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الشريط السادس والعشرون

س/3أشكهث عهي ٙيسيلنة ْٔي ٙأٌ كيم ييٍ تَحسيل نيٗ تن مهية ييٍ أْيم تاْيٕت ٔتنمي ٔ ٛي ْى
ُٚحسمٌٕ نٗ تإلسالؤ ،يٍ قال ٌ تنًصحًعات يصحًعات شاْهٛة ،فكٛف ٚكٌٕ تإلٚضياض عهيٗ ْي ت
تاي ؟
ز /تأل ذك َيياِ ٔق رَياِ نكييى فًٛييا سييم أٌ يييٍ كيياٌ يُحسييما نييٗ تن مهيية الانإييالا نٓٛييا يييٍ أْييم
تنحٕظٛي فٓييٕ يييٍ أْييم تن مهيية ٔ ،ذت عي ض نييّ ْييٕٖ أٔ ال عيية في ٌ تنمي جرشييات ٔتاْييٕت أٚضييا
جرشات ،فال َخ شّ يٍ تإلسالو نم عة فٚ ،ّٛعُ ٙنًص ج ال عة ف ّٛأٔ الكم ال عية فٛيَّ ٔ ،خ شيّ
يٍ تإلسالو الًص ج تنٕٖٓ تن ٘ ٚكٌٕ ف ِ ْ ٙتاية؛ الم الي أٌ ٚكيٌٕ تنٓيٕٖ ييؤذ ت أٔ أٌ جكيٌٕ
تنم عة يغهظة يكف ا.
أيا يٍ قال يصحًعات تنًسهً ٍٛتنٕٛو يصحًعات شاْهٛة ،فٓي ت الاليم؛ اٌ تنصاْهٛية في ٙتنُإيٕ
ْ ٙتسى نفح ا زيُٛة يضث ،قيال َ ﴿ و ََل حَبَر جَّ ََْْ حَبَ َرَّ َ ْ ْج َا ِلِيجر ِت ﴾[تاظيات ]33 :تأنيٗ ٔقيال
سيمعاَّ ﴿أَفَ ُح ْكر ََ ْ ْج َا ِلِيجر ِت بَ ْب ُور وَ َو َْرَْ أَ ْن َ رَُ ِْرَْ ج
كِ ُن ْك َقر جِيَر ْ ُن بُ ِ ُر وَ ﴾[تنًائي ا ْٔ ،]05ي ِ
تنصاْهٛة جكٌٕ ف ٙتنع  ٛا ،ف ٙتنعماجا ،جكٌٕ ف ٙتاظٕتل ت شحًاعٛة ٔجكيٌٕ في ٙتاقيال ٔجكيٌٕ
ف ٙتٜجت.:
فٓ ٙيٍ شٓة تناياٌ تَ ضث زيآَا المعرة يعً ﷺ.
أيا يٍ شٓة تنًكاٌ ف ٌ تنصاْهٛة تسى ٚحمع صفة تنصٓمٔ ،تنصٓم ٚحُٕ ٔ ،تنصٓم تنعاو ترجفع المعرية
يعً ﷺ ،نٓ ت قال ﷺ «َل حراْ ا فةرت ْرَ أْخرى الرق ْجحر »ٔٔ 1شيٕج ْي ِ تنئائفية عهيٗ تنعي
ظحٗ قٛاو تنساعة ًُٚع رشٕ تنصٓم تنعاو ٔرشٕ تنصاْهٛة تنعاية.
ف ذت تنصاْهٛة تنعاية ف ٙتايكُة ذْمثٔ ،شاْهٛة تناياٌ ذْمث ،ال يَ ٙيٕ خقي ييٍ تنصاْهٛية ْٔيٕ
شاْهٛة تنإفات ،فًٍ أشمّ أْم تنصاْهٛة ف ٙصفة فٓيٕ يايارل نٓيى فيْ ٙي ِ تنإيفة ،كًيا قيالﷺ
2
اال ٙذر نًا ع ٛرشال أسٕجت الليّ ف ال نّ ٚا تالٍ تنسٕجت  .قال نّﷺ «إنر ْْرَّف فير ْ ليرت»
ٚعُ ٙفٛي قإيهة ييٍ قإيال أْيم تنصاْهٛيةٔ ،قإيال تنصاْهٛية يحُٕعية كرٛي ا جل عهٓٛيا تن ي خٌ
ٔتنسُة ٚعُ ٙفًٛا قانف ف ّٛرسٕل هللاﷺ أْم تنصاْهٛة.
ٔأنّف ف ْ ٙت ياو ْ ِ تن عٕا تنكحا :تنًإٓر ْ فل أ ل ْجا ليت ْجخرى ار جف في ر ل ر ك
ﷺ أ ل ْجا ليت.
فحه تنًسائم يُٓا يا ْيٕ يكفي كعمياجا ٛي هللا ،يُٓيا ييا ْيٕ في ٙت عح ياجتتٔ ،يُٓيا ييا ْيٕ فيٙ
تنًسائم تنعًهٛةٔ ،يُٓا يا ْٕ ف ٙت شحًاعٛاتٔ ،يُٓا يا ْٕ ف ٙتاقٕتل نٗ خق ِ.
فصاْهٛة تنإفات ْ ِ الاقٛةٔ ،ق صط عُّ ﷺ أَّ قال «جخ ل ُكَج ْ ل ْألَْ َْ بلكَ شبَّْ بشربَّ
وذلْا بذلْع» قانٕت ٚا رسٕل هللا فارس ٔتن ٔو؟
قال «فقَ ْج س إَل أوجئ ».3
فييارس ٔتن ي ٔو قإييانٓى يييٍ قإييال تنصاْهٛيية؛ الييم قإييانٓى قإييال شاْهٛيية فيي ٙت عح يياج ٔفييٙ
تاقٕتل ٔف ٙتاعًال ،ف ل عهٗ أٌ قإال تنصاْهٛة جكٌٕ ف ِ ْ ٙتايى.
ف ذت ٔصف تارض اللَٓا صارت نٗ شاْهٛة ْ ت الاليمٔ ،يُياقح نعكيى تنُميٙﷺ؛ اليم ٔظكيى هللا
ربَ ُ لرر ِل َو َ ةَرق بِر ج ِ
برَ ْ ْج َحر ر جِيُ َْ ِ َرَّدُ َالَرق ْجرِ ِ
 في ٙقٕنيّ ﴿ ُر َ ْججر ِذَ أَ ْل َ ر َل َل ُ ر جَلُ بِ ْج ُرَِن َو ِل ِ
ش ِيَِْ﴾[تنفحط  ،]84فظٓ ج ٍٚيعً ﷺ عهٗ كيم جٚيٍ ٔرٓي ت يهحيّ عهيٗ كيم يهية ٔرٓي ْ ٚيّ
َ
عهٗ كم ْ ٘.
1
2
3

سبق ذكره ()467
البخاري ( /)33مسمم ()4433
البخاري ( /)7319مسمم ()6952
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ٔتنعً هلل عهٗ ذن كًا قال َ ﴿ و َلفَ ْع َر جَر َ ِذ ْ َرَّ َ ﴾[تناي ض  ،]8ف فيع ذكي يعًي ﷺ فيٕ ذكي
 ،ِ ٛفإار ْٕ تنً وﷺ ف ٙتإلجما ٔف ٙتنٓ ٘ ف ٙأكر تارض ٔهلل تنعً .
ك ن شاْهٛة تناياٌ ٕٚش زياٌ ٚكٌٕ زياٌ شاْهٛة ،اٌ زيٍ تنصاْهٛة تَحٓٗ المعرة يعً ﷺ.
فال  ٚال يرال ْ ت تن ٌ ق ٌ شاْه ،ٙأْم ْ ت تن ٌ ف ٙشاْهٛية َٔعيٕ ذني ؛ اليم جياتل في ٙأيية
يعً ﷺ صُٕف تنخٔ ٛهلل تنعً عهٗ يُحّ ٔجٕف.ّ ٛ






َو ََل ُن َك ِّف ُر أَ َح ًدا مِنْ أَهْ ِل ْال ِق ْبلَ ِة ِب َذ ْنبٍَ ،ما لَ ْم َيسْ َت ِحلَّهُ.
ان َذ ْنبٌ لِ َمنْ َع ِملَهُ.
اْلي َم ِ
َو ََل َنقُولََُ :ل َيضُرُّ َم َع ْ ِ

تنعً هللٔ ،الع
ْ ِ تنصًهة يٍ كالو تنعالية تنئعيأ٘  /ييٍ تاصيٕل تنعظًٛية في ٙيعح ي أْيم تنسيُة ٔتنصًاعية،
أَٓى ٚكف ٌٔ أظ ت يٍ أْم تن مهة الًص ج ظإٕل تن َل يُّ ذت تسحعهّ الاعح اج كَّٕ ظال نّ
أٔ ظال يئه ا.
ّ
ٔك ن أَٓى ٚخففٌٕ أي تن َٕ :العٛد ٚصعهٌٕ تن َل  ٛيؤذ ف ٙتإلًٚاٌ.
بَْ ،ر جَر َْ بَ ْ رخ َِحلجلَُ ،وَلَ
ْرل ْ ْجيِ ْبلَر ِت بِر َذ ْن ُ
ٔنٓ ت قال ج  ٚت نٓ ت تاصم تنعظيٛى َو ََل نُ َكةرر َُّ أَ َنرَِْ ِْرَْ أَ ِ
ب جِ َقَْ َا ِقلَلُ.).
ْْلب َق ِو َذ ْن ٌ
نَيُ ُ ََ :ل بَ ُ
ض ََّ َْ َع ْ ِ
ْٔ ِ تنصًهة يٍ كاليّ أرتج الٓا أٌ ظإٕل تن َل يٍ أْيم تن مهية ٚعُي ٙجكفٛي ِ كًيا ذْميث نيٗ
ذن تنخٕترزٔ ،ظإٕل تن َل يٍ أْم تن مهة ٚعُ ٙأٌ ْ ت تنًؤيٍ نى ٚحلذ العإٕل تني َل يُيّ
كًا ج ٕنّ تنً شئة.
فخانف الٓ ت تن ٕل تنخٕترز ٔتنًعحانة ٔقانف أٚضا تنً شئة.
ْٔ ِ تنًسلنة ش أَٓا يٍ تنًسائم تنعظًٛة ش ت ْٔ ٙيسلنة جكف ٛتنًُحسل نٗ تن مهة تن ٘ ذميث
ساليّ ٔ ًٚاَّ ذت ظإم يُّ ذَل.
ف ٌ قاع ا أْم تنسُة ٔتنصًاعة أٌ يٍ جقم ف ٙتإلسالو ٔتإلًٚاٌ ال ٍٛ ٛنى ٚخ شّ يُّ يص ج ذَيل
ظإم يُّٚ ٔ ،خ شّ يُّ كم ذَل ظ يّ تناار ؛ اليم الي في ٙتني َٕ :تنعًهٛية ييٍ ت سيحعالل
اللٌ ٚعح أٌ ْ ت تنعًم يُّ ظالل نّ ٔنٛس ال َل ٔأَّ نٛس الًع و.
ْٔ ت ْٕ ل  ٚة أْم تنسُة ٔتنصًاعة اللَٓى ٚكف ٌٔ؛ الم ٚخئئٌٕ أٔ ٚضههٌٕ أٔ ٚفس ٌٕ.
فُ ٕل يؤيٍ ال ًٚاَّ فاس الكم ٛجّ يسهى الًا يعّ يٍ تنحٕظ ٛ؛ ٔنكُّ فاس نًا ترجكل يٍ تنكم ٛا
تنح ٙأرٓ ْا ٔنى ٚحل يُٓا.
فٓ ِ تنصًهة فٓٛا ج  ٚنع  ٛا أْم تنسُة ٔيخانفحٓى نهخيٕترز ٔتنًعحانية ٔكي ن فٓٛيا يخانفية أْيم
تنسُة نهً شئة.
ذت جم ْ ٍٛت فحعث ْ ِ تنصًهة يسائم
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ٚكفي جل عهيٗ ذني شًهية

جنٛم أْم تنسُة ٔتنصًاعة عهٗ أٌ يٍ أصا :ذَما يٍ أْم تن مهة ف َّ
أجنة يٍ تنكحأ :تنسُة
ص فِى ْ ْجيَ ْخلَق﴾[تنم ي ا ٔ ،]874يعهيٕو
ص ُ
ب َالَ ْي ُك َْ ْ ْجيِ َ
 يُٓا قٕل هللا ﴿ بَ أَبَ َ ْجج ِذبََ آ َْ ُ ْ ُ خِ َ
َرى ٌ
أٌ تن اجم جتقم ف ْ ٙت تنخئا :ف ٙتنُ ت الاإلًٚأٌ ،قال  الع ْا ﴿فَ َقَْ ُاةِ َى جَلُ َِْْ أَ ِاير ِل ش ْ
وف َوأَلَْ ٌ إِجَ ْي ِل بِإ ِ ْن َ ُو﴾[تنم ي ا  ،]874فسيًاِ أقيا نيّ ،في ل عهيٗ أٌ ظإيٕل تن حيم
فَ حربَ ٌع بِ ْج َق ْع َُّ ِ
عهٗ عظًّ نى ُٚف تسى تإلًٚاٌ.
ِرلِ ُح ْ بَ ْي َ ُ َقر فَرإِوْ بَ َورجْ إِ ْنرَِْ ُ َق َالَرق
 ك ن قٕنّ َ ﴿ وإِوْ اَ فِةَخَ ِو ِْرَْ ْ ْج ُق ْرم ِْ ِيََ ْ ْخَخَلُر ْ فَْ َ ْ
ْْألُ ْا ََّن فَيَ حِلُ ْ ْججخِى حَ ْب ِوى َنخجق حَةِى َ إِجَق أَ ْْ َِّ ج
ِلِ ُح ْ بَ ْي َ ُ َق بِ ْج َع ِْ ِ َوأَ ْ ِ طُ ْ إِوج
كِ فَإِوْ فَ َ ثْ فَْ َ ْ
ج
ِرلِ ُح ْ بَريََْ أَ َار َ ْب ُك َْ﴾[تنعصي تت  ،]85-4فسيًاْى
كَ بُ ِح َب ْ ْج ُق ْي ِ ِطيََ ()9إِنج َق ْ ْج ُق ْم ِْ ُ وَ إِ ْا َ ةٌ فَْ َ ْ
يؤئُ ٍٛسًاْى قٕا أٚضا ٔٔصفٓى الااقٕا ،ف ل عهٗ أٌ ٔقٕ تن حم يُٓى نى ُٚف تسى تإلًٚاٌ،
رررب ج
كُ َالَ ْيرررر ِل
ضر َ
يييييع قٕنييييّ َ ﴿ و َْررررَْ بَ ْيخُرررر ْل ُْ ْم ِْ َرررر ُْخَ َع رقررررَِْ فَ َارررراَْ ُفدُ َْ َرررر ج َُ َا جِررررَِْ فِي َرررر َو َ ِ
َوجَ َع َلُ﴾[تنُسا  ،]43فلذمث نّ شُٓى ٔع ٛت ٔ ،ضل هللا  عهٔ ّٛتنهعُيةٔ ،ييع ذني نيى ُٚيف عُيّ
تسى تإلًٚاٌ.
ف ل عهٗ أٌ ٔقٕ تنكم ٛا يٍ تنًسهى ٚسيهل عُيّ تإلًٚيأٌٔ ،قيٕ تني َل نيٛس يمٛعيا إلقي تز
ْ ت تنً َل يٍ أصم تإلسالو نٗ تنكف .
 ٚٔ ل عهٗ ذن أٚضا قٕل تنُم ٙﷺ ف ٙتنع ٚد تن ٘ رٔتِ تنمخيار٘ ٔ ٛي ِ ظًُٛيا أٔجي ٙال شيم
يٍ تنإعاالة  ٚال نّ ظًار ش  :تنخً فصه ِ ،ذى ش الٓا ذاَٛة فلج ٙالّ فصه ِ ،ذى نًا أج ٙالّ تنرانرة
بحرب ك ول ر جل»،4
قال رشم نعُّ هللا يا أكر يا ٚؤجٗ الّ .ف ال َمُٛياﷺ «َل حي جر ْ ذجر فإنرل
ّ
ف ّل عهٗ أٌ ٔشٕج تنًعمية تنٕتشمية هلل ٔ ن سيٕنّﷺ ييع ظإيٕل تنكمٛي ا يياَع ييٍ نعُئّْ ،ي ت
ٚعُ ٙأَٓا ياَع يٍ جكفٔ ِ ٛيٍ ق تشّ يٍ تن  ٍٚيٍ الا :تأنٗ.
َ
ْ
َ
 كييي ن قيييال هللا ﴿ بَ أَبَ َررر ْججررر ِذبََ آ َْ ُررر ْ ََل حَخج ِدررر ُذوْ اَرررِ رُوَ َواَررر ُِ جو ُ َْ أ ْوجِيَررر َ حُليُررر وَ إِجررر ْي ِ َْ
بِ ْج َق َ جل ِة﴾[تنًًحعُة  ،]8فُاجتْى الاسى تإلًٚاٌ يع ظإٕل تن َل يُٓى ْٕٔ تإلن ا الانًٕجا نٗ عي ٔ
هللا ٔ ع ٔ رسٕنّ ﷺ ،ف ل عهٗ أٌ ن ا تنًٕجا ايي تني َٛا نيٛس يخ شيا ييٍ تسيى تإلًٚياٌ؛ اليم
يل﴾[تنًًحعُة .]8
ٚصحًع يعّ قال جعانٗ ف ٙخق تٜٚة ﴿ َو ََْْ بَ ْة َع ْللُ ِْ ْ ُك َْ فَيَ ِْ َ
ض جل َ َ ْ َ ْج ج بِ ِ
 ف ٙقإة ظالل الٍ أال ٙالهحعة ف ٙس ترِ نهكفار الخم رسٕل هللا ﷺ يا  ٚل عهيٗ ٔقيٕ تني َل
يُّ ٔعهٗ يغف ا تن َل نّ اَّ يٍ أْم الي ر ،قيال عهٛيّ تنإيالا ٔتنسيالو في ٙظ يّ «جعرل ك ْالرع
إجق أ ل بِل في ْاقل ْ ْ شئخَ ِ ةَّث جكَ»ٔ 5ف ٙتن ٔتٚة تنراَٛة «إو ك ْالع إجق أ ل بِل
في ْاقل ْ ْ شئخَ فيِ ةَّث جكَ».6
ٔتاجنة عهٗ ْ ت تاصم عُ أْم تنسُة ٔتنصًاعة كر ٛا.
ٔ يًا  ٚل عه ّٛيٍ شٓة تنُظ أٌ تنكمائ كانس قة ٔتناَا ٔش  :تنخً ٔتن حم ٔتن ي ف َٔعيٕ
ذن ش عث نٓا تنع ٔجٔ ،تنع ٔج يئٓ أ ،تنً ج  ٚحم عهٗ كم ظيالٔٔ ،شيٕج تنعي ٔج ْي ِ جنٛيم
راْ عهٗ أَّ ترجكل فعال نى ٚخ شّ يٍ تنًهّة؛ اٌ تنُمٙﷺ قال «َْ ب ِّ لب ل ف خل د»ٔ ،7قال
«وْجخ ل جِب ل ْجقة لق جلاق ات»ٚ 8عُي ٙيًيٍ ٚعي ّم جييّ ،في ل عهيٗ أٌ ٔقيٕ ْي ِ تني َٕ :ييٍ
تنعم جئٓ الٓ ِ تنع ٔج ٔنٛسث كف ت؛ آَيا نيٕ كاَيث كفي ت نكياٌ  ٚحيم رجا ن ٕنيّ «ْرَ بر ِّ لب رل
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ف خل د».
ّ ٚٔ ل عه ّٛأٚضا أٌ ٔن ٙتن و ف ٙتن حم ٚعفيٕ ،نيّ تنسيهئاٌ ٌ شيا عفيا ٔ ٌ شيا أقي  ،قيال 
ص َلْ﴾[تإلس ت ،]33
﴿ َو ََْْ ُخِ َل َْ َْلُ َْ فَيَ ِْ َْ َع ْل َ جِ َ جِير ِل ُ ْلطَ نَ فَ ََل بُ ْ َِّفْ فِى ْ ْجيَ ْخ ِل إِنجلُ َ وَ َْ ُ
قال ﴿فَيَ ِْ َْ َع ْل َ جِ َ جِير ِل ُ ْلطَ نَ ﴾ ْٔ ت ّ ٚل عهٗ أٌ تنع ُْا نهًخهٕ ٔ ،أيا تن جا فٓ ٙظ هللٚ ،عُٙ
أيا تن جا فصاتؤْا ظ هلل  نٛس نٕن ٙتنً حٕل.
ف نّث ْ ِ تاجنة ٔجل ْ ٛا عهٗ الئالٌ قٕل تنخيٕترز ٔعهيٗ رٓيٕر قيٕل أْيم تنسيُة ٔتنصًاعية
ف ِ ْ ٙتنًسلنة ف ٙأٌ صاظل تن َل يٍ تنكمائ تنعًهٛة تنح ٙذك َا العضيا يُٓيا أَيّ ٚخي ز ييٍ
تإلسالو العإيٕل تني َل يُيّ؛ ٚعُي ٙالعإيٕل ذَيل يُيّ ،أٔ العإيٕل كيم ذَيل ،أٔ أ٘ ذَيل يُيّ؛
ٚعُ ٙنٛس كم ذَيل يخ شيا نيّ ييٍ ذني ؛ اليم تنكميائ تنعًهٛية نٛسيث كي ن ٚ-عُي ٙيخ شية نيّ ييٍ
تإلسالو -قالفا ن ٕل تنخٕترز ٔتنًعحانة ف ٙتنحخه ٛف ٙتنُار.
َ
رب جِ َقرَْ َا ِقلَرلُ ).فٓي ِ أٚضيا فٓٛيا
ْْلب َقر ِو ذ ْن ٌ
ٔأيا تنصًهة تنراَٛة ْٔ ٙقٕنّ َو ََل نَيُ ُ ََ :ل بَ ُ
ض ََّ َْر َع ْ ِ
يخانفة نهً شئة تن ٕ ٚ ٍٚنٌٕ ٚض يع تإلًٚاٌ ذَل كًا ُٚفع يع تنكف لاعة.
ٔتاجنة جنث عهٗ أٌ تن َٕ :جؤذ ف ٙتإلًٚاٌ ،يُٓا
 قال  ف ٙذك تن اجم﴿ َو ََْْ بَ ْيخُ ْل ُْ ْم ِْ َ ُْخَ َع رقَِْ فَ َااَْ ُفدُ َْ َ ج َُ َا جَِِْ فِي َ ﴾[تنُسا .]43
ْجَّبَر ََل بَيُ ُْر وَ إِ جَل َ َقر بَيُر ُن ْججر ِذَ بَخ ََدبجطُرلُ ْجشجر ْيطَ وُ ِْرَْ
ٔ قال  ف ٙتن اليا ﴿ْججر ِذبََ بَرْْ ُ لُ وَ ر
س﴾[تنم ا .]870
ْ ْج َق ر
ِ ِْررَْ ج
وس
كِ َو َل ُ ر جِ ِل َوإِوْ حُ ْبرخُ َْ فَلَ ُكر َْ ُل ُ ُ
ٔ قيال  فيي ٙتنًي تال﴿ ٍٛفَرإِوْ جَر َْ حَ ْة َعلُر ْ فَررْْ َذنُ ْ بِ َحر ْرَّ ُ
أَ ْْ َ ْجِ ُك َْ ََل حَ َْلِ ُق وَ َو ََل حُ َْلَ ُق وَ ﴾[تنم ا .]874
ق َوْج ج ر ِل َتُ فَر ْطَ ُع ْ أَ ْبر ِِبَ ُ َق ﴾[تنًائي ا ٔ ،]34شي
ٔ شي هللا  تنعي فيي ٙتنسي قة ﴿ َوْج ج ر ِل ُ
تنصه ف ٙتن ف ٔف ٙتناَا نٗ خق ذن  ْٔ ،ت ٚي ل عهيٗ أٌ ْي ِ تاييٕر أذي ت في ٙتإلًٚياٌْ ،ي ِ
تنكمائ أذ ت ف ٙتإلًٚاٌ.
9
ٔ تاظاجٚد عٍ تنُمٙﷺ ف ْ ٙت تنما :كر ٛا «َلَ بَرِ ُْا ُل ْ ْج َا ّرتَ َخجر ثٌ » َ« ،لَ بَرِ ُْا ُل ْ ْج َا ّرتَ َر ِا ُع
َل ِنَ» ْٔ 10ت جلذ ٛف ٙتإلًٚاٌ السمل ْ ِ تنكم ٛا.

 المسألة الثانية:
ْ ي ِ تنصًهيية تشييحًهث عهييٗ يعح ي فٛييّ تنُٓيي ٙعييٍ تنحكف ٛي  ٔ ،جكف ٛي أْييم تن مهيية الييل٘ ذَ يل ظ ي تو،
ٔتنخٕض ف ٙيسائم تنحكف ٛالال عهى أٚضا ظ تؤ ،ق ٚكٌٕ يٍ كمائ تني َٕ:؛ اليم ْيٕ ييٍ كميائ
تن َٕ :أشّ
ْ ألو أٌ تإلسالو ٔتإلًٚاٌ ذمث ف ٙظ تناخص -ف ٙظي تنًعي -ٍٛالي نٛم شي ع ،ٙفي قم فيٙ
تإلسالو ال نٛم ،ف ق تشّ يُّ الغ ٛظصة يٍ هللا  أٔ يٍ رسٕنّﷺ ْ ت يٍ تن ٕل عهٗ هللا الال عهى
ٔيٍ تنحع ٘ -يٍ جع ٘ ظ ٔج هللأ ،-يٍ تنح و ال ٘ ٚ ٍٛهللا ٔ ال ٘ ٚ ٍٛرسٕنّﷺ.
ْٔ ت ف ّٛتنحع  ٚيٍ ْ ت تاي تنصهم ْٕٔ يخانفة يا ذمث ال نٛم نٗ تنٕٖٓ أٔ نٗ  ٛجنٛم.
نٓ ت ٕ ٚل تنعهًا يٍ ذمث ًٚاَّ ال نٛم أٔ ال ٍٛ ٛنى ٚال عُيّ تسيى تإلًٚياٌ الًصي ج شيمٓة ع ضيث
أٔ جلٔٚم جلٔنّ؛ الم ال يٍ ظصة الُٛية إلق تشيّ ييٍ تإلًٚياٌ ،كًيا  ٚيٕل تاليٍ جًٛٛية ٔ الي ييٍ قايية
ظصة ج ئع عُّ تنًع را.
ْ جث نى :يٍ تأشّ ف ٙقئ تنحكفٔ ٛيا جضًُحّ ْ ِ تنكهًية ييٍ يعح ي أْيم تنسيُة ٔتنصًاعية
أٌ تنحكف ٛقاض ف ّٛتنخٕترز ْٔى أٔل تنفئات تنح ٙقاضث فيْ ٙي ت تايي ٔ ،تنإيعاالة رضيٕتٌ
هللا عهٓٛى أَك ٔت عهٓٛى أالهغ تإلَكار الم ع ْٔى رأس أْم تإْت .
ٔأٔل يسلنة قاض فٓٛا تنخٕترز ٔسممث تنحٕسع ف ٙتنحكف ْٙ ٛيسيلنة تنعكيى الغٛي ييا أَيال هللا؛
9
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ظٛد تظحصٕت عهٗ عهٔ-  ٙكإَت يٍ شٛش عه -ٙاللَّ ظكيى تن شيال عهيٗ كحيا :هللا ،نًيا ظإيهث
ٔتقعة تنحعكٛى ال ٍٛأال ٙيٕسٗ تاشع ٘ ٔال ٍٛعً ٔ الٍ تنعا رض ٙهللا عًُٓا.
َ
ال ٕنّ َ ﴿ و ََْْ ج َْ بَ ْح ُك َْ بِ َق
ف انٕت ظكى تن شال عهٗ كحا :هللا فٕٓ كاف  ،فكف ٔت عهٛا  ،تسح
أَناَ َ ج
كُ فَْ ُ ْوجَئِ َ ُ َْ ْ ْج َك فِ َُّووَ ﴾[تنًائ ا.]88
ف ْل نٓٛى تالٍ عماس ُٚار ْى ظحٗ تظحس عهٓٛى ال ٕل هللا ﴿ فَ ْب َعثُ ْ َن َك َق َِْْ أَ ْ لِ ِل َو َن َك َق ِْرَْ
ِ ََل َن بُ َ فر ْ ج
كُ بَ ْي َ ُ َق ﴾[تنُسا  ]30تٜٚة ،ف شع ذهد تنصٛش ٔال ي ٙلائفية ييُٓى
أَ ْ لِ َ إِوْ بُ َِّبَِْ إِ ْ
عهٗ ضالنٓى ٔرٓ ت ف كر ٛا يٍ تنخٕترز.
ف ٛن عهٗ قمط تنخٕض ف ِ ْ ٙتنًسلنة الال عهى أَٓا شعار أْم تإْت ؛ أعُ ٙتنخٕترز ْٔى أٔل
ف قيية ق شييث فيي ْ ٙي ِ تاييية ٔقانفييث تنصًاعيية ٔ ،ش ي أٌ تنحيياتو َٓييس أج ييٗ أْ يم تارض الع ي
رسٕل هللاﷺ ْٕ تنًحع.ٍٛ
ْ جث جث يٍ أٔشّ الٛاٌ قئ تنحكفٔ ٛتنخٕض ف ّٛأٌ تنُميٙﷺ قيال «ْرَ ر ألايرل بر ر فَّ
فيِ ب ب أنِ ق »ٚ 11عُ ٌ ٙكاٌ كاف ت فٕٓ كًا تجع ٙعه ٔ ّٛعاجت نٗ تٜق  ْٔ ،ت ٔعٛ
ش.ٚ
 و ِ ٚكٌٕ تنحكف ٛيمعرّ تنٕٖٓ.
 و ِ ٚكٌٕ يمعرّ تنصٓم.
 و ِ ٚكٌٕ يمعرّ تنغ ٛا.
فٓ ِ ذالذة أسما :نًُا تنحكف ٛق ٚكٌٕ تنٕٖٓ ٚ-عُ ٙتنحكف ٛالال عهىٔ ،-ق ٚكٌٕ يُاؤِ تنصٓم،
ٔق ٚكٌٕ يُاؤِ تنغ ٛا.
أيا تأل ٔتنراَ ٙفٕتضط ٚ-عُ ٙتنٕٖٓ ٔتنصٓمٔ-أيرهة أْم تإْت ف ّٛكر ٛا.
ٔأيا تنراند ْٕٔ أٌ تنحكف ٛق ٚعًم تنً عه ّٛتنغ ٛا عهٗ تني  ٍٚقإية عًي  ييع ظاليل تاليٍ
أال ٙالهحعة ظٛد نًا ظإم يٍ ظالل يا ظإم ،قال عًي نُمُٛياﷺ ٚيا رسيٕل هللا جعُي ٙأضي :
عُ ْ ت تنًُاف .
ٔتنعكى عه ّٛالانُفا ظكى عه ّٛال الئاَّ نهكف ٔ ،تنُم ٙﷺ نى ٚؤتق عً  ال ن اَيّ ييٍ أْيم الي ر
ٔاَّ قانٓا عهٗ شٓة تنغ ٛا ٔقئؤِ يغفٕر نيّ؛ اَيّ ييٍ أْيم تنصُية؛ ٚعُي ٙنسيم كَٕيّ ييٍ أْيم
ال ر.
ف ل ْ ت عهٗ أٌ تنغ ٛا نٛسث ظصة ش عٛة في ٙتنحٕسيع أٔ في ٙتالحي ت تن يٕل فيْ ٙي ِ تنًسيائم اليال
عهى أٔ ف ٙتنحكهى فٓٛا.
تنغ ٛا نٛسث ع رت ،نٓ ت تنُمٙﷺ يا ع ر عً الانغ ٛاًَ ٔ ،ا ع ر عً 
 شحماِ تنً او أٔ ف ٙظ ظالل.
 ذى اٌ تنُمٙﷺ يا ال ٍٛع رِ ٚ-عُ ٙيا ال ٍٛتن شم نهُمٙﷺ ع رِ-
ف ال تنُمٙﷺ نًا أق عً الحالالٛل ظالل ،قال «أل لل ب اقَّ -أٔ لال ب اقَّ ،-ب ن ابْ :
نقل الق ذْ؟» فهًا تسحفإم يُّ رشع تاي نٗ تنٕضٕض ف.ّٛ

 المسألة الثالثة:
تفح قث ْ ِ تاية ف ِ ْ ٙتنًسلنة تنعظًٛة ْٔ ٙيسلنة تنحكف ٛنٗ ذالخ لٕتئف.
لائفحاٌ ضهحأ ،لائفة ْ ٙتنٕسط ْٔ ٙتنح ٙعهٗ سمٛم تنصًاعة ِ ْٔ ،تنئٕتئف تنرالخ ْٙ
ْ جط فةت ْألوجق
يييٍ كف ي الكييم ذَييلٔ ،شعييم تنكم ٛي ا يكف ي ا ٔيٕشميية نهخهييٕج فيي ٙتنُييارْٔ ،ييؤ ْييى تنخييٕترز
ٔتنًعحانة ٔلٕتئف يٍ تنًح ئ ٍٛيٍ أْم تنعإي أٚضيا يًيٍ ٚاي كٓى فيْ ٙي ت تاصيم ٔتنعٛياذ
الاهلل.
11
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ْ جط فةت ْجث نيت
يٍ قانث ٌ تنًيؤيٍ ًٚكيٍ أٌ ٚخي ز ييٍ تإلًٚياٌ الياَحات تنحإي  ٚتن همي ٙيُيّ ٔظإيٕل
تنحك ٚلْٔ ،ؤ ْى تنً شئة ْٔى جرشات ٔلٕتئف أٚضا.
ْٔ ت يمُ ٙعهٗ أصهٓى ف ٙأٌ تإلًٚاٌ ْٕ جإ  ٚتن هل فال ُٚحف ٙتإلًٚياٌ عُي ْى اليأتل ذني
تنحإ . ٚ
ْٔ ت أٚضا هط؛ اجنة رالًا جلج ٌ ٙشا هللا جعانٗ.
ْ جط فةت ْجث جثت
ْٔى تنٕسط تن َٓ ٍٚصٕت يا جنث عه ّٛتاجنةٔ ،أق ٔت ل  ٚة تائًة تنح ٙتقحفٕت فٓٛا ْ ٘ تنإعاالة
ٔتنحاالع ٍٛرض ٙهللا عُٓى أشًع ،ٍٛف انٕت
ٌ تنًهٔ ٙتنٕتظ يٍ أْم تن مهة ق ٚخ ز يٍ تن  ٍٚالحم ٚهيّ في ٙتني ٔ ٍٚيفارقحيّ نهصًاعية ال يٕل أٔ
عًم أٔ تعح اج أٔ ش .
ْٔ ت ْٕ تن ٘ أٔرجِ تائًة ف ٙالا :ظكى تنً ج ٔ ،قانٕت
ٌ ْ ت  ٚقم ف ٙجم ٚم تن ّ  ٍٚتن ٘ قيال فٛيّ ﷺ «ْرَ بر ِّ لب رل فر خل د»ٚٔ ،ي قم في ٙقيٕل هللا 
﴿ ََْْ بَ َّْحَ جِ ِْ ْ ُك َْ اََْ ِلب ِ ِل فَ َ ر ْ فَ بَرْْحِى ج
كُ بِيَر ْ ُن بُ ِحربَ ُ َْ َوبُ ِحبَ نَرلُ﴾[تنًائي ا  ]08خٚية تنم ي ا َٔعيٕ
ذن  ،ف ل ذن عهٗ أٌ تنًؤيٍ تنًسهى ق ٚعإم يُّ رجا.
ْٔ ِ تن جا نٓا ش ٔلٓا ٔنٓا يٕتَعٓا الحفإٛم نٓى ف ٙكحل تنف ّ ف ٙالا :ظكى تنً ج .
فعُ أْم تنسُة ٔتنصًاعة
 ٚحساْم ف ٙأي تنحكف ٛالم ٚع ر يُّ ٔٚخٕف يُّ.ٔأٚضا ًُٚعٌٕ جكف ٛتنًع ٍٛيئه ا؛ الم يٍ أجٗ ال ٕل كفي ٘ ٚخ شيّ ييٍ تنًهية أٔ فعيم كفي ٘ٚخ شّ يٍ تنًهة أٔ تعح اج كف ٘ ٚخ شّ ييٍ تنًهية أٔ شي ٔترجٛياٚ :خ شيّ ييٍ تنًهية ،ف َيّ العي
تشحًا تنا ٔل ٔتَحفا تنًٕتَع ٚعكى عه ّٛتنعانى أٔ تن اضي ٙالًيا ٚصيل ييٍ تني جا ٔييٍ تن حيم العي
ت سححاالة ف ٙأ هل تاظٕتل.

 المسألة الرابعة:

ج ّل تن خٌ ٔتنسُة عهٗ أٌ تنُاس ذالذة أصُاف رتالع نٓىْٔ ،ى تنًؤيٌُٕ ،تنكفار ،تنًُاف ٌٕ .
 وْجقمَْ ْجق لَ ْٕ يٍ جقم ف ٙتإلسالو ٔشٓ أٌ نيّ هللا ٔأٌ يعًي ت رسيٕل هللا ٔأجيٗ
الهٕتزو ذن .
 وْجك فَّ ْألِلى ق ٚكٌٕ كحاالٛا ٔق ٚكٌٕ يا كا ٔذُٛا ،كلْم تنكحا :يرم تنٕٓٛج ٔتنُإيارٖ،
ٔق ٚكٌٕ ٔذُٛا يرم تنًصٕس ٔعم ا تنكٕتكل ٔتأذاٌ ٔيا ك ٙتنع ٔ :أشماِ ذن .
 وْجق ف ْٕ يٍ ٚمئٍ تنكف ٔٚظٓ تإلسيالو ،فيٛعكى ال سياليّ رياْ ت كًيا فعيم تنُميٙﷺ ييع
تنًُاف  ،ٍٛظحٗ َّ الاعحمار تنعكى تنظاْ ٔرذٓيى ٔٔرخ تنإيعاالة ييٍ خاليائٓى تنًُياف ْٔ ،ٍٛيى فيٙ
تنمييييالٍ كفّييييار أشيييي يييييٍ تنٓٛييييٕج ٔتنُإييييارٖ ن ٕنييييّ ﴿إِوج ْ ْج ُق َرررر فِيِيََ فِررررى ْجررررِ ْجل ِ ْْألَ ْ ررررةَ ِل ِْررررَْ
ْج ج ِل﴾[تنُسا .]880
فًٍ ظإم يُّ ذَل ٔٔقع ف ٙذَل يٍ تن َٕ :ف َّ ٚخهٕ
 يا أٌ ٚكٌٕ يٍ أْم تإلًٚاٌ.
 ٔ يا أٌ ٚكٌٕ يٍ أْم تنكف .
 ٔ يا أٌ ٚكٌٕ يًٍ أرٓ تإلسالو ٔأالئٍ تنكف .
فًٍ كاٌ يٍ أْم تإلًٚاٌ ف َّ نٛس كيم ذَيل ٚخ شيّ ييٍ تإلًٚياٌ ،فهًيا شيٓ شيٓاجا تنعي ال ٛيٍٛ
ٔرٕٓر ف َّ ٚخ شّ يُٓا  ٍٛ ٚيًاذم ن ن يع قاية تنعصة ٔجر تنامٓة.
ْٔ ت تنحفإٛم جُحفع الّ ف ٙيسائم ج ل عهٗ ْ ت أٔ ذتل؛ ٚعُ ٙعهٗ أظ تاقساو.

 المسألة الخامسة:
يٍ أصٕل أْم تنسُة ٔتنصًاعة ف ْ ٙت تنميأ :ييا قيانفٕت اليّ تنخيٕترز ٔتنًعحانية ٔتنً شئية فيٙ
الا :تإلًٚاٌ ٔتنحكف ٛأَٓيى ف قيٕت الي ٍٛتنحكفٛي تنًئهي ٔييا الي ٍٛتنحّكفٛي تنًعي ،ٍٛأٔ ييا الي ٍٛجكفٛي
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تنًئه يٍ تنُاس جٌٔ جع ٔ ٚيا ال ٍٛجكف ٛتنًع.ٍٛ
فلْم تنسُة ٔتنصًاعة أصهٓى أَٓى ٚكف ٌٔ يٍ كف ِ هللا ٔ كف ِ رسٕنّ ﷺ يٍ تنئٕتئيف أٔ ييٍ
تاف تج.
ّ
فٛكفيي ٌٔ تنٓٛييٕج ٔٚكفيي ٌٔ تنُإييارٖ ٔٚكفيي ٌٔ تنًصييٕس ٔٚكفيي ٌٔ أْييم تأذيياٌ يييٍ تنكفييار
تاصهٍٛٛ؛ اٌ هللا  شٓ الكف ْى.
فُ ٕل تنٕٓٛج كفارٔ ،تنُإارٖ كفارٔ ،أْم تنا ل كفارٚ ،عُ ٙأْم تأذاٌ عماج تنكٕتكيل عمياج
تنُار عماج فالٌ نٗ خق ِ ْؤ كفار ْٔؤ كفار أصهَ ٌٕٛال تن خٌ الحكفْ ٛى.
ك ن َ ٕل ال لال تن ٕل ف ٙجكف ٛيٍ ظكى هللا  الكف ِ ف ٙتن ي خٌ ،يًيٍ أَكي شيٛئا في ٙتن ي خٌ
فُ ٕل
يٍ أَك خٚة يٍ تن خٌ أٔ ظ فا ف َّ ٚكف .
َ ٕل يٍ تسحعم تن الا تنًصًع عهٗ جع  ًّٚف َّ ٚكف  ،يٍ تسحعم تنخً ف َّ ٚكف .
يٍ ال ّ ل ش هللا  ف َّ ٚكف .
يٍ جعا تنُاس نٗ عماجا َفسّ ف َّ ٚكف ْٔك ت ،فٛئه ٌٕ تن اع ا.
ٔأيا ذت شا تنحاخٛص عهٗ يع ٍٛف َٓى ٚعحم ٌٔ ْ ت يٍ الا :تنعكى عهٗ تنًعي ٍٛف ٛشعَٕيّ نيٗ
يٍ ٚإهط نه ضا أٔ تنفحٛا.
ّ
فاأل ْٕٔ تنحكف ٛتنًئه أٔ جكفٛي تنًئهي جٌٔ جع ٚي ْي ت يًيا ٚهياو تنًيؤيٍ أٌ ٚحعهًيّ نٛسيهى
اي هللا ٔ أي رسٕنّﷺٚٔ ،عح يا أي هللا  الّ ٔيا أقم الّ.
ف ٌ جكف ٛيٍ كف ِ هللا  الانُٕ ٔتشل ٔت يحُا عٍ ذن يٍ ت يحُا عٍ ش هللا .
ٔأيا تنًع ٍٛف َٓى ٚكف َّٔ ذت تشحًعث تنا ٔل ٔتَحفث تنًٕتَع.
ٔعُ يٍ جصحًع تنا ٔل ٔجُحف ٙتنًٕتَع؟
عُ يٍ ٚعسيٍ ذميات تنمُّٛيات ٔ ٚعسيٍ ذميات تناي ل ٔتَحفيا تنًياَع ْٔيٕ تنعيانى الاي هللا تني ٘
ٚإهط نه ضا أٔ نهفحٛا ،فٛعكى عهٗ كم يع ٍٛالًا ٚسحع ّ.
ْجح ْك َِ الق ْج ُق َعيجَْ وْ بيَ ْجي ْجقطل .
 فإذَْ َْ أِ ج َ ْجخةَّب ْ بيَ ُ
ْٔ ت تاصم جنث عه ّٛأجنة يٍ فعم أئًة تنسهف ٔيٍ أقٕتنٓى ،ف ٌ تإلياو تناافع ٙيرال ظكيى عهيٗ
قٕل ظفص تنف ج نًا َاقاّ اللَّ كف ٔنى ٚعكى عه ّٛالان جا.
ٔك ن يٍ ظكًٕت عهٗ يٍ قال الخه تن خٌ أٔ أٌ هللا  ٖ ٚف ٙتٜق ا اللَّ كاف نى ٚئم يِٕ فيٙ
ظ تنًع ،ٍٛنٓ ت تإليياو أظًي نًيا ظكيٗ أٔ قيال الحكفٛي ييٍ قيال الخهي تن ي خٌ نيى ٚكفي عُٛيا أيٛي
تنًؤيُ ٍٛف ٙزياَّ تن ٘ جعا نٗ ذن ؛ الم أي ت تنًؤيُ ٍٛتنرالذة تنًليٌٕ ذيى تنًعحإيى ذيى تنٕتذي
ظحٗ شا عٓ تنًحٕكم ،فاسح ل يُّ أئًة أْم تإلسالو كًا  ٚيٕل شيٛا تإلسيالو تاليٍ جًٛٛية عهيٗ أٌّ
لال تنكف  ٛجع ٍٛٛتنكاف .
ٔ ٔشّ ذن يا ذك جّ ن ييٍ أٌ تنحعٛيٚ ٍٛعحياز نيٗ أييٕر؛ اَيّ قي تز ييٍ تني ٔ ٍٚتإلقي تز نيّ
ش ٔلّ ٔنّ يٕتَعّ.

 المسألة السادسة:

بَْ ،ر جَر َْ بَ ْ رخ َِحلجلُ) أقي عهيٗ
ْرل ْ ْجيِ ْبلَر ِت بِر َذ ْن ُ
َ شع نيٗ قيٕل تنئعيأ٘ ُْيا َو ََل نُ َكةرر َُّ أَ َنرَِْ ِْرَْ أَ ِ
ب) ْٔ ت ٚف ٛأَّ ٚكف الل٘ ذَل.
تنئعأ٘ أَّ قال بِ َذ ْن ُ
بَْ ،ر جَر َْ بَ ْ رخ َِحلجلُ) ٚعُيي ٙأٌ أ٘ ذَييل ٚكفي الييّ ظحييٗ
قييال َو ََل نُ َكةرر َُّ أَ َنرَِْ ِْررَْ أَ ْ ر ِرل ْ ْجيِ ْبلَر ِت بِر َذ ْن ُ
ٚسحعهّ.
ْٔ ت نٛس ْٕ يعح أْم تنسُة ٔتنصًاعة عهٗ ْ ت تإللال ٔ ًَا ٚعم ٌٔ الحعم ٛخقي ْٔيٕ يي تج
تنئعأ٘ ٕ ٚنٌٕ َٔل نكةَّ أنَِْ َْ أ ل ْجيبلت بقا َّّل ذنب) كًا ٕ ٚنّ لائفة يٍ أئًة تن عٕا ،أٔ
َل نكةَّ أنَِْ َْ أ ل ْجيبلت بك ّل ذنب) كًا ٕ ٚنّ أٚضا لائفة يٍ تنعهًا تنًح ي ّ ئ ٍٛييُٓى شيارض
تنئعأٚة جمعا نغ.ِ ٛ
ب) تنً إٕج اليّ تني َٕ :تنعًهٛية ييٍ تنكميائ
ف ذت قٕل تنئعأ٘ َو ََل نُ َكةر َُّ أَ َنَِْ َِْْ أَ ِْل ْ ْجيِ ْبلَ ِت بِ َذ ْن ُ
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كييانخً ٔتناَييا ٔتن ّسي قة ٔقي ف تنًعإييُات ٔتنحييٕنٚ ٙييٕو تناظييف َٔعييٕ ذني يييٍ كمييائ تني َٕ:
تنعًهٛة تنح ٙكف تنخٕترز الٓا.
ٔ ٚل عهٗ ْ ت أٌ تنع  ٛا يإُفة نمٛاٌ يا ٚخانف الّ أْم تنسُة أْم تنمي ٔتنخيٕترز ٔييا جًٛيات
الّ تنصًاعةٔ ،يعهٕو أٌ تنخٕترز قانفٕت ف ٙجكف ٛي جكل تنكم ٛا يرم تن حم ٔتناَا ٔش  :تنخً
ٔتنس قة ٔأشماِ ذن  ،فخانفٓى الٓ ت تن ٕلٚ ،عَُ ٙكف الٓ ِ تن َٕ.:
ب) ٚعُ ٙيٍ تن َٕ :تنعًهٛة تنح ٙكف الٓا تنخٕترز أٔ قه أصعاالٓا ف ٙتنُار تنًعحانة.
(بِ َذ ْن ُ
ٔ ٚل عه ّٛأَّ قال الع ْا َْ جَ َْ بَ ْ خ َِحلجلُ) ٔت سحعالل انمّ ف ٙتن ّ َٕ :تنعًهٛة.

 المسألة السابعة:

قٕنّ َْ جَ َْ بَ ْ خ َِحلجلُ) ت سحعالل يعّ ٚكٌٕ ي جكل تنكم ٛا كاف ت.
ٔت سحعالل ْٕ ْاخي ل كٌٕ ْ ت تنفعم ظال .
قال تالٍ جًٛٛة  /ف ٙكحاالّ تنإارو تنًسهٕل عهٗ شاجى تن سٕلﷺ
ٔت سحعالل أٌ بعخيِ أٌ هللا شعهّ ظال أٔ أٌ هللا نى ٚع يّ.
ف ذت تعح ي أٌ ْي ت تناي ٙظيالل ،أٔ أٌ هللا نيى ٚعي و ْي ت سيٕت كياٌ ظيال عهيٗ تايية شًٛعيا أٔ
ظال عهٔ ،ْٕ ّٛسٕت كاٌ ع و تنحع ٚى عهٗ تنصًٛع أٔ عه- ْٕ ّٛآَيا صيٕرجاٌ -في ٌ ْي ت ْيٕ
ت سحعالل.
ف ذت ضاالط ت سحعالل تنًكف ْٕ ت عح اج ٔذن ّ
أٌ تإلسحعالل ف ّٛشع نكٌٕ ْ ت تني َل يع ييا،
اَّ ذت قال 12تنخً ظالل ف َّ شع جع ًٓٚا.
ٔٚلج ٙتنإهة يا ال ٍٛتنصع ٔتنحك ٚل ٔت سحعالل ف ٙتنًسلنة تنح ٙجهٓٛا ٌ شا هللا جعانٗ.
ف ذت ضاالط ت سحعالل تنًكف أٌ بعخيِ كٌٕ ْ ت تنًع و ظال ٔنّ صٕرجاٌ
ْ جص لة ْألوجق :أٌ ٚعح كَّٕ ظال نّ جٌٔ  ِ ْٔ ،ِ ٛجسًٗ َْلْخ ع.
ْ جص ر لة ْجث نيررت :أٌ ٚعح ي كَٕييّ ظييال يئه ييا نييّ ٔنغ ٛي ِ ْٔ ،ي ِ جسييًٗ ْجخكررذبب أٔ ْجحاررِ
ْجقطل .
 ف َل خحَل ْجقكةرَّ َْل خحَل ب َلاخي ل.
قال العح أْم تنعهى ٔأيا يا شا ف ٙظ ٚد أال ٙعاي أٔ أال ٙيان تاشيع ٘ تني ٘ في ٙتنمخيار٘
ْجح ََّ ٚ-عُي ٙتناَيا -وْجحَّبرَّ
يعه ا الم يٕصٕ  ْٕٔ ،قٕنّ ﷺ «جيك نَ َْ أْخى أ ْن ب خحل و ِ
ّ
وْجدقَّ وْجقع زف»ْ ،13م ْ ت ت سحعالل يٍ ت سحعالل تنعًه ٙأٔ ت سحعالل تنًكف ؟
قال لائفة -كًا ذك ت ن ْٕٔ راْ  -أٌ ْ ت ت سحعالل عًهٔ ٙنٛس الاعح اج كٌٕ ْ ِ تاشٛا
ظال
 فهى ٚخ شٓى يٍ تإلًٚاٌ نٗ تنكف .
ٔ نى ٚخ شٓى يٍ كَٕٓى يٍ ْ ِ تاية ن ٕنّ «جيك نَ َْ أْخى» فصعهٓى العح ْ ِ تاية.
ْٔ ت ٚهًع ن ّٛكالو تالٍ جًٛٛة ٔك ن نهعافظ تالٍ ظص ٔنصًاعة.
ْٕٔ راْ ف ٙأٌ تنً يٍ نه َٕٚ :كٌٕ فعهّ فعم تنًسحعم؛ نكٍ نٛس تعح اجِ تعح اج تنًسحعم.
ف ال «ب خحلَ و» ٚعُٚ ٙسحعهٌٕ عًال تعح اجت اشم يالزيحٓى نٓا ٔ جيآَى نٓ ِ تن َٕ.:
فضاالط تنكف ف ٙت سحعالل تن ٘ ذك ِ ُْا َْ جَ َْ بَ ْ خ َِحلجلُ) ٚعُ ٙيا نى ٚعح أٌ هللا نى ٚع و ْ ت،
أٔ أٌ هللا أالاض ْ ت ،أٔ أٌ ْ ت تاي ظالل ،أٔ نٛس الع تو نٗ خق ِ.
 و ذْ ْجيَ ِْ ْل جل ض بط أِلى ا ن و :
أٌ تن ي ٘ ُٚف يع فٛييّ ضيياالط ت سييحعالل ْيي ٙتن ي َٕ :تنًصً يع عهييٗ جع ًٓٚييا ،تنًعهٕييية يييٍ تن ي ٍٚ
الانض ٔرا.
أيا ذت كاٌ تن َل يخحهفا ف ّٛيا ف ٙأصهّ أٔ ف ٙصيٕرا ييٍ صيٕرِ ف َيّ ٚكفي ييٍ تعح ي ظيم
 12انتهى الوجو األول من الشريط السادس والعشرين.
13

البخاري ( /)5593ابن حبان ()6754

الشريط السادس والعشرون
This file was downloaded from QuranicThought.com

شرح العقيدة الطحاوية -فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ
876

ْ ت تاصم تنًخحهف فٚ ّٛعُ ٙف ٙأصهّ أٔ تنإٕرا تنًخحهف فٓٛا.
ٕٚضط ذن تنُم ٛتن ٘ أالاظّ لائفة يٍ تنحاالع ٍٛيٍ أْم تنكٕفة ٔأالاظيّ لائفية ييٍ تنعُفٛية أٔ ييٍ
أالاض يا أسك كرٔ ِ ٛنى ٚسك قهٛهّ ،ف ٌ أْم تنعهيى ييٍ أْيم تنسيُة نيى ٚكفي ٔت تنعُفٛية تني  ٍٚقيانٕت
الٓ ت تن ٕل ٔك ن نى ٚكف ٔت يٍ قال الّ يٍ أْم تنكٕفة أٔ ْ ٛى.
ٔك ن يٍ نى  ٚم الحع ٚى رالا تنفضم اَّ ف ّٛتقحالفٔ ،ك ن العح صيٕر تن اليأ ،كي ن العيح
يسائم تنُظ نٗ تنًع يات ٚعُ ٙنٗ تاشُمٛات أٔ نٗ تنغهًاٌ َٔعٕ ذن .
ف ذت كياٌ ُْيال أصيم يصًيع عهيٗ جع ًٚيّ يعهيٕو ييٍ تني  ٍٚالانضي ٔرا -الانضي ٔرا ٚعُي ٙييا
ٚعحاز يعّ نٗ ت سح ل -فإن ني
يٍ تعح الاظة ْ ت أٔ ظهّ ف َّ ٚكف .
يرم تنخً تنًع ٔفة ٚعُ ٙف ٙزيٍ تنُم ٙﷺ تنح ٙجسك ييٍ شي الٓا؛ جخياي ع هيّ ،يريم تنسي قة،
يرم تناَا ٔتنعٛاذ الاهلل ،يرم َكاض ذٔتت تنًعارو نٗ خق ْ ِ تنإّٕر.

 المسألة الثامنة:
يًا نّ صهة الهفظ ت سحعالل ٔتشحمّ عهٗ كر ٍٚ ٛأٚضا تنصع ٔتنحك ٚل.
ٔلائفة يٍ أْم تنعهى ٚصعهٌٕ تنحك ٚل ٔتنصع شٛئا ٔتظ ت.
ْٔ ت نٛس الص ٛ؛ الم ًْا شٛئاٌ يخحهفاٌ ،ق ٚصحًعاٌ ٔق ٚفح قاٌ.
ٔٚيي ل عهييٗ ذنيي قييٕل هللا  فيي ٙسييٕرا تاَعيياو ﴿فَررإِنج ُ َْ ََل بُ َك ر
ث ج
كِ
ررذبُ نَ َ َوجَ ِكررَج ْجَجرر جِ ِقيََ بِهبَرر ِ
بَ ْا َحرُِووَ ﴾[تاَعيياو  ،]33فُفيٗ عييُٓى تنحكي ٚل ٔأذميث نٓييى تنصعي  ،في ل عهييٗ أٌ تنحكي ٚل ٔتنصعي
يحغا ٚتٌ.
فًا صهحٓا الا سحعالل؟
َْل خحَل  :تعح اج كٌٕ ْ ت تاي ظال ٚ ،عُ ْ ٙت تنًع و ظال .
وْجاحِ أٌ  ٚج تنعكى اللَّ ظالل أٔ أَّ ظ تو.
ظص ٔشٕ :تنإالا ٚعُ ٙرج ْ ت تنعكىٚ ،عُ ٙقال  ،تنإالا نٛسث ٔتشمة.
ظص ظ ية تنخً قال تنخً  ٛيع ية.
 فإذَْ َْل خحَل و ْاخي ل ر و ْجشرى ْجقحرَّن نرَلَلَ ،بكر وُ َْ َعرلُ َْ ْحر ٌِ لبرى؛ ٔنكيٍ نيٛس
يعّ شع نساَ ،ٙق ٚكٌٕ يعّ ٔق ٚكٌٕ؛ اٌ راْ خٚة تاَعاو ﴿فَرإِنج ُ َْ ََل بُ َك ررذبُ نَ َ ﴾ ٚعُي ٙفيٙ
ث ج
كِ بَ ْا َحُِووَ ﴾ ٚعُ ٙف ٙتنظاْ .
تنمالٍ ﴿ َوجَ ِكَج ْجَج جِ ِقيََ بِهبَ ِ
فانصع ق ٚكٌٕ ف ٙتنظاْ ٔق ٚكٌٕ ف ٙتنمالٍٔ ،تنحكي ٚل قي ٚكيٌٕ في ٙتنميالٍ ٔقي ٚكيٌٕ فيٙ
تنظاْ .
وْجخكذبب ْٕ ع و تعح اج ص تنخم أٔ تاي أٔ تنُٓ.ٙ
ٔنٓ ي ت أرش يع كر ٛي يييٍ أْييم تنعهييى يييٍ أْ يم تنسييُة أكر ي يسييائم تنحكف ٛي نييٗ تنحك ي ٚلٔ ،ذن ي اٌ
تنحك ٚل ف ٙأصهّ يُاقح نهحإ  ٚتن ٘ ْٕ أصم تإلًٚاٌ.
ٔتنً شئة ٔيٍ شاالٓٓى قإ ٔت تنكف عهٗ تنحك ٚل فضهٕت.
ٔأْم تنسُة ٔتنصًاعة شعهٕت تنخ ٔز يٍ تإلسالو ٔتن جا ٚكٌٕ الحك ٚل ٔٚكٌٕ الغٛي ِ كًيا ذكي ت
ن .
ف ذت يٍ تنكهًات تنح ٙنٓا صهة الا سحعالل ٔجالزو ت سحعالل أٚضا تنصع ٔتنحك ٚل.
ٔيٍ تنكهًات أٚضا تنح ٙنٓا صهة الا سحعالل ت نحاتو ٔت يحُا  ،تنحاو ٔتيحُع.
ٔيٍ تنكهًات تن مٕل ٔتن ج.
ْٔ ِ جعحاز ف ٙالٛآَا نٗ يأ ٚقث ٔسم أٌ أٔضعُا نكى العح ْ ِ تنًسائم.

 المسألة التاسعة:
يٍ أْم تنعهى يٍ شعم تنحكف ٛف ٙت عح اجتت أٔ شعهّ ف ٙتنًسائم تنعهًٛة.
ف ال تنًسائم تنعهًٛة تنح ٙجقم فٓٛا أْم تإْت ٔتنم ف َُيا َكفي تنًخيانف فٓٛيأ ،أييا تنًسيائم
تنعًهٛة َكف فٓٛا الا سحعالل.
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ْٔ ت قال الّ العيح تنًُحسيم ٍٛنيٗ تنسيُة؛ ٔنكُيّ يخيانف ن يٕل أئًية أْيم تإلسيالو ٔييا ج ي ر ييٍ
تعح اج أْم تنسُة ٔتنصًاعة ،ف ٌ تنخئل ٔت شحٓاج ٔتنغهٕ َٔعٕ ذن  ٚقم ف ٙتنًسائم تنعهًٛة.
ٚكف ٌٔ ال لال  ،فهٛس كم ييٍ قيانف تنعي في ٙتنًسيائم تنعهًٛية ٚعي كياف ت اليم قي
فلْم تنم
ٚكٌٕ ي َمأ ،ق ٚكٌٕ يخئئا ٔق ٚكٌٕ يحلٔ .
ٔعهٗ ْ ِ تنرالخ ظكى أْم تنسُة ٔأئًة تإلسالو اللٌ ْ ِ ال عة
 ق جكٌٕ ذَل ٕٚصهّ نٗ تنكف .
ٔ ق جكٌٕ ذَما فًٛا جَّٔ.
ٔ ق ٚكٌٕ سه تنم عة عٍ شٓة تنغهط يُّ ٔتنخئل أٔ تنصٓم.
ٔ ق ٚكٌٕ جلٔل ف ٙذن .
َ
َ
َ
ق ثَ بُرذ ْل ُلف حُرلُ و ر  :جرئَ ر ِِ َل
ٔٚسح نٌٕ عهٗ ْ ت ال إة تن شم تن ٘ أوِق إذْ ْ ث بْو بُ ْح ََّ َ
ك الى جيعذب ى اذِْ جَ بعذبل أنِْ َْ ْجع جقيَ ،فاقع ك  لف حل و ر جرلْ :ر نقلر الرق
14
ذْ؟ في  :إنق فعلخل اشيت اذْب ) .أٔ كًا شا .
ففعم ْ ت تنفعم تن ٘ أَالِ عُ ِ تنصٓم أٔ ع و تعح اج تنع ف ٙصفة يٍ صفات هللا  ْٙٔ صفة
جعه تن را ال فاجّٔ ْٕ 15ال را هللا  عهٗ العرّ.
ٔعفا عُّ ر :تنعانً ٍٛاشم عظى ظسُاجّ تنًاظٛة أٔ نصٓهّ؛ اَّ قال فعهحّ ييٍ قايٛح أٔ قٕفيا
يٍ ع تال أٔ َعٕ ذن  ْٔ ،ت تعح ياج عظيٛى ْٔيٕ ظسيُة عظًٛية قاالهيث ذني ت عح ياج تنسي ، ٛفي ل
عهٗ أٌ ت عح اجتت تنم عٛة ٔتنًخانفة نهع ق ٚعفٗ عٍ صاظمٓا.
ف ذت قٕل يٍ قال أٌ أْم تنم ٔتنضال ت تنًخانف ٍٛف ٙتنحٕظ ٛأٔ ف ٙتنإفات أَٓى ٚكفي ٌٔ ذت
قانفٕت يا جل عه ّٛتنكحأ :تنسُة ْ ت قٕل هط ٔنٛس الإٕت :عُ أئًة أْم تنسُة ٔتنصًاعة.
الم تنإٕت :ج سًٓٛى
 فًُٓى يٍ ٚكٌٕ كاف ت ذت قايث عه ّٛتنعصة تن سانٛة ٔجفعث عُّ تنامٓة ٔاليٍٛ
نّ .
ٔ يُٓى يٍ ٚكٌٕ ي َما اَّ ي إ ف ٙتنمعد عٍ تنع  .
ٔ يُٓى يٍ ٚكٌٕ يـحلٔ  .
ٔ يُٓى ٚكٌٕ يخئئا .
ٔ يُٓى يٍ نّ ظسُات ياظٛة ًٚعٕ هللا  الٓا سٛئاجّ.

 المسألة العاشرة:
أٌ جكف ٛتنًعٚ ٍٛاح ل ف ّٛقاية تنعصة.
ٔ قاية تنعصة ش ل ف ٙأي ٍٚ
ْألو ف ٙتنع ت :تاق ٔ٘؛ ٚعُ ٙف ٙتسحع ا تنع ت :تاق ٔ٘.
وْجث نى ف ٙتسحع ا تنعكى تن َ.ٕ٘ٛ
ر
ٔتن نٛم عهٗ ذن قيٕل هللا َ ﴿ و َْر ُ جر ُْ َعرذبِيََ َنخجرق نَ ْب َع َ
رث َل ُ ر ََل﴾[تإلسي ت ٔ ،]80كي ن قٕنيّ
ش ِ ْ ْج جَّ ُ َ َِْْ بَ ْع ِِ َْ حَبَيجََ جَلُ ْ ْج َُِن﴾ فا ل نحٕنٛة تنًايا ييا جيٕنٗ ٔشعيم شٓيُى نيّ
﴿ َو ََْْ بُ َ
ش ِ ْ ْج جَّ ُ ر َ ِْرَْ بَ ْعر ِِ
ٔسا ت يإ ٛت أٌ ٚكٌٕ جم ٍٛنّ تنٓ ٖ ٔتجمع  ٛسمٛم تنًؤيَُ ﴿ٍٛو ََْْ بُ َ
يل ْ ْج ُقر ْ
صرررلِ ِل َْ َررر ج ََ َو َ ررر َ ثْ
ررم ِْ ِيََ نُ َ جرررر ِل َْررر حَررر َ ججق َونُ ْ
َْررر حَبَررريجََ جَرررلُ ْ ْج ُرررَِن َوبَخجبِررر ْع َ ْير َ
ررَّ َ ررربِ ِ
صي ََّْ﴾[تنُسا ٔ ،]880ك ن قٕنّ َ ﴿ و َْ َ وَ ج
ض جل َ ْ َْ بَ ْع َِ إِ ْذ ََِْ ُ َْ َنخجق بُبَيرََ جَ ُ َْ َْر
كُ جِيُ ِ
َْ ِ
َ
َ
ْ
ْ
ج
ج
َ
َ
َ
ضللُ كُ َالق ِال َُ َو َاخَ ََ َالق َ ْق ِع ِل َو لبِر ِل َو َْ َعر َل َالرق
بَخجيُ وَ ﴾[تنحٕالة ٔ ،]880ك ن قٕنّ َ ﴿ وأ َ
ش َوةَ فَ َقَْ بَ ْ ِِب ِل َِْْ بَ ْع ِِ ج
ص َِّ ِد ِ َ
كِ﴾[تنصاذٛة ٔ ،]83ك ن قٕنّ َ ﴿ وْ ْح ُل َالَ ْي ِ َْ نَبَْ َ ْججر ِذَ آحَ ْي َر دُ
بَ َ
14
15

المسند ( /)7635ابن حبان ()7635
ت /تاج العروس ()1393/1
مابمِ َي فتَفتَّ َ
الر ُ
ُّفاتَ :
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ش ْئ َ جَ ََّفَ ْع َ دُ بِ َ َوجَ ِك جلُ أَ ْالَ َِ إِجَق
آبَ حِ َ فَ ن َ لَ َخ ِْ ْ َ فَْ َ ْحبَ َعلُ ْج ج
)وجَ ْ ِ
ش ْيطَ وُ فَ َك وَ َِْْ ْ ْج َو ِوبََ (َ 175
ض َوْحجبَ َع َ َ ْدُ﴾[تاعي تف  ،]876-870فٓي ِ كهّٓيا فٓٛيا تشيح تل تنعهيى ٔ قايية تنعصيةٔ ،كيم
ْْألَ ْل ِ
رسٕل العد إلقاية تنعصة عهٗ تنعماج.
ذت جم ْ ٍٛت ف ٌ قاية تنعصة جعحاز
 نٗ ي ٛى .
 ٔ نٗ صفة.
 أْ ْجقييَ فٕٓ تنعانى الًعُٗ تنعصة ،تنعانى العال تناخص ٔتعح اجِ.
 وأْ ِةت ْجحات فٓ ٙأٌ جكٌٕ ظصة رسانّٛة الُٛة ،قال َ ﴿ و َْ أَ ْل َ ْل َ َِْْ َل ُ ُ إِ جَل بِلِ َ ر ِو
َ ْ ِْ ِل جِيُبَيرََ جَ ُ َْ﴾[ ال تْٛى .]8
ٔتشح ل أْم تنعهى أٌ جكٌٕ تنعصة رسانٛة؛ ٚعُ ٙأٌ جكٌٕ قٕل هللا ٔ قٕل رسٕنّﷺ.
ٚعُ ٙأيا ٌ كاَث ع هٛة ٔنٛس تنًلق تنع ه ٙيٍ تنُص ف َّّ ٚكحفٗ الّ ف ٙقاية تنعصة؛ الم الي
أٌ جكٌٕ تنعصة رسانٛة.
نٓ ت ٚعم تالٍ جًٛٛة ٔ ٚعم تالٍ ظاو ٔشًع اللٌ جكٌٕ تنعصة رسانٛة؛ ٔتنسمل آَا  ٚشع فٓٛا يٍ
نى ٚلق الانعصة نٗ رج يا شا يٍ هللا ٔ يٍ رسٕنّﷺ.
16
ٔأيا فٓى تنعصة ف َّ ٚاح ل ف ٙتاصم.
ٔيعُٗ ع و تشح تلّ أَُا َ ٕل نٛس كم يٍ كفي ف َيّ كفي عيٍ عُياج ،اليم رالًيا كفي العي الال يّ
تنعصة ٔ ٚضاظٓا نّ اٌ عُ ِ ياَع يٍ ْٕٖ أٔ ضالل يُعّ يٍ فٓى تنعصة ،قال َ ﴿ و َْ َع ْل َ َالَق
ُلُ بِ ِ َْ أَ ِ جتَ أَوْ بَ ْةيَ ُ دُ﴾ ٔ ،)87تٜٚات ف ْ ٙت تنًعُٗ يحع جا.
يا يعُٗ فٓى تنعصة؟
ٚعُ ٙأٌ ٚفٓى ٔشّ ت ظحصاز ال ٕا ْ ِ تنعصة عهٗ شمٓحّ.
فٕٓعُ ِ شمٓة ف ٙعماجا  ٛهللا ،عُ ِ شمٓة ف ٙتسحعالنّ نًا ظ و يًا أشًع عهٗ جع ًٚيّ؛ نكيٍ
ٚمهغ الانعصة تنٕتضعة الهساَّ نٛفٓى يعُٗ ْ ِ تنعصة.
ف ٌ ال  ٙأَّ نى ٚفٓى كٌٕ ْ ِ تنعصة رتشعية عهيٗ ظصحيّ في ٌ ْي ت ٚايح لٚ-عُي ٙفي ٙتاصيم-؛
نكٍ ف ٙالعح تنًسائم شعم ع و فٓى تنعصة ٚ-عُ ٙكٌٕ تنعصة رتشعة عهٗ يا عُ ِ ييٍ تنعصيس-
شعم ياَعا يٍ تنحكف ٛكًا ف ٙالعح يسائم تنإفات.
ٚعُ ٙأٌ أْم تنسُة ٔتنصًاعة يٍ ظٛد تنحلصٛم تشح لٕت قاية تنعصية ٔنيى ٚايح لٕت فٓيى تنعصية
ف ٙتاصم؛ نكٍ ف ٙيسائم تشح لٕت فٓٛا فٓى تنعصة.
ْٔ ت تن ٘ ٚعهًّ يٍ ٛ ٚى تنعصة ْٕٔ تنعانى تن ّتسا ف ٙعهًّ تن ٘ ٚعهى ظ ٔج يا أَال هللا  عهيٗ
رسٕنّﷺ.

 المسألة الحادية عشرة:

ب جِ َقَْ َا ِقلَلُ) ْ ت ف ّٛيخانفة نهً شئة.
ْْلب َق ِو َذ ْن ٌ
قٕنّ َو ََل نَيُ ُ ََ :ل بَ ُ
ض ََّ َْ َع ْ ِ
ٚحلذ زٚاجا ٔ َ إاًَ ٔ ،ا ْٕ
ٔتنً شئة شعهٕت أصم تإلًٚاٌ تنحإ ٔ ، ٚشعهٕت ْ ت تنحإ ٚ
شٔ ٙتظ .
ن ن نى ٚصعهٕت تإلًٚاٌ ٚا ُٚٔ ٚصٔ ،نى ٚصعهٕت تنحإ  ٚأٚضا ٔتنٚ ٍٛ ٛاٚٔ ٚيُ ص اليم شعهيِٕ
شٛئا ٔتظ ت ،نٓ ت نى ٚصعهٕت ذَما ٚض يع تإلًٚاٌ.
ْْلب َق وُ :
ٔتنً شئة ف ْ ٙت عهٗ جرشات يخحهفةٚ ،لج ٙالٛآَا ٌ شا هللا جعانٗ عُ قٕل تنًؤنف َو ْ ِ
ص ِِب ُ بِ ْج َا َ ِو).
ْْل ْ ََّْ ُل بِ جلر َ ِوَ ،وْجخج ْ
ُ َ ِْ

 المسألة الثانية عشرة:
16
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اصيم

أٌ ْاج ٍٛتنًسلنحًْٔ ٍٛا يا قانف ف ّٛأْم تنسُة تنخيٕترز ٔييا قيانفٕت فٛيّ تنً شئية في
ٔيرال ن اع ا؛ و ى اِة ْج َ َ طيت اْم تنسُة ٔتنصًاعة ال ٍٛف تنضالل
فٓى ٔسط ف ٙالا :تاسًا ٔتاظكاو ٚ-عُ ٙف ٙأالٕت :تإلًٚاٌ ٔتنكف  -يا ال ٍٛتنخٕترز ٔتنًعحانية
تنٕعٚ ٛة ٔيا ال ٍٛتنً شئة ف ٙقٕل أٔنئ ٔقٕل ْؤ  ،فٓى ٚعي رٌٔ ييٍ تني َٕٚٔ :حٕعي ٌٔ الٓيا
ٔٚحٕع ٌٔ الانكف ٔ ،نكٍ ٚخ شَّٕ يٍ تإلًٚاٌ الع جًاو تنا ٔل ٔتَحفا تنًٕتَع.
فٓى -أعُ ٙأْم تنسُة ٔتنصًاعة ذمحُ ٙهللا ٔ ٚاكى عهٗ ل  ٚحٓى -نٓى في ٙذني تنئ ٚي تنٕسيط فيٙ
ْ ت تنمأ :ف ٙالا :تاسيًا ٔتنإيفاتٔ ،في ٙتايي اليانًع ٔف ٔتنُٓي ٙعيٍ تنًُكي ٔ ،في ٙشًٛيع
أالٕت :تن ٍٚ؛ الم ٔشًٛع أالٕت :تنا ٚعة ٚ-عُ ٙف ٙأصٕنٓا.-
نٓ ت فانئ  ٚة تنًرهٗ ْ ٙأٌ ٚكٌٕ تنً ال ٍٛل ف ٙتنغهٕ ٔتنصفا  ،فانغهٕ ي يٕو اللَٕتعّ ٔتنصفا
ي يٕو أٚضا اَّ قإٕر عٍ أي هللأ ،تنغهٕ أٚضا ي يٕو اَّ زٚاجا عهٗ أي هللا ٔ ،تنع فًٛا
الًُٓٛا.
أسلل هللا  أٌ ٚصعهُٚ ٔ ٙاكى يٍ تنٓ تا تنًٓح ٔ ،ٍٚأٌ ٚعهًُا ييا ٚفعُيأ ،أٌ ٚاٚي َا ييٍ تنف يّ فيٙ
تن ي ٔ ،ٍٚيييٍ يحاالعيية سييُة سيي ٛتنً سييهٔ ،ٍٛأٌ ٚغف ي نُييا ٜٔالائُييا ٔأيٓاجُييأ ،أٌ ٚاييف ٙقهٕالُييا يييٍ
تاجٔت ٔتإْت ٔ ،أٌ ٚاف ٙأال تَُا يٍ تاي تض َعٍ ٔشًٛع أظماالُا َّ سمعاَّ ك ٚى شٕتج كرٛ
تنُٕتلٔ ،صهٗ هللا ٔسهى عهٗ َمُٛا يعً .
َصٛل عهٗ سؤتن ٍٛيا ٚحعه الان رس.
ْأل ئلت
س /1يا ظكى تنعكى الغ ٛيا أَال هللا ؟
 /يسلنة تنعكى الغ ٛيا أَال هللا ذك ْا تن ّاارض ضًٍ تنكالو ف ٙتنًسيلنة عهيٗ تعحميار أَٓيا ذَيل
يٍ تن َٕٔ ،:تنكالو فْ ّٛم ٚكف أٔ ٚكف ؟
َ م فٓٛا كالو تالٍ تن ٛى ٔ ،/نيى أجئي نٓيا ييع عهًي ٙالًيا ذكي ِ تنايارض اشيم أَٓيا يسيلنة لٕٚهية
تن ٕٚل جعحاز نٗ العد ٔجفإٛم فٓٛا ،نعم نٓا يكاَا خق ٌ شا هللا جعانٗ.
س /2قٕل تن ائم كاٌ يٍ تنًفح ض أٌ ٚعم هللا ْ ت؟
 /العح تنُاس ٚسحعًم ْ ِ تنكهًة ٔيا  ٚإ راْ تنكيالو؛ اٌ رياْ تنكيالو الايع؛ اَيّ ٚكيٌٕ
تنا ٙظ يّ هللا ٕ ٚٔ ل ْٕ يٍ تنًفح ض أٌ ٚكٌٕ ظال  ْ ،ت تعح تض ٔتعح اج أٔ جرمٛيث أَيّ
ظالل.
نكٍ العح تنُاس ٚسحعًم ْ ِ تنعمارا يٍ شٓة رأٔ ّٚيا عُ ِ ،فٕ ٛل ف ٙتنًسائم ذت جصياجل تذُياٌ
أٔ أكر ي  ٚييٕل يييٍ تنًفح ي ض أَييّ ٚإيي ْ ٛي ت يميياض نع ي و عهًييّ ،يييا ٕ ٚنٓييا يييرال فيي ٙتنخً ي يييٍ
تنًفح ض أٌ ٚكٌٕ تنخً ظاللًَ ٔ ،ا ف ٙتنًسائم تنًاحمٓة تنحٚ ٙع ف ٔشٓحٓا.
ف ذت ْ ِ تنكهًة ال فٓٛا يٍ تنحفإٛم قانٓا ف ٙأ٘ ذَلٔ،يا سٛا ؟ٔ ،نكُٓا يٍ تنكهًات تنٕقًٛة.
سْ /3م ُْال ف ال ٍٛع و فٓى تنعصة ٔع و ت قحُا الانعصة؟
َ /عى ف ّٛف .
سْ /4م ٚعكى عهٗ تنٕٓٛج٘ تنًع ٍٛتن ٘ يات عهٗ تنٕٓٛجٚة أَّ يٍ أْم تنُار؟
َ /عى ٚعكى عهٗ تنًع ٍٛتن ٘ يات عهٗ تنٕٓٛجٚية أٔ عهيٗ تنُإي تَٛة اللَيّ ييٍ أْيم تنُيارْٔ ،ي ت
اَّ كاف أصهٔ ٙتنُمٙﷺ نًا زتر تنغالو تنٕٓٛج٘ ٔقال نّ « رل َل إجرل إَل ك» أٔ « رل أشر ِ أو
هللا» ،فصعم تنغالو ُٚظ نٗ أالٔ ّٛنى  ٚهٓا ف ال نّ ٔتن ِ تنٕٓٛج٘
َل إجل إَل ك وأو ْحقِْ ل
ألع أالا تن اسى .ف ال تنغالو ٔكاٌ ٚخ و تنُمٙﷺ أشٓ أٌ نّ هللا ٔأٌ يعً ت رسٕل هللا .ف ال
ﷺ «ْجحقِ ْجذَ أنيذد ك بى ْرَ ْج ر ل»ٔ ،18قيالﷺ «وك َل ب رقع برى أنرِ ْرَ رذد ْألْرت
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ب لَ وَل نصَّْنى ثَ َل بمَْ بى إَل أَ َ بجلُ ك فرى ْج ر ل»ٔ ،19قيال أٚضيا كًيا في ٙصيعٛط يسيهى
20
يح بَ بَ ِى إِ ْ ََّْفِي َل ْ ْابُُِوْ
«نيث ْ َّْلث بيبَّ فَّ فبشَّد ب ج ل» ٔقال أٚضا َ ﴿ و َ َ ْ ْج َق ِ ُ
شر َِّ ْ بِر ج ِ فَيَر ِْ َنر جَّ َن ج
ج
كَ َلبرررى َو َلبج ُكر َْ إِنجرلُ َْررَْ بُ ْ
كُ َالَ ْير ِل ْ ْج َا جرتَ َو َْررْْ َوْدُ ْج جر ُل َو َْر جِلَجر جِ ِقيََ ِْررَْ
نص ُل﴾[تنًائ ا  ْٔ ،]78ت ٚي قم في ٙقيٕل أْيم تنسيُة ٔتنصًاعيةَ ٔ ،ايٓ يعي ٍٛييٍ أْيم
أَ َ
تن مهة الصُة ٔ َار يٍ شٓ نّ رسٕل هللا ﷺ ْ ،ت ف ٙظ تنًع ٍٛيٍ أْم تن مهة ،أييا ييٍ ييات
عهٗ كف ِ يٍ تنٕٓٛج ٔتنُإارٖ أٔ يات َٔعٍ َعهى أَّ ٕٓٚج٘ أٔ َإ تَ ٙفٓ ت كاف ٚايٓ عهٛيّ
اللَّ يٍ أْم تنُار «نيثق َّْلث بيبَّ فَّ فبشَّد ب ج ل».
سْ /4م يٍ كف الغ ٛعهى ٚإمط ي ج ت ف ٛحم ،أٔ أٌ عًهّ ْ ت  ٚحم الّ؟
 /يٍ كف الغ ٛعهى
ٚ هع ّ تنٕع َْ« ٛألايل ب فَّ فيِ ب ب أنِ ق » ْ ت ٔتظ  .
ٚٔ هع ّ تنٕع ٛف ٙيااالٓة تنخٕترز؛ اٌ تنخٕترز كف ٔت الغ ٛعهى .
ٚٔ هع ّ تنٕعٛي أٚضيا ييٍ شٓية ذانرية ْٔيٕ أَيّ جعي ٖ عهيٗ تني نٛم ييٍ تن ي خٌ ٔتنسيُة؛ اَيّ كًيا
ذك ت ن ف ٙتاسما :أٌ ذمات تإلًٚاٌ شا ال نٛم ،فُف ٙتإلًٚاٌ عيٍ تنًعي ٍٛالي فٛيّ ييٍ جنٛيم،
فًٍ ظكى الكف أظ نٕٖٓ أٔ نغهٕ أٔ ن إٕر عُ ِ ف ٙتنعهى ف َّ جع ٖ ييا أذٌ نيّ اليّ نيٗ أيي ًَيا
ْٕ اْم تنعهيى ،فٓيٕ ٚؤتقي الي ن  ،كًيا ذكي ت ني في ٙقإية عًي ْٔ ي ٙقإية جعيحس يُي نيٗ
تعحمار ف ٙأَّ ق ٚئه تنً تنحكفٛي ييٍ شٓية تنغٛي ا ٔقي ٚؤتقي ٔقي ٚؤتقي ٔ ،تنٕتشيل عهيٗ
تنعم أٌ ٚعحي ز ييٍ فهحيات نسياَّٚٔ ،خياف أشي تنخيٕف ،في  ّ:كهًية قانٓيا تنعمي ٚه ي ٙنٓيا اليا
 ٕ٘ٓٚالٓا ف ٙتنُار سمع ٍٛق ٚفا.
ٔيٍ يُٓس تنسهف تنإانط رضٕتٌ هللا عهٓٛى تني ٘ قي رِ أئًية أْيم تنسيُة أٌ أْيم تنعهيى ييٍ أْيم
تنسُة ٚخئئٌٕ أٔ ٚضههٌٕ ٔ ٚكف ٌٔ.
ٕ ٚنٌٕ ْ ت تن ٕل ال عة ْ ،ت ضالل ْ ،ت فس  ْ ،ت قئلَٔ ،عٕ ذن ٔ ،ق ٚعكًيٌٕ عهيٗ تنًعيٍٛ
ذت كاٌ تنعاكى يٍ تائًة ٔ تنعهًا ٔنكٍ ٚكف ٌٔ المُٛة ٔٔضٕض.
ْٔي ِ تنًسييائم يييع تاسييف شيياعث عُي تناييما :فييْ ٙي ت تنعإي ٔ ،صييارٔت ٚحي تٔنَٕٓا ظحييٗ فييٙ
تنًصانس ْٕٔ ٚعهى يٍ َفسّ أٌ يسائم تنئٓارا يا ٚع فٓأ ،كر ٛييٍ يسيائم تنإيالا ييا ٚع فٓيا،
ٔيسائم ًٚكٍ يعاش ا تنأشٛة ٚص ٙفٓٛا العكى تنئمٛعية أٔ العكيى ظٛاجيّ ييا خنفيّ ٔ نيٗ خقي ِ ،ييا
ٚعي ف ظي ٔج ييا أَييال هللا عهيٗ رسيٕنّ فيْ ٙي ِ تنًسيائمٔ ،ييع ذني جصي أَيّ  ٚيحعى ْي ِ تنًسييلنة
تنعظًٛة ْٔ ٙيسلنة تنحكفًَ ٔ ، ٛا ْ ٙاْم تنعهى.
ذك ت ن أٌ نٓا قسًٍٛ
ْجي َ ْألو تعح اج تنًسائم ،تعح اج يسائم تنحكف ٛيرم يا ذك ت ن .
وْجث نى ْجخطبي تنحئم ٛنٛس نًَ ٛا ْٕ اْم تنعهى ٔتن ضا ٔتنفحٛا َٔعٕ ذن .
أيا ت عح ياج فٓي ت ٔتشيل أٌ جعح ي ييا أيي هللا  اليّ ،أٔ ييا أقمي اليّ  ييٍ ًٚياٌ تنًيؤيٍ ٔكفي
تنكاف ٔك ت يا أقم الّﷺ.
ف ْ ٙت تن ر كفاٚةَٔ ،هح  ٌ ٙشا هللا الكى تاسمٕ تن اجو.
ٔصهٗ هللا ٔسهى ٔالارل عهٗ َمُٛا يعً .
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تنعً هلل ظ ظً ِٔ ،أشٓ أٌ نّ هللا ٔظ ِ ش  ٚنئّ ،أشيٓ أٌ يعًي ت عمي ِ ٔرسيٕنّ،
صهٗ هللا عهٔ ّٛعهٗ خنّ ٔصعمّ ٔسهى جسهًٛا كر ٛت ،أيا الع
َصٛل عهٗ العح تاسئهة
ْأل ئلت
سْ /8م ع و تشح تل فٓى تنعصة أٌ ٚفًٕٓت ي إٕج تناار ؟
ز /ذك َا نكى ي ترت أٌ تنعهًا تن َ ٍٚإٕت عهٗ أٌ فٓى تنعصة نٛس الا ل ف ٙصيعة قٛياو تنعصية
الُٕت عهٗ تني نٛم ْٔيٕ قيٕل هللا َ ﴿ و َْ َع ْل َر َالَرق ُلُر بِ ِ َْ أَ ِ جرتَ أَوْ بَ ْةيَ ُر دُ﴾  )88فياهلل  شعيم عهيٗ
تن هٕ :أكُية ا ٚفًٓيِٕ ،في ل عهيٗ أٌ تنفٓيى ٔتنف يّ -ف يّ تنعصية -نيٛس الاي ل؛ اٌ قايية تنعصية
الان خٌ ،جالٔا تن خٌ عهٓٛى ْٔى أْم تنهّساٌ كاف ف ٙقٛايٓا.
فإار ذت تنعال ياحًم عهٗ
 أٌ قاية تنعصة ش لٔ ،يعُٗ قاية تنعصية أٌ جكيٌٕ تنعصية ييٍ تنكحيا :أٔ ييٍ تنسيُة أٔ ييٍ
تن نٛم تنع ه ٙتن ٘ جل عه ّٛتن خٌ أٔ تنسُة.
ٔ أٌ فٓى تنهساٌ تنع ال ،ٙفٓى يعُٗ تنعصة الهساٌ يٍ أقًٛث عه ْ ّٛت الي يُيّ؛ اٌ تنً إيٕج
يٍ قاية تنعصة أٌ ٚفٓى يعاَ ِ ْ ٙتنكهًات ،أٌ ٚفٓى يعُٗ تنع ٚد ،أٌ ٚفٓى يعُٗ تٜٚة.
ْجح جار ْت ،فيُر ََّْ ُل برل أو حكر و رذد ْجحارت ألْرح ْرَ ْجشربل ْجخرى
وأْ ْر َل بشرخَّا و ر فَ ْ ر َُ ُ
ا ِد؛ اٌ ضالل تنضان ٍٛنٛس كهّ عٍ عُاجًَ ٔ ،ا العضّ تالحال يٍ هللا ٔ ،العضّ نإلع تض،
ٔالعضّ ن َٕ :يُٓى َٔعٕ ذن .
نٓ ت ف ٌ فٓى تنعصة عهٗ قسًٍٛ
 ٚ تج الفٓى تنعصة فٓى يعاَ ٙتاجنة ،فٓ ت ال يُّ ،فال ٚكحف ٙف ٙقايية تنعصية عهيٗ أعصًيٙ
ٚفٓى تنهغة تنع الٛة اللٌ جحهٗ عه ّٛخٚة الانهغة تنع الٛةٚ ْٕٔ ،فٓى يعُاْا ٚٔ ،ال ق الهغّ تن خٌ ٔهللا
ٕ ٚ ل ﴿ ِألُن ِذ َل ُ َْ بِ ِل َو َْرَْ بَلَر َ ﴾[تاَعياو ْ ،]84ي ت نيٛس الكياف ،الي أٌ جكيٌٕ تنعصية الهسياٌ ييٍ
أقًٛيييث عهٛيييّ نيييٛفٓى تنًعُيييٗ ،قيييال سيييمعاَّ ﴿ َو َْررر أَ ْل َ ررر ْل َ ِْرررَْ َل ُ ررر ُ إِ جَل بِلِ َ ررر ِو َ ْ ِْررر ِل جِيُبَررريرََ
جَ ُ َْ﴾[ ال تْٛى .]8
 تنًعُٗ تنراَ ٙنفٓى تنعصة أٌ ٚفٓى كٌٕ ْ ِ تنعصة أرشط يٍ شيمٓحّ تنحي ٙعُي ِ ،تنًاي كٌٕ -
كًا ق رَا نكى ف ٙش ض كاف تنامٓات -عُ ْى عهى ٔعُ ْى كحل ٔعُ ْى ظصس كًيا أقمي هللا 
ف ٙكحاالّ.
ففٓى ظصة تن سٕل ﷺٔ ،فٓى تن خٌٔ ،فٓى ظصة تنُم ٙﷺ تنع هٛة تنح ٙأجنٗ الٓا عهٓٛى الع تنيٕظ،ٙ
ذد ْع أو بة ق ْ ْجقع ق.
ذت كإَت ْى فًٕٓت تنًعُٗ؛ نكٍ يرم يا ٕ ٚل تن ائم يا تقحُع أٌ ْ ِ تنعصة أقيٕٖ ييٍ تنايمٓة تنحيٙ
عُ ِ ،فٓ ت نٛس الا ل.
ف ذٌ يا ٚاح ل يٍ فٓى تنعصة ْٕتن سى تأل؛ ْٕٔ
 فٓى تنًعُٗ. فٓى ج نة تٜٚة الانهغة تنع الٛة َٔعٕ ذن .أيا فٓى تنعصة الًعُٗ كيٌٕ ْي ِ تنعصية أرشيط في ٙتنً إيٕج ٔأج ّل عهيٗ الئيالٌ عمياجا ٛي هللا أٔ
عهٗ الئالٌ تنمالم ْ ،ت نيٛس الاي ل ،تنًٓيى ٚفٓيى يعُاْيا ٔج نحٓيا ،ذيى العي ذني هللا ٚ ضيم ييٍ
ٚاا ٔ ٘ ٓٚيٍ ٚاا .
سٕ ٚ /8ل ذت كاٌ تإلياو أظً  /أقاو تنعصة عهٗ أظً الٍ أال ٙجؤتج ٔتنًعحإى ،فهيى نيى ٚكفي ت ييع
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ص ترًْا عهٗ تنم عة؟ ٔ ٌ كياٌ نيى  ٚيى عهًٓٛيا تنعصية فهًياذت نيى  ٚيى عهًٓٛيا تنعصية ييع أَيّ فيٙ
يٕقف ٚصل عه ّٛقاية تنعصة؟
ز ْ /ت تنسؤتل ٚعحاز نٗ جفإٛمٔ ،جفإٛهّ ُٚمُ ٙعهٗ فٓى ٔتقع فحُة قه تن خٌ.
ٔف ٙتنصًهة يُٓس أْم تنسُة ٔأْم تنعهى أَٓى ٚصعهٌٕ ْ ِ تنفحُة فٓٛيا شيمٓة ،فهيى ٚكفي ٔت العإيٕل
تنفحُة يٍ شٓة تنٕتن ٔ ٙيٍ شٓة يٍ أشا :يٍ تنًسهًٍٛ؛ نكٍ يٍ أْم تنعهى يٍ كف تاليٍ أاليٙ
جؤتج ٔكف أيرانّ تنعهًا .
اٌ تنعانى ٚفٓى ظصة تن خٌ ٔ ،ذت كاٌ ال ٛيث عهٛيّ تنايمٓة في ٙيريم ْي ت تايي تنعظيٛى ف َيّ ييا أٌ
ٚكٌٕ ي إ ت ف ٙتنمعد عٍ تنع  ٔ ،يا أٌ ٚكٌٕ 
 ف ٌ كاٌ ي إ ت ف ٙتنمعد عٍ تنع يع ق الّ يُّ فال ٚهٕيٍ َفسّ ْٔ ،ت ًُٚيع ييٍ تنعكيىعه ّٛالانكف عُٛا.
 ٔ ذت كاٌ  ٛي ّإ ف ٙتنمعد عٍ تنع ؛ ٔنكٍ ال ٛث تنامٓة عُ ِ ،فٓ ت ال يٍ أٌ جاتل عُيّ
تنامٓة يع تقحالف تنًسائم ف ٙذن  ،نكٍ ْ ت تنكالو الخإٕ تن ٕل الخه تن خٌ.
فًٍ أْم تنعهى يٍ كف تالٍ أال ٙجؤتج ٔيُٓى يٍ نى ٚكف ِ عُٛا اشم تنامٓة تنح ٙعُ ِ.
كًا ذك َا نكى يسائم تنًعحانة ٔتنخٕترز ف ٙيرم يسلنة قه تن خٌ َٔف ٙرؤٚة هللا  ف ٙتٜق ا
َٔعٕ ذن  ،أئًة أْم تنسُة ٚكف ٌٔ الانُٕ ٚ ،كفي ٌٔ اليانًئه ٚعُي ٙتنحكفٛي تنًئهي ٔ ٚكفي ٌٔ
تاعٛاٌ الع تشحًا تنا ٔل ٔتَحفا تنًٕتَع ِ ْٔ ،كًيا ذك َيا ًٓٛ ٚيا ييٍ ٚإيهط إلقايحٓيا ييٍ
أْم تن ضا أٔ تنفحٛا.
سْ /3م يٍ فعم تن َل يٍ تنكمائ ٔشاْ الّ ٔأصمط ٚحاش ف ّٛكانغُا ٕ َ ،ل َٓيى ٚؤيُيٌٕ
الحع ًٓٚا ٔتسحخفٕت الٓا َٔعكى ال ججٓى عٍ تإلسالو؟
ز /تنكمائ نٓا ظ -الًعُٗ نٓا جع ٚفٔ -ذك َا جع ٚفٓيا عي ا يي تت ٔٚلجُٛيا ٌ شيا هللا جعيانٗ فيٙ
يٕضعّ يٍ ش ض تنئعأٚة الحفإٛم.
فانعكى عهٗ تنغُا اللَّ يٍ تنكمائ ْ ت فَ ّٛظ ؛ اٌ تنغُا تنحّغُ ٙالانإٕت.
ٔ تنحغُ ٙالانإٕت ق ٚكٌٕ ياحًال عهٗ كالو قمٛط كف أٔ َفيا أٔ جَٔيّ ييٍ تنحايٕ ٚالانُسيا أٔ
الاسحماظة تنًع يات أٔ َعٕ ذن ٔ ،ق ٚكٌٕ تنكالو ٚاحًم عهٗ ذن  ،ذيى ْيٕ قي ٚكيٌٕ يإياظما
الًعازف ٔق ٚكٌٕ يإاظما الًعازف.
ف ٕل تن ائم أصمط ٚحاش ف ّٛكانغُا أٌ ْ ت يٍ تنكمائ اٚ ،خحهف تنعال ف.ّٛ
نٓ ت يٍ شٓة ذمات تنكم ٛا ال ف ّٛيٍ جفإٛمْ ،م تنغُا كهّ كم ٛا؟
نٛس الإعٛط ٚ-عُ ٙالٓ ت تإللال  ،-لانل تنعهى ال أٌ  ٚق في ٙأنفاريّ ،ذت قيال أظي تنغُيا ييٍ
تنكمائ  ،نٛس صعٛعا ْ ت تنكالو ،فالال يٍ تنحفإٛم ف ْٔ ّٛت  ٚجمط الحع ٚف تنكم ٛا.
تنًسلنة تنراَٛية تنًعيازف ييٍ ظٛيد ْئ ٙتنغُيا تنًايحًم عهيٗ تنًعيازف نيى ٚصًيع تنعهًيا عهيٗ
جع  ،ًّٚفًٍ أْم تنعهى ْٔ-ى َٕتجر -يٍ قانٕت ال الاظحّٔ ،شًٕٓر أْيم تنعهيى كًيا جنيث عهٛيّ تاجنية
الانكحأ :تنسُة ْٔ ٙكر ٛا ش ت قانٕت الع ية ذن  ْٔ ،ت ْٕ تنع تنٕتضيط تني ٘ ٚصيٕز تنعي ٔل
عُّ؛ نكٍ يع فة قالف لائفة يٍ أْم تنعهى يٍ ف ٓا تنً ُٚية في ٙزييٍ تإليياو ياني ٔييٍ العي ْى
يريم تالييٍ ظيياو ٔتنسييًعأَ ٙلائفيية يييٍ تنُيياس ييٍ قييانٕت ال الاظيية تنسييًا ٔتسييحعًال تنًعييازف فٓييٕ
قالف ف ٙتنًسلنة.
يَّ إَل بق أَ ْْ َق َع ْجعلق الق ححَّبقل.
وَل حَ ْكةِ َ
ٔتنًسلنة ذت أشًع تنعهًا عهٗ جع ًٓٚا ييٍ قيال الخالفٓيا فيان ٕل الخالفٓيا كفي  ،ذيى جكفٛي تنًعيٍٛ
ٚعحاز أٚضا نٗ الٛاٌ.
تنًسائم تنح ٙأشًع تنعهًا عهٗ ظ يحٓا تنًخانف فٓٛا ٚخحهف؛ اٌ تنًسلنة قي جكيٌٕ ييٍ تنًسيائم
تنحٚ ٙعهى الا ضئ تر يٍ جٚيٍ تإلسيالو أَٓيا يع يية ،يريم تنخًي  ،يريم تناَيا ،تن اليا تنًحفي عهيٗ
جع َٔ ًّٚعٕ ذن  ْ ،ت يا ٚعحازُٚ ،ايل تنُاشي الي ٍٛتنًسيهًْٔ ٍٛيٕ ٚعهيى أٌ ْي ِ تاييٕر يع ّيية
الاجفا أْم تنعهى.
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نكٍ ذى يسائم قفٛة جعحاز نٗ تسح ل ،فًرال نٕ قٛم ٌّ تنًعازف يصًيع عهيٗ جع ًٓٚيا في ٌ ْي ت
تإلشًا ْى نى ٚصًع عهٗ جع ًٓٚا ،نكٍ ْ ت تإلشًا  ٛيع ٔف نى ٚكٍ يع ٔفا عُ تنُاس ،نٕ
قال قائم ذن أٔ ٚكٌٕ ف ٙاله يع ٔف َال تنُاش ٔأْم تنفحٕٖ ف ٙاله ِ عهٗ أٌ تنغُا يع و فُٓيا
 ٚال الانحكف ٛاٌ ْ ت يًا ٚخ ز عٍ كَّٕ يٍ تنض ٔرٚاتٚ ،عُ ٙتنعهى الّ يٍ تنض ٔرٚات.
ف ذت يسلنة تنحكف ٛيسلنة قئ ٛا ٔيًٓة في ٙأٌ ٚعهيى لانيل تنعهيى ظي ٔجِ ،فانًسيائم تنًع ييات
22
الًا أشًع عه.ّٛ
جكفٛ



 22انتهى الشريط السادس والعشرون.

الشريط السادس والعشرون
This file was downloaded from QuranicThought.com

