
سى هللا انسحًٍ انسحيىة  

  

 :لال انًؤنف عهيه زحًت هللا  

  

أٌ تعهى إٌ انكفاز انريٍ لاتههى زسىل هللا صهى هللا عهيه وعهى : انماعدة األونى    

آنه وصحبه وسهى ، يمسوٌ بأٌ هللا تعانى هى انخانك انساشق انًدبس ، وأٌ ذنك نى 

يٍ يسشلكى يٍ انسًاء واألزض أيٍ لم :)يدخههى في اإلسالو ، واندنيم لىنه تعانى 

يًهك انسًع واألبصاز ويٍ يخسج انحي يٍ انًيت ويخسج انًيت يٍ انحي ويٍ يدبس 

 (األيس فسيمىنىٌ هللا فمم أفال تتمىٌ

  

 :اٌششح

  

4فٟ ٘زا ا١ٌَٛ اٌّجبسن ٠َٛ اٌغجذ     / رٞ اٌذجخ /    .ٌٍٙجشح1441

عماَ إٌجذٞ ػ١ٍٗ سدّخ هللٔششح اٌمبػذح األٌٚٝ ِٓ اٌمٛاػذ األسثغ ٌش١خ اإل  . 

  

 . ٚرزّخط ٘زٖ اٌمبػذح فٟ ألغبَ اٌزٛد١ذ ، ٚأٔٛاع اٌزٛد١ذ  

  

رٛد١ذ اٌؼٍُ ٚاإلػزمبد: ٚاٌزٛد١ذ ٠ٕمغُ إٌٝ لغ١ّٓ      . 

 . ٚرٛد١ذ اٌطٍت ٚاٌمصذ

  

ٚ٘ٛ رٛد١ذ اٌشثٛث١خ ٚرٛد١ذ األعّبء ٚاٌصفبد: ٠ٚغّٝ اٌزٛد١ذ اٌؼٍّٟ اإلػزمبدٞ    . 

  

ٚ٘ٛ صشف اٌؼجبدح إٌٝ هلل رجبسن ٚرؼبٌٝ ٚ٘ٛ رٛد١ذ : ذ اٌطٍجٟ اٌمصذٞٚاٌزٛد١

 .األ١ٌ٘ٛخ

  

رٛد١ذ اٌشثٛث١خ: ِٚٓ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ لغُ اٌزٛد١ذ إٌٝ ثماثخ ألغبَ     _ 

ٚرٛد١ذ األ١ٌ٘ٛخ_ٚرٛد١ذ األعّبء ٚاٌصفبد  _  . 

  



رٛد١ذ اٌشثٛث١خ: ِٚٓ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ لغُ اٌزٛد١ذ إٌٝ أسثؼخ ألغبَ    _ 

رٛد١ذ األ١ٌ٘ٛخٚ  _ 

 .ٚرٛد١ذ األعّبء ٚاٌصفبد ٚرٛد١ذ اٌّزبثؼخ 

  

خٍمه : ٚأفضً ٘زٖ اٌزمبع١ُ ٘ٛ األٚي ؛ ٌزٌه رٛد١ذ اٌشثٛث١خ أْ رؼٍُ أْ هلل    

ٚأْ هلل رجبسن ٚرؼبٌٝ  ٚسصله ٚأٚجذن ، ٚأْ هلل رجبسن ٚرؼبٌٝ ٠ذ١١ه ٚأْ هلل ١ّ٠زه ، 

جبس اٌّزىجش عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝاٌّبٌه اٌخبٌك اٌشاصق اٌجبعط اٌؼض٠ض اٌج . 

  

 ًٚ٘ اٌّطٍٛة ِٓ اٌّغٍُ ٘ٛ رذم١ك رٛد١ذ اٌشثٛث١خ اٌزٞ روشٔب لجً ل١ًٍ ؟   

ال ؛ ألْ اٌّششو١ٓ األ١ٌٚٓ اٌز٠ٓ لبرٍُٙ سعٛي هلل صٍٝ هلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ : اٌجٛاة 

ٚصذجٗ ٚعٍُ ، ِمشْٚ ثٙزا اٌزٛد١ذ ، ِٚغ رٌه ٌُ ٠ٕفؼُٙ ٌُٚ ٠ذخٍُٙ اإلعماَ لبي 

ٌٚئٓ عأٌزُٙ ِٓ خٍك اٌغّٛاد ٚاألسض ٚعخش اٌشّظ ٚاٌمّش ١ٌمٌٛٓ هلل:) هلل رؼبٌٝ   ). 

لً ٌّٓ األسض ِٚٓ ف١ٙب إْ وٕزُ رؼٍّْٛ ع١مٌْٛٛ هلل لً :) ٚلبي هلل رجبسن ٚرؼبٌٝ 

أفما رزوشْٚ لً ِٓ سة اٌغّٛاد ٚاألسض ٚسة اٌؼشػ اٌؼظ١ُ فغ١مٌْٛٛ هلل لً أفما 

وً شٟء ٚ٘ٛ ٠ج١ش ٚال ٠جبس ػ١ٍٗ إْ وٕزُ رؼٍّْٛ رزمْٛ لً ِٓ ث١ذٖ ٍِىٛد 

 .( ع١مٌْٛٛ هلل لً فأٔٝ رغذشْٚ

  

ِٚغ ٘زا اإللشاس ثأْ هلل رجبسن ٚرؼبٌٝ ِبٌه األسض ٚ٘ىزا أْ هلل جً فٟ ػماٖ سة    

اٌغّٛاد اٌغجغ ٚسة اٌؼشػ اٌؼظ١ُ، ٚ٘ىزا ٠ؼزمذْٚ أْ هلل رجبسن ٚرؼبٌٝ ث١ذٖ 

جبس ػ١ٍٗ ، ِٚغ ٘زا ٌُ ٠ذخٍُٙ إٌٝ اإلعماَ ، ٚا٠٢خ ٍِىٛد وً شٟء ٚ٘ٛ ٠ج١ش ٚال ٠

لً ِٓ ٠شصلىُ ِٓ اٌغّبء ٚاألسض أِٓ ٠ٍّه )اٌزٟ روش٘ب اٌّؤٌف ػ١ٍٗ سدّخ هلل ، 

اٌغّغ ٚاألثصبس ِٚٓ ٠خشج اٌذٟ ِٓ ا١ٌّذ ٠ٚخشج ا١ٌّذ ِٓ اٌذٟ ِٚٓ ٠ذثش األِش 

 . (فغ١مٌْٛٛ هلل فمً أفما رزمْٛ

  

 اٌشاصق ِٓ اٌغّبء ٚاألسض اٌّبٌه ٌٍغّغ ٚ األثصبس، ثّؼٕٝ أُٔٙ ٠ؼٍّْٛ أْ هلل   

ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠خشج اٌذٟ ِٓ ا١ٌّذ ٠ٚخشج ا١ٌّذ ِٓ اٌذٟ ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠ذثش األِٛس وٍٙب 

  .إال أْ ٘زا ٌُ ٠ٕفؼُٙ ٌُٚ ٠ذخٍُٙ إٌٝ اإلعماَ

  

  

لً اٌذّذ هلل ( ) أ٠ششوْٛ ِب ال ٠خٍمْٛ ش١ئًب ُٚ٘ ٠خٍمْٛ: ) لبي هلل جً فٟ ػماٖ   

 .( ٚعماٌَ ػٍٝ ػجبدٖ اٌز٠ٓ اصطفٝ آهلل خ١ٌش أِب ٠ششوْٛ

  

٘زا فٟ اٌّششو١ٓ اٌز٠ٓ أششوٛا ثبهلل ِب ٌُ ٠خٍك ش١ئًب ُٚ٘ ٠خٍمْٛ ، أششوٛا    

ثبٌؼجبدح ُٚ٘ ِمشْٚ ثبٌشة ِٚمشْٚ ثبٌخبٌك عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ، ِٚغ رٌه ٠غٍط وث١ش 



اإلخزشاع ِٓ إٌبط ػٕذِب ٠ؼشفْٛ اٌزٛد١ذ ثأْ اإلٌٗ ٘ٛ اٌمبدس ػٍٝ  . 

  

]لبي ش١خ اإلعماَ ػ١ٍٗ سدّخ هلل فٟ اٌفزبٜٚ     3   / 101 ِٓ ظٓ ثّب ظٕٗ اٌّزىٍّْٛ [:

د١ث ظٕٛا أْ اإلال١٘خ ٟ٘ اٌمذسح ػٍٝ اإلخزشاع دْٚ غ١شٖ ، ٚأْ ِٓ ألش ثأْ اإلٌٗ 

٘ٛ اٌمبدس ػٍٝ اإلخزشاع دْٚ غ١شٖ، فمذ شٙذ أْ ال إٌٗ إال ٘ٛ ، فئْ اٌّششو١ٓ 

٠مشْٚ ثأْ هلل اٌمبدس ػٍٝ اإلخزشاع ، ُٚ٘ ِششوْٛ وّب :زا ،أٞ وبٔٛا ٠مشْٚ ثٙ

 .رمذَ ث١بٔٗ ، ثً اإلٌٗ اٌذك ٘ٛ اٌّغزذك ثأْ ٠ؼجذ فٙٛ إٌٗ ثّؼٕٝ ِأٌٖٛ

  

إرْ ػٍّٕب أ٠ٙب اٌّغٍُ طبٌت اٌؼٍُ ، أْ اإللشاس ثبٌشثٛث١خ ٌُ ٠ٕىشٖ أدذ    
اػزمبدُ٘ ثأْ هلل ٘ٛ اػزمبدًا ٚلٍجًب، ثً ارفبق اٌجشش٠خ ِٓ أٌٚٙب إٌٝ آخش٘ب ٚ

اٌخبٌك اٌشاصق اٌّذٟ ا١ٌّّذ ، إال أْ ثؼضُٙ أٔىش اٌشة ثبٌٍغبْ فمط ٠ٚؼزمذ فٟ 

لٍجٗ أْ هلل ٘ٛ اٌخبٌك ، أْ هلل ٘ٛ اٌّذٟ ا١ٌّّذ ، ِثً فشػْٛ ، لبي هلل رجبسن 

، أٞ جذذ ثبٌشة ٌىٓ فٟ (ٚجذذٚا ثٙب ٚاعز١مٕزٙب أٔفغُٙ ظًٍّب ٚػًٍٛا : )ٚرؼبٌٝ

مٓ ثأْ هلل ٘ٛ اٌخبٌكٔفغٗ ِغز١  . 

  

ٚلبٌٛا ِب ٟ٘ :) ٚوزا اٌَذ٘ش٠خ أٚ اٌُذ٘ش٠خ اٌز٠ٓ لبي هلل رجبسن ٚرؼبٌٝ ف١ُٙ    

، فٕغجٛا اٌذ١بح ٚاٌّٛد (إال د١برٕب اٌذ١ٔب ّٔٛد ٚٔذ١ب ِٚب ٠ٍٙىٕب إال اٌذ٘ش 

 ٚاإلػبشخ إٌٝ اٌذ٘ش ٘زا ظب٘شًا، ٌٚىُٕٙ ٠ؼزمذْٚ ثأْ ٘زا وٍٗ ِٓ هلل رجبسن ٚرؼبٌٝ

. 

  

صبٔغ :ٚوزا اٌثب٠ٛٔخ فشلٗ ِٓ اٌفشق اٌضبٌخ اٌز٠ٓ ٠مٌْٛٛ أْ ٌٍؼبٌُ صبٔؼبْ    

 .  اٌخ١ش ٚصبٔغ اٌشش ، أٚ إٌٗ اٌخ١ش ٚإٌٗ اٌشش

  

إرْ رج١ٓ أخٟ اٌّغٍُ أْ اٌّغٍُ إرا أساد أْ ٠ىْٛ ِٛدذًا رٛد١ذًا صذ١ذًب فئٔٗ    
بسن ٚرؼبٌٝ ٌٗ األعّبء ٠مش ثأْ هلل خبٌمٗ ٚساصلٗ ِٚذ١١ٗ ١ِّٚزٗ، ٚثأْ هلل رج

اٌذغٕٝ ٚاٌصفبد اٌؼٍٝ ، ٚأْ هلل جً فٟ ػماٖ اٌّغزذك ٌٍؼجبدٖ ٚدذٖ ال شش٠ه ٌٗ ، 

 .ٚأْ اٌؼجبدح ال رصشف إال إٌٝ سة اٌؼب١ٌّٓ عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ

  

ِٚغ رٌه ػٕذِب أرٝ إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصماح ٚاٌغماَ إٌٝ ٘ؤالء اٌىفبس اٌز٠ٓ ٠ؼزمذْٚ    

أجؼً ا٢ٌٙخ إًٌٙب : لٌٛٛا ال إٌٗ إال هلل رفٍذٛا ، فمبٌٛا :ثبٌشة ، فىبْ ٠مٛي ٌُٙ 

ٔذٓ ٔؼزشف ثبٌشة ٚٔؼزشف أ٠ضًب ثب٢ٌٙٗ األخشٜ ، ٌىٓ دمحم ٠ش٠ذ أْ : ٚادذًا ، أٞ 

أجؼً األٌٙٗ إالً٘ب ٚادذًا إْ ٘زا ٌشٟء ػجبة)٠جؼً ا٢ٌٙٗ وٍٙب إًٌٙب ٚادذًا ،  ). 

  

َ إٌٝ لَٛ ٚوبٔٛا ٠ؼجذْٚ األصٕبَ ٌزٌه ٌّب جبء إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصماح ٚاٌغما   

 . ٚاألٚثبْ ٚاألدجبس ٚاألشجبس ٚاألِذاس ، ٠ٚؼزشفْٛ ثبٌشة اٌٛادذ اٌمٙبس

  



أجؼً األٌٙٗ :)٠ب لَٛ لٌٛٛا ال إٌٗ إال هلل رفٍذٛا، فمبٌٛا :ِٚغ رٌه لبي ٌُٙ    

، أٞ ػججًب ٌٙزا اٌشجً أٔٗ ٠ش٠ذٔب أْ ٔجؼً ( إًٌٙب ٚادذًا إْ ٘زا ٌشٟء ػجبة

زٕب وٍٙب ِذصٛسح فٟ سة ٚادذ ، فُٙ ٠ؼزشفْٛ ثبٌشة ٌٚىٓ إ٠ضًب ٠ؼجذْٚ ٘زٖ آٌٙ

 .األسثبة اٌّزفشلخ فٟ ٔظشُ٘

  

لٌٛٛا ال إٌٗ إال هلل ، فئرا لبٌٛ٘ب : ٌزٌه ػٕذِب لبي ٌُٙ ػ١ٍٗ اٌصماح ٚاٌغماَ    

 . ٠ؼٍّْٛ دم١مزٙب ، فغ١زشوْٛ ج١ّغ ا٢ٌٙخ ِٓ دٚٔٙب

  

  . ِؼجٛد ثذك إال هللال: فٟ رؼش٠ف ال إٌٗ إال هلل

  

أجؼً األٌٙٗ إًٌٙب ٚادذًا )لبي اٌؼماِخ اٌطجشٞ ػ١ٍٗ سدّخ هلل ػٕذ رفغ١ش ٘زٖ ا٠٢خ   

) ،[ 24   / 180 ال ِؼجٛد ثذك رجٛص ػجبدرٗ ، ٚرجٛص األ١ٌ٘ٛخ ٌٗ إال هلل اٌزٞ : ،لبي[ 

 . ٘زٖ اٌصفبد صفبرٗ ، فذػٖٛ أ٠ٙب إٌبط ِخٍص١ٓ ٌٗ اٌذ٠ٓ

  

]خ اٌشٛوبٟٔ ػ١ٍٗ سدّخ هلل ػٕذ رفغ١ش٘ب فٟ فزخ اٌمذ٠ش ٚلبي اٌؼماِ    1 /271 ،لبي [ 

ال ِؼجٛد ثذك إال ٘ٛ ، ٚ٘زٖ اٌجٍّخ خجش ٌّجزذأ:ال إٌٗ إال ٘ٛ :   . 

  

ثأْ اإلٔغبْ إرا ألش ثأْ هلل اٌخبٌك : رٍخص ِٓ ٘زٖ اٌمبػذح اٌج١ٍّخ اٌؼظ١ّخ    

ِٛاد ٚاأل١ٌٚبء ٚاٌّمجٛس٠ٓ اٌّذٟ ا١ٌّّذ ، ٌىٓ ٠صشف أٔٛاع اٌؼجبداد ٌأل اٌشة 

ٚاٌّشؼٛر٠ٓ ٚاٌىٕٙخ، أْ ٘زا ال ٠ٕفؼخ ، ال ٠ٕفؼٗ إال إرا اػزمذ أْ هلل اٌخبٌك 

اٌشاصق اٌّذٟ ا١ٌّّذ ، ٚأْ هلل األعّبء اٌذغٕٝ اٌزٞ ثٍغذ فٟ اٌذغٓ غب٠زٗ ، 

ٚ٘ىزا أْ اإلٌٗ هلل اٌشدّٓ اٌشد١ُ ٘ٛ اٌّغزذك ٌؼجبدح اٌجشش٠خ  ٚاٌصفبد اٌؼٍٝ، 

ٓأجّؼ١  . 

  

فئرا دمك أٔٛاع اٌزٛد١ذ اٌّزوٛسح ػٍٝ لغ١ّٓ أٚ ػٍٝ ثماثخ ألغبَ ، وّب روشٔب 

فٟ ششح اٌمبػذح فٟ ثذا٠زٙب ، فمذ دمك اٌزٛد١ذ ٚدخً فٟ اإلعماَ ٚٔشجٛا ٌٗ 

 .اٌجٕبْ

  

ٚإْ اػزمذ ثبٌشة ٌُٚ ٠صشف اٌؼجبدح هلل رجبسن ٚرؼبٌٝ أٚ صشف اٌؼجبدح هلل ٚصشف    

 ، فما ٠ٕفؼٗ ٘زا اٌزٛد١ذ ، دزٝ ٠ؼزمذ ٠ٚؼزشف ثأٔٛاع أ٠ضًب اٌؼجبدح ٌغ١ش هلل

 .اٌزٛد١ذ اٌثماثخ

  

أعأي هلل أْ ٠فمٗ اٌّغ١ٍّٓ فٟ د٠ٓ سة اٌؼب١ٌّٓ ٚأْ ٠شدّٕب ثشدّزٗ ٚأْ ٠فمٕٙب    

 .فٟ اٌذ٠ٓ ٠ٚؼٍّٕب اٌزأ٠ًٚ أٔٗ جٛاد وش٠ُ ثش سد١ُ ٚاٌذّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ



  

  

أثٛ ػّش/اٌش١خ  

شٞأدّذ ثٓ دغٓ اٌجؼ  

  

 . دفظٗ هلل رؼبٌٝ ٚسػبٖ


