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 ءىش الف رهاظلا هدعب ءىش الف رخآلا و هلبق ءىش الف لوألا هلل دما

 لوألا وه # هناطلس دغر هیدن غ لئاقلا وه و «هنود ءيش الف نطابلاو .هقوف

 ( ميلع ءيش لکب وه و نطابلاو رهاظلاو رخآلاو
 نيمأ دمحم هئايبنأ و هلسر متاح و «هتقيلخ فرشأ ىلع مالسلا و ةالّصلاو

 همکح لئوم و «هملع ةبيع و «هّرس عضوم مه نيذّلا هلآ ىلعو «هتالاسرو هيحو
 .نوداعلا اهیصحم ال « ةيّيبط ةالص

 توبن مامتإ و هتدع زاجنإل متاخلا هلوسر ثعب هناحبس هللا ناف :دعب ام

 للي ذئموي ضرالا لهأو «هدالیم ًاييرك «هت امس ٌةروهشم «هقاثيم نيّيبنلا ىلع ًاذوخأم
 همسا يف دحلم وأ هقلخب هلل هّیشم نيب ؛ةتتشتم قئارطو «ةرشتنم ءاوهأو «ةقّرفتم

 .ةلاهجلا نم مهذقنأو « ةلالضلا نم مهادهف «هريغ ىلإ ريشم وأ
 نودصلا يف امل ءافشو نون و ىده اهيف «ةدلاخلا هتزجعمب هناحبس هثعب

 همسج تطلاخ و ءاهسرد و اهب سنأ نمل ءاطع و ًابيس و مر و ارون عشت لزت مو

 .همد و هبلق و هحور و

 ىلع ةلمتشم تمایقلا موي ىلإ نورقلا ربع ةيقابلا ةزجعملا وه ديجملا نآرقلا نإ
 .نيرخأتملا ةرقابع اهنع زواجتت مل و «نیلوالا ربز يف نكت مل قئاقح و فراعم

 ١. مقر ۰ 88 نينمؤم اریمآ مامالا ةبطخ نم سابتقا ۱



 هنأ كاذ دنع  ٌّسحأ «ركف و هتايآ التو نّيدت و نارقلاأرق نمف كلذ ىلع ًءانبو

 .لحاس هل سيل رحب مامأ

 و هيزنتلا و كرشلا و ديحوتلا لوح هب ىتأ ام ةيلاعلا هميلاعت زربأ نم نإ و

 و .ٌبرلا و . هلالا :ينعأ ثالث تاملك لوح اهمظعم رودي ابر و ؛هسيبشتلا
 .ةدابعلا

 ىلع فقي نأ يعاولا ملسملاب ريدجف « ميظعلا نأشلا اذه احل ناك الو

 يتلا ةيشغألا اهنع ليزيو «میرسکلا نآرقلا يف درو ام بسح اهللحي و ءاهيناعم

 .نورقلا يدامت ربع اهب تطاحأ

 يف ؛ثالشلا تایلکلا هذه ةساردب هلاسرلا هذه ين انمق كلذ لجالف

 انثاملع تاملك و ؛ةميركلا ةيوبنلا ةنسلاو «ميكحلا ركذلا نيقطنتسم ةعبرأ لوصف
 نوکت نأ نيجار .مهجب ءوض ىلع رئاسلا فلخلا و« حلاصلا فلسلا نم راربالا

 هللا ىتأ نسمالا نوسنب ال و لام هيف عفني ال مويل ًارخذ و نيقّقحملل ًاساربن

 يناحبسلا رفعج

 ق.اه7١11١/رفص ١/



 لوألا لصفلا

 ميركلا نآرقلا و ةغللا يف هلإلا

 اعمج و ةينثت و ًادرفم ةفلتخملا هروصب ميركلا نآرقلا يف اهَلِإ» ظفل درو دق

 اب و «ةرم ۹۸۰ هيف درو ؟هللا» ةلالجلا ظفل َّنأ اك قم ١57 فاضم ربغو ًافاضم

 .اقلطم ادرفم لمعتسي لب ءفاضيال و عمجیال و یتثیال وهف مّلَع يناثلا نأ

 ةّيهإلا فراعملا لاجم يف امهرود نع بٍرصت زيزعلا باتكلا يف امهدورو ةرثكو

 لج مهفل حاتفمةدابعلا و برلا يظفل لإ ًافاضم |مهموهفم لع فوقولا لعلو
 .ةّينارقلا فراعملا

 ؟دوبعملا ینعمب هلإلا له
 ىنعمب هلالا ْنأو ءَدَبَع ىنعمب ؛هَّلآ» نم هلإلا نأ نسلألا يف رهتشا دق

 و ميركلا نآرقلا الو ةّداملا ةدحو هقدصت ال نكل ًاروهشم ناك نإ و اذه و ءدوبعملا

 ةغللا يف هلالا

 نأ ةبالف ةدحاو ةدام نم ناذوخأم (هلإ و هللا) نيظفللا نالف :لوألا اَمأ
 اذه ایهنیب توافتلا زواجتیال و رخالا نود مّلع لوألا نآ ريغ دحاو ینعمب انوکی

 ماللا اهناكم لحو ةزمهلا هنم تفذحف ««هلإ» نم ذوخأم ةلالجلا ظفلف ءّدحلا

 .* هللا» راصف



 ةدابعلا و .برلا یلالا «ةثالثلا ءايسألا سس

 :رعاشلا لاق ««هالا» هلصأ «هّلا :يرشخعزلا لوقي

 بربر ةليقع الو ةيمدالو ةيبظک نوكت نأ هلالا ذاعم
 فرح اهنع تضوعو ةزمطا تفذحف سانا هلصأ «سانلا ؛هريظنو

 .فيرعتلا

 ءامسأ نم هلالا و ؛هلإ اي لاقي امك .عطقلاب هللا اي ءادنلا يف ليق كلذل و

 (٩.لجرک سانجالا
 لاعف نزو ىلع ؛هالإ» هلصأ ْنا :ةلالجلا ظفل ريسفت يف هیوبیس لاق و

 ةلالدب ءاهنع ًامزال ًاضوع ماللا و فلألا تلعج و ةزمهلا يه يتلا ءافلا تفذحف

 اي :هلوق وحن يف ءادنلا يف فيرعتلا مال ىلع ةلخادلا "”ةزمهلا هذه عطق مهتزاجتسا

 ريغ يف تبثت مل مك لصولا يف ةزمهآ تسبثت ۸ ضوع ريغ تناك ول و «يل رفغا هللا
 ۱ ۱ (*).مسالا اذه

 هيلع لخدا و هنزمه تفذحف هلا هلصأ هللا :هتادارفم يف بغارلا لاقو

 (0 «ايمس هل ملعت له» :ىلاعت لاق هب هصصختل و يرابلاب صخف ماللاو فلألا

 ظفللا اذه نأ روصت ءارو ءيش ىلإ "هل ريسفت يف جاتحن الف اذه ىلع و

 ميهافملا حضوأ نم (هللا) ظفللا اذه نآ اهب و «ةلالجلا ظفل هيلع عضو ام و لک

 .رخآ ءيش ىلإ درغلا اذه نم يلكلل عوضوملا ظفللا مهف يف جاتحنالف

 ملع امهدحأ نأ ىوس ؛هلإ» ظفل و ةلالجلا ظفل َنيِب قرف الف «كلذ لعو

 اذهل دجوي مل نإ و «هنم درف ةلالجلا ظفل قادصمو ؛ّلك ىنعمل عوضوم رخالاو

 .يشحولا نم برسلا وه بربرلا و ؛ةيمدلا وأ ةيبظلاب هبيبح هيبشت نم هللاب رعاشلا ذاعتسا ١
 .ةلمسبلا ريسفت يف ۳۰ :١فاشكلا :يرشخزلا 1

 .ءادنلا فرح لوخد دنع اهتابث دوصقلا-۳

 ۰۱۹: ۱نایبلا عمجم :يسربطلا 4

 .هلا ةدام ۰۳۱ :تادرفلا :بغارلا ۵



 5 س ةلالا ظفل و هلالا ظفل نيب قرفلا

 .هناحبس هللا ىوس يقيقح درف لكلا

 هقيداصم نم ابثآ اوروصت ةئطاخ قیداصم ّيكلااذه ماهوألا تعرتخا معن

 لوقي ءاهيلع هوقلطأ يذلا مسالا ىوس ةيهولألا نم اهل 0 ةبذاك ةهآ اهنكلو

 «ناطْلُس نم اهب هللا لر ام مک و من اهوُمتيَمس اًهوُمُتيَّمس ءامشا الا يه ْنِ» :هناحبس
 .(۲۳ /مجنلا)

 وأ «دوجولا بجاوك ؛دوبعلا ريغ ءيش ةلالحلا ظمأ نم ردابتملا ناك اذإف

 و ّنهيفام و ضرألاو تاواسلا قلاخ وا لاکلاو لاج لا تافصل ةعماجلا تاذلا

 نأ ريغ كلذ وه «هلالا» نم ردابتملا نكيلف نکذ امم برقي ام وأ اهربدم َنهنيبام

 .يلك رخالاو ملع امهدحأ

 هنأ «ةداملا ةدحو نم هانركذ ام ىلإ ًافاضم تاذلاب اهموهفم ةدحو ديؤيو

 :هناحبس هلوق يف اک هلإلا ناكم هعضو حصيف يملعلا نود يفصولا
 اْعَيَو NT و هم کک ٠ ےس ١ 6 ونو ےس

 ام ْمَلْعَيَو مكَرِهَج و مكر ملی ضرالا يف و ٍتاوَمّسلا يف هللا وهو
 لو 01 هلإ وه ءامسلا هلإ نآ ىلإ فدهت ةيآلاف (۳ /ماعنألا) 4َنوُبِسكَت

 ربخ ةلالجلا ظفل و ءدتبم (وه) ريمضلاف ماوقألا و عاونألا بسحب ةملآ كانه

 :هناحبس هلوق نازو اهنازوف تاواهسلا يف ةّيهلإلاب درفتملا وه ىنعملاو

 «ميِلَعْلا ميكَحْلا وه هل ضْرألا يِفَو لر ءامسلا ین يذلا وهو

 Af). /فرخزلا)

 ةيآلا يف ةلالجلا ظفل ْنأ ینعمب .دحا و ینعمب نيتيآلا يف نیظفللا ناف

 ناکم هلعح جت كلذلو .ةيفصولاو ةيلكلا ىلإ داع و ةيملعلا نع جرخ لوألا

 .ةيناثلا ةيآلا يف هلإلا ظفل سفنب ءيج و لوألا ةيآلا يف هلإلا

 :هناحبس لوقي ذإ ةيلاتلا ةيالا نيتيآلا نيتاه نم بيرق و



e n |ةدابعلا و :ترلا فلالا :ةثالثلا ءاهسألا  

 ُهَناَحْبُس دجاو ها فا امن مک اربح وهنا ةئالتاو وقتال و9
 .(۱۷۱ /ءاسنلا)4دّلو هَل َنوُكَي نأ

 نأ حوضول ةيملعلا ىنعم نع خلسنم ةيآلا يف ةلالجلا ظفل نأ مولعملا نمو
 زیکرتلا حصیال اذإف هدحاو هنا لع زيكرتلل هجو الف ريثك ال دحاو ملعلا قادصم

 هلإ هللا نأ ىلع ديكأتلا حصي یتح ةيملعلا ینعم نع ةلالجلا ظفل خالسناب الإ
 تو

 دیکأتلا نم فدماو «دوبعلا ینعمب ةيآلا يف هلالا نإ :لوقی نأ لئاقل معن

 .هناحبس هيف دحاولا دوبعلا رصح ةجيتنلا نوکتف اوس دوبعم ال هنأ ةّينادحولاب

 اهنال كلذ و يأرلا كلذ معدي ال ءاهليذ و اهردص يف نعمتلا نکل و

 لوسرلا رصع يف ةينارصنلا هيلع امك ثيلثتلا لاطب و تاذلا دیحوت تابث] ددصب
 اف لکشت يتلا ةئالثلا رصانعلا نم ءزج مهدنع حیسل اف .اذه انموی ىلإ هدعب ام و

 ديري يذلا ريطخلا فقولا كلذ يفف «ةلالجلا ظفلب دحاولا كلذ ىلإ راشیو ًادحاو
 ؛تاذلا ةدحو ىلع زيكرتلا بساني اهترثك تابثإو تاذلا ديحوت يفن ينارصنلا هيف

 ةلأسم نع غارفلا دعب الإ اهيلإ ةبونلا لصت ال يتلا دوبعملا ةدحو ال ءاهديحوتو

 :هناحيس لاق اهترثكو تاذلا ةدحو

 ملا الإ وللا یّع اوت ال و كنيد يف اوت ال باتكلا لأ ابل
 اب اوف نم ځور و َمَيْرَم ىلإ اهيا هتک و ثلا لو میرم ْنبآ ىسيع خیس
 له َنوُكَي نآ ُهَئاَحْبُس ٌدجاو هل هللا ان مک اريح اوهتنآ هال ولو ال و هِلْسُيَو
 .(۱۷۱ /ءاسنلا) ليک هللاب یفگ و ضْرألا يف امو ٍتاوُمَسلا يف ام هَل

 ىتلا ثیلثتلا ةمعزم ضحدل «ةدحاو ةكيبس اهّئأك و ةيالا تغيص دق

 «دحاو هلا هللا امنإ» :هلوق دعب لوقي كلذ لجأل و تاذلا ةينادحو عم قفتتال

 فيكف ؛#دلوي مل و دلي ل9 « طيسب دوجوم وهف يأ دلو هل نوكي نأ هناحبس#

 .ضرالا و تاوایسلا يف امل كلام وهو «دلولا نع ىنغ يف وه و «دلو هل نوكي



 ىقلتي ال .بهذم يأ معد و قبسم يأر لک نع درجت اذإ ميمص يبرع لکو
 ناسنالا هدقتعي يذلا هلإلل قادصم ال هنأ دوصقملا نا و انرکذ ام الا :ةيآلا نم

 .وه الإ ةرطفلا ءاضقب

 ةدحو وهو هانيوق ام اهنم رهظتسن نأ نكمي تايآلا نم ةعومجم كانهو

 :هناحبس لاق .ةيلكلاو ةيئزجلا يف ایهنیب فالتخالا و (هلإلا  هللا) نيظفللا موهفم

 *ميحَرلا ٌنْمْحَرلا وه ةَداهَّشلا و بیّعلا ملا وُم الهلال يذلا للا َوُهط

 زیر ُنِمْيَهَمْلا ُنِمْؤُمْلا ُمالَملا سودا ُكِلَمْا وُ لإ را يذلا ها َوُه

 * َنوُكرْضُب ام وللا ناحلب کل راحل

 يف ام هل حبس ئئسُحْلا ءامسألا هل ُرّوَصُملا یرابلا ٌقِلاَخْلا هللا وه
 ۹۳ /رشحلا) )ميكا ٌريِزَعْلا َوُهَو ضرألا و ِتاوُمَسلا

 دوجوملا وه تايآلا ردص يف ريمضلا عجرم نا :اهنايبف «ةلالدلا ةيفيك امأو

 رعت و بئاصملا و دئادشلا يف هيلإ هجوتي و ةرطفلا ءاضقب ناسنإلا مت يذلا

 سيل (وه) ماعلا دقتعملا كاذ نأ ةيآلا دافم نوكي « ذتدنعف - اهتغلب ةمأ لك هنع

 .فاصوألا هذه هل نمالا

 . < ... ةداهشلاّو ٍبْيَملا ملا َوُه ال ال يذلا ةا

 . 4... ٌسوُدقْلا َكِلَمْلا َوُه الإ هل ال يذلا ثلا

 .(۲۲-۲ /رشخا)4 ...رّوَصُملا یرابلا قلاخلا هللا»

 .هلالل صئاصحخ نم كلذ ريغ ىلإ

 .فاصرألا رئاسك ًافصو عمي یح - هلإلا ظفلا ۳ هفدارتو ؛ةيملعلا



 ةدابعلا و ءّبرلا ءهلإلا ؛ةثالثلا عاملان اا

 نآرقلا يف هلإلا موهفم

 و يناثلا ماقملا يف ثحبلا ٌنيح ناح و «ةغللا يف هلإلا ىنعم ىلع تفرعت دق

 :لوقن ميركلا نآرقلا يف هموهفم وه
 ىنعمب لب «دوبعملا ىنعمب سيل هلإلا نآ ىلع حوضوب لدت تایا انه نإ

 نع هزّيمي هجو للع كلذ نم برقي ام وأ « رومألا ةَمَْأ هديب نم وأ ربدملا فرصتملا

 :تايآلا هذه ضعب كيلإ و .ةّيناكمإلا تادوجوملا

 ١ ءايبنألا) «اتَدسُمَلم هللا آلإ ةَهِلآ امهيف ناك ول / ۲۲(.

 ىنعمب ةيآلا يف «هلالا» انلعج اذإأآلإ متي ال ةهآلا ددعت يفن ىلع ناهربلا ناف

 هلالا انلعج ولو .نيذه نم برقي ام وأ رومالا ةمزأ هديب نم وأ ربدملا .فرصتم

 مدع عم ماعلا اذه يف دوبعملا ددعت ةهادبل ناهربلا ضقتنال دوبعملا ىنعمب

 و فال اب ةحدزم ةيآلا هذه لوزن موي زاجحلا تناك دق و «ينوكلا ماظنلا يف داسفلا

 .دساف ريغ ءامظتنم ملاعلا ناك و ام ازكرم

 «قحلاب» ظفلب هدّيقي نأ دوبعملا ینعمب «هلالا لعجي نم ىلع بجي ذئدنع و

 و ًاريدم قاب دوبعملا ناك ال و ءاتدسفل  قحلاب تادوبعم اهیف ناك ول يأ

 .هل رّربمال فّلكت هّلك اذه و ماظنلا داسف هددعت نم مزل ًافرصتم

 اهب ها لک بل ادا هلا نم ُهَعَم ناك ام و دلو نم# لا دخت امل -۲

 ٩۱(. /نونمؤملا) ؟ٍضْعَب ىلَع ْمُهضعَب الَمَلَو َقَلَخ
 يلع بام لک هنأ نم نكذب لس ضامن ميو

 نم وأ «فرصتلا دملا وأ «قلاخلا نع ةيانك هنإ :تلق تشش نإ و .ةلالجلا ظفل

 ام هددعت نم مزلی و .قلاخلا وه ماقملا اذه يف بسانلاو .هنووش و هلاعفأب موقی

 .ضعب ىلع مهضعب ءالتعا و قلخ اهب هلإ لک باهذ نم ةيآلا يف هيلع بتر
 يأ هددعت نم مزليال هنأل .ناهربلا ضقتن ال دوبعلا ىنعمب هانلعج ولو



 و «ةددعتم ةحلا ماعلا 5 ناف .ةدهاشملا وه كلذ ىلع ليلد لدأو .نوکلا يف لالتخا

 لالتخا و داسف ّيأ عقي م و ًاطإ نوتس و ةثاهثالث ةفرشلا ةبعکلا فارطأ يف ناك دق
 .نوكلا يف

 ةيآلا يف هانركذ اب فلكتلا باكترا دوبعملاب (هلإلا) رسفي نم ىلع مزليف
 .ةمدقتملا

 4البس شْرَمْلا يذ ىلإ اَمنبال ًاذإ َنوُلوُصَي امك ةَهِلآ ُهَعَم نا ول لف» ۳
 .(1۲ //ءارسإلا)

 فرصتملا ربدملا وأ قلاخلا ددعت مزاول نم شرعلا يذ ىلإ ليبسلا ءاغتبا ناف

 انآ و هةيهولألا ىنعم اننهذ يف همسری ام كلذ ريغ وأ نوكلا رومأ ةمز هديب نم وأ

 قبس اهيف هيلإ انرشأ يذلا فّكتلاب الا كلذ مزلي الف دوبعملا ددعت

 و هور او اهل منهج يصح فا نود نی نوبت اس و مک ٤
 .(4۸-۹۹ /ءایبنالا) «اهوُدرَو ام هلآ ءالم ناك

 ول ذٍ ةحلا تسيل اهْنأ ىلع رانلا يف ناثوألا و مانصالا دوروب لدتست ةيالاو

 .رانلا اودرو ام ةها اوناک

 و هربدم وأ ماعلا قلاخ ناف هيلإ انرشآ اب ةهآلا انرسف ول متي این لالدتسالاو

 نوکی نأ و رانلاب هيلع مكب نأ نم لجأ هللا لاعفآ هيلإ ضوف نم وأ هيف فرصتملا

 نيب ةمزالم ال ذإ ناهربلا متي الف دوبعملا ىنعمب هانلعج اذإ ام فالخب اذهو

 اهيف درو يتلا تايآلا يف تنعمأ ولو .منهج بصح اهنوك مدع و تادوبعم اهنوك

 يف اهنم ادروم كيلإ و.هانرتخا ام راهظتسا ىلع تردقل ةهآلا و هلإلا ظفل

 :ىلاعت هلوق

 .(74 /جحلا)«َنيِتبْخُملا رو اوُمِلْسأُهَلَق جاو لا مکه » -



fةدايعلا و ترلا .هلإلا تئالتلا ءامسألا سس |  

 يف دوبعملا ددعت ضورفملا ذإ .بذكلا مزل دوبعل اب ةيآلا يف هلالا رسف ولف
 دوبعملا يأ «قحلا» ظفلب انه هلإلا ديقي بر اذه عفد لجأل و يرشبلا عمتجملا

 ريبدتلا نم نوكلا يف راثا هل يذلا طيسبلا ینعل اب هانرسف ولو .دحاو هلإ قحا

 -هلإلا رصح حصل لالقتسالا وحن ىلع رضلا عفد و . عفنلا لاصيإ و .فرصتلاو
 هنأ مولعملا نم ذإ ةفوذحم ةينايب ةملك ريدقت ىلإ ةجاح الب دحاو يف  ىنعملا اذهب

 اهانركذ يتلا تافصلا هذهب فصتي يرشبلا عمتجملا و ةيناسنإلا ةايحلا يف هلال

 .هناحبس هللا الإ

 تيمملا ييحملا رّبدملا قلاخلا ىنعمب «هلالا ظفل َنِإ :لوقن نأ ديرن الو

 تافصلا هذه لب. طيسبلا ىنعملا الإ «هلإلا» ظفل نم ردابتي ال ذإ رفاغلا عيفشلا

 تافصلا هذه َنوك نأ مولعم و .هلإلا ظفل هل عضو يذلا ینعلا ىلإ ريشت نيوانع

 روكذملا ظفللا هل ًاعوضوم ىنعم اهنوك ٌريغ ,طیسبلا ىنعملا كلذ ىلإ ةريشم نيوانع
 ؛هربغ ىلع ةدمتعم ريغ ةلقتسم ةطلس وأ هلك ملاعلا ىلع ةطلس وذ ىلاعت هنوك نا اك

 .هانعم سفن هنأ ال ,4هللا» ظفل نم هاقلتن يذلا طيسبلا ىنعملا ىلإ هب ريشن فصو

 هاو «ةيهولألا و «هلإلا ینعم ىلع تفقو دق - میرکلا یراقل اهّيأ انه ىلإ
 ّنأ الا يغ ال «هللا» ةظفل نم دارلا سفن هنم دارلا لب دوبعلا ینعمب هلالا سیل
 .يلك رحالاو «ملع امهدحأ

 ًادحأ ذختا نم ناف مزاللاب ريسفت هنكل و دوبعلا ینعمب هلالا رّسفي ابر معن

 ىلإ هرکذ دنع هسفن نكست و ؛دئادشلا دنع هيلإ عزفي و ًارهق هدبعي هناف هسفنل ًاهإ
 .هل مزال ّلكب موزلملا رسفن نأ انل غّوسي ال اذه و هلإلل راثآلاو مزاوللا نم كلذ ريغ

 :ةيلاتلا ةجيتنلاب انجرخ انه ىلإ

 موهفملا وه «هلإ» ظفل نم موهفلا نإ و «یّتعم و ًاءدبم دحاو نيظفللا نإ

 .ةيلكلا و ةيئزجلا يف ىوس ایهنیب قرف الو ةلالجلا ظفل نم



 یناثلا لصفلا

 ميكحلا رکذلا و ةغللا يف ّبرلا

 أعم و ًادرفم «ةفلتخلا هغيصب ميكحلا ركذلا يف؛ّبرلا» ظفل درو دق

 .ةفاضإلاب الا هللا ريغل بلا لاقيال و ةّرم 187 فاضم ريغ و ًافاضم

 :نأب نيلئاق ةفلتخم يناعم برلل مجاعملا باحصأ ركذ

 .هبحاص و هقحتسم و هکلام :ءيش لك بر

 .هحلصأ :رمالا تر

 ().دیسلا «حلصملا كلام ا :برلا

 .اهلئ ایی و يناعلا هذه هباشی امو

 ناكأ ماوس «ةملکلا لامعتسا دراوم طبض وه ةغللا بتک نلع ضورفل ان
 ةّيزاجملا يناعلا تءاج كلذل و ءال مآ ةظفللا هل تعضو يذلا وه هيف لمعتسلا

 و حضاو صقن اذه و ؛هیف لمعتسم عيمجلا نأ ةجحب ةيوغللا يناعلا بنج يف

 .اهجاعم و ةغللا بتک يف دوهشم

 هجو ىلع ةريثك يناعم ةملكلل دعي ابر يوغللا نأ وه و رخآ صقن كانهو
 دعب مجری ام ناعرس هنکل و ؛يناعلا هذه نيب ًاعضو ةكرتشم ابْن یراقلا ٌنظي

 و « عماج ینعل ال ًاعوضوم ظفللا سيل و دحاو ینعل ةفلتخم روص اهْئأب نعمتنا

 .كلذک دجنلا و بر ةدام ءةغللا سوماف يدابآ زوریفلا ۳۸٠:۲ ةغللا سییاقم :سراف نبا-١



nN Neesةدايعلا و تا  

 ًابتاك نأ ىتح ريصملا اذه تهجاو نم يناعت برلا ةظفل نأ فدصلا نم
 يناعملا نم ىنعم لكل ركذ و لصألا يف ناعم ةسخ امل نأ روصت ّيدودوملاك
 و ةفلتخم يناعم تسيل اهّنأ هيلع يفخ هنكلو ميركلا نارقلا نم دهاوش ةسمخلا

 :قيداصملاو دراوملا هذه كيلإ و دحاو ینعل ةعسوم روص يه ان

 .هاّير دلولا بر لثم «ةيبرتلا-١

 .ةعيضلا تر لثم ةياعرلاو حالصالا -۲

 مهلعجو مهساس يأ هّموق بر دق نالف لثم ةسايسلاو ةموكحلا'"

 .هل نوداقني

 .ليإ بر مأ منغ برأ يبنلا نع ربخلا يف ءاج اك كلام 5

 اوُدُيْمَيلَفط :ميركلا نآرقلا لوقي اك وأ رادلا بر :هلوق لثم بحاصلا 5
 .(۳ /شيرق) € تْيَبلا اًذه بَ

 و اههباشي ام و دراوملا هذه يف ةظفللا نم تديرأ دق يناعملا هذه نأ بيرال

 روص و قيداصمألإ يناعملا هذه امو «ليصأ دحاو ىنعم ىلإ مجری اهعيمج نكل
 يقيقحلا موهفملا كلذل ةعونتم تاقيبطت ىوس يهامو ليصألا ىنعملا كلذل ةفلتخم

 .ةيبرتلا و ريبدتلا و حالصالا ثيح نم برملا ءيشلا رمآ هيلإ ضوف نم وه و
 ةطبترم ةعرزملا رومأ حالصإ نأ لجألف ءاهّير هنآ ةعرزملا بحاصل ليق اذإف

 .هتضبق يف و هب

 «هيلإ ةضّوفم هموق رومآ ناف «ّبرلا ةفص «موقلا سئاس ىلع انقلطأ اذإو
 .مهنوؤش مظنم و مهريبدت كلامو «مهدئاق وهف

 رمأ هيلإ ضوف هنألف «ّبرلا مسا هکلام و رادلا بحاص ىلع انقلطأ اذإو

 .ءاشي امك اهيف فرصتلا و اهترادإ و رادلا كلت

 امو بحاصلا و كالا و سيئرلا و حلصملا و يبرملا نوكي اذه ىلعف



 و «ةروكذملا يناعملا هذه لك يف دجوي ليصأ دحاو ىنعمل روص و قيداصم اههباشي

 و يقيقحلا ىنعملا لب برلا ةظفلل ةفلتخم و ةزيامتم يناعم اهريتعن ال نأ يغبني

 و يلك موهفم وهو «فّرصتلا و ةرادإلا و ريبدتلا رمأ هديب نم :وه ظفلل ليصألا

 ؛حالصالا و ةيبرتلا :ينعآ ) ةروکذلا ةسمخلا دراول او قيداصملا عيمج يف قّمحتم

 .(ةيبحاصلا و «ةيكلاملاو ةيمكاحلاو

 :لاق و  رصم زيزع ىلع ترلا ظفل 326 قيدصلا فسوي قلطأ اذإف

 .(۲۳ /فسوي) © َياوْنَم ّنسحأ ير هن

 هتيبرتل الضكتم زيزعلا ناكو رصم زيزع تيب يف ئّبرت فسوي َّنأ لجالف
 .هنوؤشب ائاقو ةيرهاظلا

 :لاق و ,نجسلا يف هبحاصل ًابر هنوكب رصم ٌريزع فسوي فصو اذإ و

 .(4۱ /فسوی) «ارمَح بر يقسَيَف امکذعا اَمأ»
 ES ر ۱ 2 * ذو
 ينافّرصتم واهروما ربدم و اهميعز و رصم ديس ناك رصم زيزع نالف

 .اهمامزل اكلام و ابنووش

 :لوقي ذإ ابابرآ مهرابحأ اوذختا مهّنأب ىراصنلا و دوهيلا نآرقلا فصو اذإو
 ۳ و ه 7 آهو رو ۱ 4 ۰2 9

 .(۳۱ /ةبوتلا) وفا نود نم ابابزا مهتاب و مهرابخا اوذختا9

 ايف ةردق و ةطلس باحصأ مهوربتعاو عیرشتلا مامز مهوطعآ مهنآ لجالف

 . هللاب صتخي
 ۲ ی 1 ۱

 و اهیذام تیبلا اذه روما هيلإ نالف «تیبلا ترا هّنأب هسفن هللا فصو اذإو

 .هاوس هيف فرصتلا يف دحال ىح الو «اهیونعم

 :هنأب «هللا» نآرقلا فصو اذإو

 .(۵ /تافاصلا) (ضزألا و تاومسلا نر



 ةدابعلا و ترلا فلالا «ةثالثلا ماسال سس ۱۸

 : هّناو

 4٩(. /مجنلا) 6 ىرغشلا ٌبرط
 ابنووش حلصم و اهیف فرصتلا و اهرّيدم ىلاعت هنأ لجالف كلذ هباش امو

 .اهيلع مئاقلاو
 يف درو يذلا «برلل يقيقحلا ىنعملا نع عانقلا انفشك دق نوكن نايبلا اذبمو

 .زيزعلا باتكلا نم ةديدع عضاوم

 ةيقلاخلا يف ديحوتلا ريغ ةيبوبرلا يف ديحوتلا

 :ىلإ ديحوتلا ميسقت نييباهولا نيب عئاشلا نإ

 .ةيبوبرلا يف ديحوتلا ١
 .ةيهولألا يف ديحوتلا ۲

 ناك نوكلا اذغ دحاو قلاخب داقتعالا ىنعمب ةّيبوبرلا يف ديحوتلا نأب نيلئاق

 .ةلاسرلا دهع يكرشم عيمج قافتا مضوم

 دبعي ال نأ هنم ىنعُي يذلا ةدابعلا يف دیحوتلا وهف ةيهولألا يف دیحوتلاامأو
 (”.رمألا اذه ىلع ميركلا لوسرلا دهج بصنا دق و هللا ىوس

 سيل يقلاخلا ديحوتلا ةلأسم يف ةلاسرلا دهع يكرشم عيمج قافتا نأ ٌقحلاو

 .هابتشا و أطخ يبوبرلا ديحوتلاب يقلاخلا ديحوتلا ةيمست نكل و كش عضوم

 وه لب «قیرفلا اذه مهوت اك ةيقلاخلا وه سيل «ةيبوبرلا» ىنعم نال كلذو
 و هنوؤش فيرصت و «ملاعلا ةرادإ و ريبدتلا ديفي ام ًافلس انيب و انحضوأ اك -

 ةلاسرلا دهع يف نيينثولا و نيكرشملا عيمج نيب قافتا عضوم- نتبن امك اذه نكي مل

 ١ /ةثلاثلا ةلاسرلا :لئاسر مست باهولادبع نبدمحم ٥۸-0۷ .



O ere ees ۳ ةيقلاخلا رع ةيبوبرلا 

 ^“ قیرفلا اذه ىعدا اک

 و هللا ىوس ربدم دوجو مدعب نودقتعي نييلهاجلا يفقثم نم قيرف ناك معن
 ةيضق يه و سبدتلاو ربدملا ددعتب نودقتعي نم ةريبك تاعامج مهلباقت تناك نكل

 .ةّيخيراتلا رداصملا ىلإ ًافاضم ةينآرقلا تايآلا نم دافتست

 يف ديحوتلاب «ةيقلاخلا يف ديحوتلا نومسي نيذلا نييباهولا رظن تفلن انهو
 ال ةيبوبرلا يف ديحوتلا ىلإ ةوعدلا نأ مه حضتي یتح ةيلاتلا تايآلا ىلإ ةيبوبرلا

 يف ديحوتلا» ىلإ وعد يه لب ةيقلاخلا يف ديحوتلا ىلإ وعدلا ينعت

 ًافارحنا يناعي ناك نم رصعلا كلذ يف نيكرشملا نيب ناك دق و «فرصتلاو «ةيرّبدملا

 .قلاخلا ةدحوب ًادقتعم هنوك مغر ربدلا ددعتب دقتعي و «يوبرلا ديحوتلا نم

 كيلإ و .دجوملاو قلاخلاب تايآلا هذه يف ّبرلا رسفن نأ ادب - نكميال و

 .تايآلا هذه ضعب

 .(01 /ءايبنألا) 4ّنهرطَق يذلا ضرألاَو ِتاومّسلا بو مكبر لب :

 يذلا ةلمج تناكل .دجوملا و قلاخلا وه انه ّبرلا نم دوصقملا ناك ولف

 مدع انسملل ةيآلا يف ّبرلا ناكم قلاخلا ةظفل انعضو ول اننآ ليلدب ةدئاز 6 نهرطف

 .(؟نهرطف يذلا 9 :ينعآ) ةروكذملا ةلمجلا ىلإ  ذئنيح  جايتحالا

 نوكت ةروصلا هه یف ترسخ و ربدلاب ترلا رشف اذإ ام فالخب

 :اذكه ينعتف «ىلوألا ةلمجلل لع ذئنيح  نوكت اهنأل ةبولطم ةريخألا ةلمجلا

 .هترادإب مئاقلا و هريبدتل كلاملاوهو هيف فرصتملا وه « نوكلا قلاخ نا

 هللا يف ةيقلاخلا مترصح اذال و ّبرلاو قلاخلا نيب متقرف اذاملف رخآ صخشال

 .هريغل ةيبوبرلا متيطعأ و «هناحبس

 .(۲۱ /ةرقبلا) «ْمُكَقَلَح يذلا کیر وب سالا اهي ابل: ب

 .ينألا لصفلا يف ةهلآلا ةّييوبر يف نيكرشملا دئاقع كيفاويس -۱



 ةدابعلا و .برلا ءهلإلا :ةثالثلا اسمان ع ل ضل

 ام رارغ ىلع كلذ و «قلاخلا» ىنعمب تسيل ةيآلا هذه يف ّبرلا ةظفل ناف

 ناك امل قلاخلا ىنعمب ّبرلا ناك ول ذإ هیف نحن امل ةهباشملا ةمدقتملا ةيآلا يف هانلق

 رّبدملا ينعي برلا نأب انلق اذإ ام فالخب «هجو «مكقلخ يذلا ةلمج ركذل
 :وه ذثنیح ىنعملا نوكي ذإ ةيبوبرلا يف ديحوتلل ةّلع 4 مکقلخ يذلا :ةلمج نوكتف
 .مكربدم وه .مكقلخ يذلا نا

 .(۱:6 /ماعنألا) 4ِءَْش لک ب و و و ابر يا لق» :ج

 عم فالح ىلع اوناك ةلاسرلا رصع يكرشم نأ نع ةيكاح ةيآلا هذهو

 ناك مظعالا يبنلا ناو ءاحنالا نم وحن ىلع ةيبوبرلا ةلأسم يفتي میرکلا لوسرلا

 اوناک ام فالخ ىلع ًاَبر هللا ريغ ذختی الو مهتديقع لطبي و مهيأر دنف نأب ًافلكم

 يف ديحوتلا» ةلأسم لوح نكي مل نيكرشملا عم يبنلا فالخ نآ مّتحلا نم و .هيلع
 ال هاب نوفرتعي اوناك مهنأب مابيإ ريغ نم دهشت ةقباسلا تايآلا نأ ليلدب «ةيقلاخلا

 ناك روكذملا فالخلا ْنأب ناعذإلا نم صانم الف كلذل و «ىلاعت هللا ىوس قلاخ

 .هّلك وأ هضعب .نوكلا ريبدت ةلأسم الإ وه سيل و «ةيقلاخلا ةلأسم ريغ يف

 اذه ْنَع انک انإ ةمايقلا موي وقت نآ انده یلب اوُناق میر سا :ذ

 .(۱۷ ۲ /فارعألا)4َنيلفاغ

 و ييوبرلا دیحوتلاب رارقالا - رشبلا عیمج نم ةيآلا هذه يف هللا ذحخأ دقف

 اك ةمايقلا موی قاثیلا اذهب هدابع ىلع جتحیس هّنأ نم هرکذ ام يه كلذ ةّلع تناك

 :لوقی

 امي ان مسهیعب نم ةَيرْ انک و لبق نی انؤابآ رش امّنإ اولو وا

 .(۱۷۳ /فارعألا)4َنوُلطُِمْلا لم

 - كش ال و- لیلد «ةكرشم ةئيب يف ةيالا هذه لوزن نإ :لوقنف اذه نیبت اذإ

 تناك اذإف «قاشيملا اذه نوفلاخم اوناك ةشيبلا كلت يف هب دتعم قيرف دوجو ىلع



 يف یبنلا نوفلاخم نم ةئيبلا كلت يف نوكي نأ كلذ مزلتسا ةيقلاخلا ىنعمب ةيبوبرلا

 يف «ةيقلاخلا ديحوت» ةلأسم يف فالتخا يأ دوجو مدع وه ضرفلا نكل و «ةيقلاخلا

 اوربتعُيل ةلأسملا هذه يف نيفلاخم رصعلا كلذ يف نوكرشملا نكي ملف ةلاسرلا رصع

 يف كاذنآ-ناک فالخلا نأ نم  ذئئيح - صیحم الف نوکذلا قاثيملل نیفلاخم
 .نوكلا ةرادإ و ملاعلا ريبدت ةلأسم

 .ربدملا وه انه ةثوحبملا ةيالا يف ّبرلا ىنعم نوكي ريرقتلا اذهب و

 «ْمُكَبر نم تالاب مك ءاج دق و نا يير لوقب نأ الجر َنوُلتقتأ» :ه
 .(۲۸ /رفاغ)

 4 ىسوم يبنلا نع عفادي ناك يذلا نوعرف لا نمؤمب ةيآلا هذه قلعتت

 عفدي نأ مهل ةقفاولا راتس تحت ىعسيو نوعرف لآل ةقادصلا و ةحيصنلا عانق ءارو

 «ةحضاوف ربدملا ىنعمب برلا نوک ىلع اهتلالد امآو.میظعلا ّيبنلا كلذ نع رطخلا

 هناحبس هللا عم ةكرشلا الو ءامسلا و ضرألا قلاخ هّنا يعدي ناك ام نوعرف ال

 هذه يف و .ًاضيأ ةنعارفلا خيرات اهيلع لدی ةقيقح هذه و .هداجيإ و ملاعلا قلخ يف

 رصح وه هلا يّبر :هلوقب ىسوم يبنلا ةوعد نم دارملا نوكي نأ بجي ةروصلا

 داجيإلاو قلخلا ةلأسمب قلعتت تناك ولو .قلخلا ةلأسم ال هناحبس هللا يف ؛ريبدتلا»

 فرتعي ناك نوعرف نآ ضورفملا ذإ «عازن و فالخ ّيأ نوعرف نيب و هنيب ناك ال

 هذه ةقباسلا ةيآلا يف لوقي ىلاعت هللا نأ ىلإ ًافاضم اذه  انفلسأ امك هللا ةيقلاخب

 .ةيالا

 4 كيد بی نأ فاخآ ينا ُهّبر دی و یسوم لستا ينوُرذل : و
 .(۲۹ /رفاغ)

 ينبل یسوم ةوعد نوکتل فالخ مضوم نكي مل ةيقلاخلا يف ديحوتلا ناف

 .لیدبت و لّدبت ّيأل ًاببس ليئارسإ



 :نوعرف لوق نم دارلا حضتی نایبلا اذه نم و

 .(۲ 4 /تاعزانلا) < یلعالا مک انآ

 «ًاهلإ هنود نم اوشذت ْنَل ض لاو تاوللا بر ابر اوافق :ز
 .(۱۶ /فهکلا)

 كلذ تیغاوط هتدجوآ يذلا قئاخلا وحلا كلذ نم اوزف سیذلا ةيتفلا نإ

 ريغ ةيهولأ نکل و «هللا ريغ ةيهولأب دقتعي عمتجم يف نونکسی ةعامج اوناك «نامزلا

 فهكلا لهأ ةعقاو نأ ةصاخ «قلاخلا ددعت ةروصب نكت مل عمتجملا كلذ يف هللا

 ا ا و ا

 نكي مل و هب دتعم رادقمب ئقرلا نم تظحو ظوحلم لكشب ةيديحوتلا لئاسملا يف

 اهيف كرشم وأ هلا ةيقلاخل ركنم عمتجم وجو يركفلا يفرلا اذه لظ يف  لقعي

 .ربدملا ددعتب داقتعالا وه و رخآ رمأ ىلإ عجري مهكرش ْنِإ لاقي نأ بالف

 سيل و ةيربدملا ماقم وه ةيبوبرلا ماقم نأ ىلع حضاولا ناهربلا نإ :ح

 .؟نمحرلا» ةروس يف ةرركتم ا ةيآلا وه «مهوتي امك ةّيقلاخلا
 . ناب امکبز ءالآ یف»

 «تر» ةظفل تءاج و ةرم ۳۱ ةروكذملا ةروسلا يف ةيالا هذه تدرو دقف

 غابساب ريكذتلا نأ يفخ ريغ و مقنلا ينعت ينعت يتلا «ءالآ » ةظفل عم بنج ىلإ ًابنج

 ركذب ءاهركذ فادرإف ريبدتلا و ةيبرتلا ماقم بساني ىرخا دعب ةّرم معنلا

 قلاخلا ال .حلصملاو يبرملاو ريدملاو رّيدملا ینعمب ظفللا ْنأ ىلع دهاش برلا

 .دجوملاو

 يتلا ةيملإلا ةيبرتلا بعش نم يه يتلا) معنلا ركذ نإ :تلق تئش نإ و

 معنلا ةمادإ هيف جردنت يذلا ريبدتلاو ةيبرتلا عوضوم بساني (رشبلل هناحبس اهيلوُي
 .ةضافإلا ةمادإو



 ۲۲۲ تک ميركلا نارقلا يف قلاخلا ريغ يف برلا لایعتسا

 نآرقلا يف دراوم ةسمخ يف ِبرلا ةظفل عم ركشلا ةلأسم تنرتقا دقل:ط

 ةيناسنإلا ةايحلا ءاقب ببس يه يتلا ةمعنلا لباقم يف نوكي امنإ ركشلا و «ميركلا

 ناسنإلا ريبدت ةقيقح تسيل و داسفلا نم اهتنايصو ءانفلا نم اهظفحو اهماود و
 .ءانفلاو داسفلا نم اهظفحو هتايح ةمادز ال

 :دراولا هذه كيلا و

 ديد ييادع نم نی و مکندیزال مئرکش نیل کیر ندا ذلو»
 .(۷ /ميهاربإ)

 يلا نلعو ّيَلَع تن يلا كمع رُكْشأ نأ ينغزوأ بر لا و»
 .(۱۹ /لمنلا)

 رکن اهن کش مورا مآ ركشا < ينويل يب ر لضت ني اذه لاف»

 .(6۰ /لمنلا)4هسْفنل

 4 يدلا ىلع و ّىَلَع تم تشغْنأ يا كتعغن رکشآ نأ ينفزوآ بر لاق >

 .(۱۵ /فاقحالا)

 .(۱۵ /ابس)( روفُ رو هيَ هدب هَل اوُرَكْشَأ و ْمُكَبَر قزر نم اولک»

 :هناحبس هلوق هانلق ام ىلع لدي ام و:ي
 حم ےس

 «ًاراردم مک ءامسلا لری رام ناک ُهَنِإ كبَر ر اورفغتسا تلق

 <اراهنآ ْمُكَل ْلَمْجَيَو بانج ْمُكَل ْلَمْجَيَو نسیتبو اون ميني
 .(۱۰-۱۲ /حون)

 .۵۲ ةيآلا دوه ةروس يف هناحبس هلوق هلثم و

 ًاريسفت هنوؤش ريبدت و نوكلا ةرادإ تلعج فيك ميركلا ئراقلا ظحالي
 يذلا وه و «نينبلاو لاومألاب ددْمُي يذلا وه وءرطملا لسري يذلا وهف :برلل



SAS £ةدايعلا و «ترلا ىفلزلا فئالثلا ءاسالا ا م ملا ا كر يمس  

 ا ا
 نم روص و بناوج رومالا هذه لکو ںاہنألا لعجي يذلا وه و .تانجلا لعجي

 . ريبذتلا

 عانقلا فشكي دورمن هرصع توغاط و ميهاربإ يبنلا نيب رئادلا راوحلا نإ

 اهضن كيلإ و راوحلا نومضم نمضتت ةيلاتلا ةيالاف ةيبوبرلا و برا ینعم نع

 َلاقذإ كلملا هلا هاتآ نا هو يف مسيهارثإ ع يذلا ىَلِإَرَت ملا: هناحبس لاق

 يا ناف هر لاق تم و ىبخأ : نا لاق تیمی "و يحي يذلا يّبَر ميهارنإ

 موقلا ي دهی ال هللا َوَرَمَك يذلا تهبف م برا نسب اهب تاف قرْشَمْلا َنِم مثلا

 .(۲۵۸ /:رقبلا) 6 نیملاظلا

 همالک أدتبإ ميهاربإ نا لیلدب مهسوسی نم بر هنأ ىعدي ناك دورمن نأکف
 ةيبوبرلا ءاعدا يف ًاقداص تنك ول هانعمو تیمی و ىيحي يذلا يّبرإل :هلوقب
 غمادلا ناهربلا اہم ئجوفالو ةتامالا و ءايحالاك ةيبوبرلا نووشب ب مایقلا كيلعف

 ًاضيأ انأ لاق ئطاخ لكشب ميهاربإ مالک رسفي نأ لواح فيخسلا هئاعدإل لطبملا

 ميهاربإ لدع د لئدلعف ورا نما نقح و ءاشأ نم لتفأف ةايحلاو توملا كلمأ

 تی دال ی هيلع قيرطلا عطقيل ىرخأ ةجح لإ

 دورمن عمس الف «برغملا نم اهب تأف قرشملا نم سمّشلاب يتأي هللا نأف «لمعلا

 ني ا

 0 ی

 الإ بر ال هنا يعدي ميهاربإ ناكف مهسوسي ناك نمل هتيبوبر يف لب هلقعب باصملا
 نكل و ةيبوبرلل ميسقت يأ كانه نكي مل و هلل بوبرم هعمجأب نوكلا نأ و دحاو بر
 هنع ىكحيايك كلم و ةطلس اذ هنأ هتَجح تناك و هسفن ةيبوبرب دقتعي ناك دورمن

 اوناك نمل هتّيبوبر ىلع ًاليلد كلذ لعجف (كلملا هللا هاتآ نإ :هناحبس هلوق



 ۲۵ تست ميرکلا نأرقلا يف قلاححا ريغ يف ترلا لايعتسا

 .هديبو هيلإ مجری عيرشت لک و مهتامم و مهتايحو مهرمأ نا معز و هكلم يف نوشيعي

 كلاملا فرصتملا وه و ةيبوبرلاو ٌبرلا ىنعم انل رسفي هنومضمب راوح اف
 نم سمشلا عولط ىلع ةطلسل او ةتامالاو ءايحالا ناك اذإف هلجا يف بوبرملا نوؤشل

 هتايحل کلام برلا نوک ىلإ اهانعم مجري يلاتلاب و .ةيقلاخلا ريغ يهف ةيبوبرلا راثآ
 .هداسفا و هحالصال و « هتوم و

 :تحبلا اذه ةحيتن

 :نيرمأ جتنتسن نأ نكمي عسوملا ثحبلا اذه نم

 .هتيقلاخ اهانعم سيل و ملاعلل ىلاعت هتيربدم نع ةرابع هللا ةيبوبر َنإ-١

 (ريبدتلا يف ديحوتلا» ةلأسم نأ ىلع ثحبلا اذه يف ةروكذملا تايآلا تّلد-۲

 قيرف ةمث ناك هنأ و «ةيقلاخلا يف ديحوتلا» ةلأسم فالخب قافتا عضوم نكت مل

 داقتعاب همامأ نوعضخي اوناك و هضعب وأ هّلك نوكلل هللا ريغ ةيربدمب دقتعي

 .تر هنأ

 نوكي نأ نكميف نيوكتلا يف ةيبوبرلا ريغ عيرشتلا يف ةيبوبرلا نایب و
 اوطروت ىراصنلا و دوهيلاف «لّوألا مسقلا يف ًاكرشمو يناثلا يف ًادخوم قرفلا ضعب

 و رابحألا ىلإ عيرشتلاو نينقتلا مامز اوطعأ مهنأل يعيرشتلا «يبوبرلا كرشلا» يف

 و ؛!!! مهيلإ عيرشتلا رمأ ضّوُف هئأكف ءةهجلا هذه نم ًابابرأ مهولعج و نابهرلا
 .ةصاخ هناحبس هلاعفأ نم عيرشتلاو نينقتلا نأ مولعملا نم

 :مهنع لوقي نآرقلا وه اهف

 .(۳۱ /ةبوتلا) وا نود نی باز مهار و ُمَرابحأ اوذَخّتا»
 .(16 /نارمع لآ) وللا نود ْنِم ًبابزآ ًاضفب انُصْمَب دخیل و»

 ةرثادلا هذپب رصحنب ناك ام رخآ قيرف یدل ةيبوبرلا يف كرشلا نأ نيح يف



 ةدايعلا و .ترلا ءهلإلا «ةثالثلا ءامسألا نم ۳۹

 نجلا و ةكئالملا ىلإ ماعلا نوؤش و «نوکلا بناوج ضعب ریبدت دانسإ يف لثمتی لب

 يزعي نم ىلع نآلا ىلإ رثعن مل نإو ءةيواهسلا مارجالا وأ :ةسدقملا حاورالاو
 يف تلثمت ةيبوبرلا يف كرشلا ةلأسم نكل و ؛هللا ريغ ىلإ نوكلا بناوج «لك» ريبدت
 ضعبو دابعلا رايخ ضعب ىلإ ةينوكلا رومالا «ضعب) ريبدت هبشبلغألا
 .تاقولخلا

 فاطملا ةمتاخ

 اهنّيب دق بتارم ديحوتلل نإ ملعاف «برلا» و «هلإلا» موهفم للع تفّرعت اذإ
 لقعلاو ةنسلاو باتكلا نم اهيلع اونهرب و ةيدئاقعلا مهبتك يف مالسمإلا ءاملع
 كرشلاو ةدابعلا يف ديحوتلا للع زكرم ثلاشلا رمألا يف انثحب نأ ابو «حيرصلا
 يف و «ليصفتلاب ريخألا مسقلا نع ملكتن مث « زاجياب ديحوتلا بتارم ركذن ءاهيف
 :يهو ةديدع بتارم ديحوتلل :لوقنف .صاخ لصف

 تاذلا يف ديحوتلا :ىل وألا

 ًافاضم هيلع لدی و «هل ليثم ال درف «هل ريظن ال دحاو هناحبس هنأ هنم دارملاو
 «ريصببلا میمَسلا َوُهَو ٌءْيَش هلثمک سيل :هناحبس هلوق ةيلقعلا نيهاربلا ىلإ

 .(۱۱ /یروشلا)

 ْمَل و »دو ْمَلَو »ذِي ْمَل * ُدَمَّصلا هللا * ٌدَحأ لا وه لف» :هناحبس هلوقو

 .(۱-4 /صالخالا) «دَحأ اوفک هل کی

 .(4 /رمزلا ) 6 راَهَقلا دجاؤلا هللا َوُهل :هناحبس هلوقو
 .(17 /دعرلا) راه اول ومو :هناحبس هلوقو
 هل ناث الو ليثم ال و هل ريظن ال دحاو هنأ ىلع ةلادلا تايآلا نم اهريغ ىلإ

 .لیدع ال و



 لوكومف (ثيلثتلا) و (ةيونثلا) لاطبإ و لاجملا اذه يف ةيلقعلا نيهاربلا ام
 .راهضملا اذه يف ةنودملا بتكلا ىلإ

 هل ءزج ال طيسب هناحبس هّنا وهو تاذلا يف ديحوتلل رخآ ىنعم كانه نإ

 َوُه لق ؛صالحإلا ةروس يف» :هناحبس هلوق لعل و ؛ءازجأ نم بكرمب سيل درف
 ْمَل َو» :هلوق ينعأ ةريخألا ةيآلا نأ اك ديحوتلا نم مسقلا اذه ينعي 6 ها

 عفدني اذهبو «لّوالا ىنعملاب تاذلا يف ديحوتلا ىنعم ىلإ فدبت « دَحأ اوفک هل کي

 .اهيف راركتلا لاكشإ
۳ 

 ةيقلاخلا يف دیحوتلا :ةيناثلا

SELیار 7  WSو ؛هاوس لعاف الو  
 تالقتسم ريغ يه (ّنإف بابسآ و لعاوف نم دوجولا ةحفص يف دجوی ام لک نأ

 هلل ةقولخم تاببسل او بابسالا عیمجف «هرمآو هناحبس هنذإب رثؤت اینا و تاريثأتلا يف

 .هيلإ يهتنت اهنآ ینعمب

 جاوا وه و ٍءْيَش لک قلا هللا لق > ینعلا اذهب ديحوتلا ىلع لدي و
 .(۱۷ /دعرلا) © راهقل

 لبکو ٍءّيش لک لَ َوُهَو ٍءيَش لك نخ #ْ» :هناحبس هلوق و
 .(1۲ /رمزلا)

 هرم الا هدر ال ٍءْيَش لک ٌقِلاَخ مكبر لا مُکِلذ» :هناحبس هلوقو

 00, (17 /نمولا)

 اغضب

 .۵ 4 /فارعألا و ۳ / رطاف ۰۱6 /رشحلا « ۱۰۲ و۱۰۱ ماعنألا روس عوضوملا اذه يف ظحالو ۱



 ةدابعلا و ءّبرلا ءهلإلا تناللخلا اصالت سس ار

 ريبدتلا و ةيبوبرلا يف ديحوتلا :ةثلاثلا

 وهف ءىش ريبدتلا يف هكراشي ال ًادحاو ًافرصتم و ًارّبدم نوكلل نأ هنم دارملاو
 ا نما وع نإ بابسألا رئاسو ةكئالملا ريبدت نأ و «لاعلل رّبدملا هناحبس

 طبتري ام ْنأب نودقتعي اوناك ثيح نيكرشملا رثكأ هيلإ بهذ ام فالخ ىلع اذهو
 تانئاکلا و عاونالا ریبدت اّمأ و عادبالا و داجیالاو قلا وه ىلاعت و هناحبس هللاب

 تادوجولا رثاس و ناو ةكئالملاو ةيوايسلا مارجألا ىلإ ضوف دقف ةيضرألا

 ةيلخ دم يآ هناحبس هلل سيل و «ةدوبعملا مانصالا هنع يكحت امم كلذ ريغو ةيحورلا

 .هنوؤش فيرصت و هتدارإ و نوكلا ريبدت رمأ يف
 و ملاعلل ربدملا وه هللا نأ ىلع ةحارصلا ىهتنمب - صني ميركلا نآرقلا نإ

 رومأم «هدونج نم يدنج وه (منإف هاوس ربدم كانه ناك اذإ و هريغل ريبدت يأ يفني
 :هناحبس هنم رمأب لمعلاب

 ىلع ىوتشأ عن مايا شب يف ضرألاو تاولشلا قل يذلا لا مكر نإ

 نأ الأ هوبا کیر هلا مک هی عب نم الإ عيف نی ام رثألا ريدي شْرَعْلا

 .(۳ /سنوي)4 نورد

 ىلع یوتسا ماهر دم دّمَم ريم رغب ٍتاوُمّسلا حفر يذلا ل ها و

 تا لا رد یکم لجل يرجي بلک َرَمَملاَو شما رْخَسَو شرعل
 وب

 «ًارمأ تاربدملاف# :هناحبس هلوق ینعم نوكيف هدحو رّيدملا وه ناك اذاف

 مع ُلِسِرُي و هدابع قوقرهافلا َوُه و» :هناحبس هلوق و (6 /تاعزانلا)
 الف هتدارا و ناسنالل ةظفح و «هرمأب تاربدم ءالؤه نإ (7۱ /ماعنألا) 4ةظَفَح
 .هللاب ریبدتلا راصحنا كلذ يفاني

 اشفي



 ۲۹ ....... ... كیحوتلا بتارم

 نينقتلا و عیرشتلا يف دیحوتلا :ةعبارلا

 عمتجملا لاوحأ مظنی نوناق نهر ةيعايتجالا ناسنالا ةايح نأ كش ال

 ةداعسلا قشم نوناق لظ الا قّقحتي ال وه و لاهكلا ىلإ هدوقي و يرشبلا

 و هحلصی ام و قولخلا تایصوصخب فرعآ ناسنالا قلاخ نآ ابف ةيناسنالا

 نم ملی الا» : هناحبس لاق هل نیعتلا وه لب نقلا و عیرشتلاب لوآ وهف هدسفی

 .(۱5 /كلملا) «ريَِخْلا فیطللا َوُهَو َقَلَخ

 ىوس نوناقب الو «هناحبس هعيرشت ىوس عيرشتب فرتعي مل ميركلا نآرقلا نإ

 اًمأو ةصاخ نينقتلا هل ٌقحي يذلا طيحملا عرشملا وه هناحبس هللا ىري وهف هنوناق

 .يهإلا نوناقلا ذيفنت وهف هريغ ةفيظو

 ١( /فسوي) ها اوت الأ رم الا | مُكُحْلا نإ :هناحبس لاق

 ةنيرسقب يعيرشتلا مكحلا وه «مْكُحْلا نإ :هلوق يف مكحلا نم دارملاو
 . < میلانی كلذ هال اوُدُبْمَت الأ رم هلوق

 مو مک هللا نسب نسخا مَ َنوُغْبَي ةيِلِهاَجْلا مُكُحَفَأل :هناحبس لاقو
 .(۵۰ /ةدئاملا)4َنونَقوُي

 ناهاجو ؛يفا :نيمسق ىلإ رشبلا ىلع ةمكاحلا نيناوقلا مسقت ةيآلا هذه نإ
 .ايلهاج مکح نوكي عبطلاب وهف ایفل سيل ىرشبلا ركفلا عقص نم ناك ام نأ ابو

 وز اکلا مه كيلوا 01 قرن امب ْمُكْحَي مت ْنَم نم َو# :هناحبس لاقو

 .(* /ةدئاملا)

 «َنوُحِلاَظلا مم كيلوا هللا لرنأ اهب ْمُكْسَي ْمَل ْنَمَو> :هناحبس لاقو
 .( 56 /ةدئاملا)

 <نوشیالا مه كلوا ثلا گرشآ اسب مُکخَی مَل نم و» :لاق و



e ۸ةدابعلا و ءبرلا .هلإلا ةثالثلا هایمان  

 (۶۷ /ةدئاملا)

 هلل صوصخ ّقح ًايناث مكحلا و الو نينقتلا نأ حضوت ةئالثلا عطاقملا هذهف

 و ةرات رضکلاب هنع لدعي نم فصي كلذ لجأل و هقلخ نم دحأ ىلإ هضوفي م

 .ةثلاث قسفلاب و ىرخا ملظلا

 .دوحجلاو راكنإلا و ٌدرلاب يهالا عيرشتلا نوفلاخي مهْثأل نورفاك مهف

 .هريغ ىلإ هللاب ٌصاخ وه يذلا نينقتلا ىح نومّلسي مهتال نوم اظ مهو

 .هللا ةعاط نع لمعلا اذهب اوجرخ مهنأل نوقساف مهو

 نم ةيعرشلا ماكحألا جارختسا اما وهف نيدهتجملا و ءاهقفلا لمع اّمأو
 هيلإ جاتحيام لكل طيطخت اًمإو ؛عيرشتلا ريغ جارختسالا و ةنسلاو باتکلا

 .عيرشتلا ريغ طيطختلا و تیهرلا نيناوقلا راطإ يف عمتجملا

 ةعاطلا يف ديحوتلا :ةسماخلا

 يذلا هدحو وهف ىلاعت هللا الإ تاذلاب هتعاط بجت نم كانه سيل هنآ دارملاو
 .هرمآ و هنذإب بجت (منإف هريغ ةعاط اَمأ و عاطي نأ بجي

 و (۵ /ةئّيبلا) € َنيّدلا هل نیصلخم هللا اول الإ 2 امو :هناحبس لاق
 .هاوسل ال هل ةعاطلا نيصلخم يأ ةعاطلا ىنعمب ةيآلا يف نيدلا

 نع ءاهتنالا و هرماوأل دايقنالا و هتعاط هللا ضرتفا نم لكف كلذ ىلعو

 ناب عاطبلل| لوس نم اَنْلَسْرَأ ام و3 :هناحبس لاق «هرمأ و هناحبس هنذإبف هيهانم
 .(16 /ءاسنلا)6 هل

 .هرمأب و ضرعلاب عاطم هريغو هناحبس هللا وهو تاذلاب عاطم انهف ةلمجلابو

 ةيمكاحلا يف دیحوتلا :ةسداسلا

 و عیرشتلا دعب ماظنلا ظفح اهيلع فقوتي ةيعيبط ةجاح ةموكحلا نإ



 و مهلام و مهفئاظوو مهتابجاوب عمتجملا دارفأ فيرعت ةموكحلا ةفيظو و .نينقتلا

 .اهديسجت و اهقيقحت مث . قوقح نم مهيلع ام
 و سوفنلا يف فرصتلا نع كفنتال عمتجملا يف ةيمكاحلاو ةموكحلا لامعأ نإ

 نم الا كلذب موقي الو اهيلع طلستلاو ًانايحأ اهديدحت و تاّيرحلا ميظنت و لاومألا
 سانلا عيج نأ ابو ءًاناودع فرصتلا َدعل كلذ الول و سانلا ىلع ةيالولا هل تناك

 لب تاذلاب دحأ ىلع دحأل ةيالو الف زييمت الب هل قول لكلا و هللا مامأ هيساوس

 حصي الف « ةايحلاو دوجولا هل بهاولاو .نوكلاو ناسنإلل يقيقحلا كلاما هلل ةيالولا

 .هنذإب الإ ةدابعلا ىلع ةرمإلا دحأل

 نم رمألا اولوتي نأ يف هناحبس هلبق نم نونوذأم نونمؤملاو ءاملعلاو ءايبنألاف
 هناحبس هللاب صتخم ىح ةموكحلاف «هتیحان نم سانلا ىلع ةموكحلا اوسراهي و هلبق

 .هلبق نم ةحونم ةرامألاو

 «َنيلصافلا ربع و و ّنَحْلا ضَقَب يل الإ مکحلا نإ :هناحبس لاق

 oV)„ /ماعنألا)

 ,(1۲ /ماعنألا)4 نیبیاخلا ْعَرْسْأَوُهَو ملا لالا هراس لاقو

 ًايصخش همايق ینعمب سیل هناحبس هللاب ةيمكاحلا ّقح صاصتخا ّنِإ معن ٠
 نوکی نأ بجي ؛يرشبلا عمتجلا يف ةرمالاب ماق نم نآ دارم ا لب ءةرمإلا هسرامب

 و و 2 0 نومألا ةرادال هناحبس 0 انوذأم

 عبتت ال قلاب يتلا ون : مكشات رأل ین عج إف ب

 رک نع صیص الف كلل. ءرض لع و(۳۰/رص) 410 لی نع تلم وقف

 و «هبناج نم ةاضم :هناحبس هللا لبق نم اهب ًانوذأم يمالسإلا عمتجلا يف ةموكحلا

 .ةيأ نم رثكأ يف نآرقلا هبجش يذلا توغاطلا مكح تناك ال



 ةدابعلا يف ديحوتلا :ةعباسلا

 نيب هيلع قفتلا لصألا وه اذه و «هناحبس هللا يف ةدابعلا رصح هنم دارملاو

 الو السم لجرلا نوكي الف ًاثيدح وأ ًايدق مهيف فالتخا ّيأ الب نيملسملا عيمج
 :هناحبس هلوقب ًاذخأ هللا يف ةدابعلا رصحب فرتعا اذإ الا نيملسملا ةرمز يف ًالخاد

 و نيبأ نيملسملا نيب لصأ سيل و (0 /ةحتافلا) «َنيعَتْسَن َكاَيَِو ٌدْبْعَن َكاَيِإ»

 زاوجب هّوفت نم و مهعيمج ماعلا ناونعلا ىلع اوقفَتا دقف «لصألا اذه نم رهظأ

 .مالسإلا ةربظح نع جرخ دقف هريغ ةدابع

 ةدابع يه لهف «ناونعلا اذه تايئزجلاو قيداصملا يف فالتخالا عقو معن

 .ليجبتو رابكإ و مارتحا و ميركت اه وأ هللا ريغ
 عضوب «ضعب نع اهضعب تايئزجلا زييمت وه يتآلا لصفلا يف فدهلاو

 قيداصمو ةدابعلا قيداصم ىلع یراقلا فقي یتح ةدابعلل يقطنم فيرسصت

 .رخآلا ضعبلاب اهضعب طلتخ ال و بثك نع ميركتلا

 يف مهلعج و نیملسلا ریفکت ةعيزذةدابعلا و كژرشلااولعج نییباهولْن

 شاب ْمُهُيثكأ نم هی ام و9 : هناحبس هلوق نولتي میر مه و ةدابعلا يف نيكرشملا دادع

 وهام نكل و «نیملسلا ناهيإب هنورسفی و (۱ ۰3 /فسوی)6 نوک رشُم ْمُهَو ال
 .مهیلع اذه قبطنی ال اذامل و .قیبطتلا اذه ىلع لیلدلا

 ناهربلاب انورصقم ناك اذإالإ ناسنإ ىلإ ًائيش بسسني ال يعاولا ملسلا نإ

 «َنيقداص مک نا ْمُكناهرُب اوشاه لف» :هناحبس هلوق ىلع ًادمتعم ؛ليلدلاو
 ناونع هيلع يفضي الو « لیلدلابالا كرشلاب ملسلا مهتي الف ۱۱۱(۰ /ةرقبلا)

 .كلذک الا دیحوتلا

۷ ۷ 



 ثلاثلا لصفلا

 ةدابعلا موهفم دیدح :

 تح دقو .ًاريثك ميكحلا ركذلا اهيلإ قّرطت يتلا تاعوضوملا نم ةدابعلا

 اوت كبَر ضَق 9 :لاق و هناحبس هللاب اهّصخو ةيآو ةروس نم رثكأ يف اهيلع
 دادنألا نم هريغ ةدابع نع ىه و (۲۳ /ءارسالا) «ًاناسخإ ِنْيَدلاوْلاب و ها الإ
 نیب ليصألا لصألا هب ةدابعلا صاصتحا لعجو .نيطايشلاو تيغاوطلا و ةموعزملا

 مکس نت ءاوس ةَمِلک لإ اوَلاَعَت ب بائكلا لمأ اي لث) :لاق و ةيواسلا هات

 لآ) ولا نو نی ابابزأ اضن شف بل تب برف ال و و هللاأل ا یمن

 ان دل و اس لاق لسا ني کش هجا 4 /فه

 ْنَم مهنمَو هللا ىَدَ ْنَم ْمُهْنِمَف تو طلا | وتجول وشبف نأ الور عين

 .(۳۰ /لحنلا) 4ُةَلالَّضلا هْيَلَع ثّقخ

 نأ ملسلا ثحابلاب ريدجف ةريبكلا ةيانعلا كلت عوضولا اذه تسناک اذإف

 ًازيمت هريغ نع عوضوملا اذه زّيمتي ىتح «يملعلا قيقحتلا و ثحبلاب هلوانتي

 دحأ ةدابعلا يف ديحوتلا نأ وه ,رثكأ ةيمهأ تساردلا ىلع يفضُي يذلاو

 ررحتلا و ا تلقلا دقع مق هملعت نم ملسملل صیح ال يتلادیحوتلا بتارم

 الإ لمعلا و ةديقعلا يلاجم يف ٌةينمألا كلت لان الف .كرشلا ناولأ نم نول ّيأ نم



 ةدابعلا و ؛ترلا هلالا .ةثالثلا اسان 3 ع

 ةبغم يف ملسملا عقي ال ىتح ليلدلاب ةمعدم «ةحيحص ةفرعم عوضوملا ةفرعمب

 .هناحبس هريغ ةدابع و كرشلا

 موهفم لوح عماج ثحب ىلع رشعن مل عوضوملل ةعيفرلا ةناكملا مغر و
 وأ ميظعتلا و ميركتلا نع اهلصفُي يذلا اهّدحو ءاهموهفم نایب لفكتي ةدابعلا

 و ءًاحضاو ًاموهفم اهوّقلت - م هيلع هللا ناوضر -فلسلا ناك و للذتلاو عوضخلا

 .مهترطف مهيلإ يحوت اهب اهيف اوفتكا
 دنع لحفتسا يذلا مويلا نود «ةفلاسلا ةنمزألا يف حصي اهنإف كلذ حص ولو

 نأ ىلإ نورق ذنم نوملسملا هيلع جرد ايف «ةدابعلا يف كرشلا ءاعّدِإ رمأ سانلا ضعب

 ميركت و ميظعت لك  مهئاعداب  حبصأف ةباحصلاو نيعباتلا رصع ىلإ يهتني
 الاش و ًانيمي رئازلا تفتلي الف كرش لوسرلا مامأ عوضح لکو «هل ةدابع ؛يبنلل
 ؛«جاح اي كرش اذه» ةملك هعمس رقوت والا يوبنلا دجسملا و مارحلا دجسملا يف
 نمحرلا فويض ميركت نوعيطتسي ال وأ ةظفللا كلت الإ ميدل سيل هنأكو

 .كلذبالإ

 ميظعتلا و ميركتلا و ءدولاو با رهاظم نودعي يذلا  ءالؤه ىلع مزاللاف
 ىتح اهريغ نع اهقيداصم هب زم قدابعلل يقطنم دح عضو ةدابع و ًاكرش

 و« فتاولا و دهاشلا يف ةيلك ةطباض «هينادأو ماعلا يصاقأ نم نودفاولا هذختی

 مهتایرشن و مهبتک يف اهنييبت و ةدابعلا موهفم لوح ًاثحب دجت ال  فسألل و نکل

 .مهتايرود و

 موهفم حرشب .عوضول | اذه ةجلاعمب ,لصفلا اذه يف انمق كلذ لجالف

 يف درو امن صخآ ءايبنألا میلاعت يف ةدابعلا ةقيقح نأ انّيب ثيح ءانآرق و ةغل ةدابعلا

 .ةغّللا بتک و مجاعملا



 PO ی ی سس &akغم و اهذح : ةدابعلا

 ريسافتلا و مجاعملا ف ةدابعلا

 نكل ءاهنييبت و ةدابعلا ظفل ريسفتب نیرشفلا و نييوغللا ةيانع نم مغرلاب
 و اهعسوأو يناعملا ٌمعأب هورّسف مهنأل كلذ و «لیلغلا يفشي ام مهتاملك ين دجت ال
 .اسکع و ادرط ةدايعلل افدارم سيل

 غلبأ ةدابعلا و «لّلذتلا راهظإ : ةيدوبعلا» :تادرفملا يف بغارلا لاق ۱

 و ىلاعت هللا وه و لاضفإلا ةياغ هل نمآلإ اهقحتسي الو ءللذتلا ةياغ اهثأل ءاهنم

 .۲۳(0 / ءارسالا) 4 ...ُهاّيإ لإ اوُدْبْعَت الأ كبَر ْئضَقَوط :لاق اذه

 .«للذتلاو عوضخا :ةيدوبعلا لصأ» :برعلا ناسل يف روظنم نبا لاق-۲

 .«ةعاطلا :ةدابعلا» :طيحملا سوماقلا يف يدابآ زوريفلا لاق ۳

 نالصأ هل «ةدابعلا لصأ وه يذلا «دبعلا :سيياقملا يف سراف نبا لاق ٤

 ةدش ىلع رخآلا و «لذ و نيل ىلع لدي ءنيلصألا كنيذ نم لّوألاو ناذاضتم
 .۷هظلغو

 مهو ریسافتلا باحصأ لاوقآ اهنع ذشت ال و مجاعملا باحصأ لاوقأ هذه

 ینعل اب اه ريسفت مهربسفت ْنأب نيثرتكم ريغ «ةغللا لهآ هب هرّشف ام سفنب هنورشقی
 .معالا

 و لذن و عشخن كل مهلا : دمت لای : هلوق ريسفت يف يربطلا لاق-۱
 اهلصأ برعلا عیمج دنع ةيدوبعلا نإ .كريغل ال ةيبوبرلاب انّبر اي كل ًارارقإ نيكتسن

 «ادّیعم ةلباسلا هتلّلذ و مادقألا هتئطو دق يذلا لّلذملا قيرطلا ىّمست اهنأ و ةلذلا

 ءأدبع دبعلا يّمس هنم و «دّبعم :جئاوحلل بوكرلاب لّلذملا ريعبلل ليق كلذ نم و
 (۱).هالول هتلذل

 .تورب «ةفرعملا راد ط ۵۲۳ ۱ ريسفتلا:يربطلا ۱



 دّيعم قيرط اذه :لاقي :عوضخلا عم ةعاطلا :ةدابعلا ىنعم :جاجزلا لاق ۲

 لی ىنعمف «نارطقلاب ًايلطم ناك اذإ دّبعم ريعب و ءطولا ةرثكل ًالذم ناك اذإ

 (۱:اهنم عضخن يتلا ةعاطلا «عيطن كاَيإ : دبع

 بوث هنم و «للذتلا و عوضخلا ةياغ ىصقأ :ةدابعلا :يرشغتزلا لاق و۳

 هلل عوضخلا يف الا لمعتست مل كلذل و «جسنلا ةوقو «ةفافصلا ةياغ يف يأ ةدبع وذ

 2”. عوضخلا ةياغ ىصقأب ًاقيقح ناكف معنلا مظعأ ىلوم هال ىلاعت

 ًادبع دبعلا يّمس و عوضخلاو للذتلا عم ةعاطلا :ةدابعلا :يوغبلا لاق 5

 © .للذم يأ «دّبعم قيرط :لاقي هدايقناو هتلذل

 :لاوقأ ةثالث ةدابعلا هذهب دارلا :يزوجلا نبا لاق ۵

 .سابع نبا و يلع نع عن لای» ديحوتلا ینعمب :أ
 .(44 /ميرم)4َناطْيَشلا دال :ىلاعت هلوقك ةعاطلا ىنعمب :ب

 *) ءاعدلا ىنعمب ج

 قيرطلا هنم و «للذتلاو عوضخلا ةياغ ىصقأ ةدابعلا :يواضيبلا لاق ٦

 لمعتستال كلذل و ءةفافصلا ةياغ يف ناك اذإ «ةدبع وذ بوث و «لّلذملا يأ دّبعملا

 20 .ىلاعت هلل عوضخلا يف الا

 ذإ «صحألاب ًاريسفت نوكي ابر عوضخلا ةياغب ةدابعلا ريسفت نأ يتأيس و
 هب موقي يذلا فراعتملا عوضخلا دعي كلذل و ءعوضخلا ةياغ اهقدص يف طرتشتال

 ١ نآرقلا يناعم :جاجزلا 1۸:۱ .

 :يرشخزلا-۲ الكشاف١: ٠١.

  ۳اريسفتلا :يوغبلا : ۲ 4.

 ۰۱۲:۱ رینتسملا داز :يزوجلا نبا٤

 ۰۹: ١ليزنتلا راونأ :يواضيبلا ۵



 نوكي ابر و «ميظعتلا ةياغ ةروصب نكي مل نإ و «ةدابع هناحبس هللا مامأ ايندلا ءانبأ

 .ةدابع نوكي ال و هتياهن غلبي ابر هقوشعمل قشاعلا عوضخ ناف «ّمعألاب ًاريسفت
 قيرطو «لّلذتلاو ةعاطلا :ةدابعلا و «عیطن هانعم «دّبعن :يبطرقلا لاق و-۷

 ().نیکلاسلل ًالّلذم ناك اذإ دّبعم

 ميظعت ضرغل هب ىتؤي يذلا لعفلا نع ةرابع ةدابعلا :يزارلا لاق و ۸
 (.دّبعم قيرط :مهلوق نم ذوخأم وهو ريغلا

 اهنأب انلق و فيراعتلا هذه ىلع «ةدابعلا ريسفت يف رظنلا انرصق اذ و

 و «نیلسرلا و ءايبنألا يمر مزل نايغألل ةعنام و دارفألل ةعماج ةّمات فيراعت
 ؛كرشلا دئاصم نم اوصلختتي مل هللاب ذيعتسن  مهّئأو كرشلاب نيقيدصلاو ءادهشلا
 هذه ّنأل كلذ و .نیدخولا ةمئاق يف سانلا نم دحأ ليجست ٌمصيألا مزل و
 :اهّمأب ةدابعلا رّسفت فيراعتلا

 .لثذتلا راهظ-۱

 .عوضخلا راهظإ ۲

 .عوضخلا و عوشخلا و ةعاطلا ۳

 .عوضخلا ةياغ ىصقأ -5

 هللا ريغل عضخي الو عشخي ال وأ للذتی ال نم ضرألا ميدأ ىلع سیل و

 :كلذ نايب كيلإ و هناحبس

FR 

 . ۱( ۵: ۱نآرقلا ماكحأ عماج :يبطرقلا ۱

 . بن كاَيِإ9 :ىلاعت هلوف ريسفت يف ۲ 4۲ :١بيغلا حيتافم :يزارلا ١



Aةدابعلا و .ّبرلا فلالا .ةثالثلا ءامسألا نا  

 هتیاه وأ عوضخلا سفن ةدابعلا تسيل

 دعي دز هد يواسي ال للدتل ةياهن راهظإ یتح للذتلا و عوضخلا نإ

 و ا مامأ ذيملتلا و «هدلاو مامأ دلولا عوضخ نآ ةداهشب ءاخ ًايقطنم اًدح

 لبق ول و ىتح للذتلاو عوضخلا يف اوغلاب نإ و مهل ةدابع سيل .هدئاق مامأ يدنبا

 مه ضفخأو# : لوقی هناحبس هللا نأل «ةدابع هلمع دعيال .نيدلاولا ف ذاولا

 .(7 5 /ءارسالا) «ةَمْحَّرلا نم لا حانج

 هنأ وه ةدابع دعي ال ةياهنلا غلب نإ و قلطملا عوضخلا نآ ىلع ليلد حضوأ و

 «مدآل اوُدجْسَآ ِةَكِئالَمْلِل القا و :لاقو مدآل دوجسلاب ةكئالملا رمآ هناحبس

 لوألا نأ عم «هل ًادوجسم هناحبس هنوكك هل ادوجسم ناك مدآ و (۳۶ /ةرقبلا)

 هسفن تقولا يف و هريغ ةدابعب رمأي فيك ذإ ؛هناحبس هب رمأي مل الا و ةدابع نكي م
 يأ يناثلا نكل ول متاخلا ىلإ #3 مدآ ندل نم عئارشلا عیمج يف ًاتاتب اهنع یهنی
 . ةدابع هلل عوضخلا

 و هناحبس هللا ةدابع ىلإ ةوعدلا نأ ةيآ نم رثكأ يف حّرصي هناحبس هللا و

 ّو# :هناحبس لاق «ءايبنألا 3و نيب ًاكرتشمالصأ ا «هريغ ةدابع نع يهنلا

 ر )۳۹ /لحنلا) «توغاّطلا اوُبَتْجَأَو هللا اوذیغآ ن الور د ا لک يف انَْعَي ذم

 هلال با يِحوُنآلإ لوُسَو نم كبف نم اللت امو :هناحبس لاق

 ف ديحوتلا هناحبس دعي باتكلا نم رخآ عضوم يف و (۵ /ءايبنألا»؟نوٌّدّبْعَأَف

 لهآ اب لف: ره ؛ةيوابسلا مارشلا عیمج ني رتشلا لصالا :ةدابعلا

 ايس هب َكِرْشْن ال و و هل الإ دین الأ م بو انتْیب ءاوس ِةَمِلَك لإ وات باتکلا

 قیداصم نم وه يذلا مدال ةكئالملا دوجسب رمأي فيك هعم و ؛(16 /نارمع لآ)

 «ةدابع عيضخلا قلطم نوک يفنب الا عفدنیال لاکشالا اذهو ؟يئاهنلا عوضخما

 .مدال ةکئالل ادوجس يف ًادوجوم نكي مل-كيفاويس امك_رخآًامّوقم ةدابعلل نأ نايبب



 قيدصلا فسوي لب ؛هناحبس هرمأب هل دوجسملا وه بسحف مدأ نكي ملو
 شور و ا بک مو وب ارور

 و ملا و ابوك مع دَحَأ بأ ار ينإ» : فسوي ناسل نع ًايكاح هناحبس لاق

 .(5 /فسوي)€َنيدجاش يل متر َرَمَقْلا

 اديس هَ اوُوَحَو را ىلع ونو عر و
 و ٠٠١( /فسوي) ©ًاَقَح يب َراَهَلَعَج ْدَق لبق نم ذو لیوا اذه تب اي لاف و

e 

 وآرجح الا وه سيل يذلا «تیبلاب فاوطلاب نيملسملا عيمج رمأ هناحبس هنإ

 <زیعل تیبا ر اوُهوُطَيْل و: هناحبس لاق ءةورملإو افصلا نيب يعسلاب رمأ اك ءانیط

 بلا | بح ْنَمَفوُلا ٍرْئاَمَش نی ملا و افّصلا نإ .:هناحبس لاق و (۲۹ /جحلا)
 .(۱۵۸ /ةرقبلا) اهب َفْوَطَي نآ هل حانج الفرمتغا وأ

 ءایشالا هذهل ةدابع رجحلاو لابحاو بارتلا لوح فاوطلا نأ یرت لهف

 !؟اهل عوضخ هنأ ةّجحب

 لاق نفاكلا لع ززعتلا و نوم لئذتلا وه يعقاولا ملسملا راعش نإ
 ی ةْرِعأ َ َنِينمؤُمْلا ىَلَ هل هَبوُبحُي و حب مْوَقب للا ياب فْوَسَق9 :هناحبس
 ` 2 .(۵۶ /ةدنالا)6 نیرفاکلا

 قلطم نأ ىلع حوضوب نالدی جا كسانم عيمج و تايآلا هذه عومجمف
 دقف لذت و عوضفلاب ةغللا ةمئأ اهرّسف اذ و .ةدابع سيل للذتلاو عوضخلا

 اعونأالا تسيل ةدابعلا نب لوقلا نع ٍنیح صیح الف ؛عسوالا ىنعم اب اهورتف

 اف «ةدابع عوضخلا قلطم دراولا ضعب يف تیمش نإ و .عوضنلا نم ًاصاخ

 وه لا دنا نم م تيرا :هناحبس لوقي ناجملا و ةغلابملا باب نم تیمش

 یوحا ىلع هلالا 95 قالطإ نأ ایکف (5* /ناقرفلا) «ًاليكو هْيَلَع نوک تاقا

 .زاجملا نم برض « هل ةدابع ىوهلا ةعباتم ةيمست اذكف زاجم



 7 ۰: 4 ٤ a ماو و 5 4 ۰ و ی و و
 6م یتتسم طارص اذه ينوٌدبْعَأ ناو * “بم ودع مکل هنا ناطیشلا اوُدْْعَت
1 

 .(1۰-1۱/سی)

 ضئارفلا كرتي و «مایصلاو ةالصلا يف لهاستیف ناطيشلا لوق می ْنَم ناف
 هدبعی هنأ ال یصاعلا فرتقي اذه هلمعب هئاف ءانزلا بکتری و رمخلا برشي وأ

 ًاموكع ًاكرشم نوكيال «كلذ لجأل و مانصألل نيكرشملا ةدابعك وأ «هللا ةدابعك
 ناطيشلا ةدبع نم هنأ عم ؛نيملسملا دادع نع اجراخ و «كرشلا ماكحأب هيلع

 .يزاجلا و يقيقحلا نم ّمعألا ةدابعلل عيسولا ىنعملاب نكل

 غلا مالكل ءاغصإلا قلطم يف لمعتستف ةدابعلا قالطإ يف عسوتی ابر و

 هللا نع يدؤي قطانلا ناك ناف «هدبع دقف قطان ىلإ ىغصأ نم» :ثيدحلا يفو

 (7.«ناطيشلا دبع دقف ناطيشلا نع يدؤي قطانلا ناك نإ و «هللا دبعدقف لجو زع

 ديدس ريغ هیجوت

 هذه مامأ فقيام دنع للذتلا و عوضحخلاب ةدابعلا رّسفي نم ضعب نإ
 دوجس وأ مدال ةكئالملا دوجس نإ :لوقي و بيجي نأ لواحي «ةرفاولا لئالدلا

 هللا رمأب ناك كلذ ْنال .فسویل ال و هل ةدابع نكي مل .فسویل هئانبأ و بوقعي

 .ام ةدابع مهلمع بلقنال هرمآ الول و هناحبس

 رتغی هللا رمأ نأ كلذ ىنعم نأل «قیقحتلا نع لزعمب هيجوتلااذه و

 .عوضومل ا رّيغي ال مكحلا نأ عم «هيلع ناك ام ريغ ىلإ هعقاو لدبي و «عوضوملا

 جرخي ال هناحبس هرمأف «قفانملا و كرشم لا بسب رمأ هناحبس هنأ انضرتفا اذإف

 ؛مدآل دوجسلا ةروص يف يلجتملا عوضخملا ٌقلطم ناك ول نذإ ءأبس هنوك نع بسلا
 ءاشحف اهن عم «هربغ ةدابعب رمأ هناحبس هنأ كلذ ىنعم ناكل ةدابع .فسويل وأ

 ١ يفاكلا :ينيلكلا .



1 
 رمي ال هللا ّنإإ :لاعت لاق «هناحبس اهب رمأي الو ميكحلا رکذلا حیرصتب
 .(۲۸ /فارعالا) 4 6َنوُمَلْمَت ال ام هللا ىَلَع تون ءاشْحَمْلاِب

 :رخالا دعب دخت أهم يأن نیقمحلا نم ةلمحل ةدابعلل فیراعت كانهو

 ةدابعلا ريسفت يف رانلا بحاص ةيرظن-۱

 ةدابعلا رّسفُي نأ لواح هانرکذ ام ضعب ىلع فقو ال رانلا بحاص نإ

 :ةئالث ًادويق فیرعتلا يف ذخأ كلذلو «لاکشالا هيلع دريال لکشب

 .ةياهنلا ذح لاب عوضخلا نم برض ةدابعلا : أ

 .اهأشنم فرعی ال ءدوبعملا ةمظع بلقلا رامشتسا نع یشان :ب

 .اهتیهام و اههنک كردي ال ةطلسب داقتعاو :ج

 :فیرعتلا اذه ىلع ظحاليو

 عوضخلا ةدابعلا رقم ناك اذإ هّنأل كلذ و «عماج ريغ فيرعتلا نأ الو
 رثكأ اهيدؤي يتلا ععضخل او عوشخلل ةدقافلا ةدابعلا لمشي الف ةياهنلا ذح غلابلا

 عوضخ نم ذشآ هدئاقل يدنجلا عوضخ نوكي ابر و «ةالصلا رمأ يف نيلهاستملا

 .ًادهج و ًابع ةالصلا نورّوصتي نيذلا نيلهاستملا ءالؤه

 فرعي ال دوبعملا ةمظع بلقلا راعشتسا نع» هلوقب ديري اذام :ًايناث و
 نوفرعي ال نكلو دوبعملا ةمظع نورعشتسی اوناك ءايبنألا نأ دقتعي لهف ؟«اهأشنم

 :هناحبس هنآ وهو ءاهأشنم فرعي و دوبعم لا ةمظع رعشتسي مهريغ نأ عم .اهأشنم

 «نمزلا ءمالّسلا ءسوّدقلا كلملا وه هناحبس هنأ وأ نیصلا «یرابلا قلاخلا

 .ربكتملا رابجلا زيزعلا نميهملا

 .؟«اهتیهام و اههنك كردي ال ةطلسب داقتعا و» :هلوقب ديري اذام :ًاثلاث و

 لع اهقدص مدع كلذ مزالف «ةدابعلا ققحت يف داقتعالا اذه ةيطرش دارآ ناف



ES N ۶:۲ةدابعلا و «ترلا «هلالا ,ةثالثلا هامسالا ...........  

 ءاعفش مهنوكب نودقتعی اوناک و اهنودبعی ناثوالا داّبع نإف ناثوالاو مانصالا ةدابع

 .اهتیهامو اههنک كردي ال ةطلس مهل نأ ال طقف هناحبس هللا دنع

 رهزألا میعز .توتلش خیشلا ةيرظن -۲

 و هرانلا بحاص هب اهفرع ام سفنب ةدابعلا قبسالا رهزالا خيش فرع دقو
 ال ةمظعل ٌدحيال عوضخ ةدابعلا :لاقف «ىتعم هعم دحتی و ًاظفل هنع فلتخي هتکل
 (۱) ری

 تسيل ةدابعلا نأ كلذ و لاكشإ و ًادقن هقباس عم كرتشي فیرعتلا اذهو

 اذإ امك ءةدابع دعي ابر ًاضيأ دودحملا عوضخلا لب «ّدحي ال عوضح يف ةرصحنم

 ابر ذإ حت ال ةمظعل عوضخلا نوک طرتشي ال كلذك و .هبتارم لقأب عوضخلا ناك

 عمو مانصالا ةدابع يف لاحلا وه أك دباعلا معز يف ةدودحم دوبعلا ةمظع نوكت

 .هللا دنع ءاعفش اهنوك اهتدابع ىلإ عفادلا ناك و اهدبعي كلذ

 ةيميت نبأ فیرعت-۲

 :لاق ذإ ةيميت نبا فيرعت وه لاكشإلل ةضرع فيراعتلا رثكأ و
 ةينطابلا لامعالاو لاوقألا نم هاضري و هللا هّبحي ام لكل عماج مسا ةدابعلا»

 و «ةنامألا ءادأ و ثيدحلا قدص و «جحلاو «مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاك ةيرهاظلاو

 (۱.«ماحرالا ةلص و نيدلاولاَرب

 لك نأ روصت و «بزقتلا و ةدابعلا نيب  ةقيقحلا يف  قّرفي مل بتاكلا اذهو

 سیل رمألا نأ نيح يف ءًاضيأ ىلاعت هل ةدابع وهف «هللا ىلإ ئبرقلا بجوي لمع
 ةدابع نوكت دق اهنکل هّباوث بجوتست و «هللا اضر بجوت رومأ كانهف .كلذک

 ۱ .۳۷:میرکلا نارقلا ريسفت ۱

 .۳۸:ةیدوبعلا باتک نع القن ۱۸۷ :۲ددعلا ءةيمالسإلا ثوحبلا ةلمجم ۲



 ةدابع ذعت نآ نود هيلإ برقلل ةبجوم نوکت دق و «جحلاو ةالصلا و موصلاک

 (ةريخألا) رومألا هذه لكف ءسمخلا و تاکزلا ءاطعإ و «نيدلاولا ىلإ ناسحإلاك

 لهآ حلطصم يف تيّمس نإ و .ةدابع نوكت ال نيح يف هللا ىلإ ىبرقلا بجوت

 ةّيطرش وا اهيلع باوشلا بّترت يف ةدابعلا ريظن اهنوك اهنم داريف «ةدابع ثيدحلا

 ع 1 ۱ ب
 لك سيل نكل و هلل ةعاط دعي لامعألا هذبب نايتإلا نإ :ىرخأ ةرابعب و

 .ةدابع ةعاط

 و4ةيكقسةدانع لك و اة رق ونا و داغ ًارومأ كاته اإ :تلق تئثش نإو

 - الثم  ميتيلا ىلع فطعلا و «ماعطلا ىلإ ريقفلا ةوعدف «ةدابع برقم لك سيل

 هلمعب ادباع اهب يتآلا نوكي نأ ىنعمب ةدابع تسيل اهنكل و برقلا بجوت
 .ىلاعت هلل

 لك «نيفيرعت ماقملا يف ركذن انه فيراعتلا هذه روصق ىلع تفقو اذإ و
 .رخآلا مزالي
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 :حیحصلا فيرعتلا

 هل وه اهب يشلل عوضخلا يه ةدابعلا

 تر وه اب ءيشلل عوضخلا يه ةدابعلا : وأ

 حضاولا اهانعم روهظ نوكي ابر و ةتحضاولا ميهافملا نم ةدابعلا ظفل نإ

 دراوملا يف ناعمإلا لالخ نم اهديدحت نكمي هنأ ريغ اه قيقدلا ديدحتلا نع ًاعنام
 و نیدخولا دروم يف نآرقلا اهلمعتسا دقف ةظفللا كلت اهيف لمعتست يتلا

 يذلا هللا ٌدبعأ نکل 3: هسفن ةدابع ىلإ ةوعدلا يف هناحبس لافو «نيكرشملا

 هل اصلخم هللا دبع دب نأ ُثرِمُأ ينإ ل: هناحبس لاقو (۰ 6 /سنوي) © کاوی



fةدابعلا و ؛ترلا فلالا تئالثلا ءامسألا بن  

 .(۱۱ /رمزلا) «َنيّدلا

 دو ًانائؤأ هللا نوُ نم َنوُديْعَت امّنإ» : :هريغ ةدابع نع يهنلا يف لاقو

 0 :(86 /تافاصلا) «ْنوتحنَت دد ام َنوُديْعَتَأ» :لاقو ۷ /توبکنعلا) «ًاكفإ

 ريغ نم مهدئاقع و «دابعلا لاعفآ نم ةقدلاب ةدابعلا ینعم صنتقي نأ ثحابلا

 .ةدابعلل ًايقطنم اًدح هلعجیف نیکرشل ا ةدابع و نیدخول ا ةدابع نيب قرف

 نع ةرابع مهدنع ةدابعلا ْنأب لوقلا ىلإ انعفدی لاجلا كلذ يف ناعمالا نإ

 رصنعلاف «هل عوضخملا قح يف ةصاخ ةديقع عم نرتقلا عيضخلا ىلع لادلا لعفلا
 :نارمأ ذثتیح ةدابعلل مولا

 .للذتلا و عوضخا نع نب لا لوقلا وا لعفلا -۱

 .هل عوضخملا ةدابع ىلإ هعفدت يتلا ةصاخلا ةديقعلا -۲

 ّيأب لّلذتلاو عوضخلا ىلع لاد لمع وأ لوق نع زواجتی الف «لعفلا اّمأ

 و عوكرلاك يجراخ لمعبوأ هل عوضخلا ىلإ يدؤي مالكب مّلكتلاك «هبتارم نم ةبترم
 مامأ هعوضخ و هتلذ ىلع لدي امم كلذ ريغ وأ «سأرلاب ءانحنالا لب دوجسلا
 .دوجوم

 :نع ةرابع يهف لّلذتلا و عوضخلا ىلإ هعفدت يتلا ةديقعلا اَّمأو
4 

 .هتيهولاب داقتعالا_١

 ^ هتیبوبرب داقتعالا-۲

 يف نيكرشملا ةديقع ةسارد نم نیفیرصتلا ةحص ملعت و ایفداعیام وا

 .مهناثوآ و مهمانصأ

2 0 

 اوناك مهتآب نيكرشملا ىلع انمكح ولف ءةييوبرلاو ٌبرلا و ,ةيهولألا و هلالا ىنعم ىلع تفقو دق ١

 نيلصفلا يف ىنعملا نم ای ركذام نيظفللا نم ىنعت ناف ءاهتّيبوبر و مهمانصا ةيهولأب نودقنعي
 .نيقباسلا



 مهتهلا يف نيكرشملا ةديقع
e2 ت  

 ةيهولاب نيدقتعم مهنا ىلع حوضوب فقي نيكرشملا ةايح ربسي يذلا نإ

 بثک نع هفشتسي نأ ميركلا ئراقلا ىلع و حضاو لكشب اهتيبوبر و مهتادوبعم
 ًاريسي ًائيش رکذن نحن و أيناث نآرقلا مکح و و خيراتلا مكح ًآلإوهامو

 :امهنم

 نيكرشملا ةديقع يف خیراتلا مکح

 يف لاكشإ و فارحنا ّيأ نم نونواعي ال اوناك نإ و برعلا نيكرشملا لإ
 هنأ و هدحو قلاخلا وه هناحبس هنأ نودقتعي اوناك و ةيقلاخلا يف ديحوتلا ةلأسم

 :تايآلا نم دحاو ريغ يف مهنع هناحبس هلقن دق و هاوس قلاخال

 نقل نقل ضرألاَو ِتاوّْسلا نم مه ْنِئََوط :للاعت لاف
 اهنع ربعن يتلا ریبدتلا ةلأسم يف اوناک مهّنأ الا ٩( /فرعزلا) «ُميِلَحْلا زيزَعلا

 نودقتعی اوناکف .باوصلا فالح للع و قحلا نم ضیقنلا فرط ىلع ةّيبوبرلاب

 نيب رهتشا ام و .نوکلا ملاع يف نأش تر للكل و .دحاولا برلا ناکم بابرأب
 روصت رثكأ ال هللا دنع ءاعفش درج مانصالا نوربتعی نیکرشلا نأ نم سانلا

 اهل ةناكملا هذه لجألو .انوؤشوأ ًانأش ءاذه ءارو ام نأ نودقتعي اوناك لب «یطاخ

 :كلذ ىلع دهاوش كيلإو ءاهب نوعفشتسي و اهنودبعي اوناك

 يف كرشلا» ةروص يف تلخد ام لّوأ اهيحاوض و ةكم يف ةينثولا تلخد دقل

 نوربتعي اوناك ماشلا لهأ نأ ىلع ليلد يعازخ ا «یح نب ورمع» ةصقف «ةيبوبرلا
 . نوكلا نم بناوحل ةربدم مانصألا و ناثوألا

 :لوقيف ددصلا اذه يف ماشه نبا بتكي

 يف ىأر دقف اهيحاوض و ةكم ىلإ ةينثولا لخدأ نم لَوأ «يح نب ورمع» ناك



 ةدابعلا و ترلا بلإلا ةثالثلا ءاسألا يبن رخ روس و ور هو

 نولعفی اع مهأس ام دنع و ناثوالا نرخ ااا ماشلا عاقب نم ءاقلبلا ىلإ هرفس

 ؟اهنودبعت مكارأ يتلا مانصألا هذه ام :ًالئاق

 لاقف ءانرصنَتف اهرصنتسن و ءانرطمتف اهرطمتسنف اهدبعن مانصأ هذه :اولاق

 .هودبعيف برعلا ضرأ ىلإ هب ريسأف اهنم يننوطعت الفأ :مهل
 همسا ًاريبك انص ةكم ىلإ هعم بحصتسا و مهتقیرط نسحتسا اذكهو

 (.هتدابع ىلإ سانلا اعدو ةفّرشملا ةبعكلا حطس ىلع هعضو و لبه

 مهتدیقع نع فشکی اهب راصنتسالا و مانصالا هذه نم رطملا راطمتساف

 .ناسنالا ةايح و نوکلا نوؤش ریبدت يف ةيلخدم اه نآ و اهیف

 رماع نب ثرادح نب  ضرم :يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لوقي
 تفرب اهتيتأ نإ ©” مح ماشلا نم ءاقلبلاب نإ : هل ليقف ةعازخ وبأ وهو يدزألا

 ا نودبعي اهلهأ دجوف اهب ئرتف اهب محتساف اهاتأف

 مدقف اولعفف ءاهنم هوطعي نأ مهأسف ءودعلا ىلع اهب رصنتسنو رطلا اهب يقستسن
 ۳.ةبعکلا لوح اهبصن و ةكم ىلإ اهب

 تناك و ةبعكلا فوج يف مانصأ شيرقل تناكو :يسولالا دّيسلا لاقو

 ناسنإلا ةروص ىلع رمحأ قيقع نسم  ينغلب اییف-ناک و مهدنع لبه اهمظعأ
 لّوأ ناکو بهذلا نم أدي هل اولعجف .كلذک شيرق هتكردأ ینمیلا ديلا روسكم
 اوكش اذإف :لاق نأ ىلإ ...ةميزخ لبه هل لاقي ناك و ةكردم نب ةميزخ هبصن نم

 .خلا ...ةيده هل اودهأ دولوم يف

 هل لاقي منص ةّدج لحاسب .ةنانک ينبا ناکلم و كلامل ناكو :ًاضيأ لوقي و

 .۷۹: ۱ةیوبنلا ةريسلا :ماشه نبا-١

 .هالعالا يفشتسي و «عبني راح ءام اهیف نيع لک میلا دیدشت و حتفلاب-۲

 .۲۰ ۱:۲ برعلا ةفرعم يف برالا غولب : يمولالا یرکش ۰۸ص مانصالا /ييلكلا ۳



 هيلع اهفقيل ةلبؤم هل لباب ناكلم ينب نم لجر لبقأف ةليوط ةرخص ناكو دعس
 يف تبهذف هنم ترفن ءامدلا هيلع قاره ناك و هتأر و هنم اهاندآ الف «هتكرب ءاغتبا

 يلبإ تزفنآ اف) كيف هللا كراب ال :لاقف هب هامرف رجح لوانتف اهیر بضخف هجو لك
 :لوقی فرصنا مث اهعمج یتح لبولا بلط يف جرخ من

 دعس نم نحن اف دعس انتتشف انلمش عمجيل دعس ىلإ انيتأ

 (دشر الو یغل یعدیال ضرألا نم 22 9ةفونتب ةرخصألإ دعس له و

 الو مهنع ثّدحف ةيولعلا مارجألا داّبع نأش امأو مانصألا ةدبع نأش اذه

 ةرظانم نكت ملو ءةيلفسلا ملاوعلل ریبدتو ةيبوبر اهيف نودقتعي اوناك دقف «جرح
 و ءسمشلاو رمقلاو بكاوكلا ةيبوبرب نودقتعي اوناك مهنأل الإ ءالؤه 38 ميهاربإ
 ةركفلا كلت ىلع يضفي ىتح مه ةاراجم ةيبوبرلاب مهتهآ ميهاربإ فصي كلذ لجال
 :لوقي «عطاق ناهربب

 ال لاف لف تلف يب ر اذه لاق ابکوک یار لیلا هيلع ّنَجاَمَلَت>

 رمقلل هتهجاوم دنع ی ٌبرلا ظفل ررك دقو (۷ ۱ /ماعنألا) 46 نیلف الا ب ی

 .سمشلاو
 :سمشلا ةدابع نع ثحبلا دنع يمولالا لوقی

 و رمقلا رون لصأ يه و لقعو سفن اهل ةكئالملا نم كلم اهْنأ اومعز

 كلفلا كلم مهدنع يه و اهنم مهدنع اهلك ةيلفسلا تادوجول | نوکتو بکاوکلا
 . ال اوذختا مهنا اهعدابع يف مهتعيرش نمو .ءاعدلاو دوجسلاو میظعتلا قحتستف

 هل اولعج و همساب هونب دق صاخ تيب هل و نانلا نول ىلع رهوج هديب انص
 و تيبلا نوتأي ةبجح و مارق و ةندس هلو ءعايضلاو ىرقلا يف ةريثكلا فوقولا

 .ضرالا نم رفقلاو ةزافملا :ةقونتلا-۱

 .۲۰۸ و ۲۰۵:۲: برالا غولب :یسول الا يركش ١



e |ةدابعلا و ءبرلا ءهلإلا ةثالثلا ءامسألا  

 ٩),هب نوعفشتسی و هنوعدي و نولصي و منصلا

 اهن انأش اهّلقأ و ةعونتم تناك مهتمال اهنودقتعي اوناك يتلا نوؤشلا نإ معن

 هللا دنع اهتعافش لبقت و تءاش نمل عفشتل اهرمأ اهيلإ ضوف دق و ؛ةعافشلا كلمت

 .طرش ال و ديق الب

 يف اوكفنا ام مهنأ و نيكرشملا ةديقع يف خيراتلا ءاضق ىلع تفقو دق

 ىتحو ةيضرألا وأ ةيوايسلا مارجألا داّبع نيب قرف ريغ نسم نيكرشملا ةديقع
 .ًاضيأ نيكرشم نآرقلا مهّدعي نيذلا باتکلا لهأ نم نيكرشملا

 كلذلف ًادادنأ هلل اولعج ةبطاق مهّتأب نيكرشملا فصي ميكحلا ركذلا َنِإ-١
 عجري ام نأش يف هللا عم مهكارشإ وه هلل ًادادنأ مهلعج نم دارملاو «هللا ريغ اودبع

 3 بونذلل ةرفغم مآ ةايحلاو نوکلل ًاريبدت ناكأ ءاوس هب صتخ و :هناحبس هللا ىلإ

 .(۲۲ /ةرقبلا) ن لذت ما دادن رش اوُلَمْجَت القط :هناحبس لوقی

 حک نوح ادادنأ هللا نود نم حتی ْنَم سال نم و :هناحبس لاقو
 .(۱۱۵ /ةرقبلا) هللا

 0 و ۳ :

 ناف اوت لق ِهِليِبَس ْنَع اوُلِضُيِل ًادادنأ هلل اوُلَعَجَو9 :هناحبس لاقو

 .(۳۰ /ميهاربإ) < راثلا ی مکریصَم

 .(۳۳ /ابس)4ادادنآ هل نو وب َرْفْكَ نأ نور د| :هناحبس لاقو

 .۲ ۲-۱ ۱۵:۲ برالا غولب :يسول الا -۱



 .(۸ /رمزلا)

 نيمو يف ألا ّقَلَخ يذلاب َنورْفْكَتل مكن ۱ لقد :هناحبس لاقو

 ٩(. /تلصف)۰ <تیملامْلا بر كل ادادنا هل َنوُلَمْجَتَو

 ششي

 اوناك مهناب ةمايقلا موي يف نوفرتعي مهنا نيكرشملا نع هناحبس يکي ۲

 .مهتهلاو هللا نيب نووسی

 يه اتك نوا :ةمايقلا موي نيكرشملا ناسل نع ًايكاح : هناحبس لاق
 .(۹۷-۹۸ /ءارعشلا) 4َنيِمَلاَعْلا ٌبرب مکیوَسن د * نیم الص

 هناحبس هلل اولعج مهنآ يه و نيكرشملا ةديقع يكحت يتلا تايآلا هذهف

 نع ءاطغلا فشکت - نيم اعلا برب مهتفآ نوّؤسي نوناک مهنآ و ادادنآ لب ان ىلاعت

 «هنم مسق يف ول و نوسکلا يف ةرثؤم تناك مهمعزب مانصألا نا وهو « ةقيقحلا هجو
00 

 و رومالا ةمزال نيكلام يأ بابر ةهآلا تيمس كلذل و ءاهدابع ريصم يف ةرثؤم

 .نيملاعلا تر بابرألا هذه قوف ناك نإ و دباعلا ةايح ريصم

HR 

 نم هرصع يكرشمل ميهاربإ ةرظانم نع يكعحت تايألا نم ةعومجم كانه و

 امانا دخَنارزآ هی ُميِهارنإ لاق ذإ 5 :هناحبس لوقي ةيوايسلا مارجألا ةدبع
 نت ل هی و ی

 كجا ال لا لَا اَمَلَ a ناو لی دلم 2 5



 ةدابعلا و «برلا هلالا «ةثالثلا ءامسألا زن هو

 يبَر ين ينه مل نی لاه لقأ ال يب َراذه لا ًاغْزاَب َرَمَقْلا ار ر امل *نیلنال

 7 ,ee ر اذه لاق ةَغَزاب ٍسْمّشلا ۶ر ملف *نیناضلا قلا ن نوک
 ل يجو شفت يه رض اي ةيرج يئٳ وفا لاف ٿل

 ۷٤-۷۹(. /ماعنألا) 4 نیک ملا َنِماَنَأ ام و ًافینح شال تاوُمَسلاَرَطَن

 ةيبوبرب موقلل ةاراجم فرتعي و یر ١ ةملك ىلع زكري ميهاربإ نأ ىرن
 و دوعي مث ءاهوفا لبق داقتعالا اذه ىلع هنآ مهل رهظُي لزي مل و ء ةّيوامسلا مارجألا

 .اهوفاب اهتيبوبر لطبي

 اذامو !؟ ةيوامسلا مارجألا ةيبوبرب داقتعالا نم نودصقی نوكرشملا ناك اذایف

 ىنعمب ٌبرلا سيلأ !؟اهتيبوبرب رارقالا نم رهاظلا بسح ديحوتلا لطب دارأ

 دبعي نأ نكمي لهف َبرلا ديب هتايح ريبدت و بوبرملا ةسايس سيلأ «بحاصلا
 .مهتريسم و مهتايح ىلع مهريثأتب داقتعا نود نم مارجألا هذه ءالؤه

 «مهبابرأ و مهتما ىلإ ةبسنلاب نيكرشملا ةديقع ةيفيك نع برعي كلذ لک

 .اهب صاخلا مهداقتعال اهتدابع ىلإ مهتّرج امناو
 شا

 میناب و ۰ یورو هو واز :هناحبس هنا 4

 نور اتع هتاخبش شا ادجاو الإ ا مو :
 .(۳۱ /ةبوتلا)

 نوربدم وأ نوقلاخ مهنابهر و مهنید ءاملع ناب اودقتعا مهنآ دارلا سيل و
 مارحلا لیلحت مهل َنأ وهو :هناحبس هنوؤش نم انأش مه نا نودقتعي اوناک لب نوكلل

 كلذ يفكي و مهیدیأب مهريصم يلاتلاب و عيرشتلا مامز مهيلإ ضوف هنا و هميرحت و

 .ةيبوبرلا قدص يف



 بيلص يقنع يف و هللا لوسر تيتأ :لاق متاح نب يدع نع نورسفملا ىور
 تيتا Ea لاق كمنع يف نوا اله نك دعاوي يل لاقف بهذ نم

 «ًابابزأ مه زار ابر و ممرابخآ اوُذحنا» ةيالا هذه ةءاربلا ةروس نم أرقي وه و هيلإ

 0 ناف

 كلتف :لاق لب :تلقف :لاق ؟ هنولحتستف هللا مرح ام نولي « هنومرحتف
 .مهعدابع

 ٌقح يف ددجلاو یمادقلا نيكرشملا ةديقع نع برعی ام ريثك نم لیلق اذه
 .مهتادوبعم

 نأ لبق ملسأ يذلا لفون نب رمع نب ديز رعش نم ءيشب لاقلا متخنو
 :ةيلهاجلا يف هتديقع نع ًابرعم هراصبتسا دعب لوقي ذإ 85 مركألا یبنلا ثعبي

 رومألا تسمّسقت اذإ نيدأ بر فلأ مأ دحاو برأ

 روبصلا دلجلا لصفي كلذك ًاعيمج ىزُعلاو ةاللا ثلزع

 روزأ ورمع ينب يّمَنص الو اهيتنبا الو نيدأ ىزعالف

 :رخآ رعش يف لوقي و

 ( انيادم نو کی تر ال و هلإ هقوف سيل يذلا ىلعألا كلملا ىلإ

 تعب لدي هلماجلا م لا رئاس و راعشألا هذه

 هئاحبس هللاو بابرأو ةهلا ءالؤه نا و ناسنالا ريصم و نوكلا يف ةرثؤم اه ةكلام

 .بابرألا بر و ةحلآلا هلإ

 .۲ ۳۰-1: نایبلا عمجم :يسربطلا -۱

 ۲:٩ :a برالا غولب :يسولالا ۹



OS ASS 0ةدايعلا و «ترلا .هلزلا ,ةثالثلا ءامسألا 21111111  

 ةدابعلا موهفمل يقطنملا فيرعتلا

 دارفأ میم لماشلا عماجلا فيرعتلا وه «يقطنملا فيرعتلا نم دوصقملا

 نع عناملا_فيرعتلا و «ةدساف وأ ةحيحص «ةلطاب وأ ةقح تناك ءاوس ةدابعلا

 نهاظلا يف اهب ةهيبش تناك نإ و ءاهتايئزج و اهقيداصم نم سيل ام ءاهريغ لوخد

 .ةدابع لهاجلا اهمهوتيو ليجبت و ميركت عقاولا يف اهنكلو

 نع انل صيغ ال ءةنسلا و باتكلا يف ,ةدابعلل فيرعت ىلع فقن مل انآ اب و

 كلذك اهتسارد ناف نيميركلا نيردصملا ءوض يف اهليلحت قيرط نع هدايطصا

 يف ایهنم هدافتسا ام بص ىلاع يلاتلاب و اهريغ نع ةدابعلا زييمت ىلع ثحابلا فرشي

 .منام و عماج تر

 :رخآلا نع امهدحأ ينغي الو نیرصنعب موقتت ةدابعلا :لوقآ

 وأ بر وأ هل هّنأب دا قتعالا ينعأ دوبعلا قح يف صاخلا داقتعالا :لوالا

 ىلع تفرعت دقو ءاهضعب وأ ةايحلا نوؤش مامت يف ًالجاعو ًالجا دباعلا ريصم هديب

 اذإف هاقباس انركذ ام ىلإ دوعن الف نيقباسلا نيلصفلا يف ؛برلا» و «هلالا» ىنعم

 ءاوس ةدابع لمعلا دعیال داقتعالا نم عونلا اذه نع ادرج ءللذتلا و عوضخلا ناك
 ال باقعلل ًابجوم ًامارح نوكي نأ نكمي معن ؛حراوطا رثاسب ما .ناسللاب ناكأ
 ًاعطق ةدابعب تسيل ىتلا تامرحلا رئاسك امر المع هنوكل لب ةدابع هنأل

 ١ .ةبيغلا و بذكلاك

 ىلإ ععضخلا طسبأ كلذ يف يفكي و «عوضخلا نع يكاحلا لمعلا :يناثلا

 نع ًاعبان عوضخ ا ناك اذإف «حراوحبا رئاسب مأ «نايبلاو ظفللاب ناكأ ءاوس هالعأ
 .ةدابعلاب فصتي «هل عيضخملا دروم يف صاخلا داقتعالا

 هدیب دابعلا ريصم نوک وأ «هتيبوبر وأ هل عوضخملا ةيهولأب داقتعالا نا



 ال ةديقعلا يف ًاكرشم هبحاص نوک مزلتسي يظفللا وأ يلمعلا ععضخلا نع ًادّرجم

 امك يلمع عوضخ «ةديقعلا ىلإ ضنا اذإ اهيف ًاكرشم نوكي انا و «ةدابعلا يف ًاكرشم
 و ًاعوضخ و هالیجبت و ايركت نوكي فطملا و بحلا نع عبانلا عوضخ ا درع نآ

 راهظإل ًاببس و ميركتلل ارَهْظَم دعي و ًاحابم و ًالالح نوكي اهبر و «ةدابعال اللدت

 و هلإ هئال ال لی هنآ امب بوبحملل دوجسلاك ًامارح نوكي ابر و دولا و بحلا
 نا و ةئسلا يف درو ام بسح مارح هلثمل دوجسلاف كلذ عم و «هریصم هديب وأ بر

 و تاّينلاب ةربعلا نأل اجناونع يف هلخدُي ال ةروصلا يف اهلثم هنوك و ةدابع نكي مل

 .رهاوظلا و روصلاب ال ,نطاوبلا

 ةيلخدم يف مالكلا الإ نانثا هدوجو موزل يف فلتخي ملف :يناثلا رصنعلا ام
 هتيلخدم ىلع لدتسن نحن و اهعقاو يف هلوخد و ةدابعلا قدص يف لوالا رصنعلا

 نيكرشملا و نيدّحوملا ةدابع يف نعمتلا :لّوالا

 ًاكفنم نكي م ًاعيمج مهعوضحخ ّنأ ىلع حوضوب لدي مهلامعأ يف ناعمإلا نإ
 مت يتلا يه ةديقعلا كلت تناك و اهتيبوبر و مهتادوبعم ةيهولأب داقتعالا نع

 دخول اف بس الو هجو مهعوضخل نكي مل اهالولو اهمامأ للذتلا و عوضخل ا ىلإ
 و «فّرصتم و بدم روصم و «عدبم « ئراب «قلاخ هنأب هداقتعال هللا مامأ عضخب

 أشني داقتعالا اذه نمف «نوؤشلا نم كلذ ريغ ىلإ نيملاعلا هل هنإ :ةعماج ةملكب

 .للذتلا و عوضخلا

 اهنأب هداقتعال «ةيوامسلا مارجألا وأ ناثوالاو مانصالا مامأ عضخي كرشملاو

 ءاهب نورطمتسي اوناك كلذل و ةرخالا و ايندلا يف هريصم اهديب بابرأ و ةهآ

 .ًابابرأ و ةهلا اوراص كلذب و ةرفغملاو ةعافشلا اهنم نوبلطيو

 هَللَقظ :لئاق نم زع لئاقلا وه و هناحبس هللا ديب ةزعلا نأ ىري دخولا لإ
 1١( /نارمع لآ) هاست نم لو ات مث و (۱۰ /رطاف) «اعيمججةَّزِْا



 :هتديقع نع ًايكاح هناحبس لوقي ناثوألاو مانصألا ديب ةزعلا ّنأ ئري كرشملا نکلو
 .(۸۱ /ميرم)6ًارِع ْمُهَل اونوكيل هلا نوُ نم اوُدَخَتاَول

 هل ىري الو هريغل ؛هلاعفآ و هناحبس هتافص نم ًائيش تبثپ ال دخول ان

 و هثایسآ يفو هلاك و هلامج يف دّرفتملا وهف لاعفألاو تافصلا يف ًاريظن ال و ًاليثم
 لوقي ذإ نيل اعلا برب مانصالا يوسي كرشملا نکن و «هلاعفأ و هلامعأ يفو ءهتافص

 برب ْحُكيٌّوَسن | نیت لالش ينل انک وفات :مهنع ًايكاح هناحبس

 دقف نوؤشلا مامت يف ةققحتم ةيوستلا نكت مل اذإ و +۷ ۰۱ ارعشلا) نیملاعلا

 درت ال يتلا ةذفانلا ةعافشلل نیکلام مهدنع اوناک دقف اهضعب يف ةقّقحتم تناك

 هديب ةرفغملا و هلل ةعاضشلا نأ ىلع تایالا زکرت كلذ لجالف «بونذلا نارفغل و

 ْنَم و :لوقيو (48 /رمزلا) 6ًاميمَج ٌةَعافشلا ش لق» :هناحبس لوقي

 (۱۳۵ /نارمع لآ) 4 هللا الإ بول

 ېذّلاَو *ِنيِدْفَيَوُهَف يِمَلَح يذلا» :هلوسقب هبر فصي ميهاربإ ّيبنلا نإ
 يذلا *نیخُب مٿ يوب يذلا نش ثضوم اذإ #3 نيقسَيو ينط

 ماقملا اذه يف وه ر(۷۸-۸۲ /ءارعشلا) 4 نيّدلا موی يتّئيِطََخ يل َرِفغَب نأ ٌمَمْطأ

 نم نودبعيامل لاعفألا هذه ضعب نوتبثي اوناك ثيح نيكرشملا ةديقع در لواحي

 .ةيضرألاو ةيوامسلا مارجألا
 ىلع ناقفتم ميكحلا ركذلا تايآو يعطقلا خيراتلا نأ مالكلا ةليصحو

 يف صاخلا داقتعالا نم ًاعبان نوكي نأ نود لمع درج نكي مل نيكرشملا عرضخ نأ

 اهلك «نوزشلا نم نيملاعلا برل ام تابثإ ىوس مهتدیقع نكت مل و مهتادوبعم قح
 .مهمامأ نوللذتي اوناك كلذ لجأل و مش اهضعب وأ

 قدص يف لّؤألا رصنعلا ةيلخدم فاشكتسال لوألا ةقيرطلا يه هذه
 كيلإ و نيكرشملا و نيدحوملا ةدابع يف ناعمالا قيرط نم اهيلع انفقو دق و ةدابعلا
 .ةيناثلا ةقيرطلا يف مالكلا



 ۵۵ سس سس م يس د سي سس يسم لهل يقطنملا في رعتلا

 غلا ةدابع نع ىلإ ۳ رغلا ةدابع نع ةيهانلا هللا ةدابع لإ ةيعادلا تايآلا ىف ناعمالا :ةيناثلا

 هتدابع موزل للعت «هريغ ةدابع نع ةرذحملا و هللا ةدابع ىلع ةثاحلا تایالا نإ

 نأ ىلع لدي ناف ءيش ىلع لد نإ اذه و «یرخأ ةيبوبرلا و ةرات ةيهولالاب هناحبس
 و «نيبطاخملا نيب ةملسم ةطباض تناك ابا و ءبرلا و هلالا نووش نم ةدابعلا
 ال ميكحلا رکذلاف اب فوصوملا يف فالتخالا ناك اإ و فالتخا يأ اهیف نكي

 اهنيب هناحبس هللا يف نیناونعلا رصحي و «هريغ ابر الو ًاهإ هدوجولا ةفيحص يف ىري
 اهمامأ عوضخل ا و اهتدابع ىلإ اوبهذ كلذل و ًابابرأ و ةملآ مهّمانصأ نيكرشملا ىري
 .نيناونعلا نم بيصن اه و مهدنع ةحلا و بابرآ اهنأل

 هل هناحبس هاب ًاللعم هيف اهرصح وأ هللا ةدابع ىلإ ةوعدلا نا : ةلمجلا لعو

 و ةطباضلا كلت ىلع كرشم او دحوملا قافتا يطعي «هريغ بر الو هلإ ال و بر و

 و قیداصلا يف لادجلا و فالتخالا ناك الإ و ًاملإ و ًاَّبر ناك نم نوؤش نم ابنآ

 و «يناثلا ىلع نودكؤي ءايبنألاف ؟ال وأ هناحبس هريغ بر وأ هلإ كانه له هن

 هذه نود نم «ءيش مامأ عوضخ كانه ناك ول اذه ىلعو «لّوالا ىلع نوكرشملا

 نم هانرهظتسا ام كيلإ و .كرشملا و دحوملا قافتاب ةدابع نوكي الف ةديقعلا

 :تايآلا

 م 2 هلا نم کل فال رد موق اباء :ةناحيحس لاسق-۱

 ۱ .(۵ ٩ /فارعالا)

 (),نآرقلا نم ةريثك عضاوم يف ةيآلا هذه تدرو دقو

 رصحب رمألل ليلعتلا ةلزنمب ريع هل نی ْمُكَل ام :هناحبس هلوق نإ

 ةروس و ۲۵ /ءايبنألا ةروس و فش لا ۵ /دوهةروس و .۵۸ و۷۳ ۰16 /فارعالا ظ حال ۱

 ۰۱6 / هط ةروس و ۳۲ ۰۲۳ /نينمؤملا



 نم ةدابعلا ّنأل كلذ و «هاوس اودبعت ال و هللا اودبعا : هانعم و یلعت هللا يف ةدابعلا

 ريغ هلإ الو ةيهولالا نوؤش

 « كر و ير هللا اودبعأ لیئارس| يێ اب ُحيِسَمْلا لاق و :هناحبس لاق-۲
 .(۷ ۲ /ةدئاملا)

 ٩۲(. /ءایبنالا) «ٍنوُدّبْعَأَف میر و ةدحاو کا ده نإ

 .(۵۱ /نارمع لآ) 4 میقتشُم طارص اذه وبا مکیرو يټر هللا ْنِإ)

 6مکلبق نم نیذلا و ْمُكَفَلَح يلا ُمُكَبَر اوبا سانلا اه اإ
 .(۲۱ /ةرقبلا)

 .ةقباسلا ةيآلا يف اهلثم تایالا نم فنصلا اذه يف ةنهربلا ةيفيك و

 يف ةيبوبرسلا رادم ةرثاد ةدابعلا لعج :ينعآ تایالا هذه م درو دقو

 ”. ىرخأ تايآ

 ىلع ليلد « مكبر اودبعا هلوق يف برلا ظفل نإع ةدابعلاب رمالا قيلعت نإ
 نع برعي اذهف .هريغ بر ال و ابر هنوك وه هناحبس هللاب ةدابعلا صيصخت هجو نأ

 هريغ ةيبوبر اًمأو «هناحبس هل الا برلا سيلو ابر نوكي نم نوؤش نم ةدابعلا نوک
 .ةلطابف

 4هوُدبْعَف ءْيَس لک ٌقِلاخ َوُه ال هلإ ال ْمُكُبَر هللا مکلذ» :هناحبس لاق-۳
 .(۱۰۲ماعنالا)

 نیئیشب ةيالا هذه يف هناحبس هللا ةدابعب رمالا للع دقف

 .«مکترو هنإ:أ

 .(ءيش لک قلاخ ها :ب

 1 /فرخزلا 0 ۰۱۳۹۱ / میرم 4 رجح ا ۱۳ سنوي : ظحلال ۱



 OV سس يسم سس سس سس. علل يقطنملا في رعتلا

 ناك نمف «ةيقلاخلا و ةيبوبرلا نوؤش نم ةدابعلا نأ ىلع حوضوب لديف

 هذه نع ًادرجم ناك نم اّمأو «هتدابع بجت «ناسنإلاو نوكلل ًاربدم ءابر وأ ءاقلاخ

 و ًارّبدم هنوك ناكم هيف ًافرصتم ًاربدم و ابر ال و ًاقلاخ لب ًاقولخم ناكف نوؤشلا

 .ادوبعم نوكي نأ حلصی الف «ًافّرصتم

 فضي

 ؛ييحملا تيمملا قزارلا قلاخلا هنأب تايآلا نم ةعومجم يف حرشي هناحبس هن

 هذه ركذ نم فديه الو «هريغ ال بونذلل رفاغلا وهو اعیج هل ةعافشلا نإ و

 وه و هريغ ال ةدابعلل هتيحالص وحن ناسنالا رظن هيجوت الا هسفنل فاصوألا

 ًارفاغ ءاييحت اتم ءاقزارو ءاقلاخ نوكي نم نوؤش : نم ةدابعلا نأ نع برعي

 نومعزي ءامانصأ نودبعي نيكرشملا نإ و ىه الا سيل و تائيسلل ًايحام «بونذلل

 قزارلا وه ذإ ءةئطاخ ةديقع اهنكل و اهضعب وأ رومألا هذه نم ًاثیش كلمت ابنآ
 .هريغ ال بونذلل نفاغلا تیملا ييحلا

 :هناحبس لوقی-۵

 1۰ ۰ /مورلا) 4 مكي مک من مکن م مک زر عن مک يذلا هبال

 مار ام يف ء یرش گامی ثَكلَم ام ني مُک لم :ىلاعت لاقو

 .(۲۸ /مورلا)

 .(۵ /سنوی) 4 َنوُعَجرت هل إو ٌتيِميَو يبحُي وه :ىلاعت لاقو

 .(5 /رمزلا) 4ًاعيِمَج ةَعافشلا هلل لف > :هناحبس لاقو

 .(۱۳۵ /نارمع لآ) «هللاآلإ تونل رفعي ْنَم و9 :ىلاعت لاقو

 هنآ ىلع لدي اهنم ًاليلق ًأسق كيلع انولت يتلا تايآلا نم فنصلا اذهف

 ًاعقاو اهب ًاعتمتم ناك ولف اهاهاضامو نوؤشلا هذهب عتمتي نمألإ ةدابعلا ٌقحتسيال



 .ةدابعلل اقحتسم نوكي الفآلإو ًاًقح دوبعملا وهف

 يناثلا رصنعلا ىلإ رظن اف ةدابعلا فيرعت ىأترا نم لك نأ .بجعلاو

 داقتعإلا) لوألا رصنعلا ىلع مالكلا زكري مل و «نانثا هيف فلتخي مل يذلا (عوضخلا)

 .ميركتلاو ةدابعلا نيب لصيفلا هنأ عم «(ضاخلا

 رظنلا بجي لب لامعألا رهاظ ىلإ رظني نأ حصي ال هنأ نايبلا اذه لصاحو

 دحتا اذ الا ءيش ىلع اهءاونع قدصي ال و ققحتت ال ةدابعلاف اهئشانم و اهئدابم يف

 داقتعالا نع ًاعبان نيدحوملا لمع ناك دقف نيكرشملا وأ نيدحوملا لمع عم لمعلا

 اذه نم ًاعبان اضيأ نيكرشملا لمع ناک ایک هتيبوبرو هناحبس هتیهولاب صاخلا
 .مهناثوأ و مهمانصأ نح يف نكل أدبملا

 اوناک مهنكل و مهتادوبعم ةيقلاخب نيدقتعم اونوكي مل نوكرشملا معن
 ةرفخملل نيكلام مهنوكب و نوكلا يف مهتافرصت و مهتيبوبر و مهتيهولاب نيدقتعم

 .ةعافشلاو

 ناونع هيلع یفضی رصنعلا اذه سفنب عتمتي عوضخ لکف اذه ءوض ىلع و

 .اكرشم نوكي هريغل هب ىتأ نإ و ادخوم نوكي هناحبس هلل هب ىتأ ناف ةدابعلا

 .اهنطاوب نع شيتفتلا نود نم لامعالا رهاظ ىلع ءاضقلا انل حصیالف

 ةدابعلل ةثالثلا فيراعتلا

 يف ناعمإلاب و نيكرشملا و نییدحولا دئاقع يف ناعمإلاب -انجرخ دق و
 :ةيلاتلا ةجيتنلاب هريغ ةدابع نع يهنلاو هللا ةدابع ىلع ةثاحلا تايآلا

 ةديقع نع ًاعبان ًاعوضخ لب هالعأ غلب امهم ًاغراف ًاعوضخ تسيل ةدابعلا نإ

 ةيمإلا لاعفألل ًاردصم وأ ءاض) وأ أبر هل عوضخملا نوكب داقتعالا يهو ةصاخ

 و ءاهدارفأ ةماعل ًاعماج نوكي و ةيلاتلا هوجولا دحأ ىلع اهفيرعت حصي كلذلف

 :اهفيرعت يف اهريغ لوخد نع ًاعفاد



 .هل عوضخملا لا ةديقعلا نم یشان يلمع وأ يظفل عوضخ ۱

 يه .یرخا ةرابعب و "برا هربتعی نم يدي نيب عوضخلا يه ةدابعلا ۲

 .ةييوبرلاب داقتعالا مزالک ةيدوبعلاف «هتیبوبرب دقتعي نمل يلوقلا وأ يلمعلا عوضخلا

 ريبدتك ةيطإلا لامعألل اردصم وأ اّمح ًاهإ ربتُعُي نم مامآ عوضح ةدابعلا -۳

 .بونذلا نارفغ و تادوجوملا نيب قزرلا طسب و ةمامالاو ءایحالا و ملاعلا نوؤش

 .سماخ و عبار بلاق يف ىنعملا اذه بص كلو

 ثحبلا ثارمث

 يف اهتقيقح و اهموهفم و «ةدابعلا» ینعم ىلع زيزعلا يخأ تفقو دقل

 - ةدابعلا يف ةحيحصلا ةطباضلا ىلع فّرعتلا دعب كيلع بجي نآلا و ءاهتقيقح

 ىلإ يي هللا لوسر رصع نم نيملسملا نيب ةجئارسلا لامعألا نم ريثكلا سيقت نأ
 قفاوت كلذ سكع اهئأ وأ كرشلا يهاضتو «دیحوتلا محازت له یرتل اذه اننامز

 ؟ًادبأ ءيش يف كرشلا نم تسيل و .دیحوتلا

 ةطباضلا ىلع لامعألا هذه ضرع يأ) ليبسلا اذه يف كعم يرجن اذهلو

 :لوقنف بنج ىلإ ًابنج (ةدابعلا ةلأسم يف اهانققح يتلا

 :نع ةرابع يه نيملسملا ىلع نويباهولا اهركني يتلا لامعألا نإ

 جئاوحلا ءاضق يف ءايلوألاو ءايبنألاب لسوتلا ١

 ؟ال وأ كرش اذه لهف

 ىلع هضرع دعب لاؤسلا اذه ىلع بيجت نأ ئراقلا يخأ كيلع بجي
 لسو ا ملسملا لهف ءاهموهفم و ةدابعلا ىنعم ديدح يف ترم يتلا ةطباضلا

 دق و ایهبتارم ىندأب ول و «ةيبوبر» وأ «ةيهولا» مهيف دقتعي ءايلوألاو ءايبنألاب



 ةدابعلا و ؛ترلا هلاللا «ةثالثلا ءاهممألا e سل ل

 مهْئأب دقتعي هّنإ وأ ءاهتاجرد و ایهبتارم عيمجب ةيبوبرلاو ةيهولألا ىنعم تفرع
 نارقلا صنب مهبلط باجي و «مهتوعد باجتست ىلاعت هللا دنع نومركم دابع

 .ميركلا

 هاکرش هلمع ناك لوألا ةروصلاب ءايلوألاو ءايبنألاب لّسوتملا سوت اذإف

 .مالسإلا ةقبر نع هجرخي

 .ًادبأ كرشلا يهاضيو ديحوتلا محازيام لعفي مل يناثلا ناونعلاب لّسوت اذإ و

 ؟دلرشلا ربغ یرخآ ةهج نم ةع وآ رغ هال وآ دیفم ب هلشوت نا ان و
 زييمت ىلع هيف مالکلا زکرتی يذلا رضاحلا ثحبلا قاطن نع جراح ایهیف ثحبلاف

 .كرشب سيل وه ام و كرش وه ام نايب و كرشلا نع ديحوتلا

 نی اصلا نم ةعافشلا بلط ۲

 .ةحيحصلا ةتسلا و ميركلا نارقلا نب مهتعافش لوبق تبث نم كانه

 ىح اهن و ةعافشلل نوکلام مهنآ اب ناك نإ مهنم ةعافشلا بلط نا مث

 “۾ ذ مهيلإ ضؤوف دق هنإ و مهذیب هع رما و موب صتحت الف ماقلا كلذ مهبلا ضيف دق هّنإ وأ ةعافشلا رمأ نأ مت

 ةيهولاب فارتعا و ءديحوتلا ةداج نع فارحنا و كرش كلذ نأ كش

 ديقلاو ىنعملا اذهب ةعافشلل نيحلاصلا ةوعدو «هتيبوبر و (هب عفشتسملا)عيفشلا

 .ةلاحم ال كرش

 هللا بناج نم نورومأم دابع مهتأ اهب نيحلاصلا نم ةعافشلا بلط اذإ امآو

 هللا نذأي مل نمل نوعفشي الو هل ةعافشلاب هللا مه نذأي نم يف ةعافشلل هناحبس

 ىلع هضيف يرجي «ىلاعت هنأ ديب هللاب صتخم ىح يلاتلاب ةعافشلا نإ و هل ةعافشلاب

 .نيمركملا نيحلاصلا هئايلوأ قيرط نع هدابع

 كرشلا يهاضي الو «ديحوتلا محازيال ةروصلا هذهم و ىنعملا اذپم بلطلاف



 .ةصاخلا هتيرومأم و ةضحملا هتيدوبعب فارتعالا عم صخش نم ءيش بلط وهف

 ةهج ربغ را دهج سعرا لقع ها و هال وأ دیفم بلط هنأ اًمأو
 - انفلسأ امك - زکرتی يذلا ثحبلا اذه راط) نع جراخ رمآ وهف ؟دیحوتلا و كرشلا

 .ةدابعلا يف كرشلاو دیحوتلا نايب ىلع

 مهتايركذ ديلخت و مهروبق و هللا ءایلوأل میظعتلا ۳

 ؟كرشلا كالم قفاوي وأ ديحوتلا كالم قفاوي لمعلا اذه لهف

 نم ًاكرش نوكي دق و «هجو نم ًاديحوت نوكي دق لمعلا اذه نأ وه باوجلا
 .رخآ هجو

 صاخشالا نع ردص دق ناك ةروص ّيأب  ميركتلا و ميظعتلا ناك ناف

 ىلإ ةوعدلا ىلع مهتايح اوفقو ناربآ دابع ءايلوألا ءالؤه نأ اهب ءايلوألا كنلوأ هاجت

 ةيرشبلا ةياده يف اولذب و هلا ليبس يف مهاومآ و مهيلهأ و مهسفنأب اوَحض و «هلل

 ميركت هنال دیحوتلا تافصاوم قفاوي ميظعتلا اذه لثم ناف .صيخر و ٍلاغ لك
 كلمي ال دبع هنأب فارتعالا عم هللا ليبس يف ةمدخ نم هادسأ امل هللا دابع نم دبع

 .هيلع هللا هردقأ امبألإ لمع ىلع ردقي ال و هللا هکلم ام الإ ًائيش

 .كش ّيأ نود ةفلتخم ا هبتارمب ديحوتلا لصأ قفاوي ميظعتلا اذه لثم ْنا

 و كرشلا ةهج ريغ ىرخأ ةهج نم مارح وأ لالح نأ وأ هال وأ ديفم هنآ او
 سيل وه ام و كرش وهام نايبب متهملا ثحبلا اذه قاطن نع جراخف ديحوتلا

 .كرشب

 كلام - ايم وأ ناك ًاّيح - هاب ادقتعم يلولل ميركتلاو ميظعتلا عقو اذإ امو

 و-هئاف ؛اهنم ةبترم وأ ةّيبوبرلا ینعل دجاو هنأ وأ ءاهنم وا هه الا ةيعقاول

 .ديحوتلا ةداج نع جورح و كرش  كشال



 ةدابعلا و :ترلا تلالا ةثالثلا ءابسألا ل... لاا

 :ءايلوألاب ةناعتسالا 6

 ىلع ةباجإلا نإ ؟كرشلا قفاوت مأ ديحوتلا قفاوت ءايلوألاب ةناعتسإلا لهف
 ولف ءانل نآرقلا هاطعأ يذلا نازيملا ىلع هذه ةناعتسالا ضرع دعب حضتت كلذ

 وأ ةداعلا هيلع ترج ال قفاوم ءيش ىلع-ًاتيم وأ ناك ًايح - يلوب دحأ ناعتسا
 وأ «هلا ناعتسملا نأ داقتعاب ءايح تيملا و ءًانابعث اصعلا بلقك ةداعلل فلا
 .لادج نود كرش كلذف ةيبوبرلاو ريبدتلا بتارم ضعب هيلإ ضوفم وأ .تر

 اب الا ءىش ىلع ردقي ال دبع هنأ ابب هضعبوأ كلذ لک هنم بلط اذ) اّمأو

 :هتدارإ و ىلاعت هللا نذإبألِإ لعفي ام لعفي ال هنأ و هاطعأو «هيلع هللا هردقأ
 نأ نيب قرف ريغ نم «ديحوتلا بلص نم ذتنیح هنم نوعلا بلط و هب ةناعتسالاف
 ًايداع ًالمع هنم بولطملا لمعلا نوكي نأ و ءاتّيم وأ ًاّيح هب ناعتسملا يلولا نوكي
 .ةداعلل افراح وأ

 و هال وأ ةيدج ةناعتسالا هذه نأ وأ هال وأ ةناعالا ىلع رداق ناعتسلا نأ اّمأو

 نع جراخ كلذ لكف ؟ال وأ ىرخأ تاهج نم هةمرح وأ ةللع ةثاغتسالا هذه ْنأ

 .ثحبلا اذه راطإ

 نويباهولا اهيف ددشتي يتلا تاعوضوملا نم كيلع دري ام رئاس هيلع سقو

 ىلع نودمتعي مه و «باهولا دبع نبا وأ ةيميت نبال ديلقتلا ىوس دنس ريغ نم
 نا ىرتف ةنسلا و باستکلا يف صوصنلا ىلع داهتعالا ناكم لاجرسلا لاوقأ
 مهلاوقأ لوح رودت مهتالالدتسا

۷ ۷ 

 لداجل قبت مل هلعلو اهرهاظم ىلجأب ةقيقحلا تناب و قحلا صحصح دقل

 زن هویت لاوسلا ةروصب حرطت هه كش باترلو ةهبش

 .زاجيالا هجو ىلع اهتبوجأ عم ءاهب تأنلف میرکلا ئراقلا



 لوألا لاؤسلا

 ؟ىضم ام رارغ ىلع ةدابعلا رّسفي نم كانه له

 باوخا
 مهنم مدقت ام وحلب ةدابعلا رسفی نم نيققحملا نم ةعامج كانه ّنإ

 «فیرشلا رهزالا و فرشألا فجنلا ءالع نم ةليضفلا و ملعلل ةعبرالا باطقالا

 .مهتافو خيرات مدقت بسح مهرکذن و

 ١ اطفلا فشاک رفعج خيشلا )۱۵ ۱۲۲۸2۱ (

 :دوعس نب زیزعلا دبع ةلاسر ىلع ًادر هفّلأ يذلا هباتک يف لاق

 هللا ريغل اهب ىتأ نم و هلل الا نوكت ال يتلا) ةدابعلاب دارُي ال هّنا بیر ال
 الإ و «ةغللا لهأ مالک نم رهظي اك ءدايقنالاو عوشخلاو عوضخلا ٌقلطم(رفك دقف

 مهعوضخ يف ءايبنألا رفك لب «ءارمألل ماّدخلا ٌميمج و ءارجألاو ديبعلا رفك مزل

 .ناسحبلا باحصأ نم دحأل وأ .ناوخالل عضاوت نم عيمج و «ءابآلل

 داقتعا عم دابعلا ضعبل ضعبلا دايقنإ ءرفكلا ىلع ثعابلا (نإو
 مه نأ و ؛لاعتملا ميركلا نم رمألا هجوت نود نم لالقتسالاب كلذ مهقاقحتسا

 .ارایتخا و اریبدت

 ذختا و نینئا وأ :ةثالث ةملآلا لعج ْنَم لاح ْنِم نيملسملا لاح نیا
 وأ هللا نود نم اهنودبعي ءاکرش و ًادادنأ نيقولخملا ضعبو «هللا نود ًابابرأ ةكئالملا



 ةدابعلا و ؛ترلا .هلإلا «ةثالثلا ءايسألا ین. ا

 (4۰ /فسوي) . «ِناطْلُس نم اهب هللا لر ام و :ىلاعت لاق

 يناعملا نم اهاح ىلع ىقبت دق ؛ةماعلا ةيفرعلاو ةيوغللا ظافلألا نا ملعإ

 ال مأ نآرقلا و ةنسلا يف تدرو ءاوس نایب ىلإ جاتح ال كلتف ءةميدقلا

 يناعملا يف تلمعتسا وأ ءاهريغ ىلإ ةيلوالا يناعملا نع تبلقنا اذإ اًمأو

 و قالصلا ظملک «نايبلا ىلإ جاتحملا لمجملا نم يهف «ةيزاجملا هحسو لع ةيوناثلا

 اهنم داري ال ثيح ءاهامجإ ىلع تيقبل عرشلا اهنيبي مل ول هتاف «جحلا و ؛مايصلا

 و نایب ىلع هتفرعم ففوتت ديدج ىنعم لب دصقلاو كاسمالاو ءاعدلا قلطم

 .دیدحت

 داریال هناف ؛امهوحنو ءاعدلاو ةدابعلا ظفل نم هيف نحن ام لیبقلا اذه نم و

 انموی ىلإ مدآ موي نم سانلا رفک مزل الإ و .ميدقلا ىنعم ا ءامهب كرشلا قوحل يف اهب
 قولخملاب ةناعتسالاو ءادنلا ىنعمب ءاعدلا و ةعاطلا ىنعمب ةدابعلا ْنأل ءاذه

 .دحأ اهنم ولخيال

 ولاز الو .مهکولل ةيعرلا و ءاهجوزل ةجوزلا و «هدّیسل دبعلا نم عوطأ نمو
 نوشيغتسي اولازي مل ءاسؤرلا لب مهتدعاسم و مهتناعإ مهنوبلطی و مهنوداني
 .منوبدنی و مهعابتأو مهدونجب

 يناعملا ةدارإ تنيعت و .تاقباسلا يناعملا تاروكذملا هذبب داري ال هنا ملعف

 .ةديدحلا

 هللا ريغ ةوعدب ديرأ نإ :ةدابعلا خم وه يذلا ءاعدلا قيقحت يف لاقو
 هيلإ يهتنت يذلا راتخملا لعافلا هنا ىلع قولخملا ىلإ رمألا دانسا «ةشاختسالاو

 هذه نم ءارب مهتلمجب نوملسملا و نافکلا لاوقأ نم كلذف ںاضملاو عفانملا

 «يأرلا اذه ىري نيملسملا دالب يف نمم ًادحأ نأ نظأ ام و ءاهلئاق نم و ؛ةلاقملا

 .اذه انموي ىلإ دحأ نم هانعمسالو



 O م ع ةدابعلا ريسفت يف يغالبلا داوج دمحم خيشلا مالك

 مكحيف «هللا رمأ يف فّرصتو رايتخا هل هب ثاغتسملا و ّوعدملا نا ديرأ ناو
 .لّوالا نم ًارفك دشآ اذهف هللا ىلع

 عفشي وأ هل ّوعديل يأ) ةعافشلاو ءاعدلل هب ةئاغتسالا و هژاعد دي را ناو

 .تاهحا لک نم تادالا ىلع ةظفاحم هيف و .تاعاطلا مظعأ نم اذهف ؛(هللا دنع هل

 ربدملا قلاخلا نم بلطلا وه و «هنم مسق يف يرجي این ةدابع ءاعدلا نوكو

 نوكي نأ مزلل قدابع ءاعد لك تلعج ولو ئاظنلاو ءايشألا نع هنأش لج يذلا

 ٩ رفکلا ليبق نم نوذحل | ضعب عفد وأ رومالا ضعب حالصال ديز ءاعد

 (ه۱۳۵۲ -۱۲۸4) يفجنلا يغالبلا ۲

 ماق دق يفجنلا يغالبلا داوج دمحم خيشلا : قّقحملا ةّجحلا ةمالعلا نإ

 سفنب «نآرقلا ریسفت يف نهرلا ءالا» ب یمسلا فیرشلا هریسفت يف ةدابعلا ريسفتب
 :ليام هنم سبتقن و لاقلا ىح یدآ دقف هانرکذ يذلا فیرعتلا

 ىرجم و مهلشر ىلع ةدابعلا ظفل نولمعتسي صاوخلاو ماوعلا لازي ال

 هزاجم مهقوذب نوفرعي و ندابتلاب ىنعملا كلذ نومهفي اک دحاو زرط ىلع مهتازكترم

 نأ وه مهردابت و محلامعتسا هيلع رودي يذلا روحملا نإ و .هیف زوجتلا هجو و

 نم هل هاري ام كنذي هيفويل ا عضاخلا هذختي نمل عوضخلاب ًارعشم هنوري ام ةدابعلا
 مع هللا ىلاعت ءاهلإ همعزي نمل ةمسج وأ زمر هنأ ناونعب وأ .ةّيهلالاب زايتمالا ٌّقح

 يف انه عقو ريسفتلا يف طبخلا وأ روزلا و ناتهبلا وأ كرشلا و أطخلا نكل و .نوكرشي

 : هناا تاماقم

 قول وه لب كلذل ًالهأ سيل ال ةدابعلا ةقيقح هب ققحتت اهب نايتإلا :لؤألا
 .الثم نائوالا ةدابعك هلب

 .صيخلتب ۹ ١۸٠٦ :داشرلا جهنم «ءاطخلا بفشاكب فورعملا يفجنلا رفعج 1



 ةدابعلا و .ترلا .هلإلا ءةئالثلا ءامصألا سس ا

 تابزحتلا جيورتل ةدسافلا ضارغألا ةمدخ و ءارتفالاو ناتهبلا ماقم :يناثلا

 قولخ دبع هنآ ناونعب مارتحالا نم ايش مامإلا وأ يبنلا ينوي نمل نولوقيف ةميثألا

 .هتدابع يف هللاب كرشأو مرتحملا كلذ دبَع هنأ .هعاطأ و هدبع هنأل هدنع برقم «هلل

 هنأل شا ىلإ ًابرقت مامإلا وأ يبنلا مرتحي نم نوتهبي .كلذب نوتهبي نمل يردت الأ
 هللا دعو اك هدهع و هللا لعجب يه يتلا ةمامإلا وأ ةلاسرلا ماقمب همركأ و هراتخا

 ِتامِلَكب ُهْبَر ّميهارُبإ یلذل و :ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوق يف ميهاربإ كلذب
 يِدْهَم لا ال لاف يِسّيُد نم و لاف ًامامإ ساتلپ كلعاج ين لا همتا
 جرخي ال و هنع لقي ال عورشلا لوقعلا مارتحالا اذه و (۱۲ 4 /ةرقبلا) 6 َنیملالا

 .مهت عزو ؛مهكولمل ,نيبزحتملا ءالؤه مارتحا نم دهاشل او مولعلا وه ام هعون نم

 .لمعلاو لوقلاب مه مهعوضحو .مهماکحو

 نم برض عم نکشلا نم برض اهتأب ةدابعلا ترشف ام ًاريثك :ثلاثلا ماقملا

 لهاستلا ىلع ةّينبم ريسافتلا هذه نأ كيلع ىفخي لهو ةعاطلا وأ «عوضخلا

 دارفالا بلغأ نآ ىفخي لهو ءريسفتلا ماقم يف كابترالا وأ .لامعتسالا تايصوصخب

 ةدابع اهضعب وأ اهيّمسي نم نوطلغي و ةدابع سانلا هاري ال هوركذ ام دحاو لك نم

 اهدجت ال دّبْعَي و َدَبَعَك هنم قتشي ام و ةدابعلا ظفل نا و .زاجملا ليبس ىلعألإ
 هذختي نمل ناسنالا ةلماعم نم هانركذ ايفآلإ ةقيقحلا هجو ىلع ةلمعتسم

 .٠ ةيملآلا يف هماقمب كلذل قحتسملا «هلالا ةلماعم اف

 فشن

 (ه۱۲۸4-۱۳۹۸) يعفاشلا يمارعلا يعاضقلا -۳

 ًاباتك يرصلا يمازعلا يعاضقلا ةمالس خیشلا ققدلا ةمالعلا فلأ دق
 ةمدقم يف عبط و ««ناوكألا تافصو قلاخلا تافص نيب نآرقلا نافرف» هایسآ

 ١ نآرقلا ريسفت يف نهرلا ءالآ :يغالبلا ١:0۸-0۷ .



 لمتشادق و عوضولا اذه يف بتك ام سفنأ نم وهو يقهيبلل تافصلا و ءامسألا

 راصنأ نأ ريغ ةنسلاو باتكلا ىلع ضرعلاب هدقن و ةيميت نبا دئاقع ىلع هزاجيإب

 اوعبطف نيبلاطلا لوانتم نع باتكلا داعبإ ىلإ ةريخألا ةنوآلا  اودمع «ةيوشحلا

 هيلع ديزي هّنِإ لقن ملول هيذ نع لقيال هنآ عم .ميدقتلا اذه نع ادرج يقهيبلا باتك
 :يليام هنم سبتقن قيقد هجو ىلع ةدابعلا ىنعم يف مالكلا ضافأ دقف .ةميق و ًانزو

 تلحجتسا يتلا ءىمظعلا لاو ىربكلا ةقلزلا ,ةدابعلا ريسفت يف طلغلا نإ
 اهب هللا رمآ ماحرأ اهيف تعطاقتو دعت ال ضارعأ اهب تكهتناو ءىصحت ال ٌءامد اهم

 اورسف مهّئأ ملعاف .تاهبشلا نتف اميسالو .نتفلاو قلازملا نم هللاب ًاذايع ءلصوت نأ

 اهانعم اَمأ يوغللا ىنعملا كلذب اودارأ و ء عوضخلا ةياغ ىصقأب نايتإلاب ةدابعلا

 ءارقتسا نم ثحبلا ىلع راّبصلا ققحملل رهظي اك اذه نم ّصخأ وهف يعرشلا
 ةيبوبر داقتعاب ابلق عوضخا ةياغ ىصقأب نايتإلا هئاف .عرشلا يف اهدراوم

 نم يرهاظلا عوضنلا نم هب یتأ ام نكي مل دافتعالا كلذ یفتنا ناف هل عوضخملا

 .ادوجس ول و هب يتأملا ناك امهم لیلق الو ريثك يف ءاعرش ةدابعلا

 و عفنلاب لالقتسالاک اهصئاصحخ نم ةصيصخ داقتعا ةيبوبرلا داقتعا لثمو

 وه يذلا ترلا دنع هدباعل ةعافشلا قیرطب ول و ةلاحم ال ةئيشملا ذوفنک و ّيضلا
 .مهاَيإ مهئاعد و مهناثوأل مهدوجسب نوکرشلا رفك انا و .دوبعلا اذه نم ربكأ

 ام ةيبوبر مهداقتعا وه و ؛مهيف ديقلا اذه قشحتل عوضخلا عاونآ نم امهريغو

TEنیو یاس ی  CON 
 اعرش ةدابع ءداقتعالا اذه نودب عوضخا عاونأ نم هنود امع الضف هللا ريغل دوجسلا

 فالتخاب فلتخي الف رفك وه ام و ًارفك نوكي ذئنيح هاف مدال ةكئالملا دوجسك)

 (۲۸ /فارعالا) 4 ِءاشخَقلب ميال هنا نإ لق هب لجو ع هللا رمأي الو «عئارشلا

 . هللا ءاش نإ رهاظ كلذ و (۷ /رمزلا) «رْفَكْلا هدابعل يضرب الو

 اوُدَحَسُف ٌدَجسَف َمَدآل اوُدُح دخشآ» :ةكئالملل لاق دق ىلاعت هللا عمست اذ تنأ اه و



 ةدايعلا و ترلا ءهلإللا .ةثالثلا هال ی. ل ا ا سس ۸

 هنم ريخ انآ» :لاق و4۳4 /ةرسقبلا) 4 رَت و ئكبأ سبا الإ

 أب ل E ط تفلخ ْنَمِل ذحسا | 2 :لاقو( ۱۲ /فارعالا)

 نأ يغبني اک تابآلا مهف يف قيقدتلا هضفرب و قيقحتلا هاضرب ال لوق ةلبق ناک مدآ

 .مهفت
 ىلإ رظناف «ىلاعت هللا ءاش نإ ریسعب سيلوه و اذه مهف كيلع رعت ناف

 كسفنل حمست ال نأ هل كمارتحا و كيبأ عم كبدأ كيلع يضقي دق هّناف كسفن

 كلذ نوكي ال و ءاهقوف وأ ةعاس دعقت وأ فقتف .هیدی نيب عاجطضالا وأ سولجلاب
 صتاصحخ نم ءيش داقتعا كنم لعفلا اذه نراقي مل هنأل اذا هل ةدابع كنم
 ردق وه و دهشتلا ردق اهيف سلجت و ةحتافلا ردق ةالصلا يف فقت و .هيف ةيبوبرلا

 اذه نأ وه كلذ رس و هل تیلص نمل ةدابع كنم كلذ نوكيف نيتقيقد وأ ةقيقد

 هل ٌتعضخ نمل ةيبوبرلا كداقتعا هنراقی كدوعق و كمايق يف لثمملا عوضفلا

 .لجوزع

 وأ كيلع غاب ىلع كرصني نأ كريمأ وأ لامعالا نم لمع يف كسيئر وعدتو
 رج كد وأ عم بلعب لوم ال هاب ةلنم تا ول. تیر نا نمای

 هنم الضف ءاشي ام كلذ نم هيدي ىلع ىضقي : د ةداعلا ىرجم يف ًاببس هلعج هللا نکل و

 هتوعد ناف انفصو ام لع تنآ و عدم ا اذهل ةدابع كنم كلذ نوكي الف :هناحبس

 ةلاع ال هللا عم ةثيشلا ذفان وأ نضلا وأ «عفنلاب لقتسم هنأ هيف دقتعت تنأ و

 دق كلل ءلجوزع هللا عم هتكرشأ ةدابعلا هذهب و ءأدباع ءاعدلا كلذب هل تنك

 و عفدلا وأ بلجلاب لالقتسالا ناف ءةيبوبرلا صئاصخ نم ةصيصخ هيف تدقتعا

 مهدوجسب اورفك |نإ نوكرشملاو ةيبوبرلا صئاصخ نم وه ةلاحم ال ةئيشملا ذوفن
 مهتنیشم ذوفنو ٌرضلا وأ ءعفنلاب لالقتسالا اهيف مهداقتعال هوحن و مهمانصأل

 و ربكألا برلا هنوربتعي مهتاف «هدنع ةعافشلا ليبس ىلع ول و «ىلاعت هللا عم ةلاحمال

 ذوفن مه بجو ةيبوبرلا نم مه ام ىضتقمب و ؛هتيبوبر نود ةيبوبر مبتادوبعم



 .ةلاحم ال هعم ةئيشملا

 مک دنج دنُج وه يذلا اذه ا: ىلاعت هلوقك رک تانيا الق ال لانبو

 0: هلوق و )»۰ ۰ / كلملا) < رورغ يف ال نورفاکلا نإ محل نود نم ْمُكرْصْنَي

 4 َنوُبَحْصَي اهنم مه ال و مه رضت َنوُعيِطَتسَي ال نود د نم مهن مهئتنت ةهلا مه
 اس لغ مش برکا ليبس ىلع يراكنإ نيتيآلا يف بوس ٤۳( /ءاینالا)

 انها صعب كارتغأآلإ لوقت نإ : 8 هل مطوق دوه موق نع ها یکحو .هودنتعا
 ىَلَع تل کوت ينإ# نور ال من ًاعيمجج ينوديكف» :مهل هلوقو ۶ /دوه) وش
 ام ىلع ةمايقلا موي مهل ًاخبوم لاعت هلوقک و ٥ ٥( /دوه) © .. . ْمُكَبَر و يير نا

 * نود دمت مک ام ا: اهتثيشم ذوفن بوجوو عفنلاب لالقتسالا نم ام هودقتعا

 0 مهوق و ۹۲-٩۳( /ءارعشلا) دوری وأ ْمُكَوُرصَنَي لَه هللا ٍنوُد نم
 3 نا ولات :اهصئاصخ و ةيبوبرلا مهیف اودقتعا نم نوبطاخي نومصتخي رانلا

 هذه ىلإ رظناف (۹۷-۹۸ /ءارعشلا) 4َنيمَلاَخْلا رب ْمُكيوَسن ذإ نيم ٍلالَض يي

 .مدن هعفني ال نيح مرجملا مدنيو .بوذکلا قدصي ثيح اهب اوفرتعا يتلا ةيوستلا

 .بولطملا وهف ةيبوبرلا تافص نم ءيش تابثإ يف تناك نإ ةروكذملا ةيوستلا ناف
 ىنعمب ةينادحولا اه بجت ىلاعت هتافص ْنأل ءمهرفك و مهكرش ةيثيحلا هذه نم و
 ةدابعلل هناا يف ةيوستلا تناك نإ و .لجو زع هاوس يف اهل ريظن دوجو مدع

 ءاهضعب وأ ةيهولألا تافص وه و «قاقحتسالا هب اف كارتشالا داقتعا مزلتسي وهف

 اه هقاقحتسا دقتعي نمل الإ لقاعلا نم نوكت ال يهف اهسفن ةدابعلا يف تناك نإ و

 .نوكرشي اع هللا ىلاعت « نيملاعلا ترک

 اهوبحأ و ادادنآ اهوذختا دقو مهتفاب ة ةيبوبرلا داقتعا مهنع یفنی فيكو

 ْمُهَنوُبِحُي 1۳ هللا نوُ ْنِم دخن ْنَم ساّنلا نم و: مهيف یلاعت لاق اک هللا ټحک

 ريسفتلا لهأ هلاق ام لع وه و «دن» عمج دادنألاو (۱۹۵ /ةرقبلا) دلا تک

 ةاواسملا نمم ًابرض اهیف اودقتعا مبنا مهیلع يداني اذهف :یواسلا لمل ا :ةغللاو



 ةدابعلا و ترلا هلإلا «ةثالثلا ءابسألا ..... س يس 1 ¥

 (.نولوقی مع یلاعت ٌّقحلل
HIRE 

 (ده۱۳۱۷-۱۱۲) يئوخلا ديسلا رصعلا هيقف -4

 يف ةدابعلا يف ًامالك ي يئوخل ا مساقلا يبأ ديسلا قّقحملا هيقفلا ديسلل نا

 ةدابعلا ةقيقح نإ :لاق :هب يتأن < نيعتسن كای و دبعن كاَيإ» :هناحبس هلوق ريسفت
 ةيبرتل برلا ٌروضح يضتقت ةيبوبرلا و «هرمأب مئاقلا و هّبر هنأ اب هّبرل دبعلا عوضخ
 ةناعإ ىلإ ناسنإلا ةجاح ناف ةناعتسالا يف لاحلا كلذكو .هنوؤش ريبدت و «هبوبرم

 هةناعالا هنم قّقحتتل دوبعلا روضح يضتفت «هتدابع يف هنع هئانغتسا مدع و هّبر

 هّبر يدي نيب رضاح دبعلاف باطخلا ىلإ ةبيغلا نم قایسلا لدع نیرمالا نیذهلف

 هدحو هناحبس هّلاب صتخت «هّلأتلا ینعمب ةدابعلا نأ ملسم هيف باتری ال ام
 اذه و «قالطالا دنع ةدابعلا ظفل هيلإ فرصنی يذلا وه ینعلا اذه نإ : انلق دقو

 :بتکلا هلجأل تلزنا و ءلسرلا هب تلسرا يذلا ديحوتلا وه
 و هللا ال دبعت الأ منيب نی اوت ٍةمِلَك نلإ اولاغت باتکل لأ اب لد

 .(14 /نارمع لآ) «وللا نوُد ْنِم ًابابزأ ًاضفب انضَْب دخل و تی هپ كرن

 نع ةدابعلا هذه تأشنأ ءاوس «هربغ ةدابع عم عمتجی ال ییاعت هللاب نایالاف

 دافتعالا نع تأشن مأ .تاذلا يف ديحوتلا راكنإ و ءقلاخلا يف ددعتلا داقتعا

 ةحلآ وأ هل ىلإ نوجاتحم مهو ؛مهؤاعد هيلإ لصي الف هللا نع نولوزعم قلخلا نأ
 و كولملا نأش كلذ يف هنأش و ءهيلإ مهنوبرقی هللا نیب و مهنیب طئاسو نوکت یرخآ

 نوضقی طئاسو ىلإ تجاتحا ةيعرلا نع ًاديعب ناك ال كللا ناف «مهتدفح

 مهتاوعد نوبيجي و مهجناوح

 ١ :نآرقلا ناقرف «يرصلا یمازعلا يعاضقلا ۰۱۱4-۱۱۱



 لاطبإ يف ىلاعت لاقف هزيزعلا هباتك يف نيداقتعالا الك هناحبس هللا لطبأ دقو

 :ةهلالا ددعتب داقتعالا

 لإ نم هم ناك ام و ۲ /ءايبتألا) اتدسَمَل ثلا آلا هل امهبف ناک ول5

 4 َنوُفِصَي اَمَع هللا َناحْبُس ضْعَب هب یلع مهضمَب ال و  امب هل لک َبَعَدَ اذإ

 ٩۱(. /نونمؤملا)

 رشبلا نم ءایعزلا و كولم اب هتسياقم نع أشني نإ وه و يناثلا داقتعالا اًمأو

 :نايبلا نم هوجوب هللا هلطبأ دقف

 :لاقف لیلد هيلع لدي مل ام اهنا و «ىرعدلا هذه ىلع ناهربلا بلطي ةراتف

 اف (14 /لمنلا) 4َنبق نیقواض مش نإ ْمُكئاهرب واش لولا عم لپ
 وأ مکتوب و *ّنوعْدَتْذِإ ُْكَبوُعَمْسَي هم "ی لَه لاق *َنيفكا اهل لت ًامانضأ دی دین

 ۷ ۷ ءارعشلا) نوعي تل انءابآ انجب لباوثاق نوي

 كلمي ال هنودبعي ام نأ نم مهساوحب هنوكردي ام ىلإ مهداشرإب ىرخأ و

 ادوعم ۳ ذختی نأ يغبني الو انعم اقولغ الا نوکی ال ءایحالا و ةتامالا

 و مکلف« مربا و نيش مکمل اموللا نود نی نودا لاف
 نِي وب لل .(1۷ 17 / ءايبنألا) «نولئ لاو نوک نی نو نودبمت امل

 ملی هنآ اوری ما 6۷۰ /ةدئاملا) افت و یی وفا نو
9 

 6۱۸ /فارعالا) 6 َنيِمِلاظ اواک و ١ ودنا اليبَس ْمِهيِدْفَي ال و

 شم

 ١ ۵۵:نارقلا ريسفت يف نايبلا :يئوخل اديسلا 4- ۱۳ 4.



 ةدابعلا و .ترلا ؛هلإلا ,ةثالثلا اتش هک

 ناثلا لاوسلا

 ؟تایالاهذه يف ةدابعلا نم دار اوه ام

 هديب نسم وأ بر وأ هل) هنأ اب دوجوم مامآ عوضخلا يه ٌةدابعلا تناك اذإ

 تايآلا يف اهنم دارلا وه ايف ةرفغم و ةعافش نم هلاعفأ هديب وأ ناسنالا ريصم

 ؟روكذملا ینعل اب اهيف ةدابعلا ريسفت حصیال يتلا ةيلاتلا

 : 128 ليلخلا نع ًايكاح هناحبس لاق

 .(4 4 /ميرم)4ًايِصَع نمخّرلل ناك َناطيّلا َنإَناطْيشلا بت ال تب ای3
 ذإ روكذملا ینعل اب ناطيشلا دبعي نكي مل « ليلخلا بطاح نأ مولعملا نمو

 اذه و بابرأ و ةهلآ ان اب مانصألاو ليثاهتلا دبعي ناك ابن و ءأبر و اه هذختي مل
 هل عوضخلا نكي مل دروم يف اهلامعتسا حصي هّنأ ىلع لدي امناف «ءيش نع لد نإ
 .عضاخلا یدل ابر الو اح

 :هناحبس لاقو

 يم وع کل نصیری ال نأ مدآ يم اب کل ده ملأ
 فصو هلأ عم ءابر الو اإ ةاصعلاو راکلا دنع ناطیشلا سيل و (1۰/سی)
 .ةدابعلاب هل دایقنالا

 :هناحبس لاقو

 و (4۷ /نونمؤملا) 4َنوُدباهل ان امُهُموَقَو ان نیر نی واقف
 ءالذأ اوناک ایناو بولطملا ینعل اب هموق و َنوعرفل ٌةدبع ليئارسإ ونب نكي مل
 .مهیدیاب

 باوجلا
 ناطيشلل « ءايمعلا ةعاطلل ءاهيف ةدابعلا تريعتسا دقف «لوألا ةبالا ام



 و اهل هوذا مهنأ لثمی ىهني و رمأي ام لك يف ناطيشلا مهعابتا ناكف «ماودلا ىلع
 ٌنأكف .مهبر و مهملإ هلا اب مهرمأ نم ةريصب ىلع هلل نينمؤملا ةعاطإك هوعاطأف ابر
 ةدابع نم هب كرمأي امهيف ناطيشلا عطت ال تبأ اي :هل لوقي و رزآ بطاخي ليلخلا
 و ةمحر لک ردصم وه يذلا هللا ةيصعم ىلع ميقم یصع ناطيشلا ال مانصألا

 .هتمحر نم نامرحلا و هتيصعم هيف اهب الا رمأي ال وهف ءةمعن

 اهرمأل ًانييبت ةدابعلا اه تريعتساف ةعاطلاوه دارملاف ءةيناثلا ةيآلا اهلثمو
 ةظفللا هذبب تایآ ةّدع يف اهنع تیهن يتلا ةيئاوشعلا ةقلطملا ةّيعبتلا اهنم دارلاو

 «ٍناطْيَّشلا ٍتاوُلُاوُم الو اي الالح صضزالا يف ام ول :هناحبس لاق

 تاوطخ اوُعِ ال ال و ةفاك منشا يف وند :لاعت لاف و (114 /ةرقبلا)
 هللا يف وای ْنَم يالا نم ولا لئاق نمزع لاق و (۰ ۸ /ةرقبلا) (ناطّيشلا

 .(۳ /جحا) برم ٍناطْيَش لک یو مل ری

 لثمي ؛ةيناسفنلا لویلا و یوهلل مهتعاطا وأ ناطیشلل مهتيعبت :ةلمحاب و
 هنلَع ٌنوُكَت تا هاو هل حنا نم تیر: هناحبس لاق أبر وأ ءاهإ اه مهذاختا

 f۳) /ناقرفلا)«ًاليكَو

 أء یلع هللا ُهَّلَضأ و وَ هل نَم تيرا :لئاق نم زع لاقو

 القا دن هیدن اش هِرَصب ل لَعَجَو لق و همس ىلع محو

 « هيلإ هوعدی ام بكتريف ؛ههلإل هدايقناك هاوخ داقنا» يأ (۳ /ةيثاحلا) < نوک

 هنأکف «ىوهلا مهداق امثیح اوداقنإ ل مهنکل ةقيقح ًاهإ مهاوه اوذختی مل مهنا معن

 .مه اف راص

 وه دارلا و «نودباغ ان امُهَمْوَقَو ِنْيَرَشَبل نما :هناحبس هلوق هلثمو

 لع ديعملا قداطإ ًاضيأ هنم و «نوللذتم .نوعضاخ يأ صضحلا ىوغللا ىنعم لا

 نآ ٌيَلَع اهنُمَت ةع كلَ :هلوق ريظن ةيآلاو .هيلع رورملا رثكي يذلا قيرطلا
 يبحتست و مهءانبأ حَبْذَت ءالذأ مهتلعج يأ (۲۲ /ءارعشلا) «ليئارْسإ يِئَي َتْدَبَع



 ةدابعلا و ترا .هلإلا قثالشلا مايسا ل ل سل سل ل نسا وا

 .مهءاسن

 دروم يف هلالا وأ ناطیشلا دروم يف ةدابعلا لامعتسا نآ :تحبلا ةليصحو

 لويملا وأ ناطيشلل مهعوضخ طرف نايب وه ةياغلاو «ةراعتسالا زاجم باب نم ىوملا
 .يوخللا ىنعملا وه دوصقملاف ىسوم موق يف احلا عتسا اممأو ةيناسفنلا

 :فورعملا ثيدحلا يف ةدابعلا دافم ىلع فقت فقت انرکذ ام و

 قطن نإ و «هللا دبع دقف هللا نع قطن ناف «هدبعدقف قطان ىلإ ىغصأ نم

 ٩۲ ناطیشلا دبع دقف ناطيشلا نع

 تبع ی ا نو ترعتسا دقف

Eرس ی( ا  

 وأ ناك ًافحم ريغلل عيطم هنأکف هريغ نع غّلبم ى ةطانلا نأ اب فقوملا اذه لثم

 .الطبم

 ثلاثلا لاوسلا

 ؟هل عوضخلا و هللا ريغ ةعاطإ مکح وه ام

 ال هئاو دیحوتلا بتارم نم ةعاطلا يف ديحوتلا نأ - یضم امیف - تفرعت دق

 :ماسقأ ىلع يه لوقنف هريغ ةعاطإ يف مالکلا عقيف هناحبس هللا الا عاطم

 لوسرلا ةعاطإ يف لاحلا وه امك هناحبس هللا نم رمأب هّتعاط نوكت نأ :لوالا

 لوس عطب ْنَم 5: ا ا ا ل ی و

 نوش نم اتلسرا امو :لئاف نمزع لاق و(۸۰ /ءاسنلا) هللا عاطأ ۱۳

 .(14 /ءاسنلا) شا نا عاطيلالإ

 نايصعلاب رمأي نم و ناطيشلا ةعاطإك اهنع ًاّيهنم هتعاط نوكت نأ :يناثلا

 ١ /4يناكلا :ينيلكلا 4 4۳.



 ناك هللا نإ نیقفاحْلا َنيرِفاكلا عطث الو ونا يآ لا اأ ايل :هناحبس لاق

 رشت ن نأ ئلَع َكادَهاج ْنِإَو» :لئاق نم زع لاقو (۱ /بازحألا) «ًاميكح ًاميلَع
 (۱۵ /نایقن) امهنط ال مع هب كَل سی ام نب

 ريغ ةزئاج ذشنیح نوکتف عرشلا يف يب ال و رمآ اهب قلعت ال نأ :ثلاثلا

 لك ةعاطإ اذکهو ؛لمع تر لماعلا و «هرمال يدنجلا ةعاط|ک ةمرحم الو ةبجار

 .مارح اب رمأي مل اذإ «ناك ممجت ْيأ يف هسيئرل سوژرم

 بتارم يوذ ءاضعأ نم لکشتی ؛ًیندم وأ ًايركسع ناك ءاوس عمجت لک نإ

 يف تاجرد ءاضعالا نيب تناك اذإآلإ ةدوشنملا ةياغلا ىلإ لصيال و ةفلتخم

 لوصولل ةموقملا رصانعلا نم ةعاطلا مزلت عمجتلا اذه لثم يفف ءةرمإلا تايوتسم
 كلذ و هللا يف ةعاطلا رصخ ًايفانم ًاكرش ةعاطلا كلت دعتال و ,ةياغلا ىلإ

 زواجت هيف نوكي ال نأ طرشب تايوتسملا هذه نيب لماعتلا ةيرح ىطعأ عراشلا نا

 ةياغلا قيقحتو لامعالا زاجنا مزاول نم هسيئر و سوؤرملا نيب ةعاطلا و ءدودحلا نع
 .بر قلاخ «هلٍ هنأ اهب هناحبس هللا ةعاط نم يه نيأو «يعامتجا دقع نمض

۰۰ 

 :ماسقأ ىلع وهف ريغلل عوضخلا اًمأو

 ةصاخ ةفاضإ :هقلاخ نيب و هنيب نوكي نأ نود نم قولخمل عوضخلا :اهدحأ

 وشما رم كارلو ENR SR و تیلور شخ

 ريغل دوجسلاک يبن هيف درب ملام زئاج عیضخا نم عرفلا اذه و سانلا نيب لوادتملا

 اد اممم تم ل و ِةَمْحّرلا نم لذلا حانَج اهل ضِفْخأَو» :هناحبس لاق هللا

 .(7 ٤ /ءارسالا) «ًاريغَص يناير

 نم قحتسی هللا ىلإ ةصاخ ةفاضإ هل نآ داقتعاب قولخملل عوضخلا :اهیناث

 بمهاذملا لهأ ععضخك ةلطاب ةتطاخ ةديقعلا نوک عم هل عوضخلا ءاهلجأ



nةدابعلا و ,ّبرلا لإلا .ةثالثلا ءاهصأللا سس  

 امل نيدلا يف ًالاخدإ و ًاعيرشت نیو ل EOE یورو
 .(۱۵ /فهكلا) 4ًابِذَك هللا ىَلَع یرتفآ ْنّمِم ُمَلظَأ ْنَمَقه :هناحبس لاق هتم سيل

 عوضخلا يف اك هداشرإ و هللا نم رمأب هل للذتلاو قولخملل عوضخلا :اهثلاث
 ةفاضإ هل ام لك وأ « نمؤم لكل عوضخلا لب 888 نيرهاطلا هئايصوأل و لآ يبنلل

 امو دوسألا رجحلاو نآرقلا و «مارحلا دجسملاك :ةمرخلا و ةلزنملا هل بجوت هللا ىلإ

 لا لاف ةف توبع نقلا نف لا ادعوا ةيفإلا رئاعشلا نسم اهاوس

 یر رم سیمزملا یلع هل ویو ُْمبِحُي موق الا يباب توست )

 o4) /ةدئاملا)4َنيرفاكلا

 ةينادحولاب دقتعا نمف هل ةيدوبعلل راهظإ و هلن عوضح ةقيقحلا ىدل وه لب

 ةرفغملاو طسبلاو ضبقلاو قزرلاو قلخلاو ةتامإلاو ءايحإلا نأ دقتعا و هل ةصلاخلا
 دابع» 8غ ماركلا هءايصوأ و98 یبنلا ناب دقتعا مث هديب اهلك ةبوقعلا و
 مهمظعف (11-77 /ءايبنألا) 4َنوُنَمْعَي رم ْمُه و ٍلوَقْلاب هتوف ال «َّنوُمَرْكُم

 لو «نامیالا ّدح نع كلذب جرخي مل ؛مهماقل ا يظعت و مهنأشل ًاليلجت « ممل عضخو
 .هللا ريغ دبعي

 هملتسي و ؛دوسألا رجحلا لّبقي ناك## هللا لوسر نأ ملسم لك ملع دقلو
 (۱).هرمال ًابيظعت و هنأشل ًالالجإ هديب

 ينشب

 ١ :نايبلا :يئوخلا ديسلا 4۹۹-4۷۸



 عبارلا لاؤسلا
 هناحبس هلل ةدابعلا يعاود

 ثعابو عاد نم ناسنالا نم هرودصل بال ناسنإلل يرايتخا لعف ةدابعلا

 ؟ امل حيحصلا يعادلا وه ایف

 نأ نكمي و هيلإ عاد دوجو نم دبال ناسنإلل يرايتخا لعف ا :باوجلا

 :ةيلاتلا ةثالثلا رومألا دحأ ثعابلا نوكي

 هباقع نم فوخلا و هماعنإ يف عمطلا 1و١

 ةعومج يف اههيلإ ريشأ دقو سانلا بلاغ يف ماعلا يعادلا وه اذهو
 :تایالا نم

 6اعمطو افوخ می نوي عجاضلا ِنَع ۶ موج اجت :هناحبس لاق
 ٌبيِرَق هللا َتَمْحَي نإ اعمَطَو افوخ 7 :لئاق نمزع لاقو (۱۱ /ةدجسلا)
 .(۵7 /فارعالا)4 َنيِنِسْحُمْلا نم

 مم ةليِسَولا م موند ىلإ نوفي نوعی یكی :لئاق نمزع لاقو
 «ًاروُدحَم ناك كبَر باذع نإ باد َنوُفاْخَيَو ُهَتَمْحَر َنوُجْرَيَو برش
 ٥۷(. /ءارسإلا)

 ؛نییعادلا نيذبب هللا ةدابع زيوجت يف ةحيرصلا ةعئارلا صوصنلا هذه عمو
 موزل ىلع نوّرصُي و «يعادلا نم عوشلا اذه نوضفري نيملكتملا ضعب نأ ىرن
 فوخل ا وأ هتمحر يف عمطلا نيب قرف ريغ نم يناسفن عاد ّيأ نم ةدابعلا صولخ

 .نیئدبلا نيذه نع ةئشان تناك اذإ ةدابعلا نولطبي و هران نم

 اهنکل و «تادابعلا لضفأ نم هلامجو دوبعملا لاك لجأل ةدابعلا نأ كش ال



 ةدابعلا و .ٌبرلا ءهلإلا ةثالثلا ءاسمالا ...... ARA مسالا وام انت ف طسامم دك صقار

 ىري الو هسفن ىسني ىتح ةدابعلا ناديم يف ضاترا نم الا اهيلإ لصي ال ةياغ

 مهسفنأ مهمهت نيذلا سانلا ةيبلغأ لوانتم نم ةينمالا كلت نيأ و هدوبعمألإ

 .فوخلا لجألف هوعاطأ نإ و نيغال

 : 4 تيبلا لهأ ةّمئأ نع نيعئار نيثيدح كيلإو

 نا و راجتلا ةدابع كلتف ةبغر هللا اودبع ًاموق لإ : #3 نينمؤملا ريمأ لاق
 ةدابع كلتف ًاركش هللا اودبع ًاموق نإ و :ديبعلا ةدابع كلتف ةبهر هللا اودبع ًاموق
 ؟۱)رارحالا

 ًافوخ لج وزع هللا اودبع موق ءةثالث ةدابعلا : #3 قداصلا مامالا لاقو

 ةدابع كلتف باوشلا بلط ىلاعت و كرابت هللا ردع موقو «ديبعلا ةدابع ندد

 لضفأ يهو ںارحألا ةدابع كلتف هل 8 لجو زع هللا اودبع موق و ءارجالا

 © ةدأبعلا

 ةدابعلل ًالهأ هناحبس هنوك ۳

 و لاجل ا و لایکلا تافصل ًاعماج هنوكل .دبعُي نأل لهأ هنآ اب هللا دبعي نأ
 ءةينإ مهسفنأل نوري ال نيذّلا هدابع نم نيصلخملاب صتخي يعادلا نم عونلا اذه

 ىلإ نورظني الف هللا تاذ يف مهسفنأ تكدن] .دیصخش مهقلاخ مامأ مهتاوذل ال و

 ناطیشلا عمطب ال نیل نوصلخملا مهف «هدعب و هعم و هلبقهثا ةوريو لإ ءى

 تابع *َنِيعَمْجْأ میر و :سيلبإ نع ًايكاح «ناحبس لاق مهتاوغإ يف

 كتدبع اما: 28 يلع نيدحوملا ديس لاق (4 ۱۹-۰ /رجحلا) نیل ُمُهْنِم

 (٩.كّیدبعف ةدابعلل ًالهأ كتدجو نكل و كتنج يف ًاعمط الو كران نم ًافوخ

 هست پس

 ١ مقرب مکخا مسق غالبلا جهت ۲۴۷.

  ۲ج ةعيشلا لئاسو :يلماعلا رحلا / ٤  ۰4ثيدحلا ةمدقلا باوبأ نم ۸ ب ۸.

 .ةّينلا باب :84 ص ۰۸ج . لوقعلا ةارم :يسلجل ۳



 فاطملا ةمتاخ

 مومأملا و مامإلا نيب قيبطتلا يف ىضوفلا

 ماقم يف ةريبك یضوف ءايقطنم ًاريسفت ةدابعلا ريسفت يف لامهإلا كرت دقل

 (ه۱۹۶-۲۶۱) لبنح نب دمحأ ةلبانحلا مامإ نأ ىرنف مومأملا و مامإلا نيب قيبطتلا

 كربتلاو 168 تبنلا ربنم سم زاوجب ىتفأو . ةدابعلا ريسفت يف ةميلس ةرطف نع ردص
 لجرلا نع هتلأس :لاق و .دمحأ نب هللا دبع هدلو هلأس ام دنع امهليبقت و هربقب و هب

 كلذب ديري .كلذ لثم ربقلاب لعفيو هلی و :هشمب كزبتی و 8 یبنلا نم سمي
 ().«كلذب سأب ال» :لاقف ؟لجو زع هللا ىلإ برقتلا

 دمحم هدعبو ؛ةيميت نب دمحأ هجهتمب رختفی يذلا  مامإلا یوتف يه هذه
 درج تسيل ةدابعلا نأ نم تفرع امل .كلذب ًاسأب ري مل و  باهولا دبع نب

 نع ةرابع يه لب «ةدابع تادامجلا و ماسجالا ىلإ هجوتلا دّرجم نوكي الف .عوضخا

 و هلجاع يف عضاخلا ريصم هديب وأ تر وأ هلا هنأ رابتعاب یشلا وحن عوضخلا

 دیحوتلا يبنل ميظعتلا و ميركتلا ةياغل امهليبقت و ربقلا وأ ربخملا سم امآو ,هلجا

 هنبا صيمقب بوقعي كّربت نع ماقملا يف هب كزبتلا زواجتيال و ةدابعلاب فصويالف
 ةيميت نبا هيف ءاج يذلا مويلا ىلإ نيملسملا نم دحأ دلخب رطخمي مل و هفسوي
 كلت سفنل وأ ربقلا و ربنملا و صيمقلا بحاصل ةدابع اهّتأ :ةديدجلا عدبلاب
 .ءايشألا

 ط « سابع هللا يصر روتک دلا ینیقحم ۰۳۱۳۳ مقرب ۰6٩۳۲ :۲ لاجرلا ةفرعم و للعلا :لبنح نب دحآ ۱

 . ۱۱۸ تورب



 ةدابعلا و .ترلا ءهلإلا فئدلتلا ءامسألا بو ی. ام

 اهنأل هيلع قلع نم وأ .باتكلا قمع ىلع ةليقث ماسالا یوتف تناك الو
 كلذ لواح «هَمل فل نم و «ةيميت نبا مالحأ لطبت و ةيباهولا هيلع ام عم ضقانتت
 :لاقف ضاحلا رصعلا يف ةيباهولا هيلع ام و مامإلا باوج نيب قفوي نأ بتاكلا

 هلعف (4۱ ص) رهابلا باوجلا يف ةيميت نبا مامإلا تبثأ دقف ّيبنلا ربنم شم امآ»

 فنصملا يف ةبيش يبأ نب ركبوبأ ىور «ةباحصلا نم هريغ نود رمع نبا نع
 نب ديزي ينثّدح :لاق دودوم وبأ ينثّدح :لاق بابحلا نب ديز نع (۱۲۱/۶)

 دجسملا مم الخ اذإ یبنلا باحصأ نم ارفت تيأر :لاق طيسق نب كلملا دبع

 .كلذ لعفي ديزي تيأر و :لاق اوعدو ءاهوحسمف ءاعرقلا ربنملا ةنامز ىلإ اوماق

 رتخت ام دعب نآلا اَمأ .فیرشلا همسج سمال يذلا هربنم ناك ال اذهو

 .«هب ًاكربت هحسم ةيعورشمب لاقيال

 نم ةبيش يبأ نبال فنصملا نع هلقن ام و نمع نباب يلا ربنمب سملا صيصخت نم ةيميت نبا نع لقن ام نيب ضقانتلا دوجو دعب :مالكلا اذه ىلع ظحاليو
 :رينملا ةنامز يبنلا باحصأ نم رفن حسم

 فيرشلا يبنلا مسج هسمال يذلا ربنملاب اّضتخ سملا زاوج ناك ول لو
 ولو ىتح «هّمالك قلطب الو ةیقلا ركذي نأ يتفملا مامإلا ىلع ناك هسمالي ملام نود

 هسمال يذلا ربنلا سفن ناك هرصع يف يوبنلا دجسملا يف دوجوملا ربنملا نأ انضرتفا
 دحأ ليبقت ناك ول ذإ :يتفلا نهذ نع بيغي ال اذه و «مركألا ّيبنلا مسج

 لفغي نأ يتفملل زاج امل كرشلا َنيع رحآلا ربنملا ليبقت و ءديحوتلا سفن نيربنملا

 .فينصتلا و میسقتلا

 هانعم ال كلذو هحلصی ام رثکآ لیلحتلا اذه هدسغفیام نأ :ًايناثو

 يوبرلا ديحوتلا ضقاني اذه و هب كّريت نم و ربنملا ىلع ًاريثأت فيرشلا همسجل لأ
 هسم ناب يباهولا فرتعي فيكف «هناحبس هلال نوكلا يف رثوم ال هنأ نم



 .نورقلا ربع هب اوكربتي نأ نيملسملل زوج هنأ و ًاريثأت دماجلا مسجلا يف فيرشلا

 يف لاق و ایهعنمو .هب كربتلاو يي یبنلا ربق حسم ىنشتسا ىلع لا نا من
 .ههجو

 ًادحأ رآ مل اذ ج بيرغ لوقلا اذهف هب كّربتلا و يبنلا ربق شم زاوج اًمأو»
 قفتا :(۳۱ ص) رباقملا راوزل رهابلا باوجلا يف ةيميت نبا لاقو «مامإلا نع هلقن

 إف دیحوسلا ىلع ةظفاحم هلك اذهو «هلبقي ال و ّيبنلا ربق سمي ال هنأ ىلع ةّمئألا

 (۱.«دجاسم روبقلا ذاختا هللاب كرشلا لوصا نم

 هدلو سيل وأ «مامالا نع هلقن ًادحأ دجأ ۸ :لوقي فيك :هيلع ظحالي نكل

 .ةلبانحلا دنع ةقث و ىوتفلا هذه يوري وه و هملع ءاعو و هيبأ ةيوار هللا دبع وبأ

 يناثلا و .دیحوتلا سفن لوألا لعجب ربقلاو ربنملا سم نيب قيرفتلا ام
 هللا ريغ ىلإ هجوتلا يف ناکرتشی نيرمألا نال نومألا بثارغ نمف .كرشلا ساسآ

 نأب ایهنیب قرف نإ و ناّیس ناعوضول اف كرشلا روح اذه ناك ولف «هناحبس
 ًاعفان لوألا نوک هسزالف يناثلاب هدسج سم مدسعل يناثلا نود لوالاب عفتني «ساملا
 هندبل لأب لوقلا ىلإ مجري لوألا زيوجت نأ ىلع ًاكرش نوكي نأ نود ًالطاب ًرمأ يناثلاو
 يف ضقانتلا اذه امف موقلا دنع كرشلا نيع وه و كّربتلا هلجأل دصقي يف ًاريثأت

 .ىرت اي جهنملا

 فقول «خيراتلاو ةريسلا بتكو ديناسملا و حاحصلا ىلإ قشحلا عجر ول و

 و ةباحصلا رصع يف نيملسملا نيب ًاجئار ًارمأ ناك هم و ربقلاب كّربتلا نأ ىلع
 :كلذ نم نيجذومن ركذن لوقن ام ةّحص ىلع یراقلا فاقيإ لجال و «نيعباتلا

 ترضح الب هللا لوسر تنب نيملاعلا ءاسن ةديس - الت ءارهزلا ةمطاف نا -۱

 :لوقت و يكبت و همشت ربقلا بارت نم ةضبق تذخأ و اهيبأ ربق دنع

 ًايلاوغ نامزلا ىدم مشیالا دمحأ ةبرت مش نم ىلع اذام

 .ةحفصلا سفن «قّقحملا ةقيلعت ١



AYةدابعلا و ترا هلإلا قئالثلا ءامسألا نب م  

 لاین مال ىلع ثّبُص  اهتأول بئاصم جلع ثب
 كّرتلا راوج لع لدي جغ ةموصعملا ءارهزلا ةديسلا نم فرصتلا اذه نإ

 .ةرهاطلا هتبرت و هللا لوسر ربقب

 باطخما نب رمع دهع يف ماشلا يف ماقأ هللا لوسر نذَوم- الالب نإ -۲

 :لوقي وه وَ يبنلا همانم يف ىأرف

 .«؟لالب اي ينروزت نأ كل نأ امأ ؟لالب اي ةوفجلا هذه اما

 193 يبنلا ربق ىتأف ةنيدملا دصق و هتلحار بكرف هافئاخ الجو ًانيزح هبتناف

 لعجف 88 نيسحلا و نسحلا لبقأف «هیلع ههجو غرمی و هدنع يكبي لعجف

 رخل ا رخآ ىلإ ...اهلبقی و اهّمضي
 اذهب صتخ ريغ !!فلخلا و «حلاصلا فلسلا نيب فالتحإلا نا حلاو

 نيع نويباهولا اهاري و «دیحوتلا سفن اهاري فلسلا ناك دراوم كانه لب دروملا
 :يلي ام ظحالف كش يف تنك نإ و كرشلا

 هترز دق» : #45 اضرلا ىسوم نب لع مامالا نأش يف# : نابح نبا لاق ١

 اضرلا ىسوم نب يلع ربق ترزف سوطب يماقم تقو يف ةّدش يب تّلحام و «ًارارم

 ىنع تلاز و بيجتسا الا ىلع اهتلازا هللا توعد و ؛هيلع و هّدج ىلع هللا تاولص

 ۱ ().یلذک هتدجوف ًارارم هتبرج ءيش اذه و ةدشلا كلت

 تعمسا :لاق هنأ يروباسينلا مكاحلا نع ينالقسعلا رجح نبا لقن-۲

 ثيدحلا لهأ مامإ عم انجرخ :لوقی یسیع نب نسحلا نب لمؤملا نب دمحم ركب اب
 كاذ ذإ مهو انخیاشم نم ةعامج عم يفقثلا يلع يبأ هليدعو «ةميزخ نب ركب يأ

 يدلاخلا و - 4 46:۲ افولا ءافو يف يدوهمسلا مهنم «نيخرؤملا نم ريثك عمج ةيضقلا هذه ركذ دقل ١-
 .اههريغ و ۷ : :ناويخالا حلص يف

 .رداصملا نم هريغ و ۸ : !ةباغلا دسا : ريثأل ا نبا"

 .4 ٩۷ ص ۰۸ج تاقثلا باتک : :نابح نبا ۳



 هميظعت نم تيأرف :لاق سوطب 28 اضرلا ىسوم نب يلع ربق ةرايز ىلإ نورفاوتم
 (,«انربحت ام اهدنع هعرضت و اهل هعضاوت ةعقبلا كلتل ةميزخ نبا ينعي

 :ميقلا هباتك يف ٩۱ ٤ماع سافب قوتملا ىسيرشنولأ ىيحي نب دمحأ لاقو ۳

 ربق ةرايزب هتداع ترج نمع ينابقعلا مساق يديس لئس «برعملا رايعملا»

 ىلع هللا تاولص ءايبنألا نم هريغبو 328 يبنلاب لسوتي و كانه وعديف نيحلاصلا
 نوكي يذلا يلولا كلذ لضفب لسوتي و نيحلاصلاو ءايلوألاب لسوتي و .مهعيمج

 لع يلولاب هجئاوح يف هللا ىلإ لسوتي و اذه هل غوسي لهف «نييعتلا ىلع هربق دنع
 ؟ال مأ انّيبن معب لسوتلا زوجي لهو ؟نییعتلا

 و نييبنلا نم هئابحأب ميركلا ميظعلا انالوم ىلإ لسوتلا زوجي باجأف

 ناك و ءامهنع هللا يضر سابعلاب رمع لسوت دقو .نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلا

 ىضق و مهتليسو انالوم لبق و «نيعباتلاو ةباحصلا نم ميظع دهشمب كلذ
 امو ؛هنوركني الف مهب ىدتقي نيذلا يف رركتي اذه لازامو .مهاقس و مهتجاح
 ضافأ و مهب هللا انعفن تاداسلا ءالؤبب تالسوتلا هذه يف بئاجعلا رهظت تلاز

 سانلا ضمب معي هللا لوسر نا رابخألا ضسعب يف درو و .مهتاكرب نم انيلع

 لاقف . ةمحرلا يبن دمحم كّيبنب كيلع مسقأ ينا َمهّللا :لق هِلَّوأ يف لاقف ءاعدلا

 نوكي نأ لمتحي حص نإ ربخلا اذه :مالسلا دبع نب نيدلا زع دحوألا مامإلا

 نم هريغب یلاعت هللا ىلع مسقُ الو «مدآ دلو ديس هلال اک هللا لوسر ىلع ًاروصقم
 هب ضخ این اذه نوكي نأو « هتجرد يف اوسيل متال «ءايلوألاو ةكئالملاو ءايبنألا
 (.یهتنا هتبترم و هتجرد ّولع ىلع انّيبن

 ةو ارنا للا مطب هرومألا هذه یقلتی حلاصلا فلسلا ا یرت
 نراقت و ديحوتلا يفانت نومالا هذه نا نوعي نیباهولا انیب دیحوتلل ةفلاغريغ

 . TAA /۷ج بیذهتلا بیذهت :رجح نبا_١

 .۳-۳۲۲ ۱۷ /۱ج برغل او سلدنالاو ةيقيرفا ءاملع ىواتف نع برعملا رایعل ۲



n Aةدابعلا و ترلا هلإلا قالا ءامسألا  

 نبا لاوقأ ىلع دامتعالا الا :ديحوتلل اهتفلاخ ىلع ًاليلد اوميقي نأ نود نم كرشلا
 مهف ؛حلاصلا فلسلا ةريسو ةنسلاو باتکلا ىلع داتعالا ناکم هئارآ و ةيميت
 ميكحلا رکذلا قاطنتسا ناکم مطوقع ىلع ترطیسدق و «لاجرلا لاوقآ هدلقم

 .ةيوبنلا ةنسلاو

 مكيف بقاعملا انأو ىنج يريغ

 و دييأتلاو معدلا فقوم ةيباهولا نم يدودوملا ىلعألا يبأ بتاكلا فقوم نأ

 ةياغل باتكلا كلذ فلآ دقف «ةعبرألا تاحلطصل ۱ هباتک يف هتاعزن بص دق

 دقف هلك كلذ عم و ةعبرألا تاحلطصملا ريسفت ءاطغ تحت ةيباهولا یدابلا معد

 ةقيقحلا باصال اهئوض ىلع ارئاس ناك ول قح ةملك «یعوال» نع هنم تردص
 و هثيغتسي و هلإلا ناسنإلا وعدي هلجال يذلا روصتلا نأ لوقلا ةوفص و» :لاق

 و ةيعيبطلا نيناوق ىلع ةنميهملا ةطلسلل ًاكلام هنوك روصت مرج ال وه هيلإ عرضتي
 .«ةعيبطلا نيناوق ذوفن ةرثاد نع ةجراخلا ىوقلل

 و مهتالسوت يف نوردصيال نيذلا نيينثولا دئاقع نع ريبعت وه و همالك اذه

 نولسوتی يذلا نيملسملا لسوت نم كلذ نيأ و ءدبلا اذه نع الإ مهتاناغتسا
 هرمأب مه و مهرمأ ام يف هللا نوصعي ال :نوحلاص دابع می لجأل ءهلآ و يبنلاب

 ةطلسلا باحصأ مهتا ال كلذألا سيل ةثاغتسالاو لسوتلا ىلع زفاحلاف «نولمعي
 الو ةايح الو ًاتوم مهسفنال نوكلمي ال دابع مهتاب فارتعالا عم ةعيبطلا نيناوق ىلع

 :ئطاخ روصت

 دارأ «دونعلاو فصنملا هب قطني قحلا و قاب قطن هنأ عم بتاكلا نا

 سیل اه ببسلا نا ركذف نيملسملا نيب ةجرادلا تالسوتلا ىلع كرشلا ءافضا

 ماعلا اذه ماظن ىلع ةطلسلا عاونأ نم ًاعون ًالثم يبنلل نأ لسونملا داقتعا ال



 ةعفنملا هل بلجت هتاضرم و ررضلا هيلع ري هطخس نا ىري ادحأ فاخي نم كلذكو

 ًاعون هل نأ رّوصت نم هنهذ يف نوكي امآلإ هلمع و كلذ هداقتعا ردصم نوكي الف
 نم ةيحان يف ًاكرش هل نا هيف هداقتعاآلإ هيلع هثعبي الف نوكلا اذه ىلع ةطلسلا نم

 5 .ةيهولألا ةطلسلا يحاون

 ةطلسلا نم ًاعون هب لسوتملل ّنأب داقتعالا هّنا و لسوتلا أدبم نم هركذ ام نآ

 وناك دقف مجناثوآ و مهمانصأب نيكرشملا لسوت ىلع قبطني ان .نوكلا اذه ىلع
 ةعافشلاو نارفغلا ىلع اهتنطلس لقأ ال و ةيهإلا نوژشلا ضعبل اهتیکل مب نيدقتعم
 ول نوح اصلا هدابع مهتا اهب هللا ءابحأب نيملسملا لسوت نم كلذ نيأ و ةذفانلا

 هناحبس هنا كلذ ىلع ليلدلاو -اباجيا و ًامازلا ال هناحبس هنم لضفتب اوبيجال اوعد

 ْذإ مهن ول و:هناحبس لاقف يبتلاب لسوتلا ىلإ تايآلا نم ةدحاو ريغ يف ىعد

 ًاباوت هللا اود جول لوُسرلا هل را و هللا اورّمغتْساَف كاج مهتفنآ اومّلَظ
 و يبنلا نع مهضارعا لجال نيقفانملا مذ هناحبس هلا ىتح (14 /ءاسنلا) 6ًاميحَر

 هللا لوش ر كَل زف رفتی الات ْمُهَل ليِق اذإو) :هناحبس لاق هرافغتسا مهبلط مدع

 .(۵ /نوقفانملا) 4نورپکتشم مه و َنوَدْسَي مُهتيأر و مهسؤُر اوو

 كلذ سفنب لسوتی (منإف مرک الا مهيبن لیحر دعب نیملسلا نم لسوتی نم و
 - ةيالا صاصتخا و »ماعلا ىلع رطيسم هنا كالمب ال هتایح نمز ين دوجوملا كالملا

 لسوتلا يعادلا نا وه فدما نال لالدتسالاب رضي ال یبنلا ةايحب - مهمعز ىلع

 .ال مأ ةايحلا ةرتفب ةيالا تصتخا ءاوس دحا و رمآ نيترتفلا اتلک يف

 ! نيّينثولا ةديقع بسنف ىدتعملا مرجب ءىربلا ذخأ يدودوملا بتاكلا نا

 i یو ل

 .یرخآ رزو ةرزاو رزت ال و لطابلاب ءاضق الإ

 . 14-١9 /ةعبرألا تاحلطصملا :يدودوملا-١



 عبارلا لصفلا

 هللا يف ةن ةناعتسالا رصح يف

 هللاب ةناعتسإلا رصح يفانيال هنکل هب ةناعتسا ناك نإ و ةي يبنلاب لسوتلا نإ

 هناحبس هللا يف ةناعتسالا نورصحي ملاعلا راطقأ يف نيملسملا نأ كلذو للاعتو كرابت

 ءالقعلا نيب ةدئاسلا ةدعاقلا ىلع ًايرج «ةيداعلا بابسألاب نونيعتسي كلذ عم و

 يف مهب نونيعتسي ءايبنألا حاورأب نيلّسونلا نأ اك یصحلل ًافلاخم ه نوری الو

 ال كلذ و «هناحبس هللاب ةناعتسالا رصح ًاضراعم هنوريالو مهتارازم و مهدهاشم

 :نيتروصب ققحتت نأ نكمي هللا ريغب ةناعتسالا

 ّنأب داقتعالا عم  يعيبط ريغ مأ ًايعيبط ناكأ ءاوس  لماعب نيعتسن نأ ١-

 هتردقب مهلكاشم ليزي و دابعلا نیمی نأ ىلع رداق هنأ ىنعمب «هللا ىلإ دنتسم هلمع

 .هنذإ و هللا نم ةبستكملا

 ةناعتسالا نع عقاولا يف كفني ال  ةقيقحلا يف ةناعتسالا نم عونلا اذهو

 شالا كلذ ؛لماوعلا كلت حنم يذلا وه هّنأب فارتعالا ىلع يوطني هنأل «هتاذ هللاب

 .هنم اهدزجو اهبلس ءاش نإ و هاش نذأو

 دقف «ضرالا ثرحو ءالا و سمشلاک ةيعيبط لماوعب عرازلا ناعتسا اذإف

 ىلع ةردقلا :لماوعلا هذه حنم يذلا وه لاعت هّنأل  ةقيقحلا يف هللاب ناعتسا

 .لامكلا ّدح ىلإ هب لوصولا و هتابنإ مث نم و رذب نم ضرألا نطب يف عدوأ ام ءامنإ
 هنأب داقتعالا عم يعيبط لماع وأ تّيم وا ىح ناسنإب نيعتسي نأ ۲

 و كرش داقتعالا كلذ ْنأ كش الف «هللا نع هلعف يف وأ هدوجو يف لقتسم

 .ةدابع هب ةناعتسالا



 وأ اهريثأت يف ةّلقتسم اهّتأب دقتعي وه و ةروكذملا لماوعلاب عراز ناعتسا اذإف

 بلطلاو كرش داقتعالاف ءاهتردقو اهلعف يف اک اهتدامو اهدوجو يف ةّلقتسم اپ

 .هب ناعتسملل ةدابع

 هلوق يف اهيلع صوصنملا هللا يف ةرصحنملا ةناعتسالا نآ رهظي كلذبو

 ناعتسلا تاذ نم ةعبانلا ةلقتسملا ةنوعملاب ةناعتسالا يه «ٌنيِعَتْسَن لای و»: ىلاعت

 ناسنالاب ةناعتسالا اّمأو «ىلاعت هللا يف رصحنملا وه اذهف ءىش ىلع ةفقوتملا ريغ «هب

 هللاب ةرصحنم ريغ يهف «هتثيشم و هنذإ و هتوف و هللا لوحب ال ءيشب موقي ال يذلا

 ةئيلم ةيرشبلا ةايحلا ناف . ساسألا اذه ىلع ةمئاق ةايحلا نإ لب هناحبس

 .ىلاعت هللا نذإب لمعت و رثؤت يتلا بابسألاب ةناعتسالاب

 زوم و ای ا هلا يف اا رسب نم ماجا كلذ لو

 .زيزعلا باتكلا يف ريظن هل مك و رخآ ىنعمب ر هريغب ةناعتسإلا

 نم ةلمج رصحت تايأ ىلإ هرظن تفلن ةقيقحلا هذه ىلع ئراقلا فاقيإل و

 ريغ ىلإ ىرخا تايأ يف لاعفألا سفن بسنت اب عم هقرات هللا يف ةينوكلا لاعفألا
 ةروصحم يهف ایهتیعون فالتخال نيتبسنلا نيب يفانتلا مدعل الا اذه ام و ءاضيأ هلل

 .ةيضرعلا و ةيعبتلا ديق عم هللا ريغ ىلإ بسنت و «لالقتسالا ديق عم هناحبس هللا يف

 :هريغ ىلإ و هللا ىلإ ةينوكلا رهاوظلا بسنت يتلا تايآلا

 لوقي اینیب . )۸۰ /ءارعشلا) < ٍنيِفْشَي َوُهَف ُتْضِرَم اذإ و: هناحبس لوقي- ١

 .(18 /لحنلا) ساتل اقش :(لسعلا يف يأ) هيف هناحبس

 :ىلاعت لوقي انیب (۵۸ /تايراذلا) 4 قالا وه هللا نإ :هناحبس لوقي ۲

 .(۵ /ءاستلا)(اهيف ْمُهوقْرْرأَو9
 تم (54 /ةعفاولا) 4 نور الا تم هرز مشاء :هناحبس لوقی-۳



 ةدابعلا و ؛ترلا ءهلإلا ةثالثلا ءسال e راش

 .(۲۹ /حتفلا) «راَفكلا مهب ظيغَيِل عازلا بجنْی» :هناحبسلوقی

 لوقی انیب .(۸۱ /ءاسنلا) نوشي ام بكي هللا و9 :لاعت لوقي 5
 .(۸۰ /فرخزلا) نوک ْمِْيَدَ السر و لی :هناحبس

 نيب .۳ /سنوی) هل دی ٍشْرَعْلا ىلع ئوتسأ مث :ىلاعت لوقي -5
 .(۵ /تاعزانلا) کارم تامل :هناحبس لوقی

 نيب .(4۲ /رمزلا) کاهتوم نبج شل یوي هلا :هناحبس لوقي ١-
 .(۳۲ /لحنلا) نیل ٌةَكِتالَمْلاُمُهاَفوَتت َنيِذَّلا9 :لاعت لوقب

 و «ىلاعت هللا ىلإ ةرات ةينوكلا رهاوظلا بسنت يتلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ
 .هريغ ىلإ ئرخأ

 وحن ىلع رومألا هذه باستنا وه ىلاعت هللاب روصحملا لإ :لاقي نأ لحلاو
 الو «یلاعت هنذإب و «ةيعبتلا وحن ىلع وهف هريغ ىلإ بوسنملا اًمأو «لالقتسالا
 .اههيلكب داقتعالا نيب الو نيتيسنلا نيب ضراعت

 ال ةيعبتلا هجو ىلع هللا ريغ ىلإ ةدنتسم ةينوكلا رهاوظلا هذه نأب دقتعا نمف

 اذه ىلع مامإلا وأ یبنلاب ناعتسا نم اذك و ءاكرشم الو ًاثطخم نكي مل لالقتسالا

 .هجولا

 لای :لوقنف هب نيعتسن نأ انمّلعي يذلا ىلاعت هنأ ىلإ افاضم اذه

 :لوقيف ةالصلاو ربصلاب ةناعتسالا ىلع ىرخأ ةيأ يف انحيو «نیعتشت لاو بم
 لصف ال ةالصلاو ربصلا سيل و.(١٠٤ /ةرقبلا) «ٍةالَّصلاَو ِرْبّصلاب انیمتنار
 .هسفن ناسنالا

 :ثحبلا ةليصح

 ىلع ةناعتسالا لوح ةدراولا تایالا نإ
 :نیفنص



 ديحولا نيعملاو رصانلا هريتعي و طقف هللا يف ةناعتسالا رصحي :لوالا فنصلا

 .هاوس نود

1 
 اهرتعي و (هللا ريغ) ةنّيعملا رومالا نم ةلسلس ىلإ انوعدي :يناثلا فنصلاو

 .هللا بناج ىلإ «ةنيعم و ةرصان

 «تایالا نم نيعونلا نیذه نيب عمجلا هجو قباسلا نایبلا نم حضتا :لوقآ

 نوکشمتی دن مهدجنًاقيرف نأ الا ءاشلطم نیفنصل ۱ نيب ضراعت ۷ هنأ نيبت و

 نوزطضی مث هللا ريغب ةناعتسالا نم عون ّيأ نوئطخيف تايآلا نم لوألا فنصلاب
 تايآلا كلت مومع نم (ةيداملا بابسألا و ةيناسنإلا ةردقلاب ةناعتسالا) جارخإ ىلإ

 :نولوقي مین ىنعمب  صیصختلا وحنب هللاب ةناعتسالل ةرصاحلا

 ناعتسي نأ زاجأو ءاهب هللا نذأ يتلا دراوملا يف هاب الإ زوجت ال ةناعتسالا نإ

 ةناعتسا ابن عم  ةيعيبطلا لماوعلاو ةيناسنإلا ةردقلاب ةناعتسالا نوكتف «هريغب اهيف

 .دحوملا هيضتريال مم اذه نكلو .صيصختلا هجو ىلع ةعورشم و ةزئاج هللا ريغب

 رمآ ىلإ وعدي تایالا عومجم ناف امامت اذه ريغ وه تايآلا فده نأ نيح يف

 ىرخألا لماوعلاب ةناعتسالا ّنأو ءاقلطم هللا ريغب ةناعتسالا زاوج مدع : وهو دحاو

 دعت ثيحب نوكت لب هللا يف ةناعتسالا رصح عم ىفانتي ال وحنب نوكت نأ بجي

 .هريغب ةناعتسا ال هللاب ةناعتسا

 يذلاو ديحولا رصانلا و نيعملا ْنأب لوقت نأ ديرت تايآلا نإ :رخآ ريبعتبو
 عم هنكل و «هناحبس هللاالإ سيل «هریثأت و هتردق صان و نيعم لك هنم ٌدمتسي

 رمأ و هتردقب لمعت يتلا للعلا و بابسألا نم ةلسلس ىلع نوكلا اذه ماقأ كلذ

 نال كلذ «هللاب ةناعتسالاك هب ةناعتسالا نوكت كلذل و ءلصألا نم عرفلا دادمتساب

 .لصألاب ةناعتسا عرفلاب ةناعتسالا

 :نيفنصلا نم تایالا ضعب ىلإ ةراشإ يلي ايف كيلإ و



 ةدابعلا و «ّبرلا ,هلالا ةثالثلا ءاهسألا ی سما

 .(۱۲۲ /نارمع لآ) 4 ميكحلا علف دن نی الإ هضنلا ام و

 .(۵ /دمحلا) ©ٌنيعَتْسَت َكاَيِإَو بت كايإ3

 ۰ /لافنألا) 4 میکَح ز زیر هللا نإ للا دنع نمالا رضنلا ام و3

 فصنلا نم جذاین يتأي اميف كيلإ و لوألا فنصلا نم جذاین تایالا هذه

 .بابسالاو لماوعلا نم هللا ريغب ةناعتسالا ىلإ انوعدی يذلا رخآلا

 .(40 /ةرقبلا) 4ةالّصلاَو رُبّصلاب اونيمتساو)

 .(۲ /ةدئاملا)4ئوُقَتلاَو ربا ىَلَع ونوامتو»
 . و و گم رم 5 هف ر و
 .(40 /فهکلا) و ينونيعأف رَ ير هذ ذ ينكم ام»

 .(۷۲ /لافنألا) «رضتلا ُمُكِيَلَعَف نيّدلا يف ْمُكوُيَصْنَتْسا ِنِإ ول

 هانركذ ام وه تايآلا نم نيفنصلا نيذه نيب ضراعتلا لح حاتفم و

 :هصخلم و

 هدوجو يف ال هريغ ىلع دمتعم ريغ ادحاو ًالقتسمو مات ارثؤم نوكلا يف نإ

 :هناحبس هللا وه و هلعف يف الو

۰ ۰ 0 

 يدزت يه و هيلإ  اهلعفو اهدوجو يف - ةرقتفم اهعيمجف رخالا لماوعلا اما
 نم اهاطعأ ام لماوعلا كلت هناحبس طعی مل ولو ؛هتردق و هتئيشم و هنذإب يدؤت ام

 .ءيش ىلع ةردق ةّيأ اه تناك ءال اهب ةناعتسالا ىلع هتنیشم رجت مل و ةردقلا

 نکمی الف هللا وه ًامامت وحنلا اذه ىلع  لحارملا لک يف يقيقحلا نيعمل اف

 هللا يف ةناعتسالا انه رصح ةهحما هذهلو .القتسم ًانيعم هرابتعاب دحأب ةناعتسالا

 يأ) لقتسم ريغ هرابتعاب هللا ريغب ةناعتسالا نم ًاتاتب عنمي ال اذه نكل و هدحو

 يفانت ال هذهک  ةناعتسا نأ مولعم و (ةیهالا ةردقلا ىلع داهتعالاب ًانيعم هرابتعاب

 :نيببسل هناحبس هللا يف ةناعتسالا رصح



 .ىرخألا لماوعلاب ةناعتسالا ريغ يه هللاب ةصوصخملا ةناعتسالا ْنأل وأ

 و «تاذلاب انتناعإ ىلع رداق هنأ داقتعاب نوكت ام) :يه هللاب ةصوصخملا ةناعتسالاف

 يأ سخآ وحن ىلع هناحبس هللا ريغب ةناعتسالا نآ نيح يف «هريغ ىلع داهتعالا نودب

 «تاذلاب ال ءةيهالا ةردقلا ىلع ًادنتسم ةناعالا ىلع رداق ناعتسملا ناب داقتعالا عم

 ىلاعت هللاب ةًصاخ  لّوألا وحنلا ىلع  ةناعتسالا تناك اذإف «لالقتسالا وحنب و

 .ًاضيأ هب ةصوصحم ةيناثلا اهتروصب ةناعتسالا نأ ىلع لدي ال كلذ ناف

 نيع يه لب هللاب ةناعتسالا نع ةكفنم ريغ هذهك  ةناعتسا نإ :ايناث

 و هيلإ دنتسم هّلک نوكلا نأ ىري يذلا) دّحوملا رظن يف سيل و « ىلاعت هب ةناعتسالا
 .اذه نم صانم (هب مئاق لكلا

 ةناعتسالل رّوصتي مل هل ثيح رانملا فّلؤم ّنأب ميركلا ئراقلا رکذن ًاريخأو

 :لاقف كرشلل ةمزالم اهربتعا كلذل ةدحاو ةروص الا حاورألاب

 ىلع روبقلا و ةحرضألا باحصأب نونيعتسي نيذلا نإ :نوملعت انه نموا

 كالهو .مهعرز و مهثرح ءاینو مهضارمأ ءافش و فيولا ريت و مهجئاوح ءاضف
 هللا ركذ نع و «نوبكان ديحوتلا طارص نع مه حلاصملا نم كلذ ريغو مهئادعأ

 نوضرعم ۱۲٩

 ىلع (ةيعيبطلا لماوعلاب ةناعتسالاک) هللا ريغب ةناعتسالا نآب :هیلع ظحالپ

 :نيتروص

 و هاب ةرّكذم امهادحإ كرشلل ةبجوم ىرخألا و ديحوتلا نيع امهادحإ
 .هللا نع ةدعبم ىرخالا

 و ةيرهاظ ريغ وأ ةيرهاظ بابسألا نوک وه سيل كرشلاو ديحوتلا دح نإ
 ىنغلا وه سایقلا ىرخأ ةرابعب و ؛هلالقتسا مدعو نيعملا لالقتسا وه اهنإ

 ه1 رانلا-۱



 ةدابعلا و ءبرلا ءهلإلا :ةثالثلا هایتان ل سا 1

 .ةلاصألا مدعو ةلاصألا و نقفلاو

 و لمعت ال يتلا هللا ىلإ ةدنتسملا ةّلقتسملا ريغ لماوعلاب ةناعتسالا نإ

 هللا ىلإ هجوم ريخ يه لب هللا نع ةلفغلل ةبجوم ريغ ىلاعت هنذإب الإ رثؤتال
 .هيلإ للعلا لک ءاهتناو بابسألا لک عاطقنا : اهانعم ذإ «هب رکذمو

 ل
 ول و «نوضرعم هللا ركذ نع كئلوا» :راثملا بحاص لوقي فيك اذه عم و

 ةناعتسالا نوكت نأ مزلل هنع ةلفغلاو هللا نايسنل ًابجوم ةناعتسالا نم عونلا اذه ناك
 .هنع ةلفغلل ةبجوم ًاضيأ يه ةيعيبطلا ةيداملا بابسألاب

 يذلا توتلش دومحم خيشلا رهزألا خيش يأر كلذ نم بجعألا نأ ىلع

 ةلأسملا متخ و «ناصقن و ةدايز نود هدبع 000 لاجملا اذه يف  لقن

 تايآلا نع و ةيالا ةقيقح نع ًالفاغ «نیقنن ین كاي يف رصحلاب ذخأو ا

 ۱).ةناعتسالا ةلأسمل ةضّرعتملا ىرخألا

 لاؤس ىلع ةباجإ

 ءادن مزلتست يهف ةزئاج هان يذلا وحنلا ىلع ريغلاب ةناعتسالا تناك اذا

 37 نال كلذ و ة زئاج ريغ يهو ؛هراکلا و دئادشلا يف مهب ةثاغتسالا و هللا ءایلوا

 3 ر: هناحبس لوي هللا عم ريغلا كيرشت جئاوحلا و بئاصملا يف هللا ريغ

 لا و :ىلاعت لوقي و (18 /نحلا) «ًادحأ هلا عت اوت الد ف دجاسمْلا

 (۱۹۷ /فارعألا) (َنوْرْْنَي مه ال و مرض نوت ل هنو نی َنوُعْدَت

 < ربوطت نی َنوُكِلْمَي ام نود نم َنوُعْذَت َنيِذَّلاَول لئاف نمزع لوقي و
 ةوعد غيستال و هللاب ءاعدلا صخت يتلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ .(۱۳ /رطاف)

 .۳۹-۰۳ ٩ :توتلش ریسفت عجار-۱



 ءاعدلا هللا یمس دقو لال ويح نافيعلا ياللا اذه حط دق و

 (يتدابع نع َنوُربْكَتْسَي نیل 3 !مکت بحَتْسا | يِنوُعذا: هلوقب ةدابع

 و ؛حلاصلا و يبنلا اعد دقف «یشب حلاص وآ یبن مسای فته نمف(۰ /رفاغ)
 © ًاكرشم راص و هللا ريغ دبع دقف اهم لب ةدابع ءاعدلا

 :تاوخا

 ءاعد لك نأ لهو ءاعدلا ریسفت يف نمکت عوضول ا يف ةمساحلا ةطقتلا نإ

 لكو ؛ةدابع ءاعد لک لوقن نأ انل حصي ىتح ؟يواستلا يه اهنیب ةبسنلا و ةدابع

 هنم أيسق و ةدابع ءاعدلا نم امسق ّنأ و ةدابعلا نم مع ءاعدلا نأ وأ ءاعد ةدابع

 :حیضوتلا كيلإ و «لوألا ال يناثلا قفاوی زیزعلا باتکلا و ؟كلذک سیل

 ظفل عضو حصي الو ةديدع عضاوم يف ءاعدلا ظفل نآرقلا لمعتسا دقل
 و الی ييزق توعد يّنِإ بر :حون نع ًايكاح هناحبس لوقي هناکم ةدابعلا
 موي نينذملل هباطخ يف سیلبا ناسل نعد ًايكاح هناحبس لاقو (۵ /حون)<راهت

 يلم مشجتساق مکنوَعد ناال إ ناطلش نم ْمُكِيَلَع يل ناکام و و :ةمايقلا

 لوقلا حصیفآ ءاعدلا ظفل اهيف درو يتلا تايآلا نم امهريغ ىلإ (۲۲ /ميهاربإ)

 كلذ لک ؟مهدبع يأ نيينذملا اعد ناطيشلا نآ وأ ءمهدبع يأ هموق اعد ًاحون ْنَأب

 ةدابع وه يذلا ءاعدلا زّيمن ىتح نعمت ةفقو ءاعدلا ريسفت يف فقن نأ ىلإ انزفحي

 .كلذك سیل اع

 و يعادلا ی و ل ع تاساا

 و ةدابع کو ةريغص ةيهولا ولو ناعتسملا ةيهولاب ادقتعم ريغلاب نيعتسملا

 لاف الاب مهداقتعال ةدابع مانصألا ةدبع ءاعد ناك كلذ لجأل

 « ِءْيََش نم هللا نود نم َنوُعْدَي يلام هل ْمُهْنَع تا ام هناحبس

 .۲۸۶:بایترالا فشك يف (ک داقتعالا هیزنت ينامنصلا -۱



 ةدابملا و «برلا فلإلا «ةثالثلا ءامصألا ی 4

 .(۱۰۱ /دوه)

 ّقح يف تدرو اهتاخ لیبقلا اذه نم اهلك لاؤسلا يف تايآلا نم درو ام و

 فرصتلا يف مهالقتسا داقتعاب مهن :اثوأ و مهمانصأ ةيهولأب نيلئاقلا نيكرشملا

 دوعي لاجملا اذه يفف .نوؤشلا ضعب ين ول و مهيلإ رومألا ضيوفت و ةعافشلاو
 :ىلاعت لاق «ةدابعلاب ةيلاتلاو ةيضاملا تايآلا يف ءاعدلا رسفي و «ةدابع ءاعد لک

 ل .(۱۹4 /فارعألا) «كلاشأد هابع هللا نوُ نم َنوُهْدَت نیل نک
 َكِئلوأ * الیوخت ال مک را ذك نوک ون نیش نیا فن

 نم مذ ال و .(0۷ ه1 /ءارسإلا) 4ةَليِسَوْلا مه مهر نیا نوعي َنوُعْدَي نیل

 ومش ال شوم ن . .(7١1/سنوي) ال ر كال شرف نر

 هنم ديرأ «ةدابعلا م ءاعدلا نأ نم رثالا يف درو ام و .(۱5 /رطاف) 6 ْمُكَءاْعُد

 وأ ةقيقح ال هلإ ريغ وعدلا ناك نإ و ءاعدلا قلطم ال ةهآلا ءاعد وأ هللا ءاعد

 .ًاداقتعا

 يف نيدباعلا نيز مامإلا لوقي «كلذ ىلإ عاملإ تيبلا لهأ ةّمئأ تاياور يفو

 هکرت ىلع تدغوت و ارابکتسا هكرت و ةدابع كءاعد تیّمسف...» :هئاعد نمض

 َلاَق َوا»:هناحبس هلوق ىلإ اذه همالك يف ريشي وهو ()*نیرخاد متهج لوخد

 منهج َنوُلُخْد يتقابج نوری يذلا نٳ مل ْبِحتسُأ ينون مک
 (1 رفاغ)4 َنيرخاد

 نيب و هنيب ةلص ال هنم رخآ مسق كانه و ةدابعلل يواسملا ءاعدلا وه اذه

 ىلع رداق هنأ ريغ هللا دابع نم دبعو ناسنإ هّنأ امب اصخش اعد اذ] امیف وه و ةدابعلا

 نم ةئس لب ةدابع ةوعدلا هذه لثم سيلف «هنم نذإ و ىلاعت هنم رادقإب هبلط زاجنإ

 نأ هنم نوبلطي نيدهطضم ًاموق هجاوي نينرقلا وذ وه اذه «نوکلا يف ةيهإإلا ننسلا

 ١ مقرب هژاعد «ةيداجسلا ةفيحصلا ۵



 O دیس. كم هللا رغب ةنامتسإلا مکح

 لقب نينرقلا وذ مهطاب كلذ دنعف اس نجام و جوجأي نيب و مهنيب لمي

 اهو ٩۵( /فهكلا) امر متنی و مکتب لعجأ ةوُقِب ينونيعأق ريح يب هيف هيف

 ْنِم يذلا هَ هئاغَيْساَف» ا نرمی هي تفت ىسوفاةعيش نك ناك يذلا وه

 اذه و (۱۵ /صصقلا) 4هْيَلَع ئضَقَف سو هركَوَف هود نی يذلا ىَلَع يعيش

 هنع اوت دق و دحأ هرزغ يف مالسإلا نع بذل هموق وعدي مركألا ّيبنلا وه

 «:ُكارخأ يف ْمُكوُهدَي ل اولا و دَحَأ نیل ول ال و َنوُدِهْصُت ذا :هناحبس لاق

 وه سيلف «ةيرشبلا ةاميحلا هيلع تماق ءاعدلا نم عونلا اذهف (۱۵۳ /نارمع لا)

 ناك بولطلا زاجنإ ىلع ًارداق بیسلا ناك ناف .بابسالاب لسوت وه ان و ةدابع
 .اثبعو ًاوغل نوکی الا و ًايئالقع ًارمأ ءاعدلا

 نم مسقلا اذه مهتهجاوم دنع ةدابع نيحلاصلا ءاعد نأب نیلئاقلا نإ مث

 نم مهيجني یتح بلحط كب نوشبشتی ؛ةيعامتجالا ةايحلا هیضتقت ام و تايآلا
 ؛تاومالا ءاعدب اه ةلص ال و ءايحألا ىلإ دوعت تایالا هذه نإ نولوقی و قرغلا

 ريغ هنوک و يناثلا مسقلا زاوج مزالب ال ؛ةدابع ريغ هنأ و ًازئاج لوألا مسقلا نوکف

 .ةدابع

 ال و كرشلا و ديحوتلل نيدح اسيل توملا و ةايحلا نإ ءالؤه نع بزع نكلو

 ناكالم رخآ ریبعتب و هال وأ ًاديفم ءاعدلا نوكل ناّدح امه لب ءامه نيكالم

 .اهمدع و ةيئاودجلل

 ريغ ًارمأ ةوعدلا نوكت ًالثم هتوم لجأل رداق ريغ وعدملا حلاصلا ناك ولف

 و ديحوتلا سفن يا نم ءيش بلط نوكي نأ بيرغلا نم و هل ةدابع ال ديفم

 .كرشلا سفن تيملا نم
 م لب كرشلا و ديحوتلا تاكالم اوسردي مل موقلا نأ ىلع انفقوي كلذ لک

 نود نم تايآلا ةيفرحب اوذخأف .هريغ ءاعد نع يهنلا يف ةدراولا تايآلا اوسردي

 اولو کیلو هتايآ اور بل كرابم كل ها ٌباتك» :لوقی هناحبس هنآ عم رّبدت



e 0ةدابعلا و .ٌبرلا ءهلإلا ءةثالثلا ءامسألا  

 .(۲۹ ص)26بابلألا

 هل وأ ديفم هللا ةمحر ىلإ مهاقتنا دعب نيحلاصلا ءاعد نأ يف مالكلا نإ مش

 ةلصلا دوجو لوح ةصاخ ةلاسر يف هتع مالكلا ينوتسن فوس و ًارخآ ًالاجم بلطتي
 .هناحبس هنم نذاب ةّيخزريلا و ةيذاملا : نيتايحلا نيب

 يناحبسلا رفعج

 ه1 415 رفظملا رفص ۲۷ يف ًاريرحت



 تاعوضوملا سرهف

 ناونعلا

 باتكلا ةمدقم

 بفضل

 نآرقلا و ةغللا يف هلإلا : لوألا لصفلا
 ةغللا يف هلإلا
 ةغللا يف دوبعملا ىنعمب هلالا له
 يناثلا نود ملع لوألا َّنأ ريغ دحاو ىنعمب هلالا و (هللا) ةلالجلا ظفل
 روكذملا ىنعملاب امهموهفم ةدحو ىلع تايآلا نم لدي ام

 نآرقلا يف هلإلا موهفم ةسارد

 تايألا نم مسق يف دوبعملا ىنعمب هنوك ةحص مدع

 ةيلكلاو ةيئزجلا يف الإ نيظفللا نيب قرف ال : ةجيتنلا
 بشي 1

 باتكلا و ةغللا يف ٌبرلا : يناثلا لصفلا

 ةسمخ يناعم يف رهاظلا بسح لمعتسی ةغللا يف برلا

 ةيقلاخلا يف ديحوتلا ريغ ةّيبوبرلا يف ديحوتلا
 ةميركلا تایالا نم امهنيب قرفلا راهظتسا

 ةيبوبرلا وه ,داجيالا دعب هترادا و ةيقلاخلا وه نوكلا داجیا

 ةحفصلا



 امهنيب قرفلا نبی دورمن و ميهاربإ يبنلا نيب رئادلا راوحلا
 ةعبسلا ديحوتلا بتارم نبيبت يف : فاطملا ةمتاخ

 هل ءزج ال طيسب «هل ريظن ال دحاو هنا : تاذلا يف ديحوتلا ١

 لا ال قلاخ دوجولا ةحفص يف سیل هنا : ةيقلاخلا يف ديحوتلا ۲

 هللا الإ نوكلا يف فرصتم الو ردم ال هنإ : ةيبوبرلا يف ديحوتلا -۳

 هللا الإ ناسنإلل نئقم الو عّرشم ال هنا : عيرشتلا يف ديحوتلا ۴

 ةعاطا تبجو ولو هناحبس هللا الإ تاذلاب عاطُم ال هنا : ةعاطلا يف ديحوتلا ۵

 هرمأب بجت امنإف ريغلا
 تناك ول و هلل الا دحأ ىلع دحأل ةيالو الو مکخ ال : ةيمكاحلا يف ديحوتلا ۶

 هناحبس هنم لعجي يه امّنإف مامإلا و يبتلل ةيالو كانه

 «دبعن كاي هللا الإ دوبعم ال : ةدابعلا يف ديحوتلا ۷

 انقل

 ةدابعلا موهفم ديدحت يف : ثلاثلا لصفلا

 ريسافتلاو مجاعملا يف ةدابعلا

 للذتلا و عرضخلاب نيردصملا يف ةدابعلا ريسفت

 ةدابعلا موهفمل ةعبرأ ريسافت

 هتياهن وأ عوضخلا ىنعمب ةدابعلا تسيل

 دحوم ضرالا ميدأ ىلع دجو امل عوضخلا درجم ةدابعلا تناك ول

 اهفعض نايب عم ةدابعلا ريسفت يف رانملا بحاص ةيرظن

 امهنهو نايب و ةدابعلا ديدحت يف ةيميت نبا و توتلش خيشلا ةيرظن

 ةدابعلل حيحصلا فيرعتلا

 تر وأ هلإ هنأ امب ءيشلل عوضخلا يه ةدابعلا

 ًابابرأ و ةهلآ مانصألا مهذاختا و نيكرشملا ةديقع يف خيراتلا ءاضق
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 مهتادوبعم يف مهتديقع يف يبلكلا و ماشه نبا مالك

 سمشلا ةدبع ةديقع يف يسول الا مالک

 نیکرشملا ةديفع يف باتکلا ءاضق

 ًابابرأ مهدنع ةيوامسلا مارجألا نوك نع فشكي هموق عم ميهاربإ يبنلا راوح

 یراصتلاو دوهيلا دنع ًابابرأ نابهرلا و رابحألا نوک ىنعم

 ةدابعلا موهفمل يقطنملا فيرعتلا

 يجراخ رخآلاو ١ يبلق امهدحأ نيرصنعب موقتن ةدابعلا

 نيدحوملاو نيكرشملا ةدابع ليلحت نم نيرصنعلا دوجو راهظتسا

 اهريغ ةدابع نع ةيهانلا و هللا ةدابع ىلإ ةيعادلا تایالا نم امهتيطرش راهظتسا

 انهلا و انّبر هللا نأب ةدابعلاب رمالا ليلعت

 ةدحاو ةقيقح ىلإ عجرت ةثالثلا فيراعتلا

 ثحبلا تارمث

 كرشب سيل بابرأ الو ةهلا ال نوحلاص دابع مه امب ءايلوألاو ءايبنألاب لسوتلا

 كرشب سيل نومركم دابع مه امب نيحلاصلا نم ةعافشلا بلط
 كرشب سيل مهتايركذ ديلختو ءايلوألا ليلجت

 كرشب سيل هللا نذإب لمعلاب نومئاق دابع مه امب ءايلوألاب ةناعتسالا

 داقتعاب لامعألا هذهب موقي امن نيعتسملا و لّلجملا و عفشتسملاو لّسوتملا
 اوعد اذإ مهتوعد باجتست نومركم دابع لباقملا فرطلا نا

 ةبوجأو ةلئسأ

 ؟انركذ ام رارغ ىلع ةدابعلا رسفي نم كانه له : لوألا لاؤسلا

 ةدابعلا ريسفت يف ءاطغلا فشاك رفعج خيشلا مالك
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 هانركذ ام لثم ةدابعلا رّسفي نامحرلا ءالآ يف يغالبلا ةمالعلا

 يف ًاعزن قرغأ دق و ةدابعلا ريسفت يف يعفاشلا يمازعلا يعاضقلا ةمالعلا مالك

 ًاعزنم سوقلا يف قبي ملف قيقحتلا
 ةدابعلا ىنعم يف ضي يئوخلا ديسلا قّمحملا مالك

 ؟تايألا هذه يف ةدابعلا نم دارملاوه ام : يناثلا لاوسلا

 ؟هل عوضخلا و هللا ريغ ةعاطإ مكح وه ام : ثلاثلا لاؤسلا

 ةدابعلا يعاود : عبارلا لاؤسلا

 هب نيدتقملا و ةلبانحلا مامإ نيب قيبطتلا يف ىضوفلا : فاطملا ةمتاخ

 هعنمي يدتقملا و هربق و يبنلا ربنم ليبقت زوجي مامإلا
 5# يبنلا ربق نالبقي اناك يبنلا نذؤم لالب و ال ءارهزلا ةمطاف

 ماقملا يف برغملا و سلدنألا و ةيقيرفا ءایلع ىوتف

 هللا يف ةنامتسالا رصح ىنعم

 ةقيقحلا يف ريخلألاو «هب صتخم ريغ مسق و هب صتخم مسق نيمسق ىلع ةناعتسالا
 هناحبس هللاب ةئاعتسا ًاضيأ

 دحاو تفو يف هريغ ىلإ و هللا ىلإ ةينوكلا رهاوظلا بسنت يتلا تايآلا
 هللاب ةناعتسالا رصح يف ثحبلا ةليصح

 «ًادحأ هللا عم اوعدت الف هلل دجاسملا ناو هناحبس هلوق ريسفت

 ًاكرش وأ ديحوتلل اقفاوم ةناعتسالا نوک يف نيرثؤم ريغ «هتوم و ناعتسملا ةايح
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