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؟! هدعو هللا زجنأ له

يوادنهلا يلع نيسح

ءاده اإل

هدعو هل ىلا هللاعت زجنأ يذلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ((ىلإ

  لهجلا ظالم نم ةيرشبلا ذاقنإو ديحوتلا نيد رشن هيدي ىلع ققحف

(( نامي اإل رون ىلإ
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

(( يوادنهلا يلع نيسح ))

األلو ءزجلا

الق)) طناو زفحت ))
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  ةحتافلا ةروس
(1)  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 (2) نيملا علا بر هلل دمحلا
 (3) ميحرلا نمحرلا
 (4) نيدلا موي مكلا

 (5) نيعتسن كايإو دبعن كايإ
 (6) ميقتسملا طارصلا اندها

  مهيلع تمعنأ نيذلا طارص
  مهيلع بوضغملا ريغ

 (7) نيلا ضلا وال

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هلآ ىلع و نيلسرملا و ءايبن األ ديس ىلع الم سلا الةو صلا و نيملا علا بر هلل دمحلا

 : دعب و نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نم و نيلّجحملا رّغلا هتباحص و

، ملس و هيلع هللا ىلص دمحم ةمحرلا يبنل يهل اإل دعولا نع ثيدحلا نوكي امنيح

سمادلا نوكلا ظالم ءيضت ءارضخ حيباصم ىلإ لوحتت و قلأتت تاملكلا نإف

ىلو األ ةيلهاجلا ىلإ ةدوعلا ب سانلا نم ريثكلا اهيف أدب يتلا األماي هذه يف ةصاخو

لوحت ام اذإ ناسن نأاإل كلذ زئارغلا قيقحت تاباجتسا إال اهتايط يف لمحت ال يتلا

تاوهشلا ريجايد يف طبختي ذخأ و هقيرط نع ةيريخلا ةّيميقلا بّيغ هزئارغ ىلإ



IV

لا ملا و ةأرملا ثفالةيث( ربكتلا ةهبأ و جورفلا و نوطبلا يف ةلثمتملا

نم مهميق ىلع نوسودي نوكلا اذه ةحاسم ىلع نيريثكلا نم تلعج ( هاجلا و

 0 نوديري ام ىلإ لوصولا لجأ

ًارثأ كرت روصعلا ّرم ىلع هئايبنأ نم ريثكل ىلا هللاعت هققح يذلا يهل اإل دعولا

ماوق نماأل ريثكل ًارامد ةجيتنلا يف ناك هنكل و لقعلا تاعزن هل تباجتسا ايناسنإ

و ةحيصلا يف رّمد نم رّمد و رحبلا يف قرغ نم قرغف نوكلا ننس تفلا خ يتلا

دق ضر الفاأل ختسا يف نيصلخملا هدابعل ىلا هللاعت هدعو يذلا يهل اإل دعولا نكل

ريغت نم ناك ام ناك و ملس و هيلع هللا ىلص دمحم ةمحرلا يبنل زجنأ و ققحت

و اجاوفأ هللا نيد يف سانلا نم ريثكلا لخد ثيح نوكلا اذه ةحاسم ىلع يناسنإ

مازتل نعاال ًاصوكن األماي هذه يف ىرن انك ونإ ةيم اإلسال ةراضحلا ةعقر تعسوت

  ميركلا نآرقلا هب رمأ امب

دي ىلع سماد ظالم دعب اهتيفاع ةداعتساب تأدب دق ةيم اإلسال ةوحصلا يه هذهو

ىلع ءاش نإ هزجني يذلا هللا دعوب ًاقيدصت نيدلا ةيار اوعفر و مهبرب اونمأ ةيتف

اريبك املظ تملظ نأ دعب ضر يفاأل ةفعضتسملا ةئفلا نيكمتب نيصلخملا هدابع دي

 . ةريثك ءامد تلذبو

امب رشلا ىوق دنجي و نيملسملا لإلسالمو هبرحب ىهابتي مويلا ملا علا ناك واذإ

هللا الهلإإال ةملكب كرحتي سفن لك ىلع ءاضقلا لجأ نم وسالح لا ومأ نم هكلمت

دادعتس باال ىلا هللاعت اهفصو يتلا األةم هذه ةيريخ ىلع ًادوقعم امزلا األلم نإف

و باهر اإل راتس فلخ رتستت برحلا هذه راثآ ىرن نحن واه نيح و تقو لك يف

نوعدي نم مهيلع يضقي نأ بجي نييباهرإ ىلإ اولوحت األةم هذه ءانبأ نأ يعدت

ًاضرف هللا ليبس يف داهجلا ىلإ ةوعدلا تناك انه نم و ملا علا اذه يف ةيرحلا

نولواحي نيذلا ءابرغلا ةازغلا لك رحد لجأ نم همد و هلا مب ملسم لك ىلع ًابجاو

 . ةناكم ًو مواال ًاميق األةم هذه الس تخا

هللا نرصنيل األةم(و هذه ءانبأ نم نيصلخملا ةرصنب ًامئاق امزلا يهل اإل دعولا و

 /40// جحلا ( زيزع يوقل هللا نإ هرصني نم

يوادنهلا يلع نيسح
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؟ ادمحم لواطي مكنم نم

( ملس و هيلع هللا ىلص )

وأ لكاشملا نم ةلكشم وأ اياضقلا نم ةيضق ىلع مكحي نأ ناسن لإل نكمي ال

يف ةيساسأ تازكترم نوكت ةيلقع داللئ ىلإ دنتسي نأ نود صاخش نماأل صخش
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  ةيضقلا كلت وأ صخشلا كلذ ىلع مكحلا

يتلا ةقيقدلا ةيلقعلا ريياعملا يف يه ام ردقب هسفن فينصتلا يف تسيل ةلكشملا و

نيزكترم ام صخشل حدملا وأ ءارط اإل ددصب انسل نحنف ، انمكح يف اهيلع زكترن

وأ غيز امنود ةحيحصلا اهتنكمأب لا جرلا عضن نأ ديرن نحن ام ردقب ةفطاعلا ىلع

 0 فطاعت وأ فارحنا

ألاهن ةزيمتم ةيصخش ملس و هيلع هللا ىلص دمحم ةيصخش لثم ةيصخشو

ىلإ ةيناسن اإل هذهب تعفد و ةقرشم ةريخ تاءاضإ ةيناسن لإل مدقت نأ تعاطتسا

هللا ىلص هتريسف ةريثك كلذ ىلع ةبودلااللئ ـــــــ حملا و لدعلا و ريخلا ةحا ســــ

انضرعتسا ،وول ةريبكلا و ةري ـــــ غصلا اهليصافت لكب كلذ ىلع دهاش ملس و هيلع

0 كلذ نم اندكأتل ةريسلا هذه بناوج ضعب

ميظع فقوم ةيناسن اإل ةايحلا ةرجش لثمي يذلا قولخملا اذه ةأرملا نم هفقومف

يف اننأ نم مغرلا ىلع ةايحلا رون ىلإ ملظلا حكلا نم هميلا عت لضفب اهجرخأ

نلعأ دقف ةيناثلا ةجردلا نم قولخم اهنأ ىلع اهيلإ رظنن امزنلا قرشلا و برغلا

اذإ ءاشت ام لعفت نأ ًاعيمج اهتافرصت يفاهقح نم اهنأ ةيماسلا ةيهل اإل هئدابم يف

عرشلا فلا والخت مهيلع يدتعت وال نيرخ اآل ةيرحب ُّلخت ال تافرصتلا هذه تناك

يف اهقح ىلع دكأ و اهيف هللا هعرش ام ءامسلا نيمأ ليربج ةطساوب انل لقن و

اهضرع و اهلوطب اهتايح ةسرامم و ءاشت نمب جاوزلا و واإلثر كلمتلا و ةايحلا

يلإ ببح قلا:(( دقف هيلإ قولخم بحأ ةأرملا يأ يه و ةيهل اإل تاعيرشتلا نمض

بحلا اذه الة))و صلا يف ينيع ةرق تلعج و ءاسنلا و بيطلا ثالث مكايند نم

((ام لوقي ناك ام ًاريثك ألهن ءايبن األ ءادعأ هروصي امك ًايناوهش ًابح سيل و يناسنإ

ناك هسفن وه هنإ ىتح ءاسنلا ينعي ))و ميئل إال نهناهأ وام ميرك إال نهمركأ

ةأرملل هريدقت ةدشل و هلهأ ةنهم يف ناك دقف الة صلا نم غرفي امدنع هلهأ مدخي

ريخلا نهل طسبي و اهتوم دعب دليوخ تنب ةجيدخ هتجوز تاقيدص مركي ناك دقف

0

ًاكلم سانلا اهربتعي نأ لبقي ال ربكتلا وال وهزلا وال ةمظعلا نع ثحبت ال ةيصخش

ام ًاريثك و ربص دجي مل واذإ لكأ ًاماعط دجو اذإ ءامظعلا نم ًاميظع وأ كولملا نم

هللا يضر ةشئاع ةديسلا نإ ىتح عوجلا ةدش نم ً ارجح هنطب ىلع بصعي ناك

وال نارهشلا رهو ـــــــ شلا انيلع رمي ناك )) لوقت تناك اهد ولاـــ نع و اهنع ىلا عت

(( ءاملا و رمتلا نارمح األ انماعط امنإ )) ًاماعط نوخبطي ال يأ (( ران انل دقوي

ةقباسم ةشئاع ةديسلا قباس دقف خأالهق يف ةراضحلا و يقرلا اذه نع كيهان

 0 كلتب هذه اهل قفلا ةرم اهقبس و ةرم هتقبس نيترم ضكر

ريظن ال ملس و هيلع هللا ىلص هعضاوتف انعوضوم نع ًاريثك دعتبن نأ ديرن ال نحن

انأ امنإ فجترت كب هل:ام قلا اذام هنّمأف ًافوخ فجتري صخش همامأ فقو دقف هل

مل يتلا ةيقيقحلا ةوبنلا تافص يه هذه ديدقلا لكأت تناك شيرق نم ةأرما نبا

مهيلع هللا ىلص ) بوقعي و قحسإ و حون و ميهاربإ و ىسوم و ىسيع اهنع دعتبي

( ملس و
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يبنلا اذه امقهلا ىلع امتعلطا ةميركلا تخ األ اهتيأ و ميركلا األخ اهيأ كنأ وول

ًادمحم نأ فيك بجعلا مكذخ أل عادولا ةجح يف ملس و هيلع هللا ىلص دمحم

اهيأ )) ًانرق رشع ةعبرأ نم رثكأ ذنم ملا علا يف ةيناسنإ ةيعمج مظع أل سسؤي

ءاسنلا ب اوصوتسا بارت نم مدآ آلمدو مكلك دحاو مكنيد و دحاو مكابأ نإ سانلا

و ًابوعش مكانقلخ انإ سانلا اهيأ ((اي ميركلا نآرقلا ميلا عت ىلع ًادكوم (( ًاريخ

سانلا نيب ةيقيقحلا ةاواسملا هذه 0(( مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابق

ةيناسن يهاإل (( ىوقتلا إالب ضيبأ ىلع رمح والأل يمجعأ ىلع يبرعل لضف ((ال

يبن هنإ ًاقح هفعضل فيعضلا وأ هنولل نولملا وأ هرقفل ريقفلا مّزقت ال يتلا ةقحلا

نيب ةميركلا تخ األ اهتيأ و ميركلا األخ اهيأ يعم نراق و نيملا علل ةادهملا ةمحرلا

بورحلا يف مهعمجي ناك امدنع ةزجعلا و تاهاعلا باحصأ نم لوسرلا اذه فقوم

ميعز رلته فقوم و مكئاعدب إال يتأي ال رصنلا نإف هللاانل اوعدا مهل لوقي و

باحصأ عمج ثيح ءافلحلا لود عم هبرح ضوخي نأ دارأ امدنع ايناملأ يف ةيزانلا

0وأ برحلا ءانثأ ماعطلا مهل نمؤي نأ عيطتسي ال هنأ ًامعاز مهلتقب ماق و تاهاعلا

لتاقم اآلف ةعبرأ كانه ناك و رصمب شيرعلا ةنيدم رصاح امدنع نويلبان فقوم

نذإ نحن ًاعيمج مهلتقب ماق اوملستسا املف مهلتقي أال ىلع الم ستس اال مهيلع ضرع

سفنلا ةينغ ءافعضلا ىلع فطعلا ب ىوقت و اهعضاوتب عفترت و ةزيمتم ةيصخش مامأ

ال هنأ تعنتقا إالاذإ اهناميإ لمكي ال اهل بحت ام نيرخ لآل بحت لا البملا ةعانقلا ب

مكو 0 هلثم ماعطلا نم اوعبش دق هناريج نأ دكأت اذإ إال ًاحاترم ماني راجل رارق

و ةبحملا و ريخلا ىلإ سانلا ةيادهل مهلسري ناك امدنع هدنجل ةعئار هتيصو تناك

ًوال ايبص وال ةأرما وال ًاخيش اولتقت وال ةرجش اوعطقت 00000ال لدعلا

ءاجإ ام هنإ ًاقح 0000 ةيآ ولو ينع اوغلب 000000 مهعماوص يف داّبعلل اوضرعتت

0 ةدابعلا قحتسي دحاو هلإ ةدابعل ال

هل ةرواجملا لئابقلا نم و شيرق لهأ هموق نم ريثكلا األىذ يقل هنأ هنم انبسح و

يلصي ناك امدنع خاسو باأل ءيلم ناويحل شرك الت ضف هسأر قوف اوعضو دقف

  مهنم مقتني ملف ةفرشملا ةبعكلا دنع

ال مهنإف يموق دها هللام لوقي و مهل وعدي ناكف فئاطلا يف مهنايبص هيلع اوطلس

قلا إالنأ هباوج ناك امف مهبقاعي هللانأ وعدت ْ َمل مل هل ليق 000 نوملعي

هللا0 دبعي نم المهب صأ نم جرخي هللانأ ىسع 000

000 جرح وال ثدحف هتوعد علطم يف ًافيعض ناك امدنع هنم ةكم رافك فقوم امأ

ناك دقف كلذ نم سكعلا ىلع لب مهنم مقتني وال رارض واإل باألىذ هنولوانتي

ةداقلا ْنِم ْنَم يعم ركف و مهنع حفصلا وفعلا فقوم ةكم حتف امدنع مهنم هفقوم

نم جخالً هسأر ًاضفاخ هلاألىذ مدقت تناك ةدلب حتفي كولملا وأ نييركسعلا

و هيلإ نادلبلا بحأ نم هودرط و هودرش و هوبراح نيذلا اهلهأ عمجي مث هسفن

اذام ةدلا خلا هترابع مهل لوقي مث مهتويب ىلع اولوتسا و هباحصأ لا ومأ اوزجح

و ميرك :خأ ةمحرلا يبن نم قثاولا باوج مهباوج نوكيف ؟ مكب لعاف ينأ نونظت

افع هللاو هجول مهقلطأ دقل 0 ءاقلطلا متنأف اوبهذا مهل لوقيف 000 ميرك خأ نبا
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0 مهنم مقتني ومل مهحماس و مهنع

ىلعل كنإ (و هفصو يف ىلا عت امقهلا ًاقح ةوبنلا خأالق يه األخالق هذه تسيلأ

0 ضر األ ىلع يشمي نآرق هنإ " هنع ةشئاع ةديسلا هتلا امق اقحو ( ميظع قلخ

دحأ ىلحتسا دقف ئاسال000ً دري 00مل اتيب نبي ماال000ًمل رخدي مل

ًاريثك و رمذتي نأ نود هايإ هاطعأ و هعلخف لوسرلا هيدتري ناك ً ابوث هباحصأ

(( ةرمت قشب وول رانلا اوقتا )) لوقي ناك ام

هذه ةيصخشل ءيسن نأ باجعلا بجعلا نم سيلأةميركلا يتخأ ميركلا يخأ

؟؟!!! اهتافص

 (( كسفنل بحت ام كيخ أل ببحأ )) لوقي ناك ام لمجأ ام

 (( عئاج هبناج ىلإ هراج و ناعبش تاب نم يب نمآ ((ام

سبالم ةنجلا اولخدت ماين سانلا و ليللا ب اولص المو سلا اوشفأ و ماعطلا اومعطأ ))

((

و مكلا ومأ و مكءامد نإ سانلا اهيأ )) عادولا ةجح ةبطخ يف هلوق هبسح و

له أال اذه مكدلب يف اذه مكرهش يف اذه مكموي ةمرحك مكيلع مارح مكضارعأ

0(( دهشاف هللام تغلب
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دمحم انيبن نع قاولا

ملسو هيلع هللا ىلص

• زليو  :قلاهـ.ج.

دقف هب، نونمؤي هيلإ سانلا برقأو هلهأ نوك دَّمَحُم قدص ىلع األةلد غمدأ نم "نإ

هل اونمآ امل هقدص يف اوكش ولو ، هرارسأ ىلع نيعلطم اوناك ".
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• ةيدَّمَحُملا ةلا سرلا باتك يف ليلر اك فوسليفلا  :قولا

ام ىلإ يغصُي نأ رصعلا اذه ءانبأ نم ندمتم درف لك ىلع راعلا ربكأ نم حبصأ "دقل

نأ انل نآو ، روزُم عاَّدَخ ًادَّمَحُم نأو ، بذك اإلسالم نيد نأ نم نوعدملا هيعدي

اهادأ يتلا ةلا سرلا نإف ، ةلجخملا ةفيخسلا لا األوق هذه لثم نم عاشي ام براحن

نم نويلم يتئام وحنل ًانرق رشع ينثا ةدم رينملا جارسلا امزتلا لوسرلا كلذ

يتلا ةلا سرلا هذه نأ نظي مكدحأ ناكفأ ، انقلخ يذلا هللا مهقلخ انلا، ثمأ سانلا

؟ ةعدخو ةبوذكأ ءاصح واإل رصحلا ةتئافلا نيي ملاال هذه اهيلع تتامو اهب تشاع .

قلخ دنع ناجوري شغلا و بذكلا نأ ولو ًادبأ، يأرلا اذه ىرأ نأ عيطتسأ انأفال امأ

إ سانلا امف لوبقلا و قيدصتلا اذه - نيي ملاال -يأ مهنم نافداصيو ، جاورلا اذه هللا

قلخت اهبأال ىلو األ ناك الل ضو ثبعو فخس إال ةايحلا امو ، نيناجم ىقمح !ال

و بجع ؟ هرشنيو ًانيد دجوي نأ عيطتسي ًابذاك جرالً نأ سانلا رشعم متيأر له

دعن انسلف كلذ ىلعو ، بوطلا نم ًاتيب ينبي نأ ردقي ال بذاكلا لجرلا هللا،نإ

ةجرد ىلإ حمطي ،وأ هتيغب ىلإ لئاسولا و ليحلا ب عرذتي ًابذاك جرالً طق ًادَّمَحُم

حيرص قح تناك إال اهادأ يتلا ةلا سرلا امو ، رئاغصلا و رئاقحلا نم كلذ ريغ كلم،وأ

-كال!ام بيغلا ينعي - لوهجملا ملا علا نم ًارداص ًاقداص ًاتوص إال هتملك تناك امو ،

ةعيبطلا بلق اهنع رطفت ،دق ةايحلا نم ةعطق وه امنإو ، قفلملا والب بذاكلا ب دَّمَحُم

هللا رمأ كلذ ، عمجأ ملا علا ءاضأ دق باهش اذإف ".

هللا ىَّلَص - ًادَّمَحُم نأ وهو رخآ، ًائيش ىسنن ال نأ انيلع :"مث لوقي ليلر اك ىضمو

دهعلا هثيدح طخلا ةعانص تناكو ًادبأ، ذاتسأ نع ًاسورد قلتي -مل َمَّلَسو ِهْيَلَع ُ

و طخلا فرعي نكي مل ًادَّمَحُم نأ يه ةقيقحلا نأ يل رهظيو ، برعلا يفبالد كاذ ذإ

وه هتفرعم ىلإ قفو ام لكو اهلا، وحأو ءارحصلا ةشيع وه هملعت ام لكو ، ةءارقلا

و بيجعو ، ةياهنلا ميدع نوكلا اذه نم هداؤفب ىقلتيو ، هنيعب دهاشي نأ هنكمأ ام

نأ هل رسيت إالام همولع نم وال ملا علا نم فرعي مل هنإ معن ! دَّمَحُم ةيمأ هللا

هنأ هنع فرع أل ينإو ، برعلا ءارحص تاملظ يف هعمس ىلإ لصي ،وأ هسفنب هرصبي

بل نم تئش امف قطن اذإف الم، كلل بجوم ال ثيح تكسي ، تمصلا ريثك ناك

فشكو ، هتيهش رانأ دقو إال هكرتيف ًاضرع لوانتي ،ال ةمكحو الص خإو ، لضفو

المإوالفال كلا نوكي اذكهو ، هتنيفد رانتساو ، هتجح نابأو ، هتملظ !

أدبملا خسار جرالً هتايح ىوط -دق َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - ادَّمَحُم انيأر دقو ،

ًايبأ ًاَّرُح الً ضاف ًايقت، ًافوؤر ًارب، ًاميرك ، ةمهلا ديعب ، مزعلا مراص ".

هراثأو ًادَّمَحُم ماقأ يذلا وه ايندلا بحو عمطلا نأ نوبذاكلا معزيأ ": ليلر اك مثقلا

يف لجرلا اذه لثمل ةدئاف !يأ سوهو ةفاخسو هللا- ميأو - ةقامح معزلا اذهو ؟

يمج 6 برضنلف نذإ ؟كال! ىرسك كلم يف ,وأ فرطلا ضفضفم بيضقو ةكم، ةخ

ًةَّبُسو ًاراع مهفقاوم دعنو ،" بذاك ًادَّمَحُم :"نإ لئاقلا نيرئاجلا بهذم نع ًاحفص ،

دَّمَحُم رشن نأش يف ًاريثك ليق دقلو ، عفرتنلو هنع انسوفنب أبرنلف ، ًاقمُحو ًةفاخسو

اوراجو اوؤطخأ ام دشف هبذك ىلع يلدالً كلذ سانلا لعج اذإف ، فيسلا ب هنيد !

اذه ةوق ؟وه فيسلا دح وه ام نكلو ، فيسلا ولال رشتني نيدلا ناك ام نولوقي مهنإ
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مدختست نأ فنأت ال تناك ةينارصنلا نأ اوري ملوأ قح"،مثقلا:" هنأو نيدلا

نوسكسلا لئابقب ناملر ش لعف ام مكبسحو ؟ ًانايحأ فيسلا ".

سو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - دَّمَحُم ناك دقل ": ليلر اك قلا ماتخلا يفو 8ً هنكسم يف

و زبخلا ةداع هماعط ناكو هلا، وحأو هتايح رومأ رئاسو ، هسبلمو هبرشمو ، هلكأمو

؟ ةرخفمو ةمركم كلذ دعب لهف ، هديب هبوث قتريو حلصي ناك امبرو ، ءاملا

راهنلا مئاق ، ليللا يف دهتجم ، ماعطلا نشخ ، سابللا نشخ يبن نم دَّمَحُم اذبحف ،

لا جرلا رغاصأ هيلإ حمطي ام ىلإ حماط ريغ هللا، نيد رشن يف بئاد ، ليللا رهاس

ميظعلا قلخلا وذ ّيبَّنلا قحب وهو ، ناطلس وأ ةلود وأ ةبتر ."نم

يأ خيراتلا كلذ يف يحيسملا برغلا ءانبأ نم لا جرلا كئلوأ فقاوم نم ناك ام اذه

نينرق لبق .

قحلا دازو ، ًاحوضو ةقيقحلا تدادزا دقف نيرشعلا و يداحلا نرقلا اذه اننرق يف امأ

وال راكف يفاأل ةيرحلا ديزمو ، ةيفاقثلا ةضهنلا و ملعلا مدقت لضفب كلذو ؛ ًاروهظ

ًادَّمَحُم ألن كلذ ، ئدابملا نم أدبم ،وأ نايد نماأل نيد نأشب ةديقعلا يف اميس -

نيد هنيد نأو هتلا، سر غيلبت يف نيمأ ، هتوعد يف قداص - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص

ديزيف ، ًاروهظ دادزي هميلا عت يف اوققحو ، هلوح اوشقانو ، نوثحابلا ثحب املك قح،

هقحب نوفصنملا هل،و نوديؤملا و هعابتأ .

• َّصلا ِهيلع - دَّمَحُم ةلا سر ققح يذلا وشدرانرب فورعملا يزيلجن اإل بتاكلا : مهنمف

وحن إال عزني ةرح،ال ةدياحم ةسارد هئدابم سردو ، هنيد ققحو الُم-، الُةوَّسلا

ةنس يفوتو ، نرقلا اذه يف شاعو ، قحلا اآلن1950 ابوروأ :"نإ لوقي م،هنإ

امك ، هنيد قشعت تأدبو ،- َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - دَّمَحُم ةمكحب سحت تأدتبا

روصعلا يف ابوروأ لا جر فيجارأ نم هب تمهتا امم ةيم اإلسال ةديقعلا ئربتس اهنأ

المو سلا مئاعد هيلع سسؤي يذلا ماظنلا وه دَّمَحُم نيد نوكيسو ، ىطسولا

"،مثقلا دقعلا التو كشملا كفو الت، ضعملا لح يف هتفسلف ىلع دنتسيو ، ةداعسلا :

اإلسالم ميلا عت نوسدقي نيرخ اآل نييبورو األ نمو ينطاوم نم نيريثك نإو "،

ةبيرق يبورو اإلساليماأل رصعلا رداوب :نإ لوقأف يتءوبن دكؤأ نأ يننكمي كلذكو

ةلا حم  ."!ال

يف مكحلا مامز ملست ول دَّمَحُمك جرالً نأ دقتعأو ": ًاضيأ وش درانرب لوقيو

هلكاشم لحو ، ريخلا ىلإ ملا علا داقلو ، همكح يف حاجنلا متل مويلا هعمجأب ملا علا

ةدوشنملا ةداعسلا المو سلا هلك ملا علل ققحي هجو ىلع ".

وال ابوروأ نوكت ىتح ماع ةئم يضمي :"وال هتايح رخاوأ يف وشدرانرب قلا امك

ةحيحصلا ةراضحلل اإلسالم مبالةمئ تنقيأ دقو ارتلجنإ اميس !".
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• مويلا ابوروأ ةراق يف ةيراجلا ةقيقحلا نع ريبعت وش درانرب فارتعا :نإ قيلعت ،

نيدلا يف امل ًارظن ققحتس اهنإف يبورو اإلساليماأل رصعلا نأشب هتءوبن امأو

ةيرشبلا ةعيبطلا اهيضتقتو ، رصعلا حور عم ىشمتت ميلا عتو ئدابم نم يدَّمَحُملا ،

مويلا اكيرمأو ابوروأ نإو ، راختفاو ةبغر لكب هقانتعا ىلإ نيفصنملا ب يدؤي امم

اهب تطاحأ يتلا ةايحلا الت كشم لح يف اإلسالِّيم نيِّدلا ىلإ ةجاح دشأ يفل ،

اهنم اهذاقنإو اهلح، نع نيركفملا لوقع تزجعأو .

• ىلإ ةرجهلا تناك يفاإلسالم:" ةعيرشلا و ةديقعلا هباتك يف : رهيست دلوج قولا

حبصأ دقف ،- َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - لوسرلا ةسايس يف ًاريبك الً وحت ةنيدملا

تحبصأ ةديدج ةعامج مظنمو ، ةلود لجرو ، ًايزاغو ًادهاجم - ةرجهلا دعب - دَّمَحُم

ترهظأ ذئدنعو ، يئاهنلا هلكش اإلسالم ذختا ذئدنعو ، ًائيشف ًائيش ومنتو عستت

يف ": رهيست دلوج "،مثقلا يسايسلا و يهقفلا و يعامتج اال هماظنل ىلو األ روذبلا

ةريغص ةعامج هنيد ميلا عت ىلإ وعدي - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - ُلوُسَّرلا َناَك َةكم

هسفن تقولا يف هلو ، صاخ عباط هل ًاماظن رهظاإلسالم دقف ةنيدملا يف ،امأ

يف اهادص ددرت يتلا برحلا لوبط تماق ةنيدملا يفو ، ةحفاكملا ةئيهلا ةروص

معأاالً مظني - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - دَّمَحُم راصو ، خيراتلا ةنمزأ عيمج

نيناوقلا عرشيو ، ثيراوملا مظنيو ، مئانغلا عيزوت قرط مظني حبصأف ، ةثيدح ،

ةنيدملا يفو ، ةيعامتج اال ةايحلا تاجايتحا مهأو ، ةيملعلا نيدلا رومأ سسأ عضيو

هللاُ ىَّلَص - دَّمَحُم أدبو ، ةيخيراتلا اإلسالم ةايحل ةيسيئرلا طوطخلا تمسر

هب ءاج امل ةقباطم ةايح قيقحت - مُهْنَع هللاُ َيِضَر - ةباحصلا عم - َمَّلَسو ِهْيَلَع

بهذمو نيد  ."نم

• ىفطصملا :"نإ ُهُّصن ام يحيسملا يكاطن األ حيسملا دبع روسيفوربلا قولا
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هتوعد الن عإب أدتبا ثيح ، هتوعد يف جردت - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - ًادَّمَحُم

مهيلإ ةكم نم رجاه ، ةنيدملا ب ًاراصنأ جرزخلا و سو يفاأل هللاهل دجوأ ًاملا،مث سم

مهب ةياكنلا ىلع اولمعي إالنأ نويشرقلا ىبأف ، شيرق ىذأ نم ًاصلخت هباحصأب ،

ةكم ىلإ هوديعيل مهملظ نم ةنيدملا ىلإ راف وهو هتاوطخ عبتي نم وأالً اولسرأف

ىلع برعلا ةملك نوعمجي اوذخأ ةبغرلا هذه يف اولشف املو ، هولتقي وأ هونجسيف

نيببسل نيكرشملا ةلتاقمب هراصنأو هباحص هللاهلوأل نذأ ذئنيح هلا،  :تق

نيدتعملا ءازإب سفنلا نع عافدلا : امهلوأ .

نيدتهملا نونتفي اوناك دقف اهل، اوضرعت نيذلا ءازإب ةوعدلا نع عافدلا : امهيناثو -

بيذعتلا و داهطض -باال َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - ٍدَّمَحُمب اونمآ نيذلا ينعي ،

هتوعد غيلبت نع يعادلا عنم ةلواحمب نوموقيو ، ةونع ىدهلا نع نيرخ اآل نودصيو

هلتق ةلواحمب ،مث اهريغو هب ةيرخسلا .ب

ىلا هللا-عت ذإقلا اهنم نآرقلا نم ىتش عضاوم يف ءاج دقف لا هللابتقلا رمأ :-امأ

نم اوجرخأ نيذلا * ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو اوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ }

تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد ولوال هللا انبر اولوقي قحإالنأ ريغب مهرايد

هرصني نم هللا نرصنيلو ًاريثك هللا مسا اهيف ركذي دجاسمو تاولصو ٌعيبو عماوص

ةاكزلا اوتآو تاولصلا اوماقأ ضر يفاأل مهانكم نإ نيذلا * زيزع ٌيوقل هللا نإ

روم األ ةبقاع هللو ركنملا نع اوهنو فورعملا ب اورمأو *}.

ملظ وه لا بتقلا نيملسملل هللا نذإ ببس نأ ةميركلا اآلةي هذه يف ىرت تنأو

داقتع اال اذهل مهرايد نم اوجرخأف هللا"، انبر " مهلوق إال مهبنذ امو مهل، نيكرشملا -

ديحوتلا داقتعا -.

ىلا -عت هلوق لا تقلا ليبس يف ًاضيأ نآرقلا يف ءاجو ": لوقي روسيفوربلا ىضمو -:

َنيِدَتْعُمْلا ِّبِحُي الَ َهّللا َّنِإ ْاوُدَتْعَت َوالَ ْمُكَنوُلِتاَقُي َنيِذَّلا ِهّللا ِليِبَس يِف ْاوُلِتاَقَو }

َنِم ُّدَشَأ ُةَنْتِفْلا َو ْمُكوُجَرْخَأ ُثْيَح ْنِّم مُهوُجِرْخَأَو ْمُهوُمُتْفِقَث ُثْيَح ْمُهوُلُتْقاَو *

ْمُكوُلَتاَق نِإَف ِهيِف ْمُكوُلِتاَقُي ىَّتَح ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َدنِع ْمُهوُلِتاَقُت َوالَ ِلْتَقْلا

ْمُهوُلِتاَقَو * ٌميِحَّر ٌروُفَغ َهّللا َّنِإَف ْاْوَهَتنا ِنِإَف * َنيِرِفاَكْلا ءاَزَج َكِلَذَك ْمُهوُلُتْقاَف

ىَلَع ِإالَّ َناَوْدُع َفالَ ْاوَهَتنا ِنِإَف ِهّلِل ُنيِّدلا َنوُكَيَو ٌةَنْتِف َنوُكَت الَ ىَّتَح

ْمُكْيَلَع ىَدَتْعا ِنَمَف ٌصاَصِق ُتاَمُرُحْلا َو ِماَرَحْلا ِرْهَّشلا ِب ُماَرَحْلا ُرْهَّشلا * َنيِمِلا َّظلا

َنيِقَّتُمْلا َعَم َهّللا َّنَأ ْاوُمَلْعاَو َهّللا ْاوُقَّتاَو ْمُكْيَلَع ىَدَتْعا اَم ِلْثِمِب ِهْيَلَع ْاوُدَتْعاَف *}

نعاإلهل ردصي نأ ردجيو قلخي ام ةميركلا تاي اآل هذه يف ىرت تنأو ، ةرقبلا ةروس

سفنلا نع عافدلا نيب اهعمجل كلذو ، ميحرلا راهقلا ، بدؤملا لداعلا ، دحاولا ،

اآل هذهل هابشأ نآرقلا يفو هللا، نيدل راصتن ،واال ةنتفلا لا طبإو ، نيدتعملا بيدأتو

نيملا ظلا عدرو ، نيدلا ةزعل هللا دبع نب دَّمَحُم ىلع تلزنأ يتلا ةلداعلا ةميركلا تاي

نيدتعملا ".

سملا نم ًاملا سم والزيلا ناك نأاإلسالم مرج :"ال روسيفوربلا قلا ماتخلا يفو

ْمَلَو ِنيِّدلا يِف ْمُكوُلِتاَقُي ْمَل َنيِذَّلا ِنَع ُهَّللا ُمُكاَهْنَي :{اَل هناحبس هللا ذإقلا هلهأ

اَمَّنِإ * َنيِطِسْقُمْلا ُّبِحُي َهَّللا َّنِإ ْمِهْيَلِإ اوُطِسْقُتَو ْمُهوُّرَبَت نَأ ْمُكِراَيِد نِّم مُكوُجِرْخُي
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ىَلَع اوُرَهاَظَو ْمُكِراَيِد نِّم مُكوُجَرْخَأَو ِنيِّدلا يِف ْمُكوُلَتاَق َنيِذَّلا ِنَع ُهَّللا ُمُكاَهْنَي

تاي اآل هذه يفو ،{* َنوُمِلا َّظلا ُمُه َكِئَلْوُأَف ْمُهَّلَوَتَي نَمَو ْمُهْوَّلَوَت نَأ ْمُكِجاَرْخِإ

نيفصنملا ىدل اهيلجت لجأب ةلداعلا اإلسالم حور ىلجتت ةميركلا ".

اإلسالم• لوسر دَّمَحُم ةايح :"نإ دَّمَحُم ةايح هباتك يف مجنام ريد ليمأ -قولا:

االً دتعا - هتايح لوط يف -لب هتايح بلغأ يف ىدبأ الُم-دق الُةوَّسلا َّصلا ِهيلع

اهل دجوُي نأ لق ةيسفن ةمظع ىلع يئاهنلا هراصتنا يف نهرب دقف ، رظنلل الًاتف

و ،واألفطلا نينسملا و ءافعضلا نع اوفعي نأ هدونج رمأ ،ذإ خيراتلا يف ليثم

راجش األ اوعطقي نأ ،وأ راجتلا اوبلسي نأ ،وأ تويبلا اومدهي نأ مهرذحو ، ءاسنلا

دق ،لب ةرهاقلا ةرورضلا حةلا يف إال فويسلا اودرجي ال نأ مهرمأو ، ةرمثملا

ًايدام الًاح صإ مهءاطخأ حلصيو ، هداوق ضعب بنؤي هانعمس ". 

لكل ةيداعلا ةجيتنلا دهعلا كلذ يف تناك ةيبرحلا مئانغلا :"نإ مجنام ريد مثقلا

ةعانصلا يه ؛ ناويحلا ةيبرتو ، ةراجتلا عم تناك اهنإ لا: قُي نأ نكمي داهج،لب

مهفعضل ةباجتسا هعابت أل اهتحابإ اإلسالم لوسر دَّمَحُم نلعأف ، ةيبرعلا ةينطولا ،

تاجاحلو ، تاقدصلل اهنم األربك ءزجلا صصخف ، ةقيقد دعاوقب اهددح هنكلو

مهتاهمأ نع األفطلا داعبإ ىرس األ مسق يف رظح هنأ امك ، شيجلا ).

• دحأ نع ايركز مشاه ايركز سدنهملا واإلسالم نوقرشتسملا باتك بحاص لقن

اهلعجف ودبلا نم ًةَّمُأ عنص إالهنأ ةزجعم دَّمَحُمل نكي مل :"ول لوقي نيقرشسملا

نيملا علا يف ًةزجعم هتفكل خيراتلا يف ىربك  ."ًةمأ

• يذلا ناكل ءارحص يف دجو دَّمَحُم باتك نأ :"ول لوقي - ًاضيأ - رخآ نع لقنو

هل نيدت نأ ًاريدج ناكل هدنع نم نآرقلا ب دَّمَحُم ءاج ولو ، دولخلا ب ًاريدج هيلع رثعي

يف ةغلا ب ةمكح فيرش ثيدح وأ ميرك نآرق يف دَّمَحُم ةلا سرف بولاالء، ةيناسن اإل



XV

هئامسو هضرأ يف نوكس ةروص تطعأو ، حورلا و ةداملا ب تطاحأ دقو ، ةايحلا ،

دعب ايلع تاقاط يف دولخلا يف ًعًايلا ال مأو ، همتتخمو هئدب يف دوجولل ةروصو

األ دحاولل ةروص عورأ يف مظع األ قلا خلا نع تثدحت ،مث اهبارطضاو ةداملا دومج

ةلماكلا ةعماجلا ةروصلا هذهب باتك وأ ةفسلف يف اهيلإ قبسي ،مل دمصلا درفلا دح،

". 

• ةنس األلو عيبر ددعلا دادغب يف ميقتسملا طارصلا ةلجم ترشن 1315ً قماال ـه

دبع نب دَّمَحُم ةايح يف هيف:" لوقي ةدحولا لوسر ناونعب يحيسم يبرع ملقب

لديو ، انيلإ ةراضحلا خيرات هلمحي ليلد عطسأ - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص هللا-

ةملك دحوتو ، سانلا تاتش عمجت ةوق نم نمؤملا بلق يف ةخسارلا ةديقعلل ام ىلع

طبأاالً رافقلا لا جرو يراحصلا ودب نم قلختو ،( ةطلتخملا مهلئابق ) مهط خأال

فقاو يماسلا أدبملا لجأ نم مهداهج ليبس يف فوقولا ىلع ىوقي ،ال ًاذاذفأ . 

بارخو ، ريمح ضاقنأ دهاشف ، هابأو همأ ًادقاف ةايحلا ذفانم نم نيم األ دَّمَحُم لطأ

ةيلهاجلا تابس يف نيقراغ هموق ىأرو ، ىزعلا لاالتو اهيلع صخش دقو أبس

ريغ رباغلا مهزعو ةسرادلا مهتراضح نم مهل قبي ملو ، قئارط يف نيقرفتم قيمعلا

اهيف طلتخا قاوسأ يف هنودشني هلج هفات يسامح رعشو ، اهيلإ نوجحي ( ةبعك )

ودبلا لبانب رضحلا لباح .

ّيبَّنلا عفر ، ةماعلا خأالق اهيف تطحناو ، ةصاخلا لوقع اهيف تملظأ ةئيب بلق يفو

داهجلا ب دجملا ىلإو ، ديحوتلا ب ةدحولا ىلإ هتمأ وعدي يلا علا هتوص يبرعلا ،

هلعجو ، سانلا قوف هعفرف ، ةريبكلا هسفن يف ضايف ماهلإو يحو نم هتوق ًادمتسم

هبناج يف ركذي ،ال ةسايسلا و برحلا اإلصالحو خيرات يف رشبلا هآر ميعز مظعأ

رخآ حلصم وال ميعز وال يبن .

اوهفسو ، هتوعد نم هموق رخسف هتملك - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - دَّمَحُم قلا

ًاهجوتم ةكم نم برهف ، هنطو نم ةرجهلا ىلإ هوؤجلأ ىتح ؛ ءادعلا هوبصانو ، هتوبن

يف هقيفر بلق ىلإ سأيلا برست املو ، قيدصلا ركب يبأ هقيدص عم ةنيدملا ىلإ

هبلق يف ناك هعم، ناك هللا نإ ًاقحو ، امهعم هللا ألن نزحي ال نأ هاصوأ رفسلا

اهاعسم يفو اهداقتعا يف هتمأ ديحوت أدبم ميوقلا هئدبمب خسارلا هناميإ ثعبم .

هل نوع ،وال دحاولا هللا ريغ هل ريصن ،ال هدحو ًاقيرف ذئموي شيرق ىتف فقو دقل

نبا هيلع، ًايناث ًاقيرف همجعو هبارعأو هبرعب هتمرب ملا علا فقوو ، هناميإ ةوق ريغ

يف ةيسرافلا و ةينامورلا ةيروطاربم واأل ةيبرعلا ةريزجلا ،و دحاو فص هللا دبع

هيلع ةبلأتم رخآ فص .

برض ردب ةعقو يفف ، هسوماقو يبرعلا ّيبَّنلا مجعم يف نكت مل األلم ةبيخ نكلو

نطوم ةيبرعلا ةريزجلا ةملك ديحوت نم دارأ ام هل متف ، ةيضاقلا ةبرضلا هءادعأ

هتمأ .

برعلا مامأ اهيعارصم ىلع ملا علا باوبأ تحتفنا ةيسداقلا و كومريلا يتعقو يفو

هلك ميدقلا ملا علا ناد ىتح ، نيصلا و دنهلا ىلإ ًاقرشو ، اسنرفو سلدن األ ىلإ ًابرغ

نم نيي مال هجوي مويلا ىتح ،والزيلا همزعو هناميإب يوقلا يبرعلا ىتفلا كلذل
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هيف ىري هرسأب فقثملا ملا علا كفنا امو ، مارحلا دجسملا هتلبق رطش مههوجو رشبلا

لدج بال خيراتلا هفرع لطب مظعأ ".

• هتقنتعا يتلا بوعشلا يف رثأاإلسالم نع هثيدح يف رليه تنس يملتراب :قولا

مهدشأو , ًءاكذ هنامز برع رثكأ الُم- الُةوَّسلا َّصلا ِهْيَلَع اإلسالِم- ُّيبن ٌدَّمَحُم ناك "

"،مثقلا مهيلع هقوفت ِلضفب َريبكلا ُهَناطلس ٌدَّمَحُم نلا دقو ، ةفأر مهمظعأو , ًانيدت

بوعشلا عيمج ىلع معنلا ليزج هداقتعا ىلإ سانلا اعد يذلا هنيد دعنو ": يملتراب

هتقنتعا يتلا ". 

ىلإ ثعبُي الم-مل الةوسلا صلا لضفأ هيلع - ًادَّمَحُم اإلسالِم َلوسر :َّنإ قيلعت *

امو }: لوقي - هناحبس ،وهللا- ةماع ملا علا بوعش ىلإ ثعُب ،لب بسحف برعلا ِهِموق

يذلا ميكحلا ميلعلا هللا نإف اذهلو ،{ ًاريذنو ًاريذنو ًاريشب سانلل ةفاك إال كانلسرأ

يتلا ةميظعلا تافصلا ب ةيملا علا ةلا سرلا هذه لمحتل هلسري نأ لبق هدعأ دق هلسرأ

اهريغو ةفأرلا ةمظعو ، ىوقتلا و نيدتلا ةدشو ، ءاكذلا ةرثك نم هتلا سر اهبلطتت ،

فرتعاف يملتراب فصنأ دقو ،{ ميظع قلخ ىلعل كنإو قفلا:{ هبر هللا هفصو دقو

ىلإ سانلا اعد يذلا هنيد دعنو ريخ:" األ هلوقب هراكنإ زوجي ال يذلا قحلا وه امب

تناك نيدلا اذهب هتثعب "ألن هتقنتعا يتلا بوعشلا عيمج ىلع معنلا ليزج هداقتعا

ةثعبلا هذه فصو يف - َّلَجو هللا-َّزَع قلا دقو ملا، علا عيمجل ةمحر ةقيقحلا :يف

ًارخآو وأالً َكلذ ىلع ِهلل ُدمحلا }و نيملا علل ةمحر إال كانلسرأ امو }.

• ٌدَّمَحُم ناك ": يقرشلا ملا علا امهباتك يف ( هيسرام جروج )و( هيردنا روط ) قولا

دريل هسفنب ةكرعملا ضوخي ًاعاجُش - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص -ِ هللا ُلوسر

ًاريبك ًاددع هتيب يف يوؤي ، ءافعضلا ب ًاميحر ناكو ، نوفعضي نيذلا بولق ىلإ تابثلا

هظافتحا عم ناكو ،( هريغو ةريره يبأك ةفصلا لهأ ىلإ ناريشي ) نيجاتحملا نم

ةساحلا قيقر ، ةلماعملا لهس ًاشوشبو ًائيش، فلكتي ال تاكرحلا طيسب ةلماك ةبيهب ،

نم ريثك َّكَش ال هيف ناك ، ًاريشب جرالً دَّمَحُم ناكو ، لوضفلا ُلهأ هبَضَغ ريثي ال

ًاعيفر ثمالً لا جرلا ؤهالء ىلإ لمح هنكلو ، هرصع لا جر اهب مستا يتلا لا صخلا

تحت نوحزري اوناك يتلا ةميدقلا نعاآلءار بًاغلا ًاومس امسو واألخالق، نيدلا يف

تحت ةدحاو ةبصع مهعمج ذإ وهو )،مثقاال:" ةيلهاجلا ديلا قتلا ىلإ ناريشي ) اهلقث

مهنم عنص -دق ةيوامسلا ميلا عتلا رئاسو واألخالق نيدلا - عيفرلا لثملا كلذ ةيار
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ميدقلا ملا علا ناكرأ زهت نأ دعب اميف اهل رِّدُق ةوق ". 

• رهظأ ٌدَّمَحُم ناك ":- رشع ةيداحلا ةعبطلا - ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد تبتكو

تقو يف ٌدَّمَحُم ُّيبَّنلا رهظ ، ًاقيفوتو ًاحاجن اهرثكأو ، ةميظعلا ةينيدلا تايصخشلا

،وال ةمرتحم ةينيد ميلا عت مهل تناك امف ، ضيضحلا ىلإ اووه هيف برعلا ناك

وأ نفلا نم هب نورخافي ام مهل نكي ملو ، ةيعامتجا وأ ةيسايس وأ ةيندم ئدابم

،لك مهنيب طبار ال نيككفم اوناكو ، يجراخلا ملا لابعلا صتا ىلع اوناك امو ، مولعلا

نأ ةيدوهيلا تلواح دقو ىرخ، عماأل تقلا يف اهنم لكو ، ةلقتسم ةدحو ةليبق

عيمج تباخ امك ةبيخلا ب ةيحيسملا الت واحم تءابو ، تعاطتسا امف مهيدهت

نيملا علل ىده لسرُأ يذلا ٌدَّمَحُم ُّيبَّنلا رهظ نكلو لإلصالح، ةقباسلا الت واحملا ،

برعلا ةريزج نم ةدسافلا تاداعلا عيمج علتقي نأ تادودعم تاونس يف عاطتساف ،

اوناك نيذلا برعلا ءانبأ لّوحو ، ديحوتلا ىلإ ةطحنملا ةينثولا نم اهعفري نأو

اوناك نأ دعب داشرو ىده ةاعد اوحبصأف ، ناقرفلا و ىدهلا قيرط ىلإ ةربارب فاصنأ

خلإ هللا... ةملك عفر ىلع نولمعي ضر يفاأل اورشتناو ، داسفو ةينثو ةاعد . 

•ُ هللا ىَّلَص - ًادَّمَحُم -:"نإ فورعملا يحيسملا - ليمش يلبش روتكدلا قولا

َنييت يفاآل هلثم ُرَّوصتُي ،وال نيرضاحلا و نيرباغلا نم رشبلا لمكأ - َمَّلَسو ِهْيَلَع !". 

اإلسالِم• َّيبن ًادَّمَحُم نأ ْملعن :"مل يزيلجن اإل بيد األ سكروأ سنوج -قولا

هتايح ةدم ةليذر يأب لبرست - ِهْيَلَع الُهُم سو هللاِ ُتاولص ". 

ام• مغر - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - ًادَّمَحُم :"نإ يسنرفلا نوبول فاتسوغ قولا

،و رفاولا ملحلا رهظمب رهظ )دق ابوروأ يف هل نيفلا خملا لبق نم ينعي ) هنع عاشُي

ًاعيمج ةمذلا لهأ ءازإ ةحيسفلا ةباحرلا ". 
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• ةريس ىلع الًاع طا ناسن دازاإل امهم :"هنإ يرسيوسلا وريبس ناج ويسملا قولا

تافيلأتب ،لب هيئناشو هئادعأ بتكب الُم-ال الُةوَّسلا َّصلا ِهيلع - ِّيبَّنلا ٍدَّمَحُم

يف رشبلا نم نيي ملاال باجعإ بابسأ كردأو ؛إال ةنسلا و باتكلا ،بو هيرصاعم

هميظعتو هتبحم يف مهينافت ةلع مهفو ، لجرلا اذهب اآلن ىتح يضاملا ". 

• َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - ُّيبَّنلا ٌدَّمَحُم لقع ناك ": يكيرم األ دكلف ريسلا -قولا

ههنك كرديو األرم، كردي ناك دقف ، ُنامَّزلا اهب ُدوجي امَّلق يتلا ةريبكلا لوقعلا نم

ماعم يف - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - ٌدَّمَحُم ُّيبَّنلا ناكو ، ةطيسبلا ةرظنلا درجم نم

،و هريغو قيدصلا لماعي ناك دقف ، لدعلا راثيإ نم ريبك بناج ىلع ةصاخلا الهت

"،مثقلا فاصن واإل ةاواسملا ؛ب فيعضلا و يوقلا ،و ريقفلا و ينغلا ،و ديعبلا و بيرقلا

َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - دَّمَحُم تاوزغ نع ثدحت نأ دعب دكلف ريسلا -

دَّمَحُم يف ظقوت مل تاحوتفلا و تاراصتن اال هذه لكو ": هتمجرت ام هتاراصتناو

ضارغ باأل رثأتي ناك نم كلذ لعفي امك ءايربكلا و ةمظعلا ب روعش يأ ّيبَّنلا

ح ىلع ناك ةوطسلا و ةوقلا ةياغ ىلإ هيف لصو يذلا تقولا اذه يف ، ةيصخشلا

سلجملا لهأ نم ىري امدنع بضغي ناك ىتح ، هرهظمو هتلماعم يف ىلو األ هتلا

مئانغلا نم هيلع لا هنت ةورثلا تناكو ، ةداعلا نم رثكأ ًامارتحا هيلع مدقي يذلا

قلا ماتخلا يفو ،" ءارقفلا ةدعاسمو ، هتوعد رشن ىلع اهفرصي ناك هنكلو اهريغو

بهللا ةقثلا يف ةنحملا و ةدشلا تاقوأ يف هءازعو هتحار ٌدَّمَحُم ناكو ": دكلف ريسلا

ىرخ األ ةايحلا ب عتمتيل هللا ىلع ًامئاد ًادمتعم ، هتمحرو ". 
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• ُموقلا هيف قفتي ٌموي يتأيس هنأ ىلع داقتع اال ميمص ينإ ": ثيمس تسروب قولا

هللا نأو يبن، - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - ًادَّمَحُم َّنأ ىلع ةَّقحلا ةينارصنلا ءامعزو

ًاقح هثعب -دق َّلَجو  ."-َّزَع

• مَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - دَّمَحُم فاصوأ نع نايب دعب نازول سقلا ":-َقولا

نيقيدصلا و نيّيبَّنلا نم ناركن وال سابتلا -بال َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - دَّمَحُمف ،

نيوكت - هناحبس هللا- ةدارإب هنكمأ دقل ، نأشلا و ردقلا ليلج ميظع يبن هنإو لب

نوديزي ) نوفيني اهلهأ راص ،امب دوجولا ىلإ مدعلا نم اهجارخإو ةيم، اإلسال ةلملا )

مهدجب اومارو ، سوفنلا نم ( هنامز يف هنظ ىلع ينعي ) نويلم ةئامث ثلاال نع

نم دعترت تراص نأ ىلإ الةل، ضلا لهأ رباد مهحامرب اوعطقو ، نامورلا ةنطلس

برغلا و قرشلا صئارف مهركذ ". 
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ةيملا ع ةلا سر - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص - دَّمَحُم ةلا سر نأ تبثت اهنأ ىرأ ةيآ انهو ،

يفسنلا لإلمام اهريسفت عم ةدئافلا هذه ءارقلا ىلإو :

ءابعأ كنع انففخل انئش ول }يأ ًاريذن ةيرق لك يف انثعبل انئش -:{ولو ىلا -عت ق"هلو

عمجن نأ انئش نكلو ، اهرذني ًايبن ةيرق لك يف انثعبلو ملا)، (علا ىرقلا عيمج ةراذن

ةلا سرلا األرم(رمأ انرصقف ، نيملا علا ةفاك ىلإ ةلا سرلا ب نيلسرملا عيمج لئاضف (كل

هيلإ كنوعدي اميف { نيرفاكلا عطت {فال مهلكك كدحو نوكتف هب، كانمظعو ، كيلع

"اآلةي نيملا علا ةفاك ىلإ كتلا سرل ًاقيقحت { ًاريبك ًاداهج } نآرقلا هب}ب مهدهاجو }51

ناقرفلا ةروس .نم

ةيملا علا ةلا سرلا هذه - َمَّلَسو ِهْيَلَع هللاُ ىَّلَص هللا- دبع نب دَّمَحُم نلعأ دقلو

يلبق ءايبن نماأل ٌدحأ َّنهطعُي مل ًاسمخ تيطعُأ قلا:( ثيح ةنام لأل ةيدأت نيملا :علل

نم لجر اميأف ، ًاروهطو ًادجسم ضر يلاأل تلعُجو رهش، ةريسم نم بعرلا ب ترصُن

تيطعأو ، يلبق ألدح لحت ملو مئانغلا يل َّلِحُأو ، لصيلف الة صلا ُهْتكردأ يتمأ

اإل هاور ( ةفاك سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبُي ُّيبَّنلا ناكو ، ةعافشلا

ُهْنَع هللاُ َيِضَر هللا- دبع نب رباج نع ملسمو يراخبلا نامام -.

-:"ام ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم انبيبح نع وش درانرب يزيلجن اإل ركفملا لوقي

ةوهق ناجنف يستحي وهو ملا علا لكاشم لحيل دمحم ىلإ ملا علا جوحأ ".

هباتك يف لوقي لبون ةزئاج ىلع زئاحلا ( ليلر اك ساموت ) يزيلجن اإل فوسليفلا اذه

ىلإ يغصي نأ رصعلا اذه ثدحتم درف يأ ىلع راعلا ربكأ نم حبصأ دقل لا:" األطب

رِّوزم عاّدخ ًادمحم نأو ، بذك اإلسالم نيد نأ نم .امقيلا

عرذتي ، ًاعنصتم ًابذاك جرالً طق اذه ًادمحم ُّدُعَن انسلف كلذ، ىلعو نأقلا:" ىلإ

كلذ ريغ ىلإ ،وأ ناطلس وأ كلم ةجرد ىلإ حمطيو ، هتيغب ىلإ لئاسولا و ليحلا ب
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قداص لوق إال هتملك امو ، حارص قح إال اهاَّدأ يتلا ةلا سرلا امو . رئاقحلا .نم

ةجُح ضحدتو ، لطاب لك عفدت ةقيقح هذهو ، قِّفلُملا ،وال بذاكلا ب دمحم كال،ام

نيرفاكلا موقلا

) هدعو هللا زجنأ !)؟1له

ىتح ةنيدملا ىلإ ةكم نم ًارس هترجه أدبي ملسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا نكي مل

ىلع وفطت ضر يفاأل مهنيكمتو نينمؤملا دابعلا الف ختسا يف تاراشبلا تذخأ

ىلص هللا لوسر اهنلعأو األةم رصنيس هنأ ًادمحم هدبع ىلا هللاعت دعو دقف حطسلا

هللا ((الهلإإال اولوق هموقل قلا امدنع ملسو هيلع .((هللا

مكلا نب ةقارسل هدعو يفو ايندلا اهب نوكلمتسو . 

)1 ةروس (... مكقزرام ىلع هللا اوربكتلو " ىلا عت هلوق ريسفت يف ريثك نبا عجار (

جحلا . 
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) ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةمركملا ةكم نم هترجه يف هضرتعا امدنع ىرسك ْيراوسب 1)

املك هنأ ذإ ةنيدملا يلا مش قدنخلا هباحصأو رفحي ناك امدنع هسأف تابرض يفو

) مورلا تحتف سراف تحتف لوقي وهو هسأفب اهبرضي ةميظع ةرخص هتضرتعا 2)

ةيسوجملا رانلا دومخو كرشلا لود طوقسب ًاناذيإ ناك هسفن هدلوم نإ ىتح

ماشلا و ىرصب روصق هل تءاضأ رون عوطسو . 

هنأب هيلع سوالهم هللا تاولص دمحم هيبنل ىلا هللاعت هدعو يذلا دعولا اذه

مهل دلقتيو بلاالد نوحلصي مهيلع ووالة سانلا ةمئأو ضر األ ءافلخ هتمأ لعجيس

مهفوخ لوحتيو دابعلا  

1 نم ًارجاهم ناك امدنع هللا لوسرب قحل نيح مكلا نب ةقارس ةصق ىلإ ةراشإ ـ

ةقارسل لوقي هللا لوسر ناكف ةقان ةئام لباقم شيرقل هميلست ديري ةنيدملل ةكم

ناكو ىرسك يراوس ةقارس سيلو سراف تحتف الً ثمو ىرسك يراوس كلو عجرا

هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع يف كلذ . 

2 تحتف ةبرض هسأفب برض املك لوسرلا لوقو قدنخلا رفح ةثراح ىلإ ةراشإ -

هدعو هل ىلا هللاعت ققح دقو مورلا تحتف .. سراف . 

هليبس يف اودهاجو هنيد ءاول اولمح نأ دعب مهل ىلا هللاعت هققح دق نمأ ىلإ

ىتح ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تمي ملف هب كارشإ نود هتدابع قح هودبعو
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نميلا ضرأو برعلا ةريزج رئاسو نيرحبلا و ربيخو ةكم ) هيلع ىلا هللاعت حتف

كلم لقره هاداهو ماشلا فارطأ ضعب نمو رجه سوجم نم ةيزجلا ذخأو اهلماكب

األ عبات )مث ةشبحلا كلم يشاجنلا و نامع كولمو سقوقملا رصم بحاصو مورلا

نب خدلا هبحصو سراف بالد ىلإ شويجلا شّيجف قيدّصلا ركب وبأ هتفيلخ هدعب رم

ىلإ هنع هللا يضر ةديبع وبأ هبحص رخآ ًاشيج شَّيج مث اهنم ًافرط اوحتفف ديلولا

رمع فلختسا مث رصم بالد ىلإ صاعلا نب ورمع هبحص ثًاثلا ًاشيج شيجو ماشلا

ناوهلا ةياغ نيهأو ىرسك َرِسُكو سراف بالد رثكأو ماشلا و رصم تَحِتُفف قورافلا

ترمتسا مث ةينيطنطسقلا ىلإ ردحناو ماشلا نمبالد هدي تعزتناو رصيق َرِسُكو

نيصلا و ًابرغ ءادهشلا بوالط هيتاوب ىلإ تلصو ىتح اإلساليم حتفلا شويج

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ حيحصلا يف تبث دقو ًاقرش دنقرمسو ىراخبو

ىور ام يتمأ كلم غلبيسو اهبراغمو اهقراشم تيأرف ضر يلاأل ىوز هللا قلا:((نإ

)(( اهنم  .(1يل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

1- ملسم هاور  

ديدش فوخ يف نوشيعي ةلق نوملسملا ناك نأ دعبف هدعو هيبنل هللا ققح دقل معن

تيب حيتافم ملست ةظحل لبق ةديبع أليب رمع قاهلا دقلو هللاباإلسالم مهزعأ

هللا نأو امك .( لذن هريغب ةّزعلا انيغتبا اذإف هللاباإلسالم انزعأ موق نحن ) سدقملا

ةلا سرلا ةيلوؤسم لمحت لبق هيلع اوناك امب مهرّكذو هدابع ىلع َّنم دق ىلا عت
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سانلا مكفطختي نأ نوفاخت ضر يفاأل نوفعضتسم ليلق متنأ اذإ اوركذاو )

)( نوركشت مكلعل تابيطلا نم مكقزرو هرصنب مكديأو مكاوآف هللا1 دعو هنإ معن (

مهلعجنو ةمئأ مهلعجنو ضر يفاأل اوفعضتسا نيذلا ىلع نمن نأ ديرنو ) قحلا

)( نيثراولا 2). 

ةمئاقلا ةينامي اإل طورشلا قيقحت دعب إال يتأي ال ضر يفاأل نينمؤملا نيكمت نإو

رحدو نامي اإل ضايح نع عافدلا و سفنلا و لا ملا لذبو واإلخالص ديحوتلا ىلع

دفو نيح متاح نب يدعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قاهلا دقلو كرشلا و رفكلا

يسفن يذلا اهب،قلا:((وف تعمس نكلو ، اهفرعأ ؟))قلا:مل ةريحلا َّنفرعتأ )) هيلع

يف تيبلا ب فوطت ىتح ةريحلا نم ةنيعظلا جرخت ىتح اذهاألرم هللا ّنمتيل هديب

زمره نب ىرسك زونك َّنحتفتلو دحأ راوج ريغ

1/ /26/2-األفنلا صصقلا -5/

هلبقي ال ىتح لا ملا َّنلذبيلو زمره نب ىرسك معن ؟قلا:(( زمره نب ىرسك تلق

)(( دحأ 1) 

متاح نب يدع .قلا

تيأر تنك دقلو دحأ راوج ريغ نم تيبلا ب فوطتف ةريحلا نم جرخت ةنيعظلا هذهف

ىلص هللا لوسر ألن ةثلا ثلا َّنننوكتل هديب يسفن يذلا و زمره نبا ىرسك زونك حتف

) دققاهلا ملسو هيلع يفاأل2هللا نيكمتلا نينمؤملا هدابعل هللا ققح دقل نذإ (((

ةماعز ىلإ تلوحتو اهتناكم تعفتراو األةم تقترا . كلذ ىلع دهاش خيراتلا و ضر

يف بعك نب يبأ هاور اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا هتسايرو ملا علا

دنسم  

ضر يفاأل نيكمتلا و رصنلا و ةعفرلا و نيدلا و انسلا األةمب هذه رّشب " دمحأ .اإلمام

) بيصن ةرخ يفاآل هل نكي مل ايندلل هرخ اآل لمع لمع نمف 3 هدعو هللا زجنأ دقل .(

.(لق هدعب ءيش وال هلبق ءيش ال هدحو بازح األ مزهو هدنج ّزعأو هدبع رصنو

نإو متلمح ام مكيلعو لمح ام هيلع امنإف اولوت نإف لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ

مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو نيبملا إالبلاالغ لوسرلا ىلع امو اودتهت هوعيطت

ننكميلو مهلبق نم نيذلا فلختسا امك ضر يفاأل مكنفلختسيل تاحلا صلا اولمعو

يب نوكرشي ال يننودبعي انمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو مهل ىضترا يذلا مهنيد مهل

)( نوقسافلا مه كئلوأف كلذ دعب رفك نمو ًائيش 4). 

.

1- نيلسرملا ديس لئاضف باب ثلا ثلا دلجملا ةباحصلا ةاكشم  
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2- مقر عماجلا حيحص يف وهو يقهيبلا و مكاحلا و يحلا نباو دمحأ 2825. 

3- دمحأ اإلمام دنسم بعك نب يبا هاور .

4/ رونلا -54-55/.

ةيم اإلسال ةدحولا موهفم نوملسملا دسجي  له

/ ماع /2000دعب

/ ماع دعل ةيم اإلسال ةدحولا موهفم ديسجت نوملسملا عيطتسي  /م؟2000له

؟ نيرشعلا و يداحلا نرقلا ةهجاوم نوملسملا عيطتسي لهو  

؟ هنوهجاوي فيكو
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؟ ةهجاوملا هذه متت مبو

/ لبق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق انيلع قبطني لهو 1423 ًايقيقح ًاقابطنا /:

ةلق نمف ،قاولا: اهتعصق ىلع األةلك ىعادت امك األةم مكيلع ىعادتت نأ كشوي ))

) ليسلا ءاثغك ءاثغ نكلو هللا؟قلا:ال لوسر اي ٍذئموي 1))). 

1- ايندلا مكبحل مكودع بولق نم بعرلا عزتنيو مكبولق يف نهولا لعجي

توملا مكتيهاركو . 

نابوث نع دوواد وبأ دمحأ  

مقرب عماجلا حيحص يف وهو 8183

؟ ةناهملا هذهو فعضلا اذه نوملسملا شعي ملو  

نوملسملا دوعي فيكو ؟مأكالامه؟ موكحملا مأ مكاحلا كلذ نع لوؤسملا نمو

؟ رارقلا ةغايص يف مهرود اوذخأيل  

نيتساسح نيتيضق ىلإ ةراش نماإل الدب ةلئس األ هذه تامكارت نع ةباج اإل لبقو

ب لصو يذلا فعضلا ىدم ىلإ ناريشتو نيملسملا ىدل رارقلا عجارت ىلإ ناحملت

هيلإ اولصو ام ىلإ نيملسملا : 

ىلع داهجلا و حتفلا ماهس عجارتو دنامرونلا دي يف سلدن األ طوقس وأالامه:

نمحرلا دبع يبرعلا دئاقلا ليخ رفاوح تاوصأ ىلع تظقيتسا يتلا ابوروأ فراشم

ةفص ذخأي يوق لكشب همواقتل لب اإلساليم عافدن نماال ديفتستل يقفاغلا

لخدتت ةسوكعم محالت ىلإ األماي هذه لوحت يذلا و هدر يف ينأتلا و ةموميدلا

ًاعمتجم و ًاداصتقاو ةسايسو ًاركف هيلع رطيستو يبرعلا برغملا نوؤش  .يف

ءاغلإو اهئانبأ لواعمبو كروتاتأ مجلا دي ىلع ةينامثعلا الةف خلا طوقس : امهيناث

انأو كلذ دعب ةيم اإلسال ةدحولل ىوعد لك طقست ثيحب ًايئاهن ًاءاغلإ الةف خلا هذه

دق اوناك مهتياهن لبق كارت نأاأل رابتعا ىلع تاذلا ب ةينامثعلا الةف خلا انه دصقأ ال

وهو سإاليم يودحو موهفمك الةف خلا طوقس دصقأ ام ردقب ًاريثك مهاياعر اوملظ

نيملسملا ةبيه طوقس يلا بوتلا دحوملا اإلساليم رارقلا ءاغلإ يئاهن لكشب ينعي

يف نورودي نوملسملا ىقبي كلذ دعبو هلوح نوفتلي مهل دحاو دئاق دوجو مدعب

ىلع ظافحلا اهلإال ةياغ ال ةفيعضو ةريغص تانايك ىلإ نولوحتيو ةيعبتلا ةماود

ةدراب برح نم ىهتنا يذلا رصعلا اذه يف هابتن لال تفلملا و نزحملا ءيشلا ،و اهئاقب

نيودعلا نيب ةراحو ةنخاس برح ىلإ ( يتيفوسلا داحت واال اكيرمأ ) نيق ال معلا نيب

اإلسال ةدحولا موهفم طاقسإ دوهيلا عيطتسي )).نأ دوهيلا و نوملسملا )) نيدودللا
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ا باب قلغو دحاولا دئاقلا هءاول لمحي يذلا داهجلا باب قيلعتو نيملسملا دنع ةيما

وا ةايحلا نيد هنأ رابتعا ىلع واإلسالم ةحلملا ةيرصعلا اياضقلا و ئراوطلل داهتج ال

ناسن اإل ةدايقل ًايرصع حشرملا نيدلا هنإف ، ةاواسملا و لدعلا و قحلا نيدو ةرخ، آل

عقاو ىلإ هميهافم ديسجت و هئاول لمح هؤانبأ عطتسي مل نإو ةبحملا و ريخلا وحن

ةسايس نع ةديعب ةيعضو ماكحأ ىلإ نوداقني دارفأ درجم ىلإ هؤانبأ لوحت شاعم

يف ريسلا ىلإ ديدج نم ةدحولا ليكشت ةداعإ نم ةلأسملا لوحتتو هراكفأو نيدلا

دح ىلإ اوحجن دق نونوكي نيملسملا ةسايسل نيمسارلا نإف هيلعو نيرخ اآل بكر

كئلوأ ةصاخو اهب نونصحتي نوملسملا ناك يتلا تانيصحتلا لك قرخ يف ام

و يداحلا نرقلا يف نيملسملا مامأ ىقبيو الم. ظلا رئاود يف راهن ليل نولمعي نيذلا

الن هاج هيلع فلتخي ال هباوج لا ؤس لوح روحمتي ًادحاو ًاسرد اوعي نأ نيرشعلا . 

تحت ةدحوم ةملسم ةوق دوجو ملا علا اذه يف نيملسملا ءادعأ ةحلصم نم له

؟ دحاو دئاق ءاول  

عقت انهو ةلأسملا نمكت انه ؟... دئاقلا اذه نوملسملا عنصي فيك نكلو ال، ديكأتلا ب

يدايق لمع نمض قيسنتلا يف نيموكحملا و ماّكحلا نم لك قتاع ىلع ةيلوؤسملا

ةعينملا ةيم اإلسال ةوقلا ءانب ةداعإو ملا علا يف ةملسملا ةوقلا ليكشت ةداعإ هماوق

ةحلصملا جعالت تحت بوعشلا قحس رصع هشيعن يذلا رصعلا نأ كلذ ةنيصحلا و

نم ريثكلا دابعتسا ىلع موقت ةديدج ةايح عنص اهتياغ ةدبتسم تاء وال نيوكتو

األ ةقزترملا (لك دصقأ ناكيرم األ قحس دقل . ةيرغم ةديدج تايمسم تحت بوعشلا

لبانقلا ب مهسفنأ ةقزترملا ؤهالء نحطو ةمئاق مهل مقت ملو رمحلا دونهلا ( نييبورو

اآلن مهاهو نيتنخاس نيبرح يف ةنيلمملا نيي ملاال اولتقو نابايلا قمع ةيرذلا

اهمظعم ملا علا تاريخ نأ رابتعا ىلع برعلا نيملسملا ىلع اهسفن ةبعللا نوسرامي

نيملسملا  .يفبالد

شويجلا شييجت ىلإ مهماكحو نيملسملا ةوعد يه امنإف ةوعد نم كانه ناك اذإو

فلا حت يف لثمتملا مداقلا ودعلا رطخ ءرد لجأ نم ةيئاقولا ةحلس األ ةعانصو

يفاال لثمتت ملسملا روهمجلا قتاع ىلع عقت ىرخأ ةيلوؤسمو ( ناكيرم واأل دوهيلا )

األةم جايس نع عافدلا و تابثلا ءاول لمح ىلع مهظحو روم والةاأل لوح فافتل

اهنوصحو .

نيدلا قئاقحب حلستلا خالل نم يبعشلا يعولا عم يدايقلا يعولا دضاعت نإ

قباس ىلإ اهب دوعيو هتمأ مومه لمحي يجالً قلخت نأ نكمي ةيباجي اإل هتاسايسو

هيف ريخلا و لدعلا و ةليصفلا رشنو نوكلا ةملسأ لجأ نم اهدهع .
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فيرشت ةمهم ال فيلكت ةمهم ةيمكاحلا

ينعت يتلا و اإلساليم عيرشتلا نم ىمس األ فدهلا يه ىلا عت هلل ةيدوبعلا تناك اذإ

ينعي جهنملا اذه نإف انل همسر يذلا جهنملا عابتا خالل نم هل لذتلا و عوضخلا

) ٌنيِبُم ٌريِذَن ُهْنِم ْمُكَل يِّنِإ ِهَّللا ىَلِإ اوُّرِفَف (): ىلا عت قلا هتيمكاحب لوبقلا )َوال50

) ٌنيِبُم ٌريِذَن ُهْنِم ْمُكَل يِّنِإ َرَخآ ًاهَلِإ ِهَّللا َعَم اوُلَعْجَت 51 ْنِم َنيِذَّلا ىَتَأ اَم َكِلَذَك (

) ٌنوُنْجَم ْوَأ ٌرِحاَس اوُلا ََّق ِإال ٍلوُسَر ْنِم ْمِهِلْبَق 52 ٌمْوَق ْمُه ْلَب ِهِب اْوَصاَوَتَأ (

) َنوُغاَط 53) ٍموُلَمِب َتْنَأ اَمَف ْمُهْنَع َّلَوَتَف (54 َنيِنِمْؤُمْلا ُعَفنَت ىَرْكِّذلا َّنِإَف ْرِّكَذَو (

)55) ِنوُدُبْعَيِل ِإالَّ َسِن َواإل َّنِجْلا ُتْقَلَخ اَمَو (56 اَمَو ٍقْزِر ْنِم ْمُهْنِم ُديِرُأ )اَم

) ِنوُمِعْطُي ْنَأ ُديِرُأ 57) ُنيِتَمْلا ِةَّوُقْلا وُذ ُقاَّزَّرلا َوُه َهَّللا 58)َّنِإ اوُمَلَظ َنيِذَّلِل َّنِإَف (

) ِنوُلِجْعَتْسَي َفال ْمِهِباَحْصَأ ِبوُنَذ َلْثِم ًابوُنَذ 59 ْمِهِمْوَي ْنِم اوُرَفَك َنيِذَّلِل ٌلْيَوَف (

) َنوُدَعوُي يِذَّلا 60 تايراذلا ((

لمعلا أدبم تيبثت لجأ نم اودهاجو اوحفاك لئاو األ نيملسملا نأ هيف كش ال اممو

إال قلطنت ام ةيدوبعلا هذه نأو ةدابعلل الإال صأ قلخ ام ناسن ألناإل ةيمكاحلا هذهب

انايحأ ماكح ةلعاأل ةفرعم عيطتسي ال هنأ ولو هب ىضريو هللا مكحل داقني هنوك نم .

يفا ةيسايسلا ةطلسلا ةيلا كشإ لح نم نوناعي رصعلا اذه يف نوملسملا ناك اذإو

نيدقاحلا نييبورو األ ضعب نمو نيكرشملا و دوهيلا نم اإلسالم ءادعأ نإف إلسالم

اإل ماظنلا مصو نولواحي باإلسالم اورهاظت نيذلا نم مهفيفل ّفل نمو ناكيرم واأل

اإلسال نأو ةيملع سسأ ىلع موقي وال ةايحلا بكاوي ال هنأو زجعلا تامسب ساليم

ةيركفلا و ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملا يف نيملسملا ريغل جماال حسفي .مال

نإف يدشارلا رصعلا ةياهن يف ايومد خالاف تزرفأ دق ةيم الةفاإلسال خلا تناك اذإو

ناو يفاإلسالم ةيسايسلا ةطلسلل يعرش ساسأ دجوي ال هنأ ينعي ال كلذ

ةطلسلا هذهل يعرش ساسأ تاذ ةموكحب عتمتلا ىلع نيرداق ريغ نيملسملا !!!!

ماظنلا ةيضقو ( ةيم اإلسال ةموكحلا ةعيبط ديدحت ) ةطلسلا ةيعرش دنس ةيضقف

ةيم اإلسال ةعيرشلا ) هيموكحمو هماكحب ملسملا عمتجملا هل عضخي يذلا ينوناقلا )

لوسرلا دعب ألدح سيل هنأو ةلدبتملا سانلا تاجاح عم بسانتتل جمربت نأ جاتحت

ةمدخو ةبحصلا ) فرش هللامإال هل ةصاخ ةبترم وال ةمصع ملسو هيلع هللا ىلص

ال اذهو ( نييملسملا اإلسالمو نأش عإالء ليبس يف لا وملا سفنلا لذبو نيملسملا

ال خلا نأ اإلساليم ركفلا خيرات يف تبثي ملو ام. بصنمب ؤهالء صصخي نا ينعي

يف حيرص ميركلا نآرقلا و هدابعب هملع قباسب ىلا هللاعت هراتخي يهلإ بصنم ةف

) ٍصيِحَم ْنِم ْمُهَل اَم اَنِتاَيآ يِف َنوُلِداَجُي َنيِذَّلا َمَلْعَيَو ): ىلا عت قلا كلذ 35 اَمَف (

ىَلَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلِل ىَقْبَأَو ٌرْيَخ ِهَّللا َدْنِع اَمَو اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا ُعاَتَمَف ٍءْيَش ْنِم ْمُتيِتوُأ

) َنوُلَّكَوَتَي ْمِهِّبَر 36 اوُبِضَغ اَم اَذِإَو َشِحاَوَفْلا َو ِمِْث اإل َرِئاَبَك َنوُبِنَتْجَي َنيِذَّلا )َو

) َنوُرِفْغَي 37ْمُه ْمُهَنْيَب ىَروُش ْمُهُرْمَأَو الَة َّصلا اوُماَقَأَو ْمِهِّبَرِل اوُباَجَتْسا َنيِذَّلا )َو
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) َنوُقِفْنُي ْمُهاَنْقَزَر اَّمِمَو 38) َنوُرِصَتْنَي ْمُه ُيْغَبْلا ْمُهَباَصَأ اَذِإ َنيِذَّلا ((39)َو

ىروشلا .

يف هريغ ىلع صخش ةيقحأ نم ميلا األق فلتخم يف اهعمسن يتلا تاحيصلا امأو

ماظن ىلإ هجتي مويلا ملا علا نأ ىلإ ةفاض اهلإ دنس الةففال خلا بصنم منست

ةيسايسلا ةطلسلا نوكت نأ ىلع عجش نم لوأ واإلسالم مكحلا يف تاسسؤملا

درفلا يأر يه نم رثكأ ةعامجلا يأر يه ) اهتاذ دحب ىروش ةملكف ةيتاسسؤم )

) ىروشلا ةيآو هلدال38 ىروشلل ةروس صيصخت ينعيو ىروشلا ةروس نم يه (

نأو امك روم لكاأل يف هباحصأ رواشي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ امك هتل

يف لثمتت يفاإلسالم ةيسايسلا ةطلسلا ةيلوؤسم : 

1 ليدبتلا و ريوزتلا و هيوشتلا نم نيدلا ةسارح ـ 

2 ةيم اإلسال هعباوط رييغت نم عمتجملا ةسارح ـ

هللا3 ليبس يف إال كفست نأ نم ءامدلا ةيامح ـ 

4 كهتهنت نأ نم ضارع األ ةيامح ـ

5 لطابلا ملظلا ب لكأي نأ نم لا األوم ةيامح ـ

6 يلوتسي نأ نم ةيم اإلسال ضر األ ةيامح ـ 

ءادع األ اهيلع

نوميقي ال نوملسملا ناك نإو ىروشلل ةسام ةجاحب مويلا نيملسملا نأ ينعي اذهو

ةفلتخم ءامسأب كلذل لوصولا لواحت ةيبوروأ تاموكح نأ عم اهل انزو

؟ نيأ ىلإ ةينيد  لاال

نم نوعسي مهو ضر يفاأل اوهاتو مهلمش ىلا هللاعت تتش نأ ذنم دوهيلا امزلا

ريخلا لبس ىلإ اهتدايق لجأ نم سيل بوعشلا ب مكحتلا و ملا علا ىلع ةرطيسلا لجأ

نوعلطي ةراتف طبختلا و ةروطس واأل ةفارخلا نايدو يف اهتعاضإ لجأ نم امنإو
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ةيسايس بهاذمب ةراتو ةزشان ةيبدأ بهاذمب ةراتو ةدحلم ةيفسلف بهاذمب انيلع

لجأ نم بوعشلا الل ضإ ةدحاو ةياغلا و ةملا ظ ةيداصتقا بهاذمب ةراتو ةيرهق

ب ةرمو ةيرتراسلا ةيدوجولا ب انيلع نوعلطي ةرم . اهبوكر يلا بوتلا اهتدايق ليهست

شيوشتلا ب ىرخأو ةيسكراملا ك ةيداملا تافسلفلا ب ىرخأو ةينوتيربلا ةيلا يرسلا

ب مامته لال مهعفدو قحلا نيدلا نع سانلا فرح نوديري مهو يسفنلا يديورفلا

و نامي لااإل ألكش ةضفار ةمظنأ ىلع ةمئاقلا ةيويندلا حورلا وحن مهفرجو ايندلا

لودلا و تاعامجلا و دارف األ ةايحلا يف هل نأش ال نيدلا نأ نيعدم داقتع واال ةدابعلا

العال يدام وأ يويند وه ام لك ىلإ انفرص ىلإ نوعسي مهنإ ةماعلا ةيبرتلا ةصاخو

لألخ ًاساسأ نيدلا نوكي أال مهرظن ةهجو نم يغبني ال ثيحب حورلا و نيدلا هلب ةق

ةينيد ال ةيبرت سانلا دنع نوكي ألن مهمعز دح ىلع ةرورض كانه نأو ةيبرتلا القو

تارابتع اال نأو ةينيد ال ةموكحو ةينيد ال ةطلسو ةينيد ال نيناوقو ينيد ال بدأو

دوصقم لكشب نيدلا داعبتسا بجي هنأو تاموكحلا يف لخدتت ال نأ بجي ةينيدلا

يف يعامتجا ماظن كانه نوكي نأ نوديري مهنإ ، ةتحبلا ةينيد لاال ةطلسلا خالل نم

ةايحلا تارابتعا ىلع ةيقلخلا و ةيكولسلا ميقلا مايق بوجو ىلع موقي األخالق

راكفأ نم مهتاروت يف امب نوكسمتم مهو كلذ لك . نيدلا ىلإ رظنلا نود ةرصاعملا

فّرحمو روزم اهنم ًاريبك ًامسق نأ نم مغرلا ىلع . 

إال سن واإل نجلا قلخ ام ىلا هللاعت ألن اهزواجت نكمي ال ةرطفو ةرورض نيدلا نإ

انعبتا نحن نإ ةيناسنإ ةيقلخ ةينيد ةسرامم ىلإ لوحتت اهيف امب ةايحلا و هودبعيل

ةيرطف ةيسفن ةجاحو ، ةيتايح ةرورض نيدلا .نإ هئايبنأ كولس انكلسو هللا ميلا عت

دارف األ شاعل نيدلا ولوال نواعتلا و ةبحملا و ريخلا وحن ناسن باإل عفدت ةيعامتجا

الم ظلا ريجايد يف طبختت اهلعج ًايحور ًاغارف بوعشلا تشاعو ًايحور ًاغارف . 

اإلسالم كرتب نولكآتي برعلا ))))

لسرلا لا سرإو مهداشرإو مهتيادهو مهِقْلَخب هدابع ىلع ّنتما دق ىلا هللاعت ناك اذإ

اهل سيل ةيمأ ةمأ نم مهلّوح نأ صاخ لكشب برعلا ىلع ّنتما دق هّنإف ، مهيلإ

رطأو سسأ هل مئاق لقتسم نايك تاذو يوامس نيد تاذ ةمأ ىلع ةيوامس ةلا سر

ةرثانتم لئابق ةعومجم مهنأ دجي اإلسالم لبق برعلا ةايح ىلع علطملا و ةلقتسم

كلت ءانفإ ىلإ اآلرخ ضعبلا ىعسيو ضعب ىلع مهضعب دقحي ةبراحتم ةعطاقتم

افش ىلع فقاولا اإلسالمب ءيجم لبق برعلا حةلا ميركلا نآرقلا لّثم دقو لئابقلا

) اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو ) اهنم هللا هذقنأف راّنلا نم ةرفح 1)).
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و قرشملا اوحتفف اإلسالم قانتعاب ملا علا ةداق ىلإ ءاْشلل ةاعر نم برعلا لّوحت دقل

ناك ام اذهو مهيديأب يملا علا رارقلا راصو مهيلإ ملا علا نئازخ تلوحتو برغملا

سأـةرو ـت لآف ـها يإ مهدعو مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر  

1-/ نارمع ./103لآ

اإلسالم ءيجم لبق ملحي نكي مل يذلا يبارع األ يودبلا كلذ ةقارس ىلإ ىرسك

ًائيش نعاإلسالم حايزن باال برعلا ذخأ نأ دعبو مويلا و رمتلا نم تابح نم رثكأب

برعلا َفُعَض . اهماكحأ برغلا و قرشلا نم ىقلتت ةيعضو ةمظنأ ىلإ اولوحتو ًائيشف

ىلإ لطابلا و قحلا نيب عارص نم مهعارص لوحتو سانلا نيعأ نم مهتبيه تلا زو

اوعنص نإ هللاهْنأ مهربخأف نيدلا نع اولوتو ضعبلا مهضعب نيب حلا صم عارص

اونوكي ال مث مكريغ ًاموق لدبتسي اولوتت نإو ) مهريغ ًاموق لدبتسيسف كلذ

)( مكلا  .(1ثمأ

مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر انربخأ دقو ءطبب لكآتملا لا حك مهلا ح تحبصاو

جوجأي مدر نم مويلا حتف برتقا دق ّرش نم برعلل ليو قلا:(( نيح كلذب

) جوجأمو 2))). 

سيلو اهتعصق ىلع األةلك ىعادتت امك برعلا ىلع ىعادتت مويلا األمم يهاهو

ـى لإ ةجاحب مهنإ مهقورع يف يرجت يتلا ةيدقعلا ءامدلا رييغت ّلحإال نم كانه

سيـدمت ـد يدج مد
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1-/ دمحم ةروس 38/. 

وملاالمح-2 نتفلا يف دوواد وبأو يراخبلا و ملسم حيحص .

و نيرمعتسملا ميثارج دض داهجلا ةيار ءاضيبلا هتايرك لمحتو نماإلسالم هرصانع

رظني ال ىلا هللاعت نإو . مهسفنأب ام اوريغي مل نإ موق حةلا رّيغي فهللاال نيقفانملا

رشبلا عنص نم ةيعضو ئدابم ىلإ هتديقع نع لّوحت نم ىلإ هينيعب . 

نأو مهنيد ةعيرشو مهرمأ ةقيقح ىلإ عوجرلا ب ىضم امم رثكأ نوبلا طم برعلا نإ

ئدابملا لبحب ال ًاعيمج هللا لبحب اومصتعي نأو ةحيحصلا ةماقتس اال جهن اوجهني

رشبلا اهعنص يتلا ةيعضولا . 

ةنسلا ب اوقلعتي نأو نيتملا هللا لبح ميركلا نآرقلا ب اوكسمتي نأ نوبلا طم مهنإ

دجاونلا ب اهيلع اوّظعي نأو ةميركلا ةيوبنلا . 

اوققحي ىتح الً عفو الً معو وقالً حلا صلا فلسلا ب اودتقي نأ نوبلا طم مهو

نأو ركنملا نع نوهنتو فورعملا ب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك ةلداعم

اإلسالمو ةمدخل مهتاورث اورِّخَسُي نأو مهئادعأ هللالك ليبس يف اودهاجي

ةصاخ حلا صم ةمدخل ال نيملسملا . 

) برتقا دق رش نم برعلل ليو ))1)))
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تاذلا ءانبو حلا صملا ةبعلو ةيلودلا تارخافتلا ،و ةيملا علا تاعارصلا مضخ يف

نمثالث دودسم قيضم يف برعلا فقي ، ميقلا باسح ىلع ةيعامجلا و ةيدرفلا

ظال وأ ءامدلا نم ًارحب ،امإ ًارمحأ وأ ًادوسأ ضعبلا هاري دق ًاريصم نيرظتنم تاهج

تاريخ بهنو ميذقتو ملظو درشتو فّلخت هقفاري ًاسماد .ًام

نم ريثكلا سوفن يف عستم كانه ، ذبنلا و ظيغلا ةرظن برعلا ىلإ رظني مويلا ملا فعلا

ناسلو ةدقاح نويعب مهنوقمري مهنإ فاصنإ ةرظن مهيلإ اورظنيل مهيلع نيدقاحلا

) ليبس نييم يفاأل انيلع سيل ) لوقي مهلا !!((2ح

1- ملسمو يراخبلا هاور . 

2-/ نارمع  ./75لآ

مهمعز دح ىلع ؟!! ةايحلا نوقحتسي بارع ؤهالءاأل ناك ىتمو

ىتأتي نل ةيمجع األ ةرطيسلا نثارب نم صّلخمو حيحص لح نع ثحبلا ةلداعم نإ

مهسفنأب هوبرج يذلا ناصحلا كلذ اإلسالم ناصح مهبوكر خالل نم إال برعلل

األ ةركلا يفرط ىصقأ ىلإ لدعلا و ريخلا و قحلا ةحنجأ ىلع مهب راط وأ هب اوراطف

همانس ةورذ ولعتو نوكلا ليهاجم قرتخت ةمأ ىلإ ةّيمأ ةمأ نم مهلّوحو ةيضر

) اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو الةل( وجلا ةزعلا بر مهنع قلا دقو 1))

. 

نلو مهرمأ اومزحو مهيأر اوعمجا إالذإ ةمئاق مهل موقتس برعلا نأ دقتعأ وال

تفلأ ام ًاعيمج ضر يفاأل ام تقفنأ هللا(ول لبحب ماصتع إالباال كلذ مهل ىتأتي

) مهنيب فلأ هللا نكلو مهبولق نيب 2)). 
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اوقرفت وال ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاو ) ىلا عت هلوق ميركلا يخأ يعم أرقاو

ًاناوخإ هتمعنب متحبصأف مكبولق نيب فلأف ًءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو

مكلعل هتايآ مكل هللا نيبي كلذك اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو

) نودتهت 3))

ىلا هللاعت يضر ىوس هليزي نل األماي هذه برعلا نيب ةوادع نم هارن ام نأ دكأتتل

ديجملا هنآرقب اوكسمتي مملا ماوق نماأل موق ىلع لحي هللانل ىضرو مهنع . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/ نارمع /2/.107-لآ  ./63-األفنلا

3/ نارمع  ./103-لآ

؟ سانلا مكفطختي نأ نوفاخت ((!((أال



XXXV

حتف . برتقا دق رش نم برعلل ليو )) مّلسو هيلع هللا ىّلص هلوق أرقأ انأو تلز ام

) جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا 1 هيعبصأ نيب مّلسو هيلع هللا ىّلص قّلحو (((

يتأي نيأ نم يسفن لأسأو بجعلا ينكلمتيو ةشهدلا ينذخأت ماهب واإل ةبابسلا

ةيداصتقا ةريثك تاريخ نوكلمي مهنأ عم برعلا اذاملو ، مهام مهو برعلل رشلا

ملسو هيلع هللا ىلص هلوق أرقأ امدنع لوزي يبجع نكلو ةيئيبو ةيفارغجو

اي هلق نمأ ،قاولا: اهتعصق ىلإ األةلك ىعادتت امك مكيلع األمم ىعادتت نأ كشوي ))

) ليسلا ءاثغك ءاثغ نكلو هللاقلا:ال لوسر 2))). 

1- ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسم حيحص . 

2-/ مقر مكاحلا حيحص يف وهو دوواد وبأو دمحأ 8183/

و ريفولا ريخلا ب انتمأ ىلا هللاعت صخ دقل . ةيهش رغربمه ةبجو اوحبصأ برعلا ف

وا شيعلا كنض نم حةلا شيعن انارتف ىلا عت هركذ نع انضرعأ انكلو ةمهملا ةناكملا

هنيناوق نع ضارع نماإل ىلا هللاعت انرذح دقل . اننورصاحي نويجراخلا ءادع أل

ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل نإف يركذ نع ضرعأ نمو ) هماكحأو هباتكو

اهتيسنف انتايآ كتتأ كلذك قلا ًاريصب تنك دقو ىمعأ ينترشح مل ِّبر قلا ىمعأ

) ىسنت مويلا كلذكو 1)). 

مهفطختي نأ نوفاخي نيفعضتسم ةلق اوناك امدنع برعلا ىلع ىلا هللاعت َّنم دقل

هللا مهانغأف ءارقف اوناك دقف ةبيط ةايح مهقزرو هرصنب مهديأو مهاوأف سانلا

ًاشيع سانلا اقشأ اوناكو مهّزعأف ذأوالء مهاوقف نيفعضتسمو مهنمأف نيفئاخو

مهسبلأف ًاداسجأ مهارعأو مهعبشأف ًانوطب سانلا عوجأو تابيطلا نم مهقزرف

مهتعوج ُّدست ٍرمت ةبح نع نوثحبي اوناك نأ دعب هتداس اوراصو نوكلا اوكلمت

سانلا نم ةلق يديأب مهتاورثف هيلع اوناك ام ىلإ نودوعي اوؤدب دق مويلا مهاهو  
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 ./125-124هط/-1

برحو ءاربغلا و سحاد يف نوعنصي اوناك امك ًاضعب مهضعب نوبراحي مهو

نيحو تقو لك يف مهفطختي قرشلا و برغلا ،و سوسبلا . 

ضرعتسن انحر ولو . مهيلع مهبرح ءادع األ نلعأ دقف ليولا حةلا نوشيعي مهنإ

وا هتعيرش كرتو هللا باتك رجه ىلإ دوعي اهمظعم اندجول برعلا هيلإ لآ ام بابسأ

طارصلا جهنم نع اولوت مهنأو رشبلا عنص نم ةيعضو عئارشو ماكحأ ىلإ ماكتح ال

هللا َّنطلسيل هيلع مه اميف اونعمأ مه نإو مهريغب لح ام مهب لحف ميقتسملا

مهتضيب نوحيبتسيف مهئادعأ مهيلع

نأ نوديري مهنإ ةميزع مهدصق نع مهينثت ال نيبراحم اهيلإ اوؤاج مه اهو

مهعورشم اوؤدب دق مهاهو انءانبأ اولذيو اهنديقع ىلع اوضقيو انتاريخ اوقرسي

نيدفارلا ضرأ ىلإ مث لسعلا ضرأ ىلإ اوقلطناو ثيدحلا ميدقلا . 
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) مكريغ ًاموق لدبتسيو )1)) 

ايندلا حتفت نأ هتمأ ىلع هنم فاخي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ام رثكأ

اوكله امك نوكلهيف مهلبق نم نيذلا اهيلع سفانت امك اهيلع نوسفانتيف مهيلع . 

كلذ عمو ىوطلا ىلع نوتيبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ناك دقلو

امو رفكلا تاجوم اوقحسي نأو اهبراغمو ضر األ قراشم اوحتفي نأ اوعاطتسا دقف

تاجوم تعفدنا دقل . هيلإ يعادلا وعدي نيح داهجلا نع ىناوتي ناك مهدحأ نظأ

ملو رمتسم رافنتساو داهج حةلا يف األةم تحبصأ ىتح ةجوم ولت ةجوم حتفلا

) ةحلط (وبأ اذهف ًادهاجم نوكي إالنأ ُهُّنس تناك امهم مهدح أل قوري دعي ))ام2

توميف هللا ليبس يف ًادهاجم جرخي ىتح هنس ربك. ىلع ةءارب ةروس أرقي أتفي

دقل . هُنول ريغتي ملو ًةنتن ًاحير هل نودجي وال مايأ ةعست دعب نفديو رحبلا يف

هيلع هللا ىّلص لوسرلا رصع يف دهاجف داهجلا ًب ثمال زوجعلا اذه انل برض

ثلاالةث نورقلا ةيريخ .نإ ًاديهش تومي إالنأ ىبأو رمعو ركب يبأ دهع يفو مّلسو

داهجلا و ملعلا ىلإ اهئاسنو اهلا جر يعس نم تءاج امنإ ةيوبنلا ةثعبلا دعب ىلو األ

هللا ليبس .يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ1

ـ2

3 هحلط ـوبأ

ًاتتشتو ًاماسقناو ًانهوو ًافعض اندجول نيملسملا عقاو ئرقتسن مويلا انحر اّنأ ولو

زوحي امو ايندلا نم دحاو لك عمجي امب رخافتلا و تاوهشلا و تاّذلملا وحن ًايعسو

دأول ًايعس بناج لك نم اهب اوقدحأو األةم ىلع ءادع األ بلا كت دقل . اهفراخز نم

نإو ةيح األةم تيقل دقف كلذ عمو . اهنع نيعفادملا قحسو اهتاريخ بهنو اهنيد

ةيويؤرلا نإ كانهو انه نورثانتم دارفاو راغص ٌةيبص اهنع نوعفادي نيذلا ناك

نإ اهِئادعأ لبق نم اهقحس يف لثمتت ةريبك ةعيجف نع فشكت ةلااألةم حل ةثيدحلا

اورفنا ) ىلا عت هلوق ةلثمتم اهلا فطأو اهبيشو اهبابشو اهئاسنو اهلا جرب كرحتت مل

متنك نإ مكل ريخ مكلذ هللا ليبس يف مكسفنأو مكلا ومأب اودهاجو قثواالً ًافافخ
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)( نوملعت 1). 

1/ ةبوتلا -41/. 

تلمح نأ دعب اهب ضرتفي يتلا و اهتاعامجو األةم هذه دارف أل ينابرلا باتعلا نإ

نيدهاجم ضوهنلا ىلإ انعفدي سانلل تجرخأ ةمأ ريخ نوكت نأ ةيدمحملا ةلا سرلا

مل اونمآ نيذلا اهيأ (اي ةيدامو ةيرشب تاقاط نم كلمت ام لكب هللا ليبس يف

نيذلا بحي هللا نإ نولعفت ماال اولوقت هللانأ دنع ًاتقم ربك نولعفت ماال هولوقت

) صوصرم ـنا ينب مهنأك ًافص هليبس يف نولتاقي 1)).

ضر األ ىلإ متلقاثأ هللا ليبس يف اورفنا نكل ليق اذإ مكلا م اونمآ نيذلا اهيأ (اي

) ليلق إال ةرخ يفاآل ايندلا ةايحلا امو ةرخ نماآل ايندلا ةايحلا ب متيضرأ 1)).

هللا اورصنت (نإ هرصني نم رصني وهللا ةرخ واآل ايندلا يف لألةم ةايح داهجلا ف

) مكمادقأ تبثيو مكرصني 3)). 

(وال روصعلا رم ىلع ٍقاب مهركذ ةرخ واآل ايندلا يف ءايحأ ءادهشلا نودهاجملا و

امب نيحرف نوقزري مهبر نع ءايحأ لب ًاتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت

مهيلع فوخ أال مهفلخ نم مهب اوقحلي مل نيذلا ب نورشبتسيو هلضف نم هللا مهاتأ

) نونزحي مه  .((4وال
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1/ فصلا -4./2/ ةبوتلا -38/

3/ دمحم -7/4/ نارمع /170-لآ

نإ هرصن نم هللا نرصنيلو ) قحلا وهللاوه قحلا ةرصن وه داهجلا مانس ةورذ نإ

) زيزع يوق 1هللا اهمهأ رصانع ةعومجم ىلع موقت اهتابثو األةم ءاقب ةيرظن  )).نإ

هنيد ةرصنو هللا ليبس يف داهجلا ـ 

نيروهقملا و نيمولظملا نع عافدلا ـ

َّنم دقل هتلا سر نولمحي نيرخآ موقب ءاجو هللا اهلدبتسا كلذ األةم لعفت مل نإو

موقت ملا علل اهلمحن ةلا سرو يبرع نآرقو يبرع يبنب برعلا نحن انيلع ىلا هللاعت

تعزن تايلوؤسملا لمحتن مل نإف ةاواسملا و ريخلا و لدعلا و قحلا ئدابم رشن ىلع

نآرقلا لوزن لبق انك امك ةيواهلا ىلإ ريست ةمأ ىلإ انلوحتو نوكلا ةلا سر انم

) اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو )2 ىلع عراصتت لئابق ةعومجم .((

ًاضعب اهضعب ماطح . 

1-/ جحلا 40/.

2-/ نارمع  ./103لآ

األةم ريمض ءادهشلا )))) 

ىلع األ اهانأو ))))
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نييساسأ نيرصنع ىلع تدمتعا إالاذإ ىوقت وال اهدوع دتشي األمموال موقت  :ال

و دارف دنعاأل ىلو األ اطخلا ذنم سوفنلا اهب برشتت ةحيحص ةخسار ةديقع : امهلوأ

تاعامجلا . 

هلل ًءاضرإ اهضايح نع عافدلا األةمو ةمدخ ىلع نوموقي ءايفكأ لا جر : امهيناثو

يف ةلزنم نع نوثحبي وال ًاروكش وال ًءازج سانلا نم دحأ نم نوبلطي ال ىلا عت

ولو ةلج األ رادلا يف ةيلا ع ةلزنم اوؤوبتي نأ ىلإ نوحمطي امنإو ةلجاعلا رادلا هذه

نم ةناكمو ةلزنم مظعأ اندجو امل سانلا و ةايحلا و نوكلا تاحفص بلقن انحر انأ

زواجت ةظحل يف مهدحأ اهلخدف ةنجلا ىلإ مهاطخ تبراقت نيذلا ؤهالء ءادهشلا

تارمت ثالث لكأ اهيف  

1-/ بازح  ./23األ

) ةنجلا لخدف لتقف ةكرعملا لخدو اهاقلأف هدي يف تناك 1 ىلإ ريشن ذإ نحنو .(

مه نيذلا ءادهشلا ؤهالء نأ ىلإ يلج لكشبو حملت ةمهم ةيضق ىلإ ريشن امنإ كلذ

ًارادجو ًارجحف ًارجح اهدودح سرحي يذلا ( ىلع األ اهانأ ) مهو األةم) ريمض )

الً زنمف الً زنمو ًارادجف .

األةم هذه دوجو ددهي ناك ام رثكأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كردأ دقل

َزَّهُج نأ ناكف كوبت ةقطنم يف ةريزجلا فارطأ ىلع نونصحتي نيذلا مورلا عومج

) بعرلا ةميزه تناكو ةرسعلا َشيج 2). 
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1 لخدأأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قلا يذلا يباحصلا كلذ ةصق ىلإ ةراشإ -

لخد مث خب خب لوقي وهو هدي يف تارمث ثالث ىقلأف معن هل قلا تلتق اذإ ةنجلا

ضورفلا نم ًاضرف يدؤي نأ لبقو ةداهشلا ب قطن نأ دعب دهشتساف ةكرعملا . 

2 رهش ةريسم نم بعرلا ب ترصن ) ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدح ىلإ ةراشإ -)

ًامف يطعا ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلاقلا رباج نع – ملسمو يراخبلا

ًاروهط ًادجسم ضر يلاأل تلعج – رهش ةريسم بعرلا ترضن يلبق دحأ نهطعي مل

تيطعأو يلثم ألدح لحت ملو مئانغلا يل لخاد لصيلف الة صلا كردأ لجر امناو

ةماع سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق إال ثعبي ينبلا ناكو ةعافشلا .

يفبال نورشتني مهو ةديدج باقلأو ءامسأب ةركلا اودواع نيذلا مورلا الء ؤهل ًاسرد

دقتعأ األةموال سراوف نم ىقبت ام مده لجأ نم دوهيلا عم نودضاعتي برعلا د

مهرود نورظتني نيذلا ءادهشلا ةيمهأ يتأت انه نمو داهج نود نوكيس مهليحر نأ

ضر األ هذه ىلع ًادحأ محري نل يذلا ودعلا اذه قحسل .

مهنايكل مده وه امنإ ةملسم ةمأ نايك مايق نأ مورلا ةيولأ مهعمو دوهيلا كردأ دقل

و ةيداصتق واال ةيفاقثلا و ةيسايسلا ةحلس األ فلتخم اولمعتساف مهدوجوو

اندابعتساو انتاريخ ىلع ةرطيسلا و انتيتشتو انتمذرشل ةيركسعلا .

و دولخلا و دجملا يف ةعيرم ةلثمأ يضاملا يف ءادهشلا نودهاجملا برض دقل

نعاأل عافدلا يف ةلثم األ عورأ نوبرضي مويلا ودهاجم مهاهو ءادفلا و ةيحضتلا

يف نورصاحيو درشتلا ًقاشم نولمحتي مهلا ومأو مهيلهأو مهسفنأب اوجرخ دقف ةم

نومرجم مهنأ ىلع مهيلع مهتلا قلطتو شيعلا ةمقلب نوبراحيو لا بجلا باعش

ناسلو ةعرشم مهسوفن . بعر وأ فوخ مهتميزع نع مهنثي مل كلذ عمو نويباهرإو

مكدحأ طوس عضومو اهيلع امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس يف موي طابر )، مهلا ح

) اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا  .((1نم
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1 طبارملا لضف يف ءاج ام باب داهجلا لئاضف باتك يذمرتلا -1664

) اهيف امو ايندلا نم ريخ ةودغ هللاوأ ليبس يف ُهَحْوَرَل (((1و((

ةلفاقلا هللاو ليبس يف اوضق نيذلا ءادهشلا نم ةلفاقلا هذه ةيؤر دعبو مويلا اننإ

نحنو رخفن نأ انل قحي . داهشتس يفاال مهرود نورظتني نيذلا نيدهاجملا نم

ىلا عت هلوق أرقن : 

نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لا جر نينمؤملا (نم

)ً ال يدبت اولدب امو رظتني 2)). 

2/ بازح  ./23ـاأل

ةمايقلا موي ىلإ ضام ليخلا طابر  
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لك مدر ىلإ ةيملا علا ىوقلا يعس يفو ةيسيسأتلا ةيركفلا تاعارصلا مضخ يف

معز خالل نم ةثيدحلا ةوقلا لئاسو الك تما ىلإ ىعست ةيم سإال ةيبرع ةّيلمع

متحملا نم تاب ةكرحو ةايح نيد ال ةدابع نيد نإاإلسالم نيجورملا نم ريثكلا

ىلع دكؤيل ءاجإال ام فينحلا عيرشتلا اذه نأ ملعلا عم ةثيدح ةحلسأ الك تما انيلع

ةيم اإلسال ةبرجتلا نم الًاق طنا عقاولا يف اهديسجت نكمي ةيتايح ةرهاظ نيدتلا نأ

لضفب برعلا لوحت دقف ةمركملا ةكم حاطبو ةرونملا ةنيدملا يباور ىلع ىلو األ

عنصتو عرزتو دهاجت ةمأ ةلعفتم ةمأ تناك نأ دعب ةلعاف ةمأ ىلإ نيدلا اذه

و فيرشلا ثيدحلا و ميركلا نآرقلا اهل اهمسر يتلا ةينيدلا خاللاألقف نم شيعتو

و ةيملسلا اهتايطعمب ةرصاعملا ةلا حلا شيعن نأ انيلع متحملا نم هنإف مويلا

عونخلا و لذلا و فعضلا نم حةلا شيعن نحنو رصاعملا تقولا يف اننإ ةيبرحلا

عايض حةلا يف األةم هذه ءاقبإو اهخيسرت ىلإ ةيداعملا ةيملا علا ىوقلا ىعست

عفادت ةيبرح ةيركسع ةوق ةميظع ةوق نيوكت ىلإ ةجاحب ةقرفو مذرشتو درشتو

ةيلوؤسم هذهو نيملسملا ةضيب نع عفادتو ضرعلا و ضر األ يمحتو نعاألةم

ةيبرعلا تاموكحلا

ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو ) ىلا عت هلوق ىنعم سيلو

) مكودعو هللا ودع هب نوبهرت 1 ةثيدحلا ةحلس األ عاونأ التمالكلك ةوعد ))إال

هذه كلتما دق انودعو سفنلا نع ًاعافد اهلا معتساو اهب يمتحت نأ لألةم نكمي يتلا

حّولي ام ًاريثكو اندض اهمادختساب ددهي ةظحل لك يف وهو ةثيدحلا ةحلس األ

ةلمح سرشأ هجاون مويلا نحنو اننإ ًافيوختو ًابيهرت ىوقلا هذه لا معتساب

اهيضارأ ديوهتو اهتاورث بهنو األةم تاردقم ىلع ةرطيسلا ىلإ ىعست ةيرامعتسا

هذه ءانب ديعتو ةيقيبطتلا ةيركسعلا مولعلا سردت ةيملع تاثعب لا سرإب بلا طن

قايس يف نآرقلا زكر دقو انسرادمو اندهاعمو انتاعماج يف مولعلا نم ةموظنملا

امه روصعلا ىلع األةم لبقتسم نامسرت نيتماه نيتيضق ىلع هتايآ  



XLV

1/ /60-األفنلا

مهتلم عبتن ىتح اّنم اوضري نل نيذلا ءادع )األ ةعراقم و( هعورف فلتخمب ـم) لعلا )

عبتت ىتح ىراصنلا و دوهيلا كنع ىضرت نلو ) مهلذار أل عضخنو مهل قاسننو

) مهتلم 1)).

) مهيلع هللا بضغ َاموق اولوتت ال اونمآ نيذلا اهيأ (اي كلذ نع هللا اناهن دقو 2))

ىتشب مهمواقنو مهرذحن نأ انم بلط لب مهراكفأو مهتاحورطل نيكتسن أال انرمأو

فرشأف مهيديأب مهتحلسأ ىلو اإلسالماأل مايأ يف نوملسملا عنص دقل لئاسولا

فويسلا اوعنصو فئاطلا راصح نابإ قينجنملا ةعانص ىلع يسرافلا ناملس

نفسلا و حامرلا اوعنصو ةيرصبلا و ةيناميلا و ةيرصملا و ةيدادغبلا و ةيقشمدلا

رحبلا ،و نفسب طسوتملا اوصخف نفسلا نم عون هايم لكل اوصصخو نفسلا اوعونو

نيث ثال نفسلا ددع غلب دقو ىرخأ نفسب يدنهلا طيحملا و ةفلتخم نفسب رمح األ

دحأ هللا لوسر ىهن دقو يصوبلا و ةطبلا ،و ةقارحلا ،و ةيلخلا ،و ةنوشلا اهنم ًاعون

نيملسملا نم دحاو دي يف اهآر امدنع ةيمجع األ سوقلا لا معتسا نع نيملسملا

لا معتسا ىلع ددشو

1-/ ةرقبلا 120/

2-/ ةنحتمملا 13/
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ليولا لك ليولا ألن ةينطولا ةعانصلا ىلع إال دامتع اال مدعب ًاناذيإ ةيبرعلا سوقلا

فيضنو عرزت ال امم لكأت وال عنصت ال امم سبلت ألةمال قيدصلا ركب وبأ لوقي امك

بعص نمز يف نحن اننإ اهئادعأ عنص نم سالًاح لمحت ألةم ليولا لك ليولا كلذل

قناعت نأ هيف بجي يذلا تقولا نآ دق هنأ انتاباسح يف عضن نأ بجي الهت دابمب

اهؤانبأ لمحي ألةمال ةميق فال ةيراضحلا و ةيبرحلا عناصملا نخادم دجاسملا نذآم

مهئادعأ دض مهيديأب عونصملا الح  .سلا

ةيلخادلا جسنلا ب فعض دادبتس ((((اال

؟ سانلا ضعب دنع خملا خالاي نم أشني رطخ سوريف دادبتس لهاال

ةيسفن طوغضو ةيعامتجا لماوع دوجو لعفب درفلا اهبستكي ةبستكم ةرهاظ هنأ مأ

هب دبتساو هريغ ىلع طلست روهقملا نكمت ام اذإف نيرخ نماآل ةيرهقو  

؟ ناسن اإل قمع يف ةيلخادلا جسنلا فعضب قلعتي دادبتس اال لهو

؟ فوخلا و نبجلا ةرهاظب عالهتق امو .....

ينبا دحأ تنعت ببسب تناك ضر األ هجو ىلع ترهظ ةيدادبتسا ةلكشم لوأ نإ

سسأو ةرهاظلا هذه فسلف نم كلذ دعب ءاج ،مث هيخأ نم هفقوم خالل نم مدآ

نولكشي سانلا ذخأو ةلوقعم ريغو ةيقطنم ريغ زاكترا طاقن ىلع ًامئاق ًاسيسأت اهل

ةرهاظ تأشنو هحماطم هيلإ لصتو هدي، هلوطت ام بسحب ُّلك ةيدادبتسا رئاود  

هلوح نوّفتلي راغصلا نيدبتسملا نم ةعومجم هلوح عمجي ريبك دبتسم دوجو

وأالً هتسردم نم نوجرختي

نإ هل ةعبات ةيلبقتسم ةيدادبتسا ةسسؤمل نوسسؤيو ًايناث . هاطخ ىلع نوشيعيو

كلذ اوعاطتسا .

ىلع نوميقي ريبكلا دبتسملا نع ةينوبرك ًاخسن إال اوسيل راغصلا نودبتسملا و

كلذ رورغل ًءاضرإ إال كلذ امو . لذلا ةايحلا نوشيعيو راغَّصلا نولبقيو ميضلا

طسبو مهنود مه نم ىلع ةرهاظلا هذه ةسرامم هسفن تقولا يفو ريبكلا دبتسملا

ىلص هللا لوسر كلذ ىلإ راشأ امك ًاديدش باقعلا ناك انه نمو مهيلع مهترطيس

ءاسن )): جارعملا ةلحر يف رانلا لهأ نم نيفنص ىلع رم نيح ملسو هيلع هللا

طايس مهعم موقو الت، يمم ئامالت تخبلا ةنمسأك نهسوؤر تايراع تايساك

اهتحئار نإو اهتحئار نومشي وال ةنجلا نولخدي ال سانلا اهب نوقوسي رقبلا بانذأك

سـهن( ـني سمخ ةريسم نم مشتل 1))).
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1 نافنص ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ةريره يبأ نع ملسمو دمحأ هجرخأ -

سانلا اهب نوبرضي رقبلا بانذأك طايس مهعم موق دعب امهرا مل سانلا لهأ نم

ثدحي وال ةنجلا نلخدي ال ةلئاملا تخبلا ةنمسأك الت يمم تايراع تايساك ءاسنو

اذكو اذك ةريسم نم دجويل اهحير نإو  

ةعاسو موي لك يف هيخأ دض ناسن اإل هسرامي يذلا ملظلا كلذ امو عارصلا اذه امو

بترتي اميف نمكت ةوطخلا نأ ىلع اهرئاود عيمجب ةيدادبتس اال ةرهاظلا ببسب إال

انحر ولو طاطحناو فلختو صوكنو بارخو لتقو ريمدت نم ةرهاظلا هذه ىلع

ةجيتن ءاجإال ام اهمظعم نأ اندجول قمعم لكشبو ةرهاظلا هذه بابسأ يلجتسن

ةعزنلا ب ةنرتقم تافص يهو ، ريغلا هركو تاذلا بحو ةيداّسلا و ةينان واأل رورغلا

يتلا ةيماسلا ةرطفلا نع فارحن :(اال هناونع دادبتس نأاال ىرت يتلا ةيناطيشلا

سانلل قحلا و لدعلا و ريخلا بح يف لثمتت يتلا )و اهيلع ناسن اإل ىلا هللاعت قلخ

و صقنلا ب باصم هبحاص ضعاالً ًاضرم نوكي نأ ودعي ال دادبتس .نإاال ًاعيمج

نع ًاديعب طوقسلا عقنتسم يف مهتيؤر يهشتو نيرخ نماآل ماقتن اال بحو صوكنلا

كبيري إالماال كبيري ام عد ةيرظن نع ًاديعبو كسفنل بحت ام كيخ أل ببحأ ةيرظن

يتلا دادبتس اال ةنحش نإو ةصاخلا ةحلصلا ةقتوب يف تاذلا ةروحم يف غيإواالً

ةايحلا يف عرزت مؤل ةميرج وه امنإ مهنيكاسمو سانلا ءافعض يف اهبحاص اهغرفي

ًارح شيعي نأ بجيو ًارح ناسن دلواإل دقل . بارخلا و ريمدتلا و توملا تاناطرس

ةناصم ةفيرش ةميرك ةايح ايحي دادبتس واال دابعتس اللواال غتس اال رئاود نع ًاديعب

مهصوكن اوسرامي إالنأ مهسفنأ ىبأت نيدبتسملا نكلو تاهبشلا و تارعنلا لك نم

يتاذو ينانأ ريغ وه ام لك طاقسإ ىلع موقي يضرم غارف ءلمل نيرخ اآل ىلع .
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ريخلا و لدعلا و قحلا دي طسب ةرورض ىلإ هتاعيرشت مظعم يف هبناإلسالم دقل

شياعتلا ةرورض ىلإ نآرقلا اعدو ناسن اإل هيخ أل هتيدوبع نم ناسن اإل صيلختو

اهتلا ح ةدبتسملا تايصخشلا لك ىلع ىعنو ًاعيمج سانلا نيب يناسن اإل يملسلا

ىلإ هباألرم لصو يذلا دبتسملا مكاحلا كلذ نوعرف تاسرامبب ةلثمتملا ةيصوكنلا

نأ اهل ضّيقول حةلا كلتو ًاركذ ناك نإ هلتقو هضرأ ىلع دلوي دولوم لك ةبقارم دح

نم كانه سيلو عيرسلا توملا نثارب يف ملا علا طقسل روصعلا رم ىلع رمتست

يتلا األخالق مراكمب ثبشتلا ىوس يدادبتس اال صوكنلا ةرئاد نم جورخلل جرخم

نع األىذ ةطامإب ءاهتناو هللا) (الهلإإال ديحوتلا ةملك نم ءادتبا اإلسالم اهيلإ اعد

قيرطلا .

ملا؟ علا دوقي ((((نم

فورعملا ب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك ) ىلا عت هلوق يف رظنلا بلقأ تلزام

) ركنملا نع نوهنتو 1)).

يف ةيم اإلسال انتمأ اهؤوبتت يتلا ةعيضولا ةناكملل ًادحاو ًارربم دجأ نأ لواحأو

انسفنأ دجنو اننآرق انل اهعنص ةيلا ع ةناكم باحصأ انسفنأ يف ىرن نحنف ملا علا اذه

انئانبأ ناهذأ اوشحن نأ لواحن مث ملا علا اذه يف ةناكم ضفخأ يف لا حلا عقاو يف

خالليأ نمو كلذ نوكي فيك مهل للعن نأ نود سانلل تجرخأ ةمأ ريخ اننأب

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدح أرقأ امدنع رثكأ يتريح دادزتو ؟ لبسلا
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ةباحصلا ،قفلا اهتعصق ىلع األةلك ىعادت امك األمم مكيلع ىعادتت نأ كشوت ))،

) لبسلا ءاثغك ءاثغ نكلو هللا؟!قلا،ال لوسر اي ةلق نمأ 2))).

1-/ نارمع  ./110لآ

2- مقرب ريغصلا عماجلا حيحص يف وهو دوواد وبأ دمحأ ومال8183 نابوث نع

هللا(ص لوسر ). 

يسفن لأسأف :

؟ ةيلودلا تافلا حتلا خالل نم هارن انأدب يذلا يعادتلا اذه اذامل

؟ تاذلا ب نيملسملا ىلع موجهلا اذاملو ! 

اهّلك ةرشعلا ىلع وبرت بورح انيلع تضرُف نمزلا نم نرق فصن خالل نحنو

يندجأ يننكلو ثًاثلا هتاريخ بهنو ًايناث هئانبأ ذإوالل وأالً نيدلا اذه دأو اهتياغ

نع يورملا ثيدحلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ركذتأ نيح لا اإلكش ُتْلَلَح دق

هللا لوسر تعمس : صاعلا نب رمع قلاقلا هنأ هنع هللا يضر يشرقلا دروتسملا

ام رصبأ : ورمع هل قفلا سانلا رثكأ مورلا و ةعاسلا موقت )) لوقي ملسو هيلع ىلص

نئل : ورمع .قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس ام لوقأ ،قلا: لوقت

ةقافإ مهعرسأو ةنتف دنع سانلا ملح أل مهنإ : عبرأ االً صخل مهيف كلذ،نإ تلق

ةصاخو ميتيو فيعضو نيكسمل مهريخو ةّرف، دعب ةرك مهكشوأو ، ةبيصم دعب

) كولملا ملظ نم مهعنمأو ةليمج ةنسح 1))) 

ف انيلع انؤادعأ هب فصتي ام قبطأ نأ لواحأ امدنع لا اإلكش تللح دق يندجأ معن

لوسرلا اهب فصو يتلا تافصلا نم دجأ ال
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1 ءزجلا سانلا رثكأ مورلا و ةعاسلا موقت باب ملسم حيحص نم -4 ةحفصلا 2222

و قزنلا انكلمتي ضعبلا انضعب عم ًاشيط سانلا رثكأ نحنف ، انيلع قبطني ام مورلا

دقف ضعبلا اهضعب عم انحلا صم مدطصت امدنع شويجلا شّيجن دقف شيطلا

اهريغ طقسي دقو اهاسنن اندكو نيطسلف تطقسو اهانيسنو سلدن األ تطقس

داهجلا انكرتو شيعلا ةعد ىلإ اّنكر دقل .. ّرفلا دعب ّركلا نم انفقوم ام .مث ىسننف

ذلتسن ال نحنف جرح وال ثدحف ماتي واأل ءافعضلا و نيكاسملا نع هللاامأ ليبس يف

و عوجلا و لذلا و رهقلا ةيؤر يهتشنو نيكاسملا باقر ىلع نيكاكسلا عضو يف إال

.وال ماكرلا ماوكأ ىلع نوغرمتي ماتي األ ةيؤر يف ىّفشتنو ءافعضلا ب لحي ضرملا

قاطي ال لكشب مقافتو ىرشتسا دقف نيملسملا يفبالد ملظلا فصت نأ كنكمي .

ضعبلا ىلع انضعب طّلسم نحنو سانلل تجرخأ ةمأ ريخ نوكن نأ انب فيك دعبو

ىلا عت هلوق انأرق ام اّنأكو انسأب ّدتشي نيتملسم نيتئف نيب خالف عقو ام اذإف

) مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم اونمآ نيذلا هللاو لوسر دمحم )1)) 

1/ حتفلا -29/

دشي صوصرملا ناينبلا ك ملسملل ملسملا ): ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب انعمس وال

) ًاضعب هضعب 1 انئادعأ عم تافلا حت دقعنو ضعب ىلع انضعب رمآتي انحبصأ دقل .((

مامأ ًاتوهبم فقأ يندجأ هب موقن امم يبجع لوزي ذإ يننإو . انتدلج ءانبأ دض

ال اهنم ربعلا ذخأن نأو اهزومر كفن نأ انيلع ناك ةرفيش هربتعأ فيرش يوبن ثيدح
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هنع هللا يضر نابوث نع لقن دقف ًاموتحم ًاردق هربتعنو اهب ءاج امل نيكتسن نأ

اهقراشم تيأرف ضر يلاأل ىوز هللا قلا:((نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

) يوزام اهكلم غلبيس يتمأ نإو اهبراغمو واأل2 رمح األ نيزنكلا تيطعأو اهنم )يل

نم ًاودع اهيلع طلسي أوال ةّماع ةنسب اهكلهي أال يتم أل يبر تلأس ينإو . ضيب

ال هنإف ًءاضق تيضق ينإ دمحم اي قلا يبر نأو مهتضيب حيبتسيف مهسفنأ ىوس

نم ًاودع مهيلع طلسأ أوال ةّماع ةنسب مهكلهأ أالّ كتم أل كتيطعأ ينإو دري

مهضعب نوكي ىتح اهراطقأ نم مهيلع عمتجا ولو مهتضيب حيبتسيل مهسفنأ ىوس

) ًاضعب مهضعب يبسيو ًاضعب كلهي 2)).

1- لبسو َاضعب هضعب دش ناينبلا ك نمؤملل نمؤملا  نإ

ح يراخبلا حيحص .182/ص1

2 يل يوز ام غلبيس ينعأ نإو اهبراغمو اهقراشم تيأرف ضر يلاأل ىوز هللا -نإ

حيحص يف وهو نابوث نع هجام نباو يذمرتلا دوواد وبأو ملسم دمحأ هاور . اهنم

مقر عماجلا 1773.

نامي نعاإل كاكفن اال يعاود نم نأ ةمهم ةيضق ىلإ انهابتنا تفلي ثيدحلا اذه نإ

نيب ةصاخو ةمحرلا حيحصلا نامي اإل طورش نم ألهن ًاضعب انضعب ةحابتسا

انضعب لتقيو ضعبلا ىلع انضعب رمآتي امدنع ريبك فيح يف نحن مكو نينمؤملا

لوقن . ةفيظن ةفيرش انتياغ نأب كلذ دعب قدشتن مث ًاضعب انضعب حيبتسيو ًاضعب

رخآ ًائيش لعفنو ًائيش

امال اولوقت هللانأ دنع ًاتقم ربك نولعفت ماال نولوقت مل اونمآ نيذلا اهيأ (اي

) صوصرم ناينب مهنأك ًافص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي هللا .نإ نولعفت 1)). 

نيملسم انك نحن نإ ملا علل نييقيقح ةداق نوكن نأ انلهؤي أدبمك نإاإلسالم

ةدايق تلوحت انسفنأب انرّيغو ينابرلا جهنملا انكرت ام اذإف . نييقيقح نينمؤم

ام ريغي هللاال :(نإ ىلا عت هلوق انعجار انلإالنإ ةدايقلا دوعت نلو انريغل ملا علا
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) مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب 2 طورش نم هيف ام انققحو ((. 

1. فصلا ةروس لوأ -2/ دعرلا -11/

ةيديقعلا هتايرظن قبطنو نآرقلا ماكحأب كسمتن مملا ةمئاق انل موقت نل هنإ

ةفاقثلا وأ عمتجملا وأ داصتق وأاال ةسايسلا يف ءاوس ةيورخ واأل ةيويندلا

رزأ ّدشنو ًاضعب انضعب نع عفادنو ًاضعب انضعب َّبحي مملا ةمئاق انل موقت نل هنإ

ءارقفلا و لمار واأل ماتي واأل نيكاسملا .

يفاأل نم محري ال ءامسلا نم ألن ًاضعب انضعب محري مملا ةمئاق انل موقت نل هنإ

ًاضعب مهضعب ضر األ لهأ محري مملا ضر . 

فورعملا باألرمب اهتيطسوو األةم ةيريخ طورش ققحت مملا ةمئاق انل موقت نل هنإ

اهيأ اي لق : ةيمتحلا ةجيتنلا .و ريخلا و قحلا و لدعلا ةماقإو ركنملا نع يهنلا و

نمو حجنو زاف دقف اهجهن ىلع راسو اهب كسمت نمف ةديقعو نيد وه امنإ سانلا

ةيرشبلا شوحولل ةسيرف حبصأو ىدرلا يواهم يف طقس اهنيناوق نع حازنا . 

ةمحرملا و ةمحلملا ةيجيتارتسا  



LIII

نيب ًانزاوت دجوأ هنأ، ىرخ األ نايد نماأل هريغ نع اإلساليم نيدلا زيمي ام

لثملا و عقاولا نيبو حورلا و دسجلا نيبو ةرخ اآل ةايحلا و ايندلا ةايحلا تابلطتم

امل عقاولا ىلع هئدابمو نيدلا اذه طقست نأ تدرأ ول كنأ ثيحب ميقلا نيبو

إال تءاج ام ميقلا هذهو ئدابملا هذه نأ تدجول ،لب ارسع وأ ةبوعص تدجو

هساقم ىلع ءاج عقاولا اذهل ًاصيمق نوكتل . 

ا هذه ىلع ناسن اإل شيعيل عئارشلا ةنامأ مهلمحو هلسر لسرأ ىلا عت هناحبس فهللا

تادرفم عم هلماعت يف ةحيحصلا ةرطفلا ققحي ًافينح ًانزاوتم ًارقتسم ًانمآ ضر أل

ىنميلا هفك يف ةمحلملا ةلا سر لمحي دمحم انلوسرو انيبن ناك انه نمو نوكلا اذه

اوناك نإ ءادع لااأل تقل دادعتس اال ةبهأ ىلع وهف ىرخ األ فكلا يف ةمحرملا ةلا سرو

لمحيو رامدلا و بارخلا و توملا ىلإ مهريغ رج نولواحي قحلا نع نيفرحنم

ىلا هللاعت هلسرأ دقف ةمحرملا كلتل اآلرخ لوبقل جماالً دجو نإ ةمحرملا ةلا سر

عاطتسا ام هئادع أل َّدعي نأ هسفن تقولا يف هنم بلطو نيملا علل ةمحر هباتك صنب

ليخلا طابر نمو ةوق .نم

اإل دوجولا نزاوت ىلع ظافحلا و ءاقبلا رصنع يه ةمحرملا و ةمحلملا ةيئانث نإ

هيف ةبحملا و ةمحرلا حور ثعبو نوكلا ةملسأ انل نكمي خالهل نم يذلا يناسن

ةيضق كلتف اإلساليم نيدلا يف ةمحلملا ىلع ةمحرملا ةيبلغأ تابثإ ددصب انسلو

نيب ةفصلا هذه ةبلغ ةرورض ىلع دكؤن نأ ديرن انكلو خيراتلا بتك يف ةطوسبم

ماكحتسا نم رثكأ دحاولا نيدلا ءانبأ نيب ءادعلا هيف مكحتسا نمز يف نيملسملا

بهاذمو بازحأ ىلإ نوملسملا مسقنا دقف واإلسالم نيملسملا ءادعأ عم ءادعلا

نيسان توملا و ةمحلملا قيرط نع ىرخ األ دوجو ءاغلإ ىلإ ىعست ةئف لك فئاوطو

ناك امدنع إال ةوقلا لمعتسي مل ملسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا نأ نيسانتم وأ

اإلس ةمحرلا ةيصاخ ميمعتب سانلا ىلوأ نأو نيدلا دوجوو هدوجو نوددهي هؤادعأ

هللاو لوسر دمحم ) ًايناث نيرخ عماآل وأالًمث مهسفنأ نيبو نوملسملا مه ةيم ال

نم الً ضف نوغتبي ًادجس ًاعكر مهارت مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلا

) دوجسلا رثأ نم مههوجو يف مهاميس  .((1هللا

هيلع هللا ىلص لوسرلا ةسايس عابتا ىلإ نوكن ام جوحأ بعصلا نمزلا اذه يف اننإ

ًايناث انئادعأ عمو وأالً انسفنأ عم ةمحرملا و ةمحلملا ةيجيتارتسا عنص يف ملسو .

اذه تباالع لجأ نم ةدعلا نودعيو مهشويج نوشيجي اوذخأ نيذلا ءادع ؤهالءاأل

يتلا داهجلا تاوعد امو بلاالد هذه تاريخ بهن مث نمو هئانبأ قحسو نيدلا

األةم ىلع ًاظافح إال ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لوسرلا و ميركلا نآرقلا اهقلطأ

باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهيأ (اي اهنايك ةيرارمتساو

ليبس يف مكسفنأو مكلا ومأب هللا ليبس يف نودهاجتو هلوسرو بهللا نونمؤت ميلأ

ا اهتحت نم يرجت تانج مكلخديو مكبونذ مكل رفغي نوملعت متنك نإ مكل ريخ هللا

نينمؤملا رشبو بيرق حتفو هللا نم رصن اهنوبحت ىرخأو ميظعلا زوفلا كلذ راهن أل
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)2)) 

1-/ حتفلا 29/. 

2-/ فصلا 10-11/. 

وه اهتمارك األةم هذهلو هنايك نيدلا اذهل ظفحي يذلا ملسلا ىلإ ةوعدلا نأو امك

نيملسملا ةحلصم تناك نإ ةميركلا ةرحلا ةايحلا ءانبو ءاقبلا رصانع نم رصنع

بحي هللا هللانإ ىلع لكوتو اهل حنجاف ملسلل اوحنج نإو ) كلذ بلطتت

) نيلكوتملا 1)). 

1/  ./61-األفنلا
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) مهكلهم هللا ًاموق نوظعت  ((1(مل

فحصملا اذإو يكبي وهو ًاموي سابع نبا تئج قلا: ةمركع نع قازرلا دبع قلا

تلقف تسلجف تمدقت ىتح كلذ ىلع لزأ مل مث هنم وندأ نأ تمظعأف هرجح يف

اذإو قلا تاقيرولا ؤهالء !قلا:قفلا كءادف هللا ينلعج ؟! سابع نب اي كيكبي ام

هللا ًاموق نوظعت مل مهنم ةمأ تلا ق (ذإو ىلا عت هلوق فارع األ ةروس يف أرقي وه

) نوقتي مهلعلو مكبر ىلإ ةرذعم قاولا ًاديدش ًاباذع مهبذعم وأ مهكلهم 164 املف (

سيئب باذعب اوملظ نيذلا انذخأو ءوسلا نع نوهني نيذلا انيجنأ هب اوركذ ام اوسن

) نوقسفي اوناك 165امب نيئساخ هدرق اونوك مهل انلق هنع اوهن ام نع اوتع املف (

)166 فارع  ())(األ
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1 فارع  -األ

وا األماي ّركو روهدلا ،و روصعلا ِّرم ىلع دوهيلا نأ ةدحاو ةظحلل ولو كشن ال نحنو

وران دقوم مه مهنأو نوكلا اذه يف رامدلا و بارخلا و داسفلا أشنم مه ماوع أل

اننإو اهأفطأ برحلل ًاران اودقوأ املك ىلا هللاعت نأ نم مغرلا ىلع ملا علا يف برحلا

بالء ببس مهنأ كردن ميركلا نآرقلا هرطس يذلا موقلا ؤهالء خيرات أرقن نحنو

ىسوم موق (نم ّنأ نم ميركلا نآرقلا اذه هيلإ راشأ ام ىلع دكؤن انك نإو ملا علا

) نولدعي هبو قحلا ب نودهي 1ةمأ تايآ نولتي ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ (نم ّنأو ((

) نودجسي مهو ليللا ءانأ 2هللا لزنأ امو بهللا نمؤي نمل باتكلا لهأ نم ))و(نإ

) نيعشاخ مهيلإ لزنأ امو مكيلإ نماإل3 هقح ًادحأ طمغن نأ عيطتسن ال اننأ كلذ ((

دوهيلا ىلإ ريشت يتلا ميركلا نآرقلا تارفيش بعوتسن نحنو ًاضيأ كردنو نامي

مهنأو اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ مه نيكرشملا عم مهنأ روصعلا ّرم ىلع

نم مهدرطو مهتوق ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق نأ ذنم نوعسي

ةدا ـىعـإ لإ علاـبر ةريزج  

1-/ فارع  ./159األ

2-/ نارمع  ./113لآ

3-/ نارمع  ./199لآ

إال كلذ ىلع لدأ اإلسالموال نايك مده لجأ نم مهتلود ءانبو مهتاعمجت ليكشت

نطو ءاشنإ يف لثمتت يتلا و نويهص ينب ءامكح اهعضو يتلا الت وكوتوربلا هذه

لصو دقو مهب طيحي ام لك بيرختو داسفإ خالل نم نيطسلف يف دوهيلل يموق

خالل نم مهتاططخم مظعم اوماقأف ءيش لك يف اولخدتي نأ ىلإ األرم مهب
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مهنإ ( ليبس نييم يفاأل انيلع سيل ) ًامئاد لوقي مهلا ح ناسلو برعلا ب مهراتهتسا

اولغتسي نأ مهقح نم نأو مهلبق نم دابعتس اال قحتسن برعلا نحن اننأ نودقتعي

فازنتسا لواحت يتلا ةيملا علا تاكرشلا خالل نم مهمعز دح ىلع بارع ؤهالءاأل

إال مويلا اهنوميقي يتلا تاططخملا امو واإلساليم يبرعلا لورتبلا نم ةرطق رخآ

ةداعإ ىلإ ةجاحب ةينويهص ةلمح اتعأ هجاون مويلا نحنو اننإو كلذ ىلع يلدالً

األةم هذه فدهتسي ام لك ةهجاوم لجأ نم ًاميلس ًءانب ةملسملا ةيصخشلا ءانب

كلذب دصقأو انودع ريكفت ةقيرط ةفرعم انبجاو نم هنأو اهتاريخو اهتاورثو اهءانبأ

ًانلعو ًارس مهتايار تحت ريسي نمو ناكيرم نماأل مهءاكرشو دوهيلا  

ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ولاال سيئر نامورت يراه رتسملا قاهلا دقلو -(ال1945

هشيعن يذلا انملا ع قئاقح مهفي نأ ةينويهصلا ةقيقح بعوتسي ال نمل نكمي ).

نم مهو دوهيلا ريغ نم نييم األ ىلإ دوهيلا ةرظن قئاقحلا هذه سأر ىلعو

نوينثولا و ةرفكلا و ساجن واأل مئاهبلا مه مييوجلا ؤهالء نأو ( مييوجلا ) مهنومسي

مهنأ دوهيلا دقتعي انه نمو ريمدتلا و لتقلا و توملا و دابعتس اال نوقحتسي مهو

ملا علا ةداس إال انسل دوهيلا نحن )( يفيلر اكسوأ ) روتكدلا لوقي امك ملا علا ةداس

جوالهيد هيف نتفلا يكرحمو هيدسفمو ). 

رشنل األلو براجتلا لقح مهرابتعاو برعلا نييم األ ىلع ًاريثك دوهيلا زكر دقل

ءيس اهنطابو نسح اهرهاظ ةقاربو ةريثك تاراعش تحت اهذيفنتو مهتاططخم

ديرأ ام ينطعأ ).( ةوقلا ب نمكي انقح )( ةاواسملا و ءاخ واإل ةيرحلا ) تاراعشك

كنم ىوقأ ينأ ىلع اذهب كل نهربأ نأ نم يننكمتل ). 
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ةراضح موقت نأ نكمي ال قلطملا دادبتس اال ريغب )). 

ناك انه نمو . داسفلا و للحتلا و ةيثبعلا ىلإ مهّرجو سانلا داسف إل نوعسي مهنإ

ةرخ واآل ايندلا يف وهلاالك ةبيخلا ب مهل يهل اإل دعولا . 

مهودع عم ءامحر مهضعب ىلع ءادشأ نوملسملا )) 

اهيلإ لصو يتلا ةيرزملا لا حلا رصعلا اذه يف ًاراكنتسا روم األ دشأ نم نإ

مهضعب ةاداعمو قحلا نع زوشنو مذرشتو فعض نم األماي هذه يف نوملسملا

نيدلا هللاو يف مهتوخ إل المهن ذخو مهتدلج ينب دض الح سلا مهلمحو ضعبلا . 

ريبك دح ىلإو هبشي هنأ اندجول نيملسملل رصاعملا عقاولا اذه ضرعتسن انحر ولو

ءوجلو ككفتو ناوهو فعض ، ةرجهلا نم نماثلا و عباسلا نرقلا يف نيملسملا حلا

مهضعب ىلع نورصانتي ةدحاولا األةم ءانبأ نيب ضغابتو مهتفلا خمو ءادع األ ىلإ

مهتاهافس يف مهنودلقيو ءيش لك يف مهنولا وي مهئادع أل نوملستسيو ضعبلا

هللا ةءارب نلعأ دق نآرقلا نأ نوسنيو  

1/ حتفلا -29/.

ال اونمآ نيذلا اهيأ (اي هنآرق حيرص يف ىراصنلا و دوهيلا ىلوتي نمم هلوسرو

مهنم هنإف مكنم مهلوتي نمو ضعب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ىراصنلا و دوهيلا اوذختت

مهيف نوعراسي ضرم مهبولق يف نيذلا ىرتف نيملا ظلا موقلا يدهي هللاال نإ
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هدنع نم رمأ وأ حتفلا ب يتأي هللانأ ىسعف ةرئاد انبيصت نأ ىشخن نولوقي

) نيمدان اورسأ ام ىلع اوحبصيف 1))

ىلع يضقت داكت تاعزن ةعومجم مهف تتالىق رصعلا اذه يف نيملسملا نإ

مهدوجو

ءازجأ الل تحاو مهرايد ىلع ةراغ واإل نيملسملا ضرأ ىلع ةيركسعلا تاوزغلا : اهلوأ

اهنم ةريبك . 

دض ةهوبشملا رئاودلا اهنشت يتلا سنجلا و شيشحلا و تاردخملا برح : اهيناثو

ةدعص األ فلتخم ىلعو نيملسملا تانبو ءانبأ . 

لورتبلا ب ءاهتناو ءاملا نم ًءادتبا األةم تاريخ مظعمل يداصتق لااال :االيتغ اهثلا ثو

دي مهقزمتسف مهنيب ةمحرلا حور اوثعبيو كلذ ىلإ اوهبنتي مل نيملسملا نإو

دّدش انه نمو دوقح رقص دي يف روفصع قزم ىلإ نولوحتيسو شطابلا رمعتسملا

نيرفاكلا عم ضغابتلا و نينمؤملا نيب محارتلا دوجو ةرورض ىلع ميركلا نآرقلا

).... مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلا هللاو لوسر دمحم )2)). 

ضر األ ىلع مهدوجو ءيش العيال ىتح .

1/ ةدئاملا ص51-52- أرقاو /57

2/ حتفلا 29/. 

نيرشعلا نرقلا طأالل ىلع ةيلوأ ةفقو ))

انفلختو برغلا ةراضحو انلشفو ملا علا حاجن مامأ نيلوهذمو نيهودشم فقن انلزام

مدقتلا و روطتلا لماوع هتايط نيب لمحي فينحلا اإلساليم اننيد نأ ملعلا عم

ذنماأل ناسن اإل فشتكا دقل ةلا، دعلا و المواألنم وسلا ةبحملا و ريخلل ملا علا ةدايقو

مهسأ يذلا ديحولا لماعلا يه ناسن اإل هيخأ ( ةيلباق نأ( روصعلا رادم ىلعو لز

يف ةيعمج نم مكف ريمدتلا و لتقلا وحن ههجوتو هيدرتو نوكلا اذه بارخ يف

األ هذه ىلع تومي مكو سانلا نولتقي اهباحصأو ناويحلا ب قفرلا اهراعش ملا علا

يف دعاست ةيناسنإ تايعمج مهل ماقت نأ نود ىضرم وأ عايج لا فطأ نم ضر

ءامدلا كفسو لتقلل ةينوفوشلا هتعزنو ناسن اإل ةيريمدت .نإ مهنحم نم مهجورخ

ءانحشلا و ةنيغضلا و دقحلا نم رحب ىلع اآلن شيعت ةيضر األ ةركلا تلعج يتلا يه

ةديغرلا ةايحلا و ةيهافرلا ب نومعني ريمدتلا و توملا و ةليذرلا راجت امنيب . 

و قارعلا و نيطسلفو سلدن األ عايض نمز ؛ بعصلا نمزلا اذه شيعن نحنو !!!....اننإ

نيلر ب نيب ميقلا األخالقو ناردج رايهناو مهكلم عايض ىلع نيروتوملا ءاكب نمزو

نمز ؛ ةينيطنطسقلا راوسأ ىلع ةيرحلا و لدعلا و قحلا دئاقع عدصتو سدقلا و
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اذامو درشتلا و لتقلا و رامدلا و بارخلا ىوس ىرن ال نييركفلا نيقهارملا ةنلقع

؛ ديدجلا مهرمتؤم يف ( لزتره ) دافحأ اهل ططخي ةديدج ماع ةئم كلذ دعب انرظتتني

دض ةديدجلا مهبرح نإو يظشتلا و مذرشتلا و قزمتلا نم ًاديزم ( لزاب ) رمتؤم

ميسقتو ئدابم ميطحتو ةديقع ةعزعزو الق خأو ميق برح برعلا و نيملسملا

حتف برتقا دق رش نم برعلل ليو )) مسمسلا بحك نيبت التال يود ىلإ ةقطنملا

) جوجأمو جوجأي نم مويلا 1))). 

1- ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك ملسم حيحص  

وملاالمح نتفلا باتك لوأ دوواد يبأ ننس  

نتفلا باتك هجام نبا ننس  

فعض ىدم نع فشكت مويلا اذه ناسن اإل اهشيعي يتلا توملا و رهقلا ةغل نإ

) ةيلباهلا )1 رصعلا اذه ناسنإ دنع ةرّيخلا ((...

انذخأو لدعلا و قحلا و ريخلا ةكوش ؛ ةقيقحلا ةكوش انرسكو ماهو األ انتلا تغا دقل

نب رمع قاهلا دقل انل. نوكت نأ ةكوشلا تاذ ريغ دونو ىمع األ ديلقتلا ةكوشب

هللاباإلس انزعأ موق نحن ) نمزلا نم ًانرق رشع ةسمخ ذنم هنع هللا يضر باطخلا

لذن هريغب انيغتبا اذإف  .(الم

نأ ديرأ ام طقف ؛ فلختلا و طخسلا و باذعلا و رهقلا و لذلا نم حةلا شيعن نحن اهو

عبرأ هيف بوثب اهحيتافم ملستو سدقلا لخد دق هسفن باطخلا نب رمع نأ هب ركذأ

سي ) ةروس ةءارق رادقمب ريعبلا بوكر ىلع همداخو وه بوانتي ةعقر ةرشع )

و صقرلا ةطرشأ مهريس ءانثأ نوعمسي اونوكي مل ريعبلا يناثلا دوقيو دحاو بكري

ناك امك مويلا همداخ لماعي نيملسملا ةداقلا نِم نَمو طقف ( سي ) ةروس . ءانغلا

؟ همداخ ةرواحم لبقي نيملسملا نِم نَم ، همداخ لماعي رمع ! 
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حور مهريهامج سوفن يف نوثعبي نيذلا األةم حيباصم نوركفملا مه نيأ نذإ

هانعمب ال يقيقحلا هانعمب لبقتسملا وركفم نيأو ، داهجلا و ءاطعلا و لذبلا و ةيحضتلا

المو وسلا ةبحملا رشن ىلإ ةوعدلا ءاول نولماحلا نوركفملا مه نيأ . يئاغوغلا

امزنلا نحنو ةينانأ تاوعدو ةغراف لا وقأو ةنانر تاراعش نولمحي نم ال ريخلا

يلق يعم رّكفو انبعشل ةموسرملا تاططخملا كلت ةينويهصلا تاططخم ةأطو تحت

برغ نيب نورثعبم نحنو اذه انموي ىلإ يلع دمحم مايأ ذنمف ئراقلا اهيأ الً

اندوجول ىنعم .ّيأ لوهذلا نم حةلا شيعن بونجو لا مشو قرشو . 

الً وخو ًاعبت انولعجي نأ دوهيلا و نويبورو األ عاطتسا دقل . خلسملل قاست مانغأ

انلقل اهسفنب يحضت يتلا األةم هذه نم ةيقب ولوال رارحأ اننأ ددرن انلز ال نحنو مهل

هلمكأب نيرشعلا نرقلا نأ ةصاخو عيقص ىلإ وأ دامر ىلإ تلوحتو راناألةم تدمخ

يف لا حلا هيلع نوكيس اذام يردي نمو مهئادعأ مامأ نيملسملل مئازه مسوم ناك

نيرظتنم مهباينأ نع ناكيرم واأل دوهيلا هيف رّشَك يذلا ؟ نيرشعلا و يداحلا نرقلا

ةعومجم ىلإ اهليوحتو اهلا صوأ قيزمتو األةم هذه ىلع ضاضقن لال رفصلا ةعاس

ىلع ةمئاق ًادج ةبعص ةلداعم مامأ ًاذإ نحن نوءاشي ةعاس اهنولوانتي ةغئاس مقل

وأال نوكن ءادع األ ةعراقمو ةيحضتلا انل ةايحلا ءام الن كشي نييساسأ نيرصنع

واال لذلا و عونخلا نف ديجن وأ رانلا و ديدحلا ةغل رصعلا ةغل مهفن نأ امإ نوكن

سانلا نم لذار األ مادقأ تحت حاطبن . 

قفن روبع وأ مذرشتلا امإ راظتن اال ةطحم يف راطقلا و رصخلا سوقان قد دقل

توملا . 

ءافعضلا ةمس ولغلا )) 

بحي نأ ىلع ءرملا لمحت االت عفنا هبش ىلإ سيياقملا و ريياعملا لوحتت امنيح

ىلإ ةماعلا رظن يف صاخش األ لوحتي مهف وأ ليلعت نود مأسيو وجريو ضغبيو

نم رثكأ نادجولا و روعشلا نم ناسن اإل برتقيو ةهوشم اهنكلو ةعساو جذامن

ولغ فوصوملا يف ولغ فصاولا يف وّلغ ىربكلا ةماطلا نوكتو قئاقحلا نم هبارتقا

ريغو ةيعقاو ريغ جذامن ىلإ ةيلا غلا تايصخشلا لوحتت يلا بوتلا تافصلا يف
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رم ىلع ناسن اإل هيف عقو ام مظعم نأ دجي ةيناسن اإل خيراتل حفصتملا و ةيقيقح

اعد امنيح كلذ ىلإ ميركلا نآرقلا هّبن دقو ولغلا ىلإ هلآم امنإ ءاطخأ نم روصعلا

اولغت ال باتكلا لهأ اي (لق قفلا مهئايبنأو مهنيد يف ولغلا مدع ىلإ باتكلا لهأ

) قحلا ريغ مكنيد 1يف نأ اشاحو هلل ًانبا هولعجف ريزعب دوهيلا تلا غ دقف ((

هولعجف حيسملا ب ىراصنلا تلا غو يوق ىلإ فيعضلا و خقلا ىلإ قولخملا لوحتي  

1 ةدئاملا - 

ماعطلا لكأيو قاوس يفاأل يشمي لسرلا نم لوسر ىلا عت هنع قلا امك وهو هلل انبا

هللا نبا حيسملا ىراصنلا تلا هللاقو نبا ريزع دوهيلا تلا (قو ةرذعلا لمحيو

) اورفك نيدلا لوق نوئهاضي 1 جذومنب اوقلعت اذإ ءافعضلا ةمس يه نذإ كلت ((

لكو إالهلل ءاقب وال ةموميدلا و ءاقبلا و دولخلا ةفص هيلع اوغبصي نأ اولواح زيمتم

ـنو( عجرت هيلإو مكحلا هل ههجو إال هكلا ءيش (لك ةلا حم ال هكلا هادع  .((2ام

كلمأ ال تحبصأ ينإ ) هيف اولغ موقل حيسملا ديسلا لوق ماقملا اذه يف ينبجعيو

يأف يريغ ديب هلك ريخلا و يلمعب نهترم انأو رذحأ ام عفد عيطتسأ وال وجرأ ام عفن

نم مويلا ناسن اإل هشيعي ام )نإ ينم وماله ىلإ جوحأ دبع يأو ينم رقفأ ريقف

ةقيقح ناسن اإل فرع ولو ولغلا باب نم وه امنإ تايصخشلا ضعبل ميظعتو ريبكت

ىلا هللاعت نإ هتعنص يف ميظعلا عناصلل ةاهاضم اذه هفخس نم لعج امل هفعض

سيلو اهرامع إل ضر األ هذه ىلع هل ةفيلخ هلعجو هينيط دودح نمض ناسن اإل قلخ

اهيف ولغلا و ولعلل .

شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس يف امهنيب امو ضر واأل تاومسلا قلخ يذلا (هللا

) نوركذتت فأال عيفش وال يلو نم هنود نم مكلا  .((1م

نم جرخي نأ هل نكمي وال عاست واال ولغلل باقالً ًاجذومنأ هلعجت ناسن اإل ةينيط نإ

هيلع ةقحلا ةيوامسلا بتكلا هيلمت امب جهنمت إالاذإ هذه فعضلا ةرئاد . 
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1-/ ةبوتلا 30/. 

2-/ صصقلا 88/. 

؟ بهذ نم لبج نع تارفلا رسح ((له

ةعست ةئم لك نم لتقي ثيحب مهمظعمب بهذي ًاّرم تقاالً سانلا لتتقي لهو

؟ يجانلا انأ يلعل لوقي مهنم ّلك دحاو وجنيو جرالً نوعستو ! 

؟ سانلا هيلع لتتقي يذلا زنكلا اذه امو  

؟ دوس مأاأل ضيب مأاأل رفص األ بهذلا وه  له

تعنمو اهزيقفقو اهمهرد قارعلا تعنم دقل ًاقح ةيادبلا وه قارعلا يف هارن ام لهو

هيلع انك ام ىلإ اندع معن ، انأدب ثيح نم اندعو اهبدر ارصم تعنمو اهيدم ماشلا

نم اندع معن ةديقعلا و نيدلا نع ةديعب ةيبصع ةيار تحت تقواال رحانتو عارص نم

إال تءاش فيك هكرحتو ناسن اإل دسج يف اهباينأ سرغت ةديدج ةيلهاج انأدب ثيح

انجرخأو انيلع هللا ّنم دقل . ميكح ينابر جهنم نع ثحبلا اهنديد هصلخم ةيقب نم

الً وسر مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا ّنم دقل انل:( قلا نيح انتيلهاج نم

ةمكحلا و باتكلا مهملعيو تايآ مهيلع ولتي مهنم ). 

نإو ةمكحلا و باتكلا مكملعيو هتايآ مكيلع اولتي مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل

هللا لبحب اومصتعاو ) هلبحب ماصتع اال ىلإ اناعدو ( نيبم ضالل يفل هلبق نم متنك

مكبولق نيب فلأف ًءادعأ متنك نإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو اوقرفتت وال ًاعيمج

اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو ). 

ب ترمأ يه نإ ضر األ ىلع ةينابرلا ةريسملا دئاق األةم هذه لعج يف آبالهئ انركذو

نع اوحنت دق جرواالاهت األةم هذه ءانبأ مظعم نكلو ركنملا نع تهنو فورعملا

لكاشم نم الص خلا اهنأ ىلع رشبلا عنص نم ةيعضو اًراكفأ اوتبثو اإلسالم قيرط

لذن هريغب ةزعلا انيغتبا اذإف هللاباإلسالم انزعأ ةمأ اننأ نيسانتم وأ نيسان ، رشبلا

وأ ًاديقعت ةيرشبلا داز فينحلا نيدلا جهنم نع ةيرشبلا داعتبا نأ اوسانت وأ اوسن

تعقو نأ ناكو نيرخ اآل تاريخ الب تساو بورحلا ب لثمتت الً كاشمو ضالالً

اآل هدسفأ ام بأرن يك انبيصن نم ةمهاسملا تناك نأو انيلع ةرم لك يف ةعرقلا

نورخ . 

ا اهلكاشم نم ةيرشبلل ذقنملا لحلا نأاإلسالموه مهمظعم ابوروأ وركفم كردأ دقل

غارفلا ءلمل حشرملا نيدلا اذه نأو ةيركفلا و ةيعامتج واال ةيناسن واإل ةيداصتق ال

يف رشتنيس قلا:نإاإلسالم نيح ( وشدرانرب ) اهنلعأ دقو نوكلا يف يتايحلا
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يدوراغ ةيجور ) مهيركفم ريبك اهنلعأ امك نيرشعلا و يداحلا نرقلا يف ابرورأ )

نيد اإلسالم هامس ًاباتك كلذ يف بتكو ملسي نأ لبق ابوروأ يف ةيعويشلا ميعز

دوهيلا كردأ دقل . قرشلا وحن اوفحزو مهشويج اوشيج ًاذإ اذاملف . لبقتسملا

األ سوفن يف يتايحلا و يحورلا غارفلا ميأل نأاإلسالمأدب شاقنلا لبقي ال لكشبو

هنملعلا حلا صل عمتجملا و ةلودلا نيناوق اولوحو ةيناملعلا اوغتبا نيذلا نييبورو

اوررقو ًاعابتأ رثكأ حشرملا نيدلا اإلسالم نوكيس ًاماع نيرشعو ةسمخ خالل هنأو

بالهد ىلإ اإلسالم زرأي يك قرشلل فحزلا نوكي نأ نييداصتق واال ةحلس األ راجت عم

ةبسنلا االطنالقب ةطقن قارعلا ألن قارعلا وزغ هيمسا وال قرشلا وزغ ناك انه نمو

شحو ىلإ ةيطارقميدلل ذقنملا و همعز دح ىلع يكيرم األ مداقلا لوحت دقل مهل.

مهافش ( نوظملتي ) نولا امزي مهنإ اهعمجأب قرشلا تاريخ علتبي نأ ديري رساك

ةحاسم لتحت امزتلا لسعلا ضرأف ةيهشلا لسعلا ةبجو نيرظتنم مهتنسلأب

مهريكفت نم ةعساو .

داحت نماال ةمداقلا ةعيضولا راكف نأاأل ةيم بلاالداإلسال بوعش تمهوت دقل

راكف األ هذه نأ تيسنو ةيداصتق اال اهلكاشمل لثم األ لحلا يه ًاقباس يتيفوسلا

ةطيرخ يهاهو رامدلا و بارخلا و ليولا ىوس اهتدلج ألءانب ققحت مل ةعيضولا

باسحلا ةروتاف عفدن انلزام نحنو اننيعأ مامأ ةحضاو هيلج يقرشلا ركسعملا

ةنخاسلا برحلا وأ ةدرابلا برحلا وأ نيتقباسلا نيتيملا علا نييبرحلا يف ءاوس

نع كيهان ( نيدلا و ةرس واأل ةديقعلا ) فدهتستو اآلن اهشيعت يتلا ةرذقلا برحلا

ةفعضتسملا بوعشلا لا ومأ ةقرس . 

ةفقو فقن نأ الدب اهلكاشملو انل صلخملا وه برغلا نأ نظن انلزام نحنو اننإ

نأ( كردن انسفنأ عم ةقداص (األ99 قطانم نمثالةث اهمظعم انلكاشم نم (%

نرقلا اذه يف هقتاع ىلع لمحي يذلا ثولا ثلا اذه ( دوهيلا – ناكيرم –األ نويبورو

اهخلسو اهتاريخ بهنو ةيلحملا ةيفئاطلا بورحلا اإلساليمب قرشلا بوعش قحس

اهنيدو اهتديقع نع .
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؟ هضبيورلا رصع ىهتنا له

ًاتنع دجت ةيناسن اإل ةايحلا ةكبش ىلع مهعقاومو سانلا هوجو علا طت تنأو داكت

ول كنأ ثيحب اهنومضم نم ةغرفم ةروزم ةروص ًادادتراو ًاصوكنو ًاعربتو ًاقيضو

إال دجت ال نيدلا وأ ةلوجرلا وأ ةوخنلا وأ فطاوعلا وأ ممهلا ضهنتست نأ تدرأ

و قحلا و ريخلا ب اهورمعيل ضر األ هذه ىلع هينبو مدآ هللا قلخ دقل . ًايلخاد ًاصوكن

ىوآ ءانبأ ىلإ هجازمب بعصلا نمزلا اذه يف اولوحت مدآ ءانبأ نكلو ةبحملا و لدعلا

و ةيفاقثلا و ةيم اإلعال ربانملا ف حيبقلل إال اهيف ةناكم ال ةرساك شوحو ىلإ لب

كئلوأ ( نوضبيورلا إال( اهيلتعي ال ةينيدلا و ةيداصتق واال ةيعامتج واال ةيسايسلا

مهتيناوهشو ةقيضلا مهتاينانأو ةصاخلا مهحلا صمب قعلتي ام لك اونقلت نيذلا موقلا

نودتري مهنإ ةضيبلا ةرشق إال لكشت ال يتلا ةيحطسلا ميقلا ضعبب اهونول ةعجافلا

ريخلا رهظت كانهو انه نم اهطقتلي راكفأب ةفيزملا بذكلا روزلا و ءاعد اإل تاءابع

رشلا رمضتو . 

يوالهت نم انرذحو هيف شيعن يذلا انرصع انيلع هللا ىلص هللا لوسر ىعن دقل

نم مكف اآلن اهارن يتلا ةلا حلا شيعي هنأكل ىتح هلكاشمل لولحلا انل ضرتفاو

ةيناسن اإل اياضقلا نم ريثكلا ررقيو سانلا رئاصمب مكحتيو ةيلا ع ةناكم أوبت لجر

) ماذح ) هنأكو هلوق قدصي قلا اذإو هبلط يبل بلط اذإو هل عمس ثدحت ((2اذإ

رعاشلا لوق دح ىلعو هرصع : 

ِماذح تلا امق لوقلا نإف اهوقدصف ماذح تلا ق  اذإ
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هفاتلا لجرلا ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل همجرت امك )وأ هضبيورلا ) هنإ

ةيداع عقاوم نؤوبتي دارفأ ىلع رصتقت ةيضقلا نأ ولو ةماعلا نوؤش يف ثدحتي

ةدس اومّنست رثك ( نوضبيور ) رثك هاوفأ يف ةلكشملا نكلو األرم ناهل ةطيسب

ىلع اهتداقو مهبوعش تعوج ًابورح اوضاخف بوعشلا رئاصمب اومكحتو ةطلسلا

روبثلا و رامدلا وهلاالكو ليولا . 

نم مكو ةميزهلا ىلإ هداق شيجل ادئاق ناك ( يضبيور نم(  مك

ا ريصم يف مكحت يضبيور نم مكو طوقسلا ىلإ اهداق ةلودل ًاميعز ناك يضبيو ر

طوقسلا ىلإ ةيداصتق اال عاضو األ تلآف هدلب يف داصتق  .ال

جراخ اإلسالم يعدي نمم ريثكلا يقب كلذ عمو رمتلا قشتناو ةعاسلا تبرتقا دقل

ةرصانم نع ىتحو مهنيدو مهنآرق ةرصانم نع نيديعب نامي اإل ركسعم جايس

ام طقسف ًاراح ًامد ؤهالء نم انتمأ تكب مكلو ةيغاطلا تناك مهتينانأ ألن مهسفنأ

سمشلا اهنع بيغت ال ةميظع ةيروطاربما . مهئادعأ دي يف نيملسملا رايد نم طقس

الانل ضو انيغ يف نوعباق نحنو مسمسلا بحك ودالً تحبصأ . 

ةرصنو اهنيد ةرصن ىلإ ةسام ةجاحب نوكت ام رثكأ مويلا يه ةيم نإاألةماإلسال

نوكي وال اهيدل نامي اإل رصانع لمتكت ىتح الً عفو وقالً اهيبن ةرصنو اهنآرق

ةشئاع ةديسلا هفصت تناك يذلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا جهنم عابتاب إال كلذ

ضر األ ىلع يشمي نآرق هنأب ًامئاد . 

نكي مل تايناشيشلا و تاينسوبلا و تايقارعلا و تاينيطسلفلا و تايسلدن األ ءاكب نإ

ةيقيقح ىلإ ةدوعلا انلإالب صانم )وال ةيضبيورلا ) عقنتسم يف طوقسلا اذه ولال

نيرهاطلا هعابتأو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ليبس نيكلا س انرمأ ةعيرشو اننيد

لوسرلا لوق قابطنا نم دكأتل انرصع ىلإ عجر مهنم ًادحاو نأ ول نيذلا ؤهالء

ا لعج نيملسملا لحب فعض نم هاري ام قدص امل انعقاو ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

مهيبنو مهنآرق ىلع نوقتسيل ءادع األ فعضأ نإ ىتح مهيلع نوبلا كتي ءادع أل

جمانرب رييغتلل لماك جمانربب إال اهيلع نوكي درلا نأ دقتعأ ال ءاوعش ةلمح مهنيدو

لمح نم( األةم لوحي لماش جمانربو يلود جمانربو ، يرسأ جمانربو يدرف )

اعيمج سانلا هبانج فاخي ميظع دسأ ىلإ ناهتسم فيعض . 

هيلع ىلص هللا لوسر قلا امك ( مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقي ام ريغي هللاال و(نإ

ملسو : 

رمجلا ىلع ضبقلا رصع ))

يكيرم األ بضلا رحج نوملسملا لخدي  له

؟ نيعفتنملا و ةربابجلا عجاضم ّضقي ميظع نينت ىلإ نيدلا لوحت لهو  

دمحمبو ًانيد بواإلسالم بهللاًابر انمؤي هنوك درجمل براحي ناسن اإل حبصأ لهو

؟ ًاروتسد نآرقلا بو ةلبق ةبعكلا بو ًايبن  

لا صئتسا ليبس يف هورخس ام اورّخسي ىتح ؤهالء ىلع ًارطخ نيدلا لكشي لهو

ءادعأ معز دح ىلع ديدحتلا اإلساليمب باهر واإل باهر اإل ةبراحم مساب هروذج
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نيدلا هللاو . 

مورلا ) رفكلا يتلودل ةيضاقلا ةبرضلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةوعد تناك دقل

نولواحيو رذم ذش نوقرفتي امهعابتأ تلعجو ةرثعبم شأالء امهتددبو ( سرفلا و

يثلث اإلسالم ىطغ دقف اوحلفي مل مهنكلو مهتاوعدل راصتن اال رخآب وأ لكشب

مل يتلا ةيعضولا راكف لكاأل ةقرحم هئدابم ترشتناو ضر نماأل ةسبايلا ةحاسم

و رقفلا و عوجلا و يدرتلا و طوقسلا و ةساعتلا و بعتلا نم ًاديزم إال ناسن لإل ققحت

ًايدام ًايدسج ًايحور ًانزاوت ققحي نأ هئدابم لضفي اإلسالم عاطتسا دقلو ىضرملا

هئادعأ لبق هئانبأ لعفبو مويلا هنكلو هتقنتعا يتلا برعشلا نم ريثكل ًايناسنإو

األ بضلا رجح ) نولخدي مه رخآ داو يف وهو داو يف مهف هعابتأ نع ًابيرغ حبصأ

ةراضحلا فيز مكنرغي ال يعابتأ اي مهل لوقي حهلا ناسلو مهيلإ رظني وهو ( يكيرم

ام نوبرشتو نولكأي ام نولكأتو نوسبلي ام نوسبلت اهئانبأ فيزو ةيبرغلا ةيداملا

.وهللاول مهراهظتساب مكروهظ ءراو ينومتلعج نوقنتعي ام نوقنتعتو نوبرشي

يراكفأ ىلإ متمدقلو ًامد عومدلا متيكبل مكلوسر ةناكمو يتناكم نوفرعت مكنأ

مكلا جر ىلإو نوعنصي اذام مكلا فطأ ىلإو يدترت ام مكئاسن ىلإ اورظنا يتعيرشو

ةنجلا ىلع رانلا و نيدلا ىلع ايندلا و ميقلا ىلع حلا صملا اوبّلغ دقل نوركفي مب

نمزلا اذه يف يب كسمتملا حبصأ دقل نوعنصي ام سئبو يلقالً ًانمث يب اورتشا

يوتكي فك ىلإ ٍفك نم اهبلقي ةظحل لك يف هقرحت ران نم ةرمج ىلع ضباقلا ك

شيعي هتقرح هللا ليبس يف رجاه نإو هتقرح نيملسملا يفبالد شاع اذإ اهرانب

كلذ ىلع ةدهاش ( وماغتنم الت( قتعم يه اهو هعمتجمو هترسأو هتيب يف ًامغارم . 

اوللستو مهؤادعأ اهلغتسا يدرتلا و طوقسلا و عايضلا نم حةلا نوملسملا شاع دقل

مهريغ يديأب نيملسملا مكح ديلا قم تحبصأ ىتح ًانصح ًانصح مهنوصح ىلإ

ىلإ ةقسفلا لوحت ىتح تاملظلا ىلإ رونلا نم مهوجرخيل جماربلا مهل نوعنص

اهيأ كيلعو هنم ريخ هلبق يذلا إالو رمي موي نم امف ةداق ىلإ نوقفانملا و ةداس

هشيعن يذلا اذه رصع .يأ رمجلا ىلع ضبقت نأ ًايقيقح ًاملسم نوكت ىتح ملسملا

ًانمؤم يسميو ًارفاك يسميو ًانمؤم لجرلا حبصي رمجلا ىلع ضبقلا رصع هنإ

ال ةيوهلا و ةقاطبلا وملسم مهرثكأ نكلو . ايندلا نم ضرعب هنيد عيبي ًارفاك حبصيو

ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مك مكترثك مكنرغت فال ءامتن واال ةديقعلا وملسم

ًائيش هللا نم مكنع نغت ملف مكترثك مكتبجعأ دقل . نينح ةوزغ مكنودو هللا نذإب

نامي لإل ةبلغلا نأ متنقيأ املف نيربدم متيلو مث تبحر امب ضر األ مكيلع تقاضو

مكيلإ رصنلا داع تنكسو مكبولق تبلقنا . 

مكلعل ًاريثك هللا اوركذاو اوطبارو اورباصو اوربصا رمجلا ىلع نوضباقلا اهيأ

ردصب طلستلا و دادبتس واال ملظلا هجاوت يتلا ةليلقلا ةئفلا متحبصأ دقل . نوبلغت

نيذلا ةملكو ايلعلا يه هللا ةملك ) نوكت نأ مكتياغو هللا) (الهلإإال مكتدع راع

نونمؤملا قثي مكبو نومولظملا لمأي مكايإو نوملسملا رظني مكيلإ ( ىلفسلا اورفك

هللا دنع نم إال رصنلا  .امف

اورظنت ال ةعيضولا نيناوقلا رمج بيهلب نوقرتحملا بهللا نوريجتسملا اهيأ



LXVIII

ال دعتستو نيزتت ةقرحو قوشو ةفهلب مكرظتنت ىهتنملا ةردسف دحأ نم ةأفاكم

نيقتملا ءازج ةنجلا تمعنو مكلا بقتس . 

(
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يوادنهلا يلع نيسح

هدعو هللا زجنأ له

سماخلا ءزجلا

ةيلوؤسمو ((((خأالق
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افيفل مكب انئجو  

اورمعيل ، مهل نوكلا اذه أّيهو تابيطلا نم مهقزرو مدآ ينب مّرك ىلا هللاعت ناك اذإ

نع ّذش امو ، كلذ لواحي لا زام سانلا مظعم نإف هبحملا ب ةرهاز هيناسنإ هايح

نإو ، زيامتلا بلطب تلثمت زوشن ةرهاظ اولكش نيذلا ، دوهيلا ىوس ةدعاقلا هذه

نيح ىلا هللاعت كلذل انهابتنا تفل دقو ، ىند باأل لوبقلا و ىلع األ ضفرب كلذ ناك

موفلا اوبلط دق اوناكو ريخ) وه يذلا ب ىندأ وه يذلا نول دبتستأ ئاقال:( مهبطاخ

ىولسلا و ّنملا لدب لصبلا و سدعلا .و

نيملسملا برعلا ّدض يناسن اإل ملظلا ةسرامم ىلع مويلا نوّرصي دوهيلا ناك اذإو

اذه نوسرامي امزاولا مهنإف ؛ داهجلا لقعم مشاه ةزغ يف ةصاخو ، نيطسلف يف

يف بورحلا لكف ، ةرومعملا هذه ىلع اودجو نأ ذنم ةيناسن اإل ءانبأ هاجت ملظلا

مظعم ألنّ ةحلس األ عيبل جيورتلا اهببس ةينويهص ةيدوهي جمارب يه ملا علا اذه

راجت مهو هللا اهأفطأ برحلل اران اودقوأ املك مهف دوهيلا نم ةحلس األ راجت

ملا علا اذه يف قيقرلا و تاردخملا راجتو سنجلا .

مهنم ىلا هللاعت انرّذح دقو ، ةرمعملا خيرات يف نيتد اسفإ ربكأ باحصأ اضيأ مهو

نيطسلف ضرأ ىلع اولوتسا نأ دعب مهلا دأ نم مهيلع طلس هنأ هباتك يف انل نيبو ،

مهنيب نوعقويو سانلا ىلع نورجفيو نوغطيو نورّبجتي اوناك دوهيلا ـيأـ مهو

وه اهو ةّركلا نوديعي مويلا مهو ، رصع لك يف مهبأد كلذكو ؛ بورحلا و تاوادعلا

ءيش لك ريبتس ألاهن اهتاقباسك تسيل اهنكلو ةديدج برحل أّيهتي مويلا ملا ،علا

سبايلا و رضخ األ قرحيسو .

ةيناثلا مهتداسفإ يفو ( تولا (ج ىلو األ مهتداسفإ يف مهيلع هللا طّلس دقل

هباحصأو ( دمحم ) مهيلع طّلسف ىلا هللاعت داع اوداع اّملو ( رّصنتخب ).

فشتكن مهسفنأ عمو سانلا عمو ىلا هللاعت عم دوهيلا تاصوكن ضرعتسن نيح اننإ
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هل اشاحو هللا اوفصو دقلف ليحتسمو نكمم ريغو ريسعو بعص مهعم لماعتلا نأ

الم سلا هيلع ىسوم نم اوبلطو ( مهيديأ تلغ ةلولغم هللا (دي اولا قف لخبلا ب كلذ

مويلا مهو ، ريزانخلا و ةدرقلا ءانبأ مه ، ءايبن األ ةلتق مهو ، ةرهج هللا مهيري نأ

هتساس ىلعو لب عإالهم ىلعو ملا علا داصتقا ) ىلع مهترطيس دعبو

و يسايسلا عارصلا و يداصتق اال داسكلا اورشني نأ نولواحي ( هماكح مظعمو

اذإو ؛ ةيواهلا وحن ملا علا اودوقي نأ لجأ نم يبهذملا و يفئاطلا و يقرعلا و يبهذملا

هب نوعنصيس فيك ملا علا ىريسف مهترطيس ماكحإ نم اونكمت .

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع ليربج لزن نيح ةميظع ةيهل اإل ةمكحلا تناك دقل

دوهي نم صلختي ىتح اهعلخي ال نأ هنم بلطو هعرد عزني نأ ديري ناك امدنع

دارأ ام هل ناكو ةرونملا ةني دملا .

جآالوأ نإ مهعمجأ برعلا راصح هعبتيس يذلا ةزغ راصح شيعن نحنو مويلا اننإ

ىنبلا ريمدت يف نوناوتي ال نيذلا دوهيلا الء ؤهل ىرخأ تاصوكن دهشنس ال جاع

ايجولويكيسلا رييغتل ةلواحم يف ةيبرعلا ( تانيجلا يف( ةلثمتملا ةيبرعلا ةيتحتلا

ةيبرعلا .

ب مهل هللا نأ ةينيطسلفلا و ةيبرعلا رونلا ءايض نوقرسي نيذلا دوهيلا ؤهالء ركذتيلو

ىلا عت مهنع قلا نيذلا هللا دابع نأو هللا ءاش نإ عوطقم مهرباد نأو داصرملا

نوسوجي نيذلا دوهيلا ؤهالء ركذتيلو هللا ءاش نإ نومداق ( ديدش سأب يلوأ )

مهتاكلتمم نوقرسيو مهتويب نوبلسيو مهضارعأ نوكهتنيو اآلن نيينيطسلفلا رايد

مهلجر نودرشيو مهضرأ ىلع نولوتسيو مهلا فطأ نومّتييو مهءاسن نولمريو

ةبقاعلا نوكتسف بلق اذإ نازيملا نأ نوجسلا التو قتعملا تابايغ يف مهنوقليو

كلذب ىلا هللاعت مهركذ دقو مهل نوركنتيس نويبورو واأل ناكيرم األ نأو ةميخو

ِهْيَلِإ اَنْيَضَقَو ) اعيمج هعم نمو هقرغأف ضر نماأل مهّزفتسي نأ نوعرف دارأ امدنع

) َنيِحِبْصُم ٌعوُطْقَم ُؤَهالِء َرِباَد َّنَأ َرَْم األ َكِلَذ 66// رجحلا (66.

الّدب اسرد اوعيل روطسلا نيب ام ةءارق ءارس اإل ةروس اوؤرقي نأ دوهيلا بلا طن اننإ

نامرح هلباقيس ( ءاودلا و ءاسكلا و ءاملا و ماعطلا نم نيينيطسلفلا نامرح (نأ هنم

ينيطسلفلا بناجلا نم ةايحلا نم .

ِنْيَتَّرَم ِضَْر األ يِف َّنُدِسْفُتَل ِباَتِكْلا يِف َليِئارْسإ يِنَب ىَلِإ اَنْيَضَقَو )(: ىلا عت قلا

) ًاريِبَك ًاّوُلُع َّنُلْعَتَلَو 4 ٍسْأَب يِلوُأ اَنَل ًاداَبِع ْمُكْيَلَع اَنْثَعَب وُأالاَمُه ُدْعَو َءاَج اَذِإَف (

)ً ال وُعْفَم ًادْعَو َناَكَو ِراَيِّدلا ِخالَل اوُساَجَف ٍديِدَش 5 ْمِهْيَلَع َةَّرَكْلا ْمُكَل اَنْدَدَر )َّمُث

) ًاريِفَن َرَثْكَأ ْمُكاَنْلَعَجَو َنيِنَبَو ٍلا َوْمَأِب ْمُكاَنْدَدْمَأَو أل6 ْمُتنَسْحَأ ْمُتنَسْحَأ )ْنِإ

اوُلُخْدَيِلَو ْمُكَهوُجُو اوُءوُسَيِل ِةَرِخ اآل ُدْعَو َءاَج اَذِإَف اَهَلَف ْمُتْأَسَأ ْنِإَو ْمُكِسُفَن
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) ًاريِبْتَت اْوَلَع اَم اوُرِّبَتُيِلَو ٍةَّرَم َلَّوَأ ُهوُلَخَد اَمَك َدِجْسَمْلا 7 ْمُكَمَحْرَي ْنَأ ْمُكُّبَر ىَسَع (

) ًاريِصَح َنيِرِفاَكْلِل َمَّنَهَج اَنْلَعَجَو اَنْدُع ْمُتْدُع ْنِإَو 8) 

نأ ينعي ضر األ عاقصأ لك نم اهيف مهعمجتو نيطسلف ىلإ دوهيلا جاردتسا نإ

ٍتاَنِّيَب ٍتاَيآ َعْسِت ىَسوُم اَنْيَتآ ْدَقَلَو متحملا توملا ىلإ مهسفنأ اوداق دق دوهيلا

ًاروُحْسَم ىَسوُم اَي َكُّنَُظ أل يِّنِإ ُنْوَعْرِف ُهَل َلا َقَف ْمُهَءاَج ْذِإ َليِئاَرْسِإ يِنَب ْلأْساَف

)101 يِّنِإَو َرِئاَصَب ِضَْر َواأل ِتاَوَمَّسلا ُّبَر ُؤَهالءِإالَّ َلَزنَأ اَم َتْمِلَع ْدَقَل )َقَلا

) ًاروُبْثَم ُنْوَعْرِف اَي َكُّنَُظ 102أل ُهاَنْقَرْغَأَف ِضَْر ْنِماأل ْمُهَّزِفَتْسَي ْنَأ َداَرَأَف (

) ًاعيِمَج ُهَعَم ْنَمَو 103 َءاَج اَذِإَف َضَْر األ اوُنُكْسا َليِئاَرْسِإ يِنَبِل ِهِدْعَب ْنِم اَنْلُقَو (

) ًافيِفَل ْمُكِب اَنْئِج ِةَرِخ اآل ُدْعَو 104)
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ملظي سانلا ملظي ال نمو

دجت نإف سوفنلا ميش نم ملظلا  (و

مل ـــــــ ظي ةلال ـــــ علف ةف (اذعــــــ

يذلا ملظلا نإف يناسن لااإل حلا عقاو ىلع قبطنت ةقباسلا يبنتملا ةلوقم تناك اذإ

عارصلا عقوم نع ربعي امنإ ملا علا اذه يف ةفعضتسملا ةئفلا ىلع سرامي مويلا هارن

أتفي ال يذلا ( يليباهلا - يليباقلا ) 

تحبصأ يناسن اإل ملظلا ةحاسم تناك ،واذإ بئاصملا نم ريثكلا هءارو فلخي

يف عقي زيمتم زارط نم ُافيح و صاخ عون نم ًاملظ نإف ، ةيضر األ ةركلا ةحاسمب

لثمتي ىصق األ دجسملا فانكأ  

يفاإل فدهتسي ضر األ هذه ىلع ودع ىتعأ عراقت الزتلا ةفئاط فادهتسا يف

ةمقلب نيفعضتسملا ؤهالء فدهتسي نأ هقح نم نأ ىري ودع ، ءيش لك ناسن

و مهلا فطأ اهلوانتي يتلا ةيود وباأل مهتاءوس اهب نوطغي يتلا ةيدر وباأل مهشيع

اهنم ريثكلا فرح يتلا ةاروتلا هتمدق ام دوعيل ةلا قملا هذهل ئراقلا ليحن نحن

وه ملسملا ينيطسلفلا بعشلا ب قلعتي ام لك نأ هنيع مأب ىريل دوهيلا رابحأ

با مهمعز ىلع دوهيلا بلا طي يذلا ( دوهيلا هلإ ىلإ برقت و ةدابع ووه( فدهتسم

هب موقي ام ونأ ملسملا ينيطسلفلا بعشلل وتقالً ًاعيورت و ًاعيوجت ةءاس إل

هلل مهمعز دح ىلع ةدابع وه ةملسملا ةينيطسلفلا ءامدلل كفس و لتق نم دوهيلا

نسحلا ءازجلا اهيلع نوقحتسي ىلا  عت

ةفاقثلا ىلع اوعلطا نمم سانلا نم ريثكلا ىدل افولأم حبصأ اذه ناك واذإ

اذإ دوهيلا وعدت يتلا و عيورتلا و لتقلا و ةيجمهلا ب ةمستملا و ةروزملا ةيتاروتلا

ةيتابن وأ ةيناويح وأ ةيرشب ةمسن لك اولتقي بلاالدنأ نم لبــــد يأ ىلع اولخد

يتلا يه وباإلسالم ةبورعلا ب اورهاظت نمم فئاوط ىرن نأ فولأملا ريغ نم نإف

ةيجمهلا م ــــــ هلا معأ كرابت و لب لتقلا اذه ىلإ دوهيلا ؤهالء عفدت  

امأ ( هلذخي وال هملسي وال هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا ) نأب طق عمست مل اهنأك و

يذلا نمزلا اذه ناك واذإ اهصاصتخا نم سيل اذهف هعوري و هعوجي نم ىرت نأ

وا ةيبورعلا ةميقلا اودقف نيذلا بارع ؤهالءاأل لا ثمأ ىلع هيف فوسأم ريغ هشيعن
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رايلملا فصن و رايلم نم رثكأ فقي نأ هيلع فوسأملا نم نإف مهبولق نم ةيم إلسال

و هسفن و هلقعب نوفأملا ودعلا اذه نوكرابي )و نيينيطسلفلا توم ) ىلع نوجرفتي

و تادلبلا و ندملا عراوش يف ليسي ينيطسلفلا مدلا ىري ٌّمهإالنأ هل دعي مل يذلا

نم )يأ ملظي سانلا ملظي ال نمو ) ىملس يبأ نب ريهز ميكحلا رعاشلا قلا ًاميدق

و مهباينأب سرضي نأ الدب هنإف مهعدر عيطتسي هنأ نيملا ظلا يري نأ عيطتسي ال

مهتارئاط خيراوص هقزمت ونأ مهتابابد فافخأ هأطت 000نأ بجعأ نم نإ معن

و برعلا ضرأ ىلع هتيشم يف رتخبتي برعلا و نيملسملا ودع ىرن نأ بجعلا

وأ ةزغ يف ثدحي يذلا األرم نأك و برعلا ءانبأ هكرابي و برعلا لورتب همفب برشي

هب مهل العالةق ناشيشلا وأ ناتسناغفأ وأ قارعلا يف وأ نيطسلف  0يف

نم نإف هدابع نيب ًامرحم هلعجو هسفن ىلع ملظلا مرح دق ىلا هللاعت ناك واذإ

جرخأ عينش ملظ نم هنوبكتري وام األماي هذه يف دوهيلا هعنصي ام نجهتسملا

قلعتي األرمال نأك و يرعلا و ضرملا و عوجلل ةسيرف مهكرت و مهرايد نم سانلا

و ةيناثلا و ىلو األ دوهيلا يتداسفإب انركذيل ملظلا اذه نإ هقلخب هللا همرك ناسنإب

ءارس اإل ةروس و قيزمت رش ةيضر األ ةركلا ةحاسم ىلع مهتتش و دوهيلا تقزم يتلا

قلا نيح كلذب مهركذ هللاو انركذ ودق كلذ ىلع دهاش : 

1 ىَصَْق األ ِدِجْسَمْلا ىَلِإ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َنِّم ْيَلالً ِهِدْبَعِب ىَرْسَأ يِذَّلا َناَحْبُس .

ُريِصَبْلا ُعيِمَّسلا َوُه ُهَّنِإ اَنِتاَيآ ْنِم ُهَيِرُنِل ُهَلْوَح اَنْكَراَب يِذَّلا  

2 يِكَو يِنوُد نِم ْاوُذِخَّتَت َأالَّ َليِئاَرْسِإ يِنَبِّل ىًدُه ُهاَنْلَعَجَو َباَتِكْلا ىَسوُم اَنْيَتآَو .

 الً

3 اًروُكَش اًدْبَع َناَك ُهَّنِإ ٍحوُن َعَم اَنْلَمَح ْنَم َةَّيِّرُذ . 

4 َّنُلْعَتَلَو ِنْيَتَّرَم ِضَْر األ يِف َّنُدِسْفُتَل ِباَتِكْلا يِف َليِئاَرْسِإ يِنَب ىَلِإ اَنْيَضَقَو .

اًريِبَك اًّوُلُع  

ِخالَل5 ْاوُساَجَف ٍديِدَش ٍسْأَب يِلوُأ اَنَّل اًداَبِع ْمُكْيَلَع اَنْثَعَب وُأالاَمُه ُدْعَو َءاَج اَذِإَف .

الً وُعْفَّم اًدْعَو َناَكَو ِراَيِّدلا  

6 اًريِفَن َرَثْكَأ ْمُكاَنْلَعَجَو َنيِنَبَو ٍلا َوْمَأِب مُكاَنْدَدْمَأَو ْمِهْيَلَع َةَّرَكْلا ُمُكَل اَنْدَدَر  .َّمُث
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7 ِةَرِخ اآل ُدْعَو َءاَج اَذِإَف اَهَلَف ْمُتْأَسَأ ْنِإَو ْمُكِسُفَن أل ْمُتنَسْحَأ ْمُتنَسْحَأ .ْنِإ

اًريِبْتَت اْوَلَع اَم ْاوُرِّبَتُيِلَو ٍةَّرَم َلَّوَأ ُهوُلَخَد اَمَك َدِجْسَمْلا ْاوُلُخْدَيِلَو ْمُكَهوُجُو ْاوُؤوُسَيِل  

8 اًريِصَح َنيِرِفاَكْلِل َمَّنَهَج اَنْلَعَجَو اَنْدُع ْمُّتدُع ْنِإَو ْمُكَمَحْرَي نَأ ْمُكُّبَر ىَسَع . 

ناك امنإ هرجح قمالهعو لمعتسا امدنع الم سلا هيلع دوواد نأ مهركذن نحن و

قحلل اقاقحإ كلذ  

مولظملا هب عفادي يذلا الح سلا ) ينيطسلفلا رجحلا نإف مويلا امأو ملظلل افاصنإ و

ةيناسن اإل ءادعأ ىلع هللا نذإب رصتنيس يذلا الع قملا وه امنإ هسفن نع ملظلا عفديل

اذه ريمدت ةلواحم يف اهومدختسا إالودق لئاسولا نم ةليسو اوكرت ام نيذلا

نوكلا 0 

هبشأ امو راصتن لال ةمدقم إال سيل راصحلا اذهو اهلعاف ىلع دترت تاملظ ملظلا

ةحرابلا ب مويلا  

و دولجلا و هتيملا أللك اورطضا و بلا ط يبأ بعش يف هباحصأ و انيبن رصوح دقف

وه واه ةكم حتف راصتن ال ةمدقم راصحلا كلذ ناكف اوربص مهنكل و كلذ ريغ

هللا نذإب ًابيرق نوكيس يذلا سدقملا تيب حتف راصتن ال ةمدقم ةزغ راصح مويلا 0

هيوري اميف - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع هنع هللا يضر يرافغلا رذ يبأ نع

مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع قلا:(اي هنأ لجو زع هبر نع

،اي مكدهأ ينودهتساف ، هتيده نم ضلاإال مكلك ، يدابع ،اي اوملا فالظت امرحم

راعإال مكلك يدابع ،اي مكمعطأ ينومعطتساف ، هتمعطأ نم إال عئاج مكلك يدابع

انأو ، راهنلا و ليللا ب نوئطخت مكنإ ، يدابع ،اي مكسكأ ينوسكتساف ، هتوسك نم

يرض اوغلبت نل مكنإ ، يدابع ،اي مكل رفغأ ينورفغتساف ، اعيمج بونذلا رفغأ

مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ،ول يدابع ،اي ينوعفنتف يعفن اوغلبت نلو ، ينورضتف

،اي ائيش يكلم يف كلذ داز ام مكنم دحاو لجر بلق ىقتأ ىلع اوناك مكنجو

ام دحاو لجر بلق رجفأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابع

اوماق مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابع ،اي ائيش يكلم نم كلذ صقن

إال يدنع امم كلذ صقن ام هتلأسم ناسنإ لك تيطعأف ينولأسف دحاو ديعص يف

مث مكل اهيصحأ مكلا معأ يه امنإ يدابع ،اي رحبلا لخدأ اذإ طيخملا صقني امك

إال نمولي فال كلذ ريغ دجو نمو هللا، دمحيلف اريخ دجو نمف ، اهايإ مكيفوأ

هسفن ).
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س نيذلا اإلسالوم قيرط نع اوفرحنا نيذلا بارع نماأل نيفلخملا ركذن نأ يقب

ىلا عت هلوقب را ـــــ صحلا اذه اوكرابي نأ مهسفنأ مهل تلو :ــــ

وأ مهنولتاقت ديدش سأب يلوأ موق ىلإ نوعدتس بارع نماأل نيفلخملل )لق

مكبذعي لبق نم متيلوت امك اولوتت نإو انسح ارجأ هللا مكتؤي اوعيطت نإف نوملسي

ميلأ اباذع )
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يبر نم ةنيب ىلع ينإ لق !!

ىلا عت  :قلا

( مهبر نم قحلا اوعبتا اونمآ نيذلا ّنأو )0

ىلع هثيداحأ نم ريثكلا يف دّكأ دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك إاذ

ناك ام اريثك هنإف ةيناسن اإل ةايحلا و عمتجملا و سفنلا يف هتناكمو ن اإلامي ةيمهأ

األىذ ةطامإ اهاندأو هللا، عأالاه،الهلإإال ةبعش نوعبسو عضب نامي :(اإل لوقي

طباوض نامي يّنألإل ـــــــ نعي اذهو ( نامي نماإل ةبعش ءايحلا ،و قيرطلا نع

امنإ هنم دهاش هولتيو هبر مـــن ةنيب ىلع هليبس كلسي يذلا ناسن نأاإل ذإ ةقيقد

ّمثلإل هلل بسحت ةرضحتم ـةي ناسنإ ة ــــــــ مأ ينبيو نامي اإل طورش ققحي نم وه

،والملع عفان ملع بال ةنيب ،والال ةنيب نبــال اميإ ......ذإال قحلا باسحلا ةين اسن

ا ةقيقح ّ نأ ىلإ انلصوي يلا بتلا اذهو ، ــلصحلا بالمع دهاش ،وال دهاش بال عفان

امئاد ميركلا نآرقلا كلذ ىلع دّكأ دقو ( لمعلا هقّد ـــــ صو بلقلا يف رقو (ام نامي إل

طارصلا كلسي نأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عفد يف هتايآ تمهسأو

ديمحلا طارص ىلع نونمؤملا ىقبيل ( يبر نم ةنيب ىلع ينإ (قـــل ميقتسملا

نيب يواسي نم ىلع راكنتس اال ّدشأ ركنتسي ميركلا نآرقلا ناك انه نمو ديجملا

و ريخلل نيلعافلا نيبو نيقفانملا و نيصلخملا نيبو نيرفاكلا و ني ـــــ نمؤملا

س هل نيز نمك هبر نم ةنيب ىلع ناك نمفأ ): ىلا عت ......قلا رشلل ني ــــ عناصلا

مهءاوهأ اوعبتاو هلمع ءو (ـــ

ق نيح هنع هللا يضر ريبزلا هللانب دبع نب بعصم ليلجلا يباحصلا باصأ دقو

:لا

ـي ماظع تفجر امدعب دعقأأ  
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ي ــنــــ يلي ام برقأ توملا ناكو

ميص ـخ ضرتعم ّلك لداجأ  

ي ـــــــــ نيدل اضرغ هنيد لعجأو

يريغ يأرل تملع ام كرتأف  

ني ـــــــــ قيلا ملعلا ك يأرلا سيلو

ءيش يهو ةموصخلا انأو امو  

نيميلا يفو لا مشلا يف فّرصي

ماو قــــــــ ننس انل تنس دقو  

ن ـــــ يجو جّوأ فــــــــ ّلكب نحلي

ءاف خـــــ هب سيل قحلا ناكو  

ن ـــــــــ ةناأليم مآــــ نبا جاهنمب

ي ـــــــ نافك دقف تملع ام اّمأف  

ي ــــ نوب ــــــــ نجف تلهج ام امأو

ىربكلا ةمه ــــــــــ ملا يه كلت قحلا هقيرطف نامي اللامأاإل ضلا هقيرط رفكل اف نذإ

نع اودصو اورف ـــــــــ ك نيذلا ): ىلا عت قلا ميركلا نآرقلا اهلجأ نم ءاج يتلا

دمحم ىلع لّزن امب اونمآو ت احلا صلا اولمعو اونمآ نيذلا و مهلا معأ لضأ هللا ليبس

اوعبتا اورفك نيذلا نأب كلذ مهلا ب حلصأو مهتآيس مهنع رّفك مهبر نم قحلا وهو

ىوهلا عابت هالكاألممإالاب سيلو ( مهبر نم قحلا اوعبتا اونمآ نيذلا نأو لطابلا

لطابلا ىلإ دوقي يذلا  

قافنلا حاتفم بذاكلا حدملا )) 
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قح ريغبو قحب نيحادملا و حدملا ةرثك روزملا رصعلا اذه يف هابتن اال تفلي ام رثكأ

مهقتاع ىلع نيلماح ريوزتلا و بذكلا قوب يف خفنلا نيتمزتملا نم ريثكلا ةلواحمو

مث هيدل مهتاجاح نوكت نم اهب نوضري ةقّفلم ةملك خالل نم مهحلا صم قيقحت

لجرلا كلذل مذلا نوليكي اوذخأو نجملا رهظ اوبلق مهحلا صم اوققح اذإف مهءاذيإ

اذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مذ دقو الهق خأو هتءورم يف نوحدقيو هسفن

حدمي صخشلا ناك اذإ فيكف هجوب الء ؤهو هجوب ؤهالء يتأي يذلا نيهجولا

ءاضقنا دعب مهب حدقلا و ةحلصملل ًاعبت نيرخ اآل ةيكزت نإ ةروزم ةيئانث يف حدقيو

ًانيبم امثإ هب ىفكو بذكلا هللا ىلع نورتفي فيك رظنا ) هعيطتست ال قلخ ةحلصملا )

/ ءاسنلا 50/. 

ىلإ اعدو عادخلا و بذكلا و ريوزتلا روص نع هميلا عت مظعم يف اإلسالم ىهن دقل

حيحص يفو ميمذ قلخ ّقح ريغب ةيكزتلا و حدامتلا ف ةبحملا واإلخالصو قدصلا

) ملسم 1 ((نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ قلا دوس نباأل دادقملا نع (

(نإ قلا هنأ رمع نع هي ورم نبا ىورو (( بارتلا نيحادملا هوجنو يف اوثحن

ىقتا نمب ملعأ وه مكسفنأ اوكزت )(فال هيأرب ءرملا باجعإ مكيلع فاخأ ام فوخأ )

ناك ولو ىتح سفنلا ةيكزت مدع ىلإ اوعدي يذلا ينآرقلا ريبعتلا اذه عربأ امو

نم يكزي هللا لب مهسفنأ نوكزي نيذلا ىلإ رت (ملأ حلا صلا لمعلا بابرأ نم اهبحاص

/ ءاسنلا (ً ال يتق نوملظي وال ءاشي هللا49 يف هل ًاخأ بحأ اذإ اندحأ نأ حيحص /

ةاعدم نوكي أال بجي كلذ هلإالنأ هتبحم حيضوتب هردابي نأ هل بحتسملا نم

هل حدملا ليك ىلإ

إال ةنجلا اولخدي نل هنأ اومعزف هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ ىراصنلا و دوهيلا ىعدا دقل

ثدحي ةيواعم ناك ام ًاريثكو تادودعم ًامايأ إال رانلا مهسمت نل هنأو مهنم ناك نم

هللا ىلص هللا لوسر قلا لوقيو – اهريغ يف هثدحي ام ةلق هللا ىلع - ةعمجلا موي

نمف رضخ ولح لا ملا اذه نإو نيدلا يف هقفي ًاريخ ةيادهلا دري ((نم ملسو هيلع

)( حبذلا هنإف حدامتلا و مكايإو هيخ أل رابي هقحب هذخأي 1) 

ديدش باذعب مهنم نيفلا خملا هللا دعوت دقف كلذ عمو  

األ1 دلجملا ريغصلا عماجلا حيحص دهازلا باتع يذمرتلا األبد باتك هجام نبا -

 لو
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نأو نايذهلا نم برض وه بيرجت ريغب حدقلا و حدملا نأ ىلع ءارعشلا دّكأ دقو

هنع فلتخي ال بيرجت ريغ نم مذلا

بيرجت ريخ نم همذت وال هبرجت اممل ًءرما ّنحدمت  ال

عشبأب تزرب امنإ متحملا طوقسلا تاسوريف نم نلمحت امب حدملا ةرهاظ نإ

تناك اذإو بسكلا هتياغ بذاك قلزت ىلإ لوحت ثيحب يبرعلا انرعش يف اهروص

رايعمب إال نوكت أال ضرتفملا نم هنإف ناسن دنعاإل الب تسا رصنع حدملا ةرهاظ

يف ًاحدم هحدم وه نإ هبحاص نتفل ًاعطاق نوكي نأ ءرملا بسحو قيقدو يقيقح

هعضوم ريغ . 

اذه نع رّبعت امنإ ةثيدحلا و ةميدقلا ةفلتخملا هروصب رعشلا ب بسكتلا ةيرظن نإ

حورلا ثعب ثيح نم ريخ األ فصلا يف يبرعلا رعشلا لعج يذلا يميقلا عجارتلا

هيقتلم سوفن يف ةيميقلا . 

إ لجرلا حدمي ألهنال ىملس يبأ نبا ريهز رعاشلا ب ًابجعم باطخلا نب رمع ناك دقل

امو حدملا فناعزب يه ام ردقب هسفن حدملا يف تسيل ةلكشملا نأ ذإ هيف وه الامب

هيحودمم ىلع ةروزم تافص نم حداملا هغبصي .

نوريسي نيذلا ءاهقفلا و ءاملعلا ىلإ ءارعشلا نم حدملا لقتني نأ كلذ نم ىكن واأل

نولواحيو اهذختي يتلا تارارقلا لك ةحصب ًامئاد هنورعشيف ناطلسلا حانج تحت

واأل ةميركلا ةينآرقلا تاي اآل قانعأ خالليل نم عورشملا رربملا اهل اودجوي نأ

نيط ال سلا ءاوهأ عم بسانتي امب ةفيرشلا ثيداح . 

تاطلسلا ب طيحت يتلا ةيمسرلا رئاودلا يف حدقلا ىلع حدملا ةرهاظ تفط دقل

ىلإ ليطاب األ تلوحت ثيحب مهريغ نم وأ نيراشتسملا نم تناكأ ءاوس ةيناطلسلا

ال يصفت لكب اإلسالم دكأ دقل رارقلا و عقاولا جايس جراخ قئاقحلا تيصقأو قئاقح

ىلإ تبلقنا إوال اهدح زواجتي أال بجي حدملا ةرهاظ نأ ىلع ةيئزجلا و ةيلكلا هت

اهدض . 
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؟ دّمحم جهنم كلسن نأ انبجاو نم سيلأ !

؟؟؟ مّلسو هيلع هللا ىلص دمحم ّبح اننييارش يف تومي .!!!له

ةبحملا و ريخلا و ىدهلل ىوعدلا ب نوكلا ةحاسم ىلع هبح دّسجن لهو  

ّّ؟؟ هجهنم كلسن نأ هّبحن اّنك اذإ انبجاو نم سيلأ

هب؟ ءاج يذلا نآرقلا ماكحأ قبطنو هب يدتقنو هاطخ ىلع ريسنو !

؟؟ هنع ىهن اّمع يهتننو هب رمأ امب رمتأن هل نوعيطم نحن لهو !!

؟؟ هبيبح عيطي نأ بحملا قح نم سيلأ !!

يذلا ّاألّيم يبرعلا ّيبنلا اذه ّبح دّسجن نأ نيملسملا ـ نحن انم جاتحت ةلئسأ

أرقا ) ةملك نم قلطنا ّيراضح لعفب ءامسلا ةلا سر ةيناسن ـاإل ءانبأ ـ نحن انيلإ لمح )

كولسلا و يلعفلا لمعلا إالب نوكي ال بحلا اذه ديسجتو ، ءامسلا ب ضر األ ءاقتلا ةطقن

اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا هتفصو امك ملسو هيلع هللا ىلص دمحمف يلمعلا

هللا هاهن اّمع يهتنيو هللاهب هرمأ امب رمتأي ( ضر األ ىلع يشمي نآرق ) اهدلا و نعو

هنع .

يناسن اإل عمتجملا ةعامج نيب ( ةبحملا ) ةمحرلا ّيبن هيلإ اعد ام ّصخأ نم ّنإو

ثباعلا الهق خأب سكاشملا هجازمب بعصلا نمزلا اذه يفو مويلا انجوحأ امو

ا عمتجم نم تلعج يتلا كلت ةيجسلا هذه ىلإ يميقلا صوكنلا ىلإ يعادلا هدئاقعب

ب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ ادحاو اجيسن نيرجاهملا و راصن أل

ةديقعلا رامث يرمعل كلتو هققحيو ريخلا ب دعي عمتجم وهو ىّمحلا و رهسلا

ةلداعم اهنإ اقح ( هسفنل ّبحي ام هيخ أل ّبحي ىتح مكدحأ نمؤي (ال ةحيحصلا

ةيم اإلسال ميقلا ب نوكسمتي هئانبأ مظعم دعي مل يذلا يداملا نمزلا اذه يف ةبعص  

يعّدي نأو دمحم لثم ّيبن مجاهي نأ هشيعن يذلا نمزلا اذه يف نزحملا ءيشلا و

ي ذلا هعرش ىلإ نوتفتلي ال مهو يبنلا اذه ّبح كشال باإلسالم ىمست نّمم ريثكلا

و ةيسايسلا و ةيداصتق واال ةيركفلا ةيرصعلا لكاشملا لكل لولح ىلع يوتحي

ناطيشلا تاوطخ نوعبّتي كلذ نم سكعلا ىلع مهارت لب ةيعامتج واال ةيسفنلا

ةقارب تاراعش نوعفري ةيناسن اإل ىلع قافش اإل نوعّدي نّمم نيفرحنملا تاوطخو

ا ةسسؤم نع درفلا خلس لجأ نم يناسن اإل عمتجملل بيرخت اهنطابو نسح اهرهاظ

نيدلا قئاقح نعو ةرس .أل

اإل رون ىلإ لهجلا تاملظ نم سانلا جرخيل ءاج مّلسو هيلع هللا ىلص ادمحم ّنإ
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و يقرعلا زيامتلا و يرصنعلا زييمتلا اذبان ةاواسملا و لدعلا و قحلا راطإ نمض ناميإ

ىوقتلا هنازيم ءارمس بوعشو ءاضيب بوعش نيب وأ ةثون واأل ةروكذلا نيب قيرفتلا

خأالاق مهنساحأ هيلإ سانلا ّبحأو هللا نم فوخلا و

؟؟ هبيبح بيبحلا ركذي نيأ !!!

سيساح األ ةنحش اهيف غرفي يتلا ةيفطاعلا تاءاقللا نم ناسن اإل ىلع زعأ سيل

يتلا ةيدولا تاءاقللا نكل و ةيسحلا ةذللا نع ًاثحب لا يخلا حانج ىلع هلمحت يتلا

ةبح األ تاءاقل يه اهتفرعم ىلع صرحي ونأ نا ـــ سن اإل اهيلإ رظني نأ ضرتفي

مهل ةمايقلا موي ىلجتيس يذلا يهل اإل رونلا يف مهتاوذ بوذت نيذلا نييقيقحلا 0

بيبحلا ركذي له هللا! لوسر اي تلق )) اهنع ىلا هللاعت يضر ةشئاع ةديسلا لوقت
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ىتح نازيملا دنع ثالثفال،امأ دنع امأ ةشئاع ؟قلا:((اي ةمايقلا موي هبيبح

ف هلا مشب ىطعي وامإ هنيميب ىطعي امإ بتكلا رياطت دنع فال،وامأ فخي وأ لقثي

كلذ ـموقيـلو هيلع ظيغتي و مهيلع ىوطيف رانلا نم قنع جرخي نيح ال،و

ًاهلإ هللا عم ىعدا نمب تلكو ثبالةث، تلكو ثبالةث تل كـو ثبالةث تل كـو : قنعلا

دينع رابج لكب تلكوو ، باسحلا مويب نمؤي ال نمب تلكوو ، رخآ 0 يوطنيف قلا:

فيسلا نم دحأ و رعشلا نم قرأ ٌرسج منهجل و منهج تارمغ يف مهيمري و مهيلع

وك فرطلا وك قربلا ك هيلع سا نلاـــ هللاو ءاش نم ناذخأي كسح و بيل كال هيلع

باكرلا و ليخلا ديواجأك و حيرلا 0 ملس ملس بر ـنو:اي لوقي 0وملاالةكئ جانف

دمحأ اإلمام هجرخأ )( ههجو ىلع رانلا يف روكم ،و مّلسم شودخم و مّلسم ٍ

ةشئاع نع ) 

يه ةيقيقحلا ةبحملا نأ انل نيبتل ةشئاع ةديسلا هتلا سر انل تلمح عورشم لا ؤس

ـمي ظعلا مويلا كلذ يوالت نم دبعلا هيف وجني ميلس فقوم ىلإ اهبحاص دوقت يتلا

نآرق لاــ دكأ هللاودق ءاق لـل ةدعلا هيف دعن نأ ضرتفي يذلا ريرطمقلا فيخملا

عـام ةعضرم لك هيف لهذت يذلا مويلا كلذ مظع ىلإ راشأ نيح كلذ ىلع ميركلا

رمخ نود ىراك ســ هيف سانلا ىرت و اهلمح لمح تاذ لك هيف عضت و تعضرأ

ميظع ءي شــــ ةعا ــــ سلا ةلزلز نإ مكبر اوقتا سانلا اهيأ ((اي ىلا هللاعت لوقي "

ىرتو اهلمح لمح تاذ لك عضتو تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت اهنورت موي

((. ديدش هللا باذع نكل و ىراكسب مهام و ىراكس سا ــــــ  0نلا

يه ىتم هللا؟؟و لوسر اي ةعاسلا ةلزلز يه امف ميظع ٌءيش ةعاسلا ةلزلز نإ ًاقح

ةمايقلا موي تاحا ســـ ىلإ مهروشن موي مهروبق نم سانلا مايق دعب يه له ؟؟و

مهثادجأ نم سانلا مايق لبق ضر لأل ةلزلز يه 0مأ

و اهبر رونب هيف ضر قراأل شتــ ًاميظع ًءاقل اورظتنا هللا يف نوباحتملا اهيأ ايف

يدبأ دولخ ىلإ تاظحللا لوحتت 0 
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ةودق هللا لوسر ذختنل

فهللا هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا اإلسالم ةيحتب مكييحأ ةئشانلا يئاقدصأ

األ بوعش نحن نواعتنو ضر األ ىلع الم سلا معي يكل راهن ليل هوعدن الم سلا وه

و ءارقفلا و ءافعضلا ديب واألذخ اضعب انضعب ةدعاسمو نوكلا رامعأ يف ضر

و ءافعضلا لوسر ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انلوسرف ضر األ هذه ىلع نيكاسملا

بارت نم قولحم نحن امك هنأ ملعن نحنو ملعي ألهن هنوبحيو مهبحي وأال نيكسملا

نم سانلا ذقني يك إال لسري مل وهف نيعمجأ نيملا علل ةمحر انل هرخس هللا نكلو

دولحلا نانج ىلإ منهج ران نم مهذقنيلو ملعلا و نامي األ رون ىلإ لهجلا تاملظ 0

نيكرشملا ىذأ نم هلمحت امو انتياده ليبس يف دهج نم هل ذب امل همرتحنو هردقن

هذه تناك ولفالهامل ملعلا و ةبحملا و ريخلا قيرط ىلإ ةيناسن اإل لصوأ ىتح

ةيملا علا ةيناسن اإل ةراضحلا 0

و ةسردملا و دجسملا يف ةيمويلا انتايح يف ميظع رثأ ادمحم هللا لوسرل ناك دقل
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خأالةيق ةيناسنإ ةينيد تاعوضوم نم حرطي ام لك يف رضاح وهف تيبلا

و ريبكلا و ريغصلا عم ءاقدص واأل ةوخ عماإل كولسل اب قلعتي اميف وأ ةيعامتجا

انانحو افطعو ابح برق واأل ماحر واأل نيدلا ولا عم زوجعلا و باشلا و ةأرملا و لجرلا

مركن انسفن أل بحن ام سانلل بحن نأ اناصوأ دقف ةزجعلا و ءارقفلا و نيكاسملل

ةأرملا يمحنو ريغصلا ىلع فطعنو ريبكلا رقون ةجاحلا بحاص نيعنو فيضلا

بهللا نمؤن نايرعلا وسكنو نيعئاجلا معطنو شاطعلا يقسنو فوهلملا ثيغنو

الهص حإو هقدصو هتنامأ يف اهذختن نأ انعفدت هذه هتاوعدو نايدلا دحاولا

إالإ نوكلا اذهل الهلإ راعش عفر يف نيدلا فادهأ قيقحت ىلع هرارصإو هتيناسنإو

ميمر يهو ماظعلا ييحمو ةمسنلا ْىراب ضر واأل تاومسلا خقلا دحاو .اله

ينبنو اضعب انضعب ّبحن هلضف هل نيركاش هلل نيدحوم نوكن نأ دمحم انمّلع دقل

مرتحيو هراغص ىلع هرابك فطعيو هءارقف هؤاينغأ دعاسي اقداص ايناسنإ اعمتجم

هللا دنع انربصو بستحنو ربصن هءاسن هلا .جر

ذاختا اّنم هبلطب ةيراضح ةمأ ىلإ ةّيمأ ةمأ نم ـ برعلا ـ نحن دمحم انلّوح دقل

ةمحرلا و ملعلا ليبس كلست نأ ةيناسن اإل بلا طي وهو افده ملعلا .

نيصلخملا نيبيطلا ةداقلا نم يجال عنص إالألهن ةودق ادمحم ذخّتن مل نحن

هللا نودبعي ليللا ب نابهر راهنلا ب ناسرف هدارفأ يجال هدحو هلل نيدباعلا نيدحوملا

رونو ىده ىلع .

ىتح ميحر هكراعم يف ّذف دئاق هنإ ةودق نوكي نأ ّقحتسي هتافص هذه نم سيلأ

عماأل ميحر ءاسنلا عم قيفر ءافعضلا ىلع قفشم ءارقفلا عم عضاوتم هئادعأ عم

موي هتوعد هل يبلي هللانأ نم بلط دقف ةمايقلا موي ىتح انّمه لمحي .هنإ ءابرق

رانلا لخدن ال ىتح انل عفشي نأب ةمايقلا .

نوللا ب قيرفتلا مدعو ةاواسملا و ريخلا و ّقحلا و لدعلا ةلود ايندلا و نيدلا ةلود ىنب

ال طشملا نانسأك ةيساوس هدنع سانلا بعش ىلع بعش ليضفت وأ سنجلا وأ

سانلا ةدعاسمو هللا نم فوخلا و ىوقتلا إالب دحأ ىلع ألدح لضف  

و ربادتلا نع ىهنو نواعتلا و محارتلا و داوتلا أدبم ىلع نيملسملا ةلود ىنب دقل

نحاشتلا و عطاقتلا .

انلكاشم ّلحي يك دمحم ةودق لثم نم ةودق ىلإ رصعلا اذه يف انجوحأ ام

دعبن نيلهاجلا دشرنو لهجلا ىلع يضقنو نيملا وظلا ملظلا براحنل ملا علا لكاشمو

نيدسفملا حلصنو داسفلا  

وا ةيسايسلا و ةيداصتق اال انلكاشم ّلحيو ءاخ اإل اننيب قّقحي يك دمحمل انجوحأ ام

ةيركفلا و ةيعامتج .ال

دمحم الق خأو دمحم ءىدابم ىلإ ةئشانلا ـ نحن انجوحأ :ام ةئشانلا يئاقدصأ

دمحم دجمو دمحم حومطو دمحم ةنامأو دمحم نادجوو دمحم راكفأو  

م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظع قلخ ىلعل كنإو ): ىلا عت قلا امك اقحو )
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؟ ليمجلا لهأ نم تنأ له

ءامسلا عم ضر األ امهيف قناعتت نييناسنإ نيحانج عرشيو ةعساو اقافآ حتفي لا ؤس

هيزنتلا و حيبستلا ب هؤاضعأ ّجضت ينابر دبع ىلإ يبارتلا دبعلا خالامهل نم لوحتيو

ىلا عت .هلل

ناسن واإل لا مجلا بحي ليمج فهللا عايلا دبعلا ب قّلحت ألاهن ةزيزع ةفص لا مجلا ف

يلا يخلا و يونعملا و يتوصلا و يسحلا و ير ـــ صبلا لا مجلا بح ىلع روطفم هعبطب

ن ــــــ سحلا ىنعملا و نسحلا توصلا و نسحلا هجولل عوضخلا ناسن عبطاإل نم .ألّن

نم لظنحلا ةرارم عرجتيو هلمحت ناسن اإل ىلع قشي اميف لا مجلا نوكي نأ نكلو

ةلكشم ةلأسم كلتف هلجأ .

ةيناسنإ تاصوكن ن ــــــــــــ م هيناعن امم ففخن يك هللاانل اهعرش ةليمج ثالةيث

ثلا هذه ةقرام تامزأو ةقراح تامزو سوفن ـــــــ لا يف فلخت ةيناودع تاباجتساو

يع مــ رظناو . ليمجلا حفصلا و ليمجلا ربصلا و ليمجلا رجهلا لثب ـــــــ متت الةيث

ةكم لهأ هيلع ب لاــــ كت امدنع دمحم هيبن نم ىلا هللاعت هبلط ام ىلإءىراقلا اهيأ

مهرجهاو نولوقي ام ىلع ربصاو ) هيلإ بلاالد بحأ نم هدرط ّمث نمو هلتق اولواحو

ليمجلا رجهلا يال) ــــــــ مج ارجه  

فسوي صيمقب هؤانبأ عجر امدنع الم سلا هيلع بوقعي امقهلا ىلإ اضيأ يعم رظناو

هصيمق ىلع اوؤاجو ) فسوي مهاخأ لكأ بئذلا ّنأ هومهوأو ةرّوزم ءامدب اخطلم

مـــا ىلع ناعتسملا وهللا ليمج ربصف ارمأ مكسفنأ مكل تلّوس لب قلا بذك مدب

ليمج ربصف ( نوفصت . 

هيلع هللا ىلص دمحم لو ـــــ سرلا هعنص ام ىلإ ءىراقلا األخ اهيأ اضيأ يعم دهعتو

ينأ نونظت (ام اهيف هبراح نم ــــرلك سأو اهحتف نأ دعب ةكم لهأ عم ملسو
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حف صــ ( ءاقلطلا متنأف اوبهذا ........ ميرك خأ نباو ميرك ...خأ ؟؟؟؟ مكب عافـــل

ليمج .

نم مهجهنم كلس نمو ءايبن خأالقاأل اهنإ ...... ءامظعلا خأالق نع كفنت ال ثالةيث

نينمؤملا

اهيلع يلغي يفاثأ )ثـــالةث ليمجلا حفصلا و ليمجلا رجهلا و ليمجلا ربصلا )

هترخآ ثلبقتساو ةداعس ىلإ هايند تلوحت ناسن اإل اهقناع ام اذإف ةايحلا لجرم

هللا ءاقلل اقوش

ثلاالةيث هذهب اننآرق انل اهلكش ةليمج ةراضح !!!!!!!!.......ةيأ

يتلا ىهتنملا ةردس ةرجش يه ( ليجلا حفصلا و ليمجلا ربصلا و ليمجلا رجهلا نإ(

نم رمذتلا و يساقلا رجهلا نإو , ىوأملا ةن امجــــــــ كاردأ امو ىوأملا ةنج اهدنع

حف ـــــــ صلا لمتحت ال ةمراص سيياقمب نيرخ اآل ةبساحمو ةا ـــــــ يحلا تابوعص

هللا نإف ربصيو قت ــــــــــ ي نم هنإ ) موقزلا ةرجش ام كاردأ امو موّقزلا ةرجش يه

نينسحملا رجأ عيضي  (ال

لهأو ةكم لهأ هدر طــــ نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ءاعد لمجأ امو

هو ــــــــــ م دأو مهنايبص هيلع اوطلسو فئاطلا  

بر تنأ سانلا ىلع يناوهو يتليح ةلقو يتوق فعض وكشأ كيلإ (هللام

ىلع ؟!مأ ينمهجتي ديعب ىلإ ي؟! ـــــــ نلكت نم ىلإ هللام يبر تنأو نيفعضتسملا

يه كتيفاع نأ ريغ يلا فالبأ يلع بضغ كب نكي مل نإ يرمأ هتكلم ّودع

وا ايندلا رمأ هيلع حلصو تاملظلا هل تقرشأ يذلا كهجو رونب ذوعأ ..... يل عسوأ

ىضرت ىتح ىبتعلا كل كبضغ ّيلع ّلحي وأ كطخس يب لزني نأ ةرخ (........آل

(وهللا بجلا يف فسويب اوقلأ امدنع الم سلا هيلع بوقعي ءاعد لمجأ امو

عم يناثلا هدلو زاجتحا دعب اضيأ بوقعي ءاعد ....)مث نوفصت ام ىلع ناعتسملا

مهب ينيتأي هللانأ ىسع ليمج ربصف ارمأ مكسفنأ مكل تلوس لب (قلا فسوي

ميكحلا ميلعلا وه هنإ اعيمج )
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؟؟ دمحم قحب انيفو !!!!له

ًادصار هتاباسح ًاعجارم هقامعأ ىلإ ناسن اإل اهيف دوعي يتلا ىلو األ ةظحللا يف

يريغ مدق اذام و نيملسملا لإلسالمو تمدق اذام اهلأسي هسفن مامأ ًافقاو هقئاقح

ام عم رصعلا اذه يف نوملسملا هشيعي يذلا مزقتلا ىدم فشتكي اإلسالم اذهل

ىتح نيملسملا اإلسالمو ةمدخ يف اهضعب وول نورخسي ال تاردقم نم هنوكلمي

مهيبن ةرصن و مهنيد ةرصنب نوركفي ال مهنأ رعشت كنأكل 0 

؟؟ دمحم هب ءاج يذلا نيدلا اذه وه  !!امف

؟؟ ءامسلا ةلا سر انيلإ لمح يذلا اذه هسفن دمحم وه نمو !!

؟؟ ةيناسن اإل ىلع قفشم ريخلل بحم لداع ميحر لوسر وه لهو !!

روصعلا رم ىلع اهب ترثأت يتلا تايصخشلا مهأ نع ينثدحي يه و يقيدصل تلق

ةيخيراتلا تايصخشلا و ةيتاذلا ريسلا بحب مرغم يقيدصف نامز 0واأل

ةعونتملا نعاآلراث انثدحت املك رضخ األ كراعش تعفر امدنع قح ىلع تنك دقل

تأرق املك يننأ كلذ ( هقح ًادمحم فن (مل سانلا عومج ىلع ةيرشبلا تايصخشلل

رمت مل يذلا يبرعلا األيم يبنلا اذه يتايح يف باجعلا بجعلا تدجو هتريس

واألخالق كولسلا و ةيبرتلا يف ةعئار ةطحم نوكت نأ نود هتايح نم ةيناث 0

داهج األربك داهجلا ةهبج نيتعساو نيتهبج ىلع ًادهاجم هرمع دمحم ىضق دقل

لا عفأب ًانوحشم و يميقلا صوكنلا نم ىفاعم اميلس ءانب سفنلا هذه ءانب و سفنلا

نييجراخلا ءادع األ داهج رغص األ داهجلا ةهبج و ةيناسن اإل ةمدخ و ةبحملا و ريخلا

يف هنوعبتي ناطيشلا ءاقدصأ مه دمحم ءادعأف رش لك ةيناسن باإل نوصبرتي نيذلا

والةدو مهتايحف مهتايح هكلا سم يف نوريسي و هجهن نوجهني و هتاوطخ عيمج

كلذ خالل نم يدام الق طنا و توم و جاوز 0 دلأ لوحي نأ دمحم عاطتسا دقل

مهسفنأب نوحضي و هنع نوعفادي هل نيرصانم ىلإ لب ءاقدصأ ىلإ هئادعأ

هترصنل 0 

و نييلا تتم نيموي ريعشلا زبخ نم عبشي ومل ًاريقف شاع و ًاميتي دمحم دلو دقل

و رمتلا هماعط نم هبسح ران هتيب يف دقوي نأ نود نارهشلا و رهشلا هب رمي ناك

نيكاسملل ًابحم ًاميحر ًانيمأ ًاصلخم ًاقداص ناك دقف كلذ نم مغرلا ىلعو ءاملا

هل قحي و هتعيرش قبطت و هئدابم عبتت و هقيرط اهعيمج ةيرشبلا كلست نأ ًاحماط

سالهح ًاصخش متشي وال ًادحأ بسي خأالًاقال سانلا نس احأ نم وهف كلذ

ىلع ثحلا و ربصلا هتاودأ األخالق)و مراكم ألممت تثعب امنإ ) ًامئاد روهشملا

هئادعأ عم ىتح حماستلا و ناسح واإل ربلا و ةنسحلا ب ةئيسلا ةلباقم و ريخلا لمع

0 
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نحن هلجست ليمج عينص اذه و اهرقوي و ةأرملا مرتحي و نايبصلا ىلع ملسي

قح نهلل عرش و نهتيدوبع ىغلأ و دأولا نم نهصلخ دقف دمحمل ءاسنلا رشاعم

لك ثرت تامرتحم تاديس نهنم لعج و بسانملا جوزلا رايتخا حابأ و كلمتلا

لا جرلل ام نماألرج نهل ةايحلا و عمتجملا ءانب يف كراشت و لا ملا نم اهقح ةدحاو

ًاتنب و ةجوز و ًاتخأ و ًامأ نهنع فيحلا عفر رزولا نم مهيلع ام نهيلع  0و

كلذ ىلع ليلد هتاجوزل هتلماعم و ءاسنلا ةلماعم يف هقرأ وام يبن نم همركأ ام

0 

ةيراضح هلا عفأ ًاميحر ًادودو ًاقولخ ناك و000دقل ًاضكر هشئاع هتجوز قباسي

لا جرلا نم ريثكلا هلعف نم فنأي ام اذه 0 هتجوز تاقيدص مرتحي ناك دقل

يبن نيكاسملا و ءارقفلا يبن هنإ ًاديس نوكي نأ يضر ًوال ماال عمج ام ةجيدخ

" يناذآ دقف ًايمذ ىذآ نم " لوقي ناك ام ًاريثك و نيملا علل ةاجزملا ةمحرلا 0 

ًاعيمج سانلل ريخلا نكي هنإ ةمذلا لهأ يداعي نمم هتمذ أربت 0 ًايدوهي فطالً راز

ةنسح ةلماعم هلماعي ناك و ضرم 0 

هعابتأ لبق هئادع أل فصنملا ميحرلا دئاقلا يبنلا لوسرلا لجرلا دمحم ناك دقل ًاقح

يبأك هئادعأ ناك ام ًاريثك هبو نينمؤملا بولق يف ةريبك هتبحم تناك انه نم

ًادمحم دمحم باحصأ بحي املثم ًاصخش بحي ًادحأ تيأر :ام لوقي نايفس 0 

يف صخلتت ةميظع ةنامأ هلمح و ًادمحم انل لسرأ ألهن هلل ًاركش ءامسلا اهتيأ  

( نيملا علل ةمحر إال كانلسرأ امو )0 

هقح ًادمحم يفن نأ تاهيه تاهيهف نحن  0امأ

ةنجلا يف ةعيفرلا ةيلا علا ةجردلا و ةليسولا ًادمحم تآم 000هللا

؟؟؟ فرح ىلع هللا دبعت له

مهل ردقو ايندلا يف مهقازرأو مهتاوقأ مهلا جآ عم مهل رّدق قلخلا هللا قلخ امل

هودبعي مل مأ هودبعأ ءاوس هدابع ىلع معنملا وهو ةرخ يفاآل مهءاقش وأ مهتداعس

هنكلو هتدابع ّقح هللا دبعي نمؤم نم مكف ، هتدابعب صتخي ال هدابعل هعفن نأ ذإ

دحلم رفاك نم مكو هللاهل، هردق اّمع ضار وهف يلا والبي عقدملا رقفلا ةايح شعي

عمو ءامدلا كفسيو ضر يفاأل دسفي لب هردق قح هللا ردقي وال ةدابع هلل ميقي ال

فهللا هدحو نمؤملا صخت ال قزرلا ةرئاد : نذإ ةريلمملا تارايلملا كلتمي وهف كلذ

هللا نودبعي دقتعملا وفيعض نامي اإل وليلق سانلا ضعب نكلو ، هدابع لكل قازرلا وه

ايندلا رسخ ههجوىلع بلقنا ةنتف هتباصأ نإو هب نّأمطا ريخ هباصأ نإف فرح ىلع

ْنِإَف ٍفْرَح ىَلَع َهَّللا ُدُبْعَي ْنَم ِساَّنلا ْنِمَو ): جحلا ةروس يف ىلا عت ةرخ،قلا واآل

َةَرِخ َواآل اَيْنُّدلا َرِسَخ ِهِهْجَو ىَلَع َبَلَقنا ٌةَنْتِف ُهْتَباَصَأ ْنِإَو ِهِب َّنَأَمْطا ٌرْيَخ ُهَباَصَأ
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) ُنيِبُمْلا ُناَرْسُخْلا َوُه َكِلَذ 11 َكِلَذ ُهُعَفْنَي ال اَمَو ُهُّرُضَي اَمال ِهَّللا ِنوُد ْنِم اوُعْدَي (

) ُديِعَبْلا الُل َّضلا 12َوُه َسْئِبَلَو ىَلْوَمْلا َسْئِبَل ِهِعْفَن ْنِم ُبَرْقَأ ُهُّرَض ْنَمَل اوُعْدَي (

) ُريِشَعْلا 13 ،نإ نيقفانملا ةمس ( فرح ىلع هللا ةدابع ) هذهو // جحلا //(

اوبلقناو اوريغت مهايند مهيلع تدسف نإو ، ةدابعلا ىلع اوماقأ مهايند مهل تحلص

وأ ةدش وأ ةنتف هتباصأ نإو هللا، دبع ايندلا تءاج اذإف ةدابعلا ىلع نوميقي فال

رفكلا ىلإ عجرو هنيد كرت قيض وأ رابتخا . 

مهل ةناهإ كلذ نوربتعي مهقزر مهيلع ردق نيذلا سانلا نم ريثكلا دجت كلذلو ،

اعفر كلذ نوربتعي قزرلا يف هللا مهمركأ نمم ريثكلا نأ هسفن تقولا يف دجتو

يف ىلا عت تباالءقلا ريثكلا قزرلا تباالءو رقفلا ف كلذك سيل نأاألرم عم مهتناكمل

ِنَمَرْكَأ يِّبَر ُلوُقَيَف ُهَمَّعَنَو ُهَمَرْكَأَف ُهُّبَر َتْباالُه اَم اَذِإ ُناَسِن اإل اَّمَأَف ): رجفلا ةروس

)15) ِنَناَهَأ يِّبَر ُلوُقَيَف ُهَقْزِر ِهْيَلَع َرَدَقَف َتْباالُه اَم اَذِإ اَّمَأَو (16 رجفلا //(//،

اذإ نم نيقفانملا نم هللا اهسرح ةرونملا ةنيدملا يف فلسلا مايأ يف ناك دقلو

ناطيشلا هاتأ ةقدصلا هنع ترخأت وأ ةيراج هتأرما تدلو وأ ةنيدملا عاجوأ هتباصأ

ةداتق هركذ امك ارش اذهإال كنيد ىلع تنك ذنم تبصأ ئاقال:وهللاام هل سوسوف

نبا ىيحي انثدح ، ثراحلا نب ميهاربا انثدح : يراخبلا .قلا جيرج نباو كاحضلا و

قلا سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ، نيصحلا يبأ نع ليئارسا انثدح ، ريكب يبأ

ص نيد اذه قلا: هليخ تجتنو غالام هتأرما تدلو نإف ةنيدملا مدقي لجرلا ناك )

ءوس نيد اذه قلا: هليخ جتنت ملو هتأرما دلت مل نإو ، حلا ). 

نم ةهلآب وأ مهلثم رشبب امإ مهقازرأ نوقلعي سانلا نم ريثكلا دجت انه نمو

عفنلا نأ دقتعي نم اماذ ىلا هللاعت لوقي هللا ديب وه ررضلا وأ عفنلا نأ عم ةراجحلا

الُل َّضلا َوُه َكِلَذ ُهُعَفْنَي ال اَمَو ُهُّرُضَي اَمال ِهَّللا ِنوُد ْنِم اوُعْدَي ): هريغ ديب ررضلا و

) ُديِعَبْلا 12) ُريِشَعْلا َسْئِبَلَو ىَلْوَمْلا َسْئِبَل ِهِعْفَن ْنِم ُبَرْقَأ ُهُّرَض ْنَمَل اوُعْدَي (13)//

ال ناثو واأل بكاوكلا و نجلا و رشبلا و ملاالةكئ نم هللا نود نم دوبعملا //ف جحلا

يفاآل هدبعي نم رضي هسفن تقولا يف وهو هسفنل وال هريغل ررضلا وأ عفنلا مدقي

نبا حيسملا هللاوه نإ قاولا نيذلا رفك كلذلو ريعسلا باذع يف هفذقيف ةرخ

ميرم  

َليِئاَرْسِإ يِنَب اَي ُحيِسَمْلا َلا َقَو َمَيْرَم ُنْبا ُحيِسَمْلا َوُه َهَّللا َّنِإ اوُلا َق َنيِذَّلا َرَفَك (ْدَقَل

ُراَّنلا ُهاَوْأَمَو َةَّنَجْلا ِهْيَلَع ُهَّللا َمَّرَح ْدَقَف ِهَّللا ِب ْكِرْشُي ْنَم ُهَّنِإ ْمُكَّبَرَو يِّبَر َهَّللا اوُدُبْعا

) ٍراَصنَأ ْنِم َنيِمِلا َّظلِل اَمَو 72 ةدئاملا //(. 

ثالةث ثلا هللاث نإ قاولا نيذلا رفك كلذكو : 

اوُهَتنَي ْمَل ْنِإَو ٌدِحاَو ٌهَلِإ ِإالَّ ٍهَلِإ ْنِم اَمَو َثالٍةَث ُثِلا َث َهَّللا َّنِإ اوُلا َق َنيِذَّلا َرَفَك ْدَقَل )

) ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمُهْنِم اوُرَفَك َنيِذَّلا َّنَّسَمَيَل َنوُلوُقَي اَّمَع 73 ِهَّللا ىَلِإ َنوُبوُتَي )َفَأال

) ٌميِحَر ٌروُفَغ ُهَّللا َو ُهَنوُرِفْغَتْسَيَو 74 ْتَلَخ ْدَق ٌلوُسَر ِإالَّ َمَيْرَم ُنْبا ُحيِسَمْلا )اَم

َّمُث ِتاَي اآل ْمُهَل ُنِّيَبُن َفْيَك ْرُظنا َماَعَّطلا الِن ُكْأَي اَناَك ٌةَقيِّدِص ُهُّمُأَو ُلُسُّرلا ِهِلْبَق ْنِم

) َنوُكَفْؤُي ىَّنَأ ْرُظنا 75 ًاعْفَن َوال ًاّرَض ْمُكَل ُكِلْمَي اَمال ِهَّللا ِنوُد ْنِم َنوُدُبْعَتَأ ْلُق (
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) ُميِلَعْلا ُعيِمَّسلا َوُه ُهَّللا 76َو ةدئاملا // (//

(ال امهل ناسن اإل دجسي هللانأ ىهنو رمقلا و سمشلا اودبع نيذلا رفك كلذكو

نودبعت هايإ متنك نإ نهقلخ يذلا هلل اودجساو رمقلل وال سمشلل اودجست ) 

اوُعِبَّتا ِمْوَق اَي َقَلا ىَعْسَي ٌلُجَر ِةَنيِدَمْلا ىَصْقَأ ْنِم َءاَجَو ): سي بحاص قلا

) َنيِلَسْرُمْلا 20) َنوُدَتْهُم ْمُهَو ًارْجَأ ْمُكُلَأْسَي ال ْنَم اوُعِبَّتا (21 يِذَّلا ُدُبْعَأ ال يِل اَمَو (

) َنوُعَجْرُت ِهْيَلِإَو يِنَرَطَف 22 ِنْغُت ال ٍّرُضِب ُنَمْحَّرلا يِنْدِرُي ْنِإ ًةَهِلآ ِهِنوُد ْنِم ُذِخَّتَأَأ (

) ِنوُذِقنُي َوال ًائْيَش ْمُهُتَعاَفَش يِّنَع 23) ٍنيِبُم َضالٍل يِفَل ًاذِإ يِّنِإ (24 ُتْنَمآ يِّنِإ (

) ِنوُعَمْساَف ْمُكِّبَرِب 25) َنوُمَلْعَي يِمْوَق َتْيَل اَي َقَلا َةَّنَجْلا ْلُخْدا َليِق (26 َرَفَغ اَمِب (

) َنيِمَرْكُمْلا ْنِم يِنَلَعَجَو يِّبَر إال27يِل ناسن اإل ديزت هللاال ريغ ةدابعف // سي //(

نود نم اعد نم ءازج ذهو منهج ران يف مهبكيو مدنلا و ةرسحلا وهلاالكو ريبثتلا

طولو حلا صو دوهو حونو ىسوم موق لثم نم ةقباسلا ماوق نماأل ةهلآ هللا

اَمَف ْمُهُتَهِلآ ْمُهْنَع ْتَنْغَأ اَمَف ْمُهَسُفنَأ اوُمَلَظ ْنِكَلَو ْمُهاَنْمَلَظ اَمَو ) ىلا عت قلا بيعشو

اَمَو َكِّبَر ُرْمَأ َءاَج اَّمَل ٍءْيَش ْنِم ِهَّللا ِنوُد ْنِم َنوُعْدَي يِتَّلا ْمُهُتَهِلآ ْمُهْنَع ْتَنْغَأ

) ٍبيِبْتَت َرْيَغ ْمُهوُداَز 101 دوه //(//. 

هتمحر تعسو يذلا هللا إال اقلطم رضي وال عفني ال هنأ : هنم الدب يذلا قيقحتلا و

َفال ٍةَمْحَر ْنِم ِساَّنلِل ُهَّللا ْحَتْفَي (اَم عنملا و ءاطعلا ب هدابع ىلع معنملا ءيش لك

) ُميِكَحْلا ُزيِزَعْلا َوُهَو ِهِدْعَب ْنِم ُهَل َلِسْرُم َفال ْكِسْمُي اَمَو اَهَل َكِسْمُم 2 ُساَّنلا اَهُّيَأ )اَي

ال ِضَْر َواأل ِءاَمَّسلا ْنِم ْمُكُقُزْرَي ِهَّللا ُرْيَغ َخٍقِلا ْنِم ْلَه ْمُكْيَلَع ِهَّللا َةَمْعِن اوُرُكْذا

) َنوُكَفْؤُت ىَّنَأَف َوُه ِإالَّ َوال3َهَلِإ َكُعَفْنَي اَمال ِهَّللا ِنوُد ْنِم ُعْدَت //(َوال رطاف //(

) َنيِمِلا َّظلا ْنِم ًاذِإ َكَّنِإَف َتْلَعَف ْنِإَف َكُّرُضَي 106 َفِشاَك َفال ٍّرُضِب ُهَّللا َكْسَسْمَي ْنِإَو (

َوُهَو ِهِداَبِع ْنِم ُءاَشَي ْنَم ِهِب ُبيِصُي ِهِلْضَفِل َّداَر َفال ٍرْيَخِب َكْدِرُي ْنِإَو َوُه ُهَلِإالَّ

) ُميِحَّرلا ُروُفَغْلا 107 ْنِم َنيِذَّلا ِب َكَنوُفِّوَخُيَو ُهَدْبَع ٍفاَكِب ُهَّللا َسْيَلَأ )// سنوي //(

) ٍداَه ْنِم ُهَل اَمَف ُهَّللا ْلِلْضُي ْنَمَو ِهِنوُد 36 َسْيَلَأ ٍّلِضُم ْنِم ُهَل اَمَف ُهَّللا ِدْهَي ْنَمَو (

) ٍماَقِتْنا يِذ ٍزيِزَعِب 37ُهَّللا ُهَّللا َّنُلوُقَيَل َضَْر َواأل ِتاَوَمَّسلا َقَلَخ ْنَم ْمُهَتْلَأَس ْنِئَلَو (

ْوَأ ِهِّرُض ُتاَفِشاَك َّنُه ْلَه ٍّرُضِب ُهَّللا يِنَداَرَأ ْنِإ ِهَّللا ِنوُد ْنِم َنوُعْدَت اَم ْمُتْيَأَرَفَأ ْلُق

َنوُلِّكَوَتُمْلا ُلَّكَوَتَي ِهْيَلَع ُهَّللا يِبْسَح ْلُق ِهِتَمْحَر ُتاَكِسْمُم َّنُه ْلَه ٍةَمْحَرِب يِنَداَرَأ

)38 رمزلا //(

دحلا مدقتو بابس باأل دخأت نأ كيلعف كلجأ كبلطي امك كبلطي دبعلا اهيأ كقزر نإ

ام ردقي وهللا ليلقلا قزرلا كبيصي دقو ريثكلا قزرلا كبيصي دقف اهنم ىلع األ

ىلا عت قلا هنيعب ربلا وهف ءارضلا و ءاسأبلا يف ربصلا ب كيلعو قزرلا نم كعفني :

ِهَّللا ِب َنَمآ ْنَم َّرِبْلا َّنِكَلَو ِبِرْغَمْلا َو ِقِرْشَمْلا َلَبِق ْمُكَهوُجُو اوُّلَوُت ْنَأ َّرِبْلا َسْيَل )

ىَبْرُقْلا يِوَذ ِهِّبُح ىَلَع َلا َمْلا ىَتآَو َنيِّيِبَّنلا َو ِباَتِكْلا َو ِةَكِئ اآلِرِخَوَمْلاال ِمْوَيْلا َو

ىَتآَو الَة َّصلا َماَقَأَو ِباَقِّرلا يِفَو َنيِلِئاَّسلا َو ِليِبَّسلا َنْباَو َنيِكاَسَمْلا َو ىَماَتَيْلا َو

ِسْأَبْلا َنيِحَو ِءاَّرَّضلا َو ِءاَسْأَبْلا يِف َنيِرِباَّصلا َو اوُدَهاَع اَذِإ ْمِهِدْهَعِب َنوُفوُمْلا َو َةاَكَّزلا

) َنوُقَّتُمْلا ْمُه َكِئَلْوُأَو اوُقَدَص َنيِذَّلا َكِئَلْوُأ 177 ةرقبلا //(
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ثيبخلا وحمي ال ثيبخلا ّنإ

؟؟ نينبو لا ومأ نم مهدمأ امب موقلا هللاب ركم  !له

الء؟؟ مإو اراظنإو اجاردتسا مهب ىلا هللاعت هلعفي ام لهو !!

؟؟ حلا صلا لمعلا ىلع نوع الل حلا بسكلا لهو !!

لكأ ام هنإف مهيديأ لمع نمو الل حلا نم مهبسك نوكي نأ هدابع رمأ دقىلا هللاعت نإ

هذه نيلسرملا ىلع ىلا عت دّكأو هدي لمع نم بسك امم اريخ اماعط طق دبع

دقف حالال؛ نوكي ىتح ابيط نوكي ال بسكلا الل،ألن حلا بسكلا يف ةيصوصخلا

ىعرو إال يبن نم امو ) حيحصلا يفو ( همأ لزغ نم( لكأي ميرم نبا ىسيع ناك

ألله طيرارق ىلع اهاعرأ تنك انأو معن هللا!قلا:( لوسر اي تنأو : )قاولا منغلا

دقو ( هدي بسك نم لكأي ناك الم سلا هيلع دواد (نإ اضيأ حيحصلا يفو ( ةكم

:(اي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا هنع هللا يضر ةريره يبأ نع تبث

هب رمأ ام نينمؤملا رمأ هللا نإو ، ابيط إال لبقي ال بيط هللا نإ سانلا اهيأ

نولمعت امب ينإ احلا ص اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا اهيأ قفلا:اي نيلسرملا

نوعراصتيو يلقال ناك نإو الل حلا بسكلا نوكرتي سانلا نم ريثك امفبلا ( ميلع

واألوالد لا نماألوم هللا مهيطعي امب نورتغي مهنإ ،ّمث مارحلا بسكلا لجأ نم

األرم سيل كالّ فلأو كالّ هدنع مهتّزعو مهتماركل ءاطعلا اذه نأ نيدقتعم
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ُّيِبَّنلا اَهُّيَأ :(اَي لوقي ىلا هللاعت ألن مهؤاجر باخو كلذ يف اوؤطخأ دقف كلذك

) ُريِصَمْلا َسْئِبَو ُمَّنَهَج ْمُهاَوْأَمَو ْمِهْيَلَع ْظُلْغاَو َنيِقِفاَنُمْلا َو َراَّفُكْلا ْدِهاَج 73)

ْمَل اَمِب اوُّمَهَو ْمِهِم ال ْسِإ َدْعَب اوُرَفَكَو ِرْفُكْلا َةَمِلَك اوُلا َق ْدَقَلَو اوُلا اَمَق ِهَّللا ِب َنوُفِلْحَي

ْمُهَل ًارْيَخ ْنُكَي اوُبوُتَي ْنِإَف ِهِلْضَف ْنِم ُهُلوُسَرَو ُهَّللا ْمُهاَنْغَأ ِإالَّْنَأ اوُمَقَن اَمَو اوُلا َنَي

ْنِم ِضَْر األ يِف ْمُهَل اَمَو ِةَرِخ َواآل اَيْنُّدلا يِف ًاميِلَأ ًاباَذَع ُهَّللا ْمُهْبِّذَعُي اْوَّلَوَتَي ْنِإَو

) ٍريِصَن َوال ٍّيِلَو 74 ْنِم َّنَنوُكَنَلَو َّنَقَّدَّصَنَل ِهِلْضَف ْنِم اَناَتآ ْنِئَل َهَّللا َدَهاَع ْنَم ْمُهْنِمَو (

) َنيِحِلا َّصلا 75) َنوُضِرْعُم ْمُهَو اوَّلَوَتَو ِهِب اوُلِخَب ِهِلْضَف ْنِم ْمُهاَتآ اَّمَلَف (76)

اوُناَك اَمِبَو ُهوُدَعَو اَم َهَّللا اوُفَلْخَأ اَمِب ُهَنْوَقْلَي ِمْوَي ىَلِإ ْمِهِبوُلُق يِف ًاقاَفِن ْمُهَبَقْعَأَف

) َنوُبِذْكَي 77 ِبوُيُغْلا ُمَّ َعال َهَّللا َّنَأَو ْمُهاَوْجَنَو ْمُهَّرِس ُمَلْعَي َهَّللا َّنَأ اوُمَلْعَي ْمَلَأ (

ِإال78( َنوُدِجَي ال َنيِذَّلا َو ِتاَقَدَّصلا يِف َنيِنِمْؤُمْلا ْنِم َنيِعِّوَّطُمْلا َنوُزِمْلَي َنيِذَّلا (

) ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمُهَلَو ْمُهْنِم ُهَّللا َرِخَس ْمُهْنِم َنوُرَخْسَيَف ْمُهَدْهُج َّ79 ْوَأ ْمُهَل ْرِفْغَتْسا (

اوُرَفَك ْمُهَّنَأِب َكِلَذ ْمُهَل ُهَّللا َرِفْغَي ْنَلَف ًةَّرَم َنيِعْبَس ْمُهَل ْرِفْغَتْسَت ْنِإ ْمُهَل ْرِفْغَتْسَت ال

) َنيِقِساَفْلا َمْوَقْلا يِدْهَي ال ُهَّللا َو ِهِلوُسَرَو ِهَّللا ِخالَف80ِب ْمِهِدَعْقَمِب َنوُفَّلَخُمْلا َحِرَف (

اوُرِفنَت ال اوُلا َقَو ِهَّللا ِليِبَس يِف ْمِهِسُفنَأَو ْمِهِلا َوْمَأِب اوُدِهاَجُي ْنَأ اوُهِرَكَو ِهَّللا ِلوُسَر

) َنوُهَقْفَي اوُناَك ْوَل ًاّرَح ُّدَشَأ َمَّنَهَج ُراَن ْلُق ِّرَحْلا 81ًيِف ال يِلَق اوُكَحْضَيْلَف (

) َنوُبِسْكَي اوُناَك اَمِب ًءاَزَج ًاريِثَك اوُكْبَيْلَو 82 ْمُهْنِم ٍةَفِئاَط ىَلِإ ُهَّللا َكَعَجَر ْنِإَف (

ْمُتيِضَر ْمُكَّنِإ ًاّوُدَع يِعَم اوُلِتاَقُت ْنَلَو ًادَبَأ يِعَم اوُجُرْخَت ْنَل ْلُقَف ِجوُرُخْلِل َكوُنَذْأَتْساَف

) َنيِفِلا َخْلا َعَم اوُدُعْقاَف ٍةَّرَم َلَّوَأ ِدوُعُقْلا َوال83ِب ًادَبَأ َتاَم ْمُهْنِم ٍدَحَأ ىَلَع ِّلَصُت )َوال

) َنوُقِساَف ْمُهَو اوُتاَمَو ِهِلوُسَرَو ِهَّللا ِب اوُرَفَك ْمُهَّنِإ ِهِرْبَق ىَلَع ْمُقَت 84 َكْبِجْعُت )َوال

ْمُهَو ْمُهُسُفنَأ َقَهْزَتَو اَيْنُّدلا يِف اَهِب ْمُهَبِّذَعُي ْنَأ ُهَّللا ُديِرُي اَمَّنِإ ْمُهُد ال ْوَأَو ْمُهُلا َوْمَأ

) َنوُرِفاَك 85 َكَنَذْأَتْسا ِهِلوُسَر َعَم اوُدِهاَجَو ِهَّللا ِب اوُنِمآ ْنَأ ٌةَروُس ْتَلِزنُأ اَذِإَو (

) َنيِدِعاَقْلا َعَم ْنُكَن اَنْرَذ اوُلا َقَو ْمُهْنِم ِلْوَّطلا اوُلْوُأ 86 َعَم اوُنوُكَي ْنَأِب اوُضَر (

) َنوُهَقْفَي ال ْمُهَف ْمِهِبوُلُق ىَلَع َعِبُطَو ِفِلا َوَخْلا 87 ةبوتلا ((

مهل هللا ىلمأف امثأ اودادزا مهّنكلو اوركشيل إال ادلوو ماال مهداز ام ىلا فهللاعت

امثإ اودادزاف 0 ًائْيَش َهَّللا اوُّرُضَي ْنَل ْمُهَّنِإ ِرْفُكْلا يِف َنوُعِراَسُي َنيِذَّلا َكْنُزْحَي (َوال

) ٌميِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَو ِةَرِخ اآل يِف ًاّظَح ْمُهَل َلَعْجَي َأالَّ ُهَّللا ُديِرُي 176 َنيِذَّلا )َّنِإ

) ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمُهَلَو ًائْيَش َهَّللا اوُّرُضَي ْنَل ِناَمِي ِباإل َرْفُكْلا اْوَرَتْشا 177 َّنَبَسْحَي )َوال

ْمُهَلَو ًامْثِإ اوُداَدْزَيِل ْمُهَل يِلْمُن اَمَّنِإ ْمِهِسُفَْن أل ٌرْيَخ ْمُهَل يِلْمُن اَمَّنَأ اوُرَفَك َنيِذَّلا

) ٌنيِهُم ٌباَذَع 178 نارمع ))لآ

مه واألوالد لا نأاألوم نيدقتعملا مهسفنأب نيرتغملا ؤهالء ىلا هللاعت هبن دقو

احلا معالص اولمعي نأ نود ىفلز هللا ىلإ مهءابآ نوبرقي مهنأو ةايحلا ةياغ :()

) َنوُرِفاَك ِهِب ْمُتْلِسْرُأ اَمِب اَّنِإ اَهوُفَرْتُم ََّقَلا ِإال ٍريِذَن ْنِم ٍةَيْرَق يِف اَنْلَسْرَأ اَمَو 34)

) َنيِبَّذَعُمِب ُنْحَن اَمَو الًاد ْوَأَو االً َوْمَأ ُرَثْكَأ ُنْحَن اوُلا 35َقَو ُطُسْبَي يِّبَر َّنِإ ْلُق (

) َنوُمَلْعَي ال ِساَّنلا َرَثْكَأ َّنِكَلَو ُرِدْقَيَو ُءاَشَي ْنَمِل َقْزِّرلا 36 ْمُكُد َوالْوَأال ْمُكُلا َوْمَأ اَمَو (
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ِفْعِّضلا ُءاَزَج ْمُهَل َكِئَلْوُأَف ًاحِلا َص َلِمَعَو َنَمآ ْنَم ِإالَّ ىَفْلُز اَنَدْنِع ْمُكُبِّرَقُت يِتَّلا ِب

) َنوُنِمآ ِتاَفُرُغْلا يِف ْمُهَو اوُلِمَع 37اَمِب َكِئَلْوُأ َنيِزِجاَعُم اَنِتاَيآ يِف َنْوَعْسَي َنيِذَّلا )َو

) َنوُرَضْحُم ِباَذَعْلا 38يِف ُرِدْقَيَو ِهِداَبِع ْنِم ُءاَشَي ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَي يِّبَر َّنِإ ْلُق (

) َنيِقِزاَّرلا ُرْيَخ َوُهَو ُهُفِلْخُي َوُهَف ٍءْيَش ْنِم ْمُتْقَفنَأ اَمَو أبس39ُهَل (( 

و نامي باإل مهربتعا نكلو مهد وأوال مهلا ومأب سانلا ربتعت فال مدآ نباي : ةداتق قلا

حلا صلا لمعلا . 

:(نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

بحي نمل ايندلا يطعي هللا نإو ، مكقازرأ مكنيب مسق امك مكق خأال مكنيب مسق هللا

يذلا ،و هبحأ دقف نيدلا هاطعأ نمف بحأ نمل إال نيدلا يطعي وال بحي ال نمو

هراج نمأي ىتح نمؤي ،وال هناسلو هبلق ملسي ىتح دبع ملسي !ال هديب دمحم سفن

دبع بسكي )وال هملظو همشغ هللا!قلا:( لوسر ؟؟اي هقئاوب امو : )قاولا هقئاوب

فلخ هكرتي وال هنم لبقيف هب قّدصتي وال هيف هل كرابيف هنم قفنيف مارح ماالنم

ب ءّيسلا اوحمي نكلو ءّيسلا ب ءّيسلا اوحمي هللاال ،نإ رانلا ىلإ هداز ناك إال هرهظ

ثيبخلا وحمي ال ثيبخلا ّنإ نسحلا . 
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لفاغلا اهيأ فقوت !!

؟ روصلا تيأر له

ىلص هللا لوسر قلا:قلا ةريره يبأ نع روصلا ثيدح يف ريرج نبا اإلمام دروأ

هاطعأف روصلا قلخ ضر واأل تاومسلا قلخ نم غرف هللاامل :(نإ ملسو هيلع هللا

)قلا رمؤي ىتم رظتني شرعلا ىلإ هرصبب صخاش هيف ىلع هعضاو وهف ليفارسإ

نرق ) وه؟قلا فيكف )قلا: نرق ؟قلا:( روصلا امو هللا! لوسر :اي ةريره وبأ

ةثلا وثلا قعصلا ةخفن ةيناثلا و عزفلا ةخفن ىلو :األ تاخفن ثالث هيف خفني ميظع

ةخفن خفنا : لوقيف ىلو األ ةخفنلا ب ليفارسإ هللا رمأي . نيملا علا برل مايقلا ةخفن

وال اهلوطيو اهدميف هرمأيو هللا ءاش نم إال ضر واأل تاومسلا لهأ عزفيف ! عزفلا

اهل ام ةدحاو ةحيص ؤهالءإال رظني امو ) ىلا هللاعت لوقي يتلا يهو رتفي

لوقي يتلا يهو اّجر اهلهأب ضر األ ّجرتو ابارت نوكتف لا بجلا ريستف ( قاوف نم

ةفجاو ذئموي بولق ةفدارلا اهعبتت ةفجارلا فجرت موي ) ىلا هللاعت

جاوم األ اهبرضت رحبلا يف ةقبوملا ةنيفسلا ك ضر األ نوكتف ( ةعشاخ اهراصبأ

بيشيو لماوحلا عضتو عضارملا لهذتف شرعلا ب قّلعملا ليدنقلا ،كو اهلهأب اهؤفكت

برضتف ملاالةكئ اهاقلتف راطق األ يتأت ىتح ةبراه نيطايشلا ريطتو نادلولا
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هللا لوقي يتلا يهو اضعب مهضعب يداني نيربدم سانلا يّلويو عجرتف اههوجو

) ِباَزَْح األ ِمْوَي َلْثِم ْمُكْيَلَع ُفاَخَأ يِّنِإ ِمْوَق اَي َنَمآ يِذَّلا َلا :(َقَو ىلا 30عت َلْثِم (

) ِداَبِعْلِل ًامْلُظ ُديِرُي ُهَّللا اَمَو ْمِهِدْعَب ْنِم َنيِذَّلا َو َدوُمَثَو ٍداَعَو ٍحوُن ِمْوَق ِبْأَد 31 اَيَو (

) ِداَنَّتلا َمْوَي ْمُكْيَلَع ُفاَخَأ يِّنِإ ِمْوَق 32 ْنِم ِهَّللا ْنِم ْمُكَل اَم َنيِرِبْدُم َنوُّلَوُت َمْوَي (

األ تعدصنا ذإ كلذ ىلع مه امنيبف . رفاغ داه) ْنِم ُهَل اَمَف ُهَّللا ْلِلْضُي ْنَمَو ٍمِصاَع

هب ملعأ هللا ام بركلا نم كلذل مهذخأف اميظع ارمأ اوأرو رطق ىلإ رطق نم ضر

اهموجن ترثتناو اهرمقو اهسمش فسخ مث لهملا ك يه اذإف ءامسلا ىلإ اورظن مث

نوملعي ال تاوم :(واأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا مهنع تطشك مث

كلذ نم ءيشب ) 

يف نم عزفف روصلا يف خفنو ): لوقي نيح هللا ىنثتسا نمف : ةريره وبأ قلا

عزفلا لصي امنإو ءادهشلا كئلوأ هللا)قلا:( ءاش إالام ضر يفاأل نمو تاومسلا

هنم مهنمآو مويلا كلذ ّرش هللا مهاقوو نوقزري مهبر دنع ءايحأ كئلوأ ءايح األ ىلإ

اَهُّيَأ :(اَي هيف ىلا هللاعت لوقي يذلا وهو هقلخ رارش ىلع هثعبي هللا باذع وهو

) ٌميِظَع ٌءْيَش ِةَعاَّسلا َةَلَزْلَز َّنِإ ْمُكَّبَر اوُقَّتا ُساَّنلا 1 ٍةَعِضْرُم ُّلُك ُلَهْذَت اَهَنْوَرَت َمْوَي (

ىَراَكُسِب ْمُه اَمَو ىَراَكُس َساَّنلا ىَرَتَو اَهَلْمَح ٍلْمَح ِتاَذ ُّلُك ُعَضَتَو ْتَعَضْرَأ اَّمَع

مهريغو متاح يبأ نباو ريرج نباو يناربطلا هاور ( َباَذَع َّنِكَلَو
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اّدج لجاع ءادن ))

؟؟ رانلا دراو كّنأ كغلب !!!له

) ًائْيَش ْنُكَي ْمَلَو ُلْبَق ْنِم ُهاَنْقَلَخ اَّنَأ ُناَسِن اإل ُرُكْذَي ََوال 67(أ َكِّبَرَوَف (

) ًاّيِثِج َمَّنَهَج َلْوَح ْمُهَّنَرِضْحُنَل َّمُث َنيِطاَيَّشلا َو ْمُهَّنَرُشْحَنَل 68 ِّلُك ْنِم َّنَعِزنَنَل )َّمُث

) ًاّيِتِع ِنَمْحَّرلا ىَلَع ُّدَشَأ ْمُهُّيَأ ٍةَعيِش 69 ًاّيِلِص اَهِب ىَلْوَأ ْمُه َنيِذَّلا ِب ُمَلْعَأ ُنْحَنَل )َّمُث

)70) ًاّيِضْقَم ًامْتَح َكِّبَر ىَلَع َناَك اَهُدِراَو ِإالَّ ْمُكْنِم ْنِإَو (71 َنيِذَّلا يِّجَنُن )َّمُث

ًاّيِثِج اَهيِف َنيِمِلا َّظلا ُرَذَنَو اْوَقَّتا )

؟؟ ايندلا نع لحار كنأ حيحص له

؟؟؟ بارت ىلإ لّوحتتس كنأ حيحص لهو

لوقي نودحلملا و رافكلا حلا ناسل له : 

؟؟؟ نوثوعبمل انإأ ابارتو اماظع اّنك اذإأ ))

دعبتسيو توملا دعب هتداعإ حةلا نم بجعتي األماي هذه ناسن حلااإل يه هذه

ينزيو شطبيو قرسيو لتقيف هدعب ثعب ال ءانف توملا نأ ادقتعم ةداع اإل هذه

ثيدحلا ملعلا نأ عم كلذ دعب باسح ال هنأكو ةراطشلا و ةيولهفلا باب نم ملظيو

خاسنتس ملعاال خالل نم ةيعون ةلقن انلقن دق رصاعملا  

ديدج قلخ يفل انإأ ابارت انك اذإأ مهلوق بجعف بجعت نإو ): ىلا هللاعت لوقي

؟؟؟ !!!)

) ٌنيِبُم ٌميِصَخ َوُه اَذِإَف ٍةَفْطُن ْنِم ُهاَنْقَلَخ اَّنَأ ُناَسِن َرَياإل ْمَلَوَأ ): ىلا عت لوقيو 77)

) ٌميِمَر َيِهَو َماَظِعْلا ِيْحُي ْنَم َقَلا ُهَقْلَخ َيِسَنَو َثَمالً اَنَل َبَرَضَو 78 اَهيِيْحُي ْلُق (

) ٌميِلَع ٍقْلَخ ِّلُكِب َوُهَو ٍةَّرَم َلَّوَأ اَهَأَشنَأ يِذَّلا األ79 ِرَجَّشلا ْنِم ْمُكَل َلَعَج يِذَّلا (
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) َنوُدِقوُت ُهْنِم ْمُتْنَأ اَذِإَف ًاراَن ِرَضْخَأ 80 َضَْر َواأل ِتاَوَمَّسلا َقَلَخ يِذَّلا َسْيَلَوَأ (

) ُميِلَعْلا ُقَّ ال َخْلا َوُهَو ىَلَب ْمُهَلْثِم َقُلْخَي ْنَأ ىَلَع ٍرِداَقِب 81 ًائْيَش َداَرَأ اَذِإ ُهُرْمَأ اَمَّنِإ (

) ُنوُكَيَف ْنُك ُهَل َلوُقَي 82ْنَأ َنوُعَجْرُت ِهْيَلِإَو ٍءْيَش ِّلُك ُتوُكَلَم ِهِدَيِب يِذَّلا َناَحْبُسَف (

)83 سي ((

ِضَْر األ يِف اَنْلَلَض اَذِئَأ اوُلا :(َقَو مهدئاقعو رافكلا حلا نع اربخم ىلا عت لوقيو

) َنوُرِفاَك ْمِهِّبَر ِءاَقِلِب ْمُه ْلَب ٍديِدَج ٍقْلَخ يِفَل 10اَّنِئَأ يِذَّلا ِتْوَمْلا ُكَلَم ْمُكاَّفَوَتَي ْلُق (

) َنوُعَجْرُت ْمُكِّبَر ىَلِإ َّمُث ْمُكِب َلِّكُو 11 ةدجسلا ((

هلوق ركذتن نأ انيلعو ةداع اإل ىلع ةءادبلا ب ّلدتسن نأ انم بلطي ىلا هللاعت نذإ

) ًاروُكْذَم ًائْيَش ْنُكَي ْمَل ِرْهَّدلا َنِم ٌنيِح ِناَسِن اإل ىَلَع ىَتَأ :(ْلَه ىلا 1عت )اَّنِإ

) ًاريِصَب ًاعيِمَس ُهاَنْلَعَجَف ِهيِلَتْبَن ٍجاَشْمَأ ٍةَفْطُن ْنِم َناَسِن اإل اَنْقَلَخ 2 ُهاَنْيَدَه )اَّنِإ

) ًاروُفَك اَّمِإَو ًارِكاَش اَّمِإ َليِبَّسلا 3 ناسن ))اإل

ينبذكي نأ هل نكي ملو مدآ نبا ينبذك ىلا: هللاعت لوقي ): حيحصلا يف درو دقو

امك ينديعي :نل هلوقف يايإ هبيذكت امأ ينيذؤي نأ هل نكي ملو مدآ نبا يناذآو

ادلو يل :نإ هلوقف يايإ هاذأ امأو هرخآ نم ّيلع نوهأب قلخلا لوأ سيلو ينأدب

يف يراخبلا هجرخأ ( دحأ اوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا انأواألدح

هحيحص .

نيطايشلا عم اعيمج سانلا رشحي نأ الّدب هنأ ةميركلا هسفنب مسقي ىلا عت هنإ ّمث

مّنهج لوح نيثاج . 

مّنهج لوح ادوعق نونوكي : سابع نبا قلا

هلثم دوعسم نبا ىورو  

نمحرلا ةدابع نع ىلا عت نم ةمأ لك نم جرخيس ىلا هللاعت نإ  ّمث

ةّدعلا تلماكت اذإ ىتح اآلرخ ىلع األلو سبحي ) دوعسم نبا نع : يروثلا قلا

امرج رباك فاأل رباك أدبباأل ّمث اعيمج مهاتأ )

اذهو رشلا يف مهءاسؤرو مهتداق نيد لك لهأ نم ىلا هللاعت ذخأي ): ةداتق قولا

ؤهال انبر ألوالمه: مهارخأ تلا ق اعيمج اهيف اوكراّدا اذإ ىتح ( ىلا عت هلوقل قادصم

رانلا نم افعض اباذع مهتآف انولضأ (ء

وهو اهيف دلخي نأو منهج رانب ىلصي نأ هدابع نم قحتسي نمب ملعأ ىلا فهللاعت

باذعلا فيعضت ّقحتسي نمب ملعأ

ةئف ثكمتو ىوقتلا ةئف وجنت ثيح هنع ديحم ال ّيضقم متح وهف رانلا دورو امأ

رانلا يف رفكلا و ملظلا

يف )يأ دورولا يف( انفلت ــــــــــــــــــ قلا:خا ةّيمس يبأ نع دمحأ اإلمام ىور

نمؤم اهلخدي ال انضعب قفلا رانلا لوخد  

نورفاكلا و نونمؤملا يأ( اعيمج اهنولخدي مهضعب (قولا

يف انفلتخا هل:انإ تلقف هللا دبع نب رباج تيقلف ، اوقّتا نيذلا هللا يجني ّمث

نكأ مل نإ اتمص لا قو هينذأ ىلإ هيعبصاب ىوهأو اعيمج اهنودري قفلا: دورولا
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هللا لوسر تعمس

نمؤملا ىلع نوكتف اهلخد إال رجاف ّربوال ىقبي :(ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

هللا يجني مث مهدرب نم اجيجض رانلل نإ ىّتح ميهاربا ىلع تناك امك سوالام ادرب

ايثج اهيف نيملا ظلا رذيو اوقتا نيذلا )

لوح مهمايق مهدوروو طارصلا اعيمج سانلا دري قلا:( دوعسم نبا هللا دبع نعو

رمي نم مهنمو قربلا لثم ّرمي نم مهنمف مهلا معأب طارصلا نع نوردصي مث رانلا

رمي نم مهنمو ليخلا دوجأك رمي نم مهنمو ريطلا لثم رمي نم مهنمو حيرلا لثم

ىلع هرون لجر ارم مهرخآ نإ ىتح لجرلا ودعك رمي نم مهنمو اإللب دوجأك

كسح هيلع ةّلزم ضحد طارصلا و طارصلا هب أّفكتيف ّرمي هيمدق يماهبإ عضوم

هجرخأ ( سانلا اهب نوفطتخي ران نم بيل كال مهعم مالةكئ هاتفاح داتقلا كسحك

متاح يبأ  نبا

هللا ىّجنو ةاصعلا و رافكلا نم طقس نم اهيف طقس رانلا ىلع مهلك القئ خلا ّرم اذإف

نم رئابكلا باحصأ يف نونمؤملا عّفشي مث مهلا معأ بسحب اهنم نيقتملا نينمؤملا

مهتلكأ دق اريثك اقلخ نوجرخيف نونمؤملا و نويبنلا و ملاالةكئ عفشيف نيملسملا

دوجسلا عضاوم يهو مههوجو تاراد إال رانلا . 

ْمِهِسوُءُر اوُسِكاَن َنوُمِرْجُمْلا ْذِإ ىَر تــَـــــ ْوَلَو (): ىلا عت هلوق رانلا باحصأ ركذتيلو

) َنوُنِقوُم اَّنِإ ًاحِلا َص ْلَمْعَن اَنْعِجْراَف اَنْعِمَسَو اَنْرَصْبَأ اَنَّبَر ْمِهِّبَر َدْنِع آل12 اَنْئِش ْوَلَو (

ِساَّنلا َو ِةَّنِجْلا ْنِم َمَّنَهَج ََّن َْمأل أل يِّنِم ُلْوَقْلا َّقَح ْنِكَلَو اَهاَدُه ٍسْفَن َّلُك اَنْيَت

) َنيِعَمْجَأ 13 َباَذَع اوُقوُذَو ْمُكاَنيِسَن اَّنِإ اَذَه ْمُكِمْوَي َءاَقِل ْمُتيِسَن اَمِب اوُقوُذَف (

) َنوُلَمْعَت ْمُتْنُك اَمِب ِدْلُخْلا 14 ةدجسلا ((
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؟؟؟ ةيشخلا لهأ نم تنأ !له

ليهستو ةعيرشلا ةماقإ وه بتكلا لا زنإو ، لسرلا ثعب نم ةمكحلا نأ كش ال

ىلإ ةنجلا نم مدآ لزن نأ ذنم ناسن نأاإل كلذ ، ضر األ هذه ىلع ةيناسن اإل ةريسملا

ةيأو .... ةاناعملا و دجولا نماألملو حةلا شيعيو الت يولا آالف دباكي وهو ضر األ

ناسن اإل دعتبا املكو ، عايضلا و درشتلا و ضرملا و لتقلا و عوجلا و توملا اهنإ ةاناعم

ًةَشيِعَم ُهَل َّنِإَف يِرْكِذ ْنَع َضَرْعَأ ْنَمَو ): ىلا عت ،قلا ءاقش داز املك هللا جهنم نع

) ىَمْعَأ ِةَماَيِقْلا َمْوَي ُهُرُشْحَنَو ًاكنَض 124 ُتنُك ْدَقَو ىَمْعَأ يِنَتْرَشَح َمِل ِّبَر )َقَلا

) ًاريِصَب 125) ىَسنُت َمْوَيْلا َكِلَذَكَو اَهَتيِسَنَف اَنُتاَيآ َكْتَتَأ َكِلَذَك 126)َقَلا َكِلَذَكَو (

) ىَقْبَأَو ُّدَشَأ ِةَرِخ اآل ُباَذَعَلَو ِهِّبَر ِتاَيآِب ْنِمْؤُي ْمَلَو َفَرْسَأ ْنَم يِزْجَن هط127 /((/

سفنلا ةيكزت ىلإ تداع إالاذإ قحلا جهنم ىلإ دوعت نأ ةيناسن اإل ةريسملل نكمي وال

سفنلا ىوه ةضراعمو هب لمعلا و قحلا ةفرعم نم قثبنملا يلمعلا الح بصلا ةلثمتملا

إال ىتأتي ال كلذ لكو همولو هباتعو هللا باقع نم فوخلا عم ةنسحلا ةظعوملا ب

ةيشخلا نمو نآرقلا هثدحي يذلا ركذلا و ركذتلا هنمضتي يذلا قحلا ب ملعلا نم

تفل هللادق نإف كلذلو ، ناسن صالحاإل ببس وه اذهو ىوهلا عابتا نم ةعناملا

ملاب :(علا هلوقب سابع نبا اهرسف يتلا و يلمعلا اهانعمب ةيشخلا ىلإ انهابتنا

هتيصو ظفحو همارح مرحو حالهل لحأو ائيش كرشي مل نم هدابع نم نمحرلا

اإل هكلسي يلمع كولس ةيشخلا نأ ينعي اذهو ( هلمعب بساحمو مالهيق هنأ نقيأو

ْنِم َلَزْنَأ َهَّللا َّنَأ ىَرَت :(ْمَلَأ ىلا عت الةم،قلا سلا ةطحم ىلإ ةياهنلا يف لصيل ناسن

ٌرْمُحَو ٌضيِب ٌدَدُج ِلا َبِجْلا ْنِمَو اَهُناَوْلَأ ًافِلَتْخُم ٍتاَرَمَث ِهِب اَنْجَرْخَأَف ًءاَم ِءاَمَّسلا

) ٌدوُس ُبيِباَرَغَو اَهُناَوْلَأ ٌفِلَتْخُم 27 ٌفِلَتْخُم ِماَعَْن َواأل ِّباَوَّدلا َو ِساَّنلا ْنِمَو (

) ٌروُفَغ ٌزيِزَع َهَّللا َّنِإ ُءاَمَلُعْلا ِهِداَبِع ْنِم َهَّللا ىَشْخَي اَمَّنِإ َكِلَذَك ُهُناَوْلَأ 28 َنيِذَّلا )َّنِإ

ًةَراَجِت َنوُجْرَي َعَوالًةَيِن ًاّرِس ْمُهاَنْقَزَر اَّمِم اوُقَفْنَأَو الَة َّصلا اوُماَقَأَو ِهَّللا َباَتِك َنوُلْتَي

) َروُبَت (29ْنَل ٌروُكَش ٌروُفَغ ُهَّنِإ ِهِلْضَف ْنِم ْمُهَديِزَيَو ْمُهَروُجُأ ْمُهَيِّفَوُيِل (30 رطاف ((.

ىلع نوكلا و ةعيبطلا ءاملع نم ةايحلا ةكرح مهف نم ىلإ رظنت نأ كلذ كيسني وال

هللا ةردقب اوربتعاو اهوظح ال نإ ةيشخلا نم ةيلا علا ةلزنملا اولزن دق مهنأ اهتقيقح

َمْسا ْحِّبَس ىلا:( عت ،قلا كلذ ىلع لدتسنل ىلع األ ةروس ىلإ ةطيسب ةدوعو ىلا عت
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) ىَلَْع األ َكِّبَر 1) ىَّوَسَف َقَلَخ يِذَّلا (2) ىَدَهَف َرَّدَق يِذَّلا 3)َو َجَرْخَأ يِذَّلا )َو

) ىَعْرَمْلا 4) ىَوْحَأ ًءاَثُغ ُهَلَعَجَف (5) ىَسنَت َفال َكُئِرْقُنَس (6 ُهَّنِإ ُهَّللا َءاَش )ِإالَّاَم

) ىَفْخَي اَمَو َرْهَجْلا ُمَلْعَي 7) ىَرْسُيْلِل َكُرِّسَيُنَو (8) ىَرْكِّذلا ْتَعَفَن ْنِإ ْرِّكَذَف (9)

) ىَشْخَي ْنَم ُرَّكَّذَيَس 10) ىَقَْش األ اَهُبَّنَجَتَيَو (11) ىَرْبُكْلا َراَّنلا ىَلْصَي يِذَّلا (12)

) اَيْحَي َوال اَهيِف ُتوُمَي ال (13َّمُث ىَّكَزَت ْنَم َحَلْفَأ 14)ْدَق ىَّلَصَف ِهِّبَر َمْسا َرَكَذَو (

)15) اَيْنُّدلا َةاَيَحْلا َنوُرِثْؤُت (16)ْلَب ىَقْبَأَو ٌرْيَخ ُةَرِخ 17)َواآل يِفَل اَذَه )َّنِإ

) ىَلُو األ ِفُحُّصلا 18) ىَسوُمَو َميِهاَرْبِإ ِفُحُص (19 ىلع ./)األ

ةئيسلا ةبوقع نمو اهدعب ةنسحلا ةنسحلا باوث نم يفاألرث:نأ ءاج هنأف اذهلو

اميس ))وال قدصلا ((ك اهرئاس مزلتست يتلا تانسحلا لوصأ اميس ال اهدعب ةئيسلا

بذكلا ،و ريخلا لصأ قدصلا ))ف بذكلا ((ك اهرئاس مزلتست يتلا تائيسلا لوصأ

ىلإ يدهي بذكلا وألن ةنجلا ىلإ يدهي وربلا ربلا ىلإ يدهي قدصلا ألن رشلا لصأ

نأ ملعت تنأو ناسن اإل اهيأ كل بتكي نأ ديرت اذامف رانلا ىلإ يدهي روجفلا و روجفلا

امو سأرلل ظفح نم اهنيماضم يف امب ىوقتلا وه ةيشخلا ىلإ لصوملا قيرطلا

ةياهنلا ) ىلبلا و توملل ركذو ( مارحلا اللو حلا ) ىوح امو نطبللو ( ركفلا ) ىعو

َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ (اَي رشحلا ةروس يف ىلا عت )،قلا باسحلا و توملا

) َنوُلَمْعَت اَمِب ٌريِبَخ َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقَّتاَو ٍدَغِل ْتَمَّدَق اَم ٌسْفَن ْرُظْنَتْلَو 18 اوُنوُكَت )َوال

) َنوُقِساَفْلا ْمُه َكِئَلْوُأ ْمُهَسُفْنَأ ْمُهاَسْنَأَف َهَّللا اوُسَن َنيِذَّلا 19َك ُباَحْصَأ يِوَتْسَي )ال

) َنوُزِئاَفْلا ْمُه ِةَّنَجْلا ُباَحْصَأ ِةَّنَجْلا ُباَحْصَأَو ِراَّنلا 20 ىَلَع َنآْرُقْلا اَذَه اَنْلَزْنَأ )ْوَل

ْمُهَّلَعَل ِساَّنلِل اَهُبِرْضَن ُلا َثَْم األ َكْلِتَو ِهَّللا ِةَيْشَخ ْنِم ًاعِّدَصَتُم ًاعِشاَخ ُهَتْيَأَرَل ٍلَبَج

) َنوُرَّكَفَتَي 21 ُنَمْحَّرلا َوُه ِةَداَهَّشلا َو ِبْيَغْلا َعُمِلا َوُه ِإالَّ الَهَلِإ يِذَّلا ُهَّللا َوُه (

) ُميِحَّرلا 22 ُنِمْيَهُمْلا ُنِمْؤُمْلا الُم َّسلا ُسوُّدُقْلا ُكِلَمْلا َوُه ِإالَّ الَهَلِإ يِذَّلا ُهَّللا َوُه (

) َنوُكِرْشُي اَّمَع ِهَّللا َناَحْبُس ُرِّبَكَتُمْلا ُراَّبَجْلا ُزيِزَعْلا 23 ُئِراَبْلا ُقِلا َخْلا ُهَّللا َوُه (

ُزيِزَعْلا َوُهَو ِضَْر َواأل ِتاَوَمَّسلا يِف اَم ُهَل ُحِّبَسُي ىَنْسُحْلا ُءاَمَْس ُهَلاأل ُرِّوَصُمْلا

) ُميِكَحْلا 24 رشحلا //(. 

ةنسح ةلماعمو ةقداص ةدابعو ميلس داقتعا ) ةدحاو ةلداعم مامأ نحن (اذإ:

ىلا هللاعت نم ةيشخ يواست .
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؟؟! ناطيشلا ةمل مأ كلملا 1ةمل

نأ سفنلا هذه لواحت اذامل ؟،وأ رشلا ب كدعت اذامل كسفن لأست نأ اموي تبرج له

؟ ريخلا ب قدصتو انايحأ ريخلا ب كدعت اذامل : اهلأست نأ تبرج لهو ؟ قحلا ب بّذكت ،

؟؟ كدنع ريخلا لا عفأو رشلا لا عفأ شقانت نأ تلواح لهو !

رشلا ةرئادو ريخلا ةرئاد ، نيترئاد ىدح إل ةريسأ نوكت نأ ودعت ال ناسن لااإل عفأ نإ

ىلع ناعأ نم لك نإف انه نمو نيطايشلا نم وأ ملاالةكئ نم نيعم ةرئاد لكل نأو ،

هنم لفك هل ناك ناودعلا اإلمثو ىلع ناعأ نم لكو هنم، بيصن هل ناك ىوقت وأ رب

ربلا ىلع ةناع نماإل مهيديأو مهتنسلأو مهبولقب هنولعفي اميف سانلا حلا يه هذهو

ب داهجلا نم نينمؤملا فقوم كلذ نمو ناودعلا اإلمثو ىلع ةناع وأاإل ىوقتلا و

اَهُّيَأ (اَي ءاسنلا ةروس يف ىلا العت ،قلا نيرفاكلا و نيقفانملا فقومو سفنلا و لا ملا

) ًاعيِمَج اوُرِفنا ْوَأ ٍتاَبُث اوُرِفناَف ْمُكَرْذِح اوُذُخ اوُنَمآ َنيِذَّلا 71 ْنَمَل ْمُكْنِم َّنِإَو (

) ًاديِهَش ْمُهَعَم ْنُكَأ ْمَل ْذِإ َّيَلَع ُهَّللا َمَعْنَأ ْدَق َقَلا ٌةَبيِصُم ْمُكْتَباَصَأ ْنِإَف َّنَئِّطَبُيَل 72)

ُتنُك يِنَتْيَل اَي ٌةَّدَوَم ُهَنْيَبَو ْمُكَنْيَب ْنُكَت ْمَل ْنَأَك َّنَلوُقَيَل ِهَّللا َنِم ٌلْضَف ْمُكَباَصَأ ْنِئَلَو

) ًاميِظَع ًازْوَف َزوُفَأَف ْمُهَعَم 73 اَيْنُّدلا َةاَيَحْلا َنوُرْشَي َنيِذَّلا ِهَّللا ِليِبَس يِف ْلِتاَقُيْلَف (

) ًاميِظَع ًارْجَأ ِهيِتْؤُن َفْوَسَف ْبِلْغَي ْوَأ ْلَتْقُيَف ِهَّللا ِليِبَس يِف ْلِتاَقُي ْنَمَو ِةَرِخ (74ِباآل

ِناَدْلِوْلا َو ِءاَسِّنلا َو ِلا َجِّرلا ْنِم َنيِفَعْضَتْسُمْلا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُت ال ْمُكَل اَمَو

ًاّيِلَو َكْنُدَل ْنِم اَنَل لَعْجاَو اَهُلْهَأ ِمِلا َّظلا ِةَيْرَقْلا ِهِذَه ْنِم اَنْجِرْخَأ اَنَّبَر َنوُلوُقَي َنيِذَّلا

) ًاريِصَن َكْنُدَل ْنِم اَنَل لَعْجاَو 75 اوُرَفَك َنيِذَّلا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُنَمآ َنيِذَّلا (

ًافيِعَض َناَك ِناَطْيَّشلا َدْيَك َّنِإ ِناَطْيَّشلا َءاَيِلْوَأ اوُلِتاَقَف ِتوُغاَّطلا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي

)76 ناسن اإل عمس يف هراثآو رفكلا و هراثآو نامي اإل نيب قرفلا رهظي انه نمو .(

ملعلا هجو ىلع مهتيؤر نودهشيف نامي اإل لهأ رابخأ نوعمسي نونمؤملا ،ف هرصبو

نوريو نوعمسي نوقفانملا و نورفاكلا و مهلا ألعف ميظعتلا و ةبحملا و مهل ةفرعملا و

ىلع ءاضقلا نيرفاكلا ةلواحم تناك انه نمو لهجلا و ضغبلا هجو ىلع مهلا عفأ

اَذَهِب ُبِّذَكُي ْنَمَو يِنْرَذَف ): ملقلا ةروس يف ىلا عت ،قلا دمحم لوسرلا صخش

) َنوُمَلْعَي ال ُثْيَح ْنِم ْمُهُجِرْدَتْسَنَس ِثيِدَحْلا 44) ٌنيِتَم يِدْيَك َّنِإ ْمُهَل يِلْمُأَو (45)

) َنوُلَقْثُم ٍمَرْغَم ْنِم ْمُهَف ًارْجَأ ْمُهُلَأْسَت (46ْمَأ َنوُبُتْكَي ْمُهَف ُبْيَغْلا ْمُهَدْنِع (47)ْمَأ

) ٌموُظْكَم َوُهَو ىَداَن ْذِإ ِتوُحْلا ِبِحاَصَك ْنُكَت َوال َكِّبَر ِمْكُحِل ْرِبْصاَف 48 )ْوَلالْنَأ
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) ٌموُمْذَم َوُهَو ِءاَرَعْلا ِب َذِبُنَل ِهِّبَر ْنِم ٌةَمْعِن ُهَكَراَدَت 49 ْنِم ُهَلَعَجَف ُهُّبَر ُهاَبَتْجاَف (

) َنيِحِلا َّصلا 50 َرْكِّذلا اوُعِمَس اَّمَل ْمِهِراَصْبَأِب َكَنوُقِلْزُيَل اوُرَفَك َنيِذَّلا ُداَكَي ْنِإَو (

تلزن املك ( دقحو قافنو هرك ) ضرم مهبولق يف مهف .( ٌنوُنْجَمَل ُهَّنِإ َنوُلوُقَيَو

نم هيلع ّيشغملا ةرظن هيلإ نورظنيو لوسرلا يف مهراصبأ نوبلقي ةمكحم ةروس

َكِبْنَذِل ْرِفْغَتْساَو ُهَّللا ِإالَّ الَهَلِإ ُهَّنَأ ْمَلْعاَف (): دمحم ةروس يف ىلا عت ،قلا توملا

) ْمُكاَوْثَمَو ْمُكَبَّلَقَتُم ُمَلْعَي ُهَّللا َو ِتاَنِمْؤُمْلا َو َنيِنِمْؤُمْلِلَو ْوَلال19 اوُنَمآ َنيِذَّلا ُلوُقَيَو (

ْمِهِبوُلُق يِف َنيِذَّلا َتْيَأَر ُلا َتِقْلا اَهيِف َرِكُذَو ٌةَمَكْحُم ٌةَروُس ْتَلِزنُأ اَذِإَف ٌةَروُس ْتَلِّزُن

) ْمُهَل ىَلْوَأَف ِتْوَمْلا ْنِم ِهْيَلَع ِّيِشْغَمْلا َرَظَن َكْيَلِإ َنوُرُظنَي ٌضَرَم 20 ٌلْوَقَو ٌةَعاَط (

) ْمُهَل ًارْيَخ َناَكَل َهَّللا اوُقَدَص ْوَلَف ُرَْم األ َمَزَع اَذِإَف ٌفوُرْعَم 21 ْنِإ ْمُتْيَسَع ْلَهَف (

) ْمُكَماَحْرَأ اوُعِّطَقُتَو ِضَْر األ يِف اوُدِسْفُت ْنَأ ْمُتْيَّلَوَت 22 ُهَّللا ْمُهَنَعَل َنيِذَّلا َكِئَلْوُأ (

) ْمُهَراَصْبَأ ىَمْعَأَو ْمُهَّمَصَأَف 23)).

نحنو ،( ناطيشلا ـ سفنلا ـ ىوهلا ) هيلإ انعفدت رشلل تاضرحم مامأ نحن نذإ

رقفلا دعي ناطيشلا ،ف لضفلا و ةرفغملا هللاب دعو هيلإ اندوقت ريخلل تاضرحم مامأ

واإل لدعلا ب رمأيو لضفلا و ةرفغملا دعي وهللا ءوسلا و ركنملا و ءاشحفلا ب رمأيو

ةروس يف ىلا عت ،قلا يغبلا و ركنملا و ءاشحفلا نع ىهنيو ىبرقلا اذ ءاتيإو ناسح

ِتاَوُطُخ ْعِبَّتَي ْنَمَو ِناَطْيَّشلا ِتاَوُطُخ اوُعِبَّتَت ال اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :(اَي رونلا

ْمُكْنِم اَكَز اَم ُهُتَمْحَرَو ْمُكْيَلَع ِهَّللا ُلْضَف ال ْوَلَو ِرَكْنُمْلا َو ِءاَشْحَفْلا ِب ُرُمْأَي ُهَّنِإَف ِناَطْيَّشلا

) ٌميِلَع ٌعيِمَس ُهَّللا َو ُءاَشَي ْنَم يِّكَزُي َهَّللا َّنِكَلَو ًادَبَأ ٍدَحَأ 21ْنِم يف ىلا عت ).قولا

اوُعِبَّتَت َوال ًابِّيَط َحالالً ِضَْر األ يِف اَّمِم اوُلُك ُساَّنلا اَهُّيَأ :(اَي ةرقبلا ةروس

) ٌنيِبُم ٌّوُدَع ْمُكَل ُهَّنِإ ِناَطْيَّشلا ِتاَوُطُخ 168 ْنَأَو ِءاَشْحَفْلا َو ِءوُّسلا ِب ْمُكُرُمْأَي اَمَّنِإ (

) َنوُمَلْعَت اَمال ِهَّللا ىَلَع اوُلوُقَت 169 ْلَب اوُلا َق ُهَّللا َلَزنَأ اَم اوُعِبَّتا ْمُهَل َليِق اَذِإَو (

) َنوُدَتْهَي َوال ًائْيَش َنوُلِقْعَي ال ْمُهُؤاَبآ َناَك ْوَلَوَأ اَنَءاَبآ ِهْيَلَع اَنْيَفْلَأ اَم ُعِبَّتَن 170)

ٌيْمُع ٌمْكُب ٌّمُص ًءاَدِنَو ًءاَعُد ِإالَّ ُعَمْسَي ال اَمِب ُقِعْنَي يِذَّلا ِلَثَمَك اوُرَفَك َنيِذَّلا ُلَثَمَو

) َنوُلِقْعَي ال ْمُهَف 171 َنيِذَّلا ): فارع األ ةروس يف لوسرلا ةفص يف ىلا عت )).قولا

َواإل ِةاَرْوَّتلا يِف ْمُهَدْنِع ًابوُتْكَم ُهَنوُدِجَي يِذَّلا َّيُِّم األ َّيِبَّنلا َلوُسَّرلا َنوُعِبَّتَي

ْمِهْيَلَع ُمِّرَحُيَو ِتاَبِّيَّطلا ْمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ْنَع ْمُهاَهْنَيَو ِفوُرْعَمْلا ِب ْمُهُرُمْأَي ِليِجِن

ِهِب اوُنَمآ َنيِذَّلا َف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِتَّلا َْغالَل َواأل ْمُهَرْصِإ ْمُهْنَع ُعَضَيَو َثِئاَبَخْلا

) َنوُحِلْفُمْلا ْمُه َكِئَلْوُأ ُهَعَم َلِزنُأ يِذَّلا َروُّنلا اوُعَبَّتاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُرَّزَعَو اَي157 ْلُق (

ِإ الَهَلِإ ِضَْر َواأل ِتاَوَمَّسلا ُكْلُم ُهَل يِذَّلا ًاعيِمَج ْمُكْيَلِإ ِهَّللا ُلوُسَر يِّنِإ ُساَّنلا اَهُّيَأ

ِهَّللا ِب ُنِمْؤُي يِذَّلا ِّيُِّم األ ِّيِبَّنلا ِهِلوُسَرَو ِهَّللا ِب اوُنِمآَف ُتيِمُيَو ِيْحُي َوُه الَّ

) َنوُدَتْهَت ْمُكَّلَعَل ُهوُعِبَّتاَو ِهِتاَمِلَكَو هللا158 ىلص لوسرلا قهلا امل ديكأت اذهو .((

ب داعيإف ناطيشلا ةمل امأف ةمل، كلمللو ، مدآ نباب ةمل ناطيشلل :(نإ ملسو هيلع

دجو نمف ، قحلا ب قيدصتو ريخلا ب داعيإف كلملا ةمل امأو ، قحلا ب بيذكتو رشلا

مث ناطيشلا نم ذوعتيلف ىرخ األ دجو نمو هللا دمحيلف هللا نم هنأ ملعيلف كلذ

ال ْضَفَو ُهْنِم ًةَرِفْغَم ْمُكُدِعَي ُهَّللا َو ِءاَشْحَفْلا ِب ْمُكُرُمْأَيَو َرْقَفْلا ْمُكُدِعَي ُناَطْيَّشلا أرق:(

ً...)
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موي لك يف رجفتت ةيسنجلا لبانقلا

لا جرلا نم ريثكلا ذوذش نم ةأرملا ىمح اإلسالم

ضارم األ مهيف تشف إال موق يف انزلا رهظي مل

نيقهارملل الب تسا ةطقن تايراعلا تايساكلا ءاسنلا

ةرهاطلا و ةفيرشلا ةيلئاعلا ةايحلا و تيبلا لّضفأ : ورنوم نيلر ام

ةأرملا ب هتايح لّمج دق هناف ةدعاو ةيوس نمض ناسن اإل قلخ دق ىلا هللاعت ناك اذإ

سوفنلا اهفذاقتت ةكلهتسم ةعلس ال ةلضاف ةايح ةريسم ءانب يف ةكيرش نوكتل

ةخوخيشلا ةلس يف فاطملا ةياهن يف اهظفلت مث ةئيندلا

نوكتأ ةريح فقوم يف ةأرملا فقت ةكتهتملا ةيوناملا و ةرتهتسملا ةيحاب اإل نيبف

لجرلا رورغ يضرت ثبعو ةيلستو وهل ةليسو مأ سانلا ةايح يف ءانب ارصنع

؟ اهل دودح ال يتلا هتاوزنو !

نأ نود هنع ةيرستلا و لجرلا ةيلست اهتياغ " ةيروكذ " تاعانق ةريسأ ىقبتس لهو

لوقي اهل فينحلا اإلسالم اهمسر امك ةصاخ ةيوهو لقتسم نايك اهل نوكي :"

تناك نأ دعب مويلا "(و ةيسنجلا ةروثلا " هباتك يف " تفروه يشولا ب جروج

ىرت نيح رطخلا ب ديدج نم انناهذأ رعشت يرذلا رطخلا نم فوخلا نع فكت انناهذأ

دلونرآ " خرؤملا هيلإ راشأ ام ممتي هنأكو ( عطقنت ال يتلا سنجلا تاراغو يرعلا

اذهو ( تاراضحلا روهدت ىلا يدؤت نأ نكمي سنجلا ةرطيس نأ نم )" يبنيوت

متيلتبا اذإ سمخ ) هيلع هللا تاولص لوقي ثيح لبق نم اإلسالم هدكأ ام اضيأ

اشف اهبإال اونلعي ىتح موق يف ةشحافلا رهظت :مل نهوكردت بهللانأ ذوعأو نهب

هاور (...... اوضم نيذلا مهف سأال يف تضم نكت مل يتلا عاجو واأل نوعاطلا مهيف

مكاحلا و ةجام .نبا
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عملا يف ءاوس امومحم ايسنج انونج هرسأب ملا علا ىوتسم ىلع دهشن مويلا نحنو

ام ىلا ةفاضإ اثيدح تنرتن التواال جملا عملااألفالمو يف مأ ليمجتلا و ءايز األ

فاصم يف ةأرملا عضت ةطباه ةيسنج ةفاقث نم ةلا قنلا فتاوهلا تاثوتولب هلقانتت

ةكلهتسملا داوملا و علسلل واإلعالن ةياعدلا تاش نعفال كيهان ةكلهتسملا علسلا

سجاهلا سنجلا حبصأ ىتح تايئاضفلا تاشاش ىلع ةأرملا ةروصب ةسبلتملا

ةياغ هيف قارغ واإل هتسرامم تلوحت لب ةيرشبلا ةعومجملا دارفأ مظعمل لغاشلا

ضرعتت نأ نود ةريبك ةنيدم يأ يف يشمت نأ كيلع ليحتسيو اهفدهو ةايحلا

تايراعلا تايساكلا " روهظ لعلو ةضيرعلا تان خاللاإلعال نم ةيسنجلا لبانقلل "

سركي مليف ىلا لوحتت ةيعامتج اال ةايحلا لعج نيقهارملا لوقعل الب تسا ةطقنك

ةعورشملا ريغ ةيسنجلا تاق وعلاال يبيرجتلا جاوزلا ىدعتت ةيسنج ضارمأ

غابلا نمثلا عفدي نم يه كلذ لك يف ةأرملا و ةميرجلا عقنتسم يف ريثكلا طوقسو

و نينبلا و ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز ) ىلا عت هلوق نأ دجن انه نمو

يتلا ةايحلا ةنيز ةيضق ةقيقح رطؤي (...... ةضفلا و بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلا

ىلع اهنايغط نم رذحن نأ بجي يتلا )و ءاسنلا نم تاوهشلا بح ) اهسأر ىلع

ةدودسم قيرط ىلا لصن ال ىتح يناسن اإل ريكفتلا نم ةعساو ةحاسم .

ةرس األ عدخم ىلع ةفيرشلا و ةفيظنلا ةيجوزلا ةايحلا اهيفضت يتلا ةنيكسلا نإ

قلخ نأ هتايآ نمو ) قلا نيح ميركلا نآرقلا اهيلإ حملأ يتلا و ةيعرشلا األرط نمض

تاي آل كلذ يف نإ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل

دقع ىلع ةمئاقلا ةيسنجلا علاالةق يف ةيعرشلا ةيمهأ ىلع لدتل ( نوركفتي موقل

اآل ةايحلا هجو يف ةعينم ةعلقو يرسا نصح ءانب لجا نم ةأرماو لجر نيب يعرش

ءارغ عملااإل يف ةلثمم رهشأو مظعأ ةيصو زيزعلا ئراقلا اهيأ كيلا .و ةنس "

لبقو ينفلا اهدجم ةمقو اهترهش جوأ يف يهو اهتبتك يتلا "و ورنوم نيلر ام

ىلع ةأرما سعتأ ينإ ..... ءاوض باأل كعدخي ......ام يرذحا " قئاقدب اهراحتنا

ةيلئاعلا ةايحلا و تيبلا لّضفأ ةأرما ينإ . امأ نوكأ نأ عطتسا ...مل ضر األ هذه

ن امهم ةهفات ةصيخر ةعلس ةأرملا لعجي امنيسلا يف لمعلا ....نإ ةرهاطلا ةفيرشلا

ةرهشلا و دجملا نم تلا ".

يف ةأرملا عضو لضفلا و ريخلا و لدعلا و قحلل ةعيرش هنأ رابتعا ىلع نإاإلسالم

لعج لب سيسخلا ضرعلل ةعلس اهنم لعجي ملف اهل بسانملا يعيبطلا اهناكم

لا ذتبا نود نهتمارك ىلع ظافحلا و نهماركإ ىلع ثحو لا جرلا قئاقش ءاسنلا .

لجرلل ةقداصلا ةايحلا ةلصوبو ةراضحلا ةلصوب يه ةجوزو اتخأو امأ ةأرملا نإ

عقنتسم يف طقسو لجرلا ةايح تهات ةللضم ةلصوبلا هذه تارشؤم تناك ام اذإف

ةليذرلا .
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هللا ةيعم

ريغ نم ةقلطملا ةنراقملا و قاصتل واال موزللا و ةبحاصملا يه ةغللا يف ةيعملا

هللا باتك يعمو مهرد يعم : لوقن مشلا وأ نيمي نع ةاذاحم وأ ةسامم بوجو

اإل تاجاح عم ىهامتي ظفل يهو ةيبرعلا مولع يعمو لبجلا عمو رهنلا عم ترسو

هللاهب فصو ام بسحب رخآ ىنعم ذخأي ىلا بهللاعت نرتقي نيح هنكلو ناسن

اناطلسو ارصبو اعمسو ةردقو املع قلخلا ب ةطاح اإل يضتقت هللا ةيعم نأ ذإ هسفن

ِضَْر َواأل ِتاَوَمَّسلا يِف اَم ِهَّلِل ) ىلا عت قلا ةماع تناك نإ انوصو ةياعرو اريبدتو
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) ُميِكَحْلا ُزيِزَعْلا َوُهَو 1 ِّلُك ىَلَع َوُهَو ُتيِمُيَو ِيْحُي ِضَْر َواأل ِتاَوَمَّسلا ُكْلُم )ُهَل

) ٌريِدَق ٍءْيَش 2) ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َوُهَو ُنِطاَبْلا َو ُرِهاَّظلا َواآلُرِخَو ُلََّو َوُهاأل (3)

اَم ُمَلْعَي ِشْرَعْلا ىَلَع ىَوَتْسا َّمُث ٍماَّيَأ ِةَّتِس يِف َضَْر َواأل ِتاَوَمَّسلا َقَلَخ يِذَّلا َوُه

ْمُكَعَم َوُهَو اَهيِف ُجُرْعَي اَمَو ِءاَمَّسلا ْنِم ُلِزْنَي اَمَو اَهْنِم ُجُرْخَي اَمَو ِضَْر األ يِف ُجِلَي

) ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ُهَّللا َو ْمُتْنُك اَم َنْيَأ 4 يِف اَم ُمَلْعَي َهَّللا َّنَأ ىَرَت //(ْمَلَأ ديدحلا //(

ِإ ٍةَسْمَخ َوال ْمُهُعِباَر َوُه َثالٍةَثِإالَّ ىَوْجَن ْنِم ُنوُكَي اَم ِضَْر األ يِف اَمَو ِتاَوَمَّسلا

َّمُث اوُناَك اَم َنْيَأ ْمُهَعَم َوُه ِإالَّ َرَثْكَأ َوال َكِلَذ ْنِم ىَنْدَأ َوال ْمُهُسِداَس َوُه الَّ

) ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َهَّللا َّنِإ ِةَماَيِقْلا َمْوَي اوُلِمَع اَمِب ْمُهُئِّبَنُي 7 ةلداجملا // (//

هلوق يف امك فصو وأ صخشب ةصاخ ةيعملا تناك نإ دييأتلا و رصنلا يضتقتو

) يِرْكِذ يِف اَيِنَت َوال يِتاَيآِب َكوُخَأَو َتْنَأ ْبَهْذا ): نوراهو ىسومل ىلا 42عت اَبَهْذا (

) ىَغَط ُهَّنِإ َنْوَعْرِف ىَلِإ 43) ىَشْخَي ْوَأ ُرَّكَذَتَي ُهَّلَعَل ًانِّيَل ْوَقالً الُهَل وُقَف )َقاال44)

) ىَغْطَي ْنَأ ْوَأ اَنْيَلَع َطُرْفَي ْنَأ ُفاَخَن اَنَّنِإ اَنَّبَر 45 ُعَمْسَأ اَمُكَعَم يِنَّنِإ اَفاَخَت ال )َقَلا

) ىَرَأَو 46 ْدَق ْمُهْبِّذَعُت َوال َليِئاَرْسِإ يِنَب اَنَعَم ْلِسْرَأَف َكِّبَر ال وُسَر الاَّنِإ وُقَف ُهاَيِتْأَف (

) ىَدُهْلا َعَبَّتا ْنَم ىَلَع الُم َوَّسلا َكِّبَر ْنِم ٍةَيآِب َكاَنْئِج 47 يبنلا لوق يفو // هط // (

ُهوُرُصنَت (ِإالَّ ميركلا نآرقلا يف درو امك : ركب ابأ ابطاخم ملسو هيلع هللا ىلص

ُلوُقَي ْذِإ ِراَغْلا يِف اَمُه ْذِإ ِنْيَنْثا َيِناَث اوُرَفَك َنيِذَّلا ُهَجَرْخَأ ْذِإ ُهَّللا ُهَرَصَن ْدَقَف

اَهْوَرَت ْمَل ٍدوُنُجِب ُهَدَّيَأَو ِهْيَلَع ُهَتَنيِكَس ُهَّللا َلَزنَأَف اَنَعَم َهَّللا َّنِإ ْنَزْحَت ال ِهِبِحاَصِل

) ٌميِكَح ٌزيِزَع ُهَّللا َو اَيْلُعْلا َيِه ِهَّللا ُةَمِلَكَو ىَلْفُّسلا اوُرَفَك َنيِذَّلا َةَمِلَك َلَعَجَو 40)//

َّصلا َو ِرْبَّصلا ِب اوُنيِعَتْسا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :(اَي فصولا ةيعم يفىلا عت //وقلا ةبوتلا

) َنيِرِباَّصلا َعَم َهَّللا َّنِإ 153الِة ةرقبلا //(// 

قلا هشرع قوف هئاوتسا عم ىفانتت وال هقلخب هللا الط تخا يضتقت ال ةيعملا هذهو

) ىَلَْع األ َكِّبَر َمْسا ْحِّبَس ): ىلا (1عت ىَّوَسَف َقَلَخ يِذَّلا (2) ىَدَهَف َرَّدَق يِذَّلا (3)َو

) ىَعْرَمْلا َجَرْخَأ يِذَّلا (4َو ىَوْحَأ ًءاَثُغ ُهَلَعَجَف (5) ىَسنَت َفال َكُئِرْقُنَس )ِإالَّاَم6)

) ىَفْخَي اَمَو َرْهَجْلا ُمَلْعَي ُهَّنِإ ُهَّللا َءاَش 7 َقَلَخ يِذَّلا ُهَّللا (): ىلا عت قولا ىلع //األ (

ْنِم ْمُكَل اَم ِشْرَعْلا ىَلَع ىَوَتْسا َّمُث ٍماَّيَأ ِةَّتِس يِف اَمُهَنْيَب اَمَو َضَْر َواأل ِتاَوَمَّسلا

) َنوُرَّكَذَتَت َفَأال ٍعيِفَش َوال ٍّيِلَو نِم ِهِنوُد 4 ِضَْر األ ىَلِإ ِءاَمَّسلا ْنِم َرَْم األ ُرِّبَدُي (

) َنوُّدُعَت اَّمِم ٍةَنَس َفْلَأ ُهُراَدْقِم َناَك ٍمْوَي يِف ِهْيَلِإ ُجُرْعَي 5َّمُث ةدجسلا //(//

ءامسلا يف وتسم وهف ، نيضقانتم ريغ نارمأ هقلخل هتيعمو هشرع ىلع هؤاوتساف

هقلخ عم هنوك  عم
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سرهفلا

يوادنهلا يلع نيسح

يفحص و دقان و رعاش و بيدأ  

ماع اعرد – ايروس يف بيد دلواأل  م1955-

اعرد ةنيدم يف يوناثلا و يدادع واإل يئادتب اال هميلعت ىقلت -

ماع اهيف جرخت و ةيبرعلا ةغللا مسق – باد اآل ةيلك قشمد ةعماج ىلإ لقتنا -

1983

ةيبرعلا ةغللا يف ةزاجإ ىلع زئاح - 

يوبرت ليهأتو سفن ملع ايلع تاسارد مولبد ـ

ةيبرعلا ةغللا مسق – نيسردملا دادعإ دهعم يف ةيبرعلا ةغللا ةدامل ًارضاحم لمع -

 يف

اعرد ةنيدم
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ماع ةيدوع ـــ سلا ةيبرعلا ةكلمملا يف سيردتلا ىلإ لقتنا ـــي1994- تنيدم يف

كوبت و ةزينع 0

اعرد عرف ـ قشمد هعماج يف اسردم لمعي ـ 

برعلا نييفحصلا داحتا وضع - 

برعلا تنرتن اال باتك داحتا وضع -

ةيروسلا ةصقلا عمجت وضع -

كوبتب يبد األ يدانلا وضع -

هلا معأ اهيف رشن يتلا فحصلا :

1- نطولا – فدهلا – ماعلا يأرلا ) تيوكلا )

2- جيلخلا ) ةيبرعلا تارام (اإل

3- ظاكع –بلاالد– ةنيدملا – ضايرلا ) ةيدوعسلا )

4- يبد األ عوبس –األ ثعبلا – ةروثلا – نيرشت ) ايروس )

هلا معأ اهيف رشن يتلا الت جملا : 

1- ةيتارام اإل ىدتنملا ةلجم

2- ةيدوعسلا ــل صيفلا ةلجم

3- ةيدوعسلا ةيبرعلا ةلجملا

4- ةيدوعسلا ـــل هنملا ةلجم

5- ةيدوعسلا ناسرفلا ةلجم

6- ةيدوعسلا نا ــــ نفأ ةلجم

ــــة-7 يرصملا ريف ــــ سلا ةلجم

8- ةينيطسلفلا األمام ىلإ ةلجم

هتافلؤم :

رعشلا  :أ-

1-/ نايقتلي كانيع و يتوص ناك 1990انه

2-/ ريبث سمش قرشت نأ انيلع ناك 1994له

3-/ روهقملا نمزلا طأالل ىلع تاينغأ 1994

4-/ جيلخلا طفنب يحور لسغأس 1996

5-/ ءايليا حيتافم ملسي ىّشنملا 1996

6- انافك يلوقت ال ماشلا هذه  

ةريصقلا ةصقلا :ب-

/ توتلا ةرجش 1995

حرسملا  :ج–

1/ رايط ةمكاحم -1996

2/ ةيبرعلا ةغللا يف سرد -1997

3 يبنتملا ةدوع - 
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4 الةيك هتس اال ةسسؤملا مامأ - 

يبد األ دقنلا  :د–

1 ةيبد األ ةساردلا رواحم -1993

2/ واألبد دقنلا -1994

3 رعشلا و دقنلا يتيرظنل ناتمدقم -/ 

ةينيدلا تاساردلا  :هـ-

األلو-1 ءزجلا وخالص جهنم اإلسالم

2- يناثلا ءزجلا وخالص جهنم اإلسالم

3- ثلا ثلا ءزجلا وخالص جهنم اإلسالم

4- بيوبت و عمج / كارش باإل تاداهتجا و ىواتف

اهب رشن يتلا ةينورتكل اال فحصلا :

1 نطولا ايند ـ

2 برعلا ناويد ـ 

3 ةفاقثلا و ركفلا ليدانق ـ

4 يفاقثلا ةحاولا ىقتلم ـ

5 ةلمسب تايدتنم ـ 

6 ديصقلا ضور ـ

ةيديرب


