
0000 
: 

 2 : 0ك
010 2 

21110 

010000 : : : 7 3 0 : 24 
: 1 4 0 2 

4 

: 0 22+11 ٍ:: 
 2ظ2ظ1111 ماسإأ تسمأ انج خا ساسحاعتس

03 : :+ 

010000 
00 

 21001111 : 1: ا
 2ظغظ2*ظظ+ظظ 14 0000000
2-01 

 * ج

 تائّيسو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو 6 - :و هييعتسلو هدمصت هلل دمشلا نإ

 الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف للضُي نمو «هل لِضُم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ
 سا 3 وك ا ع

 16 عج 3 5 ب .هلوسرو هدبع ادمحم ن ال هدحو هللا

 7-1 اوقَتا : لا اَهُيأ اي 1١١[« :نارمع لآ] # َنوُملْسُم هللا

 هللا اوقّناَو ًءاَسنَو اًريثك ًالاَجر اَمُهْنم َثَبَو ذلا

 اوُنَمآ َنيذلا اَهيَأ اَي» ١[« :ءاسنلا ذا

 هللا عطُي نَمَو ْمكَبوُنذ مك ْرفْعيَو ْمكل وقت



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 : لثم نم ةيلقع تاّيلمع نم هب قلعتي امو ملعلا نأش نم مالسإلا ىلعأ دقل
 تايآ تدرو دقف «خلإ . . .لقعتلاو مهفلاو رّبدتلاو ركذتلاو ريكفتلاو هقفلاو يعولا

 مُهَءاَوْهَأ َتعَبَتا نئلَو 9 : ىلاعتو هناحبس لاق دقف .ملعلا صوصخب ةددعتم ثيداحأو

 . [145 :ةرقبلا] 4 َنيملاظلا نمل اذإ كَّنِإ ملعلا َنم َكَءاَج ام دْعَب ْنَم

 ملعلا لعجو «نظلا ىلع مهفقوم نونبي نيذلا فقوم ميركلا نآرقلا ركنتسا دقو

 ان ُهوُجرْخُتَف ملع ْنَم مكذدنع ْلَه لق »9 :ىلاعتو هناحبس لاقف «ةعقاولا ةجبحلا وه

 . [4 : ماعنألا]

 2 مى كر ىو ور 5

 ةركذت ْمكل اًهَلَعْجَنل !» : ىلاعتو هناحبس لاقف ةيعاولا نذألا ميركلا نآرقلا حدتماو

 . ١[ : ةقاحلا] 4 ٌةيِعاَو نأ اَهّيعَتَو

 مْوَقل تايآلا اَنَلَصَف ْدَق »ل :ىلاعتو هناحبس لاقف نيهقفتملا يركلا نآرقلا حدتما دقو

 . [1/ : ماعنألا ] 4 َنوُهَقفَ

 َنوُهَمفَي ال ٌبوُلق ْمُهَل » : مهلوح ام نوهقفي ال نيذلا سانلا ضعب ميركلا نآرقلا ٌمذو

 . [ 37١ : فارعألا] 4 اهب

 لاقف نوركفتي مهلعل سانلل هتايآ - ىلاعت - هللا نّيب دقف ركفتلا لاجم يفو

 . [01 :ةرقبلا] 4 َنوُركَفَتَت ْمَكَلَعَل تايآلا مكل ُهَللا نيني َكِلَّذَك »> : ىلاعتو هناحبس

 هناحبس لاقف ضرألاو تاوامسلا قلخ يف نوركفتي نيذلا موقلا هللا حدتماو

 تاَوَمَسلا قلخ يف نوُركفتيَو ْمهِبوُنُج ىلَعَو اًدوُعَقَو اًماّيق هللا ْنوُركَذي نيذلاإ» : ىلاعتو
 . 15١[ :نارمع لآ] «راتلا َباَذَع انقف َكَناَحْبُس الطاب اَذَه َتَقَلَخ اَم اَنبَر ضْرَألاَو

 نَم َحلْفَأ دَق » :ىلصف هبر مسا ركذ نم ميركلا نآرقلا حدتما ركذلا لاجم يفو

 . ٠4 - ٠١[ : ىلعألا ] 4 ىَلَصَف َِّبَر مسا َركْذَو 4157 ىكزرت



10 
 ا

0 
 ديلا

 لاقف ركذتلا لجأ نم لاثمألا برض - ىلاعت - هللا ْنأ ىلإ ميركلا نآرقلا راشأو

 . ٠0[ : ميهاربإ] 4 َنوُركَذَتَي ْمُهلَعَل سانلل َلاَعمألا هللا ُبرْضَيَو ل : ىلاعتو هناحبس

 القأ» :ىلاعتو هناحبس لاقف رّيدتلا ىلإ ميركلا نآرقلا اعد رّبدتلا لاجم يفو

 اوُريَدَيل كَراَبُم َكِتلِإ ُهاَنلَرنَأ ٌباَتك «[«  : دمحم ] 4 اًلاَمق بوق ىَلَع م َنآَرقلا نوُرْبدَتي
 ٠ [ 15 : ص] 4 بابل اوُنْوأ َركَدَعيلَو هت هتايآ

 لاقف - مالسلا هيلع - ناميلس مهف ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ مهفلا لاجم ىفو

 . [06 :ءايبنألا ] 4 اًملعَو امك انآ ًالكو َناَمْيَلُس اًهاَنْمَهَفَف »> : ىلاعتو هناحبس

 لقعلا ءانب لجأ نم تايآلا نيب هللا ْنأ ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ لقعتلا لاجم يفو

 . [04: : ةرقبلا ] 4 َنوُلَْعَت ْمكلعل هتايآ ْمكل هللا نيب َكِلَذَك » : ىلاعتو هناحبس لاقف

 :ةمايقلا موي لقعلا مهسفنأ نع اوفن رافكلا ْنأ ىلإ ميركلا نآرقلا راشأو

 . ٠١[ : كلملا] 4 ريعّسلا باَحْصأ يف انك اَم لقْعَت وأ ُعَمْسَن انك ْوَل اوُلاَقَو

 َوه الإ َهلِإ ال هنأ هللا َدِهَش )> : ىلاعتو هناحبس لاقف ءاملعلا نأش نم مالسإلا ىلعأو
 عفْري » : : ىلاعتو هناحبس لاقو «[: نارمع لآ] 4 طشقلاب امئَ معلا اوُوَو ةكئالَمْاَ

 -[1 ةلداجملا ] 4 تاَجَرَد معلا اوُتوأ َنيِذَلاَو مكنم اوُنمآَنيذلا ُهللا

 دباعلا ىلع ملاعلا لضفو ءايبنألا ةثرو مهلعجو ءاملعلا ٍةَِي لوسرلا حدتما دقو

 نإو «ةنجلا ىلإ اقيرط هل هللا لهس املع هيف سمتلي اقيرط كلس نم" : ِةِئكي لاقف
 يف نم هل رفغتسيل ملاعلا ّنِإو «عنصي امب ًاضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا
 لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضفو «ءاملا يف ناتيحلا ىتح ضرألا يف نمو تاومسلا

 الو ًارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإ «ءايبنألا ةئرو ءاملعلا َّنِإو «بكاوكلا رئاس ىلع رمقلا
 .”"رفاو ظحب ذخأ هذخأ نمف ملعلا اوثرو امن ًامهرد

 )١( مقر «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص «ينابلألا نيدلا رصان خيشلا )07١.



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ناك املكو «لقعلاو لقنلا :امه «نيحانج ىلع ةيمالسإلا ةايحلا تماق ؛كلذل

 ةيمالسإلا ةايحلا ةريسم تناك ءامهيف للخ الو بطعال نيلعاف نيميلس ناحانجلا ناذه

 تلطعت نيحانجلا نيذه دحأ يف للخ دجو اذإو ءاهتّيويحو اهئاطعو اهقيلحت جوأ يف

 . قيلحتلاو ناريطلا ىوتسم ىندتو «ةيمالسإلا ةايحلا

 يفاقثلا طيحملل صيحمتلاو زرفلاو ةلبرغلاو ميوقتلا نأ حضاولا ّيلجلا نمو
 يعولا ةيلعاف ىدم ىلع ةلادلا لئاسولا ىدحإ يه «خلإ . . . يسايسلاو يعامتجالاو

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا ةريسم ديدحت يف ةيساسألا ةليسولا يهو «كاردإلاو
 كي لوسرلا تاكّرحت لكل ادصار ميركلا نآرقلا اندجو كلذل . .ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

 انيح اهّجوم ءرخآ انيح مهل ًابتاعم ءانيح مهيلع اينثم ءاهل امّوقم «هعم ةباحصلاو
 . خلإ . . .اثلاث

 يبأ راوح نم ابناج تنّيبو هِي لوسرلا ةرجه يف تاميرك تايآ تلزن دقف

 يضر - ركب يبأل ٍةِلَي لوسرلا هيجوت تنّيبو لوسرلا عم - هنع هللا يضر - ركب

 َيناَث اوُرَفك َنيذلا ُهَجَرَحَأ ذإ هللا ُهَرَصَن ُدَقَف ُهوُرصَت الإ ٍ» : ىلاعتو هناحبس لاقف - هنع هللا

 مل دوج ُهَديَو هيلع ُهتتيكَس ُهللا َلَرََف اَََم هللا َّنِإ نحت ال هبحاّصل لوي ْذِإِراَعْلا يف اَمُه ْذِإ نينا

 :[4. : ةبوتلا ] 4 ميك ٌريِزَع ُهلاَو العلا يه هللا ةَملكَو ىلفُسلا اوُرفك َنيذلا َةملك َلَعَجَو اَهْوَر
 تنِيبو «ةوزغلا يف ةباحصلا كولس تمّوقو «ردب ةوزغ يف ىرخأ تايآ تلزن مث

 هناحبس لاقف «مهنيب تاذ حالصإ ىلإ مهتعدو «مئانغلا نم مهفقوم يف مهأطخ

 مكتب َتاَذ اوُحلْصَأَو هللا اوُقَناَف لوُسَرلاَو هلل ُلاَفنَألا لق لاَقنألا نع َكَنوُلَأْسَي » : ىلاعتو

 ١[« : لافنألا] 4 َنيِنمْؤُم منك نإ ُهَلوُسَوَو هللا اوُعيِطَأَو

 «ةكرعملا تاليصفت نم ريثك نع تثدحتو ءدحُحأ ةوزغ يف ةيناث تايآ تلزن مث

 ةوزغ نع ةميركلا تايآلا يف ميركلا نآرقلا راشأو «ةباحصلا تافّرصت نم ريثك نعو

 مكنم ناَتْفئاَط تَمَه ْذِإ 9 : ىلاعتو هناحبس لاقف نيلتاقملا نم نيتفئاط باحسنا ىلإ دخأ



 نآرقلا مهركذ مث ,[1 : نارمع لآ] 4 َنوُمْؤُمْلا لكَوميلف هللا ىَلَعَو اَمُهيِلَو ُهللاَو الَشْفَت نأ

 : ىلاعتو هناحبس هللا لاقف مهعم ةلتاقملل ةكئالملا لوزنو ردب يف مهراصتناب ميركلا

 نأ َنيِنمْؤُمْلل لوقت د ذإ 20+ نوركشت مكلعل هللا اوقت ف هلأ منو رد هللا ْمكَرصَن دَقَلَو ل

 مث | 114 د 1 نارمع لآ] 4َنيلَزنُم ةكئالَمْلا َنَم فالآ ةّنالَب مكبر ْمُكَدُم نأ مكَيفكُي

 َسِيل ١ : ىلاعتو هناحبس هللا لاقف هلل هلك رمألا نأ هتباحصو هلك لوسرلل نآرقلا نيب

 ركذ مث 1: : نارمع لآ] © َنوُملاَظ ْمُهَنِإَ ْمُهَبْذَعُي وأ ْمِهْيَلَع َبوُتَي وأ ٌءْيَش رمألا نم كل

 هناحبس لاقف نيبذكملا كالهإ ىلع موقت : يتلا هللا ناس يف رظنلا ىلإ نيملسملا نآرقلا

 4 َنيِبَذكُمْلا ٌةَبِقاَع َناَك فيك اوُرظناَف ضْرَألا يف اوُريسف ْنَُس ْمُكلْبَق نم ْتَلَخ ْدَق ل : ىلاعتو

 مئازهلا ضعب دوجو نم ةمكحلا نيملسملل ميركلا نآرقلا نيب مث ,[17 :نارمع لا]

 دقق حرق ْمكْسَسي نإ) : ىلاعتو هناحبس لاقف نينمؤملل رابتخا كانه نوكي نأ يهو

 ءاَدَهْس مككنم َدخَتَيَو اوُعَمآ َنيذلا هللا مَلْعَيلَو سانلا َنيَب اَهلواَدُمايألا كلَ ُهَلْقَم حرق َموَقْلا سم

 :نارمع لآ] 4 َنيرفاَكلا َقَحْيو اوُنمآ َنيذلا ُهللا صَحَمْيلَو 2+ َنيِملاَطلا ٌبحُي ال ُهَللاَو

 اشإ :اهنمو «صيحمتلا روص ضعب نع ةميركلا تايآلا تثلحت مث «[140-

 اذه لثم عوقو لاح يف ميلسلا فّرصتلا تنّيبو ءدحمأ ةوزغ يف لك لوسرلا لتقم

 ْوَأ َتاَم نإّقأ ْلُسّرلا هلْبَق نم ْثْلَخ ْدَق لوُسَر الإ ٌدَمَحُم اًمَو» : ىلاعتو هناحبس لاقف رمألا

 4 َنيركاشلا ُهَّللا يِزَيَسَو اً هللا ٌرْضَي نا هيبقَع ىَلَع ْبلََي نَمَو ْمكباَفْعَأ ىلع مُلنا لق

 وهو دحأ ةوزغل مهتراسخ بابسأ نم ًاببس ميركلا نآرقلا نيب مث 21144 :نارمع لآ]

 مكَفَدص ذَقلَوؤ : ىلاعتو هناحبس لاقف «ةرخآلاو ايندلا نيب مهتدارإ عزوتو «مهعزانت

 ام مكاَرأ ام دْعَب نم مُعْيَصَعَو ألا يف مُر مكلف اَذِإ ىَتَ هنذإب مُهنوُسَ ذإ هَدْعَ هللا

 كد اع ذل ميل ْمُهْنَع ْمكفَرص مف ةزحآلا ديري نم مكس ايْندلا ديري نم مكدم َنوُب

 نأ ةباحصلل ميركلا نآرقلا نيب مث 2[ :نارمع لآ] 4 َنيِنمْؤُملا ىلع لضف وذ ُهَللاَو
 اًولَوت نيذلا نإ : ىلاعتو هناحبس لاقف مهتميزه يف ببسلا تناك ناطيشلل مهتعاط



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 هللا نإ ْمُهنَع هللا اََع ْدَقلَو اوُبَسَك ام ضغَبب ْناطْيَشلا ُمُهلَرَمْسا ان ناَعْمَجْلا ىَقَتلا َمْوَي مكنم

 نيف ْكَذ لوسرلا ىلإ باطخملا ميركلا نآرقلا هّجو مث ٠٠[, :نارمع لآ] 4 ٌميلَح ٌروُفَغ
 لاقف مهرواشي نأو مهل رفغتسي نأو مهنع وفعي نأ هرمأ مث «هبلق يف ةمحرلا هللا عرز

 نم اوضفنال بْلَقلا ظيِلَع اف تنك ْوَلَو ْمُهَل تنل هللا َنَم ةَمْحَر اَمَف > : ىلاعتو هناحبس
 بحي هللا نإ هللا ىلع لف تَرَ ادق رمألا يف مُهْرواَهَو مه زا مُهلَع فغاَف كَ
 . [ ٠65 : نارمع لآ] # َنيلكَرتُملا

 يذلا سردلا امف .ثادحألاو عئاقولا فلتخم يف تاميرك تايآ تلزن ارج ٌملهو

 ؟عئاقولا هذه لك نم هديفتسن

 ةريسم يف ميوقتلا دوجو ةيويحو ةرورض وه هديفتسن يذلا يساسألا سردلا

 . خلإ . . .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا انتايح

 يف يحصلا امهءاوتسا اذخأي امل لقعلاو لقنلا يحانج نأ حضاولا نمو

 .انتّمأ ةريسم يف امئاق لاز ام رّثعتلا دحن كلذل «رضاحلا تقولا

 ؛ رّمعتلا اذه ةجلاعم ىلع صرحلا نم ًاقالطناو ءرّمعتلا اذه كاردإ نم ًاقالطنا يننإو

 ءاثيدح تردص يتلا بتكلا نم ددعل ميوقتلا عمجي يذلا باتكلا اذه تنّود يننإف
 جماربلا نم ددعو .دئارجلاو تاللجملا ضعب يف ترشن يتلا تاالاقملا نم ددعو

 : ةيلاتلا ةروصلا ىلع باوبألا تءاجف «ريراقتلاو تارمتوملا نم ددعو «ةينويزفلتلا

 تردص يتلا بتكلا نم اددع هيف تلوانت :بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد : لوألا بابلا

 : يهو يرباجلا دباع دمحمل بتك ةثالث :اهنمو « ميوقتلاو سردلاب ةيضاملا تاونسلا لالخ

 ؛ ِيركلا نآرقلا ىلإ لخدمو ؛يبرعلا يقالخألا لقعلاو «ةعيرشلا قيبطتو ةلودلاو نيدلا

 رخآ اباتك تلوانتو ؛ 'نآلا ناكملا سمأ : باتكلا ' :ناونع تحت سينودأل يرعش ناويدو

 . ' ةرصاعم ةءارق :نآرقلاو باتكلا ' ناونع لمحي رورحش دمحمل



 تالاقملا نم ًاددع تلوانت دقو :تالاقملا ضعبل ميوقتو ةسارد :يناغلا بابلا

 نسحل ةرضاحم رخآو « يشونغلا دشارل لاقم :اهنم ) موقتلاو ليلحتلاو سردلاب

 جمارب ةّدع هيف تبقعت :ةينويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد : ثلاثلا بابلا

 ماع ناريزح ةسكن نع ناكو (ةريزجلا) ةانق يف لكيه نينسح دمحمل اهدحأ «ةينويزفلت

 نع ثلاثو «(أرقا) ةانق هتثب دقو دلاخ ورمعل (ةايحلا عانص) جمانرب اهيناثو ؛« 17

 . (ةلقتسملا) ةانق هتثب يرصملا طسولا بزح

 تالاقم ةذع هيف تنّرد : يمالسإلا - يموقلا رمتؤملل ميوقتو ةسارد : عبارلا بابلا

 . صاخ لكشب يمالسإلا - يموقلا رمتؤملا نعو «ماع لكشب يبرعلا يموقلا ركفلا نع

 تاعامجلا ةعجارم هيف تلوانت : تاعجارملا ضعبل ميوقتو ةسارد : سماخلا بابلا

 . ةيناسنإلا ةيمنتلل اريرقت بابلا اذه يف تلوانت امك «ليلحتلاب ةيداهجلا ةيمالسإلا

 ةريسم ديدست يف تمهاس دق نوكأ نأ - ىلاعت - هللا لاسأ ,ماتخلا يفو

 يف ريكفتلا تايلآ ليعفت يفو ءاهلكاشمب يعولا ةحاسم ةدايز يفو «يمالسإلا لمعلا

 بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو . . ميوقتلا ةحاسم عيسوت لالخ نم ؛يمالسإلا لقعلا

 .نيملاعلا


