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 :لخص ملا
حددد معاذ دددجبا دددبااندددحاودددنا ألدددجثاالمتدددعلاذدددباا حج مدددعاال   ددد ا  ددد ا

اصم هجاوهعاذباأ ظماا حج معاونا ألجثاح اهللاات جل ا   اعبج ه.ا
عاذددد هلاال ندددنا  ألدددااالمددد تاوال ددد  اودددناتت  ددد ام ج ددد اودددناهددد ااالمددد م

حةددعاكدد ياانة ددجاذم دد اصدد  اهللاا  ألددااوكدد ماأكددجلة اوذعا دد اذ ددج حاال تةدد ت ا
وكددجثاذ هجددجاا،ل   ةدد اال تةدد تاوددناا ددعةاالمددمج  ايهددعاثاهللاا  ددةهما ت بع دد 
ذدباالمدعاياا وذ  ود اا كدبجماذدواتدعو االعكدج حا،ذن د أا دجايا تاال    د ا ذن كد ا
ا.وإثجيتااا بجهاال    ماذباأصمج اا، م اوناإلتجءاا كئ  وال ج

اوددناالمدد معاح ددباأ ماصددمج  اال نددناصدد  اهللاا  ألددااوكدد ماذ ددااحةددع
االا  بتعااا جلتعلاو مغعثاإل ات جلأل اا جه  ج اش م .ا

اأ ظماح اهللات جل ا   اعبج ه:اأثا  ن وهاوالا ش كعاا ااشةئج.
كددحاذددجا مبددااهللااو  هددجهاذددباال تج دد ،اوأ  ددجلاالعبددج تاوال نع  دد اهللااكددمااددجذو ال

الت دددعم،اوأ  دددجلاالجدددعاي  اوكدددحاذدددجا تددد ماإلددد اهللااذدددباا و دددجل،اوال ددد و اوهدددعا
ا.عبج ت

إخ صاال مباهلل،اوإو ا اهللاا جلعبدج ت،اوصد جاا ألدوا  تعحة االعبج تاهع:
ا.ااكبمجاااوت جل اأاعاعاالعبج تال

ل عبددددج تاشدددد وخاوهددددناااخدددد صاوال  ج  دددد ،اولهددددجاأيكددددجثاهددددن:اال ددددعجا
اوال اجءاوالم .

،اوهد ااالمد اأوابدااا   ماذباالا ش  ا دااشدةئج االاوح االعبج ا   اهللااأ
ك  ا  د اا  دااال ح د ،اوحد  اا   اعبج ه،اوهعاكبمجاااهللاا   اا  اات ض 

الظ ما   اا  ا،االاأثاال ند اا  دااذ د م ا  د اهللااشدةئجاك دجا مدعثال    دعلا
   اال   عل،اوإثاهللااهدعاال د  ما  د االعبدج ا مدحاخةد اوهدعاال دجل الهدماوهدعا

ا.ال  كحاإلةهماال كح،اوهعاال أل  الهمااا  جثاوال  حاالمجلح
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هعاالا ش  ا جهللاشةئجا خحاالج  اإذجاا   اءاأوااا هجءالك ااالاذباذجتاوا
ا.ا    اوناال جي

.ااال ك ايا–ا   ج ااا–اه  ج ااا–ال ج  ااا–ال  نع ااالكلمات المفتاحية : 
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Hadith: The right of the idol and the right of the 
servants a nodal study 

Ali bin Abdul Rahman Al-Qarawi 
Department of Contemporary Belief and Doctrines, 
Qassim University - College of Sharia 
Email: kraaoie@qu.edu.sa  
Abstract : 

The hadith of Muadh ibn Jabal regarding the description 
of rights is one of the hadiths agreed to be authentic, and it is 
one of the greatest hadiths in explaining the truth of God 
Almighty over His servants. 

This hadith reflects the approach of the Prophet, peace 
and blessings be upon him, in determining matters of faith. 
Where our Prophet Muhammad, may God bless him and grant 
him peace, followed educational methods and positions; To 
deepen belief in the hearts of the Companions, may God be 
pleased with them, and it was an innovative approach; 
Beginning with the individual will, knowing the causes and 
providing the means; From dialogue and innovation to 
questioning, and to arouse the learner's attention from his 
companions . 

In the hadith, the good manners of the companions of the 
Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, were with 
him 

 They do not precede him by saying and listen to his 
teachings with great interest. 
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The greatest right of God Almighty over His servants: to 
worship Him and not associate anything with Him. 

Worship and servitude to God is a name that collects all 
that God loves and is satisfied with from beliefs, actions of 
hearts, and deeds of prey. So all that is close to God from 
actions, and neglect is worship. That is why the neglector of 
disobedience to God was a devoted worshiper close to his Lord 
by that 

Monotheism of worship is: devotion of religion to God, 
singling out God to worship, and dispensing all kinds of 
worship to Him Almighty, so it is not permissible for him to 
join him in his worship, neither a close king nor a messenger 
prophet, and anything below them is a more appropriate 
matter. 

Worship has conditions, which are sincerity and follow-
up, and it has pillars: fear, hope, and love . 

And the right of the servants over God not to torment the 
one who does not associate with him anything, and this right 
that God has enjoined upon himself in preference to his 
servants, for he, the Glory be to Him, wrote mercy on himself, 
and forbade injustice against himself, not that the servant 
himself deserves something from God as it is for a creature over 
a creature, for God He is the one who bestows the servants 
with all good, for he is their creator, he is the messengers to 
whom he is sent, and he is the facilitator for them in faith and 
good deeds. 

Whoever dies without associating anything with God will 
enter Heaven, either beginning or ending, but he will not abide 
in Hell . 
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 المقدمة 
إثاالم  اهلل،اام  ه،اوا   ة ا،اوا  غ  ه،اوا عبا جهللاذدباشد وياأا  د جا
وذددباكددةئجتاأ  جل ددج،اذددبامهدد اهللااودد اذضددحالددا،اوذددبا ضدد حاودد اهددج  الددا،ا

شددده اأثاالاإلدددااإالاهللااوحددد هاالاشددد  يالدددا،اوأشددده اأثاذم ددد اا نددد هاويكدددعلااوأ
اوب  :

وإثاأهماالمتعلاوأ ظ هج اح اهللااكبمجاااوت جل االد  اأوابدااهللاا  د ا
عبج ه،اوذبايح  اهللااكبمجاااوت جل اأثااصا   اهد ااالمد اودناك ج دااوبة  داا

ايكعلااص  اهللاا  ألااوك ما ذ ا.ا
حج معاال نا ة تاه ااالم  اح معاذ جبا باانحايهناوإثاذباأهماا ا

  دد ماأثا تد ا  دد اهدد اال  بغددناهللاا  دا،االدد  اات دد اأهدحاال  ددما  دد اصدم ا اوة
المدد معاذ دد   ا اوذ ددمذ  ال ددجا مع ددااذددباذ ددج حا ظأل دد اووعا دد اا أل دد ،اكألدد االا
وهعامبمعاودناذه د اااا دجثاودناهد هاالمألدجت،او تد ياأصد  اودنايج د اا ه ألد ا

اخدددد ااهدددد ااواال مجاددد اأالاوهددددعاتعحةدددد اهللااكددددبمجاااهللااوحدددد هاالاشدددد  يالددددا اوا إث 
 الددد لياييندددتاأثاأكددد  اا صدددحا ددد ا غةددد اذ دددجياحألدددجتاال ددد  اودددناالددد األجاوا خددد ت

حددد ح حددم الم بدد   )الضعءا   اهد ااالمد معاودناهد ااالبمدعاوا   داا   دعاثا
اوال  ا .اكج  اهللااكبمجاااوت جل اال عوة ا( راسة عقدية  ا وحم العب



24 

 

 
 

 

الجزء   الخامسمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور العدد  
 م2020 السادس

 

 

 أهمية الم ض ع:  •
تظه اأه أل اه ااال عهععاذبااه اكعااام    ا م ظماالمتعلاوأه هجاا

اوهعاح اهللاات جل .ااا
 أهداف البحح: •

ال  ج حاا اك   اجا تمقألتهج:ا إل ا البمعا ال نا    ا ا ه اجا أهما ذبا
اال ت   ،اوتج ة هجاوناه ااالم مع.ا

 منهج البحح:  •
االا ال  هجةب ا البمعا   ا ال  هلاا تع ا خ لا و با وال م ة ن ا ك ت ا نا

الم معاا ه اا ش  ا ونا ال  ما أهحا ك  ا ا وا ااذمجثا حجولتا  يا االك ت ا نا
ذ ج حاا الم معا   ا ه اا ذ لعالتا حجولتا ألجثا ال م ة نا ال  هلا خ لا وذبا

     ال تة ت.ا
 الدراسات السابقة:•

عهععاالماأا ا مث جات جولاذااداا  ياالطج  اوالعكواداا   االبمعاوال م  اا
ال ياك ا جل م م ا وااااه ها الم معا   ا له اا كثة تا ش وحجتا تعا ا ولكبا ،ا

اال  ع .ا
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 خطة البحح: 
ا  اا  تاه ااالبمعاوناذت ذ اوت هة اوذبمثةباوخجت  .ا

 وتشمل ما  لي: :االمقدمة
 منهج البحح  -3أهداف البحح  -2أهمية الم ض ع. -1
 الدراسات السابقة.   -4
ا. خطة البحح -5

ا:ااوفألااال  هة 
 .  اصاالم معاوت   جا أوال:

 : ل م ا باال  هلاال نع اوناتت   اال تة تثانيا:  
 لفت االهتمام بطريقة السؤال.-1
 اعتما  الح ار مع المتلقي. -2
 التكرار وتن يع األساليب. -3
 :ال  ماالش  ناأ ماذ   ما: لثا ثا 
 حسن الج اب )لبيك وس ديك(.-1
   ال لم إلى أهله )هللا ورس له أعلم(. ر -2
 . الحرص على تبليغ ال لم )أال أبشر الناس(-3

 ذ ج حاح اال  نع ،اوفألااث ث اذطجل :االمبحح األول:  
اذ هع اتعحة االعبج تااالمطلب األول: 
 وش وطهج.ااالعبج تااأيكجث المطلب الثاني:
 تض باتعحة اا لعهأل ال عحة اال بعبأل المطلب الثالح: 

 ح االعبج ،اوفألااذط بجث:اح الثاني: المبح
 ذ هع االم ا   اهللاات جل االمطلب األول: 
 ذ   اا ناال  اما باال عح مبالمطلب الثاني: 

 أهماا ج لاالبمع.ا: وفيها، الخاتمة
ا
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 التمهيد: 
 نص الحد ح وتخريجه.  أوال:

أخ ادددااالب دددجي ااذدددباا حج مددعاال   ددد ا  ددد اصددم ا اوتددد اهدد ااالمددد مع
وددناالكندد حاوأح دد اوال  دديال ب ددجي ا ددبا  دد وا ددباا نا ذدد  اوال  ددجوال ا،وذ دد م

ذأل عث،ا باذ جبايهناهللاا  ا،ا دجل:اك دتاي جاال ندناصد  اهللاا  ألدااوكد ما
   اح جيا تجلالاا  ة ،اوتجل:ا» جاذ جب،اهحات ي اح اهللاا   اعبج ه،اوذدجا

 د االعبددج احد االعبدج ا  د اهللاق،ا  دت:اهللااويكدعلااأ  ددم،ا دجل:ا»ودإثاحد اهللاا 
  د ماذدباالا شد  ا داااالاأثا  ن وهاوالا ش كعاا ااشةئج،اوح االعبدج ا  د اهللااأ

ا.ا(1)(شةئج«،اوت ت:ا جايكعلاهللااأو اأ ش ا ااال جةقا جل:ا»الاتبش هم،اوة ك عا
ي  د اال ندنااك دت باأاد،،ا دباذ دجبا دجل:اوونايوا  اأخ حال ب جي  ا

 ت:النألياوك   ي،اثدما دجلاذث دااث ثدج:اص  اهللاا  ألااوك ماوتجل:ا» جاذ جب«ا 
هددحاتدد ي اذددجاحدد اهللاا  دد االعبددج «ا  ددت:اال،ا ددجل:ا»حدد اهللاا  دد االعبددج اأثا)

ثدددماكدددجياكدددج  ،اوتدددجل:ا» دددجاذ دددجب«ا  دددت:النألدددياا،  نددد وهاوالا شددد كعاا دددااشدددةئج
االاوكددددد   ي،ا دددددجل:اماهدددددحاتددددد ي اذدددددجاحددددد االعبدددددج ا  ددددد اهللااإبااو  دددددعاابلدددددي:اأ

اا.(2)(    هم
 محة عن المنهج النب ي في تقرير ال قيدة: : ل ثانيا 

اوددنا  عتدا ا جدد اأكددجلة اال ندناذم د اصدد  اهللاا  ألدااوكد ماال  مذدحاودنا
و نة جاذم  اصد  اهللاا  ألدااوكد ماأوضدحاا،وةهجاالت وتاوا كعتاوناكحاال ججالت

وتد اا دوا دةباا، ضججال لياكد  اصد يهاوح  دااولة داا،ال    ةبا   اااط ل

 
،اوذ  ماا2856خ اااالب جي اوناصمألمااوناك جماالجهج اوال ة ،ا جمااكماال  ةاوالم جيا   مااأاا(ا1)

الج  ا   ماا ال عحة ا خحا ذجتا   ا ذبا أثا ال لةحا   ا ا   جثا جما ك جما وناا30ونا وال  ذ  ا ،ا
إلااإالاهللا،ا   مااأ عامااا  وناا2643 جث،ا جماذجااجءافأل با  عتاوهعا شه اأثاالا ،اوال  ج نا

االخ مجصا جل  ما عذجا وثا ع ا   ماا ال  م،ا جما ك جما ونا الكن ح،ا اا5846ال  با ا ونااا واح  ا
ا.21991(ا   ما317/ا36ذ   ها)ا

ا.6267وك   يا   ما/ااخ اااالب جي اوناصمألما اوناك جمااالك ئ اث،ا جماذباأاجما  نأليااا(ا2)
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وذعا د ااوتد اكدجثالدااأكدجلة ا،وبليال  دتااالا بدجها ة اال جط  وتمثاا،إ  جعاال تح
حةددعاكدد ياواا،ل   ةدد اال تةدد تاوددناا ددعةاالمددمج  ايهددعاثاهللاا  ددةهما ت بع دد 
ج ذددباا وذ  ودد اا كددبجماذددواتددعو االعكددج حا،ذن دد أا ددجايا تاال    دد ا اذن كدد  ااذ هجدد 

 باه هاا كجلة :وذوإثجيتااا بجهاال    ماا،المعاياوال ج م اوناإلتجءاا كئ  
 لفت االهتمام بطريقة السؤال.-1

لت ااك    ايكدعلاهللااصد  اهللاا  ألدااوكد ماودنا  عتداال  تةد تاوالشد    ا
و ددجيتا  مددحا ددةباكددد الاا،وا خدد لاوية هددجاأكدد عماال شددع  اوددناطددد  اال دد ال

وتددد  اال جدددجلال   كةددد اا،وتدددجيتا دددةباكددد الاوادددعاماالك مضدددجياال هدددع ا،وكددد ال
  اهللاا  ألددااوكدد ما طدد  ا  دد اذ ددجبايهددناهللاا  ددااكدد االاهددعاصدداوهددجا،ال ت ددنا

وهدعالدأل،اا،وكماداا  د  هماذ دااو   ظد االجدعاماا، مد يهاث ثدجااالكد  هج  مألغ اا
ولد اا دجلاهللااويكدعلااا،وذ دجبا   دمابلدياا، هاالجعاماالكجونا و كعلاهللاا اا ك لي
ا بجهااوتشع تاام   ااك ثجيتاذ جباوت كةزاااال نناص  اهللاا  ألااوك ماا ثاا أ  م

وهد اال  دجباول دباكد واا،وه ااأ حاأثام تكزاالجدعاماودنابه داا،ل   و االجعام
ا،هدد اا دعاالشددعلا  دد اذ دجبال   ودد ااااج دد ودناوااه،هد ااالمدد معاذ دبااددجءا  دد 

ال ندنااه  د اذ دجباذدبا  دماودإثاكدجثاصدمألمجاأ د  ااو  ا معثالغ ضااك   اجاذدج
كد عما د ااكد    اايكدعلاأوه اا،ااوإثاكجثاخجطئجاصممااا  ألااالم تاوال   

 ا.اهللااص  اهللاا  ألااوك ماكثة  ا
ا-اح معاأ نا مد ت   ابلياذجاأخ اااالب جي اذباوذباص  حاا ذث  اا

اااا-يهناهللاا  ااا َياا-ص  اهللاا  ألااوك ماا- جل:اَ َ َ اال َِّننَّ َ  دَ اَ ِ ةدِ ِهاَوَأَذ دَ
ِاا اِ ِ َطجذدددِ جث  اِا-ِإَا دددَ جا-َأَو:اِ ِزَذجذدددِ ا ا دددَ جاَأادددَّ َمَ َ جاَح دددَّ اَهَ  دددَّ َ ا«قاَو دددَ َعَ اهدددَ امدددَ َل:ا»َأ ُّ

َهَ ا اشددَ َم ُّ جَل:ا»وددَ جاَ  ددَ .ا ددَ ِ «قا  َ  ددَ َعَ اال َّمددَ أَلَ،امددَ جَل:ا»َألددَ ِ ِا.ا ددَ َعحااكددَ ألِااكددِ َكأل  ددَ ِ 
أَلَ،ا جَل:ا»َألدَ ألِااِ َغَةِ ااَكِ ِا.اَوتدَ ِ «قاَهَ ا«قاَوَ َمَ َ جاَح َّ اَهَ  َّجاَأاَّا اَكأل َ  ِ  ِ  ااَلِمجدَّ ا دِ

َما َعِذم  ِ امدَ َ ذدَ َ ا  اَكم  َ ك َماحدَ َماَ ةدَ م  َعاَلك َماَوأََ َ اهدَ جَءك َماَوَأذدَ اِ ذدَ   َ َ ج:ا»َ َ  «.اَ جَل:ا»َوِإثَّ
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جِهَ اَ  دَ اَأَثا االشدَّ ِإثَّ َ ،اودَ ااَلَغج دِ جِه   االشدَّ ِِ َماَهَ ا،اِلة َن دِ  َماَهَ ااِوناَ َ ِ ك  َهَ ااِوناَشَهِ ك 
َِاَذَباه َعاَأَوَ  اَلا اِذَ ا «م ا ا.(1)اَن ِ 

:اك الااص  اهللاا  ألدااوكد ما دباالث ثد اوكدمعتاايح ااهللااا جلاالت طننا
   اكحاك الاذ هجاكجثاالك مضجياوهعذهم،اولألتن عاا  ألاا م ة هم،اولأل  ش  واا

ا.(2)( ظ  اذجا  ن هما  ااو   االمجه اأثامن ِاالغج  
اصدد  ااهللاايكددعلا  دد اك ددجا ددجل:ا  ه دجاهللاايهددناا  دد اا ددباحدد معاوكد ا

ناما:وتدددجلاكددد ماوا  ألدددااهللا وادددِ َجَ تَااَأَخِن   ِبا ااِ شدددَ حِااَأَو:ات شدددَ ِ مِااَكجل َّاددد  جتُّااالَااال   دددَ اَمَ مدددَ
ج، َ ِتنااَوالَااَوالَااَوالَااَوَي  هددَ جاتدد  حَّااأ َكَ هددَ ةبَااكدد  جلَااحددِ ب اام ددَ َ :اا ددَ وَاا   ددَ نااَوَع ددَ نااوددِ جاَاَ  ددِ اَأاَّهددَ

َةئ ج،اَ ت علد عااَلمَااَوَ  َّجاَأَتَك َّمَااَأثَااَوَكِ َهت ااَمَ َك ََّ جِث،االَااَو  َ  َااَ َكَ ،ااَأَ جااَوَيَأَمت ااا  ،ال ََّ  َا اشدَ
جلَا عل اا ددَ اِااهللا ااصددَ َّ ااّللاَِّااَيكدد  نَااَوكددَ ََّم:اَ َ ألددَ جاال ََّ  ددَ  «ا»هددِ جاَوَ  ددَّ ت اا  َ  ددَ َ :ا   ددَ جاِل   ددَ ا ددَ

وَااَكجثَاا َاَلتَاااَوّللاَِّاااَأَ َ جه ، نااَو دَ نااودِ جاَاَ  دِ جَل:اال ََّ  دَ  ،اَأاَّهدَ جاَوتدَ يَااذدَ َمقاَأثَااَذَ  دَ جَل:اَتَك دَّ ا دَ
مَا مَاالددَ عَث،اَأَيكدد  ت ااَتَك َّ دد  مَااَأثَااَوَكِ هددَ علَااَأوَااَأَتَك ددَّ َةئ ج،اَأ دد  جلَااشددَ :ا ددَ عثَااَ َثَاا   ددَ   ج،اَتكدد  ا  َ َ هددَ

ا.(3)مَوَكَ ااَكَ ااِذبَااِإَلنَّااَأَح ُّا
ا دددجلا دددجل:اهللااك دددجماودددنااآ ددد اأ ظدددماتم مددد اودددنااك ددد ،ا دددباأ دددناامعوحددد 

اهللااك ددجماذددباآ دد اأ اأتدد ي ااال  دد ي،اأ ددجا ددجماوكدد م:ا  ألددااهللااصدد  ااهللاايكددعل
اذدباآ د اأ اأتد ي ااال  د ياأ جا جا جل:ااأ  م.ااويكعلاااهللااا  ت:اا جل:ااأ ظمقااذ ي

االتةدددددددع  ااالمدددددددنااهدددددددعاإالااإلدددددددااالاا}هللاا  دددددددت:ا دددددددجل:اأ ظدددددددمقاذ دددددددياهللااك دددددددجم
اا.(4)مال   ياأ جاال  مالةه ياوهللااو جل:اص ي ،اونااوض ما جل:ا.255االبت ت:

 
الب جي  اك جماال  م،ا جما علاال نناص  اهللاا  ألااوك م:ا»يماذن ِاأو  اذباكجذو،ا   مااأخ ااااااا(ا1)

ا.ا67
ا.اا159/ا1و حاالبجي اش  اصمألحاالب جي اال باحج ااا(ا2)
ك هجااالب جي  اوناك جماال  م،ا جما علا:ا)كشج تاطةب اأص هجاثج تاوو  هجاوناال  جءات تناأااأخ اااا(ا3)

ا.ااا4698كحاحةب(،ا   ما
ا.اا258ذ  ماوناك جماص تاال  جو  ب،ا جماوضحاكعيتاالكه ،اوآ  االك كن،ا   ماأخ ااااا(ا4)
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اهللااصدد  ااهللاايكددعلاأثا(ال   دد،)اذ  دد اات  ددة اوددنااه  دد ت،اأ ددنااوحدد مع
اوالاالدداا يهددماالااذددباوة ددجاال   دد،ا ددجلعا:اال   دد،قابذدداأتدد يوثاما ددجل:اوكدد م،ا  ألددا

اوزكددجت،اوصددألج ،ا مدد ت،اقألجذدد الامددع ا ددمتنااأذ ددنااذددباال   دد،اإثاوتددجل:اذ ددجع،
اهدد ا،اوهدد ماهدد ا،ا  اوكدد ياهد ا،اذددجلاوأكددحاهدد ا،او د جاهدد ا،اشدد ما دد او دمتنا

ا تضد ااأثا ندحاح د جتااو ةدتااودإثااح د جتا،ااذدبااوهد اااح د جتا،ااذبااه ااافأل ط ا
ا.(1)مال جياونااط  اثما  ألا،اوط حتاخطج جهماذباأخ ا  ألااذج

ا  دددد اأصددددمج ااكثةدددد اذددددباا كددددئ  اال ددددناط حهددددجايكددددعلاهللااهدددد ااويةدددد 
ل  تكدددزاودددناا وهدددج اا،ل   دددأل هما مددد هما مكددد عماتعاألدددااا كدددئ  اواا ظدددجياإاج  هدددج

اا.وت يكهجاال تعل
 اعتما  الح ار مع المتلقي. -2

اكدد   حايكددعلاهللااصدد  اهللاا  ألددااوكدد ماأكدد عماالمددعاياذددواال   تددناالتد 
وط  تدد اا،ذددباأكددجلة االدد  عتاإلدد اهللااج اكدد عبأوكددجثاهدد ااا،وددناكثةدد اذددباال عا دد 

وكدجثاهد ااذدباا،المعايات  م اال  جو ا ةباال   ماوال    ماوت   اإل ااا  دجعا
وناال   ألمااثجيتااا بجهاال دجذ ةباوتشدع  اا-ص  اهللاا  ألااوك ماا-أ  زاأكجلةبا

 مددعثااددعاماح دد اا عكددهماإلدد االجددعام،اوحضددهما  دد اإ  ددجلاال كدد ال جددعام،ا
وه ااواهحا،اإل اال هماوأو واوناال  ،أ  ماا-إباالما   طأل عااالجعام-ال نناا

اوإاددااأوال اا ت ددج االعهددع اوددناحددعاياال نددناذم دد اصدد  اهللاا  ألددااوكدد ماذددواذ ددجب
اأت ي اذجح اهللاا:ط  ا  ألااال  الا تعلاا،و  جاأاج ااذ جباا،ذ جبااها تعلاا جاااج 

  ألددااالمددد تااأاج ددااال كدددعلا،ذ دددجباال  ددماهللاويكدددعلااياددحو  دددجاأا  دد االعبددج ق
ا،ثمات كااال كعلاص  اهللاا  ألدااوكد ماكدج  ااقح اهللاا   االعبج اا باا   وال

 دباحد االعبدج ا  د االنألدياوكد   ياو دملااكد االاآخد ااذ دجب:ااوتدجلالدا،ااثمااج اها
اااا.هللااوحةباط  اذ ااذ جباتبشة اال جةا جلاالاتبش هم،اوة ك عا

 
ا.59ذ  ماوناك جماالن اوالم  ،ا جماتم  ماالظ ما   مااأخ ااا(ا1)
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االكنةدد أخ اددااالطن ااددناوددناال  جددمااوذددباال  ددجبجاالشددألت اوددناالمددعاياذددج
ِبا وَثاذدَ ِااَوكدَ ََّم:ا»َأتَدَ ي  ِاَص َّ اهللا اَ َ ألدَ اّللاَّ عل  ِاَ ِباَ َ َ واَ جَل:اَ جَلاَيك   باَ َنِ اّللاَّ
ِ ِه«ا.ا جِاِااَو دَ َباِل دَ ِ   عَثاذدِ ِ َمااَل   دَ َباكدَ عل ا اأََ َ م .اَ جَل:ا»ذدَ اَل  َ ِ م ق«اَ جل عا:اّللاَّ اَوَيك 

ِباَ جل عا:اَوَ ِبااَل   َا جل عا:اَو دَ َعاِلِهَم«ا.ا دَ ِهَماَوَأذدَ اَ  دَ اَأَا   دِ قاَ جَل:ا»َذَباَأِذَ ا اال َّجة  ِذب 
َعَءاَوجَاَ َ َبا « قاَ جَل:ا»َذَباَهَجَ اال َّ ا.(1)ااَل  َهجِا  

 ددباأادد،ا ددباجاأخ اددااذ دد ماذددكدد لياوذددباال  ددجبجاالشددألت اوددناالمددعايااا
علاهللااصد  اهللاا  ألدااوكد ما دباهة جاأثاا دملايكد،ا جل:اا ايهناهللاا  اااذجلي

شددنء،اوكددجثا  جن ددجاأثا جددنءاال اددحاذددباأهددحاالبج  دد اال ج ددح،افأل ددملا،اوامددبا
ا  و،اوججءاياحاذباأهحاالبج  د ،اوتدجل:ا دجاذم د ،اأتجادجايكدعلياودز مال دجاأاديا
تز ماأثاهللااأيك ي،ا جل:ا»ص ل«،ا جل:او باخ  اال  جءقا جل:ا»هللا«،ا جل:ا

ل:ا»هللا«،ا دجل:او دباامد اهد هاالجبدجل،اوا دحاوةهدجاذدجاو باخ  اا يضقا دج
ا دددحقا دددجل:ا»هللا«،ا دددجل:افبجلددد  اخ ددد اال ددد جء،اوخ ددد اا يض،اوامددد اهددد ها
الجبجل،اآهللاأيكد يقا دجل:ا»ا دم«،ا دجل:اوز دمايكدعلياأثا  ة دجاخ د،اصد عاتا
ونامعذ دج،اولة   دج،ا دجل:ا»صد ل«،ا دجل:افبجلد  اأيكد ي،اآهللاأذد  ا هد اقا دجل:ا

 ددجل:اوز ددمايكددعلياأثا  ة ددجازكددجتاوددناأذعال ددج،ا ددجل:ا»صدد ل«،ا ددجل:اا»ا ددم«،
فبجلدد  اأيكدد ي،اآهللاأذدد  ا هدد اقا ددجل:اا ددم،ا ددجل:اوز ددمايكددعلياأثا  ة ددجاصددع ا
شدده ايذضددجثاوددناكدد   ج،ا ددجل:اصدد ل،ا ددجل:افبجلدد  اأيكدد ي،اآهللاأذدد  ا هدد اقا

نة ،ا جل:ا»ا دم«،ا دجل:اوز دمايكدعلياأثا  ة دجاحدلاالنةدتاذدبااكد طجعاإلألدااكد
 ددجل:ا»صدد ل«،ا ددجل:اثددماولدد ،ا ددجل:اوالدد  ا  ثدديا ددجلم ،االاأز دد ا  ددةهب،اوالا

اا.(2)(أاتصاذ هب،اوتجلاال نناص  اهللاا  ألااوك م:الئباص لالة خ باالج  
وج   ا نااجءاذ د عثتجاذ دجا جلدااذب دعراال كدعلاصد  اهللاا  ألدااوكد م،ا

ذدبا    هدجاأذدعيا م هدج،اوت اكجثاال كعلامب عاإل اكحا نة د اأوا   د اأواذ م د ا

 
ا.وك  هاصمألحا   اش خاذ  ما،ا جلاا لبجاناا14610ا:ايواهاالطن ااناوناال  جماالكنة ا   ماا(ا1)
ا.اا12أخ اااذ  ماوناك جمااا  جث،ا جماونا ألجثااا  جثا جهللاوش ا واال مب،ا   مااا(ا2)



 
 

 عباد دراسة عقدية حديث: حق المعبود وحق ال
 

 31 
 

 

وه هاأكئ  ا ال ا   ا   ااال  ن ا متج  اااك  اوأيكجاا،ال ااتك يتاعبجيتاما
عل يَا  ." َزَ َماَيك 

 مددألغ ااكدد  هجذأل ،ا وثابكدد اا  ألددااالمدد تاوال دد  امك ددجاوي تاأكددئ  ا
اأ اتااكددد  هج ،اولكدددباال طدددجما مدددألغ اال ددد ال،اوهدددناصدددألغ ات  دددناا  اتا)هدددحا

  د اأي د اا–و  احد وتا اهدجاذ  عذد ال  دجذو.اوال كدعلالدما جد اأوااله زت(،اا
   ظددددد اماا دددددمام،اوإا دددددجا جل  دددددحاال جهدددددناماصددددد لام،اوهدددددعا شددددد حاا-ا كدددددئ  ا

 .اا ججم،اوال م م ،اوال مكة ،ا ة  جااجءتاإاج  اا   ما   اك الةباوت 
وهدددد ااالمددددعايام ضدددد باال   ددددع اذددددباااكدددد  ا جلضدددد ويت،اوهددددناحتددددج  ا

الكعثالااخجل ا ظألم،اواح اأح ،اثمابك اأيكجثاااك  :االم ت،ااااال تة ت،اوأث
المع ،االزكجت،االمل.اوه اا لةحا  د اأثاال كدعلاكدجثا  د ضاال تةد تاوالعبدج تا

،اوذباال ز ا ه هاا يكجث،اوصم تا تة تا،اوهعاكدة جلاال د  اودناواح اوناآث
 .جل ،اوا جتا هعاثاهللاات  هج،اووناا خ تا   ج تاال  ،اوه ج ال األجا

و دد اصدد لاال كددعلا  دد ات تةدد اا   ا ددن،ا ددمثاالامز دد اوالامدد تص،اوددنا
إشددجيتاإلدد ااالل ددزا ،او دد ااددجءال ددياال كددعلاماإثاصدد لام،اإ ضددجحجا ددمثاذ هددع ا

ا.(1)(الم لا ش حااالل زا ا جل أل اوالتعلاوال  ح
 التكرار وتن يع األساليب.  -3

ا د  اودنااداوك ما  ألااهللاا اص اداهللاايكعلااك    هجااال ناااا ا كجلةااذب
وكددجثايكددعلاهللااصدد  اهللاا  ألددااوكدد ماوددناهدد ااا،)ال كدد اي(احج مددعا ااذددباكثةدد 

و   هدحاودناهد ااال كد اياذدواتدمخة ا،اذ دجباالم معا م يااد اءاذ دجبافألتدعلا:ا دج
ا،أل ن هاولةبدجلِاودنات ه دااوهدبطاا  داكدالجعام،ال مكةد ااالا بدجهاوااله  دج ا  دجا

ا  دد هج،اوة ع دد االك  دد ام  دديا،اك ذددااوددناا  دد عااالااوكدد ما  ألددااهللااصدد  ااوهددع
اودددنااال ب دددعخا  ددد   حاا  ددد ،اوا  ددد اك  ددد اوك  ددد اوتددد ت،اوتددد تاال  نةددد او مددد ي
ا  دد ع  اال  ةدد اال كدد اياوبهدد اا،اا جددجزاذعهددواوددنااواا جددجزاالب دد ،اذعهددو

 
اا لعك .ااشبم اذع واوك ما  ألاااهللاااص  ااال كعلااحعاياذباا جبجاام ظ :ااا(ا1)



32 

 

 
 

 

الجزء   الخامسمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور العدد  
 م2020 السادس

 

 

اوت غدددد ةال،عاال تدددداودددنااوذ جاألددددااأل جهدددااوتثنددددتافألم ظعادددا،االمدددد معاالمدددمج  
اا.ال  عةاونااوإ مجءاتهجاوا ل جظا لهج،وهاا وكجي

اهللاايهدنااه  د تاناأ دا دبااصدمألماااودناااذ  مااأخ ااااذجااه ااااظج  ااوذب
اييدماثدماأا دا،اييدماثدماأا دا،اييماوك م:اا  ألاااهللاااص  اااهللااايكعلاا جلاا جل:اا  ا
اأواأحددد ه جاالكنددد ،ا  ددد اوال  دددااأ ي اذدددبا دددجل:اهللاايكدددعلا دددجاذدددبقا ةدددح:ا،أا دددا

ا.(1)(االج  اخحم الماثماك ةه ج،
اثد راأا دااييدماا  د اوكد ما  ألداااهللاااصد  اااال نناااك يااالم معااه اااو نا

اح اإااا م  جهاوالااال   مالاام  بااأثا ج ا ظألماح اإل اااالا بجهالة كزااذ ات
ااودددددددنااالمددددددد معاهددددددد ااااا دددددددجثا ددددددد أاودددددددإباا،حددددددد اذدددددددباأ ظ دددددددااوذدددددددجا،العالددددددد مب

اوكد ما  ألدااهللااصد  ااهللاايكدعلااذدبااال ند عاااا ك عماا ه ااا م،ااوإاااا زذبااأ 
 ااااوال  اقا  ال باوالع ة ا جل ه م امعحنااوه ااوال مجانااالزذ نااالب  اييم

ا ددباهللاا ندد ايواهاافأل ددجاال كدد اياذددباآخدد ا جلدد اوددناااجدد هجاا  ددهجاوال كدد ت 
ا تدعل:اوكد ما  ألدااهللااصد  ااهللاايكدعلاكد  تا تدعل:ا  ه دج:اهللاايهدنااداا   
اياعااوال احاي ة ا،ا باوذ ئعلاياعااااذج ااة ا،ي اا بااول اذ ااوك كمااياع،ااك كم
ا ددباوذ ددئعل ازواهددجا ةددتاوددنااياعألدد اوال دد أتااي ة ددا،ا ددباذ ددئعلاوهددعاأه ددااوددنا

ا دد اأثاوح ددنتا ددجل:ا،ي ة دداا ددباول اوذ دداكددة هاذددجلاوددنااياعااوال ددج  اي ة هددج،
ا ددباول اوذ دداياعااوك كددماي ة ددا،ا ددباول اوذ دداأ ألددااذددجلاوددنااياعااوال اددحا: ددجل

 .(2)(ي ة ا
ااالا بددجهال  ددتاذتمددع اوكدد ما  ألددااهللااصدد  ااهللاايكددعلاذددباال كدد اياوهدد ا

اوال دج  اوال د أتااوال ادحاااذدج ا تدعل:اأثاهد ااذدبا م دناااوكجثاا تعلااال جااوال  كةز
ااالا بدجهاول دتاتال  د ولألجا ه ألد ابلياك يالك اااي ة هماا بااوذ  ولعثااايا عثا

 ا.وةهجاال     اذباوال م م االعاابجتاه هاإل ا
 

اام خحاااو مااالكن ،اا   ااأح ه جااأوااأ ع ااااأ ي ااذبااأا اااييماا جمااوالم  ،اااالن ااك جمااونااذ  ماااخ ااااا(ا1)
ااااا.2551ا  م ااالج  ،ا

اا.ا5200   مااازواهج،اا ةتاونااياعأل اال  أتاا جم:ااال كج ،ااك جمااوناالب جي اااخ ااأ/اا(ا2)



 
 

 عباد دراسة عقدية حديث: حق المعبود وحق ال
 

 33 
 

 

   : أ ب مت لم الت حيد: ثانيا  
 لمت لم الت حيد وغيره من أب اب ال لم آ اب عظيمة وصفات حميدة منها: 

 حسن الج اب )لبيك وس ديك(.  -1
هجتجثاالك   جثاذباالك  جتاال نا جة ا هجاااا جثا جعاماح با   ذجا

و  دداااوهددعاذددجا،وهدد ااالجددعاماذددباا  ماوددناالتددعلا  دد اال دد اءا،م ددج حاو دد   ا
تم  دجاا ح د  إاج د ااأاج داوتد ا،اادج اهايكدعلاهللااصد  اهللاا  ألدااوكد مذ جباحةبا

اا،ذوايكعلاهللااص  اهللاا  ألااوك م
ا لنأليا جايكعلاهللااوك   ياا: جل:اا جلاالمجوياا باحج اوناال  ح:ا علا

لبجالياوإكد ج ااا:كمااا جلا وال   اال  ج  تا،ال  ا   حاال  اذ  جهاه جااااج  
جا   اذ  د اال مكةد اوال كثةد اأ اإاج د ا  د اإاج د اوإكد ج اا  د اولك ه جاث ألاا،لي

:اوا ههدد اأثاذ  جهددجاإاج دد الدديا  دد اإاج دد ايح ددااهللا.او ددجلاال ددعو ا(1)(إكدد ج 
ا.ا(2)(ل  مكة 

ولنألديا    د اا،ليا  د اإكد ج ا)وك   ي(ا     اإك ج ا ااا:و جلاا باهشج 
وذثددحاهدد ااا  ما.ا(3)(نألدديوالات دد   حاإالا  دد الا،إ جذدد ا  دد اإاج  دديا  دد اإ جذدد 

وددناالجددعاماهددعاال  دد ا مددمج  ايكددعلاهللااصدد  اهللاا  ألددااوكدد ماوهددعايجلدد ا
اأاعب همال كعلاهللااص  اهللاا  ألااوك م.ا

 دجل:اك دتاأذشدناايهناهللاا  داااوذباا ذث  ا   ابلياح معاأ نابيا
:ا دجاذواال نناصد  اهللاا  ألدااوكد ماودناحد تاال  م د ا شدجء،ااكد تن  جاأحد ،اوتدجل

أ جابي،اذجاأح اأثاأح االنابهبج،ا متنا  دنالة د اأواثد ر،ا  د  اذ داا م دجيا
وأيااجا ة ه،اثماا،إالاأيص هال مب،اإالاأثاأ علا ااوناعبج اهللااهم ااوهم ااوهم ا

 
ا(.226/ا1/او حاالبجي اال باحج ا)اا(ا1)
ا(.231/ا1/اش  اال عو ا   اذ  ما)اا(ا2)
ا(.101/ا3/اأوهحاال  جلياإل األ أل اا باذجليا)اا(ا3)
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  ت:النألياوكد   يا دجايكدعلاهللا،ا دجل:اا كثد وثاهدماا   دعث،اا، جل:ا جاأ جابي
ا.(1)(إالاذبا جلاهم ااوهم ا

 ر  ال لم إلى أهله )هللا ورس له أعلم(.   -2
ا تد  االااوهدعا   دااهللاايه ااانحا باذ جبا   اكخاال اااا  جثااذبااوه ا

االد  االغةد ا   دماالااوهدعا،ويكدعلااهللاا جلااذجاإالاا تعلاوالااويكعلااهللاام  اا ةب
اهللااصد  اال كدعلااثدماهللاال شد  واأثا   دما ادااا عا  ش  اااولأل،اا،    اااهللااااك مث 
اأ ماذدددباوهددد اا،أ  دددماويكدددعلااهللاا: تعلدددااهللاايكدددعلا  ددد ااي اولددد اا وكددد ما  ألدددا

اا.ال   ماونااأ  هماوح با،-ا  هماهللاايهناا–االممج  
ا ا صدحاأثا تدجل:اهللااكدبمجاااوت دجل اأ  دم):اا(2) جلاالشألخا م اأ دعاز د 

الكد  االا   دماإالاذدجا    دااهللاا دا،اوا  د اا–ص  اهللاا  ألااوكد ما– ثاال نناا
ا: وناه ااااط لاوناذتجذةب

وددناحدد معااك ددجاا ولا:ا ددعلابلددياوددناحألددجتاال نددناصدد  اهللاا  ألددااوكدد م
ال شدددهعي،اوفألدددا:اوتدددجلاصددد  اهللاا  ألدددااوكددد م:ا دددجاذ دددجب:ااذ دددجِبايهدددناهللاا  دددا

ماأ  اويكعلااهللااوت ت:اأت ي اذجاح اهللاا   االعبج ،اوذجاح االعبج ا   اهللاق
 . يهناهللاا  هم،اوح باأ  هماوناال   مااذباأ ماالممج  وه اااع،ااالم م...اا

و ددد ااددد حاا–  ألدددااالمددد تاوال ددد  اا–الثدددجانا:ا علهدددجا  ددد اوودددجتاال ندددناا
ا: جلاونااعاة اايح ااهللاات جل ااإط  هجا   ا  ضاأهحاال  ما.اذ هماا باالقألم

 
ا.ااا6268أاجما  نألياوك   ي،ا   ماااأخ اااالب جي اوناك جمااالك ئ اث،ا جماذبااا(ا1)
ال   كدد اال  بألدد ا مدد ا ددبا ندد اهللاا ددباذم دد ا ددباأ عز دد اأحدد اكبددجيا   ددجءاالدد مباال  جصدد  باوددناالشددألخاا(ا2)ا

ال ج ددواال تهددناااكدد ذناال ددج وال ا طدد اال ددجلماااكدد ذن،او ضددع  اذج دد،ااتددعل ا ضددع   ،اال دد ع   
،اولدد االتضجءاال  ع  ،او ضع  اهةئ اكبجياال   جءاال  ع   اوال ج  اال ا  دد ال بمددعراال   ألدد اوااو ددجء

ال ددد خحاه،الدددااال  مددد اذدددباال  ل دددجتاذ هدددج:ا1429هاودددناذ م ددد االددد وا ذن،اوتدددعو اكددد  ا1365 دددج ا
ال مصددةحا،اواث ثدد اذج دد اتوددناوتددااال ددعازل:ا،اوددناذج دد مب،اواه اااذج اأح دد ا ددباح نددحال  محاإل اذ 

ذع دددواوية هدددجاالكثةددد .اااظددد ات ا  دددااودددن:اث ثددد اذج ددد ات،اا،ا صدددعلاال  ددد  لاو عا ددد االجددد  اوال  ددد مح
 ااو دددددددددددجءاال دددددددددددج وال ج ددددددددددد اال ا  ددددددددددد ال بمدددددددددددعراال   ألددددددددددد اوااو دددددددددددجءا جل   كددددددددددد اال  بألددددددددددد اال ددددددددددد ع   

http://www.alifta.comا.اا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.alifta.com/
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 (1)ورس له المب  ث بالفرقان       وهللا أعلم بالمرا  بق له 
لهجاااا–يهناهللاا  هماااا–ممحاالع عجا   اإط لاالممج  االكبالما 

اا.او باا باعبجةا.. حاالظجه اخ واااااا–  ألااالم تاوال   اااا–   اووجتااا
 باال طجمامعذج ا صمجماال نناص  اهللاااايهناهللاا  ه جا جل:ا جلا   اا

  ألااوك م:افأل بات وثاه هاا   اازلتقا جلعا:اهللااأ  م.اوغض ا   اوتجل:اا
يح ااهللااااا–وذباالجج زاح حاك  اا باالقألماا،اا(2)ا( علعا:اا  ماأواالاا  ما...

ذباااا–ت جل اا بليا كعحا ذجا وأذجا ،ا ال ش  وا ذعاطبا ونا بليا إط لا    ا
ت جل اا ،او ،اإالاذجاأط واهللاايكعلاا  ألا.ا جلا ال األجا ال غةبجتا،اوذباأذعيا

ااَ َنحِاااِذبااَ َعذ يَاااَوالَاااَأاتَاااَتَ َ   َهجااك  تَاااَذجااۖ  َيااِتَ َياِذَباَأاَبجِءااَلَغَةِ اا عِحةَهجاِإَلألَا):
َ ا ا.(3)ا(49كعيتاهع :اِلَ    َِّتةَب(ااَلَ جِقَب َااِإثَّااۖ  اَوجَصِن َااۖ  اهََٰ

اا ةبااااج واااكأل :ااأ  مااويكعلاااهللاا:اا علااوناااال ثأل ةباااذم  اااالشألخاااو جل
ااوإاكجيهاااي،بلاا   اااوإ  ايهمااا جلعاواا جل ط ااا،أ  مااويكعلاااهللاااا:االممج  اا عل

ااهللاااا: علا:اااااج  ااوشئتقااهللاااشجءااذجا:اا جلااذباا   اااوك ماا  ألاااهللااااص  ا
ااال  اااهعاات جل اااوجهللااهللا،اا  مااذبااال كعلاا  ماا ثااوبلياا اج زااأ  مااويكعلا

:اا تجلااالش عأل ااال  ج حااوناااوك لي.اا جلعاوااأت اااوله ااا،البش اام يكاااذجالااا    ا
اهللا اويكعلاا اأ  ما ا اا ا اص  اا اهللااا ا  ألاا اوك ما اأ  ما اال   اا

ّللاَّ اااَوَأاَزلَااا:ا}ت جل ااهللاا جلااك جاا   ا،ااال  ااهللااا  مااذبا هجااو   ااااهللا،ا ش    
َتَ َ م اا َتك با َلَما َذجا َوَ  ََّ َيا َواَلِمَمَ َ ا اَلِكَ جَما ااَ َ أَليَاااّللاَِّاااَوَضح اااَوَكجثَاااۖ  َ َ أَلَيا

ااالت يتااا جمااوناااه ااا ثاا(وشئتاااهللاااشجءااذج):ااكتعلاااه اااولأل، .ااَ ِظأل  ج
.ااوةهجااهللااذشجيكج اااوك ماا  ألاااهللاااص  اااال كعلاا ج حااأثاا  مبااوالاااوال شةئ ،

.اابلياا تجلااالاااالكعاأل ااا ذعياااوونااا(أ  ماويكعلاااهللا)ا:اا تجلااالش عأل اااا ذعيااو نا
 

ا.77اعاأل اا باالقألماصاا(ا1)
الب جي اوناك جماالشهج ات،ا جما علا:ا}أمع اأح كماأثاتكعثالااا  اذباا ةحاوأ  جم ا   مااأخ اااااا(ا2)

ا.ا4538
ا.128ذ جماال  جهناال  ظأل اصاا(ا3)
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َو  ِحااَ َ   عاااا:ا}ا   جلاا  ضااا   اااا ثاا م  ااذبااواهحااخطمااا  جااه جااوذب
عل ا اَواَل  َ ِذ  عَثا َوَ َةَ حاّللاَّ ا االااوك ماا  ألاااهللاااص  اااهللااايكعلاا ث اااَ َ َ ك َماَوَيك 

 .(1)ا(ذعتااا   ااال  حام حا
هللااويكعلااأ  ماوناا ذعياوال  ا ظه اوهللااأ  ماأااا جعزاأثا تجل:اا

ذ جتاااالش عأل  وب  ا حألجتاا ونا الكعاأل ذط تجا ا ذعيا ونا الا وبليا ثاا،ا  ا
،اوهنااذبا نحاأثا  عتاال كعلا  ألااالم تاوال   اا اج  ثااحمج االش عأل ا ا

اذ  عذ الاا    ألماهللااإ جه.ا
 . الحرص على تبليغ ال لم )أال أبشر الناس( -3

ا هددد ااإ  دددجثاذدددباذ دددجبايهدددناهللاا  ددداا عادددعماال ن ألدددِا دددباهللااويكدددعلا
اَذجاأ ادِزَلاِإَلألدَا اا    َِ اَ  ِ  عل  َحاتعلاهللاات جل :ا)َ جاَأمَُّهجاال َّك  َماَتَ  دَ َياَوِإثالدَّ بدِ  بايَّ َياذدِ

جَلَ ا (اال ج د ت:اا َتاِيكدَ .او دعلاال ندناصد  اهللاا  ألدااوكد ما)إثاال   دجءا67َوَ جاَ  َّغدَ
ثددعااال  ددم،او ددبا عاا م ددجيا اوالا يه ددج،اوإا ددجاويَّ ثدد  ويثدد اا انألددجء،اوإثاا انألددجءالددمام َعيِ 

ا.(2)واو (أخ هاأخ ا مَيا
 غا  دددد اال نددددناصدددد  اهللاا  ألددددااوكدددد م،اوج  دددد اتدددد لا  دددد اواددددعماالددددن

ا  دد اأثاال   ددجءاويثدد ا  ددماال نددناصدد  اهللاا  ألددااوكدد م.افألجدد ا والمدد معامدد ل 
ِاالشددجه ا   ددةهماذددباالددن غاذددجاوادد ا  ألددا،اولتعلددااصدد  اهللاا  ألددااوكدد ما)لةن ددِ 

.اوال   دددجءاشدددهع ا  دددماال ندددناصددد  اهللاا  ألدددااوكددد ماودددناكدددحا مددد ا(3)الغج ددد (
اا.وعا ا  ةهماالن غا

 
ا.76/ا3اال  أل جثاواوت تة :اوه ا بااجص ذج ععاو جوحاويكج حاالشألخاذم  اصجلحاال ثأل ةباا ا(ا1)
أخ اااااذج اأح  اوناذ   ه،اوال  ذ  اوناك  ا،اوالم معاط  ااكثة تاالا   ماذ هجاط   ا بااااا(ا2)

الض  ،الك اا تنحا  ج ع هجاو  اصممااالمجكماوا باحبجثاوال  ا ناوية ه جاوح  ااح زتاالك جاناا
أكجاة  ال اي ط ناالهط اما ا بااوإثاكجثا  اه  اا المجويا كثة تاول اا جلا لااط لاوشعاه ا لكبا ها

حج :الااط لا   جا هجاأثال م معاأصحاو  ابك هاالب جي اوناصمألماا  وثاإك ج اوتجل:ا جماا
َ َ جَءاه َماَوَيَث  ااَل ِااَلِ َ م اَ َنَحااَلَتَعِلاَواَلَ َ ِح.ااِلَتَعِلاّللاَِّاَتَ جَل ا)َوجَ َ َماَأاَّا ااَلاِإَلَااِإالَّاّللاَّ (اَوَنَ َأاِ ج ااَل   َ ِم،اَوَأثَّ

اَذَباَأَخَ ه اَأَخَ اِ َميَ اَواِوَ .ا-َويَّث عاااَلِ َ َماا-ا ََاِنأَلجِءا
أخ اااالب جي اوناصمألمااوناك جماال  م،ا جما علاال نناص  اهللاا  ألااوك م:ايماذن ِاأو  ااااا(ا3)

= 
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أَلك َما َماَ  دددددَ َ اَيبُّكددددد  جاحدددددَ َّ اذدددددَ ح  جَلَعَااَأتدددددَ َحاَت دددددَ اوهدددددعامددددد ي ا دددددعلاهللاات دددددجل ا) ددددد 
جاج (اا ا دددج :ا َ َمِباِإَح دددَ َةئج اَوِبجَلَعالدددِ ِااشدددَ عَاا دددِ ِ ك   دددجلاالت طندددناا.153ا-ا151َأالَّات شددَ

اا  ألددااال دد  ا ددمثامدد  عاا ألددوا:ايح ددااهللا هدد هاا  دد اأذدد اذددباهللاات ددجل ال نألددِ 
  اإل اك جعات وتاذجاح   اهللا.اوهم اا جد ا  د اذدبا  د هاذدباال   دجءاأثاال 

ا ا.ا(1)(من ِ غعااال جةاو نةِ  عاالهماذجاح   اهللاا  ةهماذ جاَحح 
جَما عَاااَلِك ددَ ِ مَباأ وتدد  جَلاالددَّ َ اّللا  اِذةثددَ وذ ددجبامدد ي ا ددعلاهللاا ددزاواددحا)َوِإَباَأخددَ

جِةاَواَلاَتكَا ا اِل  ددَّ جاَل  َنةِ    ددَّ َئَ،اذددَ ة  اَونددِ ِااَثَ  ددج اَ  ددِ َ َ َوَاا ددِ عِيِهَماَواشددَ ا اَوَ نددَ  وه اَوَياءاه هدد      عاددَ
وَث(اآلا   اث:ا  .187َ َشَ   

و   دددماأثاا  ددد اتددد لا  ددد اوادددعماتن ألدددِاال   دددجءال   دددماوبألجادددااوإههدددجيه،ا
َنةِ    دَّا (.ا جل ةثجلاال  اأخ هاهللاا   اأهدحاال  دماوأكد  ها  عكةد مبا دجل  اوال دعثا)َل  ا

جَم(،ا عَاااَلِك دددَ ِ مَباأ وتدد  جَلاالددَّ َ اّللا  اِذةثددَ  ددجلاالت طنددنايح ددااهللاا علدداات ددجل ا)َوِإَباَأخددَ
وه ااذ محا  ك االةهع ،اوإاهماأ ِذ واا جا  جثا  م  ا  ألااال   اوبألدجثاأذد ه،ا
وك  ددعااا  ددا،اوج  دد اتددعبألخالهددم،اثددماذددوابلددياهددعاخندد ا ددج الهددماولغةدد هم.ا ددجلا
باأوتدد اِ  ددماشددنءاذددباالك ددجم،او ددبا  ددماشددةئجا الم ددباو  ددج ت:اهددناوددناكددحاذددَ
ال دجلماأثا و أل   ِ  ااوإ جكماوك  جثاال  ماوإاااه ك .او جلاذم  ا باك  :االا مدح 

اا.(2)(  متا   ا   ااوالال ججهحاأثا  متا   ااه ا
وأذدددجاال عوةددد ا دددةباهددد هاال مدددعصاا ذددد تا دددجل ن ألِاو علددداا  ألدددااالمددد تا

ا  ال  جباوناه ااالم معا)الاتبش هماوة ك عا(او باواعه:اوال 
أثاال نناص  اهللاا  ألااوك مالدما مد ماهد ااا ذد ،ا د لةحاأادااأخند اااأوال:

يج د اا ذد اأادااذ دوااشد ها  د ا  دضاال دجةااا، ااذ جبا باانحايهدناهللاا  دا
خعوددجا  دد اذددبالددمامدد ي اذ اذددناالمدد مع،اوالج ددوا ددةباأطدد اجاا  لدد ،اذددباأثا

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ا.اا67ذباكجذو،ا   ما

ا(.131/ا7ت  ة االت طننا)ااا(ا1)
ا(اا304/ا4)اااال  اواا  ااا(ا2)
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 كحا   اذجاك واوأ يكااذباه ااالم مع،اوةد عا  دضاال  دح،اأوا  د خافأل دجام
أذ ا ا اوه هاذ  د تاهدجه ت،اودناحدةباأثاودعاتاكد جعاهد ااالمد مع:االا ضدألوا
شةئجاذباال  ح،اوالا  ش اذ ااذ   تا ة  ،اوالاشدياأثاودعاتاالبشد حاودناحد ا

آذددبالهددماوأيادد اهدد الء،اواكدد   ايهما  دد اا خدد ا جلعثألتدد اوالجدد اوددناال  ددح،اهددعا
اذباال    تاال  كعيت.

واح لاالب جي ا  د اأثال  دجلماأثا  دصا دجل  ما عذدجا)ااقال المال القارئ:
 وثا ددع ،اك اهدد اأالا  ه ددعا،او دد ام  دد اأذثددجلاهدد هاا حج مددعاالبط دد اوال بجحألدد ا
بي  دد اإلدد اتدد  اال كددجلأل اويوددواا حمددج ،اوبلدديا   ضددناإلدد اخدد اماالدد األجا  دد ا

ا.(1)(خ اماال تن ا
أثا تددجل:اإثاأذدد هاصدد  اهللاا  ألددااوكدد ما جلك  ددجثالددأل،اال تمددع ااثانيددا :

ولددما  دد   اهدد ااا، ددااالك  ددجثاال ط دد اال  بدد ا،ا ددحاهددعاك  ددجثاوددنازذددجثاذ ددةب
الك  جث،ا  لةحاأثاذ جباا  اأخند ا هد ااالمد معا ندحاذعتداا اوتد اادجءاودنااهج د ا

ج بدج اوتمد زا ا دباالع دععاأ اتا(ا وأخن ا هجاذ جبا   اذعتااتمث دج)ااه ااالم مع:
وه ااهجه اوناأثاذ جباايهناهللاا  االما  هماال  واا،ا(2)(وناإثماك  جثاال  م

ال ط  ا بااش اه ااالم معاوتن ألغاا،اإا جاوهماأثابلياال  واذتة ا مجلا،اأوا
شد صا،اأواو ددتا،اأوا ةد اذددجا،اويأحاأثاهد ااالتةدد ا د اوددجتا،اوأثاال شد  وا دد ا

اال جةا  ألاا،اولماَ  شا  ةهمات ياال    تا.ااك ت ،اواك   اشمث
 م  ددحاأثاال هددنا ددباال بشددة ا دد ليالددما مددبالكددحاال ددجةا ددحاكددجثااثالثددا:

يهدناهللااا-و  ألداافألمدعثاذ دجباا،خجصجا  دبا  شد اذ داااالتكدجلاوتد  اال  دح
 دد اأخندد ا جلمدد معا نددحاذعتددااوخددصا دد لياذددباالا  شدد اذدد همااالتكددجلاا-  دداا

و  ألدددااوددد ات دددجيضا دددةباا  ددد االك   ددد اوالمددد معا ايك دددجاخمددداايكدددعلاهللاا ددد ل
االش   .ا

 
ا.(ا98/ااا1ذ  جتاال  جتألحاش  اذشمجتاال مج ألحاما)اا(ا1)
ااا.(ا93/ااا1)اااال  اواا  ااا(ا2)
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 ددجلاا ددبايادد اوددناشد حاا وا ددحاالب ددجي :ا ددجلاال   ددجءاا:قددال ابددن حجددر
م خ اذباذ واذ دجباذدباتبشدة اال دجةالدئ ام ك دعااأثاأحج مدعاالد خصاالاتشدجعا
ونا  ع اال دجةالدئ ا تمد اوه هدما دباال د ا ا هدج،او د اكد  هجاذ دجباو دمامدز  ا

اا هج ااوناال  حاوخشدأل اهللاا دزاوادح،اومذدجاذدبالدمامن دِاذ زل دااود امد ذباإالاا
أثا تمدد ااتكددجالا  دد اهددجه اهدد ااال ندد ،او دد ا جيهددااذددجاتددعات اذددباامددعصا
الك جماوال   اأثا  ضا مجتاال عح مبام خ عثاال جي،او   اه اا ج االج وا

ا.(1)( ةباا ذ  ب
اا
ا

 
ا.338/ا11/اااظ :او حاالبجي اا(ا1)
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 المبحح األول 
 الثة مطالب:مسائل حم الم ب  ، وفيه ث 

 :  المطلب األول: مفه م ت حيد العبا ة
ل   نع اكبمجاااوت جل اح ا ظألما   اعبج ها ة  ااال نناص  اهللاا  ألاا

هدد ااوكدد ما تعلددا:ا)وددإثاحدد اهللاا  دد االعبددج  اأثا  ندد وهاوالا شدد كعاا ددااشددةئج( اوا
الدد صا ظددألماالتدد ي،اكنةدد اال   دد ،اذ ددنءا جل عا دد اوالممددم،احةددعااشدد  حا  دد ا

ا:راذه جتث 
وال تمع ا  لياذجا   متاا  دةهماا:األولى: ق له: )حم هللا على العبا (

و ج  ااذ م  ج ،اوهناه دجا    د االعااد ،اوكماداا دجل:اذدجا جد ا  د االعبدج اهللا
ا.ا-كبمجاااوت جل اا-

ذ هددجاالجددزاء،اوالمدد ل،اوتط دد ا  دد اا تددمتنال  ددجثاكثةدد تا(المدد )وك  دد ا
اة ابلياذباال  جان.اإل ايا-كبمجاااوت جل اا-هللاا

)أن ي بدددوه وال يشددرب ا بدده  -صددلى هللا عليدده وسددلم  -الثانيددة: ق لدده 
وال   دد :اأثامعحدد وها جلعبدج تاوحدد هاوالا شدد كعاا ددااشددةئج ،اووج دد تاهدد هاا(..شدديًا...

االج   ا ألجثاأثاال ج  اذباالش  االا  اذ ااوناالعبج ت.ا
:ا-يح ااهللاا-ا باتأل أل اوالعبج تاال مذعيا هجاهناك جا جلاشألخاااك  ا

يح ااهللااا-)طج  اهللاااذ ثجلاذجاأذ ا اا   األ   اال كح(،اأواك جا جلاأ ضج ا
.ا(ا1):ا)هنااكمااجذوالكحاذجا مبااهللااو  هجهاذباا  عالاوا   جلاالظجه ت(-
:ا)لكددباالعبددج تاال ددمذعيا هددجات ضدد باذ  دد االدد لاوذ  دد االمدد ،اهللاايح دداا دجلوا

.اوهددنا هدد ااال   دد ا(2) غج دد اال مبدد الدا(-ت ددجل اا-الد لاهللاوهدنات ضدد بايج دد ا
كددبمجااااتشدد حاا ألددواشدد وثاالمألددجت،اذددجا تعلددااااا ددجثاوذددجا    ددااإبااكددجثاهلل

 شدددد حاالشدددد ج  اال  ن  دددد اكجلمدددد تاوالمددددألج اوالزكددددجتاوالمددددلاوالدددد ك اوا،وت ددددجل ا

 
ا.44ال نع   الشألخاااك  اا باتأل أل اصاا(ا1)
ا.48ال  اواا  ااصا(ا2)
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تشدد حاوالدد  جءاواالكدد غ جياوا ذدد ا ددجل   وجاوال هددنا ددباال  كدد اوية هددج،اك ددجا
اش وثاالمألجتاا خ حاال بجح اكج كحاوالش ماوال  جذ تاوال كج اوية ابلي.ا

:ا)وجلمد تاوالزكدجتاوالمدألج ا-يح دااهللااا- تعلاشألخاااك  اا باتأل أل ا
والمددل،اوصدد لاالمدد مع،اوأ اءاا ذجادد اوبدد االعالدد مب،اوصدد  اا يحددج ،اوالعوددجءا

والجهدددج ال ك دددجياوال  دددجوتةب،اا دددجل هع ،اوا ذددد ا دددجل   وج،اوال هدددنا دددباال  كددد ،
وااح دجثال جددجياوالة ددألماوال  ددمةباوا ددباال ددنةحاوال  ددع اذددباا  ذةددةباوالنهددج م،ا

وكددد لياحدد اهللااويكدددعلاا،اوالدد  جء،اوالدد ك ،اوالتددد اءت،اوأذثددجلابلدددياذددباالعبددج ت
وخشدددأل اهللااواااج ددد اإلألدددااوإخددد صاالددد مبالدددا،اوالمدددن المم دددااوالشدددم ال   ددداا

ال عكددحا  ألددا،اوال اددجءال ح  ددا،اوال ددعجاذددبا  ا ددا،اوأذثددجلاوال هددجا تضددج ااوا
ا.ااهد.(1)بلياذباالعبج تاهلل(

ماأثاكدددحاذدددجا    دددااااا دددجثاودددناهددد هاالمألدددجتاذدددباا   دددجلا  دددذدددباهددد ااا
ال بجحدد اال شدد و  اإبااكددجثاالتمدد اوةهددجاصددجلمج اوهددعاعبددج ت،اح دد اذددجا تضددألاا

  دد ابلددياذددجايواهااةددح لااا ددجثاوددناشددهعتااول اتددااوذ جشددااالةددعذن،اوأوهددحا
 جل:ا)وونا ضدواأحد كماا-ص  اهللاا  ألااوك ماا-ااذج اذ  ماوية هاأثاال ننا

ص   ،ا جلعا:اأ متناأحد اجاشدهعتااو مدعثالدااوةهدجاأاد قا دجل:اأيأمد مالدعاوهد هجا
وناح ا اأكجثا  ألااوزيقا جلعااا م،ا جل:اك لياإبااوه هجاوناالم لاكدجثالداا

عبدج ه،امثةدنهما  د اذدجافألداا ضدجءاشدهعاتهما  د اهللااوه ااذبات دج ايحاا.اا(2)أا (
اإباااعوااأ اءاح االزوا اوإحمجثاال  ج.ا

هدد هاالعبددج تا هدد ااال   دد االشددجذحاالعاكددواهددناال ددناأذدد اهللاا هددجايكدد ا،ا
ا}:ا-ت دجل اا-وأوانهجا   اخ تااوناآ جتاكثة ت،اذ هدجا علدااا حِ  ناكد  جاودِ َ اَ َ َث دَ َوَلتدَ

اَأثِا عال  أااا  عاوناكحا-ت جل اا-.اومخن ا اَ ن   وااّللاََّاَواَاَ ِ ن عااالطَّجي عتَاااأ ذََّ ايَّك 
طج  د اذددباال دجةايكددعالامددن غهماهد هاالك  دد اال دناهددناعبددج تاهللااوحد هاوتدد  اذددجا

 
ا.اا44ال نع   الشألخاااك  اصاا(ا1)
ااا.ا2292 جماكحاذ  وجاص   ا   مالزكجت،اااأخ اااذ  ماوناك جمااا(ا2)
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ال ندد ا    جهددجاالشددجذحاوادد اكدد ج تاالاتضددجهةهجاا ددج ا هددجكددعاه.اوهدد هاالعبددج تاإباا
:ا)وهم ااك  جاأخ صاال  ءا-يح ااهللااا-ا باتأل أل اشألخاااك  اك ج ت،ا تعلاا

ال نع   اهللاوا اا  ا،اواه  حاإل اك اواع ه،اووا اذوابلياك ج تايوحأل االا
:احددد وتا-صددد  اهللاا  ألدددااوكددد ماا-تددد ااةهجاكددد ج ت،ات  ثدددحافأل دددجاكددد جهاال كدددعلا

إادددااالاشدددنءاأحددد اإلددد او:ا)-يح دددااهللاات دددجل اا-اا  دددجث(.او تدددعلاا دددباالقدددألما
تهددددجاووجط هددددج،اوهددددعاإلههددددجاوذ نع هددددج،اوولةهددددجاوذعالهددددج،اويبهددددجاالت ددددعماذددددباخجل

وذدددد   هج،اوياز هددددجاوذ ة هددددجاوذمةةهددددج،او من دددداااعددددألماال  ددددعة،اوحألددددجتاا يوا ،ا
وكدد وياال  ددعة،او ددعتاالت ددعم،اواددعياال تددعل،او دد تاال ةددعث،او  ددجيتاالبددجطب،ا

األددد  اوالاو ددأل،ا  دد االت دددعماال دد أل  اوا يوا االطةبددد ،اوال تددعلاالزاكألددد اأح دد اوالا
أطة اوالاأك اوالاأا ماذباذمن ااوا ا،ا دااوالشدعلاإلد التج دا،اوالمد وتاال دنا
 ج هجاال  ذباونا  باا  لياوعلاكحاح وت،اوال عألماال  ا ممدحالداا د لياأتدما
ذددباكددحااعددألم،اوال دد تاال ددنات جلددااأ  دد اذددباكددحالدد ت،اح دد ا ددجلا ددج  هم:اإادداالأل دد ا

اأهحاالج  اوناذثحاه ااإاهمال ناعألشاطة ( جلت  اأو جتاأ علاوةهج:اإثاكجثاا

ا.(1)
 الثالثة: مفه م العبا ة:  

  ريف العبا ة في اللغة واالصطالح:ت
 ددجلاا ددباوددجية:اال ددةباوالبددجءاوالدد الاأصدد ثاصددمألمجث.ااالعبددا ة لغددة:

كماه جاذ ضج اث،اوا ولاذبابم ياا صد ةبامد لا  د الدةباوبل.اوا خد ا  د ا
ال   ع ..اوال  ن :اال لعل..اوالط   اال  ن اال   ع اش تاوي ي.اوج ول:اال ن اا

ال دد لح،اوا صددحاا خدد :اال ندد تاوهددناالتددعتاوالمدد تا تددجل:اهدد ااثددعامالدداا ندد ت،ا
،او ددجلاا ددباذ ظددعي:اوال  نددَّ :اال دد لحاوال  ندد :اال دد لح..ا(2)(إبااكددجثاصدد ألتج ا ع ددج ا

ا.(3)(وب ة اذ ن :اذ لح.اوط   اذ ن :اذ  ع اذ لح
 

ا.ا197ص2،اجإيجث اال ه جثاذباذمجم االشألطجثااا(ا1)
ا جخ مجي.ا206،ا205/ا4ذ جماذتجمأل،اال غ ااا(ا2)
ا.274/ا3ل جثاال  م،اذج تا ن ااا(ا3)
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العبج تاونااالصط  ا   تات    جت،اااا:طالحا. شرعا. العبا ة اص   وتا
اوذ هجاذجام ن:ا

ذجابك هاشألخاااك  اا باتأل أل ا تعلا:ا)العبج تااكمااجذوالكحاذجا مبااا
ا.(1)اهللااو  هجهاذباا  عالاوا   جلاالبجط  اوالظجه ت(

ال ل ك جلا ذوا ال مب ا ك جلا القألما ماهج:ا ا با أ ضجااو  وهجا و  وهجا ،ا
والعبج تاتج واأص ةب:ايج  االم ا غج  اال لاوال ضعع،اوال  ماتتعل:اااا تعلا:

ط   اذ ن اأ اذ لح،اوال  ن :اال  لحاوال ضعع،او باأحنن ااولماتكباخجه جاا
لا،الماتكبا ج  االا،اوذباخض تالاا  اذمب الماتكبا ج  االااح  اتكعثاا

 (2)اا(اذمبجاخجه ج
او جلاوناال عاأل :ااا

 (3)به **** مع ذل عابده هما قطبانوعبا ة الرحمن غاية ح
اا     ااالاا ن ال ح بو  وهجاالشألخاا تعلا:االعبج تايوح هجاوحقألت  هجاتمتة  

اوال ضععاهلل اوجلم اال ج اوال ضععاالكجذحاهللاهعاحقألت االعبج ت،او   اا الم ِ 
خ تاالعبج تاذباه مباا ذ  باأواذباأح ه جاو أل تاعبج ت اوإثاحقألت هجاال لاا

هلل،اوالا معثابلياإالاذواذمن ااال مب اال جذ اال نات ب هجاال مجمااااواالاك جي
ااا.(4)ا(ك هج

و  وهجا      اثجَثاوتجل:االعبج تاوال نع   اهللااكمااجذو الكحاذجا مباااا
هللااو  هجهاذباال تج  ،اوأ  جلاالت عم،اوأ  جلاالجعاي  اوكحاذجا ت ماإل اهللااا

ذ ت بج ااذباا و جل،اوال  و اوهعاعبج ت اولها ال  مأل اهللاذ  ن ا ا تجي ا  ااكجثا
ا.(5)اإل ايباا  لي(

 
ا.31ال نع   ،اصاا(ا1)
ا(ا.95/اا1م ظ :اذ ايجاال جلكةبا ةباذ جزلاإ ج اا ن اوإ ج اا   ةباال باالقألما)ااا(ا2)
ا.32الكجفأل االشجفأل اونااالا مجيال     اال جاأل ،اصاا(ا3)
ا.60_59الم االعاهحاال نةب،اصا(ا4)
ا.هد1400.اخ،اال  جيج،اال  جضا201صاات  ة اال طأل اال  جثاوناخ ص ات  ة االت آث،ذت ذ اا(ا5)

= 
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اوالعبج تاتط  ا   اشةئةب:ا جلاالشألخاا با ثأل ةبايح ااهللا:ا
هللاااااألول: ال  لحا واحاااا-ال  ن :ا     ا واا  جماااا- زا أواذ ها    حا

ااعاهألا اذمب اوت ظأل ج .اا
ااأل أل ايح ااهللا:اال   ن ا ا او   جهجاك جا جلاشألخاااك  اا باتاااالثاني:

والبجط  م.اا الظجه تا ذجا مبااهللااو  هجهاذباا  عالاوا   جلا لكحا اكمااجذوا
وهعاا عبج ت،ا الم تا وا ،ا ال  ن ،ا وهعا عبج ت،ا و   هجا الم ت ا بلي:ا ذثجلا

ا.(1)ا(ال   ن ا ا
 ن عان: عامة وخاصة: العبا ة  :أن اع العبا ة

 ددد اا ألدددواال  ددد اهللاهدددناال ضدددععا ذدد اهللااالكدددعاناوهدددنا نع ال امدددة:ا 
وذشددةئاااثاال  دد اك هددماذدد ذ هماوكددجو هما ت ددجل ،اوهددناخضددع همالتهدد هاو دد يت

ات دددددددجل االا   كدددددددعثا ا  دددددددهماا  دددددددجا ذ نددددددد وثاهللاذتهدددددددعيوثاذ بعبدددددددعثاهلل
اوالاه ا ا وثاذشةئ اهللاات جل .

َماَواِت    اه اااالك   جلا علااكبمجااا وذباا  ل  ي السددو }ِإن ُبلُّ َمن فددِ
ا{َواأْلَ  ْحَمِن َعْبد. ا.ا}َوُهَ  اْلَقاِهُر َفْ َق ِعَباِ ِه{و علااكبمجاا:ااْرِض ِإالو آِتي الرو

هددناال ضددععا ذدد اهللااالشدد  ناوهددنا نع  دد اال دد ذ ةبالدد بهمااالخاصددة:
والغج دد اوددناإطدد لال ددياا،وقألددجذهما  عحةدد ه وطددج  همالددااوااقألددج هما ذدد هاواهألددا

ال جصدد ا،اكتعلدداات ددجل :ا}وعبددج االدد ح با   دد العبددج تاوددناالتدد آثامدد ا ا ددااال نعا
[،او علدددا:ا}تبدددجي االددد  اادددزلا63الددد مبا  شدددعثا  ددد اا يضاهعادددج ا ال   دددجث:ا

جا اِ هددَ َ م  جاَ شددَ ال   ددجثا  دد ا ندد ه ،اوهدد هاأخددصاذددباا ولدد ااو علدداات ددجل ا}َ َة دد 
ِ اااا جث:ا ا(2).6ِعَبج  اّللاَّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ا
ا.ا14/ا1التعلاال  ة ا   اك جماال عحة اا(ا1)
(،اا10(اوعا  اذباش  اك جماال عحة ال   حجثا)ص:اا220/اا2ةبا)اااظ :اش  اال تة تاالعاكطأل ال  ثأل اا(ا2)

ا(.اا712ذبجحعاال تة تاوناكعيتاالزذ ااجص ا با  نا ج ضاح باالشألخا)ص:ا
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اووناه اا تعلاا باالقألمايح ااهللا:اا
 مع ذل عابدده هما قطبدان الرحمن غاية حبده      ة وعبدا 

 .(1)ما  ار حتى  ارت القطبدان  در   ددلك العبا ة  ائ فوعليهما  
وهدددنا جل  دددب ال  اتنهدددجاثددد راذ اتددد :اذ تبددد اااكددد  ،اوذ تبددد ااا  دددجث،ا

،ا دجلاااذدج ا(2)وذ تب اااح جث،اك دجا لا  د ابلدياحد معاان  دحا  ألدااال د  
اااكدددد  ،اذثددددح:ا هددددجاهللااأذدددد اال ددددنااالعبددددج تاهددددجم:اموأاددددعاعاذم دددد ا ددددبا ندددد االعا

ا.(3)وااح جثماواا  جث،
إخ صاال مباهلل،اوإو ا اهللاا جلعبج ت،اوص جاا ألوات حيد العبا ة ه : 

أاددعاعاالعبددج تالددااكددبمجاااوت ددجل ،اودد ا جددعزاأثا  شدد  اذ ددااوددناعبج تددا،اذ دديا
اذت ماوالاانناذ كح،اوذجا واه جاذبا جماأول .

وت ددج اتمقألتهددجا شددهج تاأثاذم دد ا اا،وهدد ااهددعاذ  دد اشددهج تاأالاإلددااإالاهللا
ا.يكعلاهللاا

وذ جامعهحاأثاال    د اال دج  اهدعات   د الشدهج تاأالاإلدااإالاهللاا دعلا
االدَِّ  )هللاات جل :اا نااَوِإَباَ جَلاِإَ َ اِهألم اِ َِ ألِااَوَ َعِذِااِإاَِّ ناَ َ اءاذِ  َّجاَتَ ند   وَثاِإالَّ َوَطَ ادِ

عثَا َماَمَ ِا دد  ِااَلَ  َّهدد  ناَ ِقبددِ جاَكِ  ددَ  اَ جِقألددَ  اوددِ َةَهِ مِباَوَاَ َ هددَ ا اكددَ ا28-26الزخدد ج:اا(َوِإاددَّ
ِاا تدعلات دجل ابكد ه:اوا دحا ناَ ِقبدِ  جلاا باا   :ا)و علا:اَوَاَ َ َهجاَكِ  دَ  اَ جِقألدَ  اودِ

االَّا ِ  اَوَطَ ِاناوهعا علاالاإلااإالاهللا:اك  د ا جقألد ا علااِإاَِّ ناَ َ اءاذِ  َّجاَتَ ن   وَثِاإالَّ
ا.(4)ونا قبا،اوهمابي  ا،او مامزلاونابي  ااذبا تعلابلياذبا   ه.(

 وياحعلاه ااال    او د هماذدباو د االك  د ا شدهج تامال   اك اااا وك 
ا.(5) جاك  أالاإلااإالاهللااوذ هماذباو  هجا

 
ا.اا.35اعاأل اا باالقألماصا(ا1)
ا(.اا40(ا اوذ  م:ااا  جثا)ا10الب جي :ااا  جثا)اا(ا2)
ا(10ث ث اا صعلاوش وخاالم تاوالتعا  اا يبوا)ص:اا(ا3)
ا.589/ا21ت  ة االطن  ااا(ا4)
ا.ا ،اال م ياوالم م ااا(ا5)



46 

 

 
 

 

الجزء   الخامسمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور العدد  
 م2020 السادس

 

 

االك  ددد  اهللا جل نع  ددد ،اوهدددعااوالاخددد جا دددةباالتدددعلةب،اإباااكددد  اهدددع
ا الددد مباالددد  االا تندددحاهللااذدددباأحددد اشدددةئج اكدددعاه،اوهددد ااهدددعاذ  ددد االاإلدددااإالاهللا

ال   كب اذباال  ناوااثبجت اا ناعبدج تاذدجاكدعحاهللا،اوإثبدجتاالعبدج تاهللاوحد ه،ا
َ اا}ا علدداات ددجل :وهدد اثاه ددجاال  ددناوااثبددجتاا  دده جاالددعاي اثاوددنا جَلاِإ ددَ ِهألم اَوِإَبا ددَ

اِا جاَتَ نددد   وثَااِ َِ ألدددِااَوَ َعذددددِ َ اء اِذ ددددَّ نا ددددَ َةَهِ مبِا0ِإاَّ دددِ ا اكددددَ ناَوِإادددَّ ِ  اَوَطَ اددددِ االددددَّ  اكددددعيتاِإالَّ
ا.26/27الزخ ج،اا م جث:ا

 م نى شها ة أن ال إله إال هللا:  
   جهددجاالمدد االدد  االام بغددناال دد ولا  ددااواشددهج تاأثاالاإلددااإالاهللااأذددج

اإثاذ  جهددددجاالاخددددجل ااوالا جددددعزال ددددجاأثااتددددعل:،ا اإالاهللاالاذ نددددع احددددأثااهددددع:
ك دددجاهدددعا دددعلااإالاهللا،اأواالا دددج يا  ددد ااالخ ددد اعاإالاهللا،اأواالاذعادددع اإالاهللا،

اوبليا ذعياذ هج:ا (1)طج   اذباأهحاالك  
ذغ وة،اااا-1 كِغ اةا     ا ذ  عل،ا ا     ا ِو جل  ال  ما إلاا   ا ك   ا أثا

ااِو جلا     اذ  عل:اااك جما     اذم عم اوإلا:وِو ااا     اذ  وا،اا
ذملعه:ا و    ا وال  ن ،ا ال   يا ذ  جها ال  ما لغ ا ونا وال ملاا ذملعه،ا ااأ ا

ا:ا(2)اذ نع اوذ اا علايؤب ا باال ججج
 (3)سبحن واسترج ن من تألهي           هلل  ر الغانيات المده

 ا  ب ا بااله ،او جلتاذأل ا  تاأآجا ن وهجااو  اك َّتاال  ماالش ،ال  ا
االم ر:ا

 (4) فأعجلنا اإللهة أن تؤوبا              ترووحنا من اللعباء عصرا. 
 

ال  ذ   ااا(ا1) تت   ا صااظ :ا ا با ثأل ةب،ا ل شألخا خ.اا122،ا ال  بأل اا،ا ال   ك ا الجعز ،ا ا با  ايا
  ،اال ذج . ال  ع 

اا(ا2) ال ممجءااا ذبا ياازا ذم  ،ا أ عا أوا الجمججا أ عا ال    ا ال  أل نا يؤب ا ال جججا با يؤب ا با
 ول ةباا ذع  اوالعبجكأل ،اكجثاأكث اذتجذااوناالبم ت،اوأخ ا  ااأعألجثااال شهعي ب،اذباذ ض ذناال

هد،اا145و تعلعثا إذجذ ااوناال غ ،اذجتاوناالبج   او  اأكباك  اااا=أهحاال غ ،اوكجاعاا م جعثا ش  ه
وفألجتاا عألجثاوأابجءاا ون:ا ااظ ات ا  اا الش  اوال غ اوال مجح ،ا ال  ةح:ا و جا ل جاذجتايؤب ا جلا

ا.اا303/ا2لزذجثاال باخ كجثاأ  جءاا
ا.ا496/ا13ااظ :ال جثاال  ماا(3)
ا.ا13/469ال  اواا  ااا(4)
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،ا ند اا لهد الداموألدااود ثا يح ااهللاات دجل :ا)اا(1) جلاال اي اا ص هجانا
ج ددواإباالاذ نددع اوإلددااحتددااأثاالا  اا...ا  دد اهدد ااهددعاال  نددع اوجالدداو ةددحاتملدداا

ذ ندع اتاا  دعهاوتدجلعااا لهد ا دجلات دجل :ااكعاهالكباال د ماال  تدج هماأثاهه دج
ج} وِا ددددَ َبا   َماذددددِ َ   ه  َماآِلهددددَ  اَت ددددَ َ َيَ ا}و ددددجل:اا،43 اكددددعيتاا انألددددجء،اا  دددد اَأَ اَلهدددد  َو ددددَ

ا.(3)أ :اعبج تي(ا(2) وإاله ي}و  ئاا،127 اكعيتاا   اج،اذباا   اَوآِلَهَ يَا
ادااالاخدجل اإالاهللا،اأواأثاك جيا   شاوال ش كةباوناالججه أل االام كد وثاأاا-2

َباا﴿اودناشدماهم:ات دجل ااالا ج يا   ااالخ د اعاإالاهللا،ا دجل َماذدَ َمَلَ ه  ِئَباكدَ َولدَ
اّللاَّ ا عل بَّ َ َعاِتاَواَ َيَضاَلأَلتددد  َ اال دددَّ .اوأشددد جيهماا25كدددعيتالت دددجثاا  ددد :ا﴾اَخ دددَ

باذ ةئ ا جا  ايا ه ااا ذ ،اأ  ناتعحةد اال بعبألد ،اوذدبابلديا دعلازهةد اا د
ا:(4)أ ناك   ا

 ليخفي ومهما يكتم هللا ي لم      فال تكُتُمن هللا ما في نف سكم 
َخر  (5)لي م الحساب أو ي جل فينتقم     ُ ؤخر فُي َضْع في بتاب فُيدو

ا:ا(6)ااوذ اا علاحجتماالطج نا

 
ال جو  ،اااا(1) ال  ت ا جل اي ،اصجح اال مجاأل ا ال  ضحاا ص هجان،ا الم ةبا باذم  ا با التجكما أ عا ااذج ا هعا

لماأه  الاا عوجت،اوالاا جلاال هنن:ااها   اال شهعي،اااا502،اتعونا ج ااوال ناذباأا هج اذ   اتاأل جظاالت آث
ا.ا120/ا18ت ا  .اااظ :اكة اأ   اال ن ءا

.اا7/262وبهجا  أا  نا باأ ناطجل ،اوا باعبجة،اوالضمج ،اوهنا  اءتاشجبت،اااظ :االججذوا حمج االت آثاااا(2)
اوالت اءتاالشجبتاتم حا   اال    اك جاهعاذت ياوناك  اأصعلاال تا.اا

ا.اا83داا82مال  اي اا ص هجاناصاذ   اتاأل جظاالت آثاالك  ا(3)
زهة ا باأ ناك   ايبأل  ا بايبج اال زان،اذباذ َض ،احمألماالش  اءاوناالججه أل اووناأ   اا  ماذبا  ض  ااااا(4)

أ عهاشج  ا ،اوخجلاا لغة ه:اكجثا لما مبا ذجا الش  ا لزهة اذبا ا باا   ا ن:اكجثا كجو ،ا جلا ال  ما    اش  اءا
شج  ا ك   ا وأخ اا شج  تشج  ا ،ا ال   جءا وأخ اا شج   ب،ا وبجة ا ك  ا وا  جها ذ َز   ا  عاحنااا،ت،ا ونا   ا ول ا

ال  م  اوكجثا قألماوناالمجا ا)ذبا  جيااج (،اواك   ا  عهافألاا   اااك  .ا ةح:اكجثام ظماالتمة تاوناشه اا
ا هج:او  تمهجاو ه  هجاوناك  اوكجاتا مج  هات    ا)المعلألجت(،اأشه اش  هاذ  ت ااال ناذط ا

ش  اال   تجتاال بواا،ام ظ ات ا  ااون:ااأذباأ اأوو ا ذ  الماتك ما....و تجل:اإثاأ ألجتااوناآخ هجاتشبااك  اا انألجء
ا.ا123صل زوزانا

ا.اا25ش  ا معاثازهة ا باأ ناك   اصااا(ا5)
حددجتماالطددج ن:احددجتما ددبا ندد اهللاا ددباكدد  ا ددباالمشدد جاالطددج ناالتمطددجان،اأ ددعا دد  .اشددج  ااددجه ن،اا(ا6)ا

وجيةااعا ا ضدد ماال ثددحا جددع هاوك ذددا.اكددجثاذددباأهددحااجدد ،اوزاياالشددج او ددزوجاذددباذجو دد ا  ددتاحجدد ا
م ظدد ات ا  ددااوددنا.ا نددحاهجدد تاال نددناا46الغ ددجاأل ،اوذددجتاوددنا ددعايضا)انددحاوددنا دد  اطددنء(ا ددج ا

ا.ا270/ا2الن ا  اوال هج  اال باكثة اا
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 (1) ويحيي ال ظام البيض وهي رميم     أما والذي ال ي لم السر غيره
 دجلعااك دجاا(،االاإلدااإالاهللا)اا علدعا:اجلالهدماال كدعلاأثاك جيا   شال جا داا-3

﴾اا:  هماات جل اااأخن اهللا جم  َنء ا  جدَ َ ااَلشدَ اهدَ ا﴿َأَاَ َحااا ِلَهَ اِإَلهدج اَواحدِ ا اِإثَّ
اا.ا5كعيتاصاا   :ا

اأثا تعلددددعااالاإلددددااااو دددجاالدددد  اوه ددددااك دددجيا دددد  شا  دددد ذجاأذددد هماال نددددنا
الاهللااأثاذ  جهددددجاالاخددددجل اأواالا ددددج يا  دددد اإالاهللااقاهددددحاوه ددددعااذددددباالاإلددددااإ

ااالخ  اعاإالاهللاق.ا
الجعاماال ا اهماالام ك وثابلي،اإا جاأاك وااأثاتكعثاالعبج تاك هجاهللاااا

م اإالاهللا،اوت َت َّياك   ا الاذ نع ااوح هاالاش  يالا،اإبا او    االاإلااإالاهللا:
ا دجل،ا اهدعاهللااوحد هاالاشد  يالداح ا ثاال  نع اتاكثة ت،اولكباال  نع االمد

﴾ات ددجل : ح  َعااَلَبجطددِ ِااهدد  واددِ َبا   َ   عَثاذددِ جامددَ اذددَ اَوَأثَّ َعااَلمددَ ُّ اّللاََّاهدد  َمثَّ َيا ددِ كددعيتاا﴿َبلددِ
ااا.62الملاا   :ا

إباا  ماه ااو   د اهد هاالشدهج تاإبث ااال  تدج اواا د ايا مادااالا  د م االعبدج تا
زا ابليا عالاو    ا ثاال  نع اتا   ا  د ةب:اإالاهللااوح هاالاش  يالا،اوال 

ذ نددع ا مدد  اوذ نددع ا بجطددح،اال  نددع ا مدد اهددعاهللااكددبمجاااوت ددجل ،اوال  نددع ا
ا بجطحاهعاكحاذجاكعحاهللاات دجل ا دجلاهللاات دجل :ا اَوَأثَّ َعااَلمدَ ُّ اّللاََّاهد  َمثَّ ﴿َبلدَِيا دِ

ا اَوَأثَّ ح  َعااَلَبجطددِ ِااهدد  واددِ با   َ   عَثاذددِ جامددَ ﴾ذددَ ااَلَكِنةدد   نُّ َعااَلَ  ددِ كددعيتاالمددلاا  دد :ااّللاََّاهدد 
ا.ا62

 
ا.اا25ش  ا معاثاحجتماالطج ناصا(ا1)
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 وشروطها.  العبا ة أربان المطلب الثاني:
الاتكعثاالعبج تاذتنعل ا   اهللاات جل اواجو  المجحنهجاإالاإبااحت اال ن ا

اأيكجاهجاوش وطهجاال نا لا  ةهجاالك جماوال   اوهن:
اأوال:اأيكجاهج:ا

ال دعج،ا نا  ةهجاذ اياذتجذجتاال دجلكةب،اوهدن:ال عبج تاأيكجثاث ث ام ن
وله ااكدجثاال د  امد ذعثاذدبات ند اا،اوكحاذ هجاو ضاالز ،(1)وال اجء،اوال مب 

اوهدعاوحد ها جلمد اهللاا ند ا»ذدب.ا جلا  دضاال د  :ا(2) عاح اذ هجا وثاا خ 
اوهددعاوحدد ها ددجل عجا ندد هاوذددباذ ادد ،اوهددعاوحدد ها جل اددجءا ندد هاوذددبازادد م ،

 دجلاالمدجوياا.(3)ذعحد «اذد ذباوهعاوال اجءاوال عجا جلم ا ن هااوذبااح وي ،
:االث ثد االعادعها هد هاهللاا  ن اأثاال  ذباا   ااا ج ااأااااه اااا بايا :اموكن 

اأخددح ااوتدد ا ب ضددهجاأخددح ااوذددباا أل هددج،اذددبالدداا دد اوالااوال اددجء،اوال ددعجاال مبدد 
ا.(4)اا  جثماواابجتا ب ض

يَا:ا} تعلددااث ثدد الاال تجذددجتاهدد هات ددجل ااهللااا ددواو دد  ِ مبَااأ وَلئددِ َ   عثَااالددَّ امددَ
عثَا م ااِإلددَ ااَمَنَ غدد  ةَ  َااَيبِ هددِ مَاااَلَعكددِ َ م ااَأمُّهدد  عثَااَأ ددَ جو عثَااَيَحَ  ددَا ااَوَ َ ادد  ا ااَوَ  ددَ ااكدد اءاا َ َ ا ددَ

اال ادجءا  د هجابك اثماإلألااال ت ماإل ااال اعأل ااذمن اااهعااالعكة  اا»وج  غجءاا،57
 .(5)«وأولألج ااعبج هاط  ت اوه هاوال عج

ا دددبامب ددد  اال دددعج»ووادددااكدددعثاهددد هاالث ثددد اأيكدددجثاالعبدددج ت:اهدددعاأثا
ا.(6)«كع  جاإلألاا  ع ياوالم اطج  ا،اإل اا   اياوال اجءاذ مأل اهللا،

 
ا.282/ا1اااظ :اذ ايجاال جلكةباا(ا1)
ا.75ص:ا:ااااظ :اال  نةهجتاال  أل ااا(ا2)
اا(ا3) وااظ :اا112ص:اا:ااال نع   اا المججج،ا ذ  ما با ااذج ا وناش  اصمألحا الثجججا ال مأل ا ،ااالبم ا

ا. اياا باالجعز ا،اخ.ا267صا1،اجذم  ا با  نا باآ  ا باذعك اااتةعبناالعلع ا
ا.25ص:اا:ال  ع  اذباال جياوال     ا مجلا اياالنعايا(ا4)
ا(.اا11/ا3)اا:  ا واال عا  ا(ا5)
ا.436يوه اال منةباوازه اال ش ج ةباص:ااااظ :اا(ا6)
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ااهللات دج او  ا  اذبااا  ج هج،او بات   ا عاح اذ هجاوت  الدما مدبا ج د  
َوَ َ ا عَثا}ال دعجاوال ادجءاوجلعبج تاالمت اهناال نا معثاصجحنهجا ةب،(1)العبج ت 

جءاالَّ ةدحاكدجا ا او جِ  دج ا}،ا57ااك اء:اااا َيَحَ َ ا اَوَ َ جو عَثاَ َ اَ ا ا باهدعا جادتاآادَ أذدَّ
ك دجا مددعثا دةباال وبد اوال هبد اك ددجاا.9الزذد :اا  مد ياا خد تاو  ادعايح دد ايبدا

اتاو د  عا جاإاَّهماكجاعاا  دجي عثاودناال ةد ا} جلات جل اوناآلازك  جا  ةهماال   :ا
ا.90ا انألجء:اا يوبج اويهبج اوكجاعاال جاخجش ةب

وجل ندد االمددجلحاتددجيتا  دد هاال اددجءاوال وبدد ،افألمددج ا طةدد اشددع ج اإلددد اهللا،ا)
وطعيا ا قبضااال عجاوال هب افألمج اأثامد وماذدباخشدأل اهللاات دجل ،اوهدعا ا د ا

 ج د ا دااوناط  اذ هجتايبااذتنحا  ألااخج  اذبا تعبجتا،اذ  ج اذ ااإلألا،ا
 ااااااااا.(2)(ذ ا،اياي افأل جال  ا

وعبدددج تاهللاا جلمددد اوتددد اهدددناط  تددد االمدددعفأل ،اوعبج تددداا جل ادددجءاوحددد ها
ط  تدد اال  ائدد ،اوعبج تدداا ددجل عجاوتدد اط  تدد اال ددعايج،اوال مبدد اال   دد  تا ددبا
ا اك ددجا ال ضدععاالاتكدعثاعبددج ت،او دباأحدد اشدةئجاولددما  ضدوالددا الدما مددبا ج د  

وصددد  تا،اك دددجاأثاال ضدددععاال   ددد  ا دددباال مبددد االا مدددعثا مددد اااا دددجثاولددد ها
عبددج ت اك ددبا  ضددوال دد طجثاأواهددجلمااتتددجءالشدد ه،اولهدد ااالا م ددناأحدد ه جا ددبا

ت دددجل ،ا دددحا جددد اأثا مدددعثاهللااأحددد اإلددد اال نددد اكدددحاا-ا خددد اودددناعبدددج تاهللاا
ا.(3)شنء،اوأثا معثاهللاا   هاأ ظماذباكحاشنء
مألمااوهددناط  تدد اال  ائددااالدد مباكدد لياالعبددج تا جل اددجءاوحدد هالأل ددتاصدد

ذغ  تددااوياددجءاذددجا  دد هاوددجك  عاا  مددعصاالع دد اواا   دد واا  دد اكدد  ايح دد اهللاا
 ااوهدددمام هدددجواعثا...اودددناو دددحاا واذددد اواا  دددجماهدددواي  دددعااامدددعصاالع ةددد اول

 
ا.ا31ص:اا:ال شألخاصجلحاال عزاث،ااظ :ااايشج اإل اصمألحااال  تج اوال  ا   اأهحاالش  اواالمج اا(1)
ا(.261ال تة تاوناهللاالألشت ا)ص:اا(ا2)
ا(31واالمج ا)ص:ااايشج اإل اصمألحااال  تج اوال  ا   اأهحاالش  اا(ا3)
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ال عاهنا ثاال  جصنا   هماالات ث اونااا  جثاوه اااهحا مقألتد اهد ااالد مبا
ا.اا(1)جعاالهعحاتبوا

 قة الرجاء بالخ ف:  عال
جا جل اددجءاوددناذعاهددواكثةدد تاذ هددجا علدداا  دد ابكدد اهللاات ددجل اال ددعجاذت وادد 

جَو ا}ت جل اودناذد  اعبدج هاال د ذ ةب:اا بِااا  د عب ه مَااَتَ جدَ جِاوِاا دَ َ   عثَاااَلَ ضدَ مَاامدَ اَيبَّهد 
جااَخَعو ج مَا}،او علدااكدبمجاا:ا16:ااال دج ت ااَوَطَ  د  جا عااِإاَّهد  جِي  عثَااكدَ ناا   دَ َ اتِااودِ ااَلَ ةدَ

َ   عَاَ ج جاَو دَ جاَيَوبد  جا عااَوَيَهبد  جاَوكددَ ِ ةبَااَل دَ .او دد ااخ  د اأهدحاال  ددما90:اا انألدجء اَخجشدِ
وددنا   دد اال اددجءا ددجل عج،اهددحاال شدد وعاال  ددع  ا ة ه ددجقاأ ام بغددناأثا غ دد ا
جقاأ ا غ ددد ا جقاأ ا غ ددد اال دددعجا  ددد اال ادددجءاذط تددد  ال ادددجءا  ددد اال دددعجاذط تددد 

لمم ،افألغ  اال اجءاوناحجلاال  ضقاأ ا غ د اال ادجءاودناال عجاوناحجلاا
اقاأ ا    د ا م د ا حجلاال  ضاوودناحدجلاالمدم ا ج دحايادجءهاوخعودااواحد  

اذجام حاال ن اذباا  اقاوه هاك  اأ عالاوناه هاال  مل .
هعاأااام بغنال   ذباأثا معثاخعوااوياجؤهاكدعاء.ا دجلااافالق ل األول: 

امد احاالاا  د ع جث،اأاه دجا  د ااال   اومكث ال اجء،وااال عجاومذجاا بايا :ام
ا.(2)ا خ .ا   ااأح ه ج

االااكدعاءالعا ااوياجؤهاال  ذبااخعجااوزثااالع:ا»ذط جا با ن اهللاااو جل
ا.(4)(صمألح ااك   ااوهع)اااك ِ :اشألخ اا.ا جلِا(3)«صجحباا   ااأح ه جامز  

اوممه دجاا،واحد  ااويادجؤهاخعودااا مدعثاااأثاال  د ذبااو جلاااذج اأح  :امم بغنا
اكدد  اااذددج اأح دد :ام ث(5)صددجحباماه ددياي دد  اذددبا.ا ددجلاشددألخاااكدد  اذ  دد  

 
ا(.ا32)ص:ااااال  اواا  ااا(ا1)ا
ا(.25م ظ :اال  ع  اذباال جياوال     ا مجلا اياالنعايا)ص:اا(ا2)
ا(.208/ا2ح أل اا ولألجءاوطبتجتاا ص ألجءا)اا(ا3)
ا(.379/ا18ذج ععاال  جوحا)اا(ا4)
ا.(ا359/ا5)اا:ال  جوحاالكن حاال باتأل أل ا(ا5)
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اا ذدباذدباادععااودنااو دوايادجؤهاي د اوذدبااالألدمة،ااذدبااادععاااودناااو وااخعواااي  
ا.(1)هللاماذم اذب

.ا دددجلاا ددباحجدد اودددنا(2)ال ددعجاذددواال اددجءا دددجماو ددجلاااذددج االب ددجي :
اودددنااوالااال دددعجا دددباال ادددجءاودددناا ال ظدددا تطدددواوددد ابلددديااكددد مبجم،اال ددد ح:اأ 

االت ددعخاإلدد ااالثددجانااووددنااال مدد اإلدد ااا ولاوددناا  ضددناالددئ اال اددجءا ددباال ددعج
.او  ااتحاالمجوياا باحج ااالت جلا   ااك مبجماال  ع اا(3)ذ ذع ااذ ه جااوكح

ا.(4) ة ه جاوناحجلاالمم 
ا طدوال دجاال ح د اذدباهللاا  د اذدجاتمتد الدعاال م  اإث»:ا(5)و جلاال ة نا

،اااجءهيا ،اال دعجاتد  ال دجاال د اماذدبا  د هاذدجااتمتد ااولدعااأص   اوة بغدنااأصد  
ا.(6)«وال اجءاال عجا ةبا معثااأث

ج،الكدددجثابلدددياولدددعالااال دددعج،ا  ددد  ز اال ادددجء»و دددجلاا دددباأ دددناال دددز:ا اأذ ددد 
ج«ا  عط جالكجثابلياولعالااال اجء،ا    ز اوال عج ا.(7)و مك 

)وجل  ذبا ال    :ا ال ح با الشألخا ن ا ااأحعالاااكحاااوناااال عح اااو جلا
ااال  ج ت،ااتممحااوباااال جوو،ااوهعااالعاا ااهعااوه ااااوال اجء،اال  عجااذ ز 

ا:ايبم ةباخ تةبااذبااال ن ا   ااو  ش ا

 
ا.(359/ا5)ااال  اواال ج  اا(ا1)
ا(.99/ا8لب جي ا)اصمألحااا(ا2)
ا(.301/ا11و حاالبجي اال باحج ا)اا(ا3)
ا(301/ا11)ااال  اواال ج  ام ظ :اا(ا4)
الم  ناا(ا5) ال ة  ا ال مبا أ عاذم  ،ا  يا أ عاذم  اذم ع ا باأح  ا باذعك ا باأح  ،ا ذ يخ،اا ااهعا

 ااأص ااذباح  اوذعل هاونا ة  جما)وإلةهجاا ن ا(،اأ ج اذ تاوناح ،اا  ذ ،اذباكبجياال م ثةبا
وولناوناالتجه تاالم ب او ضجءاالم  أل اواظ اال جعث،اوتت ماذباال  ياا،ااوذم او ذش اوالت ةا

ثماص جا باااا،ال    اح  ا  اذباأخمج ا.اول جاولناا ش جاكجذ هاولزذا،اوكجثا م ذااو ت ذا
إل اأثاتعونا جلتجه تا ال  ي ،اوال م أل ا أاحااوهج  ا،او م ا   ا التجي اوناا،اذبا ك با:ا)   تا

ا.ا    ال زيك ن.ام ظ ات ا  ااون:اأح ا ش اذج  ااا( االب جي اش ا
ا(.66/ا23)ااا،الن ياال مباال ة ن:ا   تاالتجي اش  اصمألحاالب جي اا(ا6)
ا(.457/ا2)اا،اال باأ ناال ز:ش  االطمجو  اا(ا7)
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ا.اوَيوحاااهللااايح  اذباا ت  اح  ااال عجا  ألاا   علنااأثا:أحدهما 
اا  غتاااو   اااو تعب ا،ااهللاااذم ااا مذبااح  اااال اجءااا اااام ججيحاااأثاا:الثاني

ااأصعلااأكن اذبااه جاال  مباوال اجءاال عجاواا ااهأل واوت اه ا،اإل ااالمجلا ا
ا.(1)ااا  جث(اوواابجتاال عحة 

ااوناااكبمجاااااهللاااإل ااا  ة ااأثااذ  مااكحااا   اااو جلاالشألخاا با جز:) ج ا
ااإبااا تج اااوش تااا ظ  اااوة ك ااوال اجء،اااال عجاا ةبااال جاأل ااال ايااال األجااه ه

ااوك ذااااواع هااوذغ  تاااو  عهاايح  اااو  ك اا تج ا،ااو  ش ااافأل جواااأذ هااخجل 
ا.(2)او  عه(اك ذاااو  اعااالظب،ا ااافألم ب

الثاني:  ذط ت ج،ا جلااااالق ل  ال اجءا ال عجا   ا ياحا ذبا ال   ا وذبا
ال   (ا ذبا )   نا موذ هم ا يا :ا ااوهعااال اجء،ااال عجا   اااياحاااذباااا با

ا.(3)اال اياانماك أل جثااوأ نااال ضةحا باذممنا
ال اجءا   اال عجاذط ت ج،اواك  لعاا م مع:ااوهعاتغ ة ااااالق ل الثالح:

ا.ا(5)ا.ا جلاال عو :اوا صحاأثاال  ا ا ااال اجء(4)ا«..»أاجا   اهبا ن  ا نا
النألضجو ا الم مع:اااا(6)او جلا ذ   ا تغ ة ااونا المعا   ا هعا وال  ا :ا

ال عج الظبا جهللاا،ال اجءا   ا ال   :اااا،وح با الا  عتباامك جا جلا  ألاا

 
ا(.122التعلاال  م اش  اك جماال عحة ا)ص:اا(ا1)
ا(.233/ا24ذج ععاو جوحاا با جزا)ااا(ا2)
ا(.25ذباال جياوال     ا مجلا اياالنعايا)ص:ااال  ع  ا(ا3)
ت جل ،اااا(ا4) هللاا بك ا المعا   ا واالك غ جي،ا جما وال عب ا وال  جءا ال ك ا ك جما ونا ذ  ما أخ ااا

ا.ا2675   م
ا(.2/ا17ااظ :اش  اال عو ا   اذ  ما)اا(ا5)
)هع:اااا(ا6) النألضجو ا ال مبا ن اهللاا با   ا باذم  ا أ عاك ة ااجص ا أصعلن.اا جض.اااا،(اه685هعا

ذ   . إل ا  مااااذ ك م.ا العصعلا ذ هججا ا اعاي،ا ال مو ح،اطعاعا وأك ايا ال  ز حا أاعايا ذباتمجاأل ا:ا
طبتجتاالشجوعأل االكن حال ججاال مبا ن االعهجما با  ناال بمناتمتة :ا ن اال  ج اااا:اااظ ا.ااا صعلا

وبغأل االع جتاا،اا158،اا157/اااا8،اذطب  اعأل  االم نن،اذم اا1ذم  االم ع.اوذم ع االط جحن.اخ
ا.50،51/اا2
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ا.(2(ا)1)امالظبا جهللات جل اأح كماإالاوهعا م با
الرابع: المم ااااالق ل  حجلا وونا ال  ض،ا حجلا ونا ال اجءا تغ ة ا هعا

هللا: يح اا ال عو ا ااذج ا ا،ا جلا واح   وخعواا ياجءها ااال   جيااأثاا)ا  ماا ج حا
ااووناااكعاء،ااوياجؤهااخعواااو معثااايااأل ج،ااخج   جااا معثاااأثااصم اااحجلااونااال  ن 
ااوية ااوال   ااالك جمااامعصااذبااش عاالااو عا  ااال اجء،ااا  مضااال  ضااحجل
موأذجااا.ا(3)بلي(اا   اااذ ظجه تااابلي هللا:ا يح اا حج ا ا با المجويا اا   ااو جلا

ااذبااام ض بااال جاااال اجءااا   ااااال  مجيااا ع اااوجك م اااال عتااا   اااااش اج
ااح بااوة  ةباات  ياا  اااال عجااات  اااذبااال م ويااو ثاات جل اااهللاااإل ااااالو تجي

ا.(4)ا(وذغ  تااا  عها  اجءاا جهللااالظب
الخامس:  ال  ضااااالق ل  وونا أكث ا المم ا ونا ال عجا أثا معثا

ال غ ،.اا(5)ا م ا ال   ا با ذج ا ااال تطنااا جلا ال اجءا ذبا أوضحا ال عجا :ا
.او جلاا باا(6)ا(ج،اوإبااازلا ااال عتاوجل اجءاأوضحاذباال عجال احاصمألم ا
ااوال عجااا،يأكااوجل مب االطج  ،اا   زل اواحاا زااهللاااإل اااكة هااوناااالقألم:ا)الت  

اا طواااوذ  اااالطة اث،اااة اااوجلطج  ااوالج جحجثاااال أةااك ماااو   اااا جحجه،اااوال اجء
ااولكبااوكجك ،اااصج  ااالكحااا  ه اااوهعاااالج جحجثااوت ااوذ  اااالطج  ،ااذجتاااال أة

ااو   اااال اجء،ااا ج اا   اااال عجاااا ج ااالمم ااونااا تعحاااأثاااك منعاااال   
ا.(7)عج...(اال اا ج اا   ااال اجءااا ج اا تعحاااال األجاذبااال  وج

 
أخ اااذ  ماوناك جماالج  اوص  ااعأل هجاوأه هج،ا جماا ذ ا م باالظبا جهللات جل ا   اال عت،اااا(ا1)

ا.2877   ما
ا(.14/ا2تم  اا   اياش  اذمج ألحاال   ا)اا(ا2)
ا.ا157ص:اا،ال  عو :ي جضاالمجلمةبا(ا3)
ا(.301/ا11و حاالبجي اال باحج ا)اا(ا4)
ا.ا301/اا11بجي اال باحج ام ظ :او حاالا(ا5)
ا(.320/ا2ش  ااا  جثال نةهتنا)اا(ا6)
ا(.51،ا43،ا37/ا2(،اوااظ :ا)ا513/ا1ذ ايجاال جلكةبا)اا(ا7)
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اال  مل ااه هااونااا    ااوال  »التعلاال ج ة:ا جلاشأل  جاا با ثأل ةب:اا
ااأثااال عجاااجا ااي   ااإباااخججااإباااوأااااا حعال،اا جخ  جاا     ااه اااأث

اإباااخججاوإبااال اجء،اا ججا ابلياو تج حام  اأثا  ألااوا اهللااايح  اذباا ت  
ااوناااوااا جثاااال عج،ااااجا اااو غ  اااو ة  ااهللااااذم ااا مذبااأثااال اجءااااجا اااي   

ا  جللااالاااال  اااال ةتااالت  ااصجح ااأذجاااحأل ج،اا  باااكجثااإباااا  ااااطنة اااالمقألت 
ا.(1)اا ذ «امه ااالااوه ااا  بااأحعالام ظ اوالاا  با

أثاال ااحاهعاالتعلا جل  ع  ا ةباال عجااوالذي يظهر وال لم عند هللا  
ل الل ال   ،ا أكث ا ال  ا  ألاا وهعا ولم معااوال اجء،ا تت  ،ا ك جا ا  جتا  ا

ااوناااوهعااشجماا   ااا خحاااوك ماا  ألاااهللاااص  اااال نناااأثااأا،،ااال  ذ  ا ب
ااوإاناااهللا،ااأياعاااإاناااهللا،ااايكعلاا جاااوهللاا:اا جلاا،«تج  قاااكأل ا:ا»وتجلااال عت،ا
اا ن ااا   ااونااا ج   جثااالا:ا»وك ماا  ألاااهللاااص  اااهللاااايكعلااوتجلااباعبن،ااأخجج

 .(2)ا«  ججااذ جااوآذ اام اعاذجاااهللااهأ طجااإالااال عطباه ااذثحااونا
 ثانيا شروط العبا ة: 

 ش  خاوناالعبج اتاح  اتتنحا   اهللاا زاواحاو  ا ا  ةهجاال ن اأثاا
ام عو اوةهجاش طجث:ا

األول: إالاااالشرط  أذ واا )وذجا ت جل :ا واح،ا جلا هللا زا ااخ صا
هع:اأثا معثاا،اوذ   اااخ صاا5:النة  الأل ن وااهللااذ  مةبالااال مباح  جء(ا

ت جل ،ا جلاا ا  غجءاواااهللاا والبجط  ا الظجه تا وأ  جلاا أ عالاا ال ن ا ج ألوا ذ ا ا
(ا ا    ا يباا وااا ا  غجءا إالا تجزحا ا   ا ذبا وذجا ح ا   ها )ا ت جل :ا

اِإَلَةِهَماأََ َ ج.اا19ال ةح/ َاأَلجاَوِز َ َ َهجاا َعجِ  ااَلَمأَلجَتاال ُّ َمااو جلات جل :ا)اَذَباَكجَثام ِ     َله 
اَوَحِبَ اَذجاا َماِوناا ِخَ ِتاِإالاال َّجي  عَثاأ َوَلِئَياالَِّ مَباَلأَلَ،اَله  ِوةَهجاَوه َماِوةَهجاالام َبَ   

 
ا(.101/اا1ذج ععاو جوحاويكج حاال ثأل ةبا)اا(ا1)
ا،ا جلاا لبجان:اح معاح ب.983أخ اااال  ذ  اوناأ عاماالج ج زا   ماا(ا2)
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اَذجاَكجا عااَ َ َ   عَثا(اكعيتاهع / َوَ باا،او جلات جل :ا)16-15َصَ   عااِوةَهجاَوَبجِطح 
َوَ أَلَ َ َحاَ َ   ا َيبِ ِاا ِلَتجَءا َمَ ا عا اااَكجَثا َأَح   َيبِ ِاا ِ ِعَبجَ ِتا َواَلا  َشِ َ ا جا (االكه :ااَصجِلم 

ا.110
ِاَص َّ اّللاَّ اا عَلاّللاَّ اَيك  و با  َ َ اَ َبااَلَ طَّجِماَيِهَناّللاَّ اَ َ ا اَ جَلاَكِ َ ت 

َذج اَذِ َئا ا ِلك حِ  َوِإاََّ جا ِ جل ِ ألَّجِتا ا اَ ََ َ جل  ِإاََّ جا :ا َ ت عل  َوَك ََّما َكجَاَتااااَ َ أَلِاا َوَ َبا َاَعحا
َهجاَوِهَجَ ت ا اِإَل اَذجاَهجَاَ اِإَلأَلاِا َاأَلجا  ِمةن َهجاَأَواِإَل ااَذَ أََتاَمَ ِكم  اا.(1)ا(ِهَجَ ت ا اِإَل ا  

ِاَص َّ اّللاَّ اَ َ أَلِااَوَك ََّم:اَ جَلاّللاَّ اَتَبجَيَ ااااو ب اّللاَّ عل  َأِ ناه َ َ َ َتاَ جَل:اَ جَلاَيك 
اَأَشَ َ اِفألِااَذِ ناَيَةِ  اا)اا:َوَتَ جَل ا َ ِ اَذَباَ ِ َحاَ َ    َ َكجِءاَ َباالشِ  َأَاجاأََيَ  االشُّ

ااا.(2)ا(َتَ َك  ا اَوِشَ َكا ا
ذعاوت اال  حال ش عاال  اأذ اهللاات جل اأثاالا   ن اإالااااالشرط الثاني:

اجءاونااا ااوهعاذ ج   اال نناص  اهللاا  ألااوك مافأل جااجءا ااذباالش ا واوت 
ذبا  حا    الأل،ا  ألااأذ اجاوهعااا)اااالم معا باال نناص  اهللاا  ألااوك م:

ا.(3)(ي 
 جلاا بايا ايح ااهللا:اه ااالم معاأصحا ظألماذباأصعلاااك  اا

ح مع أثا ك جا هجه هج،ا ونا لأل  جلا كجل ةزاثا ماااا:وهعا ا   جلا جل ألجتا إا جا
م  ا ا ااواااهللاات جل ،او أل،ااذةزاثالأل  جلاونا جط هج،اوك جاأثاكحا  حاالاا

ل جذ اافألااثعام،اوك لياكحا  حاالا معثا  ألااأذ اهللااويكعلااوهعاذ  و اا
   ا جذ ا،اوكحاذباأح راوناال مباذجالما مبثا ااهللااويكعلا،او أل،اذباا

شنء ونا وه  ااا(4)ال مبا ك  اا وك ما جتبجعا هللاا  ألاا ص  ا ال ننا وأذ ا .ا
 

العحن،اكأل اكجثا  ءاالعحناإل ايكعلاهللااص  اهللاا  ألاااأخ اااالب جي اوناصمألمااوناك جمااااا(ا1)
ا.ااا1وك مقا   م

ا.5300أخ اااذ  ماوناصمألمااوناك جماال  جل،ا جماذباأش  اونا   ااية اهللا،ا   مااا(ا2)
أخ اااذ  ماوناصمألمااوناك جماا حمج ،ا جماذباأح راوناأذ اجاه ااذجالأل،اذ ااوهعاي ا   مااااا(ا3)

ا.ا4514
ا.176صاا1ل  ع اوالممماجااجذوااا(ا4)
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ي  ،ا جل:او ظ جايكعلاهللااص  اهللاا  ألااوك مااولزوذه جا باال  بجضا باكج
الت عم،اا ال ةعثاووا تاذ هجا الغ اتاذع ظ ا  ألغ ابيوتاذ هجا معذجا   اص تا
وتجلاياح:اإثاه هاذع ظ اذع عاو جباات ه اإلة جا جايكعلاهللاقا جل:ا»أوصألمماا
  تعحاهللااوال  واوالطج  ،اوإثا ن احبشن،اوإاااذبا  شاذ كمام حااخ  وجاا
كثة ا،اوإ جكماوذم ثجتاا ذعياوإاهجاه ل او باأ ي ابلياذ كماو  ألاا    ناا

 جلاا باالقألم:اوإثاا،اا(1)ا(وك  اال   جءاال اش مباال ه مةب،ا ضعاا  ةهجا جل عاا 
ا.ا(2)اا   جلاهللااا حاااخ صاوال  ج   اكنبجالتنعلاا   جلاوإبااوت الماتتنح

ا
ا

 
،اا2676أخ اااال  ذ  اوناك  ااوناأ عاماال  م،ا جماذجااجءاوناا خ ا جل   اواا  جماالن عا   ماا(ا1)

ا.اا2157وصممااا لبجاناوناصمألحاك باال  ذ  ا   ما
ا135/ا1ال و ااا(ا2)
ا
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 هية لت حيد الرب بية المطلب الثالح: تضمن ت حيد األل  
وال  مذدددحاودددنا دددعلاال ندددناصددد  اهللاا  ألدددااوكددد مال  دددجبا:امحددد اهللاا  ددد ا
العبددج اأثا  ندد وهاوالا شدد كعاا ددااشددةئجما ظددباأثاال نددناا  مدد اوددنا  عتدداا  دد ا
تعحة اا لعهأل اوت اوأي حاذج  اهاذباتعحة اال بعبأل اوتعحةد اا كد جءاوالمد جتا

لهأل اال  اهعاعبج تاهللااوح هاالاش  يالا،الكباا ذ الأل،اك لياوإثاتعحة اااا
  اوط ا  ألااال   اا جلات دجل :ا}ودم ماواهديال د مباح أل دجاوطد تاهللااال دناوطد ا
ال جةا  ةهجاالاتند محال  د اهللاابلدياالد مباالقدألماولكدباأكثد اال دجةاالا    دعث ا

و ددجلاصدد  اهللاا  ألددااوكدد م:امكددحاذعلددع امعلدد ا  دد اال طدد ت،اا،30كددعيتاالدد و :ا
م عاهامهع اادددااأوام مددد ااااأوا  ج دددجااماحةدددعا دددجل:اممهع اادددااأوام مددد ااااأواوددد

ذ  ت اوناال ط ااوهعاذ ض باالعهأل   ج جاام اولما تح:او    جااااو عحة اا ا
ل عحة اال بعبأل اول ااوإثاال ش كةباذباال  ماكجاعاا ت وثا  عحة اال بعبألد ،اوأثا

 ا  هما تعلا:ا}ولئباكدمل هماذدباخجل اال  جواتاوا يضاواح ،اك جاأخن ات جل
.} ددحال ددباا يضاوذددبا25خ دد اال دد جواتاوا يضالألتددعلباهللا اكددعيتالت ددجث:ا

ا،85،ا84وةهجاإثاك  مات   عث،اكألتعلعثاهللا حاأو ات ك وث اكعيتاال  ذ عث:ا
وكجاعاا ت وثا  عحة اا ك جءاوالمد جتاا  د اوهدعاود عا دباتعحةد اال بعبألد اولدما

ا صدد ج اأاهددجاذشددجيك اهللاوددناخ دد اال ددجلم،ا ددحاكددجثاحددجلهماا معاددعاا   تدد وثاوددنا
م  دد واهماشدد  جء،او  عكدد عثا،اوةهددجاأاهددما   تدد وثاأثاهدد هات جثةددحا ددع اصددجلمةب

 هماإل اهللا،اوه ااكجثاأصحاش  اال  م،اوناتعحة اا لعهأل ا جلات جل احمج  ا
غددعراو  ددعلا ددبا ددع ااددع ا}و ددجلعااالاتدد يثاآلهدد كماوالاتدد يثاو ااوالاكددعا جاوالا 

و دد اثنددتا ددباا ددباعبددجةايهددناهللاا  ه ددج،اأثاهدد هاا،23وا دد ا اكددعيتااددع :ا
أكدد جءا ددع اصددجلمةباوددنا ددع ااددع ،او  ددجاذددجتعاا م ددعاا  دد ا نددعيهم،اثددماصددعيواا

اا.(1)ت جثة هم،اثماطجلا  ةهماا ذ ،او ن وهم

 
جا باا باعبجة،اونااو  اأخ جاااذج االب جي اذجاأشجياإلألااال  ل اه اا،ا(81)ص:اااا:اش  االطمجو  ااا(ا1)

= 
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حدددد اال ددددع ةبا ددددج خ اهددددعاأثاتعحةدددد اال بعبألدددد اذ دددد  ز ال عحةدددد اأو   دددد ا
 ددد ايا  عحةددد اا لعهألددد ا ددد ايا  عحةددد اال بعبألددد امعاددد اااا    ددد اأثااااا لعهألددد ا،ا

والقألددج ا ددا،او ددبا دد جاأثاهللاايبددااوخجلتددااوذدد   اأذددعيهاوادد ا  ألددااأثا  ندد ها
وحدد هاالاشدد  يالددا،اوتعحةدد اا لعهألدد اذ ضدد بال عحةدد اال بعبألدد ا    دد اأثاتعحةدد ا

 ش  ا دااشدةئج اود اال بعبأل ام خحاه باتعحة اا لعهأل ،او با ن اهللاوح هاولما
  اأثا معثا  اا  تد اأادااهدعايبدااوخجلتدااك دجا دجلاإ د اهألماال  ةدحا  ألدااالمد تا

م ااَ ََ َ ذ عثَا0وال   ا:ا}َ جَلاَأَوَ َأَم  ماذَّجاك    َماَتَ ن   وثَا ا0َأا  َماَوآَ جؤ ك  الِ ناِإالَّ َماَ   وٌّ َوِإاَّه 
جَلِ ةَبا ااَل دددَ ناوَا0َيمَّ ِ  اَخَ َت دددِ ِ مبِاالدددَّ َعاَمهدددَ ِتةِبا0هددد  ناَوَ  دددَ َعا  َطِ    دددِ ِ  اهددد  َوِإَباا0َوالدددَّ

َعاَ َشِ ةبِا اَوه  َوالَِّ  اَأَطَ و اَأثاَ َغِ َ اِلناَخِطةَئِ نا0َوالَِّ  ا  ِ ة  ِ ناث مَّا  َمِةةبِا0َذِ َهت 
مِبا االش  اءاذبا ا.ا82ح  اآ  اا75  اا اَمَعَ اال ِ 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
)ا ال  حا،اوا(ا4920ح معاكج اا إك ج ها   ما ال نع  اال باهشج اااا،(ا667/ا8)اااال باحج :ااونا وال ة تا

ا(.640،ا639/ا23)ااا،ال طن  :واجذواالنألجثا(،98-96/ا1)ا
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 المبحح الثاني
 طلبان: حم العبا ، وفيه م
 : المطلب األول: مفه م الحم على هللا ت الى

لتدد ا دددةباال نددناصددد  اهللاا  ألدددااوكدد مال  دددجبايهدددناهللاا  ددااحددد االعبدددج ا
وذ  د ابلدياا."وحم العبا  على هللا أن ال ي ذب من ال يشرك بدده شدديًا. : " تعلا

أوادد اا-كددبمجاااوت ددجل اا-وددجهللاام مدد اهللاات ددجل ا  ددةهذددباالعبددج اأثاذددبا ددج ا
 اداا د او د همابلدياادزاءالهدماا ،اوو  هاذ متد االاذمجلد ما    هالا  ااأ   اا

ا.   اتعحة ه،اوهللااالا    اال أل ج 
:اكدددعثاال طألدددوا  ددد م ا-يح دددااهللااا- تدددعلاشدددألخاااكددد  اا دددباتأل ألددد اا

الجدددزاءاهدددعااكددد متجلاإا دددج اووضدددح،الدددأل،اهدددعااكددد متجلاذتج  ددد اك دددجا  ددد م ا
ا.(1)ل(ال   علا   اال   عا
ي هددذا حقددا علددى هللا ت ددالى مددع إيماننددا بأندده ال ملدد م لدده ولمدداذا سددم

سددبحانه وال م جددب عليدده فهدد  ال شددك لدديس لدد وم وتيجدداب، ولددذا اختلدد  فددي 
 م نى ذلك على أق ال أظهرها ق الن:

 ةح:اك ناحتجاذبا جماال تج   ،ال جا ةحالألولاح ا ةحاله ااح اأ ضجا
ا.وه ااذباوضحاهللاات جل اولط اا   اعبج هااحاو  

و ةدددح:اإثاذ  ددد االمددد اه دددجاأ اال  متددد االثج دددتاوال ةددد اوالثدددعاماالعا دددوا
اال  االات   اذ ا.

ذع دد اال دد  اوددناذ ددمل اا–يح ددااهللااا–ةباشددألخاااكدد  اا ددباتأل ألدد او ندد ا
ا،وأذددجااا جددجما  ألددااكددبمجاااوت ددجل اوال مدد  م)اا:ل ددجالعاددعما  دد اهللا،احةددعا

وهددددعا ددددعلاذن دددد عاا–ال   زلدددد ااأ ا– جلقألددددجةا  دددد اخ تددددا،اوهدددد اا ددددعلاالت ي دددد ا
ذ جل الممألحاال  تعلاوص  حاال  تعل.اوأهحاال   اذ  تعثا   اأاااكبمجااا
خجل اكحاشنءاويبااوذ ألما،اوأاااذجاشجءاكجثاوذجالدما شدمالدما مدب،اوأثاالعبدج ا

 
ا.49ا-ا48م ظ :او حاال جة اش  اك جماال عحة ماصاا(ا1)
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ولهدد ااكددجثاذددبا ددجلاذددباأهددحاال دد  ا ددجلعاعما ددجل:اإادداا االامعانددعثا  ألددااشددةئج
  االظ ددما  دد اا  ددا،االاأثاال ندد اا  ددااذ دد م اك دد ا  دد اا  ددااال ح دد ،اوحدد

   اهللااشةئجاك جا معثال    علا   اال   عل،اوإثاهللااهعاال   ما   االعبج ا
 محاخة اوهعاال جل الهدماوهدعاال  كدحاإلدةهماال كدح،اوهدعاال أل د الهدمااا  دجثا

 . (1)(وال  حاالمجلح
  د اهللا،او د واااأذجاال   زل اوت ابهنعااإل االتعلا عاعما  ضاا و دجل

وأذجا  ع اال  ل ا:ا تعلاالتجهنا ن الجبجياونابلي،اال  لذت ضألجتابلياذباا
وهعاأثا   ماأثاأو جلاهللاات جل اك هجاح   ،اوأاااالا   دحاالتندألح،اوالا  دحا  دجا

وهددمامدد وثا.ا(2)(هددعاواادد ا  ألددا،اوأاددااالا مدد ماوددناخندد ه،اوالا جددعياوددناحم ددا
هللاات ددجل ،ا    دد اأثات كدداااتددصام  ددزهاهللاااواددعماذددجاحمددماال تددحا م دد اا  دد ا

ا  ا.
ا شج  تاإل اأثاهللاات جل االا ج ا  ألااشنء ا اااال جليا   اااوبه 

ااط ل،اولااال م جاوناذ كااكأل ا شجء.اوإلألياذجا جلااالج لاالد وااناودنا
وا ولا جطددح ا اددااا:حةددعا ددجلاإ طددجلاذ ددجاناالعاددعماالث ثدد اوددناحتدداات ددجل ا

ل جليا   اااط ل،اولااال م جاوناذ كااكأل ا شجء،او ام عاااإلألاات جل اا
اال  اأص ا   ات  او حاذباا و جل،ا حاهعاال م ع اوناكحاأو جلا.

وكدددددد ااالثددددددجان ا اددددددجاا  ددددددماإا ددددددجال:اأثاا ألددددددواأو جلدددددداات ضدددددد باالممددددددما
وال مددجلح،اوالا مددأل ا    ددجا مم  ددااوذمدد م ا،ا  دد اأثاال ددزا اي ج دد االمم دد ا

ا  ملا  جا   حاوهما  ملعث.ا م اذ جاالا ج ا  ألاات جل االاوال م
وك ااالثجلع ا اااإثا ةحا جذ  جعاص وياخ ود ا  داات دجل ،اوهدعام دجونا
ذدجاصد  ا دااودنات    دااذدباادعازاال د  ،اوإثالدما تدحا دااودجتاذ  د االعاددعم،ا

 
صاا(ا1) الجمألما أصمجما ل  جل  ا ال   قألما الم اخا وناا410،ااا409ا  ضجءا وال   ةحا المم  ا وااظ :ا ،ا

ا.106صاا-أو جلاهللاات جل ال م  ايبألواال  خ نا
ا.132ش  اا صعلاال    ال تجهنا ن الجبجياصا(ا2)
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وحة ئدد ا مددعثاذممدد ااأثاهللاات ددجل االام  كدداا  دد اط  دد اادد  اال ددج ت،اوبلدديا
ا.(1)(ذباالعاعماوناشنءا حا معثاإط لاالعاعما  ألااذج  ااصط  االأل،

لت اك ياكحاذباال   زل اوا شج  تاوناذ مل االعاعما   اهللااطد  تةبا
ك ه جاخطم،اولمامعوتعاالط   االم اال  اهعاالط   االعك ،اوال  ا لا  ألاا

ا:  جام نااالك جماوال   ،اوتعهألحابلي
ت جة اال تح،اح  اأواندعاا  ت ضدجها  د اهللاات دجل اأثاال   زل اأو طعااوناااا-1

أذعيااوح ذعاا  ألااأذعيااأخ ح،اووه عااهللاشد    اال  د محاوال جدع  ،اوهدما
ا  لياشنهعااال جل ا جل   عل.

أذجاا شج  تاوت اأخطموااوناإط  هماالتدعلا   دناالعادعماودناحتداات دجل  ااا-2
ال م دةباوال تندألحاال ت ةدةب.او مام زهعها باو حاشنء،ا  جء اذ هما   اا نا

و ددجلعا:اإثاالعاددعماالام مددعياوددناحتددا ا اددااال جلددياال  مدد جاوالا  ددملا
ا  جا   ح،اوا عااأاااالا  ملا  جا   حالك جلاحم  ا.

ذ  دددعااأثامعادد اال تدددحا  دد اهللاات دددجل ااوأذددجاأهددحاالمددد ،اوهددماالعكددد اوتدد ا-3
 ذعياال نا ت ضةهجاشةئج،اولكبالما    عااأثامعا اهللاا   اا  اا  ضاا

جءَ ا)ك جلددا،اوال ددناأخندد اأاددااأوانهددجا  دد اا  ددا،اك ددجا ددجلات ددجل :ا َوِإَباااددَ
ِااال ََّح دددَ َا َماَ  دددَ اَاَ  دددِ َ اَيبُّكددد  أَلك َماَك دددَ َ   اَ  دددَ َحاكدددَ جاَوتددد  عَثاِ نَ جِت دددَ ِ مَبام َ ِذ ددد  ا(الدددَّ

ا[.54 ا ا ج :ا
صد  اهللاا  ألدااووناالمد معا دباأ دناه  د تايهدناهللاا  دا،ا دباال ندنا

إثاهللاال دجا ضد اال  د اك د ا  د اا  دااك ج دجاوهدعاذعهدععا  د هاااوك م،ا دجل:
ا.(2)يضنن(اوعلاال  ااأثايح  ناتغ  

والام ز اذباكعااات جل اأوا ا   اا  اا  ضاا ذدعياأثا مدعثاودج  ا
 جا ججم،اأ االااخ ألجيالا ا اااكبمجاااأواباا  د اا  داا جخ ألدجيه،اودإبااشدجءا

 
ا.ا189-186/ا2ش  اال تج  اال ض   ،ال ج لاال واانا(ا1)
ال عب اا(،اوذ  ماوناك جماا7422أخ اااالب جي اوناك جماال عحة ،ا جماوكجثا  شاا   اال جءا   ماااا(ا2)

ا(.2751 جماوناك  ايح  اهللاا   ما)ا
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واخ جيهالما مبابليااجفألجال خ ألجي،اوجخ ألدجيهاوإيا تدااا  ضدتاال   د ا  دجاالم باا
اكجثاح  ج،ا   اواااال زو ،اوكأل االا معثاذ  جيا!

و د اأخند اكددبمجااا دباا  ددااأادااك دد ا):ايح ددااهللااا ددباالقدألم دجلاااذدج ا
ا جاَامددَ   ج اَ َ َة ددَ جَثاَحتدد  ا ِذ ةبَاَل دد  َاٱ  دد اا  ددااوأحدد ا  دد اا  ددا،ا ددجلات ددجل :ا}َوكددَ

دَٰم االَِّ مبَاٱ،او جلات جل :ا}َوِإَبااَاجءَ اا47كعيت:اال و ،اآ  اا َحاَك دَ دَِٰ َ جاَوتد  م َ ِذ  عَثاِ دَئجمدَ
ِاا اَاَ  دِ ا54كدعيتاا ا دج ،اآ د اا ل ََّح دَ َاٱَ َ أَلك َماَكَ َ اَيبُّك َماَ َ  َٰ ،او دجلات دجل :ا}ِإثَّ

َ َ حَٰاٱاهللََّاٱ َبااشددَ َ ِذِ ةبَاٱذددِ ه ااَل دد  م اَأا   ددَ اَلهدد  َمثَّ َما ددِ َله  عَٰ ِنةِحاال َج ددَّ َاٱَماَوَأذددَ دَِٰ   عَثاوددِ اكددَ اهللَِّاٱ  تددَ
نا جاوددِ ِااَحتدد  ااَ َ ألددَ عَثاَو ددَ   عَثاَو  َتَ  دد  َعَياتِاٱَفأَلَت   دد  َ ءاثِاٱوَااِااِجةددحِاٱوَاال ددَّ ،ا111:عبددد  اال َلتدد 

ووددناالمدد معاالمددمألحاأثاال نددناصدد  اهللاا  ألددااوكدد ما ددجلال  ددجب:ا)أتدد ي اذددجا
هللاا  دد اعبددج هق(اوفألددا:ا)أتدد ي اذددجاحدد االعبددج ا  دد اهللااإبااو  ددعاابلدديق(،احدد ا

وذ اا علااص  اهللاا  ألااوك ماوناية اح مع:اذباو حاكد ااكدجثا  د اهللااأثا
واظة اه ااذجاأخن اكبمجاااذبا  د ااا،(1)ة وك ااوناالع  اوالع ا،   حا ااك ا

د َياَلَ  ددَ ةَب االمجدد :لددأل   باذددجاأ  ددما  ألددااكتعلددا:ا}َوَعَيبدد  َماَأَاَ  ددِ َيا92َئَ  َّه  ،ا}َوَعَيبدد 
َماوَا َ اَّه  دَِٰطةبَاٱَلَ َمش  ةدَ اا68ذد  م:كدعيت:اا االشَّ دَِٰ ِ ةبَاٱ،او علدا:ا}لدَ  َهِ َكبَّ ،ا13 اإ د اهألم:لظدَّ

اَاهدددَ َّا َ ثَّ ةَب اامَاو علدددا:ا} ذدددَ َماَأَاَ  دددِ َ ه  َياذدددِ باَتِب دددَ ،اإلددد ا85ص:كدددعيتاِذ دددَياَوِذ دددَّ
ما  د اا  دااأواذ  دااأذثجلابلياذباصألِاا لت ماال  ض باذ   اإ جدجماال ت دِ

ا،اوهدددعاالت دددماالط ندددناال  ضددد بال مظددد اوال  دددو،ا  ددد جاالت دددماال نددد  ا ا  دددَ
طجلبدج اا مدعثاال  ض بال  م م اوال ك م ،ا دجلعا:اوإبااكدجثاذ تدعال اذدباال ند اأثا

ا جيَاالددد ََّ َ،اٱذدددباا  دددااو كدددعثاا  دددااطجلبددد اذ هدددجالتعلددداات دددجل :ا}ِإثَّ عءٱت ا ِا ذدددَّ  ال دددُّ
 

ايهناهللاا  ا،ا جل:اأتةتاال نناص  اهللاا  ألااوك ماوهعااج ما  ألااثعماااذثحاح معاا(ا1) االِغ جي ِ  أ نابيَ 
اإلألا،اوتجل:ا)ذجاذبا نَ ا جل الاإلااإالاا :أ ألض،اثماأتة ااوإبااهعااج م،اثماأتة ااو  ااك ألتي،اوج  ت 

لياإالا خحاالج  (،ا  ت:اوإثازا اوإثاك لقا جل:ا)وإثازا اوإثاك ل(،ا  ت:ااهللا،اثماذجتا   ابا
ث ث ج،اثما جلاوناال ا   :ا)   اَييماأاِ اأ نابي(،اا (اوإثازا اوإثاك لقا جل:ا)وإثازا اوإثاك لا

ح مع:اا )ذ  ما بي ا أ نا ا أا   ييما وإثا وهعا تعل:ا بيا أ عا و  جا م94 جل:ا وح مع:ا أذ ناا(م،ا كحا
الج  اا وذباام خ عثا الج  ،ا أطج  نا خحا ذبا وذبا م  قا جل:ا هللا!ا يكعلا أ  ،ا جلعا:ا جا ذبا إالا

ا.(ا7280يواهاالب جي ا)اام مجاناوت اأ  
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ِااَوَاهددددَ ا53معكدددد : جَ اَيبدددد  جَجاَذتددددَ َباخددددَ جاذددددَ ِباالدددد ََّ َ،اٱ،او علددددا:ا}َوَأذددددَّ َعحَٰاٱ ددددَ  اَلهددددَ
وع دا،اودجل مات دجل االد  الدأل،اوع دااا،اذواكعثاال ن الدااآذد اوادجهَا40ال جز جت:

والااجَهاكأل ا    واذ ااأثا معثاطجلبج اذباا  اافألم  ا   اا  ا،او مد اااذ آ
!ا دحابلدياأولد اوأحد حاودناحتدااذدباتمدعيهاودنا ا   اا  داق   اا  ا،او م ا

ح اال ن ،او  اأخن ا اا باا  ااوأخن ا اايكعلااص  اهللاا  ألااوك م،ا جلعا:ا
وذمن دااا،وك ج  اذجاك باا   اا  ااوإحتجلاذجاحتاا  ةهجاذ ض باايا تداابلدي

باوأاددااالا ددد اأثا    ددا،اوتم   ددااذدددجاح ذدداا  ددد اا  ددااذ ضددد ا،لددااويهددجها دددا
ا،وك اه االااوأادااالا    دا،اوالاي د اأثاذمن داال دجام  د اأثا    دااا،لبغضاال لي

وبغضدداالدداا   ددواو ع ددااذ ددااذددوا  يتدداا  ألدداالددعاشددجء،اوهدد اايةدد اذددجا مبددااذددبا
زاكثةد اذدباال دجةا دةباو حا ن هاو م هااذ ا،او ا ااععاوه اااعع،اول دجالدما  ةد ا

ماذ ددج حاالتضددجءاوالتددد ياال ددع ةباوأ خ عه ددجاتمددتاحمددماواحدد ااهددط بتا  ددةه
ا.(2)(صبمهجا(1)والمم  اوال   ةح،اوبه ااال  مةحاك  الياواااال  مل اوتن ل

 
ا.تن لاصبمهج:اأيش اوأهجءااا(ا1)
ا(ا ب ضااخ مجي.431-430ذ  ج ا اياال  ج تا)صااا(ا2)
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 : المطلب الثاني: م نى نفي ال ذاب عن الم حد ن
هدد ااهددعاالشدد االثددجاناذددباالمتددعلاوهددعاحدد االعبددج ا  دد اهللااحةددعا ددجلا

 جل:اهحات ي ا  ت:النألياوك   ي،ا،اص  اهللاا  ألااوك مال  جباوتجل:ا جاذ جب
الا    هماوحد االعبدج ا  د اهللااأثاالااأثاذجاح االعبج ا   اهللااإبااو  عاابلي:

ودإثاحد االعبدج ا  د اهللااإبااو  دعاابلدياا:وونال دي،ا   ماذباالا ش  ا ااشةئج
اا(.أثام خ هماالج  

حددد اذدددباحتدددعلاالعبدددج ا  ددد اهللااكدددبمجاااوت دددجل اا و دددناال وا ددد اا ولددد ا
وودددناال وا ددد االثجاألددد اأثاا، شددد  ا دددااشدددةئجا  ددد ماذدددباالااالاأا أوابددداا  ددد اا  دددا

يهدناهللااا ش  ا ااشةئجاالج  اوك االد وام ةبا دباذ دجبا دبااندحاام خحاذباالا
ا  ا.

(اذدباالا شد  ا دااشدةئج)ا  ا  هماذبا علاال كدعلاصد  اهللاا  ألدااوكد م:
اأادددددداا دددددد  اإشدددددد ا اذجدددددد  ا ددددددباالعبددددددج ت،اوالمددددددمألحاأثاال تدددددد م :اذددددددبا  ندددددد ها

  ا ددااشدةئج،ا ثا دد  االشد  اذددوا د  االعبددج تاالام  دو،اوهدد ااذ  دع اذددباوالا شد
وحد ا)امعصاالش عاوكعااالمام ك ا علا:امذبا  ن هم،ا ادااذ هدع اذدبا علدا:ا

،اوذباكجثاوص ااال نع  د ،اود ا د اأثا مدعثا ج د اا ثاذدباالا  ند اهللاا(العبج 
تتد  :اأثا  ند وه،اوالااولما ش  ا ااشةئجا   مقااو ثاهد ااودناذتج دحا علداافأل دج
 .ا(1)أ :اوناالعبج تا  ش كعاا ااشةئجم;او  ماأثاال  ا ا تعلا:االا ش كعاا ااشةئج

:اا  مدددد ا  دددد اا ددددناااشدددد ا ا ادددداا  دددد   ناال عحةدددد ا ددددباحجدددد  ددددجلاا
 جال  ضجءاو     ناإثبجتاال كجل ا جل زو اإباذباك مايكعلاهللااوتد اكد ماهللاا

ذثحا علاالتج حاذباتعهماصمتاص تااأ اوذباك ماهللااوهعاذش  اأواهعا
ذددواكددج  االشدد ا  اوددجل  ا اذددباذددجتاحددجلاكعاددااذ ذ ددجا ج ألددواذددجا جدد ااا  ددجثا

ا.ا(2)( ا

 
ااااا.(ا46/ا1ااظ اال  ة ا   اك جماال عحة ا)ااا(ا1)
ا.(228/ا1)اااو حاالبجي اال باحج اا(ا2)
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   ماذباالا شد  ا داااالاأ)وال  ناونا علاال كعلاص  اهللاا  ألااوك ما
ودإبااكدجثاال تمدع اا،و ش حاا ناال  اماال ا ماا، ش حاا ناال  اماذط تجاا(شةئج

وجل  ا ا جاش ا االش  اا كن ااا ل  ام جلاال ش كةباهعاال  اماال ا م جل  اماا
ا  دددددددددددددددددد اأثاالشدددددددددددددددددد  اا صددددددددددددددددددغ اا،والكبددددددددددددددددددج    وثاالشددددددددددددددددد  اا صددددددددددددددددددغ 

ِاا:ا) غ ددد هاهللااكجلشددد  اا كنددد اك دددجا دددجلات دددجل ااالا َ َ ا دددِ اَأثا  شدددَ اّللاََّااَلاَ َغ دددِ   ِإثَّ
جء ا باَ شددَ َياِل ددَ لددِ جا  وَثابََٰ اذددَ    دد اصددجحبااوددناال ددجيااالاأثاهللااالاإاا(الددخا...َوَ َغ ددِ  

ودددجل  ا ا جلشددد  اه دددجاا وإثاكدددجثاال تمدددع اا دددناال ددد اماذط تدددجا،كجلشدد  اا كنددد 
ا.ا ألواأاعاعاالش  اكنة هاوصغة ه
ذددنالا  دد ااإذددجاا  دد اء اأوا(أثامدد خ هماالج دد )او علددااوددناال وا دد اا خدد حا

اا.ال  مةحاال ج  
   : (1)ن اع أ وهي الحد ح هذا وقد ور ت أحا  ح أخرى في م نى 

   :  الن ع األول: ما ور  فيه أن من أتى بالشها تين  خل الجنة ولم يحجب عنها
وددناالمددمألمةبا ددباأ ددنابيايهددناهللاا  دداا ددباال نددناصدد  اهللاا  ألدداا

ذددجاذددبا ندد ا ددجلاالاإلددااإالاهللااثددماذددجتا  دد ابلددياإالا خددحاالج دد اا: ددجل،اوكدد م
  ددتاوإثازادد اوإثاكدد لا ددجلا  ددتاوإثازادد اوإثاكدد لا ددجلاوإثازادد اوإثاكدد لا

 دجلاودناال ا  د ا  د اييدماأاد اأ دنابيا دجلاو د جا وإثازاد اوإثاكد لاث ثدجاثدم
ا.ا(2)(أ عابياوهعا تعلاوإثاييماأا اأ نابي

ووددناصددمألحاذ دد ما ددباعبددج تا ددباالمددجذتاأادداا ددجلا  دد اذعتددااكدد  تا
ايكددددددعلاهللااصدددددد  اهللاا  ألددددددااوكدددددد ما تددددددعلاذددددددباشدددددده اأثاالاإلددددددااإالاهللااوحدددددد ها

ش  يالااوأثاذم  اا ن هاويكعلااوأثاعأل  ا ن اهللااويكعلااوك   دااألتجهدجاااالا

 
ا.24صا،اال بايا االم ن ن،ااظ :اك   اااخ صاوتمتة اذ  جهجاا(ا1)
،اوذ  ماوناك جمااا  جث،ا جماا1237أخ اااوناالب جي اوناالج ج زا جماذجااجءاوناالج ج زا   مااا(ا2)

اذباذجتاالا ش  ا جهللاشةئجا خحاالج  .ااا
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إل اذ  ماويو اذ ااوأثاالج  اح اوال جياح اأ خ ااهللااالج  ا   اذجاكجثاذبا
ا.(1)(ال  ح

وودددناالمدددمألمةبا دددباأ دددناه  ددد تاأواأ دددناكددد ة ا جلشددديا دددجلايكدددعلاهللاا
اص  اهللاا  ألااوك م:ا

وأاددنايكددعلاهللااالام تدد اهللاا ه ددجا ندد ايةدد اشددج اأشده اأثاالاإلددااإالاهللاا
ا(2)(وةه جافألمج ا باالج  

   : م عن النارر  ور  من األ لة أن من أتى بالشها تين حُ  الن ع الثاني: ما 
 با  بجثا باذجليايه اهللاا  اا باال نناص  ااااصمألحاذ  موناا

امن غنا  ليااهللاا  ألااوك ما جلاإثاهللااح  ا   اال جياذبا جلاالاإلااإالاهللا
وناالممألمةبا باأا،ايهناهللاا  اا جلاكجثاال نناص  اهللاااوااا(3)ا(واااهللاا

هللااا يكعلا لنأليا جا ذ جبا جلا وتجلا جا ال ححا ي   اا   ا وذ جبا وك ما   ألاا
وك   يا جلا جاذ جبا جلالنأليا جايكعلاهللااوك   يا جلاذجاذبا ن ا شه اأثا

لااإالاح ذااهللااال جيا جلا جايكعلاهللااأالاالاإلااإالاهللااوأثاذم  اا ن هاويكعا
أخن ا هجاال جةافأل  بش واا جلاإباام ك عااومخن ا هجاذ جبا   اذعتااتمث جاووناا
هللااا يكعلا ك  تا ذعتاا أااا جلا   ا المجذتا عبج تا با ذ  ما با صمألحا
ذم  اايكعلاهللااا وأثا إالاهللاا إلاا الا أثا ص  اهللاا  ألااوك ما تعلاذباشه ا

   .(4)ا(ا   اال جيح ذ اهللا

 
ا.اا46ة ا خحاالج  ا   مااأخ اااذ  ماوناك جمااا  جثا جماذباذجتا   اال عحاا(ا1)
ا.44أخ اااذ  ماوناصمألمااوناك جمااا  جث،ا جماذباذجتا   اال عحة ا خحاالج  ا   ماا(ا2)
اا(ا3) النةعتا   مااا ونا ال  جا ا ال  جا ،ا جما أ عاما الب جي اوناصمألمااونا ،اذ  ماوناا415أخ ااا

جا اوذعاهواالم تا جماااا  جثا جماال لةحا   اأثاذباذجتا   اال عحة ا خحاالج  .اووناال  
ا.33ال خم اوناال    ا باالج ج  ا   ياي ما

اتت  ات   جااوهعاح معاالبمع.اااا(ا4)
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   :الن ع الثالح: ماور  من األ لة أن من أتى بالشها تين أخرج من النار 
ال جياااات جل اثاهللاااأو ناالممألمةباا  تعلاو زتناوا لنا خ اباذبا

ا.اا(1)ا(ذبا جلاالاإلااإالاهللا
ه هاا حج معاذ جااك  لا هجاال  ائ ا   اأثاذ تك االكنة تاالام خحاا

ذوااا  جثاالا  تصااالتض ااااال  جصنااأاااكجذحااا  جث،اوأثااال جياذط تج،اوا
والات جهحا   هما ةباااا،والام خحاال جياأح ا  ا ا وثاالك  ا جلك أل اا   ن،والاا

ح  اوالات جهحا ة هماوبةباااا،إ  جثاال جك اال عح اوبةباإ  جثاأ نا م او   
وال  جوتةب ال  ذ ةبا و لا   هما ةبا والا ذااا اال   ك ا الكحا ال ط ااإبا ونا   عا

ا جلشهج تةباا ملاهللاات جل اال جفأل اوال  ذ .ا
   :ب دة تخريجات حا  حج ال لماء هذه األوقد خر  

ذددجافألددااأثاذددباأتدد ا جلشددهج تةبا خددحاالج دد اولددما مجدد ا  هددجااأحدددهما:
وهدد ااهددجه اوددإثاال ددجياالا   دد اوةهددجاأحدد اذددباأهددحاال عحةدد اال ددجلصاو دد امدد خحا

ا.م خحاال جياا  اا اذباباعباا جل جياو  االاهِ االج  اوالا مج ا  هجاإبااط ا
ا جلدددتاطج  ددد اذدددباال   دددجءاال ددد ا اذدددباهددد هاا حج مدددعاأثاالاإلددداااالثددداني:

ولكدباال ت ضدناالاا،وذتد ضالد ليا،إالاهللااكن ال خعلاالج  اوال ججتاذباال جي
وتدد ام   ددد ا  ددااذت ضدددجهاا،   ددحا   ددااإالا جكددد ج جعاشدد وطااواا  دددجءاذعاا ددا

وهعاا،ذباش وطااأوالعاع اذجاواوه اا علاالم باووه اا باذ باال عاتاش خ
إثاأاجكددجا تعلددعثاذددبا ددجلاالاإلددااإالاهللاا خددحاالج دد اوتددجلاا:ا ههدد ا ةددحال م ددب

و دجلاوهد ا دباذ بدااا،(2) خدحاالج د  ذبا جلاالاإلااإالاهللااوم حاحتهدجاوو هدهج
اذددددجاذددددباذ  ددددج ال ددددباكددددملااألددددأل،االاإلددددااإالاهللااذ  ددددج االج دددد ا ددددجلا  دددد اولكددددبا
ا.(3)إالالااأك جثاوإثاائتا    ج الااأك جثاو حالياوإالالما   حالي

 
أخ اااالب جي اوناصمألمااوناك جماال عحة ،ا جماك  اال ما زاواحامع االقألجذ اذواا انألجءاوية هما   مااااا(1)

ا.ا193ذ  ماونااا  جثا جماأ ا اأهحاالج  اذ زل اوةهجاي ما،ا7072
ا.(158/ا2أخ اااأ عاالتجكماا صنهجاناونا»الم جَّ اونا ألجثاال مجَّ «ا)ا(2)
(اك جم:االج ج ز،ا جم:اوناالج ج ز،اوذباكجثاآخ اك ذااالاإلااإالاهللا.اويواها1237يواهاالب جي اذ  تج اح معا)اا(3)

وناا الكنة مذعصعال ا وناا261)مااال جي خا اعألما وأ عا والنةه66/اا4)مم أل مال(،ا وناا(،ا والم جتامتنا /اا1)ااما ك جءا
امال  جءم(.اولااشجه اذ وععاذباح معاذ جبا باانحايواهاأح  ا باح نح،اوالنزاي،اوالطن ااناوناك جماا274

ا.(:اإك ج هاح باذع عج254/ا3)امال طجل اال جلأل م    اهعأل .ا جلاا باحج اونا
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بهددددد اطج  ددددد اذددددد هماالزهددددد  اوالثدددددعي اوية ه دددددجاإلددددد اأثاهددددد هااالثالدددددح:
وه اا  ة ااا،ا حج معاال  كعيتاوذجاوناذ  جهجاكجاتا نحاازولاال  ا ضاوالم و 

وودنا  ضدهجاأادااا،ضاوالمد و  جل  م  ا   اازولاال  ا ااااذ هجاكجثكثة  ااا ثاااا  ا
وهدد الءاا،كددجثاوددنايددزوتاتنددع اوهددناوددناآخدد احألددجتاال نددناصدد  اهللاا  ألددااوكدد م

ذدد هماذددبا تددعلاوددناهدد هاا حج مددعاإاهددجاذ  ددعخ اوذدد هماذددبا تددعلاهددناذمم دد ا
ا.ولكباهماإلةهجاش ا  

تدد اصدد  االثددعي اواقوال د جاأثاالز ددج تا  دد االد صاهددحاهددناا دخاأ االا
و د ا مدعثاذد ا هما جل  دخاا،وأادااا د هجاال د ا ضاوالمد و اا،وية ها ماهجاذ  دعخ 

النألجثاواا ضج او تمدع هماأثاآ دجتاال د ا ضاوالمد و اتندةبا هدجاتع د ا خدعلا
ومدددجيتات دددياا،الج دد اوال جدددجتاذدددباال دددجيا  ددد او دددحاال ددد ا ضاواا  دددجماال مدددجي 

أ اا،ال مددعصاذ  ددعخ اأ اذنة دد اذ  دد تاوامددعصاالمدد و اوال دد ا ضااجكدد  
ا.(1)( ات ياذعهم الهجذ   تال   

:اوددناهددد ااالمدد معاوامددعهاأاهدددجافددأل با جلهدددجايح ددااهللا ددجلاشددألخاااكددد  ا
وذجتا  ةهج،اك جااجءتاذتة تا تعلا:اخجلمدجاذدبا  بداايةد اشدج اوةهدجا مد لا

وإثاحقألت اال عحة اااج اماال و اإل اهللاات دجل اا  د ،او دباشده اأثاالا،ااو تةب
ج د  ا ثاااخد صاهدعاااجد اماالت د اإلد اإلااإالاهللااخجلمجاذبا  باا خدحاال

هللاات جل ا مثام عماذدباالد اعماتعبد اامدعحج،اودإبااذدجتا  د ات دياالمدجلاادجلا
بلي،اوإااا  اتدعات تاا حج مدعا مادا:اما  د جاذدباال دجياذدبا دجلاالاإلدااإالاهللا،ا

ا.(2)(وكجثاونا  بااذباال ة اذجامزثاش ة ت،اوذجامزثاخ  ل ،اوذجامزثابيت
تأل دددددددد اا  ددددددددااوددددددددناهدددددددد ااالبمددددددددعاوالم دددددددد اهللاأوالاوآخدددددددد ا.هدددددددد ااذددددددددجا

 
ا(.20)ص:اا،اال بايا اك   اااخ صاوتمتة اذ  جهجا(ا1)
ا.اا358/ا1آ جتاأشم تا   اكثة اذباال   جء،الشألخاااك  اا باتأل أل ،اات  ة اا(ا2)
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 الخاتمة:
الم  هللاالد  اأ دجا نا  د اإت دج اهد ااالبمدعاو د اتعصد تافألدااإلد ا د تا

اا ج لاذ هج:ا
حدد معاذ ددجبا ددباانددحاوددنا ألددجثاالمتددعلاذددباا حج مددعاال   دد ا  دد اصددم هجاا•

اوهعاذباأ ظماا حج معاونا ألجثاح اهللاات جل ا   اعبج ه.ا
ناهد ااالمد معاذد هلاال ندنا  ألدااالمد تاوال د  اودناتت  د اذ دج حام ج  اودا•

حةدددعاكددد ياانة دددجاذم ددد اصددد  اهللاا  ألدددااوكددد ماأكدددجلة اوذعا ددد اال تةددد ت ا
وكجثاذ هججاا،ل   ة اال تة تاوناا عةاالممج  ايهعاثاهللاا  ةهماا ت بع  
ذدددباا وذ  وددد اا كدددبجماذدددواتدددعو االعكدددج حا،ذن ددد أا دددجايا تاال    ددد ا ذن كددد ا

ا.وإثجيتااا بجهاال    ماذباأصمج اا،لمعاياوال ج م اوناإلتجءاا كئ  ا
وناالم معاح باأ ماصمج  اال نناص  اهللاا  ألااوك ماذ ااحةعاإاهماالاا•

ا  بتعااا جلتعلاو مغعثاإل ات جلأل اا جه  ج اش م .
اأ ظماح اهللات جل ا   اعبج ه:اأثا  ن وهاوالا ش كعاا ااشةئج.ا•
  اهللااكمااجذو الكحاذجا مبااهللااو  هجهاذباال تج د ،اوأ  دجلاالعبج تاوال نع ا•

الت عم،اوأ  جلاالجعاي  اوكحاذجا تد ماإلد اهللااذدباا و دجل،اوال د و اوهدعا
اعبج ت اوله ااكجثاتجي اال  مأل اهللاذ  ن ا اذ ت بج اإل ايباا  لي

 ألواأاعاعاإخ صاال مباهلل،اوإو ا اهللاا جلعبج ت،اوص جاا  تعحة االعبج تاهع:ا•
العبددج تالددااكددبمجاااوت ددجل ،اودد ا جددعزاأثا  شدد  اذ ددااوددناعبج تددا،االاذ دديا

اذت ماوالاانناذ كح،اوذجا واه جاذبا جماأول .
ل عبج تاش طجثاه ج:اااخد صاوال  ج  د ،اولهدجاأيكدجثاهدن:اال دعجاوال ادجءاا•

اوالم .
ابددااهللاا،اوهدد ااالمدد اأواا  دد ماذددباالا شدد  ا ددااشددةئج االاحدد االعبددج ا  دد اهللااأا•

 اك  ا   اا  ااال ح  ،اوحد  ا   اا  اات ض ا   اعبج ه،اوهعاكبمجااا
الظ دددما  ددد اا  دددا،االاأثاال نددد اا  دددااذ ددد م ا  ددد اهللااشدددةئجاك دددجا مدددعثا
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وهددعاا،ل    ددعلا  دد اال   ددعل،اوددإثاهللااهددعاال دد  ما  دد االعبددج ا مددحاخةدد 
وال  ددحااال ددجل الهددماوهددعاال  كددحاإلددةهماال كددح،اوهددعاال أل دد الهددمااا  ددجث

ا.المجلح
ذدباذدجتاوهددعاالا شد  ا ددجهللاشدةئجا خدحاالج دد ،اإذدجاا  دد اءاأوااا هدجءالك ددااالاا•

ا    اوناال جي.ا
 ااا
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 قائمة المصا ر والمراجع
ال  لددد :ا،ااايشددج اإلدد اصددمألحااال  تددج اوالدد  ا  دد اأهددحاالشدد  اواالمددج ا-1

طب دد :اال،اال جشد :ا اياا ددباالجدعز ا،اصدجلحا دباوددعزاثا دبا ندد اهللااال دعزاث
ا. 1999ا-هدا1420ال ا   ا

ال  لدد :اأ ددعاذم دد ا ندد هللااا ددجلا،اأوهددحاال  ددجلياإلدد األ ألدد اا ددباذجلدديا-2
ال جشدد :ا ايا،االدد مبا ددبامعكدد ا ددباأح دد ا ددبا ندد هللاا ددباهشددج اا امددجي ا

ا.1979الطب  اال جذ  ،ا،ا ة وتا–الجةحا
،اال  لددد :اذم ددد ا دددباأ دددنا مددد اأمدددعماالزي دددناأ دددعا نددد اهللا،ا ددد ا واال عا ددد ا-3

الطب دد اا ولدد ا،ا،اذمدد اال م ذدد ا-ال جشدد ا:اذم بدد ااددزاياذمددط  االبددجزا
ا.1996اا-ا1416

اال  لدددد :از دددددباالددددد مبا،اال  ع دددد اذدددددباال ددددجياوال    ددددد ا مددددجلا اياالندددددعايا-4
 نددد االددد ح با دددباأح ددد ا دددباياددد ا دددباالم دددب،اال دددَ ذن،االبغددد ا  ،اثدددما

ذم ب اال    ا اياال ش :اا.ااال مت :ا شة اذم  ا ةعثا،ااال ذشتن،االم ن نا
ا.1988ااا-ا1409الطب  :االثجاأل ،ا،ا ذش ا–الطج  ،ا اياالنألجثاا-

ت  دددة اآ دددجتاأشدددم تا  ددد اكثةددد اذدددباال   دددجء،الشدددألخاااكددد  اا دددباتأل ألددد ،اا-5
  .ا1996هدا=ا1417الطب  :اا ول ،ا،اال  جضا–ذم ب اال ش ا

ل  لددد :اكددد أل جثا دددبا نددد اهللاا دددباذم ددد ا دددبا نددد ا،اتأل دددة اال ز دددزاالم ةددد ا-6
اا.ال  جضا–ال جش :اذم ب اال  جضاالم مث ا،العهجما

،ال شددددددألخاذم دددددد ا ددددددباث ثدددددد اا صددددددعلاوشدددددد وخاالمدددددد تاوالتعا دددددد اا يبددددددوا-7
ا ن العهجم.ا

ال  لد :اذم د ا دباا  د ا دبامز د ا دبا،اادجذواالنألدجثا دباتمو دحاآ االتد آثا-8
تمتةد :االد ك عيا ند اهللاا دبا،اكثة ا دبايجلد اا ذ دن،اأ دعاا  د االطند  ا

ال جشددددد :ا اياهجددددد ال طبج ددددد اوال شددددد اوال عز دددددوا،اباال  كدددددنا نددددد اال م ددددد
اا. 2001ا-هداا1422الطب  :اا ول ،ا،اواا  ث
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َعيتا ددبا،اكدد باال  ذدد  ا-الجددجذواالكنةدد اا-9 ال  لدد :اذم دد ا ددباعأل دد ا ددباكددَ
،اال مت :ا شجيا دعا اذ د وج،اذعك ا باالضمج ،اال  ذ  ،اأ عاعأل  ا

ا ة وتا-ال جش :ا اياالغ ماااك ذنا
ججذوا حمج االت آثاال  ل :اأ عا ن اهللااذم د ا دباأح د ا دباأ دنا مد االا -10

تمتةددددد :اأح ددددد ا،ا دددددباوددددد  اا امدددددجي اال زيادددددناشددددد ،االددددد مباالت طندددددنا
،االتدددددجه تا–ال جشددددد :ا اياالك ددددد اال مددددد   ا،االن  وادددددناوإ ددددد اهألماأط دددددألش

ا. 1964ا-هدا1384الطب  :االثجاأل ،ا
،اتددملأل االشددألخاوال  كدد ةبلمدد االعاهددحاال نددةباوددناشدد  اتعحةدد ااالانألددجءااا -11

اه.اا1407 ن ال ح با بااجص اال    ،ااش :ا يااا باالقألم:ا
ال  ل :اأ عااعألماأح  ا با ن اهللاا با،اح أل اا ولألجءاوطبتجتاا ص ألجءا -12

ا-ال جشدد :اال دد ج تا،اأح دد ا ددباإكددمجلا ددباذعكدد ا ددباذهدد اثاا صددنهجانا
ا. 1974ا-هدا1394 جعاياذمجوظ اذم ،ا

ذم  ا دباأ دنا مد ا دباأمدعما دباكد  اشد ،االد مباا دباااال  ل :،ااال و ا -13
ا–ال جشددددد :ا اياال كددددد اال  بدددددنا،ات  ةددددد :اإ ددددد اهألمايذضدددددجث،اقدددددألماالجعز ددددد 

ا. 1996تجي خاالطبو:ا،ا ة وت
تدملأل :اااذدج اأ دنا ند اهللااذم د ا دبا،اايوه اال منةباوازهد اال شد ج ةبا -14

ال جشد :ا،اتمتة :اذم د ا ز د اشد ،،اأ نا م ا باأمعماا باقألماالجعز  
ا. ايا جلماال عا  ال  ش اوال عز و

ال  لددد :اأ دددعازك  دددجاذمةدددناالددد مبا مةددد ا دددباشددد جا،اي دددجضاالمدددجلمةبا -15
ال جشددد :اذ ك ددد اال كدددجل ،ا ةددد وت،ا،اخا يادددجؤواال متددد :اشددد ة ا،اال دددعو ا

ا. 1998هد/1419الطب  :االثجلث ،ا،الن جث
بالإلذددج اشدد ،االدد مباذم دد ا ددباأح دد ا ددا120/ا18كددة اأ دد  اال ددن ءاا -16

هاا1412/ا8:ا ث ددددجثاالدددد هنن،اطبددددواواشدددد :اذ ك دددد اال كددددجل ادا ةدددد وت
ا .ا1992.
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ا ددبا،اشدد  االطمجو دد ا -17 ال  لدد :اصدد ياالدد مباذم دد ا ددبا دد ءاالدد مبا  ددن 
تمتة :اش ة ا،اذم  اا باأ ناال زاالم  ن،اا بي ناالمجلمناال ذشتنا

ا ن اهللاا باال م باال  كناا-اخا ياجؤوا
،ا لدد :اذم دد ا ددباصددجلحا ددباذم دد اال ثأل ددةبال ،اشدد  اال تةدد تاالعاكددطأل ا -18

ال جش :ا اياا باالجعز ا،اخ جاأحج مثااوا    ا ا:اك  ا باوعازاالم ةح
ا.هد1421الطب  :اال ج ك ،ا،ال  ش اوال عز و،اال   ك اال  بأل اال  ع   

الججذواال    االممألحاال   م اذباأذدعيايكدعلاهللاا:ااصمألحاالب جي اا -19
ال  لددد :اذم ددد ا دددباإكددد ج ةحاأ دددعا،اوأ جذددداصددد  اهللاا  ألدددااوكددد ماوكددد  اا

ال جش :ا اياطدعلاال جدجتا)ذمدعيتا دباال د طجاأل اا ن هللااالب جي االج  نا
اا.هد1422الطب  :اا ول ،ا،ا إهجو ات قألماذم  او ا ا ن االبج ن(

ال  دد  االمددمألحاال   مدد ا  تددحاال دد لا ددباال دد لاإلدد ا:اصددمألحاذ دد ما -20
ال جشد :ا،ا:اذم د اود ا ا ند االبدج نال متد ،ايكعلاهللااص  اهللاا  ألااوك م

ا. ة وتا– اياإحألجءاال  اراال  بنا
ال  لد :اتتدناالدد مباأ دعاالعبدجةاأح د ا ددبا ند االم دألما دبا ندد ا،اال نع  د ا -21

ال دد  ا ددبا ندد اهللاا ددباأ ددناالتجكددما ددباذم دد اا ددباتأل ألدد االم ااددناالم ن ددنا
ا–ناال جشدد :اال م دد اااكدد ذ،اال متدد :اذم دد ازهةدد االشددجو ش،اال ذشددتنا

ا. 2005ا-هدا1426الطب  :االطب  اال ج   اال ج  تا،ا ة وت
  ددد ا دددباكددد أل جثا دددبا نددد اهللااا شدددت اال  ةندددناتدددملأل اال تةددد تاودددناهللا،اا -22

ال جشددددد :ا اياال  دددددج ،ال  شددددد اوال عز دددددو،اا ي ثاالطب ددددد :االثجاألددددد ا شددددد ،ا
ا. 1999ا-هداا1419

 ا دباأح د اال  ل :اأ عاذم  اذم عا،ا   تاالتجي اش  اصمألحاالب جي اا -23
ال جش :ا،ا باذعك ا باأح  ا باح ةباالغة ج  االم   ا  ياال مباال ة  ا

ا ة وتا- اياإحألجءاال  اراال  بنا
ال  ل :اتتناال مباأ عاالعبجةاأح  ا دبا ند االم دألما دبا،ااال  جوحاالكن حاا -24

 نددد اال ددد  ا دددبا نددد اهللاا دددباأ دددناالتجكدددما دددباذم ددد اا دددباتأل ألددد االم اادددنا
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هددا1408الطب د :اا ولد ،اا،ااال جش :ا اياالك  اال   أل ،ااالم ن ناال ذشتنا
ا. 1987ا-

ال  لد :اأح د ا دبا  دنا دباحجد اأ دعا،ااشد  اصدمألحاالب دجي او حاالبجي اا -25
ا .1379 ة وت،اا-ال جش :ا اياال   و ا،اال ضحاال  ت اناالشجو نا

وعا  اذباش  اك جماال عحة ،اال  لد :ا ند اال ز دزا دباذم د ا دبا ند اهللاا -26
ا جش :ا اياال   مال  ش اوال عز و.ال  حجثاال

ال  لد :اأ دعا ند اهللا،ا ند االد ح با دبا،ااالتعلاال  م اش  اك دجماال عحةد  -27
ال متددد :اال  تضددد ا،ااجصددد ا دددبا نددد اهللاا دددبااجصددد ا دددباح ددد اآلاكددد   

ا.الطب  :االثجلث ،اال جش :اذج ع  اال م اال  ج ،اال ولأل ،االز باأح  
ل  لدد :اذم ددد ا دددباصددجلحا دددباذم ددد اا،التددعلاال  ةددد ا  دد اك دددجماال عحةددد ا -28

الطب دد :ا،اال جشدد :ا اياا ددباالجددعز ،اال   كدد اال  بألدد اال دد ع   ،اال ثأل ددةب
اا.هد1424ذم  ا:االثجاأل 

تدددملأل :ا،ال    ددد اال جاألدد ا)اعاألدد اا دددباالقددألم(ااالا مددجيالكجفألدد االشددجفأل اودددنا -29
تمتةد :اذم د ا دبا،اذم  ا باأ نا م ا باأمعماا باقألماالجعز د اال  دعو ا

 ن اهللاا با ن االد ح باا،اجص ا با مة االج ة نا،ال ح باال    ناا ن اا
ال جشد :ا ايا دجلماال عا د ال  شد اوال عز دوا،ااوه ا دبا  دناال  دج  اا،اله محاا

اا.هد1428الطب  :اا ول ا،اذم ا–
،اك ددجماال عحةدد او دد تا ةددعثاال عحدد مباوددناتمتةدد ا  ددعتاا انألددجءاوال  كدد ةب -30

ذم دد ا ددبا ندد االعهددجما ددباكدد أل جثااال  لدد :ا ندد االدد ح با ددباح ددبا ددب
ال جشدد :اذم بدد اال   دد ،االطددج  ،ا،اال متدد :ا شددة اذم دد ا ةددعثا،اال  أل ددنا

ال   كددد اال  بألددد اال ددد ع   /اذم بددد ا اياالنألدددجث،ا ذشددد ،االطب ددد :اا ولددد ،ا
ا. 1990هد/1411
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ال  لددد :از دددباالددد مبا نددد االددد ح با دددبا،اك  ددد اااخددد صاوتمتةددد اذ  جهدددج -31
ال متدد :ا،اال ددَ ذن،االبغدد ا  ،اثددماال ذشددتناأح دد ا ددبايادد ا ددباالم ددب،ا

الطب دد :اال ا  دد ،ا،ا ةدد وتا–ال جشدد :اال م دد اااكدد ذنا،ازهةدد االشددجو ش
اه.1397

ال مت :ا ن اهللاا  ناالكنة ا+اذم  ا،ال  ل :اا باذ ظعي،ال جثاال  م -32
،ا اياال شدددد :ا اياال  ددددجيج،اأح دددد اح دددد اهللاا+اهجشددددماذم دددد االشددددجبلنا

ا.التجه ت
تاودددناكدددعيتاالزذددد ااجصددد ا دددبا  دددنا دددج ضاح دددباالشدددألخاذبجحدددعاال تةددد  -33

ال جشدددد :اذم بدددد اال شددددد ،اال  ددددجض،اال   كدددد اال  بألددددد اال دددد ع   ،االطب ددددد :ا
ا.هد1415ا ول ،ا

تتدناالد مباأ دعاالعبدجةاأح د ا دبا ند االم دألماشألخاااكد  ،ااااذج ععاو جوحا -34
ال جشدد :ا،اال متدد :ا ندد االدد ح با ددباذم دد ا ددبا جكددم،ا ددباتأل ألدد االم ااددنا

  ددياوهددد الطبج دد اال مددم االشددد   ،اال  م دد اال نع دد ،اال   كددد اذج ددواال
ا. 1995هد/1416،اال  بأل اال  ع   

ال  لد :ا ند اال ز دزا،اذج ععاو جوحاال  ذ ا ن اال ز زا با جزايح ااهللا -35
اأش جا   اا  ااوطب ا:اذم  ا باك  االشع   ،ا با ن اهللاا با جز

 ةباا واوت تة :اوه ا دباذج ععاو جوحاويكج حاالشألخاذم  اصجلحاال ثأل -36
 اياالث  ددج،االطب دد :اا-ال جشدد :ا اياالددعطبا،ااجصدد ا ددباإ دد اهألماال دد أل جث

اه.1413
ال  لد :اذم د ا دبا،اذ ايجاال دجلكةبا دةباذ دجزلاإ دج اا ند اوإ دج اا د  ةب -37

ال متد :اذم د ا،اأ نا م ا باأمعما باك  اش ،اال مباا باقألماالجعز د 
 ةددد وتاالطب ددد :اا–اياالك دددجماال  بدددناال   مدددما دددجهللاالبغددد ا  اال جشددد :ا 

ا. 1996ا-هداا1416الثجلث ،ا
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ل  ل :ا  نا با)ك طجث(اذم د ،ا،ااذ  جتاال  جتألحاش  اذشمجتاال مج ألح -38
ا–ال جش :ا اياال كد ،ا ةد وتا،اأ عاالم بااعياال مباال  االه و االتجي ا

ا. 2002ا-هدا1422الطب  :اا ول ،ا،الن جث
أ ددعا ندد اهللااأح دد ا ددباذم دد ا ددباح نددحا ددباذ دد  اااذددج اأح دد اال  لدد :اا -39

 ددددج لاذ شدددد ،اا-ال متدددد :اشدددد ة اا يادددد وخا،اهدددد لا ددددباأكدددد االشددددةبجانا
اإش اج:ا ا ن اهللاا با ن اال م باال  كنا،اوآخ وثا

 ددد أل جثا دددباأح ددد ا دددباأمدددعما دددباذطةددد اال   دددناالكنةددد الاذ جدددماالطن اادددنا -40
ش اجاو  ج د :اتمتة :او   اذباالبجحثةبا إ،ااالشجذن،اأ عاالتجكماالطن اانا

الطب د :ا،ا /اك  ا با ن اهللااالم ة اوا /اخجل ا با ن اال ح باالج   نا
ا. 2006ا-هدا1427ا ول :ا

اال  لددد :ا مددد ا دددبا نددد اهللاا،اوعا ددد اودددناا ل دددجظوااذ جدددماال  دددجهناال  ظألددد  -41
أ عاز  ا باذم  ا با ن اهللاا با م ا با ث جثا با مةد ا دبايةهد ا دبا

الطب د :االثجلثد ،ا،ااال  جضاا– ال  ش اوال عز وااال جش :ا اياال جص ،ااذم  
ا. 1996-هداا1417

ال  ل :اأح  ا باوجيةا بازك  جءاالتزو  ناال از ،ا،ااذ جماذتجمأل،اال غ  -42
 دج ا،اال جش :ا اياال ك ،ااال مت :ا ن اال   اذم  اهجيوثا،ااأ عاالم ةب

ا .1979ا-هدا1399ال ش :ا
املأل :اااذدددددج اأ دددددنا،اتددددديا توذ شدددددعياوال ددددد اال  دددددماوااااذ  دددددج ا اياال ددددد ج ت -43

تمتةددد :ا نددد ا،ا نددد اهللااذم ددد ا دددباأ دددنا مددد ا دددباأمدددعماا دددباقدددألماالجعز ددد 
ت ع ددح:اذ ك دد ا،اإشدد اج:ا مدد ا ددبا ندد اهللااأ ددعاز دد ،االدد ح باح ددبا ج دد 

ال جشد :ا ايا دجلماال عا د ال  شد ا،اك أل جثا با ن اال ز زاال اامدناال ة  د 
ا.وال عز و

ال  لدددد :اأ ددددعاالتجكددددما،ا  ايدددد اا صدددد هجاناذ دددد  اتاأل ددددجظاالتدددد آثاالكدددد  مال -44
ال متدد :اذم دد اكددة ا،االم ددةبا ددباذم دد اال  دد وجا جل ايدد اا صدد هجا ا

اال جش :ا اياال   و ،اكة انا
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ال  لد :اأ دعازك  دجاذمةدناالد مبا،ااال  هججاش  اصمألحاذ  ما دباالمجدجج -45
،ا ةددد وتا–ال جشددد :ا اياإحألدددجءاال ددد اراال  بدددنا،ا مةددد ا دددباشددد جاال دددعو ا

ا.ا1392ثجاأل ،االطب  :اال
،ا:اأ ددددعاالم ددددةباذ دددد ما ددددباالمجددددججاالتشددددة  اال أل ددددج عي اصددددمألحاذ دددد م -46

الطب دد :ا،ا ةد وتا–ال جشد :ا اياالجةددحا،اال متد :اذج ع د اذددباال متتدةب
اا.هدا1334ذمعيتاذباالطب  اال  كأل اال طنع  اونااك جانعلاك  ا

اوفألددددجتاا عألددددجثاوأابددددجءاأ  ددددجءاالزذددددجثا  ددددناالعبددددجةاشدددد ،االدددد مباأح دددد ا -47
باذم دد ا ددباأ ددنا مدد ا ددباخ كددجثاتمتةدد :اإح ددجثاعبددجة،اال جشدد :ا ايا دد

اصج يادا ة وت
ا


