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ةوعدلا ىف ةيقرلا رود

روتكدلا

نامأ حاتفلا دبع زيزعلا دبع دمحم

دعاسم ذاتسأ

زيزعلا دبع كلملا ةعماج - ةدجب – عمتجملا ةيلك ب

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

( ثحبلا صخلم )
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، ملعلا الب طل تبث ةيعرش ةيثحب ةسارد نع ةرابع وه ثحبلا اذه
تركذ دقو هللا، ىلإ ةوعدلا يف ةيعرشلا ةيقرلا رود ةيمهأ نييعرشلا ةاقرللو
ثحبلا تمسق دقو هللا، ىلإ ةوعدلا لئاسو نم ةليسوك ةيقرلا ةيمهأ هيف

هللا ىلإ ةوعدلا يف ةيقرلا ةيمهأ األلو لصفلا يف تركذ لوصف ةسمخل
. ةيعرشلا ةيقرلا مادختساب هللا ىلإ ةوعدلا قرط ًاضيأو

اهمكحو اهعاونأو ًاعرشو ةغل ةيقرلا فيرعت يناثلا لصفلا يف تركذ مث
و رحسلا و سملا لثم ةيقرلا اهجلا عت يتلا ضارم األ تركذ اضيأو اهطورشو

ىذأ تركذ ثلا ثلا لصفلا يف مث ، يقارلا يعادلل كلذ ةفرعم ةيمهأو نيعلا
كلذ. ىلع ملعلا لهأ لا وقأو ةنسلا و نآرقلا نم واألةلد سن لإل نجلا

يقارلا تافص اضيأو هللا ىلإ ةيعادلا تافص تركذ عبارلا لصفلا يفو
. يعادلا يعرشلا

ضعب اهيف عقي ءاطخأ تركذ ريخ واأل سماخلا لصفلا يف ً اريخأو
ىلإ ةوعدلا لا جم يف نيلماعلا لكل تبثي ثحبلا اذهو ، اهيلع تهبنو ةاقرلا
نأ سانلا نم ريثك نظل ، ةوعدلا يف اهتدئافو ةيعرشلا ةيقرلا ةيمهأ هللا
اذه يف تركذ دقو ، ضيرملا اهعمسي ةيعدأو طقف أرقت تايآ إال يهام ةيقرلا

فيرعتب طقف متهت قاوسأو تابتكملا يف ةدوجوملا بتكلا بلغأ نأ ثحبلا
ةاقرللو ةيملعلا ثحبلا لا جمل ًاديدج ًائيش مدقأ نأ ترأف اهتيفيكو ةيقرلا

كلذ دعب نوجاتحي وال تاملسملا و نيملسملا عيمج ىلع ريخلا معيل اضيأ
الل. ضلا لهأ نم مهريغو ةرحسلل باهذلل

باتك ىلع هللا ىلإ هديب ذخأي نمل جاتحي ثلاالةث ضارم باأل ضيرملا ف
ينقزري نأ لجو هللازع لأسأو ، ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هيبن ةنسو هللا

. لمعلا و لوقلا يف واإلخالص قيفوتلا

( ثحبلا ةمدقم )

رورش نم بهللا ذوعنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنو هدمحن هلل، دمحلا نإ

هل يداه فال للضي نمو هل، لضم هللافال هدهي نم انلا معأ تائيسو انسفنأ

. هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الهلإإال نأ دهشأو
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مُتنَأَو َّ ِإال َّنُتوُمَت َوالَ ِهِتاَقُت َّقَح َهّللا ْاوُقَّتا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ "اَي
(1)" َنوُمِلْسُّم

اَهْنِم َقَلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسْفَّن نِّم مُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر ْاوُقَّتا ُساَّنلا اَهُّيَأ "اَي

َواأل ِهِب َنوُلءاَسَت يِذَّلا َهّللا ْاوُقَّتاَو ءاَسِنَو ًاريِثَك َجِراالً اَمُهْنِم َّثَبَو اَهَجْوَز
(2)" ًابيِقَر ْمُكْيَلَع َناَك َهّللا َّنِإ َماَحْرَ

ْمُكَل ْحِلْصُي {70} ًاديِدَس ْوَقالً اوُلوُقَو َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ "اَي

ًازْوَف َزاَف ْدَقَف ُهَلوُسَرَو َهَّللا ْعِطُي نَمَو ْمُكَبوُنُذ ْمُكَل ْرِفْغَيَو ْمُكَلا َمْعَأ
(3)" ًاميِظَع

ىلص دمحم يده يدهلا نسحأو هللا، باتك ثيدحلا قدصأ نإف دعب، امأ

ضالةل، ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو ، اهتاثدحم روم األ رشو ، ملسو هيلع هللا

لعجو ءاد لك نم ءافش نآرقلا لعج يذلا هللا دمحلا رانلا يف ضالةل لكو

خال نم يتلا ةميظعلا ةلا سرلا يه هللا ىلإ ةوعدلا نأ امب لك نم ءاود هتءارق

ةيعرشلا ةيقرلا عوضوم ترتخا دقف . سانلا لك ىلإ نيدلا لصو اهل

هللا، ىلع ةوعدلا يف هتيمهأ نم تدجو امل وأال ةوعدلا يف همادختساو

رثكأف ، ةيملع ةيثحب ةروصب هقح ذخأي مل مهملا عوضوملا اذه ألن ايناثو

. ةيعرشلا ةيقرلا عوضوم نع ثدحتت بتكلا قوس يف ةدوجوملا بتكلا

يف ةيقرلا مادختسا فظوت ال اهنكل ! اهتيفيكو اهطورشو اهمكح باب نم

ةمهملا عيضاوملا نم ( ةيعرشلا ةيقرلا ) عوضوم ..نأ ةيقرلا ةيمهأ مغر ةوعدلا

عيمج ىلع راثي حبصأ دقو هللا ىلإ ةوعدلا ب اقيثو اطابترا طبترت يتلا

في فلأ دقو ، يمجع وأاأل يبرعلا ءاوس ملسملا عمتجملا يف تايوتسملا

عقاومو ةيئاضف تاونق تسسأو ،لب ةثيدحو ةميدق تافلؤم هسفن عوضوملا

ألن كلذو . ةيعرشلا ةيقرلا ب ةصاخ ةريثك ءامسأ لمحت ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع

تانمؤملا و نينمؤملا نوذؤي سن اإل ريغ نم ءادعأب تيلتبا ةيم األةماإلسال

نم مهبلغا تاقولخملا ؤهالء نأ ةبيصملا ،و مهلوقعو مهنادبأو مهنيد يف

102 نارمع لآ ةروس (1)
1 ءاسنلا ةروس (2)

71-70 بازح األ ةروس (3)
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امإ مهو . سودنهلا و نييذوبلا و نيدحلملا نم ىتح لب ! ىراصنلا و دوهيلا

مهبونذ نم نيملسملا ىلع نوطلسم وأ رفكلا ةمئأ لبق نم نورخسم

ال ،وأ تاملسملا و نيملسملل نجلا لبق نم مرحملا قشعلا ببسب ،وأ مهيصاعمو

ب مهنيد ميلا عتل نيملسملا ةفلا خمو عوضوملا ةيمهأب عيظفلا لهجلا راشتن

بهذي فس .لوأل مهدنع الج علا سامتل ال ةرحسلا و ناهكلا و نيلا جدلل باهذلا

تاء ال تباب نوعجريف ةرحسلا ؤهالء دنع موعزملا الج علل تاملسملا و نوملسملا

انيعتسم تررق ةيم اإلسال ةيوعدلا ةحاسلا ىلع عوضوملا اذه ةيمه !،وأل دشأ

مهأ نم ةيوعد ةليسوك همادختسا ةيمهأ نعو هنع يثحب نوكي بهللانأ

لهأ جهنم وهو أال كرابملا جهنملا اذه رشنل اضيأو هللا، ىلإ ةوعدلل لئاسولا

ةقفاوملا ةحيحصلا ةدابعلا و ةحيحصلا ةديقعلا ىلع لمتشملا ةعامجلا و ةنسلا

ريغ ىتحو نيعلا و رحسلا و سملا ضارمأب نيباصملا نيب ةنسلا و باتكلل

هذه مادختساو ريخ، اهلك ةيعرشلا ةيقرلا !ف اضيأ نيملسملا نم نيباصملا

هللا جهنم ىلع نيملا علا برل سانلا ديبعتل ةصرف ةميظعلا ةيوعدلا ةليسولا

ةيوقتو ، مهيلع بلغتلا و نجلا ءابو نم صلختلل مهيديأب ،واألذخ هلوسرو

، هيلإ للذتلا و هدحو هللا ىلع دامتع اال لثم مهسوفن يف ةحيحصلا ةديقعلا

هلل عوجرلا ىلا،و عتو هناحبس الهب ماك بلقلا قلعتو ، هدحو هنم ءافشلا بلطو

خ نمو هللا. نذإب هنع الم كلا يتأيس يج عال يناميإ جمانرب خالل نم هلوسرلو

دمحلا هللو اماع رشع ةسمخ ذنم نآرقلا الجب علا يف ةيصخشلا يتبرجت الل

لغتست نأ نكمملا نم ةيقرلا هذه نأ مزجأ لب ىرأ حلااالت تائمل يتيؤرو

هذهو ىضرملا ريغ وأ ىضرملا ءاوس هللا ىلإ سانلا ةوعدل الل غتسا مظعأ

زع هللا ىلإ ةوعدلا يف األرم اذهو ةمعنلا هذه اولغتسي نأ ةاقرلا لكل ةوعد

. لجو

): عوضوملا رايتخا بابسأ (

: بابسأ ةدعل عوضوملا اذه ترتخا

هلوقي ام لك لبقتي ! اقيرغ ربتعي نيعلا وأ رحسلا و سملا ب ضيرملا وأال:ألن

ضارم األ هذه نم ءافشلا نيلا نا لجأ نم رماوأو حئاصن نم يقارلا
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. ةريطخلا

نيذوعشملا نم ريثكل باهذلا اوبرج هللا محر نم إال ىضرملا بلغا :نأ ايناث

دشأ مهنم اوناعو لب مايلا مهزازتباو مهبذك اوبرج نأ دعب اولمو ةرحسلا و

خالل نم ىلا هللاعت ىلإ مهتوعدل ةيبهذ ةصرف هعم يقارلا حبصيف ةاناعم

الج.. علا

عال اجمانرب هل عضيف ضيرملل ةبسنلا ب امامت بيبطلا ك حبصي يقارلا ثاثلا:نأ

. هضرم نم ىفشيل ايناميإ ايج

إال اركنم هنيعب ىري أال يقار لك ىلع متحت هللا ىلع ةوعدلا ةنامأ :نإ اعبار

مهيقريل ىضرملا تويب لخدي امدنع يقارلا ،و هتعاطتسا بسحب هريغيو

ديب هللاواألذخ ىلإ ةوعدلا ةسراممل ةميظع ةصرف هذهو كلذ، دجيس

. ريخلل ضيرملا

ب كرشلا يف عوقولا ألن ملسم لكل ةمهملا روم نماأل ةيعرشلا ةيقرلا : اسماخ

هب ضيرملا لهج ببسب يتأي امنإ ةسواسقلا و ناهكلا و ةرحسلل باهذلا

. فينحلا عرشلا بو

بابسأ مهأ نم يقارلا نوكي دقف ميظع ءيش نآرقلا ب سانلا ةيقر : اسداس

نم يه مكف ! ايفخ ايوق اودع براحي ألهن كلذو هللا دعب ضيرملل ءافشلا

. تاملسملا و نيملسملا انناوخإ نع عافدلل ميظع دوهجمو ةبعص ةمهم

أل نجلا ريخستب باتكلا لهأ ةسواسق انيلع اهنشي ةعيظف برح كانه : اعباس

اريثك نأ تبثو ؟! ةاقرلا سعاقت الءول ؤهل نمف تاملسملا و نيملسملا ىذ

عاقب بلغأ يف تاملسملا و نيملسملا سبلب مهنورمأي ىراصنلا ةسواسق نم

اذهل بهللا ذايعلا و مهنوذؤيل تاملسملا و نيملسملا ىلع مهنولسريو ، ضر األ

اهلضفو اهردق اوملعيو ةيعرشلا ةيقرلا اوملعتي نأ ةملسمو ملسم لكل الدب

ىلا. هللاعت ىلإ ةوعدلا يفو الج علا يف

مدآ: ينبل سيلبإ ةوادع : انماث

يذلا دودللا انودع وه ـ هنم نيملسملا هللاو انذاعأ ـ سيلبإ هللا ودع نإ

، ليبس لكب اهيلإ دوعلا نم مدآ ينب عنم يف ىعسو ةنجلا نم مدآ انابأ جرخأ
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لا:"َقَلا قو ميقتسملا هللا طارص نع مهدصيو مدآ ينب يوغي نأ ىلع مسقأو

{16}َّمُث َميِقَتْسُمْلا َكَطاَرِص ْمُهَل َّنَدُعْقَ أل يِنَتْيَوْغَأ اَمِبَف

ُدِجَت َوالَ ْمِهِلِئآَمَش نَعَو ْمِهِناَمْيَأ ْنَعَو ْمِهِفْلَخ ْنِمَو ْمِهيِدْيَأ ِنْيَب نِّم مُهَّنَيِت آل

إ هوعبتاف هنظ مهيلع قدص سيلبإ نأ ىلا هللاعت ربخأو .(1)" َنيِرِكاَش ْمُهَرَثْكَأ

،قلا نيحلفملا هبزحو نيقتملا هئايلوأو نينمؤملا هدابع نم هللا همصع نم ال
(2)" َنيِنِمْؤُمْلا َنِّم ًاقيِرَف اَّلِإ ُهوُعَبَّتاَف ُهَّنَظ ُسيِلْبِإ ْمِهْيَلَع َقَّدَص ْدَقَلَو ىلا:" عت

نأ اناهنو ، انرودص يف مهمظعيو هئايلوأب انفوخي ناطيشلا نأ انبر انربخأو

ُمُكِلَذ ىلا:"اَمَّنِإ عت لا ،قف نينمؤم انك نإ فوخلا ب انبر درفن نأ انرمأو ، مهفاخن
(3)" َنيِنِمْؤُّم مُتنُك نِإ ِنوُفاَخَو ْمُهوُفاَخَت َفالَ ُهءاَيِلْوَأ ُفِّوَخُي ُناَطْيَّشلا

نم اهيلإ وعدي يتلا هقرط يهو ناطيشلا تاوطخ عابتا نع انبر اناهنو

ومالان انربخأو ، تامرحملا لعفو تابجاولا كرتو ةمرحملا تاوهشلا و شحاوفلا

. اودع هذختن نأ انرمأو اودع انل ناطيشلا نأ

ـ، اهنم نيملسملا هللاو انذاعأ ـ رانلا لهأ نم اونوكيل هعابتأ وعدي هنأو

اوُنوُكَيِل ُهَبْزِح وُعْدَي اَمَّنِإ ًاّوُدَع ُهوُذِخَّتاَف ٌّوُدَع ْمُكَل َناَطْيَّشلا ىلا:"َّنِإ عت لا قف

يف هوعاطأف مهل اقيدص هوذختا سانلا ضعب نكلو (4)" ِريِعَّسلا ِباَحْصَأ ْنِم

يف هعاطأف ايلو ناطيشلا ذختا نم نارسخ نع انبر انربخأو هللا، ةيصعم

ًاناَرْسُخ َرِسَخ ْدَقَف ِهّللا ِنوُد نِّم ًاّيِلَو َناَطْيَّشلا ِذِخَّتَي نَمَو لا:" هللاقف ةيصعم

تاذيوعتلا و ةيعد واأل راكذ نماأل مهل عرش نأ هدابعب هللا ةمحر نمو .(5)" ًانيِبُّم

هنم بهللا ةذاعتس باال دهاجنلو انودع براحنلف ودعلا اذه نم هب نونصحتي ام

مهأ نم ةيقرلا هنم.(6)و نيملسملا هللاو انذاعأ ـ هنايصع ىلع مزعلا و هتفلا خمو

، هدحو هب ماصتع واال هيلع دامتع هللاواال ىلإ مهيديأب لألذخ ةيعرشلا لئاسولا

اذه اهب حفاكن ةحلسأ اناطعأ هللادق نأو ، دودللا ودعلا اذه نم هب نصحتلا و

17-16 فارع األ ةروس (1)
20 أبس ةروس (2)

175 نارمع لآ ةروس (3)
6 رطاف ةروس (4)

119 ءاسنلا ةروس (5)
راد ص1 هللا) راج هللانب دبع خيشلل ناطيشلا نم دبعلا اهب مصتعي يتلا بابس (6)(األ

2011 عيزوتلا و رشنلل ةبيط
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ركذ نم راثك مثاإل حوصنلا ةبوتلا و حلا صلا لمعلا و قداصلا نامي نماإل ودعلا

وهو هدحو ذيعملا وهف ودعلا اذه نم هب ةذاعتس واال هرافغتساو ، هئاعدو هللا

هتردقو هتوقو هلوحب هنم هظفحو هودع نم هتيامح ىلع رداقلا هدبعل يفاكلا

ىَفَكَو ٌناَطْلُس ْمِهْيَلَع َكَل َسْيَل يِداَبِع :"َّنِإ سيلب إل ىلا هللاعت قلا دقو ، ةلماكلا

ىَلَعَو ْاوُنَمآ َنيِذَّلا ىَلَع ٌناَطْلُس ُهَل َسْيَل ىلا:"ُهَّنِإ عت لا قو (1)"ً ال يِكَو َكِّبَرِب

ِهِب مُه َنيِذَّلا َو ُهَنْوَّلَوَتَي َنيِذَّلا ىَلَع ُهُناَطْلُس اَمَّنِإ {99} َنوُلَّكَوَتَي ْمِهِّبَر

.(2)" َنوُكِرْشُم

: اهنمو ةيقرلا دئاوف : اعسات

و ةيوضعلا ضارم األ نم صلختلل ضعبلا مهضعبل دابعلا عفن اهنأ -1

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا امك اضيأ ةيسفنلا و لب ةيناطيشلا

هيلع هللا ىلص يبنلا صخرأ ـ،قلا: هنع هللا يضر ـهللا دبع نب رباج نع

دبع نب رباج تعمسو : ريبزلا وبأ ،قلا ورمع ينبل ةيحلا ةيقر يف ملسو

هللا ىلص هللا لوسر عم سولج نحنو برقع انم ال جر تغدل : لوقي هللا،

نأ مكنم عاطتسا ،قلا:"نم يقرأ هللا، لوسر :اي لجر لا ،قف ملسو هيلع

.(3)" لعفيلف هاخأ عفني

هيلع. ال كوتو لجو هللازع نم ابرق ناسن اإل ديزت اهنأ -2

نوذؤي نيذلا ةرحسلا و نيذوعشملا و ةنهكلا ىلع قيرطلا عطقت اهنأ -3

. تاملسملا و نيملسملا

. قلقو نزحو بركو مه نم رصعلا ضارم الجأل علا عاونأ حجنأ نم -4

يضر ةشئاع ةديسلا لوقل ملسو هيلع هللا ىلص بيبحلا ننس نم اهنأ -5
(4)" ليربج هاقر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىكتشا اذإ ناك " اهنع هللا

65 ءارس اإل ةروس (1)
100-99 لحنلا ةروس (2)

: ثيدحلا مقر ةلمنلا و نيعلا نم ةيقرلا بابحتسا باب الم سلا باتك : ملسم حيحص (3)
4083

ىضرملا و بطلا باب الم سلا باتك : ملسم حيحص (4)
2185 ثيدحلا مقر يقرلا و



VIII

نآرقلا رجه نم هللا(1): همحر ميقلا نبا قلا نآرقلا رجه نمؤملا نع يفنت -6

يذلا ثيدحلا يف هللا: لوسر قلا دقو هب(2)، ءافشتس واال يوادتلا رجه

ةبطخ يف اعوفرم هللا دبع نب رباج نع هحيحص يف ملسم اإلمام هاور

هللا..... باتك هب متمصتعا نإ هدعب اولضت نل ام مكيف تكرت دقو : عادولا

هللا... نذإب ائيش هرضي نل هلوسر ةنسو هللا باتك ملسملا عبتا ولف ،(3)

هلوسر ةنسو هباتكل عوجرلا هللاب ىلإ ةدوعلا ضيرملا ىلع ناك انه نمو

هللانأ لأسن اريخأو هللا. نذإب ءافشلا متي ىتح ملسو هيلع هللا ىلص

ىضرم يفشي نأو اإلتبالء، اذه نم انيفاعي نأو هاضريو هبحي امل انقفوي

. هيلع رداقلا و كلذ يلو هنإ نيملسملا

:( ثحبلا جهنم )

ـ م 1292/ 751ـه ـ 691ـه ةيزوجلا ميق نبا (1)
نرقلا يف نيملسملا ءاملع (نم 1349م
شاع ، ةديدعلا تافلؤملا بحاصو يرجهلا نماثلا
ةيميت نبا دي ىلع سردو قشمد يف

هب. رثأتو اماع 16 ةبارق همز وال يقشمدلا
نجس مايأ يف قشمد ةعلق يف نجسو
هخيش يفوت نأ دعب جرخو ةيميت نبا
بويأ نب ركب يبأ نبا دمحم ( همساو ماع
نيدلا ديز يكم نب زيرح نب دعس نب

، نيدلا سمشب ريهشلا يلبنحلا يقشمدلا مثيعرزلا
نم ةيزوحلا ميق نباو هللا دبع وبأ

نيدلا ب مازتل واال ملعلا ب تفرع ةيقشمد ةلئاع
ميقو ةيزوجلا ميق نباب اصوصخ رهتشاو
ىلع اميق ناك دقف هدلا و وه ةيزوجلا

، نمزلا نم ةدم قشمدب ةيزوجلا ةسردملا
نم مهتدفحو هتيرذ بقللا كلذب رهتشاو
ملعلا لهأ ضعب هكراش دقو كلذ، دعب

ةيروزبلا ب ةسردملا هذه عقتو ةيمستلا هذه
قوس وأ حمقلا قوس اميدق ىمسملا
األبر ةياهن : رظنا ،( قشمد قاوسأ دحأ ) ةيروزبلا
دبع نب دمحأ فيلأت األبد. نونف يف

ـه 728 رشن . توتلش ميهف قيقحت . يريونلا باهولا
265/33)1998 ىلو األ ط. ةرهاقلا ب ةيرصملا بتكلا (راد

.(277-
باتكلا راد رشانلا ، ميقلا النب دئاوفلا عئادب (2)

156 : نانبل توريب يبرعلا
يبنلا ةجح باب جحلا باتك : ملسم حيحص (3)

1218 ثيدحلا مقر ملسو هيلع هللا ىلص
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ةيمهأو ةيعرشلا ةيقرلا ةرهاظل يفصولا ثحبلا اذه يف تمدختسا

ةيعرشلا ةيقرلل ملسملا عمتجملا جايتحاو هللا ىلإ ةوعدلا يف اهمادختسا

ب قلعتت تامولعم ىلع لوصحلا وه فصولا نأ يملعلا ثحبلا يف انملعت امكو

و ةرهاظلا كلت ةعيبط ديدحتل ةساردلا عوضوم ةرهاظلل ةنهارلا ةلا حلا

اهريوصتو اهفصوو ةرهاظلا كلت ثودح يف ةلخادتملا تاق ال علا ىلع فرعتلا

مهم يفصولا جهنملا كلذلو ؛ اهومنو اهئوشن يف ةرثؤملا تاريغتملا ليلحتو

جهانم رثكأ نم يفصولا جهنملا دعبو ، ةيعامتج واال ةيناسن اإل تاساردلا يف

بسنأ نم وهف كلذل هصئاصخو يعامتج اال عقاولل مالةمئ يعامتج اال ثحبلا

بولسأك اهمادختساو ةيعرشلا ةيقرلا ةرهاظ فصو يف يملعلا ثحبلا جهانم

. يوعد

): ةقباسلا تاساردلا (

عوضومل قرطتت مل ةيوعدلا ةحاسلا ىلع ةدوجوملا تاساردلا بلغأ

عوضومل تقرطت ةريثك تاسارد كانه نكل يوعد عوضومك ةيعرشلا ةيقرلا

ةيقرلا فيرعت ىلع رداصملا هذه تلمتشاو دجتسم يعرش رمأك ةيقرلا

: اهنمو اهجلا عت يتلا ضارم واأل اهمكحو

راج هللالآ راج هللانب دبع ) ناطيشلا نم دبعلا اهب مصتعي يتلا بابس 1-األ

2011 ةبيط راد هللا)

)د. نيركنملا ىلع درلا و ناسن لإل ناطيشلا عرص تابثإ يف ةيعرشلا 2-األةلد

ةزغ ـ ةيم اإلسال ةعماجلا نيدلا لوصأ ةيلكب دعاسم ذاتسأ ( بقرلا صحلا

المبيلا،ط1، سلا دبع ديحو رارش، األ ةرحسلل يدصتلا يف راتبلا مراصلا -3

1995 بجر نبا راد ةعبطو ، نيعباتلا ةبتكم 1412

هعقومو ، يناعم نيساي ةماسأ خيشلا ، ىقرلا ملع يف ةيعرشلا ةعوسوملا -4

تنرتن اال ىلع اضيأ

الج): وعلا بابس )األ نآرقلا ب نيجلا عملا ضعب نع ةئطاخلا تاسرامملا -5



X

. دحاولا دبع دمحم / خيشلا

نب ةماسأ خيشلا : نيعلا و رحسلا و عرصلا عالج يف نيبملا قحلا حتف -6

يناعملا نيساي

،ب رشنلا راد المبيلا، سلا دبع ديحو ، ناطيشلا و نجلا نم ناسن اإل ةياقو -7

. ةرهاقلا

رشانلا رمس) األ يجار خيشلل هنم) ةياقولا ـ هعاونأ ـ هتقيقح ـ رحسلا -8

. ةينورتكل اإل ىفطصملا ةبتكم

ديص ةبتكم رشانلا ( اهتيعورشمو اهطورشو اهمكح ةيعرشلا ةيقرلا -9

) راكدنم ليعامسإ فالح روتكدلا 2011 دئاوفلا

ةيفقولا ةبتكملا ،( يرابلا دبع لا مج خيشلا ( رحسلا كفل اإلساليم ليدبلا -10

ةيعرشلا ةيقرلا ىدتنم . فرصتي . نآرقلا تايآ ضعبب ناوخ اإل ةركذت -11

األ ةميدقلا رداصملا نمو زاب) نب زيزعلا دبع خيشلل ( ةناهكلا و رحسلا مكح -12

ةيلص

ةيزوجلا ميقلا نبا ، دابعلا ريخ يده يف داعملا داز -13

ةيزوجلا ميق نبا ، ناطيشلا دئاصم نم ناف هللا ةثاغإ -14

اإل رانملا ةبتكم ـ توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز -15

( دابعلا ريخ يده يف داعملا ،5(داز ةعباسلا ةعبطلا تيوكلا ةيم، سال

طوؤانر األ بيعشو رداقلا دبع قيقحتب 1998 ةلا سرلا ةسسؤم

توريب ركفلا راد رشنو عبط ، ميقلا النب يوبنلا بطلا -16

نانبل توريب يبرعلا باتكلا راد رشانلا ، ميقلا النب دئاوفلا عئادب -17

.( ةيميت نبا اإلسالم خيشل ( يواتفلا عومجم -18

:) ثحبلل ديهمت (

جهنمو ديهمتو ةمدقم ىلع لمتشت لوصف ةسمخ يف يثحب تلعج

ةمتاخو ثحبلا جئاتنو ةقباس تاساردو ثحبلا

: ةيوعد ةليسوك ةيقرلا األلو: لصفلا -1
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هيف تبثأو ةيوعد ةليسوك ةيقرلا ةيمهأ :األلو: نيثحبم ىلع لمشيو

هللا.... ىلإ ةوعدلا يف ايلمع ةيعرشلا ةيقرلا ةيمهأ

ةيعرشلا قرطلا هيفو ةيقرلا مادختساب هللا ىلإ ةوعدلا قرط : يناثلا و

. فينحلا عرشلا رماوأب همازتلا هللاو ىلإ ضيرملا ةوعدل

ثحابم ثالث ىلع لمتشيو اعرش اهتوبثو ةيقرلا فيرعت : يناثلا لصفلا -2

فيرعتل هيف قرطتأ اهمكحو اهعاونأو ةيقرلا فيرعت األلو: ثحبملا أ-

مأ ةزئاج يه لهو اهمكح مث عرشلا و ةغللا نم ةيعرشلا ةيقرلا حلطصم

اهزاوج ىلع امواألةلد ةمرحم

و باتكلا ةيقرلا قفاوت ىتمو ةيعرشلا ةيقرلا طورش يناثلا ثحبملا ـب

سن لإل نجلا ىذأ ببسو ةنسلا

سملا ب ضيرملا ةيقر ةيفيك يهو : ةيقرلا الجب علا لحارم ثلا: ثلا ثحبملا ـج

. ةنسلا و نآرقلا نم ةيقرلا نتم اضيأ هيفو . نيعلا وأ رحسلا وأ

نيثحبم ىلع لمتشيو سابتل اال ةقيقح ثلا: ثلا لصفلا -3

تبثأ هيفو اعرشو قعال سن باإل نجلا سابتلا توبث األلو:وأال- ثحبملا

نمو ةنسلا نم كلذ توبثو سن باإل نجلا سابتلا وأ نجلل يلعفلا األىذ دوجو

ةيعرشلا ةيقرلا سرامي يذلا هللا ىلإ يعادلل هتيمهأو حلا صلا فلسلا لا وقأ

نيركنملا ىلع يملع در وهو سابتل اال ةقيقحل نيفلا خملا ىلع درلا : ايناث

سن باإل نجلا سابتل ال

: نيثحبم ىلع لمتشيو يقارلا يعادلا تافص عبارلا لصفلا -4

ةيعرشلا ةيقرلا هللاب ىلإ يعادلا تافص األلو:ـأ ثحبملا

ب همازتلا و ضيرملل ةينامي اإل ةئيهتلا نم الدب هيفو ضيرملا تافص ـب

هللا. نذإب هئافش يف اببس نوكيس يذلا يعرشلا جمانربلا

لمتشيو ةاقرلا ءاطخأ : سماخلا لصفلا -5

ةريثك عدب اهنمو ةاقرلا ضعب اهمدختسي ةبيرغ ءايشأو لئاسو وأال:

اهنم ةاقرلا رذحأو اهركذأس

تومل يدؤي يذلا برضلا اهنمو ةاقرلا اهيف عقي ةريبك ءاطخأ : ايناث



XII

. ءاطخ نماأل اهريغو نايح األ ضعب يف ضيرملا

. ثحبلا جئاتنو ةمتاخلا اريخأو

... نيملا علا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآ و



XIII

األلو لصفلا

) ةيوعد ةليسوك ةيقرلا )

هللا: ىلإ ةوعدلا لضف يف ةمدقم

ةيعادو عادو ةملسمو ملسم لكل فرش هللا ىلإ ةوعدلا نع ثيدحلا

اهببسب يتلا يهو هللا، ءايفصأ لمعو هللا، ءايبنأ ةنهم ةوعدلا ال؟!و فيك

ديحوت بلاالد يف سانلا ملع امو ، ضر األ ءاحنأ لك يف هللا ةدابع ترشتنا

امو هللا، ىلإ ةوعدلا ببسب إال اهبرغ ىصق أل اهقرش ىصقأ نم هتدابعو مهبر

يف انعمت ولو ، ةوعدلا ببسب إال مهدوسأو مهضيبأ رشبلا لكل نيدلا اذه لصو

لجأ نم سيفنلا و يلا غلا ؤهالء لذب مك ! باجعلا بجعلا انيأرل ةاعدلا ريس

ىلا هللاعت ىلإ ةوعدلا ةيمهأ ملسم يأ ىلع ىفخي ،وال لجو هللازع نيد رشن

ءايبن نماأل قلخلا ةوفص ةفيظو يهو ، دابعلا صالحبلاالدو ىلإ قيرطلا يهف

ىلع ةنسلا و باتكلا صوصن تلد دقو الم، الةوسلا صلا مهيلع نيلسرملا و

زع هلوق زيزعلا باتكلا يف درو اممف اهب، ماق نم باوث ليزج تنيبو اهتيمهأ

ىلا: عت هلوقو ،(1)" ِةَنَسَحْلا ِةَظِعْوَمْلا َو ِةَمْكِحْلا ِب َكِّبَر ِليِبَس ىِلِإ ُعْدا ": لجو

ِرَكنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو ِفوُرْعَمْلا ِب َنوُرُمْأَيَو ِرْيَخْلا ىَلِإ َنوُعْدَي ٌةَّمُأ ْمُكنِّم نُكَتْلَو "

ىَلِإ اَعَد نَّمِّم ْوَقالً ُنَسْحَأ ْنَمَو ىلا:" عت لا قو (2)" َنوُحِلْفُمْلا ُمُه ـَكِئ َلْوُأَو

هم ــــــــــ حر ريثك نبا "(3)قلااإلمام َنيِمِلْسُمْلا َنِم يِنَّنِإ َلا َقَو ًاحِلا َص َلِمَعَو ِهَّللا

اَعَد نَّمِّم ْوَقالً ُنَسْحَأ ْنَمَو ىلا:" عت لوقي (5) ميظعلا هريس ـــــــ فت يف هللا(4)

125 لحنلا ةروس (1)
104 نارمع لآ ةروس (2)

33 تلصف ةروس (3)
نب ريثك نب رمع نب ليعامسإ اإلمام وه (4)

، ءادفلا وبأ ، نيدلا دامع ، ريثك نب ءوض
نباب فورعملا يشرقلا ، يقشمدلا مث ، يورصبلا

، رسفم ، ظفاح ، ثدحم ، تفم ، هيقف ، ريثك
هلو ، ةغللا يف كراشم لا، جرلا ب عملا ، خرؤم
ركذ امك ـه 700 ةنس ايروس يف دلو مظن
امك ليلقب اهدعب وأ هل مجرتم نم رثكأ

. ةنماكلا رردلا يف رجح نبا ظفاحلا قلا
، ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا ) رظنا

(1 ج 17 ص
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":يأ: َنيِمِلْسُمْلا َنِم يِنَّنِإ َلا َقَو ًاحِلا َص َلِمَعَو "، هيلإ هللا دابع اعد ِهَّللا"يأ: ىَلِإ

وه سيلو ، دعتمو المز هريغلو هسفنل هعفنف ، هلوقي امب دتهم هسفن يف وهو

ب رمتأي ،لب هنوتأيو ركنملا نع نوهنيو ، هنوتأي وال فورعملا ب نورمأي نيذلا نم

ىلا. عتو كرابت قلا خلا ىلإ قلخلا وعديو ، رشلا كرتيو ريخلا

ـهللا لوسرو ، دتهم هسفن يف وهو ريخ، ىلإ اعد نم يف ةماع هذهو

هللاـ:(2)"و همحر ـ ميقلا نبا .قلا كلذب سانلا ىلوأ ـ ملسو هيلع هللا ىلص

هيلع هللا ىلص ـ هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ نوعادلا مه ريخلا ىلإ نوعادلا

َهـِهِذ ىلا:"ْلُق عت هلوقو فوالن.1هـ"(3) فالن يأر ىلإ نوعادلا ـ،ال ملسو

َنِم ْاَنَأ اَمَو ِهّللا َناَحْبُسَو يِنَعَبَّتا ِنَمَو ْاَنَأ ٍةَريِصَب ىَلَع ِهّللا ىَلِإ وُعْدَأ يِليِبَس

هيلع هللا ىلص ـ هلوسرل ىلا عت لوقي هللاـ:" همحر ـ ريثك نبا "(4)قلا َنيِكِرْشُمْلا

يأ هليبس هذهأ سانلا ريخي نأ هل ارمآ سن واإل نجلا نيلقثلا ىلإ ـ ملسو

رمع نب ليعامسإ ظفاحلل ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)
180 ص 1422 ةبيط راد ، ريثك نب

يبأ نب دمحم وه ( ةيزوجلا ميق (نبا (2)اإلمام
نب زيرح نب دعس نب بويأ نب ركب
يلبنحلا يقشمدلا مث يعرزلا نيدلا ديز يكم

دلو هللا دبع وبأ ، نيدلا سمشب ريهشلا
نم ( 1349م ـ 1292م / ـه 751 ـ ـه 691)
نيدلا ب مازتل واال ملعلا ب تفرع ةيقشمد ةلئاع
ميقو ةيزوجلا ميق نباب اصوصخ رهتشاو

ىلع اميق ناك دقف هدلا و وه ةيزوجلا
، نمزلا نم ةدم قشمدب ةيزوجلا ةسردملا
دعب نم مهتدفحو هتيرذ بقللا كلذب رهتشاو

نماثلا نرقلا يف نيملسملا ءاملع نم كلذ،
يف شاع ، ةديدعلا تافلؤملا بحاصو يرجهلا

يقشمدلا ةيميت نبا دي ىلع سردو قشمد
يف نجسو هب. رثأتو اماع 16 ةبارق همز وال

ةيميت نبا نجس مايأ يف قشمد ةعلق
. ـه 728 ماع هخيش يفوت نأ دعب جرخو

دمحأ فيلأت األبد. نونف يف األبر ةياهن : رظنا
. توتلش ميهف قيقحت . يريونلا باهولا دبع نب

ىلو األ ط. ةرهاقلا ب ةيرصملا بتكلا راد رشن
.(277-265/33).1998

ـ يزوجلا نبا راد (508/1) ريسفتلا عئادب رظنا (3)
ضايرلا

108 فسوي ةروس (4)
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ال هدحو هللا إال هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ةوعدلا يهو ، هتنسو هكلسمو هتقيرط

هعبتا نم لكو وه ناهربو نيقيو كلذ نم ةريصب ىلع اهب وعدي هل، كيرش

نيقيو ةريصب ىلع ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـهللا لوسر هيلإ اعد ام ىلإ وعدي

"1هـ. يعرش يلقع ناهربو

اهلضفو ، ميظع اهنأش هللا ىلإ ةوعدلا هللا:نإ ىلإ ةوعدلا رامثو لضف

ُنَسْحَأ ْنَمَو قلا:" ثيح نيملا علا بر ربخ نم قدصأ ربخ كانه سيلو ، ريبك

يفف (1)" َنيِمِلْسُمْلا َنِم يِنَّنِإ َلا َقَو ًاحِلا َص َلِمَعَو ِهَّللا ىَلِإ اَعَد نَّمِّم ْوَقالً

ىلإ اعد نمم وقال نسحأ دحأ ال :يأ يفنلا ىنعمب يريرقت ماهفتسا اآلةي هذه

هللا ىلإ اعد نمم ةلا حو ةقيرطو كالام نسحأ دحأ ،وال هتعاطو هللا ديحوت

ءاملعلا ضعب قلا دقو األخالق، مراكم يف سانلا بيغرتو ، عفانلا ملعلا ميلعتب

: طورش ثالةث هيف تلمتكا نمم لا، األمع حلا صو نامي أللهاإل ىرشب اآلةي هذه

هللا. ىلإ ةوعدلا ـ1

. مراحملا بنتجاو ضئارفلا ىدأف احلا ص لمعو ـ2

نم وقال نسحأ دحأ .فال نيملسملا نم يننإ لا قو هب زتعاو باإلسالم رخاف ـ3

ىلإ ةوعدلا لضف حضوتو نيبت اآلةي هذهف هلا، مك طورش تركذ يذلا اذه

ىلإ اعد نم لك اآلةي، هذه يف لخديو . نيلماعلا ةاعدلا فرشو ىلا هللاعت

يهنلا و فورعملا األرمب كلذ نمو ةعورشملا قرطلا نم قيرطب ىلا هللاعت

مهل اضيأ ةاعدلل نإف ميظع لضف هللا ىلإ ةوعدلل نأ امكو (2).. ركنملا نع

: لضفلا اذه نم ريبك ظح

ال كلا لضفأ غيلبتلا يف مهم لا،كوال األوق نسحأ رامضم يف مهلوق ةاعدلا ـ1

ىَلِإ اَعَد نَّمِّم ْوَقالً ُنَسْحَأ ْنَمَو ": تلصف ةروس يف جالهل لج م..قلا
(3)" َنيِمِلْسُمْلا َنِم يِنَّنِإ َلا َقَو ًاحِلا َص َلِمَعَو ِهَّللا

لئاق نم زع :قلا ةقئافلا هتمعنب مهصخيو ، ةرماغلا هتمحرب هللا مهلمشي ـ2

33 تلصف ةروس (1)
دبع نب لصيف خيشلل ( اهتارمثو ةوعدلا لضف ( (2)
دئاوفلا ديص ةبتكم رشانلا : يرمعلا هللا

www.saaid.net/aldawah/461.htm
33 تلصف ةروس (3)
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َنوُرُمْأَي ٍضْعَب ءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَب ُتاَنِمْؤُمْلا َو َنوُنِمْؤُمْلا :"َو ةبوتلا ةروس يف

َةاَكَّزلا َنوُتْؤُيَو َةَ ال َّصلا َنوُميِقُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو ِفوُرْعَمْلا ِب

ٌميِكَح ٌزيِزَع َهّللا َّنِإ ُهّللا ُمُهُمَحْرَيَس ـَكِئ َلْوُأ ُهَلوُسَرَو َهّللا َنوُعيِطُيَو
(1)"

ملسم ىور هللا.. ءاش نإ ةمئاد مهتبوثمو رمتسم مهرجأ هللا ىلإ ةاعدلا ـ

ىلإ اعد قلا:"نم هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ننسلا باحصأو

مهروجأ نم كلذ صقني ال هعبتا نم روجأ لثم األرج نم هل ناك ىده
ائيش"(2)

هيلع تعلط امم ريخ ةيادهلا يف مهبست نأ ةيريخو ارخف ةاعدلا يفكي ـ

هللاأل قلا:"وف هنأ الم الةوسلا صلا هيلع هنع يراخبلا ىور : تبرغو سمشلا

معنلا رمح ىنعمو ..(3)" معنلا رمح نم كل ريخ ادحاو ال جر كب هللا يدهي ن

ةسافن يف لثملا اهب نوبرضي ، برعلا لا ومأ سفنأ يهو ، رمحلا يه:اإللب

تارمث اهل نإف لضف ةوعدلل نأ امكو هنم، مظعأ كانه سيل هنأو ءيشلا

: هريغو اهبحاص عفنت ةميظع

هللا: ىلإ ةوعدلا تارمث

يف امك ةمايقلا موي ىلإ هعبت نم رجأ لثم نماألرج هللاهل ىلإ يعادلا ـ1

." ةمايقلا موي ىلإ هعبت نم نماألرج هل ناك ىده ىلع لد :"نم ثيدحلا

. ىدهلا ىلع تابثلا اهبحاصل رمثت اهنأ ـ2

. هلهأو يعادلا بقع يف ةكربلا رمثت ـ3

ىلإ ةوعدلا ةكرب ىدعتت دقو ةيعادلا ب طيحملا عمتجملا حلا اهب حلصي ـ4

71 ةبوتلا ةروس (1)
ةنس نس نم باب ملعلا باتك : ملسم حيحص (2)
وأ ىده ىلإ اعد نمو ةئيس وأ ةنسح

2676 ثيدحلا مقر ضالةل.
باب ةباحصلا لئاضف باتك يراخبلا حيحص (3)

يمشاهلا يشرقلا بلا ط يبأ نب يلع بقانم
3498: ثيدحلا مقر هنع هللا يضر نسحلا يبأ
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. ةريثك نكامأ

. قلخلا بولق يف ةيعادلل بحلا رمثت هللا ىلإ ةقداصلا ةوعدلا ـ5

. تاعمتجملا الح صو هللا نيد يف سانلا لوخدل قيرط ـ6

. اهعطقو تاركنملا صيلقتل قيرط ـ7

. اهضحدو نيلضملا تاوعد درل ليبس ـ8

. تاعمتجملا يف هتابثو نيدلا رارمتسا يف ليبس ـ9

... هرشنو هنأش عفرو اإلسالم ةزع يف ليبس 0ـ1

نأ فرعن نأ الدب اهتارمثو ةوعدلا لضف نع ركذ ام لك لجأ نمو

ريبك رثأ هللاهل ىلإ ةوعدلا يف ةيوعد ةليسوك ةيعرشلا ةيقرلا مادختسا

رحسلا و سملا ضارمأب ىضرملا ةصاخو سانلا ىلإ ريخلا راشتنا يف ميظعو

نم ةيقرلا نأ نيقيلا ملع ملعي ةيعرشلا ةيقرلل سرامملا نإف كلذل ... نيعلا و

لوقب دهشتسأ امئادو ! هنذأب عمسو هنيعب ىأر هللاألهن ىلإ ةوعدلا لئاسو مهأ

وال برجم لأسا ) روهشملا يماعلا لوقلا )و عمس نمك ىأر نم سيل ": لئاقلا

يهف ةيعرشلا ةيقرلا عوضوم ىلع طبضلا المب كلا اذه قبطنيو " بيبط لأست

حبصي دقو ال فيك . ةيوعدلا لئاسولا مظعأ نمو مهأ نم يرظن ةهجو نم

رذعأ انأو ءافشلا لجأ نم ديري ام لك هنم ىقلتي ضيرملل بيبطلا ك يقارلا

يف ىوهل وأ مهنم لهجب امإ ةيعرشلا ةيقرلا الجب علا اوبراحو اوركنأ نيذلا

ةوعد هللا ىلإ ضيرملا ةوعد ىلع يقارلا دعاست ةيعرشلا ةيقرلا .و مهسفنأ

دوجو ىلإ رظنيو ىضرملا تويب ضعب يقارلا لخدي امدنع ال ثمف . ةلماك

وأ فزاعملا وأ ليثامتلا دوجو لثم تيبلا اذه يف ةحضاو ةمرحم ءايشأ

ةيوعد ةروصب ضيرملا ىلع ركنملا كلذ ركني نأ يقارلل الدب ةيراعلا روصلا

هللا. ىلإ ضيرملا ةوعد يف ةيقرلا مدختست انه نمو . ةبذهمو ةيكذ

األلو ثحبملا

) ةيوعد ةليسوك ةيقرلا ةيمهأ )
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ةمدخل الل غتسا لضفأ ةيقرلا لغتسي نأ يعرشلا يقارلا عيطتسي

لكل ةيبهذ ةصرف هذهو ريخ لك يف هيقري نم قفاوي ضيرملا ،ف ةوعدلا

.! يقار

ةيعرشلا ةيقرلا مادختسا دنع ةاقرلا اهاري يتلا ةداتعملا ةلثم األ نمو

ضيرملا ةوعد نوعيطتسي خالاهل نم يتلا و ىضرملا تويب يف مهدوجو ءانثأ

: ةلوهسلا ىهتنمب هللا ىلإ

ناخدلا رثأ دجيف يقارلا لخديو سملا ب ضيرم ةيقرل يقارلا ىعدي ـ1

بهللا هركذيو نخدملا ضيرملا اذه ةوعدب يقارلا موقيف تيبلا يف دوجوم

مه ركذيو مهحصني نونخدي ه براقأ ضعب يقارلا دجو نإو ناخدلا ةمرحبو

ؤهالء عم ةريبك ةروصب ايوعد رمثي يقارلا نم لعفلا اذهو لجو بهللازع

نم ةحيصنلا هذهو فقوملا اذه ببسب مهضعب بات امبرو ! نينخدملا

. ةيعادلا يقارلا

موقيف هتيب يف يناغ لأل عمتسي هدجيف ضي رملا لزنم يقارلا لخدي ـ2

ب ذايعلا و ناطيشلا عمكالم نمحرلا كالم عمتجي فيكف اهتمرحب هريكذتب

امبرو يقارلا نم ةرشابم لألرم لثتمي ضيرملا دجت هللا ناحبسو هللا!

ىلإ ةوعدلا ةكرب نم هذهو اهنم ايئاهن هتبوت يف ارشابم اببس كلذ نوكي

هللا.

ايعرش اباجح ةبجحتم ريغ اهدجيف ةملسم ةأرما يقريل يقارلا لخدي ـ3

وأ اهجوزو يه اهركذي مث نمو بجحتت ىتح اهيقري أال هيلع بجيف

لب كلذ ىلإ مهوعديو يعرشلا باجحلا يف طيرفتلا ةمرحب وأال اهمرحم

دجي ال اهيقريل بهذي امدنعو ةضيرم ىلع ةءارقلل يقارلا ىعدي امبرو

اهمرحم وأ اهجوز يتأي ىتح اهيلع لخدي !فال اجوز وأ امرحم اهدنع

.! مرحم نودب ءاسنلا ىلع لوخدلا زوجي ال هنأ هلهأو ضيرملا ملعي يلا بوتلا

تيبلا ناردج ىلع ةقلعملا ليثامتلا و روصلا دجيف اتيب يقارلا لخدي ـ4

الةكئ ملا لخدت ىتح تامرحملا هذه اوليزي نأب تيبلا لهأ حصنيف

بيبحلا ربخأ امك بلك وال ةروص هيف اتيب لخدت ال الةكئ ملا نأ مهركذيو
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ل وسر -قلا:قلا هنع هللا يضر - ةحلط يبأ نعف ملسو هيلع هللا ىلص

( ةروص وال بلك هيف اًتيب لامالةكئ لخدت -:(ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا-

.[ هيلع قفتم ]

.. تامرحملا هذه قيلعت نم ؤهالء ةبوت يف اببس ةاقرلا ناك مكو

نورضحي مهمراحم ريغ نم ءاسنلا عم لا جرلا دجيف اتيب يقارلا لخدي ـ5

األ ةأرملا ب لجرلا الط تخا ةمرح ىلإ مهوعديو مهرمأيف الج علا ةسلج

. اهمرحم دوجو يف إال ةأرما ىلع أرقي كلذ!فال ةمرحو ةيبنج

ظفلتيو خرصيو عجوتي ضيرملا دجيف ضيرملا جلا عيل يقارلا لخدي ـ6

بلاالء ىلع ربصلا مظعب هركذيو بهللا هركذيف نماألمل ةيعرش ريغ ظافلأب

دق نوكيف اياطخلا و بونذلا رفكي هنأو االتبالء ىلع ربصلا لضف هملعيو

. ماكح األ كلت نم هلهجي ناك ام هملع

ةمرح ب مهحصنيف لزنملا يف ً ابلك نو ينتق تيبلا باحصأ يقارلا دجي ـ7

، عرزل ل ةسارح وأ ةيشامل ل ةسارح وأ ديص بلك نوكي إالنأ هجارخإ و كلذ

ق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : اهنمو كلذ ىلع األةلد مهل ركذي نأ والدب

لك صقني هنإف ابلك كسمأ :(من ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا:قلا

ي]. راخبلا ة)[هاو يشام وأ ثرح بلك إال طاريق هلمع نم موي

امبرو ثمال! ضئارفلا هللاك رماوأب مهمازتلا يف نونواهتم ىضرملا ضعب ـ8

مازتل لال هوعدي نأ فالدب يلصي ال وأ موصي ال ضيرم علالج يقارلا ىعدي

الج. علا هعم أدبي هللاوأالمث ضئارفب

دنعو هتيب يف ةرقبلا ةروس ةصاخو نآرقلا ةءارق لمهي ىضرملا نم ريثك ـ9

ةروس ةصاخو ميركلا نآرقلا ةءارق ىلع ةموادملا ب ىنسحلا ب رمؤي هتجلا عم

. لجو زع هلل ضيرملا ديب ذخ ؤي اذكهو اهتيمهأو اهلضف فرعيو ةرقبلا

ىلع بجيو كلذ. ىلإ مهاعد امدنع هسفن يقارلا ببسبو االتبالء اذه

نيب ةرشتنملا نآرقلا رجه عاونأو تلاالةو لضف ىضرملا ملعي نأ يقارلا

. نيملسملا نم ريثك

نوكتو الج علا دعب ام ةلحرم يهو الجأال علا نم ةثلا ثلا ةلحرملا يف 0ـ1
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اجمانرب ضيرملل يقارلا مظني اهيفو ، هريغ وأ رحسلا نم ضيرملا ءافش دعب

يعادلا هيصويف ىرخأ ةرم هيلإ نجلا ةدوع رش يقتي يكل ايموي الايم سإ

اضيأو ةنسلا نم ةعفانلا ةيعد واأل ةيمويلا راكذ األ ىلع ةموادملا ب يقارلا

ىلع ةموادملا ،و لجو هللازع باتك نم يمويلا درولا ةءارق ىلع ةموادملا

، ةعامجلا صالة ىلع ةموادملا هللا،و ركذو ليللا مايقو ، تاقدصلا ،و لفاونلا

اذكهو ، ءيش لك لبق ةلمسبلا ، مونلا لبق ءوضولا ، يناغ األ عامس مدع

نم حبصي هنيد نعو هللا نع اديعب ناك نأ دعب ايلك ضيرملا حلا ريغتي

هللا. ىلإ سانلا برقأ

يناثلا ثحبملا

ةيقرلا مادختساب هللا ىلإ ةوعدلا بيلا سأو (طقر

) ةيعرشلا

هللا ءايبنأ ةنهم يهو ةملسمو ملسم لكل فرش هللا ىلإ ةوعدلا نإ

هجو مهلمعب نوغتبي مهنأ ةاعدلا هللاهب مركأ ام مظعأ نمو هللا ءايفصأ لمعو

هيدي ىلع هللا ىدهل ةمعنلا هذه يقارلا لغتسا ولف ، قلخلا ةياده مث هللا،

ةوعد لئاسوو قرط ملعي نأ يقارلا ىلع الدب ناك انه نمو قلخلا نم ريثكلا

ىتحو ، هتوعد يف هعم فرصتلا نسحيل نيعلا وأ رحسلا وأ سملا ب ضيرملا

هللا. نذإب عفان ريثأت هتوعدل نوكت

قفرلا نإف نيللا و قفرلا هللاب ىلإ ةوعدلا هللا ىلإ ةوعدلا قرط نمو

هلعجيف ؛ هدابع نم ءاشي نم ىلع اهب هللا نمي ، ةديمح ةلصخو ، ميظع قلخ
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لك يف سانلا عم لماعتيو ، اهعضوم ءايش األ عضي اهلك، هلا وحأ يف اقيفر

يضر ـ ةشئاع نع لذك نمف : ةديدع ايازم اإلسالم يف قفرللو ، ةبيط ةلماعم

ريخ نم هظح يطعأ دقف ، قفرلا نم هظح يطعأ نم تلا:) ق اهنأ اهنع هللا

، رايدلا رمعي راوجلا نسحو قلخلا نسحو ، محرلا ةلصو ةرخ، واآل ايندلا

هدانسإو :519: مقرلا ينابل األ خيشلل ـ ةحيحصلا ةلسلسل ]) رامع يفاأل ناديزيو

.[ حيحص

و ملعلا هللاب ىلإ ةوعدلا اهانعم ، ةميظع ةملك ةمكحلا حلا،ف لك ىلعو

ةملك يهو هل، ةنيبملا ،و قحلل ةفشاكلا ةعنقملا ةحضاولا ،واألةلد ةريصبلا

يف هقفلا و ملعلا ىلعو ةوبنلا ىلع قلطت ، ةريثك ناعم ىلع قلطت ةكرتشم

.(1) ةمكحلا يه هذه ، ىرخأ ءايشأ ىلعو عرولا ىلعو ، لقعلا ىلعو نيدلا

لطابلا نع كرجزتو ، هفسلا نع كعدرت ةلا قم لكو ةملك لك :نأ ىنعملا و

،فا ةمكح وهف ، هسفن يف حيحص ، حيرص حضاو لا قم لك اذكهو ، ةمكح يهف

نأب ىلوأ ةحيحصلا ةنسلا اذكهو ، ةمكح ىمست نأب ىلوأ ةينآرقلا تاي آل

عوال: لج هلوق يف امك ، ميظعلا هباتك يف ةمكح هللا اهامس دقو ، ةمكح ىمست

يِتؤُي ": هناحبس هلوق يف امكو ، ةنسلا ينعي (2)." َةَمْكِحْلا َو َباَتِكْلا ُمُهُمِّلَعُيَو "

"(3)،فاألةلد ًاريِثَك ًارْيَخ َيِتوُأ ْدَقَف َةَمْكِحْلا َتْؤُي نَمَو ُءاَشَي نَم َةَمْكِحْلا

امك ةمكح ىمسي ، قحلل بيصملا حضاولا الم وكلا ةمكح ىمست ةحضاولا

فاكلا و ءاحلا حتفب يهو : سرفلا مف يف نوكت يتلا ةمكحلا كلذ نمو ، مدقت

هذهب اهبحاص اهبذج ،اذإ ريسلا يف يضملا نم سرفلا عنمت ،ألاهن كلذب تيمس

. ةمكحلا

األ ىلإ هوعدتو ، لطابلا يف يضملا نم اهعمس نم عنمت ةملك ةمكحلا ف

ىلعف ، لجو زع هللا هدح يذلا دحلا دنع فوقولا هب،و رثأتلا و قحلا ذخب

ناك اذإف اهب، ينعيو اهب أدبيو ، ةمكحلا ب وعدي نأ لجو زع هللا ىلإ ةيعادلا

دبع خيشلل اهلضفو هللا ىلإ ةوعدلا مكح (1)
راد ةعبط 3 ص1- هللا همحر زاب نب زيزعلا

51418 نطولا
129 ةرقبلا ةروس (2)
269 ةرقبلا ةروس (3)
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واأل تاي باآل ةنسحلا ةظعوملا ب هتوعد ، ضارتع واال ةافجلا ضعب هدنع وعدملا

يه يتلا ب هتلداج ةهبش هدنع ناك نإف ، بيغرتلا و ظعولا اهيف يتلا ثيداح

يف دهتجت لب ، فنعت وال لجعت وال هيلع ريصت لب ، هيلع ظلغت ،وال نسحأ

، ةيعادلا اهيأ كل يغبني اذكه ، نسحلا بولس باأل األةلد حاضيإو ، ةهبشلا فشك

رثأتو هلوبقو قحلا ب عافتن اال ىلإ برقأ اذه ،ألن ددشت وال ربصتو لمحتت نأ

ىسوم عوال لج هللا رمأ دقو ، ةشقانملا و ةلداجملا ىلع هربصو ، وعدملا

،قلا ةاغطلا ىغطأ وهو انيل وقال الهل وقي نأ نوعرف ىلإ امهثعب امل نوراهو

ْوَأ ُرَّكَذَتَي ُهَّلَعَّل ًانِّيَّل ْوَقالً ُهَل اَلوُقَف ": نوراهو ىسومل هرمأيف عوال لج هللا

.(1)" ىَشْخَي

ِهّللا َنِّم ٍةَمْحَر اَمِبَف الم:" الةوسلا صلا هيلع هيبن هللا بطاخ دقو

ال ِبْلَقْلا َظيِلَغ ًاّظَف َتنُك ْوَلَو ْمُهَل َتنِل

.(2)" َكِلْوَح ْنِم ْاوُّضَفنَ

نوكي نأ ةوعدلا يف ميقتسملا قيرطلا و ميكحلا بولس نأاأل كلذب عفمل

ب وعديلف ، فنعي وال لجعي ،ال اهبولسأب اريصب ، ةوعدلا يف اميكح يعادلا

. ثيداح واأل تايآ نم قحلل بيصملا حضاولا لا قملا يهو ، ةمكحلا

يذلا بولس وهاأل اذه نسحأ يه يتلا ب لا دجلا و ةنسحلا ةظعوملا بو

عفني وال رضي اذهف لهجلا ب ةوعدلا ،امأ لجو هللازع ىلإ ةوعدلا يف كل يغبني

عم ةوعدلا ،ألن ةاعدلا الق خأ ركذ دنع هللا ءاش نإ كلذب نايب يتأي امك ،

اهررض ةدشلا و فنعلا ب ةوعدلا اذكهو ملع، ريغب هللا ىلع لوق باألةلد، لهجلا

ةروس يف لجو زع هللا هنيب امب وهاألذخ عورشملا و بجاولا امنإو ، رثكأ

"،إالاذإ ِةَمْكِحْلا ِب َكِّبَر ِليِبَس ىِلِإ ُعْدا ": هناحبس هلوق وهو لحنلا

هللا قلا امك هيلع اإلغالظ نم عنام ،فال ملظلا و دانعلا وعدملا نم رهظ

ْظُلْغاَو َنيِقِفاَنُمْلا َو َراَّفُكْلا ِدِهاَج ُّيِبَّنلا اَهُّيَأ :"اَي هناحبس

هط44 ةروس (1)
159 نارمع لآ ةروس (2)
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اَّلِإ ُنَسْحَأ َيِه يِتَّلا اَّلِإِب ِباَتِكْلا َلْهَأ اوُلِداَجُت ىلا:"اَلَو عت هلو قو ،(1)" ْمِهْيَلَع

بيلا واألس قرطلا هذه مدختسا يقارلا نأ ول انه ..."(2)،ونم ْمُهْنِم اوُمَلَظ َنيِذَّلا

يف ابجع دجيس نيعلا وأ رحسلا وأ سملا ب ضيرملل هتوعد يف ةيوعدلا

هللا. ىلإ ةوعدلا يف ةيعرشلا ةيقرلا ةيمهأ ملعن اذكهو !. ضيرملا ةباجتسا

الجثالث: علا لحارم

الج. علا لبق لحةام رم ـ1

. ضيرملا ىلع ةءارقلا يهو الج علا ةلح رم -2

الج. علا دعب ام ةلح رم -3

موقي ىلو األ ةلحرملا يفف لجو هللازع ىلإ ةوعد اهلك لحارم ولاثالةث

و ةرهاظلا يصاعملا نع عانتم باال هحصنيو ايناميإ ضيرملا ةئيهتب يقارلا

نم ريثكلا اهيف عقي يتلا ةيدقعلا ءاطخ األ هملعيو هللا، نيبو هنيب ةنطابلا

يف ضيرملا نوكيف هيلع ةيلعفلا ةءارقلا يهو ةيناثلا ةلحرملا امأ ، ىضرملا

هعم يقارلا ىلا.ألن عت هبر ىلع واإلبقلا يصاعملا نع دعبلل تاقو األ جوحأ

يف ءايمعلا ةعاطلا ،و ضيرملا جايتحاو ، يعرشلا ملعلا ! ةوعدلا ةحلسأ لك

ىلع ميوق جهنم بحاص يقارلا اذه ناك ول ةصاخ ! يقارلا نم ريخلا يقلت

اهقيبطت يقارلا ىلع بجي يتلا ءايش األ مهأ نمو . ةعامجلا و ةنسلا لهأ جهنم

ىضرملا ؤهالء نم سانلا ةماعل ةموهفملا ةلهسلا ةيوعدلا قرطلا ضيرملا عم

نل سانلا ألن مهعم لماعتلا يف ةقفشلا و ةمحرلا و مهب قفرلا لثم مهريغو

األ عورأ انل برض ملسو هيلع هللا ىلص انلوسرف ! ظيلغ ظف نم حئاصن اولبقي

.(3) فنعلا دض : ةغللا يف قفرلا ،و سانلا ب ةمحرلا و قفرلا يف ةلثم

ناك دقل لهس، ،واألذخباأل لعفلا و لوقلا ب بناجلا نيل الح: طص اال يفو
سلا هيلع ـ حون اعد دقف المـ، سلا مهيلع ـ نيقباسلا ءايبن األ ةوعد نديد قفرلا

؛ بيلا نماألس اعاونأ مهعم مدختسا اماع، نيسمخ إال ةنس فلأ هموق الـم

73 ةبوتلا ةروس (1)
46 توبكنعلا ةروس (2)

: يزارلا ركب يبأ نب دمحمل حاحصلا راتخم (3)
ط توريب نورشان نانبل ةبتكم رشانلا 251 ص

1415 1995
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ميهاربإ شاع اذكو ، ةليلق تناك ةلصحملا نكل هنم، اولبقيو هتوعد ىلع اولبقيل
هللا ىلإ مهنوعدي مهماوقأ ألءاو ىلع المـ، سلا مهيلع ـ ىسيعو ، ىسومو ،

برلا تاهيجوت نم هجو ىلع ميركلا نآرقلا صن ىتح ، ةلجع مدعو قفرب
: نوعرف ىلإ امهتوعد يف الم سلا امهيلع نوراه هيخأو ىسومل ىلا عتو كرابت

ىَشْخَي ْوَأ ُرَّكَذَتَي ُهَّلَعَّل ًانِّيَّل ْوَقالً ُهَل اَلوُقَف {43} ىَغَط ُهَّنِإ َنْوَعْرِف ىَلِإ اَبَهْذا "
.(1)"

سلا هيلع ـ ىسوم ناك اذإو هيف، ةنوشخ ال يذلا لوقلا وه : نيللا لوقلا ف
يف كلذب ىدتقي نأب ىرحأ هنود نمف انيل، وقال نوعرفل لوقي نأب رمأ الـم

ِساَّنلِل ْاوُلوُقَو ىلا:" عت هللا قلا دقو كالهم، يف فورعملا ب هرمأو ، هباطخ
.(2)" ًانْسُح

ـب ملسو هيلع هللا ىلص ـ دمحم متاخلا يبنلا ، ةاعدلا ةودق ىلحت ودق
اسيئر اببس كلذ ناكو ىلا، هللاعت ىلإ مهاعد نم عم هلا عفأو هلا وقأ يف قفرلا

وبأ هاور ام كلذ نمو ـ، ملسو هيلع هللا ىلص ـ هتوعد يف هحاجن بابسأ نم
هيلإ سانلا ماقف ، دجسملا يف يبارعأ ـقلا:"بلا هنع هللا يضر ـ ةريره

ال جس هلوب ىلع اوقيرأو هوعد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يبنلا لا هيف،قف اوعقيل
نعو ،(3)" نيرسعم اوثعبت ملو نيرسيم متثعب امنإف ءام نم ابونذ ءام،وأ نم

هللا لوسر عم يلصأ انأ ـقلا:"انيب هنع هللا يضر ـ يملسلا مكحلا نب ةيواعم
ينامرف هللا. كمحري : تلقف موقلا نم لجر سطع ـذإ ملسو هيلع هللا ىلص ـ
اولعجف ؟ يلإ نورظنت ، مكنأش ام ، هايمأ لكثاو : تلقف ، مهراصبأب موقلا

املف ، تكس ينكل يننوتمصي مهتيأر املف ، مهذاخفأ ىلع مهيديأب نوبرضي
هلبق املعم تيأر ،ام يمأو وه يبأبف ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـهللا لوسر ىلص
.قلا:نإ ينمتش وال ينبرض ،وال ينرهك هللاام هنم،وف اميلعت نسحأ هدعب وال

ريبكتلا و حيبستلا وه امنإ ، سانلا كالم نم ءيش اهيف حلصي الةال صلا هذه
.(4)... نآرقلا ةءارقو

ترمث هللاأل ىلإ هتوعد يف ضيرملا عم قفرلا يقارلا مدختسا ولف
هللا. ىلإ هديب وألذخ هعم هدوهج

هط44-43 ةروس (1)
83 ةرقبلا ةروس (2)

ءاملا بص باب ءوضولا باتك : يراخبلا هجرخأ (3)
.(220): مقرب دجسملا يف لوبلا ىلع

الم كلا ميرحت باب الة صلا باتك : ملسم هجرخأ (4)
ةحابإ نم ناك ام خسنو الة صلا يف

.(537): مقرب
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) ةيعرشلا ةيقرلا هللاو ىلإ ةوعدلا ) يناثلا لصفلا

) ةيعرشلا ةيقرلا فيرعت ) األلو ثحبملا

ىتح ةيقرلا ب ةقلعتملا روم لكاأل فرعي هللانأ ىلإ يعادلا ىلع يغبني

ىلع هللا ىلإ نوعدي نيذلا نم نوكيو هللا ىلإ ةوعدلا يف ةيقرلا هذه مدختسي

. هملعي ال ءيشل ناسن اإل وعدي فيكف ةريصبو ملع

األ نبا .قلا هيقري ضيرملا يقارلا ىقر لا قي ىقرلا نم مسا ةغل: ةيقرلا

كلذ ريغو عرصلا و ىمحلا ك اآلةف بحاص اهب ىقري يتلا ةذوعلا ةيقرلا ريث:

، هيقري نم "يأ ٍقاَر ْنَم َليِقَو ىلا:" عت هلوق هنمو اهب، ذاعي ألهن تاف نماآل

بهللا،واالمس هتذوع يأ ةيقر هتيقرو ، هيمحيف هيقري يقار ال هنأ ىلع اهيبنت

نع ةيقرلل ءاهقفلا الح طصا جرخي .وال ىقر : عمجلا ،و ةيقر ةرملا ،و ايقرلا

ةءارقب نوكت دقو ، هقيلعتو ءيش ةباتكب نوكت دق ةيقرلا .و يوغللا ىنعملا

(النب برعلا ناسل ديفيو . ةروثأملا ةيعد واأل تاذوعملا و نآرقلا نم ءيش

وأ ةذيوعتلا يه ةيقرلا نإف اذل ناسن اإل ةئدهت ينعت ةيقرلا ناب (1)( روظنم

. ىقر بحاص : ءاقر لجرو قار، وهف ، ةيقر يناقرف هتيقرتسا : لوقتو . ةيامحلا

يناعملا نم اضيأو .(2) هتذوع يف ثفنو ذوع اذإ ايقرو ةيقر يقارلا ىقر لا: قي

: ةيعرشلا ةيقرلل ةيوغللا

ام يهو : ةعورشملا ريغ ىقرلا يه: لا هللاقف همحر ينابل األ خيشلا ركذو

اهيلع كرشلا ظفل الق طإ ءاج يتلا يهو ، ةحيحصلا ةنسلا و نآرقلا نم سيل

( م /1311 711ـه ـ م /1232 ـه 360 ) روظنم نبا (1)
اإلساليم هقفلا يف ملا عو خرؤمو بيدأ وه
ناسل مجعم هتافلؤم رهشأ نم . ةيبرعلا ةغللا و

وبأ يلع، نب مركم نب دمحم وه . برعلا
يراصن األ روظنم نبا نيدلا لا مج ، لضفلا

630هـ1232 ةنس مرحم يف دلو . يقيرف اإل يعفيورلا
والهتد، ناكم لوح ليواق األ تفلتخاو /م،
، ايبيل سلبارطب ليقو ، سنوت ةصفقب ليق
تباث نب عفيور لسن نم دعيو . رصمب ليقو

( يلكرزلل األعالم ) رظنا . يراصن األ
راد ةعبط 332/14 ـ روظنم النب برعلا ناسل (2)

1980 ةنس فراعملا
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ةلوهجملا تاملكلا ضعب يف ارمضم كرشلا نوكي دقو ، ثيدح ام ريغ يف

نم ةرداصلا بجحلا ضعب يف ىري امك ، ةعطقم فرحأب هل ازومرم ،وأ ىنعملا

.(1) ةلجاجدلا ضعب

هنومسي ام وهو ، ةعونمملا ىقرلا نم رخآ اعون ينابل األ خيشلا ركذ مث

لاـ )،قف يسيطانغملا ميونتلا (وأ( يناحورلا بطلا ) ـب رضاحلا تقولا يف

هللاـ: همحر

صلا ب نيرهاظتملا ضعب ةجلا ).عم ةمرحملا ىقرلا ينعي ) ليبقلا اذه نمو

ةقيرطلا ىلع كلذ ناك ءاوس ،( يناحورلا بطلا بـ) هنومسي امب سانلل الح

ةقيرطب ،وأ ةيلهاجلا يف هيلع اوناك امك ، نجلا نم هنيرقب هلا صتا نم ةميدقلا

ميونتلا ( هلثم (يأ يدنع هوحنو ، حاور األ راضحتساب مويلا ىمسي ام

اال ىلإ اهعجرم ،ألن عرشت ال يتلا لئاسولا نم هلك كلذ هنإف ، يسيطانغملا

يف ءاج امك ، نيكرشملا ضالل بابسأ نم اببس تناك يتلا نجلا ب ةناعتس

ْمُهوُداَزَف ِّنِجْلا َنِّم ٍلا َجِرِب َنوُذوُعَي ِسنِإْلا َنِّم ٌلا َجِر َناَك ُهَّنَأَو ": ميركلا نآرقلا

ا.. مثإو افوخ "(2)يأ ًاقَهَر

الء ؤهب نيعتسي نم ىلع در دق ـهللا همحر ـ ينابل األ خيشلا نإ مث

ضعب ءاعداو لا: قف ، مهنم نيحلا صلا إالب نيعتسي ال هنأ ةجحب نيلا جدلا

،أل ةبذاك ىوعد ، مهنم نيحلا صلا ب نونيعتسي امنإ مهنأ مهب ةناعتس باال نيلتبملا

وأ مهح صال نع فشكت يتلا ؛ مهترشاعمو مهتطلا خم ـ ةداع ـ نكمي ال امم مهن

نماإل ةبحاصملا دشأ مهبحاصت نمم اريثك نأ ةبرجتلا ب ملعن نحنو مهح، طال

ْنِم َّنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ىلا:"اَي عت ،قلا نوحلصي ال مهنأ كل نيبتي ، سن

َّنِإَف اوُرِفْغَتَو اوُحَفْصَتَو اوُفْعَت نِإَو ْمُهوُرَذْحاَف ْمُكَّل ًاّوُدَع ْمُكِداَلْوَأَو ْمُكِجاَوْزَأ

هللا قلا نيذلا نجلا ب بكلا امف ، رهاظلا سن اإل يف اذه ،(3)" ٌميِحَّر ٌروُفَغ َهَّللا

ِةَّنَجْلا َنِّم مُكْيَوَبَأ َجَرْخَأ اَمَك ُناَطْيَّشلا ُمُكَّنَنِتْفَي الَ َمَدآ يِنَب :"اَي مهيف ىلا عت

الَ ُثْيَح ْنِم ُهُليِبَقَو َوُه ْمُكاَرَي ُهَّنِإ اَمِهِتاَءْوَس اَمُهَيِرُيِل اَمُهَساَبِل اَمُهْنَع ُعِزنَي

28 .ص قباسلا ردصملا (1)
6 نجلا ةروس (2)

14 نباغتلا ةروس (3)
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همحر كالهم ىهتنا (1)" َنوُنِمْؤُي الَ َنيِذَّلِل ءاَيِلْوَأ َنيِطاَيَّشلا اَنْلَعَج اَّنِإ ْمُهَنْوَرَت

ميدقتو لعف ليبس ىلع ولو نجلا ب ةاقرلا لا صتا خيشلا عنمي انهو هللا....

فا ةمرحملا ةعونمملا ةيقرلا نم كلذ ربتعيو ! مهتدعاسم ةجحب ىضرملل ريخلا

!!! بذكلا مهنع روهشملا نجلا ب مكلا امفب ! رشبلا نمضي ال ناسن إل

: لكوتلا و ةيعرشلا ةيقرلا -1

ريبك أطخ اذهو ! لكوتلا يفانت ةيعرشلا ةيقرلا نأ دقتعي سانلا نم ريثك

نم ءافشلا هللا لزنيل لص األ يف هللا ىلع ال كوتي نأ الدب ىقرملا و يقارلا ف

. هدنع

، هؤشنم ماهفتس اال اذهو (2) ةريثك ةيعرشلا ةيقرلا ريرقت يف صوصنلا و

يضر ـ سابع نبا نع . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع األمم ضرع ثيدح

هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ـ هنع هللا

هعمو يبنلا ،و طيهرلا هعمو يبنلا تيأرف األمم، يلع تضرع ": ملسو هيلع

مهنأ تننظف ميظع داوس يل عفر ذإ دحأ هعم سيل يبنلا الن،و جرلا و لجرلا

داوس اذإف ترظنف األقف، ىلإ رظنا نكلو ، هموقو ىسوم اذه يل: ليقف ، يتمأ

، كتمأ هذه يل ليقف ، ميظع داوس اذإف األقفاآلرخ، ىلإ رظنا يل: ليقف ، ميظع

لخدف ضهن "مث باذع وال باسح ريغب ةنجلا نولخدي افلأ نوعبس مهعمو

، باذع وال باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا كئلأ يف سانلا ضاخف ، هلزنم

لا قو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوبحص نيذلا مهلعلف : مهضعب لا قف

اوركذو ـ ائيش بهللا اوكرشي ملف اإلسالم، يف اودلو نيذلا مهلعلف : مهضعب

نيذلا لا:"ام قف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلع جرخف ـ ءايشأ

وال نوقرتسي ،وال نوري ال نيذلا لا:"مه قف هوربخأف ؟" هيف نوضوخت

هللانأ عدأ لا، قف نصحم نب ةشاكع ماقف " نولكوتي مهبر ىلعو ، نوريطتي

ينلعجي هللانأ عدأ لا: قف رخآ لجر ماق "مث مهنم تنأ لا:" ،قف مهنم ينلعجي

27 فارع األ ةروس (1)
رشانلا ) اهتيعورشمو اهطورشو اهمكح ةيعرشلا ةيقرلا (2)

ليعامسإ فالح روتك لاد 2011 دئاوفلا ديص ةبتكم
ص ( راكدنم
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مهو ، طهر ريغصت : ءارلا مضب : طيهرلا (2).(و ةشاكع اهب كقبس :(1) لا قف مهنم

نيعلا مضب )(3) ةشاكعو .( بناجلا و ةيحانلا ).(واألقف):( سفنأ ةرشع نود

.( حصفأ ديدشتلا و اهفيفختبو فاكلا ديدشتو

واال ةيقرلا نيب يفانتلا ديفي ثيدحلا نأ ىلع ماوق األ ضعب رظن

وه لص نأاأل قحلا ىلا.و عتو كرابت هللا ىلع لكوتلا نيبو الج، وعلا ءافشتس

لا وقأ ىلإ عوجرلا مث ، ضعبب اهضعب برض مدعو ةيعرشلا صوصنلا عمج

نم ، ةيعرشلا صوصنلا نيب مهعمجو مهقيبطتو مهمهفو لضفلا و ملعلا لهأ

نماأل اهنأو ، اهتيعورشم تبثت دق ةيقرلا .نإ ناسحإب مهعبت نمو ةباحصلا

نماأل ءافشتس واال يوادتلا يف هنذإب ةعفان لجو زع هللا اهلعج يتلا بابس

فينحلا عرشلا يف ةررقم يأ ، ةيعرش نوكت نأ امإ بابس .واأل ضارم

دقعلا و لحلا لهأ دنع ةبوجحم ةيدام ةيسح نوكت نأ امإو ، اهيلع اصوصنمو

. صاصتخ واال

األ لذب وهف ؛ ةعامجلا و ةنسلا لهأ دنع لجو زع هللا ىلع لكوتلا امأو

دامتعا عم ، ريغلا و سفنلا نع راضملا عفدو عفانملا بلج يف ةعورشملا بابس

وه ،ذإ هدحو ىلا عتو هناحبس هللا ىلع بابس األ هذه جئاتن لوصح يف بلقلا

وه. الهلإإال هدحو عفانلا وهو هلك، ريخلا هديبو بابس األ بر

(www.saaid.net/bok/ )(1)
ةنجلا لخدي باب قاقرلا باتك يراخبلا حيحص (2)
6175 ثيدحلا مقر باسح ريغب افلأ نوعبس

، ةباحصلا ريهاشم نم يدس األ نصحم نب ةشاكع (3)
منغ، ينب نم وهو ةرجهلا لبق ملسأ
الف حأك ةكم اونكس دسأ ينب نم موق
نم ةوزغ يف لوسرلا هاطعأ دقو . شيرقل
لتاقي لظ افيس تناكف اهزهف ةديرج تاوزغلا

ناثرح نب نصحم نب ةشاكع همساو هب
منغ نب ريبك نب ةرم نب سيق نب

ابأ ىنكيو ، ةميزخ نب دسأ نب نادود نب
سأبلا و ةدشلا ب سانلا نيب فرع . نصحم

، ةريرسلا ءافصو ساسح اإل قدصو لقعلا ةرفوبو
مادق واإل ةأرجلا و ةئيهلا نسحب افورعم ناكو

هللا لوسر يفوتو لا، جرلا لمجأ نم ناكو
ةباص اإل : رظنأ ةنس.( نيعبرأو عبرأ نبا ةشاكعو

) رجح النب ةباحصلا زييمت يف
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امب اهليصحت يف يعسلا و بابس األ لذب نيب ةافانم ال هنأ نيبتي اذهبو

لج هيلإ هنانئمطاو بلقلا داقتعاو ىلا، هللاعت ىلع لكوتلا نيبو ، عورشم وه

هللا ىلع لكوتلا لا مك اهلذب يف نإ .لب راضملا عفدو عفانملا لوصح يف عوال

األ لذبب رمأت ةنسلا و باتكلا يف ةريثكلا صوصنلا تءاج دقف . هرمأ لا ثتماو

ةيقرلا نأ نيبتي انهو كالهم... ىهتنا اهليصحت يف داجلا يعسلا و بابس

ةيعرشلا اهطورشب تماد ام ىلا هللاعت ىلع لكوتلا بابسأ نم ربتعت ةيعرشلا

يفاني ال ةيقرلا الجب علا بابسأب ،واألذخ ملعلا لهأ كالم نم اهيلع صوصنملا

ىلع دامتع عماال بابس باألذخباأل انرمأ هللا .ألن نيملا علا بر ىلع لكوتلا

. بابس األ ببسم

) ةيعرشلا ةيقرلا مكح (-2

لعجو ءاولا و ءادلا لزنأ هللا )نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا

زاوج ىلإ (2) ءاملعلا روهمج بهذ (1)( مارحب اووادتت وال اووادتف ءاود ءاد لكل

ثالةث: طورشب ناسن اإل بيصي ءاد لك نم يقرلا

. ةيصعم وال كرش اهيف نوكي ال نأ -1

. اهانعم هقفي ةغلب نوكت نأ -2

ىلا. هللاعت نذإب لب اهتاذب ةرثؤم اهنوك دقتعي ال نأ -3

عورشم لص يفاأل يوادتلا ،و يوادتلا نم ةيقرلا و

ىلص ـ يبنلا ىتأ ليربج ـنأ هنع هللا يضر (3)ـ يردخلا ديعس يبأ نع

هللا مساب ": ليربج لا معن.قف لا: ؟قف تيكتشأ دمحم لا:اي ـقف ملسو هيلع هللا

، كيفشي هللا دساح نيع وأ سفن لك رش نم ، كيذؤي ءيش لك نم كيقرأ

ةيود األ باب بطلا باتك دوواد وبأ هاور (1)
(351/10) ةهوركملا

ب ءاتف واإل ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا يواتف (2)
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

نانس نب كلا م نب دعس ) ليلجلا يباحصلا وه (3)
فوع نب رجب األ نب ديبع نب ةبلعث نب
وهو ةباحصلا نم . جرزخلا نب ثراحلا نب

، يجرزخلا هل ليقف األربك جرزخلا ةيرذ نم
.( ةرجهلا نم 74 ةنس ت . راصن األ نم وهو

( رجح النب ةباحصلا زييمت يف ةباص اإل رظنأ )
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.(1)" كيقرأ هللا مساب

لزنأ ـ:"ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا ةريره يبأ نعو

.(2)" ءافش هل لزنأ ءادإال نم هللا

ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا افلأ نيعسلا ةصق يف (3) سابع نبا نعو

نووتكي وال نور يطتي ال نيذلا ـ:"مه ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،قلا باسح
(4)" نولكوتي مهبر ىلعو نوقرتسي وال

اولكوتو بهللا اوقثو موق مهنأ : اهدوجأ ةبوجأب هنع ءاملعلا باجأ دقف

ناك نإو ، ةاقرلا ىقرو ءابط األ بطل اوهبأي مل مهلكوت ةدشلف ، لكوتلا قح هيلع

األ يف كلذ لعف زاوج توبثل ، لكوتلا يف حداق ريغ بابس األ هذه يطاعت

.. ناسحإب مهل نيعباتلا و ةباحصلا ةداس لعفو ةحيحصلا ثيداح

) ةيعرشلا ةيقرلا طورش 3ـ)

طورشب ملع ىلع نوكي نأ الدب ةيقرلا ب موقي يذلا هللا ىلإ ةيعادلا

نع هلأسي امبر سانلا نم ريثكف ال، قعو اعرش هتوعد مدخي كلذ ألن ةيقرلا

نأ انل الدب انهو ال! صأ ةيقرلا نع اوعمسي مل نيذلا ةصاخ ةءارقلا ءانثأ اهمكح

يأب اإلخالل زوجي ال ةيدبعت ةيفيقوت رومأ ةيعرشلا ةيقرلا لئاسم نأ ملعن

ب ةصاخلا طورشلا األجالء ءاملعلا نيب دقف يلا ،بوتلا اهتايئزج نم ةيئزج

ليربج ةيقر باب ىقرلا باتك : ملسم هاور (1)
1450 ثيدحلا مقر يبنلل

هللا لزنأ ام باب : بطلا باتك يراخبلا هاور (2)
ثيدحلا مقر ءافش هل إال ءاد

سابع نب هللا دبع ( ، ليلجلا يباحصلا وه (3)
يبنلا مع نبا ، مشاه نب بلطملا دبع نب

ريسفتلا مامإو اههيقفو األةم ربح ، دمحم
ماع لبق مشاه ينبب دلو ، نآرقلا نامجرتو

مئاد دمحم يبنلا ناكو ، نينس ثبالث ةرجهلا
هللا ميأل نأ اعدف سابع النب ءاعدلا

يبنلا ناكو . احلا ص هلعجي نأو املع هفوج
ىلع تبريو لفط وهو هنم هيندي دمحم
نيدلا يف ههقف هللام ":( لوقي وهو هفتك
ةرجهلا نم 687 ةكم يف دلو " ليوأتلا هملعو

زييمت يف ةباص اإل رظنأ ). فئاطلا يف نفدو
) ةباحصلا

27 ص قباس عجرم . يراخبلا هاور (4)
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يلا:قلا تلا وحنلا ىلع كلذ ركذأ ينإف قلطنملا اذه نمو ، ةيعرشلا ةيقرلا

،و ىقرلا ب عورصملا ةجلا عم امأو ـهللا همحر (1)ـ ةيميت نبا اإلسالم خيش

نيهجو ىلع اذهف تاذيوعتلا

اإلسالم نيد يف زوجي اممو هانعم فرعي امم ذيواعتلا و ىقرلا تناك نإف ـأ

هنإف ـ كلذ وحنو هقلخل ابطاخمو هل اركاذ هللا ايعاد لجرلا اهب ملكتي نأ

هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبث دق هنإف ، ذوعيو عورصملا اهب ىقري نأ زوجي
كرشًا((2) نكت مل ،ام ىقرلا يف نذأ :(هنأ ملسو

تناك وأ كرش اهيف نوكي لثم:نأ ةمرحم تاملك كلذ يف ناك نإو ـب

وال اهب ىقري نأ ألدح سيلف ـ رفك اهيف نوكي نأ لمتحي ىنعملا ةلوهجم

ةمرح اهنإف اهب عورصملا نع فرصني دق نجلا ناك نإو ، مسقي وال مزعي

.(3) هعفن نم رثكأ هررض هلوسرو هللا

و المس وطلا مئازعلا نم سانلا يديأب ام ةماعو رخآ:( عضوم يف لا قو

هللا همحر كالهم ىهتنا .( نجلا ب كرش وه ام اهيف ةيبرعلا ب هقفت ال يتلا ىقرلا

ةنظم ،ألاهن اهانعم هقفي ال يتلا ىقرلا نع نيملسملا ءاملع ىهن اذهلو ،....

مكلا نب فوع نع ملسم حيحص يفو كرش. اهنأ يقارلا فرعي مل نإو كرشلا

هللا: لوسر :اي انلقف ةيلهاجلا يف يقرن ـقلا:انك هنع هللا يضر (4)ـ يعجش األ

نب ميلحلا دبع نب دمحأ ) اإلسالم خيش وه (1)
مساقلا يبأ نب هللا دبع نب الم سلا دبع
وبأ نيدلا يقت ، ةيميت نبا دمحم نب

ا موي دلو اإلسالم" خيش " هبقلو ( يريمنلا سابعلا
ةلبانحلا ءاملع دحأ 661ـه األلو عيبر 10 نينث إل
ثيدحلا و هقفلا : اهمهأ ةدع جماالت يف رهتشأ

كلفلا و قطنملا و ةفسلفلا و هقفلا لوصأو ةديقعلا و
و باسحلا حرش يف اعراب ناك هنأ امكو

ناكو ، مهمحفأو ةفوصتملا و ةفس فلاال رظان ، ربجلا
ةحيحصلا ةديقعلا نعو ةنسلا نع اعفادم

( يبهذلل ظافحلا ةركذت ) رظنأ .728 ةنس يفوت
ب سأب ال باب الم سلا باتك ملسم حيحص (2)

2200 ثيدحلا مقر اكرش نكي مل ام ىقرلا
277 ـ23/ ةيميت النب يواتفلا عومجم (3)

يعجش األ كلا م نب فوع ) ليلجلا يباحصلا (4)
ةعامج هلو ةكم حتف دهش نمم ينافطغلا
نمحرلا دبع وبأ لا وقأ هتينك يف ثيداحأ
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هيف نكي مل ام ىقرلا ب سأب ،ال مكاقر يلع اوضرعا لا:" قف كلذ يف ىرت فيك
(1)" كرش

لك بلجي وال ءاش امب ررض لك عفدي نأ دبعلل سيلو ): اضيأ هلا وقأ نمو

امب إال ررضلا عفدي هللاوال ىوقت هيف امب إال عفنلا بلجي ال ءاش؛لب امب عفن

هحابأ امم كلذ وحنو ، ماسق واأل مئازعلا يف هلعفي ام ناك نإف هللا، ىوقت هيف

.(2) هلعفي مل هلوسرو هنع هللا ىهن امم ناك نإو هب، سأب ـفال هلوسرو هللا
(3):( يوونلا لا (قو

اذإف ، ةيقرلا ب رمأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىقر دقو (4): يباطخلا قلا

امل اهنم ةيهاركلا تءاج امنإو ، ةحابم يهف ىلا هللاعت ءامسأبو نآرقلا ب تناك

نوكي نأ لمتحيو ). كرشلا هلخدي وقال وأ ارفك ناك امبر هنإف ، ةيبرعلا ريغب ناك

اوناك يتلا ذوعلا يف ةيلهاجلا بهاذم ىلع اهنم ناك ،ام ةيقرلا نم هرك يذلا

نجلا لبق نم اهنأ نودقتعيو ، تاف اآل مهنع عفدت اهنأ نومعزيو اهنوطاعتي

وأ نآرقلا ب ةيقرلا تناك اذإ امأو : يباطخلا :(6)(قلا يبهذلا لا ((5).قو مهتنوعمو

ورمع وبأو دمحم وبأو هللا دبع وبأ ليقو
تام .( ةباحصلا بنالء نم ناكو دامح وبأو
يف ةباص اإل ( رظنأ . نيعبسو ثالث ةنس فوع

( رجح النب ةباحصلا زييمت
ص30 ردصملا سفن ملسم حيحص (1)

280 ـ24/ ةيميت النب يواتفلا عومجم (2)
ىيحي ايركز وبأ نيدلا ييحم ظفاحلا مام (3)اإل
نيسح نب نسح نب يرم نب فرش نب
يوونلا مازح نب ةعمج نب دمحم نب
مرحملا )" يوونلا " ـب روهشملا يقشمدلا يعفاشلا

ءاهقف رهشأ دحأ ) 1277م، ـ 1233/ 676ـه ـ 631
يف ةيعفاشلا دمتعا هيلعو مهيثدحمو ةنسلا

ريس ( رظنأ .( يعفارلا ىلإ ةفاض باإل مهبهذم طبض
) يبهذلل الء بنلا عأالم

نب دمحم نب دمح ناميلس وبأ مام (4)اإل
388ه 319ـه ) يباطخلا يتسبلا باطخ نب ميهاربإ

ةنس تسب ةنيدمب دلو 988م)، ـ م /931 ـ
اثدحم اهيقف ناك ةئم ثوالث ةرشع عضب

دي ىلع قارعلا يف ثيدحلا ىقلت ابيدأ
. امهريغو زازرلا رفعج وبأو رافصلا يلع وبأ

( يبهذلل ظافحلا ةركذت ) رظنأ
(31/17) . ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش (5)
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يقري ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةحابم يهف ىلا هللاعت ءامسأب

نم ةماتلا هللا تاملكب امكذيعأ : لوقيف ـ امهنع هللا يضر ـ نيسحلا و نسحلا

الةم)(2). نيع لك نمو ةماهو ناطيش لك

هب قحتليو ىلا هللاعت باتكب ةيقرلا زاوج هللا:( همحر يناكوشلا لا قو

روثأملا يف ام فلا خي ال امم روثأملا ريغ اذكو ، روثأملا ءاعدلا و ركذلا ب ناك ام
(3)....)

(4) اهتيعورشمو ةيقرلا نغ ينابل األ خيشلا 4-كالم

هللا لوسر نإ هللاـ: همحر (5): ينابل األ نيدلا رصان دمحم خيشلا لا قو

وأ اهجلا عت ةأرماو ـ اهنع هللا يضر (6)ـ ةشئاع ىلع لخد ملسو هيلع هللا ىلص

وه 1348م) ـ م 1274 ـه ـ748 673ـه ) يبهذلا (1)
، زامياق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم

ثدحم يبهذلا هللا، دبع وبأ ، نيد سمش
نبا وهو ثيدحلا بلطو . ظفاحلا مام اإل ، رصعلا

وا ، كبلعبو ، رصمو ، قشمدب عمس . ةرشع نامث
ديدش ناكو ، ريثكلا عمجلا هنم عمسو . ةيردنكس إل

، فلسلا ةديقعل امظعم ، ةلبانحلا يأر ىلإ ليملا
فلأف ، اهفلا خ نم ىلع ادار ، اهيلع ايراج

يف نيعبر واأل ، ولعلا ك ةليلج تافنصم كلذ يف
فيناصتلا هلو اهريغو شرعلا هباتكو تافصلا

أرق لا؛ جرلا ءامسأو ، ثيدحلا يف ةليزجلا
هتافلؤم تغلب دقو ، تاياورلا ب هأرقأو ، نآرقلا
اهضعب ، اباتك يتئام وحن اهدحو ةيخيراتلا

نبا ـ ةياهنلا و ةيادبلا ( رظنا . ةمخض تادلجم
.( ريثك

1683 مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابل األ هححص (2)
17 ص ـ يبهذلل رئابكلا باتك : رظناو

ـ ط1995 ثيدحلا راد ( يناكوشلل راطو األ لين (3)
2910 /3

ةنسلا لهأ جهنم ىلع ةيعرشلا ةيقرلا ( عقوم (4)
نيساي نب ةماسأ ءاربلا وبأ خيشلل ( ةعامجلا و

فرصتب . يناعملا
28 ص هتمجرت قبس (5)

اهنع هللا يضر ) ـ ركب يبأ تنب ةشئاع (6)
هـ، 58 ةنس تيفوت ) نينمؤملا مأ ـ اهاضرأو
نب دمحم هللا لوسر تاجوز ىدحإ ( 678م
لبق تدلو . نينمؤملا تاهمأ نمو هللا دبع
تنب ءامسأ اهتخأو ابيرقت نينس عبرأب ةثعبلا
ةرشع ةعبارلا رمع يف ذئنيح ركب يبأ
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باتكب ةيقر لا ةيعورشم ثيدحلا يفو هللا(1) باتكب اهيجلا لا:(ع ،قف اهيقرت

امك ، ىقرلا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبث امم هوحنو ىلا، هللاعت

ةصفح دنع انأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا انيلع لخد تلا: ق ءافشلا نع تبث

نم كلذ ريغ امأو ؟(2) ةباتكلا اهيتملع امك ةلمنلا ةيقر هذه نيملعت (أال يل لا قف

زومرلا ،و ةعطقملا فورحلا ب ابوتكم اهنم ناك ام اميس ،ال عرشت فال ىقرلا

يف اهنم ةريثك اعاونأ ىرت امك ، رهاظ ميلس ىنعم اهل سيل يتلا ، ةقلغملا

تحت اضيأ لا قو (3) هوحنو ( ىربكلا فراعملا سمش بـ) ىمسملا باتكلا

ءاعد نم هللا، ريغب اهب ناعتسي يتلا ىقرلا يهو ):( ةيكرشلا ةيقرلا ) ناونع

وا الةكئ ملا ءامسأب وأ نجلا ءامسأب ىقرلا هب،ك ةذاعتس واال ةثاغتس هللاواال ريغ

ناسللا ريغب نوكي ،وأ ربكأ كرش وهو هللا ريغل ءاعد اذهف نيحلا صلا و ءايبن أل

ملعي وال كرش وأ رفك اهلخدي نأ ىشخي ،ألهن هانعم فرعي ال امب ،وأ يبرعلا

انه نمو هللا(..... همحر كالهم ىهتنا اعرش عونمم ةيقرلا نم عونلا اذهف هنع

ناسنإ ألي سيلف ةيعرش طباوضو طورش اهل ةيعرشلا ةيقرلا نأ انل نيبتي

! ةيقرلا نم هذه لوقي مث هل لصأ كوالمال ةيعدأ عرتخي نأ ناك نم انئاك

( ةيعرشلا ةيقرلا اهجلا عت يتلا ضارم هللاواأل ىلإ يعادلا 5ـ(

باأل املم تاملسملا و نيملسملا يقري يذلا هللا ىلإ يعادلا نوكي نأ الدب

ملعي ال وهو ضيرملا يقريو أرقي فيكف . اهببسب ضيرملا يقريس يتلا ضارم

ةيقرلا مادختساب يقارلا يعادلا موقي يتلا ضارم األ هذه نمو !. ةيقرلا ببس

: ضيرملا لجأ نم ةيعرشلا

تور . ابيرقت ماوعأ ةرشعب اهربكت يتلا يهو
نع ةيوبنلا ثيداح األ نم ديدعلا ةشئاع

ام ةصاخو هللا دبع نب دمحم لوسرلا
316 اهنم 2210 اهددع غلب ، ةصاخلا هتايحب قلعتي
يف ةباص اإل رظنأ (. ملسمو يراخبلا حيحص يف

) ةباحصلا زييمت
ب فراعملا ةبتكم ط ينابل لأل ةحيحصلا ةلسلسلا (1)

1931 ثيدحلا مقر 142 ضايرلا
فراعملا ةبتكم ط ينابل لأل ةحيحصلا ةلسلسلا (2)

178 مقر ثيدح 1421 ضايرلا ب يف
ب فراعملا ةبتكم ط ينابل لأل ةحيحصلا ةلسلسلا (3)

1421 (566/4) ضايرلا
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: رحسلا ـ1

ألهن ارحس رحسلا يمس هنمو ، هببس فطلو يفخ امع ةرابع :(1) ةغل رحسلا

ـقلا:قلا امهنع هللا يضر ـ رمع نبا ثيدح نم تبث امك ، ليللا رخآ ايفخ عقي

نم نايبلا يف (2))،امل ارحسل نايبلا نم :(نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

. قئاقحلا ءافخإ ىلع هب فصتي نم ةردق

ىلإ هيف برقت لمع رحسلا :(3) يرهز هللا:(قلااأل همحر روظنم نبا قلا

يتلا ةذخ األ رحسلا نمو ، رحسلل ةنونيك األرم كلذ لك هنم، ةنوعمبو ، ناطيشلا

ا رحسلا ،و ىري ام ىلع لص األ سيلو ، ىري امك نأاألرم نظي ىتح نيعلا ذخأت

نع ءيشلا فرص رحسلا لصأو رحس وهف قدو هذخأم فطل ام لكو ةذخ، أل

ليخو قحلا ةروص يف لطابلا ىرأ امل ـ رحاسلا نأكف ، هريغ ىلإ هتقيقح

.( هفرص ،يأ ههجو نع ءيشلا رحس ـدق هتقيقح ريغ ىلع ءيشلا

ضرمتف ، نادب واأل بولقلا يف رثؤت دقعو ىقرو مئازع وه : اعرشو

ِهِب َنوُقِّرَفُي اَم اَمُهْنِم َنوُمَّلَعَتَيَف ىلا:" عت ،قلا هجوزو ءرملا نيب قرفتو لتقتو

لج لا قف ، هلهأو رحسلا نم ذوعتلا هللاب رمأ دقو .(4)" ِهِجْوَزَو ِءْرَمْلا َنْيَب

دقع يف نثفني يتاوللا رحاوسلا نهو ،(5)" ِدَقُعْلا يِف ِتاَثاَّفَّنلا ِّرَش نِمَو هنأش:"

ىلع هراثآ ترهظو هنم، ذوعتلا ب انرمأ اذلو ، ةقيقح هل رحسلا ،و رحسلا

1414 توريب ط ـ348/4 " رحس " ةدام ـ برعلا ناسل (1)

نم نإ باب : بطلا باتك يراخبلا حيحص (2)
5434 ثيدحلا مقر ارحسل نايبلا

-282 يرهز األ ، دمحأ نب دمحم ، روصنم وبأ وه (3)
يرهز األ نب دمحأ نب :( 980م ـ 5370/895

واأل ةغللا يف ةمئأ دحأ : روصنم وبأ ، يورهلا
هتبسن . ناسارخب ةاره يف هتافوو هدلوم بد،

وأ هب رهتشاف هقفلا ب ينع رهز" األ " ةدج ىلإ
لحرف ، ةيبرعلا يف رحبتلا هيلع بلغ مث ال،

مهرابخأ يف عسوتو لئابقلا دقو اهبلط يف
ص 5 ج يلكرزلا نيدلا ريخل األعالم ) رظنأ

( 311
102 ةرقبلا ةروس (4)

4 قلفلا ةروس (5)
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نكت مل ولو ، مظعلا ب هفصوف ،(1)" ٍميِظَع ٍرْحِسِب اوءاَجَو ىلا:" عت ،قلا نيروحسملا

وه ام رحسلا نم نوكي نأ عنمي ال اذهو ، فصولا اذهب فصوي مل ةقيقح هل

اَهَّنَأ ْمِهِرْحِس نِم ِهْيَلِإ ُلَّيَخُي " نوعرف ةرحس نع هناحبس قلا امك يخلا،

نم هوعنص ام ةوق نم تايحلا ك ىعست لا بحلا نأ ىسومل ليخي "(2)،يأ: ىَعْسَت

نأ ينعي ال اذهو يلا، يخ رحسو يقيقح رحس نامسق رحسلا ف هيلعو ، رحسلا

ادرق ناسن اإل لعج ىلع ردقي ال وهف ، ءايش األ قئاقح رييغت ىلع رداق رحاسلا

ثمال. ةرقب درقلا وأ

قلعت اذإ رحسلا رثؤي نكلو امهتاذب نيرثؤم هرحس وهوال سيل رحاسلا و

،ألن ةتبلا هب قلعتي فال يعرشلا هللا نذإ امأو ، ينوكلا يردقلا هللا نذإ هب

ْنِم ِهِب َنيِّرآَضِب مُه ىلا:"اَمَو عت ،قلا اعرش هب نذأي ملو هللا همرح امم رحسلا
(3)" ٍدَحَأ

) رحسلا (عالج

نوكيل رحسلا عاونأ عالج ةيفيكو قرط ملعي نأ يقارلا ةيعا دلل الدب

فالدب عوالهج ضرملا بابسأ بيبطلا ملعي امكف كلذل مات دادعتسا ىلع

جاتحي لب نيهلا باألرم سيل بلاالء اذه عوالج رحسلا عالج ملعي نأ يقارلل

حلا فلتختو ، بابس عماألذخباأل ىلا عتو هناحبس هللا ىلع دامتعاو ريبك ربصل

. رخآ ىلإ صخش نم االت

: ةيلا تلا طاقنلا يف الج علا لمجأ ينكل

، ةرظنلا نم هتايادب رثكأو ، ةيرايتخا هتيادب بحلا :(4)نإ ةنتفلا نم رارفلا -1

ةبحملل ضرعتلا و ركفتلا و رظنلا نإف ، ءاقلف دعومف ةماستباف ةرظن وهف

،  ةديرب نع  . دبعلا اهيلع بساحي ةيرارطضا رومأ هنع دلوتت يرايتخا رمأ

ةرظنلا عبتت يلع،"ال :اي يلعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا

116 فارع األ ةروس (1)
هط66 ةروس (2)

102 ةرقبلا ةروس (3)
( يناطيشلا سملا و رحسلا علالج ينآرقلا جهنملا (4)

ةيقرلا ىدتنم ) يضوعلا دمحم ةماسأ خيشلل
ةيعرشلا
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. يذمرتلا هاور " ةرخ اآل كل تسيلو ىلو األ كل نإف ، ةرظنلا

لوقي . باوثلا نماألرجو هدنع ام ءاجرو هباقع نم فوخلا هللاو ىوقت -2

اَّمَأَف ": لوقيو ،(1)" ًاجَرْخَم ُهَّل لَعْجَي َهَّللا ِقَّتَي نَمَو ىلا:" عتو هناحبس هللا

،(2)" ىَوْأَمْلا َيِه َميِحَجْلا َّنِإَف {38} اَيْنُّدلا َةاَيَحْلا َرَثآَو {37} ىَغَط نَم

هنم. اريخ هضوع ائيش هلل كرت نمو

ِهّللا ِنوُد نِم ُذِخَّتَي نَم ِساَّنلا َنِمَو ىلا:" عتو هناحبس لوقي هللا: ةبحم ـ3

م نب سنأ نع ِهّلِّل"(3). ًاّبُح ُّدَشَأ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا َو ِهّللا ِّبُحَك ْمُهَنوُّبِحُي ًاداَدنَأ

نم قلا:(ثالث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ـ هنع هللا يضر (4)ـ كلا

امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ نامي حالةواإل دجو هيف نك

امك رفكلا يف دوعي نأ هركي نأو إالهلل هبحي ال ءرملا بحي نأو امهاوس

يراخبلا هاور .(5)( رانلا يف فذقي نأ هركي

هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا ـقلا هنع هللا يضر (6)ـ ءادردلا يبأ نعو

كبحي نم بحو كبح كلا سأ ينإ هللام : لوقي دواد ءاعد نم ناك : ملسو

الق2 طلا ةروس (1)
39-37 تاعزانلا ةروس (2)

165 ةرقبلا ةروس (3)
لوسر مداخ يجرزخلا يراجنلا كلا م نب سنأ (4)

لوسر مداخب ىمستي ناك ، هبحاصو دمحم هللا
رشعب ةرجهلا لبق دلو . كلذب رختفيو هللا
دمحم يبنلا مدق امل هرمع ناكو ، تاونس
يفوتو ، نينس رشع ارجاهم ةرونملا ةنيدملا

اإل ) رظنأ . ةنس نيرشع نبا وهو دمحم يبنلا
( ةباحصلا زييمت يف ةباص

نامي اإل حالةو باب نامي اإل باتك يراخبلا هاور (5)
21 ثيدحلا مقر

األ كلا م نب رميوع وه يراصن األ ءادردلا وبأ (6)
بقلي راصن األ نم يباحص ، يجرزخلا يراصن
ارجات ناك ردب، موي ملسأ األةم، ميكحب
اوعمج نيذلا دحأ وهو ةرونملا ةنيدملا يف

يبأ نب ةيواعم واله . يبنلا دهع ىلع نآرقلا
نب رمع نم رمأب قشمد ءاضق نايفس

رصمب ةيردنكس اإل ةظفاحم يف يفوت . باطخلا
ةنس هنع هللا يضر ـ نامثع لتقم لبق
يف ةباص اإل رظنأ . اماع 72 نبا وهو ـه 32

ةباحصلا زييمت
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يلهأو يسفن نم يلإ بحأ كبح لعجا هللام كبح ينغلبي يذلا لمعلا و

يذمرتلا هاور .(1) درابلا ءاملا نمو

مأ اي ةملس ألم تلق قلا بشوح نب رهش نع : تابثلا هللا لا ؤس ـ4

ناك اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاعد رثكأ ناك ام نينمؤملا

تلا ق كنيد ىلع يبلق تبث بولقلا بلقم اي هئاعد رثكأ ناك تلا ق كدنع

كنيد ىلع يبلق تبث بولقلا بلقم اي كءاعد رثكأ هللاام لوسر اي تلق

هللا عباصأ نم نيعبصأ نيب هبلقو إال يمدآ سيل هنإ ةملس مأ اي قلا

ذإ دعب انبولق غزت ال انبر " ذاعم تفال غازأ ءاش نمو ماقأ ءاش نمف

.(2)" انتيده

ناطيشلا طلستو ةسوسولل ةاعدم لا زتع اال نإف : سانلا لا زتعا مدع ـ5

، منغلا بئذك ناسن اإل بئذ ناطيشلا :"نإ ملسو هيلع هللا ىلص لوقي

و ةعامجلا ب مكيلعو ، باعشلا و مكايإف ، ةيحانلا و ةيصاقلا ةاشلا ذخأي

هدنسم يف دمحأ هاور .(3)" دجسملا و ةماعلا

وه ام لكب سفنلا لا غشإ ضيرملا ىلع يغبني : تاحابملا ب سفنلا لا غشإ ـ6

. هيلع ناطيشلا طلست نم ديزيو هسفن ريكفتلا بعتي ال ىتح حابم

لك يف هللا ىلإ ةبان واإل عوجرلا و امئاد اهراغصتساو سفنلا حيبقت ـ7

. دبعلل هاذأ ناطيشلا ىلع بعصيو نامي اإل ديزي كلذف ءيش

طلستل ببس نهب ألناالتخالط تايبنج األ ءاسنلل ضرعتلا مدع ـ8

بونذلل ببسو ناطيشلا

. بلقلا ضرمي ألهن لزغلا رعش و مارغلا و بحلا صصق ةءارق مدع ـ9

جملا و بتكلا يف ةعيلخلا روصلا و ةريثملا رظانملا ةدهاشم نع داعتب اال 0ـ1

ءاج ام باب تاوعدلا باتك يذمرتلا هاور (1)
3490 ثيدحلا مقر : حيبستلا دقع يف

دمحأو 2140 مقر تاوعدلا باتك : يذمرتلا هاور (2)
يف ينابل األ خيشلا هححصو "(160/19) دنسلا " يف

يذمرتلا حيحص
هفعضو ذاعم. نع هدنسم يف دمحأ هاور (3)

ثيدح رظنأ عماجلا فيعض يف ينابل األ خيشلا
. عماجلا فيعض يف 1477: مقر
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. زافلتلا التو

بهللا. ذايعلا و ىنزلا ديرب هنإف ايئاهن ءانغلا عامس مدع 1ـ1

. اهملعت دعب ةيعرشلا ةيقرلا الجب علا 2ـ1

هيلع هللا ىلص ىدهلا لوسر اهيلع صن ةحابم ةيودأ لا معتساب الج علا 3ـ1

رماع نعف ، ةنيدملا ةوجع نم تارمت عبسب موي لك حبصتلا : اهنم ملسو

(: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قلا:قلا هنع هللا يضر هيبأ نع دعس نب

وال مس مويلا كلذ يف هرضي مل ةوجع تارمت عبس موي لك حبصت نم

الح: طص .واال هنيلأو ةنيدملا رمت دوجأ نم برض : ةوجعلا )(1)و رحس

. احابص ءيشلا لوانت

.قلا رحسلا ىذأ هيلإ لصي يذلا لحملا يف ةماجحلا الجب علا 4ـ1

نإف ؛ رحسلا ىذأ هيلإ لصي يذلا لحملا يف غارفتس :.."اال ميقلا نبا

رهظ اذإف ، اهجازم شيوشتو اهط ال خأ ناجيهو ةعيبطلا يف اريثأت رحسلل

ادج". عفن وضعلا كلذ نم ةئيدرلا ةداملا غارفتسا نكمأو وضع يف هرثأ

نع ىور ": هريسفت يف يبطرقلا لوقي : ةيقرلا عم ردسلا قرو لا معتسا 5ـ1

نم تاقرو عبس ذخأي نأ هبنم نب بهو باتك يفو قلا":" لا طب نبا

ةيآ هيلع أرقيو ءاملا ب هبرضي مث نيرجح نيب هقديف رضخأ ردس

هب لستغيو ـ، تاعرج ـ تاوسح ثالث هنم ـ برشي ـ وسحي مث يسركلا

اذإ لجرلل ديج وهو ـ ىلا هللاعت ءاش نإ هبـ ام لك هنع بهذي هنإف

." هلهأ نع سبح

ع نمو ص:(2) ةناهكلا و رحسلا مكح يف هتلا سر يف زاب نبا خيشلا وقلا

عامج نع سبح اذإ لجرلل عفان عالج وهو اضيأ ـ هعوقو دعب ـ رحسلا الج

اهلعجيو ، هوحنو رجحب اهقديف رضخ األ ردسلا نم تاقرو عبس ذخأي ،نأ هلهأ

اآل ةيقرلا تايآ ـ اهيف أرقيو ، لسغلل هيفكي ام ءاملا نم اهيلع بصيو ءانإ يف

لوزي كلذبو ، يقابلا ب لستغيو هنم، برشي ءاملا ىلع ةءارقلا دعبو ـ ركذلا ةفن

ب ءاودلا باب بطلا باتك يف يراخبلا هاور (1)
5435 ثيدحلا مقر رحسلل ةوجعلا

زاب نب زيزعلا دبع خيشلل ةناهكلا و رحسلا مكح (2)
3 ص
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هللا.. همحر كالهم ىهتنا هللا.... ءاش نإ ءادلا

دسحلا و نيعلا -2

: دسحلا ـأ

ةمعن ضغب وه : دسحلا لصأ (1): دئاوفلا عئادب هباتك يف ميقلا نبا لوقي

ةعبرأ دسحلا بتارم نأ ءاملعلا ركذيو أ.هـ. اهلا وز ينمتو دوسحملا ىلع هللا

: يهو

. دساحلل لقتنت مل ولو هيلع معنملا نع ةمعنلا لا وز ينمت ىلو: األ

. اهيلع هلوصحو هيلع معنملا نع ةمعنلا لا وز ينمت : ةيناثلا

ال ىتح هيلع معنملا دنع يتلا ةمعنلا لثم ىلع هلوصح ينمت ةثلا: ثلا

معنملا نع اهلا وز ىنمت هيلع هلوصح عطتسي مل اذإف ، امهنيب توافتلا لصحي

. هيلع

لثم ىلع هلوصح ينمت وهو ازاجم ادسح ىمسيو ةطبغلا دسح : ةعبارلا

هحيحص يف يراخبلا ىور هنع. لوزت نأ ريغ نم هيلع معنملا دنع يتلا ةمعنلا

يف إال دسح قلا:(ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع

ةمكح هللا هاتآ لجرو ، قحلا يف هتكله ىلع هطلسف هللاماال هاتآ لجر : نيتنثا

.(2)( اهملعيو اهب يضقي وهف

: نيعلا ـب

ثعبنتف ضغب وأ ناسحتساب رظن :(وه نيعلا (3) دازلا يف ميقلا نبا لوقي

ررضلا لصحيف نويعملا ب لصتتل نئاعلا نيع نم ةيئرم ريغ ةفيطل رهاوج

هل فصويف ، ىمعأ نوكي دق ،لب ةيؤرلا ىلع اهريثأت فقوتي ال نئاعلا سفنو

باتكلا راد ط . ميقلا النب دئاوفلا عئادب (1)
233 ـ2/ توريب يبرعلا

باب ةنسلا و باتكلا ب ماصتع اال باتك : يراخبلا هاور (2)
لزنأ امب ةاضقلا داهتجا يف ءاج ام

6886 ثيدحلا مقر ىلا عت هللا
ةسسؤم دابعلا ريخ يده يف داعملا داز (3)

، ةيم اإلسال رانملا ةبتكم ـ توريب ةلا، سرلا
م /1994 1415ـه ، نورشعلا و ةعباسلا : ةعبطلا تيوكلا

149 ص 4 ج
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و نئاعلا نيب لعفلا ب ثدحي اذهو هري) مل نإو هيف، هسفن رثؤتف ، ءيشلا

!.ف هيلع كرابي ملو هيلإ نئاعلا رظن اذإ رشابم ىذأب نويعملا باصيف ! نويعملا

. هتنياعمو نيعملا ةلباقم دنع هسفن فيكتت نئاعلا

اهريثأت فقوتي ال نئاعلا سفنو ثلا:(1)( ثلا ءزجلا دازلا هباتك يف لوقيو

نإو هيف هسفن رثؤتف ءيشلا هل فصويف ىمعأ نئاعلا نوكي دق لب ةيؤرلا ىلع

.( ةيؤر ريغ نم فصولا ب نيعملا يف نورثؤي نينئاعلا نم ريثكو هري، مل

) دسحلا و نيعلا (عالج

) نئاعلا لسغب دوسحملا لا ستغا )-1

هللا ىلص هللا لوسر لوقي ، دساحلا فرع اذإ ةقيرطلا هذه مدختستو

اذإو نيعلا هتقبس ردقلا قباس ءيش ناك ولو قح نيعلا قلا ملسو هيلع

..." هحيحص يف ملسم هاور " اولسغاف متلسغتسا

لستغي مث أضوتيف نئاعلا رمؤي ناك تلا ق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

... دواد وبأ هاور . نيعملا هنم

) ةيعرشلا ةيقرلا ب دوسحملا 2-(عالج

ب دوسحملا ةيقر ىلإ أجلن ، هتحراصم نم جرحت وأ نئاعلا فرعي مل اذإ

الج علا لئاسوو قرط مهأ نم ةيعرشلا ةيقرلا و ةيعرشلا تانيصحتلا و ىقرلا

يتأيسو رحسلا و سملا و نويعملا و دوسحملا ىلع ريبك ريثأت نم اهل امل دسحلل
هللا...(2) ءاش نإ ليصفتلا ب اهركذ

: سملا -3

ىذأ وهو رشبلا ىلع ضارم األ رطخأ نم بهللا ذايعلا و ضرملا اذه

هتيذأو ضيرملا مسج نجلا لوخدب األىذ اذه نوكيو مدآ ينبل نجلا هببسي

: يلي اميف ةريثك بابسأ هل األىذ اذهو

. يسنإ ةينجلا قشعت وأ ةيسنإ ينجلا قشعي نأب قشعلا -1

وأ هيلع نخاس ءام بصب هيلع هناودعو ينجلل يسن اإل ملظ ـ2

61 ص ( قباسلا ردصملا ) داعملا داز (1)
وبأ خيشلل ( ىقرلا ملع يف ةيعرشلا ةعوسوملا (2)

ةيقرلا ىدتنم ( يناعملا نيساي نب ةماسأ ءاربلا
. فرصتب www.ruqya.net ةيعرشلا
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تارود يف ءانغلا و خارصلا و ءاكبلا وأ علا ناكم نم هيلع عوقولا

ىلع لكشتملا نجلا ضعب ىذأ ،وأ ةروجهملا نكام األ يف هوأ ايملا

ضعب ءازهتسا نوكي دقو اهوحنو تايحلا و ططقلا البو كلا روص

كلذ. لعفي نمل مهسم بابسأ نم رباع ثيدح يف نجلا ب سانلا

يف إال كلذ هل ىنستي وال ببس نود هسمي نأك يسن لإل ينجلا ملظ ـ3

: يهو حلااالتاألعبر هذه نم حةلا

ديدشلا فوخلا ـ2 ديدشلا بضغلا ـ1

ةديدشلا ةلفغلا ـ4 تاوهشلا ىلع بابكن 3ـاال

) يناطيشلا سملا عاونأ )

نم ةريصق تابون لكش يف هب باصملا ىلع يناطيشلا سملا رهظي دق

نأي نود ادج اعيرس رمت دقو هجولا ريباعت بارطضاو روعشلا نادقفو راودلا

عارذلا ك مسجلا ءاضعأ نم وضع جنشتي دقو باصملا لوح نمم دحأ اهظح ال

يف مكحتلا ىلع هتردق دقفي هنأ إال هروعش باصملا دقفي وال لجر وأاأل

. ضرعلا هيلع ودبي يذلا وضعلا

يشمي وأ ةيروعش ال حةلا يف باصملا نوكيو هلك مسجلا جنشتي دقو

ىلإ رمتست ةبرطضم تاباجإ بيجيو قسنم ريغ كالام ملكتيو كاردإ نود

. تاعاس ىلإ لوطت وأ قئاقد

مهو عاونأ ةعبرأ يناطيشلا سملا : لوقنف كلذ لمجنو

هلك دسجلا نجلا سمي ) لماك نارتقا ( يلك سم ـ1

وأ ناسللا وأ لجرلا وأ عارذلا ك مسجلا نم ادحاو اوضع سمي ( يئزج سم ـ2

) نيعلا

) ةليوط ةدمل يسن اإل دسج يف ينجلا رمتسي ( مئاد سم ـ3

..) ةليلق تاظحل إال قرغتسي )ال فئاط سم ـ4

) يناطيشلا سملا نم الج وعلا ةياقولا )

اهنمو ضارم األ هذه نم ةياقولا ةيفيك ملعتي نأ يقارلا يعادلل الدب

إ نيملسملا نم لضاآلالف امو هذقني نمل جاتحي قيرغلا ك ضيرملا ألن سملا
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. ىضرملا ؤهالء ميلعت نع مهضعب ريصقت ،وأ ةاعدلا ةلقو ، لهجلا ببسب ال

: سملا ىضرمل ةينابرلا تاج ال علا مهأ نمو
(1) عرشلا رومأب مازتل الةواال صلا ىلع ةظفاحملا وأال:

نيصحتلا و ةياقولا امهيفف ةيوبنلا و ةينآرقلا راكذلا ىلع ةظفاحملا : ايناث

كرابت هللا ركذ نع ديعب وه نمم برقأ هدونجو ناطيشلا :ف ناطيشلا دض

ُهَل َوُهَف ًاناَطْيَش ُهَل ْضِّيَقُن ِنَمْحَّرلا ِرْكِذ نَع ُشْعَي نَمَو " فيرشلا صنلا ب ىلا عتو

هللا لوسر قلا:قلا هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (3) نيحيحصلا يفو (2)" ٌنيِرَق

ثالث مان وه اذإ مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا دقعي " ملسو هيلع هللا ىلص

ركذف ظقيتسا نإف دقراف ليوط مونب كيلع اهناكم ةدقع لك ىلع برضي دقع

ةدقع تلحنا ىلص نإف ةدقع تلحنا أضوت نإف ةدقع تلحنا ىلا هللاعت

جرخأو الن"..... سك سفنلا ثيبخ حبصأ إوال سفنلا بيط اطيشن حبصأف

هللا قلا:نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يرعش األ ثراحلا نع (4) يذمرتلا

نأ مكرمأو ): هيفو هلوطب ثيدحلا ركذف تاملك سمخب ايركز نب ىيحي رمأ

ىتأ ىتح اعارس هرثأ يف ودعلا جرخ لجر لثمك كلذ لثم نإف هللا اوركذت

إ ناطيشلا نم هسفن زرحي ال دبعلا كلذك مهنم هسفن زرحأف نيصح نصح ىلإ

هللا.( ركذب ال

ىلص هللا لوسر ـقلا:قلا هنع هللا يضر ـ مكلا نب سنأ ثيدح يفو

هللاال ىلع تلكوت هللا مسب ـ هتيب نم جرخ اذإ ينعي قلا نم ملسو هيلع هللا

ناطيشلا هنع ىحنتو تيقوو تيدهو تيفك هل: لا إالبهللاقي ةوق وال لوح

...(5)؟ يقوو يفكو يده دق لجرب كل فيك : رخآ ناطيش هل لوقيف

ىلع ةنسلا و باتكلا نم ةيعرشلا ةيقرلا عقوم (1)
www.ruqya.net ةيتوبكنعلا ةكبشلا

36 فرخزلا ةروس (2)
ناطيشلا دقع باب دجهتلا باتك يراخبلا هاور (3)

1091 ثيدحلا مقر سأرلا ةيفاق ىلع
يف ءاج ام باب لا األثم باتك يذمرتلا هاور (4)

بتكلا راد ط . ةقدصلا و مايصلا و الة صلا لثم
2863 مقرب ةيملعلا

تاوعدلا باتك هحيحص يف نابح نبا هاور (5)
.ط هتيب نم جرخ اذإ لوقي ام باب



XLV

نكام واأل ـ مامحلا ـ هايملا ةرود الء) خلا لوخد لبق ةذاعتس ثثلاا:اال

اهيلإ يوأت رباقملا و تامامحلا ك تاساجنلا نكامأ ألهن كلذو ) ةروجهملا

الء خلا لخدي نأ لبق ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هيده نم ناكو نيطايشلا

هللام هللا مسب ) ةياور يفو " ثئابخلا و ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ :"هللام لوقي

مهثانإ : ثئابخلا و نجلا روكذ : ثبخلا (..و ثئابخلا و ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ

اهنكست يتلا هايملا تارود يف ءانغلا وأ خارصلا الموأ كلا مدع : اعبار

نم اهينكاس يذؤي نكام األ هذه لثم يف ءانغلا و خارصلا و نيطايشلا و نجلا

الم وكلا ركذلا هللا: همحر يوونلا اإلمام كلذ.قلا لعفي نمم مقتنتف نجلا

كلذ يف ءاوسو ناينبلا وأ ءارحصلا يف ناك ءاوس ةجاحلا ءاضق حلا هوركم

ال سطع :اذإ انباحصأ ضعب قلا ىتح ةرورض المإالكالم وكلا راكذ األ عيمج

نوكيو نذؤملا بجي الموال سلا دري وال اسطاع تمشي وال ىلا هللاعت دمحي

نإف مرحي وال هيزنت ةيهارك هوركم هلك اذهب الم وكلا اباوج قحتسي ال ارصقم

اإل لوقي نأ يهو سأب فال هناسل كرحي وال هبلقب ىلا هللاعت دمحف سطع

يراحصلا و ةملظملا و ةروجهملا نكام األ لوخد دنع تاذلا هللا)ب مسب ): ناسن

أل هايملا تارود يف نخاسلا ءاملا ءاقلإ لبقو ةعفترملا نكام نماأل زفقلا دنعو

ءيش وأ رجح ءاقلإ دنع اذكو سن نماإل مقتنيف نجلا يذؤي دق ءاملا اذه ن

. ضر األ ىلع ليقث

ةلمسبلا : اسماخ

اهيف نكست نجلا ألن كلذو : قوقشلا وأ روحجلا يف لوبتلا مدع : اسداس

هللا ىلص هللا لوسر ىهن قلا: سجرس نب هللا دبع نع ةداتق ثيدح يفف

؟ رجحلا يف لوبلا نم هركي ام ةداتقل قاولا رحجلا يف بيلا نأ ملسو هيلع
(1) نجلا نكاسم اهنإ لا: قف

لزنملا يف تايحلا و نيباعثلا وأ ططقلا البوأ كلا ءاذيإ مدع : اعباس

األ بيعش قلا ، 822 : ةيملعلا بتكلا راد
. تاقث هلا جر : طوؤنر

نع يهنلا باب ةراهطلا باتك دوواد وبأ هاور (1)
يف ينابل األ هفعضو ،29 : رحجلا يف لوبلا

1995 ركفلا راد ط ، دوواد يبأ فيعض
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مدقت امك تاناويحلا هذه روص ىلع لكشتت نجلا .ألن راذنإ نود

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ذوعتي ناك امب عامجلا دنع ذوعتلا : انماث

قلا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع (1) يراخبلا حيحص يفف

بنجو ناطيشلا انبنج هللام هللا مساب هلهأ يتأي نيح لوقي مكدحأ نأ (ول

...) ادبأ ناطيشلا هرضي مل كلذ نم دلو امهنيب يضق نإ هنإف انتقزر ام ناطيشلا

همأ عامج يف هيبأ ةكراشمب هرضي مل لبق:يأ حتفلا يف رجح نبا قلا

هليلحا ىلع ناطيشلا فتلي يمسي وال عماجي يذلا نأ دهاجم نع ءاج امك

حلا اذهو تلق: هللا... همحر كالهم ىهتنا ... ةبوج األ برقأ اذهو هعم عماجيف

ح يف مهؤانبأ جرخيف ةميظعلا ةنسلا هذهب نومتهي لااآلن!ال جرلا نم ريثك

هيلع هللا ىلص بيبحلا ةنس عابتا يف طيرفتلا كلذ ببسب ةئيس ةيق ال خأ ةلا

مهق ال خأ ءوس نم بهللا ذايعلا و نيطايشلا لثم ءانب األ نأ رعشتف . ملسو

.! مهداسفو

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر (2) عفار وبأ :قلا نايبصلا ذيوعت : اعسات

الة.... صلا ب ةمطاف هتدلو نيح يلع نب نسحلا نذأ يف نذأ

نسحلا ذوعي ناك ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر (3)نأ سابع نبا نعو

لك نمو ةماهو ناطيش لك نم ةماتلا هللا تاملكب امكذيعأ ئاقال: نيسحلا و

ليعامسإ امهب ذوعي ناك الم سلا هيلع ميهاربإ ينعي امكابأ الن وقيو الةم نيع

الم). سلا امهيلع قاحسإو

امل ةرشابم سمشلا بورغ دعب جورخلا و بعللا نم نايبصلا عنم : ارشاع

هللا لوسر قلا قلا يراصن هللاأل دبع نب رباج ثيدح نم (4) نيحيحصلا يف

لوقي ام باب حاكنلا باتك يراخبلا هاور (1)
4870 ثيدحلا مقر هلهأ يتأي نيح

ا بيعش خيشلا قلا : هدنسم يف دمحأ هاور (2)
يف اضيأ ينابل األ هفعضو دانس اإل فيعض : طوؤانر أل

تاياورب هريغ هاور دقو ةفيعضلا ةلسلسلا
ةفيعض اهلك

باب يبنلا باحصأ لئاضف باتك يراخبلا هاور (3)
342 ثيدحلا مقر نيسحلا و نسحلا بقانم

األرم باب ةبرش األ باتك يف ملسم هاور (4)
(3) ثيدحلا مقر ءاقسلا ءاكيإو اإلءان ةيطغتب
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نإف مكنايبص اوفكف مكتيسمأ ليللا حنج ناك اذإ ملسو هيلع هللا ىلص

نبا ظفاحلا )..قلا مهولخف ليللا نم ةعاس بهذ اذإف ذئنيح رشتني ناطيشلا

ألن ةعاسلا كلت يف نايبصلا ىلع فيخ امنإ يزوجلا نبا :قلا حتفلا يف رجح

مهنم زرحي ركذلا و غابلا مهعم ةدوجوم نيطايشلا اهب ذولت يتلا ةساجنلا

مهنكمي امب نوقلعتي مهراشتنا دنع نيطايشلا و غابلا نايبصلا نم دوقفم

مهراشتنا يف ةمكحلا و تقولا كلذ يف نايبصلا ىلع فيخ كلذلف هب قلعتلا

الم ظلا ألن راهنلا يف مهل اهنم نكمأ ليللا يف مهتكرح نأ ذئنيح نيطايشلا يأ

يبأ ثيدح يف قلا اذهلو داوس لك كلذكو هريغ نم ةيناطيشلا ىوقلل عمجأ

هللا... همحر كالهم ىهتنا .( ناطيش دوس األ بلكلا الةقلا صلا عطقي امف رذ

باتك نم يمويلا درولا و ةرقبلا ةروس ةءارق ىلع ةظفاحملا رشع: يداح

. رشحلا و نجلا و تافاصلا روس ةصاخو هللا

سلا جمو واألفالم ءانغلا لثم يصاعملا نع لماكلا دعبلا رشع: يناث

مؤش ةيصعملا نإف هلوسرو هللا مرح امم اهريغو رارش األ ةبحاصمو ةيصعملا

نوكي نل ةيعرشلا روم األ هذهب ملسملا مزتلا ول اذكهو بالء. لكل ببسو

نيطايشلا تذوحتسا انناميإ فعضو انفعض امل اننكل ال. يبس هيلع ناطيشلل

اإل مامأ تاقولخملا فعضأ نم لص األ يف مهو ! اورتغاو اودسأتو انيلع

ىلع تأرق هللامك !وو ةنسلا و باتكلا نع اندعبب إال انيلع اوربجت ام نكل ! ناسن

يذلا األمل نم خرصي نجلا ناكف ةيعرشلا ةيقرلا تايآ ىضرملا نم ريثك

ك ببسب ضيرملا اذه دسج نم هللا لضفب جرخي ناكو ! تاي اآل هذه هل هببست

اوضرعت املو ألدح اوجاتحا امل مهبر ىلإ سانلا داع ولف . هلوسر ةنسو هللا الم

. نيملا ظلا ؤهالء ألىذ

لجو زع هللا باتك ثلاالةث) ضارم األ هذهل تاج ال علا مظعأو عفنأ نمو

ةيقرو نآرقلا نم ةماع ةيقر ( كانهو : نآرقلا نم ةيعرشلا ةيقرلا يهو )

تاي واآل روسلا نم ريثك كانه نكلو ءافش هلك نآرقلا نأ مولعملا نمو ،( ةصاخ

زع هللا باتك نم ةيقرلا و ضيرملا يذؤي يذلا نجلا يف اصاخ اريثأت رثؤت

(2012164)
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دعب اهنيعب تايآ راتخا نم ءاملعلا و حلا صلا فلسلا نم نكلو ريخ اهلك لجو

. ةيعرشلا ةيقرلا يه هذهو ىضرملا عم ةيلمعلا ةبرجتلا

:( ميركلا نآرقلا نم وأال:)

ةلماك ةحتافلا ةروس -1

5:1 ةرقبلا ةروس -2

163:16 ةرقبلا ةروس -3

يسركلا ةيآ -4

( تاي هبر...اآل نم هيلإ لزنأ امب لوسرلا نمآ ) ةرقبلا ةروس ميتاوخ -5

َّمُث ٍماَّيَأ ِةَّتِس يِف َضْرَ َواأل ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ يِذَّلا ُهّللا ُمُكَّبَر 6-"َّنِإ

َرَمَقْلا َو َسْمَّشلا َو ًاثيِثَح ُهُبُلْطَي َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشْغُي ِشْرَعْلا ىَلَع ىَوَتْسا

ُهّللا َكَراَبَت ُرْمَ َواأل ُقْلَخْلا َأالَُهَل ِهِرْمَأِب ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلا َو

َنيِدَتْعُمْلا ُّبِحُي الَ ُهَّنِإ ًةَيْفُخَو ًاعُّرَضَت ْمُكَّبَر ْاوُعْدا {54} َنيِمَلا َعْلا ُّبَر

اَهِحَ ال ْصِإ َدْعَب ِضْرَ األ يِف ْاوُدِسْفُت {55}َوالَ
(1)" {56} َنيِنِسْحُمْلا َنِّم ٌبيِرَق ِهّللا َتَمْحَر َّنِإ ًاعَمَطَو ًافْوَخ ُهوُعْداَو

ُهَّللا ىَلا َعَتَف {115} َنوُعَجْرُت اَل اَنْيَلِإ ْمُكَّنَأَو ًاثَبَع ْمُكاَنْقَلَخ اَمَّنَأ ْمُتْبِسَحَفَأ " ـ7

ِهَّللا َعَم ُعْدَي نَمَو {116} ِميِرَكْلا ِشْرَعْلا ُّبَر َوُه اَّلِإ َهَلِإ اَل ُّقَحْلا ُكِلَمْلا

{117} َنوُرِفاَكْلا ُحِلْفُي اَل ُهَّنِإ ِهِّبَر َدنِع ُهُباَسِح اَمَّنِإَف ِهِب ُهَل َناَهْرُب اَل َرَخآ ًاهَلِإ
(2)" {118} َنيِمِحاَّرلا ُرْيَخ َتنَأَو ْمَحْراَو ْرِفْغا ِّبَّر لُقَو

ْمُكَهَلِإ {3}َّنِإ ًارْكِذ ِتاَيِلا {2}َفَّتلا ًارْجَز ِتاَرِجاَّزلا {1}َف ًاّفَص ِتاَّفاَّصلا "َو ـ8

{5}اَّنِإ ِقِراَشَمْلا ُّبَرَو اَمُهَنْيَب اَمَو ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر {4} ٌدِحاَوَل

{7}اَل ٍدِراَّم ٍناَطْيَش ِّلُك نِّم ًاظْفِحَو {6} ِبِكاَوَكْلا ٍةَنيِزِب اَيْنُّدلا ءاَمَّسلا اَّنَّيَز

ْمُهَلَو ًاروُحُد {8} ٍبِناَج ِّلُك نِم َنوُفَذْقُيَو ىَلْعَأْلا ِإَلَمْلا ىَلِإ َنوُعَّمَّسَي

ٌبِقاَث ٌباَهِش ُهَعَبْتَأَف َةَفْطَخْلا َفِطَخ ْنَم اَّلِإ {9} ٌبِصاَو ٌباَذَع
(3)" {10}

56:54 فارع األ ةروس (1)
118:115 نونمؤملا ةروس (2)

10:1 تافاصلا ةروس (3)
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ِتاَواَمَّسلا ِراَطْقَأ ْنِم اوُذُفنَت نَأ ْمُتْعَطَتْسا ِنِإ ِسنِإْلا َو ِّنِجْلا َرَشْعَم "اَي ـ9

ِناَبِّذَكُت اَمُكِّبَر ءاَلآ ِّيَأِبَف {33} ٍناَطْلُسِب اَّلِإ َنوُذُفنَت اَل اوُذُفناَف ِضْرَأْلا َو

ءاَلآ ِّيَأِبَف {35} ِناَرِصَتنَت اَلَف ٌساَحُنَو ٍراَّن نِّم ٌظاَوُش اَمُكْيَلَع ُلَسْرُي {34}
(1)" {36} ِناَبِّذَكُت اَمُكِّبَر

َكْلِتَو ِهَّللا ِةَيْشَخ ْنِّم ًاعِّدَصَتُّم ًاعِشاَخ ُهَتْيَأَرَّل ٍلَبَج ىَلَع َنآْرُقْلا اَذَه اَنْلَزنَأ 10ـ"ْوَل

َوُه اَّلِإ َهَلِإ اَل يِذَّلا ُهَّللا َوُه {21} َنوُرَّكَفَتَي ْمُهَّلَعَل ِساَّنلِل اَهُبِرْضَن ُلا َثْمَأْلا

َوُه اَّلِإ َهَلِإ اَل يِذَّلا ُهَّللا َوُه {22} ُميِحَّرلا ُنَمْحَّرلا َوُه ِةَداَهَّشلا َو ِبْيَغْلا َعُمِلا

َناَحْبُس ُرِّبَكَتُمْلا ُراَّبَجْلا ُزيِزَعْلا ُنِمْيَهُمْلا ُنِمْؤُمْلا ُماَلَّسلا ُسوُّدُقْلا ُكِلَمْلا

ىَنْسُحْلا ءاَمْسَأْلا ُهَل ُرِّوَصُمْلا ُئِراَبْلا ُقِلا َخْلا ُهَّللا َوُه {23} َنوُكِرْشُي اَّمَع ِهَّللا
(2)"{24} ُميِكَحْلا ُزيِزَعْلا َوُهَو ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم ُهَل ُحِّبَسُي

ُهَّنِإ َنوُلوُقَيَو َرْكِّذلا اوُعِمَس اَّمَل ْمِهِراَصْبَأِب َكَنوُقِلْزُيَل اوُرَفَك َنيِذَّلا ُداَكَي نِإَو " 1ـ1
(3)" {52} َنيِمَلا َعْلِّل ٌرْكِذ اَّلِإ َوُه اَمَو {51} ٌنوُنْجَمَل

ُهَّل نُكَي ْمَلَو {3} ْدَلوُي ْمَلَو ْدِلَي {2}ْمَل ُدَمَّصلا ُهَّللا {1} ٌدَحَأ ُهَّللا َوُه 2ـ1"ْلُق
(4)"{4} ٌدَحَأ ًاوُفُك

َبَقَو اَذِإ ٍقِساَغ ِّرَش نِمَو {2} َقَلَخ اَم ِّرَش نِم {1} ِقَلَفْلا ِّبَرِب ُذوُعَأ 3ـ1"ْلُق

َدَسَح اَذِإ ٍدِساَح ِّرَش نِمَو {4} ِدَقُعْلا يِف ِتاَثاَّفَّنلا ِّرَش نِمَو {3}
(5)" {5}

ِّرَش نِم {3} ِساَّنلا ِهَلِإ {2} ِساَّنلا ِكِلَم {1} ِساَّنلا ِّبَرِب ُذوُعَأ 4ـ1"ْلُق

َنِم {5} ِساَّنلا ِروُدُص يِف ُسِوْسَوُي يِذَّلا {4} ِساَّنَخْلا ِساَوْسَوْلا
(6)"{6} ِساَّنلا َو ِةَّنِجْلا

) ميركلا نآرقلا نم ةصاخلا ةيقرلا (

: تاي اآل هذه ةماعلا ةيقرلل فاضي رحسلا ب اباصم ضيرملا ناك ولو

36:33 نمحرلا ةروس (1)
24:21 رشحلا ةروس (2)
52:51 ملقلا ةروس (3)

اإلخالص4:1 ةروس (4)
5:1 قلفلا ةروس (5)
6:1 سانلا ةروس (6)
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َّنِك َلـَو ُناَمْيَلُس َرَفَك اَمَو َناَمْيَلُس ِكْلُم ىَلَع ُنيِطاَيَّشلا ْاوُلْتَت اَم ْاوُعَبَّتاَو "-1

َلِباَبِب ِنْيَكَلَمْلا ىَلَع َلِزنُأ اَمَو َرْحِّسلا َساَّنلا َنوُمِّلَعُي ْاوُرَفَك َنيِطاْيَّشلا

َفالَ ٌةَنْتِف ُنْحَن اَمَّنِإ الَ وُقَي ىَّتَح ٍدَحَأ ْنِم ِناَمِّلَعُي اَمَو َتوُراَمَو َتوُراَه

َنيِّرآَضِب مُه اَمَو ِهِجْوَزَو ِءْرَمْلا َنْيَب ِهِب َنوُقِّرَفُي اَم اَمُهْنِم َنوُمَّلَعَتَيَف ْرُفْكَت

ْدَقَلَو ْمُهُعَفنَي َوالَ ْمُهُّرُضَي اَم َنوُمَّلَعَتَيَو ِهّللا ِنْذِإِب َّ ِإال ٍدَحَأ ْنِم ِهِب

ِهِب ْاْوَرَش اَم َسْئِبَلَو ٍقَ َخال ْنِم ِةَرِخ اآل يِف ُهَل اَم ُهاَرَتْشا ِنَمَل ْاوُمِلَع
(1)"{102} َنوُمَلْعَي ْاوُناَك ْوَل ْمُهَسُفنَأ

ٍرِحاَس ِّلُكِب َكوُتْأَي {111} َنيِرِشاَح ِنِئآَدَمْلا يِف ْلِسْرَأَو ُهاَخَأَو ْهِجْرَأ 2-"َقْاوُلا

اَّنُك نِإ ًارْجَ أل اَنَل َّنِإ َقْاوْلا َنْوَعْرِف ُةَرَحَّسلا ءاَجَو {112} ٍميِلَع

اَّمِإ ىَسوُم اَي {114}َقْاوُلا َنيِبَّرَقُمْلا َنِمَل ْمُكَّنَإَو ْمَعَن {113}َقَلا َنيِبِلا َغْلا ُنْحَن

ْاوُرَحَس ْاْوَقْلَأ اَّمَلَف ْاْوُقْلَأ {115}َقَلا َنيِقْلُمْلا ُنْحَن َنوُكَّن نَأ اَّمِإَو َيِقْلُت نَأ

ىَسوُم ىَلِإ اَنْيَحْوَأَو {116} ٍميِظَع ٍرْحِسِب اوءاَجَو ْمُهوُبَهْرَتْساَو ِساَّنلا َنُيْعَأ

اَم َلَطَبَو ُّقَحْلا َعَقَوَف {117} َنوُكِفْأَي اَم ُفَقْلَت َيِه اَذِإَف َكاَصَع ِقْلَأ ْنَأ

َيِقْلُأَو {119} َنيِرِغاَص ْاوُبَلَقناَو َكِلا َنُه ْاوُبِلُغَف {118} َنوُلَمْعَي ْاوُناَك

ىَسوُم ِّبَر {121} َنيِمَلا َعْلا ِّبِرِب اَّنَمآ َقْاوُلا {120} َنيِدِجاَس ُةَرَحَّسلا

ٌرْكَمَل َهـاَذ َّنِإ ْمُكَل َنَذآ نَأ َلْبَق ِهِب مُتنَمآ ُنْوَعْرِف {122}َقَلا َنوُراَهَو

{123}أل َنوُمَلْعَت َفْوَسَف اَهَلْهَأ اَهْنِم ْاوُجِرْخُتِل ِةَنيِدَمْلا يِف ُهوُمُتْرَكَّم

َّمُث ٍفَ ِخال ْنِّم مُكَلُجْرَأَو ْمُكَيِدْيَأ َّنَعِّطَقُ

ىَلِإ اَّنِإ {124}َقْاوُلا َنيِعَمْجَأ ْمُكَّنَبِّلَصُ أل

اَنْتءاَج اَّمَل اَنِّبَر ِتاَيآِب اَّنَمآ ْنَأ َّ اَّنِمِإال ُمِقنَت اَمَو {125} َنوُبِلَقنُم اَنِّبَر
(2)" {126} َنيِمِلْسُم اَنَّفَوَتَو ًارْبَص اَنْيَلَع ْغِرْفَأ اَنَّبَر

َّقِحُيِل {7} َنيِرِفاَكْلا َرِباَد َعَطْقَيَو ِهِتاَمِلَكِب َّقَحلا َّقِحُي نَأ ُهّللا ُديِرُيَو 3-"ْمُكَل
(3)" {8} َنوُمِرْجُمْلا َهِرَك ْوَلَو َلِطاَبْلا َلِطْبُيَو َّقَحْلا

ىَسوُم {76}َقَلا ٌنيِبُّم ٌرْحِسَل َهـاَذ َّنِإ َقْاوُلا اَنِدنِع ْنِم ُّقَحْلا ُمُهءاَج اَّمَلَف "-4

102 ةرقبلا ةروس (1)
126:111 فارع األ ةروس (2)

8:7 لا األفن ةروس (3)
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{77}َقْاوُلا َنوُرِحاَّسلا ُحِلْفُي َهـاَذَوالَ ٌرْحِسَأ ْمُكءاَج اَّمَل ِّقَحْلِل َنوُلوُقتَأ

األ يِف ءاَيِرْبِكْلا اَمُكَل َنوُكَتَو اَنءاَبآ ِهْيَلَع اَنْدَجَو اَّمَع اَنَتِفْلَتِل اَنَتْئِجَأ

يِنوُتْئا ُنْوَعْرِف َلا َقَو {78} َنيِنِمْؤُمِب اَمُكَل ُنْحَن اَمَو ِضْرَ

مُتنَأ اَم ْاوُقْلَأ ىَسوُّم مُهَل َقَلا ُةَرَحَّسلا ءاَج اَّمَلَف {79} ٍميِلَع ٍرِحاَس ِّلُكِب

ُهُلِطْبُيَس َهّللا َّنِإ ُرْحِّسلا ِهِب مُتْئِج اَم ىَسوُم َقَلا ْاوَقْلَأ اَّمَلَف {80} َنوُقْلُّم

َهِرَك ْوَلَو ِهِتاَمِلَكِب َّقَحْلا ُهّللا ُّقِحُيَو {81} َنيِدِسْفُمْلا َلَمَع ُحِلْصُي الَ َهّللا َّنِإ
(1)" {82} َنوُمِرْجُمْلا

ًاباَجِح ِةَرِخ ِباآل َنوُنِمْؤُي الَ َنيِذَّلا َنْيَبَو َكَنْيَب اَنْلَعَج َنآرُقْلا َتْأَرَق اَذِإَو "-5

اَذِإَو ًارْقَو ْمِهِناَذآ يِفَو ُهوُهَقْفَي نَأ ًةَّنِكَأ ْمِهِبوُلُق ىَلَع اَنْلَعَجَو {45} ًاروُتْسَّم

اَمِب ُمَلْعَأ ُنْحَّن {46} ًاروُفُن ْمِهِراَبْدَأ ىَلَع ْاْوَّلَو ُهَدْحَو ِنآْرُقْلا يِف َكَّبَر َتْرَكَذ

نِإ َنوُمِلا َّظلا ُلوُقَي ْذِإ ىَوْجَن ْمُه ْذِإَو َكْيَلِإ َنوُعِمَتْسَي ْذِإ ِهِب َنوُعِمَتْسَي
(2)" {47} ًاروُحْسَّم ُجَرالً َّ ِإال َنوُعِبَّتَت

(3)" {81} ًاقوُهَز َناَك َلِطاَبْلا َّنِإ ُلِطاَبْلا َقَهَزَو ُّقَحْلا ءاَج ْلُقَو "-6
(4)" {2} ٌّرِمَتْسُّم ٌرْحِس اوُلوُقَيَو اوُضِرْعُي ًةَيآ اْوَرَي نِإَو "-7

: تاي اآل هذه فاضت نيعلا ب اباصم ضيرملا ناك ولو

) ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ )

ٌباَذَع ْمُهَلَو ٌةَواَشِغ ْمِهِراَصْبَأ ىَلَعَو ْمِهِعْمَس ىَلَعَو ْمهِبوُلُق ىَلَع ُهّللا َمَتَخ " -1
(5)" {7} ٌميِظع

ْمِهِروُنِب ُهّللا َبَهَذ ُهَلْوَح اَم ْتءاَضَأ اَّمَلَف ًاراَن َدَقْوَتْسا يِذَّلا ِلَثَمَك ْمُهُلَثَم " -2

الَ ْمُهَف ٌيْمُع ٌمْكُب ٌّمُص {17} َنوُرِصْبُي َّ ال ٍتاَمُلُظ يِف ْمُهَكَرَتَو

َنوُلَعْجَي ٌقْرَبَو ٌدْعَرَو ٌتاَمُلُظ ِهيِف ِءاَمَّسلا َنِّم ٍبِّيَصَك {18}ْوَأ َنوُعِجْرَي

َنيِرِفاكْلا ِب ٌطيِحُم وُهّللا ِتْوَمْلا َرَذَح ِقِعاَوَّصلا َنِّم مِهِناَذآ يِف ْمُهَعِباْصَأ

َمَلْظَأ اَذِإَو ِهيِف ْاْوَشَّم مُهَل ءاَضَأ اَمَّلُك ْمُهَراَصْبَأ ُفَطْخَي ُقْرَبْلا ُداَكَي {19}

82:76 سنوي ةروس (1)
47:45 ءارس اإل ةروس (2)

81 ءارس اإل ةروس (3)
2 رمقلا ةروس (4)
7 ةرقبلا ةروس (5)
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ِّلُك ىَلَع هَّللا َّنِإ ْمِهِراَصْبَأَو ْمِهِعْمَسِب َبَهَذَل ُهّللا ءاَش ْوَلَو ْاوُماَق ْمِهْيَلَع
(1)" {20} ٌريِدَق ٍءْيَش

َقْاوُلا ٍضْعَب َىَلِإ ْمُهُضْعَب َخالَ اَذِإَو اَّنَمآ َقْاوُلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا ْاوُقَل اَذِإَو " -3

َفَأالَ ْمُكِّبَر َدنِع ِهِب مُكوُّجآَحُيِل ْمُكْيَلَع ُهّللا َحَتَف اَمِب مُهَنوُثِّدَحُتَأ
(2)" {76} َنوُلِقْعَت

مُكْيَلَع َلَّزَنُي نَأ َنيِكِرْشُمْلا َوالَ ِباَتِكْلا ِلْهَأ ْنِم ْاوُرَفَك َنيِذَّلا ُّدَوَي "اَّم -4

ِلْضَفْلا وُذ َوُهّللا ُءاَشَي نَم ِهِتَمْحَرِب ُّصَتْخَي َوُهّللا ْمُكِّبَّر نِّم ٍرْيَخ ْنِّم
(3)" {105} ِميِظَعْلا

ًادَسَح ًاراَّفُك ْمُكِناَميِإ ِدْعَب نِّم مُكَنوُّدُرَي ْوَل ِباَتِكْلا ِلْهَأ ْنِّم ٌريِثَك "ََّدَو -5

ىَّتَح ْاوُحَفْصاَو ْاوُفْعاَف ُّقَحْلا ُمُهَل َنَّيَبَت اَم ِدْعَب نِّم مِهِسُفنَأ ِدنِع ْنِّم
(4)" {109} ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َهّللا َّنِإ ِهِرْمَأِب ُهّللا َيِتْأَي

ُهَّل ٌمْوَن َوالَ ٌةَنِس ُهُذُخْأَت الَ ُموُّيَقْلا ُّيَحْلا َوُه َّ ـَهِإال الََلِإ "ُهّللا -6

ِإال ُهَدْنِع ُعَفْشَي يِذَّلا اَذ نَم ِضْرَ األ يِف اَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم

ٍءْيَشِب َنوُطيِحُي َوالَ ْمُهَفْلَخ اَمَو ْمِهيِدْيَأ َنْيَب اَم ُمَلْعَي ِهِنْذِإِب َّ

َو َضْرَ َواأل ِتاَواَمَّسلا ُهُّيِسْرُك َعِسَو ءاَش اَمِب َّ ِإال ِهِمْلِع ْنِّم
(5)" ُميِظَعْلا ُّيِلَعْلا َوُهَو اَمُهُظْفِح ُهُدوُؤَي الَ

ِهِتَكِئ َمَوآل ِبِهّللا َنَمآ ٌّلُك َنوُنِمْؤُمْلا َو ِهِّبَّر نِم ِهْيَلِإ َلِزنُأ اَمِب ُلوُسَّرلا َنَمآ " -7

ْاوُلا َقَو ِهِلُسُ ّر نِّم ٍدَحَأ َنْيَب ُقِّرَفُن الَ ِهِلُسُرَو ِهِبُتُكَو

ُهّللا ُفِّلَكُي {285}الَ ُريِصَمْلا َكْيَلِإَو اَنَّبَر َكَناَرْفُغ اَنْعَطَأَو اَنْعِمَس

اَنْذِخاَؤُت الَ اَنَّبَر ْتَبَسَتْكا اَم اَهْيَلَعَو ْتَبَسَك اَم اَهَل اَهَعْسُو َّ ِإال ًاسْفَن

ىَلَع ُهَتْلَمَح اَمَك ًارْصِإ اَنْيَلَع ْلِمْحَت َوالَ اَنَّبَر اَنْأَطْخَأ ْوَأ اَنيِسَّن نِإ

ْرِفْغاَو اَّنَع ُفْعاَو ِهِب اَنَل َةَقاَط اَمالَ اَنْلِّمَحُت َوالَ اَنَّبَر اَنِلْبَق نِم َنيِذَّلا

َنيِرِفاَكْلا ِمْوَقْلا ىَلَع اَنْرُصناَف اَنَ ْوَمال َتنَأ اَنْمَحْراَو اَنَل

20:17 ةرقبلا ةروس (1)
76 ةرقبلا ةروس (2)
105 ةرقبلا ةروس (3)
109 ةرقبلا ةروس (4)
255 ةرقبلا ةروس (5)
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(1)" {286}

اَّمِّم ٌبيِصَن ِلا َجِّرلِّل ٍضْعَب ىَلَع ْمُكَضْعَب ِهِب ُهّللا َلَّضَف اَم ْاْوَّنَمَتَت "َوالَ -8

َهّللا َّنِإ ِهِلْضَف نِم َهّللا ْاوُلَأْساَو َنْبَسَتْكا اَّمِّم ٌبيِصَن ءاَسِّنلِلَو ْاوُبَسَتْكا
(2)" ًاميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َناَك

{53}ْمَأ ًاريِقَن َساَّنلا َنوُتْؤُي َّ ال ًاذِإَف ِكْلُمْلا َنِّم ٌبيِصَن ْمُهَل "ْمَأ -9

َميِهاَرْبِإ َلآ اَنْيَتآ ْدَقَف ِهِلْضَف نِم ُهّللا ُمُهاَتآ اَم ىَلَع َساَّنلا َنوُدُسْحَي
(3)" ًاميِظَع ًاكْلُّم مُهاَنْيَتآَو َةَمْكِحْلا َو َباَتِكْلا

يِّنِإ ُلوُقَأ َوالَ َبْيَغْلا ُمَلْعَأ َوالَ ِهّللا ُنِئآَزَخ يِدنِع ْمُكَل ُلوُقَأ 10-"َوالَ

ُمَلْعَأ ُهّللا ًارْيَخ ُهّللا ُمُهَيِتْؤُي نَل ْمُكُنُيْعَأ يِرَدْزَت َنيِذَّلِل ُلوُقَأ َوالَ ٌكَلَم
(4)" َنيِمِلا َّظلا َنِمَّل ًاذِإ يِّنِإ ْمِهِسُفنَأ يِف اَمِب

َرَمَقْلا َو َسْمَّشلا َو ًابَكْوَك َرَشَع َدَحَأ ُتْيَأَر يِّنِإ ِتبَأ اَي ِهيِبَأِل ُفُسوُي "ْذِإَقَلا -11

ىَلَع َكاَيْؤُر ْصُصْقَت الَ َّيَنُب اَي َقَلا {4} َنيِدِجاَس يِل ْمُهُتْيَأَر

ٌّوُدَع ِناَسنِ ِلإل َناَطْيَّشلا َّنِإ ًادْيَك َكَل ْاوُديِكَيَف َكِتَوْخِإ

األ ِليِوْأَت نِم َكُمِّلَعُيَو َكُّبَر َكيِبَتْجَي َكِلَذَكَو {5} ٌنيِبُّم

اَهَّمَتَأ اَمَك َبوُقْعَي ِلآ ىَلَعَو َكْيَلَع ُهَتَمْعِن ُّمِتُيَو ِثيِداَحَ

ْدَقَّل {6} ٌميِكَح ٌميِلَع َكَّبَر َّنِإ َقاَحْسِإَو َميِهاَرْبِإ ُلْبَق نِم َكْيَوَبَأ ىَلَع

ُهوُخَأَو ُفُسوُيَل َقْاوُلا {7}ْذِإ َنيِلِئاَّسلِّل ٌتاَيآ ِهِتَوْخِإَو َفُسوُي يِف َناَك

ٍنيِبُّم ٍلَ َضال يِفَل اَناَبَأ َّنِإ ٌةَبْصُع ُنْحَنَو اَّنِم اَنيِبَأ ىَلِإ ُّبَحَأ

ْاوُنوُكَتَو ْمُكيِبَأ ُهْجَو ْمُكَل ُلْخَي ًاضْرَأ ُهوُحَرْطا ِوَأ َفُسوُي ْاوُلُتْقا {8}
(5)" َنيِحِلا َص ًامْوَق ِهِدْعَب نِم

ءاملا ىلعو ، نوتيزلا تيز ىلع أرقتو ، ةرشابم باصملا ىلع ةيقرلا أرقت

هندب عيمج معي ام ءاملا نم هيلع فيضيو ضوح يف هعضي نأ هب،وأ لستغيل

يغبنيو . ردسلا هيلإ فاضي نأ نكميو اهوحن وأ ةعاس عبر ةدمل هيف سلجيو

286-285 ةرقبلا ةروس (1)
32 ءاسنلا ةروس (2)

54-53 ءاسنلا ةروس (3)
31 دوه ةروس (4)

9-4 فسوي ةروس (5)
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تايآ ةءارق راركت "عم ةيقرلا هذه ةءارق ىلع موادي نأ دسحلا ب باصملا ىلع

يف ىرخأو حابصلا يف اهوحن وأ ةعاس موي لك يف ءاعدلا "و دسحلا و نيعلا

ىتح ةيقرلا ةلصاومو مزعلا مهملا ىلا. هللاعت نذإب بلاالء لوزي ىتح ءاسملا

. ءافشلا هللاب نذأي

) ةيوبنلا ةنسلا نم ةيعرشلا ةيقرلا ( ايناث

دقو نيلسرملا ريخ عابتأ نمو نيملسم انلعج نأ انيلع هللا لضف نم

نم دبعلا ظفح يف اببس هللا اهلعج ةيعدأ ملسو هيلع هللا ىلص انبيبح انل نس

ةيعرشلا ةيقرلا ب هناوخإ عفني هللا ىلإ يعاد لكل والدب ثلاالةث ضارم األ هذه

األ هذه دض ايناميإ حلستيل نآرقلا عم ةنسلا نم ةيعد األ هذه ضيرملا ملعي نأ

.(1) ةيوبنلا ةيعد األ هذه نمو . ضارم

رضحي مل اضيرم داع نم قلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ـ1

نأ ميظعلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ ( تارم عبس هدنع لا قف هلجأ

.(2) ضرملا كلذ نم هللا هافاع )إال كيفشي

نامثع ثيدح يف تبث امك هدسج نم هملؤي نيذلا ىلع هدي ضيرملا عضي ـ2

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اكش هنأ هنع هللا يضر صاعلا يبأ نب

كدي عض ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لا ،قف هسأر يف هدجي اعجو

، هسفن يقري ناسن اإل انهو هللاثالاث) مسب لقو: كدسج نم ملأي يذلا ىلع

: لوقيو هدسج نم هملؤي ام ىلع هدي عضيف ىلا، عتو كرابت هبر وعديو

عبس لقو ): ملسو هيلع هللا ىلص قلا هللا.مث مساب هللا، مساب هللا، مساب

عبس كلذ رركيف ( رذاحأو دجأ ام رش نم هتردقو هللا ةزعب ذوعأ : تارم

.(3) ىلا عتو هناحبس هللا دنع نم ءافشلا يتأي ىتح تارم

خيشلل ( ةنسلا و باتكلا نم ىقرلا ب الج علا ( (1)
98 -93 ص يناطحقلا فهو نب ديعس روتكدلا

ءاعدلا باب زئانجلا باتك ، دواد يبأ ننس (2)
األ هححصو ،1995 ركفلا راد ط 3106 ضيرملل

يفو 322 و ،180 / عماجلا حيحص يف ينابل
276 /2 ، دواد يبأ ننس حيحص

220 مقرب ىقرلا و بطلا باب الم سلا باتك ملسم (3)
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ذوعي ناك ): ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ـ3

، سأبلا بهذأ ، سانلا بر :"هللام لوقيو ىنميلا هديب حسمي : هلهأ ضعب

.(1)" امقس رداغي ال ءافش ، كؤافش إال ءافش ،ال يفاشلا تنأ فشاو

ذوعي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك قلا امهنع هللا يضر سابع نبا نع ـ4

ذوعأ قاحسإو ليعامسإ اهب ذوعي ناك امكابأ نإ لوقيو نيسحلا و نسحلا

الةم"(2). نيع لك نمو ةماهو ناطيش لك نم ةماتلا هللا تاملكب

هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ لجر ءاج قلا: هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ـ5

ول ؟قلا:امأ ةحرابلا ينتغدل برقع نم تيقل هللا!ام لوسر لا:اي قف ملسو

.(3)" كرضت مل قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ : تيسمأ نيح تلق

هبضغ نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ لقيلف مونلا يف مكدحأ عزف اذإ ـ6

هرضت نل اهنإف نورضحي نأو نيطايشلا تازمه نمو هدابع رشو هباقعو

يف اهبتك مهنم غلبي مل نمو هدلو نم غلب نم اهنقلي ورمع هللانب دبع ناكف
(4) هقنع يف اهقلع مث كص

ىلص يبنلا تيتأف ، ليللا ب عزفأ تنك قلا: هنع هللا يضر ديلولا نب خدلا نع ـ7

إال ائيش ىقلأ ،فال يفيس ذخآف ليللا ب عزفأ ينإ : تلقف ملسو هيلع هللا

تاملك كملعأ "أال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا !قف يفيسب هتبرض

تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ لا:"لق ىلب.قف : تلقف ؟" نيم األ حورلا ينملع

جرعي ام رش نمو ، ءامسلا نم لزني ام رش نم رجاف ربوال نهزواجي ال يتلا

اي ريخب قرطي قراط إال قراط لك نمو راهنلا و ليللا نتف نمو اهيف

5750 مقرب يبنلا ةيقر باب بطلا باتك يراخبلا (1)

هللا لوق باب ءايبن األ ثيداحأ باتك يراخبلا (2)
ثيدحلا مقر ال يلخ ميهاربإ هللا ذختاو ىلا عت

3191.
رافغتس واال ةبوتلا و ءاعدلا و ركذلا باتك ملسم (3)
كردو ءاضقلا ءوس نم ذوعتلا يف باب

2709 مقرب هريغو ءاقشلا
3528 مقرب ينابل األ خيشلل يذمرتلا حيحص (4)
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"(1) نمحر

ةظفاحملا ىلع هشارف ىلإ ىوأ نم ثحي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك ـ8

يضر ةريره يبأ ثيدح نم هحيحص يف ملسم هاور ام اهب ةيانعلا و اهيلع

انذخأ اذإ انرمأي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك قلا: هنع هللا

شرعلا برو ، ضر األ برو ، عبسلا تاومسلا بر "هللام لوقن نأ انعجضم

و ليجن واإل ةاروتلا لزنمو ، ىونلا و بحلا ،فقلا ءيش لك برو انبر ، ميظعلا

سيلف األلو تنأ ، هتيصانب ذخآ تنأ ءيش لك رش نم كب ذوعأ ، نآرقلا

كقوف سيلف رهاظلا تنأو ، ءيش كدعب سيلف اآلرخ تنأو ، ءيش كلبق

"(2).... ءيش كنود سيلف نطابلا تنأو ، ءيش

اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةشئاع الم:نع سلا هيلع ليربج ةيقر ـ9

قلا ليربج هاقر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىكتشا اذإ ناك تلا ق

رش نمو ، دسح اذإ دساح رش نمو كيفشي ءاد لك نمو كيربي هللا مساب

.(3)" نيع يذ

يف يقارلا و ضيرملا اهمدختسا ول يتلا ةيوبنلا ةنسلا ةيعدأ يه هذه

هيلع لكوتو هللا ىلع دمتعا اذإ ءيش ألي ادبأ جاتحي نل ءافشتس الجواال علا

. قيمع ناميإو مزاج نيقيب

دانسإب 1535 مقرب نييكملا دنسم ، دمحأ دنسم (1)
1993 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ط حيحص
، ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس يف ينابل األ هححصو

196 /7
رافغتس واال ةبوتلا و ءاعدلا و ركذلا باتك ملسم (2)
عجضملا ذخأو مونلا دنع لوقي ام باب

2713 مقرب
باتك اهنع، هللا يضر ةشئاع نع ملسم هاور (3)

2185 مقرب ىقرلا و بطلا باب الم سلا
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ثلا ثلا ثحبملا

) ةيعرشلا ةيقرلا الجب علا لحارم )

ثبالث رمت نأ الدب نيعلا وأ رحسلا وأ سملا ب ضيرملا عالج ةلحرم نإ

: لحارم

ضيرملا ديفتسي اهيفف ادج. ةمهم ةلحرم يهو الج( علا لبق ام ةلحرم ) ـأ

اهيفو ، ايناميإ هل يقارلا ةوعد لبقتل ائيهم نوكي اضيأو ايوعدو ايناميإ

موقي اممو الج. علا هعم عفني ىتح ايناميإ زهجتي نأب اضيأ ضيرملا دعتسي

زافلتلا يف تامرحملا و ءانغلا و فزاعملا نع قإالهع ةلحرملا هذه يف هب

ةصرف نم اهل ايو هل. نجلا ىذأ يف اببس نوكت يتلا يصاعملا نم اهريغو

حيحصلا نيدلا هملعيو هوعديل ضيرملا حةلا لغتسي يكل يقار لكل ةيبهذ

. لجو زع هلل هيديب ذخأيو

نحن يتلا و ةيلعفلا ةيقرلا يهو الج) علا ةلحرم ) يه ةيناثلا ةلحرملا و ـب

اآليت: اهيف نوكيو اآلن اهددصب

جاتحي األرم نكلو ةملسمو ملسم ألي ادج لهس ةيعرشلا ةيقرلا ملعت ـنإ

هللا ىلص هللا لوسر انرمأ دقف ملعتلل عضاوتو ربصو ةرباثمو إلخالص

نكلو ال يحتسم سيل األرم نذإ . انءانبأ ذوعنو انسفنأ يقرن نأب ملسو هيلع

و سملا ضارمأ نم ةيقرلا ملعت دنع ةيادبلا يف بابس نماألذخباأل الدب

ملع يف نيصصختملا ملعلا لهأ لا ؤس بابس األ مهأ نمو . نيعلا و رحسلا

يف يقارلا أدبي امدنعو . ةيلمعلا ةربخلا ب انرتقم ملعتلا نوكي ىتح ةيقرلا

: ضيرملا ةيقر

نآرقلا نم تاي اآل عومسم توصب أرقي مث ضيرملا سأر ىلع هيدي عضي ـ1

عفن هتيقرب يونيو ةءارقلا هذهب ضيرملا ىلع ثفنيو مكحم ليترتبو

. ةماقتس اال ىلإ هتوعد كلذك ، هءافشو ضيرملا

واأل األربك نيثدحلا نم ةمات ةراهط ىلع يقرملا و يقارلا نم كال نوكي نأ ـ2

رغص.

. ةلبقلا يقارلا لا بقتسا ـ3
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يقارلا اهلوقي ،فال ةءارقلا ءانثأ ، ةيقرلا صوصنل يقرملا و يقارلا ربدت موزل ـ4

، اهربدت يف دهتجا دقو إال يقرملا اهلمعتسي ،وال اهيناعمب ركفت نود

هب ةناعتس اال نسحو ىلا، هللاعت ةردق ميظعب بلقلا قلعت كالامه رضحتساو

. هناحبس

تقو نم ضيرملل رسيلا وأ ىنميلا األنذ يف لدتعم توصب ارهج ةءارقلا ـ5

،و سملا حاالت يف ةصاخبو ، ةرورضلا دنع عمسي امب يقرملا رثأتيل آلرخ،

بهللا. ذايعلا

وأ اسمخ ثالاث،وأ كلذ راركتب سأب هب،فال ىقري ام ضعبب ضيرملا رثأت اذإ ـ6

. تارم عبس

. هكرتب سأب ،وال اهدعب ،وأ ةءارقلا ءانثأ يف ثفنلا ـ7

ا عضوم ىلع ،وأ ةيصانلا ىلع ـ ةءارقلا ءانثأ ـ ىنميلا ديلا عضو ناسحتسا ـ8

. مراحملا ريغ نم ءاسنلا سم بنجت ةاعارم ألمل،عم

ح بساني امب ةنيعم تايآ راتخي ثيحب ، ةيقرلا رصتخي نأ يقارلا ناكمإب ـ9

. اهنيب ضيرملا حيرتسي ثيحب ، لحارم ىلع هأرقي نأ ،وأ يقرملا لا

وأ ةينآرقلا تاي اآل ىلع ةيقرلا يف راصتق اال يقارلا ناكمإب كلذك 0ـ1

. امهنيب عمجي نأ كلذ يف لمك األ نكلو ، ةيوبنلا تاذيوعتلا

وأ كيقرأ وأ كيقرأ وأ يسفن يقرأ : يقرملل بسانملا ةيقرلا ظفل ةاعارم 1ـ1

لا. حلا بسحب كلذو وأ... مكيقرأ

اضيأ اهب لستغيو ضيرملا هنم برشيو رهاط ءام ىلع ةيقرلا أرقت 2ـ1

هنم برشيو ةيعرشلا ةيقرلا يلص واأل نوتيزلا تيز ىلع أرقي كلذك 3ـ1

لحن لسع ىلع أرقت اضيأو هب. األمل عضاومو همسج نهديو ضيرملا

هللا. انربخأ امك سانلل ءافش هيف نإف هنم برشيو ضيرملا هنم لكأيو

ةروس عم( ايموي ةرقبلا ةروس أرقت تيبلا لهأ يذؤي نج تيبلا يف ناك ول 4ـ1

ءام ىلع أرقي اضيأو ايموي رركتو ) سيو ناخدلا و رشحلا و نجلا و تافاصلا

. هيلع ءورقملا ءاملا اذهب هناكرأو تيبلا شريو

الدب يتلا الج(و علا دعب ام ةلحرم ) ىمستو ةريخ األ ةلحرملا يتأتو ـج
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عالهج.أل دعبو هيلع ةءارقلا دعب هللا ةعاط ىلع ميقتسي نأ اهيف ضيرملل

يج ال علا تاسلج يف هنم نجلا جورخب هنأ دقتعي ىضرملا نم اريثك ن

صبرتلا و ةردقلا هيدل نجلا نإف ! ئطاخ مهف اذهو ايئاهن جلوع دق نوك

ايصخش كلذ انعم لصح مكو . ىرخأ ةرم هندب ىلإ ةدوعلل ضيرملا سفنب

نأ دجن ةعاطلا ىلع ةموادملا ب هحصننو ضيرملا نم نجلا جرخي امدنعف

ىرخأ ةرم هل سملا دوعيف مهبرل مهتعاط نولمهيو نورتفي ىضرملا ضعب

يف ضيرملا نوكي اهيف ألن نآرقلا الجب علا لحارم مهأ نم ةلحرملا هذهو

ةظفاحملا لثم ةعاطلا ماودب هحصننف الج علا دعب هناميإو هتحص ةمق

نم ةيعد واأل نآرقلا نم يمويلا درولا ةءارقو ةعامج يف الة صلا ىلع

نجلا يف ادج ةرثؤمو ةعفان ةنيعم روس ةءارقو ةراهط ىلع مونلا و ةنسلا

هل ةدوعلا ىلع نجلا ؤرجي فال هبرل هتعاط ىلع ضيرملا رمتسي اذكهو

. ىرخأ ةرم

برل للذتلا و ءاعدلا ): لجو زع هللا كالم دعب تاج ال علا عفنأ نمو

هيلع هللا ىلص بيبحلا ةنس نمو اضيأ نآرقلا نم ءاعدلا كانهو ( نيملا علا

. ةنسلا و نآرقلا نم ءاعدلا صخي ام لك مكيلإو ملسو

: ةباج اإل بابسأو ءاعدلا بادآ نم

بادآ نم هصخي امو ءاعدلا ىضرملا ملعي نأ يقارلا يعادلل دب ال

ءاعدلا نونسحي ال ىضرملا نم ريثكف ، ضيرملا عم رمثي ىتح قرطو نطاومو

و ناطيشلا نم ةسوسولا ببسب ةيلكلا ب هكرتي مهضعب ،لب ئطخيف هبادآ وال

هللا. ىلإ يعادلا رود وه اذهو بهللا ذايعلا الجو علا نم سأيلا
(1) اإلخالصهلل -1

متخيو يبنلا ىلع الة صلا ب مث هيلع ءانثلا هللاو دمحب أدبي نأ ـ2

كلذب

ديعس / خيشلل ) ةنسلا و باتكلا نم ءاعدلا ) باتك (1)
اإلسال نوؤشلا ةرازو : رشانلا يناطحقلا فهو نب

ةيبرعلا ةكلمملا ، داشر واإل ةوعدلا و فاقو واأل ةيم
ـ ـه 1430 ، نيرشعلا و ةيداحلا : ةعبطلا ةيدوعسلا

. فرصتب م 2009



LX

يف بلقلا روضح ـ4 ةباج باإل نيقيلا و ءاعدلا يف مزجلا ـ3

ءاعدلا

و ءاخرلا يف ءاعدلا ـ6 لا جعتس اال مدعو ءاعدلا يف حاحل اإل ـ5

ةدشلا

هدحو هللا إال لأسي ال ـ7

سفنلا ،و دلولا لا،و األله،وملا ىلع ءاعدلا مدع ـ8

رهجلا و ةتفاخملا نيب ءاعدلا يف توصلا ضفخ ـ9

هللا ركشو ةمعنلا ب فارتع واال هنم رافغتس واال بنذلا ب فارتع اال 0ـ1

اهيلع

ةبغرلا و عوشخلا و عرضتلا -12 ءاعدلا يف عجسلا فلكت مدع 1ـ1

ةبهرلا و

ثالاث ءاعدلا 4ـ1 ةبوتلا عم ملا ظملا در 3ـ1

ءاعدلا يف يدي األ عفر 6ـ1 ةلبقلا لا بقتسا 5ـ1

ءاعدلا يف يدتعي ال نأ 8ـ1 رسيت نإ ءاعدلا لبق ءوضولا 7ـ1

هريغل اعد اذإ هسفنب يعادلا أدبي نأ 9ـ1

ص لمعب ،وأ ىلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب هللا ىلإ لسوتي نأ 0ـ2

هب ماق حلا

هل رضاح يح صحلا لجر ءاعدب وأ هسفنب يعادلا 1ـ2

حالل نم سبلملا و برشملا و معطملا نوكي نأ 2ـ2

محر ةعيطق وأ مثإب وعدي ال 3ـ2

ركنملا نع يهنيو فورعملا ب رمأي نأ 4ـ2

يصاعملا عيمج نع داعتب اال 5ـ2

ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا نكام واأل تاقو األ يرحت 6ـ2

لضف اضيأ ىضرملا ،و ةاقرلا ةاعدلل نيب أل ةلماك طاقنلا هذه تركذ دقلو

هللا نع اديعب نوكي ضيرملا نأ ثيح هتاقوأ مظعأو ةباج اإل نطاومو ءاعدلا

مصتعا ولف . يسفنو يندب ىذأ نم هل نيطايشلا هببست امل ضرملا ةرتف يف
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اعيرس ىفشيس ءاعدلا هنمو ءافشلا بابسأ مهأب ذخأو هدحو بهللا ضيرملا

ةفاقث هفقثو هملع ولف ! ضيرملا عم هللا ىلإ يعادلا ةصرف هذهو هللا، نذإب

لضف ضيرملا ملعلو سانلا نيب ريخلا اذه رشتن ال هيلع أرقي وهو ةيعرش

... ءاعدلا
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ثلا ثلا لصفلا

) سن لإل نجلا ألىذ نيركنملا ىلع درلا هللاو ىلإ ةيعادلا )

) سن باإل نجلا سابتلا توبث األلو( ثحبملا

عوضوملا اذهو ، هيلإ وعدي امب ملع ىلع هللا ىلإ ةيعادلا نوكي نأ الدب

ءاملع ضعب ىتح وأ ايندلا ءاملع نم ءاوس سانلا نم ريثك هركنأ كئاشلا

عضول رظانلا األرم،و اذه ةقيقح عيمجلل تبثن ثحبملا اذه يفو ! ةعيرشلا

سيل قلا) نم قدصو ابجع ىريل رحسلا وأ سملا هللاب المه تبا نيذلا ىضرملا

مهف مهلهجب نورذعي سن باإل نجلا سابتلا نوركني نيذلا عمس!)ف مك ىأر نم

اماع رشع ةسمخ ذنم نآرقلا الجب علل يتسرامم مكحب الوأ صأ كلذ اوري مل

وأالب تبثأ ثحبملا اذه يف انأو ىضرملا ؤهالء نم باجعلا بجعلا تيأر

يذلا األىذ اذه نم نيعلا هتأر ام لقع يذلا لقعلا ،مثب سابتل اال دوجو عرشلا

! ةظقيلا و مانملا يف مهاذآو نجلا مهب سبلت سانأ نم مكف سن لإل نجلا هببسي

اذه نأ لوقت لهف ةضيرملا ناسل ىلع لا جرلا ناسلب ملكت نم مهنم مكو اضيأ

تبث عرشلا يفف ؟! مهريغو نييناسفنلا نم نوركنملا لوقي امك ؟! يسفن ضرم

هببستو ناسن اإل ندب نجلا لوخد ةلأسم نإف ادج. ةريثك ةيعرشلا واألةلد كلذ

نم نوثدحملا و نومدق األ اهيف بتك يتلا ةيدئاقعلا لئاسملا نم هعرص يف

كلذ، تبثأ نم مهنمو كلذ، ركنأ نم مهنم ، مهريغو ةلزتعملا و ةنسلا لهأ ءاملع

تنم ةيعرشلا األةلد يه اهو ال. قعو اعرش كلذ اوتبثأ دقف ةنسلا لهأ امأو

. ةيوبنلا ةنسلا و ميركلا نآرقلا

) ميركلا نآرقلا نم وأال:)األةلد

يِذَّلا ُموُقَي اَمَك َّ ِإال َنوُموُقَي الَ اَبِّرلا َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا ىلا:" عت قلا
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:(2) هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا "(1).قلااإلمام ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي

هل.قلااإل ناطيشلا طبختو هعرص حةلا عورصملا موقي امك إال نوموقي ال يأ

إال مهروبق نم ةرخ يفاآل نوموقي (4):ال نايبلا عماج هريسفت يف (3) يربطلا مام

ناطيشلا هطبختي كلذب ينعيو سملا نم ناطيشلا هطبختي يذلا موقي امك

. نونجلا ينعي : سملا نم هعرصيف ايندلا يف

نم داسف ىلع ليلد اآلةي هذه يف :(5) هريسفت يف يبطرقلا قلااإلمام

كلسي ال ناطيشلا نأو ، عئابطلا لعف نم هنأ معزو نجلا ةهج نم عرصلا ركنأ

. سم هنم نوكي وال ناسن يفاإل

نولكأي نيذلا (7):نإ يناعملا حور هريسفت يف (6) يسول اآل اإلمام لوقي

ىنعمب لعفت : طبختلا و ايندلا يف عورصملا مايقك امايق إال نوموقي ال ابرلا

" ِّسَمْلا ىلا:"َنِم عت هلوق نع امأ ، ةفلتخم ءاحنأ ىلع لا وتم برض هلصأو لعف

ب سمللا هلصأو نج، اذإ سوسمم وهف لجرلا سم لا: ،قي نونجلا :يأ لوقيف

دسفتف داسفلل ةدعتسم الهط خأو لجرلا سمي دق ناطيشلا ألن هب يمسو ، ديلا

275 ةرقبلا ةروس (1)
ص180 2002ج1 ةبيط راد ريثك نبا ريسفت (2)

غ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دمحم (3)
-838)224- يربطلا رفعج وبأ مام باإل ريهشلا بلا

مامإ ، ) 310ـه لا وش ـ26 ناتسربط ، لماه (923
رسفمو خرؤم ، ليلج ملا عو نيملسملا ةمئأ نم
يف نيباتك ربكأ بحاص ملسم هيقفو

اإلسالم ءاملع ربكأ ربتعي . خيراتلا و ريسفتلا
نيدلا ريخ ـ األعالم ( رظنأ . افينصتو افيلأت

.69 ةحفصلا 6ـ ج ـ يلكرزلا
نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج ( يربطلا ريسفت (4)

277 ص ج1 فراعملا راد )
نيبملا و ، نآرقلا ماكح أل عماجلا ( يبطرقلا ريسفت (5)

(راد ناقرفلا ماكحأو ةنسلا نم نمضت امل
317 ص 1 ج ركفلا

يسول األ ينيسحلا هللا دبع نب دومحم وه (6)
، نيددجملا نم بيدأ ءانثلا وبأ ، نيدلا باهش

ـ خركلا يف يسول األ دلو ، دادغب لهأ نم
1802م قفاوملا 1217ـه ةنس ـ قارعلا ب عضوم

.
نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور ( يسول األ ريسفت (7)
ج1 ةاكشملا راد ) يناثملا عبسلا و ميظعلا

189 ص
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. نونجلا ثدحيو

هيلع هللا ىلص يبنلا نع ـقلا: هنع هللا يضر (1)ـ ةرم نب يلعي ثيدح ـ1

هيلع هللا ىلص يبنلا هل لا قف مل هباصأ دق اهل نباب ةأرما هتتأ "هنأ ملسو

ائيشو نيشبك هل دهأف أربف هللا"قلا: لوسر هللاانأ ودع جرخأ "": ملسو

ذخاألةق يلعي :"اي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا قف نمسو طقأ نم

.(2)" ةرخ اآل اهيلع درو نيشبكلا دحأ ذخو نمسلا و

و نعطلا ب يتمأ ءانف ": ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ـ اضيأ ـ كلذ نمو ـ2

؟قلا: نوعاطلا امف ، هانفرع دق نعطلا اذه هللا لوسر :اي ليقف ، نوعاطلا

.(3) نجلا نم مكئادعأ زخو

لوسر ينلمعتسا ـقلا:امل هنع هللا يضر (4)ـ صاعلا يبأ نب نامثع نعو

========== (1)
ةحفصلا 20 ةيملعلا بتكلا راد ط دئاوزلا عمجم (2)

حيحصلا لا جر هلا جر لا: قو 9/9:
، حيحص اهدحأ ديناسأب دمحأ هاور : يرذنملا (3)قلا

ينابل األ هححصو . يناربطلا و رازبلا و ىلعي وبأو
ليلغلا ءاورإ يف

نب نامثع هللا دبع وبأ ( ليلجلا يباحصلا (4)
نامهد نب دبع نب رشب نب صاعلا يبأ

نب نابأ نب مامه نب هللا دبع نب
نب مشج نب طيطح نب مكلا نب رايس

( 51ـه ـ ـه ـ ـ ـ ) . يفقثلا فيقث
يبنلا ىلع دفو . فئاطلا لهأ نم يباحص
فيقث دفو يف ملسو هيلع هللا ىلص

، ملسأف مهرغصأ وهو نيرشعو عبس نبا وهو
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلمعتساو

لوسر ةايح اهيلع لزي ملف . فئاطلا ىلع
يبأ الةف خو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

خالةف نم نيتنسو هنع هللا يضر ركب
يضر رمع هلزع مث هنع هللا يضر رمع
ىلع ةرشع سمخ ةنس وواله هنع هللا
هاخأ هجوو نامع ىلإ راسو نيرحبلا و نامع
راسو نيرحبلا ىلإ صاعلا يبأ نب مكحلا
اهكلم لتقو اهرصمو اهحتفف جوت ىلإ وه

يف رمتساو . نيرشعو ىدحإ ةنس كلذو كرهش
نب نامثعل الةف خلا تلآ نأ ىلإ نيرحبلا
اهب تام ىتح ةرصبلا نكسف ، هلزعف ، نافع
دنهلا ب تاوزغو حوتف هل . ةيواعم خالةف يف
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صاليت يف ءيش يل ضرعي لعج فئاطلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تلحر كلذ تيأر املف يلصأ ام يردأ ام ىتح

ءاج هللاقلا:"ام ل وسر اي معن تلق: : صاعلا يبأ نبا لا قف ملسو هيلع

ام يردأ ام ىتح يتاولص يف ءيش يل ضرع هللا لوسر تلق:اي كب"؟

ق يمدق رودص ىلع تسلجف هنم توندف هندأ ناطيشلا كاذ قلا يلصأ

كلذ لعفف هللا ودع جرخأ لا:" قو يمف يف لفتو هديب يردص برضف لا

"(1) كلمعب قحلا مثقلا: تارم ثالث

ناسن نماإل يرجي ناطيشلا :"نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا ـ3

."(2) مدلا ىرجم

هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ـقلا: هنع هللا يضر ـ دوعسم نبا نع ـ4

ناطيشلا نم كب ذوعأ ينإ :"هللام لوقي الة صلا يف لخد اذإ ملسو

و نونجلا نم عون : ةتوملا ): هزمهف ".قلا: هثفنو هخفنو هزمهو ميجرلا
(3)( ءايربكلا : هخفنو . رعشلا : هثفنو (.( عرصلا

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأ هنأ همع نع (4) تلصلا نب ةجراخ نعو ـ5

النب ةباحصلا زييمت يف ةباص اإل ( رظنأ . سرافو
) رجح

ـ ةحفصلا ـ ينابل لأل ةحيحصلا ةلسلسلا ( رظنا (1)
حيحص هدانسإ لا: قو 1001/6) مقرلا

نوكت ةداهشلا باب ماكح األ باتك يراخبلا حيحص (2)
3281. والهتي: يف مكاحلا دنع

ةنسلا و الة صلا ةماقإ باتك : ةجام نبا ننس (3)
ةبتكملا ط . الة صلا يف ةذاعتس اال باب اهيف

يف ينابل األ هححصو 807 مقرب ةيملعلا
665 ةجام نبا حيحص

، نييفوكلا يف هدادع .( تلصلا نب ةجراخ ( يباحصلا (4)
كردأ : هدنم نبا قلا ، يبعشلا هنع ثدح

نع ، ةديبع نب يلعي ىور هري، ملو يبنلا
قلا: يبعشلا نع ، ةدئاز يبأ نب ءايركز

كردأ همع نأ تلصلا نب ةجراخ ينثدح
نونجم يبارعأب رمف عجر مث ، ملسأف يبنلا

ءيش دنع : مهضعب لا قف ، ديدحلا يف قثوم
: تلقف ؟ ريخلا ب ءاج مكبحاص نإف هب، هيوادت

، نيترم موي لك باتكلا مأب هتيقرف ، معن
ىتح اهذخآ ملف ةاش ةئام يناطعأف أربف،
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نونجم لجر مهدنع موق ىلع رمف ، هدنع نم اعجار لبقأ مث ، ملسأف

لهف ريخب ءاج دق اذه مكبحاص نأ انثدح :انإ هلهأ لا ،قف ديدحلا ب قثوم

ةئام ينوطعأف أربف ، باتكلا ةحتافب هتيقرف هب، هنووادت ءيش مكدنع

تلق لا:"له ،قف هتربخأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأف ةاش،

تلق:ال. اذه"؟ ريغ

قح"(1). ةيقرب تلكأ دقل ، لطاب ةيقرب لكأ نمل يرمعلف ، اهذخف قلا:"

) ملعلا لهأ ءارآ ): ايناث

ب تباث نجلا دوجو :(2) ـهللا همحر ـ ةيميت نبا اإلسالم خيش اإلمام لوقي ـ1

ناسن اإل ندب يف نجلا لوخد كلذكو األةم فلس قافتاو ةنسلا و نآرقلا

، هربدت نمل سوسحم روهشم رمأ وهو ، ةنسلا لهأ ةمئأ قافتاب تباث

هب(3). يردي وال ،لب هفرعي كبالمال ملكتيو ، عورصملا يف لخدي

اماوقأ أليب:نإ تلق هللاـ: امهمحر (5)ـ لبنح نب دمحأ هللا(4)نب دبع لوقي ـ2

ريغ ائيش تلقأ لا:" قف ، هتربخأف يبنلا تيتأ
نم يرمعلف هللا. مسب اهلك قلا:" ال. تلق: "؟ اذه

قح. ةيقرب تلكأ دقل ، لطاب ةيقرب لكأ
نع ، هدانسإب ءايركز نع ، كرابملا نبا هاورو

، ملسأف يبنلا ىلإ يمع قلطنا قلا: ةجراخ
ةباغلا دسأ ) رظنأ . ثيدحلا ركذو انيلإ عجر مث
) يرزجلا األريث النب ـة باحصلا ةفرعم يف

ةبتكم ط 174 مقرب راكذ: األ يف يوونلا هجرخأ (1)
. حيحص هدانسإ : ينابل األ لا قو 2012 جاهنملا

34 ص هتمجرت تقبس (2)
يواتفلا نم 24 ـج ةيميت النب يواتفلا عومجم (3)

(ص277-276)
هـ) 290 ـ ـه 213) لبنح نب دمحأ نب هللا دبع (4)

دبع نمحرلا دبع وبأ وه 903م). ـ 828م )
لبنح نب دمحم نب دمحأ نب هللا
لهأ نم ، ثيدحلل ظفاح ، يدادغبلا ينابيشلا

، لبنح نب دمحأ مام اإل وه هدلا و ، دادغب
دعب دمحأ مام اإل اهجوزت ، ةناحير اهمسا همأو

صحلا هنبا مأ ةسابع ىلو األ هتجوز ةافو
دبع ةنبا ةناحير هل تبجنأو ، لبنح نب

ةلبانحلا تاقبط ىلعي يبأ نبا ( رظنأ اذه. هللا
يلكرزلل األعالم ص11، ج2 )

دوجوملا نيلقثلل ةلا سرلا مومع يف دلاالةل حاضيإ (5)
ص ىلإ ص9 19 ـج يواتفلا عومجم يف
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اذ وه ، نوبذكي ينب لا:اي ؟قف سن اإل ندب يف لخدي ال ينجلا نأ نومعزي

موي نازيملا يف لقثأ هللا دبع لجرل ( ملسو هيلع . هناسل ىلع ملكتي

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعن بحاص وهو .( دحأ لبج نم ةمايقلا

عمسف ماق نويعلا تأده اذإ ناكو . نآرقلا ولتي نيح توصلا نسح ناكو

) رجح النب ةباحصلا زييمت يف ةباص اإل رظنأ ). لحنلا يودك يود هل

يذلا ناسن اإل سمي ناطيشلا نأ حصو هللاـ: همحر (1)ـ مزح نبا قلااإلمام ـ3

وا ءادوسلا هعئابط نم هب ريثي نآرقلا يف ءاج امك ءاسم هيلع هللا هطلسي

،بالخ عورصم لك هسفن نع هب ربخي امك ، غامدلا ىلإ ةدعاصتملا ةرخب أل

، هدهاشن امك ذئنيح طبختلا و عرصلا لجو زع هللا ثدحيف ، مهنم الف

.(2) ةدهاشملا هبجوت امو نآرقلا صن وه اذهو

اإل ىلع نجلا ناودع نمو (4) ـهللا همحر (3)ـ نيميثع نبا خيشلا لوقيو ـ4

65
ربكأ نم دعي ( يسلدن األ مزح نب يلع (1)(اإلمام

وهو يربطلا دعب افيلأتو افينصت اإلسالم ءاملع
لوقلا ددجمو ، يرهاظ هيقف . ظفاح مامإ

يف هلا وز دعب بهذملا ييحم لب هب،
لب ، للحم دقانو ، رعاشو ، بيدأ ، ملكتمو . قرشلا

ينبل يسايس ريزو . فوسليفلا ب ضعبلا هفصو
. عابت األ ريرحتو ديلقتلا ذبن قيرط كلس ، ةيمأ

نع درشو ةيكلا ملا نم ةعامج هيلع تماق
تنم هيوبأ ضرأ يف هلزنم يف يفوت . هنطو

. اينابسإ يف حايلا، راخيتنومب ةفورعملا مشيل
) يلكرزلل األعالم ( رظنأ

(72 ص عامج اإل بتارم ) يف مزح نبا (2)
صحلا نب دمحم هللا دبع وبأ ( خيشلا وه (3)

نمحرلا دبع نب ناميلس نب دمحم نب
11 ـ 1929 سرام 29 ( يميمتلا يبيهولا نيميثعلا
ـه 1347 ماع ناضمر 27 ةليل يف 2001.(دلو رياني

ةيبرعلا ةكلمملا ندم ىدحإ ةزينع يف
تراصف نيميثعب رهتشا نامثع ةدج . ةيدوعسلا
نيميثع لآ . عبارلا دجلا اذهل بسنت ةرس األ

، يدوعس ةيعادو عملا ، لبقم لآ نم مه
و هقفلا يف غبن هرصع ءاملع ملعأ نم

. وحنلا و ريسفتلا و ثيدحلا
نم نيميثع نبا خيشلا ىواتف عومجم (4)

نيميثع نب صحلا نب دمحم خيشلا عقوم
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هيلع ىمغي ىتح برطضي هعديو ، هحرطيف يسن اإل عرصي ينجلا نأ سن

ران ،وأ هقرغي ءام وأ ةرفح يف هئاقلإ نم هالهك هيف ام ىلإ هداق امبرو ،

عورصملا ب مهروبق نم مهمايق دنع ابرلا يلكآ ىلا هللاعت هبش دقو هقرحت

الَ اَبِّرلا َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا ": لجو زع هللا قلا امك ناطيشلا هطبختي يذلا

نبا "(1)قلا ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي يِذَّلا ُموُقَي اَمَك َّ ِإال َنوُموُقَي

ريسفت (2) ـهللا همحر ـ يوغبلا لا .قو هعرصيف هطبختي يذلا وهو : ريرج

موي ثعبي ابرلا لكآ نأ هانعمو هعرصي يأ ناطيشلا هطبختي : يوغبلا

. عورصملا لثمك ةمايقلا

، ناعرص عرصلا لا: قف عرصلا نع هباتك يف (3) ميقلا نبا ثدحت دقو

وه يناثلا ،و ةئيدرلا نماألخالط عرصو ةيضر األ ةثيبخلا حاور نماأل عرص

المهئ قعو مهتمئأف حاور األ عرص امأو عوالهج، هببسو ءابط األ هيف ملكتي يذلا

ةريخلا ةفيرشلا حاور األ ةلباقمب عالهج نأب نوفرتعيو ، هنوركني هبوال نوفرتعي

. اهلطبتو اهلا عفأ ضراعتو اهراثآ عفديف ، ةثيبخلا ةريرشلا حاور األ كلتل ةيولعلا

هل سيل نم إال عرصلا نم عونلا اذه ركني :ال ميقلا نبا قلااإلمام مث

مايأ تثدح يتلا ثداوحلا ضعب دروأو ، ةيحورلا رارس األ ةفرعم نم رفاو ظح

اهج، عال يف ةميزعلا قدصو حورلا ةوق رثأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

275 ةرقبلا ةروس (1)
، دهتجمو هيقفو ظفاح مامإ وه يوغبلا ظفاحلا (2)

نب نيسحلا دمحم وبأ " لماكلا همساو
اضيأ بقليو ،" يوغبلا ءارفلا دمحم نب دوعسم
نيذلا ءاملعلا دحأ . ةنسلا يحمو نيدلا نكرب
ةسارد ةيم، اإلسال ةيوبنلا ةنسلا و نآرقلا اومدخ
لمع ىلإ ةبسن : ءارفلا و افيلأتو ، اسيردتو

اهل: لا قي ةدلب ىلإ ةبسن : يوغبلا و . اهعيبو ءارفلا
ورم نيب ناسارخب ةدلب يهو ، روشغبو غب) )
مل هل تمجرت يتلا رداصملا مظعم . ءارهو
نأ ريغ ، اهيف دلو يتلا ةنسلا ىلإ رشت
هنإ : نادلبلا مجعم يف قلا يومحلا توقاي

األعال يف راشأف يلكرزلا امأ 433ـه ةنس دلو
عأالم ريس هـ. 436 ةنس دلو هنأ ىلإ م

.(439/19) يبهذلل ـ الء بنلا
ةسسؤم دابعلا ريخ يده يف داعملا داز (3)

طوؤانر األ بيعشو رداقلا دبع قيقحتب 1998 ةلا سرلا
149 ص 4 ج
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بابسأ ةدع عرصلل تناك اذإو اذه، كلذ، نوركني نم ىلع يعنلا يف ضافأو

ملا فعلا لهجت ام ركنت نأ يغبني ،فال ىرخأ وأ ةيحور وأ ةيسفنو ةيدام اهنم

نأ يغبني ال هسفن تقولا يفو اهضعب فشكي ملعلا أدب دقو رارس، باأل ءولمم

أجلنلف مهتجاذس وأ سانلا لهج الل غتساو ةذوعشلا و لجدلل ةعيرذ كلذ ذختي

قولخملا زجع نإف ، لوانتلا ةلهسو ةريثك يهو وأال ةيداملا لئاسولا ىلإ

هبا ثاغتسا امك هب، ةقثلا و ةثاغتس اال قدصو هب نامي باإل قلا خلا ىلإ هجوتنلف

هذه ىلع دهاش ريخ نآرقلا و مغلا نم مهاجنو رضلا مهنع فشكف ءايبن أل

ال غتسا نجلا ريضحت ناكمإ لغتسي أال بجاولا نمو : اضيأ لوقيو ...؛ ةقيقحلا

انب جرخي أال بجاولا نم نأ امك ، نوذوعشملا و نولا جدلا لعفي امك ائيس ال

مهف ، نجلا دوجول راكن دحاإل ىلإ ةذوعشلا و لجدلا ةمواقم يف سامحلا

امك هللا، نذإب سانلا ب رارض اإل نوعيطتسي مهو ، رشبلا لثم نوفلكم نودوجوم

واإل ةسوسولا ىلع طقف رصاق رارض اإل اذه سيلو ، اضعب مهضعب سانلا رضي

هبرشمو هلكأم يف ناسن باإل قلعتت يتلا تايداملا يف نوكي ام هنم ،لب ءاوغ

هللا همحر اضيأ لا .قو هعنم ىلع ليلد كانه سيلف ، همسج يفو ،لب هسبلمو

اهتمئأو األةم فلس قافتاو هلوسر ةنسو هللا باتكب تباث نجلا دوجو : هصن ام

هنإ اولا قو ةرجهلا نم (516) ةنس يفوت هنأ اوخرأ هل مجرت نم عيمج كلذكو ،

نم عبارلا دقعلا لئاوأ يف دلو هنأ نظلا بلغيف ، اهزواجت وأ نينامثلا غلب دق

. يرجهلا سماخلا نرقلا

،ق ةعامجلا و ةنسلا لهأ ةمئأ قافتاب تباث ناسن اإل ندب يف ينجلا لوخد

يِذَّلا ُموُقَي اَمَك َّ ِإال َنوُموُقَي الَ اَبِّرلا َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا ىلا:" هللاعت لا

ق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع حيحصلا يفو ،" ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي
(1)" مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا لا:"نأ

نماأل عرص : ناعرص عرصلا (2) ىلا هللاعت همحر ميقلا نبا لااإلمام قو

ملكتي يذلا وه : يناثلا ،و ةئيدرلا نماألخالط عرصو ، ةيضر األ ةثيبخلا حاور

عوالهج. هببس يف ءابط األ هيف

(277-276/24) ةيميت النب : ىواتفلا عومجم (1)
(69 ىلإ 66/4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز (2)
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، هنوعفدي وال هب نوفرتعي مهؤ ال قعو مهتمئأف حاور األ عرص امأو

حاور األ كلتل ةيولعلا ةريخلا ةفيرشلا حاور األ ةلباقمب عالهج نأب نوفرتعيو

كلذ ىلع صن دقو ، اهلطبتو اهلا عفأ ضراعتو ، اهراثآ عفادتف ، ةثيبخلا ةريرشلا

عرصلا نم عفني امنإ اذه لا: قو عرصلا عالج ضعب ركذف هبتك ضعب يف تارقب

هيف عفني فال حاور نماأل نوكي يذلا عرصلا امأو ، ةداملا األخالطو هببس يذلا

الج. علا اذه

ةليضف ةقدنزلا ب دقتعي نمو مهتلفسو مهطقسو ءابط األ ةلهج امأو

سيلو ، عورصملا ندب يف رثؤت اهنأب نورقي ،وال حاور األ عرص نوركني كئلوأف

و سحلا كلذ،و عفدي ام ةيبطلا ةعانصلا يف سيلف ،إوال لهجلا إال مهعم

ضعب يف قداص وه األخالط ضعب ةبلغ ىلع كلذ مهتلا حإو هب، دهاش دوجولا

اهلك. يف ال هماسقأ
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) يقارلا ةيعادلا تافص ) عبارلا لصفلا

، اهملعت لهسلا نم ةيعرشلا ةيقرلا نأ سانلا نم ريثك ىلع ىفخي

يأف ! ةلماك ةيقرلا تايآ نوظفحي امبر مهنأ مغر اهنولهجي سانلا نم ريثكف

و نآرقلا نم ةيعد األ عفنأو لهسأب هريغو هسفن ةيقر عيطتسي ةملسم وأ ملسم

دعب عنام وال هتيب لهأ نم ديري نمو هسفن ملسملا ىقري نأ لص واأل ةنسلا

لكوتلا نسحو بهللا ةقثلا مهملا ادج. اطيسب .واألرم هريغ عفني نأ نم كلذ

ةيقرلا ةيفيك ملعتو ، ةدابعلا و ةديقعلا يف عدبلا و تايكرشلا نع دعبلا ،و هيلع

واأل تاي اآل ظفحب ملعتملا أدبيو اهيف، نيصصختملا نم ةنسلا و باتكلا نم

ةيقرلا بتك يف هنعمتملا ةءارقلا مث ةنسلا و نآرقلا نم ةيساس األ ةيعد

ظفحلا ةيعدأو ةنسلا و باتكلا نم ءاعدلا ب مئادلا نصحتلا اريخأو ، ةفورعملا

هللا ىلإ ةيعادلا تافص ركذأ نأ الدب يعادلا يقارلا تافص ركذأ نأ لبقو

. ةماع ةروصب

هللا:( ىلإ يعادلا تافص )

ساسأ وهو هللا ىلإ ةيعادلا تافص مظعأو مهأ نم وأال:اإلخالصهلل:

اصلا خ نوكي إالنأ لا مـناألمع لمع لبقي وال هبر نيبو دبعلا نيب الةق علا

وهو هللا، ىلإ عاد يأ ساسأو ةدابعلا بابلو نيدلا حور ) وهو ىلا عت ههجول

ىلإ ـ دشو بذج دعب ـ هبحاص عفدي ، يسفن عارصو ، ةيناميإ ةوق هتقيقح يف

دصقي نأو ، ةيتاذلا تاياغلا نع عفرتي نأو ، ةيصخشلا حلا صملا نم درجتي نأ

مهلا معأ نوصلخملا ف اروكش وال ءازج هءارو نم يغبي هللاال هجو هلمع نم

ارهاظ مهتلماعمف هلل، مهضغبو هلل، مهبحو هلل، مهعنمو هلل، مهؤاطعو هلل، اهلك

قوفت هتيمهأو دحأ لك نم هل مزلأ ةيعادلل واإلخالص هدحو هللا هجول انطابو

ُهَل َنيِصِلْخُم َهَّللا اوُدُبْعَيِل اَّلِإ اوُرِمُأ هللا"اَمَو ألرم ةباجتسا وهو ،(1) رمأ لك

هللا ألن قيفوتلا عنمو لا األمع درب نامرحلا نم فوخ هكرت يفو ،(2)" َنيِّدلا

لمع نم كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ ))انأ يسدقلا ثيدحلا يف عوالقلا لج

ص حدحداب يلع روتكدلا ( حجانلا ةيعادلا تاموقم (1)
(10

5 ةنيبلا ةروس (2)
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ف ةرخ اآل باذع نم ةياقو هيفو ))(1) هكرشو هتكرت يريغ يعم هيف كرشأ معال

اإل عمتجي ))ال هنإف هداضي امم رذحلا اإلخالصو يرحت نم كلذك واألرم الدب

عمتجي امك إال سانلا دنع اميف عمطلا و ءانثلا و حدملا ةبحمو بلقلا يف خالص

ولف . ةيعاد لكل هللا نم ةمعن (2)((.فاإلخالص توحلا و بضلا و رانلا و ءاملا

. قيفوتلا و لوبقلا هللا هقزرل هتوعد يف هلل ةيعادلا صلخأ

نم ريثكلا اهيف طرف يتلا تافصلا نم يهو بهللا: ةلصلا نسح : ايناث

اهب دوصقملا و هبرو دبعلا نيب يلمعلا قيبطتلا هللاألاهن محر نم إال ةاعدلا

ا ىلع ةموادملا ،و راكذ لاباأل غتش ،واال لفاونلا نم راثكتس ،واال ضئارفلا ةماقإ

كلذ ريغو ، ةينابرلا ةاجانملا ىلع صرحلا ،و ةينآرقلا تلاالةو ةرثكو رافغتس ال

هنيب ةلص الة صلا ،ف ةيعادلا هب ىوقتي داز ةدابعلا ،ألن تاعاطلا و تابرقلا نم

هعوشخو ، اهيلإ هريكبتو ، اهيلع هصرح يف هزيمت نم صانم وماله،وال نيبو

ديعسف ةفلا س تاودق كلذ يف هلو ةعامجلا عم اهدوهشو اهل، هليوطتو اهيف،

مثيخ نب عيبرلا ةنس))و نيعبرأ ةعامجلا يف الة صلا هتتاف ((ام بيسملا نب

ىلع يح عمسأ ينإ قلا: كلذ يف عجور املف جلا، فلا هبو الة صلا ىلإ داقي ناك
(3) اوبح ولو اهوتأت نأ متعطتسا نإف الة صلا

اذإ هراهنبو ، نومئان سانلا اذإ هليلب فرعي نأ نآرقلا لماحل يغبني هنع

، نوكحضي سانلا اذإ هئاكببو ، نوحرفي سانلا اذإ هنزحبو ، نورطفم سانلا

سانلا اذإ هتمصبو

ال اضيأو ! ادبأ الة صلا نع فلختي هللا ىلإ يعادلا نأ لقاع ليختي وال

يتلا نآرقلا تالةو ركذلا مظعأو اراهنو هللايلال ركذ ىلع موادي نأ ةيعادلل دب

عقاولا يف اهرثأ اهلو ، ةاعدلا اهجاتحي يتلا التبهللا صلا ىوقأ نم يه

هللا: يضر دوعسم نبا قلا امك زيمتلل ةبجوم نآرقلا ب ةلصلا و ةايحلا و ةوعدلا

ايكاب نوكي نأ نآرقلا لماحل يغبنيو ، نولا تخي سانلا هاذإ نوشخبو ، نوضوخي

فاغ وال ايفاج نوكي نأ نآرقلا لماحل يغبني ،وال انيكس اميلح اميكح انوزحم

( يوونلا ( ءايرلا باب ، دهزلا باتك ، ملسم هجرخا (1)
)18/115)

(ص:195) ميقلا النب دئاوفلا عئادب (2)
(370/1) الء ضفلا ةهزن (3)
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(1). اديدح وال احايص وال اباخس الوال

دجي ىتح هنم الدب ساسأ اذهو : ةماعلا ةفاقثلا و يعرشلا ملعلا ثاثلا:

وه كلذ ىلإ ةفاضإ الت كشملا لولحو الت، ؤاستلا ةباجإ ةيعادلا دنع سانلا

، عقاولا قئاقحب مهرصبيو ، عرشلا ماكحأ سانلا ةيعادلا ملعي اهب يتلا ةدعلا

يف انقتمو ، تاهبشلا دينفتو عانق اإل ىلع ارداق ةيعادلا نوكي اضيأ هبو

فرشأ هللا ىلإ ةوعدلا تناك اذإو . هيجوتلا و ةيعوتلا يف اعدبمو ، ضرعلا

،و هيلإ هبو وعدي يذلا ملعلا إالب لصحت ال يهف اهلضفأو اهلجأو دبعلا تاماقم

. يعسلا هيلإ لصي دح ىلع ملعلا يف غولبلا نم ةوعدلا لا مك نم الدب

ملعللو ، هراثآو هتاقارشإ نامي :لإل ةجحلا و لقعلا ةحاجرو ةوق : اعبار

يتلا امهتيباجيإو ، ركنت ال يتلا اهتيمهأ ةنطفلا و ءاكذلل يفكي ، هرودو هتيلعاف

ةيعادلا اهب ىلحتي ىمظع ةزيم ديدسلا لقعلا و داقولا نهذلا رفوتو ، ىفخت ال

، ةبيهلا ملا عم سمطت ةفخ وال شيط ،وال ةدايرلا يناعم اهب عيضت ةجاذس فال

باغو كارد اإل دقف اذإ للديو للحيو اآلءار، تفلتخا اذإ عجري نطف لقع لب

و صرفلا زاهتناو ، تاقو األ رايتخاو ، تايولو األ بيترت نقتيو ، روصتلا

،و تاهبشلا ىلع درلا ىلع ىوقيو الت، كشملا نم صلختلا نسحيو ، تابسانملا

. تامز عماأل فيكتلا

ةجحلا ةماقإ ىلإ مهعم ةيعادلا جاتحي نيوعدملا نم فانصأ كانهو

ؤهالء: نم ةيعرشلا باألةلد مهئافتكا مدعلو ةيضقلا تابث إل ةيلقعلا

. ةنسلا و باتكلا ب نونمؤي ال نيذلا نورفاكلا ـ1

. يلقنلا صنلا ىلع اهل نيمدقملا مهلوقعب نودتعملا ـ2

. تاهبشلا ب نوعودخملا ـ3

الل ضإ ىلإ نوعسيو مهحلا صمل اعبت لطابلا نوعبتي نيذلا نودناعملا ـ4

مهريغ

اهوأرو اهوفلأ ىتح ةئطاخلا فارع واأل عاضو األ ريثأت تحت نوعقاولا ـ5

. اباوص

(ص192) ميقلا النب دئاوفلا (1)
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ألن ةاقرلا نع ال ضف ةيعاد لكل ادج ةمهم ةفص يهو : ةعاجشلا : اعبار

وأ سملا ضيرم ىلع ةءارقلا ءانثأ بلقلا ةوق ىلإ جاتحي يقارلا يعادلا

هلمتحيو كلذ عقوتي نأ !فالدب رحسلا ب لكوملا وأ ينجلا قطني امبرف رحسلا

عجشأ ملسو هيلع هللا ىلص انلوسر ناك دقلو بهللا. ةقثلا إالب كلذ ىنأتي نلو

. سانلا

ناتلماكتم ناتفصو نامز تمال ناقلخ امهو : ةنام واأل قدصلا : اسماخ

إال لوقي ،فال ةينلا و لمعلا و لوقلا يف ىلا عت هلل ناسن اإل ةبقارم ىلإ ناريشت

امهانعم نأ ينعي اذهو . ةحلا صلا ةينلا إال يوني ،وال ريخلا إال لمعي ،وال قحلا

يذلا ،األرم هنوؤش نم نأش لكو ناسن اإل ةايح يف ةيئزج لك لمشيل عستي

هتوعد يف حجني نأ ىلا هللاعت ىلإ يعادلل نكمي ال هنأ ىلع هعم يد كأتلا نكمي

. تافصلا ميركو يناعملا ليمج نم الهن محي امل امهب يلحتلا نودب

نع ناسللا ،و عزجلا نع سفنلا سبح ربصلا ب داري : ربصلا : اسداس
األ زواجت .نإ نامي اإل فصن وهو األبد، نسحب بلاالء عم فوقولا ،و ىوكشلا
ربص ىلإ جاتحي تابركلا ةهجاومو تاعبتلا لمحتو تابقعلا يطختو تامز

عال نم ربصلا ،و ةبوقعلا لجعتسي ال وهف " روبصلا ىلا" هللاعت ءامسأ نم ريبك.
ةميظعلا تاي اآل نمو نورباصلا إال ةوعدلا ب ضهني نأ نكمي .وال ةلوجرلا تام
ةيعادلا ىلع بجي يتلا و ربصلا لضف ىلع لدت يتلا لجو هللازع باتك يف

. ةصاخ ةيعرشلا ةيقرلا لا جمو ةماع ةوعدلا لا جم يف ايلمع اقيبطت اهقيبطت
َثيِداَحَأ ْمُهاَنْلَعَجَف ْمُهَسُفنَأ اوُمَلَظَو اَنِراَفْسَأ َنْيَب ْدِعاَب اَنَّبَر اوُلا ىلا:"َقَف عت قلا

(1)" ٍروُكَش ٍراَّبَص ِّلُكِّل ٍتاَيآَل َكِلَذ يِف َّنِإ ٍقَّزَمُم َّلُك ْمُهاَنْقَّزَمَو
ْاوُتوُأ َنيِذَّلا َنِم َّنُعَمْسَتَلَو ْمُكِسُفنَأَو ْمُكِلا َوْمَأ يِف َّنُوَلْبُتَل ىلا:" عت لا قو

َّنِإَف ْاوُقَّتَتَو ْاوُرِبْصَت نِإَو ًاريِثَك ىًذَأ ْاوُكَرْشَأ َنيِذَّلا َنِمَو ْمُكِلْبَق نِم َباَتِكْلا
(2)" ِروُمُ األ ِمْزَع ْنِم َكِلَذ

َوُلْبَنَو َنيِرِباَّصلا َو ْمُكنِم َنيِدِهاَجُمْلا َمَلْعَن ىَّتَح ْمُكَّنَوُلْبَنَلَو ىلا:" عت لا قو
اَّنَمآ اوُلوُقَي نَأ اوُكَرْتُي نَأ ُساَّنلا َبِسَحَأ {1} :"ملا لجو زع لا قو (3)" ْمُكَراَبْخَأ
اوُقَدَص َنيِذَّلا ُهَّللا َّنَمَلْعَيَلَف ْمِهِلْبَق نِم َنيِذَّلا اَّنَتَف ْدَقَلَو {2} َنوُنَتْفُي اَل ْمُهَو

(4)" َنيِبِذاَكْلا َّنَمَلْعَيَلَو

19 أبس ةروس (1)
186 نارمع لآ ةروس (2)

31 دمحم ةروس (3)
3-1 توبكنعلا ةروس (4)
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َنِّماأل ٍصْقَنَو ِعوُجْلا َو ْفوَخْلا َنِّم ٍءْيَشِب ْمُكَّنَوُلْبَنَلَو ": لئاق نم زع لا قو
اَذِإ َنيِذَّلا {155} َنيِرِباَّصلا ِرِّشَبَو ِتاَرَمَّثلا َو ِسُفن َواأل ِلا َوَمَ

ٌتاَوَلَص ْمِهْيَلَع ـَكِئ َلوُأ {156} َنوعِجاَر ِهْيَلِإ ـا َّنِإَو ِهّلِل اَّنِإ َقْاوُلا ٌةَبيِصُّم مُهْتَباَصَأ
ْاوُعيِطَأَو ": لجو زع لا قو ،(1)" َنوُدَتْهُمْلا ُمُه ـَكِئ َلوُأَو ٌةَمْحَرَو ْمِهِّبَّر نِّم

َعَم َهّللا َّنِإ ْاوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهْذَتَو ْاوُلَشْفَتَف ْاوُعَزاَنَت َوالَ ُهَلوُسَرَو َهّللا
ثحت اهاندجول تاميركلا تاي نماآل ركذ ام لكل انرظن ول اذكهو .(2)" َنيِرِباَّصلا

نأ ةيعاد لكب يرحف ، ةرباثملا و ربصلا ىلع ىلع ةصاخ ةيعادلا و ةماع ملسملا
. هتوعد حاجن يف اببس كلذ نوكيل اهب مزتلي

ي( قارلا يعادلا تافص األلو:) ثحبملا

فس لوأل ارشتنم حبصأ عوضوملا اذه ألن ةمهملا لئاسملا نم هذهو

هدجتف ال صأ ميقتسم ريغ مهضعبو هللا.لب نم ىده ريغ ىلع ةاقرلا نم ريثك

مهضعبو نآرقلا نم اريسي ولو هللا باتكل ظفاح ريغو ةعامج يف يلصي ال

اهنم نولصحي ةنهم ةيعرشلا ةيقرلا ؤهالء ذختا دقو بهللا! ذايعلا و نخدم

ترهظ فس !لوأل نآرقلا الجب وعلا ةيقرلا مساب كلذ لكو ! ةلئاطلا لا األوم ىلع

رحس تاونق مهف . ءيرب اهنم نآرقلا و نآرقلا الجب علا يعدت ةيئاضف تاونق

يقارلا تافص ةفرعم نم الدب انه نمو ! ةيقرلا مساب سانلا عدخت ةذوعشو

...! نيلا جدلا نيباذكلا ب عدخنن ال ىتح يعرشلا

:(3) يعرشلا يقارلا تافص يه اهو -1

يعادلا نع ال ضف ملسم لك يف ال صأ رفوتت نأ الدب ةيعرشلا تافصلا هذهو

157-155 ةرقبلا ةروس (1)
46 لا األفن ةروس (2)

ديحو ، ناطيشلا و نجلا نم ناسن اإل ةياقو ( (3)
) ةرهاقلا ، رشنلا راد بيلا، الم سلا دبع
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يقارلا

) ةيلا تلا طاقنلا يقارلا يعادلا يف طرتشي (

. ةماقتس الحواال صلا و ريخلا لهأ نم نوكي نأ ـ1

. ةماعلا ةفاقثلا و ميلعتلا نم ردق ىلع نوكي نأ ـ2

. ةنسلا و نآرقلا يف اهقفتم نوكي نأ ـ3

. ميركلا نآرقلل ديج ئراق ـ4

. ةينآرقلا تاي نماآل ةبسانملا ىقرلا ةفرعم ـ5

مهعادخو مهركمو نيطايشلا لا عفأب ملعو ةربخ ىلع نوكي نأ ـ6

. مهليلضتو

. هتاردقو هعاونأو نجلا ب املع هدنع نوكي ـ7

. ربكلا و رورغلا مدع ـ8

هللاوأال. عمو سانلا عمو هسفن عم قدصلا ـ9

. هلهأو ضيرملا ىلع بذكلا مدع 0ـ1

ب هلا طبإ ةقيرطو رحس لك لمع ةقيرطو راحس األ عاونأب ملع هدنع 1ـ1

. ةيعرشلا ةيقرلا

. هتاديدهتو نجلا نم فوخلا فرعي ال هبلق نوكي نأ 2ـ1

لا. وملا ةرهشلا بح سيلو سانلا ةدعاسم بح هتين 3ـ1

. هعادخو هركمو هبذك فاشتكاو نجلا ةرواحم ىلع ةردقلا 4ـ1

. هريغ نم نجلا عملا يف ديدج وه ام لك ةفرعم نع ربكتي ال 5ـ1

. ةيوبنلا تانيصحلا ب انصحتم نوكي نأ 6ـ1

. ةسلجلا رضحي نمو ضيرملا نصحي نأ 7ـ1

. ةايحلا يف براجتو ةربخ بحاص نوكي نأ 8ـ1

. اجوزتم نوكي نأ بحتسي 9ـ1

. ضيرملا رارسأ شتفي وال انيمأ نوكي نأ 0ـ2

و نيملسملا اهب لغتسي ةنهم ةيقرلا ذختي الجفال بعلا ةرجاتملا مدع 1ـ2

. تاملسملا
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ءيشب نوكيو دودحلا قيضأ يف إال ايئاهن ضيرملا برض ىلإ أجلي ال 2ـ2

. ايندب ضيرملا يذؤي ال ىتح ثمال لجرلا وأ فتكلا ىلع ريغص

راركتو ضيرملا ةعباتمب كلذو ايئاهن نجلا ىلع ءاضقلا نم دكأتلا 3ـ2

. ةقرفتم تاسلج ىلع ولو هيلع ةءارقلا

. ةقيقحلا ريغ هل لوقي وال ضيرملا عم صلخيو هلمع نقتي نأ 4ـ2

كلذ. نع يفاإلبالغ جرح فال ةلا حلا عالج نع زجعلا حةلا يف 5ـ2

ولف اعامط اعشج نوكي فال لا األوم ةيحان نم سانلا فورظ يعاري نأ 6ـ2

امك ةرجاتمو ديدحت نود سأب فال هبعتو هتقو ىلع لعجك ائيش ىطعأ

. ملعلا لهأ كلذب ىتفأ

الج. علا عملا يف ديدج وه ام لك نع ثحبلا مئاد 7ـ2

. دسحلا و ةريغلا و دقحلا نع اديعب نوكي نأ 8ـ2

اال يف الجوأ علا نع زجعلا حةلا يف هيلإ عجري اخيش هل نوكي نأ 9ـ2

خيش ال ليق:(نم امكف أطخلا يف عقي ال ىتح ىر خأ ءايشأ نع راسفتس

.( هخيش ناطيشلا هلف

:(2) يعرشلا يقارلا تافص يف (1) ـهللا همحر ـ نيربج نبا خيشلا 2ـكالم

اهب؟ ىل حتي نأ يقارلل يغبني يتلا باد واآل تافصلا يه لا:ام ؤس

: طورشب إال ضيرملا ىلع ةءارقلا دي :الفت باوجلا

الحواال صلا و ريخلا لهأ نم نوكي نأب : يقارلا ةيلهأ األلو: طرشلا

لا واألمع ةءارقلا و راكذ واأل تادابعلا و تاولصلا ىلع ةظفاحملا و ةماقتس

تاركنملا و تاثدحملا و عدبلا و يصاعملا نع دعبلا ،و تانسحلا ةرثكو ةحلا صلا

لا ملا نم رذحلا اللو حلا األلك ىلع صرحلا ،و اهرئاغصو بونذلا رئابكو

نكت كمعطم بطأ ": ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل ه بشتملا وأ مارحلا

نب دمح نب دهف نب ميهاربإ هللانب دبع نب نمحرلا دبع هللانب دبع ) ملا علا خيشلا وه (1)
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءاملع نم ديز، ينب ةليبق نم ديشر لآ نم نيربج

يف (2009 ويلوي 13 933ـ1 قفاوملا (1353ـه ماع دلو اهئاملع رابك ةئيه وضعو
ا موي ضايرلا يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم يف يفوتو ، ةيقيوقلا ىرق ىدحإ

. ضرملا نم ىناع نأ دعب ةنس 77 براقي رمع نع 1430ـه بجر 20 نينث ال
ص12) األلو دلجملا ةديقعلا مسق عونتم ىواتف ) نيربج نبا خيشلا ىواتف (2)
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مقر نيرحبلا عمجم يف مكا طسو يفاأل يناربطلا هجرخأ )" ةوعدلا باجتسم

اي بر اي ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا ركذو "،(05526

ملسم هجرخأ هل"( باجتسي ىنأف مارح هسبلمو مارح همعطمو براي بر

كلذ نمو ءاعدلا لوبق بابسأ نم معطملا بيطف )؛ ةاكزلا باتك ،(1515) مقر

كلذلف هتقفن ىلع داز ام ذخأ نع هزنتلا و ىضرملا ىلع ةرج األ ضرف مدع

. هتيقرب عافتن اال ىلإ برقأ

،و ةحتافلا :ك ةينآرقلا تاي اآل نم ةزئاجلا ىقرل ا ةفرعم : يناثلا طرشلا

نارمع لآ ةروس لوأو ، ةرقبلا ةروس رخآو اإلخالص، يتروسو ، نيتذوعملا

ةروس لوأو ، سنوي ةروس لوأو ، ةبوتلا ةروس رخآو ، يسركلا ةيآو ، اهرخآو

لوأو ، نونمؤملا ةروس رخآو هط، ةروس لوأو ، ءارس اإل ةروس رخآو ، لحنلا

، رشحلا ةروس رخآو ، ةيثاجلا ةروس رخآو ، رفاغ ةروس لوأو ، تافاصلا ةروس

لك دعب ثفنلا عم ، هوحنو بيطلا ملكلا يف ةروكذملا ةينآرقلا ةيعد األ نمو

كلذ. نم رثكأ ثمالثالاثوأ اآلةي راركتو ، ةءارق

و ريخلا الحو صلا و نامي اإل لهأ نم ضيرملا نوكي ثلا:نأ ثلا طرشلا

ملا ظملا و يصاعملا و تامرحملا نع دعبلا ،و نيدلا ىلع ةماقتس واال ىوقتلا

ُديِزَي َوالَ َنيِنِمْؤُمْلِّل ٌةَمْحَرَو ءاَفِش َوُه اَم ِنآْرُقْلا َنِم ُلِّزَنُنَو ىلا:" عت هلوقل

.(1)" ًاراَسَخ َّ َإال َنيِمِلا َّظلا

ٌّيِمَجْعَأَأ ُهُتاَيآ ْتَلِّصُف اَلْوَل اوُلا َقَّل ًاّيِمَجْعَأ ًانآْرُق ُهاَنْلَعَج ىلا:"ْوَلَو عت هلوقو

ٌرْقَو ْمِهِناَذآ يِف َنوُنِمْؤُي اَل َنيِذَّلا َو ءاَفِشَو ىًدُه اوُنَمآ َنيِذَّلِل َوُه ْلُق ٌّيِبَرَعَو

لهأو تاعاطلا كرتو يصاعملا لهأ يف غابلا رثت "(2)فال ىًمَع ْمِهْيَلَع َوُهَو

و اهريخأتو الة صلا نع فلختلا و ىحللا قلحو الءواإلبسلا يخلا و ربكتلا

كلذ. وحنو تادابعلا ب نواهتلا

،ف عفان عوالج ةمحرو ءافش نآرقلا نأب ضيرملا مزجي :نأ عبارلا طرشلا

،لب رضت إوالمل تعفن نإ ةبرجتك ةيقرلا لعفا : لوقي اددرتم ناك اذإ ديفي ال

...... ىلا هللاعت ربخأ امك حيحصلا ءافشلا يه اهنأو اقح ، ةعفان اهنأب مزجي

82 ءارس اإل ةروس (1)
44 تلصف ةروس (2)
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هللا.. همحر كالهم ىهتنا

انفرع امك لا جدلا رحاسلا نيب قرفلا ملعن نأ اضيأ ةمهملا روم األ نمو ـ3

: هتافصو يعرشلا يقارلا

اذإ المبيلا: سلا دبع ديحو خيشلا لوقي (1) ةرحسلا اهب فرعي تام عال

بال رحاس وهف نيجلا عملا دحأ يف تام ال علا هذه نم ةدحاو عالةم تدجو

يه: تام ال علا هذهو ، بير ىندأ

همأ. مساو همسا نع ضيرملا لأسي ـ1

.( ليدنم ةوسنلق بوث ) ةضيرملا راثآ نم ارثأ ذخأي ـ2

هيلع. هللا مسا ركذي وال حبذيل ةنيعم تافصب اناويح بلطي انايحأ ـ3

. ةموهفم ريغلا مئازعلا وأتالةو المس طلا ةباتك ـ4

فورح اهلخادب تاعبرم ىلع يوتحي اباجح ضيرملا ءاطعإ ـ5

. ماقرأو

اهلخدت ال ةفرغ يف ةنيعم ةرتف سانلا لزتعي نأب ضيرملا رمأي ـ6

. ةيجاحلا ةماعلا اهيمسيو سمش

. ةنيعم ةدمل ءاملا سمي ال نأ ضيرملا نم بلطي انايحأ ـ7

. ضر يفاأل اهنفدي ءايشأ ضيرملا يطعي ـ8

اهل. رخبتيو اهقرحي اقاروأ ضيرملا يطعي ـ9

. هتلكشمو هدلبو همأ مساو همساب ضيرملا ربخي انايحأ 0ـ1

أرقت ال ،وأ فحصملا سمت ال لوقي نأك ةركنم تابلط بلطي 1ـ1

. ىقيسوملا ىلإ عمتسا ،وأ لصت ال ،وأ نآرقلا

لوق كيلع قبطني ،إوال هيلإ باهذلا و كايإف رحاس لجرلا نأ تملع اذإف

صالة هل لبقت مل ءيش نع هلأسف افارع ىتأ "نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

هيلع هللا ىلص يبنلا نع نسحلا و ةريره يبأ نع ةياور يفو .(2) ةليل نيعبرأ

ص المبيلا،ط1412،1ـه سلا دبع ديحو رارش، األ ةرحسلل يدصتلا يف راتبلا مراصلا )(1)
77ـ78)

هللا ىلص يبنلا جاوزأ ضعب نع ةناهكلا ميرحت باب الم: سلا يف (2230) مقر ملسم (2)
نيعبرأ صالة لهل بقت مل ءيش نع هلأسف افارع ىتأ :"نم هظفلو ملسو هيلع

يف دمحأ دنع يه امنإو ، ملسم دنع تسيل " لوقي امب هقدصف " ةلمجو ." ةليل
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لزن أ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف افارع وأ انهاك ىتأ (نم قلا هنأ ملسو

رظناو األرم ةروطخل ئراقلا يخأ رظناف .(1)( ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع

بهذي نمب مكلا ب امف ، نيفارعلا و ناهكلل بهذي نمل هللا لوسر ديعول

و بيلص ولا تايكرشلا الجب علا مهدنع اوسمتليل ةرفكلا ىراصنلا ةسواسقل

بهللا.. ذايعلا و تايرفكلا

هظفلو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ ضعب 380نع "68/4و5/ دنسملا "
." اموي نيعبر صالةأ هل لبقت مل لوقي امب هقدصف افارع ىتأ :"نم دمحأ دنع

(3904) مقر دواد وبأو "408/2و429و476، دنسملا " يف دمحأ هاور دمحأ هاور (1)
يف ءاج ام باب ةراه: طلا يف (135) مقر يذمرتلا ،و نهاكلا يف باب : بطلا يف

ةراهطلا يف (639) مقر هجام نباو ،( 1141) يمرادلا ،و ضئاحلا نايتإ ةيهارك
ثيدح وهو ـ، هنع هللا يضر ـ ةريره يبأ ثيدح نم ضئاحلا نايتإ نع يهنلا باب

.(2006) مقر ءاور اإل رظنأ ، حيحص
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( ةاقرلا ءاطخأو تافلا (خم سماخلا لصفلا

( ةاقرلا تافلا (خم

اوبكترا ةيعرشلا ةيقرلا ىلع نوبوسحم سانأ رهظ ديدشلا فس لأل

ةهج، نم مهلهج ببسب ! اضيأ ىضرملا قح يفو ةيقرلا قح يف ةريبك ءاطخأ

ةيقرلا ،و طورش هل يقارلا نأ افنآ تركذ وامك ىرخأ ةهج نم ىوهلا عابت ال وأ

أل ايعرش اطابضنا ةطبضنم طورشلا هذه لك نوكت نأ فالدب اضيأ طورش اهل

و ةاقرلا ب ريهشتلا و !لب ةيقرلا نم لينلل ءاطخ األ هذه اول غتسا ةيقرلا ءادعأ ن

ةيقرلا ةعمس ىلع ابلس ترثأ تافلا خم ةدع يف مهنم ريثكلا عقو دقو ! ةاعدلا

: تافلا خملا هذه نمو ! اهيلع نيمئا قلا ةاعدلا ىلعو ةيعرشلا

الج علا اذه نع جتنت دق يتلا رطاخملا دشأ نم :(1) ةيدقع ةفلا خم وأال:

حجن اذإ جلا عملا سيدقتب ىضرملا ضعب موقي ثيح ضيرملا ةديقع داسف وه

اذهو ، اهعم لماعتي ي تلا حلااالت عالج يف اظوحلم امدقت قيقحت يف

يف داقتع هللا،واال ريغب قلعتلا ىلإ هيوذو ضيرم بلا لصي دق سيدقتلا

جلا. عملا

اهل ضرعتي ةيدام ةيدسج رطاخم كانه : ةيدامو ةيدسج رطاخم : ايناث

رطاخملا هذهو نيجلا عملا لبق نم ةئطاخلا تاسرامملا كلتل ةجيتن ضيرملا

يف: لثمتت

يذلا بيذعتلا و برضلل ةجيتن ةميدتسم تاهاعب ىضرملا ضعب ةباصإ (1

دح دنع األرم يهتني ال علاالج،ودق لئاسو نم ةليسوك جلا عملا همدختسي

بيلا سأ كانه .نإ ىضرملا ضعب توم ىلإ بيذعتلا يدؤي دقو ،لب ةهاعلا

،وأ يبرهك زاهجب وأ رانلا ب ءاسنلا يد يأ قرح لثم ضعبلا اهعبتي ةئطاخ

داقتع اال يف صقن اذه لهف . مدلا نم ينجلا جا رخإ ةجحب برضلا و قنخلا

ينجل ا كلذ ىلع ريثأتلا يف ةبغر يه علاالج،مأ يف فاك سيل هللا كالم نأب

لا بجلا ىلع لزن ولف ، ةبهر هللا كالم يفكي هنإ : لوقأ انهو ، برضلا و ةبهرلا ب

/ خيشلا الج): وعلا بابس ـاأل نآرقلا ب نيجلا عملا ضعب نع ةئطاخلا تاسرامملا ) (1)
دحاولا دبع دمحم
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ٍلَبَج ىَلَع َنآْرُقْلا اَذَه اَنْلَزنَأ ىلا:"ْوَل عت لوقي . اهعطقل ضر األ ىلعو اهعدصل

ًانآْرُق َّنَأ "ْوَلَو اضيأ لوقيو ،(1)" ِهَّللا ِةَيْشَخ ْنِّم ًاعِّدَصَتُّم ًاعِشاَخ ُهَتْيَأَرَّل

.(2)" ُضْرَ ِهِباأل ْتَعِّطُق ْوَأ ُلا َبِجْلا ِهِب ْتَرِّيُس

تحت اهل نيجلا عملا زازتبا قيرط نع كلذو نيملسملا لا ومأ ةعاضإ (2

تيزلا و ءاملا نمث عفد ،وأ روذنلا ،وأ تاعربتلا اهنم ةفلتخ م تايمسم

. افعاضم

اهيف عقي يتلا ةيعرش لا تافلا خملا يه ةريثك : ةيعرش تافلا خم ثاثلا:

دجو ناطيشلا نإف الح، صلا و ةماقتس اال لهأ نم اوناك ولو ىتح ، ةاقرلا ريثك

لا. وقأو لا عفأ نم مر حي اميف مهعاقيإو مهنم لينلا يف هقيرط

: ءاطخ األ هذه نمو

االت وصلا تاحارتس اال رجأتسي مهضعبو اهب راجت واال ةيقرلل غرفتلا ـ1

، رضاحلا رصعلا عدب نم كلذو ، نولو قي امك يناحورلا علاالج اذه ةسراممل

اذه لثم نيعوبتملا والاألةمئ نيحلا صلا فلسلا فرع يف نكي مل ذإ

؟! نينيعم سانأ يف ةروصحم ةيعرشلا ةيقرلا تناك ىتمو ، غرفتلا

رعس لصو هنإ ىتح ، ىضرملا نم اهنوذخأي يتلا لا األوم يف ةغلا بملا ـ2

و نيعجارملا ضعبو يرلااالت، آالف ىلإ اهيلع ءورقملا ريراوقلا ضعب

و رقفلا شيعي مهضعبف لاملا، اذهل ةجاحلا سمأ يف مه ىضرملا

ةاقرلا ضعب جتحي دقو الج. علا كلذ ءارشل ضرتقا امبرو ، ةجاحلا

تو ويزلا ءاملا عيبأ امنإو ، اهسفن ةيقرلا ىلع ماال ذخآ :أانال مهلوقب

هب؟ عيبي يذلا رعسلا وه لا:مك ؤسلا نكلو كلذ، ريغو لسعلا

ب يكلا ،و يصعلا ك كلذ يف تاودأ مادختساو ، ضيرملل حربملا برضلا ـ3

. ءابرهكلا

، سبلتملا صخشلا نم ينجلا ناكم ديد حت ىلع رداق هنأ مهضعب ءاعدا ـ4

. سبلتملا ندب نم جرخي وهو ينجلا أرى هنأ وأ

، لجسم طيرش نم ةيقرلا تايآ ضيرملا عامسإ ىلع مهنم ريثك راصتقا ـ5

21 رشحلا ةروس (1)
31 دعرلا ةروس (2)
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لمع ؛ألاهن ةيقرلا نع ينغي كال لذو ، ضيرملا ىلع ةرشابملا ةءارقلا نود

نأ ءاملعلا كذر دقو . سفنلا و ثفنلا ةرشابمو ةينو داقتع ا ىلإ جاتحي

فلخت انهو ، اهسفن ةيقرلا و هيلع يقرملا و يقار ثالةث:لا ةيقرلا ناكرأ

اهنم. نكر

؛ اهتبقر وأ اهتهبج وأ اهدي وأ اهد سج سمو ، ةيبنج األ ةأرملا ب ةولخلا ـ6

ـ كلذل مهضعب غيوستو ، هيلع قييضتلا و ينجلا لعى طغضلا ةجحب

سم ىلإ مهضعب ىدعت لب جلا، عملا بيبطلا لثم هنأب ـ لطاب ليوأتب

يذلا رحسلا لا طبإ وأ نا كملا كلذ نم ناجلا جارخإ ةجحب ةأرملا ةروع

. محرلا يف

الج علا يف ،وأ رحسلا كف يف ملسملا نجلا عم لماع تي هنأ مهضعب ءاعدا ـ7

كلت ةحص ضرف ىلعو اهج، عال عونو هتباصإ عون ةفرعم أو سبلتملا

دق وه الج،لب علا يف ةيعرش ةليسو ربتعي ،وال زوجي ال امم وهف ىوعدلا

ِسنِإْلا َنِّم ٌلا َجِر َناَك ُهَّنَأَو ": لوقي هناحبس هللا ؛ألن كرشلا ىلإ كلذ لصي

َمْوَيَو ": هناحبس لوقيو ،(1)" ًاقَهَر ْمُهوُداَزَف ِّنِجْلا َنِّم ٍلا َجِرِب َنوُذوُعَي

َلا َقَو ِسنِ َنِّماإل مُتْرَثْكَتْسا ِدَق ِّنِجْلا َرَشْعَم اَي ًاعيِمَج ْمُهُرُشْحِي

اَنَلَجَأ اَنْغَلَبَو ٍضْعَبِب اَنُضْعَب َعَتْمَتْسا اَنَّبَر ِسنِ اإل َنِّم مُهُؤآَيِلْوَأ

َّنِإ ُهّللا ءاَش اَم َّ ِإال اَهيِف َنيِدِلا َخ ْمُكاَوْثَم ُراَّنلا َقَلا اَنَل َتْلَّجَأ َيِذَّلا

.(2)" ٌميلَع ٌميِكَح َكَّبَر

ةيقرلا ،و ةيعامجلا ةيقرلا وأ ، فتاهلا ربع وأ ، توص ربكمب ةيقرلا ـ8

فشكتك ، ريثكو ريثك ءاطخ واأل ةيعرشلا ريذاحملا نم اهيف ةيعامجلا

، نيرخآب ناجلا سبلت ام برو ، ءاسنلا و لا جرلا نيب ،واالتخالط ءاسنلا

كلذ. ريغو

اهيف ة طرشأو ابتك ىرن انحبصأ ىتح ، سبلتملا ينجلا عم ريثكلا الم كلا ـ9

يعلا و رحسلا لوح يعدي اميف هقيدصتو ، نجلا عم تاشقانمو تارواحم

. هاوعد ىلع ءانبلا ن،و

6 نجلا ةروس (1)
128 ماعن األ ةروس (2)



LXXXIV

ا كلت تناك ءاوس كلذ، ريغو رحسلا ناكم ةفرعم يف نج بلا ةناعتس واال 0ـ1

ىلع هسيبلتو ناطيشل ا ديك نم كلذ لكف ، هريغب مأ نيرقلا ب ةناعتس ال

، اريثك نوبذكي ىضرملا ب نيسبلتملا ناجلا كئلوأ نأ عم ، ةاقرلا كئلوأ

؛ ناريجلا و ماحر واأل براق األ نيب ة نيغظلا عرز ىلإ مهقيدصت ىدأ امبرو

ا ةعيطق ىلإ كلذ يدؤيف ، نيعلا وأ ضرملا يف اوببست نيذلا مهنأ ةجحب

ب نيسبلتملا ناجلا ؤهالء ق يدصت ببسب كلذ لكو بهللا، ذايعلا و ماحر أل

. ىضرملا

اودقف ىضرم نم مكو ضيرملا تومل يدؤي يذلا لتاقلا برضلا 1ـ1

بهللا! ذايعلا الجو علا ةجحب كلذ ب بسب مهحاورأ

قنخلا الجب علا 2ـ1

ضيرملا و نجلل متشلا و بسلا 3ـ1

وأ ةيرطعلا داوملا ضعب لثم ةنسلا يف اهل لصأ ال لئاسو مادختسا 4ـ1

ةيقرلا ءادعأ لغتسا دقو اهب!. ىضرملا مازلإو لب اهريغ روأ وخبلا

خياشملا يفو ةيقرلا يف نع طلل تافلا خملا هذهو ءاطخ األ هذه ةيعرشلا

سانلل قحلا اونيبي نأ هللا ىلإ ةاعدلا ىلع يغبني كلذلو ! مهسفنأ

يف نوكي امبر أطخلا وأ بيعلا ف ةيقرلا نيبو يقارلا نيب اوقرفيل

. نيملا علا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو .. ةيقرلا سيلو صخشلا
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( ثحبلا جئاتنو ةمتاخلا )

هب عفني هللانأ لأسأو ثحبلا اذه مامت إل ينقفو نأ لجو هللازع دمحأ

األرم اذه رشن مث هللاوأال هجو ءاغتبا إال هتبتك امو تاملسملا و نيملسملا

ريثك ىلع ىف خي ةوعدلا يف ةيقرلا مادختسا عوضوم نأ ثيح ايناث يوعدلا

ةيقرلا مادختساب متهي هللاال محر نم إال ةاقرلا ضعبف ، ةاعدلا وأ ةاقرلا نم

مهضعب !لب طقف هيقريل ضيرملل بهذيف هللا إىل ةوعدلا لئاسو نم ةليسوك

اهركني وال همامأ ةيعرش اء طخأ دجو امبرو ! ليلق إال ضيرمل عما ملكتي ال

لغتسا ولو هللا. ىلإ ةوعدلا قح يفو ةيعرشلا ةيقرلا قح يف ريبك أطخ اذهو

نيملسملا نم ريثكلا هي دي ىلع ىدته ال هتوعد يف ةيقرلا هذه يعرشلا يقارلا

ةريبك ةروصب ضارم األ هذه هيف ترشتنا نامز يف اننأ ةصاخ . تاملسملا و

هللا. محر نم إال رحسلا وأ سملا أو نيعلا ب اضيرم هيفو إال اتيب دجت ادج!فال

تاقدصلا الةو صلا ىلع نوظفاحم اهلهأ نوكي امبر تويبلا هذه ضعبو

رهظت انهو كلذ. نوملعي ال مهو مهنع رفكيل مه يلتبي هللا إالنأ نآرقلا ةءارقو

تيبلا اذه باحص أل كلذ حيضوت هيلع يغبنيف يقارلا دي ىلع ةيقرلا ةيمهأ

لكل ةلا سر ثحبلا اذهو الج. علل كلذ دعب مهيديأب ذخأي مث ةءارقلا لبق بيطلا

انلوسرف ةيعرشلا ةيقرلا قيرط نع هتوعد رشن يف دهتجيو دجي نأ يقار

ىلع ربصلا هللاو ىلإ ةوعدلا يف ةلثم األ مظعأ انل برض ملسو هيلع هللا ىلص

نإف مهتوعد ليبس يف مهبرب اونيعتسيلو ةاقرلا ربصيلف اهيف. األىذ لمحت

.ف ناسنإ هللاألي اهيطعي ال ةميظع ةفص اهيف ةرباثملا و ميظع ةوعدلا فرش

يلي: ام ثحبلا جئاتن نمو .. كنيد رشنو كتوعد رشن يف انمدختسا هللام

لك ةايح يف هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةحيحصلا ةيعرشلا ةيقرلا ةيمهأ ـ1

ظفاح ولف اهنع. امهل ىنغ ال ةملسملا و ملسمل ا نأ نايبو ةملسمو ملسم

ءيش هرضي نل ةليللا مو ويلا راكذأ ىلعو وألوالهد هل ةيقرلا ىلع ملسملا

هللا. نذإب

كلذ تسمل دقو لجو هللازع ىلإ ةوعدلا لا جم يف ةيعرشلا ةيقرلا ةيمهأ ـ2

قيرغ ضيرملا .ف ةيقرلا لا جم يف اماع رشع ةسمخ مذن دمحلا هللو ايلمع
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يتلا ةمعنلا هذه مادختسا يقارلا نسحأ ولف ايوعدو ايج عال يقارلل جاتحي

يفو هضرم يف هدافأو اي وعد ضيرملا عم هدوهج ترمث أل هيلع هللااهب نم

. اضيأ هنيد

ضيرملا ف ةيقرلا هذه ببسب هتيب يف ملسملا اهنم ديفتسي يتلا ةكربلا ـ3

هذه نم هللا هيفشيل راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هللا باتك تالةو ىلع صرحي

نم هباحصأو تيبلا ديفتسيو هتءارق نم ضيرملا ديفتسي كلذبو ضارم األ

هللا. باتك تالةو ةكرب

باهذلل ةملسملا وأ ملسملا رطضي ال ىتح ةيقرلا هذه نيملسملا ميلعت ـ4

. مهوجلا عيل ىراصنلا نم رافكلا ىتح وأ ةرحسلا وأ نيلا جدلل

ريغلا لئاسولل ءوجللا مدعو ةيعرشلا ةيقرلا الجب علا يف ةيوبنلا ةنسلا رشن ـ5

ءاطخ األ باكتر ا مدعو ، رحسلا و ةذوعشلا و لجدلا ىلع ةدمتع ملا ةيعرش

ةوعدلا لا جم يف ةيعرشلا ةيقرلا ةدئاف نأ تابثإ يه الج. علا يف ةيعرشلا

هللا ىلإ

لبقي هلعجتو يقارلا يعادلا ناميإ ديزت ةوعدلا يف ةيقرلا مادختسا نأ ـ6

. ةساردو هظفح هللا باتك ىلع

هللاوأ ىلإ مهتوعدب ءاوس تاملسملا و نيملسملا عفن يف ميظع ببس اهنأ ـ7

ثلاالةث. ضارم نماأل مهئافشب

ضيرملا ىلع نآرقلا أرقي امدنع يقارلا ف لجو هللازع ركذ سلا جم نم اهنأ ـ8

زع هلل ركذو ملع سلجم يف وه امنإ هنيد رومأ هملعيو هللا ىلإ هوعديو

. لجو

انلا معأ صحلا انم لبقتي نأو ثحبلا اذهب عفني عوالنأ لج هللا لأسأ اريخأو

وأ للز نم ناك امو هللا نمف باوصو ريخ نم ناك امو انلزالانت. رفغي نأو

هللام كناحبس ءارب. هنم هلوسرو وهللا ناطيشلا مون ينمف أطخ وأ وهس

. كيلإ بوت أو كرفغتسأ تنأ الهلإإال نأ دهشأ كدمحبو
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( عجارملا ةمئاق )

( اهنمو ريسفتلا بتك ) ـأ

نآ رقلا ريسفت ، ريثك نب ءوض نب ريثك نب رمع لنب يعامسإ ، ريثك نبا 1ـاإلمام

. ةفرعملا راد ، توريب ، ميظعلا

، يراصن األ حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ ، يبطرقلا 2ـاإلمام

راد . ناقرفلا ماكحأو ةنسل نما نمضت امل نيبملا ،و نآرقلا ماكح أل عماجلا

. ركفلا

عماج ، بلا غ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دمحم ، يربطلا رفعج وبأ 3ـاإلمام

،1980م. ةفرعملا راد ، توريب ، نآرقلا ريسفت يف نايبلا

و ةياورلا ينف نيب ريدقلا حتف ، يناكو شلا يلع نب دمحم ، يناكوشلا 4ـاإلمام

:1423هـ/2004م رشنلا ةنس ةفرعملا راد ، ريسفتلا ملع نم ةياردلا

يف يناعملا حور ، ينيسحلا هللا دبع نبا دومحم نيدل ا باهش ، يسول 5ـاأل

ريسافتلا عقوم : باتكلا ردصم : يناثملا عبسلا و ميظعلا نآرقلا ري سفت

http://www.altafsir.com

نايبلا ءاوضأ ريسفت ةمتت سملا، دمحم نب ةيطع سملا، ةيطع خيشلا ـ6

ـ9 سانلا ةروس رخآ ىلإ رش حلا ةروس نم يطيقنشلا نيم األ دمحم خيشلل

(www.wagfeya.com) ةيفقولا ةبتكملا ،644/

( اهنمو ثيدحلا بتك ـ( ب

بان حيحص بيرقت يف ناسح 354هـ،(اإل يتسبلا نابح نب دمحم ، يتسبلا ـ1

،ط1980،1م. توريب سةلا، رلا ةسسؤم ،( طوؤنر األ بيعش قيقحت نابح

ميعن نبا ( ةيودمح وأ( نودمح هللانب دبع نب دمحم ، يروباسينلا مكاحلا ـ2

راد ، نيحيحصلا ىلع كردتسملا ،ت405ـه يروباسينلا يبضلا مكحلا نب

. توريب ، يبرعلا باتكلا

يماشلا يمخللا ريطم نب بويأ نب دمحأ نب ناميلس ، يناربطلا ظفاحلا ـ3

،ط2. دادغب األةم، ةعبطم ريبك: لا مجعملا ، يناربطلا

لباولا ، ةيزوجلا ميق نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش ، ةيزوجلا ميق نبا ـ4
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اإلساليم. راتخملا عباطم :،ط5،(1400هـ)، بيطلا ملكلا نم بيصلا

نم ءيشو ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس ، ينابل األ نيدلا رصان دمحم ، ينابل 5ـاأل

،1415هـ1995م. ضايرلا فراعملا ةبتكم ، اهدئاوفو اههقف

اهرثأو ةفيعضلا ث يداح األ ةلسلس ، ينابل األ نيدلا رصان دمحم ، يناب 6ـاألل

ـ2000م. ط1421،1ـه ضايرلا ، فراعملا ةبتكم يفاألةم، ئيسلا

ت هجام نبا ننس (1372هـ، ةجام نبا ينيوزقلا ديزي نب دمحم ، ةجام نبا ـ7

ـ هاكرشو يبلحل ا يبابلا ىسيع ةعبطم ( يقابلا دبع داؤف دمحم قيقح

ـ1372هـ. ةرهاقلا

، يذمرتلا يملسلا ، كاحضلا نب ىسوم نب ةروس نب ىسيع وبأ ، يذمرتلا ـ8

( يذمرتلا ننس )

( دواد يبأ ننس 275هـ،( يناتسجسلا يدس األ قحسإ نب ناميلس ، دوواد وبأ ـ9

، يفعجلا هبزدرب نب ةريغملا نب ميه اربإ نب ليعامسإ نب دمحم ، يراخبلا 0ـ1

،1933م يبلحلا ، يبابكلا ىفطصم ةعبطم ، ةرهاقلا ، يراخبلا حيحص

ذاشوك نب درو نب ملسم نب جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ نب ، ملسم 1ـ1

،ط1، يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت ملـ سم حيحص يروباسينلا يريشقلا

. ةرهاقلا ، ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد

يلهذلا ينابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ ، لبنح نب دمحأ 2ـ1

1993 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،ط دمحأ دنسم

( اهنمو نآرقلا الجب وعلا ةيعرشلا ة يقرلا بتك ) ـج

ةنسلا و باتكلا نم ء اعدلا ، يناطحقلا فهو نب ديعس ، يناطحقل ا ديعس ـ1

، داشر واإل ةوعدلا و فاقو واأل ةيم اإلسال نوؤشلا ةرازو : رشانلا خيشلل

،1430هـ2009م نورشعلا و ةيداحلا : ةعبطلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

نم دب علا اهب مصتعي يتلا بابس هللا،(األ راج لآ هللا راج نب هللا ـ2عدب

2011 ةبيط راد ( ناطيشلا

و ناسن لإل ناطي شلا عرص تابثإ يف ةيعرشلا ،(األةلد بقرلا ،صحلا بقرلا ـ3

( نيركنملا ىلع درلا
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األ ةرحسلل يدصتلا يف راتبلا مراصلا المبيلا،( سلا دبع ديحو بيلا، ديحو ـ4

1995 بجر نبا راد ةعبطو هـ، نيعباتلا ةبتكم رارش،ط1412،1

ملع يف ةيعرشلا ةعوسوملا )، يناعم نيساي نب ةماسأ ، يناعم ةماسأ ـ5

( ىقرلا

ب نيجلا لاعم ضعب نع ةئطاخلا تاسرامملا )، دحاولا دبع دمحم ، دحاولا دبع ـ6

الج) وعلا بابس األ نآرقلا

يكم نب زيرح نب دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم ، ةيزوجلا ميقلا نبا ـ7

( دابعلا ريخ يده يف داعملا ،(داز يلبنحلا يقشمدلا مثيعرزلا نيدلا ديز

عالج يف نيب ملا قحلا حتف )، يناعملا نيساي نب ةماسأ ، يناعم ةماسأ ـ8

( نيعلا و رحسلا و عرصلا

، ناطيشلا و نجلا نم ناسن اإل ةياقو المبيلا،( سلا دبع ديحو بيلا، ديحو ـ9

.( ةرهاقلا ، ريشبلا راد

هنم) ةياقولا ـ هعاونأ ـ هتقيقح ـ رحسلا رمس،( األ دمحأ يجار رمس، 10ـاأل

www.al-mostafa.com ةينورتكل اإل ىفطصملا ةبتكم رشانلا . خيشلل

اهطورشو اهمكح ةيعرشلا ةيقرلا )، راكدنم ليعامسإ ،فالح راكدنم 1ـ1

2011www.saaid.net/boo. دئاوفلا ديص ةبتكم رشانلا ،( اهتيعورشمو

عقوم ،( رحسلا كفل اإلساليم ليدبلا ير،( ابلا دبع لا مج ، يرابلا دبع 2ـ1

www.ruqya.net ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ةيعرشلا ةيقرلا

عقوم ( ةناهكلا و رحسلا مكح ) زاب هللانب دبع نب زيزعلا دبع زاب، نبا خيشلا 3ـ1

www.binbaz.org.sa/ زاب نبا خيشلا

( ةماع بتك ) ـد

يكم نب زيرح نب دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم ، ةيزوجلا ميق نبا ـ1

رشانلا ،( ميقلا النب دئاوفلا عئادب )، يلبنحلا يقشمدلا مثيعرزلا نيدلا ديز

نانبل توريب يبرعلا باتكلا راد

رشانلا ،( اهتارمثو ةوعدلا لضف ) يرمعلا هللا دبع نب لصيف ، يرمعلا لصيف ـ2

.2012 ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع دئاوفلا يصد ةبتكم
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هللا ىلإ ةوعدلا مكح زاب،( نب هللا دبع نب زيزعلا زاب،عدب نبا خيشلا ـ3

51418 نطولا راد ةعبط ( اهلضفو

يكم نب زيرح نب دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم ، ةيزوجلا ميق نبا ـ4

( دابعلا ريخ يده يف داعملا (داز يلبنحلا يقشمدلا مث يعرزلا نيد لا ديز

ةعباسلا ةعبطلا تيوكلا ةيم، اإلسال رانملا ةبتكم ـ توريب ةلا، سرلا ةسسؤم

يكم نب زيرح نب دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم ، ةيزوجلا ميق نبا ـ5

رشنو عبط ، ميقلا النب يوبنلا بطلا ، يلبنحل ا يقشمدلا مثيعرزلا نيدلا ديز

توريب ركفلا راد

نب صحلا نب بلا غ نب مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع ، يسلدن األ مزح نبا ـ7

اإل ةبتكم باآلراث) ىلحملا ) يسلدن األ ديزي نب نافيس نب ناد عم نب فلخ

األلو رادص اإل ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ـ يسلدن األ مزح نبا مام

www.islamspirit.com/play.php?catsmktba=1663

هللا دبع المنب سلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ ، ةيميت نبا اإلسالم خيش ـ8

ةبتكملا ،( ةيميت النب يواتفلا عومجم ةي( ميت نبا دمحم نب مساقلا يبأ نب

.. ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ةلماشلا

http://www.filefactory.com/f/ba31f40701e3e56d

( ةغللا بتك هــ(

نانبل ةبتكم رشانلا ،( حاحصلا راتخم )، يزارلا ركب يبأ نب دمحم ، يزارلا ـ1

ط1995،1415 توريب نورشان

األ روظن م نبا نيدلا لا مج ، لضفلا وبأ يلع، نب مركم بن دمحم ، روظنم نبا ـ2

فراعملا راد ةعبط ( روظنم النب برعلا ناسل )، يقيرف اإل يعفيورلا يراصن

.1980 ةنس

يف رينملا حاب صملا )، يمويفلا يرقملا يلع نب دمحم نب د محأ ، يرقملا ـ3

توريب ةيملعلا ةبتكملا رشانلا ،( ريبكلا حرشلا بيرغ

ءايحإ راد رشانلا ،( ةغللا بيذهت )، يرهز األ نب دمحأ نب دمحم ير، 4ـاألهز
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2001 ةنس ط توريب يبرعلا ثارتلا

تاداعسلا وبأ نيدلا دجم بناألريث يرزجلا دمحم نب كرابملا ، تاداعسلا وبأ ـ5

1963 ةنس يبلحلا رشانلا واألرث)، ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا )،

رشانلا )،ط1405 تافيرعتلا )، يناجرجلا يلع نب دمحم نب يلع ، يناجرجلا ـ5

يبرعلا باتكلا راد

( اهنمو ءاملعلا ىواتف ) ـو

(1987 ةيرصملا ءاتف راداإل ىواتف ) ـ1

ينابل األ خيشلا ىواتف ـ2

نيميثع نبا خيشلا ىواتف عومجم ـ3

زاب نبا خيشلا ىواتف عومجم ـ4

نيربج نبا خيشلا ىواتف ـ5

ءاتف واإل ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا و ءاملعلا رابك ةئيه ىواتف ـ6

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

هيقفلا هللا دبع روتكدلا فارشإب ىوتفلا زكرم ـ7

( اهنمو ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع عقا (وم ـز

www.alroqya.com/ ةيعرشلا ةيقرلل يشبحلا خدلا خيشلا عقوم ـ1

www.ruqya.net ةيعرشلا ةيقرلا عقوم ـ2

( ناجلا و رحسلا و نيعلا عالج يف ناجرملا طقل عقوم ) ـ3

roqia.khayma.com/

waheedbaly.com/ المبيلا سلا دبع ديحو خيشلا عقوم ـ4

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ب ءاملعلا رابك ةئيه عقوم ـ5

www.alifta.net/

دئاوفلا ديص ةبتكم ـ6

www.binbaz.org.sa/ زاب نب خيشلا عقوم ـ7

www.ibnothaimeen.com/ نيميثع نبا خيشلا عقوم ـ8

www.alalbany.net/ ينابل األ خيشلا عقوم ـ9
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www.ibn-jebreen.com نيربج نبا خيشلا عقوم 0ـ1

islamqa.info/ar باوجو لا ؤس اإلسالم عقوم 1ـ1

shamela.ws/index.php/main ةلماشلا ةبتكملا 2ـ1

www.waqfeya.com/ ةيفقولا ةبتكملا 3ـ1


