2و،ل ،الحهللي ، ،الف ائهلل، «،المددا ش،قددهلل،يةد ِدهللق،بد عض ،ددا،يةد ِدهللق،
يةهللق»(،.)3
بح،المل و،لال،يم ،بذل  ،ل ناًو،لب ،المذاب،قهلل ،ا
للمددا،تحددهللث،القددشه ،و د ،الامددش،لالممعددش،ي،لهمددا ،ر،الا ائ د ،ل ب هدداي،
ول  ،ثاما، ،

أ،المنمش،لاإلف و،للمنح ،يضد ًا ،خ ددش ، ،مامددا ،نفعددم،فاث يددم،

للناسو،لمناا ،ةلحم ،شج حم ،هددهلل تاا ،فا ددهللهما،المثمددشل﴿،:يعد ل ث ،ود ،
الامش،لالممعش،ق  ،ماما،إف  ،مش،ل نددا ع،للندداس،لإفمامددا ،ددش ،د ،ثفعامددا﴾،
(ال قدددشل) 219،:و ،مدددا ،مامدددا ،د د ،المفا دددهلل،التد د ،ال،تحةدددهللو ،ف عددداد،الدددهللي و،
لإذهاب،العق و،ل ،يمنددع،القددشه  ،د ،ذ ددش،قلمد ،المنفعددم ،مامددا،باال ددتفادل ،د ،
تمثمش،اا ا ،باماو،لمناا ،نفعم ،نق

م،ال،تد اوي ،ددا،ينددت ،ونامددا ،د ،تددهلل مش،

للفشد،لاا شل،لالمجتمع،.
ل ،د س،ث ي،بلم ،،لوثةا ،لتق ،الحق ، ،مددش ،هلددحو،ق ددِ، ،الن د ،،
( )1ذ شه،اب ،هشار، ،العمشل.)321/1(،
( )2خشجح،ال اا ي،ح.)2311(،
( )3ت ،ال ا ي.)489/4(،
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د ،يا د دي،ثةددمحتح،للمعددلمم و ،قددهلل ،تدداه،ح ددش ،د  ،ح ددا ،الما د دو ،قددا ،:يددا،
حمددهللوِ ،ثع د ،،الق د ر ،ثددت ،ل د ال ،ثم د ،تشددش ؟،قددا  «،:د حا ،ا ،ل ددا،ذا ؟»،
قا ،:تق ل ،إذا،حلفت ،:لالمع م،.
،قال ،وائشم ،ض ،ا ،وناا ، ،:ا ،

،ا  ،،مااً،و،فد ،قددا «،:إثددح،قددهلل،

قا و ،م ،حلف ،لمحلف،بشب،المع م»،.
قا ،الح ش«،:يا ،حمهللوِ ،ثع ،،الق ر ،ثت ،لد ال ،ثمد ،تجعلد ، ،ثددهللاً،.»،قددا ،:
« حا ،ا ،ل ا،ذا ؟»،قا «،:تق ل  ،ا ،اأ،ا ،ل ا »،.
ا  ،د ،ا  ،،ددمااً،و،فد ،قددا «،:إثددح،قددهلل،قددا و ،مد ،قددا  ،:ددا ،دداأ،ا ي،

لمفة ،بمناما،:ف  ،ا »(،،.)1

إ  ،جاث د ِدم،العددهلل ،لال لد غ ،د ،الظلد ،لاإل ددفا  ،ددع،الماددالفي ،عددتنمش،
د  ،د  ،د  ،علددحو ،ائن داً ،د  ،ددا ي ،عددلماً ،ل ،ددا شاًو ،ددالقم ،فابتددمو،لال،تق د ،
التجزئم،لالمحابالو ،حم  ،ل ،الح ش،و هلل،ا ،بد  ،ددار ،د ،الن د ،،الماد د،
ولمنددا،لاب د  ،ولمنددا،و،ل ْخمشثددا،لابدد ،
ونددح،ق دد ، ،يعش د ا،بف ددا ح،ي ،قددال ا ،:ا
ْخمشثا،.

لما،ولم ا،بف ا ح،قال ا «،:شثا،لاب  ،شثا»()2و،للقعد ا ،مددح،ل د ،لالددهللهو،
لاثقلددب ،ددهللحتا ،لددح،إلددهلل ،د اب،ل ددتائ ،لمجددشد، ،خددالفا  ،د ،الددهللي و ،مددا،
همذا،تم ،خة م،العقاأ،.
لا  ،قددهلل،اإلثةددا ،حددا ،الاددا ،خلددق،ذ ددم  ،قددهلل،حددذ ،الن د  ،،د ،
( ،)1خشجح ،حمهلل،ح)27093(،و،ل ح ،إ ناده ،عمب،اا ثاملط، ،تاشيجح،للمعنهلل.)43/45(،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح،.)3329(،
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النعدداأو ،قددهلل،قددا ،لا د  «،:ا ي د ،النددا و ،ددفذا ،ثددش ،هلاددا،النعدداأي،يمفددش »،قم د ،:
يمفدددش ،بدددا ؟،قدددا «،:يمفدددش ،العشدددمشو،ليمفدددش ،اإلحعدددا و،لد د  ،حعدددن ،إلدددهلل،
إحهللاه ،الهللهشو،ف  ،ت ،ن  ،ما ًا،قال  ،:ا ،ي  ،ن ،خمش ًا،قط»(،.)1
لولدددهلل،هدددذا،اادب،د  ،دددحاب،الن د د ،،و ،د،داوتش ا،لمادددالفما ،بمدددا،
،إيجابممو ،المعددل  ،ضدداً،ود ،الهللاومددم،ال،يعددتح  ،د ،اإلقددشا ،
ونهلله ، ،
بدددالحق،ا دددحابح،المادددالفم ،لدددحو ،الحقمقدددم ،ةد د ثم ،حتش دددم ،د د  ،ي،جادددم،
هلل تو،قا ،المعت د،القش

،،له ،ونددهلل،ومددشل،بد ،العددا

 ،:،ددمع ،

،ا ،،يق «،:تق ر،العاوم،لالشلر ،ثش،الناس»و ،قا ،لددح،ومددشل ،:بةددش،
ا،تق

،قا  ،:ق  ،ا ،مع ا ، ،،

،ا ،.،

الً ،بعدً،ا،:إثاد ،احلد ،،
قددا ،ومددشل«،:،لددا ،قلد ،،ذلد و،إ  ،ددما ،لاةددا ،
ا
دشوا ،إ اقدددم،بعدددهلل ،ةدددم مو،ل ل دددما  ،دد ،دشل،بعدددهلل ،دددشلو،
النددداس،وندددهلل ،تندددمو،ل دد ا،
َّ
دنعا  ،د ،ظلد ،
لخمشه ،لمعمم ق،،ليتم ،لضعمفو،لخا عم،،حعنم،،جمملددم،:ل د ا،
،
ا
()2
المل » ،،.
ادددذه ،ددداادل ،د د ،الن د د ،،فد د  ،ددداح ح،ومدددشل،،للدددشلرو،لهد د  ،ودددهللاأ،
المعلمم ،حمنذا و،لمناا،الحقمقددم،التد ،ال،يحج اددا ،شاهمددم،لال ،ددناا ،و،لهد ،
قو ،ائنً،ا ،د ،
لمً ،ادل ،ذللم،للمعال م ، ،ق،اا ما و ،الهللاومم ،ائهلله،الح ،
ا ،قائلح،.
ل دد ،بعدددهلله  ،قدددش،اإل دددار،ابدد ،تمممدددم،$،لدد عض،الظلمدددم،لالم تهللودددم ،دددا،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)29(،و،ل عل ،ح.)907(،
( ،)2خشجح ،عل ،ح.)2898(،
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حعددن ا ،مددحو،لل د ،يمنعددح ،االفتددح،الشددهلليهللل،لا د ،بدداالوتشا ،بفضددلا و ،قددا ،:
« لقهلل،ذهددب ،ثمددش ،د  ،تهللوددم،المعددلمم  ،د ،الشا ضددم،لالجاممددم،ل مددشه ،إلددهلل،
باد،المفا و،

ددل ،ولددهلل،يهلليددح،خلددق ،ثمددشو،لاثتفعد ا،بددذل و،ل ددا لا ،عددلمم ،

تددهللوم و،له د ،خمددش ،د ، ،يم ث د ا ،فددا اًو،ل ددذل ،بعددض،المل د ،قددهلل،يغددزل،
زل ًا،يظل  ،مح،المعلمم ،لالمفا و،ليمد ،هفمد ًا،بددذل ي،ل ددع،هددذا ،محةد ،بددح،
ثفددع،خلددق ،ثمددش ،دداث ا ،فددا اًو ،ةددا لا ،عددلمم ي،لذل د  ،ددا  ،ددشاً،بالنع د م،إلددهلل،
القائ ،بال اجبو،ل ا،بالنع م،إلهلل،المفا  ،ا ،خمش»(.)1

ل ضهلل $،إلهلل ،ددا،لد ،قالددح ،حددهلل،المد ر،لتعددشق،اثد اا،النممددش،لالتاد ي ،
لالتشمم «،:لالشا ضم ،ما ، ،ه  ،تع هلل ،ت ا،واههللو،لمد ،لمعد ا ،د ،ذلد ،
ث  ،مشه  ، ،ه ،ااهد اأو ،المعتزلددم ،وقد  ،ددنا ،ل ولد ،ل ديد و،لالمددذب،
لالفج  ،ما  ،ق  ،نح، ،الشا ضددمو،لالزيهلليددم ،د ،الشددمعم،خمددش ،ددنا و،ل قددشب،
إلددهلل،الةددهللق،لالعددهلل ،لالعل د و،للددمً ،د  ،ه د ،ااه د اأ ،ددهللق،لال ،و ددهلل ،د ،
الا ا ،.
،ل ،ع،هذا ،ه ،العنم،يعتعمل  ،عا ،العهلل ،لاإلثةددا ،،لال،يظلمد ثا و،
ددف ،الظل د ،حددشار ،فلق داً،..،،ب د  ،ه د ،العددنم،لم د ،طائفددم ،د ،هددلالأ،خمددش ،د ،
بعضا ،ل عضو،ب ،ه ،للشا ضم،خمش،ل وهلل ، ،بعض،الشا ضم،لد عضو،لهددذا،
ما،يعتش

،ه ،بح،ليق ل  ،:ثت ،تنةف ثنا ،ا،ال،ينةف،بعضنا،بعضاً،.)2(»،

ل ث ،هذا،اإلثةا ،للماالف،ثقش ه،ونهلل،اإل ار،الذه ،له ،يتحهللث،ود ،
(،)1دقائق،التفعمش.)143/2(،
( ،)2ناا ،العنم.)157/5(،
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دددال،الم تهللودددم «،:دددال،المعتزلدددمو،ل دددال،الشدددمعمو،ل دددال،الحنابلدددمو،ل دددال،
اا اوشلو،ل ال،المشجامو،ل ددال،الجاممددمو،ل ددال،المشا مددمو،قددهلل ،اجد ،باد ،
الهللثماو،ل ثشلاو،ل ما  ،ذ مدداأ،لو دداد،لولمدداأو،ثعد ،ا ،العفد ،لالمغفددشل،اهد ،
الت حمددهللو،لث ددش ،إلددهلل،ا  ،دد ،الا د ى،لال ددهللاو،لثحددب،العددنم،ل هلادداو،لثحددب،
العددال ،ولددهلل ،ددا ،مددح ،د ،االت دداا،لالةددفات،الحممددهلللو،لال،ثحددب ،ددا،ابتددهللا ،مددح،
بت لي  ،ائ و،لإثما،الع شل،بمثشل،المحا

»(،.)1

ي»و ،ل،
لحم  ،مع،و ،بعضا ،يقم ،حفلددم،بمنا د م،حشقددح،لمتدداب «، ،ددت ،ال ددا ،
هخددشي ،جمع د ا،المتددب ،د  ،مت ددات،المعدداجهللو،ل حشق هدداو،بذ يعددم ، ،ددحاباا،
خفللا، ،بعض،المعائ ،...،حم  ،ى،ذلد  ،ل ،ددمع،ونددح،و ،لقد ، ،هددلالأ،لد ،
إل ار،الددذه ،،$،ود ،القاضد ،ومدداق،
يتعلم ا،اإلثةا و،لل ،يعمع ا،وما،قالح،ا ،
هلل ،»،و،قددا «،:ت المفدد ،ح،ثفمعددم،و،ل جلادد،ا،
،$ل تابددح«، ،الشددفا،بتعشيددف،حقدد ق،المةددفف ،
ال،ثقد ،هلل،لد ،ح،
ال، ،ا،ق ،هلل،حشا،ه،بااحادي ،،المفتعلم،و،ومد ،،إ ددا ،ر، ،
ب"،،الشف،ا"،ل ،
ل ش ا،ا ،تا ،
هلل،حع د ،،قةددهلله،و،لينف د ،ع،بد،د "،فائ ،ح،"،و،لق د ،هلل،
ال،ذلق،و،لا ،،يثم د ،ح،ول د ،
د  ،،د ،،الحددهللي ،،ل ،
ع )،2(،»، ،و ،ااهن،ا،يذ ش،اإل ددار ،احظاتددح،ولددهلل،المتدداب،ل للفددحو،لال،يمنعددح،ذلد  ،د ،
الشاادل،لح،بالنفع،لالنفا مو،لطلب،الث اب،.،
ل ،المقابد  ،ددف ،اإل ددار،الددذه  $،ددتاذ،اإلثةددا ،ولددهلل ،ددش،العةد ،
ينقددهلل،إخ اثددح ،دد ،المدددنا و ،نقددهلل،الددذات،دلمدد  ،ح ددم،لوندد ا ،لالأ،لو دددارو،
لبشهددا  ،ددم  ،دداح ح،و د ،التعةددبو،يق د ،الددذه ،و د ،الشددمخ،و ددهلل،العدداتش،
( ،)1مش ،وار،الن اأ.)450/14(،
ق.)49/15(،
(،)2المةهلل ،العاب ،
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«،:$،لون ،بالعنمو،لجم ،ع ،مااو،لثاظش،الاة رو،ل َّف،دشه و،ل ددا ،

ددداحب،حزبمدددم،لتحدددشق،ولدددهلل،اا دددعشيمو ،ش دد ه،بالتجعدددم و،فدد  ،دددا  ،نابدددذاً،،

ا حابح،الحنابلمو،ل مح ،شا م ،خاق، ،ع ،دداح،لديد ،يددابً»()1و ،ف د ،لددح،
ضائلح،لحع ،ات اوح،للعنمو،لذ ش ، ،قابلح ،ا ،مح، ،ق ائ و،لهددذا،هد ،وددم ،
اإلثةا ،.

(،)1الع ش، ،خ ش، ،ذهب.)340/3(،
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العلماأ،ث ،يششق،ولهلل،اا ق ،د  ،د ،لقد ،لحددم و،هد ،ل فددم،ااث مدداأو،
،وهللللددحو،ينفد ،ود ،ديد ،ا ،تحشيددف،
لحملم،العل ،الشددشيف ِ ،..،د  ،د ،خلد قدف ا،
الغددالم و،لاثتحددا ،الم فلددم و،لت ليد ،الجدداهلم ي،لباد ،تددهلللر،النعمددمو،لينجلد ،
الن ، ،الظلممو،ليحما،الالقو،لي م ،الع م و ،لجددب،ا ،طدداوتا ،بعددهلل،طاوددم،
ث مح﴿،:،،ل طمعد ا،ا ،ل طمعد ا،الش د ،ل للد ،اا ددش ،ددنم ﴾(،النعدداأ)59،:و،
داأو،لهد د ،
لقدددهلل ،عدددش ،هد د ،العلد د ،ق لدددح ﴿،:للد د ،العلد د ﴾،بد د  ،قةد د ده،العلمدد ا
الشباثم ،الذي ،ي ضح ،لأل م ،م  ،بااو،ليضما ،لاا،طشيقاا(،.)1

لم د  ،ه د ،العل د  ،شق د ا،بددم ،طاوددم،الش د ،المعة د ر،،لطاوددم،العلمدداأ،
الددذي ،هدد  ،عددائش،ال شدددش،يةددم

،ليافادد  ،دد  ،ددا ،لتدد ا ،دد ،ثدد ،العلدد ،

لبشاهمندددحو ،مدددار،ا ،ل دددار ،د د لح،المعةد د ر ،،قدددهللر،ولدددهلل،قد د لا و ،دددا،
يفاو ،إذا،خالف ا،ههللياما.
ال يب، ،فمم،المثمش ،د ،المعددائ ،ال منددات،ال اضددحات،المحممددات،التد ،
ل ،ياتلف ،ماا،المعلم ،لجائاا،لظاد  ،دلتادداو،لهد  ،مددهللا  ،حددب،ين غد ،
،يقةددددهلله،الددددهللوال،ليعددددت ق،طدددداب،العلدد د ،إلمددددح،بال مددددا ،لالت مددددم ،لالددددهللو ل،
لالتش مب،لالتشهمب،.
لحددم ،يقددع،الاددا  ،د ،هددذه،اا د ،المحممددات ،ددف ،هددذا،الاددا ،
ددذ ر،لتحشيفددح،الددهللي ،لتمزيقددح ،ددف،المعددلمم ،و،له د  ،ددا،لقع د ،بددح،الفددشق،
الغالمم،الت ،خالف  ،ه ،العنم ،د  ،عددائ  ،د ،الددهللي ،و ،اانددا،يحعد ،ب هد ،
(،)1اثظش،:تفعمش،اب  ،ب ،حات .)989/3(،
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الحددق ،ناووددم ،ه د ،ال اطد ،ل اددالفتا و،لالتمددايز،وددنا و،ا ،الماددالف،لعا ددم،
المعلمم  ،د ،المحممددات،لقددع ،د ،الفشقددم،لالتندداوا،المددذ ر،الددذي،حددذ  ،نددح،
القدددشه ،المدددشي ﴿،لال،تم ثد د ا ،د د ،المشدددش م  ،)31(،د د ،الدددذي  ،شقد د ا،ديدددنا ،
،حزب،بما،لهلليا  ،شح ﴾(،الشلر،.)32-31،:
ق
ل اث ا ،معاً،
للددذا ،ددف ،العلمدداأ،ذ د ا،لبددهللو ا،المعتزلددم،بتقددهلليما ،العق د ،ولددهلل،النق د و،
ل ددنع ا،ولددهلل،الاد ا ،حمماد ،ولددهلل،المعددلمم ،بددالمفش،لا ددتحا ،د ددائا و،
لذ د ا،القددشهثمم ،لش ضددا ،االحتجددا ،بالعددنم،الن يددمي،ا تفدداأ،بددالقشه ،المددشي و،
ل ددذل ،الش د  ،د ،الشا ضددم،الددذي َّ ،ف دشلا،الةددحابم،الددذي  ،ض د ،ا ،وددنا و،

لثةد د ا،العدددهللالل،لعدددلف،اا دددم،لخلفاددداو ،ثدددا ،هدددذه،المعدددائ  ،د د  ،عدددائ ،

اا

،الت ،ال،يعع ،علم ًا،االجتادداد،لالاددا  ،مادداو ،الماددالف ،ماددا،لأل ددم،

تهللا ،ول  ،مش ،ج ،.
ل  ،قابلح،فمم ،عائ  ، ،شلا،الهللي ،اختلف ،ماا،العلماأ،لافاأ،الددهلللم ،
ماا،لاحتمالمتح ،ل،اختا ا  ، ،حتح،لضعفحو ،ل،وم ح،لخة

حو ،علددهلل،

قةددمش،ال دداا، ،يمع د ،و د ،الا د ق ،مادداو،لال،يجع د  ،د ،ثفعددح،حمم د ًا،بددم ،
العلماأو ،مشنع،ولهلل،ق ،بعضا و،لينتةش ،خشي ،ي،لمملح،إلما ،و ،ل،لم ا قم،
اجتااده ،لش يح،له اهو،لقهلل،يم ،تشجمحح،ه ،الة ابو،لقهلل،يم ،الاف ،.
لالمعائ ،الت ،اختلف ،ماا،الفقادداأ،ولددهلل ،شاتددبو ،ناددا ،ددا،يعددممح،العلمدداأ،
الادددا ،العدددائ ،الدددذي،يقدددع،بدددم ،العلمددداأ ،د د  ،عدددائ  ،دددشلا،الدددهللي ،العلممدددم،
لالعملمددمو،ه د ،ولددهلل،ث د وم و،للم،د  ،نامددا،حممددح ،د  ،عددائ ،الددهللو ل،لإثمددا ،
المنمش،:
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األول :الخالف القويو،الذي،تتما ،اادلم،بم  ،شيقمحو،ل  ،ثلتح،جد او،
شف،لجح،المش لو،للج ب،الز ددال ،د ،الحلد ِ و،لحمد ،تددا ،الةددال،تاالثداًو،

لف ت،الشاش،لاختا ،المفالعو،ل مشها، ،المعائ ،.

والثاني :هو الخالالالف اليالالعيف ،له،د ،القد ،الددذي،ياتلددف ،مددح،العلمدداأو،
للق د ،الفشيددق،ااضددعف،ح د  ،د ،النظددشو ،ل ،ثددح،يعددتنهلل،إلددهلل،دلم د ،ضددعمف ،ل،
شج ح ،ل ،نع لو،لالشاج ا ،ال اض  ،مشه،.
ا
ل دد د  ،ثلتددددح،:النادد د ،ودد د ،لدد د ً،الددددذهب،المحلددددقو،لإباحددددم،المعدددداو ،
لاإليقاوددات،المم م تشيددمو،لتحددشي ،ولا ،المعددل  ،د ،المتابمددمو،لتحلم د ،الشبددا،
خا ،باد،المعلمم ،.
ل  ،قاب ،هذا،الاددا ،العددائ و ،ددف ،فمددم،ث وداً،هخددش ،د ،الاددا و،لهد ،
الاا  ،مش،العائ ،.
،
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الاددا  ،مددش،العددائ ،ولددهلل،ث د وم و ،منددح،الة د ل،الت د ،ذ شثاهددا،ق د ا و ،ي،

االفم،الفشق،الم تهللوم،ا د ،الددهللي و،لثاتةددش،الحددهللي ،وناددا،لعددهللر،تعلقاددا،
بم ض د ونا،الددذي،ينحةددش ،ممددا،يقددع ،د ،خددا ،بددم ،الددهللوال ،د  ،ه د ،العددنم،
لالجماوم،.
لالة ل،الثاثمم ، ،د ،الاددا  ،مددش،العددائ ،هد ،الاددا ،الشدداذو،لهد ،
ددا،ثشيددهلل،الت ددع ،مددحو،لثعن د ،بددح ،االفددم،وددال  ،ل،قلددم،ثدداد ل ،ددنا ،لق د  ،ددائش،
العلماأ،و ،ما، ،تج يز،بعض،الفقااأ،ثماح،ال ن ، ،الزثدداو ،ل،القد ،بجد او،
،دبشهاو ،ل،تعالي،ديم،الشجد ،لالمددش لو،ل ثالددح ،مددا،
المتعم ،ل،إتما ،الزلجم ،ا
يعممح ،عاذ،ب ،ج د ،،ويغددم،الحمددم  ،ل ،شددتاشات،العددال ،التد ،تةد ،ولمداً،
ولهلل،قائلاا،الثفشاده،باا،و ،جماهمش،العلماأو ،ددفذا،قمد  ،:ددا و،قددال ا ،:دداحب،
الفت ى،بمددذا،ل ددذاو،إذ،لد ،يقلاددا ،مددشهو ،ةددا ت،ون اثداً،يددهلل ،ولمددحو،للد  ،اثد ،
ت اه،حق ًا،لما،اثفشد،باا،و ،هال ،الفقااأ، ،وةشه ،ل ، ،مشه، ،العة ،.
لالم قف، ،هذا،الاا ،ثعت منح، ،ههللي ،حاب،الن د ،و ،قددهلل،قددا ،
ومش،،ل عض،جلعائح«،:ه ،تعش  ،ا،ياهللر،اإل ار؟،..،ياهلل ددح،:ولددم،العددال و،
لجهللا ،المنا ق،بالمتابو،لحم ،اائمم،المضلم »(،.)1
لقا  ،عاذ،،ا حابح «،:حذ

،ويغم،الحمم و ،ف ،الشددمفا ،قددهلل،يقد ،

لمم،الضا ،ولهلل،لعا ،الحمم »و ،قم ،لح،:ل ا،يهلل ين ، ،الحمددم ،قددهلل،يقد ،
لمددم،الضددالم؟ ،قددا  ،عدداذ،:اجتنددب ،د  ،ددار،الحمددم ،المشددتاشات،التد ،يقددا ،
( ،)1خشجح،الهللا

،ح.)220(،
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،يشاجددعو،لتلددق،الحددق،إذا،
َّ ،
ماددا ،:ددا،هددذه؟،لال،يثنمدد ،ذلدد ،ونددحو ،فثددح،لعلددح،
معت،حو ،ف ،ولهلل،الحق،ث اً،.)1(»،

ل ا،الةحاب ،الجلم ،تمم ،الددهللا ي،و ،معددم ،هددذا،الددش ي،الشدداذ،بدد«ولم،
دال ،..،يددز ،،بالندداس ،ملخددذ،بددح،و،
العددال »و،ليحددذ  ،ناددا،بق لددح«،:اتق د ا،ولددم،العد ِ،
ععهلل، ،يت ب،العال ،و،لالناس،ي خذل ،بح»(،.)2
لثق ،اب ،و هلل،ال ش،،و ،الحمماأ،تش ماا ،ولم،العال ،باثمعددا ،العددفمنمو،
اثاا،إذا ،شق  ،شق ،عاا،خلق ،ثمددشو،لقددهلل،قددا ،ابد ،و دداس ،ضد ،ا ،ونامددا،:
«ليدد ،لألت ددداا ،دد ،وثدددشات،العدددال ،..يقدد ،العدددال  ،دد ِ،ق دد  ،يدددحو،فدد ،يعدددمع،
الحهللي ،و ،الن ،و ،مهللا ،ا ،ا ،ولمح»(،.)3
فذا ،اَّ ،ذ ،قمح ،د ،الفقادداأ،بمعد لم ،دداي ،فثددح،ال،يحد ،لمعددل ،يتقد ،ا ، ،
ي خذ،بش يددح،ليددهللا ،ددا ،ط ددق،ولمددح،المعددلم ،باددا ،هددذا،الددش يو ،فثددح،ال،يق د ،
الشاذ، ،ااق ا ،إال ،احب،الا ىو،المتاوددب،بهللينددحو،لقددهلل،قددا ،ابد  ،عددع د،
جاًو،إ ْ،،ه د ،ه د و،لإ ْ ،،فددش ،فددشو ،فثددح،ال ،د ل،
«،:ال،يقلهلل َّ ،،حهلل ،دينح، ،
د ،الشددش»( )4و ،المعددائ ،التد ،يشددذ،باددا ،ددحاباا،ينمددش ،ماددا،ولددما ،لولددهلل ،د ،
تابعا  ،مادداو،للددمً،الجتادداد،العددال  ،ماددا،لجددح ،عت ددشو،ا  ،ددذلذه،دلمد ،ولددهلل،
ه،المثددشو،ل ،ت ليلددح ،مددش ،عتعدداغ،
،الذي،ههللي،إلمح ،االف
االفتح ،ماا،للهلللم
ا
ا
لال ،ق د ،..،قددا  ،عدداذ،،حددم ،حضددشتح،ال ددال«،:اطل د ا،العل د ،بعددهللي،ونددهلل،
(،)1جا ،ع،العل ر،لالحم و،اب  ،جب،الحن ل .)253(،
(،)2الجا ،ع،اخاق،الشالي،لهداب،العا ،عو،الافمب،ال غهللادي،.)211/1(،
( ،)3خشجح،ال ماق  ، ،هللخ ،العن ،الم شى،ح،.)687(،
( ،)4خشجح،الف شاث ، ،الم مش،ح،.)8764(،
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بعم،ثفش،:اب  ،عع د،ل ب ،الهلل داأ،ل لما ،لاب  ،ارو ،ف  ،وم ،بح ،عددائش،
ا
الناس،بح ،وماو،لاحذ ،ولم،العال  ،..،لمم،الضددالم،يلقماددا،الشددمفا ،ولددهلل،لعددا ،
حهلله »(،.)1
لقا ،و هلل،الشحم ،بد ، ،اددهللي«،:$،ال،يمد ،إ ا داً ،د ،العلد  ،د  ،خدددذ،
بالشدداذ ،د ،العلد »(،.)2
قا ،اب ،القم  ، ،$،ماق،حهلليثح،و ،التقلمهلل«،:العددال ،قددهلل،يددز ،لالبددهلل،ي،
إذ،لددمً،بمعةد رو ،ددا،يجد و،ق د  ،د  ،ددا،يق لددحو،ل ،ينددز ،ق لددح ،نزلددم،قد ،
المعة رو ،اذا،الذي،ذ ح، ،وال ،ولهلل،لجح،اا قو،لحش هو،لذ ا ،هلحو،
له ،

،باأ،المقلهللي ،ل تنتا و ،فثا ،يقلهللل ،العال  ،مما،و َّ  ،مح،ل ممددا،لد ،

يز  ،محو،للمً،لا ،تمممز،بم ،ذلد و ،م خددذل ،الددهللي ،بالافد ،لالبددهللو ،محلد ،
ددا،حددشر،ا و،ليحش د  ،ددا ،حد ،ا و،ليشددشو  ،ددا،لد ،يشددشاو،لالبددهلل،لاد  ،د ،
ذل ي،إذ ،اث ،العةمم ،نتفمم،وم ،قلهلللهو ،الاف ،لاقع ،نح،لالبهلل»(،.)3
لقددا ،الددذه  ،د  ،ددماق،حهلليثددح،ومددا،اثفددشد،بددح،دالد،الظدداهشي ،د  ،تددالى،
اذل،«،:ال ،يب ، ، ،ع لم،اثفشد،بااو،لقف ،ع،ب فا ،ق لح ،مادداو ،فثاددا،هددهلل و،
لإثما،ثحمماا،للتعجب ...،نحم ،ق ،اب ،و اس، ،المتعم،و،ل ،الةددش و،
ل ،إثما ،العد ،و،لقد ،طائفددم ،د ،الةددحابم ،د ،تددش ،الغعد  ،د ،اإليددا ،و،

( ،)1خشجح،يعق ب،ب  ،فما ،الفع ي، ،المعش م،لالتا يخ.)318/2(،
(،)2جا ع،بما ،العل ،ل ضلحو،اب ،و هلل،ال ش.)105/2(،
(،)3إوار،الم قعم ،،.)192،/2(،
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اه،ذل و،لال،ثج و،احهلل،تقلمهلله ، ،ذل »(،.)1
ل د  ،ثلددم،تعا د ،الةددحابم ،ددع،االجتاددادات،الشدداذل ،ددا،لقددع،لقهللا ددم،ب د ،

ظعد ،،ل ددحابح،حددم ،ا ددتحل ا ،ددشب،الامددش،و،لغلفاد  ،د  ،اد  ،عنددهلل،
ق لح،تعالهلل﴿،:لددمً،ولددهلل،الددذي ،ه ند ا،لوملد ا،الةددالحات،جندداح ،ممددا،طعمد ا،
إذا ،ا،اتق ا،له ند ا،لوملد ا،الةددالحات﴾(،المائددهللل)93،:و ،قددهلل ،امد ا، ،اإلفد ،
ش د ا ،د  ،ددشباا،وم د ،اتقددهلل،لوم د ،الةددالحاتو ،لمددا،بل د ،،ذل د ،ومددش،ب د ،
ق،ه د ،لول د ،ب د  ،ب د ،طالددب،،ل ددائش،الةددحابم ،ض د ،ا ،
الافدداب،،اتف د ،
وددنا ،ولددهلل ،ثا د ،إ ،اوتش د ا،بددالتحشي ،جلددهلللاو،لإ  ،ددشلا،ولددهلل،ا ددتحالاا،
قتل د او،لقددا ،ومددش،،لقهللا ددم «،:،خف د ت،،الت لي د ،يددا،قهللا ددمو،إذا،اتقم د ،،ا ي،
ت،إ د ادت، ،الحفددشلو، ،دا،إث د ،ل د ،
اجتن د  ،،ددا،حددشر،ا »()2و،ل د  ،لايددم «،:خف د ْ ،
اتقم د ،له ن د ،لومل د ،الةددالحات،ل د ،تشددشب،الامددش»()3و،لهمددذا ،ددالاا ،
الشاذ،ينمددش،ولددهلل ،اولددح،ل جتاددهللهو،اثددح،ال ،عد غ،لددحو،بد  ،تددهلل،باددا ،الددهلللم ،
الةحم ،.
إ  ،تابعم،العلماأ، ،والتا ،ل ا قتا  ،مما،حشر،ا ي،يذ ِ شثا،بما،ثعاه،ا ،
ولهلل ،ه ،المتاب، ،ات دداا ،ح ددا ه ،ل ه دداثا ﴿،اتاددذلا ،ح ددا ه ،ل ه دداثا ،
بابً،ا، ،دل ،ا ﴾(،الت بم ،..)31،:مع،هذه،ا يم،وهللي،ب ،حات ،الفائ ،و،
له ،ي اذ،ولددهلل،النةددشاثممو ،قددا  ،عددتنمشاً،:إثاد ،لد ،يم ثد ا،يع ددهلللثا  ،.قددا ،

( ،)1مش ،وار،الن اأ.)108/13(،
( ،)2خشجح،و هلل،الشواق ، ،ةنفح،ح)17076(،و،لال ماق  ، ،ننح،ح،.)17516(،
(،)3ل  ،ها ،عنهلللو،لقهلل،ذ شها،اب  ،ب ،العز ، ،شح،الفحاليم،و،

،.)305(،
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 ،ا ،ح ،ا  ،تحش ثحو،ليحلد  ،ددا،حددشر،ا  ،تعددتحل ثح؟،

قلدد ا ،:،بلددهلل،.قددا  «،:تلدد ،و ددادتا »()1و ،ات دداا ،ي ،حددهلل ،دد ،تحلمدد ،الحددشار،

لتحددشي ،الحددا ،ث د ا ،د ،الع ديددم،لددحو،ا ،المشددشا،ه د ،ا ،لحددهلله ﴿،ال،لددح،
الالق،لاا ش،ت ا ،ا  ،ب،العالمم ﴾(،ااوشا .)54،:
لم د ،هددذا،الاف د ،الددذي،لقددع ،مددح،العددال ،ال،يمنددع ،د ،االثتفدداا،بعلمددحو،لال،
يح د ،وشضددحو،لال،يجمددز،الفع د  ،مددح،لتق محددح،و ،ا د ،اه د ،االجتادداد،لالفت د ى،
خف  ،حعبو،قا ،الشاط «،:$،إ ،ولم،العال ،ال،يةد ،اوتمادهددا ،د ،جاددم،
لال،ااخذ،باا،تقلمهللاً،،لحي،لذل ،اثاا ،ض وم،ولهلل،الماالفم،للششاو،للددذل ،
اود َّ،هللت،ولددمو ،ل د  ،اثد  ،ا عتددهللً،ا،باددا،لمددا ،اجعلد ،لاددا،هددذه،الشت ددمو،لال ،اثعددب،إلددهلل،
دداح اا،الزل د  ،مادداو ،مددا،ال،ين غ د  ، ،اينعددب ،دداح اا،إلددهلل،التقةددمشو،لال، ،
ايشد َّدن ،ع،ولمددح،بادداو،لال ،اينددتقص ،د  ،جلادداو ،ل ،ايعتقددهلل ،مددح،اإلقددهللار،ولددهلل،الماالفددم،

بحتاًو ،ف ،هذا ،لح،خا  ،،ا،تقتضمح ،ت تح، ،الهللي »(،.)2

فثح،ال،ي ِح ،للندداس، ،يل د ه ،ب لعددنتا ،
لونهلل ا،ياف ،هلالأ،العلماأو،
ا
،الهللثاو،
تشامش ًا،لتق مح ًاو،لال، ،يتةمهلللا،وثشاتا ،ي ،فثا  ،ئمم،الاهللى،ل ةابم
ا
لال،يلددتمً،ولددتا ،ليتةددمهلل،وثددشتا ،إال،جاه د ،بقددهلل ه و ،ل ،تعددال  ،غددشل ،ال،
يشى،طشيق ًا،للمجهلل،الشاة ،إال،باثتقددا

،قددهلل ه ،لالقفددزِ  ،د ق،ها دداتا و،ل ددا،

د ى،المعمم ، ،لح ر،هلالأ،العلماأ ،-،ما،يق ،اإل ار،ابد ،وعددا ش،–$،

( ،)1خشجددح،الف شاث د  ،د ،الم مددش،ح)218(،و،لال ماق د  ،د ،العددن ،ح)20847(،و،ل ددححح،اال دداث  ،د ،
العلعلم،الةحمحم،ح،.)3293(،
(،)2الم ا قات.)170/4(،
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« عم مو،لوادل،ا ، ،هت  ،تا  ،نتقةما  ،عل مي،ا ،ال قمعم ،ما ،بمددا،
دشاأ ،شتد ،ع،لخددم و،
ه  ،نددح،بددشاأ ،ددشه،وظددم و،لالتنددال ،اوشاضددا ،بددالزل ،لاال تد ِ،
ق،ذ م »(،،.)1
خل ،
لاالختاق،ولهلل، ،اختا ه،ا ،تعالهلل ،نا ،لنعش،العل  ،ا،
لقهلل،بعد ،ا ،ث مددح ،حمددهللاً ،بممددا ر،ااخدداق،لجممد ،الاةددا و،ل ناددا،
التماس،المعاذيش،للمافاددم و،لق د ،اوتددذا ه و ،اد  ،د ،قددا ،لمد  ،د لح ،:د ،
وف د ،و د ،الاددادر؟، «،:،د ،ي د ر ،د عم  ،ددشل»(،)2و،ذل د ، ،ال شددش ،د ،ط د عا ،
الاف د و،ل َّث دا ،لنددا،ذلل،خف د و،لثحددب ،د ،ا خددشي ، ،يغفددشلا،خف ثددا،لينع د ا،
ولتنا،.
، ،الذي ،ا ،اأ،قط،،،،،،،،،،،،،،ل ،لح،الحعنهلل ،قط،،
ط(،)3
،لل ِ ،اثتق ْهللت،بن ،الز ا، ِ ،،،،،،،،لجهللت ،ثش اه  ،ق ْ،
لالعلمددداأ،لالدددهللوال،لخد د ا
لينم

،النددداس،هد د  ،غمدددشِ ه  ،د د ،ال شدددشو،يافاد د ،

و،ل مددا،قددا ،الشددمخ،ابد ،تمممددم«،:لددمً ،د  ،ددشط ،للمدداأ،ا ،المتقددم  ،ال،

يم ثد ا ،افاددم  ،د ،بعددض،اا ددماأ،خفد ً ،غفد اً،لاد و،بد ،لددمً ،د  ،ددشطا ،
تش ا ،الةغائش ،فلق ًاو،بد ،لددمً ،د  ،ددشطا ،تددش ا ،الم ددائش ،ل،المفددش،الددذي،تعق ددح،
ت بم »(،.)4
لالهللوال،لالةالح ي،لإ ،تعاللا ،ع ،مشه ، ،ا تمدداب،الافد ،لالزلد ي،
(،)1ت مم  ،ذب،المفتشي،و،اب ،وعا ش.)29(،
( ،)2خشجح ،ب ،دالد،ح)1949(،و،ل ححح،اال اث  ، ،حم  ،ب ،دالد،.
( ،)3قا ات،الحشيشيو،

،.)230(،

( ،)4جم ا،الفتالى،.)66/11(،
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فثا  ،للهلل ، ،مشه ،بالمعا وم،إلددهلل،الت بددمو،ل للددهلل ،يضد ًا،بد ،تنعددهلل،ولددتا و،
ل ،تعتش،لال،تشااي،لم مش ،ضددلا و،لوظددم  ،ددابقتا و،ل ل ددم ،حا ددنا و،لقددهلل،
قا  «،:،قمل ا،ذلي،الاماات،وثشاتا ،إال،الحهلللد»(،.)1
قددا ،اإل ددار،الشددا ع «،:$،ذلل،الاماددات،الددذي ،يقددال ،وثددشاتا ،:الددذي ،
لمع د ا،يعش د ،بالشددشو ،مددز  ،حددهلله ،الزلددم»(﴿ )2الددذي ،يجتن د  ،ددائش،اإلف د ،
لالف احش،إال،اللم ،إ  ،ب ،لا ع،المغفشل(،﴾،النج ،.)32:
ليعتشدداهلل،اإل ددار،اب د ،القددم  $،د ،هددذه،المع د لم،بحددهللي ،يشدداهلل،ل ددال ،
قاح«،:إذا،بل ،الماأ،قهلل ،قلتم ،ل ،يحم ،الا د »()3و ،الحددهللي ،يفمددهلل،طا ي،دم،
المددداأ،المثمدددشو،لودددهللر،تد د فشه،بقلمد د ،الدددهللثً،الدددذي،ال،يغمدددش،طعمدددح ،ل ،يحد دح ،ل،
ائحتحو ،مقمً ،حمح،ا  ،ح ا ،الشجا ،ولهلل،الماأ،بق لح «،:د ،ق اوددهلل،الشددشا،
لالحمممي ، ، ،ثشت،حعناتح،لوظم و،ل ا ،لددح ،د ،اإل ددار،تد فمش،ظدداهشو،
ال،يعفهلل ، ،مددشه،و ،ددف ،
ا،ال،يحتم ، ،
فثح،يحتم  ،نح،
مشهو،ليعفهلل،ونح ،ا ،ا
ا
ا
ا
المعةدددمم،خ دد و،لالمددداأ،إذا،بلدد ،القلتدددم ،لدد ،يحمدد ،الا دد ي،بادددا ،المددداأ،
القلم و ،فثح،يحمد  ،دثددهلل،الا د ،...،لهددذا ،ددش ،علد ر،ونددهلل،الندداس ،عددتقش ،د ،
فشه ي، ، ،لح ،ل

،الحعنات ،فثح،يعا ،بالعمام،لالعماتم ،لثح ِ ها»(.)4

( ،)1خشجح ،ب ،دالد،ح)4375(،و،ل حمهلل،ح.)24946(،
(،)2العن ،الم شى،و،ال ماق .)334/8(،
( ،)3خشجددح ،بد ،دالد،ح)63(،و،ل حمددهلل،ح)4605(،و،ل ددححح ،ددعمب،اا ثدداملط ،د ،تاشيجددح،للمعددنهلل،
(.)211/8
( ،)4فتاح،دا ،الععادل.)168-167/1(،
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لهددذا،اادب،الش مددع ،د ،تجددالو ،خفدداأ ،هد ،الفضد ي ،ددً،لددح،الن د  ،د ،
ل اتح،بالزلجم،حا ،النفشل،لالشقاق«،:ال،ي ْفش  ،ددل  ،ل نددم [،ي،ال،يد غض و،

إ  ،شه ،ناا،خلق ًا ،ض  ،ناددا،هخددش»()1و ،الفضددائ ،تعددتش،المعايددبو،لالحعددنات،
يذه ،العمااتي،إال،ونددهلل،قد ر ،ددابا ا،الددذبابو ،ددا،يقعد ،إال،ولددهلل،العددمااتو،
لال،يدددشل ،إال،المثالد،دبو،لا ،يقد د ﴿،:إ ،الحعدددنات،يدددذه ،العدددماات،ذلد د ،
ذ شى،للذا شي ﴾(،ه د،.)114،:
قددا ،المددا،ولد ،القددا ي«،:$،ل مددح [،ي،ق لددح«،:ال،يفددش ، »..إ ددا ل،إلددهلل،
،الةاحب،ال،ي جددهلل،بددهللل ،ومددبو ،ددف  ،اد،الشدداص،بشياداً ،د ،العمددب،ي قددهلل،

بددا ،دداحبو،لال،يال د ،اإلثعددا ا  ،ددمما،المددل ا ،و د ،بعددض،خةددا ،حممددهلللو،
ين غ ، ،يشاوماا»(.)2
ل ث ،هذا،اادب،ثجهلله ،مما ،نعح ،،ع،حاطددب،بد  ،بد ،بلتعددم،،حددم ،
،إلهلل،قددشيش،يفشد ،لاد  ،ددشا ،جددمش،الن د ،،القددادر،إلددهلل ،مددم،لفتحادداو،
دد طلع،ا ،ث مدددح ،ولدددهلل ،دددنمع،حاطدددبو ،دددهللواه،ل د د لحو ،اوتدددذ ،حاطدددب،،
دت، ،يمد ،لد ،ونددهلل،
لفعلح«،:لا  ،ا،ب ، ،ال ،د  ،ل ند ًا،بددا ،ل ،د لحق ،ا
الق ر،يهلل،يهلل ع،ا ،باا،و  ،هل ،ل ال و،للمً ،حهلل ، ،ددحاب ،إال،لددح،هنددا ،
،وشمشتح، ،يهلل ع،ا ،بح،و  ،هلح،ل الح،.
قا ،الن  «،:،هللقو،لال،تق ل ا،لح،إال،خمددشاً ،..،لددمً ،د  ،هد ،بددهلل ؟،..،
لع ،ا ،اطلع،ولهلل ،ه ،بهلل  ،قا ،:اومل ا ،ا ،ات  ،قهلل،لج
( ،)1خشجح ،عل ،ح.)1469(،
( ،)2شقال،المفاتم  ،شح ،شم،ال،المةابم .)2118/5(،

،لمد ،الجنددمو ،ل،
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قهلل ،فشت،لم »(،.)1
قا ،الف شي، «،:$،حهللي ،حاطب،ب  ،ب ،بلتعم ،د ،الفقددحي، ،اإل ددار،
ِ
،الع دتشي ،ثددح،قددهلل ،اتددب،وددهللل ًا ،د ،المشددش م ،
إذا،ظاددش،لددح ،د  ،ج د  ،د  ،ه د
ينذ ه ،ب عض ،ا ،شه،المعددلم  ،ددما  ،د ،وددزرو،للد ،يمد ،الماتددب ،عشل داً،
بالعفح،لالغددش،لو ددار،ل هلددحو،ل ،دا ،ذلد  ،د  ِ ،علددح،هفد ًل،لولددم ،د  ،مددش، ،

يمد ،لاددا ،خد اتي ،جددائز،العفد ،ونددح،و ،مددا ،علددح،الش د ،بحاطددب ،د ،وفد ه،

و ،جش ح،بعهلل ا ،اطلع،ولمح ، ،علح»(،.)2
ل ثد ،هددذا،اادب،الن د ي،ا تثلتددح،وائشددم ،ضد ،ا ،وناددا ،ددع،حعددا ،بد ،فابد ،
و ،ش ،خ ضح، ،،اإل د  ،ددع،الاائضددم ي ،ددف ،ال ِةدهلليق ،م،لد ،تددنً،لددح ،ددابقتح،
،اإل ارو،لال،حعد  ،ددح تح،للن د ،و ،قددهلل ،ددمع ْ ،وددشلل،ابد  ،ختاددا،ينددا  ،د ،
،ا ،.،»،
حعا و ،قال «،:يا،اب  ،خت ،دوحو ،فثح ،ا ،ينا ،و ،
قا ،وشلل (،:اث ،وائشم،تمشه ،ا،يعب،ونهللها،حعا و،لتق ،:إثح،الذي،قا ،،:
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ف  ،ب ،للالهلل ِ
ه،لوشض ،،،،
ق
حمهلل ،نم ِ،لقاأ)(، .)3
ِ ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لعشق،
لولددهلل،هددذا،المددنا ،الق د ي  ،ددا  ،ددلفنا،المددشار ،د ،تعددا لا  ،ددع،العلمدداأ،
الددددذي  ،ددددذلا،بددد عض،المعددددائ ،ولددددهلل،خددددا  ،ددددا،ولمددددح،جماددد ،المعددددلمم ،
لوددا تا و ،مددا،وا ،العلمدداأ،لالمةددلح ،يعددذ ل  ،ددحاب،العددابقم،لالفضد ،
( ،)1خشجح،ال اا ي،ح)3983(،و،ل عل ،ح.)2494(،
( ،)2شح،اب ،بفا .)162،/5(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح)4141(،و،ل عل ،ح.)2770(،
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 ،خفائا و،ليمنع ، ،الا ق ،مااو،ليحذ ل ، ،إ اوتاا،بددم ،العا ددمو،
تحفم ،القهلللات،لثشش،الغعم ،ال،ي ت ،بامشو،ل ،ذلد ،قد ،اإل ددار،الددذه ،
، ،$تشجمتح،لقتادل،العهللل

«،:$،ف ،إ ،الم مش ، ،ئمم،العلد ،إذا ،ثددش،

داحح،
ابحو،لول د ،تحشيددح،للحددقو،لاتعددع،ولمددحو،لظا،دش،ذ د
د
ا
ا
دامهو،لو دش  ،د ا
حي،يغفش،لح،ولدد الحو،لال،ثضددللح،لثفشحددح،لثنعددهلل ،حا ددنحو،ثعد ،لال،
لل اوح،لات ا
او ا
ثقتهللي،بح، ،بهللوتح،لخفاحو،لثشج ،لح،الت بم، ،ذل »(،،.)1

لقدددهلل،ث دددح،المحققد د ،ولدددهلل،ضدددشل ل،االوتدددذا ،اهد د ،العلد د  ،د د ،خفددداا ،
لإحعا ِ ،الظ ،با و،لالتمق ِ ، ،خف ه ،ال،يعهللل، ،يم ،اجتادداداً ،غفد اً،لد ،
ي ق ا ،مددحو،قددا  ،ددمخ،اإل ددار«،:$،ل ثمددش ،د  ،جتاددهللي،العددلف،لالالددف،

قددهلل،قددال ا،ل عل د ا ،ددا،ه د ،بهللوددمو،لل د ،يعلم د ا ،ثددح،بهللوددمو،إ ددا،احادي د ،ضد ق
دعمفم،
ق
يات ،ام ا ،ناا ،ا،ل ا،يش ْد ،نااو،لإ ا،لش قي ،لهو،ل ،
ظن ها ،حمح ًمو،لإ ا،
المع لم،ثة ،ل ،ت لغا »(،.)2
للا ،حش

 ،م م،المعل  ،ف  ،م ددم،العلمدداأ ،وظد و،لال ومددهلل،لمد ،تفددال ،

ولما  ،شو ،ا ،مع،ال فال ،ق ،الن «،:،لما،وش ،ب  ،ددش ت،بقد ر،لاد ،
ظفددا  ،د ،ثحدداسو،يامش د ،لجدد ها ،ل ددهللل ه  ،.قل د  ،:د ،هددلالأ،يددا،
ج شي ؟ ،قا ،:هددلالأ،الددذي ،يد ل ،لحد ر،الندداس،ليقعد  ،د  ،وشاضددا »()3و،
لا ،قم ،هذا،بحق،وا م،المعلمم ي ،فثح،يقا  ،د ،ولمدداأ،اا ددم،لل فددم،ااث مدداأ،
( ،)1مش ،وار،الن اأ.)271/5(،
( ،)2جم ا،الفتالى،.)191/19(،
( ،)3خشجح ،ب ،دالد،ح)4878(،،و،ل حمهلل،ح)13340(،،و،ل ححح،اال اث  ، ،،حم ،لضعمف ،ب ،دال ،د،.
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د د ،بددداب ،للدددهللي،لباا دددم، ،إ ددداوم ،خفدددائا ،لاثتقا د دا ،تد د هم ،لةدددف،
المعددلمم ،لخددذال ،لاد ،بف دداوم،الاف د ،الددذي،يقددع ،مددح،خمددا ه ﴿،:،إ ،الددذي ،
يح

، ،تشمع،الفاحشم، ،الذي ،ه ن ا،لاد ،وددذاب ،لددم  ،د ،الددهللثما،لا خددشل،

لا ،يعل ،ل ثت ،ال،تعلم ﴾(،الن ،.)19،:،
قا ،اب ،القم  ، ،$،ماق ،ا ح،وم  ،خف ، ،اائمم«،:ل ا،لقددع ،د ،
تدداليا  ،د ،المعددائ ،الت د ،خفد ،ولددما  ،ماددا ،ددا،جدداأ،بددح،الش د ،،و ،قددال ا،
بم لدد د ،ولمادد د و،لالحددد ادق ،دد د ،خا ادددداي،ال،ي جددددب،اطددددشاح ،قدد د الا ،جملددددمو،

لتنقةا و،لال

بمناماو ،ا ،اث ِ
لف

قمعم ،،ما ،ي ،اذا ،طش ددا ،جددائشا ،ود ،القةددهللو،لق ْةد اهلل،العد م ،
و،لال ،اث ِ
عةد ،...،ل د ،لددح،ولد ،بالشددشا،لال اقددع،يعلد ،قفعد ًا، ،

الشجدد ،الجلمدد ،الدددذي،لدددح ،دد ،اإل دددار،قددهللر ،دددال ،لهفدددا ،حعدددنمو،لهدد  ،دد ،
اإل ار،ل هلح،بمما ي،قهلل،تم  ،نح،الاف ل،لالزلم،ه  ،ماا ،عذل و،ب  ،د ج ،
الجتادداده،و ،ددا،يج د و ،ا،ي َّت ددع ،مادداو،لال،يج د و، ،تاددهلل  ،ماثتددح،ل نزلتددح ،د ،

قل ب،المعلمم »(،.)1

لقا ،اإل ار،الذه «،:$،لإثما،يمددهللح،العد ِ
دال ،بمثددشل ،الدح ،د ،الفضددائ و،
دهلل،يغفددش،لددح،با ددتفشا ح،ال ا ددع،
ا،تهلل ،المحا ،ل طمو،للعلح ،جع،ونااو،لقد ا
،طلب،الحق»(،.)2
لهمذا ،ف ،اإل ددار،يعلمنددا،حعد ،التجددالو،ود  ،خفدداأ،ا خددشي و،لالعددتش،
ولمااو،لباا م،إذا ،هلل ت ، ،ه ،الفض ،لالامددشو،قددا «،:،،يددا ،عشددش ،د ،
(،)1إوار،الم قعم .)295/3(،
( ،)2مش ،وار،الن اأ،.)285/16(،
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ه د د ،بلعددداثحو،للد د ،يدددهللخ ،اإليمدددا ،قل دددح،و،ال،تغتددداب ا،المعدددلمم و،لال،تت عد د ا،
ِ
،يت ِع،ا ،و تحو،ل د ،يت ددع،ا ،و تددح،يفضددحح،
و اتا و ،فثح، ،ات ع،و اتا َّ
،بمتح»(،.)1

( ،)1خشجدددح ،بدد ،دالد،ح)4880(،و،لالتش دددذي،ح،)2032(،ل حمدددهلل،ح)19776(،و،لحعدددنح،اال ددداث  ،دد ،
حم ،لضعمف ،ب ،دالد.
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اثتامنددا ،د ،الاددا ،الشدداذ،لهدابددحو،لمة د ،بنددا،الحددهللي ،إلددهلل،الن د ا،ااو د ،
اا اش ،د ،ثد و ،الاددا ،و،ليعددممح،العلمدداأ،الاددا ،العددائ و،ل عندداه،يددهللل ،
ح د  ،ددا لم ،ددشه،لا تحعددا ،حالددحو ،مددا،يعددمهلل،الشددشاب ،ددائغ ًاو،إذا ،ددا ،
دص،بدددح ،دددا بحو،ل ثلدددح،ال،ي اغددص،بدددالق ،العدددائ ،
هللخلدددح ،د د ،الحلد،د ،
قو ،لد د ،يغدد َّ

االفح،.

لهددذا،الن د ا،ه د  ،ددا،يقددع ،مددح،الددهللوال،لالعلمدداأو ،مددا،وال د ا ،د  ،د ،وةددش،
ياتلف و،ل  ،ار ،ع،خا ا ،لجمعا ،ولهلل ،ي،لاحهلل ،قهلل،طلددب ،حدداالًو،
ل لف،ثفعح ،ا،ل ،يتحقق ،د ،تددا يخ،المعددلمم ،القشيددب،لال عمددهللو ،المعددلم ،
دددا ث ا،ل دددا،والد د ا ،تعدددهللدي  ،د د ،اجتاددداداتا ،ل دددذاه ا ،الفقامدددم،ل هللا دددا ،
الهللو يم،.
لولددهلل،هددذا،يحم د ،خددا ،اائمددم،ااوددارو ،اائمددم،اا بعددم ،:ب د ،حنمفددم،
ل ال د ق ،لالشددا ع ِ ،ل حمددهلل،ب د ِ ،حن د و،ل ثلددح،اختا ددات ،مددشه  ،د ،ولمائنددا،
المشار ،ل،دواتنا ،ل ،هللا نا،لجماواتنا،الهللو يم، ، ،وةش،لحم ،.

لهذا،الن ا، ،الاددا ،يمثددش،بددم ،المعددلمم و،لينحةددش ،د  ،ددشلا،الددهللي ،
الت ،اختلف،العلماأ، ،تفا ملااِ ،
ل،و َّلتادداو،الخددتا ا  ،د ،ف د ت،ثة ددااي،

تةحمح ًا،لتضعمف ًاو ،ل،لظنمم،داللم،النة

،الم َّفقم،ولمااو ،مد  ،ددنا ،يددل ،

،لي ِجلادداو،لمددنا ،ياتلف د  ،د  ،ا د ،الددنص ،ل،ت فمقددح،بحعددب ،ددا،
ا

بالنة د
ي ِ قح،ا ،إلمح،ل ا،يلتمح، ،ال ةددمشل،لالفقددحو ،قددهلل ،دداأ،ا ،بحممتددح، ،ياتلددف،

الناس، ،قهلل اتا ،ل ما ه ،ل اددا ا ﴿،للد  ،دداأ،ا ،لجمعاد ،ولددهلل،الاددهللى،
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ا،تم ث ، ،الجاهلم ﴾(،ااثعار،.)35،:

لالاددا ،العددائ ،بددم ،المعددلمم  ،د  ،ددشلا،ديددنا ،ي قددهلل ،ق د الً ،ددا ،ددل ،
حابح، ،التناوا،لالشقاق،الددذي،ياددش ،بالندداس،ود ،هداب،الهللياثددمو،ليفضد ،
إلددددهلل،التفعددددمق،لالت ددددهلليع،لالتعةددددبو،لهددددذا،ااخمددددش،ي ،ي،التعةددددب،ااومددددهلل،
للمجتادددهللي ،الماتلفدددم  ،دى،إل عددداد،واقدددم،المعدددلمم ،ب عضدددا ،ي،بتفدددال ،
بعضددا ،ولدددهلل،بعدددض،و ،مدددا ،لهدد ،المعددلمم ،ل دددشق ،لمدددتا ،و،ل دددشى،بادد ،
ودددهللله و ،مد،دا،قدددا ،الشدددمخ،ابد د ،تمممدددم،$،ود د  ،د د اب،تعدددلط،التتدددا ،ولدددهلل،
المششق،اإل ا و ،ذ ش ، ،ناددا «،:ثددش ا،ل،التفددشق،لالفددت ،بمددنا  ،د ،المددذاهب،

ل مشِ،ها،...،ل ،هذا، ،التفشق،لاالختا ،،الذي،ثاهلل،ا ،ل

لح،ونحو،ل ،

هددلالأ،المتعة د م ،بال اط د ،-،المت عددم ،الظ د ،ل ددا،تا د ى،ااثفددًو،المت عددم ،
اه د ائا ،بغمددش،هددهللى ،د ،ا  ،-،عددتحق ،للددذر،لالعقدداب ،...،ددف ،االوتةددار،
بالجماودددم،لاالئدددتا  ،،د د  ،د د ،الدددهللي و،لالفدددشا،المتنددداوا ،مدددح ،د د ،الفدددشلا،
الافممو ،ممف،يقهللح، ،اا

،بحف ،الفشا»(،.)1

ا،إذا ،ل ،خا  ،عائ ،الفشلا، ،الشقاق،لالتندداوا ،اد ،إفددشاأ،للفمددشو،
،لوهلله،العلماأ،بعضاً ، ،حمم،ا ،لت ددعتح،ولددهلل،و دداده«،إ ،
َّ،
لقهللح،للذه و،ب
حاب،

،ا ،ﷺ،تفشق ا، ،اا ةا و،لقددهلل ،خددذ ،د ،قد ر ،د ،العلد  ،ددا،

بلغا ،..،لاددذا ،ددا ،بعددض،العلمدداأ،يقد ،:إجمدداوا ،حجددم،قاطعددمو،لاخددتا ا ،
حمم،لا عم،.

( ،)1جم ا،الفتالى.)254/22(،
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ل ا ،ومش،بد ،و ددهلل،العزيددز $،يقد  ،:ددا،يعددشث  ، ،ددحاب ،د ،ا ،
الًو،لإذا،
ﷺ،ل ،ياتلف اي،اثا ،إذا،اجتمع ا،ولهلل،ق  ،االفا  ،جد  ،ددا ،ضددا ،
اختلف او ،خذ ،ج ،بق ،هذاو،ل ج ،بق ،هذاي ،ا ، ،اا ش ،عم»(،.)1
له  ،ا ،عشه،القا

،بد  ،حمددهلل $،لمددا ،ددا ،ود ،القددشاأل،خلددف،اإل ددار،

مما،ل ،يجاش،بح،قا «،:إ ،قش ت ،لد  ،د  ،جددا  ،د  ،ددحاب ،حمددهلل ،د ،
ا ،،

لو،لإذا،ل ،تقش  ،ل  ، ،جا  ، ،حاب،

،ا ،

ل»(،،.)2

ل ددد  ،ثددد ،هددددذه،المعددددائ ،يحعددد ،بالهللاومددددم،العمددد ،ولددددهلل،الت مددددق،بددددم ،
الماتلفددم  ،ماددا ،ددا ،منددحو ،ددالاشل  ،د ،الاددا  ،عددتحب،ل مددهلللحو،قددا ،
اإل ار،الن لي «،:$،ا،المات،لف ،مح ،ا،إثما  ،محو،لم ،إ ْ،،ث،هلل،ب،ح،ولددهلل،جاددم،
النة،دمحم،إلددهلل،الاددشل  ،د ،الاددا  ،،ا د ،حع د  ،ح د بو ،نددهلللب،إلددهلل ،علددح،
قو ،ف ،العلماأ ،تفق ،ولهلل،الح ،ولهلل،الاشل ، ،الاا ،ي،إذا،ل ،يلزر،
بش ،
نح،إخا ،،بعنم ،ل،لق ا،ا، ،خا ،،هخش»(،.)3
ل ثَّ د ،العلمدداأ،للاددشل  ،د ،الاددا ،بمع د لم،ال عددملم ،د ،الةددال،و ،قددهلل،
لج اا،الشا عممو،ل بفل ا،الةال،إذا،ل ،ي عددم ،قددا ئ،الفاتحددم ،د  ،للادداو ،د ،
حم ، ،المالممم ،دداث ا،يمشه ثاددا ،د ،الةددالو،للمد  ،يددح،لدلملددحو،للعددنا،هنددا،
عنمم ،بالتشجم ،بم ،الش يم و،ب ،ثشيهلل، ،ثالص،إلهلل ،ا ،علح،اإل ددار،المدداو ي،

( ،)1جم ا،الفتالى،.)80/30(،
(،)2التمامهللو،اب ،و هلل،ال ش.)54/11(،
( ،)3شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل ،.)23/2(،
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 $خشلج داً ،د ،هددذا،الاددا و ،قددهلل ،ددا ،ي عددم  ،ددشاً ،،د ،الفددشقو،ليق د ،:
« ذهب ،ال ، ،ل ،ي عددم  ،د ،الةددال،ال،ت فد  ،دداتحو،ل ددذهب،الشددا ع ،
دق،ولماددا،خمددش ،د  ،ددال،
،ل ،ي عم ، ،الةال،بفلد  ،دداتحو،ل ددال ،،تفد ،
قا  ،حهللهما،ب فاثاا»(،.)1
لهنا،يتعاأ ،الهللاومم،ود ،حمد ،الحعد م،لإثمددا  ،ددا،يددشاه ،نمددش ًا ،د ،حددهلللد،
هددذه،المعددائ ،الماتلددف ،مادداو ،مذه ددح،الددذي،يددشى ،ددحتح،باددا  ،ددا،يفعلددح،
خ ه،المعل و ،ا  ،ثاً،يعت ش ،شف،لجح،المش ل ،حش ًا،بمنما،يشاه ،مشه،جائز ًاو،

ا ،يق ،بفعق،تل ،المعلمم،العفمفم،الت ،تمشف،لجااا ، ،مش،وينم،اثاددا،

تعت شه ،اح ًا؟،ه ،يق ،وناا،ب ثاا ،ت شجم؟،
ل دد  ،دد ل ،خدددشى،:هدد ،يحمدد ،ولدددهلل ،ةدد  ،دد  ،ةدد ي،المدد ر،ب ثدددح،
عددتحق،لل ومددهلل،ال د ا د،ولددهلل،المةد ي  ،د ،حددهللي  «،ددهلل،الندداس،وددذاباً،ي د ر،

القما دددم،المةد د ل »( )2؟،بمنمدددا،يدددشى ،خد د ه، ،المقةد د د،هد د ،ثد د ا،هخدددش ،د د ،
التة يشي،لإ ،ا تش ا، ،ا مح؟،
ل د  ،د ل،فالثددم،:هد ،يةددل ،خلددف،إ ددار،يددشى ، ،دداتح،باطلددم،لشوددا ،
ددابح،و،بمنمددا،يددشى،هددذا،اإل ددار ،ددحم ،ددال،ثفعددحو،ل ،الشو،دا ،ال،يفعددهللها؟،
ه ،يمم ،الةال،خلفح ،ر،يقفعاا؟،
ل د ،اإلجابددم،ونددح،ثعتحضددش ،د  ،ددلفنا،المددشار ،د ل،جلملددم ،د  ،ددم ،
خا اد ،ينقلددح،لنددا،اإل ددار،اب د ،تمممددم$،و ،مق د  «،:ددا  ،ب د ،حنمفددم،ل ددحابح،
ش،.)266/1(،
( ،)1ن ،الجلم  ،شح،ولهلل ،اتةش ،مهلل،خلم و ،حمهلل،ولم ،
( ،)2خشجح،ال اا ي،ح)5950(،و،ل عل ،ح،.)2109(،
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لالشا ع ،ل مشه ا،يةل ،خلف ،ئمم ،ه ،المهللينم، ،المالمممي،لإ  ،دداث ا،ال،
يقددشمل ،ال عددملم،ال ،ددشاً،لال،جاددشاًو،ل ددلهلل ،ب د ،ي ددف،خلددف،الش ددمهلل،لقددهلل،
احتج و،ل تاه ،ال ،ب ثح،ال،يت ض و ،ةلهلل،خلفح ،بد ،ي ددف،للد ،يعددهللو،ل ددا ،
حمهلل،ب ،حن ،يشى،ال ض أ، ،الحجا م،لالشوا  ،.،قم ،لح ،:ف  ،ا ،اإل ددار،
قددهلل،خددش  ،نددح،الددهللر،لل د ،يت ض د و،تةددل ،خلفددح؟ ،قددا  ،:مددف،ال ،ددل ،خلددف،
عمهلل،ب ،المعمب،ل ال »(،.)1
للما ،ا ،اإل ار ،حمهلل،:$،ه ،تشى،ب ًا، ،يةل ،الشج ،تف ود ًا،بعددهلل،
العةش،لالشمً،بمضاأ ،شتفعم؟،قا «،:ال،ثفعلحو،لال،ثعمب ،اولح»،،.
لق لددح«،:$،ال،ثفعلددح»،دا  ،د ،ا ددفاح ،حمددهلل،المشددا ،ونددهلل،الفقادداأ،
ولهلل ،ثح،يشاه ،حش ا ،ل ،مشلهاً،ولهلل ،ق ،تقهلليشو،لمنح،ل ،ينمش،ولهلل ،اولح،اثددح،
دح،و،لال،يعدداب،
دح،و،ال،ينمددش،ولمد
« ى ، ،د  ،علددح ،ت د لالً،و ،ل ،قلددهلل ًا،لم د ،ت للد
ا
ا
ق لح،ي،ا ،ذل  ، ،ا د،االجتااد،العائ ،.)2(»،

ل دد ،ذلدد ،المعندددهلل،المادد ،ثقدد ،اإل دددار،الندد لي،$،ودد ،العلمددداأ ،ثادد ،
«قال ا،:لمً،للمفت،د ،لال،للقاضد ، ،يعتددشق،ولددهلل ،د ،خالفددح،إذا،لد ،ياددالف،
ثةاً ،ل،إجماواً ،ل،قما اً،جلماً،.)3(»،

( ،)1جم ا،الفتالى.)375/23(،
( ،)2ت ،ال ا ي،و،اب  ،جب.)127،/4(،
( ،)3شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل .)24/2(،
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ليل ددهلل،ولددهلل،تددش ،النممددش ،د ،الاا مددات،االجتااديددم،اب د ،قهللا ددم،الحن ل د ،
 $بق لح«،:ال،ين غ ،احهلل، ،ينمش،ولهلل ،مددشه،العمد ،بمذه ددحو ،فثددح،ال،إثمددا ،
ولهلل،المجتاهللات»(،.)1
لثقد ،ابد  ،فلد ،ود ،اإل ددار ،حمددهلل ،$،د  ،لايددم،لددح،تف مقددح،هددذا،اادب ،د ،
ع،لم ،شب،الن مذ ،د  ،مددش،العنددب،و ،قددهلل ،باحددح،بعددض ،قادداأ،الم ددمو ،قددا  ،حمددهلل،:
ب ،، ،شب ،ح،و ،لمششب ،ح،لحهلله ،.،)،2(،»،
ب،هذ،ا،الن م ،ذ،يت ،ع ،م ،ح ،ش ،
«  ،،ا ،د،، ،يشش ،
ل ا،العز،بد ،و ددهلل،العددار ،$،لددح ،د  ،عد لم،اإلثمددا  ،د ،الماتلددف ،مددح،
تفةم ،بهلليعو،إذ،يقد  «،:مد  ،تددهلل ،ددمااً ،،اتلفداً ،،د ،تحشيمددح ،عتق،دهللاً،،تحشيمددحو،
لجب،اإلثما ،ولمح،الثتاا ،الحش مو،لذل  ،ث ،اللعب،بالشفشث ،.
ِ
المحل،د ،
لإ ْ،،اوتقددهلل،تحلملددح،ل د ،يجددز،اإلثمددا ،ولمددحو،إال، ،يم د  ،خددذ،

ضعمفً،ا،تنقض،ااحمار،بمثلح،ل فاثح، ،الششاو،إذ،ال،ينقض،إال،لم ثح،باطاو،
لذل  ،م ،يف ،جا يم،باإلباحم ،عتقهللاً،،لمذهب،وفاأ ،مجب،اإلثما ،ولمح،.
دماً،،ا ددهلل،إلددهلل،اجتنابددح ،د  ،مددش،تد بمخ،لال،
لإ ْ،،لد ،يعتقددهلل،تحشيمدً،ا،لال،تحلد ،
إثما »(،.)3
لهمذاو ،اددذه،المعددائ ،االجتااديددم،حقاددا،النةد ،لالت ا ددق ،ددا ،مد و،لال،
ِ
دهلل،الماتلددف ،ماددداو،لال،يجدد و،ت هلليعدددح،لال،تفعدددمقح،لال،هجدددشهو،قدددا ،
يشدددنع،ولدد

(،)1ا داب،الششومم،و،اب  ،فل .)166/1(،
(،)2المةهلل ،العابق.)166/1(،
(،)3ق اوهلل،ااحمار ، ،ةال ،ااثار.)129/1(،
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اإل ددار ،ددفما ،الثد ي «،:$،ددا،اختلددف ،مددح،الفقادداأ ،ددا ،ثاددهلل ،حددهللاً،ونددح ،د ،
إخ د اث ، ،ي خددذ،بددح،..،.لإذا ،ي د ،الشج د ،يعم د ،العم د ،الددذي،ااختلددف ،مددحو،
ل ث ،تشى ،مشهو ،ا،تناح»(،،.)1

ليعددد غ،اإل ددددار،الجدد د ين  $،وددددهللر،اإلثمددددا  ،دد د ،االجتااديددددات،ب حددددهلل،
طشيقم ،:تة يب،االجتاادي و ،ل،تشدد،الحق،بمنامددا،و،لتعمنددح ،د  ،حددهلله ،و،ال،
ولهلل،التعمم و،يق «،:،لمً،للمجتاهلل، ،يعتشق،بددالشدا،لالزجددش،ولددهلل ،جتاددهلل،
هخش ، ،قع،الاا و،إذ ،د  ،جتاددهلل ،د ،الفددشلا ،ةددمب،ونددهللثاو،ل د ،قددا ،:
إ ،المةمب،لاحهللو ،ا  ،مش ،تعم ،ونهللهو ،ممتن ،ع،وجش ،حهلل،المجتاهللي ،ا خددش،
ولهلل،المذه م »(،.)2
لقا ،الشمخ،اب ،تمممم «،:$،عائ ،االجتااد، ،وم  ،ماددا،بقد ،بعددض،
العلماأ،ل ،ينمش،ولمح،لل ،ياجشو،ل ،وم ،ب حهلل،الق لم ،لد ،ينمددش،ولمددحو،لإذا،
ا ، ،المع لم،ق ال  ،:،ف  ،ا ،اإلثعا ،يظاش،لح ،جحا  ،حهلل،الق لم ،ومد ،
بحو،لإال،قلهلل،بعض،العلماأ،الذي ،يعتمهلل،ولما ، ،بما  ،ج ،الق لم »(،.)3
ل د ،بعددهلله،قددا ،تلممددذه،اب د ،القددم «،:$،لهددذا،الن د ا ،د ،االخددتا ،ال،
ي جددب ،عددادا ً،لو،لال،ا تشاقدد ًا ،دد ،الملمددمو،لال،ت هلليددهلل ًا،للشددم ،ي ،ددف ،الةددحابم،

ض د ،ا ،وددنا ،اختلف د ا ،د  ،عددائ  ،ثمددشل ،د  ،عددائ ،الفددشلاو ،الجددهلل ،ددع،

اإلخ لو،لوتق ،ر،ال لهلل،بم ت ،مهللهاو،للق ا،الفاق،الددثاث،بملمددم،لاحددهلللو،
(،)1الفقمح،لالمتفقحو،الافمب،ال غهللادي.)69/2(،
(،)2اإل ادو،

.)312(،

(،)3المةهلل ،العابق.)207/20(،
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ل د ،الالمددم،لال شيددم،لال تددمو،ل دد ،بعددض ،عددائ ،الشبدداو،ل دد ،بعددض،ثدد اقض،
ال ض د أ،ل ج ددات،الغع د و،لبعددض ،عددائ ،الفددشائض،ل مشهدداو ،ل د ،ينةددب،
بعضا ،ل عض،وهللاللو،لال،قف ،ع،بمنح،لبمنح،وةممو،بد  ،دداث ا ،د  ،ددنا ،يجتاددهلل،
د ،ثةددش،ق لددح،ب قةددهلل ،ددا،يقددهلل ،ولمددحو،ف د ،يشجع د ،بعددهلل،المندداظشل،إلددهلل،االفددم،
لالمح م،لالمةا ال،لالم االل،و ، ،مددش، ،يضددمش،بعضددا ،لد عض،ضددغنً،او،لال،
ينف ي،لح،ولهلل ،عت م،لال،ذرو،ب ،يهلل ،المعتفت ،ولمح ،د ،ع ،االفتددح،لددحو،ليشدداهلل،
دحابح،بددم ،ااجددشي ،لااجددشو،
لح،ب ثددح،خمددش ،نددح،ل ولد  ،نددحو ،اددذا،االخددتا  ،،د ا،
ق»(،.)1
ل  ،نا  ،فم ،ع، ،بحعب،ثمتح،لاجتااده،لتحشيح،الح ،
ل ا،الذي ،يةشل ،ولهلل،تحقمق،ثة

،ال ومهلل،ااخددشلي ،د  ،اددالفما ،

،االجتااد،و ،لمعمع ا،إلهلل،اإل ار،يحمهلل،ب  ،عمهلل،ااثةا ي «،:$،ا،بددشح،
لل ،الفتد ى،ياتلفد و ،محد ،هددذا،ليحددشر،هددذاو ،ددا،يددشى،المحددشر، ،المحد ،
هل ،لتحلملحو،لال،يشى،المح ، ،المحشر،هل ،لتحشيمح»(،.)2

(،)1الة اوق،المش لمو،اب ،القم .)517/2(،
(،)2جا ع،بما ،العل .)80/2(،
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،الاددا  ،د ،الفقددح،ل عددائلحو،

ليق ل  ، ،االفما  ،ق الا ،الفقامم،و،ليعم ،هذه،المعائ  ،شلواً،.
لم د  ،د قفا  ،د  ،اددالفما ،يم د  ،غددايش ًا،حددم ،يتمح د ،الاددا ،ح د ،
بعددض،المعددائ ،العقهلليددمي،لل د  ،اث د ،فاث يددم ،ل ،شومددمو،إذ،يعتقددهللل  ، ،عددائ ،
العقمدددهللل ،لادددا ،د د ،اا د د ،التد د ،ال،يعدددع ،حدددهلل ًا،الادددا  ،ماددداو ،منجدددش،هدددذا،
الاا ،إلهلل،إوما ،ال شاأ، ،الماالفو،لإخشاجح ، ،هد ،العددنم،لالجماوددمو،
ِ
لوهلله ، ،ه ،ال هللاو،لالتحذيش ، ،جالعتح،لقشاأل ،ت ح ،ل،النظش،إلهلل،بشا جددح،
لحلقاتح،التلفاويم،.
لال ،ثعددهلل،ي د ر،ثةددحن  ،حددهلل،و ائ،د  ،د ،الجا عددم ، ،هجددش ،حددهلل ،ددابش،
م ل،اإلقشاأ، ،العال و،ل  ،جتنددب،تعلد ،القددشه  ،نددح،و،لم ثددح ،مد ،ياددالف،
،بعض،هذه،المعائ ،الفشومم،العقهلليم،الت ،يشى ،هلليق ،النا

 ،ثاا ،مددا،ال،

وذ  ،محو،لتعلقح،بمعائ ،وقهلليم،ال ،قامم،.
لهدددذا،التقعدددم ،تعلممدد  ،حعدددبو،لال نددداأ،ولمدددح،خدددا ،هدددذا،اإلطدددا  ،مدددش،
حم و،ب ،ث ح ،مخ،اإل ار،اب ،تمممم $،إلهلل،تناقضددحو،ل ثددح ،د ،تقعددممات،
ه ،ال هللا، ،المعتزلم(،.)1
لثق د  ،حمددح،ا  ،ناقشددتح ،ددحاب،هددذا،الق د «،:إ ،قددا [،قائ د  ،:عددائ ،
اا

،ه  ،عائ ،االوتقادو،ل عائ ،الفشلا،هد  ،عددائ ،العمد  [،ي،الفقددح ،.

(،)1اثظش ،:جم ا،الفتالى.)346/23(،
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قم ،لح ،:تناوا،الناس ، ،حمهلل،ه  ،ى ،بح ،ر،ال؟،ل ، ،وثما  ،ض  ،د ،
ول ؟ ،ر،ول  ،ض ؟،ل  ،ثمش ، ،عاث ،القشه ،لتةددحم ،بعددض،ااحاديد ،
ه ، ،المعائ ،االوتقاديددم،العلممددم»()1و،لقددهلل،ثقد ،ود  ،ددلف،اا ددم،اخددتا ا ،
 ،ث ،هذه،المعائ  ، ،شلا،العقمهلللي،لل ،ينق ،وددنا  ،د أ ،د ،االخددتا ،
،اا

،.

لا ددتهلل ،اإل ددار،اب د ،تمممددم $،ولددهلل،تع د ي ،لق د ا،الاددا  ،د  ،ددشلا،
الهللي ،باختا ،الةحابم ،ض ،ا ،ونا ، ،بعض،المعائ و ،ع،اتفاقا ،ولددهلل،
د ،الددهللي  ،:دد«ه ،اائمددم،الددذي ،ف د ،بالنة د

 ،ثا د ،ال،يجتمع د ،ولددهلل،

باطد د ،لال،ضدددالمو،لد ،المتددداب،لالعدددنم،ولدددهلل،لجد د ب ،تدددابعتا »و،للمدددنا ،
اختلف ا، ،بعض ،ددشلا ،عددائ ،االوتقدداد،لالفقددحو ،لد ،ياددشجا ،الاددا ،ود ،
حدددا ،ااخد د ل،لالمح دددم،يقد د «،:$،لتنددداوو ا ،د د  ،عدددائ ،ولممدددم،اوتقاديدددم،
عماا،المم ،

ت،الح ،لتعذيب،المم ،ب ماأ ،هلح،ل ميم ،حمهلل ،بح،ق د ،

الم ت ،ع،بقاأ،الجماوم،لاالفم،..،ل ددذهب ،هد ،العددنم،لالجماوددم ،ثددح،ال،إفد ،
ولهلل، ،اجتاهللي،لإ ْ  ،خف »(،.)2
لقددهلل،لقددع،الاددا ،بددم ،العددلف،الةددال  ،د ،بعددض،المعددائ ،االوتقاديددم،
الفشوممو ،شميددم ،هد ،الم قددف ،باد  ،د ،يد ر،القما ددمو،ل ددذل  ،ميددم،الن د ،ﷺ،
ِ
ل،الاضدشو،ل د ،وةددمم،ااث مدداأ ،د ،
بح،ي ر،المعشا و،ل ثلح،اخددتا ا  ،د ،ث د
الةددغائشو،لالحم د ،بمفددش،تددا ،الةددال،تاالث د ًا،و،ل فددش،الا د ا و،ل د ،هددذه،
( ،)1جم ا،الفتالى.)346/23(،
(،)2المةهلل ،العابق.)122/19(،

رؤية معاصرة

281

المعائ ،وقهلليمو،لمناددا ،د  ،ددشلا،العقمددهلللو،ال ،د لاا،التد ،ال،يعد غ،الاددا ،
مااو،لالتد ،لد ،ياتلددف،ولماددا ،ددلف،اا ددم،لخما هدداو،للد ،يشددذ،ود ،ذلد ،إال،
ه ،ال هللا،لالضالم،،.
لقهلل ،هلل،العلمدداأ،ولددهلل،التفشيددق،بددم ،اا د ،التد ،ال،يق د ،الاددا  ،مادداو،
لالت د ،يش ددهلل،الماددالف ،ماددا،بال هللوددم ،ل،الفعددق ،ل،المفددشو،لبددم ،الفددشلا،الت د ،
يج و،لق ا،الاا  ،ماا،و «،ف ،ا ،حم ،بحممتح، ،تم  ،ددشلا،هددذه،الملددم،
قابلم،لألثظددا ،ل جدداالً،للظند و،لقددهلل،ف د ،ونددهلل،النظددا ، ،النظشيددات،ال،يممد
االتفدداق،ولماددا،وددادلو ،الظنمددات،وشيقددم ،د ،إ مددا ،االخددتا  ،مادداو،لم د  ،د ،
ال فددشلا،دل ،اا دد و،ل د ،الجزئمددات،دل ،الملمدداتو ،لددذل ،ال،يضددش،هددذا،
االختا ،.
قهلل،ثق ،المفعشل ،و ،الحع $،

،هذه،ا يم﴿[،لال،يزال  ،اتلفم ،

*،إال ، ،ح  ،ب ،للذل ،خلقاد ﴾(،هد د ، )119،:ثددح،قددا  ،:ددا ،هد  ،حمددم،
ا  ،فثا ،ال،ياتلف ،اختا داً،يضددشه و،يعند ،:اثددح ،د  ،عددائ ،االجتادداد،التد ،

ال،ثص ،ماا،بقف ِع،العذ ،و،ب ،لا  ،مح ،وظ ،العذ »(،.)1

لتع د ي ،الاددا  ،د  ،شومددات ،عددائ ،العقمددهللل،ال،يعن د ،تةددحم  ،ق د ا ،
الماتلفددم و،ب د  ،ددما ،المةددمبو،ل ددما ،الماف د و،لمنددح،يلددزر،بفحعددا ،الظ د ،
بالماف ،و،لوهللر،التشنمع،ولمح،و،لالتماس،العذ ،لح،و،لوهللر،ال ل غ، ،ت هلليعح،
ل،تفعددمقح ،ل،التجددشم،ولددهلل،تمفمددشهي،إذ،ه د  ،اف د ،ال،خدداط و،لالاف د  ،ظنددم،

(،)1االوتةارو،الشاط ،.)168/2(،
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تجددالو،ا ،تعددالهلل،ونددح،بمش ددح،العمددم و،لقددهلل،قددش ،ذلد  ،ددمخ،اإل ددار ،$،د ،
فنايددا،حهلليثددح،ومد  ،لددط ،د ،المعددلمم  ،د  ،عد لم،ولد ،ا ،ولددهلل،خلقددحو ،قددا ،:
«لق ا،الغلط ، ،ثد ،هددذا،ي جددب ،ددا،ثق لددح،دائمد ًا،:إ ،المجتاددهلل ،د  ،ثد ،هددذا،
دتفشغ،ل ْ دعح ،د ،طلددب،الحددق ،ددف ،ا ،يغفددش،لددح،خفد هو،لإ ،
د ،المددل نم ،إ ْ ،ا د
ا
حة  ،نح،ث ا،تقةمش ،ا ،ذثب ،..،م  ،خفد  ،د ،بعددض ،عددائ ،االوتقدداد ،د ،
ه ،اإليما ،با ،لبش لح،لبالم ر،ا خش،لالعم ،الةال ،ل ،يمد  ،د ،حدداالً،
ل،يعذبدح،
،هذا،الشج [،الذي،طلب ، ،هلح،إحشاقح،إذا ،ات  ،مغفددش،خفد هو،
ا

اا،الحق،ولهلل،قهلل ،دينح»(،.)1
إ  ،ا  ،نح،تفشيط، ،ات
ْ

ل ددهلل،العلمددداأ،ولددهلل،تلمدددً،ااوددذا ،اللادد ،الددذي  ،خفدددللا ،دد  ،دددشلا،
العقمددهلللو،لضددشل ل،حع د ،الظ د ،با د و،لاوتقدداد ،ثا د ،ل د ،يفعل د ا،ذل د  ،عاثددهللل،
للحقو ،ل،تشبةداً،باإل ددار،ل مددهللاً،لددحو ،اد  ،جالددح،يددذلدل ،ونددحو،لإ ْ ،،خفددللا،
 ،ا ِ ،بعض،ثة

حو،قا ،اب ،تمممم ، ،$،ماق،حهلليثح،ود ،ط ائددف ،د ،

ولماأ،اا اوشل«،:ف ،إثح ،ا، ،هلالأ،إال، ،لددح ،د ،اإل ددار ،عدداا ،شددم ل،
لحعنات ،شل لو،للح، ،الشد،ولهلل ،ثمش ،د  ،هد ،اإللحدداد،لال ددهللا،لاالثتةددا ،
لمثمش ، ،ه ،العنم،لالهللي  ،ا،ال،يافهلل،ولهلل، ،وش  ،ح الا ،لتمل  ،ددما ،
بعل ،ل ددهللق،لوددهلل ،لإثةددا و،لمد ،لمددا،التد ً،ولددما ،هددذا،اا د ،المد خ ذ،
ابتددهللاأ،ود ،المعتزلددمو،لهد  ،ضدداأ،وقدداأ،احتدداج ا،إلددهلل،طددشده،لالتددزار،ل او ددحو،
لز ا ،بع ب،ذلد  ،د ،ااقد ا  ،ددا ،ثمددشه،المعددلم  ،د  ،هد ،العلد ،لالددهللي ،
ل دددا ،النددداس،بعد د ب،ذلد د و ،دددنا  ،د د ،يعظماد د و،لمدددا،لاد،د  ،د د ،المحا د د ،
(،)1اال تقا م،.)163/1(،
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لالفضائ و،ل نا ، ،يذ ا ،لما،لقع ، ،ا ا  ،د ،ال ددهللا،لال اطد و،لخمددا ،
اا

 ،ل اطاا»(،.)1
ذل ،قا ،$،ود ،اإل ددار،ابد ،خزيمددم«،:$،لالبد ،خزيمددم،وظمددم ،د ،

تابد،دح ،ددد ،
النفد د سو،لجالدددم ،ددد ،القلد د بي،لعلمددددح،لديندددح،لات اودددح،العددددنمو،ل ا

"الت حمهلل" ،جلهلل ،مشو،لقهلل،ت ل  ،د ،ذلد ،حددهللي ،الةد لي ،لمعددذ  ،د ،تد ل ،
ا
بعض،الةفات،..،لل  ، ، ، ،خف ، ،اجتادداده ،ددع ،ددحم،إيماثددح،لت خمددح،
الت ددداا،الحدددق ،هدددهلل ثاه،لبدد َّدهللوناهي،لقدد  ،دد ،يعدددل  ،دد ،اائمدددم ،عنددداو ،حدد ،ا ،
ِ
الجممع،بمنح،ل ش ح»(،.)2
للما،تمل  ،حمهلل،ثةددش،المددشلوي ،$،د ،إحددهللى ،عددائ ،اإليمددا ،هجددشه،
ولماأ،بلهلله،لخفللهو ،ما،ثق ،ذل ،ابد  ،نددهلله$،و ،قددا ،الددذه  $،عق داً،
«،:للد  ،ثددا ،لمددا ،خفد ،إ ددار ،د ،اجتادداده ،د ،هحدداد،المعددائ ،خفد  ،غفد ً،ا،لددحو،
قمنا،ولمحو،لبهللوناهو،لهجشثاهو،لما ،ددل  ،عنددا،ال،ابد ،ثةددشو،لال،ابد  ،نددهلللو،لال،
ق،إلددهلل،الحددقو،لهد  ،حد ،الددشاحمم و،
،ه  ،ش ،ناماو،لا ،هد ،هددادي،الالد ،
نع ذ،با ، ،الا ى،لالفظاظم»(.)3
لقا ، ،تشجمم،قتادل،العهللل

$،و،ل ا ، ،ثفال،القددهلل «،:ل ددا ،يددشى،

القهلل ،ثع ،ا ،العف و،ل ع،هذا ،مددا،ت قددف ،حددهلل ،د  ،ددهللقح،لوهللالتددح،لحفظددحو،
للع ،ا ،يعذ  ،ثالح ،م ،تل ً،ب هللوم،يشيهلل،باا،تعظم ،ال ا ي،لتنزياددحو،لبددذ ،
(،)1د أ،تعا ق،العق ،لالنق .)102/2(،
( ،)2مش ،وار،الن اأ،.)231/11(،
(،)3المةهلل ،الع،ابق.)27/11(،
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دادهو،لال،يعدد ،ومدددا،يفعدد )،1(،»،و ،قدددهلل،اوتدددذ ،
ل دددعحو،لا ،حمد،د ،ودددهلل ،لفمدددف،بع دد
ا
الذه  $،لقتادل،القهلل ي $،ب ثح ،اد،تنزيح،ا ،و ،ثعد م ،عالنددا،الشددشيشل،إلمددحو،
خف ، ،ثف ،القهلل و ،اذا،وذ هو،لتل  ،حمم،ا ،الت ،ل ع ، ،

،أ،.

لقا ،الشمخ،اب ،تمممم«،:$،ل ا،القهلل ،الذي،تناوو ا ،مح ،..،فثما،يقددا ،:،
إ ،ا  ،ددش ،دداً ،ددنا ، ،يفلددب،الحددق،بقد ْدهلل ،ل ددعح،لإ ماثددحو ،ددف  ،ددابحو،لإال،
ا،يملف،ا ،ثفعاً،إال،ل عااو،لقهلل،قا ،المل ن  ﴿،:بنا،ال،تلاخذثا،إ ،ثعددمنا،
ل ،خف ثددا﴾(،ال قددشل)286،:و،لقددا ،ا  [،د ،الحددهللي ،القهلل د «،:قددهلل ،عل د ا »و،

لقا ،تعالهلل﴿،:للمً،ولمم ،جناح ،مما،،خف ت ،بددح﴾(،ااحددزاب)5،:و ،مد ،ذ اد ،
لال ا ،ولهلل ،ا،ل ،يلاخذه ،ا ،ولمح ،قهلل،اوتهللى )،2(،»،و،لهذا،المعنهلل،ااخمددش،الددذي،
يذ شه ،مخ،اإل ار،ثفددمًو،إذ،ال،يددشى ،حمددح،ا ،ذر،المجتاددهللو،لال،ل ددح،لقةددهلله،
الحددقو،ليددشى،ذلد  ،د ،االوتددهللاأي،ا ،ا ،لهد ،الددشب ،الد ،الملد ،قددهلل،وفددا،ود ،
خفاا و ،ما،با ،الع اد،يحا

،إخ اثا ،وما،وفا،ونح،ا ،ل ف ،ش،.

ليعتهلل ،$،لاذا،المعنهلل،-،الذي،يددذه ،ونددح،المثمددشل ،-،با يددم،العددالفم،
 ،ضع،هخددشو ،مقد  «،:د ،هددذا،ال دداب ،ددا،هد  ،د ،بدداب،الت ليد ،لاالجتادداد،
الددذي،يمد ،اإلثعددا  ،عددتفش اً ،مددح،ل ددعح،ولمداً،لومدداًو،فد ،اإلثعددا ،قددهلل،ي لد ،
ذل و،لال،يعش ،الحق، ،المعائ ،الا شيددم،االوتقاديددم،ل د ،المعددائ ،العملمددم،
االقتةدداديمو،لا  ،د حاثح،قددهلل،تجددالو،لاددذه،اا ددم،و د ،الاف د ،لالنعددما ،بق لددح،
تعدددالهلل ﴿،:بندددا،ال،تلاخدددذثا،إ ،ثعدددمنا ،ل ،خف ثدددا﴾(،ال قدددشل،..،)286،:لإذا ،دددا ،
(،)1المةهلل ،العابق.)271/5(،
( ،)2جم ا،الفتالى)123/19(،و،لالحهللي  ،خشجح ،عل  ، ،حمحح،ح،.)26(،
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ذل و ،ما،وجز،اإلثعا ،و ،وملح،لاوتقاده،حتهلل،يعتقهلل،ليق ،ضهلله،خف  ،ل،
ثعددماثاً،ي ،ددذل  ،غف د ،لددح ،مددا،قددا ،الن د (،:،إذا،اجتاددهلل،الحددا ،

دداب ،لددح،

جشا و،لإذا،اجتاهلل ،خف  ،لح ،جش)»(،.)1

لالق ،بغفشا ،ا ،للماف ، ،قضايا،الفشلا،العقهلليم،لالفقامددم،لددمً ،يداً،

خا ًا،لشمخ،اإل ارو،ب ،ه ،ق ،جما ،العلماأو،قا  «،:$،مد  ،ددا  ،د ،
المل نم  ،جتاهللاً، ،طلب،الحق،ل خف ي ،ف ،ا ،يغفش،لح،خف ه ،ائناً ،ددا ،ددا و،
اأ ،ا ، ،المعائ ،النظشيم ،ل،العملممو،هذا،الذي،ولمددح ،ددحاب،الن د ،ﷺ،

لجماهمش ،ئمم،اإل ار»(،.)2
ل ،ق لح،ثق ،اإل ار،اب ،حددزر،$،هددذا،ود ،جمدداهمش،ولمدداأ،اا ددم،ل ددلفااو،
ق ،عددل ،،بقد ،،قالد ،ح ،د ،،اوتقددا ،د، ،ل،
ال،يفعد ،
ال،ي ،مفد ،ش،ل ،
هلل ،ثد ،ح، ،
قا «،:لذه ،،طائف ،م،إلد ،
تم،ا،و، ،ل،، ،، ،، ،اجتا ،هلل،، ،

ق،ي ،فثد ،ح ،د ج ،،
ى ،ثد ،ح،الحد ،
،أ،، ،ذل  ،،ددهللا ،،بمد،ا، ،

ق ،جشا ،،و،لإ  ،،خفد ،،د ج ،ش،لاحد ،هلل،و،لهددذ،ا،قد ،،ابد ،،
ب،الح ،
هلل،، ،حا ،و،،إ  ،،ا ،
ول ،
ي،لدال ،د،بد ،،ولد  ،،ضد ،،ا ،،ود ،،
بد ،،لملد ،،ل بد ،،حنمفد ،م،لالشددا ع ،،ل ددفما ،،الثد ،
ال ،د ،،هددذ،ه،المعد ل ،م ،د ،،الةددحاب ،م ،ضد ،،
جممعا ،،و،له ،،ق ،، ،، ،،وش ند،ا،لد ،ح،قد ً،
ال ،د،ا،ذ شث د،ا ،د ،،اخددتا ا  ،،د ،،
ا،إ ،
ال،ثعلد  ،،ددنا  ،،د ،،ذلد ،،خا دً،ا ،د ،
ا ،،وددنا ،،و، ،
هلل،خددش ،،لقتاد،ا، ،ل،تددش  ،،دا ،أ،الز ددا،ل، ،ل،تددش ،،الحد ،،
تمفم ،ش،، ،تش  ،،ا،ل ،تعمهللً،ا،حتد ،
ب،الامش ،.،)،3(،»،
،ل،تش  ،،ما ،ر ،ضا ، ،،ل ،ش ،

(،)1اال تقا م)28،-26/1(،و،لالحهللي  ،خشجح،ال اا ي،ح)7352(،و،ل عل .)1716(،
( ،)2جم ا،الفتالى،.)346/23(،
(،)3الفة ، ،المل ،لااه اأ،لالنح ،.)138/3(،
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ليل ددهلل،ولددهلل،ا ددت اأ،القضددايا،العقهلليددم،الفشومددم،لالفقامددم،الفشومددم ،د ،العفد ،
و ،الماف  ،مااو،خا اً،لما،يظنح،ال عض، ،قةش،الغفشا ،ولهلل ،خفاأ ،شلا،
الفقح،دل ،العقمهلللو ،مق «،:المل ،الددذي،ال ،يددب ،د ،إيماثددح،قددهلل،يافددهللأ ،د ،
دا،يغفددش،لددح ،ددا،يافددهللأ ،مددح ،د ،
بعددض،اا د ،العلممددم،االوتقاديددمو ،امغفددش،لددح ،مد ا
اا ،العملمم[،الفقامم »(،.)1
ليق «،:لال ،يب، ،الاف ، ،دقمق،العل  ،غف ،لأل َّ دمي،لإ ْ ،،ددا ،ذلد ،

،المعائ ،العلممم،و،لل ال،ذل ،لال  ،ثش ،ضاأ،اا َّ م»(،.)2

ليضشب،لح،ب عض،اا ثلم ،مق «،:لالاف ،المغف ، ،االجتادداد،هد  ،د ،

ث و ،المعائ ،الا شيم،لالعلممم ،..،ث ، ،اوتقهلل، ،الذبم ،إ ددحاق،لحددهللي ،
،ال،يدشى،لق لددح﴿،:ال،تهلل ددح،اابةددا ﴾(،ااثعددار،:
اوتقددهلل،ف تددح،و ،ل،اوتقددهلل، ،ا
ا
ِ
اب﴾،
اأ،حجد ق
)103و،للق لح﴿،:ل ا ،ا ِ،ل ششق  ،ا،يملمد اح َّ َ،اِ ،إالَّ،ل ْحمداًْ ،ل ِ ،د ،ل
،ال،يدددشىو،ل عددددشلا،ق لددددح،:
(الشددد ى)51،:و ،اثقددد ،وددد ،بعددددض،التددددابعم ، ،ا
ا
اضدشل،إِلدهلل ،بادا،ثد ِ
﴿لج ه،ي ِا قذَّ ،ث ِ
اظشل﴾(،القما ددم،)23-22،:ب ثاددا،تنتظددش،فد اب،
ا ا
ْ
ب
باا ،ما ،اث ِق ،و  ،جاههلل،ل ب  ،ال »( ،)3حماما،ا ،تعالهلل،.
ل د  ،ثددا ،هخددش،يتحددهللث ،ددمخ،اإل ددار $،و د ،اخددتا ،العلمدداأ ،د ،
حجب،المفا ،و ،ا و ،مق «،:هذه،المع لم،لمع  ،د ،المامددات،التد ،ين غد ،
ثدددشل،المدددار ،ماددداو،لإيقددداا،ذلد د ،إلدددهلل،العا دددم،لالاا دددم،حتدددهلل،ي قدددهلل ،دددعا اً،و،
(،)1بغمم،المشتاد،و،

،.)311(،

( ،)2جم ا،الفتالى.)165/20(،
( ،)3جم ا،الفتالى.)33/20(،
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ب،لتشت ،،ااه ا ،أ،،و،للمع ،،هددذ،ه،المعد ل ،م ،ممد،ا،ولمد  ،،مد،ا،
ق،القل ،
ب،تفشي ،
لي ج ،
ب،المادداجش،ل،لالمقاطع د ،م،،ي ،ددف ،،الددذي ،،تملم د ،ا ،ما د،ا،ق لن د،ا،وددا تا  ،،ه د  ،،ددن ،م،
ي جد ،
ف،الةددحاب ،م،
ف ،ما د،ا ،د ،،ل د ،،يتا د،اجشل،ا،ليتقدداطع ،ا،و ،م د،ا،اختل د ،
لات ددا ،ا،و،لق د ،هلل،اختل د ،
س،بعهلله  ،، ،-،،مي ،م،الن ،،ﷺ ،ب ،ح،، ،الهللثما ،.،)،1(،»،
ض ،،ا ،،ونا ،-،،لالنا ،
لباذه،الشلح،العالمم،يعع،المعددل ،التمدداس،العددذ ،إلخ اثددح،الددذي  ،خفددللا،
د  ،ددشلا ،عددائ ،العقمددهلللو ،مددا،لقددهلل،وددذ ه  ،د  ،عددائ ،الفقددح،الفشومددمو،لال،
يحعد د ،وندددهللها،تفتمد د ،اا دددم،لتجزئتاددداو،لإخدددشا  ،اضدددلاا ،د د  ،هد د ،العدددنم،
لالجماوم ،ل،الفشقم،الناجمم،و،لتمزيقاا،لم

،بعضاا،بعضاً ، ،عددائ ،قددهلل،وفددا،

ا ،و ،المافام  ،ماا،.
ددع،الت مددهلل،ولددهلل، ،هددذا،العددذ ،ال،يعند ،تةد يب،المافد و ،مددا،ال،يعند ،
تدددش ،المنا دددحم،لالتدددذ مش،لال مدددا و،لمد د ،ذلد د  ،لدددح،ضدددم ،ضد د ابط،ااخد د ل،
اإل ا ممو،لضم  ،ابفم،اإلخ ل،اإليماثمم،الت ،تجمع،الجممع،.

(،)1المةهلل ،العابق.)502/6(،
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لع  ،ا،ذ شثاه،ق ،و  ،م ا،قالم،العد أ،ولددهلل،الددهللوال،بددم ،العلمدداأ ،فاد ر،
ل ،حتم و،لم ،الشويم،ل ا،ال،يفا ،لال،يعق  ،ا،بل ،بح،العم ،الددهللو ي،المد ر،
 ،شاق ،ز نم ،ل ف ،ثفشل،بم  ،هلددح،لتنا ع،د ًا،ا ددتغلح،الشددمفا  ،د ،ال قمعددم،
بمنا و ،ةددشثا،ثعددمع،ت دداد ،اللمددز،لالتددنقص،لعخددشي  ،د ،دوددال،ل ددشار،ثحد ا ،
لثجلا  ،جمعم ،.
ب ،ية ،الشقاق،بم ،هلالأ،ااخما ، ،بعض،ااحايم ،إلددهلل،التفدداو  ،د ،
الهللي و،لالتشمم ، ،الن اياو،لتافام،الاف ،بد ،لالةد اب،..،ظدداهشل ،زوجددم،
لباا م ،ثاا،تتعلق،بهللوال،لطاب،ول ،يفتددشق ،ثاد  ،لد ا ،اا ق،لوهشتادداو،
له  ،ذل ،.
للقددهلل،يحددا ،المددشأ،حددم ،يعددمع ،د ،هددلالأ،الفضدداأ،طعن د ًا ،د ،إخ د اثا ،
الددهللوال،الددذي ،يمددافل ثا  ،د ،المماثددم،لالمنزلددم،لالعددابقم ،د ،خهلل ددم،اإل ددارو،
ليعجب، ،تشاحنا و،للمز ،د  ،ددنا ،لعخددشو،للشبمددا،تعدداأ  ،يامددا،الةددادق،
مما،يق ؟،له ،يعجب ،مف،لعخددش، ،يمد  ،اذبداً؟ ،ماهمددا،ونددهلله،فقددم ،د ،
ه ،الةهللق،لالفض ،و ،ا  ، ،اش ،لاذه،المعضلم؟،له  ،د ،طشيقددم،ث قد ،
ماددا،ولددهلل ،نزلددم،هددلالأ،الثقددات،الددذي ،تحددهللث،بعضددا  ،د ،بعددضو،لثددا  ،د ،
نا ، ،ا خش؟،
بهللايمو ،ف ،الفاضد  ،د ،ال شددش،لالم مددش،ونددهلل،الندداس،ال،يفشقد ،ود  ،مددشه ،
ا
،ال شش،الذي ،يةم ،ليافاد و،لال،يتجددشدل  ،-،د  ،ضددلا ،ل ددابقتا ،
 ،-و ،الا ى،ال ششي،الددذي،ال،يمدداد،ينفد ،ونددح ،حددهللو،ليقددع،بعد ح ،ددا،يقددع ،د ،
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النفشل،بددم ،الفضدداأ،و ،ل،تشا ددق،المددار،و ،ل ،د أ،الظد ،لجفدداأ،الع ددا لو،ل د ،
ذل ، ،إ عاد،الشمفا ،للعاقم،الت ،تجمع،بم ،هلالأ،اا اف .
لهنددا،يجددهلل ،التن مددح،ولددهلل،خف د ل ،د أ،الظ د ،بددا خشي ،و،لق د  ،ددا،يقددا ،
ددما  ،د  ،مددش،تث د ،لال،بشهددا و ،اددذا ،بعددهلل ،ددا،يم د ،و د  ،خدداق،اإل ددار،
ل ناجددح ،د ،تمحددمص،ااخ ددا ،لالتعا د  ،ددع،اإل دداوات،الت د  ،ددا ،ددا ،لاددا، ،
تجهلل،هذاثاً ،ةغمم،ل ،التز نا،المنا ،اإل ا ،الذي،ياط،القشه  ،بشو ،عالمح،.
ل للاددا، ،:يتددذ ش،المددشأ ، ،ددا،يق لددح ،عددج ،ولمددح ،د  ،ددحائف ،ومالددح،
﴿ ا،يلف ، ،ق ،إال،لهلليح ،قمب،وتمددهلل﴾(،ق)18،:و،ل ،ا ،حددذ ه ،د ،القد ،
با،ول ﴿،لال،تقف ،ا،لمً،ل ،بح،ول ،إ ،العمع،لال ةش،لالفلاد ،د  ،للاد ،
الً﴾(،اإل شاأ،.)36،:
ا ،ونح ،علل ،
لفاث ،هذه،المعال ، ،المشأ،ال،ين غ ، ،يةددهللق ،د  ،ددا،يعددمعي،لباا ددم،
حم ،ي تمح،الا ش،و  ،مددش،فقددم ،ل ،د  ،ةددهلل  ،جاد  ،اإلثتشثد و ،التث د  ،د ،
هددذه،ااحد ا ،لاجددب ،ددشو ،ال ،نددا

،ونددح﴿،يددا ،ياددا،الددذي ،ه ند ا،إ ،جدداأ ،

ا ددق،بن د  ،ت من د ا، ،تةددم ا،ق ددا،بجاالددم ،تة د ح ا،ولددهلل ،ددا ،علددت ،ثدداد م ﴾،
(الحجشات،)6،:و ،مثمش ،ما،يعمعح،المشأ ،خ ا  ،اذبمو ،ا،يحد ،لددح، ،يشلياددا،
ق ،التث

 ،نااو،قا ،الحع ،ال ةشي«،:المل ،لقا ،حتهلل،يت م »(،،.)1

لاهممم،الت فمق ،ف ،الن د ،ﷺ،ا ددتاج  ،د ،المددشأ، ،يتحددهللث،بمددا،يتددشدد،
( ،)1جم ا،الفتالىو،اب ،تمممم)382/10(،و،ل ،اإلحماأ،للغزال «،:لقا  ،ت ق.)186/3(،»،
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،المجالً ، ،مش،تث

و ،قا ،ولمح،الةال،لالعار«،:باً ،فمم،الشجد ،:،

وومد د ا»( )1و،لهددد ،تشددد ح،قد د ،بعضددددا ،المددد ر،:النددداس،يق لددد  ،..،ددددمعنا،..،
ل ثالاا،.
قا ،الافاب «،:$،إثمددا،يقددا (،وومد ا) ،د ،حددهللي ،ال ،ددنهلل،لددح،لال،ف د ،
محو،لإثما،ه ،

أ،حم ،ود ،االعد ،ولددهلل ،د م ،الد اغو ،ددذر،الن د ،ﷺ ،د ،

الحهللي  ،ا ،ا ،هددذا ،د ملحو،ل ددش،بالتث د  ،مددح،لالت فددق،لمددا،يحممددح ،د ،ذلد و،
عزي ًا،إذا،ف
ا،يشليح حتهلل،يم ِ ،
،قهلل،يشلى،الا ش،و ،فقم،لف
ف
ا

و،ل شلي ًا،و ،فقم»(،.)2
و،ليم  ،هللقاً،يقمناًو،لم ،ذل ،ال،يعند ،

دادق،يحعد ،طمددحو،ليحددشر،ثشددشهي،
بالضشل ل، ،تل ح ،لعنتناو ،م  ،د ،خ ددش ،د
ا
لما،يع ح، ،الفعادو،لقهلل ،شه،الن ،للمددل ، ،يددتمل ،إال ،د ،خمددش «،د  ،ددا ،
يل ،با ،لالم ر،ا خش ،لمق ،خمش ًا ،ل،لمةم »(،.)3
ما ،شه ،،ا،يقع ،مح،بعض،الناس، ،الثشفشل، ،المجددالً،و ،قددا «،:إ ،
ا ،حشر،ولمم ،وق ق،اا ادداتو،لل د،ال ندداتو،ل نددع،لهددات،.ل ددشه،لمد ،قمد ،
لقا و،ل ثشل،العلا و،لإضاوم،الما »(،،.)4
قا ،المحب،الف ددشي ،:$،د ،ق لددح«،:قمد ،لقددا »«،:فافددم ،لجددح ،حددهللها،:
...اإل ددا ل،إلددهلل ،شاهددم ،ثددشل،المددار،اثاددا،تددلل ،إلددهلل،الاف د ،..،فاثماددا،:إ ادل،
( ،)1خشجح ،ب ،دالد،ح)4972(،،و،ل حمهلل،ح)17075(،،و،ل ححح،اال اث  ، ،حم ،لضعمف ،ب ،دال ،د،.
( ،)2عال ،العن و،الافاب .)130/4(،
( ،)3خشجح،ال اا ي،ح)6018(،و،ل عل ،ح.)47(،
( ،)4خشجح،ال اا ي،ح)2408(،و،ل عل ،ح.)593(،
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حمايم ،قالي ،الناس،لال ح ،وناا،لما ش،وناا ،مق ،:قا  ،ددا  ،:ددذاو،لقمد ،:
ذا،.لالنا ،ونددح،إ ددا،للزجددش،ود ،اال ددتمثا  ،نددحو،لإ ددا،لشد أ ،اةد

 ،نددحو،

له  ،ا،يمشهح،المحم ،ونح»(،.)1
لقهلل،لقع،ولددهلل،واددهلل،الن د ،حددهللي ،الاائضددم  ،د ،اإل د و،لهد  ،ددش،جلد ،
اهتز،لح،المجتمع،المعل  ،لحو،لم ،ذل ،ل ،يمنددع ،د ،ل ددف،ا ،لددح،ب ثددح،خمددش،
﴿إ ،الددذي ،جدداملا،باإل د ،وة د م ،ددنم ،ال،تحع د ه ،ددشاً،لم د ،بد ،ه د ،خمددش﴾
( ف وا)11 :و،للقهلل،يحا ،المشأ،ال ،لهلم،و ،حقمقم،هذه،الامشيم،الت ،يممد ،
،ينف ي،ولماا ،ل،يتعلق،باا،هذا،اإل

،لالزل ،

للم د ،ونددهلل،الددتمع  ،د ،هددذه،القةددم،ثجددهلل،د ل د ًا،بلمغددم،للمجتمددع،لاا ددم،
المعددلممو ،قددهلل ،ددم ،هيددات ،د ل،الن د ،الت د ،ثزل د ،بع د اا ،عددال ،المددنا ،
القشهث ، ،التعا  ،ع ،ا،يشاا،ولهلل ،لعنم،الناس ، ،حادي ،ل خ ا و ،ددتعل ،
، ،الامش،.

اا م،لاذه،المعال ،للوماا،لاذا،الهلل س،الم مش،ه ،لال
ا
ل ل ،هذه،الهلل لس،إحعا ،الظ ،بالمل نم و،ل ،يظ ،المعددل ،بددا خشي ،
د ،الامددش،لالتنددزه،ود ،الشددش،لالافد  ،ددا،يظنددح،بنفعددح ،د ،الامددشو،قددا ،القشط د ،
»،:$ل لي، ،هذا،النظش،العهلليهلل،لق ،ع ، ،ب  ،ي ب،ااثةددا ي،،لا ش تددح،
ض ،ا ،وناا،ي،لذل  ،ثددح،دخد ،ولمادداو ،قالد ،لددح،:،يددا ،بددا ،يد ب ،ددمع  ،ددا،
قم ؟ ،قا ،:ثع ،لذل ،المذب ،.ن ِ  ،ث ِ ،يددا ،ر ،يد ب،تفعلددم ،ذلد ؟،قالد ،:،
ال،لا ،.قا  ،:،عائشم،لا  ،ض  ،ن ،.قال  ،ر ،ي ب،:ثع ،.
( ،)1ت ،ال ا يو،اب ،حجش،.)407/10(،

292

الدعوة والدعاة

اذا،الفع ،لثح ه،ه ،الذي،واتددب،ا ،تعددالهلل،ولمددح،المددل نم ،إذ،لد ،يفعلددح،
جمدددمعا »( ،)1لثدددز ،قد د ،ا ،تعدددالهلل ،د د ،ت مدددهلل ،دددحم،هدددذا،الفشيدددق ،د د ،د دددع،
اتِ ،ب ْث اف ِعاِ ،خمدش ًا،لقدا ال ا،
اإل اوم،﴿،:ل ْ الِ ،إ ْذِ ،م ْع ات ام اه،ظ َّ ،ا ْل ام ْل ِ ان ،لا ْل ام ْل ِ ن ا
ْ ْ
هذاِ ،إ ْ  ،ا ِم  (،﴾،ف و ،.)12،:
لالهلل س،الثاث ،ه ،د س،التث و ،الهللوالى،التد ،ال،يقددم  ،دداح اا،بشهاثد ًا،
ولماددا،ال،قممددم،لاددا،لال،اوتددهللاد،بمددهللل الت،خ شهددا،﴿،ل د ْ ال،ج د ااألا،ولم د ِحِ ،ب ْ بع د ِم،
ْ
،ونهلل،ا ِ
ا اهللاأِ ،ف ْذ،ل ،ي ْ ات ا،بِالشاهلل ِاأ ،الل ِا ِ
،ه ،ا ْلم ِاذ اب (،﴾،الن ،.)13،:
ْ
ْ َّ ا ا

لين ددح،القشط د  ،$،د  ،ددشح،هددذه،ا يددم،إلددهلل ،ددش ،ا د و،له د ، ،المددشأ،

الذي،ال،يقم ،دلماً،ولهلل،خ شه ،اذبو،لل  ،ا ، ،حقمقم،اا ش ،ادق ًا ﴿«،:د ِف ْذ،
،ون دهلل،ا ِ
لد ،ي د ْ ات ا،بِالش داهلل ِاأ ،الل ِا د ِ
،هد ،ا ْلم د ِاذ اب (،﴾،الن د )13،:و ،ي،ه د  ،د ،
ْ
ْ َّ ا ا
حم ،ا  ،اذب و،لقهلل،يعجددز،الشجد ،ود ،إقا ددم،ال منددمو،لهد  ،ددادق ،د ،قذ ددحو،
للمنددح ،د ،حم د ،الشددشا،لظدداهش،اا ددش ،دداذبي،ال ،د ،ول د ،ا ،تعددالهلل،ي،له د ،
حاثح،إثما ،تب،الحهلللد،ولهلل،حممح،الذي ،شوح، ،الهللثماي،ال،ولهلل ،قتضددهلل،
دا،ي نددهلل،ولددهلل،ذل د ،حم د ،
ولمددح،الددذي،تعلددق،باإلثعددا ،ولددهلل ،ددا،ه د ،ولمددح،و ،فثمد ا

ا خشل»(،،.)2

لفال ،د لس،قةم،اإل ، ،يتد ا،المعددل ،ود ،إطدداق،المددار،العددم و،
االلهلل،بح، ،يعت شه، ،ال اتا ،لالمذب﴿،لل ْ الِ ،إ ْذِ ،م ْع ات ام اه ،اق ْلد ات  ،دا،ي امد ا ،
ْ
ا،ب ْاتددا ،و ِظدم ﴾(،الند )16:و،لالمددار،إذا ،ددا ،
لنا، ْ ،ثتم َّل ،بِاددذا ،ا د ْ حاث ،هددذ ا
(،)1الجا ع،احمار،القشه .)202/12(،
(،)2المةهلل ،العابق.)203/12(،
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،ال اتا  ،ا،يج و،ثقلح،ل لايتحو،ل اثح ،شلي ًا ،تهللالالً،ال،يع غ،تشدادهو ،قددهلل،
قا ،ﷺ «،:فهلل،بالمشأ ،ذب ًا، ،يحهللث،بمد  ،ددا ،ددمع»()1و،قددا ،المنددالي،:$،
«اثددح،يعددمع،الةددهللق،لالمددذبو ،ددفذا،حددهللث،بم د  ،ددا ،ددمع ،ددذب،ال ،حالددمو،
التحهللث،بم  ،عم ا ،فعهللل،للةهللق،ل ز ال»(،.)2
قددا ،الن د لي«،:$،ل ددا ،عنددهلل،الحددهللي ،لا فددا ،الت د ، ،د ،ال دداب ،فماددا،
الزجددش،ود ،التحددهللي ،بمد  ،ددا ،ددمع،اإلثعددا ،و ،فثددح،يعددمع ،د ،العددادل،الةددهللق،
لالمذبو ،فذا،حهللث،بم  ،ا ،مع ،قهلل ،ذب،إلخ ا ه،بما،ل ،يم و،لقددهلل،تقددهللر،
 ،ذهب ،ه ،الحق، ،المذب[،ه ،اإلخ ا ،و ،الش أ،باا  ،ا،ه »(،،.)3
للفا ،التنابذ،الذي،يقع،بم ،بعض،دواتنا،المد ر،ثقلددب ،ددفحات،الماضد و،
لنتعددشق،لمع د لم،ذ شهددا،العلمدداأ،حددم ،لجددهلللا،بددم  ،اضدد ،اا ددم،لولمائاددا،
دحو،جعدهلله،تشا ددقا ،بددالت هم ،لالتضددعمف،
الثقات ،ما ًا، ،ثزغ،الشمفا ،للقمعتد
َّ
بعددهلل ، ،عددهلل،الشددمفا ،بمددنا و،لا ددتنزلا ،لل قد ا ،د ،بعضددا ،بعددهلل،ا ددتحمار،
الاة م،بمنح،،.
مدداذا ،ع د ،العلمدداأ،تجدداه،هددذه،الاة د ات،المعددف ل ،د ،المتددب،بددم ،
هلالأ،اا اجهلل؟،ه  ،هللق ا ،ا ا ، ،إخد اثا ،حددا ،الاةد م،لالنفددشل؟ ،ر،
التمع ا،طشيق ًا،هخش؟،،
( ،)1خشجح ،عل ،ح.)5(،
(،)2التمعمش،بششح،الجا ع،الةغمشو،المنالي.)405/2(،
( ،)3شح،الن لي،ولهلل ،حم  ،عل .)75/1(،
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لقددهلل،اتفددق،المحقق د  ،د  ،ه د ،العل د ،ولددهلل،ط د  ،ددفحم،تل د ،الاا دداتو،
دا،تمل د  ،ماددا ،د ،طع د ،لتفددال ،ولددهلل،ا خددشي ،و،ا  ،د ح،
لوددهللر،االوت ددا ،بمد ا
الغمشل،لالتنا ًو ،وشض ا،ود  ،قد الا ،جممعد ًا،و،للد ،يددشلا ،د ،ذلد ،تجشيحد ًا،
للقائ  ،ل،المق ،ونددحو،لوددهلللا ،ددا ،ددهلل  ،ددنا ،بحددق،بعضددا  ،د ،ق مد ،خددا ،
ااقشا و،الذي،يقع،وادل،ونهلل،اال تشا ، ،التاةص ،ل،ال لهللل،بع ب،التنددا ً،
لالتعةب،لالتحا هللو،لقهلل ا،قاوهللل،ذه مم،ثعتفمع،تف مقاا،ولهلل ، ،ا،يةددهلل ،
،اا اض  ، ،شايانا ،ل ،ا ثا،حم ،ياتلف و،لهذه،القاوهللل،تق  ،:ددار،
ىو،لال،يشلى(،.)1
ااقشا ا،يف
ا
دض،ال،يع د ،بددحو،لال ،ددمما،
قا ،الذه  «،:$،ار،ااقشا ،بعضا  ،د ،بعد
ا

إذا،الح،ل  ،ثح،لعددهللالل ،ل،لمددذهب ،ل،لحعددهلل،ال،ينجد  ،نددح،إال ،د ،وةد ،ا ،و،
ل دددا،ولمد د ا ، ،وةدددشاً ،د د ،ااوةدددا  ،دد ِدل  ،هلدددح ،د د ،ذلد د  ،د د ى،الن مدددم ،

دشدت ،د ،ذل د  ،ددشا يً،و،اللا د  ،ددا،تجع د  ،د ،
لالةددهلليقم ،و،لل د  ،ددا ،لعد ا
قل بنا ،اً،للذي ،ه ن ا ،بنا،إث  ،م  ،حم »(،،.،)2

ل ،ق ِ ،اإل ار،الذه ،قا  ،ال ،ب ،دينا  «،:$،ق  ،اادل،القددشاأ ،د ،
،

أ،إال،بعضا ،ولهلل،بعض،ي ،فثا  ،هلل،تحا هللاً، ،التم س»(،.)3
لهددذا،التش د مح ،عددتعا  ،د ،الح ددش،اب د ،و دداس ،ض د ،ا ،ونامددا ،قددهلل،قددا ،:

«ا تمع ا ،ار،العلماأو،لال،تةهللق ا،بعضا ،ولهلل،بعضو ،الذي،ثفع ،بمهللهو،
(،)1اثظش ،:مش ،وار،الن اأو،الذه .)276/8(،
( ،)2مزا ،االوتهللا .)111/1(،
(،)3المجالعم،لج اهش،العل ،و ،ب ،بمش،الهللين ي.)75/7(،
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لا  ،هلل،تغايشً،ا، ،التم س، ،و باا»(،.)1
ل ددا،اإل ددار،ال اددا ي $،مق د «،:لل د ،يددن  ،ثمددش ،د ،الندداس، ،د  ،ددار،
بعض،الناس ،ما و،ثح  ،ا،يذ ش،ود ،إبددشاهم  ،د  ،ا ددح ،د ،الشددع ،و،ل ددار،
الشدددع  ،دد ،ومش دددم،و،ل دد  ،دد  ،دددا ،قدد لا ،و،لتندددال ِ ،بعضدددا  ،دد ِ
،العددشق،
لالنفً،و،لل ،يلتف  ،ه ،العل  ،د ،هددذا،النحد ،إال،ب مددا ،لحجددمو،للد ،تعددقط،
وهللالتا ،إال،ب شها ،فاب ،لحجم»و،لو َّقب،اإل ددار،الددذه  $،ب،دالق «،:لعددنا،
ثددهللو  ،د  ،ئمددم،الجددشح،لالتعددهللي ،العةددمم ،د ،الغلددط،الندداد و،لال ،د ،المددار،
بددنفً،حدداد ،ددمم ،بمددنا ،لبمنددح ،ددحناأ،لإحنددم،و،لقددهلل ،اول د  ، ،ثمددشاً ،،د  ،ددار،
ق»(،.)2
ااقشا ،بعضا ، ،بعض ،اهلل ،ال،و شل،بح،و،لال ،مما،إذا ،الف ،

لقا ،الحا ،اب ،حجش«،:$،لاول  ،ثح،قهلل،لقددع ،د ،جماوددم،الفعد  ،د ،

جماوم،بع ب،اخددتا ا  ،د ،العقائددهلل،و ،من غد ،التن ددح،لددذل ،لوددهللر،االوتددهللاد،بددح،
ق»(،.)3
إال،بح ،
لل  ،انا، ،ثضددشب ،ددثاً،يتضد ،بددح،المقددا و ،فثددا،ثددذ ش،اخددتا ،العددالمم ،

الجلملددم  ،ال د ،ب د  ،ثددً،لبلهلليددح،اب د  ،ب د ،ذئددبو ،ماهمددا ،د  ،ه د ،المهللينددم،
الن يددمو،لهمدددا ،دد ،ااودددار،ااف دددات،المفتددم  ،دد  ،هللينددم ،دد ،ا ،و ،قدددهلل،
ت قف،اإل ار ،ال ،و ،العم ،بحهللي «،ال معا ،بالاما  ،ددا،لد ،يتفشقددا»و،لذلد ،
لقاوهللل،ونهلله، ،:المشددا  ،د ،ومد  ،هد ،المهللينددم،يقددهللر،ولددهلل ،ثد ،هددذا،الا ددش،
(،)1جا ع،بما ،العل ،ل ضلحو،اب ،و هلل،ال ش،القشط .)295/2(،
(،)2القشاأل،خلف،اإل ار،و،
( ،)3ت ،ال ا ي.)385/1(،

.)39(،
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ا حدددادو،لقدددشب ،هدد ،المهلليندددم،بعادددهلل،الن دد ل،ل حدد ا ،الةدددحابمو ،معت دددش،الا دددش،
نع خاً،بهللاللم،ا تاا  ،مشه،ونهلل ،ه ،المهللينم،المن ل،.
قفد دح ،د د ،إومدددا ،الحدددهللي ،قدددا ،:
لمدددا،بلد د
،بلهلليد دح،ابد د  ،بد د ،ذئدددب $،ت ا
َّ

«يعتتاب ،ال و ،ف ،تابو،لإال،ضشب ،ونقح»(،.)1

لال ،يب، ،هذا،الق  ،لم ، ،اإل ار،اب  ،ب ،ذئب$،و ،ماذا،ثةنع؟،
دشد،ولمددح،
نضعف،لثق ا ،اب  ،ب ،ذئددب،لثد ا،
ه ،تشاثا،ثتعةب،لو ار ،ال ،$،
ا
لثنعهلل ،ضددلح؟ ،ر،ثةددهلل اقح،لثش د  ،المداً،بددال ق ا،بددالمفش ،نعددتتم حو ،مددا،يفال نددا،
ا
قشينح،اب  ،ب ،ذئب؟ ،
دو ثددا،ثددتلمً،هددهللي،العلمدداأ ،د ،التعا د  ،ددع،اخددتا ،هددذي ،العددالمم ،
الفاضلم ،و،يق ،اإل ار،الذه  «،:$،ال ،إثما،لد ،يعمد ،بظدداهش،الحددهللي ي،
اثح ،هه ،نع خ ًا ،...مال ، ،هذا،الحهللي و،ل ، ،حهللي ،لح ،جش،لال،بهللو،
ف  ،اب،اوداد ،جشاً،هخش،..،لبم ،حددا  ،:مددار،ااقددشا ،بعضددا  ،د ،بعددض،
ال،يع ،ولهلل ،ثمش ،نحو ،ا،ثقة ْ ،جالم ،ال ،بقد ،ابد  ،بد ،ذئددب ،مددحو،لال،
ف،العلماأ،اب  ،ب ،ذئب،بمقالتح،هذهو،ب ،هما،والما،المهللينم، ،و اثامددا،و،
ضع
ا
َّ
ض ،ا ،وناما»(،.)2

لل ،وشضنا،لمثا ،هخددش،لت قفنددا،ونددهلل،تشجمددم،اإل ددار،الشددا ع ،ونددهلل،الحددا ،
الذه  ،حماما،ا و ،قهلل،قددا «،:ل ددنف،الم ددا  ،د  ،ناقددب،هددذا،اإل ددار،قددهلليماً،
( )1مش ،وار،الن اأ)143-142/7(،و،لالحهللي  ،خشجح،ال اا ي،ح)2110(،و،ل عل ،ح.)1532(،
( ،)2مش ،وار،الن اأ.)142/7(،
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لحهلليث ًاو،لثا ،بعض،الناس ،نح ،ض ًا،و ،ما،واده،ذل ،إال ،عم،لجالددم،و،لالح،
للمنةفم  ، ،ار ،قشاثح ،مح،با ى،و،لقد َّ ، ،د ،بددشو ،د ،اإل ا ددم،ل َّد،ولددهلل ،د ،
خالفح،إال،و دي،و،ثع ذ،با ، ،الا ىو،لهذه،اال اق،تضمق،و  ،ناقددب،هددذا،
ا
العمهلل»(،.$،)1
ل  ،ار،ااقشا ، ،بعضا  ،:ا،لقع،بددم ،اإل ددا م ،الجلملددم و ،بد ،ثعددم ،
اا ااث  $،لبلهلليِح،ابد ِ  ،نددهلله،اا د ااث $،و،حمد ،لقددع،بمنامددا،التغددايش،
لالتنا ً،و ،نا  ، ،ناما، ،ا خشو ،ماذا ،ع ،العقاأ، ،هذا،الاا ؟،
،يق ،الذه  «،: $،قذا،الحددا  ،بد ،ثعددم  ،د ،جشحددح(،ابد  ،نددهلله)،لمددا،
بمنامدددا ،دد ،ال حشدددم،و،لثدددا  ،ندددحو،لاتامدددحو ،لدد ا،يلتفدد ،إلمدددح،لمدددا،بمنامدددا ،د د ،
العظائ و،ثع ،ا ،العف ،و ،لقهلل،ثا ،اب  ،نهلله ، ،بد ،ثعددم ،ل ددش  ،يضداً)2(»،و،
ليق  «،:ار،اب  ،نددهلله ،د  ،بد ،ثعددم  ،ظمددع،ال ،حددب،حمايتددحو،لال ،ق د ،قد ،
 ،ناما، ،ا خشو،ب ،هما،ونهللي ،ق ال »(،.)3
ال،لو ددار ،الد  ،د ،
،ل ذل ،قا ،اإل ار،اب ،جشيش،الف شي $،،بعهلل، ،ثق ،ق ً
ومش د ،م«، ،:لد  ،ددا  ،د  ،د ،اد ِود ،ولمددح ،ددذهب ،د ،المددذاهب،الشدياددم،ف د ،ولمددح ،ددا،
اد ِو د ،بددح،و،ل ددقف ،وهللالتددح،و،لبفل د  ،دداادتح،بددذل ،و،للددزر،تددش  ،ثددش ،حددهللف ،
اا ةا ،ي،اثح ،ا ،نا ،إال،لقهلل،ثع ح،ق ر،إلهلل ،ا،يش ب،بح،ون ،ح ،.،)،4(،»،
(،)1المةهلل ،العابق.)9/10(،
( ،)2مزا ،االوتهللا .)479/3(،
(،)3المةهلل ،العابق.)111/1(،
( )4ت ،ال ا ي.)428/1(،
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ليش ددهلل،اإل ددار،الع د م  $،إلددهلل،طشيقددم،التعا د  ،ددع،هددذه،ااخ ددا ،الجا حددم،
ب اض ،الناس«،:ين غ ،ل  ،-،ياا،المعتش ددهلل، ،-،تعددل  ،د م ،اادب ،ددع،اائمددم،
الماضم و،ل ،ال،تنظش،إلهلل ،ار،بعضا ، ،بعض،إال،إذا ،تددهلل،ب شهددا ،لاضد ،و،فد ،
إ ْ ،قددهلل ت،ولددهلل،الت ليد ،لتحعددم ،الظد  ،ددهلللث و،لإال ،اضددشب ،ددفح ًا،ومددا،جددشى،
بمددنا ،و ،فثد ،لد ا،تالددق،لاددذاو ،ا ددتغ ،بمددا،يعنمد ،و،لدا،وند  ،ددا،ال،يعنمد ،و،لال،
ما،حتهلل،يا ق ،م ،ما،جشى،بم ،الماضم ،.،
يزا ،طالب،العل ،ث ً

لإيا ،ف ،إيا ، ،تةغ ،إلهلل ،ا،اتفق،بددم  ،بد ،حنمفددم،ل ددفما ،الثد يو ،ل،
بم  ،ال ،لاب  ،ب ،ذئبو ،ل،بم  ،حمهلل،ب  ،ال ،لالنعائ و ،ل،بم  ،حمددهلل،بد ،
حن ،لالحا ث،المحا و،لهل ،جشا،إلهلل،و ا ،العز،ب ،و ددهلل،العددار،لالتقد ،
َّ
اب ،الةدداحو ،فثد ،إذا،ا ددتغل  ،د ،ذلد ِ ،خفد ا ،ولمد ،الاددا و ،ددالق ر ،ئمددم،

وددارو،لاق د الا  ،حا د و،ل بمددا،ل د ،ثفا د ،بعضددااو ،لددمً،لنددا،إال،التشض د ،

ما،يفعد  ،ممددا،جددشى،بددم ،الةددحابم ،ضد ،
ونا و،لالعم ت،وما،جشى،بمنا ،
ا
ا ،ونا »(،.)1
ل ا،اب ،و هلل،ال ش ،$،م د ،د  ،تابددح«،جددا ع،بمددا ،العلد ،ل ضددلح» ،ثلددم،
وهلليهللل،لاا ،ااق،دشا ،لتقدداللا ،ولددهلل،بعضددا و،فد ،يضددع،ضد ابط،ق د ،هددذه،
ااقد ا و،لهد ،يحددذ ،طدداب،العلد ،ل ثةددا ا  ،د  ،زالددق،هددذا،ال ددابو ،مقد ،:
«هذا،باب،قددهلل ،لددط ،مددح ،ثمددش ،د ،الندداسو،لضددل ،بددح،ثابتددم،جاهلددم،ال،تددهلل ي ،ددا،
ولماا ،د ،ذلد و،لالةددحم  ،د ،هددذا،ال دداب ، ،د  ،ددح ،وهللالتددح،لف تد  ،د ،
العل  ،اثتحو،لباث ،فقتددح،لونايتددح،بددالعل و،لد ،يلتفد  ،مددح،إلددهلل،قد  ،حددهلل،إال، ،
( )1ط قات،الشا عمم.)278/2(،
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ق،الشدداادات،لالعمد ،
ي ت ، ،جشحتح،ب منم،وادلم،تةد ،باددا،جشحتددح،ولددهلل،طشيد ،
ماا، ،المشاههللل،لالمعاينم،لذل ،بما،ي جددب،تةددهلليقح ،ممددا،قالددحو،ل شاأتددح ،د ،
الغ ،لالحعهلل،لالعهللالل،لالمنا عم،ل ا تح، ،ذل  ،لددح،..،لالددهلللم ،ولددهلل ،ثددح،
ال،يق  ،مم ،اتاذه،جما ، ،جماهمش،المعلمم ،إ ا اً، ،،الددهللي ،قد  ،حددهلل،
ق، ،بعضا  ،د ،بعددض،
،الفاونم ي، ،العلف -،ض ا ،ا ،ولما ،-قهلل، ،
الحعهلل»(،.)1
ا،
ار ،ثمش، ،حا ،الغضبو،ل نح ،ا،ح،م، ،ولمح،
لهمددذا،و ،ددف ،بعددض ،ددا،يقددع،بددم  ،شددايانا ،ل،دواتنددا ،ل ،مددشه  ،د  ،ه د ،
الفض ي ،ح،ثزغ،الشمفا ،بمنا و ،عتغاً،الن اوا،اإلثعاثمم،الت ،ال،ينف ،وناا،
حددهللو،لل د  ،ددا  ،د ،المددل نم ،الةددالحم و،لال اجددب،ولددهلل،المعددل ،طددشح ،ددا،
يةهلل ،و ،هلالأ،حا ،العهللالل،لالمنا عم،لاالختا ،.
للقهلل ،حع  ،ب ،العتاهمم،$،بق لح،:
ل ،ذا،الذي،ينج ، ،الناس ،المً،ا،،،،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لللناس،قا ،،بالظن ،لقم ،
لقا ،ا خش،:
،،،،،،،،،للمً،بنا  ، ،قالم،طاو ،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لل  ،ن  ، ،ا ،ولهلل،ج ،لوش
،،،،،،،،،،ل ،ذا،الذي،ينج ، ،الناس ،الماً،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لل  ،اب،ونا ،بم ،خا مت ،ثعش ،
(،)1جا ع،بما ،العل ،ل ضلحو،اب ،و هلل،ال ش،القشط .)297-296/2(،
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• الهللو ل،إلهلل،ا ،تعالهلل ، ،ش ،ااوما ،ل وظماا ،جددش ًا،ونددهلل،ا و،لهد ،
دهللوال،ل اث،ولد ا ،و،لخلفددامه  ،د ،الهللاللددم،ولددهلل،
امم،ااث مدداأو،للاجددب،الد
ا
ا ،لالتعشيف،بهللينح،ل شائعح،.
• الهللو ل ،شيضم ،شومم،لضشل ل،بششيمو،باا،تعددتجلب،ثعد ،ا و،لتعددتهلل ع،
ثقمحو،لتفلب ، ،د  ،عددل ،بحعددب ،ددا ،لتد  ،د ،ولد ،ل لمدداتو،ل د ،ولد ،
ع لم ،ا ،باا،وال .
• الددهللو ل،اإل ددا مم،تعدداث ،المد ر ،د ،ضددم ،المثمددش ،د ،المعدداث ،العددا قم،
الت ،تزيهلل،باا ،لفنا،المشارو،لثح  ،هللو ل ،إلهلل،ا تعادل ،ناجا ،.
• ل ددائط،التقنمددم،الحهلليثددم،جعل د ،الددهللو ل،ل ددملم ،د  ،تنددال ،ي،دهلل،الجممددع،
ولهلل،اختا  ،ا ا ،لقددهلل اتا و،لهد  ،ددا،يعددت جب،التددذ مش،بد خاق،الددهللو ل،
لقضاياها،ل حذل اتاا،.
• الهللوال ،فال

،بتجهلليهلل،ل ددائ ،الددهللو لو،ل قا وددم،الجاهلمددم ،د ،حد لا ،

ب ائط،التقنمم،الحهلليثم،الت ،تتجهللد، ،ي ر.
• تشاجع،ت فمش،الهللوال،يشت ط،بجا ،المثمش ،ددنا ،بعلد ر،ا لددم،و ،ف،د ،اإللقدداأ،
لالتعا  ،ع،الناس،ل

،التعش ،ولهلل،خةائةا ،لل ائ ،ت جماا ،،.

• اختا ،العلماأ،بم ،قائ ،بفشضمم،الددهللو ل،ولددهلل،ااومددا  ،ل،المفايددات،ال،
فمشل،لح، ،ظ ،تقةمش،المعلمم ،و ،بل غ،هذه،المفايات.
• ههللا ،الهللو ل،ل ض واتاا،العا م،لقمماا،لهداباا،لمع  ،ادل،لابتمددا ،
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لاالجتاادو،لالددهللوال ،ددهللو ل ،إلددهلل،اال ددتاهللاأ،باددهللي،ااث مدداأ،المددشار،لتف مقاتددح،
ونهلل،العلف،الةال ،المشي ،.
• التجهلليهلل، ،ل ددائ ،الددهللو ل،ل نااجاددا،ال،يعند ،اال ددتحهللاث،لاالبتددهللااو،
بد ،ه د ،وملمددم ،شاجعددم،ال ،ندداأ،للددهللو ل،اإل ددا مم،ونادداو،لتق د ي ،االو جددا ،و،
لإوادل،المعا ،إلهلل،
• الهللاومم ،ح

،الهللو ل،الت ،خفاا،ااث ماأ،ولما ،العار.
،الناس،إلهلل،خلق،حع و،يجمع،ح لددح،المددهللو ي و،ليتد لف،

قل با و،ليتح ا ،إلهلل،الامش،الذي،يحملح،إلما .
• الهللوال ،ح ،الالددق،بددالالقو،ل ثفددع،الندداس،للندداسو،ل حش ددا ،ولددما و،
ي ذل ،ول ا ،ل لقاتا و،ل عا ه ﴿،:ل ا ،الم ،ولمددح ،د  ،جددش،إ  ،جددشي،
إال،ولهلل ،ب،العالمم ﴾(،الشعشاأ،.)109،:
• الش ق،بالمهللو ي ،ال،تعند  ،ددهللاهنتا  ،د ،بدداطلا  ،ل،تعد يغح،لالعددم ت،
ِ
ب،اللم .
ونحو ،المقة د،:التغممش،ل ق،اا ل
• الهللاومم،حمم و،يشتب ،لل ياتح،الهللو يم،بحعددب،حاجددات ،جتمعددحو،يقددهللر،
ااه ،ولهلل،الما و،يجتنب،الغشائبو،ليتجالو،وما،ال،طائ  ،نح.
• الن د ،،ه د ،ااثم د ذ ،اا م د ،و،له د ،اا د ل،الحعددنم،لم د ،الددهللوال،و،
عددددمشتح،الهللو يددددم،تاتددددز ،هداب،الددددهللو ل،لقممادددداو،لتتجعددددهلل ،ماددددا،وددددذلبتاا،
لوذاباتاا.
• تتن د ا،ل ددائ ،الددهللو ل،و ،لمع د ،ه د ،بالم وظددم ،حعددبو ،ثمددم،ل ددائ ،
،لالهللواأ،لالحب.
ثجع ،الهللو ل،بالقهلللل،لالح ا
ا
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• العمدد د ،الددددهللو ي،المل عدد،د ،ضددددشل ل ،دد د  ،اجاددددم،الجاهلمددددم،العاتمددددم،
المنظمددمو،ليمددهلل ه ،ددا،يش د ب،العددا لم  ،مددح ،د ،تعةددب ،ددذ ر،يفض د ،إلددهلل،
التناوا،لا تعهللاأ ،ش اأ،الفشيق.
• الدددهللوال ،دددهللو ل ،إلدددهلل،ت حمدددهلل،الملمدددمو،لالتعدددال  ،دد ،خهلل دددم،المشدددشلا،
اإل دددا و،لتدد ق  ،دد ا د،الندددزاا،لاالخدددتا و،لالتفشيدددق،بدددم  ،دددا،يعدد غ ،مدددح،
االجتااد،ل ا،ال،يع غ،.
،،
،
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• القشه ،المشي .
• ا داب،الشدددشومم،لالمدددن ،المشومدددمو،ابدد  ،فلدد ،الةدددالح ،الحن لد د (،ت،
763هد)و،وال ،المتب،.
• إوددار،المدد قعم ،ودد  ،ب،العددالمم و،ابدد ،قددم ،الج ويددم(،ت751،هددد)،و،
ق،:طح،و هلل،الشمل  ،،عهللو،دا ،الجم ،و،بمشلت،و1973،ر،.
تحقم ،
• إ تاا،اا ماا،بما،للن ، ،ااح ا ،لاا ا ،لالحفهللل،لالمتااو ،حمهلل،
تق ،الهللي ،المقشيزي(،ت845،هد)و،تحقمق ،:حمهلل،و ددهلل،الحممددهلل،النممع،دد و،دا ،
المتب،العلممم،و،بمشلتو،ط1و،1420،هد،1999،/،ر،.
• ال حش،المحمط، ،التفعددمشو ،بد ،حمددا  ،حمددهلل،بد ،ي ددف،ااثهلللعد (،ت،
745هد)و،تحقمق ،:هللق  ،حمهلل،جمم و،دا ،الفمشو،بمشلتو،1420،هد،.
• ال هللايددم،لالناايددم،و ،ب د ،الفددهللاأ،اب د  ،ثمددش،الهلل شددق (،ت774،هد د)و،تحقمددق،:
ول  ،مشيو،دا ،إحماأ،التشاث،العشب و،ط1و،1408،هد،1988،/،ر،.
• ال مدددا ،لالت مدددم و،ومدددشل،بد د ،بحدددش،الجددداح (،ت255،هدد د)و،دا ،ل مت دددم،
الاا و،بمشلتو،1423،هد،.
• تددذ شل،الحفدداشو ،ب د ،و ددهلل،ا ،الددذه (،ت748،هد د)و،دا ،المتددب،العلممددم،
بمشلتو،ل نا و،ط1و1419،هد1998،/ر،.
• تفعمش،القددشه ،العظددم ،و،ابد  ،ثمددش(،ت774،هدد)،و،دا ،المعش ددم،و،بمددشلت،و،
1400هد.،
• التمامهلل،لمددا ،د ،الم طد  ،د ،المعدداث ،لاا دداثمهللو ،بد ،ومددش،ابد ،و ددهلل،ال ددش،
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ق ،:ةدددففهلل،،العلدد ي ،,،حمدددهلل،ال مدددشيو،لوا ل،
القشط دد (،ت463،هددد)و،تحقمدد ،
وم ر،االقا ،،لالشلل ،اإل ا مم،و،المغشبو،1387،هد،.
• التمعددمش،بشددشح،الجددا ع،الةددغمشو،المنددالي(،ت1031،هد د)و ،مت ددم،اإل ددار،
الشا ع ،و،الشياقو،ط3و1408،هد1988،/،ر،.
• جا ع،ال ما  ،د ،تفعددمش،القددشه ،و،ابد ،جشيددش،الف ددشي(،ت311،هدد)و،ط،2و،
دا ،المعش م،و،بمشلت،.،
• الجدددا ع،الةدددحم  (،دددن ،التش دددذي)و ،حمدددهلل،بد د  ،د د ل،التش دددذي(،ت،
279هد)و،تحقمق ،:حمهلل ،ا شو،الممت م،الفمةلممو ،مم،الممش م.
• جا ع،العل ر،لالحم و،اب  ،جب،الحن ل (،ت795هد)و،تحقمددق ،:ددعمب،
اا ثاملط،و ،ل عم،الش المو،بمشلتو،ط7و1422،هد2001،/،ر،،.
ق،:
• جا ع،بما ،العلد ،ل ضددلحو،ابد ،و ددهلل،ال ددش،القشط د (،ت463،هدد)و،تحقمد ،
ب ،اا ا ،الزهمشيو،ط1و،دا ،اب ،الج ويو،1414،هد،1994،/،ر،.
• الجا ع،احمار،القشه ،و ،ب ،و ددهلل،ا ،القشط د (،ت671،هدد)و،دا ،المتددب،
العشبمم،و،بمشلت،و1413،هد،.،
• الجددددا ع،اخدددداق،الددددشالي،لهداب،العددددا ع،و،الافمددددب،ال غددددهللادي(،ت،
463هد)و،تحقمق،:د ،.حم د،الفحا و ،مت م،المعا ،،و،الشياق،،.
• واد،المعدددمش ،د د ،ولد د ،التفعدددمشو،جمدددا ،الدددهللي ،و دددهلل،الدددشحم ،بد د ،ولد د ،
الج وي(،ت597،هد)و،الممتب،اإل ا ،للف اوم،لالنشش.
• العلعدددلم،الةدددحمحمو ،حمدددهلل،ثا دددش،الدددهللي ،اال ددداث و ،مت دددم،المعدددا

،و،
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الشياق.
•

ن ،اب  ،اجح،و ،حمهلل،ب ،يزيددهلل،القزليند (،ت275هدد)،تحقم،دق،لتددشقم ،:،

حمهلل ،لاد،و هلل،ال اق ،و،ط،1و،دا ،إحماأ،المتب،العشبمم،.،
•

ددددن  ،بددد ،دالد،و ،بددد ،دالد،العجعددددتاث (،ت275،هدددد)و،دا ،الحددددهللي ،و،

1391هد،.،
•

ددن ،النعددائ و ،حمددهلل،ب د  ،ددعمب،النعددائ (،ت303،ه دد)و،تحقمددق،:و ددهلل،

الفتاح ،ب  ،هلللو،ط2و ،متب،المف وات،اإل ا مم،و،حلبو1406،هد.
• ددمش ،و،دار،الن د اأ،و ،ددمً،الددهللي ،الددذه ،748(،ه،دد)و،تحقمددق ،:ددعمب،
اا ثاملطو،ط9و ،ل عم،الش المو،1413،هد،1993،/ر،.
•

شح،ابد ،بفددا ،ولددهلل ،ددحم ،ال اددا ي(،ت449،هدد)و،تحقمددق،:يا ددش،بد ،

إبشاهم ،و،ط،2و ،مت م،الش هلل،و،الشياقو1423،هد.
•

دددشح،النددد لي،ولددددهلل ،ددددحم  ،عددددل و،يحمددددهلل،بددد  ،ددددش ،النددد لي(،ت،

676هد)و،ط،1و،وال ،المتبو،الشياقو1424،هد.
•

دددحم ،ابد د ،ح دددا ،و ،بد د ،حدددات ،ال عدددت ،و(،ت354،هد دد)،تشتمدددب،:وددداأ،

الدددهللي ،بد د ،بل دددا ،و،تحقمدددق ،:،دددعمب،اا ثددداملط،و،لحعدددم  ،دددهلل،و ،ل عدددم،
الش المو،بمشلت،و1404،هد،.،
•

ددحم ،اب د ،خزيمددم ،,حمددهلل،ب د ،خزيمددم(،ت311ه دد)،و،تحقمددق ،:حمددهلل،

ةففهلل،ااوظم ،و،الممتب،اإل ا ،.
•

دددحم ،ال ادددا يو ،حمدددهلل،بدد ،إ دددماوم ،ال ادددا ي(،ت256،هددد)و،ط2و،
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القاهشلو،دا ،الشيا ،للتشاثو1407،هد،.
•

ددددحم ،التش مددددب،لالتشهمددددبو ،حمددددهلل،ثا ددددش،الددددهللي ،اال دددداث و،ط5و،

الشياقو ،مت م،المعا
•

،.

دددحم  ،عدددل ،و ،عدددل ،بد د ،الحجدددا ،القشدددمشي(،ت261،هد دد)،و،تدددشقم ،:

حمهلل ،لاد،ال اق ،و،ط،1و،دا ،إحماأ،التشاث،العشب ،و،بمشلت،و1375،هد.،
• ومهللل،القا يو،بهلل ،الهللي ،العمن (،ت855،هد)و،دا ،الفمش.
• ددددت ،ال ددددا ي،بشددددشح ،ددددحم ،ال اددددا يو ،حمددددهلل،بددد ،ولدد د ،بدد د ،حجددددش،
الععقاث (،ت852،هد)و،ط2و،دا ،الشيا ،للتشاثو،القاهشلو1407،هد،.
• الفقمح ،لالمتفقح ،و ،ب  ،بمش ،الافمب ،ال غهللادي،(،،ت463،،هد)و ،تحقمق،:
واد ،ب ،ي ف،العزاوي،و،دا ،اب ،الج وي،و1417،،هد.
• الما مم،

 ،الجهلل و ،و هلل ،المل  ،الج ين و ،تحقمق ،لتقهللي  ،:د ،.قمم،

حعم  ،حم دو ،ف عم،ومعهلل،ال اب ،الحل و،.1979/1399،
• جمع،الزلائهلل،ل ن ع،الف ائهللو،ث ،الهللي ،ول ،الامثم (،ت807،هدد)و،دا ،
الفمشو،بمشلت،و1412،هد.
• جم ا،،ال،فتالىو ،،ب ،،الع اس ،،حمهلل،،ب ،،تمممم(،،ت728،،هد)و ،جمع،
ق،،:و هلل،،الشحم ،،ب  ،،حمهلل،،،ب ،،،قا
لتحقم ،

و ،،جمع،،المل  ،،اهلل،،لف اوم،

المةحف،،الششيفو،،المهللينم،الن يمو1416،هد1995/ر.
• المحش  ،ال جمز،

 ،تفعمش ،المتاب ،العزيز ،و ،اب  ،وفمم ،ااثهلللع (،،ت،

542هد)و ،تحقمق،،:و هلل،،،العار،،و هلل،،الشا ،،و ،ط1و،،دا ،،المتب،،العلممم،،و،،
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بمشلتو،1422،هد.
• المهللخ و،و هلل ،ا  ، ،حمهلل، ،الع هلل ي ،الفا

،المالم ،الشامش ،باب ، ،الحا ،

(ت737،هد)و،دا ،التشاث،،.
• شوال،المفاتم  ،شح ،شمال،المةابم و ،ب ،الحع ،الم ا ف ي (،ت،
1414هد)و ،إدا ل ،ال ح ث ،العلممم، ،لالهللو ل، ،لاإل تاأ، ،و،ط3و، ،الجا عم، ،العلفمم، ،و،
بنا س،الانهللو،1404،هد1984/ر،.
• المعدددنهللو ،بد د ،و دددهلل،ا  ،حمدددهلل،بد د ،حن د د ،الشدددم اث (،ت241،هد دد)و،ط2و،
تحقمق ،:عمب،اا ثاملطو،لهخشل و ،ل عم،الش المو1420،هد1999،/ر.
• شدددمال،المةدددابم و ،حمدددهلل،الافمدددب،الت شيدددزي(،ت737،هد دد)و،تحقمدددق،:
حمهلل،ثا ش،اال اث و،ط3و،الممتب،اإل ا و،بمشلتو1405،هد.
• المةددنف ،د ،ااحادي د ،لا فددا و ،ب د ،بمددش،ب د  ،ب د  ،ددم م(،ت235،هد د)و،
تحقمق ،:ما ،ي ف،الح تو ،مت م،الش هلل،و،الشياقو،ط1و1409،هد،.
• المعج ،الم مشو ،ب ،القا

،الف شاث (،ت360،هدد)و،تحقمددق،:،حمددهللي،بد ،

و هللالمجمهلل،العلف و،ط2و ،مت م،العل ر،لالحم ،و،الم

و1404،هد.
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