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اْلُمِغيُث َواْلِغَياُث َوَجاَء ِذْكُر اْلُمِغيِث ِفي َحِديِث أَِبي : ِمْن َأْسَمائِِه تَ َعاَلى قَاُلوا "
َوقَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه الحليم ي : اْلِغيَ اُث  ،ِلكَ ُهَريْ َرَة قَاُلوا َواْجَتَمَعْت اْْلُمَُّة َعَلى ذَ 

ْْ   َتِغيِميَن َوَمْع َ   اُ  الْ  َُ   اُل ِتيَ   اُث اْلُم َُِ  ِف   ي ُه   َو اْلُمِغي   ُث َوَأْكمَ    ُر َم   ا يُ  ُُِع ِعبَ   ا ُم   ْد
َُاِء ِف      ي        ْْ ْو َوِف      ي َ بَ      ِر اِ ْسِت ُْ       ُِ لّْ ََ ْو َوُم ُْ ي      بُ  َِ ََِع      ْوُ  َوُم الشَّ      َداِئِد ََذا 

َِِّحيَحْينِ " ُْوَّ ":"ال ُْ وَّ َأِتمْ  َ االلَّ َُ اُل َأَتاََ ُه ََتاََ َة َوِتَياََ ا َوَتْوََ ا َوَه َ ا  "َأِتمْ َ ا اللَّ يُ 
ي   ِو َوالْ اِ ْس   ُو ِف   ي َمْع َ   ى اْلمُ  يِو قَ   اَل تَ َع   اَلى :  َِ َِ ْْ   َت ْْ   َتِغيُمو َ ُم َُبَُّك   ْو  َْذ َت

اَب َلُكوْ  ََ َواِل َوقَ ْد فَاْسَت ابََة َأَح قُّ بِ اْْلَق ْ ََ َعاِل َواِ ْس ِت َتاَََة َأَحقُّ بِاْْلَف ْ { َ َّ َأ َّ اْْلِ
َما َمْوِقَع اْْلَ رِ  ُْ َُُع ُكلّّ ِم  ْ  ".يَ 
محالصيلػػ همحامحاػػفامحالويػػلمحااػػئمح ػػئؿمحال   ػػهمح"مح محالشػػ رمحه ػػ محاامح بػػ همح  ػػ مح  فمح ػػ ا

يسػػصث إمح  مح ػػ ا"ذمحااػػفامحيسػػوطمح  ػػ ذمحايف يػػزمحهبػػ  محامح   ػػ محيػػ مح  ػػ مح ػػ مح وػػ مح
محاأل ئاؿمحااأللي ظمحاحملصموةمحاجملوة.

"ذمح  ػػممحيػػػ مح  لػػػ مح: ِم  ْن َأْس   َمائِِه تَ َع   اَلى اْلُمِغي   ُث َواْلِغيَ   اثُ قَ   اُلوا ي ػػئؿمحه ػػػ محاامح"
 محينمح فمحينمح مس   محادلث ثمحاالث  إذمحاافامح وػ محاهػ محااليفػوؽمحااػئمح  ضمح اهمحال و

اصفمحل محل نػ محي مػ محيص وػزمح   أػ مح بػ همحالشػ رمحه ػ محاامح يفمحرل يػ محامح ػ يثمح  مح
ذمحااػػئمح ػػ يثمح،ػػ  فذمحيػػألفمحاألػػ محاألمسػػ  محيصيػػزمح(1)ا يػػ امحادلشػػيفئهمحامحاألػػ محاألمسػػ  

  محا يػػ اذمحمح ػػ مح اػػهمحال وػػ مح وػػ مح  ػػ محيػػ هاذمحا صػػو محامح"اللػػ    "محيػػنمح ػػ يث
محامسةتػػػ » ػػػِ  ت ِْسة ػػػ تةسمحات ػػػهتمحا ةتناػػػةتمحمحِ فامحلِواػػػِ محِْسة لتػػػ ات محَّت ت مح ت ة امحيتػػػنة ذمحهػػػ  مح(2)«ِييتػػػةسمحِ  امحاتاِ ػػػ س

ْيلػػ همحاػػفمسمحاألمسػػ  محي مػػ محهاامسمحالجيػػف"محامح"ه ي ػػ "محاجػػنمسذمحااػػئمحيػػ هامحيػػنمحألػػوـمح
                                                 

(ذمح858(ذح)3/88اا نمح ب فمح)محذ(3861 ه مح)اا نمحي"ذمحج يب"ا  ؿمح:(ذمح3557   ه محالجيف")مح(1)
محا، ي محاأللب ين.مح(152(محح)1/115)مح"ب بمحاالمي ف"محامحم(محذمحاالب يف 41(محح/)1/62ااحل أل مح)

مح(.2677(ذمحايسو مح)2736   ه محالبخ ه"مح)مح(2)
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ػػػوا تمحصتػػػوا محالواػػػ يمح توت ةػػػِ محاتمحمح  ػػػضمحالػػػ اااذمحا محيلػػػ محي يئ ػػػ سمح يفمحالنػػػي ذمحيػػػنمح وػػػةمحْوػػػطمحأت
مح«.ادلث ث»األمس  محادلفألئهامح
قَ  اُلوا َواْجَتَمَع  ْت  ،َوَج  اَء ِذْك  ُر اْلُمِغي  ِث ِف  ي َح  ِديِث أَبِ  ي ُهَريْ   َرةَ  ػػ ؿمحه ػػ محاامح:"
مح".اْْلُمَُّة َعَلى َذِلكَ 

"ذمح "مح وػػ مح ابػػػ  محالػػػطمحادل ػػػإمحامحْ ػػػ يفذمحا  مح محَواْجَتَمَع   ْت اْْلُمَّ   ُة َعلَ   ى َذلِ   كَ  "
همح   عذمحالفلطمحيشنمحالش رمحه  محاامحامحافامح يفمحا أ مححب  يةمحي مح  لئمسمحا فمحمح ل

ألػػػ فمحه ػػػ محاامح محيْ مػػػ  محي مػػػ محيأيفػػػ محيػػػنمح ئلػػػ مح  ػػػ مح محيْ مػػػ  ذمح "مح  ػػػ مح محيْ مػػػممح
مح اب  محافامحا أ محامحْ  يفذمحااألمس  محْ ومئفمح هن محْئ  ي ة.

َُاُل ِتَياُث ليمي : اْلِغيَ َوقَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه الحُ   ؿمح:" اُث ُهَو اْلُمِغيُث َوَأْكمَ ُر َما يُ 
َتِغيِمينَ  ْْ مح"ذمحي ينمحيأيتمحيم ي سذمحا محيأيتمحيطو  سذمح من محيأيتمحيم ي س.اْلُم

ُْوْ  ػ ؿ:"  ُِ لّْ ََ ْو َوُم ُْ ي بُ  َِ ََِع ْوُ  َوُم َُِ  ِفي الشََّداِئِد ََذا  ُُِع ِعَبا "ذمحألفمحَوَمْعَ اُ  اْلُمْد
ا زالػػػػةمحادل ذلمػػػػةذمح "محاحلػػػػئاَّإمحادل ذلمػػػػةمحالػػػػ محمحا أػػػػصث اةمحاػػػػممحيفوػػػػبمحألشػػػػفمحالشػػػػ ا

ن ؿمحهب . محْثش محالن سمحْا
َُاِء ِف  ي ي ػػئؿمحه ػػ محاا:"   ْْ َِّ  ِحيَحْينِ "َوِف  ي َ بَ  ِر اِ ْسِت ُْ  وَّ  »:"ال ُْ  وَّ َأِتمْ  َ  ا اللَّ اللَّ

"ذمحل نمحاهمحافامحيي ػ مح ابػ  محاػفامحا أػ ومحا ػئا :مح ذمحأل ػ محي ػهذمح منػ محاػفامح«َأِتمْ َ ا
الئصػػػفمحامحْ ػػػ يفذمحايػػػ ؽمح ػػػ محا أػػػ محاالئصػػػفذمح ػػػ  محاللػػػي  محمحيي ػػػ مح ابػػػ  محاػػػفا

 اأػػ ذمحالػػفلطمحي ػػ ؿمح" فمحألػػهمحي ػػهمحيػػنمحاألي ػػ ؿمحادلمػػ يةمح يفمحاامحْ ػػ يفمحي  ػػفمحينيفػػ مح
محصيةذمحل نمح محي  فمحينيف محاأ محألفمحاألي  ؿمح ئعمحصي  محلي  ويف .

ُْ وَّ َأِتمْ  َ ا»ي م نمح فمحيسص ؿمحلثبئ محافامحادل إمحامحْ  يفمحيػنمح ئلػ  نمح ػئؿمحذمحمحايػ«اللَّ
اَب َلُكوْ اامحْ  يفمحالف"مح   مسمحادل لف} ََ َُبَُّكْو فَاْسَت َتِغيُموَ   ْْ مح{.َْذ َت
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َُاُل َأَتاََُه ََتاَََة َوِتَياََا َوَتْوََا  ؿمحه  محاا:" مح"ذمحافامحينمح  ثمحا بص  ؽ.يُ 
يوِ   ؿمح:" َِ َت ْْ يِو َواْلُم َِ مح".َوَهَ ا اِ ْسُو ِفي َمْعَ ى اْلُم

ي    وِ " َِ ْْ     اْلُم يوِ َواْلُم َِ "ذمحي ػػػػينمح فمحاػػػػفامحا أػػػػ محيمػػػػمنمحامحي ػػػػإمحاجمل ػػػػبذمحألفمحَت
مح فمحا أػصث اةمحَّ ػ  مح نئيو محي محَّ  مح  ذمحاي وػـئ ا أصج  ةمحاممح  ط  محال ب محي محأأل محْا

محينمح  ثمحادل إذمح  ثمح   محَّ   محل ن محَّ   مح  صذمحاائمحَّ   محامحالش ا.
محامح  لػػئصمحالػػفلطمحي ػػ ؿمح"محألػػهمحاأػػصث اةمحييفػػممحَّ ػػ  ذمحيبػػ محالػػ    محاا أػػصث اةمح مػػـئ

يطوػػزذمحي ػػهمحاأػػصث اةمحَّ ػػ  ذمحالػػ امحألػػهمحَّ ػػ  محاأػػصث اةذمحي ال سػػ فمحيػػ  ئمحامحالشػػ امح
محاامحال    ذمح ي محا أصث اةمحيومحْ ئفمح  محامحالش ا.

ي وِ ي ئؿمحه ػ محاا:" َِ "ذمحااامحْ ػ يفمحي ػبمحَّ ػ  مح بػ مسمحَوَه َ ا اِ ْس ُو ِف ي َمْع َ ى اْلُم
لشػػػ امحاال  ػػػ  محييفػػػئمح ه  ػػػةمحامحالشػػػ امحاال  ػػػ  ذمحي ػػػهمحيػػػ محي ػػػئفمحيػػػنمحاامحْ ػػػ يفمحامحا

اَب َلُك وْ  ي  ئفمحالطمحينمحي  ينمح ئل محههمحا ومح} ََ {ذمحااػئمحيػنمحي ػ ينمح أػ محفَاْسَت
محاامحْ  يفمحاجمل بمحاادلسصج ب.

ْْ     َتِغيُمو َ   ػػػػػ ؿمحْ ػػػػػ يف: اَب َلُك     وْ  َْذ َت ََ َتاََ     َة َأَح     قُّ  ،{َُبَُّك     ْو فَاْس     َت َ َّ َأ َّ اْْلِ
َع   الِ  َع   الِ َأَح   قُّ بِ "ذمح يػػػعمحي ػػػإمح"بِاْْلَف ْ "ذمحي ػػػينمحاالج اػػػةمحْطوػػػزمح وػػػ محالي ػػػهذمح يػػػ محاْْلَف ْ

محا أصج  ةمحْ ئفمحامحال ئؿ.
محِبػ  تِص مِح:}امح  ؿمحيئأ  صػتثت ات يمحالاِف"محِينة ذمحاػهمح{يػتػئتألت تمسيمح}مح{ذمح يػعمحألػ فمحا ػئا ذيت أة

مح ه   مح  ئل مح امح ي و ومح ي و .
ػػصتِث ثيئفتمحهت ا يػػيف ػػبذمح يػػ محا أػػصج  ةمحْ ػػئفمح ػػ ل ئؿمحايػػنمحالػػطمح} محِ اةمحْتسة ػػػصتجت  ت محيت أة  ة

ِةمحيي ةَِِّي تمح ِ  ت محالةمتوت مح ِأتلةٍفمحِينت ِ ُّألي ة محشلي مح تيني مح.(3){لت ي ة

                                                 

مح.9أئهامحاأل ي ؿ:مح(3)
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ي   ػػبمح شػػ هاذمحا أػػصج  ةمحانػػ محأل  ػػبمح ػػ ل ئؿمحي   ػػبمح شػػ هامحذلػػ ذمحا فمحألػػ فمحاػػفامح
محال ػػئؿمح  بػػ محي ػػهمحل نػػ محامح صػػهمحأل  ػػػبمح ه  ػػةمحاػػفمسمحا أػػصث اةمح ػػئ سمحلػػفلطمح ػػػ ؿمح}

مح محلت ي ة صتجت  ت مح.{يت أة
صػػػػػهمحامحا أػػػػػصث اةمح هنػػػػػ مح للػػػػػزمح  ألي ػػػػػ ؿذمحا يػػػػػ محا أػػػػػصج  ةمحييفػػػػػممح للػػػػػزمح ااس:محاأل

َع  الِ  ػػ أل ئاؿذمحالػػفلطمحي ػػئؿمح:" َتاََ  َة َأَح  قُّ بِاْْلَف ْ "ذمحي ػػينمح  ػػزمح فمحيئصػػفمحَ َّ َأ َّ اْْلِ
َوالِ "محهبػػ محالي ػػهذ ابََة َأَح  قُّ بِ  اْْلَق ْ ََ َم  ا َمْوِق  َع اْْلَ   رِ ، َواِ ْس  ِت ُْ َُ  ُع ُك  لّّ ِم  ْ "ذمحَوقَ  ْد يَ 

مح لوثةمحْصس محذلفامحالفاؾ.ي
ْْ  َتِغيِث َوال  دَّاِعي َأ َّ اْلمُ مثمح ػػ ؿ:" ِِا بِ  اْلَغْوثِ قَ  اُلوا اْلَر  ْرُ  بَ   ْيَن اْلُم  ،ْْ  َتِغيَث يُ  َ  ا

ِِا بِاْلَمْدُعوّْ  اِعَي يُ َ ا َوَهَ ا ِفيِه َنَظٌر فَ ِِ َّ ِم ْن ِي يَغِة اِ ْس ِتَغاََِة يَ ا  ،َواْلُمِغيثِ َوالدَّ
لِ  ْْ ُُِوَا َعْن َمْعُروٍف اْلَكْرِ  ي أَنَّ ُه  لَلَِّه لِْلُم ُُ وَل َواِميَن َوَقْد  َتْوََ اُ  َك اَ  ُيْكمِ ُر َأْ  يَ 

  ُُ ُُ  وَل َنّْ  ي َس  ِمْعت اللَّ  َه يَ  ْْ  َتِغيُمو َ وُل: َويَ  اَب َلُك  وْ  َْذ َت ََ ِف   ي { وَ َُبَُّك  ْو فَاْس  َت
َُُْوُِ  أَنْ  َت ِبَرْحَمتِ  ك َأْس  َتِغيُث َأْي  ِلْ  لِ  ي  يَ  ا َح  يُّ يَ  ا قَ يُّ  وَُ َ  َلَ  َه َ َّ »ال دَُّعاِء اْلَم  

ي َطْرَفَة َعْيٍن َوَ  ََلى َأَحٍد  ِْ ُِْني ُكلَُّه َوَ  َتِكْلِ ي ََلى نَ ْر ُِكَش  ."«ِمْن َ ْل
ْْ  َتِغيِث َوال  دَّاِعي َأ َّ اْلمُ  " ِِا بِ  اْلَغْوثِ قَ  اُلوا اْلَر  ْرُ  بَ   ْيَن اْلُم "ذمح "محْْ  َتِغيَث يُ  َ  ا

زلةمحاهي محالش اذمحاال ا ممحين َّ"مح  دل  ئمحاادلث ثذمحالػ ا ممحي ػئؿمحالن ين َّ"مح  شفمح
"يػػػػ محااذمحيػػػػ محاا"ذمحا يػػػػ محادلسػػػػصث ثمحييفػػػػئمحيػػػػ  ئمح  حل هػػػػةمح"ا  ػػػػفينذمح جثػػػػينذمحاألشػػػػفمحمح

محأل   ذمح زؿمح  زل "ذمحاي مح بب محالط.
"ذمح "محاػػفامحَوَه  َ ا ِفي  ِه َنظَ  رٌ ي ػػئؿمحالشػػ رمحه ػػ محاامحي و ػػ سمح وػػ محاػػفامحالصي يػػزمحي ػػئؿمح"

ْْ ِلِمينَ  أ ذمح"محالصي يزمحي   "ذمحيػ محلتواػ مح يػص محالػوـمحفَِِ َّ ِمْن ِييَغِة اِ ْسِتَغاََِة يَا لَلَِّه لِْلُم
لومسوم ذمحاالي ؽمح  نيفم مح فمحالوـمحال محْ  همح و محادلسصث إمح  محييصئ ةذمحا ي مح ـمح
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ادلسػػػػػػصث إمحلػػػػػػ محييفػػػػػػممحي سػػػػػػئهاذمحالػػػػػػفلطمحاللػػػػػػ   محامحاػػػػػػفمسمح فمحي ػػػػػػ ؿمح"محيػػػػػػ محلتواػػػػػػ مح
امحْ ػػػػ يفذمحْسػػػػصث ثمح ػػػػ امحْ ػػػػ يفمحلومسػػػػوم ذمحا يػػػػ محالػػػػ محلومسػػػػوم "ذمحألػػػػأفمحْػػػػ  ئمحا
محيسصث إمحل محييفممحي سئها.

محيف ب.
ْ ػػػ ـمح فمحا أػػػصث اةمحاػػػممحيفوػػػبمحألشػػػفمحالشػػػ اذمحاا أػػػصث اةمحْطوػػػزمحامحالث لػػػبمح وػػػ مح

محيفوبمحألشفمحالش امح   مح  اذل .
محا ي محا أص  اامحييفممحيفوبمحاحلم يةمحينمحالش امح بهمح  اذل .

محافامحي  ـمحااؾذمحاااؾمحي  ـمحافامح.افامحامحالث لبمحامحالصي يزذمحا  مح  محي مح ـئ
ادل لفمحه  محاامحيفأل محالي ؽمح  محا أصث اةمحاال    ذمحاأل   محي م محيم مح فمحا أصث اةمح
َّ ػػ  ذمحال نػػ محَّ ػػ  مح ػػ صذمحا ونػػ مح فمحالػػ    محيشػػمهمحا أػػصث اةمحاالػػ    مح بػػهمح ػػ اؿمح
محال   محا   مح  اؿمحال   ذمح ي محا أصث اةمحييفممحال    مح  ؿمح  اؿمحالش امحاال   .

ْْ َتِغيِث َوال دَّاِعي َأ َّ اْلمُ أل محيػنمحاليػ اؽ:"يفمح ِِا قَ اُلوا اْلَر ْرُ  بَ  ْيَن اْلُم ْْ َتِغيَث يُ  َ ا
مح"ذمحي ينمح طوبمحال شفمحلوش اذمحا محيفأل محي يف محادل  ئ.بِاْلَغْوثِ 

ِِا بِاْلَم     ْدُعوّْ " اِعَي يُ  َ     ا ِِا بِاْلَم     ْدُعوّْ "ذمحي ػػػػػينمحادلسػػػػػ اؿمحاادلطوػػػػػئ ذمح"َوال     دَّ يُ  َ     ا
"ذمحي ػػينمحاػػفامحالصي يػػزمحلػػ امحيسػػص  م سذمحي ػػ مح أػػ محَوَه  َ ا ِفي  ِه َنظَ  رٌ ذمحي ػػئؿمح:""َواْلُمِغي  ثِ 

ْْ ِلِمينَ " "ذمحاهػ محا  ػجاهبمحهبػفمسمحاللػ ثةمح وػ محفَِِ َّ ِمْن ِييَغِة اِ ْس ِتَغاََِة يَ ا لَلَّ ِه لِْلُم
الصي يػػزمحادلص ػػ ـمح فمحا أػػصث اةمحهبػػفمسمحاللػػ ثةمحيػػفأل محي يفػػ محادلث ػػثمحااػػئمحاامحهػػهمحا ػػوذمح

ِلِمينَ    ثمحي ئؿمح:" ْْ "ذمحان محاأل محادل  ئمحادلسصث إمح  ذمحااأل محادلسػصث إمحيَا لَلَِّه لِْلُم
محل محادل  ئمحل .
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ْْ ِلِمينَ ييفن محي ػئؿ:" "ذمحااأل  ػ مح فمحاليػ ؽمح ػ محاألايفمحاالث   ػةمح فمحالػوـمحالػ محيَا لَلَّ ِه لِْلُم
ْ  همح و محادلسصث إمح  محييصئ ةذمحاالوـمحال محْ  همح وػ محادلسػصث إمحلػ محي سػئهامحذمح

ي ػػػ ؿمح"يػػػ محلِوػػػ محلومسػػػوم "محيػػػ محيلػػػو محاػػػفاذمح  ػػػبمح محْسػػػصث ثمحاذمح منػػػ محمحالػػػفلطمحيػػػ 
ْْ  ِلِمينَ "   ػػ ليص  "يَ  ا لَلَّ  هِ  ْسػػصث ثمح ػػ ذمحالػػفلطمحْ ػػئؿمح" "ذ "محْسػػأؿمحاامحْ ػػ يفمحلِْلُم

محْا  ئمسمحجئا محلومسوم .
ُُِوَا َعْن َمْعُروٍف اْلَكْرِ  ي أَنَّ ُه     ؿمح:" ُُ وَل َواَوَقْد  ُُ وَل َتوْ َك اَ  ُيْكمِ ُر َأْ  يَ  ََ اُ  َويَ 

 ُُ َتِغيُمو َ وُل: َنّْي َسِمْعت اللََّه يَ  ْْ مح"ذمحاافامحي  محال    مح  دلث ثمحادل  ئ.{َُبَُّكوْ  َْذ َت
"ذمحالئاامحان محلوأصث اةمحاالس اؿمحاائمح  ا محامحْ  يفذمحَتْوََا ُ َوا ئؿمحال   ممحه  محاامح"

 امحادلسصجنينمح  محال امح   محينمح مس   محل ن محينمح اص ي مح   محجئإمحادلسصث ث ذمحا   محصل
محههمحا و.

اافامح يم سمحي ػجهبمح ػ مح وػ محيػ محْ ػ ـمحيػنمحاليػ ؽمحيػفأل محادل لػفمحه ػ محاامحاهػ محالنأػ محمح
امحاػػػفامحالصي يػػػزمح ػػػ محالػػػ    محاا أػػػصث اةذمحاهػػػ محالنأػػػ محامحاػػػفامحالصي يػػػزمح ػػػ محالػػػ    مح

محاا أصث اةمحينمحهيفص :
ئامحيػفأل افمحادلسػصث إمحا يفةمحاألايف:محالوثةذمحاا يفةمحالث   ة:محاأص م ؿمحالسوفمحيألهن محأل  

َْذ   ػػػػ محامحي ػػػػ ـمحا أػػػػصث اةمحايػػػػفأل افمحشلػػػػ محي يػػػػ افذمح امحشلػػػػ محْطوػػػػبمحا أػػػػصث اةمحينػػػػ مح
اَب َلُكْو { ََ َُبَُّكْو فَاْسَت َتِغيُموَ   ْْ يَا َحيُّ يَا قَ يُّ وَُ َ  َلَ َه َ َّ »"ذمحمثمحاأل محال    مح"َت

ُِْني ُكلَّهُ  مح."ذمح يفمحهن يةمحاحل يث...أَْنَت ِبَرْحَمِتك َأْسَتِغيُث َأْيِلْ  ِلي َش
َُ  ِة َكَم  ا َأ َّ  مثمح ػػ ؿمحادل لػػفمحه ػػ محاامح:" ُِي َواِ ْس  ِتَغاََُة ِبَرْحَمتِ  ِه اْس  ِتَغاٌََة بِ  ِه ِف  ي اْلَح

َْ ٌو بِ ِه ِف ي  َراتِِه َق ِِ َو ِب َْ َُ َُِة وََكَما َأ َّ اْل َراتِِه اْسِتَعاَذٌة ِبِه ِفي اْلَحُِي ِِ اِ ْسِتَعاَذَة ِب
َُِة فَ  ُِي َوِفي ِه  «َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَّ ِة ِم ْن َش رّْ َم ا َ لَ َق  »ِري اْلَحِديِث : اْلَح
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ِِ  ي  » ُُوبَتِ  ك َوبِ  ك ِمْ   ك َ  ُأْح ََِمك َوِبُمَعافَاتِ  ك ِم  ْن ُع َأُع  وُذ ِبِرَا  اع ِم  ْن َس  
ك ِْ  .«ََ َ اَء َعَلْيك أَْنَت َكَما أََْ  َ ْيت َعَلى نَ ْر

َْ  َ ا اْس  َتَدلَّ  َُْولِ  ِه : َوِل لُ  وٍ  ِب َْ ََ اللَّ  ِه َتي ْ  ُر َم َِ اْْلَِئمَّ  ُة ِفيَم  ا اْس  َتَدلُّوا َعلَ  ى َأ َّ َك  
ُلو ِ قَاُلوا : َواِ ْسِتَعاذَ  «َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَِّة » َْ ُلُ  بِاْلَم ِْ وََك َ ِلَك  ،ُة َ  َت

ُو َقْد ََ َبَت ِفي  َْ َُ َِِّحيَحْينِ "اْل َم ْن  »ُه َعَلْي ِه َوَس لََّو قَ اَل :بِ يَّ َي لَّى اللَّ َأ َّ ال َّ  "ال
ُمْت  ِْ َُ ْد »َوِفي َلْرٍظ  «َكاَ  َحاِلَرا فَ ْلَيْحِلْف بِاَللَِّه َأْو لَِي َم ْن َحلَ َف ِبَغْي ِر اللَّ ِه فَ 

َِّ ِحي ِ "وَّ َقْد ََ َبَت ِف ي َُ  ،اُ  الت ّْْرِمِ اُّ َوَيحََّحهُ َُوَ  «َأْشَرَع  ِع ََِّّة : اْلَحِل ُف " بِ "ال
ْْ  ِلُموَ  َعلَ  ى أَنَّ  ُه لَ  ْيَ  ِم  ْن  اللَّ  ِه " و " َلَعْم  ُر اللَّ  ِه " َوَنْح  ِو َذلِ  َك ِممَّ  ا ات ََّر  َق اْلُم

َي َعْ هُ  ِْ مح".اْلَحِلِف ِبَغْيِر اللَِّه الَِّ ا ُن
َُ   ةِ  ػػػ ؿمحه ػػػ محاا:" ُِي أػػػ  ؽمح"ذمحاػػػفامحامحَواِ ْس   ِتَغاََُة ِبَرْحَمتِ   ِه اْس   ِتَغاٌََة بِ   ِه ِف   ي اْلَح

ذمحاادلسػػػػصث ثمحاالػػػػ ا مذمح ػػػػأفمح ػػػػ محا أػػػػصث اةمحاالػػػػ    ْا م ػػػػهمحالصنأػػػػنمحيػػػػ منمحيػػػػ ؽمح
ادلسػػصث ثمح منػػ محيػػفأل محالثػػئإذمحايػػ  ئمح ػػ لثئإذمحإػػوؼمحالػػ ا ممحيأل ػػ محيػػ  ئمح  دلػػ  ئمح

محاادلث ث.
"ذمحادلسػصث ثمحانفمحاألػ محالثػئإمحِبَرْحَمتِ ك َأْس َتِغيثُ  ...يَ ا َح يُّ يَ ا قَ يُّ وَُ ان محي ػئؿ:"

إمح ػ ومحاألػ محادلسػصث إمح ػ ذمحييفػئمحأل لػ ا ممحامحاألػ مسمحادلػ  ئمحاادلث ػثذمح امحاأل محادلسػصث 
َْذ "ذ}َواِ ْس    ِتَغاََُة ِبَرْحَمتِ    ِه اْس    ِتَغاٌََة بِ    هِ الػػػػفلطمحاألػػػػ مسمحادل لػػػػفمحه ػػػػ محاامحمثمح ػػػػ ؿ:"

َُبَُّك وْ  َتِغيُموَ   ْْ {ذمحانػ محي ػ مح يمػ سمحاألػ محادلسػصث إمح ػ محألػهمحاػفامحامحأػ  ؽمحالصنأػنمحامحَت
محافامحالصي يز.
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َُةِ َواِ  ا  ؿ:" "ذمحيػ ؿمحاػفامحامحاحل   ػةمح فمحاػفامحْسِتَغاََُة ِبَرْحَمِتِه اْسِتَغاٌََة ِبِه ِفي اْلَحُِي
الي يػػزمحيسػػص   مح امحجػػنمحيسػػص   ومحالصي يػػزمح ػػ محالػػ ا ممحاادلث ػػثمحاػػهمحاػػئمحيسػػص   مح امح

مح ومح
انفمحادل لػػػفمحاألػػػ محذمحانػػػ ؾمحيػػػنمحيػػػ اؽمح ػػػ محادلسػػػصث ثمحاالػػػ ا ممح فمحادلسػػػصث ثمحينػػػ َّ"مح

بمحاالس اؿمحااحل هةذمحا ي محال ا ممحيأل  محين َّ"مح  دل  ئمحاادلث ثذمح  لثئإذمحي ينمح  لطو
ادلػػ  ئمحالػػف"محاػػئمحااذمحالػػ ا ممحالػػف"محيػػ  ئمحينػػ َّ"مح  دلػػ  ئمحاادلث ػػثمحالػػف"محاػػئمحاامح
ذمحيػ محه ػػن"ذمحألػهمحاػػفامح ػػ ا محااألػ محدلػػنومحادلث ػػثمح هػهمحا ػػومحذمحي  ػئؿمح"محيػػ محااذمحيػػ محه ي

محاادل  ئمح.
مح"ذمحي ينمحجنمحييستوا .َوَهَ ا ِفيِه َنَظرٌ اهمحالصي يزمح أا محي  محالش رمح  ثمح  ؿمح:"

األػػػ محالوثػػػةذمحمثمحاألػػػ مح ػػػئؿمحي ػػػ اؼمحال   ػػػمذمحمثمحاألػػػ مح فمحامحال صػػػ  محاالسػػػنةمحاألػػػ مح
َُبَُّك وْ ادلث ثمحامحا أصث اةمح} ْْ َتِغيُموَ   {ذمحه نػ مح جثنػ ذمح امح جثنػ محيػ محه نػ ذمحاألػفلطمحَْذ َت

أػػػصث اةمح لػػػي ْ محاألػػػ محال  ػػػةمحمثمح ػػػ ؿمحال  ػػػةذمحه ػػػةمحاامحْ ػػػ يفمحصػػػيةمحيػػػنمحصػػػي ْ ذمحاا 
محاأصث اةمح  مح.

َُةِ  ي ئؿمحه  محاامح:" "ذمحي ؿمحافامح وػ مح فمحَواِ ْسِتَغاََُة ِبَرْحَمِتِه اْسِتَغاٌََة ِبِه ِفي اْلَحُِي
محافامحالصي يزمح  محا أصث اةمحاال    محجنمحيسص  مة.

ِِ  َراتِِه اْس  ِتَعاَذٌة بِ  ِه ِف  ي مثمحاأػػصط َّمحالشػػ رمحذ" َُ  ِة وََكَم  ا  َكَم  ا َأ َّ اِ ْس  ِتَعاَذَة ِب ُِي اْلَح
َُةِ  ٌو ِبِه ِفي اْلَحُِي َْ َراتِِه َق ِِ َو ِب َْ َُ مح"ذمحافامحاأصط اَّمحاالشأفمحامح اؿمحالب  مح.َأ َّ اْل

"ذمح«َأُع   وُذ ِبَكِلَم   اِت اللَّ   ِه التَّامَّ   ِة ِم   ْن َش   رّْ َم   ا َ لَ   َق  »َفِر   ي اْلَح   ِديِث: ي ػػػئؿمح"
ادلسص  امحهب محان محاممحألوم ْ محا أص  اامحانفمح أ"محبم ومح  وم  محااذمحاألوم  محاامح

محال  هيةمحال مح محي ازانمح  محا محي ه .
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ََِمك "ذاػػفمسمحاأػػص  اامح لػػيةمحيػػنمحصػػي ْ ذمح"َأُع  وُذ ِبِرَا  اع »َوِفي  ِه   ػػ ؿ:"  ِم  ْن َس  
ُُوبَتِ  ك َوبِ  ك ِمْ   ك َ  "ذمحاػػفمسمحاأػػص  اامحيػػنمحصػػيةمحيػػنمحصػػي ْ ذمح"َوِبُمَعافَاتِ  ك ِم  ْن ُع

ي ََ َ اَء َعَلْيك أَْنَت َكَما ِِ ك ُأْح ِْ مح".محأََْ  َ ْيت َعَلى نَ ْر
لُ  وٍ   ي ػػئؿمح:" َْ ََ اللَّ  ِه َتي ْ  ُر َم َِ َْ  َ ا اْس  َتَدلَّ اْْلَِئمَّ  ُة ِفيَم  ا اْس  َتَدلُّوا َعلَ  ى َأ َّ َك   َوِل
َُْوِلِه :  ُلو ِ : َواِ ْس ِتَعاذَ قَ اُلوا «ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَّ ةِ َأُعوُذ »ِب َْ ِْ ُلُ  بِ اْلَم "ذمحُة َ  َت

محو مح فمحا أص  اامح  لليةمحاأص  اامح  دلئصئؼمحههمحا و.ي ؿمحافامح 
َْوُ    ؿمح:" َُ ِْ ُمتْ  ...وََكَ ِلَك اْل "ذاهػ   محَمْن َك اَ  َحاِلَر ا فَ ْلَيْحِل ْف بِاَللَّ ِه َأْو لَِي

محالنلئصمحَّالةمح و محهئازمحاحلوفمح لي  محاامحْ  يفمحألم محاأل محادل لفمح.
 محيسػػػصث إمح  ل أػػػئؿمحمحيف ػػبذمحانفمح ػػػ َّمحادل لػػػفمح يفمح صػػهمحالسػػػ اؿ:محااػػػئمحاػػهمحي ػػػ ؿ

  و محاه محااليفوؽمح امح ومح
محادل ػػإمحالػػف"محيلػػ محامحاػػفمسمحا موػػةمحاادل ػػإمحالػػف"مح مح يلاػػهمحادل لػػفمحي مػػ محْ ػػ ـمحا ػػ ا

محيل .
َواِ ْس   ِتَغاََُة ِبَمْع َ   ى َأْ  ُيْملَ   َو ِم   ْن الرَُّس   وِل  انفمح ػػػ َّمح يفمحالب ػػػثمح يسػػػ محي ػػػ ؿمح"

ِلٌو َوَمْن نَ ازََع ِف ي َيلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّو َما ُهَو  ْْ ا ُم َْ ِبِه َ  يُ َ ازُِع ِفي ِِ ِئُق ِبَمْ  َِّ ال
ُْ  َو َمَّ  ا َك  اِفٌر َْ  أَْنَك  َر َم  ا َيْكُر  ُر بِ  هِ  ٌَ َا  الّّ  ،َه  َ ا اْلَمْع َ  ى فَ  ِم   َْ َوَأمَّ  ا  ،َوَِمَّ  ا ُم

َُُس  وُل اللَّ  ِه َي  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوَس  لَّوَ  َِ  ُو  بِ  اْلَمْعَ ى الَّ  ِ ا نَ َر  اُ   ُْ  َو أَْيَا  ا ِممَّ  ا َي فَ 
َْ  ا ُْ  َو أَْيَا  ا َك  اِفٌر ََذا  ،نَ ْريُ  قَاَم  ْت  َوَم  ْن أََْ بَ  َت ِلَغْي  ِر اللَّ  ِه َم  ا َ  َيُك  وُ  َ َّ لِلَّ  ِه فَ 

ا َْ ُُِك ُة الَِّتي َيْكُرُر تَا ََّ مح".َعَلْيِه اْلُح
امح محاػفامحيوخػامحا ػئا محامحيسػألةمحا أػصث اةذمحاػهمحي ػ ؿمح:" محيسػصث إمح  ل أػػئؿمح 

محي  ؿ"ذمح وصةمحا ئا محامحافمسمحاألأط .
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َواِ ْسِتَغاََُة ِبَمْعَ ى َأْ  ُيْمَلَو ِم ْن الرَُّس وِل َي لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لََّو َم ا ُه َو    ؿمح:"
ِِ   ِبهِ  ئِ   ُق ِبَمْ  َِّ ْْ   ِلوٌ  "ذمح "محادلن أػػػبمحلػػػ مح"ال َْ   ا ُم "ذمحاػػػفامحزلػػػهمحاْيػػػ ؽمحمحَ  يُ  َ   ازُِع ِفي

صتػػوا محالواػػ يمحمح"ذمح "محامحهػػئازمحا أػػصث اةمح ػػ لنيازََع ِف  ي َه  َ ا اْلَمْع َ  ىَوَم  ْن نَ  ا  ػػ عمحذمح"
ُْ َو َمَّ ا َك اِفٌر َْ  أَْنَك َر َم ا ي م محيو زمح  ذ"مح توت ةِ محاتأتوا تمح َوَمْن نَ ازََع ِف ي َه َ ا اْلَمْع َ ى فَ 
ٌَ َا الّّ  ،َيْكُرُر ِبهِ  ِم َْ َمْعَ ى الَّ ِ ا نَ َر اُ  َوَأمَّ ا بِ الْ  "ذمحيػومحلوػئمحيػنمح ػ ل ذمح"َوَِمَّا ُم

ْْ تَ َغاُث بِ ي َوَِنََّم ا ""ذمحااػئمح أػنمح ئلػ :َُُسوُل اللَِّه َيلَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لَّوَ  َنَّ ُه َ  ُي
ْْ  تَ َغاُث بِاَللَّ  هِ  ػػوا تمحمح"ذمحامح لػػةمحاأػػصث اةمح  مح  ػػ مح ػػ لنيُي امحبػػأفمحمحصتػػوا محالواػػ يمح توت ةػػِ محاتأت

محادلن يز.
ػػوا تمحمح محي ػػ همح و ػػ محالنػػيمحييػػممحاػػفامحادل ػػإمحااػػئمحيػػ مح ذمح امحلػػ امح ل ػػ محصتػػوا محالواػػ يمح توت ةػػِ محاتأت

يػػػألفمحا أػػػصث اةمح ػػػ محامحاػػػفامحادل ػػػإمحيني ػػػةذمحأل لػػػف"محيسػػػأل محا ايػػػةمحال وػػػئ ذمح امحيسػػػأل مح
محيثي امحالف ئ ذمح امحيسأل محْي يجمحال  ا محاي مح بب محالط.

ُْ  َو أَْيَا   اػػفامحاأػػصث اةمح ػػ محي مػػ مح محميو ػػ ذمحااػػفامحي ػػئؿمحي ػػ محالشػػ رمح"مح َِ  ُو فَ  ا ِممَّ  ا َي
ا َْ َوَمْن أََْ َبَت ِلَغْيِر اللَِّه َما َ  َيُكوُ  َ َّ  "ذمح "مح يممحافامحالنئعمحينمحا أصث اةذمح"نَ ْريُ 

َو أَْيَاا َكاِفٌر ََذا  ُْ ا لِلَِّه فَ  َْ ُُِك ُة الَِّتي َيْكُرُر تَا ََّ مح".قَاَمْت َعَلْيِه اْلُح
نب  محييف مح يفمح   محينبثممح فمح محيصمح  جهمحادل ينمحامحالص يػنذمحيوػ امحألػهمحاافمسمحيسألةمحْا

يػػػػنمحاأػػػػصث إمح ثػػػػنمحاامحْ ػػػػ يفمحألػػػػ ي ذمحي لػػػػف"محيػػػػأيتمحاي ػػػػئؿمح"يػػػػ محهأػػػػئؿمحاامح جثػػػػينذمح
صتػػوا محالواػػ يمحمحااألشػػفمحألػػ  ذمحاصلػػينمحيػػنمح ػػفا محان ػػ ا"ذمح محبػػطمح فمحاػػفامحأػػأؿمحالنػػي

مح.اتأتوا تمحمحصتوا محالوا يمح توت ة مِحمحي مح محيئزمح فمحيسأل ذمحاي مح محميو  محالنيمح توت ةِ محاتأتوا تمح
ُْ َو أَْيَا ا  ل نمح   محادلسصث ثذمحأل ي مح امح محينبثػممح فمحينػ ؿمح و ػ مح ئلػ محه ػ محاامح" فَ 

ا َكاِفٌر ََذا  َْ ُُِك ُة الَِّتي َيْكُرُر تَا ََّ "ذمحاافامحيي ػ مح  ػ مح محيثبػبمح  ػ محقَاَمْت َعَلْيِه اْلُح



 الثالدرس الث  – رسالة االستغاثة –الدروس 
 

 

 

 

 

 

www.almosleh.com 

 

www.almosleh.com 

 

www.almosleh.com 

 

»11« 

ينصيفػػممحالص يػػنمح  مح  ػػ مح  ػػ ـمحاحلجػػةذمحال سػػبمحاحلجػػةمحاػػممح فمحيبوػػ محاال سػػ فمحالشػػم محامح
ادلئ،ػػػػئعذمح ػػػػهمح  ػػػػ مح فمحْ ػػػػئفمحاحلجػػػػةمح  لثػػػػةمح لػػػػهمحهبػػػػ مح  ػػػػ فمحاحلػػػػزذمحا لػػػػهمحهبػػػػ مح
ْئ،ػػػ   محدلػػػنمحالصػػػبامح و ػػػ مح ػػػبمحيػػػ اؿمح نػػػ محألػػػهمحجػػػبعذمح نػػػ محالػػػطمح  ػػػ مح و ػػػ مح ػػػ مح

محين أبمح  ل .
لُ  وِ  مثمح ػ ؿمحه ػ محاا:" َْ َوِم ْن َه َ ا اْلبَ اِب قَ  ْوُل أَبِ ي َيَِّي َد البْ مامي اْس ِتَغاََُة اْلَم

لُ  َْ "ذمحاػػفامحيػػنمح  ػػثمحالنيػػ محامحالػػ    ذمحي ػػػينمح محوِ  َكاْس  ِتَغاََِة اْلَغرِي  ِق بِ  اْلَغرِيقِ بِ  اْلَم
 لهمحل محي لػئَّمسذمح اامحاأػصث إمح ػ دلخوئؽمحألث يػزمحيسػصث ثمح ث يػزذمحاػهمحينجػئمحومح مح

محينجئذمحْ بمح و محجنمحي   ا.
ُْ مثمح ػػػػ ؿمحه ػػػػ محاا:" َُُرِش    يّْ اْلَمْش     ُِ َوقَ     ْوُل الشَّ    ْيِ  أَبِ    ي َعْب    ِد اللَّ    ِه اْل يَا وُِ بِال    دّْ

رِيَّةِ  ِْ ُلوِ  َكاْس ِتَغاََ اْلِم َْ لُ وِ  بِ اْلَم َْ َُو ِ : اْس ِتَغاََُة اْلَم  ْْ َُوِ  بِاْلَم  ْْ َوِف ي  ،ِة اْلَم
َُ "َُِع    ا َِ     َّْ ُْ    وَّ لَ    ك اْلَحْم    ُد َوَِلَْي    ك اْلُمْش    َتَكى َوأَنْ    َت ِء ُموَس    ى َعَلْي    ِه ال اللَّ

ْْ  تَ َعا ُ  ْْ  تَ َغاثُ  ،اْلُم َة َ َّ بِ  ك َعَلْي  ك ال  تكِ  َوَ  وَ  ،َوبِ  ك اْلُم  ،"َح  ْوَل َوَ  قُ   وَّ
 ِ َِ ْط ا ِعْ َد اْْلِ َْ ُْوََ ِم  ْ ِِّا بِاَللَّهِ  َوَلمَّا َكاَ  َهَ ا اْلَمْعَ ى ُهَو اْلَمْر َت َْ : َي َّ وََكاَ  ُم

َ ا َ  يُ ْع َرُف َع ْن َأَح ٍد ِم ْن أَِئمَّ ِة الْ  َْ ُ  نَ ْرِيِه َعمَّا ِسَواُ  َوِل َِ ْْ ِلِميَن أَنَّ ُه َج وََّز َْط ُم
ْس  ِتَغاََِة َع  ْن َتْي  ِر ُمْملَ  َق اِ ْس  ِتَغاََِة ِبَغْي  ِر اللَّ  ِه َوَ  أَْنَك  َر َعلَ  ى َم  ْن نَ َر  ى ُمْملَ  َق اِ  

 .اللَّهِ 
ِْ     ُلُ  َ َّ لِلَّ     ِه َوِه     َي الْ  َْ     ا َم     ا َ  َي َْ     ا وََك     َ ِلَك اِ ْس     ِتَغاََُة أَْيَا     ا ِفي ُُ َلَي ْ ُمَش     ا

َُْولِ  ْْ َتِعينُ َيَّاَع ِه: ِب َُ َة  ،{نَ ْعُبُد َوَِيَّاَع َن َعانَ َة اْلُمْمَل َِِة اْْلِ نَّ ُه َ  يُِع يُن َعلَ ى اْلِعبَ ا فَِِ
ُُ َعَليْ  ِد ُْ ُلوِ  ِفيَما يَ  َْ تَ َعاُ  بِاْلَم ْْ ُُ َ َّ اللَُّه َوَقْد ُي َِ ا قَ اَل اللَّ ُه  ،ِه وََك َ ِلَك اِ ْسِتْ 

َِ تَ َعاَلى:  رُ ُروُكْو ِفي َوَِِ  اْستَ ْ  ِْ يِن فَ َعَلْيُكُو ال َّ ُر اْلُمْملَ ُق ُه َو َ ْل ُق الدّْ ِْ { َوال َّ
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ُُ َعَلْي  ِه َ َّ اللَّ  هُ َم  ا بِ  ِه يُ ْغلَ  ُو اْلَع  ُدوُّ َوَ  ي َ  بَ  َت بِاْلِكتَ  اِب َوَم  ْن َ   اَلَف َم  ا َ َ  ،ُْ  ِد
ُّْ    َّةِ  َُا َوَِ َوال نَّ   ُه َيُك   وُ  َمَّ   ا َك   اِفَرا َوَِمَّ   ا فَاِس    مَّ   ا َعاِي   َيا َ َّ َأْ  َيُك   وَ  ُمْ ِم َ   ا : فَِِ

ُلْغُه  ِ  َويُ ْغَرُر َلُه َ َمُ ُ  وََكَ ِلَك َْ  َكاَ  َلْو يَ ب ْ ِِ ا َْ ِمَئا فَ يُمَاُب َعَلى اْجِت َْ َدا ُم ِْ َت َْ ُم
ُُوَُ َعَلْيِه ِبِه اْلحُ  ُُوُل: اْلِعْلُو الَِّ ا تَ  ُة فَِِ َّ اللََّه يَ  بِيََّ َع َث َوَما ُك َّ ا ُمَع  ّْ َن َحتَّ ى نَ ب ْ

نَّ  ُه ، َُُس وَ { َْ  ا : فَِِ اَلَر ََ ُّْ   َِّة َف ََّ  ُة المَّابِتَ ُة بِاْلِكتَ  اِب َوال َوَأمَّ  ا ََذا قَاَم  ْت َعَلْي  ِه اْلُح
َُْتِل َوَِمَّ  َِْو َذِلَك َمَّا بِاْل مح".ا ِبُدونِِه َواَللَُّه َأْعَلوُ يُ َعاَقُو ِبَح

ذمحادل ػإمح"َوَلمَّ ا َك اَ  َه َ ا اْلَمْع َ ىا ػئا :"محي ئؿمحه ػ محاامحامحخ ػ محيػ محاألػ محيػنمحاػفا
ُْ وَّ لَ ك اْلَحْم دُ  "ائمح ي اَّمحاامحْ  يفمحهبفمسمحادل ػ ينذ "ذمحاػفامحي ػ مح لػ محاحلمػ محاذمحمحاللَّ

لَ   ك اْلَحْم   ُد َوَِلَْي   ك اْلُمْش   َتَكى َوأَنْ   َت ْا ػػػ امحيػػػ مح  ػػػ محالصػػػأ نمحيي ػػػ محاحللػػػ ذمح"
تَ َعا ُ  ْْ تَ َغاثُ  ،اْلُم ْْ َة َ َّ ِبك َعَلْيك التكِ  َوَ  وَ  ،َوِبك اْلُم "ذمحألػهمحَحْوَل َوَ  قُ وَّ

محافمسمحا مهمحينمحص  محاحلل مح و محا صوييف مح امحشل محيييف محين محاحلل .
َوَلمَّ ا َك اَ  َه َ ا ييففامحاحلل محامحافمسمحادل  ينذمحاػهمحاػئمحي بػئؿمحأػ   ومحي ػئؿمحادل لػف:"

 ِ َِ طْ   َْ  ا ِعْ   َد اْْلِ ُْ  وََ ِم  ْ ي ػػينمح محيسػػص  فمح وػػ محااليفػػوؽمح  مح"ذمحاْلَمْع َ  ى ُه  َو اْلَمْر
 ػػ اذمحا محيشػػص  مح وػػ محااليفػػوؽمح  مح يفمحااذمحا محيسػػصث إمح وػػ محااليفػػوؽمح  مح ػػ امح
ههمحا وذمحا محيص همح و محااليفوؽمح  مح و محاامحههمحا ػومحذمحا مح ػئؿمحا مح ػئامحا مح
حتػػئؿمحيػػنمح ػػ ؿمح يفمح ػػ ؿذمحا مح ػػئامح وػػ محاػػفامحالص ػػئؿمح  مح ػػ امحْ ػػ يفذمحدلػػ محألػػ فمحاػػفامح

محالث  ػػػبمح وػػػ محاهػػػ محااليفػػػوؽمحالػػػف"مح مح  ػػػ محي ػػػ محصػػػ مح يفػػػوؽمحاػػػفمسمحادل ػػػ ينذمحادل ييفػػػـئ
َِ ِ  َوَلمَّ ا  الفلطمحي ػئؿ:" طْ  َْ ا ِعْ  َد اْْلِ ُْ وََ ِم  ْ وََك اَ   َك اَ  َه َ ا اْلَمْع َ ى ُه َو اْلَمْر
ِِّا بِاَللَّهِ  َت َْ ُ  نَ ْرِيِه َعمَّا ِسَوا ُ ُم َِ  مح"ذمحي ػينمح محيسػئغمحبػم محيػنمحاػفمسمح وػ: َي َّ َْط

محااليفوؽمح  محامحْ  يفمحالفلطمحيل مح ي يف مح منمحأئىمحاامحههمحا و.
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ااػػػفامحألمػػػنمحي ػػػئؿمح"مح محيسػػػصث إمح  أػػػئؿمحاا"ذمح ػػػ محي ػػػئفمحاػػػفامحادل ػػػإمحصػػػ   محيػػػنمح
هيفػػػةذمحينبثػػػممح فمحيسصيلػػػهمحايسػػػصب فمحايسصئ،ػػػ محيػػػنمح   ػػػهمحاػػػفامح ػػػبمحي ػػػ ؼمحي نػػػ مسمح

محي ثببمحادل إمحاللئا محايني محادل إمحاخلطأمح.
ْْ ِلِميَن أَنَّ ُه َج وََّز ُمْملَ َق َولِ مثمح  ؿمحه  محاامح:" َ ا َ  يُ ْعَرُف َعْن َأَحٍد ِمْن أَِئمَِّة اْلُم َْ
ْس ِتَغاََِة َع  ْن َوَ  أَْنَك َر َعلَ ى َم ْن نَ َر ى ُمْملَ َق اِ  "ذاػفامحاا ػ ذ"اِ ْس ِتَغاََِة ِبَغْي ِر اللَّ هِ 

دل لػئَّمح ػ مح مػهمح وػ مح"ذمحدلػ ااومح يػممحا أػصث اةمحيطو ػ سمح ػنمحجػنمحاامحْ ػ يفمحاَتْيِر اللَّ هِ 
ادل ػػػػػإمحادلطوػػػػػزمح  ػػػػػ مح محيسػػػػػصث إمح ثػػػػػنمحاامحْ ػػػػػ يفذمحا محيسػػػػػص  فمح ثػػػػػنمحاامحْ ػػػػػ يفمح "مح

محا أصث اةمحالص يةمحال  يوةذمحا أص   ةمحالص يةمحال  يوة.
ُلُ  َ َّ لِلَِّه َوِه َي الْ مثمح  ؿمحه  محاا:" ِْ ا َما َ  َي َْ ُُ وََكَ ِلَك اِ ْسِتَغاََُة أَْيَاا ِفي ُمَش ا

َُْولِ    هِ َ َْ    ا ِب نَ ْعبُ    ُد َوَِيَّ    اَع َيَّ    اَع : "ذمحمثمحاألػػػػ محبػػػػ ي سمحشلػػػػ مح محي ػػػػئفمح  محامحْ ػػػػ يفمح"لَي ْ
ْْ  َتِعينُ  ْْ  تَ َعاُ   ،{َن َُ  َة َ َّ اللَّ  ُه َوقَ  ْد ُي َعانَ  َة اْلُمْمَل َِِة اْْلِ نَّ  ُه َ  يُِع  يُن َعلَ  ى اْلِعبَ  ا فَِِ

ُُ َعَليْ  ِد ُْ ُلوِ  ِفيَما يَ  َْ ُُ  ِه وََكَ ِلكَ بِاْلَم َِا مح".اِ ْسِتْ 
بَ   َت َوَم   ْن َ    اَلَف َم   ا َ َ  مثمح ػػػ ؿمحه ػػػ محاامح  ػػػ مح فمحاألػػػ محالصيلػػػ همحامحاػػػفمسمحادل ػػػ ينذ"

ُّْ َّةِ  َُا َوَِمَّ ا َعاِي َيابِاْلِكَتاِب َوال نَُّه َيُكوُ  َمَّا َكاِفَرا َوَِمَّ ا فَاِس  "ذمحااػفامحْنب ػ مح يفمح: فَِِ
نمحاأل  ػػػ ـذمحا  ػػػ مح محيػػػئزمح  ػػػ محينبثػػػممح فمحْ ػػػ ؼمحي اْػػػبمحاأل مػػػ ؿذمحايػػػ محْسػػػص   محيػػػ

ػػبمح وػػ محاأل مػػ ؿمحيػػنمح الصسػػئيةمح ػػ مح  وػػ محالنصػػ  جمحااػػممحال يػػ ذمحي ػػينمح  وػػ محيػػ محيْج
النص  جمحذمحا  مح َّ  ا محاائمحادل ل ةذمحالفلطمحينبثممح فمحيصميفهمحاال سػ فمحامحاػفاذمحا فمح
يسصيلهمحايسصبل محألفمحااليفو   محامحيثهمحافمسمحاأليئهمحْئهَّمحاال س فمحادليف لػطذمحا مح

يس  همحالص ينذمحا محامحيس  همحالصيس زمحاالصب ي مح  مح  اليفو   محيمهمحينمح،همحامح
ال مح محْ   محذمحا محيي ؽمحي يف مح  محال   همحاال ئؿذمحا محيي ؽمحي يف مح  محينمح  يبمح و  مح
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احلجػػةذمحايػػنمح محْ ػػ مح و ػػ محاحلجػػةذمحيو ػػ محيػػنمحا أػػصب  ةمحاا أص مػػ حمحامحيثػػهمحاػػفمسمح
ؿمحاالبػػػػ عمحاا ضلػػػػ اؼمح ػػػػنمحادل  يػػػػ  مح ػػػػبمح محي ػػػػ محاال سػػػػ فمحي مػػػػ محي ػػػػ مسمحيػػػػنمحالمػػػػو

محا  َّا.
محه  محاامحي  ؿ:" ِ  مثمح  ا ِِ َْ ا ِمَئا فَ يُمَ اُب َعلَ ى اْجِت َْ َدا ُم ِْ َت َْ َ َّ َأْ  َيُكوَ  ُمْ ِمَ ا ُم

ُُوَُ َعَلْيِه بِ ِه اْلحُ  ،َويُ ْغَرُر َلُه َ َمُ  ُ  ُلْغُه اْلِعْلُو الَِّ ا تَ  "ذمحََّ ةُ وََكَ ِلَك َْ  َكاَ  َلْو يَ ب ْ
 ػػئفمحسلطيػػ سمحاي ػػئفمحيثيػػئهامحامح طيػػ محالػػئمحألػػ فمحامحيسػػ  همحا  ص ػػ َّذمحاػػئمح ػػ محي ػػ محي

محي ئفمحه اوسمحي ثي محل مح يفو .
ََّ  ُة المَّابِتَ  ُة بِاْلكِ مثمحاألػػ مح:" َْ  اَوَأمَّ  ا ََذا قَاَم  ْت َعَلْي  ِه اْلُح اَلَر ََ ُّْ   َِّة َف نَّ  ُه تَ  اِب َوال : فَِِ

َِْو َذِلكَ  َُْتِل َوَِمَّ َمَّ "ذمحي ينمح  محين أب ذ"يُ َعاَقُو ِبَح مح".ا ِبُدونِِه َواَللَُّه َأْعَلوُ ا بِاْل
اهبفامحْ ئفمحا صيفبمحافمسمحاليصئىمحادلب هألةذمح أأؿمحاامح  محاههمح فمحي ز ن محا ي أل محال وػ مح

محالن ي محاال مهمحالل حلذمحااامحْ  يفمح  و محاصو محاامحاأو مح و مح ب ن محزلم .
 


 

 


