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        والعشرون  الثامنالشريط
 اُسٔذ هلل، ٝاُظالح ٝاُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا، ٝػ٠ِ آُٚ ٝطسجٚ ٖٝٓ اٛزذٟ ثٜذاٙ.

 األضئهة

 / َٛ ٛ٘بى كشم ث٤ٖ كْٜ اُسدخ ٝاالهز٘بع ثبُسدخ؟1ط

ج/ ٛزا ّٓش ٓؼ٘ب اُدٞاة ػ٤ِٚ
1
   ٕ  كْٜ اُسدخ اُز١ ال ٣ُشزشط كي٢ ئهبٓيخ اُسديخ ٛيٞ االهز٘يبع، ٝٛٞ أ

بّ ػ٤ِٚ اُسدخ ثٞضٞذ ٝثذ٤َُ ألٗٚ ئرا هِ٘ب وَ ؛ ٌُٖ أُْٜ إٔ رُ ًٞٗٚ اهز٘غ أٝ ُْ ٣وز٘غ ٛزٙ ٤ُظ ششطب  

ٕ   ذْ ُ يثششط االهز٘بع ٓؼ٠٘ رُي أٗٚ ال ٣ٌلش ئال أُؼبٗذ، ٝاألدُيخ دَ  اٌُيبكش  كي٢ اُويشإٓ ٝاُغي٘خ ػِي٠ أ

٘يغ ػ٘يذٙ شيجٜخ ال صاُيذ ػ٘يذٙ ٣ٌيٕٞ ؿ٤يش ٓوز ٣ٌٕٝٞ ؿ٤ش ٓؼبٗذ، ٣ٌٕٞ ٓوز٘غ ٝأز٤بٗب   ٣ٌٕٞ ٓؼبٗذا  

 ٌُٖٝ ُْ ٣زخِض ٜٓ٘ب ألعجبة ساخؼخ ئ٤ُٚ.

/ ٓب اُذ٤َُ ػ٠ِ أخز خجش٣َ ػ٤ِٚ اُغالّ اُوشإٓ ٖٓ هللا رؼب٠ُ ٓجبششح، ال ٓيٖ اُِيٞذ أُسليٞ  5ط

  ٕ  هللا ًِٔٚ ثٚ؟ ٝأ

  ٕ إِ ﴿ ٗغت اُوشإٓ ٝأضبف اُويشإٓ ئُي٠ ٗلغيٚ ر٤ٌِٔيب ثيٚ هيبٍ  هللا  ج/ اُذ٤َُ ػ٠ِ رُي أ َٔ  ٌ ٌْ أََحد

 ِ  ّ ََ َكدَاَو  ًَ ََ ََدجَِرْرُِ َحَ دَ َْْطد ََ ب ََ ٍَ اْضدََ ْشِرِكي ًُ ٍْ اْن ِ ﴿ [.3﴾]اُزٞثيخ ِي  ّ ََ َكدَاَو  ًَ  بُٙ ٔ  ﴾ كَغيَحَ دَ َْْطد

إَِ دددُّ كييي٢ رًيييش خجش٣يييَ ﴿ ، ٝهيييبٍ ُيييٚ  ًالٓيييب   ة  ﴿﴾ أ١ كييي٢ اُويييشإٓ ٝخجش٣يييَ َٔ ََ ُِْسْدددُم  إَِ دددُّ نَََ َٔ
( ٍَ ي ًِ )(ََ 291اْنَعبنَ ٍُ ُٔح اأْلَِيي ِّ انرُّ )291َسَل بِ ٍَ َِْ ِِ ُد ًُ ٍْ اْن ٌَ ِي ٌ  َعَربِد   291(َعهََ قَْهبَِك نََُِكٕ (بِهَِطدب

  ٍ ٕ    [،192-195﴾]اُشؼشاء ُيبِي ٍّ ػ٠ِ أ كي٢  ملسو هيلع هللا ىلصٛزا اُز٘ض٣َ ر٘ض٣َ عٔبع ال ر٘ض٣َ ًزبثيخ هُٞيٚ  ٝد

«عهَ صفٕاٌ نّ كَر ضهطهة ََ ًِ إذا قضَ ّ انٕح  َ  انطًبء ضُ »اُسذ٣ث اُظس٤ر 
2
ئ٠ُ آخش  

 .رُي ك٤ْٜ ٍ سثٌْ، ال، كزل٤ن أُالئٌخ ك٤٘لزاُسذ٣ث، ك٤ٌٕٞ خجش٣َ أٍٝ ٖٓ ٣ل٤ن ك٤وُٕٞٞ ٓبرا هب

إذا قضَ ّ انٕح  َ  انطًبء برزت انًائكدة بجرُتَٓدب َد  انطدًبء نضدعبَب نفٕندّ َيُفدِْى »

انتد  ْٔدٕ »ْم عهيدّ انطداو ََفٕل انًائكة يبذا قبل َبكى َيفٕل ربر»٣ؼ٢٘ ئ٠ُ هُٞٚ « َ  ذنك

 .ملسو هيلع هللا ىلصكبُٞز٢ ٣غٔؼٚ خجش٣َ ػ٤ِٚ اُغالّ ثْ ٣جِـٚ اُ٘ج٢ « انعهّ  انكبير

ٝأٓب هٍٞ ٖٓ هبٍ ٖٓ األشبػشح ئٗٚ ٣أخزٙ ٖٓ اُِٞذ أُسلٞ ، كٜزا ٤ُظ ثظس٤ر ٤ُٝظ ٓيٖ أهيٞاٍ 

  ٕ ُويشإٓ ُيٚ ٓب ك٢ اُِٞذ أُسلٞ  ٖٓ اُوشإٓ ٛزا ٓدٔٞع ػ٠ِ خٜيخ اٌُزبثيخ، ٝا أَٛ اُغ٘خ اُجزخ؛ أل

 خٜزبٕ 

 خٜخ عٔبع.  .ٝخٜخ ًزبثخ

 ٝخٜخ ًزبثخ. ،٣ُغٔغ خٜخ ًالّ ٖٓ هللا  

ٝخٜخ اٌُزبثخ ٢ٛ ٓب كي٢ اُِيٞذ أُسليٞ  ٓيٖ اُويشإٓ ثأخٔؼيٚ ٓيٖ أُٝيٚ ئُي٠ آخيشٙ، ٝخجش٣يَ ػ٤ِيٚ 

اُغالّ ال ٣٘زو٢ ٛزٙ ا٣٥خ ٣أخزٛب ٣ٝ٘ضُٜيب كي٢ اُٞهيذ أُسيذد، ثيْ ٣أخيز ا٣٥يخ األخيشٟ ٣ٝ٘ضُٜيب كي٢ 

 .ٞهذ أُسذد، ٝئٗٔب ٛٞ ٝز٢ هللا اُ

َُ ﴿هيييبٍ عيييجسبٗٚ  ًَ ُ َْْطددد  ّ َٔ  ِ  ّ فَْشدددََِك  إِنَدددَ  َٔ دددب  َٓ ِر ْٔ نُدددَك َِددد  َز َِ ب ََ ِددد  فُ َل انَ  ْٕ ُ قَددد  ّ  ََ ًِ ٌْ َضددد قَددد

ب ًَ ُك ََ ُٔ هبُذ ػبئشخ سض٢ هللا ػٜ٘يب  عيجسبٕ اُيز١ ٝعيغ عئُؼٚ األطيٞاد، كويذ [، 1﴾]أُدبدُخ فََتب

ٝأٗب ك٢ زدشر٢ ال أعٔؼٜب ملسو هيلع هللا ىلصبدٍ سعٍٞ هللا خبءد أُدبدُخ رد
3
ٝٛزا ٓظ٤ٌش ٖٓ ػبئشيخ سضي٢  ،

  ٕ فَْشدََِك  عٔغ رُي ٜٓ٘ب كوبٍ ﴿ هللا  هللا ػٜ٘ب ئ٠ُ أ َٔ َٓدب  ِر ْٔ نُدَك َِد  َز َِ ب ََ ِد  فُ َل انَ  ْٕ ُ قَد  ّ  ََ ًِ ٌْ َضد قَد

ب ًَ ُك ََ ُٔ َُ فََتب ًَ ُ َْْط  ّ َٔ  ِ  ّ  ﴾.إِنََ 

  ٕ  ض٣َ اُوشإٓ ر٘ض٣َ عٔبع، أٓب اٌُزبثخ ك٢ٜ ٓٞخٞدح ك٢ ثالثخ أش٤بء ر٘ أُوظٞد ٖٓ رُي أ

)﴿ ٓٞخٞدح ك٢ اُِٞذ أُسلٞ  ًٔب هبٍ  .1 ٌ  َكِرْى  ُ نَفُْرآ )77إَِّ   ٌ دُّ 77(َِ  ِكََدبة  َيْكُُدٕ طُّ ًَ (ََل َْ

 ٌَ طَٓ دددددُرٔ ًُ ٌ )﴿ ٝهيييييبٍ [، 79-77﴾]اُٞاهؼيييييخ إَِل  اْن يددددد َِ ٌ  َي َٕ قُدددددْرآ ُْددددد ح  12بَدددددْم  ْٕ (َِددددد  نَددددد

                                                 
1
 (284)انظر   

4
 (192/ ابن ماجه )(7447الترمذي ) (/ 2078(/ أبو داود )2071البخاري )  

7
 (188(/ ابن ماجه )7247النسائي )  
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ٛزٙ األ٠ُٝ.[، 55-51﴾]اُجشٝج فُٕظ  َيتْ 

ٝاُثب٤ٗخ ك٢ اٌُزبثخ ٓب ٛٞ ٓٞخٞد ك٢ ث٤ذ اُؼضح ك٢ اُغٔبء اُذ٤ٗب، ٝٛزا ػ٠ِ اُوٍٞ ثظسخ أثيش  .5

اثٖ ػجبط سض٢ هللا ػٜ٘ٔب ك٢ رُي.

ٝاُثبُث أٌُزٞة ك٢ أُظبزق اُز٢ ث٤ٖ أ٣ذ١ أُغ٤ِٖٔ. .5

 .بثخٛزٙ ثالثخ ًزبثبد، ٝاٌُزبثخ ٤ُغذ ر٤ٌِٔب ٝئٗٔب ٢ٛ ًز 

٣٘غت ئُي٠ هللا  اُِٞذ أُسلٞ  أٝ ك٢ ث٤ذ اُؼضح أٝ ك٢ أُظبزق ًِٚ ًالّ هللا ٢ ٝز٤ثٔب ٝخذ ك

  أٝ ٣ضبف ئ٠ُ هللا .ئضبكخ طلخ ئ٠ُ ٓٞطٞف 

اة  / هييبٍ رؼييب٠ُ ﴿5ط َِ نَددُّ َعدد َٔ َٓددب  ا َِي ٌي ا َنبنِدد َي ِنْهددُّ ََددب ٌْ ُْ ُِ ََ ٔ ٌُ ٌ  ُحدد ََََْعدد َٔ ُضددٕنَُّ  ََ َٔ  َ  ّ ٍْ َْْعددِه  َيدد َٔ
ٍ  يُ   [، ٓب أُوظٞد ثبُٔؼظ٤خ َٛ ٢ٛ اُظـبئش أّ اٌُجبئش أّ اُششى؟11﴾]اُ٘غبء ِٓي

ػ٤ِٜب ثذخٍٞ اُ٘بس ٝاُخِٞد ك٤ٜب ٝاُؼزاة ا٤ُٜٖٔ ٢ٛ اٌُلش ثبهلل  رّٞػذ هللا اُز٢ ج/ أُؼظ٤خ ٛزٙ 

 اُز١ ٣زشرت ػ٤ِٚ رُي. ٛٞ ٝاُّششى األًجش ٝاُشدح ػٖ اإلعالّ ٝاُؼ٤بر ثبهلل، ٛزا 

ُضددٕنَُّ ٝاُظييـبئش داخِييخ كيي٢ ػٔييّٞ أُؼظيي٤خ ﴿ٝاٌُجييبئش  ََ َٔ  َ  ّ ٍْ َْْعددِه  َيدد ﴾ ٣ييذخَ ك٤ٜييب اٌُجييبئش َٔ

ُِ ٝاُظـبئش؛ ٌُٖ هُٞٚ ﴿ ََ ٔ ٌُ ٌ  ُح ََََْع ٕ   ٍ  ﴾ ٛزا ٣ذُ َٔ ٛزٙ أُؼظ٤خ ٢ٛ أُؼبط٢ اُز٢ ال ٣يذخِٜب  ػ٠ِ أ

ا ػ٤ِٜيب ُٝيْ ٣زيت؛ ٣ؼ٘ي٢ ُٝيْ ٣شيأ هللا  إٔ ٣ـليش ُيٚ ٝاٌُليش  اُزٌل٤ش، ٝٛي٢ اٌُجيبئش ئٕ ٓيبد ٓظيّش 

 ٝاُششى ًٔب رًشُد ُي.

ٜٓ٘يب ٓثيَ اُوزيَ ٓثيَ شيشة اُخٔيش ٝٗسيٞ رُيي، ٛيزٙ ئرا ٓيبد  تْ زُيكب٣٥خ ك٤ٜيب اٌُجيبئش اُزي٢ ُيْ ٣َ  ا  ئر

، ٝٛيزا ْٚ ثَيز  ػليب ػ٘يٚ ٝئٕ شيبء ػَ  أُغِْ ٝٛٞ ٣لؼِٜب ُْٝ ٣زت ٜٓ٘ب كاٗٚ رسذ أُش٤ئخ ئٕ شبء هللا 

 ٣ذخَ ك٢ اُؼزاة.

َٓب﴿ ا َِي ٌي  ﴾ اُخِٞد ك٢ اُوشإٓ ٗٞػبٕ َنبنِ

 .خِٞد أثذ١   .ٝخِٞد أٓذ١ 

ٕ  اُ َٓ  ،اُخِٞد ٓؼ٘بٙ أٌُث اُط٣ٞيَ خِٞد ك٢ اُِـخ ٝاعزؼٔبٍ اُوشإٓ ػ٠ِ رُي أ يئرا  طي٣ٞال ه٤يَ  ثَ ٌَ

٣ؼ٘ي٢ ؛ خبُذا   ُٞٙ ٔ  عَ  ،ثطٍٞ أٌُث، ثطٍٞ اُؼٔش رلبؤال   ُزُي اُؼشة رغ٢ٔ أٝالدٛب خبُذا  ُٝٚ خبُذ، 

 ضْ ٤ ئَ ، ٤ُٝظ ٓؼ٘ي٠ اُخِيٞد ٣ؼ٘ي٢ أٗيٚ خِيٞد ُي٤ظ ٓؼيٚ اٗوطيبع، ٝئٗٔيب ٛيزا ٣ُ ط٣ٞال   ع٤ؼٔش ػٔشا   أٗٚ

اآ٣بد ك٤ٜب ﴿ ْ  ثبألثذ٣خ ُٜزا ك٢ ا٣٥بد ثَ  ٌي آ٣يبد ُي٤ظ ك٤ٜيب األثذ٣يخ، كِٔيب خيبء كي٢ اُوزيَ هيبٍ  ْ  ﴾، ٝثَيأبد

َٓب﴿ ا َِي ٌي َُٓ ُى َنبنِ َساُؤُِ َر ََ ا ََ ٌي  ً ٍْ َْْفَُْم ُيْؤِيُيب ُيَََع َي ٕ  [، 95]اُ٘غبء ﴾َٔ اُخِٞد  أخٔغ أَٛ اُغ٘خ ػ٠ِ أ

ٕ   ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ ٤ُظ أثذ٣ب    ٓشرٌت اٌُج٤شح ٣خشج ٖٓ اُ٘بس ثزٞز٤ذٙ. أل

ٍَ ﴿ ٝا٣٥بد اُز٢ ك٤ٜب اُخِٞد األثذ١ ٝاضسخ ًوُٞٚ  ْشدِرِكي ًُ اْن َٔ دِم اْنِكََدبِة  ْْ ٍْ أَ ٍَ َكفَُرٔا ِيد ْ ِِ ٌ  ان  إِ

 َِ ٍَ ْ ٌِ َُٓ َى َنبنِ َِ َر ُْدْى َُّدرُّ اْنبَِرْ دةِ َِ  ََب نَئِدَك  ْٔ َٓدب أُ [، ال، ا٣٥يبد ٓزؼيذدح ٓيب اعزسضيشرٜب 3﴾]اُج٤٘يخ ي

 اُخِٞد ٗٞػبٕ ك٢ اُوشإٓ. ا  ا٥ٕ، كار

ُٚ. ْْ ِ  غَ ش٤خ اإلعالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ ُٚ ثسث ك٢ ٛزا، ٌُٖ ال ٣ُ 
 (1)

 

ٕ  / ُٞ هبٍ ٢ُ شخض  أٗزْ ٣ب أَٛ اُغ٘خ ٝاُدٔبػخ ٓز٘بهضٕٞ كي٢ روغي٤ٔبرٌْ؛ ٤ًيق رو1ط  ُٞيٕٞ ئ

ُييٚ طييلخ اُؼِييٞ ثزارييٚ ٝكيي٢ ٗلييظ اُٞهييذ روُٞييٕٞ ئٗييٚ ٣٘ييضٍ كيي٢ اُثِييث األخ٤ييش ٓييٖ ا٤ُِييَ،  ذْ جِييثْ هللا ُٗ 

 ث٤ٖ ٗو٤ض٤ٖ؟ ٝاُ٘ضٍٝ ٖٓ اُظلبد اُلؼ٤ِخ، كَٜ ٛزا ئال خٔغٌ 

ثزارٚ، ٝٛيٞ اُيز١ أخجيش  ، ٛٞ اُز١ أثجذ اُؼِٞ هلل ملسو هيلع هللا ىلصج/ ٤ُظ أَٛ اُغ٘خ اُز٣ٖ هبُٞا ثٜزا، اُز١ هبُٚ اُ٘ج٢ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ٣٘غت اُز٘بهض ُِ٘ج٢  ٖٓ ٣وٍٞ ٛزا ٤زْ ؼِ ر٘بهض كُ٘  ْ  ارا ًبٕ ثَ كك٢ آخش ًَ ٤َُ،  ٘ضٍٝ اُّشة ث

 ُٓ ٍ ًٝييَ  ّٝ ٛييزا اُغييإاٍ ٣ٔثييَ  فْ ش  َسييٝهُٞييٚ ٛييَ ٛييزا ئال خٔييغ ثيي٤ٖ اُ٘و٤ضيي٤ٖ ٛييزٙ ٓشييٌِخ ًييَ ٓييإ

 .ٓشٌِزٚ

ٛٝ٢   ٕ ُٔ  أ ٍَ ْٚ ج  شَ ُٓ  ٍْ ٝ  إَ اُ  ٝ ، هبّ ك٢ رٛ٘ٚ  ، ٓب أ ٕ  ئال ألٗٚ شجٚ  ئثجبد اُظلخ ك٤ٚ ٓشبثٜخ ٝٓٔبثِخ ُٔب  أ

 .٠لَ َٗ  ْ  ثُ  َٚ ج  شَ  ْ  ٣ؼِٔٚ ٖٓ ارظبف أُخِٞم ثبُظلخ، ثُ 

َ ٓب ٣٘ل٢ أزذ ك٢ ٓدبٍ اُظلبد ٝاُؼوبئذ ئال أٗٚ شَ   هجَ، ٝئال ٤ًق ر٘ل٢؟  جٚ 

                                                 
 انتهى الوجه األول من الشريط الثامن والعشرون. 2
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ٕ   َْ وُ ال رَ أٗذ  ٕ   ا٤ٌُل٤خ رؼِٜٔب أطال   ئ ٣ذ، ٤ًل٤خ ارظبف رشٟ أٝ ك٤ٔب سأ ك٤ٔبا٤ٌُل٤خ ُٜب ٓٔبثَ  أٝ أ

َُ انبَِصيرُ ﴿ال ٣ؼِٜٔب أزذ ثظلبرٚ  اُشة  ي ًِ َٕ انط  ُْ َٔ ِّ َُّْ ء   ْثهِ ًِ ؼِيْ ٗال كي ،[11﴾]اُشٞسٟ نَْيَص َك

 زو٤وخ ارظبكٚ ثبُظلخ ٝال ٤ًل٤خ ارظبكٚ ثبُظلخ.

ٍٍ ثزارٚ  كارا هبٍ هبئَ  ٛزا ٣ٔز٘غ ئٗ٘ب ٗوٍٞ أٗٚ   ٝأٗيٚ ٣٘يضٍ، ٣ويٍٞ ٛيزا خٔيغ ثي٤ٖ اُ٘و٤ضي٤ٖ؛ ػب

 .ْٚ ج  ٔؼ٘بٙ أٗٚ شَ ك

ُٙ ألٗٚ ػَ   ث٤ٖ اُ٘و٤ض٤ٖ ُٔبرا؟  خٔؼب   ذ 

ث٤ٖ اُ٘و٤ض٤ٖ كي٢ زين ثؼيض أُخِٞهيبد، ُٝي٤ظ ًيَ أُخِٞهيبد؛ ألٗيٚ ٣ٌٔيٖ إٔ ٣٘يضٍ  غٌ ْٔ ألٗٚ خَ 

؛ ٌُٖ اُ٘ضٍٝ ٓغ االعزٞاء ػ٠ِ اُؼيشػ ٛيزا ٓيٖ ٣٘ضٍ أُخِٞم ٣ٝجو٠ ػب٤ُب   ،أُخِٞم ٣ٝجو٠ ػب٤ُب  

ثزارٚ ٓثَ أُالئٌخ ٣٘ضُٕٞ ْٝٛ ك٢  ، ٌُٖ أُخِٞم ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ضٍ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ػب٤ُب  خظبئض هللا 

 .اُؼِٞ، أٓب االعزٞاء ػ٠ِ اُؼشػ ٓغ اُ٘ضٍٝ ٛزا خبص ثدالٍ هللا 

ٛيزا ك٤يٚ ر٘يبهض،  ،ئثجيبد اُظيلبد ئثجيبد ٓؼ٘ي٠ ال ئثجيبد ٤ًل٤يخ، ٓيٖ هيبٍ ٛيزٙ ردٔيغ ٓيغ ٛيزٙ ا  كار

 ٤ًق؟ 

ٛيزٙ ٓشيٌِخ ًيَ ٝ ،ٖٓ اُظيلخ ٓٔبثِيخ ارظيبف أُخِيٞم ثٜيب ثيْ ٗلي٠ شْ ضَ سْ زَ عْ ا ،ْٚ ج  شَ  ُٚ ٗ  ٛزا ٓؼ٘بٙ أ

 أُإُٝخ.

 اُسِق ثـ٤ش هللا أٝ اُضٗب؟ ٝرٗجب   ب  َٓ شْ / أ٣ٜٔب أػظْ خُ 2ط

ٔ  ج/ اُسِق ثـ٤ش هللا ًلش ٝاُضٗب ٤ُظ ًلشا   ٢ٛ أػظيْ ٓيٖ ٓؼظي٤خ ُيْ  ًلشا   بٛب هللا ، ٝٓؼظ٤خ ع

 خ٘ظ اُضٗب. ٝٚ ٖٓ ز٤ث اُد٘ظ ٣ؼ٢٘ خ٘ظ اُسِق ثـ٤ش هللا ، ٝٛزا أُوظٞد ثًلشا   ٣غٜٔب هللا 

ثـ٤ش هللا ٝٛزا ص٠ٗ، ٓؼ٘بٙ ٛزا أثشيغ  قَ َِ ٛزا زَ روٍٞ رطجوٚ ػ٠ِ شخض ال ٣غٞؽ اُزطج٤ن، ُٞ ٌُٖ 

ٕ  ٖٓ ٛزا،   ،اُ٘يٞع ثٚ أُوظٞد ك٢ ًَ ٗٞاز٢ أُٞاصٗخ َٛ ٛزا أػظْ أٝ ٛزا أػظْ نْ ج  طَ ٛزا ال ٣ُ كا

 كشاد كٜزا ٣خزِق ثبخزالف األزٞاٍ.أٓب ئرا أر٤ذ ئ٠ُ األ

ٕ  3ط ثؼض ٓيٖ ٣٘زغيت ئُي٠ أٛيَ اُؼِيْ ٣ويٍٞ  / َٛ اُزثر أٓبّ أٝ ػ٘ذ هذّٝ اُض٤ق ششى، ز٤ث ئ

 ئرا ًبٕ ػ٠ِ ٝخٚ اإلًشاّ ٣دٞص رُي؟

ٕ  ج/ اُييزثر ئساهييخ اُييذّ ٓييٖ أػظييْ اُوشثييبد هلل  اُييز١ أخييشٟ اُييذّ كيي٢ ٛييزا أُخِييٞم ٛييٞ سة  ؛ أل

ُٔيٖ ٝٛيت ٛيزٙ اُس٤يبح  ٤بح، خش٣بٕ اُذّ ٛٞ اُس٤بح، كاساهزيٚ ئٗٔيب رٌيٕٞ روشثيب  اُؼب٤ُٖٔ، كبُذّ ٛٞ اُس

ٝٝٛت ٛزٙ األٗؼبّ اُز٢ ٣٘زلغ ثٜب اإلٗغبٕ، اُزوشة ثاساهخ اُذّ ئرا ًبٕ ُٔخِٞم كٜيٞ ًليش ثبالرليبم، 

ْٕ  ُٚ رؼظ٤ٔب   روّشة ثاساهخ اُذّ ُٔخِٞم روشثب    ُٚ ٛزا ًليش ثبإلرليبم، ٛيزا شيشى ٓيٖ خٜيخ اُؼجيبدح، كيا

َِٛ ُـ٤ش هللا ثٚ كشخغ ئ٠ُ اُشي ك٢ اُشثٞث٤خ ٝاالعزؼبٗخ. ٠ ؿ٤ش هللا ٔ  عَ   ػ٤ِٚ طبس ٓٔب أُ

يشِ ٌْ اُز١ ٣سظَ ػ٘يذ اُجبد٣يخ كي٢ ثؼيض اُجبد٣يخ أٜٗيْ ئرا أسادٝا إٔ ٣ُ   -ُٝي٤ظ ًيَ ضي٤ق- ٞا ضي٤لب  ُٓ

أٓبٓيٚ اُض٤ق اُز١ ٣ؼظٔٞٗٚ أٝ عِطبٕ أٝ أ٤ٓش أٝ ٗسيٞ رُيي، كياْٜٗ ٣يزثسٕٞ اُزث٤سيخ ٤ُغي٤َ اُيذّ 

  ٕ ٓيٕٞ شِ ٌْ ٛيزا ػِي٠ خٜيخ اُزؼظي٤ْ ُِويبدّ ال ػِي٠ خٜيخ اإلًيشاّ، ٣ُ  ٝٛٞ ٣شٟ، ٝٛزا خشد ػيبدرْٜ أ

أضيي٤بكْٜ ثبُييزثر ٝساء اُج٤ييذ ثبُييزثر كيي٢ أ١ ٌٓييبٕ؛ ٌُييٖ ًٞٗييٚ ٣٘سييش اإلثييَ ٝاُييذّ ٣ضييشة ثوييٞح 

ُٔ ُٝاُض٤ق ٣يأر٢، ٛيزا ال ٣لؼِٞٗيٚ ئال  ٓيب ٗويٍٞ  كي٤ْٜ، ٝٛيزا ٗيٞع رويشة ُِٔخِيٞم ثٜيزا اُيذّ، ْْ ظ يؼَ ِ

ٕ   َْ ٌَ ٗٞع روشة، ُٝزُي زَ ٌُٖ ٛٞ روشة  ٛزٙ اُزث٤سخ ٤ُغذ ٓجبزيخ ثيَ ٛي٢ ٤ٓزيخ، ال  اُؼِٔبء ػ٠ِ أ

ٓيغ  ُٚ َِيؼَ ٣دٞص أًِٜب، ٣ٝدت اإلٌٗيبس ػِي٠ ٓيٖ كؼيَ رُيي، عيٞاء كؼِيٚ ٓيغ عيِطبٕ أٝ ٓيغ أ٤ٓيش أٝ كَ 

ال ٣دٞص األًيَ ٜٓ٘يب، ؛ ٣ؼ٢٘ ٤ُظ ٖٓ ٛإالء، كاٗٚ ْْ ظ  ؼَ سئ٤ظ هج٤ِخ أٝ كؼِٚ ٓغ ض٤ق ٓؼزبد ٖٓٔ ٣ُ 

 ٣ضشة اُذّ ٝٛزا ٣ذخَ أٓبٓٚ ٝٛٞ ٣شٟ ُذخُٞٚ.ٝئرا رثسٜب أٓبٓٚ ضبثطٜب إٔ ٣٘سش اإلثَ 

خيبُظ ثيْ دػيٞٙ ٛيٞ ك٢ أٌُبٕ أٝ كي٢ اُخ٤ٔيخ أٝ كي٢ اُجيش، ٓثال  ٌُٖ ال ٣ذخَ ك٢ رُي ٝٛٞ خبُظ 

ٝعي٤الٗٚ ٝٛيزا ػ٠ِ اٌُيَ كظيبسٝا رثسيٞا اُزث٤سيخ ٝٛيٞ ٣٘ظيش ئ٤ُٜيب؛ ٌُيٖ اُضيبثظ ٛيٞ ئساهيخ اُيذّ 

اُؼبك٤خ ٝاُغالٓخ، ٛيزا ًِيٚ ٓسيشّ ًٝج٤يشح ٓيٖ  ، ٗغأٍ هللا ٣زسشى ٝٛزا ٣وذّ ٓثَ ٓب زظَ هش٣جب  

ك٢ ٛزا؛ ٌُٖ ػ٠ِ ًَ زبٍ ٛزٙ اُزث٤سيخ ٓسشٓيخ ٤ٓزيخ ال ٣ديٞص  اٌُجبئش ٝثؼض زبالرٚ ٣ٌٕٞ ششًب  

 األًَ ٜٓ٘ب.

، كٔب زٌْ ٛزا ٖٓ اُِس٤خ رخل٤لب  اُشجبة أُِزضّ األخز  ثؼض / ُُٞزظ ك٢ ا٥ٝٗخ األخ٤شح ػ19٠ِط
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آٓيَ اُزٌيّشّ ثزلظي٤َ ٓغيأُخ ثذػ٤يخ  ؟٠ ٝساء اإلٓيبّ اُشعي٢ِٔ  َظي، َٝٛ ٣ُ ؟ٝٓب زذٝد اُِس٤خ ؟اُؼَٔ

 أُغبخذ اُشدشح ئ٠ُ آخشٙ؟  األعبث٤غ أُزٌشسح

ج/ أٓب زٌْ األخز ٖٓ اُِس٤خ، كسِن اُِس٤خ زشاّ ثبإلخٔبع ٗض اثٖ زضّ ػ٠ِ رسش٣ْ زِين اُِس٤يخ 

بع، ًٝزُي ؿ٤شٙ، ٝػِٔبء أُزاٛت األسثؼخ ٣خزِلٕٞ ك٢ ٛزٙ أُغأُخ ٖٓ ز٤ث رسش٣ْ اُسِن ثبإلخٔ

 .أْطال  

ّٕ ئػلييبء اُِس٤ييخ ٓييأٓٞس ثييٚ هييبٍ  ذْ ُ يياُييز١ دَ ٝ  ملسو هيلع هللا ىلصػ٤ِييٚ األدُييخ اُٞاضييسخ كيي٢ اُغيي٘خ ثأُلييب  ٓخزِلييخ أ

«أَنٕا انهتَ»ٝك٢ سٝا٣خ أخشٟ هبٍ « نبنفٕا انًَٕش أعفٕا انهتَ ٔحفٕا انشٕاَة»
5

كي٢ ، ٝ

«َّٔرٔا انهتَ»سٝا٣خ ثبُثخ هبٍ 
6

ٕ  «أكريٕا انهتَ»، ٝهبٍ  ٛيزٙ األٓيٞس ٓيأٓٞس  ، ٝٛزا ٣ذٍ ػِي٠ أ

  ٕ ٕ  أ٣ضيب  زِن اُِس٤يخ زيشاّ، ٝهيذ سٟٝ اثيٖ اُغيؼذ  ثٜب، ٝأ ٓيٖ  ملسو هيلع هللا ىلصخيبء ئُي٠ اُ٘جي٢  سخيال   ٝؿ٤يشٙ أ

يٍ »بٍ ُٚ كِٔب أهجَ ػ٤ِٚ ه ملسو هيلع هللا ىلصكبٗظشف ػ٘ٚ  أُدٞط ًٝبٕ زبُن اُِس٤خ ًٝبٕ ٓٞكّش اُشبسة خذا  

٣ؼ٘ي٢ شيبسثٚ « ٔنكدٍ ّ أيرَد  أٌ آندِ يدٍ ْدِا» ملسو هيلع هللا ىلصكأخبثٚ اُشخيَ، كويبٍ « أيرَ أٌ ففعم ِْا؟

«أعف  ِِْٝ»
7
 ٣ؼ٢٘ اُِس٤خ. 

اُز١ ٣سظَ ثيٚ اإلػليبء، ٝٛيَ ٓؼ٘ي٠ اإلػليبء أٗيٚ ال  ٝششػب   ئرا روشس ٛزا كٔب ٛٞ زذ اإلػلبء ُـخ  

 ٣دٞص أخز ش٢ء ٖٓ اُِس٤خ، ُِؼِٔبء ك٢ رُي أهٞاٍ 

   ٕ ّٕ األخيز ٜٓ٘يب ئرا  اإلٓبّ أزٔذ ٝأطسبثٚ رٛجٞا ئ٠ُ أ ئػلبء اُِس٤خ ثزشًٜب ػ٠ِ زبُٜيب عيّ٘خ، ٝأ

 ٌٕ ّٝ اإلٓيبّ أزٔيذ ًيبٕ ٣أخيز ٓيٖ ٝك٢ ٓزاٛجْٜ،  ُْ ٣ٌٖ ئ٠ُ زذ اُسِن كاٗٚ ٌٓشٝٙ، ٝٛزا ٛٞ اُز١ ٓذ

 ُس٤زٚ ًٔب رًشٙ ئعسبم اثٖ ٛبٗئ ك٢ ٓغبئِٚ.

  ُٔ ٕ  ٠ ثٚ ػ٘زَ لْ ٝاُوٍٞ اُثب٢ٗ ٝٛٞ اُ ٜٓ٘يب  زَ َخيإْ ٓؼ٠٘ اإلػليبء أال ٣ُ  ذ ػِٔبئ٘ب ٝرُي ُظبٛش األدُخ أ

 ( ٝٛزٙ ًِٜب ٓأٓٞس ثٜب.أَنٕا انهتَ(، )أكريٕا انهتَ(، )َّٔرٔا انهتَذ٤َُ هُٞٚ )ث ش٢ء أطال  

 ٌُٖ ٓب ٛٞ زذ اإلػلبء ٛزا؟

  ٕ أسخييٞا، خبُلييٚ  ،ُإلػلييبء، هييبُٞا ٛييزا األٓييش، أػلييٞا األخييز ٓييٖ اُِس٤ييخ ُيي٤ظ ٓخبُلييب   اُييز٣ٖ هييبُٞا ثييأ

ٕ   ٍ  ذَ اُظسبثخ ثبألخز ثٔب صاد ػٖ اُوجضخ كَ  كويذ  زَ َخيٓيٖ أَ  ٕ  أَ ؛ ٣ؼ٘ي٢ ثِيزذ اإلػلبء ُي٤ظ ٓطِويب   ػ٠ِ أ

 .خبُق األٓش ثبإلػلبء

اُشي٤خ ٗبطيش اُيذ٣ٖ األُجيب٢ٗ كي٢ ٛيزا اُٞهيذ  ُٙ شَ َظيُٜٝزا رٛت خٔبػخ ٖٓ اُؼِٔبء ْٜٓ٘ اُس٘ل٤يخ َٝٗ 

ٕ   ثبُـب   ٗظشا   ، ٝٛيزا اُويٍٞ ك٤يٚ ضيؼق عْ شَ ْشياُوجضيخ، ٝٓيب صاد ػِي٠ رُيي كيال ٣ُ  زيذ اُِس٤يخ ئُي٠ ثيأ

  ٕ ٝػظ٤ٜٔيب ًٝبٗيذ ُس٤زيٚ رجِيؾ ئُي٠ طيذسٙ، ًٔيب  ٖٓ اُظسبثخ ٖٓ ًبٕ ًث اُِس٤يخ خيذا    بٛش؛ أل

ٕ   ًبٕ ًث  اُِس٤خ خذا   ملسو هيلع هللا ىلص، ٝاُ٘ج٢ ُرًش ػٖ ػ٢ِ  زيذ اإلػليبء ثبُوجضيخ  ٝٗسٞ رُي ٓٔب ٣ذٍ ػِي٠ أ

 أًثش ٖٓ اُوجضخ ٛزا هٍٞ ٣سزبج ئ٠ُ أدُخ ٝاضسخ ك٢ رُي. ٢َ لِ ؼْ ٝأٗٚ ال ٣دٞص إٔ ٣ُ 

  ٕ  -زلظيٚ هللا-اُض٣بدح ػ٠ِ اُوجضخ ال ردٞص ًٔب رٛت ئ٤ُٚ اُشي٤خ ٗبطيش اُيذ٣ٖ األُجيب٢ٗ  ُٝٞ ًبٕ أ

اثٖ ػٔش ًيبٕ ئرا زيح أٝ اػزٔيش  ،ٖ اُوجضخ ثبُ٘ غيٓٔب صاد ػاُظسبثخ األخز ٖٓ اُِس٤خ  ض  ُٔب خَ 

ٓب ٣ؼل٢ أًثش ٖٓ اُوجضخ كٔؼ٘بٙ أٗيٚ أٗٚ ػٖ اُوجضخ أخزٙ، ُٞ ًبٕ ٓطِن هجض ػ٠ِ ُس٤زٚ كٔب صاد 

ٕ   ضْ خَ ال ٣ُ   رخظ٤ظٚ ثبُ٘ غي ٛزا ٣ذٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ آخش ٤ُٝظ ػ٠ِ اإلطالم. ثبُ٘غي؛ أل

  ٕ  اُؼِٔبء ُْٜ ك٢ رُي أهٞاٍ   أُوظٞد ٖٓ رُي أ

 طجؼب   ،ػ٠ِ زبُٜب ب٣زشًٜ ُٚ ثأٗ  ٓب رًشرٚ ُي ٖٓ أُلز٠ ثٚ ػ٘ذ ػِٔبئ٘ب ٝٛٞ إٔ اإلػلبء  انفٕل األٔل

 ئال ك٢ زبُخ اُزش٣ٞٚ ٝٛزٙ زبالد ٗبدسح. 

ٕ   ٔانفٕل انثبَ  ٕ   أ  ىَ شَ رشًٜب ػ٠ِ زبُٜيب ٓغيزست، ٝاألخيز ٜٓ٘يب ٌٓيشٝٙ؛ ٣ؼ٘ي٢ رَي اُسِن ٣سشّ ٝأ

 ك٤ٚ األكضَ.

ٕ   ٔانفددٕل انثبندد  اُض٣ييبدح ػِيي٠ اُوجضييخ ال ٣دييٞص؛ ثييَ ثذػييخ ٝٛييٞ هييٍٞ اُشيي٤خ ٗبطييش اُييذ٣ٖ  ٛييٞ أ
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 األُجب٢ٗ، ٝٛٞ هٍٞ ٤ُظ ُٚ زظ ٖٓ اُذ٤َُ.

[...].. 

ّٕ اإلػليبء ٓيب  ساخؼخ ئ٠ُ ًِٔخ )ئػلبء( ٓب زّذٙ ك٢ اُِـخ؟ األهشة ٖٓ ز٤ث اُّ٘ظش ٝكؼَ اُظسبثخ أ

ٕ  ب شذ٣ذا  َٜ َٞٗ ظ  وُ ُِز٣ٖ ٣سِوٜٞٗب أٝ ٣َ  ُٚ زذ؛ ٌُٖ أُأٓٞس ثٚ إٔ ال ٣ٌٕٞ أُشء ٓشبثٜب    /ا١ُٝٞ٘  ؛ أل
ػ٤ِٜب ٜٝٓ٘ب األخيز  نُ اكَ َٞ ح أٝ ػشش خظبٍ ك٢ اُِس٤خ ٓزٓٞٓخ، ٜٝٓ٘ب أش٤بء ٣ُ رًش خظبٍ ئث٘ب ػشش

ٝٛزا ٖٓ كؼَ أُدٞط ٜٝٓ٘ب زِوٜب، ٝٛٞ ٖٓ أُؼبط٢ ٌُٖ ٤ُغذ ًج٤شح، زِن اُِس٤يخ  ٜٓ٘ب شذ٣ذا  

 ٤ُظ ٖٓ اٌُجبئش.

رؼب٠ُ.ٌٗزل٢ ثٜزا اُوذس، ٝرؼزٝسٗب ػ٠ِ اإلخبثخ ػ٠ِ األعئِخ ٌُٖ ُؼَ ك٤ٜب كبئذح ئٕ شبء هللا 
 7
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