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 مقدمة
ٕإن إمحلس هلل حنمسٍ ووس تؾَيَ ووس تغفٍص وهؾوذ ابهلل من رشور أٔهفس يا ومن 

ضلل فال ُادي هل وأٔشِس أٔن ال سُئات أٔؼامميا من هيسٍ هللا فال مضل هل ومن ً

َا  }كال تؾاىل  ٕإهل ٕإال هللا وحسٍ ال رشًم هل وأٔشِس ٔأن محمسإ ؼحسٍ ورسوهل ََي أَهيه

الذ َوَأهُُْتْ ُمْسِلُمونَ 
ِ
َِ َوال تَُموتُنذ إ َ َحقذ تُلَاتِ ذُلوإ إَّللذ ٍَن أَٓمٌُوإ إت ِ ََي  }، وكال تؾاىل {  إَّلذ

ذُلوإ  َا إميذاُس إت ي َذلَلَُُكْ ِمْن هَْفٍس َوإِحَسٍة َوَذلََق ِمْْنَا َزْوََجَا َوتَثذ ِمْْنَُما أَهيه ِ ذُُكُ إَّلذ َرج

ُُكْ َرِكِح َْ َ َ ََكَن ؽَل نذ إَّللذ
ِ
َِ َوإْْلَْرَحاَم إ ي تََساَءمُوَن ِت ِ َ إَّلذ ذُلوإ إَّللذ  { اً رَِخااًل نَثِريإً َووَِساًء َوإت

ِ  }، وكال تؾاىل  َا إَّلذ امَُُكْ ََي أَهيه َ َوكُومُوإ كَْواًل َسِسًسإً، ًُْطِلْ  مَُُكْ أََْمَ ذُلوإ إَّللذ ٍَن أَٓمٌُوإ إت

َ َوَرُسوهَلُ فَلَْس فَاَز فَْوزإً َؼِغميً   أٔما تؾس             { َوًَْغِفْص مَُُكْ ُذهُوجَُُكْ َوَمْن ًُِطػِ إَّللذ

رية ثشلك هحري يف إخللَج ملس إهترشت ؼحارة ) هللا ال هيَيم ( يف إْلٓوهة الاذ

إململكة إمؾصتَة  إمسؾودًة ، ونرث حومِا إمالكم ، مفن إمياس من يف ودطوضا 

ًلول ُشإ حصإم ، ؤأن إملكمة دطبٔ يف حق هللا ، ْٔلن هللا ال هيني أٔحسإً ، ، 

وما ًُت تسإوهل ُو من الكم وُياك من ًلول أٔهنا حالل وأٔهنا من ابب إدلؽاء ، 

امء وإدلؽاة حسموإ إملسبةٔل وتٌُوإ إحلُك إملطؾي فهيا نام سُتض  إمؾامة ، ومكن إمؾل

 0تؾس كلَل إبذن هللا 
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 معىن يهني
ْن ، ٕإُاهًة ، فِو ُمِني ، وإملفؾول ُمِان ، أُٔان  ُِ أَُاَن : فؾل ، أُٔاَن هُيني ، أَ

رَص : أٔذهلذ وإحتلٍص وإس ترفذ تَ أُٔان إجليسيه إْٔلسرَي ، } َوَمْن هُيِِن هللُا  ، إمشذ

اَن ، هُيِنُي ،  َُ اَن : ) ُـ و ن  ( ، فؾل : رابؼي متؾس ، أٔ َُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكصٍِم { ، وأٔ

كََشإ   َُ  َُ َيُ َف ُُتِ َْ ٍُ : نَ َِ ، ِإْحتَلََص تََرفذ ِت َُ أَٔماَم إميذاِس : ِإس ْ َ اه َُ اهٌَة  : أٔ َُ  مطسر ٕإ

 مؾجم ؼصيب ؼصيب ( -ين إجلامػ مؾجم إملؾا)  
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 كمـــــاحل
ابب  -إجملدل الاول  -مجموع إمفتاوى  ال إمش َخ إجن ؼثميني رمحَ هللا تؾاىل يفك

شهل ُشٍ إمؾحارة حصَحة إمليايه إنلفغَة :  ، وهللا س ححاهَ وتؾاىل كس هيني إمؾحس ًو

، وكس كال هللا تؾاىل يف ؽشإب إمكفار أٔهنم ُُيزون ؽشإب إمِون مبا َكهوإ 

ٌس تكربون يف إْٔلرض ، فبٔذإكِم هللا إمِوإن وإَّلل جكربَيهئم وإس تكدارمه يف 

ُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكِص  ٍم (  ، وإإلوسان إْٔلرض تغري إحلق ، وكال تؾاىل ) َوَمْن هُيِِن إَّللذ

وإن كل فِلول ) هللا ال هيَيم ( ،  كال و ٕإذإ أٔمصك فلس تشؾص تبٔن ُشإ ٕإذالل ُو

كال وإحللِلة إهنا خائزة تؾظ إمياس ًغن إهنا ال جتوز ،  إمش َخ ؼحس هللا إملطلق :

ُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكصٍِم  تؾاىل ) ؽشهبم ( وحييك هللا تؾاىل ؼن إماكفٍصن إهَ َوَمْن هُيِِن إَّللذ

ؽشإب إمِون ، إإلُاهة يف إدلهَا والادصة ، وإخلزي ، هللا خيزهيم ، ومن ُيا هلول 

ُاهم هللا ، فاهلل تؾاىل هيني مكٌَ حُك ؽسل ما هيني الا من أٔ دزإك هللا ، مثل أٔ 

عمل وإس تحق الاُاهة ، فاهلل تؾاىل ًشل ) ٕإن إَّلٍن حيادون هللا ورسوهل أٔومئم 

صفػ  ُمذ َماكِلَ إمُْمْْلِ تُْؤِِت إمُْمْْلَ َمن تََشاء َوتزَنُِع يف إْٔلذمني ( وخيفظ ٍو ِذ ) كُِل إنل

ٍء  ذَم ؽَََلَ ُكِّ ََشْ ه
ِ
ََِسَك إمَْزرْيُ إ ن تََشاء َوتُِؾزه َمن تََشاء َوتُِشله َمن تََشاء ِت إمُْمْْلَ ِممذ

ٍم َوَما رَ  كَِسٌٍص ( فاهلل س ححاهَ هيني ًشل وخيزي مكٌَ حُك ؽسل ال ًغمل ) هَم ِتَغالذ ت

ال حصج يف أٔن ًلول الاوسان مطاحدَ كال إمش َخ سؾس إمشرثي : و ، ( نِّلَْؾِحَِس 
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شل من ؽَل سخِل إدلؽاء إسبٔل هللا أٔن ال هيَيم  ، فٕان هللا ًؾز من ٌشاء ًو

ُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكصٍِم ( ٌشاء ، كال تؾاىل  ، فسل ُشإ ؽَل أٔن هللا ) َوَمْن هُيِِن إَّللذ

هيني تؾظ ؼحادٍ وخيزهيم هتِجة ما ؼيسمه من إَّلهوب وإملؾايص فٕاذإ دؼى 

الاوسان إلدوإهَ تشكل ٔكهَ دؼى هللا أٔن ًحؾس ؼْنم إمؾلوتة ابمِوإن ، ومن ُيا 

فال حصج يف ُشٍ إنلفغة يف إدلؽاء فِيي خائزة ) هللا ال هيَيم ( خائزة ال حصج 

؛ مِلوهل ُيوز كول ذكل وال ٕإشاكل فَِ إمصمحن إمسحمي : وكال إمش َخ ؼحس، فهيا 

َ ًَْفَؾُل َما ٌََشاُء ( ومفِوم إْلًٓة ٔأن  نذ إَّللذ
ِ
ُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكصٍِم إ تؾاىل ) َوَمْن هُيِِن إَّللذ

َمن أْٔنَصمَ هللا ال هُيَان ؛ ْٔلنذ إمِؾّز يف طاؽة إمَؾزٍِز س ححاهَ وتؾاىل ، كال إملصطيب : 

َلاء ومؾىن ك اهَ اِبمشذ َُ ُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكصٍِم ( ٔأي : َمن أٔ وهل تؾاىل ) َوَمْن هُيِِن إَّللذ

وكال إمش َخ ًوسف جن ؼحس هللا وإمُكْفص ال ًَْلِسر أَٔحس ؽَل َدفْػ إمَِْوإن ؼيَ ، 

) َوَمْن  ، كال هللا تؾاىل ؛ ْٔلن من هييَ هللا فِو ذمَل فِشإ إدلؽاء خائز إمشخِيل :

ُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكصٍِم (  من كول ) ال ماهػ محمس ضاحل إمليجس : وكال إمش َخ ، هُيِِن إَّللذ

ُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكصٍِم ( ،  و دؽاء ، وكس كال تؾاىل  ) َوَمْن هُيِِن إَّللذ هللا ال هيَيم ( ُو

( إملصإد هبا فمي مجةل ) هللا ال هيَيم وكال إمش َخ محمس جن ؼحسإمؾٍزز إملس يس  : 

ًغِص إدلؽاء تبٔن هللا ٍكصم إملسؼو هل وال ًشهل ، فٕاّن هللا تؾاىل ُو إملؾز إملشل ، 

ُ فََما هَلُ وال ًغِص يف ٕإطالق ُشٍ إمؾحارة حمغور  ِن إَّللذ ، وكس كال تؾاىل ) َوَمْن هُيِ

حطوإ ٔأسامء ِمْن ُمْكصٍِم ( ، وإملِني مُس من أٔسامء هللا تؾاىل ، ومل ًشهٍص أٔحس ممن أٔ 
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حص هللا هيني من ٌشاء ، وكال إمش َخ ؼحس إمصمحن جن انرص إمربإك : هللا تؾاىل ، 

ُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكصٍِم ( ،  ، هللا ال هيَيم ، هللا ًؾزك فال تبٔس هبا ) َوَمْن هُيِِن إَّللذ

أٔما كول : هللا ال هيَيم وكال إمش َخ سلمين جن ؼحسهللا إملاخس : ابخلري وإمطاؽة ، 

ْٔلن ُشإ دؽاء نلشرص تبٔن ٍصفػ هللا كسٍر وال هيَيَ  ،جفائزة وهللا ٍصفػ كسرك ، 

ُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكصٍِم ( ،  ِن إَّللذ وكال إمش َخ ؽُىس جن حيىي ، كال تؾاىل ) َوَمْن هُيِ

مس تزسم ٕإن مفظ أٔو لكمة أٔو ؼحارة ) هللا ال هيَيم( وٕإن َكن دؽاء غري  إملؾافا :

أٔو ؼحارة غري مؾصوفة يف دؼوإت وخماطحات إمسلف إمطاحل رضوإن هللا ؽلهيم 

ٔأمجؾني ، وغري مسوهة يف لكامُتم ويه دإرخة يف أٔسامَة وخماطحات ومٌاخاة أٔو 

، وتكون من ٕإال أٔهنا ٌس تفاد مْنا دؽاء ؼغمي أٔدؼَة تؾظ إمياس يف ُشإ إمؾرص ، 

َا  إمييب  مجةل إْٔلدؼَة إملطللة إميت تسذل يف كول َُ لُكِذ َُ َحاَحتَ ذ ) ِمَُْسبَْل أََحُسُُكْ َرت

َذإ إهْلََطَػ ( حس يَ إْٔلمحاين يف مشاكة إملطاتَ   ، ذكل 
ِ
، َحَّتذ ٌَْسبهََلُ ِشْسَػ هَْؾِِلِ إ

ْٔلن مؾياُا )أٔسبٔل هللا أٔال هيَيم ( ، مبؾىن ) ٔأسبٔل هللا أٔال ًفضحم ( و) أٔسبٔل 

، وكس ورد يف إملصأٓن إمكصمي كول هللا تحارك  هللا أٔال ُيؾْل من أُٔل إميار (

ِِنٍي  ٍف مذ ُ فََما هَلُ ِمْن ُمْكصٍِم ( وكال تؾاىل ) َواَل تُِطْػ ُكذ َحالذ وتؾاىل ) َوَمْن هُيِِن إَّللذ

) ٕإن هللا ؼز و خل كس أٔذُة ؼيُك ؼحَة  ( ، ويف إحلسًث ؼن إمييب 

ا ابْلآبء مؤمن تلي وفاحص شلي  وإمياس تيو أٓدم وأٓدم من تصإب إجلاُلَة وخفُص

مًَهتني أٔكوإم خفصمه جصخال أٔو مَكوىن أُٔون ؼيس هللا من ؽسُتم من إجلؾالن إميت 
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وكال إمش َخ إدلنتور ذادل إملطل  : تسفػ تبٔهفِا إمينت ( حس يَ إمش َخ إْٔلمحاين ، 

ويف موكػ الاسالم يف ُشإ وإمللطود أٔن ًلِم هللا أٔس حاب إمِوإن ، ال حصج 

ة : فلول إمشرص ْلٓدص هللا ال هيَيم دؽاء هل ،  و أٔمص حسن ًو ، وأٔحسن ُو

مٌَ أٔن ًلول هل : هللا ٍكصمم ْٔلن إْٔلول دؽاء تيفي إإلُاهة ، وإمثاين دؽاء حبطول 

 0إمكصإمة إميت تس تلزم هفي إإلُاهة وزَيدة 

ويف ما س حق نفاًة إبذن هللا فلس إتض  إمللطود 

 وإمحلس هلل ٔأوال وأٓدصإ وتحني إحلُك

 

 


