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           الشريط الخامس والعشرون الشريط الخامس والعشرون
وُح اْْلَِميُن، َفَعلََّمُه  ُه َكاَلُم َربِّ اْلَعالَِميَن، َنَزَل ِبِه الرُّ ا َوََل ُنَجاِدُل ِفي اْلقُْرآِن، َوَنْشَهُد أَنَّ ددا َسيَِّد اْلُمْرَسلِيَن ُمَحمَّ

ِ َاَعددالَُ ََل ُيَسدداِويِه َشددْي   ِمددْن َكددملسو هيلع هللا ىلص اَلِم اْلَمْخلُددوِييَن، َوََل َنقُددوُل ِبَخْلِقددِه، َوََل ُنَخددالُِع َجَماَعددَة ، َوُهددَو َكدداَلُم تَّ
 اْلُمْسلِِميَن.  

  :سة الؼبلمٕه، َثؼذ الؾمذ هلل

ََل وَُجاابِلُ  يِاآ قذذبف فٍٕذذب  /فٍذذزي الغم ذذخ ذذذه ٌذذزي الؼيٕذذذح الزذذٓ مل أٍذذب الؼا ذذذخ مثذذُ عؼأذذش ال ؾذذبَْ  ََ
ُ َكََلمُ  ٍَُد أَوًَّ وَْش ََ ا  اْلقُْسآِن،  اد  َُح اْْلَِمإُه، يََؼَََّّماًُ َظإَِّد اْلُمْسَظإََِّه ُمَدمَّ ًِ السُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَزةِّ اْلَؼبلَِمَٕه، وََصَ  ثِ

ََل وَُلابلِ ُ  ََ  ،ًِ ََل وَقُاُُ  ثَِلَّْقِا ََ ٌء ِماْه َكاََلِم اْلَمْلَُّاُنَِٕه،  ْٓ ًِ َش َِٔ ِ رََؼبلَّ ََل َُٔعب َُ َكََلُم َّللاَّ ٌُ َجَمبَػاخَ  ََ

 .(اْلُمْعَِِّمَٕه.

 .ٌَزي الغم خ ذشزم خ ػ ّ ػيٕذح ذجبسكخ ػظٕمخ فٓ اليشآن

ذذَس   بليشآن فذذشع  اإلٔمذذبن ثذذَ  ذذذه مسكذذبن اإلٔمذذبن اإلٔمذذبن ثمزذذت   المىضلذذخ، ه  اإلٔمذذبنأل  ن  ك 

 .ػ ّ كل كزبة ٌَُ ٌزا اليشآن الؼظٕم َمػظمٍب المزبة الزْ عؼ ً   ذٍٕمىب  

 :ػىذ مٌل الغىخ َالغمبػخ ٔشملفبإلٔمبن ثً سكه  اإلٔمبن، َاإلٔمبن ثً 

 ّاإلٔمبن ثأوً كام   رؼبل. 

 ف ذه سة الؼبلمٕه  .َموً ذىض 

   َريذعذ معمبؤي أذه سة الؼبلمٕه  ً  ؼَ م  ئٔبي عجشٔل، َعجشٔل عَ  ً  َػ  مَ  ملسو هيلع هللا ىلصذؾمذا  َمن. 

   ال ٔمبص ً َال ٔذاوًٕ ،ٌزا اليشآن ال ٔشجًٍ شٓء ذه كام المخ ُقٕه َمن. 

 َطأبد   أ وً طأخ    َموً غٕش ذخ ُقأل ،  َعجؾبوً الخبلق فخ، ٕ     كزارً الؼ ٍُ  َغٕذشي

 ذخ ُق. 

ذه الىظُص المضٕشح فٓ المزبة َالغىخ الزٓ رذف  ػ ّ  ٌَزا الزيشٔش ذه الؼاذخ ال  ؾبَْ ذأخُر  

ٍُْم َٔقُُلَُُن إِوََّمب َُٔؼَُِّّمًُ ثَشَ ﴿ ٌزي ا طُف كيُلً  لَقَْد وَْؼََُّم أَوَّ ََ  ٓ ًِ أَْػَجِما ا ْٕ ٌس لَِعبُن الَِّرْ َُِّْٔداُدََن إِلَ

ٓ  ُمجِاااإهٌ  ااااَرا لَِعاااابٌن َػَسثِاااا ٌَ لَااااًُ ُزَُح اْلقُااااُدِض ِمااااْه َزثِّااااَ  ﴿ [، َكيُلذذذذً 301﴾]الىؾذذذذل:ََ َْ وَصَّ نُاااا

َُ َزةِّ اْلَؼااابلَِمَٕه َكيُلذذذً عذذذجؾبوً ﴿ [،301﴾]الىؾذذذل:ثِااابْلَد ِّ  إِوَّاااًُ لَزَْىِصٔااا ََ291َ ًِ الاااسُّ ُح (وَاااَصَ  ثِااا

ٓ  ُمجِإهٍ 291(َػََّّ نََّْجَِ  لِزَُكَُن ِمْه اْلُمىِرِزَٔه 291اْْلَِمُٕه  [، 341-341﴾]الشذؼشاء:(ثََِِّعبٍن َػَسثِا

ِ صُاااامَّ أَْثَِّْ ااااًُ ﴿ َكيُلذذذذً  إِْن أََحااااٌد ِمااااْه اْلُمْشااااِسِكَٕه اْظاااازََجبَزَت يَااااََِجْسيُ َحزَّااااّ َْٔعااااَمَغ َكااااََلَم َّللاَّ ََ
ذذه ػىذذي َمن   ف  ض  ىَذاليشآن كذام  ، َموذً ذ   ش رلك ذه أٖبد الزٓ فٍٕب من  [، َغ6ٕ﴾]الزُثخ:َمََْمىًَُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصثً ػ ّ ق ت ذؾمذ  فَ ضَ عجشٔل ػ ًٕ الغام ٌُ الزْ وَ 

ََل وَُجبِلُ  يِٓ اْلقُْسآنِ نب    ََ) 

ذخ، َرلك كمب سَِ ذغ م فذٓ الظذؾٕؼ ذ  ل  فٓ اليشآن دَ  خ  لَ بدَ غَ الم    من   الغىخ ػ ّ موٍب ذزذُذخ َذؾش 

ػ ٍٕم ُٔذب ٌَم ٔزغبدلُن فٓ اليشآن ٌزا ٔىضع ثآٔخ ٌَزا ٔىضع ثآٔخ، فمأومب ف يئ فٓ  طَ شَ خَ  ملسو هيلع هللا ىلصالىجٓ 

انسؤَا القاسآن ماب الزَّ اذ »ػ ًٕ الظاح َالغام فيبف لٍم  -ٔؼىٓ ذه الغؼت-َعًٍ ؽت الشذبن 

«ػًَّٕ نَُّثكم يإذا اخزَّ زم يقُمُا
1
 شَ ٍَذغ  وٍّ من َٔ  ملسو هيلع هللا ىلصوجٕىب  من   ، َقذ عبء مٔؼب  ملسو هيلع هللا ىلصمَ كمب عبء ػىً  

 ثؼغ الىبط ػ ذّ ثؼذغ فذٓ اليذشاءحأل َرلذك  عذل الزذأدة ذذغ اليذشآن َمن ال رمذُن اليذشاءح عذججب  

 ل زخبطم مَ ل مغبدالدأل ٔؼىٓ ثغجت اليشآن مَ فٓ اليشآن.

َشاء   َلُ الىأظ َاالعزؼاء،  ح  شَ ظ  ثً و   اد  شَ ٌَُ الم   ،عُاء مكبن ثؾق مَ ثغٕش ؽق   يب  ذ   ذزذُم   َالم 

كبن ثبليشآن، فا وغبدف فذٓ اليذشآنأل ٔؼىذٓ فذٓ مدلزذً، َال وغذبدف فذٓ اليذشآن فذٓ طذأزًأل ثذل و َغذ  م 

 .، فبليشآن آٔبد الشة ، َوغزغ م لذلٕل الشؽمه ل يشآن موً كام   

كمذب -مجىٓ ػ ّ ا ٌُاء ٌزا لٕظ ذذه طذأخ مٌذل اإلٔمذبن، َئومذب الفبلزغبدف ثبالخزاف فٓ اليشآن 

المغبدلخ رمُن لجٕذبن الؾذق َلجٕذبن َعذً الذذلٕل ٌَذزا ٌذُ المؾمذُد، فبلمغبدلذخ فذٓ اليذشآن  -عٕأرٓ

ََل وَُجبِلُ  يِٓ اْلقُْسآنِ لٍزا قبف ال ؾبَْ ٌىب  َ ،ذزذُذخ ََ.) 
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ُ َكََلُم َزةِّ اْلَؼبلَِمٕهَ   ٍَُد أَوًَّ وَْش ََ)  

موذً  مْثذل ٌذُ كذام سة الؼذبلمٕهأل  ُق    ذخ  ذَ  مَ َا ذغ اػزيبدوب َٔيٕىىب ثأوذً لذٕظ َكذ ش  َو خج   ه  ٔؼىٓ و ؼ   

 .كام   

َُح اْْلَِمٕهُ   ًِ السُّ  ( وََصَ  ثِ

ؼَ َعذ ،ب  بػَ مَ وذضف ثذً ذذه سة الؼذبلمٕه، وذضف ثذً َعذ ،الزْ ٌُ عجشٔذلالشَػ ا ذٕه  عجشٔذل ػ ٕذً  ً  م 

ًُ َظاإَِّد يََؼَََّّمااػ ذذّ عذذٕ ذ المشعذذ ٕه   من ٔىذذضف ثذذً َؽٕذذب   الغذذام ذذذه سة الؼذذبلمٕه، َمذذذشي   

ا  د   (.ملسو هيلع هللا ىلصاْلُمْسَظََِّٕه ُمَدمَّ

ََل وَُلبلُِ  َجَمبَػخَ اْلُمْعَِِّمٕهَ   ََ  ،ًِ ََل وَقُُُ  ثَِلَّْقِ ََ) 

ل مؼزضلخ َالؼياوٕٕه َالخذُاسط َالشافؼذخ  َرلك خافب  ، ٌزا ذىً ريشٔش لمب معمغ ػ ًٕ مٌل الغىخ 

 بلّ.الزٔه قبلُا ثخ ق اليشآن كمب عٕأرٓ ثٕبوً ئن شبء   رؼ

 ٌزا ا طل الزْ ركشي ال ؾبَْ ٌَزي الؼيٕذح المجبسكخ رؾزٍب ذغبئل:

 :ُالمسألة اْلول 
ش   :خ  المغبَدلَ  ه الم    َف  زَ ثأوٍب ئٔشاد الؾغخ ػ ّ اليُف المخ   ذ  فَ ػ   .ٕهَ أ     زَ خ  فًٕ ذ 

زَذً  ليُلذً ٌَذزا  ريشٔذشا   ً  زَذغ  ؽ   د  ُس  فذارا اخز أذُا فذٓ ذغذألخأل ٌذزا ٔ ذ غ  ليُلذً، فزظذٕش  ريشٔذشا   ٔ ذُس د  ؽ 

 ذغبدلخ.

 َفٓ الششع المغبدلخ قغمبن:

 ثٍب االوزظبس ل ىأظ َل يُف دَن رؾشٍّ ل ؾق. ٌَٓ الزٓ ٔ شاد   :مجبللخ مرمُمخ 

 ذىٍب الُطُف ئلّ الؾق  ع  شَ ٌَٓ المغبدلخ ثبلزٓ ٌٓ مؽغهأل ٔؼىٓ الزٓ الغَ  :مدمُلح مجبللخ

 س ثٍب فٓ الششع.، ٌَٓ ذأذَُئسشبد الؼبف َرجٕٕه ؽغخ   

َٓ أَْحَعاُه إِنَّ ػ ّ ػجبدي ثٍب، َمذذشٌم ثٍذب فذٓ قُلذً ﴿ ٌَزي ٌٓ الزٓ مصىّ    ا ٌِ ٍُْم ثِابلَّزِٓ  َجابِلْل ََ
زَِدٔهَ  ٍْ َُ أَْػََُّم ثِبْلُم ٌُ ََ  ًِ ََّ َػْه َظجَِِّٕ َُ أَْػََُّم ثَِمْه َظ ٌُ [، َكيُلً عجؾبوً فٓ عُسح 311﴾]الىؾل:َزثََّ  

ََل رُ الؼىمجُد ﴿ َٓ أَْحَعهُ ََ ٌِ ََ اْلِكزَبِة إَِلَّ ثِبلَّزِٓ  ٌْ  [.46﴾]الؼىمجُد:َجبِللُُا أَ

 .َذف  ثبلمغبدلخ الغَ  ً  ج  زَ ش  ََٔ 

ف  قذبف ثؼذغ مٌذل الؼ ذم ئوذً ٌذُ المغبدلذخأل  وذً ذذأخُر ذذه الَغذ ف  ذَ َالغَ  ف  الؾجذل، ،ذ   ف  ٌَذُ لَذ َعذذ 

 .ٔشادثؼؼٍب ػ ّ ثؼغ ذه اإل ف  ا قُاف الزَ  ن  أَ ثؼؼً ػ ّ ثؼغ كَ 

ذذذه الخظذُذخأل لمذه لذذم ٔ   وذُع   َذف  الَغذ َا ظٍذش من   ذً   ،فذٓ اليذشآن ػ  ذَ م  ااب  فذٓ قُلذً ﴿  فزذ  لَمَّ ََ
ََن  ُظِسَة اْثُه َمْسَٔمَ  ُمَ  ِمْىًُ َِٔصادُّ ُْ ٍَزُىَاب (75 َمضََل  إَِذا نَ نَابلُُا أَآلِ َُ َماب َظاَسثُُيُ لَاَ  إَِلَّ  ََ ٌُا ْٕاٌس أَْم  َخ

ٌُْم   َْ ٌم َخِصُمُنَ َجَدَل  ثَ ُْ  .[15-15﴾]الضخشف:(15  نَ

 دفؼذب  مََساد َا َا المغبدلذخ َال اد  سَ م ذذب مَ ٍ ذ و   اإلٔذشاد،لٍزا  م  ﴾ ٔؼىٓ فٓ رلك رَ َمب َظَسثُُيُ لََ  إَِلَّ َجَدَل  ﴿

 .ف  ذَ خ مَ الُطُف ئلّ الؾق، َئومب ٌُ عَ ٍَ ج  ل ش  

ز   ٌَىب صَم    ف  ذَ الغَ  ، َذف  ػىذ المؼبطشٔه ثبعم الغَ  خ  بط  فٓ ٌزا المُػُع خ ذ  جَ ثؼغ الجؾُس الزٓ ك 

 .(فٓ اليشآن

َ  الَّزِآ خ ﴿لَذبدَ غَ ئرا كبن ٔظل ذؼً المزغبدلُن ئلّ ؽيٕيخ فاوً فٓ الؾيٕيخ ذ   الَغَذف  َ ُْ ُ نَا نَاْد َظاِمَغ َّللاَّ

َزُكَمااب َُ ُ َْٔعااَمُغ رََدب َّللاَّ ََ  ِ رَْشاازَِكٓ إِلَااّ َّللاَّ ََ ٍَااب  ِج َْ الد فذذٓ [، فٍذذٓ ذغذذبدَ 3لمغبدلذذخ:﴾]ارَُجبِللُااَ  يِاآ َش

 اليشآن. 

ٌزا ذيجُفأل لمذه رمذُن رغذمٕزٍب ثبلغذذف ٌذزي  فان   دفٓ اليشآن المغبدال ف  ذَ َئرا كبن الميظُد ثبلغَ 

 .ٔمُن فٍٕب ثؾش اط اؽٓ

فٍزا  ،ئلّ الؾق َطُف   لغٕش   ال  ذَ عَ  ةَ ش  ذب ػ   -كزجُا ذضل ذب-فٓ اليشآن  ف  ذَ َئرا كبن الميظُد ثبلغَ 

ذذثذذً الؾ   فٍٕذذب ذذذب مقذذبم    ُنَ    خ  ذ  م ٔ ذذٍ ذذو  إلفٕذذً المغذذبدالد الزذذٓ ل ُطذذُف ل ؾذذق،  ال ٔذذذخل خ ذضذذل غ 

ُ  ذغبدلخ الم ك ذغ ئثشإٌم ػ ًٕ الغام فٓ قُلً ﴿ ًِ أَْن آرَابيُ َّللاَّ ٌَِٕم يِٓ َزثِّ أَلَْم رََس إِلَّ الَِّرْ َحبطَّ إِْثَسا

 فٓ الغذف. بٍَ ُوَ    خ  ذ  ٔ  ٌزي [، 115﴾]الجيشح:اْلُمَّْ َ 

ََل وَُجبِلُ  يِٓ اْلقُْسآنِ  فيُلً ٌىب  ئرا كبوذذ ثذبلزٓ ٌذٓ مؽغذه ل ُطذُف ئلذّ  -كمب ركشوب-( المغبدلخ ََ
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 .ثٍب ػجبدي َمذش    ،الؾق فٍزي ذ  ُثخ ششػب  

 .لمىٍم ٔغبدلُن ثبليشآن ال فًٕ

 .ي ثؾغخ اليشآنغٕش ف  بد  غَ ٔؼىٓ ٔ  

َغبَدلَخ  فٓ َثٕه بليشآن ث خ  لَ بدَ غَ ذب ثٕه الم   ق  ش  فَ َ  اليشآن:الم 

 سد الؾغخ ذه كزبة    :يبلمجبللخ ثبلقسآن   َعً االعزذالف ذه رلك. د  ُس  َر   من رُ 

 ذمَ ر   ،ً  ز ذَٕ غ  فٓ ؽ   ف   َ زَ خ  فٍُ من ٔ   :المجبللخ يٓ القسآن أمب  ثؼذغ أٖذبد ثذجؼغ، مَ من   ة  شَ ؼ 

 فٓ ا ذُس الغٕجٕخ ثأذُس ػي ٕخ َوؾُ رلك. بعَ خَ مَ من ٔ   م  مَ ؾ  المزشبثً ئلّ الم   د  شَ ال ٔ  

 َمذب فًٕ فاوٍب ذزذُذخ. ،قبذخ الؾغخإلفبلمغبدلخ ثبليشآن ذؾمُدح 

 :المسألة الثانية 
 .اإلعبثخ كضٕشَن خ  مذ   ،الزٔه عبدلُا فٓ اليشآن فٓ ٌزي ا ذخ

 .فٓ اليشآن فَ مه لم ٔغزغ م لىض اليشآن َالغىخ فاوً عبدَ ذفمل ؽُائف الؼاف 

ُا ذزاٌت لٍم َاػزيبداد، فارا عبءٌم الذلٕل ذه اليشآن ػ ّ خاف ذب مَل أ ذُا مَ ذذب غ  رلك موٍم مع  َ

 .فاوٍم ٔغبدلُن فًٕ َي  َُ ٌَ 

َنَ ش  ٔؼىٓ َٔ   .الزٓ فٓ اليشآن َٔأرُن ثآٔخ رؼشة ٌزي أٖخ    خَ غ  ؽ   د 

 وب لك.ٌَم ٔزغبدلُن فٓ اليشآن فغؼت كمب ركش -مرّ ثؼغ الظؾبثخ ملسو هيلع هللا ىلصَالىجٓ 

ََ  نفذذا -ٔؼىذذٓ ئٔذذشاد الذذذلٕل ثذذً-فبلزذذأدة ذذذغ اليذذشآن من ٔمذذُن اإلٔذذشاد ثذذً  سد  تَ َعذذاخز أذذذ ا دلذذخ 

 .المزشبثً ئلّ المؾمم

 أل ثل ثؼؼً ٔذف ػ ّ ثؼغ.ب  ؼَ ؼ  ثَ  ً  ؼ  ؼ  ثَ  غ  بق  ىَ ك ً ال ٔ   ق  فبليشآن ؽَ 

 كُ  مٌ كَ دْ بلقسآن مُ ي ََّّ ًُ: 

ََّْذ ِمْه لَاُدْن َحِكإٍم َخجِٕاسٍ الس ِكزَبٌة كمب قبف ﴿ ب  مَ مَ ؾ  عؼ ً   ذ   [، َكمذب 3﴾]ٌذُد:أُْحِكَمْذ آَٔبرًُُ صُمَّ يُصِّ

اْلقُْسآِن اْلَدِكإمِ 2ٔط ﴿ قبف  ََ اْلقُاْسآِن مؽذذ مَعذً رأغذٕش ﴿فذٓ  م  َمذؾ  [، ؽمذٕم ٔؼىذٓ الم  1-3﴾]ٔذظ:(

   ﴾.اْلَدِكٕمِ 

   ًمزشبثً؛ مزشبثً كًَّ يإوً أٔعب  ُمْدَكَمب  َكرل  القسآن مغ كُو: 
 .ٔشجً ثؼؼب   ً  ؼَ ؼ  ثَ  ك ًأل  ن   ً  ٌُ ذزشبث   ك ً َمٔؼب   م  مَ ؾ  بليشآن ذ  ف

ذذذزشذذبثً ٔؼىذذٓ ٔ   ذذؼ  ثَ  ً  ج  ش  ٍ ب   ﴿ َرلذذك ليُلذذً ، ثؼؼذذب   ً  ؼ  َ  أَْحَعااَه اْلَدااِدِٔش ِكزَبث ااب ُمزََشاابثِ ُ وَااصَّ َّللاَّ

 َٓ ٔذخ فذٓ طذأبد  ، أل ٌذزي آٔذخ فذٓ طذأبد   ٌَذزي آ[، ٔؼىٓ ٔشجً ثؼؼً ثؼؼذب  11﴾]الضذش:َمضَبوِ

ٌَزي آٔبد ذه ذض ٍب، ٌَزي آٔبد فٓ  -رُؽٕذ الشثُثٕخ رُؽٕذ ا لٌُٕخ-ٌزي آٔبد فٓ ريشٔش الزُؽٕذ 

غبط ذغ المششكٕه، ٌَزي آٔبد فٓ الؾغبط ذغ المششكٕه، ٌزي آٔبد فٓ قظض ا وجٕذبء ٌَذزي  الؾ 

 .آٔبد فٓ قظض ا وجٕبء، َوؾُ رلك ذه المؼبوٓ

 ذزشبثٍخ ذغ اخزاف أٖبد فٓ رلك.فٍُ ذزشبثً، ذُػُػبرً 

  ُثؼعً مٌ كَ دْ أن القسآن م: 

 خ، َذىً ذب ٌُ ذزشبثً.مَ مَ ؾ  آٔبرً ذ   ٔؼىٓ ثؼغ

ْٕاَ  اْلِكزَابَة ِمْىاًُ فذٓ قُلذً عذجؾبوً فذٓ مَف عذُسح آف ػمذشان ﴿ ٓ  ى  ؼ  ٌَزا ٌُ المَ  َُ الَّاِرْ أَْواَصَ  َػََّ ٌُا

ٌُااهَّ أُمُّ ذىذذً آٔذذبد ذؾممذذبد ﴿ ثؼؼذذب   ﴾ ٔؼىذذٓ من  ْدَكَماابدٌ ِمْىااًُ آَٔاابٌد مُ ﴾ الؽذذق قُلذذً ﴿آَٔاابٌد ُمْدَكَماابدٌ 

ٍَبدٌ ئلٍٕب فٓ رأغٕش المزبة ﴿ غ  عَ ش  ﴾ ٔؼىٓ ٔ  اْلِكزَبةِ  أَُخُس ُمزََشبثِ ﴾ ٔذذف أَُخاسُ [، َقُلذً ﴿5﴾]آف ػمذشان:ََ

 ػ ّ ق خ المزشبثً ثبلىغجخ ئلّ المؾمم.

 مقغبم اليشآن صاصخ: ا  فار

 .ً ذؾمم ك  .ً ذزشبثً ك  ذب ٌُ ذؾمم َذىً ذب ٌُ ذزشبثً.ذى ً

 ػ ٍٕب آٔخ مَ آٔبد ذه اليشآن الؼظٕم. ذ  ذه ٌزي ا قغبم دل   َكل  

 المؾمم َالمزشبثً الزْ ٌُ ا خٕش:

فَ   .ذب ارؼؾذ داللزً :ثَوً مْ كَ دْ المُ  ُػسِّ

بظ راك ذذه ػذُاسع ا لأذ أل  ن  -ٔؼىذٓ المغمذل َالمجذٕه-ػىذ ا طُلٕٕه  ٕ ه  جَ ٌَُ ٔخز ف ػه المَ 
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 ٔؼىٓ ذب ارؼؾذ داللخ لأظً ٌَزا ذب ارؼؾذ داللخ أٖخ فٓ ذؼىبي.

 .ٌَُ ذب اشزجٍذ داللزً :َالضبوٓ المزشبثً

 ي َثٕبن وُػً مقُاف كضٕشح.َالمزشبثً ل ؼ مبء فٓ رأغٕش

فَ  ػىذ مٌل الغىخ َالغمبػخ من   ي ق  ؾَ لمه الم    .ػ ًٕ المزشبثً فٓ اليشآن ئومب ٌُ ذزشبثً ػ ّ ذه و ض 

خذ  .زشبثً ػ ّ ثؼغ ٌزي ا ذ 

ذل   رأَٔ ذً ذ  يذب   م   َذؼ  ذؼىذبي َال ٔ   م   َذؼَ مذب المزشبثً الم ٓ ثؾٕش ئوً ُٔعذ فٓ اليشآن ذذب ال ٔ   ا ذذخ،  ل  م 

 .اليشآن عبء ث غبن ػشثٓ ذجٕه ٌزا ذمزى غأل  ن   فان  

اليشآن ذب ال ٔؼ م ذه  من    َذب َسد ػه اثه ػجبط سػٓ   ػىٍمب فٕمب عبقً اثه كضٕش َغٕشي فٓ

 ذه الزأَٔل َالزأغٕش. ، فٕشٔذ ثً وُػب  -ٔؼىٓ ال مؽذ ٔؼ م رأَٔ ً- (رأَٔ ً ئال  

 .وغجٓ ً  بث  شَ زَ فبلمزشبثً ذ  

 ،َال طذؾبثزً َال الؼ مذبء ئلذّ َقزىذب الؾبػذش ملسو هيلع هللا ىلصآٔخ ال مؽذ ٔؼ م ذؼىبٌب ال الىجذٓ  :الكَّٓ ًْ بثِ شَ زَ المُ 

 .فٍزا ذمزىغ

 ب ثؼغ ٌزي ا ذخ.ٍَ مَ    داللزٍب ػَ  ؽزّ ا ؽشف المي ؼخ فان  

، اشذزجً ػ ذّ ذذه ٌذُ مػظذم َمعذل، ػ ذّ ثؼذغ الظذؾبثخ، فٍذزا  ًَ جَ زَ اش   ،َمذب المشزجً الىغجٓ  ٓ ػ 

 .ذُعُد

ّْ ظمبء رظَّىٓ َأْ أزض رقَّىٓ إذا نَّذ يٓ كزبة   (؟ صم قبفاْلةعأف ػه ا ة ذب   مثُ ثمش  أ

(َّللا مب َل أػَّم
2
 . 

 .ثؼغ أٖبدعأف الظؾبثخ ػه  ػمش 

 ػ ًٕ ثؼغ أٖبد َعأف ػىٍب ٌَمزا. َٓ أ  َاثه ػجبط خَ 

ئذب لؼذم ذؼشفخ ذؼىّ ال أق مَ لمؼبسػخ آٔخ لٍب  ،فبلمزشبثً الىغجٓ الزْ ٔشزجً ذؼىبي، رشزجً داللزً

 .ٌزا ٔمُن وغجٕب   فان   ،ل  ذ  أَ لّ رَ ئمخشِ رؾزبط 

ذٕ  فَ  ُنَ أ ذُقَ ٔ  ُم اليٕبذذخ فٓ ٔذالىبط  مخجش من      ذضل ذب عئل اثه ػجبط من   ٍُاْم ﴿ ُن  ل  أَ غ  ٌُْم إِوَّ نِ ُاُ ََ
ذموٍذم ال ٔى يذُن َال ٔ      شَ جَذخ  مَ  ش  َخذ[ َفذٓ آٔذبد م  14﴾]الظبفبد:َمْعئُُلُُنَ  َوؾذُ رلذك،  ُن  ل  أَ غ 

 فمٕف ٔ غمغ ثٕىٍمب؟ 

 ب ئلّ المؾمم.ٌَ د  ً ذؼىبٌب فٕغت سَ ج  زَ ش  ٔؼىٓ آٔبد َٔ  ،ٌزا ذزشبثً

ّ ػىٍذب ال ؾذبَْ ٌىذب ٍَذبلذش المؾمذم َالمزشذبثً ٌذُ الذزْ رمذُن فٕذً المغبدلذخ الزذٓ وَ ٌزا الىُع الض

 .المغبدلخ فٓ اليشآن ،َوٍّ ػىٍب مئمخ مٌل الغىخ عمٕؼب  

 ثً. آذىبَٔيُلُن المزشبثً ئلّ المؾمم،  َنَ د  ش  ػ ّ الشاعخٕه فٓ الؼ م ثأوٍم َٔ  لٍزا مصىّ   

ذذب ػم ذذ كٕذف رغٕذت  ،ذب ػم ذ َعٍذً ،ذؼىّ آٔخ ،ىّ عُسحذب ػم ذ ذؼ ،ذؼىّ أٖخ ذَ م     ذب ػَ 

ًِ  آَمىَّب َٔقُُلُُنَ ﴿فىيُف:  ،ػه اإلشمبف الُاسد ػ ٍٕب َ   ثِ هْ  ُك  م  مَ ؾ  ذ   كام    ، َوؼ م من  ﴾َزثِّىَب ِػىدِ  مِّ

ِ َرلذذك كمذذب قذذبف عذذجؾبوً ﴿ ْٕااِس َّللاَّ ُْ َكاابَن ِمااْه ِػْىااِد َ  لَاا ََ ًِ اْخزََِلي ااب أَيَااََل َٔزَااَدثَُّسََن اْلقُااْسآَن  َجااُدَا يِٕاا َُ  لَ

ا  .َرغزغ م لمزبة    م     غَ [أل لمه   اثز ّ ا ذخ ثُعُد المزشبثً لٕىظش كٕف ر  51﴾]الىغبء:َكضِٕس 

ع   ق  شَ مطل الؼاف فٓ الأ   الميظُد ذه رلك من   ذه المغبدلخ فٓ اليشآن، َالمغبدلخ فذٓ اليذشآن  ذَ َ 

 ُا المزشبثً ئلّ المؾمم.ؼ  ع  ٔ ش  أوٍم اػزمذَا المزشبثً َلم ث

 .ثبلمغبدلخ فٓ اليشآن ذ  عَ شَ فبلخُاسط ئومب خَ 

 .فغبدلٍم ثبليشآن عبدلُا فٓ اليشآن فغبءٌم اثه ػجبط 

م ػَ  ِّٓ اْلَكجِٕسِ ٔيُف ﴿ الشعبف َ   ٓ     فيبلُا: كٕف ٔ َؾم  ِ اْلَؼَِّ   .[31﴾]غبفش:يَبْلُدْكُم ّلِِلَّ

ٍَِماب يَابْثَؼضُُا ﴿ يقاب  ب  َماكَ ّ ثؼط السجب  حَ ظمَّ  َّللا  إنَّ   فيبف اثه ػجبط لٍم ْٕىِ إِْن ِخْ ازُْم ِشاقَبَ  ثَ ََ
ٍَب َِّ ٌْ ب ِمْه أَ َحَكم  ََ  ًِ َِّ ٌْ ب ِمْه أَ ص ش مَ مكضش ذذه  ًم فٓ رلك ؽزّ سعغ ذؼٍ  ، َؽبع  ([11﴾]الىغبء:َحَكم 

 الخُاسط.

                                                 
2
 (201)سبق ذكره   
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ذم لذم ٔؼزمذذَا اليذشآن ك ذً  ُن فذٓ ػمذُم َئومذب عذبدلُا فٕذً فَٕذذخ   ،المشعئخ، اليذسٔخ، المؼزضلخ، ك ٍ 

ًِ اْلَد َّ قُلً ﴿ َِ لُِْٕدِحُعُا ثِ َجبَللُُا ثِبْلجَبِغ  [.1﴾]غبفش:ََ

  :المسألة الثالثة 
ُ َكََلُم َزةِّ اْلَؼبلَِمٕهَ قبف   ٍَُد أَوًَّ وَْش ٌء ِماْه َكاََلِم اْلَمْلَُّاُنِٕهَ   ( ئلذّ قُلذًََ ْٓ ًِ َشا َِٔ (، ٌذزا فٕذً ََل َُٔعاب

 .اليشآن كام   لؼيٕذح مٌل الغىخ فٓ من  ريشٔش 

هلل َرأبطذٕل ا قذُاف فذٓ  ب  ٌزي الغم خ ذه عٍخ كُن اليذشآن كاذذالمام ػ ّ قذ ذش  ذؼىب رأظٕل َ

 رلك.

 :َمٌل الغىخ ٔؼزيذَن

   َآٔبد َعُس. ل  مَ اليشآن ؽشَف َك مبد َع   من 

   ملأبظ َذؼبوٓ ً  َمو. 

   ذه    ٌزي عمٕؼب   َمن. 

لىجٕذً  ً  َغذ، فغمؼً ذىً عجشٔل ػ ًٕ الغام، فج   أثً الؾق  مَ    مَ رَ  ،ثؾشَفً َذؼبوًٕ آن كام   فبليش

 .غ  م  كمب عَ  ملسو هيلع هللا ىلص

   كذذام   المغذذمُع َلذذٕظ كذذامَ  ،ٌذذُ اليذذشآن المغذذمُع ملسو هيلع هللا ىلص َاليذذشآن الذذزْ ث  غذذً عجشٔذذل ذؾمذذذا  

 .الممزُة

كزت اليشآن عمٕؼً فٓ ال ُػ المؾأُظ كمذب قذبف  ،فٓ ال ُػ المؾأُظ عمٕؼب   اليشآن كزجً     ن  

انِِغ الىُُّجُِم عجؾبوً ﴿ َُ ُْ رَْؼََُّمَُن َػِظٌٕم 57يَََل أُْنِعُم ثَِم ُ لَقََعٌم لَ إِوًَّ ََ ُ لَقُْسآٌن َكِسٌٔم 57( (يِآ 55(إِوًَّ

ًُ إَِلَّ اْلُمطٍََُّسَنَ 57ِكزَبٍة َمْكىٍُُن   .[54-51﴾]الُاقؼخ:(ََل ََٔمعُّ

﴿ ُ  .ٌُ مػ ّ َمفؼل َمذٕض المام ،﴾ ٔؼىٓ عمٕغ اليشآن كشٔملَقُْسآٌن َكِسٔمٌ إِوًَّ

 .المشٔم ذه ا شٕبء ٌُ المزمٕض ػ ّ غٕشي الأبػل ا فؼل  ن  

  .﴾ ٔؼىٓ فٓ ال ُػ المؾأُظيِٓ ِكزَبٍة َمْكىُُنٍ ﴿ قبف

ًُ إَِلَّ اْلُمطٍََُّسَنَ ﴿  .﴾ الزٔه ٌم المائمخََل ََٔمعُّ

 .ٔخ الؾبقخفٓ آ َكزلك قُلً 

، فٍذزا اػزيذبد َئومذب مخذزي ذغذمُػب   عجشٔذل لذم ٔأخذزي ذمزُثذب  ، فبليشآن الممزُة فٓ ال ُػ المؾأُظ

 .مٌل الغىخ َالغمبػخ

ُ َكاَلَُم زةِّ الؼابلمٕهَ فيُلً ٌىب ﴿ ، ﴾ ٔؼىذٓ ثؾشَفذً َك مبرذً َآٔبرذً َعذُسي ٌذُ كذام   وَْشٍُد أَوًَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصٓ ئلّ الى ج ىضف ثً ذغمُػب  فعمؼً عجشٔل 

ًِ اد  لٍب ػىذ قُلً  ذَ ؼ  غٕش مٌل الغىخ لٍم فٓ رلك مقُاف كضٕشح ٔأرٓ ركش رَ  ََل وَقُُُ  ثَِلَّْقِ ََ.) 

  :المسألة الرابعة 
َُح اْْلَِمٕهُ قُلً  فٓ  ًِ السُّ  .الشَػ ا ذٕه ٌُ عجشٔل ػ ًٕ الغام (وََصَ  ثِ

م  َ ب َٓ ع  َػ ذه مذش    ف  ض  ى  ػه المائمخ َ وً َٔ  ي  ض  ٕ مَ لأؼ ً َرَ  :سَؽ   .ٌَُ الُؽٓ ثبلش 

ذذذذم   َُح اْْلَِماااإُه ثذذذذب ذٕه فذذذذٓ قُلذذذذً ﴿    ً  زَذذذذؼَ ا ذذذذذٕه مَ وَ  َٓ َع  ًِ الااااسُّ (َػََّااااّ 291وَااااَصَ  ثِاااا

ََؽٕذً فذٓ  ػ ّ مػظم ذب ٔإرمه ػ ًٕ ٌَُ كذام    ه  مَ رَ إ   وً ذ   :[344-341﴾]الشؼشاء:نََّْجِ َ 

 َارً.بعم

  :المسألة الخامسة 
ٌء ِمْه َكََلِم اْلَمْلَُُّنِٕهَ قُلً  ٓ ف ْٓ ًِ َش َِٔ ًِ ك مذخ   (ََل َُٔعب ٔ َِ لذً  ( ٌىذب ٔؼىذٓ ال ٔمذُن ذغذبَٔب  ََل َُٔعاب

ْ  كام    .لمخ ُق م

ِ ( قذبف  َكاََلُم َزةِّ اْلَؼاابلَِمٕهَ  َلٍذذزا مكذذذ ثؼذذ قُلذذً ، ٌَذزا ل ذاللذذخ ػ ذّ ئػغذذبص اليذشآن َُ َكااََلُم َّللاَّ ٌُاا ََ
 َِ ٌء ِمْه َكََلِم اْلَمْلَُُّنِٕهَ رََؼبلَّ ََل َُٔعب ْٓ ًِ َش ٔ). 

ََ  ،َئػغبص اليشآن ل غه اإلوظ من ٔأرُا ثمض ذً ذذه ئوذضاف اليذشآن ئلذّ  ا  ضَ غ  ؼ  اليشآن ذ   ُن  كَ  ً  ع  ٔؼىٓ 

 قٕبم الغبػخ، ذب َعً كُن رلك؟

َضا  كٕف طبس اليشآن  غ  ؼ   ؟ذ 
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ركشوب لمم ٌزا ثبلزأظٕل فٓ دسط ذغزيل
 1)

. 

 .ثأوً كام   رؼبلّ ال ٔشجً قُف الجشش ب  ي يَ ؾَ ؾبَْ ٌىب ذ  َثٕبوً ٌُ ذب ركشي ال 

ٌء ِمااْه َكااََلِم اْلَمْلَُّااُنِٕهَ  ٌَذذزا ذؼىذذّ قُلذذً  ْٓ ًِ َشاا َِٔ ال ٔمذذُن  ،ال ٔذاوٕذذً ،( ٔؼىذذٓ ال ٔشذذبثًٍََل َُٔعااب

 .ض  غ  ؼ  لً  وً  ذ   ذغبَٔب  

 َلمبرا طبس ذؼغضا؟

 . وً كام  

ٌء ِمااْه َكااََلِم اْلَمْلَُّااُنِٕهَ ََل َُٔعااب ٌذذزا ٌذذُ المذذشاد ثيُلذذً َ ْٓ ًِ َشاا (، َئال ف ذذُ كذذبن المذذشاد الزيشٔذذش َِٔ

أل  ن   االثزذائٓ ف ٕظ ذىبعجب من ٔ يبف ئن   ٌزا فٕذً  كام   ال ٔغبًَٔ شٓء ذه كام المخ ُقٕه اثزذاء 

 لألدة الُاعت ذغ اليشآن، َليذ قبف الشبػش: وُع رشك  

 إذا نَٕ إن العٕ  أمعّ مه الؼصب    ألم رََس أّن العٕ  ٔىقص ندزي     

اليشآن ال ٔشجً قُف الجشش، ال ٔغذبًَٔ، َال  ئومب مساد دلٕل اإلػغبص من   ،ٌزا المؼىّ د  ش  لمه ٌُ لم ٔ  

 ٔمبص ً شٓء ذه كام المخ ُقٕه، لم؟ 

  وً كام   رؼبلّ.

  :المسألة السادسة 
ََل وَقُُُ  ثَِلَّْقِ قبف فٓ آخش ٌزي الغم خ   ََل وَُلبلُِ  َجَمبَػخَ اْلُمْعَِِّمٕهَ ََ ََ  ،ًِ). 

ًِ فٓ قُلً   ََل وَقُُُ  ثَِلَّْقِ  :( ثخظُطٍب ٔؼىََٓ

   زَيَذ   الظؾبثخ سػُان   ػ ٍٕم َ ذ  يَ زَ ؼ  ذ   من ؼ  الزبثؼٕه َرجغ الزبثؼٕه َمئمخ اإلعام َمئمخ مٌل  ذ 

زَيَذ   الغىخ َالغمبػخ َ ؼ  اليذشآن كذام   ذىذضف غٕذش ذخ ذُق  ػبذخ المىزغجٕه ئلّ اإلعذام من   ذ 

 . ذىً ثذم َئلًٕ ٔؼُد 

   اليُف ثخ يً ػاف َخشَط ػه عمبػخ المغ مٕهأل ٔؼىذٓ ػذه ذذب اعزمذغ ػ ٕذً المغذ مُن  َمن

 ذه صذه الظؾبثخ ئلّ صذه المإلفأل ثل ئلّ صذىىب الؾبػش.

 .جخ لؼمُم ا ذخثٍب كضٕشَنأل لمىٍم شُار َق خ ثبلىغ َاليُف ثخ ق اليشآن ٌزي ػيٕذح ف ز هَ 

ثه دسٌم صذم الغٍذم ثذه طذأُان صذم مخذزي المؼزضلذخ  ذ  ؼ  اليُف ثخ ق اليشآن ذه عٍخ الغَ  أ  شَ َمَف ذب وَ 

 ُا لً.َاعزذل   َي  ش  ظَ ىَ فَ 

 .اليُف ثخ ق اليشآن المام ػ ًٕ ٔ ُف عذا  

اف َالمأزُوٕه ثَ  من   مٔؼب   ي  بد  ٍَ ع   ت  غ  لً ََٔ  ف  عَ إ  َذمب ٔ   ىششَن لٍذزي الأمذشح ػذه َا ٔؤ  ذَ ثؼغ الؼ 

لذٓ  شَ ك ذب ر  فٕمذكمذب وشذشرً ثؼذغ اإلراػذبد  ،ؽشٔق ثؼغ َعبئل اإلػام َاليىُاد َالمىبقشخ فٍٕب

 .ٌزي المغألخفٓ ٔزم مُن  -ٔؼىٓ الؼبذخ-الىبط  ل  ؼ  َعَ  ،فٓ ذىبظشاد رزظل ثزلك

 .ٌَٓ فزىخ ذشبثٍخ ل أزىخ ا َلّ ذه ؽٕش االثزذاء

خ المغ مٕه. من ٔمج َذ شش ذه فىغأف    غه االػزيبد َئػاف ػبذ   ٔشٔذ طشف ا ذخ ػه ؽ 

افؼخ. :ذه قبف ثخ ق اليشآن ؽُائف فٓ ٌزي ا ذخ ذىٍم  الغٍمٕخ َالمؼزضلخ َالخُاسط َالش 

 د،َاػزيذذبدا فذذشق الخذذُاسط قذذُال   َالخذذُاسط الٕذذُم ُٔعذذذ ذذذىٍم ؽبئأذذخ اإلثبػذذٕخ ٌَذذم ذذذه مخذذض  

عاذٓ فٓ الغضٔشح َفٓ لٕجٕب َفذٓ الغضائذش َفذٓ موؾذبء الؼبلم اإل فَُٓٔعذَن فٓ مكضش ذه ذمبن 

 .فٓ الؼيٕذح َفٓ الأيً ٔؼىٓ رج غ ػششاد المغ ذاد مَ مكضش خأَ ى  ، َلٍم كزت كضٕشح َذظَ ش  خَ م  

 ٌم الزٔه ٔىظشَن الُٕم اليُف ثخ ق اليشآن فٓ ذإلأبرٍم.

 أوً ذخ ُق.فٓ اليشآن ث لشافؼخ َػيٕذرٍم مٔؼب  َذىٍم الُٕم ا

 لضٔذٔخ ٔؼزيذَن ٌزا االػزيبد.َكزلك ا

لٕل  َذه الؼغت من   ثؼغ المىزغجٕه ل غذىخ ذذه مئمذخ الؾذذٔش مَ ذمذه ؽذبسثُا الزي ٕذذ َوظذشَا الذذ 

ذُكبوٓ ،  عل ذب ساط فٓ ث ذذي اشذزجٍذ ػ ٕذً ٌذزي المغذألخ ، فاوذً اشذزجٍذ ػ ٕذً /ٌَذُ الؼاذذخ الش 

َُ ذغألخ خ ق اليشآنأل  عل ذب شبع فٓ ث ذي َرٌت فٍٕب ئلّ ا  رلك فٓ رأغٕشي. شَ كَ رَ َ، ف  ق  ل

 فذذٓ ػظذذشوب الؾبػذذش عمبػذذخ ذذذه الؼياوٕذذٕه ذذذه َالؼياوٕذذُن مٔؼذذب   ،فٍذذزي ال ُائذذف المؼزضلذذخ

                                                 
 (152)سبق ذكره  3
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ذه ٔذذ ػُن غٕذش رلذك مٔؼذب  ٌذم ٔىظذشَن ذذزٌت  المىزغجٕه ئلّ اإلعام، ٔؼىٓ ذذه المغذ مٕه، َذم 

المؼزضلخ فٓ خ ق اليشآن.
4
 

ثذل ٌذٓ ثبقٕذخ، ف بلذت الؼ ذم  رٌجذ مثذذا   بف  يَ غبئل االػزيبد ال ٔ  ذغألخ خ ق اليشآن كغٕشٌب ذه ذفارا  

 ٔزؼ م مدلخ رلك ؽزّ ٔغبدف ثبليشآن ذه قبف ثخ يً َالؼٕبر ثبهلل.

 مذذام ػ ذذّ ا دلذذخ َالخذذاف فذذٓ رلذذك ذمذذب لذذً لٌَذذزي ذغذذبئل رؾزذذبط ئلذذّ ئٔؼذذبػ ؽُٔذذل َرأظذذٕل 

 ذُػغ آخش ئن شبء   رؼبلّ.

  :المسألة السابعة 
 شجٍخ ذه قبف ثخ ق اليشآن ٌَم ال ُائف الزٔه ركشرٍم لك قبلُا: 

 ا  َؾذذَ  الذزْ ٌذُ طذأزً طذبس    اليشآن ؽشَف َك مبد َطُد، فارا قٕل ئوذً كذام    ئن  

اليشآن ؽذشَف ذزي ؼذخأل ٔؼىذٓ ؽذشَف رمُوذذ  ل مب ٌُ ذه طأخ ا عغبم َالزي غ فٓ المامأل  ن  

 .ٔبدرمُوذ ذىٍب اٖ ،ذىٍب الغمل

، ظ  أ  ىَ زَذالؾذشف صذم َٔ  ط  ش  خ  ذه ٔ   ،ظ  أَ فىظشَا ئلّ ٌزا فيبلُا: ٌزا الزي غ ئومب ٌُ ذه طأبد ذه لً وَ 

 .صم ٔيُف كزا َوؾُ رلك، ٌَزي ذه طأبد المخ ُقٕه، ف ٍزا عؼ ُي ذخ ُقب  

 لٍم مقُاف كضٕشح. ،مْ شٓء خ يً فَٓ  ً  يَ  َ مَ كٕف خَ  ،َلٍم فٓ رجبٔ ه طأبد الخ ق

ؽذَس  -مظه موٓ ركشرً لمم قجل رلك– لٍم، ٌَُ من   شجٍخ َاإلٔشاد ذجىٓ مٔؼب ػ ّ اػزيبد  ٌَزي ال

ثذً ؽبعذخ الغغذم َافزيذبس  ٕه  ج ذٔؼىٓ ؽ ُف الَؼَشع فٓ الغغذم رَ  ،ا عغبم ئومب كبن ثذلٕل ا ػشاع

ذمذذب ٌذذُ ذؼذذشَف، َقذذذ  الغغذذم ئلذذّ الؼذذشع، َالؼذذشع ٔ ذذشم َٔذذضَف، ف ٍذذزا طذذبس الغغذذم ؽبدصذذب  

لمم فٕمب قجل فٕمب ٔغمّ ثذلٕل ا ػشاعفظ  زً 
5
. 

 .طٕل ا شبػشح َالمبرشٔذٔخ َعمبػخأٔؼزمذي المؼزضلخ َمخزي ػىٍم كز ٌَزا دلٕل  

 أل  ن  َال ٔمذُن فذٓ ؽذبف   اليذشآن ٔمذُن فذٓ ؽذبف   طذبس ػىذذٌم من   َاليشآن ئن قٕل ئوً طأخ   

الُقذبئغ، قذبلُا ٌذزا ٔمزىذغ ذؼذً ئال من ٔمذُن ثً لٕظ َدفؼذخ َاؽذذح، َئومذب ثؾغذت     مَ  َ مَ اليشآن رَ 

 .ذخ ُقب  

 .أطل الجشٌبن ػبسػُا رلك ظبٌشا  ثمُا َا شبػشح َالمبرشٔذٔخ لمب ع   

 ، فيبلُا: اليشآن قشآوبن:ثبؽىب   ُي  م     َعَ  ػبسػُا قُف المؼزضلخ ظبٌشا  

 .ثً قشآن قذٔم ٌَُ الزْ رم م    -

 .ملسو هيلع هللا ىلصػ ّ ذؾمذ  فَ ض  و  َقشآن م   -

 ثً دفؼخ َاؽذح. ، ٌزا رم م الشة شآن اليذٔم الزْ ٌُ طأخ   فبلي

ذعجشٔل، رلك اليشآن ع   َع  فٓ س   لَ ؼ  ٌزا ع   ملسو هيلع هللا ىلصػ ّ ذؾمذ  فَ ض  َاليشآن الزْ مو   ٔؼىذٓ -فذٓ سَػذً  لَ ؼ 

.ملسو هيلع هللا ىلصفىضف ثً ػ ّ وجٕىب  -فٓ وأغً ثذَن من ٔغمغ
6
 

 .ُا الذلٕل الغبثق   ٌَزا ذىٍم  عل من ال ٔ ج   

 .لٕظ ٌزا ذؾل ثٕبوٍب ، ذُعُدح فٓ كزجٍم،ثأدلخ كضٕشح -ٔؼىٓ المؼزضلخ-رلك َاعزذلُا ػ ّ 

مئمخ مٌل  خ َ عل ئث بلٍب فان  ٍَ ج  اليُف ثخ ق اليشآن ذجىٓ ػ ّ شجٍخ، َ عل ٌزي الش   الميظُد من  

الؾغذخ  َا كل مؽذ قبف ثخ ق اليشآن ؽزّ ريُم ػ ٕذًش  أ  مَ َا فٓ خ ق اليشآن ثبلىُع َلم ٔ  اإلعام كأ ش  

  عل االشزجبي فٓ الذلٕل.

الثذذ ذذه ئٔؼذبػ الؾغذخ لذً َالذشد  ه  ٕ  َؼذذه قبف ثخ ق اليشآن فٍُ كبفشأل لمه ئرا عبء الم   وقُ : ا  يإذ

 .ٌزي الأزىخ ػظٕمخ ػ ّ شجٍزًأل َرلك  ن  

مئمذخ  فذان   -فزىخ خ ذق اليذشآن-فٓ رلك َلم ٔغزجه لً ا ذش، مَ ذه معبة فٓ الأزىخ  فَ ق  َُ كزلك ذه رَ 

ه رُقف فٓ المغذألخ مػه الشَأخ ذ فٓ رلك َلم ٔمزىؼُا مٔؼب   َا مؽذا  ش  أ  مَ مٌل الغىخ َالغمبػخ لم ٔ  

                                                 
 انتيى الوجو األول من الشريط الخامس والعشرين. 4
5
 الشريط الثامن /-سمَّمُو اهلل–لمشيخ صالح آل الشيخ  انظر شرح الواسطية  

6
 -رحمو اهلل –ابن عثيمين  لمزيد من التفصيل راجع الشريط السابع من شرح القصيدة النونية لمشيخ  
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 مَ معبة  عل االفززبن.

 ٌزا مطل ػظٕم ذٍم فٓ ٌزا ا طلأل ٔؼىٓ فٓ ذغألخ خ ق اليشآن.َ

 :ذؼزيذ مٌل الغىخ َالغمبػخ ا  فار

   الجبؽل ل   َ من  اليُف ثخ ق اليشآن ذه مث. 

 َ  طذأخ   ذخ ُقذخ، َاليذشآن طذأخ    ذؼىذّ اليذُف ثذأن    ن  ، اليُف ثخ ق اليشآن كأش من

كأذش  َرذىي ض الذشة  ،طأخ   ذخ ُقخ ٌزا رىي ض ػظذٕم ل ذشة  كام   فبليُف ثأن  

د  ن  ثبهلل   .ٌزا قُف ثبلزىيض َذغج خ هلل  ، فٍُ مػظم ذه االعزٍضاء المغش 

 َشجٍخ الُػغ ذؼٍب ذب ركشرً لك آوأب. اشزجبي لمه صَم  

ػ ذّ المؼزضلذذخ َػ ذذّ الؼياوٕذذٕه َػ ذذّ  َنَ د  ش  مذذب ا شذذبػشح َالمبرشٔذٔذذخ َذذذه وؾذب وؾذذٌُم فٍذذم َٔذذ

ََن الخُاسط َػ ّ الشافؼخ فٓ ذغألخ خ ق اليشآن،  د   .ػ ٍٕم ثأوُاع ذه الشدَدَٔش 

 ًػ ذّ  فَ ض  و ذالذزْ م   كذام   قذذٔم َمن   ذجىّ ٌزي الشدَد ػ ّ ذزٌجٍمأل ٌَُ من   ئلّ من   لكه رىزج

مَ وضف ثً ذه  -مخزي ذه الممزُة-ئومب كبن فٓ سَع عجشٔل مَ مخزي ذه ال ُػ المؾأُظ  ملسو هيلع هللا ىلصذؾمذ 

 ثٕذ الؼضح مَ وؾُ رلك ذه مقُالٍم المؼشَفخ.

  :المسألة الثامنة 
ََل وَُلبلُِ  َجَمبَػخَ اْلُمْعَِِّمَٕه.فٓ قُلً   ٌذزي الم مذخ ذذه الم مذبد الؼظٕمذخ  (ُمْعاَِِّمٕهَ َجَمبَػخَ الْ   ،(ََ

 فٓ كزت مٌل الغىخ َالغمبػخ َفٓ ػيبئذٌم. د  ش  الزٓ رَ 

 شاد ثٍب وُػبن:َالغمبػخ ػىذٌم ٔ  

  َعمبػخ الذٔه.الىُع اْل : 

 ٓعمبػخ ا ثذان.َالىُع الضبو : 

فذٓ دٔذىٍم َعمبػذخ  الزمغك ثذً، عمبػذخ المغذ مٕه ذىٍمب ذ  ُة   الزضاذً، َكل   ُس  ذ  أ  ذىٍمب ذَ  َكل  

 .المغ مٕه فٓ مثذاوٍم

ذ  لذك ا قذُاف فذٓ رلذك فذٓ مَف شذشػ الُاعذ ٕخ ٔممذه من رشعذغ ئلٕذً لاصدٔذبد ذذه ٌذزا    َقذ فظ  

المُؽه
7
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 .الغمبػخ ريبث ٍب الأشقخ

 ٔؼىٓ لمبرا قغمىبٌب ئلّ عمبػخ دٔه َعمبػخ الجذن عمبػخ ا ثذان؟

 .خقَ ش  ػخ َعبء فٓ الىظُص الىٍٓ ػه الأ  ً عبء فٓ الىظُص ا ذش ث ضَم الغمبو     

 َالىٍٓ ػه الأشقخ عبء الىٍٓ ػه الأشقخ فٓ الذ ٔه َالىٍٓ ػه الأشقخ فٓ ا ثذان، كمب فٓ قُلذً 

﴿ ًِ نُُا يِٕ ََل رَزَ َسَّ ََ َٔه   .[أل ٔؼىٓ فٓ الذٔه31﴾]الشُسِ:أَْن أَنُِٕمُا الدِّ

 .مل  ذىٍب لً ط خ ثبٖخشئلّ الزشفق فٓ ا ثذان، ف َف  إ  َالزأشق فٓ الذٔه َٔ 

 .فٓ الذٔه ق  ش  أَ فغمبػخ ا ثذان ٔيُِ ذؼٍب االعزمبع فٓ الذٔه، َالزأشق فٓ ا ثذان ٔؾظل ذؼً رَ 

 مل ذىٍمب ٔيُد ئلّ اٖخش.فَكزلك االعزمبع فٓ الذٔه ٔؾظل ذؼً اعزمبع فٓ ا ثذان، 

فذٓ  االفزذشاق   شَ ٍَ  ػىٍمب ظَ صذه ػ ٓ سػٓ   ََلٍزا لمب ظٍشد الؼيبئذ الجبؽ خ فٓ صذه ػضمبن 

 ا ئمخ َوؾُ رلك، فٍزي ٌَزي كل ذىٍمب ٔإَف ئلّ اٖخش.  ّا ثذان َالخشَط ػ

ََل وَُلبلُِ  َجَمبَػخَ اْلُمْعَِِّمَٕه.قُف ال ؾبَْ ٌمب    ذ  يَ زَ ؼ  م  ل   ذ  ي  ز  ؼ  ٌزي ػيٕذح ػظٕمخ ٔغت ػ ّ كل ذ  ( ََ

 .مٌل الغىخ َالغمبػخ من ٍٔزم ثٍب

ذذ (جمبػااخ الاادٔهٕه  فغمبػذذخ المغذذ م الزضاذٍذذب، َػذذذم الخذذشَط ػمذذب كذذبن ػ ٕذذً الظذذؾبثخ  ت  َاع 

 سػُان   ػ ٍٕم َػمب كبن ػ ًٕ الغ ف الظبلؼ َمئمخ اإلعام.

ث ضَم ئذبم المغ مٕه ََلٓ مذذشٌم َػذذم شذق  ال بػذخ َالغذمغ َال بػذخ  (جمبػخ اْلثدان َكزلك 

 زاف ػ ّ رلك. مٔؼب االعزمبع ػ ًٕ َاالئ فٓ المؼشَف، ٌزا َاعت  

 ٌَزا ٌُ الزْ كبن ػ ًٕ مئمخ مٌل اإلعام سؽمٍم   رؼبلّ.

                                                 
7
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 .ذه خبلف فٓ ػيٕذح ذه ػيبئذ اإلعام فأٓ الُاقغ خبلف عمبػخ المغ مٕه ا  فار

ذأ  عمبػخ المغ مٕه كبوذذ ػ ذّ شذٓء قجذل من رَ  كذبوُا ػ ذّ شذٓء فذٓ صذذه الظذؾبثخ ، الغمبػذخ ذَ غ 

 .سػُان   ػ ٍٕم

الشعل الُاؽذ قذ ٔمُن  غٕشي ذه من   ي  شَ كَ اثه اليٕم فٓ مَف ئغبصخ ال ٍأبن َرَ  ي  شَ كَ ذب رَ  َلزلك رؼ مُن

 فٓ صذه ذه ا صذبن ٌُ الغمبػخ، ذزّ؟

الزبثؼٕه َمئمخ اإلعام َلم ٔمه ذؼً مؽذ  ذ  يَ زَ ؼ  الظؾبثخ سػُان   ػ ٍٕم َذ   ذ  يَ زَ ؼ  م  ئرا كبن ذُافيب ل  

 مٕؼب، لمبرا؟فٍُ الغمبػخ َئن خبلأً الىبط ع

الغمبػخ ذؼىبٌب ٌُ ذه كبن فٓ الؼيٕذح ذغ الغمبػخ، ذذه كذبن فذٓ االػزيذبد ذذغ الغمبػذخ فٍذُ   ن  

 .الغمبػخ

خ ذق اليذشآن، كذبن اإلذذبم مؽمذذ َذذه ذؼذً ذمذه اليذُف ثَفٓ صذه اإلذبم مؽمذ ؽٕىمب ؽظ ذ فزىخ 

َا ذذب ػ ٕذً عمبػذ خ المغذ مٕه، كذبوُا ٌذم َقف فذٓ َعذً مذذشاء رلذك الُقذذ فذٓ ٌذزي الؼيٕذذح، َمقذش 

 الغمبػخ، َالمخبلأُن لٍم ا كضش كبوُا قذ خبلأُا الغمبػخ.

 .الغمبػخ ثمؼىّ الؼيٕذح ٌُ ذه كبن ػ ّ الغمبػخ ٌَزي ذغألخ ذٍمخ فٓ من  

 الغمبػخ لٍب ئؽاقبن: ا  فار

  ٍَذُ الغمبػخ ثمؼىّ االعزمبع ػ ّ ػيٕذح الغ ف، فمه كبن ػ ذّ رلذك االػزيذبد ف :اإلغَل  اْل

 .الغمبػخ فٓ الؼيٕذح َئن كبن َاؽذا  

 ٌٓذُ من ٔ ذضم ئذذبم المغذ مٕه َعمذبػزٍم فذان لذم ٔمذه لٍذم َالغمبػخ فٓ ا ثذذان  :اإلغَل  الضبو

ػ ذّ ثظذٕشح، فٕمذُن ؽٕىئذز مدِ ذذب ٔغذت ػ ٕذً  عمبػخ َال ئذبم فٕؼزضف الأشق ك ٍب، َٔؼجذ   

 مداءي.

ٍزي الم مخ، َمن ُٔطٓ غٕذشي ثٍذبأل  وٍذب ذذه مػظذم ذذب ػ ّ كل ؽبلت ػ م من ٔأخز ث ا  بلُاعت ئرف

الأذشق الزذذٓ  ،الأذشق الؼذبلخ هَ ثذذٕ   ملسو هيلع هللا ىلصالىجذٓ  ٔزيذشة ثٍذب الؼجذذ ئلذّ سثذذً من ٔمذُن ذذغ الغمبػذخأل  ن  

 قبلُا: ذه ٌٓ ٔب سعُف  ؟ « كٍَّب يٓ الىبز إَل َاحدح»رُػذٌب ثبلىبس قبف 

«ٌٓ الجمبػخ»قبف 
8
مبػاخ ماه كابن ػَّاّ مضاَ ماب أواب ػَّٕاً الٕاُم الج»َفٓ الشَأذخ الضبوٕذخ قذبف  

«َأصدبثٓ
9
 .مَ وؾُ رلك 

ػ ًٕ  ػ ّ ذب كبن كبن هٔؼىٓ ذ« ٌٓ الجمبػخ»َالشَأخ ا َلّ عٕذح ٔؼىٓ ذه ؽٕش اإلعىبد قبف 

 .الظؾبثخ سػُان   ػ ٍٕم َذه عبس ػ ّ وٍغٍم

 ٌَزا َػذ ػظٕم ك ٍب فٓ الىبس ئال َاؽذح.

 ًٕ شٓء فٓ ذغبئل فمب الزْ ٔغت ػ ًٕ؟المشء اشزجً ػ  ئرا ؽظل من  

نَ َٔزََٕي ى ذً  ذذه الذذٔه َذذب  ً  ى  ي  َٕ زَ ٔغت ػ ًٕ من ٔأخز ثمب َٔ   َ فذٓ الؼيبئذذ  ذذه ػمذل مئمذخ اإلعذام، َذذب د 

  .الظؾٕؾخ  ٌل الغىخ َالغمبػخ َمن ٔزشك ذب اشزجً ػ ًٕ

ٍَُماب  اْلَداَلَ َ »لً ؽذَد كمب عبء فذٓ ؽذذٔش الىؼمذبن ثذه ثشذٕش   ن     ْٕىَ ثَ ََ ثَإٌِّه، َاْلَداَساَم ثَإٌِّه، 

ٍَبدٌ  «أُُمٌُز ُمْشزَجِ
10
بد ػ ّ ذه ٔشٔذٌب مَ ػ ّ ذه ٔىظش فٍٕب، َفٓ سَأخ ٍَ ج  زَ ش  ذ   ،ٔؼىٓ فٓ وأغٍب 

ٍَبدٌ »مخشِ فٓ الجخبسْ  ٍَُمب أُُمٌُز ُمَشجَّ ْٕىَ ثَ ََ»
11
ب كذزلك لٕخزجذش الؼجذبد، ذضذل ذذب ٍَذ َ ؼَ عَ  ٔؼىٓ    

 .َثؼغ كاذً ذزشبثٍب   مام ذؾممب  عؼل ثؼغ ال

ًِ »فٓ المزشبثٍبد  ملسو هيلع هللا ىلصقبف  ِػْسِظ ََ  ًِ ٍَبِد يَقَِد اِْظزَْجَسأَ لِِدٔىِ جُ الجشاءح ٌَزا  تَ  َ ٔؼىٓ ؽَ  «يََمِه ارَّقَّ الشُّ

 .ً  ف  ش  ػ  أَ عَ ٌُ الُاعتأل  وً ذب كل مؽذ ٔأرٓ ل مزشبثً ٔيُف ال 

فذٓ ذغذبئل  ،فٓ ذغبئل االػزيبد ،ذغبئل الغمبػخ فٓ خ  رشكً مع م لذٔىك، َخبط  الزْ ٔشزجً ػ ٕك ا
                                                 

8
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 .االخزاف  وك ال رذسْ ذب ٔإَف ئلًٕ ا ذش

َ   من   ف  ش  ؼ  رَ  ُا ٍ  ج  لذم ٔمذه ذذىٍم لمذىٍم َشذ ًأل لمىملسو هيلع هللا ىلصفٓ صذه الىجٓ  ذَ ل  الخُاسط طبس ذؼٍم ثؼغ ذه 

 -لذُداعٔؼىذٓ فذٓ ؽغذخ ا-مؾمذ ثه مثٓ ثمش الظذٔق َلذرً مذً معمبء ثىذ ػمٕظ فٓ الؾظ كػ ًٕ 

 .وأغذ فُلذد ثمؾمذ ثه مثٓ ثمش

  َ مرّ لؼضمبن ثؼذ من رغذ ق ػ ٕذً  ،موً مرّ لؼضمبن ليُح االشزجبي لَ ظَ ، َؽَ ملسو هيلع هللا ىلصفٓ صذه الىجٓ  ذَ ل  ٔؼىٓ 

فجمذّ ذؾمذذ ثذه مثذٓ ثمذش  -ٔؼىذٓ َػظذً ػضمذبن-َقبف لذً  ،الجٕذ ٌَُ ٔز ُ اليشآن فشذي ذه لؾٕزً

ََّ  ،ػضمبن لَ ز  ق   م  رشكٍم ص  َفجمّ َرشك رلك  الظذٔق   نزَّاً ظبػد يٓالرْ نزًَّ أَ  مه نب  أنَّ  َظ

.مدمد ثه أثٓ ثكس أوً
12
 

قذ رشزجً ػ ذّ الخٕذبس، ف بلذت الؼ ذم الذزْ ٔشغذت فذٓ عذاذخ دٔىذً المشزجٍخ المغبئل  الميظُد من  

 .ال ٔخبلف ذب كبوذ ػ ًٕ عمبػخ المغ مٕهَٔؼزمذ ذب كبوذ ػ ًٕ الغمبػخ 

من  المذشء ٔؼ ذم ذذب ثذً الغذاذخ لذً فذٓ دٔىذً، َٔمذُن ذذغ الأشقذخ  ٌَزا ذه مػظم فُائذ ؽ ذت الؼ ذم،

 «.ٌٓ الجمبػخ»قبلُا: ذه ٌٓ ٔب سعُف  ؟ قبف « كٍَّب يٓ الىبز إَل َاحدح»الىبعٕخ ُٔم اليٕبذخ، 

ذؼذً عذاذخ الي ذت َذؼذً عذاذخ الؼمذل  كل َاؽذ ذىمم فٓ ؽ ت ػ ذم الؼيٕذذح  ن   ت  غ  شَ ٌزا ذمب ٔ  َ

 ط ثٕيٕه ػه الأشق الؼبلخ َااللزضام ث شٔق الغمبػخ.َذؼً عاذخ الخشَ

ََل وَُلاابلُِ  َجَمبَػااخَ اْلُمْعااَِِّمَٕه.فٍذذزي الم مذذخ ك مذذخ ػظٕمذذخ   ٔؼىذذٓ فذذٓ اػزيذذبدٌم َال فذذٓ مقذذُالٍم،  (ََ

ٌزا ذه مطُف اػزيبد مٌل الغىخ َالغمبػخ الذزٔه  َكزلك ال وزشك عمبػخ المغ مٕه فٓ مثذاوٍم  ن  

 غىخ َلم ٔخشعُا ػه رلك مػبن   الغمٕغ ػ ّ كل خٕش.ربثؼُا المزبة َال

ُ ومزأٓ ثٍزا اليذس، َويف ػىذ قُلً   َِ القِْجََِّخ ثَِرْوٍت، َمب لَْم َْٔعزَِدًََّّ ٌْ  .(ََل وَُك ُِّس أََحدا  ِمْه أَ

 وأخز ثؼغ ا عئ خ.

 ْلظئَّخا
لُن شَ / لمبرا كأ  3ط  َ ، َلذم ٔمأذشَا اليذبئ ٕه ثاومذبس مئمخ الٍذذِ اليذبئ ٕه ثخ ذق اليذشآن ذذغ موٍذم ذزذأ

  وٍم ذزأَلخ؟ با عمبء َالظأبد مَ ثؼؼٍ

ٔيذبف ثذً ذذه عٍذخ الُػٕذذ َالزىإٔذش ذذه ٌذزا  ط/ ٌزي ذغألخ كجٕشح فٓ ذغذألخ الزمإٔذش، رمإٔذش الأ ذَشق  

رمإٔذش ذذه قذبف ثخ ذق  ،ا فذشاد ش  أ ذمَ اليُفأل لمه رمإٔش المؼٕه، ٔؼىٓ رمإٔذش المؼزضلذخ ال ٔؼىذٓ موىذب و  

كل ذه قبف ثً، رمإٔش ذه مومش ا عمبء َالظأبد لٕظ ذؼىبي موً كل فشد مومش و َمأ ش  شآن ال ٔؼىٓ الي

 ، لٕظ كزلك.ش  أ  مَ ٔ  

  .شجً م  َلزلك مٌل الغىخ َالغمبػخ معمؼُا ػ ّ ػذم رمإٔش ذه رأَف الظأبد  ن صَ 

فذٓ قذُح ذذب ثذً دخذل ئلذّ َالزمإٔش ئخشاط ذه الذٔه َاإلخشاط ذه الذٔه الثذ من ٔمُن ثذأذش ٔيٕىذٓ 

 .طبس ذإذىبَاإلعام مَ ذب ثً طبس ذغ مب 

فٍٕذب لظذبس ٌىذبك رمإٔذش كجٕذش،  ثؼغ ا ذخ ثؼؼب   شَ أ  اشزجبي لُ كَ مَ ٌَزي المغبئل الزٓ فٍٕب رأَٔل 

 .ٌَزا لم ٔؼم ً مؽذ ذه مئمخ اإلعام

 .ل ششٔؼخ ؽمبٔخ  ٌَزا َػٕذ َ عل ئؽاق الىظُص َ  زلك ٌىبك رمإٔش ثبلىُعف

 ؾغخ َسد الشجٍخ َالغُاة ػه شجٍزً.فارا عبء المؼٕه الثذ فٓ ؽيً ذه ئقبذخ ال

  فٍٕب الأٍم. ؽ  شَ زَ ش  ؽزّ فٓ ذغبئل ا عمبء َالظأبد ٔ  قبلُا 

 .فٍٕب الأٍم ؽ  شَ زَ ش  ٔؼىٓ فٓ رأَٔل ا عمبء َالظأبد ال ٔيُف مقمذ الؾغخ ٌَزي ال ٔ  

ذٔ   من  الذزْكمب ٌُ اليُف المؼشَف الظؾٕؼ  ئقبذذخ الؾغذخ فذٓ الزمإٔذش مَ فذٓ الزجذذٔغ مَ فذٓ  ؽ  شَ زَ ش 

زََشؽ  الزأغٕق ئلّ آخشي، مذب فٍم الؾغخ فا   .ٔ ش 

قذبف ثٍذب ػذذد ذذه المىزغذجٕه َالشذجٍخ فٍٕذب قُٔذخ  اثذ من ٔأٍم  ن  فقبلُا ئال فٓ ا عمبء َالظأبد 

 .ئلّ الؾذٔش َالغىخ، َفٍٕب وُع اشزجبي

ذُعذُد فذٓ الذذسس ء َالظأبد قبلٍب ثؼذغ مئمذخ الذذػُح كمذب ٌذُ ٌزي الم مخ ٌَٓ اعزضىبء ا عمبَ

 فٕىزجً لٍزا ا طل. ،الغىٕخ َفٓ غٕشٌب
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 ؟].....[/ ٔيُف الأشق ك ٍب فٓ الىبس ئال فشقخ َاؽذح ٌل الذخُف فٓ الىبس رخ ٕذ مم 1ط

بثذخ ال قبف الؼ مذبء الميظذُد ثٍذب مذذخ اإلع« َظز زس  ٌري اْلمخ» ملسو هيلع هللا ىلصقُلً  أل  ن  ط/ ال لٕظ رخ ٕذا  

أل مذخ الذػُح، َلزلك مخشعُا ذىٍب الغٍمٕخ َمخشعُا ذىٍب الأذشق الزذٓ ال رذذخل فذٓ اإلعبثذخ مطذا  

 .ٔؼىٓ الغٍمٕخ ثبر أبق َقذ رذخل ثؼغ الأشق ا خشِ ػ ّ اخزاف ثٕىٍم

 .موٍب ذه فشق المغ مٕهٔؼىٓ فٍزي الأشق ٌٓ ذه فشق اإلعبثخ 

اإلعذام، َئومذب ٌذُ َػٕذذ لمخذبلأزٍم لمذب كبوذذ ػ ٕذً  لٍذم ذذه لٕظ ئخشاعب  « كٍَّب يٓ الىبز»فيُلً 

 .الغمبػخ

ذه ٌزي الأشق الخُاسط، ذه ٌزي الأشق المؼزضلخ، ذه ٌزي الأذشق المشعئذخ، ذذه ٌذزي الأذشق مشذجبي 

 ٌإالء الزٔه خبلأُا الغمبػخ.

ال ٔ شذٍذ  ذىٍم ثأوً كبفش مَ موذً ذذه مٌذل الىذبس َوؾذُ رلذك ػ ذّ مطذل موذً ه  ٕ  ؼَ ػ ّ ذ   ذ  ٍَ ش  لمه ال ٔ  

 لمؼٕه ذه مٌل اليج خ ثغىخ َال وبس.

 فٓ ٌزا اليذس كأبٔخ، عمؼىٓ   َئٔبكم ػ ّ سػبي، َط ّ   َع م ػ ّ وجٕىب ذؾمذ.
 

 

 

 

الؾمذ هلل، َمشٍذ من ال ئلً ئال   َؽذي ال ششٔك لً، َمشٍذ من ذؾمذذا ػجذذي َسعذُلً، ال ٍذم طذل  

 َػ ّ آلً َطؾجً َذه اٌزذِ ثٍذاٌم ئلّ ُٔم الذٔه. َع م َثبسك ػ ّ ػجذك َسعُلك ذؾمذ

 اْلظئَّخ

ٍُامَّ اْ  ِاْس لِاّ إِْن  » ملسو هيلع هللا ىلصقبف سعُف   ، / كٕف وغمغ ثٕه ؽذٔش مثٓ ٌشٔشح 3ط َْ أََحاُدُكُم الََّّ َلَ َٔقُ

ْلَْٕؼِصْم َمْعََلَزًَُ ، إِوَّاًُ َٔ  ََ َُ َماب ََٔشابُء ، َلَ ُمْكاِسيَ لَاًُ ِشْئَذ ، اْزَحْمىِّ إِْن ِشْئَذ ، اْزُشْنىِّ إِْن ِشْئَذ ،   ْ َؼا
»

31
َلَ  »دخل ػ ّ مػشاثٓ ٔؼُدي فيذبف  ملسو هيلع هللا ىلصسعُف    َثٕه ؽذٔش اثه ػجبط سػٓ   ػىٍمب من   

ٌٍُُز إِْن َشبَء  «َّللاثَََْض غَ
34
ي    قبف قبف ا ػشاثٓ: ؽٍُسأل ثل ٌٓ ؽمّ رأُس ػ ّ شذٕ  كجٕذش ر ض ٔذش 

 ؟« يَىََؼْم إِذا   » ملسو هيلع هللا ىلصاليجُس، قبف الىجٓ 

  ً  ذه الغمغ: ط/ الؾذٔضبن المزكُسان كاٌمب فٓ الظؾٕؼ، َالؼ مبء عمؼُا ثٕىٍمب ثأَع

   ٌٍُُز إِْن َشبَء َّللا » ملسو هيلع هللا ىلصقُلً  ذه مؽغىٍب من ٌزا ذه ثبة الخجذش ال ذذه ثذبة الذذػبء، فٍذُ قذبف  (غَ

لألػشاثٓ ٌزي الؾمّ ؽٍُس لكأل ؽٍُس لك فذٓ دٔىذك َؽٍذُس لذك مٔؼذب فذٓ ثذذوك فزظذجؼ ثؼذذٌب 

  .ثزلك ملسو هيلع هللا ىلصبلمب، فأخجشي الىجٓ ع

ٌذٓ ؽٍذُس ئن  ( ذشفُع، َالشافغ لً ذجزذم ذؾزَف مَ االثزذذاء المؾذزَف ثيُلذً غٍُزٌ قُلً    ن  

 .لظبسد ذىظُثخ ال ٍم اعؼ ٍب ؽٍُسا   َلٕظ المشاد الذػبء  وً لُ كبن دػبء   (شبء  

 .دػبء فٕمُن ،اعؼ ٍب ال ٍم ؽٍُسا   :ئن شبء  أل ٔؼىٓ ُ قبف: ؽٍُسا  ل

  .المشاد الخجش فبلظبٌش ذه الغٕبق ذه ال غخ َذه اليظخ من  

فارا كبن المشاد الخجش فا ٔؼبسع الذػبء ثيذُف اليبئذل ال ٍذم اغأذش لذٓ ئن شذئذ ال ٍذم اسؽمىذٓ ئن 

ٍُااٌُز إِْن َشاابَء  »الخجذذش ثبلمشذذٕئخ فيذذبف  قَ   ذذػَ  ملسو هيلع هللا ىلصالىجذذٓ  شذذئذأل  ن   لَزَااْدُخَُّهَّ ﴿  ، كمذذب قذذبف«َّللاغَ

ُ آِمىِااااإهَ اْلمَ  اْلُخَُّاااااُا ِمْصاااااَس إِْن َشااااابَء ﴿ ، َكيُلذذذذذً [15﴾]الأذذذذذزؼ:ْعاااااِجَد اْلَداااااَساَم إِْن َشااااابَء َّللاَّ

 ُ ذذال ذ   ، فيُلذذً اغأذذش لذذٓ ئن شذذئذ، ٌذزا رؼ ٕذذق ل ذذذػبء ثبلمشذذٕئخ، َ  [44ُٔعذف:﴾]َّللاَّ لذذً  يَ ش  م  زَ غ 

 .ٔأؼل ذب ٔشبء َٔؾمم ذب ٔشٔذ فٓ خ يً 

 قذُف الذذاػٓ: ال ٍذم اغأذش لذٓ ئن شذئذ ٌذزا ػ ذّ عٍذخ  من   مٔؼذب   الُعً الضبوٓ ٌَذُ َعذً ؽغذه

 .اغأش لٓ ئن شئذ ،المخبؽجخ

  لذذً ئن شذبء  ، ٌذذزا مخذذف ذذذه  شَ أَذذفاوذذً ال ثذأط ثذذً، ف ذذُ قذبف غَ  خ  جَذذٕ  َمذذب ئرا كذذبن ػ ذذّ عٍذخ الغَ 
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460 

 .ال ٍم اغأش لٓ ئن شئذ ال ٍم اسؽمىٓ ئن شئذ الزؼ ٕق ثبلمُاعٍخ

ثمب ٔؾجً ذه وؼُد عالً َطأبرً َذذؽً عجؾبوً  ؼٓ الزف َالزيشة ئلّ   المخبؽجخ ريز  ن  

 .َالضىبء ػ ًٕ

َُ َمب ََٔشابُء، َلَ ُمْكاِسيَ لَاًُ  »َالزؼ ٕق ثبلمشٕئخ فًٕ وُع اعزغىبء، ف ٍزا قبف فٓ آخشي  ُ َْٔ َؼ َقذبف «  إِوًَّ

 «.لً إن َّللا َل معزكسي»

َلمىً لٕظ فٓ اليُح كب َف فب َف ظبٌش، َالضبوٓ قٕذل  ٌَزا الُعً الضبوٓ قبف ثً ثؼغ مٌل الؼ م

 ثً َلٕظ ٌُ المخزبس.

 / ٌل رؼذد الغمبػبد ذضل رؼذد اٖساء فٓ المغألخ الأيٍٕخ الُاؽذح؟1ط

ذه ف ذٕظ رلذك ذضذل  ط/ ئرا كبن ٔيظذ ثبلغمبػذبد الغمبػذبد اإلعذاذٕخ الزذٓ ظٍذشد فذٓ ٌذزا الذض 

ح ٌذزا ئرا كذبن رؼذذد اٖساء فذٓ المغذألخ الأيٍٕذخ الُاؽذذ حأل  ن  رؼذد اٖساء فٓ المغألخ الأيٍٕخ الُاؽذ

 كل َاؽذ ذه اليبئ ٕه ثبلمغألخ الأيٍٕخ ٔإعش ػ ّ اعزٍبدي فٕمب اعزٍذ فٕذًأل  ن   فان   ذُسدي االعزٍبد

 المغألخ ذُسدٌب االعزٍبد.

إذا اجزٍااد » ملسو هيلع هللا ىلصكذزلك فذٓ المغذذبئل الزذٓ ٔىذذضع فٍٕذب المغزٍذذذ ئلذّ دلٕذذل ٌذُ ذذذأعُس كمذب قذذبف الىجذٓ 

الدبكم يَصبة يًَّ أجسان َإذا اجزٍد يَخطَ يًَّ أجس َاحد
15
ٔؼىذٓ معذش ػ ذّ اعزٍذبدي، َالضذبوٓ « 

 لً معش ػ ّ اعزٍبدي َمعش ػ ّ ئطبثزً الؾق.

َمذب الغمبػبد اإلعاذٕخ المُعُدح اٖن فٍٓ رخز ف فٓ ؽشٔيزٍب َرخز ذف فذٓ مطذُلٍب َرخز ذف 

طذل الُاعذت ػ ذّ كذل ذغذ م من ٔ ضذذً ٌذُ لذضَم عمبػذخ فٓ ذجبدئٍب َمٌذافٍب ئلّ آخش رلذك، َا 

االفزذذشاق الؾذذبدس فذذٓ ا ذذذخ ال ٔغذذُص ئقذذشاسي َذؼبلغزذذً  المغذذ مٕه قجذذل من َٔؾذذذس االفزذذشاق، فذذان  

 ثاؽذاس عمبػبد عذٔذح، فبلُاعت ػ ّ المغ مٕه عمٕؼب لضَم الغمبػخ قجل من رأغذ الغمبػخ.

أل ثذل ٔ جَٕ ى ٍَذبلذم  ملسو هيلع هللا ىلصب، َلذم ٔزشكٍذب الشعذُف ٍَذى  ٕ  جَ لذم ٔ   َالغمبػخ الزٓ ٌٓ ػ ّ الؾق لذم ٔزشكٍذب   

َِ اْلُماْ ِمىَِٕه ﴿ثيُلً  ب   ٍَ ىَ ٕ  ثَ  ْٕاَس َظاجِٕ َٔزَّجِاْغ َ  ََ ٍُاَدِ  ُظَُ  ِمْه ثَْؼاِد َماب رَجَإََّه لَاًُ اْل َمْه َُٔشبنِْ  السَّ ََ
ا َظابَءْد َمِصإس  ََ ٍَاىََّم  ًِ َج وُْصاَِّ ََ لَّّ  َُ ًِ َمب رَا لِّ َُ المذشاد ثذبلمإذىٕه ٌىذب الظذؾبثخأل  [، 331]الىغذبء:﴾وُ

ف ٌزي أٖخ ﴿ َِ اْلُماْ ِمىِٕهَ  وٍم ٌم الميظُدَن ثزلك فٓ َقذ رىض  ْٕاَس َظاجِٕ َٔزَّجِاْغ َ  ﴾ ٔؼىذٓ طذؾبثخ ََ

َظاز زس  ٌاري اْلماخ ػَّاّ صاَلس َظاجؼٕه يسناخ »ثيُلذً  ملسو هيلع هللا ىلصرلك ا ذذش وجٕىذب  هَ ٕ  ، َثَ ملسو هيلع هللا ىلصسعُف   

، َفذٓ سَأذخ مخذشِ «ٌآ الجمبػاخ»قبلُا: ذه ٌٓ ٔب سعذُف  ؟ قذبف « كٍَّب يٓ الىبز إَل َاحدح

ئلذّ « مه كبن ػَّّ مضاَ ماب أواب ػَّٕاً الٕاُم َأصادبثٓ»، َفٓ سَأخ صبلضخ قبف «ٌم ال سثبء»قبف 

غٕش لك، ٌَزا ٔذف  ػ ّ من الغمبػخ ذُعُدح فٓ صذه الظؾبثخ، ٌَٓ ذُعُدح فٓ صذه الزبثؼٕه، 

َل راصا  غبل اخ ماه أمزآ ػَّاّ » ملسو هيلع هللا ىلصليُف وجٕىذب  َمئمخ اإلعام اذزضبال   َذُعُدح ٔؾم ٍب مئمخ الغ ف

«الد  ظبٌسٔه َل ٔعسٌم مه خرلٍم ََل مه خبل ٍم حزّ َٔرٓ أمس َّللا ٌَام ػَّاّ ذلا 
16
مَ كمذب  

  .ملسو هيلع هللا ىلصقبف 

ََ  خغاذالفبلُاعت ػ ّ كل ذغ م ٔشٔذ  ثأن ٔمُن ذه الأشقخ  ملسو هيلع هللا ىلصالىجٓ  ي  ذَ ػَ فٓ دٔىً َمن ٔمُن ذمه 

ٓ لم رأخز عذجٕل الضىزذٕه َالغذجؼٕه فشقذخ من ٔ ذضم مذذش الغمبػذخ قجذل من رأغذذ الغمبػذخ، الُاؽذح الز

ٌَاَرا ِصاَساِغٓ ٌَزا ذه مػظم ذيبطذ الذذ ٔه الؼظٕمذخ الزذٓ ٔمزض ٍذب الؼجذذ ثبذزضذبف قُلذً رؼذبلّ ﴿ أَنَّ  ََ
َ  ثُِكْم َػْه َظجِ  ََ يَزَ َسَّ جُ ََل رَزَّجُِؼُا العُّ ََ ب يَبرَّجُِؼُيُ  ًِ ُمْعزَقِٕم  [، فبلؼجذ المإذه ٔ ضم ٌزي 311﴾]ا وؼبم:َِّٕ

 ال شٔيخ.

 َكٕف ٔ ضذٍب؟ 

دسَط الؼيٕذح َالمؾبػشاد فٓ الزُؽٕذذ َالؼيٕذذح ٌذٓ الزذٓ رىي ذك  ثزؼ  م ٌزي الؼيٕذح المجبسكخ فان  

 ئلّ االلزضام ث شٔيخ الغمبػخ ا َلّ قجل من رأغذ الغمبػخ.

ف مذذذش الغمبػذذخ ا َلذذّ َمؽذذذس شذذؼبساد عذٔذذذح ذذذه خذذبل ىأغذذك َعذذزغذ من  ثَلٍذذزا فأذذز ت موذذذ 
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ذذه مذذُس االػزيذبد  غٕش كزت الغ ف فٓ ٌزي المغبئل، عزغذ موً خذبلف شذٕئب   َمٌذاف َآساء َكزجب  

 خبلف ؽشٔق الغمبػخ قجل من رأغذ الغمبػخ. ا  َال ثذ، فار

اإلعذام من ٌَزي ذغألخ ذٍمخ فزؼذد الغمبػبد لٕظ ذضل رؼذد الأيٍبءأل ثل الُاعت ػ ّ عمٕذغ مذذخ 

ََل ﴿ليُف   عل عالً  ٔؼزظمُا ثؾجل   عمٕؼب َال ٔزأشقُا اذزضبال   ََ ِ َجِمٕؼ اب  َِ َّللاَّ اْػزَِصُمُا ثَِدْج ََ
نُُا ثذل الزضذذُا  ٔؼىٓ ال رزأشقذُا فذٓ ا ثذذان َال رزأشقذُا مٔؼذب فذٓ الذذٔه[، 301﴾]آف ػمشان:رَ َسَّ

.ثبليشآن الزْ ٔذػُ ئلّ اإلعزمبع ػ ّ الؾق
25
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