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الشريط الواحد واألربعون

ة إِهَ َْ ًَِْ ِْ ٜح ْج ِن ا ْه َٖ ِرِ ٛد﴾ فِرا قسة الوالئكخ ،ال قسة السة 
ط /أهب هؼٌٔ اٗٙخ فقْلَ ﴿ ََُٕ ْحَُ أَ ْق َر ُ
ثرارَ ؛ ٛى القسة كوب ُْ هؼلْم ًْػبى:
 قسة ػبمّ  .قسة خبص.
ّالقسة الؼبم ال ٗضجذ هلل  قسة ػبم هي عو٘ غ خلق َ ّنًو ب ٗضج ذ الق سة الا بصّ ،ه ب ع ب ف ٖ
ة إِهَ ْٜن ِْ ًِنَْ َح ْج ِنن ا ْه َٖ ِرٛن ِد﴾ فإًو ب ُ ْ ق سة
الٌظْص هي ذكس القسة الؼ بم كِ رٍ ا ٗٙخ ﴿ ََُٕ ْحنَُ أَ ْق َنر ُ
الوالئكخ كوب ؽققَ اثي ر٘و٘خ ّاثي الق٘ن ّعوبػخ آخسّى.
ّالوالئكخ أًْاع هٌِب هالئكخ هالشهخ للؼجد ال رٌفك ػٌَ الجزخّ ،هٌِب هالئكخ رٌفك ػٌَ ّرفبزق َ ف ٖ
ثؼغ الوْاػغ أّ لجؼغ اٛظجبة.
ف دخْا الا ال ّ ،عو بع اًٝع بى ُٛل َّ ،ك ْى اًٝع بى ٗك ْى عٌج بّ ،أش جبٍ ذل ك هو ب ع ب ف ٖ
اٛؽبدٗشُ ،را هي أظجبة أى ثؼغ الوالئكخ ال ٗسافقًٌَْٗ ،فكْى ػٌَ.
صن ُل الوالئكخ ُرٍ ُٖ الوالئكخ الكزجخ أم الؾفظخ أم ُوب هؼب ؟
خالف ث٘ي أُل الؼلنّ ،الظؾ٘ؼ أى الؾفظخ ثاظْطِن ُؤال ٌٗفكْى ػي هالشهز َ ّأه ب الكزج خ
فإًِن ال ٌٗفكْى.
ّالؾفظخ ٗؾفع هللا  الؼجد ثِن كوب قبا ﴿هَُْ ًُ َؼقِّجَبدٌ ًَِْ ثَ َْ َٛ َِ ٜد ْٛن ِْ َٕ ًِنَْ َخ ْوفِن ِْ ْ َٛحفَظَُُٖنُْ ًِنَْ أَ ًْن ِر
َ
ّللاِ﴾ [السػد]11:؛ ٗؼٌٖ ٗؾفظًَْ ث مهس هللا ،ف إذا ع ب ق دز هللا رال ْا ػٌ َ ،ف بهلل ٘ٗ ع س لِ ن ه ي
أظجبة الؾفع هب ٗ٘عس.
ُرا ّعَ فٖ الغوغ ث٘ي اٛؽبدٗشّ ،صن رفظ٘ل آخس ًكزفٖ ثِراً ،ؼن






صدَ َقات ِِه أم َم أن َف َع ٌة ل أِْلَمأ َواتِ.
َوفِي ُد َعا ِء أاألَحأ َيا ِء َو َ

د).
قبم َٕ ( /فُِ ٚدػَب ِء ْاْلَ ْحَٜب ِء َٕ َ
ص َدقَبرِ ِٔ ْي ًَ ِْفَ َؼخٌ هِ ْْلَ ًْ َٖا ِ
ٗقسّز الؼالهخ الطؾبّٕ  /هرُت أُل العٌخ ّالغوبػخ فٖ أى الو٘ذ ٌٗزفغ ثؼو ل ٗؼول َ الؾ ّٖ ،أى
الو٘ذ نذا هبد ال ٌٗقطغ هي االًزفبع الجزخ؛ ثل زثوب اًزفغ ثجؼغ اٛػوبا.
فركس أى الدػب هي الؾٖ للو٘ذ ٌٗفغّ ،أى الظدقخ رٌفغ ثوؼٌبُب الؼبم ّثوؼٌبُب الابص أٗؼب.
ُّ را ٗسٗ د هٌ َ رقسٗ س ه رُت أُ ل الع ٌخ ّالغوبػ خ ف ٖ هؼ بدح ه راُت الوؼزصل خ ًّؾ ُْن ه ي
الؼقالً٘٘ي الرٗي ٗسدّى الٌظْص أّ ٗزمّلًِْب ػلٔ غ٘س ّعِِب.
ُّرٍ الوعملخ كبًذ شبئؼخ فٖ ذلك ال ّصهبى ّأى الؾٖ ال ٌٗف غ الو٘ ذّ ،نًو ب الو٘ ذ نذا ه بد اًزِ ٔ
ّاًقطغ هي أى ٌٗفؼَ الؾّٖ ،نًوب الؾٖ ٌٗفغ ًفعَ ّصن هغبدالد فٖ ُرا.
ّأُل العٌخ ّالغوبػخ طبؽْا ػلٔ هي خبلف الٌظْص فٖ ذلك هي كل عبًت ّقسزّا هب عب د
ثَ اٛدلخ هي الكزبة ّالعٌخ ّأقْاا العلف الظبلؼ فٖ ُرٍ الوعملخ.
ّفٖ الظبُس أى ُرٍ الوعملخ ال ػالقخ لِب ثبلؼق٘دح؛ ًِٛب فٖ الدػب ّاالًزفبعُّ ،رٍ الوعملخ ٗجؾضِب
الفقِب فٖ آخس كزبة الغٌبئص كوب ُْ هؼسّفّ ،أهب ّعْدُب فٖ كزت االػزقبد فل٘عذ ًِٛب هعملخ
ػقدٗخ داخلخ فٖ أؽد أزكبى اٗٝوبى العزخ؛ ّلكي ٛعل أى الوجزدػخ ػ لْا فِ٘ ب ػ ي رؾك ٘ن الق سآى
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ّالعٌخّ ،أُل العٌخ ّالغوبػخ أرجبع العلف الظ بلؼ لِ ن فِ٘ ب نعو بع ّارف با ،فظ بزد ه ي عول خ
هعبئل االػزقبد لوابلفخ أُل العٌخ فِ٘ب ُٛل الجدع صن رقسٗسا لوب عب فِ٘ب هي الٌظْص ّاٛدلخ.
صن ُبٌُب هعبئل:

 المسألة األولى:
أى اًزفبع الو٘ذ ثعؼٖ الؾٖ ُرا ارف ق ػل٘ َ ػلو ب أُ ل الع ٌخ ه ي اٛئو خ ه ي أُ ل الؾ دٗش ّه ي
الفقِب ّهي أُل الزفع٘س ،ارفقْا فَ٘ ػلٔ ًْػ٘ي دّى خالف ثٌِ٘ن:
اهِٖع اْلٕم اهندػبء ْ ُّ :أى ال دػب ً بفغ ،فبل دػب ٗغ٘ج َ هللا  ه ي الؾ ٖ للؾ ٖ ّه ي الؾ ٖ
للو٘ذّ ،لِرا شسػذ طالح الغٌبشح ُّٖ طالح ثال زكْع ّال ظغْدّ ،نًوب ُٖ صٌب ػل ٔ هللا 
ّؽود لَ ظجؾبًَ ّطالح ػلٔ ًجَ٘ﷺ صن دػب للو٘ذ ،فِٖ كلِب دػ ب ّأدثِ ب أدة ال دػب ّ ،ل رلك
ة ا ْه َؼبهَ ٌِ ،﴾ ََٜقبا الؼلوب ّ :ال ٗعي ٌُب أى ٗع زفزؼ ثقْل َ :ظ جؾبًك
ُٖ رفززؼ ثبلفبرؾخ ﴿ا ْه َح ٌْ ُد ّللِ َر ِّ
هللا ّثؾو د  َ ًٛ .داع ّل٘ع ذ ه ي ع ٌط الظ الح اٛخ سّٓ ،ل ن ٗ مد ف ٖ الع ٌخ ه ب ٗ دا ػل ٔ
االظزفزبػ،صن ثؼد الفبرؾخ ُّٖ ؽود هلل ّ صٌب رمرٖ الظالح ػلٔ الٌجٖﷺ ثؼ د الزكج٘ س الض بًٖ ،ص ن
نذا طلٔ فإًْ ٗدػْ.
ُّرا ُْ أدة الدػب فإى الؼجد نذا دػب زثَ  فٖ إٔ دػب فإًَ ٗؾو د هللا  ص ن ٗظ لٖ ػل ٔ ًج٘ َ
ﷺ صن ٗدػْ هللا ثوب شب هي الوعبئل.
فظالح الغٌبشح دػب  ُّٖ ،ثبالرفبا هشسّػخ ّثبٝعوبع هشسّػخ ،فدػب الؾٖ للو٘ ذ ُ را ع بز
ػلَ٘ االرفبا.
ّكرلك هب عسٓ ػلَ٘ االرفبا أٗؼب أى الؾٖ ٗزظ ّدا ػي الو٘ذ ثظدقخ هبل٘خ ٗجرلِب ٛع ل الو٘ ذ؛
ٗؼٌٖ لٌ٘فغ الو٘ذ ثِب رجسػب هٌَُّ ،را ارفق ػلَ٘ ػلوب العٌخ هي ػلوب الؾدٗش ّالزفع٘س ّالفقَ -
كوب ُْ هؼلْم -ػلٔ خالف ثٌِ٘ن فٖ ثؼغ رفظ٘الد ذلك.
ت فٜنْ اهٌٜنذ فن ٚحٜبرنْ فئُنْ ِٛفؼنْ دهنف ثؼند ٕفبرنّْ :ذل ك
طنج َ َ
اهِٖع اهضبُ ٚكن ػٌن صنبه رَ َ
لقْلَ ﷺ «ًَ دػب إه٘ ٓدٗ كبٍ هْ ًَ اْلعٖر ًضن أعٖر ًنَ ارجؼنْ ي ٛنِقل دهنف ًنَ أعنٖرٓي
شٜئب»ّ 1كوب عب فٖ الؾدٗش الضبًٖ أٗؼب فٖ طؾ٘ؼ هعلن «ًَ ضَّ ف ٚاإلضالى ضِخ حطِخ كبٍ
هْ أعرٓب ٕأعر ًَ ػوي ثٔب إه٘ ٖٛى اهقٜبًخ»ُّ ،2را ٗؼٌٖ أى هب رعجت فَ٘ ف ٖ ؽ٘بر َ فإً َ ٌٗفؼ َ
ثؼد ّفبرَ.
ّكرلك الْلد -الْلد الظبلؼ -فإًَ رعجت فَ٘ الؼجد ،فإًَ نذا دػب ٛثَ٘ فِْ ٗ دخل ف ٖ ه ب أعو غ ػل٘ َ
أّال ّهب ٗدخل فٖ العجت صبً٘ب.
فإذا صن طْز أعوغ ػلِ٘بّ ،اٛدل خ ػل ٔ ه ب أعو غ ػل٘ َ كض٘ سح هزٌْػ خ ه ي الكز بة ّالع ٌخ ٗ ،مرٖ
ثؼؼِب نى شب هللا رؼبلٔ.

 المسألة الثانية:
اخزلف الؼلوب فٖ هعبئل الؼجبداد الزٖ ال ردخل فٖ هؼٌٔ الظدقخ الوبل٘خ ُّٖ ،الؼجبداد الجدً٘ خ،
هضل رالّح القسآىّ ،هضل الظالحّ ،هضل الظ٘بم ّالؾظ ف٘وب فَ٘ ه ي الج دىًّ ،ؾ ْ ذل ك؛ ٗؼٌ ٖ ف٘و ب
ٗظل فَ٘ هي الضْاة ُل ُْ الكل أّ الجؼغّ ،نى كبى الاالف فٖ الؾظ ػؼ٘فب.
ُرٍ الوعبئل الزٖ اخزلف فِ٘ب ُّٖ الؼجبداد الجدً٘خ:
هي أُل الؼلن هي قبا رظل ّهٌِن هي قبا ال رظل.
 اهقننٖم اْلٕم :ذُ ت عوِ ْز الع لف كو ب ػ صاٍ نل ِ٘ن اث ي ر٘و٘ خ اث ي الق ٘ن ّغ٘ س ذل ك ّػج سّا
ثبلغوِْز ّذُت اٝهبم أثْ ؽٌ٘فخ ّاٝهبم أؽود ّعوبػبد هي أُل الؾ دٗش ّاٛص س نل ٔ أى الو٘ ذ
ٌٗزفغ ثوب رقسة الؾٖ ثَ نلٔ زثَ ّأُدٓ صْاثَ نلٔ الو٘ذ؛ ٗؼٌٖ أُدٓ الؾٖ الضْاة نلٔ الو٘ذ.
ّٗقْا فٖ ُرا ؽبئفخ هي الؼلوب ّ :إٔ قسثخ فؼلِب الوع لن ّأُ دٓ صْاثِ ب لوع لن ؽ ٖ أّ ه٘ ذ ًفؼ َ
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ذلك .
 اهقٖم اهضبُ ُّْ :ٚهب ذُت نلَ٘ هبلك ّالشبفؼٖ ّؽبئفخ هي الؼلوب أى الو٘ذ ال ٌٗزفغ هي ظؼٖ
الؾٖ ثبلؼجبداد الجدً٘خ الوؾؼخ ،الؼجبداد الزٖ فِ٘ب طالح هضال قسا ح القسآى الظ ٘بم ّأش جبٍ ذل ك،
ّنًوب ٌٗزفغ ثوب كبًذ ػجبدح هبل٘خ أّ دخل فِ٘ب الوبا كبلؾظّ ،أهب غ٘س ذلك فإًَ ل ن ر دا اٛدل خ ػ ي
اًزفبػَ ف٘جقٔ الجبة ػلٔ ػدم االًزفبع –ّظ٘مرٖ الزفظ٘ل ّالزسع٘ؼ-

 المسألة الثالثة:

هي أدلخ أُل العٌخ ّالغوبػخ ػلٔ أطل االًزف بع ق ْا هللا َٕ ﴿ اهَن َِِ ََٛعنبوُٕا ًِنَ ثَ ْؼن ِد ِٓ ْي َٛقُٖهُنٍَٖ
نبٍ َٕ َي ر َْغ َؼن ْن فِن ٚقُوُٖثَِِنب ِغ ّينال هِّوَن ًَُِِِ َ ََٛنٖا َرثََِنب إَُِنفَ
َرثََِب ا ْغفِ ْر هََِب َٕ ِ ِإل ْخ َٖاَُِِنب اهَن َِِ ََٛ
بإلِ ٌَ ٛ
ضنجَقَُُٖب ثِ ْ ِ
َر ُوٕفٌ َر ِحٌ ٜي﴾[الؾشس ]17:فمصٌٔ ػلِ٘ن ثبلدػب ُّرا ٗقزؼٖ اًٝزفبع.
ّهٌَ قْلَ ﷺ «إدا ًبد اثَ َدى اُقطغ ػٌوْ إي ًنَ صنالس :صندقخ عبرٛنخ إٔ ػوني ِٛزفنغ ثنْ إٔ
ٕهد صبه ٛدػٖ هْ».3
ّفٖ الظؾ٘ؼ أٗؼب أى الٌجٖ ﷺ عب ٍ زعل فقبا :نى أهٖ أفزلزذ ًفعِب ٗ-ؼٌٖ هبرذ فغ محّ -نًِ ب
لْ ركلوذ ّٛطذ أّ لزظدقذ أفٌ٘فؼِب نى رظدقذ ػٌِب؟ قبا «ُؼي».4
ّعب أٗؼب فٖ طدقبد الظؾبثخ ػي اٛهْاد الشٖ الكض٘س.
كرلك عب زعل نلٔ الٌجٖﷺ ّؽلت هٌَ أى ٗؾظ ػي ه٘ذ لَ فمذى لَ ثبلؾظ.
ّفَ٘ أٗؼب أى اهسأح قبلذ :نى أهٖ هبرذ ّلن رؾ ظ أف مؽظ ػٌِ ب؟ ق با «أرأٛنذ إٍ كبُنذ ػون٘ أًنف
د َٛأكِذ قبضٜزْ؟» قبلذً :ؼن .قبا «فبقض ػِٔب فئٍ ّللا أحق ثبهقضبء».5
ًّؾْ ذلك فٖ ُرا الجبة.
أٗؼب هوب ٗدخل فَ٘ هغ رٌْع اٛػوبا أطل الْقْف؛ ٗؼٌٖ أطل اّٛقبف ،فإى الظ ؾبثخ ه ب ك بى
هٌِن أؽد لَ فؼل هبا نال ّؽجط ٗؼٌٖ أّقف -أّقف ػلٔ ًفعَُّ -را هوب ٌٗفؼَ ّٗدخل ف ٖ قْل َ
«صدقخ عبرٛخ».
ّأهب الرٗي قبلْا نًَ ال ٌٗزفغ نال ثبلؼجبدح الوبل٘خ قبلْا:
نى ُرٍ الوعبئل هٌِب:
 هب ُْ هغوغ ػلَُّ٘ ،رٍ ارفقٌب ػلِ٘ب ُّٖ الظْزربى اّٛل٘بى.
ّ هٌِب هب ُْ هازلف فَ٘ ُّٖ الؼجبداد الجدً٘خ فِرٍ لن ٗمد دل٘ل فِ٘ب؛ ث ل ع ب اٛص س ػ ي
اثي ػجبض ثمًَ قبا (ي ٛصن أحد ػَ أحد ٕي ٛصٖى أحد ػَ أحد) 6فِرا ٗدا ػ ي اهزٌ بع
أى ٗكْى أؽد ٗظلّٖ ػي أؽد أّ ٗظْم أؽد ػي أؽد.
ّأعبة اّٛلْى ػي ذلك ثـ:
أى الظ٘بم عب فَ٘ أى الؾٖ ٗظْم ػي الو٘ذ نذا كبى ػلَ٘ ط٘بم ،كو ب ع ب ف ٖ الؾ دٗش ال رٕ
زّاٍ الجابزٕ ّغ٘سٍ «ًَ ًبد ٕػو ْٜصٖى صبى ػِْ ٕهٗ 7»ْٜؼٌٖ طْم ّاعت.
ُّل الظْم الْاعت ُرا طْم الٌرز كوب ف ٖ السّاٗ خ اٛخ سٓ؟ أّ ك ل ط ٘بم ّاع ت ظ ْا أك بى
ط٘بم زهؼبى الْاعت الرٕ لن ٗقؼَ هغ نهكبًَ القؼب  ،أّ ط٘بم الكفبزاد أّ ًؾْ ذلك؟
خالف ث٘ي أُل الؼلن؛ ّلكٌِن قبلْا :نى الؾٖ ٗظْم ػي الو٘ذ الظ٘بم الْاعت ثدالل خ الع ٌخ ػل ٔ
ذلك.
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ّأٗؼب قبلْا :نى هب عب فٖ العٌخ هي اٛؽْاا ُرٍ عب د عْاثب ػي أظئلخ ،فبلٌجٖﷺ ظئل ػي
الظدقخ فمّطٔ ثِب ،ظئل ػي الؾظ فقبا « ُحظ» أّ قبا « ُحغًّ »ٚؾْ ذلك.
ُّرٍ اٛظئلخ ال رف٘د الؼوْم فال ٗفِن هي عْاة العؤاا أًَ ال ٗغْش نال ف٘وب عب العؤاا ّالغْاة
ػٌَ؛ ٛى العبئل ل٘ط ُْ الوشسعّ ،نًوب عْاة الٌجٖﷺ كبى ثقدز العؤاا.
ّلِرا كبى اٛقسة أى ٗؼن ذلك ّأى ٗقبا نى هب عب اٝذى فَ٘ دا ػلٔ ّط ْا ع ٌط الض ْاة دّى
رفسٗق ٛى الزفسٗق هب ث٘ي ًْع ًّْع ٗؾزبط نلٔ دل٘لُّ ،رٍ الوعبئل لن ٗجزدئِب الش بزع ّأذى ثك را
ّكرا أطال ٗؼٌٖ اثزدا ّنًوب كبى نعبثخ ٛظئلخ.
ّث٘ي ُرا االظزدالا ُّرا االظزدالا ذُت الوفزْى هي الؼلوب نلٔ أؽد ُرٗي الق ْل٘ي ه ي الوزق دٗي
ّالوزمخسٗي:
 فوٌِن هي ٗقْا ثبلزؼو٘ن كوب قبا اثي الق٘ن ّعوِْز العلف ّاٝهبم أؽود ّأط ؾبثَ ّاث ي ر٘و٘ خ
ّاثي الق٘ن ّؽبئفخ هي أئوخ الدػْح زؽوِن هللا رؼبلٔ.
ّهٌِن هي ٗقْا ثقْا هبلك ّالشبفؼٖ ثمًَ ٗقزظس ػلٔ هب ّزد دّى غ٘سٍ.
ُّرا رغد هي ٗفزٖ ثَ ُّرا رغد هي ٗفزٖ ثَ.
ٕ اْلقرة ف ٚدهف ٖٓ اهزفصٜن ٕٖٓ أٍَ إٓداء اهضٖاة غٜر اثزداء اهؼجبدح فٌٔب صٖراربٍ:
 اهصٖرح اْلٕه٘ إثزداء اهؼجبدح:
اثزدا الؼجبدح ُرا ػجبدح ف٘ؾزبط نلٔ دل٘ل ٗدا ػلٔ أى الوس ٌْٗة ػي غ٘سٍ ػي ؽٖ أّ ه٘ ذ ف ٖ
الؼجبدح ،ف٘جزدئ الؼجبدح ػي فالىُّ ،را الث د ف٘ َ ه ي الزْق٘ ف ٛى اٛط ل ػده َّ ،ع ب اٝذى ف ٖ
الؼجبداد الوبل٘خ فٌ٘جغٖ أى ٗكْى أى ٗقزظس ػلِ٘ب ثل ٗغ ت أى ٗقزظ س ػل٘ َ كو ب ع ب ف ٖ اٛدل خ؛
ًِٛب اثزدا ػجبدح ّاثزدا الؼجبدح ُرا الثد فَ٘ هي دل٘ل؛ ٛى اٛطل أى أؽ دا ال ٗؼو ل ػ ي أؽ د ،ال
ٌْٗة أؽد ػي أؽدّ ،كل نًعبى ٗؼول.
لِرا الظؾبثخ ظملْا؛ ٛى اٛطل هزقسز ػٌدُن ،ظملْا أأؽظ؟ أرظدا ػٌِب؟
ُّرا ٗدا ػلٔ أى اٛطل الوعزقس ُْ أى ال ٌْٗة أؽد ػي أؽد فٖ ذلك.
ُرٍ طْزح ُّْ أى ٗجزدئ الؼجبدحٗ ،ؾظ لج٘ك ؽغب ػي فالى ػي فالًخُ ،را اثزدأ الؼجبدح ػ ي ف الى
أّ فالًخ ،أّ اللِن نى ُرٍ الظدقخ ػي فالى أّ ػي ّالدٕ أّ ػي ّالدرٖ فالًخ ،فِ را اثز دأ الؼج بدح،
فِرٍ عب د اٛدلخ ثغْاشٍ.
لكي اثزدا الظالح ٗقْا :اللِن نى ُرٍ الظالح ػي ّالدٕ أّ ػي ّالدرٖ ،اللِن نى ُرا الظ٘بم ػ ي
ّالدٕ أّ ػي ّالدرٖ ،فِرا لن ٗمد ثَ دل٘ل  ًَٛاثزدا ثَ ػجبدحُّ ،را ٗدا ػلَ٘ أصس اثي ػجبض ق با
(ي ٛصو ٚأحد ػَ أحد ٕي ٛصٖى أحد ػَ أحد إي ًَ ًبد ٕػوْ صٜبى صبى ػِْ ٕه.)ّْٜ
فدا ػلٔ أى اٛطل ػدم الٌ٘بثخ ف ٖ ُ رٍ الؼج بداد؛ ثوؼٌ ٔ أى ال ٗجز دئِب ف٘غؼ ل الؼج بدح ه ي أّلِ ب
هؼوْلخ لفالى أّ فالًخ.
 اهصٖرح اهضبُٜخ أٍ ٛجزدا اهؼجبدح هِفطْ صي إدا فرؽ ًَ اهؼجبدح أٓدٗ صٖاثٔب:
ُّٖ هازلفخ ػ ي الظ ْزح اّٛل ٔ ُّ ٖ أى ٗجز دئ الؼج بدح لٌفع َ ،أى ٗؼو ل الؼو ل لٌفع َٗ ،ظ لٖ
لٌفعَٗ ،قسأ القسآى لٌفعَٗ ،ؼزوس لٌفعَٗ ،ظْم ػ ي ًفع َُّ ،ك را ف ٖ إٔ ػو ل ٗ ،ركس هللا  ػ ي
ًفعَ ،صن نذا فسؽ هي الؼجبدح قبا اللِن اعؼل صْاة قسا رٖ ُرٍ لْالدٕ لْالدرٖ ،لوي لَ ؽ ق ػل ٖ،
لفالى نلٔ آخسٍ.
فِ را ل ٘ط اٛط ل الوٌ غ؛ ٛى الؼج بدح ّقؼ ذ ط ؾ٘ؾخٗ ْ ُّ ،ق ْا أى اٛع س نى رقجل َ هللا ّصج ذ
اٛعس ،فإى ُرا الضْاة نذا اظزقس لٖ فإً َ هِ دٓ نل ٔ غ٘ سٕ؛ ٗؼٌ ٖ دػ ب هللا  أى ٗزقج ل هٌ َ ّأى
ٗغؼل فالًب أّ فالًخ شسٗك٘ي فٖ الضْاة.
ُّرا الزفسٗق ال زد لَ ،ال هي عِخ العٌخ ّال هي عِخ كالم الع لف الظ بلؼ ،ف إًِن نًو ب ًِ ْا ػ ي
االثزدا ّلن ٌِْٗا أّ ٌِٗٔ اٛئوخ ّال الوؼسّف٘ي هي العلف لن ٌِْٗا ػي نُدا الضْاة للو٘ذ.
ُّرا ٗقزؼٖ أى الزفسٗق هب ث٘ي االثزدا ّنُدا الضْاة هزؼ٘ي فٖ ُرٍ الوعملخّ ،أى نُ دا الض ْاة
ثؼد الفساؽ هي الؼجبدح ل٘ط رؼجدا ّنًوب ُْ هؾغ رفؼّل ّنؽعبى.
ّلِرا أئوخ العٌخ الوزؾققْى ثبلع ٌخ ّزد الجدػخ ذُجْا نلٔ عْاش نُدا الض ْاة كبٝه بم أؽو د ّاث ي
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ر٘و٘خ ّاثي الق٘ن ّؽبئفخ هي أئوخ الدػْح كبلش٘خ هؾود ثي ػجد الُْبة ّعوبػخ.
ّهي ًِٔ هي أئوخ الدػْح فإًَ لن ٗلؾع ُرا الزفسٗق فٖ كالم اٛئو خ  ًِٛن زأّا نُ دا الض ْاة ّل ن
ٗسػْا الٌ٘بثخ فٖ أطل الؼجبدح.
فقبلْاّ :إٔ قسثخ فؼلِب الوعلن ّأُدٓ صْاثِب ،فبلقسثخ فؼل ذ ّاًزِ ذ ّأُ دٓ صْاثِ ب لوع لن ؽ ٖ أّ
ه٘ذ ّاٛعس ٗزظسف فَ٘ هي ؽبشٍ ػلٔ هب ٗسغت ،فإذا أػطٔ ثؼغ أعسٍ غ٘سٍ ،فإى ُرا لَ ّال
أطل ٗدا ػلٔ الوٌغ هي ذلك.

 المسألة الرابعة:
الوجزدػخ -أػٌٖ الوؼزصلخ هي شبثِِن -اؽزغْا ثؾغز٘ي:
ضن َؼ٘﴾[ال ٌغن ُّ ،]37:را ٗ دا
نبٍ إِ َي ًَنب َ
ص هِ ْ ِإُ َ
اهحغخ اْلٕه٘ :قبلْا ٗقْا هللا رؼ بلٔ ﴿ َٕأٍَ هَن َْ ٜ
ط ِ
ػلٔ أى ظؼٖ اًٝعبى لٌفعَ.
ُّرا االؽزغبط كرلك ثؼغ أُل العٌخ اؽ زظ ث َ ػل ٔ ُ را الش ْكبًٖ ّثؼ غ الوؼبط سٗي ثمً َ ال
ٌٗزفغ الجزخ نال ثوب ظ ؼبٍ فبلْل د ه ي ظ ؼَ٘ ّالظ دقخ الغبزٗ خ ه ي ظ ؼَ٘ ّالؼو ل الظ بلؼ ه ي ظ ؼَ٘
ّالؼلن الٌبفغ هي ظؼَ٘ ،أهب غ٘س ذلك فال ٗؼد هي ظؼَ٘ فال ٌٗزفغ نال ثوب ظؼٔ.
َ
ْ
َ
نبٍ إِي ًَنب
ص هِ ِإُ َ
فإذا اؽزظ الوجزدػخ ّؽبئف خ ه ي أُ ل الع ٌخ ػل ٔ ه رُجِن ثقْل َ رؼ بلٔ ﴿ َٕأٍَ هن َْ ٜ
ط ِ
ض َؼ٘﴾ قبلْا فلْ كبى ٌٗزفغ لكبى ظؼَ٘ لغ٘سٍ ُّرا ٗابلف ظبُس اٗٙخ.
َ
ٕاهغٖاة ػَ دهف ًَ ٕعٔ:َٜ
َ
َ
نبٍ﴾ ال الم ٌُ ب كو ب ُ ْ هؼ سّف الم
ص هِ ْ ِإُ َ
 اهٖعننْ اْلٕم :أى هللا  ف ٖ ا ٗٙخ ق با ﴿ َٕأٍ ه ن َْ ٜ
طن ِ
الولك؛ ٗؼٌٖ اًٝعبى ال ٗولك نال ظؼَ٘ ،أهب غ٘سٍ فال ٗولك ظؼٖ فالى ،أؽو د ال ٗول ك ظ ؼٖ خبل د؛
ثل نذا رقسة خبلد نلٔ زثَ ثقسثخ فإى ظؼَ٘ لَ ،صْاة الع ؼٖ ل َ ُ ْ ّل ٘ط لٚخ س ،ف بلالم ُ رٍ الم
الولك.
ّ
ّ الوعملخ الزٖ ذكسّا أى اٗٙخ زد ػلِ٘ب أّ ؽغخ فِ٘ب ُٖ أى اٙخ س ٌٗزف غ ه ي ظ ؼٖ اّٛا ُّ ،را
ال رٌ بقغ ثٌِ٘ ب ّث ٘ي ُ رٍ؛ ٛى ال الم نذا كبً ذ للول ك ف بٛعس ل ّٜا؛ ّلك ي ُ ْ ٌٗف غ الض بًٖ ثو ب
ٗزظدا ثَ ػلَ٘ أّ هب ٌٗفؼَ ثَ.
ض َؼ٘﴾ العؼٖ ٌُب الثد أى ٌٗظس نلٔ هفِْم ّاؽد ُّْ ،أى أػظن
 اهٖعْ اهضبُ :ٚأى قْلَ ﴿إِ َي ًَب َ
اٛظجبة فٖ العؼٖ فٖ أى ٌٗزفغ الو٘ذ هي ظ ؼٖ الؾ ٖ ،أػظ ن اٛظ جبة ُ ٖ دخْل َ ف ٖ اٗٝو بى،
ف إى اٗٝو بى ّاٝظ الم نذا رؾق ق ث َ الؼج د ْٗع ت ّالٗ خ ث ٘ي الوع لن ّالوع لنّْٗ ،ع ت هؾج خ ث ٘ي
الوؤهي ّالوؤهيُّ ،را أػظن أظجبة الؼالقخ ث٘ي الٌبض ،فغو٘غ الؼالئق رقطؼ ذ نال ظ جت اٗٝو بى
ض ُٔ ْي أَ ْٕهَِٜب ُء ثَ ْؼض﴾[الزْثخ ،]81:ف إذا دخ ل ف ٖ اظ ن
ّاٝظالم ،قبا َٕ ﴿ ا ْه ٌُ ْؤ ًٍَُِِٖ َٕا ْه ٌُ ْؤ ًَِِبدُ ثَ ْؼ ُ
اٗٝوبى فقد أرٔ ثمػظن ظجت هي أعلَ ٌٗفغ نخْاًَّ ،أٗؼب هي أعلَ ٌٗفؼَ نخْاًَ.
فإذا كبًذ الْالدح ظجت ثمى ٌٗزفغ اٛة ثعؼٖ ّلدٍّ ،الؼلن ظجت فإى أػظن اٛظجبة ُْ ه ب ل َ ه ي
اٗٝو بى ث بلسة  ،فج بهلل  اًؼق دد اّٛاط سّ ،ف ٖ هللا  قبه ذ الْظ بئؾ ّالْظ بئلّ ،ث بهلل 
رقبزثذ القلْةُّ ،را ٗؼٌ ٖ أى أػظ ن اٛظ جبة ف ٖ االًزف بع ف ٖ الع ؼٖ ه ب ظ ؼبٍ الو س ف ٖ ًفع َ
ّلٌفعَ ُّْ ظجت اٗٝوبى.
َ
َ
ض َؼ٘﴾[الٌغن ،]37:نذا قلٌ ب :نى الؼو ل ل َ ال
بٍ إِ َي ًَب َ
ص هِ ْ ِإُ َ
فإذا اٗٝوبى ظؼٖ لَ ،فقْلَ ﴿ َٕأٍ ه َْ ٜ
ط ِ
لغ٘سٍ -كوب قلٌب ظبثقبّٗ -كْى ظؼَ٘ نذا لغ٘سٍ ظؼٖ فٖ شٖ رعجت ذلك الغ٘س فَ٘.
ّاًؼقبد العجت فٖ شٖ رعجت فَ٘ ُرا شٖ ػولَ الؼجد ّرعجت فَ٘ ُّْ اٗٝوبى.
ّلِرا طالح الغٌبشح دػ ب للو٘ ذ ّنذا أر ٔ الؼج د الوق بثس دػ ب لٜه ْادّ ،اظ زغفس لِ ن ُ ،را ظ ججَ
اٗٝوبى ،فبلوؤهي ٗظلٖ ػلٔ الوؤهي ٛعل ه ب ثٌِ٘و ب ه ي ّص٘ق خ اٗٝو بى ّه ي الؾ ت ف ٖ هللا ّه ب
ثٌِ٘وب هي الؾقْا.
نذا فبٝؽزغبط ثبٗٙخ ل٘ط ثظبُس كوب ُْ ث٘ي ف٘وب ذكسًب.
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اهحغخ اهضبُٜخ :قبلْا نى الٌجٖ ﷺ قبا «إدا ًبد اثَ َدى اُقطغ ػٌوْ إي ًَ صالس»  ،ف دا ػل ٔ
أى الؼول ٌٗقطغّ ،نذا اًقطغ الؼول ُرا ٗؼٌٖ أًَ ال ٌٗزفغ ثشٖ .
ّالغ ْاة ػ ي ذل ك :أى الٌج ٖﷺ ق با «اُقطننغ ػٌوننْ» ّل ن ٗق ل :اًقط غ اًزفبػ َ كو ب ُ ٖ ط ْزح
الوع ملخ الز ٖ ًجؾضِ بّ ،ل ن ٗق ل أٗؼ ب :اًقط غ ػو ل غ٘ سٍ ل َّ ،نًو ب ق با «اُقطننغ ػٌوننْ» ،فؼو ل
اًٝعبى ثبلْفبح فٖ داز الزكل٘ف اًزِذ ،فؼولَ اًقطغ كوب عب فٖ الؾدٗش ،أهب ػو ل غ٘ سٍ ّاًزف بع
ُرا ثؼول غ٘سٍ فإًَ لن ٌٗقطغ.
ّٗدا ػلٔ ذلك أى الضالصخ الزٖ ذكسد ُّٖ الظ دقخ الغبزٗ خ ّالؼل ن ّالْل د الظ بلؼ ل ن ٗ ركس فِ٘ ب
الدػب -دػب الؾٖ للو٘ذ فٖ طالح الغٌبشح ُّٖ ،-ثبالرفبا ًبفؼخ للو٘ذ ُّ ٖ ل ن ر دخل ف ٖ ُ رٍ
الضالسًِٛ ،ب ل٘عذ ثؼول للو٘ذ ّلكٌِب ػول للؾٖ ُّْ ٌٗفغ للو٘ذ.

 المسألة الخامسة:

ُبٌُب هعبئل ركلّن الؼلو ب ف ٖ ُ را الوْػ غ فِ٘ ب ُّ ٖ الوزؼلق خ ثق سا ح الق سآى ّنُ دا الض ْاة أّ
اظزئغبز هي ٗقسأ القسآى ػلٔ اٛهْاد ف ٖ الوق بثس ًّؾ ْ ذل ك ُّ ،رٍ الوع بئل ّاػ ؼ أى الزق سة
فِ٘ب نلٔ هللا  ثٌفغ الو٘ذ ثبالظزئغبز أى ُرا ثدػخ ّل ن ٗ مد دل٘ ل ه ي الع ٌخ ّال ه ي فؼ ل الع لف
ػلٔ ػولَ.
صن االظزئغبز ُّْ دفغ الوبا لفالى ل٘زؼجد لفالى ُرا هجطل للؼول فٖ أطلَ ،لن؟
ٛى الؼل ن ال ٗظ لؼ ّال ٗزقجل َ هللا  نال ث بٝخالص ،ف بٝخالص ش سؽ ف ٖ قج ْا الؼو ل ،ف إذا ل ن
ٗؼو ل الؼو ل الظ بلؼ ل ن ٗظ ل نال ثو باّ ،ل ن ٗظ ن نال ثو باّ ،ل ن ٗق سأ الق سآى نال ث معسح ٗع زمعس
ػلَ٘ ،ف٘قْا هضال أًب أقسأ لكن العْزح ثوبئخ لاير ،أّ ٗقْا أقسأ الغص ثملف لايرًّ ،ؾْ ذل ك ،فِ را
الشك أًَ لن ٗالض هلل  فٖ ُرٍ الؼجبدح ،فك٘ف ٌٗزفغ الو٘ذ هي ػجبدح لن ٗالض هلل  فِ٘بّ ،نًوب
ػولذ ٛعل ػسع هي الدً٘ب.
ّلِرا هي الجدع الْخ٘وخ اظزئغبز قْم ػٌد الوقبثس ٗزلْى ،أّ فٖ الو ترن ٗؼق د ظ سادا كج٘ س ّٗ مرْى
ثوي ٗقسأ القسآى ّٗقْلْى ًٌفغ الو٘ذُّ ،ن ٗعزمعسّى ُرا الزبلٖ للقسآى ثمهْاا ثبُؼخ ّػظ٘و خ،
ُّرا فَ٘ ُلكخ للفبػل؛ ٗؼٌٖ للق بزئ  َ ًٛػو ل ػو ال لغ٘ س هللاّ ،ف٘ َ أٗؼ ب نفع بد للو با ف ٖ غ٘ س
ؽبػخ هللا ُّ را ال ٌٗفغ الو٘ذ  ًَٛػول لن ٗالض فَ٘ هلل .
أهب لْ رجسع أؽد ّقسأ الق سآى لٌفع َ ّثؼ د الق سا ح ق با اللِ ن اعؼ ل ص ْاة قسا ر ٖ لف الى ف إى ُ را
عبئص ػلٔ الظؾ٘ؼ كوب ذكسًب لك.
ّقد ذكس الغد الش٘خ هؾود ثي نثساُ٘ن  /زؽوخ ّاظؼخ فٖ رقسٗس ل َ هْع ْد ف ٖ الفز بّٓ أى زع ال
–لـوب ػسع لِرٍ الوعملخ -ذكس أى اهسأح رْف٘ذّ ،كبى أؽد قساثزِب أظٌَ شّعِب كبى ٗقسأ القسآى،
ّثؼد أى فسؽ هي الازوخ أُدٓ صْاثِب لٌفعَ ّلصّعزَ ،فلوب ف سؽ ّع ب ّق ذ الظ الح أقج ل زع ل،
ّقبا أًب زأٗذ فالًخ فٖ الوٌبمّ ،قبلذ لٖ أًب اٙى خزوذ القسآى.
ُّرٍ ّنى لن ركي ؽغخ لك ي ُ ٖ لالظ زئٌبض ًّقلِ ب صق بد ّذكسُ ب ػلو ب ّأئو خ ،فِ ٖ هبش ٘خ ه غ
اٛطل ّل٘ط فِ٘ب هب ٗؼبزع ذلك.
فنئداي ايُزفنبع فنن ٚإٓنداء اهضننٖاة ي ٛلنٍٖ ثننبهطر اهجدػٜنخ اهزننٛ ٚؼٌؤنب أصننحبة اهٌنتري ٕاهننَِٛ
ٛطزأعرٍٕ هوقراءح ػو٘ اهقجٖر.

 المسألة السادسة:

ص َدقَبرِ ِٔ ْي) طدقبد ٌُب ٗؼٌٔ ثِ ب الظ دقبد الوبل٘ خ خبط خّ ،ػل ٔ
فٖ قْلَ ( َٕفُِ ٚدػَب ِء ْاْلَ ْحَٜب ِء َٕ َ
القْا الظؾ٘ؼ الرٕ ذكسًب أًِب كل شٖ فَ٘ طدقخ؛ ثبلوفِْم الؼبم للظدقخ.
فمهس اًٝعبى ثبلوؼسّف ًَِّ٘ ػي الوٌكس ّالؼلن ّالركس ّقسا ح القسآى ًّؾْ ذلك هوب ٗ دخل ف ٖ
اظن الظدقخ الؼبم ُّٖ الٌْافل ّالطبػبد الزطْػ٘خ الؼبه خ فإًِ ب رٌف غ الو٘ ذ نذا أُ دٓ الض ْاة ال
نذا اثزدأ الؼجبدح كوب ذكسًب.
9
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ص َدقَبرِ ِٔ ْي) ُرا ٗشول عو٘ غ أً ْاع الؼج بداد
فإذا ًقْا :نى الظؾ٘ؼ أى قْلَ ( َٕفُِ ٚدػَب ِء ْاْلَ ْحَٜب ِء َٕ َ
كوب ذكسًب.
ًكزفٖ ثِرا القدزّ ،الوعملخ الزٖ ثؼدُب رؾزبط نلٔ رفظ٘ل.
اْلضئوخ
ضٗ /1قْا :نذا ؽظ زعل ػي زعل ه٘ذ ُل السعل الؾ ٖ ٗمخ ر اٛع س ػل ٔ ُ را الؾ ظ ،ػلو ب أى
ُرٍ الؾغخ للو٘ذ ؟
هب فِوذ ظؤالك ثدقخ :نذا ؽظ زعل ػي زعل ه٘ذ ُل السعل الؾٖ ٗمخر اٛع س ػل ٔ ُ را الؾ ظ،
ٗؼٌٖ قظدٍ نذا أخر هبا.
ُرا الو٘ذ نذا هبد ّػلَ٘ ؽظ ّاعت فإى أّلٔ الٌبض ثبلؾظ ػٌَ ّلدٍ أّ أقسثبئَ أّ ّلَ٘ ُ ،را ُ ْ
أّلٔ الٌبض ثبلؾظ ػٌَ؛ ًْ ًَٛع ثس لَ ّثسا ح لرهزَ ّقؼب للدٗي الرٕ ػلَ٘.
أهب نذا لن ْٗعد أّ كبى فَ٘ كلفخ أّ ًؾْ ذلك أّ كبى ٗسٗدّى العسػخ ثبلؾظ ػ ي الو٘ ذ ،فغ ب ه ي
ٗسغت فٖ الؾظ؛ ّلكٌَ ل٘ط ػٌدٍ هي الٌفقخ هب ٗكفَ٘ ٛدا الؾظ فإًَ ال ثمض أى ٗؼط ٔ ل ٘ؾظ ػ ي
الو٘ذ لوب قبم فٖ قلجَ هي السغجخ ف ٖ ش ِْد الوش بػس ّزةٗ خ الكؼج خ ّال ركس ٌُ ب ّش ِْد دػ ْح
الوعلو٘ي فٖ ذلك.
فإذا كبى السعل ٗسٗد الؾظ أّ كبى الوعلن ٗسٗد الؾظ؛ لكي لن ٗغد ًفقخ ،فإً َ ال ث مض أى ٗمخ ر ًفق خ
ل٘ؾظ ػي غ٘سٍ؛ ٕهلَ ي ٛغٖز أٍ ٛحظ هٜأخِ.
ٗؼٌٖ ال ٗقْم فٖ قلجَ هؾجخ الؾظ ّال السغجخ ف ٖ اٙخ سح ّنًو ب نذا أر بٍ ه با ؽ ظ ّنذا ه ب أر ٔ ه با
ٗقْا هب الر ٗزؼجٌٖ ،لوبذا أذُت أًب.
ُرا ال ٗغْش  ًَٛاظزئغبز ػلٔ ػجبدحّ ،كوب قبا اثي ر٘و٘خ :نًوب ٗغْش أى ٗمخر ل ٘ؾظ ،ال أى ٗؾ ظ
ل٘مخر فبٛشجَ أى ُرا ل٘ط لَ فٖ اٙخسح هي خالا ُّْ ،كوب قبا ./
فإذا نذا أرٔ هي ٗسٗد الؾظ ُّرا الؾٖ ٗسٗد أى ٗدفغ هي ه با أث٘ َ؛ ٗؼٌ ٖ ه ي الزسك خ ه با ٗؾ ظ ث َ
ػٌَ هكبًَ فِرا ال ثمض ثَ.
ضٗ /2قْا ك٘ف ٗغبة ػي الؾظس فٖ قْلَﷺ «إدا ًبد اثَ َدى اُقطغ ػٌوْ إي ًَ صالس»؟
ط /الؾظس ػلٔ ثبثَ؛ لكي ػول غ٘سٍ ال ٗ دخل ف ٖ كلو خ ػو ل .فؼول َ ٌٗقط غ ،ػجبدار َ رٌقط غ نال
ُرٍ الضالس ُّٖ ،الظّدقخ الغبزٗخ ،ػلن ٌٗزفغ ثَّّ ،لد طبلؼ ٗدػْ لَ.
الظدقخ الغبزٗخ ُٖ الْقف الوؾجط الرٕ ٗجقٔ كجٌب الوعغد ّؽفس اٙثبز ّر٘ع٘س ظ جل الو ب  ،أّ
ؽجبػخ كز ت أُ ل الؼل ن الٌبفؼ خ أّ الوظ ؾف ،ؽجبػ خ الوظ بؽف ًّؾ ْ ذل ك ُ ،رٍ ه ي الظ دقبد
الغبزٗخ ػجبدح.
ّالْلد الظبلؼ هؼسّف ّلدٍ ٗدػْ لَ ّٗعزغفس ٛثَ٘.
ّالؼلن الرٕ ٌٗزفغ ثَ ُرا ٗشول الؼلن الرٕ ػلوَ أّ هب أهس ث َ ث بلوؼسّف ًِّ ٔ ػ ي الوٌك س ّظ ي
ظٌخ ؽعٌخ ّدػب نلٔ ُدٓ ،الدػْح ثمًْاػِب ُرٍ ردخل فٖ الؼلن ال رٕ ٌٗزف غ ث َ؛ ٛى اًٛج٘ ب دػ بح
ضنجِٜوِ ٚأَ ْد ُػننٖ إِهَنن٘ ّ
ّللاِ﴾[ْٗظ فّ ،]177:نًو ب ّزس الؼل ن ،ف إذا الؼل ن
ّالٌج ٖﷺ داػ٘ خ ﴿قُن ْن َٓننِ ِِ ِّ َ
ٗدخل فَ٘ كل أثْاة الدػْح ّرْزٗش الؼلن ّالزمل٘ف ّأشجبٍ ذلك.
فإذا الؾظس ػلٔ ثبثَ ّالؾظس فٖ ُرٍ اًْٛاع فٖ ػول الو٘ذ ،أهب ػول غ٘سٍ فال ٗدخل فٖ ذلك
كوب ذكسًب.
ًكزفٖ ثِرا القدز ّطلٔ هللا ّظلن ّثبز ػلٔ ًجٌ٘ب هؾود.
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الؾود هلل زة الؼبلو٘ي ّالظالح ّالعالم ػلٔ ًجٌ٘ب هؾود ّػلٔ آلَ ّطؾجَ أعوؼ٘ي ،أهب ثؼد:
اْلضئوخ
[ظبئل] ٌُب رؼل٘ق لجؼغ اٝخْاى.
[الش٘خ] اقسأ الزؼل٘ق.
[الع بئل] ثع ن هللا ال سؽوي ال سؽ٘نّ ،الظ الح ّالع الم ػل ٔ أش سف اًٛج٘ ب ّالوسظ ل٘ي :اخزل ف
الٌ بض ف٘و ب ٗق غ ػل٘ َ اظ ن اٗٝو بى اخزالف ب كض٘ سا ،ف رُت هبل ك ّالش بفؼٖ ّأؽو د ّاّٛشاػ ٖ
ّنظؾبا ثي زاَُّْٗ ،ظبئس أُل الؾدٗشّ ،أُل الودٌٗخ زؽوِن هللاّ ،أُ ل الظ بُسّ ،عوبػ خ ه ي
()9
الزبثؼ٘ي نلٔ أًَ رظدٗق ثبلغٌبى ّنقساز ثبللعبى ّػول ثبٛزكبى.
قبا ُّْ :قْا الوؼزصلخ أٗؼب ،فإًِن قبلْا :اٗٝو بى ُ ْ الؼو ل ّالٌط ق ّاالػزق بدّ ،الف بزا ث٘ ٌِن
ّث٘ي العلف أًِن عؼلْا اٛػوبا شسؽب فٖ طؾزَ ّالعلف عؼلُْب شسؽب فٖ كوبلَّ .اًظس شسػ
ٓٔ
العٌخ نلٔ آخسٍ.
طُ /را غلؾ ،الزؼل٘ق ُرا غلؾ:
ٔٔ
أّال :ل٘ط ُْ قْا الوؼزصلخ.
صبً٘ب :ل٘ط الفسا ث٘ي أُل العٌخ ّالوؼزصلخ ،أُل العٌخ ال ٗ سّى الؼو ل ش سؽ ٗسًّ َ زك ي ٛى ه ب
أدخل فٖ الوعؤ فِْ زكي.
ُرا رؼل٘ق شؼ٘ت؟
[العبئل] ًؼن.
ُرا ل٘ط ثعل٘نُ ،را الكالم غلؾُ ،رٍ إٔ ؽجؼخ ،زقن 1413؟ ،ال ُرا هب ُْ طؾ٘ؼ؛ رؼل٘قَ غلؾ.
كل رؼل٘قَ غلؾ ْ ُ ،عؼ ل أى ق ْا أُ ل الع ٌخ أى اٗٝو بى ق ْا ثبللع بى ّرظ دٗق ثبلغٌ بى ّػو ل
ثبٛزكبى عؼلَ قْال للوؼزصلخُّ ،را ل٘ط ثظؾ٘ؼ ،صن عؼل أٗؼب اٛػو با ػٌ د الع لف ش سؽب ف ٖ
الكوباّ ،عؼلَ ػٌد الوؼزصلخ شسؽب فٖ طؾخ اٗٝوبىُّ ،را أٗؼب ل٘ط ثظؾ٘ؼ ،كل رؼل٘ق َ هجٌ ٖ
ػلٔ فِن الوبرسٗدٗخ فٖ الغبلت؛ ٗؼٌٖ ٌٗؾْ هٌؾٔ الوبرسٗدٗخ فٖ ُرٍ الوعملخ.
شٗ / 2قْا :هب ٗقْا اٛئوخ اٛػالم فٖ هابلفٖ أُل العٌخ ّالغوبػخ ف ٖ ث بة اٛظ وب ّالظ فبد
هي الوؼطلخ ّالوشجِخ ّغ٘سُنُ ،ل ُن كفبز أم ال؟ ّإٔ ًْػٖ الكف س ّقؼ ْا ف٘ َ ّه ب ظ جت ذل ك؟
ُل لقْلِن ػلٔ هللا ثغ٘س ػلن أم ًٝكبزُن ثؼغ ًظْص الْؽٖ أم هبذا؟ ّهب رمّٗل اٝهبم أؽو د /
8

ىذا تعمسق شارح الطناوسة.

 16ىذا التعمسق بمسو أنظر ال فنة  958الجزء الثاني من شرح العقسدة الطناوسة لمقاضي أبي العز الننفي تنقسهق وتعمسهق الهدكتور ببهد
اب بن ببد المنسن التركي وشعسب األرنؤوط طبع مؤسسة الرسالة الطبعة  19سنة 1918ىه1889/م.
11
اإلسمههان ىههو إِ
ِ
هانَ ،والتِ إ ه ِهدسق بِاإل َجَنه ِ
اإل إقه َهرار بِالمَ َسه ِ
هان ).فههي الشهرسط التاسههع
قههارن ىههذا بههالقول ال اربههع فههي المسههألة األوله بمه شههرنو ل ه ( َو إ َ
َ
والعشرون
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ػٌدهب قبا :الْاقفخ أّ الوف ّْػخ أشد ػالال هي غ٘سُن أّ كوب قبا؟
ط /شْف ثؼغ اٛظئلخ كمًِب أظئلخ اخزجبزادٗ ،ؼٌٖ ُل ُن كرا ُّل؟؟ ُ ،ل ُ ن كف بز أم ال ّإٔ
ً ْػٖ الكف س ّقؼ ْا ف٘ َ؟ ّه ب ظ جت ذل ك ُ ل لق ْلِن ػل ٔ هللا ثغ٘ س ػل ن؟؟ ػل ٔ ك ل ؽ با اٝف بدح
هطلْثخ.
الؼ بلْى ف ٖ ث بة اٛظ وب ّالظ فبد دزع بد ّأقع بم ،ه ٌِن الغِو٘ خ ّه ي ش بثِِن هو ي ٌٗف ْى
عو٘غ اٛظوب ّالظفبد ،نال طفخ الْعْد الوطلقُّ ،ؤال ُ ن ال رٗي اش زد ػل ِ٘ن ط ْد الع لف
ّاٛئوخ؛ ثمًِن ل٘عْا هي الضٌز٘ي ّظجؼ٘ي فسقخ ّنًوب ُن خبزعْى أطال.
فغِن ّهي هؼَ ال ٗؼزجسّى أطال فٖ اٝظالمٗ ،ؼٌٖ الغِو٘خ اٛطل٘٘ي الرٗي ٌٗفْى عو٘غ ط فبد
السؽوي ّ عو٘غ أظوب السؽوي  نال طفخ الْعْد الوطلق ُّ ،ؤال ال ّع ْد لِ ن ال٘ ْم ث بدّا
فٖ ذلك الْقذُ ،ؤال ل٘عْا هي الوعلو٘ي.
ّالفئ خ الضبً٘ خ الز ٖ أٗؼ ب ٗؾك ن ثكف سُن :الوش جِخ ال رٗي ٗقْل ْى ّع َ هللا كْع َ اًٝع بى ،أّ ٗ دٍ
كمٗدٌٗب ،أّ ػٌ٘بٍ  كمػٌٌ٘ب أّ ظوؼَ كعوؼٌبٗ ،غؼل الووبصلخ فٖ ذلك فٖ رو بم االرظ بف ثبلظ فخ،
ُؤال أٗؼب الوغعوخ ػلٔ ُرا الٌؾْ ّالووضلخ ف إًِن أٗؼ ب ل٘ع ْا ه ي أُ ل اٝظ الم؛  ًِٛن ش جِّْا
الابلق ثبلوالْا أّ شجِْا الوالْا ثبلابلق .
أهب هي ل٘عْا كرلك ّنًوب ُن هجزدػخ ػلٔ دزع بد ف ٖ الظ فبد ،ه ٌِن الوؼزصل خ ّه ٌِن اٛش بػسح
ّالكالث٘خ ّالوبرسٗدٗخ ّهي ػلٔ ُرا الٌؾْ ،فإى ُؤال ه ٌِن ه ي ٗضج ذ ثؼ غ الظ فبد ،ه ٌِن ه ي
ٗضجذ ظجغ طفبد أّ صوبى أّ أكضس أّ أقل ػلٔ خالف ثٌِ٘ن ،فال ٗطل ق الق ْا ثزكف٘ س الطبئف خّ ،ال
ٗطلق القْا ثؼدم الزكف٘س أٗؼبّ ،نًوب ٗقبا ُؤال أُ ل ث دعّ ،ثؾع ت ه ب ًف ٔ ٗك ْى الؾك ن ػل٘ َ،
ل٘عْا ػلٔ ثبة ّاؽد ،لكي اٛطل أى هي أصجذ ثؼغ الظفبد ّرمّا فٖ الجبقٖ ًّفٔ أّ أّا فإًَ
ال ٗؾكن ثكفسٍّ ،نًوب ٗقبا ُرا هي أُل الجدع.
لِرا أُل العٌخ ّالغوبػخ لـوب ركلّو ْا ف ٖ الوؼزصل خ ّؽكو ْا ثكف سُنٗ ،ؼٌ ٖ ثكف س أُ ل االػز صاا،
ذكسّا أى ذلك هزؼلق ثبلقْا ثالق القسآى أّ ثجؼغ الوعبئل اٛخسٓ ،أهب ًفٖ الظفبد أطال فِ ْ
هسدّد ّكفس كوب ُْ ػلَ٘ الغِو٘خ ،أهب رمّٗل الظفبد ف ٖ نصج بد ثؼ غ أّ ًف ٖ ثؼ غ ف ال ٗطل ق
القْا ثزكف٘س ُرٍ الفئخ.
ّهي أُل الؼلن -هي أُل العٌخ ّالغوبػخ -ه ي خ ضّ هع ملخ ػل ْ ال سؽوي ٛ ع ل ظِ ْز دل٘لِ ب
(ػلْ الراد للسّة ٛ ،)عل ظِْز دل٘لِب ّق ّْح ثسُبًِب ّػدم ّع ْد هغ با للزمّٗ ل فِ٘ ب خظ ِب
ثمى هي أًكس ػلْ الراد للسة  فإًَ ٗكفس ،لكي اٛطل الرٕ ػلَ٘ أئوخ أُل العٌخ ّالغوبػخ أًِن
ٗعزؼولْى ف ٖ ُ را الج بة ػج بزاد االثز داع ،الجدػ خ ّالؼ اللخ ّالوابلف خ ّؽسٗق خ الال ف ّأش جبٍ
ذلك.
ّل٘ط كل هي ًفٔ طفخ أّ رمّلِب ٗؼزج س ك بفسا خبزع ب ه ي ال ّدٗيّ ،نًو ب ذل ك االرف با هاظ ْص
ثبلغِو٘ خ ّالوغع وخّ ،أه ب الوؼزصل خ فف ِ٘ن رفظ ٘ل ثؾع ت الوع ملخ الز ٖ رزٌ بّا ،أه ب اٛش بػسح
ّالوبرسٗدٗخ ّالكالث٘خ فال أػلن أؽدا هي أُل العٌخ أؽلق ػلِ٘ن الكفس.
ًكزفٖ ثِرا.
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اجاتِ .
الح َ
وهللاُ َتعا َلى َيسأ َت ِجيبُ ال َّد َع َواتَِ ،و َي أقضِ ي َ
َ
َ
َو َيمأ لِ ُ
هللا طرأ َفل َة
لن ِ
لن ِ
لن اسأ ل َت أا َنى َع ِ
هللا َت َعلالى طرأ َفل َة َعليأنَ ،و َم ِ
ك ُكل ََّّ َشليأ ءَ ،و َ َيمأ لِ ُكل ُش َشليأ ءٌَ ،و َ ىِ َنلى َع ِ
َ
أن .
ار مِنأ أهأ َِّ َ
ص َ
َعيأنَ ،ف َق أد َك َف َر َو َ
الحي ِ

الؾود هلل زة الؼبلو٘يّ ،الظالح ّالعالم ػلٔ ًجٌ٘ب هؾود ّػلٔ آلَ ّطؾجَ أعوؼ٘ي ،أهب ثؼد:
د)
فٜقٖم اهطحبّٕٕ( :/ ٙللاُ رَؼبهَ٘ ْ َٛ
طز َِغ ُ
اهح َ
ضَ ٚ
بعب ِ
د َْٕ َٛق ِ
ٜت اه َدػ ََٖا ِ
ٗسٗ د ث رلك ث٘ بى ثؼ غ آص بز زثْث٘ خ هللا  ػل ٔ خلق َ ّأً َ  خل ق الال ق ْ ُّ ،زثِ ن ّه بلكِن
ّظ٘دُن ّالوزظسّف فِ٘ن ُّْ ،الرٕ ٗف٘غ ػلِ٘ن هي خ٘سارَ ٌّٗ صا ػلِ٘ن ه ي زؽوبر َ ،ف إذا
اؽزبعْا فإلَ٘ الولغم ،فكوب أًَ ٗ جزدةُن ثبلؼطبٗب ٌّٗؼن ػلَ٘ ثمًْاع الٌؼن ،فإًِن نذا ظملٍْ ّدػٍْ
فإًَ ٗ غ٘جِن؛ ٛى زثْث٘زَ لِن ّخلقَ لِن ٗقزؼٖ أى ٗ٘عس هب ٗؾزبعْى نلَ٘.
ّخض ٌُب نعبث خ ال دػْاد ّقؼ ب الؾبع بد ٛع ل خ الف ؽبئف خ ه ي الفالظ فخ ّغ الح الظ ْف٘خ
ّهي شبثِِن فٖ ُرا اٛطل ُّْ أً َ ال ؽبع خ لل دػب ّال ؽبع خ للع ؤاا ّال ؽل ت الؾبع بد ٛى
كل شٖ نهب أى ٗكْى هقدزا هي ػٌد هللا كقْا الظ ْف٘خ ف ال ٗ ؤصس ف٘ َ ش ٖ ّ ،نه ب أى ٗك ْى أص سا
لوؤصس ّهٌفؼال لفؼل كقْا الفالظفخ أّ غالح الفالظفخ.
ُّب ٌُب هعبئل:

 المسألة األولى:

هللا  ذكس ف ٖ الق سآى كض٘ سا نعبثز َ لل دػب ّللع ؤاا ّنػط ب ٍ ،كقْل َ َٕ ﴿ :قَنب َم َر كث ُلن ُي ا ْدػُنُِٖٚ
َاخ ِر[﴾ ََٛغبفسّ ،]67:أصٌ ٔ هللا 
ضز َِغ ْت هَ ُل ْي إٍَِ اهَ ِِْ َٛ ََٛ
أَ ْ
طزَ ْلجِ ُرٍَٕ ػََْ ِػجَب َدرَِ ٚ
ضَٜد ُْخوٍَُٖ َع ََِٔ َي د ِ
ػلٔ اًٛج٘ب ثمًِن ٗدػْى هللا  خْفب ّؽوؼبّ ،ث٘ي  أً َ ٗغ٘ ت دػ ْح الوؼ طس فق با ظ جؾبًَ:
طنٖ َء َْٕ َٛغ َؼوُ ُلن ْي ُخوَفَنب َء ْاْلَ ْر ِ﴾[الٌو ل ،]62:ث ل ث ٘ي 
ٜت ا ْه ٌُ ْ
شنُُ اه ك
﴿أَ ًََْ ِ ُٛغ ُ
ضطَ َر إِ َدا َدػَبُّ َْٕ َٛل ِ
ة فَنأ َ ُْ ِظ ْرُِ ٚإِهَن٘ ْ َٛنٖ ِى ْ ُٛج َؼضُنٍَٖ ( )ٖ3قَنب َم فَئَُِنفَ ًِنََ
أًَ أعبة دػب نثل٘ط ،نذ قبا ظ جؾبًَ﴿ :قَنب َم َر ِّ
ا ْه ٌُ ِْظَ ن ِر[﴾ ََٛالؾغ سّ ،]38-36:ث ٘ي هللا  أً َ زثو ب أع بة دػ ب أّل٘ ب الش ٘طبى ّالكف سح فق با
شنْ ُٔ َٜي ًَن ْنٖ ٌط َكبه ك
ظوَن ِنن َد َػن ْنٖا َ
صنن ََٜهَنُْ اهندِّ ََٛفَوَ ٌَننب َُ َغننب ُٓ ْي إِهَنن٘ ا ْهجَن ِّنر فَ ٌِن ِْ ُٔ ْي
ّللاَ ًُ َْوِ ِ
ظ جؾبًََٕ ﴿ :إِ َدا َغ ِ
َصن ٌد َٕ ًَنب ْ َٛغ َحن ُد ثِتَٛبرَِِنب إِ َي ُكن كن َخزَنبر َكفُٖر﴾[هقٌنبًٍّ ،.]ٖٕ.ؾ ْ ذل ك ه ي ا ٗٙبد كقْل َ ﴿ َٕإِ َدا
ًُ ْقز ِ
ض َن ًََْ رَ ْدػٍَُٖ إِ َي إَِٛبُّ﴾[اٝظسا  ُّ ،]68:را هٌ ْع ف ٖ الق سآى كض٘ سا ف ٖ
ط ُل ُي ك
ًَ َ
اهض كر فِ ٚا ْهجَ ْح ِر َ
أى هللا ظ جؾبًَ خل ق الال ق عو٘ؼ ب ،فِ ْ زة الو ؤهي ّزة الك بفسّ ،زثْث٘ز َ للك بفس رقزؼ ٖ
نػطب ٍّ ،زثْث٘زَ للوؤهي رقزؼٖ نػطب ٍُّ ،كرا ،زثوب أػطٔ الوؤهي فكبى فٖ ؽقَ ًؼوخ ّزثوب
أػطٔ الكبفس فكبى فٖ ؽقَ ػراثب ًّقوخ ،فِن ٗعملْى ّهللا ٗ غ٘ ت ال داػٖ ّٗغ٘ ت الوؼ ط ّس نذا
دػبٍ.
َ
ّقؼب الؾبعبد أٗؼب ٗجزدئَ السة ّٗ ؼطٖ ػجدٍ نذا ظملَ قؼب ؽبعخ ،قبا ظ جؾبًََٛ﴿ :نب أٛك َٔنب
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ّللاِ َٕ َ
بش أَ ُْزُ ُي ا ْهفُقَ َرا ُء إِهَ٘ َ
د ثِ ََ ْونق َع ِدٛند ()ٔ3
اهَِ ُ
ّللاُ ٓ َُٖ ا ْه َغِِ ك ٚا ْه َح ٌُِ ٜد ( )ٔ1إٍِْ َٛشَأْ ْ ِٓ ِْ ُٛج ُل ْي ََٕٛنأْ ِ
َٕ ًَب َدهِفَ َػوَ٘ َ
ّللاِ ثِ َؼ ِسٛس﴾[فبؽسّ ،]18-15:ط ّؼ ػٌَ ﷺ أًَ قبا فٖ ؽدٗش ظلوبى« :إٍ ّللا حٜن ٌٚ
13
[ضزِّٜر] (ٕٔ) ٛطزح ًَ ٜٚػجدّ إدا رفغ ٛد ْٛإه ْٜأٍ ٛردٌٓنب صنفرا خنبيجز »َٜزّاٍ أث ْ داّّد،
ّاٝهبم أؽود ّعوبػخ ثإظٌبد طؾ٘ؼّ ،أٗؼب عب فٖ ظٌي اثي هبعَ ّػٌ د غ٘ سًٍ« :نَ هني ٛطنأم
ّللا ٛغضت ػوّ ،14»ْٜفٖ نظٌبدٍ ًظسّ ،أٗؼب طؼ ػٌَ ﷺ أًَ ق با« :إٍّ ّللا ِٛنسم َخنر كن ّن هٜونخ
فأضنزغٜت هنْ ٓنن ًنَ ضنبين فأػطٜنْ ٓنن ًنَ ًطنزغفر
إه٘ اهطنٌبء اهندُٜب فُِٜنبدٓ ٙنن ًنَ داع
َ
فأغفر هْ»ُّ ،15را ٗد ّا ػلٔ أى السّة ٗ قؼٖ ؽبعبد الؼجبد ّٗف٘غ ػلِ٘ن هي الا٘ ساد ُّ ْ
ظجؾبًَ الرٕ دػب نلٔ دػبئَ ُّْ الرٕ ٗغ٘ت ُّ ،را ٗ دا -كو ب ظ ٘مرٖ -ػل ٔ أى ال دػب ظ جت ه ي
اٛظجبة الؼظ٘وخ الٌّبفؼخ الزٖ عؼلِب هللا  ظججب.

 المسألة الثانية:
ظجت هابلفخ ه ي خ بلف ّٛ-علِ ب أّزد الطؾ بّٕ ُ رٍ الغول خ -ه ي غ الح الوزظ ّْفخ ّؽبئف خ ه ي
الفالظفخ ،فِؤال ٗقْلْى :الدػب ال ؽبعخ نلَ٘ ّظؤاا السة  قؼ ب ؽبع خ الؼج د ال ؽبع خ نل٘ َ،
ّػللْا ذلك ثمهسٗي:
 اْلًر اْلٕم :أًَ ظجؾبًَ قدز اٛش٘ب ّعؼل لكل أهس ظ٘ؾظ ل ق دزا هق دّزا ،ف إذا ك بى هق دزا
فع٘قغّ ،نى لن ٗكي هقدزا قبلْا :فلي ٗقغ ،فإذا ال ؽبعخ نلٔ الدػب ّال فبئدح هٌَ.
 اْلًر اهضبُ :ٚأًِن قبلْا نى هللا  ػْد خلقَ ّظٌخ هللا فِ٘ن ػلٔ أًَ ٗؼطِ٘ن هب ٗؾز بعْىّ ،ل ن
ٗغؼل قلْثِن هؼلقخ ثـُ :ل ٗمرٖ اٛهس أم ال ٗمرٖ ،فزوبم نخالص القلْة ػٌدُن أى رسػٔ ثوب ُ ٖ
ػلَ٘ هي الؾبا ّأى رٌزظس نفبػخ هللا  لوب ٗسٗدٍ ّلوب ٗؼطَ٘.
ُّرا ػٌدُن ُْ هقبم الظدٗق٘ي ّالؼبزف٘ي ّاّٛل٘ب ُّ ،را الرٕ ذك سٍّ ال ش ك أى أُل َ اًقسػ ْا
نال هب ًدز ثؾ٘ش أًَ ال رْعد اٙى فئخ رٌعت نلِ٘ن ُرٍ الوقبلخ.
ّظجت ذلك أى السد ػلِ٘ن ّث٘بى ثطالى هب قبلْا ّاػؼ ث٘يٛ ،ى:
الزؼل٘ل اّٛا الرٕ ذكسٍّ ُّْ أًَ ال ؽبعخ نلٔ الدػب  ًَٛنهب أى ٗكْى هقدزا أّ غ٘ س هق دز،
ف٘غبة ػلِ٘ن ّٗسد ػلٔ هب قبلْا ث مى هللا  أً بؽ أش ٘ب كض٘ سح ع دا ،ث ل أً بؽ أكض س ه ب ْٗع دٍ ف ٖ
خلقَ ثبٛظجبة الوقزؼ٘خ ثوع ججبرِب ،فمً بؽ نخ ساط الْل د ّاًؼق بد الؾو ل ث مى ٌٗ صّٕ السع ل ػل ٔ
نت هِ ٌَنَْ َٛشَنب ُء ك
ٖر﴾[الش ْزٓ ،]47 :لك ي ال ِٗ ت نال ثع جت،
ت هِ ٌََْ َٛشَب ُء إَُِبصب ي َُٕ َٔ َٛ
الوسأح ﴿ُ َٔ َٛ
اهنِ ُك َ
ّكرلك قدز  أى فالًب ٗوسع لكٌَ لن ٗقدز ُ را الو سع نال -غبلج ب -ثع جتّ ،ك رلك ُ ْ  عؼ ل
فالًب ػبلوب ّقدز ذلك لكي ال ٗكْى نال ثعجت ُّْ أى ٗزؼلن ،كوب قباﷺ« :إٌُب اهؼوي ثبهزؼوي».16
فإذا قْا غالح الظْف٘خ ُْ هظ٘س ه ٌِن نل ٔ ًف ٖ اٛظ جبة ّ ًف ٖ الٌظ س نلِ٘ ب ّأى اٛه ْز ثغج س
ّل٘عذ هٌْؽخ ثمظجبة ثل هللا ٗ غجس اٛش ٘ب ػل ٔ أى رك ْى ػل ٔ ّف ق ه ب ٗ ساد دّى أى ٗ سرجؾ
شٖ ثعججَ.
ُّرا ال شك قدػ فٖ الؼقل  ًَٛنلغب لوب ٗدزكَ كل ػقل هي أى الشٖ هٌْؽ ثعججَ.
هي عولخ اٛظجبة الزٖ أًبؽ هللا  ثِب نٗقبع هب ق ّدز :اهدػبء.
فكْى الؼجد ٗدػْ هللا ٗ كْى الدػب ظججب فٖ ؽظْا هب قدز هللا  ،ف٘كْى هب قدزٍ هللا  ال ٗق غ
نال ثؼد ّعْد العجت ،كوب أى الؾول ال ٌٗؼقد نال ثؼد ّعْد العجت.
ثل الدػب فٖ الؾق٘قخ أػظن أًْاع اٛظجبة ٛى ثَ ٗؾظل نه داد هللا  ف ٖ ك ّل ش ٖ ًّف غ ال سة
 14ال واب كرسم .واب أبمم.
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 ثكل ظجت ٗؼولَ الؼجد ،فبهدػبء أػظي أُٖاع اْلضجبة.
أهب الزؼل٘ل الضبًٖ :ف إى ذا هجٌ ٖ ػل ٔ أى ؽبل خ الٌج ٖ ﷺ ّؽبل خ الظ ؾبثخ زػ ْاى هللا ػل ِ٘ن
ل٘عذ ُٖ الؾبا الكبهل خ؛ ث ل ك٘ ف ٌٗظ سّى نل ٔ فؼ ل الٌج ٖﷺ ف ٖ أؽْال َ كلِ ب ّأً َﷺ ل ن ٗك ي
ٗزس الدػب لٌفعَ ُّٛلَ ّٛهزَ ﷺ ،ثل أزشد الظ دٗق ّػو س نل ٔ أى ٗؼظو ْا السّع ب ّال دػب
ُّ را ٗ دا ػل ٔ أى ؽ با الك بهل٘ي ث مى ٗزؼسػ ْا ل دػب هللا  ،فك ن دػ ب الٌج ٖﷺ ه ي دػ ب ف ٖ
ط الرَ ف ٖ آخ س الل٘ ل ّف ٖ أّق بد اٝعبث خﷺ ُّ ،را  َ ًٛأػ سف الٌ بض ّأػل ن الٌ بض ثسثّ َ 
ّرق ّدظذ أظوبةٍ.
أهب قْا الفالظفخ ،فبلفالظفخ أًْاع:
ًِٔ ي هي ْٗقي ثٌفغ الدػب ؛ لكٌِن ٗقْلْى :نى الدػب ٌٗفغ ٗ ًَٛؤصس ف٘وب ػقدر َ اٛف ال ٛ ،ى
ػٌدُن أى اٛصس للفلك الضبهي الرٕ ٗؤصس فٖ هغوْػخ اٛفال  ،فٌ٘قل فِ٘ب الزمص٘ساد الزٖ رؤصس ػل ٔ
ظلْ أُل اٛزع ّهب ٗكْى فٖ اٛزع.
ًٕ ننِٔي ه ي ٗق ْا ال دػب أط ال ال ٌٗف غ ٛى اٛه ْز ثٌظ بمّ ،ك ل ش ٖ ٗق غ ػل ٔ هقزؼ ٔ
الطج٘ؼخّ ،الدػب ل٘ط ظججب ؽج٘ؼ٘بُّ ،را قْا الوالؽ دح ه ٌِنّ ،ظ بُس ف٘ َ أًِ ن ال ٗؤهٌ ْى ثؾ با
اًٛج٘ب ػلِ٘ن الظالح ّالعالم.

 المسألة الثالثة:

دػب الؼجد هلل ّ رؼسع الؼجد ػٌد هللا  فَ٘ أهْز:
 اْلًر اْلٕم :أً َ رؼ سع لسؽو خ هللا ّٙ ص بز زثْث٘ز َ ،فِ ْ ٗ ؼط ٖ ه ي ظ ملَ ّٗغ٘ ت ه ي
دػبٍ  ُْ ًَٛ ،السة.
ّلِرا قد ٗؼطٖ هللا  الكبفس كوب أعبة دػب نثل٘ط ،فقد ٗوسع الكبفس ف٘عما هللا  ف٘ش فّٔ ،ق د
ٗزؼسع الكبفس لوظ٘جخ ف٘عما هللا  أى ٗكفَ٘ شسُب ف٘غبة.
ثل ٗمرٖ الوشس ّالاسافٖ ّالوشس الوزؼلق ثبٛهْاد ف٘مرٖ ػٌد القج س ثقل ت هؼ ط ّس ف٘ع ما هللا
 ثظ بؽت ُ را القج س أّ ٗع ما هللا  ص ن ٗع ما ط بؽت القج س ،ف٘غ بة ال دػب لو ب ف ٖ قلج َ ه ي
االػطساز هلل ّٗ ،كْى فٖ ؽقَ اثزال ّٗكْى أٗؼب فزٌخ لٚخسٗي.
فإذى الؼطب ال ٗقزؼٖ السػب ػي الوؼطّٔ ،نعبثخ الدػب ال رقزؼٖ السػب ػي هي أع٘ت دػ بٍ
فِرا نثل٘ط أع٘ ت دػ بٍ ّق د دػ ب ث مػظن دػ ْح ػٌ دٍ ُّ ٖ أى ٗط ْا ػو سٍ ؽز ٔ ٗك ْى نل ٔ ٗ ْم
ُظ ْرُِٗ ﴾ٚؼٌٖ أهد فٖ ػوسٕ ﴿إِهَن٘ ْ َٛنٖ ِى ْ ُٛج َؼضُنٍَٖ ﴾[الؾغ س ،]36:نل ٔ أى ٌٗزِ ٖ
الق٘بهخ﴿ ،قَب َم َر ِّ
ة فَأ َ ِ
ركل٘ف آدم ّأثٌب ٍ ،فمػطبٍ هللا ُ را العؤاا الرٕ لن ٗؼطَ ًج٘ب ه ي اًٛج٘ ب ف ٖ نؽبل خ الؼو س نل ٔ
ُ را الؾ د ُّ ،را كو ب أػط ٔ الكف بز ثؼ غ ه ب ظ ملْاّ ،كو ب ٗؼط ٖ ثؼ غ ه ي ٗؼج دّى الوع ٘ؼ أّ
ٗؼجدّى ػصٗسا أّ ٗؼجدّى غ٘ س هللا ،ف٘ؼط ِ٘ن ٛه س ،ال ٛع ل كف سُنّ ،لك ي لؾكو خ ٗؼلوِ ب هللا أّ
ٛعل اػطسازُن أّ ٛى ُرا اٝػطب أطال هي هقزؼ٘بد زثْث٘زَ  لِن ُّن ثؾبع خ نل٘ َّ ،هللا
ُْ الرٕ خلقِن ّعؼل لِن قدزا هقدّزا.
 اْلًر اهضبُ :ٚأى الدػب فَ٘ نصجبد لظفبد كض٘سح هي طفبد السة .
فوي دػب هللا  ثؾق فإًَ ٗعزؾؼس نذ دػبّ ،لْ لن ٗعزؾؼس فإى ُرا هزؼوي لدػبئَ:
 الظفخ اّٛلٔ :أًَ هْقي ثْعْد السة .
 الظفخ الضبً٘خ ثمًَ ٗ عوغ دػب ٍ هغ أًَ فٖ ػل٘بئَ ِٗ ُّْ ،وط ُوعب ال ٗغِ سْ ُّ ،
ٗؼزقد أى السة  ظو٘غ لدػبئَ.
 الظفخ الضبلضخْٗ :قي أًَ  قدٗس ػلٔ نعبثخ دػبئَ.
 الظفخ الساثؼخْٗ :قي أًَّ  غٌٖ ٗؼطٖ ثغ٘س ؽعبة.
 الظ فخ الابهع خْ ٗ :قي أٗؼ ب أً َ  زؽ ٘ن ثؼج بدٍ ،ف إى ظ ؤاا ال سة  رؼ سع ٙص بز
لسؽوزَ .
 الظفخ العبدظخْٗ :قي ثمًَ  ؽُّٖ ،كرا.
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فوي رمهل دػب الؼج دً ،ظ س ف ٖ أى ف ٖ دػ ب الؼج د أًْاػ ب ه ي نصج بد الكو بالد لل سة ّ ،ل رلك
ٗؼؼف الزْؽ٘د نذا رس الؼجد دػب زث َ ّ ،كلّو ب ق ّل ال دػب  ،ق ل رؼل ق الؼج د ث بهلل ّ ،
ٛى آص بز
الزْؽ٘د ػلٔ الٌفط ّالٌْز الرٕ ٗقرف فٖ القلت هي آصبز الزؼلق ثبهلل ٗ ؼؼف ش٘ئب فش٘ئب.
 اْلًر اهضبهش :هللا  فٖ نعبث خ ال دػب ّ ،ف ٖ نػط ب الؾبع خ الز ٖ ظ ئلذ ،عؼ ل ل رلك ش سّؽب
ّعؼل لرلك هْاًغ.
فإى الؼجد قد ٗع ما ّال ٗؼط ٔ ّق د ٗ دػْ دػ ب ظ ؤاا ّال ٗع زغبة ل َ ف ٖ ػ ٘ي ه ب ظ ما؛  َ ًٛل ن
ركزول الشسّؽ فٖ ؽقَ أّ قبم هبًغ هي الوْاًغُّ ،را ٗزؼؼ ثوعملخ رمرٖ.
 اْلًر اهراثغ :أى نعبثخ الدػْاد ّقؼب الؾبعبد ل٘ط دل٘ال ػلٔ شٖ ّ ،نًو ب ُ ْ ه ي ع ٌط
هطلق اٝػطب .
فكوب أى هللا  عؼل ُرا ػلٔ طفخُّ ،را ػلٔ طفخُّ ،را ػلٔ طفخ؛ فإًَ ظجؾبًَٗ ،ؼط ٖ ُ را،
ّٗؼطٖ ُراّٗ ،ؼطٖ ُ راّ .ق د -كو ب ذك سد ل كٗ -ؼط ٖ فبظ ق ّٗؼط ٖ الوجز دع ّٗؼط ٖ الفبظ ق،
ّٗغ٘ت دػب ُرا ُّرا ّزثوب ُرا ثمكضس ُّرا ثمكضس.
لكي ٗوزبش الوؤهي ّالؼجد الظبلؼ ّّلٖ هللا  أى ٗكْى ع ْاة هللا  ل َ ّنػط بةٍ لع ؤالَ ٗ-ؼٌ ٖ
نػطبئَ لوب ظما ،-ػي هؾجخ ّزػب ف٘كْى فٖ ؽقَ ًؼوخ ّال ٗكْى فٖ ؽقَ ًقوخ أّ نثزال .
ُّرا ُْ الرٕ عب فٖ ؽدٗش الْلٖ ،ؽ٘ش قبا الٌجٖﷺ« :قبم ّللا رؼبه٘ ٔ7
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نياسة الشرسط الواند واألربعون.
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