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)٤( 

  
  
  
  

  ميدقت
  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

لـهأ عاـبتأ بأد ثـيح ،ةدـلاخلا مالـسإلا م            اـيأ نـم ريدـغلا موي      
ةـمعنلا ماـمتإل ًازمر هرابتعاب ،ماع لك يف هب ءافتحالا ىلع             Gتيبلا  

لوـسرلا لـبق نـم نالـعإلا مـت هـيف ،نيملاعلا بر نم نيدلا لامكو                 
نـب يـلع نينمؤـملا ريمأ ةيالو نع ىلاعت هللا نم رمأبو               n مظعألا  

رشـع نماثلا يفو ريدغلا دنعف        Aبلاط يبأ    مـت ةـجحلا يذ نـم       ، 
ثـيح ،ةركاذـلل ًادوـع موـيلا كلذ راصف ،ميظعلا ينابرلا نالعإلا كلذ            

عوــمجلا ماــمأ n  دــمحم ىفطصــملا مــظعألا لوــسرلا تاــملك   
عادولا ةجح نم نيملسملا ةدوع دعب رحلا دشأ يف فالآلاب ةدشتحملا           

  :nلوقيل امهيطبإ ضايب ناب ىتح Aمامإلا دي ًاعفار 
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S    نـم داعو هالاو نم لاو        يلع اذهف هالوم تنك نم   مهّللا ،هالوم  
  .R...هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصناو ،هاداع

اهيف دشنأو ،نيعباتلاو ةباحصلا نم ريبك ددع ةثداحلا هذه لقن دقو           
ردصـم تناكو ،مهدئاصق لمجأو قرأ لوحفلا ءارعشلا نم تارشعلا          
خيرأـتلا يـف نيثحاـبللو ةفسـلفلاو ةدـيقعلا ثوـحب يف ءاملعلل ماهلإ               

يماـمإلا يعيشـلا رـكفلا ىرـثأ امم ،مهدصاقمو نييسايسللو هايافخ            و
  .لومشلاو قمعلاب ًامومع يمالسإلاو ًاصوصخ

تـيبلا لـهأل يملاـعلا عـمجملا هردـصأ باـتك انيديأ نيب يذلاو               
G إو يـف عوـضوملا بعوتـسا هـنأ الإ ،همجح يف ًاريغص ناك ن              ، 

ىلاـعت  هللا  ا قـفو  . رشـنلاو ةـيانعلا قحتسـي هاندـجوف ،ةيلصألا هبناوج         
         اهنع عافدلاو قحلا ةملك ءايحإل نيلماعلا      يـلعب لـثمتت يـتلا ةـملكلا  ،

يـلع  n :Sهللا لوـسر لوقي ثيح ،ناك امنيأ يلع عم ًامئاد نوكتو            
  .Rيلع عم قحلاو قحلا عم

  
  ايروس ـ) هلظ ماد(يئنماخلا مامإلا بتكم 

  ميلعتلاوةفاقثلا نوؤش 
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؟ةيرجه١٠ةنس ةجحلا   يذ نم رشع نماثلا يف ثدح اذام   

)٦( 

  ديهمت
ةمتاخ ةعيرشو ،يملاع   هجاتحت ام لك نمضتت نيد مالسإلا  

يبنلا نوؤش نم ةيمالسإلا ة ُألا ةدايق تناك دقو. ةايحلا يف ةيرشبلا م
رمأ لمهت نأ ةدلاخلا ةعيرشلل نكمي الو ،ًا nمركألا  يح ماد ام  

يبنلا دعب ة  فدصلا ىلا رمألا اذه لكوتو nمألل ايلعلا ةدايقلا  ،
نيذلا ةباحصلل ةيصخشلا تاداهتجالا ىلاوأ تابغرلاو ءاوهألاو 

الب ذئنيح رمألا يهتني ثيح مهتاهاجتاو مهتاداهتجاو مهؤارآ فلتخت 
  .ماع لكشب ةيمالسإلا ةلودلا رايهناو تتشتلاو فالتخالا ىلا بير

ةعيرشللو ًاعيمج نيلسرملا ةريسمل متاخلا لوسرلل نكمي الف 
  .ريطخلا رمألا اذه لمهت نأ ةدلاخلا ةيمالسإلا

لمحتي نم ىلع nنيلسرم لا ديس نم صيصنتلا ناك انه نمو  
  .ًاعيمج نيملسملل ًاعقوتمو ًامزالو ًايعيبط ًارمأ هدعب نم ةدايقلا ةيلوؤسم

ىلع nلوسرلا ّصن يذلا اذه نمف  ةيمالسإلا ة أ   مألل دئاقلا هّن
ىلعnلوسرلا صن ىتمو ؟هدعب نم  اذه مت فيكو ؟كلذ   

  ؟هنم صيصنتلا
ةدايقلا نأب نودقتعي مهعابتأوGتيبلا لهأ نإ ةمألل ايلعلا   

لوسرلا هيلع ّصني ينا nلوسرلا ةفالخو ةيمالسإلا   بر بصنم  n 
يأرلاو يبعشلا باختنالا ىلا هلوسرو هللا هكرتي ملو ىلاعت هللا نم رمأب 
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ىلاعت هللا مساب بعشلا نامكحي هتفيلخو دئاقلا لوسرلا مادام ماعلا 
  ..ميوقلا هنيد مسابو

لوسرلا دعب ة ُالا دارفأ لضفأ هلوسرو هللا راتخا دقو مn ّصنو  
ةيمالسإلا ةوعدلا تايادب ذنم ،هدعب نم ة   مُالل هتدايقو هتمامإ ىلع
يّكملا نيدهعلا لالخ ماعلا اهحرطلو اهل د   هميو اهحرط لصاوي ّلظو
لب عادولا ةجح نم هعوجر موي ىلاو راذنالا مويب ًءدب يندملاو 

ةيرجه١٠ةنس ةجحلا يذ نم رشع نماثلا يف صاخ لكشبو  دعب    
  .n هلاحترا موي يف ىتحو كلذ دعب اميفو حيرص يهلإ راذنا

مل ةفالخلا نأ لوسرلا دعب مكحلا ملتسا يذلا طخلا ىري امنيب 
نم ررقت نأل نكمي لب ،اهيف صيصنتلل ةجاح الو ًاينا   بر ًابصنم نكت

 وأ صخشلا اذهل ةفالخلا نوكتل مهنم ليلق ددع ىتح نيملسملا لبق
  .كاذ

ىلا هتبسن موعزملا لامهإلا اذهل رظني نأ ضعبلا لواح دقو  
ضعب ةريس ىلا اهتاريدقت نسحأ يف يهتنت ةلدأب ههيجوتو nيبنلا  
  .نيملسملا رئاس ىلع ةجح اهرابتعاو ضعب نود ةباحصلا

رصعلا تاياهن يف تبتُك يتلا ةريسلاو خيراتلاو ثيدحلا بتك    نإ
نم ثحابلا عقوتي ال يسا   نأ اهباـّـتك بعلا رصعلا تايادبو يومُالا

ضعب تناك اذإ ام   يس ال يمالسإلا خيراتلا قئاقح لك نايبب اومزتلي
دالبلا يف مكاحلا را وأ ماـّكحلا ىوه عم مجسنت ال قئاقحلا    .يتلا
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)٨( 

ثدح نايبب رداصملا رئاس نع ناردصم  وأ ردصم درفنا اذإف
ًاتفلمو ًامهم ًارمأ كلذ ناك دالبلا يف مكاحلا رايتلل فلاخم يخيرات 

  .هب ءانتعالا نم دب ال لب هلامهإ يغبني الو رظنلل
يف ةريطخلا اياضقلا سردي نأ ةقيقحلا نع ثحابلا مزلي انه نمو 
فورظ ةعيبط ةسارد ىلع دمتعي يملع جهنم ءوض يف فورظلا كلت 
لوسرلا ةايح نم ةريخألا ما   يألا ثداوح مهأو ةلاسرلا رصع

لوقعم لكشب اهمييقتوnمظعألا  .  
ةافو ليبق اهجراخو ةيمالسإلا ةلودلا لخاد ةيساي سلا عاضوألا نإ

يبنلا نnيبنلا  يعي نأ بلطتت تناك  n هل ةفيلخ ىلاعت هللا نم رمأب  
ةلودلا يضارأ لخاد يف باتكلا لهأو نوقفانملا ذإ ؛ هدعب نم

جراخ ةكرشملا ىوقلا رئاسو ةيطنزبلا ةلودلاو ،ةهج نم ةيمالسإلا 
رطخلل زكارم ةدع نولّكشي او ناك ىرخُا ةهج نم ةيمالسإلا ةلودلا
  .نيملسملا دض مهادلا

ديفي يسايسلاو يعامتجالا عضولا اذه   لوسرلل يغبني ناك هّنا : نإ
نم عمتجملا يف قاقشناو فالتخا nمظعألا   ىأ روهظ نم عنمي نأ  

داجياب ،كلذو ةيمالسإلا ةدحولا ءاقبو رارمتسا نمضي نأو ،هدعب 
نم ،ة   اهل ءوفك دئاق نييعت لالخ مألا كلت لوح نيتم يوق نصح

  .ءاوهألا عزانتو ةملكلا فالتخاو ةقرفلاو تتشتلا نم اهعنميل

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

http://www.fineprint.com


  

)٩( 

مدعو ،ةموؤشملا ثداوحلا نم اهتنايصو ،ة   مُالا نيصحت   نإف
يلاتلابو ،هسفنل ةماعزلاب قيرف لك بلاطيل ءاوهألا باحصأل حامسلا 

مل ًايسا يس ةمألا ةدايقو مكحلاو ةماعزلاو ةفالخلا ةلأسم ىلع عزانتلا
اهنا   برو ةمُالا ن  وكم لبق نم ة  مالل ءوفك دئاق نييعتب ّالإ ققحتيل نكي

ءاوهألاو ف  دُصلل رومألا كرت مدعو ،ل    .وألا اهدئاقو
ةرورض «ةيرظن ةحص ىلإ انيدهت ةيعامتجالا ةبساحملا هذه نإ 

 nلوسرلا لمعو اهققحتو» هللا لوسر دعب دئاقلا ىلع صيصنتلا
يف ةفالخلا ةلأسم مالسإلا لوسر حرط يف فرعن انه نمو . اهب   رسلا

ىوضنا دق نكي مل موي ،ةيمالسإلا ةلاسرلا داليم نم ىلوألا مايألا 
نمآو همالسإ نلعأ ن   مم ًادج ليلق ددع ىوس هتلاسر ةيار تحت

ه هلبق نم اهحرط ةلصاوم يف . بر ةلاسرب    nرسلا فرعن امك
  .اهنم ةريخألا تاعاسلا ىتحو هتايح لاوط اهب ريكذتلاو

لوسرلا ن  عطاقلا صنلاب هيلع ّصنو هدعب نم هتفيلخ nيع معن  
يف    هتايح ما أمث اهئانثأ يفو هتوعد ءدب يف حيرصلا حضاولا  يأ تايرخ

ماّكحلل ) ع(تيبلا لهأ يأر  وه اذه. ًاضيأ   حضي مل ن  مم نيرخآو
ةداع ماّكحلا اهجهتني يتلا تاديدهتلا  وأ تاءارغإلا لك مغر هنيد
  .بوعشلا عاضخإل

نم دئاقلا نييعتب حيرصلا ّصنلا ىلع هرارصإ نم جذامن نايب كيلإو 
  .ةريخألا مايألا ىتحو ىلوُالا مايألا ذنم هدعب
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)١٠( 

ديم: يربطلا لاق  ح نبا انث   ينثدح : لاق ،ةملس انثدح: لاق: دح
 ، ورمع نب لاهنملا نع ،مساقلا نب رافغلا دبع نع ،قاحسإ نب دمحم

نع ،بلطملا  دبع نب ثراحلا نب لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نع
لاق ،بلاط يبأ نب دبع     :ىلع نع ،سابع نب هللا

  كتريشع رذنأو(: nهللا لوسر ىلع ةيآلا هذه  تلزن امل
هللا لوسر يناعد )نيبرـقألا  ،nيل لاقف ينرمأ هللا :    نإ  ، يلع اي  

ىتم يّنأ تفرعو ،ًاعرذ كلذب ُتقضف ،نيبرقألا يتريشع رذنأ نأ 
ينءاج ىتح هيلع ُّتمصف ،هركأ ام مهنم ىرأ رمألا اذهب مهيداب ُا
ك، : لاقف ليئربج بر كبذع  ي هب رمؤت ام لعفت ّالإ كّنإ د  محم اي

سًا  ع انل ألماو ،ةاش َلجر هيلع لعجاو ،ماعط نم ًاعاص انل عنصاف
ام مهغلبُاو ،مهملكُا ىتح بلطملا  دبع ينب يل عمجا مث؛ نبل نم
  .هب ترمُا

هب ينرمأ امتلعفف ، ؛ هل مهتوعد مث.   ًالجر نوعبرأ ذئموي مهو
سا  وبأ: همامعأ مهيف؛ هنوصقني وأ ًالجر نوديزي  بعلاو ةزمحو بلاط
  .بهل وبأو

 ، هب تئحبف ،مهل تعنص يذلا ماعطلاب يناعد هيلإ اوعمتجا املف
، nهللا لوسر لوانت هتعضو املف  هنانسأب اهّقشف ،محللا نم ًةيذِح  

ةفيف اهاقلأ مث   موقلا لكأف هللا مسب اوذُخ: لاق مث. حّصلا يحاون  ،
يذلا هللا أو ،مهيديأعضوم الإ ىرأ امو ةجاح ءيشب مهل ام ىتح    مي
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هديب   تمدق ام لكأيل مهنم دحاولا لجرلا ناك نإو ؛ يلع سفن
  .مهعيمجل

اوور ىتح هنم اوبرشف ،س موقلا قسا: لاق مث  علا كلذب مهتئجف  ،
هللاأو ،ًاعيمج هنم   هلثم برشيل مهنم دحاولا ُلجرلا ناك نإمي  .  

هللا لوسر دارأ ا   وبأnملف  ه ردب مهمـّلكي نأ ، إبهل    مالكلا ىل
مكبحاص مكرحس ام: لاقف     !دهل

هللا لوسر مهملكي ملو موقلا ق   لاقفnرفتف  ،:  
 نم تعمس دق ام ىل إينقبس لجرلا اذه نإ ؛ يلع اي دغلا
ملكُا نأ لبق موقلا ق  ام لثمب ماعطلا نم انل رفتف ،لوقلا  د عف ،مه

   .يلإ مهعمجا مث ،تعنص
امك لعفف ،مهل هتب : لاق  رقف ماعطلاب يناعد مث مهتعمج مث ،ُتلعفف

، : لاق مث. ةجاح ءىشب مهل ام ىّتح اولكأف ،سمألاب لعف مهقسا
لوسر ملكت مث ،ًاعيمج هنم اوور ىتح اوبرشف   ،س علا كلذب مهتئجف

لاقفnهللا   ،:  
هموق ءاج برعلا يف ًاـ ؛ بلطملادبع ينب اي  باش ملعأ ام هللاو يّنإ

دقو ،ةرخآلاو اين ؛ هب مكتئج دق امم لضفأب  دلا ريخب مكتئج دق ينإ
ىلعرمألا اذه ىلع ينرزاؤي مك   يأف ،هيلإ مكوعدا نأ ىلاعت هللا ينرمأ

؟مكيف يتفيلخو ي    يصوو يخأ نوكي نأ
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، ينإو : تلقو ،ًاعيمج اهنع موقلا مجحأف: لاق ًانس مهثدحأل
نوكأ ،هللا ؛ ًاقاس مهشمحأو ،ًانطب مهمظعأو ،ًانيع مهصمرأو   ىبن اي انأ
  .هيلع كريزو

، : لاق مث ،يتبقرب ذخأف مكيف يتفيلخو   ىيصوو يخأ اذه   نإ
  .اوعيطأو هل اوعمساف

نأ كرمأ دق : بلاط يبأل نولوقيو ،نوكحضي موقلا ماقف: لاق
  .)١(عيطتو كنبال عمست

ثيدح «ـب : نيثدحملاو نيرسفملا دنع ثيدحلا اذه فرع دقو
  .)٢(»ةوعدلا ءدب ثيدحو ،رادلا موي

ءدب يف هتفيلخ ىلع صنلاب فتكي مل nهللا لوسر نأ ىلع   
نكامأو ةديدع تابسانمو ةفلتخم نطاوم يف ح   رص امنإو ،هتلاسر

وه هدعب نم ةفيلخلا     ).ع(بلاط يبأ نب يلع نأب ،ىتش

                                        
كلا راد ةعبط٥٤٣-١/٥٤٢: ىربطلا خيرات)  ١(  ٤٢-٢/٤١: لماكلا ،توريب ،ةيملعلا بت 
 .توريب يبرعلا باتكلا راد ةعبط

، ١٩/١٤٩: يربطلل نايبلا عماج عجار)  ٢( توريب ،ركفلا راد ط نبا ريسفتو ١٤١٥،   
، ٣/٣٦٤: ريثك توريب ،ةفرعملاراد ط ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو ـه١٤١٢، ، ط ٣/٥٣:  

 ، ـه ١٤٠٨توريب يبرعلا ثارتلا ءايحا راد ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرشو  
ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد١٣/٢١١: يلزتعملا  ،. 
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)١٣( 

ةنس ة ع نماثلا موي اهزربأ ناك دقو  ، ) ١٠(جحلا يذ نم رش ةيرجه
مويوأريدغلا مويبدعب اميف فرع يذلا  مُخ ريدغ،   .  

لوسر نم غيلبلا ّصنلاو ميظعلا يخيراتلا ثدحلا اذه نايب كيلإو 
ةعبرأ ثوحب نمض زاجيإبnهللا   :  
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)١٤( 

  
  
  
  
  
  
  

ل   :وألا ثحبلا

  »ريدغلا ةعقاو«
نم ٍرشع ةنس يف nهللا لوسر عمجأ    جحلا ىلا جورخلا  

هب نو م  متأي ريثك قلخ ةنيدملا مدقف ،كلذب سانلا يف نّ ذأو ،هرجاه
اهيلع قلطي يتلا كلت هت   عادولا ةجح يف  ة ، جح جحو مالسإلا ة  جحو
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)١٥( 

مامتلا ة  جحو ،لامكلا ة  رجاه ذنم اهريغ )١(جحو ،غالبلا   جحي ملو  ،
  .هللا هافوت نأ ىلا

nجرخف  رجتم ًال  جرتم ًانهدتم الستغم ةنيدملا نم نيبوث يف ًاد  
ني  ٍّتسوأ ٍلايل سمخل تبسلا موي كلذو ،ءادرو ،ٍرازإ : )٢(يراحُص

يف     نهلك هءاسن هعم جرخأو ،ةدعقلا يذ نم نيقب
ءاش نمو ،راصنألاو نيرجاهملا ة   ماعو هتيب لهأ هعم راسو ،جداوهلا  

  ).٤(سانلا) ٣(ءانفأو برعلا لئابق نم هللا

ردج ةنيدملاب سانلا باصأnهجورخ دنعو ميجلا مضب ـ ي  
جحلا نم سانلا نم ًاريثك تعنم ةبصحوأ ـ امهحتفبو لادلا حتفو 

دقو ،ىلاعت هللا الإ اهملعي ال عومج هعم ناك كلذ عمو nهعم  ، 

                                        
ىلاعت هلوق لوزنوه غالبلاب عادولا ةجح ةيمست يف هجولا١/٩ينيمألل ريدغلا )  ١(   نإ اهيأ اي «: ، 

ك بر نم كيلإ لزنُا ام غّلب لوس  وزنوه لامكلاو مامتلاب اهتيمست يف هجولا »رلا   ل نأ امك ،ةيآلا
ةيآلا»يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا«:هناحبس هلوق  . 
مجعم ،لحاسلا يلي ا : راحُص)  ٢(  مم اهتبصق مأوتو ،لبجلا يلي ا  مم نامع ةبصقوأ نامع ةنيدم
 .٣/٣٩٣: نادلبلا
 .وه ةليبق يأ نم يردي ال يأ لئابقلا ءانفأ نم لجرو ،طالخأ يأونف هدحاو: ءانفأ )٣(

دعس نبالتاقبطلا) ٤( يزيرقملا عاتمإ١٧٣ \ ٢، و٢٢٥\٣:   يراسلا داشرإ٥١٠: ،   ، :٦ \ 
نودلخ نبا خيرات٤٢٩ يبوقعيلا خيرات٢، ق٨٥ \٢: ،   ، :١٩ \ ٢. 
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)١٦( 

: ليقو ،ًافلأ رشع ةعبرأو فلأ ةئام: لاقيو ،ًافلأ نوعست هعم جرخ لاقي
، : ليقو ،ًافلأ نورشعو فلأ ةئام ًافلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام
اوجح نيذلا امأو ،هعم جرخ نمم ةدع هذهو ،كلذ نم رثكأ : لاقيو

ىلع عم نميلا نم اوتأ نيذلاو ،ةكمب نيميقملاك ، كلذ نم رثكأف هعم 
  ) .١(ىسوم يبأو نينمؤملاريمأ

ململيب دحألا مويnحبصأ  )٢( ، ةلايسلا فرشب ىشغتف حار مث  ، 
لزن مث ، )٣(ةيبظلا قرعب حبصلا ىلص مث ،ءاشعلاو برغملا كانه ىلصو
ىلصو )٤(فرصنملاب رصعلا ىلصف ءاحورلا نم راس مث ،ءاحورلا  ، 
  ، )٥(ةيثاثألاب حبصلا ىلصو ،هب ىشعتو ىشعتملاب ءاشعلاو برغملا

                                        
نالحد ينيز دمحأ ةريس)٢٥٧ \ ٣ (٢٨٣ \ ٣: ةيبلحلا ةريسلاا ) ١(  ، :١٤٣\٢ (٣ \٣(  ،
  ١٨: ةمألا صاوخ ةركذت،عبارلا ءزجلا يف يزوجلا نبال ءافلخلا خيرات
يدجو ديرفل فراعملا ةرئاد )٣٠(  ، :٥٤٢ \٣. 
مجعم . ةكم بونج ةماهت لابج نم لبجوهو ،جحلاب مارحإلل نميلا لهأ تاقيموه: ململي) ٢(

 .٤٤١ \ ٥: نادلبلا 

مجعم nهللا لوسر دجسم هبو ،ءاحورلا نم لايمأ ةثالث ىلع عضوم: ةيبظلا قرع) ٣(  ،
 .٥٨ \ ٣: نادلبلا
 .٢١١ \ ٥: نادلبلا مجعم ،درب ةعبرأ امهنيب ردبو ةكم نيب عضوم: فرصنملا) ٤(
مجعم . ًاخسرف نورشعو ةسمخ ةنيدملا نيبو هنيب ةفحجلا قيرط يف عضوموه: ةيثاثألا) ٥(
 .٩٠ \ ١: نادلبلا
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)١٧( 

ٍلمج يحلب مجتحاو)١(جرعلاب ءاثالثلا موي حبصأو ةبقعوهو ـ ) ٢(    
ءاوبألاب حبصأو ،ءاعبرألا موي)٣(ءايقسلا لزنو ـ ةفحجلا ىلصو )٤(    ، 
ديدُق ىلا اهنمو ،ةفحجلا ةعمجلا موي لزنو ءاوبألا نم حار مث:انه  ،)٥( 
نافسع.   ب دحألا موي ناكو ،هيف تب  ميمغلاب ناك ا )٦(سو  ملف ،راس مث  ،
لاقف ،يشملا هيلِااوكشف ،ًافوفص اوفُصف ،ةاشملا ضرتعا)٧( اونيعتسا :  

ودعلا نود عيرس يشم-نالسنلاب   - ، ةحار كلذل اودجوف اولعفف  
هل تبرغو ،ىسمأ ىتح حربي ملف ،نارهظلا ناكو   رمب نينثالا موي  

                                        
مجعم . ًاليم نوعبسو ةينامث ةنيدملا نيبو اهنيب ،فئاطلا يحاون نم ٍداو يف ةيرق: جرعلا) ١(
 .٩٨ \ ٤: نادلبلا
 .١٥\٥: نادلبلا مجعم. ءايقسلا نم لايمأ ةعبس ىلع ةفحجلا ةبقع يه: لمج يحل) ٢(
مجعم . ًاليم رشع ةعست ةفحجلا يلي امم امهنيب ،عرفلا لمع نم ةعماج ةيرق: ءايقسلا) ٣(
 .٢٢٨ \ ٣: نادلبلا
ةث الث ةنيدملا يلي امم ةفحجلا نيبو اهنيب ،ةنيدملا نم عرفلا لامعأ نم ةيرق: ءاوبألا) ٤(
 .٧٩ \ ١: نادلبلا مجعم. ًاليم نورشعو
 .٣١٣ \ ٤: نادلبلا مجعم. ةكم برق عضوم مسا: ديدُق ) ٥(
نافس)  ٦( ةنيدملا قيرط ىلع ةكم نم نيتلحرم ىلع نافس : يركسلا لاق: ع ع
 .٤/١٢٢: نادلبلا مجعم ،لحارم ثالث ىلع ةفحجلاو

: نادلبلا مجعم. ةفحجلاو غبار نيب ةنيدملا برق عضوم ميمغلا: رصن لاق: ميمغلا)  ٧(
٤/٢١٤. 
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)١٨( 

ىلا ىهتنا ا )١(فرسب سمشلا   ملو ،ةكم لخد ىتح برغملا ِّلصي ملف  
نيت   ءاثالثلا راهن ةكم لخدف ،امهنيب باب)٢(ينثلا  )٣(.  

نم ناك نم هعمو ةنيدملا ىلا ًاعجار فرصناو ،هكسانم ىضق املف 
ب غ ىلا لصو ،تاروكذملا عومجلا عشتت يتلا ةفحجلا نم مُخ ريد

سيمخلا موي كلذو ،ني   يقارعلاو ني  يرصملاو ني   )٤(يندملا قرط اهيف
هلوقب هللا نع نيمألا ليئربج هيلا لزن ،ة  اي (: جحلا يذ نم رشع نماثلا

ك بر نم كيلإ لزنُا ام غل  ب ُلو س رلا اه ًا ا) ...يأ يلع ميقي نأ هرمأو ،ةيآل
غلبيو ،سانلل ًامَل ّلك ىلع ةعاطلا ضرفو ةيالولا نم هيف لزن ام مه ع

نم    دري نأ هللا لوسر رمأف ،ةفحجلا نم ًابيرق موقلا لئاوأ ناكو ،دحأ
نع ىهنو ،ناكملا كلذ ىف مهنع رّخأت نم سبحيو ،مهنم م   دقت

تار م٥(س( ، دحأ   نهتحت لزني ال نأ ماظع تاح و د تابراقتم سمخ  
 ـ ةالصلاب يدون اذإ ىتح مقف ،مهلزانم موقلا ذخأ اذإ ىتح  ، نهتحت ام  
                                        

فِر)  ١( رثكأو لقأ: ليقو ،لايمأ ةرشع ىلع ةكم نم عضوم: س.  
 .٣/٢١٢: نادلبلا مجعم

نات)  ٢(  ة: ينثلا ينثلاو ،ةبقعلا قيرط يهو ،ة   .بقنلاك لبجلا يف ةقيرطلا: ينثلا ىنثم

 .٥١٧-٥١٣: يزيرقملل عاتمالا)  ٣(

 .ريدغلا ثيدح ةاور نم رخآ ضعبو بزاع نبا ربلا ظفل يف هيلع صوصنملاوه)  ٤(

ةرمس عمج ،تار)  ٥( محلطلا ةرجش: س. 
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)١٩( 

ًارجاه ًاموي ناكو   ، نهتحت سانلاب ىلصف  ، نهيلإ دمع ـ رهظلا ةالص
ة  دش نم ،هيمدق تحت هضعبو ،هسأر ىلع هئادر ضعب لجرلا عضي

املف ،سمشلا نم ةرمس ةرجش ىلع بوثب هللا لوسرل للظو . ءاضمرلا
لبإلا باتقأ ى لع)١(موقلا طسو ًابيطخ ماق ،هتالص نم nفرصنا 

لاقف هتريقع ًاعفار ،عيمجلا عمسأو)٢(  ،:  
نم هللااب ذوعنو ،هيلع لّكوتنو ،هب نمؤنو هنيعتسنو هللادمحلا «

الو ،ّلضأ نمل يداه ال يذلا ،انلامعأ تائيس نمو ،انسفنأ رورش 
هدبع ًادمحم    نأو ،هللا ّالإ هلإ ال نأ دهشأو ،ىده نمل ّلض م

  .هلوسرو
انلا اه: دعب امأ ريبخلا فيطللا ينأيأ  الإ : بن دق س   يبن ر  مع  ي مل هنأ

ينإو ،بيجُاف ىعدُا نأ كشوُا يّنإو . هلبق يذلا رمع فصن لثم
  ؟نولئاق متنأ اذامف ،نولوؤسم متنأو ،لوؤسم

  .ًاريخ هللا كازجف ،تدهاجو تحصنو تغلب دق كّنا دهشن: اولاق

                                        
نبال ةرارز لآ خيراتو . ٩/١٠٦: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلا ظفل يف ءاج)  ١(
 .٢/٨٤: يرارزلا بلاغ

مقر ٦٣٦ص ٥١١: بولقلا رامث)  ٢( مكاحلل كردتسملا)١٠٦٨   ، :٣/٥٣٣. 
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)٢٠( 

هدب ع ًادمحم نأو ،هللا ّالإ هلإ ال نأ نودهشت متسلأ: لاق
ةعاسلا نأو   ، قح توملا نأو  ، قح هرانو قح هتّنج نأو ،هلوسرو

؟روبقلا يف ن    م ثعبي هللا نأو اهيف بير ال ةيتآ
لاق مثدهشا مهللا: لاق. كلذب دهشن ىلب: اولاق الأ سانلا اهيأ : ، 

  .معن: اولاق؟نوعمست 
، ) ١(طرف يّنإف: لاق ضوحلا   يلع نودراو متنأو ،ضوحلا ىلع

م هضر ع  ىرص نإو  نم موجنلا ددع حادقأ هيف )٢(بو ءاعنص نيب ا  ،
  .)٣(نيلقثلا يف ينوفِلخت فيك اورظناف ،ةّضف 

  ؟هللا لوسر اي نالقثلا امو: دانم ىدانف
 :لاق فرطو لجوّزع هللا ديب   فرط هللا باتك ربكألا لَقثلا  

  نإو ،يترتع رغصألا رخآلاو ،اولضت ال هب اوك  سمتف ،مكيديأب
، ريبخلا فيطللا  ضوحلا   يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهّنأ ينأ بن

                                        
ط)  ١(  .١/٤٥:ملاس نبال ثيدحلا بيرغ عجار ،ءاملا ىلا هموق مدقتملا: رَـفلا

ىرص: ءاعنص)  ٢(   .قشمد لامعأ نم ناروح ةروك ةبصق: بو ،مويلا نميلا ةمصاع

سورعلا جات عجار . سيفن ريطخ ءيش لك: ـ ةانثملاو ةثّلثملا حتفب ـ لقثلا)  ٣(
 .٧/٢٤٥: يديبزلل
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)٢١( 

امهنع اورصقت الو ،اوكلهتف امهومدقت الف ،ي   بر امهل كلذ تلأسف
  .اوكلهتف

موقلا هفرعو امهطابآ ضايب يؤ   ر ىتح اهعفرف   يلع ديب ذخأ مث
؟مهسفنأ نم نينمؤملاب سانلا ىلوأ نم سانلا اه: لاقف ،نوعمجأ يأ 
  .ملعأ هلوسرو هللا: اولاق

نم مهب ىلوأ انأو ،نينمؤملا ىلوم انأو ،يالوم هللا : لاق   نإ
هالوم   ظفل يفو ـ تارم ثالث اهلوقي يلعف هالوم تنك نمف مهسفنأ  ،

  ِداعو ،هالاو نم ِلاو: لاق مث ـ تارم عبرأ ةلبانحلا مامإ دمحأ مهللا
 ، هرصن نم رصناو هضغبأ نم ضغبأو ،ه  بحأ نم   بحأو ،هاداع نم

دهاشلا غّلبيلف الأ ،راد ثيح هعم قحلا ردأو هلذخ نم لذخاو  ،
هلوقب هللا يحو نيمأ لزن ىتح اوقرفتي مل مث.بئاغلا ُتلمكأ مويلا (:  

يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد     .ةيآلا) مكل
، : nهللا لوسر لاقف  ةمعنلا مامتإو ،نيدلا لامكإ ىلع ربكأ هللا

يدعب نم   يلعل ةيالولاو ،يتلاسرب     . »برلا اضرو
ن  ممو ،هيلع هللا تاولص ـ نينمؤملا ريمأ نوئِّنهي موقلا قفط مث

ناخيشلا ةباحصلا ةم  دق   ٍخب ٍخب: لوقي ّلك رمعو ركبوبأ: م يف هأـّنه
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)٢٢( 

نمؤم لك ىلومو يالوم تيسمأو تحبصأ بلاط يبأ نبا اي كل 
  .موقلا قانعأ يف ـ ِهللاو ـ تبجو: سابع نبا لاق. ةنمؤمو

ًاتايبأ سر اي يل نذئا: ناسح لاقف   يلع يف لوقأ نأ هللا لو
لاقف  ،   .»هللا ةكرب ىلع لق«: نهعمست

لاقف نا  نم ٍةداهشب يلوق اهعبتأ شيرق ةخيشم رشعم اي : سح ماقف
  :لاق مث ،ةيضام ةيالولا يف هللا لوسر

ايدان  م ِلوسرلاب   عِمساف   مُخب         مه  يبن ِريدغلا   موي مهيدان ي  
، ةعقاو يف لوقلا لمجم اذه  اذه ىلع ةمُالا تقفصأ دقو ،ريدغلا

ةيمالسإ ةعقاو ـ )١(طيسبلا ىوتسم ىلعو ـ هلك ملاعلا يف تسيلو   
هّلحم ليق نإو ،هيلإ الإ فرصني الف هموي قلطُاولو ،اهريغ ةيريدغ 

م نم دحأ فرعي ملو ،ةفحجلا نم )٢(مأ ىلع فورعملا لحملا اذهوهف  
هاوس نيبِقنملاو ةثا    .)٣(حبلا

                                        
 .عساولا ناكملاو ةضيرعلا ضرألا: ةطيسبلاو طيسبلا)  ١(

م)  ٢(  .برقلا: مَألا

 .١٢ ـ ١/٩: ريدغلا رظنُا)  ٣(
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)٢٣( 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :يناثلا ثحبلا

  »يمالسإلا خيراّتلا يف ريدغلا ديع«
يف ةيخيراتلا ريدغلا ةعقاو ىقبت نأب ةينا   برلا ةئيشملا تقـّلعت دقل
 ، ةدئفألاو بولقلا بذتجي   يح خيراتك روصعلاو نورقلا عيمج
نوثدحتيو ،نامزو رصع ّلك يف نويمالسإلا باـّـتكلا هنع بتكيو 

ثيدحلاو خيراتلاو ريسفتلا ل اجم يف ،ةعونتملا مهتافلؤم يف هلوح
يف ءارعشلاو ظعولا سلاجم يف ءابطخلا هلوح ثدحتي امك ،دئاقعلاو 
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؟ةيرجه١٠ةنس ةجحلا   يذ نم رشع نماثلا يف ثدح اذام   

)٢٤( 

اهيلإ ق ) ع(يلع مامإلا لئاضف نم اهنوربتعيو ،مهدئاصق   رطتي ال يذلا
  .بيروأ كش يأ

يفو ،ة   ماع يرشبلا ملاعلا يف تيظح ةيخيرات ةثداح دجن امـّـلقو
السإلا ة  ةعقاو هب تيظح ام لثمب ،ةصاخ ةيم مُالاو يمالسإلا خيراتلا

نم ةفلتخملا تائفلا مامتها ةثداح تبطقتسا امـّـلقو ،ريدغلا 
 ، ءابدألاو ءارعشلاو ،ةفسالفلاو نييمالكلاو نيرسفملاو نيثدحملا
هذه تبطقتسا امك ،نيخرؤملاو ريسلا بابرأو ،ءابطخلاو باـّـتكلاو 

  .اهباونتعا املثم ءيشب اونتعا املقو ،ةثداحلا
ثدحلا اذه ماودو ىربكلا ةعقاولا هذه دولخ بابسأ نم إ  ن

نآرقلا ماد امف )١(اهيف ميركلا نآرقلا تايآ نم نيتيآ لوزن: وه ميظعلا  ،
هذه ىقبت فوسف ،راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ىلت   ي ًارمتسم ًايقاب ميركلا

بولقلاو لوقعلا يف ة    .يح ةثداحلا
روصعلا يف يمالسإلا عمتجملا ءانبأ   لهأ عابتأ ام نإ  يس ال ،ةفلاسلا  
ةيمالسإلا دايعألا نم ًاديع مويلا اذه نوربتعي اوناك )ع(تيبلا   ،

  .ىربكلا

                                        
 .٦٧ و٣: ةدئاملا)  ١(

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

http://www.fineprint.com


  

)٢٥( 

تناك امك ،نيملسملا نيب ةفورعم ريدغلا ديع مويب هتيمست تناكو 
نب يلعتسملا «نع لاق ناكلخ نبا نأ ىتح ،ةريبك ةرهشب ىظحت 

نماثلاوهو : »رصنتسملا   يذ رهش نم رشع مخ ريدغ موي يف عيوبف
ـه٤٨٧(ةنس ةجحلا   ()١(.  

سيمخلا ةليل يفوتو : لاق يديبعلا هللااب رصنتسملا ةمجرت يفو
 ، ةئامعبرأو نينامثو عبس ةنس ةجحلا يذ نم نولخ ةليل ةرشع يتنثال

يذ رهش نم رشع نماثلا ةليل ينعأ ريدغلا ديع ةليل يه هذهو : تلق
  .)٢(مخ ريدغ وهو ةجحلا

لا ناحيروبأ ه  هلمعتسا ا » ةيقابلا راثآلا«هباتك يف ينوريب دع دقو  مم
  .)٣(دايعألا نم مالسإلا لهأ

نم رشع نماثلا موي ماص نم : لاق هنأ ةريره يبأ نع يور دقو
ريدغ مويوهو )ةنسوأ(ًارهش نيتس مايص هل هللا بتك ؛ ةجحلا يذ  ،
يبنلا ذخأ ا؛ مخ  يلع ديب nمل يلعف هالوم تنك ن : لاقف) ع(  م
لاقف ،هرصن نم رصناو هاداع نم داعو هالاو نم ِلاو هّللا ،هالوم  م

                                        
 .١/٦٠: نايعألا تايفو)  ١(

 .قباسلا ردصملا)  ٢(

ريدغلا٣٩٥: ةيقابلا راثآلا ةمجرت)  ٣(  ، :١/٢٦٧. 
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؟ةيرجه١٠ةنس ةجحلا   يذ نم رشع نماثلا يف ثدح اذام   

)٢٦( 

يالوم تحبصأ ! بلاط يبأ نباي كل ٍخب ٍخب: باطخلا نب رمع
  .)١(ملسم لك ىلومو 

نيب ةفورعملا يلايللا نم ريدغلا ةليل ربتعا دق ًاضيأ يبلاعثلاو 
  .)٢(نيملسملا

ريدغلا موي سفن ىلا عجرت هروذجو يمالسإلا ديعلا اذه دهع   ؛ نإ
يف هءاسنو هتاجوز رمأ لب راصنألاو نيرجاهملا رمأ nيبنلا نأل  

ةليضفلا هذهب هتئنهتو ) مالسلا هيلع(يلع ىلع لوخدلاب مويلا كلذ 
  .ىربكلا

ًايلعوnيبنلا قفاص نم لوأ ناك : مقرأ نب ديز لوقي ركبوبأ :  
يقاب مث راصنألاو نيرجاهملا يقاب مث ريبزلاو ةحلطو نامثعو رمعو 

  .)٣(سانلا
ةيخيراتلا ةعقاولا هذه و   نأ يخيراتلا ثدحلا اذه ة  يمهأ يفكي

  .)١(ةباحصلا نم ةرشعو ةئام اهاور

                                        
 .٨/٢٩٠: دادغب خيراتو. ٥٧٧ ـ ٥٧٥ و٢/٧٥: قشمد خيرات عجار)  ١(

 .٥١١: بولقلا رامث)  ٢(

ريدغلا عجار)٣( يف يليلخلاب ريهشلا يربطلا دمحم نب دمحأ نع هاور . ١/٢٧٠:   
 .بلاط يبأ نب يلع بقانم باتك
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)٢٧( 

ىلع ترصتقا ةعقاولا هذه ةياور    نأ ينعت ال ةرابعلا هذه نأ ىلع
ءاج ءالؤه نأ ينعي لب ،لئاهلا دشحلا كلذ نم ةرشعلاو ةئاملا ءالؤه 

  .خيراتلاو ثيدحلا لهأ بتك يف مهركذ
نيعباتلا رصعوهو ـ يرجهلا يناثلا نرقلا يف ثيدحل ا اذه ىورو

  .ًايعبات نونامثو ةعست ـ
ًاريفغ ًاعمج ةقحاللا نورقلا يف     » ريدغلا«ثيدح ةاور ددع غلب دقو      

مهنـم رـيبك عـمج هح               حـصو ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا ءاملع نم
كلذ نايب يتأيس امك)٢(هرتاوتب اوفرتعاو   .  

  
  
  

                                                                                    
 .٣١٤ و١/٦١: ريدغلا)  ١(

هامسأ لاجملا اذه يف ًاباتك » يربطلا«رفعجوبأ ريبكلا يمالسإلا خرؤملا فّلأ دق )  ٢(
  . ًادنس نيعبسو فينب يبنلا نع ثيدحلا اذه هيف ىور» ريدغلا ثيدح قرط يف ةيالولا«

عجار ،قرط سمخو ةئام نم ثيدحلا اذه » ةيالولا«ةلاسر يف » ةدقع نبا«ىور دقلو 
  .٢/٢٢٨: بوشآ رهش نب ال بلاط ىبأ لآ بقانم

ةسمخب ثيدحلا اذه يناعمجلاب فورعملا يدادغبلا رمع نب د   محم ركبوبأ ىورو
 .ًادنس نيرشعو
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)٢٨( 
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)٢٩( 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :ثلاثلاثحبلا 

  »ريدغلا ثيدح رتاوت«
رتاوتب ـ مهبهاذم فالتخا ىلع ـ ءاملعلا فارتعا : والأ
  : مهنم ريدغلا ثيدح

يف يعفاشلا يطويسلا نيدلا لالج -١ يف ةرثاكتملا دئاوفلا « 
  .»ةرتاوتملا رابخألا يف ةرثانتملا راهزألا«يفو » ةرتاوتملا رابخألا
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؟ةيرجه١٠ةنس ةجحلا   يذ نم رشع نماثلا يف ثدح اذام   

)٣٠( 

يف يزيزعلا ةمالع لا: ثيدحلا رتاوت يف يطويسلا مالك لقنو
  .٣٦٠ ص ٣ج» ريغصلا عماجلا حرش«

يف يفنحلا يراقلا يلع الملا -٢  ٥ج » ةاكشملا حرش يف ةاقرملا« 
  .٥٦٨ص 
هباتك يف يزاريشلا هللا لضف نب هللا ءاطع نيدلا لامج -٣  

  .ـ طوطخم ـ» نيعبرألا«
هباتك يف يعفاشلا يوانملا -٤ » ريغصلا عماجلا حرش يف ريسيتلا« 

  .٤٤٢ ص ٢ج 
يف يقابلا دبع ريم نب مودخم ازريملا -٥ ىلع ضقاونلا « 

  .»ضفاورلا
باتك يف يناعنصلا ىناميلا ليعامسا نب دمحم -٦ ةضورلا « 

  .»ةيدنلا
يف ىلعلا جراعم باتك يف ملاع ردص دمحم -٧ بقانم « 

  .»ىضترملا
هباتك يف يعفاشلا هللادبع خيشلا -٨   .»نيعبرألا« 
يلبقملا نيدلا ءايض خيشلا -٩ يف ةددسملا ثيداحألا «باتك يف  

  .»ةددعتملا نونفلا
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)٣١( 

ريرج نب دمحم ةمجرت يف هخيرات يف يقشمدلا ريثك نبا -١٠  
  .يربطلا

ريدغلا ثيدح رتاوتب همالك لقن ،يبهذلا ظفاحلا هللادبعوبأ -١١  
  .٢١٤ ـ ٢١٣ ص ٥ج هخيرات يف ريثك نبا 

هباتك يف ثيدحلا رتاوت ركذ ،يرزجلا نبا ظفاحلا -١٢ ى نسأ« 
اذه (: لاق ثيح» ٤٨ص بلاط يبأ نب يلع بقانم يف بلاطملا 

نع رتاوت ،ةريثك هوجو نم حيحص هجولا اذه نم نسح ثيدح 
مجلا هاور nيبنلا نع ًاضيأ رتاوتموهو ،يلع نينمؤملا ريمأ   ،

اذه يف هل عالطا ال نمم هفيعضت لواح نمب ةربع الو ريفغلا 
  ...).ملعلا

يقتملا نيدلا ماسح خيشلا-١٣ هباتك يف كلذ ركذ   رصتخم «، 
  .»ةرثانتملا راهزألا فطق

يف ثيدحلا رتاوت ركذ ،يتب يناب هللا ءانث -١٤   .»لولسملا فيسلا« 
يف يونهكللا نيبم دمحم -١٥ تاداسلا لئاضف يف ةاجنلا ةليسو « 

  .»١٠٤ص 
قرطب ريدغلا ثيدح نيث : ًايناث  دحملا رباكأ نم عمج ةياور
  :مهنم ،ةريثك
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)٣٢( 

دمحأ هاور -١   .ًاقيرط» ٤٠«نم لبنح نب  
نم يربطلا ريرج نباو -٢   .ًاقيرط» ٧٢« 
نم يرقملا يرزجلاو -٣   .ًاقيرط» ٨٠« 
نم ةدقع نباو -٤   .ًاقيرط» ١٠٥« 
نم يناتسجسلا ديعسوبأو -٥   .ًاقيرط» ١٢٠« 
نم يباعجلا ركبوبأو -٦   .ًاقيرط» ١٢٥« 
هل نأ ينميلا دمحمو -٧   .ًاقيرط» ١٥٠« 
ا راطعلا ءالعلاوبأ-٨   .ًاقيرط» ٢٥٠«نم ينادمهل  
ص بقانملا هباتك يف يعفاشلا هللادبع خيشلا لاقو -٩  ١٠٨ 

رتاوتلا دح زواجت دق ـ ريدغلا ثيدح يأ ـ ربخلا اذهو : طوطخم
   .قرطلا هذهك قرط نم لقن طق ربخ دجوي الف

ريدغلا ثيدحب مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا جاجتحا : ًاثلاث
  :مهنم
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)٣٣( 

مؤملا ريمأ مامإلا-١ مايأو )١(ىروشلا موي يف ) مالسلا هيلع(نين    ،
يف ةبحرلا مويو )٢(نامثع   ،  

  
لمجلا مويو )٣(ةفوكلا  ةفوكلا يف نابكرلا ثيدح يفو )٤(،   ،)٥( ،

  .)٦(نيّفص مويو 
إرهزلا ةمطاف -٢   .)٧(nهللا لوسر تنب ) ع( 
ىبتجملا يلع نب نسحلا مامإلا -٣ لوسرلا طبس ) ع( 

  .)٨(nربكألا
ا مامإلا-٤ طبس ءالبركب ديهشلا ) ع(يلع نب نيسحل  

  .)١(nلوسرلا
                                        

 .١/٣١٩: نوسمخلاو نماثلا بابلا يعفاشلا ينيومحلل نيطمسلا دئارف)  ١(

 .١/٣١٢: نوسمخلاو نماثلا بابلا نيطمسلا دئارف)  ٢(

 .١٥٧: يمزراوخلل بقانملا)  ٣(

 .١٨٢: قباسلا ردصملا)  ٤(

 .٥/٤١٩: دمحأ دنسم)  ٥(

 .٢٩٥: سيق نب ميلس باتك)  ٦(

 .٤٩: يعفاشلا يرقملا يرزجلل بلاطملا ىنسأ)  ٧(

 .٣/٣٦٩: يفنحلايزودنقلل ةدوملا عيباني )  ٨(
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)٣٤( 

ةيواعم ىلع هب -٥   جتحا رفعج نب هللادبع  )٢(.  
ةيواعم ىلع صاعلا نبورمع هب -٦   جتحا  )٣(.  
نيفص موي رساي نب رامع هب -٧   جتحا  )٤(.  
ةيواعم سلجم يف ةتابن نب غبصألا هب -٨   جتحا  )٥(.  
كلا يف ةريره يبأ ىلع باش هب-٩   جتحا   .)٦(ةفو  
ةيواعم ىلع ةدابع نب سيق هب -١٠   جتحا  )٧(.  
زيزعلا دبع نب رمع هب -١١   جتحا  )٨(.  
ءاهقفلا ىلع نومأملا هب -١٢   جتحا  )٩(.  
  

                                                                                    
 .٣٢٠: سيق نب ميلس باتك)  ١(

 .٣٦١: سيق نب ميلس باتك)  ٢(

 .١٩٩:يفنحلا يمزراوخلل بقانملا)  ٣(

 .٨/٢١: ديدحلا يبأ نب ال ةغالبلا جهن حرش)  ٤(

 .٢٠٥: يمزراوخلل بقانملا)  ٥(

 .٩/١٠٥: يعفاشلا يمتيهلل دئاوزلا عمجم)  ٦(

 .٣١٣: سيق نب ميلس باتك)  ٧(

 .٤٥/٣٤٤: يعفاشلا ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات)  ٨(

ينيمألا ةمالعلل ريدغلا عجارو٣٢٧ ـ ٥/٣١٧: هبردبع نبال ديرفلا دقعلا)  ٩(   :١٠/٢١٢. 
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)٣٥( 

    
  
  
  
  
  
  

  :عبارلا ثحبلا

  »ليوأتلا لبقي ال ريدغلا ثيدح«
يبنلا    موي يف هلاق ام نمو هلمع نم دصقي مل nنأ ضعبلا معز  

 هل ةفيلخو نيملسملل ًادئاق هنوك ىنعمب ،ًا يلع بّصني نأ ريدغلا  يلو  ًا
لمعتست يلولا ةملك    نإف ،هتلزنمو هلضف ن  يبي نأ دارأ امنإو ،هدعب نم

  .بوبحملاو قيدصلاو رصانلا ىنعمب ًاضيأ
دئاقلا ىنعمب نوكتل ف   رصتلاب ةيولوألا ىلع اهلمحل ةرورض الو

  .نيملسملا رومُال يلوتملاو مكاحلاو
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لوسرلا اهعنص يتلا يخيراتلا ثدحلا اذه فورظ ةظحالم نكلو 
nليلد الب ًامعز هلعجتو ،ليوأتلا اذهل الاجم عدت ال عنم ؛     نإف

مامتهالاو ،ريجهلا ءاضمر يف مهسبحو ريسملا نع ةفلؤملا فولالا 
غّلبي نأب مهرمأو ،مهنع رّخأت نم قاحلإو مهنم م   دقت نم عاجرإب

رارقإلا ذخأو ،مهيلإ ةكرابملا هسفن يعنو ،مهنع بئاغلا مهنم دهاشلا  
امّنإ ،مهسفنأ نم مهب ىلوألا هّنأو ،داعملاو ةلاسرلاو ديحوتلاب مهنم 

ناسنإ ّلك nهدصق عم اذه ّلك مجسني    نإف ،ًادج   مهم رمأ نايبل  
يف ًا nهّنأ مهفي   مهم ًارمأ دصقي ناك امّنإ دادعإلاو دادعتسالا اذه نم

طابترا امُالا ريصم هب طبتريو ،ةيمهألا ةياغ  يأ ة م.  
رمألا اذه غلبي مل نإ هّنأب هل هناحبس هللا ديدهت نع الضف اذه 
ةثالث ةليط راهن ليل اهل دهاج يتلا هتلاسر غلبي مل هّنأكف مهملا 

  ..ًاماع نيرشعو
نم همصعي هّنأب هللا هدعو يذلا مهملا رمألا اذهوه ام ىرت ايو 

  ؟هغلبي نيح سانلا
ةداـيقلا رمأـب طبترـت       ال يـتلا ميهاـفم    لا غـيلبت يف رطخ كانه لهف      

؟سانلا نم همصعي نم ىلاnلوسرلا جاتحي ىتح ريطخلا    
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هللا همصعي نأ ىلا nلوسرلا جاتحي نيذلا سانلا مه نمو   
  ؟هب رمُا ام غّلبول مهنم ىلاعت

هانعم يف حيرصلا ثيدحلا اذهل ليوأت    يأ نأ فرعن اذكهو
اهدّكأ يتلا ةغلابلا ة نم رارفلا هلئاق فدهتسي امّنإو ،ًادج فيخس  جحلا  

ىلع هنع ةبئانلا ةدايقلا نييعت لاجم يف همالك حيرصب nلوسرلا   
لمه   ي ملو ريطخلا ةفالخلا رمأ كرتي مل هّنإو ،هدعب نم ةملسملا ة  مُالا
ةيخيراتلا ةصرفلا كلت لثم يف ليلجلا يسايسلا عقوملا اذه مكح نايب 

  .ريدغلا موي همامأ تناك يتلا
وه ليوأتلا اذه نالطبو فيزتبثي يذلاو رابكلا ةباحصلا مهف   

مه ريغو تباث نب ناسحو رمعو ركب يبأ لاثمأ نم ـ صنلا اذهل 
 nيبنلا نم اوعمسو ـ مهسفنأب ةيخيراتلا ةعقاولا هذه اورضح نيذلا

يف فرصتلاو ةمُالل ةدايقلا ينعي ناك هنأ هنم اومهفو هوعوو كلذ 
بسح مهلبق نم ةيلعف فقاومب اذه مهمهف زّزعَت دقو ،ريغ ال مهرومُا 

  .مهفلا اذه
 وجرن ،ًاعيمج نيملسملل ديعسلا ديعلا اذه لولح كرابن ذإ نحنو

فافتلالاو هلبحب ماصتعالاب ًاعيمج انيلع    نمي نأ هناحبس ىلوملا نم
هللا لوسر د   نيكسامتم نيدحتم nمحم هللا ّالإ هلإ ال ةيار لوح  ،
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يف نوثيعي اولازام نيذلا نير معتسملا ّلك دض ،صوصرملا ناينبلاك
جارخإب ،رّزؤملا رصنلا باوبأ ًاعيمج انيلع حتفيو ،ًاداسف ضرألا 
سدقلا ريرحتو ةس   دقملا مالسإلا يضارأ نم نيبصاغلا ةنياهصلا

  .اناوعد رخآو.. رصنلا يلو هّنا ،ةيمالسإلا
  

نيملاعلا   بر هللا دمحلا نأ
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