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 الخمسونالخمسونالشريط الشريط   

ِعي َشْيًئا ُيَخالُِف اْلِكَتاَب َوالس   افُا، َوََل َمْن َيدَّ ُق َكاِهًنا َوََل َعرَّ ِة.َوََل ُنَصدِّ َة َوإِْجَماَع اْْلُمَّ  نَّ
َوَنَرى الَجَماَعَة َحّقًا َوَصَواباً، والفُْرَقَة َزْيغاً َوَعَذاباً.

افُبٝ ٟٚ٘ لٌٛٗ )ِّشد ِؼٕب ػذح ِغبئً رزؼٍك ثبٌغٍّخ األٌٚ ََل َػشَّ َّ ًٌُِب  ُق َكب ََل ًَُصذِّ َّ.) 

خِ ٚفٟ لٌٛٗ ) إِْجَوبَع اْْلُهَّ َّ ٌَّخَ  السُّ َّ ْ٘ئًب َُٗخبلُِف اْلِكزَبَة  ََل َهْي َٗذَِّػٖ َش  ( ِغبئً أ٠نبً: َّ

 :المسألة اْلولى 
  ْ إٌلٝ اٌىفلش فلٟ  ِخبٌفخ اٌىزبة ٚاٌغٕخ ٚإعّبع األِخ، ٘زٖ ِزِِٛخ ٚمالي ٚلذ رقلً ثقلبؽجٙب أ

 .ثبة االػزمبد أٚ فٟ ثبة اٌؼ١ٍّبد أٚ فٟ أثٛاة اٌغٍٛن

ْ   ٚاٌٛالغ ٠ذي   لِّٓ اد   هبئفخً  ػٍٝ أ ػلٛا أؽل١بت رؾقلً اد   ،٘لذ ٚاٌؼجلبدحٍٛن ٚاٌض  ػٛا اٌقلالػ ٚاٌغ 

لل  ِ ػ١ٍٙللب اٌىزللبة ٚاٌغللٕخ ٚأعّؼللذ األِللخ ػٍللٝ  ب ثبإلٌٙللبَ أٚ ثخجللش اٌأ١للت أٚ ثلل ؽٛاي ٌللُ ٠للذي  ٌٙللُ، إ

 فٙب.خال

 ف ِّٓ وبٔٛا فٟ صِٓ اٌطؾبٚٞ ِٚب لجٍٗ.ٛ  ق  ْٛ اٌز  ػ  ذ  ٚ٘زا وض١ش ف١ّٓ ٠  

ْ  ٙ لِلب ثل١ٓ رقلذ٠ك اٌى   –ف١ّب رلشٜ–لشْ  /ٚاٌطؾبٚٞ  ل ب ل١ٓ ِٚلب ثل١ٓ اد  اف  ش  ٚاٌؼ  أؽل١بت رخلبٌ   بت  ػ 

  ْ ٌٙلُ فلٟ ِٛملٛع اٌأ١لت ػلذَ رقلذ٠ك اٌىلب٘ٓ  إٌبط لذ ٠ظٙلش   اٌىزبة ٚاٌغٕخ ٚإعّبع األِخ؛ أل

ْ  اف اٌؼللش  ٚ اف ؽبٌّٙللب ِؼللشٚفاٌىللب٘ٓ  أل علل١ّب فللٟ ال ٚإٌللبط ٠ؾللزسْٚ ِللٓ أ٘للً اٌىٙبٔللخ  ٚاٌؼللش 

٠ٚىش٘لْٛ  خ  اف لش  ٚاٌؼ   خ  بٔ لٙ  األٚلبد اٌمش٠جخ ِٓ اٌغٕخ أٚ اٌزٟ رظٙش ف١ٙلب أ٠ٌٛلخ اٌغلٕخ، ف١ىش٘لْٛ اٌى  

 اف ألُٔٙ ِٓ أ١ٌٚبت ٚإخٛاْ اٌؾ١به١ٓ.ش  اٌىب٘ٓ ٚاٌؼ  

ْ   ش  ٙ  ظ  ١ٌٚبت ِٚٓ ٠  ٌىٓ ِغ ٌخ اٌقبٌؾ١ٓ ٚاأل ِلٓ  ٘زٖ لذ رؾزجٗ وّب ٘ٛ اٌٛالغ فٟ وض١لش   اٌقالػ فإ

  ْ ل أؽٛاي اٌّغ١ٍّٓ اٌّبم١خ ٚاٌؾبمشح، ٌٙزا لشْ ث١ّٕٙب؛ أل ظلب٘شح؛ ٌىلٓ  اف  ش  ِغ ٌخ اٌىب٘ٓ ٚاٌؼ 

 ػٟ أؽٛاالً ػٟ ؽ١ئبً ٠خبٌ  اٌىزبة ٚاٌغٕخ ٚإعّبع ِّٓ ظب٘شٖ اٌقالػ ٠ٚذ  ذ  ِٓ ٠   ق  ذ  ق  أ٠نبً ال ٔ  

 أٚ اٌؼٍُ ث ِٛس اٌأ١ت.

  :المسألة الثانية 
ال    ٛ جٛا إٌٝ اٌ ٚا ِٓ األ١ٌٚبت ٚأً٘ اٌض   -ثفزؼ اٌٛاٚ-٠خ اٌز٠ٓ ٔ غ  ذ   فئبد ِخزٍفخ ِزٕٛػخ: ح  بد  ٘  ٚػ 

   إ١ٌُٙ.ٛؽ  ُِٕٙ اٌأالح اٌز٠ٓ صػّٛا أُٔٙ ٠ ٝ 

   ْ ْٛ ٠ٚ خج شٚ  ّٙ  ثبٌأ١ت. ُِٕٚٙ ِٓ ُ٘ دُٚٔٙ ِّٓ ٠ضػّْٛ أُٔٙ ٠ٍ 

 ُِٕٙٚ -ُٙٔٚفلٟ رأ١١لش األؽلٛاي ٚاٌؼٍلُ ثبٌنلّبئش ٚأٔٙلُ  ح  س  ذ  ِٓ ٠ضػّْٛ أُٔٙ ػٍٝ ل   -ُٚ٘ د

ص  ٠ ؾ   ْ  ذ   ثّب أؽذصٗ إٌبط ثؼذُ٘؛ ٠ؼٕٟ ف١ّب ِنٝ ٚاٌز٠ٓ لجٍُٙ ف١ّب ع١ رٟ. ٛ

  ْ ْ  ذ  ج لؼ  ز  ُ ٠  ٙ لٔ  هش٠مخ اٌغٍ  فٟ اٌض٘ذ ٚاٌؼجلبدح ٘لٟ اٌزلٟ أعّؼلذ ػ١ٍٙلب األِلخ، ٚ٘لٟ أ   ٚال ؽه أ ٚ 

ْ  ػ  ذ  ٚال ٠   ْٚ، ٠ٚشعْٛ هللا ذ  ٘  ض  ز  ٠ٚ   ْ  ٙ لؽ١ئبً ِٓ أؽلٛاي اٌى   ٛ ل ب اف١ٓ ٚال إخجلبس ثبٌأ١لت ٚال ش  ٚاٌؼ 

 ٝ اٌىشاِبد ػٕذ ثؼنُٙ.ّ  غ  األؽٛاي اٌؾ١طب١ٔخ اٌّخزٍفخ اٌزٟ ر  

  :المسألة الثالثة 
  ْ ـ   اٌٛاعت ػٍٝ وً ِغٍُ أْ ٠ؼزمذ أ لؼ  ٠   للذ ، ٚأٔلٗثلب   ػٍُ اٌأ١ت ِخز ثؼلل ػٍلُ اٌأ١لت  ٟط 

 .ٌشعٛي  

َِ أََحًذا )ٚاٌشعٛي ٘ٛ اٌزٞ عبت فٟ لٌٛٗ: ﴿ ْ٘جِ ُِِش َػلَٔ َغ ِْ٘ت فَََل ُْٗظ ( إَِلَّ َهِي اْسرََضٔ ِهي 62َػبلُِن اْلَغ

َِ َسَ وووًذا ) ِهوووْي َ ْل ِووو َّ  َِ ووو ْٗ ِْ٘ي ََٗذ ُسوووَْف فَئًَِّوووَُ َْٗسووولُُي ِهوووي ثَووو  ( لِوووَْ٘ؼلََن أَى َْوووْذ أَْثلَُغوووْا ِسَسوووبََلدِ 62سَّ

ِِنْ  ز ض   [،82-82﴾]اٌغٓ:َسثِّ  .ٟ ٘ٛ اٌشعٛيٕ  فبٌزٞ ا ع 

 ٚاٌشعٛي ٔٛػبْ:

   ٔ ،ٟإٌٝ اٌّالئىخ.  خ  ج  غ  سعٛي ٍِى 

 .ٞٚسعٛي ثؾش 

لل ْ  ٕ  ض  ز  ٚ٘للءالت ٠ غ  ٌٚىّللبي ػٍّللٗ  ُ إ٠للبٖ ِللٓ أِللٛس اٌأ١للت، ٌؾىّزللٗ ٙ للّ  ٍ  ؼ  أْ ٠   ف١ّللب أساد هللا  ٛ

 ٚلذسرٗ.
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ت، ٌىلٓ للذ ٠ىلْٛ ٌجؼنلُٙ وشاِلخ، ١ٌغلذ ِلٓ ثلبة وؾل  ٌلٗ اٌأ١ل    ؾ  ِب ِٓ ١ٌظ ثشعٛي فال ٠ ى  أ

ٌىُ فٟ ٔؾلٛ لقلخ ػّلش  بٖ  شٔ  و  اٌأ١ت اٌّغزمجٍٟ، ٌٚىٓ ٟ٘ ِٓ ثبة اٌىؾ  اٌؼٍّٟ اٌزٞ عجك أْ ر  

  ٌٗ ٠ؼٕٟ اٌضَ اٌغجً (ٗب سبسٗخ الججل الججل)ِغ عبس٠خ ؽ١ش لبي. 

ػٍّٟ أٚ ثقشٞ، فلشأٜ ١ٌظ ػٍّبً ٌٍأ١ت اٌّغزمجٍٟ، وؾ   ،فقبس ثبٌٕغجخ إٌٝ ػّش وؾ  ػٍّٟ

 .اٌغجً ٚسأٜ عبس٠خ

والَ ػّش فقبس ثبٌٕغجخ ٌٗ وؾ  عّؼٟ، ٚ٘زا ِٓ عٙخ اٌىشاِلخ،  غ  ّ  ٚثبٌٕغجخ إٌٝ عبس٠خ أ٠نبً ع  

ِِنْ ٚلذ أٚمؾٕب ٌه رٌه فٟ لٌٛٗ ) اَٗوبرِ َّ َ و َّ َػوِي الضِّتَوبِد ِهوْي ِس َّ ِِْن   ًُْؤِهُي ثَِوب َجبَء ِهْي َكَشاَهوبرِ َّ )

 ف١ّب ِنٝ.

 مسألة الرابعة: ال 
لأؽلٛاالً ِزٕٛػلخ فل١ّٓ اد   -/اثلٓ أثلٟ اٌؼلض -روش ٌه اٌؾبسػ ٕ٘لب  ٝ أؽل١بت ِخبٌفلخ ٌٍىزلبة ٚاٌغلٕخ ػ 

 ٚإعّبع األِخ رشعغ إ١ٌٗ ف١ٙب.

  ْ ل –أظٕلٗ روش٘لب فلٟ ٘لزا اٌّٛملغ –هبئفلخ  ٕٚٔجٗ ص٠بدح ػٍٝ رٌله ِلٓ أ ٔفغلٙب ثل):)اٌطبئفخ  ذ  ّ  أع 

  ّ ِ  خ  ١ للى  ِ  ال  اٌ ( ٚ٘للزٖ اٌطبئفللخ ِللٓ اٌقللٛف١خ ٔؾلل د فللٟ أٚاخللش اٌمللشْ اٌضللبِٓ اٌٙغللشٞ خ  ١ لل( أٚ )اٌّال

اٌللز٠ٓ أسادٚا رقللف١خ إٌفللٛط ٚرؾم١للك اإلخللالؿ، فقللبسٚا  بد  ج للٚاٌؼ   بد  ٘ للب هبئفللخ ِللٓ اٌض  ٙ للّ  ػ  ض  ر  

ْ  ش  ٙ  ٠ ظ   ْ  ٙ  ظ  ؽبالً خالف ِب ُ٘ ػ١ٍٗ، ٠ ظٙشْٚ اٌّؼق١خ، ٠   ٚ ْ  خالف اٌطبػخ،  شٚ ٙ شٚ اٌزفش٠ك ٠ ظ 

اعجبد، ألعً أْ ٠زُِٙ إٌبط ُٚ٘ فٟ اٌؾم١مخ فٟ داخٍُٙ ١ٌغٛا ػٍٝ ٘لزا األِلش ٠ٚىش٘ٛٔلٗ فٟ اٌٛ

 .ُٚ٘ ِٓ أً٘ اٌؼجبدح ٚاٌض٘ذ

ْ  ٚا اإلخالؿ ػٓ ٘زا اٌطش٠ك، ٚ٘زٖ ف ساد  ال ؽه ؽبي رخبٌ  اٌىزبة ٚاٌغٕخ ٚإعّبع األِخ فلٟ أ

  ّ فلٟ ؽبٌلٗ  اإلخلالؿ وّلب أِلشٖ هللا  ك  م لؾ  ٠غت ػ١ٍٗ أْ ٠غلزم١ُ ػٍلٝ اٌطبػلخ ٚأْ ٠      ٍ  ى  اٌؼجذ اٌ

  ظب٘شاً ٚثبهٕبً.

ووخِ ٘للزٖ اٌغٍّللخ ) ْفللإر إِْجَوووبَع اْْلُهَّ َّ ووٌَّخَ  السُّ َّ ْ٘ئًب َُٗخووبلُِف اْلِكزَووبَة  ََل َهووْي َٗووذَِّػٖ َشوو ػٍللٝ ػللذَ  ( رللذي  َّ

ال  ػ  رقذ٠ك وً ِٓ اد    ٛ ٟ ٟ ؽ١ئبً ِٓ ػٍُ اٌأ١ت أٚ ػ  ذ  ٠خ ٚ٘ٛ ٠  ٝ اٌ بد اٌؼ١ٍلخ أٚ ؽ١ئبً ِٓ اٌّمب٠ِ ذ ػ 

 ِٓ اٌٛؽٟ أٚ ِٓ اإلٌٙبَ ِّب ٠خبٌ  اٌىزبة ٚاٌغٕخ ٚإعّبع األِخ. 

َػَزاثبً(  /ْبف  َّ ْٗغبً  اثبً  ّال ُْشَْخَ َص َْ  َ َّ ًََشٓ الَجَوبَػخَ َحتًّب  َّ   ثؼذ رلي )

ْ   /٠ش٠ذ اٌؼالِخ اٌطؾبٚٞ   :ٚأعضي ٌٗ اٌّضٛثخ ثٙزٖ اٌغٍّخ ِٓ ٘زٖ اٌؼم١ذح إٌبفؼخ ث 

 ٚ ش  اٌغّبػخ أً٘ اٌؾذ٠ش ٚاألصش أرجبع اٌغٍ  اٌقبٌؼ ٠  أً٘ اٌغٕخ  ْ  هللا  ٗ  م  ؽ  اٌغّبػخ ؽمبً أ   ٚ

مٗ    ٚ  .خالفٗ ثبهًٚصبثذ  ملسو هيلع هللا ىلصسعٌٛٗ  أ ؽ 

  ٚأُٔٙ ٠شْٚ اٌغّبػخ فٛاثبً فٟ االٌزضاَ ثٙب ٚفٟ اٌزّغله ثٙلب ٚفلٟ اٌؾلبي ٚاٌّليي ٚفلٟ اٌلذ١ٔب

 .ٚا٢خشح

   ْ  .غٍو ٚماليخالف اٌغّبػخ ٚاٌزّغه ثٙب أٔٗ ثبهً ٚ ٚأ

َػَزاثبً ٚلبثٍٙب ثمٌٛٗ ) َّ ْٗغبً  ( ٠ؼٕٟ ٠لشٜ أ٘لً اٌغلٕخ ٚاٌغّبػلخ أ٘لً اٌؾلذ٠ش ٚاألصلش أرجلبع ّال ُْشَْخَ َص

ل ،اٌغٍ  اٌقلبٌؼ ٠لشْٚ اٌفشللخ ث ٔٛاػٙلب ص٠ألبً ػلٓ اٌقلشاه ثلٗ ِلٓ  اً ػّلب أِلش هللا ذ  ٚص٠ألبً ٚث ؼ 

وّلب -ثٙلب األِلخ  ت  بل لؼ  خً ر  ٛث لم  ٕلٟ ػ  ، ٠ٚشٚٔٙلب أ٠نلبً ػلزاثبً ٠ؼملسو هيلع هللا ىلصاالػزقبَ ثؾجٍٗ ٚاإلرجلبع ٌشعلٌٛٗ 

 .ع١ رٟ ث١بٔٗ إْ ؽبت هللا

 ّسجت إٗشاد ُزٍ الجولخ فٖ الؼتبئذ أهشاى: 

 اْلّفاْلهش  ْ فلٟ األِلخ ٚإملؼبف األِلخ ٚاٌجلذع ٚاٌّؾلذصبد  َ  أػظُ ِب ؽقً ثٗ اٌض٠ل  ٚاٌلذ   : أ

لل أٚ  خ  ل للش  ٚاألخللز ثبٌف  رللشن اٌغّبػللخ  ات  ش  ٚاٌؾللشن ٚع١ّللغ اٌّٛثمللبد ث ٔٛاػٙللب إّٔللب ؽقللً ِللٓ ع 

  .خ  ل  اعزؾغبْ اٌف ش  

الضبًٖاْلهش  ْ ل خ  اٌنبٌخ سأد  ق  ش  اٌف   : أ  اٌغّبػخ مؼفبً فٕجزرٙب. د  أ  خ١شاً ٚهٍجزٙب ٚس  اٌف ش 

خ    ّ لل كلِووب فووٖ الٌووبس إَل : »ملسو هيلع هللا ىلصإٌبع١للخ اٌللز٠ٓ لللبي فلل١ُٙ إٌجللٟ  خ  ل للش  اٌف   ِٚخللبٌفزُٙ ٚرللشن عللج١ٍُٙ ٘للٛ ع 
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 .1«ُٖ الجوبػخ»سْف هللا ؟ ْبف: ْبلْا: هي ُٖ ٗب س« ّاحذح
 رٌه فٙبٕ٘ب ِغبئً:  ٓ  إرا رج١  

  :المسألة اْلولى 
 ٠ؼٕلٟ ٚٔؼزملذ ، ١ٌٚغلذ ِلزوٛسحً  ،ثٙلب االػزملبد شاد  ( فٟ ٘زا اٌّلٛهٓ ٠ لًََشٓ(، وٍّخ )ًََشٓفٟ لٌٛٗ )

  ْ ْ  )اٌّغلل ٌخ اعزٙبد٠للخ، وّللب ٠ؼجللش اٌفمٙللبت  ألعللً أ عللج١ٍٗ  ف١ّللب (األظٙللش وللزا أسٜ وللزا، ٚأسٜ أ

 االعزٙبد.

 ٖ  س  ش  ثٙلب ِلب ل ل اد  ش  فٟ وزت اٌؼمبئذ إرا عبتد ثق١أخ اٌغّغ فإٔٗ ٠   ،( فٟ وزت أً٘ اٌغٕخًََشٓفىٍّخ )

 أئّخ أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ فٟ ػمبئذُ٘ دْٚ خالف  ث١ُٕٙ.

  :المسألة الثانية 
لش  ب فٟ ؽذ٠ش االفزشاق ٚفٟ أؽبد٠لش أ  ٘  ش  و  اٌغّبػخ عبت ر    خْ َْوشْ لجوبػوخ سحووخ ّال ُ ا: »ملسو هيلع هللا ىلصومٌٛلٗ  خ 

ٚولزٌه  2«هي أربكن ّأهشكن جو٘غ ٗشٗذ أى ٗشق ػصبكن فبْزلٍْ كبئٌبً هوي كوبى»، ٚومٌٛٗ «ػزاة

الٌصوبسٓ افزشْوذ  الِْ٘د افزشْوذ ػلؤ إحوذٓ ّسوجؼ٘ي فشْوخ  ّإىَّ  إىَّ »لٌٛٗ فٟ ؽذ٠ش االفزشاق 

فشْوخ كلُِّوب فوٖ الٌوبس إَل ُزٍ اْلهخ سز زشق ػلؤ صوَلس ّسوجؼ٘ي  ػلٔ اصٌز٘ي ّسجؼ٘ي فشْخ  ّإىَّ 

ُٖ هب كوبى ػلؤ »، ٚفٟ سٚا٠خ لبي: «ُٖ الجوبػخ»ْبلْا: هي ُٖ ٗب سسْف هللا ؟ ْبف: « ّاحذح

 .3«ّأ حبثٖ الْ٘م هضل هب أًب ػلَ٘
ل( عبتد فٟ ػلذد ِلٓ األؽبد٠لش ٔ  الَجَوبَػخَ فىٍّخ ) ِ  ق  ًٝ فلٟ لٌٛلٗ رؼلبٌٝ ٕ لؼ  بً، ٚعلبتد فلٟ اٌملشمْ 

اْػزَِصُوْْا ثَِحجْ ﴿ ُْْاْ َّ َلَ رَ َشَّ َّ َِب الَِّزَٗي آَهٌُْْا اْدُ لُْْا [، ٚفٟ لٌٛٗ ﴿308﴾]مي ػّشاْ:ِل هللّاِ َجِوً٘ؼب  َٗبأَُّٗ

ْلِن َكآفَّخً  ْلنِ ﴾٠ؼٕٟ ع١ّؼبً دْٚ رفش٠ك، ٚ﴿فِٖ السِّ  .﴾ فٟ ا٠٢خ ٠ؼٕٟ اإلعالَالسِّ

ْلِن َكآفَّخً اْدُ لُْْا  ﴿  .﴾ ٠ؼٕٟ ادخٍٛا فٟ اإلعالَ وبفخفِٖ السِّ

ْ٘طَبىِ َّ ﴿ اِد الشَّ َْ ل  802﴾]اٌجمشح:َلَ رَزَّجُِؼْْا ُ طُ ِٓ أِلٛس اإلعلالَ، ف١غلت  ٚأِش   ٛا ث١ٓ أِش  [، ث ْ ر ف ش 

أٔب أدخً فٟ ثؼل اإلعلالَ ٚال أدخلً فلٟ ثؼلل، أٚ ) ٠مٛي اٌّغٍُ إرا أعٍُ اٌذخٛي ف١ٗ وبفخ، ٚأال  

  ، ٚٔؾٛ رٌه.(ؼلثجأ ل ش  ٚال  ثجؼل   ش  ل  ٚال أٌزضَ ثجؼل أٚ أ   أٌزضَ ثجؼل  

٠ؼٕلٟ ا٠٢لخ ٚاٌؾلذ٠ش -( فٟ ٘زا اٌّٛهٓ اخزٍ  اٌغٍ  فلٟ رفغل١ش٘ب ػٍلٝ ػلذح أللٛاي الَجَوبَػخَ ٚ )

 .-ِٓ والَ اٌغٍ أ٠نبً ٚفٟ غ١شّ٘ب 

 اٌغّبػخ ٔٛػبْ:  ْ  ٚاٌزٞ ٠غّغ والَ اٌغٍ  وّب أٚمؾزٗ ٌىُ فٟ غ١ش ِٛمغ: أ  

   فٟ اٌذ٠ٓ. خ  عّبػ 

   فٟ األثذاْ ٚاٌذ١ٔب.  خ  ٚعّبػ 

  ْ ٠ؼٕلٟ –( ثغّبػلخ اٌلذ٠ٓ فإٔلٗ الَجَوبَػوخَ ِلٓ اٌغلٍ  ) ش  غ لِٓ ف   ْ  إٌقٛؿ رؾًّ ٘زا ٚ٘زا، ٚأ   ٚأ

لٌٍؾلٟت ثلجؼل أفلشادٖ، وّلب ٘لٛ ػلبدح اٌغلٍ ، ِٚلٓ ف   غ١ش  ف  ر   –ِٓ اٌقؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ  ب ث ٔٙلب ٘  ش  غ 

 ثؼل أفشاد اٌغّبػخ.٠ؼٕٟ ثٙب فشداً أٚ  ٗ  ٔ  فإعّبػخ األثذاْ ٚاالعزّبع ػٍٝ اإلِبَ ٌٟٚٚ األِش 

 بٌغّبػخ ٔٛػبْ: ف

  :ًاألعبط األػظُ ٌّب أٔضي هللا فٖ الذٗي جوبػخ  أَّل ٟ٘ٚ :   ْ  ثٗ وزجٗ ٚأسعلً ثلٗ سعلٍٗ، فلإ

، ػجبدرلٗ ٚؽلذٖ هللا أسعً اٌشعً ٚأٔضي اٌىزت ألعً أْ ٠غزّغ إٌبط فٟ د٠ُٕٙ، ٚ٘ٛ رٛؽ١لذ هللا 

سعلٌٛٗ اٌلزٞ أسعلٍٗ ػٍلٝ اٌشعلً فلٍٛاد هللا دْٚ ِب عٛاٖ ٚاٌجلشاتح ِلٓ اٌؾلشن ٚأٍ٘لٗ، ٚهبػلخ 

 .ٚعالِٗ

َِ ًًُْحوب فٟ عٛسح اٌؾٛسٜ ﴿ ٚ٘زا ٘ٛ اٌزٞ عبت فٟ ٔؾٛ لٌٛٗ  ؤ ثِو َّ َّ ِٗي َهوب  وَي الوذِّ َشَشَع لَُكون هِّ

ََل  َّ َٗي  ِػَ٘سوؤ أَْى أَُِْ٘وووْا الووذِّ َّ ُهَْسوؤ  َّ َُِ٘ن  َِ إِْثووَشا ٌَْ٘ب ثِوو وو َّ َّ َهووب  َّ ْ٘ووَي  ٌَْ٘ووب إِلَ َح ّْ الَّووِزٕ أَ ُْووْا َّ  رَزَ َشَّ

 َِ َلَ [ ٠ؼٕٟ ٚاعزّؼٛا ػ١ٍٗ، ٚ٘ٛ اٌّزوٛس فٟ لٌٛٗ ﴿38﴾]اٌؾٛسٜ:فِ٘ َّ اْػزَِصُوْْا ثَِحْجِل هللّاِ َجِوً٘ؼب  َّ
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ُْْاْ   .[308﴾]مي ػّشاْ:رَ َشَّ

اٌىزلت، ٚ٘لٛ اٌلزٞ ِلٓ أعٍلٗ  ذ  ٌ لض  ٔ  اٌشعلً ٚأ   ذ  ض لؼ  ألعٍلٗ ث   ش  ِ  أ   ُ  ظ  ػ  ٚ٘زا االعزّبع فٟ اٌذ٠ٓ ٘ٛ أ  

اٌشعً ا٠٢بد ٚاٌج١ٕبد، أْ ٠غزّؼٛا  ٟ، ٚ٘ٛ اٌزٞ ِٓ أعٍٗ مرٝ هللا اػ  ٌّغب٘ذ ٠ٚذػٛ اٌذ  ٠غب٘ذ ا

لش  ألعً رؾم١ك اٌذ٠ٓ، ألعً أال ٠فزشق إٌبط فٟ االٌزضاَ ثّب ٠   ف١ّلب ٠غلزؾمٗ فلٟ اٌؼجلبدح  ٟ هللا م 

 .ملسو هيلع هللا ىلصٚاٌطبػخ ٌٗ ٌٚشعٌٛٗ 

ٚٔىفلش  ٚأال ٔلءِٓ ثلجؼل   ،ٌزلضاَ ثلٗٚاال ،ف١ذخً ٕ٘ب فٟ االعزّبع: االعزّبع فلٟ ِالصِلخ اإلعلالَ

٠ؼٕلٟ ِلٓ ؽ١لش االػزملبد -ثل١ٓ ِغل ٌخ ِٚغل ٌخ  ِلب دْٚ رفش٠لك   خ  فٟ اإلعالَ وبف   ً  خ  ثجؼل، ٚأْ ٠ ذ  

 .-ٚاإللشاس ٚاإلرػبْ ٚاالٌزضاَ

  :ًاٌللذ١ٔب٠ٚؼٕللٟ اعزّللبع األثللذاْ  :جوبػووخ اْلثووذاىصبً٘ووب   ٚ األِللش،  هللا  ٖ  ال  ثّالصِللخ هبػللخ ِللٓ 

 .بػخ فٟ غ١ش ِؼق١خ هللا ٚاٌغّغ ٚاٌط

  ٚ ِ  ي  ٚ٘زا إٌٛع ٚع١ٍخ ٌزؾم١ك األ ِ   ش  ، فبأل ثبالعزّبع ف١ّلب  ش  ثٗ ٚإٌٟٙ ػٓ اٌخشٚط ػٓ اٌٛالح ٚاأل

، ٘لزا 4«ػلٔ الوشء السوغ ّالطبػوخ ف٘ووب أحوت ّكوشٍ» ، وّب عبت فٟ اٌؾذ٠شٖ  ش  اإلٔغبْ ٚو   ت  ؽ  أ  

 ثٗ ٠زؾمك االعزّبع فٟ اٌذ٠ٓ. 

وّب عل١ رٟ ثبٌجؾلش -ثٗ ثبٌفشلخ فٟ اٌضبٟٔ أٚ ثؼنٗ  هللا  ت  بل  ؼ  ي أٚ فٟ ثؼنٗ ٠  ٚاٌزفش٠و فٟ األٚ

غ١للش اٌّؼقلل١خ  ، ٚوللزٌه اٌزفللش٠و فللٟ اٌضللبٟٔ ٚ٘للٛ: اٌغللّغ ٚاٌطبػللخ ٌللٛالح األِللٛس فللٟ-خل للش  فللٟ اٌف  

 .اٌزفش٠و فٟ األٚي أٚ فٟ ثؼنٗ ظ  ز  ٕ  ٚاالعزّبع ٚػذَ اٌخشٚط، اٌزفش٠و فٟ اٌضبٟٔ ٠  

  ِ فٟ األثلذاْ ؽقلٍذ فلٟ األِلخ إال ٚولبْ ِؼٙلب ٚثؼلذ٘ب ِلٓ االفزلشاق فلٟ اٌؼمبئلذ  خ  ل  ش  ف   ٓ  ٌٚٙزا ِب 

  ّ  بْ.ج  غ  بد ِب ال ٠ذخً فٟ ؽ  ص  ذ  ؾ  ٚٔفٛر اٌجذع ٚاٌ

٠ٓ ٚاعزّلبع إٌلبط  فٟ ٘زا ٚ٘زا ِٚ ِٛس   خ  فبألِشاْ ِزشاثطبْ، ٚاٌغّبػخ ِطٍٛث   ثٙب، ٚعّبػخ اٌلذ 

د ثبهلً ٚغٍلو ٚملالي، ٚولزٌه االعزّلبع فلٟ األثلذاْ بص  ٚفٛاة، ٚإؽلذاس اٌّؾلذ   فٟ د٠ُٕٙ ؽك  

ً   خ  ل  ش  ٚفٛاة ٚخالفٗ ثبٌف   ٚاٌذ١ٔب ؽك    ٚمالي. ٚص٠    ٚاٌخشٚط ثبه

 :المسألة الثالثة 
ل خ ؽقً ف١ٙب االفزشاق أٚ ؽقً ف١ٙب اٌخًٍ ٚٚلؼذ  جوبػخ الذٗي لجً االفزشاق فٟ األثذاْ أٚ اٌف ش 

، ٚؽلذس ِلُٕٙ ِلب ؽلذس  د اٌخٛاسط فٟ ػٙذ ػضّلبْ لجً اخزالي عّبػخ األثذاْ، ٚرٌه ؽ١ٓ ٔؾ

ل خ ؽزٝ مي األِش إٌٝ لزً ػضّبْ صُ ثؼذ رٌه ٚلؼذ   .اٌغّبػخ ذ  ٍ  ز  ٚاخ  اٌف ش 

  ْ ِٓ دػب إٌٝ اٌذ٠ٓ ٚاالعزّبع ػ١ٍٗ ٚرؾم١ك اٌزٛؽ١ذ ٚٔجز اٌجذع ٚٚعلبئً اٌّؾلشن  ٚ٘زا ٠ءخز ِٕٗ أ

ْ   ٚعت هللا ٚاٌجذع ٚإؽالي اٌؾالي ٚرؾش٠ُ اٌؾشاَ ٚاألِش ثّب أ ٘لزا فلٟ  ٚإٌٟٙ ػلٓ ملذ رٌله أ

اٌؾم١مخ ٠ذػٛ إٌٝ االعزّبع فٟ األثذاْ، ألّٔٗ إرا اعزّغ إٌبط فٟ د٠ُٕٙ مي األِش إٌٝ اعزّبػُٙ فٟ 

 ثؼنٙب ثجؼل. و  ج  أثذأُٙ، ٚاٌّغبئً ِشر  

ٌلٝ إ ػٍٝ وً ِٓ ٠طٍت ِؼشفخ ِٕٙظ اٌغٍ  ٚاألئّلخ ٚأ٘لً اٌؾلذ٠ش أْ ٠ٕظلش َ  ٛاص  ٌٙزا وبْ ِٓ اٌٍ  

 .اٌزالصَ اٌؼظ١ُ ِب ث١ٓ اٌغّبػخ األٌٚٝ ٚاٌغّبػخ اٌضب١ٔخ أٚ االعزّبع األٚي ٚاالعزّبع اٌضبٟٔ

  ْ  إٌبط فٟ ٘ز٠ٓ األِش٠ٓ ػٍٝ صالصخ أٔؾبت:  ٚاٌزٛاصْ ف١ّب ث١ّٕٙب ٘ٛ عج١ً أً٘ اٌؼٍُ، فإ

 ٔخٍلً فلٟ االعزّلبع ؽزلٝ ٌٚلٛ ؽقلً  بٖ  ػ  رؾم١ك اٌّطبٌت اٌذ١ٕ٠خ ٚس   َ  ذ  ُِٕٙ ِٓ ل  : ال ئخ اْلّل

 .–٠ؼٕٟ ثؾغت اػزمبدُ٘  –األثذاْفٟ 

ٜ سأ٠لبً ٠ؾلبثٗ ِلب أ  ٚ٘زا ٘ٛ هش٠مخ ِٓ مً فٟ ٘زا اٌجبة ٚغلال ِلٓ اٌخلٛاسط ٚاٌّؼزضٌلخ، ِٚلٓ س  

 اٌخٛاسط ٚاٌّؼزضٌخ ٚٔؾّٛ٘ب. ٗلبٌ

 ِلش اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌغّبػخ فٟ األثذاْ ٚاٌذ١ٔب علج١الً ٌزلشن األ د  أ  : ِٓ رغبٍ٘ذ فش  ال ئخ الضبً٘خ

ثللبٌّؼشٚف ٚإٌٙللٟ ػللٓ إٌّىللش ٚإٌقلل١ؾخ اٌٛاعجللخ ٚإػللالْ اٌؾللك ثنللٛاثطٗ اٌؾللشػ١خ فللٟ أِللش 

ً ب٘  غ  ٛا إٔىبس إٌّىش ِٓ اٌؾشن ٚاٌجذع ر  و  ش  ز  اٌغّبػخ، ف    بً. ف  ؼ   ٚم  ال 

 هللا  ٖ  ال  ٛ  : ُ٘ اٌشاعخْٛ فٟ اٌؼٍُ ِٚٓ ر  ال ئخ الضبلضخ فلذػٛا  ،ثزٛف١مٗ، فإُٔٙ أخزٚا ثٙلزا ٚ٘لزا
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االعزّلبع فلٟ اٌلذ٠ٓ ٚرؾم١لك رٌله ثلبألِش ثلبٌّؼشٚف ٚإٌٙلٟ ػلٓ إٌّىلش ٚثٕؾلش اٌؼٍلُ إٌلبفغ  إٌٝ

ِ  إٚاٌللذػٛح  ِللٓ  بً ٌّللب أٚعللت هللا ف للبٌ  خ  ٌللٝ رٌلله ٚثبٌٕقلل١ؾخ ثطشلٙللب اٌؾللشػ١خ، ٌٚللُ ٠للشٚا رٌلله 

 ٚا اٌؾىّخ فٟ ٘زا ٚ٘زا.ش  ع  االعزّبع فٟ األثذاْ ٚاٌذ١ٔب، فٛاصٔٛا ث١ٓ ٘زا ٚ٘زا ٚأ  

أؽٛاي إٌبط رخزٍ  فٟ ِضلً ٘لزٖ اٌّمبِلبد ِلب ثل١ٓ ِملبَ األِلٓ ِٚملبَ اٌخلٛف ِٚملبَ  ْ  ٚال ؽه أ  

 .اٌفزٕخ ِٚمبَ االعزمشاس

ِٛمؼٗ، فال ٠زشوْٛ األِلش ٚإٌٙلٟ ٚاٌلذػٛح  ٚاٌشاعخْٛ فٟ اٌؼٍُ ِٚٓ رجؼُٙ ٠نؼْٛ ٌىً ؽٟت  

ِ  ق  ش  ف  ٘زا ٠   ْ  ُ أ  ٘  ٛ  ٚإٌق١ؾخ ألعً ر   ٕ  ، ٚال ٠ ِشْٚ ِغ   ٛد اٌفشلخ.ٚع خ  ظ 

اٙهش ّالٌوبُٖ إرا  ىَّ أَ )فٟ سعبٌزٗ فٟ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش  /ٌٚٙزا ٠مٛي اثٓ ر١ّ١خ 

 .(  ّْبف: ٗؤصن إرا أًكششْ كِ ٌْ ٔ  فئًَ َل ُٗ َِ ثَ ًَّ  شَ هَ أًَ سزحذس ه سذح ْلهشٍ ًَِّ٘ أكجش هوب أَ  يَّ ظَ 

  ْ  . فبعذ ٚرم١ٍٍٙبٚدست اٌّٙب رى١ٌٍّزؾم١ك اٌّقبٌؼ ٚاٌؾش٠ؼخ عبتد  أل

ْ  ُ  ٘  ٛ  ٚ٘زا ثخالف اٌز   ُ   ، أل  ٘  ٛ  األِٛس. ٗ  ص  ذ  ؾ  غ١ش اٌظٓ اٌشاعؼ، غ١ش ِب ٠ؼٍّٗ أً٘ اٌؼٍُ ِّب عز  اٌز 

  ُ  ٘  ٛ ًّ أْ بف فّلٓ إٌلبط ِلٓ ٠خل٘زا ساعلغ ٌٍخلٛف، اٌز  ٠ملٛي ٌفلالْ: ارلك هللا فلٟ ولزا ٚولزا أٚ فل

ْ  ع١ءصش ػٍ وً ؽٟت   ْ  أ   ُ  ٘  ٛ  ز  اٌقالح، ٠    .اٌخ ،ش  ١  ١أ  وً ؽٟت ع   ٝ إٌفٛط ٚأ

ل  ِ إٌلبط  ٚ٘لٟ هش٠ملخ ثٕلٟ إعلشائ١ً اٌزلٟ رَ هللا  ،ِلب أٚعلت هللا  ن  ش  ر ل ٓ  ٚ٘زٖ ؽ١ٍخ ٚهش٠ملخ 

 ػ١ٍٙب.

ٛا ٘زا ٚ٘زا، ػ  ٌٙزا ٠غت فٟ ٘زٖ اٌّغبئً أْ ٠ءخز ثطش٠مخ أئّخ اإلعالَ اٌشاعخ١ٓ فٟ اٌؼٍُ ِّٓ س  

ْ  ػ  فً اٌزٞ ٠غت أْ ٠ ذ  االعزّبع فٟ اٌذ٠ٓ ٘ٛ األ ْ  ٚأ   ْ   ٝ إ١ٌٗ، ٚأ  االعزّبع فٟ األثلذاْ ٚاٌلذ١ٔب أ

 ٘زا أفً ػظ١ُ ٠غت اٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ، ٚاٌّٛاصٔخ ث١ٓ ٘زا ٚ٘زا إّٔب ٠ذسوٗ أً٘ اٌؼٍُ اٌشاعخْٛ.

ْ   –٠ؼٕلٟ فلٟ أفلٍٙب –ِٚب مٍذ اٌخلٛاسط  ْ  ٕ لظ  رؾم١لك ِلب ٠   إال ألعلً أٔٙلُ سأٚا أ ِلٓ اٌؾلش٠ؼخ  ٛ

لاٌلخ، فؾ   اٌّؼزضٌلخ ِلب ؽقلً، ْ ٚثغّغ إٌبط ػٍٝ ِب ٠شْٚ، صُ ؽقً ِٓثمزً ػضّب ٠ؾقً  ً  ق 

 اٌفغبد ٚاٌؾّش ثغجت اٌزفش٠و فٟ اٌّٛاصٔخ ٚاٌٛعو فٟ ٘بر١ٓ اٌّغ ٌز١ٓ اٌؼظ١ّز١ٓ.

  :المسألة الرابعة 
ًََشٓ الَجَوبَػخَ فٟ لٌٛٗ ) اثبً  َّ َْ  َ َّ  .ٚصبثذ   ٚاعت   ٗ  ٔ  ( ٠ؼٕٟ أ  َحتَّبً ( ِؼٕٝ )َحتًّب 

ِ  ٚا  .ػ١ٍٗ هللا  ـ  ثّب ٔ   ُ  ٍ  اٌؾك أٚ ٠ ؼ   ٗ  ػٍٝ أٔ   هللا  ـ  ب أْ ٠ٕ   ٌؾك إ

 .ػ١ٍٗ هللا  ـ  ب ٔ  ذالٌخ ِ( ػٍّٕب رٌه ثالَجَوبَػخَ ٚ)

اثبً ) َْ  َ ِلٓ أساد اٌقلشاه اٌّغلزم١ُ  ْ  ِٓ عٍه غ١ش هش٠مٙب فٙٛ ػٍٝ غ١ش اٌغلج١ً، ٚأ   ْ  ( ٠ؼٕٟ أ  َّ

 بػخ.فٙزا ٘ٛ اٌقٛاة ٚ٘ٛ ِالصِخ اٌغّ

َػَزاثبً ) ٚلٌٛٗ َّ ْٗغبً   (: ف١ٙب أ٠نبً ِغبئً: ّال ُْشَْخَ َص

  اْلولى: المسألة 
ْ  الَجَوبَػووخَ ( رمبثللً )ال ُْشَْووخَ ) ( أ٠نللبً رىللْٛ فللٟ ال ُْشَْووخَ ( رىللْٛ فللٟ ؽلل١ئ١ٓ فلل) )الَجَوبَػووخَ ) (، ٚوّللب أ

 األِش٠ٓ ٔفغّٙب:

  :ل خ  األٚي  فٟ اٌذ٠ٓ. اٌف ش 

  :ٟٔل خ  ٚاٌضب  ثذاْ. فٟ األاٌف ش 

 .ثؼل األؽبد٠ش خ  ٌ  ال  ٛا ِٓ د  ٕ  ١  ٚػٍٝ ٘زا رفبع١ش اٌغٍ  ٢ٞ اٌمشمْ فٟ ٔقٛؿ االفزشاق ِٚب ث  

ُْووْاْ ﴿ فمٌٛللٗ  َلَ رَ َشَّ َّ اْػزَِصووُوْْا ثَِحْجووِل هللّاِ َجِوً٘ؼووب  ػٍللٝ االػزقللبَ ثللبٌمشمْ ع١ّؼللبً ٠ؼٕللٟ  ذ  ٌ لل﴾ د  َّ

 .ٗ ٚ٘ٛ اٌغّبػخ فٟ اٌذ٠ٓؼ  ّ  ع  ث   

َلَ رَ ٚلٌٛٗ ﴿ ُْْاْ َّ ُْ٘كْن إِْر األثذاْ، ٌٙزا لبي ثؼذ٘ب ﴿ خ  ل  ش  ػٍٝ إٌٟٙ ػٓ ف   ذ  ٌ  ﴾ د   َشَّ اْرُكُشّْا ًِْؼَوخَ هللّاِ َػلَ َّ
اًًب َْ َِ إِْ  َْ٘ي ُْلُْثُِكْن فَؤَْ جَْحزُن ثٌِِْؼَوزِ  .[308﴾]مي ػّشاْ:ُكٌزُْن أَْػَذاء فَؤَلََّف ثَ

 .فٟ األثذاْل خ  اٌف ش  االعزّبع فٟ األثذاْ ٚٔٙٝ ػٓ  ش  و  ز  ف  

ُْوووووْا اٌزلللللٟ روشٔب٘لللللب ٌىلللللُ ﴿ فلللللٟ ا٠٢لللللخ األخلللللشٜ ِلللللضالً  لٌٛللللٗ ٚ ََل رَزَ َشَّ َّ َٗي  أَْى أَُِْ٘ووووووْا الوووووذِّ

 َِ ل خ  [ ٠ؼٕٟ فٟ اٌذ٠ٓ؛ ٠ؼٕٟ 38﴾]اٌؾٛسٜ:فِ٘ و  فٟ د٠ٓ هللا اٌف ش  ٕ٘بن ِٓ االعزّبع ػٍلٝ  ش  ، فّب ر 

 (.الَجَوبَػخَ ) بد  ن  ٚر   ً  بث  م  ( ر  ال ُْشَْخَ ٕ٘ب ثنذٖ، ألْ ) ش  و  اٌذ٠ٓ ٚاالعزّبع فٟ األثذاْ ٠ ز  
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  :المسألة الثانية 
 فٖ الذٗي الزٖ حصلذ فٖ اْلهخ ػلٔ هشارت: ال ُْشَْخَ 

ِخبٌفللخ أفللً اٌللذ٠ٓ ثؾللذٚس اٌجللذع اٌّخزٍفللخ اٌؾللشو١خ اٌىفش٠للخ، ٚ٘ٛ ،أػظّٙللب: ٘ٛالٌووْع اْلّف

إ١ٌٙلب ٚرمش٠لت اٌملشاث١ٓ ٌٙلب ٚدػلبت  ٚوؼجبدح غ١ش هللا ٚإلبِلخ اٌّؾلب٘ذ ٚاٌؾلظ وإٔىبس ففبد هللا 

ٌٍىٛاوت أٚ ٔؾٛ رٌه، وّب ؽقً ِلٓ اٌفلشق اٌجبه١ٕلخ أٚ فلشق اٌشافنلخ ِٚلٓ  ة  ش  األِٛاد أٚ اٌزم  

 ؽبثُٙٙ. 

ًٖاالفزشاق اٌجذػٟ غ١ش اٌىفشٞ اٌزٞ ؽقً ِٓ اٌخٛاسط ٚاٌّشعئخ ٚاٌمذس٠خ ِٚلٓ  :الٌْع الضب

 ٔؾب ٔؾُٛ٘.

ٚ  ِ ِ   ك  ف  ز  ٘زاْ إٌٛػبْ ِزِِٛبْ   ب.ّ  ٙ  ػٍٝ ر

االفزشاق فٟ اٌّغبئً اٌؼ١ٍّخ، فٟ ِغبئً اٌفملٗ فلٟ أؽىلبَ اٌطٙلبسح ٚا١ٔ٢لخ أؽىلبَ الٌْع الضبلش :

 اٌج١ٛع اٌغٕب٠بد، ِب ؽقً ِٓ االخزالف فٟ ٘زٖ اٌّغبئً. ،اٌخ ،اٌقالح اٌق١بَ

 : الوسبئل الؼول٘خفٖ ّال شْخ الزٖ حصلذ ّاَل زَلف 

  ًِزِِٛخ ِٓ ؽ١ش األفأَّل ٟ٘ :  ْ ؛ ٌىٓ فلٟ ش  ع  ء  وبْ اٌزٞ لبي لٛالً ثبعزٙبدٖ ِؼزٚس ٠ٚ   ً، ٚإ

َلَ ََٗضالُووَْى ُهْخزَلِ ِووَ٘ي )﴿ ِللزَِٛ ٌمٌٛللٗ  غٍّللخ االفزللشاق  اٌ ِحووَن َسثُّوويَ 111َّ -332﴾]٘للٛد:( إَِلَّ َهووي سَّ

339.]  

  ًصبً٘ووب  ْ ل لللخ   : أ ئّلللخ فللٟ اٌّغلللبئً اٌفم١ٙللخ، ٚاالخلللزالف اٌللزٞ ٚللللغ ثلل١ٓ اٌقلللؾبثخ ٚثلل١ٓ األاٌف ش 

ٜ اٌؾك ٚأفبة فٍٗ ش  ؾ  ألفؾبثٗ ف١ٗ إِب أعشاْ ٚإِب أعش ٚاؽذ، فإرا اعزٙذ ٚر   اٌّغزٙذ٠ٓ اخزالف  

 ٚاؽذ ػٍٝ اعزٙبدٖ ٚرؾش٠ٗ اٌؾك.   خط  فٍٗ أعش  فٜ اٌؾك ش  ؾ  أعشاْ، ٚإرا اعزٙذ ٚر  

فٙلزا ٠ل صُ  ش  ٌٍؾك، ٚإّٔب ٘ٛ ٔز١غخ ػلٓ ٘لٜٛ ٚٔز١غلخ ػلٓ ؽلٙٛح،ؾ  ز  ّ  ٚأِب ِٓ لبي لٛالً ١ٌظ ف١ٗ ث  

ْ  ش  ع  ء  ٚال ٠   ل٘لٛ اٌّغزٙلذ اٌلزٞ ٠جؾلش ػلٓ اٌؾلك، ٠غزٙلذ ٠ز   ش  ع  ء  اٌلزٞ ٠ ل ، فلإ ٜ اٌؾلك، وّلب ٘لٛ ش  ؾ 

  ْ َ   ف١ٕغ اٌغٍ ، أِب إرا وبْ ١ِذأٗ اٌٜٙٛ ٚاٌؾٙٛح فإ  ػٍٝ وً ؽبي. ٘زا ِزِٛ

  :المسألة الثالثة 
ْ  ، الَ فٟ ِغ ٌخ اٌخالف اٌفمٟٙ أوضشاٌى ً  ق  ف  ٔ    –اخزالف اٌؼٍّلبت فلٟ اٌّغلبئً –خزالف اال ٚ٘ٛ أ

 .فٟ ِغبئً ِٓ اٌذ٠ٓ فٟ اٌفم١ٙبد ٘ٛ اخزالف  

 فلٟ األثلذاْ ٚال افزلشاق   ٝ ِؼٗ أال  ٠ىْٛ افزلشاق  ػ  ٚاٌؼٍّبت إرا اخزٍفٛا فٟ اٌفم١ٙبد فبٌٛاعت أْ ٠ ش  

  ْ زٍ  اٌؼٍّلبت؛ ٚ٘لزا ٝ ثٗ إٌبط أْ ٠خٍ  ز  اث   اثزالت ِٓ هللا  ذ  ٛع  ٘زا اٌخالف اٌزٞ ٠   فٟ اٌمٍٛة؛ أل

ٝ ٍ  ز  خ فٟ ثؼل اٌجالد ٚٔؾٛ رٌه، ٌىٓ ٘ٛ اثزالت ٠ ج  ؼ  ٠مٛي ثمٛي ٚ٘زا ٠مٛي ثمٛي، ٠ٚىْٛ ٌُٙ ف١ٗ ع  

 ثٗ إٌبط.

ْ   ٗ  فبٌٛاعت ػٍٝ أٔ   اٌّخزٍفل١ٓ إرا  إرا ٚلغ ٘زا االخزالف فٟ األلٛاي اٌفم١ٙلخ أْ ٠ٕظلش إ١ٌلٗ إٌلبط أ

ٙ ذ  ٌٙلُ ثزؾلشٞ اٌؾلك ٚهٍجلٗ أٔ  ِٓ األ ٚا اٌؾك ٚخبفخً ش  ؾ  اعزٙذٚا ٚر   ل  ِلب ثل١ٓ أعلش   ُٙلئّخ اٌز٠ٓ ؽ 

  ْ ٚ   ٚأعش٠ٓ، ٚأ لج  ِؼلزٚس فلٟ ار   ٗ  أٔ ل ،ٌٗ اٌؾك ٓ  ج  ز  غ  ػٍٝ رٌه ٌُٚ ٠   ٗ  ؼ  ج  ثإِبَ فبر   ك  ص  ِٓ   ْ  ٗ ٌلٗ، ٚأ  بػ 

عّبػلخ  إرا أساد ثبٌؼجبد ػمٛثخ فإٔٗ ٠غؼً ٘زا اٌخالف عججبً ٌٍزفش٠و فٟ اٌغّبػخ اٌضب١ٔخ ٟٚ٘ هللا 

 .األثذاْ

فلإرا مي األِلش إٌلٝ اخلزالف اٌمٍلٛة ٚاخلزالف األثلذاْ  -االخلزالف فلٟ اٌفم١ٙلبد-إرا ٚلؼذ اٌفشلخ 

ل خ  ٚ  .اٌزٞ ؽقً    ٠  ف١ٙب ف١ىْٛ ٘زا ِٓ اٌؼمٛثخ ِٚٓ اٌض   اٌف ش 

ْٗغبً ) ٌٚٙزا لبي ٕ٘ب َػَزاثبً ( ػّب ٠غت )ّال ُْشَْخَ َص  ثٗ إٌبط. ( ٠ؼبلت هللا َّ

ُِْن َْبِسوَ٘خً أً٘ اٌىزبة لبي ﴿ ش  و  ٌّب ر   ً رٌه لٌٛٗ ٚد١ٌ َجَؼْلٌَوب ُْلُوْثَ َّ ُُْن  ُِْن لَؼٌَّوب ٘ضَوبَْ ِِن هِّ فَجَِوب ًَْتِضو

 َِ ُشّْا ثِ ب ُركِّ وَّ ًَُسْْا َحظًّب هِّ َّ  َِ اِضِؼ َْ فَُْى اْلَكلَِن َػي هَّ  .[38﴾]اٌّبئذح:َُٗحشِّ

ب﴾ ٠ؼٕٟ رشوٛا ٔق١جبً ﴿ًَُسْْا َحظًّب﴿ وَّ َِ  هِّ ُشّْا ثِ  .﴾ ٠ؼٕٟ ِّب عبتُ٘ فٟ وزبة هللاُركِّ

 ِب إٌز١غخ ؟

اْلجَْغَضبءلبي ﴿ َّ حَ  َّ ُُِن اْلَؼَذا ٌَْ٘ ٌَْٗب ثَ ل[، ِّٚلب أ  38﴾]اٌّبئلذح:فَؤَْغَش ب ثلٗ أْ ٔؾلشؿ ٔ لش  و  ثلٗ ٚر   هللا  ش  ِ 

 ػٍٝ االعزّبع، االعزّبع فٟ إٌفٛط ٚاالعزّبع أ٠نبً فٟ األثذاْ.
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ٚاٌؾزُ ٚهؼٓ  اٌؼٍُ عججبً ٌٛلٛع اٌفشلخ ٌٚٛلٛع اٌزالػٓ ٚاٌزجبغل ٚاٌغت   فإرا فبس اخزالف أً٘

للاٌؼللبٌُ اٌللزٞ اعزٙللذ ٚر   بع  ج للوللً فئللخ فللٟ أر   ْ  ٘للزا الٜ اٌؾللك ش  ؾ  ٟ  ٚظٍللُ ٠  أٔ للٗ  ؽلله فللإ ػ١ٍللٗ  ت  بل للؼ  ثألل

 ػٕٗ. اإلٔغبْ، ٚ٘زا ِّب ٔٙٝ هللا 

 ً  ل ل ٗ  ب أٔضي هللا ػٍلٝ سعلٌٛٗ، فإٔ لٚ٘زا ٘ٛ اٌزٞ ؽقً، ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾقً ػٕذ ِٓ ٌُ ٠ؼٍُ ؽذٚد ِ

ً  ٙ  غ  ز  ٟ ثؼل إٌبط ػٍٝ ثؼل، إِب ث  أ  ج  أْ ٠ؾقً اخزالف إال ٠ٚ   ف١ٗ أٚ ٔؾلٛ  أٚ ثٛلٛع   أٚ ثغت   ١

 .رٌه ِٓ األلٛاي

  ٕ  ٗ  ٜ اٌؾك فإٔ لش  ؾ  أّٔٗ إرا اعزٙذ ٚر   ُ  ٍ  ِٓ خبٌ  فٟ اٌفم١ٙبد ٠ٚ ؼ   س  ز  اٌؾك ٚأْ ٠ ؼ   ش  ق  ٚاٌٛاعت أْ ٠ 

 .عش ٌىٓ ال ٠ زبثغ ػٍٝ رٌهٌٗ أ

ُ  صٌخ اٌؼ   ْ  ٚال ؽه أ   ُ  صٌخ اٌؼ   بٌ  ُ   ، ٌٚىٓ ٘زا لنلبت هللا بٌ  ِلٓ األئّلخ  ٚؽىّزلٗ، فىلُ ِلٓ ِغلبئً ص ل

ُ ثلال ٙ  ؼ  ج  خبٌفٛا ف١ٙب اٌلذ١ًٌ ثبعزٙلبدُ٘ فٙلُ ِؼلزٚسْٚ، ِٚلٓ ار لٚاٌّؾٙٛس٠ٓ ِٓ خبٌفٛا ف١ٙب اٌغٕخ 

 ِؼزٚس. خً ثزٌه اإلِبَم  ٌٍؾك ٚإّٔب ص   ِؼشفخ  

ػ١ٍللٗ اٌللذ١ًٌ ِلٓ وزللبة هللا ٚعللٕخ سعللٌٛٗ أٚ ٚافللك  ي  ِللب د   جللبع  ٞ اٌؾلك ثإر  ٘للٛ رؾللش   5ٌٚىلٓ اٌٛاعللت

 اٌمٛاػذ ٚاألفٛي اٌؼبِخ ٌٍؾش٠ؼخ اٌزٟ ٠ؼٍّٙب أً٘ اٌؼٍُ.

 ً  م لٚ٘زا فٟ اٌؾم١مخ ٘ٛ أػظُ ِب ؽقً فٟ وً صِبْ إٌٝ صِبٕٔب اٌؾبملش؛ ثلً ٚإٌلٝ ٠ِٕٛلب ٘لزا، ف  

ّ  فٟ اٌّ س  ِٓ ٠ؼز   ٕ      ٍ  ز  خ  غبئً اٌ ٘لزا ف١لٗ ٠غزٙلذ فلٟ  ش  ظ لف١ٙب فٟ اٌفم١ٙبد؛ ٠ؼٕٟ اٌزٟ ف١ٙب ثؾش، ف١

وزا ٚ٘زا ٠غزٙذ فٟ وزا، ؽزٝ سِٝ ثؼنُٙ ثؼنبً ثبٌنالي ٚسِٝ ثؼنُٙ ثؼنبً ثّخبٌفلخ ِلب أِلش 

ُ  ػٍٝ ثؼنُٙ ثبٌجذع ٚاٌّؾذصبد ألعً ثؼلل اٌّغلبئً اٌفم١ٙلخ اٌزلٟ اخزٍل  ف١ٙلب  هللا  ى  ثٗ؛ ثً ؽ 

 . ٕبطاٌ

ل خ  إرا وبٔذ  ٗ  ٔ  وؼم١ذح أ   ُ  ٍ  ٚ٘زا ِّب ٠ٕجأٟ أْ ٠ ؼ   فٟ اٌفم١ٙبد ٚاٌؼ١ٍّبد ٚاالخزالف فٟ رٌله إرا اٌف ش 

 ٚٚلغ اٌجالت ف١ُٙ. ،ٝ اٌؼجبد ثؼنُٙ ػٍٝ ثؼل، ٚٚلؼذ اٌفزٕخأ  وبٔذ عججبً ٌٍف شلخ فٟ األثذاْ فمذ ث  

و١ل  إرا صاد األِلش ؟إ إرا ؽقلً اٌمزلبي؟إ ٚاٌٛاعت أْ ال ٠مغ ف١ُٙ اٌجأنبت ٚاٌّؾؾٕبت ألعً رٌه، 

ثؼلل اٌؾلبفؼ١خ  ش  ف لاألصِلبْ ؽ١لش و   ٚؽقً اٌزىف١ش؟إ ٚٔؾٛ رٌه وّب ؽقً ِٓ ثؼل  فلٟ ثؼلل  

ثؼنُٙ ثؼل اٌؾٕبثٍخ فٟ ِغبئً ٚٔؾلٛ رٌله ِّلب ٚللغ ف١لٗ هبئفلخ  ش  ف  ثؼل اٌؾٕف١خ فٟ ِغبئً، ٚو  

ػٍلٝ ثؼلل، ٚال ؽلٛي ٚال للٛح إال أػٍٝ دسعلبد اٌظٍلُ ٚاٌجألٟ ٚاٌؼلذٚاْ ِلٓ إٌلبط ثؼنلُٙ  فٟ

 ثب .

 :فكلوب صاد الؼلن صادد الجص٘شح ثؤهْسٚ٘زا ال ٠ضاي ٠ٛعذ إٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا، 

   اٌؾك. ش  ؾ  األٚي: أْ ٠ؾشؿ هبٌت اٌؼٍُ ػٍٝ ر ٞ 

   ش  ؾ  ٚاٌضبٟٔ: أال ٠غؼً ر  ٗ ًً ٌف ش   ٠ اٌؼجبد ٚال عججبً فٟ ٚلٛع اٌؾؾٕبت ٚاٌجأنبت ث١ُٕٙ؛  خ  ل  ٌٍؾك عججبً

ٛدد فٟ رٌه وض١شاً ٚال ٠غبدي فٟ رٌه ِغبدٌخ اٌزٞ ٠ش٠ذ االٔزقبس ٚاٌمٛح؛ ثً ٠زىٍُ فٟ رٌه ثً ٠ز

 ثغى١ٕخ ٚ٘ذٚت.

 (جل ركْى ػٌذٍ السٌخ أٗجبدف ػٌِب؟الش)فٟ ٔؾٛ ٘زا ٌّب ل١ً ٌٗ  /ِٚب أعًّ لٛي اإلِبَ ِبٌه 

ف١ٙلب ِذسعلخ  ٠ؼٕٟ ٠شٜ ِلٓ ٠خلبٌ  اٌغلٕخ ٠ٚلز٘ت إٌلٝ للٛي  مخلش، رؼشفلْٛ اٌّذ٠ٕلخ ولبْ( َل)لبي 

اٌشأٞ سث١ؼلخ اٌلشأٞ ِٚلٓ ِؼلٗ، ِذسعلخ لش٠جلخ ِلٓ ِذسعلخ اٌىٛفلخ فلٟ األخلز ثلبٌشأٞ ٚػلذَ اٌؼٍلُ 

  (الشجل ركْى ػٌذٍ السٌخ أٗجبدف ػٌِب؟)ثزفبف١ً اٌغٕخ، فم١ً ٌٗ: 

 .6(ثبلسٌخ  فئى ُْجِلَْذ هٌَ ّإَل سكذ شُ جِ خْ َل  ُٗ )لبي 
 ٌّبرا؟ 

  ْ ِ  اٌؾ١طبْ ٠ رٟ ف١غؼً اإلٔغبْ ٠ٕزق أل لش ٌٕفغٗ ال ٌٍغٕخ، ٚ٘زا  بفٟ ٕ له  ؽلبئه فلٟ إٌفلٛط، ٠ٚ  ٍ  غ 

اإلخالؿ ٠ٕٚبفٟ ِب ٠غت، ف١جؾش فإرا ٘ٛ ٠ش٠ذ ٠ٕزقش ٌٍؾك صُ رٕمٍت اٌّغل ٌخ فلٟ إٌملبػ أٚ فلٟ 

 اٌّغبدٌخ أٚ فٟ اإلخجبس ثبٌقٛاة إٌٝ أزقبس  ٌٍٕفظ دْٚ أزقبس  ٌٍؾك ٚ٘زا ِّب ٠ٕجأٟ رذاسوٗ.

ْ  ِّٚب ٠ذخً أ٠نبً فٟ ِضً ٘ ْ   اخزالف اٌفمٙبت فٟ اٌّغبئً اٌؼ١ٍّخ اخلزالف  وج١لش   زا أ  علذاً، ؽزلٝ إ
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  ّ للغ  اٌّغللبئً اٌ ْ   ػ١ٍٙللب ل١ٍٍللخ، ٌٚلل١ظ وللً لللٛي  ِللٓ األلللٛاي اٌّخزٍفللخ ٠قللؼ   غ  ّ  فللٟ اٌخللالف  أْ ٠ىللٛ

 :فٟ لق١ذح  فٟ ثؼل ػٍَٛ اٌمشمْ اٌّؼزجش، وّب لبي أؽذ ِؾب٠خ اٌغ١ٛهٟ

 إَل  َلف  لَ حع  هي الٌظش اً شَ جَ زَ ؼْ ّل٘س كل  َلَف جبء هُ 

ٚ  ْ  اٌخالف ػٍٝ ٔٛػ١ٓ:  إرا ٚلغ اٌخالف فإ

 .ٞٛخالف  ل   ٚالف  مؼ١ . خ 

َِب وبْ اٌخالف ف١ٗ فٟ فُٙ اٌذ  ّالخَلف التْٕ ضبثط :  ِ  .ؼ  ع  ش  ١ًٌ ٚال 

فٟ فُٙ اٌذ١ًٌ. و  ٍ  : ِب وبْ اٌخالف ف١ٗ ثّخبٌفخ اٌذ١ًٌ أٚ ثبٌأ  ّالخَلف الضؼ٘ف 

لِلٓ األفلً ٌّلٓ أ   ز لت  إرا وبٔذ اٌّغ ٌخ ف١ٙب خلالف  للٛٞ فلال ػ  فٌمٛٞ ال إٔىبس ف١ٗ، ٚاٌخالف ا  ز  خ 

 خ.ؼ  ث ؽذ اٌم١ٌٛٓ، أخز ثٙزا ٚأخز ثٙزا، ٘زا ٠شٜ وزا ٚ٘زا ٠شٜ وزا، اٌّغ ٌخ ف١ٙب ع  

 ف١ٗ اإلٔىبس. ٗ  ٚأِب اٌخالف اٌنؼ١  فإٔ  

ف اٌمٛٞ ػٍلٝ اٌقلٛاة دْٚ اٌخلالف ٠ؼْٕٛ ثٗ اٌخال (َل إًكبس فٖ هسبئل الخَلف) ٚلٛي اٌؼٍّبت

ْ  ، اٌنؼ١   .و  فٟ فُٙ اٌذ١ًٌٍ  اٌخالف اٌنؼ١  خالف  ثال د١ًٌ أٚ غ   أل

 .هسبئل اَلجزِبد٠ؾزجٗ ثّغ ٌخ  ِّٙخ ٟٚ٘  –الف٠ؼٕٟ اٌخ–٠ٚؾزجٗ ٘زا 

.ٚاٌقٛاة: اٌزفش٠ك ِب ث١ٓ ِغبئً اٌخالف ِٚغبئً االعزٙبد 

ُ األدٌخ، ٚ٘لزٖ ٘لٟ اٌزلٟ ف١ٙلب اٌزفقل١ً اٌلزٞ رولشد فّغبئً اٌخالف اٌزٟ ِشعؼٙب اٌخالف فٟ فٙ

  ْ اٌخالف اٌنؼ١  ٠ٍلضَ ف١لٗ اٌج١لبْ ٚاإل٠نلبػ ثلذْٚ  ِباٌخالف اٌمٛٞ ال إؽىبي ف١ٗ، ٚأ   ٌه: فٟ أ

ل خ   س  ذ  أْ ٠ ؾ     ٚرٕبفش اٌمٍٛة.اٌف ش 

 . ِغبئً االعزٙبد: فٟٙ االعزٙبد فٟ إٌٛاصي ٟٚ٘أِب اٌّغ ٌخ اٌضب١ٔخ 

لك  ثىزا ٚ٘زٖ  ك  ؾ  ٍ  ٌخ ٚاعزٙذ اٌؼٍّبت ف١ٙب، ً٘ ٘زٖ ر  ٔبص ذ  ٌ  ض  إرا ٔ   ٍ ؾ  ثىلزا فإٔلٗ ال إٔىلبس فلٟ ِغلبئً ر 

 االعزٙبد.

ٔ ثِووب هسووبئل ٌَووَل إًكووبس فووٖ هسووبئل الخووَلف ُٗؼْ )ٚؽلل١خ اإلعللالَ اثللٓ ر١ّ١للخ لللبي فللٟ ثؼللل والِللٗ 

ْ  -فٛغٗ ثفّٟٙأ أٔبأٚ ٔؾٛ والِٗ -، (اَلجزِبد  .ئً اٌخالفِغبئً االعزٙبد ١ٌغذ ٟ٘ ِغب ؛ أل

 ٚال إٔىبس فٟ ِغبئً اٌخالف ٠ؼْٕٛ ثٙب ال إٔىبس فٟ ِغبئً االعزٙبد.

 .: ال إٔىبس فٟ ِغبئً اٌخالف، ٠ؼْٕٛ ثٙب اٌخالف اٌمٛٞٗ  ٚ٘زا ٠ؾزبط إٌٝ ص٠بدح ٟٚ٘ أٔ  

ْ  فأِب ِغبئً االعزٙبد اٌزلٟ رؾلذس فلٟ إٌلبط  ِغزٙلذ ٌلٗ ولً  ٙلزٖ ال إٔىلبس ف١ٙلب ِلٓ ثلبة أٌٚلٝ؛ أل

 جؼل األفٛي ٚاٌمٛاػذ اٌزٟ رذي ػ١ٍٙب.ثإٌبصٌخ  ٌؾبق  ق١جٗ فٟ إ  اعزٙبدٖ ٚٔ

فذسٖ ٌٍؼٍُ، ٚ٘لزا إرا ؽجلبن  غ  غ  ز  هبٌت اٌؼٍُ ٠   ْ  ث    ًخزن ُزا الوْضغ ثْ ٘خ فٖ ُزا الوْطي: *

لّ  ٍ  ٝ ػ  ر  ء  ر   ه  ارغبع اٌقذس فٟ اٌؼٍُ فإٔ   هللا  ؾ   ّ ، أِلب ِلٓ ٠نل١ك ذ  ب٘  بً عذ٠ذاً، ٚ٘لزا ٘لٛ اٌٛاللغ ٚاٌ

  ِ ػ١ٍلٗ أؽلذ  د  ٘لزا ِٚ خلز ٘لزا، ٚإرا أٚس   ز  خ     ثبأللٛاي أٚ ِٓ ٠ن١ك ثبخزالف اٌؼٍّبت ٚال ٠جؾش فٟ 

 ثؼل اٌؼٍُ. َ  ش  فإٔٗ ٠ ؾ   ً  ِ     فٟ والِٗ ٚر   ش  ظ  لٛالً ٔ  

 ،اٌقلٛاة أ٠نلبً فلٟ اٌؼّلً ٟ  ٚر  اٌقٛاة فٟ اٌؼٍُ، ٚأ   ٟ  ٚر  ٌٙزا وٍّب ارغغ فذس هبٌت اٌؼٍُ وٍّب أ  

٠مٛي  ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌزؼذٞ ػٍٝ اٌؼٍّبت أٚ ػٍٝ هٍجخ اٌؼٍُ أٚ ٔؾٛ رٌه، ٚهللا  فٟ ػذَ اٌزؼذٞ

ُِنْ ٌؼجبدٖ: ﴿ ْ٘وٌَ ْ٘طَبَى ٌَٗوَضُؽ ثَ و َٖ أَْحَسوُي إِىَّ الشَّ و ُِ ُْل لِِّؼجَوبِدٕ َٗتُْلُوْْا الَّزِوٖ  ل لخ[، 88ٚ﴾]اإلعلشات:َّ  اٌف ش 

أِلش  ٌؼجذ اٌزلٟ ٘لٟ أؽغلٓ، ٚهللا ٚاٌخالف ٠ؾقً ف١ٗ اٌزؼذٞ فٟ وض١ش  ِٓ األؽ١بْ، ٚال ٠مٛي: ا

 ث ْ رمٛي اٌزٟ ٟ٘ أؽغٓ.

ْ  ظ للؾ  ٌ   ٚأٔللب أٌؾللع ٚسثّللب ِللٕىُ وض١للش أؽللذاً ِٕللب لللذ ٠مللٛي لللٛالً ٠ىللْٛ غ١للش ٚامللؼ، ف١لل رٟ أؽللذ  ٛا أ

لل٠ٚؼزللشك ػ١ٍللٗ فٙللٛ ٠زلل ٌُ ٠ٚز   ٌٕفغللٗ أٔللٗ أخطلل  أٚ أٔللٗ ِللب أدسن اٌقللٛاة، ف١لل رٟ اٌؾلل١طبْ  ط  ش  ؾ 

ِ  ِٓ رمش٠ش اٌّغ ٌخ  ٗ  ف  ف١قش    .ط  ٌٕفغٗش  خ  إٌٝ ٚعٛد 

ٜ هللا هبٌت اٌؼٍُ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ل    ٛ بً ػٍلٝ ٔفغلٗ فلٟ أٔلٗ إرا ِلب ٠ لٛ  ٚ٘زٖ ِٓ ٚعبئً اٌؾشِبْ، ٚإرا ل

 :ارنؾذ ٌٗ فٛسح اٌّغ ٌخ

 .٠غىذ ،٠ٕزظش، ال ٠زىٍُ ف١ٙب

ُ  ٔفغٗ اٌزءدح ُ  ٍ  ؼ  ٠    ٍ اٌذللخ فلٟ  ،ٛإ٘لٗػلذَ إٌملبت اٌىلالَ ػٍلٝ ػ ،ٔفغٗ ػذَ االعزؼغبي فٟ اٌىالَ، ٠ ؼ 

ج ش  ػٓ اٌّغبئً.األٌفبظ  ، و١  ٠ ؼ 
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 .فؼالً  –ِب أعًٙ ِٕٙب ػٕذ ِٓ ٠شٜ رؾم١ك اٌؾك–ٚإرا غٍو ٠مٛي: غٍطذ 

 .٠جذٚ أٔٗ أؾشف رٕٟ٘ إٌٝ ؽٟت مخش ،أٔب ظٙش ٌٟ وزا  ،أٔب ِب فّٙذ٠مٛي: 

 ٠مٛي: أٔب ِب فّٙذ أٔب غٍطذ، ِب أعًٙ ِٕٙب.

 ؟إ  ًٚ٘ ِٓ ؽشه هبٌت اٌؼٍُ أال ٠خطئ

 ١ٌظ ِٓ ؽشهٗ.

 .ٝ ػ١ٍٕٗ  ٘ٛ اٌزٞ ٠ ض  ٚغٍطبرٗ عٛاًت فٟ لٌٛٗ ٚفٟ ػٍّٗ فٙٛ اٌغذ٠ذ،  ذ  ٍ  إّٔب ِٓ ل  

 .فٟ رؼبٍِٗ، ٘زا ال ٠ّىٓ و  ٍ  ٠ رٟ أؽذ ال ٠خطئ ال ٠أٍ و ف١ّب ٠زىٍُ ال ٠أ   ٗ  ٔ  أِب أ  

 .7«حوخاللِن أٗوب ػجَذ سججزَ أّ شزوزَ فبجؼلِب ػلَ٘ س»ٚ٘ٛ أوًّ اٌخٍك لبي  ملسو هيلع هللا ىلصإٌجٟ 
ْ   ِمزنٝ اٌطج١ؼخِٓ ٠ؼٕٟ   .٠زؾًّ البإلٔغبْ ف٠أٍو اإلٔغبْ،  أ

 اٌؾٍُ. ُ ٠ؼط١ٗ هللا ٍ  ؾ  ز  هللا، ِٚٓ ٠   ٖ  ش  ج  ق  ش ٠  ج  ق  ٌىٕٗ ِٓ ٠ ز  

ل د  ٔفغله ػٍلٝ اٌؾٍلُ  د  ٛ  ٌٙلزا ػ   ٛ ل د  ٔفغله ػٍلٝ اٌقلجش، ػ   ٛ ل ػٍلٝ أال رٕزقلش ٌٕفغله فلٟ اٌّغللبئً ػ 

 .اٌؼ١ٍّخ

ّ   عبتؽزٝ ٌٛ  هؼٓ فٟ هش٠مخ اإل٠شاد، ال رز صش ثٙلزا ٚاعؼلً اٌىلالَ ػٍلٝ  ،ً ٚهؼٓ فٟ ػٍّهث  بم  اٌ

  ِ ٗ أزقبس هللا  َ  ش  ؾ  ٌٕفغه، ٚإٌّزقش ٌٕفغٗ ٠   اً ٍ   ٌٍؼٍُ ٌٚغذ  ِٕزقشج  اٌؼٍُ ألٔه   ٌٗ. ٔفغ 

ّٓ ػ١ٍٕب ثغلٍٛن هش٠لك اٌغلٍ  أع ي هللا   أْ ٠ّٕؾٕٟ ٚإ٠بوُ اٌؼٍُ ٚاٌؾٍُ ٚاٌفمٗ فٟ اٌذ٠ٓ، ٚأْ ٠ّ

اٌقبٌؾ١ٓ، إٔٗ عجؾبٔٗ عٛاد  وش٠ُ، ٚ٘ٛ رٚ اٌفنً ٚاإلؽغبْ ٚإٌّٓ ٚاٌؼطب٠ب، اٌٍٙلُ فلال رؾشِٕلب 

 فنٍه ثزٔٛثٕب ٚال رءاخزٔب ثّب فؼً اٌغفٙبت ِٕب، إٔه ػٍٝ وً ؽٟت  لذ٠ش. 

 اْلسئلخ

ْ  3ط  االخزالف فٟ األِخ سؽّخ ؟ / عبت ؽذ٠ش  ٠ذي ػٍٝ أ

األِلخ سؽّلخ، ثلً االخلزالف فلٟ األِلخ أٚلؼٙلب فلٟ  ط/ ٘زا اٌؾذ٠ش ١ٌظ ثقلؾ١ؼ، ٌٚل١ظ اخلزالف

 ثالثً وض١شح.

ل 8/ ِٓ اعزٙذ فٟ إثبؽخ ٔغجخ  ِٓ اٌشثلب، ول) ) 8ط  غ  ٕ  % ( ٚٔؾلٖٛ، فٙلً ٠ لءعش ػٍلٝ ٘لزا ٚ٘لً ٠ ؾ 

 ػ١ٍٗ ؟

 ط/ ٘زا اٌشثب ٔٛػبْ: 

  ِ ِ   ك  ف  ز  سثب  ٚ٘لٛ سثلب ٚ٘لٜٛ،  ػ١ٍٗ، فٙزا اٌزٞ ٠خبٌ  ف١ٗ اإلعّبع ٘ٛ فبؽت ملالي   غ  ّ  غ  ػ١ٍٗ ٚ

للم  ٠مللٛي: إِللب أْ ر   رٌلله ثؼللذ ُ  ص لل ف١مشمللٗ اٌغب١ٍ٘للخ، اٌللزٞ ف١للٗ اٌمللشك اٌؾغللٓ، ، ٟ  ث للش  ٚإِللب أْ ر   ٟ  ن 

 .٠ٚغؼٍْٛ اٌشثب أمؼبفبً ِنبػفخ

 األؽبد٠ش.ٚػذد ِٓ ا٠٢بد  ٗٚ٘زا ٘ٛ اٌزٞ عبت ف١

ْ  أِب اٌشثب غ١ش اٌّزفك ػٍٝ رؾش٠ّٗ: ف ؼ١  ػٍٝ ٘زا ٠ذخً فٟ ثبة اٌخالف اٌمٛٞ ٚاٌخالف اٌنإ

 .بٕ  ٍ  قًّ ٔؾٛ ِب ف  

ِضالً خالف اثٓ ػجبط فٟ سثب اٌفنً ٚسثب إٌغ١ئخ وّب ِؼٍَٛ، ٚأٔٗ ال سثب فٟ اٌفنلً ٚإّٔلب اٌشثلب 

ٚخلالف، ٌىٕلٗ  ، فٙلزا اعزٙلبد  8«إًوب الشثب فوٖ الٌسو٘ئخ» ملسو هيلع هللا ىلصسثب إٌغ١ئخ اعزذالالً ثبٌؾقش فٟ لٌٛٗ 

 .-ف اثٓ ػجبط فٟ ٘زٖ اٌّغ ٌخخال٠ؼٕٟ -خالف  مؼ١ ، ؽزٝ خالف اٌقؾبثخ خالف  مؼ١  

 وزٌه إثبؽزٗ ٌٍّزؼخ ِضالً فٟ ثؼل اٌّٛاهٓ أ٠نبً خالف  مؼ١ ، ِٚب أؽجٗ رٌه.

ب ِلٓ ثؼلل إٌّزغلج١ٓ ٙ لِٓ اٌقٛس اٌّؼبفشح اٌزٟ عشٜ ف١ٙب اٌجؾش: اٌفٛائذ اٌشث٠ٛلخ، ِٚلٓ أثبؽ  

  ِ ب اٌغب١ٍ٘لخ، ِٕٚٙلب ِلب ٘لٛ ػٍلٝ رؾش٠ّلٗ ٚ٘لٛ سثل ك  ف لز  إٌٝ اٌؼٍُ، فٙزٖ اٌفٛائذ اٌشث٠ٛخ ِٕٙب ِلب ٘لٛ 

 .فٟ رؾش٠ّٗ    ٍ  ز  خ  ِ  

فٟ رؾش٠ّٗ ٠ذخً فٟ اٌخالف اٌنؼ١  أٚ فٟ االعزٙلبد فلٟ ِلب ٌل١ظ ثقلٛاة، ف١لذخً     ٍ  ز  ِٚب اخ  

 فٟ اٌزفق١ً اٌزٞ روشٔبٖ.

ْ  ؽغت ػٍّٟ ٚ اٌملشك  –أٚي ِٓ أثلبػ اٌفٛائلذ اٌشث٠ٛلخ ٠ؼٕلٟ فٛائلذ اٌجٕلٛن اٌشث٠ٛلخ ٚاٌملشك فإ
                                                 

 (4659(/ أبو داود )6781مسمم )  7
 (2257(/ ابن ماجو )4581(/ النسائي )4173مسمم )  8
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 .ؾ١خ ِؾّذ سؽ١ذ سمب فبؽت ِغٍخ إٌّبس اٌّؼشٚفاٌ –اٌقٕبػٟ ٚٔؾٖٛ

١ّ٠ً إٌٝ ِز٘ت اٌغٍ  ٚٔقش اٌزٛؽ١ذ ٚاٌؼم١ذح فٟ ِٛاهٓ وض١لشح، ٌٚلٗ إٌّلبَ ثبٌؾلذ٠ش  ً  ع  ٚ٘ٛ س  

ٍُ ٠ىٓ ِلٓ فلٕبػزٗ اٌفزلٜٛ، ف ثلبػ أؽل١بت رجؼلٗ ففم١ٙخ، اٌّغبئً اٌفٟ  و  ٍ  ٚاٌغٕخ ٚاٌزخش٠ظ، ٌىٕٗ غ  

 .ػ١ٍٙب ػذد

ٛع ثخقٛفٗ ٚ٘ٛ ) اٌشثب ٚاٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ( أعبص ف١ٙلب ٘لزٖ اٌفٛائلذ ٌٚٗ سعبٌخ فٟ ٘زا اٌّٛم

ِ  ػٕذٖ فٟ رٌه صُ  ٗ  ج  ؾ  ٌ   فٟ ٘زٖ  ].....[ِٚب ث١ٓ  ش  ق  م  رجؼٗ ػ١ٍٙب ػذد ِٓ اٌّؾب٠خ فٟ ِقش ِب ث١ٓ 

 اٌّغبئً.

  ْ َ  أ  خالف ؽبر ٚمؼ١  ١ٌٚظ ٌٗ ؽع ِٓ اٌذ١ًٌ. –وّب روشد ٌه فٟ ٘زا –اٌؾالف  ِٚؼٍٛ

 عٛد اٌخالف فٟ ٘زٖ اٌّغ ٌخ ٠ف١ذ فبئذر١ٓ: ٌىٕٗ ٚ

ّ   ْ  األٌٚللٝ: أ   للغ  ِغلل ٌخ اٌفٛائللذ ٚاٌمللشك اٌقللٕبػٟ ٚٔؾللٛ رٌلله ٌلل١ظ ِللٓ ِغللبئً اٌشثللب اٌ ػ١ٍٙللب،  غ  ّ 

  ْ اعلزؾالي اٌشثلب  فبػزمبد إثبؽزٙب ٚاإلفزبت ثزٌه أٚ إعبصرٙب ال ٠ذخً فٟ إعلبصح ٚاعلزؾالي اٌشثلب؛ أل

  ّ ّغ ػ١ٍٗ ٘ٛ سثب اٌغب١ٍ٘لخ، أِلب سثلب اٌفٛائلذ ٚسثلب اٌملشك ِٚلب أؽلجٗ ػ١ٍٗ وفش، ٚاٌشثب اٌّغ غ  ّ  غ  اٌ

 رٌه فٙزٖ ِؾشِخ ٚال رغٛص ٠ٚغت إٔىبس٘ب ٌىٓ ال رذخً فٟ اٌشثب اٌّزفك ػ١ٍٗ.

ىش ػٍٝ ِٓ خبٌ  فٟ اٌفشٚع اٌفم١ٙخ ِغ ظٙٛس اٌذ١ًٌ؟8ط  / أ١ٌظ ٠ٕ 

ِلٓ اٌنلؼ١   ً  ل لأ  أٚ  ،اٌخالف اٌمٛٞ ٚاٌخلالف اٌنلؼ١  :ط/ ٘زا ٠ذخً فٟ اٌزفق١ً اٌزٞ روشرٗ

  اٌخالف اٌؾبر أٚ إٌّىش، ٠غت ف١ٗ اإلٔىبس ألٔٗ ِب ٌٗ

 / ً٘ اٌفٛائذ اٌشث٠ٛخ ِٓ اٌخالف اٌنؼ١ ؟8ط

 ٠ؼٕٟ اعزذٌٛا ثمٌٛلٗ و١ ؟ أٚ ألً ِٓ اٌنؼ١  أ٠نبً، اٌخالف اٌؾبر إٌّىش، ٠غت ف١ٗ اإلٔىبس، 

َلَ رُْظلَُوْىَ ﴿ َّ ْ  389﴾]اٌجمشح:َلَ رَْظلُِوَْى  اٌفٛائذ ٘زٖ ١ٌظ ف١ٙلب؛ ٠ؼٕلٟ اٌشثلب اٌّؾلشَ للبٌٛا: ٘لٛ  [ ٚأ

٘لزا فلبؽت اٌّلبي إرا أٚدع  –٠مٌٛلْٛ  –٠ؼٕٟ ظٍُ ٌقبؽت اٌّبي، ٚ٘لزا  ،اٌزٞ ف١ٗ ظٍُ ٌٍّغى١ٓ

ِبٌٗ فٟ اٌجٕه ٌُٚ ٠ خز ػ١ٍٗ ؽ١ئبً ٚاٌجٕله فلبس ٘لٛ اٌّظٍلَٛ، ف خلز اٌفٛائلذ ػٕلذُ٘ أٔلٗ ػلذي، ٚأْ 

اٌّلبي ٠ٚغلزف١ذ، ِٚؼٍلَٛ أْ اٌّلبي  ً  أ  ؾ  ٝ ؽ١ئبً، ٠  ط  ١ذ ٚ٘ٛ ال ٠ ؼ  رشن األخز ظٍُ ٌٗ، ألْ اٌجٕه ٠غزف

٠مجً إٌّبت ثب١ٌَٛ، ٠ؼٕلٟ ولً ٠لَٛ ف١لٗ وغلت، ٠ؼٕلٟ ػٍلٝ هش٠ملخ اٌزغلبساد اٌؼب١ٌّلخ ٚأؽلجبٖ رٌله، 

 فؼٕذُ٘ ٘زٖ اٌؾجٙخ.

ٌىلٓ ػٍلٝ فٟ اٌّٛملٛع ٠ؼٕٟ ِٓ غ١ش األدٌخ إٌق١خ  –اٌجٕٛن  ْ  ٢ي األِش إٌٝ أ   ٌىٓ ٘زا ٌٛ أ ل ش   

رٌه فلبسد اٌجٕلٛن  ألٔٗ ٌٛ أ ل ش   ،اٌؾم١مخ ٘ٛ اٌزٞ ف١ٗ اٌظٍُ –ؽذ رؼج١شُ٘ ث ْ ف١ٗ ظٍُ ٚػذَ ظٍُ 

ٚٔؾٛ رٌه، ٚاألفً فٟ رٌه  (% 8%() 2()%  8)٘زا فبؽت اٌفٛائذ  ٟ  ط  ؼ  ٚر   (% 300)ر خز 

  ْ ٚفلٟ خغلبسرٗ،  ِٓ ٠ؾلزأً ٌلٗ أْ ٠ىلْٛ ؽلش٠ىبً ٌلٗ فلٟ ِىغلجٗ ٟ  ط  ؼ  فبؽت اٌّبي إرا أساد أْ ٠   أ

ٚ٘لزا  (% 2)ٚ٘لزا  (% 8)ْٛ ٚع١ خزْٚ ٘لزا ػ  ٠ؼٕٟ ٌٛ فشمٕب أُٔٙ ع١ٛد   ،فبٌٕبط رّٕٛ أِٛاٌُٙ

لؾ  للذ ٠   ٕلهج، اٌْٛػ  ٛد  ١  ع   (% 30)ٚ٘زا  (% 8) فغل١جمٝ ّٔلٛ اٌّلبي ػٕلذ ٘لزٖ اٌفئلخ  (% 80) ً  ق 

 ش؟ ل١ٍالً، ّٚٔٛ اٌّبي ػٕذ أً٘ اٌجٕٛن ػظ١ّبً فزمٜٛ اٌجٕٛن ٠ٚنؼ  إٌبط، ظب٘

 .٘ٛ ؽم١مخ اٌظٍُ، اٌظٍُ اٌغّبػٟ ٘زا

 / ِب اٌفشق ث١ٓ اإلػزمبد ٚاإلػزّبد اٌىٍٟ؟8ط

 ِبرا؟ ٟط/ ِضالً ف

 ]اٌغبئً[ ِضالً فٟ فؼً األعجبة لبي اإلػزّبد و١ٍب

 ]اٌؾ١خ[ اإلػزمبد لٍت ٚاإلػزّبد فؼً.

 ]اٌغبئً[ ٌىٕٗ اػزذ اػزّبداً و١ٍ بً ػٍٝ ٘زا اٌؾٟت، فًٙ ٠ذخً فٟ اإلػزمبد؟

 ]اٌؾ١خ[ ١ٌظ ثؾشه، فمذ ٠ؼزّذ دْٚ اػزمبد.

ْ  ..... إػزمبد ثغجت اإلػزّبد؟  ]اٌغبئً[ أ

ْ  هللا ٔبفؼلٗ ٚال، إّٔلب ٘لزا اٌغلجت ِلبد ٞ، ٠ؼزملذ فلٟ  ]اٌؾ١خ[ ال اإلػزمبد ٘ٛ أٔٗ   فلٟ لٍجلٗ ٌل١ظ ف١لٗ أ

ْ  اٌّبدح ٟ٘ وً ؽٟت، ٘زا ٘ٛ اإلػزمبد.  داخٍٗ أ

 ظب٘شٖ. ٌىٓ اإلػزّبد غفً لٍجٗ ٚاػزّذ

ٜ ٘زا ثٙزا.  ٛ  فال ٠ غ 
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ِلب ٘لٛ ثبإلػزّلبد ػٍلٝ األعلجبة فملو، اإلػزّلبد  -٠ؼٕلٟ ثبٌى١ٍلخ–ٌٙزا فبس اإلػزّبد ػٍٝ األعجبة 

، ٘لزا ِؾلشَ، أٚ ٔملٛي ٠لذخً فلٟ ٔملل  ػٍٝ األعجبة ثبٌى١ٍخ ٠ؼٕٟ دْٚ اػزّلبد اٌمٍلت ػٍلٝ هللا

َ  اإلػزمبد فٙزا وفش ظ ْ  األعلجبة وبف١لخ ٚال اٌزٛؽ١ذ، ؽشن أفأش أٚ ؽشن خفٟ، أ ب٘ش، أْ ٠ؼزمذ أ

 .ٔبفغ ........ هللا 

، ٠ؼظُ اإلػزّبد ػٍٝ هللا أٔٗ ِضالً اٌطج١ت ع١ؼًّ ٌه ػ١ٍّخ، ٠مٛي خالؿ .......... ِب عبت فٟ لٍجٗ 

فؼٍٗ....وزا ثبٌطج١ؼخ، ...... ٘زا ػًّ ٠ؼٕٟ فبرٗ األفنً، ٌىٓ فٟ لٍجٗ ف١ٗ أفً اإلػزّبد، ٌىلٓ ف١لٗ 

 ػٍٝ اٌغجت فٟ ٘زا ثبٌزاد.ِٓ اػزّذ 

ِضالً علبت ٚللبي: أثلذ، اٌطج١لت ٠ىفلٟ، ِلب داَ فلٟ لٍجلٗ أٞ ؽلٟت ِلٓ اٌزٛولً ػٍلٝ هللا، اػزّلذ ػٍلٝ 

ب ِؾشَ أٚ ؽشن أفأش أٚ ؽشن خفٟ ثؾغت اٌؾبي.  ِ  اٌغجت فمو فٙزا ٠ذخً فٟ ...... إ

، ٠ؼٕٟ لبي ٠ىفٟ اٌطج١ت، ْ  ٘زا اٌغجت وبف  ٘زا وفش إرا اػزمذ لٍجٗ، ِلب  ٌىٓ اٌّغ ٌخ اٌضب١ٔخ: اػزمذ أ

ْ  اإلػزّبد ػٍٝ األعجبة فمو، ٠ؼزمذ األعجبة فمو ٠ٚىلْٛ ػٕلذٖ إ٠ّلبْ؟، ِلب ٠ّىلٓ،  ف١ٗ أؽذ ٠ؼزمذ أ

 ٌىٓ ٠ؼزّذ ػٍٝ األعجبة ظب٘شاً ثؾغت اٌؾبي. اٌّءِٓ الصَ ٠ىْٛ ػٕذٖ اػزّبد ػٍٝ هللا 

ْ  اٌخلٛف اٌلزٞ ٠ؾّلً ػٍلٝ رلشن / روش اٌؾ١خ ع١ٍّبْ ثٓ ػجلذهللا فلٟ ر١غل١ش اٌؼض٠لض اٌؾ١ّلذ أ2ط

 اٌٛاعت ٚفؼً اٌّؾشَ ٘زا خٛف  ِؾشَ، ٚاٌؾ١خ ػجذاٌشؽّٓ فٟ فزؼ اٌّغ١ذ لبي إٔٗ  ؽشن أفأش؟

، أٔٗ  ِؾشَ، ِؾشَ ِب ٘ٛ ثؾشن أفأش، ٚ٘ٛ رٛعغ، اٌؾشن األفلأش ف١لٗ ا٠ٗ ٔؼُ، ٚػ ظٙش ٌه؟

ظ ِغلشد خلٛف، إال أٔ لٗ ألٔٗ ِب رشن األِلش ٚإٌٙلٟ خٛفلبً، ٠ؼٕلٟ ِلب ٘لٛ ِقلٍؾخ، ثلٔٛع رؾش٠ه 

َ  خٛفٗ ُِٕٙ ػٍلٝ خٛفلٗ ِلٓ هللا، ف١لٗ ٔلٛع رؾلش٠ه، ثلظ األظٙلش  إ٠ؼ؟، خبف ِّٕٙىخٛف، أٚ لذ 

 اٌزؼج١ش ثبٌّؾشَ.

 / اٌخٛف ِٓ غ١ش هللا ف١ّب ال ٠مذس ػ١ٍٗ إال هللا، ٘زا اٌزؼش٠  ٌخٛف اٌؾشن ٠قؼ؟8ط

ِللٓ  ت غ١جللٟ ِللب   ال، ال ٠قللؼ ألٔللٗ اٌخللٛف اٌؾللشوٟ ٚاٌخللٛف اٌغللشٞ، ٠ؼٕللٟ ٠ ؼطللٟ ؽللٟ

 اٌخقبئـ، ٠ؼٕٟ ٠ءرٞ ثذْٚ عجت ظب٘ش.

٘لً ٠ىلْٛ ف١لٗ ٔلٛع ِلٓ اٌؾلشن  ٌٛال فالْ ِب وبْ وزا، ثذْٚ ....... ِلغ هللا / ٌٛ لبي ؽخـ 2ط

 األفأش؟

٘زا ؽشن أفأش، إرا وبْ أٔٗ   فٟ ِمبثٍخ ٔؼّخ أٚ أذفبع ٔمّخ، ٠ؼٕٟ ف١ٗ ٔؼّخ ؽقٍذ ٌٗ، لبي )ٌٛال 

ا(، أٚ ألذفغ ػٕلٗ ِقل١جخ فملبي )ٌلٛال فلالْ ٌله ٠ل ر١ٕٟ ولزا( ٘لزا ٘لٛ اٌؾلشن ؽقً ٌٟ ولزفالْ ِب 

 األ فأش.

لوَْل ( ٚللٛي ػّلش ٌؾفقلخ )أًب لكبى فٖ الذسك اْلس ل هي الٌوبس لَْل/ ٚاٌزٞ ٚسد فٟ اٌغٕخ )9ط

 (؟ملسو هيلع هللا ىلصأًب لطلَّتِي سسْف هللا 
ً  ػ١ٍٗ، أط/ ً٘ اٌمبئً  ز ف ن   ّ ً؟ ٚا٢ْ ٘ٛ اٌّؾفغ اٌ  اٌّزفن 

ز    ّ ً  ػ١ٍٗ.اٌ ً  ػ١ٍٗ ٠زؼٍ ك لٍجٗ ثّٓ ر ف ن  ز ف ن   ّ ْ  اٌ ً  ػ١ٍٗ، أل ز ف ن   ِ ، ٚفٛسرٕب اٌزٟ ٔزىٍُ ف١ٙب   ً  ف ن 

لً، ٌىلٓ اٌمٍلت  ِضالً ٌٛ ألٛي ٌه )ٌٛال أٔب ِب وٕذ ِٓ أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ( ....... ألٔلٗ ِلٓ اٌّزفن 

٠لذخً فلٟ ملٛاثو أخلشٜ، ٌىلٓ اٌنلبثو ٕ٘ب ِب ف١ٗ رؼٍ ك ، ٕ٘ب ٠لذخً ثؾلش مخلش ولبٌفخش ِلضالً أٚ 

ْ  ِٓ أزفغ رؼٍ ك  لٍجٗ ثّٓ أؽغٓ إ١ٌٗ، فلبٌزؼٍك  إٌّٟٙ ػٕٗ أْ ٠ىْٛ ِّٓ أزفغ ١ٌٚظ ِٓ إٌبفغ، أل

 ٘زا ٘ٛ اٌزٞ ٠ذخً ٌٗ اٌزؾش٠ه.

ب ؽذ٠ش   ِ  ٘زا ٌُ ٠ذخً ِٓ عٙز١ٓ: (لَْل أًب لكبى فٖ الذسك اْلس ل هي الٌبس)أ

ْ  إٌجٟ  ً، ٚاألؽبد٠لش اٌزلٟ ف١ٙلب إٌٙلٟ إّٔلب ٘لٛ فلٟ إٌّزفلغ ملسو هيلع هللا ىلصاٌغٙخ األٌٚٝ:  أ ز ف ن  ثبٌٕؼّلخ أٚ  ِ 

 أذفبع إٌ مّخ.

ْ  لٌٛٗ ) ً  اثزذاًت أَ ثفنً هللا؟ ملسو هيلع هللا ىلص، ٚؽفبػزٗ ؽفبػزٟ ٌٗ( ٠مقذ ثٗ ٌٛال لَْل أًباٌغٙخ اٌضب١ٔخ: أ  ر مج 

 .إٌٝ هللا  -زوش ظب٘شٌٚٛ ٌُ ٠–ثفنً هللا، ٠ؼٕٟ ؽفبػزٗ ِب ر م جً  إال ثإرْ هللا، فشعغ األِش 

ً ػ١ٍٙب. (ملسو هيلع هللا ىلصلَْل أًب لطلَّتِي سسْف هللا )ٚوزا لٛي ػّش  ز فن   ّ  ألٔٗ   اٌ

 ٌٚٛ لبي إٔغبْ )ٌٛال اٌٜٙٛ ِب اخزٍ  إٌبط فٟ ٘زا( فٙزٖ ِب ف١ٙب ؽٟت.

 ف لشة ؽٟت رٕنجو ثٗ ِب وبْ فٟ أِش٠ٓ:
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جت ِللٓ األعللجبط، ف١ؼللضٖٚ األٚي: أْ ٠ىللْٛ اعللزؼّبي ٌللٛال فللٟ رؾقلل١ً ٔؼّللخ أٚ أللذفبع ٔمّللخ ثغلل

 ٌٍغجت ٚال ٠زوش هللا.

ٍ لك  اٌمٍلت ثٙلزا اٌغلجت، إرا ؽقلً رؼٍلك ثبٌغلجت ؽقلً اٌؾلشن لٍجلبً  اٌضبٟٔ: أْ ٠ىلْٛ فلٟ رولشٖ ر ؼ 

 ٌٚفظبً.

اف إرا وبْ ٘ٛ إِلبَ ِغلغذ، فٙلً رقلٍٟ  فلٟ ث١زله أٚ 30ط ش  / ثبٌٕغجخ ٌٍقالح خٍ  اٌىب٘ٓ أٚ اٌؼ 

ٍٟ  فٟ اٌّغغذ ِؼٗ؟  ر ق 

ٍٟ فٟ ث١زه، رقٍٟ فٟ عّبػخ أخشٜ إال  إرا امطشسد ٠ؼٕٟ ٌٍقالح ٚرخؾٝ ِلٓ اٌزفلش٠و ال رق

 ألٔٗ  لقبسٜ األِش اٌقالح خٍفٗ ثبهٍخ،  ظب٘ش؟، ٚفٟ اٌقالح خٍفٗ رم٠ٛخ ٌٗ أٚ رضو١خ ٌٗ.

 فإرا امطشسد فٟ ٘زا، ٌٛ ف١ٍذ ِؼٗ رؼ١ذ اٌقالح ألٔٗ   وبفش.

، ثللظ ِللب ٘للٛ ثللذا٠ُ، ٠ؼٕللٟ إرا ٠ؼٕللٟ ِّىللٓ رقللٍٟ ِؼللبٖ فللٟ اٌّغللغذ ٚرشعللغ فلل ٟ اٌج١للذ رقللٍٟ 

 امطشسد.

 ه١ ت إرا ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن إال ٘زا اٌّغغذ فٟ اٌؾٟ، فّبرا رفؼً؟

للب اٌىٙللبْ   ِ رقللٍٟ فللٟ ث١زلله، ٚال رقللٍٟ خٍفللٗ، أٚ رؾللٛف ٌلله ِغللغذ مخللش ٚعّبػللخ ٌٚللٛ ثؼ١للذ، أ

ٍٝ  ٚساتُ٘.  ٚاٌؼشاف١ٓ فال ٠ ق 

 ذٜ.ٚفمىُ هللا ٚأػبٕٔب ٚإ٠بوُ ػٍٝ اٌؾك ٚاٌٙ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌؾّللذ   ؽللك ؽّللذٖ، ٚأؽللٙذ أْ ال إٌللٗ إال هللا ٚؽللذٖ ال ؽللش٠ه، ٚأؽللٙذ أْ ِؾّللذا ػجللذٖ ٚسعللٌٛٗ، 

ب، هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ مٌٗ ٚفؾجٗ أعّؼ١ٓفٍٝ   ِ  ثؼذ: أ

 األعئٍخ

 فٟ لٛي اٌؼبِخ فؾ١ؼ؟ (هللا هب ش ٌبٍ لكي ثبلؼتل ػشفٌبٍ)ً٘ ػجبسح  3ط

فلٟ خطجلٗ، ٚ٘لٛ  بٌت ِؼٕبٖ فؾ١ؼ ٚ٘ٛ ِل خٛر فلٟ األفلً ِلٓ ولالَ ػٍلٟ ط/ ٘زا اٌمٛي فٟ غ

اْلثصوبس ثبلشوِْد  َُ ْكوسِ ذْ ّهللا إى لن رُ ) ٌىٓ ؽبفٍٙب ٠مٛي -ٔغ١ذ اٌؼجبسح- ِٛعٛد فٟ ٔٙظ اٌجالغخ

 .أٚ ٔؾٛ رٌه(لَ الؼتْف ثبلذل٘ل ذْ ٌَ ؼَ ٌْ ّػَ  َُ زْ فَ شَ لكي ػَ 
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