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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ةالصلاو ،نيدلا موي كلام ،ميحرلا نمحرلا ،نيملاعلا بر هللا          دمحلا

نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو ،نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو .
دعبو ...
يف هتبتك ...نيدلا باوبأ مهأ يف هب هللا نيدنو ،هدقتعن امل رصتخم             اذهف

نم موي يف هلقن مل ام اننولّوقيو ،انيلإ نوبسني ًاسانأ نأ ينغلب نأ دعب               ينجس
ناميإلاو رفكلا باوبأ يف ًاصوصخ ،مايألا .

نأل كلذو ،عوضوملا اذه لثم يف ةباتكلاب ًامتهم لبق نم نكأ            ملو
ىلإ فرعتلا هناكمإب فصنملا قحلا بلاط نألو ،اوُّفَوو هيف اْوَفَك دق            انءاملع
نمم ديحوتلا ةوخإ ضعب كلذ ينم بلط نأ ىلإ ،ةلّصفملا انتاباتك نم             انلاوقأ
اونيبتي مل سانُأب ىقتلا نأ دعب كلذو ،نجسلا يف انترايز ىلع دّدرتيو انلصي              ناك

ناميإلاو رفكلا باوبأ ضعب يف انلاوقأ .
،لئاسملا طبض باب نم هبلط ىلإ لضافلا خألا كلذ تبجأو           تردابف

نم ىلع بابلا كلذب ّدسأ نأ يلعل ،هب نمؤنو هدقتعن ام مهأو لمجمب              فيرعتلاو
انيلإ بسني وأ ،هلقن مل ام انلّوقي وأ ،تامومعلا ضعب يف دراش ديص نع               ثحبي

انبهذم نم وه سيل امب انمزلُيو .
يف نيئدتبملا نم ريثك اهلوادتي انتاباتك ضعب نأ فرعأ يننأو           ًاصوصخ

ضعب دنع ًاصوصخ ؛لئاسملا ضعب مهيلع طلتخت دق نيذلا ملعلا           بلط
يف بطاخن يتلا ةيوعدلا انتاباتك يف اهنوؤرقي دق يتلا تامومعلا وأ            تاقالطإلا

كرشلا ركاسع نم مهئايلوأو نيعرشملا نم مهلاثمأو بيغاوطلا اهنم          ريثك
مهيلع ظالغإلاو مهبيهرتب ىلاعت هللا رمأ نمم مهوحنو ديدنتلاو .

   ليوأت نود اهرهاظ ىلع ةقلطملا ديعولا صوصن ضعب انيقبأ امبرف .
 نيب ملعلا بلط يف رَّصق نم قِّرفي ملف لمعلا عون نع ًاماكحأ انقلطأ  وأ                

نايعألا ىلع مكحلا ليزنت نيبو كلذ .
 نوكيل ليوأت وأ ليصفت نود اهرهاظ ىلع تاقالطإلا ضعب انيقبأ  وأ             

يتلا جراخملاو صخرلا نع ثحبلا مهبأد نيذلا نيبَطاخملا رجزل ىعدأ           كلذ
تاقبوملا مهل نوهت .

امك ديعولا صوصن قالطإ يف فلسلا نم ريثك ةقيرطب ًايّسأت           كلذو
امك رجزلل ىعدأ نوكتل ،اهليوأت يف ضوخ نود اهرارمإو ،ىلاعت هللا            اهقلطأ
ًالمع نإو ،اهريغك تسيل اهب ةنعللا هللا نرَق ًةيصعم نإف ،ىلاعت هللا             اهدارأ
رئاسك سيل رفكلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هامس وأ هللا             هفصو
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،ليصفتلا ىلإ نوؤجليف نيبَطاخملا نم مهفلا ءوس اوشخي نأ الإ           ،لامعألا
ةلصفملا انتاباتك يف نحن لعفن كلذكو .

اّمع ًاثحب هبتكن ام ضعب نولوادتي ةرفكملا ةالغ ضعب نأ ملعأ            امك
ىلع اوعقي نلف نيفصنم قح ةبلط اوناك ول مهنأب ةقث يلكو ،مهبهاذم             رصني

ًارتب انتالاقم اورتبي نأ الإ ،نوبلطي امم ءيش .
نوشتفي مههابشأو رصعلا ةئجرم نم انموصخ نم ًاريثك نأ فرعأ           امك

ضعب نع اهانلقن امبر تاقالطإ نع ًاثحب امنإو ،قحلا نع ًاثحب ال             ،اهيف
،انتوعد هيوشت ءارو مهنم ًايعس انيلع اهب اوبغشيل ،ةاعدلاو ةمئألاو           ءاملعلا

همزتلن ال ام انمازلإبو ،هلمتحي ال ام انمالك ليمحتب .
لوقأ ًاعيمج ءالؤه ىلإف ...

ةالصلا هيلع ىفطصملا ثيدح اوركذتو ،ًاديدس ًالوق اولوقو ،هللا          اوقتا
يتأي ىتح لابخلا ةغدر هللا هنكسأ هيف سيل ام نمؤم يف لاق نمو(              :مالسلاو

لاق امم جرخملاب )( ).1

جرح ىندأ نود ًانلعم لوقأو ...
ءاج هنأ مايألا نم موي يف رهظيس وأ رهظ يتاباتك يف هتلق لوق لك               نأ

أربيو ،هنع عجري نم لوأ انأف ،َّيلع يفخ ةنسلاو باتكلا نم صنل             ًاضراعم
صنلا كلذ ىلع ذجاونلاب ضعيو ،هنم .

ًارثأت رثأتم اهيف انمالك نم ًاريثك نأ تاقرولا هذهل ءىراقلا           ىريسو
وأ ،"ةيواحطلا ةديقعلا" يف رركت امم  هفورحب ناك امبر لب            ًاحضاو
بتكلا هذهب انرثأت دقف كلذ يف ةبارغ الو ،بتكلا نم اهوحن وأ             ،"ةيطساولا"

هللا لضفب ًاراركتو ًارارم اهانسّردو اهانسردو ،ًانيب ًارثأت بلطلا لوأ           يف
ىلاعت .
اهب تّمع لئاسم يف نوبهسيو تاباتكلا كلت يف نوليطي انؤاملع ناك            دقو

قرفلا نم فئاوط ىلع ًادر اهيف عسوتلا ىلإ جيتحاو ،مهتنمزأ يف            ىولبلا
،مهمايأ يف ترهتشا عدب ىلع وأ ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ قيرط نع            ةفرحنملا

ةَّلقل ،ًاعيرس ًارورم اهيلع نورمي ىرخأ لئاسم يف نورصتخي          مهارتو
يف هقفلا لئاسم ضعب اوركذ امبرو ،نامزلا كلذ يف اهيف طبخلا وأ             ضوخلا

،لئاسملا كلت يف عدبلا لهأ ةفلاخم ىلع ًادر كلذو ةديقعلا يف مهمالك             تاّيط
كلت يف ولو ،مهنم مهتءارب اولجسيلو ،ةعدبلا لهأ نع ةنسلا لهأ            اوزيميل

.دواد وبأو دمحأ هاور ثيدحلاو ،رانلا لهأ ديدصو حيق ةراصع :لابخلا ةغدر 1
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عدبلا لهأ اهيف ذش لوصأ نع عرفتت ام ًابلاغ يتلا ةيهقفلا عورفلا .
ام لكل ضرعتن ملف ،لاونملا اذه ىلع انيرج دق ،تاقرولا هذه يف             نحنو
انزكرو ،تامهملا مهأ اهيف اندروأ امنإو ،داقتعالا لئاسم نم بتكلا كلت            هتركذ

وأ ،نامزلا اذه يف اهلوح رثك دق طلخلاو طبخلا نأ انيأر ةددحم باوبأ              ىلع
لوقن يذلا ريغ انيلإ  ًالعف بسن وأ  اهيف بسني نأ انيشخ لئاسم .

،ميركلا ههجول ةصلاخ انلامعأ لعجي نأو ،انيعس انم لبقتي نأ لأسن            هللاو
نم انلعجي نأو ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةيجانلا ةقرفلا ةديقع ىلع انتبثي            نأو

ةروصنملا ةفئاطلا باحصأ .
ريصنلا معنو ىلوملا معن انالوم وه

هللا ديحوت
هللا ديحوت يف لوقن ...

هئامسأ يف الو ،هتيهولأ يف الو ،هتيبوبر يف ال ،هل كيرش ال دحاو هللا               نأ
هتافصو .
اذهل ربدم الو كلام الو قزار الو ،هاوس بر الو ،هريغ قلاخ             الف

ًاضيأ انلاعفأب هدحون امك ،هناحبس هلاعفأ يف هللا دّحونو ،وه الإ دوجولا .
هناحبس وه الإ قحب دوبعم الف ،انتدارإو اندصقو انتدابع يف           هدحونف

وه الإ هلإ ال طسقلاب ًامئاق ،ملعلا اولوأو ،ةكئالملاو ،هسفنل هللا دهش امك              دهشنف
هدحو هللا ةدابعلا ديرجت نم ةميظعلا ةملكلا هذه هتبثت ام نيتبثم ،ميكحلا             زيزعلا
ديدنتلاو كارشإلا عاونأ نم هيفنت ام نيفان ،اهقوقحو اهتابجاوو          اهمزاولو
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هعباوتو .
لاق امك ،هدحو هتدابع ؛اهل قلخلا ىلاعت هللا قلخ يتلا ةياغلا نأب             نمؤنو

56  :تايراذلا[ }ِنوُدُبْعَيِل َّالإ َسْنإلاَو َّنِجلا ُتْقَلَخ اَمَو{ :ىلاعت ].
عوكر وأ دوجس نم ،ةدابعلا عاونأ عيمج يف هناحبس هديحوت ىلإ            وعدنو

َّنإ ْلُق{ ...هريغ وأ عيرشت وأ ءاعد وأ حبذ وأ كسن وأ فاوط وأ رذن                وأ
َكِلَذِبَو ُهَل َكيِرَش ال * َنيمَلاَعلا ِبَر ِهَّلِل يِتاَمَمَو َياَيْحَمَو يِكُسُنَو            يِتالَص

163  162  :ماعنألا[ }َنيِمِلسُملا ُلَّوَأ اَنَأَو ُتْرِمُأ ].
هدحو هل نأ امكو ،يعرشلاو ينوكلا رمألل لماش هناحبس بَّرلا           رْمأو

امبسحو ديري امب هيف يضاقلا نوكلا ربدم وهف ،يردقلا ينوكلا مكحلا            هناحبس
همكح يف كرشن الف يعرشلا همكح يف هناحبس هدحون كلذكف ،هتمكح            هيضتقت
ُّبر هللا َكَراَبَت ُرْمألاَو ُقلَخلا ُهَل الأ{ ًادحأ هتدابع يف كرشن الو             ،ًادحأ

54  :فارعألا[ }َنيِمَلاَعلا ].
اوُدُبْعَت َّالأ َرَمَأ ِهللا َّالإ ُمكُحلا ِنإ{ ،همرح ام مارحلاو ،هلحأ ام             لالحلاف

أربنو ،ىلاعتو هناحبس وه الإ قحب عّرشم الف [، 40 :فسوي[ }ُهاَّيِإ         َّالِإ    
هناحبس هريغ ذختن الو ،ًابر هللا ريغ يغبن الف ،هاوس عّرشم لكب رفكنو              علخنو
،هناحبس هاوس ًاعّرشمو ًامَكَح ذختا نم نإف ،ًانيد مالسإلا ريغ يغتبن الو             ،ًايلو

،ًابر هللا ريغ ذختا دقف ،هللا عرشل ضقانملا هعيرشت ىلع هعم أطاوتو             هعبات
ْمِهِئاَيِلْوَأ ىَلِإ َنوُحوُيَل َنيِطاَيَشلا َّنِإَو{ :ىلاعت لاق ،ًانيد مالسإلا ريغ           ىغتباو

:ىلاعت لاقو [، 121 :ماعنألا[ }َنوُكِرْشُمَل ْمُكَّنِإ ْمُهوُمُتْعَطَأ ْنإَو   ْمُكوُلِداَجُيِل       
31  :ةبوتلا[ }هللا ِنوُد ْنِم ًاَباَبْرَأ ْمُهَناَبْهُرَو ْمُهَراَبْحَأ اوُذَخَّتا{ ].

ليثم الو هيبش الو هل َّيمس الف ،هتافصو هئامسأ يف هناحبس هدّحون             امك
ْمَلَو * دَلْوُي ْمَلَو ْدِلَي ْمَل * ُدَمَّصلا ُهللا * ٌدَحَأ ُهّللا َوُه ْلُق{ :ءفك الو ّدن                  الو

4  1  :صالخإلا[ }دَحَأ ًاَوُفُك ُهَل ْنُكَي ].
،هباتك يف هسفن اهب فصو يتلا لامكلاو لالجلا تافصب دّرفت           هناحبس

هقلخ نم ًادحأ ُفِصَن الف ،هتنس يف ملسو هيلع هللا ىلص هيبن اهب هفصو               وأ
وأ لاثمألا هناحبس هل برضن الو ،هئامسأ نم هل قتشن الو ،هتافص نم              ءيشب

هتافصو انبر ءامسأ يف دحلُن الو ،هقلخ نم ٍدحأب ههّبشن .
هيلع هلوسر هب هفصو امبو ،هسفن هب هناحبس فصو امب نمؤن            لب

،ليطعت الو فيرحت ريغ نم ،زاجملا ال ةقيقحلا هجو ىلع مالسلاو            ةالصلا
ِضرألاَو ِتاومَّسلا يِف ىَلْعألا ُلَثَملا ُهَلَو{ :ليثمت الو فييكت ريغ           نمو

27  :مورلا[ }ُميِكَحلا ُزيِزَعلا َوُهَو ].
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نع ملكلا فّرحن الو ،هناحبس هسفن هب فصو امم ًائيش هنع يفنن             الف
ةجحب ،انماهوأب نيمهوتم وأ ،انئارآب نيلوأتم كلذ يف لخدن الو           ،هعضاوم
ةالصلا هيلع هلوسرلو لجو زع هللا مّلَس نم الإ هنيد يف مِلس امف              ،هيزنتلا

الإ دحأل مالسإلا مدق تبثت الو ،هملاع ىلإ هيلع هبتشا ام ملِع ّدرو              مالسلاو
ميلستلاب عنقي ملو ،هنع رِظُح ام ملِع مار نمف ،مالستسالاو ميلستلا رهظ             ىلع

ديحوتلا صلاخو ناميإلا حيحص نع همارم هبَجَح ،هُمْهِف .
يناعم ملع ضّوفن الف ،نيبم يبرع مالكب هباتك لزنأ هللا نأب            نمؤنو

}اَنِبَر ِدْنِع ْنِم ٌلُك ِهِب اَّنَماَء{ :لوقنو ،تايفيكلا ملع ضوفن امنإو            تافصلا
7  :نارمع لآ[ ].

ىلإ ليمن الف ،ةهبشملا ليثمت نمو ،ةيمهجلا ليطعت نم هللا ىلإ            أربنو
،تابثإلاو يفنلا نيب انبر دارأ امك ميقتسنو طسوتن لب ،ءالؤه ىلإ الو             ءالؤه

نمف [، 11 :ىروشلا[ }ُريِصَبلا ُعيِمَّسلا َوٌهَو ٌءيَش ِهِلْثِمَك َسْيَل{ هناحبس  وهف          
هيزنتلا بصُي ملو ّلز ،هيبشتلاو ليطعتلا َّقوتي مل .

انفلس هيلع ناك ام ىلع  باوبألا رئاس يف امك  بابلا اذه يف               نحنف
ةعامجلاو ةنسلا لهأ حلاصلا .

ةالصلا هيلع هلوسر نع رتاوتو هباتك يف هب هللا ربخأ ام كلذ             نمو
:ىلاعت لاق امك ،هشرع ىلع ٍوتسم ،هتاوامس قوف هناحبس هنأ نم            مالسلاو
:كلملا[ }رُوُمَت َيِه اذإف َضرَألا ُمُكِب َفِسْخَي نَأ ِءامَّسلا يِف نَّم            مُتْنِمَأَء{

16].
نيأ( :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اهلأس يتلا ةيراجلا ثيدح يف           امكو

اهقتعا( :لاق ،هللا لوسر تنأ تلاق ،)؟انأ نم( :لاق ،ءامسلا يف تلاق             ،)؟هللا
ةنمؤم اهنإف )( ).2

نع حلاصلا انفلس هناص امك هنوصن نكلو ،اندنع هيف ةيرم ال قح             اذهو
ىلإ انرطضا ،لطاب اذهف ،هلقت وأ هلظت ءامسلا نأب نظُي نأك ،ةبذاكلا             نونظلا
لهأ بغش  انفلس ةحارص هل ضرعتي مل نإو  هنع هللا هيزنتو هيفنو               هركذ

ِتاومَّسلا ُهُّيِسرُك َعِسَو{ :ىلاعت لاق دقف ،ةنسلا لهأل ةلطابلا مهتامازلإو           عدبلا
نَأ َضرألاَو ِتاوَمَّسلا ُكِسْمُي{ :هناحبس وهو [، 255 :ةرقبلا[       }َضرألاَو   

}ِهِنْذِإِب َّالِإ ِضرألا ىَلَع َعَقَت نَأ َءاَمَّسلا ُكِسمُيَو{ [، 41 :رطاف[         }َالوُزَت   
25 :مورلا[ }ِِهرْمَأِب ُضْرَألاَو ُءاَمَّسلا َموُقَت نَأ ِهِتايآ ْنِمَو{ [، 65          :جحلا[  
].

.يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح نم ،دمحأو دواد وبأو ملسم هاور 2
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ىَلَع ُنَمْحَّرلا{ :ىلاعت لاق امك ،هشرع ىلع وتسم هناحبس هنأب           نمؤنو
هانعم ىلع وه لب ،ءاليتسالاب ءاوتسالا لِّوؤن الو [، 5 :هط[ }ىَوَتْسا         ِشْرَعلا    
دحأ ءاوتساب هءاوتسا هبشن الو نآرقلا اهب ىلاعت هللا لزنأ يتلا برعلا ةغل              يف
،بجاو هب ناميإلاو ،مولعم ءاوتسالا( :كلام مامإلا لاق امك لوقن لب ،هقلخ             نم

ةعدب هنع لاؤسلاو ،لوهجم فيكلاو ).
لوزنلاك ،ىلاعتو هناحبس هلاعفأو هتافص رئاس يرجُن اذه         ىلعو

ةحيحصلا ةنسلا يف تبث وأ ،هباتك يف هناحبس هب ربخأ امم هريغو ءيجملاو .
بيرق هتاوامس قوف هولعو هشرع ىلع هئاوتسا عم هناحبس هناب           نمؤنو

}ٌبيِرَق يِّنِإَف يِّنَع يِداَبِع َكَلَأَس اَذِإَو{ :هناحبس لاق امك ،هدابع           نم
186  :ةرقبلا[ ].

ال مكنإف ،مكسفنأ ىلع اوعِبرأ سانلا اهيأ( :هيلع قفتملا ثيدحلا           يفو
هنوعدت يذلا نإ ،ًابيرق ًاريصب ًاعيمس نوعدت امنإ ،ًابئاغ الو مصأ            نوعدت

هتلحار قنع نم مكدحأ ىلإ برقأ ).
:ىلاعت لاق امك ،نولماع مه ام ملعي اوناك امنيأ هدابع عم هناحبس             وهف

مهفن الو [، 4 :ديدحلا[ }ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ُهللاَو ْمُتْنُك اَم َنْيَأ ْمُكَعَم   َوُهَو{           
ٌلاح وأ ،هدابعب طلتخم هنأ نم ةقدانزلا دارم ح}ْمُكَعَم َوُهَو{ :هلوق            نم
نم هللا ىلإ أربن لب ،لالضلاو رفكلا دئاقع نم هوحنو ،مهب ٌدحتم وأ              مهضعبب

هلك كلذ .
،ةماعلا ةيعملا ريغ ةصاخ ىرخأ ةّيعم نينمؤملا هدابع عم هناحبس           هلو

َنيِذلَّا َعَم َهللا َّنِإ{ :ىلاعت هلوق يف امك ،ديدستلاو قيفوتلاو ةرصنلا ةيعم             يه
ىلع هئاوتسا عم هناحبس وهف [، 128 :لحنلا[ }َنوُنِسْحُم مُه َنيِذَّلاَو      اوَقَّتا      
وهو ،نيلماع اوناك ام ملعي اوناك امنيأ هدابع عم ،هتاوامس قوف هولعو             ،هشرع

مهرصنيو مهظفحي ؛نينمؤملا هدابع عم وهو ،هاعد نمم هناحبس          بيرق
ءيش هلثمك سيل هنإف ،هَتيقوفو هّولع يفانت ال هتيعمو هناحبس هبرقف            ،مهؤلكيو

هّولع يف بيرق هبرق يف ٌّيلع وهف ،هناحبس هتافص يف .
دابعلا ىلع هللا قح وه يذلا ،ميظعلا ديحوتلا اذه تارمث نمو :

  لبج نب ذاعم ثيدح يف امك رانلا نم ةاجنلاو هبر ةنجب دحوملا زوف .
 ،هلالجو هلامك تافص ىلإ فرعتلاب هلالجإو برلا ميظعت  ؛اهنمو         

ليثملا وأ هيبشلا نع ههيزنتو هحيبستو .
 وأ ةدابعلا يف هعم مهوكرشأ ًادادنأ هنود نم اوذختا نم ةهافس  ةفرعمو            

عيرشتلاو مكحلا .
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 مل مهنأ عم ،كلذ نم ءيش يف مهسفنأ اوكرشأ نم طوقسو  تفاهتو            
ريبدتلا وا قزرلا وأ كلملا يف مهل بيصن الو ،قلخلا يف اوكرتشي .

  نيقولخملا قر نم سفنلاو بلقلا رّرحت كلذ نمو .
 ءاكرش دبعي ناك نم سيلف ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف دبعلا  تابثو            

هَّبر دَّحو نمك اذه سيل ،مهنيب هءاجرو هفوخ تتشيو مهوعدي           ،نيسكاشتم
هتدابعو هتدارإو َهدْصَقو هءاجرو هَفوخ هل دَّرجو هناحبس .

كاقلن ىتح كديحوت ىلع انتبث هلهأو مالسإلا يلو اي مهللاف .

ةكئالملا
نم مهو لوقلاب هنوقبسي ال ،نومركم هللا دابع مهنأو ،هللا ةكئالمب            نمؤنو

نورتفي ال راهنلاو ليللا هنوحبسي ،نوقفشم هتيشخ .
،اونمآ نيذلل نورفغتسي مهنألو ،هللا دنج نم مهنأل ،مهبحنو          مهالوتنف

مهضغبي نم ضغبنو .
يف خفنلاب لكوملا ليفارسإو ،ليئاكيمو ،نيمألا حورلا ليئاربج         مهنمو

كلامو ،ريكنو ركنمو ،توملا كلمو ،شرعلا لمحب نولكوملا مهنمو          ،روصلا
مهريغو ،نيبتاكلا ماركلاو ،لابجلا كلمو ،ةنجلا نزاخ ناوضرو ،رانلا          نزاخ

ىلاعت هللا الإ مهيصحي ال ،ريثك .
ةصق يف هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث            دقف

،ءامسلا يف رومعملا تيبلا هل عفُر مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ            ؛جارعملا
هيلإ اودوعي مل اوجرخ اذإ ،كلم فلأ نوعبس موي لك هيف يلصي هلخدي .

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع ملسم حيحص             يفو
امم مدآ قلخو ،ران نم جرام نم ناجلا قلُخو ،رون نم ةكئالملا تقِلُخ(              :لاق

مكل فصو ).
ثيدحو ،ميرم ةصق يف امك ،رشب ةئيه ىلع هللا رمأب كلملا لثمتي             دقو

ناسحإلاو ناميإلاو ،مالسإلا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس نيح ليربج .
ةكئالملا نم لعج هنأ نآرقلا يف ىلاعت هللا ركذ دقف ؛ةيقيقحلا هتروص             امأ

لك ىلع هللا نإ ءاشي ام قلخلا يف ديزي ،عابرو ثالثو ىنثم ةحنجأ يلوأ               ًالسر
ةيقيقحلا هتروص ىلع ليربج مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىأر دقو ،ريدق            ءيش
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قفألا دس دق حانج ةئامتس هلو .
ناميإلا اذه تارمث نمو :

  هقلاخ ةمظع ىلع لدت قولخملا ةمظع نإف ىلاعت هللا ميظعت .
  ىلاعت هللا ةكئالم نم هعم نمم دبعلا ييحتسي نأ ؛هتارمث نمو .
 هشاحيتسا مدعو ،ناميإلاب بيرغلا نمؤملا دبعلا تيبثت ؛ًاضيأ كلذ  نمو          

نيظفاح هللا نم هعم نأ هركذتب راصنألا ةلقل .
لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلا حيحص            يفو

،هبحَأف ًانالف بحأ هللا نإ ليربج ىدان ًادبع بحأ اذإ هللا نإ( :مالسلا هيلع               هللا
هبحيف ،هوبحأف ًانالف بحأ هللا نإ ءامسلا يف ليربج يداني مث ،ليربج             هبحيف

ضرألا يف لوبقلا هل عضويو ،ءامسلا لهأ ...).
هدابعو هتكئالمو هللا مهبحي نم ىلوتيو بحي نأ نمؤملا دبعلا           ىلعف

هتكئالمو ىلاعت هللا مهضغبي نمم أربيو يداعيو ضغبي نأ هيلعو           ،نينمؤملا
ناميإلا ىرع قثوأ نم كلذ نإف ،نينمؤملا هدابعو .
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بتكلا
ىلع نمؤنو ،ةلمج هلسر ىلع هناحبس اهلزنأ يتلا ىلاعت هللا بتكب            نمؤنو

روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاك  اهنم هللا هامس امب ليصفتلا ليبس  –
هب لزن ،ةقيقحلا ىلع نيملاعلا بر مالك ميظعلا نآرقلا اهمتاخ           نأو

ًانميهم ،نيلسرملا نم نوكيل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع نيمألا            حورلا
هللا بتك رئاس ىلع .

مالك نم ءيش هيواسُي الو ،قولخمب سيلو ىلاعت هللا نم لزنم            وهو
رفك دقف [، 25 :رثدملا[ }رَشَبلا ُلْوَق َّالِإ اَذَه ْنإ{ :لاق نمو   ،نيقولخملا          

:رثدملا[ }رَقَس هيِلْصُأَس{ :ىلاعت هلوق بوتيو كلذ نع عجري مل نإ هيلع             َّقحو
26].

ًاميلكت ىسوم مَّلك هللا نأب نمؤنو .
اَّنِإ{ :ىلاعت لاقف ،رييغتلاو ليدبتلا نم هباتك ظفح ىلاعت هللا نأب            نمؤنو

9  :رجحلا[ }َنوُظِفاَحَل ُهَل اَّنِإَو َرْكِّذلا اَنلَّزَن ُنْحَن ].
ُنآْرقلا اَذَه َّيلِإ َيِحوُأَو{ :لاقف هب ةراذنلا قّلع ىلاعت هللا           نأو

19  :ماعنألا[ }َغَلَب ْنَمَو ِهِب ْمُكَرِذْنُأل ].
هب كسمتسا نم يذلا ،نيتملا هلبحو ىقثولا ةورعلا وه هباتك نأب            نمؤنو

ًالالض لضو لزو كله دق ؛ًايرهظ هذختاو هرجهو هنع ضرعأ نمو            ،ىجن
ًانيبم .

ناميإلا اذه تارمث نمو :
 مدعو ،اهب لمعلاو هرماوأ ميظعتو ،هب كسمتلاو ،ةوقب هللا باتك  ذخأ           

ضعبب اهضعب برض .
  ملعلا يف نيخسارلا ةقيرط ىلع ،همكْحُم ىلإ هدرو ،ههباشتمب ناميإلاو .

ءايبنألاو لسرلا
،هباتك يف مهنع ىلاعت هللا ربخأ نيذلا نيعمجأ هلسرو هللا ءايبنأب            نمؤنو

مهربخ انيلع هللا صق نم  هتنس يف مهنع ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ربخأ                وأ
هلسر نم دحأ نيب قرفن الو  صصقي مل نمو .
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ٍةَّمُأ ِّلُك يِف اَنْثَعَب ْدَقَلَو{ :هناحبس لاق امك دحاو لصأب ًاعيمج            مهعمج
:ىلاعت لاقو [، 36 :لحنلا[ }َتوُغاَّطلا اوُبِنَتْجاَو َهللا اوُدُبْعا ِنَأ   ًالوُسَّر        

اَنَأ َّالإ َهَلِإ ال ُهَّنَأ ِهْيَلِإ يِحْوُن َّالِإ ٍلوُسَّر ْنِم َكِلْبَق ْنِم اَنْلَسْرَأ              اَمَو{
ِساَّنلل َنوُكَي َّالَئِل َنيِرِذْنُمَو َنيِرِّشَبُم ًالُسُر{ [، 25 :ءايبنألا[       }ِنوُدُبْعاَف   
َنيِبِّذَعُم اَّنُك اَمَو{ :ىلاعت لاقو [، 165 :ءاسنلا[ }ِلَسُّرلا َدْعَب ٌةَّجُح ِهللا      ىَلَع       

ٌجْوَف اَهْيِف َيِقْلُأ اَمَّلُك{ :ىلاعت لاقو [، 15 :ءارسإلا[ }ًالوُسَر َثَعْبَن       ىَّتَح     
9  8  :كلملا[ }ىَلَب اوُلاَق * ٌرْيِذَن ْمُكِتْأَي ْمَلَأ اَهُتَنَزَخ ْمُهَلَأَس ].

،دابعلا بولق ةياده مهرودقمب سيلو ،داشرإلاو ةلالدلا ةياده         مهيلعو
ناعون ةيادهلا نأ كلذو ...ءاشي فيك اهبّلقي نمحرلا عباصأ نيب بولقلاف :

:ىلاعت لاق ،ةاعدلاو ءايبنألاو لسرلا اهلذب كلمي ؛داشرإو ةلالد          ةياده
52  :ىروشلا[ }ٍمْيِقَتْسُم ٍطاَرِص ىَلِإ يِدْهَتَل َكَّنِإَو{ ].

َكَّنِإ{ :ىلاعت لاق ،هللا الإ اهيلع ردقي ال هذهو ؛ديدستو قيفوت            ةيادهو
لاقو [، 56 :صصقلا[ }ُءاَشَي ْنَم يِدْهَي َهللا َّنِكَلَو َتْبَبْحَأ ْنَم يِدْهَت  َال           

272  :ةرقبلا[ }ْمُهاَدُه َكْيَلَع َسْيَل{ :ىلاعتو هناحبس ].
هنم ملع نمل هناحبس هبهي لدعو هللا نم لضف ؛ةيادهلا نم عونلا             اذهو

}اَنَلُبُس ْمُهَّنَيِدْهَنَل اَنْيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو{ :ىلاعت لاق ،هل ًابلطو قحلا ىلع            ًالابقإ
69  :توبكنعلا[ ].

هَطْعُي ريخلا َّرَحتي نمو( : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ).
نيعمجأ قلخلل هلذب نأ هتمحرو ىلاعت هللا لدع نمف ؛لوألا امأ .

لضفن الو ،مهعم بدأتنو ،مهقح مهل ظفحنو ءايبنألا تازجعمب          نمؤنو
مهريغ الو ،ةمئألا الو ءايلوألا ال سانلا نم ًادحأ مهيلع .

ةيهولألا وأ ةيبوبرلا صئاصخ نم مهل سيل نوقولخم رشب كلذ عم            مهو
ماعطلا ىلإ ةجاحلاو توملاو ضرملا نم ةيرشبلا صئاصخ مهقحلت لب           ،ءيش

نأ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هيبن ًارمآ ىلاعت لاق ...كلذ ريغو            بارشلاو
ُمَلْعَأ ُتْنُك ْوَلَو ُهللا َءاَش اَم َّالِإ ًاَّرَض الَو ًاَعْفَن يِسْفَنِل ُكِلْمَأ ال ْلُق{               :لوقي
ٌرْيِشَبَو ٌرْيِذَن َّالِإ اَنَأ ْنِإ ُءوُّسلا َيِنَّسَم اَمَو ِرْيَخلا َنِم ُترَثْكَتْسَال            َبْيَغلا

188  :فارعألا[ }َنوُنِمؤُي ٍموَقِل ].
ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن نيلسرملاو ءايبنألا متاخ نأب           نمؤنو

عئارشلا رئاس ىلع ةنميهملا ةعيرشلا يه هتعيرشو ،هدعب يبن الف ،ًاريثك            ًاميلست
ةمايقلا موي ىلإ .

َالَف{ :ىلاعت لاق ،ًاميلست اهمكحل ملسيو اهعبتي ىتح ًانمؤم دبعلا نوكي            الو
(11)
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ْمِهِسُفْنَأ ْيِف ْاوُدِجَي ال َّمُث ْمُهَنْيَب َرَجَش اَميِف َكوُمِّكَحُي ىَّتَح َنوُنِمْؤُي َال             َكِبَرَو
65  :ءاسنلا[ }ًاميِلْسَت ْاوُمِّلَسُيَو َتْيَضَق اَّمِّم ًاَجَرَح ].

ذختا امك ًاليلخ ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم ذختا دق هللا نأب             نمؤنو
ميهاربإ ةلمب يسآتلاب هتمأ رمأو هرمأو ،نيملاعلل ةمحر هثعب ،ًاليلخ           ميهاربإ

َنِم َناَك اَمَو ًاَفْيِنَح َميِهاَرْبِإ َةَّلِم ْعِبَّتا ِنَأ َكْيَلِإ اَنْيَحْوَأ َّمُث{            :لاقف
يِف ٌةَنَسَح ٌَةوْسُأ ْمُكَل ْتَناَك ْدَق{ :هناحبس لاقو [، 123 :لحنلا[         }َنيِكِرْشُملا   
ْنِم َنوُدُبْعَت اَّمِمَو ْمُكْنِم ْاُؤَءَرُب اَّنِإ ْمِهِموَقِل اوُلاَق ْذِإ ُهَعَم َنيِذَّلاَو            َمْيِهاَرْبِإ
ىَّتَح ًاَدَبَأ ُءاَضْغَبلاَو َُةواَدَعلا ُمُكَنْيَبَو اَنَنْيَب اَدَبَو ْمُكِب اَنْرَفَك ِهللا           ِنْوُد

4  :ةنحتمملا[ }َُهدْحَو ِهللاِب اوُنِمؤُت ].
،مهئايلوأو مهراصنأو نيكرشملا نم أربنف ،هللا ىقلن نأ ىلإ كلذب           ىسأتنف

مهللمو مهنايدأو مهجهانمب رفكنو ،هللا نود نم نودبعي امم أربنو           مهضغبنو
،مهنم هللا نيّداحملل انتوادع يدبنو نلعنو رهظنو ،هللا نيدل ةفلاخملا           ةلطابلا
قحلا نايبو مهتوعد نم كلذ انعنمي الو ،مهلطابب نيرهاجملا ،قحلل           نيبراحملا

مهتياده ينمتو ،مهنم هعامس دارأ نمل .
لسرلاب ناميإلا تارمث نمو :

 اهمظعأ نمو ،اهيلع هركشو قلخلا ىلع ةليلجلا هللا معن ضعب  ةفرعم           
مهلصوي امب مهنوفرعيو داشرلا ليبس مهنودهيل مهيلإ لسرلا لاسرإب مهب           هتمحر

ريعسلا باذع نم مهيجنيو ةنجلا ىلإ .
 مهل ءاعدلاو ،مهيلع مالسلاو ةالصلاو ءانثلاو ،لسرلا ةبحم كلذ  نمو          

ةوعدلا تاقشم نم هيلع اوربص امو ،مهماوقأ ىذأ نم هولمحت ام ىلع .
 ،مهتنسو مهجهن ىلع مهتعباتمو ،كلذ يف مهب يسأتلاو  ءادتقالاو         

هللا ىلإ مهتوعدو مهتريسو .
هباحصأو ،راهطألا هتيب لآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحب            بحنو

ضغبن لب ،مهنم دحأ نم أربن الو مهالوتنو ،نيدلا موي ىلإ هراصنأو             هعابتأو
نيد اندنع مهبحو ،ريخب الإ مهركذن الف ،مهركذي ريخلا ريغبو ،مهضغبي            نم

ىلاعت هللا ىلإ هب برقتن ناسحإو ناميإو .
وعدن نأ نم ُّلمن الو ،مهل انتنسلأو انبولق ةمالسب عدبلا لهأ نع             زيمتنو

يِف ْلَعْجَت الَو ِناَميإلاِب اَنوُقَبَس َنيِذَّلا اَنِناَوْخإلَو اَنَل ْرِفْغا اَنَّبَر{ :ىلاعت            هلوقب
10  :رشحلا[ }ٌميِحَر ٌفوؤَر َكَّنِإ اَنَّبَر اوُنَمآ َنيِذَّلِل الِغ اَنِبوُلُق ].

هيلع يبنلا باحصأ نوضغبي نيذلا ضفاورلا ةقيرط نم هللا ىلإ           أربنو
تيبلا لهأ نوبصاني نيذلا بصاونلا ةقيرط نمو ،مهنوبسيو مالسلاو          ةالصلا
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ءادعلا .
مهبحنف ؛مهقح تيبلا لهأ رئاسو نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعل          فرعنو
مهيف اولغن الو :

  بجاو تيبلا لهأل ظفحاو نافرع اميأ ًايلع فرعاو مهقح
  هردق يف دزت الو صقتنت ال ناتفئاط رانلا ىلصت هيلعف     
  ةفيلخ هيضترت ال امهادحإ يناث ًاهلإ ىرخألا هصنتو     ( )3

هب أطبأ نم ...) :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك اذه عم  لوقنو             
هبسن هب عرسي مل هلمع )( ).4

ناك نم ًانئاك ،طارصلا نع فرحناو دترا وأ عَّرشو رفك نمم            أربنف
هبسن .

يف مهف ،مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا باحصأ نيب رجش اّمع           كسمنو
نارجأ مهضعبلو ،رجأ مهضعبلف ،ءىطخم دهتجمو ،بيصم دهتجم نيب ؛كلذ .

دمحأ ةباحص يف لوق ريخ لق ناوسنلاو لآلا عيمج حدماو       
  ناعمجلا ىقتلا موي مهفويسب      ىغولا يف ةباحصلا نيب ىرج ام عد
  مهل مهلتاقو مهنم مهليتقف ناموحرم رشحلا يف امهالكو       
  ام لك خراوتلا نم نلبقت ال نانب لك ّطخو ةاورلا عمج       ( )5

ةالصلا هيلع يبنلا ربخأ امك مهنكلو ،نيموصعمب اوسيل كلذ عم  مهو           
دحأ لبج لثم نم ريخ هب قّدصت اذإ مهدحأ نم ّدُملاو ،نورقلا ريخ              ؛مالسلاو

مهدعب نمم ًابهذ .
،ديعبلاو مهنم بيرقلا ؛ةعاسلا مايق ىلإ نامز لك يف نيدلا راصنأ            بحنو

مهفرعن الأ مهرضي الو ،فرعن مل نمو مهنم انفرع نم .
لب ،نيملسملا ريغ ةلماعم هلماعن وأ هيداعن وأ مهنم دحأ نم أربن             ال

مهنم نوكن نأ دهتجنو ،مهرصننو مهل وعدنو مهالوتن .

.يناطحقلا ةينون نم 3
.يمرادلاو هجام نباو يذمرتلاو دمحأو ملسم هاور 4
.يناطحقلا ةينون نم 5
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رخآلا مويلا
امك ،ًالهأ هل ناك نمل هباذعبو ،نينمؤملل هميعنو ،ربقلا ةنتفب           نمؤنو

ىلإ تفتلن الو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةرتاوتم رابخألا هب              تءاج
ًاّوُدُغ اَهْيَلَع َنوُضَرْعُي ُراَّنلا{ :ىلاعت لاق اذه يفو ،عدبلا لهأ           تاليوأت

46 :رفاغ[ }ِباَذَعلا َّدَشَأ َنْوَعْرِف لآ اوُلِخْدَأ ُةَعاَّسلا ُموُقَت َموَيَو           ًاَّيِشَعَو
].

اونفادت ال نأ الولف ...) :لاق مالسلا هيلع يبنلا نع تباث نب ديز              نعو
،ههجوب انيلع لبقأ مث ،)هنم عمسأ يذلا ربقلا باذع نم مكعمسي نأ هللا              توعدل

ملسم حيحص يف وهو[ )ثيدحلا ...ربقلا باذع نم هللااب اوذوعت( :لاقف ].
؛دواد وبأو دمحأ مامإلا هيوري يذلا ليوطلا بزاع نب ءاربلا ثيدح            يفو

...) :هربق يف نيكلملا باجأ اذإ نمؤملا يف لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا               نأ
نم هوسبلأو ،ةنجلا نم هوشرفاف ،يدبع قدص نأ ءامسلا نم دانم            يدانيف
يف هل حسفيو ،اهبيطو اهحور نم هيتأيف :لاق .ةنجلا ىلإ ًاباب هل اوحتفاو              ،ةنجلا

هرصب دم هربق ).
هللا تِّبثيف ،هيبنو هنيدو هبر نع هيف دبعلل ريكنو ركنم لاؤس ؛ربقلا             ةنتفو

يف تباثلا لوقلاب انتبث هلهأو مالسإلا يلو اي مهللا ...تباثلا لوقلاب اونمآ             نيذلا
ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا .

هنيد يف دلقملاو قفانملا لوقيو ،)يردأ ال !؟اه !؟اه( :لوقيف رفاكلا            امأو
هتلقف ًالوق نولوقي سانلا تعمس !يردأ ال( :ةيرثكألل ).

ال يهو ،هريغ نود تيملا اهكردي يتلا بيغلا رومأ نم خزربلا            لاوحأو
بيغلاب نمؤملا ؛زيمي امم اهب ناميإلاف كلذلو ،ايندلا ةايحلا يف سحلاب            كردت

هب بذكملا نع .

(14)
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هيبن اهب ربخأو ،هباتك يف اهب ىلاعت هللا ربخأ يتلا ةعاسلا طارشأب             نمؤنو
تافتلا نود ،ةقيقحلا ىلع لاجدلا جورخ نم ،هتنس يف مالسلاو ةالصلا            هيلع

لك يف دوجوم وه ام هتنتف سنج نم نأ دقتعن انك نإو ،عدبلا لهأ ليوأت                ىلإ
نبا ىسيع لوزنب نمؤنو ،ةقيقحلا ىلع هجورخ نامز يتأي نأ ىلإ            ،نامز
ةباد جورخبو ،اهبرغم نم سمشلا عولطبو ،هلتقي يذلا وهو مالسلا هيلع            ميرم

مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن هب ربخأ وأ ،هب ىلاعت هللا ربخأ ام رئاسو ضرألا .
،ضرعلاو ،ةمايقلا موي لامعألا ءازجو ،توملا دعب ثعبلاب         نمؤنو

ِةَماَيِقلا َمْوَي ْمُكَّنِإ َّمُث{ :ىلاعت لاق ،نازيملاو بتكلا ةءارقو          ،باسحلاو
ريغ ًالرغ ةارع ةافح ،نيملاعلا برل سانلا موقيف [، 16 :نونمؤملا[         }َنوُثَعْبُت   
اَّنُك اَّنِإ اَنْيَلَع ًاَدْعَو ُهُديِعُّن ٍقْلَخ َلَّوَأ اَنْأَدَب اَمَك{ :ىلاعت لاق            ،نينوتخم
ِمْوَيِل َطْسِقلا َنْيِزاَوَملا ُعَضَنَو{ :ىلاعت لاقو [، 104 :ءايبنألا[       }َنيِلِعاَف   

اَهِب اَنْيَتَأ ٍلَدْرَخ ْنِم ٍةَّبَح َلاَقْثِم َناَك نِإَو ًاَئْيَش ٌسْفَن ُمَلْظُت الَف             ِةَماَيِقلا
47  :ءايبنألا[ }َنيِبِساَح اَنِب ىَفَكَو ].

،ةمايقلا تاصرع يف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انيبن ضوحب          نمؤنو
،ءامسلا موجن ددعب هتينآو ،لسعلا نم ىلحأو نبللا نم ًاضايب دشأ هءام             نأو

اي مهللا ...ًادبأ اهدعب أمظي مل ةبرش هنم برش نم ،رهش هضرعو ،رهش              هلوطو
هنم انمرحت ال هلهأو مالسإلا يلو .

نوعنميو ،هنع نوداذيس مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةمأ نم ًافانصأ           َّنأو
سانلا قرع نوكي ىتح ،دابعلا سوؤر نم سمشلا هيف وندت موي يف هدورو              نم
،هيتبكر ىلإ نوكي نم مهنمو ،هبعك ىلإ نوكي نم مهنمف مهلامعأ ردق             ىلع

ًاماجلإ هقرع همجلي نم مهنمو ،هيوقح ىلإ نوكي نم مهنمو .
اولخد نيذلا ،ةملظلا ءارمألا ناوعأ ؛هنم نوعنميو هنع نوداذي          نممو

وأ لدب نم هنع داذي كلذكو ،مهملظ ىلع مهوناعأو ،مهبذكب مهوقدصو            مهيلع
ًاقْحُس( : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقي اهمويو ،هللا نيد يف ثدحأ وأ               عدتبا

يدعب لدب نمل ًاقحُس ).
ةنجلا نيب يذلا رسجلا وهو ،منهج نتم ىلع بوصنملا طارصلاب           نمؤنو

مهنمو ،رصبلا حملك رمي نم مهنمف ،مهلامعأ ردق ىلع سانلا هيلع رمي             ،رانلاو
،داوجلا سرفلاك رمي نم مهنمو ،حيرلاك رمي نم مهنمو ،قربلاك رمي            نم

،ًايشم يشمي نم مهنمو ،ًاودع ودعي نم مهنمو ،لبإلا باكرك رمي نم             مهنمو
ىلع نإف ،منهج يف ىقلُيو ًافطخ فطخُي نم مهنمو ،ًافحز فحزي نمو             مهنمو
ةنجلا لخد طارصلا ىلع رم نمف ،مهلامعأب سانلا فطخت بيلالك           رسجلا

رانلا نم انجن هلهأو مالسإلا يلو اي مهللا ...اجنو .

(15)
داهجلاو ديحوتلا ربنم

ﺇﻟﺠﺎﻣﺎ





نم ّصَتقُيف ،رانلاو ةنجلا نيب ةرطنق دنع اوفقو ؛هيلع اوربع           اذإف
ةنجلا لوخد يف مهل نذأ ،اوُّقُنو اوبّذُه اذإف ،ضعبل مهضعب .

نم لوأو ،مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ؛ةنجلا باب حتفتسي نم           لوأو
مالسلاو ةالصلا هيلع هتمأ ممألا نم ةنجلا لخدي .

ران ءانف داري نأ الإ  ناينفت ال ناتقولخم امهنأو ،رانلاو ةنجلاب             نمؤنو
نمو ،هلضفب ةنجلا ىلإف مهنم ءاش نمف ،ًالهأ امهل قلخ هللا نأو               نيدحوملا

هلدعب رانلا ىلإف مهنم ءاش .
دنع قدص دعقم يف نينمؤملل ىلاعت هللا اهدعأ يتلا ميعنلا راد            ةنجلاو

الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام ميقملا ميعنلا عاونأ نم اهيف ،ردتقم               كيلم
ِةَّرُق ْنِم ْمُهَل َيِفْخُأ اَم ٌسْفَن ُمَلْعَت الَف{ :ىلاعت لاق ،رشب بلق ىلع              رطخ

17  :ةدجسلا[ }َنوُلَمْعَي اوُناَك اَمِب ًءاَزَج ٍنُيْعَأ ].
لاق ،نيرفاكلل ًالصأ ىلاعت هللا اهدعأ يتلا باذعلا راد يهف رانلا            امأو

اهلخديو [، 131 :نارمع لآ[ }َنيِرِفاَكلل ْتَّدِعُأ يتَّلا َراَّنلا اوُقَّتاَو{  :ىلاعت         
مل اهولخد اذإ كلذلو ،مهل تدعأ يتلا مهراد تسيل اهنكلو ،نيملسملا            ةاصع
راد يه يتلا ةنجلا ىلإ مهريصم مث مهبونذ ردقب نوبذعي لب ،اهيف             اودلخي

نينمؤملا .
ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبنل اهب ىلاعت هللا نذأ يتلا ةعافشلاب نمؤنو .

تاعافش ثالث ؛ةمايقلا يف هلف :
عجارتي نأ دعب ،مهنيب يضقي يك فقوملا لهأ يف هتعافشف :ىلوألا            امأ

ىتح ،ةعافشلا نع مالسلا مهيلع ىسيعو ىسومو ميهاربإو حونو مدآ           ءايبنألا
مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ىلإ يهتنت .

ناتعافشلا ناتاهو ،ةنجلا اولخدي نأ ةنجلا لهأ يف عفشيف :ةيناثلا           امأ
مالسلاو ةالصلا هيلع هل ناتصاخ ( ).6

،اهنم جرخي نأ ؛نيدحوملا نم رانلا قحتسا نميف هتعافشف : ةثلاثلا           امأو
نيقيدصلاو نييبنلا رئاسلو ،ملسو هيلع هللا ىلص هل عونلا اذهو ،اهلخدي ال             وأ

،اهلخدي الأ رانلا قحتسا نميف عفشيف ،مهل هللا نذأ نمم مهوحنو            ءادهشلاو
اهنم جرخي نأ اهلخد نميف عفشيو .

،هتمحرو هناحبس هلضفب ،ةعافش ريغب ًاماوقأ رانلا نم ىلاعت هللا           جرخُيو

يبأ6 همع نع باذعلا هفيفخت يهو ،هب ةصاخ ةثلاث ةعافش ملسو هيلع هللا ىلص هلو                
.ثيدحلا يف تبث امك ،بلاط

(16)
داهجلاو ديحوتلا ربنم

ﻨﻴﺎﻥﻻﻣ





ةنجلا مهلخديف ًاماوقأ هل هللا ءىشنيف ،لضف ةنجلا يف ىقبيو .
يف رئابكلا لهأل نيدِّلخملا جراوخلا اهب فلاخن ةيزم ؛ةعافشلاب          ناميإلاو

رانلا .
:ىلاعت لاق امك ،ةنجلا يفو ةمايقلا موي مهبر نينمؤملا ةيؤرب           نمؤنو

24  23  :ةمايقلا[ }ٌَةرِظاَن اَهِّبَر ىَلِإ * ٌَةرِضاَن ٍذئَمْوَي ٌهوُجُو{ ].
نأب ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذب رابخألا ترتاوت            امكو

يف نوماضي ال ردبلا ةليل رمقلا نوري امك ةمايقلا موي مهبر نوري             نينمؤملا
ةيؤرلا هيبشت انه هيبشتلا امنإو ،هقلخ نم ءيشب انبر هبشن انسلو            ،هتيؤر

مِدُع نمف ،يئرملاب يئرملا هيبشت ال ،ةمحازم نودو ةقيقحو ًاحوضو           ةيؤرلاب
وهو ،ديزملا موي ةمعنلا هذه مرحُي نأ ٌنمقل هنإف ،اذهب ناميإلاو            ةريصبلا

:ماعنألا[ }َراَصْبَألا ُكِرْدُي َوُهَو ُراَصْبَألا ُهُكِرْدُت ال{ ؛اذه عم          هناحبس
هيبن هتبثأ امو ،هيلإ رظنلا نم ىلاعتو هناحبس هللا هتبثأ ام انتبثأ امنإو [، 103             
ةيؤرلاو رظنلاو ،هناحبس هل نينمؤملا ةيؤر نم مالسلاو ةالصلا هيلع           دمحم

ال ام يحولا صوصن لِّمحت الو ،هللا دودح دنع فقف ،كاردإلا نود             ءيش
كالهلا مدق كب لزتف ،هلطعت وأ اهنم ًائيش درت الو ،لمتحت .

كلذب ناميإلا راثآ نمو :
 هب دّعوت امم ةاجنلاو ،نينمؤملل ىلاعت هللا هدعأ ام ليصحتل داجلا  لمع            

نيرفاكلاو ةاصعلا هللا .
 ىذأ نم هلاني ام وأ ،ايندلا ماطح نم نمؤملا توفي امل عزجلا  مدع             
ةرخآلا ضوع نم هوجري امب ،هداهجو هتوعدو هناميإل بئاصمو          ءالبو

اهباوثو اهميعنو .
ريثك بسحي امك  كلذب ناميإلا سيلف ،ةريثكلا تارمثلا نم كلذ            ريغو

رارقإو ،قيدصتو ،ناميإ وه لب ،بسحو ةيملع ةيفرعم ًارومأ  سانلا            نم
لمعلا ىلإ عفدي .

(17)
داهجلاو ديحوتلا ربنم

ﺔ،ﻭﺩﻭﻥﻭﺣﻘﻴﻘﺔﻭﺿﻮﺣﺎً ﺑﺎ





ردقلا
برضو ًارادقأ مهل رّدقو قلخلا قلخ هللا نأو ،هرشو هريخ ردقلاب            نمؤنو

،نوكيس امو ناك ام ملعف ،مهقلخي نأ لبق نم نولماع مه ام ملعو ،ًالاجآ               مهل
نوكي فيك ناك ول ؛نكي مل امو .

ءيش لكو ،هتيصعم نع مهاهنو ،هتعاطب مهرمأف ،نيدجنلا         مهاده
هتئيشمو هريدقتب يرجي .

امو ناك مهل ءاش امف – مهل ءاش ام الإ – دابعلل ةئيشم ال ،ذفنت                هتئيشمو
،ءاشي نم لضيو ،هنم ًالضف يجنيو مصعيو ،ءاشي نم يدهي ،نكي مل أشي              مل

ال ،هلدعو هلضف نيب هتئيشم يف نوبلقتي دابعلا لكو ،هنم ًالدع لذخيو             يقشُيو
هرمأل بلاغ الو ،همكحل َبّقعُم الو هئاضقل َّدار .

  ٌبجاو ٌءيش هيلع دابعلل ام ُعئاض هيدل ٌيعس الو الك 
  اومّعُن وأ ِهِلْدَعِبَف اوبذع نإ ُعساولا ُريبكلا وهو هلضفبف

  دابعلا ىلع ناردقم ؛رشلاو ريخلاو .
ال يأ ؛هللااب الإ ةوق الو لوح الو ،نوقيطي ام الإ دابعلا هللا فلكي               ملو

ةوق الو ،هناحبس هللا ةنوعمب الإ هللا ةيصعم نع دحأل لوحت الو ،دحأل              ةليح
هللا قيفوتب الإ اهيلع تابثلاو هللا ةعاط ةماقإ ىلع دحأل .

نم ًاضيأ اهبابسأ كلذكف ،هنم غرف يذلا هللا ردق نم تابَّبسملا نأ             امكو
هنم غرف يذلا هللا ردق .

نيئيش نمضتت ةجرد لكو ؛نيتجرد ىلع ردقلاب ناميإلاو :
يف هملع قبسف ،نولماع قلخلا ام ملع هللا نأب ناميإلا :ىلوألا            ةجردلاف

ْنَع ُبُزْعَي اَمَو{ :ىلاعت لاق ،ًامكحم ًاريدقت كلذ رَّدقف ،هقلخ يف نئاك             لك
َكِلَذ ْنِم َرَغْصَأ الَو ِءاَمَّسلا يِف الَو ِضْرَألا يِف ٍةَّرَذ ِلاَقْثِم ْنِم             َكِّبَر

َّلُك َقَلَخَو{ :ىلاعت لاقو [، 61 :سنوي[ }ٍنْيِبُم ٍباَتِك يِف َّالِإ َرَبْكَأ     الَو        
ًاَرَدَق ِهللا ُرْمَأ َناَكَو{ :لاقو [، 2 :ناقرفلا[ }ًاريِدْقَت َُهرَّدَقَف      ٍءيَش     

38  :بازحألا[ }ًاَروُدْقَم ].
قلخلا ريداقم هنَّمضو ،ظوفحملا حوللا يف كلذ بتك مث .

ةقيقح دجت ال كنإ !ينب اي( :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع              نع
،كبيصيل نكي مل كأطخأ امو ،كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعت ىتح              ناميإلا

لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ" :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر              تعمس
موقت ىتح ءيش لك ريداقم بتكا :لاق ؟بتكأ اذامو بر :لاق ،بتكا             هل

(18)
داهجلاو ديحوتلا ربنم

ﺘﻪ،ﻓﺄﻣﺮﻫﻢﺍﻟﻨﺠﺪﻳﻦ،ﻫﺪﺍﻫﻢ
 
 
 

ﻌﺒﺎﺩﻣﺸﻴﺌﺔ
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ﻜﻦ،ﻟﻢﻳﺸﺄ

ﺎء،ﻣﻦﻳﻬﺪﻱﻳ





تام نم" :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإ !ينب اي              ،"ةعاسلا
ينم سيلف اذه ريغ ىلع ")( ).7

َكِلَذ َّنِإ ِضْرألاَو ِءامَّسلا يِف اَم ُمَلْعَي َهللا َّنَأ ْمَلْعَت ْمَلَأ{ :ىلاعت             لاق
70  :جحلا[ }ٌريِسَي ِهللا ىَلَع َكِلَذ َّنِإ ٍباَتِك يِف ].

بتك دقف ،ًالصفم عضاوم يفو ،ًالمجم عضاوم يف نوكي ريدقتلا           اذهو
ًاكلم هيلإ ثعب هيف حورلا خفن لبق نينجلا قلخ اذإو ،ءاش ام ظوفحملا حوللا               يف

ديعس مأ يقشو ،هلمعو هلجأو ،هقزر ؛اهبتكي نأ تاملك عبرأب رمؤيف .
هولعجيل ،نئاك هنأ هيف ىلاعت هللا هبتك ءيش ىلع مهلك قلخلا عمتجا             ولف

ىلاعت هللا هبتكي مل ءيش ىلع مهلك اوعمتجا ولو ،هيلع اوردقي مل ،نئاك              ريغ
ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ملقلا فج ،هيلع اوردقي مل انئاك هولعجيل .

هئطخيل نكي مل هباصأ امو ،هبيصيل نكي مل دبعلا أطخأ امو .
ءاش ام نأو ةلماشلا هتردقو ،ةذفانلا هللا ةئيشمب ناميإلا :ةيناثلا           ةجردلا

الو ةكرح نم ضرألاو تاوامسلا يف ام هنأو ،نكي مل أشي مل امو ،ناك               هللا
ديري ام الإ هكلم يف نوكي الو ،ىلاعتو هناحبس هللا ةئيشمب الإ نوكس .

وهو ،هتيصعم نع مهاهنو هلسر ةعاطو هتعاطب دابعلا رمأ دقف كلذ            عمو
اولمعو اونمآ نيذلا نع ىضريو ،نيطسقملاو نينسحملاو نيقتملا بحي          هناحبس

رمأي الو ،نيقسافلا موقلا نع ىضري الو ،نيرفاكلا بحي الو           ،تاحلاصلا
داسفلا بحي الو ،رفكلا هدابعل ىضري الو ،ءاشحفلاب .

لاق امك ،هعرشو هتردقو ،هرمأو هللا قلخ امهو ،ناتئيشم هناحبس           هلف
54  :فارعألا[ }ُرْمَألاَو ُقْلَخلا ُهَل الَأ{ :ىلاعتو هناحبس ].

هيف هناحبس ىصعُي دق يذلا يعرشلا هرمأ يهو ؛ةيعرش          ةئيشم
فلاخُيو .
الف ،ًاليوحت هللا ةنسل دجت نلو ،ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلف ؛ةيردق             ةئيشمو

يردقلا ينوكلا هرمأ ىصعُي .
ًاردقو ًءاضق هتنس هذهو ،ًارمأو ًاعرش هتنس كلتف .

قلاخ هللاو ،ةقيقح نولعاف دابعلاف ،دابعلا لعفو هللا قلخ ؛دابعلا           لاعفأو
،مئاصلاو يلصملاو ،رجافلا وأ ربلاو ،رفاكلا وأ نمؤملا وه دبعلاو           ،مهلاعفأ
،مهتدارإو مهتردق قلاخو مهقلاخ هللاو ،ةدارإ مهلو مهلامعأ ىلع ةردق           ةدابعللو

ْنَمِل{ :ىلاعت لاقو [، 96 :تفاصلا[ }َنوُلَمْعَت اَمَو ْمُكَقَلَخ ُهللاَو{ :ىلاعت    لاق        

.دواد يبأل ظفللاو ،دواد وبأو دمحأ هاور 7
(19)

داهجلاو ديحوتلا ربنم

ﺐﻓﻘﺪﻣﻔﺼﻼً،ﻣﻮﺍﺿﻊﻭﻓﻲﻣﺠﻤﻼً،ﻣﻮﺍﺿﻊﻓﻲﻳﻜﻮﻥﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻭ

ﻟﻴﺠﻌﻠ

 ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﺇﻟ

ﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺼﻴﺒﻪ، ﻭﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺨﻄ

ﻼً،ﺍﷲﻟﺴﻨﺔﺗﺠﺪﻓﻠﻦ ﻗﺪﺭﻳﺔ؛ ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ  
 

ﻋﺼﻰ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪ





}َنيِمَلاَعلا ُّبَر ُهللا َءاَشَي نَأ َّالِإ َنوُءاَشَت اَمَو * َميِقَتْسَي ْنَأ ْمُكْنِم             َءاَش
نم موق اهيف الغو ةيردقلا ةماع اهب بذكي ةجردلا هذهو [، 29  28           :ريوكتلا[     
هللا لاعفأ نع اوجرخأو هرايتخاو هتردق دبعلا اوبلس ىتح ،تابثإلا           لهأ

اهحلاصمو اهمَكِح هماكحأو .
؛انتئيشمو انلاعفأف ،ةيردقلاو ةيربجلا نيب ردقلا يف طسو         نحنف

ةئيشمو ةدارإ هل ،راتخم ةقيقحلا ىلع هلاعفأل لعاف ناسنإلاو ،ناتقولخم .
هللا ءايلوأ نم هَبلق ُهللا رَّوَن نم ةلأسملا هذه يف هيلإ جاتحي ام ةلمج               اذهو

ىلاعت .
،هدابع نع هملع ليصافت هللا ىوط دق ،هقلخ يف هللا رس ردقلا             لصأف

}َنوُلَأسُي ْمُهَو ُلَعْفَي اَّمَع ُلَئْسُي ال{ :هباتك يف لاقف ،هيف قمعتلا نع             مهاهنو
؛باتكلا مكح در نمو ،باتكلا مكح در دقف ؟لعف مل :لأس نمف [، 23             :ءايبنألا[  

باخو رسخو رفك دقف .
ناملع ملعلا نأ كلذو :

دوجوم وهف ؛قلخلا يف ىلاعت هللا هلزنأ ملع .
دوقفم وهف ؛مهنع هللا هبجح ملعو .

ناميإلا تبثي الو ،رفك ؛دوقفملا ملعلا ءاعداو ،رفك ؛دوجوملا ملعلا           راكنإف
دودولا روفغلا هملاع ىلع هدرو ،دوقفملا ملعلا كرتو ،دوجوملا ملعلا لوبقب الإ .

هتارمثو ردقلاب ناميإلا راثآ نمو :
 الو ،ًابابرأ بابسألا ذختي الف ،لكوتلا قح هللا ىلع نمؤملا لكوتي  نأ            

هناحبس هريدقتب ءيش لكف ،هدحو هللا ىلع هلكوت صلخي لب ،اهيلع لكتي .
 هبيصي ام ىلع هرسحت وأ هعزج مدعو نمؤملا بلق نانئمطا  ؛اهنمو           
،هوركم لوصح وأ بوبحم تاوفل ىسأي الف ،ىلاعت هللا رادقأ نم هيلع             يرجيو

ناك ام هأطخأ امو ،هئطخيل ناك ام هباصأ امو ،ىلاعت هللا ردقب كلذ              لكف
هبيصيل .
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ناميإلا
لمعو ،ناسللاب رارقإو نانجلاب داقتعا وهف ،ةينو لوقو لمع          ؛ناميإلاو

حراوجلاب .
وأ هتفرعم وه ؛بلقلا لوقف ،هلمعو ،هلوق ؛بلقلا وأ نانجلا           داقتعاو
،دايقنالاو ،ةبحملاو ،ميلستلاو ،ىضرلا ؛هلامعأ نمو ،هقيدصتو        هلمع

هوحنو ،تابخإلاو .
قيدصتلاو ،حراوجلاو بلقلا لمع ؛لمعلاو ،ناسللاو بلقلا لوق         ؛لوقلاف

حراوجلاو ناسللاو ،بلقلاب نوكي ( ).8

ربخأ امك  بعش هلو ،ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي          ناميإلاو
،قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو ،هللا الإ هلإ ال ؛اهالعأ  قودصملا             قداصلا

هللا يف ةالاوملاو ،هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا ؛اهقثوأ ،ةريثك ىرع             هلو
هللا يف ةاداعملاو .

ةبعشك ،ضقتنيو هلاوزب ناميإلا لوزي ،ناميإلا لصأ وه ام ؛هبعش           نمو
لصأ لاوز ىلع عراشلا صن امم اهوحنو ،ةالصلاو  هللا الإ هلإ ال              ديحوتلا

هكرتب هضاقتناو ناميإلا .
،اهلاوزب بجاولا ناميإلا صقني ،ناميإلا تابجاو نم وه ام          ؛اهنمو

مثأي امم هوحنو ،هَقئاوب هُراج نمأي نأو ،هللا يف ضغبلاو ،هللا يف             بحلاك

.)هبذكي وأ كلذ قّدصي جرفلاو ...( :حيحصلا ثيدحلا يف امك 8
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ال هبحاصو ،ةقرسلاو رمخلا برشو انزلاك تامرحملا فارتقا هلثمو          ،هكرات
نوكي الف ،بجاولا هناميإ كلذب صقتني لب ،ناميإلا لصأ هنع لوزي الو             رفكي

ديعولا نم نيملاسلا ،قلطملا دعولل نيقحتسملا نينمؤملا نم .
ىذألا ةطامإك ،بحتسملا ناميإلا لامك نم وه ام ؛ناميإلا بعش           نمو

بحتسملا ناميإلا تالمكم نم وه امم هوحنو ،( ) دهعلا نسحو ،قيرطلا           نع 9

هب لخأ نم مثأي الف .
لامكو ،بجاو لامك هلو ،هب الإ ناميإلا حصي ال لصأ ناميإللف            هيلعو

لصأ يفن هب داري نأ امإف عرشلا صوصن يف درو ناميإلل يفن لكو              ،بحتسم
ىَتَح َنوُنِمؤُي َال َكِّبَرَو َالَف{ :ىلاعت هلوقك ،ًارفاك هبحاص نوكيف           ناميإلا
َتْيَضَق اَّمِم ًاَجَرَح ْمِهِسُفْنَأ يِف اوُدِجَي ال َّمُث ْمُهَنْيَب َرَجَش اَمْيِف            َكوُمِّكَحُي

يأ  بجاولا ناميإلا يفن هب داري نأ امإو [، 65 :ءاسنلا[ }ًاميِلْسَت          اوُمِّلَسُيَو    
ةالصلا هيلع يبنلا لوقك ،ًاقساف وأ ًامثآ هبحاص نوكي  بجاولا            هلامك
ينزي ال( :هلوق وأ ،( ) )هقئاوب هراج نمأي ال نم ةنجلا لخدي ال(             :مالسلاو 10

ىتح مكدحأ نمؤي ال( :هلوق وأ ،( ) )ثيدحلا ...نمؤم وهو ينزي نيح            ينازلا 11

هسفنل بحي ام هيخأل بحي ).
لعف نم قح يف الإ دري ال ديعولاو ،ديعو ةغيص ؛ناميإلا يفن نأل              كلذو
،بجاولا ناميإلا نم وأ ناميإلا لصأ نم نوكي نأ امإف ،ًابجاو كرت وأ              ًامرحم

لصأ ضاقتنا  رفكلا ىلع ةلالد يه له نيتلالدلا نيب زييمتلاو قيرفتلا             متيو
صنلا نم فرعت نئارقب ؛ بجاولا ناميإلا صاقتنا  قسفلا ىلع وأ               ناميإلا

ىرخألا عراشلا صوصن نم وأ ،هسفن .
بعش ةيقب هعفنت مل ،رفكف ؛ناميإلا ضقاون نم ءيشب هناميإ ضقتنا            نمو

نإ ،هللا ةئيشم ىلإ وهف ؛بجولا ناميإلاب لخأ نمو ،هدنع تدجو نإ             ناميإلا
ناميإلا لصأ هدنع ماد ام ،هل رفغ ءاش نإو ،هبذع ءاش .

ليمن ال امك ،جراوخلا ىلإ الو ةئجرملا ىلإ ال هللا ديعو باب يف ليمن               الف
ةئجرملا ىلإ الو ...ةلزتعملاو ةيرورحلا ىلإ ال نيدلاو ناميإلا ءامسأ باب            يف
ةيمهجلاو .

هيلع9 هللا ىلص يبنلا لابقإ يف امك ناسحإلاو ةلصلا ؛انه دهعلا نسحب دوصقملاو              
انيتأت تناك اهنإ( :لاقف اهنع هللا يضر ةشئاع اهنع هتلأس ،زوجعب همامتهاو             ملسو

.)ناميإلا نم دهعلا نسح نإو ةجيدخ نمز
.ملسم هاور 10
.مهريغو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور 11
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بابلا اذه تارمث نمو :
 ىلإ ةقبسملاو ،حلاصلا لمعلا ىلإ ةردابملاو ةعاطلا ىلع  صرحلا         
ناميإلا لصأ ىلع ًامود ةظفاحملا عم ،دايدزا يف انناميإ ىقبيل           ،تاريخلا

ىقثولا ةاجنلا ةورعو لاملا سأر هنإف ،هنيصحتو .

رفكلا
نوري ال نيذلا ؛نامزلا ةيمهجو ،رصعلا ةئجرم لالض نم هللا ىلإ            أربنو

،هولّهسو رفكلا كلذب اونَّوهف ،هدحو يبلقلا بيذكتلاو دوحجلا يف الإ           رفكلا
عيرشتو رفك غّوست يتلا ةلطابلا هبشلا اوماقأو ،نيدحلملا ةرفكلل          اوعَّقرو
تيغاوطلا .
،يعدب لوق ؛"يبلق دوحجب الإ رفكي ال ءرملا نأ" :مهلوق نأ            دقتعنو

،حراوجلاب يأ ،لوقلاو لمعلاب نوكي  نوققحملا انؤاملع ررق امك             دوحجلاف
كلذ لثم قيدصتلاو ،بلقلاب نوكي امك .

ضارعإلا رفك هنمو ،لهجلا رفك هنمو ،دوحجلا رفك هنمف ؛عاونأ           رفكلاو
.

هقوحل نم عرسأ رفكلاب لجرلا قوحلو ،ةريثك مالسإلا         ضقاونو
مالسإلاب .
نوكي ؛رفكلا كلذكف ،لمعو لوقو داقتعا ؛اندنع ناميإلا نأ          امكو

ًالمع نوكيو ،ًالوق نوكيو ،ًاداقتعا .
نأب لوقلاو ،رغصأ وه ام هنمو ،ربكأ وه ام ؛قسفلاو ملظلاو رفكلا             نمو

لوق ،ربكأ رفك ًاقلطم ؛يداقتعالا أطخلا نأو ،رغصأ رفك ًاقلطم ؛يلمعلا            رفكلا
فارحنالا وأ أطخلا كلذكو ،ربكألا هنمو رغصألا هنم ؛يلمعلا رفكلا لب            ،ّيعدب

كلذ نود وه ام هنمو ربكأ رفك وه ام هنم ؛داقتعالا يف .
كلذل طرتشي ملو ،ربكأ رفك هنأب ىلاعت هللا ربخأ ام ؛حراوجلا لامعأ             نمف

،هللا هب نذأي مل ام هللا عم عيرشتلاك ،لالحتسا وأ دوحج وأ داقتعا هبحاصي               نأ
راهظإ وأ ،ءايبنألا وأ ،نيدلا وأ ،هللا بس وأ ،مانصألاو سمشلل            دوجسلاكو
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نيدلا نم ءيشب ةناهتسالا وأ ،ءازهتسالا .
نم اهبحاص جرخت ال يتلا ،ةرفكملا ريغ يصاعملا نم وه ام            ؛اهنمو

اهوحنو رمخلا برشو ةقرسلاو ىنزلاك ،اهلحتسي نأ الإ مالسإلا ةرئاد .
،ناميإلا صقني ام بونذلا نم لب ،"بنذ ناميإلا عم رضي ال" :لوقن             الو

،ديعولا تايآب بيذكتلا ىلإ ةيدؤملا ةئجرملا لاوقأ نم أربنو ،هضقني ام            اهنمو
نيكرشملاو رافكلا قح يف وأ ،ةمألا هذه نم ةاصعلا قح يف ةدراولا             هثيداحأو
نيدترملاو .
هنأو ،قح ؛هتيرذو مدآ نم ىلاعت هللا هذخأ يذلا قاثيملا نأب            نمؤنو
تعرشو ،مهنيد نع سنإلاو نجلا نيطايش مهتلاتجاف ءافنح هدابع قلخ           هناحبس

وأ هنادوهي هاوبأف ،ةرطفلا ىلع دلوي دولوملا نأو ،هللا هب نذأي مل ام              مهل
هناكرشي وأ هناسجمي وأ هنارصني .

هتغلب ءاوس ،رفاك وهف مالسإلا نيد ريغب ناد نم لك نأ دقتعن             كلذلو
مل نمو ،ضرعم رفاك وأ دناعم رفاك وهف ؛هتغلب نمف ،هغلبت مل وأ              ةلاسرلا

تاجرد ناميإلل نأ امك ،تاجرد رفكللف ،لهاج رفاك وهف ؛هغلبت .
لسرأف ،هدابع ىلع ةرطفلاو قاثيملا ةجحب ىلاعت هللا فتكي ملف ؛اذه            عمو

لعجو هبتك مهيلع لزنأو ،مهيلع هللا هذخأ يذلا قاثيملاب مهنوركذي لسرلا            مهيلإ
هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ،"ميركلا نآرقلا" اهيلع نميهملا هباتك             اهرخآ
لك ىلع ةمئاق ةحضاو ةغلاب ةجح هلعجو ،ليدبتلا نم هظفحو ،هفلخ نم             الو
}َغَلَب ْنَمَو ِهِب مُكَرِذْنُأل ُنآرُقلا اَذَه َّيَلِإ َيِحوُأَو{ :لاقف ،هغلب           نم

مالسإلا نيد وه دحاو ءامسلاو ضرألا يف هللا نيدف ،] 19  :ماعنألا[ .
:ىلاعت لاقو [، 19 :نارمع لآ[ }ُمالْسِإلا ِهللا َدْنِع َنيِّدلا َّنِإ{ :ىلاعت   لاق          

ام لك نم أربنو ،هب نيدن نحنف [، 3 :ةدئاملا[ }ًاَنْيِد َمالْسِإلا ُمُكَل        ُتيِضَرَو{      
ةلطابلا للملاو ةرفاكلا جهانملا نم هضراعو هضقان ام لكب رفكنو           ،هفلاخ
اهعبتا نمف ،"ةيطارقميدلا" ةيرفكلا رصعلا ةعدب كلذ نمو ،ةدسافلا          بهاذملاو
ِمالْسِإلا َرْيَغ ِغَتْبَي ْنَمَو{ :ىلاعت لاق ،ًانيد مالسإلا ريغ ىغتبا دقف            اهاغتباو

85  :نارمع لآ[ }َنيِرِساَخلا َنِم َِةرِخآلا يِف َوُهَو ُهْنِم َلَبْقُي ْنَلَف ًاَنيِد ].
بعشلا عيرشت  ةيطارقميدلا نيدل ًاقفو هللا عم عّرش نم رِّفكن            اذلو

ىغتبا دق هنأل ،ًاعّرشم هسفن نع بانأو لّكو وأ راتخا نم رفكن امك                بعشلل
َنِم مُهَل اوُعَرَش ُءاَكَرُش ْمُهَل ْمَأ{ :ىلاعت لاق ،ًاعّرشمو ًابرو ًامكح هللا             ريغ

ْمُهَراَبْحَأ اوُذَخَّتا{ :هناحبس لاقو [، 21 :ىروشلا[ }ُهللا ِهِب نَذأَي ْمَل اَم     ِنيِّدلا        
31  :ةبوتلا[ }ةيآلا ...ِهللا ِنوُد ْنِم ًاَباَبْرَأ ْمُهَناَبْهُرَو ].
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سيل ذإ ،تاباختنالا يف نيكراشملا سانلا مومع رفكن ال نحنف ؛اذه            عمو
ىلإ دصقي نم مهنم لب ،نيعّرشم ًابابرأ اهيف مهتكراشم يف نوغتبي            مهعيمج

تفلتخاو ،ىولبلا هب تَّمع رمأ اذهو ،ةيشيعملاو ةيويندلا تامدخلل ًاباون           رايتخا
كلذلو ،باونلاك عيرشتلا نوسرامي الو نورشابي ال نيذلا نيبختنملا دصاقم           هيف
رفكلل نيرشابملا باونلا نايعأ رفكن امك مهنايعأ ريفكت ىلإ ردابن ال            نحنف

هوحنو عيرشت نم حاوبلا .
رفكن الو ...يرفك لمع ةيعيرشتلا تاباختنالا يف ةكراشملا نإ          :لوقنو

رفكلا مكح ليزنت نيبو ،رفكم لمعل ناسنإلا ةفراقم نيب قّرفن لب            ،مومعلاب
دروو ،لاوحألا تسبتلاو ،رومألا تلكشأ اذإ ةجحلا ةماقإ هيف مزلي يذلاو            ،هيلع

باوبألا هذه لثم يف دصقلا ءافتنا لامتحا ( ).12

اهديقن لب ،"بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن الو" :ةلوقم قلطن            الو
بونذلاو يصاعملا قلطمب رفكن الف ،"هلحتسي مل ام رفكم ريغ" :ةدايزب .

مل ام مالسإلا اندنع مهيف لصألاو ،نينمؤم نيملسم ؛انتلبق لهأ           يمسنو
عنام هريفكت نم عنمي ملو ضقانب مهدحأ تأي .

رانلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةمأ نم رئابكلا لهأ دولخب لوقن             الو
جراوخلل ًافالخ ،نيبئات مهبونذ نم اونوكي مل نإو ىتح ،نيدحوم مهو اوتام             نإ

ءاش نإ ،همكحو هللا ةئيشم ىلإ مه ؛لوقن لب ،ةرفكملا ةالغ نم مهعبات              نمو
َكِلَذ َنْوُد اَم ُرِفغَيَو{ :ىلاعت ركذ امك ،هلضفب مهنع افعو مهل رفغ             هناحبس
رانلا نم نوجرخي مث ،هلدعب مهبذع ءاش نإو [، 48 :ءاسنلا[ }ُءاَشَي         نَمِل    
ةعافشب وا ،هتمأل اهرخدا يتلا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةعافشب وأ            ،هتمحرب

هتعاط لهأ نم هتعافش هللا يضتري نم .
هدعوو ،ديعولاو دعولا باب يف جراوخلاو ةئجرملا نيب طسو          نحنف
هلك قح هديعوو .

امك ،رئابكلاو يصاعملا عم ةلبقلا لهأ مومعل ةتباث ؛ةيناميإلا          ةّوخألاو
اوُحِلْصَأَف ٌَةوْخِإ َنوُنِمْؤُملا اَمَّنِإ{ :لاقف باتكلا يف كلذ ىلع ىلاعت هللا            صن

ٌءيَش ِهيِخَأ ْنِم ُهَل َيِفُع ْنَمَف{ :لاقو [، 10 :تارجحلا[ }ْمُكْيَوَخَأ        َنْيَب    
 ةيلكلاب مالسإلا يلملا قسافلا بلسن الف [، 178 :ةرقبلا[ }ِفوُرْعَملاِب        ٌعاَبِّتاف    
هنع يفنن الو  ةلزتعملا لوقت امك  رانلا يف هدّلَخُن الو  جراوخلا لوقت                امك

،ناميإلا صقان نمؤم وه ؛لوقن لب ،قلطملا ناميإلاب هفصن الو ناميإلا            قلطم
هتريبكب قساف ،هناميإب نمؤم وأ .

.ريفكتلا ءاطخأ نم ريذحتلا يف ةينيثالثلا انتلاسر يف كلذ انلصف دقو 12
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،هتمحرب ةنجلا مهلخديو مهنع هللا َوفعي نأ نينمؤملا نم نيسحملل           وجرنو
لوسر هل دهش نم َّالإ  رانلا وأ ةنجلاب مهنم دحأل دهشن الو ،مهيلع نمأن                الو
،مهيلع فاخنو ،مهئيسمل رفغتسنو  كلذب هنع ربخأو ملسو هيلع هللا ىلص             هللا

 قحلا لهأ ليبسو ،مالسإلا ةلم نع نالقني سايإلاو نمألاو ،مهطّنَقُن            الو
امهنيب  مهنم هللا انلعج .

الف ،مهتقاط قوف مهفلكن الو ،ةلبقلا لهأ نم نيملسملا ماوع           محرنو
طورش اوددعيو اوظفحي وأ مالسإلا ضقاون اوفرعي نأ مهمالسإب مكحلل           طرتشن
كرشلا بانتجاو ديحوتلا لصأ قيقحتب مالسإلاب مهل مكحُي لب ،"هللا الإ هلإ             ال"

ضقانب اوسبلتي مل ام  ديدنتلاو  –
ىلإ رابتعالا نيعب رظنن امك ،هعناوم يف رظننو ريفكتلا طورش           يعارنو

همكحو مالسإلا ناطلس بايغ لظ يف هنوشيعي يذلا فاعضتسالا          عقاو
ءاملعلا باهذو ملعلا ةلقل تاهبش نم ّمع امو لهج نم مجن امو             ،هتلودو
نيينابرلا .
رافكلا نم انتءاربك نينمؤملا ةاصع نم أربن ال نحنف ؛اذه           ىلعو

ال ،ةيناميإلا ةالاوملا ةرئاد لخاد نينمؤملا ةاصع لب ،نيدترملاو          نيكرشملاو
،مهنايصعو مهقوسفو مهيصاعم نم أربن امنإو ،نيملسم اوماد ام اهنم           مهجرخن

رافكلا ةلماعم مهلماعن الو .
ةالغ نأش وه امك  مهنم رفكلا تاموكح دنع لمع نم لك رّفكُن              الو

نم ،كرشلا وأ رفكلا عاونأ نم عون هلمع يف ناك نم رّفكن امنإو                ةرفكملا
،رافكلاو نيكرشملل ٍّلوت وأ ،يتوغاطلا مكحلا وأ ،يرفكلا عيرشتلا يف           ةكراشم

نيدحوملا ىلع مهترهاظم وأ .
نم لب ،مارح وأ هلك رفك هنأب لوقن الو ،رافكلا دنع لمعلا يف              لّصفُنو

ةفيظو لكو ،كلذ نود وه ام هنمو ،مارح وه ام هنمو ،رفك وه ام               كلذ
اهبسحب .
هللاو ،هب الإ مكحلا انل سيل يذلا رهاظلاب الإ ايندلا ماكحأ يف مكحن              الو

نع الو ،سانلا بولق نع قشن نأ انل سيلف ،اهيلع بساحيو رئارسلا             ىلوتي
مهنوطب .

ًاصوصخ ،ليوأتلا لهأ ريفكت يف  راربألا انؤاملع زرحت امك             زرحتنو
لهجلاب فلاخملا اهيف رذعي يتلا ةيملعلا لئاسملا يف وأ ًايظفل فالتخالا ناك             اذإ

.
تّبثت نود هراثآ بيترتب لجعتلا وأ ،ريفكتلا يف لجعتلا انجهنم نم            سيلو
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كرت يف أطخلاو ،ميظع رطخ نيدحوملا نيلصملا ءامد ةحابتسا نإف" ،نّيبت            وأ
دحاو ملسم مد نم ةمجحم كفس يف أطخلا نم نوهأ ،رفاك فلأ "( ).13

رفك نيبو ،رفكملا لمعلا وأ عونلا رفك نيب ريفكتلا باوبأ يف            قرفنو
لتخا نإ ،همسا الو همكح همزلي الو رفك ءرملا نع ردصي دق هنأو              ،نيعملا
هنإف ؛نيقيب مالسإلا لخد نم نأ دقتعنو ،ريفكتلا عناوم نم عنام ماق وأ              ،طرش

كشلاب لوزي ال نيقيب تبث امف ،صّرختلا وأ كشلاب هنم جرخي نأ زوجي ال .
،ةرفكملا عدبلا نم وه ام اهنم لب ةدحاو ةبترم ىلع اهلك تسيل             ؛عدبلاو

بابرألا نم ،ًاعرشم هللا ريغ ءاغتباو ةعباتمو ،"ةيطارقميدلا" ةعدب كلذ           نمو
رفكلا ىلإ لصي الف ،كلذ نود وه ام عدبلا نمو ،نيقرفتملا .

انتمئأ اهلمعتسا امنإ ؛"رفاك وهف رفاكلا رفكي مل نم" :ةدعاق نأ            دقتعنو
يذلا يعدبلا لسلستلا اهيف اولمعتسي ملو ،رفكلا عاونأ ضعب نم ريفنتلاو            ظيلغتلل
مدعب ّدر وأ بّذك نميف امنإو ،اهقالطإ ىلع تسيل اهنأو ،ةرفكملا ةالغ             هثدحأ

توبثلا يعطق ةلالدلا يعطق ًاصن رفاكلل هريفكت .
ىلع رفكلا لازنإ يف جاتحي نكل ،هريفكت اندنع تبث نَم رِّفكُي مل نم              امأ

لزنأ ام ريغب ماكحلاك  ةيعرشلا ةلدألاو عناوملاو طورشلا يف رظن ىلإ             هنيع
ةيصن تاهبشل مهنايعأ ىلع رفكلا لازنإ يف فقوت نمف  ًالثم مهركاسعو             هللا

الو ًايعرش ًاصن بذكي مل وه ذإ ،ةروكذملا ةدعاقلا هيلع قبطنت ال اذهف              ،هدنع
وحن وأ ،هريغ ىلع ًاليلد مدق وأ ،ةلدألا نيب قيفوتلا ىلع ردقي مل امنإو               ،هدر
اندنع رفاكب سيل اذهف ،داهتجالاو ةلآلا مولع يف رّصق نم هيف عقي دق امم               كلذ
نيد يف لوخدلا ىلإ كلذ هب يدؤي نأ الإ ،ءامسألاو ظافلألاب انعم هفالخ ماد               ام

نيدحوملا ىلع مهترهاظمو مهيلوت ىلإ وأ ،هترصن وأ رافكلا .
،عدبلا لهأ تامالع نم ةمالع ؛مكحملا كرتو هباشتملا عابتا نأ           دقتعنو

مكحملا ىلإ هباشتملا اودري نأ ؛ةنسلا لهأ نم ملعلا يف نيخسارلا ةقيرط نأو .
امك ،بهذمب اندنع سيل بهذملا مزالف ،لوقلا مزالب وأ ،لآملاب رفكن            الو
ةعدتبملا نم مهوحنو رصعلا ةئجرم نم انيلع ىغب نمو انيفلاخم رفكن ال             اننأ

،ًايظفل انعم مهفالخو مهطيلخت ماد ام ،رفكلا ىلإ مهتعدب لصت ال            نيذلا
امهفيرعتو رفكلا وأ ناميإلا ىمسم يف دّرجملا فالتخالاك .

نحن ام انيلإ اوبسن وأ ،هلقن مل ام انولّوقو ،انيلع اورتفا نإو مهرفكن              الو
نإ مهئاجرإل مهرفكن الو ،انيف هللا اوصع نإو مهيف هللا يصعن الف ،ءآرب              هنم

ءاملعلا13 نع اهلقن .2/277 ضايع يضاقلل افشلا باتك نم ةسيفنلا ةلمجلا هذه لصأ              
.اهلثم يلازغللو نيققحملا
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نأ الإ مهرفكن الف ،ًايظفل انعم مهفالخ ماد ام ـءاهقفلا ءاجرإ سنج نم              ناك
كرشلا وأ رفكلا ىلإ وأ ،ضئارفلاو ديحوتلا كرت ىلإ مهؤاجرإ مهب            يدؤي

وأ ،مهعيرشت يف ةكراشملا وأ ،مهترصنو تيغاوطلا يلوت ىلإ وأ           ،هغيوستو
نيدحوملا ىلع مهترهاظم .

تغّوس وأ تكراشو ،نيدلا تعّيم يتلا ءاجرإلا تاعامج         ضغبنو
لالخ نم هللا عم عيرشتلا وأ ،هللا لزنأ ام ريغب مكحلا يف             ةكراشملا

اهربتعنو ،اهتقيرط نم أربنو ،نيدترملل ةرصنلا راهظإ وأ         ،ةيطارقميدلا
نأ ىرنو ،ليبسلا ءاوس نع اولضأو اولض دق ،ةلالضو عدب           تاعامج
هذه نم رفكن ال نحنف ؛اذه عمو ،منهج باوبأ ىلع ةاعدلا نم             اهسوؤر
ىلع هلهأ رهاظ وأ هغّوس وأ هرصن وأ مهنم رفكلا فراق نم الإ              تاعامجلا

مومعلاب مهرفكن الو ،نيدحوملا .
نوغلبي نيذلا ،نيدهاجملا انتاعد كلذكو ،مهقح نيلماعلا انئاملعل         ظفحنو

هللا الإ ًادحأ نوشخي الو هنوشخيو هللا تالاسر .
،يأرلا لهأ ضغبنو ،هتبلط بحنو ،يعرشلا ملعلا بلطب اننيعأ          ّرقتو

وأ ،لوقنلا ىلع لوقعلا نومدقي نيذلا مالكلا باحصأو ،عدبلا          باحصأو
يحولا صوصن ىلع مهتاناسحتساو مهتاحالصتسا نومدقي .

كراش نم رفكن الو ،اهبانتجا ىلإ وعدنو تيغاوطلا سرادم          ضغبنو
،هيلإ وعدي وأ هغوسي وأ رفك يف كراشيو رشابي نأ الإ ،ًاسيردت وأ ةسارد               اهيف
ىلإ وعدن الو ،روظحملا نم ملس نإ ديفملا يويندلا ملعلا ملعت نم عنامن              الو
رمأب مهريصبتو ،ديحوتلا ىلع يرارذلا ةيبرت ىلع ثحنو ،بابسألا          كرت

نيلماع ًاراصنأو نيقداص ًادنج هللا نيدل اونوكيل ؛مهايندو مهنيد .

اهينطاقو مالسإلا رادو رفكلا راد
اهيف ةبلغلا تناكو رفكلا ماكحأ اهتلع اذإ رادلا نع ءاهقفلا لوقب            لوقنو

رفك راد اهنإ ؛مهعئارشو رافكلل .
رايدلا ينطاق ىلع مكحلا يف هل لخد ال حالطصا اذه نأب ؛دقتعن             اننكلو

ةمزأ ىلع مهطلستو نيدترملا بلغتو ،هناطلسو مالسإلا ةلود بايغ لظ           يف
ماكحأ اهتلع اذإ رادلا ىلع قلطي حلطصملا اذه نإف ،نيملسملا دالب يف             ةمكحلا
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ىلع "مالسإلا راد" حلطصم قلطي امك ،نيملسم اهلهأ رثكأ ناك نإو            ،رفكلا
نيعضاخ اوماد ام ،رافك اهلهأ رثكأ ناك نإو ،مالسإلا ماكحأ اهتلع يتلا             رادلا

ةمذ – مالسإلا مكحل  
ةالغ لعفي امك ،ةدساف ًالوصأ تاحلطصملا هذه ىلع لصؤن          الف

نم ًائيش ىنبتن الو ،"ًاقلطم رفكلا مويلا سانلا يف لصألا" ؛ةلوقمك            ،ةرفكملا
نم لماعنف ،هللا ىلإ مهرئارس لكنو هنم رهظ امب ءىرما لك لماعن لب              ،كلذ
عئارش رهظأ نميف لصألا نإ لوقنو ،مالسإلاب هيلع مكحنو ،هب مالسإلا            رهظأ
رفكلا رهظأ نم لماعن كلذكو ،ضقانب سّبلتي مل ام ،مالسإلا           ؛مالسإلا
نمؤي ىتح ،رهظأ امب ؛نيدحوملا ىلع مهرهاظو نيكرشملا ىلوتو          ،كرشلاو

هنم أربيو رفك نم هيف وه امع علخنيو ،هتدابع يف دّحويو ،هدحو هللااب .
ىولبلا هب تمع امم يصاعملا نم هوحنو رافكلاب هبشتلا وأ ىحللا            قلحو

ًابابسأ هذه تسيلف ،ريفكتلل ةلدأ هدحو حلصي ال ؛نامزلا اذه يف            رشتناو
ةرفكملا ةالغ لعفي امك  لاومألاو ءامدلا اهلثمب لحتسن الف ،ريفكتلل            ةحيرص

فلأ كرت يف أطخلاو ،ميظع رطخ نيدحوملا نيلصملا ءامد ةحابتسا نإف" –           
ملسم مد نم ةمجحم كفس يف أطخلا نم نوهأ رفاك ".

ةالصلا
،مهنم تام نم ىلعو ،ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك فلخ ةالصلا             ىرنو

عنام مهريفكت نم عنميو ،رهاظ ضقانب اوسبلتي مل ام .
ًاران الو ةنج مهنم ًادحأ لزنن الو .

نم ءيش مهنم رهظي مل ام ،قافنب الو كرشب الو رفكب ؛مهيلع دهشن              الو
كلذ .

(29)
داهجلاو ديحوتلا ربنم

ﻟﻜﻔﺮ،

ﻼﻡ،ﺃﺣﻜﺎﻡﻋﻠ

ﻏﻼﺓﻳﻔﻌﻞﻛ





نيب ام اندنع ةالصلا يف  ( ) تيغاوطلا باونو :14

 غِّوسم وأ ،مهترصن يف مهركاسعو مهدنجك وهف ؛مهل  ٍّلوتم         
مهنأل ،مهفلخ ةالصلا ىرن ال ءالؤهف ،مهكرشل رصانم عفادم          مهتيطارقميدل
ْنَلَو{ ،مهفلخ ىلص نمل اهتداعإب رمأنو ،اهنع ىهنن لب انم اوسيلو            مهنم

141  :ءاسنلا[ }ً اليِبَس َنيِنِمْؤُملا ىَلَع َنيِرِفاَكلِل ُهللا َلَعْجَي ].
 ةشيعملا لجأل ةلطابلا مهتيالوو مهفاقوأ داوسل رثكم نهادم  وأ         
ةالصلا مكحك ؛ءالؤه فلخ ةالصلا مكحو ،هفلخ ةالصلا لطبت الف           ؛ايندلاو
،اهلطبن الو اههركن نحنف ،ةرفكملا ريغ عدبلا باحصأو قسفلا لهأ           فلخ
كرشلا لهأ نم ةءاربلاو ةنسلل نيرهظملا ديحوتلاو ةنسلا لهأ فلخ           ةالصلاو

انيلإ بحأ ديدنتلاو .
ةعمجلا عدب نم  نيملسم مأ اوناك اًرافك  نيطالسلاو ماكحلل            ءاعدلاو

ةالصلاو ،اهركننو اههركن نحنو ،مهتعاط يف لوخدلا ىلع ةمالعو          ،اندنع
ىرن الو ،اهببسب ةالصلا لطبن الو ،انيلإ بحأ ةنسلا لهأ نم اهكرتي نم              فلخ

،يكرشلا مهنيدل وأ تيغاوطلل ةرصنلاب ًاحيرص ءاعدلا نوكي نأ الإ           ،اهتداعإ
نانسلاب ةرصنلا ونص ناسللاب ةرصنلاف ،مهدانجأو مهراصنأ مكح مهمكحف .

هاطعأف ،رفاكلا مكاحلا وأ عّرشملا توغاطلا عياب اذإ ملاعلا نأ           دقتعنو
هنأب ؛راد ثيح ىوتفلا يف هعم رادو هالوتو هرصن وأ ،هداؤف ةرمثو هدي              ةقفص

دترم رفاك .
لكف ؛خياشملاو ءاملعلا نم رفكلا تاموكح يف بصانملا ىلوت نم           امأ
هبصنم بسح .

 وأ يرفكلا عيرشتلا يف ةكراشم وأ رفك ىلع ةناعإ وأ رفك هيف ناك  نإ              
هتيحل لوط امو ،اندنع رفاك اذهف ؛نيدحوملا ىلع نيكرشملل ةرهاظمو           ةرصن

اندنع ريفكتلل عناومب ،هتمامعو هتداهشو هبقل مظع وأ .
 لطابلا داوسل ريثكت هيف ناك نكل كلذ نم ءيش هبصنم يف نكي مل  نإو              

اولضأو اولض نيذلا لاهجلا سوؤرلا نم ءالؤهف ؛هب قحلل سيبلتو .

ال14 رافك ءالؤهف ،هللا عم نيعرشملا تاناملربلا باون انه باونلاب دوصقملا سيل             
،دجاسملا ةمئأ كلذب دوصقملا نكلو ،ةمارك الو ةمعن الو ،مهفلخ ةالصلا            زوجت

.نيملسملا ةمامإل ةيتوغاطلا تاموكحلا مهتبانأ نيذلا ،فاقوألا تارازول نيعباتلا
(30)

داهجلاو ديحوتلا ربنم

ﻭﺍﻟﺼ

، ﻓﺎﻟﻨﺼﺮﺓ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺻﻨﻮ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻨﺎﻥ.

ﺿﻠﻮﺍ ﻭﺃﺿﻠ





جورخلاو داهجلا
وأ هدحو دهاجي نأ ءرمللو ،نيملسملا نم ةفئاط لك عم ضام            داهجلاو
ةيصعم يف مهتعاط زوجت الو ،ةعاسلا مايق ىلإ مهرجافو مهّرَب ءارمألا            عم

باب نم ،ةجاحلا دنع هللا ىصع نم عم هللااب رفك نم لتاقن نأ زوجي نكل                ،هللا
امهاندأب نيتدسفملا مظعأ عفد .

،بجوأو ىلوأو اندنع بحأ ؛ةلضافلا ةيّنسلا ةيارلا تحت داهجلا          نكل
مالسإلا ةلود مادعنا الو مامإ دقف هلطعي ال ،ضئارفلا نم ةضيرف داهجلاو .

هيلع بجو نم الإ ،نيدحوملا ةلبقلا لهأ نم دحأ ىلع فيسلا ىرن             الو
،نيقيب الإ لوزت الف ،نيقيب مهل ةتباث ةمصعلاو ،يعطقلا ليلدلاب مهنم            فيسلا

رفاك فلأ كرت يف أطخلاو ،ميظع رطخ نيدحوملا نيلصملا ءامد           ةحابتساف"
ملسم مد نم ةمجحم كفس يف أطخلا نم نوهأ ".

نيملسملا مهرمأ ةالوو مهئارمأو نيملسملا ةمئأ ىلع جورخلا ىرن          الو
مهتعاط ىرنو ،فورعملاب اورمأ ام ،مهتعاط نم ًادي عزنن الو ،اوراج            نإو

حالصلاو ةيادهلاب مهل وعدنو ،ةيصعمب اورمأي مل ام ةبجاو .
ىلع نيطلستملا ةرفكلا ماكحلا نم رفكلا ةمئأ ىلع جورخلا بوجو           ىرنو

؛نيدلا نع اودترا مهنأو ،نيملسملا باقر
  ةعيرشلا مهليدبتب .

(31)
داهجلاو ديحوتلا ربنم

ﺎﻡ





  هللا عم عيرشتلاو .
  برغلاو قرشلا تيغاوط ىلإ مكاحتلاو .
  هللا ءادعأ يلوتو .
  هئايلوأو هنيد ةاداعمو .

،نيملسملا ىلع ضرف ؛مهرييغت لجأل دهجلا لذبو لمعلاو ةوعدلا          نأو
نم ةرصن نع زجعي مل ،حالسلا لمح نع زجع نمو ،هتعاطتسا بسحب             لك

ءاعدلاب ولو هلمح .
نيدلا تابجاو نم بجاو كلذل يونعملاو يداملا دادعإلا نأو .

عامجإلاب ظلغأ ةدرلا رفك نأل ،مهريغ لاتق نم ىلوأ مهلاتق نأ            ؛دقتعنو
عفدلا داهج نألو ،حبرلا ىلع مّدقم لاملا سأر ظفح نألو ،يلصألا رفكلا             نم
داهج نم ىلوأ رافكلا نم اننولي نم داهجب ةءادبلا نألو ،بلطلا داهج ىلع              مدقم

دعبأ مه نم .
دالب يف رافكلا نم مهريغل الو ىراصنلل الو دوهيلل نّكم امف            ًاضيأو

نيدترملا ءالؤه الإ ؛مهل ةبهن مهدالبو نيملسملا لاومأ لعجو نيملسملا .
وأ ةرجهلا مدع ىوعدك  ةتفاهتم تاهبشب مهداهجل نيلطعملا نأ           ىرنو

ةلاهج لهأ مه  مالسإلا لهأ ىلع ماوقلا مامإلا دوجو مدع وأ             ،زيامتلا
هترصن نع اولّذخو نيدلا اولذخو ،اوّلضأو اوّلضف ملع ريغب اوتفأ دق            ،ةلالضو

.
هلك نيدلا نوكي ىتح مهرييغتو مهعلخو لاح لك ىلع مهلاتق نأ ؛دقتعن             لب

هللا ىلإ ةرجهلا يه امنإ كلذل ةمزاللا ةرجهلاو ،تابجاولا بجوأ نم            ؛هللا
ةعباتملاب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلإ ةرجهلاو ،ديحوتلاب .

نم ىلوأ وهو ،اندنع بجاو ؛لمعلا اذه لثمل لماكتملاو داجلا           دادعإلاو
ةرثعبملا دوهجلاو ةيدرفلا لامعألا .

،عيطتسملا ىلع الإ بجي ال مهرييغتل يعسلاو مهيلع مايقلا ناك           اذإو
نإو ،هدحو ولو ءرملا مهلتاقي نأ زوجيف ،زاوجلل ًاطرش سيل بوجولا            طرشف
ةعاسلا مايق ىلإ ةعورشم ةضيرفو ةدابع داهجلاف ،رفظلا مدعو ةداهشلا           نقيأ

ةاكزلا ىلإ اهتبسن يف ةقدصلاك ،تقو لك يف اهلذب زوجيف ،ءيش اهلطبي ال .
خسرتتو ةضيرعلا ةدعاقلا اهلالخ نم ىبرتت يتلا ةسردملا وه          داهجلاف

نيدلا اذه ماوق اهيلع يتلا ةنيتملا نيطاسألا اهب .

(32)
داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ﻭﺍ

ﻋﻠﻰﻣﻘﺪّ

ﻰﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻫﻢﻭﺧﻠﻌﻬ

ﻨﺪﻧﺎ،

ﺼﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎ





ةروصنملا ةفئاطلا
،ةروصنملا ةفئاطلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هب ربخأ امب           نمؤنو

موي ىلإ نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي يتمأ نم ةفئاط لازت ال( :لاق             ثيح
ِّلَص لاعت :مهريمأ لوقيف ،مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لزنيف( :لاق            ،)ةمايقلا
ملسم هاور[ ،)ةمألا هذهل هللا ةمركت ءارمأ ضعب ىلع مكضعب نإ ال :لوقيف              انل

ًاعوفرم رباج نع ].
نيرهاق لجو زع هللا رمأ ىلع نولتاقي يتمأ نم ةباصع لازت ال(             :لاقو

ملسم هاور[ )كلذ ىلع مهو ةعاسلا مهيتأت ىتح مهفلاخ نم مهرضي ال             ،مهودعل
ًاعوفرم رماع نب ةبقع نع ].

لوسر دنع ًاسلاج تنك( :لاق هنع هللا يضر يدنكلا ليفن نب ةملس             نعو
اوعضوو ليخلا سانلا لاذأ هللا لوسر اي :لجر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص              هللا

هيلع هللا لوسر لبقأف ،اهرازوأ برحلا تعضو دق داهج ال :اولاقو            !حالسلا
نم لازي الو ،لاتقلا رود ءاج نآلا ،اوبذك" :لاقو ههجوب مالسلاو            ةالصلا
ىتح ،مهنم مهقزريو ،ماوقأ بولق مهل هللا غيزيو ،قحلا ىلع نولتاقي ةمأ             يتمأ
موي ىلإ ريخلا اهيصاونب دوقعم ليخلاو ،هللا دعو يتأي ىتحو ،ةعاسلا            موقت

برضي ًادانفأ ينوعبتت متنأو ثبلم ريغ ضوبقم ينأ يلإ ىحوي وهو            ،ةمايقلا
دمحأ هاور ،حيحص ثيدح[ )"ماشلا نينمؤملا راد رقعو ،ضعب باقر           مكضعب
يئاسنلاو ].

ةدهاجم ةفئاط يهو ،نامز لك يف نيدلا اذه راصنأ لثمت ةفئاط            يهف
نأ ىلاعت هللا لأسنف ...ةرصنلا هوجو لك نم هللا نيد ةرصنل ىعست             ،ةلتاقم

هليبس يف ةداهشلاب انل متخي نأو اهلهأ نم انلعجي .

(33)
داهجلاو ديحوتلا ربنم

ﺭ





دعبو ...
،ريصقتلاو ولغلا نيب ًاطسو ًانيد ،ًانطابو ًارهاظ ،انداقتعاو اننيد          اذهف

لهأ ىلإ ال ،سايإلاو نمألا نيبو ،ردقلاو ربجلا نيبو ،ليطعتلاو هيبشتلا            نيبو
طيرفتلا لهأ ىلإ الو طارفإلا .

ىلع انتبثي نأ ىلاعت هلأسنو ،هاوس ةلحنو ةلمو نيد لك نم هللا ىلإ              أربن
ةقرفتملا ءارآلاو ةفلتخملا ءاوهألا نم انمصعي نأو ،هب انل متخي نأو            ،ناميإلا

ةيدرلا بهاذملاو .
نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

بتكو
يسدقملا دمحم وبأ

1418  ةنس / ةرخآلا ىدامج
ةالصلا هيلع ىفطصملا ةرجه نم

مالسلاو

ديحوتلا ربنم
داهجلاو

*   *   *

http://www.tawhed.ws

http://www.almaqdese.net
(34)
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http://www.alsunnah.info

http://www.abu-qatada.com

http://www.mtj.tw

ديحوتلا ربنم
داهجلاو
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