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 1 نأ ىلإ اهدارفأ ىعسي ةملسم ةرسأ لك ىلإ

 / هللا جهنمل اقفورارقتسالا اهل اونمضيو اهونبي

 . هاا هيبن ةنسو لجوزع





 ةفدقملا
 هننس نم ةنس جاوزلا لعجو هتايآ نم ةيآ ةرسألا لعج ىذلا هلل دمحلا

 اهل لفكت ىتلا ةنيكملا دعاوقلاو ةنيتملا سسألا ةرسألل عضوو هقلخ ىف
 .ءانهلاو ةداعسلاو رارقتسالا

 هللا هراتخا ىذلا ىيرعلا ىبنلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو
 ةودقلا لمعلاو لعفلاو لوقلاب انل مدقف نيملاعلا ىلع ىلاعتو هناحبس
 .راهطألا راربألا هتيب لهأ عمو هتيب ىف لثملاو

 ..دعي امأ

 ةباجإلاب «نيال نوأ مالسإ» عقوم ةرسأ ىلإ تدهع تاونس عضب ذنمف
 تابغارلاو ءنهنيد رومأ ةفرعم ىلإ تاقاّؤتلا تالئاسلا تاوخألا ةلئسأ نع
 .ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا طياوضب نهتايح رومأ طبض ىف

 تالئاسلا ةباجإ نإف ةميركلا ةوعدلا هذهل بيجتسا نأ الإ ىل ناك امو
 راطإ ىفو ,ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا راطإ ىف ىتأت نيلئاسلاو
 هلوسرو ىلاعت هللا هب انرمأ امم كاذو اذهو . ىوفتلاو رسدلا ىلع نواعتلا

 .ِهلَع ميركلا
 ةثيدحلا ةينقتلاو ةيملعلا تازاجنإلاب ةدافتسالا نإف ناث بناج نم

 دعي مل ىتلا ةيمالسإلا ةوعدلل ةرورضو بجاو ةروطتملا لاصتالا لئاسوو
 .ةديحولا اهتليسو رينملاو ديحولا اهناديم وه دجسملا

 اركح هيف ىهقفلا ىأرلا ءادبا ناك ليوط نمر ىضم دقف ثلاث بئاج نمو



 ميركلا نآرقلا نم دحاو ليلد ةمث سيل هنأ نم مغرلا ىلع لجرلا ىلع
 ةروكذلاب ءاتفإلا طابترا ىلع ءاهقفلا عامجإو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاوأ
 نم ةليوط ةلسلس انل ركذي ىمالسإلا خيراتلا نإ لب . لاجرلا ىلع هرصقو
 هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نهتمق ىلعو نهتمدقم ىفو تايتفملاو تاهيقفلا

 .ِةلِلَ هللا لوسر جوزو نينمؤملا مأ اهنع
 عم هنا ريخلا قيرطلا اذه ىف ىضملا ىلع ىنعجشو ىندعسأ امم ناكو

 نيال نوأ مالسإ عقوم ربع نهب ةصاخلا ةلئسألا هيجوت ىلع ءاسنلا لابقإ
 ةرسألا اباضقب ةقلعتم تناكأ ءاوس لاجرلا نم درت تأدب ةريثك ةلئسأ نإف
 .ةماع اياضقب مأ ةيجوزلا تاقالعلاو

 ناونعي باتك ىف اهتاباجإو ةلئسألا نم ىلوألا ةعومجملا عمج مت دقو
 اهعونتو تاياجإلاو ةلئسألا ديازت عمو «تسنرتنالا ىلع ةيئاسن ىواتف»

 اهعضوو اهريغو ىواتفلا هذه عمج تيأر اهيف ءاسنلاو لاجرلا كارتشاو
 .باتكلا اذه ناكف ,ةرسألا راطإ وهو ىسيئرلا اهراطإ ىف

 :.مدركلا ههحول اصلاخ لمعلا اذه لعجي نأ ىلاعتو هناحيس هللا لآأسأ

 ,ةرخآلاو ايندلا ةداعسو نيملسملاو مالسإلا ريخ هيف امل اعيمج انقفوم نأو

 .بيجم ريخو لوثسم ريخ هنإ

 (ةفلؤملا)



 ءادألا بجاو قحرمملا

 رصم د  دنهال

 رخؤم وأ رهم ةباتك نود ماع ذنم ىنارق دقع مت ةاتف انأ . هللا مسب |

 مدعب تسسحأ ةريخألا ةنوآلا ىف ةقشلا نع ثحبلا انأدب امدنعو |
 هيلع انقفتا اميف ىعم همالك ربيغتب همايقل ارظن « ىبيطخ عم نامألا |

 نم هب وه موقي نأ ضرتفي اميف هتدعاسمب موقأ نأب ىل هتبلاطمو |

 ارفاس دق ىخأو ىبأ نآل ارظن حمسنال ةيداملا ىفورظ انأو تاماؤتلا |
 .ريغصلا ىخأو ىتخاو انأ ىهاجت هتيلوئسم نع ىلخت امهالكو |
 نم ىنقياضي ناك ام لك نكلو لماك ناسنإ كانه سيل هنا فرعأ انأ |

 ىلإ ىلاح بلقناو ةأجف ىمامأ عمجت هنع ىضاغتأ تنكو هعابط
 انم لك ةيبرت بولسا ىف فالتخا كانه .هعم لبقتسملا نم فوخ |
 ةريح ىف انأ نكلو ؛موصيو ىلصي نيدنم ناسنإ وه . .هيلع ًاشن امو |

 موقي هتيبصع تقو ىف .ةجعزم مالحأ ىنباتنتو ىرمأ نم ةريسبك |
 تاوم عيرأ ىلاوح ىندله دقو ؛رئتميو عيجربو ىششو ىتاملب

 ىتنا ملعلا عم ادج ىنقلقي اذهو جوزتن نأ لبق كلذو لاصفنالاب |
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 ا يا اع دارا

 هلوقل ةجوزلل صلاخ قح هنأل رهملا عفد اهنمو قلخلاو نيدلا ساسأ ىلع رخآلا



 ىف ةءافكلا اهنمو (4 ةيآ :ءاسنلا ةروس) «ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اونآو» ىلاعت

 هنأل لقألا ىلع اهل ًايواسم وأ ةأرملا نم ىلعأ لجرلا نوكي ثيحب جاوزلا دقع

 ةءافكلا وهو قوقحلا مهأ نم ادحاو كدقع دقتفا كتلاح ىفو اهيلع ماوّقلا وه

 نإف انه نمو .همامأ كفقوم فعض ىلإ ىدؤي كرهم نع كلزانت نأ مث .امكنيب

 نمف الإو رهملا كل عفدي ىتح هيلإ كسفن ىملست الأو رهملاب هيبلاطت نأ كتقح نم
 هنع ىلزانتت مل املاطو كل قح رهملا نأل دقعلا خسف بلط اعرشو انوناق كح

 .كل هيدؤي نأ نم دبال هنإف

 لاصفنالاب كل مئادلا هديدهتو هتناهإ نم دقعلا دعب اهتفشتكا ىتلا هقالخأ امأو

 ىف مازتلالاو موصلاو ةالصلا ىدؤي هنا نم هنيركذت ام عم امامت ضراعتي اذهف

 هماكحأ قيبطت نمو هماكحأ قيبطتب ىه نيدلا ىف مازتلالا ىف ةربعلا نأل نيدلا

 بلط امكنيب قافولا مدعنا اذإ كققح نم نإف انه نمو .هقح قح ىذ لك ءاطعإ
 :نيبسل دقعلا اذه خسف

 .امكنيب ةءافكلا مادعنا :لوألا ببسلا

 .ملعأ هللاو ءرهملا ىف كتقح ىلع كلوصح مدع :ىناثلا ببسلا

 لمعلا تقو ىف نارقلاظفح
 :دنينحشمحا ال

 لمعلا ىف ريبك غارف تقو اهيدلو ىرادإ لمع ىف لمعت ىتجوز .
 ناتعاس دهعملا ديعاوم نكلو ميركلا نآرسقلا ميلعتل دهعم دجويو |
 ملعتتل ىنيدلا دهعملا ىلإ باهذلا زوجي لهف ءاهلمع تقو ءانثأ |

 .لمعلا ىلع رئؤي ال اذه نا ملعلا عم نآرقلا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©

 ىف هبتار ذخأي ناسنإلا نأو ناسنإلا ىلع قح هل لمعلا بحاص نا لصألاف

 نآرقلا دهعم ىلإ بهذت نأ كتجوز ثدارأ اذإف .لمعلا تاعاس هدع لباقم



 ناك ول ىتح اهسيئر وأ لمعلا بحاص نذأتست نأ دبال اهنإف نآرقلا ظفح ميركلا

 اونمآ نيذلا اهيأ ايو :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نآل لمعلا ىلع رثؤيال اهباهذ

 نأ مكرمأي هللا نإ إ» :ىرخأ ةيآ ىف لوقيو ١( ةيآ :ةدئاملا ةروس) # دوقعلاب اوفوأ

 ناسنإلا نيب انه ةنامألاو (58 ةيآ :ءاسنلا ةروس) # اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت

 .ملعأ هللاو ؛هريغو ناسنإلا نيبو «هبرو

 ةرسألا طاستو ..ىناثلا جوزلا
 :ىفكدي- لش

 نيدو قلخ بحاص باش ىل مدقنت .ةنسا"' ٠ رمعلا نم غلبأ ةاتف انأ |

 هتجوز غلبأ هنإ ثيح هنم جاوزلا ىف عنامأ ال انأ .جوزتم هنا الإ |

 ىسيئرلا ببسلاو نيتجوزلا نيب لدعلا ىلع رداق وهو ًاقبسم |
 .جوزتم هنأل صخشلا اذه ضفرت ىمأ نا الإ نيدلا وه هرايتخال |

 مهملع عم ىبأر لْخأ ىتح نودب عوضوملا اذه ضفرب ىلهأ ماق دقل

 الإ ىلهأل ءاضرإ عوضوملا اذه قالغإب تمق ىننأب املع ىتقفاومب |
 ىف دحأ ىعم ثدحتي مل هنا ثيح رهقلاو ملظلاب سحأ تلزام ىنأ |

 اموي اهفلاخأ ملو ىمأل نيبرقملا رثكأ نم ىننأب املع .عوضولملا اذه

 .رمأ ىأ يف |
 ةمكحو املعو اقلخ ىتاوخأ رثكأ ىنأب ةلئاعلا ىف ىل دوهشم انأو |

 ملظلاب روعشلا نم صلختلا عيطتسأ ال ىنأ الإ .ىدلاول ةعاطو

 صخت ةيريصم تارارق ذاختا ىف ىلهأ لبق نم ىب ةناهتسالاو

 ؟جوزتم هنأل طقف صخشلا اذه ضفر ىتدلاول قحي له. ىلبقتسم |

 ؟ىقوقح نم قح ىف ًاطيرفت فرصتلا اذه ربتعي الآو |
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 كلهميال هنا ىنعمب هاركإلا مدعو اضرلا جاوزلا دقع مايق ىف سسألا مهأ نمف
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 نأل هعم حاترت الو هراتختال صخش نم جوزتت نأ ىلع هتتبا هركي نأ ةاتفلا ىلو

 ضعغبأ نم ميكحلا عراشلا هربثعي ىذلا لاصفنالا مث قاقشلا ىلإ ىدؤوي كلذ

 عم ىلولل سبل» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا نإف كلذلو .لالحلا

 امنيحو (اهتوكس اهنذإو نذأتست ركبلاو) ةياور ىفو (رمأتست ركبلاو رمأ بيثلا

 تنب ءاسنخلا» ىعدت ةيباحص ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا ىلإ تبهذ

 لطبأ ةهراك ىهو هيخأ نبا نم اهجوز دق هنأل اهيبأ نم ىكتشت «ىراصنألا مادخ

 .حاكنلا اذه ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 نم دبال نكلو اهيلو نع اديعب اهجاوز رمأب ةاتفلا درفنت نأ كلذ ىنعم سيلو
 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل دقعلا ىلولا رشابي مث رهملا نعو جوزلا نع اهاضر
 تضفر امنيح كمأ كتملظ دقف كتلاح ىفو «لدع ىدهاشو ىلوب الإ حاكنال»
 مامثإ ىف كتبغر نع اديعب كلذ متو «لدعلاو ةنامآألا هيف رفاوتي ىذلا ناسنإلا اذه

 كيدلاو ءاضرتساب موقي ىكل ةلئاعلا ىف ريبك ىلإ ءوجللاب كيلعف .جاوزلا اذه
 هللاو .ىلاعتو هناحبس هللا مامأ مثولا لمحتت كما نإف الإو دقعلا اذه مامتإو

 .ملعأ

 حيوارتلا ةالصوةأرملا
 :ريدلغغال

 ..مداقلا ناضمر ىف هللا نذإب عماجلا ىف حيوارتلا ىلصأ نأ ديرأ |

 ؟كلذ ىف عرشلا مكح وهامف ]

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب 89

 اهلعف ةدكؤم ةنس ىهو ناضمر ىف مايقلا ةالص حيوارتلا ةالصب دوصقلم اف
 نيرشعلاو دحاولا مويلا ىف ةلصفنم مايأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 فقوت مث ناضمر نم نيرشعلاو عباسلاو نيرشعلاو سماخلاو نيرشعلاو ثلاثلاو

 سانلا دجوو هنع هللا ىضر رمع ءاج مث .ةضورفم ةالص سانلا اهربتعيال ىكل



 نإف ةأرملل ةبسنلابو . ةدحاو ةعامج ىف مهعمجف ىدارفو تاعامج اهنولصي
 ىف نهتالصوا :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اهتيب ىف اهتالص ىدؤت نأ لصألا

 نأب ترعش نإ دجسملا ىف اهيدؤت نأ نم اعرش عنامال نكلو «نهل ريخ نهتويب

 طباوضب مزتلت نأ ةطيرش ةينيدلا سوردلا عامسو عوشخلا نم اديزم كلذ ىف
 ةنيزلا نع داعتبالاو فشيالو فصبال ىذلا ىمالسإلا ىزلا ثيحح نسم جورخلا

 .ملعأ هللاو ءوغللا نع داعتبالاو بيطتلا نع داعتبالاو

 اكيرمأ ىف ..ةدرهشلا ةناعالا
 اكيرمأ_لايعلا مأ ل

 تاناعإلا نع -ًاريخ هللا مكازج- مكلأسأ نأ بحأ :مكيلع مالسلا |
 ةدودحم تالئاعلا نحن انلافطأل انه ةموكحلا اهمدقت ىتلا ةيرهشلا |
 نيملسم تالئاعلا عيمجل ىطسعت تاناعإلا هذه نأب ًاملع لخدلا ٠ْ
 .اركشو اهذخأ زاوج ةيعورشم ىف انوديفأ ؟نيملسم ريغو |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 هذهو عمتجملا ىف عيمجلل ىطعتو ماع ماظن ىه املاط اعرش اهذخأ نم عنام الف
 ربلا ىلع اونواعتو !) :هنأشب ىلاعتو هناحبس لاق ىذلا ربلا باب ىف لخدت ةناعإلا
 ائيلع سيلو (؟ ةيآ :ةدئاملا ةروس) © ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو

 .ملعأ هللاو «ةمرحلا وأ لح لا ثيح نم ةناعإلا هذه ردصم نع ثحبن نأ
 :اكيرمأ لايعلا مأ

 ةموكحلا نم تاناعإلا هذه نا هدصقأ ىذلا نكلو ؛مكتدايسل اركش
 ثيح ادنكو اكيرمأ ىف عبتم رمألا اذهو .رفكلا دالب ىف نحنو

 نآل ىنوديفأ ايرهش اغلبم مهدالب ىف دولوم لفط لوأل نومدقي
 .ىل ةبسنلاب مهم عوضوملا

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©©
 كلخد نوكي نأب كسمتلا ىلعو لالخلا ىرحت ىلع كركشأ ةلضافلا ىتخا اي
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 كريغلو كل قح ىه ةناعإلا هذه نا كنئمطاو .لالخلا نم كسبلمو كماعطو

 عمتجملا اذه ىف ماظن ىه امنإو اهيلإ ىعست مل تناو عمتجملا اذه ىف نوشيعي نم
 بحر ردصو ةيضار سفنب اهنيلبقتف ةشيعملا ءالغ ىلع ةناعإلا هنم دصقلا
 .ةيعرلا نع نيلوئسملا رومألا ءايلوأو ماكحلا نم تءاج اهنأل لالح اهنا ىدكأتو

 رظنلا فرصب هيف نيميقملل ةياعرلا هذه رفوي هيف نيشيعت ىذلا عمتجملا مادامو
 ةوخإلا ىلعو ةياعرلا هذه نم كمرحت .سواسولا ىلعجت نآل ىعادالف نيدلا نع
 نأ اهيف مهدوجوب اولبقو ةيمالسإ ريغ تاعمتجم ىف نوشيعي نيذلا نيملسملا

 ىف مهنيد ميلاعتو ءىدابم ىلع ةظفاحملا عم اهنيناوقب اومزتليو اهعم اوشياعتي

 .ملعأ هللاو بادآو تادابعو ةديقع نم مهتايصوصحخ

 نيماسملا ريغ ةلماعم
 :حرس سف []

 تاملسملا نم لضفأ نهنا برعلا تاملسملا ضعب دقتعي

 نددريال نهضعب نا ةجردل نهنم دوسلا ةصاخو تايكيرمألا |

 ؟مكتحيصن امو ؟نيملسملا نيب كلذ ثدحي اذاملف ,نهيلع مالسلا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©66©

 مالسإلا ةمأ نع ربع ىلاعتو هناحبس هللاو هيقنتعم عمجيو دحوي نيد مالسإلاف

 فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك إذ :لاق ثيح ةدحاولا ةمآلاب
 لضافتلا نازيم هللا لعجو ١١6(. ةبآ :نارمع لآ ةروس) : ركنملا نع نوهنتو
 4 مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ :لاق ثيح ىوقتلا ةرخآلا ىف سانلا نيب

 هذه ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا دكأو (1 ةيآ :تارجحلا ةروس)
 ةيسماوس سانلاو ءىوقتلاب الإ ىمجعأ يلع ىبرعل لضف ال١ :هلوقب ةقيقحلا
 وأ ضيبلا نيملسملا نيب لماعتلا ىف قيرفتلاو زيبمتلا نإف انه نمو .«طشملا نانسأك

 رفكلا دالب ىف نيملسملا وأ دوسلا نيملسملا نم مهريغو مالسإلا دالب ىف نيملسملا

 داضم وهو ةمألا ككفت ىلإ ىدؤي وهو .ىعرش ليلد الو ساسأ ىلع موقيال زبيمت



 :نارمع لآ ةروس) :# اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو !: :لجو زع هلوقل
 نمو زبيمنتلا اذه ةلازإ لجأ نم دقعت تاودن كانه نوكي نأ بجحيو 1١( 37 ةيآ

 نيملسملا ريغ نيبو مهنيبو نيملسملا فئاوط نيب بولقلا ديحوت ىلع لمعلا لجأ
 لصألاف ةيمالسإ ريغ مأ ةيمالسإ دالب ىف نوشيعي اوناكأ ءاوس ىرخأ ةيحان نم
 هلوقل ةغللا وأ دقتعملا وأ نوللا فالتخا نع رظنلا فرصب ةيناسنإلا ةدحو وه

 لئابقو ابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي :ىلاعت
 .(11* ةيآ :تارجحلا ةروس) #4 مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نا اوفراعتل

 جاوزلا دقع دسعي سيلدنلا
 :ةةطحيدج ]

 دنع ركب ريغ اهدجو اذإ هتجوز قلطي نأ ملسملل زوجي له
 ؟لوخدلا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©

 هناحبسم لاق ثيح هيفرط نيب ةفشاكملاو ةحراصملا ىلع موقي جاوزلا دقع نإف
 اذهو ( 5 ةيآ :رونلا ةروس)  تابيطلل نوبيطلاو نيبيطلل تابيطلاو :ىلاعتو

 ةباقرو ىلاعتو هناحبس هللا نم فوخلاو نيدلا قيرط نع فلآتلاو ماجسنالا هانعم

 .هسفن هب سوسوت ام ملعيو ناسنإلا قلخ ىذلا وهف ىلاعتو هناحبس هللا

 نم اطرش وأ دقعلا ناكرأ نم انكر نكت مل نإو ةأرملا ىف ةراكبلا نإف كلذلو

 ثدح اذإو . ةآرملل ةبسنلاب فافعلاو ةراهطلاو ةيفافشلا ىلع ةمالع اهنإف هطورش

 قالطلا نيب قرفلاو .دقعلا خسف جوزلا قح نم نإف رمألا اذه ىف سيلدت وأ شغ
 ىلع ةعتمو ةقفنو رهم نم ةلماك اهقوقح اهل عفديس قالطلا ةلاح ىف هنأ خسفلاو

 لطببي هنإف خسفلا ةلاح ىف امأ ءاهتهج نم امنإو هتهج نم سيل قالطلا نا نم مغرلا
 امم ائيش اهل دري وأ هركذ قبس ام ًائيش اهل عفدي نأ نود نكي مل نأك هلعجيو دقعلا
 .ناسحإلاو لدعلاب انرمأي ىلاعتو هناحبس هللاو. اهتقيقح ىف ةلادعلا ىه هذهو هتعفد



 ةنرئنالا طلع ةيجهزلا تاقالفلا

 ىف ابيع نيجوزلا دحأ فشتكي ثيحب شغلاو سيلدتلا ىلع موقي دقع لكو

 ءاوس دقعلا خسف ىلإ ىدؤي هنإف دقعلا لبق ةحراصملا نودو دقعلا دعب رخآلا

 .ملعأ هللاو ءاهتيحان نم مأ هتيحان نم سيلدتلا اذه ناكأ

 ؟ةأرملا نيرتن نل
 :ةلمحما]

 نوكت لهو ؟هجولل ليمجت تاودأ نم ءاسنلا هلمعتست ام مكح ام ١

 ؟طقف جوزلل نوكت مأ ءاهب جورخلل |
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©

 ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق # :ىلاعت هلوقل اهمواقيالو ةنيزلا رقي مالسإلاف
 موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا ىف اونمأ نيذلل ىه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ
 اوذخ مدآ ىنباي !» :اضيأ ىلاعت هلوقلو (”؟ ةيآ :فارعألا ةروس) 4 ةمايقلا

 نإف جاوزلا ةلاح ىف هنا الإ ١”( ةيآ :فارعألا ةروس) #4 دجسم لك دنع مكتنيز

 فيلأت باب نم كلذو هدحو جوزلل ةنيزسلا هذه راهظإ ىلإ ةأرملا هجوي مالسإلا

 رهظيال ةرهاظلا ةنيزلاو ةنطاب ةنيزو ةرهاظ ةنيز :ناعون ةنيزلاو . امهنيب بولقلا
 .هدحو جوزلل الإ رهظت الف ةنطابلا ةنيزلا امأ بناجألل نافكلاو هجولا الإ اهنم

 نوكي الأ ةطيرش ةنيزلل قيحاسملا ضعب ةأرملا ماختست نأ نم اعرش عنام الو

 ةنيزلا هذه رهظت نأ لضفألاو انزلا ديرب رظنلا نأل ىبنجألا رظنو ةنتفلل ةراثإ اهيف

 لمجأ ىف ةأرما وأ الجر ناسنإلا قلخ دق ىلاعتو هناحبس هللا نآل هدحو جوزلل

 ةئيزلا هذه لثمب ةأرملا قلخي نأ ىلاعتو هناحبس ارداق ناكو ميوقت نسحأو ةروص
 ىف لحكلا ةأرملا عضت نأ ءاهقفلا ضعب زاجأ دقو .قيحاسملا عضو نم ةبستكملا

 .نينمؤملا ءاسنو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنسل اهيدي ىف باضخلاو اهينيع

 هزاجأ ام ىلع سايقلا باب نم ىه امنإ ةثدحتسملا ليمجتلا تارضحتسم ةزاجإو

 .ملعأ هللاو .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
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 هجورلا ديب همصعلا
 : ىسسسستم []

 وعدت بابسأ كانه تناك اذإ ةصاخ هللا هلحأ ًائيش مرحن اذاملو |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دذمحلاو هللا مسب ©6©

 هتجوز ىلإ جوزلا نم قالطلا ضيوفت ةجوزلا دي ىف ةمصعلا لعجب دوصقملاف

 ىف ىلاعت هلوقل ادانتسا اهديب قالطلا نوكي نأ اهجوز ىلع ةجوزلا طرتشت نأب

 اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نا كجاوزأل لق ىبنلا اهيأ اي» :بازحألا ةروس

 رادلاو هلوسرو هللا ندرت نتنك نإو .ًاليمج ًاحارس نكحرسأو نكعتما نيلاعتف

 ةيآ :بازحألا ةروس) # اميظع ارجأ نكنم تانسحمملل دعأ هللا نإف ةرخآلا

 هتاجوزل ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا نم رييختلا اذه ناكو (59-

 هيلع هللا ىلص لوسرلا بضغف «نهل ةقفنلا ةدايزب تابلاطم هيلع نفلاحت امدعب

 نعافيفخت : :ت ةميركلا ةبآلا هذه تلزنفارهش نهرحهب د نأ مسقأو نهنم ملسو

 اهجوز ىلع طرتشت نأ ةجوزلل زوجي هنأ ىف ةبآلا هذه ىلع ءاهقفلا دنتسا دقو

 .هب مزتلي هنإف طرشلا اذه ىلع قفاو اذإو اهديب اهرمأ نوكي نأ حاكنلا دقع ىف

 وأ ضيوفتلا باب نم كلذ امنإو «قالطلا ىف هقح بلس كلذ ىنعم سبيلو

 .لكوملا وأ كلمملا وأ ضوفملا قحب ظافتحالا عم ليكوتلا وأ كيلمتلا
 وأ «تئش نإ كسفن ىراتخا» وأ «كسفن ىراتخا» اهنم ةريثك غيص ضيوفتللو
 ةقلط -اهمادختسا ىلع ىأ- اهيلع بترتي اهنم ةغيص لكو .«كديب كرمأ»

 ةدعلا ءانثآ هتجوز ةعجارم جوزلل قحي هنا ىعجرلا قالطلا ىنعمو .ةيعجر

 .جوزلا اهكلمي ىتلا تاقلطلا ددع نم صقنت اهنكلو



 بجي هنإف طرشلا اذه ىلع قفاوو كديب ةمصعلا لعج كجوز ىلع تطرتشا اذإف
 مهطورش دنع نوملسملا١ :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلإ ادانتسا طرشلاب ءافولا هيلع

 اذإو هرابجإل ليبس الو هقح اذهف ضفر اذإ امأ «الالح مرح وأ امارح لحأ اطرشالإ

 ةقالعلا نأل ىنسحلاب هعانقإ ىلع لمعلا كيلعف نيلوقت امك ةرورض كانه تناك

 .ملعأ هللاو فورعملاب ةلماعملاو ةمحرلاو ةدوملاو ىنكسلا ىلع موقت ةيجوزلا

 جورلاروسن
 :رطق - ةفظوم - ىميلس ال

 ىقح ىف رصقيو هريثك هلكاشمو هلمع ىف اريثك ىنع رخأتي ىجوز ,
 رخأتلل ارطضم نوكيال انايحأو ىدحو تقولا مظعم ثكمأو اريثك ١

 نكلو ةرم نم رثكأ ىندعوو اريثك هعم تلواح .رمألا أرمتسا هنكل |
 ىنسملي نيح اريثك قياضتأو هوحن روتفلاب ىنباصأ ام ىودج نود
 .هتاكرح نم اريثك قيطأ الو هقيطأ ال تحبصأو هديب سمل درجم |

 0 ب ا ا م

 ؟لعفأ اذامف وه هريغتب الإ ريغتيال ىلخاد روعش اذه تقولا سفن نمل

 نود كلذ تلعف ديري اميف هتقفاو نإو ؟كلذ ىف مثإ نم ىلع لهو

 .ًاضيأ طابحإلا هل ببسي ام ىنم ةبغر |

 ظ
[ 

 انتايحف اننيب دالوأ ال هنا ةصاخو هنع لاصفنالا ىف ركفأ ام اريثكو

 لضفأ هدوجو نا :لوقأ انايحأو اهل ىنعم ال ةلكاشلا هذه ىلع اعم

 الو ظحاليال ىسفن وأ ىتيب ىف نييزت نم تلعف امهمو همدع نم

 ىئنيحصتنت اذامب . دبا ءىشب متهأ ال ىنلعج ام ءىشب قلعيالو متهب

 ؟تاونس رشع ىلع ديزي ام انجاوز ىلع رمو ةريغص تسل انأو !

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 هناحبس لاق ثيح ةمحرلاو ةدوملاو ىنكسلا ىلع موقت ةيجوزلا ةايسحلا نإف
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 لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو !> :ىلاعتو
 ظفلب ربعي ال ىلاعتو هناحبس هللاو ١ ةيآ :مورلا ةروس) : ةمحرو ةدوم مكنيب
 اضيأ لوقيو .هدابع ىلع هنم ةمعنو ةنم اهيف ىتلا ةميظعلا ءايشألا نع الإ «ةيآ»

 :ةرقبلا ةروس) © نهل سابل متنأو مكل سابل نه /#ةيجوزلا ةقالعلا ريوصت ىف
 نم ندبلا ىلع ظفاحيو هب نيزتيو تاروعلا رتسي ام وه سابللاو .(141/ ةيآ

 جوزلا كلذكو ةنيزو رتس اهجوزل ةبسنلاب ةجوزلاف .ضرملاو وجلا ضراوع
 نهيلع ىذلا لثم نهلو 8# :ىلاعتو هناحبس ًاضيأ لوقيو .هتجوزل ةبسنلاب
 هناحبس هللاو 7١4(. ةيآ :ةرقبلا ةروس) * ةجرد نهيلع لاجرللو فورعلملاب

 ةيجوزلا تاقالعلل ةعنام ةعماج ةدعاق عضو ةليلقلا تاملكلا هذه ىف ىلاعتو

 لكف .بجاو هلباقي قح لك نإ ثيح «تابجاولاو قوقحلا نيب لباقتلا ىلع موقت
 فورعملاب ةرشاعمو ةدومو ميركتو مارتحاو بح نم هتجوز نم جوزلا هبلطي ام
 - سابع نب هللادبع نإ ىتح .اهنم بلطي ام لثم اهل مدقي نأ بجي ةراضم مدعو
 نيزتال .ىنإ) :لاق ميركلا نآرقلا نامجرت هنأب فصو ىذلا  امهنع هللا ىضر

 دّقع نع ربع دق ىلاعتو هناحبس هللاو .ةيآلا هذهل (ىل ىه نيزتن امك ىتأرمال

 اهجوز تيب ىلإ لفتنتو اهلهأ تيب كرتت ال ةجوزلاو .ظيلغلا قائيملاب جاوزلا
 .ظيلغلا قاثيملا اذه ىلع ظفاحيس هنأب اهنانئمطال الإ دقعلا لبق اهنع ىبنجأ وهو
 ىلاعتو هناحبس هللا ةعاط نع ًاجراخو ًازشان ربتعي ةلاحلا هذه ىف كجوزف

 اوصوتسا" :لاق ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر رماوأو هرماوأل ًايصاعو
 ىفو «(هللا ةملكب نهجورف متللحتساو هللا ةنامأب نهومتذخأ مكنإف ًاريخ ءاسنلاب

 هيلع لاق ؟هيلع اندحأ ةجوز قح ام» :ةباحصلا دحأ هلأس امنيح ىرخأ ةياور

 الو .حبقت الو .تيستكا امن اهوسكتو .ء,تثمعط امن اهمعطت نأ» :مالسلاو ةالصلا

 ىف ةجوزلل اجالع مالسإلا عضو دقو .«تيبلا ىف الإ رجهت الو .هجولا برضت
 لاق ثيح .حلصلا ىف ةبغرلاو لقعتلاو ةمكحلا ىلع موقي اهجوز زوشن ةلاح
 اضارعإ وأ ازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو ؛> :ءاسنلا ةروس ىف ىلاعتو هناحبس

 سفنألا ترضحأو ريخ حلصلاو احلص امهنيب احلصي نأ امهيلع حانج الف



 ةبآ :ءانسنلا ةروس) © اريبخ نولمعت امب ناك هللا نإف اوقتتو اونسحت نإو حشلا

 .ًاقلطم ةيآلا ىف قارفلا وأ قالطلا ةملك ركذ دري ملو 0

 نكلو «هتيحان نم ببسلا نأل ةمثآ تسل هوحن كريصقتل ةبسنلاب كنإف كلذلو

 ىتح «هوحن ةئراطلا ةيهاركلا رعاشم ىلع ىبلغتت نأو .كسفن ىدهاجن نأ كيلع

 ام لك هل ىلعفت نأ كيلعو يا تلا اس ا

 ىققحت ىتح امكتنيب ةفلآلاو بحلا قيث وت ىلإو ءامكنيب ةمغلا ةلازإ ىلإ ىدؤي

 :مورلا ةروس ىف ةميركلا ةيآلا اهيلإ تراشأ ىتلا ةيبلقلاو ةيحورلا ىنكسلا

 يدون ليسو لف اراغ اخ ىلإ نذل اهلي وجمل لف ولورا (اهيلإ اونكستلا

 ةقالع ىلع ظفاحن ىتح ؛ ءاهلغتسن نأو ءاهزهتنن نأ بجي ةياغلا هذه قيقحت ىلإ

 هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا ةملكب تمت ىتلاو «ظيلغلا قاشيملا ىه ىتلا جاوزلا

 نإف .باجنإلا مدع بابسأ ىلع ىفرعتت نأو كيلإ هيبذتجت نأ ىلواحو .ملسو هيلع
 ةليسو مه ءانبألا نأل اهجالعل هعم نواعتلا ىلواحف جالعلل ةلباق ًابابسأ تناك
 انبر ررقي امك ايندلا ةايحلا ةنيز مهو «جاوزألا نيب بيرقتلا لئاسو نم ىربك

 ةيا :فهكلا ةروس) 4 ايندلا ةايحلا ةنيز نونبلاو لاملا :هلوق ىف ىلاعتو هناحبس

 هلل كرمأ ىملسف جالعلا ىلع ةيصعتسم بابسألا هذه تناك اذإ امأو .(7
 .ملعأ هللاو .امكنيب دسف ام حلصيو كقفوي هناحبس هللا لعل ًاددجم هعم ىلواحو

 جاورلاىشحارملا
 هوب و8

 لاقو موي ىف ىنءاجو .روعشلا سفن ىنلدابي وهو ؛باشب ةبجعم انأ

 مل هنأ ملعلا عم «ةيناثلا ةجوزلا نينوكتسو كجوزنأ فوس ىننإ ىل

 ةجوزلا نينوكت فوس :ىل لاق هنكلو « ؛ىلوألا انأو لبق نم جوزتي

 .هلل ىرمأ تملسو «ةيناثلا

 ىنكلو «ىل اهلاق ةملك لك ىلع مدان هنإ باشلا اذه لاق كلذ دعبو

 مكنم ديرأ .هنم آادج ةبضاغ أل ةبذكلا هذه ىلع ًادبأ هحماسأ نل

 ظ
 ١

 ظ
 ظ
 ظ
 .ىنودشرأ مكوجرأف لحلا |

 لا ةيروخفجلا بالك



 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 هيف رفاوتت باشلا اذهو ءامكنيب ًابيط ًاروعشو ًالدابتم ًاباجعإ كانه نأ املاطف

 هنأو هنم فوخلاو ىلاعتو هناحبس هللا ةباقرو ةماقتسالاو قلخلاو نيدلا رصانع
 هللا نأل .هلوسرو هللا ةنسب هب طابترالا نم ًاعرش عنام ال هنإف هلاق ام ىلع مدن
 هذه لثم هيخأل دبعلا رفغي ال فيكف ءًاعيمج بونذلا رفغي ىلاعتو هناحبس
 ناك امبر هلاق ام نآل «هلاق ام ىسناو «هب ىطبتراو ىنئمطاف ؟ناسللا نم تالزلا
 .ملعأ هللاو .دجلا ليبس ىلع سيلو حازملا ليبس ىلع

 ءانبألل ةيمالسإلاةئشنتلا
 :ادنك ناميإ 0

 ام ءلافطأ ىدنع ةديس انأ ءأاريخ هللا مكازج «مكيلع مالسلا |
 امع ةديعب ةيمالسإ ةئشنت لافطألا ةئشنت ىف اهنيمدقت ىتلا حئاصنلا ْ
 .ريخ لك هللا مكازجو ؟انه هنودهاشيو هنوعمسي |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 اوبجوتسا اورصق نإو ءاوبيثأ مهيلإ اونسحأ مه نإ «ءابآلا ىدل ةنامأ ءانبآلا نإف

 اهدوقو اران مكيلهأو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت هلوقل «ةبوقعلا
 مكلك» :ملسو هيع هللا ىلص هلوقو (5 ةيآ :ميرحتلا ةروس) 4 ةراجحلاو سانلا

 ةأرملاو .هتيعر نع لوئسمو هتيب ىف عار لجرلا ؛هتيعر نع لوئسم مكلكو عار
 .ةيحورو «ةيوبرت قوقح ءانبأللو .«اهتيعر نع ةلوئسمو اهجوز تيب ىف ةيعار
 .ةيندبو «ةينيدو

 لوسرلاف «ةودقلاو ديوعتلاو جردتلا بولسأ وه ءانبألا ةيبرتل بولسأ مهأو
 اهيلع مهوبرضاو «عبسل ةالصلاب مكدالوأ اورم» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 امك .ةالصلا ىلع ديوعتلاو جردتلا ديفي اذهو .«عجاضملا ىف مهنيب اوقرفو رشعل

 امك .تاهمأللاو ءابآلا ةباقر تحت نوكت نأ بجي ءاقدصألاو ءالخألا ةرشاعم نأ



 نوكي نأ ًاضيأ بجي هيفرتلا لئاسو نم هريغو زافلتلا ةدهاشم ىف مكحتلا نأ

 ةقثو ةفشاكمو ةحراصم كانه نوكت نأ لضفيو .ءتاهسمألاو ءابآلا ةباقر تحت

 بولسأب اوكسمتي نأو «بيهرتلا نع ءابآلا دعتبي نأو «ءانبألاو ءابآلا نيب ةلدابتم

 قدصلا ىف تيبلا لخاد ةودق امهنم لك نوكي نأو ءبيبحستلاو بيغرتلا
 ىدؤي كلذ لك .ةدابعلا ءادأ ىف ةكراشملاو .قوقحلا ءادأو «ةنامأآلاو ,مازتلالاو

 .ملعأ هللاو .هللا نذإب حلاص ليج ةئشنت ىلإ

 - ةملسملاو ..ماسملا تابجاو
 :دوواخ 1

 ىلحتلاو سمخلا تاولصلا بناجب انتايح ىف انيلع بجي اذام |
 ؟اهقرط ىه امو ؟ةوعدلا ةيمهأ ىه امو ؟ةلضافلا قالخألاب '

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©66©

 مايصلاو سمخلا تاولصلا ءادأ ىلع ةرصاق مالسإلا ىف ةدابعلا تسيلف

 ةدابعلا نإ ثيح «كلذ نم لمشأو عسوأ ة ًءاد ىه امنإو اهريغو حجحلاو ةاكزلاو

 لضفلاو نملا بحاص «نيملاعلا برل عوشخلاو للذتلا ىه ىلصألا اهانعم ىف

 :ةدابع نوكي رب هيف ام لكو ةعاط هيف ام لكو ريخ هيف ام لكف .سانلا ىلع
 ىردتأ ذاعم اي :هل لاق ءلبج نب ذاعم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لأس امنيحف
 .ملعأ هلوسرو هللا :ذاعم لاق ؟هللا ىلع دابعلا قح امو دابعلا ىلع هللا قح ام
 ًائيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا قح» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 عاستا ىلع ليلد اذهو ««ًائيش هب كرشي ال نم بذعي الأ هللا ىلع دابعلا قحو

 داهجب بلاطم ناسنإلاو ,كرشلا الإ ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نأو «ةعاطلا قاطن

 محر نم الإ ءوسلاب ةرامآ سفنلا نإف «ةيويندلا اهتاوهش ىلع بلغتلاو سفنلا

 :هيف ىلاعتو هناحبس هللا لاق ىذلا ربكآلا داهجلا وه سفنلا داهجو .هللا

 ةروس)  نينسسحملا عمل هللا نإو انليسس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو



 براقألل ةقدصلا قيرط نع هللا ليبس ىف قافنإلا نع ًالضف (59 ةيآ :توبكنعلا
 .سسحنلا نعو .نظلا ءوس نعو .ةميمنلاو ةبيغلا نع داعتبالاو .مهريغو

 ىف ائبر اهلجس ئدابملا هذه لك .دهعلاب ءافولاو ةنامآلاو .قدصلاب مازتلالاو

 :هنعو هيف ىلاعت هللا لوقي ىذلا عماجلا متاخلا دلاخلا ميركلا نآرقلا وهو انروتسد

 . 8 ةيآ :ماعنألا ةروس) 4 ئش نم باتكلا ىف انطرف ام

 ناك نمل الإ نوكتال ىهو ءركنملا نع ىهنلاو فرعملاب رمألا ىهف ةوعدلا نع امأ

 ةودق ةيعادلا نوكي نأو «نيدلا ماكحأ ىف قمعتلا :اهنم ةريثك ةحلسأب ًاحلسم

 ةوعدلا بولسأب مزتلي نأو «ةعساو ةيمالسإ ةفاقث ًافقثم نوكي نأو ءاكولسو ًالوق
 هناحبس هللا لاق امك .ءلوقلا ىف نيللاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا ىلع مئاقلا
 ةنسمحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا إذ :ميركلا هلوسرل ىلاعتو

 تنك ولو ؛: :ًاضيأ لاقو ١7( 5 ةيا :لحنلا ةروس) :# نسحأ ىه ىتلاب مهلداجو

 ىف مهرواشو مهل رفغتساو مهنع فعاف كلوح نم اوضفن ال بلقلا ظيلغ أظف
 فرعلاب رمأو وفعلا ذخ ! :ًاضيأ لاقو ١54( ةيا :نارمع لآ ةروس) ؛رمألا

 .(199 ةيآ :فارعألا ةروس) * نيلهاجلا نع ضرعأو

 ةأرملا ىواس لجو زع هللا نآل ءاسنلا ىلع قبطني لاجرلا ىلع ىرسيامو

 زع لاقو «ةيعرشلا فيلاكتلا ىفو ةيناسنإلا ةماركلا ىفو ةقلخلا لصأ ىف لجرلاب
 نوهنيو فورمملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو ! :لجو
 كيلوأ هلوسرو هللا نوعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو ركنملا نع

 .ملعأ هللاو ١( ةيآ :ةبوتلا ةروس ) 4 ميكح زيزع هللا نإ هللا مهمحريس

 لالح ..ىحصلا نيمأتلا
 :ادنك  برتغملا ال

 وهو ؛مهملا عوضوملا اذه ىف ىنوديفت نأ بحأ ..مكيلع مالسلا |
 نكمي ال هنأل ًايرورض ربتعي ادنك ىف اذه نأب املع ءىحصلا نيمأتلا |
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 ىف ناكأ ءاوس ىعامتجالا لفاكتلا باب نم هنأل ًاعرش زئاج ىحصلا نيمأتلاف

 تاكارتشا ليصحت ىلع موقي ىذلا ىنواعتلا نيمأتلاو .هريغ مأ ىمالسإ عمتجم

 اذهف ءاودلا فرصو جالعلا لباقم ىف لماعلل ىرهشلا رجألا نم عطتقت ةيرهش

 اونواعتو :هيف ىلاعتو هناحبس لاق ىذلا فورعملا ىلع نواعتلاو ربلا باب نم

 .ملعأ هللاو .(؟ ةيآ :ةدئاملا ةروس) :؟ ىوقتلاو ربلا ىلع
 8-6 2 ٠ «٠

 طورشي ..رئاج رفاظأل ا ءالط

 امو ؟لمجتلا باب نم اهليوطتو اهرفاظأ ةيبرت ةأرملل زوجي له
 ؟«ريكينام) رفاظألا ءالط مكح |

 :دعبو ؛هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهلل دمحلاو .هللا مسب ©

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا اهركذ ىتلا رشعلا ةرطفلا ننس نمف

 ىنح ؛ةنسلاب مازتلالا كيلع بجيف ءاهبيذهتو رفاظألا ميلقت :حيحص ثيدح
 لوسرلا عطي نم ؛5:ىلاعت هلوقل .هلوسر ةعاطل هللا نم باوثلاو رجألا كل نوكي

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةعاطو 0( ةيآ :ءاسنلا ةروس) 244 هللا عاطأ طقف

 .ءاوس دح ىلع لاجرلاو ءاسنلا ىلع ةبجاو

 ءوضولا لبق هتلازإ ةطيرش جوزلل ناك اذإ زئاج وهف رفاظألا ىف ريكيناملا عضو امأ
 .ملعأ هللاو .ةرشبلا ىلإ ءاملا لوصو عنمي لئاح هنآل ةالصلا ىف لوخدلل

 4» وهب ع

 ءوصولاو ةارملا لئاوس
 :ةهاللهن

 تارتف ىف ةصاخ تازارفإلا نم ريثك ىل ىتأي ..مكيلع مالسلا |
 لعفأ اذامو ؟اهلسغ نم دبالف سبالملا ىلع تءاج ول لهف ؛لمحلا



 ًانايحأو ىئاهتنا دعب ىتأت مث ءوضولا نم ىهنتا ًانايحأ تنك اذإ !
 ةالصلا ةداعإ نم دبال له ؟ةالصلا فصتتم ىف اهب سحأ |
 .ًاريخ هللا مكازجو ؟ةقطنملا لسغو ءوضولاو '

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 .جرسفلا نم جرخت ىتلاو ةأرملا ىرتعت ىتلا تازارفإلا ءوضولا ضقاون نمف

 بقع ةظقيلا ةلاح ىف لزني قيقر ضيبأ لئاس وهو ىذملا اهنم :ةعونتم ىهو
 ىلع لزني ام اهنمو ؛لوبلا بقع لزني رفصأ لئاس وهو ىدولا اهنمو ؛ةوهشلا
 بلطتت ال هذهو ءلمحلا ءانثأ لزني ضيبأ لئاس وهو ىداهلا وهو لماحلا

 رعق رادقم سبالملا ىف زواج نإ هسفن لئاسلاو .ءوضولاب ىفتكي امنإو لاستغالا

 ءاهقفلا ضعب نإ لب سبالملا نم هتلازإ بجي هنإف  عبرم مس © ةحاسم ىأ ديلا
 .بوثلا عبر زواجت امب ةأرملا ىفعأ دق

 هس ظحمال كنإ قي رهبك ندقب كيلبع نئاي لئاسلا اذه ناكاذإ انمأ
 تاوذ نم نيحبصتو هلوزن ءانثأ ىتضوتنت نأ كل نإف لزني نأ نود ءوضولا

 ىلع ًاسايق هرارمتساو رذعلا دوجو عم ةالص لكل نأضوتي ىئاللا راذعألا

 مايأ دعب ىلستغا) :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اهنأش ىف لاق ىتلا ةضاحتسملا

 (ىلصو ىئضوت مث كتضيح
 ةالصلا تلخد املاط كتالص نم ىجرخت الف ةالصلا ءانثأ كلذب تسسحأ اذإو
 ضقدنا ةديدج ةالص تقو لخدو ةالصلا تقو جرخ اذإو ءديدج ءوضوب

 .ملعأ هللاو .ةديدجلا ةالصلل ءوضولا كيلع بجيو .,كؤوضو

 جاورلا نع عاننمالا مكح
 ربيمال

 ؟جوزتي الو جاوزلا عيطتسي نم مكح ام |
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب © ©



 عيطتسي الو هيلع ًارداق نوكي نم ىلع ًابجاو نوكي دق لاوحأ هل جاوزلا نإف

 هيلع ًارداق نكي مل نمل ًامارح نوكي دقو «ةيصعملا ىف عوقولا نع هسفن فافعإ

 نوكي دقو .ةجوزلاب ررضلا عوقو ىلإ ىدؤي كلذ نأل «ةينامسجو ةيلام ةردق
 هسفن فعيو هسفن مصعي نأ ناسنإلا عيطتسي ىتلا ىهو لادتعالا ةلاح ىف احابم
 هذه ىف ءاهقفلا فلتخا دقو .جاوزلا ىلع ارداق نوكيو ةيصعملا ىف عوقولا نع

 :ةلاحلا

 ةيفنحلا نم ءاهقفلا روهمج بهذف ؟ةدابعلل عرفتلا مأ جاوزلا لضفألا له

 ادانتسا جاوزلا هل لضفألا لادتعالا ةلاح ىف صخشلا نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيكلاملاو

 غرفتلاو ىلختلا هل لضفألا نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو .ىاده ىلع سيلف ىأ .«ىنم
 امنيح مالسلا هيلع ىبحي انديس حدتما ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلإ ًادانتسا ةدابعلل

 © نيح اصلا نم ايبنو اروصحو اديسو ! :هلوقب جاوزلا نع دعتباو ةدابعلل غرفت
 ىف جاوزلا نأب ءاهقفلا روهمج ىأر وه حجارلاو «(79 ةيآ :نارمع لا ةروس)

 ىتلا هتعيرش ىف ناك ىيحي انديس حادتما نألو ءنوئسمو بحتسم ةلاحلا هذه

 .ملعأ هللاو .مالسإلا ةعيرش اهتخسن : دقو «لتبتلاو ةينابهرلا اهيف

 بسه لا انبر
 :رصم  ةبساحم  ىده ]

 سفن نمو ,بهذلا تالحم دحأب بهذلا نم ةيلح عيبب تمق

 عفدب تمقو «ةميقلا ىف ىلغأ ىرخأ ةيلح ءارشب تمق لحملا ]

 هنإو ءبهذلا ابر ىمسي اذه نإ :ىتخأ ىل تلاق دلو « ءابلل قرفلا 1

 رخآ لحم نم ىرتش 10 ا و خو ديالا

 .مكلاركشو ؟هنع رفكأ فيكو .

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهلل دمحلاو هللا مسب © ©
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 هللا ىلص هلوقل لاح لا ىف مت ضياقتلا نأل ءاعرش لالح لمع نم هب تمق امف

 ثدح انهف « (ديب اديو لثمب الثم ةضفلاب ةضفلاو ءبهذلاب بهذلا» :ملسو هيلع
 كفرصتق «ةيلثملا ىلإ ىدؤي قورف نم هتعفد امو «(ديب ادي) لاخلا ىف ضيافقتلا

 .ملعأ هللاو .اعرش هيلع رابغ الو لالحو عورشم

 ةبجاو ..ىلحلا ةاكز
 :رييدلغا]

 ىهو ؛ةئس ١6 ذنم اهسبلت تناك ايادهو اهرهم بهذ اهيدل ىتدلاو :

 ضعبل اهيطعت اهنكلو ءاهتضوم مدقو تابسانملا ةلقل نآلا اهسبلتال |
 بمهذلا اذه ىلع ىكزت نأ اهيلع بجي لهف ءاهب نيزتيل اهتاقيدص |
 ؟بهذ نم اهيدل ام سبلت ةبسانم تءاج ول هنأ ملعلا عم .

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب 8

 نم ءاهقفلا روهمج ىأرف .ءاسنلا ىلح ةاكز مكح ىف ءاهقفلا فلتخا دقف
 ىأرو .ةنيزلل مداختسملا ىلحلا ىف ةاكز ال هنأ ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 ىلحلا ةاكز نأ ءاهقفلا ضعب ىأرو ءاقلطم ىلحلا ىف ةاكرلا بوجو ةيفنحلا

 لص لوسرلا ةيدع ءاهقفلا روهمح لدكلاو :ريغلا ىلإ هقراغإ ىأ ةقيزاف
 :ىلاعت هلوقب ةيفنحلا لدتساو .«ةاكز ىلحلا ىف سيل» :ملسو هيلع هللا

 باذعب مهرشبف هللا ليبس ىف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو

 . (" 4 ةيآ :ةبوتلا ةروس) 4 ميلأ

 ناك نإ اميس الو ةاكزلا جارخإ بوجو ىف ةيفنحلا ىأر حجرأ انأو
 ةينآرقلا ةيآلاو «هترثكل ةدحاو ةعفد هلك هب ىلحتي نل هنأل ءاريثك ىلحلا

 رادقم وهو باصنلا غلب اذإ هتاكز جارخإ بجيف «ىلحلا زانتكا نع ىهنت
 .ماع لك جارخإلا تقو ميقيو ءرشعلا عبر هنم جرخنف ءبهذلا نم امارج

 .ملعأ هللاو



 ربخ هلكنارسفلا
 :ةسردم  هللادبع مأ [ل

 .اهتليل وأ ةعمجلا موي فهكلا ةروس ةءارق بحستسملا نم هنأ فرعأ |

 ىتح وأ سيمخلا موي ءاشعلا وأ برغملا ةالص ىف اهتءارق ربتعت لهف

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 ةروس ةءارق بابحتساو ءرودصلا ىف امل ءافش هلكو .زجعم هلك ميركلا نآرقلاف

 نأ ىف ةريخم تنأو «ةبجاو تسيلو ةنسلا باب نم اهتليل وأ ةعمجلا راهن فهكلا
 نآأل ,تقو ىأ ىفو موي ىأ ىف ةروس ىأ وأ ةرقبلا ةروس وأ فهكلا ةروس ىئرقن
 ةيآ :لمزملا ةروس) © نآرقلا نم رسيت ام اوءرقاف » :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا

 انمزلي ملو # هنم رسيت ام اوءرقاف ؛# :لجو زع لوقي ةروسلا سفن ىفو ٠

 .ملعأ هللاو .اهنيعب ةروسب

 تاريملا نع لزاننلا
 :ايلوغنم  ملعم  افولاوبأ اهل

 اهتوخإل اهيبأ ةكرت ىف اهثاريم نم اهبيصن كرتت نأ ةأرملل زوجي له
 هللا مكازجو ؟راغص لافطأ ةأرملا هذسهلو ءارقف ريغ مهنأب املع

 .اريخ ١ »

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 قوقحو لاومأ نم هكرتي اميف رخآ اصخش صخش فلخي نأ وه ثاريملاف
 هلبقي الأ عيطتسي ال ناسنإلا نأ ىأ ءىربحجلا كلمتلا قرط نم قيرط وهو «ةيلام
 ىف ةأرملا نأ اعرش ررقملا نمو .ثاريملا ىف هقح نم ادحأ مرحي نأ عيطنسب الو

 اهجوز نع ةلقتسم اهلاومأ ىف فرصتت نأ عيطتسنتو «ةلقتسم ةمذ اهل مالسإلا

 ىلإ ةجاح ىف وأ ءارقف اهؤانبأ ناك نإ نكلو .ةديشرو ةلقاعو ةغلاب تناك املاط



 اوكرت ول نيذلا شخيلو /» :ىلاعن هلوقل فرصتلا كلذ اهيلع مرحي هنإف لاملا اذه

 ةروس) # اديدس الوق اولوقيلو هللا اوقتيلف مهيلع اوفاخ افاعض ةيرذ مهفلخ نم

 ماحرألا اولوأو» :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو قحأو ىلوأ اهؤانبأو (8 ةيآ :ءاسنلا

 .ملعأ هللاو 07 ةيآ :لافنألا ةروس) هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب

 ةالصلا ىف ةأرملاةروع
 :رصم  بساحم  ةزاجحوبأ دمحأ []

 ةروع دودح ىه ام :لوألا :ناريغص نالاؤس ىل ,مكيلع مالسلا

 ىف نيمدقلا نأ مأ نامدقلاو نافكلاو هجولا له ؟ةالصلا ىف ةأرملا

 نودب ديلاب ملسأ نأ ىل زوجي له :ىناثلا ؟ةروع اتسيل ةالصلا |
 .اريخ هللا مكازجو ؟ال مأ ىمع ةجوز ىلع لئاح |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب 6©

 ىه ءاهقفلا روهمج دنع ةالصلا ىف ةأرملا ةروع نإف لوألا لاّؤسلل ةبسنلابف

 .نيفكلاو هجولا ىلإ نيمدقلا ةيفنحلا دازو نيفكلاو هجولا ادع ام دسملا عيمج
 ةلازإلو ةجاحلل نيفكلا فشك ىلاعتو هناحبس هللا حابأ امك هنأ ةيفنحلا ةجحو
 .ةقشملا ةلازإو ةجاحلل نيمدقلا فشك حابأ اضيأ هنإف ,ةقشملا

 اهنإف ةوهشلا نع ةديعب تناك املاطف .كمع ةجوز كتحفاصمل ةبسنلاب امأ

 نمف كتوهش ىف مكحتلا عيطتست ال كنأ وأ «ةاهتشم تناك نإ امأ ءاهيف ئشال

 .ةحفاصملا نع عانتمالا وأ ءلئاحب ةحفاصملا لضفألا

 نارفلا ةوالت ءانثأ ءاكيلا
 :ةةسشئاع[]

 ؟ال مأ ىنعملل ةمهاف تنك ءاوس ءاكبلا ىف رمهنا نآرقلا أرقأ امدنع,
 ؟ىرمأ نم ةريح ىف انأ ؟مكتحيصن ام ؟ال مأ ريخ اذهأ ىردأ الو



 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 مكحتلا ىغبني نكلو .بوغرمو بيط نآرقلا ةءارق دنع عوشخلاب كساسحإف
 اهدعاوقب كمازتلاو نآرقلا كتوالت نسح ىلع كلذ ىغطي ال ىتح كرعاشم ىف
 .ملعأ هللاو .هيناعم ىف لمأتلاو

 ؟ىنيد ملعتأ فيك
 :رصم - لزنم ةبر - انيد أل

 ةهئات ىنكلو «ةريثك طئارشو بتك ىدنعو «ىنيد ملعتأ نأ ديرأ انأ |
 وأ دجاسملا ىلإ ىباهذ لبقي ال ىجوزو ,ةيجهنملاو ةبظاوملا ديرأ

 ؟لعفأ اذام .دهاعملا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 اهاتا ام الإ اسفن فلكي الو ءاهعسو الإ اسفن فلكي ال ىلاعتو هناحبس هللا نإف

 ١5(. ةيآ :نباغتلا ةروس) : متعطتسا ام هللا اوقتاف 1 :لجو زع لوقيو

 هناحبس هللا نم باوثلاو رجألا قحتست ةنسح ةبغر كنيد ملعت ىف كتبغرو
 تيبلا لخاد ميلعتلا قيرط نع رودلا اذهب موقي نأ كجوز ىلع بجيو .ىلاعتو 2

 سلاجمب كل حمسي نأ وأ ملعتلا اذه ىف كعم كرتشي نأ وأ بتكب كيلإ ىتأي نأب -70 
 ؟ 4 لمعت ىتلا ميركلا نآرقلا ةعاذإ كانهف رهزألا دلب رصم ىف كنأ املاطو «ملعلا ظ

 نم ةفلتخمو ةعونتم جماربو ميركلا نآرقلا ةوالتو ليترت اهيفو ءايموي ةعاس
 املاط ئش كصقني الف .هقفلاو «قالخألاو ,ةيمالسإلا ةفاقثلاو ثيدحلاو ريسفتلا

 .ملعأ هللاو .ىلاعتو هناحبس هللا لضفب ةرمتسمو ةدوجوم ةعاذإلا هذه نأ

 جوزلا مأو ةجورلا تالكشم
 :لونال

 هلخد داز اذإ لهو ؟اهجوز لام ىف ةجوزلا قح ام فرعأ نأ ديرأ |
 ىذلا تيبلل ىرهشلا فورصملا ةدايز هيلع بجوتي ىرهشلا هبتار وأ ش٠

 10| ةيروخفمجلا بانك



 ا ربو و ع

 ثيدح لهو ؟صاخللا اهلام اهل نوكي دق همأ نأب املع اهقح نم

 مهلاومأ ءابآلل ناك ول ىتح ءانبألا ىلع بجي «كيبأل كلامو تنأ» |
 صاخ ةيجوز نكسم اهل نوكي نأ ةجوزلا قح نم لهو ؟ةصاخلا |

 ءوس لهو ؟اهقوقح نم سيل اذه نأ مأ اهعم جوزلا مأ دوجو نودب |
 لف ا ا ل ا ا

 .مكل اركشو ؟لقتسم |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©

 جاوزلا دقع دعب ةجوزلل ىلاعتو هناحبس هللا اهبجوأ ىتلا قوقحلا مهأ نمف

 ىلعو © :ىلاعت هلوق ىلإ ادانتس' هتجوزل جوزلا ىلع بجاو وهو ,ةقفنلا قح

 ىلاعت هلوقو (777 ةيا :ةرقبلا ةروس) © فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا

 ةروس) :4 هللا هاتآ ام قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل

 هلوقل ,ىنكسو .؛ماعطو «ةوسكو قزر نم اهعاونأ عيمجب ةقفنلاو (' ةيا :قالطلا

 مهيلع اوقيضتل نهوراضت الو مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ»:ىلاعت

 ةيا :قالطلا ةروس) (نهلمح نعضي ىتح نهيلع اوقفناف لمح تالوأ نك نإو

 وأ راسيلا ثيح نم جوزلا لاحب ردقت ةقفنلا نأ تايآلا نم حضاولاو (؟

 ناك اذإو ءجوزلا ىلع ةبجاو ةقفنلا نأ تايآلا هذه نم حضاولا نأ امك .راسعإلا

 قح نمو .هتمذ ىف انيد نوكت ةقفنلا نإف اهسفن ىلع ةجوزلا تقفنأو ارسعم

 و لا

 .(77 ١ ةيآ :ةرقبلا

 ئيهي مل اذإ هنأو ءصاخ نكسم اهل نوكي نأ ةجوزلا قح نم نإ :ءاهقفلا لاقو



 نع عانتمألا اهقح نم نإف كلذ ىلع هتردق عم القتسم انكسم اهجوز اهل

 همأ نم ةلماعم ءوس تبقلو جوزلا ةرسأ عم ميقت ةجوزلا تناك اذإو ءاهل هترشاعم

 ابنجت لقتسم نكسم ىف ةماقإلا بلطت نأ اهقح نم نإف غوسموأ رربم ريغب
 .ةرسآلا عدصت ىلإ ىؤت دق ىتلا تاعارصلاو تافالخلل

 ىف هنإف ««كيبأل كلامو تنأ» :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدح امأو

 .ةقفنلا ىلإ جاتحي الو اينغ بألا ناك نإ امأ ءاريقفو اجاتحم بألا نوكي نأ لاح

 ىلع ةقفنلا هيلع بجي ال هنإف ةيداملا تاناكمإلا دودحم وأ اريقف نبالا ناكو
 .ملعأ هللاو .مالسإلا ىف رارض الو ررض ال هنأ لصألا نأل «هيوبأ

 هلاطبلا ةناعإو ..ىفاضإلا لمعلا
 :اكيجلب - سردم  ةماسأوبأ []

 ىف شيعأ «ةزاجإلا ةداهش ىلع لصاح باش انآ . .مكيلع مالسلا |

 ىفو «ةلاطبلا نع ةلودلا قودنص نم ىرهش بتار ىلو اكيجلب ١

 ةيمالسإلا ةيلاحا ءانبأل سردأ ؛دحألا وأ تبسلا» عوبسألا ةياهن ٠

 ثيح دجسملل ةعبات ةسردمب ةيمالسإلا ةيبرتلاو ةيبرعلا ةغللا |

 بتارلا اذه ىف عرشلا مكح امف «ميلعتلا اذه نع ارجأ ىضاقتأ |
 ؟ةلودلا نوناقل افلاخم ربتعي ثيح ىفاضإلا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 فحجبي نأ لبق هرجأ ريجألا اوطعا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف

 هلباقم ىف نوكي نأ دبالو .بولطمو عورشم لمع هب موقت ىذلا اذهو ,.(هقرع
 لمع ةحيتتن هنإف ةلودلا ماظنل افلاخم ناك نإو هذخأت ىذلا رجألااذهف .رجأ

 امك متي لمعلا اذه نأ ةصاخ نيملسملا ةعفنمل ىلاعتو هناحبس هللا مامأ عورشم

 تقولا تاذ ىفو .ةيمسرلا لمعلا مايأ ىف سيلو عوبسألا ةياهن ةلطع ىف تركذ

 ةناعإ ىلإ جاتحم ال ثيحب ىمسرو مئاد لمع ىلع لصحلل ىعست نأ كيلع هنإف



 كل هللا كرابيلو .نوناقلا ةفلاخم نم فونخلا وأ ريمضلا تنايرعشالو ةلاطبلا

 .ملعأ هللاو .رجآلا اذه ىفو لمعلا اذه ىف

 هدعبو لوخدلا لبق قالط
 :نيطسلف  رباج []

 ام لكو قلاط تنأ» :اعرش اهب لوخدلملا هتجوزل لاق نم مكح ام

 اهيلع دقعو اهب لوخدلا لبق اهقلط هنأ ملعلا عم .«نيمرحت نيلحت
 .اريخ هللا مكازجو اديدج ادقع

 :بازحألا ةروس ىف ىلاعت هلوقل ىرغص ةنونيب نئاب لوخدلا لبق قالطلا ©©

 امف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 اهتعجارم دارأ اذإو .(59 ةيآ :بازحألا ةروس) « اهنودتعت ةدع نم نهيلع مكل

 نإف ءقلاط تنآ :اهل لاق اذإ لوخدلا دعب مث ,نيديدج رهمو دقعب كلذ نوكيف

 .ةدعلا ءانثأ اهتعجارم ىف قحلا هلو ىعجر قالط كلذ

 تناك نإف «ةين ىلإ جاتحي ةيانك قالط وهف «نيمرحت نيلحت املك» :كلوق امأو

 كريغ نم جوزتت نأ دعب الإ كل لحن الف .ىربك ةنونيب انئاب اقالط كلذ نوكيو

 مث هنم دتعتف اهقلطي نأ دارأ اذإ مث «ىنانلا جوزلا اهب لخديو احيحص اجاوز

 تاقلط ” ىأ .ديدج لحو ديدج رهمو ديدج دقعب ةدعلا ءاهتنا دعب كيلإ دوعت
 .ةديدجح

0 

 ا

 ا

 ابرلا لاومأب لافتحالا
 :اسنرف ىلع

 لوقب المع «ةبحألا ةوخالا اهيأ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا |

 ةروس) ؛نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف» :ىلاعتو لرابت هللا ١

 ةيعمج ءاضعأ نحن :ىلاتلا لاؤسلاب مكيلإ هجوتن (47“ ةيآ :لحنلا



 تايصخشلا وعدن نأ ديرن ءاسنرف ىف هجنا ةنيدم ىف «نيملسملا» !
 رمألاو «نيملسملا ةماع ةحلصمل ءاشع لفح ىلإ انتئقطنم ىف ةماهلا |
 نأب مكملعن .ءلفحلا اذه ةفلكت عفدن نيأ نم وه انقلقي ىذلا |

 لاملاو ىوبر باسح ىف عوضوم لاملا اذهو لاملا كلمت ةيعمجلا

 .ةرشابم نيطسلفل عفدي ابرلا نم هيلع لصحن ىذلا |

 نع جتانلا لاملا اذه ضعب مدختسن نأ عيطتسن له :وهلاؤسلاو

 نأ ةيعمجلا ءاضعأ نحن انل قحي لهو ؟لفحلا اذه تاقفن ىف ابرلا |

 لام نم هنأ ملعن نحنو لفحلا اذهل رضحملا ماعطلا اذه نم لكان |

 مالسلاو عيرسلا درلا مكنمم وجرن ءأريخ هللا مكازجو ؟ابرلا |
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

 © ثئابخلا مهيلع مرحيو تابيطلا مهل لحيو زن :ىلاعتو هناحبس لوقي ©©

 # نوقفنت :ت هنم ثيبخلا اومميت الو :لجو زع لاقو (61١ل/ ةيآ :فارعألا ةروس)

 لحي ال ثيبخ لام ابرلا نع جتانلا لاملا نأ كش الو ,((؟517 ةبآ :ةرقبلا ةروس)

 .ةرورضلا ةلاح ىف الإ هسبلم وأ هنكسم وأ همعطم ىف ناسنإلا ىلع هنم قافنالا

 .كالهلا نم ناسنإلا اهيف ىشخي ىتلا ةلاحا ىهو ةيعرشلا اهطباوض اهل ةرورضلاو

 باب نم ءاشعلا اذه نآل .ةرورض دجوت ال لاؤسلا ىف ةروكذملا ةلاملا ىفو

 ىلع بترتي ىتلا تايجاحلا وأ تايرورضلا باب نم سيلو تايلامكلاو ةيهافرلا

 مكنيب اميف اوعربتت نأ ءاشعلا اذه ةماقإ متدرأ اذإ مكيلعو .جرح وأ ةقشم اهدقف

 لاومأ نم عستم كانه نكي مل اذإ ةصاخلا مكلاومأ نم بولطملا غلبملا دادسل

 .ملعأ هللاو .لفحلا اذه لثم ةماقإل ةيعمجلا

 ليثمتلاو ءانغلا لاومأ
 :ةيدوعسلا مظاك ل

 تعمس دقل «مالسإلا ىف عورشملا ريغ بسكلا نع وه ىلاؤس

 مغرلا ىلع مالسإلا ىف عورشملا ريغ بسكلل ًاقرط كانه نأب ًاقباس ٠



 اذه لباقم لاومأ ذخأ نكلو ًالالح ربتعي ىدؤملا لمعلا نأ نم |
 ءانغلا :كلذ ىلع ةلئمألا نمو ؛عورشملاريغ بسكلا وه لمعلا |

 مكحلا نايب متي مل اذاملو «ةيعرشلا ةلدألاب كلذ نايب وجرأ .ليثمتلاو .

 نيذلا ملعلا لهأ نم ريشك لبق نم تالزدعملا تالثمملل كلذ ىف

 مكل نيركاش ؟ةيئاضفلا تاطحملا ىلع عوضوملا اذه ىف نوملكتي .

 .مكلمع ىف مكل هللا كرابو ءآفلس

 هللا ىريسف اولمعا لقو ٠: :ىلاعت هلوقل «ةحابإلا لمعلا ىف لصألا ©©

 ىلاعتو هناحبس هللاو ٠١( ةيآ :ةبوتلا ةروس) 24 نونمؤملاو هلوسرو مكلمع
 باجتساف ! :ىلاعت هلوق ىلإ ًادانتسا هيلع ىزاجي ىذلا بيطلا لمعلا الإ ىرياال
  ضعب نم مكضعب ىثنأ وأ ركذ نم مكنم لماع لمع عيضأ ال ىنأ مهبر مهل

 1١96(2 ةيأ : نارمع لآ ةروس)

 .ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا هيرتعت دق هنإف ةحابإلا هيف لصألا ناك نإو لمعلاو

 بترتي وأ هنع ًايهنم ناك اذإ ًامارح نوكي دقو ,جاتحملا قح ىف أبجاو نوكي دقو
 ًاحابم نوكي دقو .سالتخالاو ةقرسلاو ةوشرلاك لطابلاب سانلا لاومآل لكأ هيلع
 ليثمتلاك نفلاب لمعلاو ءءارشلاو عيسلاب لمعلاك كرتلاو لعفلا هيف ىوتسي
 نوكي هنإف تاوهشلا ةراثإو قالخألا ىف داسفلا هيلع بترتي ناك اذإ ءانغلاو
 .ًاضيأ ًامارح هنع جتانلا بسكلا نوكيو ءامارح

 نم نوشيعيو نفلا لمع نولزتعي نيذلا تانانفلا وأ نينانفلل ةبسنلاب امأ

 ءاهردقب ردقت ىتلا ةرورضلا باب نم نوكي دق كلذ نإف ءعورشملا ريغ بسكلا

 وأ اعورشم مهيلع ردي ىذلا ليلقلاب نفلا لازتعا دعب مهتايسح نوأدبي مهنأ ىأ
 لالخلا هيف طلخ دق هنم جتانلا نوكيو .كلذ دعب هتيمنت ىلع نولمعي اديفم المع
 هللاو .تقولا كلذ ىف الالح نوكيف «مارحلا ىلع لالخلا هيف بلغ دقو «مارحلاب
 .ملعأ



 ةالصلا تيقاوم فالتخا

 اكيجلب ىف فيصلا برتقا املك . .هتاكربو هتمحرو مكيلع مالسلا |

 تقول ةيعرشلا ةمالعلا مادعنا ىف اساسأ لثمتت ةلضعم هعم تلح |
 نيبو هنيب نوكي ال نايحألا ضعب ىف لب ارخأتم ىتأي ىذلا ءاشعلا ٠

 دجاسملا مظعم نإف ةلاحلا هذه ىف «تادودعم قئاقد الإ رجفلا ةالص
 ءاشعلا تقو ددحي رخآلا ضعبلاو برغملا عم ءاشعلا ةالص عمجت ْ

 ةوخإلا نم ةفئاط نم نوكتت ةريخألا هذهو .ةعاسلا فصنو ةعاسب ' ٠

 .نيدعاقتملا وأ لمعلا نع نيلطاعلا ٠

 ىلع ديزت ةدمل برغملا عم ءاشعلا عمج زوجي له : لاؤسلاو ْ

 وأ لمعلا نع نيلطاعلل قحي لهف ازئاج عمجلا ناك اذإو ؟نيرهشلا |

 ؟مهنا وخا عم ةالصلا عمج نيدعاقتملا

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 ءاشعلا) ءاشعلاو برغملا ىتقو ىلع قلطأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاف

 نوعراسي هباحصأو وه ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .«ريخألا ءاشعلا»و «لوألا
 ةالص لبق ام ىلإ ريخألا ءاشعلا ةالص نورخؤيو لوألا ءاشعلا ةالصب نورداسو

 رذعل الإ زوجي الف امهنيب عمجلا امأ ,ةبحتسملا ننسلا نم ريخأتلا اذهو .رحفلا

 وأ لمعلا نع نولطاعلا ءالؤه امأ لحولاو رطملا وأ رفسلا وأ ضرملاك ىعرش
 نأ مهيلع لب .عمجلل حيبملا رذعلا دوجو مدعل عمجلا مهل لحي الف نودعاقتملا

 .نيلطاغب اوببسلا نع مظريغو مع اهتنو ىف ةنعيرتلا [ودؤي
 لوح ىواتفلا تفلتخاو ةالصلا تيقاوم نأشب برغلا ىف نوملسملا فلتخا دقو

 اولاق ضعبلاو ,ىمالسإ دلب برقأ ىلع ساقي هنإ ضعبلا لاقف .حلصألاو بسنألا
 ةاعارم عم ةعرتكملا ةكم تيفو لدعلاب ارزاق ىعيلاو:ةاقلطم دلي برقا ىلع ىئاقت
 .نيملسملا نيب فالخ راثم رومألا هذه نوكت الأ انه انينعي ام لكو «تيقوتلا قراوف



 مارحلاو لااحلا نيمادلا
 :برغملا  رجات  دحاولادبع ىبيارشلا []

 جوزتتم ىبرغم باش انأ ..هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ا

 دض نيمأتلا له :مكترضح لأسأ نأ دوأ ,ةراجتلا ىتنهمو !1
 ةيدضاعتلا ةيجهنم لثم زئاج ةدالولا فيراصمو ضرملا فيراصم
 ؟«لفاكتلا» |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 مصخي نأب دارفألا نيب لفاكتلا ىلع موقي ىنواعت نيمأت :ناعون نيمأتلا نإف
 ئش ال اذهو .ةافولا وأ .ضرملا وأ «جالعلا لباقم ىف ىرهشلا بتارلا نم ءزج

 ربلا ىلع اونواعتو ؛» :ىلاعت هللا لوق ققحي هنأل ءاعرش بحتسم وه لب هيف
 وأ قئارحلا دض نيمأتلاك ىراجتلا نيمأتلا امأ . (” ةيآ :ةدئاملا ةروس) © ىوقتلاو
 هقحتسي ال لام قاقحتساو عادخلاو ررغلا ىلع موقي هنإف امهريغ وأ ةقرسلا
 اغلبم ذخأي دقو طاسقألا ناسنإلا عفدي ثيح .ةايحلا ىلع نيمأتلا هنمو .ناسنإلا
 .ةرشابم طاسقألل هعفد دعب ىفوت اذإ طاسقألا نم هلثم عفد دق نوكي ال اريبك

 نيثدحملا ءاهقفلا ضعب بهذو .هميرحتب اولاق ءاهقفلا روهمج نإف انه نمو
 .لالغتسالا مدعو نيفرطلا نيب ىضارتلا ىلع موقي هنأل ,لالح هنإب لوقلا ىلإ
 نيمأتلا ليبق نم هنآل .زئاجو لالح نيمأتلا نإف اهنع لوئسملا ةروصلا ىفو

 .ىعامجلا

 كوببلاحابرأ
 :ذاتسأ دمحم ال

 ؟مارح كونبلا حابرأ ذخأ له |
 :لدعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب 2©



 ديدحت هيف نوكي ال حبرلاف «ةدئافلا حلطصمو حبرلا حلطصم نيب قرف كانهف

 ناك اذإ عورشمو لالح اذهو .لمعلل ةيئاهنلا ةحيتنلاو رامثتسالل كرتي امناو

 .تباثب سيلو اريغتم

 ةدايزلا باب نم دعت اهنأل مارح اهنإف ةطورشمو ةتباث تناك نإف ةدئافلا امأ

 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهيف ققحني ىتلاو .ضوع اهلباقي ال ىتلا ةطورشملا

 .ملعأ هللاو .«ابر وهف اعفن رج ضرق لك)»

 ةفحتسم ريغ بئاور
 :ىفطصم 1

 نم ةعومجم ابوروأ ىف انه ..هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ٌْ

 ةلودلا قودنص نم هنوضاقتي ةلاطبلا نع ىرهش بتار مهل ةمئألا |

 اذه نوكي نايحألا ضعب ىف امبرو دجسملا نم ىرهش بتار مهلو
 فرط نم ةقرو ملستي مامإلا اذه نأ ىسننالو ءلوألا فعض ريخألا |

 لهف .كلذ سكع وهو عوطتم هنأب اهيف هل دهشي دجسملا سيئر |

 نم هب حومسم ريغ نوناقلل قارتخالا اذه نأ ةصاخ ًاروز اذه ربتعي |

 ةقرس نوناقلا رظن ىف اذه ربتعي ثيح ءاهب ميقي ب ىتلا ةلودلا لبق |

 اذه مكح امف 'لمملا اهب ىراجبا نيئاوشلل اقبط اهيلع بقاسي
 ؟عرشلا ىف ىفاضإلا بتارلا ظ

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلاو هللا مسب ©66©

 عورشم ريغ لياحت وهو ةلودلا ةمظنأ ىلع لياحتلا باب نم بتارلا اذه ربتعي
 :ىلاعت هلوق ىف هنع هللا ىهن دقو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ باب نم دعيو

 نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايا
 سيل دجسملا ىف لمعلا اذه نأ نع ًالضف (؟4 ةيآ :ءاسنلا ةروس) # مكنم ضارت
 وه امنإو ,ىويند رجأ هنباقي ال عوطتلا نأ لصألاو ءرجأ لباقم ىف هنأل ًايعوطت
 وهف ريخ عوطت نمف ! :ىلاعت هلوقل ؛ىلاعتو هناحبس هللا نم ءازجلا لباقم ىف

 ا



 نم مكسفنأل اومدقت امو ! :لجو زع هلوقو ١164( ةيآ :ةرقبلا ةروس) :# هل اريخ

 ١٠١١(, ةيآ :ةرقبلا ةروس) : ريصب نولمعت امب هللا نإ هللا دنع هودجت ريخ
 اونوكي نأو قحب مهل سيل ام ذخأ نع اوففعتي نأ ةمئآلا ءالؤه ىلع بجاولاو
 ةنامألاو قدصلاو صالخإلا ىف نيملسملا ريغو نيسلسملا نم مهريغل ةودق

 مهضرعت امك تافرصتلا هذه نأ اوملعي نأ مهيلعو «ديلا ةراهطو ةهازنلاو

 مالسإلا ةروص هوشت اهنأ امك اعرش اهنع ىهنم اهنإف ةينوناقلا ةلءاسملل
 .ملعأ ىلاعت هللاو .نيملسملاو

 اهيلع دوقعملا ةروع ةيؤر
 :ةةغشمؤوما1]

 نيلماعلا ةوخإلا هللا ىزجو . .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا |

 مكتانسح نازيم ىف هلعجو ءاريخ كرابملا ىداهجلا عق ةوملا اذه ىف |

 مكنم وجرأ .ميلس بلقب هللا ىنأ نم الإ نونب الو لام متي ل موي

 :ةلئسألا هذه نع ةباجإلا |

 دعي ةظلغملا اهتروع ةيؤرب اهيلع دقع نمل تنبلا حامس مدع له - |

 نالعإ دعب كلذ نوكي نأ لضفت اهنأب املع .هيلع بساحت امثإ |

 ؟جاوزلا |
 ةالص ءانثأ هنم ةءارقلاو احوتفم فحصملا عضو زوجي له - الا

 ْ ؟ليللا مايقو حبوارتلا

 لاقو :لئاقلا وهو ةيويند رومأب لجو زع هللا ءاعد زوجي له -“ '

 ,(5 ةيآ :رفاغ ةروس) © مكل بجتسا ىنوعدا مكبر |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 :لوألا لاؤسلل ةبسنلابف

 ناكرألا هيف ترفوت امزال اذفان احيحص ادقعنم ناك اذإ جاوزلادقع ىف لصألا

 اي ا ا



 نأ الإ ءرخآلاب نيجوزلا نم لك عاتمتسا لح هيلع بترتي هنأ ةحصلا طورشو
 ام ىلإ عاتمتسالا اذه ليجأت ىلع ماق ىعرش صن همداصي ال ىذلا ماعلا فرعلا

 ناك نإ جوزلا هركني مث ءلمح ثدحي نأ ةيشخ «ةيجوزلا لزنم ىلإ لاقتنالا دعب

 الأ ًانايحأ بجاولا نم لب بحتسملا نم راصف ؛ةفيعضلا رئامضلا باحصأ نم

 ىلإ كلذ ىدؤي الثل اهيلع دقع ىذلا اهجوز ىلع ةظلخغملا اهتروع ةأرملا فشكت
 .ةيجوزلا لزنم ىلإ لاقتنالا لبق ةجوزلاب لوخدلا ىلإو ةزيرغلا ةراثإ

 : ىناثلا لاّوسلا

 مايقو حيوارتلا ةالص ءانثأ هنم ةءارقلاو ًاحوتفم فحصملا عضو زوجي معن

 .كلذ عنمي هللا لوسر ننس نم ةنس وأ هللا باتك نم ليلد دوجو مدعل «ليللا

 ْ : ثلاثلا لاّوسلا

 لإ ًادانتسا ديري ءاعد ىأب ىلاعتو هناحبس هللا وعدي نأ هتالص ىف دجاسلل

 ةيآ : رفاغ ةروس) # مكل بجتسا ىنوعدا مكبر لاقو ) ىلاعت هللا لوق مومع

 ىنع ىدابع كلأس اذإو ! : ىلاعت هلوقو ؛لاعفألاو لاوحألا لك ىف ىأ ٠
 نيعتي نكلو (5 ةيآ : ةرقبلا ةروس) 4 ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىنإف

 .ملعأ هللاو ءمحر ةعيطقب وأ ءوسب وعدي الأ ناسنإلا ىلع

 مالعإلا لئاسو ىف لمعلا
 : ةدحتملا ةكلمملا  ءارهز ©

 ؟ ةعيذم وأ ةاسارمك ةفاحصلا ىف تنبلا لمع مكح ام |

 : دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 لوئسم لجرلا نأل بجاو لجرلا قح ىف هنأ ريغ .حابم هنأ لمعلا ىف لصألاف

 هيلإ تجاتحا نإ حابم اهقح ىف لمعلاف تنبلا امأ .هترسأو هسفن ىلع قافنإلا نع
 .ررضلا ىلإ ىدؤي آل ناك اذإ اميسالو

 رداصملا عم تاقالع ةماقإ نم هيلع بترتي امو ةفاحصلا ىف تنبلا لمعو



 مدع عئارذلل ًادس لضفألا نم هنإف تايكولسلا ثيح نم رداصملا هذه عونتو

 ةيعرشلا طباوضلاب تمزتلا اذإ اهنإف ةعيذملا امأ .ةلسارمك ةفاحصلا ىف اهلمع

 مدعو بيطتلا مدعو ةولخلا مدعو ىمالسإلا ىزلا ثيح نم لمعلا ىلإ جورخلل

 .ةروعب سيل ةأرملا توص نأل «ةعيذم لمعت نأ اهل زوجي هنإف لوقلا ىف ةعوبملا

 .ملعأ هللاو (”” ةيآ : بازحألا ةروس) © ًافورعم ًالوق نلقو !» : ىلاعت هلوقل

 ةاكزلا نم نيجاتحملا ةدعاسم
 : ةيدوعسلا  ةزئافال

 ةمحرو مكيلع مالسلا .ةلضافلا ىتذاتسأ .ميحرلا نمحرلا هللا مسب | ٌ

 .هللا ءاش نإ كملعب انعفنو اريخ هللا كازج «هتاكربو هللا |

 : اهنع ةباجإلاب مركتلا وجرأ ةلئسأ ةدع ىدل
 .نيعم جالعل جاتحتو ًادج ةضيرم نادلبلا دحأ ىف ةبيرق ىدل - ٠ْ ١

 اهيدلو ةجوزتم ىهو لاملا نم ةريبك غلابم جاتحي جالعلا اذهو |

 نأ ىأ ًايفاك سيل هيلع لصحي ىذلا اهجوز لام نكلو ءلافطأ

 مهيلإ ىونسلا ةاكزلا غلبم لاسرإ زوجي لهف «ةبعص ةيداملا مهتلاح

 يا ا ا

 ماو اهتربخأو رس ىلع ىتاقيدص ىدحإ تنمنت ثا ىننأ ول -" |

 ا ابا اا ْ

 نم عونك ةلاحلا هذه لثم ىف بذكت نأ زوجي لهف ءبذكت نأ ديرت |

 ؟هضقن مدعو رسلا ظفح

 .كاطخ ددسو ريخ لك هللا كازجو ةلاطإلا ىلع ةفسآو |

 مج ةيروهضجلا بانك [اابج



 : دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب 60

 رقفل ًارظن ةضيرملا ةأرملا هذه ىلإ ةاكزلا عفد زوجي لوألا لاؤسلل ةبسنلابف
ملا هتجوز ىلع ةقفنلل لاملا نم ىفكي ام ىلع هلوصح مدعو اهجوز

 هئانبأو ةضير

ارقفلا وه للملا ةاك دبل فراصملا دحلأ نأ .لاملا ةأاكز باب نم اذهو
 ءالؤهو .ء

 .فصولا اذه مهيف ققحتي

 تناك اذإف ءدهعلاو دعولا ىلع ةظفاحملا وه لصألاف رسلا ءاشفإ نع امأ

 نم فرظ ىأ تحت زوجي ال اهنإف كرس ىلع ظفاحت نأب كتدعو كتقيدص

 ةفص وهو .دهعلا ةفلاخم باب نم كلذ نأل رسلا اذه نلعت وأ ىشفت نأ فورظلا

 (ناخ نمتتا اذإو» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق ىذلا قفانملا ىف

 .بذكلا مدعب اهفقوم رربت نأ اهل زوجي الو «ةنايخلا باب نم دعت ةفلاخملا هذهف
 كلدو رسلا ءاشفإ ىلإ ىدؤي ال لكشب فقوملا اذه ىف فرصتت نأ اهل نأل

 4 متدهاع اذإ هللا دهعب اوفواو !> : ىلاعتو هناحبس هيف لاق ىذلا دهعلل ًامارتحا

 .ملعأ هللاو 9١( ةيآ : لحنلا ةروس)

 ةعامجلا ةالصو لافطألا ةكرح
 :اذتنك  ةملسم ال

 انتروتكد ريخ لك هللا كازج «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ا

 ىجوزو انأ ةالصلا ديرن امدنعو «ةنس اهرمع ةنبا اندنع :ةلضافلا

 نأ ىلع رصي ىجوزو «تيبلا ىف ءايشأ اهبيرخت وأ ىتالص سابل
 لك ىلصي نأ هنم بلطأ انأو «لزنملا ىف نوكي امدنع ةعامج ىلصن .

 ىف كرحتأ ةريثك ًانايحأو ءضفري هنكلو رخآلا اهبقاريل ةدح ىلع انم

 نأ وهو «لح ىلع ائقفتاف ءاهيذؤي ءىش لعف نم اهمنمأل ىتالص

 لعفي امك ىتالص انأ لمكأو ةعكر رخآب هعبتأ مث ةالصلاب وه أدبي .

 هلعفن ام له ىردن ال :ةعكر رخآ ىف نولصملاو دجسملا لصو نم .

 ؟ةالصلا ىف عوشخلا نم مهأ ةعامجلا ةالص لهو ؟حيحص ١



 : دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©66©

 اذإف .بنيز تنب ةمامأ لمحي وهو ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاف

 نم لضفأو .ةأرملل ريسيتلا باب نم كلذو ءاهلمح ماقتسا اذإو ءاهعضو دجس
 ءادأو كتنبا لمحب ةلاحلا هذه ىف كيلع .نيلصملا ىلع شيوشتنلل ةنبالا كرت

 ىلص لوسرلا لاق امك  ةعامجلا ةالص نأل .كترسأو كجوز عم ةعامجلا ةالص

 ..ةرم نيرشعو سمخب درفلا ةالص لداعت  ملسو هيلع هللا

 ناكم ىف ًاعم امكدوجو ةلاح ىف زوجي ال وهف هيلع امتقفتا ىذلا لحلا امأ

 ,مامإلا أدب نأ دعب ًارخأتم ةعامجلا ةالص ىتأي نمل ةصخرلا باب نم وهو دحاو
 ىف عوشخلاو ةعامجلا ةالصو .هتاف ام لمكيو ىقب ام مامإلا عم ىلصي نأ هلف

 «لاجرلا قح ىف ةدكؤم ةنس ةعامجلا ةالص نأ الإ .بولطم امهنم لك ةالصلا

 ركذلل ةالصلا تابجاو نم وهف ةالصلا ىف عوشخلا امأ .ءاسنلا نع اهتطقسأو

 .ملعأ هللاو .ءاوسلا ىلع ىئنآلاو

 ؟هارح مأ لالح ..ىراقعلا ليومتلا

 ماظنب فورمملا ماظنلاب كنبلا نم ةينكس ققش ءارش ىف مكحلا ام
 اهؤارش مرحي هنأ ائعمس اننأب ًاملع «ىراقعلا ليومتلا» جيجروملا
 انأف ًاضرق ذخآ الو ىرتشأ انأ ةقيقحلا ىف نكلو ءابرلا ليبق نم اهنأل

 ؟ةقشلا ملسنأ لب ءىدي ىف ضرقلا ضبقأ ال
 : دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 ضرقلا قيرط نعو «كنبلا قيرط نع ققشلا كيلمت ضرفي دلبلا ماظن ناك اذإف
 ىتلا تايرورضلا نم نكسلا نأل :ةرورضلا باب نم دسعي كلذ نإف ىوبرلا
 برغلا ىف ًافورععم ناك تاراقعلا كالتما نم عونلا اذهو .ناسنإلا اهيلإ جاتحب

 عيسوتو ناكسإلا تالكشم لحل هب تذخأ ةيمالسإلا دالبلا ضعب نكلو طقف

 .اهيف نكاسملا كلمت ةدعاق

 : نسحم ال

 ا
 ١
ْ 
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 نأ ملعلا ندا ةينورتوسوع ا ويل وع

 وأ ناطاريق دحاول نوكي دقف .ةفلتخم ةحاسم هل نوكي دق انم ًالك

 ام نأ ملعلا عم ؟طقف طاريق فصن اندحأل نوكي دق امنيب ؛ .رثكأ

 .ةماعلا عفانملا نم وه عراشلل كرتي '

 : دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 تناك اذإف ءرومألا هذه لثمل ةعوضوملا طورشلاو دعاوقلا ىلإ عجري اذه نإف

 هنإف بسانتلاو ةبسنلاب ىرخأ ىلإ ةحاسم نم ةتوافتمو ةفلتخم ةكورتملا ةحاسملا

 هنإف عراشلل ةماعلا عفانملا قيقحتل ًارظن ةدحاو تناك اذإ امأ .كلذب مازتلالا بجي
 باب نم اذهف ربيت مارعص حاجلا كتابك ار اكا كالا اتلالا بجي
 مهطورش دنع نيملسملا نأ لصألاو .دقعلا ىفرط نيب اهيلع قفتي :ي ىتلا دوقعلا

 بسنب ةماعلا عفانملل اهكرت نيعتي ىتلا تاحاسملا ديدحت متي نأ بجاولا ناك نإو

 .ةريغصلا تاحاسملا باحصأب رضي ال امبو ةارتشملا تاحاسملا عم ًافاكتت
 .ملعأ هللاو

 ىفاضالا لمعلا طورش
 :دلانس سس

 لمعلا اذه لثم لمعي نأ ناسنإلا ىلع مرحي ناكم ىف لمعلا له
 ىف لمعلا سفن لمعأ نأ زوجي مأ ءىفاضإ لمعسك رخآ ناكم ىف

 ؟ رخآ ناكم ١

 : دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 رخآ المع لمعي الأ ىلع صني نيفرطلا نيب دقع وأ طرش كانه ناك اذإف

 :عراشلل ةحاسم كرت نم دبال هنأ تملعو ءضرأ ةعطق تيرتش ا

 ١
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 آلام ذخأي نأ لباقم ىف لوألا لمعلل هغرفتل ًارظن ىلصألا هلمع ىلإ ةفاضإلاب
 ًاكورتم رمألا اذه ناك اذإ امأ ءطرشلا اذهب مزتلي نأ بجي هنإف ًاريثك ًارجأ وأ ًاريثك

 ثيح كلذ زوجيف ةيلاملا مهعاضوأو مهفورظ نيسحت ىف ةبغرلل ًارظن صاخشألل
 ىلصألا هلمع ىدؤي نأ لوألا : رومأ ةدع كلذل طرتشيو .دقع الو طارتشا ال هنإ

 عم ًاضراعتم وأ ًاسفانم ىفاضإلا ىناثلا هلمع نوكي الأ : ىناثلا .هجو ريخ ىلع
 هذه ىلع ظفاحيو ىلصألا هلمع رارسأ ىشفي الأ : ثلاثلاو ءىلصألا هلمع

 .ملعأ هللاو ًانئاخ ناك الإو رارسألا

 هاركإلاب ليمجت
 :فسسويال

 طفش لثم ةيليمجت تايلمعب موقت نأ اهجوز اهيلع طرتشب هب ةأرما |

 رصأ اذإ لعفت اذامف .كلذ ريغو فنألا وأ ىدثلا ريغصت وأ ن وهدلا |

 ؟قالطلاب اهددهو اذه ىلع جو زلا

 فشك ىلإ ةأرملا رطضتو ءًادج ةفلكم تايلمعلا هذه نأب املع |
 ؟هللا قلخل ًارييغت اذه دعي الأ مث ؟بيبطلا مامأ اهتروع |

 : دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©

 هذهو ءهيف هلل ةيصعم ال امب ةطورشم اهجوزل ةجوزلا ةعاط نأ لصألاف

 ناطيشلا هب ىدحت ىذلا .هللا قلخ رييغت باب نم لاؤسلا ىف ذ ةروكذملا تايلمعلا

 ةروس) © هللا قلخ نريغيلف مهنرمألو ؛ ءاسنلا ةروس ىف ىلاعتو هناحبس هللا

 .سيلدتو شغ اهيفو رطخ اهيف تايلمعلا هذه نأ اميسالو ١19( ةيآ : ءاسنلا

 لمعت نأ ةجوزلا ىلعو .لاوحألا نم لاح ىأب زوجت الف .تاروعلل فشك اهيفو
 امأ .هيلع ريثأتو ةملك هل ةلئاعلا ىف ريبك قيرط نع كلذب اهجوز عانقإ ىلع
 هلل ةيصعم اهيف ىتلا لامعألا هذه لثمب مايقلل ًارربم نوكي ال هنإف قالطلاب ديدهتلا
 .ملعأ هللاو ءىلاعتو هناحبس

 0 ل اة مت



 عطفقتملا مدلاو ةالصلا
 : قيس 2

 ؟ال مأ ىلصأ له ..ًاعطقتم مدلا اهيف نوكي ىتلا ةرتفلا ىف مكحلا ام |

 : دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 مايألا ىف عطقني مث ىلوألا مايألا ىف ةرازغب لزني امدنع ضيحلا مد ةفص نإف
 ءاهقفلا فلتخا انهو .لزني مث نيموي وأ ًاموي مدلا نم ءاقنلا ثكمي دقو «ةيلاتلا

 ءادأ اهيف زوجي ال ىأ ضيحلا نم نوكت مايألا هذه نأ ىلإ ةيفنحلا بهذف
 وهو رهطلا نمز تغلبو تعمج اذإ اهنأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذو .تادابعلا
 وه رسيألاو .تادابعلا ءادآو لاستغالا بجيو رهطلا نم نوكت اهنإف مايأ ةثالث
 ,مدلا اذه ةعيبط عم قفتيو .جرحلا عفرو ريسيتلا ةدعاق عم قفتي هنأل ةيفنحلا ىأر

 .ملعأ هللاو

 تنرتنإلا ىلع ةرثرتلا
 : نمبيأ أل

 نإ اهطباوض ىه امو ؟تنرتنإلا ربع نوكت ىتسلا ةشدردلا مكح ام ا

 .ريخلا بابسأ مكلو انل هللا رسي ؟أمات ًاعنم عنمت ىتمو ؟تزاج |

 : دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب 26

 حضف وأ لوقلا ىف ةعويم وأ عادخو بذك اهيف ىتلا  ةرثرشلا وأ ةشدردلاف

 ةدافتساو تامولعملل لدابت اهيف ناك نإ نكلو .ةمرحمو ةعونمت اهلك رارسألل

 رش اهرشو ريخ اهريخ ةثيدحلا تاعارتخالا لكو .ًاعرش ةزئاج ىهف لوقعلل

 مارح وه اميف اهمادختساو لالح وهف ديفمو لالح وه اميف اهمادختسا نأ ىنعمب

 ريغ ةرثرثلا ىف مهتقو اوعيضي الأب انبابش حصنأو .مارح وهف مارحلل دوقي وأ

 عفنلاب دوعيو مهديفي اميف ةئثيدحلا ةيلمعلا تازجنملا هذه اورمثتسي نأو ةديفملا

 .ملعأ هللاو .مهناطوأ ىلع



 ةققصاللا تاسدعلا مكح
 : ةدحتملا ةكلمملا  ءارهز ان

 ؟ةنيزلا دصقب تايتفلل ةنولملا ةقصاللا تاسدعلا عضو مكح ام

 : دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب 6©

 ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق ١ : ميركلا هباتك ىف لاق ىلاعتو هناحبس هللا نإف

 ةنيزلا ظفل دروو ("”* ةيآ : فارعألا ةروس) :# قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ

 ةروس ) © اهنم رهظ ام الإ نهتتيز نيدبي الو ,» : ىلاعت هلوق ىف رونلا ةروس ىف
 .(؟ ١ ةيآ :رونلا ةروس) # نهتلوعبل الإ نهتتيز نيدبي الو :» :هلوقو 3١(. ةيأ : رونلا

 .ةأرملا ىلإ ىبنجألا رظنل ةراثإ اهيف نوكي الأ ىبنجألل ةئيزلا ءادبإ ىف طرشلاو
 اذإ امأ .اهنع ىهنم ىهف ةراثإلاو ءارغإلا دصقب تاسدعلا هذه تعضو اذإف

 باب نم دعت ال تالاحلا لك ىفو .ةزئاج ىهف ةرورضلا وأ جالعلا دصقب تناك

 .ملعأ هللاو .اهتعيبط ىلإ نيعلا عوجرو اهتلازإ نكمي اهنأل هللا قلخ ريبغت
 نيسنجلا نبي ةقادصلا

 :ىسهنال

 ةصاخو ءئيش اهيف ىرأ ال انأ ؟ةاتفلاو باشلا نيب ةقادصلا مكح ام |!
 ؟عرشلا مكح امف .نوبدؤم اننأ !ش

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 مارحلا ىلإ ىدؤي ام لك نأ ىأ :ةعيرذلا دس ًادبم اعرش ةررقملا ءىدابملا نمف

 لعجبي ام ةيرحلاو حاتفنالا نم اهيف نييبنجأ نيب ةقادصلا موهفمو .هلثم مارح وهف

 نإف .ًابدؤم ناسنإلا ناك امهم ةليذرو ةيصعم ىلإ بلقنتف ءامهنيب لخدي ناطيشلا
 ًايبنجأ هتبوطخمل ةبسنلاب بطاخلا ناك اذإو ءانيبم اودع ناسنإلل ناك ناطيشلا
 .ملعأ هللاو نيبوطخمب اسيل نم انلاب امف .اهنع



 مالاعإلا لئاسو هيلوئسم
 :ئكسح ا]

 ةيحاصمك «ةيمالعإلا تاسسؤملا ىف تاجربتم روص رشن مكح ام

1 

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب 6©

 ناكأ ءاوس امارح نوكي تاباشلاو بابشلا دنع زئارغلا ةراثإ ىلإ ىدؤي ام لك

 .ةيئرملا وأ ةعومسملا لئاسولا ىف ثبلا وأ ةءورقملا لئاسولا ىف رشنلا قيرط نع

 ةحابإو ةعالخو صقر اهيف تانالعإو ناغأ نم زافلتلا تاونق ىف هدهاشن امف

 ًامارح نوكيف «ةيصعملا دصقبو ةراثإلا دصقب ةأرملا دسجب راجتا الإ وه ام ىرعو
 .ربخل ًابحاصم مأ ًادرجم ناكأ ءاوس

 ىعرشلا سابللا تامصاوم
 زال ا ا دا قال ا دوو

 ؟ةملسملا |

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو «هللا مسب ©66©

 عيمجلا رتاسلا وه  ةغلابلا ةملسملا ةأرملل ىعرشلا سابللا ىأ  باجحلاف
 نيعيباتلاو ةباحصلاو نيرسفملاو ءاهقفلا روهمج دنع نيفكلاو هجولا ادعام اهندب
 كلامو ةفينحوبأو «سابع نب هللادبعو  اهنع هللا ىضر  ةشئاع ةديسلا مهنمو
 وهف هجولا رتس نم كلذ ىلع دئازلا امأ .ةأرملا يلع بجاولا وه اذهو .ىعفاشلاو

 .ةضيرفلا باب نم سيلو ةليضفلا باب نم ىأ بحتسملا باب نم
 انيعم ايز وأ انيعم ًافصو ددحي مل مالسإلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا ةمحر نمو
 هنإ ثيح نم ىزلا اذه ىف رفاوتت نأ بجي ةماع اطورش ددح امنإو .ةملسملا ةاتفلل
 هذه هيف تققحت ىز اميأف .لاجرلا ىزل ديلقت هيف سيلو فشيالو فصيال

 نيدبي الو 9 :ىلاعت هلوق ىلإ ًادانتسا ةملسملا ةأرملل باجح وهف فاصوألا



 نبرضيلو ؛> :ىلاعت هلوقو (” ١ ةيآ :رونلا ةروس) # اهنم رهظ ام الإ نهتتيز

 .ملعأ هللاو 7١(. ةيآ :رونلا ةروس) # نهبويج ىلع نهرمخب

 لااحلا ضفيبأ

 ىحور) ول لاق (داتعملاك) ىجوز نيبو ىنيب ةيمالك ةداشم ءانثأو ْ

 انأو .ةقلط دعت اهنإ :ىل لاقو خويشلا دحأ تلأسو ..«قلاط تنأو

 كترضح نم ديرأ .رهشلا فصنو نيرهش ذنم ىلهأ لزنم ىف نآلا
 هذه لالخ ىندري نأ ىجوزل لهو ؟ةدعلا ةرتف أدبت ىتم ىتدافإ

 مكح وهام اهدعبو ؟ةدعلا ةرتف غلبت مكو ؟ىملع نود ةرتملا

 لالخ ىجوز نيبو ىنيب حلص ثدح الثم ولو ؟نوناقلاو عرشلا

 ؟ةيعرش ةقيرطب ىندري فيك ةرتفلا هذه |
ْ 

ّ 

 .تثاونس '" ذنم ةجوزتم انأ .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ١

ْ 
 ٠ْ
٠ 
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 ىنوديفأ ؟مكحلا امف ةدعلا ةرتف ءاضقنا دعب حلصلا ثدح ولو

 .هللا مكدافأ |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 ةرتف ءانثأ ًايعجر ًاقالط دعيو .قالطلاب جوزلا ظفلت خيرات نم ةدعلا ةرتف أدبت

  عضوب ىهتنت اهتدعف ًالماح تناك نإف .ىرخأل ةأرما نم فلتخت ةدعلاو .ةدعلا
 تناك نإو راهطأ ةثالث وأ تاضيح ثالث اهتدعف ًاضئاح تناك نإو .لمحلا

 .رهشأةثالث اهتدعف ضيحلا اهنع عطقنا ةريبك وأ ةريغص

 كتعجارم كجوزل قحي ىعجر كقالط نإف كلاؤس نم مهفي ام بسحو

 :هلوقك لوقلاب نوكت ةعجارملاو .كملع نودو كتقفاوم نود هيف

 زاجأو .دوهش مامأ كلذ نوكي وأ «نوذأملا دنع قثوت نا لضفيو ««(كتعجار»

 ظفلتلا نود نيجوزلا نيب عامجلاب ىأ .لعفلاب ةعجارملا نوكت نأ ةيفئحلا



 ًاقالط نوكي قالطلا نإف ةعجارم نود ةدعلا تهتنا نإ امأ .ةعجارملا ظفلب

 .كاضربو نيديدج رهمو دقعب الإ ةعجارملا هيف زوجي ال ىرغص ةنونيب انئاب
 ىربك ةنونئيب هنم ثنب دق نينوكت كنإف ةثلاثلا ىه ةقلطلا هذه تناك اذإ امأ

 نيقلطت مث ًآايعرش الوخد كب لخديو هريغ اجوز ىجوزتت ىتح هل نيلحت الف
 نإف 1 :ىلاعتو هناحبس هللا لوقل كلذو قباسلا كجوزل نيلحن كل.أبو هنم

 نأ امهيلع حانج الف اهقلط نإف هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط
 .(؟١٠1 ةيآ :ةرقبلا ةروس) 4# ..هللادودح اميقي نأ انظ نإ اعجارتي
 .ملعأ ىلاعت هللاو

 ابرلا لاومأ نم قدصتلا
 :ىلعال

 فيضأ رخآل نيح نمو .ىوبر كنب ىف ديصر ىل ؛مكيلع مالسلا |
 هنأب املع ةيفاضإلا غلابملا نع ةاكزلا جرخأ فيكف .انيعم ًاغلبم هيلإ |

 اهيلع لاحف ىلوألا غلابملا امأ .ةعفد رخآ يلع لوحلا لحي مل
 ؟لعفأ اذامف .لوحلا |

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 :ىلاعت هلوقل .مارحلا لاملا نع ال لالحلا لاملا نع نوكت لاملا ةاكز ىف لصألا

 .(؟51/ ةيآ :ةرقبلا ةروس) 4 متبسك ام تابيط نم اوقفنأ اونمآ نيذلا اهيأ اي
 نأل «ةاكزلا باب نم سيلو ةقدصلا باب نم دعي لاومألا هذه نم هيدؤت امو
 لامل ءان ثدحي فيكف .هئامنو لاملا ريهطتل ةعورشم اهنأ ةاكزلا ىف لصألا
 ىبريو ابرلا هللا قحمي ]9 :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو ابرلا لام وهو مارح هلصأ
 هيلع ىرجو باصنلا غلبأ ءاوسف (77/5 ةيآ :ةرقبلا ةروس) #4 تاقدصلا
 هنم قدصتلا زوجي نكلو .هنم لاملا ةاكز جارخإ زوجبي ال هنإف ال مأ لوحلا

 .نيملسملل ةماعلا عفانملل



 ةبوطخلا ةيؤر

 ىلإ لجرلا اهيف رظني نا عيطتسي يتلا دودحلا ىه ام .مكيلع مالسلا |
 عيطتسي هنأ حيحص لهو ؟اهبطخي نأ لجأ نم اهتيؤر دارأ نإ ةأرما .

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نآل .نيفكلاو هجولا نم رشكأ ىلإ رظني نأ |

 امك وأ «لعفاف كوعدي ام ىلإ رظنت نا تعطتسا نإ» :لاق  ملسو |

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهلل دمحلاو .هللا مسب © ©

 ةأرملل ىبنجألا نم رظنلل هيلع عمجملا ردقلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ دقن

 نيعارذلا ىلإ رظنلا مهضعب زاجأو .نافكلاو هجولا وه اهتبطخ دصقي ىتلا
 .لاؤسلاب دراولا ثيدحلا اذهل ًادانتسا نيقاسلاو

 نيفكلاو هجولل الإ لحي ال رظنلا نآل ,ءاهقفلا روهمج ىأر وه حجرألاو

 :رونلا ةروس) #4 اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو ؛> :ةميركلا ةيآلا ىلإ ًادانتسا
 .دسجلا ةنويلو ةبوطر ةمالع امه نيديلاو ,لامجلل عماج هجولا نألو ١( ةيآ

 .ملعأ هللاو

 دجسملا ضئاحلا لوخد مكح

 انس

 :رصم ماسح ال

 موقت تناك اذإ ةصاخبو ءدجسملل ضئاحلا ةأرملا باهذ مكح ام |
 ؟بجاولا اذهب اهماقم موقي نم دجت ملو .هللا ىلإ ةوعدلا بجاوب ١

 :دعبو ءهللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اياد :ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقف

 # اولستغت يتح ليبس ىرباع الإ ابنج الو نولوقت ام اوملعت ىتح ىراكس



 ناكملا ىلعو ةدابسعلا ةقيسقح ىلع قلطت انه ةالصلاو .(5ةيآ :ءاسنلا ةروس)

 ةيوكلا آل ظقن نونيقلا هرب يمس ةنآلا فيتارا :ةةاعلا هتف ىوقت' ىذلا
 .(بنج وأ ضتاحل دجسملا لحأ ال ىنإ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 لثم ةجاحلل وأ ةرورضلل الإ دجسملا لخدت نأ ضئاحلل زوجي الف كلذ يلعو
 ناكمك دجسملا ذختتف ءاهيلع ءادتعالا وأ ةقرسلا نم اهسفن يلع ىشخت نأ

 لحي الف ىنيد سرد عامس وأ ةوعدلا دصقب لوخدلا امأ .طقف هيف ىمتحن

 باب نم وه امنإو اهيلع بجاولا باب نم سيل كلذ نأل ءبنجلا وأ ضئاحلل
 .ملعأ هللاو .طقف بودنملا

©© ( 3: 
 نيجوزلا نيب ةلدابتملا قوقحلا

 .كلذك سكعلاو اهجوز يلع ةجوزلا قوقح ىهام
 .مكيلع مالسلاو |

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب 66©

 ىلإ ًادانتسا ءنيجوزلا نيب ةكرتشم قوقح جاوزلا دقع يلع ةبترتملا راثآلا نمف

 ةجرد نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع ىذلا لثم نهلو ؛ :ىلاعت هللا لوق
 ريغ قوقحو ةيدام قوقح اهجوز ىلع ةأرملل بجيف (7114يآ :ةرقبلا ةروس)
 ظ .ةيدام

 .ةوسكو قزرو ىنكس نم اهعاونأ عيمجب ةقفنلاو رهملا ىهف ةيداملا قوقسحلا امأ
 مدعو ءارارض اهب كاسمإلا مدعو .فورعملاب ةرشاعملا ىهف ةيداملا ريغ قوقحلا امأو

 رثكأ ًاجوزتم ناك نإ تاجوزلا نم اهريغ نيبو اهنيب لدعلاو «ةيصعملا ىلع اههاركإ
 اوهركت نأ ىسعف نهومتهرك نإف فورعملاب نهورشاعو ؛:ىلاعت هلوقل ةدحاو نم
 متيتآو جوز ناكم جوز لادبتسإ متدرأ نإو .ًاريثك ًاريخ هيف هللا لعجيو ًائيش
 هنوذخأت فيكو .انيبم امثإو اناتهب هنوذخأتأ ًائيش هنم اوذخأت الف اراطنق نهادحإ
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 تايآ :ءاسنلا ةروس) :4 ًاظيلغ ًاقاثيم مكنم نذخأو ضعب ىلإ مكضسعب ىضفأ دقو

 4 نهومتيتآ ام ضعبب اوبهذتل نهولضعت الو # :ىلاعت هلوقو 5١4(
 :ىلاعت هلوقو .اهيلع قييصضتلاو سبحلا وه لضعلاو (9١ةيآ :ءاسنلا ةروس)

 .(؟57 ١ةيآ :ةرقبلا ةروس) 4 اودتعتل ارارض نهوكسمت الو

 ةيصعم ال اميف ةعاطلا ىهف اهجوز وحن ةجوزلا تابجاو وأ جوزلا قوقح امأ
 ايلع ناك هللا نإ ًاليبس نهيلع اوغبت الف مكنعطأ نإف ؛> :ىلاعت هلوقل هيف هلل
 تعاطأ ةأرما اميأ» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ( ؛ةيآ :ءاسنلا ةروس) 4 اريبك

 باوبأ ىأ نم تلخد اهجوز تعاطأو اهجرف تنصحو ءاهسمخ تلصو اهبر
 مويلاو هللاب نمؤن ةأرمال لحي اال» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو .(تءاش ةنحلا

 وأ .هنذإب الإ اهتيب ىف ادحأ لخدت وأ «هنذإب الإ اهجوز تيب نم جرخت نأ رخآلا

 مكلكو ؛عار مكلك» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو .«هنذإب الإ عوطت موص موصت
 تيب ىف ةيعار ةأرملاو .هتيعر نع لوئسمو هتيب ىف عار لجرلا «هتيعر نع لوئسم
 .(..اهتيعر نع ةلوئسمو اهجوز

 ىنبتلا مالسإلا مرح اذام
 :برغملا ن .م ال
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 .خألا نبا وه ىنبتملا نأب ًاملع ىنبتلا ىف عرشلا مكح وهام |

 هيدل ةحورطملا ةلكشملاو ءايلاطيإب نطقي ىنبتلا ديري ىذلا صخشلاو |
 ؟ةينوناقلا قاروألا ىه |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 مهئابآل مهوعدا ! :ىلاعت هلوقل نيدلا موي ىلإ لطابو مالسإلا ىف خوسنم ىنبتلاف
 4 مكيلاومو نيدلا ىف مكناوخإف مهءابآ اوملعت مل نإف هللا دنع طسقأ وه

 ةلازإل ةثراح نب ديز ةجوز شحصج تنب بنيز نم جوزتي نأب  ملسو هيلع

 او ادا يي

 ه١ ةيروهعجلا بانك 7777000000000



 .كلذ ريغو ثاريملاو طالتخالاو ةولخلا تالكشم نم ىنبتلا ىلع بترتيام
 هيسلع قفني نأب اميتي لفكي نأ ناسنإللف «ميتيلا ةلافكو ىنبتلا نيب قرف كانهو

 ربلا يلع نواعتلاو ميتيلا ةياعر باب نم كلذو .هيلإ هبسني ال نكل .هيبريو
 ةنحلا ىف ميتيلا لفاكو انأ» : ملسو هيلع هللا ىلص  هلوق ىلإ ًادانتسا ,ىوقتلاو

 .ملعأ هللاو .«هيعبصإ ىلإ راشأو نيتاهك

 ؟اراحتنا تسيل ةيداهشتسالاتايلمعلا
 :ف.حال

 بابسشلا اهذفني يتلا ةيداهشتسالا تايلمعلا ىف ةعيرشلا ىأر ام ْ

 ؟ةيراحتنا تايلمع ىه لهو ؟ودعلا دونج دض نوينيطسلفلا ١

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب ©

 نعو نطولا نعو سفنلا نع عافدلا لجأ نم تايلمعلا هذه نأ فورعمف

 اهنم دصقلا ةيداهشتسا تايلمع ىه امنإو .راحتنالا باب نم دعت الو .ةديقعلا

 عافدلا لئاسو نوكلمي ال نييداهشتسالا ءالؤه نأل ًارظن ؛هللا ليبس ىف داهجلا

 ةليسوك مهنادبأ ريجفت ىلإ نورطضيف ءودعلا هكلمي ام ءىفاكت ىتلا سفنلا نع
 .ملعأ هللاو .عورشملا عافدلا لئاسو نم

 ملعتلا لجأل تايتفلا بارتغا
 :برغملا  سردم  ىنزاوتلا []

 وليك ٠٠١ ىلاوحب اهتدلب نع دعبت ةدلب ىف ميقت نأ ةاتفل زوجي له .
 دحأ اهعم سيل هنأ ملعلا عم «ةيعماجلا اهتسارد لامكتسا لجأ نم
 تابلاطلا تايتفلا نم ةعومجم عم ةماقإلا اهنكمي نكلو .مراحملا نم

 .ًاريخ هللا مكازجو .لزنم ءارك وأ ىعماتملا ىحلا ىف ظ

 :دعبو هللا ل وسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلاو «هللا مس 669

قررا ةيروهضجلا بانك ه؟ ظ
 



 نمو. ةرورضلا دنع ةاقث ةوسن عم ةأرملا رفس ةيكلاملاو ةيعف ذاشلا ءاهقف زاجأ دقف

 يلع فارشإ كانه ناك اذإو .ةملسمو ملسم لك يلع ةضيرف ملعلا بلط نا فورعملا

 .ملعأ هللاو .ًاعرش كلذ نم عنام ال هنإف تاقثلا تايتفلا نم ةعومجم وأ نكسلا

 ءاقدصألارايتخاو ..ةقادصلا دودح
 :رصم  ءايلع []

 تفرعت املك ىننأل ءءاقدصأ ىل سيل هنأ ىتلكشم ؛مكيلع مالسلا |
 ةلواحم اهنم سحأو .ىعابطل ةقفاوم ريغ اهنأ دجأ ةدحاو يلع |

 رعاشم ننكي نهمظعمو .ىتايح ليصافت قدأ ةفرعم ىف لخدتلا

 ةقيدصلا ةفرعمل سايقملا وه امف .نيرخآلل ةريغلاو لغلاو دسحلا '

 دودح ىه امو ؟اذه انرصع ىف تهتنا ةقادصلا نأ مأ ةح اصلا

 .اليزج ًاركشو «ةقادصلا

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©

 مدعب مزتلن ناو .قالخألا ىف ؤفاكت كانه نوكي نأ طرشب ةدوجوم ةقادصلاف

 كيلعو «ةمومذملا ةريغلاو دسحلاو سذكلا نع دعتبن ناو .قافنلاو عادخلاو شضغلا

 ىدعتبت نأو .نيرخآلا وحن نظلا نسحب ىمزتلت ناو تاقيدصلا رايتخا نسح

 نوكيدقف كبويع نع ىثحبت ناو .كريغل ةبسنلاب قلقلاو تارطضالاو كشلا نع

 : هنع هللا ىضر  رمع انديس لاق امكو .نيرخآلا ىلإ ال كيلإ ًاعجار ببسلا

 ءوضولاو ةنيزلا تاودأ

 ا مند وشنت عا م

٠ 
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 :لزؤنم ةبر  رونال

 تاودأ ضعب نع لأسأ نأ دوأ .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ْ ظ

 نأ امب ءوضولا ءانثأ ةرشبلل ءالا لوصو نود لوحت تناك اذإ ةنيزلا ]



 عضوت ىتلا اركساملا :ىهو اهبيكرت نيفرعتو انلثم ةأرما كترضح

 ىتلا ءايشألا ىهو دودخألا ةردوبو .هافشلا رمحأو نقولا قلق |

 نأل كلذو «ًاعبط رفاظألا ءالط ريغ» ةأرملا ةنيز نم ءوضولا عنمت |

 عنمي هيمسن امك «جايكملا» لك نأ اهنم انظ اهجوزل نيزتت ال ىتراج |

 ةدع هحسمو هعضو نع لساكتتف ءوضولا ءانثأ ةرشبلل ءاملا لوصو |

 .رمألا ىف حيضوتلا وجرأ كلذل اهتالص لجأ نم مويلاب تارم |

 .ريخ لك هللا مكازجو
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 ةرشبلا ىلإ ءاملا لوصو عنمي لئاح دوجو مدع ءوضولا ةحص طورش نمف
 ىلإ ءاملا لوصو عنمي ال ىذلا جايكملا امأ .ريكيناملاب ىمسي امو نيطلاو نيجعلاك
 نوكت الأ لضفألا نم هنإف قيحاسملاب ةنيزلل ةبسنلابو .هيف ءىش ال هنإف ةرشبلا

 ءوضولا اهعم حصي ناك ولو ىتح ةالصلا ىف عوشخلا قوعت اهنآل .ةالصلا ءانثأ

 .اهيف ىلصتال حلا تاقوألا راتخت اهنإف اهجوزل نيزتت نأ ةأرملا ثدارأ اذإف

 ةديسلا لوقب المع اهجوزل نيزتلا لجأ نم تءاش ام مدختست نأ اهل لحيو

 ام ىذألا كنع ىطيمأ» :كلذل اهتلأس ىتلا ةأرملل  اهنع هللا ىضر  ةشئاع

 تحرر لدا سدا( عملا

 جاورلا ىلع دهعلا

 ام ؟دهعلا اذه مكح امف ءجاوزلا ىلع تايتفلا ىدحإو تدهاعت

 ؟ىريغ ًاناسنإ تجوزت ىه اذإ مكحلا |
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 ناسنإلا ةقاط دودح ىف هب ءافولا بجي دعولا نإف لوألا لاؤسلل ةبسنلابف

 (941ةيآ :لحنلا ةروس) © متدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو 1 :ىلاعت هلوقل هتردقو

 01 ةةتطاو ةلقمش ا 11د 71 توق اة تطل نطو وب تةطللا الوات لجل نت ةةمططاق ل6 ذل انجنتاااو ةنلقاا7 وكتب جتو#

 اسنرف م . سال

ْ 
 ا



 ءافولاب ىلاعتو هناحبس هللا انرمأ دقو «ةنايخلا باب نم دعولا ذيفنت ىف ةفلاخملاو

 ةروس) # دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ اي! :هلوقل دوهعلاو دوقعلا عيمج ىف
 هدقع امو ىلاعتو هناحبس هللا عم ناسنإلا هدقع ام ىه دوقعلاو (١ةيآ:ةدئاملا

 .هريغ عم ناسنإلا

 ةبيرلل اراثم نوكت دق اهنإ ثيح ءاهفورظ ىلإ عجري اذهف ال مآ كرظتنت اهنآ امأو
 ددحم ريغ اهراظتنا ناك اذإ ةصاخ ءراظننالا اذه ببسب ماهتالل الحمو كشلا وأ

 اذه «ةقفاوملا مدع وأ ةقفاوملا ةيرح اهل كرتت مث اهنم كفقوم ددحت نأ كيلعف .ةدمب

 .ملعأ هللاو «ةلأسملا هذه ىف عرشلا مكح وه

 ىبرغلا عمتجملا ىف جامدنالا
 :اكيرمأ | ايلادال

 الو نيتنتس ذنم ةبرغ ىف شيعأ .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ىأ دجوي ال دالبلا هذهبو انهو «ةريثك انايحأ ىنلتقت داكن ةدحولا

 .ءىش ىأ لعف نم ةمورحم ةديقم ىه لب «ةملسملا ةأرملل تاطاشن 1

 دوجو مدعو تافاسملا ببسب ةدئاف الب نكلو تاقيدص ىدنع |

 | .تالصاوم ةليسو |

 ريبك ىناميإ «لمع وأ ةسارد ىف ريكفتلا عيطتسأ الف ةريغص ىتتبا ْ

 ًاراهنو اليل ىلع همعن ىلع هدمحأو هتمسقب ةيضار لجو زع هللاب ٍ

 .اهعم شيلا عيطتساأ الو ةريرم ةدحولاو ,ةبرك ةبرغلا نكلو |

 وأ نونحلا مألا ردص نع ضوعي ال هنكلو ادج بيط لجر ىجوز |
 ىتيسفن انأو لعفأ اذام ةراحلا وأ تخألا وأ ةدجلا وأ ةلاخلا نع

 ٠ ؟اهل دودح ال ىتباكو ؛موي دعب اموي ًاءوس دادزت ْ

 هقباسك ىضمي موي لكف ىتايحل ىنعم الو ةنيجس ةديقم ىنأ رعشأ



 ال ؟ لمحمتاس ىتم ىلإ نكلو ةرباص ءاديدج رظتنأ الو ديدجا ل !
 .ىلصألا اننطوم ىلإ ةدوعلاب انل لمأ الف ملعأ |

 سودرفلا كباثأو ءريخلا لك هللا كازجو ءلعفأ اذام ىنيدشرأ

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب 66

 تابرتسملا نم تاريثكف ..ةديرف ةلاح تسيل تخآلا اهتيأ كتلاح نإف

 ..ةديدجلا تاعمتجملا هذه ىف نهدوجو ةيادب ىف اص وصخ اهنم نيناعي
 ديلاقتلاو تاداعلاو ةفاقثلا فالتخاو ةدحولاو ةبرغلا ببسب كلذو

 بلغتلل ريبك دوهجم ىلإ جاتحي عضولا اذهو جامدنالاو فيكتلا ةبوعصو
 .هيلع

 نم عون كانه نوكي ثيحب كجوزو تنأ كتايح جهنم ميظنتب كيلعف
 ولو كتقو نم ءزج عاطتقاب كيلعف ..ءانمألا ناريجلا عم ةطلاخملاو رييغتلا

 كناكما ىف كلذ نأ دقتعأو ..كلهأو كنطو ةرايزل ماعلا ىف عوبسأ ىتح

 ..ةبيترلا ةايحلا هذه نع كضيوعتب هتقاط ردقب موقي نأ كجوز ىلعو
 .كترسأ بناجب كفوقو ىف ىرمتساو

 ىلاعتو هناحبس هلوق ىف درو ىذلا بولطملا داهجلاو ربصلا اذهو

 ةروس) © نينسحملا عمل هللا نإو انابس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو

 امك هنإ ثيح .ناميإلا نم اماقم عفرأ ناسحإلاو (59 ةيآ :توبكنعلا
 كنأك هللا دبعت نأ# :ليربحل ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا ىبنلا هفرع
 ربصلاب كسمتلاب نوبلاطم اننأ امك #«كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت
 لق !:ىلاعت هلوق ىلإ ًادانتسا .ءىلاعتو هناحبس هللا ةمحر ىف لمألاو
 :نمزلا ةروس) # هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابع اي

 5 وصح ) #« ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك ؛» :ىلاعت هلوقو (0ةيآ

 .ملعأ هللاو 4 ةيآ:ماعنألا



 هيانجلا ىف نارقلا ةءارق
 :بلاط_رمعال

 :ةلئسأ " ىدنع ..كدوجو ىفو كيف هللا كراب ,مكيلع مالسلا

 نآرقلا تايآ ىلع رميو باتكك ىف أرقي وهو ابنج ملسملا ناك اذإ١ |
 ؟هيتفش كيرحت نودب هينيعب اهأرقي نأ زوجي له ميركلا |
 ةيمالعإلا ةلمحلاو ةيبنجألا ةأرملا ةحفاصم ىف كيأر وهام! |

 انتابيرقل اهيدهن نأب نيحصنت ىتلا بتكلا ضعب ءامسأ ىه امو |
 ؟مالسإلا هاجت اهرود مهفتو ءاهنيد ملعتتل ةملسم ةأرما ىأ وأ |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 ريغ دح ةبانحلا نأ ةصاخ .هيتفش كيرحت نود نآرقلا ةءارق بنجلل زوجيف
 بنجلا ىلع مرحي هنإف ءاهقفلا روهمج دنع امأ ءءاهقفلا ضعب دنع اذهو .رمتسم

 ءىش هزحجحي ال ناك هنإ) :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع تبث امل «ةيا ولو ةءارق

 نآرقلا ظفحت تناكو اضئاح ةأرملا تناك اذإ امأ .«ةبانجلاالإ نآرقلا ةءارق نع

 .نيتفشلا كيرحت نود هنءارق اهل زوجيف ضيحلا ةدم لوطل هاسنت نأ ىشختو

 ةصاخ ةحفاصملا مدع بحتسي هنأ ىأ ؛ىلوألا فالخ ىهف ةحفاصملا نع امأو

 لوقلا ىلوألاو ,بلقلا ءانتفتسا ىلإ عجرت ىهف ,فرط ىأ نم ةوهشب تناك اذإ
 .ملعأ هللاو ..اهتيهاركب

 مولع ءايحإ» كانهو ءىرئازجلل «ملسملا جاهنم» كانه بتكلل ةبسنلابو
 روتكدلا بتك كانهو قباس ديس خيشلل «ةنسلا هقف» كانهو «ىلازغلل «نيدلا

 ريغ ةماعلا عم اهبولسأ ىشامتي ىتلا بتكلا نم اهريغو ىواضرقلا فسوي
 .نيصصختملا



 هيجوزلا تيب نم ةجوزلا درط
 :ناسيإ]

 اهيبأ تيب ىلإ تيبلا نم هتجوز لجرلا درطي نأ نيدلا ىف زوجي له
 ىهو ةلكشملا ىف ةئطخم ةجوزلا تناكو تلصح ةلكشم ةجيتن |

 ؟رمألا اذه ىف ةيعرشلا ةجيتنلا امو ؟ببسلا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 نهورشاعو )» :ىلاعت هللا لوق وه نيجوزلا نيب ةقالعلا ميظنت ىف لصألاف

 4 ًاريثك ًاريخ هيف هللا لعجيو ًائيش اوهركت نأ ىسعف نهومتهرك نإف فورعملاب
 هذه قيقحتلو .ةمحرلاو ةدوملاو جاوزلا ءىدابم نمو (4١ةيا :ءاسنلا ةروس)

 رخآلا نع حفصي نأ ضراع فالخ ثودح دنع نيجوزلا نم لك ىلع ءىدابملا

 اماوق ىلاعتو هناحبس هللا هلعج ىذلا لجرلا ةصاخو فالخملا اذه زواجتي نأو

 .هربص ةوقو هلقع ةحاجرل هترسأ ىلع

 نم اهجرخي نأ ادبأ اهجوزل قحي ال هنإف دمعتم ريغ وأ ًادمعتم ًاطخ ةأرملا تأطخأ اذإف

 ةشحافب نينأي نأ الإ نجرخي الو نهتويب نم نهوجرخت ال  :ىلاعت هلوقل اهنيب
 انزلا وهو ىوق بسب الإ نوكي ال تيبلا نم جارخإلاف ١( ةيأ :قالطلا ةروس) « ةئيبم
 نوكت نأ ىأ ءأرمأ ثدحي هللا لعل ةدعلا ءانثأ اهتيب ىف سلجت ةقلطملا تناك اذإو .هوحنو

 كرتت نأ اهل سيلف ةقلطملا ريغ ةجوزلا ىلوأ باب نمف قالطلا ةلاح ىف ةعجارم كانه

 .اهجوز اهجرخي نأ وأ ءاهتيب
 .هتيب ىلإ هتجوز عجريو «هبر رفغتسي نأ هيلع بجيو ءأمثا نوكي ةلاحلا هذه ىف جوزلاو
 .ملعأ هللاو

 + ع 6+٠ هي يي“ 17

 هرئاح كياو ..مئاىا
 :ةريصستلا []

 نم جاوزلا ىلع تهركأ ءاهرمع نم ةرشع ةسماخلا ىف ةاتف كانه |
 ىف ةاتفلا هذه تلظو .نارقلا دنع اهرمع ريوزتب ماق ىذلا اهيبأ لبق

 [ ةيرؤخفجلا بانك_هم



 رطضا فالخ امهنيب بشن مث ةريصق ةرتف جوزلا كلذ ةمصع |
 .اهدلاو تيب ىف ةماقإلل باهذلاو ةيجوزلا تيب كرستل ةاتفلا

 وأ ةدوعلا نيب ام اهدلاو اهريخف لماح اهنأ ةاتفلا تفشتكاو

 ضاهجاو اهجوز نع هرمأ ءافخإو لمحلا ىلع متكتلاو قالطلا
 جراخ ىلإ اهباحطصاب اهدلاو ماق ىلاتلابو قالطلا تراتخاف لمحلا

 نيب ام اهنيح لمحلا ناكو اهل ضاهجإ ةيلمع ءارجإ متو دالبلا
 نم اهنيح ةدكأتم نكت مل ةاتفلا نإ ثيح رهشأ ةعبرأو نيرهش |
 ةسمخل مأ نآلا ىهو ءرخآ لجر نم ةاتسفلا هذه تجوزتو. ةرتفلا ْ
 مالسإلا مكح ام :لأست ىهو ةنس 47 رمعلا نم تغلب دقو لافطأ |
 ىف مالسإلا مكح امو ؟جاوزلا ىلع ةهركم تناكو ؛تلعس اميف ٠

 ريخ لك هللا مكازجو ؟ثدح ام لك ىف ببسلا ناك ىذلا اهيبأ |
 ؟هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مالسإلا ةمأ مكب عفنو ْ

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 نأ بألا كلمي الف .ماتلا اضرلا ىلع موقي مالسإلا ىف جاوزلا نأ لصألاف

 :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقل «راتختو بحت ال نمت جاوزلا ىلع هتنبا هركي
 .«اهتوكس اهنذإو ءرمأتست ركبلاو رمأ بيثلا عم ىلولل سيلا

 اهجوز امنيح تايباحصلا ىدحإ حاكن ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا در دقو
 ىلاتلابو .قيفوتلاو ماجسنالا مدعني اضرلا مادعنا دنع هنأل .ةهراك ىهو اهوبأ
 .نيجوزلا نيب ةمحرلاو ةدوملاو ىنكسلا

 ماثآلاو تافلاخملا نم ةلمج بكترا هنأل اعرش بقاعمو اعرش مآ بألا اذهف

 0 رع ع با يأ وب ا 0و اعلا #
 ىلع ةيشخ قالطلا تراتخا تناك نإ ةاتسفلا هذهو ءاهضاهجا مث اهلمح ءافخ
 تسيل ىهف مت ىذلاءاركإلا ةجيت اهجوز قح ىف ريصقتلاو ةيصيلا نم اهسفن
 .قح ريغب سفنلل لتق اذه نأل اهسفن ضاهجإ ىف اهيبأ ةعاطل اهمثإ امنإو «ةمثا

 انااا انبالا ةةا7ب طالبنا كانط مطر اول رن نس انة تاتا اة: ةاتابتززبلا 6ك رز تلت ت1 امنلا ةلارقل١7



 عم اهلهأ ماعط طسوأ بسح انيكسم نيتس ماعطا ىهو ةرافك عفدت نأ اهيلعو

 نأ رفغي ال هللا نإ ]8 :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو ءثدح ام ىلع رافغتسالا

 بتك ١ :لوقيو (14 ةبآ :ءاسنلا ةروس) : ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي

 .ملعأ هللاو (6 4 ةيآ :ماعنألا ةروس) 4 ةمحرلا هسفن ىلع مكبر

 ةيداملاايادهلاو ..محرلا ةلص
 :دهاحم ]

 ةلاخلا ءانبأ وأ ةلاخلا تانب وأ معلا تانب وأ معلا دالوأ لثم ب راقألا
 مدع ىلع ناسنإلا مثأي له .بألا وأ مآلا ةلئاع نم براقأ وأ ْ

 راز اذإ لهو ؟ناضمر رهشو دايعألا ىف ًاصوصخو امومع مهترايز '
 ىلع مثأي له هعم ةيده ذخأي ملو بيرق ىأ وأ محر ىأ صخشلا |
 ؟كلذ ىف نيدلا ىأر وه ام كلذ مأ |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ىلن

 :ىلاعتو هناحبس لوقي ثيح .ةدوملاو لصاوتلاو محارتلا نيد وه مالسإلا نإف

 ولوأو , :هنأش لج لوقيو ٠١( ةيآ:تارجحلا ةروس) :؛ ةوخإ نونمؤملا اهنإ

 لوقيو (ا/ه ةبآ :لافنألا ةروس) : هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا

 .(١ةيآ :ءاسنلا ةروس) 4 ماحرألاو هب نولءاست ىذلا هللا اوقتاو ٠) :ىلاعتو هناحبس

 ثيدحملا ىف اهعطقي نم ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ محرلا تكتشا امنيحو
 هلوق لزنو ؛««كعطق نم عطقأو كلصو نم لصأ نأ كيفكي امأ» :ىسدقلا

 4 مكماحرأ اوعطقتو ضرألا ىف اودسفت نأ متيلوت نإ متيسع لهف)» :ىلاعت

 عطقب ضرألا ىف داسفإلا طبر ىلاعتو هناحبس هللاف (77 ةيآ :دمحم ةروس)

 لك ىف ةبولطم تايوتسملا لك ىلع براقألاو محرلا ىلوأ ةدومو .ماحرألا
 ةصلاخ تناكو ةحلصم وأ ضرغل نكت مل اذإ اصوصخ ميظع اهباوثو تاقوألا

 .ىلاعت هللا هجول



 ىلاعتو هناحبس هللا نأل .هبراقأل هتلص نع اياده ناسنإلا لمحي نأ طرتشي الو

 ةشاشبلاو بيطلا لوقلاب نرتقي ىذلا روازتلا ىفكيو ءاهعسو الإ ًاسفن فلكي ال
 ريبعت درجم ىه ايادهلاف ءاهريغو ةديعسلا تابسانملا ىف ةكراشملاو ءمسبتلاو
 ظ .ملعأ هللاو «ةيلاملا ةردقلاب طبترتو ىدام

 مرجم نود هرمعلاو جحلا
 :ةمطافال

 نع ةرمعلا ءادأل مرحم نود رفسلا تايتفلا نم ةعومجمل زوجي له

 ةرمعلاو جحلا تايعمج ىدحإ عم بيترتلاب ةعماجلاوأ ةيلكلا قيرط

 .ريخ فلآ هللا مكازجو :ةيلكلا تافرشم ىدحإ ةقفربو .

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©

 ةقفر عم ةرمعلا وأ جحلل ةأرملا جورخ ةيكلاملاو ةيعفاشلا ءاهقف زاجأ دقف

 دوجو امنإو مرحم دوجو تسيل مهدنع ةعاطتسالا نآل .تاقث ةوسن عم وأ ةنومأم

 نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو ! :ىلاعت هلوقل هيلع ةردقلاو جحلا فيلاكت
 ىتلا جحلا تالحرف كلذ ىلعو (917 ةيآ :نارمع لآ ةروس) :# اليبس هيلإ عاطتسا

 ةرمعلاو .ةزئاجو ةحيحص تاكرش وأ تاسسؤم وأ تايعمج فارشإل عضخت
2 

 .ملعأ هللاو هللا ءاش نإ ةلوبقم اهقيرط نع

 هللا ىلا ةوعدلا ىفهاركإ ال
 :بلاط  دمحأ ال

 ؟هللا ىلإ ةوعدلا لاجم ىف اهسفنب ضهنت ىكل ىتخأل ةقيرط ديرأ |
 :دعبو ؛هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو + :ىلاعتو هناحبس هللا لوقيف

 32 لاجمف (ا/١ ةيآ :ةبوتلا ةروس) © ركذملا نع نوهنيو فورمملاب نورمأي

 طرتشيو «نيعلا ضرف باب نم سيلو ةيافكلا ضرف باب نم هللا ىلإ



 ةمكحلا ىلع موقي نأ بجيو .رودلا اذهب مايقلل ةيحالصلاو ليهأتلاو دادعتسالا
 فرعلاب رمأو وفعلا ذخ » :ىلاعت هلوقل .ددشتلا نع دعبلاو نيللا لوقلاو
 تنك ولو ؛» :ىلاعت هلوقو ١94( ةيآ :فارعألا ةروس) :# نيلهاجلا نع ضرعأو

 ىف مهرواشو مهلرفغتساو مهنع فعاف كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف
 نأ هل ىغبني ال لئاسلا اذه نإف انه نمو (154 ةيآ :نارمع لآ ةروس) «رمألا
 نأ هل نكلو ةردقمو دادعتسا ىلإ جاتحي كلذ نأل هللا ىلإ ةوعدلاب هتخأ مزلي

 .ملعأ هللاو ,:ةردقمو كلذل دادعتسا ىلع تناك نإ اهدعاسي

 اعرش بجاو باجحلا
 دس سس محم []

 اغشلا ةجيت هلع نأ حصيال عوضول اذه نأ ةيعدم عوضولل

 لماك عانتقا نع نوكي نأ نم دبال امنإو جوزلا ءاضرإ درجلو اهيلع

 ؟ةينضملا تالواحملا كلت دعب رزو ىلع لهف «هللا نذأي نيح |

 :دعيو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ه4

 هرماوأو اهنيد ضئارف اهميلعتب موقي نأ هتجوز وحن جوزلا ةيلوئسم نمف
 اهنإف ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا بيلاسأ لك اهعم تلشفو تعنتما اذإف .هيهاونو

 جوزلل الكوم ًايبيدأت ًاجالع ىلاعتو هناحبس هللا اهل عضو زشانلاو .ازشان نوكت
 نهوظعف نهزوشن نوفاخت ىتاللاو ؛!8:ىلاعت هللا لوق ىف ةرسألا لخاد

 هللا نإ اليبس نهيلع اوغبت الف مكنعطأ نإف نهوبرضا عجاضملا ىف نهورجهاو

 .(" 5 ةيآ :ءاسنلا ةروس) :؛ ًاريبك ايلع ناك

 فصي الو فشي ال ىذلا غباسلا ىمالسإلا ىزلا ءادتراب ةملسملا ةآرملا م ازتلاو

 نم ةريخلا مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو



 :بازحألا ةروس) 4 ًانيبم الالض لض دقف هلوسرو هللا صعي نمو مهرمأ
 ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي 7: هنأش لج هلوقو ("ةيآ
 هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت نإف مكنم رمألا

 .ملعأ هللاو «254 ةيآ :ءاسنلا ةروس) «ًاليوات نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو

 ىوبر كنب ىف لمعلا
 دمحأ ل

 نم تبيبلا اذه فيلاكتو بزعأ وهو هيبأ تيب ىف ةفرغ ىنب صخش |

 ٠ْ نم لاقتسا هدعبو ءىوبر كنب ىف فظومك هلمع ةجيتن هرخدا لام '

 هتجوز عم نآلا نكسيو «جوزتو ةيموكح ةفيظو ىف لمعو كنبلا |
 نوك عوضوم ىف عرشلا مكح ام «هيبأ تيب لخاد ةفرغ ىف هتنباو |
 ؟ابر لام نم ةفرغلا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 نم نيدلا ىف مكيلع لعج امو مكابتجا وه ؛© :ىلاعتو هناحبس هللا لوقيف

 مكنع ففخي نأ هللا ديري :هنأش لج لوقيو (77 ةيآ :جحلا ةروس) # جرح

 رطضا نمف ؛: :ًاضيأ لوقيو (758 :ةيآ :ءاسنلا ةروس) # افيعض ناسنالا قلخو

 نم ريثكلا نأ كشالو (74 ةيأ :ءاسنلا ةروس) # هيلع مثإ الف داعالو غاب ريغ

 ةايحلل ىساسألا نكسلا رفاوت مدعو ةيلاملا دراوملا ةلق نم نوناعي بابشلا

 لجأ نم دئاوفب كونبلا دحأ نم ضرتقي نأل باشلا رطضا اذإف .ةيجورزلا

 امأ .اهردقب ردقت ىتلا ةرورضلا باب نم هنأل ؛هيف جرح الو اعرش زئاج كلذ

 ريغ المع بابشلا دجي مل اذإف .فالخ هيفف هتاذ دح ىف ةيوبرلا كونبلا ىف لمعلا

 ةيوبرلا تايلمعلا نع ًاديعب كنبلا ىف هلمع ناك اذإو هيف لمعي نأ هلف لمعلا اذه
 تاللماعم نأب ءاملعلا ضعب ىتفأ دقو .لالح هنم هبتارو .هيلع ءىش الف ةرشابم

 .لالح اهلمحم ىف كونبلا



 نيرملاو ليتفلا حور
 اا .

 ناكم جرخت حور كانه له : :دعبو مكيلع م السلا ةذاتسألا ةليضف

 نا اناوب ١ نيكي ا رللزلا لوسل ا دبي ىنيعي كل

 مكازجو ؟نآرقلا ىف نيرقلا ريسفت امو ؟هيف لتق ىذلا ناكملا سفن .

 .اريخ هللا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 امو اهيف داهتجالا زوجي الو هللا الإ اهملعي ال ىتلا تايبيغلا نم لئاسملا هذهف

 حورلا لق حورلا نع كنولأسيو :هلوقل ءىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اهرمأ ضوفي

 ريسفت امأ (664 ةيبآ : :ءارسإلا ةروس) © اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو ىبر رمأ نم

 ةروس)  نيرق هل وهف اناطيش هل ضيقن نمحرلا ركذ نع عي نمو )» :ىلاعت هلوق
 مهل نيزيو سانلل سوسوي ىذلا ناطيشلا وه انه نيرقلاف ,("5 ةيآ :فرخإزلا

 ايندلا ىلع ناسنإلا لبقي امنيح ةيرشبلا فعضلا ةظحل دنع كلذو .مهلامعأ رورش

 ناك امئيح - مالسلا هيلع - مدآ انديسل ثدح ام اذهو .هللا ركذ ىسنيو اهتاوهشو

 اهنم الكأ اذإ ىتح ةمرحملا ةرجشلا نم لكأي ىك ناطيشلا هيلإ ! سوسوو ةندلا ىف

 4 ىوغف هبر مدأ ىصعو :هلوق ىف ميركلا نآرقلا ركذ امك ءامهتاءوس امهل تدب

 ىلع كلدأ له مدآ اي لاقو ناطيشلا هيلإ سوسوف ! :هلوقو (7١؟١ ةبآ :هط ةروس)

 نافصخي اقفطو امهتاءوس امهل تدبف اهنم الكأف .ىلبي ال كلمو دلخلا ةرحش

 ١١١ -١5١(. ةيآ :هط ةروس) .:# ةنجلا قرو نم امهيلع

 هناحبس هللا نأ ملعيو «ىلاعت هللا ركذب ًامئاد هسفن دهاجي نأ ناسنإلا ىلعو

 انقلخ دقلو ؛» :لجو زع لوقي ثيح .ديرولا لبح نم هدابعل برقأ ىلاعتو
 © ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو هسفن هب سوسوت ام ملعنو ناسنإلا
 ١5(. ةيا:ق ةروس)

 هناحبس لوقي .هللا بنج ىف طرفي امنيح ةرسحلاو مدنلا ةظحل ركذتي نأ هيلعو



 نمل تنك نإو هللا بنج ىف تطرف ام ىلع ىترسح اي سفن لوقت نأ ا :ىلاعتو
 ىرت نيح لوقتوأ .نيقنملا نم تنكل ىناده هللا نأ ول ل ةن وأ .نيرخاسلا
 اهب تبذكف ىتايآ كتءاج دق ىلب .نينسحملا نم نوكاف ًةرك ىل نأ ول باذعلا
 ةيآ ىفو .(04 - 55 ةيآ :رمزلا ةروس) 4 نيرفاكلا نم تنكو تربكتساو
 .اليبس لوسرلا عم تذختا ىنتيل اي لوقي هيدي ىلع ملاظلا ضعي موي ؛ :ىرخأ
 ناكو ىنءاج ذإ دعب ركذلا نع ىنلضأ دقل .اليلخ انالف ذختأ مل ىنتيل ىتليو اي
 ملعأ هللاو .(؟9 - ١ا/ تايآ :ناقرفلا ةروس) # الوذخ ناسنإلل ناطيشلا

 ةلكشم .. ةلماعلا ةجورلا بلرم
 : رصم - ةسردم - ةيركف []

 ىلو ةجوزتمو .صاخلا ىلخد ىلو ةسردم انأ «:ةلضافلا ةذاتسألا 1ْ

 ىنبلاطيو ىتامزلتسم عيمج لمحتأو ىلع قفني ال ىجوزو لفط |
 ىل ًاباسح حتفأ نأ مارح لهف .تيبلا ىف هلك ىلخد عفدب ىجوز '

 ؟هنم رخديو ىفكي هلخدو سردم هنأب ملعلا عم هملع نود كنبلاب

 ىأ ىف ىب ردغي امبرف هل نئمطأ ال انأو لكاشملاب ةئيلم هعم ىتايح .

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 نعو اهجوز نع ةلقتسم ةيلام ةمذ اهل لعج نأ ةأرملل مالسإلا ميركت نمف
 اهلاومأ ىف فرصتلا ىف قحلا اهل نإف ةديشر تغلب ىتم مالسإلا ىف ةأرملاف .اهيلو
 ملع نود اهبتار نم ًاءزج رخدت نأ اهقح نم نإف كلذ ىلعو .اهجوز نذإ نود
 اوبستكا امم بيصن لاجرلل ؛ :ىلاعت هللا لوقل كلذ ىف مثإ اهيلع سيلو اهجوز
 جوزلا نأ وه لصألاو ("؟ ةيآ :ءاسنلا ةروس) :# نبستكا امم بيصن ءاسنللو
 ًائيش تقفنا اذإف قافنإلا اذه نم ةافعم ةأرملاو ةيجوزلا لزنم ىلع قافنإلاب فلكم
 نم سيلف بترم ىلع اهلوصحو لمعلل ةأرملا جورخ عمو .عوطتلا باب نم وهف



 .اهلبقتسم نيمأتل وأ اهمزلي

 تئاوفلامايص

 ةرشع لوأ ىف ترطق دقو ناضسر نم نيرشعلا ف ىتلاخ تيفوت |

 بجي مأ ترطفأ ام اهنع موصأ نأ ىل زوجي لهف ضيحلا ببسب م ايأ ٠ْ

 .(ةنس )١6 اهتتبا اهنع موصي نم مايصلا لاح ىفو ؟ةرافكلا عف علت |

 .اريخ هللا كازجو ثم اهنخأ ةنباك اهلهأ نم دحاو ل مأ

 :دعبو هللا لويمر ىلع مالسلاو ةالصلاو كلل دمحلاو .هللا مسب ©66©

 نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم مكنم ناك نمف : ىلاعتو هناحبس هللا لوقيف

 بجي مايأ اهيلع ىتلا ةأرملا تتام اذإف ١14865( ةيآ :ةرقبلا ةروس) «رخآ مايأ

 زاوج ىلإ ضعبلا بهذف .ءاهقفلا فلتخا دقف اهتاف ام ضقت ملو اهؤاضق

 هنع ماص موص هيلعو تام نم" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اهنع ةباين مايصلا
 نيكسم ماعطإ موي لك ىف ماعطإلا ةميق جارخإ ىلإ رخآلا ضعبلا بهذو .«هيلو
 معطأ موص هيلعو تام نم» :حيحص ثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل

 ىلع لوألا ثيدحلا اولمحو .ةباينلا اهيف زوجت ةيندب ةدابع مايصلا نألو «هيلو هنع

 ىأ نم ةيدفلا جارخإ نكممف ةضيرفلا مايص امأ .هؤادأ بجاولا وهو رذنلا مايص

 .ملعأ هللاو .ًاديعب مأ ًارشابم ًابيرق ناكأ ءاوس دحأ

 تاصمانلا ثيدح
 :ةسصطاف

 هللا نعل» : :هيلع همالسو هللا تاولص ميركلا لوسرلا لوق ءاج | ْ

 ىتءارق لالخ نم :فيرشلا ثيدحلا رخآ ىلإ «..ةصمنتملاو ةصمانلا .

 عوضوم ا اضفار ءاملعلاو خياشملا ضعب ىأر ءاج عوضوملا اذهل |



 لاي شا اان ا كعب ار ا تا ل ا ا

 عم ىتح ديدحتلا هجو ىلع نيبجاحلاو هجولا رعش فح امرحمو
 .في درشلا ثيدحلل نيدنتسم جوزلا نذإ

 مهنإ ثيح هتركذ ىذلا ىأرلل ًافلاخم نيرخآلا ءاملعلا ىأر ىرأ ىنكلو
 ركذو .سيلدت وأ شغ نود نم جوزلل هجولاو نيبسجاحلا رعش فتن اوحابأ

 ماكحأ باتك ىف ىزوجلا نباو ىنغملاو فاصنإلاو ىرابلا حتف كلذ ]

 .ىزوجلا نبا مالك نم ًابيرق رجح نبا ركذ كلذكو .ءاسنلا .
 ةبقع تنب ةركب نع :ىزوجلا نبال ءاسنلا ماكحأ باتك ىف دروو ْ

 .ءانحلا نع اهتلأسف - اهنع هللا ىضر - ةشئاع ىلع تلخد اهنأ ْ

 تلاقف «فافحلا نع اهتلأسو ة(روهط ءامو .ةبيط ةرحشا١ :تلاقف ْ

 امهيعنصتف كيتلقم ىعزنت نأ تعطتساف جوز كل ناك نإ» :اهل

 :لاقف بابلا ثيدح دضعت ةياور حرشلا ىف ظفاحلا دروأ دقو .
 ىلع تلخد اهنأ هتأرما نع قاحسا ىبأ قيرط نم ىربطلا جرخأ» ْ

 اهنيبج فحت ةأرملا :تلاقف لامجلا اهبجعي ةباش تناكو ةشئاع
 .«تعطتسا ام ىذألا كنع ىطيمأ :تلاقف ءاهجوزل .
 نكلو .تاهبشلا نع هسفن دعبي نأ بجي ىقنلا ناسنإلا نإ لاقيو .
 هيف ترثك رصع ىف ةصاخ اهجوزل نيزتت نأ ةأرملا تدارأ اذإ فيك ْ

 ناك اذإ طقف فحلا اوزاجأ ءاملعلا نإ ثيح «نتفلاو دسامللا
 .خلا ..نيفيثك رخآ ىنعمب ,ىداعلا قاطنلا نع نيجراخ نابجاحلا ْ
 سيلدت وأ شغ ريغب اهجوزل اهسفن نيزت نأ ةيقتلا ةاتفلا تدارأ اذإو |

 .فتن وأ فح نود نييعيبطلا نيبجاحلا ىأر دق جوزلا نإ ثيحب
 ًارظن ىرمأ نم ةريح ىف ىننإ ثيح لاؤسلا اذه نع ةباجإلا وجرأ
 .ءارآلا ىف توافتلل

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب 6©



 ىدتعيو لتقلاو باهرإلاب هيف مالسإلا مهتي ىذلا تقولا-ىف هنأ فسؤملا نمف
 ىتلا رئاغصلاو تايلكشلا ضعبب نيملسملا ضعب كسمت ىرن دحأ لك نم هيلع

 .ةرخآلاو ايندلل ًاروتسدو ًايملاع انيد هنوك نم هجرختو مالسإلا ىلإ ةءاسإلا ديزت

 ىف رصحندنت هتباجإو «جماربلاو سلاحملا حاتجي لاؤسلا اذه فسأ لكب دجنو

 .امدعو ادوجو هتلع عم رودي ىعرشلا مكحلا نأ ىهو ةيلوصأ ةدعاق

 للعم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نعل نأ نيبتي ثيدحلا تاياور لالخ نمو

 ىلإ عجرن امنيحو .هللا قلخ رييغت :ةيناثلاو .سيلدتلاو شغلا ىلوألا :نيتلعب

 .ةيوستلا درجم سميلو ةلازإلاو قيقرتلا هنأ دجن صمنلا ىنعم ةفرعمل ةغللا بتك

 وهف جوزلل نيزتلا لجأ نمو بجاحلا لكشل رييسغت نود كلذ ةأرملا تلعف اذإف
 ام ىذألا كنع ىطيمأ» :- اهنع هللا ىضر - ةشئاع ةديسلا لوقل ًاعرش بحتسم

 .ملعأ هللاو .«تعطتسا

 ردع الب ةالصلا نع عاطفنالا
 :رصم - رجات[]

 اتاقوأ ةالصلا نع عطقنيو ًانايحأ ىلصي ىذلا صخشلا مكح وه ام |

 ؟ىرخأ

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو ؛: :ىلاعتو هناحبس هللا لوقيف

 هللا الإ هلإ الأ ةداهش دعب مالسإلا ناكرأ نم ىناثلا نكرلا ىه ةالصلا نأ ًاعرش

 نأ نم دبال ناك هللا عم ددجتم ءافل ةالصلا نآلو .هللا لوسر ادمحم نآو

 طورشب مميتلا هنع ءىزجي ىذلا ءوضولا ناك انه نمو .ةراهط ىلع ىدؤت

 .(4© ةيآ :توبكنعلا ةروس) « ركنملاو

 ىف ةالصلا ءادأ ىثنأ مأ ناك اركذ فلكملا ناسنإلا ىلع بجي هنإف انه نمو



 مدع نوكي نأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةدراولا اهتيفيكب اهتاقوأ

 دس ءاظقلا حنو رقس وأ نضرهتك زديع يبسبقت ولا ىف ةادآلابعارخألا
 .ةضورفملا ةالصلا ءاضق ماقم موقت دال ةلفانلا وأ ةبودنملا تاولصلا نأب هبننو .كلذ

 هتاف ام ءاضق ىلإ ةردابملاو ةبوتلاب هيلعف ًالساكتو ًالامهإ ةالصلا نع عطقنا نمو
 .ملعأ هللاو .ىلاعتو هناحبس هللا عم حلصلا ىلإو اهنم

 نييوطخلا نيب ةقالعلا دودح
 :ةميرك ال

 امهنيب رودي ام ناك اذإو ؟نييوطخملا نيب ةفالملا را يام

 يي

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 ام اهيلع بترتي الو ًادقع تسيلو جاوزلا دقع ءاشنإب دعو درججم ىه ةبطخلاف
 زوجي الف .رخآلا نع ًايبنجأ نيبيطخلا نم لك لظيو .جاوزلا دقع ىلع بترتي
 اهنم ةمكحلا امنإو .كلذ ريغو ةوهشب سمللا الو .ةوهشب رظنلا الو ةولخلا امهنيب

 جاوزلا ماق اذإ ىتح .ةرسألاو لهألا دوجو ىف رخآلا ىلع امهنم لك فرعتي نأ

 00 وو يا شساسو .امهنيب ماجسنا كانه ناك
 هلثم مارح مارحلا قيرط نأ ةيعرشلا ةدعاقلا نأل .ءايحلاب لالخإ هيف امب فتاهلا
 .ملعأ هللاو ينو يرالا سرارلا وس كابل

 حوتفم ملاع ىفءانبألاةيبرت
 ملاعلا اذه ىف ةيمالسإلا تاداعلا ىلع ءانبألا ىبرن فيك

 ؟حوقتملا
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب 60
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 نأ ديال هنأ امك ٠ يو ةاكخأ اواو امهئانبأ 7 ةودقلا

 نوعيطب ءانبألا نأ ثيحب ءانبألا نع فيفختلا بجيف ؛ .مهعم جردتلا ا

 . مهءابآ

 ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلاو

 ىوقب نوقولخم ءانبآلا نإف كلذ ىلعو .(هناسحمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف

 مهأ نم وه ءانبألل ةبيطلا ةيكولسلا ةودقلا ميدقتو ريخلل هجوت نأل ةحلاص ةيرطف
 .ةريئتسملا ةينيدلا فراعملاب مهديوزت كلذ ىلإ فاضي «ةيبرتلا بيلاسأ حجنأو

 .ملعأ هللاو

 ادب

 براقألا عمةولخلا
 :ةكطحيدح []

 نيتلاح ىف اذهو روكذ مهو ةاتف انأو معلاو لاخلا ءانبأ عم يسولج ظ

 ىعم نكي مل نإ همكح وه امو ؟تالاحلا ضعب ىف ىخأ دوجو عم
 اصوصخو انعم صاخشألا ضعب رفوتي دق نكلو ديدحتلاب ىخأ ْ
 لظن اننا ثيح انعم ثدحي ال اذهو رصبلا ضغ ىف ريكفتلا عم ْ

 ضر هنأ تعمس امك هرظنلا ىئاحتب وقنال ىأ انضعب ىلإ رظت

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 مهجورف اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق ! :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي

 نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو .نوعنصي امب ريبخ هللا نإ مهل ىكزأ كلذ

 ىلع نهرمخب نبرضيلو اهنم رهظام الإ نهتنيز نيدسي الو نهجورف نظفحيو

 # نهئانبأ وأ نهتلوعب ءابأ وأ نهئابآ وأ نهتلوعبل الإ نهستيز نيدبي الو نهبويج



 ,ةميركلا ةيآلا اهتددح ىتلا فانصألا رخآ ىلإ -7١(. + هيا :رونلا ةروس)
 ةأرملا ىلع مرحي نيذلا بناجألا نم مهف لاخلا ءانبأ وأ معلا ءانبأ اهنيب نم سيلو
 اوناك ول ىتح مهعم ىلتخت نأ اهيلع مرحيو .مهمامأ اهنتافم وأ اهتروع رهظت نأ

 .ملعأ هللاو مراحملا نم اوسيلو بناجألا نم اعيمج مهنأل .ةعامج

 نورحاسلا حامي ال
 :رصم - لزنم ةبرال

 عوضوملا اذه ىف ىتدافإ وجرأ .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ٍ

 خويشلا رابك نم نينثا نيب ةرظانم تدهاش :ركشلا ليزج مكلو
 ناليلج ناملاع امهو امهنيب راوحلا بولسأ ىنبجعي مل ةقيقحلاو
 لوألا ىأر ناكف رحسلا عوضوم لوح اريبك افالتخا افلتخا دقلو
 دكأ امك كرشو مارح اهنكلو اهراكنإ نكمي الو ةدوجوم ةقيقح هنأ

 .رحس مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ًادمحم لوسرلا نأ اضيأ
 ىأل نكمي الو دوجو هل سيل ئش رحسلا نأ رخآلا خبشلا در ناكو
 لاق ام ًاضيأ هيلع مرح لب لوألا خيشلا ركذ امك رحسي نأ صخش
 «رححس مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ادمحم ىبنلا نأ صوصخب

 ّ حيضوت مكتليضف نم وجرن «ةقيقحلا فرعن نأ نود ةقلحلا تهتناو

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ركشلا ليزج مكلو هللا مكدافأ رمألا ٠ْ

 نيدفيد

 1 ا ب ا ا
3 
3 

 كا
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 .هتاكربو |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 هط ةروسو ةرقبلا ةروس تايآ ىف اهيلع صوصنمو ةدوجوم رحسلا ةقيقح نإف

 نيبو رحسلا دوجو نب ًاقرف كانه نكلو . ميركلا نآرقلا روس نم امهريغو
 نكلو ميركلا نآرقلا ركذ امك ملع وهو دوجوم وه هدوجو ثيصح نمف .همكح

 . ىلاعتو هناحبس هللا نذإب نوكي ناسنإلاب رارضإلا ثيح نم هيلع بترتملا رثألا

 ديدي



 نم - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا هدعو .ميرجتلا همكح نإف انه نمو

 نيذلاو ءروزلا ةداهشو فحزلا موي ىلوتلاو هللاب كرشلا ىلإ هفاضأو .رئابكلا

 دقو .ةميخو مهتبقاع نوكت سانلاب رارضإلا نولواحيو لاجملا اذه ىف نوضوخي

 ركذامامأو (48 ةيآ :هط ةروس) 4 ىتأ ثيح رحاسلا حلفي الو ا: ىلاعت لاق

 نوفني نيذلا :ءاملعلا هيف فلتخاف .رحس دق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأب

 .ةكم ىف اتلزن نيتذوعملا نإو .ةنيدملا ىف تثدح رحسلا ةعقاو نإ نولوقي هعوقو

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل عقو هنإ ليق ام لوح ضراعتلا ناك انه نمو

نع دعتبن نأ ائيلعو «ةيبيغلا رومألا هذه لثمب انسفنأ لغشن الأ لضفألاو (« رحس
 اه

 .ملعأ هللاو .مارحلا ىف عوقولا ةيشخ

 ةرورضلل الإ مارح ليمجتلا تايلمع
 :ادنك - ةبلاط - ىده []

 هوذخأت نأ وجرأو ىل ةبسنلاب مهمو طيسب ىلاؤس ؛مكيلع مالسلا :
 ردصلا مجح ةدايزل ليمحتلا تايلمع نأ انعمس دق .رابتعالا نيعب ٠

 قاوسألا ىف دوجوم نآلاو .هللا قلخل رييغت اهنأل مارح ءاسنلا دنع 1

 مكح امف ,مهرم وأ بوبح نع ةرابع ىهو رمألا اذهب موقت ريقاقع .
 .اريخ هللا مكازجو ؟رخآلا جتنملا اذه مكح امو ؟تايلمعلا :

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب فكل

 نع يهن دق ىلاعتو هناحبس هللا نأل مارح ةرورض نود هللا قلخ رييغت هيف ام لكف

 هناحسبس هللا لاق ثيح ءملسو هيلع هللا ىلص هيسبن ةنس ىفو ميركلا هباتك ىف كلذ

 مهنرمألو مهنينمألو مهنلضألو :١) :هلوق سيلبإ نع ايكاح ءاسنلا ةروس ىف ىلاعتو

 نود نم ايلو ناطيشلا ذختي نمو هللا قلخ نريغيلف مهنرمألو ماعنألا ناذآ نكتبيلف

 ةروس) # ارورغ الإ ناطيشلا مهدعي امو مهينميو مهدعي انيبم انارسحخ رسخ دقف هللا

 ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا نعل» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ١14( ةيآ :ءاسنلا

 .(هللا قلخل تاريغملا ةمشوتسملاو ةمشاولاو ةصمنتملاو ةصمانلاو



 هلاوز دنع رعشلا عرز وأ ةيقلخلا تاهوشتلا نم جالعلاك ةرورضلا ةلاح ىف امأ

 ةرورضلاو ةرورضلا باب نم كلذ نإف ناسنإلا هجاتحي وضع بيكرت وأ ءآمامت

 عاضرإلا ةفيظوب لخي هرغص ناك اذإ زئاج ردصلا ريبكتو ءاهردقب ردقت
 .ملعأ هللاو .اهجاوز نود لوحي وأ ةاتفلا وأ ةأرملل ةداح ةيسفن امالآ ببسي وأ

 ةهةطورشم .. براقألا ةفاضتسا ظ
 :ةرسسيمأ []

 فورظل ىتقش ىف ءاقبلاب ىتخال تحمس اذإ له ءمكيلع مالسلا |
 ىلإ ةجاحب انسلو يجوزو انأ رفاسأ ثيح «دحاو رهش ةدمل ةتقؤم 1ْ
 ؛ىجوز ضفر اذإ ىقح نم سيل اذه له ,تقولا اذه ىف ةقشلا
 ىتح ىرظتنا اهل لوقأ نأ دبال ناك لهو ؟محر ةلص اهنإ ثيح

 .اركشو ؟ىجوز نذأاتسا |

 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 ىف ًادحأ لخدت الأو «هنذإب الإ هلام يف فرصتت الآ اهجوزل ةجوزلا ةعاط نم

 مدقم جوزلا قح نأل .ال مأ محر ةلص هطبرت دحألا اذه ناكأ ءاوس .هنذإب الإ هتيب

 مويلاو هللاب نمؤت ةأرما امبأ) :ملسو هيلع هللا ىلص لاق ثيح .محرلا ةلص ىلع

 نذإب الإ اهتيب نم جرخت الو اهجوز نذإب الإ اهتيب ىف ًادحأ لخدت ال رخآلا

 ىنذأتست نأ كيلع بجي كلذل .«اهجوز نذإب الإ عوطت موص موصتالو اهجوز
 .ملعأ هللاو «هبايغ ىف وأ هدوجو ءانثأ ءاوس كتخأ ةفاضتسا ىف كجوز

 نيماتلا تاكرشب لمعلا
 :ايوروأ - ةيماس ال

 ايلع تاساردب تماق ىتقيدص .هللا ةمحرو مكيلع مالسلا |

 نيمأتلل ةيبوروأ ةكرشب لمعت نآلا ىهو .تانينأتلا ىف ةصصختم |



 نأ نكمي ال هذه اهتداهشب اهنأ ملعلا عم ؟هريغ نع ثحبت نأ اهيلع |

 تانيمأعلا ىف ةصصختملا كونبلا وأ نيمأتلا تاكرش ىف الإ لمعت |

 ؟لعفت نأ اهيلع اذامف |
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 ىلص لوسرلا رصع ىف ةفورعم نكت مل ىتلا تادجتسملا نم نيمأتلا تاكرش
 اعون تسيلو ةددعتم عاونأ ىهو .ةباحصلا رصع ىفالو .ملسو هيلع هللا

 نواعتلاو لفاكتلا يلع موقت ةينيمأت ةطشنأ سرامت تاكرشلا هذه ضعبو .ادحاو

 لفاكتلاو نواعتلا عاونأ نم عون اهنأ ىلإ نوثدحملا ءاهقفلا بهذف .دارفألا نيب
 تارايسلل ةبسنلاب فلتلا دض مأ قيرحلا دض انيمأت تناكأ ءاوس ءاعرش حابملا
 .ىلوأ باب نم ىنواعتلا نيمأتلا مأ ءىراجتلا نيمأتلاب فرعي ام وهو

 ىلع موقي هنإ ثيح هميرحت ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ دقف ةايحلا ىلع نيمأتلا امأ

 الإ عفدي مل وهو هيلع نمؤملا ةافو دعب ًالاومأ نوذخأي ةثرولا نأو «عادخلاو ررغلا

 ةديدج ةلماعم هرابتعاب هزاوج ىلإ نورخآ ءاهقف بهذو .لاومألا هذه نم ليلقلا

 .ملعأ هللاو .ىهنلاب صن دري مل ام ةحابإلا رومألا ىف لصألاو ةفورعم نكت مل

 مارحإلاءانثارعشلا عرن

 0 للقات 1 ان ب ظننت

 :ةلااس ع 11

 مارحإلا بوثب ذخفلا ىلعأ رعش كبتشا ةمرحم انأو فاوطلا ءانثأ ْ

 كلت تفتن نأ ىلإ ةوقب بوثلا دشأ نأ ىلإ ىنرطضا ام وهو .ىنملاف ١

 مكازج ىنوديفأ ؟ةرافك ىلع لهف «مارحإلا بايثب ةقلاعلا تارعشلا ْ

 .اريخ هللا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 مارحإلا ىف رثؤي ال وهف كنع ملأو ررض عفرب ةرورضلا باب نم اذه نإف

 .فامارخ قارتدب الولف راقك ةفايلع بحب



 روجي ال هجورلا بس
 .ميبعمال

 ىعديو هتجوزل ًادج ةحيبق تاملكب ظفلتي ىذلا جوزلا دح وه ام |

 ىلع هثحت هتجوز نأ وه ببسلا نا ملعلا عم .ببسلا وه بضغلا نا

 ؟نايصعلا مدعو ةعاطلا |

 | :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 اهجوز زوشت دنع ةجو زلا هب مزتلت ىذلا عيهنملا نيب دق ىلاعتو هناحبس هللا نإف
 وأ ًازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو  :ءاسنلا ةروس ىف لاق ثيح «هنايصعو
 ترضحأو ريخ حلصلاو احلص امهنيسب احلصي نأ امهيلع حانج الف ًاضارعإ
 ةروس)  ًاريبخ نولمعت امب ناك هللا نإف اوقتت دو اونسحت نإو حشلا سفنألا

 ءارو دايقنالا مدعو رركتملا حاصلا ىلع ثح ةيآلا ىفف ١718( ةيآ :ءاسنلا ظ
 جاوزألا ضعب نم ثدحي امك ءرجهلاب وأ ةبوقعلاب ديدهتلاو فالخلاو بضغلا

 هذه ىف ةجوزلا ىلع بجي امنإو .نهجاوزأ وحن تاجوزلا ضعب نم درمتلا وأ

 هناحبس هللا ىسع .جوزلل ةيادهلاب ءاعدلاو ةمكحلاو ربصلاب ىلحتت نأ ةلاحلا

 لوقن هتاذ تقولا ىفو .اهتمكحو اهربص لضفب هرمأ نم حلصي نأ ىلاعتو
 ءانب ىف ساسألا لعج ىلاعتو هناحبس هللا نآأل زوجي ال ةجوزلا بس نإ جوزلل
 يل .ةدوملاو نكسلا ةرسأآلا

 .اهتناهإو ةجوزلا بس فورعملا نم سيلو .فورعملاب

 ةالصلاىفكشلا

 ا

5.110 

 لواتحأ ىنأ تادايكوا ا سحأ ا

 يشب ر ةالصلا ديعأ تاقوألا ضعب ىفو .اذكهو لوألا ١



 دق ىئوضو نأ سحأ نيماع لبق تنكو ءوهسلا ىتدجس دجسأ |

 ؟لحلا وه امف .نسحأ نآلا نكلو ءوضولا ديعأو ضقتنا |

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 ةجيتن ناسنإلا مزالي ىذلا كشلاو ةسوسولا باب نم وه كل ثدحي ىذلا نإف
 نع ناسنإلا دعبي نأ ديري ناطيشلاف ناسنإلل نيبم ودع وه ىذلا ناطيشلا برق
 كيلعف .هتالص نع هجرخي امب هيلإ سوسوي نأو «ةالصلا ىف ةنينأمطلاو ةيشخلا

 اذإو .ةلماك ةالصلا ناكرأل كنايتإ نم ىدكأتت ىتح عومسم توصب ةالصلا

 يلحس ل :انوقسلا وهو لقألا ىف قت نأ, كامن فراغ كد تانج
 .ميلستلا دعب وأ ميلستلا لبق امإ وهسلا ىتدجس

 صيحلا نم ةراهطلا
 :تيوكلا - ةسردم - ارونال

 ةرتف تلاط نيحلا كلذ ذنمو تاونس ةدع ذنم بلول بيكرتب تمق

 لهو اهبقعت ىتلاو ةرودلا قبست ىتلا طقنلا ىه ىتلكشمو دل

 ل مأ ةرودلا مايأ نم بسحت

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 اهيلع تدتعا ىتلا مايألا ىف ءاوس ضيتلا نم وهف ةرودلا دعبو لبق لزني مد لكف
 دق ةيرهشلا ةرودلا نإ ثيح «قحاللا ىف اهيلع تدتعا ىتلا مايألا يف وأ قباسلا ىف
 ناك اذإ الإ ةدابعلا ءادأ هيلع بترتي ًارهط نوكيالو «بلوللا بيكرت ببس تريغت

 .ءاضيبلا ةصقلاب اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا هنع تربع ام وهو ءالماك

 ةجوزلل ىرهش فورصم
 اه

 .اركشو يحب نيخدتلا ىف هلام |

 قلل ةيروخمجلا بالك_"]
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 قدس معا يعبااهب اصاخانو صم انهسور عم بطن ةأرملل زوجي لأن
 .ةوسكو قزر نم ةجوزلا هبلطت ام لك نع اعرش لوئسم جوزلا نآل ءاهتيب ىلع

 ىف هلام عيضي جوزلا نأ اميسال «جوزلا راسعإ وأ راسي ةلاح بسح ؛ :ىنكسو

 .ًاعرش هنع ىهنملا ريذبتلا باب نم وهو ةلاحلا هذه ىف امك ىهاقملاو نيخدتلا

 ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا ىلإ تبهذ نايفس ىبأ ةجوز دنه نأ انه ركذنو

 هللا يلص اهل لاقف ءاهدلوو اهيفكي ام اهيطعي ال .حيحش اهجوز نأ نم ىكتشت
 .«فورعملاب كدلوو كيفكي ام ىذخ١ ملسو هيلع

 ساشا ماكحا
 :ةدحتملا تايال ولا ١ وماس - ةبلاط - ىمشاهلا لمأ ال

 سافنلا ةرتف نأ فورعملا «ةلضافلا ىتخأ ءميحرلا نمحرلا هللا مسب |

 ةياهن لبق نوموي ةدمل مدلا لوزن فقوت اذإو ءأموي نوعبرأ ءاسنلا دنع |

 .مكيف هللا كراب ؟اهريغو ةالص نم نيمويلا نيذه |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 ءاموي نوعبرأ هرثكأ نأو هل لقأ ال سافنلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ دقف

 فوفجحلا وأ ءاضيبلا ةصقلا روهظ ثدح نإف .اموي نوتس هرثكأ ةيعفاشلا دنعو

 باب نم دعي مدلا اذه نإف كلذ دعب مدلا لزن مث ةلماك تاولص سمخ ةدمل

 ظ 0 1 ل .ةضاحتسالا

0 

 ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذو .لاستغالا اهيلع نإف امامت مدلا عاطقنا دعبو ىرخألا

 .ملعأ هللاو ضيح مد سيلو ةضاحتسا مد اذه نآل ءاهبرقي نأ اهجوزل نأ

 هش لش



 باسشلاو ..باجحلا
 :رصم - لزنم ةبر - دولخ []

 دقف ءرمآلا اذه ىف ىنديفت نا داعس.د.أ نم وجرأ مكيلع مالسلا |

 زافلتلا ىف تعمس دقو روهش ةسمخ ىلاوح ذنم باقنلا تيدترا |

 سبيلو الضف هرابتعاب باقنلا صوصخب ىواتف ةدع ةيئاضف ةانق ىف

 ىعرسشلا ىزلاب مازتلالا عم باقنلا علخ ىل زوجي لهفاضرف

 نم بضخ هيف ام ريتعي اذه لهو «كلذ حيضوت وجرأ ؟مالسإلل |

 ىل اولاقف هب نيمزتلملا سانلا ضعب ترشتس سا ىننإ ثيح ىلع هللا |

 .مارح اذه هللا ىقتا |

 .ركشلا ليزج مكلو «ىل كلذ حيضوت مكتدايس نم وجرأ |
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 هجولا ادع ام ةروع هلك ةغلابلا ةرحلا ةأآرملا ندب نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقف

 ام الإ نهتنيز نيدبي الو ! :رونلا ةروس ىف ىلاعت هللا لوقل ًادانتسا «نيفكلاو

 نذو 8021 رولا ةروس) < نيويع ىلع نعوومخي نيريغيو اهتمرهت
 :؛ اهنم رهظ ام الإ 8 نآرقلا نامجرت سابع نب م يعم
 نم كلذ ريغو .متاخلاو نيطرقلاو لحكلا مهضعب ؛ دازو ,نافكلاو هجولا هنأب

 .نأشلا اذه ىف مهتاباتك تددعت نيذلا نيرسفملاو ءاهقفلا لاوقأ

 بجاولا باب نم تسيلو ءبحتسملاو بودنملا باب نم ىهف هجولا ةيطغت امأ
 كلذ دكؤت ةريثك ثيداحأ ثتدرو دقو .باقعلاو مثإلا هكرت ىلع بترتي ىذلا

 دعبو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رصع ىف ةروع دعي مل ةأرملا هجو نأ نيبتو
 كجاوزأل لق ىبنلا اهيأ اي » :ىلاعت هلوق اهيف ءاج ىتلا بازحألا ةروس لوزن
 الف نفرعي نأ ىندأ كلذ نهبيبالج نم نهيلع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو

 .(09 ةيآ :بازحألا ةروس)  نيذؤي

 "لال
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 ثيح («ةضيرفلا باب نم سيلو ةليضفلا باب نم باقتتالا ةيآلا هذه تلعجف

 نرتسي ال نك ءاسنلا نأ نيبت ةحيحص ثيداحأ ىراخبلا حيحص ىف درو

 .دجسملا ىلإ باهذلا دنعو لاجرلا عم ةكراشملا سلاجم يف نههوجو

 هجولا ادع ام ندبلا عيمج رتس وهو بجاولا كرت نيب ًاقرف كانه نإف كلذلو

 مثالا هيلع بترتيالو هلعف نمل باوثلاو رجألا هيلع بترتي ىناثلاو .باقعلاو

 .ملعأ هللاو .ىوتفلا هذه نع ىلاعتو هناحبس هللا ماما نولوئسم نحنو

 ضاهجإلازاوج طورش
 :ايناملأ - تيب ةبر - لامآ

 رهشأ / زواجتي ال الفط ىل نأب املع «عيباسأ ” ىف لماح ةأرما انآ |

 ةبسيبطلا ىنتحصنو ةيحارج ةيلمعب ىأ «ةيرصيق ةدالو هتدلو دقو |
 ىتايحو ىتحص تضرعت الإو تاونس “ ةدمل باجن الا مدعب ةحجلاعملا |

 امف .ضاهجإلا وهو دحاو رايخ ىوس ىمامأ سيل كلذلو .رطخلل ْ

 ؟هذه ىتلاح ىف عرشلا مكح |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 ةروس) # نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأسأف ! :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي
 مه ةلاحلا هذه ىفو .ملع لك ىف نوصصختملا مه ركذلا لهأو (57 - لحنلا

 اذإف .ىلاعتو هناحبس هلل ةبقارملاو نيدتلاو مالسإلاب مهل دوهشملا لودعلا ءابطألا

 ىهو .رهشا ةعبرأ لبق املالاط ضاهجالا كل نإف كلذ لثمب بيبطلا كحصتن

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقي ثيح «حورلا خفن اهدنع متي ىتلا ةلحرملا

 ريغ ةغضم اموي نيعبرأ مث «ةقلع ًاموي نيعبرأ همأ نطب ىف مكدحأ ثكمبا
 بهذ دقو «حورلا هيف خفنيف كلملا ىتأي مث ,ةقلخم ةغضم اموي نيعبرأ مث ؛ةقلخم

 ” ا و ةيروههجلا بنك 500900 ا



 نإف «لمحلا رارمتسا عم رطخلل مألا ةحص تضرعت اذإ هنا ىلإ ءاهقفلا روهمج
 :ةدعاقل الامعإو .مألا ةحص ىلع ةظفاحملا لجأ نم لمحملا لازنإ وه ىلوألا

 .عرفلا وه لمحلاو ءلصألا ىه مألا نإ ثيح «نيررضلا فخأ بكتريا
 ىأ وأ «ةرافك ىأ ضاهجإلا اذه ىلع بترتي الو .عرفلا ىلع مدقم لصألاو

 بيبطلا ةراشتسا ىلع ءانبو ؛ةرورضلا باب نم ثدح هنآل .رافغتسا وأ ةبوت

 .ملعأ هللاو لدعلا

 لمحلا عنم لئاسورثا
 :اكيرمأ - هللا دبع مأ ل

 نيتنس مق «ةثلاثلا ىف مهرغصأ دالوأ ةثالث ىدل ؛مكيلع مالسلا

 ةرتف ةدايز ىلا ىدأ ام لمحلا عنمل ةليسوك بلوللا تمدختسا
 مايألا ءاموي رسشع ةثالثلا براقي ام ىلإ ةعبس نم ةيرهشلا ةرودلا
 تيتفتسا ..ةقماغ وأ ؛ءادوس عقب نع ةرابع اهنم ةريخألاو ىلوألا

 كلذب تلمع .اهلك ةرتفلا موصأ وأ ىلصأ الأب ىل ليقف اهنيح
 قيرط نع ءاتفتسالا فرعأ نأ هللا ءاش مث «ةحاترم نكأ مل ىنكلو

 .ةضاحتسا ةعبسلا مايألا ادع ام نأب ىل ليقو تلأسف «تنلا

 ىمايصو ىتالصل ةبسنلاب لعفأ اذام :ىلاتلا ىف ىنوديفت نأ وج رأ
 لعفأ اذامو ؟ةضاحتسا ربتعت ىتلا مايألا ىأ «ةرتفلا هذه لالخ
 تكا اهيف مصأ وأ لصا مل م ةيضاملا مايألل ةبسنلاب

 .ًاريخ هللا مكازجو ؟اهيضقأ له ؟ةضاحتسا

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©

 بارطضا ثدح لمحلا عنمل ةليسوك بلوللا كمادختساب هنأ هيف كش ال اممف
 ذنم أدبت ًاموي رشع ةثالث ىلإ مايأ ةعبس نم كتداع تلقتناو «ةيرهشلا ةداعلا ىف

 رهطلاب ءاهتنالا ىلإ «ةمالعلاب ىمست ام ىهو ءءارفص وأ ةينب وأ ءادوس عقب لوزن

 2 ااا ا -2-2-7ب7ب-د7-7د7تدتدتدتدتدنجنذدجذدئد



 ءاهتنا بقع لزني ىذلا ضيبألا لئاسلا ىأ .ءاضيبلا ةصقلا ةيؤر وهو ,لماكلا

 فوفجلا ةمالع وأ .مدلا نم محرلا ءاقن ىلع ًاليلد ضيبألا لئاسلا نوكيو
 سمخ ةدمل ضايبلا ةعصان ءاضيب ناكملا اهب ىشتحي ىتلا ةنطقلا لظت نأ ىهو

 ةسمخ ضيحلل ةدم رثكأ نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذ دقو .ةلماك تاولص
 .ًاموي رشع

 ةالص نم تادابسعلا عيمج نع نيعنتمتو ء.ضئاح اهلك ةدملا هذه ىف تنأف

 .ةلماكلا ةراهطلا بلطتي ام لكو «نآرق ةءارقو نيجوزلا نيب عامجو مايصو

 نأل «ةعبسلا مايألا دعب كتتاف ىتلا ةدابعلا ةداعإ كيلع بجي ال هنإف كلذلو
 نم تلقتنا دق كنإ ثيح ؛ةضاحتسالا باب نم سيلو ضيحلا باب نم كلذ

 .ةرودلا مايأ ىهو ءأموي رشع ةثالث ىلإ ةعبس

 بجي ًارهط دعي ال اذه نإف مدلا لوزن ءانثأ عطقتم مدلل عاطقنا ثدح نإو
 نأ كلذ ىلع ليلدلاو .ضيحلا مايأ نم وه امنإو .ةدابعلا ءادأو هيف لاستغالا

 وهو .فسركلاب اهيلإ ثعبت ءاسنلا تناك اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا

 ال) :نهل لوقت تناكف .مدلا نم تاجرد اهيلعو اهب ىشتحي ىتلا ةنطقلا

 ىأ لزن مث ءلماك رهط ثدح اذإو .«ءاضيبلا ةصقلا نيرت ىتح نلجعتست
 هللا ىضر ةيطع مأ ةديسلا لوقل ةضاحتسا دعي اذه نإف .مدلا ناولأ نم نول
 .«ًاتيش رهطلا دعب ةرفصلاو ةردكلا دعن ال انك» :حيحص ثيدح ىف اهنع
 .ملعأ هللاو

 تنرتنإلاربع جاورلا
 :اناغ -راطعلا 1

 ىرفس لبقو .ىلهأ نع ًاديعب شيعأ .هلل دمحلاو ةنيدتم ةانف انأ

 نيدتم هلل دمحلاو وهو تنرتنإلا ىلع باش ىلع تفرعت ليلقب |



 ىدلاو ملع امدنعو .ىناري وأ هارأ نأ نود نكلو قلخ بحاصو ظ
 ةنالف ىتنبا تجوز ىنإ مهمامأ لاقو ًاعيسج ىبراقأ عمج اذهب ْ

 وأ ًادوجوم باشلا نوكي نأ نود نم نكلو نالف نبا نالف باشلل | ْ

 باشلا اذه نآلاو .ترفاس اهدعبو .ةلصب هل تمي صخش ىأ

 .ىنجوزو قفاو ىبأ نأ رابتعاب هعم نكسأو بهذأ نأ ىنم بلطي |
 هنأل ادوجوم ىدلاو نوكي نأ نود جاوز دققع بتكن نأ زوجي لهف

 اذه لهو ؟ىسفن ةيلو نوكأ نأ ىل لهو ؟ءىجملا ىلع ردقي ال |
 نأ ملعلا عم «هللا مكدافأ ىنوديفت نأ مكنم وجرأ ؟حيحص دقعلا ْ

 .ركشلا ليزج مكلو «ةنس ١" نآلا ىرمع '

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 دعي ًائيش هنع ملعي ملو هري مل ىذلا باشلا اذه ىلع كيبأ ةقفاوم نم مت ام

 جاوزلا ناكرأ نم نأل ًاجاوز تسيلو «جاو زلل ةمدقم ىهو .ةبطخلا باب نم

 نكي مل ثدح امو .دوهشلا مامأ ءدحاو سلجم ىف لوبقلاب باجيإلا طابترا

 قيرط نع كلذ ناك امنإ دحاو سلجم ىف كيبأ نيبو باشلا نيب ًاطابترا
 ىتح دوهسشلا مامأ ًايقيقح طابترالا اذه نوكي نأ بجيف .هبشأ امو تنرتنإلا

 .ةينالعلاو راهشإلا متي

 ةيكلاملا مهو ءاهقفلا روهمج دنعف ءاهجاوز دقع ىلع ةأرملا ةيالول ةبسنلاب امأو
 هيلع هللا ىلص - هلوقل اهسفن جوزت نأ حلصت ال ةأرملا نأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو

 .«لطاب لطاب لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب اهسفن تحكن ةأرما اميأ' -ملسو
 رمألا ىلو ةقفاوم هيف اوطرتشا اهجاوز دقعل ةأرملا ىلوت نم ةيفنحلا هزاجأ امو
 دقعلا خسف قح رمألا ىلول :اولاقو «لثملا رهمب نوكي نأو ءوفك نم نوكي نأو

 ركبلا ةأرملا ىلوتت : الأ ًاضيأ مهدنع ىلوألاو ا ا

 نم ةبعش وه ىذلا ءايحلا دض ىهو ةحاقولا ىلإ بسدت الئل اهجاوز دقع
 .ملعأ هللاو .ناميإلا بعش



 ةيصعم ..ةيصعملا ىلع ةناعإلا
 :ايوروأ -ةينمأ ال

 ىبوروأ دلبب دجاوتأ ةملسم انأ ؛هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا |

 معاطملا حئاولو حرفلا تاوعدو توركلا ةعانص ىف لمعأ نأ ديرأ |
 توركلا كلت ىف ةجمدملا روصلا له فرعأ نأ ديرأ ةللاف ريقو

 ءامسأ ةباتك لهو ؟ال مأ بنذ هيف سأرلا ةيراع ةأرما وأ رعشلا لثم |

 ةعانص لهو ؟ مارح مأ لالح اضيأ معاطملل هنامثأو بارشلا

 ريخ لك هللا مكازجو ؟ال مأ زوجت نينغملل ةريغصلا توركلا |
 .دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب 9

 هللا نإ ثيح «عئارذلا دس ةدعاقل ًالامعإ مه نإ ىدؤيام لكف

 لجأ نم كلذ ناك جرفلا ىلع ةظفاحملاو رصبلا ضغب د رمأ امنيح ىلاعتو هناحبس

 .انزلا ىهو ةيصعملا ىف عوقولا مدع
 هذه عيزوتو نهجربتو نهروفسب وأ نهروعشب ءاسنلا روص راهظإ نإف كلذلو
 .ةيصعملا ىلع ةناعإلا باب نم دعي بناجآللو بابشلل روصلا

 نإ ثيح .ًامارح دعت معاطملل ةياعدلا باب نم تاركسملا ءامسأ ةباتك كلذكو
 ىتأ نكلو «ميرحتلا ظفلب تأي مل رمخلا برش مرح امنيح ىلاعتو هناحبس هللا

 مأ عبنصتلا مأ عيزوتلا قيرط نع ناكأ ءاوس بارتقالا نع ىهنلاو بانتجالا ظفلب

 رسيملاو رمخلا امنإ © :ىلاعتو هناحبس لاق ثيح ءبرشلا مأ ميدقتلاو لمحلا

 ةروس) # نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو

 .ملعأ هللاو ةبآ - ةدئاملا

 ىرتفملا جورلا ةبومع
 هتجوز مهنتي ام ًامئاد جوز .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هللا عرشب ةمزتلمو قلخ ةبحاص اهنأ مغر ةشحافلا باكتراب

 :ايروس ع دماح []

[ 
ْ 



 ةنرثنإلا طلع ةيجهزلا ةاقالفلا--

 هنأ تاماهتالا هذه رخآ ناكو «عيمجلاو اهئانبأ ةداهشب هفاختو

 تاهبشلا قوف امهف هبر فاخي ىذلا وهو ءاهتنبا جوز عم اهمهتا |
 .دحأ هقدصي ملف كلذل ِْ

 بابلا نأ ةظحالم عم -ةقشلا لخد امنيح هنأ كلذ ىلع هليلد ناكو |
 تفتلي هدجوف لخد -لخادلاب نومئان ءانبألا نأو ًاقلغم نكي مل |

 كلذ امهل ركذ امنيحو .حوتفم بابلاو هايملا ةرود ىف اهدجوو |
 نم ةيقبتملا هايلا نم صلختت تناك ةجوزلاف «ةفينع ةماص تناك

 «بروجلا» بارشلا نع ثحبي ةنئبالا جوز ناكو «ىناوألا ليسغ |

 .جورخلا سبالم ًايدترم ناك وهف هلمعل بهذيو هءاذح ىدتريل 1

 اهتوخا تاجوزو اهتوخأب لصتاو .انزلاب كلذ رسف جوزلا نكلو |
 ىلإ ءاسأ ام وهو «مامحلاب اهتنبا جوز عم اهتطبض دقل» مهل لاقو |

 ريدقتو مارتحاب ىظحتو عمتجملا ىف زكرم تاذ ىهف ةدشب ةجوزلا
 لاق ةنعالملا وه كلذ ىف هللا عرش نإ هتنبا هل تلاق امدنعو .عيمجلا

 وه امأ .ماسقألا عيمج ةجوزلا تمسقأ لعفلابو .ًالوأ ىه مسقت
 نأ دعب الإ ضفر هنكلو .لاصفنالا ىلع اقفتاو .مسقي نأ ضفرف |
 فارتعا ةباشمب هنأل ءكلذ ةجوزلا تضفرو اهقوقح نع ىه لزانتت |

 لزنمب نيتلصفنم نيتقش ىف ناشيعي نآلا امهو .اهيلع هيعدي امب اهنم
 جوزدت ال ىتح لوقيو قالطلا نيمي اهيلع قلي مل هنكلو .دحاو |

 .اهل هماهتا ىلع رصم وهو
 .لاصفنالا ىلع قفاو ىذلا وهو قوقح ةجوزلا ىلع جوزلل له - ْ

 الو قالطلا نيمي اهيلع مري مل هنأ مغر اهقلط هنإ ضعبلل لاقو |

 ةردقلا هيدل سيل هنأ امك .جوزتي مل ىذلا هنبا ىلع الو اهيلع قفني |

 ؟رمعلا نم نيعبسلا فراشم ىلع وهف ةيجوزلا ةرشاعملا ىلع |

 اذه ىف ثدحتي نأ هورهن امنيح هلل ةيصعم ءانبألا ىلع لهو - :

 ا ااا ةيرؤهفجلا بانك مع[



 اوعنم كلذ عم مهنكلو « .مهتعمس مطح دقف ىرخأ ةرم رمألا

 نأ نم هنومحي اولازامو كلذ اوعمس امنيح هب شطبلا نم مهلاوخأ |

 ؟هل نوقاع مه لهف «هلاوقأ ببسب هعم دحأ كراعتي

٠ 
ْ 
ْ 
 اهسفن نع تايتفلا ىدحإ دوار جوزلا نأب ءانبألا ناريجلا ربخأ ع ظ

 لب ركدي ملو رقي ملو ةئيس ةأرما اهنإ مهل لاق هل هئانبأ ةهجاوميو |

 ىدحإ روضح رركت دقف هعنم هعم ءانبألا لعفي اذامف . عيمجلا بس

 هب لمعتس اهنأو عيراشملا دحأ ميقي نأ ديري هنأ ىوعدب هيلإ ءاسنلا |

 ؟اعم امهكرت مدع ىلع نبالا رصأ نأ دعب تفرصنا اهنكلو ْ

 ناريحجلاف :ةحيضفلا نمو هسفن رش نم هتيامحل ءانبألا لعفي اذامف |
 مهو «لزنملاب تقو لك ىف نيدجاوتم ريغ ءانبألاو هنودصرتتي |

 ؟ةحيضفلا نوديري الو مهابأ اوقعي نأ نوديري الو هللا نوفاخي |

 .ةمتاخلا نسحو ةيادهلاب هل هللا وعدت نأ هؤانبأ مكوجري ًاريخأ |

 :دعبو ؛هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 فذق لوح رودت اهلك ىتلا لكاشملا نم ريشكلا اهتايط ىف لمحت ىوكشلا هذهف
 نيب اميس الو .فذقلا نمو بسلا نم ضارعألا ىلع ةظفاحملا مدعو .ضرعلا
 .فذقلاو بسلا نم ضارعألا ةيامح ىف ددش دق مالسإلا نإ ثيح .نيجوزلا
 ضرع بس ىلع أرجتي ىذلا فذاقلل ةدلج نينامث هيف ررق ًادح كلذل عضوو
 اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو :ىلاعتو هناحبس لاق ثيح ..ةملسملا

 مه كئلوأو ًادبأ ةداهش مهل اولبقت الو ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب

 .(5 ةيآ :رونلا ةروس) 4 نوقسافلا
 ةعبرأ دوهشب جوزلا تأي ملو .هتجوز ىلإ جوزلا نم ًاهجوم فذقلا ناك اذإ امأ

 تاداهش وهو ناعللاب ىمسي ام عرش دق مالسإلا نإف ةجوزلا ةميرج ىلع
 .لعفلا اذهب تماق دق هتجوز نأ تاداهش عبرأب جوزلا ادبي «ناميإلاب تادكؤم
 تاداهش عبرأ ةجوزلا دهشت مث «نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو



 نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو انزلا نم هب اهامر اميف نيبذاكلا نمل هنإ هللاب

 الو .قالط ظفل نودو مكاح نود ناقرتفي كلذ دعبو .نيقداصلا نم ناك
 اذهو «ناعمتجي ال نانعالتملا» :-ملسو هيلع هللا ىلص- هلوقل ءًادبأ ناعمتجي

 نم هريغل ةربع نوكي ىتح «ىدتعملا جوزلل ةهجوملا ةظلغملا ةبوقعلا باب نم
 .مهتاجوز ىلإ بابسلاو مهتلا ءاقلإ ىف نولهاستي نيذلا جاوزأآلا

 هولماعي نأ ءانبألا ىلعو .هتجوز عم رمتسي الأ ىغبني جوزلا اذه نإف انه نمو
 هب كل سيل ام ىب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو : ىلاعت هلوقل «ةنسح ةلماعم

 ىلعو ©١6(« ةيآ : نامقل ةروس ) # ًافورعم ايندلا ىف امهبحاصو امهعطت الف ملع

 ناعللا دعب امهنآل «هنع داعتبالا هتجوز ىلعو ؛هتحصانم لجرلا اذهل نيصلخملا

 .ملعأ هللاو .هنع ةيبنجأ تراص

 نيجورلا نيبةريعلا دودح
 :تيوكلا -ىنم [ل

 دودح امو ؟رخآلا ىلع نيجوزلا نم لك ةريغ ىف مالسإلا مكح ام |

 ؟اهب مازتلالا بجي ىتلا ةريغلا هذه

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 مكل سابل نه © هلوقب ةيجوزلا ةقالعلا ريوصت ىف ىلاعت هللا لوق نم ًاقالطناف

 نهيلع ىذلا لثم نهلو 8# :هلوقو (141/ ةيأ -ةرقبلا ةروس) # نهل سابل متنأو
 ةريغلا نيجوزلا نم لكل حابأ مالسإلا نإف 5١74( ةيآ ةرقبلا ةروس ) * فورعملاب
 ةايحلا رمدي كشلا اذه نإ ثيح «.كشلا مدعو لادتعالا دودح ىف رخآلا ىلع

 تناك ثيح «كلذب رقأ -ملسو هيلع هللا ىلص -ميركلا لوسرلاو ؛ةيجوزلا

 ناكو .-ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر بح ىف ةريغلا نهمكحت هتاجوز
 جوزلاو «ةيناسنإلا سئفنلا ىف ةرطف ةريغلاف .ءاوح ىأ (مكمأ تراغ» :نهل لوقي

 ىأ .ثويدلاب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هامس هتجوز ىلع راغي ال ىذلا

 | ةيروهفجلا بانك م



 رزتت اهنإ ثيح نم هتجوز ىلع صرح وأ ةوخن وأ ساسحإ هدنع سيل ىذلا
 .مهمامأ اهمسج ضرعتو جربتت وأ .بناجألا مامأ

 رخآلا بح نيجوزلا نم لكل حابأ ةيجوزلا ةقالعلا ىلع مالسإلا صرحلو
 ريسفت ىف لاق هنع هللا ىضر سابع هب هللا دبع نإ ىتح .رخآلا ىلع صرحلاو
 ىنإ) (714 ةيآ ةرقبلا ةروس) * فورعملاب نهيلع ىذلا لثم نهلو ١ :ىلاعت هلوق

 .«ىل ىه نيزتت امك ىتأرمال نيزتا نأ بحأ
 نإف انه نمو .هدودحو ىلاعتو هناحبس هللا مراحم ىف ىه اهب حومسملا ةريغلاو
 براقأب طالتخالا نم تاجوزلا رذح دق -ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا
 هللا لوسر اياولاق «ءاسنلا ىلع لوخدلاو مكايإ) :لاق ثيح لاجرلا جوزلا
 براقأ مه ومحلاو «توملاومحلا» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق ؟ومحلا تيآرأ

 .لاجرلا نم جوزلا

 تاجوزلا نيب طالتخالا ىف فارسإلا نم رسألا ضعب ىف نآلا ثدحي امو
 ريغ تاقالع نم كلذ ىلع بترتي امب بناجألا هتاقدصأ وأ جوزلا براقأو
 نأ بجي امل هيبنتو ريذحت هيف ءانبألا ديرشتو رسألا مده ىلإ ىدؤت ةعورشم
 صرسحلاو «ةدومحملا ةريغلا ثيح نم نيجوزلا نيب ةقالعلا هيلع نوكت
 .ملعأ هللاو .ةحيصنلاو

 نيخدتلاةفا
 :برفملا -ةيدان ال

 جوزلا فرط نم نيخدتلا ببسب ناكراعتي نيجوزل حئاصن وجرملا ٠

 هللا مكازجو تس ا ا ا

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©66©

 كش وال امنو .لاملا ىلع ةظفاحملاو .سفنلا ىلع ةظفاحملا ةعيرشلا دصاقم نمف



 .نخدملا ىلع دوعت ةدئاف نود لاملا قفني هنأ امك .مسجلل ًاررض ببسي نيخدتلا نأ هبف
 :ىلاعت هلوقل .فورعملاب هتجوز جوزلا لماعي نأ ًاعرش ررقملا نم هنأ امك

 سيل هنأ اهريسفت ىف درو دقو (19 ةيآ - ءاسنلا ةروس) # فورعملاب نهورشاعو ؛
 ةحيصنل عمتسي نأ جوزلا ىلع بجيف ءاهنم ىذألا لمحت لب اهنع ىذألا فك دوصقللا

 نيدلا نأل .هتماوق ةجردل وأ «تيبلا ىف هتيلهأل ًاصقنم كلذ نوكي نأ نود .هتجوز

 هلوقل .هيوقيو هرتسيو هيمحي ىذلا سابللا ةباثمب رخآلل نيجوزلا نم لكو .ةحيصنلا
 .(141/ ةيآ -ةرقبلا ةروس) :# نهل سابل متنأو مكل سابل نه ذي : ىلاعت

 ىه ةقفنلاو .هتجوزو هترسأ ىلع ةقفنلا نع ًاعرش لوئسم جوزلا نأ امك
 ءاسنلا ىلع لاجرلل ىلاعتو هناحبس هللا اهحنم ىتلا ةماوقلا ةجرد ىف ببسلا
 هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا )ف : لجو زع لاق ثيح .ةرسألا لخاد
 (" 6 ةيآ :ءاسنلا ةروس) #4 مهلاومأ نم اوقفنأ امبو ضعب ىلع مهضعب هب
 .ملعأ هللاو

 جوزلا لهأ عم بعاتم
 :رئازحلا -ةشئاع 0

 ىجوز عم ةديعس ةايح شيعأ هلل دمحلاو ةنس ١6 ذنم ةجوزتم انأ |

 هللاو ءىننوبحي ال نيذلا ىجوز لهأ ىه ةلكشملا .نادلو ىدنعو

 انقفو دقو .ىودج نود نكلو مهنم برقتلا ًاريثك تلواح ىنأ ملعي | ٠

 ءرهشأ ” نم رثكأ ىضاملا جحلا مسوم ىف اندنع اوشكم نأ هللا |

 ةرتف نوكن نأ مهعم هتيساق ام ةيسان ىدهج لكب تلمعو تينمتو

 يضره ىتح أسم ةمدادلاو تنيلا تنكذ عضوا ليدصتو حماس

 عضولا اذه نم ىجوز حاتريو ىجوز لهأ
 ىنمهتا لب ن1 معو ا رع

 ىتلماعم ءوس ىجوزل لقي مل هنأو ءمهقح ىف ريصقتلاب ىجوز دلاو
 تبهذ املك ىتلباقم نع عنتميو «قالطلل ىنضرعي ال ىتح مهل
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 78 ةيروخضجلا بانك دمحأ



 دعب نيرههش نم رشكأ رئازحلا ىف ثكمن ال اننأ ملعلا عم ؛مهترايزل |
 .ةئسلا او رهشأ ٠١ بايغ

 مغرلاب هتيب ىف ةرم الو ىتوعدب مقي مل هنأ ىتلماعم ءوس ىف دازو | ٠

 وأ ءادغلا ىلإ ىجوز هاعد ىلزنم ىف ًافيض اندنع ءاج املك هنأ نم

 .ةئيسلا ةلماعملا هذه نم رثأتي أدب ىجوز نأ سحأ نكل ؛ءاشعلا |

 تارملا ىف مهترايز نع عانتمالا تررق عاضوألا مقافت نم افوخو |
 عطقني الأ ىلع لمعأ ىتكل ءنطولا ىلإ هيف درعأ ىتلا ةمداقلا .

 -هتوخأ ربكأ ىجوز -عرشلل فلاخم اذه لهف .هلهأ نع ىجوز

 ليطأ ال ىتح اذهو .هلهأ نيبو ىنيب ىتلا لكاشملا نم ريثكلا تيدافت .

 دحأ ال ضرمأو ةنيدملا سفن ىف شيعأ تنك امدنع هنأ لثم مكيلع

 ىلع ًاركش .تايلمعلا ةرجح ىلإ تلصو يلا

 :دعبو للا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو لا مسي ©

 ا يول ويدوم وي دووم وب يوسع كوب
 قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا مكبر اوقن ا سانلا اهيأ اي 1 :ءاسنلا ةروس

 هب نولءاست نيذلا هللا اوقتاو ءاسنو ًاريثك الاجر امهنم ثبو اهجوز اهنم

 ١(. ةيآ :ءاسنلا ةروس ) # ماحرألاو

 .مألا ةيحان نم وأ .بألا ةيحان نم ءاوس «ناسنإلاب ةلص هل ام لك وه محرلاو

 ةقاطلا دودح ىف مهيلإ ناسحإلا ىلع لمعلاو .هلهأ بح جوزلا ةعاط نمو

 .ةيناسنإلا

 قوف تلذب دق تنأو .اهعسو الإ ًاسفن فلكي ال ىلاعتو هناحبس هللا نإ ثيح
 .ًاريخ هللا كازجف مهتحارو مهتمدخو مهتعاط لجأ نم كتقاط

 ثيح ؛مهوحن كرعاشم ىلع ىبلغتتو كسفن ىدهاجت نا ناكمإلا ردقب كيلعو

 رب ىلإ نيجاتحت ,مهلثم هيف نينوكت ىذلا مويلا ىتآيسو «رابدألا نولويس مهنإ



 .هلهأ ةيحان كجوز ردص ىرغون نأ ًادبأ كل ىغبني الو .كنبا ةجوز نم ةلصو
 :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ثيح .ربصلاو حفصلاو وفعلا كيلع امنإو

 ةروس) # نينسحملا بحي هللاو سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو
 ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ» :ىلاعتو هناحبس لوقيو ١1( 5 ةيآ :نارمع لآ
 نم لصت نأ اهريسفت ىف درو دقو ١994(. ةيآ :فارعألا ةروس) «نيلهاجلا نع

 .ملعأ هللاو .كملظ نمع وفعت نآو .كمرح نم ىطعت نأو .كعطق

 دولا دسعت .. ةيجورلا تافالخلا
 :نيطسلف -ىده1[]

 جوزلا نكلو «ةيعماج ىهف لمعت نأ ةجوزلا تدارأ تاونس ةدع نم |

 اهلهؤم بسانت ةريغص ةسسؤم سسأو دحأ دنع اهلمع ضفر |

 نأ جوزلا دجو ةرتف دعبو .ًابتار ذخأت نكت ملو ءاهب لمعتل ىملعلا |

 ىه عبط اهريدتل اهل اهكرتف وجري ناك امك ًاحابرأ ردت ال ةسسؤملا |
 تناك مهمل هلل دمحلاو ًادج زاتمم ىداملا هعضو نأ املع ءاهجساب |

 ا وو وو ب
 هحيرتل ةرايس اهل ىرتشا وه ًاعبط .تيبلا تاجاح ىضقيل ًاغ
 ةطاسبب ىهو هيرو هام يس يباع

 هللا فاخي ناسنإ وهف ىلعألا اهلثم هربتعتو ًادج هبحت اهنأل تقدص |

 الإ كلمت ال اهسفن ةجوزلا تدجو نينسلا رورم دعبو .نيدتمو ًادج |

 بتكي نأ جوزلا نم تبلطف ءاهفوقح تعاضأ اهنأ تسححان ليلقلا

 تناك اهنإ ًالئاق ضفرف قفنت اسوم بيسوع
 ىهو ؛ةسسؤملا حابرأ نم اهبيصن اذه ربتعت : نأ اهيلعو ءاهتدارإب قفنت

 ىلع نم انوديفأ ءطقف ةدحاو تنيي اقزر امهنأ ةصاخ ءةريح ىف نآلا .

 ةفلاخم ىف ًاببس نوكت نأ الو عرشلا فلاخت نأ ديرت ال اهنأل ,قح
 ريخ لك هللا مكازجو ؟اهجوز |



 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©

 هلوق ىلإ ًادانتسا :ةجوزلل ةقفنلا قح ًاعرش جاوزلادقع ىلع ةبترتملا راثآلا نمف
 ال هللا هاتآ امم قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعسوذ قفنيل ؛5 : ىلاعت
 ةروس ىف ىلاعت هلوقو (ةيآ : قالطلا ةروس) . # ..اهاتآ ام الإ ًاسفن هللا فلكي
 :ةرقبلا ةروس») . # فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو إ:: :ةرقبلا
 ,(7 ةبآ

 .ةيلاملا هتردق بسح هئانبأو هتجوزو هتيب ىلع قفني نأ جوزلا ىلع بجي انه نمف
 نيد وهف ككلم ىف ىتلا ةكرشلا هردت ىذلا حبرلا نم كتيب ىلع هتقفنأ ام امأ
 هب مكحي نأ ىضاقلا ىلع بجي هنإف ءاضق هب ةبلاطملا دنعو . ًاعرش جوزلا ىلع

 ىف نوكي الو . كقح نم كلذ نإف هنع تلزانتو ىضارتلا مت اذإ الإ كلجأل

 ىتلا قوقحلا نم قح كلذ نآل . هتعاطل ةفلاخم الو ءجوزلا قحل ةفلاخم كلذ
 نيجوزلا نيب ةقالعلا نأ ملعن نأ مهملا نمف كلذ لك عمو . ةجوزلل هللا اهحنم
 ببسب فالتخالاو ةنحاشملا ىلع تسيلو حماستلاو ةمحرلاو ةدوملا ىلع ةينبم
 لجأ نمو رخآلا لجأ نم ىحضي نأ فرط لك ىلع نيعتيو .ةيداملا رومألا
 رايهنا ىف ًاببس ةيلاملا تافالخلا لعجن الأو اهرارمتساو ةيجوزلا ةايحلا رارقتسا
 .مهعايضو ءانبألا درشتو اهرصاوأ ككفتو ةرسآلا

 .ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا ىلاعتو هناحبس وهو . .قيفوتلا ىلو هللاو

 نيدو لفع تاصقان :ثيدح
 ا :ىلع دهان ال

 لقع تاصقان نهنإ» ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق ىنعم ام :
 ؟اذام مأ ءاسنلا ةعيبطل اذه عجري لهو «نيدو .

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©

 نيدو لقع تاصقان نهنإ ءاسنلا نع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدحف

 امنيح ديعلا ةالص ةبسانم ىف ليقو «ىراخبلا مامإلا هاور حيحص ثيدح وه



 بلط هيفو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةالصلا ندهشي ءاسنلا تناك
 ىف ءاسنلا تأدبف ,تاقدصلا عمجي نأ لالب نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 فرصت ةحص دكؤي اذهو . نهجاوزأ نم نذأتسي نأ نود لالبل نهيلح ءاقلإ
 ةرابع تءاج كلذ دعبو . اهجوز نع ةلقتسم ةيلام ةمذ اهل نأو ءاهلاومأ ىف ةأرملا

 مزاحلا لجرلا بلل بهذأ تيأرام» :ثيدحلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 درو مث «لجرلا ىلع ريثأتلا ةديدش اهنإف اهفعض نم مغرلا ىلع ةأرملا ىأ «نكنم
 للعو (نكريغ نيدو لقع تاصقان نم تيأرام» : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 اهرمع رطش سلجن نكادحإ تسيلأ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب نيدلا ناصقن
 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب لقعلا ناصقن للعو (؟ىلصتالو موصت آل

 ناصقنلا اذه نذإ 2؟لجرلا ةداهش نم فصنلا ىلع نكادحإ ةداهش تسيلأ»

 بترتملا رجألا ىف ناصقن ىلإ ىدؤي ال وهو .هيلع ةأرملا هللا قلخ ىرطف ناصقن
 اهربصك ةأرملا ىف ىرخأ تادايزب ىلاعتو هناحبس هللا هضوعي دقو لعفلا ىلع

 .ةعاضرلاو لمحلل اهلمحت ةوقو

 ةرئماةرابط
 :رصم - دمحم ةليمج []

 ؟ءوضولا ضقنت له ؟ ةأرملا نم لزنت ىتلا تازارفإلا مكح ام |

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ىلي

 ببسو . لاستغالا ىهو ىربك ةراهطو ءءوضولا ىهو « ىرغص ةراهط
 ناك ام لك ىهو .ءوضولا ضقاون وأ ءوضولا تادسفم ىرغصلا ةراهطلا

 ريغ وأ اداتعم « ًاريثك وأ اليلق ناك ءاوس «نيجرخملا ىأ نيليبسلا دحأ نم اجراخ

 لئاس وهو . ىذملاب ىمست ىهو ةآرملا نم لزنت ىتلا تازارفإلا اهنمو .داتعم

 رفصأ لئاس وهو ىدولا اهنمو « ةظقيلا ءانثأ ةوهشلا بقع ةأرملا نم لزني ضيبأ



 نم ةأرملا تنقيت اذاف اليقث ائيش لمحت نيح وأ لوبلا بقع ةأرملا نم لزني قبقر

 ةراهطلا نم تنقيت نإ امأ .ءوضولا ةداعإ اهيلع بجي اهنإف لئاوسلا هذه لوزن
 ال اهنإف لئاوسلا هذه لوزن ىف كش ثدح مث ةنقيتم ىهو ةالصلا تلخدو

 نم مكدحأ جرخي ال١ : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل : كشلا اذه ىلإ تفتلت
 ضقتتنت ال ةراهطلا نأ ىلع ليلد اذهو «احير دجي وأ اتوص عمسي ىتح هتالص
 دعب وأ جوزلا عم عامجلا بقع لئاوس وأ تازارفإ تلزن اذإ امأ , كشلا درجمب
 مالتحالاب اعرش ىمسي ام وهو ةوهش هيف املح تأر دقو مونلا نم ظقيتست نأ
 ةملس مأ تلأسا» :حيحصلا ثيدحلا ىف درو امل . لاستغالا اهيلع بجي اهنإف

 تأر ىه نإ ةأرملا ىلع اذام : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع هللا ىضر
 ةأرملا ملتحت وأ : هل تلاقف « لسغلاب اهيلع : مالسلاو ةالصلا هيلع اهل لاقف ءاملا

 امأ . لاجرلا قئاقش ءاسنلا امنإ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟هللا لوسر اي
 رومألا نم وهف « جرفلا ةبوطرب طبتري اهل مزالم ساسحإ نم ةأرملا هب رعشت ام
 .«ءوضولا ضقن اهيلع بترتي ال ةداتعملا

 ؟لجرلا فصن اذامل .. ةارملا ةداهش
 :ايناملأ -دلاخ ناسحإ

 ؟لجرلا ةداهش فصن ةأرملا ةداهش تناك اذامل |
 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©

 .لمحتلا ةلحرم : ناتلحرم اهلو :ريغلا نع رابخإلا ةداهشلا ىف لصألا

 3 عويبلاك تاضواعملا دوقع اهنم ةريثك ثتالاحم اهل نآ امك ٍ ءادآلا ةلحرمو

 ةبويثلاو ةراكبلا تابثإك ءاسنلاب ةصاخلا ماكحألا اهنمو . دودحلاو تايانحلا اهنمو

 عيمج ىف اهل حلصت ةأرملا نإف لمحتلا لاجمل ةبسنلابف .ةعاضرلاو لمحلاو

 فلتخت اهنإف ءادألا دنع نكلو . تناك ايأ ةثداحلا دهاشت ةأرملا نأ ىأ تالاجملا
 نم اهريغو عويبلا ىلع ةداهشلا تناك نإف . ةداهشلا هيف ىذلا لاحملا فالتخاب

 هلوقل نيتأآرما ةداهش نم دبال اهنإف رجأ هلباقي لدب لك ىهو « تاضواعملا دوقع



 مل نإف مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو ) :ةنيادملا ةيآ ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت
 ركذتف امهادحإ لضت نأ ءادهشلا نم نوضرت نمم نانأرماو لجرف نيلجر انوكي
 ىهو .نيتآرما دوجو نم ةمكحلا ةميركلا ةيآلا تنيب دقو . «“ ىرخألا امهادحإ

 :تيسن امب اهركذتف اهتخأ ىتأتف ةداهشلا نم اءزج امهادحإ ىسنت نأ نم فوخلا

 ةجيتن ةأرملاو . سيياقملاو نيزاوملاو تاباسحلا ىلع موقي لاجملا اذه نأل ارظن

 نم اءزج ىسن اذإ لجرلل ةبسنلاب نكلو . ىسنت دق اهئانبأو اهتيبب اهلاغشنا
 لمكي رخآ لجر ىنأي الو «لطبتو طقست هتداهش نإف تالاجملا هذه ىف ةداهشلا

 تناك نإ امأ . لاجملا اذه ىف ةأرملل مالسإلا ميركت نيبي اذهو ء اهنم صقن ام هل
 نع ةأرملا دعبأ دق مالسإلا نإف انزلاو لتقلاك دودحلاو تايانجلا لاجم ىف ةداهشلا

 0 .اهل ةنايص كلذو .ءامدلا كفسو كتهلا ىلع موقت ىتلا تالاجملا هذه

 ةأرملا ةداهش الإ اهيف لبقي ال هنإف ةأرملاب ةصاخ اهيف ةداهشلا نوكت ىتلا تالاحملا

 .ةدحاو تناك نإو ىتح

 نيقرشتسملا تاهيشو ةأرملاثاريم
 : ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا -نيسح ىنبل

 نيقرشتسملا ضعبو «لجرلا ثاريم فصن ةأرملا ثاريم نأ لصألا .
 دقو .مالسإلا اهملظ دق ةأ رملا نأ ءاعدال ةعيرذ اذه لثم ن ودخل 0

 رثكأ ىرخأ نايحأ ىفوع لجرلا لثم انايحأ ثرت ةأرملا نأ انعمس .
 ؟مكيأر امف ءهنم

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 ةاواسملا وه لصألا ناك نأ دعب لجرلا نع اهيف ةأرملا قرتفت ىتلا تالاجملا نم

 نم امام ةمورحم مالسإلا لبق ةآرملا تناكو . ثاريملا ىف ذ ةأرملا بيصن ءامهنيب

 امم بيصن لاجرلل 8: ىلاعت هلوق ىف ابيصن اهل لعج مالسإلا ءاج املو قحلا اذه
 هنم لق ام نوبرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن ءاسنللو نوبرقألاو نادلاولا كرت

 نايب ىلاعتو هناحبس ىلوت مث (ا/ ةيآ : ءاسنلا ةروس) .* اضورفم ابيصن رثكوأ

 ]| ةيروخفجلا بالك هع



 مأ وأ خأ اهعم وأ نيتنبا وأ ةدحاو ةنبا ةأرملا تناك اذإ اميف هفالتخاو ببصنلا اذه

 فصن ذخأت اهنإف اهتجرد ىف ىفوتملل نبا اهعم ناك نإف تخأ وأ ةجوز وأ

 نإو . «نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ ىف هللا مكيصوي١ : ىلاعت هلوقل هبيصن
 تناك نإ امأ . ناثلثلا نهلف رثكأف نيتنثا اتناك نإو .فصتنلا اهلف ةدحاو تثناك

 دوجو مدع دنعو « نمثلا اهلف اهريغ نم ءانبأ هلوأ اهجوز نم ءانبأ اهلو ةجوز

 -: امه نيتلاح ىف لجرلا لثم ةأرملا ثرت دقو . اذكهو عبرلا اهل ءانبألا

 هلوقل ,سدسلا بألاو مألا نم لكل نإف . اركذ انباو ابأو امأ كرتو تام نإ

 نأ امك «دلو هل ناك نإ كرت امم سدسلا امهنم دحاو لكل هيوبألو» :ىلاعت
 مألا نم ةوخإ كرتو اثراو الصأ الو اثراو اعرف كرتي مل ىأ ةلالك ناك ول ىفوتملا

 نإو 9 : ىلاعت هلوقل سدسلا وهو مألا نم تخألا لثم ذخأي مألا نم خألا نإف
 امم سدسلا امهنم دحاو لكلف تخأ وأ خأ هلو ةارما وأ ةلالك ثروي لجر ناك

 نم رثكأ ةأرملا ثرت دقو © ثلثلا ىف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك نإو كرت

 ذخأي خألاو .نيثلثلا ناذخأت نيتنبلا نإف ءاخأو نيتنبا كرت ول ام ةلاح ىف لجرلا
 اخأو ةقيقش اتخأو اننب كرت ول امك لجرلا ةأرملا بجحت دقو .ثلثلا وهو ىفابلا

 ابيصعت ىقابلا ذخأت ةقيقشلا تخألاو ءاضرف فصنلا ذخأت تنبلا ناف بألا نم

 نم فلتخي تنبلا بيصن نإف اذكهو . « ةبصع تانبلا عم تاوخألا اولعجا

 امدنع ىثنألا فعض لجرلا ذخأي نأ وهو بيصعتلا يف لصألاو ىرخأ ىلإ ةلاح

 عيزوتلا اذه نأ دكؤن نأ دبالو . تخآو خأو ةنباو نباك ةبارقلا ةجرد ىواستن

 ىلع ةيعامتجالا ءابعألا عيزوت هيف ىعار .هدابع نع ىنغ ريبخ ميكح ندل نم

 عفد نم ةرسألا ىلع قافنإلا نع لوئسملا وه لجرلاف . ةأرملاو لجرلا نم لك
 نم امامت ةافعم ةأرملاو .ةعاضرلل ةرجأو قادصلل رخؤمو ةجوزلل ةقفنو رهملل

 نإف انه نمو .اهتيغربو اهنم رطاخ بيطب الإ اهيف مهاست الو ,تايلوئسملا هذه
 ىفف « ةايحلا ىف هرود امهنم لكل لعج ءاوحو مدأ قلخ نأ ذنم ىلاعتو هناحبس هللا

 امكنجرخي الف كجوزلو كل ودع اذه نإ مدآ اي انلقف 8 :هناحبس لوقي هط ةروس



 كنأو ١١(/ * ىرعت الو اهيف عوجت الآ كل نإ 2١11١ ١ :* ىقشتف ةنحلا نم

 ءاقشلا بسن امناو «ايقشتف هناحبس لقي ملف» 2١١9 # ىحضتالو اهيف أمظنال

 تظفتحا ول ةأرملا نإف انه نمو ءاقشلا نع ةهزنم ةأرملا لعجو هدحو لجرلا ىلإ

 . اهنم صقن ام اهل دوعيس هنإف ,. اهيخأ بيصن نم لقأ وه ىذلا اهبيصنب
 .لجرلا اهيخأ نم اظح دعسأ نوكتسو

 تبملا ىلع ضتاحلا لوخد
 : ايبيل ء لزنم ةبر - دومحم ةيدعس []

 ؟راضتحالا ةعاس تيملا ىلع بنجلاو ضئاحلا لوخد مكح ام

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 دري ملام ةحابإلا ماكحألا ىف لصألاو .همرحي وأ كلذ عنمب صن دجوي ال

 نأو . راضتحالا ةعاس تيملا ىلع ءالؤه لوخد ميرحت نم نالا هعمسنامو ءصن
 .ةدودرملا عدبلا نم كلذ نإف حورلا جورخ ريخأت ىلإ ىدؤي كلذ

 ىعرشلا سابللا فاصوأ
 : قارعلا -ةبلاط- ىلولا ةيقر 1

 جايكملا عضت نأ تنبلل زوجي لهو ؟ ىعرشلا باجحلا فاصوأ ام |
 ءافخإ تدارأ اذإ ةصاخ جورخلا ةلاح ىف اههجو ىلع فيشخلا ِْ

 ؟ءادوسلا عقبلا ضعب

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو «هللا مسب ©©
 دعب ةأرملا هيدترت نأ بجي ىذلا ىمالسإلا ىزلا ىلع قلطي ىعرشلا باجحلاف

 نوكي نأ : ةبجاولا طورشلا نمو . ةبحتسم طورشو ةبجاو طورش هلو .اهغولب

 فشي ال اضافضف اعساو نوكي نأو «نيفكلاو هجولا ادعام اهندب عيمجل ارتاس
 رونلا ىتروس ىف تاميرك تايا نم طورشلا هذه تذخأ دقو . فصيالو



 هلوقو 4 نهبويج يلع مهرمخب نبرضيلو ! : ىلاعت هلوق اهنمو , بازحألاو
 نم نهيلع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق ىبنلا اهيأ اي إ): ىلاعت
 نأ ىهف ةبحتسملا طورشلا امأو . 4 نيذؤي الف نفرعي نأ ىندأ كلذ نهبيبالج
 تناك اذإ الإ امامت ةنيزلا نع دعتبت نأو ةخراصلا ناولألا سبل نع ةأرملا دعتبت
 ءادوسلا عقبلا ضعب ءافخإ تدارأ اذإ ةصاخ ة راثإلا وأ ةنتفلا ىلإ ىدؤت ال ةفيفخ
 هجو انو .اقلطم نيزتلا نم ةأرملا مرحي مل ىلاعتو هناحبس هللا نأل . اههجو ىف
 الو 8 : ىلاعت هلوق ىف نوروكذملا مهو « نينيعم صاخشأل رهظت نآل ةنيزلا هذه
 نأ دب الو «ةيآلا رخآ ىلإ © .. نهئانبأ وأ نهئابآ وأ نهتلوعبل الإ نهتتيز نيدبي
 وه امنِإو ء ىعامتجا ماظنل الو ىصخش ىوهل عضخي ال باجحلا نأ دكؤن
 ةيعطق تايآ ىمالسإلا سابللاب رمألا اهيض درو ىتلا تايآلا نآل .هللا نم ةضيرف
 .فالتخال وأ ليوأتل عضخت ال ةلالدلا

 ةرمعلاو جحلا ىف ةلمر الا ةدع
 :نيطسلف - ةبتاك - ىقفلا ةليهس ال

 . جحلا ءادأل رظتتتو اهنبا عم ةرمعلا ىدؤت ىهو اهجوز ىفوت ةأرما ْ
 دتعت ىتح اهربخي لهف نآلا ىتح ربخلا اهنع ىفخأو اهنبا فرع دقو
 نأ اهيلع اذامف اهربخأ اذإو ؟جحلا كسانم ىدؤت ىتح اهكرتي مأ
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 نم جرخت الأ ىنعمب ةدتعم نوكت الأ جحلا ىف ةأرملا ىلع ةبجاولا طورشلا نم
 اهجوز نذإب تجرخ اذإ نكلو . ةرمعلا وأ جلا ةضيرف ءادآل ةدعلا ءانثأ اهتيب
 لمكت نأ اهل نإف ةرمعلا وأ جحلا ىف ىهو اهجوز ىفوت مث مرحم اهعم ناكو
 قيرطلا ىف ىهو جوزلا ىفوت نإ امأ . اهناكم ىف ىهو اهتدع ىف ًأدبتو , ةضيرفلا
 بحي هنأ ءاهقفلا ضعب دنع نإف ربكأ ةكم ىلإ اهدلب نم ةفاسملا تناكو ةكم ىلإ
 جحلا كسانم نم للحتتو ىدهلا حبذت ىأ . ةرصحملاك نوكتو عجرت نأ اهيلع



 اهتدعو . اهربخي نأ اهنبا ىلع بجي هنإف لاؤسلا اذه ةلاح ىف امأ . ةرمعلاو

 .نبالا وهو مرحم اهعم املاط جحلا كسانم لمكت نأ اهلو ءاهجوز ةافو ذنم ًادبتس

 اهلام نم ةجوزلا قدصت
 :رئازجلا -ةبلاط - ةنيمأ []

 نود هنم قدصتت نأ اهل زوجي لهف اهب صاخ لام ةأرملل ناك اذإ ْ

 «لاملا اذه اهاطعأ ىذلا وه جوزلا ناك نإ ةصاخ ءاهجوز ملع

 روزت نأ ةأرملل زوجي لهو ؟هربخت ىتح هنم قدصتت الأ اهاصوأو |

 ؟اهجوز نذإ ريغب اهبراقأ |
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 اميف فرصنلاو كيلمتلاو كلمتلل ةأرملا ةيلهأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف لصألاف

 4 نبستكا امم بيصن ءاسنللو اوبستكا ام بيصن لاجرلل ! : ىلاعت هلوقل «كلغ

 هتجوز جوزلا ىطعأ اذإف «ءاسنلا رشعم اي نقدصت» ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو
 ىتح كلذ ريغو ةبهلاو ةقدصلاب هيف قحلا اهلو اهل اكلم نوكي لاملا اذه نإف الام
 هاضرب اهكلم ىلإ لاملا لاقتناب هنآأل . هربخت ىتح هنم قدصتت الأب اهاصوأ نإو

 الإ زوجت الف اهبراقأل ةأرملا ةرايزل ةبسنلاب امأ . لاملا ىف فرصتلا ةبحاص تراص

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرما اميأ». ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اهجوز نذإب
 ءاهجوز نذإب الإ اهتيب ىف ًادحأ لخدت الو ءاهجوز نذإب الإ اهتيب نم جرخت ال

 هتعاطب اهيلعف جوزلا اهعنم اذإو . اهجوز نذإب الإ عوطت موص موصت لو
 .ماحرألا ةلص وهو ابجاو عنم هنأل امثآ نوكيو

 ناطيشلاب ةأرملاةقالع
 :ايناملأ - ةبلاط - ةليمج 6

 ناطيسشلاو ةأرملا نع ثدحتت ىوادعسلا لاون ةبتاكلل الاقم تارق
 ب باو بوجوب نيبو



 طاتحي نأ بجي ةياوغو ةنتف ردصم اهنأ يلع ةأرملا عم لماعتت تلازام |
 ؟كلذ ىف مكيأر امف . منهج باوبأ نم باب اهنأكو « هنم ١

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 هناحبس لوقي ثيح « مدآ ىنب دارفأ عيمجل هميركت ىف ةأرملا مرك مالسإلا

 تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدآ ىنب انمرك دقلو ؛ :ىلاعتو
 دق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو 4 اليضفت انقلخ نم ريثك ىلع مهانلضفو
 امو «لاجرلا قئاقش ءاسنلا امنإ :هلوق ىف لاجرلل قئاقش نهلعجو ءاسنلاب ىصوأ
 مامأ اهرورم ءانثأ ةالصلا عطقت اهنأب وأ ةنتفلاب وأ ناطيشلاب ةأرملا طابترا نع لاقي
 نإف . اهنم ةيوبنلا ثيداحألا ةيقنت بجي ةأرملا نع ةتطاخ تاثوروم اهنإف ىلصملا
 ةثالث نأ هيفو ثيداحألا هذه دحأ تعمس امنيح اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا
 :ةشهدنم تلاق ناطيشلاو رامحلاو ةأرملا : ىلصملا مامأ ةالسصصلا نوعطقب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مامأ ىلجر دمأ تنك ىننإ هللاو :ريمحلاب انومتهبش»
 نأشب تدرو ىتلا تايآلا نأ نع الضف . «هتالص عطقأ ملو . ىلصي وهو ملسو
 نأو ءاعم امهل تناك ناطيشلا نم ةسوسولا نأ دكؤت اهلك ةنجلا نم مدآ جارخإ
 ناطيشلا امهيلع بلغت امنيح مدآ نم تناك ةبوتلا نأو .اعم امهل تناك ةيصعملا
 نم مدآ جارخإ ىف ببسلا ىه ةأرملا نأ نم لاقي امو ءنمحرلا ركذ مدع ةظنل دنع
 .ةلزنملا تسيلو ةعوضوملا ةاروتلا ىف تدرو تايليئارسإ وه ةنجلا

 ءانفإلاوةأرملا
 :سنوت - ىفحص -رباج دماح [ل

 زئامج اذه لهو ؟ةيصسرلا رصصم ةيتنفم ىنوكت نأ نيحصطت له |
 ظ ؟اعرش
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 كثف أ ءاوس ءاتفإلا ةمهم ىلوتت وأ ةيتفم ةأرملا نوكت نأ مالسإلا عنمي مل :الوأ



 ءاتفإلاو ةأرملا نع ثحب لمعب تمق دقلو . ءاسنلاو لاجرلل مأ طقف ءاسنلل

 نأ ىلع ءاهقفو نييلوصأو نيثدحمو نيرسفم نم ءاملعلا عيمج عامجإ تدجوو
 . ملعلاو ةنامآلاو لدعلا : ىه طورشلا اعز: تقلا نيف اطروبف تيببل ةووكذلا

 بتك لالخ نم اهل ىعرشلا مكحلا ثيح نم ىوتفلا راهظإ هانعم ءاتفإلا نآل
 ابصنم ىلوتأ نأ ىف بغرأ ال انأو . مكحلا ىف ًاداهتجا تسيل ىهف « ثارتلا
 ماكحألا ضعب كانه نأ ةصاخ ىسنج تانب ةدعاسم ىف بغرأ امنإو ءايمسر

 جرحلا اذهو . الجر اهنع لأست امنيح جرحلا ضعبب ةأرملا اهيف رعشت ىتلا ةصاخلا

 نوكي نأ نم عناملا امف كلذلو . اهسنج تانب نم اهتخأل اهلاؤس دنع عوفرم

 ىمالسإلا نيدلل ةحلصم كلذ ىف سيلآ ؟ءاسنلل ةيتفمو لاجرلل تفم كانه

 بناج نم تناكأ ءاوس ةلطابلا ىواعدلا ىلع درلاو ةئطاخلا ميهافملا حيحصتلو
 ىداونلا ىف ءاسنلا عم ةمهملا هذهب موقأ ىنإو ؟ءاسنلا بناج نم مأ لاجرلا
 هلل ةبسح ةيئاسنلا تايعمجلاو تاعماجلاو سرادملاو مالعإلا لئاسوو ةيعامتجالا

 .ىويندلا بصنملا نع اديعب ىنيدو ىملع نع ةاكزو ىلاعتو هناحبس

 دجسملاو تيبلا ىفةأرملاةالص
 :ةيدوعسلا -نيسح ةدلاخ[]

 ةالص نأ ةجحب ىنعنمب ىجوز نكلو « دجسملا ىف ةالصلا بحأ |
 .ملعلا سورد عمست دق دجسملا ىف نكلو ءلضفأ اهتيب ىف ةأرملا |
 ؟مكتليضف ىأر امف |
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 ةالص الو ةعامجلا ةالص اهيلع بجي ال هنأو « اهتيب ىف ةأرملا ةالص نأ لصألا

 وأ دحسملا ىف ةالصلا ءادأل اهجورخ ىلع قفاوو اهجوز تنذأتسا نإف .ةعمجلا

 اهجوز وحن اهتابجاو ىلع اهجورخ رثؤي الأ طرشب كلذ اهلف ىنيد سرد عامسل
 مازتلالاو بيطتلا نع داعتبالا نم جورخلا باداب ةمزتلم نوكت نأو اهئانبأو
 . ىمالسإلا ىزلاب



 ءاسنلا نيب ةأرملا صقر
 :تيوكلا - ةسدنهم - بكوك []

 اهاري نأ نود طقف ءاسنلا نيب صقرتو ىنغت نأ ةأرملل زوجي له.
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 امامت ءانغلا ىلاعتو هناحبس هللا مرحي ملف «لادتعالاو ةيطسولا نيد مالسإلاف
 مامأ وأ لاجرلا مامأ ءاوس زئارغلا ةراثإ ىلإ ىدؤي ام لك مرح اهإو .ءاسنلا ىلع
 رمألا دحلا زواجتت الو .ءاسنلا مامأ بادآلا هذه ىعارت نأ ةأرملل دبالف ءاسنلا

 ةبسنلاب امأو .اهتخأب نتفت ةأرم نم مكف .زئارغلاو تاوهشلا ةراثإ ىلإ ىدؤي ىذلا

 سسأ نم ىه ىتلا ىنكسلاو ةدوملل اميعدت اهجوز مامأ كلذ اهل زوجيف جوزلل
 .مالسإلا ىف ةرسألا مايف

 نيدلاو فرعلا نيب ةأرملا
 :اأسمنلا - ةيماحم - اهس []

 ؟نيدلاو فرعلا نيب اهقزمت ىف نآلا ةأرملا لعفت اذام

 هللا اهمرح ىرخأ ضفريو هللا اهلحأ ءايشأ عمتجملا ضفري انايحأ
 ؟لعفن اذامف'

 ؟هللا هلحأ ائيش ضفرن نأ عمتجملا ىضريام ىلع انصرح ىف لهو
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 ىلاعتو هناحبس هللا اهلزنأ ىتلا ةيعرشلا تباوثلاب ةأرملا كسمتت نأ وه لصألا
 قلاخ وه ىلاعتو هناحبس هللاف :مدقت وأ رخأتل الو فرعل عضخت ال ثيحب

 ىهن وأ رمأب رمأ اذإف :# ريبخلا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الأ > :لوقيو ءرشبلا
 وأ رمألا اذه نم ةمكحلا كردن مل ولو ىتح هدابع ةحلصمل نوكي امنإف .ءىش نع

 مستت اهنآل ناكمو نامز لكل ةحلاص ةيمالسإلا ةعيرشلا نإف كلذلو .ىهنلا اذه



 هللا نم صنلا نأل .,فرع ببسب اصن ريغن نأ ًادبأ ىغبني الو لومشلاو ةنورملاب
 .رشبلا نم فرعلاو ىلاعتو هناحبس

 ةأرملايركتو ..ىوسنلا عمجتلا
 :نانبل - لامعأ لجر - ىدجم [ل

 أدبو عمتجملا ىف القتسم اءزج اهرابتعاب ةأرملا نع ثيدحلا رثك اذامل |

 تايعمجو «ةأرملا تايعمجو «ىوسنلا عمجتلا» ب ىمسي ام رهظي |
 ؟ءىش ىف مالسإلا نم كلذ له ؟ةأرملا رهق ةبراحم
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 ميركتب ةقلعتملا ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ قيبطت ءوسل عجرت اياضقلا هذه نأ

 .قيبطتلا ءوسو عيرشتلا لدع نيب قرف كانهف عمتجملا ىف اهقوقح اهحنمو ةأرملا
 ةيندملاو رضحتلا ىوعدب ةيبوروألا ةأرملا ءارو ثهلت نأ ةملسملا ةأرملل ىغبني الو

 ةعبرأ ذنم ةراضح وأ نيد هيلإ لصي مل ام ىلإ تلصو دق مالسالا ىف ةأرملا نأل

 اهتضهن ىف ةأرملا رمتستلو ىواعدلا هذه ىلا تافنلالا ىعبني الف .انرق رشع
 .حاجنلاو قيفوتلاو نامألاو نمآلا اهحنمي ىذلا ىمالسإلا اهيزب ةرثدتم اهمدقتو

 ىحايسلا داشرإلا طباوض
 :اسمنلا - ةيحايس ةدشرم - ةلاه []

 ةبيرغ دالبو ةديعب تافاسمل ًاريثك رفسلل رطضا ىلمع مكحب |

 ؟ىعرشلا ىزلاب ةمزتلم ىنأ ةظحالم عم لعفأ اذامف «مرحم الب
 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 ىلع ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذمف ةأرملا رفسل مرحملا طارتشا ىف ءاهقفلا فلتخا

 ثالث قوف ةآرما رفاسن ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ,مرحملا دوجو ةرورض

 مرحملا طارتشا مدع ىلإ ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذو .«مرحم وأ جوز عم الإ
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 قيرط ىف نامألا مدع ةجيتن ناك اذإ مرحملا طارتشا وأ تاقثلا ةوسنلاب ءافتكالاو
 ةيعفاشلا بهذم حجرن اننإف لئاسولا هذه مدقت عمو رفسلا ةليسو ىفو رفسلا

 نإ ىلولا نذإب وأ ةجوزتسم تناك نإ جوزلا نذإب رفسلا نوكي نأ طرشب ةيكلاملاو
 .ةجوزتم نكت مل

 هلودلاة سائر
 :رصم - سردم - لمحم ا[

 مكازجو ةدافإلا وجرن ا ب

 .ًاريخ هللا |

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب فكن

 ناكو .ةفالخلا ىهو ىمظعلا ةمامإلا ىلوتل ةروكذلا طارتشا ىلع عامجإلا ماق
 تمستقنا مث ةينامشعلا ةلودلا طوققس ىتح هب الومعم ةيمالسإلا ةفالخلا ماظن

 اهيف ىتلا ةأرملا لودلا هذه ىف تدجو اذإف .راطقأو لود ىلا ةيمالسالا ةلودلا

 ىلع موقي ىباين ىطارقميد ماظن ىف بعشلا اهراتخا ىتلاو ةءافكلا رصانع

 نل» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق وهو ةلودلا سيئر بصنم ةأرملا ىلوت نم عنملا
 نآرقلاو .ةماعلا ةيالولاو ىمظعلا ةمامإلا نأشب وهف «ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي
 ىتلاو «نميلا تمكح ىتلا سيقلب ىهو «ةأرما مكحل الثم انل برض دق ميركلا

 . اهلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق ىلإ ..ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنإو ناميلس نم هنإ ميرك باتك ىلإ ىقلأ ىنإ الملا اهيأ اي: :اهموقل تلاق امنيح ىروشلا ًادبم تقبط
 .4 نودهشت ىتح ارمأ ةعطاق تنك ام ىرمأ ىف ىنوتفأ

 بعشلا رايتخا عم ةيفيظولا ةءافكلا اهيدل ىتلا ةأرملا تدجو ولف كلذ ىلعو

 ةجوزو مأك ىساسالا اهرود ىلع ءادتعا كلذ ىف نوكي الآ طرشب عنام الف اهل
 مكل قلخ نأ هتايآ نمو )ف :ىلاعت هلوقل ةأرملا هلجأ نم تقلخ ىذلا لصألا وهو
 لمنلا ةروس) 4 ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم



 فلتخم ىف تاغبانلا ءاسنلاب ءىلم ىمالسإلا خيراتلاو .(”7- 59 تايآ

 .هل مكح ال ردانلاو بلاغلاب هيف ةربعلا ىعرشلا مكحلا نكلو تالاجملا

 ةارم اةروع
 :اينالأ - سدنهم - دلاخ1-

 نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق ىبنلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق ىف !

 فيكف 4 نيذؤي الف نفرعي نأ ىندأ كلذ نهييبالج نم نهيلع نيندي

 .مكيف هللا كرابو افوشكم اههجو نوكي امدنع ةأرملا فرعتال |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو «هللا مسب ©

 ىف نطلتخي نك رئارحلاو ءامإلا نإ :ةيآلا هذه لوزن ببس ىف نورسفملا لاق

 قاسفلل نضرعتي نكو .ةجاحلا ءاضقل ضفخنملا ناكملل نبهذي امدنع قيرطلا

 ءاندإلا رئارحلا ىلع بجوت ةيآلا تلزنف .ةمألا نم ةرحلا قسافلا زيمي نأ نود

 نب رمع نأ ىتح ةمآلا نم ةرحلا زيت ىتح ندبلا رئاس ىتحو سأرلا نم بابلجلاب
 هتردب اهبرض ةرحلاك اهبايثب اهسأر ىطغت ةمأ دجو امنيح هنع هللا ىضر باطخلا

 هذه ىلع ادامتعا هجولا رتس بوجو ىف ءاهقفلا فلتخا دقو ا

 مدعب اولاق ن نيرسمملاو ءاهقفلا روهمجو .هبوجوب لاق ءاهقفلا ضعبف «ةيآلا

 رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو ؛ لات ةلوقا ىلا ادانكشا ةهبولا ركوب تيوجم

 ةليضف نوكي ةنتفلل ءاقتا هجولا رتس نإف انه نمو .نافكلاو هجولا وهو # اهنم

 هكرات مثأي الو هلعاف رجؤي ىذلا بحتسملا باب نم نوكي ىأ .ةضيرف سيلو

 .اهل لضفألا وه ام ىرتو اهبلق ىتفتست نأ ةأرملا ىلع ةلأسملا هذه ىفو

 ىرهزألا ميلعتلا ىف طالتخالا
 :رصم - ةثحاب - ىنم []

 ىأر امف رهزألا ةعماج ىف طالتخالا ىلإ وعدي نم ضعب كانه |

 ؟ةماع ىميلعتلا طالتخالا ةركف ىفو كلذ ىف مكتليضف |



 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 ىدؤي ىذلا طالتخالا امنإو ميلعتلاو ملعلا ىف ديشرلا طالتخالا نم عنام ال

 الو هديؤأ الف رهزألا ةعماج ىف طالتخالا امأ .اعرش هنع ىهنم وهف ةولخلا ىلا

 ىلع موقت ةيعرش ةعماج ىهف ةصاخلا اهتمس اهل رهزألا ةعماج نأل هذبحأ
 ثيحب ةعماجلا تايلك عاستا ىلإ رظني الو لصألا ىف ةيعرشلا مولعلا سيردت

 اهنأ ىهو ةعماجلا روذج ىف رثؤي نل كلذ نأل ؟ةيندملا تاصصختلا تلمش

 اذه ىلع رمتست نأ بجاولا نم لب لضفألا نم هنإف كلذلو .رهزألا ةعماج
 هيف سيردتلاب موقي ىذلا مويلا ىتأي نأ ىنمتنو .ثانإلاو روكذلا نيب لصفلا

 ةلاصأ كلذ ىف امنإو .ةيعجر وأ فلخت كلذ ىف سيلو . طقف ثانإلا تابلاطلل

 .ةيعرشو

 ءوصولا ضفن
 ايناملأ - تيب ةبر - ميرم مأ [ل

 مكازجو ؟ءوضولا ديدجت بجي له لفطلل تاضافحلا رييغت دنع

 اريخ هللا

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 اهلفطل ةضفاحلا رييغتب تماق اذإ مألا نأ اهادؤم ةعدب ءاسنلا ضعب نيب عاش

 ةعدبلا هذهو اهثوضو ضقن ىلا ىدؤي كلذ نإف هتروع اهدي تسمالو ركذلا

 ناسنإلا مسج نم ةجراخ تناك ام ىه ءوضولا ضقاون نإ ثيح اهل لصأ ال
 نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو :ىلاعت هلوقل .هسفن

 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو © اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا

 ىه ءوضولا ضقاون نأ ىرن ثيدحلاو ةيآلا لالخ نمف «ًاضوتيلف ثدحأ نم»

 .هسفن ناسنإلا نم ةجراخلا
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 ءامإلاو رئارحلا
 . :قارعلا - ىدلاخ نيدلازع []

 نم ريثك ىف ءامإلاو رئارحلانيبزييمتلا نم ةمكحلاام

 ؟ءاكحألا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©

 عمتجملا اهنمو ةرصاعملا ثاعمتحملا ىف امئاق قرلا ماظن دجوو مالسالا ءاج

 عيرشت ثيح نم هديقتو ماظنلا اذه مظنت ىتلا تاعيرشتلا تلزنو ىلهاجلا

 تراصو باجنإلا مت اذإ ىتح «نيميلا كلم نم جاوزلا ىف ةبغرلاو تارافكلا

 سيل ءامإلاو رئارجلا نيب زييمتلا نم ةمكحلا نإف كلذلو .قتعت اهنإف دلو مأ ةمألا

 ةديقعلا نوكت نأ وه لصألاف ةديقعلاب قلعتم وه امنإو ناسنإلا قوقحب ةقالع هل
 هل دعي ملو قرلا ىفتخا دقو . ةيمالسإلا تاعمتحملا ىف ةبلاغلا ىه ةيمالسالا

 ىف ضعبلا بناج نم حرطت ةيضقلا هذهو . ةيمالسالا ثاعمتجملا ىف دوجو

 ةححلاب كلذل ىدصتتن نأ انبجاوو .مالسالا ىلع شيوشتلا باب نم برغلا

 .ناهربلاو

 ةسونعلا ةلكشمل ىمالسإلا لحلا
 :رصم - ةبيبط - ىدامحلا ةنيمأ

 0 يع يس ب ووو يا

 ؟لهألا بناج نم ةيلاملا تابلطلا ىف ىلاغيو ددعتلا ضفري عمتجم

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 مايق ىف لصألا وه هنأل جاوزلا دقعب همامتها لثم دقعب ميكحلا عرشلا متهي مل

 هل نمضن اننإف تيعور نإ ىتلا سسألاو طباوضلا هل عضو كلذلو ةرسألا

 قادصلاو داهشإلاو هاركإلا مدعو رايتخالا نسح اهنمو رارقتسالاو رارمتسالا
 مدعو قادصلا ريسيت ىلع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثح دقلو .ةأآرملل



 ايندبو ايدام جاوزلا ىلع ةردقلا مهيدل رفاوتت نيذلا بابشلا ثح امك هيف ةغلابمل
 عاطتسا نم بابشلا رشعم اي) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف جاوزلاب اوعراسي نأ

 ةيعامتجا رهاظم ةيمالسإلا انتاعمتجم ىف نآلا دجن اننكلو .(جوزتيلف ةءابلا مكنم

 لافتعلالا نتلاكت شور وهلا ىف ةقلاملا يح نمدتقنلا اذه ءاشنإ يحئاصت
 باب حتفي امث جاوزلا نع هعم بابسثلا مجحي امب كلذ ريغو لزنملا ثاثأو جاوزلاب
 الضف ةاتفلاو ىتفلا نم لكل جاوزلا نس ريخأت ىلإ ىدؤيو تاعمتجملا ىف داسفلا

 نم الإ اهتانب جيوزت ىف بغرت ال ىتلا رسألا وأ رئاشعلا ضعب كانه نأ نع
 هذهف .ىتفلا كلذكو جاوزلا ىلع ةاتفلا هاركإ ىلا كلذ ىدؤيو ةليبقلا لخاد

 ىلاتلابو .ةسونعلا ةلكشم روهظو جاوزلا نس ريخأت ىلا ىدؤت ىتلا ىه بابسألا
 ةمحرو ةصخر ىلاعتو هناحبس هللا هلعج ىذلا ددعتلا عيرشت وه لحلا نإف
 عساولا هموهفمب لدعلا وهو ىدبألا هديقب مازتلالا طرشب اعم ءاسنلاو لاجرلل

 .نيتجوزلا ءانبأو نيتجوزلا نيبو هبرو لجرلا نيب

 جاورلا لبق ىبطلا مشكلا
 :رصم -نامياا]

 مايقلاب نيجوزلا رارقإ ىرصملا جاوزلا دقع ىف عرسشملا طرتشي |
 دجوي ال هنأ دقعلا ىف بتكأ نأ ىل زوجي لهف .ىبطلا فشكلاب ْ

 ىبيطخ ملع عم ىبطلا فشكلاب مقأ مل ىنأ نم مغرلاب ىبط عنام |
 ؟كلذب هلهأو |

 ىلع لابقالا مدع ىلإ سانلا وعدي ام ةقيثولا هذه ىف كلذكو
 نأ ناسورعلا عيطتسسي ال ءايشأ ىلع صنلا لثم جاوزلا |

 ىف كلذ عرشملا طرتشي نأ اعرش زئاجلا نم لهف اهالمحتي

 كلذو جاوزلا ةحص طورش نم سيل طرشلا اذه نأ عم دقعلا |



 :هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب 6©

 كانهو نيلدع نيدهاشو ىلولا دوجو لثم جاوزلا دقع ةحصل طورش كانه

 دري ملو نيدقاعتملا دحأل ةعفنم ققحب طرش لك ىهو دقعلا ةغيصب نرتقت طورش

 .دقعلاب لخت ال الاط طورشلا هذه نئقي نأ رمآلا ىلولو .هلاطبإب عراشلا نم صن

 الو حيحص طرش اذهف نيبيطخلا نم لكل جاوزلا لبق ىبطلا صحفلا طرتشا اذإف

 دقعل نيدوشنملا رارمتسالاو رارقتسالا ققحي هنأ نع الضف ءصن عم ضراعتي

 تربخأو فشكلاب ىموقت مل ول كنإف هيلعو ةيسالسالا ةعيرشلا ىف جاوزلا
 امأ .شغو سيلدت اذهف هيربخت مل ول امأ .هقح نم اذهف ىضرو كلذب كبيطخ

 هوركم كلذف اهلمحتي نأ جوزلا عيطتسي ال ةيلام تايلوئسم طارتشا ىلع صنلا

 جاوزلا دقعو .جاوزلا نع بابشلا فوزع ىلإ ىدؤي هنأل ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف
 ةايحلل ءاقبو ةايح وه امنإو نينثا نيب ةيدام ةقفص سيل

 باب نم ىه امئإو «ةمزلم تسيل اهنأل طورشلا هذه طارتشا مدع زئاجلا نمو

 .بغري نمل ربيختلا

 هلمعلا راجت
 :ايروس - رجات - هللادبع []

 اهعم ةراجنلل اهتئابز ضارقاب تالمعلا ةراجتل ةيملاع ةكرش موقت
 رعس نيب قرفلا ذخأب ديفتست امناو «ةدئاف الو ةلومع ذخأت الو 1

 لخأت ةكرشلا نأب املع ..ءارشلاو عيبلا دنع ضرعلا رعسو بلطلا |

 اذه لهف ..ضرق نود اهعم نولماعتي نيذلا نئابزلا نم قرفلا اذه |

 ؟زئاج ضرقلا |
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 هيفو ةكرشلا تاجتنمل جيورتلا باب نم ةكرشلا هب موقت ىذلا لمعلا اذه

 ناك نإو اطورشم اضرق سيل ءاهعم نولماعتي نيذلا نئابزلا نم اضرو ةقفاوم
 اذهف ريغتت ال ةدحاو ةطورشم ةدايز هيف ىذلا ابرلا ليبق نم سيلو .ءاعفن ققحي



 هبطخلا ةرئف اياده
 :نسحح نسح []

 لصي ىذلا حرفلا ناتسف لثم ةيساق اطورش تايتفلا ضعب طرتشت |
 مدع ثدح اذإ عرشلا مكح امف ..رثكا وأ هينج ٠*0 ىلإ هنمث |
 ءايشالا هذه لهو هنم دفتسي ملو باشلا هعفد اميف ا نيب قيفوت |

 اوديعي نأ ةاتفلا لهأ ىلع لهف جاوزلا متي مل اذإو ؟رهملا ىف لخدت |
 .اريخ هللا مكازجو اركشو ؟ءايشالا هذه ةميق باشلل |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 وعدي عرشلا نأل .عرشلا اهساسأ سيلو فرعلا اهساسأ ةطورشملا ءايشألا هذه

 هيلع هللا ىلبص لوشرلاو جاوزلا دقع فيلاكت يف ةنغلابملا مدنغو لبهتستلا ىلإ

 نم نآلا هارن امف كلذ يلعو «ًاروهسم هرسيأ ةكرب جاوزلا رثكأ» :لوقي ملسو
 ىتلا عدبلا نم هنإف كلذ ريغو حارفالا ةماقا ىفو جاوزلا فيلاكت ىف تاغلابم

 .تايدتنملاو دجاسملا قيرط نع نيدلا ءاملع اهبراحي نأ بجي
 ثدح اذا ثيحب رهملا ىف لخدت الو ةيدهلا مكح ذخأت ءايشألا هذه نإ :لوقنو

 درت ال اهنإف تكلهتسا نإو درت اهنيعب ةدوجوم تناك نإ اهنإف ةبطخلل مامتا مدع

 دعب الإ اهقحتست آل ةجوزلا نإف رهملا نم ءزج اهنأب طرش كانه ناك اذا الإ
 .طقف ىمسملا رهملا فصن قحتست اهنإف لوخدلا لبق تقلط اذإو لوخدلا

 ءاسحلرجا
 :برغملا - ديعس دمحم قورش [3]

 ااا وين ردو يوما رع دعيج عب موياوسل ْ

 هكذا أ نير هلآ, كيمرا كو مانا ل تعسر الو .ءانحلا ْ]

 نم هنأل ةظحللا هذه ىف ىعم رفوتم ريغ اغلبم ناكو ءانحلا هذه نمث |



 اهنا ترعشف ءانحلا ىلع تانبلا مزعت ىتلا ىه سورعلا نأ فورعملا |

 عفدلاب ىه تماقف عفدن فوس اننإ ةيادبلا نم لقت مل اهنأل انتعدخ |
 عفد مدع ىوتنأ تنك ىنكلو .ًادوقن كلمن نكن مل اننأل اتقؤم انل |
 ىنأ ملعأ تنك ولو اهتلماجمل طقف ءانحلا مسرب تمق ىنأل اهل ءىش |

 مأ ىلع نيد غلبملا اذه لهف ءانحلا هذه تلمع تنك امل ادوقن عفداس

 ؟نيدلا مكح وه امو ؟انيد ربتعي الف ىتدارا ريغب ناك هنأل |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 نأ نوكو ءانحلا مسرب مايقلا فرتحت ةديسلا هذه نآل ءانيد ربتعي غلبملا اذه

 ةيلوئسم تلمحت كنوك ىف رثؤي ال اذه نإف نيعفدتس كنأب كربخت مل كتقيدص
 كتدارإ ريغب كلذ ناك ول ىتح غلبملا اذه عفدب ىعراست نأ كيلعو .نيدلا اذه

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو .لمع لباقم ىف عوفدملا رجألا ليبق نم هنأل

 .(هقرع فحجي نأ لبق هرجأ ريجألا اوطعأ» :لوقي

 ردئلابءافولا
 :ىفطصم 0

 اكيرمأ ىلإ ترفاسو رمألا ىل رسمي اذإ هنأ لجو زع هللا تدهاع |

 تمدام دجسملا ىلإ ايرهش اغلبم عفدأ نأ ديج لمع ىلع تلصحو

 ترفاسو ىبلط لجو زع هللا باجتساو .لمعلا ىلع ارداقو ايح '

 .ىتايح ىف هب ملحأ نكأ مل لمع ىلع تلصحو اكيرمأ ىلإ |
 ةثالث نيب راتحسو عفدأ نأ هللا تدهاع مك طبضلاب ركذأ ال انأ

 .نوفأ |
 .ةميقلا ددحأ ملو ايرهش اغلبم عفدأ نأ هللا تدهاع اه |

 .ايرهش رالود ٠ غلبم عفدأ نأ هللا تدهاع ا

 .ايرهش رالود ٠ غلبم عفدأ نأ هللا تدهاع ا

سسمل ا 5
 كك 1 ةال

 د



 نوكأ ىتح لعفأ نأ ىلع اذامف ..ايرهش رالود ٠ غلبم عفدأ انأو

 ؟ىتمذ يف ىذلا دهعلا نم اقثاو
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 هناحبس هللاو اعرش ةبجاو ةدابع هانعم رذنلاو «رذنلا ليبق نم دهعلا اذه

 ردن هيف كلاؤسو قلطم رذنو ديقم رذن كانهو (مهروذن اوفويلو» :لوقي ىلاعتو
 نأ عيطتست املاطو .ايرهش ًاغلبم عفدت نأ كسفن ىلع ترذن دق كنأ ىنعمب «ديقم
 ركذت مل كنأ املاط كلذ كل نإف ةبحتسملا ةقدصلا باب نم اريبك ارادقم عفدت
 . اريخ عوطت نمو» :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو كسفن ىلع هتددح ىذلا غلبملا

 .(هل ريخ وهف
 دودح ىفو ناسنالا ةعاطتساب نوكي نأ وه ىعرشلا فيلكتلا ىف لصألاو
 فلكي ال» :ىلاعت هلوقو :«اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال» :ىلاعت هلوقل هتقاط

 لخدي غلبم ىأف «متعطتسا ام هللا اوقتاو» :ىلاعت هلوقو ««اهاتآ ام الإ اسفن هللا

 مل وأ ايرهش اغلبم ددحت مل املاط رثك وأ لق ءاوس هعفدب كيلعف كتعاطتسا ىف

 ريخلا باب نم اذه نإف ريبك غلبمب عفدلا ىلع رداق تنأ املاطو هتددح ام ركذتت

 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع كل بتكيس ىذلا

 00 كلدلا ةردوبو مايصلا
 'ج :دمحأ ءاور 7

 فوجلا ىلإ معانلا باردلاك اهلداعي ام وأ كلتلا ةردوب لوخد له

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب 69

 ةلوقل جرخلا عفرو ريسيتلا أديم ىلع تادانبعلا ةصاخ ةينالسإلا ةعيرشلا موقت

 .# افيعض ناسنإلا قلخو مكنع ففخي



 ىلاعتو هناحبس هللا اهفاضأ ىتلا ةديحولا ةدابعلا ىه وأ ةعورشم ةدابع موصلاو

 لمع لك: ىسدق ثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق ثيح هسفن ىلإ

 .(هب ىزجأ انأو ىل هنإف موصلا الإ هل مدآ نبا

 تقو نم هلهأ نم ةينب جرفلاو نطبلا ىتوهش نع كاسمإلا ىه موصلا ةقيقحو
 نم فوجلا لخدي ام لكف كلذ ىلعو . سمشلا بورغ تقو ىلإ رجفلا روهظ
 .ايسان ال ادمعتم ناك اذإ موصلا دسفي بارش وأ ماعط

 دسفي ىذلا ماعطلا نم تسيل اهنإف كلتلا ةردوبك هريغو رابغلا وأ بارتلا امأ
 ىف لمعي ىذلاك كلذ هيلع متحت ناسنإلا لمع ةعيبط تناك اذا ةصاخ موصلا
 .نارفألا وأ مجانمل

 ةاكرلا نم بابشلا جيورت
 :ميكحلادبع قداص نيدلا ىيحم [ل

 ضعب ىلو .ةاكزلا هنع جرخأ لاملا نم غلبم هلل دمحلاو ىدل

 ةفيعض مهبتاورو جاوزلا ىف نيبغارلا بابشلا نم لمعلا ىف ءالمزلا |

 الإ جاوزلا نم مهعنمي الو أوسأ ةيداملا مهلاوحأ نأ ملعأو ادج

 :لأسأ نأ دوأو .كلذ |

 عاطتسا ول لهو ؟ةاكزلا نم ءزجب مهتدعاسم زوجي له :آلوأ |

 هنيح ىف ءارقفلل هجرخي نأ هل لهف ام موي ىف غلبملا اذه در مهدحأ

 ؟فورظلا سفن هل رخآ صخش عم ةركلا ةداعإ وأ |

 ةوخإلا ىلإ ةاكزلا لاومأ نم ضعب لاسرا زوجي له : ايناث |
 .اريخ هللا مكازجو ؟كلذل قيرطلا وه امو ؟نيينيطسلفلا |

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©

 : مورحملاو لئاسلل قح مهلاومأ ىفو» :ىلاعت لاقو اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص



 ءارقفلل تاقدصلا امنإ * :هلوقب ةاكرلا فراصم ىلاعتو هناحبس هللا نيبو

 ليبسلا نباو نيمراغلاو باقرلا ىفو مهبولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو
 . هللا نم ةضيرف هللا ليبس ىفو

 هنأ ىري مهضعبف .هديدحت ىف ءاهقفلا فلتخأ هللا ليبس ىف فرصمو
 لعف لك نمضني هنأ مهضعبو لاملاو سفنلاب هيف ةدعاسملاو داهجلل نيعتي
 ءزجب مهاست نأ كل زوجي هنإف كلذ ىلعو .نيملسملل ةدعاسمو ريخ هيف

 دعاست كلذب كنال جاوزلا ىف نيبغارلا بابشلا ةدعاسمل كتاكز لاومأ نم

 ةرم درتال ىتلا لاملا ةاكز ليبق نم اذه ربتعيو مهناصحإو مهفافعإ ىلع
 .ىرخأ

 نع كلذو نيينيطسلفلا ةوخالا ةدعاسمل كلام ةاكز جرخت نأ زوجي هنأ امك

 لالهلا ةيعمجو ءابطألا ةباقن لثم ثاعربتلا لبقتست ىتلا تايعمجلا قيرط
 .رمحألا

 ةدئاملابتويبلاءارش
 :ةفظوم - ةجيدخ []

 ةيعمج انل .ةحاسم هنم ربكأ الزنم ىرتشاو ىلزنم عيبأ نأ ديرأ !

 بسح ىلع لك لاملا نم اغلبم ضرقت اهب لمعأ ىتلا ةسسوؤملاب |
 ضرقلا اذه له ../65 ةدئافب ضرقلا اذه نأ وه لكشملا نكل هبتار |
 لزنملا حالصإ وأ لزنملا ءارش ىف ىندعاسيس هنأل ما رح مأ لالح |

 ؟ديدجلا |
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 نيذلا 1١ :ىلاعت لاقف ةعفنم اهلباقي ال ةدايز لك وهو ابرلا هللا مرح دقف

 مهنأب كلذ سملا نم ناطيشلا هطبختي ىذلا موقي امك الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي
 اضيأ ىلاعت هلوق ىفو  ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو ايرلا لثم عيبلا امنإ اولاق



 لكأ هللا نعل» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو :# تاقدصلا ىبريو ابرلا هللا قحمي
 لصألا اذه نع لدعي الو ميرحتلا وه لصألا نإف كلذل ادانتتسا (هلكؤمو ايرلا

 نم هيلع ةظفاحملاو ندبلا ماوق اهيلع فقوتي ام ىه ةرورضلاو ةرورضلل الإ

 ىعاد ال هنإف كتانبأو تنأ كرتسي ابسانم الزنم لزنملا اذه ناك نإف كالهلا

 امأ ةرورضلا ليبق نم دعيال اذه نأل عسوأ لزنم ءارش لجأ نم ةدئافب ضارتقالل

 الثم كنبلا قيرط نع نكسملا ىلع كلوصح ناكو الصأ نكسم كل نكي مل ول

 ةرورضلا لجأ نم زوحي ةلاحلا هذه ىف هنإف ةدئافلاب ضارتفقالا ىلع افقوتم

 جاوزلاريسيل
 : ىمالعإ - مازع ال

 كانهو ترسعت ةيداملا رومألا نكلو جاوزلاب ةناسنإ دعو مكح ام ظ

 ؟اهلهأ عم تافالخ

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 ناميألا اوضقنتالو متدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأ ! :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي

 ىلإ تانامألا اودؤت نا مكرمأي هللا نإ ١ : ىلاعتو هناحبس لوقيو © اهديكوت دعب

 تدعو امب مايقلا كتعاطتسا ىف ناك اذإف.ةنامأ دعولاو ةنامأ ةملكلاو 4 اهلهأ
 اهيلع بلغتلا نكمت ةيداملا رومألا هذهو ..ةنايخ مازتلالا مدع نآل مازتلالا بجيف

 وأ ةبولطملا ةيلاملا غلابملا طيسقتو ليهستلا وأ ريسيتلاب لهألا عم قافتالا قيرط نع

 نم جاوزلا ىلع بترتملا ناصحإلاو فافعإلا ىف نيدلا مكحب مهعانقا قيرط نع
 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةنامألاب فصتي ناسنإ كلذكو نيدو قلخ تاذ ةاتف

 ضرألا ىف ةنتف نكت اولعفت الإ .هوجوزف هقلخو هنيد نوضرت نم مكءاج اذإ)
 .(ريبك داسفو



 :ةيدوعسلا - سردم - دلاخ []

 وأ موي اهيلع ىضم ىسبالم ىلع ةساجنلا نم ةريغص ةعقب تدجو
 ىف اهتيلص ىتلا ةالصلا ديعأ لهف ..ديدحتلاب فرعأ ال «ناموي |

 ؟ال مأ ةساجنلا ةعقب دوجوب ىتفرعم لبق ةدملا كلت | ٠

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©66©

 :ىلاعت هللا لوقي

 رمأو وفعلا ذخ» :ىلاعت لاقو  رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري»

 4 رجهاف زجرلاو رهطف كبايثو ): :ىلاعت لاقو :# نيلهاجلا نع ضرعاو فرعلاب
 هذه تناك اذإف وفعلا هقفب ىمسي ام ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف كانه نإف كلذ ىلعو
 ضعبلا دنعو ءاهقفلا ضعب دنع بوثلا عبر نم لقأ ةريغص تركذ امك ةساجنلا

 هعيمج بوثلا ةراهط ىف رثؤت الو اهنع وفعم اهنإف ديلا رعق وهو مهرد رادقم
 .اهتداعإل ىعاد الو ةحيحص كتالص نإف ىلاتلابو

 داحآلا ثيداحأو ..ةنسلا ةناكم
 ظ :سردم -حالص []

 اهب لمعلا مكحو .داحآلا ثيداحأب دوصقملا انل اوحضوت نأ وجرأ |

 نأ ايعدم ةيلوقلا ةنسلا ركنأ نم مكحو اهل ةلئمألا ضعب ديرنو |
 .انيفكي نآرقلا

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو ءهللا مسب ©©
 ةحراش ىهو « ميركلا نآرقلا دعب ماكحألا اهنم ذخؤت ىتلا ةيعرشلا رداصملا ىناث ةنسلا

 ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو 9 :ىلاعت لاق .هلمجمل ةنيبمو هل ةرسفمو ميركلا نآرقلل

 مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكانأ امو ؛* ىلاعت لاقو .# نوركفتي مهلعلو مهيلإ لزن

 '00 | ند ةيروهمجلا بانك ير ظ



 كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف : :ىلاعتو هناحبس اضيأ لاقو :# اوهتتاف هنع

 تامل يلق ويسرا نق روم ين ديلا لري درا دال كرطصو

 هللا ىلص لوسرلا نع درو ام ءاملعلا مسقو . ري رقد رقت وأ لعف وأ لوق نم ملسو

 نع عمج هاور ام ىه ةرتاوتملاو .داحأ ربخو ة رتاوتم ةنس ىلإ لوقأ نم ملسو هيلع 5

 بذك نما :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لثم .بذكلا ىلع نوؤطاوتي ال عمج

 وأ نانثا وأ دحاو هاور ام وهف داحآلا ربخ امأ «رانلا ىف هدعقم أوبتيلف ادمعتم ىلع

 عيمج ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةرهشلا دح ىلإ اولصي ملو ءرثكأ

 .ةنسلا رثكأ وه عونلا اذهو ثيدحلا ةلسلس

 نم نيصلخملا دوهجم دعب نكلو .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع عضولا
 بذكلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ اوقن نيذلا ثيدحلا ءاملع

 نئئتاببنلاو ملسيعو ىراخبلا :ةفورعملا ةتسلا بتكلا ىف اهونودو عضولاو

 ثيداحألا هذه لكف . .كلام ًاطوم نع الضف ءةجام عن نباو دوادوبأو ىذمرتلاو

 .ةحضاو ةتباث اهتيجحو اهيف قوثوم
 ءاج ميركلا نآرقلا نأل ءظغل هيف لوق وه انيفكي ميركلا نآرقلا نأب لوقلاو
 ىف انطرف ام  :لاق نإو ىلاعتو هناحبس هللاو .نايبو ريسفت ىلإ جاتحت ماكحأب
 اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي !> :لاق هنأ الإ * ءىش نم باتكلا
 نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت نإف مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا

 :ةيصولا نأشب ةميركلا ةيآلا تءاج الثمن : ..رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك

 نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك

 لوق وهو داحآلا ربخ ءاجف رادقم ىآبو دحأ لكل ةيصولا تبجوأف * فورعملاب
 ثيدحلا نم صيصختلا دروف «ثراول ةيصو ال» :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ىف قح مهل سيل نيذلا نيثراولاو براقألا :ةيآلا نم ثيدحلا جرخأو «ةيآلا ىلع

 .لاومألا مهيديأ ىف سدكتت ال ىتح ةيصولا



 امنيح ريشب نب نامعنلا ثيدح ىف ةيصولا رادقم ديدحت ىف داحآلا ربخ دروو

 .ريثك ثلثلاو ثلثلا» :ملسو هيلع هللا ىلص هل لاقف هلام عيمجب ىصوي نأ دارأ

 .«سانلا نوففكتي ةلاع مهكرتت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو رذت نإ

 هناحبس لاق - جاوزلا ىف تامرحملا نايب - ميرحتلا ةيآل ةبسنلاب اضيأو

 رصق ثيح # .. .ةعاضرلا نم مكئاوخأو مكنعضرا ىتاللا مكئاهمأو :١ ىلاعتو

 وهو داحآلا ربخ ءاجف اعاضر تخألا ىلعو اعاضر مألا ىلع ةيآلا ىف ميرحتلا

 اذكهو «(بسنلا نم مرحي ام عاضرلاب مرحي' :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 .ملعأ هللاو

 : رصم - "- سردم حوتفلاوبأ ل

 دو د يو و ب

 ةعكر كل تيقب ةالصلا ىف هراج هل لاق هتالص نم هئاهدنا دعبو |

 ؟ةنسلاب ةالصلا نيب لصف هنا ثيح ءةالصلا

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©

 عرش لق ىلاعتو هناحبس هللا نأل .ةلطاب ةالص دعت ةلماكلا ريغ ةالصلا هذه

 هللا ىلص لوسرلا وهو غلبملا قيرط نع اهتاعكر ددع نيبو ةالصلا تيقاوم

 هذه ةداعإ هيلعف ةنسلا ةالصب ضرفلا ةالص نيب لصفلا مت دق انهو . ملسو هيلع

 نظي هنأ ثيحب ةنسلا ةالص نم هب ماق ام هل عفشي الو ةصقان ةالص اهنال ةالصلا

 نيب اقرف كانه نأل ضرفلا ةالص ىف صقنلل المكم نوكي ةنس نم هالص ام نأ

 دنع وأ اهنايسن دعب اهركذت دنع اهؤاضق بجي ةضيرفلا نإف ةنسلاو ةضيرفلا
 .ةضيرفلا مكح ذخأت الف اهؤاضق بجي الف ةنسلا امأ مونلا



 نأب ةضورفم تاولص مهتتاف نيذلا نيملسملا ضعب لبق نم نآلا عاشي امو

 د هد ال ةنسلا نآل ءىطاخ لوق

 :ةيدوعسلا / ةبلاط . رون[

 حاورألا تاوذ مسرب موقنو ىليكشتلا نفلا مسق ىف تابلاط نحن ظ

 ًامرحم ءىشلا اذه نوكي نأ فاخن اننكلو . .ميسسجت نود نكلو

 ؟ةطقنلا هذه حيضوت ىنمتأ .هللا قلخ ةاهاضم دصقتن ال اننأب املع |
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 قلخ ةاهاضم ادبأ هب دصقي ال نف ىأو حاورالا تاوذل مسر وه هب نيموقت ام

 ةيشخ ليثامتلا ةماقإ قيرط نع ةلماكلا تامسحملا وه مرحي ىذلا امنإو هللا

 .ليثامتلا هذه سيدقتب رافكلا ديلقت
 ثذثج حيرشت اوزاجأ دق ءاملعلا ناك اذاو .ملعلا لجأ نم وهف هب نيموقت ام امأ

 ىلوأ باب نم هنإف ىلاعتو هناحبس هللا قلخ ىف ثحبلاو ملعلا لجأ نم ىتوملا

 قافآلا ىف انتايآ مهيرنس ! :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو ,ىليكشتلا نفلا زاوج
 .4 قحلا هنأ مهل نيبتي ىتح مهسفنأ ىفو

 كونبلاىف لمعلا
 : نانبل - قوقح بلاطو بساحم - دومحم قراط ال

 يتم ىردأ ال ثيحب تباث ريغ ىلمع نكلو ابساحم ايلاح لمعا انأ |

 دحأ ىف لمعلا ىلع ضرع جاوزلا ىلع مدقم انأو ىلمع ىهتني
 مدعب لوقي ضعبلا نكلو شيعلا نم ىننكمي هب سأبال رجأب كونبلا |

 لمعلا زوجي لهف . .ةرورضلا ةلاح ىف الإ كنبلا ىف لمعلا زاوج |
 ةينانبللا ةلودلا نأ ملعلا عم ةرورض ىتلاح ربتعت ربتعت : لهو ؟كونبلا ىف ٠.
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 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 تنأ هب شيعت نأ عيطتست ابتار كل نمضي امللط بساحمك كلمع نأف

 سيلف نيجوزلا نم لكل ةيساسألا تابلطتملا دودح ىف ةميرك ةايح كسجوزو
 نأل «ةيوبرلا كونبلا ىف لمعلل لمعلا اذه كرت ىف ةلاحلا هذه ىف ةرورض كانه
 نم ءاشي نم قزري ىذلا وهو نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه ىلاعتو هناحبس هللا

 لوسرلا لاق امك تامرحملا نع داعتبالاو تابيطلا لكأب انرمأ ىذلا وهو هدابع

 ىقتا نمف تاهبتشم رومأ امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا» :ملسو هيلع هللا ىلص
 .(هضرعو هنيدل ًاربتسا دقف تاهبشلا

 تويبلا ىلع نيمأتلا
 : ارسيوس - ىنراشلا كلام []

 ؟هيلع اربجم تنك اذإ ةصاخ «تويبلا ىلع نيمأتلا مكح ام |

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسي ©©

 ىندم نوناق اهمكحي دالب ىف شيعت ىلا ةملسملا تايلقآألل صاخ هقف كانه

 انه نمو تاروظحملا حيبت ىتلا تارورضلا باب نم كلذ دعيو . ىمالسإ ريغ

 رايستخا هيف سيلو هاركإلاو رابجإلا باب ىف لخدي هنع لوئسملا مكحلا اذه نإف
 .اهردقب ردقت ةرورضلاو ةرورض وهف

 بسحاو ..باسجحلا
 : احتهحتلل ل

 .موصلاو ةالصلاب مزتلا تأدب فصضنو ماع ذنم ةملسم انأ 1ْ

 نكلو هب مازستلالاب ةبغر ىدلو ةبجحتم ريغ نآلا ىتحح ىننكلو |
 ىلع اذامف هذيفنت بعصي ىنع ديعب ءىش هنا تقولا بلغأ رعشا |
 ؟لعفأ نأ



 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب 6©

 لصفن نأ ادبأ زوحي الف .ضعبب اهضعب ةلصتم ةلسلس ةيمالسإلا تاعيرشتلاف

 نم باححلا سبلو تادابعلاو تاعاطلا نم اهريغ نع موصلاو ةالصلاب مارتلالا

 :ىلاعت هللا لوقك توبثلاو ةلالدلا ةيعطق صوصنب تدرو ىتلا تارومأملا ليبق

 رهظ ام الإ نهتتيز نيدبيالو /> :هلوقو #4 نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو
 ةملسملا ةأرملل ىمالسالا ىزلاب مازتلالا ىلا رظنلا بجي ةروصلا هذه ىلعو :# اهنم

 لوسرلاو ةعاطلاو ةدابعلا ليبق نم هنأل فصي الو فشيال ثيحب ةلقاعلا ةغلابلا

 اهتيأ كيلعف «قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاطال» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلإ اوعراسو ؛: :ىلاعت هلوقب المع هلوسرو هللا ةعاطب ىعراست نا ةمزتلملا تخألا

 :ىلاعت هلوقو :# نيقتملل تدعأ ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم

 لبح نم هيلا برقأ نحنو هسفن هب سوسوت ام ملعنو ناسنإلا انقلخ دقلو
 . 4 ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ام :٠ :ىلاعت هلوقو :4 ديرولا

 رخالا مويلا اذه ىفو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هلوسرو هللاب ةنمؤم كنوكو

 لك ىفوت مث هللا ىلإ هيف نوعجرت اموي اوقتاو !) :ىلاعت لوقي باسحلا نوكي
 ..هيلع بلغتلاو ناطيشلا رهقب كمزلي . نوملظي ال مهو تبسك ام سفن
 انيف اودهاج نيذلاو :مهيف هللا لاق نيذلا نم ىنوكت ىتح كسفن ىدهاج

 امك ةرسحلاو مدنلا نع ىدعتبت ىتحو © نينسحملا عمل هللا نإو انلبس مهنيدهنل

 نإو هللا بنج يف تطرف ام ىلع ىترسح اي سفن لوقت نأ ؛» :هلوق ىف ءاج
 .4 ..نيقتملا نم تنكل ىناده هللا نا ول لوقت وأ نيرخاسلا نمل تنك

 ىعرشلا سابللا طورش
 :ةيحص ةيئاصخا - نمحرلادبع مأ ل

 ءوض ىفف ةأرملا سابل ىف رفاوتت نأ بجي ىتلا طورشلا ىهام ,
 ؟هنأشب تدرو ىتلا تايآلا

 ٠١ ةيروهفغجلا باتك |



 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©

 نوكي نأ ىهف ةبجاولا طورشلا امأ :ةبحتسم طورش كانهو ةبجاو طورش كانه

 نيرسفملاو ءاهقفلا روهمج دنع نيفكلاو هجولا ادع ام ندبلا عيمجل ارتاس سبلملا

 ريسفت ىفو  اهنم رهظ اماالإ نهتتيز نيدبي الو ١ :ىلاعت هلوق ىلإ ادانتسا
 كلذك لاقو .طرقلاو نافكلاو هجولا :ةشئاع ةديسلا تلاف ..اهنم رهظ ام الإ

 .سابع نب هللادبع
 ىهنلل فصي الو فشي ال اعساو سابللا نوكي نأ ةبجاولا طورشلا نم نأ امك

 .ةأرملا نتافم رهظي قيض ناتسفل وأ قيض نوطلنبل سبل كانه نوكي الف

 رمحألاك ةخراصلا ناولالا نعو ءاليخلا نع اديعب نوكي نأ وهف بحتسي ام امأ

 .راظنالا تفلي ىذلا رفصألاو

 ؟ال مأ ةضيرف وه له :هجولا رتس مكح كلاؤس ىف نوكي دقو

 لق ىبنلا اهيأ اي اذ :بازحألا ةروس ىف ىلاعت هللا لوق رهاظ ىلإ ادانتسا

 نأ ىندأ كلذ نهبيبالج نم نهيلع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل
 ءاندإلا موهفم ىف اوفلتخا دق نيرسفملاو ءاهقفلا نأ الإ 4 ...نيذؤي الف نفرعي

 كلذ بغرت نمف ةضيرف تسيلو ةليضف هجولا ةيطغت نإفف كلذ ىلعو هتيفيكو
 طورشلاب تمزتلاو كلذ لعفت مل نمو باوشلاو رجألا اهلف كلذ بحتستو

 .ابجاو كرتت مل اهنآل باقعلا الو مثإلا اهيلع سيلف ةبجاولا

 لاجرلاط سو ةارملا لمع
 :رصم - فاقوألا ةرازوب ةيعاد - سنأ مأ ال

 ربغ ىهو لاجر هب ناكم ىف لمعت ىتلا ةأرملا ىف مالسإلا مكح ام ْ
 ةيلوئسم امو ؟مسجملا نولطنبلا سبلتو سأرلا ةفشاك ىأ ةبجحم
 ؟هللا مامأ هبجاوو ةحلصملا ريدم .



 "لا فلغةيجفزلا ةاقالفلا_

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب ©

 ىف ىلاعت لاق ءلجرلاك اهيلع ًابجاو هلعجي ملو لمعلا ةأرملل مالسإلا حابأ

 ةنجلا نم امكتجرخي الف كجوزلو كل ودع اذه نإ مدآ اي انلقف ؛ :هط ةروس
 حبصأو .ءاقشلا نع ةأرملا هزنو لجرلا وهو مدآ ىلإ ءاقشلا بسنف 4 ىقشتف

 .ىقشيو حدكيو لمعي ىذلا وه هنأل .هتجوز ىلع قافنإلا نع الوئسم لجرلا

 .ءاقشلا اذه هنع ففخت ىتلا ىنكسلا هل ققحت ىهو

 اهسفن ىلع هب قفنت ًايلام ًادروم دجت ال اهنأل لمعلا ىلإ ةأرملا ترطضا اذإ امأ

 تناك وأ ؛كلذ ريغ وأ خأ وأ جوز وأ بأ نم اهيلع قفني آيلو دجت ال وأ
 ةرورضلا باب نم لمعلا حبصأ انهف  اهجوز ىفوتو ةرسأ لوعتو ةجوزتم
 .ىبنجألا عم ةولخلا مدع :ىهو .لمعلا طباوضو باداب مزتلت نأ اهيلع نكلو

 ىف ليامتلا وأ ةعوبملا مدع .ندبلا عيمج رتسي ىذلا ىمالسإلا لاب مازتلالا

 رظن تفلت ىتلا ةحئارلاو بيطلا مادختساو بيطتلا مدع ,ىبنجألا عم لوقلا

 ةيلهاجلا جربت نجربت الو :ىلاعت هللا لوقل ًاقادصم كلذو .؛بناجألا

 نلقو ضرم هبلق ىف ىذلا عمطيف لوقلاب نعضخت الو ١) ىلاعت هلوقو «# ىلوألا
 امنيح ىسوم انديس نع ًايكاح صصقلا ةروس ىف ىلاعت هلوقو .4 ًافورعم ًالوق
 دجوو نوقسي سانلا نم ةمأ هيلع دجو نيدم ءام درو املو ؛» :بيعش موق درو
 ءاعرلا ردصي ىتح ىقسن ال اتلاق امكبطخام لاق نادوذت نيتأآرما مهنود نم

 مازتلالا اذهو لاجرلا عم ةمحازملا نع ناتآرملا تعنتماف «رسيبك خيش انوبأو

 ىهو لمعلل ادجرخ اهلجأ نم ىتلا ةرورضلا تنيب مث ..ىمالسإلا بدآلاب

 .4 ريبك خيش انوبأو»

 دعبتو ؛عمتجملا ةحلصم ققحت ىتلا تاعيرشتلا ننقي نأ رمآلا ىلو ىلعو

 نع ىهن دق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نآل ,دارفألا نع داسفلاو شحفلا
 ةأرماو لجر نولخي ال١ :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ىبنجألاو ةأرملا نيب ةولخلا

 .(هتيعر نع لوئسم عار لكو ءامهثلا ناطيشلاو الإ

 0 لا كاما



 نآرفلا لضفو ..باجتسملاءاعدلا
 . دومحم ىماس أل

 لضفأ نم هنإ ىل لاقو ءامدلا اذهب صاخشألا دحأ ىنربخا |
2 

 ْ ةفرط ىسفنل ىنلكت الو ىل رتخاو ىل رخ مهللا» :وهو ةيعدألا |
 ؟ةعيرشلل قفاوم هانعم له وأ ؟ىوبن ءاعد اذه له «نيع

 لوقي ثيح ةلدألا عم ؟ميركلا نآرقلا ىف ةروس مظعأ ىهامو |

 هللا كراب صالخإلا اهنإ :نولوقي نورخآو «ةحتافلا اهنا :ضعتبلا |
 .ًاريخ هللا مكازجو مكيف |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 لبق ةريثك عضاوم ىف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ةروثآم ةيعدأ كانهف

 نم كلذ ريغو بوكرلا دعبو لبقو .جورخلا دعبو لبقو .ماعطلا لبقو مونلا
 ءاعدلا اذه اهنمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع تاياورلا اهتلقانت ىتلا ةيعدألا

 ىغبني ال هنأ ريغ .فيعض دانسإب نكلو ىذمرتلا ننس ىف درو ىذلاو روكذملا

 ىفو ةيعدألا نم ءاشام وعدي نأو ءصاخ ءاعدب هسفن فلكي نأ ناسنإلا ىلع
 ىنإف ىنع ىدابع كلأس اذإو !» :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاف .هتعاطتسا دودح

 مهلعل ىب اونمؤيلو ىل اوبيجتسيلف ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق
 دق ناسنإلا ناك املاط .هللا نم باجتسم هللا ءاش نإ وهف ءاعد ىأف 4 نودشري

 .لالح ىف قفنأو لالح نم بسكو لالح نم سبلو لالح نم لكأ
 لضف نايبل ثيداحأ نم درو امف «ميركلا نآرقلا ىف روسلا مظعأل ةبسنلاب امأ

 نم كلذ لكف «نيتذوعملا وأ سي وأ صالخالا وأ ةحنافلا ةروس :روسلا ضعب

 ميركلا نآرقلا ضعب راشيإ ليبق نم سيلو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةبرقلا ليبق
 ميكح نم ليزنت وهو «ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم هلك نآرقلا نأل .هضعب ىلع
 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتآيال ديمح



 تنردنإلا رضم
 :ملسم نب دلاخ

 ًاتاقوأ نوضقي نيذلا بابشلا ىلإ ةلاسرو ةحيصن اوهجوت نأ وجرأ ٍ

 ليلق ريغ ددع دجوي فسأللو ؛تنرتإلا ىلع لمعلا ىف ةليوط
 نأ نم مغرلا ىلع ؛:ةهوبشملاو ةحضافلا عقاوملا ماختسي مهنم

 ىمعأو مهعدخ دق ناطيشلا نكلو .موصيو ىلصي مهضعب .

 :دعيو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 هلام نع :ركذو عبرأ نع مكدحأ لأسيلا :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقي

 مامأ مهتاقوأ نوضقي نيذلا بابشلا ءالؤهف (هعيض اميف هبابش نعو هانفأ اميف

 ءادأب ىلاعتو هناحبس هللا وحن مهتابجاوب مايقلا نع نودعتبيو ةهوبشملا عقاوملا

 دمتعي ًالايجأ اونوكي نأب مهعمتجم وحنو «ةركاذملاب مهسفنأ وحنو .تادابعلا
 ..ىوبرت جالعو ىسفن جالع ىلإ نوجاتحي نيذلا ىضرملاك مهربتعن اهيلع
 قيرط نع «ةينيدلا تاسسؤملا اهمهأ ةريثك تاسسؤم جالعلا اذهب موقي ىذلاو

 .تاعماجلاو سرادملا قيرط نع ةيوبرتلا تاسسؤملاو ,ةيعوتلاو تاودنلا
 .ةهوبشملاو ةحضافلا عقاوملا هذه نم ريذحتلا قيرط نع ةيمالعإلا تاسسؤملاو

 .هموصل الو هتالصل ةرمث دجوت ال نكلو موصيو ىلصي ناسنإلا نأ نوكو

 عرش نيح ىلاعتو هناحبس هللا نأل «ةلوبقم ريغ نوكت دقو ةصقان هتدابعف

 نعف «تاعاطلا ىلع اهديوعتو سفنلا بيذهت :اهنم ةريثك مكحل اهعرش تادابعلا

 نعو .#ركذملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ# :ىلاعتو هناحبس لوقي ةالصلا

 بتك امك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعتو هناحبس لوقي موصلا

 ةعاطلا ةمق ىلإ لوصولا ىه ىوقتلاو .4نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع
 .نيملاعلا بر هللا ىلإ للذتلاو



 هللاو .كلاه بزح وهو هبزحو ناطيشلاب نورصاحم بابشلا ءالؤه نأ كش الو
 هبزح وعدي امنإ ًاودع هوذختاف ودع مكل ناطيشلا نإ# :لوقي ىلاعتو هناحبس
 :ىلاعتو هناحبس لوقي ملسم لكل ةيريذحت ةيآ ىفو «ريعسلا باحصأ نم اونوكيل
 مكتفلخأف مكتدعوو قحلا دعو مكدعو هللا نإ رمألا ىضق امل ناطيشلا لاقو#

 .ةيآلا # ...ىل متبجتساف مكتوعد نأ الإ ناطلس نم مكيلع ىل ناكامو

 هعمجلا جاسم
 : ةعماجلاب سردم دمحم هدبع []

 لهف ءريبكلا عماجلا نع ًابيرقت ًارتم وليك دعبي ريغص دجسم كانه |
 ؟ةعمجلا ةماقإلل بولطملا ددعلاامو ؟هيف ةعمجلا ةالص ةماقإ زوجي

 .ةفوصرم ريغ قيرطلاو ءتالصاوم لئاسو دجوت ال هنا ًاملع |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 روهمجف «ةعمجلا ةالص هيف ماقت ىذلا دجسملا مكح ىف ءاهقفلا فلتخا
 ىف ماقت اهنإف ةيعفاشلا دنع امأ « .ىلصم وأ دجسم ىأ ىف اهنأ ىلع ءاهقفلا

 .ًايلصم نيعبرأ نم رثكأ عسي ىذلا ريبكلا دجسملا

 ىأ ىف ةالصلا زوجي هنإف ؛جرحلا عفرو ريسيتلا ىلع موقي مالسإلا نآ امبو
 لوسرلا نأ كانلذ ىلغ:ليلادلاو «ىلصملا ىلع ريسيشلل تببلا نم يبرق دحتسف
 .ةعمجلا ةبطخ ىف رصقيو رصتخي نأ مامإلا نم بلط «ملسو هيلع هللا ىلص»

 نأ هللا ديري# :ىلاعتو هناحبس هللا لوق ًاضيأ ليلدلاو ؛نيلصملا ىلع ًاريسيت
 .«ًافيعض ناسنإلا قلخو مكنع ففخي

 لطابلاب سانلا لاومأ لكا
 :نسح ىلع []

 ديفتسيل ملسملا هقيدص توم لغتسا ملسم صخش ىف مكلوقام | ١

 ؟هسفنل لاملا نم غلبمب |



 .دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ىلل

 ةكرت نم ءزج ىلع ىلوتسا دق هنإ ثيح ةنامألل ًانئاخ ملسملا اذه ربتعي
 «تبملا زيهجتو .نويدلا ءاضفق :اهنم «ةريثك قوقحب ةقلعتم ةكرتلا هذهو «ىفوتملا

 نيدلاولا دحأ لخب
 :ةيعماج ةبلاط ميرال

 موقأ اذل ,دوقن نم ىنيفكيام ىنيطعي ال وهف ءأدج ليخب ىدلاو
 لهف ءىتجاح دسأل ةعماجلا طاسقأ نم دئازلا لاملا ضعب ذخأب |

 ضفري الام هئم بلطأ امدنع ىننأب املع ؟امارح كلذ ربتعي
 حمسي آل ىدلاوو .ءلخدلل رخآ ردصم ىدل دجوي الو .ىئاطعا

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 رداق بألا نأ املاط ةئاملا ىف ةئام ميلسو ىعرش فرصت فرصتلا اذه :ًالوأ
 هللا ىضر نايفس وبأ ناك دقف «هئانبأ ىلع لخبي وهف كلذ عمو قافنإلا ىلع
 اذام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هتجوز دنه تلأسف ٌةليخبو ًاحيحش هنع

 هلام نم ًاءزج ذخأت نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اهل حابأف هعم لعفت

 الو .ةيافكلا ردقب اهئانبأو اهسفن ىلع قفنت ىكل .هملع نودبو هنذإ نودب
 .ديزت

 قافنإلاو ةدافتسالل لاملا اذه نأ املاط عورشم اهفرصت نأب ةنبالا هذه نئمطنف

 بلاطت نأ بجيو «ثبعلا وأ بعللا لجأ نم هذخأتالو «ةيملعلا ةيحانلا ىلع

 ةرورضلا باب نم وهف .فرصتلا اذه فرصتت نأ لبق نم ةريثك لئاسوب بألا
 .اهردقب ردقت ىتلا

2 

 ا ا



 هيمماسملا ريغ ةمداخلا
 :ةلجحام []

 مكح امف «ةرتف ذنم ىدنع لمعت ىهو «نيد اهل سيل «ةمداخ ىدنع |

 ىرخأ ةمداخب اهلادبتسا لضفألا نم لهو ؟اهيلع ءاقبالا ىف نيدلا |
 ؟ةملسمأ

 :دعبو ؛هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 ام لكأي ,ةنسح ةلماعم مداخلا لماعن نأب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا انرمأ

 لبق ةيلهاجلا عمتجم ناك دقو .هتنايد نع رظنلا فرصب «سبلن ام سبليو «لكأن

 ليلقتلل تاعيرشتلا نم ريثكلا عرش دق مالسإلاو «نيميلا كلم هيف رشتني مالسإلا

 .نيميلا كلم نم

 ةلماعم سفنب لماعتو ةملسم ريغ ةمداخلا نوكت نأ زوجي هنإف كلذ ىلعو

 .ءانبألا ىف رثؤت ال ىتح «نيد تاد نوكت نأ لضفألا نم نكلو .ةملسملا

 ةهنامالاةنايخ
 : هللادبع ديلو []

 .ةراجت ىف اهعضو هنإ :ةدم دعب ىل لاق ءناسنإ دنع ةنامأ ىل ناك |!

 ؛ىتنامأ ىنيطعي نأ هتلأسو ءاهيف فرصتت نأ كل نذآ مل ىننإ :هل تلقف |
 ترسخ دق ةراجتلا نأل نآلا لاملا ىنيطعي نأ عيطتسي ال هنإ :ىل لاقف |
 حبرت مل اذإ صاخلا هلام نم ىنضوعيس هنا ىندهاعو .لاملا نم ريثكلا |

 تعقوو .لاملا لك رسخ اذإ اهكلمي ةقش ىنيطعيس هنأو «ةراجتلا
 .ةراسنخلا لمحت نم برهتي نأ نآلا لواحي هنا تسسحأو «ةراسخلا |

 .هللا فاخي هلعل هللا ىضريام هل اولوقت نأ مكنم ديرأ اذل |
 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 هللا لاق نيذلا نمحرلا دابع ةفص ىهه ةنامألاف ءنيمأ ملسملا نوكي نأ لصألا



 دق ىلاعتو هناحبس هللاو .#نوعار مهدهعو مهتانامأل مه نيذلاو# :مهيف ىلاعت

 اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ :ىلاعت هلوق ىف اهلهأ ىلإ تانامألا ءادأب انرمأ

 اهبحاص نذإ نود ةنامألا ىف فرصت ىذلا صخشلا اذهو .4اهلهأ ىلإ تانامألا

 فرصت ىأب اهيف فرصتلا مدعو ءاهيلع ةظفاحملاب بلاطم هنأل «ةنامألل نئاخ

 ةراجتلا حبرل راظتنالا نود ةنامألا ءادأب مزلم وهو ءاهكاله وأ اهعايض ىلإ ىدؤي

 .ةنامأ نم هيلعام ددسي ىكل ضارتقالا ىلإ كلذ ىدأ ول ىتح

 اهعباونو .. ةقيقعلا
 3 سردم  دلاخ أل

 ريدقت نكمي لهو ؟دولوملل ةقيقع لمعل ددحم تقو كانه له |
 بسانملا تقولا امو ؟ًابهذ هلداعيام ةميق جارخإل هقلح نود رعشلا
 ؟دلولا وأ تنبلا نم لك ناتخلا .

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب 66

 نأ نسيو «ةماعلا مهفي امك ةبجاو تسيلو ء.اهيلع رداقلل ةدكؤم ةنس ةقيقعلا

 قدصتلاو هرعش قلح اضيأ نسي امك .دولوملا ةدالو نم عباسلا موي اهتقو نوكي

 هل ناك كلذ لعف نمف .ءبحتسي ىأ ءنسي لوقن امنيحو .ةضف وأ ًابهذ هنزوب
 .رزو هيلع نكي مل لعفي مل نمو ءرجآلا

 حابملا مكح ذخأيو ءأبجاو سيلو ةنسلا نم وهف ءرعشلا ريدقتل ةبسنلابو
 .طقف بحتسملاو

 ىف امأ ءرغصلا ةلاح ىف ًاركبم نوكي نأ ركذلل لضفيف ناتخلل ةبسنلاب امأ

 ةاتفلا نأ نم دكأتن ىتح ءاهدعب امف ةرشاعلا نس ىف نوكي نأ لضفيف ىثنألا

 ناك نإ امأ ءاجرح اهل ببسي ًاريبك نوكي نأب ءءزجلا اذه عطق ىلإ جانحت
 .ًابجاو ناتخلا سيلف ءررض ىأ وأ جرح ىأ اهل ببسي ال

 ناتخ نإ ثيح ءركذلا ناتخ نع فلتخم همكح ىثنألا ضافخ وأ ناتخو



 نيو :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل بجاو ركذلا

 ىمشا» :ةيطع مأل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةجاحلا دنع حابم وهف ىثنآلا

 هللا ىلص لوسرلا نم ريرقت اذهو ؛'هجولل رضنأو جوزلل ىظحأ هنإف ىكهنت الو
 لعفب كلذ نوكي نأ بجيو هيلإ ةجاحلا دنع ىثنألا ناتخ ةيفيك نيبي ملسو هيلع

 .ىثنألل ررض هيلع بترتي ال ىنح ءصتخملا بيبطلا

 دللاىلاهيوللا
 :بسهجرا]

 تلصح ةثداح اهنم ؛.(لجو زع) ىلوملا نم تاراذنإ دعب ةقداص ةبوت ْ

 يلا

 نجس ىف هلل صخسا لو قوش صاخشأل دا ب ْ

 0000و
 تيدأو هللا ىلإ تعجر نآلاو .رمخلا ترضحا ىننأ ريغ لتتقلا ْ

 .نيترم جحلا ةضيرف |

 :لدعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب 9

 اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو# :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي

 مهو اولعفام ىلع اورصي ملو هللا الإ بونذلا رفغي نمو مهبونذل اورفغتساف هللا
 راهنألا اهتحت نم ىرجت تانجو مهبر نم ةرفغم مهؤازج كئلوأ * نوملعي
 نيذلا ىدابعاي لق# :ىلاعتو هناحبس لوقيو 5 نيلماعلا رجأ معنو اهيف نيدلاح

 وه هنإ ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ

 .*ميحرلا روفغلا



 ىف ببسنملا نآل ءًأطخلا لتقلا ةرافك رفكت نأ  كريمضل ءاضرإ  كيلعو

 دو هوجو لتقلا اذه نع نالوئسم رشابملا لتاقلاو لتقلا

 وأ ,نيعباتتم نيرهش مايص أطخلا لتق ةرافكو ءسفن لتق ىف تببست دق رمخلل

 .ًانيكسم نيتس ماعطإ

 لتقلا رشابت مل نإو كنآل ءأطخلا لتقلا ةيد عفد بجي ةرافكلا ىلإ ةفاضالابو

 ؛لقعلا دقفت رمخلا نأ فورعملا نمو ؛مهيلإ رمخلا تمدق ثيح هيف ًاببستم تنك
 رشاب نمو تنأ بقاعت نأ بحجيف «لتقلا ةميرج ىلع تدعاس دق كلذب نوكتف

 .ليتقلا لهأل أطخلا لتقلا ةيد ناعفدتف «لتقلا

 ةارسسملا نولطتب
 . سومسش األ

 بضغأ نأ ديرأ الو .باسمحلا موي نم ًافوخ نيدلا ميلاعتب تمزتلا ]
 سبلأ نأ ديرأ ال ىننأ ىجوز تربخأ دقو .عاطتسملا ردق ىبر

 ىننأو ؛مراحملا ريغ نم براقألا نم دحأ ىأ وأ هتوخإ مامأ نولطنبلا |

 نعلي ذخأو اهعقونأ مل ةروث ىجوز راثأ ام ةرونتلا سبلب بجحتأس

 .ةايحلا ىف هل ىعاد ال قييضت اذه نإ :لوقيو «ىنمتشيو .ىعم ةشيعلا |

 ىف ةراتحسم نكلو «لاجرلا مامأ نولطنبلا سبل ةمرح ىف ةرادحم انأو |
 ؟ىجوز فقومو ىفقوم ىف مكحلا امف ؛ىلع هطغضو ىجوز |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو .هللا مسب ©©

 لوسرلا لوقل «هيف هلل ةيصعم ال امب ةعورشم اهجوزل ةجوزلا ةعاط نأ لصألا
 جوزلا اعد اذإف .«قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط آل» ملسو هيلع هللا ىلص

 راهظإ ىلإ وأ ءبناجألا ةسلاجم ىلإ وأ ىمالسإلا باجسحلا علخ ىلإ هتجوز
 .هتعاط اهيلع بجي الو ءامثآ نوكي هنإف .بناجألا مامأ ةنيزلا

 نيعتست نأ اهيلع بجي هنإف هريغو قالطلاب ةرسآلل مده كلذ ىلع بترت نإو



 بلطت اهنإف تلشف اذإو .اهجوز لهأ نم رخآلاو ءاهلهأ نم امهدحأ نيمكحب
 نأ لصألاف .هتجوزو هئانبأو هتيب ىلع نيمأ ريغ جوزلا اذه نآل ءررضلل قالطلا

 .ةيامحا ىضتقت ةياعرلاو ؛هتيعر نع لوئسمو عار جوزلا
 فصب ال ًاعساو ناك نإ هنإف .مراحملا ريغ وأ ةوخإلا مامأ نولطنبلا سبل نع امأ

 باب نم نوكي الو ءًاعرش زئاج هنإف «ةأرملا ةروع رتسي صيمق هقوفو فشي الو
 صاخ نولطنبلا نأ ىلع ىعرش صن دجوي ال هنأل .ضعبلا دقتعي امك هبشتلا
 .نكامألاو فارعألاو تائيبلا فالتخاب لجرلا سبل فلتخي امنإو ءلاجرلاب

 قالطلل ةيهاو بابسأ
 : سدنهم  نميأ ل

 ؛ىتنبا داليم ديع لوح عقو فالخ ببسب لزنملا ىتجوز تكرت ٌْ

 رمعلا نم ةغلابلا ىتنبال داليم ديع ةلفحح ةماقإ ىنم تبلط ثيح ٠

 نأ ىلع ترصأ اهنكل ؛هينج ٠٠١ اهتيطعأو ضرتعا ملو «نيتنس .

 هيف ىلاغملا غلبملا اذه اهءاطعإ تضفر امدنعو . ًاهينج 6١" اهيطعأ .

 اهل ميقيس هنأ اهربخأو كلذ ىلع اهعجش ىذلا اهدلاو ىلإ تبهذ .

 مكلوف اسمف «ءىش لك اهيطعأ نآو اهقلطا نأ ىنم بلطو . .ةلفحلا

 .اهلهأ ببسلاو طقف ةدحاو ةنس ًاعم انشعو «تاونس 7 ذنم انجوزت .
 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 لك نوكي نأ  ميكحلا عب راشلا اهروص امك ةيجوزلا ةقالعلا ىف لصألاف

 نسابل ماو مككل سابل نه :ىلاعت هلوقل ءرخآلل سابللا ةباثمب نيجوزلا نم
 جاودزالا ىلع ليلد اذهو هتروع رتسيو ناسسنإلا هب نيزتيام وه سابللاو ؛4 نهل

 .دحاو صخش امهنأك ىتح ءنيجوزلا نيب ةجوازملاو



 هلوقل عيطتسمي ال ام هنم بلطت نأب اهجوز قهرت الأ ةجوزلا ىلع بجي اذهلو

 ًاسفن هللا فلكي الا :ىلاعت هلوقو :؟ ةعصس نم ةعسيوت لكل» :ىلاعت

 موي ةنوعلم ةجوز ىه اهلهأ ىلإ اهتيب رارسأ ىشفت ىتلا ةجوزلاو .«اهعسو الإ
 لجرلا ةمايقلا موي سانلا رشأ نم نإ» ا تا .ةمايقلا

 .ارخآلا رس امهنم لك رشني مث اهجوز ىلإ ىضفت ةأرملاو هتجوز ىلإ ىضفي
 انقل مايد هدروولا قش 2 عر سبل لاو

 اهلهأل ًادبأ قحي الو ةرسألا نوكش ةرادا نع لوتسملا ماوقلا وه هنأل ءابلص

 اهجالع أدبي ىتلا زشانلا ةجوزلا ةباثمب اهربتعي نأ هيلعو ل

 نإو .حربملا ريغ برضلابف رجهلاو ظعولا دفي مل نإ مث ءرجهلاب مث ظعولاب

 .اهلهأ نم مكحو هلهأ نم مكح ميكحت ىلإ ءوجللاب هيلعف ةليسولا هذه تلشف
 .#هتعس نم الك هللا نغي اقرفتي نإ# .قالطلاب قارفلاف ميكحتلا لشف اذإو

 ةدسافلامألا
 : لزنم ةبر س.أ

 انزلا ةميرج تبكترا ىتلا مألا ءانبأ عم لماعتلا نوكي فيك

 ؟تقلطو

 .مهمأ نعو قالطلا ببس نع نولأسي نيح اهئانبأ ىلع درن مه |

 ؟ةقهارملا نس ىف اولازام مهو |

 دنع شيعلا ديرنا : :مهدر ناك مهل بلط ىأ ةيبلت بألا ضفر اذإو |

 .ةحيصنلا وجرأف .ءىيسلا اهكولس ىلع تلازام ىهو .(امام

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©9©

 هريعي الو «هتالز رفغيو هيخأ ةروع رتسي ملسملا نأ مالسإلا ىف لصألا

 رفغي ىذلا وهو ؛.ءىش لك هتمحر تعسو ىلاعتو هناحبس هللا نآل .هئاطخأب

 مث ةشحاف وأ ام أطخ ةجوزلا تبكترا اذإو .هب كرشي نأ الإ ًاعيمج سونذلا

 ا
 ٠

 ةلنارتاطتا تلتها ت17 ةقطتر اقةنق7 3



 ءاهل ًارتس «قالطلا ببسب هءانبأ ربخي نأ ًادبأ هل بجي ال هنإف جوزلا اهقلط
 .اهرمأ نم حلصت نأ ىف ءاجرو

 نآل ءربلا قح اهئاطعإو ةرايزلاب مهمأ ةدوم ىلع ءانبألا ثحي نأ بألا ىلعو

 اوناك ول ىتح .ءانبألا ىلع ءابآلل ربلا قح بجوأ دق ىلاعتو هناحبس هللا
 الف ملع هب كل سيلام ىب كرشن نأ ىلع كادهاج نإوإ# :ىلاعت هلوقل .نيكر شم
 .*...ًافورعم ايندلا ىف امهبحاصو امهعطت

 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع هللا ىضر ءامسأ ةديسلا تلأس دقو
 ىلص)» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اهل لاقف .ةكرشم ىهو اهمأل اهتلص
 .رئابكلا ربكأ وهو ءبونذلا مظعأ وه كرشلا نأ كش الو .(كمأ

 نيب ًاحوتفم ربلا باس لعجي نأ ةلاحلا هذه ىف بألا ىلع بجي هنإف ؛هيلعو
 مألا هذه ىلع بجي امك .اهرس فشكي الأو .مألا ىلع رتسي نأو ؛مهمأو ءانبألا
 اهئانبأ ىف هللا ىعارت نأ اهيلعو .اهنم لبقتي نأ هللا لعلف هللا ىلإ ةبوتلاب ردابت نأ
 ًاضيأ ىه اهرمدي نأ نكميو ءانبألا ءالؤه رمدي نأ نكمي هلعفتام نأ ملعت نأو

 .اهئانبأ ىلعو اهسفن ىلع ًاراع حبصتو اهرتس فشكني امدنع
 هارحلا دجسملا ىف ةالصلا باوُذ

 :ميكه ادبع ل

 مل انأو هاوس اميف ةالص فلأ ةئامب مرحلا ىف ةالصلا نأ نوملعت |

 ةالصلا نع مرسلا ىف ةالصلا ئزجت لهف ؛لبق نم ىلصأ نكأ |
 ؟ةيئافلا

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلاو هللا مسب 6©

 ىلع ثحلا باب نم وه امنإ ةالص فلأ ةئام لداعت مرحلا ىف ةالصلا نأب لوقلا
 لداعي مرحلا ىف ةالصلا رجأ نأ هب دوصقملاو (هيف ةالصلاو مارحلا دحسملا ةرايز

 فلأ ةئام ماقم موقت اهنأ كلذ ىنعم سيلو .هاوس اميف ةالص فلآ ةئام رجأ



 اهؤادأ بجيو فلكم لك ةمذ ىفف ةتئافلا ةالصو «ةتئافلا ةالصلا نم ةالص

 .هتمذ ًاربت ىتح

 ىلصت نأب ةالصلا هذه نم كتافام ءاضقس ردابت نأ  ميركلا ىخأ  كيلعو
 ممتي ملو فلكملا لجأ ىهتنا اذإ هنأ ملعأو .كتعاطتسا ردقب ةتئاف ةضيرف لك عم
 هتافام ءاضق ىلع هصرحل هل رفغيس ىلاعتو هناحبس هللا نإف ةالص نم هتافام
 .© ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ# :ىلاعت هللا لوقل

 تاوامسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو# :ىلاعت هللا لوقو
 .* نيقتملل ثدعأ ضرألاو

 .ةالصلا نم كتافام ءاضق ىلإ ىخأ اي عراسف

 كرئتشملا ىوعدلا لمعلا طياوض
 ظ :دلذلطمحأال

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو# :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي

 نوعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي
 لقو# :ىلاعتو هناحبس ًاضيأ لوقيو © ...هللا مهمح ريس كئلوأ هلوسرو هللا

 ءاسن نيملسملل ةوعد ىهف .4نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا

 :ىهو «ةعورشملا هطباوضب ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ الاجرو
 .ركنم ىلإ ركنملا نع ىهنلا ىدؤي الأ :الوأ

 كلذ نيبي امك ءنسحأ ىه ىتلاب ةلداجملا بولسأب مازتلالا رفاوتي نأ :ًايناث
 .ميركلا نآرقلا

 ةوعدلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا جهنم عابتا ققحتي نأ :ًاثلا
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 هللا لوقب ًامازتلا ءلعفلا ىف ةيرخسلاو مكهتلا وأ لوقلا ىف ةظلغلا نع دعبلاب
 .«نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ# :ىلاعت

 هللا لوقل .هلاوقأ عم اهتقباطمو هلاعفأو هكولسب ةودق ةيعادلا نوكي نأ :ًاعبار
 نأ هللا دنع ًاتقم ربك * نولعفت ال ام نولوقت مل اونمآ نيذلا اهيأ ايإل : رلاغت
 .*نولعفت ال ام اولوقت

 ناطيشلا نوكي ال ىتح .ةأرملاو لجرلا نيب ةولخ كانه نوكت الأ :اميماخل
 .امهثلا

 قافنإلل لمعلا نع سعاقتي نأك .هترسأو هتسيب نوئش ةيعادلا لمهي الأ :اضقادف

 .هللا ليبس ىف ةوعدلا ىوعدب هترسأ ىلع
 .ةجوزو مأك ىلصألا اهلمع عم ةوعدلا ىف ةأرملا لمع ضراعتتي الأ :ًاعباس
 نأو «نيزتلا مدعو ىزلا ثيح نم جورخلا ىف ةيعرشلا بادآلاب مزتلت نأو
 كانه نوكت ال ىتح اهلاوقأ ىف ةداج نوكت نأو ؛لوقلاب عوضنخلا نع دعتبت
 .كلذ ءارو نم ةراثإ

 ىلإ امهتوعد ىف ةملسملاو ملسملا نم لك اهب مزتلاو .طباوضلا هذه تققحت اذإف
 انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاوإ# :ىلاعت هللا لوق مهيف ققحتسيس هنإف هللا
 .*نينسحملا عمل هللا نإو

 مرجم نودةأرملا ةرمع
 :نيريض ال

 ؟مرحم اهيدل سيل ناك اذإ مرحم نود ةرمعلل ةأرملا رفس زوجي له |
 ؟مارحإلا دنع باقنلا عزن اهل زوجي له ةبقتنم ةأرملا تناك اذإو ٠

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 وأ ةرمعلا ءادأل اهرفس دنع ةأرملا عم مرحملا طارتشا ىف ءاهقفلا ءارآ تفلتخا
 ىأ مأ آبأ مأ ءآخأ مأ :ًاجوز ناكأ ءاوس مرحملا طارتشا ىلإ ةيفنحلا بهذف .جحلا



 ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذ امنيب ءًادبؤم ًاميرحت ةأرملا نم جوزتلا هيلع مرحي صخش

 تدجو ول هنأ ةيكلاملا دنعو «ةنومأآم ةقفر عم اهجوز نذإ دعب اهرفس زاوج ىلإ
 مدعب ةيكلاملاو ةيعفاشلا لوق وه حجارلاو ءاعرش زئاج كلذ نإف ءاهعم ناتأرما
 نامأآلاو نمألا عم ةصاخ .ةنومأم ةقفر عم رفسلا زاوجو مرحملا طارتشا

 .نآلا رفسلا ةليسوو قيرطلا ىف

 وهف جحلا وأ ةرمعلاب اهمارحإ دنع ةبقتنملا ةأرملل باقنلا عزن زاوج نع امأ
 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ءاهيفكو اههجو ىف ةأرملا مارحإ نأل ءاعرش بجاو
 .«نيزافقلا سبلت الو ةمرحملا بقنت ال)

 :داسدسيححج ا

 دحأ ىف  ةئس نم رثكأ ذنم  رهشأ ةينامث ةرتفل تلمع ٍْ

 نوكت الو ءاندنع ئراوط دجوت الو لماعملا مسق ىف لمعأ ىننألو
 انربخأ دقف ةرشاعلا ةعاسلا ىلاوح ىف الإ صحفلل ةزهاج تالاحلا .
 ةعاسلا نم دجاوتن الأ ىلع ىفشتسملا ةرادإ عم قفا هنأب انل ليمز .
 اذه موقي ناكو ءكلذ ىعدتست ال لمعلا ةجاح نأل ءأحابص ةنماثلا ْ

 نع هانلأس امدنعو .ًاهينج ١6١ ىلاوحب لقأ انل اهيطعي ناك ىتلا .
 عيقوتلل رطضن ال ىتح نيفظوملل ةوشر عفدي ناك هنأ انربخأ كلذ
 فيكو ؟ةوشرلا هذه رزو نحن لمحتن لهف .ةعاسلا تورك ىف ْ

 لهو ؟اهجرخن ىتح اهانفرص ىتلا مارحلا لاومألا باسح اننكمي .
 ؟انملع نودب ةوشرلل تبهذ ىتلا لاومألا اهنم عطقتسن '

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©66©

 مثآ مهنم نذإ نودبو لاملا باحصأ نع ًاديعب ةوشرلا عفد ىذلا ليمزلا اذه
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 ىذلا رجألا وأ لاملل ةبسنلابو .باقعلاو مثولا لمحتي ىذلا هلحو وهو ًاعرش

 .لالحلا ىلع مارحلا بيلغت بجي هنإف ؛ًالالح مأ ًامارح نوكي لهو .هنيضاقتي
 نأ رمألا ىف مهملاو .مارحلا لاملا ةهبش عفدل لاملا اذه نم ءزجب قدصتلا بجيو

 مكتقفاوم ىنعي اهب مكملع دعب اهميدقت رارمتسا نآل «ةوشرلا هذه ميدقت فقوتي

 .اهمدقي نم مكح مكل نوكيف اهيلع

 ءاسفعألاةقرس
 : رحح- سا ]

 امل مث «ةيدودلا ةدئازلا لاصئتسال ىفشتسملا ىلإ لخد ملسم ضيرم |

 بيبطلا ىلإ داع املف «ىنميلا هتيلك ءافتخا نيبت ىفشتسملا نم جرخ |
 لعفلا اذه مكح امف ءرمألا رخآ ىف فرتعا مث ءاهل هلاصئتسا ركنأ |
 ؟لمعلا اذه ىف نيكراسثملا مكحامو ؟ةقرس دعي لهو ؟عرشلا ىف ىف

 ريغ ضيرملل ةبسنلاب رمألا فلتخي لهو ؟ةبارحلا نم اذه دعي لهو |

 وأ هنذإ نودب تيملا نم عقو دق ذخألا ناك ول مكحلا امو ؟ملسملا |

 .نيروجأم انوتفأ ؟نينجلل ةبسنلاب رمألا فلتخي لهو ؟هئايلوأ نذإ |
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 ناسنإ ندب نم ًاءزج قرس دق هنإ ثيح «ةنامألل نئاخو ءاعرش مثآ بيبطلا اذه
 .نامضلا هيلع بحيو ءابصاغ ربتعي وهف كلذبو .هملع نودو هنم نذإ نود

 .ىضاقلا وه نامضلا ددحي ىذلاو

 نآل ٠ 0 يو دو يدي ود وو يسن اع

 :ضيرللا ءايلوأ نع لمعلا اذه اوفخأ دق مهكارتشا

 جراخ نينمآلا عيورتو فيوخت ىه ًاعرش ةبارحلا نأل ةبارح دعي ال لمعلا اذهو

 .ةبارحلا باب نم دعي ال اذهف ةقرسلاو لدقلا انكر اهيف طرتشيو «دلبلا دودح
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 ال دحاو مكحلا نإف .ملسم ريغ مأ ًاملسم ناكأ ءاوسف ءضيرملل ةبسنلاب امأ
 هيلع بجيو .باقعلل ًاقحتسمو ءًاعرش ًامثآ نوكي بيبطلا نأ ىأ .فلتخي
 .ةمركم ىهو «ةدحاو ىلاعتو هناحبس هللا دنع ةيناسنإلا سفنلا نأل .نامضلا

 .نسلا وأ رمعلا وأ ةثونألا وأ ةروكذلا وأ ةنايدلا وأ داقتعالا نع رظنلا فرصب

 .4مدآ ىنب انمرك دقلو# :ىلاعت هللا لوق مومعل

 هيف نأل ءًاعرش مرحم وهف «هئايلوأ نذإ نودب تيملا ىف فرصتلل ةبسنلاب امأو
 هيف نأ امك ,#هربقأف هتامأ مث# :ىلاعتو هناحبس هيف لاق ىذلا تيملا ةمرحل ًاكاهتنا

 اننأل ؛نينجلا ىلإ فرصني مكحلا اذه ًاضيأو .ءاضعألا ىف راجتالا فدهب هنايخ

 اهضيرعت مدعو سفنلا ىلع ةظفاحملا بجوأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ انيب امك

 دعب اميس الو .ةمرحم سفن نينجلاو .نسلا نع رظنلا فرصب .فلتلا وأ ةكلهتلل

 .هنيوكت ىلع رهشأ ةعبرا ءاهتنا دعب ىأ «هيف حورلا خفن

 ضيحلا عم ةرشابملا
 :ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا  سدنهم دمحم

 ىرودلا مدلا نأب امهداقتعا دعب هتجوزب عمتجا نم مكحام ا
 دعب رهظ دقو «ىلصت وأ لستغت نأ لبق كلذو .ىهتنا دق ىرهشلا |

 مكحلا ام :لاؤسلا .ةرمتسم ةيرهشلا ةرودلا نأ تاعاس ةدع

 ؟امهيلع ىعرشلا |
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 ىلع دازام نأو ءاهمايأ اهلو اهتقو اهل ةفورعم ةداع ةأرملل نأ ًاعرش ررقملا نم
 ماكحأو ضيحلا ماكحأ نيب ًاقرف كانه نأو .ةضاحت سا نوكي مايألا هذه

 نم تادابعلا ءادأ نم ةعونمت اهيلع ضيحلا مد لوزن ءانثأ ةأرملاف .ةضاحتسالا

 اذإو ؛جوزلا عم عامجلاو .فاوطلاو نآرقلا ةءارقو دجسم لوخدو موصو ةالص
 :ىلاعت هللا لوقل «جوزلا اهبرقي نأ لبق لاستغالا نم دبالف ضيحلا ةدم تهتنا

 را ةيوفمما لك نإ



 نهوبرقت الو ضيحملا ىف ءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسيو#
 هللا نإ هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف - لاستغالاب ىأ نرهطت اذإف نرهطي ىتح

 ناك نإ جوزلا ىلع نإف ةلاحلا هذه ىنو 4نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي

 هنإف .ميرحتلاب هملع عم وأ ىعرشلا مكحلل هدوحج نم هتجوز نابرق ًادمعتم

 هتعاطا اذإو ,كلذ ةميق جارخإ وأ ,نيكاسم ةرشع ماعطإب ةرافكلا هيلع بجي

 .ةرافكلا هذه كلذك اهيلعف ,ةهركم وأ ةربجم نكت ملو ةأرملا

 نيييطخلا تاقالع دودح
 :نيمسسايا]

 هنأو ًادج هب ةبحعم ىئنأب ىبيطخ حراصأ آنايحأ .ةيوطخم ةأتف انأ

 ىف هعم شقانتا ًانايحأو «كلذ ريغ ىلإ هانمتأ تنك ىذلا صخشلا
 ظ ؟مكتليضف ىأر امف « .ةيلبقتسملا رومألا ضعب |

 ءدعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 ةمدقم ىهف «لبقتسملا ىف جاوزلا دقع ءاشنإب دعو ةبطخلا نأ ًاعرش ررقملا نم
 ىف نيبيطخلا نيب ماتلا فراعتلا اهنم ةمكحلاو ًادقع تسيلو دقعلا ىف لوخدلل
 ىلص لوسرلا لوقل ًارمتسمو ًامئاد ناك جاوزلا دقع ماق اذإ ىتح «ةرسألا طيحم
 ةرشعلا مودت نأ ىأ (امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظنأا 0
 رخآلا نم ايبنجأ لازام امهم الك نآل ًارظن ؛ةولخلا مدع طرشب نكلو امكتيب

 :ىلاعت هللا لوقب مازستلالا طرشب رخآلا قالخأ نع ثدحتلا امهنم لكل زوجيو

 .«©ًافورعم ًالوق نلقو ضرم هبلق ىف ىذلا عمطيف لوقلاب نعضخت الفإ

 الكعبالعالى 

1 
0 

 : اينابسأ دمحأ []

 ؟ةأرملل ىلاعلا بعكلا سبل مكحام ا

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©
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 ةييزاتلفافا
 ًاعرش ةهوركملا رومألا نم لاجرلا مامأ هب ريسلاو ةأرملل ىلاعلا بعكلا سبل

 كانهو «نهستيز نم نيفخيام ملعيل نهلجرأب نبرضيالو# :ىلاعت هللا لوقل
 ناك اذإف هلثم مارح وهف مارحلا ىلإ ىدؤيام لك نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةدعاق

 ةراثتسالا دصقب ةأرملا ىلإ ىبنجألا لجرلا هابتناو رظن تفلي ىلاعلا بعكلا

 .ًاعرش ًامارح نوكي هنإف ءزئارغلا كيرحتو

 هيوبرلا كونبلا ىف لمعلا

 ىف لمعي هنكلو .بدؤم باش ىتبطخل مدقت .هللا ىشخأ ةانف انأ |
 انأ لهف .مارح هلام نآل هب طابترالا نم ىشخأ انأو «ةيوبرلا كونبلا |
 ؟رخآ ىأر كانه مأ اذه ىف ةقفوم |

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 نأب .رايتخالا نسح جاوزلا دقع اهيلع موقي ىتلا سسألا مهأ نم

 ىلع أساسأ رايتخالا اذه موقي «هبحاص رايتخا نيجوزلا نم لك ىرحتي
 دجي مل نإ باشلا اذه نإف ةلاحلا هذه ىفو .ةماقتسالاو «قلخلاو «نيدلا
 نآل .هنيد ىف الو .هقالخأ ىف رثؤي ال هنإف ,ناكملا اذه ريغ رخآ المع
 نم لضفأ اهيف لمعلاو رمألا ءايلوأ مه ةيوبرلا كونبلا هذه نع لوئسملا

 ةدابع ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف لمعلاو .لوستلاو ءادجتسالل لمعلا كرت
 ةفآو .قزرلا نع ثحبلل ضرألا ىف ىعسلاب انرمأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 ناسنإلا عقي ىتلا ةقشملاو ىولبلا مومع باب نم نآلا دعت ةيوبرلا كونبلا
 ناكم ىف لمعي ىذلا نأ نع ًالضف .ءقيضلاو تنعلاو جرحلا ىف اهببسب

 عيمجلاف ىلاتلابو ةيوبرلا كونبلا نم هبتار ذخأي ةيوبرلا كونبلا ريغ رخآ
 .لمعي مل وأ لمع ءاوس ءرمألا اذه لثم ىف ءاوس

 . ةيروؤفجلا باتك
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 عمسلا بويع
 نذألا ىف رمتسم نينط هنع جتن ةرتف ذنم ثداح ىف باصأ نأ هللا ردق ْ

 ىلع ىشخأو :ةضفخنملا تاوصألا عمسأ ال ىنلعجيام وهو .ىرسيلا ]

 ىتلا ةأرملا ملظأ ال ىتح جاوزلا مدع تررق ريكفت دعبو «مارحلا ىسفن ْ

 ؟ال مأ بئاص اذه ىرارقو ىريكفت لهف ًاجارحإو ًاقيض
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ىفل

 .هتاضرم ىلإ ىعسيو ىلاعتو هناحبس هللا ىقتي ىذلا لضافلا خألا اذه

 راثيإلا باب نم اذه ءررضلا ىف وه عقي ىكل هريغ نع ررضلا عفر ىلإ ىعسيو
 مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو# :ىلاعت هللا لوقل اعرش بحتسملا

 سفنلا مصعي جاوزلا نأآل .جاوزلا نع عانتمالا ىنعي ال اذه نكلو *ةصاصخ

 لجرلا نم لك دنع ةيرطف ةزيرغل جارخإ هيفو انزلا ىف عوقولا نم اهنصحبو
 ىلاعتو هناحبس هللا نأ ليلدلاو فارحنالا ىلإ ىدؤي ةزيرغلا هذه نامتكو ةأرملاو

 هنع عوفرم ضيرملا نأ نع ًالضف ؛«ةينابهرلاو لتبتلا نع ىهنو جاوزلا ىف بغر دق

 جور ةاينح ىف كلتكر ادم لجا نمو «كلتئاق ىلإ فوقولا لخآ نماهيررءاضوإ
 .ةحلاصلا ةيرذلا نم اهرامث ىتؤت هللا ءاش نإ ةديعس

 ىكيرمألا شيجلا ىف ةجوز
 : اكيرمأ  ديشرال

 مامضنالا ىف ةراتحم ىه نآلاو ىكيرمألا شيجلا ىف ىتجوز ْ
 ىفقومام :وه ىلاؤسو ناتسناغفأ دض هبرح ىف ىكيرمألا شيجلل
 ؟نآلا لتاقملا شيجلل مامضنالا تلبق ول |

 )1 ةيروهضجلا بانك رو



 .دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب فكن

 نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي ًاموق دجت ال١ :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي
 اذهو «مهتريشع وأ مهناوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو هلوسرو هللا داح

 نمؤملا نأ ىأ ةرصانملا وه ةالاوملا ىنعمو نينمؤملا نيب الإ نوكت ال ةالاوملا نأ ديفي

 .ةيالو نينمؤملا نيبو «ةيالو رافكلا نيب لعج ىلاعتو هناحبس هللاو هاخأ رصاني

 رفاكلا اذه ناك اذإ ةصاخ ءرفاكلاو نمؤملا نيب ءالو كانه نوكي نأ ًادبأ ىغبني الف
 ىف ناك نإ جوزلا اذهو . ملسم بعشو ملسم دلبو ةيمالسإ ضرأ ىلع ًايدعتم
 هيلع بحجيف نيملسملا براحي ىذلا شيجلاب قاحتلالا نم هتجوز عنم هتردق

 بيبطتلاك ةجوزلا اهب موقت نأ نكمي ةدعاسم ةفيظو كانه ناك نإو .كلذ
 .اهعنم جوزلا عطتسي مل ول امأ .سفنلا ظفح باب نم كلذ نإف .ىحرجلل
 هللو جوزلل ةيصاع دعت ىرظن ةهجو نمف «لاتقلل باهذلا ىلع ىه ترصأو

 اهل ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف زشانلاو .كلذب اهرمأ دق ىلاعتو هناحبس هللا نأل أعم

 . مولعم وه امك ةجردتم ةبوقع

 ةأارملاةروعرتس
 :ةة-نئشيزال

 ؟ 515111' ىأ ةرونتلا وأ ضافضفلا نولطنبلا ءادترا مكح ام |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 نأ وهو ,ةلقاعلا ةغلابلا ةملسملا ةأرملل ىمالسإلا ىزلل ةبجاو طورش كانه
 نيعم نول وأ «نعم ليدوم كانه سيلو فشي الو فصي ال ًاضافضف نوكي
 رينا ًابابلج مأ ءانولطنب مأ ةرونت ناكأ ءاوس طرشلا اذه ققحي ققحي ام لكف
 ةكرحلا ىف ةأرملا ىلع ريسيت هيف عساولا نولطنبلا سبل نأ عقاولاو .ًاعرش زئاج
 صيمق هقوف نوكي نأو ءًاعساو نوكي نأ طرشب .تالصاوملا بوكر دنع رتسلاو

 .ةأرملا ةروع رتسي



 ةيجورلا ةايحلا ىف ىروشلا

 ىف هشقانأ نأ ديرأ انأو ىلع ةبجاو هتعاط نإ لوقي ًامئاد ىجوز |
 رعسشأو ملأتأ ىنلعجي ام وهو هرظن ةهجوب كسمنيف رومألا دحأ |

 نايحألا نم ريثك يف قحلل ًاقاقحإو تببلا ىف ثاثأ ةعطقك ىننأ
 ىتفرعم مدع نم مربتأ ىنكلو ,حيحص ىجوز هلعفي ام نأ دجأ |

 رومألا ىف ةرواشملا دودح ىهامف ذفنت نأ دعب الإ رومألاب

 نيب ةقالعلا لهو ؟رظنلا تاهجو تفلتخا ول اذامو ؟ةيجوزلا |

 .ةرئاح انأ ؟اذام مأ ماغرإ مأ عانقا ةقالع هتجوزو جوزلا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 هللا لوقل .فورعملاب ةرشاعملا ىلع موقت نأ نيجوزلا نيب ةقالعلا ىف لصألا

 لعجيو ائيش اوهركت نأ ىسعف نهومتهرك نإف فورعملاب نهورشاعو» :ىلاعت
 هلباقي قح لكف ,تابجاولاو قوقحلا نيب لدابت كانه اضيأو ؛ًاريثك ًاريخ هيف هللا
 هللا عضو دقو # فورعملاب نهيلع ىذلا لثم نهلو إ :ىلاعت هللا لوقل .«.بجاو

 رواشتلا نم ملسملا تيبلا اهيلع موقي نأ بجي ىتلا سسألا ىلاعتو هناحبس

 هناحبس كلذ نيب دقو ةقاطلا قوف فيلكتلا مدعو .ررضلا مدعو .حصانتلاو

 نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو :ىلاعت هللا لوق ىف ىلاعتو

 سفن فلكت ال فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ةعاضرلا متي نأ دارأ

 : كلذ لثم ثراولا ىلعو هدلوب هل دولوم الو اهدلوب ةدلاو راضت ال اهعسو الإ

 حانج الف رواشتو امهنم ضارت نع الاصف ادارأ نإف :١ :ىلاعتو هناحبس لاق مث
 .ةرسألا ىف ةنيهلا رومألا نم وهو عيضرلا ماطفل ةبسنلاب كلذ ناك اذإف # امهيلع

 رييست ىف رواشتلاو ءانبألا جاوز ىف الشم رواشتلاك .ةميظعلا رومألاب انلاب امف
 نوكت ىتلا ةرسألا ىف ةسائرلا ةجرد ىهو «ةماوقلا كلذ دعب ىتأي مث ةرسألا رومأ

 بجاو نمو ميركت وأ هل فيرشتك تسيلو «ةيلوئسمو فيلكتو ةيامحك جوزلل

 :ىورأ مأ



 ريشتسي ناك دقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ًايسأت هتجوز ريشتسي نأ جورلا

 كجوز مادام تالكشملا ىقلتخت الآ ةميركلا ثخألا اهتيأ كيلع نأ امك .هتاجوز

 اكيرمأ ىف ةساردلا
 :اكيرمأ - ةدجام أل

 نأ ىل ليمز ىنربخأو ةدحتملا تايالولا ىف سردأ ةملسم ةاتف انأ

 ؟لعفأ اذامف نيملسملا براحت نآلا اكيرمأ نأل ىتسارد ىهنأ

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب 6©

 طرشب ةأرملل مأ لجرلل ناكأ ءاوس ًاعرش بحتسم ملعلا بلط نأ ضورفملا

 ناك اذإف .ةيامحلا هذه اهل رفوي مرحم اهعمو «ةيامحو نامأ ىف ةأرملا نوكت نأ
 الو اهيمحي مرحم اهعمو ةيملعلا اهتلحرم نم ءاهتنالا ىتح اكيرمأ يف اهرارمتسا
 ىلع تيشخ نإ نكل رمتست نأ اهل نإف لعفلاب وأ لوقلاب ءادتعالا رطخل ضرعتت
 ةدعاقلا نآل .ملسملا اهنطو ىلإ دوعت نأ بجي اهنإف ةنتفلا وأ ررضلا اهسفن

 .كبلق تفتساو كيلإ رمألاف حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد نأ ةيعرشلا

 نيماسم ريغ ناوبأو ..عاسم نبا
 :ةملسم ٌةاتف []

 هنكلو ءًاثيدح ملسأ ملسم باش نم جاوزلا دوأو ةملسم ةائف انأ ظ

 ؟لعفأ اذام .دعب اجوزتي مل هيوبأ نإ ىل لاق
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 هنأ ليلدب هيبأ ىلإ بسن هل سيلو ءانز دلو هنأب باشلا اذه نم رارقإ اذه

 هل جوز نع ثحبت ةاتفلا نأ ضورفملاو نآلا ىتح اجوزتي مل هيوبأ نأب فرعي
 نم مكءاج اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقل «ةنيدتم ةرسأ نمو نيد

 ضررا ةيروهفجلا بانك 4



 اذه نع تكسيو «جاوز نودب هيوبأ ىري فيكف (هوجوزف هقلخو هنيد نوضرتن
 نع داعتبالا ىه ةحيصنلاف همالسإ فعضو هناميإ فعض ىلع ليلد كلذف :ركنملا
 ماحرألا ةلصو .ةرهاصملا وه جاوزلا ىف لصألا نآل .باشلا اذه نم جاوزلا

 .لايجألا نيب لصاوتلاو

 لالحلا ةنيرلا دودح
 :نيمسساي ال

 ىلص لوسرلا ثيدح تحت ًاجردنم ىلاعلا بعكلا سبل ربتعي له |
 بيكرت لهو ؟ال مأ ةلصوتسملاو ةلصاولا نع ملسو هيلع هللا |

 ا يح رداع ريح كي يابا

 كلذ نلعفي نم ءاسنلا نم كانه هنأل نكلو ءاهصق ىلعانثحمت

 امص كلذ نهاهتي نأ ىسصو لعل مكمل ةفرصم ديرن كلذلف

 :دعيو ؛هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 وحن ىبنجألا لجرلا ةراشتسا ىلإ ةليسو هنآل .هوركم ىلاعلا بعكلا سبل

 ءىش هيف سيل جوزلل نيزتلا دصقب ناك نإ رفاظألا بيكرت امأ ةأرملا ىلإ رظنلا

 هللاو لازت مث بكرت اهنأل «ىلاعتو هناحبس هللا ةقلخ ربيسغت باب نم سيل هنأل
 تسيلو لالحلا نمو بيطلا نم نوكت نأ طرشب ةنيزلا حابأ دق ىلاعتو هناحبس

 هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق ٠ :ىلاعتو هناحبس لاقف «مارحلا نم

 نأ ديفي اذهو 4 ةمايقلا موي ةصلاخ اونمآ نيذلل ىه لق قزرلا نم تابيطلاو

 .اهيف ءىش ال لالحلا لجأ نم ةنيزلا

 ةأرملا مامأ ةأرملا ةروع
 :رطق - فظوم - دعس ال

 ءازجألا راهظإ زوجي لهو ؟ةيبنجألا ةأرملا مامأ ةأرملا ةروع ىه ام ا



 ًارتاس اسابل سبلت ىتلا ةأرملا مثإ امو ؟نيعارذلاو ردصلا نم ايلعلا

 ؟«شتيرتسا ةيفلخلاو ردصلا زربي ثيحب دج قيض هنكلو
 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©

 ةيمذلا ةأرملا مامأ ةأرملا ةروع امأ ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ةملسملا ةآرملا مامأ ةأرملا ةروع

 فصن ةقيض سالم سبلت نم مكحو نيفكلاو هجولا ادعام ندبلا عيمج ىهف
 ًاضافضف ًاعساو نوكي نأ ةملسملا ةأرملا سابل ىف طرشلا نأل ةمثآ نوكت اهنا اهمسج
 ءاسن فانصأ نم نأ نيب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأل تعال و ل
 .امامت ةيراع اهنأك هذهف «تايراع تايساك تاليمت تالئام ءاسن رانلا

 ةضاحتسالاو ساعنلا

٠ 

 :اكيرمأ - ىرسي []

 ةدالولا دعبو ةيعيبط ةدالو فصنو رهش لبق تدلو ةقيدص ىل |

 لالخ اهنأ ىه ةلكشملاو .رهشأ ةئثالث ةدمل لمحلا عنمل ةربإ تذخأ |
 عم ءاهنع عطقني ملو رارمتساب اهيلع لزني مدلا لظ سافنلا ةرتف |
 ةريصق ةرتفب ةدالولا دعبو نيترم ةرملا هذه لبق تبجنأ دق اهنا ملعلا |

 ىتلا ةربإلا ببسب له :وه نآلا لاؤسلاو .مدلا اهنع عطقني ًادج |

 يلع لزني نآلا يلإ لازيال وهو لوزنلاب اهعم مدلا رمتسا اهتذخأ |
 ربتعي لهو ؟نيعبرألا تهنأ دقو نآلا لعفت نأ اهيلع اذامو ؟تارتف '

 لهو ؟اهجوز عماجتو ىلصت نأ اهيلعو ةضاحتسا نآلا لزانلا مدلا |
 ؟ال مأ ةالص لكل ًاضوتت ١

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو «هللا مسب فن

 لالخ ًاعطقتم الوزن هلوزن ناك ول ىتح ًاموي نيعبرأ ةدمل سافنلا مد رمتسا اذإ

 مدك «تادابعلا عنم هيلع بترتي ؛ًاعرش سافن اذهف ًارمتسم سيلو نيعبرألا
 ًاموي نيتسلا ىلإ لصي دق سافنلا مد نأ ةيعفاشلا دنعو .ءاوسب ءاوس ءضيمحلا



 مد نوكي دقف ءىرخأل ةئيب نمو ىرخأل ةدالو نمو ,ىرخأل ةأرما نم فلتخي اذهو

 نوكي دقو لقأ وأ رثكأ نوكي ىرخأ يف امنبب ًارهش رمتسي ًالثم ةدالو يف سافنلا
 ةأرملا نإف كلذ ىلعو .كلذ ريغو بلوللاك ءلسنلل مظنملا بيكرتب ةناعتسالا ببسلا

 بسح ًاموي نيتس وأ «ءاهقفلا روهمج ىأر بسح ًاموي نيعبرأ امإ ةدابعلا نع عنتمت
 ا مد نوكي ةدملا هذه دعب اهيلع مدلا رمتسا دا م لمعلا تامناملا ىأر

 اءوضو ًأضوتت مث ,تقولا ءاهتناب اهؤوضو ضقتنيو ةالص لك تقول اضوتت ىأ

 ,لفاونلا وأ ضئارفلا نم تءاش ام ىلصتو ,ىرخألا ةالصلا تقو لوخد دنع رخآ
 .ًامامت ةرهاطلاك اهجوز اهبرقيو دجسملا لخدتو «نآرقلا أرقتو

 هجورلا مساب ىدصنلا
 ظ > :ادنك - تيب ةبر - لاد []

 هلو ىل باوثلا ةبن عضيو صاخلا هلام نم قدصتلاب موقي ىجوز

 ؟اهب ماق ىذلا وه ىجوز ناك ول ىتح .ةقدصلا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 دق لاملا بحاص وهو كجوز نأل الماك ةقدصلا رجأ ىلع نيلصحت معن

 اذهو .كيلإ هبسنو .هلام ىف فرصتلا ىف هقح نم ءزج نع لزانتو .ءكلذب ىضر

 .مهتاجوز وحن جاوزألا اهب هللا رمأ ىتلا فورعملاب ةرشاعملا باب نم

 عيضرلاةياعروهالصلا
 :ادنك - تيب ةبر - س ال

 هلمحأ نأ ىنديري وهو رهشلا فصنو رهشأ ةثالث هرمع لفط ىل |
 ةالصلا ىف زيكرتلا عيطتسأ ال كلذل «ةالصلا ىف ىتح تقولا لاوط |
 لاوط رعشأ كلذل هب ىندعاسي دحأ دجوي الو اهيف عوشخلا وأ |
 ؟لعفأ اذامف ىتالص ىف ةرصقم ىننا تقولا |

 | 1 ةيروخمملا تانك ري ل
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 ةالصلا يف ةأرملل ىلاعتو هناحبس هللا اهعرش ىتلا تاريسيتلاو صخرلا نم

 لوسرلا نآل ءررضلا نم هيلع تيشخ نإ اهعيضر لمحت ىهو ىلصت نأ زاوج
 هرهظ ىلع بنيز تنب ةمامأ لمحي وهو ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص
 «امهنع هللا ىضر» نيسحلاو نسحلا عم ملسو هيلع هللا ىلص لعفي ناك كلذكو

 يف كنأل «ةروجأمو ةلوبقمو ىلاعت هللا ءاش نإ ةحيحص كتالص ىتخأ اي تنأف

 امو» :ىلاعت هلوقل جرحلا عفر وه اننيد ساسأو جرحلا كنع عوفرم ةلاحلا هذه

 مكنع ففخي نأ هللا ديري» :ىلاعت هلوقو «جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعج

 .«ًافيعض ناسنإلا قلخو

 ةيجوزلارارسألاءاشفإ

 موقي وهف اهجوز عم لكاشملا ضعب نم ةرتف ذنم ىناعت ةأرما |
 لكاشملا عنصي موي لك ًابيرقتو .تاناحتمالا تبراق دقو ةساردلاب |

 رمتسم فالخ يف ًامئادف تيبلا نع امإو دالوألا نع امإ هتجوزل |
 ريشتست نأل ترطضا اذإ ةأرملا هذهو رخآ بضغيو ًاموي ىضريو
 قح يف ةئطخسم تناك اذإ ملعت ىتح ثدحبي امب اهتاقيدص ىدحإ |

 عم ةلاحلا هذه يف ةمثآ ىه لهف .ءىش لكب اهتربخأو ءال مأ اهجوز |

 ام ةفرعمو ةحيصنلا ذخأ لب «ةيجوزلا رارسألا رشن سيل اهفده نأ |

 .هلعفت فوس اهتقيدص هلوقت ام لك ًاعبط سيلو لعفت نأ اهيلع |
 ءىشب اهحصنت نأ نكمو .هجوز عبط فرعي ناسنإ لك نأل كلذو |
 اهلخادب امع ضفضفت ىتح اهربخت اهنكلو ءررضلاب اهيلع دوعي |

 نأ ةأرملا هذه نوحصنت اذام .اهلكاشمل ًالح فرعت ىتحو نازحأ نم |
 ؟لعفت أ
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 متنأو مكل سابل نه  ةيجوزلا ةقالعلا ريوصت ىف ىلاعتو هناحبس هللا لوقبف
 هيقيو ؛هيمحيل ناسنإلا هسبلي ىذلاو ءتاروعلل رتاسلا وه سابللاو * نهل سابل
 اذهو «هب نيزتي هنأ نع ًالضف ءافيص وأ ءاتش وحلا ضراوع نمو ءررضلا نم

 .نيجوزلا نيب ىبلقلاو ىفططاعلاو ىحورلا ماحتلالاو ءاضفإلا نع ةيانك ريوصتلا

 جوزلا نأ لصألاو اهل ًايماح جوزلا نوكيو ءاهجوزل انكس ةجوزلا نوكت ىتح
 ًارارض نهوكسمت الو ١) :ىلاعت هللا لوقل ءررضلا مدعو .فورعملاب هتجوز لماعي
 .4 هسفن ملظ دقف كلذ لعفي نمو اودتعتل

 زوشنلا ىنعمو زوشتلاب ميركلا نآرسقلا هنع ربع ةلاحلا هذه يف جوزلا نأ امك
 دي ىف ًاجالع هل عضوو ًآالعف وأ ًالوق ىلاعتو هناحبس هللا رماوأ نع نايصعلا
 الف ًاضارعإ وأ ًازوشن اهلعب نم تفاخ- ةأرما نإو 15 :ىلاعتو هناحبس لاقف ةجوزلا
 حشلا سفنألا ترضحأو ريخ او ًاحلص امهنيب احلصي نأ امهيلع حانج
 هناحبس هللا نم بيغرت اذهو # ًاريبخ نولمعت امب ناك هللا نإف اوقتتو اونسحت نإو
 ءاقب لجأ نم اهل جوزلا ءاذيإ نع ىضاغتلاو .حلصلا بلط ىف ةجوزلل ىلاعتو

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اهرمأ ضوفت نأ اهيلعو اهئانبأ ىلع ةظفاحملاو ءاهترسأ

 لك نع دعتبتف ةمكحب فرصتت نأو .ةماقتسالاو حالصلاو ةيادهلاب هل وعدت نأو

 ىتح دحأ ىأ ىلإ اهنيب رارسأ جرخت الآ اهيلع بجيو هررض نم ديزي وأ هيذؤي ام
 لاق ثيح ًاديدش ًايهن كلذ نع ىهن دق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نآل اهمأ
 ةأرملا ىلإ ىضفب لجرلا ةمايقلا موي سانلا رشأ نم نإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع

 هر

 .(رخآلا رس امهنم لك رشني مث ءلجرلا ىلإ ىضفت ةأرملاو

  ماسملاريغ قيدصلا
 :ايلاطيإ - مالحأ ل

 ىف هعم ملكتأ نأ بحأو ءملسم ريغ قيدص ىل ة ١ ةاتف انأ |!
 ؟اذامل ا اا

 !ءاقدصا طقف اننإ
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 ىلإ ةليسو دعت ملسم ريغ مأ ًاملسم ناكأ ءاوس كنع ىبنجأ قيدصل كتثداحم
 هتبوطخمب ىلتخي نأ بطاخلا ىهن دق ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛مارحلا ىف عوقولا
 هنأ نع ًالضف ىبنجأ صخشب انلاب امف جاوزلا دقع مامتإل دادعتسا ىلع امهو
 قيدصلا اذه نع فكلاب كيلعف انبادا لهجيو ءانماكحأب رقي الو اننيدب نيدي ال
 .مارحلا ىف عوقولا نم كل ةنايص ةلباقملا مأ ةثداحملا قيرطب ناكأ ءاوس

 : ةرشابلا بادآ

 :ندرألا - ىهال

 ًامالك ثدحتأ نأ ىنديري ىجوزو ًاشيدح تجوزت ةملسم ةانف انأ |

 ؟كلذ ىف مكحلا ام عامجلا تقو هركذ نم ءايحلا ىنعنمي ًايسنجإ

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب كفل

 وه جاوزلا دقع نأل ,نيجوزلا نيب ءايحلا عفر ةيجوزلا ةقالعلا ىف لصألا
 ًالوق ؛جاوزلا لبق امهيلع ًامرحم ناك ام لك نيجوزلل حابأ ىذلا ظيلغلا قاثيملا

 نكسلا ىهو ءاهجوز بلق ليمتست نأ بجي ةجوزلا نأ فورعملا نمو .ًالعف وأ
 كلوق نأل ءايحلا اذه نم ىصلختت نأ كيلعف جوزلل ىسفنلاو ىبلقلاو ىحورلا
 10 ا دوج وما ووو يووم داس

 لعلو ًايسفن ةن كيذؤوي كننم هبلطي ام نأب ىنسحلاب هيعنقت ةت نأ ىلواحو امكنيب ةبحملا

 كنانحب هيضوعت نأ ىلواحو هبلطي امع لدعي نأب هعنقي هل كبحو هعم كفطل

 .كحرجي ثيدح نم هديري امع

 ؟؟لعفأ اذام ..نمدم ىجوز
 :ةيداش ال

 اذإو يب يدع هوم وا

 ٠6١ ةيروهفجلا باتك .



 :اديدش ًابرض ىنبرضي بارشلا نع فكلاب هتحصن وأ تضفر
 .فورظلا هذه ىف نأشني نأ نهيلع فاخأ هنم تانب ىدنعو
 .لعفأ اذام ىردأ الو .ىتانب درشتت نأ قالطلا تبلط نإ فاخأو ا

 ؟هللا مكدافأ ىنيدشرا |
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 ًايهن اهنع لجو زع هللا ىهن كلذلو ءرئابكلا مأ يهو ثئابخلا مأ ىه رمحلا
 باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي ١ :ىلاعت هلوق نوف اديداس
 ناطيشلا ديري امنإ . نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو
 نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو رمخلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ
 ةيآلا تصن امك ىهف 4١ - 4١(. /ةيآ :ةدئاملا ةروس) 4 نوهتنم متنأ لهف ةالصلا
 .مئارجلا عشبأل دوقتو ةمهلا روتفل ىدؤتو ريمضلا تيمنو ةدابعلا نع ىهلت ةميركلا
 .اهلماحو اهبراشو اهعئابو اهعناص (ملسو هيلع هللا ىلص) ىبنلا نعل دقو

 جاوزلا ىلع تقفاوو رسمخلا ىطاعتي كجوز نأ جاوزلا لبق نيملعت تنك اذإو
 كيلعف جاوزلا دعب رمخلا ىطاعتي أدب دق ناك اذإو .ريبك أطخ يف تعقو دقف هنم
 ةناعتسالاو ةميطلا ةحيصنلاو ةنسحلا ةلماعملاب اهجالع ةلواحمو بابسألا ةفرعمب
 ناكو لئاسولا هذه حلفت مل نإف ءاودجو نإ ءاقدصألاو لهألا نم ءالقعلاب

 كل بيجتست فوسو ررضلل قالطلا ىبلطاف كتانبو كيسفكي لخد كيدل
 نكيفكي لخد كيدل سيلو كتانبو كسفن ىلع نيفاخت تنك اذإو .ةمكحملا
 هللا لعل ءاعدلاو ةالصلاو ربصلاب ىنيعتساو ىلمحتف هنع ًاديعب ةفيرشلا ةشيعملل
 .ملعأ ىلاعت هللاو .هيدهب

 لمعلا ىف لاجرلاو ءاسنلا طاانخا
 :ىودف ال

 لمعلا تكرت اهنأ ىنتربخأو .ىلزنم ىف ةميدق ةقيدص ىئتراز |
 .لمعلل ًادج ةسمحتم ىضاملا ىف تناك اهنا عم تيبلا ىف تسلجو |

 حور ةيروهفجلا ب



 ٠ لاجرلاو ءاسنلا طالتخا ىلإ ىدؤي لمعلا نإ تلاقف اهتلأس املو .

ارسملا باب حتفي اذهو رخآلا ىف عمطي مهنم لكو
 ىهامف .م

| 
 | ؟ةقيقحلا
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 ىتلا اياضقلا دقعأ نم ءاسنلاو لاجرلا نيب طالتخالا وأ ءاقللا ةيضق نإ

 ديعسا دقو ا ا اوفا را ا ل اي جل

 دس ةدعاق ىلع لمعلا ىف لاجرلا عم ةكراشملا نم ةآرملا عنم ىف ءاهقفلا ضعب

 نييأر ىلع ءاسنلاو لاجرلا نيب ءاقللا مكح ىف ءاهقفلا فلتخاو .عئارذلا
 :ةساسأ

 .كلذ يلإ ةجاحلا تعد امهم هروص لكب ءاقللا ميرحتب لاق :لوألا ىأرلا
 قئاللاف .ةوهشلل كيرحت وهو «ةنتفلا ةنظم - مهرظن ىف - رظنلا نأل كلذو
 :دمحأ لاق «ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب ىأر اذهو .هيف بابلا دس ةعيرشلا نساحمب

 عم لكأي الف اهعيمج ىلإ مرحم هنأف ببس ريغ نم ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن امأف»
 ؟اهفك ىلإ رظنيو اهعم لكأي فيك .اهيلإ رظني نأ هل لحي ال ىبنجأ وهف .هتقلطم
 ةوهلش ريغب - لجرلا ىأ - هرظن امأو» :ىوونلالاقو .«كلذ هل لحيال

 .«أاضيأ مرحيف ةنتف فوخ الو

 لاجرلا نم لك ديقت طرشب كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ هزاوجب لاق :ىناثلا ىأرلا

 وهو .ةنتفلا نمأ اذإ ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا مرحي الف :ةيعرشلا بادآلاب ءاسنلاو

 رظنلا هل» :ضايع ىضافقلا لاق اذه ىفو «ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا رثكأ ىأر

 .«ةوهش ريغب رظنو ةنتفلا نمأ اذإ نيفكلاو هجولا ىلإ
 سو ا رو الا

 الف نتيقتا نإ ءاسنلا نم دحأك نتسل ىبنلا ءاسن اي :ىلاعت هلوق :اهنم .. عئارذلا

 نكتويب ىف نرقو ًافورعم ًالوق نلقو ضرم هبلق ىف ىذلا عمطيف لوقلاب نعضخت
 :ىلاعت هلوقف (07 ةيآ :بازحألا ةروس) # ىلوألا ةيلهاحجلا جربت نجربت الو



 ناك نإو .ةجاح ريغل نجرخت الف نكتويب نمزلإ ىأ 4 نكتوسيب ىف نرقو
 نأل ىنعملاب هيف نهريغ لخد دقف (ملسو هيلع هللا ىلص) ىبنلا ءاسنل باطخلا
 نهومتلأس اذإو 1 :ةروسلا سفن ىف ىلاعت هلوقو .كلذ يف نهل عبت ةمآلا ءاسن
 رتس ءارو نم ىأ .(07 ةيآ :بازحألا) « باجح ءارو نم نهولأساف ًاعاتم
 لجر نولخي ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ةنسلا نم اولدتساو .نهنيبو مكنيب

 هللاب نمؤي ناك نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو «امهثلا ناطيشلا نإف ةأرماب
 «ناطيشلا امهثلاث نإف اهنم مرحم وذ اهعم سيل ةأرماب نولخي الف رخآلا مويلاو
 ثيداحألا يف ام ميرحتلا ةلعو .ةيبنجألاب ةولخلا ميرحت ىلع ثيداحألا تلد دقو
 ىلص) لوسرلا ىهنف .ةيصعملا ىف امهعقوي هروضحو ءامهثلا ناطيشلا نوك نم
 ةوهش ناطيشلا جيهيس امهتولخ ىف نآل ةأرماب لجرلا ةولخ نع (ملسو هيلع هللا
 نم عنملا ىف نأ ذإ عئارذلا دس ةدعاقب اولدتساو .انزلا ىف اعقي يتح امهنم لك
 .بلقلا ةراهطل ًاقيقحتو داسفلا ةعيرذل ًادس كلذ ىلإ ىدؤملا قيرطلل ًاقالغإ ءاقللا

 ءاسنلاو لاجرلا نيب ةكراشملاو ءاقللا زاوحب :لئاقلا ىأرلا باحصأ امأ
 ىلع اونواعتو ؛ :ىلاعت هلوقك ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا تايمومعب اولدتساف

 © باقعلا ديدش هللا نإ هللا اوقتاو ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا

 مهضعب ءاقلب الإ متي ال ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو .(؟ ةيآ :ةدئاملا ةروس)

 مهجورف اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق ا :ىلاعت هلوقو .ضعبلا
 نم نضضفي تانمؤملل لقو .نوعنصي امب ريبخ هللا نإ مهل ىكزأ كلذ
 نبرضيلو اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدسبي الو نهجورف نظفحيو نهراصبأ
 ةروس) « نهئابأ وأ نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبي الو نهبويج ىلع نهرمخب
 لاجرلا نيتيآلا نيتاه ىف ىلاعتو هناحبس هللا رمأ ٠١ - ١"7( ةيا :رونلا
 .نينيعم صاخشأل الإ ةنيزلا ءادبإ مدع ءاسنلا يف دازو .رصبلا ضغب ءاسنلاو
 هناحبس هللا رمأل نكي مل الإو ءاسنلاو لاجرلا نيب ءاقللا زاوج ىلع لدي اذهو
 ًاولع كلذ نع هللا ىلاعتو ةدئاف الو ىنعم رصبلا ضغب نينمؤملل ىلاعتو
 .ملعأ ىلاعت هللاو اذه .ًاريبك



 ميثيلا ةلامكل ةحيحصلا ةروصلا
 :ةرهاقلا - لزنم ةبر - ةيريخ ال

 تررق هاركذل ءافوو .ءانبأ ىأ ىل كرتي ملو ىجوز دهشتسا |

 وعدت تايعمجلا ىدحإ نأ ىبراقآ ضعب نم تملع دقو .جوزتأ الآ |
 يف وهو ميتيلا لفكأ نأ نم الدب ىنعي .تيبلا لخاد ميتيلا ةلافك ىلإ |
 .تيبلا ىف ىعم ربكيو شيعيل هرضحأ ةيعمجلا لخاد وأ هلهأ تيب |
 ربكيس مينيلا اذه نأو مارح اذه نإ يل لاقف خياشملا دحأ تلأسو |

 نأ لضفألا نأو .ىنع ىبنجأ وهو ىعم شيعيو ًالجر ةييميلعسا

 حيضوت وجرأف .ىعم شيعي ال هنكلو ىنفرعيو هفرعأ اميتي لفكأ |
 .ًاريخ هللا مكازجو ةيعرشلا ةيحانلا نم رمألا |

 .دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلاو هللا مسب ©©

 رذحو .مهلاومأ ىفو مهسفنأ ىف ىماتيلا ةياعرب ميركلا نآرقلا ىنع
 ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا ثح كلذكو .مهملظ نم مهءايلوأ
 ةنحلا ىف نيتاهك ميتيلا لفاكو انأ) :لاقو هتياعرو هتناضحو ميتيلا ةلافك ىلع

 ىنبتلاف .ميتيلا ةلافكو ىنبتلا نيب قرف كانهو «ىطسولاو ةبابسلا ىلإ راشأو
 مكهاوفأب مكلوق مكلذ مكءانبأ مكءايعدأ لعج امو ٠ :ىلاعت هلوقب هنع ىهنملا

 :هناحبس هلوقو (5 ةيآ :بازحألا ةروس) « ليبسلا ىدهي وهو قحلا لوقي هللاو

 نيدلا ىف مكناوخإف مهءابآ اوملعت مل نإف هللا دنع طسقأ وه مهئابآل مهوعدا
 .الصأ بسنلا فورعم ىنبتملا لفطلاف .(5 ةيآ :بازحألا ةروس) : مكيلاومو

 ةداعف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ىف درو ىذلا لوفكملا امأ
 حصي ال نيتلاحلا الك ىفو .بسنلا مولعم نوكي دقو بسنلا لوهجم نوكي
 ةمات ةماقإ هتماقإو ليفكلا تيب يف هراضحإ حصي ال امك .ليفكلا ىلإ هتبسن
 كانه نآلاو .ًاعرش مراحملا نم نوكي الو ليفكلا ةرسأ نع ىبنجأ هنأل

 ةميتي وأ ًاميتي ىلفكت نأ نكمملا نمو .ميتيلا ةلافك مظنت ةريثك تايعمج



 ىتلا ةسسؤملا ىف وأ مهلهأ تويب ىف مهو كنوفرعيو مهنيفرعت رشكأ وأ

 .ملعأ ىلاعت هللاو .ةيعرشلا طباوضلا دودح

 نيدلاف التخا عم تاربملا
 :رصم - ةبه * ال

 هنم تبجنأو ةملسم ريغ ةيبنجأ ةأرما نم جوزت ملسم ىرصم جوز

 .هللا مكدافأ انوديفأ ؟ال مأ هنم ثاريم اهل لهف ىفوت مث ءانبأ

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 ةيجوزل ةيلام قوقحو لام نم هكرتي اميف رخآ صخش فلخي نأ وه ثاريملا

 هيلع هللا ىلص هلوفو (ملسملا رفاكلا الو رضاكلا ملسملا ثري الا :ملسو هيلع

 :ملسو هيلع ا يم و رولا دما ورحل ار اا ار

 ريغ ةيبنجألا ةجوزلا نإف لاؤسلا ةلاح ىفو . ) ىتسش نيتلم لهأ ثراوتي ال»

 .ملعأ هللاو ..طقف ذ ءانبألا الإ ثري الو ملسملا اهجوز نم ثرت ال ةملسملا

 ةجورلازوشنرربي ال جورلا لخب
 راتبا - رج لع

 عم شيعت تناكو . .تاونس تس هرمع دلو اهيدلو ةجوزتم ىتنبا 0

 ةرهاقلا ىلإ تداعو امهتكرت اهنكلو ةكم ىف اهدلوو اهجوز |

 تيب كرت رربي جوزلا لخب لهف . .ليخب هنأل اهجوزن ةدوعلا ضفرتو |

 اهل ةحيصنلا هيجوت كوجرأ .اهنباو اهجوزل مألا لامهإو ةيجوزلا .
 .ًاريخ هللا كازجو |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو ءهللا مسب © ©



 ةقفنلا نأ لصألا نأ امك .اهتيعر نع ةلوئسمو اهتيب يف هيعار ةأرملا نأ لصألاف

 .دحاو تيب يف هعم اهنكسو هل اهسفن اهميلست لجأ نم هتجوزل لجرلا ىلع ةبجاو
 ثيح نم نهونكسا ؛» :ىلاعت هلوقل ةيافك ةقفن هتجوز يلع قفني نأ بجي لجرلاو
 اوقفنأف لمح تالوأ نك نإو نهيلع اوقيضتل نهوراضت الو مكدجو نم متنكس

 :ىلاعت هلوقو (5 ةيآ :قالطلا ةروس)  نهلمح نعضي ىتح نهيلع

 نوئش يف لمهي ىذلا جوزلاف ١9(. ةيبآ :ءاسنلا ةروس) :# فورعملاب نهورشاعو ؛

 لخبلا نوكي الو .مثآو رصقم وهف هراسيو هتردق عم هتجوز ةقفن ىف رصقيو هتيب

 دشرتست نأ اهيلع لب .اهنباو اهجوزل مألا لامهإو ةيجوزلا لزنم ةجوزلا كرتل ًاببس
 كدلوو كيفكي ام ىذخ» :نايفس ىبأ ةجوز دنهل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب
 نودو اهجوز نذإ نود ةلاحلا هذه ىف ةيجوزلا لزنم ةجوزلا كرتو .«(فورعملاب
 اهمثإ عم اهتقفن طوقس يلإ ىدؤي اذهو ةدرمتمو ةيصاعو ًازشان اعجب اصر
 .ًاعرش

 اهتيب برخت ال ىتح اهدلوو اهجوزب قاحللاب ردابت نأب ةجوزلا هذه حصنأو
 اهمثإ نوكي كلذبو عايضلاو لشفلل هضرعي امث ةياعر نود اهنبا كرتت وأ اهيديب
 .ملعأ هللاو .ًافعاضم

 مالا ةعاطو ..ةنتملا فوخ
 :ةبساحم - ايليماك []

 ٠ ىنقلط دقو .تنبو دلو يدنعو ىرمع نم نيعبرألا ىف ةديس انأ |
 دعتسمو بيط ناسنإ ىنم جاوزلل مدقت .ىتدع تضقناو ىجوز

 ضراعت ىمأ نكلو .ةنتفلا نم ىسفن ىلع ىشخأ انأو .ىنبا ةياعرل |
 اهتقفاوم نودب تجوزت اذإ لهف .ىنبال غرفتلا ينم بلطتو ىجاوز
 .هللا مكدافأ ىتدافإ وجرأ ؟ةمثآ نوكأ أ

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 لثم ناسنإ ةأرملاو .ءاوسلا ىلع ةأرملاو لجرلا ناصحإو فافعإل عرش جاوزلا



 هلوقل .عورشملا جاوزلا قيرط نع اهفعت نأ بجي ىتلا ةيسنجلا اهتزيرغ اهل لجرلا
 4 هلضف نم هللا مهينغي ىتح احاكن نودجي ال نيذلا ففعتسميلو :ىلاعت
 تدجو اذإ كنققح نم كتلاح ىفو .ةفعلا بلطب هنع ربعف (77 ةيآ :رونلا ةروس)
 طرشب كمأ ضرت مل ولو ىتح كسفن ىفعتو هيجوزتت نأ قلخلا اذ نيمأآلا جوزلا

 كتياعر ىف ريصقت وأ لامهإ مدعو ةياعرو ًانانحو ةناضح كينبال ىنمضت نأ
 نآل .رئابكلا نم دعي ىذلا تاهمألل قوقعلا باب نم كلذ سيلو .امهل كتيبرتو
 .ةنتفلا ىف عوقولا نم كسفن ىلع ةظفاحملا وهو بجاو نيررضلا فخأ باكترا

 لكب اهءاضرتساو ىنسحلاب اهعانقإ ىلواحت نأ كيلعو .كلذ مهفت كمأ ىلعو

 .ملعأ هللاو .لبسلا

 ةافولا ةدع ءانثا جورخلا
 :ةلمرأ - ةريمسأل

 حلاصم ىدنعو .ةدعلا ةرتف ىف انأو .ةنس 57” ىرمع ةلمرأ انأ |
 لهف .تيبلا نم ىجورخ بلطتت ةيموكحلا تاهجلا يف تالماعمو ْ

 دارفأ ضعب ةرايزل جرخأ نأ نكمي لهو ؟؟ال مأ اهئاضقل جرخأ
 ؟؟ال مأ ةدعلا ةرتف لالخ ىترسأ |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 .هل ءافو جوزلا يلع دادحإلا اهمهأ نم ةريشك مكحو ناعمل ةافولا ةدع تعرش
 تن أ ءاوس ةدعلا ءانثأ ةيجوزلا نكسم نم جورنخلا نم تاجورزلا هللا عنم دقو
 نهوقلطف ءاسنلا مقلط اذإ ىبنلا اهيأ اي :ىلاعت هلوقل قالط ةدع مأ ةافو ةدع
 نجرخي الو نهتويب نم نهوجرخت ال مكبر هللا اوقتاو ةدعلا اوصحأو نهتدعل
 نأ ىلإ ءاهقفلا بهذو ١( ةيآ :قالطلا ةروس) 4 ةنيبم ةشحافب نينأي نأ الإ
 جورخلا بادآب ةمزتلم هجاتحت ام ءادأل ًاراهن جورخلا اهجوز اهنع ىفوتملا ةجوزلل
 ءادآل الإ جورخلا اهل زوجي الو .ًاليل اهتيب يف تايبلا اهيلعو ةنيزلا نع ةديعبو
 نأ ىأ .اهئاضق ىف اهدعاسي نم دجت الو اهجاتحت ىتلا تايجاحلاو تايرورضلا



 ناك ول ىتح ىلستلا وأ هزنتلا وأ ةرايزلا لجأل ال ةرورضلا لجأل نوكي جورخلا

 ىرخألا قوقحلا رئاس ىلع مدقم جوزلا قح نآل ةرمعلا وأ جحلا ءادأ دصقب كلذ

 ترمأل هللا ريغل دجسي نأ دحأل ناك ول» :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل

 .ملعأ هللاو .«اهجوزل دجست نأ ةجوزلا

 ثاريملا ىف جوزلا لهأ عمط
 :ةيلعال

 لهأو .طيسب ثاريم هنم اهلو .دالوأ اهيدل سيلو ىتخأ جوز ىفوت |
 اهتايوتحم درجو ةيجوزلا ةقش لوخد مهقح نم نإ نولوقي اهجوز .

 ؟؟ةدوجوم تناك نإ تاراقعلاو لاومألا ىلع رصتقي ١

 :دعيو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 ىفوت اذإف .ثاريملا بابسأ نم ببس ةحيحصلا ةيجوزلا نأ ًاعرش ررقملا نم
 .لوخدلا دعب مآ لوخدلا لبق ةافولا تناكأ ءاوس رخآلا هثرو نيجوزلا دحأ

 دعب ةافولا تناك اذإ امأ .ىعجرلا قالطلا ىف ةدعلا ءانثأ ةافولا تناك اذإ كلذكو
 الإ .اهئاهتنا دعب مأ ةدعلا ءانثأ كلذ ناكأ ءاوس امهنيب ثاريم الف نئابلا قالطلا

 نود هتجوز قلطو توملا ضرم ًاضيرم ًانئاب ًاقالط قلط ىذلا جوزلا ناك اذإ
 دنع ةدوصقم ضيقنب هل ةلماعم هنم ثرتف .ثاريملا نم اهنامرح دصقب اهاضر
 ةافولا تناك اذإو .ال مأ هدعب تجوزت ول اميف مهنيب فالتخا ىلع ءاهقفلا ةماع
 .ال مأ نئابلا قالطلا نم ةدعلا ءانثأ

 ردع انف لك نأ ةلام قوقعيو اونا نم. ىقوتملا هك رتااهيوق [ضرش كرالاو
 زيهجت :اهنم نيقحتسملا ىلع اهميسقت لبق ةكرتلاب ةقلعتم قوقح كانهو .لاملاب

 ىف هاياصو ذيفنت مث .هنويد ءاضق مث .نفدلاو نفكلاو لسغلا ثيح نم ىفوتملا
 .ةثرولا ىلع ميسقتلا مث ثلثلا دودح



 نم وأ ةجوزلا هذه نم ءاوس ءانبأ كرسي ملو ىفوت جوزلا نأ امب ةلاحلا هذه ىفو
 وهف لزنملا ثاثأ امأ .هتاوخآو هتوخإل ىقابلاو ةكرتلا عبر ةجوزلل نإف .اهريغ
 نم سيلو .هيف بيصن جوزلا براقأل سيلف .ةجوزلل قح رهملاو رهملا لدب ًافرع
 نم نأ امك .ةلئاس لاومأ كانه تناك اذإ الإ ةيجوزلا لزنم تايوتحم درج مهقح
 ًارشعو رهشأ ةعبرأ ىهو ةدعلا ةرتف ءانثأ ةيجوزلا نكسم ىف ءاقبلا ةجوزلا قح
 ةعبرأ نهسفنأب نصبرني ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو 'ا: :ىلاعت هلوقل
 هذه ىف هنم اهجارخإ دحأل زوجي الو .(77 4 ةيآ :ةرقبلا ةروس) 4 ًارشعو رهشأ
 .ملعأ هللاو .نوناقلاو عرشلل ًاقفو اهدعب الو ةرتفلا

 انايسن مايصلا ىف لكآلا
 :ةرهاقلا - ةحيدخ []

 ءاود تلوانتو تيسن راهنلا ءانثأو .عوطت موص ةمئاص تناك ىتنبا ْ

 اهموص نوكيو مايصلا لمكت نأ اهل لهف .ةمئاص اهنأ تركذت مث
 ؟؟مويلا مايص ديعتو رطفت مأ الوبقم |

 :دعبو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب © ©

 تقو ىلإ رجفلا عولط تقو نم هلهأ نم ةينب تارطفملا نع كاسمإ موصلا
 ناكأ ءاوس موصلا دسفي فوجلا ىلإ وأ ةدعملا ىلإ لصي ام لكو .سمشلا بورغ
 ناك اذإ كلذو .عوطت موص مأ ةضيرف موص موصلا ناكأ ءاوسو ءاود مأ ًاماعط
 موصلا ةحص ىف رثؤي ال هنإف نايسسن ةجيتن لوانتلا ناك اذإ امأ .ًادمع لوانتلا
 ةبآ :ةرقبلا ةروس) «انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت اال انبر» :ىلاعت هلوقل ًاقلطم
 امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفرا :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو 7
 بحجب الو هللا ءاش نإ ًالوبقم نوكيو اهموص لمكت نأ اهلو ."هيلع اوهركتسا
 .ملعأ هللاو .مويلا اذه ءاضق اهيلع



 ةارمال ىعرشلارذعلا عمجحلا
 :نالجو 5

 ةيرهشلا ىتداع بسحو .جحلا ةضيرف ءادأ ىلع هللا نوعب تمزع ش١

 ليجأتل ًابوبح ىطاعتأ لهف .جحلا ءانثأ ةرودلا ىنيتاوت نأ عقوتأ |
 بوبحلا ىطاعت نم ةيحص عناوم ىدنع تناك اذإو ؟؟ةرودلا |

 ؟؟جحلا كسانم ىدؤا فيكف |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو «هللا مسب ©6©

 ناكرأ هل جحاو .ًاليبس هيلإ عاطتسا نمل ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف جحلا
 ال اهضعبو ةراهطلا اهيف طرتشي ناكرألا ضعبو .باداو تانوئسمو تابجاوو
 فاوطب فورعملا ةضافإلا فاوط ىهف ةراهطلا اهيف طرتشي ىتلا امأ .طرتشي

 ةروس) # قيتععلا تيبلاب اوفوطيلو ! :ىلاعتو هناحبس هنع لاق ىذلا ةرايزلا

 الف ةفرعب فوقولاو ىعسلاو مارحإلاك ناكرأ نم كلذ ادع امأ .(79 ةيآ 3

 ةرمعلا وأ جحلا ةينب لوخدلا ءاسفنلا وأ ضئاحلا ةأرمللو .ةراهطلا اهيف طرتشي

 مازتتلا نود ىونتو بوجولا باب نم ال بابحتسالا باب نم لستغت نأ يلع

 ةرودلا ليجاتل ًايويح نطاعست نأ ةأرسلل روخيو :ةنس اجمال مارحإلا ىتعكرب

 اذإو ا ال ا

 .تيبلاب فوطت الأ ريغ جاحلا لعفي ام لعفت نأ اهلف جحلا لامعأ ءانثأ تضاح
 تناك نإو .فاوطلا ىدؤت مث لستغتو رهطت يتح ةكم ىف ثكمت نأ اهيلعو

 اهلاح ىلع ىهو فوطت نأ اهلف رهطت يتح راظتنالا عيطتست الو ةقفرب ةطبترم

 مالعإ ىف ميقلا نبا مهدييأو ةيضنحلا كلذ ىلإ بهذ امك حبذتو ضئاح ىهو
 بوجو طرش ةيفنحلا دنع فاوطلا ىف ذ ةراهطلا طارتشا نآلو .اهل ًاريسيت نيعقوملا

 - ءاسفنلاو ضئاحلا - امهنع طقسيف عادولاو مودقلا فاوط امأ .ةحص طرش ال

 .ملعأ هللاو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نيب امك

 ل ةيروهفغجلا بانك



 ؟؟باجح (ةكورابلا)راعتسملارعشلا له
 :ةسردم - ةليرف ا]

 ىأ راعتسملا رعشلا نإ لوقت خويشلا دحأ نم ىوتف انعمس |
 .لماكلاب سأرلا ىطغي يذلا باجحلا نع ًاليدب حلصت «ةكورابلا» |
 ؟اعرش حيحص اذه لهف |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©66©

 اهندب عيمج ةيطغت ةلقاعلا ةغلابلا ةملسملا ةأرملا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ضرف
 :رونلا ةروس ىف ىلاعت هلوقل كلذو فشت الو فصت ال ةضافضف ةعساو بايثب

 نهتتيز نيدبي الو نهجورف نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو
 الإ نهتنيز نيدبي الو نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو اهنم رهظ ام الإ
 سأرلا ةيطغت بوجو يف ةحيرص ةيآلاو 1١”(. ةيآ :رونلا ةروس) © نهتلوعبل
 زوحي الو - ندبلا يف بويجلاو ردصلا ىطغي سأرلل ءاطغ وه ىذلا - رامخلاب
 سانلا مامأ ةنيزلل مدختسملا راعتسملا رعشلا ىهو ةكورابلا سبلب رامخلا لادبتسا
 ىمدآلا ريغ رعشب رعشلا لصو نأ لصآألاو .مراحسم مأ بناجأ اوناكأ ءاوس
 ًاردص ىطغت ال ىهو ةنيزلا دصقب متي امنإ ةكورابلا مادختسا نأ نع ًالضف . .مارح
 .ملعأ هللاو . .ًاعرش وأ ةغل ًارامخ تسيل اهنأل اهب ةالصلا حصت الو ًابويج الو

 ضيحلا ءانثأ ىنورتكلإلا فحيصملا سم
 :ةورمال

 ميركلا نآرقلا هنم أرقأو ىنورتكلإلا فحصملا كسمأ نأ حلصي له |
 ؟ةيرهشلا ةرودلا ةرتف ءانثأ |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©

 فيرعت نأل .فورعملا عوبطملا فحصملا نع فلتخي ال ىنورتكلإلا فحصملا

 .هتوالتب دبعتملا فحصملا ىتفد نيب دوجوملا ىلاعتو هناحبس هللا مالك هنآ نارقلا



 ىف وأ ةيرهشلا ةرودلا ءانثأ فحصملا سم ميرحت ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ دقو

 .نونكم باتك ىف .ميرك نآرقل هنا !» :ىلاعت هلوقل ربكألا ثدحلا نم ةبانجلا ةلاح
 6١(. - الا/ل تايآ :ةعقاولا ةروس): نيملاعلا بر نم ليزنت .نورهطملا الإ هسمي ال

 سم زاجأ ىرهاظلا مزح نبا نأ الإ .فحصلملا سمل ةراهطلا طارتشا ةيالا ىفو
 باتكلاو ةكئالملا مهنآب (نورهطملا» ظفل هليوأتل بنحلل وأ ضئاحلل فحصلملا

 ةكئالملا نإف ةبانج ىلع تام ىذلا يلع بنجلا سايقبو .ظوفحملا حوللا وه نونكملا
 ىف ميلعتلاو ملعتلل فحصملا سم ةيكلاملا حابأ امك .ًارهاط نوكيف هتالص نودهشي
 ثدحلا نم ةراهطلا طارتشاب ءاهقفلا روهمج ىأر حجرألاو .ةملعملاو ةملعتملا ةلاح

 فحصم ريغ نم ةءارقلا تناك اذإ امأ .هيف ةءارقلاو فحصملا سمل ربكألاو رغصألا
 ضعب الإ ربكأ ًاثدح ثدحملل زوجت الو رغصأ ًاثدح ثدحملل نآرقلا ةءارق زوجتف

 .اهريغو ىسركلا ةيآاك كربتلا دصقب ءاعدلا تايآك ةانثتسملا تايآلا

 ؟؟9/ وبهم ردسلا نوكد ىنم

 بغرت تناكو ىفرع جاوز نم رهشأ ةعبرأ ىف لماح ةاتف ىنتءاج |
 ىنتءاج امدنعو .اهجاوزب نوملعي ال اهلهأ نأل اهسفن ضاهجإ ىف
 ةدعل تبهذو ةيودأ تلوانتو ضاهجاإلا تلواح اهنأل فزنت تناك ْ

 لماعتأ ملسم بيبطل اهب تبهذ .اهضاهجإ اوضفرف اهدلب ىف ءابطأ
 ةيلمع اهل ىرجأو رخآ بيبطل اهب تبهذف .اهضهجي نأ ضفرف هعم .
 ةرورضب ترعشو .نيئجلا انفدو احيرصت اهل تذخأو .ضاهجإلا 1

 ىذلا صخشلا نم اهجاوزب مهتعنقأو اهلهأب تلصتاف فرصتأ نأ
 ايعرش اجاوز هنم تجوزت لعفلابو .اوقفاوف ايفرع اهجوزتم ناك

 ىف اهل ىتدعاسم ببسب مانأ الو ىنبذعي ىريمض نكلو .لفطب
 ؟لعفأ اذامف ضاهجإلا



 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو ىللا مسب 6©

 ىولبلا مومع ءاهقفلا هيصسي اميف لخدي عوضومب قلعتت ةماهلا ةلاسرلا هذه
 لب بابشلا نيب نآلا رشتنا ىذلا ىفرعلا جاوزلاب ىمسملا وأ ىفرعلا جاوزلا وهو
 ىلع لوصحلل رتسلا دصقب وأ مهتاجوز ىلع رتسلا دصصقب نيجوزتملا نيبو
 .لمارألل ةبسنلاب شاعملا

 تناكأ ءاوس ىفرعلا جاوزلاب ةامسملا ةقالعلا هذه بابسأ نع رظنلا فرصبو
 ام ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف دجوي ال هنإف ةينيد مأ ةيعامتجا مأ ةيداصتقا ابابسأ
 ةينوناقلا تاحلطصملا نم «ىفرعلا» حلطصم امنإو .ىفرعلا جاوزلاب ىمسي
 ضرف ىلعو .ىمسرلا ريغ جاوزلا وأ قثوملا ريغ جاوزلا اهب دصقي ىتلا ةثيدحلا
 دسافلا فرعلا ال حيحصلا فرعلا وه اعرش ربتعملا فرسعلا نإف حلطصملا ةحص
 نوكي نأ كلذكو ةميلسلا لوقعلا هلبقت الو ةبيرلاو فوخلا ىلع موسقي ىذلا
 فراعت ول امك ىعرش صن عم مداصتي الو هلمكأب عمتجم ىف اماع فرعلا
 .لجؤمو لجعم ىلإ رهملا ميسقت ىلع عمتجملا

 نأل متكتلا وأ رتسلا ال نالعإلاو راهشإلاو قيثوتلا وه جاوزلا دع ىف لصألاو
 همعن نم ةمعنو ىمظعلا هللا تايآ نم ةيآ هلعجت ةيلاع ةلزنم نم هل امب جاوزلا دقع
 ىلع ليلدلاو .ةداعلا ىلإ هنم ةدابعلا ىلإ برقأ هلعجت ناعم نم هيض املو ىربكلا

 نيدلا قيثوت ةرورض نم ميركلا هباتك ىف هللا هركذ ام وه دقعلا قيثوت ةرورص
 نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي !:ىلاعت هلوقل هتادأ ىلع ةظفاحسملل لجؤملا
 رومأ نم رمأ اذهو (785 ةيآ :ةرقبلا ةروس) : هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ
 .دلولاو بسنلاو ضرعلاو سفنلاب قلعتي اميف انلاب امف تالماعملا

 -ضاهجإلا ةيلمع مامتإب ةاتفلا هذهل كتدعاسم نم ىضاملا ىف ثدح ام امومع
 نمو رتسلا باب نم هنإف -انز نم ولو ىتح اضيأ عورشم ريغ ضاهجإلا ناك نإو
 عورشم هنإف جوزلا نيبو اهنيب جاوزلا مامتإ ىف كلخدت مث .مألا ةايح ذاقنإ باب
 ةبيط ةيادب نوكي دق ةلاحلا هذه ىف رتسسلا نأل قبس امب لهألا ةحراصم ىغبني الو



 نأ كلو .ةبوتلا ىلع دعاست ىتلا ةمحرلا باوبأ نم ابابو ةرسألا هذه ةماقإل

 تدعاسو اهب ررغ ةناسنإ ةايح ذاقنإ قلطنم نم تفرصت كنأل كريمض حاتري

 .ملعأ هللاو .هللا ءاش نإ ةميقتسم ةحيحص ةرسأ ةماقإ ىلع

 تاجورلا ددعت مكح
 :ةيضار

 بلاطي نم كانهف .تاجوزلا ددعت عوضوم مالعإلا لئاسو تلوانت
 وه امف .ددعتلا ىلع عجشت تايعمج كانهو .انوناق هعنمب لب هدييقتب |

 مالسإلا حابأ اذالو ؟؟ةيمالسإلا ةعيرشلا رظن ىف باوصلا ىأرلا |
 ؟؟ةأرملا ىلع همرحو لجرلل ددعتلا |

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©

 ةرسأ لوآ قاخ دق ىلاعتو هناحبس هللا نأل ..ةدحاولا وه جاوزلا ىف لصألا

 .مالسلا اهيلع ءاوح ىهو ةدحاو ةجوزو مدآ وه دحاو جاوز نم ضرألا ىلع

 هناحبس هلوق ءاجف هضرفي وأ هبجوي ملو ددعتلا حابأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 باط ام اوحكناف ىماتيلا ىف اوطسقت الآ متفخ نإو !ذ ءاسنلا ةروس ىف ىلاعتو

 تكلم ام وأ ةدحاوف اولدعت الآ متفخ نإف عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل

 .("ةيآ ءاسنلا ةروس) 4 اولوعت الأ ىندأ كلذ مكناميأ

 مأ ةدحاولل لصألا له ددعتلا عيرشت لصأ ىف ءاهقفلا ةرظن تفلتخا دقو

 ىف رييختلا ةنيرق دوجول بجاوب سيلو حابم ددعتلا نأ حجارلاو عبرألا لصألا
 لدعلاب هديق ءاهقفلا ضعبو .رييختلا اذه ناك املابجاو ددعتلا ناك ولف ةيآلا

 دييقت ةحابإ حابم ددعتلاف .ملظلاو روجلا ةيشخو ةحلصملل صنلا لطع ضعتبلاو

 لدعلا ةرئادو .مسقلاب فرعي ام وهو ةتوتيبلاو ىنكسلاو ةقفنلا ىف لماشلا لدعلاب

 هئانبأ نيب هلدعو هتاجوز نيب هلدعو هسفن عم هلدعو هللا مامأ ناسنإلا لدع لمشت

 ىرخألا نم جاوزلا ىلع مادقإلا لبق ةرورض لدعلا ىلع ةردقلا مث هتاجوز نم



 هتقاطو ناسنإلا ةردق نع جراخ رعاشملاو فططاوعلا ىف لدعلا نأ نع الضف
 متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطستست نلو ٠ :ىلاعت هلوق ءاج اذهلو
 ١(. 49ةيآ :ءاسنلا ةروس)4 ةقلعملاك اهورذتف ليملا لك اوليمت الف

 ثعب امهادحإ ىلإ لامف ناتأآرما هدنع تناك نما :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو
 الإ لداعلا عيرشتلا ديف ىلإ أجلي الأ ملسملل لضفألاو .(لئام هفشو ةمايقلا موي

 نم نأ امك اعرش امثآ ناك الإو هتاجوز نيب لدعلا ىلع هتردق نم انقيتم ناك اذإ
 نمو قالطلا بلطت نأ ىرخأ نم اهجوز جاوز نم تررضت اذإ ةجوزلا قح
 نم جوزتي الأ اهجوز ىلع طرتشت نأ ىلبنحلا بهذملل اقفو -اضيأ- اهقح

 مداصتي الو نيدقاعتملا دحأل ةعفنم ققحت ىتلا طورشلا نم طرشلا اذه نآل .اهريغ
 . ىعرش صن عم

 ضارعألا ةنايص وه -ملعأ هللا رعاك دصقلاف ةأرملل ددعتلا ا مدع امأ
 عارصلاو عازنلا ىف عمتجملاو ةرسألا نايك ىلع ةظفاحملاو باننألا ظفحو
 .عمتجملا ىف ىعونلا نزاوتلا ىلع ظافحلاو

  سنإلاو نجلا سواسو
 :ع.ةدليضشرال

 ىف كشأ انايحأو .ةالصلا ءانثأ اصوصخو ةريثك سواسو ىننباتنت ١

 لاؤسو نآرقلا ةءارقب ةلاحلا هذه نم ىسفن جرخأ نأ لواحأو .ىنيد |
 .ىتدعاسم وجرأ عيطتسا ال ىنكلو خياشملا |

 .دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ىلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 ةثالثلا ناسنإلا ءادعأ دحأ نم ىتأت ناسنإلا باتنت ىتلا سجاوهلاو سواسولا

 .سنإلا نيطايشو ءوسلاب ةرامألا سفنلاو ناطيشلا :مهو
 نكلو .ناسنإلا داسفإب دعوت دقو ىلاعت هللا ةمحر نم دورطم وهف ناطيشلا امأ

 ىلع بلغتي نأ عيطتسي هنإف هللاب مصتعاو هنيدب كسسمت اذإ ناميإلا ىوق ناسنإلا



 غْرن ناطيشلا نم كنغزني امإو ؛8 :هلوقب انرمأي ىلاعت هللاو ..ناطيشلا سواسو

 ةردق تناك امهمو 22٠١. ةيآ :فارعألا ةروس) # ميلع عيمس هنإ هللاب ذعتساف

 ديك نإ * :هللا لاق دقو لجو زع هللا ةردق مامأ لذاختم فيعض هنإف ناطيشلا

 رورشلا ناسنإلل نيزي ناطيشلاو (1/5 ةيآ :ءاسنلا ةروس) (افيعض ناك ناطيشلا

 ىضق امل ناطيشلا لاقو ؛> :لجو زع انبر لاق هل ركنتو هنم ربت اهيف عقو اذإ ىتح
 نم مكيلع ىل ناك امو مكتفلخأف مكتدعوو قحلا دعو مكدعو هللا نإ رمألا

 انأ ام مكسفنأ اومولو ىنومولت الف ىل متبجتساف مكتوعد نأ الإ ناطلس

 مهل نيملاظلا نإ لبق نم ىنومتكرشأ امب ترفك ىنإ ىخرصمب متنأ امو مكخرصمب
 ١7(. ةيآ :ميهاربإ ةروس) 4 ميلأ باذع

 ءارو ىرجلاو ةعاطلا نم تالفنالا ىلإ ليمت ىهف ءوسلاب ةرامألا سفنلا امأ
 ةروس ىف زيزعلا ةأرما ناسل ىلع لجو زع هللا لاق دقو تاوهشلا عابتاو ىوهلا
 .(017 ةيآ:فسوي ةروس) © ىبر محر ام الإ ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ ؛ :فسوي

 فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحوي نيذلا ءوسلا ءانرق مهف سنإلا نياطيش امأو
 .ىلاعتو هناحبس لاق امك ارورغ لوقلا

 ىلاعتو هناحبس هللا انرمأ دقف رورغلاو ةياوغلاو ءارغإلا ردصم ناك ايأو
 :لجو زع لوقي ذإ سانلا ةروس ىه ةلماك ةروس ىف هيلإ ءوجللاو هب ماصتعالاب

 .سانخلا ساوسولا رش نم .سانلا هلإ .سانلا كلم .سانلا برب ذوعأ لق

 ١-5(. ةيآ سانلا ةروس) * سانلاو ةنحجلا نم .سانلا رودص ىف سوسوي ىذلا

 ناكم ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبحمو هللاب ناميإلاب رماعلا بلقلاو
 ةنموسولل الو: ىنيلل اناكم كرتي ال نيني ا تقولا اغنو ناطيشتلا نسواسؤل هذ
 عنمي ام سيلف هيلع ةرطيسلا ىف ةرمتسم سواسولا نأ كلذ دعب ناسنإلا دجو اذإف
 قيرط نع وأ نيصصختملا نيدلا ءاملع قيرط نع ءاوس نوسعلا بلطي نأ نم

 ىف لخدت ىه لب ابيع تسيل ةدعاسملا هذهو ةيبطلا ةدعاسملا ىلإ جاتحت ةيساوسو
 .ملعأ ىلاعت هللاو .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هب انرمأ ىذلا ىوادتلا باب



 ميركلا نآرقلا ظيفحتر جا
 :رصم -ىوجن ال

 تنكو ميركلا نآرسقلا ظفح متخأ نأ ىلاعت هللا لضفب تكشوأ ْ
 ةعاسلا ىف اهينج 4١ ىضاقسي خبشلا ناكو خياشملا دحأ ىلع هأرقا ١
 اوسلو نيب حوارني ةزاجإلا لباقم ىف هذخأي غلبم ىنم بولطمو ْ

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو .هللا مسب © ©
 ثيح نم هدعاوق نايبو ميركلا نآرقلا ظيفحتو ميلعتب موقي ىذلا خيشلا ناك اذإ

 هنأ الإ .لمعلا اذه ىلع هرجأ ذخأ هقح نم نإف ةمهملا هذهل اغرفتم ةوالتلاو ديوجتلا
 لوحي الأو .لثملا ةرجأب مزتلي نأو .رجألا ىف ةالاغملا وأ ةغلاملا مدع بحتسم ا نم
 دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو ١) :ىلاعت هللا لوق هيفكيو ميركلا نآرقلا ميلعت ىلع دارفألا نم نيريثكلا عجشي ىتح عشجو ةراجت ىلإ ةفيرشلا ةمهملا هذه
 2٠١. ةيآ :لمزملا ةروس) « ارجأ مظعأو اريخ وه هللا

 ؟؟مارح مأ لالح (لسعملا) ةراجتن
 :ع.ةديعسال

 ةراجتلا هذه لهف (ةليجرألا) ةشيشلاو ةزوجلا نيخدت ىف 1ْ
 لهف رخآ لمع ةصرف هسمامأ نكت مل اذإو ؟مارح مأ لالح ْ]

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلاو .هللا مسب ©6©
 سفنلا ىلع ظفاحي امك فيلكتلا طانم لقعلا نأل لقعلا ىلع ظفاحي مالسإلا

 بترتي امل ارظن اعرش ةمرحملا تاراجتلا نم لسعملاو .رارضإلاو ررضلا نم لاملاو
 هذه كرت كبيطخ ىلع بجي اذلو .لاماو سفنلاو لقعلا ىف ريثأت نم هيلع



عتو هناحبس هللا نأل ةبيط ىرخأ ةراجت نع ثحبلاو ةعورشملا ريغ ةراحتلا
 ىلا

ىتح بيط لمع داجيإل ىدجلا ثحبلا نم دبالو ثئابخلا مرحو تابيطلا لحأ
 

 .ملعأ هللاو اليلق لباقملا ناك ول

 مث ..لمارألا ىف عمطلا
 :رئازجلا -ءانسح 0

 دودح ىف ةميلس ةيبرت ىئانبأ ىبرأ ىكل حفاكأ ىماتي لافطأل مأ انأ |

 وه لوآلا لكشملا نيلكشم هجاوأ ىننكلو ةعضاوتملا ةيلاملا ىدراوم

 لكشملاو «ناميإ ةلقو عمط اهيف ةرظن ىهو ىل سانلا ضعب ةرظن
 ىف نوعمطي نكلو ايصخش ىف نوعمطي ال ىجوز لهأ نأ ىناثلا

 .هللا مكقفو ةحيصنلا مكلأسأ ىجوز هكرت ىذلا ليلقلا |

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب ©6©

 تاحلاصلاف ؛ :اهنع هللا لاق ىتلا ىه ةنتافلا ةح اصلا ةأرملا نأ اعرش ررقملا نم

 اهتيبل ةيعار ىهف (1 5 ةيآ :ءاسنلا ةروس) :4 هللا ظفح امب بيغلل تاظفاح تاتئاق

 ىف هتافو دعبو هلامو اهسفن ىف هتايح ىف هظفحت اهجوزل ةيفو اهئانبأ ىلع ةظفاحم

 نع اهجوز تدقف ىتلا ةأرملا ىلإ رظني ءىطانخلا فرعلا نأ الإ اهئانبأو اهسفن

 الو ةبيرو كش اهلك ةرظن قالطلاب اهجوز نع تلصفنا ىتلا وأ ةافولا قيرط
 ةرظنلا هذهو .ةرسألاو ةأرملا ىلع عقي ديدش ملظ اهيفو ةيعرش ةحلصم ىلإ 5200

 ةيقنتب ةيمالسإلا تاعمتجملا ىف اهوحم بجي ىتلا ةثوروملا تافاقثلا نم ةأرملا ىلإ

 ىف لجرلل ةلمكم ىهو اهرعاشمو اهسيساحأ اهل ناسنإك ةأرملا ىلإ اهترظن
 ةودقو ةيلاثم امأ نوكتو اهءانبا ىبرتو اهترسأ لوعت ةأرما نم مكو .ةأيحلا

 كئانبأ ىلإ الإ ىرظنت الو ةرصاقلا ةرظنلا هذهب مامتهالا مدع كيلعف .ةحلاص

 .ىلاعتو هناحبس هللا ةاضرم ءاغتبا لمعلاو
 .مهءانبأ مهرابتعاب كئانبأ ىف هللا اوقتي نأ مهيلع نإف كجوز لهأ نع امأ



 نأ اوركذتيلو .اريثك مأ اليلق ناكأ ءاوس لحارلا كجوز هكرت اميف اوعمطي الآو

 .مهيف عمطلا نع اديدش ايهن ىهنو ىماتيلاب ةيصوتلا ىف ددش دق لجو زع هللا
 .ملعأ هللاو

 ةلطاب لاجرلل ةأرملا همامإ
 :رئازحلا -ةملعم -ىملس ال

 ضعب هب تماق امب ةيمالسإلاو ةيبرسعلا اندالب ىف سانلا لغشنا |
 ةعمجلا ةبطخ ءاقلإ نم ةيكيرمألا ةدحستملا تايالولا ىف تاذاتسألا

 اولاقو رمألا اذه نوريثك ءاملع ضفرو ةالصلا ىف لاجرلا ةمامإو
 ءاملعلا ضعب لاقو زوجت ال ةالصلا ىف لاجرلل ءاسنلا ةمامإ نإ
 هجو وه امف .كلذ حيبت ىمادق ءاهقف ءارآ كانه نإ ءاسنو الاجر ْ
 .هللا مكدافأ انوديفأ رمألا اذه ىف ةقيقحلا .

 :دعبو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلاو هللا مسب ىللل

 ةيعامتجالاو ةينيدلا فيلاكتلا ةيلهأ ىف لجرلاو ةآرملا نيب مالسإلا ىواس دقف
 دقو .ىناسنإلا ميركتلاو قلخلا لصا ىف امهنيب ةاواسملا نم اقالطنا ةيداصتقالاو
 نإ ! :ىلاعت لاقف لجرلاو ةأرملا نيب ةاواسملا تالاجم بازحألا ةيآأ تعمج
 نيقداصلاو تاتناقلاو نيتناقلا و تانمؤملاو نينمؤملا و تاملسملاو نيملسملا

 نيقدصتملاو تاعشاخلاو نيعشانلاو تارباصلاو نيرباصلاو تاقداصلاو
 نيركاذلاو تاظفاحلاو مهجورف نيظفاحلاو تامئاصلاو نيمئاصلاو تاقدصتملاو
 ةيآ :بازحألا ةروس) © اميظع ارجأو ةرفغم مهل هللا دعأ تاركاذلاو اريثك هللا
 وهو ىثنا وأ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نم ىلاعتو هناحبس لاقو ("©
 ل ةيآ :ءاسنلا ةروس) :/ اريقن نوملظي الو ةنجلا نولخدي كئلوأف نمؤم
 وأ ركذ نم مكنم لماع لمع عيضأ ال ىنأ مهبر مهل باجتساف ا هناحبس هلوقو
 نونمؤملاو 8 ىلاعت هلوقو (5 ةيآ :نارمع لآ ةروس) #4 ضعب نم مكضعب ىئنا
 نوميقيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضسعب تانمؤملاو



 زيزع هللا نإ هللا مهمحريس كئلوأ هلوسرو هللا نوعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا
 تققح ىتلا تاميركلا تايآلا نم اهريغو (ا/١ ةيآ :ةبوتلا ةروس) # ميكح

 ةناسنإك تابجاولاو قوقحلا ىف لجرلاو ةآرملا نيب ٌؤفاكتلا ًادبم تررقو تدكأو

 لجرلاو ةأرملا نيب اقورف كانه نأ ريغ ..لصألا وه اذهو ..لجرلل ةقيقشو ةفلكم

 افيفخت ةأرملا نع ىلاعتو هناحبس هللا اهطقسا ىتلا ةيعرشلا تافيلكتلا ضعب ىف

 نوماوق لاجرلا ؛5 :ىلاعتو هناحبس هلوق ىلإ ادانتسا ..اصيقنتو اتنعت ال اريسيتو

 ةروس) :؛ مهلاومأ نم اوقفنا امبو ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع

 مكضعب هب هللا لضف ام اونمتت الو !8 :ىلاعتو هناحبس هلوقو (" 5 ةيآ :ءاسنلا

 هللا اولأساو نبستكا ام بيصن ءاسنللو اوبستكا امم بيصن لاجرلل ضعب ىلع

 رومألا نمو .(7؟ ةيآ :ءاسنلا ةروس) : اميلع ءىش لكب ناك هللا نإ هلضف نم
 مؤي مأ ردصم :ةغللا ىف ةمامإلاو ةالصلل اهتمامإ لجرلا ةأرملا اهيف تفلاخ ىتلا
 .مهمدقت ادإ مهب مأو .مهمأ :لاقي .مدقتلا ىنعمب ىتأيو دصقلا اهانعم لصأو

 ةمامإلاو .ىرغصلا ةمامإلا :نيينعم ىلع ةمامإلا قلطت ءاهقفلا حالطصا ىفو

 ىأ) مانألا ىلع ماع فرصت قاقحتسا :اهنأب ىربكلا ةمامإلا نوفرعيو .ىربكلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةفالخ ايندلاو نيدلا ىف ةماع ةسائر ىهو (سانلا

 ىلصملا ةالص طابترا ىهس (ةالصلا ةمامإ ىهو) ىرغصلا ةمامإلا امأ .ملسو

 هتالص ىدتقملا طبر اذإ الإ امامإ رصي مل مامإلاف عرشلا اهنيب طورشب رخآ لصمب

 مهضعب اهفرعو ءاضتقالا ةياغ وهو ةمامإلا ةقيقح وه طابترالا اذهو .هنالصب

 نم ربتعت ةالصلا ةمامإو .اهنم ءزج وأ اهلك هتالص ىف اعبتم مامإلا نوك :اهنأب
 ةءارقلاو ملعلا نم ةلضافلا تافصلا وذ سانلا ريخ اهالوتي ىتلا لامعألا ريخ
 رئاعش نم ةعامحجلا ةالصو اهب الإ ةعامجلا ةالص روصتت الو .اهريغو ةلادعلاو

 .ءاهقفلا رثكأ دنع ةوقلا ىف بجاولا هبشت ىتلا ةدكؤملا ةنسلا نمو مالسإلا

 .اهبوجوب مهضعب حرصو
 ةمامإ حصت الف. ةروكذلاو غولبلا .لقعلا .مالسإلا :ةمامإلا ةحصل طرتشيو



 هللا ىلص ىبنلا نأ ثيدحلا ىف درو امل ءاهقفلا نيب هيلع قفتم اذهو لاجرلل ةأرملا
 .اهب اناتتفا لاجرلل اهتمامإ ىف نألو .«هللا نهرُخآ ثيح نم نهرخآ ملسو هيلع
 حلصت ال» :ةيفنحلا دنعف :ةعبرألا بهاذملا ءاهقف نع صوصن كلذب تءاجو

 ل نآل ةحصلا مدع ةيحالصلا مدخي دارملاو .لاجرلل امامإ ةأرملا

 نم نأ :ةيكلاملا دنعو .(73/817 ص اج رئاصبلا نويعدومت) (ةروكذلا لاجرلل

 ال لفن الو ضرف ىف اهتمامإ حصت ال ةأرملاف ,ةققحملا ةروكذلا ةمامإلا طورش
 رهاطت تفاك أب اهب معي مل وار اهب قدا نبا دنع لتر .ءاسنب الو لاجرب

 دنعو ١( 5 ؟ ص ١ج كلاسملا لهسأ حرش * كلاسلا جارس) لاجرلا ىز ىف .

 بهذملا ىف طيسولا) امرحم ناك نإو اهب لجرلا ىدتتقي ال ةأرملا» :ةيعفاشلا

 .ةالصلا داعأ ةأرما فلخ ىلص نم نإ» :ةلبانحلا دنعو .( "ص ؟١ج ىلازغلل

 لهأ ةماع هلوق ىف ةلفان الو ضرف ىف لاحب لاجرلا اهب متأي نأ حصي ال ةأرملاو
 طسوت مدع طارتشا ىلإ ءاهقفلا بهذ لب .(١؟19 0198ص ؟ج ىنغملا) ملعلا

 هرك لاجرلا فص ىف ةأرملا تفقو نإف .ءادتقالا ةحصل مومأملاو مامإلا نيب ءاسنلا

 .اهفلخ نم الو اهيلي نم ةالص الو اهتالص لطبت ملو
 وهو ةمئان هللا لوسر ىدي ضرتعت تناك اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ تبث دق

 اهباتتنا اذإ ةأرملا» :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةنسبو .ةهاركلل ىهنلاو ىلصي
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دعس نب لهس نعف «قفصت نأب اهتالص ىف ءىش

 مكحلا قارتفا ىلع ليلد اذهو «ءاسنلل قيفصتلا امنإف حبسيلف هتالص ىف هبان نمل

 .لاجرلل ةأرملا ةمامإ ةحص مدع ىلوأ باب نمف لجرلاو ةآرملا نيب

 ةيعفاشلاو ةيفنحلا مهو ءاهقفلا روهمج دنع ةزئاجف ءاسنلل ةأرملا ةمامإ امأ

 0 ارا ل ا .ةليانحلاو

 نم ولخت ال اهنأل نهل اهتمامإ ةيفنحلا هرك نكل .اهراد لهأ ءاسن مؤت نأ اهل

 ءامإلا أرملا مدقت هركيو ةماقإلاو ناذألا نهل ه هركي هنإف بودنم وأ بجاو صقن

 .نهطسو ةأرملا تفقو ةأرما ةمامإب ةعامجلا ةالص ءاسنلا تلص اذإف نهيلع



 لاجرلل ةأرملا ةمامإ زاوج نم ىربطلاو ىنزملاو روث ىبأ نع ىور امل تفنلي الو
 ةقرو مآل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نذإ نع ىور امب جاجتحالاو ةالصلا ىف
 لهأ ءاسن مؤت نأ اهل نذأ امنإ) :هتنس ىف ىنطقرادلا نع درو امل اهتيب لهأ مؤت نأ

 لوسرلا بانألو لوألا ردصلا نع كلذ لقنل ارئاج ناك ول كلذ نآلو «اهراد
 تقو نيلصملا مؤت نأ ىف اهنع هللا ىضر ةسشثئاع ةديسلا ملسو هيلع هللا ىلص
 ىف نهتنس تناك امل اضيأ هنألو .هنع هللا ىضر ركب ابأ بانأ امنإو هضرم دادتشا
 .مدقتلا نهل زوجي سيل هنأ ملع لاجرلا نع ريخأتلا ةالصلا

 ةأرملا ةمامإو .حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد نأ ةررقملا دعاوقلا نمو

 نم ولخي ال رمألا نأل مظعأ اهيلع ةبترتملا ةدسفملا نإف ةحلصمم نم تبلج امهم
 رومألا نم رمألا اذهو ىبنجألا مامأ دوجسلاو عوكرلا ىف ةأرملا ندب ءادبإ
 هللا ىلص هلوقب تتبث ثيح اهيف فالتخالل الو داهتجالل لاجم ال ىتلا ةيدبعتلا
 قدصو .«ىلصأ ىنومتيأر امك اولص»و .«مككسانم ىنع اوذخ ١ :ملسو هيلع

 دق اضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت ال , :لئاقلا ميظعلا هللا

 مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف اذاول مكنم نوللستي نيذلا هللا ملعي

 ناك امو 5 :ىلاعت هلوقو (5* ةيآ :رونلا ةروس) :# ميلأ باذع مهبسيصي وأ ةنتف

 نمو مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل
 .(75 ةيآ :بازحألا ةروس) # انيبم الالض لض دقف هلوسرو هللا صعي



 تنرتنالا ىلع تايتفم:ةرم لوأل
 نيال نوأ مالسإ -رحلا ةصح -ةحودلا ل

 ةملسملا ةأرملا ىلونت ال اذا ؟مكتكبش ىلع ءاتفإلل ةوسن نوفيضتست آل اذاملا
 مالسإلا نوكل عجار رمألا اذه له ؟ءاتفإلا ةمهم ةيعرشلا تالهؤملا تاذ

 نومضم وه اذه ..؟رمألا اذه نع ءاسنلا لسكو سعاقتل مأ كلذ حييياال |

 ولخ ىلع اقيلعت نيال نوأ مالسإ ةكبش ىلإ لصت ىتلا لئاسرلا نم ديدعلا
 .ةيئاسنلا ءامسألا نم ةكبشلاب نيتفملا ةمئاق |

 ثوحب زكرم ريدم ىواضرقلا خيشلا لوقي ايتفلل ةأرملا ىدصت لوحو
 عامجإب ءاتفإلا ىلونت نأ ةأرملل زوجي» :رطق ةعماجب ةريسلاو ةنسلا
 كلذل ايملع ةلهؤم تناك اذإ داهتجالا ةبترم غلبت نأ زوجيو .ءاملعلا
 سبيل ءاتفإلا لمع نأل ىتفملا ىف اهرفاوت بجاولا طورشلا اهيف ترفاوتو
 كردتستو ىتفت تناك اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلاف ءلاجرلا ىلع اركح
 ةأرملا ىلوت امأ .مهيواتف ضعب ىف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ىلع
 ءاملعلا نيب فالتخا كانه نوكي نأ نكميف ىمسرلا ىتفملا بصنم
 .بصنملا تايثيحل

 سبيل هنأ حضويف :رطق ةعماج ىف هقفلا ذاتسأ ىغاد ةرقلا ىلع روتكدلا امأ
 ةيتفم ةأرملا نوكت نأ لضفألا نم لب ةيتفم ةأرملا نوكت نأ ىعرش عنام كانه
 الف ءلمحلاو ضيحلا :لثم صوصخلا هجو ىلع ءاسنلا صخي اميف ءاسنلل
 طورشلا ترفاوت اذإ داهتجالاو ءاتفإلل ةأرملا ةيحالص ىف ملعلا لهأ نيب فالخ
 ىتح ةأرملا صخي اميف ةيعرشلا طباوضلا ىلإ ةفاضإ داهتجالاو ءاتفإلل ةبولطملا

 1 ت



 هنإ :رطق ةلودب ىوتفلا مسق فاقوألا ةرازوب قحلادبع ميظعلادبع خيشلا لوقيو

 ةرازو نأ كلذ لاثمو .كلذل ايملع ةلهؤم تناك اذإ ةيتفم نوكت نأ ةأرملل زوحي

 نع بيجتل ةوعدلا مسق ىف ةيتفم لوأ نييعتب تماق دق رطق ةلود ىف فاقوألا
 .تاالئاسلا تا وخألا ةلئسأ

 نوكتسو عقوملا راوز ةلئسأ نع ةباجإلل ةرشابملا ىواتفلا مسف ىف تايتفملا

 -تانبلا عرف -رهزألا ةعماجب هقفلا مسق ةسيئر حلاص داعس.د تايتفملا ىلوأ
 ءاسم ةنماثلا ىف ١/٠ تبسلا موي ةرشابم راوزلا ةلئسأ نع بيجستتس ثيح

 :نيال نوأ مالسرل ةدراولا لئاسرلا صن
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 مكيلع مالسلا -

 دوجو ماع تظحال .ىوتسفلا مسق ىف نيتفملا ةمئاق ىلع ىعالطا لالخ نم

 نوكت ملاعلا اذه ىف ةملسم ةآرما دجوت الأ :لءاستا ىننإو :ةمئاقلا نمض ةأآرما

 تدجو اذإو ةيتفم نوكت نأ ةأرملل زوجي ال اعرش هنأ مأ ؟ةفيظولا هذهل ةلهؤم

 ىأر ام ؟نيتفملا ةمئاق ىلإ اهنوفيضتس لهف ةبولطملا تاالهؤملا تاذ ةملسملا ةآرملا

 مهيزجي نأ هللا لأساو مهمرتحا نيذلاو -ةمئاقلا ىلإ اوفيضأ نيذلا ءاملعلا
 .اباس ةراس .اريخ هللا مكازجو ؟عوضوملا اذه ىف -اريخ



 ءادآلا بحاو قح رهملا 1

 لمعلا تقو ىف نآرقلا ظفح | ظ

 ةرسأآلا طلستو ىناثلا جوزلا
 حيوارتلا ةالصو ةآرملا

 اكيرمأ ىف ةيرهشلا ةناعإلا

 000 5500 جاوزلا دقع دسفي سيلدتلا

 ةأرملا نيزتت نمل

 ةالصلا ىف ةأرملا ةروعأ[



 هيمي م يووم دون مان مقامعفو هيف مفمع معمم م ف و واو واو و ووو و واو وو و و و ووو موو يو ديو وه صر عمم م نان و رورو ورا و وف و و و و وو و وو و وا واوا هم وو وام هوم وو حوواو

 00 11110 اا ا جورلا مآو ةجوزلا تالكشم |

 ا ا لا ةلاطبلا ةناعإو ىفاضإلا لمعلا

 1 وعلا تنوس يكس هقلظم دا طك اسس نجلا هدو دمك ................. «هلطفؤو لوكدلا لبق قالط

 ا و سل يس ا د ا لا ايرلا لاومأب لافتحالا

 1101101000000 ليثمتلاو ءانغلا لاومأ

 نور رند ربو موا مهاوي م هم هجم هيو مو م و و هوو و م و عم م معوم همم ور وروي و ور يرث مرقم ع نلقففم ءععففقففقف ف فقفقف ف وووقو

 ماما و واو و واو و واوا وام م هام يم ا ءي يي وي وو ومان مع ماعم م معمم عمعيو م ويوم ومر وو ووو و ور و نورنا ر رورو مرر مررم ممم ميم مام

 فام مف ف اف ف دوف ووو و ويوم ورم جم وه هوم م م مم م م ووو و وو ووو مه مامو همامم رام وي وي وو و يروي مرنم همم يروج ع مرع مف مف ممن م م لق يو ويف هيروق مقق موقق مرو قف قواو

 هي مومو م رم مام م م مام مم هاو واو همام همام مام ممم م مامقو مققفق هياققق ف قو راو سيو عنو وور وو وو يورو ووو وو و نوروز رو رورو رو و و و وو وو و و و ووو

 هع يي مي م سوي م ملفا و مي و ووو موو و واو و واو ووو و ووو و ووو ووو ووو وا همام م مام ميم هي يو ووو و ووو و يورو ير يو و ووو ووو و وهو

 ل مالعإلا لئاسو ىف لمعلا 6

 م ل طلو والو اعلا نجي وان ماع طال امو رورو وزع جام بلال دور ليت دوو دنا ةاكزلا نم نيحاتحملا ةدعاسم

 11 ةعامجلا ةالصو لافطألا ةكرحأ
 ا ؟مارح مأ لالح ..ىراقعلا ليومتلا

 0 ا ا ةماعلا عفانملل ةصصخملا تاحاسملا

 ظل ىفاضإلا لمعلا طورسش | 02
 هو مو مو و رابم هاء معمم ومو يو و و رار و و ور و و و و و واو و وو م يرو سم مج مم م م ميم م م واو هو ف مم ف مف مم مه فم وو و يي ويوم و ومع مدع م ممم, مم رم رم رع واوافقأو

 2100000 ااا ا ااا ااا عطقنملا م وذ 32 دلا و ةخالصلا

 ع وهي + |[ و 2 أ

 هك ل عد ها ل هن قال قر قت 1م ورام 684 ل ةرافوا واط ناو وجوب عباده دهرا ع اسحاملا حف ال الظواهر تود ا رون اوتو عة و هش يق قو عل هبئنرتن ةهرد

 هناي م مم دم ممم ممم رم ماعم مم م م م م م م م وو و واوا و و ووو وهدا وهارد مير موي مومن عععععفع يومي عو عم عمم مع م وو وو موف فو م م وع م مع ماممام

 07005 مالعإلا لئاسو ةيلوئسم |



 دحسملا ضئاحلا لوخد مكح

 نيجوزلا نيب ةلدابتملا قوقحلا | .
 ىنيتلا مالسإلا مرح اذاملا
 اراحتنا تسيل ةيداهشتسالا تايلمعلا
 ميلعتلا لجأل تايتفلا بارتغا
 ءاقدصألا رادتخاو ..ةقادصلا دودح

 ءوضولاو ةنيزلا تاودآ[. 000 ْ

 0 جاوزلا ىلع دهعلا| 22

 ىبرغلا عمتجملا ىف جامدنإلا| 020200
 ةبانجلا ىف نآرقلا ةءارقأ 23202

 ةيجوزلا تيب نم ةجوزلا درطأ 202
 ةرئاح ةنباو ..مثآ بآ |

 ةيداملا ايادهلاو ..محرلا ةلصإ

 مرحم نود م رمعلاو جحلا 0 ] 7 00

 هللا ىلإ ةوعدلا ىف هاركإ الأ 202

 تئاوفلا مايص



 رذع الب ةالصلا نع عاطقنالا| ٠
 نيبوطخملا نيب ةقالعلا نبودح | 9

 حوتفم ملاع ىف ءانبألا ةيبرتأ
 براقآلا عم ةولخلا | ٠

 ضاهجإلا زاوج طورسش أ 000
 لمحلا عنم لئاسو رثأإ 202
 تنرتنالا ربع جاوزلا|[ 232



 لجرلا ةداهش فصن ةأرملا ةداهش |

 نيقرشتسملا تاهيشو ةأرملا ثاريم
 تدملا ىلع ضئاحلا لوخد

 ىعرشلا سابللا فاصوأ

 ناطيشلاب ةأرملا ةقالع

 ءاتفإلاو ةآرملا

 دجسملاو تيبلا ىف ةأرملا ةالص

 ءاسنلا نيب ةأرملا صقر
 نيدلاو فرعلا نيب ةأرملا|

 ةارملا يرحتو يوسفلا جملا

 ءامإلاو رئارحلا

 ةسونعلا كلكشمل ىمالسإلا لحلا

 ا 1 1 1 1 1 1 1 جاوزلا ليق ىبطلا فشكلا



 كلتلا ةردوبو مايصلا
 ةاكرلا نم بابشلا جيوزق | .

 ةدئافلاب تويبلا ءارش

 ل جاوزلا ريسيت

 داحآلا ثيداحأو ..ةدسلا ةناكم |

 ةصقانلا تاعكرلا ريح |[

 ىعرشلا سابللا طورشأ ٠
 لاجحرلا طسو ةأرملا لمع



 مارحلا دجسملا ىف ةالصلا باوث

 كرتشملا ىوعدلا لمعلا طئاوض

 مرحم نود ةأرملا ةرمع



 ةحمص عوصضصوملا

 ةرشامبملا بادآ

 لعفأ اذام .. نمدم ىحوز

 لمعلا ىف لاجرلاو ءاسنلا طالتخا
 ميتيلا ةلافكل ةحيحصلا ةروصلا
 نيدلا فالتخا عم ثاريملا

 ةجورلا زوشن رربد ال جوزلا لخب
 مألا ةعاطو ةنتفلا فوخ

 ةافولا ةدع ءانثأ جورخلا

 تارغرللا ىف جورلا نما بط
 انايسن مايصلا ىف لكألا
 ةأرملل ىعرشلا رذعلا عم جحلا
 ا ل ولا ا ا م و ل ؟بتاجح (ةكورابلا) راعتسملا رعشلا له

 ظ ضحدحلا ءانثآ ىنورتكلالا فحصملا سم

 ١ ا وما ل مما هيوم اضئرا انام ووجد دراجات هك دروسا اوال ان نسا وصامل ؟الودقم رثتسلا نوكد ىتم

 تاجوزلا ددعت مكح

 سنإلاو نجلا سواسو

 م مم هم سس سس سس ست“ !؟هأرك أ لثاكح لسعملا ةراجت

 مثإ ..لمارألا ىف عمطلا
 ةالصلا ىف لاجرلل ةأرملا ةمامإ



 .مالسالا ىف ةرسألا ماظن ىلع ءاوضأ -؟ ْ
 .هتاقيبطت ضعبو ىمالسإلا ىداصتقالا ماظنلا ءىدابم -؟ !1

 .ةيمالسالا ةعيرشلا ىف ريغصلا تافرصت ماكحأ -4
 .ةيمالسالا ةعيرشلا ىف هيفسلا تافرصت ماكحأ -5 0
 .ةيمالسالا ةعيرشلا ىف ةأرملا تادابع ماكحأ -1 ٠
 .مالسالا ىف ةيصولاو ثاريملا ماكحأ - 1
 .ةيمالسالا ةعيرشلا ىف ةأرملا تادابع ماكحأ نم بختنملا -8 ٠!

 .«ناءزج , مالسالا ىف ةأرملا قوقح -9
 .دييقتلاو قالطإلا نيب قالطلا ٠١-
 .ةيلكلا هقضلا دعاوق نم تاراتخم | ١١-

 .ةيهقطلا ماكحألا ىف فالتخالا بابسأو فالخلا بادآ-١١
 .تنرتنالا ىلع ةيئاسن ىواتف -1١؟
 .ةيعقاو ةيؤرو ةيعرش ةرظن ..ةرصاعملا ةأرملا اياضق -١غ |

 بيب «© هج <

 ءاسفرللن



 11 طع لة كن نة ول وو 1 طة وتمر قولا قربا اذ اج طق بتي فعن كت وفم روطس ذف ةفلؤفلا 1

 حلاص ميهاربإ داعتس د.أ :عساالا

 حلاص داعبس .د :ةرهشلا مسا

 ةيرصم :ةيسنجلا
 ١916 نراقملا هقفلا ىف (هاروتكدلا) ةدملاعلا :لهؤملا

 ةرهاقلاب تانبلل ةيبرعلاو ةيمالسالا تاساردلا ةيلك ةديمع :ةيلاحلا ةّفيظولا
 .رهزآلا ةعماج -

 ةذتاسأ ةيقرتل ةمئادلا ةنجللا ةررقم :ىرخألا ةطشنألاو تائيهلا ةيوضع

 وضع - لفطلاو ةأرملل ةيملاعلا ةيمالسالا ةنجللا وضع  رهزألا ةعماجب هقفلا

 وضع - نيال نوأ مالسإ عقومب ءاسنلا ةيتفم  ةيمالسإلا ةيريخلا ةيعمجلا
 - نياملسملا ءاملعل ىملاعلا داحتالا وضع  ثوحسملاو ءاتفإلل ىدوروآلا سلجملا

 .ةينيدلا تالجم لاو فحصلا ىف ةيتاك  نويزفيلتلاو ةعاذالا ىف ةثدحتم
 ناتساأف دعاسم ناتسأف سردمف دعاسم سردمف ةددعم :ةقفياسلا تاريخلا

 تانبلا ةيلكب مسق سيئرو كراشم ذاتسأو دعاسم ناتسأ  رهزألا ةعماجب

 ةنيدمو ةروصنملاب تانبلل ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاساردلا ىتيلكل ةديمع  ةدجب
 - ىبدي ةيمالبسإلا تايساردلا ةيلكو ةدجب تانبلا ةيلكي رئاز ناتيسأ  تادابسلا

 .صضزألا ةعماجب هقفلا مسسق ةسيئرو ذاتسأ  تبوكلا ةعماجب ىميداكأ راشتسم

 - نميلا  تيوكلا  تارامإلا  رطق  نيرحبلا  ةيدوعسلا :اهتراز ىتلا دالبلا
 .ايناطيرب  رئازجلا - ابيبل  ايروس  نانبل
 رصم ةيروهمج - ةرهاقلا  نوتيزلا ةيملح  سمش نيع عراش ١ :ناونعلا

 .ةيبرعلا
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