
 .هبحصو هلآ ئلعو «هللا لوسر ئلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 كرابملا عورشملا نمض هقيقحت راظتنا لاط اّباتك مويلا مدقنف «دعبو
 عبط لب اقباس عبطي مل هنأل سيل ؛«لامعأ نم اهقحل امو ميقلا نبا مامإلا راثآ)

 ئلع الو ءحيحصلا ّيملعلا جهنملا ئلع مّدِخُي مل هنأل نكل «هتاعبط تدّدعتو
 .ءارقلا هانمتي ناك ام ئلع الو .هقحتسي يذلا هجولا

 ىلع مّيَقلا نبا بتك رهشأ «يوبنلا يدهلا» وأ «داعملا داز» ربتعيو

 يديه, اهقصلأو ءاّراشتنا اهرثكأو ءاّمجح اهربكأو .هبتك سيئر وهو «قالطإلا
 يده فلؤملا هيف رّكَذ «هباب يف ديرف باتك وهو .ةرطعلا هتريسو ِةِْكَي يبنلا
 سوردلاو هيزاغم رّكذو «هتايح نوؤش عيمجو هتالماعمو هتادابع يف دلي يبنلا

 ثيداحألا نم يوبنلا بطلا يف درو امل ادلجم صّصخو ءاهنم ةدافتسملا

 نيدلجم تقرغتساف هاياضقو يبنلا ماكحأ يف عّسوت مث ءاهريغ ئلإ هيف عسوتو

 يبنلل تناك ةّيضقو ٍةريسو ٍةداعو بدأ لك ُباتكلا عمج اذبمو .انتعبط نم

 ئتح «ةلماكتم ةيملع ةعوسوم ربتعي قحب وهف ءايندلاو نيدلا رومأ ةفاك يف دك
 يذلا .مالسإلا بتك مهأ نم ربتعيا :ىودتلا ىلع نسحلا وبأ خيشلا هيف لاق

 .١2!«اهرسأب ةبتكم ماقم موقي

 نم هلمحت امو ةعبطلا هذه تازيم نع اليوط لءاستي ئراقلا كرتن نلو

 كلذ نم اًلاَمْج ديهمتلا اذه يف ركذنس لب ءاهتاقباس نع هب زيمتت امو هديدج

 هل «تايصخشو بتك» رظناو 7١6(. /5) «مالسإلا يف ةوعدلاو ركفلا لاجر» 0010(

 .هتايح علطم يف باتكلا اذهب هرثأت هيف ركذ ثيح ١5( 4 ص)

0 



 ةثالث يف كلذ صخلنف .ةمدقملا هذه نم اهب قئاللا اهناكم ىف ليصافتلا كرتنو

 :بناوج

 يف اهلضفأو خسنلا مدقأ ئلع تدمتعا ىتلا ئلوألا ىه انتعبط >7

 ةقباس تاعبط ئلع دمتعت ةلوادتملا تاعبطلا تناك نأ دعب ؛ملاعلا تابتكم

 ماوق نأ نفلا اذه يف ةّرّهملا ئلع ئفخي الو .ةصقان خسن وأ ةدحاو ةخسن وأ

 مث «.ةميدقلا لوصألاو ةديجلا ةيطخلا خسنلا بالجتسا ىملعلا قيقحتلا

 ىلإ يدتهي خسنلا عمج نم لك سيلف «فارتحاو ةراهمب اهعم لماعتلا

 نم ةقباسلا تاعبطلا يف ام نّيبت ةديجلا لوصألا هذه لع دامتعالابو

 وأ فيحصت نم اهيف امو ءطقس وأ فذح وأ ةفاضإ نم صوصنلا يف فّرصتلا

 هذه لك نم لكُم تأتسو ؛ةلباقملا هنع تفشك امم كلذ ريغ 'ىلإ ءصنلا

 .باتكلا تاعبط فصو يف ءاطخألا

 اق وتو .هرداصمل اًوزعو .ىراثاو هثيداحأل اًجيرخت صنلاب ةيانعلا -

 ةقباسلا تاعبطلا هيلإ رقتفت تناك كلذ ٌبلاغو .هصوصنل اًطبضو ء«هلوقنل

 ناك اهزاوعإ نأ الإ ,ثيداحألا جيرختب ةلاسرلا ةعبطك اهضعب ٌمتها نإو

 .بناجلا اذه يف تح اًرهاظ

 .هب قلعتي ام لكو هجهنمو باتكلا لاحل فشاكلا يملعلا ميدقتلا -'

 .6 اخذو همولعل ةفشاكلا ةيملعلا سراهفلا مث

 ةروص ئلع يملعلا قيقحتلا تابلطتم لمعلا اذه يف هللا دمحب عمتجاف

 .ةيضرم ةنسح



 ناك دقف ءانلبق دحأ دهجل اطمغ وأ انععض اميا:ة55 اذه لوقن اتسلو

 تاعورشملا هذهل نيعباتملا نكل ءروكشم دهج ةقباسلا تاعبطلل
 ام حيضوتب ليجعتلا يف انيلع قح مهل ميقلا نبا مامإلا تافلؤمب نيمتهملاو

 هجوتيف «ديدج نم ةعبطلا هذه هل هلمحت ام ئراقلا ملعي ثيحب لمعلا هب زاتمي

 .لمعو دهج نم اهيف امل نئمطم وهو اهيلإ

 انكل ,ةموعزم ةمصعاالو اًمّهوتم الامك انلمعل يعّدن انسل كلذ عمو

 اوُدْسُي نأ ةفرعملا داّورو ملعلا لهأ لإ بغرنو ءانعطتسا ام ديوجتلا انلواح

 اتْوف وأ ةدئاف وأ ةظحالم اوأر ام اذإ ؛هلهأو ملعللو انل اًنسح اوعنصيو اًليمج

 هيدل ام لاصيإ يف اًرذع ٍبَحأل كرتت مل مويلا لصاوتلا لّبّسو .هب اولخبي ال نأ

 .قيفوتلا هللابو .ةفلك لقأو ليبس برقأب
 ةقلعتملا بناوجلا مهأب هيف انفّرع اًبسانم اًميدقت باتكلل انمدق دقو

 : يلي ام ىلع ةمدقملا ثحابم تلمتشا دقو «باتكلاب

 هفيلأت خيراتو ؛هناونعو «باتكلا ةبسن -
 هتاعوضومو باتكلا ءانب -

 هيف هجهنمو هفيلأت نم فلؤملا ضرغ -

 هباتك يف فلؤملا دراوم مهأ -

 هدعب تافلؤملاو بتكلا يف هرثأ -

 ةقباسلا تاعبطلا -

 ةلدمتعملا ةيطخلا خسنلا فصو -

 قيقحتلا جهنم -
 ةيطخلا خسنلا نم جذامن -



 ىققحم لك اهتعجارمو اهتغايصو ةمدقملا هذه دادعإ يف كرتشا دقو

 ْ .باتكلا

 :ىؤوتكو دمراع نجح ةلشاك ةيملعو ةبظفل سراهفب باكا انمغو
 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 هبتك

 ١ 57/8 /ناضمر /78 ةمركملا ةكم


