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 وقفت مع مخزجاث مإتمز غزوسوي وما تزتّب عليها

                          

 أ.د. أسعذ السحمزاوي                                                        

 ذ٤شٝش-أعطحر جُؼوحتذ ٝج٧د٣حٕ جُٔوحسٗس ك٢ ؾحٓؼس ج٩ٓحّ ج٧ٝصجػ٢

 الحذث:

ضّكحد جُشٝع٢ ٓإضٔش ػِٔحت٢، قؼشٙ ش٤خ ج٧صٛش جُشش٣ق ٖٓ ج٫ أُه٤ْ ك٢ ؿشص٢ٗٝ ػحطٔس جُش٤شحٕ

ذ جُط٤ّد، ٝٓلط٢ ٓظش ج٧عطحر جُذًطٞس شٞه٢ ػ٬ّّ ٝرُي ذطحس٣خ ) ّٔ ( 27-25ج٧عطحر جُذًطٞس أقٔذ ٓك

ّٖٔ قظشجً ٧َٛ جُغّ٘س ٝجُؿٔحػس 2016أؿغطظ/ آخ ٖٓ ٛزج جُؼحّ  ، ًٝحٕ جُر٤حٕ جُخطح٢ٓ جُز١ ضؼ

رحع جُٔزجٛد ج٧سذؼس ْٝٛ: ج٧ق٘حف، ٝجُشحكؼ٤ّس، ٝجُٔح٤ٌُّس، ٝجُك٘حذِس، ٛزج ذح٧شحػشز ٝجُٔحضش٣ذ٣س، ٝذأض

 ئػحكس ئ٠ُ ٓٞهق ئ٣ؿحذ٢ ٖٓ جُظٞك٤س.

ّٕ جُٔشٌِس ك٢ جُطٞظ٤ق جُغ٤حع٢ ُٔخشؾحش ٛزج ٝئّٗٚ ٫ قّن ُٖٔ جُطوٞج ك٢ ٛزج جُكظش ٝجُطكذ٣ذ، ًٔح  أ

ٝئشـحٍ جُشأ١ جُؼحّ ػ٘ذ جُٔغ٤ِٖٔ ذٔرحقع ػوذ٣ّس ٝكو٤ّٜس  جُٔإضٔش ٖٓ أؾَ ضغؼ٤ش ٗحس جُلط٘س ٖٓ ؾٜس،

ع ع٤ّذ جُٔٞهق. ّٞ  جعطـشهص جُ٘وحشحش ك٤ٜح هشٝٗحً، ٝجشطشى ك٤ٜح ًػ٤شٕٝ، ٝذو٢ جُط٘

َ جُ ّٓ جُٔشٜذ ك٢ جُوذط ٝكِغط٤ٖ، ٝٓح ٣ؿش١ ٖٓ ض٣ٜٞذ ُِٔوّذعحش  ِٔطوٕٞ ٝؿ٤شْٛٝجُغإجٍ جٌُر٤ش: َٛ ضأ

ٍ أقذ ػ٤٘٤ٚ ٤ُؼشف ٓح ٣طؼّشع ُٚ ج٧َٛ ك٢ أسع كِغط٤ٖ جُٔكطِّس ٝجُطشجظ ٝجُزجًشز جُطحس٣خ٤ّس؟ ٝٛ ّٞ َ ق

ٖٓ ػذٝجٕ، ٝأعش، ٝئكوحس؟ ٝهرَ ٛزج ٝذؼذٙ عإجٍ: أ٣ٖ جُؿٜٞد جُؼِٔحت٤ّس ك٢ جُغؼ٢ ُٞأد جُلطٖ ٝقوٖ جُذٓحء 

س، ق٤ع ج٫هططحٍ ٝجُطخش٣د ٝج٫عطرحقس ُِكشٓحش؟ ٝأ٣ٖ جُؿٜٞد جُؼِٔحت٤ّس ٝج٩ػ٤ٓ٬ّس ك٢ ج ّٓ عطٌشحف ك٢ ج٧

أعرحخ جُطأّخش ٝجُطخِّق، ٝك٢ ٝػغ جُخطؾ ٝجُٔوحطذ ُِٜ٘ؼس ٝط٘حػس جُطوّذّ؟ ٝأ٣ٖ جُؿٜٞد ك٢ ؿشط 

 كؼحتَ جُخِن، ٝجُو٤ْ جُغح٤ٓس ك٢ ٗلٞط جُ٘حشثس؟

 ٝضطٍٞ هحتٔس ج٧عثِس، ٌُٖ جُطٞؾ٤ٚ ئّٗٔح ٛٞ ئ٠ُ أٓش٣ٖ:

ٚ ٗلٞعْٜ جُٔش٣ؼس ٖٓ ٣غطشٝج ذٜح ٓح ضخطضٗٝهق ج٫عطـ٬ٍ ٖٓ ذؼؼْٜ ُِشؼحسجش جُذ٤٘٣س ٢ً  -1

 أؿح٤ُؾ، ٝٗضػحش ؿ٤ش ع٣ّٞس.

إٔ ضٞظّق جُؿٜٞد ك٢ جُؼِْ جُٞظ٤ل٢ جُز١ ضكطحؾٚ ج٧ؾ٤حٍ أٓحّ ٓح ٣ؼطشػٜح ٖٓ ضكّذ٣حش؛ أ١: جُطضجّ   -2

ّٕ سعٍٞ هللا ضؼح٠ُ ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ ًحٕ ٣وٍٞ: جُِْٜ  جُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ جُشش٣ق ج٥ض٢: "ػٖ ؾحذش، أ

، ٝأػٞر ذي ٖٓ ػِْ ٫ ٣٘لغ." ئ٢ّٗ أعأُي ػِٔحً ٗحكؼحً 
1

هحٍ ج٤ُٜػ٢ٔ: ُؿحذش ػ٘ذ جذٖ ٓحؾٚ )ك٢ جُغٖ٘(:  

 ، ٝٛزج أّٗٚ عأٍ ٗلغٚ. سٝجٙ جُطرشج٢ٗ ك٢ ج٧ٝعؾ، ٝئع٘حدٙ قغٖ.""عِٞج هللا ػِٔحً ٗحكؼحً 

 

 تأصيل قزآوي:

ّٕ جُٞهٞف ػ٘ذ ٓٞػٞع ج٫ٗوغحّ ك٢ أٓٞس ػوذ٣ّس، ٝٓح ضرؼٚ ٖٓ ٓذجسط ك٢ ػِْ جُطٞق٤ذ، أٝ ػِْ  ئ

 ٣ؼٞد ك٢ ج٧طَ ئ٠ُ ٓح ٗضٍ ٝق٤حً ك٢ ٛزٙ ج٣٥س جٌُش٣ٔس، ٢ٛٝ هٍٞ هللا ضؼح٠ُ:  -ًٔح جشطٜش –ج٬ٌُّ 

                                                 
أخرجه أبو بكر الهٌثمً، فً )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( فً كتاب )األدعٌة( فً باب )األدعٌة المأثورة عن رسول هللا التً دعا لها   1

 وعلّمها.(.
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﴿ ّٓ ّّ جٌُطحخ ٝأُخش ٓطشحذٜحش كأ ّٖ أ ح جُز٣ٖ ك٢ هِٞذْٜ ٛٞ جُز١ أٗضٍ ػ٤ِي جٌُطحخ ٓ٘ٚ آ٣حش ٓكٌٔحش ٛ

ص٣ؾ ك٤طّرؼٕٞ ٓح ضشحذٚ ٓ٘ٚ جذطـحء جُلط٘س ٝجذطـحء ضأ٣ِٝٚ ٝٓح ٣ؼِْ ضأ٣ِٝٚ ئ٫ّ هللا ٝجُشجعخٕٞ ك٢ جُؼِْ 

َّ ٖٓ ػ٘ذ سذّٚ ٝٓح ٣ّزًش ئ٫ّ أُٝٞ ج٧ُرحخ.  (.7)عٞسز آٍ ػٔشجٕ، ج٣٥س ﴾ ٣وُٕٞٞ آّٓ٘ح ذٚ ً

ٍ ٖٓ جُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ جُشش٣ق، ٝٛٞ : "قذّ  ّٝ غ٘ح ػرذ ذٖ ق٤ٔذ، قّذغ٘ح أذٞ ج٤ُُٞذ جُط٤حُغ٢، ٝجُٔٞهق ج٧

ذ، ػٖ ػحتشس، هحٍ: عثَ سعٍٞ هللا  ّٔ ٤ٌِس، ػٖ جُوحعْ ذٖ ٓك ُٓ –قّذغ٘ح ٣ض٣ذ ذٖ جذشج٤ْٛ، قّذغ٘ح جذٖ أذ٢ 

ٛٞ جُز١ أٗضٍ ػ٤ِي جٌُطحخ ٓ٘ٚ آ٣حش ٓكٌٔحش ئ٠ُ آخش ﴿ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ ػٖ ٛزٙ ج٣٥س:  -ضؼح٠ُ

حْٛ هللا كحقزسْٝٛ."طّ ئرج سأ٣طْ جُز٣ٖ ٣ ج٣٥س، كوحٍ سعٍٞ هللا: ّٔ رؼٕٞ ٓح ضشحذٚ ٓ٘ٚ، كأُٝثي جُز٣ٖ ع
1

 

 ٝهحٍ جُطشٓز١ّ: ٛزج قذ٣ع قغٖ طك٤ف.

هحٍ جُشجؿد ج٧طلٜح٢ٗ: "جُٔكٌْ ٓح ٫ ٣ؼشع ك٤ٚ شرٜس ٖٓ ق٤ع جُِلع، ٫ٝ ٖٓ ق٤ع جُٔؼ٠٘."
2
 

ح ٖٓ ق٤ع جُِلع، أٝ ٖٓ ق٤ع  ّٓ ٝهحٍ أ٣ؼحً: "ٝجُٔطشحذٚ ٖٓ جُوشإٓ ٓح أشٌَ ضلغ٤شٙ ُٔشحذٜطٚ ذـ٤شٙ، ئ

جُٔؼ٠٘، كوحٍ جُلوٜحء: جُٔطشحذٚ ٓح ٫ ٣٘رة ظحٛشٙ ػٖ ٓشجدٙ. ... ٝجُٔطشحذٚ ٖٓ ؾٜس جُٔؼ٠٘: أٝطحف 

س ُ٘ح، ئر ًحٕ ّٞ ّٕ ضِي جُظلحش ٫ ضطظ ٞع٘ح طٞسز ٫ ٣كظَ ك٢ ٗل هللا ضؼح٠ُ، ٝأٝطحف ٣ّٞ جُو٤حٓس، كا

غ ػ٠ِ ضأ٣ِٝٚ، ٝجُٔطشحذٚ ٓح  ِٔ : جُٔكٌْ ٓح أُؾ ّْ ٓح ُْ ُٗكّغٚ، أٝ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ؾ٘ظ ٓح ٗكّغٚ. ... ٝهٍٞ ج٧ط

جخطُِِق ك٤ٚ."
3

 

ٝسد ك٢ ضلغ٤ش جُوشؽر٢ )جُؿحٓغ ٧قٌحّ جُوشإٓ(: "هحٍ ٓكٔذ ذٖ ؾؼوش ذٖ جُضذ٤ش: جُٔكٌٔحش: ٢ٛ 

ح جُط٢ ك٤ٜح قّؿس جُشّخ، ٝػظٔس جُ ّٔ ؼرحد، ٝدكغ جُخظّٞ ٝجُرحؽَ، ٤ُظ ُٜح ضظش٣ق ٫ٝ ضكش٣ق ػ

ِػؼٖ ػ٤ِٚ. ُٝ 

ّٖ جُؼرحد. ... هحٍ جُ٘كحط: أقغٖ ٓح ه٤َ ك٢  ّٖ ضظش٣ق ٝضكش٣ق ٝضأ٣َٝ، جذط٠ِ هللا ك٤ٜ ٝجُٔطشحذٜحش: ُٜ

ّٕ جُٔكٌٔحش ٓح ًحٕ هحتٔحً ذ٘لغٚ ٫ ٣كطحؼ إٔ ٣ُشؾغ ك٤ٚ ئ٠ُ ؿ٤شٙ. ٗكٞ  ُْٝ ﴿جُٔكٌٔحش ٝجُٔطشحذٜحش: ئ

ّٕ ﴿(. ٝجُٔطشحذٜحش ٗكٞ 82)ؽٚ، ج٣٥س  ﴾ٝئ٢ّٗ ُـلّحس ُٖٔ ضحخ﴿( 4)ج٩خ٬ص، ج٣٥س ﴾٣ٌٖ ُٚ ًلٞجً أقذ ئ

َّ ٝػ٬:  ( ٣ُشؾغ ك٤ٚ ئ٠ُ ه53ُٚٞ)جُضٓش، ج٣٥س   ﴾هللا ٣ـلش جُزٗٞخ ؾ٤ٔؼحً   ﴾ٝئ٢ّٗ ُـلّحس ُٖٔ ضحخ ﴿ؾ

ّٕ هللا ٫ ٣ـلش إٔ ٣ششى ذٚ ﴿( ٝئ٠ُ هُٞٚ ضؼح٠ُ: 82)ؽٚ، ج٣٥س  (. هِص: ٓح هحُٚ 48. )جُ٘غحء، ج٣٥س ﴾ئ

ّٕ جُٔكٌْ جعْ ٓلؼٍٞ ٖٓ  جُّ٘كحط ٣ر٤ّٖ ٓح جخطحسٙ جذٖ ػط٤ّٚ، ٝٛٞ جُؿحس١ ػ٠ِ ٝػغ جُِغحٕ، ٝرُي أ

ّٕ ٓح ًحٕ ٝجػف جُٔؼ٠٘ ٫ ئشٌحٍ ك٤ٚ ٫ٝ ضشّدد، ٝئّٗٔح ٣ٌٕٞ أقٌْ، ٝج٩قٌحّ:  ج٩ضوحٕ، ٫ٝ شّي ك٢ أ

َّ أقذ ج٫ٓش٣ٖ ؾحء جُطشحذٚ ٝج٩شٌحٍ."  ٞػٞـ ٓلشدجش ًِٔحضًٚزُي ُ ٝجضّلحم ضش٤ًرٜح، ٝٓط٠ جخط
4

 

 َّ ً ّٖ ّٖ جُطرحط ػ٠ِ جُلْٜ، ٝك٤ٜ هحٍ ًحضد ٛزٙ جُٔوحُس قٍٞ جُٔظطِك٤ٖ ٓح ٢ِ٣: "كحُٔكٌٔحش ٤ُظ ك٤ٜ

ّٖ ، ٝئذزأٝ أعظ جُؼو٤ ،جُطضجٜٓح ٓح ٣طؼِّن ذح٧قٌحّ، ٝجُ٘ظْ، ٝجُلشجتغ جُط٢ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔغِْ ٣شؾغ  ٤ُٜ

 (.7)آٍ ػٔشجٕ، ج٣٥س ﴾ٖٛ أّ جٌُطحخ﴿ٞجذؾ جُششػ٤س ُٝزُي ٠ِ جُؼػ فجُٔإٕٓ٘ٞ ك٢ جُطؼشّ 

                                                 
 أخرجه الترمذي فً )الجامع المختصر( فً كتاب )تفسٌر القرآن( فً باب )من سورة آل عمران(.  1
 .727الراغب األصفهانً، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقٌق ندٌم مرعشلً، بٌروت، دار الكاتب العربً، بال تارٌخ وال طبعة، ص  2
 .267، 262الراغب األصفهانً، م.س.، ص  3
، تحقٌق أ.د. عبدهللا عبدالمحسن التركً وآخرٌن، بٌروت، مؤسسة 5القرطبً، أبو عبدهللا محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن، ج  4

 .79، 78م، ص2226-هـ7226، سنة 7الرسالة، ط
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 ّٖ  ،ٛٞ ضؼح٠ُ ٫ٝ ٣ؼِْ قو٤وطٜٖ ئ٫ّ  ،قذ٣ع ػٖ جُـ٤د أٝ ػٖ أعٔحء هللا ضؼح٠ُ ٝطلحضٚ ٝجُٔطشحذٜحش ك٤ٜ

 ٖٝٓ ٝجؾد جُٔغِْ إٔ ٣أخز ٛزٙ ج٣٥حش ًٔح ٝسدش ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ قط٠ ٫ ٣ٌٕٞ

ٝٓؼشكس  ،ٔح ٣ؼٞد ك٢ ٓكحُٝس كٜٜٔحٝئّٗ  ،ضؿحٝص ُؼٞجذؾ جُشش٣ؼس ،ك٢ ٓكحُٝطٚ ضأ٣ِٜٝح أٝ ضلغ٤شٛح

ّٖ  ،دٕٝ جُطأ٣َٝ ٝٓح شحذٚ رُي ، ٖٓجُوظذ ٜٓ٘ح كوؾ ّّ  ئ٠ُ جُٔكٌٔحش جُِٞجض٢ ٛ  ...جٌُطحخ أ

 ٖٓ ك٢ هِٞذْٜ ص٣ؾ جضرحع جُٔطشحذٚ، كٖٔ ٝجؾد جُٔإٖٓ جُظك٤ف ج٫ُطضجّ، ٝئرج قحٍٝ

جُغ٤ِْ جُلطشز، إٔ ٣ـحدسْٛ قط٠ ٫ ٣لغذٝج ػ٤ِٚ ػو٤ذضٚ."
1

 

سز ٝػحشوٜح ػ٘ذٓح ؾحءٙ سؾَ ٣غأُٚ قٍٞ هُٞٚ ٛزج ٓح كؼِٚ ج٩ ّٞ ٓحّ ٓحُي ذٖ أٗظ، كو٤ٚ جُٔذ٣٘س جُٔ٘

(، كوحٍ: "ج٫عطٞجء ٓؼِّٞ، ٝج٤ٌُل٤ّس ٓؿُٜٞس، 5)ؽٚ، ج٣٥س  ﴾جُشقٖٔ ػ٠ِ جُؼشػ جعطٟٞ ﴿ضؼح٠ُ: 

ٝج٣٩ٔحٕ ذٚ ٝجؾد، ٝجُغإجٍ ػ٘ٚ ذذػس."
2

 

ُِطشر٤ٚ، ْٜٝٓ٘ ؿ٤ش ٓحُي  ضّٜذكٞج ٝٛزج جُٜٔ٘ؽ ٛٞ ٓح جُطضٓٚ أَٛ جُغِق جُز٣ٖ ُْ ٣طؼّشػٞج ُِطأ٣َٝ، ٫ٝ

ح٢ٗ ٓإّعظ جُٔزٛد ذٖ أٗظ، ج٩ٓحّ أقٔذ ذٖ ق٘رَ، ٝعل٤حٕ جُػٞس١، ٝدجٝد ذٖ ػ٢ِ ج٧طلٜ

 جُظحٛش١، ٝهذ ذشص ٖٓ ػِٔحء ٛزج جُٔزٛد ك٢ جُـشخ ج٩ع٢ٓ٬ جذٖ قضّ ج٧ٗذُغ٢.

 عىاويه وتعزيفاث لها ارتباط بالمىضىع:

ّٕ ػٞجَٓ ػذ٣ذز ض٤ّٜأش ٖٓ خ٬ُٜح جُٔ٘حخحش ٫ٗط٬م أًػش ٖٓ ٗظش٣ّس ك٢ ػِْ ج٬ٌُّ، ًٝحٗص ًِّٜح  ئ

ٝسؤ٣س هللا ضؼح٠ُ ٣ّٞ جُو٤حٓس، ٝجُظلحش، ٝجُخِن ٝجُوذسز،  ضذٝس ك٢ ٓغحتَ جُؼو٤ذز، ٜٓ٘ح: جُطٞق٤ذ،

 ف، ٝٓغأُس جُوشإٓ ٝخِوٚ... جُخ.ِٝجُطكغ٤ٖ ٝجُطور٤ف، ٝجُؼذٍ ٝج٧ط

 ٖٓ جُٔذجسط ك٢ ػِْ ج٬ٌُّ أٝ ػِْ جُطٞق٤ذ ٓح ٢ِ٣:

 

ز، ٝػ٘ذْٛ ج٧خز ذحُغٔغ أٝ جُ٘وَ ٝجؾد، ٝجُ٘وَ أٝ  السلفيت: أّوالً: ّٞ جضّرحع ٜٗؽ جُغِق ك٢ ػٜذ جُ٘ر

جُّ٘ض ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝجُغّ٘س جُ٘ر٣ّٞس ٛٔح جُٔظذس ٝجُٔشؾؼ٤ّس ك٢ جُكٌْ ػ٠ِ ج٧ش٤حء ٝج٧كؼحٍ. ٝهذ 

َّ ذٚ ذغرد رُ ُِٔؼطضُس، ٝٓح دكغ أٓش ٓٞجؾٜس ج٩ٓحّ أقٔذ ذٖ ق٘رَ رحع٢ جُٔإٔٓٞ صٖٓ جُخ٤ِلس جُؼ يق

ّٕ أضرحع ٓزٛد جذٖ ق٘رَ ْٛ جُغِل٤ّس، ٝذؼذٙ أُؽِِن ج٫عْ ػ٠ِ جذٖ ض٤ٔ٤س،  جُٔؼطض٢ُ جُٜٟٞ، ئ٠ُ جُوٍٞ: ئ

 ٖٝٓ ذؼذٙ ػ٠ِ ٓكٔذ ذٖ ػرذ جُٞٛحخ.

ّٖ ج٠ُٝ٧ إٔ ٣طؼّشف جُٔؼ٤ّٕ٘ٞ ػ٠ِ ٓٞجهق جُغِل٤ّس ٢ٛٝ: ٌُ 

ّٕ هللا ضؼح٠ُ ٝجقذ ك٢ رجضٚ ٫ هغ٤ْ ُٚ، ٝٝجقذ ك٢ طلح -1" ضٚ ج٧ص٤ُّس ٫ ٗظ٤ش ُٚ، ٝٝجقذ ك٢ أكؼحُٚ ٫ ئ

 ػذٍ ك٢ أكؼحُٚ، ذٔؼ٠٘ أّٗٚ ٣طظّشف ك٢ ٌِٓٚ، ٣لؼَ ٓح ٣شحء، ٣ٝكٌْ ٓح ٣ش٣ذ. شش٣ي ُٚ. ... هللا ضؼح٠ُ

جُٞجؾرحش ًِّٜح ذحُغٔغ، ٝجُٔؼحسف ًِّٜح ذحُؼوَ، كحُؼوَ ٫ ٣كّغٖ، ٫ٝ ٣ورّف، ٫ٝ ٣ٞؾد." -2
3

ٝذزُي  

ّْ ٣أض٢ دٝس جُؼوَ ذؼذ رُي. ٣ٌٕٞ ج٩ٗغحٕ ٌِٓلحً ذؼذ إٔ ٣طِو٠ جُشش٣ؼس  ٣ٝؼشكٜح، غ

                                                 
 .77م، ص2229 -هـ 7242، سنة 2السحمرانً، أسعد، البهائٌة والقادٌانٌة، بٌروت، دار النفائس، ط  1
ٌّد كٌالنً، بٌروت، دار المعرفة، سنة 7هرستانً، أبو الفتح محمد عبدالكرٌم، الملل والنحل، جالش  2 م، 7982 -هـ 7222، تحقٌق محّمد س

 .94ص
 .،22الشهرستانً، م.س.، ص  3
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خِن هللا ضؼح٠ُ ك٢ ج٩ٗغحٕ أدجز ج٩سجدز، ٢ٛٝ جُؼوَ، ٝجدجز ج٫خط٤حس ٢ٛٝ جُؿٞجسـ، كٜٞ ٣لؼَ ٓح  -3"

ٝهللا خِوٌْ ٝٓح ﴿ؼح٠ُ: ٣ش٣ذ ذ٬ ئًشجٙ ٫ٝ ئؾرحس، ٝئرج ُٗغد ػَٔ ج٩ٗغحٕ ئ٠ُ هللا ضؼح٠ُ ًٔح ك٢ هُٞٚ ض

( كٖٔ ؾٜس أّٗٚ ٛٞ جُز١ خِن ك٢ ج٩ٗغحٕ أدجز ج٩سجدز ٝج٫خط٤حس، 96)عٞسز جُظحكحش، ج٣٥س  ﴾ضؼِٕٔٞ

ٝئرج ُِٗغد جُؼَٔ ئ٠ُ ج٩ٗغحٕ كٖٔ ؾٜس أّٗٚ ٛٞ جُز١ جخطحسٙ ٝكؼِٚ، ُٝزُي طّف إٔ ٣ُكحعد ػ٤ِٚ، كٜٞ 

٣ؼَٔ جُؼَٔ ٣ؼِْ هللا ضؼح٠ُ ٌُٖٝ ذحخط٤حسٙ ٛٞ."
1

 

ٝجُغٔغ، ٝجُرظش، ٝج٬ٌُّ، ٝجُؿ٬ٍ، ٝج٩ًشجّ، ٝجُؿٞد، ٝج٩ٗؼحّ، ٝجُؼّضز ٝجُؼظٔس. ٫ٝ ٣لّشهٕٞ ذ٤ٖ 

 طلحش جُزجش، ٝطلحش جُلؼَ ذَ ٣غٞهٕٞ ج٬ٌُّ عٞهحً ٝجقذجً.

ًزُي ٣ػرطٕٞ طلحش ؾرش٣س ٓػَ ج٤ُذ٣ٖ ٝجُٞؾٚ، ٫ٝ ٣إُٕٝٞ رُي، ئ٫ّ أّْٜٗ ٣وُٕٞٞ، ٛزٙ جُظلحش هذ ٝ

جُششع، ك٘غ٤ٜٔح طلحش ؾرش٣ّس."ٝسدش ك٢ 
2

 

4-  َّ ّٕ هللا ضؼح٠ُ ٣ٌٕٞ ٓشت٤حً ُِٔإ٤ٖ٘ٓ ك٢ ج٥خشز، ٝهحُٞج ذؿٞجص سؤ٣طٚ ك٢ ً ٝأؾٔغ أَٛ جُغّ٘س ػ٠ِ أ

َّ ق٢ّ ٖٓ ؽش٣ن جُؼوَ، ٝٝؾٞخ سؤ٣طٚ ُِٔإ٤ٖ٘ٓ خحّطس ك٢ ج٥خشز ٖٓ ؽش٣ن جُخرش." قحٍ، ٌُٝ
3
 

 (.23، 22سذّٜح ٗحظشز﴾)عٞسز جُو٤حٓس، ج٣٥طحٕ  ئ٠ُ * ٝؾٞٙ ٣ٞٓثز ٗحػشز﴿ٝجُخرش ٛٞ هُٞٚ ضؼح٠ُ: 

5-  ّٕ َّ  ٬ًّ هللا ػضّ  "ٝأؾٔؼٞج ػ٠ِ أ ٓكذظ ٫ٝ قحدظ... ٫ٝ  ،ٚ ؿ٤ش ٓخِٞمّٗ ، ٝأطلس ُٚ أص٤ُس ٝؾ

ٕ ٣ٌٕٞ ؿ٤شٙ ذٚ ٚ ٣ٞؾد أّٗ ، ٫ٝ ك٢ ؿ٤شٙ ٧ٗٚ ٤ُظ ذٔكَ ُِكٞجدظ: ٫ ٣ؿٞص قذٝظ ٬ًٓٚ ك٤ٚ ٧ٝهِ٘ح

ٚ طلس ُٚ ٗأ جُظلس ٫ ضوّٞ ذ٘لغٜح كرطَ قذٝظ ٬ًٓٚ ٝطفّ  ّٕ ، ٫ٝ٧ ك٢ ؿ٤ش ٓكَ ٗح٤ٛحً  آٓشجً  ٔحً ٓطٌِّ 

."ص٤ُسأ
4

 

ّٕ جُوشإٓ ٓخِٞم ًحٗص ُٜح ضذجػ٤حضٜح، ٝأذشص رُي ٓح ضؼّشع ُٚ ج٩ٓحّ أقٔذ ذٖ  ٝٓغأُس هٍٞ جُٔؼطضُس ذأ

ذٖ ج٩ٓحّ ق٘رَ ٖٓ عؿٖ ٝضؼز٣د ػ٘ذ جُخ٤ِلس جُٔإٔٓٞ جُؼرحع٢ ق٤ٖ قّشػٚ جُٔؼطضُس ػ٠ِ ئ٣زجء ج

 ٝػ٘ذ جُغِل٤س: جُوشإٓ ٛٞ ٬ًّ هللا ضؼح٠ُ، ٝٛٞ ؿ٤ش ٓخِٞم.ق٘رَ. 

ّٕ جُ٘وَ ػ٘ذْٛ ٛٞ  ٛزٙ أذشص ٓٞجهق ٓذسعس أَٛ جُكذ٣ع، أٝ جُغِل٤س، أٝ ٖٓ ٣أخزٕٝ ذحُّ٘ض، ٝأ

 ج٧طَ ٝذؼذٙ ٣ٌٕٞ دٝس جُؼوَ.

 

 المعتشلت: ثاوياً:

ٛـ( جُِزجٕ ًحٗح ٣ذسعحٕ ك٢ 142)شٛـ( ٝػٔشٝ ذٖ ػر٤ذ 131جُٔإّعغحٕ ٛٔح: ٝجطَ ذٖ ػطحء )ش

ٛـ(، ٝعرد جٗلظحُٜٔح ػ٘ٚ جُطرح٣ٖ ٝج٫خط٬ف ك٢ ٓٞجهق ٜٓ٘ح جُكٌْ 110قِوس جُكغٖ جُرظش١ )ش

ػ٠ِ ٓشضٌد جٌُر٤شز ٝعٞجٙ، ٝػ٘ذٛح هحٍ جُكغٖ جُرظش١: ُوذ جػطضُ٘ح ٝجطَ، كزٛد ج٫عْ ٓزٛد جعْ 

ٕٞ ٓغ أضرحػْٜ: جُٔؼطضُس. ّٔ  جُؼِْ، ٝذحضٞج ٣غ

                                                 
 .425م، ص2277 -هـ 7242، سنة 5موسوعة األدٌان المٌّسرة، رئٌس التحرٌر أسعد السحمرانً، بٌروت، دار النفائس، ط  1
 .92الشهرستانً، م.س.، ص  2
، 445البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر، الفرق بٌن الفرق، تحقٌق محمد محبً الدٌن عبدالحمٌد، بٌروت، دار المعرفة، بال تارٌخ، ص   3
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هحٍ أذٞ جُكغٖ جُخ٤حؽ ك٢ ًطحذٚ )ج٫ٗطظحس(: ٤ُٝظ ٣غطكّن أقذ جعْ ّ ٓكٔذ أذٞ صٛشز: "هحٍ ج٩ٓح

ج٫ػطضجٍ قط٠ ٣ؿٔغ جُوٍٞ ذح٧طٍٞ جُخٔغس: جُطٞق٤ذ، ٝجُؼذٍ، ٝجُٞػذ ٝجُٞػ٤ذ، ٝجُٔ٘ضُس ذ٤ٖ 

ؼص ٛزٙ ج٧طٍٞ، كٜٞ ٓؼطض٢ُ. ِٔ  جُٔ٘ضُط٤ٖ، ٝج٧ٓش ذحُٔؼشٝف ٝج٢ُٜ٘ ػٖ جٌُٔ٘ش، كارج ُؾ

َّ ٖٓ ٣طك٤ّق ؽش٣وٜح، ٣ٝغِي ؿ٤ش عر٤ِٜح، ك٤ِظ ْٜٓ٘ ٛزٙ ٢ٛ ج٧ طٍٞ جُؿحٓؼس ُٔزٛد جُٔؼطضُس، كٌ

ِٕٞ ئغٔٚ." ّٔ ٫ٝ ٣طك
1

 

ح ػ٤ِٚ ٓزٛد ج٫ػطضجٍ، ٓح ٢ِ٣: ّٔ ٓٝ 

ُوذ ذحُؾ جُٔؼطضُس ك٢ جُكذ٣ع ػٖ دٝس جُؼوَ، كٜٞ ػ٘ذْٛ عر٤َ ئ٠ُ ٓؼشكس هللا ضؼح٠ُ، ُٝزُي هحُٞج:  -1

ّٕ ج٩ٗغحٕ ٌِّٓق ٓح دجّ ػ ّٕ جُؼوَ ٓذجس جُكغحخ، ٝٛٞ جُز١ ٣كّذد ٓح ئ ٘ذٙ ػوَ ٣ٝغطط٤غ جُطل٤ٌش، ٝأ

ح ذؼػس ج٧ٗر٤حء ٝجُشعَ ك٢ٜ ُطق ئ٢ُٜ، ٝ ّٓ ُْ ٣ٌٖ سعَ ُٞ ػ٠ِ ج٩ٗغحٕ كؼِٚ ٖٓ جُطحػحش، ٝأ

ّٕ ٝسعح٫ش؛ ٣ٌٕٞ ج٩ٗغحٕ ٌِٓلحً. ٝدكؼْٜ رُي ئ٠ُ ئؽ٬ ٓح ٣ظَ ئ٤ُٚ  م جُؼ٘حٕ ُِؼوَ ك٢ جُطأ٣َٝ، ٝأ

 جُؼوَ ٛٞ جُػحذص، ٝكْٜ جُششع ضحذغ ُٔخشؾحش جُؼوَ.

ّٕ أطٍٞ جُٔؼشكس، ٝشٌش جُ٘ؼٔس ٝجؾرس  ٝهذ ؾحء ػ٘ذ جُشٜشعطح٢ٗ ك٢ ٛزج جُٔٞػٞع: "ٝجضّلوٞج ػ٠ِ أ

هرَ ٝسٝد جُغٔغ، ٝجُُكغٖ ٝجُوُرف ٣ؿد ٓؼشكطٜٔح ذحُؼوَ، ٝجػط٘حم جُكغٖ، ٝجؾط٘حخ جُور٤ف ٝجؾد 

٤ق أُطحف ُِرحس١ ضؼح٠ُ، أسعِٜح ُِؼرحد ذطّٞعؾ ج٧ٗر٤حء ػ٤ِْٜ جُغ٬ّ جٓطكحٗحً ًزُي. ٝٝسٝد جُطٌحُ

ٝجخطرحسجً." 
2

٤ُِٜي ٖٓ ِٛي ػٖ ذ٤ّ٘س ٣ٝك٤ح ٖٓ ق٢ّ ػٖ ذ٤ّ٘س﴾. )عٞسز ج٧ٗلحٍ، ج٣٥س ﴿هحٍ هللا ضؼح٠ُ:  

43.) 

ّٕ طل -2  -٢ٛٝ: جُوذ٣شحش هللا ضؼح٠ُ؛ أقذظ جُٔؼطضُس كط٘س ك٢ ٓغأُس جُظلحش، ٝرٛرٞج ئ٠ُ جُوٍٞ: ئ

 جُو٤ّّٞ... جُخ، ٤ُغص ٓؼحكس ئ٠ُ جُزجش، ئّٗٔح ٢ٛ ػ٤ٖ جُزجش. –جُؼ٤ِْ  –٣ذ شجُٔ

ّٕ جُرح226هحٍ أذٞ جُٜز٣َ جُؼ٬ّف)ش س١ ضؼح٠ُ ػحُْ ذؼِْ، ٝػِٔٚ رجضٚ، هحدس ٛـ( ٖٓ أػ٬ّ جُٔؼطضُس: "ئ

جُزجش ٓؼح٢ٗ هحتٔس ذزجضٚ،  ذوذسز، ٝهذسضٚ رجضٚ. ق٢ّ ذك٤حز، ٝق٤حضٚ رجضٚ. ... ٝئّٗٔح جُظلحش ٤ُغص ٝسجء

ذَ ٢ٛ رجضٚ."
3

 

ّٕ جُوشإٓ جٌُش٣ْ، ٬ًّ هللا ضؼح٠ُ، ٓخِٞم، ٝهذ رًش جُرـذجد١: "جضّلحهْٜ  -3 جُلط٘س جُػحُػس ًحٗص هُْٜٞ: ئ

َّ قحدظ، ٝأًػشْٛ ج٤ُّٞ ٣غٔٞٗٚ ٬ًٓٚ ٓخِٞهحً." ػ٠ِ جُوٍٞ ذكذٝظ ٬ًّ هللا ػّض ٝؾ
4

 

ح 241ٝأذشص ٓح قذظ ذغرد هُْٜٞ ٛزج ٖٓ جُلطٖ، ٛٞ ٓح ضؼّشع ُٚ ج٩ٓحّ أقٔذ ذٖ ق٘رَ )ش ّٔ ٛـ(، ٝٓ

ّٕ جُٔإٔٓٞ هذ جعطكٞر ػ٤ِٚ  ؾٔحػسٌ ٖٓ جُٔؼطضُس، ؾحء ك٢ ٓٞػٞع ٛزٙ جُٔك٘س ػ٘ذ جذٖ ًػ٤ش: "ئ

ٞج ُٚ جُوٍٞ ذخِن جُوشإٓ، ٝٗل٢ جُظلحش ػٖ هللا كأصجؿٞٙ ػٖ ؽش٣ن جُكنّ    ػض ٝؾَ.ئ٠ُ جُرحؽَ، ٝص٣َّ٘

٢َُِ ٛٞ جُخ٬كس جؾطٔغ ذٚ ٛإ٫ء َٝ ح  ّٔ ط ٝجضلن خشٝؾٚ ئ٠ُ ؽشعٞ ٝص٣ّ٘ٞج ُٚ، ككِٔٞٙ ػ٠ِ رُي، ... كِ

٣أٓشٙ إٔ ٣ذػٞ جُ٘حط ئ٠ُ  ،ئعكحَم ذٖ ئذشج٤ْٛ ذٖ ٓظؼد ،رـذجدذ ٌٚطد ئ٠ُ ٗحترُـضٝ ذ٬د جُشّٝ، ك

                                                 
 .726، ص7987ً، سنة ، القاهرة، دار الفكر العرب7أبو زهرة، اإلمام محمد، تارٌخ المذاهب اإلسالمٌة، ج  1
 .25الشهرستانً، م.س.، ص  2
 .57الشهرستانً، م.س.، ص  3
 .772البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر، م.س.، ص  4
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ـ أقٔذ ذٖ ق٘رَ، ٝٓكٔذ ذٖ ٗٞرُي ج٩ٓحّ  ػ٠ِ ج٫ٓط٘حع ٖٓ ٝجعطٔشّ ن جُوشإٓ. ... جُوٍٞ ذَخِْ 

ح ذر٬د ... كِٔح ًحٗ ذجٕ.ئ٠ُ جُخ٤ِلس ػٖ أٓشٙ ذزُي، ٝٛٔح ٓو٤ّ  جُؿ٘ذ٣غحذٞس١، كُك٬ٔ ػ٠ِ ذؼ٤ش ٝع٤ّشج

 ٠ِ ج٩ٓحّ أقٔذ، ٝهحٍ ُٚ: ٣ح ٛزجْ ػ، ٣وحٍ ُٚ: ؾحذش ذٖ ػحٓش، كغِّ سؾَ ٖٓ ج٧ػشجخ ٛٔحجُشقرس، ؾحء

ح ػ٤ِْٜ، ٝي ٝجكذ جُ٘حط، ك٬ ضٌٖ شإئّٗ  ْٜ ئ٠ُ ٓح ٣ذػٞٗي ئ٤ُٚ حى إٔ ضؿ٤ركا٣ّ  ي سأط جُ٘حط ج٤ُّٞ،ئّٗ ًٓ

ٓح  ٚكاٗ كحطرِْش ػ٠ِ ٓح أٗص ك٤ٚ، -ضؼح٠ُ– هللا ، ٝئٕ ً٘ص ضكدّ ٤رٞج، كطكَٔ أٝصجسْٛ ٣ّٞ جُو٤حٓسؿك٤

ْص، ٝئٕ ِػْشصَ  ُٔ ػشص ق٤ًٔذج." ذ٤٘ي ٝذ٤ٖ جُؿ٘س ئ٫ إٔ ضُوطََ، ٝئٗي ئٕ ُْ ضُوطََ ضَ
1
  

ٛـ، ٝذؼذٙ ك٢ ػٜذ جُٔؼطظْ، ٝذؼذ 218ٝجعطّٔش جُغؿٖ ٝجُطؼز٣د ٫ذٖ ق٘رَ قط٠ّ ٝكحز جُٔإٔٓٞ ػحّ 

ِ٘غ جُٔحء أق٤حٗحً،  ُٓ ِ٘غ ًَ ٓح ٛٞ ُٞجصّ جُك٤حز، كظرش.ٓ٘حظشجش أكشؼ ػ٘ٚ، ٝهذ ُػِشخ ك٢ جُغؿٖ، ٝ ُٓ ٝ 

ّٕ ٛزٙ جُٞجهؼس ضر٤ّٖ ٤ًق ٣ٞظّق ذؼؼْٜ جُشؼحسجش جُٔضػّٞ أّٜٗح د٤٘٣ّس  جُغِط٤٣ٖٞ ٤ُ٘حُٞج ٖٓ ٓغ ئ

 جُؼِٔحء ٝجُلوٜحء، ٝٛزج دسط ْٜٓ ُٞجهؼ٘ح ج٤ُّٞ.

هحٍ جُٔؼطضُس ذحُؼذٍ، ٝسػح٣س هللا ضؼح٠ُ ٨ُطِف: ٝهذ أقغٖ جُشٜشعطح٢ٗ جُظ٤حؿس ك٢ ػشع رُي  -4

ّٕ هللا ضؼح٠ُ 231ٓ٘غٞذحً ئ٠ُ ٝجقذ ٖٓ سؤٝط جُٔؼطضُس ٛٞ جذشج٤ْٛ جُ٘ظّحّ )ش ٛـ(، ٝهٍٞ جُ٘ظحّ ٛٞ: "ئ

طق ذحُوذسز ػ٠ِ جُششٝس ٝجُٔؼحط٢، ٤ُٝغص ٢ٛ ٓوذٝسز ُِرحس١ ضؼح٠ُ، ... كلحػَ جُؼذٍ ٫ ٫ ٣ٞ

ّٕ ك٤ٚ  ٣ٞطق ذحُوذسز ػ٠ِ جُظِْ، ٝصجد أ٣ؼحً ػ٠ِ ٛزج ج٫خطرحؽ، كوحٍ: ئّٗٔح ٣وذس ػ٠ِ كؼَ ٓح ٣ؼِْ أ

ِّن هذسضٚ ذٔح ط٬قحً ُؼرحدٙ. ٫ٝ ٣وذس ػ٠ِ إٔ ٣لؼَ ذؼرحدٙ ك٢ جُذ٤ٗح ٓح ٤ُظ ك٤ٚ ط٬قْٜ. ٛزج ك٢ ضؼ

 ٣طؼِّن ذأٓٞس جُذ٤ٗح.

ح  ّٓ أٓٞس ج٥خشز، كوحٍ: ٫ ٣ٞطق جُرحس١ ضؼح٠ُ ذحُوذسز ػ٠ِ إٔ ٣ض٣ذ ك٢ ػزجخ أَٛ جُ٘حس ش٤ثحً، ٫ٝ ٝأ

ٗؼ٤ْ أَٛ جُؿّ٘س، ٫ٝ إٔ ٣ُخشؼ أقذجً ٖٓ أَٛ جُؿّ٘س، وض ٓ٘ٚ ش٤ثحً. ًٝزُي ٫ ٣٘وض ٖٓ ػ٠ِ إٔ ٣٘

 إٔ ٣ٌٕٞ جُرحس١ ضؼح٠ُ ٓطرٞػحً ٓؿرٞسجً ػ٠ِ ٓح ٣لؼِٚ. ...٤ُٝظ رُي ٓوذٝسجً ُٚ. ٝهذ أُضّ ػ٤ِٚ 

ّٕ جُؿٞجد ٫ ٣ؿٞص إٔ ٣ّذخش ش٤ثحً ٫ ٣لؼِٚ. كٔح  ٝئّٗٔح أخز ٛزٙ جُٔوحُس ٖٓ هذٓحء جُل٬علس، ق٤ع هؼٞج ذأ

أذذػٚ ٝأٝؾذٙ ٛٞ جُٔوذٝس، ُٝٞ ًحٕ ك٢ ػِٔٚ ضؼح٠ُ ٝٓوذٝسٙ ٓح ٛٞ أقغٖ ٝأًَٔ ٓٔح أذذػٚ ٗظحٓحً 

قحً ُلؼِٚ."ٝضش٤ًرحً ٝط٬
2

 

ح  ّٔ ّٕ ٛزج جُٔٞهق خط٤ش ػ٠ِ جُؼو٤ذز كظحقرٚ ٣كؿش ػ٠ِ هللا ضؼح٠ُ، ٣ٝوٍٞ ذٔكذٝد٣س هذسضٚ ضؼح٠ُ ػ ئ

ّٕ جُؼذٍ ج٢ُٜ٩ ٗحذغ ٖٓ ضظّشف جُخحُن عركحٗٚ ذحُٔخِٞهحش كٜٞ خحُوٜح ٝٓحٌُٜح،  ٣ضػٕٔٞ، ٝجُٔؼِّٞ أ

َّ ٝجقذ ٓكحعد ػ٠ِ ٓح ٣غطط٤ َّ ًحتٖ ذوذس ٝهذسز، ًٝ عؼٚ.ٝهذ خِن ً ُٝ  ؼٚ، ٝػ٠ِ ٓح ك٢ 

ٝؾٞٙ ٣ٞٓثز ﴿ُوذ أٌٗش جُٔؼطضُس جُشؤ٣س ك٢ ج٤ُّٞ ج٥خش جُط٢ ٢ٛ ؾحتضز ُِٔإ٤ٖ٘ٓ؛ هحٍ هللا ضؼح٠ُ:  -5

 (. 23، 22ٗحػشز * ئ٠ُ سذّٜح ٗحظشز.﴾)عٞسز جُو٤حٓس، ج٣٥طحٕ 

ٝك٢ جُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ جُشش٣ق: " قّذغ٘ح ػرذ ذٖ ق٤ٔذ، أخرش٢ٗ شرحذس ذٖ عٞجس، ػٖ ئعشجت٤َ، ػٖ 

ّٕ أد٠ٗ أَٛ جُؿّ٘س  -ضؼح٠ُ–غ٣ٞش، هحٍ: عٔؼص جذٖ ػٔش ٣وٍٞ: هحٍ سعٍٞ هللا  ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ: ئ

                                                 
-هـ7227، سنة 7، تحقٌق مجموعة من الباحثٌن، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، ط72، ج5ابن كثٌر، أبو الفداء الحافظ، البداٌة والنهاٌة، م  1

 .454م، ص2227
 .52الشهرستانً، م.س.، ص  2
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ٖ ٣٘ظش ئ٠ُ ِؾ٘حٗٚ ٝصٝؾحضٚ ٝٗؼ٤ٔٚ ٝخذٓٚ ٝعشسٙ ٓغ٤شز أُق ع٘س، ٝأًشْٜٓ  َٔ ػ٠ِ هللا ٖٓ ٓ٘ضُس َُ

٣٘ظش ئ٠ُ ٝؾٜٚ ؿذٝز ٝػش٤ّس."
1

ّْ هشأ سعٍٞ هللا:   ٝؾٞٙ ٣ٞٓثز ٗحػشز * ئ٠ُ سذّٜح ٗحظشز.﴾﴿، غ

ٝك٢ جُرحخ ٗلغٚ أخشؼ جُطشٓز١ّ: "ػٖ ط٤ٜد، ػٖ جُ٘ر٢ّ ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ هحٍ: ئرج دخَ أَٛ 

ّٕ ٌُْ ػ٘ذ هللا ٓٞػذجً،  ٣ّ٘ؿ٘ح ٖٓ جُ٘حس، ٣ٝذخِ٘ح جُؿّ٘س؟ أُْ ٣ر٤ّغ ٝؾٞٛ٘ح ٝجُؿّ٘س جُؿّ٘س، ٗحدٟ ٓ٘حٍد: ئ

 هحُٞج: ذ٠ِ، ك٤ٌشق جُكؿحخ، هحٍ: كٞهللا ٓح أػطحْٛ ش٤ثحً أقّد ئ٤ُْٜ ٖٓ جُ٘ظش ئ٤ُٚ."

َّ ذح٧ذظحس، ٝصػٔٞج أّٗٚ ٫ ٣شٟ ٗلغٚ، ٫ٝ ٣شجٙ  ٝٓٞهق جُٔؼطضُس: "هُْٜٞ ذحعطكحُس سؤ٣س هللا ػّض ٝؾ

ؿ٤شٙ."
2

 

ّٕ جُؼ -6 رذ خحُن ٧كؼحُٚ، ٝٛٞ ٓغإٍٝ ػٜ٘ح. هحٍ جُشٜشعطح٢ٗ: ٣أض٢ ك٢ ٓزٛد جُٔؼطضُس جُوٍٞ: ئ

ّٕ جُؼرذ هحدس خحُن ٧كؼحُٚ خ٤شٛح ٝشّشٛح. ٓغطكّن ػ٠ِ ٓح ٣لؼِٚ غٞجذحً ٝػوحذحً ك٢ جُذجس  "ٝجضّلوٞج ػ٠ِ أ

ئ٤ُٚ شّش ٝظِْ." ج٥خشز. ٝجُشّخ ضؼح٠ُ ّٓ٘ضٙ إٔ ٣ؼحف
3

 

ّٕ  قّؿطْٜٝ ّٕ هللا ضؼح٠ُ ٫ ٣ؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ خحُوحً ٧كؼحٍ جُؼرحد، ٛٞ أ ّٕ جُؼرذ خحُن ٧كؼحُٚ، ٝأ ك٢ جُوٍٞ: ئ

 َّ أكؼحٍ جُؼرحد ك٤ٜح ٓح ٛٞ ظِْ ٝؾٞس أٝ كغحد، ُٝٞ ًحٕ هللا ضؼح٠ُ خحُوحً ٧كؼحٍ جُؼرحد ُٞؾد إٔ ٣ُ٘غد ً

 رُي ئ٠ُ هللا ضؼح٠ُ، ٝٛزج ٫ ٣ؿٞص ك٢ قّن هللا ضؼح٠ُ.

ذص ُْٜ عٜحّ جُ٘وذ،  صأكٌحس جُٔؼطضُس ٝٓٞجهلْٜ، ٝهذ ًحٗٛزٙ ذؼغ  ِّٞ س، ُٝط ّٓ َّ سكغ ٖٓ ػِٔحء ج٧ ٓك

 ٝأق٤حٗحً ٓح ٛٞ أًػش ٖٓ جُ٘وذ.

 

 األشعزيّت: ثالثاً:

ٛـ( ٣ٝؼٞد ك٢ ٗغرٚ ئ٠ُ جُظكحذ٢ّ أذ٢ ٓٞع٠ 324أضرحع أذ٢ جُكغٖ ػ٢ِ ذٖ جعٔحػ٤َ ج٧شؼش١ )ش

ّٕ ًػ٤شجً ٖٓ  ج٧شؼش١ّ سػ٢ هللا ضؼح٠ُ ػ٘ٚ. هحٍ ج٧شؼش١ّ ك٢ ًطحذٚ: )ج٩ذحٗس ػٖ أطٍٞ جُذ٣حٗس(: "كا

، ٖٝٓ ٓؼ٠ ٖٓ جُشجؿر٤ٖ ػٖ جُكّن، ٖٓ جُٔؼطضُس، ٝأَٛ جُوذس هحُص ذْٜ أٛٞجؤْٛ ئ٠ُ ضو٤ِذ سؤعحتْٜ

كأُٝٞج جُوشإٓ ػ٠ِ آسجتْٜ ضأ٬٣ًٝ ُْ ٣٘ضٍ ذٚ هللا عِطحٗحً، ٫ٝ أٝػف ذٚ ذشٛحٗحً، ٫ٝ ٗوِٞٙ ػٖ أع٬كْٜ، 

سعٍٞ سّخ جُؼح٤ُٖٔ، ٫ٝ ػٖ جُغِق جُٔطوّذ٤ٖٓ."
4

 

َّ ج٧ٓٞس،  ٝهذ جشطٜش أذٞ جُكغٖ ج٧شؼش١ ذأّٗٚ ٣ٔػَّ ج٫ػطذجٍ ك٢ جُؼو٤ذز، ٝأٓٞس جُشش٣ؼس ك٢ ً

 ُٚ جُطؼش٣ق ذٔح ٛٞ ٓؼطٔذ ػ٘ذٙ، كوذ هحٍ: ُٝ٘طشى

 ٝد٣حٗط٘ح جُط٢ ٗذ٣ٖ ذٜح: "

، ٝذغّ٘س ٗر٤ّ٘ح ٓكٔذ ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ، ٝٓح ُس١ٝ ػٖ جُظكحذس  َّ جُطّٔغي ذٌطحخ هللا سذ٘ح ػّض ٝؾ

س جُكذ٣ع، ٝٗكٖ ذزُي ٓؼطظٕٔٞ. ٝذٔح ًحٕ ٣وٍٞ ذٚ ػرذ هللا أقٔذ ذٖ ق٘رَ  ّٔ ّٗؼش هللا -ٝجُطحذؼ٤ٖ ٝأت

ج٩ٓحّ جُلحػَ، ٝجُشت٤ظ  هحتِٕٞ، ُٝٔح خحُق هُٞٚ ٓخحُلٕٞ؛ ٧ّٗٚ -ٝؾٜٚ ٝسكغ دسؾطٚ، ٝأؾضٍ ٓػٞذطٚ

                                                 
 أخرجه الترمذّي فً )الجامع المختصر( فً كتاب )صفة الجّنة( فً باب )ما جاء فً رؤٌة الرّب تبارك وتعالى(.  1
 .772البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر، م.س.، ص  2
 .25الشهرستانً، م.س.، ص  3
م، 7992 -هـ 7272، سنة 7اس الصباغ، بٌروت، دار النفائس، طاألشعري، أبو الحسن، اإلبانة عن أصول الدٌانة، تحقٌق د. عب  4
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جٌُحَٓ، جُز١ أذحٕ هللا ذٚ جُكّن، ٝدكغ ذٚ جُؼ٬ٍ، ٝأٝػف ذٚ جُٜٔ٘حؼ، ٝهٔغ ذٚ جُٔرطذػ٤ٖ، ٝص٣ّؾ 

جُضجتـ٤ٖ، ٝشّي جُشح٤ًٖ، كشقٔس هللا ػ٤ِٚ، ٖٓ ئٓحّ ٓوّذّ ٝؾ٤َِ، ٓؼظّْ ًٝر٤ش."
1

 

ح ٓح سّد ذٚ ج٧شحػشز ػ٠ِ جُٔؼطضُس ٝعٞجْٛ، كٜٞ ٓح ٢ِ٣: ّٓ  أ

ُْ ٣َٜٔ ج٧شحػشز دٝس جُؼوَ، ٫ٝ قطّٞج ٖٓ ٌٓحٗطٚ، ٌُّْٜ٘ هّذٓٞج جُششع، ٝهحُٞج  زع والعقل:الش -1

ٝهحُٞج ُٞ ًّ٘ح ٗغٔغ ٝٗؼوَ ٓح ًّ٘ح ك٢ أطكحخ جُغؼ٤ش﴾)عٞسز ﴿ذأّٜٗٔح ٓؼحً ٓ٘حؽ جُط٤ٌِق، هحٍ هللا ضؼح٠ُ: 

 (.10جُِٔي، ج٣٥س 

٣أض٢ دٝس جُؼوَ ُِلْٜ ٝجُطؼوَّ، ٝج٫خط٤حس،  كح٩ٗغحٕ ٌِّٓق ذؼذ إٔ ٣ظِٚ جُر٬ؽ ذحُشعحُس، ٝذؼذٛح

 ٝجُلؼَ ٝجُط٘ل٤ز ذؼذ رُي.

ّٕ جُؼوَ ُٖ ٣ٜطذ١ ئ٫ّ ذحُششع، ٝجُششع ٫ 502هحٍ جُشجؿد ج٧طلٜح٢ٗ )ش ٛـ( ٖٓ ج٧شحػشز: " جػِْ أ

ح ُْ ٣طر٤ّٖ ئ٫ّ ذحُؼوَ. كحُؼوَ ًح٧ّط، ٝجُششع ًحُر٘حء، ُٖٝ ٣ُـ٢٘ أّط ٓح ُي ٣ٌٖ ذ٘حء، ُٖٝ ٣ػرص ذ٘حء ٓ

٣ٌٖ أّط. ٝأ٣ؼحً كحُؼوَ ًحُرظش، ٝجُششع ًحُشؼحع، ُٖٝ ٣ـ٢٘ جُرظش ٓح ُْ ٣ٌٖ شؼحع ٖٓ خحسؼ، 

ُٖٝ ٣ـ٢٘ شؼحع ٓح ُْ ٣ٌٖ ذظش."
2

 

ّٕ جُُكْغٖ ٝجُوُْرف ٤ٔ٣ّض  ّٕ جُؼوَ ٓ٘حؽ جُط٤ٌِق، ٝئ كٔٞهق ج٧شحػشز ٫ ٣وّٞ ػ٠ِ ضوذ٣ْ جُؼوَ، ٝجُوٍٞ: ئ

ّٕ ٓزٛد ج٧شحػشز  ذ٤ٜ٘ٔح جُؼوَ، ٫ٝ ْٛ ٣وُٕٞٞ ذطؼط٤َ جُؼوَ ٝج٫ًطلحء ذحُششع ٝجُ٘وَ كوؾ، ذَ ئ

ّٕ ٓ٘حؽ جُط٤ٌِق ٛٔح ٓؼحً، ٝئرج كُوِذ أقذٛٔح ُْ ٣ٌٖ ج٩ٗغحٕ ٌِٓلحً.  أعحعٚ جُطظحٛش ذ٤ٖ جُششع ٝجُؼوَ، ٝأ

ٝهذ ضؿ٠ِّ جُٔلّٜٞ ػ٘ذ جُشجؿد ج٧طلٜح٢ٗ ج٧شؼش١ ػو٤ذز ذظٞسز أخشٟ، ق٤ع هحٍ: "كحُششع ػوَ 

ٝجُؼوَ ششع ٖٓ دجخَ، ٝٛٔح ٓطؼحػذجٕ ذَ ٓطكذجٕ ٌُٕٝٞ جُششع ػو٬ً ٖٓ خحسؼ عِد ٖٓ خحسؼ، 

ٌْ ػ٢ٌٔ كْٜ ٫ ﴿ضؼح٠ُ:-هللا ضؼح٠ُ جعْ جُؼوَ ٖٓ جٌُحكش ك٢ ؿ٤ش ٓٞػغ ٖٓ جُوشإٓ ٗكٞ هُٞٚ ٌّْ ذٌ ط

 (.171)عٞسز جُروشز، ج٣٥س  ﴾٣ؼوِٕٞ

كطش جُ٘حط ػ٤ِٜح ٫ ضرذ٣َ ُخِن  ط٢كطشز هللا جُ﴿ٌُٕٝٞ جُؼوَ ششػحً ٖٓ دجخَ هحٍ ك٢ ٝطق جُؼوَ: 

٠ جُؼوَ د٣٘حً.30﴾ )عٞسز جُشّٝ، ج٣٥س هللا رُي جُذ٣ٖ جُو٤ّْ ّٔ  ( كغ

ّْ  .ٗٞس جُششع ٝٗٞس جُؼوَ :أ١ (؛35﴾ )عٞسز جُ٘ٞس، ج٣٥س ٌٗٞس ػ٠ِ ٗٞس﴿: ٌُٜٝٞٗٔح ٓطّكذ٣ٖ هحٍ  غ

."ٝجقذجً  كؿؼِٜٔح ٗٞسجً  (؛٣35ٜذ١ هللا ُ٘ٞسٙ ٖٓ ٣شحء﴾ )عٞسز جُ٘ٞس، ج٣٥س ﴿هحٍ: 
3

 

ُوذ أغرص أَٛ جُغّ٘س ٝجُؿٔحػس، ْٜٝٓ٘ ج٧شحػشز، ج٧عٔحء ٝجُظلحش هلل ضؼح٠ُ ًٔح  الصفاث والذاث: -2

جُٔؼطضُس ٝسدش ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝجُغّ٘س جُ٘ر٣ّٞس جُشش٣لس، ٝػحسػٞج جُو٤حط ٝجُطأ٣َٝ ك٤ٜح ًٔح كؼَ 

 ػ٤ٖ جُزجش ج٤ُٜ٩ّس، ٤ُٝغص ٓؼحكس ئ٠ُ جُزجش جُؼ٤ِس. ق٤ٖ هحُٞج: جُظلحش

ّٕ ػِْ هللا ضؼح٠ُ، ٝهذسضٚ، ٝق٤حضٚ، هحٍ جُرـذجد١ ك٢ ٛزج جُرحخ ػٖ ٓؼطوذ أَٛ جُغّ٘س ٝجُؿٔحػس: " ئ

ٝئسجدضٚ، ٝعٔؼٚ، ٝذظشٙ، ٬ًٝٓٚ طلحش ُٚ أص٤ُس، ٝٗؼٞش ُٚ أذذ٣س."
4

 

                                                 
 .45، 42األشعري، أبو الحسن، م.س.، ص  1
 -هـ 7228، سنة 7الراغب األصفهانً، تفصٌل النشأتٌن وتحصٌل السعادتٌن، تقدٌم وحواشً أسعد السحمرانً، بٌروت، دار النفائس، ط 2

 .777م، ص7988
 .778،779صالراغب األصفهانً، م.س.،  3
 .442البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر، م.س.، ص  4
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ٝجُظلحش، ٖٝٓ جُٔؼطضُس جُٔـح٤ُٖ ًحٕ أذٞ  ٝهذ جػطشع ج٧شؼش٣ّس ػ٠ِ جُٔؼطضُس ك٢ ٓغأُس ج٧عٔحء

ّٕ ٓأخز أع295ػ٢ِ ٓكٔذ ذٖ ػرذ جُٞٛحخ جُؿرّحت٢ )ش ح هحُٞٙ: "ئ ّٔ ٔحء هللا ٛـ(، ٝهذ سّدٝج ػ٤ِٚ، ٝٓ

حضؼح٠ُ جُطٞه٤ق ػ٤ِٜح، ئ س ػ٤ِٚ، ٫ٝ ٣ؿٞص ئؽ٬م  ّٓ ّٓ ح ذاؾٔحع ج٧ ّٓ ح ذحُغّ٘س جُظك٤كس، ٝئ ّٓ ذحُوشإٓ، ٝئ

جُو٤حط. ٝٛزج خ٬ف هٍٞ جُٔؼطضُس جُرظش٣س ك٢ ئؾحصضٜح ئؽ٬م ج٧عٔحء  ٖٓ ؽش٣ن -ضؼح٠ُ –جعْ ػ٤ِٚ 

ّٕ  1ػ٤ِٚ ذحُو٤حط، ٝهذ أكشؽ )جُؿرّحت٢( ك٢ ٛز جُرحخ. ... كوحٍ أَٛ جُغّ٘س: هذ ؾحءش جُغّ٘س جُظك٤كس ذأ

هلل ضؼح٠ُ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ جعٔحً."
1

 

ذٜح ٝرسٝج جُز٣ٖ ٣ُِِكذٕٝ ك٢ أعٔحتٚ  ٝهلل ج٧عٔحء جُكغ٠٘ كحدػٞٙ﴿ٛزج جُوٍٞ ٣غط٘ذ ئ٠ُ هٍٞ هللا ضؼح٠ُ: 

 ( 180ع٤ُؿضٕٝ ٓح ًحٗٞج ٣ؼِٕٔٞ.﴾)عٞسز ج٧ػشجف، ج٣٥س 

(: ٝضأ٣َٝ هٍٞ جُ٘ر٢ ػ٤ِٚ جُظ٬ز جُط٤ٜٔذ)ؾحء ك٢ ضلغ٤ش جُوشؽر٢: "ٝهحٍ جُوحػ٢ أذٞ ذٌش ك٢ ًطحخ 

ّٕ  :أ١ ضغؼٕٞ جعٔحً، ٖٓ أقظحٛح دخَ جُؿ٘س؛هلل ضغؼس ٝٝجُغ٬ّ:  ُٚ ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ ضغ٤ٔس ذ٬ خ٬ف،  أ

 ٚ ُظلسٍ ٜٝٓ٘ح ٓح ٣غطكوّ  ،ٚ ُ٘لغ٠ٚ، ٜٓ٘ح ٓح ٣غطكوّ ٢ٛٝ ػرحسجش ػٖ ًٕٞ هللا ضؼح٠ُ ػ٠ِ أٝطحف شطّ 

 ٜٝٓ٘ح طلحش ُزجضٚ. ُٚ ك٢ٜ أعٔحء ُٚ. ن ذظلسٍ ن ذٚ، ٝأعٔحؤٙ جُؼحتذز ئ٠ُ ٗلغٚ ٢ٛ ٛٞ، ٝٓح ضؼِّ ضطؼِّ 

جُطغ٤ٔحش  :أ١ ٝهلل ج٧عٔحء جُكغ٠٘ كحدػٞٙ ذٜح﴾﴿ح٠ُ: ٝٛزج ٛٞ ضأ٣َٝ هُٞٚ ضؼ ٜٝٓ٘ح طلحش أكؼحٍ.

 جُكغ٠٘.

 ّٔ ٍّ ٜح قغ٘س ك٢ ج٧عٔحع ٝجُوِٞخ، كاّٗ ٧ّٗ  ؛٠ هللا عركحٗٚ أعٔحءٙ ذحُكغ٠٘ع  ،ًٝشٓٚ ،ػ٠ِ ضٞق٤ذٙ ٜح ضذ

."-عركحٗٚ-ٝجُكغ٠٘ ٓظذس ٝطق ذٚ ٝئكؼحُٚ. ،ٝسقٔطٚ ،ٝؾٞدٙ
2

٬ّ ػٖ أعٔحء هللا ٝضٌّشس جٌُ 

ًِش ذؼؼٜح ك٢ عٞسز جُكشش ج٣٥حش )ٝضؼح٠ُ جُكغ٠٘   (.24-22ُر

ٌٗطل٢ ذكذ٣ع ٛٞ: "قّذغ٘ح ٓكٔٞد ذٖ ٝٛ٘حى ك٢ جُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ جُشش٣ق ٓح ٣ل٤ذ جُذ٫٫ش ٗلغٜح، 

ؿ٬٤ٕ، قّذغ٘ح أذٞ دجٝد جَُخْلش١، ػٖ عل٤حٕ جُػٞس١، ػٖ ػٔشٝ ذٖ ٓشز، ػٖ ػرذهللا ذٖ جُكحسظ، ػٖ 

جُ٘ر٢ّ ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ ٣ذػٞ ٣وٍٞ: سّخ أػ٢ّ٘ ٫ٝ ضؼٖ ػٖ جذٖ ػرحط، هحٍ: ًحٕ ؽ٤ُِن ذٖ ه٤ظ، 

ػ٢ِّ، ٝجٗظش٢ٗ ٫ٝ ض٘ظش ػ٢ِّ، ٝجٌٓش ٫ٝ ضٌٔش ػ٢ِّ، ٝجٛذ٢ٗ ٣ّٝغش ٢ُ جُٜذٟ، ٝجٗظش٢ٗ ػ٠ِ ٖٓ 

جٛحً ٤٘ٓرحً، سّخ ضورَّ  ّٝ ذـح ػ٢ِّ، سّخ جؾؼ٢ِ٘ شٌحسجً ُي رًحسجً، ُي سّٛحذحً، ُي ٓطٞجػحً، ُي ٓخرطحً، ئ٤ُي أ

ٝجؿغَ قٞذط٢، ٝأؾد دػٞض٢، ٝغرّص قّؿط٢، ٝعّذد ُغح٢ٗ، ٝجِٛذ هِر٢، ٝجعَِِ عخ٤ٔس ضٞذط٢، 

طذس١."
3

 

 هحٍ جُطشٓز١ّ: ٛزج قذ٣ع قغٖ طك٤ف.

ح ؾحء ك٢ ٛزج  ّٔ ٝهذ أخز ج٧شحػشز جُ٘ظٞص ًٔح ٢ٛ، ُْٝ ٣ورِٞج جُطأ٣َٝ جُز١ جػطٔذٙ جُٔؼطضُس، ٝٓ

 جُٔٞػٞع ػ٘ذ أذ٢ جُكغٖ ج٧شؼش١، ٓإّعظ جُٔزٛد:

                                                 
 .447البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر، م.س.، ص  1
 .494، ص9القرطبً، م.س.، ج 2
3  .) ًّ  الترمذي، الجامع المختصر، فً كتاب )الدعوات عن رسول هللا( فً باب )دعاء النب
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َّ ش٢ء ٛحُي ئ٫ّ ٝؾٜٚ﴾ )عٞسز جُوظض، ج٣٥س ﴿هللا ضؼح٠ُ:  "هحٍ ٣ٝرو٠ ٝؾٚ ﴿(، ٝهحٍ ضؼح٠ُ: 88ً

ّٕ ُٚ عركحٗٚ ٝؾٜحً ٫ ٣ل٠٘، ٫ٝ ٣ِكوٚ 27سذّي رٝ جُؿ٬ٍ ٝج٩ًشجّ﴾ )عٞسز جُشقٖٔ، ج٣٥س  ( كأخرش أ

 ج٬ُٜى.

ح ٝٝق٤٘ح﴾ )عٞسز ٛٞد، ٝجط٘غ جُلِي ذأػ٤٘٘﴿( 14ضؿش١ ذأػ٤٘٘ح﴾ )عٞسز جُؤش، ج٣٥س ﴿ٝهحٍ ضؼح٠ُ: 

ّٕ ُٚ ٝؾٜحً ٝػ٤٘حً ٫ ذ٤ٌق ٫ٝ قذٝد.37ج٣٥س   (، كأخرش ضؼح٠ُ أ

ئ٢ّ٘ٗ ٓؼٌٔح أعٔغ ٝأسٟ﴾)عٞسز ؽٚ، ﴿: -ػ٤ِٜٔح أكؼَ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ –... ٝهحٍ ُٔٞع٠ ٝٛحسٕٝ 

(، كأخرش ضؼح٠ُ ػٖ عٔؼٚ ٝذظشٙ ٝسؤ٣طٚ."46ج٣٥س 
1

 

َّ ٓح ٝسد ك٢ جُ٘ظٞص جُوشآ٤ّٗس ٣أخز ذٜح  ج٧شؼش٣ّس، ٫ٝ ٣طِوٕٞ جُؼ٘حٕ ُِطأ٣َٝ ٝؽشـ ج٧هح٣َٝ كٌ

٤ع خٞف جُضَُ، ٝجُشطؾ ػٖ ؾحّدز جُظٞجخ. ٝج٧ٓش ٗلغٚ ًحٕ ك٢ ٓٞهلْٜ ٖٓ ٓغأُس ج٫عطٞجء، ق

ٓح هحّ ذٚ جُٔؼطضُس ٖٓ ضأ٬٣ٝش أذؼذضْٜ ػٖ جُطش٣ن جُغ١ّٞ. هحٍ  ٠أخزٝٛح ًٔح ٢ٛ ُْٝ ٣ٞجكوٞج ػِ

 ٕ ك٢ ج٫عطٞجء؟ج٧شؼش١: "ئٕ هحٍ هحتَ: ٓح ضوُٞٞ

ٍٞ ػ٠ِ ػششٚ جعطٞجًء ٤ِ٣ن ذٚ ٖٓ ؿ٤ش قٍِٞ ٝجعطوشجس، ًٔح هحٍ  ّٕ هللا ٓغط  -ضؼح٠ُ–ٗوٍٞ ُْٜ: ئ

(."5جُشقٖٔ ػ٠ِ جُؼشػ جعطٟٞ﴾ )عٞسز ؽٚ، ج٣٥س ﴿
2

 

ٝؾٞٙ ٣ٞٓثٍز ٗحػشز * ئ٠ُ سذّٜح ٗحظشز﴾)عٞسز جُو٤حٓس، ﴿هحٍ هللا ضؼح٠ُ:  رؤيت هللا يىم القيامت: -3

 (23، 22ج٣٥طحٕ 

ٍ ٖٓ جُ٘ؼشز جُط٢ ٢ٛ ٖٓ جُكغٖ ٝجُ٘ؼٔس، ٝجُػح٢ٗ ٖٓ جُ٘ظش، أ١:  ّٝ ٝسد ك٢ ضلغ٤ش جُوشؽر٢: "ج٧

ٝؾٞٙ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ٓششهس قغ٘س ٗحػٔس. ... ئ٠ُ )سذّٜح(: ئ٠ُ خحُوٜح ٝٓحٌُٜح، )ٗحظشز(، أ١: ض٘ظش ئ٠ُ 

سذّٜح، ػ٠ِ ٛزج ؾٜٔٞس جُؼِٔحء."
3

 

ذ جُشؤ٣س، ٣ٝذقغ ضأ٬٣ٝش جُٔؼطضُس، ٝٓح ك٢ جُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ ٛٞ   ًّ ٝهذ ؾحء ك٢ جُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ ٓح ٣إ

قّذغ٘ح ػرذهللا ذٖ ػٔش ذٖ ٤ٓغشز، هحٍ: قّذغ٢٘ ػرذجُشقٖٔ ذٖ ٜٓذ١، ضلغ٤ش ٣٦ُس )ئ٠ُ سذّٜح ٗحظشز(. "

، ػٖ جُ٘ر٢ ػ٤ِٚ قّذغ٘ح قٔحد ذٖ عِٔس ذٖ غحذص جُر٘ح٢ٗ، ػٖ ػرذجُشقٖٔ ذٖ أذ٢ ٠ِ٤ُ، ػٖ ط٤ٜد

جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ، هحٍ: ئرج دخَ أَٛ جُؿّ٘س جُؿّ٘س، هحٍ: ٣وٍٞ هللا ضرحسى ٝضؼح٠ُ: ضش٣ذٕٝ ش٤ثحً أص٣ذًْ؟ 

ك٤وُٕٞٞ: أُْ ضُر٤ّغ ٝؾٞٛ٘ح؟ أُْ ضُذِخِ٘ح جُؿّ٘س ٝضُّ٘ؿ٘ح ٖٓ جُ٘حس؟ هحٍ: ك٤ٌشق جُكؿحخ كٔح أُػطٞج ش٤ثحً 

". َّ أقّد ئ٤ُْٜ ٖٓ جُ٘ظش ئ٠ُ سذّْٜ ػّض ٝؾ
4

 

ح أذٞ جُكغٖ  ٝهذ ّٓ ٍ جُٔؼطضُس ٓغأُس جُشؤ٣س، ٝأػطٞٛح ٓؼح٢ٗ ٖٓ ٓػَ: ٣٘طظشٕٝ جُػٞجخ؛ أ ّٝ أ

ّٕ جُشؤ٣س قحطِس ُِٔإ٤ٖ٘ٓ ٣ّٞ جُو٤حٓس. هحٍ ج٧شؼش١:  ج٧شؼش١، كوذ أخز ذح٣٥س ًٔح ٝسدش، ٝهحٍ ذأ

 ئ٠ُ سذّٜح ٗحظشز﴾ ٣ؼ٢٘ سجت٤س.﴿ٝؾٞٙ ٣ٞٓثز ٗحػشز﴾ ٣ؼ٢٘ ٓششهس ﴿"هحٍ هللا ضؼح٠ُ: 

                                                 
 .97األشعري، أبو الحسن، م.س.، ص  1
 .89األشعري، أبو الحسن، م.س.، ص  2
 .227، ص27القرطبً، م.س.، ج  3
 الصحٌح( فً كتاب )اإلٌمان( فً باب )رؤٌة المؤمنٌن فً اآلخرة رّبهم سبحانه وتعالى(.أخرجه مسلم، فً )  4
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َّ –... ك٬ ٣ؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ هللا  ّٕ ج٥خشز ٤ُغص ذذجس جػطرحس. ٫ٝ  -ػّض ٝؾ ػ٠٘ ٗظش جُطل٤ٌش ٝج٫ػطرحس ٧

ّٕ جُ٘ظش ئرج  ًِش ٓغ رًش جُٞؾٚ، كٔؼ٘حٙ ٗظش٣ؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠٘ ٗظش ج٫ٗطظحس، ٧ جُؼ٤٘٤ٖ جُِط٤ٖ ك٢  ُر

جُٞؾٚ."
1

 

ُص كط٘س ك٢ ٓغأُس ٢ٛ: َٛ جُوشإٓ ٓخِٞم؟ ٝهذ  هل القزآن مخلىق: -4 ّٞ ُوذ أغحس جُٔؼطضُس ٓشٌِس ضك

ٍَ قحعْ ٝجُشّد ٛٞ: جُوشإٓ ج َّ ج٧ؽ٤حف ذشٌ ٌُش٣ْ ٬ًّ هللا سّد ػ٤ِْٜ كوٜحء جُٔغ٤ِٖٔ ٝػِٔحؤْٛ ٖٓ ً

 ُِزجش ج٤ُٜ٩ّس. ّضؼح٠ُ، ٝٛٞ ٬ٓص

ّٕ جُوشإٓ ٬ًّ هللا  –ٖٝٓ هحٍ ٛٞ ٓخِٞم كٜٞ ًحكش ذحهلل  ؿ٤ش ٓخِٞم، -ضؼح٠ُ–"ٝأؾٔؼص جُغِق ػ٠ِ أ

ح جُٔؼطضُس ، -ضؼح٠ُ ّٓ ٫ٝ ٗؼشف ٖٓ جُوشإٓ ئ٫ّ ٓح ٛٞ ذ٤ٖ أظٜشٗح ك٘رظشٙ ٝٗغٔؼٚ ٝٗوشأٙ ٌٝٗطرٚ. ... أ

س." ّٓ ّٕ ٛزج جُز١ ك٢ أ٣ذ٣٘ح ٬ًّ هللا، ٝخحُلٞج ك٢ جُوذّ، ْٝٛ ٓكؿٞؾٕٞ ذاؾٔحع ج٧ كٞجكوٞٗح ػ٠ِ أ
2

 

جُٔغ٤ِٖٔ ك٢ ػٜذ جُخ٤ِلس جُؼرحع٢ جُٔإٔٓٞ، جُز١ جػط٘ن ٓزٛد  ٝهذ أُوص ٛزٙ جُلط٘س ذأغوحُٜح ػ٠ِ

جُٔؼطضُس، ٝقّشػٞٙ ػ٠ِ أٓش ٛٞ: جُطِد ٖٓ ػِٔحء جُؼظش إٔ ٣وُٞٞج ذخِن جُوشإٓ، كوحّٝ ج٧ػ٬ّ، 

ْٜٓ٘ ج٩ٓحّ أقٔذ ذٖ ق٘رَ ٝذؼغ جُؼِٔحء، كٌحٕ إٔ جضّخز جُٔإٔٓٞ ٝأػٞجٗٚ هشجسْٛ ذٞػغ أقٔذ ذٖ 

 ٍ أشٌحٍ ٖٓ ج٩ٛحٗحش ٝجُؼشخ ٝج٧رٟ ذٚ.ق٘رَ ك٢ جُغؿٖ، ٝئٗضج

)ذٖ ػرذ جُؼظ٤ْ؛  جُز١ هحٍ: " كوحٍ جُؼرحط -طحقد جُٔزٛد-ٝٗطشى ج٬ٌُّ ٧ذ٢ جُكغٖ ج٧شؼش١ 

ّٕ  :ك٤ٚ ٫ٝ أشيّ  ،جُز١ أػطوذٙ ٝأرٛد ئ٤ُٚ :كوحٍ ؟هللاٛـ(: ٓح ضوٍٞ ٣ح أذح ػرذ246ش جُوشإٓ ؿ٤ش  أ

ّْ  .ٓخِٞم ّْ  ؟ك٢ ٛزج ٖٓ ٣شيّ ٝ ،عركحٕ هللا :هحٍ غ  .ك٢ رُي ُِشيّ  هللا ٓغطؼظٔحً ْ أذٞ ػرذضٌِّ  غ

﴾ )عٞسز ج٧ػشجف، أ٫ ُٚ جُخِن ٝج٧ٓش﴿ٝضؼح٠ُ:  ضرحسى هحٍ هللا ؟ ٝهذك٢ ٛزج شيّ أ ،كوحٍ: عركحٕ هللا

 ذ٤ٖ مكلشّ  (.3-1جُشقٖٔ * ػِّْ جُوشإٓ * خِن ج٩ٗغحٕ﴾ )عٞسز جُشقٖٔ، ج٣٥حش ﴿( ٝهحٍ: 54ج٣٥س 

 )خِن( كؿؼَ ٣ؼ٤ذٛح )ػِّْ( )خِن( أ١: كّشم ذ٤ٜ٘ٔح. إٓ كوحٍ: )ػِّْ( ج٩ٗغحٕ ٝذ٤ٖ جُوش

أ١ ش٢ء  ؛ٝجُوشإٓ ك٤ٚ أعٔحء هللا ﴾ْ جُوشإٓػِّ ﴿ :أ٫ ضشجٙ ٣وٍٞ ،جُوشإٓ ٖٓ ػِْ هللا: ٝهحٍ أذٞ ػرذ هللا

 ؟٣وُٕٞٞ

ّٕ  ٫ٕٞ ٣وُٞأ  .ذظ٤شجً  ع٤ٔؼحً  ،ق٤ٌٔحً  ،ػض٣ضجً  ،ػ٤ِٔحً  سجً كِْ ٣ضٍ هللا ضؼح٠ُ هحد ،ؿ٤ش ٓخِٞهسهللا أعٔحء  أ

ّٕ  ُغ٘ح ٗشيّ   .ٓخِٞهسأعٔحء هللا ؿ٤ش  أ

ّٕ  ُغ٘ح ٗشيّ  ػّض – ٝٛٞ ٬ًّ هللاكحُوشإٓ ٖٓ ػِْ هللا ك٬ ٗشّي أّٗٚ ؿ٤ش ٓخِٞم،  ،ٓخِٞم ػِْ هللا ؿ٤ش أ

 َّ  .ٓطٌِٔحً ذٚ ُْٝ ٣ضٍ هللا  -ٝؾ

 ، ٖٝٛٞ ٫ٝ ٣ذسٕٝ ٓح ك٤ٚٚ ٤ّٛ ٕٞ أّٗ ٣ٝظّ٘  ،٣طٜحٕٝٗٞ ذٚ، ٝجُوشإٓ ٓخِٞم )جُٔؼطضُس( ٣وُٕٞٞ... ٝ

َّ زٝأٗح أًشٙ إٔ أذٞـ ذٜ ،جٌُلش ."أًشٙ ج٬ٌُّ ك٢ ٛزج ، ْٝٛ ٣غإُٔٞ، ٝأٗحأقذ ج ٌُ
3

 

ّٕ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٛٞ ٬ًّ هللا ضؼح٠ُ، ٝٛٞ ؿ٤ش قحدظ ٫ٝ ٓخِٞم.  ّٕ ٓٞهق ج٧شحػشز قحعْ ٝٛٞ: ئ ئ

َّ أقذٝأٗح أًشٙ إٔ أذٞـ ٝجُِلطس جُط٤ّرس ٛ٘ح ق٤ٖ خطْ ج٧شؼش١ هحت٬ً:  ّٕ ٓػَ ٛزٙ ذٚ ٌُ . ٝرُي ٧

                                                 
 .25األشعري، أبو الحسن، م.س.، ص 1
 .726الشهرستانً، م.س.، ص  2
 .76، 75األشعري، م.س.، ص 3
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َّ أقذ، كح٬ٌُّ ك٢ ٛزٙ  جُٔرحقع ضٌٕٞ ك٢ قِوحش ػ٤ّوس ٖٓ جُؼِٔحء جُٔطرّكش٣ٖ ٫ٝ ضٌٕٞ ٓحّدز ٌُ

س ٛٞ جُلط٘س ذؼ٤ٜ٘ح؛ ٝٛ٘ح ٗظَ ئ٠ُ جُغإجٍ ّٓ : ٓح جُـشع ٖٓ ؽشـ ٛزٙ جُٔٞػٞػحش أٓحّ جُؼح

س  جُٔٞػٞػحش ك٢ ٓػَ ٛزٙ ج٣٧ّحّ؟ َٝٛ ٣٘وض جُغحقس ٓكّشًحش ّٓ ُِلطٖ؟ ٝجهطشجق٢ ٛٞ: جسقٔٞج ج٧

 ٝجُ٘حط، ٝجػِٔٞج ُٔؼحُؿس أعرحخ جُلطٖ ُٝٞأدٛح، ذذٍ طّد جُض٣ص ػ٠ِ ٗحسٛح!!!

ُوذ أغحس جُٔؼطضُس ٓشٌِس ٢ٛ أكؼحٍ ج٩ٗغحٕ، ٢ٛٝ ض٘وغْ ئ٠ُ طحُف ٝكحعذ، ٝقغٖ  العمل والكسب: -5

ّٕ هللا ٝهر٤ف، ٝكحػَ ٝسر٣َ، ُٝزُي ٗغرٞٛح ُ٪ٗغحٕ، ٝأّٗٚ خحُن ٧كؼحُ ٚ، ٝهذ أٌٗش ج٧شحػشز رُي، ٧

َّ ش٢ء، ٫ٝ ٣ؿٞص إٔ ٗ٘غد ػ٤ِّٔس جُخِن ُـ٤شٙ عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ، ٝهذ رٛد ج٧شحػشز  ضؼح٠ُ خحُن ً

 ُِوٍٞ ذحُخِن ٝجٌُغد.

كح٧كؼحٍ ٓخِٞهس هلل ضؼح٠ُ، ٝهذسز جُؼرذ ػ٠ِ جُلؼَ ٖٓ هللا ضؼح٠ُ، ٝجٌُغد ٛٞ ٖٓ جُؼرذ. هحٍ هللا ضؼح٠ُ: 

ْعؼٜح ُٜح ٓح ًغرص ٝػ٤ِٜح ٓح جًطغرص﴾ )عٞسز جُروشز، ج٣٥س ٫ ٣ٌِّق هللا﴿ ُٝ  (286 ٗلغحً ئ٫ّ 

هحٍ جُوشؽر٢ ك٢ ضلغ٤شٙ: "ك٢ ٛزٙ ج٣٥س د٤َُ ػ٠ِ طّكس ئؽ٬م أتٔط٘ح ػ٠ِ أكؼحٍ جُؼرحد ًغرحً 

"ٝجًطغحذحً، ُٝزُي ُْ ٣طِوٞج ػ٠ِ رُي ٫ خِن ٫ٝ خحُن، خ٬كحً ُٖٔ أؽِن رُي ٖٓ ٓؿطشتس جُٔرطذػس.
1
 

 أ١: جُٔؼطضُس.

هحٍ أذٞ جُكغٖ ج٧شؼش١: "جٌُٔطغد ٛٞ جُٔوذٝس ذحُوذسز جُكحطِس، ٝجُكحطَ ضكص جُوذسز جُكحدغس... 

٠ّٔ ٛزج جُلؼَ ًغرحً،  ك٤ٌٕٞ خِوحً ٖٓ هللا ضؼح٠ُ ئذذجػحً جُلؼَ جُكحطَ ئرج أسجدٙ جُؼرذ ضؿّشد ُٚ، ٣ٝغ

."ٝئقذجغحً، ًٝغرحً ٖٓ جُؼرذ قظ٫ًٞ ضكص هذسضٚ
2

 

 

 :الماتزيذيت رابعاً:

ذ ذٖ ٓكٔٞد جُٔؼشٝف ذأذ٢ ٓ٘ظٞس جُٔحضش٣ذ١ ) ّٔ ذ ذٖ ٓك ّٔ ٛـ( ٖٓ 333 -ٛـ 238جُٔإّعظ ٛٞ ٓك

 ٓحضش٣ذ أٝ ٓحضش٣ص، ٢ٛٝ ئقذٟ هشٟ عٔشه٘ذ ك٢ ذ٬د ٓح ٝسجء جُٜ٘ش؛ أ١: ٜٗش ؾ٤كٕٞ.

ّٕ حٕ ٓ٘حطشجً ُِغّ٘س ك٢ ٓٞجؾٜس جُرذع، ٝجُذكحع ػٖ جُؼو٤ذز ٝجُشش٣ؼس. ٝهذ ه٤َ: ً ست٤غح أَٛ جُغّ٘س  ئ

ٝجُؿٔحػس أذح ٓ٘ظٞس جُٔحضش٣ذ١ ٖٓ أضرحع جُٔزٛد جُك٘ل٢، ٝأذح جُكغٖ ج٧شؼش١ ٖٓ أضرحع جُٔزٛد 

 جُشحكؼ٢.

 ٝٓٞجهلٚ ك٢ جُٔغحتَ جُٔػحسز ٢ٛ:

ُْ ٣َٜٔ جُٔحضش٣ذ١ دٝس جُؼوَ، ٝضشى ُٚ قّن جُ٘ظش ك٢ ج٧ش٤حء، ًٝحٕ ٣أخز ذكٌْ  الشزع والعقل: -1

 ٓخحُلس ك٤ٚ ُِششع، ٝػ٘ذ جُٔخحُلس ٣ٌٕٞ جُكٌْ جُلظَ ُِششع.جُؼوَ ك٤ٔح ٫ 

ّٕ جُٔحضش٣ذ١ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ جُؼوَ ذاسشحد ٖٓ جُششع، كٜٞ ٣ٞؾد جُ٘ظش  ذ أذٞ صٛشز: "ئ ّٔ هحٍ ج٩ٓحّ ٓك

جُؼو٢ِ، ٣ٝخحُق ذزُي جُلوٜحء ٝجُٔكذغ٤ٖ جُز٣ٖ ٣ٞؾرٕٞ ج٫ػطٔحد ػ٠ِ جُ٘وَ، ٝؽِد جُكّن ٖٓ جُ٘وَ، ٫ 

."ٖٓ ش٢ء ٝسجء رُي َّ ، خش٤س إٔ ٣وغ جُؼوَ ك٢ جُض٣ؾ ٣ٝؼ
3

 

                                                 
 .522، ص2القرطبً، م.س.، ج  1
 .97الشهرستانً، م.س.، ص  2
 .777أبو زهرة، اإلمام محّمد، م.س.، ص  3
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ّْ أطَ ٓح ٣ُؼشف ذٚ جُذ٣ٖ  ح أذٞ ٓ٘ظٞس جُٔحضش٣ذ١، كوذ هحٍ: " غ ّٓ ئر ٫ ذّذ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜزج جُخِن د٣ٖ –أ

 ٝؾٜحٕ: أقذٛٔح جُغٔغ، ٝج٥خش جُؼوَ. -٣ِضْٜٓ ج٫ؾطٔحع ػ٤ِٚ، ٝأطَ ٣ِضْٜٓ جُلضع ئ٤ُٚ

ح جُغٔغ ك٬ ٣خِٞ ذشش ٖٓ جٗطكحُٚ ٓزٛرحً  ّٓ ّٕ ًٕٞ  أ ح جُؼوَ كٜٞ أ ّٓ ٣ؼطٔذ ػ٤ِٚ، ٣ٝذػٞ ؿ٤شٙ ئ٤ُٚ. ... ٝأ

َّ ر١ ػوَ  ػٖ ؽش٣ن جُكٌٔس هر٤ف ٓ٘ٚ، ك٬  -كِْؼِٚ–ٛزج جُؼحُْ ُِل٘حء خحّطس ٤ُظ ذٔكٌٔس، ٝخشٝؼ ً

ٓإّعغحً ػ٠ِ ؿ٤ش جُكٌٔس أٝ ٓؿؼ٫ًٞ ػرػحً." -جُز١ جُؼوَ ٓ٘ٚ ؾضء –٣كطَٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُؼحُْ 
1

 

٘وَ ٝجُؼوَ، أٝ جُشش٣ؼس ٝجُكٌٔس ضطٌح٬ٕٓ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؼو٤ذز، ٝجػطٔحد جُشش٣ؼس، كحُغٔغ ٝجُؼوَ، أٝ جُ

ح ٛٞ ج٧ٓش  ّٔ ٝذزُي ٣ٌٕٞ جُٔحضش٣ذ١ هذ سكغ ٓو٫ٞش جُٔؼطضُس، ئ٫ّ أّٗٚ أػط٠ ٓغحقس ُِؼوَ أٝعغ ٓ

ّْ  ػ٘ذ جُغِق ٖٓ أَٛ جُكذ٣ع أٝ ج٧غش، أٝ ٖٓ ج٧شحػشز جُز٣ٖ جػطٔذٝج جُ٘وَ ٝجُششع قٌٔس دٝس ٤ِ٣ٚ  غ

ّٕ ج٧ ، ٝجُٔحضش٣ذ٣س ًحٗٞج ٔحضش٣ذ٣ّسشحػشز ًحٗٞج ذ٤ٖ جُغِق ٝجُجُؼوَ. ٝهذ دكغ ٛزج جُٔٞهق ئ٠ُ جُوٍٞ: ئ

 ذ٤ٖ ج٧شحػشز ٝجُٔؼطضُس.

ح  ّٔ ٝهذ أهّش جُٔحضش٣ذ١ ذذٝس جُؼوَ ك٢ ٓغأُس جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ جُُكْغٖ ٝجُوُْرف، ٝٛزج ٣ؿؼِٚ هش٣رحً ٖٓ جُٔؼطضُس، ٝٓ

ّٕ جُرشش   ٝجخط٤حس جُؼوٍٞ، ك٢ ُْٜ ج٧طِف ُخّض ذِٔي ضذذ٤ش جُخ٬تن ٝجُٔك٘س ك٤ٜح، ٝؽِدهحُٚ: "ػ٠ِ أ

ج٧ش٤حء...  ك٢ ذحُ٘ظش جُؼوٍٞ عطؼٔحٍذح ئ٫ّ  رُي ٓؼشكس ئ٠ُ عر٤َ ٫ٝ ،رُي ٓؼحّدز رُي ٝجضوحء ك٢ جُٔكحعٖ

ّٕ  ػ٠ِ  ٝهٞع ذؼذ جُؼِْ ج٣سٜٗ ٔحكاّٗ  ،ٜٓ٘ح ٖقغُ  ٝٓح ج٧كؼحٍ ٖٓ هرف ٝٓحٝٓغحٝتٜح،  ج٧ش٤حء ٓكحعٖ أ

َّ  ضوش٣ش أس٣ذ ئرج ك٤ٜح ج٧خرحس ٝٝسٝد ،ػ٤ِٜح جُكٞجط  ٫ ٓح ٝؾٞٙ ٝجٌُشق ػٖ ،جُؼوٍٞ ك٢ رُي ٖٓ ؾٜس ً

ّٓ  ئ٫ّ  رُي ئ٠ُ عر٤َ ."ٝجُ٘حكؼس جُؼحسز جٌُٔحعد أٓش رُي ٝػ٠ِ ،ك٤ٜح ٝجُ٘ظش َذحُطأ
2

 

جُٔحضش٣ذ١ أَٛ جُغِق ٛزج جُٔٞهق ك٢ ضشى أٓش جُلظَ ذ٤ٖ جُٔكحعٖ ٝجُٔغحٝب ُِ٘ظش جُؼو٢ِ خحُق ك٤ٚ 

ٝج٧شحػشز ٖٓ أَٛ جُغّ٘س ٝجُؿٔحػس، ٝجُطو٠ ك٤ٚ ٓغ جُٔؼطضُس، ٤ّٓٝض ٗلغٚ ذٔٞهق ٛٞ: جُشؾٞع ئ٠ُ جُششع 

 ئرج ٝهغ جُؼوَ ك٢ جُٔخحُلس.

ُوذ ٗل٠ جُٔؼطضُس جُظلحش، ٝهحُٞج: ٢ٛ ػ٤ٖ جُزجش. ٝهحٍ ج٧شؼش٣ّس ذحُظلحش، ٢ٛٝ  الذاث والصفاث: -2

ح أذٞ ٓ٘ظٞس جُٔحضش٣ذ١ كحُٔٞهق ػ٘ذٙ: "ُوذ أغرص ٛزٙ ٓؼِٞٓس ٖٓ جُغٔغ ٝجُ٘ ّٓ وَ، ٝٓؼحكس ئ٠ُ جُزجش. أ

ٌّس ػٖ جُزجش، ك٤ِظ ُٜح  جُظلحش، ٌُّٝ٘ٚ هحٍ ٤ُظ ش٤ثحً ؿ٤ش جُزجش، ك٢ٜ ٤ُغص طلحش هحتٔس ذزجضٜح، ٫ٝ ٓ٘ل

٤ً٘ٞٗس ٓغطوِّس ػٖ جُزجش."
3

 

ّٕ  رُي ك٢ ٝهذ ػرّش جُٔحضش٣ذ١ ػٖ رُي هحت٬ً:" ٝج٧طَ ، ػ٤ِٚ جُكٔذ ،ٝجُلؼَ ،ٝجُؼِْ ،ذح٬ٌُّ طقجُٞ أ

ّٔ  ًحٕ ُٞ أٗٚ ػ٠ِػٖ جُٞطق...  ٝجُطؼح٢ُ حشج٥كّ  ٖٓ ذحُرشجءز ٝطق ٛٞ ٔحئّٗ  َّ  ذٔح ٣٠غ  ؿ٤شٙ ك٢ ٣ك

ّٔ  إٔ ٤ُؿد َّ  ٣٠غ َّ  ش٢ء ذٌ  ٓح... رجضٚ جٜٗأ ٣شد ُْٝ ،ؿ٤ش غٔس ٣ػرص ٫ إٔ ذظلحش ٣ش٣ذ... ؿ٤شٙ ك٢ ٣ك

 .ٝضؼح٠ُ جُخ٤حٍ شجُٔطك٤ّ  ٛزج ٓػَ ػٖ هللا ؾَ، هللا طلحش ضلغ٤ش ك٢ ٣ششع قط٠ ذحُظلحش جُطحتٚ ٛزج أػشف

."ٝطلحش أػ٤حٕ جُخِن ذإٔ جُخِن هٍٞ ٤ُرطَ جُٞجطق ٝطق جُكو٤وس ك٢ جُظلس ًحٗص ُٝٞ
4

 

                                                 
 .2الماترٌدي، أبو منصور، كتاب التوحٌد، حّققه وقّدم له أ.د. فتح هللا خلٌف، القاهرة، دار الجامعات المصرٌة، بدون تارٌخ، ص  1
 .72الماترٌدي، اإلمام أبو منصور، م.س.، ص  2
 .784أبو زهرة، اإلمام محّمد، م.س.، ص 3
 .56، 55الماترٌدي، اإلمام أبو منصور، ص  4
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ّٕ ج٬ٌُّ ك٢ جُظلحش ػ٘ذ جُٔحضش٣ذ١ ًحٕ ذ٤ٖ ذ٤ٖ، ُْٝ ٣كغْ ٓٞهلٚ، َٝٛ ٛٞ ٓغ  ٣طر٤ّٖ ٓٔح عِق أ

جُٔؼطضُس، ٝذذج أّٗٚ ق٤ٖ ُْ ٣ورَ إٔ ضٌٕٞ جُظلحش ٓؼحكس ئ٠ُ جُزجش إٔ ٓٞهلٚ أهشخ ئ٠ُ ج٧شؼش٣س أٝ ٓغ 

ذ أذٞ صٛشز ئ٠ُ جُوٍٞ: " ٝئّٗٚ ذٜزج جُ٘ظش هذ هحسخ جُٔؼطضُس، أٝ  ّٔ ٓزٛد جُٔؼطضُس. ٝهذ دكغ ٓٞهلٚ ج٩ٓحّ ٓك

ّٕ هللا ضؼح٠ُ ػ٤ِْ هحدس ع٤ٔغ ذظ٤ش  ذح٧قشٟ ٣ٌحد ٣ٌٕٞ ٓطّلوحً ٓغ جُٔؼطضُس، ك٬ خ٬ف ذ٤ٖ جُٔغ٤ِٖٔ ك٢ أ

ّٕ ٛزٙ ج٧ش٤حء ؿ٤ش جُزجش ُٜح ٤ً٘ٞٗس ؿ٤شٛح." ٓش٣ذ، ٝئّٗٔح جُخ٬ف ك٢ أ
1

ٝهذ ٗل٠ جُٔؼطضُس إٔ ضٌٕٞ ٛ٘حى  

ّٕ جُظلحش ؿ٤ش جُزجش ٌُّٜ٘ح ٫ ضوّٞ ئ٫ّ ذحُزجش،  طلحش ُٜح ٤ً٘ٞٗس خحّطس، ٝسّد ػ٤ِْٜ ج٧شحػشز كوحُٞج أ

ّٕ جُ  ظلحش ٤ُغص ش٤ثحً ؿ٤ش جُزجش.ٝأذٞ ٓ٘ظٞس جُٔحضش٣ذ١ هّشس أ

ّٕ جُشؤ٣س ٓكطحؾس  رؤيت هللا يىم القيامت: -3 ٗل٠ جُٔؼطضُس ٓغأُس سؤ٣س هللا ضؼح٠ُ ٣ّٞ جُو٤حٓس، ٝقّؿطْٜ أ

ٌُٔحٕ، ٝهللا ضؼح٠ُ ّٓ٘ضٙ ػٖ جٌُٔح٤ٗس. ٝهذ أغرص جُٔحضش٣ذ١ جُشؤ٣س ًٔح ًحٕ ٓٞهق ج٧شؼش٣ّس، ٝجُكٌْ 

ٝؾٞٙ ٣ٞٓثز ٗحػشز * ئ٠ُ سذّٜح ٗحظشز.﴾ )عٞسز جُو٤حٓس، ج٣٥طحٕ ﴿٠ُ: ٓغطلحد ٖٓ آ٣حش ًش٣ٔس ٜٓ٘ح هُٞٚ ضؼح

22 ،23.) 

ّٕ جُششع هذ أذِؾ ذحُشؤ٣س، ٢ٛٝ ٖٓ أقٞجٍ جُو٤حٓس، ٝػِٜٔح خحّص ذحهلل ضؼح٠ُ، ٝٛزٙ  ٝقّؿس جُٔحضش٣ذ١ أ

 جُشؤ٣س غحذطس ذحُششع ٌُٖ دٕٝ ٤ًق ٣غطط٤غ أقذ ٖٓ جُرشش ج٩قحؽس ذٚ.

ح هحُٚ ك٢ ٓغأُس جُشؤ٣س: "جُو٣ٍٝٞل٤ذ إٔ ٗطشى ج٬ٌُّ ُِ ّٔ  جُشخّ  سؤ٣س ك٢ ٔحضش٣ذ١ ك٢ ًطحذٚ )جُطٞق٤ذ(، ٝٓ

َّ  ػضّ  ح ضلغ٤ش. ئدسجى ٫ٝ ؿ٤ش ٖٓ ٝقنّ  ٫صّ، ػ٘ذٗح ٝؾ ّٓ  ضذسًٚ ٫﴿ضؼح٠ُ: كوُٞٚ جُشؤ٣س ػ٠ِ جُذ٤َُ كأ

 ،قٌٔس ج٩دسجى ُ٘ل٢ ٣ٌٖ ُْ ش٣ُٟ  ٫ ًحٕ ُٝٞ (106ج٧ذظحس﴾ )عٞسز ج٧ٗؼحّ، ج٣٥س  ٣ذسى ٝٛٞ ج٧ذظحس

 .ُٚ ٓؼ٠٘ ٫ -ذحُشؤ٣س ئ٫ّ  ٣ذسى ٫ جُخِن ٖٓ ٝؿ٤شٙ- ج٩دسجى ٗل٢ كٔٞػغ ،سؤ٣س ذـ٤ش ؿ٤شٙ ٣ذسى ئر

 ٣ؿٞص ٫ ًحٕ ِٞ( ك143﴾ )عٞسز ج٧ػشجف، ج٣٥س ئ٤ُي أٗظش أس٢ٗ سخّ ﴿: جُغ٬ّ ػ٤ِٚ ٓٞع٠ هٍٞ :ٝجُػح٢ٗ

. ٝق٤ٚ ػ٠ِ أ٤ٓ٘حً  ُشعحُطٚ ٓٞػؼحً  ٣ٌٕٞ إٔ ٣كطَٔ ٫ ٣ؿِٜٚ ٖٝٓ ،ٚذشذّ  ؾَٜ ٓ٘ٚ جُغإجٍ رُي ٌُحٕ ،جُشؤ٣س

ّٕ  ،ٝذؼذ ."أ٣أعٚ ٫ٝ ٣ٜ٘ٚ ُْ ضؼح٠ُ هللا كا
2

 

ّْ جٗطوَ جُٔحضش٣ذ١ ئ٠ُ ضلغ٤ش هُٞٚ ضؼح٠ُ:  ّٕ جُٔوظٞد أّٜٗح ك٢ ﴿غ ئ٠ُ سذّٜح ٗحظشز﴾ ٝسكغ ٓوحُس جُٔؼطضُس أ

 ئ٠ُ ٗحػشز * ٣ٞٓثز ٝؾٞٙ﴿ ضؼح٠ُ هُٞٚ قحُس ج٫ٗطظحس ُِػٞجخ ٝجُ٘ؼ٤ْ، ٝٓح هحُٚ جُٔحضش٣ذ١ ٛٞ: "ٝأ٣ؼحً 

ّْ  ٗحظشز﴾ جذّٜس ّٕ  ٧ٝؾٚ: أقذٛح ج٫ٗطظحس رُي ٣كطَٔ ٫ غ  جُذ٤ٗح، ٢ٛ ئّٗٔح ج٫ٗطظحس، ُٞهص ٤ُغص ج٥خشز أ

 هُٞٚ ٝجُػح٢ٗ: جُٞهٞع. قنّ  ُٚ ٓح أٗلغْٜ ك٢ ٣ؼح٣ٕ٘ٞ ّّٜٗٝه٤َ ئ جُلضع، ٝهص ئ٫ّ  ٝجُٞؾٞد، جُٞهٞع دجس ٢ٛ

 ك٢ ٣غطؼَٔ قشف ئ٠ُ ٝ ﴾،ٗحظشز جٜذّس ئ٠ُ﴿ :هُٞٚ . ٝجُػحُع:جُػٞجخ ٝهٞع ٝرُي ٗحػشز﴾ ٣ٞٓثز ٝؾٞٙ﴿

ّٕ  :ٝجُشجذغ ،ٗطظحسج٫ ك٢ ٫ جُش٢ء ئ٠ُ جُ٘ظش  ،٤ْجُ٘ؼ ٖٓ ٗحُٞج ٓح ضؼظ٤ْ جُرشحسز ٓخشؼ ٣خشؼ ذٚ جُوٍٞ أ

."ٓ٘ٚ ٤ُظ ٗطظحسٝج٫
3

 

ٍَ قحعْ ٫ ٬ًّ ك٤ٚ، ًٝحٕ ٓٞهلٚ ك٢  ئغرحش جُشؤ٣س ٓطحذؼس ُٔٞهق ٌٛزج ػحسع جُٔحضش٣ذ١ جُٔؼطضُس ذشٌ

 أَٛ جُغّ٘س ٝجُؿٔحػس ٖٓ أَٛ جُغِق ٝج٧شحػشز.

                                                 
 .784أبو زهرة، اإلمام محّمد، م.س.، ص  1
 .78، 77الماترٌدي، اإلمام أبو منصور، م.س.، ص  2
 .79الماترٌدي، اإلمام أبو منصور، م.س.، ص  3
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ُوذ جُطضّ جُٔحضش٣ذ١ ٓٞهق أَٛ جُغِق ٝج٧شحػشز ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس، ٝهذ ػحسع  هل القزآن مخلىق: -4

ّٕ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٬ًّ هللا ضؼح٠ُ ج٬ُٔصّ ُزجضٚ، ٫ٝ ٣ؿٞص أ ّٕ جُوشإٓ ٓخِٞم، ٝهحٍ أ ٕ ٣وحٍ ٬ًّ جُٔؼطضُس أ

ح هحُٚ جُٔحضش٣ذ١: "كاّٗٚ ٫ ٣ؼذٝ ٖٓ إٔ ٣ؼِْ أّٗٚ ذزجضٚ ٓطٌِّْ." ّٔ ّٕ ٓخِٞم. ٝٓ ػ٘ٚ أ
1

 

ذ أذٞ صٛشز ّٔ : "ُٝوذ ؾحء جُٔحضش٣ذ١، ٝضخط٠ّ هحت٬ً  ٝٓطٌِّْ ٖٓ طلحش هللا ضؼح٠ُ. ٝهذ أٝؾض ج٩ٓحّ ٓك

ّٕ ٬ًّ هللا ضؼح٠ُ ٛٞ جُٔؼ٠٘ جُوحتْ ذزجضٚ، عركحٗٚ ٝضؼحُ ٠، ٝٛٞ ذٜزج طلس ٖٓ طلحضٚ جُكؿضجش كوّشس أ

ّٕ جُكشٝف ٝجٌُِٔحش ٓكذغس  ٓطّظِس ذزجضٚ، هذ٣ٔس ذوذّ جُزجش جُؼ٤ِس، ؿ٤ش ٓإُق ٖٓ قشٝف ٫ٝ ًِٔحش، ٧

ّٕ جُكحدظ ػشع، ٝجُؼشع ٫ ٣وّٞ ذزجضٚ عركحٗٚ." ٫ ضوّٞ ذحُوذ٣ْ جُٞجؾد جُٞؾٞد، ٧
2

 

 ّٖ جٌُِٔحش ٝجُكشٝف جُذجُّس ػ٠ِ ٛزج ج٬ٌُّ جُٔشعٞٓس ك٬ٌّ هللا ضؼح٠ُ جُوشإٓ هذ٣ْ ٬ٓصّ ُِزجش ج٤ُٜ٩ّس، ٌُ

 ك٢ جُٔظحقق قحدغس، ٝذزُي ٣ٌٕٞ جُٔحضش٣ذ١ ذ٤ٖ ج٧شحػشز ٝجُٔؼطضُس ك٢ ٛزج جُٔٞهق.

ّٕ ج٬ٌُّ ٖٓ جُظلحش ج٬ُٔصٓس ُِزجش ج٤ُٜ٩ّس: " ّٕ هللا ج٧طَٝهُٞٚ أ َّ  ػضّ  أ  ذح٬ٌُّ ٝطلٚ غرص هذ ٝؾ

 ٓغ ذحُٔظذس ( رًش164ٙض٤ٌِٔحً﴾ )عٞسز جُ٘غحء، ج٣٥س  ٓٞع٠ ًِّْٝ﴿ هُٞٚ كحُغٔغ جُغٔغ ٝجُؼوَ، ذكّؿس

ّٕ  ٓطٌِّْ، أّٗٚ ػ٠ِ ج٫ضّلحم ٝهذ ٝؾذ هللا، ذ٬ٌّ جُخِن ذ٤ٖ ضٔحٗغ ؿ٤ش ح ك٢ ٬ًٓحً  ُٚ ٝأ ّٓ  جُؼوَ: جُكو٤وس. ... ٝأ

 ّٕ َّ  ئ ٓطٌِّْ." أّٗٚ ٓطؼحٍ، غرص ػ٘ٚ ٝهللا ٓ٘غ، أٝ ػؿض ٖٓ آكّس، ٣ٌٕٞ كؼٖ ٣طٌِّْ ٫ هحدس ػحُْ ً
3

 

ح ٛٞ ُِٔخِٞم، ٝئرج  ّٔ ّٖ ٬ًّ هللا ضؼح٠ُ جُخحّص ذزجضٚ عركحٗٚ ٫ ٣ٔحغِٚ ٬ًّ آخش، كٔح ٛٞ ُِخحُن ٣خطِق ػ ٌُ

ٝذزُي ٣ٌٕٞ جُوشإٓ  -ضؼح٠ُ–ًحٕ جُكذٝظ ٓ٘طروحً ػ٠ِ ٬ًّ جُرشش ٝعٞجْٛ، كحُكذٝظ ٓ٘ل٢ ػٖ ٬ًّ هللا 

ٍّ ؿ٤ش ٓخِٞم؛ ٛزج ٓح هحُٚ جُٔحضش٣ذ١ ك٢ جُّ٘ض ج٥ض٢:  ًٔػِٚ ش٢ء﴾ )عٞسز  ٤ُظ﴿ هُٞٚ ضؼح٠ُ: "ٝد

ّٕ  جُوٍٞ ٓغ، ... ٝجُزجش حشجُظل ك٢ ُٚ جُشرٚ ٗل٢ ػ٠ِ (11جُشٞسٟ، ج٣٥س   ٣أضٕٞ ٫ جؾطٔغ ُٞ جُخِن أ

ّٕ  غرص جٝئر... ُزجضٚ غرص ٓح ػ٠ِ ؾ٤ٔؼحً  جُخِن ٬ٌُّ جُخ٬ك٤س ُٚ كػرص ،ضٔحغَ ك٤ٚ ئر ،جُشرٚ كحٗطل٠ ذٔػِٚ  ٖٓ أ

 كؼِٚ ًٝزُي .َٓـلّ  ذزُي جُشخّ  ٬ًّ ضوذ٣ش أقدّ  كٖٔ كْٜ ٣رِـٚ ٫ٝ جُخِن غعْ ُٝ  ضوذ٣شٙ ٣رِؾ ٫ ٓح ج٬ٌُّ

."جُكذغ٤س ٗل٢ جُٞؾٞٙ ؾ٤ٔغ ٖٓ جُخ٬ك٤س غرٞش ٝك٢ جُٞكحم، ػٖ خحسؼ ضؼح٠ُ
4
  

 

 التصّىف:خامساً: 

ّٕ جُضٛذ عِٞى ٤ٔ٣َ طحقرٚ ئ٠ُ ج٧خز ٖٓ جُٔطحُد  َّ جُضٛذ ٌٓحٗس ك٢ ج٩ع٬ّ شش٣ؼسً ٝه٤ٔحً، ٧ ٣كط

جُذ٣ٞ٤ٗس هذس جُكحؾس، ٝهذ قّغ جُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ جُشش٣ق ػ٠ِ جُضٛذ، ٝجُكذ٣ع ٛٞ: "ػٖ عَٜ ذٖ عؼذ 

٠ ػَٔ ئرج أٗح ػِٔطٚ جُغحػذ١، هحٍ: أض٠ جُ٘ر٢ ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ سؾَ، كوحٍ: ٣ح سعٍٞ هللا د٢ُّ٘ ػِ

جصٛذ ك٢ جُذ٤ٗح ٣كرّي هللا، ٝجصٛذ ك٤ٔح ك٢ أ٣ذ١ جُ٘حط كوحٍ: سعٍٞ هللا: أقر٢ّ٘ هللا، ٝأقر٢ّ٘ جُ٘حط، 

"٣كرّٞى.
5
 هحٍ جُٔكذغٕٞ: قذ٣ع طك٤ف. 

                                                 
 .59الماترٌدي، اإلمام أبو منصور، م.س.، ص  1
 .784أبو زهرة، اإلمام محّمد، م.س.، ص  2
 .57الماترٌدي، اإلمام أبو منصور، م.س.، ص 3
 .58الماترٌدي، اإلمام أبو منصور، م.س.، ص 4
 أخرجه ابن ماجه، فً )السنن(، فً كتاب)الزهد( فً باب )الزهد فً الدنٌا(.  5 
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ٍ ئ٠ُ قح٫ش ٖٓ ج٫ٗطظحّ ك٢ ٓؿٔٞػحش ضّٞصػص ك٢ جُطشم جُظٞك٤ّس، ٝٓظطِف  ّٞ ٛزج جُضٛذ ضك

ف ُْ ٣ٌٖ ٓؼشٝكحً  ّٞ ٛحشْ جُرـذجد١، جُِٔوّد أذٞ ٛحشْ  ٢ٛـ( ق٤ع أُؽِن ػ٠ِ أذ 150ؼحّ )ئ٫ّ ذؼذ جُ جُطظ

ف  ّٞ َّ ؽش٣وس طٞك٤ّس ش٤خٜح، ك٬ ضظ جُضجٛذ، ٝك٢ ػٜٞد ٫قوس جٗطظْ جُظٞك٤ٕٞ ك٢ ؽشم، ًٝحٕ ٌُ

 ػ٘ذْٛ ئ٫ّ ذؼذ ٓرح٣ؼس ش٤خ، ٝجُوحػذز ػ٘ذ جُظٞك٤ّس ٢ٛ: )ٖٓ ٫ ش٤خ ُٚ كش٤خٚ جُش٤طحٕ(.

ٝهذ ًحٕ ُِظٞك٤ّس ئعٜحٓحضْٜ ك٢ جُذػٞز، ٝك٢ جُطشذ٤س، ٝك٢ جُؿٜحد، ٝذؼؼْٜ جٗخشؽ ك٢ ػذجد جُٔطلّشؿ٤ٖ 

ك٢ سذحؽحش ػ٠ِ جُػـٞس، ٝآخشٕٝ ػِٔٞج ػ٠ِ ٗشش ج٩ع٬ّ، ٝٛزج ٓؼِّٞ، ق٤ع ك٢ ذ٬د ًػ٤شز ك٢ أكش٣و٤ح 

ِطشم جُظٞك٤س ًحُطش٣وس ُٝآع٤ح، ٝك٢ ذؼغ جُذٍٝ ج٧خشٟ هذ جٗطشش ك٤ٜح ج٩ع٬ّ ٖٓ خ٬ٍ جُٔ٘ط٤ٖٔ 

 جُوحدس٣ّس، ٝجُطش٣وس جُ٘وشر٘ذ٣س ٝؿ٤شٛح.

َّ ٓح ضغطِضٓٚ جُك٤حز  س ك٢ ً ّٓ ف ٖٓ ج٫ٗخشجؽ ك٢ جُك٤حز جُؼح ّٞ ٌُٖ ٛزج ج٫ٗطٔحء ُِطشم ُْ ٣ٔ٘غ أضرحع جُطظ

ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُلشد١ أٝ جُٔغطٟٞ جُؿٔحػ٢. كحُضٛذ ٝٛٞ ٖٓ جُٔوحٓحش ج٧عحع٤ّس ك٢ جُطظٞف ٤ُظ ٛؿشجً 

ّٕ ُِذ ٤ٗح، ئّٗٔح ٛٞ إٔ ضرو٠ جُذ٤ٗح ك٢ ج٤ُّذ ٫ٝ ضذخَ جُوِد. ٝجُكو٤وس ٢ٛ أّٗٚ " ٫ ٣خطِق جُرحقػٕٞ ػ٠ِ أ

ف ٗشأ أعحعحً ػٖ رُي جُضٛذ جُز١ جضّظق ذٚ جُ٘ر٢ّ ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُ ّٞ غ٬ّ، ٝجُؼذد ج٧ًرش ٖٓ جُطظ

جُ٘ظٞص جُوشآ٤ّٗس ٝج٧قحد٣ع ُطحذؼ٤ٖ. ًٝحٗص قحُس جُضٛذ ٛزٙ أٓشجً ؽر٤ؼ٢ّ جُكذٝظ ذلؼَ  ٝأجُظكحذس 

جُ٘ر٣ّٞس جُط٢ ضكَٔ ٓؼح٢ٗ جُطشؿ٤غ ُِٔإٖٓ ػ٠ِ جُؼَٔ ٖٓ أؾَ ج٥خشز، ٝٓكحُٝس ج٩ه٬ع ػٖ ج٫ٗـٔحط ك٢ 

ػشع جُذ٤ٗح جُضجتَ، ٓغ جُٔطحُرس ذطض٤ًس جُ٘لظ، ٝجُطًَٞ ػ٠ِ هللا، ٝجُخٞف ٓ٘ٚ ضؼح٠ُ، ٝجُشؾحء جُذجتْ 

ٝؿلشجٗٚ." -ضؼح٠ُ–ذشقٔس هللا 
1

 

ّٖ جُ ف ٛٞ قحُس ضض٤ًس ُِ٘لظ، ٝضٜز٣د ُِغِٞى، ٝٓذجٝٓس ػ٠ِ جُزًش، ًحٕ ًِّٚ ٓطّؿٜحً ُِؿحٗد طظٌُ ّٞ

ج٢ٗ ٖٓ ج٩ٗغحٕ، ُْ ٣غطـٖ ػٖ ػِّٞ جُشش٣ؼس ٖٓ ػِّٞ جُوشإٓ، ٝػِّٞ جُكذ٣ع، ٝجُلوٚ ٝأطُٞٚ،  ّٞ جُؿ

ٞ جٗكشجف ضشجكوٚ ٝػِْ جُِـس، ٝؿ٤شٛح، ٝئ٫ّ ٢٘ٓ جُغحُي ذح٤َُٔ ػٖ ؾحّدز جُكّن، ٝٝهغ ك٢ جُشطف جُز١ ٛ

 كس سػٞٗس.تسج

ٝهذ هحٍ أذٞ ؽحُد ج٢ٌُّٔ ك٢ ٛزج جُٔٞػٞع: "قّذغٞٗح ػٖ جُؿ٤٘ذ، هحٍ: ً٘ص ئرج هٔص ٖٓ ػ٘ذ عش١ 

خز ٖٓ ػِٔٚ ٝأدذٚ...  ،: ٗؼْكوحٍ ،: جُكحسظ جُٔكحعر٢ٖٓ ضؿحُظ؟ كوِص ،: ئرج كحسهط٢٘هحٍ ٢ُ ،جُغوط٢

  .ؾؼِي طٞك٤حً طحقد قذ٣ع ٫ٝ ،قذ٣ع طٞك٤حً ؾؼِي هللّا طحقد ٤ص عٔؼطٚ ٣وٍٞ: : كِٔح ُّٝ هحٍ

ّْ  ،ٝٓؼشكس ج٧طٍٞ ٝجُغٖ٘ ،ٝج٧غش ،ي ئرج جذطذأش ذؼِْ جُكذ٣ع٣ؼ٢٘ أّٗ  ٓص ك٢ ػِْ ذش ضوذّ ذش ٝضؼرّ ضضّٛ  غ

ّٓ  ،جُغِٖ٘ص ذٚ ػٖ ػِْ ـِ ذ ٝجُطوٟٞ ٝجُكحٍ شُ ًٝ٘ص طٞك٤حً ػحسكحً، ٝئرج جذطذأش ذحُطؼرّ  ،جُظٞك٤س ح كخشؾص ئ

 ،ػِْ جُظحٛش ًٝطد جُكذ٣عٞجُي إٔ ضشؾغ ئ٠ُ كأقغٖ أق ،ُؿِٜي ذح٧طٍٞ ٝجُغٖ٘ ،شحؽكحً أٝ ؿحُطحً 

ع ػ٤ِٚ جُؼرحدز ٝجُؼِْ."ٚ ٛٞ ج٧طَ جُز١ ضلشّ ٧ّٗ 
2

 

                                                 
1
 .49م، ص2275 -هـ 7246، سنة 2النفائس، طالسحمرانً، أسعد، التصّوف: منشؤه ومصطلحاته، بٌروت، دار  

 
2
 .422م، ص7967 -هـ 7487، مصر، مطبعة البابً الحلبً، سنة 7المّكً، أبو طالب، قوت القلوب فً معاملة المحبوب، ج  
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َّ عحُي ك٢ جُطش٣ن  -ٝٛٞ ٖٓ أػ٬ّ جُظٞك٤ّس-ٛزٙ جُؼٞجذؾ جُط٢ ٝػؼٜح أذٞ ؽحُد ج٢ٌُّٔ  ٣كطحؾٜح ً

ف، جُظٞك٢ّ، كح٧طَ ػِْ جُظحٛش؛ أ١: ػِّٞ جُشش٣ؼس ٝج ّٞ ُلوٚ، ٝذؼذٙ ٣ٌٕٞ ػِْ جُرحؽٖ جُز١ ٛٞ جُطظ

ف هرَ ضكظ٤َ ٓح ٛٞ ػشٝس١ ٖٓ ػِّٞ جُشش٣ؼس ٣وٞد طحقرٚ ئ٠ُ ٓح ٫ ضكٔذ ػورحٙ. ّٞ ّٕ جُطظ ٧ 

َّ ٓغِْ إٔ ٣غ٤ش ك٢  ف ٤ُظ ٓزٛرحً ػوذ٣حً أٝ كو٤ٜحً، ٝئّٗٔح عِٞى ٜٝٓ٘ؽ ق٤حز، ٝذزُي ٣غطط٤غ ً ّٞ ٝجُطظ

ف ششؽ إٔ ٣ٌٕٞ جُلوٜحء ْٛ جُٔشؾؼ٤ّس. ٝٛزج ج٧ٓش هّشسٙ أقذ ٓغحس ق٤حضٚ ذحضّؿحٙ ضض٤ًس جُ٘لظ  ّٞ ٝجُطظ

لوٞج ٓغ جُلوٜحء ٝأطكحخ جُكذ٣ع ك٢ جضّ  [كحُظٞك٤ٕٞ]أػ٬ّ جُظٞك٤ّس جُغشجؼ جُطٞع٢ جُز١ هحٍ: "

ئرج ًحٕ رُي ٓؿحٗرحً ٖٓ جُرذع ٝجضّرحع ،ك٢ ٓؼح٤ْٜٗ ٝسعْٜٞٓ ،، ُْٝ ٣خحُلْٞٛٝهرِٞج ػِْٜٞٓ ،ٓؼطوذجضْٜ

، ٖٝٓ ُْ ُْٝ ٣خحُلٍْٞٛٞ ٝجُٔٞجكوس ك٢ ؾ٤ٔغ ػِْٜٞٓ ٝشحسًْٞٛ ذحُو ٓ٘ٞؽحً ذح٧عٞز ٝج٫هطذجء،جُٜٟٞ، ٝ

 ْٜكاّٗ  ، ٝأطكحخ جُكذ٣ع ٝجُذسج٣س ٝجُلْٜ، ُْٝ ٣كؾ ذٔح أقحؽٞج ذٚ ػِٔحً،جُلوٜحء٣رِؾ ٖٓ جُظٞك٤س ٓشجضد 

ٌَِ ػ٤ِْٜ قٌْ ٖٓ ج٧قٌحّ جُششػ٤ّس، أٝ قذّ  ئ٤ُْٜ ك٢ ٕٞسجؾؼ كارج ٖٓ قذٝد جُذ٣ٖ،  جُٞهص جُز١ ٣ُش

، ٝئرج جخطِلٞج كحعطكرحخ جُظٞك٤س ك٢ ٓزٛرْٜ ج٧خز ذح٧قغٖ ػ٤ِٚ جؾطٔؼٞج كْٜ ك٢ ؾِٔطْٜ ك٤ٔح جؾطٔؼٞج

 ّْ ."جقط٤حؽحً ُِذ٣ٖ ٝضؼظ٤ٔحً ُٔح أٓش هللا ذٚ ػرحدٙ ٝج٠ُٝ٧ ٝج٧ض
1

 

ف جُو٣ْٞ جُز١ ٣طّخز جُلوٜحء ٝجُؼِٔحء ٓشؾؼ ّٞ َّ ٓح عرن رًشٙ ٣ر٤ّٖ ؽش٣ن جُطظ حً ك٢ ج٧قٌحّ جُطضجٓحً ً

ف ذ٤ٖ جُٔغ٤ِٖٔ ٫ٝ ٣ضجٍ، ٖٝٓ ك٢ كؼحء  ّٞ ٝجقط٤حؽحً ٖٓ جُٞهٞع ك٢ جُخطأ ٝجُض٣ؾ، ُٝزُي جٗطشش جُطظ

ف ٣ؼّذٕٝ ٓثحش ج٤٣٬ُٖٔ، ُْٜٝ ػرش جُطحس٣خ ٓغحٛٔحضْٜ ك٢ جُذػٞز، ٝك٢ جُشذحؽ ػ٠ِ جُػـٞس، ٝك٢  ّٞ جُطظ

أذ٢ جُكغٖ جُشحر٢ُ ش٤خ جُطش٣وس ػ٠ِ سأط جُٔوحٝٓس  ٝؼٓوحٝٓس ج٫عطؼٔحس، ٝجُ٘ٔحرؼ ًػ٤شز ٜٓ٘ح: خش

ئ٠ُ دٝس جُظٞك٤س جٝجتَ جُوشٕ جُشجذغ ػشش ٬٤ُِٔد، ٝط٫ًٞ ٣ُِٞظ جُطحعغ جُلشٗغ٢ ٣ّٞ قحٍٝ ؿضٝ ٓظش 

ـشخ ج٩ع٢ٓ٬، ٝرُي ٓػَ ٓوحٝٓس ػٔش جُٔخطحس ك٢ ٤ُر٤ح، ٝجُطشم جُظٞك٤ّس جُٔوحٝٓس ك٢ جُشذحؽ ك٢ جُ

َّ جُلشٗغ٢ ك٢  جُؿضجتش، ٝؿ٤ش رُي ًػ٤ش.ػّذ جُٔكط
2

 

ف ذؼغ ٖٓ قحدٝج ػٖ جُٜٔ٘ؽ جُو٣ْٞ، ٝجُظك٤ف ك٢ جُكٌْ إٔ ٗخطْ ذٔح هحُٚ أقذ  ّٞ ٝهذ ػشف ضحس٣خ جُطظ

–أػ٬ّ جُٜٔ٘ؽ جُغِل٢ جذٖ ض٤ٔ٤س قٍٞ جُظٞك٤٤ٖ، ٝهُٞٚ ٛٞ: "جُظٞجخ أّْٜٗ ٓؿطٜذٕٝ ك٢ ؽحػس هللا 

غحذن جُٔوّشخ ذكغد جؾطٜحدٙ، ٝك٤ْٜ جُٔوطظذ جُز١ ، ًٔح جؾطٜذ ؿ٤شْٛ ٖٓ أَٛ ؽحػس هللا، كل٤ْٜ جُ-ضؼح٠ُ

َّ ٖٓ جُظ٘ل٤ٖ ٖٓ هذ ٣ؿطٜذ ك٤خطة، ٝك٤ْٜ ٖٓ ٣زٗد ك٤طٞخ أٝ ٫ ٣طٞخ. ٖٝٓ  ٛٞ ٖٓ أَٛ ج٤ٔ٤ُٖ، ٝك٢ ً

جُٔ٘طغر٤ٖ ئ٤ُْٜ ٖٓ ٛٞ ظحُْ ُ٘لغٚ، ػحٍص ُشذّٚ."
3

 

ّْ أٝسغ٘ح جٌُطحخ جُز٣ٖ﴿ٝهذ أض٠ ٬ًّ جذٖ ض٤ٔ٤س ٖٓ خ٬ٍ ج٣٥س جٌُش٣ٔس:  جططل٤٘ح ٖٓ ػرحدٗح كْٜٔ٘ ظحُْ  غ

 (32)عٞسز كحؽش، ج٣٥س  ﴾٘لغٚ ْٜٝٓ٘ ٓوطظذ ْٜٝٓ٘ عحذن ذحُخ٤شجش ذارٕ هللا رُي ٛٞ جُلؼَ جٌُر٤ش.ُ

 

 

                                                 
1
، 7972سنة السراج الطوسً، أبو نصر عبدهللا، اللمع فً التصّوف، نسخ وتصحٌح رنولد ألن نٌكلسون، لٌدن )هولندا(، مطبعة برٌل،   

 .72ص
2
 وما بعدها. 767للتفصٌل ٌراجع، السحمرانً، أسعد، التصّوف: منشؤه ومصطلحاته، م.س.، ص  

3
خ، ابن تٌمٌة، الفرقان بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان، تصحٌح وتعلٌق محمود عبدالوهاب فاٌد، القاهرة، دار العلم للجمٌع، بدون تارٌ  

 .78ص 
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 وصىص تأسيسيّت للىحذة

 

ج٩ع٬ّ د٣ٖ جُشقٔس ٝجُغٔحقس، ٝد٣ٖ جُشكن ك٢ ج٧ٓٞس ًِّٜح، ٝسعحُس ج٩ع٬ّ ضّ٘ض ػ٠ِ جقطشجّ ًشجٓس 

٣ط٬ءّ ٓؼٜح أ١ّ ٓٞهق ضؼّظر٢ أٝ كث١ٞ، أٝ أ١ّ ٓٞهق ٣ذكغ ج٫ؾطٔحع جُرشش١ ئ٠ُ جُلطٖ ج٩ٗغحٕ، ٫ٝ 

 ٝجُطرحؿغ ٝج٫هططحٍ.

 َّ س ٫ جُٔغ٤ِٖٔ كوؾ، ٣ل٤ذ جُطز٤ًش ذٜح ػ ّٓ ُوذ ؾحءش ٗظٞص هشآ٤ٗس ًػ٤شز ٣كطحؾٜح جُٔؿطٔغ ج٩ٗغح٢ٗ ػح

 .جُزًشٟ ض٘لغ جُٔإ٤ٖ٘ٓ، ٝػِّٜح ضّٜض جُـحك٤ِٖ ُطٞهظْٜ ٖٓ جُـلِس

ّٖ أُ ﴿هحٍ هللا ضؼح٠ُ:  -1 ّٓ ّ جٌُطحخ ٝأُ ٛٞ جُز١ أٗضٍ ػ٤ِي جٌُطحخ ٓ٘ٚ آ٣حش ٓكٌٔحش ٛ ح خش ٓطشحذٜحش كأ

هللا ٝجُشجعخٕٞ  جُز٣ٖ ك٢ هِٞذْٜ ص٣ؾ ك٤طرؼٕٞ ٓح ضشحذٚ ٓ٘ٚ جذطـحء جُلط٘س ٝجذطـحء ضأ٣ِٝٚ ٝٓح ٣ؼِْ ضأ٣ِٝٚ ئ٫ّ 

َّ ك٢ جُؼِْ ٣وُٕٞٞ آّٓ٘   (7)عٞسز آٍ ػٔشجٕ، ج٣٥س  ﴾.أُٝٞ ج٧ُرحخ ئ٫ّ ًش ٖٓ ػ٘ذ سذ٘ح ٝٓح ٣زّ  ح ذٚ ً

ّٕ أًشٌْٓ ػ٘ذ ﴿هحٍ ضؼح٠ُ: ٝ -2 ٣ح أ٣ّٜح جُ٘حط ئّٗح خِو٘حًْ ٖٓ رًش ٝأٗػ٠ ٝؾؼِ٘حًْ شؼٞذحً ٝهرحتَ ُطؼحسكٞج ئ

ّٕ هللا ػ٤ِْ خر٤ش  (13.﴾ )عٞسز جُكؿشجش، ج٣٥س هللا أضوحًْ ئ

ّٕ جُز٣ٖ آٓ٘ٞج ٝجُز٣ٖ ٛحدٝج ﴿ٝهحٍ ضؼح٠ُ:  -3 ّٕ هللا ئ ٝجُظحذث٤ٖ ٝجُ٘ظحسٟ ٝجُٔؿٞط ٝجُز٣ٖ أششًٞج ئ

َّ ش٢ء ش٤ٜذ. ّٕ هللا ػ٠ِ ً  (17﴾ )عٞسز جُكؽ، ج٣٥س ٣لظَ ذ٤ْٜ٘ ٣ّٞ جُو٤حٓس ئ

ّٕ ذٚ ٝئٕ أطحذطٚ كط٘س جٗوِد ﴿ٝهحٍ ضؼح٠ُ: -4 ٖٝٓ جُ٘حط ٖٓ ٣ؼرذ هللا ػ٠ِ قشف كإ أطحذٚ خ٤ش جؽٔأ

 (11جُٔر٤ٖ.﴾ )عٞسز جُكؽ، ج٣٥س  ٕػ٠ِ ٝؾٜٚ خغش جُذ٤ٗح ٝج٥خشز رُي ٛٞ جُخغشج

س ػِْٜٔ ﴿ٝهحٍ ضؼح٠ُ:  -5 ّٓ َّ أ ٫ٝ ضغرّٞج جُز٣ٖ ٣ذػٕٞ ٖٓ دٕٝ هللا ك٤غرّٞج هللا ػذٝجً ذـ٤ش ػِْ ًزُي ص٣ّ٘ح ٌُ

ّْ ئ٠ُ سذّْٜ ٓشؾؼْٜ ك٤٘رثْٜ ذٔح ًحٗٞج  (108)عٞسز ج٧ٗؼحّ، ج٣٥س  ﴾٣ؼِٕٔٞ. غ

ّٕ جُكغ٘س ٝؾحدُْٜ ذحُط٢ ٢ٛ أقغٖ  ٝجُٔٞػظسي ذحُكٌٔس ئ٠ُ عر٤َ سذّ  جدعُ ﴿ٝهحٍ ضؼح٠ُ:  -6 ي ٛٞ سذّ  ئ

 َّ  (125)عٞسز جُ٘كَ، ج٣٥س  ﴾.ٝٛٞ أػِْ ذحُٜٔطذ٣ٖػٖ عر٤ِٚ  أػِْ ذٖٔ ػ

 (24ٝئ٣ّحًْ ُؼ٠ِ ٛذٟ أٝ ك٢ ػ٬ٍ ٓر٤ٖ.﴾ )عٞسز عرأ، ج٣٥س أٝئّٗح ﴿ٝهحٍ ضؼح٠ُ:  -7

ّٖ جُز٣ٖ ظِٔٞج ٌْٓ٘ ﴿ٝهحٍ ضؼح٠ُ:  -8 ّٕ هللا شذ٣ذ جُؼوحخ.﴾ )عٞسز ٝجضّوٞج كط٘س ٫ ضظ٤ر خحّطس ٝجػِٔٞج أ

 (25ج٧ٗلحٍ، ج٣٥س 

 

 ٖٝٓ ج٧قحد٣ع جُ٘ر٣ّٞس جُطأع٤غ٤ّس ك٢ ٛزج جُرحخ:

 ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ: -ضؼح٠ُ–" ػٖ قز٣لس، هحٍ: هحٍ سعٍٞ هللا  -1

ّٕ أقغٖ جُ٘حط  ؼس ضوُٕٞٞ: ئ ّٓ ّٕ  ؛٘ٞج أٗلغٌٌُْٖٝ ٝؽّ  ،ظِٔٞج ظِٔ٘ح ٝئٕح أقغّ٘ ٫ ضٌٞٗٞج ئ  أن أقغٖ جُ٘حط ئ

 ." ٝج ك٬ ضظِٔٞجأعحؤ ٝئٕضكغ٘ٞج 

 أخشؾٚ جُطشٓز١ ك٢ )جُؿحٓغ جُٔخطظش( ك٢ ًطحخ )جُرّش ٝجُظِس( ك٢ ذحخ )ٓح ؾحء ك٢ ج٩قغحٕ ٝجُؼلٞ(.

 "ػٖ أذ٢ جُذسدجء، ػٖ جُ٘ر٢ّ ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ، هحٍ: -2

قظّٚ ٖٓ جُشكن كوذ ُقِشّ قظّٚ ٖٓ ٖٓ أػط٢ قظّٚ ٖٓ جُشكن كوذ أُػط٢ قظّٚ ٖٓ جُخ٤ش، ٖٝٓ ُقِشّ 

 جُخ٤ش."
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 أخشؾٚ جُطشٓز١ ك٢ )جُؿحٓغ جُٔخطظش( ك٢ ًطحخ )جُرّش ٝجُظِس( ك٢ ذحخ )ٓح ؾحء ك٢ جُشكن(.

ّٕ جُ٘ر٢ّ ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ، هحٍ: -3  "ػٖ أٗظ ذٖ ٓحُي، أ

 ٫ ضكحعذٝج ٫ٝ ضرحؿؼٞج ًٝٞٗٞج ػرحد هللا ئخٞجٗحً."

ًطحخ )جُرّش ٝجُظِس ٝج٥دجخ( ك٢ ذحخ )ج٢ُٜ٘ ػٖ جُطكحعذ ٝجُطرحؿغ أخشؾٚ ٓغِْ ك٢ )جُظك٤ف( ك٢ 

 ٝجُطذجذش(.

ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ: ٓػَ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ك٢ ضٞجّدْٛ  -ضؼح٠ُ–"ػٖ جُ٘ؼٔحٕ ذٖ ذش٤ش، هحٍ: هحٍ سعٍٞ هللا  -4

".٠ّٔ  ٝضشجقْٜٔ ٝضؼحؽلْٜ، ٓػَ جُؿغذ، ئرج جشط٠ٌ ٓ٘ٚ ػؼٞ، ضذجػ٠ ُٚ عحتش جُؿغذ ذحُغٜش ٝجُك

خشؾٚ ٓغِْ ك٢ )جُظك٤ف( ك٢ ًطحخ )جُرّش ٝجُظِس ٝج٥دجخ( ك٢ ذحخ )ضشجقْ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ٝضؼحؽلْٜ أ

 ٝضؼحػذْٛ(.

ّٕ سعٍٞ هللا  -5  ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ؟ٕ هحٍ: -ضؼح٠ُ–"ػٖ أٗظ ذٖ ٓحُي، أ

٤ّس، ٣ذػٞ ئ٠ُ ػظر٤ّس، ٣ٝ٘ظش ػظر٤ّس، كوطِطٚ ؾح٤ِّٛس." ّٔ  ٖٓ هُطَِ ضكص سج٣س ِػ

 ك٤ٖٔ هحضَ ُؼظر٤ّس(.٤ٜػ٢ٔ ك٢ )ٓؿٔغ جُضٝجتذ( ك٢ ًطحخ )جُذ٣ّحش( ك٢ ذحخ )أخشؾٚ أذٞ ذٌش جُ

 

ذؼذ جُ٘ظٞص جُوشآ٤ّٗس ٝجُكذ٣ػ٤س جُط٢ ضإّعظ ُِٞقذز، ٝض٠ٜ٘ ػٖ جُلطٖ ٝجُؼظر٤حش ٝج٫ٗوغحّ ٝجُلشهس، 

 ٣أض٢ دٝس ذؼغ جُٔٞجغ٤ن ٝجُٔٞجهق جُٔشؾؼ٤ّس جُط٢ ٣ُغطكغٖ جُطز٤ًش ذٜح ٢ٛٝ:

ج٩ٓحّ ٓكٔٞد شِطٞش كطٟٞ ٣ّٞ ًحٕ ش٤خحً ٨ُصٛش ك٢ جُغط٤٘٤حش ٖٓ جُوشٕ أطذس ش٤خ ج٧صٛش  -1

جُؼشش٣ٖ
1

ح ؾحء ك٤ٜح: ّٔ ٓٝ ، 

َّ ٓغِْ جُكّن ك٢ إٔ  -1" ّٕ ُک ّٕ ج٩ع٬ّ ٫ ٣ٞؾد ػ٠ِ أقذ ٖٓ أضرحػٚ جضّرحع ٓزٛد ٓؼ٤ٖ، ذَ ٗوٍٞ: ئ ئ

 ّٝ ٗس أقکحٜٓح ك٢ کطرٜح جُخحطس، ٣وِّذ، ذحدب ر١ ذذء أ١ّ ٓزٛد ٖٓ جُٔزجٛد جُٔ٘وُٞس ٗو٬ً طك٤كحً، ٝجُٔذ

 ٫ٝ قشؼ ػ٤ِٚ ك٢ ش٢ء ٖٓ رُي. -أ١ ٓزٛد کحٕ-ُٖٝٔ هِّذ ٓزٛرحً ٖٓ ٛزٙ جُٔزجٛد إٔ ٣٘طوَ ئ٠ُ ؿ٤شٙ 

2-  ّٕ ذ ذٚ ششػحً ًغحتش ، ٓزٛد ٣ؿٞص جُطؼرّ ػشش٣س ذٔزٛد ج٩ٓح٤ٓس ج٩غ٘حجُٔؼشٝف  ،ٓزٛد جُؿؼلش٣س ئ

 .سأَٛ جُغّ٘ ٓزجٛد 

 ،٘س، كٔح ًحٕ د٣ٖ هللأُزجٛد ٓؼ٤ّ  كنّ جُظٞج ٖٓ جُؼظر٤س ذـ٤ش ك٤٘رـ٢ ُِٔغ٤ِٖٔ إٔ ٣ؼشكٞج رُي، ٝإٔ ٣طخِّ 

َّ  ،ٝٓح ًحٗص شش٣ؼطٚ ذطحذؼس ُٔزٛد  ٓؿطٜذٕٝ ٓورُٕٞٞ ػ٘ذ هللا ضؼح٠ُ." أٝ ٓوظٞسز ػ٠ِ ٓزٛد، كحٌُ

ٛد جُؿؼلش١ ك٢ ٓوّشسجش جُلوٚ ك٢ ٤ًِّحش ؾحٓؼس ج٧صٛش، ضأع٤غحً ػ٠ِ ٛزٙ جُلطٟٞ أُػ٤ق ضذس٣ظ جُٔز

قّظطٚ ك٢ ٓؼحُؿس جُلطٖ جُط٢ أضص ُٚ ٝقحُ٘ح ج٤ُّٞ ضكطحؼ جُؼٞدز ئ٠ُ ٓػَ ٛزج جُٔٞهق جُطٞق٤ذ١ جُز١ ضٌٕٞ 

 ػ٠ِ ًػ٤ش ٖٓ جُرشش جُكؿش.

ش ٝٛٞ ٓٞهق ؾحٓغ طذس ػٖ )ٓؿٔغ جُلوٚ ج٩ع٢ٓ٬ جُذ٢ُٝ( ٝٛٞ ٖٓ ٓإّعغح :جُٔٞهق جُػح٢ٗ -2

َّ جُذٍٝ  ٠ّٔ )ٓ٘ظّٔس جُٔإضٔش ج٩ع٢ٓ٬( ٝك٢ ػؼ٣ّٞس جُٔؿٔغ ً )ٓ٘ظّٔس جُطؼحٕٝ ج٩ع٢ٓ٬( جُط٢ ًحٗص ضغ

 ٝجُٔشؾؼ٤ّحش، ٣ٝغطؼحٕ ك٢ ؾِغحضٚ ذخرشجء ٖٓ جُؼِٔحء ك٢ ٓخطِق ج٫خطظحطحش.

                                                 
ٌّها المسلمون اّتحدوا، بٌروت، دار النفائس، ط  1  وما بعدها. 772م، ص2226 -هـ 7227، سنة 7للتفصٌل راجع: أسعد السحمرانً، أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%89_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
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حٕ، ٝرُي ك٢  ّٔ ٖٓ  ؾٔحدٟ ج٥خشز 2ؾٔحدٟ ج٠ُٝ٧ ئ٠ُ  28جٗؼوذ جُٔؿٔغ ك٢ دٝسضٚ جُغحذؼس  ػششز ك٢ ػ

ٝهذ أطذس )ٓؿٔغ جُلوٚ ج٩ع٢ٓ٬ جُذ٢ُٝ(  ّ،2006( قض٣شجٕ/٤ٗٞ٣ٞ 28-24ٛـ، جُٔٞجكن ك٤ٚ )1427جُؼحّ 

 ( ٝجُٔٞهق ج٥ض152:٢ذؼذ ٛزج ج٫ٗؼوحد جُوشجس سهْ )

َّ ٖٓ ٣طرغ ً ّٕ س ٝجُؿٔحػس )جُك٘ل٢، ٝجُٔح٢ٌُ، ٝجُشحكؼ٢، ٝجُك٘ر٢ِ( ّ٘ أقذ جُٔزجٛد ج٧سذؼس ٖٓ أَٛ جُغ " ئ

حٛش١، ٛٞ ٓغِْ، ٫ٝ ٣ؿٞص ذحػ٢، ٝجُٔزٛد جُظذ١، ٝجُٔزٛد ج٧جُؿؼلش١، ٝجُٔزٛد جُض٣ٝجُٔزٛد 

ّ دٓٚ ٝػشػٚ ٝٓحُٚ. ٝأ٣ؼحً، ٝٝكوحً ُٔح ؾحء ك٢ كطٟٞ ش٤خ ج٧صٛش، ٫ ٣ؿٞص ضٌل٤ش . ٣ٝكشّ ضٌل٤شٙ

ف جُكو٤و٢. ًٝزُي ٫ ٣ؿٞص ضٌل٤ش أطكحخ جُلٌش جُغِل٢  ّٞ أطكحخ جُؼو٤ذز ج٧شؼش٣س، ٖٝٓ ٣ٔحسط جُطظ

 جُظك٤ف.

ٝأسًحٕ  ٖٓ ذحهلل عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ ٝسعُٞٚ ػ٤ِٚ جُظ٬ز ٝجُغ٬ّ،كثس ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ ضإ ٞص ضٌل٤ش أ١ّ ًٔح ٫ ٣ؿ

 "ج٣٩ٔحٕ، ٝأسًحٕ ج٩ع٬ّ، ٫ٝ ضٌ٘ش ٓؼِٞٓحً ٖٓ جُذ٣ٖ ذحُؼشٝسز.

َّ ٓؿٔٞػس ػِٔحت٤ّس ضِطو٢ ك٢ ِٓطو٠ ػ٠ِ شٌَ ٓإضٔش أ ٝ ٛزج ٓٞهق ٓشؾؼ٢ّ ؾحٓغ، كَٜ ٣ٌٕٞ ٖٓ قّن ً

 ٗذٝز إٔ ضشجؾغ، أٝ ض٘لشد ذٔٞجهق ضؿّش جُلطٖ ٝجُششٝس؟

َّ ٓطحُد إٔ ٣ُوِِغ ػٖ ٓػَ ٛزٙ ج٧عح٤ُد، ٝإٔ ضطٞهّق ٓ٘حهشس ج٧ٓٞس جُؼوذ٣ّس ٝج٧ط٤ُّٞس ٝجُلو٤ّٜس ك٢  كحٌُ

 ٝعحتَ ج٫ضّظحٍ، أٝ ذؼغ جُشحشحش ٝجُٔٞجهغ.

جُؼٞدز ئ٠ُ ٝغ٤وس ؾحٓؼس أخشٟ ٢ٛ: )جعطشجض٤ؿ٤س جُطوش٣د ذ٤ٖ جُٔزجٛد ج٩ع٤ٓ٬س( ٝجُط٢  ٣كطحؼ جُؿ٤ٔغ -3

س ج٩ع٢ٓ٬ ُذٍٝ )ٓ٘ظّٔس جُطؼحٕٝ ج٩ع٢ٓ٬( ك٢ دٝسضٚ  ّٔ طذسش ك٢ ًطحخ ذؼذ جػطٔحدٛح ك٢ ٓإضٔش جُو

ٍ/أًطٞ ّٝ ذش ٖٓ جُؼحّ جُؼحششز جُط٢ ًحٕ جٗؼوحدٛح ك٢ ٓذ٣٘س )ذٞضشجؾح٣ح( ك٢ ٓح٤ُض٣ح ٝرُي ك٢ ضشش٣ٖ ج٧

، ٝهذ طذسش ٛزٙ ج٫عطشجض٤ؿ٤س ك٢ ًطحخ ٗششضٚ )جُٔ٘ظّٔس ج٩ع٤ٓ٬س ُِطشذ٤س ٝجُؼِّٞ ٝجُػوحكس( 2003

(isescoح ؾحء ك٢ ٛزٙ ج٫عطشجض٤ؿ٤س ك٢ )ص ّٔ ٓٝ ،)51،52:) 

ٜحش ج٫ػطوحدجش، كِوذ ًحٗص قوحتن جُذ٣ٖ  -ًحكّس–"ٝجُٔغِٕٔٞ  ّٓ ُْ ٣خطِلٞج ك٢ أطٍٞ جُذ٣ٖ، ٫ٝ ك٢ أ

س ك٢ ج٫ػطوحد جُذ٢٘٣. ٝك٢ ئؽحس ٛزج جُؿحٓغ ٝأسًحٗ ّٓ ٚ، ٝغٞجذص جُشش٣ؼس ٝقذٝدٛح، ٢ٛ جُؿحٓغ جُّٔٞقذ ٨ُ

ع، ًٝحٕ ج٫خط٬ف ك٢ كشٝع جُلوٚ  ّٞ ج٧ٓش جُز١ أغٔش  -ػرحدجش ٝٓؼح٬ٓش–ًحٗص جُطؼّذد٣س، ًٝحٕ جُط٘

جُٔزجٛد جُلو٤ّٜس جُط٢ جشطٜشش ٝجُط٢ ُْ ضشطٜش."
1

 

ع جُٔزجٛد جُلو٤ّٜس، ٝجُطؼّذد٣س ك٢ ٝهذ قٞش ج٫عطشجض٤ؿ٤س ٓح  ّٞ ٢ِ٣: "ك٢ ٛزج ج٩ؽحس ػشف جُٔغِٕٔٞ ض٘

 كشم ػِْ ج٬ٌُّ.

                                                 
م، 2272 -هـ 7247استراتٌجٌة التقرٌب بٌن المذاهب اإلسالمٌة، منشورات المنّظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة، الرباط، سنة   1

 .57ص
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جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔزجٛد جُلو٤ّٜس، ك٢ ئؽحس ٝقذز جُشش٣ؼس ج٩ع٤ٓ٬س،  ٗشأش ٝضٔح٣ضش -جُلوٚ–كل٢ ػِْ جُلشٝع 

 ٝرُي ٖٓ ٓػَ ٓزجٛد ج٧تٔس : 

 ّ(. 728 - 642ٛـ /101-21. أذٞ عؼ٤ذ، جُكغٖ جُرظش١ )1

 ّ(. 767 -699ٛـ / 150 -80. أذٞ ق٤٘لس جُ٘ؼٔحٕ ذٖ غحذص )2

 ّ(. 774 -707ٛـ / 157 -88. ج٧ٝصجػ٢ : أذٞ ػٔشٝ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ػٔشٝ ذٖ ٓكٔذ )3

 ّ(. 778 -716ٛـ / 161 -97. عل٤حٕ ذٖ عؼ٤ذ ذٖ ٓغشٝم جُػٞس١ )4

 ّ(. 791 -713ٛـ /175 -94. ج٤ُِع ذٖ عؼذ )5

 ّ(. 795 -712ٛـ / 179 -93رك٢ ). ٓحُي ذٖ أٗظ ج٧ط6

 ّ(. 814 - 725ٛـ/ 198 -107. عل٤حٕ ذٖ ػ٤٤٘س )7

 ّ(. 820 -767ٛـ / 204 -150. جُشحكؼ٢ : ٓكٔذ ذٖ ئدس٣ظ )8

 ّ(855 -780ٛـ /241 -164. أقٔذ ذٖ ق٘رَ )9

 ّ(. 883 -815ٛـ/  270 -201. جُظحٛش١ : دجٝد ذٖ ػ٢ِ ج٧طرٜح٢ٗ جُرـذجد١ )10

 ّ(. 923 -839ٛـ / 310 -224ٔذ ذٖ ؾش٣ش ). جُطرش١ : ٓك11

 ّ(. 740 -698ٛـ /122 -79. ص٣ذ ذٖ ػ٢ِ ذٖ جُكغ٤ٖ )12

 ّ(. 760 -699ٛـ / 148 -80. جُظحدم : ؾؼلش ذٖ ٓكٔذ )13

 ّ(. 705ٛـ /  86ش ذحع )أ. ػرذ هللاَّ ذٖ 14

ّٕ ظحٛشز جُطؼّذد٣س ك٢ جُٔزجٛد جُلو٤ّٜس، ٢ٛ ٝجقذز  س ػ٠ِ أ ّٓ ٖٓ عٔحش جُـ٠٘ ٝجُػشجء ُٝوذ جؾطٔؼص ج٧

جُلٌش١ ك٢ جُلشٝع ج٩ع٤ٓ٬ّس، ٝػ٠ِ أّٜٗح جُططر٤ن جُخ٬م ٝجُػٔشز جُط٤ّرس ُطؼّذد٣س ج٫ؾطٜحدجش."
1

 

                                                 
ٌّة، م.س.، ص  1  .52، 57استراتٌجٌة التقرٌب بٌن المذاهب اإلسالم
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ْؿش٣حش ج٧قذجظ ذ٤ٖ جُوطَ ٝجُطٌل٤ش ٝج٫عطرحقس، ٝضرحدٍ ج٫ضّٜحٓحش، ٓكطحؼ ئ٠ُ ٓشجؾؼس  َٓ ّٕ ٓؼحُؿس  ئ

٫عطشجض٤ؿ٤ّس جُط٢ أُهّشش، ٢ٛٝ جُذٝجء جُ٘حؾغ ٖٓ ٓغإُٝس ُِٔٞجهق ك٢ ػٞء ٛزٙ جُٞغ٤وس جُؿحٓؼس، ٝج

 جُغّٔٞ جُ٘حهؼس.

َّ ج٧ْٓ ٝجُشؼٞخ جٗط٬هحً ٖٓ ًٕٞ ج٩ع٬ّ ٣ذػٞ ئ٠ُ  -4 جُٔٞهق جُشجذغ ٛٞ ج٫ضّؿحٙ ئ٠ُ قٞجس ٓغ ً

جُطؼحسف ذ٤ٖ ج٧ْٓ، ٣ٝإّعظ ٫ؾطٔحع ذشش١ ٓغطوّش ٣ٌٕٞ جُطؼّذد ك٤ٚ ٓور٫ًٞ، ٝهذ أطذسش )ٓ٘ظّٔس 

ع٢ٓ٬( ك٢ ٓ٘شٞسجش )جُٔ٘ظّٔس ج٫ع٤ٓ٬ّس ُِطشذ٤س ٝجُؼِّٞ ٝجُػوحكس( ٓح ػ٘ٞجٗٚ: )جٌُطحخ جُطؼحٕٝ ج٩

 ج٧ذ٤غ قٍٞ جُكٞجس ذ٤ٖ جُكؼحسجش(.

ٝهذ ًحٕ ذ٤ٖ ٓكط٣ٞحش جٌُطحخ )جُٞغ٤وس ج٩ع٤ٓ٬ّس ُِكٞجس ذ٤ٖ جُكؼحسجش( ًٔح جػطٔذضٜح جُذٝسز جُطحعؼس 

ح ك٢ ّٗض جُٞغ٤وس ٓح  ّٔ س ج٩ع٤ٓ٬ّس، ٝٓ ّٔ  ٢ِ٣:ُِو

 " أٛذجف جُكٞجس ذ٤ٖ جُكؼحسجش ٢ٛ:

 ضؼض٣ض جُطٞجطَ ٝجُؼذجُس ٝجُطغحٓف ذ٤ٖ جُرشش. -1

 ضشؿ٤غ جُطلحْٛ ٝج٫قطشجّ جُٔطرحدٍ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُطلحػَ ذ٤ٖ جُكؼحسجش ٝجُطلحػَ دجخِٜح، ػ٠ِ أعحط -2

جُؼوَ ٝه٤ْ ج٫ػطذجٍ ٝجُٞعط٤ّس ٝجُطؼّذد٣س جُػوحك٤ّس ٝجُغ٤حع٤ّس."
1

 

 ًزُي:ٝك٢ جُٞغ٤وس 

قٔح٣س قوٞم ج٩ٗغحٕ جُغ٤حع٤س ٝئؿ٘حؤٛح، ذٔح ك٢ رُي قّن ج٧كشجد ٝجُشؼٞخ ٝج٧ْٓ ك٢ قش٣ّس ضوش٣ش  -8"

جُٔظ٤ش، ٝك٢ جُكلحظ ػ٠ِ ٣ّٞٛطٜح جُػوحك٤ّس، ٝجقطشجّ ه٤ٜٔح ٝط٤حٗس ضشجغٜح جُكؼحس١، خحّطس ػ٘ذ 

طٔغ ج٩ٗغح٢ٗ."ضؼّشػٜح ٬ُقط٬ٍ ج٧ؾ٘ر٢، ٝجُكلحظ ػ٠ِ ٤ًحٕ ج٧عشز ذٞطلٜح أعحط جُٔؿ
2

 

ؾحء ضأع٤غ٤حً ُؼ٬هحش ّٝد٣ّس ذ٤ٖ ج٧ْٓ ٝجُشؼٞخ ٖٓ أؾَ ًشجٓس ج٩ٗغحٕ أ٣ًّح هذ كارج ًحٕ جُخطحخ ك٢ جُٞغ٤وس 

س ٝؽ٤٘حً أٝ ئع٤ٓ٬حً؟ ّٓ  ًحٕ ٓؼطوذٙ ٝجٗطٔحؤٙ، ٤ًق ٣ٌٕٞ كؼحء ُرؼؼْٜ ٢ً ٣ؼرع ذٞقذز ٓؿطٔغ ج٧

ّٕ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ٝجُ٘خد هحٓٞج ذٔشجؾؼس ٛزٙ  جُٞغحتن، ٝجٗطِوٞج ٜٓ٘ح ٖٓ أؾَ ٝهق جعطؼحس ٗحس جُلط٘س، قرّزج ُٞ أ

ٖٝٓ أؾَ قوٖ جُذٓحء ٝئٜٗحء جعطرحقطٜح، ٛزج ٓغ ٝػغ قّذ ُٔؿضسز ًرشٟ ػّذ جُطحس٣خ ٝجُطشجظ 

 ٝجُكؼحسز.
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 خاتمت:

ًحضد ٛزٙ جُغطٞس ٣وّٞ ذطذس٣ظ جُؼوحتذ ٝج٧د٣حٕ ٓ٘ز أًػش ٖٓ غ٬غ٤ٖ ع٘س، ٝٓح ًحٕ ٣شؿد إٔ ٣رغؾ ٓػَ 

س ٫ُٞ جٗؼوحد ٓإضٔش ؿشٝص٢ٗ ) ّٓ ( ٝٓح طذس ػ٘ٚ، 2016/ 8/  27-25ٛزج جُٔٞػٞع ذ٤ٖ أ٣ذ١ جُ٘حط ػح

َّ رُي ٫ ٣خذّ ٓوحٝٓس ضٜٞ ٣ذ جُوذط، ٫ٝ ٣ظّد ك٢ ٝٓح ض٬ٙ ٖٓ ضذجٍٝ ك٤ٚ ٤ًذ، ٝضكش٣غ ػ٠ِ جُلط٘س، ًٝ

ٓؿشٟ ٓوحٝٓس جُططر٤غ ٓغ جُظ٢ٗٞ٤ٜ جُوحضَ، ٫ٝ عْٜ ُٚ ك٢ ٓؼشًس جُؼشخ جٌُرشٟ ػّذ ج٫عطؼٔحس 

، ٫ٝ ؾذٟٝ ٓ٘ٚ ك٢ جُذػٞز أٝ خذٓس ج٩ع٬ّ ٝجُٔغ٤ِٖٔ، ٝئّٗٔح جُ٘حضؽ جُٞجقذ ًحٕ طّد ص٣ص سٝجُظ٤ٗٞ٤ٜ

َّ ر١ ػِْ ػ٠ِ ٤ٗشجٕ جُلطٖ ٝج٫هططحٍ، ٝج٫هطشجـ أٝ جُطٞط٤س إٔ ٣ ؼٔذ أطكحخ ج٧ه٬ّ ٝجُٔ٘حذش،  ًٝ

٣غطشؼش طحقرٚ ج٧ٓحٗس ٝجُٔغإ٤ُٝس ئ٠ُ جُؼَٔ ٖٓ أؾَ جُٞقذز ٝجُطشجقْ، ٝإٔ ضطّؿٚ جُؿٜٞد ئ٠ُ ٗشش 

ج٧ُلس ٝجُٔكرّس ٓغ ٝهق ُـس ج٫ضّٜحّ ٝجُطٌل٤ش، ٝك٢ جُٞهص ػ٤٘ٚ جُؼَٔ ٖٓ أؾَ ضكش٣ش ج٩ٗغحٕ ٖٓ 

َ ٝجُلوش ٝجُٔشع، ٝإٔ ٣ٌٕٞ قشذ جُوٟٞ ٖٓ أؾَ ضكش٣ش كِغط٤ٖ ج٫عطرذجد ٝجُظِْ، ٝضكش٣شٙ ٖٓ جُؿٜ

َّ أٗٞجع ج٫عطؼٔحس ج٧ؾ٘ر٢ ٝأشٌحُٚ.  ٝك٢ هِرٜح جُوذط، ٝضكش٣ش أسع جُؼشخ ٝجُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ً

ّٕ هللا ُو١ّٞ ػض٣ض﴾)عٞسز جُكؽ، ج٣٥س ﴿ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ:  ّٕ هللا ٖٓ ٣٘ظشٙ ئ  (٤ُٝ40٘ظش


