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 االهذاء 
 

  

ا٘ذٞ ٘زا اٌجؾش اٌٛاٌذٞ ٚٚاٌذرٟ اٌٍزاْ عٙشا ػٍٝ رشث١زٟ ٚرؼ١ٍّٟ ِٕز أْ ثذأد 

ؽ١برٟ، ٚأؽىش وً ِٓ دسعٕٟ أٚ عبُ٘ فٟ رذس٠غٟ ِٓ دوبرشح  و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

ا٨ع١ِ٩خ  ٚوً ا٤عبرزح اٌز٠ٓ ٠شعغ ٌُٙ اٌفنً ثؼذ هللا ػض ٚعً فٟ دساعزٟ ٌٍؼٍَٛ 

اٌمشآْ ٚاٌزشث١خ ا٨ع١ِ٩خ   وّب الذَ اٌؾىش ٚاٌزمذ٠ش ٥ٌعبرزح اٌّؾشف١ٓ ػٍٝ ٘زا 

ٌٝ أْ ٠ن١ف ل١ّخ ئٌٝ ٘زا اٌؼٍُ، ٚؽىش ِٛعٗ اٌجؾش اٌّزٛامغ، اٌزٞ اعبي هللا رؼب

وزٌه ٦داسح و١ٍخ اٌؼٍَٛ ا٨ع١ِ٩خ  ٌؾغٓ رٛف١شُ٘ ٚرغ١ٍُٙٙ اٌخذِبد ٌٍط٩ة 

ِٚغبػذرُٙ فٟ وً ا٤ِٛس اٌزٟ ِٓ ؽبٔٙب أْ رخٛي ٌُٙ فنبًء ِش٠ؾب ٌٍذساعخ ٚهٍت 

 اٌؼٍُ فٟ اِبْ ٚٔظبَ.
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 وتقذٌر شكر
 

أؽّذ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ر١غ١شٖ ٚرٛف١مٗ ، فٙٛ أً٘ اٌفنً ٚا٨ِزٕبْ ، وّب   

أؽّذٖ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ أْ ٠غش ٌٟ عٍٛن هش٠ك اٌؼٍُ ، ١٘أ ٌٟ  أعجبة اٌٛفٛي 

ئ١ٌٗ ، ٚأعأٌٗ ا٨عزّشاس ف١ٗ . ٚأصٕٟ ثبٌؾىش ٚاٌؼشفبْ ، ٚخبٌـ اٌذػبء ٚاٌضٕبء ، ٌّٓ 

ا اٌٛعٛد ، ِٚب ثز٨ ٌٟ ِٓ ؽغٓ سػب٠خ ٚدسا٠خ ، ٚٚافش وبٔب عججبٌٟ ثؼذ هللا فٟ ٘ز

ٔؼّخ ، ٚ عبثغ فنً ، فغضاّ٘ب هللا ػٕٟ خ١ش اٌغضاء ، ٚأعأي هللا أْ ٠ط١ً فٟ ػّش 

ٚاٌذرٟ ، ٠ٚجبسن فٟ أػّبٌٙب ، ٠ٚشصلٕٟ اٌجش ٚا٦ؽغبْ ئ١ٌٙب ، ٚاٌم١بَ ثؾمٙب ، ٚأعأٌٗ 

ٌٕؼ١ُ .. ٚاٌؾىش ِٛفٛي ٤ً٘ أْ ٠زغّذ ٚاٌذٞ ثشؽّزٗ ، ٚأْ ٠غّؼٕٟ ثٗ فٟ عٕبد ا

ث١زٟ ، ػٍٝ ِب لذِٛا ِٓ ٚافش اٌؼٕب٠خ ، ٚع١ًّ اٌّؼشٚف ٚاٌّغبٔذح ، فأعضي هللا ٌُٙ 

اٌّؾ٠ٛخ ٚا٤عش . کّب أرمذَ ثبٌؾىش ٌٍى١ٍخ اٌؼٍَٛ ا٨ع١ِ٩خ  ػٍٝ ٚعٗ اٌؼَّٛ ، ٚلغُ 

ػٍَٛ اٌمشاْ ٚاٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٗ ػٍٝ ٚعٗ اٌخقٛؿ أْ ١٘ئٛا ٌٟ فشفخ ِٛافٍخ 

ساعخ فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ . ٚأخـ ثؼظ١ُ اٌؾىش ٚاٌزمذ٠ش ِؾشفزٟ ػٍٝ ٘زٖ اٌجؾش اٌذ

 فن١ٍخ اٌذوزٛسح 

 



 

 ٘ 
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 انًقذيت 
 

ٌّة، وقد شدد  ٌُعّد توحٌد هللا تعالى األمر األهم من بٌن مختلف أمور العقٌدة اإلسالم

ٌّته القرآن الكرٌم فً عدد كبٌر من المواضع على  ٌّن أهم ضرورة التوحٌد، وب

ٌّة من الهموم، وٌرفع  الكبٌرة بالنسبة لإلنسان فتوحٌد هللا تعالى ٌرٌح النفس اإلنسان

ٌّتها وقٌمتها، وٌعلً من كرامتها؛ فال ٌعود اإلنسان خاضعاً إال هلل تعالى  من سو

ٌّة، وقد أورد القرآن العدٌد من  وحده، والخضوع هلل وحده هو منتهى الحر

عتقدات، وأبعدها من خالل الحجج المنطقٌة والعقلٌة عن عقل اإلنسان المسلم الذي الم

سلَّم أمره هلل وحده ال شرٌك له. والتوحٌد لغًة هو تصٌٌر الشًء إلى واحد، أما 

ف على أنه االعتقاد الجازم بأّن هللا تعالى واحد أحد، ال شرٌك له فً  اصطالحاً فٌعرَّ

ٌّته، أو أسمائه، أو ر ٌّته، أو صفاته، وقد ورد هذا المصطلح العقدّي الهام فً ألوه بوب

القرآن الكرٌم، ومن أمثلة ذلك ما ورد فً سورة اإلخالص من قوله تعالى: )قل هو 

صلى -ومن ذلك قوله  -صلى هللا علٌه وسلم-هللا أحد( كما ورد فً سنة رسول هللا 

ًَ اإلِْسال -هللا علٌه وسلم َد الوارد فً صحٌح مسلم: )ُبِن ٌَُوحَّ ُم َعلَى َخْمَسة:: َعلَى أَْن 

) اِم َرَمَضاَن َواْلَحجِّ ٌَ َكاِة َوِص الِة َوإٌَِتاِء الزَّ  هللا، َوإَِقاِم الصَّ

ان لهذا البحث اهمٌة الن توحٌد هللا عز وجل من اهم االمور فً   اهمية البحث :

التوحٌد وفً عدة  العقٌدة االسالمٌة وشدد كتابنا الكرٌم فً آٌاته على اهمٌة وضورة

 سور من القرآن الكرٌم وفً هذا البحث سنركز على التوحٌد فً سورة الحجر .

ان البحث فً هذا الموضوع قسمته الى مبحثٌن االول ٌبٌن مفهوم  منهجية البحث:

المطلب االول مفهوم التوحٌد والذي ٌنقسم الى أ. مفهوم توحٌد  التوحٌد وٌنقسم الى 

اصطالحا والمطلب الثانً : اقسام التوحٌد والمطلب الثالث لغة ب.مفهوم التوحٌد 

 اهمٌة التوحٌد اما بالنسبة للمبحث الثانً فهو ٌتكلم عن التوحٌد فً سورة الحجر .
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 انًبحث االول

 يفهىو انتىحٍذ واقسايه واهًٍته
 

 انًطهب االول : يفهىو انتىحٍذ

 

 -انتىحٍذ فً انهغت: 

ِؾزك ِٓ ٚؽذ اٌؾٟء ئرا عؼٍٗ ٚاؽذاً، فٙٛ ِقذس ٚؽذ ٠ٛؽذ، أٞ: عؼً اٌؾٟء 

ثّب ٠خزـ ثٗ ِٓ اٌشثٛث١خ ٚا١ٌ٘ٛ٤خ  -عجؾبٔٗ  -اٌؾشع: ئفشاد هللا  ٟٚاؽذاً. ٚف

لبي اٌؼ٩ِخ اثٓ اٌم١ُ سؽّٗ هللا: ١ٌظ اٌزٛؽ١ذ ِغشد ئلشاس اٌؼجذ )7(  ٚا٤عّبء ٚاٌقفبد

ثأٔٗ: ٨ خبٌك ئ٨ هللا، ٚأْ هللا سة وً ؽٟء ١ٍِٚىٗ، وّب وبْ ػجبد ا٤فٕبَ ِمش٠ٓ 

ثزٌه ُٚ٘ ِؾشوْٛ، ثً اٌزٛؽ١ذ ٠زنّٓ ِٓ ِؾجخ هللا، ٚاٌخنٛع ٌٗ، ٚاٌزي ٌٗ، 

دح ٚعٙٗ ا٤ػٍٝ ثغ١ّغ ا٤لٛاي ٚوّبي ا٨ٔم١بد ٌطبػزٗ، ٚئخ٩ؿ اٌؼجبدح ٌٗ، ٚئسا

ٚا٤ػّبي، ٚإٌّغ ٚاٌؼطبء، ٚاٌؾت ٚاٌجغل، ِب ٠ؾٛي ث١ٓ فبؽجٗ ٚث١ٓ ا٤عجبة 

اٌذاػ١خ ئٌٝ اٌّؼبفٟ ٚا٦فشاس ػ١ٍٙب، ِٚٓ ػشف ٘زا ػشف لٛي إٌجٟ فٍٝ هللا 

 .ٚعٗ ))ئْ هللا ؽشَ ػٍٝ إٌبس ِٓ لبي ٨ ئٌٗ ئ٨ هللا ٠جزغٟ ثزٌه ػ١ٍٗ ٚعٍُ:

... ِٚب عبء ِٓ ٘زا اٌنشة ِٓ ا٤ؽبد٠ش، اٌزٟ أؽىٍذ ػٍٝ وض١ش ِٓ ( (ٔ)((هللا

إٌبط، ؽزٝ ظٕٙب ثؼنُٙ ِٕغٛخخ! ٚظٕٙب ثؼنُٙ ل١ٍذ لجً ٚسٚد ا٤ٚاِش ٚإٌٛاٟ٘ 

ٚاعزمشاس اٌؾشع، ٚؽٍّٙب ثؼنُٙ ػٍٝ ٔبس اٌّؾشو١ٓ ٚاٌىفبس، ٚأٚي ثؼنُٙ اٌذخٛي 

ٓ اٌزأ٩٠ٚد اٌّغزىش٘خ. فاْ ثبٌخٍٛد ٚلبي: اٌّؼٕٝ ٨ ٠ذخٍٙب خبٌذاً، ٚٔؾٛ رٌه ِ

اٌؾبسع فٍٛاد هللا ٚع٩ِٗ ػ١ٍٗ ٌُ ٠غؼً رٌه ؽبف٩ً ثّغشد لٛي اٌٍغبْ فمو، فاْ 

٘زا خ٩ف اٌّؼٍَٛ ثب٨مطشاس ِٓ د٠ٓ ا٦ع٩َ، ٤ْ إٌّبفم١ٓ ٠مٌٛٛٔٙب ثأٌغٕزُٙ، 

٨ ثذ ِٓ لٛي اٌمٍت، ٚلٛي  ًإٌبس. ثُٚ٘ رؾذ اٌغبؽذ٠ٓ ٌٙب فٟ اٌذسن ا٤عفً ِٓ 

ٚلٛي اٌمٍت: ٠زنّٓ ِٓ ِؼشفزٙب ٚاٌزقذ٠ك ثٙب، ِٚؼشفخ ؽم١مخ ِب رنّٕزٗ  اٌٍغبْ.

ِٓ إٌفٟ ٚا٦صجبد، ِٚؼشفخ ؽم١مخ ا١ٌٙ٦خ إٌّف١خ ػٓ غ١ش هللا، اٌّخزقخ ثٗ، اٌزٟ 

ٛعت ٠غزؾ١ً صجٛرٙب ٌغ١شٖ، ٚل١بَ ٘زا اٌّؼٕٝ ثبٌمٍت ػٍّبً ِٚؼشفخ ٠ٚم١ٕبً ٚؽب٨ً: ِب ٠

 .(ٕ) ؽذ٠ش اٌجطبلخ ًإٌبس. ٚرأِرؾش٠ُ لبئٍٙب ػٍٝ 

________ 

 (. ِٓ ؽذ٠ش ػزجبْ ثٓ ِبٌه سمٟ هللا ػٕٗ.ٖٖ(، ِٚغٍُ )ٕ٘ٗسٚاٖ اٌجخبسٞ )(ٔ)

سح ثٓ ِٛعٝ ثٓ اٌنؾبن، اٌزشِزٞ، أثٛ ػ١غٝ )اٌّزٛفٝ:   )ٕ( ْٛ عٕٓ اٌزشِزٞ اٌّإٌف: ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ ثٓ َع

( ٚئثشا١ُ٘ ػطٛح ػٛك ٖ( ِٚؾّذ فإاد ػجذ اٌجبلٟ )عـ ٕ، ٔ٘ـ( رؾم١ك ٚرؼ١ٍك: أؽّذ ِؾّذ ؽبوش )عـ 72ٕ

ِقش اٌطجؼخ:  -ِطجؼخ ِقطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ( إٌبؽش: ؽشوخ ِىزجخ ٚ٘، ٗاٌّذسط فٟ ا٤ص٘ش اٌؾش٠ف )عـ 

عٕٓ اثٓ ِبعٗ اٌّإٌف: اثٓ ِبعخ أثٛ ػجذ هللا ِؾّذ ثٓ ٠ض٠ذ اٌمض٠ٕٟٚ،  (،ٕ:2ٖٙ)َ  27٘ٔ -٘ـ  2ٖ٘ٔاٌضب١ٔخ، 

ف١قً  -٘ـ( رؾم١ك: ِؾّذ فإاد ػجذ اٌجبلٟ إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌىزت اٌؼشث١خ 7ِٖٕٚبعخ اعُ أث١ٗ ٠ض٠ذ )اٌّزٛفٝ: 

 (، ٗ:ٖٓٓ) اٌؾٍجٟ ػ١غٝ اٌجبثٟ

https://dorar.net/aqadia/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9:-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7#enc-2
https://dorar.net/aqadia/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9:-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7#enc-2
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اٌزٟ رٛمغ فٟ وفخ، ٠ٚمبثٍٙب رغؼخ ٚرغؼْٛ عغ٩ً، وً عغً ِٕٙب ِذ اٌجقش، فزضمً 

اٌجطبلخ ٚرط١ؼ اٌغغ٩د، ف٩ ٠ؼزة فبؽجٙب ِٚؼٍَٛ أْ وً ِٛؽذ ٌٗ ِضً ٘زٖ 

اٌجطبلخ،... ٌٚىٓ اٌغش اٌزٞ صمً ثطبلخ رٌه اٌشعً ٘ٛ أٔٗ ؽقً ٌٗ ِب ٌُ ٠ؾقً 

ِٓ ؽمبئك ا٠٦ّبْ )ٖ(   ٚرأًِ أ٠نبً ِب لبَ ثمٍت لبرً اٌّبئخ. ٌغ١شٖ ِٓ أسثبة اٌجطبلبد

ػٓ اٌغ١ش ئٌٝ اٌمش٠خ فغؼً ٠ٕٛء ثقذسٖ،  -اٌّٛد  –اٌزٟ ٌُ رؾغٍٗ ػٕذ اٌغ١بق 

٠ٚؼبٌظ عىشاد اٌّٛد، ٤ْ رٌه وبْ أِشاً آخش، ٚئ٠ّبٔبً آخش ٌٚزٌه أٌؾك ثأً٘ اٌمش٠خ 

اٌزٟ سأد رٌه اٌىٍت ٚلذ اؽزذ ثٗ )ٗ(   اٌقبٌؾخ. ٚلش٠ت ِٓ ٘زا ِب لبَ ثمٍت اٌجغٟ

اٌؼطؼ، ٠أوً اٌضشٜ فمبَ ثمٍجٙب رٌه اٌٛلذ ِغ ػذَ ا٢ٌخ، ٚػذَ اٌّؼ١ٓ، ٚػذَ ِٓ 

رشائ١ٗ ثؼٍّٙب ِب ؽٍّٙب ػٍٝ أْ غشسد ثٕفغٙب فٟ ٔضٚي اٌجئش ًِٚء اٌّبء فٟ خفٙب، 

ش، ٌُٚ رؼجأ ثزؼشمٙب ٌٍزٍف ٚؽٍّٙب خفٙب ثف١ٙب ٚ٘ٛ ٣ِْ ؽزٝ أِىٕٙب اٌشلٟ ِٓ اٌجئ

صُ رٛامؼٙب ٌٙزا اٌّخٍٛق اٌزٞ عشد ػبدح إٌبط ثنشثٗ، فأِغىذ ٌٗ اٌخف ث١ذ٘ب 

ؽزٝ ؽشة ِٓ غ١ش أْ رشعٛ ِٕٗ عضاء ٨ٚ ؽىٛساً. فأؽشلذ أٔٛاس ٘زا اٌمذس ِٓ 

 )٘( .  اٌزٛؽ١ذ ِب رمذَ ِٕٙب ِٓ اٌجغبء فغفش ٌٙب

ئ٨ هللا ٚوفش ثّب ))ِٓ لبي: ٨ ئٌٗ  ٚلذ ٚسد فٟ فؾ١ؼ ِغٍُ لٌٛٗ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

 (ٗ()٠ؼجذ ِٓ دْٚ هللا، ؽشَ ِبٌٗ ٚدِٗ ٚؽغبثٗ ػٍٝ هللا(

__________ 

(. ِٓ ؽذ٠ش هبسق ثٓ أؽ١ُ ا٤ؽغؼٟ سمٟ هللا ػٕٗ.ٖٕسٚاٖ ِغٍُ ))1( 
)8(

   

( ٌغبِغ اٌّغٕذ اٌقؾ١ؼ اٌّخزقش ِٓ أِٛس سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚعٕٕٗ ٚأ٠بِٗ = فؾ١ؼ  ٕ) 

اٌجخبسٞ: ِؾّذ ثٓ ئعّبػ١ً أثٛ ػجذهللا اٌجخبسٞ اٌغؼفٟ اٌّؾمك: ِؾّذ ص١٘ش ثٓ ٔبفش إٌبفش إٌبؽش: داس 

٘ـ  اٌّغٕذ ٕٕٗٔخ: ا٤ٌٚٝ، هٛق إٌغبح )ِقٛسح ػٓ اٌغٍطب١ٔخ ثامبفخ رشل١ُ ِؾّذ فإاد ػجذ اٌجبلٟ( اٌطجؼ

اٌقؾ١ؼ اٌّخزقش ثٕمً اٌؼذي ػٓ اٌؼذي ئٌٝ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ اٌّإٌف: ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط أثٛ اٌؾغٓ 

 -٘ـ( اٌّؾمك: ِؾّذ فإاد ػجذ اٌجبلٟ إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ ٕٔٙاٌمؾ١شٞ ا١ٌٕغبثٛسٞ )اٌّزٛفٝ: 

 ث١شٚد

ِغٍُ  اٌّغٕذ اٌقؾ١ؼ(، 7ٙٗ:ٖ)ثٓ ئعّبػ١ً أثٛ ػجذهللا اٌجخبسٞ اٌغؼفٟ اٌّؾمك: فؾ١ؼ اٌجخبسٞ: ِؾّذ  (ٖ) 

٘ـ( اٌّؾمك: ِؾّذ فإاد ػجذ اٌجبلٟ إٌبؽش: داس ئؽ١بء ٕٔٙثٓ اٌؾغبط أثٛ اٌؾغٓ اٌمؾ١شٞ ا١ٌٕغبثٛسٞ )اٌّزٛفٝ: 

(، ٚاٌٍفع ٌٗ. ِٓ ؽذ٠ش أثٟ ٘ش٠شح سمٟ هللا ػٕٕٗ٘ٗ:ٕ)ث١شٚد  -اٌزشاس اٌؼشثٟ   

ِذاسط اٌغبٌى١ٓ ث١ٓ ِٕبصي ئ٠بن ٔؼجذ ٚئ٠بن ٔغزؼ١ٓ اٌّإٌف: ِؾّذ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ أ٠ٛة ثٓ عؼذ ؽّظ  (ٗ) ()

 -٘ـ( اٌّؾمك: ِؾّذ اٌّؼزقُ ثبهلل اٌجغذادٞ إٌبؽش: داس اٌىزبة اٌؼشثٟ 7٘ٔاٌذ٠ٓ اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ )اٌّزٛفٝ: 

( ثزقشف ثظٕٖٖ – ٖٖٓ/ٔ) 22َٙٔ -٘ـ  ٙٔٗٔث١شٚد اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ،   
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 :ذانتىحٍيطهب انثاًَ :اقساو 

  

 :لغُ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ اٌزٛؽ١ذ ئٌٝ ألغبَ

 فّٓ اٌؼٍّبء ِٓ لغّٗ ئٌٝ لغ١ّٓ )ئعّب٨( ّٚ٘ب:

 اٌزٛؽ١ذ فٟ اٌّؼشفخ ٚا٦صجبد. -ٔ

  اٌزٛؽ١ذ فٟ اٌّطٍت ٚاٌمقذ. -ٕ

:فاألول  

 عّبٚرٗ٘ٛ ؽم١مخ راد اٌشة رؼبٌٝ، ٚأعّبئٗ، ٚففبرٗ، ٚأفؼبٌٗ، ٚػٍٖٛ فٛق  

ػٍٝ ػشؽٗ، ٚرىٍّٗ ثىزجٗ، ٚرى١ٍّٗ ٌّٓ ؽبء ِٓ ػجبدٖ، ٚئصجبد ػَّٛ لنبئٗ، 

ٚلذسٖ، ٚؽىّٗ، ٚلذ أفقؼ اٌمشآْ ػٓ ٘زا إٌٛع عذ ا٦فقبػ. وّب فٟ أٚي 

ٕض٠ً[ اٌغغذح، عٛسح اٌؾذ٠ذ، ٚعٛسح هٗ، ٚآخش عٛسح اٌؾؾش، ٚأٚي عٛسح ]ر

  ٚأٚي عٛسح آي ػّشاْ، ٚعٛسح ا٦خ٩ؿ ثىّبٌٙب، ٚغ١ش رٌه.

 :انثاًَ

َْ  ِضً ِب رنّٕزٗ عٛسح ﴿  ٌَْىبفُِشٚ َب ا ًْ ٠َب أ٠َُّٙ ا ئٌَِٝ  ﴾  ٚلٌٛٗ: ﴿ لُ ْٛ ٌِْىزَبِة رََؼبٌَ ًَ ا ْ٘ ًْ ٠َب أَ لُ

 ُْ ث١ََُْٕى َٚ اٍء ث١َََْٕٕب  َٛ ٍخ َع َّ ًُ  ﴾  ٚأٚي عٛسح ﴿ َوٍِ ِْٕض٠ ٌِْىزَبةِ رَ ﴾ ٚآخش٘ب، ٚأٚي عٛسح ٠ٛٔظ  ا

ٚٚعطٙب ٚآخش٘ب، ٚأٚي عٛسح ا٤ػشاف ٚآخش٘ب، ٚعٍّخ عٛسح ا٤ٔؼبَ ٚغبٌت عٛس 

 [ٔ] اٌمشآْ، ثً وً عٛسح فٟ اٌمشآْ فٟٙ ِزنّٕخ ٌٕٛػٟ اٌزٛؽ١ذ.

قساو )تفصٍال( هً:ويُهى يٍ قسًه إنى ثالثت أ  

 رٛؽ١ذ اٌشثٛث١خ. -ٔ

 رٛؽ١ذ ا١ٌ٘ٛ٤خ. -ٕ

 رٛؽ١ذ ا٤عّبء ٚاٌقفبد. -ٖ

  

ٚػٍّٛا رٌه ثبٌززجغ ٚا٨عزمشاء ٚإٌظش فٟ آ٠بد اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚا٤ؽبد٠ش 

 إٌج٠ٛخ اٌؾش٠فخ، فٛعذٚا أْ اٌزٛؽ١ذ ٨ ٠خشط ػٓ ٘زٖ ا٤لغبَ اٌض٩صخ.

ٚلذ عبء ٘زا اٌزمغ١ُ )فٟ ػجبساد اٌّزمذ١ِٓ ِٓ أئّخ اٌؾذ٠ش ٚا٤صش، فغبء ػٕذ أثٟ  

عؼفش اٌطجشٞ فٟ رفغ١شٖ ٚفٟ غ١شٖ ِٓ وزجٗ، ٚفٟ و٩َ اثٓ ثطخ، ٚفٟ و٩َ اثٓ 

ِٕذٖ، ٚفٟ و٩َ اثٓ ػجذ اٌجش، ٚغ١شُ٘ ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ أً٘ اٌؾذ٠ش ٚا٤صش، خ٩فبً 

َّْ ٘زا ا ٌزمغ١ُ أؽذصٗ اثٓ ر١ّ١خ، فٙزا اٌزمغ١ُ لذ٠ُ ٠ؼشفٗ ِٓ ٌّٓ صػُ ِٓ اٌّجزذػخ أ

 هبٌغ وزت أً٘ اٌؼٍُ اٌزٟ روشٔب(.

_______ 

 

[ٔاٌىبفشْٚ: ]  

ٗٙ]آي ػّشاْ:   

 

 

https://www.alukah.net/sharia/0/59038/#_ftn1
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 ٔٓ 

 تعرٌف االقساو انثالثت:

تىحٍذ انربىبٍت: -2  

ٚ٘ٛ رٛؽ١ذ هللا ثأفؼبٌٗ عجؾبٔٗ، أٚ )ئفشاد هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ثبٌخٍك، ٚاٌٍّه، 

ًِّ  خبٌك ئ٨ هللا، وّب لبي رؼبٌٝ: ﴿ٚاٌزذث١ش(، ف٩  َٛ َػٍَٝ ُو ُ٘ َٚ ٍء  ْٟ ًِّ َؽ ُ َخبٌُِك ُو هللاَّ

  ً ِو١ َٚ ٍء  ْٟ ٍُْه  ﴾[، ٨ٚ ِبٌه ا٨ هللا، وّب لبي هللا رؼبٌٝ: ﴿ َؽ ُّ ٌْ ِٖ ا رَجَبَسَن اٌَِّزٞ ث١َِِذ

ٍء لَِذ٠ش   ْٟ ًِّ َؽ َٛ َػٍَٝ ُو ُ٘ َٓ ٠َُذثِّ  ﴾ ٨ٚ ِذثش ئ٨ هللا، وّب لبي رؼبٌٝ: ﴿ َٚ ِِ َش  ِْ ُش ا٤َْ

 َْ ٚ ب رَُؼذُّ َّّ ِِّ ٌَْف َعٍَٕخ  ْمَذاُسُٖ أَ ِِ  َْ ٍَ َوب ْٛ ِٗ فِٟ ٠َ َُّ ٠َْؼُشُط ئ١ٌَِْ بِء ئٌَِٝ ا٤َْْسِك صُ َّ ﴾  اٌغَّ

ٓ َدآثٍَّخ فِٟ ا٤َْسِك ئ٨َِّ َػٍَٝ هللّاِ  ٨ٚ ساصق ئ٨ هللا، وّب لبي رؼبٌٝ: ﴿ ِِ ب  َِ َٚ
َ٘ب ْغزَمَشَّ ُِ  ُُ ٠َْؼٍَ َٚ ٍٓ  ِسْصلَُٙب  ج١ِ ُِّ ًٌّ فِٟ ِوزَبٍة  َدَػَٙب ُو ْٛ ْغزَ ُِ ﴾  ٨ٚ ِؾ١ٟ ٨ٚ ١ِّذ  َٚ

َْ  ئ٨ هللا، وّب لبي رؼبٌٝ: ﴿ ِٗ رُْشَعُؼٛ ئ١ٌَِْ َٚ ١ُذ  ِّ ُ٠ َٚ َٛ ٠ُْؾ١ِٟ  ُ٘ ﴾   

ٚ٘زا إٌٛع لذ ألش ثٗ اٌىفبس ػٍٝ صِٓ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ٌُٚ ٠ذخٍُٙ 

ا٤َْْسَك  فٟ ا٦ع٩َ، ٚلبي هللا رؼبٌٝ ف١ُٙ: ﴿ َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ َخٍََك اٌغَّ َِ  ُْ ٌْزَُٙ ْٓ َعأَ ٌَئِ َٚ
 ُ َّٓ هللاَّ َش ١ٌََمٌُُٛ َّ ٌْمَ ا َٚ َظ  ّْ َش اٌؾَّ َعخَّ َٚ  ﴾  

ُِ  ٚلبي رؼبٌٝ: ﴿ ٌَْؼِظ١ ٌَْؼْشِػ ا َسةُّ ا َٚ ْجِغ  اِد اٌغَّ َٚ ب َّ ْٓ َسةُّ اٌغَّ َِ  ًْ َْ  * لُ َع١َمٌُُٛٛ

 ِ ﴾  هلِلَّ  

_____ 

[،ٕٙاٌضِش: ]  

[ٔ]اٌٍّه:   

[٘]اٌغغذح:   

[،ٙ]٘ٛد:   

[ٙ٘]٠ٛٔظ:   

[ٌٕ٘مّبْ: ]  

[.67، 6ٙ. ]اٌّإِْٕٛ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٔٔ 

ٚخبٌمٗ ٨ ٠ٕغ١ٗ ِٓ ػزاة هللا،  ٚئلشاس اٌّؾشن ثأْ هللا سة وً ؽٟء ١ٍِٚىٗ

ب فن٩ً ػٓ أْ ٠ىْٛ ١ًٌٚب هلل أٚ ِٓ عبداد  ًّ ٨ٚ ٠ق١ش اٌشعً ثّغشدٖ ِغٍ

ا١ٌٚ٤بء ئْ ٌُ ٠مزشْ ثٗ ئلشاسٖ ثأْ ٨ ئٌٗ ئ٨ هللا ف٩ ٠غزؾك اٌؼجبدح ئ٨ ٘ٛ ٚأْ 

.(ٔ)ِؾًّذا سعٛي هللا  

  

تىحٍذ األنىهٍت: - ٕ  

زٟ أِشُ٘ ثٙب، فزقشف ع١ّغ أٔٛاع اٌؼجبدح اٌؼجبد اٌ (ٕ)ٚ٘ٛ رٛؽ١ذ هللا ثأفؼبي

هلل ٚؽذٖ ٨ ؽش٠ه ٌٗ، ِضً اٌذػبء ٚاٌخٛف ٚاٌزٛوً ٚا٨عزؼبٔخ ٚا٨عزؼبرح 

ُْ  ٚغ١ش رٌه، ف٩ ٔذػٛ ئ٨ هللا، وّب لبي رؼبٌٝ: ﴿ ُُ اْدُػِٟٛٔ أَْعزَِغْت ٌَُى لَبَي َسثُُّى َٚ
ْٓ ِػجَبَدرِٟ َع١َْذخُ  َْ َػ َٓ ٠َْغزَْىجُِشٚ َّْ اٌَِّز٠ َٓ ئِ َُ َداِخِش٠ َْ َعََّٕٙ ﴾ ، ٨ٚ ٔخبف ئ٨  ٍُٛ

ِْ  هللا، وّب لبي رؼبٌٝ: ﴿ َخبفُٛ َٚ  ُْ ١ٌَِبءُٖ ف٩ََ رََخبفُُٛ٘ ْٚ ُف أَ ِّٛ ُْ ٠َُخ ١ْطَب ُُ اٌؾَّ ب َرٌُِى َّ ئَِّٔ

 َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُِّ َٓ  ﴾ ٨ٚ ٔزٛوً ئ٨ ػٍٝ هللا، وّب لبي رؼبٌٝ: ﴿ ئِْ ُوٕزُُ  ِِ  ِْ لَبَي َسُع٩َ

َٓ ٠ََخبفُ  َْ اٌَِّز٠ ُْ َغبٌِجُٛ ُٖٛ فَأَُِّى ُّ ٍْزُ ٌْجَبَة فَاَِرا َدَخ ُُ ا ِٙ ب اْدُخٍُْٛا َػ١ٍَْ َّ ِٙ َُ هللّاُ َػ١ٍَْ َْٔؼ َْ أَ ٛ

 َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُِّ ٍُْٛا ئِْ ُوٕزُُ  وَّ َٛ َػٍَٝ هللّاِ فَزَ ﴾ ٨ٚ ٔغزؼ١ٓ ئ٨ ثبهلل، وّب لبي رؼبٌٝ:  َٚ

﴿  ُٓ ًْ أَُػُٛر  ئ٨ ثبهلل، وّب لبي رؼبٌٝ: ﴿﴾ ٨ٚ ٔغزؼ١ز  ئ٠َِّبَن َْٔؼجُُذ ٚئ٠َِّبَن َْٔغزَِؼ١ لُ

﴾ ثَِشةِّ إٌَّبطِ    

ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزٛؽ١ذ ٘ٛ اٌزٞ عبءد ثٗ اٌشعً ػ١ٍُٙ اٌغ٩َ، ؽ١ش لبي 

ُُْٕٙ  رؼبٌٝ: ﴿ ِّ اْعزَِٕجُْٛا اٌطَّبُغَٛد فَ َٚ ِْ اْػجُُذْٚا هللّاَ  ُع٨ًٛ أَ ٍخ سَّ َِّ
ًِّ أُ ٌَمَْذ ثََؼْضَٕب فِٟ ُو َٚ

ْٓ ََ٘ذٜ هللّاُ  ٩ٌَخُ فَِغ١ُشْٚا فِٟ ا٤َْسِك فَبٔظُُشْٚا َو١َْف َِّ ِٗ اٌنَّ ْٓ َؽمَّْذ َػ١ٍَْ َِّ  ُُْٕٙ ِِ َٚ  

 َٓ ث١ِ َىزِّ ُّ ٌْ َْ َػبلِجَخُ ا ﴾ َوب  

  

ًَ ا٢ٌَِْٙخَ ئٌَِٙبً  ٚ٘زا إٌٛع ٘ٛ اٌزٞ أٔىشٖ اٌىفبس لذ٠ّبً ٚؽذ٠ضبً، لبي رؼبٌٝ: ﴿ أََعَؼ

ء  ُػَغبة   ْٟ َّْ ََ٘زا ٌََؾ اِؽذاً ئِ َٚ  ﴾  
 

___________ 

 
 عؼذ ثٓ أ٠ٛة ثٓ ثىش أثٟ ثٓ ِؾّذ اٌؼ٩ِخ:  ٔغزؼ١ٓ ٚئ٠بن ٔؼجذ ئ٠بن ِٕبصي ث١ٓ اٌغبٌى١ٓ ِذاسط[ ٔ]

 اٌىزبة داس إٌبؽش اٌجغذادٞ، ثبهلل اٌّؼزقُ ِؾّذ رؾم١ك[٘ـ7٘ٔ: اٌّزٛفٝ] اٌغٛص٠خ ل١ُ اثٓ اٌذ٠ٓ ؽّظ

.6ٔٗ: ٖ َ،22ٙٔ - ٘ـ ٙٔٗٔ اٌضبٌضخ اٌطجؼخ ث١شٚد، - اٌؼشثٟ  

 ا٨فذاس اٌؾبٍِخ اٌّىزجخ ِٓ اٌىزش١ٔٚخ ٔغخخ اٌؾ١خ، آي اٌؼض٠ض ػجذ ثٓ فبٌؼ اٌؾ١خ: اٌطؾب٠ٚخ اٌؼم١ذح ؽشػ[ ٕ]

8.48 

 

 

 

 



 

 ٕٔ 

 :تىحٍذ األسًاء وانصفاث -

ٚ٘ٛ ا٠٦ّبْ ثىً ِب ٚسد فٟ اٌىزبة ٚاٌغٕخ اٌضبثزخ ِٓ اعّبء هللا ٚففبرٗ اٌزٟ ٚفف 

َففَٗ ثٙب  َٚ سعٌٛٗ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚاٌٗ ٚعٍُ ػٍٝ اٌؾم١مخ. ٠ٚزنّٓ هللا ثٙب ٔفغٗ أٚ 

 ئصجبد ٔؼٛد اٌىّبي هلل ثاصجبد أعّبئٗ اٌؾغٕٝ ِٚب رزنّٕٗ ِٓ ففبرٗ.

  

فّٓ أعّبء هللا رؼبٌٝ اٌضبثزخ فٟ اٌىزبة ٚاٌغٕخ: اٌشؽّٓ ٠ٚزنّٓ ففخ اٌشؽّخ، 

ٚاٌغ١ّغ ٠ٚزنّٓ ففخ اٌغّغ، ٚاٌؼض٠ض ٠ٚزنّٓ ففخ اٌؼضح، ٚاٌؾى١ُ ٠ٚزنّٓ 

 ففخ اٌؾىّخ، ٚاٌمذ٠ش ٠زنّٓ ففخ اٌمذسح، عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ.

  

ٌُْؾْغَٕٝ لبي رؼبٌٝ: ﴿ بُء ا َّ َٛ ٌَُٗ ا٤َْْع ُ ٨َ ئٌََِٗ ئ٨َِّ ُ٘ اِد  ﴾ ٚلبي ػض ٚعً: ﴿ هللاَّ َٚ ب َّ فَبِهُش اٌغَّ

اعبً ٠َزْ  َٚ َِ أَْص َْٔؼب َٓ ا٤َْ ِِ َٚ اعبً  َٚ ُْ أَْص ْٓ أَٔفُِغُى ِِّ ًَ ٌَُىُ  ا٤َْْسِك َعَؼ َٚ ِٗ ْضٍِ ِّ ِٗ ١ٌََْظ َو ُْ ف١ِ َسُؤُو

١ُغ اٌجَِق١شُ  ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ء   ْٟ ٌَْغ١ِْت  ﴾  ٚلبي عجؾبٔٗ: ﴿ َؽ ُُ ا َٛ َػبٌِ ُ اٌَِّزٞ ٨َ ئٌََِٗ ئ٨َِّ ُ٘ َٛ هللاَّ ُ٘

 ُُ ِؽ١ ُٓ اٌشَّ َّ ْؽ َٛ اٌشَّ اٌؾََّٙبَدِح ُ٘ ٍُِه  * َٚ َّ ٌْ َٛ ا ُ اٌَِّزٞ ٨َ ئٌََِٗ ئ٨َِّ ُ٘ َٛ هللاَّ ُ٘ َُ ٩َ ٌْمُذُُّٚط اٌغَّ ا

 َْ ب ٠ُْؾِشُوٛ َّّ ِ َػ َْ هللاَّ زََىجُِّش ُعْجَؾب ُّ ٌْ ٌَْغجَّبُس ا ٌَْؼِض٠ُض ا ُٓ ا ِّ ١َْٙ ُّ ٌْ ُٓ ا ِِ ْإ ُّ ٌْ ٌَْخبٌُِك  * ا ُ ا َٛ هللاَّ ُ٘

 ُ٘ َٚ ا٤َْْسِك  َٚ اِد  َٚ ب َّ ب فِٟ اٌغَّ َِ ٌُْؾْغَٕٝ ٠َُغجُِّؼ ٌَُٗ  بُء ا َّ ُس ٌَُٗ ا٤َْْع ِّٛ َق ُّ ٌْ ٌْجَبِسُب ا ٌَْؼِض٠ُض ا َٛ ا

 ُُ ٌَْؾِى١ ﴾ ][. ا  

  

]فألغبَ اٌزٛؽ١ذ ٟ٘ ٘زٖ اٌض٩صخ، ١ٌٚظ ٕ٘بن لغُ ساثغ، وّب ٠مٛي ثؼل إٌبط: 

رٛؽ١ذ اٌؾبو١ّخ، ٚثؼنُٙ ٠أرٟ ثمغُ خبِظ ٠ٚمٛي: رٛؽ١ذ اٌّزبثؼخ، فزىْٛ ألغبَ 

اٌزٛؽ١ذ خّغخ: رٛؽ١ذ ا٤عّبء ٚاٌقفبد، ٚرٛؽ١ذ اٌشثٛث١خ، ٚرٛؽ١ذ اٌؼجبدح، ٚرٛؽ١ذ 

ٌؾبو١ّخ، ٚرٛؽ١ذ اٌّزبثؼخ، فٙزا ٨ ِؼٕٝ ٌٗ؛ ٤ْ رٛؽ١ذ اٌّزبثؼخ داخً فٟ رٛؽ١ذ ا

ا١ٌٙ٦خ، ٚرٛؽ١ذ اٌؾبو١ّخ داخً فٟ رٛؽ١ذ اٌشثٛث١خ، ٤ْ اٌشة عً ٚػ٩ ٘ٛ اٌزٞ 

٠ؾىُ ث١ٓ خٍمٗ، ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾشع ٠ٚأِش ٠ٕٚٙٝ ػجبدٖ، فارا أقشف ا٦ٔغبْ ئٌٝ 

١ذ اٌشثٛث١خ، ٚاٌؾشن فٟ رٛؽ١ذ اٌشثٛث١خ ؽبسع آخش ِٚؾىُ آخش فأٗ أؽشن فٟ رٛؽ

[ٖ]٠غزٍضَ اٌؾشن فٟ رٛؽ١ذ ا١ٌٙ٦خ[   . ا. ٘ـ.

____________ 

 [6]هٗ: ٔ

  [،ٔٔ]اٌؾٛسٜ: ٕ

ثزفش٠غٙب ِٛلغ ؽ١ذ : اٌؾ١خ ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ اٌغ١ّٕبْ، دسٚط فٛر١خ لبَ ؽشػ وزبة اٌزٛ(ٖ)

 www.islamweb.net :http. .ٖسلُ اٌذسط  -اٌؾجىخ ا٦ع١ِ٩خ 

 

 

https://www.alukah.net/sharia/0/59038/#_ftn3
https://www.alukah.net/sharia/0/59038/#_ftn3


 

 ٖٔ 

 بٍٍ انتىحٍذ وانعقٍذة : عالقة 

 

 ثؼٍُ اٌزٛؽ١ذ ػٍُ عّٟ ٚئّٔب اٌغٕخ، أً٘ ػٕذ ِزشادفبْ اٌزٛؽ١ذ ٚػٍُ اٌؼم١ذح ػٍُ

 ٠مجً ٨ عبصِب أؼمبدا اٌمٍت أؼمبد ٟٚ٘ ِٕٗ، اٌّشعٛح اٌضّشح ػٍٝ ثٕبء اٌؼم١ذح

 (ٔ)  ا٨ٔفىبن

 ئصجبد ػٍٝ ثٗ ٠مزذس اٌزٞ اٌؼٍُ ٘ٛ اٌزٛؽ١ذ ػٍُ أْ ثبػزجبس افط٩ؽب ث١ّٕٙب ٠فشق ٚلذ

 ٚلٛادػ اٌؾجٙبد ثشد ػ١ٍٗ ٠ض٠ذ اٌؼم١ذح ػٍُ ٚأْ اٌّشم١خ، ثب٤دٌخ اٌذ١ٕ٠خ اٌؼمبئذ

 ِٓ ِٛمٛػب أػُ اٌؼم١ذح ٚرىْٛ ثذ١ٌٍٗ، اٌؾك ِؼشفخ فٟ ف١غزّؼبْ اٌخ٩ف١خ، ا٤دٌخ

 اٌذ٠بٔبد ٚرٕبلؼ ا٤دٌخ ٚلٛادػ اٌؾجٙبد ٚرشد ثذ١ٌٍٗ اٌؾك رمشس ٤ٔٙب اٌزٛؽ١ذ

 وّب اٌؼم١ذح، ثىزت ٚا٠٦ّبْ اٌزٛؽ١ذ فٟ وزجُٙ رغ١ّخ ػٍٝ اٌغٍف عشٜ ٚلذ ٚاٌفشق،

( اٌؾذ٠ش أفؾبة اٌغٍف ػم١ذح) وزبثٗ فٟ هللا سؽّٗ اٌقبثٟٛٔ ػضّبْ أثٛ فؼً

 (ٕ(  )ٚاٌغّبػخ اٌغٕخ أً٘ اػزمبد أفٛي ؽشػ) فٟ هللا سؽّٗ ا٩ٌٌىبئٟ ٚا٦ِبَ

________ 

 2ٕٔ - ؿ – ٠غشٞ ٌّؾّذ ٚاٌغّبػخ اٌغٕخ أً٘ ػٕذ اٌؼم١ذح ػٍُ(ٔ)

 ٓٔؿ - اٌجش٠ىبْ ِؾّذ ثٓ ٦ثشا١ُ٘ اٌغٕخ أً٘ ِز٘ت ػٍٝ ا٦ع١ِ٩خ اٌؼم١ذح ٌذساعخ اٌّذخً(ٕ)

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٔٗ 

 انًطهب انثانث: اهًٍت انتىحٍذ :

 

 آٌات أكثر فً إلٌه یودع كتابه فً ذكره تعالى هللا أن فً تكمن التوحٌد أهمٌة إن

:  یسٌع بن أحمد الشٌخ قال حٌث العلماء ذلك ذكر كما كلها تكن لم إن بل.  القرآن

 ، إلٌه داعٌة به شاهدة التوحٌد لنوعً متضمنة فهً القرآن فً سورة كل بل وغالب

 العملً التوحٌد فهو وأقواله وأفعاله وصفاته وأسمائه هللا عن خبر إما القرآن فإن

 فهو دونه من ٌعبد ما وخلع له شرٌك ال وحده عبادته إلى دعوة وإما ، الخبري

 حقوق فهو ونهٌه وأمره بطاعته وإلزام ونهً أمر وإما ، الطلبً اإلرادي التوحٌد

 الدنٌا فً بهم فعل وما التوحٌد أهل إكرام عن خبر وإما ، ومكمالته التوحٌد

 فعل وما الشرك أهل عن خبر وإما ، توحٌده أهل جزاء فهو اآلخرة فً به وٌكرمهم

 حکم خرج من جزاء فهو العذاب من العقبً فً لهم ٌحل وما النكال من الدنٌا بهم

 وأهله الشرك شأن وفً وجزائه وحقوقه التوحٌد فً كله فالقرآن ، التوحٌد فقال عن

 قال کما به أرسلوا الرسل جمٌع أن التوحٌد أهمٌة على ٌدل ومما( .  ٔ)   وجزائهم

  و نستعٌن وإٌاك نعبد وإٌاك إلى دعوا إنها الرسل وجمٌع - هللا رحمه - القٌم ابن

:  القومه نوح آخرهم إلى أولهم من عبادته وإخالص هللا توحٌد إلى دعوا كلهم فإنهم

 هللا قال وإبراهٌم وشعٌب وصالح هود قال وكذلك  و غٌره إله من مالكم هللا واعبدوا

 (ٕ)[  و الطاغوت واجتنبوا هللا اعبدوا أن"  رسو أمة كل فً بعثنا ولقد:  - تعالى -

 هذا هللا بٌن وقد:  بقوله التوحٌد أهمٌة - هللا رحمه - تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ بٌن وقد

 ٌرجو وال هللا غٌر أحد ٌخاف ال یحت به اإلشراك مواد وحسم كتابه فً التوحٌد

 ، وسلم علٌه هللا صلى ، النبً كان وقد:  قال أن إلى.  علٌه إال ٌتوكل وال سواه

  هذا ٌحقق

________ 

رٛم١ؼ اٌّمبفذ ٚرقؾ١ؼ اٌمٛاػذ فٟ ؽشػ لق١ذح ا٦ِبَ اثٓ اٌم١ُ اٌّإٌف: أؽّذ ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ ؽّذ ثٓ (  ٔ )

 -٘ـ( اٌّؾمك: ص١٘ش اٌؾب٠ٚؼ إٌبؽش: اٌّىزت ا٦ع٩ِٟ 7ِٕٖٔؾّذ ثٓ ؽّذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ ػ١غٝ )اٌّزٛفٝ: 

  ۶ٕٓؿ /  ٕط  ٙٓٗٔث١شٚد اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ، 

ِٕبصي ئ٠بن ٔؼجذ ٚئ٠بن ٔغزؼ١ٓ: ِؾّذ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ أ٠ٛة ثٓ عؼذ ؽّظ اٌذ٠ٓ اثٓ ِذاسط اٌغبٌى١ٓ ث١ٓ (  ٕ) 

 . ٗٔٔ، ؿ /  ٔط / ل١ُ اٌغٛص٠خ: ِقذس عبثك 

 

 

 



 

 ٔ٘ 

اٌزٛؽ١ذ ٤ِزٗ ٠ٚؾغُ ػُٕٙ ِٛاد اٌؾشن ئر ٘ٛ رؾم١ك لٌٕٛب ٨ ئٌٗ ئ٨ هللا ، فاْ ا٦ٌٗ 

ٚا٦وشاَ ٚاٌشعبء ٚاٌخٛف ) ٘ٛ اٌزٞ رأٌٙٗ اٌمٍٛة ٌىبي اٌّؾجخ ٚاٌزؼظ١ُ ٚا٨ع٩ي 

( . ٚلبي اثٓ أثٟ اٌؼض اٌؾٕفٟ : اػٍُ أْ اٌزٛؽ١ذ ٘ٛ أٚي دػٛح اٌشعً ٚأٚي ِٕبصي  ٔ

اٌطش٠ك ٚأٚي ِمبَ ٠مَٛ ف١ٗ اٌغبٌه ئٌٝ هللا ػض ٚعً ئٌٝ أْ لبي : ٌٚٙزا وبْ اٌقؾ١ؼ 

ٝ أْ أٚي ٚاعت ٠غت ػٍٝ اٌّىٍف ؽٙبدح أْ ٨ ئٌٗ ئ٨ هللا ٨ إٌظش ٨ٚ اٌمقذ ئٌ

إٌظش ٨ٚ اٌؾه فبٌزٛؽ١ذ أٚي ِب ٠ذخً ثٗ فٟ ا٦ع٩َ ٚأخش ِب ٠خشط ثٗ ِٓ اٌذ١ٔب 

( . : ٚلبي اٌؾ١خ ػجذاٌؼض٠ض إٌبفش اٌشؽ١ذ :  ٕفٙٛ أٚي ٚاعت ٚآخش ٚاعت ) 

ٚأػظُ ِب عبء ثٗ ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، ٘ٛ ٚئخٛأٗ ِٓ اٌشعً ٘ٛ اٌذػٛح ئٌٝ 

ِٚؼشفزٗ ثأعّبئٗ ٚففبرٗ ٚأفؼبٌٗ ٚأٔٗ ٨ ؽج١ٗ رٛؽ١ذ هللا ٚػجبدرٗ ٚؽذٖ ٨ ؽش٠ه ٌٗ 

 ٌٗ ٨ٚ ٔظ١ش فٙزا ٘ٛ ِفزبػ دػٛرُٙ ٚصثذح.

______  

٘ـ( 7ٕ6ِغّٛع اٌفزبٜٚ اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ )اٌّزٛفٝ: (  ٔ) 

اٌّؾمك: ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ لبعُ إٌبؽش: ِغّغ اٌٍّه فٙذ ٌطجبػخ اٌّقؾف اٌؾش٠ف، اٌّذ٠ٕخ إٌج٠ٛخ، 

 .  ٖٓٔ، ؿ /  ٔط َ 22٘ٔ٘ـ/ٙٔٗٔاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ػبَ إٌؾش: 

ّٟ ثٓ ِؾّذ اثٓ أثٟ اٌؼض ( ثزقشف ِٓ  ٕ)  ؽشػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ اٌّإٌف: فذس اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ػ٩ء اٌذ٠ٓ ػٍ

٘ـ( رؾم١ك: عّبػخ ِٓ اٌؼٍّبء، رخش٠ظ: ٔبفش اٌذ٠ٓ ا٤ٌجبٟٔ 72ٕاٌؾٕفٟ، ا٤رسػٟ اٌقبٌؾٟ اٌذِؾمٟ )اٌّزٛفٝ: 

ٓ ِطجٛػخ اٌّىزت ا٦ع٩ِٟ( اٌطجؼخ: اٌطجؼخ اٌّقش٠خ إٌبؽش: داس اٌغ٩َ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش اٌزٛص٠غ ٚاٌزشعّخ )ػ

 . ٖٕ-ٕٔؿ /  ٔط / َ ٕ٘ٓٓ -٘ـ ٕٙٗٔا٤ٌٚٝ، 

 

 

 



 

 ٔٙ 

 اعلم:  عبدالوهاب بن محمد الشٌخ وقال( . *  ٔ)  آخرهم إلى أولهم من رسالتهم

 تعالى - قال التوحٌد ألجل الكتب وأنزل الرسل أرسل إنما سبحانه هللا أن هللا رحمك

 النحل سورة* )  الطاغوت واجتنبوا هللا اعبدوا أن"  رسو أمة كل فً بعثنا ولقد:  -

 إال واإلنس الجن خلقت وما: }  - تعالى - قال واإلنس الجن خلق وله ٖٙ:  اآلٌة ،

 - هللا رحمه - قال أن إلى.  ٌوحدون أي[  ٙ٘:  اآلٌة ، الذارٌات سورة)  لٌعبدونه

)  الصالة حتى كلها العبادات معرفة قبل التوحٌد معرفة علٌك ما فأهم هذا عرفت إذا

 تعظٌما بالتوحٌد ٌشٌد كان ، وسلم علٌه هللا صلى ، النبً أن التوحٌد أهمٌة ومن(  ٕ

 الٌهود على هللا لعنة: »  قال حٌث الموت مرض فً وهو حتى به واهتماما لشأنه

 أنه إال العلم من بلغ مهما والمرء(  ٖ)  مساجد أنبٌائهم قبور اتخذوا والنصارى

 . ومعرفته التوحٌد إلى محتاج

_______ 

 . ٖٖؿ /  اٌشؽ١ذ ٔبفش ثٓ اٌؼض٠ض ػجذ اٌؾ١خ: ؛ اٌٛاعط١خ اٌؼم١ذح ػٍٝ اٌغ١ٕخ اٌزٕج١ٙبد(  ٔ)  

 لبعُ ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌشؽّٓ ػجذ: اٌّؾمك ا٤ػ٩َ ٔغذ ػٍّبء: اٌّإٌف إٌغذ٠خ ا٤عٛثخ فٟ اٌغ١ٕخ اٌذسس ( ٕ)  

 . 7ٓٔؿ  ٔط  22َٙٔ/٘ـ7ٔٗٔ اٌغبدعخ،: اٌطجؼخ

ػ  ٕٖؿ /  ٔط /  ٘ٓن اٌق٩ح ثبة   ِؾّذ ثٓ ئعّبػ١ً أثٛ ػجذهللا اٌجخبسٞ اٌغؼفٟ ( أخشعٗ اٌجخبسٞ ٖ)  

 .« اٌفزؼ  ٖ٘ٗسلُ / 
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اٌزٛؽ١ذ ِٓ ِّٚب ٠ذٌٕب ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزٛؽ١ذ ٚػظّٗ أْ إٌجٟ ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، 

دػب ئ١ٌٗ ػؾش ع١ٕٓ ٚرٌه لجً أْ رفشك ػ١ٍٗ اٌفشائل رؼظ١ّب ٌؾأٔٗ ، ٤ْٚ هللا ٨ 

٠مجً ا٤ػّبي ئ٨ ثٗ ٚاٌّشء ِؾزبط ئٌٝ ٔؾأرٗ ئٌٝ ِّبرٗ ، ٤ْ ؽ١برٗ ِج١ٕخ ػٍٝ 

ٚاٌذ٘ب ِٚب ثؼش هللا سع٨ٛ ٨ٚ ٔج١ب ئ٨ ٠ٚذػٛ لِٛٗ ئٌٝ اٌزٛؽ١ذ ٤ٔٗ أػظُ اٌٛاعجبد 

اٌزٛؽ١ذ ٚلذ روش هللا فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض ػٓ وً اٌشعً أُٔٙ ٠فززؾْٛ دػٛرُٙ ٌمُِٛٙ 

: } ٌٚمذ ثؼضٕب فٟ وً أِخ  -رؼبٌٝ  -ثمٌُٛٙ : ٚاػجذٚا هللا ِبٌىُ ِٓ ئٌٗ غ١شٖ  لبي 

٘ذٞ هللا ُِٕٚٙ ِٓ ؽمذ ػ١ٍٗ  سعٛ " أْ اػجذٚا هللا ٚاعزٕجٛا اٌطبغٛد فُّٕٙ ِٓ

: ٚلذ ٚسد ػٍٝ ِب ٠ذي ػٍٝ أْ  -سؽّٗ هللا  -اٌن٩ٌخ ٚ  . ٚلبي اٌؾ١خ فبٌؼ اٌج١ٍٟٙ 

ا٤ٔج١بء ِبئخ أٌف ٚأسثؼخ ٚػؾشْٚ أٌفب ٚاٌشعً ص٩صّبئخ ٚثنؼخ ػؾش ٚوٍُٙ دػٛا 

 ( . ٔئٌٝ رٛؽ١ذ هللا ٚئفشادٖ ثبٌؼجبدح )

_______ 

ػٍٝ اٌٍّؾذ٠ٓ ٚاٌّجزذػ١ٓ: اٌّإٌف: فبٌؼ ثٓ ئثشا١ُ٘ اٌج١ٍٟٙ: إٌبؽش: اٌّطبثغ ػم١ذح اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌشد (  ٔ)  

 ۶6ٕ، ؿ  ٔط  ٗٓٗٔاٌش٠بك :عٕخ إٌؾش:  -ا١ٍ٘٤خ ٥ٌٚفغذ 
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 : َصىص فً انسُت تذل عهى اهًٍت انتىحٍذ 

ٌمذ سفغ اٌشعٛي ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، ِىبٔخ اٌزٛؽ١ذ ٚا٘زُ ثّمبِٗ ٚد١ًٌ رٌه روشٖ 

ٌؼٕخ هللا » ٤ِش اٌزٛؽ١ذ ٚ٘ٛ فٟ ِشك ِٛرٗ ػ١ٍٗ اٌق٩ح ٚاٌغ٩َ ، ؽ١ش لبي : 

ِّٚب ٠ذي ِٓ اٌغٕخ ػٍٝ «  . ػٍٝ ا١ٌٙٛد ٚإٌقبسٜ ارخزٚا لجٛس أٔج١بئُٙ ِغبعذ 

اٌق٩ح ٚاٌغ٩َ دػب ئ١ٌٗ ػؾش ع١ٕٓ ٚرٌه فٟ ِىخ  أ١ّ٘خ اٌزٛؽ١ذ أْ اٌّقطفٝ ػ١ٍٗ

( . * لبي ؽ١خ  ٔ« ) لٌٛٛا ٨ ئٌٗ ئ٨ هللا رفٍؾٛا » ث١ٓ اٌىفبس ٚوبْ ٠مٛي ٌُٙ : 

ٚلذ وبْ إٌجٟ ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، ٠ؾمك ٘زا اٌزٛؽ١ذ ٤ِزٗ » ا٦ع٩َ اثٓ ر١ّ١خ : 

 اإلله فإن هللا إال إله ال ولناق تحقٌق هذا إذ .٠ٚؾغُ ػُٕٙ ِٛاد اٌؾشن  عجك رخش٠غٗ 

 والخوف والرجاء واإلكرام واإلجالل والتعظٌم المحبة الكال القلوب تألهة الذي هو
 ( ٖ:  ٌلً ما منها نذكر فكثٌرة التوحٌد أهمٌة على الدالة األحادٌث وأما( .  ٕ« ) 

: »  وسلم علٌه هللا صلى ، هللا رسول قال:  قال - عنه هللا رضً - عمر ابن عن -ا 
 تحت رزقً وجعل له شرٌك ال وحده هللا ٌعبد حتى بالسٌف الساعة ٌدي بٌن بعثت
«   منهم فهو بقوم تشبه ومن أمري خالف من على والصغار الذل وجعل رمحً ظل

. 

 ٌستفتح كان والسالم الصالة علٌه المصطفى أن التوحٌد أهمٌة على ٌدل وما -ٕ 
 وٌختم ، واإلخالص الكافرون بسورتً الفجر ركعتً فً ٌقرأ حٌث بالتوحٌد ٌومه
(  ٗ)  واإلخالص الكافرون بسورتً والوتر الشفع فً ٌقرأ كان حٌث بالتوحٌد أٌضا

 . 

___ 

: اٌّزٛفٝ) اٌؾ١جبٟٔ أعذ ثٓ ٩٘ي ثٓ ؽٕجً ثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ هللا ػجذ أثٛ: ؽٕجً ثٓ أؽّذ ا٦ِبَ ِغٕذ(  ٔ) 

: إٌبؽش اٌزشوٟ اٌّؾغٓ ػجذ ثٓ هللا ػجذ د: ئؽشاف ٚآخشْٚ ِشؽذ، ػبدي - ا٤سٔإٚه ؽؼ١ت: اٌّؾمك( ٘ـٕٔٗ

 . 2ٖؿ /  ٗط  َ ٕٔٓٓ - ٘ـ ٕٔٗٔ ا٤ٌٚٝ،: اٌطجؼخ اٌشعبٌخ ِإعغخ

: اٌّؾمك( ٘ـ7ٕ6: اٌّزٛفٝ) اٌؾشأٟ ر١ّ١خ ثٓ اٌؾ١ٍُ ػجذ ثٓ أؽّذ اٌؼجبط أثٛ اٌذ٠ٓ رمٟ: اٌفزبٜٚ ِغّٛع(  ٕ)

 اٌٍّّىخ إٌج٠ٛخ، اٌّذ٠ٕخ اٌؾش٠ف، اٌّقؾف ٌطجبػخ فٙذ اٌٍّه ِغّغ: إٌبؽش لبعُ ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌشؽّٓ ػجذ

 .  ۶ٖٔ، ؿ  ٔط  22َ٘ٔ/٘ـٙٔٗٔ: إٌؾش ػبَ اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ

 :ِقذس عبثك . 2ٕ.  ۰ٓؿ  ٕ( أخشعٗ ا٦ِبَ أؽّذ فٟ اٌّغذ ط  ٖ) 

 اٌذ٠ٓ ِؾ١ٟ صوش٠ب أثٛ: اٌؾغبط ثٓ ِغٍُ فؾ١ؼ ؽشػ إٌّٙبط( ٚلذ ٚسد رٌه ثأؽبد٠ش فؾ١ؾخ فبٔظش  ٗ) 

ط  2ٕٖٔ اٌضب١ٔخ،: اٌطجؼخ ث١شٚد - اٌؼشثٟ اٌزشاس ئؽ١بء داس: إٌبؽش( ٘ـ7ٙٙ: اٌّزٛفٝ) إٌٛٚٞ ؽشف ثٓ ٠ؾ١ٝ

 . 7ٕ2سلُ  7٘ؿ  ٙ
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ئر ٘زا رؾم١ك لٌٕٛب ٨ ئٌٗ ئ٨ هللا فاْ ا٦ٌٗ ٘ٛ اٌزٞ رأٌٙٗ اٌمٍٛة اٌىبي اٌّؾجخ ٚاٌزؼظ١ُ 

 (. ٔٚاٌخٛف ، ) ٚا٦ع٩ي ٚا٦وشاَ ٚاٌشعبء 

 ٚأِب ا٤ؽبد٠ش اٌذاٌخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزٛؽ١ذ فىض١شح ٔزوش ِٕٙب ِب ٠ٍٟ : 

» لبي : لبي سعٛي هللا ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ :  -سمٟ هللا ػٕٗ  -ػٓ اثٓ ػّش -ٔ

ثؼضذ ث١ٓ ٠ذٞ اٌغبػخ ثبٌغ١ف ؽزٝ ٠ؼجذ هللا ٚؽذٖ ٨ ؽش٠ه ٌٗ ٚعؼً سصلٟ رؾذ 

ٝ ِٓ خبٌف أِشٞ ِٚٓ رؾجٗ ثمَٛ فٙٛ ُِٕٙ ، ظً سِؾٟ ٚعؼً اٌزي ٚاٌقغبس ػٍ

 (ٕ ) 

ِّٚب ٠ذي ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزٛؽ١ذ أْ اٌّقطفٝ ػ١ٍٗ اٌق٩ح ٚاٌغ٩َ وبْ ٠غزفزؼ  -ٕ 

٠ِٛٗ ثبٌزٛؽ١ذ ؽ١ش ٠مشأ فٟ سوؼزٟ اٌفغش ثغٛسرٟ اٌىبفشْٚ ٚا٦خ٩ؿ ، ٠ٚخزُ 

 ٖؿ ) أ٠نب ثبٌزٛؽ١ذ ؽ١ش وبْ ٠مشأ فٟ اٌؾفغ ٚاٌٛرش ثغٛسرٟ اٌىبفشْٚ ٚا٦خ٩

. ) 

لبي : لبي سعٛي هللا ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -سمٟ هللا ػٕٗ  -ٚػٓ ػجبدح ثٓ اٌقبِذ 

ِٓ ؽٙذ أْ ٨ ئٌٗ ئ٨ هللا ٚؽذٖ ٨ ؽش٠ه ٌٗ ، ٚأْ ِؾّذا ػجذٖ ٚسعٌٛٗ ، » ٚعٍُ : 

ٚأْ ػ١غٝ ػجذ هللا ٚسعٌٛٗ ، ٚوٍّزٗ أٌمب٘ب ئٌٝ ِش٠ُ ٚسٚػ ِٕٗ ، ٚاٌغٕخ ؽك . 

 ( ٌٗغٕخ ػٍٝ ِب وبْ ِٓ اٌؼًّ ) ٚإٌبس ؽك  أدخٍٗ هللا ا

لبي : ٌّب ثؼش إٌجٟ ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ،  -سمٟ هللا ػٕٗ  -ٚػٓ اثٓ ػجبط  -ٗ 

ئٔه رمذَ ػٍٝ لَٛ ِٓ أً٘ اٌىزبة ف١ٍىٓ أٚي ِب رذػُٛ٘ » ِؼبرا ٔؾٛ أً٘ ا١ٌّٓ لبي : 

.. اٌؾذ٠ش ) ئٌٝ أْ ٠ٛؽذٚا هللا رؼبٌٝ فارا ػشفٛا رٌه فأخجشُ٘ أْ هللا افزشك ػ١ٍُٙ .

٘ . ) 

لبي : لبي سعٛي هللا ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -سمٟ هللا ػٕٗ  -ٚػٓ ِؼبر ثٓ عجً  -٘ 

٠ب ِؼبر : أرذسٞ ِب ؽك هللا ػٍٝ اٌؼجبد ؟ لٍذ هللا ٚسعٌٛٗ أػٍُ لبي : أْ ٠ؼجذٖٚ : » 

 ٨ٚ ٠ؾشوٛا ثٗ ؽ١ئب

_______ 

:ِقذس ، 2ٖٔ، ؿ /  ٔط : اٌؾشأٟ ر١ّ١خ ثٓ اٌؾ١ٍُ ػجذ ثٓ أؽّذ اٌؼجبط أثٛ اٌذ٠ٓ رمٟ :اٌفزبٚی  ِغّٛع(  ٔ) 

 عبثك 

 -،  ۰ٓ/  ٕط /  اٌؾ١جبٟٔ أعذ ثٓ ٩٘ي ثٓ ؽٕجً ثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ هللا ػجذ أثٛ: ؽٕجً ثٓ أؽّذ ا٦ِبَ ِغٕذ(  ٕ)  

 ثٓ ػضّبْ ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ ِؾّذ ثٓ هللا ػجذ ؽ١جخ، أثٟ ثٓ ثىش أثٛ: اٌّإٌف ٚا٢صبس ا٤ؽبد٠ش فٟ اٌّقٕف اٌىزبة

: اٌطجؼخ اٌش٠بك - اٌشؽذ ِىزجخ: إٌبؽش اٌؾٛد ٠ٛعف وّبي: اٌّؾمك( ٘ـٖٕ٘: اٌّزٛفٝ) اٌؼجغٟ خٛاعزٟ

  ٓٓٔؿ /  7ط  2ٓٗٔ ا٤ٌٚٝ،

 :مصدر سابق  7ٕ2سلُ  ٕؿ /  ٙ( ٚلذ ٚسد رٌه ثأؽبد٠ش فؾ١ؾخ فبٔظش فؾ١ؼ ِغٍُ ثؾشػ إٌٛٚٞ ط  ٖ) 

 فؾ١ؼ=  ٚأ٠بِٗ ٚعٕٕٗ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي أِٛس ِٓ اٌّخزقش اٌقؾ١ؼ اٌّغٕذ اٌغبِغ(  ٗ) 

: إٌبؽش إٌبفش ٔبفش ثٓ ص١٘ش ِؾّذ: اٌّؾمك اٌغؼفٟ اٌجخبسٞ ػجذهللا أثٛ ئعّبػ١ً ثٓ ِؾّذ: اٌّإٌف اٌجخبسٞ

ؿ  ٙظ ٕٕ٘ٗٔ ا٤ٌٚٝ،: اٌطجؼخ( اٌجبلٟ ػجذ فإاد ِؾّذ رشل١ُ ثامبفخ اٌغٍطب١ٔخ ػٓ ِقٛسح) إٌغبح هٛق داس

 /ٗ7ٗ  

 :ِقذس عبثك  7ٖ7ٕػ سلُ  ۶7ٖؿ /  ٖٔط  ٔ( أخشعٗ اٌجخبسٞ فٟ ن اٌزٛؽ١ذ ثبة /  ٘) 



 

 ٕٓ 

 ( . ٔ« )  ٌعذبهم ال أن:  قال أعلم ورسوله هللا:  قال علٌه حقهم ما أتدري

 هللا صلى ، هللا رسول حول قعودا كنا:  قال - عنه هللا رضً - هرٌرة أبً عن -ٙ 

 ، وسلم علٌه هللا صلى ، هللا رسول فقام نشر فً وعمر بكر أبو معنا ، وسلم علٌه

 من أول فكنت ، فقمنا وفزعنا ، دوننا ٌقتطع أن وخشٌنا علٌنا فأبطأ أظهرنا بٌن من

 لألنصار حائطا أتٌت حتى ، وسلم علٌه هللا صلى ، هللا رسول أبتغً فخرجت ، فزع

 من حائط جوف فً ٌدخل ربٌع فإذا ، أجد فلم بابا له أجد هل به فدرت ، النجار لبنً

 رسول على فدخلت ، الثعلب ٌحتفز كما فاحتفزت(  الجدول والربٌع)  خارجة بئر

 ما:  قال.  هللا رسول ٌا نعم:  فقلت هرٌرة أبو فقال ، وسلم علٌه هللا صلى ، هللا

 ففزعنا دوننا تقتطع أن فخشٌنا ، علٌنا فأبطأت فقمت أظهرنا بٌن كنت:  قلت ؟ شأنك

 الناس وهؤالء الثعلب محتفز اکم فاحتفزت الحائط هذا فأتٌت ، فزع من أول فكنت

 من لقٌت فمن هاتٌن بنعلً اذهب:  قال نعلٌه وأعطانً هرٌرة أبا ٌا:  فقال ورائً

 ماٌمستق هللا إال إله ال أن ٌشهد الحائط هذا وراء(  ٕ)  المسلم حٌاة فً وأثره لتوحد

 هرٌرة أبا اٌ النعالن هاتان ما:  فقال عمر لقٌت من أول فكان بالجنة فبشره قلبه بها

 أن ٌشهد لقٌت من بها بعثنً ، وسلم علٌه هللا صلى ، هللا رسول نعال هاتان:  فقلت

 ، فخرجت ثدًٌ بٌن بٌده عمر فضرب بالجنة بشرته قلبه بها مستٌقنا هللا إال إله ال

 فأجهشت وسلم علٌه هللا صلى ، هللا رسول إلى فرجعت هرٌرة أبا ٌا ارجع فقال

 ، وسلم علٌه هللا صلى ، هللا رسول لً فقال أثري على هو فإذا عمر وركبنً بکاء

 ثدًٌ بٌن فضرب به بعثتنً بالذي فأخبرته عمر لقٌت:  قلت ، ؟ هرٌرة أبا ٌا مالك

 وسلم علٌه هللا صلى ، هللا رسول له فقال ، ارجع: »  قال اإلستً حررت ضربة

 هرٌرة أبا أبعثت وأمً أنت بأبً هللا ٌارسول:  قال«  ؟ فعلت ما على حملك ٌاعمر

« .  نعم: »  قال بالجنة بشره قلبه بها مستٌقنا هللا إال إله ال أن ٌشهد لقً من بنعلٌك

 ، هللا رسول قال ٌعملون فخلهم علٌها الناس ٌتكل أن أخشى فإنً تفعل فال:  قال

 ( ٖ« )  فخلهم:  وسلم علٌه هللا صلى

__________ 

اٌغبِغ اٌّغٕذ اٌقؾ١ؼ اٌّخزقش ِٓ أِٛس سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚعٕٕٗ ٚأ٠بِٗ = فؾ١ؼ (  ٔ ) 

اٌجخبسٞ اٌّإٌف: ِؾّذ ثٓ ئعّبػ١ً أثٛ ػجذهللا اٌجخبسٞ اٌغؼفٟ اٌّؾمك: ِؾّذ ص١٘ش ثٓ ٔبفش إٌبفش إٌبؽش: 

فٟ ن ٘ـ ٕٕٗٔفإاد ػجذ اٌجبلٟ( اٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ،  داس هٛق إٌغبح )ِقٛسح ػٓ اٌغٍطب١ٔخ ثامبفخ رشل١ُ ِؾّذ

  27ٖؿ /  ٖٔط  7ٖ7ٖػ سلُ  ٔاٌزٛؽ١ذ ثبة / 

 ( ٦عزٟ : لبي إٌٛٚٞ فٟ ؽشػ اٌؾذ٠ش اعُ ِٓ أعّبء اٌذ٠ش ..  ٔ) 

اٌّغٕذ اٌقؾ١ؼ اٌّخزقش ثٕمً اٌؼذي ػٓ اٌؼذي ئٌٝ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ اٌّإٌف: ِغٍُ ثٓ (  ٕ) 

٘ـ( اٌّؾمك: ِؾّذ فإاد ػجذ اٌجبلٟ إٌبؽش: داس ئؽ١بء ٕٔٙاٌؾغبط أثٛ اٌؾغٓ اٌمؾ١شٞ ا١ٌٕغبثٛسٞ )اٌّزٛفٝ: 

 ،ٞ ( ) ٔٛٚ ٕٖٓؿ  ٔط  ٕسلُ  ٓٔفٟ ن ا٠٨ّبْ ثبة / ث١شٚد  -اٌزشاس اٌؼشثٟ 

 

 



 

 ٕٔ 

 :اَثار عٍ انسهف فً تعظٍى انتىحٍذ 

ٌمذ عبس اٌغٍف اٌقبٌؼ ػٍٝ ِب عبس ػ١ٍٗ لذٚرُٙ سعٛي هللا ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، 

عً  -ؽ١ش عبسٚا فٟ اٌج٩د ؽشلب ٚغشثب ١ٌجٍغٛا د٠ٓ هللا ٠ٚؼٍّٛا إٌبط رٛؽ١ذ هللا 

ذ خفبلخ فٟ وً ِىبْ ٚا٘زّٛا ثؾأٔٗ ٚث١بٔٗ أػظُ ا٘زّبَ ٚسفؼٛا سا٠خ اٌزٛؽ١ -ٚػ٩ 

ٚهلل اٌؾّذ ٚإٌّخ لبي سثؼٟ ثٓ ػبِش : أر١ٕب ٌٕخشط اٌؼجبد ِٓ ػجبدح اٌؼجبد ئٌٝ ػجبدح 

سة اٌؼجبد ، فأٞ ٔؾش اٌزٛؽ١ذ هللا ثؼذ ٘زا ؟ ُٚ٘ سؽُّٙ هللا آصبس فٟ رٌه ٔزوش ِٕٙب 

ِٓ عشٖ أْ ٠ٕظش ئٌٝ ٚف١خ » لبي :  -سمٟ هللا ػٕٗ  -ػٓ اثٓ ِغؼٛد  -ِٔب ٠ٍٟ : 

ؾّذ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، اٌزٟ ػ١ٍٙب خبئّخ ف١ٍمشأ لٌٛٗ رؼبٌٝ : ٚلً رؼبٌٛا أرً ِب ِ

عٛسح ا٤ٔؼبَ ، « ) ؽشَ سثىُ ػ١ٍىُ أ٨ رؾشوٛا ثٗ ؽجبٖ ئٌٝ لٌٛٗ ٌٚؼٍىُ رزمْٛ 

 ۔ ٔٓٔا٠٢بد : 

لبي أثٛ اٌؼب١ٌخ : رؼٍّٛا ا٦ع٩َ فارا رؼٍّزُ ا٦ع٩َ ف٩ رشغجٛا ػٕٗ ١ّ٠ٕب ٨ٚ ؽب٨  -ٕ 

ٚػ١ٍىُ ثبٌقشاه اٌّغزم١ُ ، ٚػ١ٍىُ ثغٕخ ٔج١ىُ ٚاٌزٞ وبْ ػ١ٍٗ أفؾبثٗ ، ٚئ٠بوُ 

 ( ۔ ٕٚ٘زٖ ا٤٘ٛاء اٌزٟ رٍمٟ ث١ٓ إٌبط اٌؼذاٚح ٚاٌجغنبء ) 

[  6ٕبٌؾب صُ ا٘زذ٠ک عٛسح هٗ ، ا٠٢خ : ػٓ عؼ١ذ ثٓ عج١ش : فٟ لٌٛٗ ٚػًّ ف -ٖ 

 ( . ٖ. لبي ٌضَ اٌغٕخ ) 

ِٓ ع٩َ ثٓ ِغک١ٓ لبي وبْ لزبدح ئرا ر٩ ٚئْ اٌز٠ٓ لبٌٛا سثٕب هللا صُ اعزمبِٛا ،  - ٗ 

[ لبي : ئٔىُ لذ لٍزُ سثٕب هللا ، فبعزم١ّٛا ػٍٝ أِش هللا  ٖٓٚ ] عٛسح فقٍذ ، ا٠٢خ : 

ؽ١ش رإِشْٚ ، فب٨عزمبِخ أْ رٍجش ػٍٝ ا٦ع٩َ ٚهبػزٗ ٚعٕخ ٔج١ىُ ، ٚاِنٛا 

 ٚاٌطش٠مخ اٌقبٌؾخ صُ ٨ رّشق ِٕٙب ٨ٚ رخبٌفٙب ، ٨ٚ رؾز 

________ 

ا٦ثبٔخ (  ٕٚلبي ػٕٗ اٌزشٍِزٟ ؽذ٠ش ؽغٓ غش٠ت )  7ٖٓٓػ سلُ  22ٕأخشعٗ اٌزشِزٞ عٗ ِقش / (  ٔ) 

اٌىجشٜ ٨ثٓ ثطخ اٌّإٌف: أثٛ ػجذ هللا ػج١ذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ؽّذاْ اٌُؼْىجَشٞ اٌّؼشٚف ثبثٓ ثَطَّخ 

٘ـ( اٌّؾمك: سمب ِؼطٟ، ٚػضّبْ ا٤ص١ٛثٟ، ٠ٚٛعف اٌٛاثً، ٚا١ٌٌٛذ ثٓ ع١ف إٌقش، 67ٖاٌؼىجشٞ )اٌّزٛفٝ: 

  22ٕؿ  ٔط اٌش٠بك ٚؽّذ اٌز٠ٛغشٞ إٌبؽش: داس اٌشا٠خ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 

 ؛ِقذس عبثك ٖٗٔؿ /  ٔ( ا٦ثبٔخ ٨ثٓ ثطٗ ط  ٖ) 



 

 ٕٕ 

 

٠ب ِؼؾش اٌمشاء أعزم١ّٛا فمذ عجمزُ عجمب ثؼ١ذا ، » سمٟ هللا ػٕٗ .. لبي  -ػٓ ؽز٠فخ 

 (  ٔفاْ أخزرُ ١ّ٠ٕب ٚؽّب٨ ٌمذ مٍٍزُ م٨٩ ثؼ١ذا ) 

، ٟ٘ ا٨ٔم١بد ٌغٕزٗ  لبي أثٛ ؽبرُ ثٓ ؽجبْ : هبػخ سعٛي هللا ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

 -عً ٚػ٩  -ثزشن اٌى١ف١خ ٚاٌى١ّخ ف١ٙب ، ِغ سفل لٛي وً ِٓ لبي ؽ١ئب فٟ د٠ٓ هللا 

ثخ٩ف عٕزٗ دْٚ ا٨ؽز١بي فٟ دفغ اٌغٓ ثبٌزأ٩٠ٚد اٌّنّؾٍخ ٚاٌّخزشػبد 

( صُ عبس ِٓ ثؼذ اٌقؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ غ١شُ٘ ِٓ ا٤ئّخ ِٓ أً٘ اٌؼٍُ  ٕاٌذاؽنخ ) 

ٛا رج١ٍغ اٌزٛؽ١ذ ٚٔؾشٖ ث١ٓ ا٤ِقبس ٚفٟ وً ا٤ػقبس ٚثشصد ٚغ١شُ٘ ِّٓ رؾٍّ

 عٙٛدُ٘ فٟ اٌؼٕب٠خ ثبٌزٛؽ١ذ ِٓ عبٔج١ٓ : 

 ا٤ٚي : إٌّبظشح ٤فؾبة اٌفشق اٌنبٌخ ٚئفؾبِٙب ٚوؾف ؽم١مزٙب .

 .اٌضبٟٔ : رأ١ٌف اٌىزت فٟ ث١بْ اٌؼم١ذح اٌقؾ١ؾخ اٌّؼزّذح 

( . ِٚٓ ٔبظش ِٓ اٌؼٍّبء ا٦ِبَ أؽّذ  ٖػٍٝ اٌىزبة ٚاٌغٕخ ٚألٛاي اٌغٍف اٌقبٌؼ ) 

ٚغ١شٖ ، ٚلقزٗ ِؼشٚفخ ِغ اٌّؼزضٌخ ِٚٓ أٌف ِٓ اٌؼٍّبء وض١ش ، ُِٕٙ ا٦ِبَ أؽّذ 

أٌف وزبة اٌغٕخ ٚاٌشد ػٍٝ اٌغ١ّٙخ ٚاٌضٔبدلخ ، ٚأٌف اثٓ أثٟ ػبفُ کزبة اٌغٕخ ، 

ثطٗ ، ٚأ٠نب ا٦ِبَ اٌؾ٩ي ٚاٌطجشأٟ ، ٚوزبة اٌؾش٠ؼخ ٥ٌعشٞ ٚا٦ثبٔخ ٨ثٓ 

ٚؽشػ أفٛي اػزمبد أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ ٧ٌِبَ أثٟ اٌمبعُ ا٩ٌٌىبئٟ ، ٚوزبة 

اٌزٛؽ١ذ ٨ثٓ خض٠ّخ ، ٚاٌؾغخ فٟ ث١بْ اٌّؾغخ ٥ٌفجٙبٟٔ ٚثؼذ ٘إ٨ء وٍُٙ ثشص 

ؽ١خ ا٦ع٩َ اثٓ ر١ّ١خ ٚر١ٍّزٖ اثٓ اٌم١ُ فٟ اٌذػٛح ئٌٝ اٌزٛؽ١ذ ٚث١بْ ػم١ذح اٌغٍف 

اٌذػٛح إٌغذ٠خ ٚػٍٝ سأعُٙ اٌؾ١خ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌٛ٘بة ٚثؼذ ٘إ٨ء ثضِٓ أری أئّخ 

 ٚأؽفبدٖ فشؽُّٙ هللا سؽّخ ٚاعؼخ ٚأدخٍُٙ اٌغٕخ ثغ١ش ؽغبة .

_____ 

 /  ۰ٕٓ - ٖٔط /  7ٕ6ٕػ سلُ  ٕ/ أخشعٗ اٌجخبسٞ فٟ ا٨ػزقبَ ثبة (  ٔ)  

ْؼجَذ، ثٓ ِؼبر ثٓ ؽجبْ ثٓ أؽّذ ثٓ ؽجبْ ثٓ ِؾّذ: اٌّإٌف ؽجبْ اثٓ فؾ١ؼ رمش٠ت فٟ ا٦ؽغبْ(  ٕ)  َِ 

 اٌفبسعٟ ثٍجبْ ثٓ ػٍٟ اٌذ٠ٓ ػ٩ء ا١ِ٤ش: رشر١ت( ٘ـٖٗ٘: اٌّزٛفٝ) اٌجُغزٟ اٌذاسِٟ، ؽبرُ، أثٛ اٌز١ّّٟ،

: اٌطجؼخ ث١شٚد اٌشعبٌخ، ِإعغخ: إٌبؽش ا٤سٔإٚه ؽؼ١ت: ػ١ٍٗ ٚػٍك أؽبد٠ضٗ ٚخشط ؽممٗ( ٘ـ 7ٖ2: اٌّزٛفٝ)

 .  ٖٓٔؿ /  َ 266ٔ - ٘ـ 6ٓٗٔ ا٤ٌٚٝ،

 ثٓ اٌّغ١شح ثٓ خض٠ّخ ثٓ ئعؾبق ثٓ ِؾّذ ثىش أثٛ: اٌّإٌف ٚعً ػض اٌشة ففبد ٚئصجبد اٌزٛؽ١ذ( أظش   ٖ) 

 ِىزجخ: إٌبؽش اٌؾٙٛاْ ئثشا١ُ٘ ثٓ اٌؼض٠ض ػجذ: اٌّؾمك( ٘ـٖٔٔ: اٌّزٛفٝ) ا١ٌٕغبثٛسٞ اٌغٍّٟ ثىش ثٓ فبٌؼ

 ۔ ٖٔ ؿ ٔط  22َٗٔ - ٘ـٗٔٗٔ اٌخبِغخ،: اٌطجؼخ اٌش٠بك - اٌغؼٛد٠خ - اٌشؽذ

 

 



 

 ٕٖ 

 انًبحث انثاًَ

 انتىحٍذ فً سىرة انحجر
 

عبء فٟ اٌغٛسح اٌىش٠ّخ روُش أفؾبة ا٠٤ىخ، ُٚ٘ لَٛ ؽؼ١ت، ٚا٠٤ىخ: 

 اٌجغزبْ وض١ش ا٤ؽغبس؛

وّب عبء روش أفؾبة اٌؾغش، ُٚ٘ لَٛ فبٌؼ اٌز٠ٓ ٠غىْٕٛ اٌؾغش 

 اٌّؼشٚف فٟ أسك اٌؾغبص .

  

ٌَمَْذ آر١ََْٕبَن  ﴿ - أِب اٌغجغ اٌّضبٟٔ َٚ َُ ٌَْؼِظ١ َْ ا ٌْمُْشآ ا َٚ ضَبِٟٔ  َّ ٌْ َٓ ا ِِ فٟٙ  -﴾   َعْجًؼب 

ٟ٘ اٌغجغ اٌطٛاي، ٚ٘ٓ: عٛسح اٌجمشح،  :ل١ً آ٠بد.عٛسح اٌفبرؾخ؛ ٤ٔٙب عجغ 

آي ػّشاْ، إٌغبء، اٌّبئذح، ا٤ٔؼبَ، ا٤ػشاف، ا٤ٔفبي ِغ اٌزٛثخ؛ ٔبلؾذ 

هللا، ٚأٔٗ اٌغٛسح لن١خَ اٌزٛؽ١ذ، ٚأْ اٌّمقٛد ١ٌظ ٘ٛ ا٨ػزشاف ثٛعٛد 

فََغَغَذ  اٌخبٌك، فّضً ٘زٖ ا٤ِٛس لذ ألشَّ ثٙب ئث١ٍظ ِٓ خ٩ي ا٠٢بد اٌزب١ٌخ: ﴿

 َْ ُؼٛ َّ ُْ أَْع ُ ٩َئَِىخُ ُوٍُّٙ َّ ٌْ َٓ  * ا بِعِذ٠ َغ اٌغَّ َِ  َْ ْْ ٠َُىٛ ﴾  فب٩ٌّئىخ  ئ٨َِّ ئِْث١ٍَِظ أَثَٝ أَ

١ٍظ فٍُ عغذٚا عغَٛد ػجبدح ٚهبػخ ٚأم١بٍد؛ ٚ٘ٛ رٛؽ١ذ ا١ٌ٘ٛ٤خ، أِب ئث

٠غغذ، ٠ُّٚضً فؼٍٗ ٘زا رّشًدا ػٍٝ ا١ٌ٘ٛ٤خ ثذ١ًٌ ِب عبء فٟ ا٠٢ز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ: 

غَ  ﴿ َِ  َْ ب ٌََه أ٨ََّ رَُىٛ َِ ْٓ  * لَبَي ٠َب ئِْث١ٍُِظ  ِِ ْٓ ٤َِْعُغَذ ٌِجََؾٍش َخٍَْمزَُٗ  ُْ أَُو لَبَي ٌَ

 ْٓ ِِ ٍَْقبٍي  ٍْ  ؽّبَف ْغُٕٛ سدَّ ا٤ِش ﴾.فبٌمن١خ ٕ٘ب أْ ئث١ٍظ سفل اٌغغٛد ٚ َِ

ا٦ٌٟٙ ثغجت ؽغخ أٚ ِجشس؛ ٚ٘زا اٌّجشس ٘ٛ أٔٗ سأٜ أْ آدَ خٍَمٗ هللا ِٓ 

"فٍقبي ِٓ ؽّأ ِغْٕٛ"، ٚ٘ٛ فٟ ٔظشٖ ِبدح ل١ٍٍخ اٌم١ّخ ثبٌٕغجخ ٌٍّبدح 

اٌزٟ ُخٍك ِٕٙب ٟٚ٘ إٌبس، ٘زا ظُّٕٗ اٌجبهً ٚل١بعٗ اٌفبعذ؛ فٟ ئؽبسح ِٕٗ ئٌٝ 

ٟٚ٘ اٌخنٛع ٚا٨ِزضبي  -ا ثب١ٌ٘ٛ٤خ ٕ٘ب وبْ ئث١ٍظ وبفشً  ٓخ١ش٠ٗ. ِادػبء 

مش ثأْ هللا رؼبٌٝ ٘ٛ خبٌمٗ ٚخبٌك آدَ.ٚػٍٝ ٘زا ف١ٍظ  -٥ٌِش ا٦ٌٟٙ  ُِ ِغ أٔٗ 

ٓ ألشَّ اٌشثٛث١خ ٚاػزشف ثأْ هللا رؼبٌٝ ٘ٛ اٌشة اٌخبٌك، ٌُٚ ٠ُمش ثأْ  َِ ِٛؽًذا 

 هللا ٘ٛ اٌشةُّ ا٦ٌٗ ا٢ِش.

______ 
 ثٓ اٌّغ١شح ثٓ خض٠ّخ ثٓ ئعؾبق ثٓ ِؾّذ ثىش أثٛ: اٌّإٌف ٚعً ػض اٌشة ففبد ٚئصجبد اٌزٛؽ١ذأظش  (ٔ) 

  ٖٔؿ  ٔط  قذس عبثك :ِ ا١ٌٕغبثٛسٞ اٌغٍّٟ ثىش ثٓ فبٌؼ

 [67اٌؾغش: ]

 [ٖٔ، ٖٓ]اٌؾغش: 

 [.ٖٖ، ٕٖ]اٌؾغش: 

 

 



 

 ٕٗ 

 انخاتًت
 

 

ؽذ ٌخ١شٞ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح. عجت  ٌزفش٠ظ اٌىشة فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح،  ّٛ رؾق١ً اٌّ

٠ذفغ هللا اٌؼمٛثبد ٠ٚجغو اٌخ١شاد. غفشاْ رٔٛة اٌؼجذ ٚرىف١ش ع١ئبرٗ،  ٚثبٌزٛؽ١ذ

ًُّ فٟ لٍجٗ. رٛلّف  ًّ غ١ٍّٕخ ٚأعٍش. ٚلب٠خ  ٌٍؼجذ ِٓ إٌبس ئْ و ٚاٌٙذا٠خ ٚاٌزٛف١ك ٌى

ًّ أػّبي اٌؼجذ؛ وج١ش٘ب ٚفغ١ش٘ب ػٍٝ اٌزٛؽ١ذ. رغ١ًٙ فؼً اٌخ١شاد ػٍٝ  لجٛي و

ّقبئت. رخف١ف اٌّىبسٖ ػٍٝ اٌؼجذ، ٚر٠ٛٙٓ اٌؼجذ، ٚرشن إٌّىشاد، ٚاٌقجش ػٍٝ اٌ

ؽذ ِٓ اٌزؼٍُّك ثبٌّخٍٛل١ٓ ِٚٓ اٌخٛف  ّٛ ا٨٢َ ػ١ٍٗ، ٚأؾشاػ اٌقذس ثٗ. رؾش٠ش اٌّ

 ُِٕٙ ٚاٌؼًّ ٌُٙ، ٚثبٌزٛؽ١ذ ٠ؼّض اٌّإِٓ ثأْ ٠ىْٛ ػجذاً هلل ٚؽذٖ.

 

ّْ ِؾّ ذاً سعٛي رؾم١ك اٌزٛؽ١ذ ٠ىْٛ رؾم١ك اٌزٛؽ١ذ ثزؾم١ك ؽٙبدح أْ ٨ ئٌٗ ئ٨ّ هللا ٚأ

هللا، ٌٚٗ دسعزبْ؛ ئؽذاّ٘ب ٚاعجخً ٚا٤خشٜ ِغزؾجخً، فبٌٛاعجخ رىْٛ ثزشن اٌؾشن 

ّٟ ِٕٗ، ٚرشن اٌجِذع ٚاٌّؼبفٟ -عجؾبٔٗ-ثبهلل  ًّ أٔٛاػٗ ا٤فغش ٚا٤وجش ٚاٌخف ؛ ثى

ب اٌّغزؾجخ فٟٙ ِب ٠زفبمً ثٗ إٌبط ٠ٚزفبٚرْٛ، ٚرىْٛ  ِّ ثغ١ّغ أٔٛاػٙب ٚأؽىبٌٙب، أ

ب ّّ  عٜٛ هللا، ٚاٌزؼٍّك ثٗ فمو ٚاٌزّٛعٗ ئ١ٌٗ ٚؽذٖ. ثزخ١ٍخ اٌمٍت ِ



 

 ٕ٘ 

 اٌّقبدس ٚاٌّشاعغ 
 

 الكريم القران  

 

 ثاٍَا: 

 

 اٌج١ٍٟٙ ئثشا١ُ٘ ثٓ فبٌؼ: اٌّإٌف: ٚاٌّجزذػ١ٓ اٌٍّؾذ٠ٓ ػٍٝ ٚاٌشد اٌّغ١ٍّٓ ػم١ذح :

 ٗٓٗٔ: إٌؾش عٕخ: اٌش٠بك - ٥ٌٚفغذ ا١ٍ٘٤خ اٌّطبثغ: إٌبؽش

 

 ؽشف ثٓ ٠ؾ١ٝ اٌذ٠ٓ ِؾ١ٟ صوش٠ب أثٛ: اٌّإٌف اٌؾغبط ثٓ ِغٍُ فؾ١ؼ ؽشػ إٌّٙبط 

 اٌضب١ٔخ،: اٌطجؼخ ث١شٚد - اٌؼشثٟ اٌزشاس ئؽ١بء داس: إٌبؽش( ٘ـ7ٙٙ: اٌّزٛفٝ) إٌٛٚٞ

ٖٔ2ٕ 

 

 اٌؾشأٟ ر١ّ١خ ثٓ اٌؾ١ٍُ ػجذ ثٓ أؽّذ اٌؼجبط أثٛ اٌذ٠ٓ رمٟ: اٌّإٌف اٌفزبٜٚ ِغّٛع 

 فٙذ اٌٍّه ِغّغ: إٌبؽش لبعُ ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌشؽّٓ ػجذ: اٌّؾمك( ٘ـ7ٕ6: اٌّزٛفٝ)

: إٌؾش ػبَ اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ إٌج٠ٛخ، اٌّذ٠ٕخ اٌؾش٠ف، اٌّقؾف ٌطجبػخ

 22َ٘ٔ/٘ـٙٔٗٔ

 

 أعذ ثٓ ٩٘ي ثٓ ؽٕجً ثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ هللا ػجذ أثٛ: اٌّإٌف ؽٕجً ثٓ أؽّذ ا٦ِبَ ِغٕذ 

: ئؽشاف ٚآخشْٚ ِشؽذ، ػبدي - ا٤سٔإٚه ؽؼ١ت: اٌّؾمك( ٘ـٕٔٗ: اٌّزٛفٝ) اٌؾ١جبٟٔ

 - ٘ـ ٕٔٗٔ ا٤ٌٚٝ،: اٌطجؼخ اٌشعبٌخ ِإعغخ: إٌبؽش اٌزشوٟ اٌّؾغٓ ػجذ ثٓ هللا ػجذ د

ٕٓٓٔ َ 

 

 ِؾّذ ثٓ هللا ػجذ ؽ١جخ، أثٟ ثٓ ثىش أثٛ: اٌّإٌف ٚا٢صبس ا٤ؽبد٠ش فٟ اٌّقٕف اٌىزبة 

 ٠ٛعف وّبي: اٌّؾمك( ٘ـٖٕ٘: اٌّزٛفٝ) اٌؼجغٟ خٛاعزٟ ثٓ ػضّبْ ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ

 2ٓٗٔ ا٤ٌٚٝ،: اٌطجؼخ اٌش٠بك - اٌشؽذ ِىزجخ: إٌبؽش اٌؾٛد

 

 ٚأ٠بِٗ ٚعٕٕٗ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي أِٛس ِٓ اٌّخزقش اٌقؾ١ؼ اٌّغٕذ اٌغبِغ 

: اٌّؾمك اٌغؼفٟ اٌجخبسٞ ػجذهللا أثٛ ئعّبػ١ً ثٓ ِؾّذ: اٌّإٌف اٌجخبسٞ فؾ١ؼ= 

 ثامبفخ اٌغٍطب١ٔخ ػٓ ِقٛسح) إٌغبح هٛق داس: إٌبؽش إٌبفش ٔبفش ثٓ ص١٘ش ِؾّذ

 ٖٕٕٗٔ ا٤ٌٚٝ،: اٌطجؼخ( اٌجبلٟ ػجذ فإاد ِؾّذ رشل١ُ رشل١ُ



 

 ٕٙ 

 

 اٌؾغبط ثٓ ِغٍُ فؾ١ؼ ؽشػ إٌّٙبط:  اٌىزبة [ ِغٍُ فؾ١ؼ ػٍٝ إٌٛٚٞ ؽشػ 

 اٌؼشثٟ اٌزشاس ئؽ١بء داس:  إٌبؽش إٌٛٚٞ ِشٞ ثٓ ؽشف ثٓ ٠ؾ١ٝ صوش٠ب أثٛ:  اٌّإٌف

 2ٕٖٔ ، اٌضب١ٔخ اٌطجؼخ ث١شٚد –

 

 ِْؼبر ثٓ ؽجبْ ثٓ أؽّذ ثٓ ؽجبْ ثٓ ِؾّذ: اٌّإٌف ؽجبْ اثٓ فؾ١ؼ رمش٠ت فٟ ا٦ؽغب 

ْؼجَذ، ثٓ  ػ٩ء ا١ِ٤ش: رشر١ت( ٘ـٖٗ٘: اٌّزٛفٝ) اٌجُغزٟ اٌذاسِٟ، ؽبرُ، أثٛ اٌز١ّّٟ، َِ

: ػ١ٍٗ ٚػٍك أؽبد٠ضٗ ٚخشط ؽممٗ( ٘ـ 7ٖ2: اٌّزٛفٝ) اٌفبسعٟ ثٍجبْ ثٓ ػٍٟ اٌذ٠ٓ

 َ 266ٔ - ٘ـ 6ٓٗٔ ا٤ٌٚٝ،: اٌطجؼخ ث١شٚد اٌشعبٌخ، ِإعغخ: إٌبؽش ا٤سٔإٚه ؽؼ١ت

 

 ثٓ خض٠ّخ ثٓ ئعؾبق ثٓ ِؾّذ ثىش أثٛ: اٌّإٌف ٚعً ػض اٌشة ففبد ٚئصجبد اٌزٛؽ١ذ 

 اٌؼض٠ض ػجذ: اٌّؾمك( ٘ـٖٔٔ: اٌّزٛفٝ) ا١ٌٕغبثٛسٞ اٌغٍّٟ ثىش ثٓ فبٌؼ ثٓ اٌّغ١شح

 اٌخبِغخ،: اٌطجؼخ اٌش٠بك - اٌغؼٛد٠خ - اٌشؽذ ِىزجخ: إٌبؽش اٌؾٙٛاْ ئثشا١ُ٘ ثٓ

 22َٗٔ - ٘ـٗٔٗٔ

 

 ؽّذاْ ثٓ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ هللا ػج١ذ هللا ػجذ أثٛ: اٌّإٌف ثطخ ٨ثٓ اٌىجشٜ ا٦ثبٔخ 

 ِؼطٟ، سمب: اٌّؾمك( ٘ـ67ٖ: اٌّزٛفٝ) اٌؼىجشٞ ثَطَّخ ثبثٓ اٌّؼشٚف اٌُؼْىجَشٞ

 داس: إٌبؽش اٌز٠ٛغشٞ ٚؽّذ إٌقش، ع١ف ثٓ ٚا١ٌٌٛذ اٌٛاثً، ٠ٚٛعف ا٤ص١ٛثٟ، ٚػضّبْ

 اٌش٠بك ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕؾش اٌشا٠خ

 

 ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي ئٌٝ اٌؼذي ػٓ اٌؼذي ثٕمً اٌّخزقش اٌقؾ١ؼ اٌّغٕذ 

: اٌّؾمك( ٘ـٕٔٙ: اٌّزٛفٝ) ا١ٌٕغبثٛسٞ اٌمؾ١شٞ اٌؾغٓ أثٛ اٌؾغبط ثٓ ِغٍُ: اٌّإٌف

 ث١شٚد - اٌؼشثٟ اٌزشاس ئؽ١بء داس: إٌبؽش اٌجبلٟ ػجذ فإاد ِؾّذ

 

 ٚأ٠بِٗ ٚعٕٕٗ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي أِٛس ِٓ اٌّخزقش اٌقؾ١ؼ اٌّغٕذ اٌغبِغ 

: اٌّؾمك اٌغؼفٟ اٌجخبسٞ ػجذهللا أثٛ ئعّبػ١ً ثٓ ِؾّذ: اٌّإٌف اٌجخبسٞ فؾ١ؼ= 

 ثامبفخ اٌغٍطب١ٔخ ػٓ ِقٛسح) إٌغبح هٛق داس: إٌبؽش إٌبفش ٔبفش ثٓ ص١٘ش ِؾّذ

 ٘ـٕٕٗٔ ا٤ٌٚٝ،: اٌطجؼخ( اٌجبلٟ ػجذ فإاد ِؾّذ رشل١ُ رشل١ُ

 

 اٌؾشأٟ ر١ّ١خ ثٓ اٌؾ١ٍُ ػجذ ثٓ أؽّذ اٌؼجبط أثٛ اٌذ٠ٓ رمٟ: اٌّإٌف اٌفزبٜٚ ِغّٛع 

 فٙذ اٌٍّه ِغّغ: إٌبؽش لبعُ ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌشؽّٓ ػجذ: اٌّؾمك( ٘ـ7ٕ6: اٌّزٛفٝ)

: إٌؾش ػبَ اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ إٌج٠ٛخ، اٌّذ٠ٕخ اٌؾش٠ف، اٌّقؾف ٌطجبػخ

 22َ٘ٔ/٘ـٙٔٗٔ



 

 ٕ7 

 

 اٌذ٠ٓ ػ٩ء ثٓ ِؾّذ اٌذ٠ٓ فذس: اٌّإٌف اٌطؾب٠ٚخ اٌؼم١ذح ؽشػ  ّٟ  أثٟ اثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍ

 ِٓ عّبػخ: رؾم١ك( ٘ـ72ٕ: اٌّزٛفٝ) اٌذِؾمٟ اٌقبٌؾٟ ا٤رسػٟ اٌؾٕفٟ، اٌؼض

 اٌزٛص٠غ ٚإٌؾش ٌٍطجبػخ اٌغ٩َ داس: إٌبؽش ا٤ٌجبٟٔ اٌذ٠ٓ ٔبفش: رخش٠ظ اٌؼٍّبء،

 ٘ـٕٙٗٔ ا٤ٌٚٝ، اٌّقش٠خ اٌطجؼخ: اٌطجؼخ( ا٦ع٩ِٟ اٌّىزت ِطجٛػخ ػٓ) ٚاٌزشعّخ

- َٕٓٓ٘ 

 

 اٌشؽ١ذ ٔبفش ثٓ اٌؼض٠ض ػجذ اٌؾ١خ: اٌّإٌف اٌٛاعط١خ اٌؼم١ذح ػٍٝ اٌغ١ٕخ اٌزٕج١ٙبد 

 

 ٕٓسح ثٓ ػ١غٝ ثٓ ِؾّذ: اٌّإٌف اٌزشِزٞ ع ْٛ  أثٛ اٌزشِزٞ، اٌنؾبن، ثٓ ِٛعٝ ثٓ َع

 ػجذ فإاد ِٚؾّذ( ٕ ،ٔ عـ) ؽبوش ِؾّذ أؽّذ: ٚرؼ١ٍك رؾم١ك( ٘ـ72ٕ: اٌّزٛفٝ) ػ١غٝ

: إٌبؽش( ٘ ،ٗ عـ) اٌؾش٠ف ا٤ص٘ش فٟ اٌّذسط ػٛك ػطٛح ٚئثشا١ُ٘( ٖ عـ) اٌجبلٟ

 - ٘ـ 2ٖ٘ٔ اٌضب١ٔخ،: اٌطجؼخ ِقش - اٌؾٍجٟ اٌجبثٟ ِقطفٝ ِٚطجؼخ ِىزجخ ؽشوخ

ٔ27٘ َ 

 

 ٕٓأث١ٗ اعُ ِٚبعخ اٌمض٠ٕٟٚ، ٠ض٠ذ ثٓ ِؾّذ هللا ػجذ أثٛ ِبعخ اثٓ: اٌّإٌف ِبعٗ اثٓ ع 

 - اٌؼشث١خ اٌىزت ئؽ١بء داس: إٌبؽش اٌجبلٟ ػجذ فإاد ِؾّذ: رؾم١ك( ٘ـ7ٖٕ: اٌّزٛفٝ) ٠ض٠ذ

 اٌؾٍجٟ اٌجبثٟ ػ١غٝ ف١قً

 

 أ٠ٛة ثٓ ثىش أثٟ ثٓ ِؾّذ: اٌّإٌف ٔغزؼ١ٓ ٚئ٠بن ٔؼجذ ئ٠بن ِٕبصي ث١ٓ اٌغبٌى١ٓ ِذاسط 

 ثبهلل اٌّؼزقُ ِؾّذ: اٌّؾمك( ٘ـ7٘ٔ: اٌّزٛفٝ) اٌغٛص٠خ ل١ُ اثٓ اٌذ٠ٓ ؽّظ عؼذ ثٓ

 22َٙٔ - ٘ـ ٙٔٗٔ اٌضبٌضخ،: اٌطجؼخ ث١شٚد - اٌؼشثٟ اٌىزبة داس: إٌبؽش اٌجغذادٞ

 

 ٚأ٠بِٗ ٚعٕٕٗ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي أِٛس ِٓ اٌّخزقش اٌقؾ١ؼ اٌّغٕذ اٌغبِغ 

: اٌّؾمك اٌغؼفٟ اٌجخبسٞ ػجذهللا أثٛ ئعّبػ١ً ثٓ ِؾّذ: اٌّإٌف اٌجخبسٞ فؾ١ؼ= 

 ثامبفخ اٌغٍطب١ٔخ ػٓ ِقٛسح) إٌغبح هٛق داس: إٌبؽش إٌبفش ٔبفش ثٓ ص١٘ش ِؾّذ

 ٘ـٕٕٗٔ ا٤ٌٚٝ،: اٌطجؼخ( اٌجبلٟ ػجذ فإاد ِؾّذ رشل١ُ رشل١ُ

 

 ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي ئٌٝ اٌؼذي ػٓ اٌؼذي ثٕمً اٌّخزقش اٌقؾ١ؼ اٌّغٕذ 

: اٌّؾمك( ٘ـٕٔٙ: اٌّزٛفٝ) ا١ٌٕغبثٛسٞ اٌمؾ١شٞ اٌؾغٓ أثٛ اٌؾغبط ثٓ ِغٍُ: اٌّإٌف

 ث١شٚد - اٌؼشثٟ اٌزشاس ئؽ١بء داس: إٌبؽش اٌجبلٟ ػجذ فإاد ِؾّذ

 



 

 ٕ8 

 ثٓ أؽّذ: اٌّإٌف اٌم١ُ اثٓ ا٦ِبَ لق١ذح ؽشػ فٟ اٌمٛاػذ ٚرقؾ١ؼ اٌّمبفذ رٛم١ؼ 

: اٌّؾمك( ٘ـ7ٕٖٔ: اٌّزٛفٝ) ػ١غٝ ثٓ هللا ػجذ ثٓ ؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ؽّذ ثٓ ئثشا١ُ٘

 ٙٓٗٔ اٌضبٌضخ،: اٌطجؼخ ث١شٚد - ا٦ع٩ِٟ اٌّىزت: إٌبؽش اٌؾب٠ٚؼ ص١٘ش

 

 ثٓ اٌشؽّٓ ػجذ: اٌّؾمك ا٤ػ٩َ ٔغذ ػٍّبء: اٌّإٌف إٌغذ٠خ ا٤عٛثخ فٟ اٌغ١ٕخ اٌذسس 

 22َٙٔ/٘ـ7ٔٗٔ اٌغبدعخ،: اٌطجؼخ لبعُ ثٓ ِؾّذ

 

 اٌشؽ١ذ ٔبفش ثٓ اٌؼض٠ض ػجذ اٌؾ١خ: اٌّإٌف: اٌٛاعط١خ اٌؼم١ذح ػٍٝ اٌغ١ٕخ اٌزٕج١ٙبد 

 

 

 

 تى بحًذ هللا
 


