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ةمدقملا      
قـحلا هلإلا تنأ كنأ دهشأو،كتابه ليزجو كتمعن رفاو ىلع كدمحأ ينإ مهللا ، ميحرلا دودولا قحلا هللا مسب                   

  .ملسو مهلآ ىلعو مهيلع هللا ىلصف، ةنامألا اودأو ةلاسرلا اوغلب دق كلسرو كئايبنأ نأ دهشأو،
  :                       دعبو 

ا نتما يذلا   ناسنإلا اهيأ ايف   كش ال امم نإ ريكفتلا ةمعنب تاقولخملا نم هريغ ىلع هلضفو ، لقعلا ةمعنب هيلع                هللا   
يراضـحلاو يداملا مدقتلا نم مغرلاب ةلضعم تالكشم نم ملاعلا هنم يناعي             ام هيف يرتمي نأ لقعل نكمي الو هيف         

ةراضـحلا تازارـفإ نمو،رصعلا تامس نم تحبصأ يتلا تالضعملا كلت ، ةيهافرلاو ةعتملا درفلل نارفوي نيذللا                 
ميقلا تب ،   راحو ميهافملا تبلقو لب،ةيركفلا تاضراعتلاو ةمئادلا ضارمألاب ةيناسنإلا لهاك تلقثأ يتلا ةثيدحلا           

داـحلإلا ة                      دـِحو ةداملا مامأ رضتحت ةيناسنإلا ميقلاف ، اهيلإ دنتسي لوصأ وأ اهيلع فراعتي ميق الب ملاعلا حبصأف
  .يركفلا

لـكب مـلظلا                    معو،اهلاكـشأب قالـخألا تمدعناو،اهعاونأب مئارجلا ترشتنا لب كلذ ىلع رمألا رصتقي ملو
    ةـينانألا تدادزاو ،ةينيداللا مساب داحلإلاب ناميإلا لدب         ينغلا دبعتساو،هعاضوأ لكب لالحنالاو،هروص  تساو،ريقفلا  

داسف ببسب ةيعامتجالا سسألا تمد                   او،هعفني ام ردقب الإ هريغب متهي الو،هسفنب الإ درفلا متهي الف ، ةيدرفلاو
ةيصخشلا ةيرحلا مساب انزلا حيبتساو،ةيجوزلا تانايخلا ترشتناو،ا    .اينب ضيوقتو ةرسألا

رشـتناو ًالاضع ًءاد حبصأف، تاعمت         رثكو،دارفألا ىلع نحملاو ايالبلاو نتفلا تلاوت كلذ ءارج نم        و  ا يف قلقلا  
ةريـحلاو قـلقلا ءاد نـم بورـهلا نم عبان زارفإ الإ ةيسنجلا ةعتملا يف ديدشلا قارغإلا امو ، ًالهذم ًاراشتنا                      

ةلواحمو ةداعسلا ليصحتل ديشرلا قيرطلا بايغل ةرمث   الإ تاردخملاو رومخلا ينمدم دادعأ دايدزا امو،بارطضالاو        
يناـثلا ببسـلا حبصأ ىتح ـ راحتنالا وحن تاعمت      ا عفادت امو ، لقعلا تاراكنتساو ةرطفلا ةلئسأ نع دعبلل

ينـثا طقف اسنرف يف نأو ، ةقيقد        ) ١٠٠(لك رحتني لقألا ىلع ًاصخش نأ ريراقتلا تركذو ، ملاعلا يف توملل             
ءارـج نـم الإ كلذ ام ـ نوقفخيف راحتنالا نولواحي ًافلأ نوتسو ةئامو ، ماع لك مهسفنأ نولت    قي ًافلأ رشع

نأ نـكمي يذلا ءيشلا وه امو ، هدوجو نم فدهلا ةفرعم يفو،ةرئاحلا هنهذ ةلئسأ نع باوجلا يف درفلا قافخإ                    
انريس هجو امو ؟ انقلخ نمو ؟ انق        لخ اذامل ، هيلع ةلئسألاب حلت ناسنإلا ةرطف نأ كلذ ًاومسو ًةداعس هنادجو ألمي             

  .        ؟ انلبقتسم وه امو ؟
ءادرجلا تاضارتفالاو ةيواهلا نونظلا نم ةعومجم يف ناسنإلا قرغتل ا                   إ لب،ًالح ناسنإلل مدقت ال ةيداملا ةايحلا نإ

ًابرطضم ًابذعم ىقبيو ريحملا ةايحلا زغل يف ةايحلا هذه لض يف ناسنإلا ىقبيف ، هليلغ يورت الو هلقع عنقت ال يتلا                   .
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نأ الإ كلذ يف ريكفتلا نع ًانايحأ ناسنإلا فرصي دق ةداملا فلخ ثهاللا ريسلاو ةيداملا ةايحلا ةمحز تناك اذإو                   
عـنقملا باوجلاـب ريكفتلا ىلع ًارسق هلمحتو هنادجوو هنايك ز ،                     فقاومب هتايح تايرجم يف مدطصي دق ناسنإلا

يذلا لبقتسملاو عقاولا يف ريكفتلا ىلع هلمحت دق ةعونتملا بئاصملاو،توملاب نيرخآلا دقفو،ضارمأل            او ثراوكلاف 
يدؤيل ةداملاو ةرهشلا ديبع يديأبو نسآلا عقنتسملا اذه لثم يف سانلا كرت نإو ، هشيعي نأ يغبني يذلاو هشيعي                   

خأيل فارجنالا اذه نإو ،عاقلا ديعب فرجو ةقيحس ةوه ىلإ تاعمت    .       سبايلاو رضخألا هتايط يف ذاب
ىـلع هدي نعضيل الإ لقاع  لا ناسنإلانظأ الو ، جرحلا قزأملا اذه لح يف ريكفتلل ةفقوو لمأتلل ةوعد هذهف اذلو  

ال يذلا وه نمو ، ةداعسلاو ةحارلا قيرطو ةاجنلا ليبس وهو ال فيكو ، ديشرلا فقوملا اذه ىلإ ةيعاد لك دي                     
وـه ةهجو مهنم لكلو،سيفنو ٍلاغ لك اهليبس يف لذبيو،اهليصحت ىلإ ىعسي ملاعلا يف              درف لكو ةداعسلا ديري     

  .اهيلوم
مهملا لاؤسلا اذه ىلع باوجلا نإ        نوـكي ال ذإ عـمت               :    او درفلا داسفل ًاحلصم نوكي نأ دبال ؟لحلا وه ام

؟ عمت    .     او درفلا حالص نوكي ءيش يأبو ، كلذب الإ ةمزألا هذه نم جرخملا
نـم ريثـك هكلس دق ةيسنجلا ةعتملا قيرط نإ ،  ةداعسلا قيرط هب اوفرعي ملف ءاينغألا نم ريثك هبرج دق لاملا ن         إ

نإ ، راـحتنالا نم كلذ مهجني ملف ريثكلا امهكلس دق نامدإلاو رمخلا نإ ،اهيلإ اولصي ملف ةداعسلا ةيغب سانلا                    
.                                       ؟ حالصلا نوكيو ةداعسلا نوكت ًاذإ ءيش يأبف ، اوحلفي ملف ريثكلا اهكلس دق ةسايسلا

قـلقلا هـلبح لـصوب لوزيو سوفنلا هيلإ نئمطت يذلا قحلا نيدلاو قحلا داقتعالاب نادجولاو حورلا ءلمب هنإ                   
  .        ةريحلاو بارطضالاو 

تاذللاو تابغرلا عابشإب الو،تانكسملاو تائدهملاب ال قلقلا لوزيو درفلا معني قحلا نيدلاب معن    .  
ةيداصـتقالا دراوملاب وأ،اهدحو ةيركسعلا ةوقلاب ال راي                  الا تامالع هنع لوزتو عمت  ا دعسي قحلا نيدلاب معن

ا   .ابس نم اهل ظقوملا وهو ةيرشبلا ذقنم وه قحلا نيدلا،اهدحو
ذقني نأ نكمي يذلا قحلا نيدلا و ه ام ـ جالعلا نايب تالمكم نم وهو ـ انه هسفن ضرفي ًاماه ًالاؤس نكلو  

                .؟ ةيرشبلا
راـظنألا هيف فرصت ام لضفأ وهل لاؤسلا اذه باوج نإ ، لاؤسلا اذه باوج يف قيمعلا ريكفتلا ىلإ ةوعد ا                      إ
بسـك وأ ةجوزلا ليصحت نم ريكفتلاب ىلوأ ةداعسلاو ةاجنلا هب يذلا نيدلا سيلوأ ، لاومألاو جهملا هيف لذبتو                   

.                                     اهنم هب ىلوأ نيدلا نوكي الأ ًاليوط ًاتقو ريكفتلا يف انم قرغتست رومألا كلت نأ ىرت الأ ةراجت لا
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يف ةاـجنلاو ةيويندلاو ةينيدلا ةداعسلا نم هب وجري امل قحلا بحيل هتيرحب نمؤيو هلقع مرتحي لقاع ناسنإ لك نإ                    
،              هنإ لب، ةرخآلاو ىلوألا      لـقعلا ةدئاف وه كلذ سيلوأ ، نانئمطالاو ةاجنلا ىلإ م  وعدو نيرخآلا داعسإ بحيل

لـمعلا ىـلع مهردقأو قحلاب ةفرعم مهقمعأ سانلا لقعأو،هب لمعيو قحلاب فرتعي نأ يه لقعلا ةدئاف نإ معن                   
اذـه ناك ولو مه     ف الب نيدلاب ناميإلا ىوعد امأ ، هب لمعلا نع مهزجعأو قحلاب ةفرعم مهلقأ سانلا لذرأو،هب               

  .           قئاقحلل ةطلاغم يهف لقعلا تايهدبل ًافلاخم نيدلا 
لازامو ،هتاعرتخمب باعصلا ىدحتو،هملعب ملاعلا ىزغ نم ىلإ ، لقعلاب نمؤي نم لكل ءادنلا اذه هجوأ ينإف اذلو                  

نع ثحبيلو ،ةملاظ ةيز    اهتنا وأ ،ةجذاس ةريغص لوقع يف هلقع عضي الو،هلقع مِّكحي نأ هتافشتكمب ملاعلا فحتي             
ةيليختلا ةنيكسلا كلت ينعأ تسل نكلو ، ةشطعتملا بولقلا هنم يوترتو،ةبرطضملا سوفنلا هيلإ نكست يذلا قحلا                
يف ريخ الف،قطنملاو لقعلل ةقفاوملا ةنيكسلا ينعأ امنإ ، ةيقيقحلا ةنيكسلا نع سانلا ا                    فرصيل ناطيشلا اهليخي يتلا

  .                 هلوصأو لقعلا تاي هدبل هفلاخم ةنيكس الو نيد
ايندلا هذه كرتنلو ،رثؤم لك نم انتاوذ غرفنلو ، ةيصخشلا فطاوعلاو ةيبناجلا تارثؤملا ةيصقت ىلع قفتن انعدو                 
نـم رومأم انم صخش لك نأل ؛انم ملعأ اوناك ولو ًابناج مهراظنأو سانلا ءارآ كرتنل ، اهيف ام لكب ةبخاصلا                     

ةـيمالعإلا تارثؤـملا كرـتنلو لـب يورخألا ميحجلاو يويندلا باذعلا نم اهذاقنإو ه               سفن ةيبرتب برلا لبق   
برلاـب ناميإلاو ،انتياغ قحلاو ،انفده رونلا لعجنلو ،انلوقعل مامزلا قلطنلو،ًابناج           تاثوروملل بصعتلاو،ًابناج   

قحلا ىلع فرعتنلو ،نيع    مجأ سانلل وأ انيلهأل وأ انسفنأل باضغإ كلذ يف ناك نإو،انليلد لقعلاو،اندصقم قحلا            
اـمك هـنيد قـبطي نم نايدألا لهأ نم ليلقف،هب مهلمع ىدمو سانلا عقاو ىلإ رظن نود ةيلصألا هرداصم نم                  

لدـعلا دـعاوق طسـبأ ىـلع ةينبم ةوعد يه ذإ ؛هيلإ توعد اميف فلاخي لقاع                 لا ناسنإلا نأ نظأ الو،يغبني    
  .                       فاصنإلاو 

ًايأ قحلا عبتن نأ اننيب دهعلاو،لقعلا وهو اننيب مَك                 ىلع انقفتا اذإو    حلل ًايوس مدقتنلو يدي ىلع كدي عضتلف كلذ  
  . هيلإ لوصولل انقفوي نأ برلا نيعاد نيلهتبم انيديأ عفرنلو ، هبحاص ناك 

        ؟هلإ نوكلل له                                    
هقاسـتا عـيدبو ، هـماظـتنا ةـقدب هـيف شـيعي نم لكو ،           لب، هيف لمأتم وأ رظان لك رهبيل نوكلا نإ          

  .هلامج عادبإو
قبسـت سمشـلا ىرت الو ، ليللا قبسي راهنلا الو ، راهنلا قبسي ليللا ىرت الف ، هريسم يف مظتنم نوكلا معن      

ريغ ن  م اهيراجم يف يشمت اهارت لب ، اهضعبب كطصت مارجألا ىرت الو ، هغوزب تقو رمقلا الو ، اهجورخ تقو                   
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لـك تـقرحأل سمشلا ةرارح تداز ولو ،ردقب ءاوهلاو، ردقب ءوضلاف،هبيكارت يف قستم نوكلاو، اهنع ةديح                 
  .                     ئش

فونص نم كلذ ريغو ، راهزألاو راجشألاو ، ءانغلا لوهسلا و ، ءارضخلا داهولا ىرت الأ ليمجو عيدب نوكلاو                   
  . لامجلا 

؟ هدجوأ نمةميظعلا همارجأب نوكلا اذه     .  
  .       ؟ ةفدصلا هتدجوأ وأ ؟ هسفن دجوأ له؟ ىتمو،ىتأ نيأ نمو
  .           ؟ هتدجوأ ةعيبطلا نأ وأ، ةفدص ًادوجوم نوكلا اذه نوكي نأ نكميأ

.            ؟ هتغوارمو لقعلا لافغتسا هانعم كلذ قيدصت نأ ىرت الأ ؟ ررحتملالق اعلا ناسنإلاكلذ قدصي نأ نكميأ 
ديعبل هتدجوأ ةعيبطلا نأ وأ ةفدص دوجوم نوكلا نأب لوقلا نإو،ادِجوم دوجوم لكل نأ ةفرعملا تايهدب نم نإ                  
ةرايسـلا وأ، ةيئابرهكلا ةلآلا هذه نإ كل ليق ول تنأو ةيلوقعملا نع ًاديعب نوكي ال فيكو،لقعلا نع دعبلا لك                    

برض كلذ تددعل ، ةعيبطلا ا    .كلذ كل قحو، لابخلا نم ًافنصو ،نونجلا نم ًادجوأ وأ ةفدص تدِجو ةديدجلا
ميدـع وأ ًافيعض ًاهلإ هلإلا كلذ نوكي نأ نكمي الو لب، ًاعناصو ًاقلاخو ًادِجوم نوكلا اذهل نأ تبثي لقعلا ًاذإ                       

  .ًاريدق ًاميكح ًاميظع نوكي نأ الإ يغبني ال ميظعلا نوكلا اذه قلخ نم نأ انلدي لقعلا نأل ؛ ةردقلا

  ؟اندجو اذامل                                                  
وضـعلا ةدئاف يف ثحبي ملع وهو ، ءاضعألا عفانم ملع ةفورعملا ةعفانلا مولعلا نم نأ دحأ هيف فلتخي ال امم نإ                       

كلذـك ناسـللاو، كلذك خملاو ،كلذك مدقلاو، اهدوجو نم فدهو ةدئاف اهل ديلاف ، هدوجو نم فدهلاو                  
ةيقب اذكهو    .     ءاضعألا ،

هـل نوكي ال نأ لقعيأ؟ هلكب ناسنإلا دوجو نم فدهلا امف هدوجو نم فده ناسنإلا يف وضع لكل ناك اذإف                     
  .       ؟ فده هعومجمب هل نوكي الو فده هبيكارتل نوكي نأ لقعيأ ، ةايحلا هذه يف فده

لوقلا ناك اذلو ،فده الب قلخي مل        ناسنإلا نأ ىلع قفتن اننإف ذئنيحو ، بجعتلا اذه ىلع ينقفاوت كنأ دقتعا              
  .    ءاعمج ةيرشبلا ىلع ٍنجت مظعأ ةايحلا هذه يف هل فده ال ناسنإلا نأب 

الك،؟هـقلاخ هـب عفتني نأ وه هقلخ نم فدهلا نوكي نأ نكميأ ؟ هدوجوو ناسنإلا قلخ نم فدهلا وه ام ًاذإ        
  .                 ميدعلاىلإ ةجاحب ريدقلا سيلو، ريقفلا ىلإ ةجاحب ينغلا سيلف ؛هللاو 

يهف ًالاح هنم ىقرأ ةميهبلا نإ لب ،ةميهبلاك كلذب نوكيف هتابغر عابشإو هسفن عاتمإل ًاقولخم نوكي نأ نكميأ                  
ىتش تالاجم يف ا   عفتني     .  
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  .    ؟ قلـخ اذاـمل ًاذإ
كمدـخي نأو، هاهنتو     هرمأت اميف كعيطي نأ لجأل سيلأ ؟هرجأتست اذام لجألأ كل ًامداخ ترجأتسا كنأ به               

  .                  هيلإ هيف جاتحت اميف 
هـتعاطل هقلخ دق نوكي نأ الإ قبي ملف ، ريقفلا ناسنإلا ىلإ جاتحي ال هللا وهو ينغلا نأ ىلع انقفتا دق انك اذإو                        

هلمع رجأ هيطعيو هئفاكي نأ كلذب هل قحيل هي   نع ءاهتنالاو هرمأ ةعاطو هتدابعو .  
                                                                                                                

قحلاهلإلا ةقيقح                        
  .      ؟ نوكلا هلإ وه نمف ، اينغ ايوق اريدقاميكح اهلإ نوكلل نأ ىلع لقعلا لد 

اـمك وـهف،ةدرطم ةتباث ننس قفو تاقولخملا ماظتنا امات ا   كاردإ كرديل عيدبلا نوكلا اذه يف رظنلا ليجي نم نإ 
  .ةضراعم الو ةعنامم الو الالخ الو ابيع هيف ىرت ال ذإ؛ماظتنالاو حالصلا نم نوكي ام لمكأ يف ايلج رهظي

نوكلا اذهل نوكي نأ نكمي له : وهو،امهم الؤاست هسفن ىلع حرطيلف لمأتلا قح كلذ يوسلا ئراقلا لمأت اذإو          
عيدـبلا ماـظتنالا اذـه يف نوكلا نأ عم دحاو نآ يف بابرألاو ةهلآلا نم ةعومجم هل نوكي نأ وأ نا                     برو ناهلإ 

  .؟ عنصلاو قلخلا يف لامكلاو
ريبدـت يف مـ                      ادارا فالتخا بابرألا ددعت نم مزلي هنأل؛نكمم كلذ نأب بيجي نأ هنكمي ال يوسلا ناسنإلا نإ

لصـحي ال ثـيحب ءيـش لـك يف ةقفتم م                نكمي الو،ملاعلا داسف مزلتسي اذهو،تاقولخملا      ادارإ نإ لاقي نأ  
  .تاقولخملا ماظتنا يف بارطضالا
  .؟ لصحيس اذامف رخآ هلإ قحلا هلإلا عم ناك ول مث

صقن اذهو،ريبدت الو ةردق الو رخآلا قلخ يف ريثأت هل نوكي الأ كلذ نم مزليو،قلخ امب قلاخ لك درفني نأ امإ                     
  .زجعو

ىضري ال يوقلا نأل؛فيعضلا يوقلا بلغي ذئنيحو، هريغ ىلع يلعتسي نأ هلإ لك لواح              يف ةهلآلا بلاغتت نأ وأ    
نحاـط عارصل اناديم نوكلا نوكي نأو دب ال كلذ ءانثأ يفو،اهلإ نوكي نأ قحتسي ال فيعضلاو هريغ هولعي نأ                 

  .ةرحانتملا ةهلآلا نيب
اـمب نوكلا نأ دجيل مظتنملا هريسو ةقسنملا ه         ثادحأو رقتسملا نوكلا ماظتنا لمأت نم نإ يوسلا ناسنإلا اهيأ اذلو          

ةـيهولألاب درـفتملا وهف،دحاو مكاح فرصت تحتو ةدحاو ةدارإ ذوفن تحت هنأب اهيف ءارم ال ةداهش دهشي هيف                   
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قلخلا هل نيكمتلاو ةردقلا وذو ةذفانلا ةدرفتملا ةدارإلا وذ وهف،عراضي الو عزاني الو رهقي الو بلاغي ال ةيبوبرلاو   
  .هلك ريبدتلاو هلك رمألاو هلك

دـقو لوقي مالسلا هيلع ىسيع وه اذهف،سدقملا باتكلا هب دهشي ام وه يوس ناسنإ لك هتبثي يذلا اذه نإو                    
ينوعدت اذامل  : هل لاق عوسي نكلو ، ةيدبألا ةايحلا ثرأل لمعأ اذام حلاصلا ملعملا اهيأ              : ( لاقف  مهدحأ هل مدقت    

  ] .١٨ـ١٠/١٧سقرم ) [ هللا و هو ،دحاو الإ ًاحلاص دحأ سيلو ؟حلاصلا
حنـميل رشبلا عيمج ىلع ةطلسلا هتيلوأ دقف،اضيأ كنبا كدجميل كنبا د            ! ةعاسلا تناح دق بألا اهيأ    :( لاقو جم

عوسـي هتلـسرأ يذـلاو،كدحو قـحلا هـلإلا تنأ كوفرعي نأ يه ةيدبألا ةايحلا هل مهتبهو دق نيذلا عيمج                     
  ].٤ـ١٧/١انحوي ).[حيسملا

  ].١٠/٤٠ىتم)[ينلسرأ يذلا لبقي ينلبقي نمو،ينلبقي مكلبقي نم:(مهلسرأ نيذلاهذيمالتل لاقو 
  ].١٢/٢٩سقرم )[دحاو بر انهلإ برلا ليئارسإ اي عمسا يه اعيمج اياصولا ىلوأ:(لاقو
  .طقف دحاو هلإلا نأ ربخي ـ انه ىرت امك ـ مالسلا هيلع ىسيعف
  .ميظعلا لاؤسلا اذه نع انبيجت ةسينكلا عدنلف كلذ كل حضتا اذإو

هـلإ بألا نإ اـهلوقب ـ يملاعلا سئانكلا رمتؤم ريرقت يف ءاج امك ـ ميظعلا لاؤسلا اذه نع انبيجت     ةسينكلا نإ 
ةثالث اوسيل مهنكلو، هلإ سدقلا حورلا نإو، هلإ نبالا نإو            رداـق نـبالاو، رداق بألاو، دحاو هلإ مه لب ههل           آ،

نيرداق ةثالث اوسيل مهنكلو، رداق سدقلا حورو    . دحاو رداق مه لب ،
نم دحاو لكو سدقلا حورو ،نبالا وهو ىسيعو،بألا وهو هللا          : ةثالث نم عومجم وهو دحاو هلإ هل نوكلا ًاذإ          

  .          هريغ نع زيمتمو رداق ةهلآلا هذه 
نادجولا تارثؤم    اندعبأ اذإ مالسلا هيلع ىسيعب نمؤي نم اي ئراقلا اهيأ          لـمأ  تنلف يوسـلا لقعلا ىلإ انمكاحتو      

كوـخأو كدلاوو تنأ نوكت نأ لقعيأ ، رخآلا نع زيمتم مهلكو دحاو يف ةثالث ةهلآلا نوكي نأ لقعيأ                    : ايوس
  !.               ؟ادحاو اصخش

ميقتست ال ةلودلا نأ ىرت الأ ،ةهلآ ةثالث دوجوب نوكلا اذه ماظن ميقتسي نأ نكمي لهف ًاحيحص كلذ ناك ول مث                     
الو؟ ميظعلا نوكلا اذ         هنم لكل ءاسؤر ةثالثب اهرومأ      نع مهضعب لاق امك     لاقي نأ يغبني  فيكف هرظنو هيأر م  

 ١ =١×١يـه انه ةعبتملا ةدعاقلا      :( لاق ثيح؟ نوكرشم مأ نودحوم نويحيسملا له      : نع هل باوج يف كلذ    
تسيلو  مه نبالاو بألاو سدقلا حور ًاضيأ اذكهو ٢=١+١، قباـس ادـحاو نإ لاقي الف   ١=١  ×١ ×١  ، 

  ).يدمرسو يدبأو يلزأ دحاو وه هلإلا برلا نأل كلذو هدوجو يف ببست وأ، رخآلا دحاولل
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اذإ مث ؟دـئازلا نود برضلاب اهلعج يذلا امو ؟ةيباسح ةلداعم يه لهو ؟هموهفم ريغ ةفسلف هلإلا ةفسلف                  له   
  .      ؟ًانبا رخآلاو ًابأ امهدحأ نوكي فيكف رخآلل قباس مهنم ًادحاو نإ لاقي ال ناك

لو لءاستأينإ مث    نأ   يوس لقع بحاص لك     السلا هيلع ىسيع هب ربخأ ام عم قفاوتي اذهأ         هلقع مِّك حي  نأ نـم م     
لقعلل فلاخم لوقب كلذ ن            هنع هلقن قبس امك دحاو هلإلا         لوقن ثيح  يوسلا  سحن مث، ةثالث هنإ لوقن انب فيكف

هحـضوي نأ يـغبني ناـك مظعألا هل         إلا ةقيقحل نايب وه يذلا لوقلا اذه لثم نأ ىرت الأ مث ،دحاو ةثالثلا نإ              
رـمألا اذـه حضوي مل اذاملف اذه نم ًانأش لقأ يه ًارومأ حضو دق هارت الأ ًاحضاو ًانايب هنيبيو سدقملا باتكلا                      

  .      ؟هنيبأو حاضيإ متأ ميظعلا
دمصلا هللا) ١(دحأ هللا وه لق     : (( هيفف نايب متأ نآرقلا كلذ نيب دقو ريغ ال دحاو هلإلاف مالسإلا يف امأ              مل ) ٢( 

هل دن الو هل ليثم ال هتافص يف دحاو ،هتاذ يف دحاو هللا نإ يأ                ) ))٤(دحأ ًاوفك هل نكي ملو    ) ٣(دلوي ملو دلي      ،
  .         دلولاو دلاولا نع هرتت يذلا وهو ، اهيلإ جاتحي الو قئالخلا عيمج هيلإ جاتحت يذلا وهو، هل هيبش الو 

نآرقلا  ركذ دقو، هتردق يف وأ هكلم يف دحأ هعزاني ال ،ريدق دحاو وهو هللا الإ                  هل قلاخ الو نوكلا اذهل هلإ الف        
يف ناـك وـل يأ      ))اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول        :(( هلوق اهنمو ،ةميظعو ةريثك ةلدأ هدارفناو هللا ةيهولأل        ،

امو دلو نم هللا ذختا ام      :((ىلاعت لاق،نوكلا داسف كلذ يف ناكلو،اعزانتو امصتخال هللا الإ ةهلآ ضرألاو ءامسلا           
  )).     نوفصي امع هللا ناحبس ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هلإ لك بهذل ًاذإ هلإ نم هعم ناك

دـحاو سيئر نودب اهنم دحاو ميقتسي ال تيبلاو عنصملاو ةلودلا نأ ىرت الأ، ةرطفلل قفاوم كلذ نأ كش الو                    
ىلعألا لثملا هللاو ميظعلا نوكلا اذ   فيكف.      

؟ ةرطفلل قفوأو باوصلاب قحأ نيلوقلا يأيوسلا لقعلا بحاصايربدتو لمأتف     .  

قحلاهلإلا تافص      
هـيلع مرـكتو هبهوو هيلع معنأ يذلا قلاخلل قلطملا ميظعتلا هبلق يف لمحي              قحلا  هلإلا دوجوب نمؤملا نأ كش ال       

يف لمحي نأ الإ هلإلل بحم نمؤم بلقل نك         مي الو ، همعن هيلع ىلاوو كلذ دعب هابرو مدعلا نم هدجوأو ،لضفتو            
  .                         ةمظعلاو ةوقلا تافص الإ هلإلا تافصل هروصت 

نأل ؛اهيلع كليحأ نلو، قحلاو قدصلا ىهتنم يف يه هلإلا نع ةريثك تافص هيدهعب سدقملا باتكلا ىوح دقو                  
عيطتسـملا ،هدابعل بحملا،ةمحرلا وذ يحلا ريدقلا  رداقلا كلملا برلا هنأب هفصو كلذ نمو،حوضوب هيف روثنم كلذ           

نمضـتي لـباقملا يف هنأ ريغ ،هترطف مرتحي         لقاع ناسنإ اهيف    فل  اخيال يتلا تافصلا نم كلذ ريغ ىلإ ئش لكل          
  :            اهنم لقعلا فقوم ام ىرن مث،كيلع اهضرعأ تافص 
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   ].             ١١ / ١٥لوألا ليئومص [مدني هللا _ 
حيرتسي هللا_     ].                      ٢ / ٢نيوكت [  
   ].                                      ٦ – ٥ / ٦نيوكت [ نزحي هللا _ 
   ].                                               ٣٠ : ٢٥ايمرا [ دسألاك رأزي هللا _ 
                        ].            ٦٥ / ٧٨ريمازم [ هتدقر نم ظقيتسي هللا _ 
  :                                                            هفاصوأ نمف هلإلا وه مالسلا هيلع ىسيع نأ امبو _ 
   ].                      ٢١ : ٢اقول [ هب لبحو نتخ هنأ _ 
  ].                    ٥٠:٢٧،٦:٢٨ىتم [ ماق مث تام هنأ _ 
   ].                                 ١٩: ١١ىتم [ برشيو لكأي هنأ _ 
   ].                                               ٢٨ : ١٩انحوي [ شطعي هنأ  _ 
   ].                                               ٣٥ : ١١انحوي [ يكبي هنأ _ 

لو هللا تافص نع سدقملا باتكلا هاوح ام ةلمج نم اذه          هذـه نـع بـي      جيمث ًاليـلق اهلمأت     ينأ قحلا ثحا    ب 
  :  تالؤاستلا 

نزـحلا نـم هعبتي امو مدنلا سيلأ،؟ هيلع مدني فوس ام قلخي فيكف بيغلا ملاع وه هللا نأ ىلع قفتن انسلأ ـ    
،     : ( سدقملا باتكلا يف ءاج دقو فيك،؟ رشبلا بر هللااب فيكف رشبلا يف صقن ةفص              بذـكيف ًاناسنإ هللا سيل

مدنيف ناسنإ نبا الو    ].                              ١٩ : ٢٣ددع ) [  
نوـكي نأ حربـي ال هنإف نك ءيشلل لاق اذإ نم ا     _   فصوي فيكف ،؟ صقنلا تافص نم ةحارتسالا تسيلأ
  .                                              ؟ ةذفانلا هتدارإو هتئيشمب

  .                    ؟ كلذ ءانثأ ملاعلاب متهي نمو،؟ هتدقر نم ظقيتسي فيكًاذإ ؟ يحلا وه هللا سيلأ _ 
مالسلا هيلع ىسيع ا   ١(مداقلا ثحبملا ىلإ اهنع ثيدحلا ئجرأ ينإففصو يتلا تافصلا نم كلذ دعب ام امأ(.                             

ريشم الو ريزو الو دض الو هل دن الو هكلم يف هل             كيرش ال يذلا درفلا دحألا هنأب هلإلا فصي هنإف مالسإلا امأ            
الو برشـي الو لكأي الف هتاذب ينغلا هنأو،دن الو ؤفك الو دلو الو هل دلاو ال هنأو،هنذإ دعب نم الإ عيفش الو                       
فوـخلاو مدـنلاو نايسنلاو مونلاو ضرملاو مرهلا نم تافآلا هل ضرعت الو ريغتي ال هنأو، ًاقلطم ءيش ىلإ جاتحي               

هنأو يف لحي الو هتاقولخم نم ءيش يف لحي ال هنأو ،هلاعفأو هتافصو هتاذ يف ءيش هلثمك سيل لب هتاقولخم لثامي ال                  ،  

                                                           
  (   ). ص رظنا) ١(
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سيـلو ،ءيش لك ىلع ٍلاع، ءيش لك قوفو، ءيش لك نم ربكأو، ءيش لك نم مظعأ هنأو ،اهنم ءيش هتاذ                     
نكي مل امو نوكي امو ناك ام       و ىفخأو رسلا ءيش لكب ملاع ،ءيش هزجعي الف ءيش لك ىلع رداق، ءيش هقوف              

  .                       ناك هجو يإ نم صقن هيرتعي الف، قلطملا لدعلاو قلطملا لامكلا هلو ،نوكي فيك ناك ول 
عفشـي يذلا اذ نم ضرألا يف امو تومسلا يف ام هل مون الو               )٢(ةنس هذخأت ال مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا         ((   

تومسـلا هيسرك عسو ءاش امب الإ هملع نم ءيشب نوطيحي الو مهفلخ امو مهيديأ نيب                 ام ملعي هنذأب الإ هدنع      
ربـلا يف ام ملعيو وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو            (( ،  )) ميظعلا يلعلا وهو امهظفح هدوئي الو ضرألاو        

نيبم باتك    يف الإ سباي الو بطر الو ضرألا تاملظ يف ةبح الو اهملعي الإ هقرو نم طقست امو رحبلاو                    (( ،
نمحرـلا وـه ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإ ال يذلا هللا وه              (( ،  )) ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل     (( 

هللا ناحبس ربكتملا رابجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا وه الإ هلإ ال يذلا هللا وه                  ) ٢٢( ميحرلا  
وـهو ضرألاو تومسلا يف ام هل حبسي  ىنسحلا ءامسألا هل روصملا ئرابلا               قلخلا هللا وه   ) ٢٣( نوكرشي امع     
   ))) .     ٢٤(ميكحلا زيزعلا 

نأ يوس لقاع لكلو ؟ قلاخلا ميظعتب قحأ نيقيرطلا يأ كلذ دعبهسفن لأسي                                 .!  

  مالسلا هيلع عوسي ةقيقح            
  .اهماثآ نم اهصلخيو ةيرشبلا ذقنيل ءاج يذلا هلإلا وه مالس لا هيلع ىسيع نأ ةسينكلا ىرت

نيـب نـم موقيو حيسملا ملأتي نأ دب ال ناك اذكهو، بتك دق اذكه               :مهل لاقو ]:(٤٧ـ٤٦:٢٤[ اقول يف ءاج  
  ).ميلشروأ نم اقالطنا ممألا عيمج يف اياطخلا نارفغو ةبوتلاب همساب رشبي نأو،ثلاثلا مويلا يف تاومألا

امور ينمؤم ىلإ ةلاسرلايف سلوب لاقو دق عيمجلا :(ـ ةلاسرلا هذه يف ةلأسملا ريرقت لاطأ دقو ـ  ] ٢٦ـ٢٣:٣[ 
هللا هـمدق يذـلا عوسي حيسملاب ءادفلاب هتمعنب اناجم نور                     ربي مهف،هللا دجمي ام غولب نع نوزجاع مهو اوأطخأ

يف تثدـح يتـلا اـياطخلا نـع يهل          إلا هلاهمإب ىضاغت ذإ هللا رب رهظيل همدب كلذو، ناميإلا قيرط نع ةرافك            
عوسيب ناميإلا هل نم ر    ).          ربي هنأو راب هنأ نيبتيف،رضاحلا نمزلا يف هرب اضيأ رهظيو،يضاملا

يوسلا ئراقلاىلإو سدقملا باتكلا نم صوصنلا هذه      :            هلقع اهيف لمعيل 
هللا وهو،دحاو الإ ًاحلاص دحأ سيلو ،؟حلاصلا ينوعدت هل لاق عوسي نكلو( ـ    ].١٠/١٨سقرم ) [  
فقاولا عمجلا  لجأل اذه تلق ينكلو ،يل عمست امود كنأ تملع دقو، يل تعمس كنأل كركشأ بألا اهيأ                 (ـ  

   ] .                  ٤٢ ـ٤١ :١١انحوي  ) [ ينتلسرأ تنأ كنأ اونمؤيل يلوح 
                                                           

  .ساعن يأ) ٢(
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بـئاجعو تازجعمب هللا هديأ لجر يرصانلا        عوسي نإ مالكلا اذه اوعمسا ليئارسإ ينب اي       : (سرطب لوق نمو ـ     
  ].                 ٢/٢٢لسرلا لامعأ ) [ نوملعت امك مكنيب هدي ىلع هللا اهارجأ تامالعو 

سابويلك لوق نمو ـ   بعشـلاو هللا مامأ لوقلاو لعفلا يف اردتقم ايبن ناك يذلا يرصانلا عوسيل ثدح ام               (: 
  ].٢٤/١٩اقول)[هلك

] .                     ١٩ /٥انحوي )[هسفن ءاقلت نم ائيش لعفي نأ ردقي ال نبالا نإ مكل لوقأ قحلاقحلا عوسي مهل لاقف (ـ 
مويلا يف مكاحي الو ةيدبألا ةايحلا هل نوكت ينلسرأ يذلاب نمؤيو يمالك عمسي نم نإ مكل لوقأ قحلا قحلا                   ( ـ  

  ] . ٥/٢٤انحوي)[ رخآلا 
قـيقحتل ىعـسأ ال ينأل؛لداع يمكحو عمسأ امبسح مكحأ لب،يتاذ            ءاقلت نم ائيش لعفأ نأ نكمي ال انأ       ( ـ    

  ].٥/٣٠انحوي)[ينلسرأ يذلا ةدارإ لب يتدارإ
  ].               ٥/٣٧انحوي )[يل دهشي اضيأ هسفن وه ينلسرأ يذلا بألاو(ـ 
  ].٧/١٦اقول )[هبعش هللا دقفتو،ميظع يبن انيف ماق دق:نيلئاق هللا اودجمو(ـ 

 ٢١ : ٢اقول    [ هتدالو نم عوبسأ دعب نتخو همأ هب تلبح هنأ        مالسلا هيلع ىسيع نع     سدقمل  ا باتكلا ركذ دقو   
بارشلاو ماعطلل جاتحي هنأو     ] شطعي هنأو     ] ١٩ : ١١ىتم  [ ، يكبي هنأو     ] ٢٨ : ١٩انحوي    [ ،  اـنحوي  [ ، 

عرضتيو يلصي هنأو] ٣٥ : ١١ اقول ٣٩ـ٢٦:٣٦ىتم (،                                                ) .                       ٤٤ـ٢٢:٤١،
  :                                                  لمأتف صوصنلا هذه تأرق اذإ 

  .؟لوسر هنأ هسفنب صن دق وهو ًاهلإ مالسلا هيلع ىسيع نوكي نأ نكميأ ـ
             .؟هريغو سرطب هيلع صن امك يبنو لجر وهو اهلإ نوكي نأ نكميأ ـ

ميـقيو ،اهنطبب محتليف ضيحتو طوغتتو لوبتتو برشتو لكأت ةأرما جرف يف لخدي  وهو اهلإ نوكي نأ نكميأ ـ   
  .عضريو يكبي ملاعلا ىلإ جرخي مث، هريغو مدلا نيب ةدم هيف

            .          ؟يقيقحلا هلإلا مظعألا هلإلا وه امنإ حلاصلاو، ًاحلاص هسفن دعي ال وهو ًاهلإ نوكي نأ نكميأ ـ 
  .                                                          ؟ هريغب ثيغتسيو وعدي وهو ًاهلإ نوكي نأ نكميأ ـ

  . ؟هسفن ءاقلت نم ئش ىلع ردقي ال هنأ هسفن ىلع دهش دق وهو ًاهلإ نوكي نأ نكميأ ـ 
بألا نأ تـبثن فـيك مث،ا         لسرأ نم ةدارإ فلاخت ةدارإ هل نأ ركذ دقو اهلإ نوكي نأ نكميأ ـ               ود يه لب،ه

  .                                ؟بألا ةدارإ نم لقأ نبالا ةدارإو ةصاخ ةدارإ امهنم لكل نأ عم دحاو ءيش نبالاو
يوس ناسنإ لكلأسأ اذ انأاه ًاضيأو                        :   
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            ، لـك لب رداقلا وهو بارشلاو ماعطلل جاتحي نأ وأ          ؟هتدالو دعب نتخي وأ، ؟ةأرما محر يف هلإلا نوكي نأ نكميأ
لقعيأ ؟يلصي نملف ىلص نإ مث ،؟يلصي نأ وأ ،خرصيو يكبي نأ وأ ،هلإلا تومي نأ نكمي له مث ، ؟هديب كلملا                      

  .   ؟مظعألا هلإلاب قيلي كلذ لكوأ ؟هتوهالل هتوسان يلصي نأ
نيحاحـصإلا ىتـم رـظنا    [هبلـص دعب مايأ ةثالث ـ ةسينكلا لوقت امك ـ تام دق مالسلا هيلع ىسيع نإ مث   

فـيك مث ، هـتوم لاح ملاعلاب متها يذلا وه نمف تام دق ناك نإ مث،؟ هلإلا توميأ كسفن لأساف            ]٢٨و٢٧ ،
سواثوميت ىلإ ىلوألا ةلاسرلا       ١٢ : ١قوقحلا  [ىنفي الو تومي ال هلإلا نأ دهش دق سدقملا باتكلاو تومي            ، ١ : 

١٧                        . [             
ال ىتـح عرضـتيو لأسيو يكبي نأو هلإلا بلصي نأ لقعيأ كسفن لأساف،بلص دق مالسلا هيلع ىسيع نإ مث                    

ىتم٤٤ـ٢٢:٤٠اقول[بلصي   قصبيو برضيو هب أزهتسي ىتح هقلخل دحلا اذه ىلإ هلإلا للذتي له مث             ]٢٧:٤٦، ،
وه نم عم كلذ عنصتفأ            مهتحلصم لجأل كلذ لك   ]١٥:١٩سقرم  [ههجو ىلع  وأ كـمداخك كدـي تـحت       ،

  .            هقلخ ىلإ جاتحي ال يذلا هللااب فيكف مهل كتجاح عم كتمداخ
 ] .                ٣٢ : ١٤سقرم [ ةمايقلا موي دعومب هل ملع ال وهو اهلإ مالسلا هيلع ىسيع نوكي نأ نكمي له اضيأو 

املف هلإلا ةقيقحب ربخي مالسلا هيلع ىسيع نإيوسلا ئراقلا اهيأ  اذاـملو  !؟هريغ لوق عبتنو هرمأو هتملك فلاخن اذ  ،
نوكلا هلإو ههلإو ناسنإلا نبا وهف سانلا نيبو هنيب ىوسو قحلاب دهش دق مالسلا هيلع ىسيع نإ،؟ انلوقع فلاخن                   

   ] .                                      ١٧ :٢٠انحوي ) [ مكهلإو يهلإو مكيبأو يبأ ىلإ دعصأس ينإ :( دحاو
الـب قولخم وه ذإ؛ ةيهولألاب قحأ مدآ ناكل كلذك ناك ول ذإ؛ ًاهلإ نوكيل ةاعدم سيلف بأ الب دوجوم هن                     أ امأ 

ةـيهولألاب قحأ نوكيف بارت نم قولخم مدآو، هنم جرخ مث همأ محر يف ثكم مالسلا هيلع ىسيعو مأ الو بأ                     
  .            هنم 

[ ًاداـمج تـناك نأ دعب اصعلا ايحأ مالسلا هيلع ىسوم ذ   إ؛ هتيهولأ ىلع ًاليلد تسيلف تازجعملاو تايآلا امأو  
   ].                              ١٠:٧جورخ

ايمرا ٢٢ : ٤جورخ ًالثم رظنا   [ هريغ ىلع كلذ قلطأ دق سدقملا باتكلا نأل؛ ًاليلد تسيلف نبالا ةظفل امأو                ، 
ريمازملا ٩ : ٣١ ةياور ٢٠ ،٧ : ٢ ،  اقول ١٤ : ٤،  ةلاسر ٣٨ : ٣ ،   ]. ٢ـ٣:١، ٢:٢٩ىلوألا انحوي ،

نأ كلذ دعب ئراقللو   :                  مالسإلا هفصي اذامبو نوكي اذامف اهلإ مالسلا هيلع ىسيع نكي مل اذإ لأس ي 
عـبرأ الإ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم مسا ركذي مل امنيب ةرم نيرشعو ًاسمخ مالسلا هيلع ىسيع نآرقلا ركذ دق                    

هللا نـم هيلإ يحوأ حلاص ميرك لسرم يبن وهف ةميظع فاصوأب مالسإلا يف مالسلا                هيلع ىسيع فصوو، تارم     
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ملكتو،ةـميظع ةيهلإ ةزجعمب مدق دقو،دوهيلا هرظتني ناك يذلا حيسملا وهو،مهمركأو هللا ءايبنأ مظعأ نم وهو                 ،
قـحلا قـحيف نامزل     ا رخآ لرتيس و،هللا نذإب ضيرملا ئربيو،هللا نذإب ىتوملا ييحي ناك دقو،دهملا يف يبص وهو              

نآرـقلا نيب دقو،مالسإلاب رفك هب نمؤي مل نمف،ناميإلا ناكرأ نم نكر لسرلا ةيقببو هب ناميإلاو،لطابلا لطبيو                 
 ِكاَفَطـ        :(( اهنمو،ةريثك عضاوم يف مالسلا امهيلع همأو ىسيع ةقيقح        صا   هـّللا َّنِإ  ميرـ  م ا  ي ُةَكِئَال  مْلا ِتَلاَق ْذِإ و

  صا  و ِك ر هَط و      نيِمَلا  عْلا ءا  سِن ىَل           )٤٢(ع ِكاَفَط نيِعِكا  رلا  ع م يِعَك  را  و يِد ج سا  و ِك ب رِل يِت  نْقا  مير م ا ٤٣(ي(   نِم   كِلَذ
ـَل                        تـنُك اـ مو ميرـ  م ُلـُفْك ي  مـ هيَأ  مه مَالْقَأ نوُقْل  ي ْذِإ   مِه ي دَل   تنُك ا مو  كيَلِإ ِهيِحو  ن ِب ي غْلا ءا  ْذِإ  بنَأ   مِه يد

َنو  مِص تخيـِف ا                  )٤٤(ي  هيِج و ميرم ن با ى  سيِع   حيِس  مْلا  هم سا  هن م ٍة  مِلَكِب ِك رشبي  هّللا َّنِإ  مير م ا  ي ُةَكِئآل  مْلا ِتَلاَق ْذِإ
      نيِب  رَق  مْلا   نِم  و ِة  رِخآلا  و ا ين     ) ٤٥(دلا و ِد ه مْلا يِف   سا  نلا   مِّلَك يو     نيِحِلا  صلا   نِم  و ًال  ُنوـُك     )٤٦(هَك  ي ى نَأ  بر  تَلاَق

ُنوُك                      يَف نُك   هَل ُلوُق  ي ا م نِإَف ا ر مَأ ى  ضَق اَذِإ ءا ش ي ا م  قُل خي  هّللا ِكِلَذَك َلاَق  رش ب يِن سسمي  مَل و  دَل  ه ) ٤٧(و يِل مِّل عيو
ورا   تلا  و َة  مْكِحْلا و  با  َليِجنِإلا   تِكْلا  مُكَل             )٤٨(و َة   قُل  خَأ ي نَأ   مُك ب ر ن  م ٍة  يآِب مُك  تْئِج   دَق ي  نَأ َليِئا ر سِإ يِن  ب ىَلِإ ًالو سرو

ْلا يِي                حُأ و صر بَألاو  ه مْكألا ُءىِر بُأ  و ِهّللا ِنْذِإِب ا ر يَط ُنوُك  يَف ِهيِف   خُفنَأَف ِر  يَّطلا ِةَئ ي هَك ِنيِّطلا  نِهـّللا ِنْذِإـِب ى     م ت وـ م
       نيِنِم ؤ م م  تنُك نِإ   مُكَّل ًة يآل   كِلَذ يِف َّنِإ   مُكِتو ي ب يِف َنو  رِخ د ت ا م و َنوُلُكْأ  ت ا  مِب مُكُئ بنُأ ٤٩(و( يدي ني ب ا  مِّل اًق دصمو

        مُك يَل ع مر ح يِذَّلا  ضع ب مُكَل َّلِحُأِل  و ِةا رو تلا    ِنو        نِم عيِطَأ و  هّللا ْاوُق  تاَف   مُك ب ر ن  م ٍة  يآِب مُك  تْئِج يـ    )٥٠( و بر  هّللا َّنِإ
       ميِق تس م ٌطا  رِص اَذ ه هو دب عاَف   مُك برَلاـَق ِهـّللا ىـَلِإ يِرا               )٥١(و  صـنَأ  ن م َلاَق   رْفُكْلا  مه نِم ى  سيِع  س حَأ ا  مَلَف

 نح ن َنو  يِرا و َنو         حْلا  مِل س م ا  نَأِب  ده شا  و ِهّللاِب ا ن مآ ِهّللا   را  صنَأ  )٥٢ (        ع م ا نب تْكاَف َلو س رلا ا نعبتا و  تَل  زنَأ ا  مِب ا ن مآ ا نبر
   نيِدِها         )٥٣(شلا نيِرِكا  مْلا  ريخ  هّللا و  هّللا  رَك م و ْاو رَك مى      ) ٥٤(و سيِع ا ي       هّللا َلاَق ْذِإ يـَلِإ  ك عِفا رو  كيِّف وت م ي نِإ

                    مُك  حَأـَف   مُك  عِج رـ م  يَلِإ   مُث ِة  ما  يِقْلا ِم و ي ىَلِإ ْاو  رَفَك   نيِذَّلا  ق وَف   كو عبتا   نيِذَّلا ُلِعا ج و ْاو  رَفَك   نيِذَّلا   نِم  كر هَط مو
َنوُفِل       تخ ت ِهيِف  م تنُك ا  ميِف   مُك نينـ              َأَف)٥٥(ب  م مـ  هَل ا م و ِة  رِخآلا  و ا ين دلا يِف ا  ديِد  ش ا  باَذ ع مهبِّذ  عُأَف ْاو  رَفَك   نيِذَّلا ا م

   نيِرِصا ٥٦(ن(             نيِمِلاَّظلا   بِح  ي َال   هّللا و مه رو  جُأ   مِهيِّف و يَف ِتا  حِلا  صلا ْاوُلِم ع و او ن مآ   نيِذَّلا ا  مَأ ٥٧(و(    هوـُل تن  كِلَذ
ِميِك     ع  حْلا ِرْكِّذلا  و ِتا  يآلا   نِم  كُنوُك               )٥٨(يَل  يَف نُك   هَل َلاَق   مِث ٍبا ر ت نِم   هَقَل خ م دآ ِلَث  مَك ِهّللا   دنِع ى  سيِع َلَث  م َّنِإ
)٥٩(  نيِر تم مْلا ن  م نُك  ت َالَف  كب ر نِم  ق   .مونلا ةافو يهو ىرغصلا ةافولا يأ)كيفوتم:(هلوقو) ))٦٠(حْلا

يِقا           :(( ىلاعت لاقو  ر ش ا  ناَك  م ا  هِل  هَأ   نِم   تَذ ب تنا ِذِإ  مير م ِبا  تِكْلا يِف   رُكْذا اـ      )١٦(و با  جِح   مـِهِنو  د نِم   تَذ خ تاَف
يِوا          س ا رش ب ا  هَل َلَّث م تَف ا ن حو  ر ا ه يَلِإ ا نْل س     )١٧(رَأَف كنِم ن مح رلاِب ُذو  عَأ ي نِإ   يِقا    تَلاَق ت  تنُك نِإ اـ  )١٨(   نَأ ا م نِإ َلاَق

يِكا      ز ا  ماَلُغ ِكَل  ب هَأِل ِك ب ر ُلو ساـ  )١٩(ر يِغ ب  كَأ   مَل و رش ب يِن سسمي  مَل و  ماَلُغ يِل ُنوُك  ي ى نَأ   َلاـَق  )٢٠(تَلاَق
يآ ِل ًة          هَل عجنِل و نيه  يَل ع و ه ِك ب ا       ر َلاَق ِكِلَذَك يِضْق  م ا ر مَأ َناَك  و ا ن م ًة محر و ِسا ا    )٢١(نل ناَك  م ِهِب   تَذ ب تناَف  هتَل م حَف
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ا   ا               )٢٢(يِصَق يِسن  م ا يسن  تنُك  و اَذ  ه َل بَق   تِم يِن ت يَل ا ي  تَلاَق ِةَل خ نلا ِعْذِج ىَلِإ   ضا خ مْلا ا  هءا  نِم ا  )٢٣(جَأَف  ها  دا نَف
 هِت حا         تيِر  س ِك تح ت ِك ب ر َل عج  دَق يِن زح اـ            )٢٤(ت اَّلَأ ا يِن  ج اـ بَط  ر ِكـ يَل  ع ْطِقا  سـ  ت ِةَل خ نلا ِعْذِجِب ِك  يَلِإ ي زهو

حم ِن           )٢٥( رلِل  ت رَذ  ن ي  نِإ يِلوُقَف ا د حَأ ِر ش بْلا   نِم   نِي ر ت ا  مِإَف ا ني ع ي  رَق  و يِب ر شا  ا      و يِلُكَف يِسنِإ  مو يْلا   مِّلَكُأ   نَلَف ا موص 
ا            )٢٦( يِرَف اًئ ي ش ِتْئِج   دَقَل  مير م ا  ي اوُلاَق   هُلِم ح ت ا هم وَق ِهِب  ت ما         )٢٧(تَأَف و ٍء و س َأ ر ما ِكو  بَأ َناَك ا  م َنو  را ه ت خُأ ا ي

يِغا      ب ِك  مُأ  ت وُلاَق ِه  )٢٨(ناَك  يَلِإ  ت را  يِبا         شَأَف  ص ِد ه مْلا يِف َناَك ن م  مِّلَك ن ف        )٢٩(يَك ا يِناـ  تآ ِهـَّللا  دب ع ي  نِإ َلاَق
يِبا      ن يِنَل عجو  با  اـ             ) ٣٠(تِكْلا يح تم د ا  م ِةاَك  زلا  و ِةاَل  صلاِب يِنا ص وَأ و  تنُك ا م ن يَأ اًك  را ب م يِنَل عجا  )٣١(ورـ بو

َل  و يِت  دِلا  يِقا     وِب  ش ا  را ب ج يِنْل عجي ا   )٣٢(مي ح ُث عبُأ  مويو  تو  مَأ  مويو  تدِل و موي  يَل ع  ماَل  سلا ى  )٣٣(و سـيِع   كِلَذ
َنو         رتم ي ِهيِف يِذَّلا  ق حْلا َل  وَق  ميرم نَذِإ        )٣٤(با  هنا حب س ٍدَل  و نِم َذِخ ت ي نَأ ِهَّلِل َناَك ا م        هـَل ُلوُق  ي ا م نِإَف ا ر مَأ ى  ضَق ا

ُنوُك    )٣٥(يَف نُك ميِق تس م ٌطا  رِص اَذ ه هو دب عاَف   مُك بر و ي بر  هَّللا َّنِإ ٣٦(و.(( ( 
كـلذ نراقو حيسملا مأ ميرم ا                     نآرقلا فصو يتلا ةميظعلا فاصوألا كلت تايآلا هذه يف تظحال دق كلعلو

ةـيداع ةأرما تناك ا              ( ثيح ةعبرأل   ا ليجانألا يف اهلاحب     أو حيسملا عابتأ نم ًالضف لقأ تناك ا  أب مهوت داكت
لوـصألا باـتك نم     ) [ ؟ يمأ يه نم ًالئاستم اهنع ههجوب حاشأو اهتمومأ لضف حيسملا ديسلا اهيلع ركنأ               

ـق دـقو   ]غنوي فاتسوغ لراك ، دنيو راغدإ ، نوتيان هيردنا فيلأت           )١٥١(ةيحيسملل ةينثولا  قرشـتسملا لا   ،
  ).                   سند لك نم اميظع اريهطت ميرم رهطي نآرقلا نإ:(دمحم ةايح هباتك يف مهغنمرد ليمال يسنرفلا

       

              ةيرشبلا صالخو حيسملا بلص       
يف ةيحيسمل  ا ةديقع اهيلع زكترت ذإ ةيحيسملا ةديقع بصع يه بيلصلا ىلع هلإلا ىسيع ةافو نأ ةسينكلا دقتعت                

مالسـلا هـيلع ىسـيع امهلجأل ىمسيو ءادفلا وأ ةيرشبلا صالخب نايمسي ناذللا امهو، ريهطتلاو ةئيطخلاو هللا     
  .                                صلخملاب 

نـكمو بلصـلا ىلع هلإلا وهو مدقأ دقو ، مايأ ةثالثب هتوم دعب قافأ مث تامو بلص دق مالسلا هيلع ىسيعف                      
مهِكاكفل دبال ناكو ةنجلا نم هتجرخأ يتلا مدآ مهيبأ ةئيطخب نوزجتحم قلخلا نأل؛ قلخلل هتبحمل هسفن                نم دوهيلا   

.                                           ةيرشبلا صالخل همد قارهيلو بلصيل هنبا هلإلا لسرأ كلذ لجألو،كلذل مدلا قارهإ نم مهصالخو 
ىـلع نيعتي الف ،بونذلا نم صالخلا ةركفبو مالسلا هيلع ىسيعب ناميإلاب            نوكي امنإ ةيرشبلا صالخ نإف اذلو       

ةركفلا هذ   نمؤم هنأ مادام هتايح يف ميقتسي وأ يلصي وأ موصي نأ ينارصنلا                                             .
امهو رخآلل ببس امهدحأ لب نيطبارتم نيرمأ ىلع ةينبم ةديقعلا هذه نأ قبس امم كل نيبتيل هنإو                      :  
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  .                                                                مهاياطخ ريفكتو ةيرشبلا صالخ لجأل حيسملا بلص 
كـتالمأتب هرينـتو كلقع ىلإ دنتستو ًابناج كتفطاع دعبت نأ لواح ةمدقملا هذه      ةءارق دعب يوسلا ئراقلا اهيأ      

صوصنلا هذه يعم أرقاو   :  
اوقبا توملا ىتح ًادج ةنيزح يسفن مهل لاقف،ةبآكلاو نزحلاب رعشي أدبو            ]: ( ٣٩ـ٣٧ : ٢٦[ىتم ليجنإ يف ـ   

هذـه ينـع ربعتلف انكمم ناك نإ يبأ اي          :ًالئاق يلصي ههجو ىلع ىمتراو ًاليلق مهنع دعتباو، يعم اورهساو انه            
   .                                    )تنأ ديرت امك لب انأ ديرأ امك ال نكلو،سأكلا 

مد تارـطقك راص هقرع نإ ىتح حاحلإ دشأب يلصي ذخأ عارص يف ناك اذإو               ]:( ٤٤:٢٢[اقول ليجنإ يفو ـ     
  ). ضرألا ىلع ةلزان 
ديدـش خارصـب ةنرتقم تاعرضتو ةيعدأ عفر ضرألا ىلع ةيرشبلا هتايح ءانثأ يف حيسملاو               :(سلوب لوقيو ـ    

].                                      ٧ : ٥نييناربعلا )[هاوقتل اماركإ هبلط هللا ىبل دقو،توملا نم هصلخي نأ ر داقلا ىلإ عومدو
ملعملا اهيأ  :هلأسي هل اثجو لجر هيلإ عرسأ قيرطلا ىلإ اجراخ ناك امنيبو          ]:(١٩ـ١٧:١٠[سقرم ليجنإ يفو ـ   

الإ احلاـص دـحأ سيل،؟حلاصـلا ينوعدـت اذامل هل لا            ق عوسي نكلو،؟ةيدبألا ةايحلا ثرأل لمعأ اذام حلاصلا       
يفو )كـمأو كابأ مركأ،ملظت ال،روزلاب دهشت ال،قرست ال،نزت ال،لتقت ال،اياصولا فرعت تنأ،هللا وهو،دحاو             ،

  ).اياصولاب لمعاف]:(١٧:١٩:[ىتم
اـضوع ةنعل را    ص ذإ؛ةعيرشلا ةنعل نم ءادفلاب انررح حيسملا نإ       ( :]٣/١٣[ةيطالغ لهأ ىلإ سلوب ةلاسر يفو ـ      

يفو)ةبشخ ىلع قلع نم نوعلم  :بتك دق هنأل؛انع   اـهقح ة  (: ] ٢٣ / ٢٢: ةينثتلا [ ،  يطخ ناسنإ ىلع ناك اذإو
مويلا كلذ يف هنفدت لب ةبشخلا ىلع هتثج تبثت الف            ،ةبشخ ىلع هتقلعو لتُقف توملا     هللا نـم نوعلم قلعملا نأل       ؛   

  .)كهلإ برلا كيطعي يتلا كضرأ سجنت الف 
يلي ام لمأت صوصنلا هذه تأرق نأ دعب                                      :  

هـعومدو ةدشـب خرصيو رطقي هقرعو ةدعاسملا لأسيو يلصي ناكو، بأتكاو نزح دق حيسملا نأ ىرت الأ ـ                   
ًاصيلخت هسفن لتقل ىعسي نأ هلك اذه عم نكميأ ، توملا نم هصلخي نأ رداقلا لأسي كلذ لك ،هعرضت عم رمهنت                     

وـهو ناطيشلا رغي اذاملف كلذ حص ول مث،؟ ناطيشلا كلذب رتغيل ايمارد ادهشم كلذ نوكي نأ نكميأ، ؟ رشب            لل
مهذقنيف دوعي مث ةئيطخلا لجأ نم منهج يف رشبلاو ءايبنألا حاورأ سبحب هل نذأ دق نوكي نأ نكميأ ، هقلاخو هبر                     

  .   ؟ ًاذإ نذ إلا كلذ اذاملو هنذأ قرخيو
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نأ نكمي لهف،ضرألل سجنم هنأو نوعلم ةبشخ ىلع قلعملا نأ دهش دق هيدهعب سدقملا ب               اتكلا نأ ىرت الأ ـ    
ةداـبعلا قحتسـي فـصولا اذ                فصوي هلإ لهو؟ اهسجنيو هسفن هلإلا نعلي لهو،؟اسجنو انوعلم هلإلا نوكي

  .؟عابتالاو قيدصتلا قحتسي كلذب هللا فصي باتك لهو؟ ميظعتلاو
لقعيأ ـ    هدـي برضـتو بلصـي ىتح هؤادعأ مهو هسفن نم مهنكميو دوهيلا هبرضي              ن  أ لجأل هلإلا لرتي نأ     

ةلذلا ميظعلا هلإلا ضرعي اذام لجأل ،ةديدشلا ةلذلا و ةميظعلا ةناهملا هذه يف نمزلا نم تاعاس ىقبيو ،ريماسملاب                  
ًاـنابرق ه   سـفن مدق اذإ الإ هدابع بونذ رفغي الأ هسفن ىلع بتكي نأ لقعيأ ،؟هرهوج يف يذلا هنبال وأ هسفنل                   

  .؟ هسفنل 
لذأو ةربابجلا رهقو ةفلاسلا نورقلا دابأو ةملاظلا ممألا كلهأ هنأ عم عرضتيو رهقيو خرصيو يكبي هلإل ًابجع مث                  
امو،اذ                    نمؤي لقع بجعأ ام ،؟ عنصلا ميظعو ةردقلا بئاجع نم هيف امب ميظعلا نوكلا اذه قلخو، ةرساكألا

فعضـلا قـيرطب الإ هودـع نـم هءاـيلوأو هلسر صلخي نأ ردقي                ال هلإ يف لقاع   ناسنإ  لك دهزأو اندهزأ      
هـلإلا ىلاعت ذئنيح لوقت نأ الإ كنظأ الو ،دبعي ال نأب هللاو يرحل ةناهملاو ةلذلل هسفن ضرعي اهلإ نإو،ركنتلاو                    

   .                                هنيشي وأ هصقنيامع سدقتو ،دحوألا مظعألا 
فلاـخن اذاملف هتمظعو هتوقب اوربخي ملأ، هللا ةمظعملا ءايبنألا لاوقأب ًائيلم سدقملا باتكل              ا سيلأ ئراقلا اهيأ اي مث     

كسـفنل اهاضرت ال يتلا ةقيرطلا هذه نم رسيأ ةقيرطب هدابع بونذ ةرفغم ىلع ارداق هللا سيلأ                 !؟ذئنيح مهربخ  ،
يذـلا نمف تامو بلص دق هلإلا       نأ به مث ،ىلعألا لثملا هللاو همرتحت لوئسم وأ هبحت كلمل نوكت نأ نع ًالضف                

  .                             ؟ هسفنب هسفن ييحي وهأ هتوم دعب هايحأ
هللا هابلو ىسيع هلأس يذلا بلطلا اذهام       )هاوقتل اماركإ هبلط هللا ىبل دقو     : (سلوب لوق يف نيلمأتم اليلق فقنلو      ،

يف ىسـيع بلط هللا ىبل دق ًاذإف        )توملا نم هصلخي نأ   : (لاق ثيح همالك نمض جردم كلذ نع باوجلاو؟ هل         ،
و اذه نيب عمجن فيكف كلذ حص اذإو،سلوب مالك صنب بلصي ملو تمي مل ىسيعف اذه ىلعو،توملا نم ةاجنلا                   

  !.؟ مايأ ةثالث هتوم نم ليجانألا هركذت ام
حيسـملا ب   لص ناك نإ  ف بلص ىتح هلتق يف ىعس نم مه دوهيلا نأ كش الب ليجانألا هتبثت امم نإ               : يعم لمأتو 

كلذـك نوـنوكي فـيكو ،هاضريو هلإلا هبحي المع اولمع دق ذئنيح دوهيلاف احلاص المع نوكي نأ امإف ًاقح                
نوئطاخ م  كلذ نع ىلاعت هلإلل هيفست هيف اذهو ًاهفس كلذ نوكي نأ وأ]٤٥:٢٦ىتم [أ ربخأ دق حيسملاو  ،.  
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سدـقملا باتكلا نم كلذ حضتي امك برلا ةل  تق مه يأ مالسلا هيلع ىسيع حيسملا لتق نم مه دوهيلا ناك اذإو   
ةدـم م            ١٩٦٥ـ١٩٦٢يناثلا ناكتافلا تارارق تصن اذاملف        تقصلأ يتلا ةمهتلا هذه نم دوهيلا ةئربت ىلع  

  .؟ديزي وأ ةنس فلأ
نراقي نأ فصنم لكلو،مهملا ثدحلا اذهل اهفصو يف ضقانتلا يف ليجانألا تعقو اذاملف اقح بلصلا ناك اذإو                  

هـيلع ىسـيع وـه بيلصلا لماح نأ         ] ٩/١٧[انحوي يف :هيلع ةلثمألا نمو،كلذ هل حضتيل ليجان     ألا هذه نيب  
نيصـل هعم اوبلص م     ] ٢٧/٣٨،٤٤[ىتم يف،ناعمس همسا لجر هنأ    ] ٢٣/٢٦[اقولو] ٢٧/٣٢[ىتم يفو،مالسلا  أ

لاـقو  هنم رخس يذلا رجز دقف رخآلا امأ،هب رخسي ناك امهدحأ           ] ٤٣ـ٢٣/٣٩[اقول يفو،هب نارخسي اناكو   
ىتـم يف  "كـتوكلم يف ءيجت امدنع ينركذا عوسياي      :"هل يفو،لـيلجلا يف هـتوم دـعب رـهظ هـنأ           ] ٢٨،٧[،
    . ميلشروأ يف رهظ هنأ] ٣٦ـ٢٤/٣٣[اقول

مـلظلا نيع اذه سيلأ ،قبس نم صيلختل لرتي ملو رخأتلا اذه لك رخأت اذاملف صالخلا وه بلصلا ناك اذإو                    
لـسرلا هللا ثعب يذلا كرشلا تاملظ نم ةيرشبلا صيلخت نم مهأو م    ظعأ ةئيطخلا كلت نم صيلختلا لهو،؟مهل     

  . هتحازإو هفشك لجأل
؟ بلصلا نودب ةيرشبلا صيلخت ىلع رداق هللا لههسفن لأسي نأ لقاعللو                              .  

بسنكلذ يففال باوجلا ناك نإف ، نإو ،ماتلا زجعلا ىلإ هلإلاة  باوجلا ناك  لك اذاملف معن  بيذعتلا اذه      .  
لـتقي ال   (]: ١٦ / ٢٤ [ةينثتلا يف ءاج دقف،هتئيطخ لمحي يذلا وه ناسنإ لك نأ         سدقملا باتكلا هتبثي امم نإ مث       

يفو  )لتقي هتئيطخب ناسنإ لك ءابآلا نع دالوألا لتقي الو ، دالوألا نع ءابآلا               ءايمرا ، كلت يف  . (]٣١-٢٩ : ٣ [ 
اولكأ ءابآلا        لكأي ناسنإ لك ، هبنذب تومي دحاو لك لب ؛ تسرض ءانبألا نانسأو ًامرصح               دعب نولوقي ال مايألا  

يفو  ) هنانسأ سرضت مرصحلا     اـمأ  . بألا مثإ نم نبالا لمحي ال اذامل نولوقت متنأو           (]٢٢-١٩ : ١٨[لايقزح  ،
ايحي ً ةايحف ا        ال نـبالا   . تومت يه ءيطخت يتلا سفنلا. لمعو يضئارف عيمج ظفح ًالدعو ًاقح لعف دقف نبالا

نوكي هيلع ريرشلا رشو ، نوكي هيلع          . نبالا مثإ نم لمحي ال بألاو ، بألا مثإ نم لمحي               رابلا   عجر اذإف  ... رب
هيـصاعم لك ، تومي ال      . ايحي ًةايحف ًالدعو ًاقح لعفو يضئارف لك ظفحو اهلعف يتلا هاياطخ عيمج نع ريرشلا             

  ). هرب يف هيلع ركذت ال اهلعف يتلا
هللا نأو،هسـفن ةـئيطخ لمحي ناسنإ لك لب،ةثوروم ريغ ةئيطخلا نأ يهو،ةمهم ةيضق دكؤتل صوصنلا       هذه نإ   

هللا ىوـس دحأل فارتعا نودو لب،ةسينكلا لوقت امب ملاعلا صيلخت ىلإ ةجاح نود هيلإ عجر اذإ دبعلا ةبوت لبقي                    
  .ىلاعت
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ةيرشبلا صالخ اهيف نيبي حيسملا نإف ]١٩ـ١٧:١٠[سقرم ليجنإنم لصفلا ةيادب يف   اهتلقن يتلا ةعبارلا ةلاقملا امأ      
  .                                             ؟ صالخلا اذه وه امف يدبألا يورخألا دولخلا نم مهنِّكمي يذلا قيرطلاو
  ) .                            اياصولاب لمعاف ةايحلا لخدت نأ تدرأ نإ نكلو : ( لاق

عم هتيصو فلاخن ًاذإ اذاملف، قحلا نم اهيف امو اياصولا ظفح وهو صالخلا قيرط انل نيبي                 مالسلا هيلع ىسيع نإ     
؟لئاسلل لهسأ هبلصب صالخلا نأ عم ةقيرطلا كلتب لئاسلا بيجي اذاملو           !؟هل انتبحم  لصحيس ام فرعي ال هنألأ      !،   ،

ذـئنيح ةعاطلا ةدئاف امف هبلصب      صالخلا ناك ولو ؟ ركذ ام ريغ صالخلل ًاقيرط فرعي ال هنأل مأ هلإلا وهو هل                 
انيلع لرتيو لسرلا انل هللا لسري اذاملو، ؟هنم غورفم رمأ انصالخ نأ امب انسفنأ عتمن ال اذاملو ،؟ةدابعلاو ةنبهرلاو                   
ال اـمب تـقولا ةعاضإو ثبعلا نم ًاعون الإ ا                       مازتلالا نوكي لهو،وغللا نم عون الإ ذئنيح يه لهو ،؟بتكلا

!.                                                         ؟ هيعارصم ىلع تاوهشلا بابل حتفو ةيرشبلا ةياوغل قيرط الإ ةياعدلا كلت لهو ؛!؟ هتحت لئاط الو هيف ةدئاف
هوـفع لازنإو هللا ءاضرإل ًاليبس بيذعت نم كلذ يف ىقال امو هبلصو حيسملا ةايح نوكت نأ قيلي ال ئراقلا اهيأ     

.                                                       برقأو كلذ نم رسيأ ميحرلا دودولا هللا وفعف،ناسن  إلا ةئيطخ نع
مهلاوـقأل ًاركاذو دوهيلا ىلع ًادار      هللا  لوقيف ميركلا نآرقلا كلذ حضويف حيسملا بلصل مالسإلا ةرظن نع امأو            

اميظع ًانات       :((ةرجافلا    هللا لوـسر ميرم نبا ىسيع حيسملا انلتق انإ مهلوقو          ) ١٥٦(ميرم ىلع مهلوقو مهرفكبو
اـمو نظلا عابتا الإ ملع نم هب مهل ام هنم كش يفل هيف اوفلتخا نيذلا نإو مهل هبش نكلو هوبلص امو هولتق امو                        

هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو     ) ١٥٨(اميكح ًازيزع هللا ناكو هيلإ هللا هعفر لب         ) ١٥٧(انيقي هولتق     
  ))) .           ١٥٩(ًاديهش مهيلع نوكي ةمايقلا مويو 

ةمايقلا موي لبقو ،هبرقو همركأو هيلإ هعفر هللا نإ لب ،بلصي ملو لتقي مل حيسملا نأ نآرقلا ن                       يب تايآلا هذه يفف
     .                          هماكحأب لمعيو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد عبتيو قحلا قحيل لرتي 

انلـسر يجننل انإ    (( نينمؤملا هئايلوأب هللا ةداع هذهو ،نيملاظلا يديأ نم هللا هاجن ذإ ميرك يبن ةلرتمل قفوأ اذهو ،                  
  ))  .                                                             داهشألا موقي مويو ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلاو 

هللا دارفإب نوكي امنإ وهف م    السإلا يف ةيرشبلا صالخ امأ     و تافصلاو ءامسألاو ةيبوبرلاو ةيهولألاب        هتكئالمب ناميإلا   
نمو،رجزو هنع ى هرشو هريخ ردقلابو رخآلا مويلاب ناميإلا  ومهلك   هلسرو    امع فكلاو همكحو هرمأ عابتابو ،

اديدـس الوـق اولوقو هللا اوقتا ا        ونمآ نيذلا اهيأي  : ((حالفلاو صالخلاو ةاجنلاو زوفلاب هدعو هللا نإف كلذب ىتأ        
اميظع ازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو مكبونذ مكل رفغيو مكلامعأ مكل حلصي ،.((  
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نبهذـي تانسـحلا نإ     :((نآرـقلا يفو،ةنسحلا ةئيسلا عابتإو ةبوتلاب     هصالخ نإف هناميإ دعب بنذلا يف عقو نمو         
،     )٣()) تائيسلا مالسإلا يف بونذلل تارفكم تاعاطلا لكو تناك ملسملا اهيلع ربص اذإ بئاصملاو ايالبلا نإ لب         ،
  .هللا دنع هتجردل ةعفارو هبونذل ةرفكم

ناـك ولو ،دحأ بنذب دحأ بلاطي الف  ))ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو:((ـ ىلاعت هللا  لاق امك ـ مالسإلا يفو  
هلإلا لدعلا ىهتنم اذهو،هلمع ىلع بساحمو هسفن ةريرجب ذخاؤم درف لك لببيرق برقأ   .ينابرلا فاصنإلاو ي،
؟قطنملاو لقعلاب قيلأ نيرمألا يأو،؟اباب عسوأ صالخلل نيقيرطلا يأهللاابف                                              .  

سدقملا باتكلا     
هللا نـم ماهلإو يحو هيمسقب وهو ديدجلا دهعلاو ميدقلا دهعلا رافسأ ةعومجم وه ةسينكلا دنع سدقملا باتكلا                  

هعلاو لسرلا لامعأ اهيلإ فاضيو انحويو اقولو سقرمو ىتم ةعبرألا ليجانألا ىلع قلطيو ليجنإلا وه ديدجلا د                ،
هدـيمعتو هدلوم نم حيسملا ةايح ىلع هتيبلاغ يف يوتحي ليجنإلاو ، هتوعد سانلا اوغلبيل لسرلا لئاسر نم ةلمجو                   

  .                             ةينيدلاو ةيحورلا ميلاعتلا نم ةلمجو ءامسلا ىلإ هعافتراو هبلص ىلإ
دـمحم هيبنو هدبع ىلإ هاحوأ ىلاعت هللا مالك مالسإلا يف وهو،ميركلا نآرقلا وهف مالسإلا يف سدقملا باتكلا امأو             

الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال       (( ضقانت الو هيف فيرحت ال ، ليربج نيمألا حورلا هب لزن ملسو هيلع هللا ىلص                
ىلاعت لاقف هظفحب هللا لفكت دقو       )) ديمح ميكح نم ل     يرتت هفلخ نم   )) نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ        :(( ،

هلثم نم ةروسب اوتأي نأب ءاغلبلا مهو برعلا وكرشم زجع اذلو ،ةغالبلا نم ةيلاعلا ةجردلا يف نآرقلا ناك دقو                    ،
نإ هللا نود نـم متعطتسا نم اوعداو هلثم ةروس          ب اوتأف لق هارتفا نولوقي مأ     (( اونكمتي ملف نآرقلا مهادحت دقو      

  )) .                  نيقداص متنك 
نأ نيملسـملا ريغ لواح مك روصعلا رم ىلعو ةريثك مولع ىلع ىوطناو ةقباسلا ممألا رابخأب نآرقلا ربخأ دقو                  

هيلع هللا ىلص دمحم ىلع     لزن امك نآلا دوجوم وهو ، هللا لبق نم ظوفحم وهف اونكمتي ملف هيف اوديزي وأ هوفرحي                  
دـيحوتلا ىلإ ةوعدـلاو،صئاقنلاو بـياعملا نع ههيرتتو هلإلل ةلماكلا تافصلا نمضت ميركلا نآرقلاو ، ملسو                 
رـكذو، نينمؤملا ةبلغب دعولاو، م                  ناميإلاب رمألاو مهيلع ءانثلاو ءايبنألا ركذو، ثيلثتلاو كرشلا نم ريذحتلاو ،

،              دلا ىلإ دولخلا مذو رانلاو ةنجلا      بـيهرتلاو بـيغرتلاو عمت  او ةرسألا ماكحأ نايبو ، مرحيو لحي ام نايبو، اين
هاـيندو هنيد يف درفلا حلصيو ةيدوبعلا ميقي ام عامج ىوح دق كلذب وهف ،اهيلع ثحلاو قالخألا نساحم نايبو                   

  .هترخآو
                                                           

ثيدح ديزم يتأيسو )١(   .نارفغلا ثحبم يف ةبوتلا نع 
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هللا امهلزنأ ناباتك ام  أو ليجنإلاو ةاروتلاب اونمؤي نأ هيقنتعم رمأي مالسإلاو ىسيعو ىسوم امه نيميرك نييبن ىلع    
ام   سانلا بعالتو افرح لب، امهلصأ ىلع ايقبي مل امهنكلو مالسلا امهيلع      .  

وـلو ، جاـجتحالاو هب ذخألا بجي ةجح نوكيل طورش هيف رفوتي نأ دبال ينيد باتك يأ نأ هيف كش ال اممو                       
يوسلا ئراقلالمأت لقعب  دتهاله  طرتشي ام مهأ نأ ىلإ ى    :                                                                     

هنع لقني مث ،هيلإ سانلا وعديو هباتكب ربخي نأو ةزجعملاب هقدص ملع دق هيلإ بسن يذلا لوسرلا نوكي نأ                   : ًالوأ  
             .                     هيف ةيرم ال يذلا لصتملا دنسلاو تباثلا لقنلاب سانلا هثراوتيو 

هيف رفوتت ىتح باتك يأ ةجحب ًاعنتقم نوكي نأ هنكمي ال لقع يأ نإو، بارطضالاو ضقانتلا نم ملسي نأ                   : ًايناث  
  .             نآرقلاو ليجنإلا ىلع طورشلا هذه قبطن انعد تارثؤملا نع ًادرجتو قحلا نع ًاثحبو ، هل ةتبثملا طورشلا 

  :           ليجنإلا 
ةعبرألا ليجانألا يه ةروهشملا    ليجانألا_١ نيعم خيرات ىلع ةسينكلا ءاملع قفتي ملو،انحويو اقولو سقرمو ىتم   :  

ةخسن مدقأو ،نيرصاعملا ريغ نم نيرثكألا دنع ةيربعلاب هلصأ بتك دقف ىتم ليجنإ امأ ، ليجانألا كلت هيف تبتك                   
ي م            ةخسـنلا وـه ىتـم لـيجنإ لصأ نأ نور           إف نيرصاعملا دنع امأ، همجرتم فرعي ملو ةينانويلاب هنم تدجو

روـن نوـكي سدقم باتك يف بيرغلا فالتخالا اذه نوكي فيك            :يهو،تالؤاست ىلإ انعفدي اذهو،ةينانويلا     
نـم  : هتمجرتب لوقلا ىلع مث،؟هلصأ يف فالتخالا اذه عم ليجنإلا اذه ىلع دمتعي نأ نكمي لهو؟ةيرشبلل ةيادهلا               

هذـه لأسـن نأ اـنقح نـم نإو،؟ هتمجرت يف فرصت وأ وه امك                همجرت لهو ؟ همجرت فيكو ؟ همجرتم وه         
.                           اقح اسدقم نوكيل هلصأ تبثن نأ ذئنيح انقح نمو ؟ ًاسدقم ًاباتك ليجنإلا اذه سيلأ،ةلئسألا

دـقو   انحوي يراوحلا وه باتكلا اذه بحاص نوكي نأ ةينارصنلا ءاملع نم ريثك ركنأ دقف انحوي ليجنإ امأو ،                   
  ) .                               ةيردنكسإلا ةبلط نم بلاط فينصت انحوي ليجنإ ةفاك نإ : ( نيلداتسا لاق

ال هـنإف انحوي ليجنإ امأ      :( ىراصنلا ءاملع نم ةئمسمخ اهفيلأت يف كرتشأ يتلا ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد يف ءاجو              
ىتمو انحوي ناسيدقلا امهو ضعبل امهضعب نييراوحلا نم ،          نينثا ةداضم هبحاص دارأ روزم باتك كش الو ةيرم          

ةـلمجلا هذه ةسينكلا تذخأف حيسملا هبحي يذلا يراوحلا وه هنأ باتكلا نتم يف رورمملا بتاكلا اذه ىعدا دقو                
انحوي ريغ هبحاص نأ عم ًاصن باتكلا ىلع همسا تعضوو يراوحلا انحوي وه بتاكلا نأب تمزجو ا                    الع ىلع

   .            )… ًانيقي 
ملو مالسـلا هـيلع ىسيع اوري مل ليجانألا باحصأف اذه ىلعو ، ًانيقي نييراوحلا نم اسيلف اقولو سقرم امأو                    

  . هدعب تبتك امنإو ليجانألا هذه نودي مل مالسلا هيلع ىسيع نأ هيلع قفتملا نم نإو ، هوعمسي 
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ملو ،مالسلا هيلع ىسيع نع لاصتالاب لقنت        مل ليجانألا هذه نأ عم ،؟ ةسدقم بتكلا هذه نوكت فيك ذئنيحو             
.                                                                                      هوأر نيذلا هذيمالت نم وأ هنم نودت 

ماـهلإلا   يف مهقدص نيبي ام مهيديأ ىلع رهظي ملو ،ةلاسرلا نم هوعدا ام ةجحلاب اوتبثي مل لسرلا ءالؤه نأ عمو                    
نـع اهـلقن يذـلا نمف كلذك ا                           أ تبث ول مث ، همجرتم وأ هفلؤم وه نم تبثي مل اهضعب نأ عمو ، يحولاو
عطقنم بتكلا كلت باحصأ ىلإ دنسلا نأب رقتل ةسينكلا نإ ، تلقن ا                      أ حص ول ةلقنلا ءالؤه مه نمو ا  احصأ

؟ ا   قثن نأ نكمي ًاذإ فيكف لصتي مل  .  
كلذك ا       ىلإ ىلوألا ةلاسرلا يف سلوب اذهو ، هقيقدتو هعمجو هفيلأت نم ا                 أ حص ولو  أ ركذ هنإف اقول ةمدقم أرقاف

اهيف لوقيو  ) برلا ال انأ مهل لوقأف نورخآلا امأو        : ( لوقي] ١٢:٧[سوثنروك لهأ  بازعلا امأو  ]: ( ٢٥:٧[، 
هسـفن دنع نم هنأ رقي هنإ        )برلا نم ةمحر تلن يرابتعاب ًايأر يطعأ ينكلو،برلا نم ةيصو مهل يدنع سيلف              ،

  .                                  ؟ هللا نم ًايحو عيمجلا نوكي فيكف 
 ١٣: ٢٦[ ىتم ليجنإ يف كلذ ركذ دقو، دحاو ليجنإب ءاج امنإ مالسلا هيلع ىسيع نأ ةرورضلاب مولعملا نم نإ مث      

ليجانأ ةعبرأ حبصأ فيكو ؟ ليجنإلا اذه نيأف          ] ١٤:٩[سقرمو  ]  نود طـقف اهـنم دحاوب لاقي ال اذاملو ؟      ،
؟ راـيتخالا اذه يف مهتجح امو ؟ اهريغ نود ةعبرألا هذه ىلع لوألا ينوكسملا عم                       ا يف اوعمجأ اذاملو ؟ ةيقبلا
نإ مث ؟ مالسـلا هيلع ىسيع ليجنإ ىلإ برقألا وه ةطَقسُملا ليجانألا كلت دحأ نوكي ال ملو ؟ هيف مهرايعم امو                      

ةيطالغ  ٢ـ١:١امور رظنا     [ًاريثك ليجنإلا ىل    إ راشأ دق سلوب    يبليف  ٩،١١ـ٧:١، يذلا ليجنإلا نيأف   ]٥:١،١٢،
  .   كلذ دعب تبتك امنإ ةدوجوملا ليجانألا لك نأ ًاملع ؟ هيلع دمتعا 

سيراـب ةعماج يف ةيحيسملا ذاتسأ نيدتملا ينارصنلا ذاتسألا لوقيف ، بارطضالاو ضئاقنلا نم ةمالسلا امأ                 _ ٢
اهروطتو ا     نج لراش   دـق اـهيفلؤم نأب انعانقإل يفكي هدحو ليجانألا حفصتو          : ( أشن ةيحيسملا هباتك يف ريبي

ةقيقحلا اوسمتلي مل م                  أب لوقلا هعم متحي امم ثيداحألاو ثادحألا سفنل ضراعتلا ةحضاو تابيكرت ىلإ اولصوت
هاوـه لـك عـبتا كلذ نم سكعلا ىلع        لب مهيلع هثداوح لسلست ضرفي ًاتباث ًاخيرات اومهلتسي ملو ، ةيعقاولا            

  ) .                             كلذ يف مالكلا لاطأو …هفلؤم بيترتو قيسنت يف ةصاخلا هتطخو
لـيجنإلا ءارـق نـم      ( ًاريثك نإ   ] ٦٥[ملعلاو ليجنإلاو ةاروتلاو ميركلا نآرقلا هباتك يف ياكوب سيروم لوقيو           

دحاو ثدحل ةفلتخم تاياور نونراقي امدنع وأ تاياورلا ضعب ىنعم           يف نولمأتي امدنع ةريحلا لب جرحلاب نورعشي        
  ) .                                       ليجانألا نم ريثك يف يورم
  :                    ةلثمألا هذه يف لمأت ي نأ ئراقللو
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اهدعب امو    ١:١[ىتم يف    _ ١ ميهاربإ ىلإ    ميرم بيطخ فسوي نم دعو،مالسلا هيلع ىسيع بسن ركذ        ]    )٤٠ (
اهدعب امو    ٢٣:٣[اقول يفو،مالسلا هيلع ىسيع بسن وه فسوي بسن لعجو ،اسفن            نب فسوي نبا هنأ ركذ     ] 

ميرـم لجر فسوي بجنأ بوقعيو       ]:(١٧:١[ىتم رخآ يف لاقو،اسفن     ) ٥٨(مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ دعو،يلاه    
ًاهلإ نوكي فيك ًاضيأ لءاستت نأ كلو      )عوسي اهنم دلو يتلا      حيسـملاب بسنلا اذه قلعت امو ؟فسوي نبا وهو        ،  

  .    ؟ ذئنيح بسنلا اذه ةدئاف امو ؟ فسوي نبا وهو هل بأ ال نوكي فيكو؟ ميرم نبا وأ نبالا وأ هلإلا
.                             يلاه نب فسوي ] ٢٣:٣[اقول يفو ، بوقعي نب فسوي ميرم لجر ] ١٦:١[ىتم يف  _ ٢
  .               دواد نب ناثان لسن نم ] ٣١:٣[اقول يفو ،دواد نب ناميلس لسن نم حيسملا ] ٦:١[ىتم يف _ ٣
يدؤي يريغ نكلو ،ةقداص ريغ يتداهش تناكل يسفنل ةداهشلا يدؤأ تنك ول            ] :(٣٢ـ٣١:٥[انحوي يف    _ ٤

هيفو  )يل ةداهشلا    نـيأ ىلإو تي    تأ نيأ نم فرعأ يننأل ةحيحص يتداهش نإف يسفنل دهشأ ينأ عم           ] :(١٤:٨[،
  ) .                 بهذأ 

نود امهدـحأ هب أزهي      ] ٤١ـ٣٩:٢٣[اقول يفو ، هب ناأزهي ناصل حيسملا عم بلص          ] ٤٤:٢٧[ىتم يف    _ ٥
  .        رخآلا 

سقرـم يفو     ) … ًازـبخ الو ًاداز الو اصع ال ًائيش قيرطلل  اولمحت ال             ] :( ٣:٩[اقول يف    _ ٦  ،]٨:٦ ): [
؟ نولمحي ال وأ،اصعلا نولمحي لهف)اداز الو ازبخ ال ًاصع الإ ًائيش قيرطلل  اولم حي ال نأ مهاصوأو ،                      .
.                                      عوسي هنأ ] ١٧:١٩[انحوي يفو ، ناعمس همسا لجر بيلصلا لماح ] ٣٢:٢٧[ىتم يف  _ ٧
ىتم يفو   ) مالسلا يعناصل ىبوط  ] :(٩:٥[ىتم يف    _ ٨ ىـلع ًامالس يسرأل تئج ينأ اونظت ال        ] :( ٣٤:١٠[،

  ) .        ًافيس لب ًامالس يسرأل تئج ام ضرألا 
اذـه اذاـملف اهيلإ يحوأ ةمهلم مالقأب تبتك ليجانألا هذه نأ حص ول هلقعب هللا همركأ يذلا ئراقلا اهيأ ايف                     

  .   ؟ ضقانتلا
نـم فلؤمل مسا هفالغ ىلع دجوي ال اذلو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم               هيبن ىلإ هاحوأ هللا مالك هنإف نآرقلا امأ         

تازـجعمب نآرقلا اذه هيلإ يحوأ يذلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا ءاج دقو،مهمالك نم سيل هنأل                   ؛رشبلا  
ناكو كلذ ريغو هدعب امو هرصع يف تثدح يتلا تابيغملاو ةقباسلا ممألا رابخأب ءابنإلاو تادامجلا ملكتك ةريثك      ،

كلذ ريغو ًاماكحإو ًامظنو ًاناقتإو ةغالب هلثمب اوتأي نأ هدعب امو هرصع يف ملاعلا زجعأ يذلا نآرقلا اهمظعأ                   نم    
بتك دقو، هبر ىلإ هبسنو باتكلا اذه ىلإ سانلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا اعد دقو ،زاجعإلا فونص نم                     

ماع لك ةرم نآرقلا هسرادي ليربج ناكو هفارشإ تحتو ملسو           هيلع هللا ىلص دمحم ةايح يف ميركلا      باتكلا اذه     
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باحـصأ  هـلقن مث، هيلع هوظفح ام نوضرعيو هيدي نيب هنوظفحي هباحصأ ناكو،نيترم هسراد ريخألا ماعلا يفو                 
ةريبـك ةعامج هلقني رتاوتملا لصتملا دنسلاب هلقن ىلع سانلا عباتتو، سانلا مهنع هلقنو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم                   

سانلا لقانتو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا باحصأ هنود دقو ، عاطقنا نود مهدعب نم ىلإ مهلثم نع ةري                    ثك
ملو،بـلق رهظ نع هنوظفحي مهلافطأو لب مهتصاخو مهتماع نم نيملسملا نم نييالمو             رتاوتلاب هظفحو هنيودت ،   

فرحلاـب هنوظفحي م       نيملسملا ممأو،ميركلا نآرقلل لصح امك ظفحي وأ ملاعلا يف باتك أرقي            اغل فالتخا ىلع  
ال امك،ىرخأ ةخسن نع فلتخت ىرخأ ةخسن يمالسإلا ملاعلا دالب نم دلب يأ يف ىرت الو،يبرعلا ظفللاو يبرعلا 
هللا ىلـص هباحصأ اهبتكو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم دهع ىلع تبتك يتلا ةخسنلا كلت نع فلتخت ةخسن ىرت      

نإو  ليج دعب الي   ج نوملسملا اهلقانتو ملسو هيلع    ىلاعت هللا لوقل   اقيدصتل اذه يف  ، هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ      :((  
                                        )).نوظفاحل

ال ريـسافتلاو يناعملل مجارت يه امنإ مجارتلا هذهو ،ةفلتخم تاغلب ةريثك مجارت نآرقلا يناعم تمجرت دق ، معن                   
قاـب نآرقلا نكلو ، نيتغللا نم مهنكمتو مههجوتو مهملع ةهج نم اهيمجرتم             فالتخاب فلتخت يهو ،ظافلألل     

ظافلأ ةمظع نإف كلذلو ، ةيبرعلا ةغللا يهو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا ىلع ا                       لزن يتلا ةغللاب هلصأ ىلع
لزن يتلا ةيلصألا ةغللاب ا يه امنإ باتكلا اذه يناعمو     .  

ةـغالبلا يف ةـيآ وه ًاباتك ملاعلل دمحم فّلخ ،           :( دمحم ةايح هباتك يف نوازول      سكلا يسنرفلا فوسليفلا لاق     
ةلأسـم ةـثيدحلا تاعرتخملا وأ ًاثيدح تفشك يتلا ةيملعلا لئاسملا نيب سيلو سدقم باتكو قالخألل لجس                 

يعاسـم نـم    هلذبن ام عم ةيعيبطلا نيناوقلاو نآرقلا ميلاعت نيب ماتلا ماجسنالاف ةيمالسإلا سسألا عم ضراعتت               
  ) . ةيعيبطلا نيناوقلا نيبو ةينارصنلا نيب فيلأتلل 

نآرـقلا يف يملعلا زاجعإلا ةقيقح ىلإ لصوت امدعب ملسأ يذلا ـ  يسنرفلا بيبطلا ياكوب سيروم  . د لاقو 
هيف لاق دقو، ـ ملعلاو ليجنإلاو ةاروتلاو ميركلا نآرقلاهباتك هنمض يذلاو  بناوجلا هذه يتشهد تراثأ دقل : (  

صوصـنلا هذه تسرد دقلو، ةثيدحلا ةيملعلا فراعملل ًامامت ةقباطم تناك يتلاو نآرقلا ا                 ا  صتخي يتلا ةيملعل
ةـمزاللا تاقيلعتلا فلتخمب ًانيعتسم ةيآ ةيآ هصن ةساردو         .. ةمات ةيعوضومبو قباس مكح لك نم ةررحتم حورب       

يتلا ميهافملل اهتقباطمو ةيعيبطلا رهاوظلاب     ةصاخلا تاراشإلا ضعب ةقد ىلإ صاخ لكشب تهبتنا ةيدقنلا ةساردلل           
ةرـكف ىندأ اهـنع نوـِّكي نأ دـمحم رصع يف ناسنإ يأل نكي مل يتلاو اهسفن رهاوظلا هذه نع مويلا اهكلمن             

نأ ىلإ كـلذ ينـعفد دقو ، أطخ يأ نآرقلا يف دجن ال انإف ةحداف ةيملع ءاطخأ ةاروتلا يف دجن نيح ىلعو                       …
هنأ حضتا ام بتكي نأ يحيسملا رصعلا نم عباسلا نرقلا يف عاطتسا فيكف ًاناسنإ               نآرقلا فلؤم ناك ول لءاستأ      
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هسفن لوألا صنلا وه مويلا كلمن يذلا نآرقلا صنف ، كشلل لاجم يأ كانه سيل ؟ ةثيدحلا مولعلا عم مويلا قفتي                     
ث نورـق ةرشع يلاوحب قبست ةيملع ةفاقث كلمي نأ عيطتسي هلوزن رصع يف ناك يذلا اذ نمو                   ةـيملعلا اـنتفاق    ، 

لوقيو  ) نآرقلا يف ةفوصوم لحارملا فلتخم ةلباقم نكمي نينجلا روطت لثم ةظحالملل عضخت يتلا اياضقلا يفف               :( ،
  ) .              ملعلا عم اهيف ةينآرقلا تايآلا قافتا ىدم ةفرعمل ةثيدحلا ةنجألا ملع تايطعم عم 

ملسي نأ ليلدلا همزلأو ةقيقحلا       هتربجأينارصن ملاع ا    هلاق يتلا ةلاقملا هذه دعبو     نآو ًادرـجتم مكحي نأ لقعلل نآ        
يأو ؟ سيدـقتلاب ىلوأ نيباـتكلا يأ        : لدعلا همكح ردصي نأو،بصعتلاو تاثوروملا ةملظ هنع دعبي نأ رظنلل         

  .؟ عابتالاب قحأ نيباتكلا 
متخأ ينكلو ، بي تنأ نوك تنأ وجرأ لب بيجأ نلو     نيب اهعضأ يتلا لاوقألا هذا   يوسـلا ئراـقلا يدي  :  

ةـمكحلا نآرقلا يف تدجوف مالسإلا ةديقع ةساردل ينتعفد يتلا يه ليجانألا بارطضا نإ       : ( نوتنرب درول لوقي  
)) ًاريثـك ًاـفالتخا هـيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو      : (( لوقي يذلا ميظعلا هللا قدصو باطخلا لصفو      

  ) .اهيف تافالخلا ترثكف رشبلا اهبتك ليجانألا نكلو،تاف التخا هيف سيلف كش الب هللا دنع نم نآرقلاف
ىتأتي فيك راحي لقعلا نإ     ):(١٨(حناوسو رطاوخ :مالسإلا:هباتك يف يسنرفلا يرتساك يد يرنه تنوكلا لاقو       

ناـيتإلا نع ناسنإلا ينب ركف زجعي تايآ ا                     أب ةبطاق قرشلا فرتعا دقو،يمأ لجر نع تايآلا كلت ردصت نأ
  ). ىنعمو اظفل اهلثمب
يف أشن يمأ يبرع لجر ىلع لزنأ هنأ عم ميركلا نآرقلا نإ : ( اكسفجيشتس ةنايغ انيجوي ةينولوبلا ةثحابلا تلاقو

مل ةيملع قئاقح نآرقلا يف دجن امك،تاعماجلا ىقرأ يف الإ ناسنإلا اهملعتي نأ نكمي ال نيناوقب ءاج دقف،ةيمأ ةمأ                   
  ).ةليوط نورق دعب الإ ملاعلا اهفرعي
مالسإلا نع عافد ا          لاقو  يه ىمظعلا مالسإلا ةزجعم نإ     ): (٥٦(اتك يف يريلغاف ايشيف ارول ةيلاطيإلا ةثحابلا ت

ىلإ ليبـس ال باتك هنإ،قلطم نيقيب فصتت ءابنأ هلالخ نم ةعطقنملا ريغ ةخسارلا ةياورلا انيلإ لقنت يذلا نآرقلا                   
  ).بسانم مجح يف وهف كلذ عمو،عماج لماش هتاريبعت نم الك نإ،هتاكاحم

بولـسأ امأ   : (نآرقلا روس ضعب ةمجرتب ةيسنرفلا ةموكحلا هتفلك يذلا يسنرفلا قرشتسملا ليردرام            .د لاقو 
هـنع ردص يذلا     )٤(نئاكلا هنك هيلع يوطني يذلا بولسألا نأ كلذ،العو لجو زع قلاخلا بولسأ هنإف نآرقلا               

  ...). ايهلإ الإ نوكي ال بولسألا اذه

  
                                                           

  . يهلإلا يحولا نم هل دنس الو،ىلاعت هللااب قئال ريغ ريبعتلا اذه) ٤(
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نارفغلا                                    
نارفغلا قح كلتمت ةسينكلاف ، هئطخب هدنع فرتعا نم بنذ رفغي نأ سقلا قح نم نأ ةيكيلوثكلا ةسينكلا ىرت                   
تـناك يتـلا ةينيدلا ةطلسلا نأ ىلإ ادانتسا رشع يناثلا عم                   ا يف اهل ًاقح ةسينكلا هتررق دقو، ايندلا يف ءيسملل

نارـفغلل رشاعلا نوال ابابلا عرتخا دقو،  نيسيدقلا ىلإ مهنمو هذيمالت ىلإ ه              نم تلقتنا دق مالسلا هيلع حيسملل     
.                                                             ًاضيأ ةيلبقتسملا وأ ةيضاملا هاياطخ ةرفغمب يرتشملل هليكو نم وأ هنم ىطعت ركاذت 

              :                          ةيلمأت ةرظن هذهو 
نأ عم ، هلسر نم دحأ الو كلذ ركذي مل مالسلا هيلع ىسيع نأ عم؟ نارفغلا ةيحالص سقلل ىطعأ يذلا نم ـ       

  .                                                                 هللا نم يحوب الإ هتقيقح كردت نأ نكمي ال رمألا اذه 
نأ فـظوملل قحي لهو، ؟ يحو نودب رشبلا نم صخش هرفغيو هنع لزا              نتي فيكف هللا قح يف أطخ وه مث ـ        

  .                                            ىلعألا لثملا هللاو ، كلذب هسيئر هل نذأي نأ نود رخآ فظوم أطخ رفغي 
                .           ؟ ابابلل رفغي يذلا نم ينربخأف ابابلا كش الب لوقتس، ؟ سقلل رفغي يذلا نم مث ـ 

                      ، ؟ اـنهلإ نيـبو اننيب ةطساو رشبلا لعجن اذامل ،؟ انريغ مامأ انسفنأ حضفن اذامل ،؟ ةرشابم هللا فرتعن ال اذاملو ـ
  .                                 ؟ انرمأ نم ئش هيلع ىفخي ال انم ابيرق انرمأب املاع هللا سيلأ

اـنبرقي نـمب الإ هيلإ لصوي ال يذلا ديعبلاك وأ، ةطساوب الإ هيلإ              لصوي ال يذلا ملاظلا ناطلسلاك هللا لهو ـ         
بيرق لدع هناحبس وه لب، كلذ لوقن نأ هللا ذاعم !؟هيلإ  ،                                 .  

هـتلماعمو ،بئاتلا اهبحاص حضفو ا               :كسفن لأساو ـ      ةرها  ا وأ، ةيصعملا راهظإ بحي هلإلا نوكي نأ نكميأ
مهيـلع رتسلل ًابحم نوكي ال اذاملف مهتبوتب حرفيو نينمؤملا هدابع بحي هلإلا سيلأ ؟ همدن عم هل يغبني         ام ضيقنب   

  .                 هدحو هل الإ مهيصاعم راهظإ مدعو
رمأ يف مهدحأ أطخأف لامعلا نم ةعوم          _ ىلعألا لثملا هللاو    _ عضوملا اذه لثم يف كسفن عض         ًاسيئر تنك ول

؟ هنم لبقي مث هدنع فرتعيل كريغ ىلإ بهذي نأ ىضرتأ هنع هتيوأ هب هترمأ   ي               .!  
كل  نيئطخلاب فرتعي نأب ىرخأ هرم هرمأتو عينصلا اذه نم بضغتس سكعلا ىلع لب كلذب ىضرت كنظأ ال ـ  

ـق رـضاح دهاـش تنأو كريغ نم رذتعي بهذ هنأ مث كي     ـ ردا   يف عقو وأ كرمأ يف رصق هنوكف امهلوأ امأ
كبرقو ،كلمع يف كتناكم ولع ىلع ليلد هنألو،كسفنل ةبيهلا ءافضإل ىعدأ كلذ نأل ؛كلذ دعب كاضر هحنمتل                 

  .؟ كالومو كبرو كقلاخب فيكف كلثم فيعض رشبل اذه ناك اذإ،؟ كدي تحت مه نمل
  .                     هنم ة بوتلا ًالئاس كبنذب هيدي نيب فرتعت نأ هتمظع نمو ،؟ ميظعلا وه هلإلا سيلأ: ئراقلا اهيأ
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  .                      هيدي نيب ًاحرطنم كآر اذإ نارفغلا كحنمي نأ هتمحر نمو ،؟ ميحرلا وه سيلأ 
دـق لب ،بونذلا يف عقي كلثم دبع يدي نيب كحضفي الو كتبوت لبقي نأ هدو نمو ،؟ دودولا وه هلإلا سيلأ                      

       .        ةيوط ثبخأو ًابنذ كنم دشأ نوكي 
ةشـحافلا راشتنال ةاعدم انزلا يف عوقولا أطخ اهفارتقاب فرتعتل ةليمجلا ةأرملا نايتإ نأ ىرت الأ قبس امل ةفاضإو                   
يف ةـيقالخألا مئارـجلا راشـتنا بابسأ مهأ نم ًاببس فرعت ذئنيح كلعلو ؟ ناطيشلا لئابح يف سقلا عوقوو                    

بابـسأ نـم كلذ ناك اذإو، دحأ ىلع ىفخي ال   حبصأ ىتح رشتناو فونألا مكزأ رمأ وهو، سئانكلا تاهدر          
عمت     .                      او قالخألل داسف هيف امب نيدلا يتأي لهف ءالبلا

ـه   ١٤١٢ / ٥ / ٢٣ ،   ٣٥٦ددع نوملسملا ةديرج    ( اوملسأ نيذلا ةسواسقلا دحأ لوقي       نأ ىـكح دقو    )  
تـلقو ًارـم ءاكب تيكبف قطنلا نع يناسل زجع ىت   ح بيلصلا عفرأ تدك امو: ( اهاياطخب ةفرتعم هتءاج ةأرما  

(( ةـليمجلا ةينآرقلا ةرابعلاب فقوتي ينهذب اذإو ؟ ياياطخ يل رفغي نمف ينم اهاياطخ نارفغ لأستل تءاج هذه                   
ىـلع تـبهذ، هاوس دوبعم ال دحاو هلإ ريبك لك نم ربكأ ٍلاع يلاعلا قوف نأ تكردأ انه           )) دحأ هللا وه لق     

ابابلا ثارتكا نود باجأف ؟ يأطخ يل رفغي نمف سانلا ةماعل أطخلا رفغأ انأ هل تلقو فقس ،                  ألا ءاقل ىلإ روفلا   
لـثمب لواطتن فيكف موصعم ابابلا ةسادق نإ لاقو ًاخراص فقوو همسج ضفتنا انهو ؟ ابابلل رفغي نمف هتلأسو                   

  ).                  لاؤسلا اذه
لواح يلمث ، هاوس هللا ىضر      يال يذلا قحلا ىلإ هيف يهتن       ي ل هلقعىلع هضرع   يو هربدت يو قبس ام لمأت   ي نأ ئراقللو  

  :                        ةيمالسإلا ةرظنلاب كلذ نراق ينأ 
ثح يتلا ةميظعلا تادابعلا نم ةدابع ةبوتلاب ىمسي ام وهو اهيلع مدنلاو بونذلاب فارتعالا نإف مالسإلا يف امأ                  

ابع هنأ امبو ،ا        نمو هل الإ فرصت ال يتلا هقوقح نم قح يهف هللا الإ فرصت ال تادابعلاف ةد     رمأو اهيلع مالسإلا
نوـنمؤملا اهيأ ًاعيمج هللا ىلإ اوبوتو       ((برقم كلمل الو لسرم يبنل كلذ سيلو هريغ هعم كرشأ دقف هريغل اهفرص              

  )).نوحلفت مكلعل 
أـطخلا نـم هسـفن عنمي نأ هنكمي          الو،أطخلا ريثك ناسنإلاف معن،هعبطب ءاطخ ناسنإلا نأ لفغي مل مالسإلا نإ            

نيئاـطخلا ريـخو، ءاـطخ مدآ نـبا لك          : ((لوقي ثيح ملسو هيلع هللا ىلص مالسإلا يبن كلذ نيبيو،اقلطم         
هداـبع يداني لجو زع هللاو،ةاجنلا قيرط نع مهلضيو،رشبلا يوغيل هلئابحو هكرش عضي ناطيشلاف              ))نوباوتلا ،

  )).ًاحوصن ةبوت هللا ىلإ اوبوت اونمآ نيذلا اهيأ اي (( اوأطخأ املك ةبوتلا ىلع مهثحيو 
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هموقلح هحور لصت مل ام هل حوتفم ةبوتلا باب نإف،هللا نع دعتباو دبعلا فرسأو،بنذلا مظع امهم مالسإلا يفو     
ا     رـفغي هللا نإ هللا ةـمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق                 : ((رغم نم سمشلا علطت وأ

الإ هللا مرـح يتلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو               ((،))ميحرلا روفغلا وه هن   إ اعيمج بونذلا  
نـمآو بات نم الإ،اناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي،اماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب                   

و،اميحر اروفغ هللا ناكو تانسح م            ىلإ بوتي هنإف احلاص لمعو بات نم       ائيس هللا لدبي كئلوأف احلاص لمعو
ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لاق امكو هناحبس هنإ لب         ))اباتم هللا  ءيسم بوتيل ليللاب هدي طسبي ىلاعت هللا نإ        : ((،

ا            ملسو هيلع هللا ىلص لوقيو    ))رغم نم سمشلا علطت ىتح ليللا ءيسم بوتيل راهنلاب هدي طسبيو، راهنلا نإ ((،
  .موقلحلا هحور لصت مل ام يأ)) ررغي مل امدبعلا ةبوت لبقي هللا 

ىلإ تائيسـلا لدـبي هللا نإ لب،بسحف بونذلا ةرفغم ىلع رمألا رصتقي ال مالسإلا يف                :هادهل هللا كقفو لمأتو   
  .كلذ نم مظعأ امركو افطل ىرت لهف،ةبانإلاو ةبوتلا درجمب كلذ لك،تانسح

رفغي اوهتني نإ اورفك نيذلل لق      ((اهلك هبونذ رفغي هللا نإ    ف هللا ىلإ باتو مالسإلا نلعأو رفكلا نيد كرت نم امأو          
ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لاق امك هلبق ام مدهي مالسإلاو))فلس دق ام مهل  ،.  

لـبقأ اذإ ميظعلا قلاخلا هللا ىلإ بيرق لكلا لب ،ةطساو فيعضلا قولخملا نيبو ميظعلا هللا نيب مالسإلا يف سيلو         
هللا ىلص مالسإلا يبن لوقي ،فيعضلا هدبع ةبوتب حرفيل ميحرلا نمحرلا ميظعلا قلاخل             ا نإ لب ، هيلإ برقتو هيلع      

ءارحص يأ ـ ةالف ضرأب هتلحار ىلع ناك مكدحأ نم هيلإ بوتي نيح هدبع ةبوتب احرف دشأ هللا  :( ملسو هيلع
نم سيأ د ق اهلظ يف عجطضاف ةرجش ىتأف،اهنم سيأف،هبارشو هماعط اهيلعو، ـ تبره يأ ـ هنم تتلفناف ـ  

حرفلا ةدش نم لاق مث،اهماطخب ذخأف،هدنع ةمئاق ا    اـنأو يدـبع تـنأ مهللا    :وه اذإ كلذك وه انيبف،هتلحار
  ). حرفلا ةدش نم أطخأ،كبر

هنأ ملسو هيلع هللا ىلص مالسإلا يبن ربخأ دقو،قولخملاو قلاخلا نيب ميظعلا طبرلاو،ليمجلا ريوصتلا اذه ىلإ رظنا                  
لوقيف، ايندلا ءامسلا ىلإ هللا هيف      لرتيو الإ موي نم ام     نم له، هل رفغأف رفغتسم نم له ،هيطعأف لئاس نم له           :(  

  ).         هل بيجتساف عاد 
                     ، هيدي نيب هلوثم قوذتيو ، هللا برقب سحي دبعلاف هبرب دبعلا قلعتل ىعدأ كلذ نأ ركني نأ يوس لقعل نكمي الو

هـيلع معنأ يذلا ،ميظعلا لضفتملا معنملا هللا نم ًالجخ ىرخأ  ةرم بنذلا ىلإ بنذملا عوجر مدعل ىعدأ هنأ امك      
لهو ،؟ كلذ دعب هيصعي فيكف بنذلا نم ةبوتلاو رمعلا كاردتسال ههبن نأ اهنمو، ةريثكلا ننملاو ةميظعلا معنلاب                  

قلطملا لامكلاو قلطملا ولعلا هللاو ، ؟ ريغصلا لوئسملا مامأ وأ كلملا مامأ أطخلاب فارتعا نيب نراقي نأ نكمي       .  
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ءاملعلاو ءايبنألا    
نأ دـبالف هللا نم ًابيرق ناك نم نأ لقع بيرتسي الو، هللا ىلإ قلخلا برقأو هللا دنع قلخلا ةوفص مه ءايبنألا نإ    

هيلإ م    .                     رقأ الإ هقلخ نم يفطصي ال ىلاعت هللااف ىوقتلاو ناميإلا تافصب ًافصتم نوكي
نـم وهو ميدقلا دهعلا امأ،باوصلا ئطخي الو لقعلا فلاخي ال امب ءايبنألا ضعب نع ثدحت دق د                  يدجلا دهعلا نإو  

  :لقعلا هيضتري ال امب مهفصوو ءايبنألا نم هلمج ركذل ضرعت دقف سدقملا باتكلا
   ].       ٢٢ ـ٢١ : ٩نيوكت [هدلو هاريو ىرعتيو،رمخلا برشي هنأب مالسلا هيلع احون فصي وهف ـ

وـه امب هفصيو لب       ]٢٠،  ١٤ :٦يناثلا ليئومص   [ ءايح نود افشكتم صقرلاب مالسلا هيلع د        واد فصيو ـ    ،
اـ                         إ هـل ليقف اهنع لأسف هتبجعأف اهآر هنأ ركذ نأ دعب لوقيف ايروأ ةجوز عم انزلاب هفصيف ، كلذ نم عنشأ

ىلإ تـعجر مث، اه     ثمط نم ةرهطم يهو اهعم عجطضاف هيلإ تلخدف اهذخأو ًالسر دواد لسرأف           ( ايروأ ةجوز   
لـتقم يف ببست هنأب هفصيو لب   ]٥ ـ  ٤ / ١١يناثلا ليئوص ) [ دواد تربخأو تلسرأف ةأرملا تلبحو،اهتيب  ،

   ].           ٢٥ ـ ٦ / ١١يناثلا ليئومص[ اهجوز
ناميلس ةخوخيش نامز يف ناكو     : ( لوقي ذإ ؛عنشأو كلذ نم دشأ وه امب هفصيف مالسلا هيلع ناميلس امأو ـ               

، ]٤:١١لوألا كولم   )[هيبأ دواد بلقك ههلإ برلا عم الماك هبلق نكي ملو، ىرخأ ةهلآ ءارو هبلق نلمأ هءاسن               نأ  
رفس [ ناثوألل نحبذي نك هءاسن نأو، مانصألل ةيلاعلا دباعملا ىنب هنأو، ًامنص دبعو هرمع رخآ دترا هنأب هفصيو                  

  .            )٥( ]١٠ـ٥:١١كولملا 
امل ةينأتم  ةءارق دعبو  قبس     قـلخلا ةودـق مهو هلسرو هللا ءايبنأ نم اذه نوكي نأ نكميأ              هسفن لأس ي نأ ئراقلل     

هءافطـصاو هرايتخا ءوس ىلع ًاليلد كلذ نوكي الأ هلاح هذه نم هللا لسري فيكو ، هللا ءايفصأ مهو مهتمئأو                    
  .                كلذ نع هللا ىلاعت 

اذ         امب مالسلا امهيلع دواد ىسيع دلاو فصيو لب، عينشلا فصولا           ءايبنألا فصي ًاباتك مرتحن نأ نكمي فيكو  
  .ًاقباس ركذ

                                                           
هـنأل هرـكذأ مل امنإو    ]٣٨ ـ  ٣٠ : ١٩نيوكت [ رعشي ال رومخم وهو هيتنبب ىنزو رمخلا برش هنأ وهو ،فصو عشبأب مالسلا هيلع اطول فصي ميدقلا دهعلاو ) ٥( ،

هلوق كلذ نمو،فصو نسحأب نآرقلا يف فصو دقو ماركلا ءايبنألا نم وهف مالسإلا يف امأو،حلاص لجر وه امنإو ايبن سيل ـ نيصتخملا ضعب  هب يندافأ امك ـ مهدنع  
نيقساف ءوس موق اوناك م        : (( ىلاعت  لاـقو ) ))٧٥(نيحلاصـلا نم هنإ انتمحر يف هانلخدأو )٧٤(إ ثئابخلا لمعت تناك يتلا ةيرقلا نم هنيجنو ًاملعو ًامكح هانيتآ ًاطولو ، :

  )) .    نيملعلا ىلع انلضف ًالكو ًاطولو سنويو عسيلاو ليعامسإو ((
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و نوحلصـملا ا             ةعينشلا فاصوألا هذه نإ       نوسـيسقلا  فصتي نأ لبقي الو،ءايوسألا رشبلا رئاس اهنع عفرتي
لا نوـكي الو ًاموصعم ابابلا نوكي نأ كلذ دعب          قطنملانم له مث ،لسرلاو ءايبنألاب فيكف ،تاوابابلاو         لوـسر   

هيضتري الام اذه    !؟لضافلا نم ةناكم ىلعأ لوضفملا لعجنأ ،اموصعم       ةـيويندلا رومألا رقحأ يف      يوسلا ناسنإلا ،  
  .                     داقتعالاو نيدلا رومأ نم مهم رمأ يف فيكف 

يوس لقاع لك   نظأ ال يننإ   يل م               رشبلا ىلع لضفتو هللا مهراتخا يذلا هللا ءايبنأل ًامرتحم الإ برد مـهل اورين     
لاصـخلا عيمج يف قلخلل ةودق اونوكيلو، ةرخآلاو ايندلا نيرادلا ةداعس ىلإ مهودشريلو ،ةرخآلا قيرطو ةايحلا                

وسأتيو سانلا م  م ايدتقيل لاعفلا ديمحو                                                                                                    .
اذإ ناسـنإلا نأل؛ةميرجلا يشفتو ةشحافلا ةعاشإ يف مهسيل باتكلا اذه يف فاصوألا هذ                    ءايبنألا فصو نإ مث
يذـلا باـتكلا ناكف،اهتسرامم يف عوقولاو ا                    نواهتلا ىلإ كلذ هعفد نيلسرملاو ءايبنألا نع رابخألا هذه أرق

  .قلخلا لالضل اعفاد ةيرشبلل ةياده ببس نوكي نأ ضرتفي
وـهو نسـح رمأ اذهو ،مهتناكم تلعأو مهتمظع دق ـ ةيكيلوثاكلا ةصاخ ـ ةسينكلا نإف نيدلا ءاملع امأ     
لـهأ نوـظعيو ريـخلا لهأ نودشري ءايبنألا ماقم مهماوقأ يف نوموقي م                      أل ؛ ءامسلا ىلإ بستني نيدب ردجأ

  .                      لالضلا
تاواـبابلاو ، ةسـينكلا يف موصـعم ابابلاف ةيرشبلاب قيلت ال يتل             ا فاصوألا ضعب مهتحنم دق ةسينكلا نأ ريغ       

هـيف ناك ولو نوري امب سانلا مازلإو سدقملا باتكلا مهف ةيصاخ مهل نأ امك ،نارفغلا قح نوكلمي نوسيسقلاو                   
س يسنرف لاق،سدقملا باتكلا يناعم ريسفت ىلع مكحلا يف ىلعألا يضاقلا وه ابابلا،سدقملا باتكلا رهاظل ةفلاخم              

ةفقاسألا نأ ىرت ةسينكلاو    ) هللا نم ربكأ وهو ًاضيأ لحي الام ىتح ديري ام لمعي نأ نوذأم ابابلا نإ                : (الواباذ   ،
مهل اميركت ن  جاوزلاو ءاسنلاب نارتقالا نم نوعونمم تاوابابلاو                 .  

ماظعلا هطورشو ناميإلا ناكرأ نم م        ميإلاو ةعيفرلا ةلرتملاو ةميظعلا ةناكملا مهل ءايبنألاف مالسإلا يف امأ           نمو ((نا
تارـم نآرقلا يف ءايبنألا ركذ دقو        ))اديعب الالض لض دقف رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو ةكئالمو هللااب نمؤي مل             ،

مـ  (( تاريـخلا ىلإ نوعراسملا رايخألا نوفطصملا نوحلاصلا نورباصلا مهف ةميظع فاصوأب اوفصوو ةريثك               إ
نيعشاخ انل اوناكو ابهرو ًابغر اننوعديو تاريخلا يف نوعراسي اوناك                   . ((  

نيملاـعلا ىلع نارمع لآو ميهاربإ لآو احونو مدآ ىفطصا هللا نإ           : (( هنع لوقي ىلاعت هللااف مالسلا هيلع حون امأ       
لوقيو )) نينسحملا يزجن كلذك انإ  )٧٩(نيملاعلا يف حون ىلع مالس    )٧٨(نيرخآلا يف هيلع انكرتو   : (( ،  هـنإ  )٨٠( 
  ) )) .          ٨١(نينمؤملا اندابع نم
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يشعلاب نحبسي هعم لابجلا انرخس انإ      )١٧(باوأ هنإ ِديألا اذ دواد اندبع ركذاو      :(( مالسلا هيلع دواد نع لوقيو    
لوـقيو  ) ))٢٠(باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتآو هكلم انددشو  )١٩(باوأ هل لك ةروشحم ريطلاو    )١٨(قارشإلاو ،

بائم نسحو ىفلزل اندنع هل نإو:((     . ((  
لوقيو  )) باوأ هنإ دبعلا معن ناميلس دوادل انبهوو        :(( مالسلا هيلع ناميلس نع لوقيو     ىفلزل اندنع هل نإ    :(( ،

امهنع لوقيو ))بائم نسحو    )) .                             ًاملعو ًامكح انيتآ ًالكو :(( ، 
؟ قحأ نيفصولا يأو ،قفوأ نيباتكلا يأ هادهل هللا كقفو كلذ دعب رظناف                       .  

ةداـق مهو ،نيغئازلا غيزو نيلاغلا هبشو نيلطبملا لاحتنا ةلملا نع نوفني ءايبنألا ةثرو مهف مالسإلا يف ءاملعلا امأ                   
الإ ةـيلاع ةلرت    م نم مالسإلا يف مهل ام عمو ، هللا همرح يذلا مارحلاو هللا هلحأ يذلا لالحلا يف مهعجرمو سانلا                  

مـلعلا ةطلس الإ سانلا ىلع مهل ةطلس الف ،ىوقتلاو ملعلا نم نولمحي امب الإ سانلا ةماع نع نوفلتخي ال م   أ )) :
امك تاوكزلا وأ تادابعلا نم ءيش مهل فرصي الو         )) تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا عفري           ،

الو هللا لـحأ ام نومرحي الو هقلخو هللا نيب ءاطسو الو ءاعفش نوذخت              ي الو هللا نود نم نولأسي وأ نوعدي ال        
طـسولا ةلرتملا يف مهلرتي مالسإلاف،أطخلا ىلع مههبني نأ يماعللو هيف اوأطخأ اميف نوعبتي الو هللا مرح ام نوللحي       

  .          ءافج الو ولغ الف 
نوبجنيو نوجوزتي سانلا     نم مهريغك مالسإلا يف ءاملعلاف جاوزلا نم مالسإلا فقوم امأ          دقو ءايبنألا لعفي امك     

باـتكلا هركذ ام اذهو مالسلا مهيلع ءايبنألا نم مهريغو ىسومو بوقعيو ميهاربإ جوزت ميركلا نآرقلا ركذ                 
  ، نهذـلا ديحوت ىلإ ىعدأ وه لب ، ىلاعت هللا ةدابعو ةيسفنلا تابغرلا نيب قفاوت مظعأ هيف اذهو          كلذ لبق سدقملا

رشـبلا ةـيعيبط نم نأ كلذ ؛تاذلملاو تاوهشلا هعزانتت ًاشوشم نوكي نأ نم ًالدب اهريغ نود ةد          ابعلل ههاجتاو 
ةيرشـبلا ةـعيبطلل ةداضملا لك داضم وهل هارتو ةسينكلا هلعفت ام نإو، نيسنجلا نيب جوازتلاو ةأرملا ىلإ نكسلا                   

لـيلد رهظأ الإ ةينارصنلا ةدابعلا رود        يف رشتنت يتلا ةيسنجلا مئارجلاو باصتغالا ثداوح امو ، ةيناسنإلا ةلبجلاو            
  .             ةيرشبلا ةعيبطلا نع هدعبو يسنكلا رظنلا اذه داسف ىلع 

سيدقلا لوقي ،رارض الو هيف ررض ال ردقب تاذلملاو تاوهشلا ةلوازمب حمسيو حابملا سفنتملا دجويل مالسإلا نإ                 
داشنإلا ديشن نم     ٦٦ظعو يف سودرنرب     سـند الـب وه يذلا عجضملاو مركملا جاوزلا ةس          ينكلا نم اوعزن  :(  

  ).ساندألا عاونأ لكبو تاوخألاو تاهمألاو روكذلا عم عجاضملا يف انزلاب اه ؤلمف
يهتني الو    ،           بجعلا    يف هـقارغإ   نم كلذ يف ام عم      هل ًاهيرتت كلذ يف نأ ىوعدب جاوزلا نم ابابلاو سقلا عنم نم

ال امك ،هللا مرح اميف ةتوبكملا هتاعزن غارفإ يف ناطيشلا ةديصمل           ةلهس ةسيرف كلذ دعب نوكيل تاوهشلا ةعزانم        
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دالوألاو ةجوزلا نع ابابلاو سقلا هيرتت نم ًاضيأ          بجعلايهتني          ، هيرتت مدعو  هنع عفرتي يذلا صقنلا نم كلذ نأو
دلولاو ةجوزلانع ميظعلا هللا     السلا اهيلع ميرم نم دلو هللا نبا مالسلا هيلع ىسيع نإ لاقي امنيح               ناسنإلا نإ،م   

   .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت رشبلا يف صقن وه امب رشبلا بر يمرو رشبلا هيرتت نم رفنيل يوسلا

ينابرلا ءاشعلاو ديمعتلا      
ىلإ يدـتهملا سمغي نأ وهو، ديمعتلا ةبرجتب رمي ىتح ـ ىراصنلا نم ريثك دنع ـ ةينارصنلا يف دحأ لخدي ال    

نوـكي الو ،ءاـملا كلذ نم تارطق هتهبج ىلع رثني وأ سدقلا حور ا                 ينكلا لخاد رئب يف نيدلا اذه       تلح ةس
  .                نيينارصن نيوبأ نم دلو دق نوكي نأ يفكي الو ،كلذ هب عنصي نأ دعب الإ ًاينارصن لفطلا 

ىتـم لـيجنإ يف ءاـجو    ]٩:١سقرـم  [ندرألا رهـنب حيسملل نادمعملا انحوي ديمعت نم كلذ اوذخأ دقو      ، ]
ًاذإ اوبهذاـف ،ضرألا ىـلعو ءامسلا يف ةطلس لك تملس دق ًالئاق مهملكو عوسي مدقتف                ] :( ٢٠ـ١٨:٢٨

).          هب مكتيصوأ ام لكب اولمعي نأ مهوملعو،سدقلا حورلاو نبالاو بألا مساب مهودمعو ممألا عيمج اوذملتو
مهاـطعأو ر       و]:( ٢٠ـ١٩:٢٢اقول  [سدقملا باتكلا يف ءاج دقف ينابرلا ءاشعلا امأ           سكو ركش افيغر ذخأ ذإ

اذـه لاقو،ءاشـعلا دعب اضيأ سأكلا ذخأ كلذكو،يركذل هولعفا اذه،مكلجأل لذبي يذلا يدسج اذه الئاق                
  ).مكلجأل كفسي يذلا يمدب ديدجلا دهعلا يه سأكلا

يف مكل ة   ايح الف همد اوبرشتو ناسنإلا نبا دسج اولكأت مل اذإ مكل لوقأ قحلا قحلا             ]:(٥٦ـ٥٣:٦[انحوي يفو 
ماـعطلا وـه يدسـج نأل؛رخآلا مويلا يف هميقأ انأو ةيدبأ ةايح هلف يمد برشيو يدسج لكأي نم،مكلخاد        

  ].هيف انأو َّيف تبثي يمد برشيو يدسج لكأي نم لكو،يقيقحلا بارشلا وه يمدو يقيقحلا
نم ًاليلقو زبخلا نم ةمقل ةينارصن لاب نينمؤملا نم لك لكأيف ،ءاملاو زبخلا اهيف لمعتسي ةينيد ةضيرف ينابرلا ءاشعلاف         

هـمد ىلإ ءاملاو روسكملا هدسج ىلإ ريشي زبخلاو، هئيجم ىلإ ةراشإو حيسملا تومل ًاراكذت نوبرشيو نولكأيف،ءاملا                 
ناريـتال رمتؤم يف ينيوكألا اموت سيدقلا ررق،؟الوأ ةقيقح هدسجو حيسملا مد نالثمي ءاملاو زبخلا لهو،كوفسملا                

ازـبخ ةـيداملا امهضارعأب نيظفتحم امهئاقب عم،زبخلاو ءاملا يتدام ىلع أرطي ايعون ارييغت نأ               م  ١٢١٥ماع عبارلا   
ماع تنرت يف دقع يذلا ينيدلا عم     .                        م١٥٥١ا اضيأ كلذ ررقو،ءامو

رهاـظلا نيب نإو      كرشلا ناردأ نم حورلا لسغ ىلإ ةراشإ ءاملاب ناسنإلا لستغي نأ ليمج رمأل هنإف ديمعتلا امأ                 ، 
ثلاث وه يذلا سدقلا حور نوكي نأ لقعيأ،؟ ةسينكلا يف رئب ءامب صيصختلا اذامل نكلو ، اقيثو اطبارتل نطابلاو                   
نأل هفالخ ىلإ راشأ لب، هيلإ رشي وأ هنيبي مل سدقملا باتكلاو كلذب يتُأ نيأ نم مث ،؟ اهيف لخد دق ميناقألا ر                       

؟ هلماكب رهنلا يف لح ًاضيأ سدقلا حور نأ         مأ ،؟ ًاددحم ًارئب سيل ندرألا      سدـقي ال اذاملف كلذك ناك ولو        !   ،
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دوصـقملا نأ ىلإ ةراشإ هيف انحوي لعف نوكي الأ مث، ؟ هنم هلإلا ديمعتل لب ،؟ هيف سدقلا حور لولحل ًاضيأ رهنلا                     
  .        ؟ هعقوم ناك ًايأ ءاملا وه

رهنلا كلذ يف د          م ًاضعب هضعب كرابي نأ لقعيأ هلإلا وهو هل رهنلا كراب يذلا نمف             ع دق مالسلا هيلع ىسيع نإ مث ، 
فـيكو،؟صلخملا ئطخملا دمعي فيكف ةئيطخلا لمحي مهلوق ىلع انحويو ةئيطخلا ةثاروب لوقت ةسينكلا نإ مث                ؟،

       ، لـبق تاـم مث مالسلا هيلع ىسيعب صخش نمآ ول ًاضيأو            ؟ملاعلا صيلختل تأي ملأ ديمعتلا ىلإ صلخملا جاتحي
  .      ؟ رفاك وأ نمؤم وهأ ؟ همكح امف ديمعتلا

اذه لعجي نأ هتمحرو هلإلا ةبحم نيأف رفاك وه انلق ولو ، هلصأب مكحلا اذهل ًاضقن كلذ يف ناكل نمؤم وه انلق ول                       
مث،؟ نيعملا ءاملا كلذب لستغي نأ الإ قبي ملو هيلع بجوأ ام لك هناسلب لاقو دقتعا هنأ عم ةنعلل ًاقحتسم ًارفاك                     

  .            نكامألاب ناميإلاو داقتعالا طبتريأ ؟ ةسينك ناكملا يف دجوي مل اذإ مكحل ا ام
رمؤـي فيكف ،محللا معط دجي ال لكأ نإو مدلا معط دجي نأ نكمي ال برش نإ ناسنإلا نإف سدقملا ءاشعلا امأ                      

هتايهدبل ةضقانمو لقعلل ًاريجحت كلذ يف سيلأ ؟ همحل وه لوكأملاو هلإلا مد وه بورشملا نأ دقتعي نأ                      .
نأ عم بوبحملا هلإلل كلذ نوكي فيكو ،؟ همحل لكأو ههلإ مد برشب دبعتيو لب يوسلا ناسنإلا عتمتي فيك مث                    
هـمحل لـكأيو همد ناسنإلا عرجتي يذلا مشاغلا ودعلا عم الإ عنصي ال هنإف ـ ًازمر ناك ولو ـ عينصلا اذه     

  .؟ كلذ لك مركأو معنأ يذلا هلإلا قحتسي لهو،؟ هنم هماقتنال ًادي كأتو،هل هدقح نع ًاريبعت
،       ) يركذل كلذ اوعنصا    : ( حيسملا لوق سدقملا باتكلا يف نإ مث       مهعم هروضح ىوعد عم هاركذل نوكي فيكف

  .                          همحلو همد نم مهلكأو لب 
نأل ؛ هودـع نـم ثبخأو عنشأ هلإلا بحي ن             يحص داقتعالاو عينصلا اذه ناك ول هنأ ىرت الأ ًاضيأ           م ناكل اح

هـمحل نولكأـيو ،رارمتـساب هنوملؤي ءالؤهو ،همد اوبرشي وأ همحل اولكأي ملو ةدحاو ةرم الإ هوملؤي مل دوهيلا                    
  .               ماودلا ىلع همد نوبرشيو

ةلئسألا كلت كسفن لأساو داقتعالا كلذ يف ًاليلق لمأت           يوسلا ناسنإلا اهيأ   همكح امك كلقع مِّكحو ،ةقباسلا     
دقو ،تسيونب ىلع   .د لاق دقو،ةينثولا نايدألا ضعب نم تذخأ ةينثو ةثول هنأب هيلع اومكحف نييبرغلا نم ةعامج              

قدصأ ملو، بونذلا ةرفغم م             : ( ملسأف ًاينارصن ناك    اطلس نم نأ كيلوثاكلا ةسواسقلا ىوعد لوبق عطتسأ مل
سقط لصألا يف وهف، سدقملا زبخلاو ينابرلا ءاشعلا        نع يكيلوثاكلا سقطلا كلذ ًادبأ     ةـيئادبلا روصعلل دوعي    .. 

هتوم دعب سدقملا اذه دسج نومهلي مث ،هنم بارتقالا مهيلع مرحي ًاسدقم ًاراعش مهل نوذختي سانلا تناك ثيح  ،
ي ًائيش اهميلاعت يف يوتحت ال ا                 ملو ةـفاظنلاب قـلعت     أ ًاضيأ ةيحيسملا نيبو ينيب دعابي ناكو ،هحور مهيف يرستل

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  ٣٣

ةـعيبطلا ةاعارمب درفنا يذلا ديحولا نيدلا وه مالسإلا ناكو ،ناسنإلا يف ةيجولويسفلا زئارغلاب ةيحيسملا فرتعت                
  ) .              ةيرشبلا 

 اهايإ ًادقتعم هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو، هللا الإ هلإ الأ دهشأ           : نيتداهشلاب ظفلت نم لكل مكحي هنإف مالسإلا امأ       
نمو ،ًانمؤم تومي هنإف ةالصلاك ناكرألا ةيقبب يتأي نأ لبق تام ول اذلو ، مالسإلا لوخدو ناميإلاب هل مكحي هنإف               

: (( ملسو هيلع هللا ىلص مالسإلا يبن لاق ةرطفلا نيد مالسإلا نألو هيوبأل ًاعبت ملسم هنإف نيملسم نيوبأ نم دلو          
ملسأ نم لستغي نأ مالسإلا يف بحتسيو    )) هناسجمي وأ هنارصني    وأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك          ،

  .                      لازنإلا وأ عامجلاب ةبانجلا وهو ربكألا ثدحلل ًاعفرو كرشلا ناردأ نم هسفن لسغ نع ةيانك 
ي نأ رومأم ملسملا لب، رخآ نود تقوب وأ ثدح نود ثدحب ًاطبترم نوكي ال مالسإلا يف                 هللا ركذو  هقلاخب  لصت   

نـم رثكي نأ دبعلا رمأي مالسإلاو ،لصاوتم ركذ يف ماني نأ ىلإ ظقيتسي نأ نم وهف ،تقو لك يف هركذي نأو                      
ةالصـلا ةلصلا مظعأو، تقو لك يف ةبحتسم يهو، نآرقلا ةءارق ركذلا مظعأو ،هيلع هسفن د                     وعي نأو هللا ركذ

            .           اهبلغأ يف ةبحتسمو تاقوألا ضعب يف ةبجاو يهو 
دبعلا دادزا املكو هركذو هتعاط نم راثكإلاو هللا ةدابعب لب ،اذهك ءاشعب نوكي ال مالسإلا يف هللا ىلإ برقتلاو                   

  .     هل ةبحم دشأو هللا ىلإ برقأ ناك ةعاط 
       .                              ؟ كلذ نم مظعأ هل ًاركذ وأ هل ًاميظعت وأ هلإلل ةبحم كلذ دعب ىرت لهف

مالسلا هيلع عوسي ةيصو          
مث اهأرقنلف ملهف بذكلاو قدصلاو لطابلاو قحلا نيب نازيم يه ةميظع ةيصوب اناصوأ دق مالسلا هيلع ىسيع نإ                  

  :                اهيناعم لمأتنل 
نـم مهـنك   لو،نالمحلا باـيث نيسبال مكيلإ نوتأي نيذلا نيلاجدلا ءايبنألا اورذحا  : ( مالسلا هيلع ىسيع لاق   

رمثت ةديج ةرجش لك اذكه؟نيت قيلعلا مأ بنع كوشلا نم ىنج                  ي له،م  وفرعت مهرامث نم،ةفطاخ بائذ لخادلا
ةرجشـلا الو ، ًاـئيدر ًارمث ةديجلا ةرجشلا رمثت نأ نكمي ال، ًائيدر ًارمث رمثت ا                        إف ةئيدرلا ةرجشلا امأ، ًاديج ًارمث

م           رمثت ال ةرجش لكو ، ًاديج ًارمث ةئيدرلا           : ٧ىتـم   ) [ وفرعت مهرامث نم ًاذإ، رانلا يف حرطتو عطقت ًاديج ًارمث
   ] .           ٢٠ ـ ١٥

م    ( ةوبنلا يعدي نم لكل مساحلا ناحتمالا ربتعتل ةميظعلا ةيصولا هذه نإ             ىـعدأ نم لكف     )وفرعت مهرامث نم  ،
ىلص دمحم وه مالسلا هيلع ىسيع دعب       ءاج نم مظعأ نإو ، هبذك نم هقدص فرعي ىتح هرامث ىلإ رظنيلف ةوبنلا               

  :                          مالسلا هيلع ىسيع ةيصو هيلع قبطنلف ملسو هيلع هللا
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لوقعلا شهدي ام لامعألا نم متأ دقو، هنيد رسيو همالك حوضوب دمحم زاتما دقل ،             :( ريوم ميلو قرشتسملا لاق     
).        مالسإلا يبن دمحم لعف امك نمز يف ةليضفلا نأش عفرو قالخألا ايحأو سوفنلا ظقيأ ًاحلصم خيراتلا دهعي ملو

يف قـلطملا مكحلا مامز ملست ول دمحمك ًالجر نأ دقتعا ينإ            : ( وشدرانرب فورعملا يزيلجنإلا بتاكلا لوقيو    
هـل  ك ملاـعلل ققحي هجو ىلع هلكاشم لحو ،ريخلا ىلإ ملاعلا داقلو همكح يف هل حاجنلا متل مويلا هعمجأب ملعلا                   

  ) .           ةدوشنملا ةداعسلاو مالسلا 
ناـك اذإف،ةيناسنإلا ةمظعلا نزول تعضو يتلا سيياقملا لكب لجر مظعأ وه ادمحم نإ              :(نيترمال رعاشلا لوقيو  

ناـك اذإو،؟رامضـملا اذه يف ادمحم لواطي يذلا اذ نمف روهدتم بعش حالصإ وه ةيناسنإلا ةمظعلا سايقم                  
برعلا لمش عمج هنأل؛ةمظعلا هذ           إلا ديحوت وه ةمظعلا سايقم      سانلا ردجأ ادمحم نإف،لاصوألا ةككفملا ةيناسن

يذـلا ادمحم سفاني يذلا اذ نمف،ضرألا يف ءامسلا مكح ةماقإ وه ةمظعلا سايقم ناك اذإو،لماش ككفت دعب            
  ) .ةوقلاو ةينثولا ملاع يف هنيناوقو هللا ةدابع تبثو ةينثولا رهاظم احم

لئاوألا ةئملا هباتك يف    تراه لكيام يكير  مإلا ملاعلا لوقيو   خيراـتلا يف دـيحولا لجرلا ناك ادمحم نإ    ) : (٢١( 
يف ناـيدألا مـظعأ رشـنو ادمحم سسأ دقل،يويندلاو ينيدلا نييوتسملا الك يف زربأو ىمسأ لكشب حجن يذلا                   

لاقو)ملاعلا مـظعأ ربـتعي نأ هلوخي اعم       يويندلاو ينيدلا ريثأتلل هل ريظن ال يذلا ديرفلا داحتالا اذه نإ            ):(٢٦(،
  ).ةيرشبلا خيرات يف ريثأت تاذ ةيصخش

هيلع هللا ىلص دمحم نيد وه يذلا مالسإلا ةرمثب اودهش دق نيثدحتملا ءالؤه نإ ريخلا هل بحأ نم اي ئراقلا اهيأ                
  .   ؟ كلذب اودهش اذاملف ملسو

لبق ءايبنألاو ىسيع ا             مالسـلا ملاـعلل لفكت يتلاو،مالسلا مهيلع ه        ءاج يتلا ةلاسرلل ًاممتم ءاج دق مالسإلا نإ
  .             امهدشني نيذللا ةداعسلاو 

مهرطف قفاوي ام سانلل عرشو ،صئاقنلا نع هرتملا دحألا دحاولا نع موهفم حضوأب ءاج دق هتديقع يف مالسإلاف                  
مهسانجأو م  اقبطو م  اولأ تفلتخا امهم ةمحرلا و لدعلاب هقوقح عيمجلل نمضيو ،    .                                            

راشـتنالا اذ                       هنيد رشتني نأ نكميأ بذاك يبنو ملاظ كلم ًادمحم نإ ليق ول نزتم لقعو ةدرجتم ةرظنب لمأت مث
ًالاـمش ايكرت ىلإ ًابونج نادوسلا نمو ًاقرش نيصلا ىلإ ًابرغ اينابسأ نم هعاستا غلب نرق نم لقأ يف ذإ ـ عيرسلا   

  . ؟هلك ملاعلا مكحي نأ نكميأ،؟ هئادعأ لك ىلع رصتني نأ نكميأ ـ
هللا ىلع بِّذكيو ةوبنلا يع        اثالث ماقأو هفيسب سانلا رهق دق بذاك يبن هنأ نم قبس ام ليق ولو               دي ةنس نيرشعو  

الف، مهعئارش خسنيو مهممأ يداعيو ءايبنألا نيد ريغي اذه ىلع يقبو ،يلإ ىحوأو ينا    امإ ولخي و ينرمأ هنإ لوقيف  
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 ال  هللااـب نمؤم يأ نأ كش الو ، هملعي ملو هيلع يفخ هنإ لاقي وأ هدهاشو كلذ ىلع علطأ دق هللا نإ لاقي نأ                       
  .                                       لهجلا ىلإ هبر بسني هنأل ؛هملعي ملو هيلع يفخ هنإ لوقي 
ًارداـق نوكي ال وأ هرييغت ىلع ًارداق نوكي نأ امإ ذئ            نيحو هيلع علطاو هملع هللا نأ الإ قبي مل كلذك ناك نإو           

ًارداق ناك هنإ تلق نإو،ةيبوبرلاو ةيهولألل يفانملا زجعلا ىلإ          هللا ةبسن هيف ناكل رداق ريغ وه ليق ولو، كلذ ىلع            
               ،  تازجعملا هيدي ىلع رهظيو، هئادعأ نم هنكميو ،هءاعد بيجيو،هتملك يلعيو هديؤيو هرصنيو هزعي كلذ عم وهو
فيكف ءالقعلا داحآب قيلي ال يذلا هفسلاو ملظلا ىلإ برلا ةبسن هيف كلذ نأ ىرت الأ ،هعابتأو هباحصأل نكمي مث                    

هدارـم اوـققح م        العو لج لدعلا مكحلا بابرألا برب       أل هعابتأو هنيد ىلعأو هرصن دقو رداق هنأ الإ قبي ملف ،
    .هناحبس

لوسر هنأب هتقدص نإ كنأل؛ لقعلا ضقاني ًاضيأ اذهو ،مهلوسرو ب           رعلا يبن هنكلو، يبن هنإ لوقي نأ ًالئاق لعلو        
ىلإو هـلك ملاعلا ىلإ لوسر هنأ ربخأ دق وهو ، بذكي ال يبنلا نأل ؛لوقي ام لك يف هقيدصت كيلع بجو يبنو                      

  .                              هوعبتي نأ مهرمأو ىراصنلاو دوهيلا براح دقو رشبلا عيمج
نملا ئراقلا  يلإو نأ يغبني يتلا صوصنلا نم ًائيش اذه دعب          فص  ًاملع هللا ءاش نإ قحلا ىلإ لص       ي ل هلقع اهيف لمع  ي 

نيسـيسقلا نأل  ؛ةـبيرغ ةـقيرطلا كلت تسيلو ،سدقملا باتكلا نم ةطبنتسم تاءوبن يه امنإ هركذأس ام نأب        
ىسيعل ا            ا     ومالسلا هيلع   وتبثيو ةاروتلا يف ةدوجوملا تاءوبنلا نم فالآب نولدتسي اذ ةقيرطلا كلت لمعتسنس انه

  .ملسو هيلع هللا ىلص مالسإلا يبن عم 
  :                 تاءوبنلا كلت نمو
هب هيصوأ ام لكب مهملكيف همف يف يمالك لعجأو، كلثم م                 ( ـ  ١   : ١٨ةينثتلا  ) [ وخإ طسو نم ًايبن مهل ميقأ
١٨     .[   

  :            مال سلا هيلع ىسوم ىلإ هجوملا باطخلا اذه يعم لمأت
نكت ملو مأو بأ هل مالسلا هيلع ىسومف،مالسلا هيلع ىسوم لثمك سيل مالسلا هيلع ىسيعو كلثم هلوق                 : ًالوأ  

مهيف ميقي هموق يف ًامامإ ناكو ،هتايح يف هتمأ ءانبأ هضفرت ملو، دالوألا بجنأ دقو ًاجوزتم ناكو، ةزجعم هتدالو                   
يف هـفلاخي مالسلا هيلع ىسيع امنيب ،ًايعيبط ًاتوم تامو، ديدج عرشب ء             اج هنأ امك،هيلإ ىحوملا عرشلا ماكحأ     

  .   ؟)كلثم(هلوقب ذئنيح دوصقملا وه نمف ، قبس ام لك يف هقفاوي هنإف مالسلا هيلع دمحم امأو،قبس ام لك 
م    : ( ًايناث   ، قاحـسإ ءاـنبأ نم مهو دوهيلا يف لسرم وهو مالسلا هيلع ىسومل باطخ اذهو              ) وخإ طسو نم

دوهيلا ةوخإ ليعامسإ ينب ىلإ لسرأ يذلا وه مالسلا هيلع دمحمو ليعامسإ ءانبأ نم م     .              وخإو
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امدنعو،مكيلإ هلسرأ تبهذ اذإ ينكلو، ـ يزعملا ةخسن يفو ـ نيعملا مكيتأي ال بهذأ ال تنك نإ ينأل   ( ـ  ٢
ربـلا ىـلع امأو،يب نونمؤي ال م          امأ،ةنونيدلا ىلعو ربلا ىلعو ةئيطخلا ىلع ملاعلا تكبي ءيجي            ألف ةئيطخلا ىلع

ردـص دق ملاعلا اذه ـ سيئر ةخسن يفو ـ ديس نألف ةنونيدلا ىلع امأو،دعب يننورت الف بألا ىلإ دئاع ينألف    
  .]١١ـ٨:١٦انحوي)[ةنونيدلا مكح هيلع
اـمب مكربـخي     لب،هدـنع نـم ائيـش لوقي ال هنأل، هلك قحلا ىلإ مكدشري قحلا حور مكيتأي امدنع نكلو                 (   

بألـل وه ام لك،ينع رداص هب مكثدحيس ام لك نأل يندجميس وهو،ثدحي فوس ام ىلع مكعلطيو،هعمسي                 
  ]. ١٥ـ١٣:١٦انحوي )[ينع رداص هب مكثدحيس ام نإ مكل تلق كلذلو، يل وهف
اـنحوي  )[دـبألا ىلإ مـكعم ىـقبي رخآ ـ ايزعم ةخسن يفو ـ انيعم مكيطعي نأ بألا نم بلطأ فوسو     (

١٦:١٤[ . 
) مـكل هـتلق ام لكب مكركذيو ءيش لك مكمّلعي هنإف يمساب بألا هلسريس يذلا نيعملا سدقلا حورلا امأو                  (
 ]١٦:١٤انحوي [
) يل دهشـي وـهف بألا نـم قـثبني يذلا قحلا حور بألا دنع نم مكل هلسرأس يذلا نيعملا يتأي امدنعو                      (
  ].٢٦:١٥انحوي[

اذإ ينـكلو   (هـباهذ دعب يتأيس رخآ صخش نع ملكتي هنأل؛ هسف           ن حيسملا وه نيعملا نوكي نأ نكمي ال       : ًالوأ  
  ).مكيلإ هلسرأ تبهذ

اـمب مكربـخي لب،هدـنع نـم ائيـش لوقي ال هنأل، هلك قحلا ىلإ مكدشري                 (ءيش لك رسفي نيعملا نأ      : ًايناث  
لب  هدنع نم قطني سيل هنأل قحلا عيمج ىلإ مكدشري         ( :ةميدق ةخسن يفو  )ثدحي فوس ام ىلع مكعلطيو،هعمسي      

رسـفي نم مالسلا هيلع ىسيع دعب تأي ملو          )بألل ام عيمج مكفرعيو يتأي ام لكب مكربخيو عمسي امب ملكتي              ،
دارفألا قوقحو رشبلا قوقحو هللا قوقحب ءاج هنأف، مالسلا     و ةالصلا   هيلع دمحم الإ ءيش لك ماكحأو ءيش لك         

تالماـعملاو تاداـبعلا ماكحأو دئاقع      لا ىلع تلمتشا  ءيش لكل ةلماش ةعيرش نوكلا يف سيلف، تاعامجلاو         
هيلع دمحم ةعيرش الإ      بادآلاو يف يتأيـس اـمم ريثـكبو ةمايقلا موي يتأيس امب ربخأ هنأ امك ،مالسلا               و ةالصلا    

لـك رسـفي ملو،ءيـش لك ماكحأ نيبي مل هنأل،هريغ نع الضف سلوب وه دوصقملا نوكي نأ نكمي الو،ايندلا                    
ا ماكحأ نم اريثك لطبأ هنإ لبءيش   .ديدجب تأي ملو لطبم وهف ةاروتل،

نـم  نوملاظلا هب هفصي ام لك نع ههزنو قحلاب مالسلا هيلع ىسيعل دهش دق ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ امك         
    ، رـَّكذ دق وهو    )يبن هنيبو ينيب سيل،ةرخآلاو ايندلا يف ميرم نباب سانلا ىلوأ انأ          :(لاقو لب ةيناز همأو ىنز نبا هنأ ،
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مـكل ءيـجي   :( ةـميدق ةخسن يف ءاج دقو،هلجأل مالسلا هيلع ىسيع ثعب امو،مالسلا هي لع ىسيع هلاق ام لكب  
لـيوأتلاب مكيتأـي وهو لاثمألاب مكئيجأ ينإف هل تدهش امك يل دهشي وهو ، ءيش لك مكل رسفيو رارسألاب                    

يوأتلاب ءاج دق وهف، طقف لاثمألاب تأي ملو،قئاقحلا نييبتب ءاج دق ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو               ) ريسفتلا ينعي ل   ،
  .              ءايشألا هيلإ لوؤت ام قئاقح نييبتو 

نـع ملكتـي ال انه مالسلا هيلع ىسيع نإ          ] ٣١:١٥انحوي  )[يف هل ءيش الو،يلع مداق ملاعلا ديس نإ       (  _ ٣  ،
هـنأ يعدي نأ دحأل نكمي ال لب،سلوب وه كلذب دوصقملا نوكي نأ نكمي الو،ةرابعلا نم حضاو وه امك هسفن                    

هـيلع ىسيع مهيف امب ملاعلل اديس نوكي فيكف ىراصنلا دنع مالسلا هيلع ىسيع نم انأش لقأ وهف،ملاعلا د                   يس
هيلع ىسيع دعب ءاج لجر مظعأ وه نم :لأست نأ كلو،ملاعلا نم هسفن جرخي مل مالسلا هيلع ىسيع نأل؛مالسلا          
ملاعلا ةدايق نم نكمت يذلا لجرلا وه نم؟    ةيملاعلا ةدايسلا فاصوأ هيلع قبطنت نأ نكمي يذلا لجرلا نم ،؟مالسلا          

  .؟ هلك ملاعلا ىلع رطيسي هنيد حبصأف
ةداق مظعأ وه نم عوضوم لوح نيريثكلا ءارآ ةفرعمل ةساردب          ) م١٩٧٤ / ٧ / ١٥ددع  (زمياتلا ةلجم تماق دقل     

يتـلا نيناوقلا   ضعب عضو نامرسام زلوج يكيرمألا يناسفنلا ملاعلا نكلو ، ةفلتخم تاباجإلا تناك دقو ملاعلا               
  :                            يهو ، دئاقلا ةمظع ررقت 

  .        هتمأل ةداعسلاو ريخلا رفوي نأ  _ ١
  .                         ةمألل نامألاب روعشلا يطعي ًالماكتم ًايعامتجا ًاماظن رفوي نأ  _ ٢
           .          نونمؤي ئدابمو تادقتعم ةمألل رفوي نأ ا  _ ٣

لاق مث ، مهريغو رلتهو رصيقو مالسلا هيلع يبنلا ىسومك ءامظعلا نم ريثك ىلع نيناوقلا هذه قبطي نأ لواحو                   
ةهج نم سويشوفنوكو يدناغ لاثمأ نورخآو ، لوألا طباضلا ىلإ نومتني ةداق مه كِلْاسو روتساب لاثمأ نإ              :( 

ا طباضلا ىلإ نومتني م           حيسملل ةبسنلاب امأ ، ثلاثلا طباضلا ًاضيأ امبرو ، يناثل          إف ىرخأ ةهج نم رلتهو رصيقو
دمحم وه خيراتلا يف دئاق مظعأ لعلو ، ثلاثلا طباضلا ىلإ نومتني م               _ مالسلا هيلع   _ ىسيع    هيلع _ إف اذوبو
       ) .            كلذك مهنيب عمج ًابيرقت _ مالسلا هيلع _ ىسومو ، ةثالثلا طباوضلا نيب عمج يذلا _ مالسلا 

فصنملا ئراقلا  رظن يفف  نايضتقي فاصنإلاو لدعلا نإ ،؟مالسلا هيلع ىسيع دعب يتأيس يذلا ملاعلا ديس وه نم      
  .                           ملسو هيلع هللا ىلص دمحم وه لوقن نأ
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ىسـيع  اهلاق ةلاقملا هذه    ]٤٣:٢١ىتم  )[هرمث يدؤي بعش ىلإ ملسيو مكيديأ نم عرتيس هللا توكلم نإ          (ـ   ٤
مهـنم عرتيس هللا توكلم نأ مهربخي وهو،ليئارسإ ينب نم مهو نويراوحلا مهو هباحصأ فرشأل مالسلا هيلع                 

  !.؟ليعامسإ ينب بعش وه نكي مل اذإ بعشلا اذه نوكي نمف،رخآ بعشل
رحلا  لقعلالعجتو اهلمأتتو سدقملا باتكلا نم عضاوملا هذه عجارت نأ ءالجب رمألا حضويو ةريصب ديزي امم لعلو                   

راصتخاب اهزومر رسفي ام ضعب عضأ ينإف ريسفت ىلإ جاتحت تاءوبن ا    : أ امبو،مكحلا وه
كلسيسو، حالف ىلإ ءاضمرلا نم نيدحوملا عم رجاهيس هنأو،هءادعأ هللا ددبيس هنأ ركذ             ] ٧ـ١:٦٨[ريمازملا ـ 

تـناكو ةنيدملا ىلإ رجاهو،ءا     ضمرلا يف تناكو ةكمب هتوعد أدتبا ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو، رافقلا هقيرط يف             
  . ةنيدملا ىلإ ةكم نم هترجه يف ءارحصلا كلسو،ةحالف ضرأ

هيلع هللا ىلص دمحمل ثدح ام اذهو،كولملا هل لذتو،رحبلاو ضرألا كلميس هنأ ركذ             ] ٣٦ـ١٩:٨٩[ريمازملا ـ 
  .هتمألو ملسو

يف ناـك يذلا ةوبنلا متاخ ىلإ        ةراشإ هيفو،هفتك ىلع ةسائرلا نوكت دلو هل دلوي هنأ ركذ         ]٧ـ٦:٩[ ءايعشإ ـ   
نوكيـس هـمسا نأ ركذو   )ةضيبلا لثم ةعفترم محللا نم ةعطق وهو(هيفتك نيب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم رهظ         ،

  .دمحأ همساو:يلتروب ينوتنا ةعبطم م١٧٢٢ةعبط يف ءاج دقو،مالسلا سيئر نوكيسو ابيرغ 
يتأيـسو،مانصألا عـيمجو لباب طقستس      و،نومداق لامج باكرو ريمح باكر نأ ركذ      ]١٧ـ٦:٢١[ءايعشإ ـ 

دـجم ةدم دعب ىنفيسو نوبرهيس هرصن نم نأو،ءاميت لهأ هرصنيسو برعلا دالب ةهج نم ةمود ةهج نم يحو                   
بـكري ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو رامحلا بكري مالسلا هيلع ىسيع نأ مولعمو،ءاميت لهأ دجم ىقبيو راديق                  

مالسلا هيلع ىسوم دعب برعلا  ةهج نم يحو تأي ملو،هتمأو دمحم د         ي ىلع الإ مانصألاو لباب طقست ملو،لمجلا      
ينب نم مه ةكم لهأو،ةنيدملا لهأ راصنألا مه ءاميت لهأو،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم              ىلع لزنأ يذلا    يحو  لاالإ  

ن مل عضاوملا حرصأ نم عضوملا اذهو،ءاميت لهأ دي ىلع مهنم يحولا براح نم دجم لاز دقو،ليعامسإ نبا راديق                 
  .قحلا ىغتبا

هيلع هللا ىلص دمحمل ثدح ام وهو،فرعأ ال لوقيف أرقا هل لاقي نمل باتكلا عفديس هنأ ركذ            ]١٢:٢٩[ءايعشإ ـ 
  .ةءارقلا فرعي ال ايمأ ناكو،ءارح راغ يف ملسو

اذاـمب لوـقيف داـن هل لاقي،رشبلا لك هعمسي برلا قيرط نلعي ةيربلا يف خراص توص                 ]٨ـ٣:٤٠[ءايعشإ ـ 
  .نييمأ اوناكو ءارحصلا يف جرخ نم مه هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو،يدانأ
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رسـكني الو لكي الو،عراشلا يف هتوص عمسي الو حيصي ال هنأو راتخملا ركذ              ]١٣ـ١١و٤ـ١:٤٢[ءايعشإ ـ 
ادجم برلا اوطعيو علاس ناكس منرتتو راديق رايد عفترتس هنأو،هتعيرش رئازجلا رظتنتو،ضرألا يف قحلا عضي ىتح                

رشـتنا ىتـح هباحصأو وه عنص كلذكو،هفاصوأ هذه ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو،رئازجلا يف هحيبستب اورب                 خيو
ءاـنبأو  ]١٣:٢٥نيوكت [ليعامسإ ءانبأ نم راديق نأ هيف بير ال اممو،ةزيجو ةرتف يف ميدقلا ملاعلا رثكأ يف مالسإلا   

ع هللا ىلص دمحم دعب الإ د    .ملسو هيلاو عامتجالا مهل لصحي مل ليعامسإ
اذـه نأ رـكذ مث،راـفقلا يف اقيرط ةيربلا يف تبني اديدج ارمأ عناص هنأ برلا ركذ         ]٢١ـ١٩:٤٣[ءايعشإ ـ 

  .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم قيرط الإ ءارحصلا يف تبن يذلا امو،هحبسي هلعجو هراتخا بعشلا
فاـخت ال ا      أ نوثري اهءانبأ نأو،اهل انبا دلت مل يتلا ةرقاعلا ركذ         ]٦٠،و٥٤حص  [ءايعشإ ـ   أو،اندم نورمعيو امم

هذهو ،نيرئازلل راهنلاو ليللاب ا                  اوبأ حتفت ا  أو اهيلإ عمتجت راديق منغ لكو،اهيلإ نوعمتجي سانلا نأو،باترت الو
يفو،ةريثكلا ندملا اورمعو ممألا اوثرو اهؤانبأو،راديق ءانبأ اهنكسي ناكو،لبق نم ايبن دلت مل ا                  أل ةكم فاصوأ

نيملسـملا عمتجم يهو،ةكم نم انمأ رثكأ دلب ايندلا يف كانه امو،نمألا ىلإ ةراشإ بايترالاو فو                خلا مدع هركذ  
فاصوألا هذه نوكت نأ نكمي الو،نيرمتعملاو نيرئازلل تقو لك يف ةحوتفم ا                  اوبأو،ناكم لك نم اهيلإ نودفي

نمألا امأو،ةكم ءانبأ لعف امك اهؤانبأ لعفي ملو،ارقاع تسيل ا     .؟امهنم سدقلا نيأف بايترالاوأل سدقلل
هـيلع لـيعامسإ هـيف نكـس يذلا ناكملا وه ناراف ةيربو،ناراف نم سودقلا يتأي هنأ ركذ                  ]٣:٣[قوقبح ـ 

  !.؟ةكم نم يتأيس يذلا سودقلا وه نمف،ةكم نكس دق مالسلا هيلع ليعامسإ ناك اذإف]٢١:٢١نيوكت [مالسلا
قداصـلا نيمألا ىمسي هبكار ضيبأ ناصح اذإو ةحوتفم         ءامسلا ىأر هنأ ركذ     ]١٥ـ١١:١٩[انحويل ايؤرلا ـ  

ءاضـيب الوـيخ نيبكار دونج هعبتيو، وه الإ دحأ هفرعي ال مسا هتهبج ىلع بتك دقو،لدعلاب براحيو يضقي                   
                  ، دـيدح نم اصعب مهمكحيو ممألا هب برضيل داح فيس همف نم جرخي ناكو،ضايبلا عصان ايقن اناتك نيسبال

ىـلع هباحـصأ عم نادلبلا حتف يذلا وهو،ةوبنلا لبق نيمألا قداصلاب بقلي ناك               ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو      
هللا ىلص دمحم يبنلا مساو،ممألا نيب نيملسملا لدع اخيرات لهجي ال اممو،هللا نيد براح نمل فيسلا ةوقبو لويخلا                  

  . هلبق نمم دحأ هب مسي مل ابيرغ امسا ناك ملسو هيلع
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  ةــفقو
هـيلإ يحوأ يبن ادمحم نأ تبثي ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هللا يبن ىلع مالسلا هيلع ىسي                  ع ةيصو قيبطت نأ امبو    

  .                                  غالبلاب رمأو 
هعابتاب سانلا رمأو هب ءاج يذلا نيدلا اذه وه امف هتلاسرو هتوبن تبثي قحلل درجتملا يوسلا لقعلا ناك نأ املو                    

ةفرعم لهجي نأ ميلسلا داقتعالاو قحلا بلاط نع ًالضف ملعلاو ةفاقثلا نع ثحابلا              يوسلاناسنإلاب  حبقي  لهن  إو،    
ماـع فلألا ىلع ديزت ةدم ملاعلا رثكأ مكحت هتلود تلظ يذلاو ، ملسم رايلم ،           نم رثكأ   هعبتي يذلا نيدلا اذه     

فورـعملا قرشـتسملاو يبرـغلا       ملاعلا هنع لوقي يذلا نيدلاو، ةيبرغلا ريراقتلا ةداهشب ًاراشتنا رثكألا نيدلاو            
يف مالـسإلا ريثأت نإ     :( هل مالك نمض    ) ١١٤(ةيبرغلا ةراضحلا ىلع مالسإلا لضف هباتك يف تاو يرموجتنوم          

نـم ريثكلاب ةيبرغلا ابوروأ فيرعت ىلع مالسإلا رود رصتقي ملف، ةداع نظي امم مخضأ وه يبرغلا يحيسملا ملاعلا      
نيوكت ىلإ ابوروأ عفد هنإ لب ،ةيفسلفلا مولعلاب نييبوروألا ةراثإ ىلع الو ةيجولو             نكتلا هتافاشتكاو ةيداملا هتاجتنم   

م                  راضـح يف نيملسملا رثأ نم مهنيو  ىلإ مالسإلل ةيئادعلا نييبروألا ةهجاوم تدأ دقو ،ا  اذل ةديدج ةروص
نييبرغلا نييبروألا رشعم انتاب    جاو مهأ نم هنإف مث نمو اهيلع ينانويلاو ينامورلا ثارثلا لاضفأ نايب يف مهتغلابمو             

ني    دلاب ًالماك ًافارتعا فرتعن نأو ةئطاخلا ميهافملا هذه ححصن نأ ـ ًادحاو ًاملاع حبصي نأل هليبس يف ملاعلاو ـ
  ) .         يمالسإلا يبرعلا ملاعلل هب نيدن يذلا 

نيدرـفنم نوملسـملا ناك دقل      ( : برعلا خيرات ةصالخ هباتك يف قبسألا يسنرفلا ريزولا ويديس ويسملا لوقيو          
تاـملظلا نم ابروأ جورخ يف ببسلا مه اوناكو،مهمادقأ تئطو ثيح هورشنف ةملظملا نورقلا كلت يف ملعلاب                 
درـفنا نأ ثدحي ملو ،ملاعلا خيرات يف ريظن اهل فرعي مل ضرألا لهأل مالسإلا اهلفك يتلا ةيرحلا نإ ، رونلا ىلإ                      

يأرـلا ةـيرح قاثيم نع لوقيو       ) مالسإلا لعف امك ةيرحلا بابسأ لك ةديق        علا يف هيفلاخم حنمو ةطلسلاب نيد      ،
اذـه  :( م  ١٩٤٨ماع ةدحتملا ممألا ةئيهل ةيمومعلا ةيعمجلا هترقأ يذلا ناسنإلا قوقح قاثيم يف نودملا ريبعتلاو               

امنيب  …ملاعلا لود نم ليلق ددع الإ هذفني مل قرو ىلع عضو          …نامزلا نم ًانرق رشع ةعبرأ دعب عضو صنلا         
ةراضـحلا لـض يف نيملسـملا ءافلخ مايأ يف ًاصوصخو م                      ايح لك يف ًافرحو ًاصن نوملسملا هذفن صنلا اذه

  ).ةفلتخملا هتالاجم يف ىقتراو ملعلا اهز ىتح ةيمالسإلا
اممل هللاو هنإو     فرعت يف ناسنإلا رصتقي نأ     لدعلاو فاصنإلاو ةمكحلا دعاوق   عم ضراعتيو ةيملعلا ةقيقحلا طمغي        ه  

ةدر                    ا ةيملعلا ةقيقحلا ىلإ لوصولا ديري يذلا نإ،نيدلا اذه نع يملاعلا مالعإلا هضرعي امب ميظعلا نيدلا اذه ىلع
نم هيلع فرعت نإ امأ،هرداصمو هبتك لالخ نم هيلع فرعتي نأ هيلع نإف هتقيقح ىلع نيدلا اذه ىلع فرعتلاو                   
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يفو همامأ نيدلا اذه هجو هوشيو تاهبشلا هيلع ضرعت نأ          دب الف هيلع دقاحلا مالعإلا قيرط نم وأ هئادعأ بتك           
لاطبألا ةدابعو لاطبألا هباتك يف ليالراك ساموت يزيلجنإلا قرشتسملا لاق دقو           هرظان ربـكأ نم حبصأ دقل     : ( ، 

روزـم عادخ ادمحم نأو بذك مالسإلا نيد نأب لوقلا ىلإ يغصي نأ رصعلا اذه يف ندمتم درف لك ىلع راعلا                     
لاسرلا نإف  اـنلاثمأ ساـنلا نم نييالملا تائمل ًانرق رشع ينثا ةدم رينملا جارسلا تلازام لجرلا كلذ اهادأ يتلا ة                   ،

  ). انقلخ يذلا هللا مهقلخ
هنيعم نم هذخأ   ينأو،برق نع مالسإلا ىلع فرعت      ينأ  هيلع يغبني   راعلا هسفنل ىضري ال يذلا لقاع       لا ناسن إلاف

دوـعيو مـهل كلذ نإف،هميلاعتل رصاقلا مهقيبطتو نيملسملا ضعب عقا           و نم الو، نيضرغملا هيوشت نم ال يفاصلا       
ـ ةحيحصلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ـ يفاصلا هندعم نم مالسإلا ذخأبو ، عيمجلل قحلاو مالسإلاو مهيلع   

 ةـنبل عضأ يكلو، قدصو لدعب مالسإلا ىلع يوسلا ناسنإلا مك حينأ ةيليصأت ةساردو ةيلمأت ةرظن دعبو نكمي     
حتفني   ىتحو ، هيلع نيعأو راوشملا اذه يف       ميهافمل زجوملا يلامجإلا ضرعلا اذه عضأ       ةريصبلاو رصبلادقتيو   نهذلا   

يفكت ةراشإ هنكلو، هومسو نيدلا اذه ةمظعب يفي نأ نكمي ال رصتخم ضرع قحب وهو، مالسإلا نيد نع ةيساسأ                   
           .          كلسملا هل رينتو قيرطلا هل حتفتو،بيبللا رحلا 

ىلإ هلقع ءدب نمو هتيا                        ىلإ هموي ءدب نم نيح لك يفو، تقو لك يف هقلاخو هبرب ًالوصوم دبعلا لعجي مالسإلا
هـتاداعو هتادابع يف هبرب لوصوم دبعلا نإ لب، تقو نود تقو الو، موي نود موي ىلع رمألا رصتقي الف، هتوم                     

  . ةعافش وأ ةطس او الب كلذ لك هعمتجمو هترسأو هسفن عم هتالماعمو
كلملا برلا قلاخلا وه هدحو هنأو ،هتينادحو داقتعاو   هللا ةدابعب رمأي وهف ةيفاصلا ةديقعلاو ةينادحولا نيد مالسإلا          

هللا اودـبعيل الإ اورـمأ اـمو        (( تادابعلا كلت نم يأ يف هريغ هعم كرشي الو تادابعلا عيمج هل فرصت يذلا               
  )).ةميقلا نيد كلذو ةاكزلا اوتؤيو ة الصلا اوميقيو ءافنح نيدلا هل نيصلخم

ناسنإلا قلخ نم فدهلا ددحي يذلا نيدلا وهو          يـه ةداـبعلاف    )) نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو       ((   ،
هبرل فيعضلا ناسنإلاب قيلألا فدهلا وهو ،لسرلا هللا ثعب هلجألو نوكلا اذه دجو هلجأل يذلا يماسلا فدهلا                 

زيزعلا يوقلا  هللااب قيلألاو  ضقانت الو اهيف بارطضا ال ةزيزع ةميرك ةايح ناسنإلا ةايح لعجي يذلا فدهلا وهو                 ، 
ن يب جهنمو ةياغ تاذ ةايحو، مئاهبلاو تادامجلا ةايح نع ةيماس ةايح ،.  

نمؤيو، مهيلع ةلرتملا بتكلاب نمؤيو، ءايبنألاو لسرلا مرتحي نأو، ماركلا ةكئالملاب نمؤي نأ ملسملا رمأي مالسإلاو                
نـكي مل هأطخأ امو هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأب نمؤيو، رانلاو ةنجلابو، باسحلاو ءازجلا موي وهو ةمايقلا          مويب  

.                                نيينسحلا نيب نيتلاحلا يف وهف باوثلا هلو ركش مركأ نإو باوثلا هلو ربص ءيشب يلتبا نإف هبيصيل 
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نأـب ةيضاقلا نوكلا سيماون قفاويو، حيحصلا لقعلاو ةميلسلا ةرطفلا قفاو           ي وهف، لقعلاو ةرطفلا نيد مالسإلاو     
مالـسإلا رخافم نم نإو ، ًاليبن ًافدهو ةيماس ةياغ دوجولاو ةايحلاو نوكلا اذهل نأو، ًادحاو ًادجوم نوكلا اذهل                   

ل ربدتلاو رظنلا ىلعو ةيركفلا م                ةليـسو كـلذ نوكي     اقاط ليعفت ىلع نيملسملا ثحي هنأو، لقعلا ىلع ينبم هنأ
امك، هردق نهتمي الو هقح هسخبي الف هب قئاللا هعضوم يف يرشبلا لقعلا عضيل مالسإلا نإو ، ناميإلاو قيدصتلل                   

  .هيف هل لخدم ال اميف هجزي ال هنأ
ةحـضاو فقاومو ،ةحضاو ماكحأو، ةحضاو عئارشو، ةحضاو ةديقع وهف، ةيفافشلاو حوضولا نيد مالسإلاو              

الف، حضاو جهنمو    .                                         روهظو ءالج لب ةبراوم الو ءافخ ،
قلخلاب دبعلا ةلصو ،      افنآ قبس امك  هبرب دبعلا ةلص ، ةلصلا نيد مالسإلاو         شيعلاو سانلا عم لاصتالاب رمأي     وهف  ، 

  .                   نيتمل ا طبارتلاو ميلسلا شياعتلا نيد وهف، مهنع لازتعالا مدعو، مهعقاو ىلإ لورتلاو، مهعم
نأ ملسملا ىلع مرحيو، هب رضي ال ام دسجلل ضرفي هنأ امك، اهقلاخب ةلصتم ةيولع اهلعجيو حورلا ينبي مالسإلاو                   

  .                                   اهكلهي وأ هسفن رضي 
مالـسإلا يف درفلا ىلع بجوأو      ءاملعلا ةناكم عفرو ملعلا ىلع مالسإلا ثح اذلو لمعلاو ملعلا نيد مالسإلاو             
لـك ىلع ةضيرف ملعلا بلط      :(( ملسو هيلع هللا ىلص مالسإلا يبن لاق ، نيدلا رومأ نم هلهج هعسي ال ام ملعت               

ًايويند وأ ًاينيد ناك ءاوس ديفم ملع لك ملعتب يفكي نم اهيف موقي نأ مالسإلا ةمأ ىلع بجوأو لب )) ملسم  ،                 .
ةلصـب رمأيو ،امهل ءاعدلاو امهل حانجلا ضفخو امهربو نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب رمأي وهف قالخألا                نيد مالسإلاو   

نسـحو مهـتبحمو مهمارتحاو نيملسملا ىلإ ناسحإلاب رمأيو، مهعم قلخلا نسحو مهل نيللاو ماحرألاو ةبارقلا                
لاو مهمارتحاو ةيرشبلا ىلإ ناسحإلاب رمأيو، م        فـطعلاو مهتمحرو مهعم لصاوت  رارضإلا مدعو مهعم لصاوتلا

                  ، مهـتلماعم نسـحو باحصألل ءافولاب رمأيو ، هعم بدألا نسحو راجلا ماركإب رمأيو ،مهل ريخلا ةبحمو مهيلع
قفرلاو ا ا   ةمحرلاو تاقولخملاو تاناويحلا ىلإ ناسحإلاب رمأيو .  

فاصـنإلاو فطعلاو، ةمحرلاو ة     حامسلاو عضاوتلاو لدعلاب رمأيف، اهئواسم نع ىهنيو قالخألا نساحمب رمأيو         
ةعاجشـلاو مرـكلاو ءاخسلاو ءايحلاو ةبحملاب رمأيو ،مهجئاوح ءاضقل يعسلاو نيملسملا تاروع رتسو، قلخلل               
رمأـيو، ريـخلا ىلإ ةردابملاو ةانألاو نظلا نسحو ةنامألاو ةمكحلاو تمسلا نسحو ةءورملاو قحلا ىلع ةريغلاو                 

سأيلاو مؤاشتلاو نظلا ءوسو ةتامشلاو دسحلاو بجعلاو دقحلاو ربكلا نع           ىهنيو، ةزانجلا عابتاو ضيرملا ةدايعب      
.                                          لاصتالا عطقو سانلاب رارضإلاو ةناهملاو نبجلاو لسكلاو ريذبتلاو فارسإلاو بضغلاو لخبلاو م 
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لدعو ،ةرسألا يف لدعو، سفنلا يف لدع ، ب         يرقلاو ديعبلاو قيدصلاو ودعلا عم لدعلا ، لدعلا نيد مالسإلاو         
عمت     برـقأ وه اولدعا اولدعت الأ ىلع موق نائنش مكنمرجي الو           (( ،  )) ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ      (( ا يف

  .                        ةوادعلاو ضغبلا وه نائنشلاو)) ىوقتلل 
فعضو برلا ةوقل ، دبعلا رقفو برلا ىنغل مئالملا ميلسلا ج           هنملاو حيحصلا قيرطلاب هللا ةبحم ،ةبحملا نيد مالسإلاو       

  .  ميلسلا قلخلاو لدعلاب لماعتلاو مهنيب مالسلاو مائولا حور ءافضإب قلخلا ةبحمو ، دبعلا 
يف ةـينابهر الف ةدابعلا يف ةحامسلاو ، ءايفصألا عم ةحامسلا و،ءادعألا عم ةحامسلا ،ةحامسلا نيد مالسإلاو                 

  .              سانلا عم لماعتلا يف ةح امسلاو، مالسإلا
نإ اوفراـعتل لـئابقو ًابوعش مكانلعج انإ سانلا اهيأ اي           :(( ىلاعت هللا لاق امك ةاواسملاو ةوخألا نيد مالسإلاو         

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لاقو      ))مكاقتأ هللا دنع مكمركأ      مكابأو،دـحاو مـكبر نإ الأ ساـنلا اهيأ اي          : (، 
الإ رـمحأ ىلع دوسأل الو،دوسأ ىلع رمحأل الو،يبرع ىلع يمجعل الو،يمجعأ ىلع يبرعل              لضف ال الأ،دحاو    

  ).ىوقتلاب
ساـنجألا نـم مهريغو يكيرمإلاو يبوروألاو يشبحلاو يدنهلاو يسرافلاو يبرعلا مالسإلا يف ىرت تنأف اذلو                

الإ بصنمب الو، قرع    ب الو، نولب الو، بسحب الو، بسنب ال دحأ ىلع مهدحأل لضف ال طشملا نانسأك مهلك               
دـحأ ىـلع مهدحأ مدقتي ال ةالصلا يف دحاو فص يف مهرومأمو مهريمأب مهلك نوعمتجي مهارتو، ىوقتلاب ،            
هذـهك ةاواسـم ىرـت لهف،ةدوملاو ةبحملاو ةوخألاو دحاولا نيدلا مهعمجي ةيويندلا قراوفلا يف اوفلتخا امهمو                 

  .             ؟للملا نم ةلم يف وأ نايدألا نم نيد يف اذه ىرت لهو؟لدعلا اذهك رشبلا نيب الدع ىرت لهو؟ةاواسملا 
دقو، ءايوقأ اونوكيل هدارفأ ثحو، لماكتملا يوقلا عمت                  ا ةماقإل لمعلا ىلعو نوكلا ةرامع ىلع مالسإلا ثحو

) .        ريخ لك يفو، فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا :( ملسو هيلع هللا ىلص مالسإلا يبن لاق 
دسجلا قحو حورلا قح نيب طسو وهو، عمت                   ا تابلطتمو درفلا قوقح نيب طسو وهف ةيطسولا نيد مالسإلاو
هللا ىلص مالسإلا يبنف نيرخآلاب وأ عمت                   اب رضي الأ ةطيرش لمعي نأبو هتايرحو هقوقحب درفلل حمسي مالسإلاف ،

مرح اذلو  )رارض الو ررض ال     :( لوقي ملسو هيلع   يف لاومألا مخضتو نيرخآلا ةرضم نم هيف امل ابرلا مالسإلا           ،   
عمت                   ا قوقحل ظفحو هقوقحل ظفح كلذ يفو ،هرسأب عمت  مالـسإلاو  .   ا ةرضم نم هيف املو اهريغ نود ةهج

مالـسإلا يبـن لاق دقو، ةملسملا ةرسألا ةماقإ لجأ نم هيف بغرو جاوزلا ىلع مالسإلا ثح دقف، ةرسألا نيد                    
ملسو هيلع هللا ىلص ) .            جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ هنإف ؛جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي :(  
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هرـكو، ةرشاعملا نسح ىلع مالسإلا ثح دقو ، ءاوس كلذ يف هريغو ملاعلاف ًادحأ كلذ نم مالسإلا نثتسي ملو             
  هتجوزل ةقفنلا جوزلا ىلع بجوأو همرحي ملو قالطلا        رـشاعمو اهـتيامحو اـهقوقحب ماـيقلاو فورعملاـب ا          

ةماقإ كلذ يف نأل؛ ةنسحلا ةيبرتلاو باجنإلا ىلع ثحو ، فورعملاب اهجوز ةمدخ ةأرملا ىلع بجوأو                اهتنايصو ،
  .         نمؤملا عمتجملل 

اهماركإ و اهتعفرب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا ءاج دقو، ةياعر متأ اهاعر لب اهقح ةأرملا مالسإلا سخبي ملو                  
تـقلخ نـكلو، ناسنإ ا                       أ اوررق ثحب دعبو ؟ ناسنإ ةأرملا له اوثحبيل ابروأ يف نورمتؤملا هيف عمتجا نمز يف

  .هدحو لجرلا ةمدخل 
ىـلع ءشنـلا ةيبرت اهل لكوأف،اهل ةبسانملا ةيلوئسملا اهيلإ ىقلأو اهيلع قاشلا لمعلا ةقشم نم مالسإلا اهحارأو       

ةـينيدلا سـسألا ىـلع عـمت                 ا لئاضفلاو ةميوقلا قالخألا     ا ةماقإ نم هيف امل كلذ ةاعارم ىلع اهثحو ةميلسل
ملسو هيلع هللا ىلص دمحم مالسإلا يبن لاقف كلذ نع ةلوئسم ا                يف ةيعار ةأرملا   :( أ ربخأو لب،ةنيتملا ةيعامتجالاو

ـت ةوـبنلا رصع يف تناكف ،قيطت ام لامعألا نم اهلمحو  )اهتيعر نع ةلوؤسمو اهجوز تيب    نيدـها  ،  ا يقس
نيثباـعلا يدـيأ نع ةنوصم ةرهوج نوكتلو        ، ًامعان ًاسنج نوكتل اهتيب يف اهاقبأو ،ىحرجلا      يوادت  و مهمدختو 

لاـجرلا نيـعأ اـهيلإ تبوص نأ الإ ةموعزملا ةيرحلا ىوعد نم ةأرملا تبسك اذامو ، نيذذلتملا بائذلا نيعأو                    
مهتم         بعالتي ةجئار ةعلس تحبصأو لب ،اهنتافمب نوذذلتي ا         اوغرفأ اذإ ىتح، مهرطو اهنم نوضقيو لاجرلا  

سخب نمثلاو ئلم قاوسألاف اهريغب اهنع اوضاتعاو تالمهملا ةلس يف اهومر مهدنع ربتعملا نسلا ةأرملا تزواجت وأ                 
هوبسن اهتلئاع مسا ىتح ءيش لك اهوبلس لب كلذب اوفتكي ملو           اهجوز ىلإ  ا، اـمف اهتيرح وه كلذ اولعجو       )٦(   

  .           ؟ ةيرحلا نم اهل هوقبأ يذلا
لجرلا رمأو  ،ريبكلا باوثلاو ميظعلا رمألاب اهدعوو اهتلماعم نسحأو ا                  اص اذلو،ًارتك اهربتعي هنإف مالسإلا امأ

ةأرـملا مدق مالسإلا نإ لب      )هلهأل مكريخ مكريخ  :( ملسو هيلع هللا ىلص مالسإلا يبن لاق دقو،اهيلإ ناسحإلاب           ،
ملـسو هـيلع هللا ىلص يبنلا لأس الجر نأ ةيوبنلا ةنسلا يفف، م                 بألا لجرلا ىلع مألا     اسحإو دالوألا رب يف   :

لاق،؟نم مث لاق    )كمأ:(ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؟يتباحص نسحب سانلا قحأ نم لاقف           نـم مث لاـق     )كمأ:(، ،
لاق لاق نم مث لاق )كمأ:(،   ).كوبأ:(،

تاـعمت         م هيف امل انزلا مرحو ،جاوزلا ىلع مالسإلا ثح دقلو           ا طوقـسو دالوألا عايضو باسنألا طالتخا ن
.                             ؟ نيدلا اذه ةمظع ىلع دهاش رصعلاو، ضارمألاو ماقسألا ةرثكو تاوقلاو لاومألا عايضو

                                                           
  .كلذ ىلع تلاز ام نادلبلا كلت نم ةيقب تيقب نكلو،ةيبرغلا نادلبلا نم ريثك يف اهل اهمسا لعجو اهقح اهيلإ در دقف نآلا امأ،لاحلا ناك اذكه) ٦(
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ةـليمجلا قالـخألاو ،ةعفانلا ةميكحلا تالماعملاو، ةحضاولا ةحيحصلا دئاقعلا نيد مالسإلا            نإ لوقلا ةصالخو    
نم عمت             وهف  نزتملا طبضنملا كولسلاو ،ةحلاص ،    لا  او ةرسألا و درفلا ءانب ىلع لمعي ، لماكتم عماج ينابر جهنم

عـمتجم ءاـنب ىلإ ةوعد وهو ،يناسنإلا ءاخإلاو ةمحرلاو لدعلاو نماضتلاو لفاكتلا ساسأ ىلعو ،ناميإلا قلطنم                 
            .            ةيرشبلا داعسإو هللا ةدابعل ماقي ةايح جهنمو 

دنع هتمظع نم بناوجو مالسإلا ةميق نيبت يتلا لوقنلا ضعبب ضرعلا اذه متخأ نأ يف يوسلا ئراقلا نذأتساو                  
اورطسو فاصنإلاو قحلا ةملك لوقب قطنلا يف تاثوروملا ديق نم اوررحت نيذلاو،نييبرغلا باتكلاو ءاملعلا ضعب               

نملا لبنو دصقلا ومس نم هوأر امل مالسإلاب م                         :نيدلا ةمظعو جهاجعإ
ينأ نـم مغرلا ىلع مالسإلاب قلعتلا ديدش يننإ         : ( تسراخوب ةعماجب يبرعلا بدألا ذاتسأ سونامريج     . د لوقي   

يذلا يعامتجالا مادطصالا رطخ نم هصالخو ملاعلا لبقتسم نأ يداقتعال كلذو ليخد مد لك نم لاخ يبروأ                 
دـئاقع اهيلع يوطنت يتلا ةيمالسإلا حورلا نيبو اهملعو اهسردب ةراضحلا نيب ة             جوازملا يف الإ نوكي نل هددهي     

  ) .            مالسإلا 
موـقت ةيملاع ةنايد دمحم سسأ      :( نآرقلا يناعمل هتمجرت ةمدقم يف يرافاس نايتادولك يسنرفلا قرشتسملا لوقيو           

ىـلع بقاعيو ةليضفلا ىلع ئفاكي يذلا دحاو        لا هلإلاب ناميإ نم لقعلا هرقي ام الإ نمضت ال ةطيسب ةديقع ىلع            
  ) .                               ةليذرلا 

ةـنايدلا يـه تراـس ىنأ ةـيندملا عم ريست ا            :( نآ زليو يزيلجنإلا خرؤملا لوقيو        دجو يتلا ةقحلا ةنايدلا نإ
ةـمظنأو نيناوـقو ةيملع تاير   ظن نم هيف امو نآرقلا أرقيلف اذه نم ًائيش فرعي نأ ناسنإ دارأ اذإو، ةيمالسإلا         

اـنتقو ىتح لمعتست هنيناوقو هتمظنأ رثكأو، يخيرات يقلخ يبيذ      يعامتجا ينيد يملع باتك وهف، عمت  ا طبرل
  ) .                       ةعاسلا مايق ىتح ىقبتسو يلاحلا 

سيـل ديحوت ةديقعك ةيمالسإلا ةن      ايدلا نإ :( نآرقلاو دمحم هباتك يف ةيقرشلا تاغللا ذاتسأ هتنوم ذاتسألا لاقو           
  ) .                ىرخألا ديحوتلا تانايد يف لوهجم ءيش اهيف 

ميظع حماستب نييحيسملا نورفاظلا نوملسملا لماع دقل     :( مالسإلا ىلإ ةوعدلا هباتك يف دلونرأ ساموت ريسلا لوقي        
ةدارإو ةبغر نع هقنتعأ امنإ نييحيسملا نم مالسإلا قنتعأ نم نأ رقن نأ عيطتسنو ةرجهلا نم لوألا نرقلا ذنم                             . (

فرعن انسلو هموصخ عم هحماست مالسإلا زوف تققح يتلا دمحم تافص زربأ نم نإ              :( جنفرا نوتجنشاو لوقيو    
اوناـك  نـمب نولِّكني اهلاثمأ يف ءامعزلا ناك تاقوأ يف حماست دقل رامضملا اذه يف دمحمك ًالجر خيراتلا يف                   
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لـك ىـلع ًاـقوفتو ةدايس هل ققح هيضراعم عمو هموصخ عم دمحم حماست نكلو ًاعشب ًاليكنت مهل نيضراعم                    
  ) .     نورقلا ربع ةداقلاو ءامعزلا 

ًالالبو يسرافلا ناملس مض ذإ؛ ًاعيمج سانجألا نيد هنأ ىلع ىلوألا هتاعاس ذنم مالسإلا نهرب               :( وش درانرب لاق  
ةـقتوب يف عـيمجلا رهصناو ،ناثوألا ةدبعو دوهيلاو ىراصنلا نم تاعومجم مض امك، ي     مورلا ًابيهصو يشبحلا  

  ) .            قالطإلا ىلع قورف نود ةدحاو 
يمالسإلا حماستلا ىلإو قلخلاو هللا نيب ةرشابملا ةلصلاو ةينادحولا ىلإ ةفاضإلاب           :( يدنلوهلا امليم ذاتسألا لوقيو     
ةدـيقع وأ سنـج وأ نولل رابتعا ريغب رشبلا لك لمشت يتلا ةوخألا هذه ،                  مالسإلا يف ةوخألا أدبم ينشهدأ      ، 

  ) .               ًايلمع أدبملا اذه قبط يذلا ديحولا هنأ يف نايدألا لك نيب مالسإلا درفنيو 
ناسـنإلا  يفكت ةراشإ هنكلو، هقح هيفي ال ضرع وهو، مالسإلاب زجوم فيرعتو لمجم ضرع اذهف كلذ دعبو                 

  . هبلق هب قلعتيو هسفن هيلإ نئمطتل برق نع هيلع فرعتلا يف هدهج لذبي نأل هعفدتو، قحلا قيرط فرعيل لقاعلا 
نأ ئراقللو ةيتوبكنعلا ةكبشلا يف عقاوملا هذه ربع هقيرط رينينأو، ةفرعملا نم ديزتس ي        :  

www.beconvinced.com /E  
www.ahmed-deedat.co.za /E 

www.al-sunnah.com /E  
www.why-islam.com /E  
www.islamzine.com/E  
www.islam-qa.com/A،E،F  
www.al-muslim.org /E  

www.cocg.org /E  
www.sultan.org /E،A 

www.islam-online.net/A،E  
/www.islamtoday.com E  

/www.islamway.com/ara/index.php A،E ،Urdu،Dutch 

www.islamport.com/ A،E   
arabic.islamicweb.com/ A  
/www.islam-guide.com/ E  
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/www.viewislam.com/ E  
/www.it-is-truth.org/Index.shtml E  
ةمتاخ    

يذلا تيقملا بصعتلا نع ًاديعب ةهازن لكب بي        جينأ لقاعلا   ناسنإل  ا ىلعف لقعلا ىلإ مكاحتلاو لمأتلا اذه دعبو      
  :                               رحلا لقعلا بحاص هيضتري ال

لوبقلاـب ىلوأ اـمهيأو ؟ ميوقلا طارصلاو نيبملا قحلا وه امهيأو ؟ لقعلا قفاوي امهيأو ؟لقعلاب ىلوأ نينيدلا يأ         
  .   ؟ عابتالاو

  .   ؟ عابتالاب ىلوأ امهيأو ؟ هللا يحو نوكي نأب ىلوأ امهيأو ؟ سيدقتلابىلوأ نيباتكلا يأو 
  .               ؟اهفدهو ةايحلا جهنم مسري نأ يغبني يذلا نيدلا وه امو ؟ قحلا هلإلا وه نمو

لقعلو ةباجإلا  هل لفكأل ينإو   نأ ةطيرش ةهارتلا     ه  وه  هلقعلع  جيو ،ةتيقملا تابصعتلاو ةثوروملا تارثؤملا نع درجت      ي   
يدهي نأ  هل ةبحمل الإ ةلاسرلا هذه تءاج ام هللاوو،مكحلا        نأو ،باوصلا قيرط هللا      ه  باذـعلا نـم     هسفنب وجن ي   

  .             يورخألا ميحجلاو يويندلا 
قـلقلا نثارـب نم مهلشتنن ىقرغلا ءالؤهل قح ةادهو ،ةيرشبلا هذهل ريخ لعشم نوكن نأ يغبني اننإ ئراقلا اهيأ                    

ةبحم ىلإ مهلصونو دكؤملا كالهلا نم مهعزتننو         تابارطضالاو مهيزجيو مهتبوتو هدابع ةياده بحي يذلا قحلا        هللا   
لـكل حضـتا يذلا مالسإلا قيرط ىلإ اهيد               و اهحلصنف انسفنأ نم ةيادبلا نكتل نكلو ، ءازجلا ريخ كلذ ىلع

قحلا ةفلاخم نم راذحو، هنع ديحن نأ يغ        بني ال يذلا قحلا هنأو ،اهامسأو نايدألا ريخ هنأ لقعلا ليلدب لقاع           ناسنإ  
نـم هللا ةيصو متنأ نوفلاخت اذامل       :(لاقف كلذ ركنتسا دق مالسلا هيلع ىسيع نإف ،ريغلا ديلقتو لطابلل بصعتلاو           

  ].٣:١٥ىتم !)[؟مكديلاقت ىلع ةظفاحملا لجأ
ذختي الو ًائيش هب كرش     ن الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي لق               (( 

ىـمعألا يوتسي امو    (( ،)) نوملسم انأب اودهشأ اولوقف اولوت نإف هللا نود نم ًابابرأ ًاضعب انضعب             
الو ءاـيحألا يوتسي امو     ) ٢١(رورحلا الو لظلا الو     ) ٢٠(رونلا الو تاملظلا الو     ) ١٩(ريصبلاو  

وبقلا يف نم عمسمب تنأ امو ءاشي نم عمس             اـنإ  ) ٢٣(ريذـن الإ تنأ نإ      ) ٢٢(ر  ي هللا نإ تاومألا
  ))) . ٢٤(ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو ًاريذنو ًاريشب قحلاب كانلسرأ 
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يوس ناسنإ لك   وعدأل ينإو  نأ     قلاخو هبر ىلإ دنتس  ي  نأو   ه  عضاخ  وه و هيدي عفر ينأو، نوعلا هلأس    ي   
الومو هبرل ًايكابتم ليلذ   حلا ىلإ  هيدهي نأ عوشخو حاحلإب هناحبس هلأس     ي و ه  قـيرط ىلإ    هدشري نأو ق     
بلق هل ريني نأو،ةيادهلا   سفن نع ناطيشلا دعبيو    ه  لدي نأو  ه  زوـفلاو راـنلا نـم ةاجنلا هيف ام ىلع           ه ،  

  .نانجلاب
امل يندها نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع نيب مكحت تنأ ةداهشلاو بيغلا ملاع ليئاكيمو ليئاربج بر مهللا لق                  يلو

       هعابتا ينقزراو ًاقح قحلا ينرأ مهللا لق       يلو ، ميقتسم طارص ىلإ ءاشت نم يد       كنإ كنذإب قحلا نم هيف فلتخا
  .                    هبانتجا ينقزراو ًالطاب لطابلاو 

.                               نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع ملسو هللا ىلصو نيملاعلا بر هللا دمحلاو اذه 
  :لصاوتلل

waled_wadan@hotmail.com  
  
  

  سرهفلا
                                         ةمدقملا

                        ؟هلإ نوكل ل له
                          ؟اندجو اذامل

قحلاهلإلا ةقيقح                          
                        قحلاهلإلا تافص 

                      مالسلا هيلع عوسي ةقيقح
                           ةيرشبلا صالخو حيسملا بلص

                               سدقملا باتكلا
                           نارفغلا
                               ءاملعلاو ءايبنألا
                             ينابرلا ءاشعلاو ديمعتلا
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                      مالسلا هيلع عوسي ةيصو
                            ةفقو
                            ةمتاخ
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