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        والعشرون التاسع الشريط
 أِح ذؼد:ٚػٍٝ آٌٗ ٚطكرٗ ِٚٓ ج٘طدٜ ذٙدجٖ،  جٌكّد هلل، ٚجٌظالز ٚجٌعالَ ػٍٝ زظٛي هللا

 األعئٍخ

ػٍَٝ ج١ًٌَّ ٚجتظَطمحِس، اٍَّحذج ت  كْ ٍََطْ جألػَدج  جٌطَٟ ض   حظِ فََ/ ٠مٛي: ئذج وحْ ٌفع جٌَكَٕفِٟ ِٓ أٌْ ٔض

  ْ  ػٓ جٌشسن؟ ػٍٝ جٌطٛق١د ٚت ٠محي ِحتال   جٌعالَ وحْ ِعطم١ّح  ئذسج١ُ٘ ػ١ٍٗ  ٠محي ِٓ جألطً ئ

ئذج وحْ ذَٗ ١ًَِ اَٟ  فْ َٕ ( اٟ جٌٍغس ٘ٛ ج١ًٌّ، ٚجٌك١ٕف ٠ؼٕٟ جٌّحتً، ٚجٌسؾً ذٗ قَ فْ َٕ ؼ/ ٌفع )جٌكَ 

ظحل١ٗ أٚ اٟ ئقدٜ ظحل١ٗ، ٚجألِٛز جٌطٟ لحي ا١ٙح جٌؼسخ ٚٔطمص جٌؼسخ ا١َٙح ذحألػَدج ي ٠ؼَٕٟ أْ 

اٟ جٌشٟء ٚاٟ ػدٖ، ٘رج شحتغ اَٟ ٌغَس جٌؼَسخ، َٚ٘ٛ اَٟ جٌٍغَس ٠ؼَٕٟ اَٟ  ًْ َّ ؼْ طَ عْ جٌىٍّس ٚض   كْ ٍَ طْ ض  

  جٌٍّعحْ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ:

   ََطْ ََِٕٙح ََِح ٠ ََْٕ ػٍََٝ جٌشََٟء ٚػٍََٝ ػََدٖ ٠ٚ   ك  ٍَ ْ   س  ظَ جٌشََٟء ٚػََدٖ  ا١ََٗ ئٌََٝ جٌََطالشَي ذّؼََٕٝ أ

  ٚ ِؾَََد أقََدّ٘ح  دَ ِؾََِطالشَِحْ ئذج  َّْ ئِْثررش  ﴿ج٢خَس، ََِٚٓ ََ٘رج جٌكََٕف، ا١مَحي ٚ  ِ ئِ ررخا ل بِٔزاررب ِ َّ َِّ ْ  مَّ ررب ُ  و  ١ِ٘ ا

١ِٕفاب َاَ [، ٕٓٔ﴾]جٌٕكًَ:ح  ئت  ُ  َِحي ػَٓ جٌشَسن اأَٗ ت ١ّ٠ًَ ػَٕٗ ئت ئٌَٝ جٌطٛق١َدي ألَٔٗ ١ٌَط غََ ْٓ َّ

ِ ﴿ضٛق١د ٚشسن،  ٚا ئٌِٝ  ّللاَّ ِ   [،ٓ٘﴾]جٌرجز٠حش:ف فِشُّ  ْْ ٛ  َىَئذج اسزش ِٓ جٌىحتٕحش اأه ضفَس َِٕٙح ئٌَٝ 

 ئت ٘رج ٚ٘رج. ُ  جٌىحتٕحشي ألٔٗ ١ٌط غَ 

   ذحخ آخَس أٚ َِٓ أذَٛجخ  ز  حزَ ذال ئزج ز جٌطالشَي ذً ِٓ ذحخ جٌطفحؤي ضَ  كَ ٍَ طْ جٌٕٛع جٌػحٟٔ أْ ٠ ِٓ ٚ

د ضمٛي ٌٗ ظ١ٍُ ِٓ ذَحخ ِؼسٚف ٌىٓ جٌؼسخ لحٌٍد٠غ اعّٝ جٌٍد٠غ ظ١ٍُ، ٠   أْضحزجش أخس، ِػً  سْ خَ أ  

ػٍَٝ جٌَّس٠غ َِٓ ذَحخ  صْ مٍََِ ؽْ ػٍَٝ جٌَّس٠غ، أ   كْ ٍََطْ ض   ٚػٍَٝ جٌعَحٌُ  كْ ٍََطْ جٌطفحؤي، اىٍَّس ظ١ٍَُ ض  

 جٌطفحؤي.

َِٓ ذَحخ  َٙحضطٍمضَحزز  َِٓ ذَحخ جٌَطالشَ ٚ حضطٍم ٚ٘رٖ ٌٙح ضأغ١س اٟ امٗ جٌٍعحْ جٌؼسذٟ احٌؼسخ ضحزز  

  ٌُٙ اٟ ٘رٖ جألٌفحظ. ٗ  مْ جٌطفحؤي ٚضحزز ت ِٓ ٘رج ٚت ِٓ ٘رج، اٟ اِ 

أٚ  ح  ١ََفِ َٕ أٚ قَ  أْ ٠ىَْٛ جٌَّسء ق١ٕفَح   زْ ٛ  ظَ طَ ٠   ئذج وحْ ورٌه اٍفع جٌك١ٕف جٌرٞ ؾسٜ ػ١ٍٗ جٌعإجي ت

جٌطٛق١َد، ق١َٕف ي ألٔٗ ئذج ِحي ػٓ جٌشسن اأٗ ١ّ٠ً ػٕٗ ئٌٝ جٌكك ٚ٘ٛ ئت أْ ٠ىْٛ ِّٛقدج   ح  ١َ ١فِ ِٕ قَ 

َ ػٓ أً٘ جٌشسن ِحتً َِ َ ْٓ ػٓ أً٘ جٌشسن اأٗ تذد أْ ١ّ٠ً ػُٕٙ ئٌٝ أً٘ جٌطٛق١د، ٌٚٛ وَحْ   حيَ َِ

 ١ٌٚط ِغ ٚجقد، ٚ٘ىرج. سْ ِ  ٚقدٖ اأٗ ِغ أ   ٌعالَػ١ٍٗ ج ئ١ٌٗ ئذسج١ُ٘

 ِٓ ذحخ جٌطالشَ. فْ َٕ جألطً اٟ ٘رٖ أٔٙح ِٓ ذحخ جٌطالشَ، جٌكَ  ج  ااذ

أًَ٘ َُ٘ ٚئَّٔح  ُ ظّؼٙح، ١ٌٚعٛج أً٘ ٔؿَد ؾ١ّؼَح  أ٠ؼح ٠ طٍمٙح أً٘ ٔؿد ٚزذّح ذؼؼى-ِٕٚٙح وٍّس 

ٛ -اٟ أٚي جألِس س ُِٕٙؼحِجٌ ،جٌدػٛز  ؟ ؾٗ، ِح ِؼٕٝ جٌؼٛؾ٠ٗمٌْٛٛ ٔكٓ أً٘ جٌؼ 

أًَ٘  ،أًَ٘ ٍَِس ئذَسج١ُ٘ ،ي ٠ؼَٕٟ أًَ٘ جٌطٛق١َدؾَٗأًَ٘ جٌؼٛ ،٘رج َِٓ أظَّحء وٍَّس جٌطٛق١َد ؾٗجٌؼٛ

٘رج ٘ٛ جٌطفع١س جٌظك١ف جٌَرٞ ٚػٓ ؽس٠ك جٌشسن ئٌٝ ؽس٠ك أً٘ جٌطٛق١د،  ؾٗجٌك١ٕف١سي ألٔٙح ػٛ

 اٟ جٌطٛزجز. ملسو هيلع هللا ىلصا١ٙح، ِػً ِح ؾحء اٟ قد٠ع ٚطف جٌٕرٟ 
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لَِة.  ِقبأ ِل الأ َنُهَما ِْلَهأ اَلِم، َوَسِبيُل الأَحقِّ َبيأ ِسأ قُاَلِن َعنأ ِملَِّة اْلأ َِياُس َينأ ُن َواْلأ َمأ  َواْلأ

أً٘ جٌعٕس ٚجٌؿّحػس اٟ ٘رج جألِس جٌؼظ١ُ، ٚ٘ٛ جألَِٓ َِٓ  ٚظط١سذٙرج  /جٌؼالِس جٌطكحٚٞ  ز  س  مَ ٠  

ـِ ِىس هللا، ٚج١ٌأض ِٓ زَ  ْ  هللا  ٚ ِْ ج ، ٚأ ِىَس هللا ظَر١ً أًَ٘  ْٓ ِِ  ٓ  ١ٌأض ٘رج ظر١ً جٌىحاس٠ٓ، ٚجأل

َْ ر  ٚت ٠سل   جٌّشٙٛجش جٌر٠ٓ ت ٠سلرْٛ هللا   .طفحش جٌسخ  ٛ

ََّ اٟ جٌىحاس٠ٓ اَٟ ج١ٌَأض ﴿ ٚجٌد١ًٌ ػٍٝ ٘رج جألطً لٛي هللا  ْٛ ٌْم ر ِ ئِاَّ ا َّللِا ّللاَّ ْٚ ْٓ س  ر ِِ ئَِّٔرَّٗ ا  ٠ ١ْرئ ظَّ 

  ْ ٚ بفِشَّ ْٓ ٛي ٠ؼمٛخ ػ١ٍٗ جٌعالَ ٌّح لَحي ٌر١َٕٗ ﴿[، اٟ ل78﴾]٠ٛظف:اٌى  ر ِِ رٛا  غَّغَّ ٘ جَّرٛا ف ز س  َّٟ اْر ِ ٠ ربثٕ 

 ََّ ْٛ ٌْم ررررررر ِ ئِاَّ ا َّللِا ّللاَّ ْٚ ْٓ س  ررررررر ِِ ِ ئَِّٔرررررررَّٗ ا  ٠ ١ْرررررررئ ظَّ  َّللِا ّللاَّ ْٚ ْٓ س  ررررررر ِِ رررررررٛا  ا  ر ١ْئ غَّ  ٚ  ِٗ ١ررررررر َِ م   ٚ رررررررخ   عَّ َّٛ٠

  ْ ٚ بفِشَّ  ذأْ ٘رج ِٓ خظحي جٌىحاس٠ٓ.ذٌه  ًَ هللا ٚػٍ   ـِ ْٚ [، إٙحُ٘ ػٓ ج١ٌأض ِٓ زَ 78﴾]٠ٛظف:اٌى 

ؾَحء جٌَٕٟٙ ػَٕٗ اَٟ م١َس َِح آ٠َس َِٕٙح لٌَٛٗ ضؼَحٌٝ اَٟ ظَٛزز  ٚأِح جألَِٓ اَحألِٓ َِٓ ِىَس هللا 

ْ  جألػسجف ﴿ ٚ بِعشَّ ٌْخ  ََّ ا ْٛ ٌْم  ِ ئِاَّ ا ْىش  ّللاَّ  ِ  َّٓ  ِ ِ ف َل  ٠ أْ ْىش  ّللاَّ  ِ ا  َّٕٛ ِِ  .[55﴾]جألػسجف:م ف أ 

َِ أ٠ؼح وّح لحي ) س  فْ هللا و   ـِ ْٚ ِٓ زَ ، ٚج١ٌأض سْ فْ ٚجألِٓ ِٓ ِىس هللا و   ْعرَل  ٍَّرِخ اْسِ ِِ  ْٓ ر ِْ ػ  ْٕمََّل  ْ  ٠ ر  ( أل

ٚطف جٌىحاس٠ٓ ٚجٌخحظس٠ٓ جٌر٠ٓ جظطكمّٛج جٌؼمٛذس ِٕٗ ٚجٌؼرجخ ذأُٔٙ ٠َإِْٔٛ َِٓ ِىَس هللا  هللا 

ـِ ١٠ٚأظْٛ ِٓ  ْٚ   .هللا َز

ْ  ٠خَحاْٛ ػمٛذَس هللا ٚأِح أً٘ جٌعٕس ٚجٌؿّحػس اُٙ ت ٠َإِْْٔٛ ذً ٠خحاْٛ ذَٔٛذُٙ ٚ  ، ٠ٚؼٍَّْٛ أ

ّ   هللا ظركحٔٗ خحاطٗ ِالتىطٗ ُٚ٘ ألسخ جأللسذ١ٓ َُٚ٘ جٌّمسذَْٛ ئ١ٌَٗ  َْ س  َٙ طَ جٌ َِٓ  َٔط ج٢غَحَ  ٚ

رررب ﴿َََِٚٓ زؾَََط جٌَََرٔٛخ ٠خَََحاْٛ زذَََُٙ، وَََّح لَََحي   ِ   ْ ٠ ْفؼ ٍَّرررٛ  ٚ  ُْ ِٙ لِ ْٛ ْٓ ف ررر ررر ِِ  ُْ َّٙررر ثَّ ْ  س  ررربفَّٛ ٠ خ 

  ْ ٚ شَّ  ِ ُّٟ ئِر  وّح لحي ﴿ٚ ،[ٓ٘﴾]جٌٕكً:٠َّْإ ٌْؼ ٍِر ٛ  ا َّ٘  ٚ كَّ  ٌْس  ا ا ُْ ل بٌَّٛ ثُّىَّ ا ل بي  س  بر   ِ ا  ُْ ل بٌَّٛ ِٙ ثِ َّٛ ْٓ لٍَّ ع  ػ  ا فَّضِّ

ج١ِشَّ  ٌْى   [.ٖٕ﴾]ظرا:ا

اأًَ٘ جٌعَٕس ٚجٌؿّحػَس ذ١َٓ َ٘إتء َٚ٘إتء، ت  ،ٚج١ٌأض أ٠ؼح ِٓ زٚـ هللا ٘رج طفس أًَ٘ جٌمَٕٛؽ

 .ٚت ١٠أظْٛ ذً ٠سؾْٛ ٠إِْٔٛ ذً ٠خحاْٛ هللا 

٠سؾَْٛ زقََّس هللا ٠ٚخَحاْٛ ػرجذَٗ، وََّح  -جٌكََك ٚأًَ٘ جٌعَٕس أ٠ًَ٘ؼَٕٟ - ََُٙئٌَٝ أَٔٚ٘رٖ زجؾؼَس 

ََحءَ  ٚطََف هللا  ََٗ ﴿ ٖ  أ١ٌٚ ْ  جٌّمََسذ١ٓ ذمٌٛ ررب ثِّرره  و  اة  س  ررز  َّْ ػ  اث ررَّٗ ئِ ز  ْ  ػ  رربفَّٛ ٠ خ   ٚ ز ررَّٗ   ّ ْح ْ  س  ررٛ ٠ ْشجَّ  ٚ
ا ْسزَّٚسا ا ١حء ﴿ورٌه اٟ لٌٛٗ اٟ ظٛزز جألٔرٚ، ٚ٘رٖ ِٓ طفحش جٌّطم١ٓ، [8٘]جإلظسجء:﴾ِ  ربَّٔٛ ُْ و  َّٙر َّ ئِٔ

٘ جاب س   ٚ جاب  غ  ٕٛٔ  ب س  ٠ ْذػَّ  ٚ اِد  ١ْش  ٌْخ  ْ  فِٟ ا ٛ بِسػَّ  ٌُٙ ذ١ٓ جٌّسمد ٚجٌس٘د. غَ َّ [، اؿَ 5ٓ﴾]جألٔر١حء:٠َّغ 

  ْ َِ ػٓ جٌد٠ٓ وّح لحي ) زْ    جألِٓ ٚجإل٠حض زِ  ئذج ضر١ٓ ذٌه اا ْعَل  ٍَِّخ اْسِ ِِ  ْٓ ِْ ػ  ْٕمََّل   .ذؼحذؾ( ٠ 

 :ٙح، ٚ٘ٛض  دَ مْ ألٔٗ ٘ٛ ٔىطس جٌّعأٌس ٚػ  جٌؼحذؾي  ِٚٓ جٌُّٙ ِؼساس ٘رج

  َّْ  .ئرا أؼذَ اٌخٛف شاا فْ األِٓ ٠ىْٛ وَّ  م

  ْْٛفشاا ٚا١ٌأط ٠ى  .ئرا أؼذَ اٌشجبءوَّ

 .اٙٛ وحاس َٓ ِِ امد أَ  -٠ؼٕٟ أطً جٌخٛف م١س ِٛؾٛ - أطال   آّ ٌُ ٠ىٓ ِؼٗ خٛف ِٓ هللا 

 ط ِٓ زٚـ هللا اٙٛ وحاس.امد ٠ث أطال   ِٚٓ ٌُ ٠ىٓ ِؼٗ زؾحء اٟ هللا 

 .جألِٓ ٚجإل٠حض ِسضرطحْي ذً ِؼٕحّ٘ح جٌخٛف ٚجٌسؾحء ج  ئذ
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 .جألِٓ ألؾً ػدَ جٌخٛف، ٚج١ٌأض ألؾً ػدَ جٌّسؾحء

اأٗ ِٓ أً٘ جٌَّرٔٛخ ت َِٓ أًَ٘ جٌىفَس، اَاْ ٌَُ ٠ىَٓ ِؼَٗ  آّ وحْ ػٕدٖ خٛف ل١ًٍ ٠ٚأِٓ وػ١سج  

ْٕ وّح لحي ٕ٘ح ) اأٗ وحاس ذحهلل  خٛف أطال    ٠ َِ ْعَل  ٍَِّخ اْسِ ِِ  ْٓ ِْ ػ   (.مََّل 

ََِح ػَٕدُ٘ َِٓ جٌَّرٔٛخ ٠ىَْٛ ػَٕدُ٘ أَ  زِ دْ مََأً٘ جٌرٔٛخ ِٓ أً٘ جٌمرٍس اأُٙ ذِ  ،أِح أً٘ جٌطٛق١د ِْ ْٓ 

 .ِٓ ِىس هللا 

أَٔٗ  ْٓ ي ذًَ لَد ٠ىَْٛ اَٟ قَك جٌّؼ١َ  ٠ٚر٘د ؾ١ّؼَح   ت ٠ٛؾد ؾ١ّؼح   ،غْ جألِٓ ِٓ ِىس هللا ٠طرؼ   ج  ااذ

 .ضحزز، ٠ظكٛ ضحزز ٠ٚغفً ضحزز ٠خحف ضحزز ٠ٚأِٓ

ـِ اٟ ٚورٌه   سَ ظََأٔٗ ١٠أض ئذج ٔظس ئٌَٝ ذٔرَٗ، أٚ َٔ  هللا ٠غٍد ػٍٝ جٌّسء جٌّّٛقد ضحزز   ج١ٌأض ِٓ َزٚ

ػٍَٝ أٍَ٘ٙح َِٓ جٌشَسن ٚاٟ َ٘رٖ جألزع  أٚ ٠ٕظس ئٌٝ ِح لؼٝ هللا  ِؿطّؼٗئٌٝ ِح ٠كظً اٟ 

ْْ أٚ ِٓ جٌرٔٛخ أٚ ِٓ جٌىرحتس أٚ َِٓ جٌمطًَ أٚ َِٓ  ِػال   ػ١ٍَٗ ج١ٌَأض  دَ ٍََمَ  جٌفعَح  ا١أضَٗ ج١ٌَأض، اَا

 ٍٕحض اأٗ ٠ىفس ذرٌه.ٌذك١ع جٔؼدَ جٌسؾحء ٌٕفعٗ أٚ 

ؾد ػٕدٖ زؾحء اأٗ ت ٠خسؼ ِٓ جٌٍّّس.  ٚ ؾد ػٕدٖ ج١ٌأض ٚ  ٚ  أِح ئذج 

 .ٕ٘ح ػحذؾ جألِٓ ٚجإل٠حض جٌرٞ ٠ٕمً ػٓ جٌٍّس ٘ٛ ِح ذوسضٗ ٌه ج  ااذ

  ّ ّ   دْ ق  َٛ ٚأِح جٌ  ْٓ ِْ لد ٠ىْٛ ػٕدٖ أَ ٠ؼٕٟ – ٗ  ٠ؿطّغ ا١ٗ أٔ  ذكعد لٛز ٠م١ٕٗ جإل٠ّحْ اأٗ ِٓ أً٘  ْٓ ١  ؼَ جٌ

ًَ ، ِٚٓ وَ -ذكعد ذٔٛذٗ َِ  كَ جإل٠ّحْ ٚقم   ّ   .هللا ِىسِٓ  ٓ  جٌطٛق١د اأٗ ٠خحف ٚت ٠أ

 .ٌٍؼرح  ٚجألِٓ ِٓ ِىس هللاي ٠ؼٕٟ جألِٓ ِٓ جظطدزجؼ هللا 

ٕ ْغز ْذِسجَّ ذؼغ ػرح ٖ ذمٌٛٗ ﴿ لد ٚطف هللا ٚ ١ْرِذٞ ع  َّْ و  ُْ ئِ َّٙر  ٌ ٍِٟ ِْ مَّ  ٚ وَ(  ْ رٛ َّّ ١ْر َّ ا  ٠ ْؼٍ  ْٓ ح  ر ِِ  ُْ َّٙ

  ٓ ز١ِ  ِ﴾
(1و

ر   ظ  ، ٘رج جتظطدزجؼ ٠ كدِ  ْ  صْ َٕ ِِ أِس ئت ٚلد أَ  صْ ذَ جألِٓ، ِٚح ػ  ٠رٍُٛ٘ ذَحٌخ١سجش  هللا  ي أل

ْٚ.٠ٚرٍُٛ٘ ذحٌع١ثحش  ُ  ُ٘ ت ٠طٛذْٛ ٚت ُ٘ ٠َر و س   ٠ٚرٍُٛ٘ ذحٌشس ٚجٌخ١س اطٕس غ 

 ٌٕح ٚإلخٛجٕٔح جٌؼفٛ ٚجٌؼحا١س. ااذج ٚلغ ُِٕٙ جألِٓ ٚلؼص ػ١ٍُٙ جٌؼمٛذس، ٔعأي هللا 

ٌْمِْجٍ خِ اٙرج ػحذؾ جٌّعأٌس. )  ًِ ا ْ٘ ب أِل   ّ َّٙ كِّ ث ١ْٕ  ٌْس  ًَّ ا ج١ِ ع   ٚ.) 

  ِ  .اٟ لٍرٗ ؾحٔد جٌخٛف ِٓ هللا  َُ ظ  ؼَ ، وً ِإِٓ: أْ ٠  دْ ق  َٛ ئذج ضر١ٓ ذٌه، احٌٛجؾد ػٍٝ وً 

َٓ  ْٓ َِ  فْ ٍِ فْ اال ٠   ِِ َٚ  د  ٍ  مَ ٠   هللا ػٍٝ ٔفعٗ ؽساس ػ١ٓ، هللا أ  فْ ْطَجٌمٍٛخ ٠ٚمٍد جألذظحز، ٚلحي اٟ 

﴿ ٓ١َََ ُْ جألٌٚ ِٙ ُْ فِرررٟ  َّْ ١ ررربِٔ َّ٘ سَّ ٔ رررز   ٚ َح  رررشَّ  ِ ي   َّٚ ِٗ م  َّٕرررٛا ثِررر ِِ ُْ ٠َّْإ رررب ٌ ررر  ّ ُْ و  َّ٘ ررربس   ُ م ْث  ٚ  ُْ َّٙ ر  ِّرررتَّ م ْفئِرررذ  َّٔمٍ   ٚ
  ْ َّٛٙ  ّ  [.ٓٔٔ﴾]جألٔؼحَ:٠ ْؼ

ْ  ٠سٜ جٌؼ ِ   رد أ ١ُ ػٍٝ جٌرٔٛخ ٚ٘ٛ ِم١ُ ػٍٝ جٌّؼحطٟ ٚ٘ٛ ِم١ُ ػٍٝ مِ جٌخ١سجش ضٕفطف ػ١ٍٗ ُٚ٘ 

 .أَ وحْ ِؿطّؼح   جٌىرحتس، ظٛجء وحْ جٌؼرد اس ج  

أَّح اُ ٌَٚٛ قظًَ ٌَُٙ ضؼَر٠د ٙ  ذ  ر  َؼَٚأَُٔٙ أذَٕحؤٖ ٚأَٔٗ ت ٠   ٛج أُٔٙ أقرَحخ هللا ػَ ذٕٛج ئظسجت١ً ج   

ُ ق١َع لَحي ظَركحٔٗ ٙ  َٕ َؼَذٕٟ ئظسجت١ً جٌؼمٛذس جٌؼظ١َّس ٌَٚ  ػحلَدَ   ِؼدٚ ز، ٚهللا ضّعُٙ جٌٕحز أ٠حِح  

ب ﴿اٟ ظٛزز جٌّحتدز   ّ ٌِه  ثِ ُ  ر  ْش٠   ِ  ِٓ ِػ١غ ٝ اْث  ٚ ٚد   َّٚ ا ِْ د  ب ٍٝ  ٌِغ  ً  ػ  ائ١ِ ِٟ ئِْعش  ْٓ ثٕ  ِِ ٚا  ف شَّ ٓ  و  ٓ  اٌَِّز٠ ٌَِّؼ

و  ْ ٚ ا ٠ ْؼز رررررذَّ ررررربَّٔٛ و   ٚ ا  ْٛ ررررر  ُ ْٓ 87ػ  ررررر ْ  ػ  ْٛ  ٘ ا ا  ٠ زٕ  رررررب ررررربَّٔٛ ا  (و  ررررربَّٔٛ رررررب و   ِ رررررَش ف ؼ ٍَّرررررَّٖٛ ٌ جِرررررْئظ   ٕى  َِّ
  ْ  ج٠٢حش.[، 85-87﴾]جٌّحتدز:٠ ْفؼ ٍَّٛ

ّ   ج  حٌٛجؾد ئذا  .هللا ـِ ْٚ أْ ٠خحف ذٔرٗ ٚت ١٠أض ِٓ زَ  دْ ق  َٛ ػٍٝ جٌ

 .جظطغفس دَ َٔ ذْ ٌٚىٓ ئذج أَ  دْ وً أقد ٠ رِٔ 

  ْ  ٠سؾَٛ زقَّس هللا  ،طٌََُٗ ٠مرًَ ئٔحذ ٌَُ ٠مرًَ قٛذطَٗ، ٌُ ٠مرً ضٛذطٗ، هللا  ٠خحف ذٔرٗ ٠ٚخشٝ أ

 .٠ٚخحف ذٔٛذٗ

 ٚ٘ٛ زؾحء جٌسقّس ٚخٛف جٌرٔٛخ. ٚٔؿح،اّح جؾطّغ ٘رجْ اٟ لٍد أقد ئت 

 ٚ٘رج ٘ٛ ظر١ً جٌكك جٌرٞ ٘ٛ ذ١ٓ جألِٓ جإل٠حض ألً٘ جٌمرٍس.

أْ ٠ؿؼٍٕٟ ٚئ٠حوُ ِٓ جٌّسجمر١ٓ جٌّسج٘ر١ٓ جٌخحشَؼ١ٓ، ٚأْ ٠ؿٕرَٕح جألَِٓ وَّح أظَأٌٗ أْ  أظأي هللا 

 إل٠حض اأٗ ظركحٔٗ ػٍٝ وً شٟء لد٠س.٠ؿّٕرٕح ج
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َخلَُه ِفيِه. ِيَماِن إَِلَّ ِبُجُحوِد َما أَدأ ُد ِمَن اْلأ َعبأ ُرُج الأ   َوََل َيخأ

ّْ أً٘ جٌعٕس ٚجٌؿّحػس خحٌفٛج جٌخٛجزؼ ٚجٌّؼطصٌس جٌّر٠ٓ ٠ٛؾرْٛ ٌٍؼرد جٌّٕحز ٚجٌخٛجزؼ  ٠ س٠د ذرٌه أ

َْ س  ف  ىَ جٌر٠ٓ ٠    .ذحٌرٔٛخ ٚ

  ْ ِْ  جٌؼْردَ  امحي: ئ ح َّ َٓ جإل٠ ِِ ؼ   ِٛ  ِح أَْ َخٍَٗ  ا١ٗ. ا١ٗ ٚطحز ِإِٕح   ًَ خَ ذؼد أْ  َ ت ٠َْخس  ك    ئت ذؿ 

  ْ ، ٚئت اَٙرج جٌكظَس دْ ْكَا١ٙح جٌخسٚؼ ِٓ جإل٠ّحْ َ٘ٛ جٌؿَ  ف  ؼِ ط  جٌّعحتً جٌطٟ ٠َ  َُ ظَ ػْ أَ  ٚ٘رج ألؾً أ

 م١س ِسج  ٌٍّإٌف وّح ظ١أضٟ ئْ شحء هللا ضؼحٌٝ.

ّ  ٘رٖ ج ج  ااذ س٠ٓ ذحٌرٔٛخ ِٓ جٌخٛجزؼ ٚأشرحُ٘ٙ أٚ جٌر٠ٓ ٠كىّْٛ ػٍٝ ف  ىَ ٌؿٍّس ا١ٙح ذ١حْ ِخحٌفس جٌ

 جٌّؼطصٌس ِٚٓ شحذُٙٙ.ِٚسضىد جٌىر١سز ذأٔٗ خحٌد ِخٍ د اٟ جٌٕحز ِٓ جٌخٛجزؼ 

س ا١ٙح ِعحتً: ّّ  ئذج ضر١ٓ ٘رج اٙرٖ جٌؿٍّس جٌّٙ

  :المسألة اْلولى 
  ١ًٌ ٘رٖ جٌؿٍّس.

ْ   ١ٌٍٙح جإلؾّحعي ئ َِٕٗ  ؼ  س  خْ اٟ جإل٠ّحْ ذ١م١ٓ اأٗ ت ٠َ  ًَ خَ ِٓ  َ  ؾّحع أً٘ جٌّعٕس ٚجٌؿّحػس ػٍٝ أ

ِ  ِْ أَ ئت ذِ  ٓ  ١َ طَ س   ً   م   . خً اٟ جإل٠ّحْ ِٗ ّح ذِ ٌ -٠ؼٕٟ اٟ ج١ٌم١ٓ- ِّحغ

 .ملسو هيلع هللا ىلصِٚٓ ظٕس زظٌٛٗ  ٚ٘رج جإلؾّحع ٌٗ أ ٌطٗ ِٓ وطحخ هللا 

  :المسألة الثانية 
، (ت ٠خَسؼ أقَد َِٓ جإل٠َّحْ ئت ذحٌؿكَد) ٠مَٛي ٗ  اَٟ أَٔ  ١ٌَط َِسج ج  ٘رج جٌكظس اٟ والَ جٌّإٌَف 

ػٍٝ ِٓ  ُ  ىَ كْ أٚ ذغ١س ذٌه ِّح ٠   ذحٌشهجٌكىُ ذحٌس ز ذحتظطكالي أٚ ذحإلػسجع أٚ  ٚأا١ٕفٟ جٌطىف١س 

 أضٝ ذٗ ِغ ل١حَ جٌشسٚؽ ٚجٔطفحء جٌّٛجٔغ ذحٌس ز.

ْ  اٟ جٌّعأٌس جٌػح سْ وَ ذَ  ٗ  ٚ ١ًٌ ػدَ ئزج ضٗ ٌٍكظس أٔ   ألًَ٘ جٌعَٕس ت  جٌّإٌَف ضرؼَح   ٌػس جٌطَٟ ِؼَص أ

ا ػ١ٍٕح لس٠رح ) ٠عطكٍٗ امحي اٟ جٌّعأٌس جٌطٟ ِسش ِٓ أً٘ جٌمرٍس ذرٔد ِح ٌُ أقدج   س  ف  ىَ ٠   ذا فِّشَّ م ح  ا  َّٔى   ٚ
 َّ ُْ ٠ ْغرز ِسٍَّٗ ب ٌ ر  ِ َْٔت،  ٌْمِْجٍ ِخ ثِز  ًِ ا ْ٘ ْٓ م  ٌؿكَد ٚجظَطكالي جٌَرٔد م١َس جٌؿكَد، جتظَطكالي طَٛزز ٚج (ِِ

ْ   طٛزز، ادي   جٌَس ز أٚ جٌىفَس  سَ َظَجٌطكحٚٞ ت ٠س٠د ذحٌكؿد جٌكظَس، اف١َٗ زّ  ػٍَٝ َِٓ قَ  ػٍٝ أ

 ذحٌطىر٠د أٚ ذحٌؿكد.

  :المسألة الثالثة 
ٍَْص اٟ جٌمسآْ ٚجٌطٟ ِٓ جٌىٍّحش جٌطٟ دْ كْ جٌؿَ  ِّ  ؾحءش اٟ جٌمسآْ، ٌٚٙح  تٌطٙح اٟ ٌغس جٌؼسخ. جظط ْؼ

   َ٘رج َِٓ ٖ  سَ َىَأٚ أْٔ  ٖ     جٌشَٟء ٠ؼَٕٟ زَ  دَ َكَجٌؿكد َ٘ٛ جٌَس  ٚجإلٔىَحز، ؾَ  :اٌخ اٌجسذ فٟ اٌٍ خذِ ف ،

 ؾٙس جٌٍغس

 .أٚ ِغ جٌطىر٠د ذٗ ذحؽٕح   ا١ؿطّغ اٟ جٌٍغس ِغ جٌطىر٠د ذحٌشٟء ظح٘سج  

 ْٚمِب فٟ اٌمشآ:   ْ لَد ٠ؿطَّغ َِغ جٌطىَر٠د  دَ ْكَجٌؿَ  ْ  أَ  َٓ اٟ ػدز آ٠حش، ٚذ١   دْ كْ ذوس جٌؿَ  هللا  اا

َّٓ اٟ ظٛزز جألٔؼحَ اٟ ٚطف جٌّشسو١ٓ ﴿ ٠ؿطّغ ِغ جٌطىر٠د، لحي ٚلد ت  ٌ ِى  ٚ ٔ ه   ثَّٛ زِّ ُْ ا  ٠َّى  َّٙ َّ ف أِ

و  ْ ٚ ذَّ ِ ٠ ْجس  ٓ  ثِآ٠ بِد ّللاَّ ١ ِّ زَّرٝ 33اٌظَّبٌِ رَّٚا ح  مَّٚ  ٚ ا  ثَّٛ رزِّ رب وَّ  ِ   ٍٝ ٚا ػ  ج شَّ  ُ ْٓ ل ْجٍِه  ف  ِِ   ً عَّ ث ْذ سَّ زِّ ٌ م ْذ وَّ  ٚ )

ا    ٚ ٔ ب  شَّ ُْ  ٔ ُْ َّ٘ ٓ  م ر ب ١ٍِ ْشع  َّّ ٌْ ْٓ ٔ ج اِ ا ِِ ن   بء  ٌ م ْذ ج   ٚ  ِ بِد ّللاَّ  ّ ٍِ ي  ٌِى  ج ذِّ َِّ [ ادي ػٍٝ أَُٔٙ ٖٗ-ٖٖ﴾]جألٔر١حء: 

 .ٚجد  كَ ٛج ٚؾَ ذ  ر  ىَ ٌُ ٠  

ُْ ا  ألؾًَ َ٘رٖ ج٠٢َس لَحي ﴿ ٌٚٙرزا حم١مرخ اٌجسرذ ػٕرذ م٘رً اٌغرٕخ ٚاٌجّبػررخ ِشرجلرخ ثربٌمٛي َّٙ َّ ف ررأِ
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ٔ ه   ثَّٛ ررزِّ ٌ  ﴿ ﴾ ٠ؼََٕٟ ذحؽََٕح  ٠َّى   ٚ  ْ ٚ ررذَّ ِ ٠ ْجس  ٓ  ثِآ٠ رربِد ّللاَّ ١ ِّ َّٓ اٌظَّرربٌِ ، ََٚ٘رج ََِسضرؾ ذََحٌمٛي ﴾ ٠ؼََٕٟ ظََح٘سج  ِىرر

 .ملسو هيلع هللا ىلصٚج ػٍٝ جٌٕرٟ    ألُٔٙ زَ 

  ْ ْ  جٌؿكد ٠ىْٛ ذحٌمٛي ٚذحٌفؼًَ ِؼَح   ٚجٌخٛجزؼ ذ٘رٛج ئٌٝ أ جٌؿكَد ٠ىَْٛ ذَحٌمٛي ومَٛي  ، اؼَٕدُ٘ أ

 .اٌفؼً ػٍٝ جسذٖ يُّ ثبٌفؼً ف١ذَّ  ، ٠ٚىْٛ م٠ضبا أً٘ جٌعٕس

 ٚ َغَ َّ ؾْ ٘رج خالف ِح أ   ْ ْ   ػ١ٍٗ أً٘ جٌعٕس ٚجٌؿّحػس َِٓ أ جٌفؼًَ  جٌؿكَد ١ٌَط َِٛز ٖ جٌفؼًَي أل

أش١َحء وػ١َسز، ٚأَِح جٌمَٛي اأَٗ ٠م١َٓ ٚٚجػَفي ألَّٔٗ  ٗ  ٍَ خ  دْ ٠َ ٚجٌخطَأ  ٗ  ٍَ خ  دْ ٠َ  ٚجٌطأ٠ًٚ  ٗ  ٍ  خ  دْ ٠َ  ًْ ِّ طَ كْ ِ  

َِح أ خٍَٗ  ِٕٗ ئت ذؿكٛ ِ  ؼ  اال ٠خس   ،-ذمٛي ت ئٌٗ ئت هللا ِكّد زظٛي هللا- خً اٟ جإل٠ّحْ ذحٌمٛي 

 ئٔىحزٖ ٌّح  خً ا١ٗ. ٚأٚضىر٠رٗ  ٖ     زَ  ا١ٗ ٘ٛ ِح أ خٍٗ أػٍٕٗ، َٚؾْكد   ا١ٗ، ِٚح أ خٍٗ ا١ٗ وحْ لٛت  

ؾَٛع اَٟ اَّٙٙح ، ٚجٌٛجؾَد جٌس  ًْ ٍََا١ٙح خٍَؾ ٚخَ  ً  ٚ٘رٖ جٌىٍّس وٍّس جٌؿكد ِٓ جٌىٍّحش جٌطٟ ٠َكظ  

 ح أؾّغ ػ١ٍٗ ظٍف جألِس.ئٌٝ  تٌس جٌىطحخ ٚجٌعٕس ٚئٌٝ ِ

  :المسألة الرابعة 
جٌرٞ ظ١أضٟ اٟ جٌّعأٌس جٌطَٟ -لٌُٛٙ اٟ جإل٠ّحْ  ضأط١ًأً٘ جٌعٕس ٚجٌؿّحػس زقُّٙ هللا ضؼحٌٝ اٟ 

 .خحٌفٛج جٌخٛجزؼ ٚجٌّسؾثس -ذؼد٘ح

 .اٟ ئخسجؾُٙ جٌٛجقد ِٓ أً٘ جٌمرٍس ِٓ جإل٠ّحْ خحٌفٛج جٌخٛجزؼ ٚجٌّسؾثسٚورٌه أ٠ؼح  

  ُ  .جزضرحؽ ِح ذ١ٓ جٌدخٛي ٚجٌخسٚؼ ِٓ ؾٙس ج١ٌم١ٓ ٌٙرج غَ

رب ٌه ضٕر١ٗ ػٍٝ ٘رج ذمٌٛٗ ) سَ ٌٚٙرج جٌّإٌف جٌطكحٚٞ ذوَ   ِ رِٛد  سَّ ِْ ئِاَّ ثِجَّ رب  ّ ٠ ٓ  اْسِ ر ِِ ٌْؼ ْجذَّ  جَّ ا ا  ٠ ْخشَّ  ٚ
.ِٗ َّ ف١ِ  ٍٗ  َ ِ  (، م ْد ِٛد ذً لحي )ي ح  مَ ٍَ طْ ٌُٚ ٠مً ئت ذحٌؿكد أٚ ئت ذحٌؿكٛ  ا١ىْٛ  سَّ ِٗ ئِاَّ ثِجَّ َّ ف١ِر  ٍٗ  َ ب م ْد  ِ) ،

يْ  ٗ  ٚذٌه ألٔ   ذحٌشهي ذً تذد اٟ شٚجٌٗ ِٓ ٠م١ٓ ٠ّحغً جألٚي، ٚجٌّىف سجش  ئذج غرص جألِس ذ١م١ٓ ٌُ ٠َص 

ػٍٝ جٌٛجقد ِٓ أً٘ جٌمرٍس ا١ٗ ذحٌسّ ز جخطٍف ا١ٗ جٌفمٙحء ٚجٌؼٍّحءي ٌىٓ ٠ؿَّغ ذٌَه أَٔٗ ت  ُ  ىَ ِٚح ٠ كْ 

 ػٕد أً٘ جٌعٕس ذحٌؿكد. ض  ٠ خَ 

 ْٚ جتظَطكالي ٠ؼَٕٟ –ٚج جٌطىف١َس ٚئخَسجؼ جٌؼرَد َِٓ جإل٠َّحْ ذحٌؿكَد امَؾد  ٔمَٛي: جٌَر٠ٓ ل١َ  ٌٚٙرج

 ئت جٌّؼحَٔد جٌّىَّرخ ظَح٘سج   س  فَ ىْ ت ٠َ  ٗ  ٘إتء ذ٘رٛج ئٌٝ أَٔ  -ٚ ْٚ جٌّشه ٚ ْٚ جإلػسجع ئٌٝ آخسٖ

  ْ ْ   هللا  وكحي جٌىفّحز ٚجٌّشسو١ٓ، ٚ٘رج ١ٌط ذظك١في أل  ِٓ جٌؼسخ: سَ فَ ِٓ وَ  سَ فْ و   ذ١ّٓ أ

 .ذؼؼُٙ ِٓ ؾٙس جإلػسجع

 .ٚذؼؼُٙ ِٓ ؾٙس جٌشه

   جٌؼٕح . ٚجتظط١محْ ذحؽٕح   ٚذؼؼُٙ ِٓ ؾٙس جٌؿكد ظح٘سج ٛ٘ٚ 

  ْ الذَد َِٓ ا ،جٌَّسء َِٓ جٌَد٠ٓ ئت ذحٌطىَر٠د امَؾجٌّسؾثس ُ٘ جٌَر٠ٓ لَحٌٛج: ت ٠خَسؼ  ٌٚٙرج ٔمٛي: ئ

ُْ ال ضىر٠د وّح ٔظَص ػ١ٍَٗ ج٠٢َس ﴿جٌطىر٠د، ٚجٌطىر٠د لد ٠ىْٛ ِغ جٌؿكد، ٚلد ٠ىْٛ جٌؿكد ذ َّٙ َّ ف رأِ

  ْ ٚ ذَّ ِ ٠ ْجس  ٓ  ثِآ٠ بِد ّللاَّ ١ ِّ َّٓ اٌظَّبٌِ ٌ ِى  ٚ ٔ ه   ثَّٛ زِّ  [.ٖٖ﴾]جألٔؼحَ:ا  ٠َّى 

  ً ْ   -وََّح ظ١ََأضٟ-لََٛي جٌّسؾثََس اََٟ جإل٠ََّحْ  ئذج ضر١ََٓ ََ٘رج: اأطََ جإل٠ََّحْ أطٍََٗ جتػطمََح ، اٍََرٌه  أ

  ّ  .ِٕٗ جٌطىر٠د ؼَ سِ خْ ؾؼٍٛج جٌ

 َِ ّ   أػحف ْٓ ٚ ٠َأضٟ  ٗ  جٌطىر٠د ٚجٌؿكد، ِػً وَالَ جٌطكَحٚٞ َٕ٘حي ألَٔ  ؼْ سِ خْ جتػطمح  ٚجٌمٛي ؾؼً جٌ

  ْ ِ   أ ٠ٚؿؼًَ جٌؿكَد  ح  َؾَسِ خْ جإل٠ّحْ ػٕدٖ ٘ٛ جإللسجز ذحٌٍعَحْ ٚجٌطظَد٠ك ذحٌؿَٕحْ، ا١ؿؼًَ جٌطىَر٠د 

ْخِسَؾح     ٌؼاللس جٌطىر٠د ذحتػطمح  ٚػاللس جٌؿكد ذحإللسجز ذحٌٍعحْ.ِ 

ْ  ٚأِح أً٘ جٌعٕ جٌسوٓ جٌػحٌَع َِٓ أزوَحْ  س جٌر٠ٓ خحٌفٛج جٌّسؾثس اٟ ٘رٖ جٌّعأٌس جٌؼظ١ّسي امحٌٛج ئ

٠ؼٍَّٗ ٠ىَْٛ َِٓ  ً  َّ ؼَ ِٓ جإل٠ّحْ ذِ  ؼ  س  خْ ٠َ  ٗ  ِعّٝ جإل٠ّحْ ٚ٘ٛ جٌؼًّ أ٠ؼح ٠دخً اٟ ٘رج، ٚ٘ٛ أٔ  

  ِ  ٌٍّسء ِّح أ خٍٗ ا١ٗ ِٓ جإل٠ّحْ، ٚ٘رج ظ١أضٟ ِص٠د ضفظ١ً ٌٗ. ح  ؾَ سِ خْ ؾٙس ج١ٌم١ٓ 

َّّ  اا فار  بد ِٓ اس٠ّبْ:ج  شِ خْ مً٘ اٌغٕخ ػٕذُ٘ اٌ

 .ِٕٙح جٌطىر٠د ٚ٘ٛ أػظّٙح  .غُ جٌؿكد

  ٌٗٛغُ جإلػسجع ٚ٘ٛ جٌرٞ ؾحء اٟ ل ﴿    م ْػرش َُّ ِٗ  َّر ثِّر رش  ثِآ٠ ربِد س  وِّ ْٓ رَّ ر َّّ ِِ  َُّ ْٓ م ْظٍ   ِ  ٚ
ٙ ب ْٕ ر[، ﴿ٕٕ﴾]جٌعؿدز:ػ  ْؼِشضَّ َِّ ٚا  ِْٔزسَّ ب مَّ َّّ ٚا ػ  ف شَّ ٓ  و  اٌَِّز٠ ُْ ا  [، ﴿ٖ﴾]جألقمَحف:ْٛٚ  َّ٘ ًْ م ْوَ رشَّ ث ر

  ْ ٛ ْؼِشضَّ َِّ  ُْ َّٙ كَّ ف  ٌْس  ْ  ا ٛ َّّ [.ٕٗ﴾]جألٔر١حء:٠ ْؼٍ 

  َٛ٘ ِٓت ٠سضَحخ، أَِح ئذج جزضَحخ ت َِٓ ِٕٚٗ جٌّشه، جٌس٠د، ٠سضحخ ِح ػٕدٖ ٠م١ٓ، جٌّإ
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ْ   ملسو هيلع هللا ىلص ِكّد  أ٠دزٞ  ّ   زظَٛي أَ ت؟ اَا  ق١َع مٌَٛٗذاَٟ لرَسٖ  خْ ر  َؼََ٘رج طَفس جٌَّٕحاك َٚ٘ٛ جٌ

 ِص٠د ذ١حْ. ٌٙح ٠أضٟ ًْ َّ ٠مٛي: ٘ح ٘ح ت أ زٞ ظّؼص جٌٕحض ٠مٌْٛٛ ش١ثح امٍطٗ. ٚ٘رٖ ؾ  

 

 
ِديُق ِبالأَجَناِن. َراُر ِباللَِّساِن، َوالتَّصأ ِقأ

ِيَماُن: ُهَو اْلأ  َواْلأ

َِ  :٠س٠د ذحإل٠ّحْ  .ذٗ جٌٕحض ٚجٌرٞ ٠ظ١س ذٗ جٌّسء ِؼظَٛ جٌدَ ٚجٌّحي هللا  سَ جإل٠ّحْ جٌرٞ أ

ِْ جإل٠ّحْ ذأٔٗ ) فَ س  ؼَ اَ  ٕ ب ٌْج  ِذ٠كَّ ثِب ُْ اٌزَّ  ٚ  ، ِْ ب اسَّ ثِبٌٍِّغ  ْلش  (، ٚ٘رج جٌطؼس٠ف ِٓ ؾٙس ِٛز  جإل٠ّحْ اْسِ

ٚ٘ٛ جٌٍعحْ ٚجٌؿٕحْ، ا١طؼٍك ذحٌٍعحْ ػرح ز جإللسجز اٟ جإل٠ّحْ ٠ٚطؼٍك ذحٌؿٕحْ ػرح ز جٌطظد٠ك اٟ 

 جإل٠ّحْ.

تفس جٌطٟ ٠ع١ّٙح جٌؼٍّحء ِسؾثس جٌفمٙحء، َُٚ٘ ٘ٛ جٌّشٙٛز ػٓ جٌطح  ْ ٚ٘رج جٌطؼس٠ف ِٓ ؾٙس جٌّٛزِ 

 .جإلِحَ أذٛ ق١ٕفس ِٚٓ ضرؼٗ ِٓ أطكحذٗ، ُِٕٚٙ أذٛ ؾؼفس جٌطكحٚٞ طحقد ٘رٖ جٌؼم١دز

 .ا١ٙح ػم١دضُٙ زَ س  ا١ٗ جٌّإٌف جٌطّكحٚٞ جٌّسؾثس ٚلَ  كَ ٚ٘رٖ جٌؿٍّس ِّح ٚجاَ 

 جٌّٛؽٓ.وػ١سز اٟ ٘رج  ٚؽس٠مس أً٘ جٌعٕس ِٚر٘د أً٘ جٌكك خالف ٘رج أل ٌس  

  ْ  سَ وَ ػم١دز أً٘ جٌعٕس ٚجٌؿّحػس ٚئّٔح ذَ  زْ س  مَ جٌطكحٚٞ اٟ ٘رج جٌّٛؽٓ ٌُ ٠   ئذج ضر١ٓ ذٌه ِٓ ؾٙس أ

اإٔح ٔمٛي: تذد ِٓ  -ِسؾثس جٌفمٙحء-ؽحتفطٗ ُٚ٘ جٌكٕف١س اٟ ٘رٖ جٌّعأٌس، ٚ٘ٛ لٛي جٌّسؾثس  دْ مَ طَ ؼْ ِ  

 :ِعحتًأٚ  ػٍٝ ِطحٌد د  ض  سَ ذ١حْ ٌٙرج جألطً جٌؼظ١ُ ٚذٌه ٠  

 :المسألة اْلولى 
  ْ  .اٟ جٌٍغس لرً ٚزٚ  جٌشسع ً  َّ ؼْ طَ عْ ِ   جإل٠ّحْ ٌفع   أ

 ٚجألٌفحظ ٌٙح اٟ جظطؼّحٌٙح لرً ٚزٚ  جٌشسع قحتْ: 

 اِ سْ جٌكحي جٌؼ   :جألٚي.ٟ 

 ٟٔجٌكحي جألطٍٟ. :ٚجٌػح 

 .ِٗ ذِ سْ م  ٚجٌكحي جٌؼساٟ ؾؼٍٕحٖ جألٚي ٌِ 

 ذؼ١دي ٠ؼٕٟ ِٓ ؾٙس جٌؼَّٛ.ٚجٌكحي جٌػحٟٔ جألطٍٟ ؾؼٍٕحٖ جٌػحٟٔ ألٔٗ 

  ْ جألٌفَحظ  ٚ٘رج ٘ٛ جٌَرٞ ٠ع١َّٗ ؽحتفَس َِٓ جٌؼٍَّحء ٠عَّٛٔٗ جٌكم١مَس جٌٍغ٠َٛس ٚجٌكم١مَس جٌؼسا١َس، اَا

  ّ عطؼٍّس ٌٙح قمحتك ٌغ٠ٛس قم١مس ١ٌعص ِؿحش، ٌٚٙح قمحتك ػسا١س ٠ؼٕٟ اٟ جظطؼّحي أًَ٘ جٌؼَسف جٌ

 ٌٙح. 

جٌدجذَس وًَ َِح  -اَٟ ٌغَس جٌؼَسخ اَٟ جتظَطؼّحي جٌؼَحَ -، اأٗ اٟ جٌٍغس جألط١ٍَسسْ ِػحي ذٌه ٌفع جٌّدجذ  

ػٍَٝ أزذَغ، ٚ ّي ػٍَٝ ٠ََد خ  ػٍَٝ زؾ١ٍَٓ أَ ٠َد خ  ػٍٝ ذطٕٗ أَ  خ  د  ٠َ  أوحْ ػٍٝ جألزع ظٛجء   خ  د  ٠َ 

ربءَ ﴿ َ٘رج لَٛي هللا   ِ  ْٓ ر ِِ اثَّرَخ  ًَّ د  رر ٍ رك  وَّ  َ  َّ ّللاَّ ٍ رٝ ث ْلِٕرر﴾ ٠ؼََٕٟ َِٓ جٌَدٚجخ ﴿ٚ  ِ رٟ ػ  ّْ  ٠ ْٓ رر  ِ  ُْ َّٙ ْٕ ر ِّ ِٗ ف 
بءَّ  ب ٠     ِ  َّ ٍٝ  م ْسث َغ ٠ ْخٍَّكَّ ّللاَّ ِ ٟ ػ  ّْ  ٠ ْٓ  ِ  ُْ َّٙ ْٕ ِِ  ٚ  ِٓ ٍٝ  ِسْجٍ ١ْ ِ ٟ ػ  ّْ  ٠ ْٓ  ِ  ُْ َّٙ ْٕ ِِ   [. ٘ٗ﴾]جٌٕٛز:ٚ 

َغُ خ   ْ  سْ جتظَطؼّحي جٌؼ  اَٟ  صْ ظ  ٠ؼَٕٟ  ،اَٟ جتظَطؼّحي د  َوَسْ جٌدجذَس َٟ٘ ذجش جألزذَغ جٌطَٟ ض   اَٟ ذَأ

ٚجٌّؼَٕٝ جألٚي ٠عَّٝ ، عَّٝ قم١مَس ػسا١َسَٙرٖ ضاآخَسٖ، ٠سورٙح جٌٕحض أٚ ٠كسغَْٛ ػ١ٍَٙح أٚ ئٌَٝ 

 قم١مس ٌغ٠ٛس.

 .أخض ِٓ جٌكم١مس جٌٍغ٠ٛس جٌؼسا١سطحزش جٌكم١مس  ج  ااذ

َْ د  ١  مَ جٌٕحض ٠   ُ  ضىْٛ ػحِس، غ   جٌٍغس  جتّح   تظَطؼّحي، جٌّؼٕٝ جٌٍغٛٞ ذرؼغ َِح ٠كطَحؾْٛ ئ١ٌَٗ اَٟ ج ٚ

 .ٌٍغ٠ٛسأػ١ك ِٓ جٌكم١مس ج اطىْٛ جٌكم١مس جٌؼسا١س  جتّح  

ّ   ُ  غ   اَٟ امَٗ  فَ ؽحتفَس َِّٓ أٌَ  حٖ  ّ  َظَجٌؼٍّحء جٌكم١مس جٌشسػ١س، أٚ ِح  حٖ  ّ  ٝ جٌشسع ظٙسش ِح ظَ ضَ ح أَ ٌ

 .جٌٍغس ذحألظرحخ جإلظال١ِس

 ًَ ِؼ ْ  ألؾً ظرد ِؿٟء جإلظالَ. جألظرحخ جإلظال١ِس ٠ؼٕٟ أٌفحظ ؾ  ٌٙح ِؼح
(2و 

 

 ِٓ جألِػٍس ػٍٝ ذٌه ٌفع جٌعؿٛ : 

                                                 
ألجل مزيد من التفصيل في ىذه المسألة استمع لشريط بعنوان: المصطلحات وأثرىا في العلن والثقافةة والةرأا العةام للشةيل صةالو، وىةو  1

 مفّرغ أيضا.
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 ٌٍخؼٛع ٚجٌري ذكسوس جٌردْ.ع جٌعؿٛ  ٌف فٟ اٌٍ خف

ْ   فْ شْ فٟ اٌؼَّ ٚ َ أ  ِ أٚ ذَّح ٔع١َّٗ جٌعَؿٛ ي ٠ؼَٕٟ ٚػَغ جٌؿرَٙس  ح ذسوَٛع  جٌعَؿٛ  ٠ىَْٛ ذحتٔكَٕحء ئ

 ػٍٝ جألزع.

 .جٌعؿٛ  ٘ٛ ِٓ ٚػغ ؾرٙطٗ ٚأٔفٗ ػٍٝ جألزع اٌ شع ٚفٟ

ذاا ٌرٕٟ ئظسجت١ً ﴿ لحي  ٌْج بة  عَّجَّ ْا ا ٍَّٛ ََّ ْ  [ ٠ؼٕٟ زجوؼ7٘﴾]جٌرمسز:اْد جٌعؿٛ  جٌؼساَٟ ٠َدخً  ١ٓي أل

 ا١ٗ جٌسوٛع.

  ِ  جٌكم١مس جٌشسػ١س ٌٍعؿٛ  ٟ٘ ٚػغ جٌؿرٙس ػٍٝ جألزع. طحزشح اٟ شس٠ؼس جإلظالَ أ

 ٘رٖ جٌّمدِس ِّٙس اٟ ضأط١ً ٘رٖ جٌكمحتك جٌػالظ ػٍٝ ِعأٌس جإل٠ّحْ.

 :ٚجقدز قسٚاٗجٌٍغس ِسضرطس ذحتشطمحق، جٌٍغس ٌٙح جشطمحق ٠ؿّغ جٌىالَ جٌرٞ 

٠َّحْ ٚجألَ احإل َأَ )َِحْ َ٘رٖ وٍّحضَٙح ٚجقَدز، ٚجألَ  ْٓ ِْ احشَطمحلٙح َِٓ ق١َع جألطًَ  (ٚأَِحْ ٚئ٠َّحْ ٓ  ِْ

 ِْ ِْ  ْٓ ٚجقد، ٌٚٙرج جإل٠ّحْ ٠سؾغ ئٌٝ جأل  .ٚئٌٝ جإل٠ّحْ ْٓ اٟ جٌٍغس، ٚجألِحْ ٠سؾغ ئٌٝ جأل

 اٙرٖ جألٌفحظ اٟ أطً جٌٍغس جشطمحلٙح ٚجقد ٚذٌه ِٓ جألِٓ جٌرٞ ٘ٛ جٌّظدز.

 ٠ّحْ اٟ جٌٍغس ذحألِٓ ٠ؼٕٟ اٟ  تٌس جٌٍغس؟ِح ػاللس جإل

 َِ َِ  َٓ ألٔٗ ِٓ آ ، آ َٓ ِِ ِِ  َٓ امد أ َِ  َٓ ذحٌشٟء أ جظطعٍُ أؽَحع ئٌَٝ آخَسٖ اأَٗ  قْ ٠ؼٕٟ طد   ْٓ ػٍٝ ٔفعٗ، آ

  ِ َِ  ، ٌٛػدٖٚ َٓ ِِ أَ  سْ رَ طَ ؼْ طعٍّحي ٠ؼٕٟ ٠  عْ ٠ؼطرس   محتٍطٗ. َٓ ِِ اأٗ ٠ىْٛ أَ  ٗ  لَ د  ذّح لحي ػدٖٚ طَ  َٓ آ

ْ   هَ جتشَطمحق َِٓ وٍَّس ٚجقَدز ٠َدٌ   اٙرج جألطً جٌٍغٛٞ جٌرٞ َ٘ٛ ِؿَٟء٘رج  ئذج ضر١ٓ  ًْ أْطَ ػٍَٝ أ

ُ  اَٟ جتظَطؼّحي جٌؼساَٟ  وٍّس جإل٠ّحْ اٟ جٌٍغس ِٓ ق١ع جتشطمحق َْسف جٌؼَسخ–ِٓ جألِٓ، غَ  -ػ 
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ْ   صْ ظ  خَ   ٓ  َِ أْ طظَد٠ك جٌؿَحشَ جٌَرٞ ٠ىَْٛ ِؼَٗ ػًَّ ٠ََجٌ ،جإل٠َّحْ َ٘ٛ جٌطظَد٠ك ذٌه جٌّؼٕٝ ئٌَٝ أ

 ِؼٗ.

 ٚ٘رج ؾحء اٟ جٌمسآْ ٠ؼٕٟ اٟ جظطؼّحي جٌّؼٕٝ جٌٍغٛٞ ٌإل٠ّحْ اٟ ِٛجػغ:

َّٕرب ﴿ػَٓ لَٛي ئخَٛز ٠ٛظَف ألذ١َُٙ  اَٟ لظَس ٠ٛظَف ِخرَسج   ومٌَٛٗ  ْٛ وَّ ٌ ر  ٚ َٓ ٌٕ  رب  ِِ رْإ َّّ ْٔرذ  ثِ رب م   ِ  ٚ
  ٓ بِدل١ِ َتقع جألَ  [8ٔ﴾]٠ٛظف:ص  ت  هَ ٌَٕح جٌطظَد٠ك جٌؿَحشَ جٌَرٞ ٠طرؼَٗ ػًَّ أَٔ  ق  د  َظَّ  ذِ  ٠ؼَٕٟ ْٓ ِْ

شا  ضإجخٕح ذّح اؼٍٕح، لحي ﴿ ِْ ُْ م  ىَّ فَّغَّ ُْ مٔ  ٌ ْذ ٌ ىَّ َّٛ ًْ ع  ِْ [7ٔ]٠ٛظف:﴾ال بي  ث   . ْٓ ، اّح أػطحُ٘ جأل

ٓ  ٌ رَّٗ ٌَّرٛ   ﴿اٟ لظس ئذسج١ُ٘ ػ١ٍٗ جٌعالَ  ورٌه لحي   ِ ٓ  ٌ رَّٗ ٌَّرٛ   ﴿[ ٕٙ﴾]جٌؼٕىرَٛش:ف آ ر  ِ ﴾ ٠ؼَٕٟ آ

ً   ؾحشِح   ضظد٠مح   ٗ  لَ د  طَ  ٗ.ٌٗ ذك١ع ٠أِٓ  ضرؼٗ ػّ َِ  ِٓ جٌؼرجخ جٌرٞ ضٛػد ذٗ ئذسج١ُ٘ لٛ

ٓ  اََٟ ظََٛزز ذََسجءز لََحي ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصوََرٌه اََٟ ٚطََف جٌٕرََٟ  ١ِٕ ِِ ررْإ َّّ ٍْ ٌِ َّٓ ِِ ٠َّررْإ َّٓ ﴿ [ٔٙ]ذََسجءز:﴾ٚ  ِِ ٠َّررْإ ﴾ أٞ ٚ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصا١ّح ٠مٌْٛٛ ا١َإِْْٔٛ ِؼٗ ػمٛذس جٌٕرٟ  ُْ ٙ  ل  د  ظَ ٠  

ِؼٗ ػًّ ٠أِٓ ِؼٗي ألَٔٗ ا١َٗ  ذٗ جٌطظد٠ك جٌؿحشَ جٌرٞ ٠ىْٛ سج   ٠ٚ   ًَ ِّ ؼْ احإل٠ّحْ اٟ جٌٍغس ج ظط   ج  ئذ

 جٌكم١مس جٌؼسا١س ٚجٌكم١مس جٌٍغ٠ٛس. ،ذ١ٓ جٌّؼٕٝ جٌؼساٟ طٍس  جتّح  

ْ   سَ َِ أَ ؾحء جٌشسع اَ  جٌكم١مَس جٌؼسا١َس ضخظ١َض  جٌٕحض ذحإل٠َّحْ، اَٙرج جإل٠َّحْ ا١َٗ وَّح ذوسَٔح ٌَه أ

ََدز ََس جٌشََسػ١س أظََرحخ شجت ََس، ٚجٌكم١م ََس جٌٍغ٠ٛ ََح ز ػََٓ  ،ٌٍكم١م ََس جٌؼا١ََٙح ش٠ ََد ضىََْٛ جٌكم١م ََس، ل سا١

 ضىْٛ أٚظغ ِٕٙح.جٌّؼٕٝ جٌٍغٛٞ ٚأطً ضخظ١ظح  ٌٙح ٚلد ضىْٛ زؾٛع ئٌٝ 

  ِ ِالتىطََٗ ٚوطرََٗ ٚزظٍََٗ ئٌََٝ آخََس أزوََحْ ٚئٌََٝ جإل٠ََّحْ ذََحهلل  ْٗ ِؿََط  احإل٠ََّحْ اََٟ جٌشََسع ؾََحء ذأََٔٗ 

ت ٠ىَْٛ ئت  ٗ  ح َِٕٗ أَٔ ََٕاْ سَ جإل٠ّحْ جٌعطس، ٚ٘رج جإل٠ّحْ ذحهلل ِٚالتىطٗ ٚوطرٗ ٚزظٍٗ ٚج١ٌَٛ ج٢خس ػَ 

ِٗ ﴿ ٚت ٠ىْٛ ئت ذالسجز ٚت ٠ىْٛ ئت ذطظَد٠ك، لَحي  ًْ َّ ؼَ ذِ  ثِّر ْٓ س  ر ِِ  ِٗ رِضي  ئٌِ ١ْر رب مَّٔ  ّ رٛيَّ ثِ عَّ ٓ  اٌشَّ ر  ِ آ

 ِٗ ٍِ عَّ سَّ  ٚ  ِٗ زَّجِ وَّ  ٚ  ِٗ زِ ئِى  َل   ِ  ٚ  ِ ٓ  ثِب َّ  ِ ًٌّ آ ْ  وَّ َّٕٛ ِِ ْإ َّّ ٌْ ا َّٕرٛا ثِر﴿، [7ٕ٘﴾]جٌرمسز:ٚ  ِِ َّٕرٛا آ  ِ ٓ  آ ٙ ب اٌَِّز٠ ِ ٠ ب م ٠ُّ ب َّ

  ٚ  ِ ْٓ ٠ ْىفَّرْش ثِرب َّ ر  ِ  ٚ  ًَّ ْٓ ل ْجر ر ِِ ي   رض  ٌِْىز بِة اٌَّرِزٞ مٔ  ا  ٚ  ِٗ ٌِٛ عَّ ٍٝ  س  ي  ػ  ٌِْىز بِة اٌَِّزٞ ٔ ضَّ ا  ٚ  ِٗ ٌِٛ عَّ س   ٚ ِٗ زِر ئِى  َل   ِ
ا اا ث ِؼ١ذا َل  ًَّ ض  ِش ف م ْذ ض  َِ َِ ا٢ْ ْٛ  ١ٌْ ا  ٚ  ِٗ ٍِ عَّ سَّ  ٚ  ِٗ زَّجِ وَّ ٌْجِرشَّ م  ﴿ [،ٖٙٔ﴾]جٌٕعَحء:ٚ  ُْ ٌ ر١ْظ  ا ٘ ىَّ رٛ جَّ َّٚ ٌُّرٛا   ٛ ْْ رَّ

  ٚ ٌِْىز ربِة  ا  ٚ رِخ  ئِى  َل   ّ ٌْ ا  ٚ رِش  َِ َِ ا٢ْ ْٛ ١ٌْ ر ا  ٚ  ِ ٓ  ثِب َّ  ِ ْٓ آ  ِ ٌْجِشَّ  َّٓ ا ٌ ِى  ٚ ْ ِشِة   ّ ٌْ ا  ٚ ْ ِشِق   ّ ٌْ ً  ا آر رٝ إٌَّج١ِِّر١ٓ لِج   ٚ
ِٚٞ اٌمَّْشثٝ  ِٗ ر  جِّ ٍٝ  حَّ بي  ػ   ّ ْ  اٌَّ ج٠٢س ﴿ [88ٔ]جٌرمسز:﴾اٌ َّٕٛ ِِ ْإ َّّ ٌْ ب ا  ّ ُْ ئَِّٔ َّٙ َّرٛثَّ ِجٍ ْذ لٍَّ  ٚ  َّ ِوش  ّللاَّ ا رَّ ٓ  ئِر  ِز٠

بٔ با   ّ ُْ ئ٠ِ َّٙ ْر اد  َّ ص  ُْ آ٠برَّٗ ِٙ ١ْ ٍ ١ِ ْذ ػ  ا رٍَّ ئِر   ٚ   ْ ٍَّٛ وَّ  ٛ ُْ ٠ ز  ِٙ ثِّ ٍٝ  س  ػ   [.ٕ﴾]جألٔفحي:ٚ 

                                                 
 انتيى الوجو األول من الشريط التاسع والعشرين. 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     

 

 الشريط التاسع والعشرون

ٕ٘ٙ 

ْ   جٌّطٍٛخ هللا  فَ طَ َٚ  ج  ااذ  ِٚالتىطَٗ ٚوطرَٗ ٚزظٍَٗ، ٚأ٠ؼَح  جٌّإِٓ َِإِٓ ذَحهلل ِٓ جٌّإِٓ ذأ

 أٔٗ ٠مٛي ذٍعحٔٗ. أ٠ؼح  أٔٗ ٠ؼًّ، ٚ

رب ﴿ؾؼًَ جٌظَالز َٟ٘ جإل٠َّحْ امَحي ظَركحٔٗ  ،جٌظالز ٌٍدتٌس ػٍٝ ٘رج جألطً ٌٚٙرج ؾؼً هللا   ِ  ٚ
 ُْ بٔ ىَّ  ّ َّ ١ٌَِِّض١غ  ئ٠ِ ْ  ّللاَّ ب ِٓ جٌؿٙس جٌطأط١ٍ١س  ،ٔكٓ ج٢ْ ٔركع ٘رج ِٓ ؾٙس ٌغ٠ٛس-، [ٖٗٔ﴾]جٌرمسز:و 

َّ ﴿ -ٌٍىٍّس ت ِٓ ؾٙس جٌطؼس٠ف ْ  ّللاَّ ب ب و   ِ  ٚ ُْ بٔ ىَّ  ّ ﴾ ٘رج جظَطؼّحي ٌىٍَّس جإل٠َّحْ ٠َٚسج  ذَٙح  ١ٌَِِّض١غ  ئ٠ِ

 .جٌظالز

  ْ جإل٠ّحْ ذً امؾ،  ضظد٠ك، اٙٛ ١ٌط ضظد٠مح   ٌىٛٔٗضخظ١ض  ٘رج جٌظالز ٟ٘ جإل٠ّحْ ِؼٕٝ ٘رج أ

 .طحز طالز  

َ ج  ئذ اَٟ  جٌٍغَس، َٚ٘ٛ ضخظ١َض سِ ؼَ ئٌَٝ َظَ غَ َؾَٚزَ  فْ سْ ٘رج ِٓ ؾٙس جتظطؼّحي جٌٍغٛٞ شج  ػٍَٝ جٌؼ 

 رؼغ ِح ٠شٍّٗ جٌطظد٠ك جٌرٞ ٠طرؼٗ ػًّ.ذجٌٛجلغ ٌٍطظد٠ك 

  ْ ْ   ًَ جإل٠َّحْ اَٟ جٌشَسع ٔ مَِ ئذج ضر١ٓ ٘رج ا١ظٙس ٌه أ َسف، وَّح أ جإل٠َّحْ اَٟ  ػَٓ جإل٠َّحْ اَٟ جٌؼ 

ًَ جٌؼسف   .ػٓ جإل٠ّحْ اٟ جٌٍغسٔ مِ

ْ  ١ٌط طك١كح   ٚضظد٠كْ  اطأط١ً جإل٠ّحْ ػٍٝ أٔٗ اٟ جٌٍغس ٘ٛ ئلسجز   ّحْ اٟ جٌٍغس أػُ ِٓ جإل٠ ي أل

جألِٓ ِٓ ػًّ، َِٓ ئلَسجز، َِٓ ضظَد٠ك، َِٓ ضظَسف،  د  ٍ  ؿْ ذٌه، ِػً ِح ذوسٔح ٌه، جإل٠ّحْ ِح ٠َ 

 .ٙٛ ئ٠ّحْآِ ِٛجتز، وً ِح ٠ؿٍد جألِٓ 

 ج٠٢حشِٓ ل ١ د ذٌه ػٍٝ ٔكٛ ِح ذوسش ٌه  فٟ اٌٍ خ. 

 ٚؾحء ضع١ّس جٌؼًّ ئ٠ّحٔح  ّحٔح  ، ٚؾحء ضع١ّس جتػطمح  ئ٠ؾحء ضع١ّس جإللسجز ئ٠ّحٔح   فٟ اٌ شع ،. 

ْ   َٓ َِٓ ق١َع جٌدتٌَس جٌٍغ٠َٛس ٚجٌدتٌَس جٌؼسا١َس ٚجٌدتٌَس جٌشَسػ١س ضر١َ   ج  ااذ َٕ٘حن جخَطالف اَٟ  ٌَه أ

 ِؼٕٝ جإل٠ّحْ.

جٌّسؾثس ِغ أً٘ جٌعٕس اَٟ َ٘رٖ جٌّعَأٌس جخطٍفَٛج، َٚ٘رج جتخَطالف ؽ٠ًَٛ جٌَر٠ٛي وَّح َ٘ٛ ِؼٍََٛي 

ْ   -ٛي جٌفمَٗأطََ-ٌىَُٕٙ جضفمََٛج ََِٓ ق١َع جألطََٛي   :جٌىٍََّس ئذج جػطسجَ٘ح ََ٘رٖ جألََِٛز جٌػالغََس ػٍََٝ أ

جٌكٕف١َََس ََِغ جٌشَََحاؼ١س ٚجٌّحٌى١َََس ٚجٌكٕحذٍَََس -جٌكم١مََس جٌٍغ٠َََٛس ٚجٌشَََسػ١س ٚجٌؼسا١ََس جضفَََك جٌؿ١َََّغ 

 ٌّحذج؟  ،جٌشسػ١س ََ د  مَ جضفمٛج ػٍٝ أْ ض   -ٚم١سُ٘

  ْ ت  -جإل٠ََّحْ ذََٙرج جٌطؼس٠ََفجٌََر٠ٓ لََحٌٛج اََٟ -جألٌفََحظ جٌشََسػ١س ضخظ١ََض، اََال ٠مََٛي جٌكٕف١ََس  أل

  ْ  .ذٗ اأٗ ٠ظٍف ذحٌسوٛع سَ ِِ جٌعؿٛ  ئذج أ   ٠مٌْٛٛ ئ

َ َِ ٝ ذَٙح؟ أَ أَٔٗ فََطَ ىْ آ٠َس ظَؿدز، اًَٙ ٠سوَغ ٠ٚ   شْ س  ٠ؼٕٟ ِػال ٌٛ لسأ جٌمحزب جٌمسآْ ٚ٘ٛ ٠ّشٟ، غُ 

 ٠ظ١س ئٌٝ جٌعؿٛ ؟ 

 ٌّحذج؟ٌٚعؿٛ  جٌشسػٟ، اٟ ججٌعٕس 

  ْ  ٠ىْٛ ٘ٛ جٌّسج  ت جٌعؿٛ  جٌؼساٟ.اذج  جٌعٕس ا ٗ  طْ َٕ ١  ٚذَ جٌعؿٛ  ؾحء ذٙرج جٌٍفع جٌشسػٟ  أل

 جٌّعأٌس ٌٙح ٔظحتس اٟ جٌفمٗ اٟ جٌؼم١دز اٟ جٌٍغس ذؼحِس.

ْ   ج  ااذ ِ   ٔمٛي: جؾطّؼٛج ػٍٝ أ  س؟ ١َ اِ سْ س، غُ ً٘ ضمدَ جٌٍغ٠ٛس أٚ جٌؼ  َِ د  مَ جٌكم١مس جٌشسػ١س 

 خالف ذ١ُٕٙ.

  ْ ٝ ضمد٠ُ جٌكم١مس جٌشسػ١س، اّح ٟ٘ أ ٌس جٌكم١مَس جٌشَسػ١س اَٟ جٌؿ١ّغ جضفمٛج ػٍ ٌٙرج ٔمٛي: ِح  جَ أ

اَٟ جٌىَالَ ٚجٌَّرج٘د ٌٍَدزض جإل٠ّحْ؟ جأل ٌس ػٍٝ ذٌه ٠طٛي جٌىالَ ػ١ٍٙح، ٚٔسؾثٙح َِغ ضفظ١ٍَٙح 

ّ  جٌمح َ،   .حشَِ د  مَ ٌىٓ ٔىًّ جٌ

   ِ ؼظَس َِح َ٘رج جٌ اَٟس، ٚوػ١َس َِّٓ خَحع ا١َٙح ٍَ ىِ ْشَأٔح أز٠دن ضفُٙ ِعَأٌس جإل٠َّحْ ألَٔٙح ِعَأٌس 

 أ زن قم١مس جٌفسق ِح ذ١ٓ لٛي أً٘ جٌعٕس ٚلٛي جٌّسؾثس اٟ ٘رج جٌرحخ.

 المسألة الثانية: 
َ -وّح ذوسٔح ٌه-جإل٠ّحْ اٟ جٌٍغس ٘ٛ جٌطظد٠ك جٌؿحشَ   ّ جٌغحتٍَس  ْٓ ِِ إْ جٌرٞ ٠طرؼٗ ػًَّ ٠َأِٓ ِؼَٗ جٌ

 جٌؼمٛذس ئٌٝ آخسٖ. ٚأ

َِٕٗ جٌؼًَّ اأَٗ ت  َ  ئذج وحْ جٌشٟء ٠ٍَصَ  ٗ  ٚلٌٕٛح جٌطظد٠ك جٌرٞ ِؼٗ ػًّ ٘رج ضكظ١ً قحطًي ألٔ  

لَح   ٌفع ك  ٍَ طْ ٠   َظد   .قطٝ ٠ؼًّ قَ د  اٟ جٌٍغس ػٍٝ ِٓ طَ ِ 

 .قْ سَ عْ ظ١حزضه ج٢ْ ض   ٢خس ٚلحي أضٝ شخض ِػحٌٗ:
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 .ؾصجن هللا خ١سج   ج٢خس:ٌٗ  محيا

 .ض ْعَسقْ ٟ٘ ج٢ْ ٚا١ٙح أش١حء ٌٚه  أِٛجيا١ٙح ٌه  :لحي

 .طكسن٠ ٌُٚ طَ ٍَ ج ٚؾَ ؾصجن هللا خ١س ج٢خس: لحي

ِ   س  رَ طَ ؼْ اًٙ ٠    ؟ ح  لَ د  ظَ اٟ جٌٍغس 

ْ   جٌخرس اأٗ تذد أْ ٠طرؼٗ ذؼًّ ٠دي   قَ د  ئذج وحْ لد طَ  ْْ ؽَ س  فَ ٠   تجٌَٕحض  ػٍٝ طدلٗي أل ذَأِٛجٌُٙ  ٛ

 .ْٛ ذّح ا١ٗ لٛجَ ق١حضُٙؽ  ٚت ٠فس  

 َِ ِ   عَ ىَ ااذج  ِ  ّ  َعَاَال ٠   ،ػًَّ ٗ  َؼَرَ أضْ  ِح ،دَ َ٘ ٚ٘ٛ ِح ذَ  ،قْ د  ظَ ٚلحي أٔح  ١ٌَط اَٟ  ،اَٟ جٌٍغَس ح  لَ د  َظَٝ 

 .اٟ جٌٍغس ح  لَ د  ظَ ِ  جٌشسع، ت ٠عّٝ 

اٟ لظس ئذسج١ُ٘ جٌخ١ًٍ َِغ جذَٕٗ ئظَّحػ١ً اَٟ ظَٛزز جٌظَحاحش   ػٍٝ ٘رج جألطً لٛي هللا ٚ ي  

ا ر ش  لحي ﴿ بر   ِ ه  ف بٔظَّْش  ِّٟ م ْرث سَّ َِ مٔ  ٕ ب  ّ ٌْ ٜ فِٟ ا َّٟ ئِِّٟٔ م س  ِٟٔ  ٜ ل بي  ٠ بل بي  ٠ بثَّٕ  ز ِجذَّ شَّ ع   ِ ب رَّْإ  ِ  ًْ م ث ِذ اْفؼ 

و  ٓ بثِِش٠ َُّ ْٓ اٌ ِِ  َّ بء  ّللاَّ ْْ ش  ِٓ 102ئِ جِر١ ٍْج  َّرَّٗ ٌِ رٍ   ٚ ب   ّ ب م ْعٍ  َّّ [، تقَع جٌؼًَّ ٖٓٔ-ٕٓٔ﴾]جٌظَحاحش:(فٍ  

ب﴿ َّّ ب﴾ ٚ﴿فٍ   َّّ ب﴾ جٔطرٗ ٌىٍّس ﴿ٌ  َّّ و﴾، ﴿ٌ  ِٓ جِر١ ٍْج  َّرَّٗ ٌِ رٍ   ٚ ب   ّ ب م ْعٍ  َّّ ٚ  103فٍ   و( َُّ ١ِ٘ ا ْْ ٠ ربئِْثش  ٠ْٕ ربَّٖ م  (ل رْذ 104ٔ بد 

ْؤ٠ ب ذَّْلذ  اٌشُّ ذأَٔٙح ٚقَٟ َِٓ  قَ [، زؤ٠ح جألٔر١حء قَك، ئذج زآَ٘ح جٌٕرَٟ طَد  ٘ٓٔ-ٖٓٔ﴾]جٌظحاحش:ص 

 .هللا 

  ِ  ذحٌسؤ٠ح؟  ح  لَ د  ظَ ٌىٓ ِطٝ طحز 

وح جِطػً  تٌطٙح ﴿ّ  ـٌ ِٓ ج١ِ ٍْج  ٌِ َّ َّٗ رٍ   ٚ ب   ّ ب م ْعٍ  َّّ ٠ْٕ  103فٍ   ٔ بد   ٚ و( َُّ ١ِ٘ ا ْْ ٠ بئِْثش  ْؤ٠ رب104بَّٖ م  رذَّْلذ  اٌشُّ ﴾ (ل ْذ ص 

 ضظد٠ك شسػٟ. ٚ٘رج ضظد٠ك ٌغٛٞ ٚ٘ٛ أ٠ؼح  

ََ ج  ئذ ْ   -جٌكم١مََس جٌؼسا١ََس - فْ سْ احإل٠ََّحْ اََٟ جٌؼ  قم١مََس جٌطظََد٠ك أْ  ٌََٚٛ أزؾؼََٕحٖ ئٌََٝ جٌطظََد٠ك اََا

ِ  ّ  عَ ٠ىْٛ ِؼٗ ػًّ، اال ٠    .ا١ّح طّدق ذٗ ِٓ ١ٌط ٠ؼًّ أطال   ح  لَ د  ظَ ٝ 

  :المسألة الثالثة 
جٌكم١مَس جٌٍغ٠َٛس ٚجٌؼسا١َس ٚجٌشَسػ١س حء اٟ جٌمسآْ ِٓ جظَطؼّحي جإل٠َّحْ اَٟ ِح ؾ ؾَ رَ ٠ّىٓ أْ ٠ ؼْ 

 ذؼحذؾ ٚ٘ٛ أٔٗ:

  ْسِ ط  ئذج جل َْ  َِ ْ   س  ٌَ َت أٚ وحٔص جٌد  ْْ  ْٓ ذحإل٠ّحْ جأل  جٌّسج  ذٗ ظؼس جٌّؼٕٝ جٌٍغٛٞ. ػ١ٍٗ اا

   د ْ  جإل٠َّحْ ذَحٌالَ اَٟ جٌمَس َٞ ٚئذج ػ  جٌَّسج  ذَٗ جإل٠َّحْ جٌؼساَٟي ٠ؼَٕٟ  آْ أٚ اَٟ جٌعَٕس اَا

 ٞ جٌؼساٟ.ِٛ غَ جٌٍ  

 .ٟٚئذج ػدٞ جإل٠ّحْ ذحٌرحء، اأٗ ٠سج  ذٗ جإل٠ّحْ جٌشسػ 

 ػ١ٍٙح. ي  د  ٚ٘رٖ وً ٚجقدز ٌٙح ؽحتفس ِٓ جأل ٌس ضَ  

 ٞٛررررٛا ﴿:اٌّؼٕررررٝ اٌٍ رررر ٍْجِغَّ  ٠ ُْ ٌ رررر  ٚ َّٕررررٛا   ِ ٓ  آ ُْ اٌَّررررِز٠ َّٙ رررربٔ   ّ ٌ   ئ٠ِ ْٚ َُ مَّ رررر ٍْ ُْ ثِظَّ َّ٘رررر  ٚ  َّٓ رررر ِْ ُْ اأْل  َّٙرررر ئِرررره  ٌ 

  ْ ٚ ز ذَّ ْٙ ُْ ، ﴿[7ٕ﴾]جألٔؼحَ:َِّ َّٙ ٌ ئِه  ٌ  ْٚ َُ مَّ ٍْ ُْ ثِظَّ َّٙ بٔ   ّ ٍْجِغَّٛا ئ٠ِ  ٠ ُْ  ٌ  ٚ ا  َّٕٛ  ِ َّٓ آ ر ِْ ﴾ َ٘رج  تٌَس ػٍَٝ ػََّٛ اأْل 

 جٌّؼٕٝ جٌٍغٛٞ.

 ٟب﴿ :اٌّؼٕٝ اٌؼشف  ٌٕ َٓ ِِ ْإ َّّ ْٔذ  ثِ ب م   ِ َٓ ، تقع جٌطؼد٠س ذحٌالَ ﴿[8ٔ﴾]٠ٛظف:ٚ  ِِ ْإ َّّ ٓ  ﴿﴾، ٌٕ  ب ثِ  ِ ف رآ

   ٌَّٛ َّ ٓ  ﴿ [، ٕٙ﴾]جٌؼٕىرٛش:ٌٗ  ١ِٕ ِِ ْإ َّّ ٍْ ٌِ َّٓ ِِ ٠َّْإ ٓ  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص[ ٠ؼٕٟ جٌٕرٟ ٔٙ﴾]ذسجءز:ٚ  ١ِٕ ِِ ْإ َّّ ٍْ ٌِ َّٓ ِِ ٠َّْإ ﴾ َ٘رج ٚ 

 جٌّؼٕٝ جٌؼساٟ.

 ْاٌ شػٟ اس٠ّب :﴿ ِٗ ِضي  ئٌِ ١ْ ب مَّٔ  ّ عَّٛيَّ ثِ ٓ  اٌشَّ  ِ َ ،، تقَع جٌرَحء[7ٕ٘﴾]جٌرمَسز:آ جٌرَحء ٌٍدتٌَس  َٞ د  ػ 

 سػ١س.جٌش

 ٌّحذج جخطٍفص جٌطؼد٠س؟ 

  ْ  .جٌّطٍٛخ جخطٍف أل

  و١ف؟

 ٌَٔفَالْ، َطَد َق ٌفَالْ، ضؼد٠َٗ ذَحٌالَ،  قَ د  مَٛي: جٌؼَسخ َطَطضظَد٠ك ا ٗ  جإل٠ّحْ جٌٍغَٛٞ َِح  جَ أ

 ذىرج أ٠ؼح اطؼد٠ٗ ذحٌرحءَطد َق ٚضمٛي 

 ٌىٓ جإل٠ّحْ جٌشسػٟ آِٓ ذىرج-  ِ ٓ  ؼَ تقع جٌطؼد٠س  ضطؼدٜ ذحٌرحء اٟ جٌٍغس أ١ٌط  س  لَ أَ -ذىرج  س  لَ أَ  ّ 

  .ذىرج طك١كسَطد َق طك١كس، ػًّ ذىرج طك١كس،  ، اطىْٛذىرج س  لَ أَ  -ورٌه؟

ّ   َٞ د  ح ػ  ّ  ـٌٚٙرج ٌ َ ش٠َح ز ضظٍَف ٚجٌّؼَٕٝ جألطٍَٟ اَٟ جٌٍغَس  َٓ جإل٠ّحْ اٟ جٌٍغس ذحٌرحء ػٍّٕح أٔٗ ػ 
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 .ٌٍطؼد٠س ذحٌرحء

 ِح ذ١ٓ جإل٠ّحْ جٌشسػٟ ٚجإل٠ّحْ جٌٍغٛٞ؟  ذحٌرحء ضفس٠مح   َٞ د  احٌّؼٕٝ جٌٍغٛٞ ٠طؼدٜ ذحٌالَ، اٍّحذج ػ  

 ٘ٛ ضؼ١ّٓ جٌؼًّ ٌإل٠ّحْ جٌرٞ ٘ٛ ش٠ح ز ػٍٝ ِح ؾحء اٟ جٌّؼٕٝ جٌؼ ساٟ.

اََٟ جٌمََسآْ ٚاََٟ جٌٍغََس أََٔٗ ٠ََأضٟ جٌفؼًََ ٠ََٚسج  ََِٕٗ ِؼََٕٝ، غََُ ضخطٍََف جٌطؼد٠ََس ذََحٌكسف  :ََ٘رج وػ١ََس

 جٌفؼً ِؼٕٝ اؼً آخس. ْٓ ّ  ا١ ؼَ 

 .ٚئْ وحْ جألِػٍس وػ١سز ٌىٓ ٌمسذٗ ِٕىُ قحػس ػٕدوُ ؾ١ّؼح   ت  ظٕؼسخ ٌٗ ِػح

ِػال ضؼٍّْٛ لٛي جذٓ جٌم١ُ ٚجذٓ ض١ّ١س ٚػد  ِٓ ِشح٠خٕح قفع هللا جٌؿ١ّغ ٚزقُ جألِٛجش اٟ لٌٛٗ 

ٚ  ضؼحٌٝ اٟ جٌّعؿد جٌكسجَ ﴿  ِٗ ٌْؼ ربِوخَّ ف١ِر اءا ا  ٛ ر ٍْٕ ربَّٖ ٌٍَِّٕربِط ع  ؼ  َِ اٌَّرِزٞ ج  ا رش  ٌْس  ْغرِجِذ ا  ّ ٌْ ا  ٚ ْٓ ر  ِ  ٚ ٌْج ربِد  ا

 َُ ١ِ اَة مٌ  ز  ْٓ ػ  ِِ َُ َِّٔزْلَّٗ  ٍْ بَد ثِظَّ ٌْس  ِ ِٗ ثِا  ِؼٕٝ جإلزج ز ؟ِح [، لحٌٛج ٕ٘ح ٕ٘﴾]جٌكؽ:٠َِّشْد ف١ِ

 .٠ؼٕٟ جٌُٙ جٌؿحشَ ،جٌُٙ

 ٌّحذج؟ 

  ْ ََحٌٛج أل ََطَ جإلزج ز ذٕفعََٙح ضَ  ل ََر٘حخ، أز ش د  َؼ ََٛي أز ش جٌ ََس ضطؼََدٜ ذٕفعََٙح، ضم ٜ، جإلزج ز جٌّؼسٚا

ربدَ جٌمسجءز، ِح ضمٛي أز ش ذحٌمسجءز، اٍّح لحي ﴿ جٌّؿٟء، أز ش ٌْس  ِ ِٗ ثِا ْٓ ٠َّرِشْد ف١ِر ر  ِ َِٚٓ )َِح لَحي  ،﴾ٚ 

بدَ لحي ﴿ذً  ،(ئٌكح ج   ٠ٗس  ا١ ٌْس  ِ ِٗ ثِا ْٓ ٠َِّشْد ف١ِ  ِ  ٚ  ْ ﴾ ٘رٖ ا١َٙح اؼًَ ٠ٕحظَد جٌطؼد٠َس ٠َِّشدْ وٍّس ﴿ ﴾ ػٍّٕح أ

 .ُ  ذحٌرحء ٚ٘ٛ َ٘ 

 .حظداالْ ذىرج ٘رج جٌرٞ ٠ٕ ُ  ذىرج َ٘  ُ  َ٘ 

  ْ ػ١ٍٗ ٌَٚٛ ٌَُ ٠كمَك جإلزج ز َِٓ وًَ  رْ جخَ إَ جٌّسج  ذحإلزج ز ٕ٘ح جٌُٙ جٌؿحشَ ا١   ٌٚرٌه اعسٖ جألتّس ذأ

 اٟ جٌفؼً. ذٗ طحز  جخال   ُ  ذحٌفؼً، َ٘  ُ  َ٘ ئذج ي ُْ ػ١ٍٗ جٌَٙ  ق  د  ظْ ٚؾٗ ٚئّٔح ٠َ 

َّ ٌَّٛ   ﴿ٔسؾغ ٕ٘ح اٟ جٌٍغس   ٌٗ  ٓ  ِ ، ضمٛي أٔح ألَسزش ٌَه، ٗ  ٌَ  س  لَ ٌٗ، أَ  قَ د  ٠ؼٕٟ طَ [، ٕٙ﴾]جٌؼٕىرٛش:ف آ

 ٠ش ألٛي ألسزش ئ٠حن؟  ئ

 فالْ ِح لحي؟ ٌألسزش  ٚتفالْ ذألسزش  ،ت، ألسزش ذىرجي ٌىٓ ٌفالْ

َّ ٌَّٛ   ألسزش ٌفالْ ِح لحي، ﴿  ٌٗ  ٓ  ِ  ٌٗ، ئٌٝ آخسٖ. س  لَ ٌٗ، أَ  قَ د  ﴾ ٠ؼٕٟ طَ ف آ

ّؼََٕٝ جٌشََسػٟ اََٟ جٌمََسآْ تقََع ََ٘رج جٌطظََد٠ك ٚجإللََسجز جٌََرٞ ََ٘ٛ جٌّؼََٕٝ جٌٍغََٛٞي ٌىََٓ ؾََحء جٌ

ِ  ٠ رررب﴿ جٌطؼد٠َََس ذَََحٌالَ ئٌَََٝ جٌطؼد٠َََس ذحٌرَََحء لَََحي  ػَََٓذص٠َََح ز  َّٕرررٛا ثِرررب َّ ِِ َّٕرررٛا آ  ِ ٓ  آ ٙ رررب اٌَّرررِز٠ م ٠ُّ

 ِٗ رررٌِٛ عَّ س  َّٓ ﴿ َََِح لََََحي إَََِٓٛج هلل ٌٚسظٌََََٛٗ َََِغ أََََٔٗ لَََحي اََََٟ جٌٕرَََٟ  .[ٖٙٔ﴾]جٌٕعََََحء:ٚ  ِِ ٠َّررررْإ  ٚ
  ٓ ١ِٕ ِِ ْإ َّّ ٍْ ٓ  [، ٚلحي اٟ ٌٛؽ ﴿ٔٙ﴾]ذسجءز:ٌِ  ِ َّ ٌَّٛ   ف آ ي  لحي ﴿ ﴾ٌٗ  ٌِْىز بِة اٌَِّزٞ ٔ ضَّ ا  ٚ  ِٗ ٌِٛ عَّ س   ٚ  ِ ا ثِب َّ َّٕٛ ِِ آ

 ِٗ عٌَِّٛ ٍٝ  س  ِٗ ﴾ئٌٝ آخسٖ ﴿ػ  ٍِ عَّ سَّ  ٚ  ِٗ زِ ئِى  َل   ِ  ٚ  ِ ْٓ ٠ ْىفَّْش ثِب َّ  ِ  .[ٖٙٔ]جٌٕعحء:﴾ ٚ 

جٌطؼد٠س ذحٌرحء  ٘رج جٌّؼٕٝ ٘ٛ جٌّؼٕٝ جٌٍغٛٞ، ٚش٠ح ز ػ١ٍٗ ِح  خً ا١ٗ ِّح ٠ٕحظد ْ  ح ػٍٝ أَ َٕ ٌ   َ  ج  ااذ

 .ٚ٘ٛ جٌؼًّ

ْ   ضمٛي ػٍّص ذىرج َص ذَّح ٍَِّْ ص ذَٗي ٠ؼَٕٟ ػَ ٍَجألَِس ٚجلَغ اؼّ ٠ؼٕٟ إِٓص ذىرج اؼٍّص ذٗ، إَِٓص ذَأ

  ْ ، َٚ٘رٖ جٌؼًّ  خًَ اَٟ ِعَّٝ جإل٠َّحْ أطَال   إِٓص، اٍرٌه  خٍص ش٠ح ز ضؼد٠س ذحٌرحء ٌطدٌٕح ػٍٝ أ

 ٠أضٟ ٌٙح ِص٠د ضفظ١ً اٟ جأل ٌس ئْ شحء هللا ضؼحٌٝ.

جٌّسؾثَس، أْ  شْ أَ َشَا١َٙح جٌىػ١َسْٚ َِٕر َٔ  ؾَ ٍَِ٘رٖ جٌّعأٌس جٌطَٟ مَ  ضأط١ًئذج ضر١ٓ ٘رج آّ جٌُّٙ اٟ 

ْ   فَ ٠ ؼسَ   جإل٠ّحْ اٟ جٌٍغس اٟ قم١مطٗ ضظد٠ك ٚئلسجزي ٌىٓ ضظَد٠ك ِؼَٗ َٔٛع ػًَّ ١ٌَٚط تشَِح   أ

 ٝ جٌٍغٛٞ جٌؼحَ.قطٝ ٠ىْٛ ِؼٗ ػًّ ٠أِٓ ذٗ، ٌظٍطٗ ذحٌّؼٕ ٝ ضظد٠مح  ّ  عَ اٟ قم١مطٗي ٌىٓ ت ٠  

ْ   ٚضظد٠ك   أِح اٟ جٌشسع اٙٛ ئلسجز   ص٠َح ز ػٍَٝ جٌّؼَٕٝ جٌٍغَٛٞ اَٟ َ٘رٖ جٌشَسع ؾَحء ذ ٚػًّي أل

 جٌّعأٌس جٌؼظ١ّس.

  :المسألة الرابعة 
ِْ ضؼس٠ف جٌطكحٚٞ ٌٙرٖ جٌّعأٌس ٟٚ٘ ) ٕ رب ٌْج  رِذ٠كَّ ثِب ُْ اٌزَّ  ٚ  ، ِْ رب اسَّ ثِبٌٍِّغ  ْلرش  ٛ  اْسِ َّ٘ر  : َّْ ب  ّ ٠ اْسِ ، َ٘رج (ٚ 

ق١ََع جٌََّٛز  ػٍََٝ جإللََسجز جإل٠ََّحْ ََِٓ  ْظََسْ ٌإل٠ََّحْ ٚلَ  ج   َ ئخََسجؼ جٌؼًََّ أْ ٠ىََْٛ ََِٛزِ  ا١ََٗ

 ٚ٘رج وّح ذوسش ٌه ِر٘د ِسؾثس جٌفمٙحء. ،ٚجٌطظد٠ك

 ٚجٌّسؾثس اٟ ٘رٖ جٌّعأٌس ٌُٙ ألٛجي ِطؼد ز أشٙس٘ح لٛتْ:

 لٛي جّٙٛس اٌّشجئخ   ْ  جإل٠ّحْ ٘ٛ جٌطظد٠ك، ٚت ٠ٍصَ ِؼٗ ئلسجز. ٚ٘ٛ أ
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 ٚذََ٘د ئ١ٌََٗ جٌّحضس٠د٠ََس ٚجألشََحػسز ٚؾّحػََس- ِشجئررخ اٌفمٙرربء َُّ  َّرر-   ْ جإل٠ََّحْ ئلََسجز ذحٌٍعََحْ  أ

 ٚضظد٠ك ذحٌؿٕحْ.

ّّٝ جإل٠ّحْي ٠ؼٕٟ أخ  ٚظ   ٛج ِسؾثس ألُٔٙ أزؾإٚج جٌؼًّ ػٓ ِع ػٓ ِعّٝ جإل٠َّحْ، اؿؼٍَٛج  ٖٚ  س  ّ 

 ذال ػًّ.  جإل٠ّحْ ِطكممح  

ََٛ ََس ََِٓ أشََٙس٘ح ل ََدز أ ٌ ََر٘رُٙ ذؼ ََطدٌٛج ٌّ ََسز  ي هللا ٚجظ ََٟ آ٠ََحش وػ١ ٍَّررٛا ﴿ا ِّ ػ   ٚ َّٕررٛا   ِ ٓ  آ اٌَّررِز٠

بدِ  بٌِس  َُّ جٌؼًَّ ػٍَٝ جإل٠َّحْ، لَحٌٛج اَٙرج ٠َدي  فَ طََاؼَ  ،ٚ٘رج ِٓ ألٜٛ أ ٌطُٙ ػٍٝ ٘رٖ جٌّعَأٌس ﴾اٌ

ػٍٝ جٌطغح٠س َِح ذ١َٓ جٌؼًَّ َِٚح ذ١َٓ جإل٠َّحْي ألَٔٗ ٌَٛ وَحْ ػًَّ جٌظَحٌكحش اَٟ جإل٠َّحْ ٌَّح لَحي 

ػ  ﴿  ٚ َّٕرٛا   ِ ٓ  آ بدِ اٌَّرِز٠ ربٌِس  َُّ ٍَّررٛا اٌ ََا ﴾ِّ  ّ ح ػٍََٝ ضَأخ١س جٌؼًََّ ََٕجٌؼًََّ ػٍَٝ جإل٠َّحْ لََحٌٛج  ٌ   فَ طََح ػَ ٍ

 ٚئزؾحء جٌؼًّ ػٓ ِعّٝ جإل٠ّحْ.

ٚجٌؿٛجخ ػٓ ذٌهي ٠ؼٕٟ ػٓ ٘رج جتظطدتي ذؿٛجخ ِخطظَس ٚٔسؾَة جٌؿَٛجخ جٌّطَٛي، جٌؿَٛجخ 

ْ  ػٓ ذٌه   :جٌٍغس ا١ٙح أ

  َّشْ  ب٠َّ زَّ ثبٌؼلخ ثبٌٛاٚ اٌ ادَّ ش  اٌؼلخ ثبٌٛاٚ ٠ٚ: 

 :ٚاٌز ب٠ش

   ٠ىْٛ ضغح٠س ذٚجش ضحزز: 

٘رج ٌٗ قم١مَس ذجش   خً ِكّد ٚخحٌد، اّكّد ذجضٗ م١س ذجش خحٌد، :ِؼٕحٖ أٔه ضمٛي ِػال  اٟ جٌٍغسٚ

 .٘زا ٠غّٝ ر ب٠ش رٚادٚ٘رج ٌٗ قم١مس، 
   ٠ىْٛ ضغح٠س طفحش ٚضحزز. 

َ  ٚقعحَ، ٚجٌرٞ ػٕدن  ر ب٠ش اٌُفبد َٕٙ د  ٚطحز  ِ ظ١ف  ٚجقد ٠ؼٕٟ جٌرٞ ػٕد جٌؼسذٟ ضمٛي ػٕدٞ 

 ظ١ف  ٚجقد ، ٌىٓ ٠مٛي:

َِٕغ اٟ جٌٕٙد. َٕٙ د  ِٓ ؾٙس ٚطفٗ أٔٗ ط   ِ 

َ  ِٓ ؾٙس شٙسضٗ ٚأٔٗ . ٚطحز َْ  ٠َْظِس

ٗ  ٚلطٍٗ. َّ لََغ ػ١ٍٗ َقَع َٚ  ٚقعحَ ِٓ ؾٙس أٔٗ ِٓ 

َِّ اٟ ضغح٠س جٌظفحش ﴿ ِٕٗ اٟ جٌمسآْ لحي   َْ لَّْشآ  ٚ ٌِْىز بِة  ٍْه  آ٠ بدَّ ا َٓ اٌش رِ [، جٌىطَحخ ٔ﴾]جٌكؿَس:جِر١

 جٌىطحخ شٟء ٚجٌمسآْ شٟء؟  ،٘ٛ جٌمسآْ، ٚجٌمسآْ ٘ٛ جٌىطحخ، َػطََف ذحٌٛجٚ ً٘ ٌطغح٠س جٌرٚجش

ٍْره  آ٠ ربدَّ ت أقد ٠مٛي ذٙرج ِٓ جٌّطمد١ِٓ ت أقد ٠مٛي ذٙرج، اظحز جٌطؼحؽف ٕ٘ح ٌطغَح٠س جٌظَفحش ﴿ رِ

ٌِْىز بةِ  َٓ ، ﴿﴾ ٔ ِظَس ا١ٗ ئٌٝ ؾٙس وٛٔٗ ِىطٛذح  ذحل١ح  ا ج١ِ َِّ  َْ لَّْشآ ْٕظَس  ا١َٗ ئٌَٝ جٌَطالٚز ٚ  ﴾ ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠ ْمَسأ  ٠ٚ 

 اٙرج ضغح٠س طفحش.ٚجٌمسجءز 

  ِرب ثر١ٓ اٌجرضء ٚاٌىرً، ِٚرب ثر١ٓ اٌؼربَ  ش  ب٠َّ    ٠ىْٛ اٌؼلخ ثبٌٛاٚ ا ألجً اٌز ب٠ش ٌٚىٓ ر   ٚربسحا

 :ٚاٌخبص

ْٓ  اٟ ظَٛزز جٌرمَسز ﴿  ِػحٌٗ لٛي هللا، ٚجٌخحص ػٍٝ جٌؼحَ ٠ٚؼطف جٌؼحَ ػٍٝ جٌخحص فْ طَ ؼْ ا١   ر  ِ
 ٌّٚ رذَّ َّْ ّللاَّ  ػ  ربي  ف راِ ١ى  ِِ  ٚ   ً ِجْجِش٠ر  ٚ  ِٗ رٍِ عَّ سَّ  ٚ  ِٗ زِر ئِى  َل   ِ  ٚ  ِ ا ِ َّ ًّٚا رذَّ ْ  ػ  ب ٓ   و  ربفِِش٠ ٍْى  ِ [ ﴿57﴾]جٌرمَسز:ٌِ ا ِ َّ ًّٚا رذَّ ػ 

 ِٗ زِ ئِى  َل   ِ  .خٍك٘ٛ ِحٌه جٌٍّه ٚخحٌك جٌ جٌّالتىس ِخٍٛلس ٚجٌسخ  ،﴾ تشه جٌّالتىس م١س هللا ٚ 

﴿ ِٗ ٍِ عَّ سَّ  ٚ  ِٗ زِ ئِى  َل   ِ رِخ ﴿﴾ جٌسظً ُِٕٙ زظً ِٓ جٌّالتىَس، َُِٕٚٙ زظًَ َِٓ ٚ  ئِى  َل   ّ ٌْ ٓ  ا ر ِِ رل فِٟ  ُْ  ٠ َّ ّللاَّ

ٓ  إٌَّبطِ  ِِ  ٚ عََّلا  ْ  [، 8٘﴾]جٌكؽ:سَّ ُِٕٙ جٌسظً ِٓ جٌّالتىَس َُِٕٚٙ  احٌسظً ٕ٘ح أػُ ِٓ جٌّالتىس أل

 جٌسظً ِٓ جٌرشس.

 .ٌىٍٟ ػٍٝ اٌجضئٟا خْ لْ ػ   :ٕ٘ح طحز ػطفح   ج  ااذ

بي  غُ لحي ﴿ ١ى  ِِ  ٚ   ً ِجْجِش٠  أٚ ت؟ ﴾ ؾرس٠ً ١ِٚىحي ِٓ جٌسظًٚ 

 .ِٓ جٌسظً

 ِٓ جٌّالتىس؟ 

 .ٔؼُ

 ً٘ قم١مس ؾرس٠ً ١ِٚىحي م١س جٌّالتىس؟  ،اؼطفُٙ

ذ١ٓ قم١مس جٌؿصء ٚجٌىً ٚجٌىً ٚجٌؿصء، ١ٌٚط ضغح٠س ذٚجش ٚت  ت، ٘رج ضغح٠س طك١في ٌٚىٓ ضغح٠س  

 .غح٠س قم١مسضغح٠س طفحش ٚت ض
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ٍَّرٛا مٌٛٗ ﴿ذجٌخحص ػٍٝ جٌؼحَ ألؾً جٌطغح٠س ِح ذ١ٓ جٌؿصء ٚجٌىً  ف  طْ ِٚٓ ٘رج ػَ  ِّ ػ   ٚ َّٕرٛا   ِ ٓ  آ اٌَِّز٠

بدِ  بٌِس  َُّ ِشو﴾، ﴿اٌ ُْ ٌْؼ  ا ْغَشو1ٚ  ََّ ْ  ٌ فِٟ  ب ٔغ  َّْ اْسِ بدِ 2(ئِ بٌِس  َُّ ا اٌ ٍَّٛ ِّ ػ   ٚ ا  َّٕٛ  ِ ٓ  آ ٓ  ، ﴿(ئِاَّ اٌَِّز٠ َّْ اٌَِّز٠ ئِ

 ِّ ػ   ٚ ا  َّٕٛ  ِ طِ آ ْٚ ٌْفِرْشد  َّٕربدَّ ا ُْ ج  َّٙر بٔ رْذ ٌ  بِد و  ربٌِس  َُّ ا اٌ ٍَّرٛا [، ﴿8ٓٔ﴾]جٌىَٙف:ٍَّٛ ِّ ػ   ٚ َّٕرٛا   ِ ٓ  آ َّْ اٌَّرِز٠ ئِ

ا دًّا َّٚ  َّْ ب  ّ ْح ُْ اٌشَّ َّٙ  ٌ ًَّ ١ ْجؼ  بِد ع  بٌِس  َُّ  فَ طََ[، ج٠٢حش وػ١سز إِٓٛج ٚػٍَّٛج جٌظَحٌكحش، ػَ 5ٙ﴾]ِس٠ُ:اٌ

 قم١مطٗ. جٌؼًّ ػٍٝ جإل٠ّحْ ألؾً ٘رج ٚئت اٙٛ  جخً اٟ

 جٌخحص ذحٌروس ذؼد جٌؼحَ؟  ض  خَ ٕ٘ح ٌّحذج ض  

 ألؾً جٌطٕر١ٗ ػٍٝ شساٗ.

 .سْ وِ جٌخحص ػٍٝ جٌؼحَ ٚضغح٠س اٟ ٘رج ألؾً جٌطٕر١ٗ ػٍٝ شسف ِح ذ   ف  طِ ؼْ حٌؼسخ ضَ ا

 ِٓ جٌّشح٠خ؟  ١ٌطألٔه ضمٛي ِػال ؾحءٟٔ جٌّشح٠خ ٚظّحقس جٌش١خ ػرد جٌؼص٠ص، ً٘ ٘ٛ 

جٌّمظٛ  أٚ جٌّمدَ ا١َُٙ  ٚؾحء ؾحءٟٔ جٌّشح٠خ ؾ١ّؼح  ٔٗ ٘ٛ جٌّمظٛ ، أٌىٓ ٕ٘ح ٌٍطٕر١ٗ ػٍٝ شساٗ 

 ػٍٝ شساٗ ِٕٚصٌطٗ ئٌٝ آخسٖ. ئٌٝ آخسٖ ضٕر١ٙح  

 جتظطدتي ذٙرج، ٘رج ؾٛجخ ِخطظس ٚٔروس ٌىُ ذم١س جأل ٌس ٚجإلؾحذس ػ١ٍٙح ا١ّح ٠أضٟ. ج  ااذ

 ذأٔح أز ش  ْ ٠ّحْ خحع ا١ٙح وػ١َسْٚ اَٟ ِعأٌس جإل ٙرج جٌطط٠ًٛ جٌٍغٛٞ ضأط١ً جٌّعأٌس ٌىُي أل

٘رج جٌؼظس، وطرٛج ا١ٙح وطحذحش ظٛجء اٟ جإل٠ّحْ أٚ اٟ جٌطىف١س، ُٚ٘ ٌُ ٠دزوٛج قم١مس َِر٘د أًَ٘ 

 .جٌعٕس ٚجٌؿّحػس اٟ ٘رٖ جٌّعأٌس

جٌىفَس ػٍَٝ جٌطىَر٠د ٚجإل٠َّحْ ػٍَٝ  سْ ظَ إُّٙ ِٓ أ خً ِرج٘د جٌّسؾثس اٟ ِر٘د أً٘ جٌعٕس ٚلَ 

 .شَأٚ ذحٌال جٌطظد٠ك ٚئِح لٛت  

  ْ ْ   َُِٕٚٙ َِٓ ذََ٘د ئٌَٝ أ وَّح َ٘ٛ لََٛي  جٌؼًَّ ١ٌََط َِٓ جإل٠َّحْ أطََال   جإل٠َّحْ لََٛي ٚجػطمَح  ٚأ

 جٌّسؾثس، ٚجأللٛجي اٟ ٘رج ِطؼد ز.

ََأْ ٠ػرطََٕٟ ٚئ٠ََحوُ ػٍََٝ ؽس٠مََس أتّطََٕح، ٚأْ ٠َ  ٔعََأي هللا  ْ ت ٠خََرٌٕح ٚأْ ٠ََٕٛز ػََٕح جٌشََس ٚأ ف  ى 

 حتس أقرحذٕح ئٔٗ ؾٛج  وس٠ُ.عذظحتسٔح ٚذ

 فٟ ذٙرج جٌمدز ٚٔىًّ جٌّسز جٌمح ِس.ٔىط
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ِديُق ِبالأَجَناِن. َراُر ِباللَِّساِن، َوالتَّصأ ِقأ

ِيَماُن: ُهَو اْلأ  َواْلأ

 ِ . َوَجِميُع َما َصحَّ َعنأ َرُسوِل َّللاَّ َبَياِن ُكلُُّه َحقٌّ ِع َوالأ  ِمَن الشَّرأ
لُااهُ  ِيَماااُن َواِحاادأ َوأَهأ َهااَو ، َوُماَلَزَمااِة  َواْلأ ااِة الأ َُ َقااى، َوُمَخالَ ااَيِة َوالتُّ ااَنُهمأ ِبالأَخشأ َُاُضااُل َبيأ ، َوالتَّ االِِه َسااَوااأ ِفااأ أَصأ

لَى.   َوأ  اْلأ

ِْ ) /لحي  ٕ رب ٌْج  رِذ٠كَّ ثِب ُْ اٌزَّ  ٚ  ، ِْ رب اسَّ ثِبٌٍِّغ  ْلرش  ٛ  اْسِ َّ٘ر  : َّْ ب  ّ ٠ اْسِ َِٓ والَِٗ اَٟ ضؼس٠َف َ٘رٖ جٌؿٍَّس ( ٚ 

 ./ذٙح جٌطؼس٠ف جٌّشسػٟ ٌإل٠ّحْ ػٕد جٌطكحٚٞ جإل٠ّحْ جٌّمظٛ  
ْ   -أتَّس أًَ٘ جٌكَد٠ع ٚجٌعَٕس-ػ١ٍٗ جأل ٌس ِٓ جٌىطحخ ٚجٌعٕس ٚئؾّحع جألتّس  صْ ٌ  ٚجٌرٞ  َ  جإل٠َّحْ  أ

 .لٛي ٚػًّ

وّح لحٌٙح جإلِحَ أقّد اٟ ِٛػغي ٠ٚؼٕٟ  (اس٠ّبْ لٛي ٚػًّ ١ٔٚخ)ذمٌٛٗ  سْ ر  ؼَ ٠   ُٚذؼغ أً٘ جٌؼٍ

 .ؼٕٟ جإلخالص اٟ جٌمٛي ٚجٌؼًّذح١ٌٕس جإلخالص ٠

  ْ فَ  ٚ٘رج جألطً ٚ٘ٛ أ ػ   ٚ  ذمٛي أً٘ جٌؼٍُ:  جإل٠ّحْ لٛي ٚػًّ 

ً   ثبٌمٍرت ٠ؼٕرٟ ثبٌجٕربْ، ٚلرٛي   اس٠ّبْ اػزمربد   األسوربْ، ٠ض٠رذ ثلبػرخ ٚثربٌجٛاسَّللا  ثبٌٍغربْ ٚػّر

 . اٌشحّٓ ٠ٕٚمص ثلبػخ اٌ ١لبْ

 جٌخّعس، ٟٚ٘:  ا١ّح  ٌص ػ١ٍٗ جأل ٌس ٘رٖ جألِٛز ج  اشًّ جإل٠ّحْ ئذ

 أٔٗ جػطمح ، ٚأٔٗ لٛي، ٚأٔٗ ػًّ، ٚأٔٗ ٠ص٠د، ٚأٔٗ ٠ٕمض. 

ِْ ٚضؼس٠ف جٌطكحٚٞ ٌإل٠ّحْ ذمٌٛٗ ) ٕ ب ٌْج  ِذ٠كَّ ثِب ُْ اٌزَّ  ٚ  ، ِْ ب اسَّ ثِبٌٍِّغ  ْلش  ٛ  اْسِ ذحٌّمحزٔس  ( ٘رج ضؼس٠ف  َّ٘

، اأُٙ /ٌّح ػ١ٍٗ جإلِحَ أذٛ ق١ٕفس  ِغ ِح ظرك ا١ٗ لظٛز، ٚ٘ٛ ِٛجاك   ٌَُ ٠ؿؼٍَٛج جٌؼًَّ  ٚأطكحذٗ 

  ِ ٝ جإل٠َّحْ، ٚؾؼٍَٛج جإل٠َّحْ ضظَد٠ك جٌمٍَد ٚئلَسجز جٌٍعَحْ، ٚؾؼٍَٛج جألػَّحي شجتَدز ػَٓ ّ  َعَِٓ 

 جإل٠ّحْ ِغ وٛٔٙح تذد ِٕٙح ٚتشِس ٌإل٠ّحْ.ٝ ّ  عَ ِ  

ِغ ِؼطمد أً٘ جٌعٕس ٚجٌؿّحػس ٚأضرحع أً٘ جٌكد٠ع ٚجألغس، ٚا١َٗ  امٛي جٌطكحٚٞ ٘رج ١ٌط ِعطم١ّح  

 جٌؼًّ ػٓ ضؼس٠ف جإل٠ّحْ. ؼَ خسَ لظٛز ألٔٗ أ

وػ١ََسز ََِٓ جٌىطََحخ ٚجٌعََٕس أظََٓ أََٟٔ لََدِص ٌىََُ ذؼؼََٙح لرًََ  ٚوََْٛ جٌؼًََّ ََِٓ جإل٠ََّحْ ٌََٗ أ ٌََس  

 زِؼحْ:

ُْ ﴿ َِٕٚٙح اََٟ ََ٘رج جٌّمََحَ لََٛي هللا  رربٔ ىَّ  ّ َّ ١ٌَِِّضرر١غ  ئ٠ِ ْ  ّللاَّ ررب ررب و   ِ ٠ٚؼََٕٟ ذحإل٠ََّحْ  [،ٖٗٔ﴾]جٌرمََسز:ٚ 

 ز ػًّ.ٚجٌظال جٌظالز، اعّٝ جٌظالز ئ٠ّحٔح  

بدِ ﴿ ٚلحي أ٠ؼح  بٌِس  َُّ ا اٌ ٍَّٛ ِّ ػ   ٚ ا  َّٕٛ  ِ ٓ  آ  ﴾.اٌَِّز٠

ِٗ ٚلَََحي ﴿ زَّجِررر وَّ  ٚ  ِٗ زِررر ئِى  َل   ِ  ٚ  ِ ٓ  ثِرررب َّ ررر  ِ ًٌّ آ ررر ْ  وَّ َّٕرررٛ ِِ ْإ َّّ ٌْ ا  ٚ  ِٗ ثِّررر ْٓ س  ررر ِِ  ِٗ رررِضي  ئٌِ ١ْررر رررب مَّٔ  ّ رررٛيَّ ثِ عَّ ٓ  اٌشَّ ررر  ِ آ

 ِٗ ٍِ عَّ سَّ ّْ جإل٠ّحْ ٌَٗ قم١مَس   صْ ٌ  [.  َ 7ٕ٘﴾]جٌرمسز:ٚ  ٟ جتػطمَح  ٚجإل٠َّحْ ذَٙرٖ جألزوَحْ َ٘ ج٠٢س ػٍٝ أ

رجٌخّعس ﴿ عَّ سَّ  ٚ  ِٗ زَّجِر وَّ  ٚ  ِٗ زِر ئِى  َل   ِ  ٚ  ِ ٓ  ثِرب َّ ر  ِ ًٌّ آ ر ْ  وَّ َّٕٛ ِِ ْإ َّّ ٌْ ا  ٚ  ِٗ ثِّ ْٓ س  ِِ  ِٗ ِضي  ئٌِ ١ْ ب مَّٔ  ّ عَّٛيَّ ثِ ٓ  اٌشَّ  ِ ِٗ آ ٍِ ﴾

ٙرج اٟ آ٠س جٌرمسز جتٔفىحن ِح ذ١ٓ جٌؼًّ ٚجإل٠ّحْ، ٌٚ زْ ٛ  ظَ طَ ػٓ ٘رٖ، اأٗ ت ٠   ااذج وحْ جٌؼًّ ٔحشثح  

﴿ ُْ بٔ ىَّ  ّ َّ ١ٌَِِّض١غ  ئ٠ِ ْ  ّللاَّ ب ب و   ِ  .ٚألٔٗ ٠ٕشأ ػٕٗ ألّٔٗ ِٕٗ جٌؼًّ ٘ٛ جإل٠ّحْ ًَ ؼَ ﴾ ؾَ ٚ 

ْ   ج  إفُٙ ئذ بدِ لٌٛٗ ﴿ أ بٌِس  َُّ ا اٌ ٍَّٛ ِّ ػ   ٚ ا  َّٕٛ  ِ ٓ  آ ﴾ئِاَّ اٌَِّز٠
(4و

بدِ ﴿  ربٌِس  َُّ ٍَّرٛا اٌ ِّ ػ   ٚ ا  َّٕٛ  ِ ٓ  آ ﴾ ٚٔكَٛ اٌَِّز٠

ْ   -وّح لّدِٕح آٔفح  -جٌؼًّ ػٍٝ جإل٠ّحْ  فْ طْ ا١ٗ ػَ  ذٌه، ذّح  ف  ْطَػَ  ٚجٌخحص ذؼَد جٌؼَحَ  ف  طْ ٘رج ػَ  أ

 جٌؿصء ذؼد جٌىً، ٚ٘رج وػ١س اٟ جٌمسآْ ٚاٟ جٌٍغس وّح لدِطٗ ٌه.

آِرشوُ ثبس٠ّربْ ثرب  »وّح لحي ٌٛاد ػرد جٌم١ط ٌّح أضَٖٛ اَٟ جٌّد٠َٕس لَحي  ملسو هيلع هللا ىلصِٚٓ جٌعٕس لٛي جٌٕرٟ 

َغُ اَ « ب  ٚحذٖٚحذٖ مرذسْٚ ِب اس٠ّبْ ث ٚمْ ررإدٚا اٌخّرظ ِرٓ »ذأزوَحْ جإل٠َّحْ غَُ لَحي  ٖ  سَ ع 

«اٌّ ُٕ
5
 ٌإل٠ّحْ. ػًّ اؿؼٍٗ ضفع١سج   - جء جٌخّطأ-ٚ٘رج  

اس٠ّبْ ثضغ ٚعجؼْٛ شؼجخ مػَل٘ب لٛي ا ئٌٗ ئا ّللا ٚمدٔب٘ب ئِب خ األرٜ ػٓ » ملسو هيلع هللا ىلصٚورٌه لٌٛٗ 
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«اٌلش٠ك ٚاٌس١بء شؼجخ ِٓ اس٠ّبْ
6
 :اؿؼً جإل٠ّحْ 

 ٌ ْطك.ِسضرؾ ذحٌٕ ٗ لٛي 

 ٠ؼٕٟ جٌرٞ ٘ٛ ٔٛع جٌؼًّ-ٌٚٗ ػًّ جٌرٞ ٘ٛ ئِحؽس جألذٜ ػٓ جٌطس٠ك-. 

  َػًّ جٌمٍد ٚ٘ٛ جٌك١حء ًَ ؼَ ٚؾ ٌٗ. 

َِ فٟ ٘را جإل٠ّحْ ذػالغس أش١حء ِٕٙح جٌمٛي ِٕٚٙح جتػطمح  أٚ ػًّ جٌمٍد  دْ ؼَ ش   ملسو هيلع هللا ىلصجٌٕرٟ  ًَ ػ  ج جٌكد٠ع 

 ِٕٚٙح ػًّ جٌؿٛجزـ.

  جألطً اٟ جٌّعحتً ئْ شحء هللا ضؼحٌٝ.ذ١حْ ٌٙرج  ٠ٚأضٟ ِص٠د  

بٔرر﴿ ػٍََٝ جٌص٠ََح ز لََٛي هللا  ش٠ََح ز جإل٠ََّحْ ٚٔمظََحٔٗ  ي   ُ  غ ََ  ّ ُْ ئ٠ِ َّٙرر ْر اد  ُْ آ٠برَّررَّٗ ص  ِٙ ٍ رر١ْ ١ِ ررْذ ػ  ا رٍَّ ئِر  ﴾ با ٚ 

ُْ [، ٚوََرٌه لٌََٛٗ ﴿ٕ]جألٔفََحي: ِٙ رربِٔ  ّ ررغ  ئ٠ِ  ِ بٔاررب   ّ ادَّٚا ئ٠ِ َّ٘ررذا [، ٚوََرٌه لٌََٛٗ ﴿ٗ﴾]جٌفََطف:١ٌِ ررْضد   ُْ َّ٘رر اد  ٜ ص 

 ُْ َّ٘ ُْ ر ْمٛا َّ٘ آر ب [، ٚٔكٛ ذٌه ِّح ا١ٗ ش٠ح ز، ٚئذج وحْ ا١ٗ جٌص٠ح ز اأٗ تذد أْ ٠ىْٛ ا١َٗ 8ٔ﴾]ِكّد:ٚ 

 ِّح ٠عرد جٌص٠ح ز اٟ جإل٠ّحْ. جٌٕمض ذّمحذً ِح ض ِسنَ 

ر)ٔمظحٔٗ لَحي  سَ وَ ش٠ح ز جإل٠ّحْ ٚذَ  سَ وَ ٌٚٙرج ذؼغ جٌظكحذس ٌّح ذَ  ب ّللا ٚحّرذٔبٖ ٚروشٔربٖ ٕ  سْ جَّ ئرا ع 

(ص٠بدرٗ، ٚئرا غفٍٕب فزٌه ٔمُبٔٗ ٌهفز
7
. 

 ٚجٌعٕس ٚلٛي جٌظكحذس زػٛجْ هللا ػ١ٍُٙ. اص٠ح ز جإل٠ّحْ ٚٔمظحٔٗ  ي ػ١ٍٙح لٛي هللا 

  ْ .لََٛي جٌطكََحٚٞ ) آََّ ََ٘رج ٠طمََسز أ ِْ ٕ ررب ٌْج  ررِذ٠كَّ ثِب ُْ اٌزَّ  ٚ  ، ِْ ررب اسَّ ثِبٌٍِّغ  ْلررش  ٛ  اْسِ َّ٘رر  : َّْ ررب  ّ ٠ اْسِ ََ٘رج ( ٚ 

ََِّٓ ََُ٘ أذََٛ ق١ٕفََس جٌٕؼََّحْ ذََٓ غحذََص جإلََِحَ جٌّؼََسٚف، ٚأطََكحذٗ ٠ٛجاََك لََٛي ِسؾثََس جٌفمََٙحء ٚ

 اٟ جإل٠ّحْ. ي ػٓ وٛٔٗ زوٕح  سْ أخسؾٛج جٌؼًّ ػٓ وٛٔٗ ؾصءج ِٓ جٌّح١٘  

  ْ ، ٚذٌََه ٌىػََسز جٌخََالف اََٟ ََ٘رٖ جٌّعََأٌس اََٟ ِعََأٌس جإل٠ََّحْ ِرحقََع وػ١ََسز ؾََدج   ئذج ضمَّسز ََ٘رج اََا

جٌعٍف ِٚٓ ذؼدُ٘ اٟ َ٘رٖ جٌّعَأٌسي ٌىَٓ ٠ّىَٓ ٚؽٛي جٌىالَ ػ١ٍٙح ٚوػسز جٌطظح١ٔف جٌطٟ طٕفٙح 

 ضمس٠د ٘رٖ جٌّعأٌس ٌطحٌد جٌؼٍُ اٟ ِعحتً:

  الخامسةالمسألة : 
 جإل٠ّحْ ٠ؿّغ:

  : ََس أٚت ََرٞ ٠ع١ََّٗ جٌّسؾث ََٛ جٌ ََد، ٚ٘ ََح  ذحٌمٍ ََحء-جتػطم ََس جٌفمٙ أٚ ٠ع١ََّٗ جٌؼحََِس  -ِسؾث

 جٌطظد٠ك.

 : لٛي جٌٍعحْ. غح١ٔح 

 : ػًّ جٌؿٛجزـ ٚجألزوحْ. غحٌػح 

 جٌص٠ح ز. ذؼح :زج 

 : جٌٕمظحْ. خحِعح 

 :٘رٖ خّعس أش١حء ا١ٙح جخطٍف جٌّٕطعرْٛ ئٌٝ جٌمرٍس ػٍٝ ألٛجي

 اٌمٛي األٚي : 

  ْ أذََٟ ِٕظََٛز  لََٛيأ٠ؼََح  امََؾ، ََٚ٘رج ََ٘ٛ لََٛي ؾََّٙٛز جألشََحػسز، ََٚ٘ٛ  جإل٠ََّحْ ضظََد٠ك   ََ٘ٛ أ

 .جٌّحضس٠دٞ ٚجٌّحضس٠د٠س ذؼحِس

  ٟ ْ   ٚ٘رج ِرٕ ْ  جٌمٛي ٠ٕشأ ػٓ جٌ ُِٕٙ ػٍٝ أ ٚج س  ظَََٕ جٌؼًَّ ٠ٕشَأ ػَٓ جٌطظَد٠ك، اَ  طظد٠ك، ٚػٍَٝ أ

 .ظُٕٙ، ٚئٌٝ ِح ٠طسضّد ػ١ٍٗ اؿؼٍٖٛ جٌطظد٠ك امؾ دِ عَ ئٌٝ أطٍٗ اٟ جٌٍغس ذكَ 

ّْ جإل٠َّحْ ضظَد٠ك ومٌَٛٗ ﴿ ِٗ ٚجظطدٌٛج ٌٗ ذؼَدز أ ٌَس َِّح ا١َٗ أ ثِّر ْٓ س  ر ِِ  ِٗ رِضي  ئٌِ ١ْر رب مَّٔ  ّ رٛيَّ ثِ عَّ ٓ  اٌشَّ ر  ِ آ

  ِ ًٌّ آ ْ  وَّ َّٕٛ ِِ ْإ َّّ ٌْ ا  ٚ ِٗ ٍِ عَّ سَّ  ٚ  ِٗ زَّجِ وَّ  ٚ  ِٗ زِ ئِى  َل   ِ  ٚ  ِ [، ٚ٘رٖ أَِٛز م١ر١َس ٚجإل٠َّحْ ذَٙح 7ٕ٘﴾]جٌرمسز:ٓ  ثِب َّ

جإل٠َّحْ ذحٌغ١ر١َحش، ٚجإل٠َّحْ ذحٌغ١ر١َحش  سْ ْظ٠َؼٕٟ جٌطظد٠ك ذٙح، ٚم١س ذٌه ِٓ جأل ٌس جٌطٟ ا١ٙح قَ 

 ػٍٝ أٔٗ جٌطظد٠ك.  ُْ َٙ فْ ٠  

                                                 
6
 (161(/ مسلم )9الخارا )  
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َْ ّ  عَ ٚ٘إتء ٠    ٙرج جتظُ.جٌّسؾثس، ُٚ٘ جٌّشٙٛزْٚ ذ ٛ

ُٚ٘ جٌر٠ٓ ؾؼٍٛج جإل٠ّحْ ١ٌط جٌطظد٠ك ذحٌمٍَد ٌٚىَٓ َ٘ٛ جٌّؼساَس  ِٚٓ جٌّسؾثس ؽحتفس مح١ٌس ؾدج  

 ِٛ ٛج اَٟ ف  ٕ  َِّٓ َطَ ِٖ ذحٌمٍد، ٚ٘ٛ جٌمٛي جٌّٕعٛخ ئٌَٝ جٌؿ١َّٙس ٚمَالز جٌظَٛا١س وَحذٓ ػسذَٟ ٚٔكَ

 ئ٠ّحْ اسػْٛ.

 :ٟٔاٌمٛي اٌَب 
  ْ َْ ّ  عَ ء ٠  ٘إتٚجإل٠ّحْ لٛي ذحٌٍعحْ امؾ،  ِٓ لحي ئ ِِ س  جٌىَ  ٛ  .-ذحٌطشد٠د–س ١  ج

ِِ جٌىَ  ج َْ عَ ْٕ ٠  س ١  س   ٘رج ٠مٛي: جإل٠ّحْ ٘ٛ جإللسجز ذحٌٍعحْ.ٚئٌٝ ِكّد ذٓ وّسجَ،  رٛ

 ٌُ؟ 

  ْ َٓ رِ جٌّٕحام١ٓ ِخحؽَ  ًَ ؼَ ؾَ  هللا  لحي أل ذحظُ جإل٠َّحْ اَٟ آ٠َحش جٌمَسآْ، اَاذج َٔٛ ٞ جٌّإَِْٕٛ اَٟ  ١

ل  اٟ جٌخطحخ أً٘ ج ً  جٌمسآْ ا١دخ   ٚج ذٍعحُٔٙ ٌَُٚ ٠ظَد  ٛج ذمٍَٛذُٙ اَدخٍٛج ٌّٕفحق، ٚجٌّٕحامْٛ ئّٔح ألس 

 اٟ جظُ جإل٠ّحْ ٌٙرج جألِس.

 : ٌاٌمٛي اٌَب 

  ْ جإل٠َّحْ لَٛي ذحٌٍعَحْ ٚضظَد٠ك ذحٌؿَٕحْ. َٚ٘ٛ لَٛي أذَٟ  ٘ٛ ِر٘د ِسؾثس جٌفمٙحء جٌر٠ٓ لحٌٛج: ئ

َْ  ق١ٕفس ٚأطكحذٗ، ئلسجز    -وَّح ظ١َأضٟ-جٌٕحض اٟ جٌطظَد٠ك  ْ  أ ذحٌٍعحْ ٚضظد٠ك ذحٌؿٕحْ، ٠ٚؿؼٍٛ

ٚجقَد، ٚجٌؼًَّ  ٚاٟ أػّحي جٌمٍٛخ أُٔٙ ٚجقد، اأػّحي جٌمٍٛخ جٌطٟ أطٍَٙح جٌطظَد٠ك ػَٕدُ٘ شَٟء  

ٚئْ وحْ ت ذد ِٕٗ اٟ ضكم١ك جإل٠ّحْ، ذخالف أً٘  ١ٌط ِٓ جإل٠ّحْ ػٕدُ٘ ٠ؼٕٟ ِٓ قم١مس جإل٠ّحْ

٠ؼٕٟ جٌّحضس٠د٠سجٌم١ٌٛٓ جٌعحذم١ٓ 
7
. 
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