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  الشريط العشرون الشريط العشرون         
ٌّ يحًهدا هجهدِ ٔزظهٕنّ ٔيفه  بِ،  انحًد هلل حق انحًد ٔأٔفبِ، ٔأؼٓد أٌ ال انهّ اال ،، ٔأؼهٓد أ

  ـهٗ ، ههّٛ ٔههٗ آنّ ٔـحجّ ٔظهى رعهًٛب كضٛساً.

 األضئهخ

ٌ   ملسو هيلع هللا ىلص/ ْم انُجٙ ٔش  ٔانسظبنخ؟نًب ارفف ثبنُجٕح  ذارّ حًٛدح، أو َُٚحتُّ فٙ ،  َُٚحتُّ نرارّ أل

َع يٍ األٔـبف ٔانعِ  ملسو هيلع هللا ىلص/ ْرا ظئال جٛد، َٔجُٛب ج ًَ ِحْت يهٍ  مْ هَ َج ًُ ٔاألظجبة انزٙ ألجهٓب ُِٚحهتُّ انهُ

 َُٚحتُّ يٍ كم جٓخ: ملسو هيلع هللا ىلصكم األظجبة ٔاألٔـبف، فٕٓ  عَ ًَ جَ  أحت،

   ْهلل  َُٚحت   ٌ  . ملسو هيلع هللا ىلصأيس ثحجّ  ،  أل

  َُْٚحت ٔ   ٌ  نهعبنًٍٛ.  ٔزحًخً  ٕالً ٔجعهّ زظ ُّ هَ م  اـ  بِ ٔفَ  ،  أل

  ْملسو هيلع هللا ىلص ٔ َُٚحت   ٌ هُّ ثبٜٚهبد ٔانجهساٍْٛ أل ُّ ثبنقسآٌ َخف  هُّ ثًهب نهى ٚ هّؿ ثهّ األَجٛهب   ،، َخف  َخف 

 ٔانسظم.

  ْألجم جٓبدِ فٙ ، حق انجٓبد َٔفحّ نٓرِ األيخ ٔرجهٛغّ زظبنخ زثّ  ملسو هيلع هللا ىلص ٔ َُٚحت  . 

  ْأًٚهب احعهبٌ، ٔاذا  ملسو هيلع هللا ىلصٍ أحد اال ْٕٔ قد أحعهٍ انٛهّ نِعظَِى احعبَّ نكم أحد، فًب ي ملسو هيلع هللا ىلصّّ  ٔ َُٚحت

 كبٌ انُبض فًٛب ثُٛٓى ٚحجٌٕ يٍ أحعٍ انٛٓى كًب قبل ؼبهسْى: 

أحطننننٍ انننننٗ انُننننبش رطننننز ج  

 قهٕثٓى   

       ٌَ فطبنًنننننب اضنننننز ج  ا َطنننننب

 ٌُ احطب
1
 

ب احعبٌ ٔأفبق ههٗ ْرِ األيخ يٍ احعبَّ ٔفمهّ  ملسو هيلع هللا ىلصفُجُٛب  ًَ ٍَ أٚ  ظهبنخ زثهّ ثًب ثهغ يهٍ ز ملسو هيلع هللا ىلصأَْحَع

ٌ  ملسو هيلع هللا ىلصنرنك أهظى انًحجخ  ، فَُٛحتُّ ٔاْزدٖ ثٓد٘ زثّ  ٍ  ههُٛب ثجعضهخ يحًهد  ،  ، فهٕ ال أ صُهى   ملسو هيلع هللا ىلصَي

ِّ نكُب يٍ انٓبنكٍٛ، فُجُٛب  يٍ انًُّخ، فًُّزهّ  ملسو هيلع هللا ىلصَُٚحْت نًب فٙ هُق كّم أحد يٍ ْرِ األيخ نّ  ملسو هيلع هللا ىلصثبرِّجَبِه

ٌّ نهّ يضهم أجهٕز أيزهّ، فكهم يهٍ هًهم يٍ جًٛهم صٕاثهّ نُ ههٗ كم أحد، ٔنٓرا جعم ،  ملسو هيلع هللا ىلص جٛهّ أ

ٌَ أٚمبً  ملسو هيلع هللا ىلصـبنحب يٍ اإلًٚبٌ ُٔؼَعجِّ، فهّ  هًلً  ألَهٕا  انفه بد، فَُِٛحهتُّ  يضم أجسِ، ٔانُبض ُِٚحجُّٕ

ن هقّ ٔنؽجبهزّ ٔإليبيزّ ٔن زٕاِ ٔنحكًّ ٔنحعٍ رعبيهّ  انًحت فلَبً  ِحتُّ ُٔٚ نكسيّ،  انًحت فلَبً 

 ٔـبف ٔنزعبيهّ يع أْهّ ٔنكًبنّ فٙ ـ برّ ٔأخلقّ ٔظجبٚبِ. ٔألؼٛب  كضٛسح يٍ ان لل ٔاأل

 . ملسو هيلع هللا ىلصاذا َظسَب انٗ كم جٓخ يٍ ْرِ انجٓبد فبَّ َُٚحْت ههٛٓب  ملسو هيلع هللا ىلصٔانُجٙ 

  ٌ يحجزّ نٛعذ اظزقلالً ٔنكٍ  ملسو هيلع هللا ىلصانُجٙ  ٔنكٍ يع ْرا كهّ فبٌ انقبهدح هُد أْم انعهى يٍ أْم انعُخ أ

 . ملسو هيلع هللا ىلصب ، ْٔرا ٚعظّى ؼؤٌ َجُٛرجٌع نًحجخ ، 

ٌَ ﴿ ، ٔثسْبٌ انًحجهخ قٕنهّ ملسو هيلع هللا ىلصف ٙ انحقٛقخ يٍ رؤيم ذنك حق انزؤيم فبَّ ٚحجّ  ُْنزُْى رُِحجننٕ ُُ  ٌْ قُنْم اِ

َْٚغفِْر نَُكْى ُذَُٕثَُكىْ  َٔ  ُ َ فَبرهجُِ َِٕٙ ُْٚحجِْجُكْى َّللاه ، ٔقد قهبل انؽهبهس فهٙ يعهسق كهلو [ٖٔ﴾]آل هًساٌ:َّللاه

ب ذكس ثعك انف بد انزٙ ُٚجغ  ً  ٙ أٌ ٚزحهّٗ ثٓب يٍ ٚعظ انُبض قبل:نّ نُ

ٌه  نٕ ُبٌ حجك صبدقبً ألغ زّ انًحننننّت نًننننٍ ٚحننننّت  ا

 يطٛع

َُْؽد ٔال أؼعبز ُٚزَجبْٗ ثٓب ٔنٛعذ ْٙ قلدح َٚ  ملسو هيلع هللا ىلصفبنًحجخ نهُجٙ   ٍْ ٚ  صَ زَهَٚ ثٓهب يهٍ  ٍْ ٚ  صَ زَ نٛعذ رسارٛم رُ

، فٓهٕ انسظهٕل ملسو هيلع هللا ىلصانُجهٙ انكهسٚى  ظهُخ ْهرا عْ جِهز  َٚ  ُّ فحقٛقهخ انًحجهخ نًهٍ أحهت أَ ه ،ملسو هيلع هللا ىلصدٌٔ ارجب  نعُزّ 

ًُجزجٗ انر٘ أزظهّ ،  ، نٓرا اذا ملسو هيلع هللا ىلصأٔل صًساد يحجزّ  ملسو هيلع هللا ىلصثبنٓدٖ، ف بهزّ  انًف  ٗ ٔان هٛم ان

  ٌ َُ )قهبل يهٍ انعههف  ان بههخ ركهٌٕ أهظهى، نٓهرا قهبل يهٍ هظًذ انًحجهخ فهب األدعٛنب   رَ ثُننٓناا نًنب 

َ ﴿ غُٕنجٕا ثبنجرْبٌ ٌَ َّللاه ُْزُْى رُِحجنٕ ُُ  ٌْ ُ قُْم اِ  .(﴾ فَبرهجُِ َِٕٙ ُْٚحجِْجُكْى َّللاه

(نٛص انػأٌ أٌ رُِحته ٔنكٍ انػأٌ أٌ رَُحتْ ) ٔقبل آخس
ٕ
 

ٔنكهٍ  ، نهٛط انؽهؤٌ أٌ رُِحهت  ، ملسو هيلع هللا ىلصٔنكٍ انؽهؤٌ أٌ ٚحجهك انُجهٙ  ملسو هيلع هللا ىلصهٛط انؽؤٌ أٌ رُِحَت انُجٙ ف

                                    

 .لمبستي –من قصيدة عنوان الحمم  -
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األَداد ٔانؽهس؛  انهرٍٚ  ال ٚحت اال أْم رٕحٛدِ ٔاإلَبثخ انّٛ ٔخهع  ،ٔ ،انؽؤٌ أٌ ٚحجك ، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصٔٚحققٌٕ يعُٗ انؽٓبدح نّ ألَّ زظٕل ،  ملسو هيلع هللا ىلصٚحجٌٕ َجّٛ 

نبَذا رَْكِطنُت َ نْ ِر٘ ََ َيب رَ َٔ / فٙ قٕنّ رعبنٗ ﴿ٕش ٌ  ، [، ٖٗ]نقًهبٌ:﴾ً اْفٌص يه نهى  انهجعك ٚقهٕل ا

ٌ  ٚقم ٔيب ردز٘ َ ط يبذا رعًم غداً  ٌ   ٗهَ عَ فَ  اإلَعبٌ قد ٚعهى يبذا ٚعًم اذاً    أل انكعت  ْرا ٚقٕنٌٕ ا

 ال ٚعُٙ انعًم فًب ْٕ انقٕل انفحٛح فٙ ر عٛس ْرِ اٜٚخ؟

بَذا رَْكِطُت َ نً اط/ اٜٚخ ْرِ كُظبئسْب ﴿ َيب رَْ ِر٘ ََْفٌص يه َٔ  ٌ انكعهت  ﴾ ٚعُهٙ يهبذا رعًهم فهٙ انغهد فهب

َٙ انعًهم انفهبنح فهٙ م يُّ ههٗ ؼٙ  ْٕٔ أجسِ،ف  حَ زَ ثًعُٗ انعًم نكُّ هًم َٚ  ًِ  انهُؿ كعهجبً  ُظه

ٚعُٙ هًم ٔخسط نّ ؼهٙ   (تَ عَ كَ )فَ  ،كرا تَ عَ : كَ بلقفٛٚزبجس  ؼ ؿٍ يضم  ،ألَّ كؤَّ ؼٙ  ٚكزعجّ

  ٙ ًِ ، ال ثًعُهٗ انكعهت هُهد ثهبنُؿ كعهجبً  يٍ هًهّ، فهًهب كهبٌ انعًهم انفهبنح ٚهئجس ههٛهّ انعجهد ُظه

ٌ  ذنك كًب أٔلحذ نك فٙ اندزٔض نّ يعُٗ آخس.  انًجزدهخ فب
 

 
.  َواْلعَ   ْرُش َواْلُكْرِسيُّ َحقٌّ

 َوُهَو ُمْسَتْغٍن َعِن اْلَعْرِش َوَما ُدوَنُه. 
ُمِحيٌط ِبُكلِّ َشْيٍء َوَفْوَقُه، َوَقْد أَْعَجَز َعِن اْْلَِحاَطِة َخْلَقُه.

.) /قبل  ٙن َحقٌّ اْنُكْرِض َٔ اْنَ ْرُظ  َٔ ) 

ٌ  َحقٌّ يُذ نك يعُٗ قٕنّ )قد   ٌّ  ( فًٛب ظجق ٔأ ٍُ ثهّ هههٗ ههبْسِ  يعُٗ ذنك أ انعسغ ٔانكسظٙ ُْٚئَي

، فٓهٕ حهق صبثهذ ال نٛط ثبنجبنم  ثم ْٕ يٕجهٕد كًهب ٔـهف ،  ُّ كًب جب  فٙ انُفٕؾ، ٔأَ  

 ِيسٚخ فّٛ.

ٙن َحنقٌّ ) /قبل ُْب  اْنُكْرِض َٔ اْنَ ْرُظ  َٔ )ٔ  ٌ أْهم انجهد  خهبن ٕا  ظهجت ادخبنهّ ْهرِ انًعهؤنخ فهٙ انعقبئهد أ

 غ ٔفٙ ر عٛس انكسظٙ.أْم انعُخ فٙ ر عٛس انعس

زلهٙ ، ههٍ ،ههٛهّ انهدنٛم ٔكهبٌ ههٛهّ انفهحبثخ ٔيهٍ رهجعٓى ثبحعبٌ ل  فهًب كبَٕا ي بن ٍٛ نًهب دَ 

غٛجٙ فقد خبنف يب ٚجهت  غٛجٙ، ٔيٍ خبنف فٙ أيسٍ  انفحبثخ ٔيٍ رجعٓى، فبَٓى قد خبن ٕا فٙ أيسٍ 

 يعّ هقد اإلًٚبٌ.

  ٌ فٙ انضُب  ههٗ خبـخ هجهبدِ  قبل كًب انغٛت  ٚئيٍههّٛ أٌ  يٍ ظًخ انًئيٍ ثًب أصُٗ ،  أل

﴿( ٍَ زهقِٛ ًُ ًُْ ٖ نِْه  ِّ َْٚت فِٛ ْٛتِ 2َذنَِك اْنِكزَبُة ََل َر ٌَ ثِبْنَغ ٍَ ُْٚؤِيُُٕ  [.ٖ-ٕ﴾]انجقسح:(انهِاٚ

 ْٔرِ ـ خ أْم اإلًٚبٌ. ،فٕـف انًزقٍٛ ثؤخؿ انف بد ْٔٙ اإلًٚبٌ ثبنغٛت

ههههٗ  ُِ زُ افههٙ انكزههبة ٔظههجت ذنههك أَٓههى ٚئيُههٌٕ ثبنغٛههت فًههد أْههم اإلًٚههبٌ ال ٚسرههبثٌٕ ،  مَ َعههجَ 

 .انزعهٛى

  ٌ ٕا أكضس األيٕز انغٛجٛخ كًب ظٛؤرٙ فُ س  ٕا ٔحَ نُ ٔ  ؤَ انً بن ٍٛ نهكزبة انرٍٚ هقدٔا أنٕٚخ انجدهخ رَ  نرنك فب

 ثٛبَّ.

 .ُِ رُ خَ ؤْ را كبٌ إلدخبل اإلًٚبٌ ثبنعسغ ٔانكسظٙ فٙ ْرِ انعقٛدح انً زفسح يَ ن

ٌ  ٔال ؼّك   ههٗ يب جب  فٙ هبْس األدنّخ. اإلًٚبٌ ثبنعسغ ٔانكسظٙ حق   أ

ٙن َحقٌّ دّل قٕنّ ) اْنُكْرِض َٔ اْنَ ْرُظ  َٔ  ٌ ٌّ يعزقد أْهم انعهُخ ٔانجًبههخ أ انعهسغ غٛهس انكسظهٙ  ( ههٗ أ

 فبنعسغ ؼٙ  ٔانكسظٙ ؼٙ  آخس ٔكلًْب حٌق.

  ٌ  ٌٕ فٙ ْرِ انًعبئم: ثحضٓب ًٚكٍ أٌ ٚك اذا رجٍٛ ْرا كزقسٍٚس نٓرِ انجًهخ، فب

 أَٔلً ان رظ 

  :المسألة األولى 
  ٌ ٌ   أ ٌه َرثهُكننُى َّللاُ ﴿ ذكههسِ فههٙ كزبثههّ فههٙ آٚههبد كضٛههسح فقههبل  ،  انعههسغ حههق أل انهننِا٘ َلهَننَق اِ

ٖ َعهَٗ اْنَ نْرظِ  َٕ اأْلَْرَض فِٙ ِضزهِخ أَٚهبٍو ثُىه اْضزَ َٔ اِد  َٕ ًَ َٔ ٗ٘﴾]األههساف:انطه ه[، ٔ سغ ثؤَهّ انعه فَ ـَ
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﴾َرةن انَ ْرِظ انَ ِظنٛىِ هظٛى، فقبل ﴿
(ٖ)

هْم  ٔٔـهف هسؼهّ   ًَ ثؤَهّ يجٛهد، ٔٔـهف هسؼهّ ثؤَهّ ُْٚح

نَنُّ فقبل ظجحبَّ ﴿ ْٕ ٍْ َح َين َٔ ٌَ انَ ْرَظ  هُٕ ًِ ٍَ َْٚح [، ٔٔـهف هسؼهّ أٚمهب ثؤَ هُّ ٚعهزٕ٘ 3﴾]غهبفس:انِاٚ

ٌ  هسؼّ ههّٛ   غ. يٕـٕف ثف بد انعظًخ انزٙ فبق ثٓب ظبئس انعسٔ ، ٔأ

ٌ   اً فبذ َف ثٓرِ انف بد، ٔجب  فٙ انعُخ يصٚد فٙ ٔـ ّ ثهؤ ـِ انعهسغ نهّ قهٕائى رحًههّ انًلئكهخ،  ُٔ

أٔ قهبل -ُٚص ق انُبش فإٌُٔ أٔل يٍ ُٚفٛق، فنذذا ثًٕضنٗ ثنبغٌع »كًب قبل ههّٛ انفلح ٔانعلو 

«ثقبئًخ يٍ قٕائى ان رظ -آخرٌ 
ٗ

 . 

ّْ أَهّ قهبل فٛهّ  انعظًٛهخ، ي ههٕق يهٍ ي هٕقهبد ،  اً فبنعسغ اذ ه ًِ يثنم انطنًٕاد » ملسو هيلع هللا ىلصٔيهٍ ِهظَ

«انطجع نه رظ ًُثم حهقخ أنقٛذ فٙ فنةح ٔيثنم انكرضنٙ نه نرظ ُنانك
٘
ٚعُهٙ كحهقهخ أنقٛهذ فهٙ  

 /فلح ْٔرا انحدٚش ـححّ ٔقٕاِ جًع يٍ أْم انعهى، ٔزٔ٘ يٍ نسق كًب ذكس اإليبو اثٍ رًٛٛهخ 
 ٔانجحش ٚقزمٙ ذنك.

ُف انعسغ فٙ انُؿ جب  ثؤَهّ يج ـْ ٛهد  ٚعُهٙ أَهّ ذٔ َظهَعْخ، ٔأَهّ ذٔ جًهبل، ٔجهب  ثؤَهّ هظهٛى  ٔ

ٚعُههٙ أَههّ أهظههى يههٍ غٛههسِ، ٔجههب  فههٙ ٔـههف انعههسغ أَههّ كههسٚى  ٚعُههٙ أَههّ فههبق جههُط انعههسٔغ 

  ٌ ٍِ ٔانعظًههخ  أل ن ههظ كههسٚى فههٙ انهغههخ رعُههٙ أَههّ فههبق غٛههسِ فههٙ  ٔانً هٕقههبد فههٙ انجٓههب  ٔانُحْعهه

ُد فٛٓب، فقٕل انعسة نإل ًَ َعبٌ انجٕاد انر٘ ٚجرل انُدٖ ٔٚجرل ان عهبو نضلهٛبف األٔـبف انزٙ ُْٚح

 أَّ كسٚى داخٌم فٙ قبهدٍح كجٛسح  فٙ يعُٗ كهًخ كسٚى فٙ نغخ انعسة. 

انكسٚى انر٘ ثهغ انًُزٓٗ فهٙ هههٕ  ٔنٓرا يٍ فبق غٛسِ فٙ األٔـبف فبَّ كسٚى، ٔيٍ أظًب  ، 

ٍِ أظًبئّ ثحٛش ال ٚؽبثّٓ ٔال ًٚبصهّ ؼٙ  فًٛ َف ثّ ـ برّ ُٔحْع ـِ ُٔ َف انُجٙ ب  ـِ ُٔ ثؤَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، ٔ 

  ٌ َف فٙ انقهسآٌ أ ـِ ُٔ نم  انُجهبد كهسٚى ألجهم ذنهك، فقهبل ظهجحبَّ ﴿ كسٚى نرنك  ثم  ُُ  ٍْ َٓنب ِين َْجَْزَُنب فِٛ أَ

ِرٚىٍ  َُ ٍج  ْٔ [، ٚعُٙ األشٔاط انزٙ ر ٕق غٛسْب ٔجُعٓب فٙ انُمسح ٔانجٓهب  ٔيهب خهقهّ 3﴾]انؽعسا :َز

 ، . 

فههٙ  [ٙٔٔ﴾]انًئيُههٌٕ:اْنَكننِرٚىِ  اْنَ ننْرظِ  َرةن عههسغ فههٙ انههُؿ ثؤَههّ كههسٚى ﴿ٚقزمههٙ ٔـههف ان اً فههبذ

  ٌ  انعسغ يٍ جُط انعسٔغ. انحدٚش، ٚقزمٙ ذنك أ

ٌ  نّ ـ خ انعسٔغ.  ٚعُٙ أ

 ٚعُٙ أَّ هسغ ههٗ هبْسِ نكُّ فبقٓب فٙ جًٛع انف بد انزٙ رٕـف ثٓب انعسٔغ. 

ههٗ انحقٛقخ، ٔفبق جُط انعسٔغ، ٔ،  ْٕ هسغ ههٗ انحقٛقخ نٛط ههٗ انًعُٗ، ْٕ هسغ اً فبذ

 ،هسغ انً هٕقٍٛ ٔهسغ انًهٕ؛ فٙ آٚهبد كضٛهسح فقهبل يهضل فهٙ قفهخ  فٙ انقسآٌ ذكس انعسغ

َ إٚظف ههّٛ انعلو ﴿ ٔا نَُّ ُضجه َلرن َٔ ِّ َعهَٗ انَ ْرِظ  ْٚ َٕ َرفََع أَثَ [، ٔقبل ظهجحبَّ فهٙ ٓٓٔ﴾]ٕٚظف:َٔ

َتنن دن ٔـههف هههسغ ثهقههٛط قههبل ﴿ َٔ َٓننب َعنننْرٌظ اَِ نننٙ  نَ َٔ   ٍ ْٙ ننم  َغنن ُُ  ٍْ أُٔرَِٛننْذ ِيننن َٔ ُٓننْى  هُِك ًْ اْيننَرأَحً رَ

َٓب[، ٔقبل ظجحبَّ ﴿ٖٕ﴾]انًُم:َعِظٛىٌ  َٓب َعْرَغ ُرٔا نَ  [ َٔحٕ ذنك. ٔٗ﴾]انًُم:ََك 

هَف فهٙ األدنهخ فهٙ انكزهبة  اً فبذ ـِ ُٔ انعسغ ْرا يعُبِ، فًٛب جب  فٙ األدنخ، ْٔرا هسغ انسحًٍ، ٔ 

ٌ  ٔانعُخ ثٓهرِ األٔـهب ٌ   ف، ٔأ هْم، ٔأ ًَ نهّ قهٕائى، ٔأَهّ ُٚهَداز حٕنهّ يهٍ انًلئكهخ، ٔأَهّ  انعهسغ ُْٚح

ُيقَج هت كبنقجههخ فههٕق ظهًٕارّ، كًههب جههب  فهٙ انحههدٚش انههر٘ فهٙ انعههٍُ ٔاهزًههد يهب دل  ههٛههّ فههٙ جٓههخ 

  ٌ هسؼّ ههٗ ظهًٕارّ ْكهرا ٔأؼهبز ثٛدٚهّ  انعسغ أْم انعهى نًب جب  هٍ انفحبثخ فٙ رقٕٚخ ذنك ثؤ

 قجخ، فقبل أْم انعهى اٌ انعسغ ُيقَجَْت.يضم ان

ٔكَٕههّ ُيقَجَههْت ال ٚعُههٙ أَههّ أـههغس كًههب ٚههدل ههٛههّ انُظههس انعقهههٙ، يضههم رقجٛههت ظهه ح األزق ههههٗ 

 يعزٕٖ انُفف فٛٓب فبَّ ُيقَجَت ههٛٓب ْٕٔ أهظى يُٓب فكٛف ثبنعسغ.

 :المسألة الثانية 
ٌَ َْٚصنَُُع ٙ ذكس فسههٌٕ ﴿ف انعسغ فٙ انهغخ يؤخٕذ يٍ انسفع ٔاالزر ب  كًب قبل  نب َُ ْرََنب َينب  َديه َٔ

                                    
 .26، النمل:129التوبة: 3
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 ٌَ بَُٕا َْٚ ِرُغٕ َُ َيب  َٔ ُيُّ  ْٕ قَ َٔ  ٌَ ْٕ ٌَ ُُ جْ [، ٚعُٙ َٚ 3ٖٔ﴾]األهساف:فِْرَع  ٔٚسفعٌٕ يٍ األثُٛخ، ٔقبل  ٕ

َْٛر َيْ ُرَٔغبدٍ ﴿  َ َٔ نٓهب انجُهب  انهر٘  مَ [، انًعسٔؼبد ٚعُٙ انزٙ ُجعِ ٔٗٔ﴾]األَعبو:َتُهبٍد َيْ ُرَٔغبٍد 

 .ٗ رعسٚػ أٔ انعسٚػٚعً

 .انعسغ هسؼبً  َٙ ًِّ ٔألجم ْرا االزر ب  ٔانعهٕ ظُ 

فكهًخ هسغ ٔانزعسٚػ َٔحٕ ذنك يؤخٕذح أٔ أـهٓب اإلزر ب ، ٔنٓرا حزهٗ فهٙ أكهم انهحهى اذا أزاد 

ِّ ٔٚؤكهّ ث ّٛ ثدٌٔ أٌ ٚقز ع يُهّ ٚقهبل َهَسَؼهُّ  ْٛ َههَسَغ انهحهى أٔ َههَسَغ انهحهى  ،أٌ ٚؤخر انهحى انٗ فِ

 نعظى َٔحٕ ذنك ألَّ ٚسفعّ ههٗ ْرا انُحٕ. ههٗ ا

يبدح انعسغ فٙ انهغخ رسجع انٗ االزر ب  ْٔرا انزحهٛهم انهغهٕ٘ انً زفهس ٚ ٛهد فهٙ انهسد هههٗ  اً فبذ

 انً بن ٍٛ فٙ يعؤنخ انعسغ.

  :المسألة الثالثة 
  ٌ  األدنخ ههٗ ْرا انٕـف، أيب انً بن ٌٕ فهٓى فٙ انعسغ أقٕال: ذْ ن  انعسغ دَ  أ

 نقٕل األٔلا : 

  ٌ  .حٕنٓب يٍ األفل؛، ْٕٔ َٓبٚخ األفل؛ يعزدٚسٌ  كٌ هَ انعسغ ْٕ فَ  أ

ٌَ ان ههك انزبظهع هُهدْى  ٕ ًُّ ٚعُهٙ انهر٘  األنههط،ْٔرا ْٕ قٕل أْم انكهلو انًهدٌٔ فهٙ كزهجٓى، َُٔٚعه

قهبنٕا ْٔهٕ انًعهًٗ فهٙ انؽهسٚعخ انعهسغ ألجهم هههِٕ ٔازر بههّ هههٗ ٔال َجهٕو،  خسٔقنٛط فّٛ 

 فل؛.ظبئس األ

 ِِ ِّٕ هُهٔألجم هُ  األنهط،ْٔرا ههٗ أـهٓى ألَٓى جعهٕا األفل؛ ظجعخ صى انضبيٍ صى انزبظع ْٕٔ ان هك 

ٔازر بهّ جًعٕا يب ثٍٛ انؽسٚعخ ٔان هع خ فقبنٕا ْٕ ْرا ان هك انزبظهع انهر٘ رعهًّٛ ان لظه خ ٔأْهم 

 سغ.ْٕ انع األنهطٚعًَّٕ ان هك انزبظع أٔ  -ْٔى جص  يٍ ان لظ خ-انٓٛئخ 

 ٙ:ٔد ٔالحبد ْٔدْٔرا انقٕل َُٚسدُّ ههّٛ ثس 

 :انرد األٔل   ٌ ٕا فهكٓى انزبظع  أ  ً ْهٕ  ُّ أَ ه -ٚعُهٙ قجهم اإلظهلو-ٔنى ٚصهًٕا  أنهطأْم انٓٛئخ َظ

  ٌ هْف ثهؤ ـِ ُٕ ٌ   انعسغ، ٔانعهسغ فهٙ انُفهٕؾ نهّ ـه خ أخهسٖ غٛهس ـه خ ان هكٛهخ، ف  نهّ قهٕائى ٔأ

هٌم هههٗ انعهسٔغ انهٗ آخهسِ، فهدل   انًلئكخ رحًهّ ٔأَّ ههٗ انعًٕاد هههٗ ْهرِ انفه خ ٔأَهّ ُي َم 

 .يٍ انًعبزاد ٔكسح يٍ انكساد انزٙ ركزُف األفل؛ األخسٖ ههٗ أَّ نٛط ث هك، ٔان هك يعبزٌ 

 يٍ جٓخ دالنخ انُؿ رُجِ ُم ْرِ اندالنخ. اً فبذ

  انثننبَٙ:انننرد   ٌ ْههم انٓٛئههخ ٔان لظهه خ نههى ُٚقَههدِّيٕا أ ٌ  رُْجِ ههْم ذنههك ٔدنٛهههّ أَ  اندالنههخ انعقهٛههخ أٚمههبً  أ

فههك، ٔاًَهب قهبنٕا ْهرا َٓبٚهخ يهب  ُِٕ ً  ههٗ أَّ نهٛط ٔزا  ان ههك انزبظهع كًهب َظه ق عٛبً  ثبر بقٓى ثسْبَبً 

ب ثحكى يؽبْدح، ٔنهى ٚقٕنهٕا اَهّ َْٕ جُ ر  سَ فَ  انٗ آخسِ، ....ْرا ههٗ ْرا وَ د  قَ زأُٚب ثٕلع ان عٕفبد، ٔرَ 

ٔاًَهب  -ٚعُهٙ ثبنجسْهبٌ انقهبنع-  نكٍ ههٗ ْرا زرجٕا، ٔنٓرا نهى ٚقٕنهٕا نٛط ٔزا  ان هك انزبظع فهك

  ٌ  ان هك انزبظع ْرا ْٕ آخس األفل؛ ثحكى يب ؼبْدَب  نكٍ قد ٚكٌٕ صى ؼٙ  آخس ٔزا ِ. قبنٕا ا

ههِٓ ْٔههرا ٚ ههبنف يههب فَ  هه ُِٕ ًُ ـِ خ ثههٍٛ انعههسغ ٔثههٍٛ كههلو هَ يههٍ كهًههخ انعههسغ ألَٓههى أزادٔا أٌ ٚجعهههٕا 

فٙ انُفٕؾ ال ٕٚافق ْرا انًجدأ  ألَّ آخس انً هٕقبد ٔانعسغ  سَ سغ ْرا انر٘ ُذكِ ان لظ خ، ٔانع

 كًب ذكسٔا.  أهظى انً هٕقبد ٔيب رحزّ ـغٌٛس ثبنُعجخ انّٛ ٔنٛط دائسٚبً 

ٌٍ ٚهدلُّ  اً فهبذ هب نهى ٚهؤرِٕا ثجسْهب  ً هههٗ أَهّ نهٛط ٔزا  ان ههك انزبظهع ؼههٙ   كليٓهى يهٍ انجٓهخ انعقهٛهخ ن

ٌٍ ق عٙ هقهٙ  ٌ  ثجسْب ٌ  ْرا ٚدل ههٗ أ رعًٛخ ان هك  ٔاًَب قبنٕا ْرا انر٘ ٚظٓس يٍ جٓخ انُظس، فب

نكٍ ألَك ق  رج ِ فنٙ ث نط ُزنت انزفطنٛر فبَزجنّ انزبظع ثبنعسغ أَّ نٛط ثفٕاة، ْٔرا ٔالح 

 .يٍ ذنك

 َٙانقٕل انثب : 

ْهْك ٔنكٍ َهج َس هٍ انًهك ثبنعسغ نزلشيًٓب، فك ًُ ٌ  انعسغ ْٕ هجبزح هٍ ان ٌ  أ نًههٕ؛ األزق  ًهب أ

ٌ   هسؼبً  ، نكهٍ يهٍ قجٛهم رعظهٛى ُّ ُكههْ ، ْٔهرا انعهسغ ْهٕ يُ جعم نُ عّ هسؼبً  ،  ٚجهعٌٕ ههّٛ فب

 األيس.

ٌ   ثبنمُ  ْٔرا انقٕل أٚمبً  ٌ   ُيْهُك ،  ٔيسدٔد  أل ْهَك  ال ٕٚـف ثزهك انف بد فٙ انؽسٚعخ، فب ًُ ان

ْهْك ال ٚؤرٙ ٕٚو  ًُ ْهْك نٛط صَى  يلئكخ ردٔز حٕنّ َٔحٕ ذنك، ٔان ًُ ْهْك نٛط نّ قٕائى، ٔان ًُ ْم، ٔان ًَ ال ُْٚح
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بََِٛنخٌ ﴿ انقٛبيخ يحًٕل ًَ َيئِنٍا ثَ ْٕ ُْٓى َٚ قَ ْٕ ُم َعْرَظ َرث نَك فَن ًِ َْٚح ْههْك  [،3ٔ﴾]انحبقهخ:َٔ ًُ انهٗ آخهسِ، أٚمهب ان

ًٗ ٔانعسغ يسر ع ِحعّ  .يسر ع يعُ ٍْ  بً ٚعُٙ يٍ جٓخ دالنخ انهغخ ْٔرا فسق ثَِّٛ

 انقٕل انثبنث : 

  ٌ ٌ   أ ٌ   حقٛقههخ انعههسغ ْههٙ انكسظههٙ، ٔأ َٔ  انكسظههٙ ٔانعههسغ ؼههٙ  ٔاحههد، ٔأ  عَ ِظههانكسظههٙ انههر٘ 

ٌْ ؼهب  ، رعهبنٗ، ْٔهرا  انعًٕاد ْٕ انعسغ، ْٔرا قٌٕل ُْب ٔقٌٕل فٙ أقٕال انكسظٙ ٚهؤرٙ ثٛبَهّ ا

ٌ  انقٕل يُعٕة انٗ انحع  :ٍ انجفس٘ ْٕٔ قٕل لعٛف  أل

  ،  َٔ َانعسغ ثف بد نٛعذ ْٙ ـ بد انكسظٙ.  فَ ـ 

  .صى يبدح انعسغ غٛس يبدح انكسظٙ  ٚعُٙ يٍ جٓخ االؼزقبق 

  انعسغ ؼٙ  ٔانكسظٙ ؼٙ  صى اٜصبز هٍ انعهف  ٌ  آخس  يزمبفسح فٙ أ

اْنُكرْ ٔنٓرا ه ف ان حبٔ٘ انكسظٙ ههٗ انعسغ فقبل ) َٔ اْنَ نْرُظ  َٔ. ٙن َحنقٌّ ٌ  ِضن انع هف ثهبنٕأ  ( أل

 يغبٚسح انرٔاد ثٍٛ انكسظٙ ٔانعسغ. ٚقزمٙ انًغبٚسح،

  يناْت األغنبعرح ٔانًبررٚ ٚنخ ٔينٍ َحنب َحنْٕى فنذَٓى فنٙ ان نرظ يعنطرثٌٕ، أيب ثبنُطجخ

 نٛص نٓى ياْت ٔاظح:

 .يُٓى يٍ ُٚحٕ يُحٗ أْم انكلو 

 َ عسف حقٛقخ ركُّٕٚ، ٔال يعُٗ االظهزٕا  ٔيُٓى يٍ ٚقٕل انعسغ ي هٕق يٍ ي هٕقبد ، ال

 ههّٛ َٔحٕ ذنك.

   ٌ  انعسغ ْٕ انًهك. ٔيُٓى يٍ ٚقٕل ا

 رًضٛهم  ؼٙ  ٔاًَب ْهٕ رقسٚهت، ى  نٛط فّٛ هسغ ٔنٛط صّ  أـلً  ،ٔيُٓى يٍ ٚقٕل انعسغ رًضٛم

 نضفٓبو.

 :ٙثبَٛبً انكرض 

 :المسألة األولى 
َّ سَ كَ انكسظٙ ذَ  ُِ  ، َْٛذ ثآٚخ انكسظهٙ نقٕنهّ فٙ آٚخ ٔاحدح فٙ انق ًِّ ْرِضنٛنُّ ﴿فٛٓهب  سآٌ ُظ ُُ ِضنَع  َٔ

ٙن اْنَ ِظٛىُ  َٕ اْنَ هِ ُْ َٔ ب  ًَ ُٓ ََل َٚؤُٔدُِ ِحْفظُ َٔ اأْلَْرَض  َٔ اِد  َٔ ب ًَ ، ْٔهرِ اٜٚهخ ْهٙ أهظهى [ٕ٘٘﴾]انجقسح:انطه

ُ ََل اِنَننَّ ﴿فقههبل « ؟أ٘ آٚننخ فننٙ ُزننبة َّللا أعظننى»ألثههٙ  ملسو هيلع هللا ىلصآٚههخ فههٙ كزههبة ،، قههبل  ٙن َّللاه َٕ اْنَحنن ُْنن اَِله 

«نُٛٓك ان هى»قبل [، ٕ٘٘﴾]انجقسح:اْنقَٛنٕوُ 
ٙ
   ٌ ال ٚهدز؛  ُّ ْهرا ٚعُهٙ أَهّ فَقِهَّ يعُهٗ ْهرِ اٜٚهخ ألَ ه أل

  ٌ ُ َههَِى يعبَٛٓب ٔال ؼك أ  . هظًٛبً  ْرِ رعُٙ ههًبً  كٌٕ ْرِ اٜٚخ أهظى يب فٙ انقسآٌ اال أَّ 

ٌ  ٔفٙ انعُخ جب  ثٛبٌ حجى انكسظٙ ثبنُعجخ ن هعًٕاد ثؤ
(3)

انعًٕاد انعجع ثبنُعجخ نهكسظٙ كحهقهخ  

 يهقبح فٙ فلح يٍ األزق ٔانكسظٙ ثبنُعجخ انٗ انعسغ يضم ذنك. 

، ْٔهٕ ٔال ٚفح يسفٕهبً  ، ٔزٔ٘ يسفٕهبً ٔجب  فٙ أصس هٍ اثٍ هجبض يٕقٕف ٚفح هُّ يٕقٕفبً 

(انكرضٙ يٕظع انق يٍٛ هلل )  قٕنّ
3
   ٌ ٍ ي هٕقهبد ، هظهٛى انكسظٙ ي هٕق يه ْٔرا ٚعُٙ أ

ٔأَههّ ٔظههع انعههًٕاد ٔاألزق، ٔأكضههس يههٍ ذنههك انعههًٕاد ـههغٛسح ثبنُعههجخ  ،ثٓههرا انِعظَههىْ  ، جعهههّ ،جههداً 

 .نكسظٙ انسحًٍ 

  :المسألة الثانية 
  ٌ كهًخ كسظٙ يٍ جٓخ انهغخ يؤخٕذح يٍ انَكْسِض، ٔ انَكْسِض ْٕ انجًع فٙ انهغهخ، ٔٚقهبل نهكسظهٙ  أ

ٌ  انًعسٔف اَّ كسظٙ  ْع ههٗ ْٛئخ يب. ألجم أ ًَ  أهٕادِ رُج

َكَساِظٙ  أٚمبً انعهًب   َٙ ًِّ أهٕاد يجًٕهخ فٙ انهغخ، ٔيُّ ظُ  ُّ فبنكسظٙ ٚ زهف هٍ انًقعد اٜخس ثؤَ  

َٕ عُ ًَ ألجم أَٓى جَ  اظخ ألَٓب  قْ زَ ٕا انعهى، ألجم يعُٗ انجًع، ٔكرنك قٛم نه ٍٕ يب ُكس  انًجًٕ  ههٗ َح

َعْذ.  ًِ  أٔزاق ُج

                                    
 (1921مسمم ) 6

 .انتهى الوجو األول من الشريط العشرين 7
 (3116المستدرك ) 8
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َض فهلٌ ثبنؽهٙ  اذا جَ فًبدح ا أٔ ركهس ض فهلٌ  ُّ َعهًَ نجًع يبدح انَكْسْض رعٕد انٗ انجًهع، ٔٚقهبل رََكهس 

 انؽٙ  اذا جًعّ انٗ ـدزِ أٔ جًعّ انّٛ. 

 يبدح انكسظٙ يؤخٕذح يٍ انجًع. اً فبذ

  ٌ ٔرقدظذ أظًبإِ نّ يٍ انف بد انعظًٛخ يهب ٚ زههف ثهّ ههٍ  كسظٙ انسحًٍ  ْٔرا ٚدل ههٗ أ

ٌ  ـ خ انعسغ  بً ٗ انكسظهٙ كسظهٛ  ً  ْرِ نٓب دالنزٓهب فهٙ انهغهخ، َٔظهٔ ً ٗ انعسغ هسؼبً ظَ  ،    أل

 ْٔرِ نٓب دالنزٓب فٙ انهغخ.

 :المسألة الثالثة 
 ٚعُٙ غٛس أْم انعُخ: ،انُبض نٓى فٙ انكسظٙ أزثعخ أقٕال

 انقٕل األٔل  ٌ صهبز رهسدِ انكسظهٙ ْهٕ انعهسغ ْٔهرا قهٕل لهعٛف، اٜ : ْٕٔ قٕل انحعٍ ْٕٔ أ

 كًب قهذ نك.

 َٙانقٕل انثب  ٌ رًضٛهم  ُّ َ هأَ  ب ُذِكْس فٙ آٍٚخ ٔاحدح ْٙ آٚخ انكسظٙ فٙ ظٕزح انجقهسح،ً  ُانكسظٙ ن : أ

 .ٔأَّ نٛط صى  حقٛقخ نهكسظٙ  ٔنكٍ ْٕ رًضٛم نزقسٚت هظًخ ، 

اأْلَْرُض ﴿ نهّْٔرا ْٕ قٕل انرٍٚ ُٚ ٌٕ كضٛهس يهٍ انفه بد انزهٙ رهدل هههٗ هظًهخ ، ٔقدزرهّ كقٕ َٔ
َو اْنقَِٛبَيخِ  ْٕ ًٛ ب قَْجَعزُُّ َٚ ًِ ِّ  َت ُِٛ ًِ َِٕٚبٌد ثَِٛ اُد َيْط َٕ ًَ ٌ   [،3ٙ﴾]انصيس:ٔانطه ْهرا  َٔحٕ ذنهك فٛقٕنهٌٕ: ا

  ٌ كم َؿ جب  فٙ انكزبة ٔانعُخ يٍ ْرا انقجٛم فبَّ ألجم انز ٛٛم ال رُْقَفُد  كهّ ر ٛٛم  ثم قبنٕا: ا

 ٔاال فٓرِ نٛعذ ههٗ حقبئقٓب.  ى انُبض هلل حقبئقّ، ٔاًَب انًقفٕد رعظٛ

َرُِ فٙ رفطٛرِ ْٔرا انقٕل يعسٔف يٍ أقٕال انًعزصنخ ٔنبئ خ يٍ األؼبهسح،  ٔيٍ انً بصرٍٚ قره

اأْلَْرُض هُهد قٕنهّ رعهبنٗ ﴿ُهٛنخ فنٙ آلنر ضنٕرح انّسينر  حً  َ فٙ ظةل انقرآٌ ٔت هّ قبعِ  ضٛ  قطت َٔ
َو اْنقَِٛب ْٕ ًٛ ب قَْجَعزُُّ َٚ ًِ ِّ َت ُِٛ ًِ َِٕٚبٌد ثَِٛ اُد َيْط َٕ ًَ  ﴾.َيِخ ٔانطه

  ٌ ٌ  انقٕل ثؤ انغب  نكهم انهدالالد انؽهسهٛخ نضن هبه ٔانغهب   انز ٛٛم ْرا كهّ ههٗ جٓخ ٔفٙ انحقٛقخ ا

 نكم انغٛجٛبد ألَّ ٚكٌٕ انًقفٕد فٙ كم ْرا انزًضٛم.

ٌ  انصي ؽس٘ فٙ انكؽبف ٔكؤَّ ًٚٛهم انٛهّ، ٔهههٗ قبههد ُّ يَ د  ْٔرا انقٕل قَ  كهم انُفهٕؾ  رٓى فهٙ أ

 يٍ ْرا انجبة ههٗ ٔجّ انزْٕى ٔانز ٛٛم. 

  ٌ يعُبِ َ هٙ كهم األيهٕز انغٛجٛهخ ْهرِ هههٗ ْهرِ انقبههدح،  ْٔرا انقٕل كًب ذكسد نك غهه هظٛى  أل

ُْ َهٗ  فًب كبٌ يٍ األيٕز انغٛجٛخ ٚدل ههٗ هظًخ ، ٔكبٌ فٛٓب رًضٛم ثؤؼٛب  يٕجٕدح هُهد انجؽهس فزُ

 انزًضٛم ال انحقٛقخ.ٔٚكٌٕ انًقفٕد 

 انقننٕل انثبنننث  ٌ هههْ ْههٕ هِ  انكسظههٙ ْههٕ انعهههى، فكسظههٙ انههسحًٍ  : أ ْرِضننٛنُّ ، ٔقٕنههّ ﴿ُّ ًُ ُُ ِضننَع  َٔ
اأْلَْرَض﴾  َٔ اِد  َٔ ب ًَ  .ٚعُٙ ٔظع ههًّ انعًٕاد ٔاألزقانطه

 ْٔرا انقٕل يسٔ٘ هٍ اثٍ هجبض ٔنكٍ انفحٛح هٍ اثٍ هجبض خلف ْرا انقٕل.

 ٕل ثؤيٕز:َُٔٚسْد ههٗ ْرا انق

ٔ -    ٌ  ْرا يٍ جٓخ انهغخ.،ٔانعهى ؼٙ  آخس يبدح انكسظٙ نهجًع، أ

ٕ -    ٌ ٌ   ،  أ ٔظههع كههم ؼههٙ ، قههبل  انكسظههٙ ٔظههع انعههًٕاد ٔاألزق  ٔنكههٍ ههًههّ  ذكههس أ

نب﴿ظجحبَّ  ًً ِعْه َٔ نخً  ًَ ٍ  َرْح ْٙ نمه َغن ُُ ِضنْ َذ  َٔ ٍ  َعهِنٛىٌ ﴿ ٔقهبل  [،3﴾]غهبفس:رثُنب  ْٙ ُ ثُِكنم  َغن َّللاه َٔ﴾ 

انهر٘ ٚعهع انعهًٕاد  ٔههًهّ  ٔثؤظهًبئّ ٔـه برّ ٔأفعبنهّ ٚؽهًم ههًهّ ثرارهّ  ِٔهْهُى ، 

ثعههد رغٛههس انعههًٕاد ٔاألزق ٔقجههم   ٔههًههّ  انههر٘ ٚعههع انجُههخ ٔانُههبز  ٔههًههّ ٔاألزق

 خهق انعًٕاد ٔاألزق.

ٌ   اً فهبذ ننمه ﴿انعههى ٚعههع كههم ؼههٙ  ر عههٛس انكسظههٙ ثؤَهّ انعهههى ْههرا ٚمههبد أ ُُ ِضنْ َذ  ننخً َٔ ًَ ٍ  َرْح ْٙ َغنن

ب ًً ِعْه اأْلَْرَض﴾فقبل ﴿ ، ٔأيب كسظٙ انسحًٍ ﴾َٔ َٔ اِد  َٔ ب ًَ ْرِضٛنُّ انطه ُُ ِضَع  َٔ. 

ٖ -    ٌ ٌ   أ ٌ  انكسظهٙ ْهٕ انعههى ٔأ ٕا كساظهٙ ًُّ زاجعهخ انهٗ انعههى، ٔانعهًهب  ُظه ضَ س  َكهيهبدح رَ  قٕنٓى ا

 ف قُفّ ن سٚعزّ:ألجم انعهى َٔحٕ ذنك يٍ االحزجبجبد ٔاحزجبجٓى ثقٕل انؽبهس ٚف

ظب            .................فهًب احزبشْب ركس 

 ههى.ٚعُٙ  قبنٕا
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  ٌ انهٗ انجًهع ٔانعهًهب  ـهحٛح أَٓهى  انعههى نهٛط زاجعهبً  فٓرا يٍ انجٓخ انهغٕٚخ فّٛ لهعف، ٔذنهك أ

  ٍ فههٛط كهم ثهّ ٔانًعسفهخ ثهّ،  ىُ ْههانعهى يٍ حٛش ْٕ َْٚحُفُم ثزهقٙ انًعهٕو صُهى  انعِ  جًعٕا ههٕيٓى نك

 .س، فٛكٌٕ يعهٕيبً نّجَ ههى َبرجبً هٍ جًع ثم ٚكٌٕ َبرجبً هٍ رفٕز ان َ 

هَٔ  ْٔرا ْٕ انًقسز فٙ انهغخ ٔهُد أْم َظسٚخ انًعسفخ، فبٌ انًس  ٚعههى ثهدٌٔ جًهع، ٔ،   فَ ـَ

تَ ﴿انفههغٛس ثقٕنههّ  َٔ ْٛئًب  ٌَ َغنن ننٕ ًُ َٓننبرُِكْى ََل رَْ هَ ٌِ أُيه ٍْ ثُطُننٕ ُ أَْلننَرَتُكْى ِينن َّللاه اأْلَْثَصننبَر َٔ َٔ َع  ًْ نن َ ننَم نَُكننْى انطه

اأْلَْفئَِ حَ  ثهّ ٔنهٕ نهى ٚجًعهّ  كهًب ههى انفغٛس ؼٛئب ـهبز هبنًهبً  ،ب َههَِى انً هٕقًُ ه  ، فكُ [33﴾]انُحم:َٔ

نهجًهع،  يبدح انَكْسْض غٛس يبدح انعهى ٔانعههى يهب ـهبز ههًهبً  انٗ غٛسِ، فًبدح انجًع غٛس يبدح انعهى،

ٕ ًُّ  ا كساظٙ ألجم جًعٓى انعهى. ٔاٌ كبٌ انعهًب  ُظ

زاِجٌع ر عٛس كهًخ انزكسض انٗ كهًهخ انجًهع، ٔاحزجهبجٓى ثقهٕل انؽهبهس كًهب ظهبقّ اثهٍ جسٚهس  اً فبذ

 ان جس٘ فٙ ر عٛسِ: 

 ...............فهًب احزبشْب ركسظب       

  ٌ  انزكسض ثًعُٗ انجًع ال ثًعُٗ انعهى نى؟  ٚدل ههٗ أ

 بزد فٙ حٕشرّ.ٚعُٙ ـ( فهًب احزبشْب) ألَّ قبل

َظب) ب ـبزد فٙ حٕشرّ. (رََكس   ً  ْٕٔ َههِْى ثؤَّ قَََُفَٓب ن

نّ يٍ انحٛبشح، فبنحٛهبشح ثٓهب َههِهْى ٔشاد ثعهد انحٛهبشح  مَ فَ ٚكٌٕ ركسظّ ؼٛئبً جدٚداً شائداً ههٗ يب حَ 

 ب ٔجًعٓب انّٛ.َٓ ً  أٌ لَ 

ٌ   اً فبذ ض َكهانز  دالنهخ  يٍ حٛش انهغخ فهب ٌ  هههٗ انعههى دالنهخ لهسُّ ض ٔيهبدح َكهانز   عٛ خ  ثهم انفهٕاة أ سُّ

 َكَسَض زاجعخ انٗ انجًع فٙ اؼزقبقبرٓب جًٛعب.

 انقٕل انراثع  ٌ ًُ  : أ ٌ   كْ هْ انكسظٙ هجبزح هٍ ان ٌ   كًب قبنٕا فٙ انعسغ، ٔقبنٕا ا انكسظٙ اذا قٛم ا

 .ِّ رِ ٕ  ؼؤَّ ٔقُ  ِّٕ هُ ٔههٗ هُ  ِّ كِ هْ كسظٙ انًهك ٔاظع فٓرا ٚدل ههٗ ظعخ يُ 

اأْلَْرضَ قهبل ﴿ ٕنٌٕ: ، فٛق َٔ اِد  َٔ ب ًَ ن ْرِضنٛنُّ انطه ُُ ِضنَع  ٌ   [،ٕ٘٘]انجقهسح:﴾َٔ ظهه بَّ ٔيهكهّ  ٚعُهٙ أ

 ٔظع انعًٕاد ٔاألزق.

ٌ  ْٔرا نٛط ثجٛد أٚمبً   :  أل

 .انكسظٙ يٍ جٓخ دالنخ انهغخ غٛس دالنزّ ههٗ انًهك - ٔ

ٕ -   ٌ ٌ   انكسظٙ يٕـٕف فٙ انعُخ ٔفٙ آصبز انع هف ثؤَهّ غٛهس أ ر عهٛسِ  انًههك، فهدل  ذنهك هههٗ أ

انٛهّ فهٙ  بزُ َفهٔانز عٛس انحهبدس ثعهد شيهٍ انفهحبثخ زلهٕاٌ ، هههٛٓى ال ُٚ  ،ثبنًهك ر عٛس حبدس

 ر عٛس انقسآٌ.

  الرابعةالمسألة: 
 ، ْٔٙ زاجعخ انٗ أصس اإلًٚبٌ ثبنعسغ ٔانكسظٙ.يزفهخ ثبنعسغ ٔانكسظٙ جًٛعبً  ْٔرِ انًعؤنخ

ٌ  فبنًئيٍ اذا آيٍ ث ٌ   هسغ ،  ؤ ٌ   حهق، ٔأ ههسغ ،  ْهرِ انزهٙ ُذكهسد ْهٙ ـه خ انعهسغ، ٔأ

ٌ   هظٛى جداً  ٌ   ملسو هيلع هللا ىلصانُجهٙ  ٔأَّ يجٛد ٔأَّ كهسٚى، ٔأ يعهٛسح يهب ثهٍٛ  َحهد َس ههٍ أحهد حًههخ انعهسغ ثهؤ

  ٌ انعهًٕاد ثبنُعهجخ نهكسظهٙ كحهقهخ يهقهبح فهٙ فهلح  هبرقّ انٗ ؼحًخ أذَّ يعٛسح خًعًبئخ هبو، ٔأ

ٌ  يٍ األزق ٌ   ، ٔأ ، فهل انكسظٙ يٕلع قهديٙ انهسحًٍ  انكسظٙ ثبنُعجخ انٗ انعسغ كرنك، ٔأ

  ٌ ٌ  ثبنًئيٍ انحق انٗ اهزقبد هظًخ ،  ٔلُ ئُ ْرا َٚ  ؼك أ ، ظجحبَّ رزُهبْٗ انً هٕقهبد  ، ٔانٗ أ

َو كًب ٔـف َ عّ ثقٕنّ ﴿ س، ٔأَّ غَ هُدِ فٙ انفِّ  ْٕ ًٛ ب قَْجَعزُُّ َٚ ًِ اأْلَْرُض َت ﴾، ٔجب  فٙ اْنقَِٛبَيخِ َٔ

األصس فٙ ر عٛس ذنك أَّ ٚسيٙ ثٓب ٕٚو انقٛبيخ كًب ٚسيهٙ انفهغٛس ثهبنكسح فٛقهٕل أَهب ، انٕاحهد أَهب 

 انًهك انٗ آخسِ. 

ب ٔكٛهف ْهٕ هههٗ ْهرِ َٓهًُ ظِّ عَ ٔٚجزدة انًس  يٍ َ عّ انزهٙ ُٚ  فًعسفخ ـ خ انكسظٙ ٔـ خ انعسغ،

ٌ  انًههدٌ انكجههبز اذا ـههعدد  ،جههداً  ْٔههٕ ـههغٛس جههداً  األزق انعظًٛههخ جههداً  ْههرِ األزق، حزههٗ ا

ْٔههٙ رحههٕ٘ يلٚههٍٛ انُههبض، فكٛههف ثههبن سد ٔاألزق ْههرِ ثبنُعههجخ  ثبن ههبئسح رساْههب ـههغٛسح جههداً 

نهعًبٔاد ـغٛسح، ٔانعًبٔاد انعجع ههٗ ظعزٓب ِٔهظى يب فٛٓب يهٍ األفهل؛ ٔانُجهٕو ٔانعهٛبزاد 

ق، ٔانكسظهٙ ثبنُعهجخ انهٗ انعهسغ كهرنك، ثبنُعجخ نهكسظٙ ـغٛسح كحهقخ يهقبح فٙ فهلح يهٍ األز
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 الشريط العشرون

ٖ3ٗ 

 ،ٔ   ٙفٕق انعسغ يعزغٍ هٍ انعسغ، ٔكم ؼهٙ  يحزهبط انٛهّ، ٔ، ظهجحبَّ يحهٛه ثكهم ؼه

ٌ   احبنخ ظعخ ٔقدزح ٔذاد ٔؼًٕل  انًس  ٔالؼك ٚفٛجّ ثم ٚحفم نهّ فهٙ  ٔرقدظذ أظًبإِ فب

خ قدز اإلَعبٌ كٛف ْٕ، ٔأَّ ، َٕٔ  هظٛى يٍ احزقبز انُ ط ٔيعسفقهجّ َٕ  هظٛى يٍ انرل هلل 

َف أهظى رؽسٚف أَ  نّ ظجحبَّ، ٔنٓرا ُٚظس انًس  انٗ ِهظَْى انً هٕقبد ْهرِ  هجداً  جعهّ ،  ٌْ ُؼسِّ

 .،  ىْ ظِّ عَ ٔٚئيٍ ثٓب فُٛ 

َٔ  صًسادٍ  سُ ًِ ضْ ٔـ برّ ُٚ  حقٛقخً اإلًٚبٌ ثؤظًب  ،  انقهٕة، يٍ اجلل ،  مِ جَ هًهٛخ فٙ انقهت يٍ 

  انقهههٕة نجًههبل ، ٔحههت ٔ ٌاإلًٚههبٌ انزههٙ يههدازط ٔأَههٕا  يههب ٚحههدس فههٙ انقهههت يههٍ اإلًٚههب 

كرنك اإلًٚبٌ ثبنعسغ ٔانكسظهٙ  ،كرنك اإلًٚبٌ ثبنجُخ ٔانُبز، رزفم ثبإلًٚبٌ ثبألظًب  ٔانف بد

ٌْ  هلل  بً ٛجَهُِ يُ  بً زَهجِ  ْ ٔٚجعم انقههت يُ  نًٍ رؤيهّ فبَّ ٚجعم انقهت خبلعب نسثُب ِ رعظًٛهّ جهب  مَ  َهغَ  فهب

 ٔاًٚبَّ ٔهقٛدرّ ثبإلَبثخ انعسٚعخ ثبالظزغ بز انحق.

حٍٛ َجحش ْرِ انًجبحش فٙ انعقٛدح نٛعذ كًب ٚجحضٓهب أْهم انكهلو انًهريٕو فهٙ كَٕٓهب أؼهٛب  ال  اً اذ

هصَ  ٌ  انًهس  هلل  دْ جُّهعَ نٓهب هههٗ اإلًٚهبٌ ٔانعًههم انفهبنح ٔرَ  حَ سَ ًَ ه َُّ ،  ، فهب ـَ َٔ نُهب يههٍ  كههم ؼهٙ  

هضْ نغٛجٛخ نى ُْٚقَفْد اًٚبَُب ثّ ٔاهزقبدَب نّ يٍ جٓخ انٕجٕد دٌٔ جٓهخ اإلًٚهبٌ ٔيهب ُٚ األيٕز ا يُهّ   سُ ًِ

ٌ   -فهٙ انهُ ط ُّ صُهدِ حْ ٚعُهٙ ثٕجهٕدِ ٔأصهس اإلًٚهبٌ انهر٘ ُٚ -ثم قُِفَد اإلًٚبٌ ثهّ  انًقفهٕد اـهل   أل

 .انقهٕة ثبهلل 

  ٌ ْرِ األؼهٛب  رًضٛهم ألجهم اـهل  ٔأَذ ظًعذ قٕل أٔنئك يٍ انًعزصنخ ٔنٕائف يٍ انًجزدهخ ا

، ٔانٕاقع أَُب اذا قهُب ثًب جب  فٙ األدنهخ يهٍ انكزهبة ٔانعهُخ فبَٓهب فهٙ انُبض ٔاًٚبَٓى ثعظًخ ، 

  ٌ  رحفٛم اإلًٚبٌ ٔفٙ احداس اإلًٚبٌ فٙ انُ ٕض ٔرقٕٚخ اإلًٚبٌ أهظهى يهٍ أٌ ركهٌٕ نهزًضٛهم  أل

نًهس  هههٗ انحقٛقهخ ٚزفهٕز كٛهف ْهرِ انً هٕقهبد ب ههٗ انحقٛقخ ٔههٗ ْرِ انف بد ٚجعم اَْ سَ كْ ذِ 

ٔاألزق ْهرِ انكجٛهسح ٔيهب فٛٓهب صُهى  انعهًٕاد صهى انكسظهٙ ثعهد ذنهك صهى انعهسغ صهى انًلئكهخ  جًٛعبً 

 انحههبفٍٛ يههٍ حههٕل انعههسغ الؼههك ُْٚحههِدْس نههّ أَههٕا  يههٍ اإلًٚههبٌ ٔانٕجههم ٔان ههٕف ٔحههت ، 

 انؽسهٛخ. ٔرعظًّٛ ٔاإلَبثخ انّٛ، ْٔرا الؼك كهّ يٍ انًقبـد

َم فٙ قهجك ْرِ األؼٛب  ٔرزركس هظًخ ،  اً فبذ ًِ اإلًٚبٌ ثٓرِ ٚحزبط يُك انٗ رؤيم ٔ ردثس فٙ أٌ رُْع

. 

ٙن َحقٌّ ْرِ ثعك انًجبحش انًزعهقخ ثقٕنّ ) اْنُكْرِض َٔ اْنَ ْرُظ  ( ٔصَى  يجبحش شائدح ٚعُٙ قهد رهدخم فهٙ َٔ

ٌ   بنر٘ ًُٚٓهب ْهٕ رقسٚهس يهبف، يجبحش انكلو انًريٕو  دل ههٛهّ انكزهبة ٔانعهُخ ٔيهب ٚجهت اهزقهبدِ أ

  ٌ انعسغ يٕـٕف ثزهك انفه بد ٔانكسظهٙ يٕـهٕف ثزههك انفه بد،  انعسغ ٔانكسظٙ حق، ٔأ

  ٌ نهٙ ٔنكهى انزٕفٛهق  ٔأظهؤنّ ، سغ ٔانكسظهٙ يزعهددح ٔانجهٕاة ههٛٓهباألقٕال انجبنههخ فهٙ انعه ٔأ

 ٔانعداد.

 ثسحًزّ ٔأٌ ٚجعهُب يٍ انًُٛجٍٛ انّٛ انًزقٍٛ.أٌ ٚسحًُب  ٔ فٙ ْرا انقدز ك بٚخ هعٗ ، 

َكز ٙ ثٓرا انقدز، ال رُعَٕب يٍ ـبنح اندهب .
 (3)
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