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  والثالثونوالثالثون  الثالثالثالث  الشريطالشريط                        
   ألسةٍرت
/ فاْ ٌُ ٠ىنٓ ِـكىنا كٌىر١نـن ِنٓ ا٘نً كٌٛػ١نؼي ئ٨ فنٟ صنم٨ف ؽونـكُ ف١ٙنم .ؼنط كٌنؾٔٛ     1ك

َٛ َوفَّثَزذٌ ٌَُٗ ﴿ ٚلمي هللا  ُٙ ِٗ فَ ْٓ شََصدََّق خِ َّ  ِٚم ٚرٗ ؽٌه؟ [ي45﴾]كٌّمئؼن:فَ

 ـ  ف نى  م ك  ٙٔوٛىفمؿكٗ فمؿن ٌٗي ٚكٌمتً ور١ـن كٌممكً فٙٛ وف   ً  ت  م  .   ق  د/ ٚرٙٙم ك٦غ٩ق؛ ٠ؼٕٟ ِٓ كصؼ  

ـ  كٌصغمئـ غ١ـ ِٕمماي  ف  ِٗ ٌٙنؾك لنمي كٌؼٍّنمي فنٟ كفنن١ـ ﴿ِٚم ٠مم.ٍٙم ِنٓ ور١نـني ك ى  ْٓ شََصندََّق خِن ن َّ فَ

َٛ َوفَّثَزذٌ ٌَُٗ  ُٙ نٚاْ ٠  ً ت  م  كٌؼًّي ؽكن لتً ٚك٢ْ ٠نتضك اْ ٠   ُ  ظ  ٕمما ػ  ٠﴾ ٠ؼٕٟ ف١ّم فَ فٙنٛ ػِنٗ  ه  ف  ن 

ٍْ َثٔ ث ﴿كصؼق .ٗي كصؼق .تٍه كٌٕفل ٠ؼٕٟ .ممتضمملٗ كٌمتً  ِٗ ُسن ١ٌُِن َٛ ٍَْٕنث ٌِ نث فَمَنْد َؼَن  ِ ْلٍُٛ َِ  ًَ ْٓ لُصِن ن َِ َٚ
ت ُٕصٛز  َِ  َْ ُ َوث ًِ إَِّٔٗ ٌْمَْص   ٚكظش [ي33﴾]ك٦مـكي:فَََل ٠ُْسِسْف فِٟ ت

 [     ك/ ]

ـ٘نم كٌصن٩ن ئٌنٝ ف  ى  ٕ٘نم ٘نً ٘نٟ ٌٍصنغمئـي كٌصنغمئـ ك  مؿن مؿن ٌٍّتصّؼقي كٌىف نمؿن ٌّٓ لتً ٚوف  وف   

  ْ  كٌتىف١ـ  ُ  ظ  كٌؾٔا ٠مم.ٍٗ ػ   ُ  ظ  ػ   كٌص٩ني ٌىٓ وفمؿن ٌّم ٠ٕمما؛ ٤

/ كٌصٍٛكف كٌغّل ٚكٌزّؼة ٚؿِعمْ ً٘ ٠ىفـ هللا مرضمٔٗ .ٙم كٌىرمئـ ٚكٌصغمئـ اَ ٨ ٠ىفنـ 2ك

  ْ  ِٓ اً٘ كٌؼٍُ ِٓ ٠مٛي .ؾٌه؟ ئ٨ كٌصغمئـي اِم كٌىرمئـ ف٩ .ؼ ٌٙم ِٓ كٛ.ة؛ ٤

ْ   د/ كٌضؼ٠ج ٔن    ِ   ػٍنٝ ا ىفنـكف ٌّنم كٌصنٍٛكف كٌغّنل ٚكٌزّؼنة ٚؿِعنمْ ئٌنٝ ؿِعنمْ أٙنم 

رت كٌىرمئـي فت   ىفنـ ِنم ىفـ كٌصغمئـي كٌص٩ن فٟ كٌزّمػة ئٌٝ كٌصن٩ن فنٟ كٌزّمػنة ك  .١ّٕٙم ِم كرتٕ 

 .١ّٕٙم ِٓ كٌصغمئـ؛ ٌىٓ كٌىرمئـ ٨.ؼ ف١ٙم ِٓ كٛ.ة 

ْ   ٚاِم ِٓ  ٘نؾك لنٛي .مغنً ٚؿػ  ٚىفـ كٌصنغمئـ ٚكٌىرنمئـ ونم.ٓ صنقَ ٚغ١نـٖي ٘ؾٖ كٌضنٕمف ك   لمي ا

  ِط٨ٛ   ر١ّؼك   ػ١ٍٗ ك.ٓ ػرؼ كٌرـ فٟ كٌت١ّٙؼ ؿػك  

 ك/ ػؼَ ك٦صـكؿ ػٍٝ كٌىر١ـن ا٨    ؟

مي ك.نٓ ىفـ  .غ١ـ كٌتٛ.ة ِم ٠رمٝ اصؼ ِٓ اً٘ كٌمرٍة ٠ٍضمٗ ٚػ١نؼي ٌٚٙنؾك لنٌٛ ومٔت كٌىر١ـن ك  ٨ي ٤ٔٗ 

َ   /ؿرا  .مٛي كٌّـرئة؛  ٗىفـ  .ّخً ٘ؾٖ ك٤ِٛؿ فٙؾك اشرِٚٓ لمي ئْ كٌىرمئـ ك  )ٌٗ  فٟ ِؼـض و٩

  ْ ْ  (كٌّإِٓ ٠صٍٟ ٠ٚصنَٛ ٠ٚضنذ ٠ٚؼتّنـ ئٌنٝ  عنـٖ ٤  ي٘نؾٖ ك٤فؼنمي كىفنـ كٌىرنمئـونً  ي ِؼٕنمٖ ا

  ْ ؾك اشنرٗ .منٛي ا٘نً ٚ٘ن ي٨ ٠ٍضنك ِننٍُ ٚػ١نؼأنٗ ؛ .ّؼٕنٝ     اً٘ ك٦م٩َ من١ّٛكْٛ ٨ٚ  ٠ؼٕٟ ا

 ك٦ؿرمي 

  ْ ْ   كىف١ـ ك٤صمػ٠ج كٌتٟ ف١ٙم فمٌصض١ش ا  ٌصغمئـ ٌٍن١ئمف ك٘ؾك  كٌن١ئمف .فؼً كٌطمػمف ا

ِٓ حػ فٍُ ٠سفط ٌُٚ ٠فسك خسغ ِٓ »فٟ .ؼط ك٤ػّمي ع٩في .ؼط ك٤ػّمي ِخً كٌضذ لمي 

«ذٔٛخٗ و١َٛ ٌٚدشٗ أِٗ
1
ف١نٗ غمئفنة ِنٓ ا٘نً ٌؾٌه ٠ٚؼٕٟ ٘ؾك كٌتّخ١ً ٠ؼعً ف١ٗ كٌصغمئـ ٚكٌىرمئـ  

٘نؾك ٠ىفنـ « حنػ فٍنُ ٠سفنط ٌٚنُ ٠فسنك»ٛك كٌضنذي لنمٌٛك كٌضنذ غ١نـ كٌؼّنـن ئٌنٝ كٌؼّنـن كٌؼٍُ عص  

.ٗ كٌن١ئمف ٤ٔٙم صنٕة  كٌضذ .مٌزٙمػي ٚكٌزٙمػ ٠ّضٛ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصكٌىرمئـ ٚكٌصغمئـي ٌٚٙؾك شرٗ كٌٕرٟ 

  ْ ٚكٌصن١مَ ٚكٌزّؼنة ٚكٌؼّنـن ئٌنٝ كٌضننٕمف ِنٓ كٌصن٩ن  ػظ١ّةي ٚ٘ؾٖ ف١ٙم ع٩ف؛ ٌىٓ كٌممػؼن ا

  ِ ننث ن ٌٍصننغمئـ ػْٚ كٌىرننمئـ .اننـغ كرتٕننم  كٌىرننمئـ؛ ٌمٌٛننٗ ﴿ـ  ف ننى  كٌؼّننـن أٙننم  َِ ْْ شَْؽصَِٕدُننٛت َودَننثبَِس  إ

 ُْ ُْ َس١ُةَثشُِى ُْٕٗ َُٔىفَّْس َعُٕى َْ َع ْٛ َٙ ْٕ  فزؼً شـغ كٌتىف١ـ كرتٕم  كٌىرمئـ   [31﴾]كٌٕنمي:شُ

ىف نـ .نٗ كٌنن١ئمف اَ ٨.نؼ اْ ٠تنـن كٌىر١نـن ِنغ ػّنً ٌىر١ـن ٚصؼٖ ك  حُ ٕ٘م كعتٍف كٌؼٍّمي ً٘ كـن ك

  ِ  ـ؟ ف  ى  صمٌش؛ ٠ؼٕٟ كـن ِغ فؼًي اَ كٌتـن ٚصؼٖ 

  ْ ـ .نٗ كٌنن١ئمف ٚصنؼٖ .نً ٨.نؼ ِنٓ ف نى  كنـن كٌىر١نـن ٨ ك   ػٍٝ ل١ٌٛٓ: ٚكٌظم٘ـ ِٓ لٛي كٌّضمّمن١ٓ ا

  فؼً

ن ِنغ ػّنـن ئٌنٝ ػّنـني كنـن كٌىر١نـن ِنغ ٠ؼٕٟ كـن كٌىر١ـن ِغ كٌص٩ن ئٌٝ كٌص٩ني كنـن كٌىر١نـ

ؿِعمْ ئٌٝ ؿِعمْ ٚ٘ىنؾكي ٚ٘نؾك ٘نٛ كٌنؾٞ كزتّنغ .نٗ ك٤ػٌنة  ٚهللا اػٍنُ  ٚصنٍٝ هللا ػٍنٝ ٔر١ٕنم 

 ِضّؼ 

                                                 
1
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تٌشننفثعر اننفثعصثْا اننفثعر ِٕف١ّننر / لننٛي شنن١ظ ك٦منن٩َ ِضّننؼ .ننٓ ػرننؼ كٌٛ٘ننم  فننٟ لٌٛننٗ: 3ك

 ي ِم كٌّمصٛػ؟ٚافثعر ِعدَصر

  ْ   شفمػة ٚٔفٝ شفمػةاحرت  هللا  د/ ٠ؼٕٟ ا

َٓ ﴿ٔفننٝ شننفمػة فمننمي  ننثفِِن١ ُْ َاننفَثَعرُ تٌشَّ ُٙ ْٕفَُن ننث شَنن َّ َ  ﴿ [ي45﴾]كٌّننؼحـ:فَ َٚ   ٟ ٌِنن َٚ  ِٗ ُِِٚٔنن  ْٓ نن ِِ  ُْ ُٙنن ٌَنن١َْ  ٌَ

 ٘ؾٖ شفمػة ِٕف١ة  ،[51﴾]ك٤ٔؼمَ:َاف١ِعٌ 

  ِ ْٓ تْزشََضٝ﴿ةي ٟٚ٘ فٟ لٌٛٗ ت  خر  ٕٚ٘من شفمػة  َّ َْ إِ َّ ٌِ َ  ٠َْشفَُنٛ ٍَنه  ﴿[ي 25:﴾]ك٤ٔر١نميَٚ َِ  ْٓ ن ِِ  ُْ َون َٚ
٠َْسَ نٝ َٚ ْٓ ٠ََشنثُي  ن َّ ٌِ ُ َّ  َْ ْْ ٠َنََْذ ْٓ خَْننِد أَ ن ِِ ُْ َا١ْة ث إِ َّ  ُٙ تِز َ  شُْغِٕٟ َافَثَعصُ َٚ ث َّ ي [26﴾]كٌنٕزُ:فِٟ تٌسَّ

﴿ ِٗ َْٕدُٖ إِ َّ خِإِْذِٔ ْٓ َذت تٌَِّرٞ ٠َْشفَُع ِع  فأحرت شفمػة ٚٔفٝ شفمػة [ي 255﴾]كٌرمـن:َِ

 افمػة كٌّٕف١ة ٟ٘ ػٓ اً٘ كٌىفـ ٚكٌاـن كٌ ك  فاؽ

 ٚكٌافمػة كٌّخرتة .اـغ١ٓ ك٦ؽْ ٚكٌـظمي ٘ؾك ِـكػ كٌا١ظ 
 

 

 

 اِم .ؼؼ: ١ٕم ِضّؼي ٚػٍٝ  ٌٗ ٚصضرٗ ارّؼ١ٓيكٌضّؼ هلل ؿ  كٌؼم١ٌّٓي ٚكٌص٩ن ٚكٌن٩َ ػٍٝ ٔر

 تألسةٍر
كٌزٕننة ٚكٌٕننمؿ .مٌفؼننً / و١ننف ٔز١ننا ػٍننٝ ك٦شننىمي فننٟ ك٤صمػ٠ننج كٌٕر٠ٛننة كٌتننٟ كننؾوـ ػعننٛي 1ك

«ُعننرخس تِننسأذ فننٟ ٘ننسذ سننؽٕصٙث حصننٝ ِثشننس فنندخٍس خٙننث تٌٕننثز»كٌّمظننٟي ِخننً صننؼ٠ج 
2

ي ٘ننً 

 كٌّمصٛػ ػؾك  كٌمرـ اَ ِمؽك؟

و ن نأنٗ ٠   ِنٓ كٌؼنؾك  ٌّنٓ اعرنـ هللا  ـ  د/ ِنم ؽ  نؾ     فنٟ كٌٕنمؿ اٚ ؾ  ؼ  نؾ  ي ٘ننؾك  ِطٍمنم  ٠ ؼ  اٚ أنٗ ػ 

ْ  ِضّننٛي ػٕننؼ ا٘ننً كٌنننٕة ٚكٌزّمػننة ػٍننٝ ص كٌزٕننة ٚكٌٕننمؿ ِغٍٛلتننمْ ك٢ْ ٨ كف١ٕننمْ ٨ٚ  م١متننٗي فننا

 كر١ؼكْ 

اْ ٠ؼؾ.ٗ فٟ كٌٕمؿ ِٓ اً٘ كٌمرٍنة اٚ ِنٓ كمنتضك كٌٕنمؿ ِنٓ ا٘نً كٌانـن ٚكٌعن٩ي  فّٓ شمي هللا 

  ِ نفٙٛ ئؽك ِمف فٟ كٌٕمؿ ٚ٘ٛ فٟ لرـٖ ٠ىنْٛ  فنٟ كٌٕنمؿي ٚكٌمرنـ ئِنم ؿٚظنة ِنٓ ؿ٠نمض كٌزٕنة  ؾ.م  ؼ 

ننفننٟ مننٛؿن غننمفـ ٌّننم ؽ   ؿي ٚلننؼ لننمي ٚئِننم صفننـن ِننٓ صفننـ كٌٕننم تٌَّٕننثُز ﴿ػننؾك   ي فـػننْٛ لننمي  ـ  و 

ٌَْننَرتجِ  َْ أََاندَّ ت ْٛ ِخٍُنٛت َِي فِْسَعن ِْ نثَعرُ أَ َُ تٌسَّ ََ شَمُنٛ ْٛ ٠َن َٚ َعِشن١ّ ث  َٚ ت   ّٚ َٙث ُغُد َْ َع١ٍَْ  [ي46﴾]غنمفـ:٠ُْنَسُ ٛ

ْ  ػٍٝ ت ك٠٢ة ٌ  فؼ   ؼنؼ ل١نمَ كٌننمػة  ٚوٍٙنم ػٍنٝ ػؾك  اٌٚئه فٟ كٌٕمؿ صمصً فٟ ف١ِٕٓ: ك٢ْ ٚ. ا

  ْ كٌٛكرا ك٤عؾ .مٌظم٘ـي ٚ٘ؾٖ اِنٛؿ غ١ر١نةي ٚكٌٕنمؿ ِغٍٛلنة ٚكٌزٕنة  صم١متٙم ٠ؼؾ.ْٛ فٟ كٌٕمؿ؛ ٤

 ِغٍٛلة ٚكٌٕؼ١ُ فٟ كٌزٕة صمصً ك٢ْ ٚكٌؼؾك  فٟ كٌٕمؿ صمصً ك٢ْ 

ْ   ُ  فٙ  ٕرغٟ اْ ٠  ٌىٓ ٠  كٌؼؾك  فٟ كٌرـفط ٠غتٍف ػٓ كٌؼؾك  فٟ ك٢عـن: ا

  ْ ْ  غ  ر  كٌؼؾك  فٟ كٌرـفط ٠مغ ػٍٝ كٌـٚس ٚكٌرؼْ ك   ٚ٘ٛ ا كٌٕؼن١ُ فنٟ كٌرنـفط ٌٍنـٚس ٚكٌرنؼْ  ي وّم ا

  غ  ر  ك  

  ْ  .١ّٕٙم  ـٚصٗ ٚ.ؼٔٗ ر١ّؼم فٟ اوًّ كؼٍك  .كٌٕؼ١ُ ٚكٌؼؾك  ٧ٌٔنمْ  ٚاِم .ؼؼ ل١مَ كٌنمػة فا

  ْ ش ؽٌه ا نٔ   ـ  و  ك٤صمػ٠ج رمي ف١ٙم ؽ   ٠ٚٛظ  ْ  كٌّنإِٓ ٚؿٚس كٌّنإِٓ ا ة  ّ  ن  ؿٚس  ٔٙنم فنٟ كٌزٕنةي ٚا

ٌن١ل كٌنـٚس فمنػ ٌٚىنٓ  يكٌىمفـ ٠إعؾ .ٙم فٟ كٌٕمؿي فمٌؼؾك  ٚكٌٕؼ١ُ فٟ كٌرـفط ٠مؼمْ ػٍٝ كٌـٚس

  ٠ىنْٛ ػٍنٝ كٌرنؼْ ٚكٌنـٚس كٌـٚس ٚكٌرؼْ كرغي .ؼىل كٌض١نمن كٌنؼ١ٔمي كٌض١نمن كٌنؼ١ٔم كٌتنٕؼُ اٚ كٌتؼنؾ  

 كٌض١من كٌؼ١ٔم ٟ٘ ػٍنٝ كٌنـٚس ٚكٌرنؼْ كرنغ   كتٕؼُ ٚكتؼؾ  ٌىٓ .مٌتّرغي ٚ.ؼؼ كٌّٛف ػىل صمٌة ا٠عم  

ـ    ائّة اً٘ ك٦م٩َ  ٖ  ؿ  ٌٙمي ٚ٘ؾك ٘ٛ ِم ل

ْ  لٛي ٚ٘ؾك ع٩ف  ْ   ِٓ ٠مٛي ا كٌرؼْ فٟ كٌرنـفط  كٌٕؼ١ُ ٠ىْٛ ٌٍـٚس ٚكٌؼؾك  ػٍٝ كٌـٚس فمػ ٚا

ػٍنٝ كٌنـٚس ٘ؾك ئٌٝ اصنؼ ِنٓ ائّنة ك٦من٩َ؛ .نً ٘نٛ  ا  ن  ٕ  ي ٘ؾك غٍػ ور١ـ ٨ٚ ٠ٕرغٟ اْ ٠     ؾ  ؼ  ٨ ٠  

ْ  ٚكٌرؼْ ر١ّؼم   ْ   ؛ ٚؽٌه ا نك١ٌّنت ٠   ك٤ػٌة رمي ف١ٙم ا ْ  ؼ  نك٦ٔننمْ ٠   ؾ ي ٚا ّؾ ي ٚك١ٌّنت ٚك٦ٔننمْ ؼ 

                                                 
2
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ي فّٓ كػػٝ ك٨ٔفصمي ف٩.ؼ ٌٗ ِٓ ئلمِنة ػ١ٌنً ػٍنٝ ؽٌنهي ٘نؾك ِنٓ رٙنة فنٟ كمُ ٌرؼٔٗ ٚؿٚصٗ ِؼم  

 رٛك  كٌنإكي 

ْ   ٚتٌؽٙر تألخسٜ ِنٓ كٌتؼر١نـ ػنٓ كٌانٟي .مٌفؼنً كٌّمظنٟ ٌنٗ ِنم رنمي فنٟ كٌىتنم  اٚ كٌننٕة  ٘ٛ ا

 أضمي:

.مٌفؼنً كٌّمظنٟي اٚ كٌنؾٞ ٠ىنْٛ  يٌُ ٠نأف  .ؼنؼ يكٌاٟي كٌؾٞ ٌُ ٠تضمك ف  رـ  اٚ ٠ٛص  ؼ  : اْ ٠  تألٌٚٝ

 ػكئُ كٌتضمك .مٌفؼً كٌّمظٟ 

ِ فَََل شَْسصَْنِؽٍُُٖٛ ِخمي ك٤ٚي ﴿ ُس  َّ ِْ ِ ﴾ ٘ؾك فؼنً ِنمض  ﴿أَشَٝ﴾ ﴿أَشَٝ أَ نُس  َّ ِْ ﴾ ٠ؼٕنٟ .م١نمَ كٌننمػة أَشَنٝ أَ

صمصنً ٨ ِضمٌنةي ٚٚلٛػنٗ ٨  ٗ ِٓ شؼن كٌتأو١ؼ ػٍٝ صصٌٛٗ ٚأٗ ٠م١ٕم  ﴾؛ ٠ؼٕٟ وأٔ  فَََل شَْسصَْنِؽٍُُٖٛ ﴿

؛ ٤ٔٙنُ شنم٘ؼٚي شه ف١ٗ ٨ٚ ؿ٠اي وأٔنٗ لنؼ ٚلنغ ٚكٔمعنٝي ٚكٌٕنمك ٠نـْٚ ِنم ٚلنغ ٚكٔمعنٝ ٠م١ٕنم  

.٩  .مٌّمظٟ ئؽك ومْ ٚرٛػٖ ٚكضص١ٍٗ ٠م١ٕم   ً  ر  م  ت  ن  ػّم ٠   ـ  ر  ؼ  صصً اِل ٚشم٘ؼٖ كٌٕمك ٚكٔتٙٝي ف١  

 ٨ٚ شهي ٚوأٔٗ لؼ ٚلغ ٚكٔمعٝ فٟ صصٛي ك١ٌم١ٓ ٌّٓ ػٍُ .ٗ  ؿ٠ا  

: اٚ كٌضمي كٌخم١ٔة اْ ٠ىْٛ كٌاٟي ِٕٗ ِم ٚلغ ِٕٚٗ ِم ٠منغ ك٢ْ ِٕٚنٗ ِنم ٠منغ فنٟ ٚتٌٛؼٙر تٌعث١ٔر

ك٨كصنمف .نٗ ٌٍٚتأو١نؼ  ك  م نض  كٌّمظٟ ٌت   .مٌفؼً كٌّمظٟي كٌتؼر١ـ ػٕٗ .مٌفؼً ٗ  ف  كٌّنتمرًي ٚ٘ؾك ٚص  

  ّ ت﴿ ػ١ٍٗ ِخً لٛي هللا  ً  ػٍٝ ك٨كصمف .ٗي ٚ٘ؾك ِم ٠ ض ١ن ث خَِصن١س  ِّ ُ َسن َّ  َْ َوث [ي 134﴾]كٌٕننمي:َٚ

﴿ ُ َّ  َْ م١ّغ .ص١ـ صنفة ؽكك١نة فنٟ كٌّمظنٟ ٚكٌضنمي ٚك٨منتمرميي ٘نؾك  هللا  ي﴾ ٘ؾك فؼً ِمظَٟوث

تف ٚكضمك  حنمؿٖي ﴿ٌٍتأو١ؼ ػٍٝ كضمك ٘ؾك ك٨كصم ْمصَنِدز  َِ ي   ْٟ ًُ َان ُ َعٍَنٝ ُون َّ  َْ َونث [ي 45﴾]كٌىٙنف:َٚ

ْفُنٛ   ﴿ َِ  ِ ُس  َّ ِْ َْ أَ َوث  [ي ٚ٘ىؾك فٟ اِخمٌٙم ِّم ٠ؼي ػٍٝ ٘ؾك كٌّؼٕٝ 35ي ك٤صقك :45﴾]كٌٕنمي:َٚ

كٌمنـ ْ  ا  ت نو   ِخً ِنم ت  ر  ت  / ً٘ كٌىتا كٌنّم٠ٚة كٌتٟ ٔقٌت لرً كٌمـ ْ ر١ّؼٙم ِٓ و٩َ هللا ٚو  2ك

 كٌـمً كٌؾ٠ٓ ٔقٌت ػ١ٍُٙ ٚوترٙم ِٓ .ؼؼُ٘؟ ٟ  ف  ٛ  صتٝ ك   ا  ت  ى  كٌىـ٠ُ؟ اَ أٙم ٌُ ك  

  ْ ت   د/ ٨ اػٍُ شن١ئم ٠نؼي ػٍنٝ كؼّن١ُ ا .ؼنؼ ؽٌنه؛ ٌىنٓ  ت  ٍ نم  ي اٚ أٙنم ٔ  ت  ر نكٌىتنا كٌننّم٠ٚة ر١ّؼنم و 

صننمٖ ئٌننٝ كٌـمننٛي كٌراننـٞ اٚ أ٘ننٟ ونن٩َ كٌننـ   كٌىتننا كٌنننّم٠ٚة .ّؼٕننٝ كٌىتننا كٌتننٟ أقٌٙننم هللا 

ْ   .ٛكمطة ررـ٠ً ػ١ٍٗ كٌن٩َي ِٕٚٙم ِم كعتصٗ هللا  وترٗ .١نؼٖ وصنضف ِٛمنٝ ػ١ٍنٗ كٌنن٩َ  .أ

ي  ﴿ لمي  ْٟ ًُ َا شَْفِص١َل  ٌُِى َٚ ِعلَر   ْٛ َِ ي   ْٟ ًُ َا ْٓ ُو ِِ تِؾ  َٛ ٌْ َوصَْدَٕث ٌَُٗ فِٟ تأْلَ فنمهلل  [ي 145﴾]ك٤ػنـكف:َٚ

  كرمؿن ؿ.ٕم ٚكؼمٌٝ ٚكمؼك وترٙم .١ؼٖ كٌىـ٠ّة كٌؼظ١ّة 

  ْ ت  كٌىتننا كٌنننّم٠ٚة ونن٩َ هللا  فم٤صننً ا ننت  ر نني ٚأٙننم و  نننتخٕٝ ِٕننٗ وننً وتننم  اَ ٠   ُ  ي ٚ٘ننً ٘ننؾك ٠ؼ 

 .ؼعٙم كضتمد كٌّنأٌة ئٌٝ .ضج ٚكضم١ك  ٚهللا اػٍُ 

 

 
ًة َوََل َناًرا، َوََل َنْشَهُد َعلَْيِهْم ِبُكفْ  ُل أََحًدا ِمْنُهْم َجنَّ َهاْر ِماْنُهْم َشاْ    َوََل ُنَنزِّ َْ ، َماا لَاْم َي ٍٍ ٍر َوََل ِبِشْرٍك َوََل ِبِنَفاا

ِ َتَعالَى.  ِمْن َذلَِك، َوَنَذُر َسَراِئَرُهْم إِلَى َّللاَّ

َ  خِِٕفَننثق  ) /لنثي  َٚ َ  خِِشننْسن   َٚ ُْ خُِىْفنس   ِٙ َُٙد َعٍَنن١ْ َ  َْٔشنن َٚ ت،  َ  َٔننثز  َٚ ُْ َؼَّٕنر   ُٙ ْٕ نن ِِ ت  َ  َُٕٔننُلُي أََحنند  َٚ ُْ ننث ٌَنن َِ  ،

ِ شََنثٌَٝ ُْ إٌَِٝ  َّ ُ٘ ََٔرُز َسَستبَِس َٚ ْٓ َذٌَِه،  ِِ ٌي  ْٟ ُْ َا ُٙ ْٕ ِِ َْٙس   (٠َْل

ّْ اً٘ كٌنٕة ٚكٌزّمػنة ٠ت   /٠ـ٠ؼ كٌؼ٩ِة كٌطضمٚٞ   نر  ا ْ  ؼ  ػ١ٍنٗ كٌنؼ١ًٌ  فنٟ ك٤ِنٛؿ كٌغ١ر١نة ِنم ػي   ٛ

ْ ِم ١ٌل ٌٙنُ .نٗ ػٍنُ ٚ ملسو هيلع هللا ىلصِٚٓ مٕة ؿمٌٛٗ  ِٓ وتم  هللا  ِنم ٨  ٨ ٠مٌٛنْٛ ػٍنٝ هللا ف٩ ٠ م فٛ 

ٌَةِنَه ﴿ٌمٌٛٗ مرضمٔٗ  ٠ؼٍّْٛ كِتخم٨   ْٚ ًَ أُ َِ ُون ت ََ ٌْفُن ت َٚ ٌْدََصنَس  ت َٚ َع  ّْ ن َّْ تٌسَّ ٌُ إِ ن ٍْ ِٗ ِع ث ١ٌََْ  ٌََه خِ َِ َ  شَْمُف  َٚ
ْسةُٛ    َِ  ُْٕٗ َْ َع ُْ ٠َُٕلُ ﴿ ٌمٌٛٗ  ي ٚكِتخم٨  [36﴾]ك٦مـكي:َوث ث ٌَ َِ  ِ ْْ شُْشِسُوٛت خِثَّللَّ أَ َٚ ْْ أَ َٚ ٍْ َثٔ ث  ِٗ ُسن ْي خِن

 َْ ٛ ُّ ث َ  شَْنٍَ َِ  ِ كٌمٛي ػ١ٍٗ .٩ ػٍُي ِٚٓ كٌمنٛي ػ١ٍنٗ  هللا  َ  ـ  ض  ف   [ي33﴾]ك٤ػـكف:شَمٌُُٛٛت َعٍَٝ  َّ

ـ   ؼ  .٩ ػٍُ اْ ٠ اٙ   ْ   فٟ اِ ْ   هللا  غ١رٟ ا ف ن ف٩ٔم   ٨ ٠غفـ ٌف٩ْي اٚ ا  ـ  ِٓ اً٘ كٌزٕنة؛ ٠ؼٕنٟ لنؼ غ 

ّ  ٌٗي اٚ أٗ ِٓ ا٘  ٓ ٤ٔٗ ٌُ ٠اأ هللا اْ ٠غفـ ٌٗ ١  ؼ  ً كٌٕمؿ كٌ

ْ  ٨ٚ ٔمؿك   ِٓ اً٘ كٌمرٍة رٕة   ؼك  ص  ا   ي  ق  ٕ  ٕٔم ٨ ٔ  آِ  ٖ  ؿ  ـ  ِم ل   ٟفأصً ٘ؾٖ كٌّنأٌة ٚ٘  ي ٘نؾٖ ٤رنً ا

ّ  ص   ٘ؾك ك٤ِـ غ١رٟ ٚهللا  ـ      ؼؾ  فٟ اً٘ كٌمرٍة لؼ ٠   ٗ  ى ِٓ ٠اميي  ٌّٓ ٠امي ٠ٚؼؾ    ٚلؼ ٠غفـ؛ ٠غف

ا٘نً  ِنٓ ِٓ اً٘ كٌمرٍة ِّٓ ٌُ ٠نؼي كٌنؼ١ًٌ ػٍنٝ أنٗ ِنٓ ا٘نً كٌزٕنة اٚ اصؼك   اٚ ٔمؿك   رٕة   ي  ٔق   فّٓ
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  أكٌٕمؿ فمؼ لمي ػٍٝ هللا .٩ ػٍُ ٚكزـا ػٍٝ كٌـ  

ِ   ؼ  ٙ  ا  ي ٚاْ ٨ ٠  أٚكؼظ١ُ صفمف كٌـ   كٌٕ  ٚكمؼ٠ل كٌـ   مع  ر  كك  فمٌٛكرا  ؼن١ٓ ِنٓ ا٘نً ػٍٝ 

ئ٨ ِٓ اعرـ كٌٛصٟ .أٔنٗ فنٟ ٘نؾك كٌفـ٠نك اٚ  اٚ ِٓ اً٘ كٌٕمؿ رقِم   قِم  كٌمرٍة .أٔٗ ِٓ اً٘ كٌزٕة ر

 فٟ ٘ؾك كٌفـ٠ك 

٤ً٘ كٌع٩ي فٟ ِننمئً ك٤منّمي ٚك٤صىنمَ ِنٓ كٌّؼتقٌنة ٚكٌغنٛكؿد لنرٍُٙ  ٩فم  ػ١ٍٗ ع      ٚ٘ؾك ٔ  

  ِ ن ٓ  ٚ ٚك ؼ  ٙ  ٠ـْٚ كٌن١ف ٚٔضٛ ؽٌه ِّٓ ٠اٙؼْٚ ٌّٓ شميٚك .مٌزٕة ٌّٚنٓ شنميٚك .مٌٕنمؿ؛ .نً لنؼ ش 

ػٍٝ .ؼط كٌصضم.ة .أُٔٙ ِٓ اً٘ كٌٕمؿ ٚػٍٝ .ؼعُٙ ِنٓ أٙنُ ِنٓ ا٘نً كٌزٕنة .ّضنط ا٘نٛكئُٙ 

  ٚ ؿكئُٙ

ق   نر  كٌعمٌة فٟ ٘نؾك كٌرنم  ٠ٚت   ٚاً٘ كٌنٕة ٠غمٌفْٛ كٌفـ  ي ؼظّنْٛ هللا ْٛ ِنم ػّي ػ١ٍنٗ كٌنؼ١ًٌ ٠ٚ  ؼ 

 ٠ٚؼؾ  ِٓ ٠امي ظّْٛ صفة كٌـ  مرضمٔٗ .أٔٗ ٠غفـ ٌّٓ ٠امي ؼ  ٨ٚ ٠تزممـْٚ ػٍٝ كٌغ١اي ٠ٚ  

 :ِنمئًٚكضت ٘ؾٖ كٌزٍّة 

  ىاألولالمسألة : 
  ْ ـ   ا و  ُْ ).أً٘ كٌمرٍة فممي  أٗ ِغت    ٘ؾك كٌضىُ ؽ  ُٙ ْٕ ن ِِ ت  َ  َُُٕٔلُي أََحند  َؼَّٕنر  ( ٠ؼٕنٟ ِنٓ ا٘نً كٌمرٍنة )َٚ

ت َ  َٔثز  ْ  (؛ َٚ ٚ   اً٘ كٌمرٍة ظم٘ـُ٘ ك٦م٩َ ٚهللا  ٤ ِٓ ػصمٖ ِٓ  ؼ  ػ  ٛ  كٌّنٍُ .مٌزٕةي ٚلؼ ك   ؼ  ػ  لؼ 

 اً٘ ك٦م٩َ .مٌٕمؿ 

ن.أً٘ كٌمرٍةي فّٓ ِمف ِٓ ا٘نً ك٦من٩َ ٨ ٠   فٙؾك كٌضىُ ِغت    ػ١ٍنٗ .أٔنٗ ِنٓ ا٘نً كٌٕنمؿ ٨ٚ  ؼ  ٙ  ا 

ٙ ؼ    وّم م١أكٟ  ملسو هيلع هللا ىلصٌٗ ؿمٛي هللا  ؼ  ٙ  ٌٗ .مٌزٕةي ئ٨ّ ِٓ ش  ٠ ا 

؛ ونمْ غنٛي ص١مكنٗ ١مكٗ ومفـك  لؼ ومْ فٟ صٚ٘ؾك ف٩ ٠ؼعً فٟ و٩ِٗ ِٓ ِمف ػٍٝ كٌىفـ  ٓ  ٚئؽك كر١  

كٌانننـن ك٤ورنننـ  اٚ ِانننـوم   ي اٚ ونننمْ غنننٛي ص١مكنننٗ ٚح١ٕنننم  ي اٚ ونننمْ غنننٛي ص١مكنننٗ ٠ٙٛػ٠نننم  ٔصنننـك١ٔم  

  كٌّؼـٚف؛ ٠ؼٕٟ ِٓ اً٘ ػرمػن ك٤ٚحمْ اٚ ِّٓ ٨ ػ٠ٓ ٌٗ

ػٍٝ ِٓ ِمف ُِٕٙ .أٔٗ ِٓ اً٘ كٌٕمؿ؛ ٤ٔٗ ِمف ػٍٝ  ؼ  فٙإ٨ي ٨ ٠ؼعٍْٛ فٟ ٘ؾٖ كٌؼم١ؼن؛ .ً ٠ اٙ  

 ٌىفـ ٚ٘ٛ ك٤صً ك

«ح١عّث ِسزز خمدس وفثز فدشسٖ خثٌٕثز»لمي  ملسو هيلع هللا ىلصلؼ حرت فٟ كٌصض١ش اْ كٌٕرٟ ٚ
3
ٚ٘ؾك ػَّٛ ٚ٘نٛ  

ْ  كٌ ِٓ ِمف ػٍٝ كٌىفـ ٔضىُ ػ١ٍٗ .مٌظم٘ـي ٨ٚ ٔمنٛي لنؼ ٠ىنْٛ ِنمف ػٍنٝ  ّٛكفك ٥ٌصًي ٚ٘ٛ ا

  ْ  ٘ؾك ع٩ف ك٤صً  ك٦م٩َ؛ ٤

  ّ   ضم  ك٤صًكمعٟ .مكرمع ٚكمتص ن  ؿ  ـ  م  ٚكٌمٛكػؼ كٌ

ـ   ف٩ ٔاٙؼ ػ١ٍٗ .اـن   -وّم م١أكٟ-اصٍٗ   ا  ض  ٌٙؾك كٌّنٍُ ٔنتص   ٨ٚ ٔفمق ئؽك ِنمفي ونؾٌه  ٨ٚ وف

 ٔنتصضا ك٤صً فٟ ِٓ ِمف ػٍٝ كٌىفـ ِٓ كٌٕصمؿٜ ٚك١ٌٙٛػ ٚكٌٛح١١ٕٓ ٚاشرمٖ ٘إ٨ي 

  ِ ّ   ً  اً٘ كٌؼٍُ ِٓ اػع   ٓ  ٚ .أٔٛكػُٙ فمنمي: صتنٝ  كٌىفمؿ كٌؾٞ ٚؿػ فٟ ٘ؾٖ كٌزٍّة ٓ  ١  ؼ  كٌضىُ ػٍٝ كٌ

 كٌىمفـ ٨ ٔاٙؼ ػ١ٍٗ ئؽك ِمف ٤ٕٔم ٨ ٔؼؿٞ ٌؼٍٗ امٍُ لرً ؽٌه  

ـ   ْ   ٖ  ؿ  ٚ٘ؾك ع٩ف كٌصٛك  ٚع٩ف ِم ل و٩ِٙنُ ونمْ  اً٘ كٌتٛص١ؼ ٚائّة ك٦م٩َ فٟ ػممئؼُ٘ي فنا

 .ّٓ ِمف ِٓ اً٘ كٌمرٍةي اِم ِٓ ٌُ ٠ىٓ ِٓ اً٘ كٌمرٍة ف٩ ٠ؼعً فٟ ٘ؾك كٌى٩َ  ١ؼك  م  ِ  

 :المسألة الثانية 
  ْ ٚػنؼَ كٌغنٛض فنٟ ك٤ِنٛؿ كٌغ١ر١نةي ٚكٌؼٍّنمي  اصً ٘ؾٖ كٌؼم١ؼن كؼظ١ُ صفمف هللا  ؽوـٔم ٌه ا

 ٘ؾك ك٤صً فٟ ٘ؾٖ كٌّنأٌة ٌُٙ الٛكي: فٟ ئػّمي  

  ي ٚئّٔنم ٔانٙؼ ٌٍٛصنف ٌٍزنٕل ػْٚ طٍمنم  ِ   ٨ٚ ػٍنٝ اصنؼ   : ِٓ لمي: ٨ اشنٙؼ ٤صنؼ  تٌمٛي تألٚي

ٌّإِٓ فٟ كٌزٕةي ٚكٌظمٌُ فٟ كٌٕمؿي ٚكٌّإِٓ كٌّنؼػ فٟ كٌزٕةي ِٚـكىنا كٌىر١نـن كٌّؼ١ٓي فٕمٛي: ك

  ٛ ِنُٕٙ ٥ٌصنً كٌنؾٞ  .مٌٕمؿي ٚٔضنٛ ؽٌنه ِنٓ ؽونـ كٌزنٕل ٚكٌٕنٛع ػْٚ ؽونـ كٌّؼن١ٓي ئػّنم٨   ؼ  ػ  ِت

  ْ ـ  .مكٌضىُ  ؽوـٔمي ٚا  غ١رٟ ٨ ٔؼؿٞ ً٘ صصً كٌغتمَ .مٌتٛص١ؼ اَ ٨  ٌغمكّة اِ

 ٟٔ٘نؾٖ كٌّننأٌة : ٚ٘ٛ تٌمٛي تٌعث  ْ لٛي رّٙٛؿ ا٘نً كٌؼٍنُ ٚائّنة ا٘نً كٌضنؼ٠ج ٚكٌننٕة ٚك٤حنـ ا
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ٝ ف١ٙننم كٌننؼ١ًٌ ػْٚ كزننمٚف ٌٍمننـ ْ ف ننت  م  غ١ر١ننة فّزمٌٙننم ِٚننؼكؿ٘م ػٍننٝ لمػننؼن ك٤ِننٛؿ كٌغ١ر١ننة أّننٗ ٠  

ً  كٌ اصؼ رٕة ٨ٚ ٔمؿ ئ٨ ِٓ أقٌٗ هللا  ي  ق  ٕ  ٚكٌضؼ٠جي ف٩ ٠   اٚ ِنٓ كٌىتنم   زٕة اٚ أقٌٗ كٌٕمؿ .نؼ١ٌ

 فٟ ٘ؾك كٌٕٛع كٌٛصف كٌزٕل اٚ كٌّؼ١ٓ  ِٓ كٌنٕةي ٚمٛكي  

.أٔنٗ ِنٓ ا٘نً كٌزٕنة فنٟ كٌمنـ ْي ٚرنميف كٌانٙمػن ٤٘نً كٌر١نت .نأُٔٙ  فزميف كٌاٙمػن ٤.ٟ .ىنـ 

نث ٠ُِس٠نُد فن١ُٙ ﴿ كٌؾ٠ٓ لنمي هللا  ملسو هيلع هللا ىلصٚفمغّة ٚفٚرمف كٌٕرٟ  ْٚ ا٠عم .مٌمـ ْ ُِٕٙ ػٍٟ ـ  ٙ  ط  ِ   َّ إَِّٔ

ِ٘حَ  ُ ١ٌُِْر ت  َّ ١ِٙس  ُْ شَْ  َُٙسُو َ ُ٠ َٚ ٌْد١َِْس  ًَ ت ْ٘ ُْ تٌُسْؼَ  أَ ُْٕى [ ٚٔضٛ ؽٌهي ٚرمي فٟ كٌنٕة 33﴾]ك٤صقك :َع

  ِ ٓ  ٕ نن١  ؼ  كٌاننٙمػن ػٍننٝ  ِننٓ كٌصننضم.ة .ننأُٔٙ فننٟ كٌزٕننة وّننم فننٟ كٌؼاننـن كٌّراننـ٠ٓ .مٌزٕننة: كٌغٍفننمي  ١

ا.ٟ ٚلمكي ٚمنؼ١ؼ .نٓ ف٠نؼ ك٤ؿ.ؼةي ٚغٍضة .ٓ ػر١ؼ هللاي ٚا.ٛ ػر١ؼن ػمِـ .ٓ كٌزـكسي ٚمؼؼ .ٓ 

ي ٚٔضنٛ ؽٌنه ِّنٓ رنمي فنٟ كٌضنؼ٠ج أنٗ ِنٓ ا٘نً ؿظنٟ هللا ػٕنٗئٌٝ  عـٖي ٚوؾٌه كٌاٙمػن ٌنر٩ي 

  ٙ ّم رنمي فنٟ كٌننٕة فإٔنم ٔانٙؼ ػ١ٍنٗ ِ  ػ١ٍٗ .مٌٕمؿ ِّٓ ٘ٛ ِٕتنا ئٌٝ كٌمرٍة  ؼ  كٌزٕةي ٚوؾٌه ِٓ ش 

  .مٌٕمؿ 

 ٙٛؿ اً٘ كٌضؼ٠ج ٚكٌنٕة ٚ٘ؾك كٌمٛي ٘ٛ كٌّـكػ .ى٩َ كٌطضمٚٞ ٘ؾك ٚ٘ٛ لٛي رّ

 تٌمٛي تٌعثٌط  ْ كٌانٙمػن كٌّنتف١عنة ٧ٌٔننمْ ِنٓ ا٘نً  : فٙٛ ِخً كٌمٛي كٌخمٟٔ؛ ٌىٕٗ فكػ ػ١ٍٗ .أ

ػ١ٍننٗ .مٌاننٙمػن ٠ اننٙ ؼ  ٌٍّؼنن١ٓ اٚ  ؼ  كٌمرٍننة .أٔننٗ ِننٓ ا٘ننً كٌزٕننة اٚ أننٗ ِننٓ ا٘ننً كٌٛػ١ننؼ فأننٗ ٠ اننٙ  

  كٌّنتف١عة

ٓ ك٤ئّة ٚكعتمؿ٘م ك٦ِنمَ شن١ظ ك٦من٩َ كمنٟ كٌنؼ٠ٓ ٚ٘ؾك رمي ؿٚك٠ة ػٓ ك٦ِمَ اصّؼ ٚػٓ غ١ـٖ ِ

ْ  )اصّؼ .ٓ ك١ّ١ة ؿصُّٙ هللا كؼمٌٝي ٚلمي  ـ   ملسو هيلع هللا ىلصكٌٕرٟ  ػٌت كٌنٕة ػٍٝ ٘ؾك ك٤صً فا ػ١ٍٗ .زٕمفن  ِ 

ـ  «ٚؼدننس»فمننمي  ػ١ٍٙننم ع١ننـك   ٟ  ٕ  فننأح   نن  ِ ي فمننمي .زٕننمفن اعننـٜ فننأحٕٝ كٌصننضم.ة ػ١ٍٙننم شننـك   ي حننُ 

شٍه أظ١ٕصُ ع١ٍٙنث خ١نست فٛؼدنس ٌٙنث تٌؽٕنر، ٚ٘نرٖ »م ٚررت؟ لمي ي  لمٌٛك ٠م ؿمٛي هللا ِ«ٚؼدس»

«فٛؼدس ٌٙث تٌٕنثز، أٔنصُ انٙدتي   فنٟ أز نٗ أظ١ٕصُ ع١ٍٙث است  
4

أنٗ لنمي  ملسو هيلع هللا ىلصرنمي ػٕنٗ  ي ٚا٠عنم  

خثٌعٕنثي تٌسسنٓ »لمٌٛك ٚو١ف ؽٌه ٠م ؿمنٛي هللا لنمي « ٠ٛاه أْ شنٍّٛت أً٘ تٌؽٕر ِٓ أً٘ تٌٕثز»

«ٚخثٌعٕثي تٌس١ا
5
  

ـ  ف١ؼعً ف ٙ  ٟ ٘ؾك كٌمٛي كٌّؼ ن ي ٚونؾٌه ملسو هيلع هللا ىلصٌٙنُ .منؼَ كٌصنؼق ِنٓ صنضم.ة ؿمنٛي هللا  ؼ  ٚفْٛ كٌؾ٠ٓ ش 

ٚكٌانمفؼٟ ٚاصّنؼ ٚكٌرغنمؿٞ ِٚننٍُ  ٌنٗ ِنٓ ائّنة ك٦من٩َ .ٙنؾك كٌّمنمَ وم٦ِنمَ ِمٌنه ِنخ٩   ؼ  ٙ  ِٓ ش  

 ٚٔضُٛ٘ ِٓ ائّة ك٦م٩َ 

 ٟٔكٌانٙمػن .م٨متف ٚتألظٙس ٘ٛ تٌمٛي تٌعث ّْ مظنة ٘نؾٖ كٌنؼ١ًٌ ٠تممصنـ ٚ٘ٛ لنٛي كٌزّٙنٛؿ؛ ٤

  ْ ي «ٚؼدنس»ٌىٓ ٠ىْٛ كٌـرنمي ف١نٗ اػظنُي ٌٚٙنؾك فنٟ كٌضنؼ٠ج ك٤ٚي لنمي ٚي ٌٗ ِطٍمم   ؼ  ٠ اٙ   ػٍٝ ا

ْ   فؼي   ْ  فن« أظ١ٕنصُ ع١ٍٙنث خ١نست فٛؼدنس»ٔٗ لمي شٙمػكُٙ ٌٗ فٟ ِممَ كٌافمػة ٌٗ ٤ ػٍٝ ا  ؼي ػٍنٝ ا

ٌخٕمي ػ١ٍٗ .مٌغ١ـ ٔت١زة ٚئّٔم ٘ٛ منرا كٌٛرٛ  ٌٗ .مٌزٕة ِتـكا ػٍٝ كٌخٕمي ػ١ٍٗ .مٌغ١ـي ١ٌٚل ك

   ٌٛرٛ  كٌزٕةي فىأٔٗ فٟ ِممَ كٌافمػة ٌٗ ٚكٌؼػمي ٌٗي ١ٌٚل ٘ؾك ِطٍمم  

ّْ كٌمنٛي  ً  ّ  ض  ٚكٌضؼ٠ج كٌخمٟٔ ا٠عم ٠   ػٍٝ ٘ؾك .أٔٗ فٟ ِمنمَ كٌانفمػة ٚكٌنؼػمي ٌنٗي .م٦ظنمفة ئٌنٝ ا

 ك٤ٚي ٘ٛ لٛي ك٤وخـ ِٓ ائّة اً٘ ك٦م٩َ 

 ة:المسألة الثالث 
ْ   اٚ ػٍٝ اصؼ   إٔم ئؽك ٌُ ٔاٙؼ ٤صؼ    ّ   فا ي اِم كٌزٕل ٚكٌٕٛع فٕاٙؼ ٌٍزٕل ٚكٌٕٛعي ٓ  ١  ؼ  كٌّمصٛػ كٌ

  فٕاٙؼ ػٍٝ كٌظمٌُ .مٌٕمؿ ػْٚ كٕق٠ٍٗ ػٍٝ ِؼ١ٓي ٚٔاٙؼ ٌٍّط١غ .مٌزٕة ػْٚ كٕق٠ٍٗ ػٍٝ ِؼ١ٓ

ْ  ٚكٌّمصٛػ ئؽك ِمف ػٍنٝ ؽٌنهي ئؽك ِنمف كٌّط١نغ ػٍنٝ كٌطمػنةي ٚئؽك ِنمف كٌظنمٌ  ُ ػٍنٝ كٌظٍنُ؛ ٤

إْ تٌسؼنً ١ٌنّنً خنّنً »فٟ كٌصض١ش أنٗ لنمي  ملسو هيلع هللا ىلصػٕٗ  ش  ٌٍؼرؼي ٚلؼ ص   ُ  كٌّنأٌة ِر١ٕة ػٍٝ ِم ٠ غت  

َْ ُىننأ٘ننً تٌؽٕننر حصننٝ ِننث ٠َ  خ١ٕننٗ ٚخ١ٕٙننث إ  ذزتس ف١سنندك ع١ٍننٗ تٌىصننثج ف١نّننً خنّننً أ٘ننً تٌٕننثز  ٛ

 َْ ٕٙننث إ  ذزتس ف١سنندك ع١ٍننٗ خ١ٕننٗ ٚخ١ ف١نندخٍٙث، ٚإْ تٌسؼننً ١ٌنّننً خنّننً أ٘ننً تٌٕننثز حصننٝ ِننث ٠ىننٛ
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«تٌىصثج ف١نًّ خنًّ أً٘ تٌؽٕر ف١دخٍٙث
6

  ْ  -منٛك.ك كٌىتنم -ك٤ػّمي .مٌننٛك.ك  ي ٚ٘ؾك ٠ؼي ػٍٝ ا

  ّ ْ  ٕ ن١  ؼ  ٚ.مٌغٛكك١ُي ٚ٘ؾك ٠ّٕغ ِٓ كٌاٙمػن كٌ عٍنك كٌزٕنة  ك٤ػّنمي .مٌننٛك.ك ٚكٌغنٛكك١ُي ٚهللا  ة ٤

 ٚ٘ؾك اِـ غ١رٟ  ٌٙم ا٩٘   ك  ٍ  كٌٕمؿ ٚع   ك  ٍ  ٚ٘ؾك غ١رٟي ٚع   ٚعٍك ٌٙم ا٩٘  

كٌاٙمػن ػٍٝ كٌزٕل اٚ ٌٍزٕل .مٌزٕة اٚ ػٍٝ ٔٛع .مٌٕنمؿ ٘نؾك كٌّمصنٛػ ِنٓ ِنمف ػٍنٝ ؽٌنهي  ك  فاؽ

 ٗ  ِٓ ِمف ػٍٝ كٌطمػة فإٔم ٔاٙؼ ٌزٕل ك١ٌّت١ٓ ػٍٝ كٌطمػةي ٌٚزنٕل ِنٓ ِنمف ػٍنٝ كٌىر١نـن .أٔ ن

  ِ  ٛ  إكعؾٖ .ؾٔٛ.ٗ ٌٗ ٚلؼ ٠   ؼ .مٌؼؾك  لؼ ٠غفـ هللا ػ  ت

 :المسألة الرابعة 
  إٔم ِغ ؽٌه وٍٗ فإٔم ٔـرٛ ٌٍّضنٓ ٚٔغمف ػٍٝ كٌّنٟي

ْ   اً٘ كٌنٕة اً٘ ؿصّة ـ   ومْ ؿص١ّم   ملسو هيلع هللا ىلصكٌٕرٟ  ٤ ا٘نً كٌننٕة كٌـصّنة ِنٓ صنفمكٗ  ث  .ٙؾٖ ك٤ِةي ف١ن

ي ف١ـصّننْٛ ٘ننؾٖ ك٤ِننةي ِٚننٓ ؿصّننتُٙ ٌٙننم أٙننُ ٠ـرننْٛ ٤٘ننً ك٦صنننمْ ٠ٚغننمفْٛ ػٍننٝ ا٘ننً ملسو هيلع هللا ىلص

  ك٦ممين

ّ   ُ٘  ٚؿرمؤ   نٛ ٌُٙ ٚاْ ٠  ػ  ؼ  ػٍٝ اْ ٠   ُٙ  ٍ  ٤ً٘ ك٦صنمْ ٠ض ْ  ٍ  ص  صنك كٌّننٍُ  ٛك ػٍن١ُٙ ئؽك ِنمكٛك؛ ٤

  ٟ ػ١ٍٗ ٠ٚؼػٛ ٌٍٗ  ص  ػٍٝ ِنٍُ مت ِٕٚٙم أٗ ئؽك ِمف ٠  

نػ١ٍنٗ ك٦منميني ف١   ُ كٌـصّة ٌٍّنٟي أٗ ئؽك ِمف ػٍٝ ك٦منمين أنٗ ٠ غنمف  ٙ  ٍ  ّ  ٚك ض   اْ  كٌنـ   ي  أ  ن 

  ٠تزمٚف ػٓ عط١ئتٗ ٚاْ ٠رمؿن ٌٗ فٟ ل١ًٍ ػٍّٗي ٚٔضٛ ؽٌه ِٓ  حمؿ كٌـصّة ٠غفـ ٌٗ ؽٔرٗ ٚاْ

ِٚنٓ ونمْ ِنُٕٙ غ١نـ صنمٌش؛ .نً ِنٓ  ٌٚٙؾك ٠ؼػٛ كٌّنٍُ ٌز١ّغ كٌّنن١ٍّٓ ٌّنٓ ونمْ ِنُٕٙ صنمٌضم  

نناْ ٠   كٌننـ   ي  كٌننؼػمي كٌننؾٞ كؼكٌٚننٗ ا٘ننً كٌنننٕة ٚكٌؼٍّننمي اْ ٠ نننأ   كٌّضنننٓ فننٟ كٌّنننٟيي ٚاْ  غ  ف  ا 

ث ٕنٚ٘نح تٌّسن١ة١ٓ ِي ٌٍّضنٓي ِخً ِنم فنٟ ػػنمي كٌمٕنٛف كٌنؾٞ ٠تؼكٌٚنٗ ك٤وخنـْٚ: كٌّنٟ ٘ ا  ٠ٛ  

ِ  ٘ح تٌّس١ة١ٓ)ي ٌٍّسس١ٕٓ نػٕؼٖ ؽٔٛ  ٘رنٗ ٌٍّضننٓ ف   ػمص١م   م  ن١ئ  ( ٠ؼٕٟ ِٓ ومْ  ّ   غ  ف  ا  نض  كٌ  ٓ  ن 

 ف١ٗ فٟ ٘ؾك كٌّممَ .مٌؼػمي 

ٌٍؼم١ٌّٓ  ؛ .ً ومْ ؿصّة  ص١ّم  ي فأٗ ومْ .ٙؾٖ ك٤ِة ؿملسو هيلع هللا ىلصٚ٘ؾك وٍٗ ِٓ  حمؿ كٌـصّة كٌتٟ ومْ ػ١ٍٙم 

  ملسو هيلع هللا ىلص

  ٔـرٛ ٌٍّضنٓ ٚٔغمف ػٍٝ كٌّنٟيي ٌٚـرمئٕم ٌٍّضنٓ  حمؿي ٌٚغٛفٕم ػٍٝ كٌّنٟي  حمؿ ك  فاؽ

  ّ   ٚكلتفمي احـٖ ٗ  ك  ـ  ص  م ػٍٝ ك١ٌٛٗ ٚوخـن كٌؼػمي ٌٗ ٚٔ  ٕ  ٍ  فـرمؤٔم ٌٍّضنٓ ٠ض

ٌٍان١طمْي ٚٔننأي  ْ امن١ـك  ٚعٛفٕم ػٍٝ كٌّنٟي ٠ضٍّٕم ػٍٝ كٌؼػمي ٌٗ ٚك٨متغفمؿ ٚٔضٛ ؽٌهي فىم

 ٌٗ كٌّغفـن كٌـظٛكْ  هللا 

 :المسألة الخامسة
7
 

 ِخً اْ ٠ممي ف٩ْ ش١ٙؼي ئؽك ونمْ شن١ٙؼك  فنمهلل  يٟٚ٘ ِنأٌة كٌاٙمػن .ّم ٠ؼي ػٍٝ كٌاٙمػن .مٌزٕة

 ؽوـ ٚٔ    ػٍٝ اْ كٌاٙؼكي .مٌزٕة 

ئٕننةي ٚٔضننٛ ؽٌنهي ِّننم ٘ننٛ ِننٓ ٚونؾٌه كٌاننٙمػن ٌننٗ .نمٌّغفـني كٌّغفننٛؿ ٌننٗي كٌّـصننَٛي كٌنٕفل كٌّطّ

 امرم  ػعٛي كٌزٕة 

  ٙ ٙ ؼ  ٌٗ .أٔٗ ِـصَٛ فمنؼ  ؼ  فاؽك ش  ٙ ؼ  ٌٗ .أِـ غ١رٟي فاؽك ش  ـ  ٌٗ فمؼ ش  ف  ٙ ؼ  ٌٗ .ٙؾٖ ك٤ٚصمف .أٔٗ غ  ن ش 

ٙ ؼ  ٌٗ .أْ ٔفنٗ ِطّئٕة ﴿ ْسِ ن١َّر )ٌٗ .أِـ غ١رٟي ئؽك ش  َِ ُخٍِٟ فِنٟ 82تْزِؼِننٟ إٌَِنٝ َزخُنِه َزتِ ن١َر   ِْ (فَنث

(ِِٞ ُخٍِٟ َؼَّٕص82ِِٟعدَث ِْ ت َٚ ٙ ؼ  ٌٗ .مٌزٕة 36-25﴾]كٌفزـ:(  [ي فمؼ ش 

ُّ  ت  فننإذ َُٙد ٌننٗ خثٌؽٕننر، ِعننً  ِٓ ١َّ َنننتٌشننٙثِذ ٌٍ ٘ننرٖ خثٌؽٕننر ِّٕٛعننر، ٚوننرٌه خّننث ٠َننُدَي عٍننٝ أٔننٗ ٠ُشنن

  تألسدثج ٚٔسٛ٘ث

ٛ    ػ١ٍٙنم ٘نً  ِٓ ؽٌه كٌاٙمػن ٌٗ .أٔٗ ش١ٙؼ ٚلؼ رمي فٟ صض١ش كٌرغنمؿٞ .ضنج ٘نؾٖ كٌّننأٌةي ٚ. ن

ـ  احـ ػّـ  ٌْ ان١ٙد، )٠ممي ف٩ْ ش١ٙؼ؟ ٚؽو  ٌْ ان١ٙد فنَل إٔىُ شمٌٛنْٛ ٌّنٓ ِنثز فنٟ ِننثزوىُ فنَل

                                                 
6
 (6893(/ مسمم )3228البخاري )  

7
نما وردت في سؤال فقال الشيخ     ىذه كان ينبغي أن نذكرىا في الشرح فُتَضاْف عميو.ىذه المسألة لم يذكرىا الشيخ وا 
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ُُ فٟ سد١ٍٗ، ٚ  أعٍُ خّٓ ٠مصً فٟ سد١ٍٗ (ٚ  أعٍُ خّٓ ٠ُْىٍَ
8
  

ً  ٠ـ٠ؼ اْ ك  ىْٛ وٍّة هللا ٟ٘ كٌؼ١ٍم ٚوٍّة كٌؾ٠ٓ وفـٚك كٌنفٍٝ؟٤ٔٗ ً٘ ومْ ٠ م مك 

٘ؾك اِـ غ١رٟ فٍؾٌه ٨ كزٛف كٌاٙمػن ٌّؼ١ٓ؛ ٌىٓ ٔـرٛك ٌٗي ِٓ ِنمف فنٟ اؿض كٌّؼـونة ٔـرنٛك 

ٌٗ كٌاٙمػني ٔمنٛي ٔـرنٛك ٌنٗ اْ ٠ىنْٛ شن١ٙؼك  ٚ٘نؾك كرنغ ٥ٌصنً إٔنم ٔـرنٛ ٌٍّضننٓ ٚٔغنمف ػٍنٝ 

 كٌّنٟي 

٠غفـ ٌٕم ؽٔٛ.ٕم ٚئمـكفٕم فٟ اِـٔنم ٚاْ ٠زنقي ٌٕنم ك٤رنـ ػٍنٝ ل١ٍنً اْ  ٔنأي هللا مرضمٔٗ ٌٕم ر١ّؼم  

ئٔنه  ونـ٠ُي كٌٍٙنُ فأرنا ٚكغفنـ رّنم   ػٍّٕمي ٚاْ ٠غفـ ٌٕم وخـن كٌؾٔا ٚكٌغطم٠م فأٗ منرضمٔٗ رنٛكػ  

 ػٍٝ وً شٟي لؼ٠ـ 

ُْ ٠َلْ ) /لننثي  ننث ٌَنن َِ َ  خِِٕفَننثق ،  َٚ َ  خِِشننْسن   َٚ ُْ خُِىْفننس   ِٙ َُٙد َعٍَنن١ْ َ  َْٔشنن َٔننَرُز َٚ َٚ ْٓ َذٌِننَه،  نن ِِ ٌي  ْٟ ُْ َانن ُٙ ْٕ نن ِِ َٙننْس 
ِ شََنثٌَٝ. ُْ إٌَِٝ  َّ ُ٘  ( َسَستبَِس

  ْ  يٌٍغمكّننة غ  ر ننك٤ِننـ ِننم ػكَ ك   ٘ننؾٖ كٌزٍّننة ِخننً ك٤ٌٚننٝ فننٟ كمـ٠ننـ ٘ننؾٖ كٌؼم١ننؼن كٌّرمؿوننة ٚ٘ننٟ ا

  ِ نر  ١  غ  ٚكٌغمكّة  فنٟ ٚصنف   ػٍنٝ هللا ا  ـ  ة ٚ٘ؾك اِـ غ١رٟ فن٩ ٔ م نف  ِنم ٌن١ل ٌٕنم .نٗ ػٍنُي ٨ٚ ٔتز 

  .ٗ ٚكٌضىُ ػٍٝ ػرمػٖ .ؼْٚ ػ١ًٌ ك  ٍ  ؼ  ت  ٚكٌضىُ ٠   شٟي  

نٌٙؾك ٔؼترـ كٌظم٘ـ ِٓ وً اصؼي فّٓ ومْ ظم٘ـٖ كٌنن٩ِة فنٟ كٌنؼ١ٔم ِٚنمف ػٍنٝ ؽٌنهي فإٔنم ٔض    ُ  ى 

.مٌظم٘ـي ٚهللا ٠تٌٛٝ كٌنـكئـي ِٚنٓ ونمْ ظنم٘ـٖ كٌىفنـ اٚ ظنم٘ـٖ كٌانـن اٚ ظنم٘ـٖ كٌٕفنمق فإٔنم 

  ٤ٚٔٗ ظٙـ ِٕٗ ؽٌه ٚاِـٖ ئٌٝ هللا  ٔضىُ .مٌظم٘ـ؛

.ؼط كٌّنمئً مٚف١ٙ
(2)
: 

  األولى: المسألة 
َ  خِِٕفَثق  لٌٛٗ ) َٚ َ  خِِشْسن   َٚ ُْ خُِىْفس   ِٙ َُٙد َع١ٍَْ َ  َْٔش َٚ  ّ ن( ٠ؼٕنٟ ػٍنٝ كٌ  ١ٓ  ِنٓ ا٘نً كٌمرٍنةي ٚ٘نؾك ٠نؼي  ؼ 

  ْ ّ   ػٍٝ ا ١ٓ  كٌ ٠ٚزتّغ ف١نٗ ئمن٩َ ٚشنـني ٠ٚزتّنغ ف١نٗ  ِٓ اً٘ كٌمرٍة لؼ ٠زتّغ ف١ٗ ئ٠ّمْ ٚوفـيؼ 

  ّ ْ   ٌّم ػي   م  ؼ  ر  ػٕؼ ك٤ئّة ك   ؿ  ـ  م  ت  غمػة ٚئم٩َ ٚئ٠ّمْ ٚٔفمقي ٚ٘ؾك ٘ٛ كٌ ّ   ػ١ٍٗ كٌؼ١ًٌي فنا نكٌ ١ٓ لنؼ ؼ 

٠ٚىْٛ ػٕؼٖ .ؼط عصمي كٌىفـ؛ ٠ؼٕٟ ِٓ كٌىرمئـ ِّم ٨ ٠ غـرٗ  ٠زتّغ ف١ٗ ك٠٦ّمْ ف١ىْٛ ِإِٕم  

  ِٓ ك٠٦ّمْ

سندثج تٌّسنٍُ »لنمي  ملسو هيلع هللا ىلصّنٍُ وفـ ٚمرم.ٗ فننٛق وّنم حرنت فنٟ كٌضنؼ٠ج كٌصنض١ش أنٗ فّخ٩ لتمي كٌ

«فسٛق ٚلصثٌٗ وفس
10

ـ   كٌّنٍُ فنٛق ٚلتمٌٗ وفنـ ف١زتّنغ فنٟ كٌّننٍُ فننٛق   م   ر  ي فن    ٚغمػنة ٚوفن

«ظٕصثْ فٟ تٌٕثس ّ٘ث خُٙ وفسا تٌ نٓ فٟ تٌٕسح ٚت١ٌٕثحر عٍٝ ت١ٌّنس» ملسو هيلع هللا ىلصٚئ٠ّمْي وؾٌه لمي 
11
 

ّ   ـ  ف نكٌىمفـ٠ٓي ف٩ ٠ؼٕنٟ ٚرنٛػ .ؼنط عصنمي كٌى  ٚٔضٛ ؽٌه ِٓ عصمي  نض  ؼن١ٓ اْ ٠  فنٟ كٌ ػ١ٍنٗ  ُ  ى 

  ّ .غ١ـ ِم أنقي هللا ٚ٘نٛ  ُ  ى  ١ٓ ئؽك ص  ؼ  .مٌىفـي كٌضىُ .غ١ـ ِم أقي هللا فٟ صك كٌممظٟ اٚ فٟ صك كٌ

ْ   ُ  ٨ ٠ؼتمؼ رٛكف ؽٌه اٚ ٠ؼٍ   ِ   ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ أٗ .ضىّٗ ػمص   ُ  ى  ٠ؼٕٟ ص   ي.ضىّٗ ػمص ا نٚ ٔنٗ ئ فاغط 

 كرتّغ ف١ٗ وفـ ٚغمػة 

ـ   نف٩ ٠ غ ر   ٚ ف١نٗي اٚ عصنٍة ِنٓ عصنمي كٌانـن  ف  ؼ  د اصؼ ِٓ ك٠٦ّمْ .غصٍة ِنٓ عصنمي كٌىفنـ 

ؼ ف   ر  ؼ ف  ف١ٗي اٚ عصٍة ِٓ عصمي كٌٕفمق ٚ  ر    ف١ٗي فاْ كٌّإِٓ ٠زتّغ ف١ٗ ٘ؾك ٚ٘ؾكٚ 

َ  خِ ٌٚٙؾك لمي ) َٚ َ  خِِشْسن   َٚ ُْ خُِىْفس   ِٙ َُٙد َع١ٍَْ َ  َْٔش ِ  ِٕفَثق  َٚ ُْ .ؾٌه ) ك  ـ  ن  ت  ن  ( ئؽك ومْ  ُٙ ْٕ ن ِِ َٙنْس  ُْ ٠َْل ث ٌَ َِ
ْٓ َذٌِهَ  ِِ ٌي  ْٟ وّنم من١أكٟ  ٨ ٚرٛ.نم   كٌانٙمػن ػ١ٍنٗ رنٛكفك  ٚي ـ  ٙ نػ١ٍٗ .مؼؿ ِم ظ   ؼ  ٙ  ا  ك   ـ  ٙ  فاْ ظ  (، َا

 فٟ كٌّنأٌة كٌتٟ .ؼؼ٘م 

ِّننم ٘ننٛ ِننٓ  ونؾٌه كٌاننـن ٠ىننْٛ ِننإِٓ ٠ٚىننْٛ ػٕننؼٖ شننـن اصنغـي ٠ىننْٛ ػٕننؼٖ صٍننف .غ١ننـ هللا

اٚ ٔضنٛ ؽٌنه  ئٌنٝ غ١نـ هللا  ُ  ؼ  كٌاـن ك٤صغـي اٚ كؼ١ٍك كٌتّمئُ ٚكػتممػ أٙم امرم ي اٚ ٔنرة كٌٕ  

                                                 
8
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 انتيى الوجو األول من الشريط الثالث والثالثين. 9

12
 (232(/ مسمم )6244البخاري )  

11
 (236مسمم )  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ فضيلة -شرح العقيدة الطحاوية     

 

 الشريط الثالث والثالثون

664 

 ِٓ اِٛؿ كٌاـن ك٤صغـ اٚ كٌاـن كٌغفٟ ِٓ ٠ن١ـ كٌـ٠مي ٚٔضٖٛي ف١زتّغ فٟ كٌّإِٓ ٘ؾك ٚ٘ؾك 

ٕفمق ئؽك ٚػنؼ اعٍنفي ؛ ٌىٓ ػٕؼٖ عصمي كٌِنٍّم   ٚوؾٌه .ؼط عصمي كٌٕفمق ٠ىْٛ كٌّإِٓ ِط١ؼم  

وننؾ ي ٚئؽك اؤكّننٓ عننمْي ٚئؽك ػم٘ننؼ غننؼؿي ٚئؽك عمصننُ فزننـي ٚٔضننٛ ؽٌننه ِننٓ عصننمي  ث  ٚئؽك صننؼ  

 كٌٕفمق 

 :المسألة الثانية 
  ْ ُْ لٌٛٗ ) ا ِٙ َُٙد َع١ٍَْ َ  َْٔش َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ َْٙس  ُْ ٠َْل ث ٌَ ٠ؼٕنٟ  يلنؼ ٔانٙؼ ػٍن١ُٙ ُِٕٙ فإٔنم ـ  ٙ  ئؽك ظ  أٗ  ( ٠ؼٕٟ َِ

.مٌّصنٍضة؛ ٤ٔٙنم ِنٓ  ٙمػن ئؽك ظٙـ ُِٕٙ شٟي ِٓ ؽٌهي ٚرٛكف كٌاٙمػن ػ١ٍُٙ ِٕٛغ  ٠زٛف ٌٕم كٌا

ِ   ؼ  ٙ  فمؼ ٠زٛف اْ ٠ ا   ي.م  كٌتؼق٠ـ .نرؼط عصنمٌٗ؛ عصنمي كٌىرنمئـ كٌتنٟ ف١نٗ اٚ كٌانـن  ٓ  ١  ؼ  ػٍٝ 

 ف١ٙنم ِصنٍضة م  ٕ نٍ  ك٤صغـ كٌؾٞ ف١ٗ اٚ .ؼط عصمي كٌٕفمق كٌؾٞ ف١ٗ ئؽك ومٔت كٌاٙمػن ػ١ٍٗ .ؾٌه ػ  

ْ  ٠  ؼ  ؼ  ت  ِ    ػ١ٍٗ  ـ  ت  ن  ػ١ٍٗ .ً ٠   ؼ  ٙ  ا  ك٤صً ػٍٝ كٌّنٍُ أٗ ٨ ٠   ةي اِم ئؽك ٌُ ٠ىٓ ف١ٙم ِصٍضةي فا

  ْ ػ١ٍٗ ك٤صً ف١ٗ اْ ٠ىْٛ ػٍنٝ كمنُ  ك٤صً فٟ كٌّإِٓ ِم ػكَ كمُ ك٠٦ّمْ .مل١م   ٚ٘ؾك ٠ؼي ػٍٝ ا

  ٕ ٤صً فٟ كٌخٕنمي ػ١ٍنٗ ٚفنٟ كٌانٙمػن ػٓ ك ً  م  ت  ك٦م٩َ ٚػٍٝ كمُ ك٠٦ّمْ ٚػٍٝ كمُ كٌطمػةي ف٩ ٠ 

 ِصٍضة  مف١ٙ تٌٗ .م٦م٩َ ٚك٠٦ّمْ ٚكٌتنؼ٠ؼ ئ٨ّ ئؽك ومٔ

ّ   ك  فاؽ ٔاٙؼ ػ١ٍٗ  (عصٍة ِٓ وفـ اٚ شـن) ـ  ف  مٌف اٚ ػٍٝ ِٓ ف١ٗ و  غ  ١ٌل ك٤صً كٌاٙمػن ػٍٝ كٌ

ْ  من؛ ٤ٔٙم ِٓ .م  كٌتؼق٠ـي ٠ٚؼي ع  ٛ  .ٙؾٖ ك٤ش١مي؛ .ً ٘ؾٖ ِٕٛغة .مٌّصٍضة كٌّت   كٌٕرٟ  ػٍٝ ؽٌه ا

ِ   كٌؾ٠ٓػٍٝ ٘إ٨ي  ؼ  ٙ  ِم ش   ملسو هيلع هللا ىلص  ُ  ٙ نٍ  ّ  ص   ملسو هيلع هللا ىلصةي ٚاِنم ك٤وخنـ فأنٗ ٍ نل   ٓ  ١  ٕ ن١  ؼ  فؼٍٛك ٘ؾٖ ك٤شن١مي ئ٨ ػٍنٝ 

٨ٚ شنٙؼ ػٍن١ُٙ ٌىنً اصنؼ ٤ْ  ملسو هيلع هللا ىلصٔفمق ِنم اػٍنٓ امنّميُ٘  ُػٍٝ كٌظم٘ـي ٚاً٘ كٌٕفمق كٌؾ٠ٓ .مغٕٙ

 كٌّصٍضة .غ٩ف ؽٌه 

 :المسألة الثالثة 
ـ   د  ـ  فٟ اً٘ كٌمرٍةي اِم ِٓ ع   ٘ؾك وٍٗ ٚلمِنت ػ١ٍنٗ  اورنـ اٚ .نـػن   اورنـ اٚ .انـن   ِٓ ك٦م٩َ .ىف

 ػ١ٍٗ .ؼ١ٕٗ ٤ٔٗ ظٙـ ِٕٗ ؽٌه ٚكمترمْ  ؼ  كٌضزة فٟ ؽٌه فأٗ ٠ اٙ  
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ٍد  ِة ُمَحمَّ ْيَف َعلَى أََحٍد ِمْن أُمَّ ْيُف. إَِلَّ َمْن َوَجبَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوََل َنَرى السَّ  َعلَْيِه السَّ

ِتَناا َوُوََلِة أُُموِرَناا َوإِْن َجااُروا، َوََل َناْدُعو َعلَاْيِهْم، َوََل َنْناِزُا َياًدا ِماْن َطااَعِتِهْم،  َوََل َنَرى اْلُخُروَج َعلَاى أَِئمَّ

 ِ اَلِح َواْلُمَعاَفاِة.َفِريَضًة، َما لَْم َيأُْمُروا ِبَمْعِصَيٍة، َونَ  َوَنَرى َطاَعَتُهْم ِمْن َطاَعِة َّللاَّ  ْدُعو لَُهْم ِبالصَّ

د  ) أ٠ضث   /لثي  َّّ َس ُِ ِر  َِّ ْٓ أُ ِِ ١َْف َعٍَٝ أََحد   َ  ََٔسٜ تٌسَّ َٚ  ُتٌس١َّْف ِٗ َؼَح َع١ٍَْ َٚ  ْٓ َِ  (إِ َّ 

ْ  اً٘ كٌضؼ٠ج ٚك٤حـ ٚكٌنٕة ٚكٌزّمػنة ٨ ٠ؼتمنؼْٚ رنٛكف كٌغنـٚد ػٍنٝ ٘نؾٖ   ٠ـ٠ؼ .ٙؾٖ كٌزٍّة ا

كٌزّمػة .مٌن١في ٚا٠عم ٨ ٠ـْٚ رٛكف لتنً اصنؼ ِنٓ ٘نؾٖ ك٤ِنة ٌغ١نـ ك٦ِنمَ كٌنؾٞ  ك٤ِة ٚكفـ٠ك

  .١ؼٖ ك٤ِـ

ْ   صفنعػ١ٍنٗ ك٤ػٌنة ِنٓ  ت  ٌ نٌّم ػ   م  مػ  ر  ٚ٘ؾك ُِٕٙ كك   ونً تٌّسنٍُ » ػَ كٌّننٍُ ٚػنؼَ رنٛكف ئؿكلتنٗ ٚا

«عٍنٝ تٌّسنٍُ حنستَ ِِننٗ ِٚثٌنٗ ٚعس نٗ
12
ؽوننـ ٚٔضننٛ ؽٌنه ِنٓ ك٤صنٛيي ٚك٤ػٌننة كٌتنٟ من١أكٟ  

 .ؼعٙم ئْ شمي هللا 

ِغمٌفننة كٌطٛكئننف كٌتننٟ كمننترمصت ػَ كٌّننن١ٍّٓ ؿاف كٌغننـٚد ػٍننٝ رّمػننة  ٚاؿكػٚك .ننؾٌه ا٠عننم  

  مٌغـٚد ػٍٝ ك٦ِمَ ٌٟٚ ك٤ِـ اٚ .زٛكف لتً ِٓ صىّٛك ُ٘ .ـػكٗ اٚ .ىفـٖ.كٌّن١ٍّٓ .ؼمِة 

ْ  ئٌٝ كٌفمٗ ِٓ اكرمع  ا  ن  ٕ  ُٚ٘ غٛكئف كٌغٛكؿد ٚكٌّؼتقٌةي ٚغمئفة ِّٓ ٠   ِنٓ  غمئفنة   كٌّنؾك٘ا فنا

ٚك .ّننؾ٘ا كٌغننٛكؿد فننٟ ٘ننؾك ـ  ح  أ  ك نن -كٌزٍّننة ِٕنننٛ.ْٛ ئٌننٝ كٌنننٕةٚ٘ننُ فننٟ  – اكرنمع كٌّننؾك٘ا ا٠عننم  

 ٚؿاٚك رٛكف لتً كٌّؼ١ٓ ٌٍؼمِة ٨ٚ ٠ غ    -وّم م١أكٟ-ٚك رٛكف كٌغـٚد ا  ـ  ٚكٌّؼتقٌة ٚٔضٛ ؽٌه ف  

 ٌٟٛ ك٤ِـ .ؽٌه 

ٚصنمصٛك  ٚاػٍٕنٖٛذ كٌؼنمَ ٤٘نً كٌننٕة كٌنؾٞ صنمصٛك .نٗ ف١ـ٠ؼ ِٓ ؽٌه كمـ٠ـ كٌمٛي كٌضنك ٚكٌّنٕٙ

ننترمس اْ ٠غنـد ػٍنٝ اصنؼ ِنٓ ٘نؾٖ ك٤ِنة .مٌنن١ف ٨ٚ اْ ك   .مٌّغمٌف ف١نٗ ِنٓ أنٗ ٨ ٠زنٛف ٤صنؼ  

  ئ٨ .رـ٘مْ ِٓ هللا اصؼ كٌؼِمي ٨ٚ ػَ 

 ِنمئً: ٚف١ٙم

  األولى: المسألة 
َ  ََٔسٜ تٌس١َّْفَ لٌٛٗ ) ػٕؼ كٌؼٍّمي ٚكٌٕمك فنٟ كٌمنـْٚ كٌخنمٟٔ ٚكٌخمٌنج  ( ٘ؾٖ كٌىٍّة ِصطٍش شمئغَٚ

ٓ   ق  ١  ّ  ٚكٌـك.غي فىمْ ٠   نض  ت  ن  ٚئّٔنم ٠   ٗ  ٍ نؼ  ف  كٌغـٚد ٌٚٛ ٌُ ٠ؼعً ف١ٗ .   ؾ  ر  ض  ِٓ ٠   ِ  ِنٓ  ؼ  ٠ نإ  ٠ٚ   ٌفظنم   ٗ  ٕ  ن 

نػٕؼ ك٤ئّة .أٔٗ ومْ ٠ـٜ كٌنن١في ٠ٚ   ُٛصومْ ٠   يٗ  ٍ  ؼ  ف  ٠    ػ١ٍنٗ .أٔنٗ ونمْ ٨ ِنٓ عنمٌفُٙ حٕنمي   ف  ٛص 

  ٠ـٜ كٌن١ف

  ِٓ كٌـٚكن ٚلؼصٛك ف١ُٙ .مٌُٛٙ ومْ ٠ـٜ كٌن١ف ك٤ئّة رّؼم   ف  ؼ  ٚلؼ ظ  

ْ  ؿ  ؾ  ض  ِٓ ػؼػ ٚوؾٌه مف١مْ ٚغ١ـّ٘م ٚٚو١غ ٚرّمػة ومٔٛك ٠   ؿ  ٚك٦ِمَ اصّؼ صؾ   ِٓ ف٩ْ؛ ٤ٔٗ  ٚ

 ومْ ٠ـٜ كٌن١ف 

 ( ٘ؾك ٠ـكػ .ٗ اصؼ فئت١ٓ:َ  ََٔسٜ تٌس١َّْفَ ِصطٍش ) ك  فاؽ

 ٚ٠ـٜ كٌغـٚد ػٍٝ ك٨ٌٛن .ؼمِةي مٛكي اػعً فٟ كٌغـٚد .ٍننمٔٗ ٠ٚنؼٖ اَ ونمْ ٌٝتٌفةر تأل ِٓ :

 ٠ـكٖ ػم١ؼن 

  ٕؼٖ وفـ ِٕٗ اٚ ؿػني ٨ٚ ٠ىً ؽٌه ئٌٝ ك٦ِمَ رتٌعث١ٔتٌفةر  : ِٓ ؿاٜ رٛكف لتً كٌّؼ١ٓ ئؽك حرت ػ 

ْ  ّ  ن  ٚكٌنٍف ٠     (وثْ ٠سٜ تٌس١ف)ِٓ ومْ ػٍٝ اصؼ ٘ؾ٠ٓ كٌٛصف١ٓ ٠مٌْٛٛ  ٛ

نوخ١ـ ِٓ كٌتنـكرُ ِّنٓ غ   يكـكرُ ن  ؼ  ٠ا كٌتٙؾ٠ا ػ  ٚفٟ كٙؾ ٠نـٜ  ونمْفن١ُٙ ك٤ئّنة .ٙنؾك كٌمنٛي  ٓ  ؼ 

 كٌن١ف ٚٔضٛ ؽٌه 

 :المسألة الثانية 
 ِٕٙم: ػ١ٍٙم كٌمـ ْ ٚكٌنٕة فٟ ِٛكظغ وخ١ـن   ي  ٘ؾٖ كٌزٍّة ػ   

َونثذَ فََلٍَنٛت ﴿ لٌٛٗ  ت تٌلَّ ْٛ ِشَن َٚ ََلذَ  ٛت تٌصَّ ُِ أَلَث َٚ ْْ شَثخُٛت  ِ ُْ  فَإ ُٙ ْْ شَنثخُٛت ٚلٌٛنٗ ﴿[ي 5﴾]كٌتٛ.نة: َسند١ٍَِ فَنإِ
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 ِٓ ُْ فِٟ تٌنُد٠ تُُٔى َٛ َوثذَ فَإِْخ ت تٌلَّ ْٛ ِشَ َٚ ََلذَ  ٛت تٌصَّ ُِ أَلَث ٓ  ﴿ ِٕٚٙنم لٌٛنٗ [ي 11﴾]كٌتٛ.نة:َٚ ِِ َْ ن ُّ ٌِ َْ نث َونث َِ َٚ
ٕ ث إِ َّ َخ ََ   ِِ َْ ُِ  ًَ ْْ ٠َْمصُ َ ِنإِٓ ٚكصنؼ ئ٨ ٠ننفه ػاْ ٠تزنـا ٚ ّنإٌِٓ[ي ٠ؼٕٟ ٨ ٠ىْٛ 92﴾]كٌٕنمي:أَ

فٙؾك ِؼٗ ٨ ٠نتضك ٚصف ك٠٦ّمْ؛ ٤ٔٗ كؿكىا ٘ؾٖ كٌىر١ـن كٌؼظ١ّة كٌتٟ لنمي هللا  ؼ  ّ  ؼ  ت  م ٠  ِ  عطأي ا  

  َٙث﴿ف١ٙم .ؼؼ ؽٌه ت ف١ِ ُُ َخثٌِد  ََّٕٙ ت فََؽَلتُؤُٖ َؼ د  ُّ صََن ُِ ٕ ث  ِِ َْ ُِ  ًْ ْٓ ٠َْمصُ َِ  [ 93]كٌٕنمي:﴾َٚ

ْْ طَثبِفَ  ﴿ لٛي هللا ٚا٠عم   إِ ث َعٍَنٝ َٚ َّ ُ٘ ْْ خََغنْس إِْحنَدت نث فَنإِ َّ ُٙ َٓ تْلصَصٍَُٛت فَََْصٍُِسٛت خ١ََْٕ ١ِٕ ِِ َْ ُّ ٌْ ْٓ ت ِِ  ِْ صَث

ِ ﴿ -٠ؼٕٟ .مٌمتً-﴾ تأْلُْخَسٜ نِس  َّ ِْ ْ   ي  [ي فنؼ  9﴾]كٌضزنـكف:فَمَثشٍُِٛت تٌَّصِٟ شَْدِغٟ َحصَّٝ شَفَِٟي إٌَِنٝ أَ  ػٍنٝ ا

ّ   ا  ـ  ز  ِٓ ك   ن أٗ ١ٌل ِٓ ة  ٍ  مك  م  ػٍٝ كٌ ػنٓ اِنـ هللا ٚ٘نٛ شنـ٠ؼتٗ ٚػ٠ٕنٗ  د  ـ  اِـ هللا فٟ شنٟي؛ .نً ع 

  ملسو هيلع هللا ىلصكٌؾٞ رمي .ٗ ِضّؼ 

ي ٚفٟ كٌٍفنع ك٢عنـ «  ٠سً َِ تِسئ ِسٍُ إ  خإحدٜ ظَلض» ملسو هيلع هللا ىلصفٟ كٌنٕة لٛي كٌٕرٟ  ِٕٚٙم ا٠عم  

  ٠سً َِ تِسئ ِسٍُ ٠شٙد أْ   إٌٗ إ    ٚأٔنٟ زسنٛي   إ  خإحندٜ ظنَلض تٌنٕف  خنثٌٕف  »

«١ح تٌلتٟٔ ٚتٌصثزن ٌد٠ٕنٗ تٌّفنثزق ٌٍؽّثعنرتٌعٚ
13

  ْ ْ  ك٤صنً  ي فٙنؾك ٠نؼي ػٍنٝ ا ٨ اصنؼ ٠تزنـا  ا

  ٠ٚنفه كٌؼَ اٚ ٠ـكٖ

ػٍنٝ كمنُ ك٦من٩َ ٚ٘نٛ ٌن١ل ِنٓ  رٛكف لتً ِنٍُ .مق   ؼ  م  ت  ؼ  ي ٚوؾٌه ٨ ٠ضً اْ ٠  ٩  ؼ  ف٩ ٠ضً ؽٌه ف  

 ٘ؾٖ ك٤صٕمف كٌخ٩حة 

  :المسألة الثالثة 
ْٓ لٌٛٗ ) َِ ١ُْف. إِ َّ  ِٗ تٌسَّ َؼَح َع١ٍَْ   ٠ؼٕٟ ِٓ ك٤ِة (َٚ

ِٗ تٌس١َّْفُ ٚٚرٛ  كٌن١ف ) َؼَح َع١ٍَْ   ٘ؾك ٌّٓ .١ؼٖ كٌن١ف ٚ٘ٛ ٌٟٚ ك٤ِـ كٌّنٍُ (َٚ

ٌٍانـع ٨  ٌٍانـع ٨ .ّضنط كٌٙنٜٛي ف١متنً كضم١منم   فٌٟٛ ك٤ِـ ٘ٛ كٌؾٞ .١ؼٖ اْ ٠نفه كٌؼَ كضم١منم  

فٙٛ كٌؾٞ .١ؼٖ ي متً ِؼ١ٓ اٚ .متمي غمئفة ٚٔضٛ ؽٌه.ّضط كٌٜٙٛي ٠ٚضىُ ٠ٚأِـ .مٌمتمي اٚ ٠أِـ .

  كٌن١ف ٚ٘ٛ كٌؾٞ ٌٗ ٘ؾك كٌضىُ

ْ  ٍ نت  م  اْ ٠   ٠ؼٕنٟ ي١ٌٚل ٢صمػ كٌٕمك ِٓ كٌؼٍّمي اٚ ِٓ كٌؼمِنة ٘نؾك ك٤ِنـ كٌنن١ف ٌن١ل .١نؼُ٘  ٛك؛ ٤

ن لمِنة ئفنٟ كٌمتنمي ٚفنٟ ٚك٤ِنـ ٚكٌٕٙنٟ ٚ.١نؼٖ ك٤ِنٛؿ  ً  ٚئّٔم كٌن١ف .١ؼ ٌٚنٟ ك٤ِنـ كٌنؾٞ .١نؼٖ كٌض 

  ٙمكٌضؼٚػ ٚاشرم٘

 ٚ َّْ ِنٓ  ثيَ صَنغْ تٌّسٌَر تٌصٟ شلٙس فٟ خنن  تألِىٕنر ٚ٘نٟ ِسنٌَر ت غص١نث ز؛ أْ ٠ُ  ٘رت ٠د١ٓ أ

ِٓ تٌنٍّثي فٟ تألِس تٌند٠ٕٟ ٚتٌسىنثَ ٚتألِنستي -ع١ٍٗ ٚ ذ تألِس  ُْ ىُ سْ ظث٘سٖ تإلسَلَ، أٚ ِٓ ٌُ ٠َ 

 .ألحد أْ ٠صؽسأ عٍٝ لصٍٗ أٚ عٍٝ تغص١ثٌٗ ِٓ ٌُ ٠سىّٛت ع١ٍٗ خَٔٗ ٠مصً، فَل ٠سً -فٟ تألِس تٌنثَ

ئّٔننم ا.ننمس كغت١ننمي وؼننا .ننٓ ك٤شننـف فننٟ كٌمصننة كٌّؼـٚفننة ٌّصننٍضة ػمِننة ٤ٚٔننٗ ٘ننٛ  ملسو هيلع هللا ىلصٚكٌٕرننٟ 

  ك٦ِمَ

ْ  .ٚئ٨ فم٤صً كٌؼمَ  نإ  ٗ ٨ ٠  أ ن ُ  ح ن ٘نؾك ك٤ِنـ ٧ٌِنمَ ا٨ٚ   مٌانـ٠ؼة ا اصنؼ ئ٨ .ظٙنٛؿ ؽٌنه ِٕنٗ  ؾ  كع 

  شـػٟ ػ١ٍٗ ُ  ى  ٚص  

نض  ٌُٚ ٠   ن  ػ  ِٕٗ فٔؼلة اٚ وفـ اٚ ؿ   ف  ـ  ٙ  فّٓ ظ   ػ١ٍنٗ ٌٚنٟ ك٤ِنـ .نؾٌه فن٩ ٠ضنً ٤صنؼ اْ ٠ٕتٙنه  ُ  ى 

م١ـكٗ ِغ كٌّٕمفم١ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصص١ٕئؾ ٌٗ صىُ كٌقٔمػلة ٌٚٗ صىُ كٌّٕمفم١ٓي ٚكٌٕرٟ  ٗ  ػِٗ ٚاْ ٠نفه ػِٗ؛ ٤ٔ  

ْ  ّ  ٍ  ظم٘ـني ٚكٌصضم.ة ؿ.ّم ػ   ٠ننتأؽٔٛك ؿمنٛي هللا ِٕنمفك ٌٚنُ ٠تزنـؤٚك ػٍنٝ لتٍنٗ صتنٝ  ف٩ٔنم   ٛك ا

 ،   ٠صسنندض تٌٕننثس أْ ِسّنندت ٠مصننً »لتننً ػننؼػ فٍننُ ٠ننأؽْ ٌٙننُي لننمي ٌٙننُ ِننـن فننٟ ي ٚكمننتأؽٖٔٛ ملسو هيلع هللا ىلص

ُْ ﴿  ُٙ لنٛي هللافن١ٚاٌٚئه كٌٕفنـ كٌنؾٞ كمنتٙقؤٚك ٚٔنقي « أصسثخٗ ِٗ ُوٕنصُ َزُسنٌِٛ َٚ  ِٗ ٠َِثشِن َٚ  ِ ًْ أَخِنثَّللَّ لُن

( َْ ِلبُٛ ْٙ ُْ (َ  شَْنصَِرُزٚت لَْد َوفَْسشُ 56شَْسصَ ثُِٔى َّ منرا فنٟ [ي ٚكٌمصنة كٌّؼـٚفنة 66-65﴾]كٌتٛ.نة:ُْ خَْنَد إ٠ِ

ـ ػ اْ ِضّؼك     لتٍُٙ ملسو هيلع هللا ىلص ٔقٌٚٙم ٌُٚ ٠ 

  ّ  م صصٍت كٌمصة كٌّؼـٚفة لمٌٛك ٌٗ ٠م ؿمٛي هللا: أمتً ٘إ٨ي؟ ٌٚ

«أْ ِسّدت ٠مصً أصسثخٗ ضْ دَّ  ،   ٠ُصسَ »لمي 
14
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  ّ غا ؿظٟ هللا ػُٕٙ ِنم صصنً لنمي: ٠نم ؿمنٛي هللا ِٓ صم ً  ص  م ص  ٚومٔٛك ٠نتأؽٔٛٔٗي فممي ػّـ ٌ

  ملسو هيلع هللا ىلصٚ٘ؾك كمتئؾكْ ِٓ كٌٕرٟ  يٕٟ اظـ  ػٕك ٘ؾك كٌّٕمفكػػ

 ٖ  ؿ  ـ  ٚمن١ـن كٌصنضم.ةي ٚونؾٌه ِنم ل ن ملسو هيلع هللا ىلصػ١ٍٙم ك٤ػٌة ٚمن١ـن كٌٕرنٟ  ت  كٌتٟ ػٌ  ٚكٌممػؼن كٌّمظ١ة  ك  فاؽ

  ْ ك ف١نٗ ِنٓ كٌّصنمٌش كٌؼظ١ّنة كٌضىُ .متً اصؼ اٚ كٕف١ؾ ؽٌه ٌن١ل ئ٨ ٌنٌٟٛ ك٤ِنـي ٚ٘نؾ ك٤ئّة ِٓ ا

اصؼ ِٓ كٌّنن١ٍّٓ فنٟ  ً  ع  ؼ  ٚكضم١ك كٌّممصؼ كٌاـػ١ة ِم ٠زا ِؼٗ ك٨ػتٕمي .ٙؾك ك٤صًي ٚاْ ٨ ٠  

 اٚ .فؼً  ٘ؾٖ كٌترؼة كٌؼظ١ّة .مٛي  

ِٓ »ػؼػ ِٓ اً٘ كٌؼٍُ ؿٚكٖ ك.ٓ ِمرٗ ٚغ١ـٖ  ٗ  ٕ  ٌٚٙؾك رمي فٟ كٌضؼ٠ج ٚفٟ ئمٕمػٖ .ضج ٌىٓ صن  

ٌٚٛ خش س وٍّر ٌنُ ٠نسؾ زتبسنر تٌؽٕنر أٚ ونثْ ِنٓ أ٘نً تٌٕنثزأعثْ عٍٝ لصً ِسٍُ 
15
ٚ٘نؾك ف١نٗ « 

فتنٟ .نؾٌهي ؼن١ٓ ػٍنٝ لتنً ِننٍُ اٚ ٠  ك٦ػمٔة ػٍٝ لتً ِنٍُ .اطـ وٍّةي فى١ف ِٓ ٠تىٍُ .ٍنمٔٗ ٠ٚ  

ؼ    ٌُٙ ؽٌه  ً  ٚ٘ٛ ١ٌل ِٓ ٨ٚن ك٤ِـ ِٓ كٌؼٍّمي اٚ كٌمعمن اٚ ِّٓ ر 

اصنؼ ػٍنٝ  ـا  ز  ت  ٌؼظ١ُي ٚكٌن٩ِة فٟ ٘ؾك ك٤صًي ٨ٚ ٠  فمٌٛكرا فٟ ٘ؾك ك٤ِـ ؿػم٠ة ٘ؾك ك٤صً ك

  ْ ٍ   ـ  ٙ  ظ  ػَ ِٓ ا   ة  ِ  ـ  ك٤صً ص   ٘ؾك كٌّممَ؛ ٤ نك٦م٩َي ِٚٓ صصً ِٕٗ ؿػن اٚ ػ  ة اٚ ِٕنٗ فٔؼلن ت  ّ 

ٛكي ٍ نت  ٌٕنمك ِنُٕٙ اْ ٠فتئتنٛك ػٍنٝ ٌٚنٟ ك٤ِنـ ٚاْ ٠م  ك٢صمػ ٨ ٠زٛف ٔفمق ف١ٛوً ئٌٝ ٌٟٚ ك٤ِـي ٚ

ُ ٙ  ٍ  ت  م  ٌ  نم.ك كٌصضم.ة ؿظٛكْ هللا ػ١ٍُٙ ػٍٝ لتً كٌّٕمفم١ٓ كٌؾ٠ٓ ػٍّٛك ٔفملُٙ؛ .ً ٌٚٛ رمف ؽٌه ٌت

  ملسو هيلع هللا ىلصكٌـمٛي 

اٚ  ٗ  ك ننػ  ٔفملننٗ اٚ ؿ   ُ  ٍ ننِننٓ كٌمتننً ك٨.تننؼكئٟ ِّننٓ ػ   ٚكٌّنننأٌة ِٕٛغننة .مٌّصننٍضة ٚ.نناؽْ ك٦ِننمَ مننٛكي  

 ك٨غت١مي كٌؾٞ ف١ٗ لتً ػْٚ ؿرٛع ئٌٝ ك٦ِمَ فٟ فٔؼلتٗي اٚ 

ْْ َؼثُزٚتكٌمؼؿي ٚٔمف ػٕؼ لٌٛٗ )ٔىتفٟ .ٙؾك  إِ َٚ ِٛزَٔث  ُِ َ ِذ أُ ُٚ َٚ صَِٕث  َّّ ٌُْلُسَٚغ َعٍَٝ أَبِ َ  ََٔسٜ ت َٚ ) 

 تألسةٍر
ْ  ٍّ/ كى1ك كٌٕصمؿٜ وفمؿ ٠زٛف كٌزقَ .نؼعٌُٛٙ كٌٕنمؿ فّنم ِٛلفٕنم اِنمَ ك٠٢نمف كٌتنٟ كننتخٕٟ  تُ ا

 .ؼعُٙ؟

ي ٌّٓ امٍُي ِٓ امٍُ ُِٕٙ فٍٗ صىُ اً٘ ٕم  كمتخٕمي .ؼعُٙ ٘ٛ كمتخٕمي ٌّٓ ِمف ِإِ ِٓد/ ِم رمي 

َٓ ﴿ ك٦م٩َ ٘ؾك ِم ِمف ػٍٝ كٌىفـي ومٌٛٗ  تٌَّنِر٠ َٚ  َِ ُٙنٛ َ١ٌْ ُٕنٛت ت َِ ِ َٓ ذ  ٌٍَِّنِر٠ َٚ َّْ أََادَّ تٌَّٕثِس َعنَدت ٌَصَِؽَد

َٓ لَننثٌُٛت إَِّٔننث ََٔصنن ُٕننٛت تٌَّننِر٠ َِ ِ َٓ َِّذ  ٌٍَِّننِر٠ َٛ نن َِ  ُْ ُٙ َّْ أَْلننَسخَ ٌَصَِؽننَد َٚ َٓ أَْاننَسُوٛت  ُْ لُِس١ِسنن١ ُٙ ْٕ نن ِِ  َّْ ثَزٜ َذٌِننَه خِننََ

 َْ ُْ َ  ٠َْسنصَْىدُِسٚ ُٙ َّ أَٔ َٚ دَثٔ ث  ْ٘ ُز إَِذت .ؼنؼ٘م ﴿ [ي ٘نؾك فنٟ فئنة  ِٕنت امنٍّتي ٌٙنؾك لنمي 52﴾]كٌّمئنؼن:َٚ َٚ
ٌَْسنكُ  ْٓ ت ن ِِ نث َعَسفُنٛت  َّّ ِِ ِع  ِْ ْٓ تٌندَّ ن ِِ ُْ شَفِن١ُ   ُٙ ُسِٛي شََسٜ أَْع١ُنَٕ ث أُِٔلَي إٌَِٝ تٌسَّ َِ ُنٛت  ِّ َنث  َس َْ َزخَّٕ ٠َمٌُُٛنٛ

( َٓ ِِ٘د٠ ث َع تٌشَّ َِ َّٕث فَثْوصُْدَٕث  َِ ْْ ٠ُنْدِخٍََٕث َزخََٕنث 28ِ نُع أَ َّ  َْٔ َٚ ٌَْسنُك  ْٓ ت ِِ ث َؼثَئَث  َِ َٚ  ِ ُٓ خِثَّللَّ ِِ َْ ث ٌََٕث َ  ُٔ َِ َٚ )

 َٓ ثٌِِس١ َِ تٌصَّ ْٛ ٌْمَ َع ت ٗ .مق ػٍٝ [ ٚٔضٛ ؽٌهي فٙإ٨ي ف١ّٓ امٍُي ٚاِم ِٓ ٠نٍُ فا54ٔ-53﴾]كٌّمئؼن:َِ

 وفـٖ 

َ  2ك ِنٍُ ٠م١ُ كٌانـع ِخنً ك٤ل١ٍنمف كٌّننٍّةي فٙنً ٌـئ١ننُٙ كٌّننٍُ اٚ  / ئؽك ٌُ ٠ىٓ ٌٍّن١ٍّٓ ئِم

 ٦ِمَ كٌّنزؼ اْ ٠م١ُ كٌضؼٚػ ػ١ٍُٙ؟

ٙم ٚوً .ٍؼ ٌٙم صىّٙنمي ف١    ّ  َ  ق  ٍ ند/ ٘ؾٖ كٌّنأٌة كضتمد ئٌٝ كفص١ً ٚ.ضجي ٚ٘ؾٖ وً صٛؿن ٌٙم صى

ْ   ُ  ُ ٠ٚأعؾٚك كٌفتٜٛي ١ٌل ح  اٌٚئه اْ ٠نتفتٛك اً٘ كٌؼٍ وً .ٍؼ ٌٙم صىّٙمي ٚوً ال١ٍنة ٌٙنم  لمػؼن؛ ٤

صىّٙم ٚلؼ ٠ؼعٍْٛ فٟ اشن١مي .ّضنط كرتٙنمػُ٘ي كىنْٛ ػٍن١ُٙ ظنـؿي كىنْٛ كٍنه ك٤شن١مي ػٍن١ُٙ 

 وً ِنأٌة ِٕقٌتٙم  ي  ق  ٕ  فٟ ػملرة اِـُ٘ي ف٩.ؼ ِٓ كمتفتمي اً٘ كٌؼٍُ كٌـكمغ١ٓ ف١ٗي ٚك   ظـؿك  

كٌننمصـ كٌنؾٞ ونمْ     ؼ  ٕ نم ٚو١ف لتنً ر  ٙ  ك  ـ  ض  صفصة اَ كٌّإ١ِٕٓ كٌنمصـن كٌتٟ م   / و١ف لتٍت3ك

 ػٕؼ ك١ٌٌٛؼ .ٓ ػرؼ كٌٍّه ١ٌٚل ٌّٙم ِٓ ك٤ِـ شٟي 

ف١ٗ ٔٛع كأص١ً ٚ٘ٛ ٌن١ل  ٠ؼٕٟد/  عـ كٌنإكي: ١ٌل ٌّٙم ِٓ ك٤ِـ شٟيي ٘ؾك ٠ضتمد ئٌٝ ػ١ًٌ؛ 

 .ظم٘ـ 

 ٌّٙم ؽٌه  ي  ٛ  غ  ِ   ٗ  ك١ٓ ٚاِخمٌٙم لمٌٛك ئٔ  ٚك ٘مك١ٓ كٌصٛؿـ  و  كٌظم٘ـ كٌؼٍّمي ٌّم ؽ  

  ُ فى١نف  ٠ىنْٛ كعتصنمؿ ملسو هيلع هللا ىلصففنٟ اصمػ٠نج كٌٕرنٟ  ف١نٗ كعتصنمؿي ِٚم رنمي فنٟ ك٤صمػ٠نج لنؼ ٠ىنْٛ ح ن
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ك٤صٛي كٌاـػ١ة ٚك٤ػٌة ِٓ كٌىتم   ض  مؿ  ؼ  ك٤صً أٗ ٨ ك  ٚ ي.أفؼمي كٌصضم.ة ؿظٛكْ هللا ػ١ٍُٙ

نصؼ ِٓ كٌصضم.ة ف  ا ً  ؼ  ٚكٌنٕة .فؼً .ؼط كٌصضم.ةي فاؽك ف   نر  ـ  م ٔ  ٠غنمٌف ك٤صنٛيي فإٔن ٩   ؼ  ئٌنٝ  ٗ  ؼ 

  ّ .نً .ؼنط  ٠نمف كٌمنـ ْ ئؽك ونمْ ف١ٙنم  ملسو هيلع هللا ىلصافؼنمي كٌٕرنٟ .ؼنط مف؛ .ً ّ  ى  ض  ك٤صٛي ٚٔضٍّٗ ػٍٝ كٌ

م ئ١ٌٙنمي ٙ  ؼ  ر  ـ  ك٤صٛي اٚ ٠٣ٌمف ك٤عـٜ فٕ   ٚاكشترمٖ ٌُٚ ٠تعش ٌٕم ٚرٙٙم ٚوٛٔٙم ِغمٌفة ٌٍمٛكػؼ 

 ٌّتام.ٗ ػٍٝ كٌّضىُ ٚفُٙ كٌّتام.ٗ .مٌّضىُ ف١ىْٛ ِٓ .م  صًّ ك

فنمٌؼرـن .مٌنؼ١ًٌ  يافؼمي كٌصضم.ة ؿظٛكْ هللا ػ١ٍُٙ ١ٌنت صزة .ّزـػ٘م فٕفّٙٙم ػٍٝ ٚفك ك٤ػٌة

مٌصنضم.ة صصنً ِنُٕٙ اٚ .ؼنط كٌتنم.ؼ١ٓ ف مٕتٗي اِم فؼنً كٌصنضم.ة ملسو هيلع هللا ىلصكٌىتم  ٚكٌنٕة ٚفؼً كٌٕرٟ 

 ك  كف نٛ  كرتٙنؼٖٚ فنٟ .ؼنط كٌّننمئً؛ ٌىنٓ ٨ ٠   ػٍنٝ ك٤ئّنةي فٙنؾك كرتٙنمػ اصن٩  عنـٚد صصً ُِٕٙ 

ـ   ك  كف  ٛ  ٠  ك٤ػٌة ِٓ كٌىتم  ٚكٌنٕة ٨ٚ  ك٤ئّة ِٓ كٌصضم.ة ٚائّة ك٦م٩َ فنٟ اصنً ك٨ػتمنمػ  ٖ  ؿ  ِم ل

 ٚفٟ ك٨كرمع 

ً   ض  مؿ  ؼ  ٌٙؾك وتأص١ً ٨ ك    ئٌٝ  عـٖ  ـ  ص  ر١ّغ امرم.ٗي لؼ ٠ىْٛ ا عت   ً  م  ٕ  لؼ ٠ىْٛ ٌُ ٠   ك٤ػٌة .فؼ

 ١ٌل ٌّٙم ِٓ ك٤ِـ شٟيي ٘ؾٖ ِضً ٔظـ ٚكضتمد ئٌٝ كأًِ ٠ؼٕٟ فٟ ٚرٗ ٘ؾٖ كٌّمٌٛة  ك  فاؽ

فٟ و١ف كفٙنُ ك٤ػٌنة؟ و١نف كفٙنُ افؼنمي  لٛتعد تٌمٛتعدٚ٘ؾك ؽوـكٗ ٌىُ ِـن فٟ ِضمظـن .ؼٕٛكْ 

 كٌنٍف؟

 كٌمنـ ْي ٚهللا  ٔن ك٢ْ وً ٚكصؼ ٠زٟي ٠مٛي كٌنٍف فؼٍٛك وؾك؛ ٌىٓ فؼً كٌنٍف الً ػؿرة ِٓ 

كٌفنـق ئ٨ .أعنؾ كٌّتانم.ٗ ِنٓ ون٩َ هللا  ت  ٍ  كٌٛصٟ ِٕٙم ِضىُ ِٕٚٙم ِتام.ٗي ِٚم ظ   ٔصٛصؼً ر

ِنٓ كٌصنضم.ة ٚكٌـرنٛع ف١نٗ ئٌنٝ  كٌؼٍّميٗ ئٌٝ ف١ي ٚػؼَ كٌـرٛع ملسو هيلع هللا ىلص  أعؾ كٌّتام.ٗ ِٓ و٩َ كٌٕرٟ.

  ّ فٙنُ  ػٕنؼن ٨.نؼ اْ ٠ىنْٛمتؼي .مٌّتام.ٗ ِٓ افؼمي كٌنٍفي ٘نؾك ِـكصً ٚك ي  ق  ّٓ ٔ  .فى١ف  ُ  ى  ض  كٌ

ِ  ؼ  و١ف ك   ّ  فٟ ك٤ئّة ٚكٌنٍف فٟ ٘ؾكي ٠ٚىْٛ لمػؼن ٌه  ً  م نض  صّنً كٌّتانم.ٗ ِنٓ افؼنمٌُٙ ػٍنٝ كٌ  ُ  ى 

ِزمي ٌٍضًّ ف١ىْٛ كرتٙمػ ُِٕٙ عمٌفٛك  ُ  ِٓ كٌٕصٛص؛ ٤ْ ك٤صً أُٙ ٨ ٠غمٌفْٛ ٚئؽك ٌُ ٠ىٓ ح  

  ف١ٗ كٌؼ١ًٌ ٚاِـُ٘ ئٌٝ هللا 

ٛك ٕ نظ  ف   ملسو هيلع هللا ىلصئؽك مّؼتُ .مٌضنؼ٠ج ػنٓ كٌٕرنٟ )تٗ ٌرؼط كٌفـق لمي ِمم.ٍ فٟ ٌٚٙؾك رمي فٟ و٩َ ػٍٟ 

  ٘ ٖ  م  ف  ٚا   مٖ  ٕ  .ٗ كٌؾٞ ٘ٛ ا  ِزمي شرٙة  لؼ ٠ىْٛ ف١ٗ ا٠عم   ملسو هيلع هللا ىلصكٌضؼ٠ج ػٓ كٌٕرٟ  (م

ْ  كٌضننؼ٠ج كٌّاننٙٛؿ  ِننخ٩   ٠ننؼ  ػ  ـ  فمننمي ٌننٗ ٠ننم ؿمننٛي هللا ئْ كِـاكننٟ ٨ ك نن رننمي ئٌننٝ كٌٕرننٟ ؿرنن٩   ا

م ٙ ننؼ  ر  ت  ي لننمي: ٠ننم ؿمننٛي هللا اعننمف اْ ك  «فثزلٙننث»ٚفننٟ ؿٚك٠ننة « خٙننثسُ غَ » ٨ِننل  فمننمي ٌننٗ كٌٕرننٟ 

«فثسصّصع خٙث»ئٟٔ اصرٙم  لمي  ٠م ؿمٛي هللا ٔفنٟ  ٚفٟ كٌـٚك٠ة ك٤عـٜ لمي:
16
  

١ٌأِـٖ اْ ٠رم١ٙم ِغ فزٛؿ٘مي ٌٚٙؾك صمؿ كفنن١ـ )ئْ كِـاكنٟ ٨  ملسو هيلع هللا ىلصلمي ك٦ِمَ اصّؼ: ٌُ ٠ىٓ كٌٕرٟ 

ْ   يكّاٟ فٟ كٌفمصاة كـػ ٠ؼ ٨ِل( ١ٌل ِؼٕمٖ أٙم  ي٘م ٠ـ٠ؼ٘م فنٟ ٔفننٙم ٚكفمنتوً ِٓ رمياٞ ا

ِٚنٓ اؿكػ ِنٓ  يلنٛي رّٙنٛؿ كٌؼٍّنمي أٙنم كتصنـف فنٟ ِنمٌٟكٌنؾٞ ٘نٛ ِؼٕنمٖ كٌمنٛي كٌخنمٟٔ  ّمئٔٚ

فٟ كٌتصـفمف كٌّم١ٌنة ئٌنٝ  ٕٟكؼط١ٗي ٠ؼٕٟ كصـفت ٚاؿ٘متٚكأعؾ ِٓ ِمٌٟ فٟ كٌر١ت  ٔٙمفالـك.تٙم

   عـٖي ٘ؾٖ ٨ كـػ ٠ؼ ٨ِل

 ٌّمٌٟ؟ ٠ؼ ٨ِل ٌٙم اٚ ٠ؼ ٨ِل  

ي ف ـ  و    ِخً ِم لمي ػٍٟ كٌؾٞ ٘ٛ إ٘مٖ ٚافممٖ ملسو هيلع هللا ىلصٕٙم ٔظٓ .مٌٕرٟ ٘ؾك ِم ؽ 

ػٍنٝ ِٛكفمنة  مكٌؾٞ ٘ٛ ِٛكفك ٌٍؼ١ًٌي ٘نؾك ك٤صنً اْ كضٍّٙن مٚ٘ىؾك افؼمي كٌنٍف كٌصمٌش ٔظٓ .ٙ

ْٚ ػٍٝ ـ  ر  إ  .اـ ٠زتٙؼْٚ ٠ٚ   كرتٙمػي ُ٘ ٌٍؼ١ًٌي ئؽك عمٌفٛك ك٤ػٌة فأٙم ِٛكفمة افؼمٌُٙ ياً٘ كٌنٕة

 كرتٙمػُ٘ ٚلؼ ٠ص١رْٛ ٚلؼ ٠غطئْٛ 

خ   امأي هللا  ٚصنٍٝ ٚهللا ٚمنٍُ ٚ.نمؿن ػٍنٝ  مؿ  اْ ٠رمؿن ٌٟ ٌٚىُ فٟ كٌؼٍُ ٚكٌؼًّي ٚاْ ٠م١ٕم كٌؼ 

ٔر١ٕم ِضّؼ 
17
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