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 الخمسونالخمسونالثاني والثاني والشريط الشريط               

 اٌؾّل هلل، ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ عٍٝ هٍٛي هللا ٚعٍٝ آٌٗ ٕٚؾجٗ ِٚٓ ا٘زلٜ ثٙلاٖ.

 األصئٍخ

/ ً٘ ا١ٌّذ ٠عٍُ عٓ األؽ١بء أفجبَهُ٘؟ ـمل ٍّعُذ ِٓ ثع٘ أً٘ اٌعٍمُ ِمٓ ٠ممٛي مٌمه ٚآفمو ًٔ

 ؟ٍُ اٌؽ١تؽل ٠َأي عٕٙب ألٔٙب ِٓ ع٠ٕف١ٗ، ٚآفو ِٓ ٠مٛي ٘نٖ اٌَّأٌخ ال أ

  ٛ خ علاً، ٚوّب مومو اٌَمبئً رٕ ّّ  ألمٛاي اٌعٍمُ ـ١ٙمب ِمب ثم١ٓ ٔمبؾ   ذْ َعمط/ ٘نٖ اٌَّأٌخ ِٓ اٌَّبئً اٌّٙ

ً  ِطٍمبً  ِضجذ   ِٓب ث١ٚ ِطٍمبً   ٌٍَّأٌخ ثؾَت ِب ٚهك ـٟ اٌل١ًٌ. ِٚب ث١ٓ ِفٖ

 ٚاٌٖٛاة ـٟ مٌه اٌزف١ًٖ.

  َٔ ّٓفَ ـ  ْ : ٍمج١ٍُٙ، اٍمزلٌٛا ثممٛي هللا  ثً أمطع ال ٠َّعْٛ ٚال ٠عٍّْٛ؛ األِٛاد ٝ ِطٍمبً ثأ

ٌْمُجُيٛ ِ ﴿ ْٓ فِيٟ ا َِ ٍع  ِّ ْض ُّ َْٔذ ثِ ب أَ َِ ْ  ٕٕ﴾]ـمبٛو:َٚ ا١ٌّمذ أمطمع ِمٓ ٘منٖ اٌمل١ٔب  [، ٚاٍمزلٌٛا أ٠ٚمبً ثمأ

ٚ٘مٛ ـمٟ ؽ١مبح ثموىؿ، ٚؽ١مبح اٌجموىؿ  ،عمٓ ٘منٖ اٌمل١ٔب ثمب٢فوح ٚاهرؾً ئٌٝ ا٢فوح ٚ٘ٛ ِْؽٛي  

ٍَزُٗ ِٖ ٍنٌه ـبً مَ ثٙنٖ اٌؾ١بح رؾزبط ئٌٝ ك١ًٌ، ٚال ك١ًٌ ٠لي عٍٝ ٍّبعٗ ِطٍَ  ِقزٍفخ عٓ ٘نٖ اٌؾ١بح، ـَ

ٌْمُجُيٛ ِ ﴿ ٚعت ٔف١ٗ ٌلالٌخ لٌٛٗ ْٓ فِٟ ا َِ ٍع  ِّ ْض ُّ َْٔذ ثِ ب أَ َِ ْ   ﴾، ٌٚمُ ٠ملي أ٠ٚمبً َٚ اٌّالئىمخ  اٌمل١ًٌ عٍمٝ أ

ْ   ػْ ٍ  جَ رُ   ١ّئبً.ا١ٌّذ ال ٠َّع  األِٛاد األفجبه ٚاألؽٛاي، ـجٕٛا عٍٝ ٘نا إٌفٟ اٌعبَ ثأ

   ْ َْ ُؽمٍ  جَ األِٛاد ٠َّعْٛ ِطٍمبً ٠ُٚجٍَ ُؽْٛ، ٠عٕٟ ٠َّعْٛ ِمب ٠ؾملس عٕملُ٘ ٠ُٚ  ٚاٌمٛي اٌضبٟٔ أ ٛ 

َْ  ِمب ٠ؾٖممً ِممٓ أٍ٘م١ُٙ ٚألممبهثُٙ ِممٓ ف١ممو   ٛا َٕممٌٍق١ممو ٠َٚمزبءْٚ ٌٍْممو، ٚ٘ممإالء ثَ  ّٚمو، ـ١أَٔممٛ

  ْ  ـٟ األكٌخ ِب ٠لي عٍٝ عٌٕ ٍّبع ا١ٌّذ ٌىالَ اٌؾٟ: والُِٙ عٍٝ أ

ُْ » ملسو هيلع هللا ىلصٗ ومٌٛمم ِٙ ُع لَييْتَ  َِٔعييبٌِ َّ إَِّٔييُٗ ١ٌََْضيي َٚ ييَذبثُُٗل  َْ ْٕييُٗ أَ َْ  ٌَّٝ َٛ رَيي َٚ ِٖل  ِعييَع فِييٝ لَْجييِت ُٚ ٌَْعْجييَ  إَِاا  َّْ ا « إِ
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 ،

 ٚاٍزلٌٛا ثٙنا عٍٝ أٔٗ ٠َّع.

ؽل٠ش أثٟ أِبِخ اٌٚمع١ؿ ـمٟ اٌزٍمم١ٓ  ،٠َٚزلٌْٛ أ٠ٚبً ثجع٘ األؽبك٠ش اٌٚع١فخ وؾل٠ش اٌزٍم١ٓ

 اٌَّبع.ٚٔؾٖٛ ثأٔٗ ٠َّع ثع٘ 

  ْ ، ٠ٚعوٙمْٛ ِٓ ثعملٖ ا١ٌّذ ثأفجبه أٍ٘ٗ ػْ ٍ  جَ اٌّالئىخ رُ  ٠َٚزلٌْٛ أ٠ٚبً ثّب ٚهك ِٓ األؽبك٠ش ثأ

 ػ ؼ١و مٌه اٍزبء ِٓ أٍ٘ٗ.ٍ  ثُ ٚاٍزجْو ٚئْ  ػْ وِ ع١ٍٗ ِب ـعٍٛا ـاْ ٚعل ف١واً ـَ 

ب لمبٌٛا ٌٙمُ ألهٚاػ األِمٛاد ـمٟ إٌّمبَ، ٚأٔٙمُ هثّم ثّب ٠ؾًٖ ٌألؽ١بء ِٓ هؤ٠مخ   ٠َٚزلٌْٛ أ٠ٚبً 

 ـعٍذ ونا ٚـعٍذ ونا ٚأربٔب فجون ثىنا ٚٔؾٛ مٌه.

م ملسو هيلع هللا ىلصفبٕمخ اٍمزلٌٛا ثفعمً إٌجمٟ  ـٟ َِمأٌخ   ٚ٘إالء أ٠ٚبً   ّ ُ ـمٟ اٌم١ٍمت ُٙ َٕ ـَمب كَ ِمع ٕمٕبك٠ل لمو٠ِ ٌ

٘يً ٚدي رُ  ِيب ْٚي   ثىيُ دميبي فيدّٟٔ ٚدي د ِيب ْٚي   ثيٟ »لبي ٌٙمُ ٚ، ملسو هيلع هللا ىلصع١ٍُٙ  ً  ٚهِبُ٘ ـأَٛ 

«ِيب أٔيزُ ثمصيّع ٌيٟ ِيُٕٙ»أِٛاريب ي ليبيي  ُُ ٍ يىَ هللا أرُ  ل ليبٌٛا ٌيٗي ٠يب  صيٛي«دمب  
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، ٚاٍمزلٌٛا ثٙمنا 

عٍمٝ أٔٙمُ ٠َمّعْٛ، ٚئما ومبٔٛا ٠َمّعْٛ ـمأُٙ ٌٙمُ ٔمٛع رعٍمك « ٌٟ ِيُٕٙ عَ َّ ِب أٔزُ ثمصْ »اٌٍفظ: 

 ِب عبء ـٟ ٘نا اٌجبة ِٓ أؽبك٠ش. ْٞ ٛ  مَ ثبٌل١ٔب ـال ٠ّٕع أْ ٠ُجٍَ ُؽٛا ٠ُٚ 

 ٚاٌضبٌش ٚ٘ٛ اٌٖٛاة، ا  ْ َّ  ٌزفٖم١ً، ٚ٘مٛ أ ثعم٘ األّم١بء اٌزمٟ ٚهك اٌمل١ًٌ ثأٔمٗ  ١ّمذ ٠َمّعاٌ

  ْ ع ٌمٌٛممٗ: ﴿ ٠َممّعٙب، ٚاألٕممً أ  ّ مم ََ ٌْمُجُييٛ ِ ا١ٌّممذ ال ٠ُ ْٓ فِييٟ ا يي َِ ٍع  ِّ ْضيي ُّ ْٔييَذ ثِ ييب أَ َِ ﴾، ٚأٔممٗ أ٠ٚممبً ال َٚ

ً، أ٠ٚبً فالؾ األٕم -رج١ٍػ األفجبه-ٚونٌه اٌزج١ٍػ  ،عٓ األًٕ اؽزبط ئٌٝ ك١ًٌ طَ وَ ـّب فَ  ،٠َّع

ْ   ملسو هيلع هللا ىلصٌٚٙنا وبْ ِٓ فٖمبئٔ إٌجمٟ  ِمٓ أِزمٗ  ُٗ َٛٔمؽُ ٍ  جَ هللا ععمً ٌمٗ ِالئىمخ ٍم١ّبؽ١ٓ ـمٟ األهٗ ٠ُ  أ

 .اٌَالَ

  ْ ا١ٌّمذ ال ٠َمّع ومً  ٚ٘نا ٘مٛ األلموة ٌٍمل١ًٌ، ٚ٘مٛ األمٙمو ِمٓ ؽ١مش إٔمٛي اٌْمو٠عخ، ٚ٘مٛ أ

ٝ أّٔٗ ٠ُجٍَ ػ ِب ٠ؾًٖ ألْ ثأ١ّبء، ٚأٔٗ ال ك١ًٌ عٍ ُٖ وُ جِ ّٟء، ال ٠َّع ِٓ ٔبكاٖ، ال ٠َّع ِٓ أربٖ ٠ُقْ 

ْ  ملسو هيلع هللا ىلص٘ممنا ِممٓ فٖممبئٔ إٌجممٟ  األؽبك٠ممش اٌممٛاهكح ـممٟ مٌممه ثأٔممٗ ٠ُجٍَ ممػ ٚٔؾممٛ مٌممه أٔٙممب أؽبك٠ممش  ، ٚأ

                                                 
1
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 ٙع١فخ ال رمَٛ ثٙب اٌؾغخ.

  ْ أ٘مً ثمله ٍمّعٛا، ٠عٕمٟ  ـ١ٕؾٖو ئماً ٍّبعٗ ـ١ّب كي اٌل١ًٌ ع١ٍٗ، ٚ٘ٛ أٔٗ ٠َّع لموع إٌعمبي ٚأ

  ْ أٔمٗ لمبي  ، ٌٙنا ـٟ اٌوٚا٠خ اٌضب١ٔخ اٌٖؾ١ؾخ أ٠ٚمبً ملسو هيلع هللا ىلصِ ٍّعٛا إٌجٟ اٌّْوو١ٓ ِٓ ٕٕبك٠ل لو٠ أ

«ِب أٔزُ ثمصّع ٌٟ ُِٕٙ ا٢ْ»ٌّب لبٌٛا ٌٗ: أرىٍُ أِٛاربً؟ لبي: 
3

   ْ  ٚ٘نٖ اٌوٚا٠مخ ممب٘وح اٌلالٌمخ ثمأ

مم ٍْ ى٠ممبكح ٕممؾ١ؾخ مممب٘وح ٚثٙممب « ا٢ْ»ٚرعممن٠ت ٌٙممُ، ٚى٠ممبكح  رجى١ممذٚرىٍمم١ُّٙ ٘ممٛ ٔممٛع  ُْ ُٙ بعَ َّ ئ

ٔ   ٠غزّع لٛي ِٓ ٌُٙ ثزٍه اٌؾبي الىك٠بك  ٔفٝ ٚلٛي ِٓ أصجذ، ـ١ىْٛ اإلصجبد ثبٌَّبع ـ١ٗ رق١ٖ

 ٚرعن٠جُٙ أؽ١بء ١ِٚز١ٓ. رجى١زُٙ

ـٟ ٘نا أ٠ٚبً رٛا١ٌؿ ـٟ اٌضالس ارغب٘بد، ٠عٕمٟ ـمٟ اٌممٛي األٚي ٚاٌضمبٟٔ ٚاٌضبٌمش،  أٌ فُٛاٚاٌعٍّبء 

ٍ  اٌّتٚحـٟ وزبة ) /ٚاثٓ اٌم١ُ  ـ١ٗ عٍٝ اٌمٛي اٌضبٟٔ، ٌىٕٗ  عَ ٍ  ٌضبٟٔ، رٛـٟ ٘نا عٍٝ اٌمٛي ا عَ ( رٛ

ٌمم١ٌ ٘ممنا اٌمممٛي أٚ ؼ١مموٖ ِٛاـمممبً ٌمممٛي اٌّْمموو١ٓ اٌممن٠ٓ ٠غ١مميْٚ ِٕممبكاح ا١ٌّممذ ٍٚممإاي ا١ٌّممذ 

٠قمبٛجٖٛ ١ٌَمزؽ١ضٛا ثمٗ أٚ أْ ٕنه ٚإٌمنٚه اٌاٌؾبعبد ٍٚٛت رفو٠ظ اٌىوثبد ٚئؼبصخ اٌٍٙفبد، ٚـٟ 

ثمٗ ِمٓ كعمب ئٌمٝ اٌْمون  طُ ٚ  وَ ٖ اٌَّمأٌخ أٍمبً ٠ُمٌىٓ ٘من ،٠َزْفعٛا ثٗ. ٘نا ؼ١و كافً ـٟ اٌَّأٌخ

 ألُٔٙ ٠عزّلْٚ عٍٝ ِضً ٘نٖ األلٛاي. 

ٔمممً ِٕبِممبد  /ـممٟ ٘ممنٖ اٌَّممأٌخ ٚرٍٛممع ـ١ٙممب عمملاً ؽزممٝ أٔممٗ  شْ َؾممأٌّممؿ اثممٓ اٌممم١ُ وزممبة اٌمموٚػ ٚثَ 

ٚؽىب٠بد ـٟ ٘نا اٌّمبَ، ٟ٘ ِٓ لج١ً اٌْٛا٘ل عٍٝ ٛو٠مزمٗ، ٌىمٓ اٌعجموح ثّمب كّي ع١ٍمٗ اٌمل١ًٌ ِمٓ 

ُِ ا ْ  ٌـٟ والَ اثٓ اٌم١ُ  هْ َ  َّ زَ ٌىزبة ٚإٌَخ ٚال  ْْ ١ضُ ؽِ اٌّٛرٝ ٠ُ  ّٓ ىعُ أ ٚأُٔٙ ٠َّعْٛ ٠ٚغ١جْٛ  ٛ

عٍممٝ اٌّْمموو١ٓ ٚاٌقممواـ١١ٓ ٚأ٘ممً اٌجمملع  ِممع ِممب أٚهك ـأممٗ هك   /١ُ ِممٓ ٍممأٌُٙ ئٌممـ. ثممً اثممٓ اٌممم

ّ  ٚٚاٌ ًّ هللا ع  ْ.ٛعُ عٝ اٌّل  ب اك  الي اٌن٠ٓ ٠ٖفْٛ األِٛاد ثإٔٚبؾ اإلٌٗ ع

ٚعلك ِٓ أ٘مً اٌعٍمُ ِٚمن٘ت اٌؾٕف١مخ ثبٌقٖمٛٓ ٚ)اٌزٛا١ٌمؿ(  ،ٕٚ٘بن ِٓ م٘ت ئٌٝ إٌّع ِطٍمبً 

  ْ األِممٛاد ال ٠َممّعْٛ إٔممالً، ـى١ممؿ  ٛبئفممخ ِممٓ اٌؾٕف١ممخ ـممٟ ٘ممنا اٌجممبة عٍممٝ ٘ممنا األٍممبً ِممٓ أ

 .ُٖ وُ وْ مِ  ع١ٍٗ اٌل١ًٌ ٘ٛ اٌزف١ًٖ اٌنٞ ِو   ْٛ ٚو١ؿ ٠غ١جْٛ، ٚاٌٖٛاة اٌٍٟؽُ ٍ  جَ ٠ُ 

م١ّخ ـٟ هكٖ عٍٝ اٌجىموٞ لبعملح ِ، موو ١ّـ اإلٍالَ اثٓ ر١ملسو هيلع هللا ىلصٌٕجٟ ٍالَ ا  ّ خ ـمٟ ـؾمٜٛ والِمٗ، ٙ

  ْ ثقٖٕٛٗ ـأّٗ ال ٠َمّع ثممٛح ٘مٟ أوجمو ِمٓ  ملسو هيلع هللا ىلصٍّٚبع إٌجٟ  ،ا١ٌّذ عٍٝ اٌمٛي ثَّبعٗ ٚ٘ٛ أ

  ْ م لٛرٗ ـٟ اٌل١ٔب، ال ٠َّع اٌجع١ل أل  َ ٛمً بع، ٘منا ثبَّ ئعطبءٖ لٛح أوجو ِمٓ لٛرمٗ ـمٟ اٌمل١ٔب عٍمٝ اٌ

ٌُٚ ٠لي  ع١ٍٗ إًٔ ٌُٚ ٠مً ثٗ أؽل، ٌٚٙنا عبء ـٟ ثع٘ ا٢صبه، أٚ عبء ـٟ ثعم٘ األؽبك٠مش ٚئْ 

ْٕي  لجيتٞ أدجزيٗ أٚ    د  َّٟ ٍَيَْ  َُ ٍَّ ِيٓ صي»جؾمش ِعموٚؾ: ٚاٌوبْ ـ١ٙب ِممبي، ٛجعمبً ـ١ٙمب رع١ٍمً 

ٟ ئٍمزهٙبهاً، ٠عٕم ،ِمٓ لمٛي ثعم٘ اٌَمٍؿ ٔمٗأٖٛاة اٌٚ٘نا «. ثٍُ غزُُٗ ٍْٟ ثع١ ا   َُ ٍَّ ١ٍْٗل ِٚٓ ص

 ١ت ِٚٓ ٍٍُّ ثع١لاً ثٍُّػ، ٚال ٠ٖؼ اٌؾل٠ش ـٟ مٌه.عِ أُ ِٓ ٍٍُّ لو٠جبً  ـٟ أٔٗ

  ْ م اٌّمٖٛك ِٓ ٘نا أ ٍَ ً   ُٗ ٠ملي عٍمٝ أٔ م ملسو هيلع هللا ىلصٍٕجمٟ ٌ َُ ٍ  رج١ٍمػ ٍمالَ ِمٓ   ٌم١ٌ عٕملٖ لمٛح رؾٚمو ـمٟ وم

 ٍَ ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلصع١ٍٗ  َُ ٍ  ِىبْ، ِٓ  ١مٗ اٌَمالَ. ٚا٢ْ اٌمجمو عٍ كْ وُ ع١ٍٗ عٕل اٌمجمو، ٠َم َُ ٍ  عٕل لجوٖ ـٍٗ ؽىُ ِٓ 

اٌّموء فبـزمبً  َُ ٍ مىَ ٚث١ٕه ٚث١ٕٗ أهثع علهاْ وج١وح، ـاما رَ  ،ا٢ْ ثع١ل، ١ٌٌ لو٠ت ملسو هيلع هللا ىلصثع١ل، لجو إٌجٟ 

 ٍَ ؽ١بً ـٟ ِىبٔمٗ أٞ ـمٟ ؼوـزمٗ، ـمٟ  ملسو هيلع هللا ىلص)اٌَالَ ع١ٍه ٠ب هٍٛي هللا( ثٙلٚء، ـأٗ ٌٛ وبْ  ُْ ٍ  ثأكة ٚ

ب ٍّع. ٌٚٙنا ١ٌٌ  َٓ ـِ ؽغورٗ اٌزٟ كُ  َّ ُ  ـ١ٙب ٌَ ٍَ  ٠عٕٟـ١ٗ ئال اٌزج١ٍػ،  صَ  َُ ٍ  أٔٗ ٠ُجٍ ػ، اٌّالئىخ رجٍؽٗ ِٓ 

  ْ ع.َْ ٍُّ ثع١ل ٚال ٠َ ََ اٌنٞ ٠ُ  ع١ٍٗ، أل َّ 

ْ   ي  لُ موو اثٓ ر١ّ١خ أٔٗ ٌُ ٠َ  ح ؼ١و اٌمٛح اٌزٟ وبٔذ ِعٗ ـٟ اٌل١ٔب، ٌٚٛ ل١ً أ ّٛ  ك١ًٌ عٍٝ أٔٗ ٠ُعطَٝ ل

َ( ٕٓفٍمؿ اٌّمجموح، أٚ ث١ٕمٗ ٚث١ٕمٗ عْمو٠ٓ ِزمو )ِٓ  ُٗ ُّ ٍ  ىَ ـأٗ ال ٠َّع ِٓ ٠ُ  ،ا١ٌّذ عبِخً ٠َّع

 ٠زىٍُ ثٙلٚء، أٚ ٔؾٛ مٌه ـاْ ٘نا ِٓ ٍٚبئً االعزمبكاد اٌجبٍٛخ أٚ ِٓ ٍٚبئً اٌْون ٚاٌقواـخ.

 عٍٝ وً ؽبي.، وبٍِخ ثوىف١خ ٚال ّه أوًّ ِٓ ؽ١بح اٌْٙلاء ـؾ١برٗ ؽ١بح   ملسو هيلع هللا ىلصأِب إٌجٟ 

ُْ أؿ ـالْ ؟ ِٚب اٌّواك ثمٌٛٗ ٍمجؾبٔٗ: ﴿١ٌٍٙٛكٞ ٚإٌٖوأٟ ٠ب أْ ٠مبي / ً٘ ٠غٛى ًٕ ُٙي إِْا لَيبَي ٌَ

ُْ ٌُٛط   ُ٘  [؟ٔٙٔ﴾]اٌْعواء:أَُخٛ

ُ   حْ ٛ  ُفمط/ األفٛح رقزٍمؿ، ـ١مٗ أُ  عٍمٝ  ك٠مٓ، ٚـ١مٗ أفمٛح ـمٟ ٕمٕبعخ، ٚاألؿ ٠ُطٍَمكُ  حْ ٛ  ُفمأُ  َٔمت، ٚصَم
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 ُّ ًِ  تْ بؽِ َٖ اٌ ْٓ َعْع ِِ ٖٛ، ثُ ن  ّْوو١ٓ اٌن٠ٓ وَ إٌجٟ أفبً ٌٍ أ٠ٚبً ٚاٌمو٠ت، ـّب ٠أرٟ ـٟ لٖٔ اٌموآْ 

ٔ   حْ ٛ  فُ أُ ٘نا ِٓ لج١ً  م إٌَت ألٔٗ ُِٕٙ َٔجبً وّب ٔم  ِ ٠ٓ أٚ  حْ ٛ  ُفمأُ ب عٍمٝ مٌمه أ٘مً اٌعٍمُ، أ  حْ ٛ  ُفمأُ اٌمل 

 اٌّؾجخ ـٙنٖ ال ّه ِٕف١خ ٚثبٍٛخ. حْ ٛ  فُ أُ اٌٍّخ أٚ 

خ، ٚئما َِ ّٛاالح اٌّؾو  ك ـٙنا ٠لفً ِٓ اٌٌٚٙنا ِٓ لبي ١ٌٍٙٛك ٚإٌٖبهٜ ئفٛإٔب ٠ٚمٖل ثنٌه اٌزٛك  

مممْ وممبْ ٌممٗ ٌٍٕٖمموأٟ َٔممت أٚ ٕممٍخ أٚ وممبْ ِْممزون ِعممٗ ـممٟ ٕممٕبعخ أٚ ـممٟ رغممبهح ٠َٚ  ٘ممنا  لْ ِٖ

ُِ  االّزوان ـٙنا ٌٗ ثبة   إٌَمت ٚاٌمج١ٍمخ  حْ ٛ  ُفمأُ ب، أِمب َٙمجُ اٌٛاعمت رغُٕ ٚخ ثَمبهَ مَ آفو ٚـ١ٗ ٔٛع ِٛاالح ٚ

 ـٙنٖ أِو٘ب ٚاٍع وّب ـٟ اٌموآْ.

  ٝ اٌىبـو ٚ اٌؾ١ٛاْ؟/ ِب ؽىُ اٌول١خ عًٍٖ

ال ثأً، ئما هلٝ أ٠ٚبً ـٝ وبـواً لَ ثٙب ٍَُِ أٚ آكِٟ، ـاما هَ  ٔ  ط/ اٌول١خ ٟ٘ كٚاء ٚعالط ـال ٠قزَ 

يي»ؽ١ٛأممبً ـممال ثممأً ـٙممٟ كٚاء ٚعممالط، ؽممل٠ش أثممٟ ٍممع١ل اٌقمملهٞ اٌّعمموٚؾ  َِ ٍَ ت  ثييمُٔٙ   ٚا ثمييٛ

ُ٘ فُ ١  َفييفبصييزمعُّٛ٘ أٚ اصزفييبفُٛ٘ فٍييُ ٠ُ  ٕفييت ِييٓ اٌأٌٚئييه اٌمييَٛل فييمرٛا ٌٙيي      ُ ١  َصيي غَ ل فٍُيي ِ ُْ ٛ

. فجَ  ًٍ ُ٘ ٍُ َْ باٌصذبثخل فمبٌٛاي أف١ىُ  اقي لبٌٛاي ٔعُ ٌٚىٓ   ٔتلٟ إ  ثُجْع ِيٓ اٌغيُٕ  ٍْٝ لم١عٍ  ُْ ٛ

٠تلٟ ثفبرذخ اٌىزبة ٠ٚزفً ٠ٚمتأ فبرذخ اٌىزبة ٠ٚزفً دزٝ ثتأ ومْ ٌُ ٠صجٗ شيٟ . فٍّيب  ًَ عَ ثُ دَ 

ِٚييب ٠يي  ٠ىُ أٔٙييب  ل١ييخاا اعييتثٛا ٌييٟ ِعىييُ »ٌمصييخل فمييبيي لصييٛا ١ٍْييٗ ا للييبٌٛا ملسو هيلع هللا ىلصأرييٛا ٌٍٕجييٟ 

 .«ثضُٙ

 ِممٌِممٓ عممٌٕ  ذاٌممموآْ ١ٌَٚمم ٌممٗ أ٠ٚممبً  ئٍممّبع   ٔممٛع ـبٌول١ممخ عممالط ٚلممواءح اٌممموآْ عٍممٝ اٌىممبـو

ََ لممممبي: ﴿ اٌّٖممممؾؿ، ٚهللا  َع َويييي  َّ َٓ اْصييييزََجبَ َن فَييييمَِدْتُٖ َدزَّييييٝ ٠َْضيييي ييييِتِو١ َْ ُّ ٌْ َٓ ا يييي ِِ ْْ أََديييي    إِ َٚ
 ِ  ع١ٍٗ ٚٔؾٛ مٌه. ظْ غَ ِٓ اٌؾُ  خ  غ  ؾُ [، ـف١ٙب عالط ٚـ١ٙب ئلبِخ ٌِ ٙخ:﴾]اٌزٛثهللاَّ

 





















 




َتَنا َعلَى اْْلِيَماِن، َوَيْخِتَم لََنا ِبِه، َوَيْعِصَمَنا ِمَن اْْلَْهَواِء اْلمُ  َ َتَعالَى أَْن ُيَثبِّ ةِة، َوَنْسأَُل َّللاه ََ ْخَتلَِفةِة، َواْآَراِء اْلُمَتَفرِّ

ِة َوَغْيِرهِ َوالْ  ِة َواْلَقَدِريه ِة َواْلَجْبِريه َهِة َواْلُمْعَتِزلَِة َواْلَجْهِميه ِة، ِمْثَل اْلُمَشبِّ ِديه َة َمَذاِهِب الره ةنه ْم، ِمَن الهةِذيَن َخةالَفُوا السَّ
اَللََة، َوَنْحُن ِمْنُهْم َبَرآٌء، َوُهْم ِعْنَدَنا ُضاله  ُُ  َواْلَجَماَعَة، َوَحالَفُوا الضه ْوِفي ِ اْلِعْصَمُة َوالته  ٌل َوأَْرِدَياُء َوِباَّله

ـ١ٙمب  َٓ ١  ؽ١مش ثَم /٘نٖ ٟ٘ اٌغٍّخ األف١موح ِمٓ ٘منٖ اٌعم١ملح اٌّجبهومخ، عم١ملح أثمٟ ععفمو اٌطؾمبٚٞ 

ـ١ٙمب  َٓ ِٚالئىزٗ ٚوزجمٗ ٚهٍمٍٗ ٚا١ٌمَٛ ا٢فمو ٚاٌممله ف١موٖ ّٚمّوٖ، ٚثم١   هللا ـٟ إٔٛي االعزمبك 

ؿ ـمٟ ـ١ٙب وعبكح ِمٓ أٌ م وَ وَ ٚمَ  ،وح رلفً رؾذ أهوبْ اإل٠ّبْ اٌَزخَِبئً وض١ رفب١ًٕ اٌىالَ عٍٝ

فمزٓ ٚاٌىمالَ ـمٟ ِمٓ األؽمك اٌعمبئل اٌٍَؿ ِب ٠زًٖ ثنٌه ِمٓ اٌىمالَ ـمٟ اٌٖمؾبثخ ِٚمب ٚلمع ِمٓ 

ثبٌقالـممخ، ٚاٌىممالَ ـممٟ اٌعْمموح اٌّجْممو٠ٓ ثبٌغّٕممخ، ِٚممب أّممجٗ مٌممه ِممٓ اٌَّممبئً اٌّزٖممٍخ ثَّممبئً 

ومبٔٛا أ ٍمٛاء  َِبئً رزعٍك ثبٌمٛي ـٟ أً٘ اٌعٍُ، ٚإٔٔب ال ٔنوو أً٘ اٌعٍمُ  حَ ل  موو عِ  اإل٠ّبْ، ٚونٌه

ُ ثؽ١و اٌق١و ـٙٛ عٍٝ ؼ١و ُ٘ وَ وَ ِٓ أً٘ اٌؾل٠ش ٚاألصو أٚ ِٓ أً٘ اٌفمٗ ٚإٌهو ئال ثبٌق١و ِٚٓ مَ 
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 اٌَج١ً، ِٚب ّبثٗ مٌه ِٓ اٌَّبئً.

ِ  َ٘ وَ وَ ٚ٘نٖ اٌَّبئً اٌزٟ مَ  ٘ب عب ـمٟ  /ٟ ِّب ٚاـمك ـ١مٗ أثمب ؽ١ٕفمخ ِٕ خ األئّخ ئال ـ١ّب اٍزُضْ ب ؽّك، ٠ُٚمِو 

ثع٘ َِبئً اإل٠ّبْ ٚٔؾٖٛ، ِّب الؽهٕب ع١ٍٗ ٚالؽظ ع١ٍٗ اٌعٍّبء ِمٓ لجمً ٚثعم٘ األٌفمبم اٌزمٟ 

 ب أٌٚٝ، وّب ِّو ِعٕب ـٟ ِٛاٙعٗ.َٙ رغٕ جُ 

ثَبِطٕ تَ وَ فٍّب اَ  َٚ ِ٘تا   زِمَبُ ٔب  ظَب ْْ ََٙذا  ٠ُٕٕب  ٚا ْٓ َخيبٌََ  اٌه وٍٗ لبي )فَ ي َِ   ً ْٓ ُو ِِ ُٓ ثَُتآُ  إٌٝ هللا  َْٔذ َٚ ب . 

َّبُٖ(  .اٌَِّذٞ َاَوْتَٔبُٖ ٚث١ََّٕ

بٌمٍمت أّمل ِمب ٠ىمْٛ ـمٟ اٌزؽ١مو، ٚأّمل ِمب ٠ىمْٛ ـمٟ ـأثٛاة االعزمبك ِزعٍممخ ثبٌمٍمت،  ْ  ٚال ّه أَ  

ف٠ب ِمٍّت اٌمٍٛة »وبْ ٠مٛي  ُٗ أٔ   ملسو هيلع هللا ىلصاٌزمٍ ت، ٌٚٙنا وبْ ِٓ كعبئٗ  «إٌٝ طبْزهلٍٛثٕب  َت 
4

٠يب »، 

«ِمٍت اٌمٍٛة ثجّذ لٍجٟ ٍْٝ  ٠ٕه
5

 ، ٚٔؾٛ مٌه ِّب ٚهك ـٟ ا٢صبه. 

ْ  ٚـ١ٗ اٌمٍت لٛي اٌمٍت ٚعًّ اٌمٍت  تُ ٍ  ٍو٠عبً ٚأوضو ّٟء ٠زمَ  تْ ٍ  مَ زَ ـبٌمٍت ٠َ  ٘منٖ  اعزممبك اٌمٍمت؛ أل

مٌمه عٍمٝ اٌمٍمت، ـماما  وَ ِجٕب٘ب عٍٝ اٌعٍُ، ٚاٌعٍُ ٠ٕفع ٠ٚن٘ت، ـىٍّب رمون ّم١ئبً ِمٓ اٌعٍمُ وٍّمب أص م

ثٕمٔ اٌعٍُ ٚ٘نا ٌٗ أصو ـٟ ا١ٌمم١ٓ ٚاالعزممبك  وَ ص  مٌه عٍٝ عم١لح اٌمٍت ئِب أَ  وَ ص  رون َِبئً اٌعم١لح أَ 

 .ثٛعٛك اٌْجٙخ ِع علَ اٌعٍُ أٚ ٙعؿ اٌعٍُ وَ ص  اٌؾك، أٚ أَ 

ْ   وَ ١  ؽَ زَ ٚا١ٌْطبْ أـوػ ِب ٠ىْٛ ِٓ اإلَٔبْ أْ ٠َ  اٌغٛاهػ رزؽ١و وّب لبي  لٍجٗ، ألٔٗ ئما رؽ١و لٍجٗ ـا

أ  ٚإْ فٟ اٌجض  ِفغخ إاا ٍَذذ ٍَخ اٌجض  وٍٗ ٚإاا فض د فض  اٌجضي  وٍيٗ أ  ٚ٘يٟ » ملسو هيلع هللا ىلص

«اٌمٍت
6

 ُْ ذ اٌ َٙ ٍٚجت رّىٕٙب  ،ذْ َٕ ى  َّ ٚرَ  بدْ َٙ جُ ، ـفَبك اٌمٍت ٠ىْٛ ثبٌْجٙبد ٚثبٌْٙٛاد، ـاما َعَو

  ْ  ئً اٌعم١لح.اٌمٍت ٠فَل، ٚأعهُ ِب رعوٗ اٌْجٙبد ـٟ َِب ٔمٔ اٌعٍُ ـا

م َٖ زِ ؾَ ٌٙنا ِب ىاي األئّمخ ٚأ٘مً اٌعٍمُ ٚإٌ  ِّ ُ ِمبىاٌٛا ِٙ خ ٌألِمخ ؽمك إٌٖم١ؾخ ألئّمخ اٌَّم١ٍّٓ ٌٚعمب

ٝ، ٚلمل ََ اٌمٍت ـٟ اٌعم١لح ألٔٙٙب رُْٕ  وْ ١ ألوة ِب ٠ىْٛ رؽَ  ُٗ ٠ْٕٛٛ ثبال٘زّبَ ثبٌزٛؽ١ل ٚاٌعم١لح؛ ألٔ  

 ُّ مر ُ  ٝ، صُ ََ د ٌىٓ اٌزف١ٖالد رُْٕ اَل َّ غْ رجمٝ اٌ  ْ و٠َمخ َٙ جْ أرٟ مٔٛة اٌمٍت ١ّئبً ـْم١ئبً ٚرممع اٌ ِّ خ ٚرممع اٌ

ِٚ  تْ ٠ْ ٠ٚمع اٌو   ُ٠ ُّ  اإلَٔبْ ثٕفَٗ ١ّئبً ـ١ْئب. و  ـٟ اٌمٍت، ص

اٌلعبء ثبٌٙلا٠خ ئٌٝ اٌٖواٛ اٌَّزم١ُ ـمٟ اٌٖمالح:  ٌٙنا ِٓ أعهُ األكع١خ اٌزٟ عٍّٕب ئ٠ب٘ب هثٕب 

﴿ َُ ْضزَم١ِ ُّ ٌْ َتاطَ ا ِ َٔب اٌص  ْ٘ ْْ ٘ؾخ:﴾]اٌفبرا ْٙ  [، ٚاٌٙلا٠خ ٌٍٖواٛ ٍٛت ثأ ٜ ئٌٝ اٌٖواٛ، ٚاٌٖمواٛ لَ ٠ُ

٘مٛ اإلٍممالَ ٚاٌمموآْ ٚاٌَممٕخ، ٚاإلٍمالَ ٚاإل٠ّممبْ ٚاٌممموآْ ٚاٌَمٕخ ٌممٗ رفبٕم١ً، رفبٕمم١ً ِقزٍفممخ، 

 ُ  ثبٌمٍمت، ٚاٌمموآْ صَم كْ اإلٍالَ ّٟء ٠زعٍك ثبٌمٍت ّٟٚء ٠زعٍّك ثمبٌغٛاهػ ٚاٌعّمً، ٚاإل٠ّمبْ ٠زعٍ م

 آ٠بد اٌزٛؽ١ل ٚـٟ اٌؽ١ج١بد، ٘نٖ وٍٙب عمبئل ٚإٌَخ ونٌه.أ١ّبء وض١وح ـ١ٗ 

مؽْ ٍٛت اٌٙلا٠خ ئٌٝ اٌٖواٛ اٌَّزم١ُ ـٟ اٌؾم١مخ ٌّٓ أَ  ْـام ٘منا اٌطٍمت ٍٚٛجمٗ ثؾمك ٚرٚمّوع  َٓ ََ

ْ   ئٌٝ هللا  اٌمٕفٌ الثمل أْ  ثٗ، هؼجخً ـٟ رؾم١ك ٘نا اٌّواك األعهُ ٘ٛ عملَ هٙمبً عمٓ اٌمٕفٌ؛ أل

ٌٙلا٠خ ٌٍٖواٛ اٌَّزم١ُ، ـال كعبء اإلَٔبْ أؽٛط ئ١ٌٗ ِمٓ ٘منا اٌملعبء، ٠ىْٛ ـ١ٙب ٔمٔ عٓ رّبَ ا

﴿ َُ ْضزَم١ِ ُّ ٌْ َتاطَ ا ِ َٔب اٌص  ْ٘ ٚ   ًَ َعمثعجمبكٖ أْ عَ  ٌٙنا وبْ ِٓ ٌطمؿ هللا ٚ﴾، ا ي كعمبء ٘منا اٌملعبء ٘مٛ أ

  ٚ ٚ  ـٟ اٌموآْ ٚأ ٚ   ي ٍإاي ٚاعت  ي ٍإاي ـٟ اٌموآْ، ٚ٘ٛ أ ـمٟ  ي ٍمإايأ٠ٚبً ـٟ اٌٖمالح، ٠عٕمٟ أ

ْ   ،، ٘ٛ اٌٙلا٠خ ٌٍٖواٛ-كعبء االٍزفزبػ ١ٌٌ ثٛاعت-اٌٖالح ٚاعت   ٚ٘منا ِمٓ أعهمُ األكع١مخ أل

اٌمٍممت ٠زمٍممت، ٚاإل٠ّممبْ ٠زؽ١ّممو، ٚاإلٍممالَ ٠زؽ١ممو ـممٟ اٌعجممل ٚ٘ممنا وٍممٗ ثؾىممُ ٙممعؿ اٌعٍممُ ٚى٠بكرممٗ 

 ٚٙعؿ اٌزطج١ك ٚى٠بكرٗ.

 ََ ٖ اٌوٍمبٌخ ٚاٌعم١ملح عبء ـمٟ فبرّمخ ٘منؽم١ٓ كعمب ثٙمنا اٌمل /ِخ أثٛ ععفو اٌطؾبٚٞ ال  اٌعَ  َٓ ٌٙنا أؽ

اِ  ) اٌط١جممخ، ـمممبي َٛ يي ْ٘ َٓ اأْلَ يي ِِ َٕب  َّ ٠َْعِصيي َٚ ِٗل  َُ ٌََٕييب ثِيي ييزِ َْ َ٠ َٚ ل  ِْ ييب َّ ٠ ِ ِْ ٍَييٝ ا َْ ْْ ٠ُتَج زََٕييب  َ رََعييبٌَٝ أَ َْٔضييمَُي هللاَّ

زٍَِفَخِ  َْ ُّ ٌْ هللا اٌضجمبد عٍمٝ  ِمبَ ٘نا اٌَإاي عٕل ٘إالء اٌعٍّبء اٌوثّب١١ٔٓ ألُٔٙ ٠َمأٌْٛ ْٓ ١  جَ (، ٚ٘نا ٠ُ ا

 َّ ب ِٚمع مٌمه ٘مٛ أّمل ِمب ٠ىمْٛ ؽبعمخ ئٌمٝ اٌضجمبد َٙ َٕ ١  ، ٚثَ بـٟ ٘نٖ اٌعم١لح أهوبٔٙ ػَ وَ اإل٠ّبْ اٌنٞ 
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ْ   ٌٗ ـٟ ؽ١برٗ ثٗ ُِ زْ عٍٝ اإل٠ّبْ ٚئٌٝ اٌقَ  َْ  ٌْلح ِعوـزٗ ثأ ٍَ  تْ ٍَ ٘نا اإل٠ّبْ ٠ُ بً وبِالً جَ ٍْ ٍٛاء  أوبْ 

 .ئٗأٚ ثع٘ أعياٍٍت ثع٘ وّبٌٗ أٚ ثع٘ اٌزفب١ًٕ ـ١ٗ  َأ

أ٠ٚبً اٌعّٖخ ِٓ األ٘ٛاء اٌّقزٍفخ  َٓ ّ  َٚ ـلعب ثٙنا اٌلعبء اٌّزّٚٓ اٌضجبد عٍٝ اإل٠ّبْ، ٚاٌنٞ رَ 

 .ٚا٢هاء اٌّزفولخ

َُ ًٚ٘ ِضً ٘نا اٌعبٌُ اٌنٞ عَ  ٍِ  ُّ خ ٚاٌّعزيٌخ ٚاٌغ١ّٙخ ٚاٌغجو٠خ َٙ ج  َْ أؽٛاي ٘نٖ اٌفوق اٌٚبٌخ ِٓ اٌ

َُ ٚاٌقٛاهط ٚاٌواـٚمخ ٚأّمجبٖ ٘مإالء، ٘مً ِمٓ عَ  ٚاٌمله٠خ ِٚٓ ٔؾب ٔؾُٛ٘ ٚاٌّوعئخ ٘منا اٌعٍمُ  ٍِم

 اٌٛاٍع ٠قْٝ عٍٝ ٔفَٗ؟ 

ْ   َٟ ِْ فَ  ُْ ٍِ ٔعُ، ِٓ عَ   ا١ٌْطبْ ؽو٠ٔ ٚألْ اإلَٔبْ ٙع١ؿ علاًّ. ٚ٘نا ٘ٛ اٌٛالع أل

 ـٍّب وبْ األِو ونٌه وبْ ٚاعجبً عٍٝ اٌعجل ٚعٛة ٍٚبئً أْ ٠ؾوٓ عٍٝ أِو٠ٓ:

 ـع ثبٌعم١ملح اٌٖمؾ١ؾخ ٚاٌزٛؽ١مل ثلالئٍمٗ ِمٓ اٌىزمبة ٚاٌَمٕخ، ٚأْ ٠ىمْٛ اٌعٍُ إٌمب: األِت األٚي

 ُّ ُِ  خَ َٙ جْ مٌه مب٘واً ـٟ لٍجٗ ال  ؽزمٝ ٠َمٍُ لٍجمٗ ِمٓ  ،بً ٌٗ ـٟ وً ؽمبيعَ اعِ وَ ُِ اً ٌٗ، وَ ِٚ ؾْ زَ َْ عٕلٖ ـ١ٗ 

 أْ ٠ىْٛ ـ١ٗ ـغٛح ٠لفً ِٕٙب ١ّطبْ.

 ٟٔلٍجٗ ثعل ئم ٘لاٖ. أْ ال ٠ُي٠ػَ  ِٓ ئٍزؽبصزٗ ثبهلل ٍٚإاٌٗ ٌّٛالٖ ل  ال ثُ : األِت اٌتب 

ِٚب ٌٗ ِٓ األٍمّبء  هللا  ك  ّلح اٌقطو ِٓ عٍُ ؽَ  ؾُ وِ عْ ٘نٖ َِأٌخ عه١ّخ، ٍٚإاي ع١ًٍ، ٚئّٔب ٠َ 

م تْ ٍ  مَ ، ـىُ رَ ٚاٌٖفبد ٚعٍُ أصو ٘نٖ األٍّبء ٚاٌٖفبد ـٟ ٍِىٛد هللا  َٙ ـمالْ  ً  لٍت أؽمل ٚومُ 

 لٍت ئٌـ... ٚوُ ًٙ ِٓ ئَٔبْ ٚوُ ىاغ ِٓ  ،ـالُْفِنْي ٚ

ب عٍٝ اإل٠ّبْ ٚأْ ٠قزُ ٌٕب ٌٚٛاٌل٠ٓ ٚألؽجبثٕب َٕ زَ ج  ضَ ثأٍّبئٗ اٌؾَٕٝ ٕٚفبرٗ اٌعال أْ ٠ُ  ـَٕأي هللا 

 خ ئٔٗ ٍجؾبٔٗ عٛاك وو٠ُ. ٠  كِ خ ٚاٌّنا٘ت اٌو  لَ و  فَ ثٗ، ٚأْ ٠عّٖٕب ِٓ األ٘ٛاء اٌّقزٍفخ ٚا٢هاء اٌّزَ 

 ب ِب ٘ٛ كْٚ مٌه.ٚاأل٘ٛاء اٌّقزٍفخ ٘نٖ ِٕٙب ِب ٘ٛ وفوٞ ِٕٚٙ

ْْ َ كعب ثزٍه اٌلعٛاد اٌٖبٌؾخ اٌزمٟ لمبي ـ١ٙمب ﴿اٌَالع١ٍٗ اثوا١ُ٘ ئِبَ اٌؾٕفبء ٚ َّٟ أَ ثَِٕي َٚ اْدُْٕجِٕيٟ  َٚ
( ََ َٕب َْ َٓ إٌَّبسْ 53َْٔعجَُ  اأْلَ ِِ تِتا   َٓ و  ٍْ َّٓ أَْعٍَ ُٙ َّ ٍُّٚخ اٌاألٕٕبَ  ًَ عَ غَ [، ـَ ٖٙ-ٖ٘﴾]ئثوا١ُ٘: ( َ ة  إِٔ

 تَ ٕ  غَ ٚأْ ٠ُ  ُٗ جَ ٕ  غَ ـَأي هثٗ أْ ٠ُ  ،ّب ٠مع ـٟ اٌمٍٛة ِٕٙب أٚ ِٓ أ١ٌٚبئٙب ِٓ اٌْجٙخِٓ إٌبً ٌ ٌىض١و  

 .ث١ٕٗ عجبكح األٕٕبَ

ٚ٘ٛ اٌىبًِ ٚ٘ٛ اٌق١ًٍ ٚ٘ٛ  ػْ ٠ْ ٚ٘نا ٠لّي عٍٝ عهُ فٛؾ اٌق١ًٍ ئثوا١ُ٘ ع١ٍٗ اٌَالَ ِٓ ٘نا اٌي  

 .ٝ عٕل هثٗ جَ زَ اٌّغْ 

عٕمل رفَم١و ٘منٖ ا٠٢مخ وّمب هٚاٖ اثمٓ عو٠مو  /اٌزمبثع١ٓ  ٌٚنٌه رؾفهمْٛ وٍّمخ ئثموا١ُ٘ اٌز١ّمٟ، ِمٓ

(ِٚٓ ٠مِٓ اٌج   ثع  إثتا١ُ٘)ٚؼ١وٖ، ؽ١ٓ رال ٘نٖ ا٠٢خ لبي
7

 . 

ٚ  ْ زُٙ ؽممبً، ِمٓ ٖٔمؼ ؽممبًّ، ـأمٗ  خْ ِ  إٌبٕؼ ؽمبًّ ٌٕفَٗ ٌٚألُ  ٘نا ٠لي عٍٝ أ ِّ ٚألئّخ ا١ٌٍَّّٓ ٚعب

عٍمٝ اٌعج١مل ٚثزٖمف١خ اٌمٍمت ِمٓ أكهاْ اٌعمبئمل  اٌمنٞ ٘مٛ ؽمّك هللا ١ٕٛ٠ُٙ ثبال٘زّبَ ثزٛؽ١ل هللا 

ْ   هللا  نُ ثٖالػ اٌمٍت ٚثَالِخ عم١لرمٗ ٠ُجمبهِ  ُٗ اٌفبٍلح؛ ألٔ   ـمٟ اٌعّمً اٌم١ٍمً  ـمٟ ل١ٍمً اٌعّمً، ـما

َُ  ٠ٚي٠ممل ٠ٚٚممبعفٗ هللا  بَهنْ جَم٠ُ  ْ   ئما ٍممٍِ هللا ٠جممبهن، أِممب ئما وممبْ اٌعّممً  اٌمٍممت ٍٚممٍّذ اٌعم١مملح ـمما

 ح ـاْ ٘نا ١ٌٌ ثْٟء.وض١وا ٚاٌعم١لح ـبٍل

ّم١ـ اإلٍمالَ ِؾّمل ثمٓ عجمل اٌٛ٘مبة ـمٟ وزبثمٗ  ـٚمً  ُٖ وَ وَ ِٚٓ ِؾبٍٓ والَ أثٟ اٌلهكاء اٌنٞ مَ 

  ْ َْ ُٕييجِ غْ ٠ييب دجييذا ٔييَٛ األو١ييبس ٚإفمييب ُ٘ل و١يي  ٠َ )وممبْ ٠مممٛي  أثممب اٌمملهكاء  اإلٍممالَ : أ  تْ َٙ َصيي ٛ

( ٠عٕمٟ ـمٟ األعّمبي اٌهمب٘وح ِمع ثِيتْ (، )ِٓ ثت ِع رمٜٛ ٠ٚمي١ٓ حِ  َّ اَ  اٌذّمٝ َُِٚٛٙي ٌّٚتمبيُ 

َٙ  رمٜٛ هلل  ٌّتمبي ا ح ِيٓ ثيت ِيع رميٜٛ لٍجٗ، لبي )ٚ ُٗ ّ  ٚفٛؾ ٠ٚم١ٓ ـٟ اعزمبكٖ ٠ٚم١ٓ ـ١ّب 

(٠ٚم١ٓل أْظُ ِٓ أِتبي اٌججبي ْجب ح ِٓ اٌّغزت٠ٓ
8

مأَ . ٚ٘نا ٘ٛ اٌٛالمع ِٚمٓ رَ  اٌىزمبة ٚاٌَمٕخ  ًَ ِ 

 مٌه ٕؾ١ؾبً. لَ عَ َٚ 

 لٍٛثٕب ثعل ئم ٘لا٘ب. اء اٌّقزٍفخ ٚأْ ال ٠ُي٠ػَ ـَٕأي هللا اٌعّٖخ ِٓ األ٘ٛ
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 ٚ٘نٖ اٌغٍّخ ئٌٝ آفوٖ ـ١ٙب َِبئً:

  :المسألة اْلولى 
ٕ   ُِ هَ عِ  ْ   وَ خ ُٚمِوم٠ مكِ ـمٟ اٌّمنا٘ت اٌو   وَ خ ئما ُمِومّأْ اٌلعبء، ٚفب اٌٛاعمت عٍمٝ  االعزممبك اٌؾمك ـما

 َِ ئٌمٝ هللا  ةْ و  مَمزَ ، ٚأْ ٠َ هْ نَ ثأٍمجبة اٌَؾم ، ثً اٌٛاعت ع١ٍٗ أْ ٠قبؾ ٠ٚؾنه ٠ٚعًّْٓ اٌٍَُّ أْ ال ٠َأ

   ْ  ٟ ِٓ كعبٖ ٍجؾبٔٗ. طِ ٠غ١ت ِٓ ٍأٌٗ ٠ُٚعْ  هللا  ثبٌلعبء اٌعه١ُ أل

مم َِ ٌٍمملعبء ٚلٚممبء  اٌىممالَ ع١ٍممٗ ِممٓ ِٕفعممخ اٌمملعبء ٚئعبثممخ هللا  و  ـٙممنا األٕممً ٠مملفً رؾممذ ِممب 

 اٌؾبعبد.

  :المسألة الثانية 
 ٚ اٌضجبد عٍٝ اإل٠ّبْ ٔٛعبْ:  ،ٕ٘ب اٌضجبد عٍٝ اإل٠ّبْ وَ وَ مَ 

   عٍٝ إٍٔٗ صجبد. 

   عٍٝ وّبٌٗ. ٚ صجبد 

َْ ؾ  ٍِ ٠َأٌْٛ هللا ٍجؾبٔٗ ٠ُٚ  ئٌٝ ٘نا ٚ٘نا، ٚأً٘ اٌعٍُ ثبهلل  ٚاٌعجل ِؾزبط   َْ زُمـٟ اٌَإاي أْ ٠ُضَج   ٛ ٛ 

 .ٌُٙ ِب ـ١ُٙ ِٓ ٔمٔ وَ فَ عٍٝ وّبي اإل٠ّبْ ٚأْ ٠ُؽْ 

ِ مٌٛٗ ٕ٘ب )ـ ِْ ٍَٝ ا َْ ْْ ٠ُتَج زََٕب  ِْ أَ ب َّ  ( ٠عٕٟ عٍٝ وّبٌٗ، ٚوّبي االعزمبك ٚوّبي اٌعًّ.٠

  :المسألة الثالثة 
ِٗ ) لٌٛٗ ٕ٘ب َُ ٌََٕب ثِ زِ َْ َ٠  .ب هللا َٙ َٕ ََ ؽْ (،ِ اٌقبرّخ ِٓ أعهُ ٍٚبئً إٌغبح ئما أَ َٚ

 .فبرّزٗ ـٙٛ ئٌٝ اٌغٕخ ئْ ّبء هللا ِٚٓ ٍبءد فبرّزٗ ـٙٛ عٍٝ فطو ذْ َٕ َُ ـّٓ ؽَ 

َّْ »٠ش اٌٖؾ١ؼ ٌٙنا عبء ـٟ اٌؾلٚ اٌعج  ٠عّيً ثعّيً أ٘يً اٌجٕيخ دزيٝ ِيب ٠ىيْٛ ث١ٕيٗ ٚث١ٕٙيب إ   أ

ا ا  ف١ضجك ١ٍْٗ اٌىزبة ف١عًّ ثعًّ أً٘ إٌب  ف١ي خً إٌيب ل ٚإْ اٌعجي  ١ٌعّيً ثعّيً أ٘يً إٌيب  

«دزٝ ِب ٠ىْٛ ث١ٕٗ ٚث١ٕٙب إ  ا ا  ف١ضجك ١ٍْٗ اٌىزبة ف١عًّ ثعًّ أ٘يً اٌجٕيخ ف١ي خً اٌجٕيخ
9

 ،

 ٠ٚوٙبٖ. اٌّمٖٛك، أْ ٠ُقزَُ ٌٍعجل ثّب ٠ؾت هللا  ٌقبرّخ ٟ٘بـ

مم َْ  ثّعوـزٙممب، ٠عٕممٟ ئؽَممبْ اٌعجممل فبرّزممٗ ِٕممٛٛ   اٌقبرّممخ ِٕممٛٛ   َٓ ٚئما وممبْ األِممو وممنٌه، ـمماْ ُؽ

 .ثّعوـزٙب، أْ ٠عوؾ ِزٝ رٕزٟٙ ؽ١برٗ ؽزٝ ٠َزعل

ْ  ئٚ ٕمجبػ َِمبء  هَ نَ ؾْ اٌٛاعت ؽ١ٕئن أْ ٠َ  ما وبْ مٌه ِؾبالً أْ ٠عٍُ ِزٝ ١ٍّٛد ِٚزٝ ١ٍٕزٟٙ ـا

 .١ٌٚالً ٚٔٙبهاً، أْ ِٓ ٍٛء اٌقبرّخ

 .ٌٕب مٔٛثٕب، أُٔٙ ٠َزعلْٚ ٌٍقبرّخ وَ فَ ُِٕٙ ٚؼَ  ٘نا ٘ٛ عًّ األو١بً ٚعًّ اٌٖبٌؾ١ٓ ععٍٕب هللا 

 االٍزعلاك ٌٍقبرّخ ِٓ ٍٚبئً إٌغبح، ّٚ٘ب اٍزعلاكاْ:

   ـٟ ٕالػ اٌمٍت. اٍزعلاك 

   ـٟ ٕالػ اٌعًّ. ٚاٍزعلاك 

عوـزٗ ٚأٍمّبئٗ ِٚ ـٟ اٌمٍت اٌعٍُ ثبهلل  سْ ٛهِ ٕالػ اٌمٍت ٘ٛ ثبٌعٍُ إٌبـع اٌنٞ ٠ُ  ٚاالٍزعلاك ـٟ

 ٕٚفبرٗ ٚث١م١ٓ ـٟ مٌه.

ٚأْ ٠َمزؽفو  ملسو هيلع هللا ىلصٔٙٝ عٕٗ هٍمٌٛٗ ٚٝ هللا عٕٗ، أَٙ ٠عٕٟ ٠ّزضً األِو ٠ٚغزٕت ِب َٔ  ،صُ اٌعًّ اٌٖبٌؼ

 ِٓ اٌنٔٛة ٚاٌقطب٠ب.

  :المسألة الرابعة 
زٍَِفَخِ ـٟ لٌٛٗ )خ َّ ْٖ ٕ٘ب ثبٌعِ  وَ ج  عَ  َْ ُّ اِ  اٌ َٛ ْ٘ َٓ األ ِِ َٕب  َّ ٠َْعِص خ وٍّخ ٌُ ٠ىمٓ ٌٙمب اٍمزعّبي َّ ْٖ ( ٚاٌعِ َٚ

 نا اٌّعٕٝ ـٟ اٌىزبة ٚال ـٟ إٌَخ.ٙث أدِ ّبئع عٕل اٌٍَؿ ٌُٚ رَ 

 خَّ ْٖ اٌعِ ِٓ اٌنٔٛة،  خَّ ْٖ اٌعِ ٠عٕٟ -ـٟ اٌؾم١مخ رؾزبط ئٌٝ رف١ًٖ ألٔٙب ثٙنا اٌّعٕٝ  خَّ ْٖ اٌعِ ٌٙنا 

 .، ـ١ٙب ؽك ٚـ١ٙب ثبًٛ-ِٓ اٌجلع

  ْ ، ٚلل خً لل ٠ىْٛ ـٟ اٌعم١لح ـ١ىْٛ ثلعَ  تُ ِٓ اٌنٔت، ٚاٌنْٔ  َُ َٖ ِعٕب٘ب أْ ٠ُعْ  خَّ ْٖ اٌعِ  ٍٚجت مٌه أ

 أٚ ـٟ رون اٌٛاعجبد.  عْ لَ ـ١ىْٛ ِب ث١ٓ اإلصُ ـٟ اٌجِ  ٠ىْٛ ـٟ اٌعجبكح رم١ٖواً أٚ ى٠بكحً 
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َ و  موْ فَ أْ رُ  ،أ٘مً اٌعٍمُ اٍزعٍّٙب ـ١ٗ ِٛٙع   ً  وُ  ـٟـٟ ٘نا اٌّٛٙع ٚ خَّ ْٖ اٌعِ ٌٚٙنا ٚعت أْ رُف  َ 

لمل ٠ىمْٛ اٌمنٔت ٚعٓ عٌٕ اٌمنٔت،  ْٖ ي  َٕ ٠ُ  ملسو هيلع هللا ىلصثعل هٍٛي هللا  ثبٌّعٕٝ اٌٖؾ١ؼ ألٔٙب ِغٍّخ ٚال أؽل

 .مٔت لٍت، ٚلل ٠ىْٛ اٌنٔت مٔت عًّ عٛاهػ

ْ  خَّ صْ اٌعِ ٔضمي هللا رَُٛ٘ت وّب لبي ٕ٘ب ) خَّ ْٖ اٌعِ ٚ  .هللا  بَٙ جُ َٙ ٠َ  خَّ ْٖ اٌعِ  ( أل

 ُّ لٛع ـٟ اٌنٔٛة اٌ ُٛ َٚ ٍ  قِ ٚئما وبٔذ ِعٕب٘ب علَ اٌ ب األُ ملسو هيلع هللا ىلصٌوٌٍٛٗ  ب هللا َٙ جَ َ٘ خ، ـٟٙ ئّّٔب  ِّ خ ـٍُ ِ  ، أ

 بً ِٓ وً مٔت: مٔت اعزمبك مٔت لٛي أٚ مٔت عًّ.مَ ٍَ طْ ُِ  ُُ َٖ ٘نا إٌٛع ٚ٘ٛ أٔٗ ٠ُعْ  تْ َٛ٘ رُ 

ممبٌعِ ٚئما وبٔممذ رٛ٘ممت ـ َ  هللا ِ)، أٚ ٠مممبي ١ٌَممذ هلل  خَّ ْٖ ، أٚ وّممب لممبي ثعٚممُٙ (ْييٓ وييذا عصييٛ

 .(ملسو هيلع هللا ىلصهلل ٌٚتصٌٛٗ خ َّ صْ اٌعِ )

ُِ  خَّ ْٖ بٌعِ ـ َٕ ىَ ٍْ هلل  ُِ  ؿُ بً، ٘ٛ اٌنٞ ٠ٍّىٙب ٌىٕٗ ال ٠ٛ ٍبئو ِب ـٟ اٌٍّىٛد  هُ ٍِ ّْ وّب ٠َ  هْ ٍْ ثٙب، ٠ٍّىٙب 

  ْ  ٟ اٌعّٖخ ٠ٚٙجٙب ٌّٓ ّبء ِٓ أٔج١بئٗ.طِ عْ ٚؼ١و٘ب، ـٙٛ اٌنٞ ٠ُ  ِٓ أع١ب

ْ   َٔ ق  ٍَ ـاما وبْ ونٌه رَ  ، ٚأِب ِمٓ عملاٖ ِمٓ األِمخ ـٍمُ ٠ُعمَٜ ملسو هيلع هللا ىلصاٌىبٍِخ ٟ٘ ٌٍٕجٟ خ َّ ْٖ اٌعِ  األِو ثأ

 .اٌىبٍِخ، ٚال ثل أْ ٠مع ـٟ اٌنٔت ١ٖ٠جٗخ َّ ْٖ اٌعِ 

 ٚاٌنٔٛة وّب موؤب لَّبْ: 

 مٔٛة اعزمبك. 

 .ًّٚمٔٛة ع 

  أْ رممٛي:  ؼْ ِٖ ـٟ اٌٖؾبثخ هٙٛاْ هللا ع١ٍُٙ، ٌٚٙنا ٠َ  ١ٌَذ ِٛعٛكحً  ٚأٛة ا ْزمب َُ م َٖ َع

َُ هللا اٌٍََؿ ِٓ ِغبٔجخ اٌؾك ـٟ االعزمبك ًْ ٍَ هللا اٌٖؾبثخَ ِٓ اٌقَ  َٖ  .ـٟ اٌعم١لح. َع

 .ٚ٘نا ٘ٛ اٌٛالع ألُٔٙ أعّعٛا عٍٝ َِبئً اٌزٛؽ١ل ٚاٌعم١لح، ٚاألِخ ال رغزّع عٍٝ ٙالٌخ

ًّثىمو أْ ٠ملعٛ أثمب  َُ ٍ معَ  ملسو هيلع هللا ىلص، ٚإٌجٟ -٠عٕٟ اٌنٔٛة ٌُ ٠عّٖٛا ٌُٙ مٔٛة-ٛا ُّ َٖ ـٍُ ٠ُعْ  أِب اٌع

(اٌٍُٙ إٟٔ ظٍّذ ٔفضٟ ظٍّب  وت١تا  ٚ  ٠غفت اٌذٔٛة إ  أٔذل فبغفت ٌٟ) ثمٌٛٗ
10

 . 

مؽزٝ ٕؽبئو اٌّنٔٛة هثّب ؽَ  إَِّٔيب ﴿ ِّمب ال ٠مملػ ـمٟ اٌوٍمبٌخ، ٌٚٙمنا لمبي هللا  ملسو هيلع هللا ىلصِمٓ إٌجمٟ  ذْ ٍَ َٖ

ج١ِٕب  ) ُِ ََ 1فَزَْذَٕب ٌََه فَْزذب   ب رَمَ َّ َِ  ُ تَ ( ١ٌَِْغفَِت ٌََه هللاَّ ب رَمَخَّ َِ َٚ ْٔجَِه  ْٓ َا  [.ٕ-ٔ﴾]اٌفزؼ:ِِ

ِِ٘ت )ِمٖلٖ ٕ٘ب ِٓ اٌلعبء ٘نا  اً ـام يَذا َّ ٌْ ا َٚ لَيِخل  زَفَت  ُّ ٌْ ا٢َْ اِ  ا َٚ زٍَِفَيِخل  َْ ُّ ٌْ اِ  ا َٛ ي ْ٘ َٓ اأْلَ ِِ َٕب  َّ أْ ٠َْعِص

ِ ٠َّيخِ  مم( ٠عٕممٟ أْ ٠َ اٌتَّ مم هللا  هَ ٍُ َْ ِٖ ممٛا ِممٓ أْ ٠َ ُّ ثممٗ ٍممج١ً اٌَممٍؿ ألٔٙمُ ُع ْقزٍَِفَممِخ، ٛا األىُ ٍُ َْ ُّ اِء اٌ َٛ مم ْ٘

ِك٠ خِ  ِِ٘ت اٌو  َنا َّ لَِخ، أٚ اٌ زَفَو  ُّ  .ٚا٢َهاِء اٌ

ٕ٘ب أْ ٠ٍيَ ٛو٠مخ اٌٍَؿ اٌٖمبٌؼ ِمٓ اٌٖمؾبثخ ٚاٌزمبثع١ٓ اٌمن٠ٓ ٌمُ رهٙمو خ َّ ْٖ اٌعِ ـّعٕٝ ٍإاي 

 ـ١ُٙ ٘نٖ األ٘ٛاء ٚا٢هاء ٚاٌّنا٘ت اٌوك٠خ.

  :المسألة الخامسة 
١َّخِ ٘ٛاء ٚا٢هاء ٚاٌّنا٘ت ـمبي )ٌأل ثعل مٌه ثأِضٍخ   ًَ ض  َِ  ِّ ْٙ ٌَْج ا َٚ ْعزَِزٌَِخ  ُّ ٌْ ا َٚ َِٙخ  ج  ََ ُّ ٌْ ًَ ا ْت   (اٌـ،ِِ

 .ع١ٍٙب ِنا٘ت كُ ٍَ طْ ٠ُ  ع١ٍٙب أهاء، ٚ كُ ٍَ طْ ٠ُ  ، ٚقْ وَ ع١ٍٙب ـِ  كُ ٍَ طْ ٠ُ  ع١ٍٙب أ٘ٛاء، ٚ كُ ٍَ طْ ٘نٖ اٌفئبد ٠ُ 

أئّخ إٌَخ ـٟ اٌمموْٚ األٌٚمٝ،  ـ١ٖؼ أْ رمٛي اٌّعزيٌخ ِٓ األ٘ٛاء وّب ٠َزعٍّٙب اٌٍَؿ أٚ ٠عٕٟ

(األ٘يٛا ٚ٘يذٖ إ٠بن )، أٚ (ٞ ِ  َ  اٌج١ّٙخ ِذ٘ت  )ٚلل ٠مٌْٛٛ 
11

ب الٍمزعّبي األئّمخ َٙمعَ َّ ٚ٘مٛ عَ  ، ،

 .ـٟ ٚلزٗ ِٚب لجٍٗ ٌٙب

 اٌّعزيٌخ أ٘ٛاء، ٚاٌغ١ّٙخ أ٘ٛاء ٚآهاء ِٚنا٘ت. اً ـام

 :قْ وَ مٌه ـٕفًٖ اٌىالَ ـٟ ِعٕٝ ٘نٖ اٌفِ  َٓ ١  جَ ئما رَ 

 َٙخِ  األٌٚٝاٌفتلخ ج  ََ ُّ ٌْ   يا

مممٙممود ـمموق  أوبٔممذ ٕممفبد اٌممناد أٚ ٕممفبد األـعممبي،  ـممٟ اٌٖممفبد ثقٍمممٗ ٍممٛاء   هللا  ذْ َٙ ج  َّ

ُّ  ٟ  ثِ اهِ َٛ ٝ ٘نا عٓ ٛبئفخ وبٌغَ ىَ ؾْ ٠ُٚ   خ وّب عٕل ِمبرً ثٓ ١ٍٍّبْ ٚٔؾٖٛ.َّ َ  غَ ٚٔؾٖٛ ٠ٚمبي ٌُٙ اٌ

زّض١مً، ـ١مٌٛمْٛ: ٚعمٗ هللا وٛعمٗ اإلَٔمبْ، ٠و٠لْٚ ثبٌزْج١ٗ اٌٚثقٍمٗ،  اٌّمٖٛك ثٙب رْج١ٗ هللا ٚ
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ْ  ٚوٛعممٗ اثممٓ آكَ، ٠ٚمملٖ و١مملٖ، ٚع١ٕممبٖ وع١ٕممٟ اثممٓ آكَ، ٚإٔممبثعٗ وإٔممبثعٗ اٌممـ.  ٘ممنا  ٠مٌٛممْٛ: ئ

 .ِمزٚٝ إٌٔ اٌّْبثٙخ، ِمزٚٝ إٌٔ اٌّّبصٍخ إٌٔ،ِمزٚٝ 

 ُّ ْ  ٚخ، َّ َ  غَ ٚ٘إالء ٠مبي ٌُٙ أ٠ٚبً اٌ ْ   وٍّخ )اٌزْج١ٗ( لل موود ٌىُ ـ١ّب ٍجك أ اٌنٞ  ـ١ٙب ثؾش، ٚأ

 ُِ ُِ َّ َ  غَ عبء ـٟ إٌٖٛٓ ٘ٛ اٌزّض١ً، ـُٙ  ُِ ٍَ ض  َّ خ   خ، رٖؼ ٘نٖ االٍزعّبالد ع١ّعٙب.َٙ ج  َْ خ 

  ُ لَممُ صممبٟٔ ِممٓ اٌزْممج١ٗ ال ٠مملفً ـممٟ ٘ممنٖ اٌفئممخ أٚ اٌطبئفممخ أٚ اٌّممن٘ت، ٚ٘ممٛ رْممج١ٗ اٌّقٍممٛق  ٚصَمم

 ًْ  .ٌإلَٔبْ ٕفبد ِضً ٕفبد هللا  ثبٌقبٌك، ٚأْ ٠ُغَع

ِٚضمً اٌمن٠ٓ عجملٚا  ،ثٗ وٖفبد هللا ٔ  زَ قْ ئًٌٙب ٚععٍٛا ٌٗ ٕفبد، رُ  ُٖٛ ٍُ عَ ع١َٝ ع١ٍٗ اٌَالَ عَ  ِضً

ـٟ اٌوثٛث١خ، ٚععٍٛا ٌجعُٚٙ هثمع اٌعمبٌُ، ٌٚجعٚمُٙ ٍمجع  ؾْ و  َٖ األ١ٌٚبء ٚاٌّٛرٝ، ععٍٛا ٌُٙ اٌز  

  ْ ـمٟ ثٍملح ومنا  ْ  ـمٟ أَ  ؿْ ٌ مثعٚمُٙ أَ  اٌعبٌُ، ٌٚجعُٚٙ عميًءا ِمٓ أهثعم١ٓ عميًءا ِمٓ اٌعمبٌُ، ؽزمٝ ئ

  ُ بٌؾ١ٓ ُ٘ اٌن٠ٓ ث١لُ٘ رٖو٠ؿ أِٛه٘مب ِمٓ األِمٛاد، ٚصَم ّٖ هٍمبئً وض١موح  أهثع١ٓ ِٓ األ١ٌٚبء اٌ

 ٘نا األِو. وِ وْ ـٟ مِ 

مم َّ ععٍممٖٛ  -٠عٕممٟ ـممٟ اٌٍّممه-ٛا اٌّقٍممٛق ثبٌقممبٌك ـممٟ اٌزٖمموؾ ـممٟ اٌوثٛث١ممخ، ُٙ ج  ٚ٘ممإالء اٌممن٠ٓ 

 .ٌٗ ؾَ و  َٖ ععٍٛا اٌز   ُٙثزف٠ٛ٘ هللا ٌٗ ٔعُ، ٌىٕ

 ُٚ٘ عٍٝ أهثع ـئبد: 

  َعَ ُِٕٙ ِٓ ع ٍَ ُٗ  ُّ  ٝ عٕلُ٘ اٌؽٛس األوجو أٚ اٌمطت األعهُ أٚ ٔؾٛ مٌه.ّ  ََ ٌٛاؽل ٚ٘ٛ اٌ

  َ٠قزٍفْٛ ـٟ رؾل٠ل ٚ ،اٌزٖوؾ ـٟ األهٗ ثٙنا اٌٍّىٛد ألهثعخ ِٓ األ١ٌٚبء ًَ عَ ُِٕٚٙ ِٓ ع

 األهثعخ.

 .ععٍٗ ٌَجعخ ِٓ ُِٕٙٚ 

 .ٓععٍٗ ألهثع١ ِٓ ُِٕٙٚ 

َْ عُ ل  اٌؽالح اٌن٠ٓ ٠َ  ٚاٌٖٛـ١خ ٘نٖ االكعبءاد اٌجبٍٛخ اٌزٟ فبٌفٛا ثٙب ٛو٠مخ اٌٍَؿ إٔمالً ٚـوعمبً  ٛ

ممبً وض١مموح ـممٟ ٘ممنا اٌجممبة ـممٟ رَ جَممزُ ٛا وُ فُممٛا أ٘ممً اٌٚممالي ٚاٌىفممو، أٌ  ُعممجَ ٍٚممٍٛوبً، ٚار   ٘ممإالء ـممٟ  ؾِ و  َٖ

 اٌٍّىٛد أٚ ـٟ أهىاق أً٘ األهٗ أٚ ـٟ أؽٛاٌٙب.

 ي رأفنٚٔٗ ِٓ اٌّطٛالد.٠طٛ قْ وَ ٚاٌىالَ ؽٛي اٌفِ 

 ياٌفئخ اٌتب١ٔخ اٌّعززٌخ 

ٚ اٌّعزيٌخ ُ٘ أرجبع عّو ثٓ عج١ل ٚٚإً ثٓ عطبء اٌٍن٠ْٓ وبٔب ِٓ رالِنح اٌؾَٓ اٌجٖموٞ وّمب  

ٛا ـٟ اٌجؾش ـٟ َِبئً اإل٠ّبْ ٠عٕٟ األٍّبء ٚاألؽىبَ، اإل٠ّبْ ٚاٌؾىُ عٍٝ ٍُ فَ ٘ٛ ِعٍَٛ، ٌّٚب كَ 

ؾَمٓ، ومنٌه ٚإمً اٌٖؾبثخ اٌن٠ٓ رمبرٍٛا، فبٌؿ عّوٚ ثمٓ عج١مل ِورىت اٌىج١وح ٚاٌىالَ عٍٝ اٌ

ئًِ اٌؾَٓ اٌجٖوٞ عُٕٙ ـمبي ٘إالء اٌّعزيٌخاَل يَ زَ اثٓ عطبء ـبعْ  َُ ـجمٟ  ، ؽٍمخ اٌؾَٓ اٌجٖوٞ، ـ

ّ   لَ ع  مَ ب ؽزٝ رَ َّ ُٙ بعُ جَ االٍُ ع١ٍُٙ، ـىضو أرْ  ٍُ  ثّن٘ت اٌّعزيٌخ. َٟ ِن٘جُٙ ٚ

ه ـ١مٗ، ثٕمٖٛ عٍمٝ إٔمٛي   ًَ َٖ ٌّن٘ت ٚإٌمبّبد ِٚب ؽَ ـجٕٛا مٌه ثعل االٔعياي ٚرف١ًٖ ا ّٛ  ِٓ رطم

 فَّخ عٕلُ٘، ٟٚ٘ اٌَّّبح ثبألٕٛي اٌقَّخ عٕل اٌّعزيٌخ ٟٚ٘: 

 اٌزٛؽ١ل.  ٚاٌعلي.   ٚاٌٛعل ٚاٌٛع١ل. 

 ٓٚإٌّيٌخ ث١ٓ إٌّيٌز١.    .ٚاألِو ثبٌّعوٚؾ ٚإٌٟٙ عٓ إٌّىو 

 .ٌموْ اٌضبٟٔ اٌٙغوٞـ١ٙب اٌّإٌفبد ٌزمع١ل٘ب ـٟ ا ذْ فَ ٚأٌُ  

ع١ٍٙب اٌعمً، ٚأِمب اٌمل١ًٌ إٌمٍمٟ أٚ اٌَمّع، ـٙمٛ  ي  عم١ٍخ، كَ  ٛاَلً ُٕ ٚ٘نٖ األٕٛي اٌقَّخ ععٍٛ٘ب أُ 

ٌٙنا ععٍٛا ك١ٌٍُٙ ـٟ اٌؽ١ج١بد ٚك١ٌٍُٙ ـمٟ األٕمٛي اٌقَّمخ، ععٍمٖٛ كٌم١الً ٚاؽملاً ٚ٘مٛ ٚ، بٌٙ ربثع  

ُِ ٘اٌعمً،   ب٘ل وّب ٠يعّْٛ. أٚ ّ عْ ٌٗ أٚ ربثِ  ً  ٖ  فَ ٛاٌؾغخ ٚإٌمً 

 رفب١ًٕ ٌُٙ ـ١ٙب رأفنٚٔٙب ِٓ ِٛإٛٙب. ُ  ـٙنٖ األٕٛي اٌقَّخ رَ 

ُ  فَ ٍِ زَ قْ ُِ  قْ وَ ٚاٌّعزيٌخ ـئبد ٚـِ  ِعزيٌمخ ثؽملاك ٚ٘مإالء ٘مُ  خ، ـ١ٗ ِعزيٌمخ اٌجٖموح ٚ٘مُ األٚائمً، ٚصَم

ُْ فُ ٌ  ٚا ِن٘ت االعزياي ٚأَ لُ ع  اٌن٠ٓ لَ   .ع١ٍٗ ِٗ جَ ٛا ـ١ٗ ٚأعبثٛا عٓ اٌ

 اٌّعزيٌخ. قْ وَ ـٟ ٛجمبد اٌّعزيٌخ ٚـِ  ؿَ ٌ  أَ ٕ٘بن ِٓ ٚ

ٚاٌّعزيٌخ لل ٠زفمْٛ ـٟ اٌَّأٌخ ٚلل ال ٠زفمْٛ، ٌٚنٌه رغل ـٟ ثع٘ اٌَّبئً ٠مبي ِن٘ت اٌّعزيٌخ 

ثبعزجمبه ِمٓ  ِٚٓ ٔفٝ ٠ىمْٛ ِٖم١جبً  ـّٓ أصجذ ٠ىْٛ ١ِٖجبً  ،ونا، ٌىٓ ئما ثؾضذ ٚعل ـ١ٗ افزالؾ
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 .ق أً٘ االعزيائمً عٕٗ، ٚثبعزجبه ِلاهً اٌّعزيٌخ ٚـو

، إٔٛي اٌزٛؽ١مل عٕملُ٘، إٔمٛي بـ١ٍَٛا ـولخ ٚاؽلح ٌىٓ ـٟ رف١َو األٕٛي اٌقَّخ ٚـٟ إٌٔٛٙ

اٌعلي، إٌّيٌخ ث١ٓ إٌّيٌز١ٓ، اٌٛعل ٚاٌٛع١ل، األِو ثبٌّعوٚؾ ٚإٌٟٙ عٓ إٌّىمو، ـمٟ األٕمٛي 

 ٠زفمْٛ، ٌىٓ ـٟ اٌزفب١ًٕ ٠قزٍفْٛ.

 ياٌفتلخ اٌتبٌتخي اٌج١ّٙخ 

َْ جُ ََ ْٕ ٚاٌغ١ّٙخ ٠ُ  مئٌٝ عُٙ ثٓ ٕفٛاْ اٌزوِنٞ ٚومبْ عبٌّمبً ـم١ٙمبً، ٠ُْٕ  ٛ ئٌمٝ اٌؾٕف١مخ ـمٟ اٌفممٗ،  تُ ََ

ْ٘ ضِم٠ُٚىْ  وُ ٌٚىٕٗ ٌْلح اعزٕبئٗ ثمبٌوأٞ ومبْ ٠ُٕمبمِ  إٌٙمل،  خِ ٠ موِ و ِمٓ إٌّمبموح ؽزمٝ ٔمبمو ٛبئفمخ ِمٓ ُك

 ْ٘ مْٕ ثٚمُ اٌملاي ٠ُ  خْ ٠  وِ اٌل  َْ جُ ََ ٍُِىَٕيبئٌمٝ اٌممٛي ثبٌمل٘و ﴿ ٛ ْٙ يب ٠ُ َِ تُ  َٚ ْ٘ مْٕ [، ٠ُ 2ٕ﴾]اٌغبص١مخ:إِ َّ اٌي َّ ئٌمٝ  تُ ََ

ُك٘وٞ ثُٚ اٌملاي عٍمٝ ؼ١مو ]اعز١مبك[ وّمب لبٌمٗ اٌّورٚمٝ ـمٟ وزمبة رمبط اٌعموًٚ ٚلبٌمٗ  ،وِ ْ٘ اٌل  

 .ؼ١وٖ

ِْ٘و٠ ْخ اٌّمٖٛك ٔبموٖ لَٛ ِٓ  َ  اٌل   ١ّخ ـٟ اٌٖفبد ألٔٙمُ ال ٠إِٕمْٛ ثٛعمٛك هللا إٔمالً ٕ  ٠مبي ٌُٙ اٌ

ْ  ٠ٚو٠ل أْ ٠مٕعُٙ ثٛع  ،آفمو، ـم ي ثمٗ األِمو ٛك هللا، ـغوٜ ِٕٗ ِعُٙ ِٕبموح موورٙب ٌىمُ ـمٟ ِىمب

، ٔمزظ -لل موو إًٔ اٌمٖخ اٌجقبهٞ ـمٟ فٍمك أـعمبي اٌعجمبكٚ-ٔز١غخ إٌّبموح ٚرٛاثعٙب ِٚب ؽًٖ 

فبد ٚعط   ُٗ عٓ مٌه أٔ   ّٖ  ِٓ ٕفبرٗ ٚآِٓ ثبٌٛعٛك اٌّطٍك.  اٌوة ًَ ٔفٝ اٌ

ًّ اٌٖممفبد،  ـ١ٕفممْٛ عممٓ هللا  ،ِٟ ْفممْ ـممٟ اٌٖممفبد ئٌممٝ إٌ  ـبٌغ١ّٙممخ ـممٟ َِممبئً اٌعم١مملح ٠ممن٘جٛ ومم

 .اإلٛالق ِٛ وْ َْ ٠ٚغعٍْٛ اٌٖفخ اٌٛاؽلح اٌّٛعٛكح ٟ٘ ٕفخ اٌٛعٛك اٌّطٍك، ٠ٚمٌْٛٛ ثِ 

م -أٍّبء أعالَ-ٚـٟ األٍّبء ٠ضجزْٛ األٍّبء وِلالالد عٍٝ اٌناد   َ ِٕفٖمٍخ،  ب ثّقٍٛلمبد  َٙ َٚٔ وُ ٠ٚف

، -٠عٕمٟ ٠فَموٚٔٙب ثمبٌىوَ اٌمنٞ فٍممٗ هللا-ؽًٖ عٕٙب ئوواَ ـالْ  ـ١غعٍْٛ اٌىو٠ُ ٘ٛ اٌناد اٌزٟ

اٌمٛٞ ثبٌمٛح اٌزٟ فٍمٙب هللا، اٌعي٠ي ثبٌعّيح اٌزٟ فٍمٙب هللا ٠عٕٟ ـٟ اإلَٔبْ، ـٟ اٌّقٍٛق ٠عٕٟ ِٓ 

ؽ١ش ٘ٛ، ٠ٚغعٍْٛ رف١َو األٍّبء ـٟ اٌمموآْ ٚـمٟ اٌَمٕخ ٠فَموٚٔٙب ثّقٍٛلمبد ِٕفٖمٍخ؛ ألٔمٗ ال 

ألُٔٙ ٠ٕفْٛ اٌٖفبد، ٚئّٔمب ٠غعٍٛٔٙمب كاٌمخ عٍمٝ عٍمُ ال رفَم١و ٌٙمب ِمٓ  ،بء عٍٝ ٕفخٌألٍّ خَ ٌَ ِكاَل 

فخ  ّٖ  أٔٙب ِقٍٛلبد ِٕفٍٖخ.ثؽ١ش اٌع١ٍّخ ٌىٓ رف١َو٘ب ِٓ ؽ١ش اٌ

ٚ٘ممنا ، ٠ٕفممْٛ األٍممّبء ٚاٌٖممفبد اٌغ١ّٙممخٌٙممنا لممبي ثعمم٘ أ٘ممً اٌعٍممُ ٠ٕفممْٛ األٍممّبء ٚاٌٖممفبد، 

 .ٕؾ١ؼ ثبعزجبه اٌؾم١مخ

ْ  ، ال ٠ٕىوْٚ األٍّبء ثبعزجبه أٔٙمُ ٠ضجزمْٛ ّمٚٛبئفخ ٠مٌْٛٛ ال ١ئبً ِمٓ األٍمّبء عٍمٝ ٛمو٠مزُٙ أل

)ِبء ٍٍَج١ً(  األٍّبء كالالد عٍٝ ماد ثلْٚ ٕفخ ـٟ االٍُ، ٚئّٔب ٘ٛ ِضً ِب رمٛي ِضالً  عٕلُ٘

لالٌمخ عٍمٝ ّمٟء ٚاؽمل ثملْٚ ٕمفخ، أِمب ٕمفخ أٔمٗ ٍل ٍٚم١ؿ ئٌمـ ٌٕٙمِٚ َبَؽأٚ رمٛي ـٟ ا١ٌَؿ 

ُٕ  ٠ؾىُ ـال، أِب  .ـٟ إٌٙل ـال، أِب ٕفخ أٔٗ ونا ـال عَ ِٕ ٕفخ أٔٗ 

أٔٙمب ال رملي عٍمٝ اٌلالٌخ عٍمٝ اٌٖمفبد  خُٙ ٠غعٍٛٔٙب ِٓ عٙخ اٌلالٌخ عٍٝ اٌناد ٚاؽلح ِٚٓ عٙـ

 ٕفخ.

ٌٙنا ـٟ ا٠٢بد ٠فَوْٚ األٍّبء ـٟ ا٠٢بد ثبٌّقٍٛلبد إٌّفٍٖخ، ٠عٕٟ أصو اٌٖفخ ـٟ اٌّقٍمٛق ٚ

 ٠ٚغعٍٛٔٗ ِقٍٛلبً.

اإلهعمبء ألٔٙمُ لمبٌٛا ٠ىفمٟ ـمٟ اإل٠ّمبْ اٌّعوـمخ  قْ اإل٠ّبْ ـبٌغ١ّٙخ ِوعئمخ، ٚ٘مُ أّمل ـِموَ أِب ـٟ 

 .ـمٜ

 .ـفوعْٛ عٕلُ٘ ِإِٓ ٚئث١ٌٍ عٕلُ٘ ِإِٓ

ٌُٚ ٠ىفو ـوعمْٛ عٕملُ٘ ثعملَ اإل٠ّمبْ ٚئّٔمب ثّقبٌفمخ األِمو، ٚئثٍم١ٌ ٌمُ ٠ىفمو ثعملَ اإل٠ّمبْ؛ ثمً 

 اإل٠ّبْ ثبٌّعوـخ. ذُ جُ ضْ أٔٗ ٠َ ـٟ ثّقبٌفخ األِو، ٚ٘ىنا، ٚ٘نا اٌمٛي ِْٙٛه عُٕٙ 

  ْ اإلَٔبْ ـٟ أـعبٌٗ ٘ٛ وبٌو٠ْخ ـٟ ِٙت اٌمو٠ؼ ال افز١مبه ٌمٗ اٌجزمخ،  ٚـٟ اٌمله ُ٘ عجو٠خ ٠وْٚ أ

 ُِ  ١ّئبً. ًُ عَ ثٗ ٚال ٠َفْ  ًُ عَ عٍٝ وً ّٟء، ٚأٔٗ ٠ُفْ  و  جَ غْ ٘ٛ 

َْ وُ ىِ ْٕ ٚـٟ اٌؽ١ج١بد ٠ُ   .وً ِب ال ٠ٛاـك اٌعمً ِٓ أِٛه اٌؽ١ت ٚ

َْ وُ ىِ ْٕ ح ٠ُ ٚـٟ ا٢فو  .كٚاَ اٌغٕخ ٚإٌبه ٚ

  ْ  ُ، ـزفٕٝ اٌغٕخ ٚرفٕٝ إٌبه ِعبً.كٚاَ اٌغٕخ ٚإٌبه مٍ ٠مٌْٛٛ اٌغٕخ ال رلَٚ ٚإٌبه ال رلَٚ أل

 ،ٚاألٌممُ ٠جمممٝ مُ ن  ٍَممثقممالؾ اٌّعزيٌممخ ـممأُٙ ٠مٌٛممْٛ ثفٕممبء إٌممبه ٚاٌغٕممخ ومملاه ٔعمم١ُ ٚعممناة، ٌىممٓ اٌز  
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 .ّو اٌلاهـ١َزّو اٌزٍنم ٠َٚزّو األٌُ ٚال رَز

 .ئ١ٌٙب و  اٌَالِخ ِٕٙب ِّٚب عَ  ِقزٍفخ َٔأي هللا  ـ١ٗ ألٛاي  

 اٌّمٖٛك ـ١ٗ ِجبؽش روععْٛ ئ١ٌٙب ـٟ ِٛإٛٙب.

  ياٌججت٠خ اٌتاثعخياٌفتلخ 

 .ئٌٝ اٌمٛي ثبٌغجو َِٕٛة   ٚاٌغجو٠خ ِن٘ت  

  ْ  هللا أعجو اإلَٔبْ اٌّىٍؿ عٍٝ أـعبٌٗ.  ٚاٌغجو ٘ٛ أ

 ٚاٌغجو٠خ لَّبْ: 

 ؼالح عجو٠خ. 

 .ٚعجو٠خ ِزٍٛطخ أٚ ؼ١و ؼالح 

   ْ  أِممب اٌغجو٠ممخ اٌؽممالح ـٙممُ اٌغ١ّٙممخ ٚؼممالح اٌٖممٛـ١خ اٌممن٠ٓ ٠ٕفممْٛ إٔممً االفز١ممبه، ٠ٚمٌٛممْٛ أ

 اإلَٔبْ وبٌو٠ْخ ـٟ ِٙت اٌو٠ؼ. 

  ً٠مٌْٛٛٚأِب اٌغجو٠خ ؼ١و ؼالح ـُٙ اٌن٠ٓ ٠ُضجزْٛ اٌغجو ثبٕٛبً ٚاالفز١به مب٘وا ،: 

 ـٟ اٌهب٘و، ٘إالء األّبعوح ِٚٓ ٔؾب ٔؾُٛ٘.  به  ـٟ اٌجبٛٓ ِٚقز ٘ٛ ِغجٛه  

ٚ َِ َِ َٕ عَ َِ  و  لل  ٌٍعاللمخ ِمب ثم١ٓ  بً َعموَ قْ ب اٌجؾش ـٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ ٚأٔٙمُ افزوعمٛا ٌفمظ اٌىَمت ٚععٍمٖٛ 

 .ٚأؽلصٖٛ اثزلعٖٛعجو اٌجبٛٓ ٚافز١به اٌهب٘و ِّب 

  ْ  :اٌىَت عٍٝ صالصخ ئٛاللبد ٚموود ٌىُ أ

 عٕل اٌغجو٠خ ٚوَت عٕل اٌمله٠خ روععْٛ ٌٗ ـٟ ِىبٔٗ. َتـ١ٗ وَت عٕل أً٘ إٌَخ ٚو

  ياٌم  ٠خ اٌَبِضخياٌفتلخ 

َْ جُ ََ اٌمله٠خ ٠ُْٕ   .ئٌٝ ِٓ ال ٠ُضجذ خ  جَ َْ ٟٚ٘ ِٔ  ،ال إلصجبرٗ ٌٚىٓ ٌٕف١ٗ هْ لَ ئٌٝ اٌمَ  ٛ

 .ألُٔٙ ال ٠ُضجزٛٔٗ هْ لَ ئٌٝ اٌمَ  ُْ ُٛ٘ جُ ََ َٔ 

 اٌمََلْه.ِٓ ِوارت  فْٛ ِورجخً ألَبَ ِزٕٛعخ ٠غّعُٙ أُّٔٙ ٠ٕاٌمََلْه ٚاٌن٠ٓ ٠ٕفْٛ 

 َِأٌزبْ:اٌمََلْه ـ١ٙب  َٟ ٚأّٙو اٌَّبئً اٌزٟ ُٔفِ 

 ٌٝٚلل ٔفزٗ ٛبئفخ.ٚاٌعٍُ اٌَبثك  :اٌَّأٌخ األ  

 عَّٛ فٍك هللا  :اٌَّأٌخ اٌضب١ٔخ .ـٟ األ١ّبء ١ِْٚئزٗ اٌْبٍِخ ٌىً ّٟء ـمل ٔفزٗ ٛبئفخ 

 ٓفوعٛا ـٟ ىِٓ اٌٖمؾبثخ هٙمٛاْ هللا عٍم١ُٙ ٚهك  أِب اٌن٠ٓ ٔفٛا اٌعٍُ ـُٙ اٌمله٠خ اٌؽالح اٌن٠ 

 .ع١ٍُٙ اٌٖؾبثخ ٚرجوؤٚا ُِٕٙ، ٚأفجوٚا ثأُٔٙ ١ٌٌ ٌُٙ ـٟ اإل٠ّبْ ٚال ـٟ اإلٍالَ ١ٖٔت

ٔبظتٚا اٌم  ٠يخ ثيبٌعٍُ فيدْ أليتٚا ثيٗ ُخِصيّٛا ٚإْ أٔىيتٖٚ ) /ُٚ٘ اٌن٠ٓ لبي ـ١ُٙ اإلِبَ اٌْبـعٟ 

َمزَأَٔ  مٌْٛٛ ئْ األِو أُُٔؿْ ؛ ألُٔٙ ٠ٕىوْٚ عٍُ هللا اٌَبثك ٠ٚ(وفتٚا ُِ ، ال ٠عٍمُ هللا األّم١بء ؿْ ٠عٕمٟ 

 عٕلُ٘ ئال ثعل ٚلٛعٙب، ال ٠عٍُ األ١ّبء لجً أْ رمع. أعبمٔب هللا ُِٕٙ.

 مٌأِب اٌمله٠خ اٌن٠ٓ ٔفٛا ِورجخ عَّٛ ا١ٌّْئخ ٚعَّٛ فٍك هللا  ٕ  ًَ ألـعبي ـٙإالء ٛبئفخ وج١وح، أ

ْ  ِن٘جُٙ أً٘ االعزياي: اٌّعزيٌخ، ؽزٝ   .اٌّواك ثبٌمله٠خ إٌفبح: اٌّعزيٌخ ٕبه عٕل اٌىض١و أ

٠ٖؼ ئٛاللٗ عٍٝ وً ِٓ ٌُ ٠إِٓ ثبٌمله عٍٝ ِب عبء ـٟ اٌىزبة ٚإٌَخ  ٚـٟ اٌؾم١مخ اٌمله٠خ ٌفظ  

 .ٌْٟء ِٕٗ ٟ  فْ َٕ ثِ 

أٚ عٍٝ اٌؾىّخ ٚلل لمبي ـ١مٗ  ، أٚ عٍٝ أـعبي هللا اٌمََلهْ ٌٚٙنا ٠لفً ـٟ اٌمله٠خ ِٓ اعزوٗ عٍٝ 

 : ر١ّ١خ ـٟ ربئ١زٗ اٌمله٠خ اثٓ

ُِ٘ َعـبِ  َِ  ََ ْٛ َُ هللا ٠َ ٝ ُخُصٛ َْ  ُْ٠ ٌْمََ ِ ٠َخِ   َٚ َت ا ََ ْع َِ  إٌِٝ إٌَّبِ  طُّتا  

 ٛا ئٌٝ إٌبه ع١ّعبً،ّ  ٍُ ٠عٕٟ ٠ب ِعْو اٌمله٠خ َ٘ 

 ثٗ هللا أٚ ِب ٚا ثٗ ٌٍَت٠عخ  صٛا  ٔفٖٛ أٚ صعٛا ١ٌَبَّٛا

ًُ ـغعً ٔفٟ ّٟء ِٓ  خ، ٚععمً أ٠ٚمبً اٌّقبٕمّخ ٚاٌّغبكٌمخ وؾمبي ٠ مهِ لَ جٗ ـمٟ اٌمَ ٕمبؽ اٌمَمَلْه ٠َمْلُف

َ  آَثَبُؤَٔب﴿اٌّْوو١ٓ، اٌمله٠خ اٌن٠ٓ لبٌٛا  َٚ ب أَْشَتْوَٕب  َِ  ُ ْٛ َشبَ  هللاَّ ، ٘إالء ٠ملفٍْٛ [2ٗٔ﴾ ]األٔعبَ:ٌَ

ً   هللا  ؽىّخاٌمله٠خ ألُٔٙ ٔفٛا  ـٟ إٌجٟ  وّب عبء ـٟ اٌموآْ ٍٕٚخ هِ لَ ـٟ اٌمٛي ثبٌمَ  اٌزٟ ٟ٘ أٍب

 .ملسو هيلع هللا ىلصاٌعلٔبْ 

  ُ  ثؾٛس أفوٜ أ٠ٚبً رُأفن ِٓ وزجُٙ. صَ
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َغ١ِْتُ٘لبي ) َٚ  ْ  .ٚا٢هاء ِقزٍفخ ٚاأل٘ٛاء خْ ٠  كِ وض١وح ٚاٌّنا٘ت اٌو   قْ وَ اٌفِ  ( أل

 .ـٟ األىِٕخ األفوٜ ١ًٌّْٚ أ٠ٚبً ِب مٙو ـٟ ىِبٔٗ ِٚب لجٍٗ ِٚب ١ٍهٙو أ٠ٚبً 

ِمٓ  ّوعئمخ اٌؽمالح لمل ٠ملفٍْٛ ِمع ٘مإالء ـمٟ ّمٟء  اٌقٛاهط ٚا١ٌْعخ اٌؽمالح ٚاٌ :ـّّٓ ٌُ ٠نووُ٘

 .األلٛاي

عٛا زمل٠ٚلفً أ٠ٚبً اٌعمال١ْٔٛ ـٟ مٌه اٌيِبْ ِٚب ثعلٖ، ٠ٚلفً ؼالح اٌّزٖٛـخ، ٠ٚملفً اٌمن٠ٓ اث

 ٛولبً ث١ٓ ٘نا ٚ٘نا. 

 ئٌٝ اصٕز١ٓ ٍٚجع١ٓ ـولخ. ملسو هيلع هللا ىلصٌٙنا إٍُٔٚٙ إٌجٟ 

  :المسألة السادسة 
َٓ ) ـٟ لمٛي اٌطؾمبٚٞ َٓ اٌَّيِذ٠ ي يِخ  ِِ َْ ب َّ يَّٕخَ ٚاٌَج ي ٌَخَ َخيبٌَفُٛا اٌض  َديبٌَفُٛا اٌفَّ يَّٕخَ لمبي )، (َٚ َخيبٌَفُٛا اٌض 

خِ  َْ ب َّ ْ  ٚاٌَج لٖلٖ ثبٌضجمبد عٍمٝ اإل٠ّمبْ ٚاٌعٖمّخ ِمٓ األ٘مٛاء ٘مٟ ِٛاـممخ  (، ٘نا ِّب ٠ُإول ٌه أ

ا ثم١ٓ ِمب أٔميي ٛلُمو  فَ ٟٚ٘ اٌغّبعخ األٌٚٝ عّبعخ اٌٖؾبثخ، ٚعّبعخ اٌزبثع١ٓ اٌن٠ٓ ٌمُ ٠ُ  ،اٌغّبعخ

عٍٝ هٌٍٛٗ؛ ثً إِٓٛا ثٗ ع١ّعبً، ٚؽٍّٛا اٌّزْبثٗ عٍٝ اٌّؾىُ ٌُٚ ٠جزلعٛا ك٠ٕبً ٌُ ٠مأمْ ثمٗ  هللا 

 .هللا 

 :ـّقبٌفخ إٌَخ ٚاٌغّبعخ

  ِٕ ٕبؽجٙب ئٌٝ اٌىفو ٚاٌع١بم ثبهلل وؾبي اٌغ١ّٙخ ِٚٓ ٔؾب  ًُ لل رىْٛ ِقبٌفخً وج١وحً علاً رٛ

 .ٔؾُٛ٘، ٚاٌّْجٙخ اٌّغَّخ

  ًرىْٛ اٌّقبٌفخ ألٚلل  ِٕ  ٕبؽجٙب ئٌٝ ِب كْٚ اٌىفو. ًُ ِٓ مٌه ـزٛ

  ِفف١فخ بً عَ لَ خ ٚلل رىْٛ ثِ هَ ٍ  ؽَ ُِ  بً عَ لَ ٚلل رىْٛ ث. 

ىً ِقبٌفخ ٌٍَٕخ ٚاٌغّبعخ عٍٝ إٌؾٛ اٌنٞ أٚٙؾٕب ـٟ ِعٕٝ إٌَخ ٚاٌغّبعخ ـمٟ ِىمبْ ٍمبثك، ـ

 هكٞ ٚال ّه؛ ٌىٓ ٕبؽجٗ ٠ىْٛ مٔجٗ ثمله ِب فبٌؿ. ٘نا ِن٘ت  

َدييبٌَفُٛا ٌٚٙممنا لممبي ثعممل٘ب ) ،فممبٌؿ اٌَممٕخ ٚاٌغّبعممخ ـأممٗ ال ثممل أْ ٠ىممْٛ ؽ١ٍفممبً ٌٍٚممالٌخ ـّممٓ َٚ
 .(اٌفَّ ٌَخَ 

ٞ   ـال ٠ّىٓ ٌإلَٔبْ أْ ٠ىْٛ ِقبٌفبً ٌٍغّبعخ ٚعٍٝ ِن٘ت    .ـٟ االعزمبك ٚال ٠مبي ئٔٗ ٙبي هك

ًَّ ـمبي : ﴿ ،ًْ ِٚ ٕٚؿ اٌّوأح ئما أفطأد أٚ ٌُ رلهن رّبَ اٌؾم١مخ ـٟ اٌْٙبكح ثأٔٙب رَ  هللا  ْْ رَِفي أَ

ب اأْلُْخَتٜ َّ ُ٘ َت إِْدَ ا ب فَزَُذو  َّ ُ٘ [، ألٔٙب ٌُ رًٖ ئٌٝ اٌؾك ٚاٌٖٛاة اٌٛالع، ـى١مؿ 2ٕٕ﴾]اٌجموح:إِْدَ ا

ال   ُٙ  .يْ ثؾبي ثٙإالء ـال ّه أُٔٙ 

  ْ ثع٘ إٌبً ٠َزٕىؿ ـٟ موو ثع٘ َِبئً اٌعمبئمل ٚاٌزٛؽ١مل أْ ٠ٖمؿ اٌّقمبٌؿ ٌٍَمٕخ  ٚأهٜ أ

ًّ اٌطو٠ك، ٚلل ٠ىْٛ ٙالٌٗ وج١واً علاً ٚلل ٠ىْٛ ل١ٍالً ٚاٌغّب عخ ثأٔٗ ٙبي؛ ثً ٘ٛ ٙبي ألٔٗ ٙ

ًّ اٌَج١ً ألٔٗ فبٌؿ إٌَخ ٚاٌغّبعخ ٚؽبٌؿ اٌٚالٌخ وّب موو اٌّإٌؿ   ./ٌىٕٗ ٙ

  السابعةالمسألة : 
ْٕيَ َٔب ُعي َّي  ٚأَْ ِ ٠َيب ُ ) ممبيـثواءرٗ ُِٕٙ  /اٌّٖٕؿ أعٍٓ  ِْ  ُْ ُ٘ي ُُٙ ثَيَتآ   أٚ ثَيَتا َْٚٔذي(، )َٚ ْٕ ي ِِ  ُٓ ،)

ِمٓ اٌّمنا٘ت اٌوك٠مخ ٚخً ٚرفٖم١ال، أْ ٠زجموأ ِمٓ اٌممٛي ٍَ ّْ ٚ٘نا ٘ٛ اٌٛاعت عٍٝ اٌٍَُّ أْ ٠زجوأ عُ 

 ب.ِٚٓ إٔؾبثٙ

  ْ ْ   أل لَْ  َوبَْٔذ ـٟ ّأٔٗ: ﴿ مٌه ا٘زلاء ثٙلٞ ئثوا١ُ٘ اٌق١ًٍ ع١ٍٗ اٌَالَ ئم لبي هللا  ٘نا عم١لح، أل

ح  َدضَ  َٛ ُْ أُْص َعُٗ ٌَُى َِ  َٓ اٌَِّذ٠ َٚ  َُ ١ِ٘  .﴾، ٠عٕٟ ِٓ اٌّو١ٍٍَٕٓخ  فِٟ إِْثَتا

﴿ ُْ ِٙ ِِ ْٛ  .﴾، ٠عٕٟ أللٛاُِٙإِْا لَبٌُٛا ٌِمَ

﴿ ِ ِْ هللاَّ ٚ ُ ْٓ ِِ  َْ ب رَْعجُُ ٚ َّّ ِِ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ ٚا، ٠عٕمٟ لُ جَم[، ـأعٍٓ اٌجمواءح ِمُٕٙ ِّٚمب عَ ٗ﴾]اٌّّزؾٕخ:إَِّٔب ثَُتآُ  

 ٚا ِٚٓ اٌعبثل٠ٓ. لُ ٌعجبكح ِٚٓ اٌن٠ٓ ُعجِ ِٓ اٌعجبكح ِٚٓ اٌعبثل٠ٓ، أٞ ِٓ ا

ٚ  ْ ْ   ٘نا ٘ٛ اٌٛاعت أ ٘منا ال إٔمً  اٌّوء ٠زجّوأ ٚال ٠مٛي أرجوأ ِٓ اٌعًّ كْٚ ٕمبؽت اٌعّمً، ـما

ممٌممٗ؛ ثممً ٔزجممّوأ ِممٓ اٌعّممً ِٚممٓ ٕممبؽجٗ اٌممنٞ عَ  ـممال ِىممبْ  ،ثبٌجمملع ٚاٌٚممالالد أٚ ثبٌْمموو١بد ًَ ِّ

 ٌٍزفو٠ك ِب ث١ٓ اٌعًّ ٚث١ٓ ٕبؽت اٌعًّ.

ُ  ٚا وبْ ونٌه، ـًٙ اٌجواءح ِٓ اٌعًّ ئم  ٚاؽل؟  ِٓ ٕبؽجٗ ً٘ ٟ٘ ـٟ ؽى
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  ُ  ،ٚاعمت   -اٌعّمً اٌىفموٞ اٌْمون ـمٟ ٔفَمٗ-ٚاؽمل، اٌجمواءح ِمٓ اٌعّمً  اٌغٛاة أٔٙب ١ٌَذ ـٟ ؽى

لَٛ ـّٓ ٌُ ٠زجّوأ ـأٗ ٌُ ٠ُ   .ؽ 

  ً  .-٠عٕٟ ئما كفٍٕب ـٟ اٌْون-ـٟ ِعٕٝ اٌْٙبكر١ٓ  ـٙٛ كاف

ً  ٘نا  اٌعًّ اٌٛالء ٚاٌجواء ـٟ ٔفٌ ـٟ ؽم١مخ اٌزٛؽ١ل، ٚالء  ٌٍزٛؽ١ل ٚثواء  ِمٓ اٌْمون، ٚالء   كاف

 ٌٍزٛؽ١ل وفعً ٚعم١لح ٚثواء  ِٓ اٌْون وفعً ٚعم١لح.

ٛ   أِب ِٛاالح أً٘ اٌزٛؽ١مل ٚاٌجمواءح ِمٓ أ٘مً اٌْمون ـٙمٟ ٚاعمت    ٌىمٓ ٌم١ٌ رووٙمب وفمواً ئال ثْموٚ

 ٚرفب١ًٕ.

 .اٌجواءح ِزالىِخ ْ  ٌٚٙنا ٠نوو اٌعٍّبء ـٟ اٌزٛؽ١ل ٚـٟ ؼ١وٖ أ

 .ثبٌٛؽلا١ٔخ اٌجواءح ِالىِخ ٌّعٕٝ اٌزّٛؽ١ل، ٌّعٕٝ اٌْٙبكح هلل 

  ْ  ح ِٓ اٌْون ِالىِخ ٌىٍّخ اٌزٛؽ١ل.اٌجواء ـٙىنا اٌجواءح ِٓ أً٘ اٌجلع ِالىِخ ٌٍَٕخ، ـىّب أ

 ٠عٕٟ ٟ٘ ِٓ ِعٕٝ وٍّخ اٌزٛؽ١ل، ـىنٌه اٌجواءح ِٓ اٌجلع ِالىِخ ٌٍَٕخ. ،١ٌَذ ِالىِخ

ٛ  ـال ُِ  هْ  ٠ُزٖ ئمبً ِمٓ أ٘مً اٌجملع ئال ئما ومبْ ٌمُ وِ جَ زَ ِٓ عٙخ اٌؾك أْ ٠ىْٛ ِٛا١ٌمبً ٌٍَمٕخ ٚ٘مٛ ٌم١ٌ 

ْ   ٠فُٙ إٌَخ أٚ  .ٜ٘ٛ رفو٠ك عٕلٖأ

أْ ٠زجموأ ِمٓ أ٘مً ٠زجوأ ِٓ اٌجلعخ، ِٚمٓ ٚاٌمٝ أ٘مً اٌَمٕخ ـمال ثمل  ٗـّٓ ٚاٌٝ إٌَخ ـال ثل ع١ٍٗ أٔ

 اٌجلعخ.

 و ـٟ وً ؽبي؟ َٙ ـًٙ ٠ٍيَ ِٕٗ أْ ٠ُهْ  م١لحً ع ؤُ وُ جَ ٌىٓ ئما ؽًٖ ٘نا اٌز  

 .ال، ئمٙبهٖ ثؾَت اٌٍّٖؾخ اٌْوع١خ

 .ِٓ األّقبٓ ـٟ اٌزجوؤ ٠ٚىْٛ ئعالْ ٌٍجواءح مب٘واً  وْ َٙ لل ٠ُهْ 

 ـٟ مٌه ِٓ اٌّٖبٌؼ. وْ هَ ٚلل ٠َُإّفو ثؾَت مٙٛه إٌَخ ٚففبئٙب ِٚب ٠ُْٕ 

  الثامنةالمسألة : 
َّ لبي ـٟ آفو٘ب ) ثِبهلل اٌِعْص ف١ِكُ َٚ ْٛ اٌزَّ َٚ خ (، ٚموؤب ٌىُ ِب ـٟ خُ  َّ ْٖ ْ  اٌِع  هللا  ِٓ اٌجؾش ٍبثمبً ٚأ

 ِٜ خ ٌُ ٠ع َّ ْٖ ألؽل ثعل األٔج١بء، األٔج١بء ُ٘ اٌّعِْٖٛٛ ٚأِب ٍمبئو اٌجْمو ـٙمُ عٍمٝ فطمو ـمٟ اٌِع

  لٍٛثُٙ ٚـٟ أعّبٌُٙ.

ف١ِكُ ) ْٛ ثِبهللَ اٌزَّ عٍمٝ ٍمٍٛن ٘منا اٌطو٠مك عٍّمخً اٌزٛـ١ك ٘ٛ اٌٙلا٠خ ئٌمٝ ٛو٠مك اٌوّمبك ٚاإلعبٔمخ  (َٚ

 .ٚرف١ٖالً 

 اٌطؾبٚٞ هؽّخً ٚاٍعخ ٚعياٖ ف١وا، ـىُ أزفع ثىزبثٗ ٘نا ٚثعم١لرٗ إٌبً. هؽُ هللا أثب ععفو  

 ب ٚعلٔب ٚ٘يٌٕب.َٔ أَ طَ ب ٚفَ َٕ ٍَ أْ ٠ؽفو ٌٕب ٌٚٗ ىٌَ  َٚٔأي هللا 

ال رإافمنٔب ئْ َٔم١ٕب أٚ  اٌٍُٙ ئٔب ٔعٛم ثه أْ ُْٔون ثه ّم١ئبً ٔعٍّمٗ، َٚٔمزؽفون ِّمب ال ٔعٍمُ، هثٕمب

  ٗ  عٕب. أفطأٔب ٚاؼفو ٌٕب مٔٛثٕب ٚرٛـٕب ٚأٔذ ها

اٌٍُٙ ١٘ئ ٌٕب ِٓ أِؤب هّلا ٚاععٍٕب ٍبٌى١ٓ ٌَج١ً اٌٍَؿ اٌٖبٌؾ١ٓ، َِٚزَّى١ٓ ثطو٠ك اٌَمٕخ 

ٚاٌغّبعخ. هثٕمب ٘مت ٌٕمب ِمٓ ٌملٔه هؽّمخ ١٘ٚمئ ٌٕمب عٍّمبً ٔبـعمبً ٚعّمالً ٕمبٌؾبً، ٚأعٕمب عٍمٝ مٌمه 

 ٚٚـمٕب ئ١ٌٗ.

  ْ ٛبٌت اٌعٍُ ال ٠َزؽٕٟ عٓ ِطبٌعخ اٌّقزٖواد  ٚوُ اٍزفلٔب ِٓ ٘نا اٌىزبة ِٓ ـٛائل، ٚال ّه أ

  ْ ُ  اٌَّبئً ٚاٙمؾخ عٕملٖ، ـَم ِٚعوـخ ّوٚؽٙب ِّٙب مٓ أ َِمبئً ـمٟ ٘منا اٌىزمبة وّمب رموْٚ ِمب  ضَ

ؼ١موٖ، ـطبٌمت  َِبئً عل٠لح ـ١ٗ ٌُ رىٓ ـٟ ُ  ال ـٟ اٌٛاٍط١خ ٚال ـٟ ٌّعخ االعزمبك، صَ  بِوهٔب ع١ٍٙ

ب ٠ٚضجزٙمب، َ٘ لُ ِومإَ اٌعٍُ ثزىواهٖ ٌمواءح وزت اٌعٍمُ ٚ ٌْموؽٙب اٍمزّبعبً أٚ أكاًء ـأمٗ ِمب ثم١ٓ ِعٍِٛمخ ٠ُ 

 ِٚب ث١ٓ ّٟء عل٠ل ٠َزف١لٖ.

ٚـٟ اٌقزبَ أهعٛا ٚآًِ ٌٟ ٌٚىُ أْ ٖٔجو عٍٝ ٛو٠ك اٌعٍُ ألٔٗ ـٟ اٌؾم١ممخ ِمٓ أهاك ٔغمبح ٔفَمٗ 

ْ  ـأممٗ ال ٔغممبح ئال ثممبٌعٍُ ٚاٌعّممً ا أعهممُ ِممب رىممْٛ ثممٗ إٌغممبح اٌعٍممُ ثبٌزٛؽ١ممل ٚثبٌعم١مملح  ٌٖممبٌؼ، ٚأ

  ْ  اٌمٍت ٍٚالِزٗ ِٓ األ٘ٛاء ٚاٌْجٙبد اٌٍّٚخ. ٘نا ـ١ٗ لَبءُ  اٌٖؾ١ؾخ، أل

ـأٔب إٟٔٚ ٔفَٟ ٚئ٠بوُ ثبٌزأو١ل عٍٝ مٌه ِٚطبٌعخ ٘نٖ اٌىزت ْٚٔو اٌعٍُ ثؾَت ِمب رَمزط١عْٛ، 

٠ْٕموٖ ثؾَمت ِمب  ،ٗ ِمع ىِالئمٗ، ثمً ـمٟ أٞ ِممب٠َعٕٟ اٌّموء ٠ْٕموٖ ثؾَمت ِمب ٠َمزط١ع ـمٟ ث١زم

 ٠َزط١ع، ٚإٌبً ِؾزبعْٛ ئٌٝ ٍٛجخ اٌعٍُ أعهُ ؽبعخ.
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م ٍُ رؾٖم١ٍٗ ٚعمٛك اٌعٍّمبء ٍٚمٌٙٛخ اٌىزمت ٚٚـموح  ًِ جُ ٚاٌؾّل هلل أْ ١٘ مأ ٌىمُ ِمٓ اٌعٍمُ إٌمبـع ِٚمٓ 

مِٚمب ٠ُ األِٓ ٚاٌٖؾخ ٚعلَ اٌْٛاؼً اٌزٟ رْؽً اإلَٔبْ ـٟ أِٛهٖ اٌعبِمخ، ٠عٕمٟ ـمٟ األِمٓ   ًْ ؽِ ْْ

اٌمٍٛة ٚاٌعمٛي ِب ١ٙ٠ئ ٌٕمب أْ ٔطٍمت اٌعٍمُ ٚأْ ٔجمني ـ١مٗ، ـمال ٔملهٞ هثّمب ٠مأرٟ ـمٟ ٚلمذ لمل ال 

 .٠زّىٓ اإلَٔبْ ِٓ أْ ٠طٍجٗ عٍٝ ٘نا اٌٛعٗ، أٚ أْ ٠زعٍُ عٍٝ ٘نا اٌٛعٗ

كٚا. ّٛ  ٌٙنا اؽوٕٛا ٚاؼزّٕٛا ـواؼىُ لجً ّؽٍىُ، ٚرفمٙٛا لجً أْ رَ

 ٝ ٔج١ٕب ِؾّل.ٍٕٚٝ هللا ٍٍُّٚ ٚثبهن عٍ

 األصئٍخ

ًٔ  ْ ٛبٌممت اٌعٍممُ اٌَّمزغل لمموأ ـممٟ ٘منٖ اٌعم١مملح ّٚمموع ـ١ٙمب لجممً اٌْمموٚع ـمٟ ٍٛممت اٌعٍممُ  / ٌمٛ أ

 االعزمبك اٌعبَ؟ أعٍّذ

 و ِب اٍزطبع ٠ُٚىًّ، ٠ُىًّ ـ١ّب ـبد.ُٚ ط/ ال ثأً، اٌٛاؽل ٠ؾْ 

ْطيُذ فِيٌمٌٛٗ رعبٌٝ ﴿ تْ ْٕ / ً٘ ِٓ ٕفبد هللا رعبٌٝ اٌغَ ًٕ يب فَتَّ َِ ٍَيٝ  َْ ِ ْٕيِت هللاَّ ، [؟ٙ٘﴾]اٌيِمو:ٟ َد

 ؟«ِب رت  د فٟ شٟ  أٔب فبٍْٗ» ًٚ٘ ِٓ ٕفبد هللا اٌزوكك ٌؾل٠ش

 اٌمٛي ثاصجبرٙب أَ ال؟  كُ ٍَ ط/ ٘نٖ ِّب افزٍؿ ـ١ٙب ِٓ أً٘ إٌَخ، ً٘ ٠ُطْ 

ٚاٌٛاعت ٘ٛ اإل٠ّبْ ثهمب٘و اٌىمالَ، ٚ٘مً اٌهمب٘و ٕ٘مب ـمٟ ئٛمالق ٕمفخ اٌغٕمت ٘مً ٘مٛ اٌهمب٘و 

 و ؼ١و مٌه؟ اٌٖفخ؟ أَ اٌهب٘

  ْ ِ اٌهممب٘و ؼ١ممو مٌممه ٚأٔممٗ ٌمم١ٌ اٌّمٖممٛك ِممٓ لٌٛممٗ: ﴿ اٌممواعؼ أ ْٕييِت هللاَّ ْطييُذ فِييٟ َد ييب فَتَّ َِ ٍَييٝ  َْ  ْ  ﴾ أ

  ْ  تْ ْٕماٌعموة رَمزعًّ ٘منٖ اٌىٍّمخ ٚرو٠مل ثٙمب اٌم َغَٕبة ال اٌغَ  اٌّمٖٛك اٌغٕت اٌنٞ ٘مٛ اٌغٕمت، أل

ب فَتَّ ٠عٕٟ اٌغٙخ، ئّٔب رمٖل اٌغٕبة اٌّعٕٛٞ. ﴿ َِ  ٍَٝ َْ ِ ِْٕت هللاَّ ـمٟ ِمب  ،﴾ ٠عٕٟ ـٟ ؽمك هللاْطُذ فِٟ َد

 .٠َزؾك هللا 

 ـّٓ أً٘ اٌعٍُ ِٓ أصجزٙب ٌىٓ ١ٌٌ مٌه ٘ٛ مب٘و اٌىالَ.

مبهُ عَ ثؾمك، ٚرموككٖ ٌم١ٌ رَ  ُٖ كُ ك  وَ عٍٝ ِمب عمبء، ٌىمٓ رَم هلل  ذُ جَ أِب ٕفخ اٌزوكك ـٟٙ رُضْ  َٙ  ُ  بً ثم١ٓ عٍم

ُ  أٚعًٙ  ُ   ٚ ث١ٓ عٍ ـ١ّمب ـ١مٗ ِٖمٍؾخ اٌعجمل، ٘مً ٠ممج٘  ك  خ، ٚئّٔب ٘ٛ روك  ثبٌعبلج ثبٌعبلجخ ٚعلَ عٍ

بٌعجل، ٚـ١ٗ ئؽَمبْ ئ١ٌمٗ ِٚؾجمخ ٌعجملٖ اٌّمإِٓ ثٔفٌ اٌعجل أَ ال ٠مج٘ ٔفَٗ، ٚ٘نا روّكك  ـ١ٗ هؽّخ 

 .١ٌٌٚ ِٓ عٙخ اٌزوكك اٌّنَِٛ اٌنٞ ٘ٛ علَ اٌؾىّخ أٚ علَ اٌعٍُ ثبٌعٛالت

ئما وبْ روككٖ أٔٗ ِب ٠عٍُ، أرموكك ٚهللا أـعمً ومنا ٠عٕٟ روكك ـالْ ـٟ ونا، ٕفخ ِنِِٛخ أٔٗ ٠زوّكك، 

أٚ أهٚػ ٚال ِب أهٚػ، ألٔٗ ئِب عٕلٖ ٙعؿ ـٟ ٔفَٗ أٚ أٔمٗ ٠غٙمً اٌعبلجمخ، ـزموكك أرميٚط ٚال ِمب 

أرميٚط، أّمزوٞ أَ ال أّمزوٞ ألٔمٗ ِمب ٠ملهٞ ٘مً ـ١ممٗ ِٖمٍؾخ ٌمٗ، أَ ٌم١ٌ ـ١مٗ ِٖمٍؾخ، ٘منا ٘ممٛ 

زموكك اٌمنٞ اٌكك  ٔبرظ  عٓ علَ اٌعٍُ ثبٌعبلجخ، أِب اٌزوكك اٌنٞ ٘ٛ ٕفخ ٔمٔ ـٟ ِٓ ارٖؿ ثٙب، رو

ا رييت  د فييٟ شييٟ  أٔييب فبٍْييٗ َ»ٚهك ـممٟ ٘ممنا اٌؾممل٠ش ٘ممٛ رمموكك ثمم١ٓ ئهاكرمم١ٓ ألعممً ِؾجممخ اٌعجممل 

، ٚ٘مٛ رموكك ال «رت  ٞ فٟ لجض ٔفش ْجٍ  ِ ِٓ ٠ىتٖ اٌّٛد ٚأوتٖ ِضب رٗ ٚ ث  ٌٗ ِيٓ اٌيه

 ٌعجلٖ اٌّإِٓ. ِؾجخ اٌوة ألعً علَ اٌعٍُ ٌٚىٓ ألعً ئوواَ اٌعجل اٌّإِٓ ٚ

ُِ  ذُ ثؾك ٕٚفخ وّبي ال ٕفخ ٔمٔ ـ١ُضجَ  ـٙٛ ئماً روكك    ح ال ِطٍمخ.لَ ١  مَ عٍٝ ِب عبء ـٟ ٘نا اٌؾل٠ش 

ٛو٠ممخ اٌَمٍؿ ـمٟ ٚ/ ٠ٛعل ِٓ أعالَ أ٘مً اٌَمٕخ لمل٠ّبً ٚؽمل٠ضبً ِمٓ فمبٌؿ عم١ملح أ٘مً اٌَمٕخ ًٖ

 ثع٘ األلٛاي ١ٌٌٚ وٍٙب ـّب ِٛلفٕب ِٕٙب؟

ْ  ط/ موود أٔب ع  ِقبٌفخ ِٓ فبٌؿ عٍٝ ل١َّٓ: لح ِواد اٌغٛاة ٠عٕٟ عٍٝ ِضً ٘نا، ٚ٘ٛ أ

 ِقبٌفخ ـٟ األٕٛي، األٕٛي اٌعبِخ ِب ٟ٘؟  : اٌمضُ األٚي 

 ِضالً األًٕ ـٟ اٌؽ١ج١بد اإلصجبد، 

 اإلصجبد ٚعلَ رغبٚى اٌموآْ ٚاٌؾل٠ش،  األًٕ ـٟ ٕفبد هللا 

ٍَمبْ ٚاعزممبك اٌغٕمبْ ٚعّمً اٌغمٛاهػ ٚاألهومبْ األًٕ ـٟ اإل٠ّبْ ٘ٛ أٔٗ لٛي ٚعّمً، ٚلمٛي اٌ

 ٚأٔٗ ٠ي٠ل ثبٌطبعخ ٠ٕٚمٔ ثبٌّع١ٖخ. 

فٍك وً ّٟء ثمله ٚأٔٗ فمبٌك  ـٟ َِبئً اٌمله، ئصجبد اٌمله عٍٝ اٌّوارت اٌزٟ عبءد ٚأْ هللا 

 األـعبي ئٌـ. 

 اٌمنَٞمٕخ، ٘نٖ األٕٛي اٌعبِخ اٌزٟ ٠زفك ع١ٍٙب، ٘نٖ األٕٛي اٌزٟ ِٓ فبٌفٙب ـٙٛ ١ٌٌ ِٓ أً٘ اٌ
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 اٌزّبَ.فبٌؿ ـٟ إًٔ ِٓ األٕٛي ١ٌٌ ِٓ أً٘ إٌَخ ٚاٌغّبعخ عٍٝ 

 ٟٔاٌمضُ اٌتب  ْ  : أْ ٠زفك ِعُٙ ـٟ األٕٛي ٌىٓ ٠قبٌؿ ـٟ ثعم٘ اٌزفٖم١الد، ٠عٕمٟ ٠مإِٓ ثمأ

اٌٖفبد ال ٔزغبٚى اٌموآْ ٚاٌؾل٠ش ٌىٓ ٠هٙو ٌٗ ـ١ٗ ٕفخ أٔٙب ؼ١و ِضجزخ، أٔٙب ِٕف١خ، ـٙنٖ ٕٔهمو 

ٌٍَؿ ِزفمْٛ ع١ٍٙمب، أٚ ٘مً األئّمخ ٖٔمٛا ع١ٍٙمب ٚارفممٛا ٚ٘منا فمبٌؿ، أَ أٔمٗ ٘مٛ ـٟ اٌٖفخ ً٘ ا

 فبٌؿ ٌُٚ ٠ٕٔ ع١ٍٙب أؽل ِٓ لجٍٗ. رقزٍؿ.

 ٛ ِٓ اٌعوُ ٘نٖ ِعوٚـخ ـٟ إٌيٚي:٠عٕٟ ِضالً ِٓ لبي ـٟ َِأٌخ اٌقٍ

ْ   عٍٝ ٘ٛ ِٛاـك َّٗأٌخ ِٓ لبي ٠قٍٛ ِٓ اٌعوُ لٛي، ٌىٕإٌ٘ب ٘نٖ  ٛ  عٍٝ هللا  أ اٌعموُ،  َِز

، ٌىمٓ عمبء ثممٛي ٌمُ ٠َُمجك ئ١ٌمٗ ٚ٘منا ٠ىمْٛ ِّمب ال ٌٕيٚي هللا  وّب ١ٍ٠ك ثغالٌٗ ٚعهّزٗ ِٚضجذ

ِٗ فِ ْٕ ٠َ   .ٟ ٘نٖ اٌغٙخـ ْٜ ٍ  ِٓ أً٘ إٌَخ ٌٚىٓ ٠ُؽَ  ١

، ٠عٕمٟ أٔٙمب عٍمٝ ٕمٛهح،  ٕمٛهح آكَ أٔٙمب عٍمٝ ٕمٛهح ِضً ٔفٟ اثمٓ في٠ّمخ، ٕمٛهح اٌموة 

 اٌٖٛهح ثْٟء آفو.  اٌوؽّبْ، ٔفٟ ئصجبد اٌٖٛهح، ٚرف١َو

٘نٖ ، ِضً اثٓ لز١جخ ٌّب ٔفٝ إٌيٚي، ٠عٕٟ ؽم١مخ إٌيٚي ٚـَوٖ ثٕيٚي األِو، أٚ ٔيٚي اٌوؽّخ أٚ

ـبٔزجٗ ئٌٝ ٘نا، ونٌه ـٟ اإل٠ّبْ ثبٌمله، ـّٓ ٚاـك ـٟ األٕٛي  ،ٛاـمْٛ ـٟ األًِٕأؼالٛ ٌىُٕٙ 

 ـٙٛ ِٓ أً٘ إٌَخ ـاما ؼٍٜ ـٟ اٌزطج١ك ـ١ىْٛ ِقطئ ـ١ٗ.

عٍممٝ مب٘و٘ممب ثممال رأ٠ٚممً،  ذْ جَممرُضْ  ال ّممه اٌٖممفبد هلل  :اٌٖممفبد، ئما لممبي يْ ٚ  إَ د، أْ ال رُمماٌٖممفب

ٚ   كْ طج  ٠ُٚ   .يْ ٘نٖ ـٟ وً اٌٖفبد، عبء ـٟ ٕفخ أ

ذ ٠ٚغٟء ـٟ ٕمفخ أٚ ٕمفز١ٓ ٠زمأٚي، ٌّمبما جاٌْٛوبٟٔ ـٟ ثع٘ اٌَّبئً، رغل أٔٗ ٠ُض ًَ عَ ِضً ِب ـَ 

 ؟رأٌٚٙب

ٓ  ألٔٗ ال ٠عوؾ ؽم١مخً ومالَ اٌ أْ رأ٠ٍٚٙمب ٘مٛ اٌّٛاـمك ٌممٛي اٌَمٍؿ،  َمٍؿ ـ١ٙمب، أّمىٍذ ع١ٍمٗ، مم

ـممٟ ثعم٘ اٌىزممت ٚعمل وممالَ ثعم٘ أ٘ممً اٌزفَم١و مٕممٗ أٔمٗ ِٛاـممك أل٘مً اٌَممٍؿ ٌٚممٛي أ٘ممً  وْ هَمَٔ 

 اٌٍَؿ ٚ٘ىنا.

  ْ ِٛاـمخ األٕٛي ثٙب ٠ىْٛ اٌّموء ِمٓ أ٘مً اٌَمٕخ، ئما أفطمأ ـمٟ َِمأٌخ أٚ ـمٟ  اٌّمٖٛك ِٓ ٘نا أ

٠عٕممٟ ال  ،ج١ممك ال ٠ٕفممٟ أْ ٠ىممْٛ ِممٓ أ٘ممً اٌَممٕخ ـ١مممبي أفطممأ ـممٟ ٘ممنا ٚال ؽمموطَِممأٌز١ٓ ـممٟ اٌزط

.مٌه، أفطأ ٠ُٕٚبٕؼ ٠ُٚج١ََٓ ٌٗ أٚ ٠ُج١ََٓ ِب ـٟ والِٗ ِٓ فطأ ِٓئفواط ٌٗ 
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