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 :مجرتملا ةمدقم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نامث لع لمتشي ةيبرعلا ءارقل هتمجرت مدقن يدلا باتكلا
 خيشلا هللا ةيأ وه رضاحملاو «ةكرابملا ميهاربإ ةروس ريسفت يف تارضاحم
 مق ةزوح يف ةيملعلا تايصخشلا رابك نم يربطلا يلمالا يداوجلا هللا دبع

 بحاص يئابطابطلا ةمالعلا موحرملا ريبكلا رسفملا ةذمالت زربأ نمو ةسدقملا
 ينيمخلا مامإلا ريبكلا فراعلا ةذمالت زربأ نم هّنِإ امك «نازيملا» ريسفت

 ةعبس ميقلا هرضحم نم ةدافتسإلاب يظح ثيح  فيرشلا هرس سدق
 . ماوعأ

 «ليوط دمأ ذنُم نآرقلاب همامتهإ ةدش ىلمالا ذاتسألا نع فرعو
 نم وهف ءمق ةزوح يف نافرعلاو ةفسلفلا ةذتاسأ رابك نم هنوك نع ًالضفو
 زاتمتو مق ةزوح يف ةرمتسم ةيريسفت سورد هلو نآرقلا ريسفت ةذتاسأ زربأ
 امم ةميركلا تايالاب تاداهشتسإلا ةرثكب ةماعلا هسوردو هتارضاحم ْئتح

 .ةينارقلا ةفرعملا زونك يف هقمعت ةدش نع فشكي

 يعوضوملا ريسفتلاب مازتلإو ةقيقد ةيلومشب يريسفتلا هجهنم زاتميو
 غلاب مامتهإب زاتمي امك ءضعبلا هضعب ريسفت يف هسفن نارقلا نم ةدافتسإلاو
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 عيباني نم فارتغالا 9 ةيفرعملا ظعاوملاو ةيوبرتلا تادافتسإلا بيلغت يف

 ةيبرت باتك نآرقلا نأ ةقيقح كاردال يلمع ديسجت كلذ يفو ةيقنلا نآرقلا

 يلمالا يداوجلا ذاتسألا نأ ئلإ كلذ لإ فاضي غ'يلوألا ةجردلاب ةيادذهو
 ةمدخل يملعلا نافرعلا نف يف هتراهمو يفسلفلا هصصختل هدينجتب زاتمي
 كلذ يفو ضعبلا ئدل ظحلُي امك سكعلا سيلو ةينآرقلا ةدئاملا نم عافتنإلا
 .لوألا يفرعملا ردصملاو ربكألا لقثلا وه نارقلا نأ ةقيقحل يلمع قاقحإ

 ىلع هتحامس اهاقلأ انه ةيبرعلا ءارقل اهتمجرت مدقن يتلا تارضاحملاو

 ماعلا ئوتسملا نم رثكأ برتقت يهف كلذلو نارهط يف نييعماج ةبلط

 كلذ مغر اهنكل ةيملعلا ةيصصختلا سوردلا نع دعتتو ةماعلا تارضاحملاو
 هللا لأسن .اهئراق ظحاليس امك ةقيقدلا ةيوبرتلاو ةيملعلا تاتافتلإلاب ةينغ

 معنلا يلو هنأ انهخلسو كارلا مودع ةلمج رجأ يف انكرشي نأ ىلاعت

 .قيفوتلاو
 دومحم نافرع

 ةكرابملا ةرجهلل ١4٠ 4 /مارحلا ةدعقلا يذ فصتنم



 :فلؤملا ةمدقم

 نيعتست ةبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يروضحلا ةزهشلاو :ةرظفلا ةظحالجي+ ٌرهجم (يناسنإلا) بلقلا- ١

 ةماقتسإ يف رو ةفرعملا هذهو ءهاوقتو هروجفب ةصاخ ع يعوب -

 اهروجف اهمهلاف * اهاوس امو سفنوإ : لقعلاو حجورلا كر لوقي «حورلا
 اذل «ةيلوصحلا ميهافملاو راكفألا ةهج نم ًالهاج قلخ هنكل . '"”هاهاوقتو

 لئاسولابو يقلتلل هدادعتساب ةناعتسإلاب ةفلتخملا مولعلا ىلع لصحي وهف

 يذلا هلإلا لوقي ءطابنتسالاو ريكفتلا ماقم ئلإ لصيف بلاطملل ةيكاردالا

 ًائيش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو#  :ريكفتلا حورلا ملع
 . "#7 نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو

 ةهج نم ةيجراخلا راكفألا نم ٍلاخ (باشلا) ثدحلا بلق نإ- ؟
 ةبصخلا ضرألا لاح وه املثم ةرذب يأ يقلتل ٌدعتسم وهف ئرخأ ةهج نمو
 يبأ نب يلع مامإلا لوقي املثم تابن يأ ةيبرتل ةدعتسملا عرزلا نم ةيلاخلا

 ٌبلق امنإو» : مالسلا هيلع نسحلا ليلجلا هلجنل - مالسلا هيلع بلاط

 )١( ا//سمشلا ةروس -8.

 .,/8/لحنلا ةروس فقفز



 وسقي نأ لبق كتردابف ُهَلِبق ءيش نم اهيف ئقلأ ام ةيلاخلا ضرألاك ثدحلا

 ةضور - هللا نمأ مرح وهو - هبلق لعج مزلي اذل « 76'2كبل لغتشيو كبلق

 يف اهعرفو تباث اهلصأ# يتلا ئبوط ةرجش مضت يتلا ةفرعملل
 اهتاتابن بلقلا ةعرزم يف تبنت نأ لبق كلذل ةردابملا بجتو . "”4ءامسلا
 .ةماسلا نوذبلا اهيف رت وأ ةدسشاقلا

 باشلا بلقو ءاهايحأ نمل ىه تاوملا ضرألا نأ ثيحو “ 

 تاهجروتلا نوذب ةيداحلالا تازايتلا تزذب اذإو ةيلاغنلا_ ضرالاك وه ثلا
 ةثيبخلا ةرجشلا سرغب هحور رمعتستسف «باشلا حور نماكم يف ةيداملا
 :نأل هكلمتتو هيلع ذوحتستسف . ””ًالصأ اهل ماود ال يتلا روذجلا ةميدع

 . 270هل يهف ةتيم ًاضرأ ايحأ نم١

 ناودعلا نم  ةصاخلا ةيهلإلا ةعيدولا وهو - بلقلا ظفح بجي اذل

 ةيوامسلا تاوعدلا هعامسإو «ضرألل ةقرحملا ةيداحلالا راكفألل بصاغلا

 تاومسلا رطاف كش هللا يفأ مهلسر تلاق# - مالسلا مهيلع  ءايبنألل

 ةرظن ملاعلا ْئلإ رظني رظنيو تاينثولا ةفاك نع ضرعي يكل « '” «ضرألاو
 ميهاربإ هبلط يذلا لثم . '”4هللا هجو مثف اولوت امنيأف# :  نأ ذإ ةيديحوت
 ينبو ينبنجأوإ# - : - نييحورلاو نييبلصلا  هينبلو هل  مالسلا هيلع  ليلخلا

 نيلفاغلاو نيمئانلا بولق نأف ةلاحلا هذه ريغ يفو ؛ '"”#مانصألا دبعن نأ
 0 ةعتمألا نأل ةمايقلا موي اهل داز ال ةيواخ ةغراف نوكتس

 اطعلل رخالا ملاعلا يف لحم ال هنأ امك ءقحلا روهظ ناديم هذهف ةرخالا

 )١( ص /حلاصلا يحبص دادعإ / ةغالبلا جهن ”797
 .715 /ميهاربإ ةروس (؟)

 .77 /ميهاربإ ةروس (9)

 .06ص ١ج ؛يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا (:)
 ٠١. /ميهاربإ ةروس (0)

 ١١6. /ةرقبلا ةروس (5)

 .76 /ميهاربإ ةروس (0)



 نونوبغملا مه بلقلا ةعرزم نع نيلفاغلا ناف اذلو «قيرطلا داز لاصحتساو

 - ءيش ئلع اولصحي نإ نود مهلاومأ سوؤر اوعيض نيذلا ةمايقلا موي

 5 () «ءاوه مهتدئفأو)»

 ءازعألا نويعماجلا ةبلطلا ماقأ دقف «ةمدقتملا قئاقحلا نم ًاقالطنإ
 ةثيبخ ةتبن يأ مامأ ومنلا ليبس ميركلا نارقلا ةفرعمل مهقوش قلغأ نيذلا

 ةيركفلا مكتيضرأ أيهو مهبولق ئلإ للستلا قيرط يداحلإ رذب يأ هجوب دسو
 .ه )١501١ ش .ه ١1709 ةنس فيص يف اوماقأ  ةيهلإلا فراعملا ملعتل

 (ع) ميهاربإ ةروس نع ثيدحلا اهيف درو ةيسارد تاقلح 3 ١٠98١/ق

 ةداهشلا بارش دهش برشب مهضعب زاف دقو «ديحوتلا قاشعل ةكرابملا
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 مهءامد ترهط لقفو .« ١ «نوقزري مهبر دنع ءايحأ# مويلا مم ءينهلا

 .ةيمالسإلا ناريإ ضرأ ةرهاطلا

 ثوحبلا كلت نيودت ةقشم «ىفاقثلا رشنلا» ةسسؤم تلمحت دقو

 نودو ثيدحلا ةلاح سفن قفو  اهتمدقو ةيتوصلا ةطرشألا نم اهلقنو
 نأ ءاجرلاو «نيمرتحملا ةفرعملا بالطل  يباتكلا بولسالا ئلإ اهليدبت

 لبقتي امنإ#  :هناف هناحبس هللا فاطلأب ئوقتلاب ةنرتقم ةعاضبلا هذه نوكت

 . "”«نيقتملا نم هللا

 (ص) دمحم لآ شع مق

 يلمآلا يداوجلا

 . 7 /ميهاربإ ةروس )0(

 ١59. /نارمع لآ ةروس (؟)

 .7ا/ /ةدئاملا ةروس (*)





 ىلوألا ةرضاحملا

 ةيوبنلا تالاسرلا فده *

 ىتش تاملظلاو دحاو رونلا *
 ةيبوبرلا ةمزإ] ةيادهلا *
 دمحلاو ةزعلا طارح ىلإ ةوعدلا *

 رافكلا مئالع *

 هللا مايأب ريكذتلا *

 ربصلا ماسقأ *

 ركشلا بتارع *
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نذإب رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرختل كيلإ هانلزنأ باتك رلا#
 يف امو تاومسلا يف ام هل يذلا هللا *# ديمحلا زيزعلا طارص ئلإ مهبر
 ئىلع ايندلا ةايحلا نوبحتسي نيذلا # ديدش باذع نم نيرفاكلل ليوو ضرألا

 امو * ديعب ٍلالض يف كئلوأ ًاجوع اهنوغبيو هللا ليبس نع نودصيو ةرخآلا

 نم يدهيو ءاشي نم هللا لضيف مهل نيبّيل هموق ناسلب الإ ٍلوسر نم انلسرأ
 نم كموق جرخأ نأ انتايآب ئسوم انلسرأ دقلو * ميكحلا زيزعلا وهو ءاشي
 . «روكش رابص لكل تايآل كلذ يف نإ هللا مايأب مهركذو رونلا ىلإ تاملظلا

 (0 - ١ /ميهاربإ ةروس)

 ةيوينلا تالاسرلا فده ©

 لوزنو (ةيوبنلا) ةلاسرلا فده ةميركلا ةروسلا هذه يف هللا نيبُي

 :- هلآو هيلع هللا لص - مركألا يبنلا لع نآرقلا

 ًارهاظ ريشت يتلا «رلا# ةعطقملا فورحلاو ةلمسبلا دعب  ْئلاعت لوقي
 ىلإ تاملظلا نم سانلا جرختل كيلإ هانلزنأ باتك# - :- ةروسلا ئوتحمل

 مركألا لوسرلا مايق وه ميركلا ثآرقلا لازنإ نم فدهلاف نذإ ؛«رونلا
 يف دوصقملاو «رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جارخاب  هلآو هيلع هللا لص
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 .نينيعم موقب اهل صاصتخإ الف ةفاك سانلا مه ةيهلإلا ةوعدلا هذه

 ةجاحب مهف سان كانه ماد امف «للاخ مئادو ماع يبعش باتكلا اذهو

 50 نآرقلل صاصتخإ الف «ءاوناك رصم وأ رصع يأ يف دئاقو ليلد ئلإ

 لوقي ؛روصعلا ةفاك يف سانلل هجوم وه لب (ص) لوسرلا رصع بوعش وأ
 غيلبت باتك اذهف 20 « سانلل غالب اذه  :ةروسلا هذه ةمتاخ يف ئلاعت
 .ام موقب هل صاصتخإ الف سانلل ماكحألا

 ىتش لطابلاو دحاو قحلا ©

 تاملظلا ركذ درو ْذِإ «رونلا ىلإ تاملظلا نم# نئلاعت لاق انه نمو
 دقو «؛«راونألا ىلإ تاملظلا نم» لقي ملو درفملاب رونلاو عمجلا ةغيصب

 نأل ًامئاد درفملا ةغيصبف رونلا امأ عمجلا ةغيصب نآرقلا يف تاملظلا تدرو

 ةدجاو كننألا ةوضذو ةملكو دجاو قكتلاو قح ةءاينتألا هني ءاج امو ىح'وؤنلا

 ةيصخشلا لويملاو ءاوهألاو هاوه بسح ةملك مهنم لكلف نوفرحنملا امأ

 لوقي املثم « ءعيجلا عصب اهركذب دوو اذل ةملظ اهنم لكو ةددعتم ةنيابتم

 ىلإ تاملظلا نم مهجرخي اونمآ نيذلا يلو هللا»  :يسركلا ةيآ يف ئلاعت
 امأ درفملا ةغيصي رونلا ركذ ًاضيأ اف درو ا3لا دحاو قحلاف  ؟9«رونلا

 ةغيصب تاملظلا تدرو اذل «ءاوهألا ددعت ببسب ةددعتم هجوأ هلف لطابلا

 . عمجلا

 ةيبوبرلا ةمزال ةيادهلا ©

 سانلا جارخاب باتكلا اذه ةطساوب كمايق نأب هيبن هللا بطاخي انهو

 يكل يتاذ لالقتسإ يبنلل سيلف «مهبر نذإب# وه رونلا ىلإ تاملظلا نم
 . هللا رمأبو نذإب يه ةيادهلا هذه لب « سانلا ةياده هسفنب عيطتسي

 )١( /ميهاربإ ةروس 07.
 .؟01ا/ /ةرقبلا ةروس (؟)



 يف لاق هنأ نيح يف «مهبر نذإبا» لاق لب «اننذإب» ىلاعت لقي مل انهو

 اهدعب لوقي نأ ناسنإلا عقوتي رهاظلا بسحبو .كيلإ هانلزنأ» ةيالا ةيادب
 جاهنم دادعإ بجوت هللا ةيبوبر نأ يأ .«مهبر نذإب#  :لاق هنكلو «اننذاب»

 تحت سانلا نأ ثيحو ءرونلا ىلإ تاملظلا نم جورخلل مهيدهت لمع

 تسيلف اذل « مهتيبوبر ةمس ناك يأ - هريغل سيلو هللا وه مهبرو هللا ةيبوبر

 ديحوتلاو ةيبوبرلا ةيضق حرطت انهو ؛مهل ابر  هادع ام لكو - ناثوألا هذه

 . اهيف

 طارصلاو لييسلا ©

 ءرونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جارخإل باتكلا لازنإ نأ نايبت دعبو

 نم جارخإ يأ .«ديمحلا زيزعلا طارص ئلإ# :لوقيف رونلا اذه ةيهام ددحي
 نا- :وه ليبسلاو طارصلا نيب قرفلاو ؛هللا ليبس ْئلإ ةفرحنملا لبسلا

 طارصلا نم دوصقملا امأ ًافرحنم وأ ًاميقتسم ناك ءاوس قيرطلا قلطم ليبسلا

 عمجلا ةغيصب ليبسلا ركذ ناآرقلا يف درو دقف اذل ؛طقف ميقتسملا وهف

 وهو درفم وهف ميقتسملا طارصلا امأ ةريثك ةفرحنملا لبسلا نأل «لبسلا»

 ةزعلا طارص وه ميقتسملا طارصلا اذه نأ يأ ديمح زيزع وهو هللا طارص

 :دمحلاو

 دمحلاو ةزعلا طارص ىلإ ةوعدلا ةقيقح ©

 طارصو ةزعلا طارص ىلإ عمتجملا وأ درفلا نارقلا د امدنعو

 وهف زيزعلا انعم امآ :ءاديمحو: اريرغ نوكي نأ ىلإ ةوعدلا ىنعي اذهف دمحلا

 يه يك رعلاو «هيلع ريثأتلا نكمي ال يذلاو مواستلل نيقفارلا يوقلا ناسنإلا

 ,«زازع لضرأ» اهنأب ةعواطملا ريغ ةبلصلا ضرألل لاقُيو ةناتملاو ةبالصلا

 ودعلا ىلع راصتنالاو ةبلغلا لماع يه ةزعلا نإف  ئنعملا اذه قبطو  اذل

 لعج ْئلإ هكولس يدؤي يذلا قيرطلا ةثاتمو ةبالص ئنعمب ةزعلا ةمزال هذهو
 لخادلا ءادعأ همزهي الو هرضَي الف ريثأتلل عوضخلاو مواستلل ًاضفار ناسنإلا
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 رطيسي يذلا زيزعلا طارصلا وه اذهو «نييجراخلا ءادعألا ذوفنل عضخي الو

 برحلا يف ءادعألا ةفاك لذيو ةيلخادلا برحلا يف ءاوهألا ةفاك ىلع

 قيرطلا يف ةبالصو ةوق نم هدنع ام فرصيف ًازيزع وه حبصيو ةيجراخلا
 ٌدومحم وهف ةديمح لامعأب موقي هنألو ؛ًاضيأ نيرخآلاب ركفيو حيحصلا

 ئنعمب ليتق لثم لوعفم ئنعمب ليعف نزو ئلع ديمح هنأب فصوي اذهلو
 دوقي نارقلاو ؛دومحم يأ ديمح وه ةدومحملا لامعألا لعفي يذلاف .لوتقم

 هللا طارص لإ هوعديو ًازيزع حبصي يكل زيزعلا هللا طارص ئلإ ناسنإلا
 زيزع هللا طارصو ءرون ةيدومحملاو رون ةزعلاف نذإ ديد ٍنوكيل ديمحلا

 .ًاضيأ رون هيطو

 قحلا طارصلا ©

 2 : يه ةزرابلا هللا تافص نم ثالث ركذ درو انه ْىلإو

 .ةيبوبرلا- ١
 .ةزعلا

 (ةيدومحملا) دمحلا “" 

 زيزع هللا نألو ءيبريو ريدي وهف ءربدملاو كلاملا ينعي برلاو
 ةفرعم ليبسف هيلعو «ةميظعلا تاكلملا هذه ناسنإلا يف يبري وهف ديمحو
 يبأ لمع انلمع نوكي نأ اندرأ اذإو ءديمحلا زيزعلا طارص يط وه ناسنإلا
 لخادلا ءادعأ ماهس هبيصت يذلاف ءزيزعلا هللا طارصب مازتلإلا انيلعف رذ

 .ًازيزع سيل اهنم روضتيو جراخلاو

 ال نأب مهاصوأ ةحيصنلا هنم اوبلطو رذ يبأل ةلاسر اوثعب امدنع
 ٌحضاو باوجلا اذه نأب ةلاسرلا بتاك ضرتعاف «مهيلع سانلا زعأ اوملظي
 ًاحضوم رذ وبأ باجأف «ةظعوملا وه بولطملا نكلو «هب نوملعي عيمجلاو
 ءاهوملظي نأ ىغبني الف ءهسفن ىه ناسنإلل سانلا زعأ نأب ةظعوملا هذه رس
 لماعلاو لمعلا نيب نأل .هسفن لإ ناسنإلا ههجوي مهس وه فارحنالاو
 مالسلا هيلع  رفعج نب ئسوم عباسلا مامإلا لوقي ءهل ماصفنإ ال طابترإ

1١5 



 نم مهل هللا ثدحأ ءنولمعي اونوكي مل ام بونذلا نم دابعلا ثدحأ امّلك»
 . "”«نوفرعي اونوكي مل ام ءالبلا

 ٌرح زيزعلا ©
 ةزعلا قيرط كولس ينعي رذ يبأ قيرط كولس نأ يه ثحبلا ةصالخو

 زيزع هللاو «ةدمحملاو ةزعلا ليبس وه ميقتسملا طارصلا نأل ةدمحملاو

 امو تاومسلا يف ام هل يذلا هللا#  :وه باوجلا ؟كلذك وه اذاملف «ديمح

 علا يرحل كا 0 لا ةملكو «ضرألا يف

 هنأل كلاملا ئلع طلستي نأ كلملل نكمي الو هل كلمو ٌّعبت لكلا نأل ءيش

 هنوك نم 2 لاملل ناسنإلا عوضخ نم انايخأ هأرن امو كر تحت

 يلو هل يع لاملاب ئفابي قذلاو «هل اعلام نييلو لاملل ديعو ةكولمف

 .هتطلسل عضاخلا سيلو هيلع طلسملا وه لاملا كلامف هكلام

 رثؤي نأ نكمي ال ذإ زيزع وهف اذل «هلل ضرألاو تاومسلا يف ام نألو
 ٌلعافو معنم هنأل دومحم وهف اذل هنم ٌةمعن اهيف ام ّلك نأ امك ءءيش هيف

 .ديمحو ٌدومحم وهو هل دمحلا لب «وهذمح بجيف تاريخلل

 ناسنإلا ماقم ةعفر ©

 تاومسلا هب زواجتن يذلا ليبسلا ئلإ انيدهي يوامسلا باتكلا اذه نإ

 ةزعلا طارص كلسي نأ هيلعو اهنم ئلعأ يه ناسنإلا ةلزنم نكلو ضرألاو

 ميركلا نارقلا هب ربعي يذلا فصولا وهو «ضرألاو تاومسلا# قوف وهو
 يفامو تاومسلا يفام# ركذل ةجاح الف ؛قلخلا ملاع عومجم نع ةداع

 . (مدقتملا ئنعملا ىلإ ةراشإ يه ةغيصلا هذه دورو نإف اذل ١ *ضرألا

 )١( ةمكحلا نازيم -5551١.



 يهلإلا باذعلا ةدش ©

 مركألا يبنلا مايق وه نآرقلا لازنإو باتكلا لاسرإ نم فدهلاف نذإ

 وه رونلاو رون ىلإ تاملظلا نم سانلا جارخإب  ملسو هلآو هيلع هللا لص -
 هل ةبجاح قحلل ةضفار ةفئاط كانه لاز الو ناكو «ديمحلا زيزعلا طارص

 0 او و ب :ىلاعت اهنع هلت

 7 20يرحأ هباذع بذعي الج :لوقي املثم ديدش هباذعف اذلو

 رافكلا مئالع ©

 ةروسلا هذه يف نارقلا ركذي ء؟رفكلا أشنم وه امو رفاكلا وه نم

 ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا نوبحتسي نيذلا# :لوقيف رافكلا فاصوأ ضعب

 لئاذر نم ثالث ركذت ةيالاو .«ًاجوع اهنوغبيو هللا ليبس نع نودصيو

 ةيقالخألا رافكلا

 اهاوس نوديري الف مهفدهو مهتبوبحم يه ايندلا نأ : ئلوألا

 نوبسحيو توملا نيح ئلإ ةايحلا نوبلطي مهنأ ئنعمب ةرخآلا نوكرتيو
 رئاطلا لثم سيلو «توملاب ئنفتو خسفتت ا ةرجشلا لثم ناسنإلا

 ءاضفلا يف ةيرحب قلحيو توملاب هنم ررحتي يذلاو صفقلا يف سوبحملا
 :رخالا ملاعلل عساولا

 نمؤملا امأ «ئنفتو خسفتت يتلا ةرجشلا لثم ناسنإلا ربتعي رفاكلا

 ىريف توملاب هنم ررحتي يذلاو ايندلا صفق يف نيجسلا رئاطلا لثم هربتعيف

 .دولخلا ملاع ئلإ رئاطلا اذه قيلحتو ايندلا نطق خاب تفادناب توملا

 ايندلا ىلإ ةرظنلا راثآ ©

 ئرخألاو ةملظم ةقيض امهادحإ لماكلاب ناتنيابتم ناتيؤر ناتاهو
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 :ًاضيأ ةئيابتم ٌراثآ امهلو «ةرين ةعساو ةيماس

 ئري هنأل ةليسوو ةمدقم ايندلا ربتعي دلخلا ملاعب ركفي يذلا نمؤملاف
 اذه ىلإ ناسنإلا لصوتف ايندلا هعم مجسنت نأ بجي يذلا فدهلا يه ةرخآلا
 . ميقتسملا طارصلا وه صاخ قيرط ربع يماسلا فدهلا

 ةرخآلا نورذيو مهتبوبحمو مهفده انيدلا نوربتعيف رافكلا امأ
 .ةيماسلا ةايحلا كلت ئلع ةعيضولا ةايحلا هذه نوحجريو ةفارخ اهنوبسحيو

 اذل «ءاقنإلا ةعيرشلا ةايصلا هلم وف نمكلور ملاعلا نك هنوف رميا لكنا

 ىلوت نم نع ضرعأفإ - :- هلآو هيلع هللا ىلص - مركألا هيبنل ئلاعت لوقي
 ٌملع وهو 297 «ملعلا نم مهغلبم كلذ * ايندلا ةايحلا الإ دري ملو انركذ نع

 نع ضارعالل الماع نوحبصي مهف اذهلو ايندلا ريغب مهفرعي ال غلاب ريغ
 ليبس كولس نع مهريغو مهسفنأ نودصي هللا ليبس نع نودصيو# - : هللا
 ىلإ يدؤي ام نولعفي يأ «اجوع اهنوغبيوإ#  :نوفرصيو نوفرصني مهف هللا
 . فرحنم هنأب هللا ليبس ريوصت

 ديعبلا لالضلا ©

 يذلا ميقتسملا طارصلا اذه لادبتسإ يف - دمع نع- نودهتجيو نوعسي
 «فرحنم قيرط ئلإ «ديمحلا زيزعلا» ب يهتني يذلاو مهترطف يف هللا هعدوأ

 اوضرعيل نيرخالل ًافرحنم ميقتسملا طارصلا اذه نوروصي مهف كلذل ةفاضإو

 اوجرخ ثيحب قيرطلا اولض دقل .#ديعب ٍلالض يف كئلوأ# نكلو ءهنع
 ئقبي هنكلو قيرطلا ناسنإلا ٌلضي ةراتف :ريسملا نع ًامامت اودعتبإو لماكلاب

 دق هنكلو «هديب ذخألاب وأ هعمسي ءادنب هيلإ هتياده نكمي ثيحب هنم بيرق
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 وأ ةياده ءاذن ْيَأ هلصي ال ثيحب ءارحصلا يف هيتيو ريسملا نع ةرات دعتبي

 . قيرط رباع دي

 يرورضلا نم ْذِإ «4مهل نبيل هموق ناسلب الإ ٍلوسر نم انلسرأ اموإ»
 نيبيو رونلا ىلإ مهوعديف اهيلع بيجيو مهتالاكشإ 0 مهتغل فرعي نأ

 اذل «ميقتسملا طارصلا يه هللا رمأ ةعاط نأو ةملظ ءاوهألا هذه نأ مهل

 . مهتغل فرعيو' مهناسلب ثدحتي نأ بجي

 ءايبنألا ةوعدل بيجتسي نم مهنمف «نيتفئاط ىلإ سانلا مسقني انهو

 ءراكنإلا وأ ةباجتسالا يف رارحأ عيمجلاو ًادمع اهيلع درمتي نّم مهنمو
 هللا مهبلسيف نوركنملا امأ ةصاخلا ةيهلإلا ةيادهلاب نوظحي نوبيجتسي نيذلاف

 اليوط قيرطلا ناك اذإو «ةيناسفنلا مهلويمو مهتابغر ىلإ مهلكويو هضيف
 ليلدلاو ةدايقلا نم عفتني ال كلذ عمو فرتحم ريغو ةبرجتلا ميدع رفاسملاو

 ليلدلا هكرتي نأ يعيبطلا نمف ءيغصي ال وهو قيرطلا ئلإ ًارارم ههجوي
 . «ءاشي نم يدهيو ءاشي نم هللا لضيفإل - :لضيف

 نيقسافلل لالضالاو عيمجلل ةيادهلا ©
 هللا تاق ةكوايملا ةووسلا هذه نم ةزوكلا ةيالاوب الرآلا ةيالل اقظَو

 اورذنُيلو سانلل غالب اذه# .#سانلا جرختل# :عيمجلل ةيادهلا دارأ ئلاعت

 لزنأو يبنلا ثعب فدهلا اذه لجألو ('' «دحاو هلإ يه :امتأ اونلعيلو هب

 هتيادهو صاخلا هضيف هللا بلس كلذ نع ًادمع مهنم ضرعأ اذإف باتكلا

 . فيلكتلا مهبلسي ال هنكلو نولضيف ةدايقلاو

 نم يدهيو ءاشي نَم هللا لضي# :ئرخأ ةيآ يف ىلاعت لوقيو
 , ”«نيقسافلا الإ هب لضي امو# :فوخأ 0 يف لوقيو ٠غ «ءاشي
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 ىلإ ميقتسملا قيرطلا نع ًادمع فرحنملا وه ةيبرعلا ةغللا يف  قسافلاو
 هنأ هللا نيبي ةمدقتملا ةيآلا يفو «قيرطلا نع قسف  :لاقيف نيميلا وأ راسيلا

 اديحو هكرتيو صاخلا فطللا كلذ قيرطلا نع ًادمع فرحنملا بلسي ئيلاعت
 .ملظملا ليوطلا ريسملا اذه يف

 وهو .#ميكحلا زيزعلا وهو ءاشي نم يدهيو ءاشي نَم هللا لضيف»

 لاف ا هع ح عقت اذل يق كجم هلاعلاو ةنيانملا وعنا وبو نفت افاعترر

 . ةبسانملا اهنكامأ

 ئسوم يبنلا ةوعد ©

 جرخيل يبنلا ثعبو باتكلا لزنأ هنأ ةروسلا ةيادب يف ئلاعت نيب دق

 يأ لازنإو يبن يأ ثعبل ماعلا فدهلا وه اذهو تاملظلا نم سانلا هب

 ماعلا لصألا اذه عم ةادهلا هداقلا وضعي لمع قالا نع ثدحتي مث 5
 ةردقلا مئالع يه انه تايالاو «انتاياب ٠ ىسوم انلسرأ دقلو# لوقيف

 ءاضيبلا ديلاو «نيبم نابع ىلإ لوحتت يتلا اصعلا لثم تازجعملاو ةيهلإلا

 ىفو هللا ةردق ئلع لئالد نوكتل اهب ئلاعت هزهج يتلا اهرئاظنو ةعشملا

 اذهو «رونلا ىلإ تاملظلا نم كموق جرخأ نأ  :يه ةمهمب هفلك اهلباقم

 جرخأ ثيح ؛ميلكلا ئسوم ةبرجت لالخ نم هنيبي يذلا ماعلا لصألا وه
 .ديحوتلا رون ئلإ كرشلا ةملظ نم هموق

 هللا ريغ ديب (رمألا) لامعألا نأب دقتعي يذلا وه كرشملاف مدقت امكو
 افاسأ ب ةنيررلا ةمدن ىكعيو وخلا وأ :ناقوألا نأ :ةكاوكلا ادباغا نكي
 دقتعي يذلا وهف دحوملا امأ ؛رضلاو عفنلا هديب نأ روصتيو هللا ريغ ئلع -

 دحاولا هللا قلخ وه ناكمإلا ملاع عيمج نأب  ةيبوبرلا يف ديحوتلا ماقم يف -

 .دحاو  يبرملاو ربدملاو كلاملا يأ - برلاف هتيبرتو هريبدت لظ يفو

 ديحوتلا ماسقأ ©

 برلا ديحوتو «قلاخلا ديحوت  :اهمهأ ةريثك ٌماسقأ ديحوتللو
 ل



 وه هنأو قلخلا ماظن قلاخ وه هللا نأ ناسنإلا دقتعإ اذإف ءدوبعملا ديحوتو

 هيلع حلطصيام وه اذهو ريغ ال هدحو هعيطي نأ يعيبطلا نمف «هربديو هيبري

 نارخالا نامسقلاو ؛دحاو هجسن يذلا دوبعملا نوكي هيفو يدابعلا ديحوتلاب

 .دحاو برلاو دحاو قلاخلا نأ ناينعي

 فعضتسملاو ريكتسملا ذاقنإ ©

 ةديقعلا نم هموق جرخي نأ ئسوم هميلك ئلاعت هللا رمأ ةيادبلا يف
 لوبقلاو هللا ريغ ةعاط نأ مهل نيبي مث ةرينلا ةحضاولا ةديقعلا ىلإ ةملظملا
 اهلك فاعضتسالاب لوبقلاو رابكتسالاو ملظلل عوضخلاو ملظلاو همإلك ريغب

 رخآلاو ةملظ يفو ملاظ وهو لطابلاب يلاعتملا وه ربكتسملاو «تاملظ

 ةملظ يف وهو يرايتخإ فعضتسم وه هل نيرخالا فاعضتسإ لمحتي يذلا

 - :هنوبيجيف ملظلل مهعوضخ رس نع ةفئاط بطاخي امدنعف اذل ءاضيأ

 هللا ضرأ نأ نوكب مهتجح دريف ''#*ضرألا يف نيفعضتسم انك اولاق»
 .اهيلإ اورجاهي نأ مهناكمإب ناكو ةعساو

 ئسوم فلك دقو ةفعضتسم ئرخأو ةربكتسم ناتفئاط رصم يف ناكو
 عوضخلا ةملظو طلستلا ةملظ نم امهجارخإب معلا هلكو ميلكلا
 هذهب عادخنإلاو نيرخالا ئلع زواجتلاو ملظلا نع ئلوألا ئهنيف ءطلستلل

 امك «ملظلا ةملظ نم صالخلا ئلع اهنيعيو ءاضقنإلا ةعيرسلا ةبذاكلا ةردقلا

 ةديقعلا مهميلعت دعبو «ملظلل عوضخلا ةملظ نم مهذقنيو فاعضلا نيعي

 .ًاضيأ ةحيحصلا لامعألا مهملعي ةحيحصلا

 هللا مايأب ريكذتلا ةيمهأ ©

 هللا مايأو .«روكش رابص لكل تايال كلذ يف نإ هللا مايأب مهركذو#
 نأ لعب يتأت يتلا مايألاو هتردقو هللا ةزع زاكإ روهظ دهشت يتلا مايألا يه
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 ققحي عقوتم ريغ ًارمأ دجي ةأجفو ئودج نود ةيداعلا قيرطلا ناسنإلا كلسي

 ديدج ضيف موي لك يف ئلاعت هل ثيح هللا موي وه. موي لك نأ مغرو
 ةئف راصتنإ دهشي يذلا مويلا نأ الإ ("”*«نأش يف وه موي لك#» ديدج نأشو

 موي وه يوامس دئاق ةدايق لضفب ئربكلا ئوقلاو اهرصع توغاط ئلع ةليلق
 روهظ مويو ةيداملا للعلاو بابسالا لك هيف عطقنت ثيح «هللا ةردق روهظ
 وهو هللا ةردق روهظ موي وه - ءادفل هل انحاورأ  رصعلا يلو رظتنملا مامإلا

 ناسنإلل حضتت اهيف نأل هللا مايأ نم يه توملا ةظحل نأ امك هللا مايأ نم
 اهيف حضتت ثيح ئربكلا ةمايقلا موي لاح كلذكو «ملاعلل ةيفخلا قت وئاقحلا

 هللا ضيف  ةصاخ ةروصب  اهيف رهظَي يتلا مايألا نم يهف اذل قئاقحلا ةفاك

 . هتمظعو هتزعو

 نم نأب اوقدصيل مايألا هذهب مهركذي نأب ئسوم ميلك هللا رمأي انهو
 يلوأ نييوطلسلا ةفاك ئلع ةيدام بابسأ نود ناسنإلا رصتني نأ نكمملا
 ريثكل تايآ كلذ يفو ؛كلذ لالخ نم مهيدل لمألا حور يبحي يكل «ةوقلا

 .ركشلا ريثكو ربصلا

 عونخلا ريغ ريصلا ©

 0 الو عارصلا نيدايم نع بئاغلاف ءتوكسلا نع فلتخي ربصلاو

 امك رباصلا بحي هللا نأ كيو اربابص سلو ٌتكاس يعسلا ةيفيك نع ًائيش
 رمي ال يذلا نإ ؟ًاقح رباصلا وه نم ةفرعم بجت اذل نارقلا كلذ ىلع صني

 ًامئاد ةايحلا نيرق ربصلاو «رباصلا ناونع هيلع قدصي ال باعصلاو ذألاب

 . 79 /نمحرلا ةروس قد
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 فيكي عناخ وأ تكاس وأ ليلذ وهف الإو رباص زيزعلاو ةزعلا مزاول نم وهو
 ضفري يذلا يوقلا ناسنإلا وهف زيزعلا امأ ناك ايأ مئاقلا ماظنلا عم هسفن

 ملاظلا ماظنلا دهاجيو ةزعلاب ئلحتيو زيزعلا طارص ىلع ريسيو ءيشل عونخلا

 ربصيو

 ربصلا ماسقأ

 ةثالث ىلع ربصلا نوكل عجار وهف ربص اهلك ةايحلا نأ نم ليق امو
 - :ماسقأ

 .ةعاطلا ىلع ربصلا- ١
 .ةيصعملا نع ربصلا ” 

 *  باصملا يف ربصلا .

 ةمئألا نع ةيثيدحلا انبتك يف يورملا ًاضيأ وه ميسقتلا اذهو

 مالسلا مهيلع - نيموصعملا

 اهعيطيو ةيهلإلا رماوألاب مزتلي يذلا ناسنإلاف - :ةعاطلا ىلع ربصلا

 ءةقشم نمضتي يذلا الثم موصلاب مازتلالاك ؛اهيلع ربصيو اباعص لمحتي
 يدؤي ئتح هزئارغ تبكيو هتاوهش عدريو ئوهلا عبتي ال مئاصلا نإ لاقّيف
 ربصب يهلإلا رمألا لقث لمحتيف ؛قيرطلا فصتنم يف هنع ئلختي الو هفيلكت
 ضاقتنالاو نيملاظلا ةبراحمو لاتقلاو داهجلاو موصلاو ةالصلاو ؛رباص وهف
 ناسنإلا ىلع بجيو قاشم اهيفو ةيهلإلا رماوألا نم اهلك بناجألا ةدهاجمل

 . اهتعاط يف ربصلا

 راثلاو ةنجلا لحم ©

 ودبيو - رهاظلا بسحب  ةذيذل ةيصعملا نأل - :ةيصعملا نع ربصلا

 ديري نم ئلعف اذل «هركذ بلقلا هاوه ام لكو ًاريسي ةيناسفنلا ءاوهألا عابتإ
 نأل ربصلاب ئلحتي نأ ةيصعملا يف عوقولا مدعو هسفن ئلع ةرطيسلا .

 نم اءربم نوكي نأ تاشلا الع قشيوز ه«نعض ةيصعملا نع ضارعألا
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 .ةيصعملا نع ًارباص نوكي نأ بجي اذل يصاعملا

 ركفف بيغرتلابو ديدهتلاب هيلإ رذ يبأ ةلامتسإ ديري ناك ًانامثع نأ لقنُي
 نأ هرمأو رذ يبأ ئلإ لاملا نم رادقم هعمو ًامالغ لسرأ هنأ يه ةليح يف
 مالغلا بهذف ءرح وهف لاملا لوبقب هعانقإ عاطتسا نإف هلبقي يكل هيلع ّرصي

 مالغلا هربخأف «مالغلا حاحلا ةدش مغر لاملا لوبق ضفر يذلا رذ يبأ ئلإ

 ينعي كلذ نأب رذ وبأ هباجأف قرلا نم هريرحت ينعي لاملا ذخأ هلوبق نأب

 0 و ا ا وه هقاقرتسإ

 نع ربصلاو بوغرم رمأ عورشملا ريغ لاملا اذه لثمب لوبقلا نإ

 3 هيلع هللا لص  مركألا لوسرلا نع يور .«بجاو هنكل بعص هذخأ

 يدؤت يتلا تاوهشلا طسو عقت رانلاف «تاوهشلاب رانلا تفح»  :لاق هنأ

 لوصحلاو ةمرحملا لاومألاب فرصتلاو ةيسنجلا ةزيرغلا ءافطإك اهيلإ اهنم لك
 هللا ىلص لاق امك ؛كلذ رئاظنو لطابلا هاجلا بحو ةلطابلا تاماقملا ىلع

 يف عقت ةداعسلا ةنج نأ ينعي ««هراكملاب ةنجلا تفُحا :   هلآو هيلع

 يه قاشملاو بعتلاو ىذألا ةبقاع نأ يأ هراكملاو مالألا اهلوحو طسولا

 ىلإ لوصولا تاوهشلاب ذاذتلالا ةبق ياعم و ين هدادجلا ةكاوإ كرعألا

 منهج يف دولخلا

 عوقولا نع عانتمإلا يف ًارباص نوكي نأ ينعي ةيصعملا نع ربصلاف نذإ

 .بنذلاب ءالتبالا دنع ةيصعملا يف

 ريغ ٌرَمأ نانسنإلا ببيصت يتلا ةبيصملا نإ :ةبيصملا يف ربصلا

 الو عزعزتي الو ربصلا دقفي ال نأ ناسنإلا ىلع بجي د نكلو ذؤمو بوغرم

 هريسم نم جرخي الف هبحي ًائيش دقف اذإو :ةبسانملا ريغ لاوقألاب هوفتي

 ملستسي الو ةدحاو ئوكش ةملكب الو هيتفش كرحي الو صاخلا هفيلكتو
 نييجراخلا الو نييلخادلا بناجألل

 ةيصعملاب وأ ةعاطلاب امإ هتايح ىدم ئلع رمتسم ناسنإلا ناحتماف نذإ

 تاللاحلا هذه ئدحإ نم تقو يأ يف ف ولخي ال ناسنإلاو ةبيصملاب وأ

 . ثالثلا ةيناحتمإلا



 هذه يف راصتنإلا متدرأ اذإ مكنأ :هموقل ميلكلا ئسوم نيب دقل

 ةكرح يفو يدئاقعلا بناجلا يف دوصقملا ىلإ لوصولاو ةيادهلاو ةضهنلا
 ةيقالخألاو ةيدئاقعلا اياضقلا يف ربصلا ئرع مازتلإ مكيلعف ًاضيأ ةروثلا
 :ةمعنلا هذهل نيركاش اونوكت َنأَو اضيأ ةيَمِلَعْلاَو

 ركشلا بتارم ©

 دمحلا# لوق وهو يناسللا ركشلا اهادحإ :  اضفنا هيتاره ركشللو

 امأ ؛هدحو هللا نم يه ناسنإلا لصت ةمعن لكو ةمعنلا هذه نأب رارقالاو «هلل

 انلمع لقرعتل ًايناث ينالفلا صخشلاو آلوأ هللا الول هنأ نم ًانايحأ هلوقن ام

 - :فسوي ةروس رخاوأ يف مىلاعت لوقي يفخ كرش هتاذ دحب وهف ينالفلا

 موصعملا مامإلا اولأس املو ' ”4نوكرشم مهو الإ هللاب مهرثكأ نمؤي اموإ»
 نم ناب انيوسعع مالسلا هيلع باجأف اكرشم نمؤملا نوكي فيك نع

 .تكلهل نالف الول هنأب مكدحأ لوق كلذ قيداصم

 عوبني مأ بوبنألا ركشي لهف بوبنألا نم ًءام ناشطعلا برشي امّدنع

 :ئلاعت لوقي «بيبانألا يف يرجي يذلا ءاملا ردصم وه عوبنيلا نإ !؟ءاملا

 اذإف ؛ 9 «نورأجت هيلإف رضلا مكسم اذإ مث هللا نمف ةمعن نم مكب امو

 ربدملاو ريدملاو لئاسو يه ملاعلا اذه يف ام لك نأب ًانمؤم ناسنإلا ناك
 .هلصت ةمعن لك دنع 4نيملاعلا بر هلل دمحلا# لوقي هنأف «دحاو

 يفخلا كرشلا ©

 ةدابع يف نوكي 3 «نيرخآلا ةدابع يف ٍيفخلا كرشلا نوكي ةراثؤ

 امنإ# :لوقي ناك يذلا نوراق لثم هسفنل ًادباع ناسنإلا نوكي دقف .«سفنلا

 .5١٠١٠/فسوي ةروس قد
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 قاشملا ٌُتلمحتو ُثدهتجإ يذلا انأ يننأ يأ 2”*يدنع ملع ىلع هتيتوأ

 وسل ها را «لاملا اذه ئلع ٌُتلصحف
 قاشملا ٌتلمحت يذلا انأ - ؟لوقي يذلا ملاعلا ىلع قدصي رمألا سفنو «هللا

 يرثلا لاح كلذكو ءكرشلاب ٌباصم ملاعلا اذه لثمف ءاملاع تحبصأو

 «ةورثلاو لاملا اذه تبستكإ يذلا انأ يننإ - :لوقي يذلا هتورثب عودخملا

 ئنفت ام ًاعيرس يهو هتردقب عودخملا بصنملاو ةردقلا بحاص كلذكو

 كرشلاب ئلتبم ًاضيإ وهف ءماقملا اذه ئلإ تلصو يذلا انأ_ :لوقي .يذلاو

 . يفخلا

 هللا نم الإ ةمعن نم ام نأب يبلقلا ناميإلا ةبترم ئلإ ناسنإلا لصو اذإ

 دمحلا#  :ةمعن لك لابق لوقي ثيح ناسللاب ركاش وهف ءاهب معنملا وهو

 نمؤي كيح ركشلا ئمسأ اذهو بلقلاب ٌركاش هنأ امك :4نيملاعلا بر هلل
 ركشلا نم دوصقملاو ؛ًايلمع ركاش هنأ امك .هللا نم معنلا عيمج نأب ًايبلق
 قطانلا لمعلا وه اذهو بسانملا اهلحم ىف ةمعنلا فرصي هنأ وه ىلمعلا

 ءاكذلا : ةمعنوب نمعلا ةمعبو  ةفلسلا :تاقاطلا همت تقرع اذإو (ركشلا)
 امأ ءيلمعلا ركشلا وه اذهف ةبسانملا اهعقاوم يف ملعلا ةمعنو لاملا ةمعنو

 زيزعلا طارص ئلإ#  :ةروسلا ةيادب اهتددح يتلا هيف ةبسانملا اهلاحم
 قيرطلا وه هنأل هللا طارص يف  فرصت معنلا كلت عيمجف .«ديمحلا
 .ايلمع ركشلا نوكي كلذبو ددحملا حضاولا

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .8/صصقلا ةروس )١(
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 ةيناثلا ةرضاحملا

 هللا مايأ ةفرعم *

 اهركشو ةمعنلا ركذت *

 ةمعنلا نارفك ماسقأ *

 برلاو قلاخلاو رطافلا *

 هللا ىلع ةلاد ةرطفلا *

 ةزجعملا ىلإ ةجاحلا *

 ةمعنلاو ةنملا نيب قرفلا *

 هللا ىلع لكوتلل ةجاحلا *
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لآ نم مكاجنأ ْذِإ مكيلع هللا ةمعن اوركذإ هموقل ئسوم لاق ْدِإَوظ
 يفو مكءاسن نويحتسيو مكءانبأ نوحبذيو باذعلا ءوس مكنوموسي نوعرف
 نئلو مكتديزأل متركش نئثل مكبر نذأت ْذِإو * ميظع مكبر نم ٌءالب مكلذ
 ضرألا يف نّمو متنأ اورفكت نإ ئسوم لاقو * ديدشل يباذع نإ متر فك
 داعو حون موق مكلبق نم نيذلا ابن مكتأي ملأ * ديمح ينغل هللا نأن ًاعيمج
 اودرف تانيبلاب مهلسر مهت دءاج هللا لإ مهملعي ال مهدعب نم نيذلاو دومثو

 د ل ع متلسرأ امب انرفك انإ اولاقو مههاوفأ يف يف مهيديأ

 مكوعدي ضرألاو تاومسلا ُرطاف كش هللا يفأ مهلسر تلاق * بيرم هيلإ

 انلثم رشب الإ متنأ نإ اولاق ئمسم ٍلجأ ىلإ مكرخؤيو مكبونذ نم مكل رفغيل
 مهل تلاق * نيبم ناطلسب انوتأف انؤابأ دبعي ناك امع انودصت نأ نوديرت

 امو هدابع نم ءاشي نّم ىلع نمي هللا نكلو مكلثم رشب الإ نحن نإ مهلسر
 انل امو *# نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو هللا نذاب الإ ناطلسب مكيتأن نأ انل ناك

 هللا ئلعو انومتيذأ ام ئلع نربصنلو انلبس اناده دقو هللا ىلع لكوتن الا

 « نولكوتملا لكوتيلف

 هللا مايأ ةفرعم ©

 ليزنتو ةثعبلا نم فدهلا ةروسلا هذه يف ئلاعتو كرابت هللا ددح

 نع مهداعيإو ةماقتسالا رون ىلإ فارحنإلا تاملظ نم سانلا جارخاب نارقلا

7١ 



 اذه حضوأ دقو ؛ئلاعت هليبس ئلإ مهتيادهو هللا ليبس نع ةقرفملا لبسلا

 ىلإ تاملظلا نم هتمأل (ع) ئسوم جارخإ ةيفيك ركذ لالخ نم يلكلا لصألا
 تاملظلا نم كموق جرخأ نأ انتايآب ئسوم انلسرأ دقلو#  :لاقو ءرونلا

 هللا مايأب مهركذو رونلا ئلإ

 ةروصب هتمظعو هتزعو هللا راثآ اهيف رهظت يتلا مايألا ءهللا مايأ نمو

 تاومسلا كلم هلل#  :هلل اهلك مايألا نأ مغرو ةظوحلم ةحضاو

 هتردق راثآ روهظ دهشت يتلا ةينمزلا تارتفلاو مايألا نأ الإ .4ضرألاو
 يذلا توملا موي لثم (انه ةدوصقملا) هللا مايأ نم نوكت حضوأ ةروصب

 يدهملا) رصعلا يلو روهظ موي وأ قئاقحلا نم ريثكلا ناسنإلا هيف دهاشي
 رهظت ةيبيغلا ةردقلا راثا نأل ةمايقلا موي وأ  هجرف ئلاعت هللا لجع  (رظتنملا

 ئوقلا ئدحإ طوقس موي ئلع اضيأ قدصي ام اذهو ةحضاو ةروصب اهيف

 .ةيوبن ةدايق لظ يف مكحلا ىلإ فعضتسم لوصوو ئربكلا

 فيكو هللا مايأب هموق فرعي نأب ئسوم هميلك ئلاعت هللا رمأي انه نم
 اوطقسأو ءايبنألا ةدايق تحت اوضفتنإ دق ةفعضتسملا ممألا نم ريثكلا نأ

 يف ةيرشبلا ىوقلا ىتعأ اورحد مهنأ يأ مهروصع يف ئربكلا ئوقلا
 هسفن ئسوم ةصقب دهشتسي مث «هللا ةوق ىلع لكوتلا لظ يف مهروصع
 .ةقيقحلا هذهل قادصمك

 مهمايق وهو ءايبنألا ةثعب نم فدهلا ةروسلا ةيادب يف ركذي املثمو
 هيبن ئلاعت هللا بطاخي ءرونلا ئلإ مهجارخإو تاملظلا نم سانلا ذاقنال
 دقو سانلل يوامس دئاق ًاضيأ وه هنأب - ملسو هلاو هيلع هللا ئلص - مركألا
 لاق ْذِإَو :ًالئاق هثدح مث رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيل نآرقلا هيلع لزنأ
 .«مكيلع هللا ةمعن اوركذا هموقل ئسوم

 امأ ,«هموق» فصو هيلع قلطُي نيعم دئاق ةدايقب ضفتني يذلا بعشلاو

 نم  ةمورحتملا ةمولظملا ةئفلا مهو  مهذاقنإ يهف اهيلإ راشملا «ةمعنلا»

 ترهظ ثيخ هللا مايأ نم وه كلذ ققحت مويو ةيغاطلا نوعرف لا ةموكح

 بسح ةقرطملا مامأ دومصلا عيطتست ال ديلا ةضبق نأل هيف هللا ةردق

 ضب



 ةوق ئلع بلغتي ًالزعأ ًامورحم ًابعش انيأر اذإف هيلعو «ةفراعتملا تايرجملا
 .هللا ةردق' نوهظ ةمالع ةلاحلا هذهف ةتفاكتم ريغ ةكرعم ىف ربك

 اهركشو  :ةمعنلا ركذت ©

 ثيح هذه هللا ةمعن ًامئاد اوركذتي نأ يه هموقل ئسوم ةوعدف نذإ
 - :مهل نوعرف لآ ملظو باذع جذامن ضعب ركذي مث نوعرف لآ نم مهذقنأ

 1 لوصحلا ءاغتيإ كرحتلا ينعي «موسلا» و 4 ءوس مكنوموسيإل

 ماعنألل لاقُيف ؛  فورعملا مايصلا يعي داضلابدا وصلا» اميق يعمر عرش

 ىلع ئذغتت يتلا اميف «ةمئاس» اهنأب ءارحصلا يف فلعلا فلخ جرخت يتلا

 .«ةفولعم» اهنأب اهل ٌمدقي يذلا فلعلا

 مكبيذعتل نودجيو نوعسي اوناك نوعرف لآ نأب ئىنعملا نوكي هيلعو

 ىلإ مكنوقوسي اوناك مهنأ ينعت *مكنوموسي# ف ءمهكرحت فده وه اذهف
 لب باذعلا وه هنورتو هنوفلتعت ام لك ناكف باذعلا فالتعإل ءارحصلا

 نويحتسيوإل  :مهنورمديو «مكءانبأ نوحبذيو# ”تتادحلا ءوجو

 نهتايح نوظفحي اوناك ثيح «ةايحلا ىلع ءاقبإلا وه ءايجتسإلاو .#مكءاسن
 مكيدل نكت مل باذعلا ءوس نم ةلاحلا هذه يفو . لمعلاو ةمدخلا لجأ نم
 اسنلل رسألاو ءانبألل حبذلا اذه دض ةضافتنإلاو ضارتعإلل ةوق يأ

 لضفبو  مولظملا مورحملا بعشلا اذه ئلاعت هللا لصوأ نأ ناك مث
 باذعلا كاذ لاكشأ نم هذقنأو مكحلا ْئىلإ  مالسلا هيلع ئسوم هميلك ةدايق

 .هللا مايأ نم كلذ ققحت موي ناك كلذلو ديدشلا

 ءانسلا ءامتتسإو ا جبان ,««ميظع مكبر نم ٌءالب مكلذ يفو»

 ملعُي يكل مكبر نم امي ًاميظع ًءالب تناك ديدشلا باذعلا لاكشأ نم يهو
 يف ةيلوتؤسيم م عبتتست ةصاخ ةمعن وه كلذ نم ذاقنولا نأ امك !؟نولمعتام

 نأ ةمعنب معنتملا ئلعف ركشلاب رمأ ةمعنلا هذه ءاطغإ لباقم يفف ءاهلابق

 :راطخألل هضرعي وهف اهنارفك امأ ؛اهدايدزإ ةيضرأ رفوي كلذبف اوكا نوكي

 وه «نذإلا» نأ ثيح ًاماع ًانالعإ نلعأ لجو زع وهف .* مكبر نذأت ْذِإو#
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 نلعأ ينعي « نذأت# و «نذؤم» هنأب ٠ نيرخالل ارك نلعُي يذلل لاقيو نالعإلا

 اهديزيسف ةمعنلا متركش اذإف «مكنديزأل متركش نئلو» :وهو رمألا اذه

 ةمعنلا :لا مترفك اذإف هديا يادغ نإ 0 نئلو» ' ؛ًانيقي 0 هللا 0

0 

 ةمعنلا نارفك ماسقأ ©

 ركشلا  :ةثالثلا ركشلا تايوتسم نع انثدحت قباسلا ثحبملا يف

 ةثالث تايوتسم ةمعنلا نارفكل نأ ركذن انهو «يناسللاو «يلمعلاو ؛يبلقلا
 0 : يهو ًاضيأ

 .يبلقلا رفكلا ١
 .ىلمعلا رفكلا ١"

 . يناسللا رفكلا

 .هللا نم تسيلو انم يه معنلا هذه نأب داقتعإلا وه يبلقلا رفكلاو

 .لطابلاو مارحلا يف ةيهلإلا معنلا هذه فرص وه يلمعلا رفكلاو
 .يبلقلا رفكلاب ثدحتلا وهف يناسللا رفكلا امأ

 ريشتو حملت اهنكل «دعولاب» حرصت 0 هذه يفو
 وحن ئلع «مكنديزأل متركش نئلإ)  :لوقت دعولا نعف «ديعولا» ئلإ

 مكبذعأل مترفك نئل :لوقت مل يل

 د#لرقتو كلذ ىلإ عملت لين «ةرهاظلا يحيي قايملا مظن ىضتتم وهاامك

 1 حيولتلا وحن ىلع درو ديعولاف .««ديدشل يباذع نإ مترفك نئلوإ»

 .قيقحتلاو حيرصتلا وحن ىلع وه ثيح دعولا سكع

 اهليزي اهنارفكو اهدايدزإ ىلإ يدؤي ةمعنلا ركش نأ ةدعاق حيضوتلو
 لاقوإ# - :لوقتف ئسوم ةصق نع ثيدحلا ةروسلا لصفت «ناسنإلا دي نم
 لهأو ليئارسإ ونب رفك ولف «ًاعيمج ضرألا يف نّمو متنأ اورفكت نإ ئسوم
 يهلإلا ءايربكلا ءادر ةلمنأب الو كلذ رضي نلف ضرألا مومعو ةقطنملا هذه

0 



 ناك ولو «تاذلاب ٌينغ ئلاعت وهف «ٌديمح ٌئنغل هللا نإف#  :باوجلا ؟اذامل
 يتاذلاو هتاذ نيع هنأل هنم يجراخ لماع يأب لوزي نلف ًايتاذ ام دوجوم ىنغ
 000 عومجملابو ًايدبأ ًايلزأ ناك اذإ اميس ال لاوزلل لباق ريغ

 اوم ديمحس هنأ انك. ءساتلا فك هرضت ال اذل ًاتاذ يف هللا نأ ُتَيَحَو

 وه  لوعفملا ىنعمب ليعف نزو ىلع ديمحلاو ؛اوركشت مل مأ متركش

 نمو ضرألاو عبسلا تاومسلا هل حبست - :هدمحي ملاعلا لك نأل دومحملا
 ًاميلح ناك هنإ مهحيبست نوهقفت ال نكلو هدمحب حبسي الإ ٍءيش نم نإ نهيف

 ديمح نذإ وهف ءانثلاو دمحلاب هللا حبست تادوجوملا عيمجف ؛ ''"#اروفغ
 ءيش هرضي الف هيلعو ءاولعفت مل مأ ناسللاب متنأ هومتدمح ٌءاوس (دومحم)

 .هتاذب ٌينغ وهو هحبسي هلك ملاعلا نأل دحأ رفك اذإ

 :لوقي ءهللا ةردق روهظل جذامن كيف هموقل ئسوم ثدحتي

 «فدعي نم نيذلاو دومثو داعو جون موق مكلبق نم نيذلا ان مكبأب ملأ»

 ةاغطلاو نيحتاف نومورحملا حبصأو هللا ةردق روهظب اوديبأ فيكو

 .نيروحدم

 ملأ# ئنعملا نوكيف ءةصاخ ةيمهأب ئظحي يذلا ربخلا وه «أبنلا»و

 نإ «هللا الإ مهملعي الاظ  :!؟ةفلاسلا ماوقألا صصقل مهملا ربخلا .«مكتأي

 مهلسر مهتَءاج# :ب أدبت يهو هللا الإ اهملعي ال مهصصق ليصافت
 ةيادهو ةدايقل اهب اوتأف ةنيبلا ةحضاولا نيهاربلاو تازجعملاب يأ «تانيبلاب

 «مههاوفأ يف مهيديأ اودرف# -:نأ ناك اههاجت مهفقوم نكل ماوقألا كلت

 نوعيطتسي اونوكي مل ثيحب ءايبنألا هاوفأ ءايبنألا يديأب اوقلغأ مهنأ يأ

 ناك «توكسلا ىلع مهوربجأ كلذبو مههاوفأب ثدحتلا الو مهيديأب ةباتكلا

 نوعَدَت مكنإ  :مهل اولاقو «ءايبنألا ةوعد هاجت ةمكاحلا ةزهجألا فقوم اذه
 - :هللا ةيبوبرب كشنو مكتلاسر ركنن اننكل نيملاعلا بر نم نولسرم مكنأ

 نيد غيلبتب متنلك مكنأ نوعدت مكنأ يأ «هب متلسرأ امب انرفك انإ اولاقو»

 )١( /ءارسإلا ةروس 44.



 كشن اننأل اهب نمؤن الو مكتوبنو مكتلاسرو مكنيدب رفكن نحنو ةعيرشو
 [« تيرم هبلإ اننوعدت امه كش ينل انزوإل - - عكترعد نويسشمر لمآ ىف
 اهيلإ اننوعدت يتلا ةعيرشلاو نيدلل ةمهملا ناكرألا دحأ يه هللا ةيبوبر ةيضقو
 !!مكتلاسر ركننو ةيبوبرلا هذه لصأ يف كشن اننكل

 هللا ىلع ةلاد ةرطفلا ©

 24 كش هللا يفأ مهلسر تلاق#  :كلذ لع ءايبنألا بيجتف

 ةمالع يه ملاعلل ةماعلا ةرطفلا هذه تسيلأ هيلعو «ضرألاو تاومسلا رطاف

 ولف ايتاذ سيل دوجولا ملاع تادوجوم ئدل ام نإ !؟نيملاعلا بر دوجو

 «لدبتو ةكرح اهيف نكت ملو تريغت املو تلاز امل اهنم ايتاذ اهدوجو ناك
 : دوجولا هنم بلسُي الو لدبتي ال ًايقاذ هدوجو نوكي يذلا دوجوملا نأل

 يف ًاعيمج اهنأل 4هللا ةرطف» تامالع ضرألاو تاومسلا يف دهاشن نحنو
 اهب يتأي يذلا وه رطاف أدبم ئلإ دنتست ًاعيمج يهف هيلعو «لدبتو رّيغت

 يف كشلا نكمي الف اذل ءاهيدهيو اهرومأ ريسيو اهيبريو اهقلخيو اهديعيو
 . هللا

 اذإو ءاهرهظم دوجو ىف اوكشت نلف ةنيعم ةيدوجو ةرهاظ نورت امدنع

 اذإ ءيشلا اذه ةيعقاو نأل ءهردصم دوجو يف اوكشت نلف ًايعقاو ًائيش متيأر
 اميف اهدقفي ملو اهدقاف ناك اذاملو ءهنم بلسُت اذاملف هتاذب هنم تناك
 ةيتاذ ناسنإلا اذهل وأ ةرجشلا هذهل (ةيدوجولا) ةيعقاولا تناك اذإ !؟دعب

 نذإ !؟لاوزلا ضرعم ىف نالا ىه اذاملو البق اهل نيدقاف اناك اذاملف امهيف

 . ةيقاب تسيل يهف هيلعو اهيف ةيتاذ تسيل ءايشألا دوجوو ةيعقاوف

 برلاو قلاخلاو رطافلا ئنعم ©

 هنأ ْذِإ «قلاخلا ريغ رطافلا .4ضرألاو تاومسلا ُرطاف كش هللا يفأ»
 هنم:رهظيو مدعلا رطفي يذلا وه رطافلاف «ديدجلاب (عدبي) يتأي يذلا

 لوقي ؛دوجولا ئىلإ مدعلا ليوحت ينعي رثكأ ال هيبشت اذهف عبطلابو ءدوجولا

 نأ



 نم ال ءايشألا قلخ»  :ملاعلا قلخ نع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ةداملا مدق ىلع لمتشي ناك ٍءيش نم هقلخي ملو ملاعلا عدبأ وهف «ءيش

 يلزأ ءيش نم ملاعلا قلخ هنأ لقي مل  مالسلا هيلع هنأ امك ءاهتيلزأو

 نأ ثيح ضقانتلا مزليل «ءيش ال» نم هقلخ لقي مل امك هتاذب قولخم ريغو

 ملاعلاو ةداملا ناونعب «ءيشاللا» نوكيف مدعلا نم ٍءيش قلخ لاحملا نم

 ملاعلا قلخي مل هنأ ينعي 2ءيش نم ال ءايشألا قلخ» (ع) لاق لب ءهتروص

 راكتبإلاو عادبولا اذهو ًائيش لبق نم نكي ملف اديرج هعدبأ لب ٍءيش نم

 .«ةرطفلا» وه ٍءيش ئىلإ مدعلا ليوحتو

 يف كشي ال لقاعلا نأف .هللا يف ُكشن اننإ :مكلوق نأشبف هيلعو
 امب انرفك انإ#  :مكلوقو ةلاسرلاو ةوبنلاو ةعيرشلا مهراكتإ نأ امك ءهللا

 مأ !؟ةياده امنود هكرت ناسنإلا قلخ يذلا هللا نأ لهف «لطاب «هب متلِسرأ

 قلخي يذلا هلإلا أيهي نأ مزلي الأ !؟هتيبرتل ةمزاللا تامدقملا أيه هنأ

 ةرجشلا قلخ ئمعأ قلخ وه سيلأ !؟اهل مزاللا ءاذغلاو ءاملا «ةرجشلا

 !؟اهئاذغ اهل رفوي بارتو هيف سفنتت ءاوهو اهشطع يوري ٍءام نود ةتبنلاو

 انلق اذإ ؟هكرتو هقلخ مأ هتيبرتل ًائيش لعف لهف «ناسنإلا هللا قلخ دقل
 لعفي ال ميكح هللا نأل ةيهلإلا ةمكحلا عم مجسني ال اذهف هكرتو هقلخ هنأ

 كرسي نأ ناسنإلا بسحيأ# :ئلاعت ٌلوقي ناعم اذيذ اقع ةلدف

 الو باسح الو دحأ هيتأي نلو ًاثبع قلخ هنأ ناسنإلا مهوتي له ؛ ''”«مدس
 نينمؤملا ريمأ ناك امدنع !؟ملاعلا اذه يف ةينيد ةيبرت الو ميلعت الو باتك

 ىلع كرابملا همدقب طغضيو (ناتسب) طئاح رامعإب موقي  مالسلا هيلع
 ةيالا هذه ةوالتب متمتي ناك اهثرحتو اهضرأ ةداحلا اهتفاح قشتل ةاحسملا

 لمحتي الف فده نودب يأ «ئدس كرتي نأ ٌناسنإلا بسحيأ# - : ةميركلا

 !؟ءيشب رمؤُي ملو باتك الو باسح الو ةمهمب فلكي الو ةيلوؤسم

 هللا نأ ينعي ةلاسرلا مكراكنإ نإ  :وه ءايبنألا (جاجتحإ) باطخ نإ

 )١( /ةمايقلا ةروس 75.
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 اذإ امأ « يثبعو ئمعأ ٌقلخ هنأ ينعي اذهو مكلمعل جهنمو نيد نود مكقلخ

 مكانئج يذلا وه يلمعلا جهنملا اذهف لمع جهنم هل ددحو ٍفدهل مكقلخ

 ةتبنلا هسفنتت يذلا ءاوهلا ةلزنمب وهو ناسنإلا ةيبرت جهنم ينعي نيدلاو .هب

 .هل ئذغتت يذلا ءاذغلاو هب ومنت يذلا رطملا ةباثمبو «كلذب ومنتو ةيتفلا

 نيرادلا ةداعسل ةوعد ©

 اذه .#ئمسم لجأ ىلإ مكرخؤيو مكبونذ نم مكل رفغيل مكوعدي»
 مكيدهيو مكتافارحنإو مكبونذ مكل رفغيل مكوعدي هللا نإ : ءايبنألا لوق وه

 «ةقباسلا مكتافارحنإ ناربجو لب ًاقحال فارحنإلا يف طوقسلا مدع ليبس

 مكبونذ نم ايل «ةرخآلاو ايندلا ةداعس مكعتمت ليبس مكيدهي

 «فراعتملا يعيبطلا راسملا اذه سفن وهو *ئمسم لجأ ىلإ» مكظفحيو

 ماظن مكرحديسف ةفاك ملاعلا ةكرحل سكاعم هاجتإب مترسو متيغط اذإ مكنأل

 ةئام ةبرجت هل تناك اذإ ئتح  حابسلاف ؛ةنيعم ةظحل يف مكطقسيو ملاعلا

 رايت ةكرح سفنب حبسي ناك اذإ هفادهأ وأ هفده ْىلإ لصي  ةحابسلا يف ماع

 كرحت اذإ قرغي مث ةدودعم تاظحل نم رثكأل ةمواقملا عيطتسي ال هنكل ءاملا
 .هراسم رييغت ةوقلاب دارأو ءاملا ةكرح فالخ

 سلجم يف ًاسلاج ناك - هلآو هيلع هللا ىلص مركألا يبنلا نأ لقتي
 ةّقرفتم لعرطخ هيبناج ْلإ مسر مث ًاميقتسم ًأطخ مسرف هباحصأ هلوحو

 اذه نأب انيبم نتاجأف ملعأ هلوسرو هللا نأب اوباجأف كلذ هنع ربعي امع لأسو

 ةقيقدلا طوطخلاو  هلاو هيلع هللا ىلص وه هب ءاج يذلا وه طسولا طخلا

 هب ءاج امو لالضلا لبس يه - لامشلاو نيميلا  نيبناجلا الك لع ةبعشتملا

 هاو طا وعو .«ًاميقتسم يطارص اذه ناو#  :ميقتسملا طارصلا وه

 اذه ناو## هرقل ملي اياب رك ادار يس رن دي راو كا

 , '2”©هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتأف ًاميقتسم يطارص

 )١( /ماعنألا ةروس 1891.

 نبل



 دق ليبسلاف «طارصلل سيلو ليبسلل قيداصم يه ئرخألا طوطخلاو

 0-0 عمجلا ةغيصبو درفملا ةغيصب هركذ درو اذل ان نوكي دقو 0

 ريسملا نع مكلزعت يهف ًالامشو ًانيمي ةقرفتملا لبسلا هذه اوعبتت ال :لوقي

 ميقتسملا طارصلا اذه امأ ةقرفتلا لاكشأ ةفاك ىلإ يدؤت ةلزعلا هذهو يهلإلا

 .دحاولا هللا ىلإ مكلصوي وهف

 قلخلا ةياغ ققحت ةقحت ©

 دق هللا ناك اذإ  :وه ةفلاسلا ةيغاطلا ممألا ئلإ ءايبنألا باطخ نإ

 امأ ءئمعأ يثبع قلخ اذهف مكنوؤش مظني يلمع جهنم نود مككرتو مكقلخ
 مكوعديإل :يهو نحن اهب مكانتج يتلا يهف ةلاسرو ةوعد هل تناك اذإ

 ايندلا يف مكتداعس ةيضرأ مكل أيهيو ءانتطساوب «مكبونذ نم مكل رفغيل
 متكرحنو نيدلا اذه متلبق اذإ هنأل «ئمسم لجأ ىلإ مكرخؤيوإ#  :ةرخالاو
 مل اذإ نكلو «ةيلصألا ةياغلا ئلإ نولصتسف يلماكتلا ريسملا اذه ين
 ماوقألا ريصم ناك املثم نوطقستسف ريسملا اذه اوكلست ملو هل اوبيجتست

 فراغ وه ثيح ءاملا رايت هاجتإ سكع حباسلا ريصم لثم طبضلابو ةفلاسلا
 ةكرح هاجتإ سفنب حباسلا هلصي يذلا دصقملا لإ لوصولا لبق كش الو
 . ءاملا

 اذإ دصقملا لصت ىهف تاموكحلا ةبقاع ئلع قدصي رمألا سفنو

 اهريصم نوكيو «يهلإلا لدعلا ماظن وهو ملاعلا ماظن ةكرح اهتكرح تقفاو
 يه هذهو «هتكرح فالخ تكرحت اذإ دصقملا ْىلإ لوصولا لبق طوقسلا
 نع فرحنملا نأ وه مهباطخف ءايبلألا ةفاك ةوعدو ةلاسر ةراصعو ةصالخ
 لبق «هللا مايأ» روهظبو يهلإلا باذعلا لاكشأ يف طقسيو نادُي نيدلا ريسم

 .موؤشملا هفده ئلإ هلوصو

 ؛«انلثم يشب الإ متنأ نإإل  :رافكلا لاق باطخلا اذه ئلع ًاباوجو
 ةلاسر نولمحي نيلسرم نيملاعلا برل نأب انمآ ول اننأ - :وه مهقطنم نأ ي
 ثيح متنأ متسلو ةكئالملا نم اونوكي نأ بجي ءالؤهف «ناسنإلا ينب ةيبرت

 م



 ةقطنملا هذه حلاصم اورخستو ةيموقلاو ةقيرعلا (انفارعأ) انراثآ نع
 2 :امه نيببسل مكاوعد ضفرن نحئف اذل «بناجألل

 ةمامإلاو ةوبنلا مكل نوكتل انيلع مكل ةزيم الف انلثم ٌرشب كدا الؤأ

 .ءاوس متنأو نحن ْذِإ ًاضيأ انل نوكت نأ بجول هذه مكل تناك ولف

 ْنَأ نوديرت# - :لب انتياده سيل مكفدهو نيلسرم متسل مكنأ :ًايناثو
 ءانؤاحلص دبعي ناك امعو انفالسأ نيد نع #انؤابآ دبعي ناك امع انودصت
 ال ةيموقلا رخافملاب ساسحإلا اذهو «ةيموقلا (انفارعأ) انراثا انبلس نوديرتو

 يأ «نيبم ٍناطلسب اوتأف# - :«نيلسرم متنك اذإف نولوقت ام قدصن انعدي
 ءانيولقو انلوقع هل عضخت حضاو عطاق ناهرب وأ ةداعلل قراخ رمأو ة ةزجعمب

 طلستي هنأ ثيح «نيبم ناطلسبا# فصو هيلع قلطي ام قيداصم يه هذهو -
 لثم ةزجعمب يتأيو ةوبنلا صخش يعدي نأ لثم «تاليختلاو ماهوألا ىلع

 هل عضخت ذإ «نيبم ناطلس» هنأب فصوي لمعلا اذهف ئتوملا ءايحإب همايق
 .ةداعلل قراخ لمع وهف هّراكنإ ٍلقع يأ عيطتسي الو لوقعلا

 زجاعملا ىلإ ءوجللا ©

 ةبطخلا يف ةغالبلا جهن يف - مالسلا هيلع نينسؤملا ريمأ ثدحتي

 لوسرلا تازجعم نم جذومن نع ةليوط ةلصفم ةطخ يهو - ةعصاقلا

 لص  هعم تنك دقلو) : لزق كيش .كللؤو .:هلاو هيلع للا ىلصض -.مركألا

 دق كنإ ءدمحماي :هل اولاقف ءشيرق نم الملا هاتأ امل هلآو هيلع هللا
 تنأ نإ ًارمأ كلأسن نحنو «كتيب نم دحا الو كؤابآ هعّدي مل ًاميظع تيعدأ
 رحاس كنأ انملع لعفت مل نإو «لوسرو يبن كنأ انلمع «هانتيرأو هيلإ انتبجأ

 هذه انل وعدت :اولاق «؟نولأست امو» :هلآو هيلع هللا ىلص لاقف .باذك
 :هلاو هيلع هللا ئىلص لاقف .كيدي نيب فقتو اهقورعب علقنت ىتح ةرجشلا

 نودهشتو نونمؤتأ «كلذ مكل هللا لعف نإف ءريدق ءيش لك ىلع هللا نإ»
 ال مكنأ ملعأ ينإو .نوبلطت ام مكيرأس ينإف» :لاق .معن :اولاق «؟قحلاب
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 «بازحألا بّزحي نمو «بيلقلا يف حرطي نم مكيف نإو ءريخ ىلإ نوئيفت
 مويلاو هللاب نينمؤت تنك نإ ةرجشلا اهتيأ اي" :هلآو هيلع هللا ئلص لاق مث

 نذإب ّيدي نيب يفقت ىتح كقورعب يعلقناف هللا لوسر ينأ نيملعتو ءرخالا
 .ديدش يود اهلو تءاجو ءاهقورعب تعلقنال قحلاب هثعب يذلاوف «هللا
 هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب تفقو ىتح ؛ريطلا ةحنجأ فصقك تفصقو
 هيلع هللا ئىلص هللا لوسر ىلع ىلعألا اهنصغب تقلأو ا هلآو هيلع
 «هلآو هيلع هللا ئلص هنيمي نع تنكو «يبكنم ىلع اهناصغأ ضعببو «هلآو

 ىقبيو اهفصن كتأيف اهرمف ًارابكتساو ًاًولع  اولاق كلذ ىلإ موقلا رظن املف
 انو هدشأو لابقإ بجعأك اهفصن هيلإ لبقأف .ءكلذب اهرمأف ءاهفصن

 رمف  ًاوتعو ًارفك  :اولاقف ءهلآو هيلع هللا الص هللا لوسرب فتلت تداكف
 ؛عجرف هلاو هيلع هللا ئلص هرمأف «ناك امك هفصن ىلإ عجريلف فصنلا اذه

 َرقأ نم لوأو «هللا لوسر اي كب نمؤم لوأ ينإ ؛هللا الإ هلإ ال :انأ تلقف

 الالجإو «كتّوِبنب :ب ًاقيدصت ىلاعت هللا رمأب تلعف ام تلعف ةرجشلا نأب

 «هيف تينح نمتلا ٌبيجع «باّذك رحاس لب :مهلك موقلا لاقف .كتملكل
 . "7«(يننونعي) !اذه لثم الإ كرمأ يف كقّدصي لهو

 دودحو ةزجعملا قتعم نع ًالصفم كيدحلا هللا ءاش نإ قأيسو
 دودحو .يداعلا لاحملاو يلقعلا لاحملا نيب قرفلا ةعيبطو ءاهريثأت ةرئاد
 لاحملا نأ كانه ير هللا نذإب ءايلوألاو | ءايبنألا ىدل ريثأتلا ةردق

 .ريغتي نأ نكميف يداعلا لاحملا امأ ًالصأ رييغتلا لبقتي ال يلقعلا

 عطاقلا ليلدلاو «نيبم ناطلس» ئمسي ةداعلل قراخلا لمعلاف هيلعو

 بلطملا وه نهربملاو حضاولا وه رهابلاو نّيبم حضاو هنأل «ناهرب» ئمسُي
 هل عضخت يذلا عطاقلا ليلدلا وه «ناطلسلا»و ناهربلا هيلع ميقأ يذلا

 .تاروصتلاو ماهوألا

 (انسفنأل) يعدن ال اننإ  :مهلوقب رافكلا بلط ئلع اوباجأ ءايبنألا

 )١( ةبطخلا  ةغالبلا جهن 197.
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 نم رجفن وأ اتيم يبحن وأ اهروذج نم ةرجش عالتقإب موي لك َموقن يكل ًائيش

 لاثمأو ادرب نارينلا لعجن وأ : ربو ةسباي ئلإ رحبلا لوزا وأ عيباني روخصلا

 الإ نحن ْن مهلسر مهل تلاق# : هللا نذإب نكلو ةنكمم ًاعيمج يهف كلذ

 نيبم ٍناطلسب انئج اذإو مكلثم ٌرشب نحن بناجلا اذه نمف : «مكلثم رش

 .ةعيبطلا ماظن قرخ نكمي ال هنودبو هللا نذإب وهف ًايزاجعإ ًالمع انم متيأرو

 لجأف ؛مكلثم ٌرشب اننأل نيلسرم انسل اننأب - :مكجاجتحإ نأشب امأ

 فيعض وه نم رشبلا نيب نإف نوفرعت امكو نكلو مكلثم ٌرشب رهظي امك نحن
 نم حبصي نم كانه نيح يف .«بلاطملا نم ريثكلا كاردإ نع ٌرجاع لقعلا

 هرصع يف عارتخإ قمعأو راكتبإ دقعأ زاجنإ ةمهم ئلوتي اذهف ءرهدلا غباون
 .عوضوم طسبأ مهف نع زجعي رخالاو

 ةمعنلاو ةنملا نيب قرفلاو يحولا يقلت ©

 نأ نكميف ؟يلوطلا يونعملا ريسلا ةيواز نك“ دحلا اذه يف متنا

 نم ءاشي ْنَم 32 نمي هللا نكلوإل - : يهلإلا يحولا ئقلتيف ةيهلإ ةيتوكلم
 نع لاعتو كرابت لا نمي اهارب يتلا ةحلصملاو هتمكحل ًقبط ء «هدابع

 ةمعنلا كلتف ةيناسل تسيل ٌةنم يهو «ةميسجلا ةلاسرلا هذه ةمعنب ًالهأ هاري

 نكلو هلمحت عيطتسي رادقمب صخش ْئىلع نومعنت ةرمف ؛ةميسجو ةقيمع
 هذه لثملو ءاهلمحت لهسلا نم سيل ةريثك معنأب هيلع نومعنت ئرخأ ةرات
 ةيهلإلا معنلا نم ةلاسرلاف هيلعو «ةّنم» لاقُي ةقيمعلاو ةميسجلا ةمعنلا

 ةفلتخملا نداعملاو ضرألاو ءامسلا قلخ فصي مل ئلاعت وهو «ةميظعلا

 ةيادهلاو ةلاسرلا امأ ةيناف اهنأو ايندلا ةايحلا عاتم اهنأب اهفصو لب «ةّئم» اهنأب

 ةمعنلا فاصوأب اهنع ربعي وهف ةلضافلا تاكلملا هذه نم رخآ ددعو ةوبنلاو
 يأ ''”4الوسر مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا ْنَم دقلا#  :ةنملاو ةميظعلا

 )١( /نارمع لآ ةروس ١15.

5 



 .السرم مهيف ثعب ذإ ةميظع ةمعنب مهيلع لضفت هنأ

 هللا ىلع لكوتلل ةجاحلا ©

 مكيتأن نأ انل ناك امو هدابع نم ٌءاشي ْنَم ىلع نمي هللا نكلو»

 ةزاجإب الإ ةرهاب ةزجعمب يتأن نأ «ءايبنألا) انل سيلف هللا نذإب الإ ناطلسب
 نوزجاعو ءارقفو انل لالقتسإ ال مكلثم نحنو لمعلا نكمي هللا نذإبف هللا نم

 لعفن نأ وأ انتبغر قبط ئتوملا يبحن نأ عيطتسن الف هنذإ نود ٍءيش لعف نع

 اذإو ؛ءاشي امفيك هريسي وهو ماظنلا اذه قلاخ وه هللا لب «نوديرت ام ّلك

 كلذ عوقو نإف  نولعفيو اولعف امك  ماظنلا اذه ةداع قرخ نولسرملا دارأ

 . هللا نذإب

 ءيش ىلإ دانتسالا ديري نم لكف .4#نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو»
 ناسنإلل ليكو نييعت فراعتملا سيلأ ؛اليكو هذختيو هللا ئلع دمتعي نأ هيلعف
 اذه لابق يف ًةلهجو ةزجع نحن انسلأ !؟زجاعلاو «فيعضلاو .لهاجلا

 هجاون فيكو ثدحيس اذام يردن ال نحن !؟فارطألا يمارتملا ملاعلا

 نوكي يكل هراتخن يذلا نم نكلو ٌاليكو ذختن نأ بجيف نذإ «ثداوحلا

 ؟ءيش يأبو لكوتن نَم ىلع يأ ءانيلع اليكو

 ملعلا نإ لوقيو ةميدقلا هتابستكمو هتاراكتبإ ىلع ًةرات ُناسنإلا لكتي
 ةيداملا يتوقو اهلهجأ يتلا اياضقلا يف تالضعملا لالح وه هتملع يذلا

 ئلع الكوتم سيل اذه لثمو ءرادتقإ ىلإ جاتحت يتلا رومألا يف يدنتسم يه

 ذختي وهف «بصنم بحاص ناك اذإ هبصنم ىلع وأ ليلقلا هملع ئلع لب هللا
 ماقملاو لاملاو هاجلا نكلو ؛هنع زجعي وأ هلهجي اميف .هليكو ماقملا

 .ئلاعت هدوجو لباقم يف دوجولاب فصوت نأ نم لقأ ًاعيمج يه اهلاثمأو

 نأ ريخلاف «ليكول ةجاحب ناسنإلا مادام ره ةيآلا مح وكت نذإ

 نم انب محرأ هنأ امك انم ردقأو انم اناياضقب ملعألا وهف هللا ئلع لكوتي
 امب فرعأ نحن له !؟هيلع لكوتن ال اذاملف نيمحارلا محرأ وهف انسفنأ

 يذلا وه ةنإ !؟وه مأ انتاجايتحإ ةيبلت ىلع ردقأ نحن لهو !؟هللا مأ انحلصي

 و



 !؟اليكو هذختن ال اذاملف «ريدق ءىش لك ئلع»

 يفو ءردقأو رصبأ كنأل ةيملعلا رومألا يف انليكو َتنأ مهللا - :لوقن

 محرألا ردقألا ملعألا وه ماد امف هيلعو ءانم انب محرأ كنأل لاوحألا لك

 انلامو#  :نيلسرملاو ءايبنألا ةفاك ةملك ىه هذه !؟هيلع لكوتن ال اذاملف

 نم ىلعو !؟هللا ئلع لكوتن اليكل انيدل ةفص ُيأف .4هللا ئلع لكوتن نأ الإ
 انلكوت نوكي ال اذاملو فعضلا لاكشأو تالاهجلا هذه لك عم نحن لكوتن
 دودحم ريغ ملعلا مادامو «ءارقفلا نحنف ينغلا وه هللا نأ املثمو !؟هللا ىلع

 .اضيأ ةدودحم ريغ انلهج لامعأو انتلاهج نأ ينعي اذهف ليلق هنم انبيصنو

 حضاو ناهربب مكانيتأ دقل - :وه رافكلا ىلع ءايبنألا باوج نإ

 متأدبو انهاوفأ اهب متقلغأو انيديأ متددر مكنكل هللا ىلع لكوتلا بوجو
 انلبس اناده دقو#  :ئذألا ىلع نورباص كاذ ذم اننكلو اناذأ كلذب

 ربصلا مزتلن يأ ديكوتلل يه ةددشملا «نونلا»و ؛#انومتيذأ ام ئلع نربصنلو

 .انفده نع ئلختن الو تقو يأ يف انب هوقحلت ذأ ئلع ةوقب

 ملع ئلع لكوتيلف لكوتلا دارأ نمف «نونمؤملا لكوتيلف هللا ئلعو»
 ىف لكتي نم بيصن وه نارسخلا نأ ذإ «هريغ ئلع ال هتياعرو هتردقو هللا

 رومألا رئاسو هلايعو هلهأو هتريشعو هماقمو هتردقو هملع ىلع هلامعأ

 وهف ًاليكو هذختإو هيلع لكوتو هللا ىلع دمتعا اذإ امأ «ةينافلا ةيويندلا
 . ةلاحم ال ”رصتنم

 ةهجاوم يف بلصلا مهفقومو هللا ءايبنأ جاجتحإ انحضوأ انه ىلإ
 ماقم يف ةعطاسلا نيهاربلا اوماقأ  مالسلا مهيلع - مهنأ انلقو ةاغطلا
 دعب أدبتو «ةمواقملاو عافدلا ماقم يف ةماقتسإلا لماكب اودمصو لالدتسإلا

 . كلذ لاثمأ يفنلاو لتقلاب مهروصع تيغاوط تاديدهت ةلحرم هذه

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 ةئلاشلا ةرضاحملا

 يوبنلا عارصلا راسم 7

 هللاب ةناعتسالاو ةدابعلا رصح *

 هللا ريغل لمعلا ةبقاع *





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يف ندوعتل وأ انضرأ نم مكنج رخنل مهلسرل اورفك نيذلا 0

 مهدعب نم ضرألا مكننكسنلو * نيملاظلا نكلهنل مهبر مهيلإ ئحوأف انتلم

 * دينع رابج لك باخو اوحتفتسإو * ديعو فاخو يماقم فاخ نمل كلذ

 هيتأيو هغيسي ُداكي الو هعرجتي * ديدص ءام نم ئقسيو منهج هئارو نم

 نيذلا لثم * ظيلغ ٌباذع هئارو نمو تيمب وه امو ناكم لك نم توملا

 امم نوردقي ال فصاع موي يف حبرلا هب تدتشإ دامرك مهلامعأ مهبرب اورفك

 .* ديعبلا لالضلا وه كلذ ٍءيش ئلع اوبسك
 (18- ١١ /ميهاربإ ةروس)

 يوبنلا عارصلا راسم ©

 انلقو (ةيوبنلا) ةلاسرلا نم فدهلا حضتي ةروسلا نم عطقملا اذه دنع

 نم سانلا جارخإب هللا ءايبنأ موقي نأ وه «باتكلا» لازنإ نم فدهلا نأ

 نأل ةيلمع وأ ةيقالخأ وأ ةيدئاقع تاملظ تناك ٌءاوس رونلا لإ تاملظلا

 حلاصلا نأ نيح يف تاملظ وه لامعألا وأ قالخألا وأ دئاقعلا نم ءىّيسلا
 ءايبنأ ةلاسر فده وه اذه :رون ًاعيمج وه لماعتلاو قالخألاو دئاقعلا نم

 . هللا

 و



 مهنم ةفئاط تناك ةفلتخملا ماوقألل ةلاسرلا هذه نوغلبي اوناك امدنعو

 ةتو اهنايغط ببسب اهضفرت ئرخأ ةفئاطو اهب نمؤتو اهل بيجتست

 يذلا برلا دوجو يف كشنو نيلسرم مكنوكب فرتعن ال نحن  :ءايبنألل
 نوركنيف هللا ةيبوبر يف نوكشي اوناك تيغاوطلاو رافكلا ءالؤهف ؛هيلإ انوعدت
 . هئايبنأ ةلاسر

 يف كشلا نكمي ال - :وه كلذ ئلع مالسلا مهيلع مهباوج ناكو

 تاومسلا رطاف كش هللا يفأإ  :دوجولا ملاع رهاظم لك قلخ يذلا هللا

 مل ملاعلا قلخ امدنع عدبملا اذهو ءمككشل لحم الف نذإ ««ضرألاو
 ةيوبرت جهانم ًاضيأ مكل ددح دقف هيلعو ةيلمع ماظن نود ىدس هكرتي

 . اهب مكانئج ينلا اهسفن يهو ةيلماكتو

 لالدتسالاو جاجتحالا ةرئاد نم ةيجيردت ةروصب جرخ راوحلا اذه

 ةيهلإلا تالاسرلا ةلمح اههجاو يتلا تاديدهتلا قالطإب رافكلا ذخأ ثيح

 ئىلع وه مهلكوت نأ ذإ «انومتيذأ ام ىلع نربصنلو#  :وه حضاو فقومب
 . هللا

 تاديدهت ةعيبط نع ةهج نم ثدحتي وهف ةروسلا نم عطقملا اذه امأ

 ءايبنألل يهلإلا يبيغلا نوعلا نع ئرخأ ةهج نمو ةيئادعلا مهفقاومو رافكلا

 ةميزهو مهراصتنإ رمثأ يذلاو كلذ لظ يف مهربصو مهتماقتسإو
 . تيغاوطلا

 .«انتلم يف نّدوعتل وأ انضرأ نم مكنجرخنل»  :ءايبنألل اولاق رافكلا

 بزح ْئلإ اوّمضنيو مهفقوم لدبتي مل اذإ يفنلاو جارخإلاب مهل ديدهت وهف
 .مهفارعأ مهفادهأو مهتلمو رافكلا

 يف اونوكي مل ءايبنألا نأل رافكلا ةلم ئلإ عوجرلا ينعت ال «ندوعتل#

 ىلإ ندوعتل» لقي مل ئلاعت وهف الو اهيلإ اوعجريل ًالصأ تيغاوطلا ةلم
 ئنعملا نوكيف «انتلم يف ندوعتل» لاق لب مدقتملا ئنعملا ديفت يتلا «انتلم

 ءانتلم يف ئلوألا ةرملل هببسب نولخدت ٌلوحت مكيدل لصحي يكل اوعجرإ
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 . عوجرلا ال لوحتلا ئنعمب انه دوعلاف

 ءايبنألل سيل هجوم وهف «ضرألا نم جارخالاب ديدهتلل ةبسنلاب امأو
 درو دقف «ئرخأ ٌتايآ كلذ ئلع لدت امك ًاضيأ مهعابتأل لب مهدحو
 نيذلا ألملا لاق  :ئلاعت هلوق يف رثكأ ليصفتب ديدهتلا اذه نع ثيدحلا

 ©"”ه١انتيرق نم كعم اونمآ نيذلاو بيعش اي كنجرخنل هموق نم اوربكتسإ
 ىلإ اوفدهي مل نوربكتسملاف هيلعو «نوقومرملاو ءاهجولا مه «ألملا# و
 اهيا مهب نينمؤملاو مهعابتأ لب بسحو مهدحو 0 جارخإ

 نيربكتسملا عم عارصلا ةبقاع ©

 لوبقلا امإ نيرمأ دحأ رايتخإ ئلع لمتشملا ديدهتلا اذه ةهجاوم يفو
 ءايبنألا ئلاعت هللا رشب ءمهضرأ نم يفنلاو جارخإلا امإو ةلطابلا رافكلا ةلمب

 امهنم لك سسأ نيرمأل هقيقحتب ««مهبر مهيلإ ئحوأفإ#  :يحولا ربع
 ديفت ةددشملا نونلاو ماللاو .4نيملاظلا نكلهنل#  :لوألا :ةحضاو
 : يناثلا رمألا رود يتأي كلذ ققحت دعبو نيملاظلا كالهإ ةيمتح يأ ديكأتلا

 مهل ضرألا نأ رافكلا - لابقف .«مهدعب نم ضرألا مكننكسنلوإ -

 مهلدبتسمو نيملاظلا كلهم هنأو هتطلس تحت اهنأ ئلاعت نيب «انضرأ نمإ#

 .نيمولظملاب

 كلذ##  :وه طرشلا !؟رصنلا ققحتو كلذ ققحت طرش وهام نكلو
 داعملاو أدبملابو نيدلاب ةنمؤملا 5 0 فاخو يماقم فاخ نمل

 نم يأ «ديعو فاخو# هللا ةطلس ىشخت يتلا ملظلا ةهجاوم يف ةدماصلاو

 نمو ريبدتلا أدبم نم ئشخت يأ باذعلاو ةمايقلا نمو ةيهلإلا تاريذحتلا

 ضرألل ةثراوو ةحتاف نوكت نأ ئلع ةرداقلا يه  ةئفلا هذه  ءداعملا

 هللا ميلك ىئسوم مايق ةصق نع ثدحتلا دعبو «فارعألا ةروس يف

 - :هموقل هلوق ئسوم نع لقني .«نوعرف هرصع ةيغاط هجوب - مالسلا هيلع -

 .88/فارعألا ةروس )١(
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 مكتروثل متدرأ اذإف «مكنيعي هللا ئوس لماع ال ْذِإ «اوربصاو هللاب اونيعتسإ»
 موي لك ةديدع تارم ددرنو .هللا وس دحأ نم نوعلا اوبلطت الف راصتنإلا

 «دمحلا» ةروس يف أرقن ثيح يبرغاللاو يقرشاللا جهنلا اذه ركذو ةيلو

 ريمض كانه وهو هب لوعفملاو «#نيعتسن كايإو ٌدبعن كايإ# - :ةكرابملا
 كدبعن» انلق اذإف «ةنيعم ةيغالب ةتكنل الإ لعفلا لبق ركذُي نأ ىغبني ال  كايإ

 نكلو قلاع هناي ةناضسإلا و: ةدانقلا يصح كلذ نم ةانشي الن كيتو
 كدبعن ينعي اذهف «دبعن كايإ# لوقنو لعفلا ئلع هب لوعفملا مدقن امدنع
 ينعي وهف *نيعتسن كايإ8 - :لوقن امدنعو يدابعلا ديحوتلا وه اذهو كدحو

 يف ديحوتلا وه اذهو كاوس ةوق يأ نم ال كدحو كنم نوعلا بلطن

 يفف ءرايغألا نم تالضعملا يف - بلطي نَم ًادحوم سيلف .ةيبوبرلا
 هيلعو ُهدحو هب ناعتسُي يبوبرلا ديحوتلا يفو هدحو هللا دبعُي يدابعلا ديحوتلا
 .يديحوتلا جهنملا كلسي ال هريغ نم نوعلل بلاطلاف

 ببسلا !؟ '4”2اوربصاو هللاب اونيعتسا#  :هللا ميلك ئسوم لاق اذامل

 نم ٌءاشي نم اهثروي# توغاطلل سيلو "”4هلل ضرألا نإ  :وه
 ضرألا ةثارول ّلهأ وه نم هدابع نعي نوكي نأ بجيف 99 «ودابع

 يف ئوقتلا باحصأ يأ (49 «هيقتملل ٌةبق ةبقاعلاو# مه ءالؤهو اهتموكحو

 - :ْىلاعت امهنع لوقي اذلو ءايبنألا امهنيب ناذللاو داعملاو أدبملاب داقتعالا

 قبط اهلمع يتلا يه ةرصتنملا ةئفلاف «ديعو فاخو يماقم فاخ نمل#

 ناميإلاو أدبملاب داقتعالاف هيلعو ءداعملا ىلإ لوصولا ءاغتبإو أدبملا رماوأ

 .راصتنإلا ةيضرأ ءىعيهي داعملاب

 تاالاسرلا ةلمح دض ةرفاكلا ئوقلا ةفاك هيف تأّبعت يذلا تقولا يف

 : عقو «اوحتفتساو# رصنلاو حتفلا نورظتني اوناكو نيتمؤملاو ةيهلإلا

 )١( /فارعألا ةروس 8؟١7.

 ةروس (؟) الأعراف/١58.

 )*( ةروس الأعراف/١78.

 ) )8ةروس الأعراف/١78.



 دئاعملا ادينعلا نايتتلا تيعنيو دسوملا رصيف" «دئاع رابج لك باَعْوإل
 .دوقحلا

 عورشم ريغ ٍلمعب مايقلل ةفرغ لخد كلملا دبع نب ديلولا نأ لقنُي

 ّلك باخو# ةيآلا هذه ئلع هنيع تعقوف اهحتفف نآرقلا نم ةخسن اهيف ناكو

 نم ًاتايبأ دشنأو هعم ناك مهسب نآرقلا فدهتسإو ديلولا بضغف «دينع رابج

 نأ نم هبر ئلإ نآرقلا اهيف كتشيلف ةمايق تناك ول هنأ وه اهنومضم رعشلا

 نأ دعبو حلصلل ًابلط ًاموي نارقلا اوعفر ةيمأ اوئبف معن .هقزم دق ديلولا
 .نآرقلا قيزمتب اوماق تويبلا يف نودعقي سانلا اولعج

 هللاب ةناعتسالاو ةدابعلا رصح ©

 ةراصعو رصنلا ردصم نايبت تفدهتسإ ءايبنألا دوهج عيمج نإ

 هللأ ميلك ل ترعب باطخ يف تدرو ام يه ءايبنألا عيمج ةملك ةصالخو

 هدابع نم ءاشي ْنَم اهثروي هّلل ضرألا نإ اوربصاو هللاب اونيعتسإ# : هموقل

 نمل كلذإ  :هلوقب ًاعيمج ئلاعت هللا مهبطاخ دقو . 27 *نيقتملل ةبقاعلاو
 رامتتإلا ماقم يف هللا ئشخي يذلل وه رصنلاف «ديعو فاخو يماقم فاخ

 راما دينعلا رابجلا امأ « هتمايقو هديعوو هداعيم فاخيو هتعاطو هرماوأب

 ىهتنت ال ْذِإ ةوخكلا يف رخآ باذعو ايندلا يف كالهلا هبيصنق روحدملا

 ا ءاملا اذه نم رارفلاو اهلاثمأو ةيداملا هتميزهب ايندلا هذه 1 ةلأسملا

 ةمايقلا موي شطعي امدنع 2« ديدص ءام نم ئقسيو منهج هئارو نم# : لب

 مد انيدلا هذه يف صتمي ناك يذلا وهف احيق منهج يقاس هيطعي ءام بلطيو

 حيقلا ءام برشيو ناشطع وهف # هغيسي داكي الو هعرجتي# « فعضتسملا

 ّير وه ءاملاف ءادحأ يوري ال حيقلا نكلو هشطعل ئرخألا ولت ةعرج
 .يوتري نأ نود هبرشل ٌرطضم هنكل «حيقلا سيلو ءىماظلا

 طوغضلا همجاهت .#تيمب وه امو ٍناكم لك نم ُثوملا هيتأيو#

 )١( ةروس الأعراف/١78.
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 ال هنكل ءمنهج يف هب طيحم باذع يف عقاو هنأل «بناج لك نم ةتيمملا

 وه الف باذعلا قوذتي يكل تومي ال وهف اذل حارتسال تام ول هنأل «تومي

 هدكأ ام اذهو ؛يهلإلا باذعلا نم صلخيل تومي الو ةحيرم ةايح يف

 ةنرتقم هتايحف 217 «ايحي الو اهيف تومي ال مثل : ئرخأ تاياآ يف نارقلا

 .هفيفختل ليبس الو «يهلإلا بيذعتلاب

 هللا ريغل لمعلا ةبقاع ©

 ملاعلا يف مهعفنت لهف ةرّيخلا رافكلا لامعأ لوح لؤاست حرطي انهو

 اذإ لمعلا نأل ةمايقلا موي مهعفنت ال اهنأ ئلع دكؤي ميركلا نارقلا !؟رخالا

 دامرك مهلامعأ مهبرب اورفك نيذلا لثم# - :لطاب وهف هللا رمأبو هلل نكي مل
 يف عقاولا دامرلا لثم يه رافكلا لامعأف *فصاع موي يف حيرلا هب تدتشإ

 لامعأ اهنأل «ئشالتيو رثانتي وهف فصاوعلا تقو يف ديدشلا حيرلا بهم
 بصعتلا نم عفادبإ وأ هاجلاو ةعمسلاو تاوهشلاو ءاوهألل ةباجتسإ اهب اوماق
 روهظ لباقم يف ًادبأ دمصي ال لطابلاو لطابلا نم هذه عيمجو يموقلا

 .لطاب لك لوفأو «قحلا لك «قحلا روهظ موي وه ةمايقلا مويو .قحلا

 يكل وأ «ءاير» كلذب وه ذتليو نورخالا هاريل ٍلمعب صخش ماق اذإ

 عقو دق نوكي نيتلاحلا الك يفق «ةعمس» كلذب تليف هلمعب نورخآلا عمسي

 بلط كرابملا ناضمر رهش راحسأ ةيعدأ يف درو دقو «٠ « يفخلا كرشلا ىف

 « يفخلا كرشلا نم امهالك نأل ةعمس وأ ءاير ٍلمع يأب مايقلا مدعل قيفوتلا

 :الطاب ايندلا يف هلمع ام نأل ةمايقلا موي هب عفتني ٌلمع رفاكلل سيلف هيلعو

 ©”زاجملا لجأل لمع نم بيخي 2ةقيقحلا ْئلجتت توك ادع

 ١7. /ئلعألا ةروس )١(

 .ةيسرافلاب رعش تبل ةيرثن ةمجرت (؟)

 كدب



 دامر لثم مهلامعأ نوكتو ءًادغ نوحضتفي ًاقح مهلمع نكي مل نيذلاف

 الف «4ءيش ئلع اوبسك امم نوردقي ال فصاع موي يف حيرلا هب تدتشإ

 قحلا روهظ موي ةمايقلاو لطابلا لجأ نم اولمع مهتأل اومكاح امم نوعفتني
 لوقي ثيح ئرخأ تايآ يف ئنعملا اذه سفن درو دقو ؛هيف لطابلل لحم الف

 كاذ يفف 007 ياروشنم ًءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقوإ : ئلاعت
 ءيشب اهنم عافتنالا نوعيطتسي ال ةرئانتم تراذك مهلامعأ نأ حضتي مويلا

 ًاضحم ًاقح تسيل ايندلا نأل ايندلا يف قحلاب تطلتخإ نإو ةلطاب تناك اهنأل

 روصتلا ةلحرم يف لطابلاب دادمتسالا نكمي اذل ؛هيلإ لطابلل ليبس ال

 :ةقيقحلا ئوس هيف ءيش الو قحلا روهظ موي يهف ةمايقلا امأ مهولاو
 هللا لا نومتكي الو - : :هيفو ايافخلا حضتت هيفف ©"”4رئارسلا ئلبت موي»
 .ذئموي نامتكلا نوعيطتسي ال ذإ "”«ًاثيدح

 سيل لمعلاف ,ءلطاب هلمع نأل مويلا كلذ يف رفاكلل بيصن الف هيلعو
 نأ ثيحو ؛ُهُين وه هانب يذلا لمعف رجحلاو رخصلا اذه سيلو ءانبلا اذه

 اذهل لمع الف نذإ «ٌةلطاب ةعمسلاو ءايرلاو ةرهشلاو ماقملا ليبق نم ًافادهأ
 .ةمايقلا موي رهظي يكل ينابلا صخشلا

 رافكلل ميقي ال هللا نأ ئلإ ميركلا نارقلا تايآ وص يف تدرو دقو

 نوري ال ءالؤه ؟*”هايندلا ةايحلا يف مهيعس ٌلض ةيدلا لج انوووب انا دعت

 ةرخالاو ةلطاب عفاودب اهب اوماق . مهنأل ةرخآلا يف مهلامعأ (ب نوعفتنيال)
 .ةرخآلا يف مهلامعأ لضت اذل لطابلا لحم تسيل

 مهلمع نأ نومهوتي مهف 8”2ًاعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهوإ»

 )١( /ناقرفلا ةروس 77.
 /قراطلا ةروس (؟) 9.

 ) )9/ءاسنلا ةروس 7 .

 ) )4.2/تفيهكلا ةروس
 ) )5/فهكلا ةروس ٠١5.
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 كئلوأ# ء«ةمايقلا موي هنودقفي لمعلا اذه لثمو لطاب هنأ نيح يف ًاحلاص

 ةمايقلا موي مهل ميقن الف مهلامعأ تطبحف هئاقلو مهبر تايآب اورفك نيذلا

 نزول ةمايقلا موي ماقُي وهو «ةعاضب هل يذلل مييقتلاو نازيملاف « "”«ًانزو

 ًالطاب هلمع ناكو ًالصأ هل قح ال نمل نازيم ماقُي ال اذل «ةقيقحلاو قحلا

 نم ًاطيلخ وأ ةحلاص ٌلامعأ هل نّم لامعأ يه نزوت يتلاف ءًاضحم

 مل هنأ ْذِإ ًادبأ تاحلاص هلامعأ يف سيل يذلا سيلو ؛اهريغو تاحلاصلا

 مل يلاتلابو «ةمايقلا وهو ةقلخلا فدهبو ينوكلا ماظنلا اذه قلاخب ال نمؤي

 : مث بارتلا نم ءاج دوج هسفن ربتعي ناكو «هللا ءايبنأ ةدايقب 537 نكي

 9 ءازجلاو باسحلاب الو قلاخلاب دقتعي ملف بسحو ئنفيو هيلإ دوعي

 ماهوألاو ءاوهألل ةباجتسإ طقف وهف ام ٍلمعب ماق دق ناك اذإو «ةمايقلا

 «طقف قحلا روهظ موي هنأل ًائيش ةمايقلا موي هعم لمحي ال وهف اذلو ةلطابلا

 الو نزو ةمايقلا موي مهل ماقُي نلو ٌضحم ّلطاب ءالؤه لمع نأ حضتي هيلعو

 .نازيم

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ٠١6. /فهكلا ةروس قفز
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 ةعبارلا ةرضاحملا

 هب ناميإلا راثآو داعملا *

 نايصعلا بابسأ *

 ةمحر ناطيشلا دوجو لصأ »+

 يباقعلا لالضالا *

 ةمحر رانلاو ةمحر ةنجلا *

 ةيهلإلا ةمحرلا عاونأ *

 ناطيشلا ريثأت دودح »+

 لامعألا ريثأت +
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مكبهذي أشي نإ قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ هللا نأ رت ملأ»

 لاقف ًاعيمج هلل اوزربو * زيزعب هللا ىلع كلذ امو * ديدج قلخب تأيو

 هللا باذع نم انع نونغم متنأ لهف ًاعبت مكل انك انإ اوربكتسا نيذلل ٌءافعضلا
 نم انلام انربص مأ انعزجأ انيلع ٌءاوس مكانيدهل هللا اناده ول اولاق ٍءيش نم

 مكتدعوو قحلا دعو مكدعو هللا نإ رمألا ىضق امل ناطيشلا لاقو * صيحم
 الف يل متبجتسأف مكتوعد نأ الإ ٍناطلس نم مكيلع يل ناك امو مكتفلخأف

 امب ُثرفك ينإ يخرصمب متنأ امو مكخرصمب انأ ام مكسفنأ اومولو ينومولت
 اونمآ نيذلا لخدأو * ميلأ ٌباذع مهل نيملاظلا نإ لبق نم نومتكرشأ

 مهبر نذإب اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تاحلصلا اولمعو

 .* مالس اهيف مهتيحت
 (77 ١9 /ميهاربإ ةروس)

 هب ناميإلا راثآو داعملا ةيمتح ©

 نع ثيدحلا دري «ءايبنألا ةلاسر فده نيبث ىتلا ةروسلا هذه ىف

 لؤاستلا ئلع ةباجإلا ةيواز نم نيرخآلا هلالضإو ناطيشلا لالض عوضوم
 يف ناطيشلا ريثأت ىئدم وه امو !؟ال مأ نورذعم نيللضملا نأ له  :لئاقلا

 ىلإ هعفدو هلالضإ ئلع هتردقو هيلع هطلست ئدمو ناسنإلا لالضإ

 ! ؟فارحنإلا

 6ا/



 هرابتعإبو  هلآو هيلع هللا ئلص  مركألا هيبن  العو لج هللا بطاخي
 ناسنإلا ينب عيمج لب هب باطخلا صتخي الف ,جذومتألاو لماكلا ناسنإلا

 ماظنف «قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ هللا نأ َج َرَث ملأ# : .هيف ءاكرش

 عيمجلا لب فده نود ًاثبع قل دوجوم نم امف ةقيقحلاو قحلاب رطف قلخلا

 وحن كرحتي ال دوجوم نم امو لامكلا هاجتاب ريسلا يف يعسو ةكرح يف

 وه فده هلف .«تادوجوملا دحأ وهو ناسنإلا ىلع قبطني اذهو :فدهلا

 لصفني نلو 00 وه ناكل 7 ؛؟ ههاجتإب ةكرح 0 يف 00 هداعم

 ءامسلا انقلخ 5 : (وص) ةروس يف ئلاعت لوقي ؛ ؛ قح .يفدهلا لمعلاو

 نظ كلذ# : فده نود ًايئبع سيل اهقلخف (0)مداطاب امهنيب امو ضرألاو

 . "9 ه«رانلا نم اورفك نيذلل ٌليوف اورفك نيذلا

 لولعملاو ةلعلا طابتراب نودقتعيو ةيلعلا نوناق نوركني ال رافكلا نإ
 ةلع) ردصملاو ئلوألا ةلعلا يهو «ةلعافلا ةلعلا» ءانثتسأب ةداملا ملاع يف

 يئاهنلا فدهلاو ةياهنلا يهو ةيئاغلا ةلعلا نوركتيو اهنوركني مهف (للعلا

 ةصاخ ةطبارل ًاقبط ةداملا يف تاروطت لعفب أشن نوكلا نأ نودقتعي ثيح
 ًاقلاخ هللا نولبقي اوناكف اهرافكو زاجحلا اوكرشم امأ «داوملا هذه نيب

 ينب عوجر ةيضق نأ نيح يف ًايئاهن ًاعجرم هنوركني كلذكو ًاَبر هنوركنيو
 ةمايقلاب ناميإلل نأل ةريبك ةيمهأب ىظحت هللا ىلإ مهريس ةياهن يف ناسنإلا
 تو يح هلمع نأ ناسنإلا 0 اذإف ايساشأ و ءاث رود

 ةيثأت ةمكاحملا هذهب يناميإلا ملعلا اذهل نوكيسف يهلإلا لدعلا ةمكحم مامأ

 نايصعلا بابسأ ©

 ناسنإلا مادامف ءاهنايسن وأ ةمايقلا راكنإ نم ةئشان بونذلا عيمج نإ

 .؟7//ص ةروس )000
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 يف وهو ةيصعملا يف عقي نلف يهلإلا لدعلا ةمكحمل ًاركذتم داعملاب ًادقتعم

 كانلعج انإ دواد اي#  :ةروسلا هذه سفن يف همسإ ّرع لوقي «ةلاحلا هذه

 ليبس نع كلضيف ئوهلا عبتت الو قحلاب سانلا نيب مكحأن ضرألا يف ةفيلخ

 0 ل

 باسحلا موي نايسن وه لالضلاو فارحنإلا اذه أشنمف . 2”«باسحلا

 نمؤملا امأ ديدشلا باذعلل ضرعتي يلاتلابو لضيو فرحني هاسني يذلاو

 هيلعو ؛اهل ركذلاو ناميإلا ةظحل يف ةيصعملا يف عقي الف اهل ركاذلا ةمايقلاب

 .اهنع ةلفغلا وأ ةمايقلا راكنإ وه ةفاك يصاعملا يف عوقولا ببس نأ حضتي

 قحلاو .«فداهلا ريغ يئثبعلا رمألا ينعي لطابلا نإف مدقت امل ادانتسإو

 امك ًالطاب نسل: نحت ىلخلا ماظنو «تباثلاو حيحصلا فدهلا اذ رمألا ىنعي

 تومي مث اهيف شيعيو ايندلا ىلإ يتأي ناسنإلا نأ يعدي يذلا رفاكلا لوقي

 امأ ؛ضرألاو ءامسلا قلخل ةبسنلاب كلذ لثم لوقيو كلذ دعب َءىش الو

 ميقتسملا' :ظارضلا ىلع ريش تادوجوملا عج نآب ٌنمؤَمب وهف دحتوملا

 قلخ ئلإ ةدنتسم رفاكلا ةديقعف نذإ ؛صاخ دصقمو فده ْئلإ لوصولل

 ؛ اقم ةارْيق قحلاب هنأ ئلع ةمئاق نمؤملا ةديقعو اثبع همهوتيف لطابلاب ملاعلا

 ةيؤرلا ّدح هب ناميإلا لصوت حم ةروص بلطملا اذه يف ربدتلا مت ولو

 ساسحإلا ةيناكمإ ةجررف ىلإ رك ملاعلا اذه يف قحلا مئالعو ءدوهشلاو

 نإ ندوب اعتني فارع روم لكل اذا اكس اهتدسا طوب لك ارد راج
 .عنام هعنمي مل ام لامكلا ىلإ لوصولا

 طاربص ايا هلق ماعلا نوناقلا اذه دسم نع ناتقألاو
 ام ىلع ًءانبو ؛ناطيشلا وهو ٌداص هنع هدصي ملام فدهلا ئلإ هلصوي ميقتسم

 هتردقو سيلبإ ريثأت دودح نأشب مدقتملا لؤاستلا ىلع باوجلا حضتي مدقت

 ؟ةوعدلا ّدح مأ طلستلا ٌّدح يف وه هريثأت نأ لهو هلالضإ ىلع

 .7,7//ص ةروس )١(
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 نأ دحوملا ئري «ملاعلل (ةيديحوتلا) ةيفرعملا ةيؤرلا كلت ئلع َءانب
 تقلخ ام انبر# :نارمع لآ ةروس رخاوأ يف درو امك قح ٌماظن ملاعلا اذه

 ةيالا ٠ نم عطقملا اذه ينثي امدنعو 207 هك رانلا باذع انقف كناحبس ًالطاب اذه

 ثلا : هلوقب ءالقعلا ءالؤه تافص ددحي هنإف «بابلألا يلوأ» ئلع

 مهنم ءاحصألا ْنأ ليق دقو «؟" #7 مهبونج ئلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي

 سولجلا نع نيزجاعلاو سولج نع نولصي ئضرملاو مايق نع نوّلصي
 عيرشت ةيالا هذه قيداصم دحأ نأ يأ مهبونج ىلع نوعجطضم مهو َنوُلَصَي

 نوركفتيو# «,كلت مهتالاح ةفاك يف هللا ركذ يف مهو «نيلصملا تالاح

 :وه تافصلا هذهب نيلحتملا ءالؤه قطنمف “'" «ضرألاو تاومسلا قلخ يف
 ار اءدبمو ًاقلاخ هب نونمؤي مهف «كناحبس ًالطاب اذه تقلخ ام انبرإل -

 «هيلإ هيدهت ادضقفو ةياغ هل ددحي نأ نود ناسنإلا قلخي ملف ا تاحمو

 باذع انقف كناحبس#  :بيعو صقن لك نم ةزنم هاّبر كنأ  :وه مهقطنم

 . «رانلا

 قلخ ئري دحوملاف «ةمايقلاب طبتري اميف ناتيديقع ناتيؤر كانهف نذإ
 هاجتإب كرحتي ملاعلا نأب لقتعي نمؤملاف «الطاب هآري رفاكلاو اق ملاعلا

 نم لك نإ - :لوقي يذلا امأ «قحلاب ان او افده هل نأ تعمب لامكلا

 قلخ مهوتي وهف رمألا يف فده الف ءيش لك يهتني مث توميو شيعي ءاج
 .اثبعو الطاب ملاعلا

 قلخب تأيو 00 أشي نإ قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ هللا نإ#
 يتأيو مكرمدي نأ هللا ىلع ًابعص سيلف ««زيزعب هللا ىلع كلذ امو * ديدج
 عطاقم ةدع يف اهنع ثيدحلا درو ةيضقلا هذهو .مكلحم نولحي ئرخأ ةئفب

 نإإ# :   هلآو هيلع هللا ئىلص دمحم ةروس يف ئلاعت هلوقك ةينارق

 )١( لآ ةروس عمران/١9١.

 /نارمع لآ ةروس (؟) ١9١.

 )*( /نارمع لآ ةروس 19١.



 اوقفنتل نوعدت ءالؤه متنأ اه # مكناغضأ جرخيو اولخبت مكفحيف اهومكلأسي

 ينغلا هللاو هسفن نع لخبي امنإف لخبي نمو لخبي نم مكنمف هللا ليبس يف
 . '"*مكلانمأ اونوكي ال مث مكريغ ًاموق لدبتسي اولوتت نإو ءارقفلا متن ةنأو

 ءايبنألا مايق وهو ةيوبنلا ةلاسرلا فده ةميركلا ةروسلا هذه تنيب دقو

 برلل ميقتسملا طارصلا وه رونلاو ؛رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جارخإب

 .رون هكولسو ةملظ هنع فارحنإلا نوكي هيلعو «ميظعلا

 ىلإ اههاجت نما م ءاهذيفنتو ةمهملا نالعإب ءايبنألا 0 دعبو

 اهققوم تذختإ نيتفئاطلا الكو عنتمإ ريخالاو اهل باجتسإ ضعبف نيتفئاط

 .اهرايتخإو اهتدارإب

 ةمحر ناطيشلا دوحجو لصأ ©

 ةمحرو ٌريخ وهف قلخلا ملاع يف دوجولا نم ٌبيصن هلام لكو

 عطتسي مل ثيح مدعو نادقف وهف حبقلاك صقن وه ام لكو هللا وه قلاخلاف

 تايمدع اهنأل هللا ىلإ عجرت ال صئاقنلا هذه لاثمأو «هللا نم ضيفلا لبقت

 .ةيدوجولا ةبنجلل ةدقاف

 لكك دوجولا ماظن يف هدوجوو .قلخلا ملاع يف دوجوم ناطيشلاو
 ةمحرو ٌديخ وه هزاجنإ لجأ نم قلخ يذلا هلمع نأ ثيح ةمحرو ٌريخ

 ناطيشلا لمع نإ ؛ةيعرو ريخ قلخلا ماظن يف ةكئالملا دوجو نإ املك

 يذلا ناسنإلل 1 ٌريخ هنكل ءوسلا ىلإ ةوعدلاو ةسوسولا ئوس نبل

 ٌبنذ ملاعلا اذه يف نكي مل ول ْذِإ ءربكألا داهجلا ةكرعم يف رصتني نأ بجي

 ناك امل طقف باوصلا ئوس هيف نكي ملو هيف عوقولل سواسوو ةوعدو
 امدنع نوكت ةعاطلا نأل ةعاط كانه نكت مل لب ذئنيح ةميقو ماقم عيطملل

 باوصلا قيرط نيب ًاراتخم ًانيعم ًاقيرط ناسنإلا كلسي يكل عفادو عاد دجوُي

 لظي ال ادودسم نايصعلا ليبسو ادحاو ليبسلا ناك اذإف «ةيصعملا قيرطو

 .78- "ال /دمحم ةروس قفز
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 ةعيرشلاو ةلاسرلاو نيدلا لاثمأ نم فيلاكت الف اذل «نيدلاو فيلكتلل الحم
 جهانمو ةعيرشو فيلكت ةكئالملل سيلف يو ل ا

 رمألاو يعرشلا رابتعالاو ةيعرشلا نيناوقلا قفو لع اهميظنت متي ةيلمع

 - يداسألا

 لعفلل نأ امك :«ةيراضخالا ةلاعفأ ريغ رمي .ناننإلا لامك نأ كيَحَو

 طارصلا يأ ريخلا ليبسو رشلا ليبس دوجو يضتقي يأ نيدعُب يرايتخإلا

 عوقولل ناسنإلل سوسوملا لماعلا دوجوف اذل ؛فارحنإلا ليبسو ميقتسملا
 مايقلا رود نم رثكأ ناطيشلل سيلو «قلخلا ماظن يف ةكرب وه فارحنإلا يف

 ناوعدت لقعلاو ةرطفلا لباقملا يف كانهو نايصعلل ةوعدلاو ةسوسولا هذهب

 حتفتت يكل ًاضيأ ءايبنألا ثعب مت ةوعدلا هذه لامكألو «ةليضفلا ىلإ ناسنإلا

 00 هل اوددحو هرضي امو ناسنإلا عفني ام اونيبف «لقعلا لمكيو ةرطفلا

 نيبو نيدجنلا نيذه نيب عقاو ناسنإلاو ءطوقسلا تافطعنم اونيبو ريسلا
 وهو فارحنإلا وأ طارصلا يف امهدحأ يف ريسلل امهنم لك هوعدي نيتيعاد
 هتدايق ئلوتي لقعلاو ميقتسملا طارصلا ئلإ هنودهي ًءايبنألا .كلذ نع ٌلوؤسم
 بنتجاو ءايبنألا تاوعدلو بلقلاو ةرطفلا ءادنلو لقعلل باجتسإ اذإف هيف
 ةيهلإلا فاطلألاب ئظحيسف ةليضفلا قيرط يف راسو ءانفلا ةعيرسلا تاذللا

 ةبحم سسختتيو حالصلا ةذل قوذيو ةداعسلا تاناكمإ هل رفوتس هنأ ئىنعمب

 فاضُي ايندلا يف كلذ ريغو ئوقتلا يف هتبغر دتشتو لضفأ ةروصب لامكلا
 .ةمايقلاو باسحلا ملاع يف يهلإلا باوثلاب روف هيلإ

 يباقعلا لالضإلا ©

 ئىلاعت لعج ْذِإ «ةيناثلا ةيادهلا اهلباقم يفو ئلوألا ةيادهلا يه

 ةليضفلا قيرط ّدحأ كلس اذإف روج ئوقتلا لباقمو اس 2 لباقم

 ءادنل بجتتسي ملو رايتخإلا ةءاسإ دمعت اذإ امأ ؛هنوعب هيوطي ئتح هللا هناعأ
 ةفرعمل ركفتي ملو جراخلا يف ءايبنألا تاوعدل الو هلخاد يف ةرطفلاو بلقلا

 لبس يف راسو بضغلا وأ ة ةوهشلا ةعباتم يف الوجع عفدنإ لب هحلاص نماكم
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 ال ةبترم ىلإ لصي ئتح (لجألا) نامزلا هلهمأ ام هلهمي هللا نإف .فارحنإلا
 هل سوسويل ناطيشلا هيلع ذوحتسي اهدنعو ةيهلإلا فاطلألا لبقتي اهعم دعي

 . كلذ لاثمأو تائيس تانسحلاو تانسح حئابقلا هل روصيو رثكأو رثكأ

 لب ةيادبلا ذنُم ًادحأ لضي نلو مل ىلاعت هللاو :يباقع لالضإ اذهو

 ةداج دحأ كلس اذإف ««ةيئادتبإلا ةيادهلا» ىه يه هذهو ةيادهلاب عيمجلا أدتبإ

 ىلإ ةفاضإ هل ياو اهرابتعاب هبيصن نم «ةيوناثلا ةيادهلا» نوكت ةليضفلا

 نم نامرحلا يف عوقولا دمعتو دمع نع فرحنإ اذإ امإ «ةيئادتبإلا ةيادهلا

 ئلاعتو كرابت هللا هلضي اهدنع ةيهلإلا فاطلألا

 الإ هب ٍلضُي انهو لن افادتفإ سنا يهلإلا لالضالاف نذإ
 هللا نم ًاباقع لالضإلا نوكي امدنعو ةلاحلا هذه يف ئتحو 274نيقسافلا

 اطعم يقيل ةفارغدإلا تاع دراج دح لفي ا هلا «دسفم دبعل ئلاعت

 ىلإ هناوعدت يلخادلا عارصلا توصو ةرطفلا ئقبت ثيح ًاحوتفم رايتخإلا

 ال قسافلا ديعلل هللا لالضإف ( هعمس قرطي لظي ءايبنألا ٠ ءادن نأ امك ةليضفلا

 .ايح ماد ام اريخم ئقبي هنإ لب ةيصعملا ىلع هرابجإ ينعي

 هرود رصحني يأ ديصلا بلك ةباثمب ناطيشلا نإف مدقت ام ىلإ ًادانتسإو

 ريسلا صخش دمعت اذإف «هنع فرحنملا نم قيرطلاب ملاعلا فرعيل حابنلا يف

 مغر نكلو تانغ هضعي دقو اذه ديصلا ٌبلك هدراط فرحنم قيرط يف

 ةيانإلاو ةبوغلا ليبس نأ ذا ًايخ مادام ًاحوتفم ةجلاعملا ليبس ئقبي كلذ
 .(حوتفم) دوجوم نيالا

 هرابجإ دح ىلإ سيل نكلو ةكئالملا هتدعاس ةليضفلا قيرط كلس اذإ
 فارحنإلا رطخو ًايح مادام همامأ ٌحوتفم ةيصعملا قيرط نإ لب ةعاطلا ئىلع
 ةليضفلا قيرط كلس اذإف ٌريخم وهف اّيح مادام ناسنإلاف نذإ «لمتحم هيلإ

 مرح ةفارختإلا دمعت اذإ اما .ءاهي عفتناو ةيهلإلا تايقفوتلا نم ديزملاب يظح
 احوتفم ئقبي ةبوتلا قيرط نأ الإ ناطيشلا هيلع طلستو ةيهلإلا فاطلألا نم

 .؟"1/ةرقبلا ةروس )١(
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 .ةرمتسم ئقبت ءايبنألا ةيادهو

 ٌريخ وه لكك قلخلا ماظن نمض ناطيشلا دوجو نأ حضتي هيلعو
 ناسنإلا ربجت ال هسواسو نكلو هدرمتب بنذأو ناطيشلا ئصع دقل «ةمحرو

 ةلأسم هله ةمهملا هذهب وه ماق اذإف ءلماكتلا نم هعنمت الو ةيصعملا ىلع

 ٍلمعب لصخش ل اذإ «روذغم رومأملا» نأ نم لاقي امل ًافالخو ؛ ىرخأ

 ٍءىَبس ٍلعفب ماق هنأل ءاروذعم نسل ونيف تدع لا" هلواقت تيتا كن

 هلثمف ّتسفلل ةسوسولاب هورمأ ًاقساف ناك هنوكلو .كلذل ةسوسولاب هورمأف

 هدجحتل  ةيبحت :نوضلا اذهف ءررضتيف دمع ٍقهاش نم هسفن يقلُي يذلا لثم

 ةجت ءاج ةسوسولا ةمهمب هفيلكت نآل ارودعف سيل وهف اذلو .طوقسلا

 .هقسفو هنايصعل

 ندعي اذهف النا كذاب فاطبقلا :لكع ناك اذإ 3لوقي لاؤس دري انهو

 نإ 0 !؟هللا نم وه ريخ وه ام ّلك نأل بكتري بنذ ال نأ

 يف رابكتسإلا وه هبنذو اك ةيصعم بكترإ دقو هللا نذإب لمعي ناطيشلا

 يهو ةسوسولاب مايقلاب هرمأ لإ ىئدأ بنذلا اذهو «انأ»  :هلوقو هللا ليا

 لصأو هسفن ناطيشلا دوجو نكلو «كاذ ءىّيسلا هلمع ةرمث هنكل ءىّبس ّلمع

 ةسوسولا نأل ةمحرو ريخ يناسنإلا قلخلا ماطن لك يف ةسوسولا لمع

 وأ ناويحلا ةجردب امإ ناسنإلا ناكل اهالولو رشلل ةوعدلا ىئوس تسيل

 وأ يصعي نأ عيطتسي دوجوم وهف نيذه نيب طسولا هنكل ؛ةكئالملا ةجردب

 ةاتيدهو# _ -ةليذرلا دجت ىأ ةليضفلا دجن كولس عيطتسيو «عيطي

 ضرعُي هيفو «ةيصعملا عوقو نكمي طسولا دحلا اذه يفف ''”4نيدجنلا
 الو ةيناسنإلا ّدح قوف وه ام يف ال اهلاثمأو ةوبنلاو ةعيرشلاو ةلاسرلاو نيدلا

 .هنود يف ام

 ةمحر راثلاو ةمحر ةنجلا ©

 باقعلاو باوثلاو يهنلاو رمألاو ةيرابتعإلا نيناوقلا ينعي نيدلا نأ ْذِإ

 ٠١. /دلبلا ةروس 2000(
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 يذلا طسولا دحلا اذه وه نيدلا ضرع عقومو ءاهتاررقمو ةعيرشلل ًاقفو
 ماظن عومجم نمض ناطيشلا دوجوف هيلعو «ةعاطلاو ةيصعملا هيف نكمي
 اهدوجو دقتفي يذلا ملاعلاف منهج دوجو لاح كلذكو ًٌريخ وه دوجولا

 تاكربلا نم قلخلا ماظن عومجم نمض اهعقومو ةنجلا لثم يهف صقان

 لوقيو نمحرلا ةروس يف همعن ددعي امدنعو ئلاعت قحلاف اذل «ةيهلإلا

 منهج ركذ لعب ةرابعلا هذه سفن مدختسي ع امكبر ءالا 0

 نيبو اهنيب نوفوطي * نومرجملا اهب بذكي يتلا منهج هذه
 يف ًاضيأ ةمعن منهج دوجوف نذإ 0

 ةفاضإ اهلوخد نم ًةيشخ يصاعملا نوبنتجي سانلا نم ًاريثك نأل قلخلا ملاع
 .لدعلا ةمكحم رارقتساب لخي اهيلإ ملاظلا باهذ مدع نأ ئلإ

 ةكئالملاو ةنجلاب اهتنراقم ةيواز نم ناطيشلاو منهج ئلإ انرظن اذإ
 قلخلا ماطن (رارقتسإ) ةيواز نم اهيلإ انرظن اذإ اننكل اريك انها رتف

 بسنُي ام لكو «ريغ ال ةمحرو ريخ تادوجو ئوس امهارن نلف عومجمك
 ةكئالملا دوجو لصأ ينعمب ةيدوجولا اهتبنج يأ ءايشألا نم ئلاعت هللا ىلإ
 لصو ٌدوجوم وهف سايقلاو ةبسنلاب ميقي ام امأ ؛ةمحر وهف نيطايشلاو
 ةلأسم حرطت انهو ؛(نيطايشلا) هيلإ لصي مل رخالاو (ةكئالملا) لامكلل
 . يبسنلا رشلاو يبسنلا ريخلا

 ةيهلإلا ةمحرلا عاونأ ©

 - :ناتمحر ئلاعت هللف ؛مدقت ام ئلعو

 نم هيلإ رظن اذإ يذلا دوجولا ملاع لكل ةلماشلا ةقلطملا ةمحرلا -

 ١7. /نمحرلا ةروس )١(

 .43 - 17” /نمحرلا ةروس (؟)
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 ام لكف .2''”«ءىش ّلك تعسو يتمحرو#  :ةمحر هلك دهاشُي اهتيواز

 لومشم قلخلا ماظنف هيلعو هللا ةمحرب لومشم «ءيشلا» فصو هيلع قلطُي
 ٠ * فلطملا ةمحرلاب

 وفعلاو ةنجلاف «يبسن ٌبضغو ةيبسن ٌةمحر دجوت «لباقملا يفو -

 « يبسنلا بضغلا قيداصم نم صاصقلاو منهجو ةيبسنلا ةمحرلا قيداصم نم

 يماسلا ماقملا لظ يف نارهظي دحاو امهالك مقتنملا هللاو فوؤرلا هللاو

 - :ةقلطملا هللا ةمحرل

 عنصلا ملق ءىطخُي مل :ةقيرطلا خيش انل لاق

 (""أطخلا ترتس يتلا نسحلا ةرظن يه امعن

 كم زوي فضل لاعبا اكد لعن ادا لا راجت ءىطخي ملف

 ةيآ يف لوقيو "”*«ءيش لك قلاخ وه الإ هلإ الا - :للاعت لوقي ءهللا

 نيلصأ دجن نيتيآلا نيتاه يفو '*”4هقلخ ٍءيش لك نسحأ يذلا» - :ئرخأ
 يأ دوجو مدع حضتي امهساسأ ئلعو ؛نارقلا ةفرعمو ريسفت يف نييساسأ
 باوص انهو أطخ كانه ناك اذإو ؛ليمج هللا قلخ ام لكف ملاعلا يف حبق

 .أطخ اذه لوقنف رخآ ئلع ءيشلا سيقن اننأ ئنعمب «ناييبسن امهف

 هذهب امهنم لك ةفرعمف ءوفع لحم انهو بضغ لحم كانه ناك اذإ
 رمأي يذلا عماجلا ماعلا دئاقلا امأ ؟؛كلذب ءيشلا اذه ةنراقم نع جتان ةفصلا
 لحم انه نأو «باقع ماقم هنأل ماقتنالاب كانهو باوث ماقم هنأل وفعلاب انه

 ملاعلل ةدودحملا ةيؤرلا كلت نكل «قلطملا ةمحرلا وهف ءرانلا كانهو ةنجلا
 اذه وأ ءوفع اذهو بضغ اذه لوقتف ةيبسنلا بضغلا دراومو ءاطخألا ئرت

 :وه  ملاعلل ةيلومشلا ةيؤرلا يف  رمألا نأ نيح يف .باوص انهو طخ
 حارجلا بيبطلا لعفي املثم كانه ءاودلا اذه عضو انه قرعلا اذه عطقإ

 )١( ةروس الأعراف/١8657.

 .يزاريشلا ظفاح فراعلا ين ناريإلا رعاشلل ةيسرافلاب رعش تيبل ةيرثن ةمجرت (0)

 .١٠؟ /ماعنألا ةروس (؟)
 .ال /ةدجسلا ةروس (:5)
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 هلمع انيأر اذإو ملأو ةوسق هذه لوقن قشلاو عطقلا نيح هلمع انيأر ول يذلا

 لوقي بطلا ملع نكلو ةقرو ةفأر هذه انلق كيلدتلاو ءاودلا عضو نيح

 امهارن بطلا ملع ةرظنب امهيلإ انرظن اذإف «نيلمعلا نيذه الك دوجو ةرورضب
 انلق ضيرملا ملأت ةيواز نم لوألا ئلإ انرظن اذإ نكلو ؛نيحيحص نيلمع
 وأ ءافشلا ئلع هلوصح دنع لوقن نيح يف بسانم ريغو يذؤم لمع اذه
 .ديج لمع هنإ مهرملا عضو

 ةرظنلا هذه تنّسَح  :انلق ةقلطملا ةمحرلا كلت ْئلإ انرظن اذإ «نذإ

 أطخلا ةقلطملا ةمحرلا هذهب ئطغ يذلا دئاقلا اذهل ةيماسلاو ةرهاطلا

 ئرن يهلإلا لدعلا ةيواز نم ملاعلا ئلإ رظنن امدنعو ؛نييبسنلا باوصلاو

 .توغاطلاو ملاظلا بقوع امل رانلا دوجو الولف ةنجلاو رانلا دوجو ةرورض

 ناطيشلا ريئثأت دودح ©

 نم ميهاربإ ةروس يف دراولا ئىنعملا سفن ءارسالا ةروس يف درو دقو

 نإ## ادويه ا 2 2 سم

 ئوس هل نكي مل هنأب ةمايقلا موي .ييرئاكلا ججاحي ناطيشلا نأب 58
 ءايبنألا ةفاك ةوعد نع ضرعيو هتوعدل بيجتسي نمف ؛فارحنإلل مهتوعد

 لوف ناسكلا ةضرف ثا نضيل اضيأا ىكلو هتلع- طلق «لوتحلا ةوعدو
 كعبتا نم الإ ناطلس مهيلع كل سيل يدابع نإ - :رجحلا ةروس يف ئلاعت

 . مهل ًادئاق هب اوضرو هتعباتم اوراتخإ دق ءالؤهف 4”"2نيواغلا نم

 حضوي «ناطيشلا لمع ةيلعاف دودح نايبت نمضو ماعنألا ةروس يفو

 سواسول يغصي يذلا هنأ نيبيو «ناطيشلا عبتي ْنَم تافصاوم همسإ ِِرع

 ؟ةنادتلا "كنك هتلغت اطلس ناطيعلا نأ ال هسفن ىلع هطلسي كلذبو ناطيشلا

 .5؟ /رجحلا ةروس (0)

 1ا/



 دئاق لكل ودع لعجو 4#”2ًاودع ىبن لكل انلعج كلذكو#  :ْئلاعت لوقي

 لمعلا يف ناسنإلا دهتجي ملامف ةقلطملا هللا ةمحر نم وه يبنو داه يهلإ
 .لامكلا ىلإ لصي نلف ربكألاو رغصألا نيداهجلا يف يعسلاو

 نيطايشلا مايق نع ًاثدحتم ئلاعت لوقي (ةدعاقلا هذه نايبت دعبو)

 ضعب ىلإ مهضعب يحوي - :لوقيف ءًاقح مهسواسوب ليطابألا ريوصتب
 كلذ نع مهعنمل ءاش ولف '”4هولعف ام كبر ءاش ولو ًارورغ لوقلا فرخز
 امو مهرذفإ# ؛هللا لماوع عيمجلا نإ لب فس سيل مهلمع نأل

 ال ةثيبخلا نيطايشلا لاوقأف «مكيلع مهتاءارتفإ عم مهوكرتاف "7نورتفي
 (؟9 #«ةدخألاب نونمؤي ال نيذلا ةدئفأ هيلإ ىغصتلو»  :ةدحاو ةئف الإ اهعمست

 نوعمسي ال مهنأ يا مهتدئفابو ناطيشلا لاوقأل نوغصي نيذلا مه ءالؤهف
 نوعمسي ال مهنأ يأ مهتدئفأبو دجويو ًاضيأ نوعمسي ام نولبقتي لب طقف

 نوعمسي ال مهف «نيذه نيب ٌفرف دجويو ًاضيأ نوعمسي ام نولبقتي لب طقف
 سواسو نوقلتي مهف 2””#نوفرتقم مه ام اوفرتقيلو هوضريلو#  :لب طقف
 نذإ ءهب ةيصعملا يف نوعقيو اضرلاو يفخلا ساسحإلا كلذ ربع ناطيشلا
 سواسولا هذه عبتي ناميإلا مدع دمعتي يذلاو «ةسوسولا وه ناطيشلا لمعف
 .اهساسأ ئلع كرحتيو

 ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو - :ًاضيأ ماعنألا ةروس يف ئلاعت لوقيو
 كلذ قيرط نع مهئايلوأ نوزهجي نيطايشلاف . ''"#مكولداجيل مهئايلوأ

 ناطيشلا نأب ءارسالاو ميهاربإ يتروس يف حضوي ئلاعت قحلاف نذإ

 )١( /ماعنألا ةروس 1١7.

 /ماعنألا ةروس (؟) ١١5.

 /ماعنألا ةروس ف ١١7 .

 /ماعنألا ةروس (؟) 117 .

 /ماعنألا ةروس ه) 117 .

 ( 5/ماعنألا ةروس ١7١ .

 يصح

 رمح ١ رسح
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 هطلست نأ رجحلا ةروس يف نيبيو «(رابجألا وحن ىلع) ٍدحأ ىلع طلسم ريغ
 نودمعتي نيذلا ئلع هطلست نأ ماعنألا ةروس يفو ءاعوبتم هيا وقرب م لع
 هماهلإو ناطيشلا يحو نأ روتلا نيتك حضرت انيك :نامبإلا مدع

 اوراتخإ نيذلاو هئايبنأو هللا نم ًادمع نيئربتملا هئايلوأل هجوم يليلضتلا

 .ناطيشلا سواسو مهبولق يف رثؤت ءالؤهف مهل ًايلو ناطيشلا

 5 ءارعشلا ةروس يف ناطيشلا ةطلس ةيلعاف دودح ْئلاعت نيبي امك
 ميثأ كافأ لك ئلع لزنت * نيطايشلا لزنت نّم ىلع مكتبنأ له# - :
 0 سواسولاب المت نيطايشلاف . ''”4نوبذاك مهرثكأو عمسلا 0
 مهل نيزُث ثيح اهيف لزنتو «ةدسافلا لامعألا يوذ نيقسافلا نيباذكلا
 نوقلطي نيذلا نوبذاكلا مه ناطيشلا سواسول نوغصي نيذلا رثكأف ؛مارحلا

 .ناطيشلا لزني مهيلعو تاءارتفالاو تاماهتإلا

 ةمهملا هذهب هفيلكتو قلخلا ملاع يف ٌريخ ناطيشلا دوجو لصأف نذإ
 دودح دعتي ال ةيادبلا يف هلمعو «ةيصعملا كلت هباكترإ ةرمث وه (ةسوسولا)

 ءوسلا لمع ةيناكمإ نادقفو اهنادقف نأل ٌريخ اهتاذ دحب يهو ءءوسلل ةوعدلا

 ال ةلاحلا هذه يفو اينانخإ ايرهق ارهأ حالصلا حبصي نأ ىلإ يدؤي داسفلاو

 نيقيرط دوجو دنع حصي نيعم قيرط كولسب رمألا ًالثمف .«فيلكتلل لحم
 .ريغ ال ًادحاو ًارايخ سيلو رايتخإلا نم نيوحنو نييركف نيجهنمو نينيباتم
 نيدلا لزنأ دقو «ناسنإلاو ةكرحلا ملاع يف ةنكمم ةيصعملاو ةعاطلاف هيلعو

 لك رفوت عم فارحنإلا يف عوقولا ٌصخش دمعت اذإف «ةيادهلل ةعيرشلاو
 نم نامرحلا ةجرد ْىلإ فارحنإلا قيرط كلسو «ةحيحصلا ةيادهلا تاناكمإ

 يهو ةسوسولاب - ةجردلا هذه سفنب - ناطيشلا هيلع ذوحتسإ «ةيهلإلا ةيادهلا

 ضرعيو . .رايتخإلا ىلع ارداق ئقبي كلذ مغر هنكلو ديصلا بلك تاضع لثم

 ئقبيو ميقتسملا طارصلا ىلع هنولديو ةيهلإلا ةيادهلا ءايبنألاو لقعلا هيلع
 :اينع مادام همامأ ًاحوتفم ةبانإلاو ةبوتلا ليبس

 )١( /ءارعشلا ةروس 2-177١ 77.

4 



 نم ديزملاب ئظحي ةليضفلا قيرط  ًاراتخم - كلسي يذلا نأ امك
 ئلع نأ ئلإ هابتنإلا بجي نكلو «ةكئالملا نوعو تاقيفوتلاو تاناكمإلا
 يف عقي ال نأ حلاصلا عيطملا ئلعو ءطونقلاو سأيلا يف عقي ال نأ يصاعلا
 كاذف «ةبوتلا هعفرت دق يصاعلا اميف رورغلا هطقسي دق حلاصلا نأل ءرورغلا

 ىلع ًايح مادام اذهو ٍبجعلاو رورغلا رطخ يف طوقسلا ةفاح ئلع ًايح مادام

 نيقيرطلا نيذه الك ًايح مادام ناسنإلا مامأو «ةبوتلاو لمألاو ةاجنلا ةفاح

 .ريسي هدعب ةليضفلا دجن كولس ناك نإو بعص ةبوتلا ققحت نكل

 لامعألا ريثأت ©

 ةبوتلا عوضوم نع ةلصفم ةروصب ةكرابملا «رمزلا» ةروس ثدحتت
 ئلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق##  :ئلاعت لوقي ثيح «ةبانإلاو

 لمع لك نأل «ةقيقحلا يف هسفن ىلع وه ناسنإلا ناودع ناف . ''”4مهسفنأ
 نومدخي ال ناسنإلا ينبف هب اهملظي وأ هسفن هب مدخي امنإ ناسنإلا هلعفي

 ةنايخلا ةحئار وأ ةمدخلا رطع وه لب مهسفنأب ًاضعب مهضعب نونوخي الو

 عقنتسم رفحي امنإ نوخي يذلاف «ةنايخلا وأ ةمدخلا سفن سيلو ةنفعلا

 «هلتقتف رخالا ْئلإ ةئيسلا اهتحئار لصتف هدوجو لخاد ىف نفعتملا ةنايخلا

 اهيروطع- ليصتف» ةليبشتلا' يوعز اهلخاد يف عرزي امنإ اه. ةمدخب: موقي يذلاو
 . نيرخالا ىلإ

 ةجلاعم وأ ةانق رفح وأ رسج وأ دجسم وأ ةسردم ءانبب موقي يذلا

 ميس ركل هنم نيرخآلا لصي امف « سرد ءاقلإ وأ باتك ةباتك وأ ضيرم

 هب بهذي دلاخ يح وهو ناسنإلا حور يف وهف لمعلا لصأ امأ ناسحإلا

 لمعلا يف نالفل نسحأ هنأب لوقلا دحأل قحي الف ءرخآلا ملاعلا ىلإ ناسنإلا
 متأسأ نإو مكسفنأل متنسحأ متتسحأ نإ# :لوقي ميركلا نآرقلاف ينالفلا

 . 01" /رمزلا ةروس )غ0



 نم هب نوموقت ام نأ يأ «اهل و «مكسفنألا مدختسي انهو ”4اهلف
 الف هدحو لماعلاب طبترم لمعلاف مكل يه اهتائيس وأ لامعألا تاحلاص
 هتلفاقب كرحتي ناسنإلاو ؛هريغ ئلإ  ائيس وأ ناك احلاص لمعلا لصأ لصي

 نيشنل ويف“ اريح ناك اذ ةينفن لتقي امنإف كاوشألا هلمح ناك نإف هذه
 كاوشألا راجشأ يقسي وأ ريرحلا جسني امإ هرمع دم ئلع وهو ناسنإلا

 ةيماسلا راعشألا دحأ يف درو ا اذهو هدوجو ةكلمم يف امهالكو

 اذه دولخ نأ ةفرعم بجتو ةعيشلا رخافم نم وهو يسودرفلا ميكحلل
 «ةيروطسإلا صصقلا داشنإ ةرمث سيلو تايبألا هذه لاثمأ ةرمث وه ميكحلا
 ئدم ىلع يحئاصن ةراصع لثمي هنأب يلازغلا هفصي يرعشلا تيبلا اذهف

 .اماع نيعبرأ

 ورح الو ًاكاوشأ رخآ نم ٌصخش ذخأي نأ نكمملا ريغ نم «لجأ
 ةمئاقلا كوشلا ةرجش يقسب موقي امنإ رخآ رعاشم هب حرجي ٍلوقب هوفتي يذلاف

 ةنجلا ريرح نم ًارادقم كلذب جسني هنإف رخآ نع ففخي يذلا امأ ؛هسفن يف
 زلا ةدود هعنصت ال قربتسإلا ةنجلا ريرحف ريرحلا جيسن فئافل بناج لإ

 .ناديدلا نم ةعومجم هعنصت يذلا ايندلا ريرح لثم سيل وهف

 ْنم اوطنقت ال ْمهسفنأ ىلع اوفرسأ َنيذلا ّيدابع اي لقط ئلاعت لاق

 ىلإ اوبينأو * ٌميحرلا ُروفغلا ّمه ُهَنِإ ًاعيمج َبونذلا ُدفغي هللا َّنِإ هللا ةمحر

 . 94َنورصنُت ال مث ُباذعلا ٌمكبتأي نأ ٍلبق ْنم ُهل اوملسأو مكبر

 ميلست دنعو «هتايح نم ةظحل رخآ ىتح ًاميقتسم ناسنإلا ىقبي دق
 لاوط نوكي دقو .كلهيف «هتينانأو هرورغ ببسب ةداجلا نع فرحني حورلا

 قيرطلا ىلإ دوعيو هتايح ن نم ةظحل رخآ يف بوتيف ًائيسم ادساف هرمع

 و الا لع رعد ورا لب سلا

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .,//ءارسإلا ةروس )١(

 .08 0" ةيآلا /رمزلا ةروس (؟0)

 الا





 ةسماخلا ةرضاحملا

 ةينارقلا ةدئاملا *

 مئاد ءاطع دحوملا *

 ةببطلا ةرجشلا »©

 رارقتسالاو رفكلا *

 يهلإلا لالضالاو تيبثتلا *

 نانئمطإلا ىلع لوصحلا ليبس *
 رانلا ىلإ ريصملا ىنعم *
 آنلع وأ ًارس قافنإلا رايعم *

 ا





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ٌتباث اهلصأ ةبيط ةرجشك ةيبط ةملك ًالثم هللا برض فيك رت ملأ»

 لاثمألا هللا برضيو اهبر نذإب نيح ّلك اهلكأ يتؤت * ءامسلا يف اهعرفو

 قوف نم تثنجأ ةثيبخ ةرجشك ةئيبخ ةملك لثمو * نوركذتي مهلعل سانلل
 ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونمأ نيذلا هللا تبثي * رارق نم اهلام ضرألا

 اولدب نيذلا ْىلإ رت ملأ # ءاشي ام هللا لعفيو نيملاظلا هللا لضيو ةرخآلا ىفو

 # رارقلا سئبو اهنولصي منهج * راوبلا راد مهموق اولحأو ًارفك هللا ةمعن

 لق * + رانلا ىلإ مكريصم .نإف اوعتمت لق هليبس نع اولضيل ًادادنأ هّللا اولعجو

 لبق نم ةينالعو ًارس مهانقزر امم اوقفنيو ةالصلا اوميقي اونمآ نيذلا يدابعل

 «لالخ الو هيف عيب ال ٌموي يتأي نأ
 -١”7(( ؟5 /ميهاربإ ةروس)

 انثيدح دروم يهو  ةكرابملا ميهاربإ ةروس نم ةمدقتملا تايالا تنيب

 ءمكحملا يوامسلا باتكلا لازنإو ةيوبنلا تالاسرلا نم فدهلا «-

 اميف زيزعلا هللا طارصب هتددح يذلا رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جارخإ

 ةصق نم بناج نع تثدحت فدهلا اذه حيضوتلو ؛ةملظ هنع فارحنإلا

 ميقتسملا طارصلا نم دوصقملا اهنم حضتإو نوعرف عم هللا ميلك ئسوم
 .تاملظلا يهو تافارحنإلاو  رونلا وهو

 ةينارقلا ةدئاملا ©

 هللا لسر هب ءاج ام هاجت مهفقاوم يف نيتفئاط ىلإ نومسقني سانلاو
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 نيبو هل عباتو مّلسم نيب ام «هنع ضرعم نيب امو هل بيجتسم نيب ام مهف

 رامثو ءرون يف هل نوعباتلاو ةملظ يف نودرمتملاف «هيلع درمتمو 0

 ناسنإلا ىلع عجرت تاملظلا يف ءاقبلاو راكنإلا وأ رونلا عابتإو عيلستلا
 رود ريثأتو «فارحنإلا يف ناسنإلا ىلع يرهق ريثأت دجوي الو ءهسفن

 رابجإلا دح لصي الو ةسوسولاو ةوعدلا دودح زواجتي ال ناطيشلا
 وأ ةليضفلا ليبس كلس ءاوس راتخمو فلكم ةماع ناسنإلاو .ءطلستلاو

 يف ًالاثم كلذ حيضوتل ئلاعتو كرابت هللا ركذيو ةليذرلا ةداج ىلإ فرحنإ
 لكو - هلآو هيلع هللا اص  مركألا لوسرلا هفصي امك هللا ةبدأم وهو نارقلا
 نع ضرعي يذلاو يلخادلا يركفلا هدادعتسا بسحب هماعط نم عفتني ناسنإ

 ةرطف نأل ضرملا هبيصي دمع نع فرحنيو ةينارقلا ةدئاملا نم“ عافتنإلا
 ضرملا ببسي ةرطفلا فالخ كرحتلاو ديحوتلل هجوتلا ىلع ةلوبجم ناسنإلا

 هضرم نم جتان ساسحإلا ادهو رم ةمعطألا بيطأ ىتح سحي ضيرملاو
 هدنع قوذلا ةساح ةمالس مدع ببسبو ضيرملاف ؛ماعطلا ةرارم نم ال
 لاح وه اذهو ءماعطلا يف ال هتقئاذ يف ةلعلاو ارم ماعطلا بيطأ قوذتي

 ةروصب نارقلا مهفي وهف ميلسلا دادعتسإلا بحاص امأ «نارقلا عم ضعبلا

 .ءامنإلا وه ميلسلا صخشلا ْئىلع ميلسلا ماعطلا ريثأت نأل ةحيحص

 مئاد ءاطع دحوملا ©

 برضيو يلالدتسإ بولسأبو ةمدقتملا ةقيقحلا حضوي ٍرميركلا نارقلاو
 رينلا ميقتسملا قيرطلا ئنعم ناهربلاب حضتإ امك انابحا لاثمألا اهيلع

 هذه يف اثم هيلع برضي ام اذهو ءملظملاو فرحنملا قيرطلا قادصمو

 اهلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك ًآالثم هللا برض فيك رت ملأ# : تايالا
 ةرجش ةباثمب وه حيحصلا ناميإلاو ةيكزلا ةديقعلاو ةبيطلا ةملكلاف 2« تباث
 اهعورف عفترت اميف ضرألا يف ةيوق اهروذج دتمت ةبيطلا رامثلا ةريثك ةرمثم

 لكألاو «اهبر نذإب نيح لك اهلكأ ي ىتؤت# - :يهو ءامسلا يف اهنأكو ًاولع

 الك



 «ةزمهلا حتفب «لكألا» يهو كاوانتا يامن نيبلو هسقت ماخطلا وعي ةخللا يف

 ةيعيبطلا ا لاحك سيل اهلاحو هنأ ةيبظلا رامشلا نه ىلع هل يهف

 تسيل يهف ةرجشلا هذه امأ ةنسلا لوصف ضعب يف اهرامث لمحت يتلا

 اهقلاخ ءاهبر نذإب ةظحل لك يف اهرامث يطعت لب نيح لك يف ًارامث لمحت

 .اهابر يذلا

 اهساسأو ةيبطلا ةرجشلا يقلت ©

 هحور حبصت ديمحلا زيزعلا طارص كلسيو رونلا ئلإ هجوتي يذلاو

 يتلا اهروذج اهيف خسرتتف ديحوتلا ةرجش يهو ةبيطلا ةرجشلا هذهل الحم
 لامعألاو ةلضافلا تاكلملاو قالخألا لثمت اميف نيدلا لوصأ اهلثمت

 لامعألا ةفاك يف سردن امدنعو روذجلا كلتل رامثو عورف يه ةحلاصلا

 اننا اراهثؤ» اعوزف . اهنجت  ةيدسوملا ةحأل'ةليضافلا "قالخألا وب ةكلانعلا

 ناصغأ يمنت يتلا يه نيدلا لوصأ نأ ْذِإ «يديحوتلا داقتعإلا وه لصألا

 ًادبأ نامعلا .نم ذهوملا ولكي الف اهمدقتو لامعألا زامثو قالخألا عورفو
 وهو ءهديحوت ةرجش رامث يه ةحلاصلا هلامعأو ةيقالخألا هتاكلم عيمجو

 همايق يفو هريس يفو هثدحتو هلوق نسح يف هلامعأ ةفاك يف ٌرمثم ناسنإ

 فقو اذإ ؛هلاوحأ عيمجو هراهنو هليل يفو همهفو هتيؤرو هعامسو هدوعقو

 اذهو عيمجلل رامثو ةكرب هدوجوو يملا ةاجنو صالخل وه هؤاعدف ةدابعلل

 هيلع هللا مالس - حيسملا مل ئسيع نأشب ميركلا نآرقلا و يذلا نايبلا سفن

 الحم هلعج ثيحب هاّبر ئلاعت هللاف ''”*تنك ام نيأ ًاكرابم ينلعجوإ -

 تسيل يهف هلخاد نم حشرتت ةيدوجولا هتاكربو هرامثف ناك امثيح ًاعبنمو
 .ءاطعلا ةمئاد: ةثباث لب ةيلصف الو ةيمسوم

 ؛ عمتجملا وأ دحوملا ناسنإلا ةريسو ةايح يف ربدتنو سردن امدنع

 ىلإ دنعست امهنم يأ يف ةحلاصلا قالخألاو لامعألا ةفاك نأ دجن دحوملا

 7١. /ميرم ةروس )000

 ا/ا/



 اميف ءانبلا سسأ وأ روذجلا يه نيدلا لوصأ نوكت انهف «ةحلاصلا ةديقعلا

 وأ قاسلا يه ةلضافلا ةيقالخألا تاكلملا رئاسو ةعاجشلاو ءاخسلاو ةلادعلا
 ءًاضيأ يقوف ءانب يهو رامثلا ةباثمب يهف ةحلاصلا لامعألا امأ يقوفلا ءانبلا
 ىلإ ةياهنلا يف عجرت اهدجن تاعمتجملا دحأل ةريخلا لامعألا انللح اذإو

 .ةينيدلا اهلوصأو ةيديحوتلا اهتديقع

 رارقتسالاو رفكلا ©

 نم تثتجأ ةثيبخ ةرجشك ةثيبخ ٍةملك لثموإ - :رخآلا فرطلا ئلعو
 ةثيبخلا راكفألاو ةديقعلاو ةثيبخلا ةملكلاف «رارق نم اهلام ضرألا قوف

 اهل روذج الف ضرألا قوف تربك يتلا ةثيبخلا ةرجشلاك يه ناميألا مادعنإو

 الو روذجلا ةميدع اهنأل ةرقتسم ريغ يهف اذلو اهدسج نم اهتوق دمتست لب
 ءاطعإ يلاتلابو اهنم بذجلا ئلع ردقت ال يهف اذل ضرألاب اهل طابترإ
 رقت الو فوقولا عيطتست الف ضرألا ئلإ اهل ليبس ال ةرجش اهنإ .رامثلا

 روذجلا ةميدع اهنأل ةبسانم عورف اهل نوكي نلو زكترملل ةدقاف اهنأل
 يه حورلا نأل .ءدحوملا ريغ ناسنإلا لاح اذهو اهل «لكأ» الف يلاتلابو

 .لامعألاو قالخألا دنتست اهيلعو ناسنإلا دوجو روذج

 اهنم لكل ماسقأ ةعبرأ ئلإ يمالسإلا ماظنلا يف نيدلا عورف اوفنص دقل

 - :لوادج ةدع

 داهجلاو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا لاثمأ  :تادابعلا مسق ١

 .اهريغو
 .اهلاثمأو دودحلاو صاصقلاك  :تاسايسلا مسق - "

 ةعرازملاو ةبراضملاو ءارشلاو عيبلاك  :تالماعملا مسق *" 

 .اهلاثمأو ةاقاسملاو

 بيطلاو ثيبخلاو مارحلاو لالحلا نايبت هيفو :ماكحألا مسق 4
 .كلذ لاثمأو

 نيدلا لوصأ يهف سسألا امأ يقوف ٌءانب يهو نيدلا عورف هذهو
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 ساسألاو ةديقعلا وه (سفنلا) حورلا يف رقتسي ام نأ أ ؛اهب داقتعإلاو

 تدقتفأ اذإف ىقوفلا ءانبلا وهف لمعلا  اهقوف رهظي 7 امأ تباث هنوكل

 «ةرقتسم ريغ اهناصغأو اهعورفو روذجلا ةميدع ةرجشلا هذه نوكت ةديقعلا

 اياضقلاو تالماعملاف هيلعو ؛ةديقعلا ئلإ تدنتسإ اذإ الإ رقت ال لب

 . يمالسإلا ماظنلا ةيؤر بسح يقوف ءانب يه ةيداصتقإلا

 يهلإلا لالضإلاو تيبثتلا ©

 ثيح كلذو .هقادصم ْئىلع هتقبط تايالا هتركذ يذلا لثملا اذه

 ينو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هلل تبثي# - :ئلاعت لوقي

 يف نورقتسي ئلاعت هل نوملسيو مهحاورأ قمعب نونمؤي نيذلاف .«ةرخألا
 «ةيهلإلا ريغ لويملاو طوقسلاو فارحنإلا رطخ نم نونمأيف «هللا نمأ» دهم
 يفو موي لك ثدحتي نأ ال ًاتباث ًاقطنم مهيطعيف تباثلا لوقلاب مهتبثي هللا نأل
 مهلوقو تباث نينمؤملا قطنم نإ لب فلتخم ثيدحب ةحناسو ةثداح لك

 لازي الف يدوجولا مهدادتمإ لاوط مهتبثي هللا نأ يأ ةرخآلاو ايندلا يف تباث

 .دراوملا ةفاك يف ًاتباثو ًاحيحص ًالوق مهلوق

 نإ  :يدئاقعلا بناجلا يف مّلَظ ءاوس «©نيملاظلا هللا لضيو#

 وأ «ئوقلا هذه حلصت مل ْذِإ قالخألا يف ملظ وأ , "”«ةيظع ٌملظل كرشلا

 لك سيلو ملاظلا لضي هللاو «ةيور نود هلاعف تناك ثيح لامعألا يف

 اذإ نكلو ءطقف يدهي لب رمألا ةيادب يف ًادحأ لضي ال ئلاعت وهف ء« صخش

 فارحنإلا لماؤع هتدراطو يهلإلا فطللا اذه نم مرخ هللا مم دع
 ام هللا لعفيوظ «ُهَمامأ ًامئاد ًاحوتفم ةبانإلاو ةبوتلا قيرط لظي نيح يف

 .ريخلا الإ لعفي الو ءاشي ال هللا نأ ملعنو «ءاشي

 لوألا لاثملا يفف ءهل لثمملا لاح نيبتو ًالثم برضت تايالاف نذإ
 اهرامث يطعتو ءامسلل ُدتمت ًاعورفو ةيوق اروذج ةبيطلا ةرجشلل نأ تحضوأ

 )١( ةروس لقمان/١7.
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 ئظحي نمؤملا حلاصلا ناسنإلا نأ تنيب هل لثمملا يفو ؛فقوت امنود

 وأ ًابرطضم هدوجو نوكي نلف اذل ةرخآلاو ايندلا يف يهلإلا تيبثتلاو تابثلاب
 .كرابم هدوجوف ةدحاو ةظحلل الو رمثم ريغ

 روذجلا ةميدغ ةئيبخلا ةرجشلا لثم وهف نمؤملا ريثل التم تبرض امك
 ملاظلا اذهو ٠ «نيملاظلا هللا لضيو#  :لاق هل لثمملا نعو ةرقتسملا ريغو

 كشلاب ًاءولمم هتدجو هبلق تحتف اذإو ةعفانلا ةايحلاو ةميلسلا ةديقعلا دقتفي

 .ًامئاد نئمطم وهف نمؤملا امأ ًادبأ نئمظي ال رفاكلاو ؛بارطضإلاو بيرلاو
 ةرداقو ةحلاصمب ةملاع ةقيقح ديب وه يدوجولا ماظنلا اذه نأب ٌدقتعي هنأل

 ريغ اهتردق ىلع لكوقوا دنتسإو اهيدل هسفن (نمؤملا) عدوأ دقو هيلع
 هللا ركذب الإ#  :ةثداح ةيأ هلزلزت الف اذل اهب اقثاو اهيلإ انئمطم ةدودحملا

 . "#274بولقلا نئمطت

 دقتعي الو ةفدصلاو ظحلا نيعب ملاعلا (دوجو) ْىلإ رظنيف رفاكلا امأ

 يف ًامئاد وهف هيلع زكتري دنتسم هل سيلف اذل ءهل ربدمو مظنم دوجوب

 عيطتسي الو ملاعلا يف يرجي يذلا ام يردي ال «رارقتسإ مدعو بارطضإ

 ةرجشلا كلت لاح هلاحو ةحونلا نيغل دلتمأ ناوق اذلف“ هيلع“ ةوطيبلا

 .تباث قطنم قفو ركفي الو كاذ نا دات هاجتإلا اذهب ةرات هجتي «ةثيبخلا

 ناثئمطإلا لييس ©

 هتيقلاخو هللاب ناميالاب ىوس بولقلا نانئمطإ ئلع لوصحلل ليبس الو

 95 0 ؛هذحو هيلع لكوتلاو هتيبوبرو

 نولصحي الو نوتبثي 20 4نوددرتي مهبير يف مهف مهبولق تباتراو#

 قيرط نم ناسنإلا : 9 «درلا رركم وه ؛ددرتلا»و ًادبأ نانئمطإلا ىلع

 هريغ ًاقيرط فرعي الو دودسم قيرطلا نوكي ةراثو :هفرلا اذهو هنم عجريو

 . 7/8 /دعرلا ةروس )0غ(

 . 50 /ةبوتلا ةروس (؟)



 مث اهنم جرخي ةرثث هيف دعي الق نادجلا اذه ىلإ اجليف جورخلا ديرب خو

 لوألا رادجلا ئلإ عجريف جورخلل ًةرغث ًاضيأ هيف دجي الف رخآلا رادجلا ئلإ
 .ددرتلاو ديدرتلا وه رركملا درلا اذه ءاذكهو

 َبلطم ئلإ ناسنإلا لصوتي نأ ةرات ثدحي ًاضيأ يركفلا لاجملا ىفو

 ثدحي نكلو «نانئمطإلا ئلع لصحيف «هب دقتعيو هب هبلق دقعنيف حيحص
 تابثإلا ةذفان ىلإ يفنلا ةرظنب رظنيو ةيركفلا ةدعاقلا دقفي نأ ئرخأ ةرات

 هذه ةمزألو مهني ادورم- لظيف :نقنلا رادع ارلإ تانثألا راذجا قم نطنيو
 اهلام نقلا ةفيضلا ةرجتشلا تللك لا لكي تارطضألا وه ديدرتلا نم ةلاخلا
 - .ةرقتسملا ةبيطلاو ماودلا ئلع ةرمثملا ةرجشلا لثمف نمؤملا امأ رارق

 اوناك مهف قلاخلا نودحوي زاجحلا اوكرشم ناك نآرقلا لوزن دنع

 اوناك مهنكلو ضرألاو تاومسلا قلاخ وهو هللا وه أدبملا نأب نونمؤي

 ئرخألاو ةكئالملا ئلإ ةرات هريغ ىلإ اهوبسنيو ةيبوبرلا يف ديحوتلل نيركنم
 موجنلا ىلإ وأ «- مهنوفصي امك  ناسنإلا ينبل ءامظع ئلإ وأ نجلا ئلإ
 اذهو «نوبرملاو بابرألا مهو ءالؤه ديب لمعلا نأب نولوقي اوناكو اهلاثمأو

 ةدابعلا يف نيكرشم اوناك امك «قلاخلل نيدحوم اوناج دإو:عهكرش نطوم وه
 نع ةجتان دحأل ناسنإلا ةدابع نإ ْذِإ «ةيبوبرلا ىف نيدحوم اونوكي مل مهنأل

 .هنم نوعلاو ريخلا هبلطو هل هتيبوبر ( ب هداقتعإ)

 ا لزنتت اوماقتسإ مث هللا انبر اولاق نيذلا نإ#  :لىلاعت لوقي
 لوقتو مهبولق ئلع ٌةكئالملا لزنتت مهناميإ ئلع اوتبث نيذلاف ©” ةكئالملا

 فوخلا  نارطخلا نالماعلا ناذهف .#«اونزحت الو اوفاخت الأ# :مهل

 لوهجملا لبقتسملا نم فوخلا ؛ناسنإلا نم ةيرحلا نابلسي  نزحلاو

 نم ًافئاخ هتاف ام ىلع ًانيزح هنالعجي امهف «ئضم اميف عاض ام ئلع نزحلاو

 .ًالبقتسم نآلا هيدل ام نادقف

 هنزحت الف نيرمألا نيذه ئلع ومسي وهف حلاصلا دحوملا ناسنإلا امأ

 م كلضق ةروتم 403
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 «ةنينأمطو ةحار يف وهف «لبقتسملا تالامتحإ هقلقت الو هتاف ام تايركذ

 :ةلاسرلا هذه اهعم ةلماح ةكئالملا لزنتت نمؤملا هذه لثم بلق ْىلعو

 مكؤايلوأ نحن * نودعوت متنك يتلا ةنجلاب اورشباو اونزحت الو اوفاخت الأ#

 يف هعم ةكئالملا نوكت يذلا هكدا ('”«ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف
 يف سلج اذإ «ماودلا ىلع ٌرمثم كرابم وه ءاذبأ هكرتت الو ةرخآلاو ايتدلا

 هتريس ىلع تفرعت اذإو رامثلا هملع نم تينج ىملعلا ثيدحلا سلجم

 نم تددمتسإ هئاعدو هدهز ْىلإ تسلج اذإو رامثلا ىلع هلمع نم تلصح
 تسيل يتلا ةنجلا ةرجش لثم داعبألا عيمج نم ٌرمثم وهف «يلخادلا ههجوت

 حافتلا ةرجش رمثت الف ةنيعم ةرمثب اهنم لك صتخت 7 يتلا ايندلا راجشأك

 رمثت يهف «حافت ةرجش ام ٌةرجش تيمّس اذإ ئتحف ةنجلا يف امأ. انه الاعزب

 ةنجلا لهأ ةئيشم ةنيهر يهف «ةنجلا لهأ هديري ام ّلك مدقتو ًابنعو الاقترب
 .اودارأ ام لك مهيطعت

 نب اي :مالسلا هيلع اضرلل تلق يورهلا حلاص نب مالسلا دبع لاق

 ؟تناك ام ءاوحو مدا اهنم لكأ يتلا ةرجشلا نع ينربخأ هللا لوسر
 اهنأ يوري نم مهنمو «ةطنحلا اهنأ يوري نم مهنمف ءاهيف سانلا فلتخا

 هذه ىنعم امف :تلق «قح كلذ لك» مالسلا هيلع لاقف .دسحلا ةرجش

 ًاعاونأ لمحت ةنجلا ةرجش نإ تلصلا ابأ اي» :لاقف ؟اهفالتخا لع هوجولا
 . "29 «ايندلا ةرجشك تسيلو «بنع اهيفو ةطنحلا ةرجش تناكف

 ةروس يف ئلاعت لوقي ثيح كلذو «ةمدقتملا ةيالل ةهباشم ةيآ دجوتو
 مه الو مهيلع فوخ الف دا م هللا انبر اولاق نيذلا نإ#  :فاقحألا

 2 لعفيو) - 0 اذه ققحتب 5 ىلا هللا د 5 7  «نونزحي

 1 تل روش
 «ءايبنألا يف ءاج ام باب «ةوبتلا باتك ١ ج يناشوبخلل اضرلا مامإلا دنسم (5)

 .4 فيدحلا
 . ١7 /فاقحألا ةروس ()

 هن



 وهف ناميإلا ميدع رفاكلا امأ .يدوجولا هدادتمإ ىدم ىلع يأ نيرادلا

 عايضلاو بارطضإلا مئاد ًامتح وهف يلاتلابو «يهلإلا تيبثتلا اذه نم ٌمورحم
 :.ريستلاو

 يباقعلا لالضالا ©

 مل موق اي هموقل ئسوم لاق ذإو#  :فصلا ةروس يف ئلاعت لوقي

 , "”«مهبولق هللا غازأ اوغاز املف مكيلإ هللا لوسر ينأ نوملعت دقو يننوذؤت
 فطللاو ةصاخلا ةياعرلا كلت ئلاعت هللا مهبلس فارحنإلا اودمعت املف

 0-3 لالبفلا 41 يدؤي قيفوتلل بلسلا اذه يفو مهبولق فرحو ييتاخلا

 مه 3 نم لدي لا معنب 5 ءايبنألا ةلاسر ا نيدرمتملا نأ

 :انقنأ مهعابتأ نولضيو نولاض

 هللا ةمعنب اورفك ةلالضلاو كرشلا ءامعزو رفكلا ةمئأو تيغاوطلا نإ

 يلمعلاو يقالخألاو يداقتعالا ركشلا بتارم عيمج يفو اهركش ني الدي

 رفكلاو يداقتعالا رفكلاب اهولدبتسإو  الصفم اهنع ثيدحلا مدقت يتلا

 اورفكو ةراكخلا اك الا 1 0 .يلمعلا ريخلاو يقالخألا

 بسحو :كالهلا ملاع ئلإ مهعم مهورجف «راوبلا راد مهموق اولا

 ىلع ضرألا لثم يه ماوقألاو ممألا ةايح ةحاس نإف «ةينارقلا ةرظنلا

 ريغ ةكلاه ةرئابلا ةمألاو .«ةرمثمو ةينح ةرئاذلا ةمالاف“ ءرئابو رئاذ : نيمسق
 يأ نولبقتي ال مهف «اروب ًاموق اوناكو# - :ةرئاب هللا اهربتعي ةفئاطف «ةرمثم

 راد مهموق اولحأ نيذلا رفكلا ةمئأ ءالؤه نمو «ةتبن يأ نوتبني الو يرلل ٍءام
 .راوبلا

 ًاموق اوحبصأف هللا ركذ اوسنو ةيناقلا ةيداملا معنلاب ءالؤه عتمت دقل

 .ه /فصلا ةروس 2غ(

 ادذلا



 اوناكو ركذلا اوسن ىتح. مهءابأو مهتعتم نكلو## :رمثلا يميدعو ئكله دوب
 الو روبت ال ةدلاخت ًةايحو ًالداع ًاباسح نوجري نيذلا امأ ؟>«اروب ًاموق

 ةينالعو ًارس مهانقزر امم اوقفنأو# - :- لجو زع  مهنع لوقيف ًادبأ نفت

 . "”روبت نل ةراجت نوجري

 اذهو ًاضيأ اهيلإ مهموق نورجيو منهج ئلإ نوبهذي رفكلا ةمثأ نإ

 رمأ اوعبتأف هئالمو نوعرف ىلإ ...8#- :دوه ةروس يف ًاضيأ درو ئنعملا
 ى 9 «رانلا مهدروأف ةمايقلا موي هموق مدقي * ديشرب نوعرف رمأ امو نوعرف

 مهموق اولحأو#  :ئنعملا اذه سفن نع (ميهاربإ) ةروسلا هذه يف لوقيو
 سئبو اهنولصي منهج  :اهنإ !؟راوبلا راد يه نيأو .«راوبلا راد
 . «رارقلا

 ام مهنم اوبلطو هلل ًآلاثمأو ًادادنأ اوذختإ ءالؤهف «ًادادنأ هلل اولعجو»
 اذهو هقلاعت هم هونوي نأ بجي ام مهنم اولمأو هللا نم هوبلطي نأ بجي

 . ًاضيأ ةيدوبعلا يف كرشلا عبتتسي يذلا ةيبوبرلا يف كرش

 لالضإ وه هلل دادنألا مهذاختإ نم فدهلاو «هليبس نع اولضيل#

 - :ب- هلآو هيلع هللا ئلص  مركألا هيبن ىلاعت هللا رمأيو «ةلييص نع يناثلا
 دئاذللاو عتملا نم متئش امب اوعتمتف «رانلا ئلإ | مكريصم نإف اوعتمت : لق#

 ٍنكلو ءرثكأ ال ٌحاتم وهو هنم نوديفتست ام رادقمب وه ايندلا يف ام لكو

 ًاران نوحبصت مكسفنأ مكنأ لب طقف اهيلإ مكريس يهتني الف رانلا وه مكريصم

 .ران ىلإ نولوحتت مكنأ يأ د :لّوحتو ةروريص هذهف

 يراثلا ريصملا ىنعم ©

 ناسنإلاف منهج بطح مه ضعبلا نأ ةقباسلا لوصفلا يف لوقلا مدقت

 .8١/ناقرفلا ةروس )١(

 .79 /رطاف ةروس (0)
 .98- 9ال/دوه ةروس فرفز

 م



 نوطساقلا امأو# : منهج بطح نوكي نيرخآلا قوقح بصتغي يذلا ملاظلا

 هنأ ال ءهسفن ناسنإلا لعتشي ءرانلا نع ًالضنف ©” ابطح منهجل اوناكف
 هنأ امك «ةلعش ريصي هسفن نأ يأ ًاضيأ اهب هتروريص نإ لب طقف اهيلإ ريسي

 .«منهج # راوبلا راد مهموق الخ وز قنا هفكت ربو نشا قل رحي

 نآرقلا 0 :لاق هنأ - مالسلا هيلع  داجسلا مامإلا نع يور

 تبتك دقل «اهيف ام رظنت نأ كل يغبني ةنازخ تحتف امّلكف «نئازخ

 عيطتسي ٌتامكحم اهلو ةنيزخ ةيآ لك نكلو ريسفتلا يف بتكلا تارشع

 . اهتعشأ نم قئاقحلا نم ريثكلا طابنتسإ ناسنإلا

 نيبي انهو منهج وه ءالؤه ريصم نأل هحيضوت يه ئىلوألا ةقيقحلا

 0 نوكتف اا هسفن حبصي هنأ وه ناسنإلا ريصم نأ يهو ةيناثلا ةقيقحلا

 . طقف هريس ةياهن سيلو هتروريص

 اهرودو عساولا ةاكزلا نعم ©

 يدابعل لق# ؟ةمايقلا موي راكنإلاو شيعلا ناسنإلا عيطتسي فيك

 يتأي نأ لبق نم ةينالعو ًارس مهانقزر امم اوقفنيو ةالصلا اوميقي اونمآ نيذلا

 قيرط - :لوألا نيقيرط ءايحإب انه رمألاف ٠ ؛«#لالخ الو هيف عيب ال موي

 نونيعي هتطساوبو ةاكزلا قيرط رخالاو هللاب نوطبتري هتطساوبو ةالصلا
 نوحتفيو ينغلا قلاخلا عم مهقيرط ةالصلاب نوريئنيف هللا رمأب نيجاتحملا

 .ناسنإلا ينب نم نيجاتحملا لكاشم دقع ةاكزلاب

 يف تبجوأ لاملا ةاكز نأ نيح يف ةكم يف تلّؤَت ةروسلا هذهو

 معأ لب طقف لاومألا ةاكز تسيل انه ةدوصقملا (قافنألا) ةاكزلاو «ةنيدملا

 تاجايتحإ دست يتلا رومألا نم هعيطتسي امو ناسنإلا يمني ام لك يأ ءاهنم
 مالسإلا يف حلطصملا ئنعملاب ةاكزلا امأ .اهريغو لاومألا نم نيجاتحملا

 .7 ثيدحلا «هتءارق يف باب .نآرقلا لضف باتك ١ ج يفاكلا لوصأ (؟)
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 دروو ةكم يف تلزن يتلا تايآلاو روسلا امأ ةنيدملا يف اهب رمألا درو دقف
 .ريثكب هنم عسوأ لب لاملا ةاكز سيل هنم دوصقملاف ةاكزلاب رمألا هيف

 هلآو هيلع هللا ئلص مركألا لوسرلا نع ةيئاورلا انتاعوسوم يف يور
 ثيدحلا اذه ؛«رانلا نم ماجلب هللا همجلأ ًاعفان ًاملع متك نم :لاق هنأ

 اودؤي نأ مهيلعف ءاملعلا ةيلوؤسمو داشرإلاو ميلعتلا ةرورض نيبي فيرشلا
 وأ ملقلا ةطساوبو هرادقمب صخش لكل هللا مهاطعأ يذلا ملعلا ةاكز

 .نايبلا

 0 مهانقزر امم اوقفنيو# ةميركلا ةيآلا يف دراولا رمألاف نذإ

 رئاسو هاجلاو ةوقلا نم مهيلع هب هللا معنأ ام لك نم قافنإلاب وه «4ةينالعو
 .تاالامكلا

 ًانلع وأ ًارس قافنإلا رايعم ©

 ءافخلا ىف ًاريخ لمعيو ناسنإلا قفني ةراتف - :نيمسق ىلع قافنالاو
 زورا روضح يف «ةينالع» ةراتو ءةعمسلاو ءايرلا نع ًاديعب «ًارس»

 لاحم فرعي وهف ًانمؤم ناسنإلا ناك اذإو تاريخلاب مايقلا ىلع مهعجشيل

 ًانلع ريخلا لامعأب مايقلا باوث نوكي ًانايحأو .نالعإلا عقاومو رارسألا
 ًاضيأ موقي ًانلع ريخلا لامعأب مايقلا يف ةينلا صلخي يذلا ناسنإلاف «ربكأ
 ام قفني نمؤملاو .ًارس لمعلا نم لضفأ ةينالع هلمعف اذل «نيرخآلا عيجشتب
 .نلعلاو رسلا يف ربكأ هباوث ناك امثيح هللا هقزر

 لالخ نم هللاب مهطابترإ اوظفحي نأب وه نينمؤملل ةيالا يف رمألاف نذإ
 ةيبلت يف هللا رمأ ةعاطإ لالخ نم سانلاب مهطابترإ اووقيو «ةالصلا
 ؛«لالخ الو هيف عيب ال موي يتأي نأ لبق نم - : هللا هجو ءاغتبإ مهتاجايتحإ

 ىلع ٌفيض هيف صخش لكو لاقتنالاو لقنلا هيف نكمي ال مداقلا مويلا اذهف
 .هترفس يف هدعأ ام

 امإ - :نيقيرط نع ام ءيشل هجايتحإ ةيبلت عيطتسي ايندلا يف ناسنإلا
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 الف ةمايقلا موي يف امأ «ليلخ وأ قيدص نم ًاناجم هيلع لصحي امإو هيرتشي

 الف ليلخ نم الو عيب نم ال ٍءيش ىلع لصحي الف . نيله نم أل دوجو

 نضعبل مهضعب ذئموي ءالخألا#  :ميركلا نارقلا هانثتسإ ام الإ عفنت ةلخ
 يف عوقولا نع ةيلوؤسملاب رخآلا مهتي مهنم لكف ٠ ''”4نيقتملا الإ ودع
 07 ثيح نيقتملاو نيحلاصلا ءانثتساب ءاذع ىلإ تاقادصلا لوحتتف يصاعملا

 عفشي ْذِإ ةرخآلا يف مهتقادص مهعفنت ايندلا يف ءاقدصأو ءالخخأ اوناك نيذلا

 .ايفنأ ةقادصلا هذه نم نوذتليو هللا نذإب ًاعم نويحيو نيرخاآلل مهنم لك

 يف امأ ةقادصلا قلطم ريثأت فن ميهاربإ ةروس نم ةيالا هذه يفف نذإ
 قلطملا يمسق نم تايالا هذهو ؛نيقتملا ةقادص ئنثتسإ دقف فرخزلا ةروس

 ىئوقتلا لهأ ةقادصو ةلخ نأ لىنعملا نوكيف امهنيب عمجلا نكميو ديقملاو
 . ءادع ريصت اهريغو ةيقابلا اهدحو ىه

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 )١( /فرخزلا ةروس 57 .

 مال





 ةسداسلا ةرضاحملا

 ديحوتلا ماسقأ *

 هللا نم ءاعدلاو بلطلا ماسقأ *

 ءاعدلا ةباجتسإ ماكحأ *

 ملظ ةمعنلا رفكو ةمعن هلك ملاعلا *

 يميهاربالا ءاعدلا »+

 اهعاونأو ناثوألا ةدابع *
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هب جرخأف ًءام ءامسلا نم لزنأو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا»

 0 هرمأب رحبلا يف يرجتل كلفلا مكل رخسو مكل ًاقزر تارمثلا نم
 راهنلاو ليللا مكل رخسو نيبئاد رمقلاو سمشلا مكل رخسو #* راهنألا
 واش ناسنإلا نإ اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو هومتلأس ام لك نم مكانآو

 ٌديعت نأ ّينبو ينبنجأو ًانمآ دلبلا اذه لعجإ بر ميهاربإ لاق ْذِإَو * رافك

 نّمو ينم هنإف ينعبت نمف سانلا نم ًاريثك نللضأ نهنإ بر * مانصألا
 « ميحر ٌروفغ كنإف يناصع

 175-075 /ميهاربإ ةروس)

 مهودصو مهريغ اولضأو اولض نيذلا رافكلا نأ ةقباسلا تايالا تنيب

 هللا ىلإ هوبسني نأ بجي ام مهل نوبسني ًاهابشأو ًادادنأ هلل اولعج ةيادهلا نع

 نوكرشم ءالؤهو 0 ا

 . هللا ريغ ابابرأ نوضتري ةيبوبرلا يف

 ديحوتلا ماسقأ ©

 وه قلاخلا نأ حضويو راكفألا هذه لطبي ًاناهرب تايالا كلت تمدقو

 ءدبعي نأ بجي يذلا وه ىبري يذلاو ««يبوبرلا يديحوتلا» برلا هسفن

4١ 



 .«يدابعلا ديحوتلا» دوجولا نكمم لك دوبعمو برو

 تيغاوطو «برلاو يبرملا هدحو هللا نأ ينعي يبوبرلا ديحوتلا نإ
 مهنوبري نيذلا مه مهنإ مهماوقأل اولاقو ةيبوبرلا لب ةيقلاخلا اوعدي مل ملاعلا
 ديحوتلا ىلع ئلاعت هللا لدتسي تايالا هذه يفو «مهتداعس نوئمضيو

 قلخ يذلا هللا# :لوقي ثيح .نيكرشملا ءاعدإ ضحديو يبوبرلا

 ضرألا ةيبرت لجأ نمو دوجولا ملاع دجوأ يذلا وهف *ضرألاو تاومسلا
 لزنأو# - :ةريثكلا ضرألا رامث اهب جرخت يتلا راطمألاو ءاملا لزنأ اهلهأو

 يرجتل كلفلا مكل رخسو ءمكل ًاقزر تارمثلا نم هب جرخأف ًءام ءامسلا نم
 راحبلا روهظو ءاملا قلخو رحبلا مكحي يذلا ماظنلا نإ «هرمأب رحبلا ىف

 ةيلعلا ماظنل عضخت لك ءرخآ ىلإ لحاس نم اهريسو اهيف نفسلا ةروطو

 .ئلاعت هللا وهو ئلوألا ةلعلا ىلإ عجرت اهعيمجو ةيلولعملاو

 ةيعانصلا وأ اهنم ةيعيبطلا - لقنلا لئاسو نإف ةينارقلا ةيؤرلا بسحو
 ملام لمحت يتلا لاغبلاو لويخلاك باودلا لثم ةيعيبطلاف «هللا معن نم يه

 الإ اهلقن متعطتسإ امل اهالولو اهقلخ اذهلو لاقثألا نم هلمح نوقيطت الو
 عفانمو ءفد اهيف مكل اهقلخ ماعنألاو»  :ئلاعت لوقي ةريبك ٍقاشم لمحتب

 لمحتو # نوحرست نيحو نوحيرت نيح ٌلامج اهيف مكلو * نولكأت اهنمو
 * ميحر فوؤرل مكبر نإ سفنألا قشب الإ هيغلاب اونوكت مل دلب ىلإ مكلاقثأ

 نع اذه . ''”*نوملعت الام قلخيو ةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو
 را نع ثدحتي ميهاربإ ةروس نم عطقملا اذه يفو ةيعيبطلا لقنلا لئاسو

 «نفسلاو قراوزلا ةحالمل «راهنألا مكل رسولا - :لوقيف ةيعانصلا لقنلا
 1 ليللا ابكوك امهو رمقلاو سمشلا ريخست نع ثيدحلل لقتني مث
 نيبئاد رمقلاو سمشلا مكل رخسو#  :مظنم راسم يف ناكرحتي ناذللا
 ةيسمشلا ةموظنملا مكحي قيقد ماظن دجويف «راهنلاو ليللا مكل رخسو

 .8- 5 /لحنلا ةروس قفز
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 لكو راهنلا قباس ليللا الو رمقلا كردت نأ اهل يغبني سمشلا ال - :ثيح

 ردقت الو عيطتست ال دودح رمقلاو سمشلا نيبف 0”

 ءراهنلا قبسي نأ ليللا عيطتسي ال امك يهلإلا .ماظنلا اذه قرخو اهيطخت

 .هلل ةعاط هل ردقملا قفو ٌرئاس لكلاو

 ربدملا ميكحلا هللا دوجو ئلع لدت ةمالع ريحملا قيقدلا ماظنلا اذهو
 وهف يلاتلابو ريغ ال برلا وهو قلاخلا هدحو وهف ريظن الو هل هيبش ال يذلا

 دافتست امنإو «هتيبوبر نم دافتسي نمل بجت ةدابعلا نأل ريغ ال دوبعملا

 دوجو وه يذلا ةيقلاخ نم دافتسُي امنإو «هتيقلاخ نم دافتسُي يذلا ةيبوبر

 .نيملاعلا هلإو نيملاعلا بر وهو دوجولا نكمم لك قلاخ هللا وهو «ضحم

 هللا نم بلطلا لاكشأ ©

 نإ اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو هومتلأس ام لك نم مكاتاو»

 ةيناكمإو دادعتسإلا ناسلب ةرات نوكي لاؤسلاو ««رافك مولظل ناسنإلا

 .لوقلاب ئرخأو لاحلا ناسلب ةراتو «لبقتلا
 وهو  لاحلا ناسلب كلذكو دادعتسإلا ناسلب ناسنإلا هبلطي امف

 هناحبس هل هيبلي ئلاعت هللا نم  (لعفلا ئلإ ةوقلا نم) لوحتم حتفتم دادعتسإ

 ناك اذإو «هيبريو (بولطملا) هلامكل دعتسم لك لصوي يذلا ئلاعتو

 هللا ضيف ناك نإو ليلق يهلإلا ضيفلا نم هاقلتي ام نإف ًافيعض هدادعتسإ
 .دودجم ريغ (هؤاطعو)

 ءاعدلا ةباجتسإ ماكحأ ©

 باجتسُي الف ناسللاب هللا نم ناسنإلا اهبلطي ءايشألا نم ريثكلا كانه

 رش وهو ًاثيش اوبحت نأ ئىسعو#  :ئئلاعت لوسقي اهنأشبو هل

 5٠. /سي ةروس )2غ(
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 حلاصلا نم سيلو مكل رش اهنكلو اهنوبلطت ءايشألا نم ريثكف . ''”4مكل
 هرضي ام ءاكبو عرضتب هئايلوأ نم بلطي يذلا ضيرملا لفطلا لثم اهئاطعإ
 يوري .الف الإو باجتسُي ةحلصم هيف ناك اذإ لوقلاب ءاعدلاو «ماعطلا نم
 ىف ةيمامإلا رخافم نمو ةعيشلا ءاملع رابك نم وهو (ىلحلا) دهف نبا

 فهك ءاعدلا»  :لاق هنأ  مالسلا هيلع موصعملا نع (يعادلا ةدع) هباتك
 عجرت ال هللا ئلإ دمُت يتلا ٌديلاف ««رطملا فهك باحسلا نأ امك ةباجإلا
 هللا رفغ الإو ةحلصملا هيف ناك اذإ باجتسم هبر نم ناسنإلا هبلطي امو ةبئاخ
 ىف درو اذلو ؛ةجرد هتاجرد ىف داز بونذلا نم الخ نإو هبونذ نم ًابنذ هل

 يتلا هدي يعادلا حسمي نأ «ءامظعلا ةريسل ًاقبط مالسإلا يف ءاعدلا بادآ
 ام ققحتي امأف ةيلاخ عجرت آل ديلا هذه نأل ههجو ئلع هللا نم بلطلل اهدم

 .ةجرد عفرُي وأ ٌبنذ هل رفغُي امإو هبلط

 ةمعن هلك ملاعلا ©

 .باجتسم وهف دادعتسإلا ناسلب هللا نم هبلطتام نأ دكؤت ةيالاف نذإ
 ئلاعت هللا نإف ناسنإلا ةيناسنإو يناسنإلا عونلا ئىلإ ًاهّجوم ٌُباطخلا ناك اذإو

 - :و اهتاجايتحإ لكب ناسنإلا ةيناسنإ ىلعو يرشبلا عمتجملا ئىلع معنأ دق
 ئصحلا وه «ءاصحإلا» ةملك لصأ .«اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو#

 انه «ةمعنلا» ركذ درو دقو ءدعلل اهنومدختسي نويئادبلا ناك ىتلا ةريغصلا

 هيف ام لكف «ةيهلإ ةمعن وه هلك ملاعلا نأ ةقيقح لإ هيبنتلل درفملا ةغيصب
 .ةنيعم ةمهم زاجنإ يف ريسي هيف ام لكو ئلاعت هنم ٌةمعن

 نم ةذوخأم ماثولاو مئالتلاو بسانتلا ةلاح هيف ام ىلع قلطت «ةمعنلا»و
 يف بغري اميف ناسنإلا هنم رفني ماقتنإلاف «ةمقنلا اهلباقيو «ةموعنلاو معانلا
 رفانتم ريغو طبارتم مجسنم هلك ملاعلاو ؛اهعم مجسنيو اهب سنأيو ةمعنلا

 .عمجلا ةغيصب اهركذ ْئلإ ةمدقتملا ةيآلا يف ةجاح ال اذلو «ةمعن هلك وهف

 .؟5١ /ةرقبلا ةروس ()
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 سفنلل ملظ ةمعنلا رفك ©

 ةمعنلاب رفكيو هسفن ملظي ناسنإلاف ؛«رافك مولظل ناسنإلا نإ

 انيك امإو هديتنا ييدرسم انك از ناحل اهلا دع د تقي

 ئتحو ؛ريثكلاو ليلقلا نيب هيف قرف الو مارحلا يف اهكلهتسي ثيح
 وهف امارح حبصأ غوسملا ريغ طارفإلا دح لصو اذإ لالحلا يف اهكالهتسإ

 .اهلاوزل دهمي اذهو ةمعنلل نارفك

 يميهاربإلا ءاعدلا ركذت ©

 نيمسق نمض  ةميركلا ميهاربإ ةروس ثدحتت اهرخآ ْىلإ انه نمو

 هلا رح تا ناسا ليلا هيلع هللا مالس  ليلخلا ميهاربإ ةصق نع
 . ةمايقلا لولحل

 ديعن نأ ينبو ينبنجأو ًانمآ دلبلا اذه لعجإ بر ميهاربإ لاق ذإو#

 هبلطو  مالسلا هيلع  ميهاربإ يبنلا ءاعد ركذت ئلإ وعدت ةيالا ؛ «مانصألا

 مرح حبصي نأ فرشب هفرشيف ًانمأمو ًانمآ دلبلا اذه لعجي نأ ئلاعت هللا نم

 هيف عقي الو ةمارك هيف ردهت الو ءامد كفس الو هيف لتق الف هزكرمو نمألا

 .لاتق

 ةروس يف امك بلط ةرمف «نيترم كلذب ليلخلا ميهاربإ اعد دقو

 «اذهإل فصو مدختسي انهو , 29 #«انمآ ًادلب اذه 0 ] بر# - :- ةرقبلا

 ءاعدلا اذه نأ حضتي هنمو (ةركنلا ةغيصب) «انمآ ًادلب# و ناكملا ىلإ ةراشإ
 يف امأ «ةينبألاو ءانبلا داجيإ لبق يأ ةكم ةنيدم روهظ لبق درو بلطلاو
 روهظ دعبو هنأ يأ «ًانمآ دلبلا اذه لعجإ برإ#  :لاق دقف ميهاربإ ةروس
 دئاوف كلذلو ًانمأمو ًةنما اهلعجي نأ  ءاعدلا اذهب اعد ةكم ةنيدم

 )١( /ةرقبلا ةروس 5؟١.
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 . ئصحت ال ةريثك

 نأ ينعت «بانتجإلا» ةغيصو ءمانصألا ةدابع هينبو هبنجي نأ هللا اعد مث

 بنتجي يذلا حلاصلا ناسنإلاف ءرخآ بناج يف رشلاو بناج يف نوكي
 «رخآ بناج يف داسفلاو ةيصعملاو بناج يف وه نوكي داسفلاو بنذلا

 .داسفلا لحم سفن يف دحاو بناج يف نوكي كلذ بنتجي ال يذلاو

 يف هينبو وه نوكيل هللا هقفوي نأ وه ليلخلا مي ميهاربإ هبلط امف نذإ

 هجوتلا نع داعتبالا يأ «رخآلا بناجلا يف مانصألا ةدابعو كرشلاو بناج

 اومهفيو ديحوتلا معط ةوالح اوقوذتي ئتح ةيادهلا قيفوتب ةوظحلاو مانصألل

 اهعم اومرحُي ال حوضولا نم ةجردب ديحوتلا ةليضفب مهفرعيو «كرشلا رطخ

 .هدحو هللا ةدابعو ديحوتلا قيفوت نم

 اهعاونأو ناثوألا ةدابع ىنعم ©

 عيطي ةراتف «هنمصو هنثو وه هللا ريغ ناسنإلا هدبعي ام لكو

 ةدابع نارقلا هربتعي ام اذهو «هاهتشم هديري ام لك لعفيو هاوه ناسنإلا

 ام لك ةعاط وه دوصقملاو 4”''2هاوه ههلإ ذختإ نم تيأرفأ»  :ئروهلل
 - :لوقتف ئوهلا ةدابع ةبقاع ةيالا حضوتو ؛هل عوضخلاو هتابغر هديرت
 هادرأ امب لب هللا هدارأ امب لمعي مل وهف ءس '''4ملع ىلع هللا هلضأو»

 .هاوه

 يننإ - :لوقي هنأ ىنعي ينعي «يتبغر قفو لماعتأ يننإ - :لوقي يذلا نإ

 هي ل «يصرو: ياوسديع

 نَم)  :ددصلا اذهب مالسلا هيلع  نينمؤملا ريمأ لوقي ًادبأ ا نوكي

 اهل ٌدبع وه ءاوهألاو تاوهشلا ةطلسل عضاخلاف «ارح ناك تاوهشلا كرت

 )١( /ةيثاجلا ةروس 37 .
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 ار شلل

 بطاخي اذهلو «ةيجراخ وأ ةيلخاد ناثوأل ًادباع نوكي دق ينثولاف نذإ
 ,«سانلا نم ًاريثك نللضأ نهنإ بر# -:  مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ
 نيريثكلاو نيريثكلا  ةلطابلا ةيموقلا ةيفارعألا عفادب - تلضأ 0 كي
 ىلع مهتردق نم اوديفتسي مل اهتدبع نأ امك (يداملا) سحلل برقأ اهنأل
 . ريكفتلا

 بطاخي انهو «ميحر ٌروفغ كناف يناصع نّمو ينم هناف ينعبت نمفإ»
 قيرطلا اذه يف ريسلا يف ينعبتيو ينعيطي نم نأ هبر - مالسلا هيلع ميهاربإ

 ريسلا نع عنتميو ينصعي نّمو «ناك آيأ ينم وهف .يديحوتلا كطارص وهو
 .«يديحوتلا كطارص كلسي الو ينم سيل - ناك ًّاَيأ ريف طارفلا دحر

 .ميحر ٌروفغ تنأو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 4ا/
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 ةعباسلا ةرضاحملا

 ميهاربإ ءانبأ مه نم *

 ةمحرلا بالجتسإ *

 يتكملا مرحلا ةيصوصخ »*

 ةيكئالملا تافصلاو مارحألا +

 اهراثأو ةالصلا ةماقإإ ةوعد »*

 ةينابرلا ةطاحالا *

 انألا ةيؤرو بجعلا كرت »+

 بولقلا نيكستو فيلأت *
 ةالصلا لوبق ةمالع *
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مرحملا كتيب دنع عرز يذ ريغ ٍداوب يتيرذ نم ٌتنكسأ ينإ انبرا
 تارمثلا نم مهقزرأو لإ يوهت سانلا نم ةدئفأ لعجأف ةالصلا اوميقيل انبر

 نم هللا ىلع ئفخي امو نلعن امو يفخن ام ملعت كنإ انبر * نوركشي مهلعل
 0 و سو ب لا يا

 نمو ةالصلا ميقم ينلعجإ بر #* ءاعدلا عيمسل يبر نإ قاحسإو ليعامسإ

 موقي موي نينمؤمللو يدلاولو يل رفغا انبر * ءاعد لبقتو انبر يتيرذ
 مويل مهرخؤي امنإ نوملاظلا لمعي امع الفاغ هللا نبسحت الو * باسحلا

 # راصبألا هيف صخشت

 (57 - 3877 /ميهاربإ ةروس)

 ميهاربإ ءانبأ مه نم ©

 تثدحتو ةيوبنلا ةلاسرلا نم فدهلا ةميركلا ةروسلا تحضوأ نأ دعب
 ثدحتلا ىلإ تقرطت ؟ةيول عم - هيلع هللا مالس هللا ميلك ىئسوم ةصق نع

 هنم وهف هعبتا نم نأب ًايداهو امامإ هتفصب - هنايب تلقنو ليلخلا ميهاربإ نع

 هرمأو هب هل هقالع الو هنم سيلف ميهاربإ قيرط عبتي ال نَم امأ هنبا ةباثمب يأ

 00 روفغ وهو هللا ىلإ

 نَم لك نإ لب 0 00 .كرشلاو مانصألا ةدابع
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 وه انه دوصقملا نأل هبلص نم نكي مل ول ئتح ةءاعد هلمشيف هنبا دعُي هعبتي

 «مانصألا دبعن نأ ينبو يبنجأو# ءاعدلا ةيا دعبو اذل «يدئاقعلا باستنإلا
 يف هعبات نم لك لمشي اذهو *ينم هناف ينعبت نمف# - :- مالسلا هيلع لاق
 .هعابتأ نم يأ هئانبأ نمو هنم وهف يديحوتلا ريسملا كاذ

 ئلوأ نإإ - :نارمع لآ ةروس يف ةميركلا ةيالا هتحضوأ نعملا اذهو
 217 6 ني نينمؤملا يلو هللاو اونمآ نيذلاو يبنلا اذهو هوعبتإ نيذلل ميهاربإب سانلا
 ميهاربإب «نينمؤملاو  هلآو هيلع هللا ئىلص  متاخلا يبنلا طابترإو ةقالعف
 امك رخالا بناجلا ئلع قدصي ئنعملا سفنو «رشابم ٍطابترإ وه لياخلا

 ٌلمع هنأ كلهأ نم سيل هنإ# - :حون نبإ نأشب ئلاعت ُهّلوق كلذ ىلإ ريشي
 ةروسلا هذه يفو «هنع لصفنا هنأل هلهأ نم سيل نبإلا اذهف 1« كاع ريع
 : ئلاعت هلوق هصخل تايالا هذه ئنعمو «هئم وهف ميهاربإ عبتإ نم نإ لوقي

 انه ةوبألا نأ حضاوو نيملسملل انه باطخلاو ("”4ميهاربإ مكيبأ ةلم#

 .ةدالولا ال ةيبرتلاو ميلعتلا ةوبأ يه

 ةيح نأب تباجاف ربكأ اههيأل ءهذاتسأو ةيبأل هيح مع اميكح اولأس

 ىلإ ءاقنلاو رهطلا ملاع نم يب ءاج دق يبأ َنِإ - :يه ةلعلاو ربكأ هذاتسأل
 رهطلا ملاع ىلإ بارتلا ملاع نم يلقن ىلإ ئعسي يذاتسأو بارتلا ملاع

 يلع هلو ينعفري يذاتسأو طقف ديلوتلا قح يلع هلو ينلزنأ يبأف ؛ءاقنلاو

 .ةيبرتلا قح

 هيلع هللا لص  مركألا لوسرلا ثيدح يف ًاضيأ درو مدقتملا ئنعملاو
 ميلعتلا ةوبأ انه ةوبألاو ««ةمألا هذه اوبأ يلعو انأ»  :لاق ثيح  هلاو

 نيملسملل ميهاربإ ةوبأ نأشب ميركلا نآرقلا هركذ املثم ةيبسنلا سيلو ةيبرتلاو
 3 يف نسب ني ربعع أ ةمثأ ثيداحبأ ىف اينعملا اذه سفن درو امك .هل ًءانبأ نيدحوملا ربتعاو

 .58/نارمع لا ةروس )١(
 .؛"/دوه ةروس (؟)

 .7/8/جحلا ةروس ()
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 3 اولأس امدنعو مهنم مهعابتأ تربتعا ثيح مالسلا مهيلع تيبلا

 لوقب دهشتسإو باجيإلاب باجأ ْئنعملا اذه ةحص نع مامإلا اهدحأ

 . ةمدقتملا ةيالا يف ليلخلا مي ميهاربإ

 ةيهلإلا ةمحرلا بالجتسإ ©
 ىف امك أدبت ةيعدأ ةدع هتخوخيش يف ليلخلا مي ميهاربإ نع لقنيو

 هذه عضاوم ةدع يف رركي وهو «انبر» ةملكب اهل ةلقانلا ةميركلا تايالا
 تصصخ دقو «ئلاعت قحلا ةمحر بالجتسإ فدهب «بر» ةملكو ةملكلا

 هيلع هللا ناوضر  ينيلكلا موحرملا لقنو «ءاعدلا بدأل ًاباب ةيثيدحلا انبتك
 «براي» ءادن راركتب ءدبلا ءاعدلا بدأ نم نأ 2” مالسلا مهيلع  ةمئألا نع
 فذحي «كلذ ئدأ اذإف ٌداصأ ءاعدلا بادآ نم كلذ ربتعأ دقو تارم رشع

 ءادنلا فرح نأل «بر «بر» ب ٌةئاعد دبعلا لصاويو «ءايلا» ءادنلا فرح

 ةلحرملا هذه ئوط اذإف ءهيلإ ٍدحإ هابتنإ بلج ناسنإلا ديري امدنع مدختسي
 هللا روضح يف هسفن ئأرو يونعملا برقلا ىلع لصحو برتقاو ئقتراو

 ..بر «بر لوقيو هباطخ نم ءادنلا ءاي فذحي

 مث برايو هللااي ةيادبلا يف ناسنإلا لوقي نأ يضتقي ءاعدلا بدأ نذإ
 ليلخلا مي ميهاربإ ناك ةمدقتملا دراوملا يفو ؛كلذ دعب ءادنلا فرح فذحي

 د 2 :لوقيف ؟؛«انبر «بر» تاملكب هوعديف هللا روضح يف هسفن
 ريغ١ لقي مل انهو .*«مرحملا كتيب دنع عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم ُتنكسأ

 ريغ اهنكلو ةعارزلل ةحلاصلا ضرألا ئلع قلطُي يذلا فصولا وهو «عورزم
 ءاملل ةدقافلا وأ ةعارزلل ةحلاصلا ريغ وأ ةرئابلا ضرألا امأ ء«ةعورزم

 نكسأ هنأب هبر بطاخي مالسلا هيلع وهف .«عرز يذ ريغ# اهنأب فصوتف
 يذلا كتيب دنع نكلو *عرز يذ ريغ# ةيوارحصلا ضرألا هذه يف هتيرذ

 نم يناثلا ءزجلا /مالسلا هيلع قداصلا نع ئنعملا اذهب ثيداحأ ةثالث ينيلكلا لقن )١(

 .2«براي براي لاق نم باب» /ءاعدلا باتك ىفاكلا لوصأ
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 يكملا مرحلا ةيصوصخ ©

 نكمي الف ةصاخ ةمرحب مرحلا ةدودحمو - مالسإلا يف ةكم زيمتتو

 اذهو ءاهريغ يف ةغاستسملا لامعألا نم ريثكلا اهيف مرحت امك اهيف لاتقلا

 نا ناسنإلا عيطتسي آلثمف «ئرخأ ٍةنيدم يأ هيف اهكراشت الف هب صتخت ام

 لاحلا نكلو .ماعلا ئدم ئلع ملاعلا يف ئرخألا ندملا لوخد ناك

 مرحلا لوخد ماعلا نم تقو يأ يف  دارأ اذإ ناسنإ يأف «ةكم عم فلتخي

 هلوصو دنع هريغ يف وأ جيحلا مسوم يف ناك ٌءاوس  كلذل مارحالا هيلعف
 لاوش رهش يف نآلا نحن الثمف ءأمرحم ةكم لخديو تيقاوملا دحأ ىلإ

 وأ ام ٍلمع زاجنإل ةكم لوخد لصخش دارأ ول نكلو جحلا مسوم سيلو
 تامرحملا لك هيلع مرحتو تاقيملا يف مرحُي نأ هيلع بجيف ضيرم ةجلاعم
 يعسلا يدؤي مث هتالص ميقيو فاوطلا يدؤيو ةكم لخدي مث مرحملا ىلع

 ينعكر يلصيو ءاسنلا فاوط وه رخآ ًافاوط يدؤيو رصقيو ةورملاوافصلا نيب
 ةيداعلا هسبالم يدتريو مارحالا ةلاح نم كلذ دعب جرخيل فاوطلا ةالص

 ناسنإلل نكمي الف ؛هلجأ نم ءاج يذلا لمعلا زاجنال هجوتلا هل زوجي ىكل

 . مارحإ نودب ةكم لوخد

 ةيكئالملا تافصلاو مارحالا ©

 راثا ةيلعاف ناسنإلا ربتخي مايأ ةعضبل ةيوبرت ةرتف يه مارحالا ةرتفو
 عالتقإ وأ ةرجش نصغ رسك تح هل قحي الف «هسفن يف ةيكئالملا تافصلا

 «ةيسنجلا ةزيرغلاب ةطبترملا لامعألا نم يأب مايقلا وأ دايطصالا وأ بشع
 تافصلا راثآ دوجو ربتخيو هسفن يف دجوي نأ ةرتفلا هذه لالخ هيلعف

 ءمرحلا ةدودحمب ةطبترملا ماكحألا ةفاكب مزتلي نأ هيلعو ءاهيف ةيكئالملا

 .هللا مرح ثيح ةبعكلا دنع اهنوكل ةصاخلا ةمرحلا هذهب ةكم تزيمت دقو

 ٌلتاق نصحت اذإو هيف دحأ مادعإ زوجي الف مرحملا تيبلا يه ةبعكلاو
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 هيلع قييضتلا نكمي معن «هجارخإ زوجي الف اهيلإ أجتلإو اهراوج ْئلإ
 دراوملا ءانثتساب ةوقلاب هجارخإ متي نأ ال هسفنب جورخلا ىلع كلذب هرابجإو

 . لحملا كلذ ىف ًامرج بكتري ىتلا

 ةالصلا ةماقإ ةوعد ©

 هذه ىف هتيرذ نم نكسأ هنأب هبر ليلخلا بطاخ دقف لاح يأ ئلعو
 ةالصلل ةوعدلا كانه نم قلطنت يكل مرحملا كتيب راوج ةلحاقلا ضرألا
 وه لب ةالصلل يلاتلا يلصملا سيل ةالصلا ميقمو ؛ةالصلا ةماقإ اولوتيو

 اهلظ ىف ةمألا رهطتتس ةالصلا تماق اذإف «ةالصلا ةماقإ ةمهم ئلوتي يذلا

 نم ميهاربإ فده وه اذهو ؛نايغطلاو كرشلا لاكشأ نم لكش يأ نم
 هتيعدأ بيجتسي نأ هبر وعدي وهو «ةلحاقلا ضرألا كلت ىف هتيرذ ناكسإ

 .«مهيلإ يوهت سانلا نم ةدئفأ لعجأف#  :نأشلا اذهب

 ئوس اهيلع ةرطيسلا عيطتسي الف هدحو اهقلاخ ديب بولقلا نألو
 بلط اذلو «.اهب فرصتلاو ريثأتلا ىلع رداقلا هدحو وهو اهقلاخو اهبلقم

 اا يل يا لل د ووامو وص عد اولا
 مالسلا هيلع - بلطي ةيناثلا ةجردلا يفد مث ؛يونعملا قزرلا ماسقأ لضفأ

 هكاوفلاو رامثلا# ليصاحملاب نوعتمتي مهلعجيو يداصتقإلا نامضلا
 مهلعل تارمثلا نم مهقزرأو» - :ةمعنلا ةرفوو بولقلا ةبحم ئلع هوركشيل

 .#نوركشي

 ةينابرلا ةطاحإلا ©
 يف ءيش نم هللا ىلع ئفخي امو نلعن امو يفخن ام ملعت كنإ انبر#

 نلعلاو رسلا يف عقي ام لك ملعت مهللا تنأف .#ءامسلا يف الو ضرألا

 يفخي نأ عيطتسي لماع دجوي الو «كرضحم يف نحنو انيلع ٌعلطم تنأو

 . كنع ًائيش

 هتقدل وأ باجح دوجول وأ ةملظلا ببسب وأ هدعبل امأ ىفخي ءىشلاف
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 نأ نكمي ال ًاعيمج اهنكلو لماوعلا هذه ببسي .هتيؤر ناسنإلا عيطتسي الف

 نارقلا كلذ دكؤي امك ةسدقملا هللا تاذل ةبسنلاب اباجتخو ٌائاح نوكت

 لاقثم كت نأ اهنإ ينب اي :يه ميكحلا نامقل تاملك ئدحإف «ميركلا

 هللا اهب تأي ضرألا يف وأ تاومسلا يف وأ ةرخص يف نكتف لدرخ نم ةبح

 لدرخلا نم ةبح ةقدب ءيشلا ةفص تناك ولف . "6# ريبخ فيطل هللا نإ
 يف وأ تاومسلا طاقن دعبأ يف وأ ةئيمث ةرخص طسو يف ناكو جنفسالاو

 عنمت ال لماوعلا هذه نم ٌّيأ نأل هللا اهب تأي ضرألا تاملظ دشأ طسو
 هلل ةبسنلاب كلذك تسيل اهنكل ًاباجح انل ةبسنلاب تلكش نإو يهو «هللا ةيؤر
 تحت امو اهمامأ امو راتسالا فلخ امو ديعبلاو بيرقلا هدنع يوتسي ذإ

 ءيش هدوهش عنمي الف ءامسلا يف امو ضرألا يف امو ءاهقوف اهو ضرألا

 .همامأ باجح الف ؟”*ضرألا ىف الو

 انألا ةيؤرو بجعلا كرت ©
 نأ وه هليبسف «ةفرعملا نم ماقملا اذه ىلإ لوصولا ناسنإلا دارأ اذإ

 نع يور «بجحلا أوسأ (اهب بجعلا) اهتيؤرف هسفن ( ب بجعي ال) ئري ال
 روتسم رتس ريغب رتتسإ دقف -١... :لاق هنأ  مالسلا هيلع  رقابلا مامإلا

 ريغ ٌباجح هقلخ نيبو ئلاعت هنيب سيل ءبوجحم باجح ريغب بجتحإو

 مادامف «ناسنإلا سفن ئوس باجح نم ناسنإلاو هللا نيب سيلف «.(«هقلخ

 كلذك حبصي مل امو (هقشعيو) هللا ئري نلف (اهب ايكتعن) ةشلت كرف ناسنإلا

 هللا مهفي باجح فلخ هنأل هحور يف (قث ئاقحلا) لحارملا هذه رقتست نلف

 .هاري ال هنكل

 امهالكو ,.4#قاحسإو ليعامسإ ربكلا ىلع يل بهو يذلا هللا دمحلا#

 .15/نامقل ةروس )١(
 .” /أبس ةروس 2(«



 عامسلاوب ««ءاعدلا عيمسل يبر نإ# : «يحولاو ةوبنلاب اوزاف نيحلاصلا نم

 امامأ :ءاضيأ ةباجتسملا ريغ ةيعدألا عمسي هللا نأل يوغللا نعملاب سيل انه

 قلع ارا بتري هنأ ينعي وهف ءاعدلا هعامس نم انه ليلخلا مي ميهاربإ هلوقي

 . ءاعدلا

 مالسلا اهيلع  ميرم ةديسلا  مالسلا هيلع 0 امدنع

 :لاق كاذنآ 0 حلاص دلو هل نوكي نأ أاضي أوه بغر-

 تناكو - ىلاعت هلوق ىلإ - بيش سأرلا صفو يم مكمل نهو ينإ --
 5 ًضيأ اهبابش يف ًارقاع تناك يتلا هتجوزو وه مره دقف 2 ”«ارقاع ىتأ
 كلذ تنأ - مهللا- تئش اذإ امأ حبصتو دلت نأ نكمي كلذ مغر 00

 ئيحي هللا هقزرف . "7 4ًايقش بر كئاعدب نكأ ملو#  :رداق كنأ ملعأو
 نم وه حلاصلا دلولا نأل ميرم ئأر نأ دعب ءاج يذلا ءاعدلا اذه باجتسإو

 . ةيهلإلا معنلا

 يف هقزر نأ ىلع هبر ليلخلا منيهاربإ ركشي ةروسلا هذه يفو

 رحنملا كلذ يف ليعامسإ ءاجو قاحسإو ليعامسإ لثم ًءانبأ هتخوخيش

 .ةوبنلاو يحولا يقلت ماقم يف ناكيرش امهالكو «ةيحضتلا لحمو

 لبقتسملا يف ركفي نأ كلذكو ئضم ام ئسني ال نأب ٌرومأم ناسنإلا نإ

 يف دهتجيو اذه ةيبرت لفغي الف ديدجلا ليجلا الو هيدلاو ئسني الف ءًاضيأ

 ءاعدلا ةطساوب ةمحرلاب مهلمشيو نيضاملل رافغتسإلا يف تقولا سفن

 آلا ةظسارب اهديك رق ةنأل دلاولاو ملعملل هباوث يدهيو حلاصلا لمعلاو
 يضاملا كردي طسولا اذه يف ناسنإلاو ءملعملا ةطساوب ايونعمو

 .ليفتفحلاو

 اهنانئمطإو بولقلا فيلأت ©
"”َ 

 ثيح اضيأ هجهنم ددح دقف هنم وهف هعبتإ ْنَم نأ ميهاربإ لاق امدنع

 . 5-0 /ميرم ةروس )000

 .4/ميرم ةروس 0



 يفكي ال هدحو اهئادأف طقف اهودؤي نأ ال ةالصلا اوميقيل هتيرذ نكسأ هنأ نيب

 ريغ بولقلا بالجتسإ نأ امك «ةنكمم ريغ اهئادإ نودب اهتماقإ تناك نإو

 مايقلا ققحتي نلف بولقلا كرحتت ملامو «هللا قيرط نع ئوس نكمم

 هللا ىلص - مركألا هيبنل ئلاعت لوقي ءريغ ال هللا ديب يه بولقلاو يعامجلا
 #27 مهبولق نيب تفلأ ام ًاعيمج ضرألا يف ام تقفنأ ولا -:  هلآو هيلع
 مهديحوتل سانلا نيب اهنداعمو اهتاورثو هللا رئاخذ عيمج تمسق ول كنأ يأ

 قيرط ربع الإ نوكي ال داحتإلا ققحتف .ةدحولا هذه داجيإ تعطتسإ امل

 . "”«مهنيب فلأ هللا نكلو»  :هقلاخب بلقلا طابترإ وه دحاو

 هلآو هيلع هللا ىلص  راشأ هتروث راصتنإ بابسأ نع هل ثيدح نمض

 نينمؤملا نأل ءرصنلا ئلإ ئدأ دق مهفافتلإو نينمؤملا فالتثإ نوك ئلإ -

 كدي ىلع هققحت نكي مل اذهو ءاودحتإ نيتتشتم نيقرفتم اوناك نيذلا

 نم ضرألا يف ام لك تمسق ول كنأل يونعملا قيرطلاب لب يداملا قيرطلاب

 ال ةداملا نأ وه ببسلاو تعطتسإ امل مهديحوت فدهب ةنيمث ةيدام ءايشأ

 ةئيمثلا رهاوجلا نم نيلبج تمسق ولف ءانئمطم بلقلا لعجت نأ ًادبأ نكمي
 ال عمطلا ةدايز لماع ةداملا نأل ديزملا امهنم لك تعقوتل نيتفئاط

 . ةعانقلا

 ديحوتلا نع ةزجاع ةداملا ©

 نكسلا ريفوت دوعوب ققحتت مل مكنيب تناك يتلا ةدحولاو

 ريغ هذهف لماعلا اذه لاثمأب الو ةيداصتقالا ةيهافرلاو
 نع ةزجاع ةيداملا لماوعلا نأل بعش ديحوت ىلع ةرداق
 فلأ هللا نكلو»  :هللاب طابترإلا ئوس كلذل ليبس الو بولقلا فيلأت

 )١( /لافنألا ةروس 57.
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 ةدحو لإ ةنيدملا لهأ نيب فالتخإلا لّوح يذلا هناحبس وهف 278مهنيب

 .راصتنإلا قيقحت  لوسرلا اهيأ - تعطتساف داحتإو

 داحتإ الو هللا ىلإ هجوتلاو ةدابعلا قيرط نع طقف نكمم داحتالا نإ

 برتقإ املكو ؛داحتالا نودب ققحتي ال راصتنإلا نأ املثم كلذ نودب

 كانه ثيدح ال نأ حضوأ دهاش املك بيبحلا (ةرضح) قاقز نم ناسنإلا

 .تايداملاو ةداملا نع

 ريكفتلاب كلذكو نيضاملا نايسن مدعب ٌفلكم ناسنإلا نإف انلق امكو

 وهف ليلخلا ميهاربإ جهن عبتإ نم نأ ةروسلا هن عب الرع دقو لصلا

 ةالصلا ةماقإ راثآ ©

 ىلإ هباطخ يف درو ام يه يميهاربإلا جهنملل ةماعلا ملاعملا ئدحإ

 َماقُث يكل هقفوي نأ هبر وعدي انهو 4ةالصلا ميقم ينلعجإ بر - :هبر
 ةالصلا نإ# :ركتملاو ءاشحفلا تدعق ةالصلا تماق اذإو ءهدي ئلع ةالصلا

 نايغطلا  :ركنملا قيداصم نمو ؟'”#«ركنملاو ءاشحفلا نع ْئهنت
 ةالصلا تناك اذإو ؛ىصاعملاو ءارتفالاو بذكلاو ناودعلاو فالتخالاو
 عنمت اهنأ املثمو ءالف الإو ركنملا ليزت نأ عيطتست يهف ةتباثو ًاقح ةماقم
 هنع ردص اذإ ءىّيسلا لمعلا كلذك ءىّيسلا لمعلا نع اهماقأ اذإ  ناسنإلا

 ةالصلا نأ امكف «نيذه نيب لدابتم ريثأتلاو «ةالصلا (ةماقإ ققحت) عنمي وهف
 امإ  ةالصلا قيفوت ناسنإلا بلست ٍيهف ةيصعملا كلذك ةيصعملا نع دصت

 .طقف فيلكتلل ًاطاقسا اهيدؤي وأ  لماكلاب اهكرتي هلعجت
 ةالصلا لويق ةمالع ٠

 ةالصلا مقي مل اذه لثمو ءاهلهأ نم سيل ةالصلاب ذتلي ال يذلا نإ

 )١( /لافنألا ةروس 7”.

 /توبكنعل ى ا ةروس قفز 50 .



 يذلا امأ ؛ةداعلا وحن ئلع وأ ةيلكش ةيفيلكت ةمهمك طقف اهيدؤي ناك لب ًادبأ

 رفني وهف ءاهب ذتليو ههوجس يف هبر يجانيو اهتقو لولح ربصلا غرافب رظتني
 2 ةيلعافو دودح هذهو «هب ثولتلا نم مركأ هسفن ئريو بنذلا نم

 يلا ةعيبطو 0 ليلخلا مي ميهاربإ جهن اهنيب امك ةالصلا

00 0 
 ال مأ ةلوبقم اهيدؤن يتلا

 يصاعملاب ءاسملا ىلإ ثولتي ملو رصعلاو رهظلا يتالص ّدحأ ئدأ اذإ

 ددح نآرقلا نأل ةلوبقم ريغ يهف اهدعب بنذأ اذإ امأ ةلوبقم هتالص نأ ملعيلف
 نيدلا دومع يهو .ةيصعملا نع ناسنإلا عنمت اهنأ نيبو ةالصلا رود

 ةينيدلا لئاسملا ضعب لهاجت اذإ ناسنإلا نأل ريسي اهئوض ىلع باسحلاو
 هصخش جهنلا اذهو ؛ةلوبقم ريغ هتالص نأ حضوي اذهف  ةالصلا هئادأ دعب -

 نمو ةالصلا ميقم ينلعجإ برإ»  :ًاضيأ ةمداقلا لايجألل هيل ليلخلا
 نيضاملا نع امأ لبقتسملا لايجأ نأشب اذه ,««ءاعد لبقتو انبر يتيرذ

 .«باسحلا موقي موي نينمؤمللو يدلاولو يل رفغأ انبر#  :لاقف فالسألاو

 .باسحلا موي ةمايقلاو لمعلا موي وه مويلاو

 رفغأ بر# :هرمع رخاوأ يف ءاعدلا اذه لثمب حون هللا يبن ئعد دقو

 هيدلاولو هل ةرفغملاب اعد ثيح '”4ًانمؤم ينيب لخد نملو ّيدلاولو يل
 هيلع  هتيالو ةرئاد يف لخدو «ناميالاب  مالسلا هيلع  هتيب لخد نم لكلو
 وأ ةوبنلا وأ ةيالولا تيب وه لهو انه تيبلا نم دارملل ةبسنلاب امأ « مالسلا

 . لقتسم ثحب وهف ةموكحلا

 نوركفي اوناك نضعبلا نإ ذإ «ةمايقلا موي مئالع نع ةروسلا ثدحتت مث
 «ةيهافر يف نوملاظلا شيعي اذاملف اح ةيوبنلا تاوعدلا هذه تناك اذإ هنأب

 ال اذاملف نيرابجلا مصاقو ًاراهقو ًامقتنم ًاديمح ًازيزع ئلاعت هللا ناك اذإو

 .58/حون ةروس )١(



 الو##  :لوقي ثيح ئلاعت هنع بيجي ام اذهو ؟نيملاظلا ءالؤه بقاعي

 هيف صخشت مويل مهرخؤي امنإ نوملاظلا لمعي امع ًالفاغ هللا نبسحت

 .نيملاظلا عم هللا لماعتل ماعلا جهنلا ددحت ةيآلاو ««راصنألا

 نيملاغلا بر هلل دمحلاو
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 ةنماثلا ةرضاحملا

 نيملاظلا عم يغلإلا لماعتلا *

 ةمايقلا موب نيملاظلا فقوع *

 ةيداملا مولعلا عم لماعتلا حهنم *

 ةيهلإلا دئاكملا ريثأت »*

 يهلإلا ماقتنإلا ىنعم *

 ضرألاو تاومسلا لدبت *

 هءازج ناسنالا لمع *

 نهارلا باذعلا »+
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مويل مهرخؤي امنإ نوملاظلا لمعي امع ًالفاغ هللا نبسحت الوإ»

 مهفرط مهيلإ دتري ال مهسوؤر يعنقم نيعطهم *# راصبألا هيف صخشت
 انبر اوملظ نيذلا لوقيف باذعلا مهيتأي موي سانلا رذنأو * ءاوه مهتدئفأو

 نم متمسقأ اونوكت مل وأ لسرلا عبتنو كتوعد بجن بيرق لجأ ئلإ انرخأ
 مكل نيبتو مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم يف متنكسو * ٍلاوز نم مكلام لبق
 مهركم هللا دنعو مهركم اوركم دقو * لاثمألا مكل انبرضو مهب انلعف فيك
 نإ هلسر هدعو فلخم هللا نبسحت الف * لابجلا هنم لوزتل مهركم ناك نإو

 هلل اوزربو تاومسلاو ضرألا ريغ ضزألا لدبت موي * ماقتنإ وذ زيزع هللا
 نم مهليبارس * دافصألا يف نينرقم ٍذئموي نيمرجملا .ئرتو * راهقلا دحاولا
 عيرس هللا نإ تبسك ام سفن لك هللا يزجيل * رانلا مههوجو ئشغتو نارطق

 ركذيلو دحاو هلإ وه امنإ اوملعيلو هب اورذنيلو سانلل غالب اذه # باسحلا
 «بابلألا اولوأ

 نيملاظلا عم يهلإلا لماعتلا ©

 ةلاسرلا فده تددح يتلا ةروسلا هذه نم ريخألا عطقملا وه اذه

 اذه قيقحتل) ءايبنألا لمع نم جذامن نع تثدحت مث ميركلا نارقلا لوزنو

1١17 



 كلذب ةثعاب ءايبنألا ةهجاومب نيربكتسملا مايقل ةئيسلا بقاوعلاو (فدهلا

 . سانلا دل ةقثلاو لمألا

 !؟ةبجاو مهتبقاعم تناك

 هللا نأ دكؤيف لاؤسلا اذه ىلع بيجي عطقملا اذه نم لوألا مسقلا

 نيملاظلا ىلع لزني هللاو «مهتبقاعمل ددحم تقو دجوي لب مهنع ًالفاغ سيل
 باذعلا لدبتي دقو «ةرخالا ىف ىناثلاو ايندلا ىف امهدحأ باقعلا نم نيعون

 يورخألا باذعلا امأ ةايحلا ةقيرط يف رظنلا ةداعإو ةبانالاو هابتنالاب يويندلا
 .هنع ةدوع الف

 نكس ثيح اونكس دق مهنأ نم نيملاظلا لحم اولح نيذلا رذحي مث

 يذلا باقعلاب نولتبيس الإو مهلامعأ راركت نم اورذحيلف مهلبق نوملاظلا

 انه هللا فصيو «ةمايقلا عئاقو نم بناج نع ثدحتي كلذ دعبو

 لاكشأ ضعب نع ثدحتيف «- لجو زع- هماقتنإ ةيفيك فصيو مقتنملاب

 ب : ىلاعت لوقي . ةمايقلا موي نيرفاكلاب قيحملا باذعلا

 ةمايقلا يف نيملاظلا فقوم ©

 لفاغ هريغ ئلاعت وهف .«نوملاظلا لمعي امع ًالفاغ هللا نبسحت الو»
 امنإ# مهئازجل اموي ددح هنأ يه رمألا ةياغو نيملاظلا لاعفأ نع ادبأ

 - :يه مويلا اذه مئالعو « مهرخؤي

 نوفجلا نكستو نويعلا دمجت هيفف «راصبألا هيف صخشت# ١

 .ةعقاولا ةدشل ةكرحلا ةردق دقفت ثيح قادحألاو

 نوردقي الف مهقانعأ يوتست ءالؤهو 4مهسوؤر يعنقم نيعطهم# - ١"
 .قانعألاو سوؤرلا كيرحت ئلع

 ءمهرايتخإ تحت سيل مهنويع فرطف «مهفرط مهيلإ دتري الا * 
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 ةمايقلا ىف نويعلا نكلو اهيلإ نويعلا ّدشتس اهنإف ةبيرغ ةعقاو تثدح ام اذإف

 .اهئازجأ كيرحت اوعيطتسي ىكل اهباحصأ رايتخإ تحت تسيل

 امإ هوملعت ام نأل ةغراف ءالؤه لاثمأ بولقو «ءاوه مهتدئفأو» - ؛

 نم هليل ناك دنا“ ءأ ايم لازف ايندلاب ًاطبترم ناك هنأ امإو ٌالصأ ٌالطاب

 ًائيش ناك وأ «ةقيقحلا روهظ موي يف لوزت ايغبأ هده و تنالابقتلاو ماهوألا

 بيبطلاك  يداملا ملاعلا ٌالثمف ًائيش اهنم اورخدي ملف ةيويندلا مولعلا نم

 امم ًائيش رخدإ اذإ «ةيداملا مولعلا قئاقح ئلع علطإ يذلا - سدنهملاو

 هللا ليبس يف ةحيحص لامعأب ملعلا اذه ةطساوب ماق هنأ ئنعمب اهنم هملعت
 امأ ؛هعم رشحيو ةمايقلا موي هعم ئقبي هرخدأ ام نإف هقلخ تاجايتحإ ةيبلتلو

 موي نيتيلاخ نانوكت هبلقو هدي نإف  ئنعملا 0 اهنم ًائيش رخدي مل اذإ

 لحم ةرخالا يف سيلف ةرخآلا ملاع يه هل رثأ ال ملعلا اذه نأل ةمايقلا

 ضيرم ةجلاعم لحم الو هملع نم سدنهملا ديفتسيل ءانبو قيرط ديبعتل
 ةيداملا مولعلا هذه رئاسو ءايزيفلا ملع لاح تلدعو هبل نم ةينبطلا هيت

 ملعب جلاعيل ٌدحأ ضرمي ال هدعبو توملا نيح ئلإ طقف رمتسي اهريث

 7 يةكلذ نيكو: نانا وقس وأ قرط: تييقترأ لزانم ءانبل دحأل ةجاح الو بطلا

 هسيردت يف ًاكمهنم هسرد سلجم يف ًاسلاج يزارلارخفلا مامإلا ناك

 عرقا مرا :نأب - هبطاخي ناكلا ءاملعلا ا هاكر هال

 طن, ميضرتلل ليك يتسرافلا يدا خر عام رع لعب ياللا
 هكردي الف ّدحأ هنم برش اذإ ٌءام دجوي ال ذإ ءرثكأ ال ةروطّسإ يهف الإو

 انلعج اموإ» :ئلاعت لوقي ثيح نارقلا حيرص عم ضراعتي ام اذهف توملا

 يف ًالصأ دحأل دولخ الف ('”«نودلاخلا مهف تم نإفأ دلخلا كلبق نم رشبل
 لحم ْئقبي ال نذإ نوتيم ا نآرقلا ناك اذإو ؛ملاعلا اذه
 ةقحلا ةايحلل بجوملا ليصألا ءاملاو ؛رثكأ ال لثم وهو ةايحلا ءام ةيضقل
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 هلأل ًادبأ تومي الو ٌدلاخ يح نمؤملا ملاعلاو ناميإلاب نرتقملا ملعلا وه
 .ميلسلا ناميالاو حيحصلا ملعلاب هبلق ايحأ

 ةيداملا مولعلا عم لماعتلا جهنم ©

 راثأو جئاتن نكلو توملا نيح ىلإ رمتسي ةيداملا مولعلا ريثأت نإ
 هللا ةعاطإ قيرط يف ّدحأ اهنم دافتسإ اذإف اضيأ توملا دعب رمتست اهب لمعلا

 اهنم دفتسي مل يذلا امأ ءهل ةريخذ تناكو ةمايقلا موي هتعفن هقلخ ةمدخو
 . #ءاوه مهتدئفأو9 - :نيذلا نم وهف ةضفلاو بهذلا زنكو عمجل ئوس

 مهيتأي موي سانلا رذنأو#  :وهو ًاضيأ ةريطخ ٌمايأ ةمايقلا لبق دجوتو
 نوبلطي نيذلا نيملاظلا لب نينمؤملا باذعلا بيصي ال اذه يفو #«باذعلا

 كتوعد بجن بيرق لجأ ئلإ انرخأ انبر اوملظ نيذلا لوقيف# لاهمإلا
 نم مكلام لبق نم متمسقأ اونوكت مل وأ  :باوجلا مهيتأيف *لسرلا عبتنو
 مهب انلعف فيك مكل نيبتو مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم يف متنكسو # لاوز

 مكنأ ةوقب نومعزت متنك ةوق مكيدل تناك امدنع .«#لاثمألا مكل انبرضو
 ترشتنا دقو ئنعملا اذهب ةيلهاجلا يف ةفراعتم تناك يتلا تارابعلاب نودلاخ

 وأ ضارأب هلاومأ ةلدابم دارأ اذإ مهدحأ ناكف ئرخألا فئاوطلا نيب اهراثآ
 فصولا اذهو ئلبي الو ئنفي ال ٍءْيشب لاملا لادبتسإ بجي لوقي ناك طئاح

 .ئرخألا تازلفلاو نداعملاو ةديجلا طسبلا ئلع هنوقلطي اوناك

 رخآلاو يرث امهدحأ نينثإ نيب راوح نع فهكلا ةروس ثدحتت
 لاقف رمث هل ناكوإ# - :يناثلل لاق هناتسب ىلإ لوألا لخد املف مدعم

 ملاظ وهو هتنج لخدو * ارفن زعأو الام كنم رثكأ انأ هرواحي وهو هبحاصل
 كلم اهنأ مهوتي ناك ملاظلا اذهف "”ادبأ هذه ديبت نأ نظأ ام لاق هسفنل
 مهبطاخي ئلاعت هللاو ءايندلا عم نيملاظلا لماعت موقيمهولا اذه ئلعو دلاخ
 لوقل مهقيدصتو كلملا اذه دولخب مهلوقو مهولا اذه نالطبب ةمايقلا موي

 )١( /فهكلا ةروس 75- 0".



 مهئانفل مهراكنإو دولخلا مهروصتو «هكلم هللا دلخ» مهل لوقي ناك نم

 نيملاظلا نم مهوقبس نيذلا لحم اولح دق مهنأ مغر مهكلمو مهلامآو

 يف ريسلا ىلع نيروبجم اونوكي مل عبطلابو مهب هللا عنص فيك اودهاشو
 الإو كالمألا هذه دولخب اولوقي نأ مهل ناك امو نيملاظلا كئلوأ ريسم سفن

 .ةيناف يهف اذل تلاز اهنأ ثيحو مهلبق نم نيذلل تدلخل

 ةيداعملا دئاكملا ريثأت ©

 مث ءاهلقن يتلا صصقلا بولسإ يف كلذ لك مهل ئلاعت هللا نّيب دقو

 نم اوعاطتسإ امب اوماق دقف .4#مهركم اوركم دقو  :ئلاعت لوقي
 ال مهنكلو « مالسلا مهيلع ءايبنألا دوهج طابحإ فدهب تارمؤملا

 :هتردق تحت يهو اهب طيحم هللا نأل ءيش قيقحت دئاكملا هذهب نوعيطتسي

 بلقو ةلازإ ئلع مهدئاكمب نيرداق اوناك ول ئتحو « مهركم هللا دنعو#

 لماكلاب نوزجاع مهنكل «لابجلا هنم لوزتل مهركم ناك نإو##  :لابجلا
 ول ئتح ًالصأ ةرثؤم ريغ مهدئاكمو هللا ةردق لباقم يف ٍءيش لعف نع
 .هتدارإو هللا ةئيشم لباقم  لابجلا تعلق

 يأ أ دئاكم ًالصأ هرضت نلف هللا هديري امل ا ناسنإلا ناك اذإ «نذإ

 . هتردق ديب مهو يهو اهباحصأو دئاكملاب طيحم هللا نأل 00

 هدعو هللا فلخي ال اذامل ©

 دقل «*هلسر هدعو فلخم هللا نبسحت الف#  :لاق كلذ نايبت دعبو

 ببس نأل هدعو فلخي نأ لاحم ئلاعت هللاو ءازجلا موي ةماقإب هللا دعو

 دعب اميف كردي مث لهج نع ِءيشب ناسنإلا دعي نأ امإ وه دعولا فالخإ
 نأ وأ دعولاب ءافولا نع زجعيف ةبقعب مدطصي نأ وأ «مدنيو ههابتشإو هأطخ
 هنأل ئلاعت هللا ىلإ لماوعلا هذه نم ّيأل ليبس الو «كلذ نع هلخب هعنمي

 ىنعم يف ًاقباس انلق امك ةبالصلا يه ةزعلا نأل ءيش هيف رثؤي ال «ٌزيزع#
 فاصتإو «زازع» ئمسُت هريغ وأ سأف اهيف ذفني ال يتلا ضرأللا نأ ةزعلا
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 . يرعب لكتب شانلا مدعو ةوقلا هذهب ناسنإلا

 لب هيلع طلستلاو ريثاتلا عيطتسي لماع نم ام ئنعمب زيزع ئلاعت هللاو

 ةزعلا ئنعم نأ سيلو ةزعلا ةمزال ةبلغلا نأل رومألا ةفاك لع بلاغ وه

 .«ماقتنإ وذ ٌريزع هللا نإإ  :راصتنالاو ةبلغلاو

 يهلإلا ماقتنإلا ينعم ©
 قحل اذإف .بلقلا نوكسو يفشتلل وه ماقتنولا نأ ضعبلا مهوت

 507 كلذل رثأت ءٌملظو ةمضمو ذأ ناسالاب

 هللا ةيسنلا لاخي ئىنعملا اذهو «هلخاد ىف ىتلا ةلاحلا هذهو هبلقل ءاضرإو

 27 1 اممم وكر ثليكف

 انيدل نأ ماقتنإلا ةسارد نم  لقألا ىلع - حضتي ام نإ :وه باوجلا

 - : هنم عاونأ ةئثالث

 ١ يدرفلا ماقتنإلا- .

 . يعامتجإلا ماقتنإلا

 .ينيوكتلا ماقتنإلا

 ئذأت اذإف «ةيدرفلا رثأتلا لاكشأو ملاظملا نم جتان يدرفلا ماقتنالا

 ملظلا نم صخشلا رث ثأت نذإ هببسف ءهبلقل ةئدهتو هسفنل ًايفشت مقتنا مولظملا

 . ماقتنإلاب هيفشتو

 ةحلصم فالخ ٌصخش لمع اذإف .يعامتجالا ماقتنإلا وه 3

 هيف سيلو ء«يضاقلاو ةمكحملا هنم تمقتنإ «هماظنو هنمأب رضأو و عمتجملا

 كاذ نم ًايصخش رثأتي مل اذهف يضاقلا بلقل ًارارقتسا الو ةمكحملل ًايفشت

 ةيامح مرجملا نم مقتنيو دودحلا ظفحي وه لب ماقتنإلاب هبلق يفشيل لمعلا
 ماظنلا ةماقا ىلإ فدهي يعامتجالاو يئاضقلا ماقتنالا اذهف هيلعو نوناقلل
 .ىعامتجالا نمألا ظفحو

 ةبقاعمو لتاقلا نم صاصقلاب رمأو نيناوق كلذ ةماقإل ئلاعت عرش دقو
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 . ةددحم تايوقعب مهريغو قراسلاو نئاخلا

 ريغ ضيرملا نم بييبطلا ماقتناف ؛ينيوكتلا ماقتنإلا وه ثلاثلا

 وه لب ًايعامتجإ الو ًايئاضق الو ًايدرف ًاماقتنإ سيل تارضملا نم يمتحملا
 نذكو بيبطلا .هناغاف همالآب ةريخخأو ًابيبطا قشيرم عجار اذإف .ينيوكت ماقتنإ

 ةمعطأ بانتجإ هيلع نأو ءادلاب هفرعو.ءاودلا ئلإ هادهو جالعلا ةفصو هل
 اذإف ؛ًاضيأ ملألاو ضرملا فعاضت لب طقف جالعلا قيعت : ال ةنيعم ًالامعأو

 لامعألا كلت بانتجاب مزتلي ملو ًابناج ةيبطلا ةفصولا ئمرو هاياصو لهاجت
 يفشتلا فدهب سيل ماقتنالا اذهو «هتايحب تدوأو همالا تفعاضت ؛ةمعطألاو

 اذه ةصالخو . ينيوكت ماقتنإ وه لب ةيعامتجالا نيناوقلا قفو ئلع سيلو

 مقتني ملو لتاق ملأ ىلإ لوحت بيبطلا تاهيجوت فالخ لمعلا نأ يه لاثملا

 اذه لاق اذإو ًايئاضقو ًايعامتجإ الو ًآيدرف ًاماقتنإ ال ضيرملا اذه نم ٌدحأ

 ؟ةبقاعلا هذه ْئلإ ينتلصوأ اذامل :هتايح تاظحل رخآ يف بيبطلل ضيرملا

 ل ل د هل امك بييطلا :ةباجأل
 ةبقاعلا هذه ىلإ كداقو كقانخب

 يه هذه نإ ةمايقلا موي يصاعلل لاقُي ءايدرف قل ئلاعت هللا ماقتنإو

 يف نمو متنأ اورفكت نإ - : ةروسلا هذه سفن يف أرقن ءاهتدقوأ يتلا نارينلا

 هاتغو ءىش هتيهولإ رضي ال ٌينغ وهف "”«ديمح ينغل هللا ناف ًاعيمج ضرألا
 ماقتنإلاب ئفشتيل رثأتي ال هنألا يدرفلا ماقتنإلا ىلإ ةجاحلل انه لحم الف يتاذ

 سيل ةرخآلا ماظن نأل يعامتجإلا ماقتنإلا لحم سيل انه نأ امك ؛يدرفلا

 ةجيتن وه باذعلا نأ تايالا نم ديدعلا ىف ْئلاعت هللا دكؤيو
 يتلا يه ةئيسلا مكلامعأف (7«نولمعت متنك ام نوزجت امنإإ  :مكلامعأ
 .هسفن ناسنإلا ىلع ئوس ريصقتلا عقي الف باذعلا اذهب مكبيصت

 .8/ميهاربإ ةروس )١(

 .ا/ /ميرحتلا ةروس )0(

>19 



 ةبسنلاب ًالصأ نكمم ريغ  يدرفلا - . ماقتنإلا نم لوألا مسقلا نذإ
 وذ ٌريِزع هللا نإ#  :نانكممف نارخألا نامسقلا امأ «ةسدقملا هللا تاذل

 . «ماقتنإ

 ةقيقحلا ظفحو ضرألاو تاومسلا لدبت ©

 ضرألا ريغ ضرألا لدبت موي :وهف ؟هماقتنا رهظي ىتم امأ
 لصأو ضرألا هذه ةقيقح لصأ ئقبي اميف ماظنلل انه ليدبتلاو *تاومسلاو

 اهاوكش مدقتو اهتداهشب يلدت ضرألا هذه سفنو «ةظوفحم تاومسلا

 .ماظنلا اذه ريغ وهف اهماظن امأ تاومسلا ةقيقحو اهتقيقحف

 ةمئإلا نع ليدبتلا اذه لكش ىف ةفلتخم ةددعتم ثيداحأ تدرو دقو

 نع لاؤس ئلع بيجي مالسلا هيلع  داجسلا مامإلاف  مالسلا مهيلع-
 تاريبعتلاو زبخلا صرقب ةهيبش حبصت ضرألا نأب بيجيف ليدبتلا اذه ةعيبط
 وهف ةقيقحلا لصأ امأ ماظنلا وه ريغتملا نأ اهيف كرتشملاو ةفلتخم ئرخألا

 . ظوفحم

 ىلع نودمتعي ايندلا هذه يف نوريثكلا «راهقلا دحاولا هلل اوزربو#»

 نع نيلفاغ نيرخآ يديأب و أ مهيديأب مهرمأ نأ نوروصتيو ةبذاكلا ئوقلا

 هللا وه هأدبم يذلاو عساولا لولعملاو ةلعلا ماظن تاقلح نم ةقلح مهنأ

 اذه ىلإ ًاعيمج اوعجر ادغ ةمايقلا تماق اذإف 0

 هنأل ًالصأ نيرخألل ريثأت يأ دجوي الف دحاو وهو «هلل اوزربو#  :أدبملا

 .هذوفنو ريغلا روهظو ة ةرثكلل الحم يقبت ال ةرهاقلا ةدحولا هذهو «راهقلا»

 الف «راهقلا دحاولا# هرابتعاب هللا فرعي ايندلا هذه يف لماكلا نمؤملا

 ليلد اذهف ىرخخأ ةوق وأ هسفن ىلع لكتإ اذإ هنال هريغ ةوق يأ ئلع لكوتي
 .راهقلا دحاولا هرابتعاب هللا فرعي مل هنأ ىلع

 ملاعلا يف ًاناكم ريغلل عدت ال ةتريغ نأ وه ةرهاقلا ةدحولا ىنعمو

 تناجت رلإ ارخأ أديم :ناسنالا لسع اذإف «عيمجلا هرهق عضخي نأ بجيف
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 نيتاه عامتجإو ءًاراهق ًادحاو هفرعي مل هنأ ينعي اذهف ةسدقملا هللا تاذ
 .ةرهاقلا ةدحولا ىه ةيدحألاو «دحأ# ةفص ئنعم دجوي نيتفصلا

 ةمايقلا موي نيملاظلا لاوحأ ©

 ٍنارطق نم مهليبارس * دافصألا يف نينرقم ذئموي نيمرجملا ئرتوإل
 ريرحلا سبلب ايندلا يف نومعنتي اوناك نيذلا كتئلوأ .#رانلا مههوجو ئشغتو

 يتلا يديألاف ًاعم قانعألاو يديألا لغت يتلا دافصألاو لالغألاب نوديقم

 نوسبلي مويلا مهارت ريرحلا نم ًالدبو «مويلا ةلبكم سمألاب ملظت تناك

 نم مهباود اهب برعلا يوادي ناك يتلا ةيريقلا ةداملا يهو نارطقلا سبالم

 هجوت تناك يتلاو هلللدجست مل يتلا هوجولا كلت حفلت رانلا نأ امك ؛برجلا

 . ةنايخلا تارظن ريدتو فعضتسملل باعرإلا تارظن اهنويعب

 ال ًامارح كلذب بكترإ دقف ًانمؤم ةفيخم تارظنب ٌصخش بعرأ اذإ

 ادحاو آعون ت تسيلف ةريثك نيعلا يصاعم عاونأ نإ «ةمايقلا باذع هعم نمأي

 :اهيصاعمو نيعلا تانايخل ةيفخلا رارسألاب ملعي هدحو هللاو نينثإ وأ

 ةرخانلا ةرظنلا اهتانايخ نمف ,«رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي»

 نمو مرحم لمع اذهو نيرخآلا كحضيل رخآ نم ٌصخش اهب رخسي يتلا
 لمع اذهو مهدحأ رس حضف وأ رخآل ناسنإ فيرعت نكمي ةنيعم ةرظن لالخ

 قيداصملاو اضيأ ةمرحم ةيناوهشلا تارظنلا نأ امك ةنامألل ةنايخ هنال م مرحم

 .رانلا اهباحصأ هوجو ئشغت ثيح ةريثك نويعلا ةنايخ ىلع

 هٌؤازج ناسنإلا لمع ©

 ةدسافلا مهلامعأ سفن وه مويلا كلذ يف ئلاعت هللا هب يزاجي ام نإ

 قسافلا نودلجي ةرمف «يضاقلا ماقتنإ سيلو بيبطلا ماقتنإ ريظن اذهو

 اذهو «ةيحارجلا تايلمعلا ةفرغ ىلإ يمتحملا ريغ ضيرملا نوذخأي ئرخأو

 مدعو هلمعل ًةجيتن ةيحارجلا ةيلمعلا ىلإ رطضاو ملألا هطاحأ دق ضيرملا
 يزجيل#  :هلمع وه ريصملا اذه ئلإ هلصوأ يذلاف ةراضلا ةمعطألا هبانتجإ
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 «نارينلا ةروص يف لثمتي يذلا لمعلا سفن انه .4تبسك ام سفن لك هللا
 يعافأ ةروصب لثمتت يتلا يه ةيذؤملا ةينايخلا ةارمؤملا هذه سفنو

 ةطالس وه ءازجلا اذهب مويلا كلذ يف ناسنإلا بيصي يذلاو .براقعو

 .روصلا هذه لثمب رهظي ثيح ءىّيسلا هلمع سفنو هناسل

 هعوضومو فلتخي هباسحف *نولمعت متنك ام نوزجت# ريبعت امأو
 لها  :ئلاعت هلوق ريظن ةفلتخم تايآ يف ريبعتلا اذه درو دقو «لقتسم

 و ©” نولمعت 0 ام الإ نوزجت امو» .4”'2نولمعت متنك ام الإ نوزجت
 مويلا اهباتك ىلإ ىعدُت ةمأ لكطو ”4نولمعت متنك ام نوزجت اسنإإ
 , ©« نولمعت متنك ام نوزجت

 ظفح فدهب  :هباجأل !؟ينبذعت اذامل : يضاقلل موكحملا لاق اذإ

 نكلو ؛نجسلا يف تعقوف 558 تبكترإ تنأف نوناقلا ةيامحو ماظنلا

 هذهف ًائيش لعفأ مل يننإ ؛ :هباجأل كلذ كلذ لثم بيبطلل لاق اذإ ضيرملا

 يف نوظحالتو ؛ هنأشو ناسنإلا لمعلا كرتي نأ نكمي الف ؛تنأ كلمع ةجيتن

 لقتسم ثحب اذهو ,(«ءابلا» راجلا فرح نم اهولخ تايالا هذه
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 , 2" «نولمعت متنك ام نوزجت امنإ مكيلع ءاوس# :ئلاعت لوقي

 غوسم يأ ًايفان كلذب مهبطاخي ئلاعت وهف "”4مويلا اورذتعت ال - :لوقيو
 ٌةروصلا هذهب مويلا لثمت لق هب نوموقت متنك يذلا مكلمع نأل راذتعالل

 له#  :ةميركلا تايالا هب حرصت ام اذهو مويلا مهءازج وه مهلمع سفنف

 )١( /لمنلا ةروس 95١.

 .9"7 /تافاصلا ةروس ()

 .//ميرحتلا ةروس (©)

 .؟ال /ةيثاجلا ةروس (؟)

 .«نولمعت متنك امب" ةغيصب اهدورو مدع ئلإ ريشي - هللا هظفح - هنأ ودبي (0)
 ١١. /روطلا ةروس (5)

 .ل /ميرحتلا ةروس (10)
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 هئامسأ يف نودحلي نيذلا اورذو# ٠ (”4نولمعي اوناك ام الإ نوزجي

 04 نواب ةوناك اع الا نوزحجي لهل 29 4 نيلطعي اوتاك ام قو دحبتم

 سفنو «برقع ةروصب ةمايقلا موي اهسفن لثمتت ةعساللا تاملكلا هذه
 ٌريزع هللا نإ» يهلإلا مافتنإلا نإف هيلعو «ئعفأ حبصي ةنامألل ةنايخلا لمع

 ةمكحملا ماقتنإ ريظن وهف كلذبو مظنلا رارقإ لجأ نم وه #«ماقتنإ وذ
 ةينيوكت ةيضق هنوك ةهج نم بيبطلا ماقتنإ ريظن هنأ امك ءءاضقلاو نوناقلاو

 نهارلا باذعلا ©

 لوطي نلف «باسحلا عيرس هللا نإ تبسك ام سفن لك هللا يزجيل#
 ساخنا تقولون مهو هقئاط اجخوتو .ًاعيرس باذعلا اذه يتأيس لب ًاريثك

 اناا ىتأي ىهلإلا باذعلا نأ رمألا سيلو :نورعشي ال مهنكل باذعلا ىف

 رمألا ةياغو ًاضيأ باذع يف نآلا مه ضعبلا نكلو هنيح يف اذه يتأيسف
 اوكردأ لاغشنإلا اذه لاز اذإف «ةعيبطلاب مهلاغشنإ ةدشل هب نوسحي ال مهنأ

 .نورعشي اوناك ام مهنكل باذعلا يف اوناك مهنأ ذئنيح

 بجي سانلل يهلإ غيلبت وه ةروسلا يف دروام .#سانلل غالب اذه#

 مكيلعف «دحاو هلإ وه امنإ اوملعيلو هب اورذنيلو#  :هب مهراذنإ متي نأ
 يذلا ةيبوبرلا يف ديحوتلا يلي وهو يدابعلا ديحوتلا ئنعم اذهو هدحو هتدابع

 يذلا يتاذلا ديحوتلا دعب يتأي هرودب اذهو ةيقلاخلا يف ديحوتلا هرودب يلي
 برلاو دحاو قلاخلا نأو طقف ةدحاو اهتاذب ةمئاقلا ةقيقحلا نأ ىنعي

 يف ئبرتي هنأل هتدابع ناسنإلا ىلع بجتو ريغ ال دحاو ملاعلا يف دوبعملاو

 قلاخلاو هقلخ يذلا ةيبوبرل اعضاخ نوكي نأ بجي ناسنإلاو «هتيبوبر لظ
 .هذحو هللا وهو اضحم ادوجو نوكي يذلا وه

 )١( ةروس الأعراف/١41.

 /فارعألا ةروس (؟) ١8٠.

 ) )9/أبس ةروس 7.
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 قئاقحلاو «*بابلألا اولوأ ركذيلو ّدحاو هلإ وه امنإ اوملعيلو#

 .لوقعلاو بابلألا باحصأ اهركذتي ةمدقتملا

 ةروسلا ثحايم صخلم ©

 ةيكلملا ةروسلا هذه يف ةدراولا ةيساسألاو ةمهملا بلاطملا سوؤرو

 - :يه «ةيآ نيسمخلاو نيتنثإلا تاذ

 .يهلإلا يحولاو ميركلا نآرقلا ريثأتو ةلاسرلا فده نايبت - :لوألا

 .ةلاسرلا فده راطإ نمض ءايبنألا لامعأل جذامن ركذ :  يناثلا

 .نيربكتسملا عم ءايبنألل يئدبملا لماعتلا  :ثلاثلا

 .نيملاظلا ملظ ةهباجم يف ءايبنألا دومصو ةماقتسإ - :عبارلا

 .ديحوتلا ىلع نيهاربلا ركذ :  سماخلا

 .نيفعضتسملاو نيريكتسملا فقاوم - *نداسلا

 .هيلع هطلست دودحو ناسنإلا ىلع ناطيشلا ريثأت رادقم - : عباسلا

 . يح جذومن نع ثيدحلا لالخ نم لطابلاو قحلا حيضوت  :نماثلا

 .ةمعنلا نارفكل ةئيسلا بقاوعلا  :عساتلا

 .ةيهلإلا معنلا نم عافتنإلا هاجت نيمعنتملا بجاو  :رشاعلا
 .قلخلا ملاع يف ناسنإلا ةيلاعفو كرحت ةرئاد عاستإ  :رشع يداحلا

 هتيلباق رادقمب - لوصحلا دعتسم دوجوم لك عيطتسي  :رشع يناثلا

 . ئلاعتو كرابت هللا نم هلامك ئلع  هدادعتسإو

 نأ بجي يذلا امو ءءاعدلا يف ليلخلا ميهاربإ ةريس- :رشع ثلاثلا

 كلذكو نيضاملا نايسن مدعب ٌفلكم هنأو ءاعدلا يف هللا نم ناسنإلا هبلطي
 كلذكو امهل رافغتسإلاو هيدلاول ءاعدلاب مامتهإلا هيلعف «ةمداقلا لايجألا

 .هتيرذ ةيبرت يف داهتجإلاو ءاعدلا

 .هللا مرحو ةكم ةيمهأ  :رشع عبارلا

 ةماقإو ةينيدلا زكارملا ةماقإ ىف دارفألا بجاو  :رشع سماخلا

 ١ . تادابعلا
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 و وهف نيملاظلا 0 هاجت هللا ورب قساتتو 0 :رشع نيد

 . ًاضيأ ايندلا يف باذعلا

 بوتي فيكو ةايحلا تارتف ضعب يف ةبوتلا ريثأت مدع :رشع عباسلا

 . باذعلا لزن اذإ (ملاظلا)

 ةدارإ لابق يف ةديكمو ةرماؤم يأل ةيلعاف الو رثأ ال- :رشع نماثلا

 . هللا

 .ققحتلا ةيمتح هللا دوعو  :رشع عساتلا

 ةثالث ىلإ مسقني  ةيمالسإلا ةيؤرلا ابسح د ماقتنولا - :نورشعلا

 فاصتإلا نع هزنم هللاو «ىنيوكتلاو .ءىعامتجإلاو «يدرفلا - : ماسقأ

 .ينيوكتلاو يعامتجإلا ماقتنإلا هيدل نكلو صقن هنأل يدرفلا ماقتنإلاب

 «ةرخآلا ماظنب ايندلا ماظن ليدبت يه ةمايقلا نإ - :نورشعلاو يداحلا
 يفو ال ف اهلطعأ رقم امض نضرالاو تاومسلا لدبتت مويلا كلذ يفو

 نيبذعم لالغألا يف نومرجملا نوكيو ةرهاقلا هتدحوب هللا رهظي مويلا كلذ

 ةروصب اهسفن لثمتت يتلا مهلامعأ ةرمث اهتقيقح يف يه يتلا باذعلا لاكشأب

 نارطق نم ليبارس ةروصب مرحملا يريرحلا سابللا اذه سفن لثمتيف لالغأ
 هسفن هطوقس ةروصب نجسلا يف نيرخالل ملاظلا ءاقلإ لمع لثمتيو ء(ريق)
 . كلذ رئاظنو نجسلا يف

 غالب اذه  :وهو اهنومضم لصأ ىلإ ٌحوجر ةروسلا ةياهن يفو

 .©بابلألا اولوأ ركذيلو دحاو هلإ وه امنإ اوملعيلو هب اورذنُيلو سانلل

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو





 - :ةيوجأو ةلئسأ

 قلخلا ملاع يف رشلا *

 ةيادهلاو ةرطفلا »+

 ىوقتلاو روجفلا ماخلإ *
 ةرطفلا بجح ببس *

 نآرقلا ةفرعم حهنم »+

 نآرقلا كاردإ ةمدقم حورلا ريغطت *

 نورهلملا نآرقلا ةثرو *
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 مدعلا هردصم لب قلخلا ملاع يف رشلل دوجو ال ©

 تناك ًاريخ  ةرهاظ لك ةسدقملا هتاذل ئلاعت هللا بسني له :لاؤس
 ارق فا

 نيتميرك نيتيا نم نيلصأ طابنتسإ مت قباسلا لصفلا يف :باوج
 . هللا ىلإ بسنُي يكل رش قلخلا ملاع يف دجوي ال هنأ امهساسأ ئلع حضتي

 ةيالا ىلإ ًادانتسإ قلاخلا ديحوت ناونع تحت درو لوألا لصألا

 ظح هل ٍءيش لك نأ ىلع ةنهربلا تمتو "”#«ءيش لك قلاخ هللا# ةميركلا
 . هلل قولخم وهف ىناكمإلا دوجولا نم

 لك نسحأ يذلا#  :نسحو ليمج قلخلا نأ وهف يناثلا لصألا امأ
 سيلف هيلعو ءنسح قولخم لكف نسحألا ماظنلا اذه قبطو '”4هقلخ يش
 يمهدع رمأ وه رشلا نإ لب ءرشو ءىبس قولخم دوجولا ملاع يف كانه

 دارأ امك دوجولا نم ال مدعلا نم ا يمدعلا رمألا ةلعو ءاقرحو سيلو

 ةشحاف اولعف اذإو#  :لىلاعت هللا ىلإ ةحيبقلا ةيناسنإلا لامعألا ةبسن ضعبلا

 اذإ رافكلاو نوكرشملا ناك . ””#اهب انرمأ هللاو انءابآ اهيلع اندجو اولاق

 د1 نيكي رست لإ ودعا ايف لمع الكت

 .ًايموق ًافرع هل مهرابتعإ - :لوألا

 )١( /رمزلا ةروس 57.

 ..ا/ /ةدجسلا ةروس مز

 )*( /فارعألا ةروس 78.
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 اهيلع اوناك مهَءابا نإ  ةشحافو ًاحيبق اولعف اذإ  نولوقي اوناك مهف

 . هللا ةدارإب وه اهل مهباكتراف اهب مهرمأ هللا نأ وأ مهلعف نولعفي مهو

 «نارقلا نم دراوم د يقنع - ديلقتلا لوألا غوسملا - هللا لطبأ دقو

 نولوقتأ ءاشحفلاب رمأي ال هللا نإ لقإ# : هنع لاقف ادج مهم وهو يناثلا امأ

 ةحيحصلا ريغ ءايشألا هللا ىلإ نوبسنت اذامل يأ 04 لعب الام هللا ىلع

 يف ايدوجو رع 00 2 هّللأ ىلإ تبسي ال 0 نذإ 0 الامو

 عر تالا

 ةيادهلاو ةرطفلا ©

 ؟لمعلا يف هللا ةحلصمو ناسنإلا ةرطق نيثأت وه تفك د :لاوس

 .حلاصلا لمعلا ئلإ ةهجتم  اهتاذ دحب ناسنإلا ةرظق :باوج

 «ةحلصملا» قوف ْئلاعت هنأل هللا ةيادهب «هللا ةحلصم» ةرابع لادبتسإ بجيو

 . هتاقولخم نم هذهو

 امهالكو ناسنإلا ةرطف عم لماكلاب ةمجسنمو ةقسانتم هللا ةيادهو
 ناسنإلا ةرطفف نذإ ؛يهلإلا نيدلا ئلإ هنارجتو هنادوقتو ةليضفلا ئلإ هناوعدت
 ةيمتح ةمات ةلع تسيل اهنكل ءاضتقالا وحن ئلع ةليضفلا ْئلإ هعفد ىف ةرثؤم

 سيل ناسنإلاف هيلعو ؛رمألا ىف ربج الف اذل هللا ةياده لاح كلذكو لعفلا

 ةيادهلا ساسأ ئلع الو ةرطفلا ساسأ ْئلع ال ريخلا لعف ئلع ًاروبجم

 حتفو ةلالدلاو قيفوتلاو دييأتلا رود نم رثكأ امهنم يأل رود الف ؛ةيهلإلا
 .قيرطلا

 .؟8/فارعألا ةروس )١(



 ىئوقتلاو روجفلا ماهلإو ةرطفلا ©
 سانلا رطف يتلا هللا ةرطف# :نيتيالا نيب ةقالعلا يه ام  :لاؤس

 ؟ "”#اهاوقتو اهروجف اهمهلأنالو 4”'2اهيلع

 باذجنإ اهيفو ديحوتلا ساسأ ئلع ةمئاق ةيهلإلا ةرطفلا نإ - :باوج
 .نيدلا ةروصب ئلجتي ام اذهو هللا وحن

 اذه نأ يأ امهنيب زييمتلاو ةيادهلا فدهب يه رشلاو ريخلا ماهلإ ةيضقو
 هذه رطيست نأ نكمولا نم نكلو ريخلا بحت ةرطفلاو ؛رش اذهو ريخ
 وحن ئلع وه ةرطفلا ريثأت نأل ةرطفلا ئلع ءاضقنإلا ةعيرسلا تاذللا

 بسكلل ةديج ةدعاق ةرطفلاف ؛«ةماتلا ةلعلا وحن ئلع سيلو ءاضتقإلا

 اهعم مجسنتال نأ نكميف اذل ءداجيإلل ةلماك ةلع تسيل اهنكل ليصحتلاو

 اعيرسلا ماقتنإلا وأ ةذللا اهيلع طلستت نأ وأ بضغلا ةوق وأ ةوهشلا ةوق

 :نوجفلا لإ داقؤتيف ءاضقنإلا

 ةقباطملا ءايشألا ةفرعم بجت انهو «نيدلا ساسأ ْئئلع ةرئاس ةرطفلاو
 قيرطلا حضوأ دق #اهاوقت و اهروجف اهمهلأفإ ققحتف اذل هنع ةفرحنملاو هل

 ئىلإ قاسنإ هنأب لوقلا ناسنإ يأ , عيطتسي ال ئنعمب لخادلا نم ةجحلا متأو

 ءايبنألا ىلإ لوصولا نع ًاذيعت نر دقف ؛يداهلاو ليلدلا نادقفل روجفلا

 يناسنإلاو يمالسإلا ساسألا نكل ليصفتلا وحن ىلع ةداعسلا لبس ةفرعمو

 دقو نيدلاو ديحوتلا ساسأ ئلع ةمئاق ةرطفلا نأ ْذِ هلخاد يف لوعجم

 .ئوقتلاو روجفلا  هضراعي امو نيدلا قباطي ام ةفرعمل - تمهلأ

 ةرطفلا بجح بيس ©

 7١. /مورلا ةروس )١(

 .8/سمشلا ةروس (0)
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 ؟روجفلا وحن قايسنإلاو ةيرطفلا ةفرعملا

 بلاطمل ةزيجو ةرتف قاسني وهف اذل «ئسني ال آلوأ هنإ :باوج
 ضارعإلاو هسفن مول ئلع ةرطفلا ءادن اهدعب هربجي بضغلاو ةوهشلا

 عضخو ةرطفلا ءادنل ةباجتسالا نع ةديدع تارم ضرعأ اذإ امأ «ةبانإلاو

 ىلإ ناسنإلا هجوتو ةرطفلا بجح ئلإ كلذ ئدأ ءبضغلاو ةوهشلا تابلطل
 .ةماتلا ةيلعلا دحب سيلو ءاضتقإلا دحب وه ةرطفلا ريثأت نأل روجفلا

 نارقلا ةفرعم جهنم ©

 نارقلا مهفو ةدافتسإلل جاتحي ناسنإلا نإ يه ريكذتلا انه مزليو

 وحنلا مولعك ةيبدألاو ةيوغللا مولعلا نم ةعومجم ئلع عالطإ ئلإ ميركلا
 ريغو زاجملاو ةقيقحلاو تايانكلل لماشلا عيدبلاو نايبلاو يناعملاو فرصلا

 نارقلا ةقفارم هيلع تامدقملا هذه ىلع لوصحلا دعبو مث ءالوأ اذه «كلذ

 ةلحرملا هذه يفو برق نع ةينارقلا عطاقملاو روسلا ضعب ئلع فرعتيل ةرتف

 .نآرقلا نم ةدافتسإلا بولسأو جهن ئلع فرعتي

 نم اهتادرفم ةساردو ليلحت ًالوأ بجيف ةنيعم َةيآ سردي نأ دارأ اذإف

 دووم اهنم عطقم وأ ةيآلا لعج مث «ةيبدألا تاكنلاو وحنلاو فرصلا ةيواز

 ٌلكف ئرخإلا تايالاو روسلا يف ةدراولا اهرئاظنو اههابشأ بناج ئلإ ثحبلا

 عطتسي مل اذإو «ةديج ةروصب اهل ةبسانملا ةيالا ئنعم نيبت نأ عيطتست اهنم

 ئرخأ ةياب نيعتسي نأ هيلعف ثحبلا دروم ةيآلآ نم بسانم ئدعم طابتشإ

 :روخأ بولسأب لوألا ةيالا عوضوم سفن نع ثدحتت

 قيبطت يف  مالسلا مهيلع  ةمئألا نع ةدراولا ثيداحألا نأ امك

 ءاهنم ةدافتسإلاو تايالا ريسفت ىلع ناسنإلا نيعت اهقيداصم ىلع تايالا

 قيبطتلا ددصب يه  ًامومع- ةدراولا ثيداحألاو ريسفتلا ريغ قيبطتلاو
 ريسفتو حرش ريغ قادصملا ىلع لصألا قيبطتو ؛ةيالا قادصم ديدحتو

 يناعم قيبطتل تدرو امومع تاياورلا نكل ءهسفن لصألا ةيهامو موهفملا

 .اهريسفت ىلإ ناسنإلا يدهي اذهو قيداصملا ىلع تايالا

 نض



 ةيآلا موهفم كاردإ ئلع دعاسي ةيالا لوزن ببس ةفرعم نإف كلذك

 ةقيرط ئلع ناسنإلا لدت لماوعلا هذه عيمجو «لضفأ ةروصب اهانعمو
 .هتيلباق رادقمب ةيالا نم ةدافتسإلا

 اذهلو ءهعم نوكي يذلا عم وهف «ةيملعلا بتكلا رئاسك سيل نآرقلاو
 نآرقلا يف امل ةلئامم ةروسب نايتإلا اوعاطتسا امل ءاملعلا ةفاك عمتجإ ولف
 هتايا سمل ءوضولل دقافلا ناسنالل زوجي ال اذلو «ةزجعم هظافلأ سفن نأل

 يه حورلا ريهطتو صالخإلاو ءوضولاف هيلعو ؛هيلع ٌمرحم اذهف ؛هليبقتو
 .هب لاصتالاو نارقلا سمل ةمدقم

 نآرقلا كاردإ ةمدقم حورلا ريهطت ©

 * ميرك نآرقل هنإإ :- ةعقاولا ةروس يف درو امل ًاقبطو  مدقت امكو

 نآرقلا مهفو ةدافتسإلا نإف "'”4نورهطملا الإ هسمي ال *# نونكم باتك يف
 نوكي نأ بجيف تايآلا رهاظ سم ناسنإلا دارأ اذإف اذل ءهل «ساسم» وه
 امل الإو ًايحور ًارهاط نوكي نأ بجي اهنيماضم مهف دارأ اذإ كلذك ءًارهاط
 .نارقلا مهف عاطتسإ

 - مالسلا هيلع - قداصلا مامإلا ئلإ ءاتفإلل اودصت نيذلا دحأ ءاج

 «نارقلا هنأب هباجأف ءاتفإلا يف هيلإ دنتسي يذلا عجرملا نع مامإلا هلأسف

 هللا كثرو ام :نيخ يف هساسأ ىلع يتفي فيكو كلذ هيلع مامإلا ركنأف

 .«افرح نارقلا نم

 خيرأتلاو ةسدنهلاو بطلا مولع بتك لثم سيل نارقلا نإ
 ةساردلاب همهفو هكاردا نكمي يكل اهريغو ةفسلفلاو لوصألاو

 نارقل هنإ# :ثرالا ريغ ةساردلاو .ءثوروم ملع ىلا جاتحي لب

 بر نم ليزنت *# نورهطملا الا هسمي ال # نونككم باتك يف *# ميرك

 .ل8 - الال /ةعقاولا ةروس )١(
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 ثبخلاو فارحنالا ناف مويلا ثيدح يف درو امل ًادانتسإو « 27 نيملاعلا
 ًايركف  رهاط ريغ اهب فصتملا لعجت لماوع ىه ةئيسلا لامعألاو قالخألاو
 نأ نكمملا نم «نآرقلا مهف نع ًازجاع هلعجت يلاتلابو - ًايلمع وأ ًايقالخأ وأ
 هبلق يف عشيو ئلجتي نل اهرون نكلو اهظفحيو اهيف امو تايالا عمسي
 نارقلا اهنول لالخ نم ئري نيعم نول تاذ ةراظن هينيع ىلع عضو اذه لثمو
 :اروت سيل اذهو

 ًافرح ثرت مل كنأ  :لجرلا كاذل نيبي  مالسلا هيلع  قداصلا مامالا
 امأ باستكالاب نوكي يساردلا ملعتلاف .تسرد دق تنك نإو نارقلا نم
 مهفي نلف ملكتملاب ناسنالا لصتي مل امف ؛لاصتالاو طابترالاب يهف ةثارولا
 ْذِإ ءهللا ىلا بيرقتلا ىنعي يذلا ناميالا وه طابترالاو لاصتالا اذهو ءهمالك
 . هللا ىلا برقت يتلا يه ةحلاصلا لامعألاو قالخالا نأ

 ةيساردلا مولعلا امأ هساساو نيدلا لصأ وه نارقلا مهف ساسأ نإ
 ةيوغللا روذجلا يف قيقحتلاو ثحبلاو ةيوغللاو ةيبدألا مولعلا ملعتو

 تسيل يهف «نآرقلا مهف يف ةرثؤملا ئرخألا رومالا رئاسو ةيالا تادرفمل
 سفن وهو ريهطتلاب لاصتالا كاذ وه ساسالاف يقوف ٌءانب يه امنإ ساسألا

 :نورهطملا نارقلا ةثرو ©

 مهيلع  تيبلا لهأ نأ ئلع بازحألا ةروس يف ميركلا نآرقلا صني
 تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ# :نورهطملا مه  مالسلا
 ةعقاولا ةروس ةيآ بناج ئلا ةيالا هذه عضن امدنعو () «اريهطت مكر هطيو

 تيب لهأ نأ فرعن «نورهطملا الا هسمي ال نارقلا نأ ئلع صنت يتلا
 .نآرقلا نوسمي نيذلا مه  هلآو هيلع هللا ىلص  مركألا لوسرلا

 )١( ا/ال/ةعقاولا ةروس 8٠.

 ) )0/بازحألا ةروس 77.
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 هللا مالك يلجت لحم هنأب نآرقلا  مالسلا هيلع  نينمؤملا ريمأ فصيو

 اونوكي نأ ريغ نم هباتك يف هناحبس مهل ئلجتف» 0

 ًايلجت  هلعف ةفص وهو مالكلا قيرط نع - مهل ىلجت دق ئلاعت وهف :«هوأر
 يف يلجتملا كلذ نوري ال ءالؤهو يتاذلا يلجتلا نم ىندأ اذهو الهف

 هلا وهو ملكتملا يلجت هيف كردي الو نارقلا أرقي يذلاو ؟يلخفلا ةيلجبت ماقم

 باتك سيلو ًايملع ًاباتك نآرقلا روصت هنأو ةرهطتم ريغ هحور نأ ملعيلف

 .لمعلاب ملعلا نارتقإ ثيح ةياده
 نلو «هوقطنتساف نآرقلا كلذ» :ةغالبلا جهن يف نينمؤملا ريمأ لوق

 . ''”«هنع مكربخأ نكلو «قطني

 مه ةراهطلاو ةمصعلا تيب لهأو نينمؤملا ريمأ نأ تابثإ ًاضيأ انهو

 هنومهفي مهف «هاوتحمب ةقصتلم مهحاورأو «نارقلا نطاب دوسعي نيذلا

 .نيرخالل هنومّهفُيو

 دادمتسالاو رهطتلاو ؤضوتلا وه هنم ةدافتسالاو نآرقلا مهف ساسأ نإ

 لماوعلا هذهف «همولع نم بستكملا رادقملاب لمعلاو هللا ضيف هرابتعاب هنم

 ءانبلا ناف الاو «نآرقلا نم ةحيحصلا ةدافتسالل هأيهتو ناسنالا رهطت يتلا يه

 :هسفن نارقلا كلذ ددحي امك ام ةفئاط لالضإ ئلا يدؤي نماسأ نود

 الا نيملاظلا ديزي الو نينمؤملل ةمحرو ًءافش وه ام نآرقلا نم لزننو#

 ملاظلا ضرم ديزي «نمؤملل ٌءافش وه يذلا نآرقلا اذه سفنف 2” «ًاراسخ

 ةبسنلاب ومسلاو لماكتلل لماع هنأ نيح يف رثكاأل هنارسخ يف ديزيو
 :نيكلاصلل

 ةوالحو ًاجوضن تدادزإ املك ةذيذللا ةنايرلا ةجزاطلا ةهكافلا نإ

 يدؤت اهنأ نيح " يف ةيلخاد جور نيباضملل ذأ دشأ تناك املك ةدوجو

 اهيف سيل اس صقنلاو ءاهنم لكأ اذإ هعفنتو ملاسلا ناسنالا ومن ةدايز ىلا

 )١( ةبطخلا  ةغالبلا جهن /١80.

 /ءارسإلا ةروس (؟) 87.

١. 



 هب ل ل مرت تح ١ ا ا ا :رقرملا ديزيو دفتر رولا

 فعاضت تناك نإو ضرملا ببست دل يرثموكلا ةهكاف نأ املثم «ضرملا

 . ضيرملا دادعتسإو

 ءافشإ# ميلسلا ناسنالل ةبسنلاب وهف ميركلا نآرقلا لعف ًاضيأ اذهو
 نيملاظلا ديزي الو : فرحنملا ضيرملل ةبسنلاب هنكل *نينمؤملل ةمحرو

 جرخأ يذلا ضيرملا نكلو ًادحأ ٍضرمي ال لالزلا ءاملاك وهف .«اراسخ الا

 هل ببسيس هناف بذاكلا شطعلاب ًاعفدنم ءاملل هبلطو تايلمعلا ةفرغ نم ٌوتلل

 ناهربو نآرقلا نم ةدافتسالا ساسال حيضوت ةيالا هذه يفو ؛ضرملا ةدايز
 .هنم - يقوف ءانب يهو  ةدافتسالا جهنم ئىلع

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 انركا



 هنا ود اشارت اك تم ةيوبنلا تالاسرلا فده

 000 ىتش لطابلاو دحاو قحلا
 0 ا ةيبويرلا ةمّزال ةيادهلا
 مد ديوان جا و و قطط جا ع يكد طارصلاو ليبسلا

 0 دمحلاو ةزعلا طارص ىلا ةوعدلا ةقيقح

 و قحلا طارصلا

 اينما وول زل جب نول ل ووو كه و هاو 40 وب نونو جهل 07 ا ولالا هاا هاا رح زيزعلا

 ااا لا م ا ناسنإلا ماقم ةعفر

 12127070000 1 1 00 رافكلا مئالع

 00 اا ديعبلا لالضلا

 نسي

 ٠ 66و و او ا. ما.



 ا واول رم جا جن يس وب هج قا ا 1 قا ضلال ديحوتلا ماسقأ

 ا ل ا فعضتسملاو ربكتسملا ذاقنا

 ا ا هللا مايأب ريكذتلا ةيمهأ

 ا و وم اف هدول نمو كي 4011 طع هللا مايأ ةفرعم

 010 ةمعنلا ن رفك ماس
 ا .. .. . . . . هللا ىلع ةلاد ةرطفلا
 1 هع اواو ناو ابا هيئات ف برلاو قلاخلاو رطافلا ىنعم

 ا مال ا و نيرادلا ةداعسل ةوعد

 ةبقف ساو بف ملا هواك اة مياطم وكمل اك قلخلا ةياغ ققحت

 ب عوف ذو "يو اوما ومنو عه اياه دو ودكم 3م 7 قول لاو ا اكو زجاعملا ىلا ءوجللا

 0 ةمعنلاو ةنملا نيب قرفلاو يحولا يقلت

 0 يع ب هللا ىلع لكوتلل ةجاحلا

 01 يوبنلا عارصلا راسم
 1 ا ا نيربكتسملا عم عارصلا ةبقاع

>73” 



 0 هللا ريغل لمعلا ةبقاع

 ةعبارلا ةرضاحملا

 100007 هن:ناميألا ناكاو:داعملا ةيمدح

 0 ل نايصعلا بابسأ

 ك1 اا ا اا يباقعلا لالضإلا
 و نو رد وبلا وو ) هاه اذوب نه" دق ةيتكوإ طف هج فوكو لج ع ةمحر رائلاو ةمخر ةنجلا

 تو ودم طماطم نك هد احق ةيهلإلا ةمحرلا عاونأ

 0 ا تاو ناطيشلا ريثأت دودح

 7 ا ةينارقلا ةدئاملا

 2 ف او نو وح تب بلو قش القا ت8 اف جفا لازال اي لا نو ع مئاد ءاطع دحوملا

 ا اهساسأو ةبيطلا ةرجشلا ىقلت

 1 ]| ] ] ] ]| 1 ] ] ] ]ز]ز ]1 1 ]ز]1ز 1 1ذ1]زؤ 1]ذ ]1 1 رارقتسالاو رفكلا

 م جف ده ل” ككاو “نبني ل يبل وج ورك هروح اهرودو عساولا ةاكزلا ىنعم

 0 ًانلع وأ ًارس قافنالا زايعم

 ليوا



 ةسداسلا ةرضاحملا

 00 ب هللا نم بلطلا لاكشا

 مال قرم اممم ادام أ وذ جاكم نم نأ ممل ةمعن هلك ملاعلا

 10111 سفنلل ملظ ةمعنلا رفك
 0 ل ل را ب ىميهاربإلا ءاعدلا ركذت

 5 ل ب ل رس و ا اهعاونأو ناثوألا ةدابع ىنعم

 0 مرق وعل مووسلاو ومعدل وان اقيم يح ميهاربا ءانبأ مه نم

 000 ةيهلإلا ةمحرلا بالجتسا

 زا نبا را ولا د باد بلا يكملا مرحلا ةيصوصخ

 ل 1 ف ل ةيكئالملا تافصلاو مارحالا

 0 ا اا ةالصلا ةماقا ةوعد

 1 ةينابرلا ةطاحإلا

 00 06 انألا ةيؤرو بجعلا كرت

 ا امم عفط هت اهنانئمطاو بولقلا فيلأت

 ج0 ا كال قا وول قد سبا م ديحوتلا نع ةزجاع ةداملا

 117101010010 1 1 10110 ةالصلا ةماقا راثآ

 بل م هول داو هيلا طم 15 ةالصلا لوبق ةمالع

 و نيملاظلا عم يهلإلا لماعتلا
 2ظه ش5 ةمايقلا يف نيملاظلا فقوم



 01 ةيداملا مولعلا عم لماعتلا جهنم

 ا ةيداعملا دئاكملا ريثأت

 ا هدعو هللا فلخي ال اذامل

 10010100 يهلإلا ماقتنإلا ىنعم

 0000 ةقيقحلا ظفحو ضرألاو تاومسلا لدبت

 م ف ةمايقلا موي نيملاظلا لاوحأ

 00ا هؤازج ناسنإلا لمع

 1 0 م نهارلا باذعلا

 و ل ا ةروسلا ثحابم صخلم

 ةيوجأو ةلئسأ

 مدعلا هردصم لب قلخلا ملاع يف رشلل دوجو ال

 1 ب ا مح ةيادهلاو ةرطفلا

 5100 ا ىوقتلاو روجفلا ماهلإو ةرطفلا

 تو يمانع ل را وأ ةرطفلا بجح ببس

 ا نآرقلا ةفرعم جهنم
 : 0 نارقلا كاردإ ةمدقم حورلا ريهطت

 000 نورهطملا نارقلا ةثرو

 0 ااا سرهفلا

02007 0 0 0 0 0 7 2 6 0 0 
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