
سم هللا اىشحمه اىشحٍمة  

  

  

  :قاه اىمؤىف عيًٍ سحمت هللا

إعيم أسشذك هللا ىطاعخً أن اىحىٍفٍت ميت إبشاٌٍم أن حعبذ هللا مخيصًا ىً اىذٌه ،   

َما خيقج اىجه َاإلوس إال ىٍعبذَن:) مما قاه حعاىى  ) . 

  

إال مع  فئرا عشفج أن هللا خيقل ىعبادحً ، فاعيم أن اىعبادة ال حسمى عبادة  

اىخُحٍذ ، مما أن اىصالة ال حسمى صالة إال مع اىطٍاسة ،فئرا دخو اىششك فً 

 . اىعبادة فسذث ماىحذد إرا دخو فً اىطٍاسة

  

فئرا عشفج أن اىششك إرا خاىط اىعبادة أفسذٌا َأحبط اىعمو َصاس صاحبً مه   

ٌخيصل مه ٌزي  اىخاىذٌه فً اىىاس ، عشفج أن أٌم ما عيٍل معشفج رىل ، ىعو هللا أن

إن هللا ال ٌغفش أن ٌششك بً ٌَغفش ما :)اىشبنت ، ًٌَ اىششك باهلل اىزي قاه هللا فًٍ

 . (دَن رىل ىمه ٌشاء

  

 .َرىل بمعشفت أسبع قُاعذ ، رمشٌا هللا حعاىى فً مخابً  

  

 :اٌششح

  .اٌذّذ هلل ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ٚػٍٝ آٌٗ ٚطذجٗ ِٚٓ ٚاالٖ أِب ثؼذ

  

25فٟ ٘زا ا١ٌَٛ اٌّجبسن ٠َٛ اٌخ١ّظ  / رٞ اٌمؼذح /   1441 ، ٔزوش إْ شبء هللا _ٖ 

رجبسن ٚرؼبٌٝ رؼ١ٍمًب ػٍٝ ِمذِخ اٌمٛاػذ األسثغ ٌش١خ اإلعالَ دمحم ثٓ ػجذ اٌٛ٘بة 

 . اٌز١ّّٟ ػ١ٍٗ سدّخ هللا

  

 أ٠ؼًب ِب صاي اٌش١خ ٠ذػٛ ثبٌششبد ٚاٌغذاد ٌطبٌت: فمٌٛٗ أػٍُ أسشذن هللا ٌطبػزٗ 

 . اٌؼٍُ ثطبػخ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ

  

٘ٛ عٍٛن طش٠ك اٌؼٍُ ٚطش٠ك اٌطبػخ ٚاٌؼجبدح اٌظذ١ذخ: ٚاٌششبد     . 

٘ٛ اٌّبئً اٌغبل١ٓ ، أػٛط اٌغبل١ٓ ٠مبي فالْ :االدٕف فٟ اٌٍغخ :ٚاٌذ١ٕف١خ   

ِبئً اٌغبل١ٓ: أدٕف أٞ  . 



ٌغبْ اٌؼشة أظش .>٘ٛ اٌّبئً ِٓ اٌششن إٌٝ اٌزٛد١ذ : ِٚؼٕٝ اٌذ١ٕف١خ ششػًب 

[9 /56 فٟ ِبد دٕف[  >. 

< ] ِٚخزبس اٌظذبح  1 /67]>. 

  

 ٌّٚبرا أطٍمذ اٌذ١ٕف١خ ػٍٝ إثشا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ؟  

لبي اٌؼٍّبء أْ األٔج١بء رٛاسصٛا اٌزٛد١ذ ثؼذ إثشا١ُ٘ ػ١ٍٗ : اٌجٛاة ػٍٝ رٌه 

َ اٌم١بِخ إٌٝ ٔج١ٕب ٚا١ٌٕب ٚع١غزّش إٌٝ ٠ٛ اٌغالَ فّب أمطؼٛا دزٝ ٚطً اٌذ٠ٓ 

 .ثئرْ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ

  

ٟٚ٘ ِض٠خ إلثشا١ُ٘ ألٔٗ أثٛ األٔج١بء ، ٚاألٔج١بء ِٓ ٔغٍٗ ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ   

 .ِٚٓ رس٠زٗ

  

ٚأ٠ؼًب أْ إثشا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ ػٕذِب أرٝ ثبٌزٛد١ذ ، ِب وبْ ٕ٘بن شخض   
١ٗ اٌظالح ٚاٌغالَ ، ػٍٝ ٚجٗ األسع ِٛدذًا ، فمذ وبْ اٌزٛد١ذ فٟ ػٙذ آدَ ػٍ

ٚاعزّش ثؼذ آدَ أٌف عٕخ ، وّب جبء فٟ طذ١خ اٌجخبسٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػجبط سػٟ هللا 

 .ػّٕٙب

  

صُ ثؼذ رٌه ثذأ ِٛد ثؼغ اٌؼٍّبء لجً صِٓ ٔٛح ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ ، فّبد فٟ   

 . ٚلذ ٚادذ خّغخ ِٓ اٌؼٍّبء ، ُٚ٘ ٚد ،ٚعٛاع ،٠ٚغٛس، ٠ٚؼٛق ،ٚٔغش

  

ٝ فظٛس اٌ   ش١طبْ ٌٍّجزّغ فٟ رٌه اٌضِبْ ، أْ ٠جٕٛا أٔظجخ ػالِبد ػٍٝ اٌمجٛس دز

 . ال رٕغٝ ، فجٕٛا ػٍٝ لجٛسُ٘ ، صُ ِبرٛا

  

ٚثؼذ فزشح ِٓ اٌضِبْ أٚدٝ اٌش١طبْ ٌجؼغ إٌبط أْ آثبءوُ وبٔٛا ٠ؼجذْٚ ٘ؤالء    

 . األػشدخ، فؼجذُٚ٘ ِٓ دْٚ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ

  

اٌضِبْ، ٚاعزّش اٌششن دزٝ ػَّ األسع وٍٙب ، فّب وبْ فٟ رٌه  ثذأ  ٚ٘ٛ أٚي ششن 

 . ٕ٘بن ػٍٝ ٚجٗ األسع ِٛدذًا إطاللبً 

  

صُ ثؼذ رٌه أسعً هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ ٔٛدًب ػ١ٍٗ اٌغالَ إٌٝ اٌجشش٠خ ٚ٘ٛ أٚي سعٛي  

إٌٝ أً٘ األسع ، فؤسعٍٗ هللا ثبٌزٛد١ذ ، فىبْ ٠ذػٛ ١ٌالً ٚٔٙبسًا ،عشًا ٚجٙبسًا، 

شادًا ، ٌٚىٓ ِب آِٓ ِؼٗ إال ل١ًٍجّبػبدٍ ٚأف  . 



  

سة ال رزس ػٍٝ األسع ِٓ :)صُ ثؼذ رٌه دػب ػ١ٍُٙ ٔٛح ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ    

 . (اٌىبفش٠ٓ د٠بساً 

  

فبعزّش ٠ظٕغ  -اٌغف١ٕخ: أٞ-فؤٚدٝ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ إٌٝ ٔٛح أْ إطٕغ اٌفٍه   

طشد ٔجبسًا ثؼذ أْ وٕذ ٠ب ٔٛح : اٌغف١ٕخ ،ٚوبْ اٌّششوْٛ ٠ّشْٚ ثٕٛح ٠ٚمٌْٛٛ 

إْ رغخشٚا ِٕب فئٔب ٔغخش ِٕىُ :)ٔج١ًب ، فمبي هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٌغبْ ٔٛح 

 . ( وّب رغخشْٚ فغٛف رؼٍّْٛ ِٓ ٠ؤر١ٗ ػزاٌة ٠خض٠ٗ ٠ٚذً ػ١ٍٗ ػزاة ِم١ُ

  

ٚثؼذ٘ب أٚدٝ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ إٌٝ ٔٛح أْ ٠ذًّ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ اٌغف١ٕخ إال   
ٗ اٌغالَ فئٔٙب وبٔذ ِٓ اٌّششو١ٓ ِٓ اٌىبفش٠ٓ ، ٚوزٌه اثٓ ٔٛح اِشأح ٔٛح ػ١ٍ

٠ب ثٕٟ :)ػٕذِب اثزؼذ ٌُٚ ٠شوت اٌغف١ٕخ ، فمبي هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٌغبْ ٔٛح 

 .(اسوت ِؼٕب ٚال رىٓ ِغ اٌىبفش٠ٓ لبي عآٚٞ إٌٝ ججً ٠ؼظّٕٟ ِٓ اٌّبء

  

 رجبسن ٚرؼبٌٝ األسع اٌُّٙ أْ رجبسن ٚرؼبٌٝ أٔجٝ اٌّجّٛػخ اٌّٛدذح ٚأغشق هللا  

ج١ّؼٙب ، ٚأٍ٘ه اٌّششو١ٓ أجّؼ١ٓ ، ٚثمٟ ػٍٝ ٚجٗ األسع اٌّغٍّْٛ ٚاعزّشٚا فزشح 

 . ِٓ اٌضِبْ ِب ٕ٘بن ِششن ػٍٝ ٚجٗ األسع

صُ ِبد ٔٛح ػ١ٍٗ اٌغالَ ، ٚثؼذ أْ ِبد ثذأ اٌششن ل١ٍال ً ل١ٍالً ٚأزشش اٌششن ػٍٝ 

دذاً ٚجٗ األسع ،فٍُ ٠ىٓ ٕ٘بن ػٍٝ ٚجٗ األسع ِٛ  . 

  

ٚثؼذ دمجخ ِٓ اٌضِٓ ، ثؼش هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ إثشا١ُ٘ فىبْ أٚي ِغٍُ ػٍٝ ٚجٗ   
األسع ، ٚأٚي ِٛدذ ، ِٚب وبْ ِؼٗ إال عبسح ، إثشا١ُ٘ ٚعبسح ُ٘ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ فٟ 

 .رٌه اٌضِبْ

 . صُ أْ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ جؼً وشاًِخ ٌغبسح فؤ٘ذٜ إٌّشٚد ٘بجش إٌٝ عبسح

ُ ػ١ٍٗ اٌغالَ فٟ اٌذػٛح إٌٝ اٌزٛد١ذ ، ِٕٚز رٌه اٌضِبْ إٌٝ فبعزّش إثشا١٘ 

صِٓ دمحم ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ ٌُ ٠ٕمطغ اٌزٛد١ذ ، ثً رٛاسس األٔج١بء ٚاٌّشعٍْٛ إٌٝ 

 .فزشح سعبٌخ دمحم ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ

  

ٌّبرا ٠غّٝ إثشا١ُ٘ اٌذ١ٕف أٚ أْ اٌذ١ٕف١خ ٍِخ  ٘زٖ ٟ٘ خالطخ ِخزظشح ،    

إْ )،( لً طذق هللا فبرجؼٛا ٍِخ إثشا١ُ٘ د١ٕفًب ِٚب وبْ ِٓ اٌّششو١ٓ)،إثشا١ُ٘ 

 .(إثشا١ُ٘ وبْ أًِخ لبٔزًب هلل د١ٕفًب ٌُٚ ٠ىٓ ِٓ اٌّششو١ٓ

  

ػجبدح هللا ِخٍظًب ٌٗ اٌذ٠ٓ ، وّب ػشفٙب ش١خ : إرْ رج١ٓ أْ اٌذٕف١خ ِؼٕب٘ب    

 .اإلعالَ ػ١ٍٗ سدّخ هللا



  

ِٚب : ) ٚاالرجبع وبْ ِٓ اٌذ١ٕف١خ وّب لبي رؼبٌٝ فئرا رؼجذ اٌّغٍُ ثئالخالص    

، إال ٌؼجبدح هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ ، ٚاٌالَ ٕ٘ب الَ ( خٍمذ اٌجٓ ٚ اإلٔظ إال ١ٌؼجذْٚ 

رؼ١ٍ١ٍخ ، أٞ أْ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ خٍك اٌجبْ ٚاإلٔظ خٍك اٌضم١ٍٓ ِٓ جُٕٙ ٚإٔغُٙ 

خش٠ٌٓؼٍخ اٌؼجبدح ، فمذ رذظً ِٓ اٌجؼغ ٚلذ ال رذظً ِٓ ا٢  . 

  

فئرا ػشفذ أْ هللا خٍمه ٌٍؼجبدح ، فبػٍُ أْ اٌؼجبدح ال رغّٝ ػجبدح إال ِغ    

اعُ جبِغ ٌّب ٠ذجٗ هللا ٠ٚشػبٖ ، ِٓ األلٛاي ٚاألفؼبي :فبٌؼجبدح : اٌزٛد١ذ 

 . اٌظب٘شح ٚاٌجبطٕخ

  

ٚال رظخ اٌؼجبدح إال إرا وبْ طبدت اٌؼجبدح ِٛدذًا ؛ ٌزٌه ال رظخ اٌظالح إال إرا    

 . وبْ اٌّظٍٟ ػٍٝ طٙبسح

  

أٞ فغذد ػجبدح اٌزٛد١ذ ثغجت اٌششن اٌزٞ :فئرا دخً اٌششن فٟ اٌؼجبدح فغذ    

 . خبٌطٙب

  

وّب أْ اٌظالح إرا دخً ف١ٙب ٔبلغ ِٓ ٔٛالغ اٌٛػٛء ، وبٌذذس ِٓ اٌجٛي ٚاٌش٠خ    

ً٘ ٚاٌغبئط ، فغذد ٘زٖ اٌؼجبدح ، ٌُٚ رظخ ٘زٖ اٌؼجبدح ثبإلجّبع لٛالً ٚادذًا أل

]اٌؼٍُ ، وّب ٔمً اإلجّبع اٌؼالِخ إٌٛٚٞ ػ١ٍٗ سدّخ هللا فٟ ششح ِغٍُ  3   / 103   ]

]،ٚروش٘ب ش١خ اإلعالَ فٟ ِجّٛع اٌفزبٜٚ  21   / 295 ،ٚ٘ىزا روش اٌؼٍّبء إجّبع األِخ [

 .ػٍٝ أْ اٌظالح ال رظخ إال ثبٌطٙبسح

  

جبدح فغذد ٚثطٍذ ٚوزٌه اٌؼجبدح ال رظخ إال ثبٌزٛد١ذ ، فئرا دخً اٌششن فٟ اٌؼ   

 .اٌؼجبدح ، ٚطبس طبدت ٘زٖ اٌؼجبدح ِٓ اٌخبٌذ٠ٓ فٟ إٌبس ٚاٌؼ١بر ثبهلل

  

ِغ أْ هللا اٌغفٛس اٌشد١ُ ، ٠غفش ج١ّغ اٌزٔٛة ٚاٌغ١ئبد ، ٌٚٛ أرٝ األٔغبْ   
األسع اٌخطب٠ب ، ٌىٕٗ ٌمٟ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ ػٍٝ اٌزٛد١ذ ، غفش هللا ٌٗ ،  ثمشاة 

ا ٌّب ٠زت فئْ أِشٖ إٌٝ هللا ، ٚفٟ األخ١ش أٔٗ ِٓ أً٘ اٌجٕخإِب ثبٌزٛثخ ٚدزٝ إر . 

  

ٌىٓ اٌّششن ٌٚٛ وبْ ػبثذًا ثب١ًٌٍ ٚإٌٙبس ، ٌىٕٗ أفغذ ٘زٖ اٌؼجبدح ثبٌششن    
، وذػبء األِٛاد ، ٚاٌزثخ ٌألِٛاد ػٍٝ جٙخ اٌزضٌف ٚاٌزمشة، أٚ ثغت هللا ، أٚ 

اٌّؼبصف ، فٙزا فٟ اٌذم١مخ ثبالعزٙضاء ثبٌذ٠ٓ أٚ ثئػزمبد دً اٌضٔب ٚاٌخّش ٚ

 .أٔٗ ِٓ اٌخبٌذ٠ٓ فٟ ٔبس جُٕٙ ٚاٌؼ١بر ثبهلل

  



شجىخ اٌششن ، : ٚأْ أُ٘ ػ١ٍه ِؼشفخ رٌه ٌؼً هللا أْ ٠خٍظه ِٓ ٘زٖ اٌشجىخ ،أٞ   

إْ هللا ال ٠غفش أْ :)ٟٚ٘ أخطش شجىخ ػٍٝ ٚجٗ األسع ؛ ألٔٙب ال رغفش ، لبي هللا رؼبٌٝ 

ال إٌٗ ، ٚإصجبد : ٕ٘ب ٔفٟ ٚإصجبد ، ٔفٟ ( .ٓ ٠شبء٠ششن ثٗ ٠ٚغفش ِب دْٚ رٌه ٌّ

إال هللا:  . 

  

أْ هللا ال ٠غفش إششاوًب ثٗ: فبٌٕفٟ فٟ ٘زٖ ا٠٢خ ِؼٕب٘ب      . 

  

أْ هللا ٠غفش ٌٍّٛدذ ػٍٝ ِب وبْ ِٓ اٌزٔٛة: ٚاإلصجبد      . 

  

:]ٚروش اٌؼالِخ اثٓ اٌم١ُ فٟ ثذائغ اٌفٛائذ 1   / 145 ٟ ػٕذ اٌّغؤٌخ اٌخبِغخ ف[  

ِغؤٌخ إٌفٟ ٚاإلصجبد( لً ٠ب أ٠ٙب اٌىبفشْٚ ال أػجذ ِب رؼجذْٚ :)لٛي هللا رؼبٌٝ  . 

  

 .( إٕٟٔ ثشاء ِّب رؼجذْٚ إال اٌزٞ فطشٟٔ)

   ( ٔفٟ(: إٕٟٔ ثشاء ِّب رؼجذْٚ  

   ( إصجبد(:إال اٌزٞ فطشٟٔ . 

  

ن ً٘ أْ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ ال ٠غفش اٌشش:ٌٚىٓ ٕ٘ب ِغؤٌخ أخ١شح فٟ ٘زٖ ا٠٢خ   

 األوجش أَ األطغش ؟

. أْ اٌمٛي اٌشاجخ أْ ٘زٖ ا٠٢خ رشًّ اٌششن األوجش ٚاألطغش : اٌجٛاة ػٍٝ رٌه 

 ٌّبرا؟

، إْ هللا ال ٠غفش إششاوًب ، _إششاوًب _ألْ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ جؼً اٌّظذس ٔىشح 

ٔىشح فٟ ع١بق إٌفٟ فزؼُ اٌؼَّٛ ، عٛاء وبْ اٌششن األوجش أٚ اٌششن  ٚإششاوًب 

غشاألط  . 

  

 ِٓ أ٠ٓ أر١ٕب ثىٍّخ إششان ؟   

٘زٖ ِظذس٠خ(:أْ)ِٓ اٌّظذس إٌّغجه :اٌجٛاة ػٍٝ رٌه      . 

( ، أْ اٌّظذس٠خ ِغ اٌفؼً اٌؼبسع أٔغجىذ إٌٝ ِظذس  ٘زا فؼً ِؼبسع ، أٞ ( :٠ششن

 .، أششن ٠ششن إششاوًب ، فال ٠غفش إششاوبً 

  

ٚال األوجشفذي ػٍٝ أْ رجبسن ٚرؼبٌٝ ال ٠غفش اٌششن األطغش       . 



  

ِٚٓ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ روش أٔٙب خبطخ ثبٌششن األوجش ، ٚاٌشاجخ ِب رمذَ ٌظب٘ش ا٠٢خ 

، ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ، ٚثؤلٛاي اٌؼٍّبء، وش١خ اإلعالَ اثٓ ر١ّ١خ ،ِٚٓ اٌؼٍّبء 

أْ ا٠٢خ ػبِخ فٟ وً ششن اٌّؼبطش٠ٓ ، اٌؼالِخ ش١خٕب اٌؼض١ّ١ٓ ٚغ١شُ٘ ،   . 

  

٠خٍظه ِٓ ٘زٖ اٌشجىخ ثّؼشفخ أسثغ لٛاػذ ، روش٘ب هللا رجبسن  ٚإرا أسدد أْ هللا   

 . ٚرؼبٌٝ فٟ وزبثٗ

  

ٚ٘زٖ اٌمٛاػذ عزغًٙ اٌىض١ش ٌٍّغٍُ دزٝ ٠زضٌف إٌٝ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ ،    

 . ثبٌؼجبدح اٌظذ١ذخ اٌظبدلخ

  

أعؤي هللا أْ ٠ّٓ ػ١ٍٕب ثبٌزٛد١ذ ، ٚأْ ٠جٕجٕب اٌششن ، ٚأْ ٠فمٕٙب فٟ اٌذ٠ٓ    

جٛاد وش٠ُ، ٚاٌذّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ إٔٗ . 

  

  

  

  

أثٟ ػّش/اٌش١خ   

 أدّذ ثٓ دغٓ اٌجؼشٞ

 .دفظٗ هللا رؼبٌٝ


