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  والثالثونوالثالثون  الثانيالثاني  الشريطالشريط                        
  ٠غزٛعت اٌصجش، ٚ٘زٖ أعّبي.

 ٘زٖ ٟ٘ اٌغٙخ األٌٚٝ ِٓ اٌزعٍك.

 سُ ٛ  : أٔٗ ال ٠ُزص  اٌدٙح اٌثا١ٔح   ْ يز  ال ٠ُ  ُٗ ئ٠ّيبْ ثيإ ئعيإَ، وّيب أٔ ي ُ  ص ي فيٟ اٌريشأ أ أْ صّيخ  س  ٛ  ص 

 .ثإ ئ٠ّبْ ئعإِب  

  َ  .٠ّبْ ٠صؼ ِعٗ اإلعإَ اٌظب٘شِٓ اإل س  ذ  الثذ ف١ٗ ِٓ ل   فىً ئعإ

  ً َ   ،وزٌه وً ئ٠ّبْ ثٙزٖ األسوبْ اٌّغزخ اٌجبغٕخ االعزمبد٠خ الثذ ِعٗ ِٓ عّ ي٠ُ  ،ِٓ ئعيإ ٘يزا  ؼُ ؾ  ص 

 .اإل٠ّبْ

ُ   ٌٚٙييزا وييبْ ِييٓ اٌرييشغ   ُ   فييٟ ةييؾخ اإلعييإَ أْ ٠ىييْٛ ص يي  ئ٠ّييبْ، ٚفييٟ ةييؾخ اإل٠ّييبْ أْ ٠ىييْٛ ص يي

 .ئعإَ

ُ   سُ ٛ  ص  ز  فإ ٠ُ  ُس ِٓ اإل٠ّبْ شٟء، ٚال  ١ٌظ ِعٗ ِغٍ  ٛ ٓ  ٠ُز ص   ١ٌظ ِعٗ ِٓ اإلعإَ شٟء. ِإِ

ُّ  -ٚ٘ٛ أسويبْ اإلعيإَ-اٌعًّ ثذخٛي اإلعإَ  ً  خ  د   ا  فار يٕ  فيٟ ةيؾخ ٘يزا اإل٠ّيبْ، فبإل٠ّيبْ اٌ ٟ غ 

  ْ ْ   ٓ  ١  ث   الثذ ِعٗ ِٓ ئعإَ، ٚ٘زا ظب٘ش   ئ٠ّب  .ؽزٝ ٠ىْٛ ِإِٕب   هللا ال ٠مجً عًّ أؽذ   فٟ أ

ا َخاُءٚا) لاي تؼد٘ا َِ ُْ َػٍَٝ  ُٙ ُْ ُوٍَّ ُٙ لُ َُٔصدِّ َٚ  ،ِٗ ْٓ ُزُسٍِ ِِ َٓ أََحٍد  ُق ت١َْ ِٗ، ََل ُٔفَسِّ َْ تَِرٌَِه ُوٍِّ ُٕٛ ِِ ْؤ ُِ  ُٓ َْٔح َٚ 

 ِٗ  .(تِ

( ُٓ  .-أً٘ اٌمجٍخ-( ٠عٕٟ ثٗ أً٘ اإلعإَ َْٔح

( ِٗ َْ تَِرٌَِه ُوٍِّ ُٕٛ ِِ ْؤ  .٠عٕٟ ثأسوبْ اإل٠ّبْ اٌغزخ (ُِ

ِٗ ٌٍزٕص١ص عٍٝ رٌه ٚوزٌه اإل٠ّبْ ثبٌىزت، )اإل٠ّبْ ثبٌشعً فٟ ٚ  ْٓ ُزُسلٍِ ِِ َٓ أََحٍد  ُق ت١َْ (؛ ََل ُٔفَسِّ

ْ  أصٕٝ عٍٝ عجبدٖ ث هللا  ْ  ٚرٌه أل ٚاؽيذ  عيبءٚا ثريٟء   اٌشعً ع١ّعب   عذَ اٌزفش٠ك ث١ٓ اٌشعً؛ أل

أَطَْؼَٕا﴿ لبي  َٚ ْؼَٕا  ِّ لَاٌُٛا َس َٚ  ِٗ ْٓ ُزُسٍِ ِِ َٓ أََحٍد  ُق ت١َْ ٚ٘زا ليٛي أ٘يً اإل٠ّيبْ ، [585﴾]اٌجمشح:ََل ُٔفَسِّ

ِ ﴿ ع١ٍُٙ، ٚوزٌه لٛي هللا  ثضٕبء هللا  َٓ َّللاَّ لُٛا ت١َْ ْْ ٠ُفَسِّ َْ أَ ٠ُِس٠ُدٚ َٛ ِٙ ُزُسٍِ َٚ  ِ َْ تِاَّللَّ َٓ ٠َْىفُُسٚ َّْ اٌَِّر٠ إِ

 ِٗ ُزُسٍِ  ٘زا ف١ٗ اٌزَ اٌرذ٠ذ ٌٙإالء ا١ٌٙٛد.ٚ[، 051﴾]إٌغبء:َٚ

ُْ َػٍَ ) ُٙ ُْ ُوٍَّ ُٙ لُ ِٗ َُٔصدِّ ا َخاُءٚا تِ َِ  ٝ )  ْ فىً ِب لبٌيٗ عيٓ  ئٌٝ لِٛٗ ثشعبٌخ   ش  اٌشعٛي اٌزٞ ثُع   ٠عٕٟ أ

 ليٛال   ملسو هيلع هللا ىلصِٓ ٌذْ ٔٛػ ع١ٍيٗ اٌغيإَ ئٌيٝ ِؾّيذ  ً سعٛي  مُ ب ِٕٗ ِٚب ٌُ ٔعٍُ، فٍُ ٠  ٕ  ّ  ٍ  ِب ع   ك  ؽ   هللا 

ُِ  ،٠ٚغعٍٗ ِٓ شش٠عزٗ ٠ٕغجٗ ئٌٝ هللا  ِيب لبٌزيٗ اٌشعيً ؛ ثيً ويً ب  م يؾ  ِٓ د٠ٕيٗ ٚال ٠ىيْٛ فيٟ رٌيه 

ٕب ُٚعٍ   ف١ّب ٌُ ٔعٍُ ٚرفص١إ   ؽك ٠غت اٌزصذ٠ك ثٗ ئعّبال   غٛا عٓ هللا ف١ّب ثٍ    ّ  ٍ  ّٕب.ف١ّب ع 

 .-وّب ع١أرٟ فٟ اٌّغأٌخ اٌزب١ٌخ-ٚاٌشعً ةٍٛاد هللا ٚعإِٗ ع١ٍُٙ د٠ُٕٙ ٚاؽذ 

  ْ ً   ظ  ف ئ   ٠ش٠ذ اٌطؾبٚٞ ثيزٌه أ ف١إِٕيْٛ ثيبٌغ١ّ    اٌغيٕخ ٚأ٘يً اٌمجٍيخ عي١ٍّخ رغيبٖ سعيً هللا أ٘ي

يي٠ُٚ  ْ  ُّ ٍ  غ  أل٘ييً اٌٍّييً اٌجبغٍييخ اٌضاذغييخ اٌييزٞ ٠إِٕييْٛ ثييجعط ٠ٚىفييشْٚ ثييجعط  ٌٍغ١ّيي ، خإفييب   ٛ

َٓ َذٌَِه َسث١ًِل ﴿ ْْ ٠َرَِّخُرٚا ت١َْ َْ أَ ٠ُِس٠ُدٚ  [.051﴾]إٌغبء:َٚ

 عٍٝ ٘زٖ اٌغٍّخ ثعط اٌّغبذً:

  األولى: المسألة 
 .ئال ثذ٠ٓ اإلعإَ سعٛال   ٌُ ٠جعش ٚهللا  ،اٌّشعً د٠ُٕٙ ٚاؽذ

َٙاًخا﴿ ٌٚىٓ اٌّرشاذ  رخزٍف وّب لبي  ْٕ ِِ َٚ ُْ ِشْسَػحً  ُْٕى ِِ ٍَْٕا  ًٍّ َخَؼ َٓ ﴿[، ٚلبي 88﴾]اٌّبذذح:ٌُِى ٠ َّْ اٌدِّ إِ

 َُ ْسللَل ِ ِْ ِ ا ْٕللَد َّللاَّ ْٕللُٗ ﴿ٚلييبي [، 09]آي عّييشاْ:﴾ِػ ِِ  ًَ ْٓ ٠ُْمثَلل ٠ًٕللا ٍََْلل َِ  َِ ْسللَل ِ ِْ َِ َر١ْللَس ا ْٓ ٠َْثرَلل لل َِ ]آي ﴾َٚ

ال ٠مجييً هللا ِييٓ أؽييذ ئال ، ملسو هيلع هللا ىلصأَ وييبْ ثعييذ ِؾّيذ  ملسو هيلع هللا ىلصأويبْ ِييٓ لجييً ِؾّيذ  ٠عٕييٟ عييٛاء   [85عّيشاْ:

 .اإلعإَ

اٌلد٠ٓ ٚاحلد ٚاٌالسا غ األٔث١اء إخٛج ٌؼلّخ »أٔٗ لبي  ملسو هيلع هللا ىلصفبٌّشعً ع١ّعب د٠ُٕٙ ٚاؽذ وّب ةؼ عٕٗ 
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ْ   ُٓ ١  ج  ٚ٘زا ٠ُ  ْ   أً٘ اٌغيٕخ ٚاٌغّبعيخ ال خ  أً٘ اإلعإَ ٚخبة   ٌه أ األد٠يبْ  ٠مٌٛيْٛ ٚال ٠عزميذْٚ ثيأ

 اٌزٟ عبءد ِٓ اٌغّبء ِزعذدح، وّب ٠ميٛي اٌغب٘يً األد٠يبْ اٌغيّب٠ٚخ، فبٌغيّبء اٌزيٟ ف١ٙيب اٌيشة 

  ٓ ٚاؽذ، ٚ٘يٛ اإلعيإَ، عيبء ثيٗ آدَ ع١ٍيٗ اٌغيإَ، ٚعيبء ثيٗ ٔيٛػ  ٚرمذط فٟ عإٖ ١ٌظ ِٕٙب ئال د٠

 .ملسو هيلع هللا ىلص ٚعبء ثٗ ع١ّ  اٌّشع١ٍٓ ئٌٝ ٔج١ٕب ِؾّذ

ٝ ع١ٍٗ اٌغإَ اإلعإَ، ٚد٠ٓ ع١غٝ ع١ٍيٗ اٌغيإَ اإلعيإَ، ٚد٠يٓ ئثيشا١ُ٘ ع١ٍيٗ اٌغيإَ فذ٠ٓ ِٛع

 ُّ َٓ ِٓ أؽذ عٛاٖ ﴿ شع١ٍٓ عبؤٚا ثذ٠ٓ اإلعإَ اٌزٞ ال ٠مجً هللا اإلعإَ، ٚ٘ىزا، فغ١ّ  اٌ ٠ َّْ اٌدِّ إِ

 َُ ْسَل ِ ِْ ِ ا َْٕد َّللاَّ  .﴾ِػ

ْ   ِٚٓ اٌجبغً لٛي اٌمبذً األد٠يبْ اٌّغيّب٠ٚخ، ففيٟ ٘يزا اٌشعيً د٠يُٕٙ  اٌميٛي رفش٠يك ثي١ٓ اٌشعيً؛ أل

فىيً اٌشعيً  ،وٍُٙ عٍٝ ِب عبءٚا ثٗ ٌُ ٠أرٛا ثعمبذذ ِخزٍفخ ٚال ثأخجبس ِخزٍفخ غ١ج١خ ُ  ُٙ لُ ذ  ص  ٚاؽذ ُٔ 

ثصيفبرٗ ثزاريٗ ، ، ِيب ٠زعٍيك ثأعيّبء هللا ف١ّيب أخجيشٚا ثيٗ عيٓ غ١يت هللا  ثععيُٙ ثععيب   قُ ذ  ص  ٠ُ 

ألخجبس ١ٌظ ف١ٙب ٔغخ، األخجبس ١ٌظ ف١ٙب رغ١١ش ِب ث١ٓ سعٛي ٚسعيٛي، ثبٌغٕخ ثبٌٕبس، فب ،اٌع١ٍخ 

 فبألِٛس اٌغ١ج١خ وً ِب عبءد ثٗ اٌشعً ف١ٙب ؽك.

 ، ٕٚٔصيشُ٘ ع١ّعيب  ٚٔزيٛالُ٘ ع١ّعيب   ثىً ِب عبءد ثٗ اٌشعيً، ٚٔؾيجُٙ ع١ّعيب   ئعّبال   قُ ذ  ص  ٌٙزا ُٔ 

 .اٌزٞ عبءد ثٗ اٌشعً ع١ّعب   -د٠ٓ اإلعإَ-ٕٔصش د٠ُٕٙ 

 مسألة الثانية: ال 
ئ١ٌٙب اٌٍّخ، ف١ميبي ا١ٌٙٛد٠يخ، ٠ميبي إٌصيشا١ٔخ ٚٔؾيٛ رٌيه،  بف  ع  ششاذ  اٌشعً رخزٍف ٟٚ٘ اٌزٟ رُ 

 .٘زا ثبعزجبس اٌرشاذ ، ثبعزجبس اخزإف اٌرشاذ 

ي٠   خ، هللا ١ يٍ  ّ  ِب ال ٠خزص ثأِٛس اٌغ١ت ِّب ٠زعٍك ثبألِٛس اٌع   :ٚاٌاس٠ؼح ٟ٘ ِيب ٠ريبء ثّيب  أُ ش  ر 

 ٗ اٌجبٌغخ رمذط سثٕب ٚعً فٟ عإٖ.٠ٛافك ؽىّز

 :اٌفسق ِا ت١ٓ اٌد٠ٓ اٌؼاَ ٚاٌاس٠ؼح اً ْئذ

  ْ  .اٌذ٠ٓ اٌعبَ ٘ٛ ِب ٠زصً ثبٌغ١ت أ

  ثٗ ِٓ عٙخ اٌعًّ فُ ٍ  ز  خ  ٚاٌرش٠عخ ٟ٘ ِب ٠. 

ٚعيبذً  ِيضإ   ،ٌٚٙزا رغذ ث١ٓ ثعط اٌشعبالد سثّب وبْ فيٟ اٌريشاذ  اخيزإف فيٟ ثعيط اٌٛعيبذً

ُِ ج  ٠ُ  ففٟ ثععٙب ِب، اٌرشن   .ذ  ع  ٕ  بػ ٚفٟ ثععٙب 

َحاِز٠لَة فيٟ شيش٠عخ ِٛعيٝ ٚعي١ٍّبْ ﴿ ارخبر اٌزّبص١يً ويبْ ِجبؽيب   ِضإ   َِ  ْٓ ل ِِ لا ٠ََالاُء  َِ َْ ٌَلُٗ  ٍُلٛ َّ ٠َْؼ

لُلُدٍٚز َزاِسل١َاخٍ  َٚ اِب  َٛ ٌَْد ٍْ َوا ِخفَا َٚ  ًَ اث١ِ َّ ذَ ثعيط أٔيٛاأ  ،[، ويزٌه ثعيط أٔيٛاأ اٌزٛعي01ً﴾]عيجا:َٚ

ساععخ ئٌٝ عٙخ اٌعًّ ١ٌظ عٍيٝ عٙيخ االعزميبد اٌغ١جيٟ ِٚيب ٠خيزص  االٔؾٕبء ٚاٌزؾ١خ، ٘زٖ ٚعبذً

 .ثٗ هللا 

ِ  ٙ  ٘زٖ ِٕعُ   ٌىً أِخ. هللا  ُٗ عُ ش  ر  فٟٙ ساععخ ئٌٝ اٌرشاذ  ِٚب ٠   ،ٚعبذً  ُ ٕ  ب 

د٠ييٓ اإلعييإَ اٌعييبَ اٌييزٞ ثعييش هللا ثييٗ ع١ّيي   ،أِييب اٌعم١ييذح اٌّزصييٍخ ثبٌغ١ييت فٙييزا ٘ييٛ اٌييذ٠ٓ اٌعييبَ

 اٌّشع١ٍٓ.

ْ  ٌٗ  ملسو هيلع هللا ىلصِؾّذ   .سعبٌزٗ عّعذ د٠ٓ اإلعإَ ٚشش٠عخ اإلعإَ خصٛص ٚ٘ٛ أ

ْ   ملسو هيلع هللا ىلصاألؽك ثٗ ِؾّذ  -اعُ اإلعإَ اٌىبًِ-فبالعُ  ْ  ب٘  ّ  شش٠عزٗ ع   أل اٌيذ٠ٓ اٌيزٞ  ب هللا اإلعيإَ ٚأل

 .عبء ثٗ اإلعإَ، وّب عبءد ثٗ ع١ّ  اٌشعً

 ُِ  ا اإلعإَ دْٚ غ١شٖ.ثٙز زصب  خ  فغّ  هللا ٌٗ ِب ث١ٓ شش٠عخ اإلعإَ ٚد٠ٓ اإلعإَ فصبس 

  :المسألة الثالثة 
( ِٗ ْٓ ُزُسٍِ ِِ َٓ أََحٍد  ُق ت١َْ  .ٌىً أً٘ اًٌٍّ ٚاٌذ٠بٔبد خإفب  ( ََل ُٔفَسِّ

  ْ ي ٠ٚغٛص أْ ٔمٛي د٠بٔبد؛ أل  ِ د٠يٓ، ٌىيٓ ِيب ٔعي١فٙب ئٌيٝ اٌغيّبء؛ ٠عٕيٟ ِيب ٔميٛي د٠بٔيبد  خ  ٌىً أ

 .زجبس ِب ٟ٘ ع١ٍٗ، اٌذ٠بٔبد ا١ٌٙٛد٠خ ٚإٌصشا١ٔخ ئٌٝ آخشٖ ثبععّب٠ٚخ

 .ث١ٓ اٌشعً ذ  ل  ش  ٘زٖ ع١ّعب ف  

ي ق  ش  ٌٚٙزا فٟ اٌؾم١مخ ِٓ ف   ْ   ع  ث١ٓ اٌشعً ف١ٍظ ٌيٗ ؽ  سعيٌُٛٙ اٌيزٞ  فيٟ اإل٠ّيبْ ثبٌشعيً، ؽزيٝ ئ

 ١ٍظ ٌُٙ ؽع فٟ اإل٠ّبْ ثٗ.فٛا لُ ئ١ٌُٙ ِب داَ أُٔٙ فش   ً  ع  س  أُ 
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ٌُ ٠إِٕٛا ثّٛعيٝ  -ثعذ رؾش٠ف اٌذ٠ٓ-ٙٛد ٔمٛي: ؽم١مخ  إٌصبسٜ ٌُ ٠إِٕٛا ثع١غٝ، ؽم١مخ  ا١ٌ ا  فار

ي ع١غيٝ ٚعيّٖٛ ِٛعيٝ ٚعيّٖٛ  ُٖٛ ّ  ع١ٍٗ اٌغإَ، ٚئّٔب أؽجّٛا ٚإِٓٛا ثرٟء ٚظعٖٛ فٟ أر٘يبُٔٙ ع 

 ُِ ذْٛ ِّٓ عجذُ٘ أٚ ِّٓ ٌُ ٠إِٓ ثىً سعٛيج  ز  داٚٚد ٚعّٖٛ ع١ٍّبْ، ٚئال فبٌشعً   .ش 

 ِٓ اٌزٞ آِٓ؟ 

 اٌّغٍّْٛ إِٓٛا ثىً سعٛي.

٘يُ أ٘يً  ُٖٛ صُيِيب ٚس   س  ش  بٌيذفبأ عيُٕٙ ٚثيأْ ٠ يثٚاٌشعيً ٚ ّب٠خ ١ِشاس األٔج١بء ع١ّعب  ٌٙزا األؽك ثؾ

 اٌمشآْ ١ِّٕٙب عٍٝ وً وزبة. اإلعإَ، ٌٚٙزا ععً هللا 

ٍد لاي تؼد٘ا )  َّّ َح ُِ ِح  َِّ ْٓ أُ ِِ ٌَْىثَا ِِس  ًُ ا ْ٘ أَ َْ  ملسو هيلع هللا ىلصَٚ ُدٚ حِّ َٛ ُِ  ُْ ُ٘ َٚ اذُٛا  َِ ، إَِذا  َْ  (ِْٟ إٌَّاِز ََل ٠َُخٍَُّدٚ

ُِ عم١يذح أ٘يً األصييش  /٘يزٖ اٌغٍّيخ ٠مييشس ف١ٙيب اٌطؾييبٚٞ  يٚأ٘يً اٌغييٕخ فيٟ أ٘يً اٌىجييبذش،  ف١ٓ فييٟ بٌ  خ 

 .اعزمبدُ٘ رٌه ٌطٛاذف اٌعإي ِٓ اٌخٛاسط ٚاٌّعزضٌخ ٚاٌٛع١ذ٠خ ثعبِخ

 .فأً٘ اٌغٕخ فٟ أً٘ اٌىجبذش ٚعػ ِب ث١ٓ فشلز١ٓ غب١ٌخ وبٌخٛاسط ٚاٌّعزضٌخ ٚعبف١خ وبٌّشعئخ

ال ٠عيش ِي  اإل٠ّيبْ )ِٚيب ثي١ٓ ِيٓ ٠ميٛي  (٠خشط ِٓ اإل٠ّيبْ ثىيً وج١يشح )٠مٛي ِب ث١ٓ ِٓ ػ  ٚع  

 .(وج١شح

  ْ ُِ  ف١عزمذ أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبعخ أ ذُ ٛ  ز  أً٘ اٌىجبذش ِٓ ٘زٖ األِخ  ْ  ع  ثبٌٕبس؛ ٌىٓ ئرا دخٍٛ٘ب ٚوبٔٛا  ٚ

ٓ  ذ  ؽ  ٛ  ُِ  ثُٙ هللا  ٠  ٚلذ ٠غفش ٌُٙ. فأُٙ ال ٠خٍذْٚ ف١ٙب، ٚلذ ٠عز 

، ٚعجك أْ رىٍّٕب عٓ اٌميٛي أٚ -وّب ع١أرٟ-خ ٚاظؾخ ِٓ عٙخ اٌّصٍخ ثّجبؽش اإل٠ّبْ ٚ٘زٖ ِغأٌ

 ُّ  ثّغبذً األعّبء ٚاألؽىبَ. بح  ّ  غ  ةٍخ اٌجؾش فٟ اٌىجبذش ٚأً٘ اٌىجبذش ِ  اإل٠ّبْ ٚاٌّغأٌخ اٌ

ْ  -وزمع١ذ ٠عٕٟ-ٝص  ؾ  ٚد١ًٌ اٌطؾبٚٞ عٍٝ ٘زٖ اٌغٍّخ ِٓ إٌصٛص وض١ش ال ٠ُ  يوً آ٠خ ف١ٙب ر   أ  شُ و 

 .ألً٘ اإل٠ّبْ فأٗ ٠ذخً ف١ٙب أً٘ اٌىجبذش؛ ألُٔٙ ٠ذخٍْٛ فٟ أُٔٙ ِإِْٕٛ ذ  ع  ٚ  

ٚوً ٚع١ذ عبء ألً٘ اٌىفش ثبٌخٍٛد فٟ إٌبس فأٗ ٠خشط ِٕٗ أ٘يً اٌىجيبذش ِيٓ ٘يزٖ األِيخ ئرا ِيبرٛا 

 ِّٛؽذ٠ٓ؛ ألُٔٙ ١ٌغٛا ِٓ أً٘ اإلششان ٚاٌىفش.

ب أ٘يً اٌىجيبذش، ٚئّٔيب أل٘يً ٙ  ٍُ ذ ٌٍىفبس ال ٠يذخُ فٕصٛص اٌٛعذ ررًّ أً٘ اٌىجبذش، ٚٔصٛص اٌٛع١

ٚي ثٙييُ األِييش إُ غفييش ٌٙييُ، ٚأٔٙييُ ٠ ييعييز ثْٛ ٚلييذ ٠ُ خييبص فييٟ أٔٙييُ ليذ ٠ُ  اٌىجيبذش ِييٓ ٘ييزٖ األِييخ ٚع١ييذ  

 ثزٛؽ١ذُ٘ ئٌٝ اٌغٕخ.

َػدَ فٟ ٚعذ أً٘ اإل٠ّبْ ﴿ ِٚٓ رٌه لٛي هللا  َٚ  ُ ُٕٛا َّللاَّ َِ َٓ آ ٍُٛا اٌَِّر٠ ِّ َػ اٌَِحاخِ  َٚ لْٕ  اٌصَّ ْغفِلَسجً  ُُِِٙ َِّ 

أَْخًسا ا َٚ ًّ ِيٓ  ص  [، ٚ٘يزا فيٟ ؽيك اٌصيؾبثخ سظيٛاْ هللا عٍي١ُٙ، ٚويبْ ِيُٕٙ ثيبٌٕ  59:اٌفيزؼ﴾]َػِظ١

ييع   ُٓ ﴿ثعييط اٌىجييبذش، ٚوييزٌه لٌٛييٗ  ً  ّ  َّ ْح ُْ اٌللسَّ ُٙلل ٌَ ًُ للاٌَِحاِخ َسلل١َْدَؼ ٍُللٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ ُٕللٛا  َِ َٓ آ َّْ اٌَّللِر٠ إِ

ا ًَّ اٌَّرِ ٚوزٌه لٌٛٗ ﴿[، 95﴾]ِش٠ُ:ُٚ َٙا َٚ ْٓ ذَْحرِ ِِ ُْ َخَّٕاٍخ ذَْدِسٞ  ُٙ اٌَِحاِخ َسُْٕدِخٍُ ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ٠

َٙازُ  ْٔ ٚ  055، 57﴾]إٌغبء:اأْلَ ألً٘ اإل٠ّبْ ثذخٛي اٌغٕخ  ذ  ع  [، ٚٔؾٛ رٌه ِٓ آ٠بد اٌٛعذ اٌزٟ ف١ٙب 

 ررًّ أً٘ اٌىجبذش ألُٔٙ ِإِْٕٛ.

  ِ  ٚئْ صٔٝ ٚئْ عشق ئرا ِبد عٍٝ اٌزٛؽ١ذ. ِٓ دخٛي اٌّٛؽذ اٌغٕخ ملسو هيلع هللا ىلصاٌّغٕخ ِب ةؼ عٕٗ  ٓ  ٚ

ِلٓ إٌلاز ِلٓ ولاْ ْلٟ لٍثلٗ ِثملاي ذزج ِلٓ  جُ سُ ْخل٠َ »اٌّغأٌخ ِرٙٛسح؛ ٠عٕيٟ األدٌيخ ف١ٙيب أٔيٛاأ ٚ

«إ٠ّاْ
2

«ٛا ِٓ إٌاز ِٓ واْ ْٟ لٍثٗ ِثماي ذزج ِلٓ إ٠ّلاْخُ سِ أخْ »، 
3

ِلٓ ولاْ آخلس ولِلٗ َل »، 

«إٌٗ إَل َّللا َخً اٌدٕح
4

ُِ  ِٓ لاي َل إٌٗ إَل»،  «ِٓ لٍثٗ أٚ ٔفسٗ َخً اٌدٕح اً صَ ٍِ خْ َّللا 
5
وّيب سٚاٖ  

ٚعذ اٌّإ١ِٕٓ ثعبِيخ، ٚويزٌه فيٟ اٌزٕصي١ص فٟ اٌجخبسٞ عٓ أثٟ ٘ش٠شح؛ ٠عٕٟ أٔٛاأ إٌصٛص 

 عٍٝ أٔٗ ٠ذخً اٌغٕخ ٚئْ ؽصٍذ ِٕٗ اٌىج١شح.

 ٔزوش ٕ٘ب ِغبذً:

                                                 
2
 (2598الترمذي )  

3
 (2593الترمذي )  

4
 (3116أبو داود )  

5
 (99البخاري )  
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  األولى: المسألة 
يٓ أ٘يً اٌىجيبذش، أٚ ٠ُ ٝ ِٓ اسرىت اٌىج١شح أٔٗ ِّ  غ  ٠ُ )أً٘ اٌىجبذش(  أٔيٗ ِيٓ أ٘يً اٌىجيبذش ئرا  فُ ٛة 

 اعزّ  ف١ٗ ٚةفبْ:

 اٌعٍُ.األٚي : 

 ٟٔعذَ اٌزٛثخ. ٚاٌثا : 

ْ   ُ  ٍ يفيارا ع   يؾ  ٘ييزا اٌفعيً ِعصيي١خ ٚالز   أ  ّ ُٗ   ِ ييصُ ٕ  ٚويبْ  ِيٓ اٌىجيبذش ف١ىييْٛ ِيٓ أ٘ييً  ُٗ ع١ٍيٗ أٔ يي ب  ٛة 

 اٌىجبذش.

  ْ  أٔٗ ِٓ أً٘ اٌىجبذش. فُ ٛة  إ ٠ُ فخ رٛثخ فارا أؽذس رٛث س  ذ  ؽ  أ   ٚاٌضبٟٔ أْ ال ٠ىٛ

رويش ٌيه عيذدا -، عٍٝ ألٛاي شيزٝ وج١شا   إفب  زخاٚاٌىجبذش عّ  وج١شح، ٚاٌىج١شح اخزٍف ف١ٙب اٌعٍّبء 

 :-ِٓ األلٛاي اٌربسػ اثٓ أثٟ اٌعض

  ُِ «اخرٕثٛا اٌسثغ اٌّٛتماخ»عٍٝ ؽذ٠ش  شا  ص  ز  م  فّٓ أً٘ اٌعٍُ ِٓ لبي ٟ٘ عج  
6
. 

 ْٛ٠عٕٟ ِٓ عٙخ اٌعذد- ُِٕٚٙ ِٓ لبي ٟ٘ عجع-. 

 .لبي وً ِعص١خ وج١شح ِٓ ُِٕٙٚ 

يإ ٠ُ فيٚ٘زٖ األليٛاي ١ٌغيذ ع١يذح؛ ثيً اٌغ١ّي  غٍيػ،  ياٌعيذد ث   ذ  ؾ  ٌعيذَ اٌيٕص ع١ٍيٗ، ١ٌٚغيذ ويً  ذ  ؾ 

، ٚوزٌه ١ٌغذ ٟ٘ عيجع١ٓ؛ ٠عٕيٟ ٌيُ ٠ضجيذ فيٟ اٌعيذد -وّب ع١أرٟ-فٟ اٌمشآْ  ق  ش  ِعص١خ وج١شح ٌٍف  

  ْ  ثٗ عٍٝ رٌه. ي  ذ  غز  ء ٠ّىٓ أْ ٠ُ وً ِعص١خ وج١شح شٟ ٚال فٟ أ

 ٌٙزا ةبس أعٛد األلٛاي فٟ اٌىج١شح لٛالْ:ٚ

 :اٌىج١شح ِب ف١ٗ ؽ   اٌمٛي األٚي ّْ  ثٕبس أٚ غعت. فٟ اٌذ١ٔب أٚ ع١ذ   ذ  أ

 :ٟٔاٌىج١ييشح ٘ييٟ اٌّعصيي١خ اٌزييٟ ٠ُيي ٚاٌمللٛي اٌثللا ّْ  ٗ  بر يي١  ٍ  أٚ وُ  ب فييٟ أؽييذ ِمبةييذ اٌّرييشأ  ٙ ييٍُ ع  ف   شُ ص  إ  أ

 ذ اٌّرشأ اٌعظ١ّخ أٚ فٟ أؽذ و١ٍبرٗ اٌخّظ.اٌخّظ، ِمبة

 ِٓ أً٘ اٌعٍُ ِٓ أً٘ اٌغٕخ. ٚاٌمٛي األٚي ٘ٛ اٌّعشٚف عٓ اإلِبَ أؽّذ ٚعذد  

اُٖ  ّٛ ِّيٓ  عّي    ٚاٌمٛي اٌضبٟٔ اخزبسٖ عّ  ِٓ اٌعٍّبء وبٌفم١ٗ اٌعض ثيٓ عجيذ اٌغيإَ فيٟ لٛاعيذٖ، ٚلي

 األلٛاي اٌم٠ٛخ فٟ اٌّغأٌخ.فٟ ششؽٗ عٍٝ ِغٍُ ِٓ  رجعٗ فٟ رٌه، ٚروشٖ إٌٛٚٞ أ٠عب  

 ٘زاْ اٌمٛالْ لش٠جبْ.

 .(اٌد١ٔا أٚ ٚػ١د ِْٟا ١ْٗ حد ـ )ف١ٗ اٌىجبذش ث ذ  ف  ش  األٚي عُ اٌمٛي ٚ

ِضً اٌغشلخ ف١ٙب ؽيذ وج١يشح، اٌضٔيب ف١يٗ ؽيذ وج١يشح،  ،ٚد  ذُ ؾ  ِ   ذ  ع١ٍٗ ؽ   ت  ر  ٠عٕٟ ِب سُ  (حد ْٟ اٌد١ٔا)

 ِيب ُسر يت   ً  ٘ٛ سأط اٌىجبذش، ُٚوي ح، اٌرشن ثبهلل ششة اٌخّش ف١ٗ ؽذ وج١شح، اٌغؾش ف١ٗ ؽذ وج١ش

 ف١ٗ ؽذ، فٙزا ظبثػ ٌّعشفخ أٔٗ وج١شح.

يٛ  ر   ً  ع  ف   ،ع١ٍٗ ثبٌٕبس ذ  ع  ُٛ ِب رُ  (أٚ ٚػ١د) يٛ  ز  اٌعيبء فيٟ اٌىزيبة أٚ اٌغيٕخ  ،ع١ٍيٗ ثبٌٕيبس هللا  ذ  ع   ذ  ع 

يٛ  ر   ع١ٍٗ ثبٌٕبس، لزً إٌفظ ٘زا ف١ٗ ؽذ ٚأ٠عيب   ٚأويً اٌّيبي ثبٌجبغيً أويً ِيبي  ،خ١بٔيخثبٌٕيبس، ٚاٌ ذ  ع 

َْ ا١ٌزيييبِٝ ﴿ ْٛ َس١َْصلللٍَ َٚ ُْ َٔلللاًزا  ِٙ َْ ِْلللٟ تُُْلللِٛٔ لللا ٠َلللوُْوٍُٛ َّ َّ لللا إِٔ ًّ ٍْ ٝ مُ َِ ١ٌَْرَلللا اَي ا َٛ للل ِْ َْ أَ َٓ ٠َلللوُْوٍُٛ َّْ اٌَّلللِر٠ إِ

 [، ٚأشجبٖ رٌه، فّب وبْ ف١ٗ ؽذ أٚ وبْ رٛعذ ثٕبس فٙزا ظب٘ش فٟ أٔٗ وج١شح.01﴾]إٌغبء:َسِؼ١ًسا

َٟ ١ْٗ ا٠ِّاْ ) ١ّخ أظبفاثٓ ر١  : (-١ٌس ِٕا-أٚ خاء ١ْٗ ، -َل ٠ؤِٓ-ِا ُٔفِ

َل ٠لؤِٓ »ف١يٗ اإل٠ّيبْ  ٟ  ف ي٠عٕٟ أظبف عٍٝ اٌزعش٠يف األٚي ِيب ُٔ  :١ْٗ ا٠ِّاْ )َل ٠ؤِٓ( َٟ ِا ُٔفِ 

«ِللٓ َل ٠للوِٓ خللازٖ تٛا مللٗ
7
يي٠مييٛي:   ييأ   َُ ذ  ع  اٌغييبس ِييٓ اٌجٛاذييك ٚاالعزييذاء ع١ٍييٗ ٘ييزا ةييبس ِييٓ  ٓ  ِ 

اٌىّاي اٌٛاخلة،  ِٟ فْ ػٕد اتٓ ذ١ّ١ح إَل ػٍٝ َٔ  كُ ٍَ ْْ ا٠ِّاْ َل ٠ُ  ُٟ فْ ، َٚٔ ٝ ف١ٗ اإل٠ّبْف  ألٔٗ ٔ  اٌىجبذش؛ 

 .اٌىّاي اٌٛاخة ػٕدٖ إَل ِا واْ وث١سج صْ مِ ْٕ َٚل ٠ُ 

يف  ِيٓ ٌي١ظ ِٕيب  :أٚ خاء ١ْٗ )ٌل١س ِٕلا( «ِلٓ رالٕا ٍْل١س ِٕلا»ويزا، ٌي١ظ ِٕيب ِيٓ غي ،  ً  ع 
8

 ،

                                                 
6
 (365)سبق ذكره   

7
 (366)سبق ذكره   

8
 (2224(/ ابن ماجو )294مسمم )  
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«ٌد١لٛب، َٚػلا تلدػٜٛ اٌدا١ٍ٘لح١ٌس ِٕا ِلٓ ٌْلُ اٌخلدَٚ، ٚشلك ا»
9
ْ   ي  ٘يزا ٠يذُ   اٌفعيً  عٍيٝ أ

  ْ ي١ٌس ِٕاإٌفٟ ٘زا ) وج١شح عٕذ اثٓ ر١ّ١خ؛ أل ٌي١ظ ِيٓ أ٘يً اإل٠ّيبْ ٚ٘يزا  ُٗ ئٌيٝ أٔ ي ُٗ ( ٠مٛي ٠زٛع 

 وج١شح. ً  ع  إٌفٟ ٠شع  ئٌٝ األٚي فٟ أٔٗ ف  

  ْ  ٠ٍٛخ روش اٌزعش٠ف ثمٌٛٗ:اثٓ عجذ اٌمٛٞ فٟ ِٕظِٛزٗ فٟ ا٢داة اٌط ٚروشد ٌىُ ِشح أٚ أوضش أ

ٔٝ أٚ  ّْلللا ١ْلللٗ حلللد ْلللٟ اٌلللدُّ

ُػد   َٛ  ذَ

ُْ تللوخسٜ  وثللسٜ ػٍللٝ َٔللصِّ  ََْسلل

 أحّدِ 

ٚػ١للللُدٖ تٕفللللٟ ٠ِّللللاْ ٚطللللسَ  اـٚشاَ حف١ـــد اٌّدد أٚ خ

ْثَؼـ ُّ  ـدِ ــٌ
 لٛي اإلِبَ أؽّذ ٚاعزذسان اثٓ ر١ّ١خ ع١ٍٗ.    ّ  ٠عٕٟ ع  

 فيٟ ػ  ذ  ١ٓ لش٠جيخ، ٚ٘يٟ ةيٛاة، ِٚيب ويبْ ف١يٗ ل يمبي ٘زٖ األليٛاي أعٕيٟ ٘يز٠ٓ اٌميٌٛٚاٌزؾم١ك أْ ٠ُ 

يِ   ُٗ ٍُيع  أٚ ف   ُٗ اصُيذ  ؽ  ِمبةذ اٌربسأ أٚ ظشٚسٞ ِٓ اٌعشٚس٠بد اٌخّيظ ٚةيبس ئ   ِٓ ذ  ص  م  ِ    ُٗ رُ ش  ع 

ُِ ف٠شع  ئٌٝ ٘زٖ  ُٖ بدُ غ  ف  ٚئ   ر ج يب  ع١ٍٗ ؽذ أٚ ٠ىْٛ فٟ اٌريشأ  ب  ج  ر  ش  ٙٛ فٟ اٌؾم١مخ ٠ىْٛ فٟ اٌرشأ  ش  ُِ
 أٚ ٚع١ذ.ع١ٍٗ ٌعٓ أٚ غشد 

ؽيذ  ٠يذخً فيٟ اٌٍعٓ، وً ِيب ف١يٗ ٌعيٓ أ٠عيب   -٠عٕٟ عٍٝ وإَ اثٓ ر١ّ١خ-٠ذخً فٟ اٌزعش٠ف األٚي 

 .-عجك أْ روشٔب ٌىُ ش١ئب ِٓ رٌه- حاٌىج١ش

 المسألة الثانية
10
: 

١ شُ   ب وج١شح أَ ال؟٘  ً٘ اإلةشاس عٍٝ اٌصغ١شح ٠ُص 

 أَ ال؟ ملسو هيلع هللا ىلصأِخ ِؾّذ  عٍٝ وج١شح لٍٕب ٘ٛ ِٓ أً٘ اٌىجبذش ِٓ ش  ة  ٠عٕٟ ِٓ أ  

 ٌٍعٍّبء فٟ رٌه لٛالْ:

  األٚياٌمللٛي:   ْ يي١ ُش٘ ب اإلةييشاس عٍييٝ اٌصييغ١شح  أ ثخ بوّييب عييبء عييٓ ثعييط اٌصييؾوج١ييشح، ٠ُص 

 عجبط ٚغ١شٖ. ٓسظٛاْ هللا ع١ٍُٙ وبث

  اٌثأٟاٌمٛي   ْ ْ   أ اٌىجبذش ال ٠جميٝ ِعيٗ  ن  ش  ر   ٓ  ّ  اإلةشاس عٍٝ اٌصغبذش ٌ   اٌصغبذش رخزٍف، ٚأ

ْ  ةييغ١ ُِ  هللا  شح؛ أل اٌىجييبذش ٚععييً  ذ  ج ييٕ  اد ٌّييب ث١ييٕٙٓ، ئرا اعزُ ش  ف ييى  ععييً اٌصييإح ئٌييٝ اٌصييإح 

 ُِ اٌىجبذش، ٚ٘ىزا اٌعّشح ئٌٝ اٌعّشح، ٚ٘ىزا اٌؾيظ اعزُٕ ج ذ  ٌّب ث١ّٕٙب ئرا  ا  ش  ف  ى  سِعبْ ئٌٝ سِعبْ 

ٓ ذٔٛتلٗ و١لَٛ ِٚلٓ حلح ٌٚلُ ٠سْلم ٌٚلُ ٠فسلك خلسج ِل»١ٌظ ٌٗ عضاء ئال اٌغٕخ، اٌؾظ اٌّجشٚس 

«ٌٚدذٗ أِٗ
11

بأ اٌّغي١ئخ اٌؾغيٕخ، ج ي، ٚٔؾيٛ رٌيه ِيٓ األرويبس اٌزيٟ ٠ّؾيٛ هللا ثٙيب اٌّغي١ئبد، ويزٌه ار  

ْ  ذُ ٚ٘زا ٠   رّؾٛ عٕيٗ  ٘زٖ اٌعجبداد اٌعظ١ّخ ثفعً هللا  ْ  فااٌّٛؽذ اٌزٞ ٌُ ٠فعً اٌىجبذش  ي  عٍٝ أ

ْ   س  ٛ  ص  اٌصغبذش اٌزٟ ٚلعذ ِٕٗ، فإ ٠ُز   زّ  فٟ ؽمٗ فززؾٛي ئٌٝ وج١شح، ٚ٘زا إٌّظش اٌصغبذش رغ أ

 ظب٘ش ِٓ ؽ١ش االعزذالي.

  ْ ُّ  ِٚٓ لبي: ئ ٚ  ذ  اٌ خ عٍٝ اٌصغبذش رؾٌٛٙيب ئٌيٝ وج١يشح. ٠ؾزيبط ئٌيٝ د١ٌيً ٚاظيؼ ِيٓ اٌىزيبة أٚ ِ  ا

ْ   ٚاألدٌخ وّب روشد ريذي   ،اٌغٕخ ، فيإ رغزّي  ع١ٍيٗ؛ ٌٚىيٓ ٘يزا ف يش  اٌصيغ١شح ِيٓ اٌّٛؽيذ رُى   عٍيٝ أ

ٍُْىُ ﴿ بة اٌىجبذش وّب لبي ثرشغ اعزٕ ُٔلْدِخ َٚ  ُْ ُْ َسل١ِّاَاذُِى ُْٕٗ َُٔىفَّْس َػلُٕى َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ ا ذُ َِ ْْ ذَْدرَِٕثُٛا َوثَا َِس  إ

ا ًّ ْدَخلً َوِس٠  .[10﴾]إٌغبء:ُِّ

 ٔمف ٕ٘ب، ٚٔىًّ ثم١خ اٌّغبذً عٍٝ ثؾش اٌىجبذش فٟ اٌذسط اٌمبدَ ئْ شبء هللا رعبٌٝ.

 ٚعّعٕب عٍٝ اٌؾك ٚاٌٙذٜ. ٚةٍٝ هللا ٚعٍُ عٍٝ ٔج١ٕب ِؾّذ. ٚفّمىُ هللا ٌّب ٠ؾت ٠ٚشظٝ،

 

 

 

                                                 
9
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 أِب ثعذ:ٓ ا٘زذٜ ثٙذاٖ، اٌؾّذ هلل ٚاٌصإح ٚاٌغإَ عٍٝ سعٛي هللا، ٚعٍٝ آٌٗ ٚةؾجٗ ِٚ

  األساٍح
٠ا اتٓ آََ ٌٛ أذ١رٕٟ تمساب األزض خ١ْاح ثلُ ٌم١رٕلٟ »/ ِب رٛع١ٙىُ ٌؾذ٠ش اٌجطبلخ ٚؽذ٠ش 0ط

سٚاٖ ِغٍُ« ذاسن تٟ ش١اا ألذ١ره تمساتٙا ِغفسج َل
05
   ْ  ةبؽت اٌىج١شح رؾذ اٌّر١ئخ؟ ِ  اٌعٍُ أ

اتلٓ آََ ٌلٛ أذ١رٕلٟ ٠يب »ِيٓ اٌعّيَٛ فيٟ ؽيذ٠ش  ُ  ٙ يط/ ِب فّٙيذ ٚعيٗ االعزريىبي؛ ٌىيٓ ٌعٍيٗ أٔيٗ ف  

ْ  ِيٓ اٌعّيَٛ  ُ  ٙ يف  « تمساب األزض خْا٠ا ثُ ٌم١رٕٟ َل ذاسن تٟ ش١اا ألذ١ره تمساتٙا ِغفسج ٘يزا  أ

 .ةبؽت اٌىج١شح رؾذ اٌّر١ئخ ئرا ِبد غ١ش ربذت وْٛ ٠عبسض

  ْ ، ٚاألؽبد٠يش ، ٚا٠٢يبد ٠فغيش ثععيٙب ثععيب  ثععٙب ثععيب   قُ ذ  ص  إٌصٛص ٠ُ  ٚ٘زا غ١ش ٚاسد أل

ِيٓ  ٘يزا ٚعيذ  « أذ١رله تمساتٙلا ِغفلسج»، ٚوزٌه اٌٛعذ ال ٠ٕبفٟ اٌٛع١ذ، فمٌٛيٗ ٠فغش ثععٙب ثععب  

يثبهلل ش١ئب، ٚوْٛ ةبؽت اٌىج١شح رؾذ اٌّري١ئخ ال ٠ُ  نُ ش  ر  ٛؽ١ذ ال ٠ُ اٌز ك  ٌّٓ ؽم   هللا  ٘يزا  ضُ بس  ع 

  ْ طٍمييبْ ٠ٚىٛٔييبْ عٍييٝ ئغإلّٙييب، ٚوييزٌه ٠غزّعييبْ فييٟ ؽييك ٘ييزا ٚاٌٛعييذ ٚاٌٛع١ييذ ٠ُ  األةييً؛ أل

فيٟ عّيَٛ  ًُ اٌّع١ٓ، ف١غزّ  فٟ ؽك اٌّع١ٓ اٌٛعذ ٚاٌٛع١ذ، ٚ٘زا فٟ ؽك ِشرىيت اٌىج١يشح، ٠ٚيذخُ 

غٕخ، ٠ذخً فيٟ اٌّغي١ٍّٓ اٌيز٠ٓ ثبٌ هللا  ُٖ ذ  ثبٌغٕخ، وً ِإِٓ ٚع   ٌز٠ٓ ٚعذُ٘ هللا أً٘ اإل٠ّبْ ا

َٓ ٌٙيُ ِغفيشح ٚأعيشا عظ١ّيب وّيب فيٟ آ٠يخ األؽيضاة ﴿ هللا  ععً ١ِٕ ِِ لْؤ ُّ ٌْ ا َٚ اِخ  َّ ْسلٍِ ُّ ٌْ ا َٚ  َٓ ١ ِّ ْسلٍِ ُّ ٌْ ا

َٕلللللاخِ  ِِ ْؤ ُّ ٌْ ا اٌلللللرَّاِوَسا﴾ ئٌيييييٝ لٌٛيييييٗ ﴿َٚ َٚ َ َوث١ِلللللًسا  َٓ َّللاَّ اٌلللللرَّاِوِس٠ أَْخلللللًسا َٚ َٚ ْغفِلللللَسجً  َِ  ُْ ُٙللللل ٌَ ُ ِخ أََػلللللدَّ َّللاَّ

ا ًّ  .[ ٚٔؾٛ رٌه15﴾]األؽضاة:َػِظ١

  ّ ْ  ٍُيفأً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبعخ فٟ ِضً ٘زٖ األدٌخ اٌزٟ ف١ٙب اٌٛعيذ ٚف١ٙيب اٌٛع١يذ، ٠ُع ٛ   ّ ْ  ٍُياٌٛعيذ ٠ُٚع ٛ 

ُِ ثاٌٛع١ذ ٚاٌٛعذ ثرشغٗ ٚاٌٛع١ذ أ٠عب  ذ ق ثععيٙب ثي١ٓ األدٌيخ ثيً األدٌيخ ٠ُصيِيب  ٕبفبح  رشغٗ، فإ 

 ثععب.

 ٚأفعبٌٗ؟ / ِب اٌعبثػ فٟ اٌزفش٠ك ث١ٓ اٌفعً ٚاٌصفخ فٟ ةفبد هللا 5ط

ً  ٌيٗ ريزٍّخ عٍيٝ ف  ُِ  ط/ ةفخ اٌشة  ُِ  عي ْ   َ  ريزٍّخ عٍيٝ ِيب ٘يٛ الص  ٚ  ِيٓ غ١يش اٌفعيً؛ ٠عٕيٟ أ

 عبي.ٞ األفذ  ع  فعً ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ةفخ راد، ف١ٍغذ وٍٙب ِزعذ٠خ ر   خُ ف  ِٕٙب ِب ٘ٛ ة   ةفبد اٌشة 

 ٚال فعً. ُ  ٚةف ٌٗ عجؾبٔٗ ١ٌٚغزب ثبع   ةفخ ١ٌٚظ ثفعً، ا١ٌذاْ ٌٍشة  فّضإ ٚعٗ اٌّشة 
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ً  ِضيً اٌشؽّيخ ٚ٘يٟ ةيفخ  ٠فعٍٗ هللا  ً  ع  اٌفعً ٘ٛ ف   ا  فار ٌٗ أصشٖ، فبٌصفبد ِٕٙب ِب ٘ٛ ةيفخ فعي

 عٍييٗ ف١ف ،ٚاٌغعييت اٌشظيب، ٚ٘ييزا ٠زعٍيك ثييبٌّخٍٛق ٗراد ٌىيٓ ٌٙييب أصش٘يب ِٚضييً إٌيضٚي ٚأشييجب٘

 .٠زصف ثٗ ٚ

 ٕٚ٘بن اٌمغُ ا٢خش اٌزٟ ٟ٘ ةفبد اٌزاد، ةفبد اٌزاد وض١شح ال عإلخ ٌٙب ثبألفعبي.

خ ثفعً أٚ ٌٙب فعً أٚ أصُش٘ب ف١ٗ فعً، ٚليذ ال م  ، فمذ رىْٛ ِزعٍ  إ  ع  ف   ٔمٛي: ١ٌغذ وً ةفخ هلل  ا  فار

ّْ رزك ِٓ اٌفعً ةفخ ِطٍمب  أٔٗ ال ٠ُ ، وّب ب  م  ٍ  ط  ُِ  ً  ع  ِٓ اٌصفخ ف   كُ ز  ٠ىْٛ رٌه، ٌٚٙزا ال ٠ُر   ، ٚرٌه أ

ُ   األفعبي أٚع  فٟ ثبة ٚةف هللا  ي فعيً هلل  ِٓ اٌصيفبد، فميذ ٠ىيْٛ ص ي ؛ ِٕيٗ ةيفخ   كُ ز  ٚال ٔر 

ُّ  ال ٠عٕٟ  .فٟ اٌفعً ةفخ هلل  ٓ ّ ى  ز  غ  ٔرزك ِٓ اٌؾذس اٌ

٠َ ﴿األفعبي إٌّمغّخ ئٌٝ ِؾّٛد ِٚزَِٛ ِضً اٌّىش  ِضإ   َٚ  َْ ُىُسٚ ّْ َ٠ َٚ ُ ُىُس َّللاَّ ِٚضيً [، 11﴾]األٔفبي:ّْ

﴿ ُْ ُٙ ُػ َِ َٛ َخللللللا ُ٘لللللل َٚ  َ َْ َّللاَّ ُػٛ َِ )﴿ِٚضييييييً [، 085﴾]إٌغيييييبء:٠َُخلللللا َْ ِص ُٛ ْٙ ْسللللللرَ ِصُا ُِٗٔ ْٙ ُ ٠َْسللللللرَ (َّللاَّ

 ُْ ِٙ ُِ ٚٔحٛ ذٌه ِٓ األسّاء [، 05-08﴾]اٌجمشح:تِ اً مَ ٍَ ْْ ٔارك ِٕٙا صفاخ 
(ٖٔ)

 ك  ٍ يغ  ، ٚٔميٛي اٌفعيً أُ 

٘يزٖ  ك  ٍ يط  ثيً رُ  ،عزٙضاء، ٌٗ ةيفخ اٌّخيبدأ، ٌيٗ ةيفخ اٌّىيش، ٚ٘ىيزافٕمٛي ٌٗ ةفخ اال عٍٝ هللا 

 ُِ ْ  ذ  ١  م  اٌصفبد  ، ٚلذ فٟ وً ؽبي؛ ثً لذ رىْٛ وّبال   اٌّىش ٚاٌّخبدعخ ٚاالعزٙضاء ١ٌغذ وّبال   ح أل

ئرا وبٔيذ  ، ٚرىْٛ ٔمصيب  ش  ئرا وبٔذ ثؾك، ِٚٓ آصبس ةفبد اٌىّبي األخّ  ، فزىْٛ وّبال  رىْٛ ٔمصب  

 ٚوبٔذ ِٓ آصبس ةفبد إٌمص فٟ اٌّخٍٛق.ثجبغً، 

، ١ٌٚغذ ويً ةيفخ ثبة األفعبي أٚع  ِٓ ثبة اٌصفبد، ١ٌٚظ وً فعً ٔرزك ِٕٗ ةفخ هلل  ا  فار

 ؛ ألْ اٌصفبد ِٕٙب ِب ٘ٛ ةفخ راد ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ةفخ فعً.ٔرزك ِٕٙب اٌفعً هلل 

 ٔىزفٟ ثٙزا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ِة ُمحَ  ٍد َوأَْهُل اْلَكَباِئِر ِمْن أُمَّ ُدوَن، َوإِْن لَْم َيُكوُنوا َتاِئِبيَن،  َبْعدَد  ملسو هيلع هللا ىلصمَّ اِر ََل َيْخلُُدوَن، إَِذا َماُتوا َوُهْم ُمَوحِّ ِفي النَّ

َ َعاِرِفيَن ُمْؤِمِنيَن، َوُهْم ِفي َمِشيَئِتِه َوُحْكِمِه إِْن َشاَء َغَفَر لَُهْم، َوَعَفدا َعدْنُهْم ِبفَ   َكدَر ْضدلِِه، َكَمدا ذَ أَْن لَقُوا َّللاَّ

ََ لَِمددْن َيَشدداءُ ﴿ِفددي ِكَتاِبددِه:  دداِر ِبَعْدلِددِه، ُثددمَّ 111، 84]النسدداء:﴾َوَيْغِفددُر َمددا ُدوَن َذلِدد َبُهْم ِفددي النَّ [، َوإِْن َشدداَء َعددذَّ
ِتهِ  اِفِعيَن ِمْن أَْهِل َطاَعِتِه، ُثمَّ َيْبَعُثُهْم إِلَى َجنَّ َ َتَعدالَى َتدَولَّى ُيْخِرُجُهْم ِمْنَها ِبَرْحَمِتِه َوَشَفاَعِة الشَّ ََ ِبدأَنَّ َّللاَّ ، َوَذلِد

اَرْيِن َكأَْهِل ُنْكَرِتِه الَِّذيَن َخاُبوا ِمْن ِهَداَيِتِه،  َولَْم َينَ   الُوا ِمْن َوََلَيِتِه  أَْهَل َمْعِرَفِتِه، َولَْم َيْجَعْلُهْم ِفي الدَّ
ْتَنا   ََ ِبِه اللَُّهمَّ َيا َولِيَّ اْْلِْساَلِم َوأَْهلِِه َثبِّ  َعلَى اْْلِْساَلِم َحتَّى َنْلَقا

للٍد لللاي ) َّّ َح ُِ للِح  َِّ ْٓ أُ لل ِِ ٌَْىثَللا ِِس  ًُ ا لل ْ٘ أَ َْ  ملسو هيلع هللا ىلصَٚ َْ  ِْللٟ إٌَّللاِز ََل ٠َْخٍُللُدٚ للُدٚ حِّ َٛ ُِ  ُْ ُ٘لل َٚ للاذُٛا  َِ ( إٌللٝ آخللس إَِذا 

 ولِٗ.

 رمّذَ ِعٕب فٟ اٌذسط اٌّبظٟ رمش٠ش ثعط اٌّغبذً ؽٛي ٘زٖ اٌغٍّخ.

  الثالثةالمسألة: 
ٍد لٌٛٗ ) فٟ َّّ َح ُِ ِح  َِّ ْٓ أُ ثأِيخ  ( ٘زٖ اٌغٍّخ أٚ شجٗ اٌغٍّخ ال ِفَٙٛ ٌٙب، ف١ٍظ ٘زا اٌؾىُ خبةب  ملسو هيلع هللا ىلصِِ

 :ٙزٖ األِخ ٌٚغ١ش٘ب؛ ألٌٔٗثً ٘ٛ عبَ  ملسو هيلع هللا ىلصِؾّذ 
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   د١ًٌ عٍٝ رخص١ص ٘زٖ األِخ ثٙزا اٌفعً ي  ذُ ٌُ ٠. 

   ْ ْ  ٘زٖ رشع  ئٌٝ لبعذح اٌٛعذ ٚاٌٛع١ذ، ّٚ٘ب ِّب ررزشن ف١ٗ األ ٚأل أةيٍٙب ٚاؽيذ، ليبي  ُِ أل

( َْ ٌَْىثَا ِِس ِْٟ إٌَّاِز ََل ٠َْخٍُُدٚ ًُ ا ْ٘ أَ َْ  أٚ- َٚ ُْ ٠َُىُٛٔٛا ) ثرشغ( -٠َُخٍَُّدٚ ٌَ ْْ إِ َٚ  ، َْ ُدٚ حِّ َٛ ُِ  ُْ ُ٘ َٚ اذُٛا  َِ إَِذا 

 َٓ  (.ذَا ِث١ِ

  الرابعةالمسألة : 
ج ييبذ ش  فييٟ إٌ ييبس   دخييٛي ًُ اٌى  يي  ٘ ْ  ؛ ِييٓ اٌييشة  ُٗ ئخإفُيي ٘ييزا ٚع١ييذ، ٚ٘ييزا اٌٛع١ييذ ٠غييٛص ،أ   ٚرٌييه أ

 ح  بس  ف يأٚ ٔؾٖٛ وزعض٠يش فأيٗ رىيْٛ و   ذ  ؾ  ث   هللا ع١ٍٗ، ٚئرا غُٙ ش   فٟ اٌذ١ٔب ربة   ِشرىت اٌىج١شح ئرا ربة  

.ٌٗ 

 ٠ىْٛ ِشرىت اٌىج١شح ِٓ أً٘ اٌٛع١ذ ئال فٟ ؽبالد: ا  فار

 ٝأْ ٠ىيْٛ ربذجيب  اٌحاي األٌٚل :   ْ فيٟ آخيش  ليبي هللا  ،ِيب لجٍٙيب ت  ُغياٌزٛثيخ ر   وّيب روشٔيب ٌيه؛ أل

َ ٠َْغفِللُس عييٛسح اٌضِييش ﴿ َّْ َّللاَّ ِ إِ للِح َّللاَّ َّ ْٓ َزْح لل ِِ ُْ ََل ذَْمَُْٕللٛا  ِٙ ْٔفُِسلل َٓ أَْسللَسُْٛا َػٍَللٝ أَ َِٞ اٌَّللِر٠ ًْ ٠َاِػثَللا لُلل

١ًؼا ِّ َُٔٛب َخ ّ  51﴾]اٌضِش:اٌرُّ  بة  ري فّيٓ ر يبة   ،: أٔٙب ٔضٌيذ فيٟ اٌزّيبذج١ٓ-اٌزفغ١شٚ أً٘ اٌزأ٠ًٚ    [ أع

ؾ   هللا  ُِ  عٕٗ صٌزٗ ٚخط١ئزٗ ثبٌزّٛثخ. ذ  ١  ع١ٍٗ، فإ ٠ٍؾك اٌزبذت ٚع١ذ ألٔٗ لذ 

 وّٓ شيشة اٌخّيش ِيضإ   ذ  ؾ  ِٓ رٍه اٌىج١شح ئِب ث   : أْ ٠ُطٙ  ش  اٌحاي اٌثا١ٔح   ُ ع١ٍيٗ اٌؾيذ فٙيٛ  فيأُل١

ْ      ف  ذ  ف ي طيأ  خ ِغٍّب   ً  ز  ، أٚ ِٓ ل  ً  ز  فمُ  ِغٍّب   ً  ز  بسح ٌٗ، ٚوزٌه ِٓ ل  ٚوف   ح  بس  غٙ    ٘يزا وفيبسح   اٌّذ٠يخ، فيا

فيأل١ُ ع١ٍيٗ ؽيذ اٌميزف ف  ز  ٠ذٖ فٙٛ وفبسح ٌٗ، أٚ ل   ذ  ع  ٌٗ، أٚ عشق فمُط  
(ٔٗ)

 ٝأٚ صٔي ،فٙيٛ وفيبسح ٌيٗ 

 .فأٗ غٙبسح أ٠عب   ئٌٝ أخشٖ، أٚ وبْ رعض٠شا  

  ْ َُ م  ِب ٠ُ  ٠عٕٟ أ مٛثيخ فيٟ عٍٝ اٌّغٍُ ِيٓ ؽيذ أٚ رعض٠يش ِيٓ عمٛثيخ فيٟ اٌيذ١ٔب فأٙيب ِيٓ عيٕظ اٌع ب

 ِٓ ٘زا اٌزٔت. ُٖ ٙ شُ ط  ا٢خشح رُ 

 اٌصذلخ فٟ ؽك اٌمبريً ليبي  : ثعط اٌزٔٛة اٌىجبذش رىْٛ ٌٙب ؽغٕبد ِبؽ١خ، ِضإ  اٌحاي اٌثاٌثح

 ﴿ ٌَُٗ  َوفَّاَزج َٛ ُٙ َْ ِٗ ْٓ ذََصدََّق تِ َّ  ،ٟ ِٓ اٌعزاة األ١ٌُغ  ٕ  [، ِٚضً اٌغٙبد اٌعظ١ُ فأٗ ٠ُ 85﴾]اٌّبذذح:َْ

)﴿لبي عجؾبٔٗ  ٍُ ْٓ َػلَراٍب أٌَِل١ ل ِِ  ُْ ُْ َػٍَلٝ ذَِدلاَزٍج ذُِٕدل١ُى ٌُُّىل َُ ًْ أَ َ٘ ُٕٛا  َِ َٓ آَ َٙا اٌَِّر٠ ِ ٠َٔٓاأ٠َُّ َْ تِلاَّللَّ ُٕلٛ ِِ (ذُْؤ

 ُْ أَٔفُِسُى َٚ  ُْ اٌُِى َٛ ِْ َ ِ تِو ًِ َّللاَّ َْ ِْٟ َسث١ِ ُِ٘دٚ ذَُدا َٚ  ِٗ َزُسٌِٛ ٚاٌعيزاة األٌي١ُ ٘يٛ ٌّيٓ [، 00-01﴾]اٌصف:َٚ

 شذ٠ذ. فعً اٌىج١شح؛ ألٔٗ ٚع١ذ

 أْ ٠ىْٛ هللا اٌحاي اٌساتؼح :  ٝ٠غفش ٌٗ رٌه ألعجبة ِزعذدح، روشٔب ٌىيُ شي١ئب ِٕٙيب ف١ّيب ِعي

فٟ اٌعرشح أعجبة اٌّرٙٛسح
15
 ثععٙب ف١ّب روشٔب ٌىُ آٔفب. ًُ ٚلذ ٠ذخُ  

  أْ ٠غفش هللا اٌخاِسحاٌحاي : ثعذ أْ ةبس رؾذ اٌّر١ئخ ٌٗ. 

ٕ يخ  ِٕيٗ ِ   ٚال ٠ىيْٛ أريٝ ثريٟء؛ ٌٚىيٓ ٠غفيش ٌيٗ هللا ٠عٕٟ ٠َٛ اٌم١بِيخ، ال ٠ىيْٛ عٕيذٖ ؽغيٕبد، 

ِب  ى  ٚر    .ش 

ٚا ٌٚيُ ٚ٘إالء ُ٘ اٌز٠ٓ ٠مبي عُٕٙ رؾذ اٌّر١ئخ؛ ٠عٕٟ ئرا ٌُ ٠زٛثٛا ٌُٚ ٠ُم يُ عٍي١ُٙ اٌؾيذ أٚ غُٙ يشُ 

غفيش ٌٙيُ ٚئْ شيبء عيّزثُٙ  ِٓ أعجبة رىف١ش اٌزٔت، فأُٙ رؾذ اٌّر١ئخ ئْ شيبء هللا  ٠أرٛا ثرٟء  

 س صُ ٠خشعْٛ ال ٠خٍذْٚ.فٟ إٌب

-ذْٚ فيٟ إٌيبس ئرا دخٍٛ٘يب سؽّيٗ هللا ٌٙيإالء اٌيز٠ٓ ال ٠ خٍُي -ششغ اٌطؾيبٚٞ-اٌّإٌف  غ  ش  ٕٚ٘ب ش  

غ   -ٌٗ؛ ثً شبء أْ ٠عزثٗ ٠عٕٟ ٌّٓ ٌُ ٠غفش هللا   ٔزوشّ٘ب فٟ اٌّغأٌخ اٌخبِغخ.ٌٗ ششغ١ٓ  ش ش 

  الخامسةالمسألة : 
 ٌعذَ خٍٛدٖ فٟ إٌبس ششغبْ: غُ ش  ٠ُرز  ٌٗ ِّٓ ٌُ ٠زت فأٗ  ش  ف  غ  ِٓ ٌُ ٠ُ 

  عيبَ فيٟ دخيٛي اٌغٕيخ، ويزٌه  : أْ ٠ىْٛ ِبد عٍٝ اٌزٛؽ١ذ، ٚ٘زا وّيب ٘يٛ شيشغ  األٚياٌاسط

ْ   ٘ٛ ششغ   ٠خسج ِٓ إٌلاز ِلٓ »لبي  ملسو هيلع هللا ىلصإٌجٟ  عبَ فٟ اٌخشٚط ِٓ إٌبس، وّب صجذ فٟ اٌصؾ١ؼ أ

                                                 
 انتيى الوجو األول من الشريط الثاني والثالثين. 14
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«واْ ْٟ لٍثٗ ِثماي ذّزج ِٓ إ٠ّاْ
16

ٛ   ، فبٌزٛؽ١ذ أعبط ٌعذَ ياٌخٍٛد فيٟ إٌيبس، فىيً ِ الثيذ أْ  ذ  ؽ 

 ٠خشط ِٓ إٌبس.

 ٟٔذُ ٍُ خ  : أٔٗ ال ٠  اٌاسط اٌثا  ُِ ٌٙيب،  إ  ؾ  ز  غ  فٟ إٌبس ئرا ٌُ ٠أد  فٟ اسرىبثٗ ٌٙزٖ اٌىج١شح ثّب ٠غعٍٗ 

ييذا  ٛ  ُِ  فميذ ٠ىيْٛ ِييٓ عٙيخ   فيٟ ٔطميٗ ثبٌرييٙبدر١ٓ، ٠ٚىيْٛ ِييٓ عٙيخ أخييشٜ فيٟ ٘ييزٖ  ،فيٟ األةييً ؽ 

 ُِ  :ٚ٘را تم١دٌٙب،  إ  ؾ  ز  غ  اٌىج١شح ثع١ٕٙب 

ُّ   - 5 .عٍٝ رؾش٠ّٗ    ّ  ع  أْ رىْٛ اٌىج١شح ِّب أُ  - 0  ٌٙب غ١ش ِزأٚي. ً  ؾ  ز  غ  ٚوبْ اٌ

ْ  اٌؾبي ٚ٘زٖ لذ رذخً ِ  شٟء ِٓ إٌظش فٟ  ً   األٚي أل  ٌريٟء   ؽم١مخ اٌّٛؽذ ٘ٛ أٔيٗ غ١يش ِغيزؾ

 .ِٓ ِؾبسَ هللا 

  السادسةالمسألة : 
 أثذٞ.  أِذٞ ئٌٝ أعً، ٚخٍٛد   ْ: خٍٛد  اٌخٍٛد فٟ إٌبس ٔٛعب

ٞهللا  ذ  ع  ٛ  ر  : ٘ٛ اٌزٞ ٚاٌخٍَٛ األِد .ثٗ أً٘ اٌىجبذش 

ٚاٌخٍَٛ األتدٞ؛  ُّ  ثٗ أً٘ اٌىفش ٚاٌرشن. هللا  ذ  ع  ٛ  ثذ: ٘ٛ اٌزٞ ر  إ  اٌ

ُُ َخاٌِل﴿ لٛي هللا  :ّْٓ األٚي َٙلَّٕ ُٖ َخ ُُ لًدا ََْدلَصا ِّّ رََؼ ُِ ًٕلا  ِِ ْؤ ُِ  ًْ ْٓ ٠َْمرُ َِ لاَٚ َٙ فٙيزا [، 91﴾]إٌغيبء:ًدا ١ِْ

  ْ ُِ  خٍيٛد ٌىٕييٗ خٍييٛد أِييذٞ؛ أل ىييش اٌط٠ٛييً، ٚلييذ ٠ىييْٛ  ُّ  ب  ض ييى  ؽم١مييخ اٌخٍييٛد فييٟ ٌغييخ اٌعييشة ٘ييٛ اٌ

ُِ  ُ  صُ  غ٠ٛإ    .ِإثذا   غ٠ٛإ   ب  ض  ى  ٠ٕمعٟ، ٚلذ ٠ىْٛ 

زَ ﴿ ٚ٘ٛ اٌخٍٛد األثذٞ فٟ إٌبس ٌٍىفبس لٛي هللا  :ِٚٓ اٌثأٟ َٚ  َ ْٓ ٠َْؼِص َّللاَّ َِ َّْ ٌَُٗ َٔلاَز َٚ ِ ُسٌَُٛٗ َْئ

َٙللا أَتَللًدا ١ِْ َٓ َُ َخاٌِللِد٠ للَّٕ َٙ َٓ فييٟ آخييش عييٛسح األؽييضاة ﴿ [، ٚوييزٌه لٌٛييٗ 51﴾]اٌغييٓ:َخ َ ٌََؼلل َّْ َّللاَّ إِ

ُْ َسِؼ١ًسا) ُٙ أََػدَّ ٌَ َٚ  َٓ ٌَْىاِِْس٠ َٙا أَتَدً 4ٗا ١ِْ َٓ  [، ٘زا خٍٛد أثذٞ.55-58﴾]األؽضاة:ا(َخاٌِِد٠

  ّ اٌمشآْ ثبألثذ٠خ فٟ ؽك اٌىفبس، ٚأِب فيٟ ؽيك اٌّٛؽيذ٠ٓ فأيٗ ال ٠ىيْٛ ِعيٗ اٌخٍٛد فٟ  ١ ض  ٌٚزٌه ٠ُ

 (.أثذا  )وٍّخ 

ُّ خاٌد٠ٓ ١ْٙااٌخٛاسط ٚاٌّعزضٌخ فأُٙ سأٚا ) ذ  ٍ  ٚ٘زا اٌزٞ ثغججٗ ظ   اثيٟ ٚفيٟ ؽيك ش  ( فٟ ؽيك اٌ

  ْ  اٌخٍٛد ٔٛأ ٚاؽذ، ٚاٌخٍٛد ٔٛعبْ. اٌمبرً فظٕٛا أ

اٌمشآْ، ٌٚفع عذَ اٌذخٛي ٌٍغٕيخ فيٟ اٌميشآْ، ٚويزٌه عيذَ  ٌفع اٌزؾش٠ُ فٟ ِّٚب ٠زصً ثٙزا أ٠عب  

 .اٌذخٛي ئٌٝ إٌبس

ْ  )٠عٕٟ ٌفع اٌزؾش٠ُ  ، (ال ٠ذخً اٌغٕخ  ليبغ  سؽيُ)، أٚ (هللا ع١ٍٗ إٌبس َ  ش  ؽ  )، أٚ (اٌغٕخ َ  ش  هللا ؽ   ئ

 ، ٚٔؾٛ رٌه.(ال ٠ذخٍْٛ اٌغٕخ  )أٚ 

 ُِ ْ  ٙ  ٍُ فٙزٖ ِّب ٠ٕجغٟ رأ  آْ ٚاٌغٕخ ٚٔفٟ اٌذخٛي ٔٛعبْ: اٌزؾش٠ُ فٟ اٌمش ب ٚ٘ٛ أ

   ُ ُ     ِإثذ  رؾش٠  ئٌٝ أِذ.  ٚرؾش٠

ّْ ٔفٟ اٌذخٛي:   وّب أ

   دخٛي ُٟ  ئٌٝ أِذ. ٚٔفٟ دخٛي    ِإثذ  ٔف 

ْ   ً  ص  ؾ  ز  ف  اٌخٍٛد فٟ إٌبس ٔٛعبْ: خٍٛد ئٌٝ أِذ، ٚخٍٛد أثذٞ. ِٓ ٘زا أ

  ْ ئٌيٝ أِيذ ٚليذ  س ٚليذ ٠ىيْٛ رؾش٠ّيب  أٚ رؾش٠ُ إٌب -وّب عبء فٟ ثعط إٌصٛص-رؾش٠ُ اٌغٕخ  ٚأ

 ئٌٝ األثذ. ٠ىْٛ رؾش٠ّب  

 ِإثيذ أٚ ٔفيٟ دخيٛي   ٘يزا أ٠عيب ٔفيٟ دخيٛي   (ال ٠يذخً إٌيبس) (ال ٠ذخً اٌغٕخ)ٚوزٌه ٔفٟ اٌذخٛي 

 ِإلذ

ٚ٘ييزا اٌزفصيي١ً ٘ييٛ اٌييزٞ ثييٗ ٠فزييشق أ٘ييً اٌغييٕخ ٚاٌغّبعييخ أرجييبأ اٌغييٍف اٌصييبٌؼ ِيي  اٌخييٛاسط 

ٚععٍٛا  ٚععٍٛا اٌزؾش٠ُ ٚاؽذا   بفُٙ فأُٙ ععٍٛا اٌخٍٛد ٚاؽذا  ٚاٌّعزضٌخ ٚأً٘ اٌعإي ثغ١ّ  أةٕ

 ، ٚإٌصٛص ف١ٙب ٘زا ٚ٘زا.ٔفٟ اٌذخٛي ٚاؽذا  

  السابعةالمسألة : 
َٓ لٌٛٗ )فٟ  ُْ ٠َُىُٛٔٛا ذَا ِث١ِ ٌَ ْْ إِ َٚ  ، َْ ُدٚ حِّ َٛ ُِ  ُْ ُ٘ َٚ اذُٛا  َِ ، إَِذا  َْ  ِعشٚفيخ أةيإ   ٘زٖ اٌغٍّيخ( ََل ٠َْخٍُُدٚ
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  ْ ٓ اٌزٔت وّٓ ال رٔت ٌٗ، فٟٙ ِٓ ثبة اٌزأو١ذ ١ٌغذ ئشبسح ٌخيإف ٚال ئشيبسح ٌريشغ اٌزبذت ِ أل

 ٚٔؾٛ رٌه.

  الثامنةالمسألة : 
َٓ لٌٛٗ )فٟ  ١ِٕ ِِ لْؤ ُِ  َٓ َ َػاِز١ِْ ْْ ٌَمُٛا َّللاَّ ْْ ( ٕ٘يب رٛليف اٌريبسػ اثيٓ أثيٟ اٌعيض عٕيذ لٌٛيٗ )تَْؼَد أَ تَْؼلَد أَ

 َٓ َ َػاِز١ِْ َٓ طؾبٚٞ فيٟ ٌفيع )اٌ ت  م  ع  ( ٚر  ٌَمُٛا َّللاَّ ْ  َػلاِز١ِْ ْ   ( ٚأ ثعيط  اٌّعشفيخ ١ٌغيذ ِّذٚؽيخ، فيا

  ْ َ فيٟ ٘يزا اٌميٛي ٚ٘يٛ ) اٌىفبس وبٔٛا ٠عشفْٛ، ئث١ٍظ ٠عشف، ٚفشعْٛ ٠عيشف، ٚأ ْْ ٌَمُلٛا َّللاَّ تَْؼلَد أَ

 َٓ  ( ف١ٗ ٔٛأ ِربسوخ ٌٍغ١ّٙخ ٌٚغإح اٌّشعئخ.َػاِز١ِْ

ْ  فييٟ ٘يزا اٌّييٛغٓ ف١يٗ ٔظي /ٚ٘يزا اٌزعم١يت ِييٓ اٌريبسػ  ٌفييع اٌعيبسف أٚ اٌّعشفييخ ٘يزٖ سثّييب  ش؛ أل

ْ   شادُ عييبءد فييٟ اٌييٕص ٠ُٚيي اٌطؾييبٚٞ ٠مييٛي: ثعييذ أْ ٌمييٛا هللا  ثٙييب اٌزٛؽ١ييذ ٚاٌعٍييُ ثبٌرييٙبدر١ٓ، فىييأ

 عب١ٌّٓ ثبٌرٙبدر١ٓ ِإ١ِٕٓ. 

  ْ إٔله ذلوذٟ لِٛلا أ٘لً »ب ثعضٗ ئٌيٝ اٌي١ّٓ ليبي ٌيٗ ّ  ٌ ملسو هيلع هللا ىلصإٌجٟ  ٚ٘زا عبء فٟ ؽذ٠ش ِعبر اٌّرٙٛس أ

ػسْلٛا زسلٛي َّللا ْلئْ ٘لُ  ٓ أٚي ِا ذدػُٛ٘ إ١ٌلٗ شلٙاَج أْ َل إٌلٗ إَل َّللا ٚأْ ِحّلداً وراب ١ٍْى

«ْوػٍُّٙ ذٌه
17
ٝ ثيٗ ٌفيع اٌّعشفيخ ٠ُٚعٕ ي ً  ّ  ع  ئٌٝ آخشٖ ٚ٘زا اٌٍفع سٚاٖ ِغٍُ فٟ اٌصيؾ١ؼ، فبعيز   

 اٌعٍُ ثبٌرٙبدر١ٓ.

  ْ ٟ وإَ اٌعٍّبء اإلرجبأ األةً ف ٚرٛع١ٗ وإَ اٌطؾبٚٞ ئٌٝ ٘زا األةً أٌٚٝ ِٓ رخطئزٗ ف١ٗ؛ أل

 اٌذ١ًٌ عٍٝ خإفٗ. ي  ئال ِب د  

  التاسعةالمسألة : 
ا َذَوَس فٟ لٌٛٗ ) َّ ِٗ، َو ُْ تِفَْضٍِ ُٙ ْٕ َػفَا َػ َٚ  ، ُْ ُٙ ْْ َشاَء َرفََس ٌَ ِٗ إِ ِّ ُحْى َٚ  ِٗ ِا١اَرِ َِ  ِْٟ ُْ ُ٘ َٚ  :ِٗ ِْلٟ ِورَاتِل

ْٓ ٠ََاللاءُ  لل َّ َْ َذٌِللَه ٌِ ٚ َُ للا  َِ ٠َْغفِللُس  َٚ َُّ  [،005، 88﴾]إٌغييبء:﴿ ِٗ، ثُلل ُْ ِْللٟ إٌَّللاِز تَِؼْدٌِلل ُٙ تَ ْْ َشللاَء َػللرَّ إِ َٚ
 ِٗ ُْ إٌَِللٝ َخَّٕرِلل ُٙ َُّ ٠َْثَؼللثُ ِٗ، ثُلل ًِ طَاَػرِلل لل ْ٘ ْٓ أَ لل ِِ  َٓ للاِِْؼ١ َشللفَاَػِح اٌاَّ َٚ  ِٗ رِلل َّ َٙللا تَِسْح ْٕ ِِ  ُْ ُٙ ( ٘ييزٖ اٌغٍّييخ ٠ُْخللِسُخ

ْ  ألةً عٕذ أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبعخ خبٌفٛا ثٗ اٌخٛاسط ٚ اٌط٠ٍٛخ رمش٠ش   أ٘يً اٌىجيبذش ئرا  اٌّعزضٌيخ: أ

 .ِبرٛا غ١ش ربذج١ٓ رؾذ اٌّر١ئخ

ْٓ ٠ََااءُ ﴿ ٚلٛي هللا  َّ َْ َذٌَِه ٌِ ٚ َُ ا  َِ ٠َْغفُِس   ِٕٙب. ﴾ ٠عٕٟ فٟ اٌىجبذش ٌّٓ ِبد غ١ش ربذت  َٚ

َٓ أَْسلَسُْٛٚاٌّؾممْٛ ِٓ أً٘ اٌعٍُ عّعٛا ثي١ٓ ٘يزٖ ا٠٢يخ ٚآ٠يخ عيٛسح اٌضِيش ﴿ َٞ اٌَّلِر٠ َِ ًْ ٠َلا ِػثَلا ا لُل

١ًؼلا ِّ َُٔٛب َخ َ ٠َْغفُِس اٌلرُّ َّْ َّللاَّ ِ إِ ِح َّللاَّ َّ ْح ٓ زَّ ِِ ُْ ََل ذَْمَُْٕٛا  ِٙ لا [، ٕٚ٘يب ﴿51﴾]اٌضِيش:َػٍَٝ أَٔفُِس َِ ٠َْغفِلُس  َٚ
ْٓ ٠ََااءُ  َّ َْ َذٌَِه ٌِ ٚ ْٓ ٠ََااءُ فٟ آ٠خ اٌضِش ٕٚ٘ب لبي ﴿ ك  ٍ  ﴾ فأغ  َُ َّ ٌِ  ْ ٘زٖ ا٠٢خ فٟ ؽك غ١يش  ﴾، ٚرٌه أ

 .آ٠خ اٌضِش ففٟ ؽك ِٓ ربةاٌزبذج١ٓ، ٚأِب 

ي ٚ٘يزا عيذي ِٕيٗ  ة  ز  فٙٛ عجؾبٔٗ ٌّٓ ِيبد غ١يش ريبة ئْ شيبء غفيش ٚعفيب ٚ٘يزا فعيً ٚئْ شيبء ع 

 عجبدٖ.ثعجؾبٔٗ 

ِٗ صييُ لٌٛييٗ ) ًِ طَاَػرِلل لل ْ٘ ْٓ أَ لل ِِ  َٓ للاِِْؼ١ َشللفَاَػِح اٌاَّ َٚ  ِٗ رِلل َّ َٙللا تَِسْح ْٕ ِِ  ُْ ُٙ َُّ ٠ُْخللِسُخ يي( ٘ييزا ف١ييٗ ر  ثُلل عييجج١ٓ  شُ و 

 .فٟ ؽك أً٘ اٌىجبذشٌٍخشٚط ِٓ إٌبس 

 ف١ٙب اٌفشق ِٓ اٌّعزضٌخ ٚاٌخٛاسط ِٚٓ شبثُٙٙ: ذ  ٍ  ججبْ ظ  ٚ٘زاْ اٌغ  

 سؽّخ هللا : اٌسثة األٚي  ي، ٚاٌشؽّخ لبعذح عبِخ فٟ وً ف ٠ؾصيً ٌٍعجيذ فيٟ اٌيذ١ٔب ٚفيٟ  ً  ع 

 .ا٢خشح

غٕخ ثشؽّيخ هللا اٌ ً  خ  فبٌخشٚط ِٓ إٌبس ثشؽّخ هللا، اٌزخف١ف ِٓ اٌؾغبة ثشؽّخ هللا، دخٛي ِٓ د  

 ٗاٌدٕللح ػٍُّللٗوُ دَ أَحلل ًَ خِ ٌللٓ ٠ُللدْ »أٔييٗ لييبي  ملسو هيلع هللا ىلص، وّييب ةييؼ عٕيي ُ»
18
أحللدوُ اٌدٕللح  ًَ خُ ٌللٓ ٠َللدْ »أٚ 

، فٙيزا اٌغيجت «َٚل أٔلا إَل أْ ٠رغّلدٟٔ َّللا تسحّلح ِٕلٗ ْٚضلً»لبٌٛا: ٚال أٔذ ٠ب سعٛي هللا؟ لبي 

ْ      ُٚشيف      ف  ش   ٓؽزٝ ف١ّ ،٘ٛ ثشؽّخ هللا ط  ش  فىً ِٓ خ   ،عبَ شيفبعخ اٌريبفع١ٓ اٌعجيذ ٠خيشط ثعيذ  فيا

ْ  شؽّييخ هللا ث َٓ لٌٛييٗ ) ، ٚ٘ييزا ٠عٕييٟ أ للاِِْؼ١ َشللفَاَػِح اٌاَّ َٚ  ِٗ رِلل َّ  أٔٙييب ٔفٙييُ ِٕٙييب أٔييٗ أساد شيي١ئب  ( تَِسْح
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ً   ِغزمإ    صُ أخشعُٙ ثشؽّزٗ. ة  ز  ؛ ع  ِٕٗ  ٚ٘ٛ أٔٗ ِؾط رفع 

 ٚ٘زٖ اٌشؽّخ فٟ ٘زا اٌّٛغٓ ٌٙب رفغ١شاْ:

  ٗياألٚاٌٛخلل  ْ ييع   : أ ٚاٌزٙييبْٚ ثييأِشٖ  اٌّجييبسصح هلل  ُ  ظ يياٌىج١ييشح ِيي  ِييب ف١ٙييب ِييٓ ع   ً  ع 

  ْ  .أثذ ا ةُ ز  ع  ٠ُ  ُٗ عٍٝ ِٓ اسرىجٙب أٔ   ٘زٖ اٌىج١شح ٌُ ٠ؾىُ هللا  ِٚخبٌفزٗ ٚاسرىبة ١ٙٔٗ، أ

 فىْٛ اٌعزاة ئٌٝ أِذ سؽّخ، صُ أمعبء اٌعزاة سؽّخ، صُ ثعضُٙ ئٌٝ اٌغٕخ أ٠عب سؽّخ.

 هللا  ٌثأٟ:ٌٛخٗ اا ّْ ّيب ، ألٛاِيب   ِٓ إٌبس أ٠عيب   ٠ُخشطُ  أ  ّ ٠عٕيٟ ةيبسٚا عٍيٝ  ةيبسٚا ؽ 

ْ  م  ٍ  ، صُ ٠ُ -ٚاٌع١بر ثبهلل-ٌْٛ اٌغٛاد ِٓ شذح اٌعزاة  زْٛ ف١ٗ ِيٓ عذ٠يذ وّيب فٟ ٔٙش اٌؾ١بح ف١ٕجُ  ٛ

ج خُ   فٟ ؽيك ِيٓ اسرىيت ِٓ هللا  سؽّخ   فٟ عبٔت اٌٛادٞ ٚؽ١ًّ اٌغ١ً، ٚ٘زا أ٠عب   رٕجذ اٌؾ 

 اٌىج١شح.

 ٟٔشفبعخ اٌربفع١ٓ ِٓ أً٘ غبعزٗ :ٚاٌسثة اٌثا. 

 ٚشفبعخ اٌربفع١ٓ:

  ٟفٟ أً٘ اٌىجبذش أْ ٠خشعٛا ِٓ إٌبس. ملسو هيلع هللا ىلصأعإ٘ب شفبعخ إٌج 

 .صُ شفبعخ اٌّإذىخ ٌٍّإ١ِٕٓ اٌز٠ٓ اسرىجٛا اٌىجبذش أْ ٠خشعٛا ِٓ إٌبس 

 .صُ شفبعخ اٌٛاٌذ٠ٓ ألٚالدّ٘ب 

  ُّ  .ُٗ ع  ف  ر  أْ ٠ُ  ٓ أً٘ اإل٠ّبْ ف١ّٓ شبء هللا ِ ٌؾج١جٗ ت  ؾ  ٚ٘ىزا شفبعخ اٌ

ٚليذ رميذَ  -عٍيٝ ٘يزا اٌٛةيف ٚ٘زاْ األِشاْ: اٌشؽّخ عٍٝ ِب رويشد، ٚشيفبعخ اٌريبفع١ٓ أ٠عيب   

اٌخيٛاسط ٚاٌّعزضٌيخ ِٚيٓ  ، ٚ٘يزاْ خيبٌف ف١ّٙيب أ٘يً اٌفيشق ٚخبةيخ  -ُِطيٛال   ثؾش اٌرفبعخ أظٓ

 شبثُٙٙ.

  العاشرةالمسألة : 
َذٌَِه تِوَ لبي ) َٓ َخاتُٛاَٚ ِٗ اٌَِّر٠ ًِ ُْٔىَسذِ ْ٘ ِٓ َووَ اَز٠ْ ُْ ِْٟ اٌدَّ ُٙ ٍْ ُْ ٠َْدَؼ ٌَ َٚ  ،ِٗ ْؼِسَْرِ َِ  ًَ ْ٘ ٌَّٝ أَ َٛ َ ذََؼاٌَٝ ذَ ْٓ  َّْ َّللاَّ ِِ

 ِٗ ََل٠َرِ َٚ  ْٓ ِِ ُْ ٠ََٕاٌُٛا  ٌَ َٚ   ،ِٗ ع١ٍٗ ثٕعّخ أْ  هللا  ُ  ع  ٔ  ِٓ أ   ً  وُ  /ثٙب اٌطؾبٚٞ  شُ و  ز  ( ٘زٖ اٌغٍّخ ٠ُ َِ٘دا٠َرِ

ٔ   ش  ززو  ٠ ِ   ٓ  غ  ع١ٍٗ ٚأُؽ   ً  ع  ع١ٍٗ ٚرُفُ  ُ  ع  ثأٔٗ أُ يع١ٍٗ ثٙزٖ إٌعّخ، فبٌيزٞ ع   هللا  ٓ  ئ١ٌٗ ٚ  ٝ هللا ص 

 ألً٘ اإل٠ّبْ. صُ أٔغبٖ، ٘زا وٍٗ ِٓ آصبس رٌٟٛ هللا  ُٗ ث  ز  ٚعفب هللا عٕٗ أٚ ع  

  ْ ال٠ييخ هللا  ٚ٘ييزا ٠ييذي عٍييٝ أ  ٚ ال٠ يي ْ  ٌعجييبدٖ اٌّييإ١ِٕٓ رزييجعط ١ٌغييذ وبٍِييخ، فييا ٚ٘ييٟ - خ هللا ٚ 

ٚاؽيذح؛ ئِيب أْ ٠يأرٟ فيٟ  ال ٠ىيْٛ عٍّيخ   -ٗ ٌيٗ ٚرٛف١ميٗ ٚٔؾيٛ رٌيهصيشرُ ِؾجزٗ ٌعجذٖ ِٚٛدرٗ ٌٗ ُٚٔ 

ِٓ  اٌّع١ّٓ ٚئِب أْ ٠ضٚي ومٛي اٌٛع١ذ٠خ، ثً ٠غزّ  فٟ ؽك اٌّع١ٓ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح أٔٗ ِؾجٛة  

 ُِ  .ِٓ عٙخ ِٚخزٚي ِٓ عٙخ أخشٜ زٛال  ُِ  ،ِٓ عٙخ جغ ط  عٙخ ٚ

  ْ ٚ   ٚ٘زا ٘ٛ اٌزٞ أسادٖ فٟ أ ٍُيْٛ ِيٓ ٔيٛأ   خ  ال٠ يأً٘ اٌىجبذش فٟ اعزمبد أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبعيخ ال ٠ خ 

ِٗ ) ٌُٙ، فبهلل  هلل  ْؼِسَْرِل َِ  ًَ ْ٘ ٌَّٝ أَ َٛ ِٓ ( ٠عٕيٟ أ٘يً رٛؽ١يذٖ، )ذَ اَز٠ْ ُْ ِْلٟ اٌلدَّ ُٙل ٍْ ُْ ٠َْدَؼ ٌَل فيٟ اٌيذ١ٔب  (َٚ

ِٗ )ٚا٢خشح  ًِ ُْٔىَسذِ ْ٘ َٙلاىفش اٌز٠ٓ ﴿؛ ٠عٕٟ أً٘ اٌ(َووَ َُّ ٠ُِٕىُسَٚٔ ِ ثُل لحَ َّللاَّ َّ َْ ِْٔؼ [؛ ثيً 81﴾]إٌؾيً:٠َْؼِسُْٛ

  ٚ  .هللا  خ  ال٠  ٌُٙ ٔص١ت ِٓ 

  ٛ ُّ  ُٗ رُ صيش  ُٚٔ  ُٗ زُيٟ٘ ِؾج  ٚهللا  خُ ال٠  ف ط، ٠عٕيٟ رىيْٛ فيٟ فيإْ عي١ٓ  ِيٓ أ٘يً اٌمجٍيخ رزيجع  فيٟ ؽيك اٌ

ّ  ، أعظييُ ِٕٙييب فييٟ فييإْ ييفييبٌّإِٓ اٌ ييذ د اٌييزٞ و  غ  ٚ  ئ٠ّبٔيي ً  ّ   هللا  خ  ال٠ ييٗ ثؾغييت اعييزطبعزٗ ٌييٗ ِييٓ 

ٌٗ ٔص١ت ِيٓ  ٚآخش ع١ئب   ةبٌؾب   اٌٛال٠خ اٌىبٍِخ اٌزٟ رٕبعت ِمبِٗ فٟ اإل٠ّبْ، ٚاٌزٞ ٠خٍػ عّإ  

ٚ   ِؾجخ هللا   ثؾغت ِب عٕذٖ ِٓ اإل٠ّبْ. ٗ  ر  صش  ُٚٔ  ٗ  ز  ال٠  ٚ

ُّ  ا  فار ال   ٓ  ١  ع  فٟ ؽك اٌ  ٚ خ ُٚخزالْ ِٓ عٙخ أخشٜ، ٚ٘زا خ ِٓ ع٠ٙ  ؽزٝ ِٓ أً٘ اٌىجبذش ٠غزّ  ف١ٗ 

 ٘ٛ ِعزمذ اٌغٍف ٚأً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبعخ فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ اٌعظ١ّخ.

ِٗ تمٌٛٗ ) ثُ َػا آخساً  ٍْمَاَن تِ َِ َحرَّٝ َٔ ْسَل ِ ِْ ِٗ ثَثِّْرَٕا َػٍَٝ ا ٍِ ْ٘ أَ َٚ  َِ ْسَل ِ ِْ َّٟ ا ٌِ َٚ َُّ ٠َا  ُٙ  (اٌٍَّ

ٚ  ٚ  .غ١ت فٟ ؽذ٠ش ٌىٓ ال ٠صؼ، ٟٚ٘ دعبء   ذ  ٠  ٘زٖ اٌغٍّخ ُس

َِ ِٚعٕٝ ) ْسَل ِ ِْ َّٟ ا ٌِ َٚ  ْ يٚ   اٌيٌٟٛ ٘يٛ إٌبةيش، ٚهللا  ( ٠عٕٟ ٔبةش اإلعيإَ؛ أل  ثٕصيش د٠ٕيٗ  ذ  ع 

ِ ﴿ لييبي  َوفَللٝ تِللاَّللَّ َٚ  ِٗ ِٓ ُوٍِّلل ٠ ِٙللَسُٖ َػٍَللٝ اٌللدِّ ٌَْحللكِّ ١ٌُِْظ ِٓ ا ٠لل َِ َٚ ُٙللَدٜ  ٌْ ًَ َزُسللٌَُٛٗ تِا َٛ اٌَّللِرٞ أَْزَسلل ُ٘لل

١ًِٙدا َُ ﴿  ٚلبي أ٠عب  [. 58﴾]اٌفزؼ:َش ََ ٠َمُلٛ ْٛ ٠َل َٚ ١َْٔا  ٌَْح١َلاِج اٌلدُّ ُٕلٛا ِْلٟ ا َِ َٓ آ اٌَّلِر٠ َٚ إَِّٔا ٌََُٕٕصُس ُزُسلٍََٕا 
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 َُ َٙا ٌَمَلللْد [،  ٚٔؾيييٛ رٌيييه ومٌٛيييٗ فيييٟ آخيييش اٌّصيييبفبد ﴿50]غيييبفش:﴾اأْلَْشللل َٔلللا َٚ َِ رَُٕلللا ٌِِؼثَا َّ َسلللثَمَْد َوٍِ

( َٓ ْسَس١ٍِ ُّ ٌْ )7ٔٔا َْ ُٕصُٛزٚ َّ ٌْ ُْ ا ُٙ ٌَ ُْ ُٙ َّ َّْ 7ٕٔ(إِٔ إِ َٚ )  َْ ٌَْغاٌِثُٛ ُْ ا ُٙ  .[071-070﴾]اٌصبفبد:ُخَٕدَٔا ٌَ

َِ فمٌٛييٗ ) ْسللَل ِ ِْ َّٟ ا ٌِلل َٚ َُّ ٠َللا  ُٙلل ييٚ   بهلل فيياٌٍٙييُ ٠ييب ٔبةييش اإلعييإَ ٚأٍ٘ييٗ، ٠عٕييٟ ( اٌٍَّ ثُٕصييشح د٠ٕييٗ  ذ  ع 

 ٚٔصشح أً٘ اإلعإَ ٚٚعذٖ ؽك.

ٚ   فٕغأي هللا  اٌيذ٠ٓ ؽزيٝ ٍٔميبٖ،  ثٕصش اإلعإَ ٚٔصش أ٘يً اإلعيإَ أْ ٠ضجزٕيب عٍيٝ ٘يزا ذ  ع  اٌزٞ 

 د٠ٕٗ ٚئعغبص وٍّزٗ ٚئعإء سا٠زٗ ئٔٗ عجؾبٔٗ عٍٝ وً شٟء لذ٠ش. ش  ص  ٚأْ ٠ش٠ٕب ٔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اَلَة َخْلَف ُكلِّ َبرٍّ َوَفاِجٍر ِمْن أَْهِل اْلِقْبلَِة، وَعلَى َمْن َماَت ِمْنُهْم   َوَنَرى الصَّ

َْا) /لاي  َٚ ًِّ تَسٍّ  ٍَْف ُو َلجَ َخ ََٔسٜ اٌصَّ َٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ اَخ  َِ  ْٓ َِ ٌْمِْثٍَِح، َٚػٍَٝ  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ( ِخٍس 

ْ   ذ  ٘زٖ اٌغٍّخ ٠ش٠ذ ثٙب رمش٠ش ِب دٌ    ،اٌصيإح عٕيذ أ٘يً األصيش ع١ٍيٗ األدٌيخ اٌعبِيخ ٚاٌخبةيخ فيٟ أ

َُ م  أرجبأ اٌصؾبثخ سظٛاْ هللا ع١ٍُٙ رُ  خٍيف ويً ئِيبَ؛ ئِيبَ عيبَ ٚ٘يٛ ٌٚيٟ األِيش أٚ ئِيبَ خيبص  ب

ْ   عٛاء  -ٚ٘ٛ ئِبَ اٌّغغذ   ئرا وبْ ِٓ أً٘ اٌزٛؽ١ذ؛ ٠عٕٟ ِٓ أً٘ اٌمجٍخ. -أٚ وبْ فبعشا   ثشا   أوب

يٛا عٓ عج١ً اٌغٍف ف١ّٓ ٌُ ٠ُ ٚ٘زا ٠ش٠ذ ثٗ ِخبٌفخ ِٓ ظٍ   ِيٓ ٠ّيبصٍُٙ فيٟ اٌعم١يذح  ف  ٍ يٛا ئال خ  ٍ  ص 

ٚرميٛاٖ  ُٖ ش  ال ٠صٍْٛ ئال خٍف ِٓ ٠عٍّْٛ ث ي ٠عٕٟ ،ِٓ اٌفغٛس أٚ ٠ّبصٍُٙ فٟ اٌعًّ أٚ ٠ىْٛ ع١ٍّب  

 .ٚٔؾٛ رٌه

 ُّ  .ي ِٓ أً٘ اٌفشق ع١ّعب  إ  خ ِٓ اٌعُ ج  زعص  ٚ٘زا ة١ٕ  اٌخٛاسط ٚوً أٔٛاأ اٌ

ال ٠شْٚ اٌصإح خٍف ا٢خش٠ٓ، ٌٚيٛ ويبٔٛا ٚٙب ٍٍُ   ع  اٌفشلخ األخشٜ أٚ رُ  ف ش  ى  رُ  ق  ش  ىً فشلخ ِٓ اٌف  ف

٠ٕٗ أٚ خٍيف ِيٓ ٘يٛ ِضٍٕيب فيٟ ، فأُٙ ٠مٌْٛٛ: ال ٔصٍٟ ئال خٍف ِٓ ٔعٍُ دأٚ وبٔٛا فغبسا   ِجزذعخ  

 االعزمبد. 

 اٌريبفع١خ ٚاٌؾٕف١يخ اٌّبٌى١يخ ال ٠صيٍٟ أؽيذ   :ثً صاد األِش ؽزٝ ةيبس أةيؾبة اٌّيزا٘ت اٌّزجٛعيخ

ُِٕٙ ئال خٍيف ِيٓ ويبْ عٍيٝ ِضيً ِز٘جيٗ اٌفمٙيٟ، ٚ٘يزا ِخيبٌف ٌٙيذٞ اٌغيٍف اٌصيبٌؼ فيٟ أعظيُ 

 . زٌه ِخبٌفزٙب ش١ٕعخ عذا  ٚاالعزمبد، ِٚغبذً اٌفمٗ و أ  ذ  فٟ ِغبذً اٌج   خ  ف  بٌ  خ  ُِ 

 ثىفيش   ف  ٗ ِيبد عٍيٝ اٌزٛؽ١يذ ٌٚيُ ٠ُعيش  ِٓ أً٘ اٌمجٍخ ِب داَ أٔ   ٚوزٌه ٠شْٚ اٌصإح عٍٝ وً ١ِذ  

 أٚ ٔفبق.

 :ِغبذًٚرؾذ ٘زٖ اٌغٍّخ 

  ىاألولالمسألة: 
 ، ٚدي  ملسو هيلع هللا ىلصع١ٍٙييب عييٕخ إٌجييٟ  ِبظيي١خ دي   خ  ٕ  اٌّصيإح خٍييف اإلِييبَ األعظييُ أٚ األ١ِييش اٌخييبص ٘يزٖ ُعيي

 ع١ٍٙب عًّ اٌغٍف اٌصبٌؼ.

وّييب فييٟ اٌجخييبسٞ ٚغ١ييشٖ أٔييٗ روييش األذّييخ ٚاألِييشاء اٌييز٠ٓ ٠ييإخشْٚ  ملسو هيلع هللا ىلصعٕييٗ  مييذ ةييؼ  أِييب اٌّغييٕخ ل

«٠صٍْٛ ٌىُ ْئْ أصاتٛا ٍْىُ ٌُٚٙ، ٚإْ أخْؤٚا ٍْىُ ٚػ١ٍُٙ»اٌصإح عٓ ِٛال١زٙب فمبي 
19
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ً فغٛسٖ، وّب ةؼ عٓ اثٓ ال ٠فبسلٛٔٗ ألع ُٛا خٍف ِٓ ٠عٍّْٛ فغٛسٖ فأٙٚوبْ اٌغٍف ئرا ةٍ  

فمبي ران األ١ِش: أص٠ذوُ؟ ٠عٕٟ ً٘ أٔب  أٔٗ ةٍٝ خٍف أ١ِش اٌىٛفخ اٌفغش ٚةإ٘ب أسثعب   ِغعٛد 

، فمبي ٌٗ اثٓ ِغعٛد: ِب صٌٕب ِعه فٟ ص٠بدحٖ  ىش  ِٓ اٌصإح ٚوبْ فٟ عُ  ذُ ص  م  ٔ  
20

 . 

 أْ العيذد اٌشوعيبد ِيٓ  رعي١١ ششة اٌخّش ِٚب ظٙيش ِيٓ أِبسارٙيب ِيٓ  ،اٌىج١شح ًُ ع  فٍُ ٠ؾٍّٗ ف  

  ْ  ِصٍؾخ االعزّبأ ٚعذَ اٌزفشق عٓ األ١ِش أعظُ ِٓ ٘زٖ اٌّصٍؾخ اٌخبةخ. ٠صٍٟ خٍفٗ أل

  ِ ً   اٌؾغبط ثٓ ٠ٛعف اٌضمفٟ عٍٝ اٌؾظ فٟ عٕخ   ش  وزٌه ٌّب أُ خٍفيبء ثٕيٟ أ١ِيخ  ِٓ اٌغيٕٛاد ِيٓ ل ج ي

ٟ األِيش، فغيبء اثيٓ عّيش ثبٌٕبط، فغبء ٠َٛ عشفخ ٚوبْ اثيٓ عّيش ٘يٛ ِفزيٟ اٌؾيظ ثيأِش ٌٚي ظ  ٚؽ  

يي-ٌٍؾغييبط ٚلييبي ٌييٗ: اخييشط ئٌييٝ اٌصييإح   ّ ْ   -اٌييضٚاي ة  شُ ب ل ييٌ اٌغييٕخ أْ ٠صييٍٟ اٌظٙييش ٘ييزٖ ٘ييٟ  أل

 .فٟ أٚي ٚلذ اٌظٙش ٚلصشا   ٚاٌعصش عّعب  

 ئٌٝ اٌصإح.  ط  شُ خ  فمبي: أُ 

 ؟: أفٟ ٘زٖ اٌغبعخ ٠ب أثب عجذ اٌشؽّٓاٌؾغبط فمبي

 لبي: ٔعُ أرشغت عٓ اٌغٕخ؟ 

ٝ اٌؾغبط ٚةٍٝ خٍفٗ اثٓ عّش ٚةٍٝ ٚساءٖ اٌّغٍّْٛ.فخشط فصٍ
21
 

ةييإرٗ خٍييف اٌؾغييبط، ٚعييذد ِييٓ اٌصييؾبثخ سظييٛاْ هللا عٍيي١ُٙ صجزييذ عييٓ أٔييظ فييٟ  ٚ٘ييزٖ أ٠عييب  

ً  ٍ  وض١ش ِٓ اٌزبثع١ٓ ة   ٚعّ    وجيبذش ٚ  أٚ ِعيبص   ٛا خٍف ِٓ ٠عٍّْٛ فغٛسٖ ٠ٚعٍّْٛ ئعشافٗ ثمز

 ٔؾٛ رٌه.

ٚعًّ ٌٍغيٍف، ٌيزٌه ةيبس ِيٓ اٌّزميشس فيٟ لٛاعيذ أ٘يً اٌغيٕخ ِبظ١خ  خ  ٕ  اٌصإح خٍف ٘إالء عُ ٚ

-وبْ ِب داَ أٔٗ ِغٍُ، ٠ٚصٍٟ خٍف األ١ِش  ٚاٌغّبعخ أْ ٠صٍٟ اٌّشء خٍف اإلِبَ عٍٝ أٞ ؽبي  

ُّ -األ١ِش اٌعبَ أ١ِش اٌجٍذ أ١ِش اٌغفش أٚ أ١ِش اٌؾيظ أٚ اٌّغيإٚي - أ٠عب   ذ  ١  م  ، ٠ٚصٍٟ خٍف األ١ِش اٌ

ْ  -أٚ ٔؾييٛ رٌييه ِبظيي١خ أل٘ييً  خ  ٕ  ٚ٘ييزٖ ةييبسد ُعيي ،خ االعزّييبأ ِطٍٛثييخ ٚاٌخييإف شييشِصييٍؾ ؛ أل

 اٌغٕخ ٚاٌغّبعخ.

  :المسألة الثانية 
ْ   ع١ٍٗ اٌغٍف أ٠عب   ص  ِّب ٔ   َ  ٙ  اٌصإح ٔشا٘ب ٚٔفعٍُ  فٟ ٘زا األةً أ أٚ  ثش أٚ فبعش   ب خٍف وً ئِب

 ِّٓ ٔغًٙ عم١ذرٗ.  أ٠عب  

ئال ثعيذ أْ أعٍيُ عم١ذريٗ؛ ثيً  ٓ ليبي ال أةيٍٟ خٍيف أؽيذ  األذّيخ األسثعيخ ٚأذّيخ اٌغيٍف ِي أ  ذ  ٚلذ ث  

يي٠ُ  عٍييُ ؽبٌييٗ ٚال ٔجؾييش ٚال ّٔييزؾٓ إٌييبط فييٟ عم١ييذرُٙ لجييً ٔٝ خٍييف ِغييزٛس اٌؾييبي، ِٚييٓ ال ٍ  ص 

 .١ٌظ ثّجزذأ أًَ٘ ٘ٛ ِجزذأ  ،اٌصإح، ٚٔشٜ ً٘ ٘ٛ ِٛافك أَ ١ٌظ ثّٛافك

ْ   شٜٔ  ٍٟ خٍفٗ دْٚ ثؾش.ظب٘ش األِش اٌغإِخ فإٔب ٔص ظب٘ش األِش، ِٚب داَ أ

اٌجبغٓ  ش  ِ  أ   ش  ؾ  عٍٝ ٘زا األةً ال ٠غٛص اِزؾبْ إٌبط فٟ عم١ذرُٙ عٕذ ئسادح اٌصإح، ٚال ث   ا  فار

  ْ  .األةً اٌظب٘ش ٚئصبسح اٌجبغٓ؛ أل

اٌّؾممييْٛ  ُٖ س  ع١ٍييٗ األذّيخ األسثعيخ ٚعّبعيخ وض١يشْٚ ِييٓ أذّيخ اٌغيٍف، ٚليش   ٚ٘يزا ٘يٛ اٌيزٞ ٔيص  

 ٚعّبعخ. ور١خ اإلعإَ اثٓ ر١ّ١خ

  :المسألة الثالثة 
ٌْمِْثٍَلحِ لٌٛٗ ) ًِ ا ل ْ٘ ْٓ أَ ل ِِ َْلاِخٍس  َٚ ًِّ تَلسٍّ  ٍَْف ُول ، ٌٚيُ ٠ىيٓ ثٛعي  اٌّيشء أْ اً ثَلذَّ سَ ُِ  ٘لرا إذا ولاْ إِاِلاً ( َخ

 .٠خزبس األِضً

ع١ٍيٗ أْ ٠صيٍٟ خٍيف  ٓ  فٟ أْ ٠خزبس ِٓ ٘ٛ أِضً ٌصإرٗ ٚئِبِزٗ، فأٗ ٠زع١   خ  ع  أِب ئرا وبْ فٟ ع  

األلشء 
((

٠ؤَ اٌمَٛ ألسُُ٘ ٌىراب َّللا
))22

،. 

يسعً ٠ُ  َ  ذ  م  ، ر  ؟٠عٕٟ عّبعخ ِٛعٛدْٚ ِٓ ٠مذِٛا ،٘را ْٟ حاي اَلخر١ازٚ عٕيٗ فغيٛس ف١ميبي  ف  ش  ع 

                                                 
20

 ( 1/492اإلستيعاب )  
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 (3009(/ النسائي )896الموطأ )  
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 (235(/ الترمذي )780(/ النسائي )582(/ أبو داود )1564مسمم )  
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  َ فييٟ ٘ييزا اٌّغييغذ أٚ فييٟ ٘ييزا  سارجييب   ٌٚيي١ظ ئِبِييب   ٌٍّغيي١ٍّٓ ٌٚيي١ظ أ١ِييشا   ٌييٗ رييأخش؛ ألٔييٗ ٌيي١ظ ثاِييب

 اٌّىبْ، فٍُ ٠زمذَ؟

 .ملسو هيلع هللا ىلصٔٛأ لصٛس ثً ِخبٌفخ ألِش إٌجٟ  فزمذ٠ّٗ ٚاٌشظب ثزٌه ٘زا

٠عٕيٟ ئرا ويبْ األِيش فيٟ االخز١يبس ال رغعيً أؽيذ  ،ٚ٘زٖ اٌّغبذً ِيب ف١ٙيب ؽ١يبء ٚال ف١ٙيب ِغيبِإد

٘يزا  ْ  ألّٓ ٘ٛ ِعشٚف ثفغٛس أٚ ثذعيخ أٚ ِخبٌفيبد أٚ وجيبذش أٚ ٔؾيٛ رٌيه ِيٓ اٌّغيبذً؛ ٠ِزمذَ 

ُِ اإلِبَ ٘ٛ ث١ٓ ٠ذٞ هللا  يً غ  ُ فإ ٠ُ ُٙ ُِ إُ ، ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠ذعٛ ٌُٙ ٠ٚ  ٠ذٞ هللا  اٌٛفذ ث١ٓ َ  ذ  م  ، ٚ٘ٛ   ِ ب

 فٟ ٘زٖ اٌّغبذً.

ي٘زا اٌّغيغذ فأيٗ ٠   ن  ش  ئرا وبٔذ ةإح اٌغّبعخ، ٚئرا ر   ِّب ٠زصً ثزٌه أ٠عب   آخيش ف١يٗ  ِغيغذا   ذُ غ 

  َ َّْ ُْ ٍَ ْئٔلٗ ٠لر٘ة ٠صلٍٟ خٍلف األْسل،    ج  ر  أعٍُ ٌٗ فٟ د٠ٕٗ ٚأ   ئِب ل ؛ أل ٠ؼٕلٟ ٌلُ  ؛حْ ؼَ ٘لرا ِّلا ١ْلٗ اٌسَّ

تخلل  ِلا إذا ولاْ ٘لرا اِِلاَ أ١ِلس اٌثٍلد أٚ ، ِفسدج أْ ٠صٍٟ خٍف ٘لرا َُّ ٠رؼ١ٓ ػ١ٍٗ أٚ ١ٌس ثَ 

 عٕٗ ٠ض١ش ِفغذح ٚاألةً اٌغٛاص. ف  ٍ  فاْ اٌزخ   ٌٟٚ األِس أٚ ٔحٛ ذٌه

  :المسألة الرابعة 
 ٛةفْٛ ثبإلعإَ أٔٛاأ:ثبإلعإَ، ٚاٌز٠ٓ ٠ُ  فُ ٛة  أً٘ اٌمجٍخ ُ٘ ِٓ ٠ُ 

 اٌّإِْٕٛ اٌصبٌؾْٛ. :األٚي إٌٛع 

  ِخزٍفخ. : ِغٍُ ٌٗ فغٛس ثّعبص  اٌثأٟإٌٛع 

  خبةخ ٠أرٟ ث١بٔٙب. : ِغٍُ ٌٗ فغٛس ثّعبص  اٌثاٌمإٌٛع 

  إٌّبفك.اٌساتغإٌٛع : 

 :ي خ  ث  ش  فبٌصإح عٍٝ ِٓ ِبد ُِٕٙ لُ  أِا اٌمسُ األٚي ُّ  ُٗ ، فيٟ أٔ يك  ٚؽ  يئرا ِيبد اٌّغيٍُ اٌ أْ  د  ذ  غ 

ْ   ذ  اٌصإح ع١ٍٗ ٚأْ رُرٙ   ذ  ٚأْ رُرٙ  ٝ ع١ٍٗ ٍ  ص  ٠ُ   ٘زا ِٓ ؽك اٌّغٍُ عٍٝ اٌّغٍُ. عٕبصرٗ أل

 ٚ أْ رىْٛ اٌصيإح عٍيٝ ِيٓ ٌيٗ فغيٛس عيبَ؛ ٠عٕيٟ اٌّعبةيٟ اٌّخزٍفيخ، ٘يٛ اٌمسُ اٌثأٟأِا :

ع١ٍيٗ  ٝ أ٠عب  ٍ  ِرٙٛسح عٕٗ، فٙزا ٠ُص   ثزٌه فٟ ِعبص   ف  ٚآخش ع١ئب ُٚعش   ةبٌؾب   عّإ   ػ  ٍ  ِّٓ خ  

ُِ  أُ إق، ٚال ٠ُرش  ثاغ ٌٙيزا اٌفغيٛس ثيذعٛح غ١يشٖ  ٓ  ٍ يع  اٌزخٍف عٓ اٌصإح ع١ٍٗ ئرا ويبْ غ١يش داأ  ٚ

 ئ١ٌٗ.

  اٌزٟ عيبء اٌيذ١ًٌ ثيأْ  ،خ  ِٓ أً٘ اإلعإَ ٘ٛ ِٓ ٌٗ فغٛس ثىجبذش خبة   :اٌمسُ اٌثاٌمأِا ٟ٘ٚ

ِٚيٓ ألي١ُ ع١ٍيٗ  ،اٌيزٔٛة ٔفغيٗ، ٚأشيجبٖ ٘يزٖ ً  ز ي، ِٚضً ِيٓ ل  ي  بغبذفخ اٌصإح ع١ٍٗ، ِضً اٌغ   ن  شُ ز  ٠  

يٍ  ص  ٚأشجبٖ رٌه، فٙزا ٠ُ  -ؽذ اٌمزً-اٌؾذ   ح  بس  ٟ ع١ٍٗ ثعيط اٌّغي١ٍّٓ ٠ٚزيشن اٌصيإح ع١ٍيٗ أ٘يً اٌر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإٌجٟ  عٓزٌه اٌغٕخ ث دٚاٌعٍُ، وّب عبء

 ٚ أً٘ إٌفبق، ٚإٌفبق لغّبْ:اٌمسُ اٌساتغأِا : 

  :؛ ٠عٕيٟ ١ّٓ ألٔيٗ ٠ىيْٛ صٔيذ٠مب  ٔفبق ٠عٍّٗ وً أؽيذ، ٚ٘يزا ال ٠ىيْٛ فيٟ اٌّغيٍاٌمغُ األٚي

ُِ  العزٙضاء ثبهلل ا ٓ  ٍ  ع  ُِ  عيذَ اإل٠ّيبْ ثيبٌمشآْ  ٓ  ٍ يع  فٟ وزجٗ أٚ فٟ لصبذذٖ أٚ ٔؾيٛ رٌيه، 

 ظب٘شح. خ  ل  ذ  ٔ  ٚال ثبٌّعبد ٚأشجبٖ رٌه فٙزٖ ص  

   اٌجعط ٚال  ُٗ ُّ ٍ  ع  ٟ ٠  ف  خ   ٚاٌمغُ اٌضبٟٔ ٔفبق ُٗ ُّ  ٍ  اٌجعط.٠ ع 

ٚرٌه ٌمٛي هللا  أٚ ِٕبفمب   فٙٛ ال ٠غٛص اٌصإح عٍٝ ِٓ وبْ صٔذ٠مب   ٚ٘ٛ اٌظب٘ش أِا اٌمسُ األٚي

  ٓفييٟ إٌّييبفم١﴿ ُْ ُٙلل ُ  اْسللرَْغفِْس ٌَ ْٓ ٠َْغفِللَس َّللاَّ جً ٍََْلل للسَّ َِ  َٓ ُْ َسللْثِؼ١ ُٙلل ْْ ذَْسللرَْغفِْس ٌَ ُْ إِ ُٙلل ْٚ ََل ذَْسللرَْغفِْس ٌَ أَ

 ُْ ُٙ ََل أ٠عب ٌٕج١ٗ ﴿ [، ئٌٝ آخش ا٠٢خ، ٚلبي 81﴾]اٌزٛثخ:ٌَ َٚ ُْ ََل ذَمُل َٚ لاَخ أَتَلًدا  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ًِّ َػٍَٝ أََحٍد  ذَُص

 ِٖ اٌضٔذليخ، ِؾبسثيخ اٌيذ٠ٓ ٚاٌضٔذليخ -إٌفيبق ِٕيٗ  ظيب٘شا   [، فّيٓ ويبْ ِعٍِٛيب  88﴾]اٌزٛثيخ:َػٍَٝ لَْثلِس

ٝ ع١ٍٗ ف١غت عٍٝ ٍ  ص  فٙزا ال ٠ُ  -خبٌص إٌفبق اٌظب٘شح، اٌىفش اٌظب٘ش ِّب ٠ىْٛ ِعٗ اٌّشء ِٕبفمب  

 بٌٛةف اٌعبَ.ثٛا ع١ٍٗ؛ ألٔٗ ؽ١ٕئز ال ٠ىْٛ ِٓ أً٘ اٌمجٍخ ٍ  ص  ال ٠ُ اٌّغ١ٍّٓ أْ 

ٚ اٌمسُ اٌثأٟأِا  ٛ٘ٚ ُِ  ً٘ ٘ٛ ِٕبفك أَ ١ٌظ ثّٕبفك؟  ،ظ  ج  ز  ٍ  ِٓ ٔفبلٗ 

يش  ٔفبلٗ ث١م١ٓ ٌيٗ أْ ال ٠صيٍٟ ع١ٍيٗ،  ُ  ٍ  فٙزا ِٓ ع   ع  فيٟ اٌّغيغذ أٚ ٔؾيٛ رٌيه، فأيٗ ئرا عٍيُ  ئرا ؽ 

ْ   ٟ  ٍ  ص  ٔفبلٗ ث١م١ٓ فأٗ ال ٠ُ  اٌصإح ع١ٍٗ ٟ٘ ثبعزجبس اإلعإَ اٌظب٘ش  ع١ٍٗ ٠ٚزشن اٌجم١خ ٠صٍْٛ أل

 .ٌُٚ ٠ظٙش ِٕٗ ِب ٠خبٌف ٘زا األةً
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  ْ ي عّيش  ٠ٚيذي عٍيٝ رٌيه أ ْ  ٍ  ويبْ ال ٠صيٍٟ عٍيٝ ِيٓ ال ٠عٍيُ ؽبٌيٗ ئال ئرا ة   ٝ ع١ٍيٗ ؽز٠فييخ؛ أل

اٌخطبة اٌخ١ٍفيخ اٌّشاشيذ ٠ٕظيش  ثأعّبء إٌّبفم١ٓ، فىبْ عّش ثٓ ملسو هيلع هللا ىلصأخجشٖ إٌجٟ  ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ 

 ؟ٟ ع١ٍٗ ؽز٠فخ أَ ال ٠صٍٟ ع١ٍٍٗ  ص  ً٘ ٠ُ 

 .ٝ ع١ٍٗ ؽز٠فخ أٚ رٛعٗ ٌٍصإح ع١ٍٗ أٚ ٌُ ٠ؾىُ ع١ٍٗ فأٗ ٠صٍٟ ع١ٍٍٗ  فاْ ة  

ُُ ِٓ ؽبي إٌّبفك ِٚب ال  ُُ ٍ  ع  ِب ث١ٓ ِب ٠ُ  ،ٚ٘زا ٠ذي عٍٝ اٌزفش٠ك فٟ ٘زٖ اٌّغبذً  ٍ  .٠ُع 

يؽبٌٗ ٌيُ ٠ُ  ُ  ٍ  فّٓ ع   يع١ٍيٗ ِٚيٓ ٌيُ ٠عٍيُ فأيٗ ٠ُ  ً  ص  ٠ٕٚٙيٝ  ٓ  ٍ يع  أْ ٠ُ  ُ  ٍ يِيٓ ع   َُ ض  ٍ يٟ ع١ٍيٗ، ٚال ٠  ٍ  ص 

  ْ  األةً ٘ٛ ظب٘ش اإلعإَ. ا٢خش٠ٓ عٓ اٌصإح ع١ٍٗ؛ أل

ْ  لذ لش  ٚ ْ   س األذّخ ِٓ أً٘ اٌغٕخ أ ٌٗ ؽىيُ اإلعيإَ اٌظيب٘ش ف١يشس  إٌّبفك ٌٗ أؽىبَ اٌّغ١ٍّٓ؛ أل

٠عٍُ ؽبٌٗ ٚٔؾٛ رٌه ِّب ٘ٛ ِٓ آصبس اإلعإَ اٌظب٘شع١ٍٗ ِٓ ال  ٟ  ٍ  ص  ٠ٚٛسس ٠ُٚ 
ٕٖ
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