
ةيعرشلا ةيقرلا تاراهم باتك

فيلأتو دادعإ

يماشلا يمينغ دمحأ

كلملا ميحرلا نمحرلا إالبهللا ةوق وال لوح وال دمحلا هللو ربكأ هللاوهللا والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحب س

. ىنسحلا ءامس هلاأل روصملا ئرابلا قلا خلا ربكتملا رابجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا الم سلا سودقلا

اهلا وبأو اإللب نابلأو لسعلا يف نإ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو ءافش هل لزنأ ءادإال لزنأ ام ىلا عتو هناحبس

ءاد. لكل ءافش يهف توملا ادع ام ءادوسلا ةبحلا يفو ءاود

. هيف لخدي ءاود هباألفن متيواد ام ريخو . نازح األ بهذي لسعو نبلو ةلا خن نم ذختُي امو

ةبسن ىكلا يفو ءاود نماألىذ سأرلا قلحو ةماجحلا هب متيوادت ام لثمأو ءافش يرحبلا و يدنهلا طسقلا يفو

جالء. رصبلل لحكلا و اإلدمث يفو ءافش

. ءاود مفلا يف بصُت ةيود واأل ءافش نيعلل نملا لكأو ماذجلا ءاد نع دعتبن رفلا بو

. ءاملا ب أفطُت ىمحلا و ءاود نطبلا الق طتس إل لسعلا و ءاقر حورجلا ىلع تاقصلملا نم مدلا دسل ريصحلا قرحو

هللاخ باتك ًارجأ هيلع متذخأ ام قحأو ءافش تاذوعملا و باتكلا ةحتافبو نادب األ رصاحُت نوعاطلا ضرم يفو

. ءامسلا و ضر األ قلا

ةوجعلا و تاقبوملا نم رحسلا و كرشلا و ءافش برقعلا و ةيحلا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيقرو قح نيعلا و

. ءافش مسجلا نمأالم ةيقرلا و ءاود رحسلل

. ءافش اآلرخ يفو ءاد هيحانج دحأ نإف يفاإلءان بابذلا عقو اذإو

..... دعبو

و باتكلا نم ةيعرشلا ةيقرلا ميدقتو ضرعل ( ةيعرشلا ةيقرلا تاراهم ) ناونعب باتك اآلنوه همدقن ام نإ

يقرإ راعش تحت اهب مايقلا ىلع بيردتلا و اهتاراهم ضعب ىلع فرعتلا األةمو فلسو نيرصاعملا مهفب ةنسلا

. كترسأو كنيبو كسفن

. اآلةيت رصانعلا خالل نم كلذو

. ةيوبنلا ةنسلا و ميركلا نآرقلا أ-

ءاضقلا -١

ردقلا -٢

. بطلا ب-

بطلا ب اهتاق عوال ةيقرلا -١

بلقلا -٢

ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا -٣



. يسفنلا بيغلا ج-

بيغلا -١

سفنلا -٢

حورلا -٣

ىوهلا -٤

ريمضلا -٥

لقعلا -٦

داؤفلا -٧

ةرطفلا -٨

. ةعيبطلا ءارو ام وأ اقيزيفاتيملا د-

نجلا -١

ناطيشلا -٢

تيرفِعلا -٣

دراملا -٤

نيرقلا -٥

ملاالةكئ -٦

. دسحلا و رحسلا و سملا ه-

. سملا -١

. رحسلا -٢

. دسحلا -٢

. ةيعرشلا ةيقرلل ةنسلا نم جذامن -٤

. ةيبلسلا تاوهشلا وأ دسحلا وأ رحسلا وأ سملا نم صلختلل يلمع جذومن -٥

. باتكلا فادهأ •

ةراهمب ةيعرشلا ةيقرلا ملعت -١

رحسلا و سملا نم صلختلل جذامن ميدقت -٢

. ةيبلسلا تاوهشلا و دسحلا و

. ىرخأ جذامن ةغايص ةيفيك -٣



. ةيوبنلا ةنسلا و ميركلا نآرقلا أ-

. هيف بير ال يذلا هللا وهكالم نآرقلا

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر ىلع لزنملا هللا كالم طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف نآرقلا ألن كلذو

ىلا هللاعت تافص نم ةغل ميركلا .و ةديفملا تاوص األ برعلا ةغل يف .وكلاالم ةءارقلا وأ فحاصملا يف بوتكملا

يف دمحيو ىضري ام لكل ةفص وأ حوفصلا وأ هؤاطع ذفني ال يذلا يطعملا داوجلا ريخلا ريثكلا وهو هئامسأو

. هباب

مقر ةيآ ةرقبلا ةروس (.. ُنآرقلا ِهيف َلزنُأ يذلا َناضمر ُرهش ) ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

.185

رتاوتلا ب لوقنملا فحاصملا يف بوتكملا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنملا زجعملا هللا وهكالم نآرقلا نأ

. تبالهتو دبعتملا

و ابارش ىمسي بورشملا ك ءورقملا ىنعمب وهو ىلا هللاعت كلالم مسا نآرقلا نأ يبطرقلا ريسفت يف دروو

. انآرقو ةءارق أرقي أرق ردصم وه ليق اذه ىلعو اباتك ىمسي بوتكملا

بوتكملا ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع لزنملا هللا كالم هنأ ىلع ميركلا نآرقلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

اهريغ يفو سمخلا تاولصلا يف هللا ىلإ هب دبعتن هيف كش كالمال هنإف هللا كالم هنأ املا طو فحاصملا يف

لوسر ىلع ءامسلا نم لزنملا هللا كالم نيبو قلطملا كلاالم نيب قرفن نأ بجي اذهلو ىلا هللاعت كلالم مسا وهو

ةفصب قيلا يذلا وأ قلطملا هلألنكلاالم كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ هب انوعديل ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ف كلذ ريغ هسفن يف دجي نمو بذكلا وأ كشلل هيف لا جم ال قدص هللا كالم امنيب بذكلا و قدصلا لمتحي ةماع

نآرقلا ألن هنظ ءوس حرفُي ام دجي نلو هللامل لضفبو هقدص ىلع ةجح نوكيل بذك وه ام نآرقلا نم انل يتأيلا

واآل ايندلا يف هب انعفنإ فهللام هانقدصو هب انمآ دقو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ىلع لزنملا هللا كالم

. ةرخ

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف هللا ريغ دنع نم ميركلا نآرقلا نأب كلذ ريغ يعدي نمو

. ةفشاك هللا نود نم هل سيلو

.. اهلعاف ىلإ بسنُت ةروثأم ريراقتو لا عفأو لا وقأ يه ةنسلا و

و ةعيبطلا وأ ةميمذ وأ تناك ةديمح ةريسلا وأ ةقيرطلا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف ةنسلا ألن كلذو

مهلباقيو قاقحتسا نع رمعو ركب يبأ خبالةف نولئاقلا مه ةنسلا لهأو ننس عمجلا و ةروصلا وأ هجولا وأ قلُخلا

. ةعيشلا

. ريرقت وأ لعف وأ لوق نم هيلإ بسني ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنسو . هتقيلخ يف همكح هللا ةنسو

ُةبقاع ناك فيك اورظناف ضر يفاأل اوريسف ُننُس ُمكلبق نم ْتلخ (دق ىلا عت هلوقل يبطرقلا ريسفت يف دروو

.١٣٧ نارمع لآ ةروس ( نيبذكُملا

نماأل ئيش ىلإ ليمي ال ءاوتس اإل قيرط ىلع يأ ةنسلا ىلع فوالن ميقتسملا قيرطلا يهو ةنس عمج ننسلا نأ

. اهريسي نم ةنس ضار لوأف اهترس تنأ ةنس نم نعزجت :فال يلذهلا قلا ءاوه

رشق وأ ريخ نم هيف هب ىدتقا معال لمع اذإ ةئيسو ةنسح ةنس نسفالن قيلا: هب متؤملا عبتملا اإلمام ةنسلا و

. اهمامإو ةنس موق لكلو مهؤابآ مهل تنس رشعم نم : ديبل لا



ديز: وبأ قولا فاضملا فذحف ننس لهأ ىنعملا :و جاجزلا .قولا لضفملا نع األمم ننسلا األةمو ةنسلا و

. عئارش : ءاطع لا ثمأ

اذهو األرم رخآ ةيفاعلا .و دومثو داعك مكلبق بذك نميف هلاالك ينعي ننس مكلبق نم تلخ دق ىنعملا دهاجم

هللا ىلص يبنلا هرصني ينعي هلجأ باتكلا غلبي ىتح مهجردتسأو مهل يلمأو مهلهمأ انأف لوقي . دحأ موي يف

. نيرفاكلا مهئادعأ هوالك نينمؤملا و ملسو هيلع

نمضيل نوكلا كلذ ةحلصم ققحي امب هنوك هللااهب فرصي يتلا قرطلا يه ننسلا نأ يوارعشلا ريسفت يف دروو

اإل ةايح يف قحلا دوسي نأ يف لثمتت ناسن اإل ةحلصمو هتحلصم ققحي -ام نوكلا اذه يف ديسلا - ناسن لإل

. ناسن اإل لبق ريسملا نوكلا يف قحلا داس امك راتخملا ناسن

ءرملا يالمز يذلا قلخلا وأ لمعلا نم ةريسلا يهو ةنس عمج ننسلا نأ روشاع إلنب ريونتلا ريسفت يف دروو

. اهلا ثم ىلع لمعلا رودص

ةنسو ةنسح ةنس نسفالن قيلا: رشلا و ريخلا يف ةعبتملا ةقيرطلا يه ةنسلا نأ يوغبلا ريسفت يف دروو

. رشو ريخ نم هب ىدتقا معال لمع اذإ ةئيس

ةنسلا ب دارملا و عبتملا لا وثملا ةميقتسملا ةقيرطلا يهو ةنس عمج ننسلا نأ يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

مهملظو مهرفك ببسب رامدلا اإلهالكو يهو هتداع بسح ىلع ىلا هللاعت اهارجأ ةبذكملا األمم عئاقو انه

. هرمأ نع مهقوسفو

لا وقأ يه ةنسلا ألن ةماع ةفصب ةنسلا ريغ ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نأ ىلع ةنسلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

يهف ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا امنيب ملسم ريغ وأ ملسُم اهلعاف نوكي دقو اهلعاف ىلإ بسنُت ةروثأم ريراقتو لا عفأو

اميف كش وال ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس نيعمجأ قلخلا ديس ىلإ بسنُت ةروثأم ريراقتو لا عفأو لا وقأ

. ثيدحلا لهأ دنع ةفورعملا قرطلا ب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ اهبسن تبث نإ اهيف ءاج

هثاريم نمض اهكرت ام صخش نأ درجمل سانلا ضعب اهيلع ريسي يتلا ةريسلا وأ ةقيرطلا يه ةنسلا تناك نإو

نيملسملا نم دارأ نم هيف ريسي هيف جاجوعإ ال يذلا ميقتسملا قيرطلا يه ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نإف يركفلا

امنيب ملسو هيلع هللا ىلص هناسل ىلع ترج ءامسلا نم لئاسر ألاهن أطخلا لمتحت ال ريراقتو لا عفأو لا وقأ ءارو

نأ يغبنيف . مهتديقع ام يردن وال كلذ ريغ وأ لهاج وأ فوسليف وأ بتاك تاروثأم نوكت دق ةماع ةفصب ةنسلا

ضر األ ىلع يشمي نآرق ةباثمب يه يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا فلا خت دق هنانر تاراعش درجمل مهفلخ ريسن ال

. ملسو هيلع هللا ىلص نآرقلا هقلخ ناك نم انل اهكرت

. ئيشلا ب ئيشلا مكُح وه ءاضقلا -١

و ةنهملا ةغل لمعلا .و يضاقلا لمع وأ وأاآلءاد مكحلا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف ءاضقلا ألن كلذو

لا. معأ عمجلا و لعفلا

نأ ًارمأ ُهُلوُسرو هللاُ ىضق اذإ ٍةنمؤم وال ٍنمؤمل ناك امو ) ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

.36 ةيآ بازح األ ةروس (.. مِهرمأ نم ُةريخلا مُهل نوكي

هللا ىضق (اذإ ىلا عتو هناحبس قولا روم نماأل ارمأ هلوسرو هللا دارأ اذإ )يأ هلوسرو هللا ىضق (اذإ

هللا ىلص ألهن ىلا هللاعت رمأب هلعفي امنإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هلعفي ام نأب راعش )لإل ارمأ هلوسرو

. ىوهلا نع قطني ال ملسو هيلع

.23 ةيآ ءايبن األ ةروس ( نوُلَأسُي مهو ُلعفَي امَع لأسُي (ال ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

داعسإو ةيادهو ذإوالل زازعإ نم هدابعب هلعفي امع هناحبس لئاس هلأسي ال يأ هناحبس هتردقو هتينادحول ديكأت



. هقلخ نوئش يف فرصتملا كلا ملا برلا وه ألهن ءاقشو

لئاس :ال هركذ لج ىلا هللاعت لوقي .( نولأسي مهو لعفي امع لأسي (ال ىلا عت هلوقل يربطلا ريسفت يف دروو

نم كلذ ريغو ذإوالل زازعإو تومو ةايح نم ءاش اميف مهفيرصت نم هقلخب لعفي يذلا نع شرعلا بر لأسي

هقوف ئيش ال هؤاضق ءاضقلا و همكح مكحلا و هناطلسو هكلم يف مهعيمجو هديبعو هقلخ ألمهن مهيف ةمكح

؟ لعفت مل َملو ؟ تلعف هل:مل لوقيف لعفي امع هلأسي

و نوناقلا ب سانلا مكح ثملا ئيشلا ب ئيشلا مكح ناسن لإل ةبسنلا هنأب ىلع ءاضقلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

خلإ … نيهاربلا و وأباألةلد دوقعلا و قئاثولا وأب روتسدلا

ةنسلا و ميركلا نآرقلا ب سانلا مكُح هللاثملا مكُح هللا ءاضق هللاألن ءاضقو ءاضقلا نيب اريبك اقرف كانه ناو

. ئيش هلثمك سيل ىلا عتو هناحبس هللا ألن هيلع بيقعت ال اذهو

ىلع ثمال ةبوقعلا ريدقت دوصقملا لب مكحلا هيلع قبطيس نمل رذعلا سامتلإ مدع انه بيقعتلا ب دوصقملا سيلو

عم ضراعتت يتلا ةيروتسدلا وأ ةينوناقلا صوصنلل اقبط سيلو ةيوبنلا ةنسلا و ةينآرقلا صوصنلل اقبط ام لعف

هللا ءاضق نم هب مكحلا جرخ اإلسالةيم ةعيرشلا عم ضراعت اذإ روتسدلا وأ نوناقلا .ألن اإلسالةيم ةعيرشلا

. رشبلا ءاضق ىلإ

. هقلخ لبق ئيشلا ريدقت وه ردقلا -٢

هناكم وأ ئيشلا تقو وأ هل ةردقملا حواالهت ئيشلا رادقم طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف ردقلا ألن كلذو

اهب نيعي هلآ وأ مكحلا و ءاضقلا ةغل رادقملا .و رادقأ عمجلا و هدابع ىلع هللا هب يضقي يذلا ءاضقلا وأ هل ردقملا

. ةفاسملا وأ نزولا وأ ليكلا وأ ددعلا يف هلثم ةغل ئيشلا رادقمو . راهنلا و ليللا تاعاس

.45 ةيآ رمقلا ةروس ( ٍردقب ُهانقلخ ٍئيش َلُك (انإ ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

ثبعلل هعم لا جم ال قيقد فيرصتبو ةمات ةدارإبو لماش ملعبو مكحم ريدقتب نوكلا يف ئيش لك انقلخ انإ يأ

. بارطض وأاإل

حوللا يف بوتكمو رودقمف هانقلخ ام )يأ ردقب هانقلخ ئيش لك (انإ ىلا عت هلوقل يوغبلا ريسفت يف دروو

هل. يغبني يذلا هردق هقلخ نم ئيش لكل هللا ردق نسحلا ..قلا ظوفحملا

نم ركذ ام لك انلعفو انقلخ انإ )يأ ردقب هانقلخ ئيش لك (انإ ىلا عت هلوقل روشاع إلنب ريونتلا ريسفت يف دروو

بحاصم ءايش هللالأل قلخ نأ دارملا و ردقب ئيش لك انقلخ ألان هيقحتسم ىلع هناطلسو آوالاهت اهبابسأو األعفلا

. ةمكحلا ىلع ةيراج نيناوقل

هناحبس هللا نأ ةنسلا لهأ هيلع يذلا )نأ ردقب هانقلخ ئيش لك (انإ ىلا عت هلوقل يبطرقلا ريسفت يف دروو

هنأ هملع يف قبسام اهنم دجوأ مث اهداجيإ لبق اهنامزأو اهلا وحأو اهريداقم ملع يأ ءايش األ ردق ىلا عتو

ىلا عت هملع نع رداص وهو إال يلفسلا و يولعلا ملا علا يف ثدح ثدحي فال هملع يف قبس ام وحن ىلع هدجوي

هلك كلذ نأو ةفاضإو ةبسنو ةلواحمو باستكإ عون إال اهيف مهل سيل ام قلخلا نأو هقلخ نود هتدارإو هتردقو

. هريغ الهلإإالوهوالخقلا هناحبس هماهلإو هقيفوتو هتردقبو ىلا هللاعت ريسيتب مهل لصح امنإ

هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

: لقت فال ئيش كباصأ نإو زجعت بهللاوال نعتساو َكعفني ام ىلع صرحا ُريخ لك يفو فيعضلا نمؤملا نم

مقر ملسم حيحص ( ِناطيشلا لمع َحتفت ول نإف لعف ءاش امو هللا ردق لق نكلو اذكو اذك ناك تلعف ينأ ول
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هنإف هللا ردق امنيب ناكم اإل ردق هعنص وأ هلعف لبق ئيشلل ريدقت هنأ ىلع ردقلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

قحب دوبعم وال هريغ الخقلا ىلا عت ألهن اهيلع بيقعت وال اهقلخ لبق ءايش لأل ىلا عتو هناحبس هللا نم ريدقت



لأل رشبلا ريدقت .ألن ءايش لأل ىلا هللاعت ريدقت نيبو اهعنص وأ اهلعف لبق ءايش لأل رشبلا ريدقت نيب اناتشو هاوس

هدجوأ هسفن ردقلا ىتح ردقب ىلا هللاعت هقلخ ئيش لكف نيملا علا بر نم هريدقت قبس دق هتاذ دح يف ءايش

. ردقب هللا

. هريغ الهلإإالوهوالخقلا يذلا هللا نم ماهلإو قيفوتو ريسيت وهإال نإ ءايش لأل انريدقت نإف كلذ ءوض يفو

. بطلا ب-

. ضرملا نم هب ىفشُي ملع وه بطلا

رحسلا وأ لا يتح اإل نسحو قفرلا وأ سفنلا و مسجلا عالج طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف بطلا ألن كلذو

. ةداعلا و بأدلا وأ

ريغ ىلع ليختيو هببس ىفخي رمأ لك ةغل رحسلا .و هاواد ضيرملا جلا عو هب. جلا عي امل مسا ةغل وعلاالج

. روحسو راحسأ عمجلا و قدو هذخأم فطل ام لك وأ عادخلا و هيومتلا ىرجم يرجيو هتقيقح

. سفنلا ءاود وأ ضرملا نم ءربلا ةغل ءافشلا و جلا عيو هب ىوادتي ام ةغل ءاودلا و

امو ناويحلا وأ ناسن باإل مامته يفاإل ةيناسن اإل تاربخ عمجي يذلا ملعلا وهو علاالج نف ينعي ةينيت بلاال بطلا و

علاال داجيإ لواحيو هيف شيعي يذلا طيحملا وأ هتيسفن وأ هندب نم نتلا تاباصإو ضارمأو الل تعإ نم هيرتعي

األ ثودح ىلع عجشت يتلا فورظلا بطلا لوانتي امك ضيرملا ىلع هئارجإو يحارجلا و يئاودلا هيقشب ج

. اهنم ةياقولا و اهيدافت قرطو ضارم

. اهنم نيسحتلا ةلواحمو ةيحصلا عاضو واأل فورظلا ب مامته اإل ملعلا اذه بناوج نمو

ىلع بطلا موقي ثيدحلا رصعلا يفو خيراتلا ىدم ىلع ةيرشبلا براجتلا نم ديفتسي يقيبطت ملع وه بطلا و

. ةيرسلا و ةيربخملا براجتلا ب ةقثوملا ةيملعلا تاساردلا

( فافش هل لزنأ ءادإال هللا لزنأ قلا(ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

٥٢٧٣ مقر يراخبلا حيحص

وال اوبرشاو اولكو ِدجسم لك دنع مُكتنيز اوذُخ مدآ ينب (اي ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

.٣١ مقر ةيآ فارع األ ةروس ( َنيفرسملا بحي ال هنإ اوفرست

وال اوبرشاو اولكو ىلا: عت هلوق يف ةيآ فصن يف بطلا هللا عمج : فلسلا ضعب (قلا ريثك نبا قلااإلمام

. ةليخمو فرس : ناتلصخ كأطخأ ام تئش ام سبلا و تئش ام لك ) سابع نبا :قلا يراخبلا )قولا اوفرست

هب داعي يذلا ريغ ةحصلا هب ظفحي يذلا نأ ريسفتلا ملع فرش لصف يف يناهفص األ بغارلا ريسفت يف دروو

ةمعط واأل ءاذغلا ف ةحصلا هب ظفحي يذلا و ةيود واأل ريقاقعلا ةحصلا هب داعي يذلا ف يندبلا بطلا يف امأ ةحصلا

تازجعملا هب فرعتو دلاالالت ربدت يف هلا معتساو لقعلا لقص ةحصلا هب داعي يذلا ف ينيدلا بطلا يف امأو

دفتسي مل نم نأ امكف . لسرملا يبنلا ننس عبتتو لزنملا باتكلا ربدت ةحصلا هب ظفحي يذلا و تاوبنلا ةفرعمو

نم اذك هيلإ عفني ادئاع ءاذغلا لوانت ناك هتحص داعأ ىتمو هيلع اررض ناك ىذغت اذإ يندبلا بطلا يف ةحصلا

ىلإ عامتس باإل بلج هيف بذهتو كلذ لمعتسا ىتمو هيلع اررض نآرقلا ناك دلاالالت ربدتي هلقع ةحص دفتسي مل

إ َنيملا ظلا ديزي َوال نينمؤملل ُةمحرو ُءافش وه ام ِنآرقلا نم ُلزننو ) ىلا عت هلوق كلذ ىلعو هيلإ اعفن نآرقلا

.٨٢ مقر ةيآ ءارس اإل ةروس ( اراسخ ال

يفا رظنلا نأو ةحصلا ظفاحلا ءاذغلا ىرجم يرجي راذن اإل نأو ةحصلا ظفحو ضرملا زإةلا نابرض بطلا نأو

لزي مملا ءاذغلا ب عفتني ال ضيرملا و ةحصلل ديعملا عفاودلا ىرجم يراج لسرلا تابثإو ديحوتلل ةيضتقملا ألةلد

. ضرملا هب ماد ام ءاذغلا ىرجم يرجي امب عفتني ال رفكلا نم ضرم هبلق يف يذلا نأ نيبتف هضرم



هللا نأو . هجلا عي يذلا ءاودلا و ضرملا صيخشت فرعت نأ بطلا يف ةمكحلا نأ يوارعشلا ريسفت يف دروو

يأ يفو نس يأ يف سانلا هعقوتيو عإالامهب اذه نوكيل هببسو هناكمو توملا دعوم ىفخأ ىلا عتو هناحبس

بطلا ءاجاأللجف دق نكي مل نإ يأ اهيف توملا نوكي ءايشأ يف ةيفاعلا سمتلن دق كلذلو نامز يأ يفو ناكم

ةيلمع ءارج إل بهذت كنأك توملا يف اببس بطلا نوكيف ءاجاأللج اذإ امأ ءافشلا بابسأ نم نوكيو كعفني

توملا هيتأي ال ىتح ادبأ هنع لفغي وال جهنملا باإلسالمبو كسمتي نأ الدب ناسن فاإل كتوم ببس نوكتف ةيحارج

بهللا. ذايعلا و ملسم ريغ توميف هتلفغ يف

يفاإل يناعملا هذه الق خأو ناعمو ميقو ندب ناسن فاإل ةمحرلا هذه انتلا نل انسوفن يف نآرقلا اياضق انقبط ولو

بطلا تاصصخت نيب دجن كلذل سفنلا ميقس هنكل مسجلا و ةينبلا ميلس نوكي دقف تايسفنلا اهنومسي ناسن

لأسن نيحو يسفن ضرم هنأ ىلع هنوصخشي ايوضع اببس هضرمل نوديجي ال ضيرم لكو يسفنلا بطلا

وه اذه لهو ءيش يف ركفي ال ىتح مانيف هدهت وأ ضيرملا ئدهت ريقاقع هدنع ام لك نأ دجن يسفنلا بيبطلا

علاالج؟

لحأ ىلا عتو هناحبس هللا نأ يف مسجلا سفالةم يسفنلا و يوضعلا نيج علاال هيف اندجول انبر باتك انلمأت ولو

نم تنك نإف دسجلا تاءاد نم ملستف كبر جهنم ىلع ميقتست إالنأ كيلع امو ءايشأ كيلع مرحو ءايشأ كل

مُكتنيز اوذُخ مدآ ينب ((اي نآرقلا يف أرقإف ةمختلا دح ىلإ هيف نوغلا بي مهنكل الل حلا نم األلك نوبحي نيذلا

.٣١ مقر ةيآ فارع األ ةروس ( َنيفرسملا بحي ال هنإ اوفرست وال اوبرشاو اولكو ِدجسم لك دنع

ثلثف والدب( ناك نإف ( هبلص نمقي تاميقل مدآ نبا بسحبو اآلةي( هذهل ةيريسفت ةركذم ةنسلا يف دجت مث

.( هسفنل ثلثو هبارشل ثلثو هماعطل

. لكأيل شيعي النأ شيعيل ناسن اإل لكأي نأ لص فاأل

لوزيو حلصي ام ةهج نم ناسن اإل ندب لا وحأ هنم فرعتي ملع بطلا نأ يزارلل بيغلا حيتافم ريسفت يف دروو

. ةلئاز درتستو ةلصاح ةحصلا ظفحتل ةحصلا نع

و اهنم غارفتس واإل تايذؤملا نع ةحصلا ظفح دعاوق ثالث ىلع رودت بطلا دئاوف نأ يدعسلا ريسفت يف دروو

. اهنع ةيمحلا

و ةيملعلا هقرطو هثاحبأو هدعاوق هل ضرملا نم هب ىفشُي ملع هنأ ىلع بطلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

بلقلا و ىلكلا و دبكلا و يمضهلا زاهجلا و ةرجنحلا و مفلا و واألفن ماظعلا و خملا اهنم تاصصخت ةدع هلو ةيرظنلا

ءاوس ةيقرلا نم ءزج ةباثمب كلذ مغر .إالهنأ نانس األ بطو يسفنلا بطلا و ماعلا بطلا اهنم ماسقأ ةدع هلو

. راهنلا دبك يف سمشلا حوضو مهنيب حضاو قرفلا و ةيعرش ريغ مأ ةيعرش ةيقرلا تناك

بطلا وه ئيشلا اذه نوكي امبر ضرملا نم هب ىفشي ءيش ألاهن اهنم ءزج ةباثمب وهف ةيعرشلا ةيقرلل ةبسنلا بف

ةيعرشلا ةيقرلا امنيب طقف سفنلا و مسجلا جلا عي بطلا ألن بطلا نم لمشأو معأ ةيعرشلا ةيقرلا .و همولعو

ملااآلرخ. بعلا ناسن انهعالةقاإل حورلا ب دوصقملا و حورلا و سفنلا و مسجلا جلا عت

ةنسلا و ميركلا نآرقلا ب ءافشلا ىلإ اننوعدي فاإلسالم ةيعرشلا ةيقرلا نم ءزجتي ال ءزج بطلا نإف يلا بوتلا

نوكن كلذب انذخأ نإف ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف كلذكو يوادتلا ىلإ اننوعدت تايآ نآرقلا نمو ةفيرشلا ةيوبنلا

. صتخملا بيبطلا ىلإ ضرملا ب انبهذ اننأ مغر ةيوبنلا ةنسلا و باتكلا ب انمزتلإ دق

ألن كلذ يف والخالف ةيوبنلا ةنسلا و نآرقلا ب ءافشو عالج رصاعملا وأ ثيدحلا بطلا علاالجب نأ كلذ ىنعم

. ةيوبنلا ةنسلا و باتكلا نم بيبطلا ىلإ باهذلا

نوكيس ألهن ةيوبنلا ةنسلا و باتكلا نم سيل اهريغو ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإ نأب يعدي دحأ فال

. لطاب ءاعدإ

رهاظلا ضر األ هجو ىلع باودلا لكو ناسن عالجلإل ةنسلا و نآرقلا نإف ناويحلا و ناسن اإل جلا عي بطلا نأ امكو

األ ضعبو دسحلا و رحسلا و سملا نم ناسن اإل ىفشي ةنسلا و نآرقلا هنأب ىلع دهاش ريخ عقاولا و نطابلا و اهنم



ىفطصملا ةنس ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا عابتإ وأ هيف ربدتلا وأ نآرقلا عامس درجمل ريقاقع نودب ةيوضعلا ضارمأ

. ملسو هيلع هللا ىلص

. ةرهطملا ةنسلا نمو هللا باتك نم ةيذغتلا يف مهجمارب نودمتسي ةيذغتلا ءابطأ بلغأ نأ كش وال

ةيقرلا ألن ةيعرش ةيقر ةباثمب اذه نإف بيبطلا ىلإ بهذإ ام ضرمب باصملل صخشلا لوق نإف يلا بوتلا

ملعلا يلوُأ ىلإ باهذلا و بابس األذخباأل ىلع اننوثحي مهو ةيوبنلا ةنسلا و نآرقلا ب ءافشلا يه ةيعرشلا

ال ةلا حلل وأ ضرملل صيخشت داجيإ نع ءابط األ زجع نإف . ءابط مهاأل كلذ يف ملعلا يلوأ نأ مولعمو . كلذ يف

. ةيرظنلا و ةيملعلا هتاصصختو هماسقأ لكب بطلا نم لمشأو معأ يهف ةيعرشلا ةيقرلا ىلإ عوجرلا نم دب

ةيآب لوزيو تايناحورلا ب قلعتم األرم ناك امبرف بيبطلا ىلإ باهذلا لبق ةيعرشلا ةيقرلا ب أدبن نأ يف جرح وال

نأ حص واأل ىلو نماأل نكلو . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلل ثيدحب وأ هنم ةملكب وأ ميركلا نآرقلا نم

. هريغ ىلع مدقم بيبطلا ىلإ باهذلا نوكي

. ضرملا نم هب ىفشُي ئيش يه ةيقرلا -١

.و ىقُر عمجلا و هوحنو ضيرملا اهب ىقري يتلا ةذوعلا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف ةيقرلا ألن كلذو

قنعلا يف قلعي ام ةغل ةميمتلا .و ذوع عمجلا و نونج وأ عزف نم ناسن اهباإل ىقري ةيقرلا وأ ةميمتلا ةغل ةذوعلا

. ميمتو مئامت عمجلا و نيعلا عفدل

ةيآ ءارس اإل ةروس ( َنينمؤملل ُةمحرو ءافش وه ام ِنآرقلا نم ُلِزنُنو ) ىلا عت هلوقل يوارعشلا ريسفت يف دروو
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و راَسَخ هيلع ناك ملا ظلا هاقلت نإو ةمحرو ءافش هل ناك نمؤملا هاقلت نإ نآرقلا يقلتل نيجذومن انيطعت نأاآلةي

. ًاراسخ سيلو هتاذ يف ريخ نآرقلا ألن نآرقلا ب مهعافتنإ مدع وه مهملظ نأ نيبيل نيملا ظلا ددح نآرقلا

امك آلرخ صخش نم األرث فلتخيو لعفلل لباقلا فلتخي نكل ًادحاو نوكي دق لعفلا نأ انحضوأ نأ قبس دقو

ًارم هدجيف ليلعلا هبرشيو حوالةو ةذل هل دجيف حيحصلا هبرشي ( درابلا يفاصلا بذعلا ءاملا زلاالل( ءاملا نأ

. فلتخم ءاملل لعفنملا نكل دحاو ءاملا ف ًاعئام

ةلع هيلع رجو امقس هداز ميقسلا هلكأ نإو هطاشنو هتوق يف دازو هعفن حيحصلا هلكأ نإف مسدلا لكأ كلذك

. هتلع قوف

ههرك دانعلا و رفكلا حورب نآرقلا ىقلت امل هنأ هنع هللا يضر رمع قورافلا سإالم ةصق يف انحضوأ نأ قبس دقو

وأ عبطلا سالةم نذإ . نمآف هبجعأ اههجو جش يتلا هتخأ ىلع نيللا و ةقرلا و فطعلا حورب هاقلت املو هنم رفنو

بوك كدنع ولف مؤاشتلا و لؤافتلا ةلأسمب ةلأسملا هذه هبشأ امو هب لا واإلعفن نآرقلا يقلت يف رثأ اهل هتواسق

فاأللو غرافلا فصنلا هرظن تفلي مئاشتملا نأ نيح يف ؤلمملا فصنلا هرظن تفلي لئافتملا ف هفصن ئلم دق ءام

نآرقلا عجلا دقو فلتخم امهعبط نكل قداص كوالامه غراف بوكلا فصن لوقي واآلرخ ئلتمم بوكلا فصن لوقي

اونمآ َنيذلا امأف ًاناميإ هذه ُهُتداز مكيأ ُلوقي نم مهنمف ُةروس تلِزنُأ ام اذإو ) ىلا عت هلوق يف هذه يقلتلا ةلأسم

( َنورفاك مهو اوتامو مِهسجر ىلإ ًاسجر مهتدازف ُضرم مهبولق يف َنيذلا امأو . نورشبتسي مهو ًاناميإ مُهتدازف

.١٢٥،١٢٤ ةبوتلا ةروس

اهلبقتسي يناثلا و اناميإ اهب دادزيف ةميلس تاكلمب اهلبقتسي نمؤملا ف فلتخم لبقتسملا عبطلا نكل هدحاو فاآلةي

. ًارفك اهب دادزيف ةدساف تاكلمب

. ةدساف يقلتلا تاكلم نوكت نأ اهلا بقتسإو قئاقحلا يقلت يف ةلكشملا نذإ

نم كدنع ام جرخت نأ الدب هيلع صرحت لطاب كفوج يفو هرظنت نأ كايإف قحلا ىلإ ترظن اذإ لوقن انه نمو

. روم األ نيب لضافو نراق وأالمث لطابلا



نيذلل قاولا َكدنع نم اوجرَخ اذإ ىتح َكيلإ ُعمتسي نم مهنمو ) ىلا هللاعت لوق يف ةلأسملا هذه تءاج كلذكو

ىًده مُهتداز اودتها نيذلا و مُهءاوهأ اوعَبتاو مهبولق ىلع هللاُ عبط نيذلا كئلوأ اًفنآ قلا اذام ملعلا اوتوأ

.١٦،١٧ ةيآ دمحم ةروس ( مُهاوقت مهاتآو

ُهانلعج ولو ) ىلا عت هلوق يف كلذكو هل. هبؤي ال ئيش هنأو نآرقلا ب مهمامتهإ مدع ىلع ليلد (... ًافنآ قلا اذام )

يف نونمؤي ال نيذلا و ءافشو ىًده اونمآ نيذلل وه لق ُيبرعو ُيمجعأأ هتايآ تلصُف ولال اولا قل ًايمجعأ اًنآرق

44 ةيآ تلصف ةروس (… ىًمع مهيلع وهو ُرقو مِهناذآ

يف احضاو هدجتف كتيب يف تنأ هلبقتست دقف ثمال زافلتلا لا سرإ ةرصاعملا انتايح نم يقلتلا سلالةم لا ثمو

مدعو لا اإلسر ءوس كل وكشيف اقيدص لباقت مث تدهاش امب عتمتتف جماربلا نم جمانرب وأ تاقلحلا نم ةقلح

طبضت وأالًنأ كيلعف كدنع لا بقتس اإل زاهج يف بيعلا إالنأ لا سالةماإلسر كل دكؤيف ةروصلا حوضو

نآرقلا نم لزننو ) ىلا عتو كرابت قحلا لوق نذإ . حيحصلا لا بقتس هللاإل تايآ لبقتستل كدنع لا بقتس اإل زاهج

. ىلا هللاعت نع مهفلا و لا بقتس سوالةماإل عبطلا سالةم ىلع فقوتم ( نينمؤملل ةمحرو ءافش وه ام

ضرملا ةدواعم مدع كل نمضي ام ةياقولا بابسأ نم ذختت نأ ةمحرلا و هنم أربيل ادوجوم ًءاد جلا عت نأ ءافشلا و

. ةياقو ةمحرلا ف ىرخأ ةرم

و قلقلا نم ملسملا صلخيف سوفنلا للعو بولقلا ضارم أل يونعم ءافش نآرقلا ءافش له نكل عالج. ءافشلا و

ءافش وه مأ ةيونعم ضارمأ نم كلذ ريغ ىلإ دسحلا و دقحلا و لغلا نم هسفن يف ام ثتجيو ةريغلا و ةريحلا

؟ اضيأ ندبلا ضارم وأل تايداملل

تايداملل ءافش وهف ةملكلا هذهل لماشلا ماعلا ىنعملا ب ءافش نآرقلا نأ هيف كش ال يذلا دكؤملا لب حجارلا يأرلا و

دقو ةيرس سأر ىلع جرخ هنأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يورام ليلدب تايونعملل ءافش وه امك

نم اوبلطف هيوادي نم ىلإ اوجاتحإو موقلا ريبك غدل نأ ثدحو مهماعطإ اوبأف ماعطلا مهنم اوبلطو موقب اورم

ال َتئش (ول ىلا عت هلوق دح ىلع مهل مهماركإ مدعو مهلخب نم هوأر امل كلذو لعٌجب إال ةيقرن ال اولا قف هيقري

.٧٧ ةيآ فهكلا ةروس (.. ًارجأ ِهيلع َتذخت

ماعطلا نم اولكأف ئربف ةحتافلا ةروسب غيدللا ةيقرب مهدحأ ماق هايشلا و ماعطلا نم لعُج ىلع مهعم اوقفتإ املو

هللا ىلص قفلا لعُجلا اذه لح نع هولأسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوداع نأ ىلإ هايشلا اوكرتو

ملسو هيلع هللا ىلص هللامثقلا نذإب أربيف ضيرملا اهب ىقري ةيقر اهنأ يأ ةيقر اهنأ كاردأ نمو ملسو هيلع

. مكعم امهس يل اولعجإو اهنم اولك

نأ ملعإف هللا كالم أرقت نيح ألكن بئاجعلا نم بيجع سيلو ةنسلا يف دوجوم ئيش ندبلا ضارمأ ءافشف

نك ةملكبو ءاشي امب هنوك يف فرصتي هكيلمو ئيش لك بر وهو ىلا عتو هناحبس قحلا كلاالموه اذهب ملكتملا

هذه ىلع نيضرتعملا ضعب شقانت املو ىفشيف ضيرملا يف هللا كالم رثؤي نأ ديعبب سيلو ديري ام لعفي

تنأ تكسأ هبحاصل ملا علا قفلا لوقعم ريغ اذه ؟ ةملكب ضيرملا ىفشي فيك هل قاولا ءاملعلا دحأ عم ةلأسملا

امفب ةملك كب تلعف اذام رظنأ قولا ملا علا هيلإ رظنف هتروث تراث دقو ناكملا كرتي مهو لجرلا بضغف !! رامح

؟ ىلا عتو هناحبس قحلا اهب ملكتملا ةملكب كلا

هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىكتشإ اذإ ناك ) قتلا اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جوز ةشئاع نعو

.( نيع يذ لك رشو دسح اذإ دساح رش نم كيفشي ءاد لك نم كيربي هللا مسإب قلا ليربج هاقر ملسو

.٤٠٦٢ مقر ملسم حيحص

تناك ءاوس مسجلا ىلع أرطت دق يتلا ضارم وأعالجلأل ءاود اهنأ ىلع ةيقرلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

. ةيونعم وأ ةيدام

دوسحملا وأ ضيرملا قنع يف ام ئيش قلعتب ةماع متت ةيقرلا . ةيعرشلا ةيقرلا و ةيقرلا نيب حضاو قرفلا نأو

. ةميمت مسا ئيشلا اذه ىلع قلطيو … نونجلا وأ عزفلا وأ فوخلا وأ رشلا وأ دسحلا وأ نيعلا عفدل

ءاوس ءادلا نم ءافش هنأب ةنسلا و باتكلا يف هركذ درو امب يفاإلسالموأ حابم وه امب متتف ةيعرشلا ةيقرلا امأ



. يونعم وأ يدام ءادلا ناك

ىفشُي ئيش ةيقرلا ألن ىلا هللاعت نع مهفلا و لا بقتس سوالةماإل عبطلا سالةم ىلع فقوتم نآرقلا ب ءافشلا نأو

. حورجلا و غدللا ثملا يدام نوكي دقو ةيسفنلا ضارم ثملااأل يونعم نوكي دق ضرملا .و ضرملا نم هب

كلذ ىلع اإلسالم ثح دقو ضارم علالجلكاأل لب ةيسفنلا ضارم علالجاأل طقف تسيل ةنسلا و نآرقلا ب ةيقرلا و

. ملعلا لهأ لأسن نأب انرمأتو يوادتلا نع انثدحت يتلا ةيوبنلا ثيداح واأل ةينآرقلا صوصنلا ليلدب

ىلع ضيرملا ثح ألهن ةيعرش ةيقر ربتعي جلا عملا ىلإ وأ بيبطلا ىلإ بهذإ ضيرملل لئاقلا لوق نأ كلذ ىنعم

ملعلا وأ ركذلا لهأ نأ مولعمو ركذلا لهأ ىلإ بهذن نأب ةيوبنلا ةنسلا يف وأ ميركلا نآرقلا يف هللاهب انرمأ ام

عال يف نينث اإل نيب انعمج ول اذبحو . ءافش هلك هللا كالم نإف اوزجع نإف ءابط علاالجاآلنمهاأل وأ يوادتلا يف

. اهلك ضارم جاأل

نيبو ًانوناقو ًاعرش ةمرحملا ءايش وأباأل ناطيشلا لا عفأو لا وقأب ةيقرلا نيب يلجو حضاو قرفلا نإف ىلا بوتلا

. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا ةنس يف وأ ميركلا ةباتك يف هللا هلزنأ امب اهيف مزتلن ىتلا ةيعرشلا ةيقرلا

اننوعدي ةنسلا و نآرقلا نأ كش وال ةنسلا و ميركلا نآرقلا رشب لك نمو ءاد لك نم ءافش يفاإلسالم ةيقرلا نأو

دقو عرشلا تقفاو نإ ةيعرش نوكت دق ةيقر هتاذ دح يف جماالهت لكب بطلا نذإ . ملعلا نم بطلا و ملعلا ىلإ

. عرشلا تفلا خ نإ ةيعرش ريغ نوكت

لبق اهب موقي يتلا ةئطاخلا واألعفلا لا نماألوق ضيرملا درجتي نأ ةيعرشلا ةيقرلا يف ةمهملا ءايش األ نمو

ب حورجلا نهد ثملا اإلسالةيم ةديقعلا فلا خت يتلا ةيكرشلا روم نماأل ةصاخو يوادتلا علاالجوأ وأ ةيقرلا

يفو .. راكذ وأاأل ةيوبنلا ثيداح وأاأل ميركلا نآرقلا تايآ لا بقتس إل ادعتسم نوكي ىتح اهريغو تاساجنلا

ةمرحملا ءايش األ لوانت هللاثملا ةيصعم ريغ يف جلا عملا بيبطلا رماوأ ذيفنتل مات دادعتسإ ىلع نوكي لباقملا

. رمخلا ك ءاودك

ىلإ بهذ يوضع ببس ضرملل بيبطلا دجي مل نإ وأألمث بيبطلا ىلإ ضيرملا بهذي نأ يعيبطلا نم ناك نإو

ةيقري وأ هسفن ضيرملا يقري نأ يف .فالخالف هريغ ىلإ بهذ عطتسي مل نإف ةيعرشلا ةيقرلا ب هسفن ةيقر

. سكعلا و بيبطلا ىلإ بهذ ةيقرلا ب ىفشي مل نإ ضيرملا ألن بيبطلا ىلإ باهذلا لبق ةيعرش ةيقر هريغ

بهذي نأ بطلا نم نوكي نأ بجيو األرم مزل نإ بيبطلا ىلإ ضيرملا بهذي نأ ةيعرشلا ةيقرلا نم نإو

دق سيياقملا لكب يقار بيبطلا .و ةيداملا بابس األ بايغو ضرملا ءاقب حةلا يف ةيعرش ةيقر لمعل ضيرملا

. يعرش ريغ نوكي دقو يعرش نوكي

قيرط نع اهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةيقنلا هترطفل ناسن وأباإل مسجلا ب ةدوع يفاإلسالم ةيقرلا نإف اريخأو

نماأل دسجلا ءاقن ىلإ ةفاض باإل تامولعملا و راكف نماأل حيحص وه ام اهناكم الل حإو هطولغملا تامولعملا زإةلا

نإف ايجولونكتلا ةغلبو كلذ هللا ردق نإ بيع لك نم ولخت يتلا ةميلسلا هترطف ىلإ دوعيو أربي ىتح ضارم

هب عفدتو اهلماح وفص ركعت يتلا ةرذقلا تامولعملا نم مسجلا وأ ناسن لإل عنصم طبض ةيلمع ةيعرشلا ةيقرلا

واأل فراعملا و مولعلا نم هعفني ام لا بقتس إل حلا لمكأ يف نوكيف . ةيقنلا هتعيبط ىلإ دسجلا دوعيل ررضلا ىلإ

. سكعلا ثدح ةيعرش ريغ ةيقرلا تناك نإ كش .وال ىلا عتو هناحبس هلل ةعاطلا ىلع هنيعت يتلا راكف

قفاو نإ هنم يقارلا هبلطي ام ىلإ رظنيلا ف اهريغ نع ةيعرشلا ةيقرلا ةفرعم ضيرملا ىلع بعص دق ناك نإو

بيبطلا نيب ةقرفتلا يف لا حلا وه امك . ةيعرش ريغ ةيقرلا تناك عرشلا خفلا نإو ةيعرش ةيقرلا تناك عرشلا

. ءاودك يفاإلسالم ةمرحملا ءايش األ لوانت ثيح نم هريغو ملسملا

. هتوقو ئيشلا لقع وه بلقلا -٢

ىلإ هعفديو ةدرو نماأل مدلا لبقتسي فوجأ يلضع وضع طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف بلقلا ألن كلذو



مدلا هب يراسي نافيوجت هبو يردصلا فيوجتلا نم ىرسيلا ةهجلا يف طاينب هقلعُم ىلعأ ىلإ هتدعاق نييارشلا

ىمسيو مامص امهنيب لصفي نايعرف نافيوجت فيوجت لكبو ةيقنتلا ىلإ جاتحملا قرز األ مدلا هب ينيميو رمح األ

ةغل ئيش لك بلقو لقعلا نع بلقلا ب ربعي دقو . نيطُبلا ىمسيو يلفسلا فيوجتلا و نييذ األ يولعلا فيوجتلا

. هضحمو هبلو هطسو

ُةواشغ مهِراصبأ ىلعو مهِعمس ىلعو مهِبولق ىلع هللاُ َمتخ ) ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

7 ةيآ ةرقبلا ( ُميظع ُباذع مهلو

يتلا ةلقاعلا ةوقلا يف لمعتسيو ناسن اإل ردص نم رسي األ بناجلا ب دجوت يتلا ةغضملا وهو بلق عمج بولقلا نأ

. ملعلا و مهفلا لحم يه

يف َنإو (……أال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لوقي ريشب نب نامعنلا تعمس قلا: رماع نعو

51 مقر يراخبلا حيحص ( ُبلقلا يهو ُهُلُك ُدسجلا َدسف ْتدسف اذإو ُهُلُك ُدسجلا َحلَص َتحلَص اذإ ًةغضم ِدسجلا

.

. هريغو محل نم غضمت يتلا ةعطقلا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف ةغضملا و

نماإل غرفيو مثأيو نئمطيو ضرمي مسجلا لخاد ركفم يح نئاك هنأ ىلع بلقلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

. ناسن لإل ثدحت يتلا روم نماأل كلذ ريغ ىلإ نزحيو فاخيو بسكيو توميو ملسيو نامي

.10 ةيآ ةرقبلا ةروس ( ًاضرم هللاُ ُمُهدازف ُضرم مِهبولق يف ) ىلا عت قلا

.283 ةيآ ةرقبلا ةروس ( ُهُبلق ُمثاء ُهنإف اَهمُتكي نمو َةداهشلا اومُتكت (وال ىلا عت قولا

يفو بلقلا يف لقعلا .و ةايحلا ديق ىلع اهئاقبو اهتوق ردصمو ءاضع لكاأل ةباثمب بلقلا نإف كلذ ءوض يفو

. غامدلا ةصاخو ءاضع لكاأل يف ناك بلقلا يف ناك امو بلقلا يف لقعلا ألن بلقلا ريغ

. عنصم طبض يه ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا -٣

نمض ءازجأ وأ اماسقأ هعضو طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف بوساحلا يف اعوضوم اجمرب ألن كلذو

. بلطلا دنع اهمدقيل بوساحلا يف ةلوبقم ةطخ

اهضعب طبريو لصافملا دشي ام بصعلا و مهضارغأ نع موق لك اهب ربعي تاوصأ طيسولا مجعملا يف ةغللا و

. باصعأ عمجلا و ندبلا يلإ خملا نم ةكرحلا و سحلا اهيف يرسي طويخ هبش وأ ضعبب

ةيآ ةرقبلا ةروس ( مُكِناميَأ يف ِوغللا ُب هللا مُكُذِخاؤُي (ال ىلا عت هلوقل روشاع إلنب ريونتلا ريسفت يف دروو

.225

. واولا ب نآرقلا ةغلو . ىعسك ايغل يغلي اغلو اعسك اوغل وغلي اغل قيلا أطخ قلاكالام اذإ اغل ردصم وغللا نأ

. أطخلا وهو هب دتعي ال يذلا طقاسلا كلاالم ىلع اضيأ وغللا قلطيو

.18 ةيآ ةرقبلا ةروس ( ُيمُع ُمكُب ُمُص ) ىلا عت هلوقل يوارعشلا ريسفت يف دروو

وهف ةيبرع ةئيب يف دجو اذإ ناسن اإل نأو ناسللا بيصت ةفآ مكبلا .و اهتمهم ءادأ نم األنذ عنمت ةفآ ممصلا نأ

ةئيب يف تأشن دق كنأ بهو . ةيزيلجن اإل ملكتي وهف ةيزيلجنإ ةئيب يف ناسن اإل أشن اذإو ةيبرعلا ةغللا ملكتي

عمست مل اذإف األنذ هعمست امب قطني ناسللا ف نذإ اهب؟ال. ملكتت له اهتاملك نم ةملك عمست مل مث ةيبرعلا ملكتت

توصيو كرحتي ناسللا نأ دجنو ةيبلس ةفآ وه مكبلا ف كلذلو مكبلا قبسي ممصلا .و ناسللا ملكتي ال األنذ

قحلا ؟ال.نإ ممصلا ب نوباصم مهنأ مص : مهنع ىلا عت هلوق نم مهفن لهف . موهفم وال اهل لولدم ال اتاوصأ



كلاالم ملكتيل هتدجوأ ناسللا كلذكو . ائيش عمست ال ةلطعم اهنأكف ديفملا عامسلا عمست األنذ تلعج دقل لوقي

هبحاص نأكف ايقطنم اميلس اريكفت ركفي مل اذإف هب ركفيل هتدجوأ لقعلا و مكبأ هنأك هب ملكتي ال نم ثيحب ديفملا

و كلا ذك واألمكب هرذع هل مص ألناأل اهب مهفي وال عمسلا ةساح كلمي يذلا نم ريخ ةقيقح مص هل.فاأل لقع ال

قطنلا نع مكب مهو ةوعدلا عامس نع مهناذآ اومص دقل كلذك اوناك رافكلا ؤهالء تيلف هرذع هل اضيأ نونجملا

تايآ يف رظنلا نع يمع مهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم نأو هللا الهلإإ نأ ةداهشب مهيجني امب

. نوكلا

دق اعناص مكحملا نقتملا دوجولا اذهل نأ ىلإ مهترطفب اودته ال ضر واأل تاوامسلا قلخ يف اورظن مهنأ ولف

األلو هنيوكت يف ناسن فاإل كلذلو ساوحلا لا متكإ دعبو عمست نأ دعب أشنت ةيلمع الن نولقعي ال مهنكل هعنص

. ةيلقعلا اياضقلا كلذ دعب هدنع نوكتي مث قوذتيو عمسيو يري يسح يكرح

و ةيسحلا ئدابملا قيرط نع يناسن اإل كولسلا ريوطتل بيلا سأو قرط ةعومجم يه ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا و

. ةغللا يأ ناسللا قيرط نع لقعلا ةجمرب ديعت ألاهن ةجمربلا ب تيمس ةيكارد واإل ةيوغللا

ةغللا تناك ءاوس ةغللا و لقعلا نيب علاالةق فصول ١٩٧٣م ماع يف ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا بولسأ حرط دقو

اآليل بساحلا جمربمو تايضايرلا عملا رلدناب دراشتير نايكيرم دياأل ىلع . تاراش كاإل ةقوطنم ريغ وأ ةقوطنم

. تايوغللا عملا ردنيرغ نوجو . يكولسلا سفنلا ملع سرادو

نوجو رلدناب دراشتير دي ىلع ديدج ملعك ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا ملع أشن يضاملا نرقلا تاينيعبس يفو

ملااأل علا اهب ماق يتلا ثاحب األ ىلع ادامتعإ نورخآو نويستاب يروجيرج يزيلجن اإل ركفملا نم عيجشتب ردنيرغ

ميونتلا و سفنلا ملع بيبط يكيرم األ تاراهمو نورخآو يكسبوزروك ديرفلأ يدنلوبلا و يكسموش موعن يكيرم

ملا عو ريتاس اينيجرف ةيعامتج اإل ةيئاصخ األ ةيكولسلا ةسردملا يسسؤمو نوسكيرإ نوتليم يسيطانغملا

. ةيلقع جمارب ىلع اءانب نوفرصتي سانلا نأب رقت يتلا ةسردملا كلت بزلر. زتيرف ينامل األ سفنلا

و طابنتس واإل ليلحتلا ىلع ةردقلا هلو غامدلا و يكوشلا عاخنلا ب ةلصتم باصع نماأل ةكبش يبصعلا زاهجلا و

مضهلا و سفنتلا ثملا اهب موقت يتلا ةيويحلا تايلمعلا يفو ىرخ األ مسجلا ءازجأ ةفاك يف مكحتلا و ملعتلا

نيمسق ىلإ مسقنيو اهيلع ودرلا ساسح واإل مشلا و عمسلا ك ةيجراخلا تارثؤملا عم مسجلا لعافتو بلقلا لمعو

نماأل ةيسحلا تامولعملا ذخأ يف هماهم نمكتو يكوشلا عاخنلا و غامدلا مضيو يزكرملا يبصعلا زاهجلا األلو

ةدتمملا ةيبصعلا الاي خلا عيمج مضيو يفرطلا وأ يطيحملا يبصعلا زاهجلا يناثلا و اهيلع ودرلا اهمهفو باصع

ىلإ ةفلتخملا ءاضع نماأل ساسح اإل لقنت ةيسح ةيبصع خالاي األلو نيعون ىلع يهو مسجلا ءاحنأ عيمج يف

. اهريغو ةيمشلا و ةيرصبلا و ةيعمسلا تاراش واألملواإل دربلا ب روعشلا لقن ثملا يكوشلا لبحلا

مسجلا خالاي ىلإ سكعنملا لعفلا ةدر حةلا يف يكوشلا لبحلا نم رماو األ لمحت ةيكرح ةيبصع خالاي يناثلا و

. يكوشلا لبحلا نم وأ غامدلا نم رماو األ تناك ءاوس ةباجتس اإل ىلع اهزفحتل

هترطف ىلإ هتدوع وأ ناسن لإل عنصم طبض اهنأ ىلع ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

. هيلإ ةطولغملا تاموعملا لوخد لبق اهيلع ناك يتلا ةلا حلا يلإ ناسن اإل ةدوع وأ اهب دلو يتلا ةيقنلا

هذهو نيرخ نماآل ائطخ اهبستكإ يتلا تامولعملا لكل الح صإ وأ ةداعإ ةيلمع ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا نأو

ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا ةيلمع يلع تقلطأ اذهلو وأال أطخلا وأ ةطولغملا تامولعملا ةلا إالزإب متت ال ةيلمعلا

. ايجولونكتلا عملا يف حلطصملا وأ ةرابعلا ةرهشل ارظن عنصم طبض ةيلمع

ةيلمعل عضاخلا صخشلل ةيركفلا وأ ةيلقعلا ةينبلا لكشت يتلا تارابعلا وأ ةحيحصلا تامولعملا لا خذإ مث

. ةجمربلا

. أطخلا هسفن يف لمحي لا زام وهو باوصلا ام صخش ملعت نأ ال يحتسم داكيو هسال سيلف

زإةلا يف ةجمربلا كلت ام صخش مدختسي دقف نيدح سالحوذ ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا نأ كش وال

اهلدبتسيو نيرخ نماآل وأ ةربخلا وأ ميلعتلا نم رخآ صخش اهبستكإ يتلا ةينيقيلا و لب ةحيحصلا تامولعملا

وأاأل تامولعملا زإةلا يف ةجمربلا هذه مدختست نأ ضورفملا .و ناطلس نم هللااهب لزنأ ام ةئطاخ تامولعمب



. خلإ ةيقيقحلا وأ ةيملعلا تامولعملا لا خدإ وأ اهلا دبتسإ مث ةئطاخلا ديلا قتلا وأ راكفأ

هذه يف جمربملا ألن ةقبسم تامولعم مهيدل سيل نمل وأ لألفطلا ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا لمع لهسأ امو

. تامولعم لا خدإ طقف جاتحي لب تامولعم حيحصت وأ زإةلا ىلإ ةجاحب سيل ةلا حلا

ريثأت ظفللا وأ ةملكلل نأ مولعمو ةغللا و لقعلا نيب علاالةق ةركف ىلع موقت ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا ةيلمع نأو

اهنمو سفنلا يف رثؤت ةغللا وأ ظفللا وأ ةملكلا ألن ةيجراخلا و ةيلخادلا هتزهجأ عيمج ىلعو ناسن اإل لقع ىلع

..و مهريغو يلضعلا و يلسانتلا و يكرحلا و يمضهلا زاهجلا ك ناسن اإل مسج ةزهجأ ىلإ هنمو يبصعلا زاهجلا ىلإ

. حيحص سكعلا و ساوحلا بطاخي لقعلا و لقعلا بطاخت ةغللا

. كلذ ركني دحأ وال ةاجنلا ىلإ يدؤت دقو هلاالك يلإ يدؤت دق ةملكلا ف

ىلع رثؤي يبصعلا زاهجلا و يبصعلا زاهجلا ىلع رثؤي بضغلا و بضغلا يلإ يدؤت يتلا تاملكلا كلذ ىلع ثمواال

اهنأ رابتعإب ليلعلا ءافش ىلإ ةبيطلا ةملكلا يدؤت لعفلا بو ضرمي وأ دسجلا كلهيف . هنم اضعب وأ هلمكأب مسجلا

ةباجتسإ يلإ دسجلا عفدي ءودهلا نأ وأ ديدج نم اهءانب ديعتو هءاضعأ ئدهتف ام ئيش هاجت هفوخ نم ئدهت

هللا. نذإب ضيرملا يفشيف ءاودلا

ال يتلا ةيقنلا هترطف يلإ ناسن اإل ةدوع يف نمكت تازيمم اهل نأ امكف اهاش تنال نأ نكمي ال راطخأ ةجمربللو

ةبئتكملا وأ ةيلزهلا وأ ةيناودعلا ةيصخشلا ةعانص يف نمكت رطاخم اهل نإف طقف باوصلا عم المئ تتل اهيلع رابغ

. خلإ ةبرطضملا وأ

ةقيقد ةيبصع ةيوغل ةجمربل تعضخ دق نوكت نأ نكمملا نم يتلا كلت . كلذ ىلع ثماال ةيباهر اإل ةيصخشلا و

ناكمإب ثيح اهعاونأ فلتخمب ةيباهر اإل تايلمعلا ضعبب مايقلا يلإ هتعفد األخالةيق فارع واأل ميقلا لكل ةيفانم

نماألخالق سيل ام هيلع يلمي مث خأاليق وأ يناسنإ وه ام لك نم رخآ صخش ديرجتب موقي نأ ام صخش

. رخآ اصخش هنم لعجيف . ئيش يف

وأاأل ظافل وأاأل تاملكلا وأ ةغللا و لقعلا نيب علاالةق ىلع دمتعت ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا نأ ركذلا ب ريدجلا و

رماو وأاأل تاراش اإل قيرط نع دسجلا يف اهريثأت مث يبصعلا زاهجلا يف يكاردإو يسح ريتأت اهلو تاوص

. مسجلا ءاضعأ ىلإ ىوح امو غامدلا نم ةرداصلا

ىلإ تاملظلا نم ام اصخش جرخت دق اهنأ كش ال ظافلأ وأ لمج وأ تارابع وأ تاملك نم اهتايوتحم لكب ةغللا و

. سكعلا و رونلا

نم هجرخأ اريخ هلدبأو ارش هنم زألا نإف يبصعلا يوغللا جمربملا ةيلإ اهمدقي يتلا ةداملا بسح ىلع كلذو

. سكعلا و رونلا يلإ تاملظلا

ألاهن اهتحص ردصم نم دكأتنو اهب دوزتن يتلا راكف وأاأل تامولعملا يقلت يف رذحلا انيلع بجي مدقت ام ىلعو

. ةئطاخ تناك نإ بلسلا بو ةحيحص تناك نإ باجي باإل ةيصخشلا و دسجلا ءانب يف رثؤت

. لطابلا ب قحلا هيف سبتلي نيح لقعلا يف لخال ثدحت دقو

حضاو امهنيب قرفلا و سإاليم ريغ واآلرخ سإاليم امهدحأ نافده ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلل نإف اريخأو

. راهنلا دبك يف سمشلا حوضوك

و مهافتلا ةليسو يه يتلا ةغللا قيرط نع ريخ لكب هدادمإو رش لك نم ناسن اإل ديرجت يلإ فدهي اإلساليم

يلإ سإالةيم ريغ ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا فدهت امنيب . ناسن اإل مسج ةزهجأ ديس ربتعي يذلا يبصعلا زاهجلا

. ضيقنلا

. يسفنلا بيغلا ج-



ىلإ هنم ربعن مث سفنلا ملعب ةيارد ىلع نوكن نأ انيلع بجي يسفنلا بيغلا نع كلاالم ةيادب يف

ةساردلا راصتخإب وهف . هرحب نم ليلقلا فرعن األلق ىلع وأ سفنلا ملع انسرد اننأ ضرتفن .اذل يسفنلا بيغلا

ةيحلا تانئاكلا كولسل ةيملعلا ةساردلا هنأب هفيرعت نكميو ةيصخشلا و ريكفتلا و لقعلا و كولسلل ةيملعلا

. هيف مكحلا هبو ؤبنتلا و هريسفتو كولسلا اذه مهف ىلإ لصوتلا فدهب كلذو ناسن اإل اصوصخو

. يسفنلا بيغلا ناونع تحت يلي ام ةسارد ددصب اآلن نحنو

.. ماسج باأل كردُت ال ءايشأ وه بيغلا -١

صحم ناكأ ءاوس ناسن نعاإل باغ ام لك وأ ةداهشلا خالف طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف بيغلا ألن كلذو

. لصحم ريغ مأ بولقلا يف ال

. رضحو دهش خالف ةغل باغو . سحلا ب كردي ام عومجم وأ ملع امب رقي نأ وأ ىأر امب ربخي نأ ةغل ةداهشلا و

نم مهنع باغ ام 3.نأ ةيآ ةرقبلا ةروس (… ِبيغلا ب َنونمؤي نيذلا ) ىلا عت هلوقل النيل جلا ريسفت يف دروو

. رانلا و ةنجلا و ثعبلا

و عمسلا سمخلا ساوحلا هكردت ال يأ سحلا تاكردم نع باغ ام لك بيغلا نأ يوارعشلا ريسفت يف دروو

. سمللا و قوذتلا و مشلا و رصبلا

هب ربخأ امم ساوحلا ب كردي امال هب دارملا و ةبيغلا ىنعمب ردصم بيغلا نأ روشاع إلنب ريونتلا ريسفت يف دروو

. هتافصو هللا دوجو لثم عقيس وأ عقاو هنأب احيرص ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

. ئيش نم كنع باغ ام لك بيغلا لصأ نأ يربطلا ريسفت يف دروو

نم هيف امو نآرقلا ليقو ردقلا و ءاضقلا ليقو ىلا عتو هناحبس هللا انه بيغلا نأ يبطرقلا ريسفت يف دروو

باذع و ةعاسلا طارشأ نم لوقعلا هيلإ ىدهت ال امم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ربخأ ام لك ليقو بويغلا

. اهعيمج ىلع بيغلا عقي لب ضراعتت ال لا األوق هذهو ةيطع نبإ ..قولا ربقلا

نع باغ اميف هب نامي باإل ترمأ ام لك انه ىنعملا و نويعلا نع باغ ام لك بيغلا نأ يوغبلا ريسفت يف دروو

. رانلا و ةنجلا و ثعبلا و ملاالةكئ لثم كرصب

امال هانعمو بئاغلا ىنعمب لمعتسي ام ًاريثكو بيغي باغ ردصم بيغلا نأ يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

. لقعلا ةهادبب ملعي وال ساوحلا هكردت

ألننماأل ابيغ ربتعي هارن لكماال سيلو ماسج باأل كردت ال ءايشأ هنأ ىلع بيغلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

ثدح املثم بيغلا ىمسُم هنع لوزيف كلذ دعب هكردت ةزهجأ انفشتكإ امبرو ةدرجملا نيعلا اآلنب هكردن ماال ءايش

درجمل تايبيغلا نمض نم ناك ام دعب ةزهج باأل هدهاشن ام نمض نم حبصأ يذلا بوركيملل ةبسنلا ب كلذ لبق

. ةيئرملا ءايش نماأل راص بوكسوركيملا فاشتكإ دعب نكلو همجح رغصل امبر هتيؤر نع نيعلا زجع

ك نماالماي موي يف اهارن نأ نكمي وال اهارن ال ءايشأو رومأ كانه امنيب تايبيغلا نم ربتعي هارن لكماال سيلف

. مهارن وال اننوري مهف قلخلل هنم رهظام إال نجلا ملا عو ىوهلا و حورلا و لقعلا و سفنلا و ريمضلا

حةلا يف وهو إال تايبيغلا نم ربتعي ال روهظلا ةيصاخ كلتمي نمف ةداهشلا خالف ىلع بيغلا نإف يلا بوتلا

. ءافخلا

ألننماأل ابيغ ربتعي سمللا و مشلا و قوذتلا و عمسلا و رصبلا ك ةسمخلا سحلا تاكردم نع باغ ام لك سيلو

و ةيرصبلا و ةيعمسلا ةزهج نماأل هريغو بوكسوركيملا ثملا ةروطتملا و ةثيدحلا ةزهج باأل كردي ام ءايش

. ةعيبطلا ءارو ام ىمسي ام وأ ةعيبطلا فلخ ءايشأ نم ةرداصلا ةرارحلا سايقو سمللا و مشلا و قوذتلا



تانويزفلتلا و تابوكسوركيملا و تاريماكلا انه ماسج باأل دوصقملا و ماسج باأل كردت ال ءايشأ بيغلا نإف مث نمو

. ناسنإ لك ىدل سمخلا ساوحلا دعاست يتلا ةيعانصلا ةزهج األ ةفاكو

نيعلا ب ىرت ال يتلا ةقيقدلا تارشحلا ك اهارن ال ةقيقد ماسجأ يه ىتلا تايبيغلا نيب قرفن نأ انيلع بجيف

ع يف بنج ىلإ ابنج نوشيعي مهنأ مغر ةيرشبلا نيعأ نع ءافخلا ةيصاخ كلتمت ىتلا تايبيغلا نيبو ةدرجملا

حورلا و سفنلا ك نماالماي موي يف هارن نأ نكمي وال انسفنأ نع ىفخُي ام نيبو وملاالةكئ نجلا ك ايندلا ةايحلا ملا

. كلذ ريغ ىلإ ىوهلا و ريمضلا و

.. هيف ام لكب ئيشلا يه سفنلا -٢

. ئيشلا تاذ وأ مدلا وأ حورلا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف سفنلا ألن كلذو

باأل واألَفن ِنيعلا ب َنيعلا و ِسفنلا ب َسفنلا َنأ اهيف مِهيَلَع اَنبتَكَو ) ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

٤٥ ةيآ ةدئاملا ةروس ( ُصاصق َحورجلا و ِنسلا ب َنسلا و ِنُذ َنُذباأل واأل ِفن

. هتصاخو هتقيقح طيسولا مجعملا يف ئيشلا تاذو . تاذلا سفنلا ب دارملا نأ

ةزهج نماأل ةعومجمو مدو حور نم هيفام لكب دسجلا اهنأ ىلع ناسن اإل سفن عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

. يهو ةفلتخم فئاظو ةدع ألءاد ضعبلا اهضعب عم نواعتت واألنذ نويعلا و األفن بناجب

ةمجمجلا ثملا ةيلخادلا هءازجأ ىلع ظفاحيو ةناتملا ةيطعيو ةكرحلا ب مسجلل حمسي يذلا يمظعلا لكيهلا -1

. ةيفرطلا ماظعلا و يردصلا صفقلا و يرقفلا دومعلا و

غامدلا نم نوكتيو ريكفتلا و ليلحتلا تايلمعب موقيو مسجلا تايلمع ةفاك يف مكحتي يذلا يبصعلا زاهجلا -2

. باصع واأل يكوشلا لبحلا و

و دبكلا ىلإ ةفاض باإل ءاعم واأل ةدعملا و ئرملا و مفلا نم نوكتيو ماعطلا مضهب موقي يذلا يمضهلا زاهجلا -3

لا. حطلا

. بلقلا هزكرمو مسجلا ءاضعأ عيمج ىلإ مدلا خضي يذلا نارودلا زاهج -4

يفاأل ماعطلا كيرحت ىلإ ةفاض باإل يمظعلا لكيهلا ةدعاسمب ةكرحلا ب مسجلل حمسي يذلا يلضعلا زاهجلا -5

. ءاعم

مسجلا يف ةيويحلا تايلمعلا نم ديدعلا يف مكحتت ةعونتم تانومره ةدع جتني يذلا ءامصلا ددغلا زاهج -6

. سايركنبلا و ةيقردلا و ةيماخنلا ةدغلا ثملا

. نيبلا وحلا ةناثملا و نيتيلكلا نم نوكتيو الت ضفلا نم مسجلا صلخي يذلا يلوبلا زاهجلا -7

. ىثن واأل ركذلا يف لسانتلا نع لوئسملا يلسانتلا زاهجلا -8

رخآ ئيشب وأ حورلا وأ مدلا وأ تاذلا ب قلعتي ئيشل جاتن يه ناسن باإل قلعتت يتلا ةيسفنلا الت كشملا ألن كلذو

ا مسجب قلعتت يتلا ةيسفنلا رارض .ثملااأل مهريغو يمضهلا وأ يبصعلا زاهجلا ك ناسن اإل مسج هنم نوكتي امم

امك ببس دوجول يمظعلا لكيهلا ةدعاسمب ةكرحلا ب مسجلل حمسي يذلا يلضعلا زاهجلا فقوت ةجيتن ناسن إل

ثمال. ةئيسلا رابخ نماأل وأ مؤاشتلا نم مسجلا ءاضعأ ضرمت دقف حيحص سكعلا .و زجعلا وأ ةلا طبلا

.. سفنلا تاذ يه حورلا -٣



. ءاقبلا و ومنلا ةغل ةايحلا .و ةايح امهب طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف حورلا ألن كلذو

نم مُتيتوأ امو يبر رمأ نم ُحورلا لق ِحورلا نع َكنولأسيو ) ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

.85 ةيآ ءارس اإل ةروس (ً إاليلقال ِملعلا

اهنمو نآرقلا اهنمو ليربج اهنمو تابثلا و ةوقلا اهنمو يحولا اهنم رومأ ىلع ميركلا نآرقلا يف قلطت حورلا نأ

. ميرم نبا ىسيع

نوكت هبو ناسن هباإل ايحي …)ام حورلا نع كنولأسيو ) ىلا عت هلوق يف حورلا ب دارملا نأ ىلع ءاملعلا روهمجو

قبست ئيشلا ةقيقح ةفرعم ذإ حورلا ةقيقح نع وه امنإ لا ؤسلا نأو ناسن اإل تومي دسجلل ةتقرافمبو هتايح

هلا. وحأ ةفرعم

ىتلا لا نماألوق كلذ ريغ ىلإ ميرم نبا ىسيع ليقو .. ليربج ليقو .. ميركلا نآرقلا انه حورلا ب دارملا ليقو

لا. وقأ ةرشع نم رثكأ ىلإ مهضعب اهلصوأ

يبر رمأ نم حورلا لق : كلذ دعب ىلا عت هلوق ألن عابت باإل ىلوأ نيرسفملا روهمج هيلإ بهذ ام نأ انل اودبيو

. هاجت اذهاإل ديؤي

سفنلا ألن ئيشلا تاذ سفنلا و سفنلا يف ئيش لك وأ سفنلا تاذ اهنأ ىلع حورلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

طقس تجرخ نإ دسجلا لمحت يتلا يه حورلا نأكو هل. سفنلا ةقرافمب ىنفي دسجلا و اهل حورلا ةقرافمب تومت

جرخ اذإ كوالامه حورلا جورخ ينعي سفنلا تومو سفنلا توم ينعي حورلا جورخ .ألن ضر األ ىلع دسجلا

. دسجلا تام دسجلا نم

. حورلا جورخ مزلي دسجلا وأ سفنلا تومو دسجلا وأ سفنلا توم مزلي حورلا جورخ نأو

ىلع اهضعب ءاقبو دسجلا ءاضعأ ضعب توم وأ مونلا ءانثأ سفنلا جورخ ثملا حورلا ىقبيو سفنلا تومت دقو

. حورلا ءاقبب ىقبي هنأ كش وال ةايحلا ديق

. ةايحلا ديق ىلع سفنلا ىقبتو حورلا جرخت نأ نكمي ال نكلو

جورخ توملا نأ ىرخأ ةراتو حورلل جورخ توملا نأ ةرات اهيف درو يتلا ثيداح واآل تاي لآل ريسفت اذه لعلو

28_27 ةيآ رجفلا ةروس ( ًةيضرم ًةيضار ِكبر ىلإ يعجرأ ُةنئمطملا ُسفنلا اهُتيأ (اي ىلا عت .قلا سفنلل

مثقلا ُهضمغأف ُهُرصب قش دقو ةملس يبأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد : قتلا ةملس مأ نعو

.1534 مقر ملسم حيحص (.… ُرصبلا ُهعبت َضبُق اذإ َحورلا (نإ

.. رشلا وأ ريخلل سفنلا ليم وه ىوهلا -٤

ةلئاملا سفنلا وأ ةوهشلا ىلإ سفنلا ليم وأ قشعلا وأ ليملا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف ىوهلا ألن كلذو

. رشلا و ريخلا يف نوكي قشعلا .و ةوهشلا ىلإ

. بحلا دشأ هبحأ ةغل هقشعو . هيلإ زاحنإو هبحأ ةغل هيلإ لا مو

135 ةيآ ءاسنلا ةروس (… ىوهلا اوُعِبتَت (فال ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

. ءوسلا ب ةرام األ سفنلا تاعزن عم ليملا و تاوهشلل عوضخلا ىوهلا ب دارملا نأ

. قحلل ةضراعملا مكسفنأ تاوهش اوعبتت ال …)يأ ىوهلا اوعبتت (فال ىلا عت هلوقل يدعسلا ريسفت يف دروو

ىوقتلا ىلإ امإو . رشلا وأ ريخلا ىلإ امإ اهب ليمي سفنلا يف ئيش هنأ ىلع ىوهلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل



.8،7 ةيآ سمشلا ( اَهاوقتو اَهروجف اَهَمَهلأف . اَهاَوس امو ٍسفنو ) ىلا عت قلا روجفلا وأ

ىلإو لكأ ام معطملا ىلإ هليم ولفال هئاقب ةرورضل ناسن يفاإل قلُخ ىوهلا نأ نيرسفملا و ءاملعلا لا وقأ نمو

. برش ام برشملا

ىوهلا .و برشملا و لكأملا و جاوزلا ثملا عرشلا قفاوي ام ىلإ سفنلا ليمت دقف امومذم هلك سيل ىوهلا نأو

يف نوكي دقو تاهبشلا يف نوكي دق ..يأ ايندلا تاوهش يف نوكي دقو نيدلا رومأ يف نوكي دق مومذملا

ىوه نأو نيدلا يف عادتب دحاإل ىلإ لصوي دق ههبشلا ىوه نأ مولعمو امهنيب كرتشم رمأ نوكي دقو تاوهشلا

و انزلا ك ةمرحملا يفاألروم نوكي دقو .. سبلملا و حاكنلا و برشلا و كاأللك ةحابملا روم يفاأل نوكي دق ةوهشلا

. رمخلا

سفنلا عون بسح ىلع رشلا ىلإ اهب ليميو ريخلا ىلإ اهب ليمي سفنلا يف ئيش ىوهلا نإف كلذ ءوض يفو

سفنلا ب عتمتي ناك نإو . امئاد ريخلا ىلإ ىوهلا هب ملا ةنئمطملا سفنلا ب عتمتي ناك نإف ناسن اهباإل عتمتي ىتلا

ب ةرام األ سفنلا ب عتمتي ناك نإو . كاذو اذه نيب نوكيف رشلا ىلإ ةراتو ريخلا ىلإ ةرات ىوهلا هب ملا ةماوللا

. امئاد رشلا ىلإ ىوهلا هب ملا ءوسلا

.. سفنلا يف ىفخُي ئيش وه ريمضلا -٥

وأ هيلع فوقولا بعصيو كسفن يف هرمضت ام وأ رمضملا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف ريمضلا ألن كلذو

نسحلا ناسحتسإو امهنيب ةقرفتلا و راكف واأل لا واألوق نماألمعلا بيطلا و ثيبخلا كارد إل يسفن دادعتسإ

. هافخأ ةغل ئيشلا رمضأو . اهنم حيبقلا حابقتسإو

ِلبح نم ِهيلإ ُبرقأ ُنحنو ُهسفن ِهب ُسوسوت ام ُملعنو َناسن اإل اَنقلَخ دقلو ) ىلا عت هلوقل يربطلا ريسفت يف دروو

16 ةيآ ماعن األ ةروس ( ِديرولا

. هبلق رئامضو هرئارس هيلع ىفخي فال هسفن هب ثدحت ام ملعيو ناسن اإل قلخ هللا نأ

رجز اذه يفو هريمضو هبلقو هرس يف جلتخي ام …)يأ هسفن هب سوسوت ام ملعنو ) يبطرقلا ريسفت يف دروو

اهب. ىفختست يتلا يصاعملا نع

. اسمه ايفخ كالام ملكتت سوسوت ىنعم نأ روشاع إلنب ريونتلا ريسفت يف دروو

ألهن مسجلا ءاضعأ نم وضع يأ لخاد وأ بلقلا لخاد ئيش هنأ ىلع ريمضلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

إال هملعن ال ئيش هيف يفتخي دق مسجلا ءاضعأ نم وضع لكو هيفام لكب ئيشلا يه سفنلا و سفنلا يف ئيش

. ريمضلا وهو هروهظ دنع

ألن عادخن واإل رورغلا و ربكتلا و تاملظلا يف قرغي امدنع هتوص مدعني بلقلا نأ نيرسفملا و ءاملعلا لا وقأ نمو

هتوص يفتخيو هلمع قفخيف بلقلا لخاد ريمضلا توص ىلع تاوهشلا األانو ولعت هلا حلا هذه يف

. دسجلا لخاد

ناسن اإل هيفخي ام لك يف لثمتي دسجلا ءاضعأ نم وضع لك يفو بلقلا يف ئيش ريمضلا نإف كلذ ءوض يفو

. اهنع حاصف اإل دعب هنعإال اهملعن ال ءايشأ وأ رومأ نم

. وعلاالةين رسلا يف هسفن يف ناسن اإل هيفخي ام لك ملعي نم وه هل كيرش ال هدحو ىلا عتو هناحبس وهللا

.. ريكفتلا بلق وه لقعلا -٦



وا ريكفتلا هب نوكي ام وأ اهل رايتخإ ال يتلا ةزيرغلا لباقي ام طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف لقعلا ألن كلذو

نم قحلا و رشلا نم ريخلا و حيبقلا نم نسحلا زيمتي امهب وأ تاقيدصتلا و تاروصتلا بيكرتو الل دتس إل

. أجلملا وأ نصحلا وأ بلقلا وأ لطابلا

.179 ةيآ فارع األ ةروس ( اَهب َنوهقفي ال ُبولق مُهل ) ىلا عت هلوقل يدعسلا ريسفت يف دروو

. هجحلا مايق درجم ملعإال وال هقف اهيلإ لصي ال يأ

… كسنلا و لقعلا : ناتلصَخ هيف ْتعمتجإ نم َملِعلا اذه ُبُلطَي ناك امنإ ) لوقي يبعشلا تعمس قلا ىسيع نعو

.374 يمرادلا ننس (

بلطي هبو . هيف ريخلا و ريكفتلا ةادآو مسجلا لا صخ نم ةلصخ هنأ ىلع لقعلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

همامأ ىذلا نأ فرعي دق نونجملا .ألن سكعلا و خملا نود بلقلا يف دجوي دقو خملا و بلقلا لخاد عقيو ملعلا

. اذكهو رشلا ب هبلق ئلتمي امدنع ريخلا قعال هدنع نم فرعي ال دقو ضبني لا زام يذلا هبلقب ران

و غامدلا يف لقعلا دوجوب نولوقي نيذلا نيب فالخالف كلذ ءوض يفو بلقلا يف كارد اإل لحم لقعلا نأو

و بلقلا يف هدوجو ةيمتح ىلإ ةفاض باإل ايدام ًائيش سيل لقعلا ألن بلقلا يف لقعلا دوجوب نولوقي نيذلا

. غامدلا

ثملا ةيلقعلا تاردقلا ضعب كلتمت ىرخأ ةيناويح لئاصف دوجو مغر ناسن اإل لقع هب دصقي ام ةداع لقعلا نأو

. ناتيحلا و تاواغببلا

. ةعيبطلا ءارو ام وأ ةيرشبلا ريغ ةقراخلا ىوقلا فصول انايحأ مدختسي دق لقعلا نأو

دسجلل صالح بلقلا ألنصالح غامدلا ةصاخو مسجلا ءاضعأ لك يف هدوجو مزلي بلقلا يف لقعلا دوجو نأو

هلك. دسجلل داسف هداسفو

. غامدلا يف هنوك نيبو بلقلا يف لقعلا نوك نيب مثفالخالف نمو

.. بلقلا لقع وه داؤفلا -٧

. لقعلا دئارلا مجعملا ك مجاعملا ضعب يفو بلقلا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف داؤفلا ألن كلذو

.10 ةيآ صصقلا ةروس ( ًاغِراف ىسوم ِمأ ُداؤف حبصأو ) ىلا عت هلوقل يبطرقلا ريسفت يف دروو

نأ ترمأ نيح اهيلإ يحوأ ذإ يحولا نم اغراف ليقو ىسوم ركذ نم إال ايندلا يف ئيش لك ركذ نم خايلا يأ

وأ لقعلا باهذ وه ليقو قرغي مل هنأ اهملعل نزحلا و مغلا نم اغراف ليقو ينزحت وال يفاخت وال رحبلا يف هيقلت

ىلا عت هلوق هوحنو . شهدلا و عزجلا طرف نم اهلقع راط نوعرف دي يف هعوقوب تعمس نيح اهنأ ىنعملا

ىلإ ىرن أال لوقعلا زكارم بولقلا نأ كلذو ميهاربإ ةروس يف مدقت امك اهل لوقع ال فوج )يأ ءاوه مهتدِئفأو )

.( اهب نولقعي بولق مهل نوكتف ) ىلا عت هلوق

.( كيلإ هودار (انإ اهل قلا نيح هللا دعوب نيقدصملا نم يأ نينمؤملا نم نوكيل دبعلا ماهلإ بلقلا ىلع طبرلا و

ئيش لك نم خايلا ىسوم مأ داؤف حبصأو ( اغراف ىسوم مأ داؤف حبصأو ) ىلا عت هلوقل رسيملا ريسفت يف دروو

نم نوكتل هب يدبت ملو تربصف اهانتبث ولالنأ اهنبإ هنأ رهظت نأ تبراقو هركذو ىسوم مه إالنم ايندلا يف

هب. نينقوملا هللا دعوب نينمؤملا

ألن كلذو . يدام ئيش بلقلا و يونعم ئيش داؤفلا إالنأ بلقلا هنأ ىلع داؤفلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

ىقبيو هئاضعأ نم غرفي نأ نكمي ال بلقلا امنيب خلإ يحولا و نزحلا و مهلا و لقعلا نم هيف امم غرفي دق داؤفلا



. ةايحلا ديق ىلع

صئاصخو تافص لمحي ألنكالامه نعاآلرخ امهادحإب ربعي دقو داؤفلا ريغ بلقلا و لوقعلا زكارم بولقلا نأو

. يدام ئيش بلقلا و يونعم ئيش داؤفلا نأ مغر اآلرخ فئاظوو

. ةيملعلا هفئاظوو هصئاصخ هلو مسجلا يف ةايحلا ضبن بلقلا و نزحلا و مهلا و قدصلا و نامي اإل لمحي داؤفلا

اضيأ ىوقت اهنأ كش .وال كلذ ىلإ امو نزحلا و مهلا ب ضرمتو قدصلا و نامي باإل ىوقت ماسج نأاأل مولعمو

رخآ ضعب يفو نايح األ ضعب يف ةدحاو ةلمعل ناهجو بلقلا و داؤفلا نأكو دسجلا ءاضعأ يقابو بلقلا ةحصب

. خالفمات يف ىنعملا ثيح نم امهنأ كش ال

.. ئيشلا لصأ يه ةرطفلا -٨

ةعيبطلا وأ هقلخ لوأ دوجوم لك اهيلع نوكي يتلا ةقلخلا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف ةرطفلا ألن كلذو

. بيعب بشت مل يتلا ةميلسلا

ةروس (ِ هللا ِقلخل َليدبت ال اهيلع َسانلا َرطف يتلا هللاِ َةرطف ) ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت دروو

.30 ةيآ مورلا

اهنأ اهيف لص .واأل هكارد إل يسفنلا وئيهتلا و قحلا نيدلا ةيلباق وأ ديحوتلا ةلماإلسالمو ةرطفلا ب دارملا نأ

. ةقلخلا ىنعمب

وأ هنادوهِي هاوبأف ةرطفلا ىلع إال دلوي دولوم نم قلا(ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نعو

.1276 مقر يراخبلا حيحص (… هناسجمي وأ هنارصني

وأ ريغت اذإ هتايح لا وط هيلع نوكي نأ بجي ناسن يفاإل لصأ اهنأ ىلع ةرطفلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

دلوي يتلا ةلماإلسالم ريغت لا ثمو . ناسن اإل مسج يف ئيش ريغت ثملا هتقلخ لوصأ نم الً صأ َدقف دقَف دقُف

. دولوم لك اهب

تافص لمحي مسجلا نأ طاملا هب ىلا هللاعت هقلخ يذلا هعضو ىلع مسجلل ءاقب ةرطفلا نإف كلذ ءوض يفو

ريغ ءايشأ هبو قلُخ نإ .امأ رشبلا نم هريغ عم ىفانتي ام هب سيل .يأ ةيقلخلا ناسن اإل صئاصخو ملا عمو

. دسجلا لماك يف رعشلا ومن ثملا ةرطفلا يف اريغت دعي ال اذهو عالاهج بجو ناسن يفاإل دوجولا ةعيبط

. ةعيبطلا ءارو ام وأ اقيزيفاتيملا د-

نأ ىلو نماأل ناكو . ملا علا اذهل ةكرحملا ةوقلا يأ للعلا ةلعو ءايش األ ةيهام يف ثحبت ةفسلفلا نم ةبعش يهو

فرعن األلق ىلع وأ ةعيبطلا انسرد اننأ ضرتفن .اذل ةعيبطلا ءارو ام ىلإ خالاهل نم ربعن مث ةعيبطلا نع ملكتن

. اهرحب نم ليلقلا

.. اهنمو ةعيبطلا ءارو ام وأ اقيزيفاتيملا نم ءايش األ ضعب ةسارد ددصب اآلن نحنو

.. ةصاخ ةعيبط مهل إالنأ ناسن كاإل ةيح تانئاك مه نجلا -١

. هتدشو هطاشنو هلوأ ئيش لك نم نجلا .و سن خالفاإل طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف نجلا ألن كلذو

ِريغب ٍتانبو َنينب ُهل اوُقرخو مُهَقلخو َنِجلا ءاكرش ِهلل اوُلعجو ) ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت ىف درو



.100 ةيآ ماعن األ ةروس ( َنوفصي امع ىلا عتو ُهناحبس ٍملع

ثلا ..وثلا نيطايشلا نجلا ب دارملا نأ يناثلا .و ةكئ ملاال نجلا ب دارملا نأ لا.األلو وقأ ىلع انه نجلا ب دارملا نأ

. نيطايشلا نجلا ب دارملا نأ ريثك نبإ حجرو . سيلبإ نجلا ب دارملا نأ

تايراذلا ةروس ( ِنودبعيل إال َسن وَاإل نجلا ُتقلخ امو ) ىلا عت هلوقل روشاع إلنب ريونتلا ريسفت يف دروو

.56 ةيآ

ناك ) سيلبإ نع ىلا عت قلا نيطايشلل لماش سنج وهو سانلا نيعأ نع رتتسم تاقولخملا نم سنج نجلا نأ

. فهكلا ةروس ( نجلا نم

. هعمج مسإ ىلإ ةيبسنلا ءابب يسنإ هدحاو عمج مسإ واإلسن

.(… مهقلخو نجلا ءاكرش هلل اولعجو ) ىلا عت هلوقل يوارعشلا ريسفت يف دروو

هذه يف لقعلا ألن نونجلا اهنمو فيلغتلا و ةيطغتلا و رتسلا ىلع لدت اهلكو نونلا و ميجلا يه نجلا ةدام نأ

لدت نونلا و ميجلا ةدام اهلك ةداملا و كلذك وملاالةكئ نوروتسم مهف نجلا ىرن ال نحنو اروتسم نوكي ةلا حلا

. ةيطغتلا و فللا ىلع

. نجلا قلخو اإلسن قلخ هناحبسف هللا قلخ نم قلخ مه نوملعت امك نجلا و ئيش لك نم يفخلا وه نجلا و

هناحبس لب يداملا بلا قلا اذه يف لثمتي نأ بجي نئاك يحل هللا قلخ نأ دقتعن ال ىتح اروتسم نجلا قلخ

هذه انل برقيل هناحبس قحلا ةردق طبالةق كلذ لك اهل لسانت وال ةروتسم ءايشأ قلخيف ءاش امكو ءاش ام قلخي

. هانسسحأ إالاذإ ئيشل ادوجو ملعن ال ألانن ىرت وال كردت ال يتلا ءايش األ ضعب يف فقت دق انلوقع ألن ةيضقلا

. كلذ حضوي ىلا عتو هناحبس قحلا نإ

هل كسح ألن كارد لإل ةديحولا ةليسولا وه كسح سيلف هللا هقلخ ام لك كردت نأ عيطتست كنأ نظت نأ كايإف

هارت فال كرصب دادتمإ قوف ادادتمإ كنع ئرملا دعب اذإ ثيحب نوناقب ىرت كنكلو ىرت تنأف هطبضت نيناوق

كلقع كلذك عمست فال كيلإ ةبذبذلا لصت ال ثيحب كنع توصلا ردصم وأ توصلا دعب نإف عمست كنذأ كلذكو

نم يفخلا قلخلا كلذ انل برقت ثمأاال يداملا اندوجو يف انل برض مث ىرخأ ءايشأ مهفت وال ءايشأ مهفت دق

بوركيملا همسأ ائيش فشتكي نأ ىدهف ردق يذلا هللا هاده دق يرشبلا لقعلا اندجو دقل . ملاالةكئ نمو نجلا

لخدو سانلا يف ليعاف األ لعفو ادوجوم ناك هنكلو هكردي ال يداعلا رصبلا نأ ثيحب ادج قيقد يح نئاك وهو

ضارمأ لثم توملا هلاالكو نم لمع ام مهتحص يفو مهيف لمعو لخد فيك اورعشي نأ نود مهماسجأ يف

هلو ةايح هلو ةدام وه يأ اندوجو سنج نمو ادوجوم ناك بوركيملا ف كلذ عمو اهريغو اريلوكلا و نوعاطلا

. ناسن اإل وهو كردي يذلا لكيهلا يف ذوفن هلو لعف

؟ال هاندجوأ اننأ بوركيملا فاشتكإ ىنعم لهف كردي امخض ناسنإ ددهيو كردي ال افيفخ ائيش نأ انيأر اذكهو

قيقد هنكلو ناسن اإل ةدام هنأ دجن بوركيملا انللح اذإو رخأ ئيش هدوجو كاردإو ئيش بوركيملا دوجو نإ

مدعف هارت ال تنك نإ يحلا نئاكلا اذهو هانفرع هانربكو رهجملا فشتكإ املف هارت ال ةدرجملا نيعلا نأ ىتح ادج

كتلعج ةلآ ناسن اإل اهيأ تفشتكإ مث هكردت مل كنكلو دوجوم وه لب دوجوم ريغ هنأ ينعت ال اقباس هل كتيؤر

يلو يقلخ نم مالةكئ يل هللاكل قلا اذإف هكردت نأ يرورضلا نم كنأ ينعي ال ئيش دوجو نأ فرعتلو هكردت

ملو ادوجوم ناك انتدام سنج نم ائيش ألن براي تقدص لوقن مكنوري مهو مهنورت مل مكنكلو يقلخ نم نج

نماألروم هب ربخأ امب ينآرقلا بلاالغ قدص ىلع ليلد يه ألن اهفشتكن ءايش فاأل نذإ هانيأر كلذ دعب مث هارن

.و ىطغو رتس يأ ليللا نجو لقعلل بايغ نونجلا ف رتسلا ىلع لدت انيب امك اهلك ةداملا و روتسم نجلا ةيبيغلا

لدت اهلك ةداملا نذإ اهلخدي نمل ةرتاس نوكتف اهيف ريسي يذلا رهظي ال ثيحب كلذ ريغو راجشأ اهيف ألن ةنجلا

زيمتت اهنأ إال سن كاإل تاقولخم وأ ةيح تانئاك مهنأ ىلع نجلا عم لماعتن نأ انيلع بجي ..اذل رتسلا ىلع

. ناسن نعاإل ةصاخ ةعيبطب

ليوطلا مهنمو كلذ نود ام مهنمو نوحلا صلا مهنمو مدو محل نم مهماسجأو نوبرشيو نولكأيو نوجوزتي مهف

واإل سانلا مامأ روهظلا و ءافخلا وأ رتستلا ىلع ةردقلا مهل نأ اهنم ةقراخ تاردقب نوزيمتي مهنأ ….إال ريصقلا و

. مهارن وال اننوري مهو ةقئاف ةعرسب رخآ ىلإ ناكم نم لا قتن



غال نوكي دق ةاطغم وأ ةفلغم تاقولخم وأ ماودلا ىلع رهظت ال يأ ةرمتسم ةفصب ىرت ال تاقولخم نجلا نأو

ال يذلا بوركيملا ثملا ةدرجملا نيعلا ب هارن ال اننأ ةجردل ادج مجحلا ريغص يأ رغصلا يهانتم هنوك ئيشلا ف

. ةمايقلا موي ىلإ انع بجحي امبرو كلذ دعب هفشتكن امبر هب انل ملع غبالفال ئيشلا فلغي دقو رهجملا إالب ىري

ئيشب فلغم وأ ىطغم ألهن كلذك نوكي دق رتتسملا ئيشلا و روهظلا ىلع ةردقلا اهل ةرتتسم ةيح تانئاك نجلا ف

. يداملا هدوجو مغر رصبلا نع يفتخي هلعجي ام اذهو ساوحلا نع هبجحي

وأ ريبك ئيش ةروص يف وأ ناويح وأ ناسنإ ةروص يف يتأت دقف لكشتلا ىلع ةرداق تاقولخم نجلا نأو

إ واإلسن نجلا تقلخ امو ) ىلا عت قلا ركفت هيح تانئاك نجلا .و ءايش األ ةعيبط نم ريغت ال اهنأ ريغ ..… ريغص

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينلكو قلا هنع هللا يضر ةريره يبأ   نعف بذكلا مهيلع رثكيو ( نودبعيل ال

هيلع هللا ىلص هللا ِلوسر ىلإ كنعفر أل تلقف هتذخأف ماعطلا نم وثحي لعجف تآ يناتأف ناضمر ةاكز ظفحب

وال ُظفاُح هللا نم كيلع زيلا نل يسركلا ةيآ أرقاف كشارف ىلإ تيوأ اذإ قفلا ثيدحلا تركذف ملسو

حيحص ( ُناطيش َكاذ بوذك وهو َكقدص ) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قفلا حبصت ىتح ناطيش كبرقي

.3052 مقر يراخبلا

نم اهلقنو ءايش األ لمحك ناسن اهباإل موقي ىتلا روم نماأل ريثكلا لعف ىلع نورداق نجلا نأ يف كش ال اريخأو

لثمب نوموقي ال مهنأ …..إال ةحلا صلا باألمعلا مايقلا أبسو ةكلم سيقلب رصق نجلا لقن ثملا رخأ ىلإ ناكم

ىلإ ناسنإ نوعدي ثمال ءايش األ لقن حةلا يفف .. اهلعف ىلإ نماإلسن مهلا ثمأ نوعدي لب مهسفنأب األمعلا هذه

دقو . كلذك ةحلا صلا واألمعلا لتقلا و ةقرسلا حةلا يفو مهيلإ بسنت ةقيرطب رخأ ىلإ ناكم نم ئيشلا لقن

ةيداملا ال ةيونعمو ةيدام نيناوقو ةعيبط نوكلل ألن هفلتخم قرطب هسفن لتق ىلإ مهسفنأب ناسن اإل نوعدي

. نوكلا ءاقب ىلع ظافحلا ةمهم مامت إل لماكتو قفاوتو نمازت يف لبكالامه سكعلا وال ةيونعملا ىلع ىدعتت

ءاش. ام هيفو هب لعفيو هيمحي بر نوكللو

هللا الهلإإال نأ ةداهش نيتداهشلا ب دهشي ىتح وأ موصي وأ هلمع يف هللا يقتي وأ يلصي ال نم يتأي فيك نكلو

نأ تامرحملا ب يتأي نمل فيكو ؟ ريخب إال هرمأي وأال ايقت وأ احلا ص انج هعم نأب لوقيو هللا لوسر ادمحم نأو

اذكهو ؟ رشب اهملعي ال امولع هملعي انج كانه نأ يعدي نأ ملعتم ريغل فيكو ؟ اضيأ كلذ يعدي

ىلع ناك إالنم اإلسن ىلإ مهنم يتأي ال ىلا بوتلا راهقلا دحاولا هللا ةدابعب نولغشنم نوحلا صلا نجلا نأ مولعم

ةيادهلا ضرغب هتلكاش ىلع سيل نم ىتأ نإو هنع ىنغ يف وهف هللا ةدابع يف هتلكاش ىلع هنأ املا طو هتلكاش

نجلا نم ناسنإ لك رذحيلو . ةنسلا و باتكلا يف وه امب هتنراقمب نجلا هيلع هيلمي امم ققحتي نأ يدتهملا ىلعف

عدخي ىتح الح صلا نجلا يعدي دقف واإلضالل. ليحلا يف نوعراب مهنإف الح وصلا ىوقتلا نوعدي نيذلا

ك نيملا علا بر نم هبرقي امب سن لإل هعادخ نجلا أدبي ام ابلا غو هلاالك.. ىلإ هديب ذخأي مث نماإلسن هبحاص

. قيرطلا ةعراق يف هب يوهي مث ربكتلا و ولعلا ىلإ هديب ذخأي مث ريخ لا معأو ةاكزو الة صو موص نم ةدابعلا

نونواعتيو سن نماإل مهلا ثمأ نوتأي امك سن نماإل نيحلا صلا إلضالل نجلا نم نوحلا طلا يتأي ضيقنلا ىلعو

. نامي واإل ىوقتلا ةبراحمو داسفلا اللو ضلا يف

نوكي نأ حةلا يف كلذ ركنن لب مهيديأب لتقلا و ةقرسلا و ءايش األ لقن ىلع نورداق نجلا نأ كلذب ركنن ال اننكل

عم لماعتيو نيع األ مامأ هروهظ حةلا يف نوكي نأ وأ لا حم اذهو ةيدام ءايشأ عم لماعتيو ئفتخم نجلا

ئيش عم لماعتي ناك نإ ثملا هعم لماعتي يذلا ئيشلا ةعيبط سفن يف نجلا نوكي نأ .فالدب ةيونعم ءايشأ

رشبلا نحنف . ئفتخم نجلا نوكي نأ فالدب يونعم ئيش عم لماعتي ناك نإو رهاظ نجلا نوكي نأ فالدب يدام

نوكلتمي نيذلا مه ألمهن هسفن انل رهظي يذلا وه هنإف مهنم ادحاو ىرن امدنعو اننوري مه لب نجلا ىرن ال

. ءافتخ واإل روهظلا ةيصاخ

اهنم قرط ةدعب كلذو مهسفنأب اهب مايقلا ال ءايش األ لعف ىلإ ناسن اإل ةوعد يف نمكت نجلا ماهم نأ يف كش وال

مُكَدعو هللاَ نإ األُرم َيضق امل ُناطيشلا َلا (قو ىلا عت قلا مهريغو ليختلا و يناطيشلا رطاختلا و ةسوسولا

اوُمولو ينومولت فال يل مُتبجتساف مُكتوعد إالنأ ٍناطلس نم مُكيلع َيل ناك امو مُكتفلخأف مكُتدعوو َّقحلا َدعو

( ُميلأ ُباذع مهل َنيملا ظلا نإ لبق نم ِنومتكرشأ امب ُترفك ينإ يخِرصمب متنأ امو مُكِخِرصُمب امانأ مُكسفنأ

.22 ةيآ ميهاربإ ةروس



ءايش عماأل لماعتلا مهنكمي ىتح روهظلا مهنم بلطتي اذهاألرم نكل مهسفنأب اهلعف ىلع ةردقلا مهل ناك نإو

اهمكحت نيناوق اهل ةعيبطلا .ألن نيفتخم اوناك نإ اهعم لماعتلا مهنكمي ىتح ةيداملا ءايش األ ءافخإ وأ ةيداملا

مهلا كشأو مهتعيبط نم اوريغي نأ طقف ةردقلا مهل لب ءايش األ ةعيبط اوريغي نأ نجلا ناكمإب سيلو اهريستو

وال ةقشملا و بعتلا نم عون مهنم بلطتي اذهاألرم ألن مهسفنأب ءايش األ لعفب نوموقي ال مهنإف ببسلا اذهلو

فيكف . مهلوقع داسفو المهل ضإو رشبلا ءاوغإ نوديري األلو ماقملا يف مهنأ ثيح اهئارو نم مهل ةرشابم ةدئاف

؟ اهرارضأو ةقرسلا رطاخم مهوبنجيو مهسفنأب ام ناكم نم لا باألوم مهل نوتأي وأ مهل مه نوقرسي

نصحم ناكم هللاوأ مسإ هيلع بوتكم وأ قلغم ئيش هلباقي نأ ىشخي نابجو فيعض نجلا نوك ىلإ ةفاض باإل

قلا هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا   لوسر نع رباج نعف قلغملا ئيشلا حتفي ال نجلا نأ مولعمو هللا. ركذب

ُفشكي وال اباب ُحتفي وال ًءاقس ُلُحي ال َناطيشلا نإف َجارَسلا اوئفطأو َبابلا اوقلغأو َءاقَسلا اوكوأو اإلَءان اوطغ )

لهأ ىلع ُمِرضُت َةقسيوفلا نإف لعفيلف هللاِ مسإ ركذيو ادوع هئانإ ىلع ضُرعَي إالنأ مكُدحأ دجي مل نإف ًءانإ

.3762 مقر ملسم حيحص ( مهنيب تيبلا

وأ ءايش األ هذه عم لماعتلا مهنكمي يتح مهئافخ نع نولختي نأ وأ رشبلا نم اهحتفي نم ءايش لأل نورخسي لب

نأ امإ هب موقيس يذلا ينجلا نم بلطتي اذهاألرم نإف ام ناكم نم ام ئيش ةقرس …ثملا اذكهو اهلا ثمأ عم

قيض ناكم نم هب جرخيل هصئاصخ ريغت هناكمإب سيلف ئيشلا ىفخأ نإو هسفن رهظي نأ امإو ئيشلا يفخُي

. جورخلا نم نكمتيل هسفن ليكشتب ماق نأ دعب

.. هسفن يف رشلا ريثك سنإ وأ نج وه ناطيشلا -٢

.و ةثيبخلا ةيحلا وأ دسفُم درمتم لك وأ ٍوغم ريرش حور طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف ناطيشلا ألن كلذو

. رشلا ريثكلا ةغل ريرشلا .و ةايح هبام ةغل حورلا

. هلضأ ةغل هاوغأو

نكلو ُناميلس َرفك امو َناميلس ِكلم ىلع ُنيطايشلا اوُلتت ام اوُعَبَتاو ) ىلا عت هلوقل يوارعشلا ريسفت يف دروو

.102 ةيآ ةرقبلا ةروس ( َرحسلا َسانلا َنوملعي اورفك َنيطايشلا

َنوحلا صلا انِم انأو ) ىلا عت قلا نونمؤملا و نوعئاطلا و نوصاعلا مهيف نجلا و نجلا نم ةاصعلا مه نيطايشلا نأ

و عئاطلا مهيف نجلا نم نونمؤملا و رفاكلا و نمؤملا مهيف نجلا نذإ .11 ةيآ نجلا ةروس ( َكلذ َنود ام انمو

ءاوس ًاناطيش هيمسن هللا جهنم ىلع درمتم لكو هللا جهنم ىلع نودرمتملا نجلا ةدرم مه نيطايشلا و يصاعلا

ةيآ ماعن األ ةروس ( ِنجلا و ِسن اإل َنيطايش ًاودع ٍيبن ِلكل انلعَج َكلذكو ) ىلا عت قلا نماإلسن وأ نجلا نم ناك

هللا. جهنم ىلع نودرمتملا مه نيطايشلا نذإ .112

ئلتمملا ىلع قلطيو رانلا نم قلخ يح نئاك وهو ناطيش عمج نيطايشلا نأ يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

. نماإلسن ارش

نجلا نم نوكي دق يح نئاك وه لب هتاذب امئاق ايح انئاك سيل هنأ ىلع ناطيشلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

نماإل ناك اذإو نجلا نم ناطيش ناك رشلا ىلإ امئاد نوعدي نيذلا نجلا نم ناك نإف . نماإلسن نوكي دقو

. سن نماإل ناطيش ناك امئاد رشلا ىلإ اضيأ نوعدي نيذلا سن

. كلذك نجلا نمو ناطيش هنأ سن نماإل ثيبخلا وأ رشلا ريثكلا وأ دسفملا وأ درمتملا ىلع قلطي اذهلو

.. ةبعصلا ماهملا سنإ وأ نج وه تيرفِعلا -٣

عمجلا و ءاهد عم يفاألرم ذفانلا وأ ركنملا ثيبخلا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف تيرفعلا ألن كلذو



هرومأ يف ذفان لجرو . هحبقب ةحيحصلا لوقعلا مكحت ام ةغل ركنملا .و ثبخلا ريثكلا ةغل ثيبخلا .و تيرافع

. يأرلا ةدوج وأ لقعلا ةغل ءاهدلا .و عاطُم ةغل ذفان رمأو . ماع سكلا ةغل ذفان قيرطو .. ِضام ةغل

هيلع ينإو َكماقم نم َموقت نأ لبق هب َكيتآ انأ ِنجلا نم ُتيرفِع (قلا ىلا عت هلوقل يوارعشلا ريسفت يف دروو

.39 ةيآ لمنلا ةروس ( ُنيمأ ُيوقل

. مهيف ةقراخلا ةوقلا بحاصو نجلا نم ركاملا ثيبخلا وه تيرفعلا نأ

ةمدخل ىلا هللاعت مهرخس نيذلا نيطايشلا نم يوقلا دراملا وه تيرفعلا نأ يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

. ناميلس

. ديدشلا يوقلا وه تيرفعلا نأ النيل جلا ريسفت يف دروو

هلصأو هرشل ىقتُي وهف والنيلا باهُي ال يذلا ديدشلل مسإ تيرفعلا نأ روشاع إلنب ريونتلا ريسفت يف دروو

. نجلا ةاتعل مسإ

. نزوك همسأ ليقو هيهاد ليقو نجلا نم درام تيرفعلا نأ ليق يربطلا ريسفت يف دروو

سابع نبا قولا ناوكذ ليقو يذوك همسأ بهو قولا يوقلا دراملا وه تيرفعلا نأ يوغبلا ريسفت يف دروو

ينجلا ةرخص ليقو ديدشلا يوقلا ءارفلا قولا ظيلغلا عيبرلا قولا ثيبخلا وه كاحضلا قولا هيهادلا تيرفعلا

. هفرط ىهتنم دنع همدق عضي نج ةلزنمب ناكو

صاليت َيلع عطقيل َةحرابلا َتلفت نجلا نم ًاتيرفع :(نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نعو

ُتركذف مُكلُك هيلإ اورظنت ىتح ِدجسملا يراوس نم ِةيراس ىلع هطُبرأ نأ ُتدرأف هُتذخأف ُهنم هللاُ يننكمأف

( ناج وأ سنإ نم درمتم تيرفع ائساخ هتددرف يدعب نم ألٍدح يغبني ال ًاكلم يل به َبر ناميلس يخأ ةوعد

.3193 مقر يراخبلا حيحص

باألمعلا مايقلا ىلع ةقراخلا هتردقل ةبعصلا ماهملا سنإ وأ نج هنأ ىلع تيرفعلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

. يأر ةدوجو ثبخو ءاهدب روم يفاأل ذافنلا و ةقاشلا

نماإل نوكي دقو نجلا نم نوكي دق تيرفعلا .و كلذك اإلسن نمو كلذ نود ام مهنمو نوحلا صلا نجلا نمو

نم تيرفع ناك ءاوس رشلا يف اهب موقي دقو ريخلا يف ةوقب ةبعصلا ماهملا ب تيرفعلا موقي دقف اذهلو .. سن

. نماإلسن وأ نجلا

ةوقلا تافص …ألن نطف وأ ةكرحلا عيرس وأ يوق معالقوأ وأ ظيلغ نجلا نوكل كلذك نوكي دق تيرفعلا و

. رشلا يف نوكت دقو ريخلا يف نوكت دق اهنأ امك ةفلتخم

.. هسنج تافص قوفي هيف ريخ ال ناطيش وه دراملا -٤

اطاشن بهذيو ئجي يذلا القوأ معلا وأ ةيغاطلا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف دراملا ألن كلذو

قوفي ام ةغل رجشلا و ناسن القنماإل .ومعلا نايغطلا وأ ةقعاصلا وأ ملظلا ميظعلا ةغل ةيغاطلا .و عفترملا وأ

. ةماخضلا و لوطلا يف هسنج

.7 ةيآ تافاصلا ( ٍدرام ٍناطيش ِلك نم اظفحو ) ىلا عت هلوقل يدعسلا ريسفت يف دروو

ملاألاأل عامتسإ ىلإ هدرمتب لصي درام ناطيش لك نع ءامسلا ةسارح ةيناثلا نيتدئاف بكاوكلا يف ركذ هللا نأ

امقيلا عامتسا نع اداعبإو مهل ادرط بناج لك نم بقاوثلا بهشلا ب اهتفذق تعمتسا اذإف ملاالةكئ مهو ىلع

. ىلع ملاألاأل يف



نم درمتملا انه هب دارملا و باودلا و واإلسن نجلا نم درمتم لك ناطيشلا نأ يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

. ريخ لك نم ىرعتملا ىلا هللاعت ةعاط نع جورخلا و وتعلا ديدشلا دراملا و نجلا

. ةعاس ةعاطلا اليالسب يذلا ةعاطلا نع حراخلا وه دراملا نأ يوغبلا ريسفت يف دروو

بقاث باهش هاتآ عمسلا قرتسي نأ دارأ اذإ يتاعلا درمتملا ينعي دراملا ناطيشلا نأ ريثك نبا ريسفت يف دروو

. هقرحأف

نجلا نم نوكي دق ناطيشلا .و هتاذب لقتسم نئاك سيلو ناطيش هنأ ىلع دراملا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

. نماإلسن نوكي دقو نجلا نم نوكي دق دراملا نإف ىلا بوتلا نماإلسن نوكي دقو

ىبأو هللا ىلع درمتي يذلا درمتملا دراملا إال ِهدابع نم بذعُي هللاال (نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا

.4295 مقر ةجام نبا ننس هللا) الهلإإال لوقي نأ

ناك ملظلا يف مهقوفي ناك اذإو معالق ناك لوطلا يف نجلا نم هسنج قوفيو هيف ريخ ال دراملا ناك نإف

ىلا هللاعت ةعاط نع جورخلا و وتعلا ديدشلا وه دراملا ناك رشلا يف مهقوفي ناك اذإو ملظلا ميظع وأ ةيغاط

ال لوقي نأ ىبأو هللا ىلع درمت نم لك ىلع قلطي دراملا .ف سن نماإل دراملا ناك نإ اذكهو ريخ لك نم ىرعتملا

هللا. هلإإال

.. سنإب نرتقم نج وه نيرقلا -٥

وأا رخآب نورقملا ريعبلا وأ جوزلا وأ بحاصملا وأ نراقملا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف نيرقلا ألن كلذو

. ءانرق عمجلا .و ريس أل

يف ذوخأملا ةغل ريس .واأل هقفار ةغل اباحصو ةبحاصم هبحاصو هب. نرتقإو هبحاص ةغل انارقو ةنراقم هنراقو

. برحلا

.38 ةيآ ءاسنلا ةروس ( ًانيرق ءاسف ًانيرق هل ُناطيشلا ِنُكي نمو ) ىلا عت هلوقل النيل جلا ريسفت يف دروو

الء. وهك هرمأب لمعي ًابحاص يأ

وأ سن نماإل هيلإ هعفديو رشلا ب ناسن اإل ىرغي ام لك انه ناطيشلا ب دارملا نأ يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

. ناسن وملاالمزلإل بحاصملا وه نيرقلا و نجلا

ال. يلخو ابحاص يأ انيرق يوغبلا ريسفت يف دروو

يذلا نيرقلا ألهن نيرقلا اذه سئب يأ هب نرتقمو هبحاصل مالمز يأ نيرق ناطيشلا ف يوارعشلا ريسفت يف دروو

راض. لا جم نع يندصي وال ينعفني ال

. قيدصلا و بحاصلا نيرقلا ب دارملا نأ يربطلا ريسفت يف دروو

نجلا نم هنيرق هب لِكو دقو إال دحأ نم مكنم (ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللاقلا.قلا دبع نعو

ا دنسم ( قحب إال ينرمأي فال هيلع ينناعأ هللا نكلو يايإو هللا؟قلا لوسر اي كايإو قاولا ملاالةكئ نم هنيرقو

.3519 مقر دمحأ إلمام

هب. نرتقيو يوالهمز هبحاصي هريغب وأ ناسن باإل نرتقم نج هنأ ىلع نيرقلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

نود ام نوكي دقو نمؤم نوكي دق نجلا و درام نوكي دق ناطيشلا و تيرغع نوكي دقو ناطيش نوكي دق نجلا و

. كلذ



وه ىلا عتو هناحبس هللا هبألن نرتقي يذلا وه ناسن اإل سيلو هب نرتقملا ناسن باإل مئاد لا صتإ ىلع نيرقلا و

نإو كله ناسن اإل اهاقلت نإف هرضت رومأ ىلإ ناسن اإل عفدي نيرقلا نإف يلا بوتلا نيرق ناسنإ لكل لكو يذلا

يف هعم وه راس هرشل باجتسا نإو . ريخب إال هرمأي وال هعم قحلا ىلع راس قحلا ىلع هريسو اهيف هضراع

. هليلخ نيد ىلع نيرقلا نإف اذكهو الل وضلا رشلا

هيح تانئاك مهرابتعإب نجلا نم .وملاالةكئ ملاالةكئ نم نيرقو نجلا نم نيرق ناسنإ لكل نأ يف كش وال

تافصو ةعيبط نع هلل اهتادابعو اهتافصو اهتعيبط فلتختو رون هللانم اهقلخ عملااإلسن نع ةرتتسم

. واإلسن نجلا تادابعو

و مهب نرتقن ىتح مهارن ال ألانن سن نماإل ءانرق نجلل نوكي ال امنيب نماإلسن ناسن اإل نيرق كلذ ىلإ فاضيو

. ناسن اإل ةايحو ةعيبط نع فلتخت نجلا ةايحو ةعيبط ألن مهل ةبسنلا لاب حلا وه امك مهتمز مال ىلع ردقن ال

.. ةقراخ تاردق اهلو ماسج باأل ىرُت ال ةينارون تاقولخم مه ٦-ملاالةكئ

ةظفل يف اوفرصت مث ةكول نماأل كلأم هلصأ ملاالةكئ دحاو طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف كلملا ألن كلذو

. موالةكئ مالكئ عمجلا و كلم قاولا ةزمهلا اوفذحو لاالم ىلإ ةزمهلا ةكرح اولقن مألكمث اولا قف هفيفختل

.30 مقر ةيآ ةرقبلا ةروس ( مللالةكئ كُبر قلا ذإو ) ىلا عت هلوقل يربطلا ريسفت يف دروو

. هدابع نم هيلإ تلسرأ نمو هئايبنأ نيبو هنيب هللا لسر ألاهن كلذب تيمس مألك عمج ملاالةكئ نأ

. ةعمجلا موي مدآ قلخو سيمخلا موي نجلا قلخو ءاعبر األ موي ملاالةكئ قلخ هللا نإو

امل ةيعمجلا ديكأتل ءاتلا و مالةكئ عمجلا ةغيص لصأو كلم عمج ملاالةكئ نأ روشاع إلنب ريونتلا ريسفت يف دروو

مهنم نيرصنتملا نمكالم برعلا ةغل ىلإ ىرس ملاالةكئ ثينأت نأ رهاظلا و ةعامجلا ىنعمب ناذي نماإل ءاتلا يف

اوفلتخإ دقو لأمشو لئامشك مألك عمج مفالكئ اضيأ برعلا هدقتعإو هللا تانب نأاألمالك نودقتعي اوناك ذإ

. هقاقتشإ يف

لباق رونلا الن ةداعلا قرخ يف لكشتلا ىلع ةرداق ريخلا ىلع ةلوبجم ةيوامس ةينارون تاقولخم وملاالةكئ

امنإو يضر ملااأل بعلا تلصتإ اذإ ئضت ال كلذلف هل عاعش ال اهرونو محازتت ال هءازجأ وألن تايفيك يف لكشتلل

هجوتلا ةوق هللااهل لعج دقو ةداعلا قرخ هجو ىلع هئايبنأو هلسر ضعبل مهضعب رهظي هللانأ دارأ اذإ لكشتت

اإل رذعتت ةريثك بتارمو تايثيح ةيكلملا تاهجوتلا هذهلو اهل ريبدتلا ىلوتتف اهنيوكت هللا ديري يتلا ءايش األ ىلإ

ةيرشبلا سوفنلا ب اهتاق عوال ملاالةكئ تاهجوت نم ةيريخلا رطاوخلا ف نيطايشلا تاهجوتل ةداضم يهو اهب ةطاح

. رشلا رطاوخ اهسكعبو

والب نيعلا ب ىرُت وال رون نم تقلُخ ةينارون تاقولخم وأ تانئاك مهنأ ىلع ملاالةكئ عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

. ةقراخ تاردق مهلو هريغو بوكسوركيملا ك ةثيدحلا ةيجولونكتلا ةزهج األ

قلخلا يف امنيب ماسج باأل ىرُت وال ءافخلا و روهظلا ىلع ةرداق ةيح تانئاك مهنأ ثيح نم نجلا نم فملاالةكئ

مهرمأ هللاام نوصعي ال ملاالةكئ نإف ةدابعلا يفو ران نم جرام نم ناجلا قلخو رون نم مهقلخ ىلا هللاعت نإف

مهنمو نوحلا صلا مهنم نإف نجلا سكع ىلع رايخ نماأل مهعيمج لب رارش واأل نيريخلا مهنم سيلو

. نوحلا طلا

نأب نيرسفملا ضعب لوق دح ىلع ناسن اإل قلخ لبق نجلا قلخو نجلا قلخ لبق ملاالةكئ قلخ ىلا هللاعت نأو

. ةعمجلا موي الم سلا هيلع مدآو سيمخلا موي نجلا و ءاعبر األ موي ملاالةكئ قلخ هللا

وأ هل عاعش ال رون نم اوقلخ ألمهن كلذو الم ظلا يف رينُي ءوض مهل نأ رون نم ملاالةكئ قلخ هللا نأ ينعم سيلو

ةيوبنلا ةنسلا و باتكلا ىف ركذ إالام ئيش اهتعيبط نع ملعن ال ةينارون تاقولخم اوراص مث رون نم اوقلخ ألمهن

نجلا .واآلن نيط نم ناسن اإل قلخو ران نم جرام نم نجلا قلخل ةبسنلا لاب حلا وه امك مهارن مل ألانن ةفيرشلا



. نيط نم قولخم هنأ مغر ماظعو مدو محل نم نوكتي ناسن واإل ةصاخ ةعيبط مهل إالنأ كاإلسن تانئاك

ريخلا لمع ىلع ةلوبجم اهنأ إال لكشتلا ىلع ةرداق يهف ةداعلل ةقراخ تاردق مهل نأب ملاالةكئ زيمتتو اذه

. نجلا سكع

. سفنلا وأ نجلا نم اهنود ام امنيب ملاالةكئ نم يه ناسن لإل ثدحت ىتلا ةيريخلا تاهجوتلا و راكف نأاأل امك

نم ققحتلا بجيو كلذ نود ام مهنمو نوحلا صلا مهنم نإف ةيريخ تاهجوتو راكفأب نجلا ضعب يتأي دقو

. بذكلا مهيلع بلا ألنغلا مهرابخأ

تآ يناتأف ناضمر ةاكز ظفحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينلكو قلا هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف

اذإ قفلا ثيدحلا ركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كنعفر أل تلقف هتذخأف ماعطلا نم وثحي لعجف

يبنلا قفلا حبصت ىتح ناطيش كبرقي وال ظفاح هللا نم كيلع زيلا نل يسركلا ةيآ أرقاف كشارف ىلإ تيوأ

.3101 مقر يراخبلا حيحص (  ناطيش كاذ بوذك   وهو كقدص )  ملسو هيلع هللا ىلص

بلا غلا مهب نجلا عالةق امنيب امئاد ريخ عالةق رشبلا ب ملاالةكئ عالةق نأ كش .وال نجلا نم ناطيشلا نأ مولعمو

. رشلا اهيلع

.. دسحلا و رحسلا و سملا ي-

. لقعلا يف داسف وأ نونج وه سملا -١

ىطاخملا ءاشغلا وأ دلجلا سمب نوكي وأعالج نونجلا طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف سملا ألن كلذو

. هيف داسف وأ لقعلا لا وز برعلا ةغل يف نونجلا .و ةيواك ةدامب

ُهُطَبختي يذلا ُموقي امك إال َنوموقي ال ابرلا َنولكأي َنيذلا ) ىلا عت هلوقل يواطنطل طيسولا ريسفت يف دروو

.275 ةيآ ةرقبلا ةروس ( ِسملا نم ُناطيشلا

مث بديلا سمللا سملا لصأو نونجلا هباصأ اذإ سوسمم وهف لجرلا سم لا قيو نونجلا و لبخلا وه سملا نأ

. هنجيف ناسن اإل سمي ناطيشلا ألن نونجلل ريعتسا

. ًانونج هباصأ اذإ سوسمم وهف لجرلا سم قيلا نونجلا )يأ ِسملا نم ) ىلا عت هلوقل يوغبلا ريسفت يف دروو

. لقعلا داسف برعلا ةغل يف لبخلا و بديلا سمللا لص يفاأل سملا نأ روشاع إلنب ريونتلا ريسفت يف دروو

سوسمملا نأو هيف داسف وأ لقعلا يف نونج مهنأ ىلع سبللا و سمللا و سملا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

. هءاضعأ دحأ يف وأ هلقع يف داسف هب وأ نونجم

يف للشلا ب سملا ضيرم رعشي دقو مسجلا ءاضأ نم وضع فقوت ىلإ يدؤي دق لقعلا يف ئيش داسف ألن كلذو

. اذكهو ليمنتلا نم ئيشب وأ هضعب يف وأ هلك هدسج

وأ هسملي وأ ناسن اإل نجلا سمي امدنعف سن واإل نجلا هب موقي ءايش لأل يقيقحلا كارد لااإل وز سملا و

ب سبلتملا ناسن اإل رعشي دقو . اهضعب وأ هءاضعأ بلصتتو هيلع ىمغي وأ ناسن اإل لقع لوزي هب.دق سبلتي

عاونأ نم عونب رعشي دقو اآلرخ. نود وضع يف وأ هفارطأ دحأ يف وأ دسجلا يف ليمنتب سوسمملا وأ نجلا

..خلإ يئزج وأ يلك ناك ءاوس يقيقحلا وأ يمهولا للشلا

ِناطيشلا نم كب ذوعأ ينإ هللام ) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل خفنلا و ثفنلا و زمهلا ىلع ىنبي سملا نأو

2700 مقر دمحأ اإلمام دنسم ( ِهِخفنو ِهِثفنو ِهِزمه نم

. ربِكلا وه خفنلا و رعِشلا وه ثفنلا و عرصلا وه زمهلا طيسولا مجعملا يفو



. يعاد نودب ركفلا ةرثك ثملا ام ةليسوب يبصعلا زاهجلا يف ةلع ثادحإب ثمال نجلا موقي عرصلا حةلا يفف

ال تخإ ةمث ألن مونلا ينعي ال انه لقعلا لا وزو . سملا متيو لقعلا لوزيف ةبوبيغو الت ضعلا يف جنشت ثدحيف

. هيف داسف وأ نونجلا وه يذلا لقعلا بايغو ةبوبيغلا و ساعنلا و مونلا نيب ريبك ف

نجلا قيرط يف صخشلا ريسيف مومذم كبالم قطني هلعجيو ثمال ام صخش ىلإ نجلا يتأي رعِشلا حةلا يفو

. سملا متيف لمعلا و لوقلا يف يوالهمز

هللا ةدابع ىلع صخشلا ربكتيف قحلا لوبق نع عنتمي هلعجيو ام صخش ىلإ نجلا يتأي ثمال ربِكلا حةلا يفو

. سملا متيف لمعلا و لوقلا يف يوالهمز لبق نم سيلبإ لعف املثم

داسف وأ نونج هنإف سملا امأ مسجلل ثدحي ضرم يأك ضرم رحسلا .ف رحسلا و سملا نيب قرفلا ناك مث نمو

. لقعلا يف

؟ سملا نود رحسلا ب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بيصُأ اذامل لا ؤس ىلع ةباجإ هذه لعلو

وأ دسجلا يف يلكلا يلضعلا جنشتلا وأ عرصلا حةلا يف هب سملا لعف داري يذلا صخشلا ىلإ نجلا لصيو اذه

لوقل دسجلا يف لوخدلا اهنم رومأ ةدع قيرط نع كلذو يبصعلا زاهجلا قيرط نع نينثإ وأ دحاو وضع يف

.6663 مقر يراخبلا حيحص ( مدلا ىرجم مدآ نبإ نم يرجي ناطيشلا (نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

تاملك ينملع هللا لوسراي قفلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ جرال ىتأ دقف بضغلا قيرط نع اهنمو

مقر مكلا اإلمام أطوم ( بضغت (ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفلا ىسنأف َّيلع رثكت وال نهب شيعأ

.1614

ىلع لمعت يتلا نيلا نيرد األ ةدام زارفإب ةيلا نيرد األ ددغلا موقت بضغلا حاالت يف هنأب ملعلا يف اذه رسفيو

زاهجلا رثأتيف خملا ىلإ بلقلا نم هقثبنملا مدلا ةيمك ديزتف ةيومدلا ةيعو األ ضابقنإو بلقلا ضبن ةدايز

وضع جنشتي دقو ناسن اإل عرصيف مسجلا ءاضعأ لك يف الت ضعلا جنشتتف لمعلا نع فقوتي دقو يبصعلا

. وضع ببس نودب اذه ثدح اذإ حواالهت سملا وه اذهو ةكرحلا نع فقوتي وأ دحاو

رطاختلا وأ ةسوسولا اهنم رومأ ةدع قيرط نع هسم دارملا صخشلا ىلإ نجلا لصي ربكتلا وأ رعِشلا حةلا يفو

… ليثمتلا وأ يناطيشلا

ىلع ةردقلا اهل ةلقاع تانئاكب إال لقعلا لا وز متي وال لقعلل لا وز سملا ألن سملا ب وأاإلسن نجلا موقي دقو

. نجلا وأ ناسن كاإل سملا ب هتباصإ دارملا صخشلا ىلع ةرطيسلا

وأ ربكتلا وأ بضغلا ىلإ ام صخش عفد ىلع رداق ناسن فاإل نجلا لعفي املثم سملا لمعب ناسن اإل موقي مث نمو

دقو . سمي وأ نجيف ثمال برضلا امك ةليسوب هلقع مث هباصعأ دقفي هلعجي ىتح اذكهو مومذملا رعشلا

ام. صخش ىلإ سملا ذافن لجأ نم هرماوأ ذفنيو هيجانيو نجلا ب ناسن اإل نيعتسي

ام اهنم ةريثك بابسأ هداسف وأ لقعلا لا وزل نأ كش وال هيف داسف وأ لقعلل لا وز نع ةرابع سملا نإف اريخأو

. كلذ يف والخالف يسفن وه ام اهنمو يوضع وه

.. فطلو ةقدب ءايش هباأل ليخُي ملع وه رحسلا -٢

يرجيو هتقيقح ريغ ىلع ليختيو هببس ىفخُي رمأ لك طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف رحسلا ألن كلذو

. روحسو راحسأ عمجلا .و قدو هذخأم فطل ام لك وأ عادخلا و هيومتلا ىرجم

ةروس ( َرحسلا َسانلا َنوملعي اورفك َنيطايشلا نكلو ُناميلس َرفك امو ) ىلا عت هلوقل يوارعشلا ريسفت يف دروو

.102 ةيآ ةرقبلا



ءوضلا المب ظلا طلتخي ثيح راهنلا عولط لوأو ليللا تاعاس رخآ وهو رحس نم ةقتشم ةملك رحسلا نأ

نيئيش ىلع مئاق هنإ عقاوب سيل وهو عقاو هنأ كيلإ ليخي ئيش رحسلا اذكه حضاو ريغ ئيش لك حبصيو

ةرحس يف ىلا عت قلا كلذلو ءايش األ ةعيبط ريغي ال هنكلو ةقيقح هنأ ىلع اعقاو سيل ام ىرتل نيعلا رحس

.116 فارع )األ ٍميظع ٍرحسب اوءاجو مُهوبهرتسإو ِسانلا ِنيعأ اورحس ) نوعرف

ةدار إل ةعضاخ روحسملا نيع حبصتو ةقيقح سيل امو اعقاو سيل ام ىريل روحسملا نيع ىلع رطيسي رحاسلا ف

ةقيقح سيلو ليخت رحسلا ف كلذلو رحاسلا

66 ةيآ هط ةروس ( ىعست اهنأ مِهرحس نم هيلإ ُليخُي مُهُيِصِعو مُهُلا بِح اذإف ) ىلا عت قلا

نيكلملا لسرأ ىلا عتو هناحبس هللا نأو . روصلا نم ةروص يأب لكشتلا ةردق مهل نيطايشلا و ليخت رحسلا ف نذإ

ىلا عتو هناحبس هللا نأ مادام نكلو ةريثك صصق نيكلملا نع يور دقلو رحسلا سانلا ناملعيل تورامو توراه

. نيطايشلا ب ناسن هيفاإل نيعتسي ملع رحسلا نأ اذه ىنعمف رحسلا سانلا ناملعيل نيكلم لسرأ دق

هيلع هللا ىلص دمحم يبنلل ثدحام اذهو ليختلا ىلع ىنبي ملع هنأ ىلع رحسلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

. ملسو

ملو ًائيش َعنص ُهنأ هيلإ ليخُي ناك ىتح رحُس ) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعف

.2955 مقر يراخبلا حيحص ( ُهعنصي

هنأ ىلع اعقاو سيل ام ىرت ىتح نينيعلا ىلع رثؤي لب ءايش األ ةعيبط نم ريغي ال رحسلا نأ ركذلا ب ريدجلا و

هنأ ىلع اعقاو سيل ام مشي ىتح األفن ىلعو ةقيقح هنأ ىلع اعقاو سيل ام عمست ىتح نينذ األ ىلعو ةقيقح

. اذكهو ةقيقح

وأ هعمسي وأ هاري ام نأو عادخ يهإال ام همامأ ةحضاولا ةقيقحلا نأ ام صخش ىري دقف سكعلا ثدحي امبرو

.. اضيأ عادخو مهو وهإال ام همشي

نع ايرذج اريغت اهب نأكو يقيقحلا اهلكش ريغ ىلع اهرهظي هنأ ةجردل ءايش يفاأل رحسلا رثؤي دقف كلذ عمو

ىلع هتردقب كلذو سانلا مامأ كرحتت اهلعجيو اصعلا لوح فتلي نأ ثملا هتاذ ئيشلا لوح ناجلا فافتلإ قيرط

. روص ةدع يف لكشتلا

ليختلا قيرط نع اذهو لقع ىلإ جاتحي ليختلا ألن اعم وأكالامه وأاإلسن نجلا هب موقي رحسلا و

ةروص يف نجلا لكشتي نأ يف كش مثفال نمو ليكشتلا ةراهم مهاطعأو نجلا قلخ هللا نإف . ليثمتلا وأ

لا كشأب وأ اصعلا وأ لبحلا نولو لكشب لبحلا وأ اصعلا لوح فافتل باإل موقي ثيح مهكرحيو اصعلا وأ لبحلا

يذلا وهو مهب سبلتم نجلا نأ يه ةقيقحلا و مهتاذب نوكرحتي مهنأ سانلا نظيف مهكرحي مث تايحلا ك ىرخأ

. اذكهو رخآ ىلإ ناكم نم مهلقني وأ مهكرحي

. كلذ ريغو ناسن اإل مسج يف لخديو رجحلا لوح فتلي لبحلا وأ اصعلا لوح فتلي نم ىلا بوتلا

اهنأ مهرحس نم هيلإ ليخي مهيصعو مهلا بح اذإف ) ىلا عت هلوقل ميركلا نآرقلل ريسفت نم رثكأ يف درو دقو

.66 ةيآ هط ةروس ( ىعست

برطضي هلعجي هب خطُل وأ ئيشلا يف عضو اذإ قبئزلا ف قبئزلا ةدام لعفب نوكرحتي اوناك اصعلا و لا بحلا نأ

. كرحتي هنأكو ئيشلا رهظيف سمشلا وأ ةرارحلا لعفب ددمتيو

؟ اهنوطب ىلع ىعست اهنأك تايح ىلإ مهلا كشأ ريغ يذلا نمف اصعلا وأ لا بحلا كرح يذلا وه قبئزلا ناك اذإف

. تايح مهوأر ىتح سانلا نيعأ رحس نم ىتأ تايح مهلا كشأ ةيؤرو قبئزلا ةدام ببسب مهكرحت عفال نوكي دق

نع كلذو ةكرحلا يف دعاسم لماع قبئزلا ناك امبر نكل طقف قبئزلا رثأ النم نجلا نم عفادب نوكرحتي دقو

. قباسلا يف امك تايحلا هبشي هلعجيو ئيش لوح نجلا فافتلإ قيرط



و اهتقيقح ريغ ىلع ثادح وأاأل ءايش األ راهظ إل فطلو ةقدب ءايش األ هيف وأ هب ليخي ملع رحسلا نإف اريخأو

ام صخش هب نيعتسي امدنع نجلا هب موقي دقو . هسفن ءاقلت نمو هدرفمب نجلا هب موقي دق ملعلا اذهو . سكعلا

. فطلو ةقدب ئيش وأ رحسلا لعف ىلع اعم اونواعتيو نماإلسن

نجلا ةردقو ليختلا ىلع ىنبي رحسلا نأ يف كش ال نكل رحسلا لعف اهب متي يتلا لا واألكش قرطلا ددعتت اذهلو

لب ءايش األ ةعيبط نم ريغي ال نجلا هلعفي ام نأ مولعمو . ةقراخلا تاراهملا نم ديدعلا ب مايقلا و لكشتلا ىلع

وأ ةحيبق ةليمجلا ءايش األ ىرت ىتح نيعلا رحس ثملا اهيلع فتلي امدنع اهيلإ رظنلا ةقيرط نمو اهلكش نم ريغي

. نيتلا حلا يف سكعلا وأ اهتوبث مغر كرحتت ءايش األ ىرت

.. طقف اهتاذل سفنلا بُح وه دسحلا -٣

ئيشلا ىنمتو . اهبلسي نأ وأ هتمعن هيلإ لوحتت نأ ىنمت طيسولا مجعملا يف برعلا ةغل يف هدسح ألن كلذو

. هيلإ ريصي نأ بحأو هردق ةغل

نم ًادسح ًارافك مُكناميإ دعب نم مُكَنودري ول ِباتكلا ِلهأ نم ُريثك (َدو ىلا عت هلوقل يوارعشلا ريسفت يف دروو

.109 ةيآ ةرقبلا ةروس (.. مِهِسُفنأ ِدنِع

مهتاوذ نم ةلأسملا هذه نأ يأ ( مهسفنأ دنع نم ًادسح ) ىلا عت هلوقو هركت نمع ةمعنلا لا وز ينمت دسحلا نأ

. ةمعنلا هذه لا وز نونمتيو نامي اإل ةمعن ىلع نيملسملا نودسحي ألمهن

وأ هلضف هللانم مهاتآ نيذلل نجلا وأ ناسن وأاإل سفنلا ةيهارك هنأ ىلع دسحلا عم لماعتن نأ انيلع بجي اذل

. مهنع معنلا لا وز ينمتو مهريغل ريخلا ةيهاركو طقف هتاذل امهنم كالً بح

ناك ءاوس نيرخ لآل ريخلا بحي ال يذلا وه دساحلا نوكيو ةقباسلا اآلةي مومعل واإلسن نجلا هب موقي دسحلا و

نيفلكم ألمهن سن نماإل وأ نجلا نم ناك ءاوس هلضف هللانم هاتآ يذلا وه دوسحملا .و نماإلسن وأ نجلا نم

ًاعم. هللا ةدابعب

نأاإل مغر نج ىلإ ناسنإ نمو ناسنإ ىلإ ناسنإ نمو ناسنإ ىلإ نج نمو نج ىلإ نج نم دسحلا عقي دقو

هاري نأ نود رخآ صخش ىلإ ام صخش نم ردصت دق سفنلا يف ةيهارك دسحلا ألن كلذو نجلا ىري مل ناسن

حلص ام لك دسحب ام صخش مايق ثملا معنلا ضعبب هيلع معنأ هللا نأ وأ هلضف نم هاتآ هللا نأ عمس هنأ درجمل

.11 ةيآ نجلا ةروس ( َكلذ َنود انمو َنوحلا صلا انِم اَنَأو ) ىلا عت قلا نامي اإل ةمعن ىلع نجلا نم

دسحي دقو . هاري نأ نود رخآ دلب يف ام صخش وأ ناسنإ دسحي نأ ام صخش وأ ناسنإ ناكمإب نإف ىلا وبتلا

ِرش نمو ) ىلا عت قلا كلذ نكمأ نإ هرسأب عملا دسحي دقو اهلمكأب ةيرق دسحي دقو دحاو نم رثكأ دساحلا

.5 ةيآ قلفلا ةروس ( َدسح اذإ ٍدساح

نم هللا هاتآ امب دساحلا رفك يأ رفكلا ةجردل دوسحملا هاجت دساحلا سفن يف هيهاركلا عمجتت امدنع كلذ متيو

. دوسحملل هلضف

ناسنإ لكل سيل نكلو ( دسح (اذإ ىلا عت هلوقل كلذ دارأ اذإ دسحي نأ هناكمإب ناسنإ لك نإف ةقباسلا اآلةي نمو

عبنمو رشلا نم درجمو ردصلا و بلقلا يقن ناك نم يف إال ذفني ال دسحلا ألن ادوسحم نوكي يأ دسحُي نأ

؟ دسحُيس اذام ىلع …إوإل ريخلل

َ نآرقلا هللاُ هاتٱ لجر : نيتنثا يف إال َدسح قلا(ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هيبأ نع سملا نعف

يراخبلا حيحص ( ِراهنلا َءانآو ِليللا ءانآ هقفنُي وهف ُماالً هللا ُهاتآ لجرو ِراهنلا َءانآو ِليللا َءانآ هولتي وهف

.6998 مقر

. كلذ ىلإ امو مارح ملا يف دسح ال ثيح ريخلا نم هيلع هللا معنأ ام ىلع إال ناسن لإل دسح مثال نمو



عماإل عمتجي ال دسحلا ألن دوسحملا ىلإ دساحلا نم متي ىتح ةيهاركلا نم عةيلا هجرد ىلإ جاتحي دسحلا و

مقر ىرغصلا يئاسنلا ننس ( دسحلا و نامي دبعاإل بلق يف ناعمتجي (ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل نامي

.3074

.و نايح األ ضعب يف طيسو ىلإ جاتحإ امبرو طيسو نودب دوسحملا ىلإ دساحلا نم دسحلا لقتني دقو

نجلا نم طيسولا ناك نإف . دوسحملا يف هذافنإو دسحلا لقنل كلذو نماإلسن وأ نجلا نم نوكي دق طيسولا

وأاإل يناطيشلا رطاختلا وأ ةدهاشملا وأ ةراش اإل اهنم لئاسو ةدعب دساحلا سفن نم ةيهاركلا فقلتي هنإف

نم دسحلا لقنب موقي هنإف ناسنإ طيسولا ناك نإو . دوسحملا ب رضت ةراض لا عفأ ىلإ اهمجرتي مث خلإ عامتس

اهتفرعم دعب دساحلا سفن يف يتلا ةيهاركلا ةمجرتب موقيف نجلا لعف املثم لعفي نأب دوسحملا ىلإ دساحلا

ناج وأ ناسنإ دوسحملا ناك ءاوس دوسحملا ىلإ دساحلا نم دسحلا ذفني دقو .. دوسحملا رضت ةراض لا عفأ ىلإ

ىرن ألانن كلذ يف كش ثمالوال ءابرهكلا ك اهارن ال ةيدام ريغ ةوق قيرط نع امبر هسفن ءاقلت نم ام ئيش وأ

بجي لب جئاتنلا لهجن نأ كلذ ىنعم سيلف تامدقملا لهجن انك نإف . تامدقم نم جئاتنلل والدب ةيمتح جئاتن

. نماألماي موي يف ئيش اهنع ملعن امبر اهنع ثحبن نأ

أل دسحب سيل اذهف مهلثم ريخ ىنمت اذإ .امأ نيرخ لآل ريخلا ةيهاركو طقف هتاذل صخشلا بح دسحلا ف اريخأو

يف صخشلا وهو نوكي نأ ديري لب هنم ريخلا لا وز كلذب ىنمتي ال هنإف فالن لثم ريخلا ىنمتي ننم

ًاعم. ريخ

. ةيعرشلا ةيقرلل ةيوبنلا ةنسلا نم جذامن -*

. تاذوعملا ب ةيقرلا -١

ب هيف تام يذلا ضرملا يف هسفن ىلع ثفني ناك ) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهنع نأ هللا يضر   ةشئاع نعف

ثفني ناك قلا ثفني فيك يرهزلا تلأسف اهتكربل هسفن ديب حسمأو نهب هيلع ثفنأ تنك لقث املف تاذوعملا

.٥٤٠٣ مقر يراخبلا حيحص (  ههجو امهب حسمي مث هيدي ىلع

. باتكلا ةحتافب ةيقرلا -٢

نم يح ىلع اوتأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم اسان هنع (نأ هللا يضر   يردخلا ديعس يبأ نعف

مل مكنإ اولا قف قار وأ ءاود نم مكعم له اولا قف كئلوأ ديس غدل ذإ كلذك مه امنيبف مهورقي ملف برعلا ءايحأ

لفتيو هقازب عمجيو نآرقلا مأب أرقي لعجف ءاشلا نم اعيطق مهل اولعجف عجال انل اولعجت ىتح لعفن وال انورقت

اهنأ كاردأ امو قولا كحضف هولأسف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأسن ىتح هذخأن ال اولا قف ءاشلا ب اوتأف أربف

.٥٤٠٤ مقر يراخبلا حيحص (  مهسب يل اوبرضاو اهوذخ ةيقر

. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيقرب ةيقرلا -٣

كيقرأ  أال سنأ قفلا  تيكتشا ةزمح ايابأ تباث قفلا نبمكلا سنأ ىلع تباثو انأ تلخد  قلا  زيزعلا دبع نعف

ال يفاشلا تنأ فشا سابلا بهذم سانلا بر هللام ) قلا ىلب قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيقرب

.٥٤١٠ مقر يراخبلا حيحص (  امقس رداغي ال ءافش تنأ إال يفاش

. هريغ يقري نم لكل . ةيبلسلا تاوهشلا وأ دسحلا وأ رحسلا وأ سملا نم صلختلل يلمع جذومن -*

. باصُملا ىلع لوخدلا -١



( لماكلا ب مسجلا هب رتتسي ءاطغو مراحملا نم قفارُم دوجو ثملا( ناكملا ةئيهت -٢

. ءاملا نم بوك -٣

ءام ٥رتل يلإ ٣ نم -٤

مأال. ةيبلسلا تاوهشلا وأ دسحلا وأ رحسلا وأ سملا ب نيرخآ نيباصم ناكملا يف دجوي له ةفرعم -٥

ءامسأو رافغتس واإل راكذ واأل ةيعد األ ضعبو ةرقبلا ةروس ميتاوخو يسركلا ةيآو تاذوعملا و ةحتافلا ةءارق -٦

. ءاملا بوك يف ىنسحلا هللا

األرخ. ءاملا قوف بوكلا ءام بَص -٧

ءاملا ثملا( هدسج ىلع اهرثأو ءاملا معط ىف ريغتلا ةظح موال ءاملا يلقالًنم برشي نأ باصملا ىلع -٨

(..... ئيق وأ عادص وأ ليمنت وأ ةشعر مسجلا وأب نفع وأ ةرارم هب حبصأ

؟ اهيف ءابط قلااأل اذام دكأتن ام ةباص إل رثأ رهظ ٩-نإ

الت. كشم يأ دوجو نع لا ؤسلا -١٠

( خلإ ...... يلسانتلا وأ يمضهلا وأ يبصعلا زاهجلا ضارمأ ثملا( ةيوضع ضارمأ يأ دوجو نع لا ؤسلا -١١

صلختلا متي نأ يلإ ةيعرشلا ةيقرلا تاراهم باتك يف قبس امك هعم لماعتلا متي نجلا نم ضراع رهظ ١٢-نإ

. ةيعرشلا قرطلا هنمب

ريفزلا جورخو قيهشلا سفنتب متت ىتلا ءاخرتس اإل تاسلج خالل نم هتعيبطل مسجلا ةدوع ىلع لمعلا -١٣

...خلإ ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا تاسلج قيرط نع وأ ةفلتخم قرطب

سفن مأ نجلا نم ضراع وه له هنم دكأتلا و لب كلذ نم ئيش رضح نإ ضراعلا كالم قدص نم دكأتلا -١٤

. ملكتت يتلا يه باصملا

حيضوت هل.١٦- ثدحي ناك امو باصملل ثدح خاللام نم هل ريسفت عضو عم ثدح امب باصملا ١٥-بإالغ

هل نكمأ نإ كلذ دعب هسفنب هسفن ةيقرل ةيعرشلا ةيقرلا ىلع باصملا بيردتو ميلعت مث ناطيشلا لخادمل طيسب

. ةيبلسلا تاوهشلا وأ دسحلا وأ رحسلا وأ سملا نم كلذ

. ةياهنلا يفو

ألن كلذو . ءاعدلا وأ تاذوعملا وأ ةحتافلا ةءارقب متت اهنأ مغر ضعبلا نظي امك ةلهس تسيل ةيعرشلا ةيقرلا نإف

مولعلا لك بلطتي ةنسلا و باتكلا مهفو . ةنسلا و باتكلا نم ضرملا نم هب يفشُي ئيش لك يه ةيعرشلا ةيقرلا

.. بطلا ةصاخو

. عجارملا

... هنم تلقُن ةرابع وأ ةملك لك ةباتك دعب روطسلا نيب عجرم لك ركذ مت

. عيقوتلا

. يماشلا يمينغ دمحأ

. قطنملا و ةفسلفلا مسق بادآ سناسيل

. ةيرشب ةيمنت زكرم بحاصو بردم



ةيعرشلا ةيقرلا تاراهم باتك فلؤمو بتاك

. سرهفلا

. ةمدقم

. ةيوبنلا ةنسلا و ميركلا نآرقلا أ-

ءاضقلا -١

ردقلا -٢

. بطلا ب-

ةيعرشلا ةيقرلا و بطلا -١

بلقلا -٢

. يسفنلا بيغلا ج-

بيغلا -١

سفنلا -٢

حورلا -٣

ىوهلا -٤

ريمضلا -٥

لقعلا -٦

داؤفلا -٧

ةرطفلا -٨

. ةعيبطلا ءارو ام وأ اقيزيفاتيملا د-

نجلا -١

ناطيشلا -٢

تيرفِعلا -٣

دراملا -٤

نيرقلا -٥

ملاالةكئ -٦

. دسحلا و رحسلا و سملا ق-

سملا -١



. رحسلا -٢

دشحلا -٣

. ةيعرشلا ةيقرلل ةيوبنلا ةنسلا نم جذامن ك-

. ةيبلسلا تاوهشلا وأ دسحلا وأ رحسلا وأ سملا نم صلختلل يلمع جذومن ل-

ةياهنلا يفو م-

عجارملا ن-

عيقوتلا ي-

هل....................................................................................................................................... مدق

............................................................................................


