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 ُةُممُ د ُ قُ الُمُ
يمُُالرَّْْح نُ ُللاُ ُب ْسمُ  ﴿  ﴾الرَّح 

دَ  َمح َتّعيُنهُ  ََنحَمُدهُ ,  لِلَّّ  إنَّ اْلح تَ غحّفرُهُ  َوَنسح ّدهّ  َمنح , أَعحَمالَّنا َسي ّئَاتّ  َوّمنح  أَن حُفّسَنا ُشُرورّ  ّمنح  ِّبلِلَّّ  َونَ ُعوذُ ,  َوَنسح  َفال الِلَُّ  يَ هح
ّللح  َوَمنح , لَهُ  ُمّضلَّ  َهدُ , لَهُ  َهاّديَ  َفال ُيضح َدهُ  الِلَُّ  ّإال إَّلهَ  ال َأنح  َوَأشح  .َوَرُسولُهُ  َعبحُدهُ  ُُمَمًَّدا َوَأنَّ , لَهُ  َشرّيكَ  ال َوحح

 [.201: عمران آل] ﴾ممْسل ممونُ ُو أ نْ تممُُْإ الََُّت موتمنَُُّو الُت مق ات هُ ُح قَُُّاّللَُّ ُات َّقمواُآم نمواُالَّذ ينُ ُأ ي ُّه اُيُ ﴿

ةُ ُن  ْفسُ ُم نُُْخ ل ق كممُُْالَّذ يُر بَّكممُُْات َّقمواُالنَّاسُمُأ ي ُّه اُيُ ﴿ د  ه اُو خ ل قُ ُو اح  اُم ن ْ همم اُو ب ثَُُّز ْوج ه  ُك ث رياُاُر ج االُاُم ن ْ

 [.2: النساء]﴾ ر ق يباُاُع ل ْيكممُُْك انُ ُاّللَُّ ُإ نَُّ,ُُو األ ْرح امُ ُب هُ ُت  ت س اء لمونُ ُالَّذ يُاّللَُّ ُو ات َّقموا,ُو ن س اءُا

ُاّللَُّ ُيمط عُُْو م نُْ,ُُذمنموب كممُُْل كممُُْو ي  ْغف رُُْأ ْعم ال كممُُْل كممُُْيمْصل حُْ,ُُس د يداُاُق  ْوالُاُو قمولمواُاّللَُّ ُات َّقمواُآم نمواُالَّذ ينُ ُأ ي ُّه اُيُ ﴿

 [.02 - 00: األحزاب]﴾ ع ظ يماُاُف  ْوزاُاُف ازُ ُف  ق دُُْو ر سمول هُم

ُي وأحَسنَ , للاّ  كتابُ  اْلديثّ  أصَدقَ  فإن ؛بعدُأما يُ  اهلَدح  األُُمورّ  وَشرَّ  َوَسلََّم,  َعَليحهّ  الِلَُّ  َصلَّى َُممَّد   َهدح
 .ضاللة   بدعة   وكلَّ , بدَعة   ُمدثة   وُكلَّ , ُمحَدََثُُتا

ُ:ُبعدُوُ
 ةً ذَ بح ن ُ  ذُ خُ نَح  أَ دَ بح ن َ  نح أَ  لَ بح , ولكن ق َ  ابّ الوهَّ  عبدّ  نّ بح  دّ ُممَّ  لإلمامّ " ُثالثةُاألصول " كتابّ   حَ رح شَ  لُ اوَ نَ ت َ ن َ فسوَف 

رَةً   . اإلمامّ  نّ عَ  َيّسي ح
  ُالوهَّابُ ُعبدُ ُْبنُ ُحممَّدُ اإلمامُممه مَّة ُعنُُةُ ذُ بُْن ُم:ُ

حىت  ؛األكابرّ  هؤالءّ  سريةّ ب معرفةّ أن يكوَن على ه ينبغي لطالب العلم ألنَّ  ؛ونشأتهّ  ومولدهّ  عن حياتهّ  سريعةً  بذةً نُ 
بة ألجّل الوصوّل حملبل  !بُ م فحسح هّ  ِبلعلماء يف تننيفاُتم وكتبّ نَ ؤُ اقتدا سَ يح فلَ  ؛موأخالقهّ , مهّ يف مستّ ؛ هبم يَ دّ يقتَ 

 . تعاىل للاّ  معَ  واألفعالَ  األقوالَ  ولكي ننلحَ  ,للا تعاىل ورسوله
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 ُمول دمهم: 

ى ُعيينة عام ألف ومائة سمَّ تُ  ,ايضالر ّ  جبانب مدينةّ  لد يف بلدة  من أعالم األمة يف العنر اْلديث, وُ  َعَلم   هو إمام  
 .وتسعني عاًما اواحدً  زُ اهّ نَ ر ي ُ مُ , عن عُ ومائتني وستة   , وتوىف عام ألف  ةومخسة عشر هجريَّ 

 ُهُمنشأتُم: 
   هُ والدُ ف ؛ة  نَ ي ّ متدَ  صاْلة   يف بيئة    أَ شَ نَ 

ً
هُ رَ , وَ هّ  بّ َن ت َ واعح , رآنَ القُ  هّ ظّ بتحفيح  قامَ , د  جح ا لنَ فقيهً  اكان عال  ؛تربيًة طيبةً  ِبَّ

ال  صاْلةً  األم   ا كانتّ مَ هح فمَ  ؛النالّ  األبّ  وهذا بربكةّ , الكرمي القرآنّ  فظَ حّ  كان قد أتَّ   العاشرةَ  وغهّ لُ ب ُ  لَ بح قَ ف َ 
اختيار  َعَلى اْلرصُ  ى النساءّ لَ ي عَ غّ بَ ن ح لذلك ي َ  ؛األبّ  إال بنالحّ (  يف أحيان  كثرية)  ذاكَ هَ  ء  شح نَ  إخراجَ  تستطيعُ 

 .    هو خرُي معني  بَ عحَد للا تعاىل؛ فالزوج النالّ 
 .العلمّ  يف طلبّ  هُ تَ رحلَ  وبدأَ  ,ةاألمَّ  أبمرّ  اإلمامُ  فاهتمَّ  ؛نةّ الس   نّ عَ  الدين والدفاعَ  بَّ حُ  يف قلبهّ تعاىل  للاُ  فَ ذَ وقد قَ 

ُُيفُطلبُالعلمُهُمرحلتُم:ُ
 : تنيلَ حَ رح يف طلب العلم على مَ  هُ كانت رحلتُ 

 ُُول ُاألُمُالرحلةُم:ُ
 كبري    بشكل   منتشرةً  آنذاك وانشغل بذلك, وكانت البدعُ , عن طلب العلم حثُ بح ي َ  أَ دَ بَ ؛ فقد يف اجلزيرة العربيةكانت 

 :ى شيئنيلَ عَ  وعزمَ , لذلك فاهتم اإلمامُ ؛ يف اجلزيرة العربية وغريها
 . العلم حتنيلّ  -2

 . عدَ البّ  عّ مح قَ  -1

ًة , يف شبه اجلزيرة العربية  ظلَّ   . - يف العراق - انتقل إىل البنرةّ  ثَّ مدَّ

 ُالثانيةُمُالرحلةُم:ُ
ق ِبألموات واألضرحة, من التعل  , ( اأيضً ) هناك  والضَّالالتُ  , وقد انتشرت البدعُ - لعراقِب - ةّ رَ نح يف البَ كانت 

 إنك تكاُد حىت   ؛والقبورّ  ق ِبألمواتّ رك والتعل  من الكالم على الش ّ يف كتاِبته ا جد    مامّ اإل رُ ثّ كح يُ ؛ لذلكو 
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 العربيةّ  اجلزيرةّ  هّ يف شبح  اتّ ركيَّ من هذه الش ّ  ثُ ما حيدُ  ما رأى اإلمامُ  ا من كثرةّ وهذَ  ,األبواب هبا تكرار   أنَّ  تشعرُ 
 .      -آنذاك  - اهَ وغريّ 
 ؛امّ إىل الشَّ  من البنرةّ  قد أحب االنتقال, وكان الدينّ  رَ شح  نّ ُماواًل  ةّ نَّ ا عن الس  دافعً مُ  يف مدينة البنرةّ  وقًتا ظلَّ لقد 

َ  هُ بينَ  الَ حَ  ولكنح  ,لنشر العلمّ   : انّ ئَ شي ح  الّ قَ االنتّ  وبنيح

 ُ الال    :قلةُم
, وكان قد رزقه للا ألنه حيتاج إىل تكلفة  ؛ من البنرة إىل الشام االنتقالَ  فلم يستطعّ  ؛متعسرة ةُ الاديَّ  هُ ظروفُ  تكان
فأىب  ؛ وجلَّ  زَّ ى للا عَ لَ  عَ إالَّ  وال يعتمدَ  الؤمن أن ال يتوكلَ  ا من الال, وهذه مسةُ الناس شيئً  فكان ال يسألُ  ؛ةً عفَّ 

 .لذلك مل يستطع اخلروج إىل الشامّ ؛   من أحد  أن أيخذ أموااًل 
 ُالبدعُ ُانتشارُم:  
يبدأ فيهم فرََأى َأنح , سيزيد انتشار الشركيات بني عموم الناس يف هذه البالد؛ إىل الشام و انتقلَ لَ  هُ أنَّ  رَ عَ فشَ 

 .  لغريهم لَ قّ تَ نيَ ث ِبإلصالح أوال 
ُُُللبدعُ ُهُموحماربتُمُإلُبلدهُ ُهُمعودتُم:ُ

وهي  ,ةَ نَ ي ح ي َ عُ  -أخرى  مرةً  - , ث انتقل إىل بلدتهمّ ل  والتعَ  مّ يح لّ عح والت َّ  نّ يح الد ّ  رّ شح نَ لّ ؛ اّق رَ يف العّ  مدَّةً  اإلمامُ  لَّ ظَ 
 به أهلُ  بَ حَّ فرَ  ؛االرايض حبوايل سبعني كيلو متً  عنّ  دُ عُ , وتب ح  الرايض ِبلملكة العربية السعودية من مدينةّ  بُ رُ قح ت َ 

 . الطرقّ  بكل ّ  البدعةّ  عَ وقمح , ُماواًل إقامة الس نة مدَّةً وعاش فيها  ,بلدهّ 

 ( اباخلطَّ  بنّ  زيدَ ) منها قربُ , اهَ مّ يح ظّ عح ا وت َ هّ تّ يَ لّ عح يف ت َ  اسُ النَّ  أَ دَ بَ  دح قَ , حابةّ للنَّ  قبور   -يف بلدتّه  - هناكَ  تانَ كَ قد  و 
وا يف هذه نُ فّ قد دُ  ابةّ حَ من النَّ  ةّ امَ اليمَ  وا يف معركةّ دُ هّ شح الذين استُ  وكان أكثرُ , - اخلطاب بنّ  شقيق عمرَ  -

 فسأل اإلمامُ  ؛(2)اهَ ي ح ون فّ حُ سَّ اب يتمَ اخلطَّ  بنّ  يدّ زَ  قربّ   ةّ بَّ بون عند ق ُ يذهُ  فكان الناسُ ؛ ةيَّ رَ جح هّ  رَ شَ  عَ َن اث ح  عامَ  القبورّ 
 .رَ ب ح وسوَّى القَ , هامّ هدح  فاستطاع ؛اليت كانت على القرب ةّ بَّ هذه القُ  مّ دح يف هَ  وهُ ى ذلك أن يساعدُ لَ القائمني عَ 

                                                           

ُح الناُس  -اآلَن  -كالذي حيدث (2) يف منر عند قرب اْلسني , والسيدة زينب , والسيد البدوي , وغري هؤالء ؛ فيتمسَّ
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واترة , حابةالنَّ  بكره فتارًة يتهمونهواختالّق األكاذيّب ,يعنّ شح وا يف التَّ ءُ وبدَ ! هامجه الناس كثرياذلك  لَ عَ أن ف َ  دَ عح فب َ 
  .وغريها من أِبطيل !! ذلك دَ عح م الكعبة ب َ دّ سيهح  واترة يشيعون عنه أنه ,تّ يح الب َ  أهلَ  بكره

 ا صاحبُ فدائمً ؛ د  قنح  أو بغريّ  بقند   على التمسّ ك ِبلسَّنةّ ا افً زَ م جُ هَ وا الت   قُ لح ي ُ  ون أنح حيب  ما ا دائمً  البدعّ  فأهلُ  
 ة  سنَّ و  ,النراُع بني اْلّق والباطّل صراع  ماض  قدمي  ف, ال تنقطعُ  مستمرة   , وهذه معركة  السنةّ  صاحبَ  حياربُ  البدعةّ 
 !دعوتهّ , وتشويَه هُ عَ البدع من ح  أهلُ  حاولَ لذلك ؛ ال تنقطعُ  ماضية  

  !! كَ لّ على ذَ  هُ شيطانُ  هُ ا يعاونُ شديدً  هُ جتدُ  بدعة   بّ احّ صَ  ا كل  ذَ كَ وهَ 

وا فكانُ  ؛ةّ الوهَّابيَّ ة على اْلركَ  القضاءُ :  - رَ نح م مّ كَ ي حَ الذّ  - ( يلَ د عَ ُممَّ )  بّ اقّ نَ مَ  نح مّ  أنَّ  -ا نَ لَ  -رَُّس وكان يُدَ 
َ ون لنا الوهَّابي ّ رُ و ّ نَ يُ  اب الوهَّ  عبدّ  نَ بح  ُممدَ  اإلمامَ  ألنَّ  كَ لّ وذَ  ,مهُ ون قبورَ مُ ويهدّ  ,ةَ ابَ حَ ون النَّ هُ رَ يكح  اأشرارً  (2)نيح
 أنَّ  ةُ نَّ الس  و  ,ةً فَ رّ شح كانت مُ   ألن القبورَ  ؛ذلكَ  لَ فعَ  اإلمامَ  , ولكنَّ النحابةّ  قبورّ  وبعضّ , اببن اخلطَّ  زيدّ  قربّ  هبدمّ  امَ قَ 

َيَّاجّ  َأّب  َعنح   ثَ َبتَ لا  ؛من شرب   و أكثرَ لُ القرب ال يعح  , اهلح ََسّديّ   َعَلى أَب حَعُثكَ  َأاَل : طَاّلب   َأّب  بحنُ  َعّلي   يل  قَالَ : قَالَ  األح
ْث االاُُت د عُ ُال ُُأ نُْ » ؟ للاّ  َرُسولُ  َعَليحهّ  بَ َعَثّن  َما ,ُإ الََُُّت  رااُو ال ُُط م ْست هُم  .(1)« س وَّيْ ت هُمُإ الَُُّممْشر فااُق  ب ْ

  ؛شربًا عُ فَ رح وي ُ  ,ى األرضُ وَّ سَ ث تُ  - أو ّشق ح  كان  ْلد   - يف قرب   اليتّ  نُ فح دَ  ةُ نَّ فالس  ؛ اعاليً  القربُ  أال يكونَ  ةّ نَّ الس   نَ فمّ  
 .زَ كي ُُيي َّ 

 اليوم فالناس ؛ِبلفعل ووقعَ  ثدَ وهذا الذي حَ , القبور ي إىل عبادةّ ضّ فح ألهنا ت ُ ؛ وحرام   ِبطلة   فهي بورالقُ  ةُ يَ لّ وأما تعح 
 ؛ ذلك كان يعلمُ   فالنب   !! الكعبةُ هي  هذه القبورَ  م, وكأنَّ هُ صالحَ  تعتقدُ  نح مَ  قبورّ  حولَ  تطوفُ  أصبحتح 

 

                                                                                                                                                                                                 

رّك األكرّب  عياًذا  -هبذّه القبور , ويعتقُدون يف صاحّب القرب أنه واسطة  بينهم وبني للا عزَّ وجلَّ , وكل  هذا من الشّ 
 . -ِبهلّل 

 .التنفري من دعوة اإلمام: ِبطلة اختلقها األفاكون, والقنود منها( الوهابيون)مع العلم أن هذه التسمية  (2)
 (. 969: برقم ) أخرجُه مسلم  (1)
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 قلبُ   ال يتعلقَ , حىتَّ ِبألرضّ  القبورّ  بتسويةّ  رَ وأمَ , ذلك عَ نَ ا لذرائّع الشرّك مَ وسد  , فحفاظًا على جناّب التوحيد
 . قربح   بناحبّ  أحد  

ُ ُُي ُ اد ُ يءُالُ ابلشَُُّقُ التعلُُّرُمخط:ُ
 هُ تعلقُ  ضُعفَ  الكمالّ  ى يف مدارجّ قَ وارت َ  عَ وارتفَ  هُ ا عال إُيانُ مَ العبد, وكلَّ  إُيانُ  صَ قَ ا ن َ مَ  كلَّ ون قواي  ي يكُ ق الاد ّ والتعل  
أن  يريدُ فينري كالذي  ؛يةّ ِبألشياء الاد ّ  هقتعلَّ وزاد  ,وجلَّ  ِبهلل عزَّ  هُ قُ تعل   ضُعف ,إذا ضُعفَ  إُيان العبد ألنَّ  ؛ِبلادةّ 

 هلا سلطان   ةُ الادَّ فنيا, ى يف الد  للا تعاىل الذي ال يُ رَ  عنده قناعة أن يعبدَ  سَ يح فلَ  ؛بيدهّ  هُ ا ُيسكُ ا ملموسً إهلً  دَ بُ عح ي َ 
 . عليه رتح طَ سيح  هّ إُيانّ  فّ عح ولضَ , قوي  
؛ ربحّ القَ  ون إىل صاحبّ بُ هَ ذح فيَ  ؛ةً وسَ مُ لح مَ  اءَ يَ شح أبَ  ةً قَ ل ّ عَ ت َ م مُ ُتُ ادُ بَ عّ  تح حَ فأصبَ  ؛العض ولّ قُ ى عُ لَ عَ  رَ طَ يح سَ  الادةّ  انُ طَ لح فسُ 

 . اإلُيانّ  فّ عح لضَ  وجلَّ  عزَّ  للاّ  من دونّ  هُ ونَ دُ بُ عح في َ  ؛ذلك رَ ي ح ا أو غَ ولي   وح ا أَ نبي   كانَ   سواءً 
 . زاهد   عنه لَ يح قّ ؛ ي ا رُئّ ذَ فإّ  ؛هبا هُ قُ لَّ تعل  نيا, وقَ من الد   هُ انسالخُ  زادَ   اإلُيانّ  ارجّ دَ ال يف مَ عَ وَ العبد ى قَ ا ارت َ ذَ إّ  نح كّ ولَ 
ُمنفرًدا يدعو انَ فكَ  ؛أحًدا للاّ ى لَ ي عَ زك ّ , وال نُ ب  يح جّ عَ   ابّن َعبحّد الَوهَّابّ  ا اإلمامّ ذَ هَ  إُيانَ  نَّ أَ  ؛والْقصمودُم, 
َعّة ةّ نَّ الس   رَ شح نَ  استطاعَ  هُ نَّ ولكّ  َم الّبدح  . حفَظَها للُا تعاىل ةّ يَّ ودّ عُ ويف الس  , العربيةّ  يف اجلزيرةّ , وَهدح

ومن النعب أن يستغن طالب علم أو معلّ م يف عنرن , ي ّ المّ اإلسح  وى العاملّ تَ سح ى مُ لَ عَ  هُ كتبُ  -َكَذّلَك   -رت شَ وانتَ 
, خمتنر   مت   التوحيدّ  فكتابُ ؛ ا متون  هَ ا كلَّ أهنَّ  , والعجيبُ عام    اب بشكل  كتب اإلمام دمحم بن عبد الوهَّ اْلايل عن  

عثيمني  ابنُ  واإلمامُ  , ِبز   ابنُ  اإلمامُ  هّ بشرحّ  فقامَ  ؛عجيبةً  فيه بركةً  جعلَ  وجلَّ  للا عزَّ  ولكنَّ  ,قليل أوراقهّ  وعددُ 
 ؛هحرح شَ قاموا با أيضً   مح هُ ؛ اءّ مَ لَ العُ  نّ عَ  ا الكتابّ ذَ هَ  حَ رح وا شَ ذُ الذين أخَ  مّ لح العّ  ا من العلماء, وطالبُ هُ ريح وغَ , 

 . - أَحًدا للاّ  َعَلى نُ زَكّ ي وال , كَذّلكَ  َنَسُبهُ  - ينى الد ّ لَ عَ , وحرّصّه  هّ وهَ ّ , هللّ  هّ وحب ّ , هّ إخالصّ  هذا من بركةّ  ل  فكُ 

 رَ نُ أن ينح  لُ اغّ الشَّ  هُ لُ ُشغح  كانَ   اإلمامَ هذا ن ا, ولكّ نَ سّ فُ  أبن ح نيولغُ شح ا مَ نَ لح زّ  امَ  نُ حح فنَ , خبالف  َكّثريح  ّمنَّا ؛ فَ َهَذا َكاَن َدأحبَهُ 
للا  هُ رّحَ ف ؛وال عوائق تعوقه هُ لُ غَ يشح  رُ آخَ  ف  دَ هَ  ال ؛ةَ عَ دح البّ  عَ مَ ويقح  ,ةَ نَّ الس   رَ ويننُ  ,التوحيدَ  قَ وحيق ّ  ,وجلَّ  عزَّ  للاّ  دينَ 

 .يف جنَّاّت النَّّعيحّم  , ومَجََعَنا بّّه َمَع نبيّ َنا ُممد  رحًة واسعةً  اىَل عَ ت َ 
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ّهَم َمَع هؤالّء األئمّة وطالّب العلّم بشرّح كتاب  من ُكُتّب َهَذا اإلماّم  بَ َبُت َأنح ُأسح ؛ أال ومن َهَذا النحطَّلّق أحح
 : وهو

ُ(األصولُثالثةكتابُ)

دُ زقنا اإلخالَص يف القوّل والعملّ , وأن ير سأُل َأنح ال حَيحرَّمَنا األجرَ وللا أ  .العالنيهلل ربّ   , واْلَمح

 ُ ُالمص ن  فم ُق ال 

يمُ ُالرَّْْح نُ ُللاُ ُب ْسمُ ) ُ(ُالرَّح 

َُُُُّحُمرُْالش:ُ
ُكملُُّ»:  حبديث   عمالً  ةّ لَ مَ سح م ِبلبَ ُتّّ اِبَ كتَ   نَ يبدءو , العلمّ  أهلّ  أكثرّ  , وهذا صنيعُ ةّ لَ مَ سح ِبلبَ  الكتابَ   بدأ اإلمامُ 

,ُ م  لُ ُذ يُأ ْمرُ ُأ وُُْك ال  ُُأ وُُْ-ُأ بْ ت  رُمُف  هموُ ُللا ُ؛ُب ذ ْكرُ ُي مْفت حُمُال ُُاب  ُ »: , ويف رواية  (2)«أ ْقط عُم:ُق ال  فيه ُبب ْسم  أُم الُي مْبد 
  .« للا ُالرَّْحن ُالرحيمُ 

ا )  ولكن اْلديث ضعيف   ؛ كَ لّ ذَ  لَ و تق نح أَ  كَ لَ ف َ ؛ شيئ   لَ عح فّ  فإذا أردتَ  وبركة  ؛ خري   لةّ مَ سح ِبلبَ  ءَ البدح  , ولكنَّ (جد 
َمَلُة مشروعإّذ   . ة  ومستحبَّة  يف مجيّع األعمالّ الَبسح

 
                                                           

َبة ( 2) , وابن (  2720), وأبو داود ( 7690( ) 959/ 1) , وأحد ( 16602( ) 9/226) أخرجه ابن َأب َشي ح
 ( .20156),  (  2015" ) الكربى" يف  , والنَّسائي  ( 2792)ماجه 

 ( .2120" )اجلامع ألخالّق الراوي " والروايُة األخرى ؛ للخطيّب يف 
ّن يف   ( :0/590" )البدر النري " وقال ابُن الَلقّ 

َاّفُظ عبد الحَقاّدر الرهاوي " َلحَفاظ اْلح  .« يف أربعينه»َرَوى َهّذه األح
ذم»و « أقطع»َحاَل يهتم ّبّه, و :  «ّذي َِبل»َمعحَن : َفاّئَدة   ".َقّليل الحربَكة : « َأجح
" اإلرواء " لكن أعلَُّه آخرون ِبالضطراّب واإلرساّل , وهو النواُب ؛ كما يف ! وقد حسََّن اْلديَث مجاعة  : قُ لحُت 

 ( .90و  2/19)للعالمة األلباين 



 

- 7 - 
 

ُالب ْسم لة ُ ُ:ُوأمَّاُعنُمْعَن 
قراءّة كان يف   سواء  ؛ هؤُ  ما نقرَ َن معح  مَ لَ عح أن ن َ  شيء   فأقلُ  ؛هبا ر القرآن تبدأُ وَ من سُ  سورة   فكل   ؛وهي جديرة  ِبلبيانّ 

 .الةأو يف النَّ , القرآنّ 
 

 وَ وهُ  ,و ّ مُ الس   :من ق  تَ شح مُ  وَ هُ (  م  اسح  ) :انَ لّ وح  ق َ َن عح مَ :  اجُ جَّ الزَّ  الَ قَ َُكَماُ؛( مّ االسح )  َن عح مَ ُ:(ُُمُ سُْبُ :ُ)ُأوالاُ
 . (2) ةُ عَ ف ح الر ّ 

ُ.ُ(1)بهّ  فُ رَ عح يء ت ُ على الشَّ  عُ توضَ  ة  ومسَ  م  رسح : مُ االسح  :أبوُالعباسُُالُ قُ 

 زُ ي ّ تَُ  عالمة  : ثالً مَ فَ  ؛هبا هُ زُ فتمي ّ  ؛م بهّ ُتعلَّ  للشيءّ  عالمة   :أي ؛مةُ أو الس ّ  العالمةُ  : اهُ نَ عح مَ  -ّعنحَدُهم  -(  مُ االسح : ) ف  
..  ل  مَ ى أَ لَ عَ  ه عالمة  ذّ وهَ  ,ىلَ ي ح على لَ  فهذه عالمة   ؛( ل  مَ أَ  ) ذهّ هَ وَ  ,( ىلَ ي ح لَ ) ا هَ امسُ  هّ هذّ ؛ فَ ة  وفالنَ  ة  فالنَ  نح عَ  فالنةً 
 . اذَ وهكَ 

مَ  إنَّ :  الحُكوّفيّ نيَ  َوقَ وحلُ  :وقالُاعرتضُ ُُتيميةُابنُ شيخُاإلسالمُُولكنَُّ َتق   ااّلسح َمةّ )ّمنح  ُمشح  َصّحيح ؛ إَذا (السّ 
ّتَقاُق, َوّإَذا َهَذا بّهّ  أُرّيدَ  ُُروفّ  يف  ااّلت َّفاقُ  بّهّ  أُرّيدَ  ااّلشح َهبُ : َوتَ رحتّيّبَها؛ فَالنَّّحيحُ  اْلح رّيّ نَي؛ َمذح َتق   أَنَّهُ  الحَبنح  ّمنح  ُمشح

؛ فَّإنَّهُ  ّغريّ  يف  َويُ َقالُ  َومَسَُه,: يُ َقالُ  َواَل  مَسَّاُه,: الحّفعحلّ  يف  يُ َقالُ  الس ُموّ  : مَجحّعهّ  يف  َويُ َقالُ . َوّسيم  : يُ َقالُ  َواَل  ,مُسَي  : التَّنح
َاء , َواَل  َسام   :يُ َقالُ  َأمسح  .  (9)أَوح

 .اى العنيني معً نّ حُيح  وَ وهُ  ,أفضلُ  واالشتقاق اخلاص   
َتق   َوُهوَ  :ُقالُو ؛ َوُهوَ "  الس ُمو ّ "  ّمنح  ُمشح رّي وَن, َوقَالَ  الن َحاةُ  قَالَ  َكَما الحُعُلو  َتق   ُهوَ  :الحُكوفّي وَن  الن َحاةُ  الحَبنح  ُمشح

َمةّ "  ّمنح  ّتَقاقّ "  يف  َصّحيح   َوَهَذاالحَعاَلَمُة,  , َوّهيَ " السّ  َسطّ  ااّلشح َوح ّ  ُحُروفُ  ّفيهّ  يَ تَّّفقُ  َما , َوُهوَ " األح َظنيح  ُدونَ  اللَّفح
َمةَ  فَّإنَّ  َصّحيح ؛ َوالحَمعحَن  ,( َوالحَواوُ  َوالحّميمُ  السّ نيُ  ) ّكَليحّهَما يف  فَّإنَّهُ  تَ رحتّيّبّهَما ؛ يَما السّ   : يُ َقاُل  نحهُ َومّ . الحَعاَلَمةُ  :َوالسّ 

 
                                                           

 (.22/202)لسان العرب ( 2)
 الندر السابق( 1)
 (.10/229)الفتاوى جمموع ( 9)
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لّّه  َأمّسُُه ؛ َومَسحته ُرحُطومّ  َعَلى َسَنّسُمهُ )): َكَقوح لّهّ  :, َوّمنحهُ [26:القلم(( ]اخلح  (2) ((لّلحُمتَ َومسّ ّنيَ  آَلاَيت  )) :الت ََّوس ُم؛ َكَقوح
ّتَقاقَهُ  َلّكنَّ  ؛[05:اْلجر] ّتَقاقُ  ُهوَ "  الس ُمو ّ "  ّمنح  اشح َاص   ااّلشح ظَانّ  ّفيهّ  يَ تَّّفقُ  الَّّذي اخلح ُُروفّ  يف  اللَّفح  َوتَ رحتّيّبَها, اْلح

َناهُ   رّيّفهّ  يَ ُقوُلوَن يف  َوَأَت ؛ فَّإن َُّهمح  َأَخص   َوَمعح َاء   :مَجحّعهّ  َومَسحُت, َويف : يَ ُقولُونَ  َواَل  مَسَّيحُت , :َتنح  َويف  ,أوَسام   اَل  َأمسح
ّغريّهّ    .انتهى. (1)َأَخص   الحَمعحَن  َموحُسوم , َوَهَذا :يُ َقالُ  ُمَسمَّى, اَل : ّلَناّحّبهّ  َويُ َقالُ . َوّسيحم   مُسَي , اَل : َتنح

إذا : لُ ثح , مّ َن العح  دُ رَّ جمَُ  هّ بّ  ادُ رَ ي ُ  دح وقَ  ,ظّ فح اللَّ  دُ رَّ جمَُ  هّ بّ  ادُ رَ ي ُ  دح قَ , وَ بّ لح يف القَ  روَّ نَ  التَ َن والعح  ظَ فح اللَّ  اولُ نَ ت َ ي َ (  مُ االسح : )    ف
َنا   هُ عظمتَ  رُ وأتذكَّ  ,ّب لح بقَ  للاَ  رُ كُ فأذح  ؛بلح ى ق َ لَ عَ  رَ كح الذ ّ  ا مررتُ ذَ فإّ  ؛والعن اللفظُ  الّ ى البَ لَ  عَ ّت أيَح (  للا)  مَ اسح َنَطقح
القرآن,  أو قرأتُ  أو استغفرتُ  تُ حح بَّ , وإذا سَ ِبلقلبّ  ر  كح ا  ذّ ذَ فهَ  ؛هأمساَءه وصفات رُ , وأتذكَّ هُ وجاللَ  هُ وعفوَ  هُ ورحتَ 

 . ِبللسانّ  وذكر   ِبلقلبّ  فهناك ذكر   ؛ِبللسانّ  ا ذكر  ذَ فهَ 
 ,دُ بح العَ  عليهّ  ابُ ثَ الذي ي ُ  يف القرآنّ  ورَ الذكُ  ( رَ كح الذ ّ )  , ولكنَّ همهو من قسَّ , و كالم  يف ذلكَ ولشيخ اإلسالّم 

ُ »: كما جاء يف اْلديث القدسي ّ   ؛بهّ  ك اللسانّ من حتر   فيهّ  دَّ البُ  ؛والسنةّ  يف القرآنّ  بهّ  وجلَّ  عزَّ   للاُ نَ ي أمرَ والذّ  إ نَّ
ُو ج لَُّي  قمولُم ع زَّ ُش ف ت اهُم:ُُاّللَُّ  ُو َت  رَّك ْتُِب  ُذ ك ر ِن  ُم ع ُع ْبد يُإ ذ اُهمو   .  (9) « أ َن 

 انُ تَ فَ اللساُن والشَّ  كَ أن يتحرَّ البدَّ  ؛اذكرً  رُ كح الذ ّ  يكونَ  يكَ لّ  :العلماءُ  الَ د قَ قَ ف َ ؛ وعليه ؛( اسم للا: )   ب تح حتركَ  :أي
 . بهّ 

 

 

                                                           

, (7/62)تفسري الطربي : انظر–للمتأملني : للمعتربين, وقيل: للناظرين, وقيل: التفرسني, وقيل: قيل: للمتومسني( 2)
 (.1/552)وتفسري ابن كثري 

 (.107-6/100)جمموع الفتاوى ( 1)
[( . 26: القيامة]{ اَل حتَُرّ كح ّبّه ّلَساَنَك } : َعاىَل َِبُب قَ وحّل الِلَّّ ت َ )علَّقُه البخاري  جمزوًما به , كتاب التوحيد , ( 9)

, وابن ( 20905), و ( 20967: برقم " )السنّد " , وأحُد يف ( 96: ص " ) خلق أفال العباد " ووصلُه يف 
َحُه العالَّمُة األلَباين  يف . عن أب هريرَة (  9091) ماجه   ( .1175" )الشكاّة " وصحَّ
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 ؟ ُدْبالَع ِهْيعَل اُبَثُي اِناللَس وِنبُد ِبْلالَق ُرْكِذ ْلَه: وهَنا سؤاٌل مهمٌّ؛ أال وهو

 .يثاب عليها العبد أيًضا ةّ يَّ الن ّ  دَ مجرَّ فعليه,  ابُ ثَ ي ُ  هللّ  العبدُ  هُ يفعلُ  عمل   ل  فكُ  ؛عليه العبدُ  ابُ ثَ ي ُ  ,مح عَ ن َ  :واجلوابُ 
َ وب َ  هُ نَ ي ح ب َ  الَ حَ  نح ا, ولكّ يضً رّ مَ  ورَ زُ ي َ  نح  أَ اًل ثَ وى مَ نَ وَ , ةَ يَّ الن َّ  قَ دَ فإذا صَ   .  هّ تّ يَّ نّ  ّق دّ نح بّ  األجرَ  ذَ خَ أَ  شيء   الريضّ  ةّ رَ ايَ زّ  نيح

 ؛ مثل أنأجر   فيهّ  هُ لَ  هّ سّ لنفح  العبدّ  جهادُ  ؛اوأيضً  .ارً أجح  ذَ خَ أَ  هب ق  لَّ عَ مُ  هُ بُ وقلح , هّ سّ ه يف نفح ربَّ  العبدُ  رَ كَ إذا ذَ ؛ كَ لّ وكذَ 
 .هُ لَ مَ عَ  عح طّ تَ سح مل يَ َأَجرًا, وإنح  فيَأَخذَ  ,نيَّ  عَ مُ  ل  مَ عَ  لّ عح ى فّ لَ عَ  هُ سَ فح ن َ  دَ اهّ يَُ 

َلُق ّمنح َذّلَك؛  العبدُ  لُ غّ شَ نح فال ي َ  ؛وجلَّ  للا عزَّ  يء عندَ شَ  يعُ ضّ فال يَ   افَ ي أضعَ طّ عح وي ُ , انُ النَّ  الكرميُ تَ َعاىَل  هُ ألنَّ أو يقح
 . هّ الّ حَ  الحّ نَ بّ  لَ غّ شَ نح ي َ  نح أَ  هّ يح لَ عَ  نح ُد, ولكّ بح ُل العَ يَّ خَ تَ ا ي َ مَ  افَ عَ أضح 

 أن نَ نحَشّغلَ  ُيُحّكنُ  !!ال ينبغي أنح حتسب هبذّه الطريقةّ  ,وكيفية حساب اْلسنات ومقدارها, واليزانّ  ابّ اْلسَ  ةُ يَّ فقضّ 
ّرُص َعَليحّه, َوأَََتَكَُّد؛ َهلح َسيُ عحّطيهّ  ّعنحدَ  مال   يل َيُكونَ  العباّد,َكَأنح  ّعنحدَ  ِبلّذي َتم  وَأحح فنحُن ! ال ؟ أم يل َأَحد ؛ َفَأهح

َبّغي أن يتعامَل العبُد َمَع للّا هبذه الطريقة ؛ لّكنح ال يَ ن ح  ...َبَشر 

 .هّ بّ ى قلح لَ عَ  لّ مَ العَ  ى لتأثريّ عَ دح ا أَ ذَ هَ  ألنَّ ؛ لّ مَ العَ  اءَ نَ أث ح  بّ لح القَ  ورّ ضُ ى حُ لَ عَ  هُ سَ فح ن َ  دُ بح العَ  دَ اهّ أن يَُ  :والق صمودُم

 ِبْلالَق ذكِر أهميُة : 
إشكالية   , وهذهّ فالتأثري ضعيف؛ غافل   والقلبُ , ِبللسانربَُّه  العبدُ  رَ كَ ا ذَ مَ هح ألنه مَ  ؛اجد   كبرية    له أهية   القلبّ  رُ كح ذّ 

وال  اينالعَ  تتدبرال و , يّقظَة   غريُ  ,يف غفلة   لكن قلبك ,منضبطة يف الظاهرّ  أعمالك مجيع تكونَ  أنح  وهي: كبرية
َر  ؛فال تنتبه لألمر والنهي, تتفكر يف اآلايت  انّ ِبللسَ  و اآلايتّ لُ ت ح ي َ و يقرُأ  -مثاًل  -الة النَّ يف ( منَّا ) فَتّجُد الَكّثي ح

 ؛ -يف الغالب – مثرة   وجدُ تال  لذلك ؛سبح وكرب ومب, ينتبه ما قرأومل , الةمن النَّ  جُ خيرُ  ُثَّ , عُ ركَ يَ و  دُ جُ سح يَ و  ,طح قَ ف َ 
 . كرَّ حَ تَ مل ي َ  غافل قاس والقلبُ  ,كَ الذي حترَّ  وَ هُ  انَ اللسَ  ألنَّ 

 فَ وح سَ فَ  ؛بّ لح القَ  ورّ ضُ حُ  ونّ بدُ  لَ يح ا قّ ذَ إّ  هُ ا كل  ذَ هَ ف َ  ؛وقت   أي ّ يف  عامةً  للاّ  رُ كح وذّ , اءّ اح والسَ بَ النَّ  رُ وكذلك أذكا
 للا  ولّ رسُ  ثَ َبَت عن لا؛ اأجرً  أخذَ  , " سبحان للا" :فإذا قال العبدُ  ؛كرمي    وجلَّ  فاهلل عزَّ  ؛اأجرً  منه العبدُ  حينل

ُُ,و ِب  ْمد هُ ُاّللَُّ ُسمْبح انُ :ُق الُ ُم نُْ»: قَالَ  هُمُحمطَّتُُْ,م رَّةُ ُم ائ ةُ ُي  ْومُ ُيف  إ نُُْ,خ ط اي   .(2)«الب ْحرُ ُز ب دُ ُم ْثلُ ُك ان تُُْو 

 

                                                           

 .                                  عن أب هريرة ( 1692), ومسلم  ( 6205)لبخاري  أخرجه ا( 2)
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فبأول ابتالء , فبسبب هذه الشكلة ينتكس السلم ويقع أمام الشكلة األوىل اليت تواجهه !!؟بُ لح القَ  أينَ  نح ولكّ 
, فال تتعجب وتندهش إن رأيت رجال ظهر على جوارحه النالح انتكس وزل, تظهر سالمة القلب من سقمه

  .فنسأل للا السالمة, جوارحه أبمر ربه ومل يلتزم قلبهفقد التزمت 

 سَ يح ولَ , بّ لقلح ِب على قدر ما أيت  فاإلمدادُ  ؛به سبحانه هّ ق قلبّ تعل   رّ دح ى قَ لَ عَ يكوُن  للعبدّ  وجلَّ  للا عزَّ من  مدادُ واإل
ا قً ومتعل ّ , غافالً  القلبُ  ا كانَ مَ , وكلَّ مَ ظَ ى وأعح وَ ق ح أَ  وجلَّ  عزَّ ه من اإلمدادُ  ِبهلل كانَ  القلبُ  قَ ما تعلَّ لَّ كُ فَ  ؛فقط رلظاهّ ِب

  ةّ وبَ عُ صُ  نح مّ  النَّاسّ  ضَ عح ب َ  يكّ تَ شح يَ  لذلك ؛اضعيفً  قُ يح وفّ التَّ  ونُ ايل يكُ وِبلتَّ , اضعيفً  ونُ يكُ  فاإلمدادُ ؛ سبحانه هبغريّ 

َط َذّلَك ّبُنورة   , وََناّوُل َجاّهّديحنَ بُ بَ السَّ  وَ هُ  بُ القلح فنقول أن  ,هّ انّ يَ سح ونّ  ,مّ لح العّ  لّ يح نّ حتح  وبةّ عُ وصُ  ,رآنّ للقُ  هّ ظّ حفح  َبسح
رى؛ فنَ ُقولُ   :ُأخح

ُُُاعاتُ الطَُّنُ مُ ُوغريهُ ُمُ لُْالعُ ُلُ يُْصُ َت ُُْصعوبةُ ُأسبابُم:ُ
  !العالُج ؟؛ فما ةَ رَ اكَ الذَ  وال أستطيعُ  ,لّ يح نّ حح يف التَّ  ي صعوبة  دّ عنح  :يقولُ ف ,مَ لح العّ  كُ رُ ت ح العلم ي َ  بّ طالَّ  بعضُ 
 عح طّ تَ سح يَ  مح لَ ف َ  ؛للاّ  ريحّ غَ بّ  ق  لَّ عَ مُ  بُ لح فالقَ  ؛وب  لُ ق ُ  ذلك, ولكنها قضيةُ  وال غريَ  مذاكرة   ةَ وبَ عُ ليست صُ  القضيةُ  :هُمل ُُفنقولُم

 وَ هُ ف َ  ؛غافل هُ قلبَ  , ولكنَّ وحلقاتهّ  مّ لح العّ  وسَ رُ دُ  رُ ضُ حَيح  ,م  لح عّ  طالبُ  اهرّ يف الظَّ  ِبلرغم من كونه, الداومة واالستمرار
 ؛ِبلنالةّ  رَ أمَ  وجلَّ  فاهلل عزَّ  ؛نّ  مّ  بَ ا طُلّ مَ  كلَّ   لُ عَ ف ح  أَ نَ أَ : ولُ يقُ  هّ الّ حَ  انَ سَ لّ  نَّ أَ , وكَ رّ اهّ يف الظَّ  طح قَ ف َ  ِبجلوارحّ  يعمل

فقط ؛  هّ عن نفسّ  إزاحته يريدُ  م  هَ  , وكأنَّ ذلكَ وغري ذلك من العباداتّ  ,بر الولدين ففعلتحثَّ على و , تُ يح لَّ فنَ 
 البابَ  دُ يّ  ,غريه وح أَ  م  لح عّ  ِببَ  سواء  ؛ ِبب   ي ّ أَ  حَ تح ف َ  ادَ رَ أا ذَ  إّ ىتَّ حَ ؛ حضور  أو  ور  عُ وال شُ  ب  لح ق َ  ريحّ غَ بّ  لَ مَ ل العَ مَ عح في َ 
 !!ال ختطُر له على ِبل   الطَّريقّ  يف عوائقَ  وّيدُ  بل ضعيًفا, للا من , واإلمدادَ اقً لَ غح مُ 

, -شعر هبا العبد أم مل يشعر -جبانب الذنوب والعاصي هُ فَ عَ ضح ي أَ , والذّ ُعفَ ضَ  بَ لح القَ  أنَّ  اْلقيقيَّ هو ببَ السَّ إنَّ 
 . آنّ رح القُ  ةّ اءَ رَ أو قّ  ,سبيحّ أو التَّ  ,يف النالةّ  اء  وَ سَ ؛ كرّ اين الذ ّ لعَ  هّ اتّ فَ التّ  مُ دح عَ 
  .من قياّم الليّل, وحفّظ القرآّن, وطلّب العلّم, وغري ذلكَ , دفّ للهَ  ولّ وبني الوصُ  بني العبدّ  ولُ حتَُ  عوائقُ  هّ ذّ فهَ 

التحتّ ُم لثّل هذّه الشكالّت والشَّكاوى  الجُ العّ ؛ ف ورةّ طُ اخلُ و  يف األهيةّ  ألهنا غاية   ؛هلذهُالقضيةُ ُالنتباهُ منُاُدَُّفالبُم
 على تدبرها والتفكر سّ فح الن َّ  ارُ بَ وإجح  هُ ارُ بَ وإجح  ,اينعَ للمَ  بّ لح القَ  التفاتُ  :مُعُها من كثري  من طالّب العلّم, هواليت نس
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 أو تالوةّ  ,رّ كح أو الذ ّ  ,النالة لّ ايف حَ  هُ نح مّ  حَ رَ سح تَ  أنح  هُ سَ نفح  عُ نَ مح فيَ  ؛ اأطرً  ى اْلق ّ لَ عَ  هُ سَ نفح  دُ بح العَ  رَ طّ , وأن أيَ فيها 

يف  زّ يح يف التكّ  الوقتّ  واستفراغّ  ,دّ هح ل اجلُ ذح بَ  ُثَّ  ,ل عليهّ التوك   نّ سح وحُ , ِبهللّ  ةّ ا ِبالستعانَ ذَ غري ذلك, وهَ  أو ,آنّ رح القُ 
 طُ يح اليت حتّ  واغلَ الشَّ  كَ رُ أت ح  النالة أنح  أثناءَ  فأحاولُ  ؛إال بذلك وَ لُ اإلُيان لن يعح  ألنَّ  ؛من العبادات غري ذلكو النالة 

 ﴿: وجلَّ  للا عزَّ قال  , فكل هذا من اجلهاد, ولَ مُ احملح  ليفونَ الت ّ  قُ وأغلّ , ونيفُ لّ الت ّ  كَ لح سّ  وأنزعُ  ,البابَ  قُ لّ غح فأُ  ؛ب

إ نَُُّسمب مل ن اُل ن  ْهد ي  ن َّهممُُْف ين اُج اه دمواُو الَّذ ينُ  ن يُ ُل م عُ ُاّللَُّ ُو  يف  حَضَر قلُبكَ ا فإذَ ؛ [69:العنكبوت]﴾ اْلممْحس 
 أو أو اثننيّ  جزء   تالوةَ  م  اهلَ يُكّن  ال القرآنّ  عند تالوةّ , وكذلك تاًما ب  خمتلف  لح بقَ  الةّ خرجَت من النَّ  ,النالةّ 

ب َّرمونُ ُأ ف ال﴿  :ل تعاىلاَ د قَ قَ ف َ ؛ هُ رَ ب   دَ وتَ  اين القرآنَ عَ مَ  استشعارَ  م  اهلَ  نّ كُ , وليَ ة  رَ شَ عَ   ُق ملموبُ ُع ل ىُأ مُُْاْلقمْرآنُ ُي  ت د 
ف اهلم ا  [. 12:دمحم]﴾ أ ق ْ

 بعض مما بغ ضا ذَ وهَ , لن تتغري سلوكياته وطباعه, ختم العبد القرآن مائة ختمة وح لَ  هّ فّ أو ضعح  رّ ب  دَ التَّ  مّ دَ عَ  بّ بَ فبسَ 
ّ ظَ افّ حَ , منتقبةً  تَ خح واألُ  ,ح  تَ ملح  لَ جُ الرَّ  يرونم ألهنَّ ؛ من مستهم النالح يفاس النَّ   لّ امُ عَ الت َّ  دَ نح عّ  ُثَّ  ,للاّ  ابّ تَ لكّ  نيح
 .نّ يح ِبلد ّ  عالقة   هلا أي   تح سَ يح لَ  ا أفعال  مَ هُ ن ح مّ  رُ دُ نح يَ 

 بّ لح القَ  رُ ذكح  نح , ولكّ ثّ يح دّ يف اْلّ  اءَ ي جَ الذّ  وَ هُ  انّ اللسَ  رُ كح , وذّ انّ ِبللسَ  ر  كح وذّ  ,بّ لح ِبلقَ  ر  كح ذّ  - نَ رح كَ ا ذَ مَ كَ - رُ كح والذ ّ 
 .انّ سَ اإلنح  يف صالحّ  ب  سبَ  هُ ألنَّ  ؛ةّ يف األهيَ  غاية  

ُُ(ُ:للا ُ)ُاجل الل ة ُُاسموأمَّاُ
َ ا ب َ مَ  ,وا أبحاديثَ من العلماء, واستدل   كثري    دَ نح عّ وذلك  أجابَ  ي بهّ ا ُدعّ ذَ ي إّ الذّ  مُ ظَ األعح  مُ االسح  وَ هُ : ( للا)   نيح

 . عّ فضَ وما بني مُ , ملالع هلا من أهلّ  ح  ح ّ ُمنَ 
عَ   الِلَّّ  َرُسولَ  َأنَّ  أَبّيّه ,الِلَّّ بحُن بُ رَيحَدَة, َعنح  َعبحدّ  عن (2)" السُّننُ " ما رواُه أبو داوَد يف  :ف م ْنُأ د لَّت ه مُْ  َرُجاًل  مسَّ

أَُلكَ  ّإين ّ  اللَُّهمَّ : يَ ُقولُ  َهدُ  َأين ّ  َأسح ُ, أَنحتَ  أَنَّكَ  َأشح ََحدُ  أَنحَت , ّإالَّ  إّلَهَ  اَل  الِلَّ , ملَح  الَّّذي النََّمدُ  األح  يَُكنح  َوملَح  ,يُوَلد َوملَح  يَّلدح
, ُكُفًوا لَهُ  ْسمُ ُاّللَُّ ُس أ ْلتُ ُل ق دُْ» :فَ َقالَ  َأَحد  ال  إ ذ اُأ ْعط ىُ,ُب هُ ُسمئ لُ ُإ ذ اُالَّذ يُاب  ُ.«أ ج ابُ ُب هُ ُدمع يُ ُو 

                                                           

, (  9205) , و التمذي  (  9750) , وابن ماجة (  19022و 11965: برقم )  , وأحد ( 2299: برقم ( ) 2)
 .وغريّه " أب داود  صحيحّ " وصححُه األلباين  يف . عن بريدَة بّه (  0629" ) الكربى" و النَّسائي يف 
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ُ
َهُد أَنََّك أَنحَت الِلَُّ  »:وقولهُ   أَُلَك َأين ّ َأشح  ل إىل للاّ وس  التَّ  وزُ جُ يَ ف َ  ؛الي النَّ لّ مَ عَ بّ  كَ لُ أسأَ : أي؛ «..  اللَُّهمَّ ّإين ّ َأسح

 .مح هّ وغريحّ  ارّ الغَ  ابّ حَ صح أَ  َكَما وَقَع من ؛اْلةّ النَّ  ِبألعمالّ 

ّم الَّّذي ّإَذا ُسّئَل ّبّه أَعحَطى, َوّإَذا ُدّعَي ّبّه َأَجابَ  »:  ّب  النَّ  الَ قَ ف َ    ةّ ايَ وَ الر ّ  هّ ذّ فُعّلم من هَ  ؛«َلَقدح َسأَلحَت الِلََّ ِّباّلسح
 . ( للاُ )  وَ هُ  مَ ظَ عح األَ  مَ االسح  أنَّ 
َرى  اايت  وَ اك رّ نَ هُ وَ  غرُي واحد  من أهّل ا هَ حَ حَّ صَ  َثبتة   ه رواية  ذّ هَ  نح , ولكّ رُ ُأخَ  أمساء   مَ ظَ عح األَ  مَ االسح  ا أنَّ هَ ي ح فّ  جاءَ أخح

 .ماءّ لَ م من العُ وغريهّ  والرازي ّ  اوي ّ حَ م والطَّ القي ّ  ابنّ  , وهذا اختيارُ وغريهّ  لشيخ األلباين ؛ كاالعلمّ 

ُ؟مُمظُ األعُُْمُماالسُُْوُ هُم(ُُللاُ)ُاجلاللةُ ُاسمُأنَُُّلماءُمالعُمُفريقُمنُحاُرجَُّلاذُ ُ:ن اُسمؤ الُ و هُم
ُواجل و ابُم : 

؛ فَ َقّد نَ و كُ ّر والشح  ارُ فَّ  الكُ حىتَّ , بهّ  هُ سَ فح ي ن َ م ّ سَ أن يُ  د  ع أحَ طّ تَ سح يَ  مح فلَ  ؛للاّ  ريحّ ى غَ لَ عَ  مل ُيطحَلقح  مَ ا االسح ذَ هَ  ألنَّ  :أوالُا
تّ  ؛مهّ تّ آلهلَ  اءً مسحَ أَ  اء للاّ مسحَ أَ  نح وا مّ قُ ت َّ اشح   نح أَ  مح هّ ريحّ وغَ  بّ رَ كي العَ ّر شح مُ  نح د  مّ أحَ  اعَ طَ ا استَ مَ  نح ولكّ وَمَناة,  والُعزَّى كالالَّ
ُخ ل قُ ُمَّنُُْس أ ْلت  هممُو ل ئ ن ﴿: اىَل عَ ت َ  الَ قَ ؛ َبلح َكَما ( للا) ِبسّم  !الدَّعاةَ  اآلهلةَ َأنح ُيَسمّ ي  وح أَ  هُ سَ ي نفح م ّ سَ يُ 

 [. 15:لقمان]﴾ ُي  ْعل ممونُ ُالُأ ْكث  رمهممُُْب لُُّْلل َُّ ُاْْل ْمدُمُقملُ ُاّللَُّمُل ي  قمولمنَُُّو األ ْرضُ ُالسَّم او اتُ 
إ ْذُق المواُاللَّهممَُّ﴿, يف السماء للاَ  َأنَّ  يَ عحَلُمون , وَكانُوااخلاّلُق الرَّزَّاُق الَدبّ رُ , وأَنَُّه تَ َعاىَل ةّ وبيَّ بُ الر   دّ يح وحّ بتَ  نَ يح ر ّ قَ وا مُ انُ فكَ  و 

ُأ ل يمُ  ُالسَّم اء ُأ و ُاْئت ن اُب ع ذ اب  ج ار ةاُم  ن  ن اُح  ُف أ ْمط ْرُع ل ي ْ ُاْْل قَُّم ْنُع ند ك  اُهمو  ذ   [.91:األنفال]﴾ ُإ نُك ان ُه َٰ
, للا الرحيم, فنقول للا الكرمي, فاسم للا يضاف إليه سائر األمساء وليس العكس ؛اءّ مسحَ األَ  رّ ائّ سَ لّ  ام  إمَ  هُ نَّ أل :اثنياا

ُهموُ ُإ الَُّإ ل هُ ُالُالَّذ يُاّللَُّمُهموُ ﴿  :هُ انَ حَ بح سُ  الَ قَ َكَما الغفور للا وهكذا؛  , الرحيم للا, وال نقول الكرمي للا, للا الغفور

يمُمُالرَّْْح نُمُهموُ ُو الشَّه اد ةُ ُاْلغ ْيبُ ُع ال ُم ُاْلممْؤم نُمُالسَّالمُمُاْلقمدُّوسُمُاْلم ل كُمُهموُ ُإ الَُّإ ل هُ ُالُالَّذ يُاّللَُّمُهموُ ُ(11) الرَّح 

ُمُاجْل بَّارُمُاْلع ز يزُمُاْلممه ْيم نُم ُاأل ْْس اءُل هُمُاْلممص و  رُمُاْلب ار ئُمُاْْل ال قُمُاّللَُّمُهموُ ( 19) يمْشر كمونُ ُع مَّاُاّللَُّ ُسمْبح انُ ُاْلممت ك ب  
ُُم اُل هُمُيمس ب  حُمُاْلْمْسَن ُ  [.12-11:اْلشر]﴾ اْْل ك يمُمُاْلع ز يزُمُو هموُ ُو األ ْرضُ ُالسَّم او اتُ ُيف 
 [.1:آل عمران]﴾  اْلق يُّومُمُاْْل يُُُّهموُ ُإ الَُّإ ل هُ ُالُاّللَُّم ﴿:  اىَل عَ ال ت َ قَ وَكَما 
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: دّ ه  شَ ويف التَّ , (للاُ  إالَّ  هَ ال إلَ  أنَّ  هدَ أشح  ): انّ األذَ  كلماتّ ويف  , ( للاُ  إالَّ  هَ ال إلَ  أنَّ  دُ هَ أشح  ): ةّ هادَ يف الشَّ ؛ وكذلكَ 
َهدُ )  وأيّ  عمل   ر  أمح  عند أي ّ , و (رُ ب َ كح أَ  للاُ  ): وافّ الطَّ  دَ وعنح , ( للاّ  مّ بسح  ): حّ بح الذَّ  دَ نح وعّ , (للاُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنَّ  أشح

 .( للاّ  مّ بسح : ) نقولُ 
 افُ ضَ يُ  ( للا ) مَ اسح  فيه أنَّ  وال حديث   آية   ومل توَجدح , ( للاّ ) إىل  افُ ضَ تُ  اءّ مسحَ األَ  , ومجيعُ اءّ األمسحَ  رّ ائّ لسَ  ام  و إمَ فهُ 

ُد أنَّ  الّ وَ األحح  َسائّرّ يف  نح لكّ  ؛-يف مطلّع ُسورّة إبراهيَم  - ة  لَّ ا لعّ دً يَّ قَ مُ  ةً رَّ مَ  إالَّ ؛ من أمسائهّ  مّ إىل اسح  َن  اءَ األمسحَ َنَّ  اُْلسح
لّهُ هّ يح إلَ  افُ ضَ  تُ اليّت  يَ هّ  ّم : ) ؛ كما يف قَ وح َّن الرَّّحيمّ ّبسح  !! للاُ : مُ يح حّ الرَّ  نُ ححَ الرَّ  :لح قَ ي ُ  مح فلَ , ( الِلَّّ الرَّحح
 مُ االسح  وَ هُ  ( للا) اجلاللّة  اسمهذا الرَّأي القائّل أبنَّ إىل  نَ و حُ نَ يح  اءّ مَ لَ العُ عدًدا من  تّ لَ عَ اليت جَ  ابّ بَ سح األَ  نَ مّ  هّ ذّ فهَ 
فجميع األمساء إن دخل , وهو االسم الوحيد الذي إذا دخل عليه حرف النداء ال تنزع منه األلف والالم. مُ ظَ عح األَ 

لكن يف هذا , حن أو اي الرحيمفال نقول اي الر , عليها حرف النداء نزعت الم التعريف كقولنا اي رحن اي رحيم
 . االسم نقول اي للا

ُآخ رُم ُسمؤ ال  ُ؟ق ُ تُ شُْمُمُرُمي ُْغُ ُمُْأ ُُقُ تُ شُ مُم(ُُللاُ ُ)ُمُماسُُْلُْهُ :ُوأيِت 
 :مبني أهل العل هناك نزاع  

فاحتازًا من ذلك  ؛خملوق   فيه شيء   لَ دخَ  هُ أنَّ  حىتَّ ال ُيظنَّ  .مشتق    غريُ  (للّا ) اجلاللّة  أنَّ اسم :فرأىُعدد ُمنهم
 . مشتق    غريُ  :قالوا

 .مشتق   ( للا) اسم  :واقالآخرون ُفوخالفهمُ
أسقطت اهلمزة اليت هي فاء االسم فالتقت الالم اليت هي عني  ,أصله اإلله ,للاُ:قالُأبوُجريرُالطبيُ

 .  (2) واحدة مشددةا والالم الزائدة وهي ساكنة فأدغمت يف األخرى, فنارات يف اللفظ المً  ,االسم
أن اسم للا غري مشتق ألن االشتقاق يستلزم : زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العرب:ُقالُابنُالقيمُ

مادة يشتق منها وامسه تعاىل قدمي والقدمي ال مادة له فيستحيل اإلشتقاق وال ريب أنه إن أريد ِبالشتقاق هذا 
 وا هذا العن وال أمل بقلوهبم وإمنا العن وأنه مستمد من أصل آخر فهو ِبطل ولكن الذين قالوا ِبالشتقاق مل يريد

 
                                                           

 (.27:ص)فتح اجمليد : انظر( 2)



 

- 14 - 
 

 
 

أرادوا أنه دال على صفة له تعاىل وهي اإلهلية كسائر أمسائه اْلسن كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع 
 والبنري فإن هذه األمساء مشتقة من منادرها بال ريب وهي قدُية والقدمي ال مادة له فما كان جوابكم عن هذه

جواب القائلني ِبشتقاق اسم للا ث اجلواب عن اجلميع أننا ال نعن ِبإلشتقاق إال أهنا مالقية  األمساء فهو 
لنادرها يف اللفظ والعن ال أهنا متولدة منها تولد الفرع من أصله وتسمية النحاة للمندر والشتق منه أصال 

دها يتضمن اآلخر وزايدة وقول سيبويه إن ِبعتبار أن أح وفرعا ليس معناه أن أحدها تولد من اآلخر وإمنا هو
الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء هو هبذا اإلعتبار ال أن العرب تكلموا ِبألمساء أوال ث اشتقوا منها 
األفعال فإن التخاطب ِبألفعال ضروري كالتخاطب ِبألمساء ال فرق بينهما فاإلشتقاق هنا ليس هو اشتقاق 

وال ُمذور يف اشتقاق  ,ا منهق تالزم مسي التضمن ِبلكسر مشتقا والتضمن ِبلفتح مشتقً مادي وإمنا هو اشتقا
 .  (2)أمساء للا تعاىل هبذا العن

ِبحملبة والتعظيم  ,يهإل دُ بَّ عَ ت َ ن َ : أي ؛إىل للاّ  هُ لَّ أَ تَ فن َ  ؛هي العبوديةُ  فأصل األلوهيةّ  ؛العبودُ  وَ هُ  فاإللهُ  ؛علىُكالُالقوليُو
 .األحدّ  الواحدّ  هللّ  وتعبد   ه  َتل   يَ هّ  اجلوارحّ  وب وأعمالّ لُ معاين القُ  ل  فكُ  ؛اتّ بَ واليقني واإلخح 

ُم ع همُم ْنُإ له ُ﴿: الِلَُّ َأصله إاله , قَاَل الِلَُّ َعزَّ َوَجلَّ  :ُوُاهليثمُ أبُمُالُ قُ  ُكان  ُو ما ُاّللَّمُم ْنُو ل د  إ ذااُل ذ ه ب ُُم اُاَّتَّ ذ 
اُخ ل قُ   . [92:الؤمنون] ﴾كملُُّإ له ُِب 

َتدّ  :ق الُ  رًا َفَمنح ملَح َيُكنح َكَذّلَك َواَل َيُكوُن إهَلاً َحىتَّ َيُكوَن َمعحُبوداً, َوَحىتَّ يكوَن لَّعاّبّدّه َخالًّقا َورَازّقًا وُمدبّ راً, َوَعَليحّه ُمقح
فَ َليحَس ِبّّلَه , وّإن ُعّبَد ظُلحماً, َبلح ُهَو خَمحُلوق  وُمتَ َعبَّد

(1) . 

 ألنَّ  ؛فيها وال أتسحَ  ,القبورّ  حولَ  وال أطوفَ  ,اوال حجرً  ,اشجرً  فال يوز أن أعبدَ  ؛ عبدُ اإللهُأنُيُمُصفاتُ ُفمن
 أحد   دَ بَ عح أن ي َ  لُ قَ يُ عح  لح هَ ف َ  ؛واخلالق ,روالدب ّ , الرزاقهو  أن يكونَ  دَّ البُ و  دُ بَ يُ عح  اي يكون إهلً كَ لّ  هّ من خنائص اإللَ 

 القربّ  , وصاحبُ ر  أو يضُ  عُ ينفَ  القربّ  أن صاحبَ  رُ , ويتنوَّ ينور بُ قح مَ غري للا من أموات   يعبدُ كمن ! ؟هُ خملوقًا مثلَ 
أم  هُ ر لَ فَ غَ للُا إن كان  مُ لَ  ال أعح نَ أَ ُثَّ  ,انَ احتياًجا لَ  أشد   وَ هُ ف َ  ؛هّ إليح  اجُ تَ حح  من أَ نَ أَ  ولستُ  ,لُدعائي وَ هُ  ُمتاج   مسكني  

 .ورّ بُ ِبلقُ  حّ س  مَ والتَّ  ,وافّ للطَّ  بُ هَ ذح يَ  للاّ  شرعّ  نح عَ  هّ دّ وبُ عح  هّ سّ فح لن َ  هّ مّ لح وظُ  اإلنسانّ  لّ هح جَ فبّ ! ال ؟

                                                           

 (.2/11)بدائع الفوائد ( 2)
 (.29/267)لسان العرب ( 1)
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! ؟ا إهلً  فكيف يكونُ  ؛ يكن كذلكملفإذا  ؛اا ومدبرً ورازقً  ,ا لعبادهّ ا وخالقً أن يكون قادرً  دَّ البُ ا؛ إهلً  لكي يكونَ  هُ فاإللَ 
ُالضُّر ُ ُك ْشفُ َُي ْل كمونُ ُف الُ ُدمون هُ ُم  نُز ع ْمتممُالَّذ ينُ ُاْدعمواُُْقملُ  ﴿: - هُ حاجتَ  هُ رَ ي ح غَ  لَ أَ ا لن سَ خبّ ً وَ مُ  - اىَل عَ ت َ  الَ قَ 

ت  غمونُ ُي ْدعمونُ ُالَّذ ينُ ُأمول ئ كُ ( 56)َُت ْو يالُاُو الُ ُع نكممُْ يل ةُ ُر ّب   مُمُإ ل ُُي  ب ْ ُو َي  افمونُ ُر ْْح ت هُمُو ي  ْرجمونُ ُأ ق ْر بُمُأ ي ُّهممُُْاْلو س 

اب هُم  [.50 - 56:اإلسراء]﴾  حم ْذمورااُك انُ ُر ب  كُ ُع ذ ابُ ُإ نَُُّع ذ 

للا للا  :, هكذاافردً نح مُ  ( للا)  اسمُ  رَ كَ ذح يُ  وَّز أنوجَ  هناك من أهل البدع من ابتدعَ أنَّ : أال وهو ؛وهناُتنبيه ُمهمُ 
 !!للا
 اذحُكُروا آَمُنوا الَّّذينَ  أَي  َها ايَ  ﴿ :يقولُ  وجلَّ  للا عزَّ و, هُ تعاىل وال رسولُ  ها للاُ عح رَ شح مل يَ  بدعة   هبذه الطريقةّ  للاّ  رُ كح ذّ و  

رًا الِلََّ   رَ كُ ذح نَ  أنح , اهَ في ح ومل أيّت ا, جد   كثريةً   يف أحاديثَ  رّ كح ى الذَّ لَ عَ  حثَّ   , والنب  [22:األحزاب]﴾  َكّثريًا ذّكح
 للاَ  رونَ كُ ذح م بذلك يَ هُ ون أن َّ ويتوهَُّ  ,مهُ وغريُ  ةُ النوفيَّ  لُ عَ فح ا ي َ مَ كَ  -إال يف بعض الوضوعات والنكرات -اردً فح مُ  (للا)
 .اىَل عَ ت َ 

؛ كما للا  ا رسولُ نَ ا علَّمَ ذَ كَ هَ , و َنو ذلكو , أكربُ  هلل, وللاُ  اْلمدُ و , للاّ  سبحانَ : لّ ثح مّ فكَ  ؛ُوعُمالشرُمُرُمكُْلذ ُ أمَّاُا
,ُش ْيءُ ُكمل ُ ُع ل ىُو هموُ ُاْْل ْمدُمُو ل هُمُاْلممْلكُمُل هُمُ,ل هُمُش ر يكُ ُال ُُو ْحد هُمُللاُمُإ الَُُّإ ل هُ ُال ُ:ُق الُ ُم نُْ» : قولهّ يف  ُع ْشرُ ُق د ير 

 . (2)«إ ْْس اع يلُ ُو ل دُ ُم نُُْأ نْ فمسُ ُأ ْرب  ع ةُ ُأ ْعت قُ ُك م نُُْك انُ ُم ر ارُ 
لّهّ   و ,ُو ل هُمُالمْلكُمُل هُمُل هم,ُش ر يكُ ُالُ ُو ْحد هُمُاّللَّم,ُإ الَُُّإ ل هُ ُالُ :ُق الُ ُم نُْ »:  َكَقوح ,ُش ْيءُ ُكمل ُ ُع ل ىُو هموُ ُاْل ْمدم ُق د ير 
ُ ,ُع ْشرُ ُع ْدلُ ُل هُمُك ان تُُْ,م رَّةُ ُم ائ ةُ ُي  ْومُ ُيف  ْرزااُل هُمُو ك ان تُُْس ي  ئ ة ,ُم ائ ةُمُع ْنهُمُو حمم ي تُُْح س ن ة ,ُم ائ ةُمُل هُمُو كمت ب تُُْر ق اب  ُح 

ي ,ُح ّتَُُّذ ل كُ ُي  ْوم هُمُالشَّْيط انُ ُم نُ  تُ ُو ل َُُْيمْس  لُ ُأ ح دُ ُإ الَُُّب ه ,ُج اءُ ُِم َّاُِب  ْفض لُ ُأ ح دُ ُأيْ   . (1)« ذ ل كُ ُم نُُْأ ْكث  رُ ُع م 
 انَ كَ   نح كّ ولَ  !!وفَ َقطح ..  اي للاُ  اي للاُ  :الَ قَ وَ  ,هُ يدَ رََفَع   ّبَّ النَّ  يَرّدح أنَّ  , وملد  رَ مفح  ر  كح ا ذّ ذَ فهَ ؛ للاُ  اي للاُ  اي :لُ وح ا ق َ أمَّ 
  «أغثنااللهممَُّ»: - الً ثَ مَ  - ولُ قُ وي َ , هّ يح يدَ  عُ فَ رح ي َ 
 

                                                           

 .عن أب أيوب األنناريّ   -واللفظ له  -( 1699), ومسلم  ( 6202: برقم ) أخرجه البخاري   (2)
 . عن أب هريرة(  1692), ومسلم  ( 9199: برقم ) أخرجه البخاري   (1)
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ّثرُ   الِلَّّ  َرُسولُ  وَكانَ  ُُث  ب  تُُْالقملموبُ ُممق ل  بُ ُيُ  »: يَ ُقولَ  َأنح  ُيكح   (2) « د ين كُ ُع ل ىُق  ْلب 

ا وح أت َ  نَ أيح  نح فمّ  ؛وال يف قيامهّ , هّ  يف سجودّ , وال حىتَّ ط  قَ  .. اي للا اي للا: , وقالماءإىل السَّ  هُ يدَ   ّب  النَّ  عّ رفَ ي َلمح ف
 . ! ؟لكَ ذَ بّ 

 تدح ا أرَ ذَ فإّ  ؛ةّ نَّ وال يف الس   ,ابّ تَ ال يف الكّ  ؛للاُ  هُ عح رَ شح , ومل يَ ة  وال يف آيَ  ث  يح دّ يف حَ  مل أيَحّت َذّلكَ  ّإذح  فهذا من البدع؛ 
 ؛ةَ يَ عّ دح األَ  هّ ذّ هَ  ظُ فَ ا ال ََنح نَّ , وإذا كُ  للاّ  ولّ سُ رَ  نح أو عَ , ابّ تَ يف الكّ  تح اءَ اليت جَ  ةّ وعَ رُ الشح  ةّ يَ عّ ِبألدح  فَ لحَيُكنح  تدع نح أَ 
, ورةّ الأثُ  ِبألدعيةّ  مَ زّ ًضا أن نلتَ رح ف َ  سَ يح لَ ف َ  ؛جّ هَ الن ح  نّ عَ  جُ رُ ا ال خَيح مً يح قّ تَ سح مُ  عاءُ الد   ونَ أن يكُ  ةَ طيشر  ؛دعاء   أبي ّ  لحَندحعُ ف َ  

 .ّشئحتَ ا مَ  عاءّ الد   نَ مّ  رح ي َّ خَ فتَ ؛ هاظُ ال حتفَ  تَ ا  كنح ذَ ولكن إّ  ,و بهّ عُ دح ا نَ مَ  أفضلُ  يَ هّ  نح ولكّ 

 من للاّ  على السالمُ :  قُ لحنا صالة, يف وسلَّم عليه للاُ  صلَّى النب ّ  معَ  كنا إذا كنا: "قال ؓ فعن ابن مسعود 

, ُفالن   على السالمُ  عباّدّه,  السالُم, هو للاَ  فإن للّا, عَلى السالمُ  تقولوا ال:  وسلَّم عليه للاُ  صلَّى النب   فقال وُفالن 
 وعلى علينا السالمُ  وبركاتُه, للاّ  ورحةُ  النب   أَي ها عليكَ  السالمُ  والنََّلواُت,والطَّي ّباُت, لِلَّّ, التَّحيَّاتُ :  قولوا ولكن
 للاُ, إال الإله أنح  أشهدُ  واألرّض, السماءّ  بنيَ  أو السماّء, يف عبد   كلَّ  أصابَ  قُ لحُتم إذا فإنكم الناْلنَي, للاّ  عبادّ 

   (1)" فيدعوهُ  إليه أعجبهُ  الدعاءّ  من يتخريُ  ث ورسولُه, عبدهُ  ُممًدا أنَّ  وأشهدُ 

ُآم نَّاُر ب َّن اُي  قمولمونُ ُع ب اد يُم  نُُْف ر يقُ ُك انُ ُإ نَّهُم ﴿: اىَل عَ ت َ  هُ قولُ  ؛الشَّرعيَّةّ الن ُنوّص يف  اليت جاءتح  ةّ األدعيَ  نَ ومّ  
رُمُو أ نتُ ُو اْرْح ْن اُل ن اُف اْغف رُْ  [.209:الؤمنون]﴾ ُالرَّاْح  يُ ُخ ي ْ
همم ﴿: وقوله ُُآت ن اُر ب َّن اُي  قمولُمُمَّنُو م ن ْ نْ ي اُيف  ُُح س ن ةُاُالدُّ ر ةُ ُو يف   [.102:البقرة]﴾  النَّارُ ُع ذ ابُ ُو ق ن اُح س ن ةُاُاآلخ 
يْ ت  ن اُإ ذُُْب  ْعدُ ُق ملموب  ن اُتمز غُُْالُ ُر ب َّن اُ﴿: وقوله ُج ام عُمُإ نَّكُ ُر ب َّن ا( 7)ُاْلو هَّابُمُأ نتُ ُإ نَّكُ ُر ْْح ةُاُلَّدمنكُ ُم نُل ن اُو ه بُُْه د 
  [.9 - 7 : آل عمران]﴾ ُاْلم يع ادُ َُيمْل فُمُالُ ُاّللَُّ ُإ نَُُّف يهُ ُر ْيبُ ُالَُّل ي  ْومُ ُالنَّاسُ 

                                                           

صحيح " , و ( 2/90" ) الشكاّة " وصحََّحُه العالَّمُة األلحَبايّن  يف . عن أنس  ( 1220), والتمذي  ( 21200)أخرجه أحد  (2)
 .وغريها" التمذي 

 (795: )صحيح البخاري (1)
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حيا فتنةّ  من ّبكَ  وأعوذُ  واهلَرمّ  واجلبّ  , والكَسلّ  الَعجزّ  منَ  ّبكَ  أعوذُ  إين ّ  اللَّهمَّ : "ومن أدعية النب ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
 والماّت, ال

   (2)"  القربّ  عذابّ  ّمن ّبكَ  وأعوذُ 

   (1) ". األعحداءّ  وََشاتَةّ  الَقضاّء, وسوءّ  الشَّقاّء, وَدَركّ  البالّء, َجهدّ  ّمن يَ تَ َعوَّذُ "  وسلَّم عليه للاُ  صلَّى للاّ  رسولُ  كانو 

 ....وغري ذلك من األدعية

ُ ِت  أيْ  ُ؟(ُللاُمُيُ)ُلُ وُْبقُ ُهُ ئاعُ ودُم(ُُب ُ رُ ُيُ ُ)ُلُ وُْقُ ب ُُللاُ ُاءُ عُ دُمُْيُ ب ُ ُقُ رُْف ُ ُاكُ نُ هُمُلُْهُ :ُآخ رُمُالُ ؤُ سُمُثمَُّ

َ ب َ  قُ رح فالفَ  ؛معح ن َ  :واجلوابُم  ؛ةّ يَّ وهّ لُ ِبألُ  اص  خَ اسم  ( للا)   نَّ أَ : ( للااَي ) ب      اءّ عَ والد   ,( ب ّ رَ  ايَ )    ب    اءّ عَ الد   نيح
لّّه تَ َعاىَل ( ب ّ رَ  ايَ   ( لّ وح قَ بّ  اءّ عَ ى الد  لَ عَ  لُ مّ تَ شح اليت تَ  آنّ رح القُ  تّ آايَ  رُ ث َ كح أَ  تح اءَ جَ  كَ لّ ذَ لّ  ُهم ﴿: ؛ َكَقوح  يَ ُقولُ  مَّن ّوّمن ح

ن حَيا يف  آتَّنا رَب ََّنا  بَ عحدَ  قُ ُلوبَ َنا ُتزّغح  الَ  رَب ََّنا﴿ : وقولهّ , [102:البقرة]﴾  النَّارّ  َعَذابَ  َوّقَنا َحَسَنةً  اآلّخَرةّ  َويف  َحَسَنةً  الد 
تَ َنا ّإذح  َةً  لَُّدنكَ  ّمن لََنا َوَهبح  َهَدي ح  الَ  الِلََّ  ّإنَّ  ّفيهّ  رَيحبَ  الَّ  لّيَ وحم   النَّاسّ  َجاّمعُ  إّنَّكَ  رَب ََّنا( 7) الحَوهَّابُ  أَنتَ  نَّكَ إّ  َرحح

ّتاَلفّ  َواأَلرحضّ  السََّماَواتّ  َخلحقّ  يف  ّإنَّ ﴿ :  , وقولهّ [9 - 7:  عمران آل]﴾  الحّميَعادَ  خُيحّلفُ   َوالن ََّهارّ  اللَّيحلّ  َواخح
ُوحيل  آلاَيت    َواأَلرحضّ  السََّماَواتّ  َخلحقّ  يف  َويَ تَ َفكَُّرونَ  ُجُنوهّبّمح  َوَعَلىَ  َوقُ ُعوًدا ّقَياًما الِلََّ  يَذحُكُرونَ  الَّّذينَ ( 290) األلحَبابّ  ألّ 

ّخلّ  َمن إّنَّكَ  رَب ََّنا( 292) النَّارّ  َعَذابَ  َفّقَنا ُسبحَحاَنكَ  َِبّطالً  َهذا َخَلقحتَ  َما رَب ََّنا  َتهُ  فَ َقدح  النَّارَ  ُتدح زَي ح  لّلظَّالّّمنيَ  َوَما َأخح
َنا إّن ََّنا رَّب ََّنا( 291) أَنَنار   ّمنح   َسيّ َئاتّنَا َعنَّا وََكفّ رح  ُذنُوبَ َنا لََنا فَاغحّفرح  رَب ََّنا َفآَمنَّا ّبرَبّ ُكمح  آّمُنواح  َأنح  ّلإّلُيَانّ  يُ َناّدي ُمَناّدايً  مسَّعح

مَ  خُتحزّنَ  َوالَ  ُرُسّلكَ  َعَلى َوَعدت ََّنا َما َوآتّنَا رَب ََّنا( 299) األب حرَارّ  َمعَ  َوتَ َوف َّنَا ( 292) الحّميَعادَ  خُتحّلفُ  الَ  إّنَّكَ  الحّقيَاَمةّ  يَ وح
َتَجابَ  رُّجواح  َهاَجُرواح  فَالَّّذينَ  بَ عحض   مّ ن بَ عحُضُكم أُنَثى أَوح  ذََكر   مّ ن مّ نُكم َعاّمل   َعَملَ  ُأّضيعُ  الَ  َأين ّ  رَب  ُهمح  هَلُمح  فَاسح  َوُأخح

ُهمح  أُلَكفّ َرنَّ  َوقُّتُلواح  َوقَاتَ ُلواح  َسّبيّلي يف  َوأُوُذواح  ّداَيرّّهمح  ّمن ّخَلن َُّهمح  َسيّ َئاُّتّمح  َعن ح  ثَ َواِبً  األَن حَهارُ  حَتحّتَها ّمن جَتحرّي َجنَّات   َوأُلدح
نُ  ّعنَدهُ  َوالِلَُّ  الِلَّّ  ّعندّ  مّ ن َواّجَنا ّمنح  لََنا َهبح  رَب ََّنا يَ ُقولُونَ  َوالَّّذينَ ﴿ : , وقولّه [299:عمران آل]﴾  الث ََّوابّ  ُحسح   أَزح

                                                           

 (1011: )صحيح مسلم ,  (1719: )البخارييح صح (2)
 (1000: )صحيح مسلم ,  واللفظ له (6920: )البخارييح صح (1)
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تَّنا َعلحَنا أَعحنُي   قُ رَّةَ  َوُذر ايَّ ًسا الِلَُّ  ُيَكلّ فُ  الَ ﴿ : , وقولّه [02:الفرقان]﴾ ّإَماًما لّلحُمتَّّقنيَ  َواجح َعَها ّإالَّ  نَ فح  َكَسَبتح  َما هَلَا ُوسح
َها َتَسَبتح  َما َوَعَلي ح نَ  الَ  رَب َّنَا اكح َطأحنَ  أَوح  نَّّسيَنا ّإن تُ َؤاّخذح َنا حَتحّملح  َوالَ  رَب ََّنا َأخح رًا َعَلي ح   قَ بحّلَنا ّمن الَّّذينَ  َعَلى َحَلحَتهُ  َكَما ّإصح

مّ  َعَلى فَانُنرحنَ  َموحاَلنَ  أَنتَ  َوارحَححَنآ لََنا َواغحّفرح  َعنَّا َواعحفُ  بّهّ  لََنا طَاقَةَ  الَ  َما حُتَمّ لحَنا َوالَ  رَب ََّنا ﴾ الحَكاّفرّيَن  الحَقوح
ّعَيةّ  بَ الّ الغَ  دُ جّ نَ ف َ  ؛[176:البقرة]  للاّ  إفرادَ : ّن عح ت َ  ب ّ الرَّ  ةُ , وكلمَ  بّ  الرَ  وَ هُ  بَّ الرَّ  ألنَّ   ؛( انَ ب َّ رَ  : )يف َهّذّه األدح

؛ ة  اجَ ا حَ نَ لَ  انَ ا كَ ذَ فإّ ؛ ةّ يَّ وهّ لُ ِبألُ  ق  ل ّ عَ ت َ مُ  ( للاُ )  نح , ولكّ قُ الرَّازّ  وَ وهُ  ,رّ مح لألَ  رُ ب ّ  والدَ بّ  الرَ  وَ فهُ  ؛ريحّ بّ دح والتَّ  كّ واللح  قّ لح ِبخلَ 
 صّ ائّ نَ خَ  ذلك من كل    ,هُ وإمدادُ  هُ وإنعامُ  هُ وإكرامُ  العبدّ  عطاءُ : أي ؛ةّ ِبلربوبيَّ  ق  ل ّ عَ ت َ مُ  هُ ألنَّ ؛ ( ب ّ الرَّ : )      ب لُ أَ سح نَ ف َ 

  زقُ والر ّ  رُ ي ح بّ دح التَّ  :وهي ,ةّ بوبيَّ الر  
ُ
َ  نح كّ ولَ  ,ة  ادَ بَ عّ  عاءُ فالد   ؛هُ دَ بُ عح ن َ  نح أَ ؛ فهي ةّ يَّ األلوهّ  صُ ائّ نَ ا خَ مَّ , وأَ كُ لح وال  لُ أَ سح أَ  ّحنيح

  .( انَ رب َّ ) : ولُ قُ أَ  ؛لَّ جَ وَ  زَّ عَ  للاَ 

ُ:(ُان ُب  ُرُ :ُ)ُ  بُآنُ رُْيفُالقُمُاءُ الدُّعُ ُبُ لُ غُْأُ ُُمنُأنَُُّةُممُ كُْاْلُ ُو
ِبالسم الذي  هُ ألُ سح يَ  دُ العبح ف -فهذه من خنائص الربوبية كما وضحنا  - ,قُ ازّ الرَّ ,  قُ الّ اخلَ  وَ وهُ , رُ ب ّ الدَ  وَ هُ  بَّ الرَّ  أنَّ 

  "ب  الرَّ ": هُ بُ ي ح ويُّ  ,هُ قُ زُ رح ي ي َ فالذّ  ؛خيص حاجته
ودَعا   ّب  النَّ  ألَ سَ  دح قَ لَ ف ؛؛ُفالُِبسُ (ُمَُّاللهُمُ: )الَ قَ وَ  ,لَ أَ ا سَ ذَ فإّ  ؛ةّ يَّ ِبأللوهّ  دُ بح العَ  ُعوَ دح يَ  نح أَ  كَ لّ ذَ  عُ نَ ال ُيَح  نح ولكّ  

يُ »: للّا بقولهّ  ُأمْحص  ُال  ُم ْنك  ,ُو أ عموذمُب ك  ُم ْنُعمقموب ت ك  ,ُو ِب مع اف ات ك  ُم ْنُس خ ط ك  ُاللهممَُّأ عموذمُب ر ض اك  ث  ن اءاُع ل ْيك 

كُ  ُع ل ىُن  ْفس  ُك م اُأ ثْ ن  ْيت   . (2)« أ ْنت 

َا ,بَ الّ ا الغَ ذَ هَ  سَ يح لَ  نح ولكّ   .( انَ ب َّ رَ : )      ب الُ ؤَ الس   ُهوَ  بُ الّ الغَ  إمنَّ

ُ ُةُ فائد : 

ُاّللَّ ُت  ع ال ُ » :☺ للاّ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  ُاأْل ْْس اء ُإ ل   .(1)« ع ْبدمُاّللَّ ,ُو ع ْبدمُالرَّْْح نُ ُ:أ ح بُّ

ُ
                                                           

لم  يف ( 2)  .عن عائَشةَ ( 276: برقم " ) النحيّح " أخرجه ُمسح
 (.9017), وابن ماجه (1799), وصحيح التمذي (2929)صحيح سنن أب داود (1)
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ُ
ُ
مُ  َكانَ  َوَلمَّا :ُمي ُ القُ ُنُمابُُْالُ قُ  َتّضًيا ااّلسح َمسحَاءّ  َأَحب   َكانَ  ّفيهّ  َوُمَؤث ّرًا لُّمَسمَّاهُ  ُمقح َتَضى َما الِلَّّ  ّإىَل  األح  َأَحبَّ  اق ح

َصافّ  َوح مّ  ّإىَل  الحُعُبوّديَّةّ  ّإَضافَةُ  وََكانَ  الرَّححَّن, َوَعبحدّ  الِلَّّ, إّلَيحّه؛ َكَعبحدّ  األح مّ  الِلَّّ  اسح  ّإىَل  ّإَضافَّتَها ّمنح  إّلَيحهّ  َأَحبَّ  الرَّححَنّ  َواسح
ّّهَا؛   َوَهَذا؛ أّلَنَّ  رَب ّّه, َعبحدّ  ّمنح  إّلَيحهّ  َأَحب   الِلَّّ  َوَعبحدُ  الحَقاّدّر, َعبحدّ  ّمنح  إّلَيحهّ  َأَحب   الرَّححَنّ  فَ َعبحدُ  َوالحَقاّدّر؛ َكالحَقاّهرّ  َغريح
َ  الَّّذي الت ََّعل قَ  َ  الحَعبحدّ  بَ نيح َا الِلَّّ  َوبَ نيح َضُة, الحُعُبوّديَّةُ  ُهوَ  ّإمنَّ َ  الَّّذي َوالت ََّعل قُ  الحَمحح َ  الِلَّّ  بَ نيح َةّ  الحَعبحدّ  َوبَ نيح َضّة؛ ِّبلرَّحح  الحَمحح
َّتهّ  ّلَها أَوحَجَدهُ  الَّيّت  َوالحَغايَةُ  ُوُجوّدّه, وََكَمالُ  ُدهُ ُوُجو  َكانَ  َفرّبَحح َدهُ  لَهُ  يَ َتأَلَّهَ  َأنح  أّلَجح فًا, َُمَبَّةً  َوحح اَلاًل  َوَرَجاءً  َوَخوح  َوّإجح

مّ  يف  لَّما َعَبَدهُ  َوَقدح  لِلَّّ, َعبحًدا فَ َيُكونُ  َوتَ عحّظيًما؛ هَلّيَّةّ  َمعحَن  ّمنح  الِلَّّ  اسح َتّحيلُ  الَّيّت  اإلحّ ّّه, َتُكونَ  َأنح  َيسح  َغَلَبتح  َوَلمَّا لَّغريح
َُتهُ  َةُ  َغَضَبُه, وََكاَنتّ  َرحح  . انتهى. (2)الحَقاّهرّ  َعبحدّ  ّمنح  إّلَيحهّ  َأَحبَّ  الرَّححَنّ  َعبحدُ  َكانَ  الحَغَضّب, ّمنَ  إّلَيحهّ  َأَحبَّ  الرَّحح

 

 دّ بح وعَ  رّ اهّ القَ  دّ بح عَ كَ  ؛اءّ ه من األمسحَ  غريحّ ىَل ا إّ هَ تّ افَ من إضَ  لُ ضَ فح ا أَ ذَ هَ وَ ,  للاّ ىَل إّ  ةّ يَّ ودّ بُ العُ  ةُ افَ ضَ إّ  هّ يح فّ  ( للاّ  دُ عبح ) و *

َ  ب َ اليّت  ةُ القَ ا العَ هَ ي ح فّ  حنّ الرَّ  دُ , وعبح رّ ادّ القَ  َ ي ب َ الذّ  قُ ل  فالتعَ  ؛هّ ب ّ ورَ  دّ بح العَ  نيح  ,هُ لَ اإلّ : ؛ ُهوَ فاهللُ ؛ ة  يَّ ودّ بُ عُ  قُ ل  عَ ت َ  هّ ورب ّ  دّ بح العَ  نيح
َ ب َ  قُ ل  عَ الت َّ و , دُ بح  العَ نَ أَ وَ  َ ب َ وَ  مّ يح حّ الرَّ  نّ ححَ الرَّ  للاّ  نيح   لَ وَّ األَ  ألنَّ  ؛ للاّ ىَل إّ  اءّ مسحَ األَ  ب  حَ ا أَ هَُ  كَ لّ ذَ , ولّ ةُ ححَ الرَّ  :يهّ  هّ ادّ بَ عّ  نيح
: ك    ؛دّ بح ِبلعَ  م  يح رحّ  د  حَ أَ  ي  أَ فَ  ؛لَّ جَ وَ  زَّ عَ  للاّ  ريحّ غَ  د  حَ ألَ  تح سَ يح  لَ اليّت  ةُ ضَ احملح  ةُ ححَ الرَّ ا هَ ي ح اين فّ والثَّ  , للاّ ىَل إّ  ةّ وديَّ بُ العُ  ةُ افَ ضَ إّ 
 . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  للاّ  ةّ ححَ رَ  لَ ثح مّ  هُ حََ رح ي َ  نح أَ  الّ احملَ  نَ مّ فَ  ؛هّ يح بّ و أَ أَ  ,هّ م ّ أُ 
 

 كل    ,نَ يح رّ ذّ نح ومُ  نَ ريح ش ّ بَ مُ  نيَ ي ّ بّ النَّ  ثَ عَ ب َ وَ , بَ تُ الكُ  لَ زَ ن ح وأَ ,  لَ سُ ل الر  سَ وأرح , انَ ق َ زَ رَ ا وَ نَ قَ لَ خَ  وَ نَ دَ جَ وح أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  فسبحانه
َ اليت ب َ  هي العالقةُ  هّ ذّ فهَ  ؛هُ دَ  نعبُ وحىتَّ  , يهلَ إّ  هَ لَّ أَ تَ  ن َ , حىتَّ ادةّ بَ العّ  لّ ن أجح لك مّ ذَ  َ وب َ  للاّ  نيح َ ب َ  قُ ل  عَ فالت َّ  ؛دّ بح العَ  نيح  للاّ  نيح

  .ةّ وديَّ بُ العُ  ةَ ضافَ ا إّ هَ ي ح فّ  ألنَّ  ؛للاّ  عبدُ  :هّ يح إلَ  األمساءّ  بَّ حَ أَ  انَ كَ فَ ؛ ةُ ادَ بَ والعّ  هُ ل  أَ التَّ  :هّ دّ بح وعَ 

ُ(ُمُ يُْحُ الرَُّنُ ْْحُ الرَّ:ُ)ُق  ْولمهُم:ُ
ُ
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 َُُّحُمرُْالش:  
 . (2)فُ ط  عَ والت َّ  ةُ الرقَّ  :ةُاغُ لمُُةُمْْحُ الرَّ
ليس  ,ى اْلقيقةّ لَ عَ  ها َثبتة  للا كل   , وصفاتُ  هّ الّ مَ وكَ  هّ جباللّ  قُ يح لّ يَ  ه  جح ى وَ لَ عَ  ى اْلقيقةّ لَ  عَ اىَل عَ ت َ  هللّ  َثبتة   ة  فَ صّ  ةُ ححَ والرَّ 

 ,للاّ  عنّ  ةَ ححَ ا الرَّ وح فَ ن َ َقدح  -م هّ وغريّ  ةّ العتزلَ ك  -أهل البدّع قول خبالّف  ؛جماز   ه ليس فيهّ كل    , والقرآنُ  فيها جماز  
 !! ي جماز  هّ : واوقالُ 

ُل الس نةّ و    . (1)ى ذلكَ لَ عَ  اعَ اإلمجحَ  هُ رُ ي ح وغَ  رَبّ عبد ال نُ ابح  , ونقلَ ى اْلقيقةّ لَ عَ  هُ كلَّ   القرآنَ ؛ فيعَتّقُدون أنَّ أما أهح
 .مّ حيح من الرَّ  ةً غَ مبالَ  د  أشَ  ( نُ ححَ الرَّ )  نّ كّ , ولَ ةّ حح ان من الرَّ قَّ ت َ ان مشح االمسحَ و 

ُ ُُ؟ُ(ُمُ يُْحُ الرَّوُ ُنُ ْْحُ الرَّ)ُُمُ اسُُْْيُ ب ُ ُقُمرُْاُالفُ م

ّ لَ وح ى ق َ لَ ا عَ مَ هُ ن َ ي ح ب َ  قُ رح الفَ  :اجلوابُم  : اءّ مَ لَ للعُ  نيح

 رُ فالكافّ  ؛ايَ ن ح يف الد   ادّ بَ العّ  لَّ كُ   مُ حَ رح ا, ي َ يَ ن ح يف الد   قّ الئّ اخلَ  عّ يح جلمّ  ةّ لَ امّ الشَّ  ةّ ححَ و الرَّ ذُ  ( نَ ححَ الرَّ ) هو أنَّ  :لُ وَُّاألُ ُلُموُْالقُ 
 نَ مّ  كانَ , و امُ نَ ي َ ؛ فالكافُر ا؟ وأيضً رحةً  هّ ذّ ت هَ سَ يح ألَ ؛ مُ لَّ كَ تَ وي َ  كُ رَّ حَ ويتَ  بُ رَ شح ويَ  لُ أيكُ  ,وجلَّ  عزَّ  للاّ  ةّ حَ رَ بّ  يشُ عح ي َ 

  .مّ عَ الن ّ  نَ مّ  كَ لّ ذَ  رَ وغي ح والنّ حَة  واألوالدَ  الالَ  للاُ  رزقهُ ؛ وكذلك, مَ وح الن َّ  هّ يح ن َ ي ح من عَ  بَ هّ ذح يُ  أنَّ  المكنّ 
 

َ نّ مّ ؤح وللمُ  ,ايَ ن ح يف الد   اخلالئقّ  جلميعّ  ةّ املَ الشَّ  ةّ ححَ و الرَّ ذُ  ( نُ ححَ الرَّ  : )ف       اس النَّ  مُ حَ رح ا ي َ يَ ن ح يف الد   :, أيةّ رَ يف اآلخّ  نيح
َ نّ مّ ؤح للمُ (  ةُ ححَ الرَّ ) َتُكوُن  ةّ يف اآلخرَ  نح ا, ولكّ مجيعً   . نيح
 ِب رحةو ذُ  وَ هُ ؛ ف َ ( مُ يح حّ الرَّ  )وأمَّا 

ُ
تَ َوى َعَلى  ﴿:  اىَل عَ ت َ  هُ قولُ ؛ كَ لّ ى ذَ لَ م عَ هّ تّ لَّ أدّ ّمنح و , ةّ امَ يَ القّ  مَ وح نني ي َ مّ ؤح ل ُثَّ اسح

َألح بّّه َخّبريًا ﴾  الحَعرحّش الرَّححَنُ  تَ َوى الحَعرحشّ  َعَلى الرَّححَنُ  ﴿: اىَل عَ ت َ  هُ قولُ  ؛اضً , وأيح [59:الفرقان]فَاسح  ؛[5:طه]﴾  اسح
 ؛هّ تّ حح رَ بّ  اخلالئقّ  مجيعَ  مَّ عُ لي َ ؛ ( نّ ححَ الرَّ )  مّ ِبسح  االستواءُ  رَ كّ ذُ و , قّ الئّ اخلَ  عَ يح مجَّ  لُ مَ شح اليت تَ  ةّ عَ اسّ الوَ  ةّ ححَ و الرَّ ذُ  وَ هُ ف َ 

تَ َوى: )فقولهُ  َ قّ ل ّ عَ ت َ مُ  قّ اخللح  أن مجيعَ : أي ؛( الحَعرحشّ  َعَلى اسح َ ب َ لي ُ  ؛شَ رح العَ  رَ كَ فذَ  ؛مّ يح حّ الرَّ  نّ حَ الرَّ  :شّ رح العَ  بّ احّ نَ بّ  نيح  نيّ 
 ؛( مّ يح حّ الرَّ ) ا مَّ ط, وأَ قَ نني ف َ مّ ؤح ة للمُ رَ ويف اآلخّ  ,نيايف الد   قّ لح اخلّ  ل ّ لكُ  و رحن  هُ ف َ  ؛ايَ ن ح يف الد   قّ اخللح  لَّ كُ   م  تعُ  ةَ حَ الرَّ  أنَّ 
 .ةّ امَ يَ م القّ وح ِبلؤمنني ي َ (  مُ يح حَ الرَّ ) وَ فهُ 
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ّمّننيَ  وََكانَ  ﴿ :مُْهُ ت ُلَّدُ أ ُُنُْومُ  َ نّ مّ لؤح ِبّ  ة  قَ ل ّ عَ ت َ مُ  -ا نَ هُ  -(  مُ يح حّ الرَّ )  : واالُ قَ ف َ  ؛[29:األحزاب]﴾  َرّحيًما ِّبلحُمؤح ال , و نيح
ار فَّ ِبلكُ  ولُ قُ فال ن َ  ؛رّ افّ لكَ ل تكونُ ال (  مُ يح حّ الرَّ ) ا, ويَ ن ح يف الد   رّ افّ والكَ  نّ مّ ؤح للمُ  ( نُ ححَ الرَّ : )    ف ؛ نَ يح رّ افّ للكَ  ونُ تكُ 

 .نّيَ نح ِبلؤمّ  نح لكّ  ؛م  يح حّ رَ 

كّ يُ : واالُ وقَ ,لّ وح ا القَ ذَ ى هَ لَ عَ  اءّ مَ لُ العُ  ضُ عح ب َ  ضَ رَ ت َ اعح  نح ولكّ   الِلََّ  ّإنَّ  ﴿: ولُ وتعاىل يقُ  هُ سبحانَ  للاَ  ألنَّ  ؛لُ وح ا القَ ذَ ُل هَ شح
(  م  يح حّ رَ  : )مفقوهلُُ  ؛امجيعً  اسَ النَّ  لُ مَ شح يَ  س  جنح  مُ اسح  - انَ هُ  - والناسُ ,  [229:البقرة]﴾  رَّّحيم   َلَرُؤوف   ِّبلنَّاسّ 

  .هبذّه اآليةّ  هّ يح لَ عَ  د  يُ رَ  ,طح ِبلؤمنني فقَ 

ُالثَُّلُموُْالقُ   هّ قّ ل  عَ ى ت َ لَ عَ  دال  : ( مّ يح حّ الرَّ ) , وهُ سبحانَ  هّ بّ  القائمةّ الذاتيّة  ةّ فَ ى الن ّ لَ عَ  دال   (  نَ ححَ الرَّ : ) أنَّ  هو :اِن 
 .ل  عح فّ  ةُ فَ ا صّ هَ لكن َّ  ؛ة  فَ ا صّ ضً أيح  ي, وهّ ومّ حُ ِبلرح 

 
 - كحَُ رح ك, وي َ يح فّ شح ك ويَ حَُ رح ك, وي َ مُ ل ّ عَ ك وي ُ يرحُ :  أي؛ لّ للفعح (  الرَّّحيحمُ ) اين , والثَّ للنّ َفةّ (  نُ ححَ الرَّ )  لُ األوَّ ف 

 .لّ عح ِبلفّ  ق  متعل ّ  مُ يح حَ فالرَّ  ؛ةَ وبَ التَّ  كَ قَ زُ ويرَ  -ي اصّ يف العَ  تَ وأنح 
ُُو  ْلممْؤم ن يُ ُو ك انُ  ﴿:  هُ قولُ  :همتُ أدلَّمن يمااُاب  ُُر ؤموفُ ُّب  مُُْإ نَّهُم﴿ : هُ , وقولُ [29:األحزاب]﴾  ر ح  يم  ﴾ رَّح 
ْلممْؤم ن يُ ﴿ : وقولهُ  ,[220:التوبة] يمُ ُر ؤموفُ ُاب  لنَّاسُ ُاّللَُّ ُإ نَُُّ﴿: وقولهُ  ,[217:التوبة]﴾  رَّح  يمُ ُل ر ؤموفُ ُاب   ﴾  رَّح 
وق ال لُ ق ِبلخح عل  والتَّ  لّ عح الفّ  هّ ى وجح لَ اليت عَ  ةُ ححَ الرَّ  رتّ كّ ا ذُ ذَ فإّ  ؛ مهبّّ  ن  رححَ : هُ أنَّ  آنّ رح يف القُ  ط  قَ  لح قَ ومل ي ُ , [229:البقرة]
 هُ نَّ أَ  مح هّ يح فّ  للاّ  لُ ّفعح : ُهوَ  وقّ لُ ا ِبلخح هَ قَ ل  عَ فت َ  ؛لّ عح ى الفّ لَ  عَ ّت َتَح (  مُ يح حّ الرَّ ) ا مً ائّ دَ , فَ مح هبّّ  م  يح حّ رَ  نح ولكّ , ن  ححَ رَ : اهَ ي ح فّ  الُ قَ ي ُ 
ُع ل ىُالرَّْْح نُم﴿: كقولهّ  ,ف  صح وَ  صورةى لَ  عَ ّت ا َتَح مً ائّ دَ  نح كّ ولَ  ,ل  عح فّ  صورةى لَ  عَ ّت ال َتَح  ( نُ ححَ الرَّ )  نح كّ لَ  ؛مح هُ ّحَ رَ 

, أو [59:الفرقان]﴾  خ ب ريااُب هُ ُف اْسأ لُُْالرَّْْح نُمُاْلع ْرشُ ُع ل ىُاْست  و ىُُثمَّ ﴿: وقولهّ , [5:طه]﴾ اْست  و ىُاْلع ْرشُ 
 .( مّ يح حّ الرَّ  نّ ححَ الرَّ  للاّ  مّ سح بّ )
 . (2)لّ عح ِبلفّ  ق  ل ّ عَ ت َ مُ  ( مُ يح حّ الرَّ ) , وفّ ِبلوصح  ق  لَّ عَ ت َ مُ (  نُ ححَ الرَّ )  :أن َُّهم قَاُلوا -ُهَنا  -الصُة فاخل 
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 ُ ُالمص ن  فم ن اَُي  بُمُأ نَّهُمُاّلْلَُّمُر ْح  كُ ُاْعل مُْ)ُ :ق ال   :(ُم س ائ ل ُُأ ْرب عُ ُت  ع لُّمُمُع ل ي ْ
َُُُّحُمرُْالش:ُُ

َ  أنح  مُ التكل ّ  رادَ ا أَ ذَ إّ  الُ قَ ت ُ  لفظة   :(ُاْعل مُْ)ُُ َلمح ) :   , فما أهية شيء يُبنيّ   دَ عح  ب َ ّت ي أيَح الذّ  نَّ أبََ  اتّ فَ تّ وااللح  اهّ بَ تّ لالنح ؛ ( اعح
 .ُمّهم   يء  شَ  ةّ مَ لّ الكَ  هّ ذّ هَ 

 .  (2)عرفته: علمُت الشيء أعلُمُه ّعلما :ةُاغُ لمُُمُملُْالعُ 
 رَ ي ح غَ  معرفةً  هُ فُ أعرّ  نح ولكّ  ,يءَ الشَّ  فُ رّ أعح  :أي ؛مُ ا اجلزح هَ لُ مّ وحيتَ , ن  ها الظَّ لُ مّ حيتَ  ةَ فَ رّ العح  ألنَّ  ؛مّ لح العّ ك تح سَ يح لَ  ةّ العرفّ  لكن

َكَما ّإَذا قُ لحُت  ؛م  لح ى عّ مَّ سَ ذا يُ هَ ف َ  ا؛جازمً  علًما ى حقيقتهّ لَ عَ  يءَ الشَّ  تَ مح ا علّ فإذَ  ؛مّ زح ِبجلَ  ق  متعل ّ  مَ لح العّ  نَّ , ولكّ جازمة  
فيه  سَ يح ا لَ ا جازمً اكً رَ دح إّ  يءَ ك الشَّ رَ أدح  هُ ألنَّ  ؛م  ا علح ذَ هَ ف َ  ؛رةاهّ يف القَ : ولُ ويقُ  :ُهمدُ أحَ  د  رُ ي َ ؟ ف َ  دُ هَ ا العح ذَ هَ  عُ قَ ي َ  نَ أيح : َلكَ 
 ؛رَ آخَ  كان  مب ورمبا ا رَ ب ح شُ  رمبا يف دُ هَ العح  :ولُ فيقُ هم؛ أحدُ  يرد   :أي ؛نَّ الظَّ  لُ مّ تَ وحتح  ,مَ لح العّ  لُ مّ تَ حَتح  العرفةُ  نّ لكّ  ؛ك  شَ 

 . ال جزم فيه فقوله هذا

 للاُ  :ولُ قُ ال ن َ و  ؛مُ لَ يعح  للاُ  :وح أَ  ,للا عليم   :ولُ قُ ن َ ف َ  ؛ةّ فَ رّ ال ِبلعح  مّ لح لعّ ِبّ  هُ فُ نّ نَ تعاىل؛ فإن ََّنا  للاّ  نّ ا عَ نَ مح لَّ كَ ا تَ ذَ لك إّ ذَ لّ 
 .نَّ والظَّ  مَ لح العّ  لُ مّ تَ حَتح  العرفةَ  ألنَّ كَذا وكَذا؛   فُ رّ عح ي َ  للاُ  :أو, ف  ارّ عَ 

ُ ُاألصفهاِنُّ ُالرَّاغ بم راُك الشَّيّء حّبَقيَقّته: الّعلحمُ  :ق ال  ه  َضرحِبن: قالَ ...إدح َنَظرّي  وَعَمّلي , : والّعلحُم من َوجح
َلَم, كالّعلحّم ِّبلّعباداتّ : َما إَذا ُعّلَم فَقد َكُمَل, ََنحَو الّعلحّم مبَوحجوَداّت العامَل, والَعَمّلي  : فالنََّظرّي    .َما اَل يَّتم  إال  أَبنح يُ عح

ه  آَخَر َضرحِبن ّلي  ومَسحّعي  : َومن َوجح  .ان حَتهى  .(1)َعقح
, والتعل م اختصَّ مبا يكون بتكر ر   , إالَّ أنَّ اإلعالم اختصَّ مبا كان ِبخبار سريع  ُتُه يف األصل واحد  ُتُه وَعلَّمح َلمح  وأَعح

 .وتكثري  حىت حينل منه أثر  يف نفس التعلم
 .وكيفية النيام واْلج؛ فهذا حيتاُج إىل حبث  ودراسة  , معرفة أركان النالة: مثل, معرفة   فالعلم النظري  حيتاج إىل
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ُُ النية ُيفُالعمل   :أمهيةُم

اذحُكّر )نّقها على اجلدران مكتوب  فيها أو كتابة ورقات  ول, بال إكتاث إرسال رسائلَ  مجردفللنيَّّة أهية  يف العمل, 
قد حَل الناَس على النالّة على النبّ   أنه فَيظن  الذي كتبها , فيقرُؤها الناس, (صلّ  على الرسول ) , أو (للا
 ,  أن يَذحُكَر للَا, أو ُينلّ َي َعَلى النَّبّ   كانت نية القارئولكن إذا  ؛ فله أجر , , وليس جمرَد قراءّة ورقة  فَقطح

؛ لَقوّل َرُسوّل للا ولكن إذا كانت نيُتُه جمرَد قرا ُ» :ءّة ورقة  مكتوبة  فحسب؛ فليس له أجر  ُاأل ْعم الم إ َّنَّ ا
لن  يَّات  (2) «اب 

ُ ُُالعلم  : الصبمُع ل ىُطلب 
قَاَل يل : ِبسنادّه َعنح يُوُنَس بحّن يَزّيَد قَالَ "  اجلامع" فيما رواه ابُن عبد الرب يف كتاب  قال ابُن شهاب الزهريّ  
, اَي يُوُنُس,  ُتمك اب ر ُاْلع ْلم ؛ُف إ نَُّاْلع ْلم ُأ ْود ي ةُ » ابحُن ّشَهاب  لمغ همُو ل ك ْنُ,ُال  ُق  ْبل ُأ ْنُت  ب ْ ُف يه ُق ط ع ُب ك  ُف أ ي ُّه اُأ خ ْذت 

ُ ,ُو ال  ُو اللَّي اِل  م  ُاأْل يَّ ُخمْذهمُم ع  ُالشَّْيءمُب  ْعد  ُع ْنهمُُجمْل ةاُو ل ك ن  همُُجمْل ةاُذ ه ب  ُم ْنُر ام ُأ ْخذ  ُُجمْل ةا؛ُف إ نَّ ُاْلع ْلم  خمذ  َتْ 
مُ  ُو اأْل يَّ  (1) «الشَّْيء ُم ع ُاللَّي اِل 

 .فيجُب على طالب العلم أن حُينّ ل صغارَُه قبل كبارّهّ 

ين  الَّّذي يُ َربّ  النَّاَس ّبّنَغاّر الّعلحّم قَ بحَل ّكَبارّّه؛ َأي: َويُ َقالُ  :قالُالبخاريُُُّ  (9) ِبلتدريج, َوقيل غري َذّلك: الرَِّبَّ

ُالقيمُ بوهنم ِبلتدريج فري تَ نحّبيه  ألهل الحعلم على تربية األمة؛ َكَما يرىبّ  الحَوالّد َوَلده؛  -أيًضا  -َوّفيه  :قالُابنم
ل يف إينال الحغَذاء إليهوالتقي   (2)من صَغار الحعلم ّإىَل كباره, وحتميلهم ّمنحُه َما ُيّطيُقوَن؛ َكَما يفعل األب بولده الطّ فح

 :ث شرع الؤلف يف شرح األربعة مسائل ومنها

                                                           

 (.2900), ومسلم  (2)ري  أخرجه البخا (2)
 (.651:برقم )جامع بيان العلم وفضله (1)
 ( .2/212" ) الفتح"  يف , وكما( 2/12) صحيح البخاري (9)
 ( .2/66)مفتاح دار السعادة  (2)
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ُُ اَلمّ  ّدينّ  َوَمعحرَّفةُ  نَّبيّ ّه, َوَمعحرّفَةُ  الِلحَّّ, َمّعرََفةُ  الّعلحُم , َوُهوَ ) ُ:األمْول  َّدلَّّة  اإلحّسح  ( :ِّبألح
َُُُّحُمرُْالش:ُ

 كَ نح مّ  وبَ لُ الطح  مَ لح العّ  نَّ أَ  ولَ قُ ي َ  أنح  دَ ارَ أَ  هُ ولكنَّ  , كَ لّ ذَ  نَ مّ  عُ سَ أوح  مَ لح العّ  نَّ كّ لَ  تَعاىَل ؛ للاّ  ةّ فَ رّ عح ى مَ لَ عَ  مَ لح العّ  فُ الؤل ّ  رَ نَ قَ 
 .للا هو معرفة

  ُُست ُاإلدراك    :( ) مراتبم
 .امً ازّ ا جَ اكً رَ إدح  هّ يح لَ عَ  وَ ا هُ ى مَ لَ عَ  الشيءّ  إدراكُ : وَ وهُ , مُ لح العّ  :أوالاُ
 .ةّ يَّ ل ّ ِبلكُ  اكّ رَ اإلدح  مُ دَ عَ : وَ وهُ , طُ يح سّ البَ  لُ هح اجلَ  :اثنياا
مَن الركَّّب, وُهَو  أخف   لُ هح اجلَ ا ذَ , وهَ ط  يح سّ بَ  ل  هح ا جَ ذَ هَ ف َ ؛ مُ لَ عح ال أَ : ولُ يقُ ؟ فَ  رُ نح مّ  عُ قَ ت َ  نَ أيح : ا ألحد  نَ لح ا ق ُ إذَ  َكَما
 ُ.اآلّت 
 .هّ يح لَ عَ  وَ ا هُ مَ  فُ الّ خيَُ  ه  ى وجح لَ عَ  يءّ الشَّ  اكُ رَ إدح : وَ وهُ  ,بُ الركَّ  لُ اجلهح  :اثلثاا
فينعب على   ؛علم   ونّ دُ بّ  بُ يح يُّ ؛ فإنَُّه مسألة   يف أي ّ  أحد   يَّ ا أَ نَ لح أَ ا سَ ذَ إّ فَ  ؛للاُ  مَ حّ رَ  نح مَ  الَّ إّ  ةّ األمَّ  ةُ لَ كّ شح ي مُ ه هّ ذّ وهَ 

 ر  ضُ تَ  دح ا قَ ألهنَّ  ؛حُ بَ أق ح  م  لح عّ  ونّ دُ بّ  ةَ اإلجابَ  نَّ كّ ولَ  ,قبيًحاكان  وإنح  مّ العلح  عدمُ : نقولُ  وَنن! مُ لَ عح ال أَ : كثريين قول
 . مُ لَ ال أعح  :ولَ قُ ال ي َ  نح أَ  السئولّ  دَ نح عّ  شيء   م  أهَ ؛ فَناَر لّ ائّ لسَّ ِبّ 

 ونّ بدُ  فريد   ؛ادً جّ سح مَ  سَ يح لَ  ا الكانّ ذَ هَ  أم أنَّ , انّ ا الكَ ذَ يف هَ  دّ جّ السح  ةَ يَّ حتَّ  يل ّ صَ أُ  نح أَ  وزُ يَُ  لح هَ  :ادً حَ أَ  تَ لَ أح ا سَ ذَ إّ مثال 
َلُم,  ال: يَ ُقولَ  َأنح  فبإمكانه ؛مُ لَ عح ال أَ  :ولَ قُ أن ي َ  ب  وال حي ,وزُ يَُ : ولُ قُ وي َ  ,م  لح عّ   ُعبَ صَ  , ولكنح غريحّيا أحدً  لح أَ أو اسح أَعح
َبة  َعّظيمة   هّ , وهذّ كَ لّ ذَ  هّ يح لَ عَ  َا ُقلح ﴿ : اىَل عَ ت َ  الَ قَ ؛ م  لح عّ  ونّ دُ  بّ ىَت أف ح  هُ ألنَّ  ؛اهَ ي ح لَ عَ  بُ اسَ حَ وسيُ  ,ُمّني ح  َربّ َ  َحرَّمَ  ّإمنَّ

َها َظَهرَ  َما الحَفَواّحشَ  ق ّ  ّبَغريحّ  َوالحبَ غحيَ  َواإّلثحَ  َبَطنَ  َوَما ّمن ح رُّكواح  َوَأن اْلَح  الِلَّّ  َعَلى تَ ُقوُلواح  َوَأن ُسلحطَانً  ّبهّ  يُ نَ ز ّلح  ملَح  َما ِّبلِلَّّ  ُتشح
َلُمونَ  الَ  َما  [. 99:األعراف]﴾ تَ عح

, حيحُ النَّ  وَ هذا هُ : ولُ ويقُ  د  رُ ي َ  هُ دُ جّ فتَ  ؛هّ لّ هح جبَ  فُ تَّ عح , وال ي َ هّ سّ فح بن َ  ب  جَ عح مُ  هُ ألنَّ ؛ ر  طَ ى خَ لَ عَ  بّ الركَّ  لّ هح اجلَ  بُ وصاحّ 
ر عليه كَ نح ا أَ ذَ إّ فَ  ؛اءّ زَ يف العَ  القرآنّ  قراءةّ  :لَ ثح , مّ زمن   ذُ نح مّ  رَ ا األمح ذَ هَ  لُ عَ فح ن َ  نُ َنح : ولُ قُ وي َ  د  رُ , ي َ ه بدعة  ذّ هَ : هُ لَ  تَ وإذا قُ لح 

  ؟؛ فأي  عقل  ّعنحَد َهُؤالءّ كَ لّ ذَ  رُ ي ح وغَ !!  آنَ رح القُ  أُ رَ قح ي َ  انَ كَ   ّب  الن ّ  :ولُ ا ويقُ هَ ل ّ يف ُمَ  تح سَ يح لَ  ةً أدلَّ  لُ مّ عح ت َ سح أ يَ دَ بح ي َ  د  أحَ 
ُ

                                                           

 .بتنرف( 27:ص)البن العثيمني  لو صاألة ثالثشرح ( 2)
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ُ

 أنَّ  رُ وَّ نَ تَ ي َ  هُ ألنَّ  ؛ق ّ للحَ  نَ عّ ذح يُ  نح أَ  بّ عح النَّ  نَ , ومّ هّ يح لَ عَ  وَ ا هُ ى مَ لَ ر  عَ وُينّ  ,د  يح نّ عَ  هُ صاحبَ  أنَّ  ؛بُ الركَُُّلُ هُْاجلُ ُرُمطُ فخُ 
؛ -يف الغالب – اعً واضّ تَ مُ  هُ بَ احّ صَ  دُ جتّ  طّ يح سّ البَ  لّ هح اجلَ  بُ احّ ا صَ , أمَّ هّ لّ قح ا يف عَ ومبَّ  هُ دَ نح مبا عّ  ب  جَ عح فهو مُ  ؛م  لح عّ  هُ عندَ 

 .مَ لح العّ  للاُ  هُ قُ زُ رح ا ي َ دً غَ ف َ  ؛مُ لَ عح ال أَ  :مَ وح الي َ  الَ ا قَ ذَ إّ فَ  ؛هُ لّ مُ ويُ عَ  للاُ  هُ عُ ف َ فريح ؛ مُ لَ ال أعح : ولُ قُ ي َ  لَ فإذا ُسئّ 
لُ   ., وأَشد َها الثاينوُمرَكَّب   َبّسيط ,: نَ وحَعانّ  -ّإَذن  - فاجلَهح

 
 .ح  اجّ رَ  د   ضّ  الّ مَ تّ احح  عَ مَ  يءّ الشَّ  اكُ رَ إدح  :وَ وهُ  ,مَ هح الوَ  :رابعاا

 هّ ذّ هَ  حُ جَ نح ست َ  هلح  :ألحد   تَ لح ا ق ُ ذَ إّ  :, وَكّمثَال  حُ اجّ الرَّ  وَ هُ  ومةّ العلُ  هّ هلذّ  دَّ الض ّ  نَّ , ولكّ ومةً معلُ  أحد   كَ يَ طّ يُ عح  نح أَ كَ 
, رح اكّ ذَ ومل يُ  ,هُ وسَ رُ دُ  رح ضُ ومل حيح  ,مل أيتّ  هُ ألنَّ  ؛بُ سُ رح سي َ  هُ أنَّ  حُ اجّ الرَّ  وَ هُ  د  , والض ّ حُ أَنحَ  فَ وح سَ  ,معح ن َ  :عَليحك د  رُ ؟ في َ ةَ نَ السَّ 

 .راجح   ضد    عَ مَ  يءّ الشَّ  اكُ رَ إدح  :يح أَ ؛  (اهحً وَ )ُيَسمَّى  ا اذَ فهَ حيحُدَث؛  َلنح  شيًئا ثَّ خَتَيَّل
, أو هُ ب  حتُّ  اةَ تَ الفَ  هّ هذّ  نَّ أَ  اومً هُ وح مَ  ابَّ الشَّ  دُ جّ تَ ف َ  ؛امّ هَ وح ى األَ لَ عَ  ة  يَّ نّ بح م مَ اُتُ يَ حَ فَ  ؛اسّ النَّ  منَ  ريح  ثّ كَ   دَ نح عّ  ود  جُ وح مَ  رُ ا األمح ذَ وهَ 
 .ةً رَ ي ح كثّ   اءَ يَ ون أشح وهَُّ تَ ي َ  َوَهَكَذا, أو أذكى من غريها لُ ا أمجحَ أهنَّ  تَ نح البّ تتوهم ا, أو هَ ب   حيُّ  ابَّ ا الشَّ ذَ هَ  أنَّ  ة  ومَ هُ وح مَ  تُ نح البّ 
 . يحُ حّ النَّ  وَ هُ  هّ لضد ّ  حُ اجّ الرَّ فَ  ؛هّ قيقتّ حَ  سّ كح ى عَ لَ عَ  ًئاشي انُ سَ اإلنح  رَ نوَّ تَ ي َ  أنح  :مُ هح الوَ  وَ ذا هُ هَ ف َ  
 

 - مهُ , ولكن َّ ل  مَ عَ  وال أي ّ  ,الةّ ى النَّ لَ وال عَ  ,ى للاّ لَ عَ م هُ عندَ  إقبالَ  ال ؛ةّ كالرجئَ   الضَّالة ُ؛ُقُ رُ الفُ ُضُ عُْب ُ ُدُ نُْاُعُ ذُ هُ وُ 
, (2) هُ تح قَ سَ  ب  لح ة يف كَ اجلنَّ  تّ لَ خَ دَ  أةً رَ امح  نَّ أبََ ون ل  دّ ويستَ , ةَ ا اجلنَّ نَ لُ خّ دح سيُ  ,رحيم   رحن   للاَ  نَّ إ: ونَ ولُ قُ ي َ  -َمَع َذّلَك 

 اءَ شَ يَ  أنح  إالَّ  هّ ذّ م هَ اهلّ عَ ف ح أبَ  ارَ ون النَّ لُ خُ دح سيَ  مح أهنَّ  حُ اجّ والرَّ , ح  اجّ رَ  ضد    عَ مَ  يءّ الشَّ  اكُ رَ دح إّ  وَ ي هُ الذّ  مّ هح يف الوَ  ونَ شُ يح ويعّ 
 .اشيئً  للاُ 
 

                                                           

ّلم  (9260,  9912)  أخرَجُه الُبَخاّري  ( 2) من حديحّث أب هريرة َرّضي للُا عنحُه َعّن النَّّبّ  َصلَّى للُا ( 1125), وُمسح
رَأًَة بَّغي ا رََأتح َكلحًبا يف يَ وحم  َحار   يُّطيفُ : " َعَليحّه َوَسلََّم  بّّبئحر  , َقدح َأدحَلَع ّلَسانَُه ّمَن الحَعَطّش , فَ نَ َزَعتح َلُه مبُوّقَها ؛  َأنَّ امح

 ".فَ ُغّفَر هَلَا 
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 .او  سَ مُ  ال  مَ تّ احح  عَ مَ  يءّ الشَّ  اكُ رَ إدح  :وَ وهُ , ك  الشَّ  :خامساا
ت ه ,ُف  ل ْمُ»  : للاّ  ولُ سُ رَ  الَ د قَ فق ؛الةيف النَّ  ث شك  دَ وحَ , يل ّ نَ تُ  تَ نح ا كُ إذَ  :وكمثال   ُص ال  ُأ ح دمكمْمُيف  إ ذ اُش كَّ

ُأ ْمُأ ْرب  عاا اثا ُك ْمُص لَّىُث ال  ُالشَّكَُّي ْدر  ت  ْي ُق  ْبل ُأ ْنُيمس ل  مُ ,ُ,ُف  ْلي ْطر ح  ي ْسجمدمُس ْجد  ق ن ,ُُثمَُّ ُع ل ىُم اُاْست  ي ْ   (2)« و ْلي  ْْب 
 االتُ مَ , واالحتّ ةّ ثَ الّ أم الثَّ  ةّ يَ انّ الثَّ  ةّ عَ  يف الركح نَ أَ  لح هَ  ؛يف صالت شك   , وحدثَ هرَ الظ   يلَّ صَ أُ  - الً ثح مَ  - تُ نح ا كُ ذَ فإّ 
َ ب َ   ّب  فالنَّ  ؛ةّ ثَ الّ أو الثَّ  ةّ انيَ  يف الثَّ نَ أَ  لح هَ  مَ زح اجلَ  عُ يح طّ تَ سح وال أَ  ,يدّ نح عّ  ة  يَ اوّ سَ تَ مُ   ؛ل ّ قَ األَ ى لَ عَ  ّن بح ن َ  نح أَ  كَ لّ ذَ  مَ كح ا حُ نَ لَ  نيَّ

ّ ت َ دَ جح سَ  دُ جُ أسح  الةّ النَّ  ةّ , ويف هنايَ ةَ يَ انّ الثَّ  ةَ الركعَ  فتكوُن هي  .وّ هح للسَّ  نيح
 

 .وح  جُ رح مَ  ضد    الّ مَ تّ احح  عَ مَ  يءّ الشَّ  اكُ رَ دح إّ : وَ وهُ  ,ن  الظَّ  :سادساا
َ عّ بح سَ  ةّ بَ سح نّ بّ  هُ أنَّ  ن  ظَ  هُ دَ نح عّ  ب  الّ طَ  :وكمثال  َعَلى ذّلكَ  ,ح  يح حّ صَ  صُ خح الشَّ  هّ يح لَ ي عَ الذّ  نَّ أَ  بّ الّ يف الغَ : أي  ةّ ِبلائَ  نيح
 .ىلَ عح أَ  احّ جَ النَّ  الُ مَ تّ احح فَ  ؛بُ سُ رح ي َ سَ  هُ أنَّ  وحُ جُ والرح , حُ جَ نح ي َ سَ  هُ أنَّ  حُ اجّ فالرَّ  ؛حُ جَ ينح  فَ وح سَ 
ّ قّ  اليَ َن مبعح  - بّ الّ يف الغَ  - آنّ رح  يف القُ ّت أيَح  ن  والظَّ   ّمح  م الَُقو أَن َُّهم َيظُن ونَ  الَّّذينَ  ﴿ : اىَل عَ ت َ  الَ قَ  ؛نيح  إّلَيحهّ  َوأَن َُّهمح  َرهبّ 

 .[26:البقرة]﴾ رَاّجُعوَن 
 . [10:اْلاقة]﴾  ّحَسابّيهح  ُمالق   َأين ّ  ظََننتُ  ّإين ّ ﴿ : - نّ مّ الؤح  دّ بح العَ  نّ عَ  ةً ايَ حكَ  - اىَل عَ ت َ  الَ وقَ  

                                                           

رّيّ  َرّضي للاُ عنحهُ ( 602: برقم ) أخرجُه مسلم  ( 2) ُدح  .َعنح َأّب َسّعيد  اخلح


