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  الثالثونالثالثونالشريط الشريط       
ٚ   ٗ  ٚثألشجػشر ٚثٌىشث١ِز فئُٔٙ ٠مٌْٛٛ أَّٔ   ٝ دال ػًّ فئٔٗ ٔجٍج، ٌٛ ٌُ ٠ؼًّ لظ فئٔٗ ٠ٕدٛ.ثف  ٌٛ 

[ال] ٌىقٓ ،ثٌؼًّ فئرث صشن ثٌؼًّ فٙٛ فجعقك   ٓ  ِ   ٗ  ٌ   ذَّ ٚأِج ِشختز ثٌفمٙجء ف١مٌْٛٛ الد  
1
فقٟ  ٗ  ٛٔ قٍ  خ  ذ  ٠   

   .ٝ ثإل٠ّجَّّْ غ  ِ  

َّْ  ٚأظققٓ شققذٙضُٙ ٔ قق    ٛث دجإل٠ّققجْ ٘ققُ ذ ققٛط  ثٌققز٠ٓ خ   أدققٟ ز١ٕفققز فققٟ ٘ققزٖ ثٌّغققنٌز ٚ٘ققٛ دٕ  ققجٖ  ػٍققٝ أ

ٚث دجٌٍغققجْ فمققظ، شُّ ل ققٚإّٔققج أ   ،ُ دجطققًٙ ققٍ  ّ  ثٌّؤِٕققْٛ ٚثٌّٕققجفمْٛ، ٚثٌّٕققجفمْٛ ٌقق١ظ ٌٙققُ ػّققً، ػ  

  ِ ْ  ل  ذِّ ص  ٚثٌّؤِْٕٛ  ْ  شُّ م قِ   ٛ قد  ، ف  ٚ دجٌٍغقجْ ِقج دق١ٓ ثإللقشثس  -٠ؼٕقٟ دق١ٓ ثٌئقجةفض١ٓ-ٌٙقُ ِقج دق١ٓ  غ  ّ 

 ٚثٌضصذ٠ك دجٌدٕجْ؛ ٠ؼٕٟ فٟ ثٌخئجح ثٌظج٘ش، ٚأِج ثألػّجي فجٌسغجح ػ١ٍٙج آخش.

َّْ  خ  غ  ِٚٓ أدٌّضُٙ ثألصً ثٌٍغٛٞ ثٌزٞ ٘ٛ ز   ق ِقج لقجٌٛث أ ِقٓ  ز  ثإل٠ّقجْ ٘قٛ ثٌضصقذ٠ك، ٚثإللقشثس أ خ 

 ص٠جدر فٟ ثٌشش٠ؼز ألٔٗ الدذ ِٓ لٛي ال إٌٗ إال هللا ِسّذ سعٛي هللا.

  اٌزاثغ: اٌمٛي 

 َّْ دجٌدٕقجْ أٚ صصقذ٠ك دجٌدٕقجْ ٚإلقشثس دجٌٍغقجْ  ثإل٠ّجْ: ثػضمجد   ٘ٛ لٛي ثٌخٛثسج ٚثٌّؼضضٌز ٚ٘ٛ أ

 ٚػًّ دجٌدٛثسذ. 

ًِّ  ًِّ ى  د  ٚ٘زث ثٌؼًّ ػٕذُ٘  ٍّٟ ػٕٗ ِنٍِٛس دٗ، ٚثالٔضٙجء ػٓ و ِٕٙ. 

ٚ  َ   ِش  فّج أ   قّ  ٛدًج ف١ذخً فٟ ِغقّٝ ثإل٠ّقجْ د  خ  دٗ  قٖ  د  ش  ف   ٙ َّّٝ  ػٕقٗ صسش٠ّقجً  ٟ  ، ِٚقج ٔ  ف١قذخً فقٟ ِغق

 .ثإل٠ّجْ دّفشدٖ

 َّْ ًَّ  ٠ؼٕٟ أ ق ٚثخخٍ  و ق ٚسوٕقجً  ، ف١ىقْٛ خقضءثً ٖ  ذ  ٠ذخً فقٟ ِغقّٝ ثإل٠ّقجْ ػٍقٝ ز   ًُّ فقٟ ثإل٠ّقجْ، ٚو 

 .فٟ ثالٔضٙجء ػٕٗ ٠ذخً فٟ ِغّٝ ثإل٠ّجْ دّفشدٖ ِسشٍَ 

َّْ ِٓ ثٌىذجةش فئ فئٔٗ ٠ىفش، ٚإرث فؼً ِسشِجً  ٚثخذجً  ن  ش  ػٍٝ رٌه لجٌٛث: فئرث ص   ٚدٕجءً  خضء  ٔٗ ٠ىفش؛ أل

 .خ  ٘  ر   سوٓ ثإل٠ّجْٚثإل٠ّجْ 

 َّْ  خ١ّؼٗ. ٘زث ثٌؼًّ خضء ٚثزذ، إرث ف م ذ  دؼضٗ ف م ذ   فؼٕذُ٘ أ

 ف١ّٓ ثعضسك ثٌٕجس دج٢خشر ِجرث ٠غّٝ فٟ ثٌذ١ٔج؟  خالف ٚد١ٓ ثٌخٛثسج ٚثٌّؼضضٌز

 ػٍٝ ثٌمٛي ثٌّؼشٚف ػٕذُ٘:

  وجفش.َّّ غ  فٟ ثٌذ١ٔج ػٕذ ٠  ثٌخٛثسج ٚ٘ٛ ػٕذ ٝ 

 ٚ.ػٕذ ثٌّؼضضٌز ٘ٛ فٟ ِٕضٌز د١ٓ ثٌّٕضٌض١ٓ ال ٠مجي ِؤِٓ ٚال ٠مجي وجفش 

 ف١ٙج الٔضفجء ثإل٠ّجْ فٟ زمٗ. ِغ ثصفجلُٙ ػٍٝ أٔٗ فٟ ثٌٕجس ِخٍذ   

  اٌخبِض: اٌمٛي 

َّْ  ملسو هيلع هللا ىلص٘ٛ لٛي أً٘ ثٌسذ٠ث ٚثألثش ٚلٛي صسجدز سعٛي هللا   ثإل٠ّجْ: ٚ٘ٛ أ

ْ ٚ٘ٛ إػالْ ال إٌٗ إال هللا ِسّذ سعٛي هللا، ٚػًّ ، ٚلٛي دجٌٍغج-ِٚٓ ثالػضمجد ثٌضصذ٠ك-ثػضمجد 

 دجألسوجٔـ ٚأٔٗ ٠ض٠ذ ٠ٕٚم . 

  ْ  .٠ىْٛ ػٕذٖ خٕظ طجػز ٚػًّ هلل  ٠ٚؼْٕٛ دجٌؼًّ خٕظ ثٌؼًّ؛ ٠ؼٕٟ أ

ق خ  دؼضقٗ ر٘ ق خ  ٘ قإرث ر   ٚثزقذثً  فجٌؼًّ ػٕذُ٘ ثٌزٞ ٘ٛ سوقٓ ثإل٠ّقجْ ٌق١ظ شق١تجً  خ   ٚ  ذ  خ١ّؼقٗ أٚ إرث 

خذ خ١ّؼٗ؛ دً ٘ز  ٚ ِ  دؼضٗ   .الدذ ِٓ ٚخٛد خٕظ ثٌؼًّ ،ِٓ أش١جء وث١شر خ  وَّ ش  ث ثٌؼًّ 

 ُّٞ ًٍ  ٚ٘ققً ٘ققزث ثٌؼّققً ثٌصققالر؟ أٚ ٘ققٛ أ ٛثخققخ طجػققزً ٚصققشن ثٌجِضثققجي دِققٓ ثألػّققجي ثٌصققجٌسز  ػّقق

 ثٌّسشَ طجػزً؟ 

 َُّ  .ثٌّغنٌز ثٌّؼشٚفز دضىف١ش صجسن ثٌصالر صٙجٚٔج أٚ وغالً  فٟد١ٓ ػٍّجء ثٌٍّز  خالف   ٘زث ث 

 ١ٓ ِذ٘ت أً٘ اٌظٕخ ٚاٌجّبػخ ِٚب ث١ٓ ِذ٘ت اٌخٛارج ٚاٌّؼزشٌخاٌفزق ِب ث: 

  َّْ  .أٞ ػًّ ٚثخخ أٚ فؼً أٞ ػًّ ِسّشَ فئٔٗ ٠ٕضفٟ ػٕٗ ثعُ ثإل٠ّجْ ن  ش  أٌٚته خؼٍٛث ص   أ

                                                 
1
َِون للوِ  شلحلف لعللل شلخللم لللم لذالل  ىلل ش    نمللأ افش  انيللم ِلُ ون فل  ممللمإل شالمللأن ل  نلأل ئللن مفهاللف شلرذيللأق فل  خللفط شلعذللل   شلوشملل لف/  وش 

نمأ ىو الزم للو م  م  فذألوش شاللمأن نول وشئتذأ  وامأ شلعمل فَلس من مِ ( مأ ناو))32شلخفل  ) لعنل  الدل  انلو لعملل لولن للو  -إل شاللمأن وش 
 (لم لعمل مأ وفج ئن شمم شاللمأن
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   ثٌّج١٘ز؛ ٌىقٓ ٘قزث ثٌؼّقً أدؼقجت ٠ٚضفقجٚس ٚأخقضثء،  ٚأً٘ ثٌغٕز لجٌٛث: ثٌؼًّ سوٓ ٚخضء ِٓ

 فئٔٗ ال ٠ز٘خ وٍٗ.  إرث فجس دؼضٗ أٚ ر٘خ خضء ِٕٗ

ققف١ىققْٛ ثٌّققشثد ِققٓ ثالشققضشثط خققٕظ ثٌؼّققً؛ ٠ؼٕققٟ أْ ٠   ً   ذ  ٛخ  دنسوجٔققٗ  صققجٌر ظققج٘شثً  ِٕققٗ ػّقق

َّْ  ٚخٛثسزٗ، ٠ذيُّ   .صصذ٠مٗ ثٌذجطٓ ٚػًّ ثٌمٍخ ثٌذجطٓ ػٍٝ أٔٗ ثعضغٍُ دٗ ظج٘شثً  ػٍٝ أ

  ِ ج٘ش دقال إ٠ّقجْ، وّقج أٔقٗ ال ٚخقٛد إعقالَ ظق س  َّٛ ص  ض  دّغنٌز ثإل٠ّجْ ٚثإلعالَ، فئٔٗ ال ٠   ً  ص  ضَّ ٚ٘زث 

س   َّٛ  .ظج٘شثً  الٔم١جد ٌٗ دٕٛع طجػزٍ دج ٚخٛد إ٠ّجْ دجطٓ دال ٔٛع ثعضغالَ هلل ٠ ض ص 

  السادسةالمسألة: 
َّْ  ن  ش  ثٌئسجٚٞ ٕ٘ج ص   ش  ثٌؼًّ فٟ ِغّٝ ثإل٠ّجْ، ٚوّج روشس  ٌقه أ و  ثٌؼّقً ػٕقذ  ثٌؼًّ؛ ٠ؼٕٟ ِج ر 

 ٠ّجْ ٚفٟ ِج١٘ضٗ ٚ٘ٛ سوٓ ِٓ أسوجٔٗ.فٟ ِغّٝ ثإل ً  أً٘ ثٌغٕز ٚثٌدّجػز دثخ  

ٚدق١ٓ لقٛي أ٘قً ثٌغقٕز  -ثٌئسقجٚٞ ٖ  س  ٚ٘قٛ ثٌقزٞ لقشَّ -ٚثٌفشق د١ّٕٙج ٠ؼٕٟ د١ٓ لٛي ِشختز ثٌفمٙقجء 

 ٚثٌدّجػز أصذجع ثٌسذ٠ث ٚثألثش، ثٌفشق د١ّٕٙج:

   فٟ ثالػضمجد. ٞ ال زم١مز ٌٗ؛ ٠ؼٕٟ ال ٠ضشصخ ػ١ٍٗ خالف  ٛس  ِٓ ثٌؼٍّجء ِٓ لجي: إٔٗ ص 

 ِ ُِِٕٙٚؼٕٛٞ ٚزم١مٟ. ،ٓ لجي: ال ٛ٘ 

 َّْ ألً٘ ثٌغقٕز ٚوؼذٗ ِٚضجدؼضٗ ٌٍغٕز  ِّٛ ٍ  ػٍٝ خالٌز لذسٖ ٚػ   /ثٌشجسذ ثدٓ أدٟ ثٌؼض  ٌٚذ١جْ رٌه؛ أل

َّْ  س  شَّ ٚثٌسذ٠ث فئٔٗ ل   َّْ  أ  ز:خٙز ثٌٕظش إٌٝ ثٌخالف ِٕفىَّ  ثٌخالف ٌفظٟ ٚصٛسٞ، ٚعذخ رٌه أ

ٌضىف١ش.فٟ ث ٖ  ش  نث  دفُّٕٙ ِٓ ٠ٕظش إٌٝ ثٌخالف  - 

  فٟ ثالػضمجد. ٖ  نثش  دُِٕٚٙ ِٓ ٠ٕظش إٌٝ ثٌخالف  - 

 .ثٌخالف ٌفظٟ ،فٟ ثٌضىف١ش لجي ثٌخالف صٛسٞ ٖ  نثش  دفّٓ ٔظش إٌٝ ثٌخالف 

 َّْ ثٌسٕف١قز ثٌقز٠ٓ ٠مٌٛققْٛ ٘قٛ ثإللقشثس دجٌٍغققجْ ٚثٌضصقذ٠ك دجٌدٕققجْ ٘قُ ِضّفمقْٛ ِققغ أ٘قً ثٌسققذ٠ث  أل

 َّْ ػقٓ ثإل٠ّقجْ صىقْٛ دقجٌمٛي ٚدجالػضمقجد ٚدجٌؼّقً  ر  دَّ ٚثٌقش  ثٌىفقش  ٚثٌغٕز ِغ أزّقذ ٚثٌشقجفؼٟ ػٍقٝ أ

 .ٚدجٌشه

 َّْ  :فُٙ ِضفمْٛ ِؼُٙ ػٍٝ أ

  ًثإل٠ّجْ فئٔٗ ٠ىفشفٟ ٠خجٌف ِج دٗ دخً  ِٓ لجي لٛال. 

  ً٠خجٌف ِج دٗ دخً فٟ ثإل٠ّجْ فئٔٗ ٠ىفش ِٚٓ ثػضمذ ثػضمجدث. 

  ً٠ٕجفٟ ِج دخً دٗ فٟ ثإل٠ّجْ فئٔٗ ٠ىفش ٚإرث ػًّ ػّال. 

   أٚ ثسصجح فئٔٗ ٠ىفش هَّ ٚإرث ش. 

دً ثٌسٕف١ز فٟ دجح زىُ ثٌّشصذ فٟ وضذُٙ ثٌفم١ٙز أشذ فٟ ثٌضىف١ش ِٓ دم١قز أ٘قً ثٌغقٕز ِثقً ثٌسٕجدٍقز 

 .ٚثٌشجفؼ١ز ٚٔسُٛ٘

صقغ١شر  دٙقج دم١قز ثألةّقز ومقٛي ثٌمجةقً ِقثال عقٛسر   ش  فِّ ى  ٚث دّغجةً ال ٠  ش  فَّ فُٙ أشذ ُِٕٙ، زضٝ إُٔٙ و  

 فِّشْٚ إٌٝ آخش رٌه.ى  غ١دذ أٚ ٔسٛ رٌه أٚ إٌمجء وضجح ف١ٗ آ٠جس فئُٔٙ ٠  ىفِّشْٚ دٙج، أٚ ِفئُٔٙ ٠  

خٙز ثألزىقجَ  إٌٝثٌّغنٌز  فٟ ش  ظ  ِٓ ٔ   -خّجػز ِٓ ثٌؼٍّجء ش  ظ  ثٌشجسذ، ٚٔ   ش  ظ  ِثً ِج ٔ  - ش  ظ  فّٓ ٔ  

 ٚ٘ٛ زىُ ثٌخجسج ِٓ ثإل٠ّجْ لجي: 
دضقشن  ش  دنػّجي ٠ٚىف   ش  فئٔٗ ٠ىف   ِٓ ثٌّغّٝ جً فٟ ثٌّغّٝ أٚ خجسخ وجْ ثٌؼًّ دثخالً  عٛثء   ،ثٌد١ّغ ِضّفمْٛ

 .أػّجي

 :ال ٠ضشصّخ ػ١ٍٗ ػٍٝ ٘زث ثٌٕسٛ ثً فئر

 .٠ؼٍّٗ ًٍ ّ  ِٓ ثإل٠ّجْ دنٞ ػ   ج  ش  خ  ٚال ٠   ،٠ٕفغ ًٍ ّ  دال ػ  : فٟ لٛي ثٌّشختز ثٌز٠ٓ ٠مٌْٛٛ ٛي  خ  د   - 1

ْ  فِّ ى  ٠   :أُٔٙفٟ ٚال ٠ذخٍْٛ ِغ ثٌخٛثسج  - 5  أٚ فؼً أٞ ِسشَ. دنٞ ػًّ أٚ ٠ضشن أٞ ٚثخخ شٚ

  ّ ش   ٓ  ف س   ٘زٖ ثٌدٙز إرث ٔ ظ  ِّٛ َّْ  إ١ٌٙج ص ص   ثٌخالف ١ٌظ دسم١مٟ؛ دً ٘ٛ ٌفظٟ ٚصٛسٞ. أ

َّْ  ش  ظ  ٕ  ثٌدٙز ثٌثج١ٔز ثٌضٟ ٠   ِ   -ػًّ ثٌدٛثسذ ٚثألسوجْ-ثٌؼًّ  إ١ٌٙج ٟٚ٘ أ دقٗ فقٟ  هللا  ش  ٘ٛ ِّج أ

ض م ذ  أٚ  ٚخٛدٗ    ذ  م  ض  أْ ٠ ؼ    .جي ٚثٌضفص١ًصسش٠ّٗ ِٓ خٙز ثإلخ٠ّ ؼ 

 َّْ   ثألػّجي ثٌضٟ ٠ؼٍّٙج ثٌؼذذ ٌٙج خٙضجْ: ٠ؼٕٟ أ

 .خٙز ثإللشثس دٙج  .ٚخٙز ثالِضثجي ٌٙج 

 َّْ  :ً  ّ  فئٔٗ إرث ػ   ،ثٌؼًّ دجٌدٛثسذ ٚثألسوجْ ٚإرث وجْ وزٌه فئ
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  َّْ  فٟ ثٌضصذ٠ك ثألٚي؛ ثٌضصذ٠ك دجٌدٕجْ. ً  ثٌؼًّ دثخ   فئِج أْ ٔمٛي: إ

   ثٌضصذ٠ك دجٌدٕجْ. ػٓ ٚإِج أْ ٔمٛي: إٔٗ خجسج 

   َّٔفئرث لٍٕج إ  ٗ   ً  -دقٗ ثِضثقً شَّ إرث أل ق ٗ  ٠ؼٕٟ ثٌؼًّ دجٌدٛثسذ دجػضذجس أَّٔق-فٟ ثٌضصذ٠ك دجٌدٕجْ  دثخ

ٌٍضّصقذ٠ك ٌٍٚؼقضَ ػٍقٝ ثالِضثقجي،  شقجِالً  ، ٚإّٔج ٠ىْٛ ثػضمقجدثً ١ٌظ صصذ٠مجً  ثً فئٔٗ ٠ىْٛ ثٌضصذ٠ك إر

 ػٓ لٛي ٚصؼش٠ف ثٌسٕف١ز. ج  ش  ٚ٘زث ِج خ  

 ٌٚث َّْ ض   دٙققز ثٌثج١ٔققز أ فققٟ فققئرث وققجْ وققزٌه وققجْ ثٌضٕصقق١  ػٍققٝ دخققٛي ثٌؼّققً  فؼققالً  ً  ث ققثٌؼّققً ٠ّ 

َّْ ، جألزجد٠قثدِغقّٝ ثإل٠ّقجْ ٘قٛ ِمضضقٝ ثإل٠ّقجْ دج٠٢قجس ٚ دقٗ ِقٓ  ٓ  ِ  ؤ  زم١مقز ثإل٠ّقجْ ف١ّقج ص ق أل

ّْ ص   ه  ثٌمشآْ فٟ ثألٚثِش ٚثٌٕٛثٟ٘ فٟ ثإلخّجي ٚثٌضفص١ً أَّٔ  صٕضٙقٟ، ٚإال  ، ٚصؤِٓ دقنًْ  ّ  ؼ  صؤِٓ دن

ِج د١ٓ ثٌزٞ دخً فٟ ثإل٠ّجْ د١م١ٓ ٚثٌزٞ دخقً  ٌُ ٠ذخً ٘زث فٟ زم١مز ثإل٠ّجْ ٌُ ٠سصً فشق   فٍٛ

 فٟ ثإل٠ّجْ دٕفجق.

َّْ  ٓ  ١ِّ ذ  ٠   ثٌدٙز ٘زٖ ٟٚ٘ خٙز ثٔفىجن ثٌؼًّ ػٓ ثالػضمجد، ثٔفىجن ثٌؼًّ ػٓ ثٌضصذ٠ك ٘قزٖ  ٌه رٌه أ

 .د١ٓ ثإلعالَ ٚثإل٠ّجْدٗ ف١ّج  هللا  ق  شَّ ف١ّج ف   دثخٍز   زم١مزً 

  َ َّْ  ِٚؼٍققٛ ٚصصققذ٠ك فئٔققٗ الدققذ ٌققٗ ِققٓ إعققالَ ٚ٘ققٛ ثِضثققجي ثألٚثِققش  إلققشثس   ٗ  ثإل٠ّققجْ إرث لٍٕققج إَّٔقق أ

 .جسٚثالعضغالَ هلل دجٌئجػ

 .ٌٙزث ٔمٛي إْ ِغنٌز ثٌخالف ً٘ ٘ٛ ٌفظٟ أٚ ٘ٛ زم١مٟ سثخؼز إٌٝ ثٌٕظش فٟ ثٌؼًّ

  ً  دٗ؟ ف١ّج أِش هللا  أَ ٌُ ٠ذخً ثِضثجالً  دٗ ف١ّج أِش هللا  ثِضثجالً  ً٘ ثٌؼًّ دثخ

ِ   ٓ  ١َّ د   ملسو هيلع هللا ىلصٚثٌٕذٟ  «آِرزوُ ثبي٠ّربْ ثربح ٚ ر ٖ»دجإل٠ّقجْ  ش  أٔٗ ٠ن
2

َٙرب ﴿أِقش دجإل٠ّقجْ  ، ٚهللا  ٠َرب أ٠َه

ُٕٛا ِِ ُٕٛا آ َِ َٓ آ فجإل٠ّجْ ِنِٛس دٗ، ٚصفجصق١ً ثإل٠ّقجْ دجالصفقجق دق١ٓ أ٘قً ثٌغقٕز  .[151﴾]ثٌٕغجء:اٌَِّذ٠

ّ   ً  خ  ذ  ف١ٙج ثألػّقجي ثٌصقجٌسز؛ ٌىٕٙقج ص ق ً  خ  ذ  ٠   ،ثإل٠ّجْ خ  ؼ  ش   ً  خ  ذ  ٙجء ٠  ٚد١ٓ ِشختز ثٌفم قفقٟ ثٌ ٝ َّّ غ 

ثإل٠ّقجْ، ٚإرث ٌقُ  ك  مَّقدٙج، فّٓ ثِضثً ثألِقش ػٍقٝ ثإلخّقجي ٚثٌضفصق١ً فمقذ ز   ِٓ خٙز وٛٔٙج ِنِٛسثً 

 ٠ّضثً ثألِش ػٍٝ ثإلخّجي ٚثٌضفص١ً فئٔٗ دؼَّٛ ثألٚثِش ال ٠ذخً فٟ ثإل٠ّجْ.

ِ  ٚ٘ز ً ى  ش  ٖ ٠ىْٛ ف١ٙج ثٌٕظش   :ِٓ خٙز ال 

 َّٛ ثٌذضقز، ال ٠فؼقً  ٚال ٠فؼقً خ١قشثً  ٠قؤِٓ دّقج أٔقضي هللا  ،أْ ٠ٛخقذ أزقذ ٠قؤِٓ دجإل٠ّقجْ س  ً٘ ٠ ضص

 ؟؟ػٓ ِسشَ ِغ ثصغجع ثٌضِٓ ٚإِىجٔٗ ٚال ٠ٕضٟٙ لظ، ال ٠ّضثً ٚثخذجً  خ١شثً 

 ٚال ٠ؼّقً صقجٌسجً  ْٛ إ٠ّجٔقٗ صقس١سجً ٠ىقٚأْ ٠ىْٛ أزذ ٠مٛي أٔج ِقؤِٓ  س  َّٛ ص  ض  فٟ ثٌسم١مز ٘زث ال ٠  

، ٚال ٠ٕضٟٙ ػٓ أٞ ِؼصق١ز خٛفقج ِقٓ ِغ إِىجٔٗ، ال ٠ؼًّ أٞ خٕظ ِٓ ثٌئجػجس خٛفج ِٓ هللا 

 .س  َّٛ ، ٘زث ال ٠ ضص  هللا 

إٌٝ ثإل٠ّجْ دجألِش، ثألِش دجإل٠ّجْ فقٟ ثٌمقشآْ ٚفقٟ ثٌغقٕز و١قف ٠قؤِٓ  غ  خ  ش  ص   ز  ثٌّغنٌ   ٌٚٙزث زم١مزً 

 دٗ؟ و١ف ٠سممٗ؟ 

ّ   سمك٠ قش  ثٌؼّقً ثٌقزٞ ٠ّضثقً دقٗ، ف   ظ  ٕ  د  ، د  ًٍ ثإل٠ّجْ دؼ أْ ٠ىقْٛ ثالِضثقجي دثخقً فقٟ زم١مقز  ثً إر غ  خ 

 .د١ٓ ِٓ ٠ؼًّ ِٚٓ ال ٠ؼًّ ثإل٠ّجْ دنِشٖ، ٚإال فئٔٗ ز١ٕتز ال ٠ىْٛ فشلجً 

ٗ ٚدىضجدٗ الدذ ٌق ملسو هيلع هللا ىلصدجٌذ١ًٌ ٠ؼٕٟ دجٌىضجح ٚثٌغٕز دجهلل ٚدشعٌٛٗ  ،ٌٙزث ٔمٛي إْ ثإل٠ّجْ ثٌسك دجٌٕ 

 َّٛ ق أْ ٠ىقْٛ ِقؤِٓ ِّىقٓ أْ  ،ٌٍّقؤِٓ أْ ٠ىقْٛ ي١قش ِٛخقٛدٍ  س  ِٓ ثِضثقجي، ٚ٘قزث ثالِضثقجي ال ٠ ض ص 

 ٠ؼًّ ٚال ٠ؼًّ ثٌذضز.

 :ٌـ ِٓ ثإل٠ّجْ خضءثً  ثً ٚإرث وجْ وزٌه، وجْ إر 

 ٌذخٌٛٗ فٟ صشو١ذٗ. أٚال 

 ٟٔال ٠ؼًّ ثٌذضز.فٟ ثالِضثجي ٌإل٠ّجْ ٚثإل٠ّجْ دجألِش أْ ٠ؤِٓ ٚ س  َّٛ ص  ض  أٔٗ ال ٠   ٚاٌثب 

ّْ ثٌخالف ١ٌظ صٛس٠جً  ً  صَّ فضس   ثً إر  َُّ خٙز ف١ٗ صىْٛ ٌفظ١ز، ٚث   َُّ ِٓ وً خٙز؛ دً ث   ِٓ ٘زٖ ثٌدٙز أ

 .خٙز ف١ٗ صىْٛ ِؼ٠ٕٛز

ػز، ٌٙزث لذ صشٜ ِٓ والَ دؼض ثألةّز ِٓ ٠مٛي  ّٛ ٚثٌدٙجس ثٌّؼ٠ٕٛز ٚثٌخالف ثٌّؼٕٛٞ وث١شر ِضٕ
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 َّْ ً٘ ثٌغٕز صٛسٞ؛ ألُٔٙ ٠مٌْٛٛ ثٌؼًّ شقشط صثةقذ ال ٠قذخً ٚد١ٓ أِشختز ثٌفمٙجء ثٌخالف د١ٓ  أ

 ثٌخالف صٛسٞ. ثً ٚأً٘ ثٌغٕز ٠مٌْٛٛ ال ٘ٛ دثخً فٟ ثٌّغّٝ ف١ىْٛ إر ،فٟ ثٌّغّٝ

ق ٗ  أَّٔ  ٓ  ظ  ِٓ لجي ثٌخالف صٛسٞ فال ٠   ثٌخقالف، ٚإّٔقج ٠مقٛي دقٗ ِقٓ خٙقز  س  ٛ  ٠مقٛي دقٗ فقٟ وقً ص 

 .ُ ٠ؼًّثٌٕظش إٌٝ ثٌضىف١ش ٚإٌٝ صشصخ ثألزىجَ ػٍٝ ِٓ ٌ

ِٓ خٙز ث٠٢جس ٚثألزجد٠ث ٚثالػضمجد دٙج ٚثإل٠مجْ دجالِضثجي فٙزث الدذ أْ ٠ىْٛ  ،أِج ِٓ خٙز ثألِش

 .جً ١ثٌخالف ز١ٕتز زم١م

  السابعةالمسألة : 
 ثخضٍف ف١ٙج ثٌؼٍّجء ػٍٝ ألٛثي: ٗ  ثإل٠ّجْ ٚٔمصجٔ   ر  ص٠جد  

  :اٌمٛي األٚي 

لقٛي ثٌدّٙقٛس ِقٓ خ١ّقغ  ،ثٌّشختز ِٚقٓ ي١قشُ٘ ٚ٘ٛ لٛي خّٙٛس أً٘ ثٌؼٍُ ِٓ أً٘ ثٌغٕز ِٚٓ

 َّْ  .   ثإل٠ّجْ ٠ض٠ذ ٠ٕٚم   ثٌئٛثةف أ

 ٟٔاٌمٛي اٌثب : 

 َّْ َّْ  ٘زث ِٕغٛح  ٚ،    ثإل٠ّجْ ٠ض٠ذ ٚال ٠ٕم   أ ػٍقٝ ص٠جدصقٗ  ثٌقذ١ًٌ ديَّ  إٌٝ دؼض أةّز أً٘ ثٌغقٕز؛ أل

  ِ  ال ٠ذخٍٗ ثٌم١جط، فال ٔمٛي دٕمصجٔٗ ٌؼذَ ٚسٚد ثٌذ١ًٌ فٟ رٌه. ش  ٚ٘زث أ

  اٌثبٌثاٌمٛي : 

 َّْ  ثإل٠ّجْ ال ٠ض٠ذ ٚال ٠ٕم  ٚ٘ٛ لٛي طجةفز ِٓ ثٌّشختز ِٚٓ ي١شُ٘. ِٓ لجي إ

 ٚثر١ٓ اٌمرٛي ثش٠رباح اي٠ّربْ ِب أروبْ األٌٚٝ ٚ خال اررجبط ِب ث١ٓ ايرجبء ٚاٌخالف فٟ اٌثالث

 .ٕمصبٔٗثٚ

ٗ ال ٠مققٛي دض٠جدصققٗ صدققذ ِققٓ ر٘ققخ إٌققٝ أزققذ ثأللققٛثي ٠مققٛي دض٠جدصققٗ ٚٔمصققجٔٗ ِٚققٓ ر٘ققخ إ١ٌقق رً صققجس  

 .ٚٔمصجٔٗ

ثألشجػشر ثٌزٞ ُ٘ ِشختز ٚثٌّجصش٠ذ٠ز ِقُٕٙ ِقٓ ٠مقٛي دض٠جدصقٗ ٚٔمصقجٔٗ ِٚقُٕٙ ِقٓ ال  ٠ؼٕٟ ِثالً 

 فٟ ثٌذسث. ٖٛ  ٍ  خ  د  ٠مٛي دزٌه ٌؼذَ صشصذٙج ػٍٝ زم١مز ثإل٠ّجْ، ٘زث أِش صثةذ أ  

 .ِغنٌز ص٠جدصٗ أٚ ٔمصجٔٗ ػٍٝ وٛٔٗ ِشختجً فٟ ال أثش فٟ ثٌخالف  ثً فئر

٠قذي ػٍقٝ  ٗ  ؛ ٌىَّٕقِشختقجً  ال ٠ذي ػٍٝ وٛٔقٗ ِقثالً  ( فئْ ٘زثثإل٠ّجْ ِج ٠ض٠ذ ٚال ٠ٕم )ئرث لجي أزذ ف

 .أٔٗ ١ٌظ ِٓ أً٘ ثٌغٕز

لقذ دقً ال ٠قذي ػٍقٝ أٔقٗ ِقٓ أ٘قً ثٌغقٕز ٚثٌدّجػقز،  فٙقزث (ثإل٠ّجْ ٔمٛي دض٠جدصٗ ٚٔمصقجٔٗ) إرث لجي

 .٠ىْٛ ِشختجً 

 ِٚغجةً ثٌضؼش٠ف ثٌغجٌفز ٌإل٠ّجْ.ال ثسصذجط د١ٓ ِغنٌز ثٌض٠جدر ٚثٌٕمصجْ ف

  الثامنةالمسألة : 
ف ثإل٠ّجْ دمٌٛٗ  ِْ ػشَّ ، ٚرص ٠ٌك ثبٌَجَٕب ِْ  .ٚلٍٕج فٟ ثٌضؼش٠ف ثػضمجد دجٌدٕجْ ،إْلزاٌر ثبٌٍِّظب

 :ٚثٌفشق ِج د١ٓ ثٌضصذ٠ك ٚثالػضمجد

 َّْ ِ   ٗ  شٟء ٚثزذ؛ دّؼٕٝ أَّٔ  اٌزص ٠ك أ  .ٚثزذر ر  جد  ذ  ػ   ،ٚثزذ ش  أ

 .فئٔٗ ٠شًّ أش١جء وث١شر ِٓ أػّجي ثٌمٍٛح ٚأِب االػزمبا

ٚ٘قزث دل١قك ألٔقٗ ٠شقًّ لقٛي ( اي٠ّبْ لٛي ٚػًّ) ؼش٠ف ثإل٠ّجٌْٙزث لجٌش طجةفز ِٓ ثٌّغٍف فٟ ص

 .ثٌمٍخ ٚلٛي ثٌٍّغجْ

 .٘ٛ صصذ٠مٗ ٚإخالصٗ فٟ هللا  (لٛي اٌمٍت)

 ٘ٛ إػالٔٗ ثٌّشٙجدر. (ٚلٛي اٌٍّظبْ)

 .سذ٠شًّ ػًّ ثٌمٍخ ٚػًّ ثٌدٛث :ً  ّ  ٚػ  

ٚسخجؤٖ ٚثإلٔجدز إ١ٌٗ ٚخش١ز ثٌّشح  ٚثٌضٛوً ػ١ٍٗ ٚثٌخٛف ِٕٗ  ِٓ ِسذز هللا  (اٌمٍت ًُ َّ ٚػَ )

 .ٚٔسٛ رٌه ِٓ أػّجي ثٌمٍٛح 

أشق١جء  َُّ ث قدقً ٌق١ظ ٘قٛ ثٌضصقذ٠ك فمقظ،  ،ٚثزقذثً  دجٌمٍخ ِٓ أِٛس ثإل٠ّجْ ١ٌغقش شق١تجً  ً  ِج ٠ضّص   ثً فئر

 .ٚثٌضصذ٠ك ٘ٛ أزذ٘ج ،وث١شر فٟ ثٌمٍخ
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َّْ  ٌٚٙزث ٚٔمصقجْ  ٚٔمصقجْ دجػضذقجس ثٌؼّقً ثٌظقج٘ش، ٚص٠قجدر   ص٠قجدر   -ثٌض٠جدر ٚثٌٕمصجْ-ثٌضفجضً  فئ

 .دجػضذجس ػًّ ثٌمٍخ ثٌذجطٓ

 :فجٌٕجط ٠ضفجٚصْٛ فٟ ثإل٠ّجْ ِٓ خٙز

ِققٓ ثٌصققالر ٚثٌضوققجر ٚثٌصقق١جَ  :ص٠جدصققٗ ٚٔمصققجٔٗ فققٟ أػّققجٌُٙ ثٌظققج٘شر ٚ٘ققٟ أِققٛس ثإلعققالَ - 1

 .ٚثِش ٚثالٔم١جد ٚٔسٛ رٌه ٚثالٔضٙجء ِٓ ثٌّسشِجسفٟ ثأل ٚثٌسح ٚثالعضغالَ هلل 

 .ٚوزٌه أػّجي ثٌمٍٛح - 5

 ٚأػّجي ثٌمٍٛح ٔٛػجْ: 

   ثٌفؼً. ز  ذ  ٚثخ   أػّجي 

   ثٌؼًّ أٚ ٚثخذز ثٌضشن. ز  ِ  شَّ س  ِ   ٚأػّجي 

ًِسذققز هللا  :ِثررً أِررب ٚاججررخ اٌفؼرر ،ٗٚثإلٔجدققز إ١ٌققٗ، ٚثٌضٛوققً ػ١ٍققٗ، ٚخشقق١ضٗ، ٚثٌخققٛف ِٕقق ،

 ، ٚٔسٛ رٌه ِٓ أػّجي ثٌمٍٛح. ٚثٌئّن١ٕٔز ٌٗ

ٚثٌذ ئ قش  ش  ذ ق، ِسشِجس أػّجي ثٌمٍٛح ثٌضٟ ٟ٘ ثٌى  اٌّحزِبد ِٚب ٠جت رزوٗ ِٓ أػّبي اٌمٍٛة

 ٚٔسٛ رٌه، ٘زٖ وٍٙج ٠دخ صشوٙج. ٚصضو١ز ثٌٕفظ ٚعٛء ثٌظٓ دجهلل 

 :أػّجي ثٌمٍٛح ِشضٍّز ػٍٝ ثً فئر

 .صصذ٠ك - 1

 .ٌمٍخ، ٚأِٛس ٚثخخ أْ ٠ٕضٟٙ ػٕٙج ثٌمٍخأْ ٠ؼٍّٙج ث ِٚشضٍّز ػٍٝ أِٛس ٚثخخ   - 5

  ُِ  ثأػّبي اٌمٍٛة. ب  بَٔ صَ مْ ُٚٔ  ح  س٠باَ  زٌ ثِ أَ زَ ٚ٘ذٖ وٍٙب فٟ اٌحم١مخ ِزصٍخ؛ فبٌزص ٠ك 

صثد صصقذ٠مٗ،  فنػّقجي ثٌمٍقٛح ثٌٛثخذقز إرث صثدس ِسذضقٗ هلل  ،فنػّجي ثٌمٍٛح صؤثش ػٍٝ صصقذ٠مٗ

صثد صصقذ٠مٗ  ٠قذٞ هللا ٚصثد صٛوٍقٗ ػٍقٝ هللا  إرث صثدس إٔجدضٗ إٌٝ هللا ٚصثد خشٛػٗ ٚخضٛػٗ د١ٓ

 ٚصثد ٠م١ٕٗ.

ِ  ٚوققزٌه إرث ثٔضٙققٝ ػققٓ ثٌّسشِققجس، خضققغ هلل  ، ي١ققش ِضشفققغ ػٍققٝ هلل  ىذققشث، رٌقق١الً ض  ، ٌققُ ٠ىققٓ 

  ِ ِ  -عالِز لٍذٗ-ٌغالِضٗ  جً ذ  س  ثٌخٍك،   ػّج ٠فغذ ثٌمٍخ، ٘زٖ وٍٙج ِؤثشر فٟ صصذ٠مٗ. ذثً ؼ  ض  ذ  ، 

ثإل٠ّقجْ ٚفقٟ ٔمصقجٔٗ إٌقٝ ص٠قجدر ثإل٠ّقجْ فقٟ أسوجٔقٗ ثٌثالثقز ٚٔمصقجْ  سخقغ ثألِقش فقٟ ص٠قجدر ثً فئر

 ثإل٠ّجْ فٟ أسوجٔٗ ثٌثالثز.

  :٠ؼٕٟ (٠ش٠  ثطبػخ اٌز ّٓ)ص٠جدر ثإل٠ّجْ  ثً فئر

 ّٓ٠ض٠ذ ثٌضصذ٠ك أٚ ثالػضمجد دئجػز ثٌشز. 

 ّٓ٠ض٠ذ ثإللشثس دجٌٍغجْ دئجػز ثٌشز. 

 ّٓ٠ض٠ذ ثٌؼًّ دجألسوجْ أ٠ضج دئجػز ثٌشز. 

 .ٌٍثالثز خ١ّؼجً  ز  ؼ  ثإل٠ّجْ سثخ   فض٠جدر

 َّْ ص٠جدر صالر، ص٠جدر صذلز، ص٠جدر دقش، ص٠قجدر خٙقجد فقٟ  ِثًصىْٛ دجٌؼًّ ثٌظج٘ش ثٌض٠جدر: صجسرً  أل

 .ٚإٌٝ ثإللشثس دض٠جدر ٠ك  ٘زث إٌٝ ثٌضصذ   غ  خ  ش  عذ١ً هللا، طٍخ ػٍُ ٚٔسٛ رٌه، ف١  

 .شثسٖف١ىْٛ صصذ٠مٗ ٚثػضمجدٖ أوثش ٚأػظُ ٚأِضٓ ٚأثذش ٚوزٌه إل

ٗ  ٚ٘زث  غُّ قٔفغقٗ فئٔقٗ إرث صثد إ٠ّجٔقٗ صثد ٌٙ    ثإلٔغجْ ِق٠ٓ س   ٚصس١ّقذثً  ٚصغقذ١سجً  صٍٙق١الً  دقزوش دقٗ  ٗ  د 

 .ٚصّد١ذثً  ٚصىذ١شثً 

 إْ شجء هللا. آسٍ  ثٌّغجةً وث١شر ٔشخب ثٌذم١ز إٌٝ ِٛضغٍ 

ِ لبي ثؼ ٘ب ) ْٓ َرُطِٛي َّللاَّ ب َصحَّ َػ َِ ١ُغ  ِّ َج َٚ  ٌَْج١َ ا َٚ ْزِع  َٓ اٌشَّ ِِ. ِْ ُوٍهُٗ َ كٌّ  ( ب

 َّْ ، فىً ِج خجء فٟ ثٌىضجح أٚ صقر ٓ  ٕ  ٚال د١ٓ ثٌغُّ  د١ٓ والَ هللا  ق  شِّ ف  ثٌّؤِٓ ال ٠   ٚ٘زث ٠ؼٕٟ دٗ أ

فٟ أِٛس ثٌؼم١ذر ٚثٌشقش٠ؼز ٘قزث ٠دقخ ثٌضغق١ٍُ ٌقٗ، ٚوٍقٗ زقك ٠دقخ ثإل٠ّقجْ دقٗ،  ملسو هيلع هللا ىلصػٓ سعٛي هللا 

َْ ثِرجَؼْ فقٟ ٚصقف ث١ٌٙقٛد ﴿ ٚرٌه وّج لقجي  ُٕرٛ ِِ ْٓ أَفَزُْؤ ر َِ رب َجرَشاُء  َّ َْ ثِرجَْؼَض فَ رَْىفُرُزٚ َٚ ٌِْىزَربِة  ِض ا

 ٌٞ ُْ إاِلَّ ِ ررررْش ُْٕى رررر ِِ ًُ َكٌِررررَه  ْٓ ﴿ث٠٢ققققز، ٚوققققزٌه لٌٛققققٗ  [52]ثٌذمققققشر:﴾٠َْفَؼرررر رررر ِِ َٓ أََ ررررَ   ُق ثَرررر١ْ اَل ُٔفَررررزِّ

 ِٗ َْٔىفُرُز ثِرجَْؼضَ ٚوزٌه لٌٛٗ ﴿ [، 552﴾]ثٌذمشر:ُرُطٍِ َٚ ُٓ ثِرجَْؼَض  ِِ َْ ُٔرْؤ ٠َمٌُُٛرٛ ٠ُِز٠ر ُ  َٚ ْْ ٠َزَِّخرُذٚا َٚ َْ أَ ٚ

َٓ َكٌَِه َطج١ِال    .[121﴾]ثٌٕغجء:ث١َْ
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قػٍٝ سعٌٛٗ  فجٌٛثخخ ٘ٛ ثإل٠ّجْ دد١ّغ ِج أٔضي هللا   ملسو هيلع هللا ىلصػقٓ سعقٛي هللا  رَّ فٟ ثٌمقشآْ، ِٚقج ص 

 ٚصمذعش أعّجؤٖ. ػٓ ثٌشح  ،ػٓ ِشىجر ٚثزذر س  ذ  فٟ ثٌغٕز، فجٌىً زك ص  

 

 

 

 
ُُ ِفهأ أَ )  لُه ِيَماُن َواِحٌد َوأَهإ َقهُو َوُمَيالََاهِة الإَ هَواو َوُماَلَزَمهِة َواْلإ هَيِة َوالف  ِإ ِبالإَيشإ هَنُ  ُِ َسهَواٌ،و َوالَفَااُضهُب َبيإ هلِ صإ

لَُ َوإ  ( اْلإ

قٌىقالَ أدقٟ ز١ٕفقز ٚأصقسجدٗ ثٌقز٠ٓ ٠   ٘زٖ ثٌؼذجسر ِٕقٗ صمش٠قش   ْ  َّّ غ  ٛ  َّْ ثإل٠ّقجْ  ِشختقز ثٌفمٙقجء فقٟ أ

قرث د  إ، ٚثزقذ فقٟ أصقً ٚخقٛدٖ شقٟء   ٗ  ٚثزذ؛ ٠ؼٕٟ أَّٔ  قفقٟ ثإل٠ّقجْ د   ً  خ  ٚ   دشقٟءٍ  ً  خ  قٚثزقذ، إرث   ذ  خ 

 ِؤِٕج. َُّ غ  ٚإرث ٌُ ٠ٛخذ ٌُ ٠   ِؤِٕجً  ٟ  ِّّ ع  

 َّْ  .أٍ٘ٗ فٟ أصٍٗ عٛثء ٚ٘زث ثٌمذس ثٌم١ًٍ ثٌزٞ ٘ٛ ثألصً ٔظشٚث إ١ٌٗ دنٔٗ شٟء ٚثزذ ٚأ

 َّْ وئ٠ّقجْ أدقٟ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأصً ثإل٠ّجْ ٠ضغجٜٚ ف١ٗ ثٌّؤِْٕٛ، فدؼٍٛث إ٠ّجْ ثٌٕقجط وئ٠ّقجْ ثٌٕذقٟ  ٠ؼٕٟ أ

 .دً خؼٍٖٛ وئ٠ّجْ ثٌّالةىز خ١ّؼجً  ؛ دً وئ٠ّجْ ثٌشعً خ١ّؼجً ملسو هيلع هللا ىلصدىش، وئ٠ّجْ ِسّذ 

 .ٛث أٍ٘ٗ فٟ أصٍٗ عٛثءٍ  ؼ  خ   -٠ؼٕٟ ِج ٠سصً دٗ ثإل٠ّجْ أٚي ثألِش- ٚثزذثً صً ثإل٠ّجْ أج وجْ َّّ ـٌ

َّْ  ٚ٘زث وّج روشس    أٔقٗ شقٟء  ثٌضصقذ٠ك ػٕقذُ٘، ِٚقج ٠ضصقً دقٗ ِقٓ أػّقجي ثٌمٍقخ  ٌقه سثخقغ إٌقٝ أ

َّْ   َّ ٚثزذ، ٚلذ ٔ   َّْ ػٍقٝ رٌقه أدقٛ ز١ٕفقز فقٟ وضجدقٗ ثٌفمقٗ ثألوذقش فقٟ أ ثٌضٛوقً  : ثٌضصقذ٠ك ٚثزقذ ٚأ

 َّْ  ثٌخش١ز خش١ز ثٌمٍخ ٚثزذر ٚٔسٛ رٌه.  ٚثزذ ٚثٌّسذز ٚثزذر ٚأ

 .ٚثزذثً  ٗ ثإل٠ّجْ خؼٍٖٛ ش١تجً د ً  فدؼٍٛث ِج فٟ ثٌمٍخ ِّج ٠ سص  

َّْ ٚثٌزٞ دٌش ػ١ٍٗ ثألدٌز ِٓ ثٌىضقجح ٚث قف   أ٘قً ثإل٠ّقجْ ِضفجضقٍْٛ ف١ّقج د١قُٕٙ، فقجهلل  ٌغقٕز أ  ً  ضَّ

ُ ﴿دؼض ثٌشعً ػٍٝ دؼض فمجي عذسجٔٗ  َُ َّللاَّ ْٓ َوٍَّر ر َِ  ُْ ُٙ ْٕ ر ِِ ُْ َػٍَرٝ ثَْؼرَض  ُٙ ٍَْٕب ثَْؼََّر ر ًُ فَََّّ ُطر ٍَْه اٌزه  رِ

ُْ َاَرَجبدَ  ُٙ َرفََغ ثَْؼََّ غقذخ ٚصفضق١ً دؼضقُٙ ػٍقٝ دؼقض ٔض١دقز ٚعقذخ ٚٔض١دقز ٌ[. 525﴾]ثٌذمشر:َٚ

 .ٚ٘ٛ صفجضٍُٙ فٟ ثإل٠ّجْ

ٌُرٛا ﴿ زً ٚأسفقغ ثٌشعقً ِىجٔ ق فجٌشعً ُِٕٙ أٌٚٛث ثٌؼضَ ُٚ٘ أػظُ ثٌشعقً ِمجِقجً  ْٚ رب َصرجََز أُ َّ فَبْصرجِْز َو

 ًِ ُط ْٓ اٌزه ِِ  َِ ٌَْؼْش  .ٚثزذر ػٕذ هللا  فجٌشعً ١ٌغٛث فٟ ِٕضٌزٍ  ،[52﴾]ثألزمجف:ا

 .ئ٠ّجْ ثٌدٛثسذ دفؼٍٙج٠ٚىْٛ د -دئ٠ّجْ ثٌمٍخ-ٚثٌضفجضً ٕ٘ج ٠ىْٛ دجإل٠ّجْ 

ِخ ثٌئسجٚٞ ثٌضفجضً دجألِٛس ثٌظج٘شر لجي ) ً  ؼ  ٕٚ٘ج خ   َِ اَلَس ُِ َٚ  ،ٜ َٛ َٙ ٌْ َخبٌَفَِخ ا ُِ َٚ اٌزهمَٝ،  َٚ ٌَْخْش١َِخ  ثِب

ٌَٝ ْٚ ( ٌٚىٓ ٘زث ثٌضفجضً ٘ٛ دؼض ثٌضفجضً؛ ٌىٓ ثٌمٍقخ ٠ىقْٛ دق١ٓ ٘قزث ٚ٘قزث ِقٓ ثٌضفجضقً فقٟ اأْلَ

 ظ دّسذٚد.صصذ٠ك ثٌمٍخ ِج ١ٌفٟ أػّجي ثٌمٍٛح ٚ

ق أدج دىش ثٌصذ٠ك  ٌٚٙزث خّ  هللا  اٌَّرِذٞ َجربَء ﴿ ِقٓ دق١ٓ عقجةش ثٌصقسجدز، فمقجي  ق  ذَّ دنٔقٗ ص  َٚ
 َْ زَّمُرٛ ُّ ٌْ ُْ ا ُ٘ر ٌَئَِه  ْٚ ِٗ أُ َص ََّق ثِ َٚ ْ ِق  قخ  ف[، 55﴾]ثٌضِقش:ثِبٌصِّ َّْ  ٗ  صَّ  صثةقذثً  ػٕقذٖ صصقذ٠مجً  دجٌضصقذ٠ك أل

َطررررفقققٟ عققققٛسر ث١ٌٍقققً ﴿ وقققزٌه لٌٛققققٗ ٚػقققٓ ي١ققققشٖ،  َٙب اأْلَْرمَرررٝ)َٚ بٌَررررُٗ ١71َُجَّٕجُ َِ (اٌَّررررِذٞ ٠ُرررْؤرِٟ 

َخ رُْجَشٜ)٠71َزََشوَّٝ) َّ ْٓ ِْٔؼ ِِ  ُٖ َْٕ ب أِلََ َ  ِػ َِ َٚ ِٗ اأْلَْػ71ٍَٝ( ِٗ َرثِّ ْج َٚ [ فٙزث 51-15﴾]ث١ًٌٍ:(إاِلَّ اْثزَِغبَء 

ق ثالدضغجء ثٌزٞ ٘ٛ أصً ثٌذخٛي فٟ ثٌذ٠ٓ ثٌزٞ ٘ٛ ثدضغجء ِقج ػٕقذ هللا  َّْ دقٗ أدقٛ   َّ خ  ٌقٗ  دىقش أل

 .١ٌظ ٌغ١شٖ فٟ رٌه ِض٠ذثً 

سْ إ٠ّبْ األِخ ثئ٠ّبْ أثرٟ ثىرز ٌرَزَجح إ٠ّربْ أثرٟ ثىرز» ملسو هيلع هللا ىلصٌٙزث لجي  ُٚ  ٌٛ»
3
ثٌضقجدؼٟ  ٚلقجي أ٠ضقجً  

ىثرزح صر لخ ٚال صرالح ٌٚىرٓ ثشرٟء ثِب طجمُٙ أثٛ ثىرز )ثٌد١ًٍ أدٛ دىش شؼذز ثٌمجسا ثٌّؼشٚف 

(ٚلز فٟ لٍجٗ
4
 . 

                                                 
2
لتحأ  شلمأ   شلمتذلن (/ 3122)وخ  شلورأق لَعهَون  (/ 23)خعب شاللمأن لَدليذ  (/ 392)حأدف الحم  دن حندل فضأال شلا  

 (1333/ ممن  شمحأق دن فشىولو )(1/232)لَزدل ي 
4
 (3/332منيأج شلمنف )  
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ل ققش    ٚ ققٟء ثٌققزٞ  َّْ  ،ٍققخ ثٌققزٞ ٘ققٛ ثٌضصققذ٠كفققٟ ثٌم ٘ققزث ثٌشَّ ِققٓ خٙققز  ٚفالٔققجً  فالٔققجً  ثٌٕققجط ٠ؼشفققْٛ أ

 .-أٞ خذش-صصذ٠مُٙ ٌٍخذش ٠خضٍفْٛ 

ِ   أٔجطإٌٝ  ١نصٟ ثمزف ؛ ٌىٓ صصذ٠ك ثألٚي ٠خضٍف ػقٓ ق  ذِّ ص  ِ  ٚ٘زث  ق  ذِّ ص  ف١مٛي ٘زث زجصً، فٙزث 

 .ِٓ ز١ث ثٌدضَ دٗ دمٛر ٚثذجس ٠ٚم١ٓ ،صصذ٠ك ثٌثجٟٔ ِٓ ز١ث لٛصٗ

 زصً ٌٗ ِٓ ثٌّمجِجس وّج ٘ٛ ِؼشٚف فٟ ثٌغ١شر ِج ١ٌظ ٌغ١شٖ.  ٌٚٙزث أدٛ دىش

 ف١ٗ أش١جء صؤثش ف١ٗ ِٓ خٙز ثٌضفجضً وّج ع١نصٟ د١جٔٗ. ٘زث ثٌضصذ٠ك أ٠ضجً 

ػٓ ثػضمجد ثٌمٍخ،  ،خجسخز ػٓ صصذ٠ك ثٌمٍخ نِٛسٍ د ً  والَ ثٌئسجٚٞ ف١ّج عّؼش خؼً ثٌضفجض   ثً إر

ٌققٝ خؼٍٙققج، ثٌخشقق١ز ثٌظققج٘شر ٚثٌضمققٜٛ ثٌظققج٘شر ِٚ  ٚ جِضثققجي ثألٚثِققش دخجٌفققز ثٌٙققٜٛ ِٚالصِققز ثأل 

 ٚثخضٕجح ثٌٕٛثٟ٘.

 إرث صذ١ٓ ٘زث فٕزوش ػٍٝ ٘زث ػذر ِغجةً:

  اْلولُ: المسألة 
 َّْ اءٌ لٌٛٗ ) أ َٛ ِٗ َط ٍُُٗ فِٟ أَْصٍِ ْ٘ أَ َٚ َّْ دُّ ػ١ٍٗ دن  أصً ثإل٠ّجْ: ( ٠ ش 

   ٌ ْٛ٠ٛجً غ  إِج أْ ٠ى.   ًٚإِج أْ ٠ىْٛ ششػ١ج. 

ّْ ثإل٠ّجْ ٠  -٠ؼٕٟ ثإل٠ّجْ ثٌششػٟ-شثد ثٌششػٟ فئرث وجْ ثٌّ   :ػٍٝ ق  ذ  ص  ، فئ

 .ِج دٗ ٠ذخً ثٌّشء ف١ٗ -

 .٠ىْٛ أصٍٗ ف١ّج دؼذ رٌه ِٓ ثٌض٠جدثس ٚأ٠ضجً  -

صصقذ٠مٗ ثألٚي،  ش  ١ قٚدىٍّقز، ثقُ دؼقذ رٌقه ٠ىقْٛ صصقذ٠مٗ ي   ٠قذخً فقٟ ثإل٠ّقجْ دضصقذ٠كٍ  ٗ  دّؼٕٝ أَّٔ 

 .وٍّضٗ ثألٌٚٝ ٚصىْٛ وٍّضٗ ي١ش  

 .( ف١ٙج إخّجي ٚػذَ ٚضٛذأَْصٍٗوٍّز )فٍٙزث 

 ثألصً ثٌششػٟ ز١ٓ دخً فٟ ثإلعالَ؟  أٔٗ ً٘ ثٌّمصٛد دجألصً

ٚأٔٗ أصً ٚثزذ  ٠ؼٕٟ ٠الصَ ثإلٔغجْ دثةّجً ، أٚ ثٌّمصٛد ثألصً ثٌششػٟ ثٌزٞ ٠ضجدؼٗ ٠ّٚشٟ ِؼٗ

 ؟.ال ٠ض٠ذ دثةّج

إ٠ّجٔٗ ثٌقزٞ  ً  ص  أ  ِغ  ً  خ  ِج د   ي  َّٚ أ   ٗ  إ٠ّجٔ   ً  ص  أ   ك  ف  ضَّ ال ٠  فال ٠ضفك ٘زث ٚرثن،  ٘زث ف١ٗ إخّجي، ٚأ٠ضجً 

أزذ ٠ؼقشف ِقٓ ٔفغقٗ ثٌفقشق ِقج دق١ٓ أصقً ثإل٠ّقجْ زق١ٓ أعقٍُ ٚأصقً إ٠ّجٔقٗ زق١ٓ  ًُّ ٠صجزذٗ، ٚو  

  ٓ غ   إعالِٗ. سعخش لذِٗ ٚز 

ِٗ وٍّز ) ثً فئر ٍُُٗ فِٟ أَْصٍِ ْ٘  (، أصً ثإل٠ّجْ ِج ٘ٛ؟ أَ

ال د١ٌققً ِققٓ ثٌىضققجح أٚ ثٌغققٕز ػٍققٝ ٘ققزٖ ٘ققزٖ وٍّققز ِدٍّققز ي١ققش ٚثضققسز ِشخؼٙققج ي١ققش ٚثضققر ٚ

 ثٌىٍّز؛ ٠ؼٕٟ ثٌضؼذ١ش دنصً ثإل٠ّجْ ٚػذَ ثٌضفش٠ك ف١ّج د١ٓ ثإل٠ّجْ ثٌٍغٛٞ ٚثٌششػٟ.

  :المسألة الثانية 
 َّْ َّْ  أ  .ثٌضصذ٠ك ٠ضفجٚس أصً ثإل٠ّجْ إرث لٍٕج ٘ٛ ثٌضصذ٠ك، فئ

٘قزث  -شثس دجٌٍغقجْ ٚصصقذ٠ك دجٌدٕقجْٛث ثإل٠ّقجْ إلقف  شَّ ألُٔٙ ػ  -ثٌضّصذ٠ك ٔفغٗ ثٌزٞ ٘ٛ زذ ثإل٠ّجْ 

 ثٌّؼ١ٓ ٠ٕٚم .٠ض٠ذ فٟ  ْ ٠ضفجٚس ثٌٕجط ف١ٗ، ٚأ٠ضجً ثٌضصذ٠ك ثٌزٞ ٘ٛ فٟ صؼش٠ف ثإل٠ّج

 ٚأعذجح ص٠جدر ثٌضصذ٠ك ٚٔمصجْ ثٌضصذ٠ك أِٛس:

األٚي َّْ ِغققجةً ثٌىضققجح ٚثٌغققٕز وث١ققشر، عققٛثء فققٟ ثألِققٛس ثالػضمجد٠ققز أٚ فققٟ  ،ِغققجةً ثٌّشققشع : أ

 .ٚ٘زٖ وٍٙج ٠دخ ثإل٠ّجْ دٙج ػٍٝ ثإلخّجي ٚثٌضفص١ًثألِٛس ثٌؼ١ٍّز، 

  ْ ْ  و   ٓ  ِ   ك  ٠  ذ  ص  ٚص   فئ٠ّج  ِقٓجي ثٌّغ١ٍّٓ ١ٌظ وئ٠ّجْ ٚصصقذ٠ك َّٙ ػٍٝ ثإلخّج١ٌجس ِٓ خ   ثً ش  ص  ض  م  ِ   ج

 .ٗ  ّ  ٍ  دىً ِج ػ   ق  ذَّ ص  

ِ   ُ  جٌ  فجٌؼ   ج ثٌدجً٘ فضٗ  ّ  ٍ  دىً ِج ػ   ً  صَّ ف  ِ   ٗ  ٠م  ذ  ص  ٚص   ً  ّ  د  صصذ٠مٗ   ِّ قٍ  ًّ ِٚج ػ  د  ِ   ٗ  ٠م  ذ  ص  ، ٚأ ِقٓ  ٗ  ّ 

  ً  .دذؼض ثألِٛس دٗ ٌىٕٗ صصذ٠ك   ق  ذَّ ص   ثٌشش٠ؼز ل١ٍ

ق -فشٚع ثٌؼم١قذر أٚ فقشٚع ثٌشقش٠ؼز عٛثء  -دىً ثٌفشٚع  ق  ذَّ فّٓ ص   فضصقذ٠مٗ  دٙقج خ١ّؼقجً  ق  ذَّ ِقٓ ص 

 ال صفص١ً ف١ٗ. إخّج١ٌجً  صصذ٠مجً  ق  ذَّ أػٍٝ ِّٓ ص  

٠ؼز ٚثإل٠ّققجْ دجٌٕصققٛت ٠خضٍققف ِققٓ خٙققز ثإلخّققجي ٔفققظ ثٌضصققذ٠ك ِققٓ خٙققز أٚثِققش ثٌشققش ثً فققئر

 ٚثٌضفص١ً.
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 ٟٔفٟ ثٌضصذ٠ك ٠ٚؤثش ف١ٙج  ش  ثِّ ؤ  ٌٍٕٛثٟ٘ ص   ٌألٚثِش ٚثخضٕجدجً  ثِضثجالً  : ثألػّجي ثٌظج٘شر أ٠ضجً اٌثب

 .ثٌضصذ٠ك

ال ٠شٟٔ اٌشأرٟ  ر١ٓ ٠شٔرٟ ٚ٘رٛ ِرؤِٓ، ٚال ٠شرزة اٌخّرز  ر١ٓ » ملسو هيلع هللا ىلص٠ٚذي ػٍٝ رٌه لٛي ثٌٕذٟ 

ٚال ٠ٕزٙت ُٔٙجخ كاد شزف ٠زفرغ إ١ٌرٗ ف١ٙرب إٌربص أثصربرُ٘  ر١ٓ ٠ٕزٙجٙرب ٚ٘ٛ ِؤِٓ،  ٙب٠شزث

«ٚ٘ٛ ِؤِٓ
5
إكا سٔرٝ اٌؼجر  اررفرغ اي٠ّربْ فىربْ »وّج فٟ ثٌصس١ر، ٚفٟ ِغٕذ ثإلِجَ أزّذ لقجي  

«ػٍٝ رأطٗ وبٌظٍخ فئكا رزن ػبٚا
6
وذ١شر ثٌضٔج أٚ وذ١شر ششح  ،٘ٛ ز١ّٕج ٠فؼً ٘زٖ ثٌىذ١شر ثً فئر، 

؛ «ال ٠شٟٔ اٌشأٟ  ١ٓ ٠شٟٔ ٚ٘رٛ ِرؤِٓ»ثٌغشلز أٚ ِج شجدٙٙج، ز١ٓ ٠فؼً، لجي ثٌخّش أٚ وذ١شر 

 ٌىٓ ٕ٘ج ً٘ صثي صصذ٠مٗ دجٌى١ٍز؟

  ّ ٚدجٌّذثس ث٢خشر ٚدؼمجدٗ ٚثٌسغجح ٚثٌؼزثح ِٚج ٠ىقْٛ  دجهلل  ش  ض  س  ض  غ  ال، ٌىٓ ثٌضصذ٠ك ثٌمٛٞ ثٌ

٘قزث ثٌضصقذ٠ك يقجح ػٕقٗ زق١ٓ  ،ثٌىث١قشا دؼذ رٌه ِٚٓ ثٌؼمٛدجس فٟ ثٌذ١ٔج، ٘قزث ثٌضصقذ٠ك ثٌّضدقضِّ 

 «.ال ٠شٟٔ اٌشأٟ  ١ٓ ٠شٟٔ ٚ٘ٛ ِؤِٓ»ٍزٌه لجي فٚثلغ ثٌّسظٛس، 

إَِكا ﴿ ػقٓ ثٌّسقشَ ٘قزٖ صض٠قذ فقٟ ثٌضصقذ٠ك، لقجي  ٌٍٛثخخ ٚثٔضٙقجءً  ثألػّجي ثٌظج٘شر ثِضثجالً  ثً فئر َٚ
بَٔررب   َّ ُْ إ٠ِ ُٙرر ُْ آ٠برُررُٗ َساَاْر ِٙ ْ صشخققغ إٌققٝ أسوققجْ ثإل٠ّققجْ، إر  [، ٚص٠ققجدر ثإل٠ّققج5﴾]ثألٔفققجي:ر١ٍَُِررْذ َػٍَرر١ْ

 رجد٠ققثٌؼّققً ٚص رثٌضصققذ٠ك ٚص٠ققجد رصخصقق١  دؼققض ثألسوققجْ دْٚ دؼققض ٌقق١ظ ػ١ٍققٗ د١ٌققً، ص٠ققجد

ُْ ﴿ ثإللشثس، ٚوزٌه لٌٛٗ  ِٙ ربِٔ َّ رَغ إ٠ِ َِ بٔ ب  َّ بٔ رب[، ﴿4﴾]ثٌفقضر:١ٌَِْشَااُاٚا إ٠ِ َّ بٔ رب﴾، ﴿١ٌَِرْشَااُاٚا إ٠ِ َّ ﴾ ٕ٘قج إ٠ِ

ِقٓ  ً ٚإ٠ّجْ ِٓ خٙز ثإللقشثس ٚإ٠ّقجِْٓ خٙز ثٌؼّ ٠ؼٕٟ إ٠ّجٔجً  ضف١ذ ثإلطالق فٟ ٘زث ثٌّمجَفٔىشر 

 خٙز ثٌضصذ٠ك ٚثالػضمجد.

 أػّجي ثٌمٍٛح ِخضٍفز، ثإلٔجدز إٌٝ هللا اٌثبٌث :، ٚ ِسذز ثٌشح عقذسجٔٗ ٚثٌخضقٛع ٌقٗ ٚثٌضٍقزر

ػضمقجد دضالٚر وضجدٗ ٚثٌضؼشت ٌٕفسجصٗ فٟ ثألٚلجس ثٌفجضٍز، ٘زٖ أِقٛس صض٠قذ ِقٓ ث ظ  ٔ  دّٕجخجصٗ ٚثأل  

 َّْ ٚخقٛد ٘قزٖ ثألِقٛس ِٚدج٘قذر ثٌقٕفظ ف١ٙقج ٌق١ظ وسجٌقٗ  غزجٌقٗ ِق ثٌمٍخ، ٚوً أزذ ٠ؼٍُ ِٓ ٔفغقٗ أ

صققٗ فققٟ ثإل٠ّققجْ  ػٍققٝ هللا  ٗ  ٍ ققدققذٚٔٙج، ٚإ٠مجٔققٗ دجٌدٕققز ٚثٌٕققجس ٚدققجٌٕؼ١ُ ٚدجٌؼققزثح ٚصٛو   ّٛ ٠ٚم١ٕققٗ ٚل

 صخضٍف ف١ّج إرث صؼجطٝ ٘زٖ ثٌؼذجدثس ٚف١ّج إرث صٙجْٚ دٙج.

صققذ٠مٗ ِضصققً دؼذققجدثس ثٌمٍققٛح، ٚػذققجدثس ثٌمٍققٛح صض٠ققذ فققٟ ثٌضصققذ٠ك ٚثٌضصققذ٠ك إ٠مجٔققٗ ٚص ثً فققئر

ص٠جدصققٗ ٠ققؤثش ف١ٙققج، فؼّققً ثٌمٍققخ ٚثزققذ، ٚإرث لٍٕققج ػّققً ثٌمٍققخ ٔغقق١ّٗ وققزث ٚٔغقق١ّٗ وققزث فذجػضذققجس 

ض ٞء دجػضذجس ثإل٠ضجذ؛ ٌىٓ ثٌضصقذ٠ك،  ٞ  ٛ  ثٌسم١مز ثٌمٍقخ شقٟء ٚثزقذ، إرث خقجءٖ ثٌضٛوقً ل ق فٟ ثٌضَّد 

ل٠ٛققش ثإلٔجدققز إ١ٌققٗ ٚثِضثققجي أٚثِققشٖ  ، إرث ل٠ٛققش ِسذققز هللا ٌضصققذ٠ك ل٠ٛققش ِسذققز هللا ث ٞ  ٛ  إرث ل قق

 .ٚثٌشيذز ف١ّج ػٕذٖ

ًٍ  صفش٠ك   -ثً إر-فجٌمٍخ  ٍٟ  أػّجٌٗ إّٔج ٘ٛ ٌإل٠ضجذ ٚثٌذ١جْ، ٚإال فىً ػّ ِؤثش ػٍٝ ثٌؼًّ ث٢خقش  لٍذ

 ثس ٚإ٠مجْ.فٟ ثالػضمجد ٚإٔجدز ٚخضٛع ٚثِضثجي ظج٘ش ٚثِضثجي دجطٓ ٚإلش جً ل  ذ  ص  

ّْ أػظُ ثٌّؤ١ِٕٓ إ٠ّجٔج أوثشُ٘ خضٛػجً  َّْ  هلل  ٚرالً  ٌٚٙزث صدذ أ ٘قزث  ٚػذَ صشفغ ػٍٝ ثٌخٍقك؛ أل

 .ثٌزٞ فٟ ثٌمٍخ دؼضٗ ٠ؤثش ػٍٝ دؼض

غٕٙج صصقذ٠ك ثٌمٍقخ ٚخشق١ز ثٌمٍقخ ٚإٔجدضقٗ ٚزضقٛسٖ إٌقٝ  ثٌصالر ٠ؤثش ػٍٝ ثٌثٛثح ف١ٙج ٚػٍٝ ز 

 آخشٖ، ٚوزٌه ٟ٘ صؤثش فٟ ٘زٖ ثألػّجي.

فٟ ثٌضفش٠ك ِج د١ٓ أػّجي ثٌمٍٛح ٘زث صصذ٠ك ٚ٘زث صٛوقً ٚ٘قزٖ خشق١ز ٚ٘قزٖ إٔجدقز دنٔقٗ صفش٠قك  ثً رإ

ٔظقشٞ ال زم١مقز  ٠ّىٓ أْ صشٜ ٘زٖ دال ٘زٖ ٚال صٍز د١ّٕٙج ٘زث دسث  دّؼٕٝ ِٕئمٟ صس١ر ٠ؼٕٟ 

دققذؼض فققئرث صثد ثٌضٛوققً صثد  ٚأػّققجي ثٌمٍققٛح ِضشثدئققز دؼضققٙج آخققز   -إ٠ّققجْ ثٌمٍققخ-ٌققٗ، فجإل٠ّققجْ 

ثٌضصذ٠ك، ٚإرث لٛٞ ثٌضصذ٠ك ٚث١ٌم١ٓ دنعذجح ثألػّجي ثٌظج٘شر لٛٞ ثٌضٛوً ل٠ٛقش ثٌخشق١ز ل٠ٛقش 

 ثٌّسذز لٛٞ ثٌشخجء ٚٔسٛ رٌه.

ف١ٗ  ش  ظ  ٕ  فئٔٗ ٠   -ألٌٚته إرث صر ثٌضؼذ١ش ِٛثفمزً -ص٠جدر ثٌضصذ٠ك ٚص٠جدر أصً ثإل٠ّجْ  ٗ  ِٓ أٚخ   ثً فئر

                                                 
9
 (311(/ ممَم )3449شلدوأفي )  

3
 (93(/ شلممت فك )3339شلتفم ي )  
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 إٌٝ صفجٚس ثألػّجي؛ أػّجي ثٌمٍٛح.

قق٘قزٖ دؼققض أعقق ج أ٘ققً ثٌؼٍققُ فققٟ ٘ ققش  و  أخققشٜ ر   ٗ  ذجح صفققجٚس ثٌٕققجط فققٟ صصققذ٠ك ثٌمٍقخ، ٕٚ٘ققجن أٚخ 

ثدٓ ص١ّ١ز فٟ وضجح ثإل٠ّجْ؛ فئٔٗ روش عذؼز أٚخٗ أٚ أوثش فقٟ صفقجٚس ثٌٕقجط فقٟ  زً ِٛثطٕٙج ٚخجصَّ 

، ٚأعققذجح ثٌض٠ققجدر ٚثٌٕمصققجْ دّققج ٠ضؼٍققك دجػضمققجد أصققً ثإل٠ّققجْ أٚ فققٟ ثٌضصققذ٠ك أٚ فققٟ ثالػضمققجد

ثٌٕجط.
1
  

  :المسألة الثالثة 
ٌَرٝلٌٛٗ ) ْٚ رِخ اأْلَ َِ اَلَس ُِ َٚ  ،ٜ َٛ َٙر ٌْ َخبٌَفَرِخ ا ُِ َٚ اٌزهمَرٝ،  َٚ ٌَْخْش١َِخ  ُْ ثِب ُٙ ًُ ث١ََْٕ اٌزَّفَبُض  ٗ  ( ٘قزث صقس١ر؛ ٌىَّٕقَٚ

 ثٌضفجضً. ٗ  ٚخٗ صفجضً ١ٌٚظ وً أٚخ  

  َّٕ  ِ  ْٛ أفضقً ِقٓ أزقذ، ٚهللا ػٍٝ أزذ دقنْ ٠ىق َّٓ ّ  أْ ٠   جً ِ  شُّ ى  ٚص   هللا  ٓ  ِ   زً فجٌضفجضً لذ ٠ىْٛ 

 ٠غفش ٌّٓ ٠شجء ٠ٚؼزح ِٓ ٠شجء.

  ًٚ٘زٖ صثةذر ػٓ ثألِٛس ثٌضقٟ روش٘قج ملسو هيلع هللا ىلصصِج١ٔز ِثً صسذز ثٌٕذٟ  دنِٛسٍ  ٠ٚىْٛ ثٌضفجضً أ٠ضج ،

ٌَرٝ)ٟٚ٘  ْٚ رِخ اأْلَ َِ اَلَس ُِ َٚ  ،ٜ َٛ َٙر ٌْ َخبٌَفَرِخ ا ُِ َٚ اٌزهمَٝ،  َٚ ٌَْخْش١َِخ  (، ٚلقذ خقجء فقٟ ثٌسقذ٠ث ٌّمقجَ أزقذُ٘ ا

خ١ش ِٓ ػذجدر أزذوُ عض١ٓ عٕز أٚ وّج خجء ػٓ دؼض ثٌصسجدز سضقٛثْ  ملسو هيلع هللا ىلصسعٛي هللا  عجػز ِغ

هللا ػ١ٍُٙ
8
ً  ِقٓ - ال رظرجٛا أصرحبثٟ»فٟ ثٌسذ٠ث ثٌزٞ فقٟ ثٌصقس١س١ٓ  أ٠ضجً  ملسو هيلع هللا ىلصلذ لجي ٚ،  ٌّقج ٔ ١ق

ك٘جرب  فٛاٌذٞ ٔفض ِحّ  ث١ ٖ فٍٛ أٔفك أ ىرُ ِثرً أ ر َ  -ػذذ ثٌشزّٓ دٓ ػٛف ٚ٘ٛ ِٓ ثٌغجدم١ٓ

 ُِ «أ  ُ٘ ٚال ٔصر١فٗ  َّ ِب ثٍغ 
9
٠ؼٕقٟ ٚال ٔصقف ثٌّقذ، ٚرٌقه فضقً خقجت صِقجٟٔ ألٔٙقُ ثصّصقٍٛث  

 .ملسو هيلع هللا ىلصٚصذسٛث سعٛي هللا 

  ثٌٛخققٗ ثٌثجٌققث: ثٌضفجضققً ٠ىققْٛ دنػّققجي ثٌمٍققٛح دْٚ ثألػّققجي ثٌظققج٘شر، فمققذ صىققْٛ ثألػّققجي

 .ثٌظج٘شر ل١ٍٍز؛ ٌىٓ أػّجي ثٌمٍٛح ػظ١ّز

١ِٕٙقجس -ث١ٌّٕٙقجس  ثالٔضٙقجء ػقٓ ػٍقٝ ش  خ  ؤ  ٠ ق ٚس، ػ١ٍٙقج ثٌؼذقذ فقٟ ثٌٛثخذقج ش  خ  ؤ  ٚأػّجي ثٌمٍٛح ٠  

ٚسؤ٠ز ثٌٕفظ ٚٔسٛ رٌه ٚعقٛء ثٌظقٓ دقجهلل أٚ عقٛء ثٌظقٓ دقجٌخٍك  ش  ئ  ٚثٌذ   ش  ذ  أػّجي ثٌمٍٛح ِٓ ثٌى  

ػٍٝ فؼٍٙقج؛ ٠ؼٕقٟ ٠قؤخش ػٍقٝ فؼقً دؼقض  ُ  ، ِٕٚٙج أػّجي ٠ؤخش ػٍٝ فؼٍٙج ٠ٚنث  -دجٌّغ١ٍّٓ ٠ؼٕٟ

  .ثألػّجي ٠ٚنثُ ػٍٝ فؼً دؼض ثألػّجي

 ٌٍضفجضً. ٌٍضفجضً، ػًّ ثٌمٍخ ١ِذثٔجً  فئرث وجْ وزٌه وجْ فؼً ثٌمٍخ ١ِذثٔجً 

ّْ ػذقجدر ِقٓ دؼقذُ٘  ك  ذ  أٔٗ عتً: ٌّجرث ع   /ٜ ػٓ ثٌسغٓ ثٌذصشٞ ٚ  ش  ٌٙزث ٠   ٍٛث ِقغ أ ثٌصسجدز ٚف ضِّ

ٚا٢ ررزح فررٟ  -٠ؼٕررٟ اٌصررحبثخ-ورربٔٛا ٠زؼجرر ْٚ ) ٠ؼٕققٟ ثٌضققجدؼ١ٓ أوثققش ِققٓ ػذققجدصُٙ؟ فمققجي ثٌسغققٓ

 . (ُ، ٚ٘ؤالء ٠زؼج ْٚ ٚاٌ ١ٔب فٟ لٍٛثُٙلٍٛثٙ

قٌٙقزث صقجس ثالدقضالء دسغقٓ ثٌؼّقً، ٚز  ٚثٌؼًّ ثٌظج٘ش ٚثزذ؛ دً سدّج ٠ىْٛ أوثش،  ثٌؼّقً ف١قٗ  ٓ  غ 

 ثإلخالت ٚف١ٗ ثٌّضجدؼز، ٚإرث ثصّفك ٘زث ٚ٘زث فٟ ثٌّضجدؼز، فًٙ ٠ضّفمجْ فٟ ػًّ ثٌمٍخ؟

 ثإلٔجدز؟ ٚثٌذجطٓ ٚفٟ ثٌخش١ز  ًٚ٘ ٠ضّفمجْ فٟ ثإلخالت؟ ًٚ٘ ٠ضّفمجْ فٟ زغٓ ثٌؼًّ

 ٚ٘زث ٚ٘زث ٠خضٍفْٛ صّجِج. ٘زث ٚ٘زث ٠صٍْٛ خٕخ دؼضٍ  ْ،ال ٠ضفمٛ

َّْ  ً  فضسصَّ  ،٘زٖ دؼض ثٌّغجةً ثٌّضؼٍمز دزٌه اءٌ لٌٛٗ ) ِٓ ٘زث أ َٛ ِٗ َطر ٍُرُٗ فِرٟ أَْصرٍِ ْ٘  ( ٌق١ظ صقٛثدجً أَ

وئ٠ّقجْ ثٌصقسجدز، يٍقظ، ٌٚق١ظ إ٠ّقجْ ثٌشعقً وئ٠ّقجْ ػجِقز أصذقجػُٙ، ٌٚق١ظ إ٠ّقجْ ثٌٕقجط  ٘قٛ دً

  ّ د١ٓ وئ٠ّجْ عجةش خٍك هللا ِٓ ثٌّىٍَّف١ٓم  ١ٌٚظ إ٠ّجْ ثٌصجٌس١ٓ وئ٠ّجْ ثٌفجعم١ٓ، ١ٌٚظ إ٠ّجْ ثٌ  .شَّ

٘ققزث ف١ققٗ ثخققضالف فٙققُ ٠خضٍفققْٛ أػظققُ ثالخققضالف فققٟ إ٠ّققجُٔٙ دققجهلل ٚأعققّجةٗ ٚصققفجصٗ ٚسدٛد١ضققٗ 

فٟ لٍٛدُٙ ِٓ ثألػّجي ثٌّصجٌسز  ِٚج فٟ لٍٛدُٙ ِٓ ثٌؼٍُ ثإلخّجٌٟ ٚثٌؼٍُ ثٌضفص١ٍٟ ِٚج ،ٚأ١ٌ٘ٛضٗ

ػٕقٗ، فٙقُ ٠خضٍفقْٛ فقٟ  ِٓ ثألػّقجي ثٌّصقجٌسز ٚثٔضٙقٛث ػّقج ٔٙقجُ٘ هللا  ٖٛ ظج٘شثً ٍٚوزٌه ِج ػّ

 رٌه أػظُ ثالخضالف.

                                                 
 لخفل  شلثالثلن.شنتيإل شلوهو شألول من ش 4
5
 (133شدن مأهو )  

6
 (3391(/ ممَم )2342شلدوأفي )  
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أْ ٠دؼٍٕٟ ٚإ٠جوُ ِٓ أً٘ ثٌّمجِجس ثٌؼج١ٌز فقٟ ثإل٠ّقجْ، ٚأْ ٠غفقش ٌٕقج رٔٛدٕقج ثٌىث١قشر  أعني هللا 

ٌٕققج فققٟ ل١ٍققً أػّجٌٕققج، ٚأْ ٠ صققٍر ٌٕققج ١ٔجصٕققج ٚرس٠ّجصٕققج ٚأ١ٍٕ٘ققج، إٔققٗ  ٚصٌٍٕققج ٚصمصقق١شٔج، ٚأْ ٠ذققجسن

 عذسجٔٗ خٛثد وش٠ُ.

 ٚصٍٝ هللا ٚعٍُ ٚدجسن ػٍٝ ِسّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚصسذٗ.

 

 

 
آِن. ِإ لِلإقُرإ َبُعُ  ِإ َوأَفإ َوُعُ  َد َّللَاِ أَطإ ِإ ِعنإ َرُمُ  َمِنو َوأَكإ لَِياُ، الَرحإ ِإ أَوإ ِمُنوَن ُكل ُ  َوالإُمؤإ

.) /لبي اٌطحبٚٞ  ِْ ٍْمُْزآ ٌِ ُْ ُٙ أَْرجَُؼ َٚ  ُْ ُٙ ُػ َٛ ِ أَْط َْٕ  َّللاَّ ُْ ِػ ُٙ ُِ أَْوَز َٚ  ، ِٓ َّ  ْ ١ٌَِبُء اٌزَّ ْٚ ُْ أَ ُٙ َْ ُوٍه ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ا َٚ) 

  ِ ال   ذ  م  ض  ؼ  ٠مّشس ثٌئسجٚٞ   ٚ  ّْ  .ثٌشزّٓ ِضؼٍمز دىً ِؤِٓ ز  ٠  أً٘ ثٌغٕز فٟ أ

 ًُّ ٚ   ٔصقق١خ   ِققؤِٓ ٌققٗ فن١ٌٚققجء ثٌققشزّٓ ٘ققُ ثٌّؤِٕققْٛ، ٚوقق ققذ  دٙققج ػذققجدٖ  هللا  ز  ٠ ققال  ِققٓ  ػ   ٚ ثٌضققٟ 

 .ثٌّؤ١ِٕٓ ثٌّضم١ٓ

َّْ  س  شِّ م قٚوزٌه ٠   ُ ٌٍمقشآْ ٚصمقٛثُ٘ ٙ  جػ  ذ قثٌضفجضقً ف١ّقج د١قُٕٙ ٠ؼٕقٟ ف١ّقج دق١ٓ ثٌّقؤ١ِٕٓ إّٔقج ٘قٛ دجصِّ  أ

ًٍ د ٌٍمقشآْ فئٔقٗ أزقكُّ  غ  ذ قطجػقز ٚأص   ٓ  ٚأزغ   هلل  طجػزً  ش  ث  ، فّٓ وجْ أو  ٚوثشر طجػضُٙ هلل  ضفضق١

 .ٌٗ فٟ ٚال٠ز ثٌشزّٓ 

ٟ   ٖ  س  شَّ ٚ٘زث ثألصً ثٌزٞ ل   ّْ وقً ِقؤِٓ ٌٚق ، ٠ٚضفجضقٍْٛ فقٟ ٌٍقشزّٓ  ثألةّز فقٟ ػمجةقذُ٘ فقٟ أ

  ِ ال٠ز دسغخ صفجضٍُٙ فٟ ثإل٠ّجْ ٚثٌضمٜٛ ٘زث ثألصً   ٛ  فٟ ثٌمشآْ ٚفٟ ثٌغٕز: س  شَّ م  ثٌ

ِ ﴿ لجي سدٕج  ففٟ وضجح هللا  ١ٌَِبَء َّللاَّ ْٚ َّْ أَ ) أاََل إِ َْ ُْ ٠َْحَشُٔرٛ ُ٘ر اَل  َٚ  ُْ ِٙ ٌف َػٍَر١ْ ْٛ ُٕرٛا 26اَل َ  َِ َٓ آ (اٌَّرِذ٠

( َْ َورربُٔٛا ٠َزَّمُررٛ فِررٟ ا٢ِْ ررَزحِ 26َٚ َٚ ١َْٔب  ٌَْح١َرربِح اٌرر ه ٌْجُْشررَزٜ فِررٟ ا ُْ ا ُٙرر َّْ [، لققجي ﴿14-15﴾]٠ققٛٔظ:(ٌَ أاََل إِ

( َْ ُْ ٠َْحَشُٔٛ ُ٘ اَل  َٚ  ُْ ِٙ ٌف َػ١ٍَْ ْٛ ِ اَل َ  ١ٌَِبَء َّللاَّ ْٚ َْ (اٌَّ 26أَ َوربُٔٛا ٠َزَّمُرٛ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ُٕرٛا﴾، لٌٛقٗ ﴿ِذ٠ َِ َٓ آ ﴾ اٌَّرِذ٠

١ٌَِررربَء ثألظٙقققش ف١ٙقققج أٔٙقققج ٔؼقققش ٌأل١ٌٚقققجء؛ ٠ؼٕقققٟ ِٕصقققٛدز ػٍقققٝ أٔٙقققج ٔؼقققش ٌأل١ٌٚقققجء، ﴿ ْٚ َّْ أَ أاََل إِ

 ِ  ٚثألِش لش٠خ. ٗ﴾....ثٌّؤ١ِٕٓ ثٌّضم١ٓ، أٚ أٔٙج دذي َِّٕللاَّ

 فن١ٌٚجء هللا ُ٘ ثٌّؤِْٕٛ ثٌّضمْٛ.

ُْ ﴿ هللا ٚوزٌه لجي  ُ٘ ١ٌَِربُم ْٚ َٓ َوفَرُزٚا أَ اٌَّرِذ٠ َٚ بِد إٌَِٝ إٌهرِٛر  َّ ْٓ اٌظهٍُ ِِ  ُْ ُٙ ُٕٛا ٠ُْخِزُج َِ َٓ آ ٟه اٌَِّذ٠ ٌِ َٚ  ُ َّللاَّ

رربدِ  َّ ْٓ إٌهررِٛر إٌَِررٝ اٌظهٍُ رر ِِ  ُْ ُٙ َّْ  هللا  ٓ  [، فذقق١َّ 525﴾]ثٌذمققشر:اٌطَّرربُوُٛد ٠ُْخِزُجررَٛٔ هللا  فققٟ ث٠٢ققز ٘ققزٖ أ

 ١ِٕٓ.عذسجٔٗ ٘ٛ ٌٟٚ ثٌّؤ

ُْ ﴿ ٚوزٌه لٌٛٗ  ُٙ ٌَ ٌَٝ ْٛ َِ َٓ اَل  ٌَْىبفِِز٠ َّْ ا أَ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ٌَٝ اٌَِّذ٠ ْٛ َِ  َ َّْ َّللاَّ َ  [.11﴾]ِسّذ:َكٌَِه ثِأ

ُْ ﴿ ٚوزٌه لٌٛٗ  ُ٘ر َٚ َوربحَ  َْ اٌشَّ ٠ُْؤرُٛ َٚ اَلحَ  َْ اٌصَّ ٛ ُّ َٓ ٠ُم١ِ ُٕٛا اٌَِّذ٠ َِ َٓ آ اٌَِّذ٠ َٚ َرُطٌُُٛٗ  َٚ  ُ ُْ َّللاَّ ١ٌِهُى َٚ ب  َّ  إَِّٔ

( َْ َْ 55َراِوُؼٛ ٌَْغبٌِجُٛ ُْ ا ُ٘  ِ َّْ ِ ْشَة َّللاَّ ِ ُٕٛا فَئ َِ َٓ آ اٌَِّذ٠ َٚ َرُطٌَُٛٗ  َٚ  َ يَّ َّللاَّ َٛ ْٓ ٠َزَ َِ َٚ  [. 21-22﴾]ثٌّجةذر:( 

 َّْ ٌٍؼذقذ إّٔقج ٘قٟ دغقذخ إ٠ّجٔقٗ،  هللا  ز  ٠ قال  ٚ   ٚٔسٛ رٌه ِٓ ث٠٢جس ثٌىث١شر فٟ ٘زث ثٌّؼٕٝ، ٟٚ٘ أ

ِ   ِٓ ثٌضمٜٛ ٚوً ِؤِٓ ٌٗ ٔص١خ   ٌألِٓ، ٚثألِٓ صمٜٛ ٚخٛف  إال طٍذجً  ٓ  دسغخ إ٠ّجٔٗ، فئٔٗ ِج آ

 ٚخش١ز، ٠ؼٕٟ طٍخ ثألِٓ صمٜٛ ٚخٛف ٚخش١ز.

  ٓ ِ  -٘زث ثألصً ٚ٘ٛ ٚثضر فٟ ِؼضمذُ٘  إرث ص ذ ١َّ أصذقجع ثٌغقٍف ثٌصقجٌر سضقٛثْ هللا  ذ  م قض  ؼ  ٠ؼٕٟ فقٟ 

، ، ِٚقٓ ٘قٛ ثألوقشَ ػٕقذ هللا فٙزٖ ثٌّغنٌز ٟٚ٘: ِغنٌز أ١ٌٚجء ثٌّشزّٓ، ِٚغقنٌز ثٌىشثِقز -ػ١ٍُٙ

ج فٟ ِغجةً:١ِّ ذ  ٠ّىٓ أْ ٔ    ٕٙ 

  :ُالمسألة اْلول 
ٌَّٝ ٌققققٌٟٛ فققققٟ ثٌٍغققققز: ٘ققققٛ ثٌٕجصققققش ٚثٌّؼقققق١ٓ ﴿ث َٛ َٛ ٠َزَرررر ُ٘رررر َٚ ٌِْىزَرررربَة  َي ا ُ اٌَّررررِذٞ َٔررررشَّ ١ٌِِّررررٟ َّللاَّ َٚ  َّْ إِ

 َٓ بٌِِح١ َّْ 151﴾]ثألػشثف:اٌصَّ ِ   [، ٠ؼٕٟ إ  .١ٕٟ هللا ؼ  ٔجصشٞ ٚ

ال    ٛ  .ر  ش  ثٌّسذز ٚثٌُّٕص   -دجٌفضر–فٟ ثٌٍغز  ز  ٠  ٚثٌ

ٛ ال  ٚ  .زئ  ٍ  ثإلِجسر أٚ ثٌغُّ  -دجٌىغش–ز ٠  ثٌ

ٌَْحركِّ ﴿ ٠ؼٕٟ فٟ يجٌخ ثعضؼّجي ثٌؼشح، ِٕٚٗ لٛي هللا  ِ ا اَل٠َرخُ ِحَّ َٛ ٌْ [، ٠ؼٕقٟ 44﴾]ثٌىٙقف:َُٕ٘بٌِرَه ا

 .ر ٠غضسمٙج ثٌشح ش  ص  ثٌّسذز ٚثٌُّٕ 
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ًه دٌز ٚفٟ صؼش٠ف أً٘ ثٌؼٍُ دّج فّٙٛث ِٓ ثأل  ِِ  لبٌٛا:اٌٌٟٛ ٘ٛ و  . رمٟ ١ٌض ثٕجٟ َٓ ِؤ

َّْ ٠ّٚىٓ أْ صمٛي    وً ِؤِٓ ٌٗ ٔص١خ ِٓ ثٌضمٜٛ.  : وً ِؤِٓ ١ٌظ دٕذٟ؛ أل

ٌىٓ فٟ ثالصئالذ ثٌخجت الدذ ِٓ صى١ًّ ثإل٠ّجْ ٚثٌضمٜٛ دسغخ ثالعضئجػز، وّقج عق١نصٟ د١جٔقٗ 

 ف١ّج دؼذ إْ شجء هللا.

 :المسألة الثانية  

ُْ ﴿ صقققققً ٚ٘قققققٛ لقققققٛي هللا فقققققٟ د١ٌقققققً ٘قققققزث ثأل ُ٘ررررر اَل  َٚ  ُْ ِٙ ٌف َػٍَررررر١ْ ْٛ ِ اَل َ ررررر ١ٌَِررررربَء َّللاَّ ْٚ َّْ أَ أاََل إِ

( َْ َْ ٠26َْحَشُٔٛ َوبُٔٛا ٠َزَّمُٛ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ٚ   ثٌشح  ً  ؼ  فد   [،15-15﴾]٠ٛٔظ:(اٌَِّذ٠ - ٝ إ١ٌٗ ثعّجً ز  ٌّٓ أ

ي١قش ثٌقٌٟٛ ٌقٟ، فصقجس ثعقُ ٚ ٗ  َّٔقثعقّجً ٚ٘قٛ أٌّٚٓ أطجع ٚآِٓ ٚثصمٝ  -ٚ٘ٛ ثعُ ثٌٕذٟ أٚ ثٌّشعٛي

ال  ثٌٕذٟثعُ   ٚ   ٗ.ذ  غ  س  ز د  ٠  ، فٙزث شٟء ٚ٘زث شٟء، ٚوً ٔذٟ ٌٗ 

ٛ   ثً فئر َّْ  دثخٍز   ز  ٠  ال  ثٌ ال٠ز. فٟ ثٌٕذٛر أل  ٛ  ثٌٕذٛر أػظُ ٚأسفغ، ٚثإل٠ّجْ ٚثٌضمٜٛ ّ٘ج عذذج ثٌ

 َّْ ّ   ٚإرث وقجْ وقزٌه، فقئ َّْ  س  ش  م ققض  ثٌ ضققً أٍ٘قٗ ف١قٗ ٚثٌضمققٜٛ ثإل٠ّقجْ ٠ضفج ػٕقذ أ٘قً ثٌغققٕز ٚثٌدّجػقز: أ

 .٠ضفجضً أٍ٘ٙج ف١ٙج

  ِ َّْ  ٚثٌضمٜٛ ِضفجضٍزً  الً جض  ف  ض  ٚإرث وجْ ثإل٠ّجْ  ال٠ز هللا ٌؼذذٖ ِضفجضٍز ف١ٕضح ِٓ رٌه أ  ٚ. 

ّ   -ثً إر-ف١دضّغ  دئ٠دجدٗ ػٍٝ ٔفغٗ ٚٚػذٖ ثٌسقك،  ثٌٛال٠ز ِٓ هللا  خ  ٛخ  ِج ٠   ٓ  ١َّ ؼ  فٟ زك ثٌّؤِٓ ثٌ

 ثٌؼذثٚر. ذِّخ  غ  ِٚج ٠  

ال  ٘  ثإل٠ّجْ ٚثٌضمٜٛ أثش   فّجدر  ٚ  ٌٗ. ٗ  ص  ش  ص  ٌؼذذٖ ٟٚ٘ ِسذضٗ ٌٗ ٚٔ   ٠ز هللا ج 

ٛ  د ِٚجدر ثٌظٍُ ٚثٌئغ١جْ ٚثٌزٔخ ػ١ٍٙج ٚػ١ذ ِٓ هللا  فٙقزٖ صدضّقغ فقٟ زقك  ،ز ثٌىجٍِقز٠ قال  غٍخ ثٌ

 ٌٕفغٗ. ٠ىْٛ ظجٌّجً  ِٚٓ خٙزٍ  ِٓ خٙز ٠ىْٛ ١ٌٚجً  ،ثٌّؤِٓ

  :المسألة الثالثة 
ٌّٟ ٌٍ هللا  ٌّٟ هلل  ؼذذ، ٚثٌؼذذ أ٠ضجً ٌٚ ٌٚ:ْٚ٘زث ػٕذ أً٘ ثٌغٕز ٚثٌدّجػز ٌٗ خٙضج ، 

 .ال٠ز ِٓ هللا  ٛ ِ    خٙز ثٌ ال٠ز   ٛ ثٌؼذذ. ٓ  ٚخٙز ثٌ

 .سدٗ  ش  ٠ٕص   ذ  ػذذٖ، ٚثٌؼذ   ش  ص  ٕ  ٠   فجهلل  

  .سدٗ  خُّ س  ٠  ػذذٖ ثٌّؤِٓ ثٌضَّمٟ، ٚثٌّؤِٓ ثٌضمٟ  خُّ س  ٠   ٚهللا 

  ٛ ق٠ز ِٓ خٙز ثٌّسذقز ٚثٌُّٕ ال  فٙجصجْ خٙضجْ صدّغ ثٌ ٠ؼٕقٟ ِسذضقٗ هلل ٌٚشعقٌٛٗ -ِقٓ ثٌؼذقذ ٌشدقٗ  ر  ش  ص 

 .ملسو هيلع هللا ىلصٌٚىضجدٗ ٌٚذ٠ٕٗ ٌٕٚذ١ٗ  هلل  ٗ  ص  ش  ص  ، ٚوزٌه ٔ  -ٌٚىضجدٗ ٌٚذ٠ٕٗ

٠ ز   ، ِٚٓ ثٌشح ز  ٠  ال  ٚ   ً  ؼ  فّٓ ثٌؼذذ ف   ال   ٌٍؼذذ.ٚ 

  :المسألة الرابعة 
 ػ١ٍٗ ثألدٌز: ش  ٌَّ ثأل١ٌٚجء لغّجْ ف١ّج د  

 .ِْٚمضصذ    ِ دْٛ.م  ٚعجدمْٛ  شَّ

  َّْ دؼٍٙقُ ثالثقز أصقٕجف فقٟ فٛث ثٌمقشآْ ث قٚس  ثٌقز٠ٓ أ   فٟ آ٠ز عٛسر فقجطش أٔقٛثع   غ  ّ  خ   هللا  ٚرٌه أ

ِِ ﴿لٌٛٗ  َٚ ْمزَِصٌ   ُِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ  ِٗ ٌُ ٌَِْٕفِظ ُْ ظَبٌِ ُٙ ْٕ ِّ ْٓ ِػجَبِأَب فَ ِِ َٓ اْصطَف١ََْٕب  ٌِْىزَبَة اٌَِّذ٠ َرْثَٕب ا ْٚ َُّ أَ ُْ َطربثٌِك ثُ ُٙ ْٕ

ٌَْىج١ِزُ  ًُ ا ٌْفََّْ َٛ ا ُ٘ ِ َكٌَِه  ِْ َّللاَّ ٌَْخ١َْزاِد ثِئِْك  فدؼٍُٙ ثالثز أصٕجف: [55]فجطش:﴾ثِب

ٗثٌظجٌُ ٌٕفغ  ٚثٌّمضصذ   .ٚثٌغجدك دجٌخ١شثس 

ق ُٕرٛا ِقٓ لٌٛقٗ﴿ ج  ش  ٚثٌظجٌُ ٌٕفغٗ ال ٠غضسك ثعُ ثإل٠ّقجْ ثٌّئٍقك ٚال ثٌضمقٜٛ ثٌّئٍمقز، فخ  َِ َٓ آ اٌَّرِذ٠

وَ  َٚ َْ َّْ بُٔٛا ٠َزَّمُٛ  ثأل١ٌٚجء ثٌّؤ١ِٕٓ ثٌّضم١ٓ صٕفجْ:  ﴾ فذمٟ أ

ثٌّمضصذ   ٚثٌغجدك دجٌخ١شثس. 

  ٛ ق غ  ٚأصذ ق ع  ٚثٌغجدك دجٌخ١شثس أطق  ِ ٌقٗ  ثٌّمضصقذ، فٕصق١ذٗ ِقٓ ثٌٛال٠قز ٚ٘قٟ ِسذقز هللا  ٓ  ٌٍمقشآْ 

 ٌٗ أػظُ ِٓ ٔص١خ ثٌّمضصذ. ٗ  ص  ش  ص  ٚٔ  

لبي َّللا رؼربٌٝ: » ملسو هيلع هللا ىلصٛس ثٌّغّٝ دسذ٠ث ثٌٌٟٛ ٚ٘ٛ لٌٛٗ ٚ٘ؤالء ُ٘ ثٌز٠ٓ خجء ف١ُٙ ثٌسذ٠ث ثٌّشٙ

 َّٟ ػج ٞ ثشٟء أ ت إٌٟ ِّب افززضزٗ ػ١ٍرٗ،  ِٓ ػباٜ ٌٟ ١ٌٚب فم  آكٔزٗ ثبٌحزة، ِٚب رمزة إٌ

وٕرذ طرّؼٗ  -٘قزث عقجدك دقجٌخ١شثس- ٚال ٠شاي ػج ٞ ٠زمزة إٌرٟ ثبٌٕٛافرً  زرٝ أ جرٗ فرئكا أ ججزرٗ

اٌزرٟ ٠رجطب ثٙرب، ٚرجٍرٗ اٌزرٟ ٠ّشرٟ ثٙرب ٌٚرئٓ  اٌذٞ ٠ظّغ ثٗ، ٚثصزٖ اٌرذٞ ٠جصرز ثرٗ، ٠ٚر ٖ
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ِٚب رزااد فٟ شٟء أٔب فبػٍٗ رزااٞ فرٟ لرجض ٔفرض طإٌٟٔ ألػط١ٕٗ ٌٚئٓ اطزؼبكٟٔ ألػ١ذٔٗ، 

«كٌرهػج ٞ اٌّؤِٓ ٠ىزٖ اٌّرٛد ٚأورزٖ ِظربءرٗ ٚالثر  ٌرٗ ِرٓ 
10
سٚثٖ ثٌذخقجسٞ ٚي١قشٖ، ٚ٘قٛ . 

  ِ َّْ  يَّ ذ  فف١ٗ،  ٓ  ؼ  ئ  زذ٠ث صس١ر ال  ال٠قز هلل  ك  ك دجٌخ١شثس أز  ثٌغجد ثٌسذ٠ث ػٍٝ أ  ٚ ِقٓ  ٚأػظقُ 

 .ثٌزٞ ٠ضمشح إٌٝ هللا دجٌفشثةض

ػٍٝ ثٌؼذجد  هللا  ٗ  ض  ش  ض  ، ِٚج ثف  «ِٚب رمّزة إٌٟ ػج ٞ ثشٟء أ ت إٌٟ ِّب افززضزٗ ػ١ٍٗ»لجي 

قق  ِ دضققشن ثٌّٕٙققٟ  ٠دضٕذٙققج، ف١ضمققشح إٌققٝ هللا دفؼققً ثٌّققنِٛس، ٠ٚضمققشح إٌققٝ هللا  ٠ّضثٍٙققج ٚٔققٛثٍٖ  ش  أٚث

  ّ  ثٌفتز ثٌثج١ٔز ُٚ٘ ثٌغجدمْٛ دجٌخ١شثس. ش  و  ، ٚ٘زث ٘ٛ زجي ثٌّمضصذ، ثُ ر  َ  شَّ س  ثٌ

 :المسألة اليامسة 
ال    ٛ دّغقنٌز ثٌىشثِقز، ٌٚٙقزث أوثقش ِقٓ ٠قضىٍُ ػقٓ   -ٌٍّقؤِٓ ثٌؼذقذ ٚال٠قز هللا -٠ز ثسصذئش ِغنٌز ثٌ

ّ   ٚثأل١ٌٚجء فٟ صفجصُٙ   .سثٌىشثِج ػٓف١ُٙ الدذ أْ ٠ضىٍُ  ذ  م  ض  ؼ  صمش٠ش ثٌ

ِْ ٚ٘زٖ أشجس إ١ٌٙج ثٌئسجٚٞ فٟ لٌٛٗ ) ٍْمُْزآ ٌِ ُْ ُٙ أَْرجَُؼ َٚ  ُْ ُٙ ُػ َٛ ِ أَْط َْٕ  َّللاَّ ُْ ِػ ُٙ ُِ أَْوَز َٚ). 

فذ ثأٔٙب  أِز  برق ٌٍؼباح جزٜ ػٍٝ ٠ ٞ ٌٟٚ.  :ٚاٌىزاِخ ٘ذٖ ُػزِّ

  ِ ٕققز ػٕققذ ثألٔذ١ققجء ٚثأل١ٌٚققجء ٚثٌىٙ ئٍمققجً ٚ٘ققٟ ِضصققٍز دج٠٢ققز ٚثٌذش٘ققجْ ػٕققذ ثألٔذ١ققجء، ٚدققجٌخٛثسق 

 ٚثٌغسشر ٚأشذجُ٘ٙ.

ً  ش  ٌٍؼجدر خ   خجسق   ٌٚٙزث فضؼش٠ف ثٌىشثِز دنٔٙج أِش    دزٌه: ٜ ػٍٝ ٠ذٞ ٌٟٚ ِضص

 ِٓ وٛٔٙج خجسلز ٌٍؼجدر. أٚال

 ٘زٖ ثٌؼجدر ػجدر ِٓ؟ ٚثب١ٔب

 أٔٗ خشٜ ػٍٝ ٠ذٞ ٌٟٚ. ٚاٌثبٌث

ق ثٌىٕٙقز ثٌخقٛثسق ثٌضقٟ صدقشٞ ػٍقٝ أ٠قذٞ  ج  ش  فمٌُٛٙ )أِش خجسق ٌٍؼجدر خشٜ ػٍٝ ٠قذٞ ٌٚقٟ( أخ 

قق ثٌخققٛثسق ثٌضققٟ ٘ققٟ ث٠٢ققجس ٚثٌذققشث١٘ٓ ٚثٌّؼدققضثس ثٌضققٟ صدققشٞ ػٍققٝ أ٠ققذٞ  ج  ش  ٚثٌغققسشر، ٚأخ 

 ثألٔذ١جء.

ْ  م ققٌٙققزث ٠   قق ّشسٚ ٘ققزٖ ثٌؼم١ققذر ثٌّذجسوققز لققٛي  ش  فققٟ ٘ققزٖ ثٌّغققنٌز أٔققٛثع ثٌخققٛثسق، ٚعقق١نصٟ فققٟ آخ 

َٓ األَ ثٌئّسجٚٞ ) ر ِِ ١ٌَِبِء َػٍَٝ أََ َ   ْٚ َٓ األ ِِ ًُ أََ  ا   الَ ُٔفََِّّ اِ رٌ  َٚ َٚ  ٌّٟ ، ٚٔمرُٛي: َٔجِر َُ رال ُُ اٌظَّ ْٔج١َِربِء َػٍَر١ْٙ

ُِٙ ا٠َرربرِ َٚ ْٓ ِر رر ِِ ِٓ اٌثِّمَرربِد  َصررحَّ َػرر َٚ  ،ُِٙ رربرِ َِ ْٓ َوَزا رر ِِ ررب َجرربَء  َّ ُٓ ثِ ِِ ُٔررْؤ َٚ ١ٌَِرربِء.  ْٚ ١ررِغ األ ِّ ْٓ َج رر ِِ  ًُ ( أَْفََّرر

  ّ  ػٓ ثٌىشثِجس ِٚج ٠ضؼٍك دٙج إٌٝ ِٛضؼٗ. ً  صَّ ف  فٕشخب ثٌىالَ ثٌ

َّْ ٌىٓ ثٌزٞ ٠ضصً  ّْ ثٌىشثِز ٘زٖ ثٌضقٟ ٠   دٙزث ثٌذسث ٚ٘ٛ أ ٚٔٙقج دجٌذسقث فشد  ثٌّؤِٓ ٌٟٚ ثٌشزّٓ أ

ال٠ز، ٚثٌىشثِز ػٕذُ٘ أِش   ش  ث  ٟ٘ ِج ثشضٙش ػٕذ ثٌٕجط أٔٙج أ    ٛ  .-ِثً ِج ػشفٕجٖ ٌىُ-خجسق ٌٍؼجدر  ثٌ

َّْ ٚ٘ذا ١ٌض ث ل١ك ثٌذششٜ فمقجي أّٔٗ خؼً أل١ٌٚجةٗ  ش  و  ر   أٔٛثع ثٌذششٜ، ٚهللا  ثٌىشثِز دؼض   ؛ أل

﴿( َْ ُْ ٠َْحَشُٔررٛ ُ٘رر اَل  َٚ  ُْ ِٙ ٌف َػٍَرر١ْ ْٛ ِ اَل َ رر ١ٌَِرربَء َّللاَّ ْٚ َّْ أَ )26أاََل إِ َْ َورربُٔٛا ٠َزَّمُررٛ َٚ ُٕررٛا  َِ َٓ آ ُْ 26(اٌَّررِذ٠ ُٙرر ٌَ)

فِٟ ا٢ِْ َزحِ  َٚ ١َْٔب  ٌَْح١َبِح اٌ ه ٌْجُْشَزٜ فِٟ ا  .[15-15﴾]٠ٛٔظ:ا

١َْٔبٚ﴿ ٌَْح١َبِح اٌ ه ٌْجُْشَزٜ فِٟ ا ِ  ﴾ ِٕٙج ثا هللا ٌٙقزث ثٌقٌٟٛ، لقذ ٠شقؼش دقٗ  ش٠قٗ  د  ٌٍؼقجدر ٠   خقجسقٍ  شٍ إلوشثَ دن

ررب ٠ََشربءُ ﴿ ٓ  ئَّ ف  ض  ٠ ققألثققشٖ ٚلقذ ال  ٓ  ئَّ ف  ض  ٚلقذ ال ٠شققؼش، ٚلقذ ٠ قق َّ َّْ َرثِّرٟ ٌَِط١ررٌل ٌِ [، ٌىققٓ 111﴾]٠ٛعققف:إِ

 ٘زٖ وث١شر ثألٔٛثع ٚوث١شر ثألعذجح. دٙج أ١ٌٚجءٖ إوشثِجً  ثٌذششٜ ثٌضٟ ٚػذ هللا 

َّْ ش  ش  ضٍفٛث فٟ صفغ١ش ثٌذ  فجٌغٍف ثخ  د شجسر: ش  و  ر   والً  ٜ ٚثخضالفُٙ ِٓ دجح ثخضالف ثٌضٕٛع؛ أل

  فّٓ ثٌذشجسر ٚػذ هللا ١َْٔب ﴿ٕصشر ثٌّؤِٓ ثٌضمٟ د ٌَْح١َبِح اٌ ه ُٕٛا فِٟ ا َِ َٓ آ اٌَِّذ٠ َٚ إَِّٔب ٌََُٕٕصُز ُرُطٍََٕب 

َٙباُ  َُ اأْلَْش ََ ٠َمُٛ ْٛ َ٠ ْْ رَُٕصُزٚ[، ﴿21]يجفش:﴾َٚ ُْ إِ َ ٠َُٕصْزُو  [. 5﴾]ِسّذ:ا َّللاَّ

  َّْ رَغ ٠ثذضقٗ ﴿ هللا  وزٌه ثٌذشقشٜ فقٟ ثٌقذ١ٔج دقن َّ ٌَ َ َّْ َّللاَّ إِ َٚ ُْ ُطرجٍََُٕب  ُٙ َّ رِ ٠َٕ ْٙ َ٘رُ ٚا ف١َِٕرب ٌََٕ َٓ َجب اٌَّرِذ٠ َٚ
 َٓ ْحِظ١ِٕ ُّ ٌْ [15﴾]ثٌؼٕىذٛس:ا

 77
 . 
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 (3923شلدوأفي )  
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