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 األربعوناألربعونوو  الثامنالثامن  الشريطالشريط                        

ٌَّ  ال ئنهّ ئال   ٔعهـِ ال شهلٚه نهّ حاًًٛهجد نًضهـِ، ٔأشهٓـأٌ  انغًـ هلل عق عًـِ، ٔأشٓـ يغًهـاد أ

 أيج باـ: ، عبـ   ٔكىٕنّ ٔصفّٛ ٔؽهٛهّ

 األظئٍخ

 ؟(ِٕٗ ثدأ ٚإ١ٌٗ ٠ؼٛد) / يج ياُٗ قٕله

، ٚاُٙ يُّ (ِٕٗ ثدأ ٚإ١ٌٗ ٠ؼٛد): انق٘ ْٕ كالو   س/ قٕل طجئفت يٍ انيهف فٙ انقلآٌ انكلٚى 

   هبّ ىًاّ يُّ صبلٚم عهّٛ انيهالو فبهَّ  ى  هَّ ك  بـأ قٕالد ٔكاليجد ٔحُنٚالد، فهًج ح صبلٚهم َبُٛهج يغًهـا  ّ  غ 

هٚاُهٙ فهٙ آؽهل اننيهجٌ عهٍٛ ال ٚ ا   (ٚإ١ٌهٗ ٠ؼهٛد)كًج ىهًاّ، ٔقهٕنٓى  ملسو هيلع هللا ىلص هٛ  بهجنقلآٌ ف   م  ً  و  ك      لِّ

هيهٍ ٚاًهم بهّ فٛ   ٚبقهٗ فهٙ اضكو ٔال ر هىَّ  ٌأ كاليّ ، يهٍ اضٔكا  يهٍ ٖ عههٗ انقهلآٌ فهٙ نٛههت  ل  ي 

 .(ِٕٗ ثدأ ٚإ١ٌٗ ٠ؼٛد) انصغف ٔيٍ انصـٔك فال ٚبقٗ يُّ فٙ اضكو آٚت. ْقا ياُٗ قٕنٓى

َكخفٙ بٓقا انقـك...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

اَعِة: ِمْن ُخُروِج الددَّ َّ  دماِؤ، َوُندْؤِمُن َوُنْؤِمُن ِبأَْشَراِط السَّ َُ ِمدَن السَّ دال ََ َعلَْيدِس السَّ ال، وُندُزوِل ِعيَسدا ابدِن َمدْرَي
ِة األْرِض ِمْن َمْوِضِعَها. ْمِس ِمْن َمْغِرِبَها، َوُخُروِج َدابَّ  ِبُطلُوِع الشَّ

ٌَّ  / انطغجٔ٘ ٚلٚـ هيٍ ف   يج صجء فٙ انقلآٌ انكلٚى ٔفٙ ىُت انُبٙ أ جد غٛبٛهت حكهٌٕ قلٚبه أيهٕك   ل  ك 

 .ٔٚضب اإلًٚجٌ بٓج ،فٙ اإلًٚجٌ فٙ أككجٌ اإلًٚجٌ انّيجعت، أٔ حكٌٕ يٍ أشلاطٓج فآَج ؿاؽهت   ٍ  ي  

 ٔؿؽٕنٓج فٙ أككجٌ اإلًٚجٌ يٍ صٓخٍٛ: 

 ٌٝٚه  ج غٛب ٔاإلًٚجٌ ك  ٓ  : أََّ اٌغٙخ األ  ّ   ٌ أٔ أؽبهل بهّ َبٛ هّ    بجنغٛب انق٘ أؽبل بّ    ئًٚج

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 اٌغٙخ اٌضب١ٔخ:  ٌَّ جث انٛهٕو اٜؽهل ٔأشهلاط ي  ِـّ ق هٔي  ٌ اإلًٚجٌ: اإلًٚجٌ بهجنٕٛو اٜؽهل، ٍ أككجيأ

ٌَّ  ملسو هيلع هللا ىلصانيجعت انخٙ ربخج فٙ كخجب   ٔفٙ ىُت يغًـ    اإلًٚهجٌ بٓهج ٔاصهب ئفا بههم انًيههى  فها

 .انؾبل فٙ فنه فٛضب عهّٛ انخصـٚق بجنغٛب ٔاإلًٚجٌ بّ

ن هٗ صهفجأْم اإلًٚجٌ بصفت اإلًٚجٌ بجنغ    صَّ ٔقـ ؽ   ن هٗ ٔأٔ   ٔ انًهإيٍُٛ كًهج قهجل  ثٛب، فٓٙ أ 

﴿ :  ُ1اٌههه  َٓ ز مِههه١ ُّ ٍْ ٌِ  ٜ ُ٘هههد  ِٗ ٌِْىزَهههبُة ب َز٠ْهههَت ى١ِههه َْ 2( َذٌِهههَه ا هههٛ ُّ ٠ُم١ِ َٚ ٌَْ ١ْهههِت  َْ ثِب ُٕهههٛ ِِ ِْ ُ٠ َٓ ( اٌ هههِر٠

الحَ  ٌَّ  [8-1﴾]انبقلة:اٌص  ئكخهّ اإلًٚهجٌ بهجهلل، ٔيال فجإلًٚجٌ بجنغٛب ٚـؽم فّٛ صًٛع أككجٌ اإلًٚجٌ ض

  ٌ  بجنغٛب. ٔكخبّ ٔكىهّ ٔانٕٛو اٜؽل ٔبجنقـك ؽٛلِ ٔشّلِ، ْقا كهّ ئًٚج

يٍ انطٕائف انّضجنت انقٍٚ ال ٚإيُهٌٕ بًهج ٚؾهجنف يهج  باٚلاؿ ْقِ انضًهت يؾجنفت عـؿ   /ٔٚلٚـ أٚضجد 

ٌَّ ٓ  عهّٛ عقه   ى  ٓ  نَّ ؿ   طٕائف أَكلث ٔصٕؿ انـصجل، ٔطٕائف أَكلث َنٔل عيٗ بٍ يهلٚى عهٛهّ  ى، فا
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نيالو، ٔطٕائف أَكلث طهٕع انشًو يٍ يغلبٓج ٔؽلٔس انـابت َٔغٕ فنه يًج نٛو يأنٕفهجد نٓهى ا

 .ضصم فنه ِٕ  ف  ُ  ف   ،ٍ  ُ  ٔال ٚـؽم فٙ اني  

 .فاَّ ٚضب اإلًٚجٌ بّ فًج صظ عٍ كىٕل    ،ٔاعـ بجب   ىٔأْم انيُت بجب انغٛب عُـْ

 ْٔقِ انضًهت حغخٓج يبجعذ ٔييجئم:

 المسألة األولا: 
 .عٍ غٛلِ ِ  ن  ِّٛ ً  انشٙء ٔح      لِّ ف  ْٕ انااليت انخٙ ح   ٚاٌّشسطصًع شلط،  األشساط

َ هٕاّد فخكهٌٕ  ٚأشساط اٌعبػخ اٌّمصٛد ثٗ اٜٚجث ٔانااليجث انخٙ حـل عهٗ قلب قٛجو انيجعت، ئيج ؿ 

 فخكٌٕ يٍ صًهت اضشلاط انصغلٖ. ب  ل  عهٗ انق   تد ن  ال  أشلاطجد كبلٖ، ٔئيج ؿ  

هبَػخَ : ﴿كهًت اضشلاط فٙ انقلآٌ انكلٚى فٙ ىٕكة يغًـ، قجل قـ صجء فكل ٔ َْ إِب  اٌع  ْٕظُُسٚ َ٠ ًْ َٙ  ىَ

  ْ َٙبأ ُْ ثَْ زَخ  ىَمَْد َعبَء أَْشَساطُ ُٙ  [، ٔأفجؿث اٜٚت فجئـحٍٛ: 12﴾]يغًـ:رَؤْر١َِ

  اضٔنٗ:انفجئـة  ٌَّ  نٓج أشلاط ٔعاليجث. ت  انيجع  أ

 اٌفبئدح اٌضب١ٔخ:  ٌَّ  .ملسو هيلع هللا ىلصانقلآٌ عهٗ يغًـ  ل  ن  ُ  جعت قـ ٔقاج فٙ ٔقج ح  أشلاط انيأ

ٌَّ  ْٔقا ٚاُهٙ هأ اضشهلاط يهج ٚكهٌٕ باٛهـاد عهٍ ٔقهٕع انيهجعت ٔيُٓهج يهج ٚكهٌٕ قلٚبهجد يهٍ ٔقهٕع  ٍ  ي 

 انيجعت.

ٌَّ  ٔيٍ اضعجؿٚذ فٙ فنه: إٔٙهب ٌهٓ رىهْٛ  زهٝ رهسٚا »انيهجعت قهجل:  ِٔا عُهـل  اك  ق  نًهج ح ه ملسو هيلع هللا ىلصانُبهٙ أ

ٌَّ  فنه عهٗ ، فـلَّ 1«لجٍٙب ػشس آ٠بد  .آٚجث ملسو هيلع هللا ىلصج انُبٙ جْ  ًَّ أشلاط قلٚبت يُٓج ى   ج  ًَّ رأ

ٔاضغتد ظجْلة عهٗ انًلاؿ ٔعهٗ انشٙء عٛذ ال ٚكهٌٕ فٛهّ  تد ن  ال  ؿ   ل  ـ  يج ٚ   :ٔاٜٚجث صًع آٚت ْٔٙ

 .ن ب و  

 :المسألة الثانية 
 ب اٌؼٍّبء إٌٝ لع١ّٓ: َٙ َّ عَ أشساط اٌعبػخ لَ 

   كبلٖ ئنٗ أشلاط    صغلٖ.  ٔئنٗ أشلاط 

 ب إٌٝ صالصخ ألعبَ: َٙ َّ عَ ِٚٓ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ لَ 

  ٖأشلاط صغل  ٗٔٔىط  .ٖٔكبل 

يج ٚـل عهّٛ يهٍ ٔصهٕؿ انٕىهطٗ ٔئٌ  ٔاضٔل ْٕ انًاخًـ ٔانزجَٙ اصطالط حفيٛل٘ ٔنكٍ نٛو ر ىَّ 

 ٔؿاؽهت فٙ انصغلٖ. كجَج يٕصٕؿةد 

ه أََّهّ   انهـنٛم عههٗ : فٓٙ يهج ؿلَّ أِب رؼس٠ف األشساط اٌص سٜ انيهجعت ٔنهٛو يهٍ  ب  ل  عاليهجث ق ه ٍ  ي 

 اناشل آٚجث انخٙ صجءث فٙ انغـٚذ أَٓج حكٌٕ بٍٛ ٚـ٘ انيجعت.

اضشههلاط  ء  ـ  ٔال حههنال حغصههم ٔحغصههم ئنههٗ ب هه ملسو هيلع هللا ىلصفغصهههج اضشههلاط انصههغلٖ فههٙ ميههٍ انُبههٙ  

 .انكبلٖ

 شجء  . ئٌ ٔىٛأحٙ حفصٛم اضشلاط انصغلٖ ٔانكبلٖ

 :نصغلٖ كًج فكلث نهفًٍ أْم اناهى يٍ صام اضشلاط ا

   ب  .فٓٙ صغلٖ ملسو هيلع هللا ىلصيٍ عٓـ انُبٙ  يج ق ل 

 ـ يٍ عٓـِ فٓٙ ٔىطٗ ئنٗ عـٔد اضشلاط انكبلٖٔي  . ج ب ا 

 ٔاضٔل ْٕ انًاخًـ فٙ فنه.

  :المسألة الثالثة 
ه ٔيخُٕعت، ٔال ٚهـل   اضشلاط انصغلٖ كزٛلة صـاد  يهٍ أشهلاط انيهجعت عههٗ يـعهّ أٔ  د  ـ  كهٌٕ انغ 

 ٔؿالئم عهٗ انقلب:فيّ، بم ْٙ آٚجث 

  ٔاَشقج  انقًهل بجعخبهجكِ آٚهت نًغًهـ  ملسو هيلع هللا ىلصيُٓج بازت يغًـ  ط،غجٚت انًـ حكٌٕ يًـٔعتد  فخجكةد

 ، ٔيُٓج فخظ بٛج انًقـه.ملسو هيلع هللا ىلص

  فٛٓج ابخالء أٔ عقٕبت نهابجؿ. تد َّٛ كَٕ   تد ا  أٔ يكلْٔت، أٔ حكٌٕ ٔاق   تد ي  لَّ غ  ي   ٔقـ حكٌٕ يقيٕيتد 
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ٌَّ  ٔانًقصٕؿ يٍ فنه كَٕهّ يهٍ أشهلاط  يٍ آٚجث أٔ أشلاط انيجعت فهال ٚهـل   أََّّ   ٛميج صجء فٙ انـنأ

 آؽل أٔ بغقٛقت اضيل. أٔ يقيٕو ئال بـنٛم   يًـٔط   أََّّ   انيجعت عهٗ

ًًهج ٚشهجك ئنٛهّ فٛٓهج يهج صهجء فهٙ انغهـٚذ انهق٘ كٔاِ فصهـاد صهـاد،  ٔأشلاط انيجعت انصغلٖ كزٛهلة   

ٌَّ  انبؾجك٘ ٔغٛلِ، عـٚذ عٕف بٍ يجنه ث١ٓ ٠دٞ اٌعهبػخ  ِهٛرٟ صهُ  ب  ز  ظِ  دْ دُ ػْ أُ »قجل:  ملسو هيلع هللا ىلصانُبٙ أ

ٌْ ٠َؤُْخُر ى١ىُ ومٌَؼبِص اٌ ُٕ  صُ اظزفبضخ اٌّبي  ىزح ث١ذ اٌّمدض ٛرَب ُِ  ... ئنؼ انغـٚذ.3«صُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيٍ عٓـِ  ْقِ عـرج قلٚبجد ٔ د  ـ  ٔيُٓج يًج ع  

نيجبع انٓضهلٖ، فهٙ ، انُجك انخٙ ؽلصج يٍ انًـُٚت فٙ انقلٌ املسو هيلع هللا ىلصباٛـاد عٍ عٓـِ  د  ـ  ٔيُٓج يًج ع  

أٔ « ب رمهَٛ اٌعهبػخ  زهٝ ر هسط ٔهبز ِهٓ اٌ غهبش: »ملسو هيلع هللا ىلصَغٕ ىُت أكبع ٔؽًيٍٛ ٔىهخًجئت، ٔقهجل 

 . 1«ِٓ اٌّد٠ٕخ رُض١ئ ٌٙب أػٕبق اإلثً ثجُصسٜ»
 يُٓج يج ٚكٌٕ قلٚبجد يٍ اضشلاط انكبلٖ.

جؿٚهذ انخهٙ فٛٓهج يإنفهجث كزٛهلة فهٙ صًآهج ٔصًهع اضع ج  ٔأشلاط انيهجعت انصهغلٖ ٔانكبهلٖ أ نِّف ه

فًٛج أؽبهل بهّ،  ملسو هيلع هللا ىلصعهٗ صـ  انُبٙ  أشلاط انيجعت، ْٔٙ يٍ اناهى انُجفع انق٘ ٚـل   ل  ك  صجءث فٙ ف  

ٙ   ٔال شه أؽبل عٍ أيل   ّ  ضََّ   .قجد ٔٚقُٛجد ـ  نى ٚغـد، ٔكجٌ ؽبلِ ص   غٛب

أٔ يهٍ  ٚكٌٕ كقا، أٔ ال حقهٕو انيهجعت عخهٗ ٚكهٌٕ كهقا، انيجعت بٍٛ ٚـ٘ أََّّ   فٓقِ اضؽبجك انخٙ فٛٓج

 :ْقِ كهٓج حـلّ  ،بٍٛ ٚـ٘ انيجعت كقا ؿ  ـ  ع  أشلاط انيجعت كقا، أٔ أ  

  ّملسو هيلع هللا ىلصعهٗ صـق. 

   أٚضجد حـّل عهٗ ىَّ ر  ٌَّ ٌَّ أ أؽبهل بغهـٔد ْهقِ اضيهٕك  ملسو هيلع هللا ىلصانُبهٙ  انيجعت آحٛت ال كٚب فٛٓهج  ض

 .ملسو هيلع هللا ىلصٔكجٌ عقجد كًج أؽبل بّ  م  ص  ٔعـٔرٓج ع  

٘ ٘ انٛقهٍٛ ِّٕٔ ق هج يًهج ٚ  ْ هل  ك  ٖ ٔف  نٓقا كجٌ انخّغـٚذ بأشلاط انيجعت انصغلٖ ٔانكبهل ِّٕ اإلًٚهجٌ  ٚ ق ه

 .ملسو هيلع هللا ىلصْٕٔ يٍ ؿالئم َبٕة يغًـ 

  :المسألة الرابعة 
ٌَّ  ٗ بٓج انااليجث ٔاٜٚجث انخٙ حكٌٕ قلٚبهتد ُ  ا  اضشلاط انكبلٖ ٚ    يهٍ انيهجعت، بغٛهذ ئفا عهـرج فها

 .ٕٚو انقٛجيت قلٚب  صـاد صـاد 

ٌ  ب  ي  د نٛو فٙ ع  كبلٖ ضَٓج آٚجث عًًٛت حغـ ج  ٛ  ًِّ ٔى   ٌ   جؿ  ب  انا   ج ـ   أ قبهٓهج  ٔنهى ٚكهٍ نٓهج ؿنٛهم   د  حغه

 أٔ نٓج يج ٚشجبٓٓج.

ْٔقِ اضشلاط انكبلٖ عشل كًج صجءث فٙ اضعجؿٚذ  ٔنكُٓج صهجء فهٙ عهـة أعجؿٚهذ غٛهل يلحبهت، 

 .ٚاُٙ يٍ صٓت انٕقٕع

 :فٙ ْقِ انضًهت، أكبات يٍ أشلاط انيجعت /انطغجٔ٘  ل  ك  ُْٔج ف  

  انـصجلفكل ؽلٔس.    ٍَٔههههنٔل عٛيههههٗ ابهههه

 .يلٚى

  ٍٔطههههههههٕع انشهههههههًو يههههههه

 .يغلبٓج

  .ٔؽلٔس انـابت 

ُْج اضشلاط انكبلٖ ضَٓج ْٙ اناًًٛت ْٔٙ اٜٚجث  ل  ك  ج ف  ً  ئََّ  ٕ  ْٔقِ أكبات يٍ عشلة أشلاط، ْٔ  

 انكبٛلة انخٙ ٚضب اإلًٚجٌ بٓج

 ْٔقِ اناشلة ْٔٙ يلحبت فٙ انغـٔد كًج أىٕقٓج:

 لٔس انـصجل.أٔل يج ٚغـد ؽ 

 .رى َنٔل عٛيٗ ابٍ يلٚى عهّٛ انيالو يٍ انيًجء 

 .رى ؽلٔس ٚأصٕس ٔيأصٕس 

   بضنٚلة انالب. بجنًغلب ٔؽيف   بجنًشل  ٔؽيف   رى رالرت ؽيٕف: ؽيف 

 .رى طهٕع انشًو يٍ يغلبٓج 
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 .ٗرى ؽلٔس انـابت عهٗ انُجه ضغ 

 .ٌـ ؽج  رى ان

 .رى ؽلٔس انُجك انخٙ حغشل انُجه ئنٗ أكو انًغشل 

فٙ حلحٛب انـؽجٌ ْم ْٕ قبم طهٕع انشًو يٍ يغلبٓج أٔ ْٕ باـ طهٕع انشًو فّٛ ؽالف بٍٛ ٔ

 انخلحٛب. ٍ  أْم اناهى، ٔاضظٓل ْٕ يج فكلث نه ي  

  :خسٚط اٌدعبي 

ههفجنههـصجل صههجءث انُصههٕي انكزٛههلة بؾلٔصههّ ٔأَههّ ىههٛؾلس يههٍ ي       ٌ  ف  فٛههّ، ئفا أ   ٕ  ْ هه و  ب  غ 

هب   ّ  بؾلٔصّ، ٔأََّ  ٌَّ  ّ  يهٍ صهُو انبشهل  نكَُّه ل  ش  عُٛهّ عُبهت طجفٛهت أٔ عُبهت طجف هت،  أعهٕك اناهٍٛ كهأ

 ، ٚاطٛهّ   (وهبىس)رالرت علف ٚقلؤْج كهم يهإيٍ ٚاُهٙ  (اءْ زَ  -بءْ ىَ  -بفْ وَ )  يكخٕب بٍٛ عُّٛ 

فٛكٌٕ ياّ صُت ٔياّ َهجك ٔحكهٌٕ فخُخهّ  (إٟٔ زثىُ)ياّ اضنبجب، فٛقٕل نهُجه  جك  غ  يٍ انقـكة يج ح  

كب  أََّههّ   ٙع  َـّ ٚ هه ّ  ل فههٙ اضكو أكباههٍٛ، ٔحكههٌٕ فخُخههّ أعًههى فخُههت عههـرج فههٙ اضكو  ضََّههحيههخً

ٌَّ ناناج ٌَّ  ًٍٛ ٔأ  غٛٙ انًٕحٗ.ياّ َجك ٔأَّ ٚ   ياّ صُت ٔأ

و عهّٛ يكت ٔانًـُٚت ٔانًالئكت حغلىٓج، ٔٚؾلس ئنّٛ شجب فٛقٕل نّ  أَج كبه.  :فٛأحٙ فٙ فنه ٔح غلَّ

 . ملسو هيلع هللا ىلص٘ أؽبلَج بّ كىٕل   فٛقٕل نّ: أَج انـصجل انق

 .ّٛٛ  غ  ّ رى ٚ  ه  خ  ق  فٛ  أَج أقخم ْقا رى أعّٛٛ، فٛقٕل نهُجه: 

 .-ٚاُٙ أَه انـصجل-، فٛقٕل: قـ امؿؿث اٌٜ به عهًجد  

ٛلة انُجه عهٗ ٔصّ اضكو، أٔ ؽٛل انُجه عهٗ ٔصّ اضكو فٙ ميجَّ.  ْٔقا يٍ ؽ 

فخُت انًيٛظ انـصجل، ٔنٓقا  ّ  خ  أيَّ  ك  ٍ َبٙ ئال عقَّ فٙ اضكو، ٔيج ي ل  ك  ٔانـصجل ال ٚؾلس عخٗ ال ٚ ق  

ٚيهخاٛق بهجهلل يهٍ أكبهع ٔيُٓهج فخُهت  أٌ كجٌ يٍ انًخأكـاث عههٗ انًهإيٍ فهٙ كهم صهالة قبهم انّيهالو

 انًيٛظ انـصجل.

فٙ كخب انيُت ٔفٙ كخب  يخُٕعت يالٔفت   ٔأؽبجك انًيٛظ انـصجل ٔاضعجؿٚذ انخٙ صجءث فّٛ كزٛلة  

 لاط انيجعت، نكٍ َُبّ فٙ ْقا عهٗ عـة أيٕك:فٙ أش ف  يٍ أنَّ 

ألٚياألِس ا:  ٌَّ ٔأَّ  ٙ  ع   أََّّ   ، ٔاضعجؿٚذ انخٙ صجء فٛٓجملسو هيلع هللا ىلصانًيٛظ انـصجل نى ٚكٍ عٛجد فٙ عٓـِ أ

ؽهلس ئنٛٓهج باه   ج فٙ انًـُٚت كقصهت ابهٍ صهجئـ أٔ ابهٍ صهّٛجؿ، أٔ فهٙ عبيهّ فهٙ صنٚهلة  ئيَّ  ٙ  ئ  ك  

كجٌ فٙ فنه اننيٍ، ٔأَّ ٚبقهٗ  أََّّ   ، كم ْقا ال ٚـل  ملسو هيلع هللا ىلصٕل   انصغجبت فلأِٔ فقصٕا فنه عهٗ كى

 ئنٗ ٔقج ؽلٔصّ.

، انغـٚذ انق٘ كٔاِ ييهى ملسو هيلع هللا ىلصج فٙ قصت انضنٚلة فٙ قصت انلصم انًغبٕه ٔىإانّ عٍ انُبٙ ً  ٔئََّ 

عههٗ صاهّ   آٚهت نهـالنهت  ،تد آٚ   س  ل  عهّٛ بجنشقٔف، ٔيُٓى يٍ قجل ؽ   ى  ك  انًالٔف، يٍ اناهًجء يٍ ع  

 ٔنٛو ييخًل انغٛجة. ملسو هيلع هللا ىلصصـ  كىٕل   

ٌَّ  ٔانًقصٕؿ يٍ ْقا ٌ   ٌ  يٍ اضٔقجث رى ٚهأف   فٙ ٔقج   ٚؾهقّ    ل  ش  انـصجل ب  أ  بؾلٔصهّ يهٍ يكهج

 .ْٕ فّٛ عهٗ يج ٚشجء كبُج 

 اٌضبٟٔاألِس ٌَّ ؽلٔس انـصجل ٚكٌٕ باهـ ؽهلٔس انًٓهـ٘، ٔانًٓهـ٘ نهٛو يهٍ أشهلاط انيهجعت : أ

 .ج ٚكٌٕ قلٚبجد يٍ ؽلٔس انـصجلً  انكبلٖ، ٔئََّ 

ٌَّ َّٚ ـ  ٓ  ي   ٙ  ًِّ ٔانًٓـ٘ ى   ٚهقْب  أََّّ   ّ فٙ نٛهت كًج صجء فٙ انغـٚذ انصغٛظغ  ه  ٛٓـّٚ ٔٚ ص  ى    جد ض

ٌَّ  يهٍ انُهجه  ٚاُهٙ ئنهٗ يكهت فهٙ عهٍٛ اؽهخالف   انُهجه ال أيٛهل نٓهى ٔال ئيهجو ٔال صًجعهت، فٛاهٕؿ أ

نُههجه فٛأيلَٔههّ بههجنؾلٔس فٛهههٕف بجنكابههت، رههى ٚأحٛههّ ا بجنبٛههج فٛؾههلس ئنههٗ انغههلو ٚاُههٙ ئنههٗ يكههت

 ٔٚبجٚإَّ.

 :ْم ياُجِ، ، اؽخهف اناهًجء ف6ّٛ«٠صٍ ٗ هللا ىٟ ١ٌٍخ: »ملسو هيلع هللا ىلصٔقٕنّ 

 ؟ فٙ أيل ؿُّٚ ٔنى ٚكٍ صجنغجد  ّ  غ  ه  ص  ٚ   أََّّ  

الٚت ٔئيجكة انُجه ؟ٚ أََّّ   أٔ  ٕ  صهغّ ضيل ان

 ت إليجكة انُجه ٔنقٛجؿحٓى.فٙ نٛه ٚصهغّ   أََّّ   ٔاضظٓل ْٕ انزجَٙ* 
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، يغًـ بٍ عبـ  ، ٔصجء فهٙ ملسو هيلع هللا ىلصٔاىًّ كجىى يغًـ  ،ْٕٔ يٍ فكٚت انغيٍ بٍ عهٙ بٍ أبٙ طجنب

ٌ  ي  ٔبهغج اضعجؿٚذ انخٙ فٛٓج فكل انًٓـ٘ بأىجَٛـ صغٛغت ٔع   ،اضعجؿٚذ صفجحّ ٔضاجف أكزل  ج

 .جد يٍ أكباٍٛ عـٚز

ًٓهـ٘ حبههم يبهههم انخهٕاحل انًاُهٕ٘، ٚاُهٙ انهق٘ فههٙ أعجؿٚهذ انٌَّ ئ ٔنٓهقا قهجل طجئفهت يهٍ أْههم اناههى

ٌَّ  ٚـل عهٗ ،ال فٙ أفلاؿِ ،صًهخّ  ؽلٔس انـصجل. ب  ل  انًٓـ٘ ىٛؾلس فٙ آؽل اننيجٌ ق  أ

فٙ أْههٛكى ٔأٔالؿكهى أٔ أيهٕانكى، ى ك  ف  ه  انـصجل ؽ  ٌَّ ئ [ ٚصٛظ صجئظ....عٍٛ ] أََّّ   ٔفٙ قصت انًٓـ٘

 بطٕنٓج. ٙ ال يضجل نيلؿْجفٙ انقصت انًالٔف انخ ،ُٚقيى انُجهٔ

ٔ   أََّّ   ].....[  ى  ً  ٔصٓجؿِ ٔاَخشجك انؾٛلاث فٙ ٔقخّ ٚؾلس انـصجل فهخا ِ  فٙ أرُجء ٔالٚت انًٓـ٘ ٔغن

 .فخُخّ

 َٔصٚي ػ١عٝ اثٓ ِس٠ُ ػ١ٍٗ اٌعال: 

ه هه ٙ  رهى ُٚهنل عٛيههٗ عهٛهّ انيههالو ْٔهٕ ع  ًجء فهٙ ؿيشهق عُههـ انًُهجكة انبٛضههجء اٌٜ، ُٚههنل يهٍ انيَّ

 .قشلقٙ ؿيش

ُٚنل عُهـ انًُهجكة انبٛضهجء فهٙ شهلقٙ ؿيشهق رهى ٚهـك   أََّّ   ابٍ يجصّ ٔغٛلِ كًج كٖٔ ملسو هيلع هللا ىلصنُبٙ ٔا

 .4ٔأصهّ فٙ ييهى ،فٛقخهّ ُْج  ـ  انـصجل ببجب ن  
 .ْقا قبم ٔصٕؿ انًُجكة ٔقبم بُجء انًيضـ اضيٕ٘، ٔانًُجكة انبٛضجء اٌٜ يالٔفت فٙ ؿيشقٔ

 .ملسو هيلع هللا ىلصضيخّ  ّ  ُ  ٔيج أعًى يج بَّٛ  ملسو هيلع هللا ىلصفًج أصـ  كىٕل   

ْٓ ﴿ عهٗ َنٔنّ فهٙ انقهلآٌ بقٕنهّ  ؿلَّ  ٔ   ،رجَٙ أشلاط انيجعت َنٔل عٛيٗ بٍ يلٚى ه ِِ  ْْ إِ َٚ
١ِٙدا   ُْ َشه ِٙ ُْ َػٍَه١ْ ِخ ٠َُىهٛ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ َ٠ َٚ  ِٗ رِ ْٛ َِ  ًَ ِٗ لَْج ٓ  ثِ َٕ ِِ ِْ ٌِْىزَبِة إِب  ١ٌَُ ًِ ا ْ٘ [، ٔقهـ صهجء 181﴾]انُيهجء:أَ

ٌَّ  فهٙ انصهغٛظ ْْ  ٠ٛشهه: »ملسو هيلع هللا ىلصقههجل: قهجل كىههٕل    ْلٚهلة أبههج أ ٠ٕههصي ىه١ىُ ػ١عههٝ اثهٓ ِههس٠ُ  أ

ُِ دْ ّب  ػَ َ ىَ  أٚ -ى١ىعس اٌص١ٍت ٠ٚمزً اٌ ٕص٠هس ٠ٚضهغ اٌغص٠هخ  ٠ٚفه١م اٌّهبي ىهٟ ػٙهدٖ  ب  طَ عِ مْ ب  

ٌ   ٔاأ  ل  ٔاق ه ، قهجل أبهٕ ْلٚهلة « زٝ ب ٠مجٍٗ أ د ٠ِِٚٓ ثهٗ أ٘هً اٌىزهبة -ىٟ ٚلزٗ ْْ شه خى: ﴿ ئ إِ َٚ
 ْ٘ ْٓ أَ ١ِٙدا  ِِ ُْ َش ِٙ ُْ َػ١ٍَْ ِخ ٠َُىٛ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ َ٠ َٚ  ِٗ رِ ْٛ َِ  ًَ ِٗ لَْج ٓ  ثِ َٕ ِِ ِْ ٌِْىزَبِة إِب  ١ٌَُ  .4﴾ًِ ا

ِٗ قٕنّ ُْج ﴿ف رِ ْٛ َِ  ًَ ِٗ لَْج ٓ  ثِ َٕ ِِ ِْ ٌِْىزَبِة إِب  ١ٌَُ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ْْ إِ ﴾، انًقصهٕؿ بهّ قبهم يهٕث انكخهجبٙ أٔ قبهم َٚ

 يٕث عيٗ ابٍ يلٚى؟ 

 .قبم يٕث انكخجبٙ فٛإيٍ باٛيٗ ابٍ يلٚى أََّّ   ل  َّٔ ناهى يٍ قجل بجض  يٍ أْم ا

ٌَّ  ٔأكزل أْم اناهى ٔأْم انخفيٛل عهٗ ِٗ ﴿  انًقصٕؿ بّأ رِ ْٛ َِ  ًَ قبم يٕث عٛيٗ ابهٍ يهلٚى ٚاُٙ  ﴾لَْج

 ٌَّ ٌِْىزَهْٔهٕ قٕنهّ ﴿ ىٛج  اٜٚت ٔاٜٚجث قبهٓج ٚـل عهٗ فنه، ٔظجْلْج أٚضجد  ض ًِ ا ه ْ٘ ْٓ أَ ه ِِ  ْْ إِ بِة إِب  َٚ

 ِٗ ٓ  ثِ َٕ ِِ ِْ ِٗ ﴾، ٚاُٙ باٛيٗ ابٍ يلٚى عهّٛ انيالو، ﴿١ٌَُ رِ ْٛ َِ  ًَ ابهٍ يهلٚى  ﴾، ٚاُٙ يٕث عٛيٗ أٚضهجد لَْج

 عهّٛ انيالو.

ٌُ ٌٍِع بَػِخ ىاَل عٛيٗ ﴿ ل  ك  فٙ ف   ْٔقا فٙ ياُٗ اٜٚت انخٙ فٙ ىٕكة اننؽلف ْٔٙ قٕنّ  ٍْ ُ ٌَِؼ إِٔٗ  َٚ
ههب َٙ ْ  ثِ زَههُس ّْ ههبَػخِ [، ٔفههٙ انقههلاءة اضؽههلٖ ﴿61﴾]اننؽههلف:رَ ٌُ ٌٍِع  إِٔ ههُٗ ٌََؼٍَهه ه ههى  ْههٕ انااليههت َٚ ﴾ ٔانا 

ٌُ ٌٍِع بَػخِ ﴿ٔانشلط،  ْٕٔ انق٘ ؿنج عهّٛ اضعجؿٚذ انصغٛغت  ،ٚاُٙ شلط يٍ أشلاط انيجعت ﴾ٌََؼٍَ

ٌَّ  عخٗ ...[...] ٔاحفق عهّٛ أٚهج ئفا ىج  فنه قجل نًٍ ٚهلٔ٘ نهّ ْهقا انغهـٚذ: فهافا ك أبج ْلٚلة أ

ه7ّ يُّٙ انيهالوئعٛيٗ ابٍ يلٚى فأقل هب   ٍ  ، ٔٚلٔٚٓهج ي  ِ نًهٍ باهـِ، فهافا كأٚهج عٛيهٗ ابهٍ يهلٚى ـ  ا 

ٜ﴿انهق٘  ملسو هيلع هللا ىلصشـة ئًٚجَٓى ٔحصـٚقٓى بُبُٛهج يٍ ّ يُٙ انيالو، ْٔقا ئفأقل َٛ َٙه ٌْ ِٓ ا هب ٠َِٕطهُك َػه َِ 3) ْْ إِ

ٝ َُٛ٠ ٌٟ  ْ َٚ َٛ إِب    [.8-8﴾]انُضى:ُ٘

ٌ   ء   فٙ اضكوعٛيٗ عهّٛ انيالو ًٚكذ يج شج  ٗ عهّٛ.هَّ ًٚكذ رى ًٕٚث رى ٚ ص   أ

 خسٚط ٠ؤعٛط ِٚؤعٛط: 
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ٔقـ صجء فكلْى فٙ انقلآٌ فٙ ىٕكحٍٛ، فٙ  ،ٚأصٕس ٔيأصٕسعهّٛ انيالو ٔٚؾلس فٙ عٓـ عٛيٗ 

ً  َ ه: ﴿طىٕكة انكٓف ٔفٙ ىٕكة اضَبٛجء، قجل  ْٓ ُوه ه ِِ  ُْ ُ٘ه َٚ ؤُْعُٛط  َِ َٚ رٝ  إَِذا ىُزَِ ْذ ٠َؤُْعُٛط  َدٍة ََ

  َْ ِْٕعٍُٛ ٌَْ ك  ٠69َ ْػُد ا َٛ ٌْ اْلزََسَة ا َٚ ْ  [، ٚاُهٙ انيهجعت، ٔفهٙ ىهٕكة انكٓهف: ﴿18-16﴾]اضَبٛهجء:(  إِ

ًُ ٌَهههَه َخْسعهههب  َػٍَهههٝ ًْ َْٔغَؼههه ههه َٙ َْ ىِهههٟ اأْلَْزِج ىَ ْفِعهههُدٚ ُِ هههؤُْعَٛط  َِ َٚ ْْ  ٠َهههؤُْعَٛط  ُْ  أَ ُٙ ث١َْهههَٕ َٚ ًَ ث١َََْٕٕهههب  رَْغَؼههه

 : بدد ا٠٢زبْ ىبئدر١ٓىؤى[ اٜٚجث، 18﴾]انكٓف:َظّدا  

  األٌٚٝاٌفبئدح:  ٌَّ ٚأصٕس ٔيأصٕس يٕصٕؿاٌ انٕٛو ٔيٕصٕؿاٌ قبم فنه فًٓج قبٛالٌ أٔ قبٛهخهجٌ أ

ٌ  ب  ا  أٔ ش    أيلًْج عُـ قٛجو انيجعت. ى  ً  كبٛلاٌ ٚا   ج

 ـ ب   ى  ٓ  : أََّ اٌفبئدح اٌضب١ٔخ ً  َ هدَ ، قجل فٙ آٚهت اضَبٛهجء: ﴿ٚأحٌٕ يٍ كم ع  ْٓ ُوه ه ِِ  ُْ ُ٘ه َٚ َْ ِْٕعهٍُٛ ﴾، ٍة ٠َ

َْ ٔ) ،ْٕ انضٓت ب  ـ  ٔانغ   ِْٕعٍُٛ فٓى ٚهأحٌٕ يهٍ كهم صٓهت، فلبًهج  ،ْقا يٍ انُ ي الٌ  ْٕٔ انيٛل نٛالد  (٠َ

 يلٔا عهٗ انبغٛلة اناًًٛت فشلبٕا يجءْج ئنؼ.

 .فؾلٔس ٚأصٕس ٔيأصٕس فٙ عٓـ عٛيٗ عهّٛ انيالو، ْقا يٍ آٚجث انيجعت انكبلٖ

أصيجؿْى فٛهأيل    ٍ  خ  اضكو انخٙ ْى فٛٓج بُ   ٍ  خ  ُ  الو فًٕٛحٌٕ رى ح  رى ٚـعٕا عهٛٓى عٛيٗ عهّٛ اني

 .كٚغجد أٔ طٕٛكاد بغًهٓى فٙ انبغل 

 صالصخ خعٛف: خعٌف ثبٌّشسق ٚخعٌف ثبٌّ سة ٚخعٌف ثغص٠سح اٌؼسة: 

ٌ   عًًٛت نى ٚيبق ْٔقِ انؾيٕف انزالرت، ؽيٕف    .يزهٓج د  ـ  ع  أ 

ٔنكُٓج  ،بٓج ب  ٚبخهٙ بٓج ٔٚاقِّ  ضكو ْٔٙ يٍ آٚجث   جننالمل ٔؽيٕف اضكو حغـد فٙ اف

 .فٓٙ غٛل يأنٕفت ،آٚجث عُـ قلب قٛجو انيجعت نى ٚغـد نٓج يزٛم

 .ؽيٕف عًًٛت كبٛلة حكٌٕ فٙ انشل  ٔفٙ انغلب ٔفٙ صنٚلة انالب

 1.فْجب اضكو ئنٗ أىفهٓج، ٚاُٙ فْجب عهٕ اضكو ئنٗ أىفهٓج أََّّ   يالٔف ف  ي  ٔانؾ  
 ٍٛع اٌشّط ِٓ ِ سثٙبط: 

: كهقنه فهٙ انيهُت انصهغٛغت، كًهج فهٙ قٕنهّ ٔٔطهٕع انشًو يٍ يغلبٓج صجء فكلِ فهٙ انقهلآٌ 

ب﴿ َّ ْٚ َوَعهجَْذ ىِهٟ إ٠ِ ًُ أَ ْٓ لَْجه ه ِِ َٕهْذ  َِ ْٓ آ ُْ رَُىه َٙهب ٌَه بُٔ َّ ْٕفَهُغ َْٔفعهب  إ٠ِ ََ ٠َهؤْرِٟ ثَْؼهُم آ٠َهبِد َزث هَه ب ٠َ ْٛ َٙهب ٠َ ِٔ

 .[182﴾]اضَاجو:َخ١ْسا  

 .ال حنال يقبٕنت يٍ انابـ يج نى حطهع انشًو يٍ يغلبٓج 7نخٕبتٔا

ٌَّ  ٔطهٕع انشًو يٍ يغلبٓج عق   ٌَّ  انًأنٕف ٔصـ  ْٔٙ آٚت غٛل يأنٕفت  ض انشهًو حطههع يهٍ أ

، حاهٕؿ يهٍ انغهلب ج  ب هل  انشل  رى حغلب فٙ انغلب، فكَٕٓج حإؿ يٍ عٛذ صجءث أٔ يٍ عٛهذ غ  

 .ٕفت حضام انُجه صًٛاجد ٚإيٌُٕئنٗ انشل  ْقِ آٚت عًًٛت غٛل يأن

 ٌَّ َٕهْذ انُجه ٚإيٌُٕ نكهٍ ﴿ ٔنٓقا ئفا طهاج انشًو يٍ يغلبٓج فا َِ ْٓ آ ُْ رَُىه َٙهب ٌَه بُٔ َّ ْٕفَهُغ َْٔفعهب  إ٠ِ ب ٠َ

َٙب َخ١ْسا   بِٔ َّ ْٚ َوَعجَْذ ىِٟ إ٠ِ ًُ أَ ْٓ لَْج ﴾، فٛبقٗ باـ طهٕع انشهًو يهٍ يغلبٓهج انُهجه فهٛٓى انًإيُهٌٕ ِِ

 طهٕع انشًو يٍ يغلبٓج، ٔفٛٓى انًُجفقٌٕ ٔانكجفلٌٔ ٔانًشلكٌٕ.انقٍٚ آيُٕا قبم 

 ٝ خسٚط اٌداثخ ػٍٝ إٌبض ض: 

ّ  ط  ا  ٚ   ت  ق  ه  رى حؾلس انـابت، ٔانـابت عٕٛاٌ عًٛى انؾ   ٛ      ٔ فهٙ  انُجه، كًج قهجل  ى  ى  انقـكة عهٗ 

ُْ أَْخَسْعَٕهب ٌَ آؽل ىٕكة انًُم: ﴿ ِٙ ُي َػ١ٍَْ ْٛ ٌْمَ لََغ ا َٚ إَِذا  َٚ ُْ ُٙه ُّ َٓ اأْلَْزِج رَُىٍ  ه ِِ ُْ َداث هخ   ْ   ُٙه إٌ هبَض َوهبُٔٛا أ

 َْ  .[28﴾]انًُم:ثِآ٠برَِٕب ب ٠ُٛلُِٕٛ

﴿ ُْ ِٙ ُي َػ١ٍَْ ْٛ ٌْمَ لََغ ا َٚ إَِذا   .بطهٕع انشًو يٍ يغلبٓجبقٛجو انيجعت ٔ﴾ ٚاُٙ َٚ

َٓ اأْلَْزجِ ﴿ ه ِِ ُْ َداث ههخ   ُٙه ُْ  أَْخَسْعَٕهب ٌَ ُٙه ُّ ُْ : ﴿ٔفههٙ قهلاءة أؽهلٖ ﴾ رَُىٍ  ُٙهه ُّ ْ   رَْىٍِ إٌ هبَض َوهبُٔٛا ثِآ٠برَِٕههب ب أ

 َْ َْ ٔأٚضجد ﴿ ﴾٠ُٛلُِٕٛ ْ  إٌ بَض َوبُٔٛا ثِآ٠برَِٕب ب ٠ُٛلُِٕٛ ْ  ﴾، ٚاُٙ بفخظ انًٓنة يٍ ﴿إِ  .﴾ ٔكيلْجأَ

ُْ ٔقٕنّ: ﴿ ُٙ ُّ ُْ ﴾ ٔ﴿رَُىٍ  ُٙ ُّ  عهٗ ياٍُٛٛ يؾخهفٍٛ: ٌ  ﴾ قلاءحجٌ صغٛغخجٌ حـالَّ رَْىٍِ

 ِـّد  أ :اٌّؼٕٝ األٚي هِّى  ٔحغ فٓهٙ  ،انُهجه ى  هِّهك  ال ٚ   أََّّ   ْٔٙ آٚت، ٔاناجؿة فٙ انغٕٛاٌ ،انُجه َٓج ح ك 
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 حكهى انُجه بهغجحٓى ٔبًج ٚفًٌٕٓ عُٓج.

 ٟٔه ى  انُجه بًاُٗ أََّ  :اٌّؼٕٝ اٌضب ه ًجد ضَّ ٚكهٌٕ     جِ  ًَّ ى   ى  ٔانٕى   ،انُجه ى  ي  ج ح  ٓ  أَٓج ح ك  ُْج ك 

ه ى   ه ى  ـ ٔانخأرٛل فٙ انضهـ كًج ٚغصم فٙ ٔى  انضه ياّ ك  فٛٓهج أٔ يهٍ  ط  ل  انـٔاب فاَهّ ال بهـ فٛهّ يهٍ ص 

 انُجه ْقا يإيٍ ْٔقا كجفل، ْٔقِ ْٙ اٜٚت انزجيُت. ى  ي  فٛٓج، فخ   أرل  

ؽفٛفهت فهٙ نٛههت فخقهب  أكٔاط أْهم  رى باـ فنه حأحٙ ٔنٛيهج يهٍ اٜٚهجث حهأحٙ كٚهظ ٚلىههٓج   

فٛبقهٗ أْهم انكفهل ٔانُفهج  ٔانشهل  ٚخٓهجكصٌٕ فهٙ اضكو  ،ْهم اإلًٚهجٌاإلًٚجٌ أٔ ًٚهٕث يآهج أ

ل  فال ٚقجل فٙ اضكو   ً جل فهٙ اضكو ٚاُهٙ ال ٚ ق ه ،كًج صهجء فهٙ انصهغٛظ 15(هللا هللا)كخٓجكس انغ 

 احق   احق  ، أٔ أفكل   أفكل  .

 ْاٌدخب: 

نـؽجٌ  ٔنكُهّ نهٛو بجٜٚهت اناًًٛهت كجنهـؽجٌ ةد كًج فٙ ىٕكة الَّ ي   م  ص  رى ٚكٌٕ انـؽجٌ، ٔانـؽجٌ ع  

ٚغشٗ انُهجه يهٍ أٔنٓهى ئنهٗ آؽهلْى فهٙ اضكو كهٓهج  انق٘ ٚغصم قلب قٛجو انيجعت، فقا  ؿؽجٌ

 ٔٚشخـ ياّ انؾطب ٔاضيل.

اٜٚت فٙ ىٕكة انـؽجٌ انًقصٕؿ بٓج يج ْٕ فٙ قلب قٛجو انيجعت، ٔفهٙ ٌَّ ئ ٔيٍ أْم اناهى يٍ قجل:
ٌَّ  اضعجؿٚذ ٔانيُت ٚاُٙ قـ كآِ انًيهًٌٕ ٔانًشلكٌٕ فٙ يكت، ْٔهقا غٛهل  ،فٙ انًيهًٍٛ م  ص  انـؽجٌ ع  أ

 ْقا.

 خسٚط إٌبز اٌزٟ ر شس إٌبض إٌٝ أزج اٌّ شس: 

ٔآؽلْج َجك حؾلس يٍ صُٕب انضنٚلة يهٍ قاهل عهـٌ  ٚاُهٙ ٚبهـأ ؽلٔصٓهج يهٍ ْهقا انًهٕطٍ، رهى 

ه يآهى، ْٔههقا  ٛهم  ق  حبٛهج يآههى ٔح   ،لئنههٗ أكو انًغشه ى  ْ  ل  حُخشهل فهٙ اضكو فخغههٛظ بجنُهجه حغش 

ٌَّ  أٚضجد آٚت عًًٛت عخهٗ حغشهل انُهجه ئنهٗ أكو  ٔيع ؽٕفٓى َجكاد حخغل  حًشٙ حقف يع انُجهأ

 انًغشل.

رهى حكهٌٕ أكباهٌٕ  ،انُفؾهت اضٔنهٗ، َفؾهت انفهنع ٔانّصهاق :رى باـ فنهه ٚغصهم انهُفؼ فهٙ انصهٕك

 ٛجيت ٔغفل   نُج فَٕبُج ٔئىلافُج فٙ أيلَج.عهٗ كلبجث ٕٚو انق ٔحكٌٕ َفؾت انباذ أعجَُج   

  :المسألة الخامسة 
 .ٔيج بٍٛ يخيجْم ق  قِّ ـ  ي   ٛب  ص  انُجه فٙ يج كخبٕا يٍ أْم اناهى فٙ أشلاط انيجعت يج بٍٛ ي  

فهٙ  ت ييهخقهت ٔيهج بهٍٛ شهلٔط  ف هنَّ إ  ي   ب  خ هاد، ٚاُهٙ ٔيهج بهٍٛ ك  َـّ ٔنٓقا انًإنفجث فٙ ْقا انبجب كزٛلة ص  

 .يطٕنت كخب  

ٌ   نكٍ ُٚبغٙ نطجنب اناهى ٌَّ  م  لَّ ٚخغ   أ غٛبهٙ، ٔاضيهٕك  أشهلاط انيهجعت أيهل   فهٙ ْهقا اضيهل ٔفنهه ض

ٌ   انغٛبٛت ٚضب هَّى   أ ٌ   نٓهج ئفا صهظ فٛٓهج ؿنٛهم، ئفا كهجٌ انهـنٛم يهٍ كخهجب    ٚ ي  نٛم يًهج  أٔ كهج ـّ انه

 .ملسو هيلع هللا ىلصصظ يٍ كالو انُبٙ 

و   ل  عقٛقخٓج ٔال بجنخأٔٚهم انهق٘  ٙ  ف  ُ  نٓج بًضجم ٔال بًج ٚ   ٔفٛٓج يج فٙ صُو أؽبجك انغٛب بأَّ ال ٚ خ ا 

 .ٚصلفٓج عٍ ظٕاْلْج

ٌَّ  ؿ  أٔ ك   ،فههٙ ييههجئم انغٛههب صًٛآههجد  فبههجب انخأٔٚههم ٔانًضههجم يلفههٕو    ْههقِ اٜٚههجث بجناقالَٛههجث ٔأ

 ، ْقا كهّ يلؿٔؿ.يزم ْقا اناقم ٚ غٛم  

ٙ انكخهب انًإنفهت ٔانشهلٔط، كبًهج يهج ٚصهلف اضعجؿٚهذ عهٍ ظجْلْهج ٔانٕاصهب ْهٕ ٔنٓقا حضـ ف

 .انخيهٛى نٓج

فًٛج أؽبل،  ملسو هيلع هللا ىلصضَّ يٍ يقخضٗ انشٓجؿة ياُجْج حصـٚقّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفٙ يقخضٗ انشٓجؿة بجنُبٙ  م  ؽ  ـ  ْٔقا ٚ  

ًٚجٌ فٛضب انخصـٚق بّ ٔاإل ّ  ك  ك  ـ  بل بّ يٍ أيٕك انغٛب ٔيٍ قصص انيجنفٍٛ ٔيًج نى ح  كم يج أؽف

 ٔحقـىج أىًجؤِ. عٍ كبّ  م  هِّ ب  ٚ   ملسو هيلع هللا ىلصبقنه ضَّ 

 :ٔانُجه فٙ ييجئم أشلاط انيجعت كًج فكلث نه فٙ أٔل انكالو

  َّعهّٛ اناقم يُٓى يٍ ٚخأٔنٓج ُٔٚفٙ يج ال ٚـل عهّٛ اناقم، ٔٚأؽق بًج ؿل. 

  ٔيُٓى يٍ ٚخأٔل باضجد. 
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   ْٔقا ْٕ انق٘ ُٚبغٙغٛبٛت  ٔيُٓى يٍ ٚإيٍ بٓج عهٗ ظجْلْج كًج صجءث ضَٓج أيٕك. 

ٌَّ  ٓقا حضـ يزالد ن  ٚكٌٕ يزالد بجنيهٛف ٔبجنؾٛهم،  أََّّ   فٙ َنٔل عٛيٗ عهّٛ انيالو ٔانًٓـ٘ ئفا صجءأ

، أٔ كًهج صهجء 11«أظهّبء خ١هٌُٛٙ ٚأٌٛأٙهب -ُُ ٍَ أٚ ألػْ -إٟٔ ألػسف : »ملسو هيلع هللا ىلصٔانيٛف ٔانؾٛم قجل فٛٓج 

 .ْقا حأكٛـ نهغقٛقت، ٔملسو هيلع هللا ىلصعُّ 

 :يزم ؽلٔس انـصجل ٔأٌ ٚيًع بّ انُجهاط انيجعت اضؽلٖ لٔكقنه أش

  ً ٌَّ  انُجه يٍ قجل ٍ  ف فهٙ ْهقا انبهجب، ٚلكهب انطهجئلة ٔأَهّ  ف  انـصجل يزالد ٚلكب انطجئلة، يًهج أ نِّهأ

ٌ   ْٔقا يًج ال ٚصههظ ،انُجه بؾبلِ عٍ طلٚق كقا ٔكقا يٍ اٜالث انخٙ ْٙ يٕصٕؿة اٌٜ ع  ً  ي  ٚ    أ

ٌ   ٔال ج  ب  ٚ ز    ٗ.ف  ُ  ٚ   أ

ٌَّ  فٙ يزم ْقا انخيهٛى نهؾبل ضَّ ئربجحهّ فٛهّ ئربهجثبم انٕاصب  اضشهٛجء ىهخبقٗ ئنهٗ ؽلٔصهّ،  ْهقِأ

ٙ  ْٔقا   عهًج.    ك  ـ  بًج نى َ   يج نٛو نُج بّ عهى، ٔانُفٙ أٚضجد َف

 ٔانٕاصب فٙ ْقا انخيهٛى ٔأٌ ال ٚؾٕو انُجه فٙ عقهٛجث حُفٙ ظجْل اضؿنت. 

 ٚصلفٓج عٍ ظٕاْلْج. أٔ بًضجم   ث بخأٔٚم  فُإيٍ بٓج كًج صجءث ٔال َـؽم فٛٓج كًج فكل

  :المسألة السادسة 
 ب  ص  ٔ   ملسو هيلع هللا ىلصببازت يغًـ  ّ  ، ضََّ ملسو هيلع هللا ىلصجد نشلٚات يغًـ ا  حجب   ل  ُٚن   ّ  عٛيٗ ابٍ يلٚى عهّٛ انيالو ئفا َنل فاََّ 

ٌ   جد َّٛ عهٗ يٍ ٚكٌٕ ع    .ٚإيٍ بّ أ

نٛخقهـو  ل  ؽَّ أ  خ هأٔ ٚلٚـ انصهالة، فٛهأحٙ ٚ  بجنُجه  ٙ  هِّ ص  ٔكجٌ اإليجو ٚ   ل  ن  ٔنٓقا عٛيٗ عهّٛ انيالو ئفا َ  

 .13(هللا ٌٙرٖ األِخ خُ َِ سِ ىْ ب  إِبِىُ ِٕىُ رَ )عٛيٗ عهّٛ انيالو، فٛقٕل عٛيٗ عهّٛ انيالو 
ِـّالنت يٍ أٔل ْٔهت  اد ٚاُٙ ؿ  ِـّ ض  خ  ، ٔنٛو كىٕالد ي  ملسو هيلع هللا ىلصنًغًـ  حجبع   أََّّ   يٍ أٔل نغًت عهْٗٔٔقا فّٛ ان

 .ملسو هيلع هللا ىلصكًج كجٌ قبم بازت يغًـ 

عهّٛ  ِ  ِـّ فٙ ع   ق  ب  ، ُٔٚط  ملسو هيلع هللا ىلصٔبيُت كىٕنّ  نٓقا ئفا َنل عهّٛ انيالو فاَّ ٚكٌٕ عجكًجد بكخجب   ٔ

هب  خَّ ُٔٚهنل باهـ فنهه ي   نٛههت انًاهلاس عٛهجدّ  ملسو هيلع هللا ىلصكأٖ انُبهٙ ضََّّ  صغجبٙ أٚضجد  أََّّ   انيالو جد نهّ ًٔٚهٕث ا 

ـ   ّ  جع  ب  عهٗ احِّ   .ملسو هيلع هللا ىلص نًغً

 يإيُجد بّ ٔيجث عهٗ فنه. تد ىجع   ملسو هيلع هللا ىلصيٍ نقٙ انُبٙ  أََّّ   ْٔقا ُٚطبق عهّٛ عـ انصغجبٙ

ههٔنٓههقا باهه  أْههم اناهههى كبًههج أن   هه ن  غ  هه ٍ  فقههجل: ي  ْههٕ أفضههم يههٍ أبههٙ بكههل  ملسو هيلع هللا ىلصأيههت يغًههـ  ٍ  كصههم ي 

  ؟بجإلصًجع

ٍ   -ٚاُٙ انًشٕٓكة-با  أْم اناهى ٔنٛو يٍ اضنغجم انيجئلة  ن  غ  كبًج أن   ه ٍ   ي  ه ْهٕ  ملسو هيلع هللا ىلصأيهت  كصهم ي 

 ؟أفضم يٍ أبٙ بكل بجإلصًجع

حفضٛهّ ضَّ كىهٕل ٔيهٍ أٔنهٙ اناهنو يهٍ انلىهم ْٔهٕ يهٍ  ّ  عٛيٗ عهّٛ انيالو ضََّ  أََّّ   ٔانضٕاب

ـ   جع  ب  أح    .باـ َنٔنّ ملسو هيلع هللا ىلص يغً

ٌ   فباـ ٌَّ  ب  جط  ؾ  ٚ  ُٔٚنل  أ نًهج قبهٓهج  شهلٚات اإلىهالو َجىهؾت   ٔٚغكى فٙ اضكو بشلٚات اإلىهالو ض

 يٍ انشلائع.

  :المسألة السابعة 
هال  نهبا  انُهجهأشلاط انيهجعت كب ٌ   ًهج ع  فهٙ  ج عههٗ انٕاقهع انهق٘ ٚاهٛه فٛهّ، ؿٌٔ حغقٛهق  ٓ هن  نِّ ُ  ٚ   أ

 .اَطبجقٓج عهٗ يج فكل

ٍ   ف  ٔنٓقا أنَّ  ٌَّ  يٍ انًاجصلٍٚ فٙ ف  نَّ أ   ي   .ْقِ انااليت أٔ ْقا انشلط ْٕ كقا باُّٛأ

هانخَّ  ى  ح  بم ٚخغلٌٔ فّٛ أ   عهّْٛٔقا يًج ال ٚخضجىل اناهًجء  ٌَّ  ٘  لِّ غ  ْهٕ يهج  أََّهّ   حطبٛهق انٕاقهع عههٗ فها

ْٔهقا ٚغخهجس ئنهٗ عههى،  ملسو هيلع هللا ىلصًج حإٔل ئنٛهّ أعجؿٚزهّ ب ئؽبجك   ّ  ْقا ٚغخجس ئنٗ عهى ضََّ  ملسو هيلع هللا ىلصأؽبل بّ انُبٙ 

  ٔ ﴿ :٠ٍَُِٚٗ ٚقٕل َْ إِب  رَؤْ ْٕظُُسٚ َ٠ ًْ [، ٚاُٙ يج حإٔل ئنٛهّ عقهجئق أؽبهجكِ، ْٔهقا 88﴾]اضعلاف:َ٘

ٚت فٙ ٕٚو انقٛجيت نكٍ اَخًجك انخأٔٚم ٚاُٙ يج حهإٔل ئنٛهّ عقهجئق ٚاُٙ اٜ- ،كبًج نى ًٚٓل نكم أعـ
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 .-اضؽبجك

، انًٕحهجٌ ٚاُهٙ انطهجعٌٕ انهق٘ ملسو هيلع هللا ىلص، اَشهقج  انقًهل، يهٕث انُبهٙ ملسو هيلع هللا ىلصباضٓج ظجْل يزم بازهت انُبهٙ 

 يٍ انٓضلة َٔغٕ فنه، يزم انُجك انخٙ ؽلصج يٍ انًـُٚت. 12فٙ ىُت  ، طجعٌٕ عًٕاهعصم

اشخبجِ، ْم ْٕ يُطبق أٔ نٛو بًُطبق، ْم ْٕ حًج، ٚاُٙ ْم انصهفجث  نكٍ فٙ باضٓج ٚكٌٕ ر ىَّ 

 يُطبقت أٔ نٛيج كقنه.

ٌَّ  نٓقا كًج فكلث نه فٙ أٔل انكالؤ  :ج يٍ انشجكع ئًَج ْٕ ضيلٍْٚ  أشلاط انيجعت ئٚلاؿ  أ

 .ملسو هيلع هللا ىلصيٍ ؿالئم َبٕة يغًـ  ت  ن  ال  نخكٌٕ ؿ   ىَّ ر    - 8 .ضصم اإلًٚجٌ بٓج - 1

جد ٔال َيهخفٛـ يُهّ عكًهجد انشٙء يٍ أشلاط انيجعت ال ٚقخضٙ يـعجد ٔال فيَّ  ل  ك  ف   فٕصٕؿ اضعجؿٚذ أٔ

 .شلعٛجد 

 ، ٔكًج فهٙ عهـٚذ عًهل انًشهٕٓك11«رمَٛ اٌعبػخ  زٝ ٠زجب٘ٝ إٌبض ثبٌّعبعدال »يزالد عـٚذ: 

، قهجل: «ِهب اٌّعهِٚي ػٕٙهب ثهؤػٍُ ِهٓ اٌعهبئً»قصت صبلٚم، قجل: أؽبلَٙ عٍ انيَّجعت، قجل:  فٙ

ْْ »َٙ عهٍ أشهلاطٓج، قهجل: أؽبلف رٍهد األِهخ زثزٙهب ٚأْ رهسٜ اٌ فهبح اٌؼهساح اٌؼبٌهخ زػهبء اٌشهبء  أ

 .16«٠زطبٌْٚٛ ىٟ اٌج١ٕبْ
ْْ ) ق  بَّ يُٓى يٍ ط    .يٍ اضٔضجع يٍ اناصٕك أٔ عهٗ ٔضع   عهٗ عصل   (بَٙ زَ ث  زَ  خُ َِ األَ  دَ رٍِ  أ

 .ٍ اضٔقجثي عهٗ ٔقج   (اٌ فبح اٌؼساح اٌؼبٌخ زػبء اٌشبء) ق  بَّ ٔيُٓى يٍ ط  

 .14(ٗطٛظ خُ ثَ رَ اٌّسأح ػَ  سَ د   َ رُ  ْْ ٚأَ ) انغـٚـ، يزم ق  ط  ٔيزم يج صجء يٍ َ  
، ْم ْهقا ٚقخضهٙ «ب رمَٛ اٌعبػخ  زٝ ٠زجب٘ٝ إٌبض ثبٌّعبعد»ٔيزم انغـٚذ انق٘ فٙ انيٍُ: 

 ٚذ؟ ؟ ٚاُٙ ْم ٚ غكى عهّٛ بجنكلاْت ضصم ْقا انغـجد جد ٔال يـع  فّو ْقا انفام أٔ ال ٚقخضٙ فيَّ 

ٌَّ  انًاخًـ عُـ أْم اناهى بٓهج  جك  ب هنألعكهجو انشهلعٛت ٔئًَهج ٔكؿث ن ؽ   ؿ  ل  يزم ْهقِ اضعجؿٚهذ نهى ح هأ

ً   ملسو هيلع هللا ىلصلِ بهٔالبخالء انُجه بجإلًٚهجٌ بؾ ملسو هيلع هللا ىلصنخكٌٕ ؿنٛالد عهٗ َبٕحّ  هعخهٗ ًٚٓهل ان يهٍ غٛهل  ملسو هيلع هللا ىلصنهّ  ى  هِّ ي 

هِّى   ي   ً   .ان

 .فٙ يج ٚشخبّ تد نٓقا اعقك يٍ انخطبٛق،  ٔؽجصَّ 

لَّ قـ  ٗ ُ هْٔهٕ كبًهج ب   ،فأؽطهأ فهٙ فنهه ق  بَّهأشهٛجء، يهٍ انُهجه يهٍ ط   ث  لَّ ٔي   ٍ  خ  ف   ث  لَّ ٔي   جث  ي  م  أ  ث  ي 

بٛهجٌ  ل  ٓ هأشٛجء يهٍ انخصهلفجث أٔ اٜكاء أٔ اضعهٕال فأؽطهأ فهٙ فنهه ؽطهأد بهٛغهجد، ٔظ   ّعهٗ حطبٛق

 ؽط ّ.

؟ ٔفكهل أشهلاط انيهجعت نٓقا يج انًقصٕؿ يٍ ئٚلاؿ أْهم انيهُت ٔانضًجعهت اإلًٚهجٌ بأشهلاط انيهجعت

 ٔحقيًٛجث فنه؟ 

 نٛو انًقصٕؿ يُّ انخطبٛق، ٔئًَج انًقصٕؿ يُّ يج فكلث نه يٍ اضيلٍٚ اناًًٍٛٛ: 

  كهٙ ٚهـؽم فكهل أشهلاط انيهجعت فهٙ ؿالئهم  ملسو هيلع هللا ىلصاضٔل: ؿالنهت يهٍ ؿالالث َبهٕة انُبهٙ اضيل

 انُبٕة.

 :َٙاضيل انزج   ٌ  .ملسو هيلع هللا ىلصبٙ ٚ بخهٗ انُجه بجإلًٚجٌ بٓج كًج أؽبل بقنه انُ أ

ٌ   فٛٓهج عهـة يإنفهجث ًٚكهٍ ف  َكخفٙ بٓقا انقـك، ٔعهٗ اناًهٕو يبجعهذ أشهلاط انيهجعت كزٛهلة ٔأ نِّه  أ

هخ  اق   /حلصإا ئنٛٓج نهًنٚـ، عخٗ انشجكط ابٍ أبٙ اناهن ك جقخصهل عههٗ ئٚهلاؿ فصهـاد فهٙ شهلعّ  ب  ض 

 اضعجؿٚذ انٕاكؿة فٙ ْقا انبجب.

هَهّ ي  يٍ أفضهٓج كخجب "انُٓجٚهت" نهغهجفع ابهٍ كزٛهل ض لك، ٔيهٍ انكخهب انًاجصهلة كخهجب أشهلاط غ 

انيههجعت نٕٛىههف انٕابههم، ٔكههقنه كخههجب: "ئحغههجف انضًجعههت بًههج صههجء فههٙ انفههخٍ ٔانًالعههى ٔأشههلاط 

 ، َٔغٕ ْقِ انكخب./انيجعت" نهشٛؼ انااليت عًٕؿ بٍ عبـ   انخٕٚضل٘ 

 األظئٍخ

ٌ  1ه ٌ  ُٚفآى أ / ْم ئًٚجٌ أْم انكخجب باٛيٗ عهّٛ انيالو ئًٚج  ئقلاك ال ُٚفع؟ ٔ ئًٚج
                                                 

 (717(/ ابن ماجو )417(/ النسائي )667أبو داود )  11
 (11)سبق ذكره   16
 (3111الترمذي )  14

This file was downloaded from QuranicThought.com



 لح بن عبدالعزيز آلشيخفضيلة الشيخ العالمة صا -شرح العقيدة الطحاوية     

 

 الشريط الثامن واألربعون

281 

ههب  بههّ أْههم انكخههجب ٔاحَّ  ٍ  كيههل انصهههٛب ٔقخههم انؾُنٚههل ٔٔضههع انضنٚههت فهه ي  فس/ ئفا َههنل  ، ٚاُههٙ ِٕ  ا 

ُٚفآى  أيج ئفا آيُٕا بّ ٚاُٙ ئًٚجَجد بُنٔنّ ال بًج صهجء بهّ  ّ  بّ يٍ شلٚات اإلىالو فاََّ  ل  ي  ٕا يج أ  ا  ب  احَّ 

 نت حلصع ئنٗ اضصٕل اناجيت.ٔئنٗ يج ؿعج ئنّٛ فٓقا ال ُٚفع. انًيأ

 ..[؟...ه/]

ْم ْقا فٙ ميٍ عٛيٗ أو فٙ غٛلِ؟ انغـٚذ ْقا صغٛظ كًج ْهٕ ياههٕو، نكهٍ ْهم ْهقا فهٙ ميهٍ 

عٛيٗ أو فٙ غٛلِ؟ أَج يج احغـد ٔكبًج ٚكٌٕ قبم فنه رى حغـد فخُت ٔكبًج انًقصهٕؿ يُهّ باه  

 انبٕٛث ال كم بٕٛث اضكو.

ٌَّ 8ه َٙبنّ: ﴿قٕ / يج كأٚكى فٙ انقٕل بأ ِ ىَهال ٕ قهٕل حاهجنٗ: ﴿غ﴾، عهٗ َىَمَْد َعبَء أَْشَساطُ هُس هللا  ِْ أَرَهٝ أَ

 [؟1﴾]انُغم:رَْعزَْؼِغٍُُٖٛ 

َٙبس/ ئفا كجٌ انًلاؿ بقٕنّ: ﴿ ِ ﴾، اضشلاط انكبلٖ فٕٓ عهٗ َغٕ قٕنّ: ﴿ىَمَْد َعبَء أَْشَساطُ هُس هللا  ِْ أَرَٝ أَ

ِ ج، ﴿َ  ٔؿ   انًضٛئ ب  ل  ﴾، ٚاُٙ ق  ىاَل رَْعزَْؼِغٍُُٖٛ  ُس هللا  ِْ ﴾ ٚاُٙ ىاَل رَْعزَْؼِغٍُُٖٛ ﴾ ٚاُٙ بقٛجو انيجعت، ﴿أَرَٝ أَ

َٙبصههـاد، ٔ﴿ ب  ل  ق هه ههانكبههلٖ ٚاُههٙ ف  اضشههلاط انًقصههٕؿ بجضشههلاط ئفا كههجٌ ﴾، ىَمَههْد َعههبَء أَْشههَساطُ  ث  ل  يِّ

ِ أَرَههٝ أَ ج يضٛإْههج يزههم ﴿َ ههٔؿ   ب  ل  ﴾، بًاُههٗ ق ههَعههبءَ ٛكههٌٕ ﴿ف اضشههلاط بجضشههلاط انكبههلٖ ههُس هللا  ﴾ ْههقا ِْ

 .صغٛظ

 ٌَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاضشلاط ُْج ْٙ اضشلاط انكبلٖ ؿٌٔ انصغلٖ ٚغخجس ئنٗ ؿنٛم، ٔانُبٙ  نكٍ انخؾصٛص بأ

هه أؽبلَههٙ عههٍ )ج بجضشههلاط انصههغلٖ، قههجل ْ  ل  فههٙ عههـٚذ صبلٚههم صههجء فكههل أشههلاط انيههجعت ٔفيَّ

ْْ »، قهجل: (أؽبلَٙ عٍ أشهلاطٓج)، رى قجل نّ (انيجعت ...، كًهج فكهلث نهه ئنهؼ« رٍهد األِهخ زثزٙهب أ

 آَفجد ْٔقِ يٍ اضشلاط انصغلٖ.

عههٗ اضشهلاط انكبهلٖ ؿٌٔ انصهغلٖ ٚغخهجس ئنهٗ ؿنٛهم، ٔاضيهلاٌ  ملسو هيلع هللا ىلصيغًهـ  ىٕكة آٚت م  ً  ئفٌ ع  

 ٔشًٕل اٜٚت نأليلٍٚ أٔنٗ.

فٙ ابٍ صٛجؿ  ملسو هيلع هللا ىلصْقا شه انُبٙ  و  أال ٚ اجك   ملسو هيلع هللا ىلصانًيٛظ انـصجل نى ٚكٍ عٛجد فٙ ميٍ انُبٙ ٌَّ ئ /8ه

 أو ال؟ ٔكقنه ئقيجو با  انصغجبت؟ ظ انـصجلْم ْٕ انًيٛ

، قهجل نٛهلاِ ملسو هيلع هللا ىلصئنّٛ انُبٙ  ب  ْ  نًج ف   أََّّ   س/ انًيأنت يالٔفت يٍ صٓت انبغذ نكٍ فٙ قصت ابٍ صجئـ

 .«؟ِب رسٜ»

 .م  ً  ك  ٔنى ٚ   (خْ إٟٔ أزٜ اٌد  ) :قجل نّ

 .14«اخعؤ ىٍٓ رؼدٚ لدزن» ملسو هيلع هللا ىلصفقجل نّ 
نكههٍ انههـصجل أيههلِ  ،كهجٍْ صههفخّ كجَههج يقجكبههت نهصهفت أََّههّ   ، نٓهقا اضظٓههل فٛههّكههجٍْ أََّههّ   ضَهّ عهههى

 باصًجع انُجه فٙ فنه اننيجٌ. ٍ  ف  ٚؾخهف، ٔابٍ صجئـ يجث ٔؿ  

 / أٍٚ ٕٚصـ ٚأصٕس ٔيأصٕس؟8ه

 س/ ال أعهى.

 / يج عالقت ابٍ انصّٛجؿ بجنـصجل، ْٔم كأٖ انصغجبت ابٍ صجئـ؟6ه

ه ل  ٓ هُٚت، ٔظ  س/ َاى ابٍ صّٛجؿ أٔ ابٍ صجئـ كجٌ يٕصٕؿاد فٙ انًـ ش  ٌ   ٙ  عهٛهّ باه  انااليهجث ٔؽ   أ

ٌَّ  ٚكٌٕ انـصجل، نكٍ يٍ انًاهٕو انـصجل ال ٚؾلس يٍ انًـُٚهت، انهـصجل ٚؾهلس يهٍ يكهجٌ ْهٕ فٛهّ أ

فهٍ ئنهؼ ٌَّ  فهجنقٕل، يغبٕه ْٔهقا انلصهم يهجث ٔؿ  [، انصهغجبت ......انهـصجل ْهٕ ابهٍ صهجئـ نهٛو ]أ

ٌَّ  يهى عههٗنٓهى ْهقا اضيهل، ٔيهٍ أق ٍ  َّٛ ٕا رى حب هك  ش   ٌَّ  ابهٍ صهٛجؿ ْهٕ انهـصجل ْهقا بغيهب ظُهّ أٔأ أ

 يٍ انـصجصهت. ؿصجل   أََّّ   انًقصٕؿ

ٌَّ  / يج كأٚكى فٙ يٍ قجل8ه  ٚأصٕس ٔيأصٕس ْى شإب انصٍٛ؟أ

 ٌَّ با  انصفجث انخٙ ٔكؿث يُطبقت عهٛٓى،  س/ ْقا يغخًم  نكٍ يج فّٛ يج ٚـل عهٗ انضنو بّ، ض

يت صـاد ٔبا  انصفجث قـ يهج حُطبهق يهٍ كهم صٓهت، ٔانخغـٚهـ يهج انهق٘ ٚفٛهـ أشكجنٓى ضَٓى قصٛلٔ انقجفٙ 

 فّٛ؟ 

ٚاُهٙ كههجَٕا شههإب انصههٍٛ أٔ شههإب أؽههلٖ أٔ َههجه ٚكزههلٌٔ بقههلب ميههٍ ؽههلٔس عٛيههٗ عهٛههّ 
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 انيالو، ٚكزلٌٔ صـاد، ٚخُجىهٌٕ رى ٚقْبٌٕ نهُجه، ٚاُٙ يج انق٘ ٚؾخهف يٍ فنه؟

ؤُْعَٛط ﴿ ى يٕصٕؿٌٔ يٍ ميٍ اضَبٛجء قبمْ جبقجد ٔٚأصٕس ٔيأصٕس يزم يج فكلَج نه ى َِ َٚ ْ  ٠َؤُْعَٛط  إِ

َْ ىِٟ اأْلَْزجِ  ْفِعُدٚ بجٌ أٔ قبهٛالٌ أٔ قبٛهخهجٌ 18﴾]انكٓهف:ُِ ها  [، ٔأَٓهى ٚؾلصهٌٕ فهٙ ميهٍ، فٓهى ش 

 كبٛلحجٌ يٕصٕؿة، نكٍ يج انًقصٕؿ بٓج؟ 

 ٌَّ  ه بجنـنٛم.يج عُـ٘ يج ٚغـؿ فن قـ ٚكٌٕ انصٍٛ ٔقـ ٚكٌٕ غٛل فنه، أَج يج أعهى ض

/ ٔكؿ عـٚذ فّٛ انخلؿؿ بٍٛ ؽلٔس انـابت ٔطهٕع انشًو يٍ يغلبٓج، أًٚٓج أٔل ؽلٔصهجد فًهج 2ه

 انضٕاب عُّ؟

أَٓههج ئفا ؽلصههج ئعههـاًْج كجَههج اضؽههلٖ حهٛٓههج، ْٔههقا بس/ ٚاُههٙ انغههـٚذ انههق٘ فههٙ صههغٛظ ييهههى 

ٌَّ ؿ  ؿ  ل  انغـٚذ ئفا كجٌ فّٛ انخَّ  ٌَّ  اضعجؿٚذ اضؽلٖ ؿنهج عههٗ ، فا لٔس انـابهت حكهٌٕ عههٗ انُهجه ؽهأ

ٗ، طهٕع انشًو، انطهٕع يج ٚكٌٕ باـ انضغٗ، انطهٕع ٚكٌٕ ٔقج انطهٕع، ٚاُهٙ فهٙ أٔل غ  ض  

ٌَّ  ئؿبجك انهٛم ٔئقبجل انصبجط، ٔانصغٛظ  .باـ فنه ؽلٔس انـابت ىَّ طهٕع انشًو يٍ يغلبٓج أٔل ر  أ

 ٌَّ ؽالي فجصهت اإلًٚجٌ، ٚاُٙ يهٍ  طهٕع انشًو يٍ يغلبٓج، ْقا ْٔقا ٚقخضّٛ أٚضجد انًاُٗ، ض

ً   ٔ انُجه ى  ي  ح  انخٙ ُٚفاّ ئًٚجَّ، رّى انـابت  ال نى ٚإيٍ يٍ قبم ه   .ى  ٓ  ح ك 

ط  1ه ط  فضًاّ شلٔط؟/ أال ٚكٌٕ يفلؿ أشلاط ْٕ ش ل   ؟ أيج ش ل 

ط   ط   س/ ْقا صغٛظ نكٍ ْٕ ٚصظ ش ل  ط  فهٙ انًفهلؿ ٚخبهجؿالٌ،  ،ٔش ل  ط  ٔش ل  ْٔقا كزٛل، أعُٙ ش ل 

، ٚا ٓ ل  َٔٓ  ل  ، ٔفهٙ انقهلآٌ فهٙ انقهلاءاث ُٔٙ يٍ عٛذ انقٛجه ٔيٍ عٛذ انُقم، يزم َ  ع   ً ع  ٔى   ً ى 

هم  فهٙ انًفهلؿ انهق٘ صًاهّ أفاهجل، ٔانُٓهل: ﴿ هم ٔف ا  هسا  فٙ كزٛل حُجٔٚع بهٍٛ ف ا  ْٙ هب َٔ َّ ُٙ ْسَٔهب ِخالٌَ ىَغ  َٚ ﴾

هب[، ٔفهٙ انقهلاءة اضؽهلٖ: ﴿]88]انكٓف: َّ ُٙ ْسَٔهب ِخالٌَ ىَغ  ، َٙهسا  َٔ  َٚ ٓ هل  ﴾، انههٙ ْهٕ قلاءحُهج، ٔصًهع َ 

َ ٓ ل  .أَٓجك ٔأ

ط   ط  ٔش ل  ط  فًٛج ف كل  ،فجنًيأنت صغٛظ ش ل  .ٔال ٚاُٙ اىخاًجل انش ل   أََّّ

ط  كهٓج ط  ٔش ل   .انًقصٕؿ أَٓج صغٛظ ش ل 

 / كٛف حكٌٕ أطٕاك عٛجة انـصجل اضٔنٗ؟18ه

 ت.خفخٍُ س/   أعهى،   ٚاٛقَج ي

 خُت، ؽٕفٕا انُجه يٍ انفخُت، يٍ فخُت انًيٛظ انـصجل.ْى عقكٔا يٍ انف

ههف  نههى أٔبجنًُجىههبت   فههٙ انًيههٛظ انههـصجل ٔانًيههٛظ عٛيههٗ ابههٍ يههلٚى، اشههخلكج فههٙ اىههى انًيههٛظ  :ل  ك 

 ٔانًاُٗ يؾخهف. 

 يًيٕط اناٍٛ انٛيلٖ ٔعُّٛ اضؽلٖ كأَٓهج عُبهت   ّ  فاٛم بًاُٗ يفإل، ٚاُٙ ضََّ  :انًيٛظ انـصجل

 ٚاُٙ ئعـٖ اناٍُٛٛ غٛل يٕصٕؿة، أعٕك. ،نٛت، فًيٛظ بًاُٗ يًيٕططجفٛت، ٚاُٙ بج

هكهجٌ ئفا ي   ّ  فٕٓ ييٛظ بًاُٗ يجىظ فجعم ضََّه :ٔأيج انًيٛظ عٛيٗ ابٍ يلٚى عهّٛ انيالو عههٗ  ظ  ي 

ُُ كًهج صهجء فهٙ انقهلآٌ فهٙ ىهٕكة آل عًهلاٌ ٔانًجئهـة: ﴿ أٔ يٍ ٚشهخكٙ أبهلأِ    يلٚ    رُْجهِس َٚ
اأْلَ  َٚ  َٗ َّ  [.118﴾]انًجئـة:ْثَسَص ثِذِْذِٟٔاأْلَْو

 فٙ با  انكخب ٚقٕنٌٕ انًيٛؼ، أٔ ال؟ 

 ْقِ أَج يج أعلف ئٚه أصهٓج، انًيٛؼ ٚاُٙ بًاُٗ يًيٕػ! ْم ْٕ يًيٕػ ْٕ؟

 ْم صجء فٙ اضعجؿٚذ يًيٕػ أٔ ييٛؼ؟ 

ٓههج أَهج يههج أعههى فٛٓههج، ٔنكهٍ اضعجؿٚههذ كهٓههج انههٙ فههٙ انيهٍُ انهههٙ فههٙ انصهغٛظ، انهههٙ فهٙ انيههٍُ كه

 انًيٛظ بجنغجط ال بجنؾجء.

انقهـكة ال حخاههق بجنًيهخغٛم، بهم ال حخاههق ٌَّ ئ ٕل باه  اناهًهجءقهنهٙ ياُهٗ  ج  ُ ه/ عبقا نٕ أب  11ه

 انقـكة ئال بجنًًكٍ بؾالف اناهى، ْٔم ْقا انقٕل صغٛظ؟

غٛم نكٍ كأَٓج يٍ كهًهجث اضشهجعلة، انقهـكة ال حخاههق بجنًيهخ، ، يج أىخغضل ٚاُٙم  ي  أ  س/ ٚغخجس ح  

ً  حخاهق بكم شٙء كًهج ْهٕ َهص انقهلآٌ: ﴿ بم حخاهق انقـكة بجنًًكٍ، قـكة    ُ َػٍَهٝ ُوه َْ هللا  َوهب َٚ
ٍء لَههِد٠سا   ْٟ ٍء لَههِد٠سٌ ﴾، ﴿َشه ْٟ ً  َشهه ُ َػٍَههٝ ُوه هللا  ٍء لَهِد٠سٌ ﴾، ﴿َٚ ْٟ ً  َشهه َ َػٍَهٝ ُوهه ْ  هللا  ً  ﴾، ﴿إِ ُ َػٍَههٝ ُوهه َْ هللا  َوههب َٚ
ْمزَِدزا   ُِ ٍء  ْٟ  .يخاهقت بكم شٙء ة  ك  ـ  [، َٔغٕ فنه، فجنق  88ٓف:﴾]انكَش

 بٕقٕعّ ٔيج نى ٚأفٌ بٕقٕعّ.    ٌ  ف  ٔكم شٙء ْقِ حشًم يج أ  
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 بجنًًكٍ، فجنًًكٍ ٔقٕعجد أٔ انًًكٍ ئفَجد؟  ق  هَّ ا  خ  ج بجنًًكٍ، يٍ قجل ح  ٓ  ق  ه  ا  أيج ح  

ٌ  ق ههِّ ا  فٓقا انكالو فّٛ صهت بكالو اضشجعلة ٔانًجحلٚـٚت َٔغْٕى يًهٍ ٚ   ٔيهج ٚهأفٌ  انقهـكة بًهج ٚشهجؤِ    ٕ

 بّ.

 ٔانقلآٌ فّٛ انلؿ عهٗ ْقا انقٕل يٍ صٓخٍٛ:

 اضٔنٗ: فٙ عًٕو كم شٙء فٙ اٜٚجث انخٙ فكلث نه. -

ٌْمَبِدُز َػٍَٝانزجَٛت: فٙ آٚت ىٕكة اضَاجو، فٙ قٕنّ: ﴿ق م   - َٛ ا ُ٘  ْْ ُْ أَ  أَ لُِى ْٛ ْٓ ىَه ه ِِ ُْ َػهَراثب   ْٚ ٠َْجَؼَش َػ١ٍَُْى
ُْ ِش١َؼب   ٍْجَِعُى َ٠ ْٚ ُْ أَ ْٓ رَْ ِذ أَْزُعٍُِى ٌْمَهبِدُز َػٍَهٝ: ﴿[، قجل 68﴾]اضَاجو:ِِ َٛ ا ُ٘  ْْ ُْ َػهَراثب   أَ ٠َْجَؼهَش َػٍَه١ُْى

 ُْ لُِى ْٛ ْٓ ىَ  ﴾، ْم عصم ْقا اناقاب يٍ فٕ ؟ ِِ

ُْ ، ﴿«أػههٛذ ثٛعٙههه»نًههج قلأْههج  ملسو هيلع هللا ىلصقههجل  ْٓ رَْ ههِذ أَْزُعٍُِىهه هه ِِ  ْٚ ُْ ، ﴿«أػههٛذ ثٛعٙههه»﴾ قههجل أَ ٍْجَِعههُى َ٠ ْٚ أَ

ٌَّ  . ْٔقِ ٔقاج كًج فٙ انغـٚذ انزج17َٙ«٘رٖ أْ٘ٛ»قجل  ﴾ِش١َؼب   ىأل كبّ رالرجد فأعطهجِ  ملسو هيلع هللا ىلصانُبٙ أ

 ٔاعـة. ّ  ا  ُ  ٍٛ ٔي  خارُ

 فٓٙ يٍ صٓهت انٕقهٕع يهج ؿاو ،عهٛٓج ٔنى ٚأفٌ بٕقٕعٓج قجؿك    فُٓج  أشٛجء كًج فٙ َص اٜٚت  

ٌَّ  ؿنج اٜٚت عههٗ اد فحقع نكٍ حاهّقج بٓج قـكحّ، فا بٓج ٔنى نى ٚأفٌ    أََّّ   يخاهقهت بكهم  قـكحهّ أ

ٌ   شٙء بًج ٚشجء ٌ   ٚقع ٔبًج نى ٚشأ أ  ٚقع، ْٔقا ْٕ قٕل أْم انيُت ؽالفجد نقٕل اٜؽلٍٚ. أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أيج باـ:ٔعهٗ آنّ ٔصغبّ ٔيٍ اْخـٖ بٓـاِ،  انغًـ هلل، ٔانصالة ٔانيالو عهٗ َبُٛج يغًـ

 اضى هت 

ٌَّ  ، ْهم ْهقا ياُههج11ِ«رمزٍهه اٌفئهخ اٌجبة١هخ»ناًهجك:  [ عًهجك ٚاُهٙ، ٚقهٕل ...../ ْهم ْهقا ]1ه أ

 فلقت ياجٔٚت فلقت بجغٛت؟

صهغٛظ، ٔأْهم اناههى ٚيهخـنٌٕ  ْقا عهـٚذ  «رمزٍه اٌفئخ اٌجبة١خ»ناًجك بٍ ٚجىل  ملسو هيلع هللا ىلصس/ قٕل انُبٙ 

ٌَّ  بّ عهٗ ٌَّ  انغق يع عهٙ أ ٔيهٍ ياهّ أَٓهى كهجَٕا يخهأٔنٌٕ ٔبغهٕا عههٗ  جٔٚت يا ٔأصغجبّ، ٔأ
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 .، ٔئًَج فاهٕا فنه بجصخٓجؿ كًج ْٕ ياهٕوعهٙ 

ْ  )ٔنٓههقا نًههج قٛههم نًاجٔٚههت ْههقا انغههـٚذ:  إّٔههب لزٍههٗ اٌههر٠ٓ  ، قههجل: (ػّههبزا  رمزٍههٗ اٌفئههخ اٌجبة١ههخ إ

َّٔ  ، ٚاُٙ يج قخهُجِ، قخهّ انهقٍٚ أؽلصهِٕ فهٙ أيهل  17(أخسعٖٛ غهـٚذ ٔصاهم عخهٗ ان ل  نهٛو بغهق، فخهأ

 . عزًجٌ ٔيٍ ياّ انقٍٚ بغٕا عهٗ أٔنٛجء بُٙ عهٛجد 

اخ قـ  أْم انيُت ٔانضًجعهت يهٍ انخلضهٙ عهٍ انضًٛهع، ٔاعخقهجؿ ٌَّ  ٔانصٕاب فٙ فنه ْٕ يج عهّٛ ي  أ

ٌَّ  انصٕاب ٔانغق يع عهٙ  ٙ  غ  ب   ياجٔٚت  ٔأصغجبّ، ٔأ فٙ يج فْب ئنّٛ ٔأَّ نى ٚكهٍ  ٗ عهٗ عه

 يٍ ٚفيـ بٍٛ انف خٍٛ ْٔى انؾٕاكس قجحهٓى  . ، بم كجٌ ر ىَّ خٛجك ياجٔٚت أٚضجد كم يج عصم بجؽ

ٌَّ  جنًقصٕؿ يٍ فنهف ص ق  ُ  ٔال ٚضهٕم انخَّه ملسو هيلع هللا ىلصكجحهب ٔعهٙ انُبهٙ  ٔياجٔٚهت  ،يغبت انضًٛهع فهلوأ

ضَههّ صههغجبٙ ٔأقههجو انضٓههجؿ  ه ههه  ي   يُههّ، ٔٔالٚخههّ كجَههج يههٍ ؽٛههل انٕالٚههجث، ٚاُههٙ ْههٕ ؽٛههل يه ههه  

فههقنه عصهم يهٍ  ،يهٍ ْهقِ انضٓهت نهى حضخًهع عهٛهّ اضيهت اضيت فٙ ٔقخّ، ٔعههٙ ٔاصخًاج عهّٛ 

اَخشجك اإلىالو فٙ ٔقهج ياجٔٚهت  ت  ا  انؾٛل ٔيلاغًت اضعـاء ٔقخجل أعـاء   ٔصٓجؿ انًشلكٍٛ ٔى  

ك  يج نى ٚغصم فٙ ؽالفهت عههٙ  ـ  ْهٕ انًصهٛب  ٔنكهٍ عههٙ  ِ  . فهٓهقا   أعههى بًٕاقهع عكًخهّ ٔقه

ْٕ انؾهٛفت انلاشـ ْٕٔ كابع انؾهفجء ٔكابع انًبشلٍٚ بجنضُت ْٕٔ أفضم ٔأعهٗ يقجيجد ٔانغق ْٕٔ 

صًٛاجد بال شه، ٔنكٍ ياجٔٚت كجٌ فٙ فنه يخأٔالد ٔكجٌ فٙ عٓـِ يٍ انؾٛل يج ٚ غًـ  يٍ ياجٔٚت 

 نّ.

 ؟شٛاٙ ََّّ  ئ / يج كأٚكى بًٕىٗ انًٕىٕ٘؟ قلأث نّ كؿٔؿاد عهٗ اإليجيٛت ٔقٛم8ه

يج عهٗ انؾًُٛٙ ؿعٕحّ فٙ ٔالٚهت انفقٛهّ ٔفهٙ  ى  ق  َ   ،ٗ انًٕىٕ٘ أعـ اإليجيٛت انلافضتيٕىس/ ْقا 

باه  انكخهب بجنهغهت  ف  با  أيٕك انيٛجىت فلعم ئنهٗ أيلٚكهج ٔأَشهأ نهّ ُْهج  ؿاكاد ٔيلكهناد، ٔأنَّه

، (اٌزشه١غ ٚاٌزشه١غ)ٔ (اٌشه١ؼخ ٚاٌزصه ١ح)اإلَضهٛنٚت ٔانبا  بجنهغت انالبٛت، ٔباه  كخبهّ كه : 

ٌَّ  َٔغٕ ْقِ انكخب يفٛـة فٙ انّلؿ عهٗ انشٛات ٔبٛجٌ (ش١ؼخ اٌؼبٌُ اظز١مضٛا ٠ب)ٔ  يهُٓى يهٍ ٚهلؿ  أ

 ٌَّ ٌَّ  عهٛٓى يٍ كخهبٓى ٔأَٓهى يخُجقضهٌٕ، ٔأ عُهـْى يهٍ انخُهجق  ٔعُهـْى يهٍ  انغهّق نهٛو يآهى ٔأ

 .يؾجنفت يج عهّٛ أكجبلْى انًخقـيٌٕ يج ٚـل عهٗ فيجؿ يج فْبٕا ئنّٛ، فكخبّ يفٛـة فٙ فنه

ٌ   نكُّ ْٕ ٚقْب ئنٗ شٙء ٚضب ٌَّ  حُخبّ ئنّٛ، ْٔهٕ أ ٌَّ أ ٌَّ  انشهٛات عهق ٔأ انضافلٚهت  انخشهٛع عهق ٔأ

ٌ   عهق، ٔأَهّ ال ٚضههٕم هٚ خ   أ ٌَّ َـّ ا  انيهُت ٔانشهٛات فلقخههجٌ يهٍ فههل   ٖ عههٗ انخشههٛع يهٍ عٛهذ ْههٕ، ٔأ

ٌ   اإلىالو ال ُٚبغٙ  .ٕاضع كزٛلةعهٗ انشٛات فٙ ي ؿ  ٚكٌٕ بًُٛٓج كبٛل فل ، ٔيع ْقا فٕٓ ك   أ

د ز  ي   عـة ييجئم يُٓج ييأنت اناصًت، ييأنت حل  ٕٚو  ل  ك  ف   (اٌش١ؼخ ٚاٌزص ١ح)أفكل نّ فٙ كخجبّ  ال 

 انضًات ٔمٔاس انًخات. 

هٔأٚضجد ف   ه(، ٔف  اٌشه١ؼخ ِٚسالهد األئّهخْٔهٙ ييهأنت يًٓهت عقهـ نٓهج بجبهجد ىهًجِ ) ل  ك  فهٙ ْهقا َقهـاد  ل  ك 

ضئًت ٔٚخضٌٕٓ ئنٗ يلاقـْى بجنغش ٚاُٙ ئنٗ قبٕكْى، ٔقجل عخٗ ٌٕ اى  َـّ ق  ٔاضغجد ٔحضهٛالد نهقٍٚ ٚ  

ٌ   فههٙ صههـك ْههقا انبههجب ْْ  ٠ ٍههٛ ٌههجؼم اٌفئههبدصههظ عفًههٙ ٚقههٕل فههٙ أٔل أىههطل يُههّ ) ئ رغؼههً  أ

ُِ ُٙ َّ ظ  ؼَ ُِ  ُّ ؼَ ب  ٠ٚغؼٍْٛ ػ١ٍٗ ِخٍَ ظَ د  مَ ُ  هظ  ؼَ ب  ِٓ صفبد اإلٌٗ وّب ىؼهً إٌهبض ِهٓ اٌّعه١ٍّٓ ث ِّ ْ١ ِٙ ُْ  

 ُِ ههظ  ؼَ ىٍههدٜ اٌعههٕخ  ُّ ْْ خٍؼههٛا ػٍهه١ُٙ ِههٓ صههفبد اإلٌههٗ ٚعؼٍههٛا ٠ههر٘جْٛ إٌهه١ُٙ ثبٌههرثبئح ٚإٌههرٚز  ٛ

 ُِ ُِ ُظهد  مَ ٚاٌطٍجبد ٚابظز بصبد  ٌٍٚش١ؼخ أ٠ضب   هظ  ؼَ ْٛ ٚ ْٛ خٍؼهٛا ػٍه١ُٙ ِهٓ صهفبد اإلٌهٗ ٌٚهُ ُّ

 .35(ٌُٚ ٠ُٕظ ِٓ ٘را اٌز س٠ف إب اٌطبئفخ اٌّٛظِٛخ ثبٌعٍف١خ -٘رٖ ػجبزرٗ-ُظ ْٕ ٠َ 
 يج عُـِ ٔكخبّ حيخفٛـ يُٓج، ٚيخفٛـ يُٓج طجنب اناهى فهٙ باه  اضيهٕك ٔؽجصهتفاهٗ انإًو عُـِ 

 ؟، ٔيخٗ بـأ اَغلاف انشٛات عٍ أقٕال اضٔائم؟فٙ ييأنت يخٗ بـأ انقٕل بجناصًت

بـاٚهت االَغهلاف كجَهج فهٙ أٔائهم انًجئهت انلاباهت بهـأ انقهٕل  ٌَّ أ   ٍ  َّٛ ، ٔب هجد صٛهـاد ؾ  ٚ  ك  أ  ج فٙ كخبّ ح  ٓ  ؽ  أكَّ 

ؿ  بجناص .31 عهٛٓى يٍ كالو باضٓى ًت ٔبـأ االَغلاف عٍ طلٚقت أئًخٓى اضٔنٍٛ، فٛ ل 
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