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كوبسيفلا ىلع  انتحفص  اوروز  نآرقلا |  نم  مالسإلا 

نآرقلا نم  مالسإلا 
 

دمحم نميأ  .د 

 
 

 

؟ نآرقلا نم  مالسإلا  اذامل 
 
 

ُناَسِنْإلا َنَاكَو  ٍَلثَم  ُلك  نِم  ِسانِلل  ِنآْرُْقلا  َاذَه  يِف  َانْفرَص  ْدََقلَو 
[54- فهكلا  ] ًَالدَج ٍءْيَش  ََرْثَكأ 

 
ناونعو .نآرقلا  نم  مالسإلا  ةفرعم  نع  هنإ  حوضوب  لوقي  باتكلا  اذه  ناونع 

ةفرعمب متهملا  ءيراقلا  بطاخي  باتكلا  اذه  نأل  ةيادبلا  نم  حضاو  باتكلا 
نم مالسإلا  ةفرعم  مهمهي  نم ال  بطاخي  باتكلا ال  اذه  .نآرقلا  نم   مالسإلا 

داهتجالل لاجم  هنأو ال  ناك  امم  نسحأ  ناكمإلا  يف  سيل  هنأ  نونظيو  نآرقلا 
.رارمتسإب نآرقلل  انمهف  نيسحتل 

 
كلذل .نآرقلاو و  مالسإلا  نع  ءيش  لك  نوملعي  مهنأ  سانلا  ضعب  دقتعي  دق 
ليبس ىلع  .داقتعالا  اذه  ضحدت  ةطيسب  ةلثمأب  أدبأ  نا  بحأ  ةمدقملا  يف 
ىرن نأ  داتعملا  نمو  .ةدعاقلا  ةامسملا بـ ةمظنملا  نع  انعمس  انلك  لاثملا 
مالسإلا نع  ءيش  لك  نوملعي  مهنأ  نودقتعي  نيذلا  ضعب  ةصاخو  سانلا  ضعب 

لثم اهئامعزبو  اهب  مهباجعإ  نودبيو  ةدعاقلا  ةعامج  نودجمي  نآرقلاو 
ةدعاقلا عابتأ  .هللا و  ليبس  يف  داهجلل  ازمر  اهنوربتعي  ندال و  نبو  يرهاوظلا 

يف ةدعاقلا "  " ةملك نع  ثحبن  انوعد  كلذل  .نآرقلاب و  نونمؤي  مهنإ  نولوقي 
تايآلا أرقنو  ةفلتخملا ، اهلاكشأ  يف  نآرقلا ،  يف  تدرو  امك  داهجلا  قايس 
ةعومجم نيتعومجم : ىلإ  ريشت  ءاسنلا  ةروس  يف  ةيآلا 95   . اهيف تدرو  يتلا 

": نيدعاقلا  " ةعومجمو نيدهاجملا ، " "
 

َنُودِهاَجُْملاَو ِرَرضلا  ِيلُْوأ  ُْريَغ  َنِينِمْؤُْملا  َنِم  َنُودِعاَْقلا  يَِوتَْسي  ال 
َنيِدِهاَجُْملا ُّهللا  َلضَف  ْمِهِسُفَنأَو  ْمِِهلاَوَْمِأب  ِّهللا  ِلِيبَس  يِف 

َىنْسُْحلا ُّهللا  َدَعَو  ُالكَو  ًةَجََرد  َنيِدِعاَْقلا  َىلَع  ْمِهِسُفَنأَو  ْمِِهلاَوَْمِأب 
[95- ءاسنلا  ] اًمِيظَع اًرَْجأ  َنيِدِعاَْقلا  َىلَع  َنيِدِهاَجُْملا  ُّهللا  َلضَفَو 

 
ةعامجلا سكع  يه  ةدعاقلا "  " ةعامجلا نإف  ةميركلا  ةيآلا  نم  يرن  امك 
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لوانتت ةريثك  تايآ  يف  ينعملا  اذه  ىلع  ديكأتلا  نم  اديزم  يرنو  ةدهاجملا ." "
: داهجلا عنصتت  يتلا  ةدعاقلا  ةئفلا  نم  نيقفانملا 

 
ْمَُهثاَِعبنا ُّهللا  َهَِرك  ِنَكلَو  ًةدُع  َُهل  ْاودََعأل  َجوُرُْخلا  ْاُوداََرأ  َْولَو 

[46- ةبوتلا َنيِدِعاَْقلا [ َعَم  ْاُودُعْقا  َليِقَو  ْمَُهطَبثَف 
 

نل لُقَف  ِجوُرُْخِلل  َكُوَنْذَأتْساَف  ْمُْهنم  ٍةَِفئَآط  َىِلإ  ُّهللا  َكَعَجر  ِنإَف 
ِدوُعُْقلِاب ُمتيِضَر  ُْمكِنإ  اُودَع  َيِعَم  ْاُوِلتاَُقت  َنلَو  ًاَدَبأ  َيِعَم  ْاوُجُرَْخت 

[-83 ةبوتلا  ] َنيِِفلاَْخلا َعَم  ْاُودُعْقاَف  ٍةرَم  َلَوأ 
 

مه امنيب  نودهاجي ، مهنأ  نوعنصتي  نيذلا  نيقفانملا  ءالؤه  يه  ةدعاقلا  ةئفلا 
يه ةدهاجملا ، اهنأ  يعدت  يتلا  ةمظنملا  اذإ  .داهجلا  نع  نودعاق "  " عقاولا يف 

مسإلا اذه  اهرايتخاب  ةدعاقلا "  " ةقفانملا اهنأ  اهسفن  ىلع  تفرتعا  عقاولا  يف 
.ميركلا نآرقلا  يف  داهجلا  قايس  يف  حلطصملا  اذه  ىنعمب  اهلهج  تفشك  و 

 
ََكَنْذَأتْسا ِِهلوُسَر  َعَم  ْاُودِهاَجَو  ِّهللِاب  ْاُونِمآ  َْنأ  ٌةَروُس  َْتلِزُنأ  َآِذإَو 

[86- ةبوتلا  ] َنيِدِعاَْقلا َعم  ُنَكن  َانَْرذ  ْاُولاَقَو  ْمُْهنِم  ِلْوطلا  ْاُولُْوأ 
 

َّهللا ْاُوَبَذك  َنيِذلا  َدَعَق  ْمَُهل َو َنَذُْؤِيل  ِباَرَْعألا  َنِم  َنوُرذَعُْملا  ءاَجَو 
[-90 ةبوتلا  ] ٌمِيَلأ ٌبَاذَع  ْمُْهنِم  ْاوُرََفك  َنيِذلا  ُبيُِصيَس  َُهلوُسَرَو 

 
اضيأ نكل  ةدعاقلا  ةقفانملا  ةعامجلا  طقف  فصي  مسإلا ال  اذه  نإف  ىرن  امك 
ىلع ةدعاقلا  مسإ  اوقلطأ  نيذلا  نأ  مزجأ  داكأ  انأ  هلوسرو ! هللا  تبذك  يتلا 

سفنب نوباصمو  يبرعلا ، ناسللا  الو  نآرقلا  نومهفي  مهعابتأو ال  ةعامجلا 
: ىسوم موق  نم  نيقفانملا  نيدعاقلا  ضرم 

 
َكبَرَو َتَنأ  ْبَْهذاَف  اَهيِف  ْاوُمَاد  ام  ًاَدَبأ  اََهلُْخدن  َنل  اِنإ  ىَسوُم  َاي  ْاُولاَق 

[24- ةدئاملا  ] َنُودِعاَق َانُهاَه  اِنإ  ِالتاَقَف 
 

مومذم رمأ  داهجلا  قايس  يف  دوعقلا  نأ  دجن  طيسبلا  لاثملا  اذه  لالخ  نم 
ءالؤه يعدي  فيك  اذإ  .ةدهاجملا  ةعامجلا  سكع  يه  ةدعاقلا  ةعامجلا  نأو 

فسألل و  ةدعاقلا ؟؟ مسإ  مهسفنأل  اوراتخا  مه  ةدهاجملا و  ةعامجلا  مهنأ 
ةعيشلا  ال وأ  ةنسلا  ءاملع  مهنأ  نوعدي  نم  مهيف  نمب  سانلا  نم  نييالم 
يناعم طسبأ  هللا و  باتك  لهجلا بـ لصو  ةجردلا  هذهل  .ةقيقحلا  هذه  نوملعي 

! يبرعلا ناسللا 
 

تاونسلا يف  ترشتنا  ةديدج  ةرهاظ  ىلإ  يمتنت  ةدعاقلا  ةمظنم  روذج  و 
.نييفلسلا و مهسفنأ  نومسي  اهعابتأو  ةيفلسلا ، ةكرحلا  اهيلع  قلطي  ةريخألا 
لهأ اوسيل  مهنأ  نوعدي  نييفلسلا  نأ  فيك  نوبجعتسي  ءالقعلا  نم  ريثكلا  لعل 
وأ نآرقلا  يف  دري  مل  هسفن  نييفلسلا " حلطصم " نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةعدب 

تاحلطصم كانه  .يرصع و  حلطصم  هنكل  ادبأ و  اهلك  ثيدحلا  بتك  يف  ىتح 
يطعت تاحلطصملا  هذه  نكل  نآرقلا و  يف  رذجلا  سفن  نم  ةدمتسم  ىرخأ 

ديدحتلا هجو  ىلع  .نييفلسلا  مسإ  عدتبم  هيلإ  فدهي  ام  عم  قفتي  اعابطنا ال 
: نآرقلا يف  فلس "  " ةملك نع  ثحبن  امدنع  هدجن  ام  اذه 

 
ُُهطبََخَتي يِذلا  ُموَُقي  اََمك  ِالإ  َنوُموَُقي  َال  َابرلا  َنُوُلْكَأي  َنيِذلا 

لََحأَو َابرلا  ُْلثِم  ُْعَيْبلا  اَمِنإ  ْاُولاَق  ْمُهَنِأب  َِكَلذ  سَْملا  َنِم  ُنَاْطيشلا 



اَم َُهلَف  َىََهتناَف  ِهبر  نم  ٌَةظِعْوَم  ُهءاَج  نَمَف  َابرلا  َمرَحَو  َْعَيْبلا  ُّهللا 
اَهيِف ْمُه  ِرانلا  ُباَحَْصأ  َِكَئلُْوأَف  َداَع  ْنَمَو  ِّهللا  َىِلإ  ُهُرَْمأَو  ََفلَس 

[-275 ةرقبلا  ] َنُوِدلاَخ
 

[-22 ءاسنلا  ] ََفلَس ْدَق  اَم  ِالإ  ِءاَسنلا  َنِم  ُْمكُؤَابآ  ََحَكن  اَم  اوُِحْكَنت  الَو 
 

[-23 ءاسنلا  ] ََفلَس ْدَق  اَم  ِالإ  ِْنَيتُْخألا  َْنَيب  اوُعَمَْجت  َْنأَو 
 

ُمكنِم َُهَلتَق  نَمَو  ٌمُرُح  ُْمتَنأَو  َْديصلا  ْاُوُلتَْقت  َال  ْاُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 
ًاْيدَه ُْمكنم  ٍلْدَع  اََوذ  ِِهب  ُُمكَْحي  ِمَعنلا  َنِم  ََلتَق  اَم  ُْلثم  ءاَزَجَف  ًادمََعتم 

َقُوَذيل اًمَايِص  َِكَلذ  ُلْدَع  َوأ  َنِيكاَسَم  ُماََعط  ٌةَراَفك  َْوأ  َِةبَْعْكلا  َِغلَاب 
ُّهللاَو ُْهنِم  ُّهللا  ُمَِقتَنيَف  َداَع  ْنَمَو  َفلَس  امَع  ُّهللا  اَفَع  ِهِرَْمأ  َلَابَو 

[95- ةدئاملا ٍماَِقْتنا [ ُوذ  ٌزيِزَع 
 

ْاُودوَُعي ِْنإَو  ََفلَس  ْدَق  ام  مَُهل  ْرَفَُغي  ْاوَُهتَني  ِنإ  ْاوُرََفك  َنيِذِلل  لُق 
[38- لافنألا  ] ِنِيلَوألا ُةنُس  ْتَضَم  ْدَقَف 

 
رمأ ىلإ  ريشي  امئاد  نآرقلا  يف  فلس "  " حلطصم نإف  حوضو  لكب  ىرن  امك 

فلسلا طبرت  امئاد  تانيبلا  تايآلا  ىرن  اديدحت  .ىضم و  مومذم  حيبق و 
ءاسن نم  بألا  حكن  ام  حاكنو  ابرلا  لثم  ةمرحمو  ةمومذمو  ةحيبق  تاداع  بـ

له .رفك  نم  اورفك  نيذلا  هلعف  امو  هللا  تامرح  كاهتناو  نيتخألا  نيب  عمجلاو 
يف فلس " حلطصم " اهيف  ركذ  يتلا  تايآلا  عيمج  نأ  ةفداصم  درجم  يه 

مومذمو حيبق  رمأب  حلطصملا  اذه  طبر  ىلع  تعمجأ  ءانثتسا  الب  نآرقلا 
؟ ىضم

 
نيقسافلا نوعرف  موق  فصي  ىلاعتو  هناحبس  هللا  نإف  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب 

فلسلاب :
 

ِهِذَهَو َرْصِم  ُْكلُم  ِيل  َْسَيَلأ  ِمْوَق  َاي  َلاَق  ِهِمْوَق  يِف  ُنْوَعْرِف  ىَدَانَو 
َنوُرِْصُبت َالََفأ  ِيتَْحت  نِم  يِرَْجت  ُراَْهنَْألا 

ُنِيُبي ُدَاَكي  َالَو  ٌنيِهَم  َوُه  يِذلا  َاذَه  ْنم  ٌْريَخ  َاَنأ  َْمأ 
َنِينَِرتْقُم َُةِكئَالَْملا  ُهَعَم  ءاَج  َْوأ  ٍبََهذ  نم  ٌةَرِوَْسأ  ِْهَيلَع  َيِْقُلأ  َالَْولَف 

َنيِقِساَف اًمْوَق  اُونَاك  ْمُهِنإ  ُهوُعَاَطأَف  ُهَمْوَق  فََختْساَف 
َنيِعَمَْجأ ْمُهَانْقَرَْغأَف  ْمُْهنِم  َانْمََقتنا  َانوُفَسآ  اَملَف 

[56-51- فخزلا  ] َنيِرِخِْآلل ًَالثَمَو  اًَفلَس  ْمُهَاْنلَعَجَف 
 

نأ دجن  ىحصف  ةيبرع  ةغل  سوماق  يأ  وأ  ةغللا  سايقم  سوماق  ةعجارمبو 
ةيحانلا نم  فالتخ  هيف ا سيل  اذهو  .ىضم  يذلا  ءيشلا  ىلع  لدت  فلس  ةملك 

امدنع كلذلو  .كلذ  نوملعي  اوناك  ةنسلا  لهأ  ءاملع  ىتحو  .ةيقطنملاو  ةيوغللا 
؟ حلاص فلس  هومسأ  اذامل  حلاصلا ." فلسلا   " هومسأ ددحم  فلس  نع  اوثدحت 

لك يف  نآرقلا  هركذ  يذلا  وهو  دساف  فلس  كانه  نأ  نوملعي  مهنأل 
" نييفلسلا  " حلطصم امأ  .فينصتلا  مزل  كلذلو  فلس "  " ةملكل همادختسا 
ءاوس اهلك  ثيدحلا  بتك  يف  الو  نآرقلا  يف  اهل  دوجو  ةعدب ال  وهف  ديدحتلاب 

.ةعيشلا وأ  ةنسلا  دنع 
 

عقاولا يف  نييفلسلا ؟ حلطصم  عدتبا  يذلا  نم  وه  هسفن  حرطي  يذلا  لاؤسلا 



ةكرح يه  لصألا  يف  ةيباهولاو  .نويباهولا  مه  حلطصملا  اذه  عدتبا  يذلا 
دبع نب  دمحم  دي  ىلع  تماق  ةينامثعلا  ةفالخلل  ةضهانم  ةثيدح  ةيسايس 

اولتق يتلا  بورحلا  نم  ةلسلس  ةيباهولا  تنشو  .دوعس  نب  دمحمو  باهولا  
يف ىري  ةنسلا  خويش  نم  ديدعلا  لعج  يذلا  رمألا  نيملسملا ، نم  ديدعلا  اهيف 

ةيباهولا ىري  امنيب  جراوخلا ، ةقيرطل  ةلصاوم  هيديرمو  باهولا  دبع  نب  دمحم 
نمو رانلا  نم  ةيجانلا  ةديحولا  ةقرفلا  مهو  نويقيقحلا  ةنسلا  لهأ  مه  مهنأ 

ماع يفو  .ىلوألا  ةيدوعسلا  ةلودلا  مايق  بورحلا  هذه  نع  جتنو  .رفاك  مهفلاخ 
.ىلوألا ةيدوعسلا  ةلودلا  اشاب  ميهاربإ  ةدايقب  ةيرصملا  تاوقلا  ترمد   1818

 
جراخ سانلا  نم  الوبقم  نكي  مل  مهمسإ  نييباهولا  نأ  وه  رمألا  يف  ام  لك 
كفس ىلع  تماق  ةثيدح  ةيسايس  ةمظنمك  مهتقيقح   حضفي  هنأل  ةيدوعسلا 

ىلإ مهمسإ  اوريغ  كلذل  .باهولا و  دبع  نب  دمحم  ىلإ  يمتنت  ءامدلا  
جراخ ةصاخ  لضفأ  ةقيرطب  سانلا  اوبذجي  يكل  ةيقيوست  ةليحك  نييفلسلا " "

.ةيدوعسلا
 

لكب نآرقلا  نأ  فيكو   مالسإلا  ىلع  ةليخدلا  عدبلا  نم  ابناج  نيبي  لاثملا  اذه 
نم ضرغلاو  .مهعابتأو  اهيعدتبم  حضفي  عدبلا و  كلت  ةقيقح  انل  فشكي  ةطاسب 

نأ نكمي  يلمعلا  سوململا  عقاولا  لالخ  نم  هنأب  حيضوتلا  وه  لاثملا 
عادتبا لهجلا و  اذهو  .نآرقلا  نم  مالسإلا  نولهجي  سانلا  بلغأ  نأ  صلختسن 
ثيح تامولعملا  نمز  وه  يذلا  اننمز  يف  ىتح  اننيعأ  مامأ  ثدحي  لطابلا 
نأ انيلع  بجي  كلذل ال  .ةمولعم و  يأ  نالطب  وأ  ةحص  نم  ققحتلا  لهسي 
نم مالسإلا  نع  نوفرعي  سانلا ال  نم   ىمظعلا  ةيبلاغلا  نأ  نم  بجعتن 

.طسبملا باتكلا  اذه  لالخ  نم  عوضوملا  اذه  ميدقت  مزل   كلذلو  نآرقلا 
 

؟ نآرقلا نم  مالسإلا  وه  ام 
 

؟ نآرقلا يف  نيملسملل  ىلاعتو  هناحبس  هللا  فيرعت  وه  ام 
 

يِف ُْمْكَيلَع  َلَعَج  اَمَو  ُْمكَاَبتْجا  َوُه  ِهِداَهِج  قَح  ِهللا  يِف  اُودِهاَجَو 
ُْلبَق نِم  َنيِملْسُْملا  ُُمكامَس  َوُه  َميِهاَْرِبإ  ُْمكِيَبأ  َةلم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنيدلا 

َىلَع ءَادَهُش  اُونُوَكتَو  ُْمْكَيلَع  ًاديِهَش  ُلوُسرلا  َنُوَكِيل  َاذَه  يِفَو 
ُْمكَالْوَم َوُه  ِهللِاب  اوُمَِصتْعاَو  َةَاكزلا  اُوتآَو  َةَالصلا  اوُميَِقأَف  ِسانلا 

[-78 جحلا  ] ُريِصنلا َمِْعنَو  َىلْوَْملا  َمِْعنَف 
 

ةريثك ةيمجعأ  ءامسأ  تدرو  كلذلو  .مجرتت  ملعلا ال  ءامسأ  ةيوغللا  ةيحانلا  نم 
فسويو دوادو  بوقعيو  قاحسإو  ليعامسإو  ميهاربإ  لثم  نآرقلا  يف 

يف هباشتي  مسإلا  نأ  دجن  .ةيبرعلا و  ىلإ  مجرتت  نأ  نود  نوراهو  ىسومو 
الثم .قطنلا  يف  فالتخالا  ضعب  عم  ةيبرعلاو  ةينيتاللاو  ةينانويلاو  ةيربعلا  ةغللا 

ةيمجعألا ةغللا  نم  مجرتي  مل  ميهاربإ  يمجعألا  ملعلا  مسإ  ةقباسلا  ةيآلا  يف 
.ةيبرعلا ةغللا  ىلإ  ميهاربإ  موق  اهب  ملكتي  ناك  يتلا  ةميدقلا 

 
هيمست ام  ىلع  ةقصلم  ةمالع  درجم  اهنأل  مجرتت  ملعلا ال  ءامسأ  ايقطنمو  ايوغل 
نكممو .يمارح  نوكي  نيمأ  همسإ  صخش  نكمم  الثم  .هتقيقح  ىلع  لدت  الو 

نوكي لامج  همسإ  صخش  نكممو  .ملسم  ريغ  نوكي  ملسم  همسإ  لجر 



ةيقيقحلا ءامسألاو  ةيحان  نم  ملعلا  ءامسأ  نيب  قيرفتلا  بجو  كلذل  .حيبق  
ملع ءامسأ  دجن  كلذل  .ىرخأ   ةيحان  نم  هيمست  ام  ةقيقحب  ىنعملا  طبرت  يتلا 

ىمسملا ةقيقح  ىلع  لدت  الو  مجرتت  شوب ال  جروج  وأ  كرابم  ينسح  لثم 
ةقيقحب اهل  ةقالع  الو  مهؤابأ  اهب  مهامسأ  ءامسأ  درجم  يه  .ءامسألا  هذهب 

.صاخشألا ءالؤه 
 

ىلإ ميهاربإ  موق  ةغل  نم  هللا  همجرت  نيملسملا  ظفل  نأ  دجن  ىرخأ  ةيحان  نم 
هنكلو ملع  مسإ  درجم  سيل  نيملسملا  ظفل  اذإ  .لوسرلا  موق  ةغل  ةيبرعلا 

ىلع ردصم  يه  مالسإ  ةملك  .سانلا  نم  ةعامجلا  هذه  ةعيبطل  يقيقح  فصو 
يذلا ردصملا  مسإ  لاعفإ  ىلع  لدت  يهو  حاجنإ  وأ  حالصإ  لثم  لاعفإ  نزو 

حاجنلا لاعفإ  حاجنإلاو  حالصلا  لاعفإ  حالصإلا  كلذل  و  لاَعف ."  " نزو ىلع 
نيِلعفُملا مهو  نيِلعفُم "  " نزو ىلع  نيِملسُملا  ةملك  .مالَسلا  لاعفإ  مالسإلاو 

نيِلعفُملا مه  نيحِجنُملاو  حالصلل  نيِلعفُملا  مه  نيِحلصُملا  نأ  لثم  مالسلل 
.داسفلل نيِلعفُملا  مه  نيدِسفُملاو  حاجنلل 

 

لاْعفإَلْعَفأِلعْفُملاَعفََلَعف
داسْفإدَسْفأدِسْفُمداسَفَدَسَف
حالْصإَحلَْصأِحلْصُمحالَصََحلَص
مالْسإَملَْسأِملْسُممالَسََملَس

 
ملعت ةرطفلاب  سانلا  لكو  .مالسلا  لاعفإ  ينعت  لاعفإ "  " نزو ىلع  مالسإ " "

.هنم فدهلاو  مالسلا  لاعفإ  ىنعم 
 

. مالسلا لاعفإ  وه  هلل  هب  نيدن  يذلا  ضرفلا  نأ  هانعم  مالسإلا ، هللا  دنع  نيدلا 
يأ ضرألا -  ةفالخ  يهو  اهب  هللا  انصتخا  يتلا  ةنامألا  نوصن  مالسلا  لاعفإ  ـ بو

: ضرألا ةدايق 
 

ُلَعَْجَتأ ْاُولاَق  ًةَفِيلَخ  ِضَْرألا  يِف  ٌلِعاَج  يِنإ  َِةِكَئالَْمِلل  َكبَر  َلاَق  ِْذإَو 
ُسدَُقنَو َكِدْمَِحب  ُحبَُسن  ُنَْحنَو  ءاَمدلا  ُكِفَْسيَو  اَهيِف  ُدِسُْفي  نَم  اَهيِف 

[-30 ةرقبلا  ] َنوَُملَْعت َال  اَم  َُملَْعأ  يِنإ  َلاَق  ََكل 
 

داسفإلا ةميرج  باكترإ  سكع  وه  مالسلا  لاعفإ  نأ  ملعي  ةرطفلاب  عيمجلاو 
. ءامدلا كفسو  ضرألا  يف 

 
ِينُوِئبَنأ َلاَقَف  َِةِكَئالَْملا  َىلَع  ْمُهَضَرَع  ُمث  اَهُلك  ءاَمَْسألا  ََمدآ  َملَعَو 

َنيِقِداَص ُْمتُنك  ِنإ  ءالُؤَه  ءاَمَْسِأب 
ُمِيكَْحلا ُمِيلَْعلا  َتَنأ  َكِنإ  َاَنتْملَع  اَم  ِالإ  َاَنل  َْملِع  َال  ََكناَْحبُس  ْاُولاَق 

لَُقأ َْمَلأ  َلاَق  ْمِِهئآَمَْسِأب  ْمَُهَأبَنأ  اَملَف  ْمِِهئآَمَْسِأب  مُْهِئبَنأ  َُمدآ  َاي  َلاَق 
ُْمتُنك اَمَو  َنُوْدُبت  اَم  َُملَْعأَو  ِضَْرألاَو  ِتاَواَمسلا  َْبيَغ  َُملَْعأ  يِنإ  ُْمكل 

[33-31- ةرقبلا  ] َنوُُمْتَكت
 

ةرطفلاب اعيمج  اهفرعن  كلذلو  ةيقيقحلا  ءامسألا  انملع  ىلاعتو  هناحبس  هللا 
عيمج لاثملا  ليبس  ىلع  .ةنامألا  لمح  انتمهم و  يف  اننيعي  يذلا  وه  كلذو 

نوملعيو مالسلا  موهفم  نوفرعي  مهعمتجمو  مهتأشن  فالتخا  ىلع  رشبلا 
وه .نسح و  لعف  مالسإلا ) يأ   ) مالسلا لاعفإ  نأو  ديج  ءيش  هنأ  ةرطفلاب 



لك يف  ايرطف  رهظيو  سانلا  لكل  هللا  هملع  يناسنإ  موهفم  يأ  قح  مسإ 
ةركف سيل  مالسإلاو   . ضعبب لاصتا  اهدنع  نكي  مل  يتلا  ىتح  تاراضحلا 

ىلع .مهبتك  يف  اريثك  ركذو  باتكلا  لهأ  دنع  فورعم  موهفم  هنكلو  ةديدج 
: لاثملا ليبس 

 
بوقعي 3:18] .نوِملْسُْملا [ ٍَمالَس  يِف  ُهُعَرَْزي  اَم  ُة  َرََمث  َوُه  ِرْبلاَو 

 
: جحلا نم  ةيآلا 78  ىرخأ  ةرم  ربدتن  اولاعت  موهفملا  اذهب 

 
يِف ُْمْكَيلَع  َلَعَج  اَمَو  ُْمكَاَبتْجا  َوُه  ِهِداَهِج  قَح  ِهللا  يِف  اُودِهاَجَو 

ُْلبَق نِم  َنيِملْسُْملا  ُُمكامَس  َوُه  َميِهاَْرِبإ  ُْمكِيَبأ  َةلم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنيدلا 
َىلَع ءَادَهُش  اُونُوَكتَو  ُْمْكَيلَع  ًاديِهَش  ُلوُسرلا  َنُوَكِيل  َاذَه  يِفَو 
ُْمكَالْوَم َوُه  ِهللِاب  اوُمَِصتْعاَو  َةَاكزلا  اُوتآَو  َةَالصلا  اوُميَِقأَف  ِسانلا 

[-78 جحلا  ] ُريِصنلا َمِْعنَو  َىلْوَْملا  َمِْعنَف 
 

لوسرلا نوكيل  الوأ  نيملسملاب : انتيمستل  نيببس  نع  ثدحتت  ةميركلا  ةيآلا 
دهاشلا لاحلا  ةعيبطبو  .سانلا  ىلع  ءادهش  نوكن  يكل  ايناثو  انيلع  اديهش 

اذإ .فالخ  ثودح  ةلاح  يف  قحلا  دهشي  نأ  وه  يساسألا  هبجاوو  هتفيظو 
؟ فالتخا اهيف  يتلا  ةيضقلا  يه  ام  وه  هسفن  حرطي  يذلا  لاؤسلا 

 
هللا لوقي  نيح  .ةميركلا  ةيآلا  لوأ  يف  ةروكذم  فالخلا  عضوم  ةيضقلا 

قح و داهج  كانه  نأ  ةرورضلاب  ينعي  اذهف  هداهج " قح  هللا  يف  اودهاج  "
.لطابلا و داهجلاو  قحلا  داهجلا  نيب  فالخلا  يه  ةيضقلا  اذإ  .لطاب  داهج 
هلوسر اهغل  ـ بي يتلا  هتلاسر  يف  نيملسملا  انامس  ىلاعتو  هناحبس  هللا  يلاتلاب 
نأ دهشي  ةلاسرلا  لالخ  نم  لوسرلا  نأ  ثيح  .ةيضقلا  كلت  مسحي  يكل 

سانلا ىلع  ءادهش  نوكنو  انيلع  اديهش  نوكي  فوس  كلذبو  نيملسملا  انمسإ 
نأ نكمي  يلاتلاب ال  .لطابلا  داهجلا  لباقم  يف  يقيقحلا  داهجلاب  قلعتي  اميف 

ليبس يف  داهجلل  كلذ  لعفن  اننأ  يعدنو  ءامدلا  كفسنو  ضرألا  يف  دسفن 
ريربت يأ  ضحدي  مالسلل  نيِلعفُم  ينعي  نيِملسُمك  انمسإ  ةلاحلا  هذه  يف  .هللا 

انمهفو .هللا  ليبس  يف  داهجلا  ةجحب  ءامدلا  كفسو  ضرألا  يف  داسفلل 
يف دسفي  نم  لك  ىلع  ءادهش  اضيأ  انلعجي  نيملسملا  مسإ  ىنعمل  حيحصلا 

.هللا ليبس  يف  داهجلا  ةجحب  ءامدلا  كفسيو  ضرألا 
 

مئارجلاو كفستو  لحتست  ءامدلا  نم  ريثك  اذه  انموي  ىتحو  خيراتلا  ءدب  ذنم 
عم ىفانتي  اذه  لك  .هللا  ليبس  يف  داهجلا  ةجحب  لعتشت  بورحلاو  بكترت 

انمساو .ضرألا  يف  ءافلخ  هلجأ  نم  هللا  انلعج  يذلا  يساسألا  فدهلا 
انملع امب  اهأرقن  نأ  عيطتسن  يتلا  ةلصوبلا  وه  مالسلل  نيِلعفُم  وأ  نيِملسُمك 

.هداهج قح  هللا  يف  داهجلا  ىلإ  اندشرتو  ةيرطفلا  ءامسألا  نم  هللا 
 

مالْسإلا مالسلا ¬  لاعْفإ  قحلا ¬  داهجلا 
 
 

وه نكلو  ةقاطبلا  ىلع  هنودن  ملع  مسإ  درجم  سيل  مالسإلا  يأ  مالسلا  لاعفإ 
.ضرألا يف  ةفالخلا  ةنامأ  يدؤن  يكل  اهذيفنت  انيلع  بجي  ةمهم 

 
اَْهَيلَع َال َسانلا  ََرطَف  ِيتلا  ِهللا  َةَْرطِف  اًفِينَح  ِنيدِلل  َكَهْجَو  ْمَِقأَف 



َنوَُملَْعي ِسانلا َال  ََرْثَكأ  ِنَكلَو  ُميَْقلا  ُنيدلا  َِكَلذ  ِهللا  ِْقلَِخل  َليِْدَبت 
[-30 مورلا ]

 
نيب مالسلا  رشني  يذلا ال  هلوقو  هلمع  ضرألا بـ يف  دسفي  يذلا  مرجملاو 

: مالسلل ِلعفُملا  ِملسُملا  سكع  وه  سانلا 
 

[35- ملقلا  ] َنيِمِرْجُْملَاك َنيِِملْسُْملا  ُلَعَْجنََفأ 
 

سيل وهو  .ةقاطبلا  وأ  داليملا  ةداهش  يف  نودي  ملع  مسإ  درجم  سيل  مالسإلا 
نولحي تقولا  سفن  يف  امنيب  سانلا  اهب  موقي  سوقط  درجم  ضعبلا  نظي  امك 

مالسلا لاعفإ  وه  مالسإلا  .نيدلا  مسإب  ءامدلا  كفسو  ضرألا  يف  داسفإلا 
مالسلا رشني  نم ال  ةلباقم  ةهج  نمو  .ِملسُم  وه  مالسلل  ِلعفُم  لك  يلاتلابو 
تكسي وأ  مئارجلا  هذه  عجشي  وأ  ءامدلا  كفسيو  اهيف  دسفي  وأ  ضرألا  يف 

.ِملسُمب سيل  وهف  اهنع 
 

نآرقلا نم  ةالصلا  ةيفيك 
 

ةداهش يف  نودي  ملع  مسإ  درجم  سيل  مالسإلا  قباسلا  ءزجلا  يف  انمدق  امك 
سانلا اهب  موقي  سوقط  درجم  ضعبلا  نظي  امك  سيل  وهو  .ةقاطبلا  وأ  داليملا 
.نيدلا مسإب  ءامدلا  كفسو  ضرألا  يف  داسفإلا  نولحي  تقولا  سفن  يف  امنيب 
ةيحان نم  .ِملسُم  وه  مالسلل  ِلعفُم  لك  يلاتلابو  مالسلا  لاعفإ  وه  مالسإلا 

: اهانقلتخا يتلا  ةلطابلا  ملعلا  ءامسأ  ىلع  انليلضت  يف  دمتعي  ناطيشلا  ىرخأ 
 

يِف ِيَننُولِداَُجَتأ  ٌبَضَغَو  ٌسْجِر  ُْمكبر  نم  ُمْكَيلَع  َعَقَو  ْدَق  َلاَق 
ٍنَاْطلُس نِم  اَِهب  ُّهللا  َلَزن  ام  ُمكؤَآبآَو  ُْمتَنأ  اَهوُُمْتيمَس  ءاَمَْسأ 

[71- فارعألا  ] َنيِِرَظتنُْملا َنم  ُمكَعَم  يِنإ  ْاوُِرَظتناَف 
 

َلَزَنأ ام  ُمكُؤَآبآَو  ُْمتَنأ  اَهوُُمْتيمَس  ءاَمَْسأ  ِالإ  ِِهنُود  نِم  َنُوُدبَْعت  اَم 
َِكَلذ ُهاِيإ  ِالإ  ْاُوُدبَْعت  َالأ  َرََمأ  ِّهِلل  ِالإ  ُْمكُْحلا  ِِنإ  ٍنَاْطلُس  نِم  اَِهب  ُّهللا 

[40- فسوي  ] َنوَُملَْعي َال  ِسانلا  ََرْثَكأ  ِنَكلَو  ُميَْقلا  ُنيدلا 
 

نِم اَِهب  ُهللا  َلَزَنأ  ام  ُمكُؤَابآَو  ُْمتَنأ  اَهوُُمْتيمَس  ءاَمَْسأ  ِالإ  َيِه  ِْنإ 
نم مُهءاَج  ْدََقلَو  ُسُفنَْألا  ىَوَْهت  اَمَو  نظلا  ِالإ  َنوُِعبَتي  ِنإ  ٍنَاْطلُس 

[23- مجنلا  ] ىَدُْهلا ُمِهبر 
 

هفرعن يذلا  قحلا  نيملسملا  مسإ  ليوحت  يف  ناطيشلا  حجن  دقل  فسألل  و 
يف نيملسم "  " انسفنأ ىمسن  نيح  .ىنعملا  نم  غراف  ملع  مسإ  ىلإ  ةرطفلاب 
الو انؤاباو  نحن  هانيمس  لطاب  ملع  مسإ  درجم  كلذف  داليملا  ةداهشو  ةقاطبلا 

.مالسلل نيلعفم  يأ  نيملسم  اقح  اننا  ينعي 
 

دقلف غراف  ملع  مسإ  ىلإ  نيملسملا  مسإ  ليوحت  يف  ناطيشلا  حاجن  ةجيتنو 
طسبأ نيب  زييمتلا  نوعيطتسي  مهلعجو ال  سانلا  بلغأ  ىلع  رومألا  طلخ 

مالسلا و نيب  زييمتلا  نوعيطتسي  سانلا ال  بلغأ  لاثملا  ليبس  ىلع.يناعملا 
.ميلستلا



 
" ملس هيلع و  هللا  ىلص   " نولوقي يبنلا  ركذي  نيح  سانلا  نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا 

: حوضو لكب  لوقي  يذلا  ىلاعتو  هناحبس  هللا  رمأل  لاثتما  كلذ  نأ  مهنم  انظ 
 

ِْهَيلَع اولَص  اُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي  ِيبنلا  َىلَع  َنولَُصي  َُهَتِكئَالَمَو  َهللا  ِنإ 
[56- بازحألا  ] اًمِيلَْست اوُملَس  َو

 
.الماك اخوضر  خوضرلا  ينعت  نكلو  امالس  ةيحت  ينعت  ال  اًمِيلَْست " اوُملَس   " الوأ

: حوضو لكب  اًضيأ  لوقي  ىلاعت  هناحبس و  هللا  كلذل  و 
 

ْاُودَِجي َال  ُمث  ْمَُهْنَيب  َرَجَش  اَميِف  َكوُمكَُحي  َىتَح  َنُونِمُْؤي  َال  َكبَرَو  َالَف 
[65- ءاسنلا  ] اًمِيلَْست ْاوُملَُسي  َْتيَضَق وَ امم  اًجَرَح  ْمِهِسُفَنأ  يِف 

 
ُُهلوُسَرَو ُهللا  َاَندَعَو  اَم  َاذَه  اُولاَق  َباَزْحَْألا  َنُونِمْؤُْملا  َىأَر  اَملَو 

[22- بازحألا  ] اًمِيلَْست  ًاناَمِيإ َو ِالإ  ْمَُهداَز  اَمَو  ُُهلوُسَرَو  ُهللا  َقَدَصَو 
 

َُهَتِكئَالََمو َهللا  ِنإ   " لوقي همالك وال  يف  قيقد  ىلاعت  هناحبس و  هللا  كلذل  و 
اوُملَسَو ِْهَيَلع  اولَص  اُونَمآ  َنِيذلا  َاهَيأ  َاي  اًمِيلَْست  نوُملَسي  ِيبنلا و  َىَلع  َنولَُصي 

. ناك امهم  دحأل  خضري  ىلاعت ال  هناحبس و  هللا  نأل  اًمِيلَْست "
 

َاي ِيبنلا  َىلَع  َنولَُصي  َُهَتِكئَالَمَو  َهللا  ِنإ  ةميركلا " ةيآلا  ىلع  ءانب  كلذلو و
اوخضرا و   " ىنعمب  " اًمِيلَْست اوُملَسَو  ِْهَيلَع  اولَص  اُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ 

هيلع هللا  ىلص   " ىنعمب نوكت  ملسو " هيلع  هللا  ىلص   " ةلوقم نإف  اخوضر  "
ىشخي لقاع  يأ  ىري  نأ  عيطتسي  امكو  اريبك .) اولع  ىلاعتو  هناحبس  " ) خضرو
ديكأتلاب ةميركلا  ةيآلا  سايقم  ىلع  نإف  مئال  ةمول  فاخي  الو  ىوقت  هدنعو  هللا 
هناحبس هللا  ىلع  ءادتعاو  ةرشابم  ةناهإ  هيف  ملسو " هيلع  هللا  ىلص   " لوق

مهسفنأ نومسي  نم  مهيف  امب  ةيبلغألا  نأ  نيبي  حضاو  لاثم  اذهو  .ىلاعتو 
دح ىلإ  ةيبرعلا  ةغللاو  نآرقلا  يف  رومألا  طسبأب  لهجلا  مهب  لصو  ءاملع 
هب قيلي  ام ال  هللا  ىلع  مهلوق  ىلإ  ىدأ  امم  ميلستلاو  مالسلا  نيب  طلخلا 

سانلا ال بلغأ  نأ  نع  ةمدقملا  يف  هانلق  ام  ىرخأ  ةرم  دكؤي  اذهو  .ةلاهجب 
.نآرقلا نم  مالسإلا  نع  نوملعي 

 
.مالك ديدرت  درجم  سيلو  ءيشلا  سفن  اولعفي  نأ  نورومأم  اونمآ  نيذلا  ايناث 

و هيلع ." اولص   " لوقت نكل  و  هيلع " هللا  ىلص  اولوق   " لوقت ةميركلا ال  ةيآلا 
.نآرقلا نم  ةالصلا  ةيفيك  لاؤس  ىلإ  اندوقي  كلذ 

 
يف ذخأت  نأ  بجي  لمع  يأ  ءادأ  ةيفيك  نع  لاؤس  ىلع  ةيقطنملا  ةباجإلا 
ةبسنلاب لاحلا  كلذك  .هنم  ةعقوتملا  ةجيتنلاو  لمعلا  اذه  نم  فدهلا  رابتعإلا 

: ةيلاتلا ةلئسألاب  أدبي  نأ  بجي  نآرقلا  نم  ةالصلا  نع  ثحب  يأ  كلذلو  .ةالصلل 
 

؟ ةالصلا نم  فدهلا  وه  ام   -١
؟ فدهلا اذه  ىلإ  لصن  نيح  ةعقوتملا  ةجيتنلا  يه  ام   -٢

 
اذإ ًالثم  .ةالصلا  نع  لاقي  ام  لك  ًايملع  سيقن  نأ  عيطتسن  كلذ  ىلع  ًءانب  و 

ًاذإ ةعقوتملا  ةجيتنلا  ىلإ  اهب  لصن  الو  فدهلا  ىلإ  يدؤت  ةنيعم ال  ةقيرط  تناك 
. ةيقيقحلا ةالصلا  ةقيرط  تسيلو  ةيدجم  ريغ  ةقيرطلا  هذهف 



 
: وه حوضو  لكب  هللا  لوقي  امك  فدهلا   -١

 
[14- هط  ] يِْركِِذل َةَالصلا  ِمَِقأَو  ِيْنُدبْعاَف  َاَنأ  ِالإ  ََهِلإ  ُهللا َال  َاَنأ  ِينِنإ 

 
: انركذي ًاضيأ  وهف  هللا  ركذن  نيح  ةعقوتملا  ةالصلا  ةجيتن  امأ   -٢

 
[152- ةرقبلا ِنوُرُْفَكت [ َالَو  ِيل  ْاوُُركْشاَو  ُْمكُْرْكَذأ  ِينوُُرْكذاَف 

 
: مهيلع يلصي  ًاضيأ  وه  نونمؤملا  يلصي  امك  كلذلو 

 
ِرونلا َىِلإ  ِتاَُملظلا  َنم  ُمكَجِرُْخِيل  ُُهَتِكئَالَمَو  ُْمْكَيلَع  يلَُصي  يِذلا  َوُه 

[43- بازحألا  ] اًميِحَر َنِينِمْؤُْملِاب  َنَاكَو 
 

ملعلا رون  ىلإ  رفكلاو  لطابلاو  لهجلا  تاملظ  نم  جورخلا  نوكت  ةجيتنلاو 
. ناميإلاو قحلاو 

 
: دوجسلا ىلإ  لصوت  ةالصلاو 

 
َكَعم مُْهنم  ٌةَِفئَآط  ْمَُقْتلَف  ََةالصلا  ُمَُهل  َتْمََقأَف  ْمِهيِف  َتُنك  َاِذإَو 
ِْتَأْتلَو ُْمِكئآَرَو  نِم  ْاُونُوَكْيلَف  ْاُودَجَس  َاِذإَف  ْمَُهتَِحلَْسأ  ْاُوذُْخَأْيلَو 

[102- ءاسنلا  ] َكَعَم ْاولَُصْيلَف  ْاولَُصي  َْمل  ىَرُْخأ  ٌةَِفئَآط 
 

ساسألا يف  وه  نكلو  ًايحطسو  ًايلكش  طقف  نوكي  يقيقحلا ال  دوجسلاو 
هللا عيطي  نكلو ال  ضرألا  ىلع  هتيصان  عضي  نمو  .ىلاعتو  هناحبس  هللا  ةعاط 

: ركنملاو ءاشحفلا  نع  ىهنت  ةيقيقحلا  ةالصلاف  كلذلو  ً.ايقيقح  سيل  هدوجسف 
 

ِنَع ىَْهَنت  َةَالصلا  ِنإ  َةَالصلا  ِمَِقأَو  ِبَاِتْكلا  َنِم  َْكَيِلإ  َيِحُوأ  اَم  ُْلتا 
َنوَُعنَْصت اَم  َُملَْعي  ُهللاَو  َُرْبَكأ  ِهللا  ُْركَِذلَو  َِركنُْملاَو  ءاَشْحَْفلا 

[54- توبكنعلا  ]
 

كاهنتو رونلا  ىلإ  تاملظلا  نم  كجورخ  ىلإ  يدؤت  كتالص  له  وه  لاؤسلا  ًاذإ 
. يساسألا رايعملا  وه  اذه  هللا ؟ عيطت  يلاتلابو  ركنملاو  ءاشحفلا  نع 

 
نكمي يلمعلا  عقاولا  نم  .نآلا  ةيبلغألا  هلعفي  ام  ىلع  رايعملا  اذه  قبطن  لاعت 

نكلو هللا  ركذ  ىلع  سيل  زيكرتلا  حبصأ  سانلا  بلغأل  ةبسنلاب  هنأ  ىرن  نأ 
ةينبم ةالصلا  تحبصأ  طاقنلا  عمج  ىلع  زيكرتلا  ببسبو  .طاقنلا  عمج  ىلع 

ةروس رصقأ  ةءارق  ىلع  ةداعلا  ترجو  ريكفت  نودب  يكيناكيملا  راركتلا  ىلع 
سانلا بلغأ  دجت  نيح  دحأ  برغتسي  كلذلو ال  .صلخي  دحاولا  ناشلع  ةنكمم 

لعف ىلإ  نودوعي  عماجلا  نم  اوجرخو  تهتنا  ام  ىتم  مث  ةالصلل  نوبهذي 
لخاد ابابس  تعمسو  تاقانخ  ينيعب  تيأر  ةرم  نم  رثكأ  يف  لب  .ركنملا 

. عماجلا
 

لب طاقنلا ، عمج  وه  ةالصلا  نم  فدهلا  نأ  ىلع  قفتت  ةيبلغألاف  تركذ  امك 
ةالصلا  " طاقن ددع  ةطقن  قوفت ٢٧  الثم  ةعامجلا " ةالص   " طاقن ددع  نأ  يعدتو 
نع يهلت  يلاتلابو  يقيقحلا  فدهلا  نع  يهلت  ةريثك  ىرخأ  ءايشأو  ةيداعلا "



ءيش ال ىلع  ةيبلغألا  رتاوت  نأ  يلمعلا  عقاولا  نم  ىرن  انهف  .ةيقيقحلا  ةالصلا 
تسيل ةحطسم و  ضرألا  نأ  رتاوت  كانه  ناك  نامز  ًالثم  .حيحص  هنأ  ينعي 
ىلاعتو هناحبس  هللاو  ةفورعم  ةيقطنم  ةطلاغم  يه  رتاوتلا  ةركفو  .ةيورك 

: ةيبلغألا رتاوت  ءارو  قايسنالا  ةبغم  نم  ًارارم  انرذحي 
 

َنوُِعبَتي ِنإ  ِّهللا  ِلِيبَس  نَع  َكولُِضي  ِضَْرألا  يِف  نَم  ََرْثَكأ  ِْعُطت  ِنإَو 
[116- ماعنألا   ] َنوُصُرَْخي ِالإ  ْمُه  ِْنإَو  نظلا  ِالإ 

 
َّهللا ِنإ  ًاْئيَش  قَْحلا  َنِم  ِينُْغي  َال  نظلا  َنإ  اَنظ  ِالإ  ْمُهَُرْثَكأ  ُِعبَتي  اَمَو 

[36- سنوي   ] َنُولَعَْفي اَِمب  ٌمَيلَع 
 

: كرشلا ىلع  نورتاوتم  هللاب  نينمؤملا  بلغأ  ىتحو 
 

[106- فسوي   ] َنُوكِرْشم مُهَو  ِالإ  ِّهللِاب  ْمُهَُرْثَكأ  ُنِمُْؤي  اَمَو 
 

مهو وأ  رتاوتلا  ةشقب  دجنتسي  نم  كانه  دجت  نأ  برغتسملا  نمف  كلذل  و 
داجنتسالا اذه  .نآرقلاب  ةفرعملاو  قطنملاو  لقعلا  كلذ  دعب  يعدي  مث  عامجإلا 

: نيبملا نآرقلا  نم  ةالصلا  مهف  نم  لمألا  نادقف  ىلع  لدي  امنإ  سئايلا 
 

[24- دمحم  ] اَُهلاَفَْقأ ٍبُولُق  َىلَع  َْمأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَبَدَتي  َالََفأ 
 

ةيحان نم  ًالثم  .ةالصلل  مهمهفل  ةبسنلاب  حضاو  طبختو  ضقانت  مهدنع  ةيبلغألاو 
نمو مويلا ، يف  تارم  سمخ  ةنيعم  سوقط  ءادأ  ينعت  ةالصلا  نأ  نوعدي 

ًادانتسإ يبنلا  مسإ  ركذ  املك  هيلع " يلص  مهللا   " راركت اهنأ  نوعدي  ىرخأ  ةيحان 
: ةيلاتلا ةيآلا  ىلإ 

 
ِْهَيلَع اولَص  اُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي  ِيبنلا  َىلَع  َنولَُصي  َُهَتِكئَالَمَو  َهللا  ِنإ 

[56- بازحألا  ] اًمِيلَْست  اوُملَسَو 
 

سفن لعفب  نورومأم  اونمآ  نيذلا  نأ  ةميركلا  ةيآلا  نم  حضاولا  نم  انيأر  امك 
مهللا  " نورركي هتكئالمو  هللا  لهف  .اًمامت  هتكئالمو  هللا  هلعفي  يذلا  ءيشلا 
ةنيعم اسوقط  نودؤي  هتكئالمو  هللا  له  وأ  يبنلا  مسإ  ركذ  املك  هيلع " يلص 

ًاضيأ لوسرلا  نأ  كلذ  دكؤي  و  عبطلاب ال ! يبنلا !؟ ىلع  مويلا  يف  تارم  سمخ 
: نينمؤملا ىلع  ةالصلاب  رومأم 

 
ِنإ ْمِْهَيلَع  لَصَو  اَِهب  مِهيكَُزتَو  ْمُهُرَهُطت  ًةََقدَص  ْمِِهلاَوَْمأ  ْنِم  ْذُخ 

[103- ةبوتلا   ] ٌمِيلَع ٌعيِمَس  ُّهللاَو  ْمُهل  ٌَنكَس  ََكَتالَص 
 

عبطلاب ال! نالف !؟ مسإ  ركذ  املك   " نالف ىلع  يلص  مهللا   " رركي ناك  يبنلا  له 
 

ىلع نولصي  امك  نينمؤملا  عيمج  ىلع  نولصي  هتكئالمو  هللا  نإ  عقاولا  يف 
" هيلع يلص  مهللا   " نورركي هتكئالمو  هللا  له  .ةيلاتلا  ةيآلا  نم  ىرن  امك  يبنلا 

يف تارم  سمخ  ةنيعم  سوقط  نولعفي  وأ  نينمؤملا  دحأ  مسإ  ركذ  املك 
؟ نمؤم لك  ىلع  مويلا 

 
ًاليَِصأَو ًةَْرُكب  ُهوُحبَسَو  اًرِيَثك *  اًْركِذ  َهللا  اوُُرْكذا  اُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 



ِرونلا َىِلإ  ِتاَُملظلا  َنم  ُمكَجِرُْخِيل  ُُهَتِكئَالَمَو  ُْمْكَيلَع  يلَُصي  يِذلا  َوُه 
[43- بازحألا  ] اًميِحَر  َنِينِمْؤُْملِاب  َنَاكَو 

 
جارخإ وه  اهرثأ  وأ  ةالصلا  ةجيتن  نأ  تانيبلا  تايآلا  نم  حوضوب  ىرن  امكف 

ةروس يف  هارن  ًايفرح  رثألا  اذه  سفن  .رونلا  ىلإ  تاملظلا  نم  نينمؤملا 
: قالطلا

 
اُونَمآ َنيِذلا  ِبَاْبلَْألا  ِيلُْوأ  َاي  َهللا  اوُقتاَف  ًاديِدَش  ًابَاذَع  ْمَُهل  ُهللا  دََعأ 

اًْركِذ ُْمْكَيِلإ  ُهللا  َلَزَنأ  ْدَق 
اُولِمَعَو اُونَمآ  َنيِذلا  َجِرُْخيل  ٍتَانَيبُم  ِهللا  ِتَايآ  ُْمْكَيلَع  ُوْلَتي  ًالوُسر 

اًِحلاَص ْلَمَْعيَو  ِهللِاب  نِمُْؤي  نَمَو  ِرونلا  َىِلإ  ِتاَُملظلا  َنِم  ِتاَِحلاصلا 
َنَسَْحأ ْدَق  ًاَدَبأ  اَهيِف  َنيِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  ٍتانَج  ُْهلِْخُدي 

[11-10- قالطلا  ] اًقْزِر  َُهل  ُهللا 
 

نأ انل  هللا  حضوي  انه  نمو  .هللا  تايا  ةوالت  رثأ  سفن  اهل  ةالصلا  نإف  ىرن  امك 
نأ هاندأ  ةيآلا  نم  مهفن  كلذلو  .ةالصلا  موهفمل  ًافدارم  يه  هللا  تايا  ةوالت 

: هللا انل  نيبي  امك  نمحرلا  تايا  ةوالت  اهلباقت  ةالصلا  ةعاضإ 
 

ْنمِمَو ََمدآ  ِةيُرذ  نِم  َنيِيبنلا  َنم  مِْهَيلَع  ُهللا  َمَْعَنأ  َنيِذلا  َِكَئلُْوأ 
َاْنَيَبتْجاَو َاْنَيدَه  ْنمِمَو  َلِيئاَرِْسإَو  َميِهاَْرِبإ  ِةيُرذ  نِمَو  ٍحُون  َعَم  َاْنلَمَح 

اِيُكبَو ًادجُس  اورَخ  نَمْحرلا  ُتَايآ  ْمِْهَيلَع  َىْلُتت  َاِذإ 
َفْوَسَف ِتاَوَهشلا  اوَُعبتاَو  ةولّصلا  اوُعاََضأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  نِم  ََفلَخَف 

[59- ميرم  ] ايَغ  َنْوَْقَلي 
 

ًامامت ةالصلا  لثم  هللا  ةعاط  يأ  دوجسلا  اهتجيتن  نمحرلا  تايا  ةوالت  نأ  ظحال 
. هللا تايا  ةوالت  يه  ةيقيقحلا  ةالصلا  هعاضإ  مدع  ًايقطنم  ًاذإ  ً.اقحال  انيأر  امك 

 
هسفن نآرقلاف   . ةالصلا فدهب  ًةرشابم  ةلصتم  نآرقلا  ةءارق  نأ  دجن  انه  و 

نأ نآرقلا  داكي  لب و  ةالصلل  يقيقحلا  فدهلا  انيأر  امك  وهو  ركذلاب  فصوي 
يف رجفلا  نآرق  ظفل  مدختسي  هللا  دجن  ًالثمف  ةالصلا  ةملكل  ًافدارم  نوكي 

: رجفلا ةالص  نع  ثدحتلا 
 

ِنإ ِرْجَْفلا  َنآْرُقَو  ِْليللا  ِقَسَغ  َىِلإ  ِسْمشلا  ِكُوُلِدل  ََةالصلا  ِمَِقأ 
[78- ءارسإلا  ] ًادوُهْشَم َنَاك  ِرْجَْفلا  َنآْرُق 

 
: دوجسلاب متخي  امهالك  هالصلاو  نآرقلا  ةوالت  نأ  دجن  كلذ  ىلإ  ةفاضإ 

 
َكَعم مُْهنم  ٌةَِفئَآط  ْمَُقْتلَف  ََةالصلا  ُمَُهل  َتْمََقأَف  ْمِهيِف  َتُنك  َاِذإَو 
ِْتَأْتلَو ُْمِكئآَرَو  نِم  ْاُونُوَكْيلَف  ْاُودَجَس  َاِذإَف  ْمَُهتَِحلَْسأ  ْاُوذُْخَأْيلَو 

[102- ءاسنلا  ] َكَعَم ْاولَُصْيلَف  ْاولَُصي  َْمل  ىَرُْخأ  ٌةَِفئَآط 
 

َىْلُتي َاِذإ  ِِهْلبَق  نِم  َْملِْعلا  ْاُوتُوأ  َنيِذلا  ِنإ  ْاُونِمُْؤت  َال  َْوأ  ِِهب  ْاُونِمآ  ْلُق 
[107- ءارسإلا  ] ًادجُس ِناَْقَذِألل  َنورَِخي  ْمِْهَيلَع 

 
. ةالصلا لثم  طبضلاب  ركنملاو  ءاشحفلا  نع  ىهني  ن  آ رقلا نإف  لاحلا  ةعيبطب  و 

 



ةيفيك نع  ثدحتن  عقاولا  يف  نحنف  ةالصلا  ةيفيك  نع  ثدحتن  نيح  كلذل  و 
: ليصفت حوضو و  لكب  ةالصلا  ةيفيك  يه  هذهف  ًاذإ  .هللا  تايآ  ةوالت 

 
: تفاخ وه  الو  عفترم  وهال  لدتعم  توصب  هللا  تايآ  ولتن  نأ  بجي  -١

 
- ءارسإلا  ] ًالِيبَس  َِكَلذ  َْنَيب  َِغْتباَو  اَِهب  ْتِفاَُخت  َالَو  َِكَتالَِصب  ْرَهَْجت  َالَو 

[110
 

: يلصن نيح  ًاديج  عمتسن  هبتنن و  نأ  بجي   -٢
 

َنوُمَحُْرت ُْمكلََعل  ْاُوتِصَنأَو  َُهل  ْاوُعَِمتْساَف  ُنآْرُْقلا  َءىِرُق  َاِذإَو 
[204- فارعألا  ]

 
ُهوُرَضَح اَملَف  َنآْرُْقلا  َنوُعَِمتَْسي  نِْجلا  َنم  اًرََفن  َْكَيِلإ  َانْفَرَص  ِْذإَو 

[29- فاقحألا  ] َنيِرِذنم مِهِمْوَق  َىِلإ  اْولَو  َيِضُق  اَملَف  اُوتِصَنأ  اُولاَق 
 

َىِلإ اْوَعْساَف  ِةَعُمُْجلا  ِمَْوي  نِم  ِةَالصِلل  يِدُون  َاِذإ  اُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 
َنوَُملَْعت ُْمتُنك  ِنإ  ُْمكل  ٌْريَخ  ُْمِكَلذ  َْعَيْبلا  اوَُرذَو  ِهللا  ِْركِذ 

ِهللا ِلْضَف  نِم  اوَُغْتباَو  ِضْرَْألا  يِف  اوُرَِشتناَف  ُةَالصلا  َِتيِضُق  َاِذإَف 
[10-9- ةعمجلا  ] َنوُِحلُْفت  ُْمكلَعل  اًرِيَثك  َهللا  اوُُرْكذاَو 

 
[5-4- نوعاملا  ] َنوُهاَس ْمِِهتَالَص  نَع  ْمُه  َنيِذلا  َنيلَصُْملل *  ٌْليَوَف 

 
ةالصلا تاقوا   -٣

 
يقطنملا نم  نإف  كلذل  و  نآرقلا .  ةوالت  اهساسأ  ةيقيقحلا  ةالصلاف  انيأر  امك 

نحن ةرطفلاب  .نآرقلا و  ةوالتل  ىلثملا  تاقوالا  يه  ةالصلا  تاقوا  نوكت  نا 
نيحو انموي  أدبن  نيح  يه  هللا  تايآ  ةوالتل  تاقوالا  لضفأ  نا  ملعن  اعيمج 
رجفلا ةالص  امهو  مسإلاب  نيتالص  ركذ  نيح  نآرقلا  هدكؤي  ام  اذهو  .هيهنن 

. ءاشعلا ةالصو 
 

َْمل َنيِذلاَو  ُْمُكناَْمَيأ  َْتَكلَم  َنيِذلا  ُُمكنِْذَأتَْسِيل  اُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 
َنوُعََضت َنيِحَو  ِرْجَْفلا  ِةَالَص  ِْلبَق  نِم  ٍتارَم  َثََالث  ُْمكنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلَبي 

َْسَيل ُْمكل  ٍتاَرْوَع  ُثََالث  ءاَشِْعلا  ِةَالَص  ِدَْعب  نِمَو  ِةَريِهظلا  َنم  ُمَكبَاِيث 
ٍضَْعب َىلَع  ُْمكُضَْعب  ُمْكَيلَع  َنوُفاَوط  نَُهدَْعب  ٌحَانُج  ْمِْهَيلَع  َالَو  ُْمْكَيلَع 

[58- رونلا  ] ٌمِيكَح  ٌمِيلَع  ُهللاَو  ِتَايْآلا  ُُمَكل  ُهللا  ُنَيُبي  َِكَلَذك 
 

صخشلا امهميقي  ءاشعلا  ةالصو  رجفلا  ةالص  نأ  ةميركلا  ةيآلا  نم  حضاولاو 
دكؤت ةيلاتلا  ةيآلاو  .رهظلا  تقو  ةالص  دجوت  هترسأ و ال  دارفأ  عم  هتيب  يف 

: ةالصلل نييلاثملا  نيتيقوتلا 
 

ِنإ ِرْجَْفلا  َنآْرُقَو  ِْليللا  ِقَسَغ  َىِلإ  ِسْمشلا  ِكُوُلِدل  ََةالصلا  ِمَِقأ 
[78- ءارسإلا  ] ًادوُهْشَم َنَاك  ِرْجَْفلا  َنآْرُق 

 
رجفلاو تقو  لوأ  ليللا  قسغ  ىلإ  سمشلا  كولد  نأ  حوضو  لكب  لوقت  ةيآلا 
بورغلا تقو  قفألا  نم  كلدت  نيح  ينعي  سمشلا  كولد  .يناثلا و  تقولا  وه 



نم وه  ءاشعلا  تقو  ًاذا  .ماتلا  ليللا  مالظ  ىلإ  ينعت  ِْليللا " ِقََسغ  َىِلإ   " و
: ةيلاتلا ةيآلا  اضيأ  امهدكؤت  ةالصلا  اتقوو  ماتلا .  مالظلا  ىلإ  بورغلا 

 
َْنبِْهُذي ِتَانَسَْحلا  ِنإ  ِْليللا  َنم  اًَفلُزَو  ِراَهنلا  ِيَفََرط  ََةالصلا  ِمَِقأَو 

[114- دوه  ] َنيِِركاذِلل  ىَْركِذ  َِكَلذ  ِتَائي  ـ سلا
 

نم ةفلزو  بورغلاو  رجفلا  امهو  ِرَاهنلا  ِيَفََرط  ىلإ  حوضوب  ريشت  ةيآلا  انه 
ىنعمب ًاذا  .ماتلا  ليللا  مالظو  بورغلا  نيب  ليللا  نم  بيرقلا  ءزجلا  وهو  ليللا 
مهفلا اذهب  ليللا ." قسغ  ىلإ  سمشلا  كولد   " و رجفلا "  " ىلإ ةيآلا  ريشت  رخآ 

. امامت ناقفتت  نيتيآلا  نأ  حوضو  لكب  دجن  حيحصلا 
 

َنِيِتناَق ِّهِلل  ْاوُموُقَو  َىطْسُْولا  َِةالصلاو  ِتاََولصلا  َىلَع  ْاُوظِفاَح 
[238- ةرقبلا ]

 
ينعت نآرقلا ال  يف  ىطسولا  ةملك  نأ  عقاولا  يف  ىطسولا ؟ ةالصلا  نع  اذام 
ءيش نع  ثدحتت  يتلا  تايآلا  لك  انصحف  اذإ  .طسولا  يف  ةثلاث  ةالص  دوجو 

.نيزرلا ءيشلا  وأ  لضفألا  ءيشلا  ىلإ  ريشت  اهنأ  دجنس  طسو 
 

ُمتدقَع اَِمب  ُمُكذِخاَُؤي  ِنك  ـ َلَو ُْمِكناَْمَيأ  يِف  ِوْغللِاب  ُّهللا  ُُمُكذِخاَُؤي  َال 
َنوُمِْعُطت اَم  ِطَسَْوأ  ْنِم  َنِيكاَسَم  ِةَرَشَع  ُماَْعِطإ  ُُهتَراَفكَف  َناَْمَيألا 

[89- ةدئاملا ] ُْمكِيلَْهأ  
 

.ماعطلا اياقب  سيلو  انلهأ  معطن  ام  لضفأ  ىلإ  ريشت  ةيآلا  انه 
 

[28- ملقلا  ] َنوُحبَُست َالَْول  ُْمكل  لَُقأ  َْمَلأ  ْمُُهطَسَْوأ  َلاَق 
 

.ةمكح ةنازر و  مهرثكأ  مهلضفأ و  وه  مهطسوأ  اًضيأ  انه 
 

َنُوَكيَو ِسانلا  َىلَع  ءَادَهُش  ْاُونُوَكتل  ًاطَسَو  ًةُمأ  ُْمكَاْنلَعَج  َِكَلَذكَو 
ََملَْعِنل ِالإ  اَْهَيلَع  َتُنك  ِيتلا  ََةْلبِْقلا  َاْنلَعَج  اَمَو  ًاديِهَش  ُْمْكَيلَع  ُلوُسرلا 
ِالإ ًةَرِيَبَكل  َْتنَاك  ِنإَو  ِْهَيبِقَع  َىلَع  ُِبلَقَني  نمِم  َلوُسرلا  ُِعبَتي  نَم 
ِسانلِاب َّهللا  ِنإ  ُْمَكناَمِيإ  َعيُِضِيل  ُّهللا  َنَاك  اَمَو  ُّهللا  ىَدَه  َنيِذلا  َىلَع 

[143- ةرقبلا   ] ٌميِحر ٌفوُؤََرل 
 

ةيآلا عم  امامت  قفتي  اذهو  .ةنازرو  ًاريخ  رثكأ  ةمأ  ينعت  اطسو  ةمأ  نأ  ىرن  انه 
: ةيلاتلا

 
ِنَع َنْوَْهَنتَو  ِفوُرْعَْملِاب  َنوُرُْمَأت  ِسانِلل  ْتَجِرُْخأ  ٍةُمأ  َْريَخ  ُْمتُنك 
ُمُْهنم مُهل  اًْريَخ  َنَاَكل  ِبَاِتْكلا  ُلَْهأ  َنَمآ  َْولَو  ِّهللِاب  َنُونِمُْؤتَو  َِركنُْملا 

[110- نارمع لآ   ] َنوُقِساَْفلا ُمُهَُرْثَكأَو  َنُونِمْؤُْملا 
 

.ةالصلل ثلاث  تقو  تسيلو  ةالص  لضفأو  ريخ  ةفص  يه  ىطسولا  ةالصلاف  ًاذإ 
 

ةعمجلا ةالص   -٤
 

انموي أدبن  نيح  ركذتلل  تاقوأ  لضفأ  يه  ةيساسألا  ةالصلا  تاقوأف  انيأر  امك 



.هللا ليبس  يف  يعسلاو  لمعلا  ءانع  دعب  انموي  يهنن  نيحو  حتفتم  لقعب 
هذه سانلا  عمتجي  نيح  لاحلا  ةعيبطبف  ةيساسألا  تاقوالا  كلت  ىلإ  ةفاضإلاب 

يمست سانلا  عامتجا  تقو  ةالصلا  .مهنم و  ددع  ربكأ  ريكذتل  ةبيط  ةصرف 
موي مسا  ةعمجلا  موي  نكي  مل  سانلا  بلغأ  هنظي  ام  سكعبو  .ةعمجلا  ةالص 
عمتجي يذلا  تقولا  وأ  مويلا  ينعت  ةفص  هنكل  برعلا و  دنع  عوبسالا  مايأ  نم 

. سانلا هيف 
 

هيف سانلا  نوكي  تقو  يأ  هنكل  عوبسالا و  يف  ددحم  موي  سيل  ةعمجلا  مويف 
شتام ىتح  وأ  ةزانج  يف  وأ  برحلل  زيهجتلل  وأ  قوسلا  موي  لثم  نيعمتجم 
ريكذتل ةالصلاب  أدبن  نا  بجي  فقاوملا  هذه  لثم  يف  .الثم  داتسإلا  يف  ةروك 

. نينمؤملل ينطولا  مالسلا  لثم  يه  ةالصلاف  .سانلا 
 

مايأ نم  موي  يأ  صوصخب  تادقتعم  نم  درو  ام  امأ  .ةعمجلا  موي  ىنعم  وه  اذه 
نم هرخآ  ىلإ  ةعاسلا  موقت  هيفو  مدآ  هيف  قلخ  ةعمجلا  موي  نأ  ًالثم  عوبسألا 

عوبسألا نأب  لهج  نع  ةجتان  تاهافس  درجم  يهف  تاياورلا  اهب  جعت  يتلا  عدبلا 
ناك نييرصملا  ءامدقلا  مايأ  ًالثم  نكل  يضاملا و  يف  مايأ  ةعبس  ًامئاد  نكي  مل 

قوسلا موي  نيب  مايالا  ددعب  ددحت  مايالا  ميسقت  ةدحو  تناكو  .مايأ  ةرشع 
ةعبرأ نيب  ام  ةداعلا  يف  حوارتي  عوبسألا  ناك  كلذل  .هيلي و  يذلا  قوسلا  مويو 

نوزخم ديدجتل  عانصلا  عارزلل و  ةصرف  يطعي  اذهو  اموي  نيرشع  نيبو  مايأ 
. مهعلس

 
نودقتعي مهنأل  دوهيلاب  أدب  مايأ  ةعبس  نم  ةنوكم  ةدحو  ىلإ  عوبسألا  ميسقتو 
اوناك نيذلا  نيينثولا  نامورلاب  اًضيأو  عباسلا  مويلا  يف  حارتسا  هللا  نأ 
. اهب مايألا  اومس  كلذلو  رمقلاو  سمشلاو  بكاوك  ةسمخ  نوسدقي 

 
ايئاوشع مت  ىتم  ىلع  فقوتي  ةعمجلاب  ايلاح  ىمسملا  مويلا  عقي  ىتم  كلذل  و 

وه يذلا  همايا  بيترت  أدب و  يئاوشع  موي  يأب  مايأ و  ةعبسلا  يذ  عوبسإلا  ينبت 
ةيئاوشع ةعدب  وه  ةعمجلاب  ايلاح  ىمسملا  مويلا  تيقوتف  ًاذا  .يئاوشع  اًضيأ 

. اهنم ءيرب  ىلاعتو  هناحبس  هللاو  ناسنإلا  عنص  نم  ةئاملاب  ةئام 
 

كلذ لعفن  نيحو  .اهربدت  هللا و  تايآ  ةوالت  ساسألا  يف  يه  ةالصلا  راصتخإب 
يهنلاو رونلا  ىلإ  تاملظلا  نم  جورخلاو  هللا  ركذ  نم  ةالصلا  دئاوف  انيلع  معت 

يقيقحلا دوجسلاو  ىلاعتو  هناحبس  هللا  ةعاط  يلاتلابو  ركنملاو  ءاشحفلا  نع 
. هل

 
َنِينِمْؤُْملل ٍتَايَآل  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمسلا  يِف  ِنإ 

َنُونِقُوي ٍمْوَقل  ٌتَايآ  ٍةبَاد  نِم  ُثَبي  اَمَو  ُْمكِْقلَخ  يِفَو 
َايَْحأَف ٍقْزر  نِم  ءاَمسلا  َنِم  ُهللا  َلَزَنأ  اَمَو  ِراَهنلاَو  ِْليللا  ِفَِالتْخاَو 

َنُولِقَْعي ٍمْوَقل  ٌتَايآ  ِحَايرلا  ِفيِرَْصتَو  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب 
ِِهتَايآَو ِهللا  َدَْعب  ٍثيِدَح  َيِأبَف  قَْحلِاب  َْكَيلَع  اَهُوْلَتن  ِهللا  ُتَايآ  َْكِلت 

[6-3- ةيثاجلا  ] َنُونِمُْؤي
 

نأ هيلعف  ركذتي  نأ  ديري  نم  نأ  نيقيلا  ملع  ملعن  ًاعيمج  نحن  ةرطفلاب  و 
ىرن نأ  عيطتسن  قلطنملا  اذه  نم  .ةركاذملا  ساسأ  يه  ةءارقلاو  .ركاذي 

ةالصلا نع  يهنلا  لباقم  يف  نآرقلا  ةءارق  عضت  نيح  قلعلا  ةروس  نأ  حوضوب 
: اهنع يهنلا  لباقم  يف  ةالصلا  عضت  عقاولا  يف  يه 



 
ِميِحرلا ِنمْحرلا  ِّهللا  ِمِْسب 

َكبَرَو ْأَرْقا  ٍَقلَع *  ْنِم  َناَسِنْإلا  ََقلَخ  ََقلَخ *  يِذلا  َكبَر  ِمْسِاب  ْأَرْقا 
َِملَْقلِاب َملَع  يِذلا  ُمَْركَْألا * 

ُهآر َنأ  ىَْغَطَيل *  َناَسِنْإلا  ِنإ  َالك  َْملَْعي *  َْمل  اَم  َناَسِنْإلا  َملَع 
ىَعْجرلا َكبَر  َىِلإ  ِنإ  َىنَْغتْسا * 

َْوأ ىَدُْهلا *  َىلَع  َنَاك  ِنإ  َْتَيأََرأ  ىلَص *  َاِذإ  ًاْدبَع  ىَْهَني *  يِذلا  َْتَيأََرأ 
ىَوْقتلِاب َرََمأ 

َِهتَني ْمل  ِنَئل  َالك  ىََري *  َهللا  َنِأب  َْملَْعي  َْمَلأ  ىلََوتَو * َبَذك  ِنإ  َْتَيأََرأ 
َِةيِصانلِاب اًعَفَْسَنل 

ُهِْعُطت َالك َال  ََةِينَابزلا *  ُْعَدنَس  َهيِدَان *  ُْعَدْيلَف  ٍَةِئطاَخ *  ٍَةبِذَاك  ٍَةيِصَان 
ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو 

 

نآرقلا يف  دجسملا 
 

ساسألا يف  وه  نكلو  ًايحطسو  ًايلكش  نوكي  يقيقحلا ال  دوجسلا  انيأر  امك 
هللا عيطي  نكل ال  ضرألا و  ىلع  هتيصان  عضي  نمو  .ىلاعتو  هناحبس  هللا  ةعاط 

ً.ايقيقح سيل  هدوجسف 
 

َىْلُتي َاِذإ  ِِهْلبَق  نِم  َْملِْعلا  ْاُوتُوأ  َنيِذلا  ِنإ  ْاُونِمُْؤت  َال  َْوأ  ِِهب  ْاُونِمآ  ْلُق 
[107- ءارسإلا  ] ًادجُس ِناَْقَذِألل  َنورَِخي  ْمِْهَيلَع 

 
نم عقاولا  يف  ناقذألل ؟ نودجسي  له  سانلا ؟ بلغأ  دوجس  ةقيرط  هذه  له 

انرسف ول  اذإ  .تقولا  سفن  يف  ةيصانلاو  نقذلل  ناسنإلا  رخي  نأ  ليحتسملا 
سيلو ناقذألل  دوجسلا  انيلع  بجيف  يدسج  لعف  درجم  هنأ  ىلع  دوجسلا 

سيل دوجسلا  نأ  ينعي  كلذف  ةيزاجم  ةقيرطب  ةيآلا  انرسف  ول  امأ  .ةيصانلل 
ام نيتلاحلا  يف  اذإ  .ىلاعتو  هناحبس  هللا  ةعاط  هنكلو  يدسج  لعف  درجم 

ريغ وه  ةيصانلل  يدسج  لعف  درجم  دوجسلا  نأ  نم  سانلا  بلغأ  هدقتعي 
.حيحص
 

نولعفي نيذلا  ادجس و  نورخي  نيذلا  لعف  در  نيب  نراق  ديكأتلا  يف  ةدايز 
: كلذ سكع 

 
ِْهَيُنُذأ يِف  َنَأك  اَهْعَمَْسي  ْمل  َنَأك  اًِرْبَكتْسُم  ىلَو  َاُنتَايآ  ِْهَيلَع  َىْلُتت  َاِذإَو 

[7- نامقل  ] ٍمِيَلأ  ٍبَاذَِعب  ُهْرَشبَف  اًرْقَو 
 

[21- قاقشنإلا  ] َنُودُجَْسي ُنآْرُْقلا َال  ُمِْهَيلَع  َئِرُق  َاِذإَو 
 

ْتَمدَق اَم  َيَِسنَو  اَْهنَع  َضَرَْعأَف  ِهبَر  ِتَايِآب  َرُكذ  نمِم  َُمْلَظأ  ْنَمَو 
اًرْقَو ْمِِهنَاذآ  يِفَو  ُهوُهَقَْفي  َنأ  ًةِنَكأ  ْمِِهبُولُق  َىلَع  َاْنلَعَج  اِنإ  ُهَاَدي 

[57- فهكلا  ] ًاَدَبأ  ًاِذإ  اُوَدتَْهي  َنلَف  ىَدُْهلا  َىِلإ  ْمُهُْعَدت  ِنإَو 
 

ْاُولُْخداَو ًادَغَر  ُْمْتئِش  ُْثيَح  اَْهنِم  ْاُوُلكَف  ََةيْرَْقلا  ِهِذ  ْاُولُْخدا َهـ َاْنلُق  ِْذإَو 
َنِينِسْحُْملا ُديَِزنَسَو  ُْمكَايَاطَخ  ُْمَكل  ْرِفْغن  ٌةطِح  ْاُولوُقَو  ًادجُس  َبَاْبلا 

َنيِذلا َىلَع  َاْنلَزَنأَف  ْمَُهل  َليِق  يِذلا  َْريَغ  ًالْوَق  ْاوَُمَلظ  َنيِذلا  َلَدبَف 



[162-161- فارعألا  ] َنوُقُسَْفي  ْاُونَاك  اَِمب  ءاَمسلا  َنم  ًازْجِر  ْاوَُمَلظ 
 

ليدبتو هللا  تايآ  نع  ضارعإلاو  رابكتساب  يلوتلا  وه  دوجسلا  سكع  نأ  ىرن 
تسيل ةعاطلا و  عمسلا و  سكع  يه  لامعألا  هذه  لك    . مهل ليق  يذلا  لوقلا 
سيل نوقفانملا  .ضرألا  ىلع  ةيصانلا  عضو  يحطس بـ يدسج  لعف  سكع 
ةلكشم مهدنع  نكلو  يحطس  يدسج  ءيش  يأ  لعف  يف  ةلكشم  يأ  مهدنع 

.هللا ةعاط  يف 
 

ةعاطلا اساسأ  وه  امنإو  يحطس  يدسج  لعف  درجم  سيل  دوجسلا  نإ  امبو 
.ةعاطلل ةسسؤم  اساسأ  وه  نكلو  ىنبم  درجم  سيل  دجسملا  يلاتلاب  اذإ 

 
درجم سيل  دجسملا  نأ  كشلل  لاجم  يأ  عدي  امب ال  حضوت  ةميركلا  ةيآلا  هذه 

: عازنلل ىنعم  كانه  حبصأ  امل  الإو  يدام ، ناينب 
 

َْبيَر َةَعاسلا َال  َنأَو  قَح  ِهللا  َدْعَو  َنأ  اوَُملَْعِيل  ْمِْهَيلَع  َانَْرثَْعأ  َِكَلَذكَو 
ْمُهبر ًانَاْيُنب  مِْهَيلَع  اُوْنبا  اُولاَقَف  ْمُهَرَْمأ  ْمَُهْنَيب  َنوُعَزَاَنَتي  ِْذإ  اَهيِف 

ا ًدِجْسم مِْهَيلَع  نَذِخَتَنل  ْمِهِرَْمأ  َىلَع  اُوَبلَغ  َنيِذلا  َلاَق  ْمِِهب  َُملَْعأ 
[21- فهكلا  ]

 
ةملكل يلصألا  ىنعملا  نإف  انيلع  لخد  يذلا  داسفلا  لك  نم  مغرلا  ىلع  و 

نيح لقاع  ناسنإ  دجوي  كلذل ال  .ةجرادلا و  انتغل  يف  ًاعئاش  لازام  دجسم 
ردصأ رهزألا  ىنبم  نأ  مهفي  ىوتف  ردصأ  رهزألا  دجسملا  نأ  هقيدص  نم  عمسي 

ةيحان ، نم  قمعو  لقعتب  يداع  قيدص  مالك  سانلا  بلغأ  مهفي  اذامل  .ىوتف 
هنأب ىرخأ ، ةيحان  نم  ةجاذسو  ةيحطسب  ىلاعتو  هناحبس  هللا  مالك  نومهفي  مث 

ةلدألا ىلإ  ةفاضإلا  ؟ و بـ ىنبم درجم  دصقي  دجسم  نع  ثدحتي  امدنع  ىلاعت 
ادبأ دجسملا  نكي  مل  اًضيأ  خيراتلا  يف  قطنملاو  لقعلاو  ةغللاو  نآرقلا  نم 

.ةموكحلاب  مويلا  هفرعن  ام  وهو  مكحلا ، زكرم  ناك  دجسملا  .ىنبم  درجم 
ام وأ  دجاسملا   . عاطت ةسسؤم  وأ  ةطلس  اهنكلو  ىنبم  تسيل  ةموكحلاف 
سيلو ىوقتلا  اهساسا  نوكي  نا  بجي  ةيموكحلا  انتاسسؤم  مويلا بـ هفرعن 

: فقسو ناطيحو  حلسمو  ةناسرخ  اهساسا  نابم  درجم 
 

َنأ قََحأ  ٍمَْوي  ِلَوأ  ْنِم  ىَوْقتلا  َىلَع  َسُسأ  ٌدِجْسَمل  ًاَدَبأ  ِهيِف  ْمَُقت  َال 
َنيِرهطُْملا بُِحي  ُّهللاَو  ْاوُرَهَطَتي  َنأ  َنوبُِحي  ٌلاَجِر  ِهيِف  ِهيِف  َموَُقت 

[108- ةبوتلا  ]
 

ءامسألا ليوحت  ىلع  انليلضت  يف  دمتعي  ناطيشلا  نإف  اقبسم  انيأر  امك 
ةقيقح نع  ربعت  ةلطاب ال  ملع  ءامسأ  ىلإ  هللا  انل  اهملع  يتلا  ةيرطفلا 

لطاب مسإ  درجم  ىلإ  مارحلا  دجسملا  ليوحت  يف  حجن  دقل  فسأللو  .ءايشألا 
امدنع ةلوهس  لكب  نكلو  .يقيقحلا  هانعم  ماعلا  موهفملا  كلذ  دقف  يلاتلابو 

نأ دجن  مارحلا  دجسملا  ىنعم  ىلإ  رظننو  ةلطابلا  ملعلا  ءامسأ  ةواشغ  ليزن 
.ةعاطلل ةسسؤم  هانعم  دجسملا  الوأ  .نيقش  ىلإ  مسقني  ةطاسب  لكب  هانعم 
هكاهتنإ بجي  يذلا ال  ءيشلا  هانعم  نكلو  سدقملا  هانعم  سيل  مارحلا  ايناث 

تامرحملا نم  هرخآ  ىلإ  ميتيلا  لام  لكأ  سفنلا و  لتق  دالوألا و  لتق  لثم 
: اهكاهتنا بجي  يتلا ال 

 
ِْنَيِدلاَْولِابَو ًاْئيَش  ِِهب  ْاُوكِرُْشت  َالأ  ُْمْكَيلَع  ُْمكبَر  َمرَح  اَم  ُْلَتأ  ْاَْولاََعت  ْلُق 



َالَو ْمُهاِيإَو  ُْمكُقُزَْرن  ُنْحن  ٍَقالْمإ  ْنم  ُمَكَدالَْوأ  ْاُوُلتَْقت  َالَو  ًاناَسِْحإ 
ِيتلا َسْفنلا  ْاُوُلتَْقت  َالَو  ََنَطب  اَمَو  اَْهنِم  َرََهظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  ْاُوبَرَْقت 

َنُولِقَْعت ُْمكلََعل  ِِهب  ُْمكاصَو  ُْمِكَلذ  قَْحلِاب  ِالإ  ُّهللا  َمرَح 
ُهدَُشأ َُغْلَبي  ىتَح  ُنَسَْحأ  َيِه  ِيتلِاب  ِالإ  ِمِيَتْيلا  َلاَم  ْاُوبَرَْقت  َالَو 

َاِذإَو اَهَعْسُو  ِالإ  اًسَْفن  ُفَلُكن  َال  ِطْسِْقلِاب  َناَزيِْملاَو  َْلَيْكلا  ْاوُفَْوأَو 
ِِهب ُمكاصَو  ُْمِكَلذ  ْاوُفَْوأ  ِّهللا  ِدْهَِعبَو  َىبْرُق  َاذ  َنَاك  َْولَو  ْاُولِدْعاَف  ُْمْتلُق 

َنوُرَكَذت ُْمكلََعل 
ُْمِكب َقرََفتَف  َُلبسلا  ْاوُِعبَتت  َالَو  ُهوُِعبتاَف  اًميَِقتْسُم  ِيطاَرِص  َاذَه  َنأَو 

[153-151- ماعنألا  ] َنوُقَتت ُْمكلََعل  ِِهب  ُمكاصَو  ُْمِكَلذ  ِِهلِيبَس  نَع 
 

مارحلا دجسملا  نأ  ةلوهس  لكب  دجن  ايوس  نيحلطصملا  نيذه  عضن  نيح  اذإ 
.اهكاهتنا بجي  يتلا ال  ةعاطلا  ةسسؤم  هانعم 

 
؟ اهكاهتنإ بجي  يتلا ال  ةعاطلا  ةسسؤم  ةلبق  ىلإ  هجوتن  فيك  نكل  و 

 
ْاُونَاك ِيتلا  ُمِِهَتْلبِق  نَع  ْمُهالَو  اَم  ِسانلا  َنِم  ءاَهَفسلا  ُلوَُقيَس 
ٍطاَرِص َىِلإ  ءاََشي  نَم  يِدَْهي  ُبِرْغَْملاَو  ُقِرْشَْملا  ِّهلل  لُق  اَْهَيلَع 

ٍميَِقتْسم
 

.انتايح يف  ايلمع  قبطي  قحلاب و  قطني  باتك  هنكلو  ايرظن  اباتك  سيل  نآرقلا 
ملع ملعن  يكل  ةقباسلا  ةميركلا  ةيآلا  قبطنو  ةطيسب  ةبرجت  لمعن  لاعت 

: ميقتسم طارص  ىلإ  هللا  مهاده  نيذلا  نمو  ءاهفسلا  نم  نيقيلا 
 

لعفت مهتلبق ال  نوهجاويو  فصلا  يف  سانلا  فقي  نيح  عماج و  يأ  ىلإ  بهذإ 
ديكأ .سانلا  اهيلع  يتلا  ريغ  ةهج  يأ  يف  هجتا  مهتلبق و  نع  ىلوتو  مهلثم 

كالو ام   " : هانعم ام  كلأستس  ةميركلا  ةيآلا  لوقت  امكو  شهدنت  فوس  سانلا 
"؟ اهيلع تنك  يتلا  كتلبق  نع 

 
هناحبس هنأب  انمؤم  يلاتلابو  هللاب  انمؤم  تنك  اذا  كباوج  نوكي  فوس  اذام 

وأ ةكم  ةامسملا  ةنيدملا  ناك  ءاوس  نيعم  ناكم  يف  طقف  سيل  ىلاعتو 
ِّهلل  ) ناكم لك  يف  هللا  نإ  كباوج  نوكي  فوس  ديكأ  رخآ ؟ ناكم  يأ  وأ  سدقلا 

ميقتسملا طارصلا  وه  هللا  ىلإ  برقتلا  قيرط  نإو  ُبِْرغَْملَاو ) ُِقرْشَْملا 
ِيْدَهي  ) ىرخأ ةنيدم  يأ  ىلإ  وأ  سدقلا  ىلإ  وأ  ةكم  ىلإ  يدام  قيرط  سيلو 

: ةيلاتلا تايآلا  هدكؤت  ام  اذهو   .( ميَِقتْسم ٍطاَرِص  َىِلإ  ءاََشي  نَم 
 

ٌعِساَو َّهللا  ِنإ  ِّهللا  ُهْجَو  َمثَف  ْاولَُوت  اََمْنَيأَف  ُبِرْغَْملاَو  ُقِرْشَْملا  ِّهِللَو 
[115- ةرقبلا  ] ٌمِيلَع

 
ِرْبلا ِنك  ـ َلَو ِبِرْغَْملاَو  ِقِرْشَْملا  ََلبِق  ُْمكَهوُجُو  ْاولَُوت  َنأ  ِرْبلا  َْسيل 
َىتآَو َنيِيبنلاَو  ِبَاِتْكلاَو  َِةِكئآلَْملاَو  ِرِخآلا  ِمَْوْيلاَو  ِّهللِاب  َنَمآ  ْنَم 
ِلِيبسلا َْنباَو  َنِيكاَسَْملاَو  ىَمَاَتْيلاَو  َىبْرُْقلا  يَِوذ  ِهبُح  َىلَع  َلاَْملا 

َنوُفوُْملاَو َةَاكزلا  َىتآَو  َةالصلا  َماََقأَو  ِباَقرلا  يِفَو  َنِيِلئآسلاَو 
ِْسَأْبلا َنيِحَو  ءارضلاو  ءاَْسَأْبلا  يِف  َنيِِرباصلاَو  ْاُودَهاَع  َاِذإ  ْمِهِدْهَِعب 

[177- ةرقبلا  ] َنوُقتُْملا  ُمُه  َِكئ  ـ َلُوأَو اوَُقدَص  َنيِذلا  َِكئ  ـ َلُوأ
 

يأ هل  سيل  ةنيعم  ةيدام  ةهج  ىلإ  يدسجلا  هجوتلا  نإف  هللا  تايآ  نم  ىرن  امك 



نم هلوقي  ةيداملا  تاهاجتالا  يأ  برغملاو  قرشملا  نع  مالكلا  سفن  .ةميق 
: فقوملا اذه  يف  لوسرلا  عبتي 

 
ْاُونَاك ِيتلا  ُمِِهَتْلبِق  نَع  ْمُهالَو  اَم  ِسانلا  َنِم  ءاَهَفسلا  ُلوَُقيَس 
ٍطاَرِص َىِلإ  ءاََشي  نَم  يِدَْهي  ُبِرْغَْملاَو  ُقِرْشَْملا  ِّهلل  لُق  اَْهَيلَع 

[142- ةرقبلا  ] ٍميَِقتْسم
 

ةلبقلا نع  اولوت  لوسرلا  نوعبتي  نيذلا  نأ  سانلا  نم  ءاهفسلا  ىري  نيح 
لوسرلا عبتي  نم  ةباجإ  .ببسلا  نع  مهنولأسي  فوس  اهيلع  اوناك  يتلا  ةيداملا 
طارصلا وه  مهملا  هاجتالا  نإو  هلل  ةيداملا  تاهجلا  عيمج  نإ  هانعم  امب  لوقت 

لخد ول  صخش  يأ  ههجاويس  انيقي  فقوملا  اذه  سفن  انيأر  امك  ميقتسملا .
نأ نكمي  يذلا  ناحتمالا  ةبوعص  انهو  .سانلا  لك  ريغ  هاجتا  يف  هجوت  اعماج و 

: ههجاون
 

َنُوَكيَو ِسانلا  َىلَع  ءَادَهُش  ْاُونُوَكتل  ًاطَسَو  ًةُمأ  ُْمكَاْنلَعَج  َِكَلَذكَو 
ََملَْعِنل ِالإ  اَْهَيلَع  َتُنك  ِيتلا  ََةْلبِْقلا  َاْنلَعَج  اَمَو  ًاديِهَش  ُْمْكَيلَع  ُلوُسرلا 
ِالإ ًةَرِيَبَكل  َْتنَاك  ِنإَو  ِْهَيبِقَع  َىلَع  ُِبلَقَني  نمِم  َلوُسرلا  ُِعبَتي  نَم 
ِسانلِاب َّهللا  ِنإ  ُْمَكناَمِيإ  َعيُِضِيل  ُّهللا  َنَاك  اَمَو  ُّهللا  ىَدَه  َنيِذلا  َىلَع 

[143- ةرقبلا  ] ٌميِحر  ٌفوُؤََرل 
 

يدوهيلا .هللا  يده  نيذلل  ةبسنلاب  الإ  ةمهم  وأ  ةريبك  ةميدقلا  ةيداملا  ةلبقلا 
ينثولا دنع  كلذكو  .ةمهمو  ةريبك  سدقلا  هاجتا  يف  ةيداملا  ةلبقلا  هدنع  الثم 
كلذكو .ةريبك  يوتشلا  قورشلا  وأ  همنص  وأ  هدبعم  هاجتا  يف  ةيداملا  ةلبقلا 

.ةريبك و ةكم  يف  يذلا  بعكملا  هجتا  يف  ةيداملا  ةلبقلا  يعيشلاو  ينسلا  دنع 
مهدجتو سانلا  نم  نيلاضلا  دنع  ريبك  ءيش  يداملا  هاجتالا  دجتس  كلذل 

نأ بعصلا  نم  سيل  .نيعم  هاجتا  يف  هجوتلا  ىلع  صرحلا  دشأ  نوصرحي 
بعصلا ناحتمالا  .سانلا  ءالؤه  لك  لثم  ةيدام  ةلبق  عبتي  هلقع و  ناسنإلا  يغلي 

.هنع ىلوتي  يداملا و  هاجتالا  متهي بـ سانلا و ال  ءالؤه  لك  ناسنإلا  دلقي  الأ  وه 
سانلا فاخي  يذلا ال  نمؤملا  وه  نم  نيبي  يذلا  بعصلا  ناحتمالا  وه  اذه 

ةهج ىلإ  صخشلا  جاتحي  الو  ناكم  لك  يف  هللا  نأ  اقح  نمؤيو  هللا  فاخيو 
طارصلا ىلع  نوكن  نأ  وه  هللا  نم  انبرقي  يذلا  نكلو  هيلإ  هجتي  يكل  ةيدام 

. ميقتسملا
 

قفألا طخ  تحت  يدام  ناكم  يأ  هاجتا  يف  ههجو  يلوي  نأ  صخش  لواحي  نيح 
امب .ءامسلا و  يف  ةيئاوشع  اطقن  هجاوي  عقاولا  يف  هنإف  ضرألا  ةيورك  ببسبو 

َِكَلذ يِف  ِنإ  َراَهنلاَو  َْليللا  ُهللا  ُبلَُقي   ) اهسفن لوح  رودت  ضرألا  نأ 
اذإ .ةيداملا  ةهجولا  هذه  بلقت  ىلإ  يدؤي  كلذ  نإف  ِراَْصبَْألا ) ِيلْوُأل  ًةَْربَِعل 

يأ لواحي  نيح  ثدحي  ام  طبضلاب  وه  ءامسلا  يف  يداملا  هاجتالا  بلقت 
هجوتلا اذهو  .قفألا  تحت  ىنبم  يأ  هاجتا  يف  يداملا  ههجو  يلوي  نأ  صخش 

: هنع ضار  لوسرلا  نكي  مل  ام  وه  يداملا 
 

لَوَف اَهاَضَْرت  ًَةْلبِق  َكَنيلَُوَنلَف  ءاَمسلا  يِف  َكِهْجَو  َبلََقت  ىََرن  ْدَق 
ُْمكَهِوُجُو ْاولَوَف  ُْمتُنك  اَم  ُْثيَحَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َْرطَش  َكَهْجَو 

اَمَو ْمِهبر  نِم  قَْحلا  ُهَنأ  َنوَُملَْعَيل  َبَاِتْكلا  ْاُوتُْوأ  َنيِذلا  ِنإَو  ُهَْرطَش 
[144- ةرقبلا  ] َنُولَمَْعي امَع  ٍلِفاَِغب  ُّهللا 

 



دجسملا يه  نينمؤملا  ةلبق  .ةيداملا  ةلبقلا  نع  ضار  نكي  مل   لوسرلا 
كلذل ميقتسملا . طارصلا  ىلع  نوكن  ةلبقلا  هذه  ىلع  نوكن  نيحو  مارحلا 
يف وأ  ةالصلا  ءانثأ  طقف  سيلو  انك  امثيح  ةلبقلا  هذه  ىلع  نوكن  نا  بجي 

وه ام  مارحلا  دجسملا  نإ  حوضو  لكب  انل  لوقي  ىلاعتو  هناحبس  هللاو  .عماجلا 
. انبر نم  قحلا  الإ 

 
نإ لوقن  نكمم  .هللا  ةعاطل  ةلماكتم  ةسسؤم  وه  نكلو  ينبم  سيل  دجسملا 

كلذلو .انبر  نم  قحلا  قبطت  يتلا  ةيذيفنتلا  ةطلسلا  وه  مارحلا  دجسملا 
وأ ةطيرخ  اوتوأ  نيذلا  سيلو  مارحلا  دجسملا  نوملعي  باتكلا  اوتوأ  نيذلا 

نأ نم  مغرلا  ىلعو  .ةلصوب  بعكم و  ةروص  اهيلع  نيصلا  يف  تعنص  ةداجس 
نم قحلا  وه  يذلا  مارحلا  دجسملا  يه  ةلبقلا  نأ  نوملعي  باتكلا  اوتوأ  نيذلا 

. ةيداملا مهتلبق  ىلع  نورصي  مهنإف  مهبر 
 

َتَنأ اَمَو  ََكَتْلبِق  ْاوُِعَبت  ام  ٍَةيآ  ُلِكب  َبَاِتْكلا  ْاُوتُْوأ  َنيِذلا  َْتَيَتأ  ِْنَئلَو 
مُهءاَوَْهأ َتَْعبتا  ِِنَئلَو  ٍضَْعب  ََةْلبِق  ٍِعبَاِتب  مُهُضَْعب  اَمَو  ْمَُهَتْلبِق  ٍِعبَاِتب 

[145- ةرقبلا  ] َنيِِملاظلا َنِمل  ًَاِذإ  َكِنإ  ِْملِْعلا  َنِم  َكءاَج  اَم  ِدَْعب  نم 
 

اقح نوعبتي  مهف ال  ةيداملا  مهتلبق  ىلإ  نوهجتي  نيح  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  ىتحو 
يف عماجلا  يف  بنج  ىلإ  ابنج  ءالمزلا  نم  نانثا  فقو  ول  يتح  .ضعب  ةلبق 
كانه ناك  اذإ  هنأل  كلذ  .ضعب  ةلبق  اقح  نوعبتي  مهف ال  ةيداملا  مهتلبق  هاجتا 

تافاسملا ربع  طيسبلا  قرفلا  اذه  نإف  امههاجتا  يف  ةجرد  قرف 0.01 
يف نوكي  فوس  مهنم  دحاوو  تارتموليكلا  تارشع  نم  اقرف  حبصيس  ةديعبلا 

. عقاولا قحلا  وه  اذه  .فئاطلا  هاجتا  يف  رخآلاو  ةدج  ةهجاوم 
 

ًاقيِرَف ِنإَو  ْمُهءَاْنَبأ  َنوُفِرَْعي  اََمك  َُهنوُفِرَْعي  َبَاِتْكلا  ُمُهَاْنَيتآ  َنيِذلا 
َنوَُملَْعي ْمُهَو  قَْحلا  َنوُُمْتَكَيل  ْمُْهنم 

[147-146- ةرقبلا  ] َنيَِرتْمُْملا َنِم  َننُوَكت  َالَف  َكبر  نِم  قَْحلا 
 

عبطلاب ؟  هءانبا فرعي  امك  ةكم  ريغ  وأ  ةكم  يف  ىنبم  يأ  فرعي  صخش  يأ  له 
.ال
 

ُُمِكب ِْتَأي  ْاُونُوَكت  اَم  َْنَيأ  ِتاَْريَْخلا  ْاوُِقَبتْساَف  اَهيلَوُم  َوُه  ٌةَهْجِو  ُلِكلَو 
[148- ةرقبلا  ] ٌريِدَق ٍءْيَش  ُلك  َىلَع  َّهللا  ِنإ  اًعيِمَج  ُّهللا 

 
؟ تاريخلل قابتسا  اذه  له  ةكم  يف  ابعكم  هجاوي  هنأ  صخش  يأ  ليختي  امدنع 
هللا ةعاط  ةسسؤم  وه  يذلا  يقيقحلا  مارحلا  دجسملل  انهجوت  ىرخأ  ةهج  نم 

ىلإ سفنلا  لتقو  ملظ  نم  همرح  ام  كاهتنا  مدعو  انبر  نم  قحلا  قيبطتب 
ةيقيقحلا ةلبقلل  هجوتلا  كلذل  . و  تاريخلل قابتسا  هيف  نوكي  ديكأتلاب  هرخآ 

نيد وه  يذلا  ميقتسملا  طارصلا  ىلع  انعضي  مارحلا  دجسملا  يه  يتلا 
. مالسإلا

 
َميِهاَْرِبإ َةلم  اًَميِق  ًانيِد  ٍميَِقتْسم  ٍطاَرِص  َىِلإ  يبَر  ِينَادَه  ِينِنإ  ْلُق 

[161- ماعنألا  ] َنِيكِرْشُْملا   َنِم  َنَاك  اَمَو  اًفِينَح 
 

: ةلملا عابتا  نع  هعمسن  ةلبقلا  عابتا  نع  مالكلا  ةغيص  سفن  كلذل  و 
 



ِنإ ْلُق  ْمَُهتلِم  َِعبَتت  ىتَح  ىَراَصنلا  َالَو  ُدوَُهْيلا  َكنَع  ىَضَْرت  َنلَو 
َنِم َكءاَج  يِذلا  َدَْعب  مُهءاَوَْهأ  َتَْعبتا  ِِنَئلَو  ىَدُْهلا  َوُه  ِّهللا  ىَدُه 

[120- ةرقبلا  ] ٍريَِصن َالَو  ِيلَو  نِم  ِّهللا  َنِم  ََكل  اَم  ِْملِْعلا 
 

َتَنأ اَمَو  ََكَتْلبِق  ْاوُِعَبت  ام  ٍَةيآ  ُلِكب  َبَاِتْكلا  ْاُوتُْوأ  َنيِذلا  َْتَيَتأ  ِْنَئلَو 
مُهءاَوَْهأ َتَْعبتا  ِِنَئلَو  ٍضَْعب  ََةْلبِق  ٍِعبَاِتب  مُهُضَْعب  اَمَو  ْمَُهَتْلبِق  ٍِعبَاِتب 

[145- ةرقبلا  ] َنيِِملاظلا َنِمل  ًَاِذإ  َكِنإ  ِْملِْعلا  َنِم  َكءاَج  اَم  ِدَْعب  نم 
 

: نييزاوتم نيدلا  يف  لاتقلاو  مارحلا   دجسملا  يف  لاتقلا  ىرنو 
 

ُْمكوُجَرَْخأ ُْثيَح  ْنم  مُهوُجِرَْخأَو  ْمُهوُُمتْفَِقث  ُْثيَح  ْمُهُوُلتْقاَو 
ىتَح ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َدنِع  ْمُهُوِلتاَُقت  َالَو  ِْلتَْقلا  َنِم  دََشأ  َُةْنتِْفلاَو 

َنيِرِفَاْكلا ءاَزَج  َِكَلَذك  ْمُهُوُلتْقاَف  ُْمكُوَلتاَق  ِنإَف  ِهيِف  ُْمكُوِلتاَُقي 
[191- ةرقبلا ]

 
نم ُمكوُجَرَْخأَو  ِنيدلا  يِف  ُْمكُوَلتاَق  َنيِذلا  ِنَع  ُهللا  ُُمكاَْهَني  اَمِنإ 
َِكَئلُْوأَف ْمُهلََوَتي  نَمَو  ْمُهْولََوت  َنأ  ُْمكِجاَرِْخإ  َىلَع  اوُرَهَاظَو  ُْمكِرَايِد 

[9- فصلا  ] َنوُِملاظلا ُمُه 
 

: ةيلاتلا ةيآلا  يف  نيدلا  مارحلا و  دجسملا  نيب   يزاوتلا  سفن  ىرن  و 
 

دَصَو ٌرِيَبك  ِهيِف  ٌلَاتِق  ْلُق  ِهيِف  ٍلَاتِق  ِماَرَْحلا  ِرْهشلا  ِنَع  ََكنُوَلأَْسي 
َُرْبَكأ ُْهنِم  ِِهلَْهأ  ُجاَرِْخإَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملاَو  ِِهب  ٌرُْفكَو  ِّهللا  ِلِيبَس  نَع 
َىتَح ُْمَكنُوِلتاَُقي  َنُولاََزي  َالَو  ِْلتَْقلا  َنِم  َُرْبَكأ  َُةْنتِْفلاَو  ِّهللا  َدنِع 

ْتَُميَف ِِهنيِد  نَع  ُْمكنِم  ْدَِدتَْري  نَمَو  ْاوُعَاَطتْسا  ِِنإ  ُْمِكنيِد  نَع  ُْمكودَُري 
َِكَئلُْوأَو ِةَرِخآلاَو  َاْيندلا  يِف  ْمُُهلاَمَْعأ  َْتِطبَح  َِكَئلُْوأَف  ٌرِفَاك  َوُهَو 

[217- ةرقبلا  ] َنُوِدلاَخ اَهيِف  ْمُه  ِرانلا  ُباَحَْصأ 
 

يكل مارحلا  دجسملا  نم  مهنوجرخي  اونمآ و  نيذلا  نولتاقي  نوكرشملا 
.مهنيد نع  مهودري 

 
مدعو هللا  مرح  ام  ميرحت  قيبطتب  هللا  ةعاطل  ةسسؤم  وه  مارحلا  دجسملا 

.هكاهتنا
 

؟ ىصقألا دجسملا  نع  اذام 
 

ِدِجْسَْملا َىِلإ  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنم  ًْالَيل  ِهِْدبَِعب  ىَرَْسأ  يِذلا  َناَْحبُس 
ُريَِصبلا ُعيِمسلا  َوُه  ُهِنإ  َاِنتَايآ  ْنِم  َُهيُِرِنل  َُهلْوَح  َاْنكَرَاب  يِذلا  ىَصَْقألا 

[1- ءارسإلا ]
 

رمع دهع  يف  ينب  ىصقألا  دجسملاب  ايلاح  ىمسي  ام  نأ  ايخيرات  فورعملا  نم 
لبق .نينسب  لوسرلا  ةافو  دعبو  ةميركلا  ةيآلا  هذه  لوزن  دعب  باطخلا  نب 

ابلقم هنوذختي  نامورلا  ناكو  .ناكملا  اذه  يف  ىنبمل  دوجو  كانه  نكي  مل  كلذ 
ةبقو ىصقألا  دجسملا  ىمسي بـ ام  ءانب  مت   نييومألا  دهع  يفو  .ةلابزلل 
ىلإ انب  يدؤي  كلذ  لك  عبطلابو  .نآلا  هيلع  مه  يذلا  وحنلا  ىلع  ةرخصلا 
ةافوو ةيآلا  لوزن  دعب  هأنب  مت  ىصقألا  دجسملا  نأ  امب  وهو  يهيدب  لؤاست 



تقو دوجو  هل  نكي  مل  ىنبم  نع  ةيآلا  ثدحتت  فيك  اذإ  نينسب  لوسرلا 
يف ةرشابم  اننيعأ  مامأ  ةباجإلا  دجن  ىرخأ  ةرم  .ليحتسم  اذه  اعبط  اهلوزن ؟

: ةيلاتلا ةيآلا  يف  هبر  تايآ  ىأر  لوسرلا  نأ  نع  مالكلا  سفن  أرقن  ثيح  نآرقلا 
 

[18- مجنلا  ] ىَْرُبْكلا ِهبَر  ِتَايآ  ْنِم  َىأَر  ْدََقل 
 

ةردس دنع  تايآ  نم  لوسرلا  هآر  ام  قايس  يف  يتأت  ةميركلا  ةيآلا  هذه 
.ىوأملا ةنج  دنع  ىهتنملا 

 
ِةَْردِس َدنِع  ىَرُْخأ *  ًَةلَْزن  ُهآَر  ْدََقلَو  ىََري *  اَم  َىلَع  َُهنوُراَُمتََفأ 

ىَْوأَْملا ُةنَج  اََهدنِع  ىََهْتنُْملا * 
َىأَر ْدََقل  ىََغط *  اَمَو  ُرََصْبلا  َغاَز  اَم  ىَشَْغي *  اَم  َةَْردسلا  ىَشَْغي  ِْذإ 

[18-12- مجنلا  ] ىَْرُبْكلا ِهبَر  ِتَايآ  ْنِم 
 

ةعاط ةسسؤم  وه  يصقألا  دجسملا  اذإ  هللا  ةعاطل  ةسسؤم  دجسملا  نأ  امب 
ةسسؤمو .هلل  ةقلطملا  ةعاطلا  وأ  هلل  ةعاط  ىصقأ  ينعي  ىوصقلا  هللا 

.هبر  دنع  بيرق  قولخملا  نوكي  امدنع  يه  هلل  ةقلطملا  ةعاطلا 
 

َُهلَو َُهنوُحبَُسيَو  ِِهَتدَابِع  ْنَع  َنوُِرْبَكتَْسي  َال  َكبَر  َدنِع  َنيِذلا  ِنإ 
[206- فارعألا  ] َنُودُجَْسي

 
ةعاط ةسسؤم  هنكل  فقسو و  ناطيح  عبرأ  نم  ىنبم  سيل  ىصقألا  دجسملا 

دنع اهنكل  سدقلا و  يف  تسيل  ىوصقلا  هللا  ةعاط  ةسسؤمو  .ىوصقلا  هللا 
.ىربكلا هبر  تايآ  لوسرلا  ىأر  ثيح  ةنجلا 

 
؟ مارحلا تيبلا  نع  اذام 

 
مارحلا تيبلا  امأ  اهكاهتنا  بجي  يتلا ال  ةعاطلا  ةسسؤم  وه  مارحلا  دجسملا 

نم ضرغلا  نأل  كهتني  وه ال  ناكملا  اذه  .هكاهتنا و  بجي  يذلا ال  ناكملا  وهف 
.فوخ نود  سانلا  هيف  عمتجي  انمآ   نوكي  نأ  وه   هناكم 

 
َميِهاَْرِبإ ِماَقم  نِم  ْاُوذِختاَو  ًانَْمأَو  ِسانلل  ًَةبَاثَم  َْتَيْبلا  َاْنلَعَج  ِْذإَو 
َنيِِفئاطِلل َِيْتَيب  اَرَهط  َنأ  َليِعاَمِْسإَو  َميِهاَْرِبإ  َىِلإ  َاْندِهَعَو  ىلَصُم 

[125- ةرقبلا  ] ِدوُجسلا ِعكرلاَو  َنيِِفكاَْعلاَو 
 

ايناث كانه  نأ  كلذ  ىنعم  اذإ   . تيب لوأ  نع  حوضوب  ثدحتت   ةيلاتلا  ةيآلا  و 
.ةكم ريغ  وأ  ةكم  يف  طقف  ادحاو  اتيب  سيلو  ةريثك  اتويب  ...و  اعبارو  اثلاثو 

 
لآ  ] َنيَِملاَْعلل ىًدُهَو  ًاكَرَابُم  َةَكِبب  يِذَلل  ِسانِلل  َعِضُو  ٍْتَيب  َلَوأ  ِنإ 

[96- نارمع
 

: عرز يذ  ريغ  داو  يف  تيب  لوأ  ناكم  و 
 

ِمرَحُْملا َِكْتَيب  َدنِع  ٍعْرَز  يِذ  ِْريَغ  ٍداَِوب  ِيتيُرذ  نِم  ُتَنكَْسأ  يِنإ  َانبر 
ْمِْهَيِلإ يِوَْهت  ِسانلا  َنم  ًَةِدئَْفأ  ْلَعْجاَف  ََةالصلا  ْاوُميُِقِيل  َانبَر 
[37- ميهاربإ   ] َنوُُركَْشي ْمُهلََعل  ِتاَرَمثلا  َنم  مُهْقُزْراَو 



 
نكي مل  يداولاف  ًاذإ  سانلا ." هعرز  ام   " ينعت هيبرعلا  ةغللا  يف  عرز  ةملك 

تاتابن هيف  دجوي  مل  هنأ  ينعي  اذه ال  .تقولا  اذه  يف  سانلا  نم  اعورزم 
.ةريثك تايأ  هدكؤت  ام  ًاضيأ  اذهو  .ضعبلا  نظي  امك  ءادرج  ءارحص  هنأو  ةيعيبط 
تابن قايس  يف  لوسرلا  دلب  ىلإ  ريشت  يتلا  ةيلاتلا  تايآلا  لاثملا  ليبس  ىلع 

: نوتيزلاو نيتلا 
 

[3-1- نيتلا  ] نيمألا دلبلا  اذهو  نينيس *  روطو  نوتيزلاو *  نيتلاو 
 

ةيبرعلا ةريزجلا  لامش  يف  يعيبط  تابن  نوتيزلاو  نيتلا  نأ  فورعملا  نم  و 
. هلك ةيبرعلا  ةريزجلا  طسو  ىتح  الو  ةكم  ةامسملا بـ ةنيدملا  يف  هل  دوجو  الو 

 
لوسرلا عمتجم  نأو  نوندمتم  مهنأ  لوسرلا  موق  نع  ثدحتي  امئاد  نآرقلا 

بنعلاو لخنلاو  نوتيزلا  ةعارزب  لغتشي  تافاقثلا  ددعتم  رضح  عمتجم 
نكسي الاحر  ايودب  اعمتجم  سيلو  ةفورعمو  ةمهم  ةنيدم  نكسيو  ةراجتلاو ،

.ءارحصلا
 

ِهيِف ٌرَجَش  ُْهنِمَو  ٌباَرَش  ُْهنم  ُمكل  ءاَم  ءاَمسلا  َنِم  َلَزَنأ  يِذلا  َوُه 
َنوُميُِست

ِتاَرَمثلا ُلك  نِمَو  َبَانَْعألاَو  َليِخنلاَو  َنُوْتيزلاَو  َعْرزلا  ِِهب  ُمَكل  ُِتبُني 
[11-10- لحنلا  ] َنوُركََفَتي ٍمْوَقل  ًَةيآل  َِكَلذ  يِف  ِنإ 

 
َعْرزلاَو َلْخنلاَو  ٍتاَشوُرْعَم  َْريَغَو  ٍتاَشوُرْعم  ٍتانَج  َأَشَنأ  يِذلا  َوُهَو 
نِم ْاُوُلك  ٍِهباََشتُم  َْريَغَو  اًِهباََشتُم  َنامرلاَو  َنُوْتيزلاَو  ُُهُلُكأ  اًِفَلتْخُم 

بُِحي َال  ُهِنإ  ْاوُفِرُْست  َالَو  ِهِداَصَح  َمَْوي  ُهقَح  ْاُوتآَو  َرَْمَثأ  َاِذإ  ِهِرََمث 
[141- ماعنألا  ] َنيِفِرْسُْملا

 
 * ابَح اَهيِف  َاْنَتبَنأَف  اقَش *  َضْرَْألا  َانْقَقَش  ُمث  ابَص *  ءاَْملا  َاْنَببَص  اَنأ 

ًابْضَقَو ًاَبنِعَو 
ُمكِماَْعَنِألَو ُْمكل  اًعَاتم  اَبأَو *  ًةَِهكاَفَو  ًاْبلُغ *  َِقئَادَحَو  ًالَْخنَو *  ًانُوْتيَزَو 

[32-25- سبع ]
 

لبق نودملا  خيراتلا  وأ  ايفارغجلا  يف  ةكم  اهمسإ  ةنيدمل  ركذ  يأ  دجوي  و ال 
.ةمزأ وأ  ةبكن  لثم  ةلعف  نزو  ىلع  ةكم  ةملكو  .يداليملا  نماثلا  نرقلا 

: يلاتلا دجن  ىحصفلا  ةيبرعلا  ةغللا  سوماق  يف  اهانعم  نع  ثحبن  امدنعو 
 

( طيحملا سوماقلا   ) ُهكَم
ُهَصََقنو َُهَكْلهأ ، ُهكَم :

وأ اهينُْفت ، وأ  َبونذلا  ُصُْقَنت  اهَنأل  هُلك ، ِمَرَحلل  وأ  ِماَرَحلا ، َِدَلبلل  ُةكَم : هنمو :
. اهيف ََمَلظ  نم  ُِكْلُهت 

. َحلأ ِمِيَرغلا : ىلع  َككََمتو 
 



 
ةكم ةملك  ىنعم  حضوت  ةحفص 954  طيحملا  سوماق  نم  ةروص 

 
قفتي ىحصفلا  ةيبرعلا  ةغللا  يف  ميرغلا  ىلع  حاحلإلا  وأ  كالهلا  ىنعم  ةكم بـ

: ةميركلا ةيآلا  يف  برحلا  قايس  عم  امامت 
 

َْنأ ِدَْعب  نِم  َةكَم  ِْنَطِبب  مُْهنَع  ُْمَكيِْدَيأَو  ُْمكنَع  ْمَُهيِْدَيأ  َفك  يِذلا  َوُهَو 
[24- حتفلا  ] اًريَِصب َنُولَمَْعت  اَِمب  ُهللا  َنَاكَو  ْمِْهَيلَع  ُْمكَرَْفَظأ 

 
ىلع حاحلإلا  بلقب  وأ  كالهلا  بلق  ينعت بـ ةكم  نطبب  نأ  قايسلا  نم  مهفي  انه 
. يداليملا نماثلا  نرقلا  ىتح  اهب  دحأ  عمسي  مل  ةنيدمل  مسإ  سيلو  ميرغلا 

 
ةنيدمل ركذ  يأ  بايغو  ةيبرعلا  ةغللاو  نآرقلا  نم  ةيداملا  ةلدألا  نإف  انيأر  امك 

ةعدب يه  ةكم  ةامسملا  ةنيدملا  نأ  دكؤت  نودملا  خيراتلا  نم  ةكم  اهمسإ 
لاثملا ليبس  ىلع  .ةمهم  اياضق  ريثي  اذهو  .يداليملا  نماثلا  نرقلا  نم  ةثيدح 
نآرقلل ةينثو  ةنيدم  يأ  مسإ  اوفيضي  نأ  ةراجحلا  ةدبعل  ريثكب  لهسأ  ناك  دقل 
ملع مسإ  ىلإ  اهليوحتو  نآرقلا  نم  ةملك  ةقرس  ىلإ  اورطضي  نا  نم  الدب 

دكؤي كلذ  نإف  يلاتلا  .ةدقتفملا بـ ةيعرشلا  اهوحنميل  مهتنيدم  هب  اومسي 
.نآرقلا ظفح  انيقي  ىلاعتو  هناحبس  هللا  نأ  ةيداملا  ةلدألاب 

 
: يقيقحلا تيبلا  ناكم  حوضو  لكب  انل  ددح  ىلاعتو  هناحبس  هللا  و 

 
َِيْتَيب ْرَهطَو  ًاْئيَش  ِيب  ْكِرُْشت  َنأ ال  ِْتَيْبلا  َنَاكَم  َميِهاَْربِِإل  َاْنأَوب  ِْذإَو 

[26- جحلا  ] ِدوُجسلا ِعكرلاَو  َنيِِمئاَْقلاَو  َنيِِفئاطِلل 
 

ًاذإ .هللاب  هيف  كرشي  ثيح ال  وه  تيبلا  ناكم  نإ  حوضو  لكب  لوقت  ةيآلا 
رخآ ناكم  يأ  وأ  سدقلا  وأ  ةكم  ةامسملا بـ ةنيدملا  سيل  وه  تيبلا  ناكمف 
هيف دجوي  ناكم ال  يأ  وه  يقيقحلا  تيبلا  ناكم  نكلو   شحاف  كرش  هيف 

ىلإ تاومألا   وأ  مهنم  ءايحألا  صاخشألا  وأ  ةراجحلل  سيدقت  نم  كرش 
نأل لطاب  مسإ  وه  ةبعكلاب  ايلاح  ىمسي  يذلا  بعكملاو  .سجرلا  بورضرخآ  

هلك و مارحلا  تيبلا  يه  ةبعكلا  نأ  حوضو  لكب  انل  لوقي  ىلاعت  هناحبس و  هللا 
: رتم يف ١٠  همجح ٨  بعكم  تسيل 

 
َماَرَْحلا َرْهشلاَو  ِسانلل  اًمَايِق  َماَرَْحلا  َْتَيْبلا  ََةبَْعْكلا  ُّهللا  َلَعَج 

اَمَو ِتاَواَمسلا  يِف  اَم  َُملَْعي  َّهللا  َنأ  ْاوَُملَْعِتل  َِكَلذ  َِدَئالَْقلاَو  َيْدَْهلاَو 
[97- ةدئاملا ٌمِيلَع [ ٍءْيَش  ُلِكب  َّهللا  َنأَو  ِضَْرألا  يِف 

 
: ةبعكلا غلبي  نأ  بجي  يدهلا  نأ  ىلاعتو  هناحبس  هللا  لوقي  ديكأتلا  يف  ةدايز  و 

 
ُمكنِم َُهَلتَق  نَمَو  ٌمُرُح  ُْمتَنأَو  َْديصلا  ْاُوُلتَْقت  َال  ْاُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 



ًاْيدَه ُْمكنم  ٍلْدَع  اََوذ  ِِهب  ُُمكَْحي  ِمَعنلا  َنِم  ََلتَق  اَم  ُْلثم  ءاَزَجَف  ًادمََعتم 
َقُوَذيل اًمَايِص  َِكَلذ  ُلْدَع  َوأ  َنِيكاَسَم  ُماََعط  ٌةَراَفك  َْوأ  َِةبَْعْكلا  َِغلَاب 
ُّهللاَو ُْهنِم  ُّهللا  ُمَِقتَنيَف  َداَع  ْنَمَو  َفلَس  امَع  ُّهللا  اَفَع  ِهِرَْمأ  َلَابَو 

[95- ةدئاملا ٍماَِقْتنا [ ُوذ  ٌزيِزَع 
 

ةبعكلا نأ  وه  يقطنملا  اذإ  ًاعبط .  ال  يف ١٠ ؟   ٨ لا - بعكملا  غلبت  ةحيبذلا  له 
لاق ام  لثم  هلك  مارحلا  تيبلا  يه  نكل  يف ١٠ و -  ٨ لا - بعكملا  يه  تسيل 
ينعي تيبلا  اهلحم  نأ  لوقي  هللاو  رركتي  مالكلا  سفن  دجن  كلذلو  .ايفرح  هللا 

: ةبعكلا
 

ِقِيتَْعلا ِْتَيْبلا  َىِلإ  اَهلِحَم  ُمث  ىمَسم  ٍلََجأ  َىِلإ  ُعِفَانَم  اَهيِف  ُْمَكل 
[33- جحلا ]

 
: ىلاعت هلوق  هدكؤي  ًاضيأ  اذه  لك 

 
َىلَع ِّهِللَو  ًانِمآ  َنَاك  َُهلََخد  نَمَو  َميِهاَْرِبإ  ُماَقم  ٌتَان  ـ َيب ٌتَايآ  ِهيِف 

ِينَغ هللا  ِنإَف  َرََفك  نَمَو  ًالِيبَس  ِْهَيِلإ  َعَاَطتْسا  ِنَم  ِْتَيْبلا  جِح  ِسانلا 
[97- نارمع لآ   ] َنيَِملاَْعلا ِنَع 

 
دوعس لآ  ءاقدصأ  ريغ  بعكملا  لخدي  الو  بعكملا  لخاد  تايآ  يأ  دجوي  ال 

.مهعابتأو ءاسؤرلاو  كولملا  نم  ةاغطلا  لودلا  ءامعز  نم  نيبرقملا 
لاع ال باب  هلو  ذفاون  نودب  يف ٨  بعكم ١٠  نوكي  نأ  نكمي  قطنملابو ال 

سيدقتل ادبأ  انوعدي  ىلاعت ال  هناحبس و  هللا  .انمآ  اناكم  تاوشابلا  الإ  هلخدي 
سيلو هلك  مارحلا  تيبلا  يه  ةبعكلا  نأ  امب  .اهيف  حسمتلا  اهليبقتو و  ةراجحلا 

سجرو لطاب  نثو  الإ  وه  ام  سانلا  هيف  حسمتي  يذلا  بعكملا  اذإ  .بعكملا 
.هبانتجا بجي 

 
ُُمَكل ْتلُِحأَو  ِهبَر  َدنِع  ُهل  ٌْريَخ  َوُهَف  ِهللا  ِتاَمُرُح  ْمظَُعي  نَمَو  َِكَلذ 
اُوِبَنتْجاَو ِنَاثْوَْألا  َنِم  َسْجرلا  اُوِبَنتْجاَف  ُْمْكَيلَع  َىْلُتي  اَم  ِالإ  ُماَْعنَْألا 

[30- جحلا  ] ِروزلا َلْوَق 
 

نم ةعومجم  تدجوو  هيف  نكست  يذلا  عراشلا  يفريست  تنك  ول  ةرطفلابو 
ةحتف يف  دوسا  ارجح  هنكر  يف  نيعضاو  يف ١٠  بعكم ٨  ىلع  نيفكاع  سانلا 

اوحسمتي يكل  ضعبلا  مهضعب  ىلع  نوسودي  نيعفادتم  هلوح  فللاب  نوموقيو 
فوس ةرطفلاب  ديكأ  مهيلع ؟ لوقت  فوس  اذام  فغشب ، هتراجح  يف  اولبقيو 
.ئشلا سفن  لقع  نم  ةرذ  هيدل  نم  لك  لوقي  فوسو  نيناجم ، مهيلع  لوقت 

سانلا يمعي  رورغلا  نكلو  .دحاو  لعفلاو  ةدحاو  عفنت  الو  رضت  ال  يتلا  ةراجحلا 
. هللا ةرطف  نع 

 
دنع ةبوصخلا  ةهلإ  تاللا  منص  وه  بعكملا  نأ  دجن  ةيخيراتلا  ةيحانلا  نم 
نايحألا ضعب  يف  بعكملا  لكشلا  نوطعي  اميدق  برعلا  ناك  كلذل  .برعلا و 

: ةيلاتلا ةروصلا  يف  ىرن  امك  ىثنأ  حمالم 
 



 

تاللا منص 
 

: ةثنؤم ةهلآ  نودبعي  اوناك  برعلا  نأ  دكؤي  نآرقلاو 
 

[20-19- مجنلا  ] ىَرْخُْألا ََةِثلاثلا  َةَونَمَو  ىزُْعلاَو *  َتاللا  ُُمْتَيأَرََفأ 
 

مانصألا باتك  فصي  .اهل و  اديسجت  تالل و  ازمر  بعكملا  نوذختي  اوناك  برعلا 
ةفاضإلا .ةعبرم و بـ ةرخص  تناك  لوقي  تاللا و  منص  هنأب  بعكملا  يبلكلا  نبال 

اهلك ةيبرعلا و  ةريزجلا  يف  ىرخأ  تابعكم  دجوي  ةكم  يف  يذلا  بعكملا  ىلإ 
ةبعكملا ةراجحلا  كلت  نومسي  برعلاو  .برعلا  دنع  ةينثولا  ةهلألل  زمرت 

". نجلا روخص  "
 

   
 

نجلا روخص 
 

: نجلا نودبعي  نيكرشملا  نأ  دكؤي  نآرقلاو 
 

اُونَاك ُْمكاِيإ  ءَالُؤََهأ  َِةِكئَالَْمِلل  ُلوَُقي  ُمث  اًعيِمَج  ْمُهُرُشَْحي  َمَْويَو 
َنُوُدبَْعي

نِْجلا َنُوُدبَْعي  اُونَاك  َْلب  مِِهنُود  نِم  َانِيلَو  َتَنأ  ََكناَْحبُس  اُولاَق 
[41-40- أبس  ] َنُونِمْؤم مِِهب  مُهَُرْثَكأ 

 
.ةقد لكب  يوتشلا  قورشلا  هجاوي  ديدحتلاب  دوسألا  رجحلا  نأ  ظحالملا  نم 
نيح ماعلا  يف  موي  رصقأ  يف  سمشلا  قورش  عقوم  وه  يوتشلا  قورشلاو 

.نيينثولا دنع  ةبوصخلا  ةهلا  ةدالو  ىلإ  اهتدالو  زمرتو  ديدج  نم  سمشلا  دلوت 
ةداع وه  يذلا  عوبسلا  يف  تاللا  ةدالوب  نولفتحي  نوينثولا  برعلا  ناكو 

نارودلا متي  عوبسلا  يف  .يمالسإلا  دهعلا  لبق  ىلإ  عجرت  ةينثو  ةميدق 
نوينثولا موقي  ناك  كلذك  .هتدالوب  ًالافتحا  تارم  عبس  ةفللا  يف  وهو  دولوملاب 
ريغ ةفل "  " يدتري ينثولا  امنيب  تارم  عبس  تاللا  بعكم  لوح  نارودلا  بـ



.دولوملا لثم  ةطاخم 
 

جحلاب ةلص  يأ  اهل  سيلو  نآرقلا  نع  ةجراخ  زومرلاو  سوقطلا  هذه  لك 
راصتخابو .ةينثو  ةقيقحلا  يف  يهو  ميركلا  نآرقلا  يف  حوضو  لكب  روكذملا 

: ينثو ةدالو  لافتحاب  ةلصتم  اهلك  ديدش 
 

نامزلا ميدق  نم  ةفورعملا  ةينثولا  سوقطلا  دحا  وه  تارم  نارودلا ٧   -١
. عوبسلا يف  اذه  انموي  ىتح  داليملاب  لافتحالل 

 
. دولومل ءام  نع  ثحبلل  ًازمر  ةلورهلا   -٢

 
دنع ةبوصخلا  زمر  سمشلاب  ةطبترم  يه  كلذلو  ةبوصخ  ةهلإ  تناك  تاللا   -٣

قورش هاجتا  يف  طبضلاب  هجوم  دوسألا  رجحلا  نأ  دجن  اذهلو  .نيينثولا 
.ديدج نم  سمشلا  ةدالو  موي  يأ  يوتشلا  سمشلا 

 
ةيلوط ةحتف  نم  زربي  هنأ  ىرت  فوسو  دوسألا  رجحلا  ةروص  ىلإ  رظنأ   -٤

رجحلا يف  ةلثمتملا  دولوملا  سأر  زورب  ةظحل  ثنؤملا  يلسانتلا  وضعلل  زمرت 
بتك نم  يحيضوت  يملع  مسرب  زيمملا  ىحيرشتلا  لكشلا  كلذ  نراق  .دوسألا 

: دولوملا سأر  زورب  ةظحل  نبيبي  ءاسنلا  بط 
 

 

مسرب ةنراقم  اهنم  زربي  يتلا  ةحتفلا  دوسألا و  رجحلل  زيمملا  يحيرشتلا  لكشلا  حضوت  ةروص 
ايبط ةفورعملا  يه  ةدالولا و  دنع  دولوملا  سأر  زورب  ةظحل  نيبي  ءاسنلا  بط  بتك  نم  يملع 

Crowning مسإب
 

حامسلا بلطل  زمر  وه  سأرلا " ليبقت   " نأ برعلا  دنع  فورعملا  نم   -٥
برعلا دنع  ةداعلا  ترج  امك  دولوملا  نثولا  سأر  لبقت  سانلاف  ةرفغملاو . 

. مهتاهمأ مهتدلو  مويك  اوعجري  مهبونذ و  مهل  رفغي  يكل 
 

فليو ٧ ةطيخم  ريغ  ةفل "  " يدتري همأ  هتدلو  مويك  داع  يذلا  صخشلا   -٦
. عوبسلا يف  دولوملا  لعفي  ام  لثم  ةدالولاب  الافتحا  تارم 

 
ةهلإ تالل  زمرت  يتلا  ةراجحلا  نوسدقي  نوينثولا  برعلا  ناك  امنيب  - ٧

.ةروكذلا زمر  ببدملا  دومعلا  نومجري  مهدجن  ةثنؤملا  ةبوصخلا 
 

.ةبوصخلا ةهلإ  دباعم  بناج  عضوت بـ نيمدق  راثآ  دجن  ةينثولا  دباعملا  دنع  - ٨
عيبرلا يف  دبعملا  نم  ةبوصخلا  ةهلإ  جورخ  ىلإ  زمرت  هذه  نيمدقلا  راثآو 

يتلا شوقنلا  ةروص  يف  برق  نع  رظنلا  انققد  ولو  .دورولاب  نيزت  كلذلو 
مسرب ةنيزم  اضيأ  اهنأ  ىرنس  ميهاربإ  ماقم  الطاب  ىمسملا  منصلا  نيزت 

.دورولل



 

   
 

ميهاربإ ماقم  الطاب  ىمسملا  منصلاب  ةنراقم  يسودنهلا  اياجدوب  دبعم  راوجب  نيمدقلا  راثأ  منص 
 

نآرقلا يف  تسيل  زومرلاو  سوقطلا  هذه  لك  نأ  ءيراقلا  ظحالي  نأ  وجرأ 
جحي نم  نإ  ًادبأ  لوقي  ىلاعت ال  هناحبس و  هللا  ًالثم  .ديعب  وأ  بيرق  نم  ميظعلا 

ةرطفلا نم  ةرذ  هدنع  صخش  يأ  .همأ  هتدلو  مويك  عجريو  هلك  هبنذ  رفغي 
سجنلا نثولا  دوسألا  رجحلا  اذه  رظنم  نم  جعزني  نأ  بجي  ةيقاب  ىوقتلاو 

نم ةيلاتلا  تايآلا  ركذتي  فوس  ديكأتلابو  هنولبقي  سانلا و  هيف  حسمتي  يذلا 
: جحلا ةروس 

 
ُُمَكل ْتلُِحأَو  ِهبَر  َدنِع  ُهل  ٌْريَخ  َوُهَف  ِهللا  ِتاَمُرُح  ْمظَُعي  نَمَو  َِكَلذ 
اُوِبَنتْجاَو ِنَاثْوَْألا  َنِم  َسْجرلا  اُوِبَنتْجاَف  ُْمْكَيلَع  َىْلُتي  اَم  ِالإ  ُماَْعنَْألا 

ِروزلا َلْوَق 
َنِم رَخ  اَمَنَأكَف  ِهللِاب  ْكِرُْشي  نَمَو  ِِهب  َنِيكِرْشُم  َْريَغ  ِهِلل  ءاََفنُح 

- جحلا  ] ٍقيِحَس ٍنَاكَم  يِف  ُحيرلا  ِِهب  يِوَْهت  َْوأ  ُْريطلا  ُهَُفطَْختَف  ءاَمسلا 
[31-30

 
ةيمست الوأ  .هب  سانلا  لهجأ  مه  دوسألا  رجحلا  نوسدقي  نم  نأ  بيرغلا 

ءادوس ةريغص  ةراجح  ةعومجم  عقاولا  يف  هنأل  ةقيقد  ريغ  دوسألا  رجحلا 
: ةبرقملا ةروصلا  هذه  يف  اننيعأب  ىرن  امك  يمطب  ضعبب  اهضعب  قوزلم 

 

    
 

دوسألا رجحلاب  ىمسي  ام  سانلا بـ عادخل  اهضعب  ةقوزلملا بـ ةريغصلا  ءادوسلا  ةراجحلا 
 



 Tektites يملعلا اهمساو  فورعم  اهعون  ةريغصلا  ءادوسلا  ةراجحلا  هذه  ايناث 
سوبي دعقي  تارالود و  ةيوشب  تنلا  ىلع  نم  اهيرتشي  نأ  صخش  يأل  نكميو 

. هجازم ىلع  اهيف  حسمتي  و 
 

ريثك عبتا  دقلو  .سانلا  نم  اريثك  زفتسي  نأ  عاطتسا  ناطيشلا  نإف  فسألل  و 
كلت نولعفي  رمعلا  مهب  مدقتي  امدنعف  ناطيشلا ، تاوطخ  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  

انظ اهليبقتو  اهب  حسمتلا  ناثوألا بـ نم  سجرلا  نوسدقيو  ةينثولا  سوقطلا 
يف مه  امنيب  .مهتاهمأ  مهتدلو  مويك  بونذ  الب  نوعجري  كلذب  مهنأ  مهنم 

رفتغي يذلا ال  ديحولا  بنذلاو  شحافلا  كرشلا  نوبكتري  اوناك  ةقيقحلا 
ةرسح اي  .اهنوسدقي  يتلا  ةراجحلاو  مه  منهج  دوقو  مهسفنأ  نم  نولعجيو 

دقل .هللا  بنج  يف  انطرف  ام  يفكيو  انبابحأ  اندادجأ و  نم  اوعاض  نيذلا  ىلع 
ران اندالوأو  انيلهاو  انسفنأ  يقنو  شحافلا  كرشلا  اذهل  دح  عضن  يكل  ناوألا  نآ 

.منهج
 

يه جحلاب  الطاب  ىمسي  ام  سوقط  تناك  اذإ  .يلاتلا  لاؤسلا  ىلإ  اندوقي  كلذو 
؟ نآرقلا نم  يقيقحلا  جحلا  وه  ام  اذإ  نآرقلاب  ةقالع  اهل  سيلو  ةينثو  سوقط 

 

نآرقلا نم  جحلا 
 

َماَرَْحلا َرْهشلاَو  ِسانلل  اًمَايِق  َماَرَْحلا  َْتَيْبلا  ََةبَْعْكلا  ُّهللا  َلَعَج 
اَمَو ِتاَواَمسلا  يِف  اَم  َُملَْعي  َّهللا  َنأ  ْاوَُملَْعِتل  َِكَلذ  َِدَئالَْقلاَو  َيْدَْهلاَو 

[97- ةدئاملا ٌمِيلَع [ ٍءْيَش  ُلِكب  َّهللا  َنأَو  ِضَْرألا  يِف 
 

تيبلا يه  ةبعكلا  نأ  حوضو  لكب  انل  لوقي  ىلاعت  هناحبس و  هللا  نإف  انيأر  امك 
اننيعأب ىرن  منص  يأ  لثمو  .رتم  يف ١٠  همجح ٨  بعكم  تسيل  هلك و  مارحلا 

يكل ضعبلا  مهضعب  قوف  نوسوديو  هنولبقيو  بعكملا  يف  نوحسمتي  سانلا 
سجر عقاولا  يف  وه  ةبعكلاب  الطاب  ىمسي  يذلا  بعكملا  يلاتلابو  .هنوسمالي 

: يقيقحلا جحلا  سيل  اذه  ديكأتلاب  ناثوألا و  نم 
 

ُُمَكل ْتلُِحأَو  ِهبَر  َدنِع  ُهل  ٌْريَخ  َوُهَف  ِهللا  ِتاَمُرُح  ْمظَُعي  نَمَو  َِكَلذ 
اُوِبَنتْجاَو ِنَاثْوَْألا  َنِم  َسْجرلا  اُوِبَنتْجاَف  ُْمْكَيلَع  َىْلُتي  اَم  ِالإ  ُماَْعنَْألا 

ِروزلا َلْوَق 
َنِم رَخ  اَمَنَأكَف  ِهللِاب  ْكِرُْشي  نَمَو  ِِهب  َنِيكِرْشُم  َْريَغ  ِهِلل  ءاََفنُح 

- جحلا  ] ٍقيِحَس ٍنَاكَم  يِف  ُحيرلا  ِِهب  يِوَْهت  َْوأ  ُْريطلا  ُهَُفطَْختَف  ءاَمسلا 
[31-30

 
رهشأ جحلا  نا  حوضو  لكب  لوقي  ىلاعت  هناحبس و  هللا  انعمس  انلك  اضيأ 

: دحاو رهش  سيلو  عمج )  ) تامولعم
 

َقوُسُف َالَو  َثَفَر  َالَف  جَْحلا  نِهيِف  َضَرَف  نَمَف  ٌتاَمُولْعم  ٌرُهَْشأ  جَْحلا 
ِنإَف ْاُودوََزتَو  ُّهللا  ُهَْملَْعي  ٍْريَخ  ْنِم  ْاُولَعَْفت  اَمَو  جَْحلا  يِف  َلَادِج  َالَو 

[197- ةرقبلا  ] ِبَاْبَلألا ِيلُْوأ  َاي  ِنوُقتاَو  ىَوْقتلا  ِدازلا  َْريَخ 
 

ًالوأ مهفن  نأ  بجي  ءيش  يأ  مهفن  يكل  هنإف  ةالصلا   عوضوم  يف  انيأر  امك 
تناك نإ  حوضوب  سيقن  نأ  نكمي  فوسف  فدهلا  فرعن  امدنع  .هنم  فدهلا 



يتلا ةباجإلا  .ةئطاخ  مأ  ةحيحص  نيأ " و" ىتم " و" فيك "  " ةلئسأ ىلع  تاباجإلا 
الف كلذ  فالخ  امأ  ةحيحص  نوكت  هيلإ  لوصولا  ىلع  دعاستو  فدهلا  عم  قفتت 
جحلا نم  يسيئرلا  فدهلا  .فدهلا  نع  مهداعبإ  سانلا و  ليلضت  الإ  هنم  ةدئاف  

: جحلا ةيآلا ٢٨- نم  حضاو 
 

اَم َىلَع  ٍتاَمُولْعم  ٍماَيأ  يِف  ِهللا  َمْسا  اوُُرْكَذيَو  ْمَُهل  َعِفَانَم  اُودَهَْشِيل 
َريِقَْفلا َِسئَاْبلا  اوُمِْعَطأَو  اَْهنِم  اُوُلكَف  ِماَْعنَْألا  ِةَميَِهب  نم  مُهَقَزَر 

[28- جحلا  ]
 

لوألا يساسألا  فدهلا  نأ  حيضوتل  ليلعتلا  مال  فرح  مدختست  ةميركلا  ةيآلا 
. سانلل ةعفنملا  وه :

 
ماعطإ اهنم و  لكألا  ماعنألا و  ىلع  هللا  مسا  ركذ  وه : يناثلا  يساسألا  فدهلا 

. ريقفلا سئابلا 
 

ماعنألا وأ  ندبلا  نع  ثدحتت  جحلا  تايآ  نم  نأ ٨٠٪  دجن  فوسف  ًاليلق  انثحب  اذإ 
يمسن اذام  .جحلل  يساسألا  فدهلاب  ًةرشابم  طبترم  عبطلاب  اذهو  .يدهلا  وأ 
هيمسن ام  اذه  مهنم ؟ ءارقفلا  ةصاخ  سانلا و  ماعطإب  ةقالع  هل  هنم  ائيش ٨٠٪ 
دهع يف  هعارتخا  متي  مل  جحلاو  .ديعلا  وأ  نمحرلا  ةبدأم  وأ  نمحرلا  ةدئام 
كلذل .ميهاربإ و  يبنلا  مايأ  ذنم  باتكلا  لهأ  دنع  افورعم  ناك  هنكلو  لوسرلا 
نأ دجنس  ميدقلا  دهعلا  يف  باتكلا  لهأ  دنع  جح "  " ةملك ىنعم  نع  انثحب  اذإ 

.نآرقلا يف  جحلا  نم  فدهلا  عم  قفتي  ام  وه  و  برلا " ةبدأم   " وأ ديع "  " اهانعم
 

فدهلاب ًةرشابم  ناطبترم  ًاضيأ  ةورملاو  افصلا  نأ  دجن  فوس  انثحب  اذإو 
. ءارقفلاو سانلا  ماعطإ  وهو  يساسألا 

   
َالَف َرََمتْعا  َِوأ  َْتَيْبلا  جَح  ْنَمَف  ِّهللا  ِِرئآَعَش  نِم  َةَوْرَْملا  اَفصلا َو ِنإ 

[158- ةرقبلا  ] اَمِِهب َفوَطي  َنأ  ِْهَيلَع  َحَانُج 
 

ةروس نم  ةيآلاو 36  ِ.ّهللا  ِِرئَآعَش  نِم  ََةوْرَْملَاو  اَفصلا  ِنإ  لوقت  ةميركلا  ةيآلا 
: ِّهللا ِِرئَآعَش  ىنعم  انل  نيبت  جحلا 

 
َمْسا اوُُرْكذاَف  ٌْريَخ  اَهيِف  ُْمَكل  ِهللا  ِِرئاَعَش  نم  ُمَكل  اَهَاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو
َِعناَْقلا اوُمِْعَطأَو  اَْهنِم  اُوُلكَف  اَُهبُونُج  َْتبَجَو  َاِذإَف  فاَوَص  اَْهَيلَع  ِهللا 

[36- جحلا  ] َنوُُركَْشت ُْمكلََعل  ُْمَكل  اَهَانْرخَس  َِكَلَذك  َرتْعُْملاَو 
 

اهنم لكأن  فوس  يتلا  ماعنألا ) يأ   ) ندبلا يه  ِّهللا  ِِرئآعش  نم  نأ  حضاولا 
.نيرخألا معطنو 

 
: ىحصفلا ةيبرعلا  ةغللا  مجاعم  هلوقت  ام  اذه  افصلل  ةبسنلابف 

 
.ةاشلا كلذكو  ُةريزغلا ، ةقانلا  يه 

.ُلبإلا كلذكو  وُفَْصت ، ْتَفَص  دقلو  ًّايِفَص  ُةاشلاو  ُةقانلا  تناك  ام  لاقيو :
 

: ةورملل ةبسنلاب  امأ 
 



.رانلا هيف  نوكي  شَهلا  ضيَبألا  رجحلا  ةوْرَملا 
.رانلا اهنم  جرخي  يتلا  تاحادقلا  هذه  يه 

 
اهيهط متي  ام  يه  ََةوْرَْملَاو  ماعنألا ) وأ  ندبلا  يأ   ) ُةاشلا وأ  ُةقانلا  يه  اَفصلا  ًاذإ 

جحلا فادهأب  ةرشابم  ةقالع  اهل  ََةوْرَْملَاو  اَفصلا  نإف  حضاو  وه  امكو  هيلع 
.نيرخألا ماعطإو  اهنم  لكألاو  ماعنألا  ىلع  هللا  مسإ  ركذ  يه  يتلا 

 
لاعت جحلا  فادهأب  ةرشابم  نيلصتملا  ََةوْرَْملَاو  اَفصلا  ىنعم  انمهف  دقو  نآلا 

: فاوطلا ىنعم  ىرن 
 

َْمل َنيِذلاَو  ُْمُكناَْمَيأ  َْتَكلَم  َنيِذلا  ُُمكنِْذَأتَْسِيل  اُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 
َنوُعََضت َنيِحَو  ِرْجَْفلا  ِةَالَص  ِْلبَق  نِم  ٍتارَم  َثََالث  ُْمكنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلَبي 

َْسَيل ُْمكل  ٍتاَرْوَع  ُثََالث  ءاَشِْعلا  ِةَالَص  ِدَْعب  نِمَو  ِةَريِهظلا  َنم  ُمَكبَاِيث 
ٍضَْعب َىلَع  ُْمكُضَْعب  ُمْكَيلَع  َنوُفاَوط  نَُهدَْعب  ٌحَانُج  ْمِْهَيلَع  َالَو  ُْمْكَيلَع 

[58- رونلا   ] ٌمِيكَح ٌمِيلَع  ُهللاَو  ِتَايْآلا  ُُمَكل  ُهللا  ُنَيُبي  َِكَلَذك 
 

عبس نارودلا  لاوحألا  نم  لاح  يأب  ينعي  فاوطلا ال  نأ  حوضو  لكب  انه  ىرن 
دمحم روتكدلا  راشأ  امك  ددرتلا " ةرثك   " ىنعي امنإو  ءيش  يأ  لوح  تارم 

نا ةديرجلا  يف  أرقن  نيح  كلذلو  .نآرقلا  تادرفم  باتك  يف  يصمحلا  نسح 
نا ةظحلل  ولو  نظي  ناسنإ  دجوي  عنصملا ال  وأ بـ يحلاب  فاط  ظفاحملا  ديسلا 

تارم عبس   لوره  وأ  عنصملا  وأ  يحلا  لوح  تارم  عبس  فل  هنا  هانعم  اذه 
ام هسفنب  برجو  هنياعو  هيلع  ددرت  ظفاحملا  نا  هانعم  اذه  نكلو  .مهنيب 

.هيف ثدحي 
 

متي ام  ميدقت  ضرغب  صخش  ىلع  ددرتلا  ىنعم  ىرن  ديكأتلا  يف  ةدايزو 
: ةيلاتلا تايآلا  يف  بارشلا  وه  هب و  فاوطلا 

 
ٍنيِعم  نم  ٍْسَأكَو  َقيِرَاَبأَو  ٍباَْوَكِأب  َنُودلَخم *  ٌنَاْدلِو  ْمِْهَيلَع  ُفُوَطي 

[18-17- ةعقاولا ]
 

[24- روطلا  ] ٌنُوْنكم ٌُؤلُْؤل  ْمُهَنَأك  ْمُهل  ٌناَْملِغ  ْمِْهَيلَع  ُفُوَطي  َو
 

اًرُوثنم اًُؤلُْؤل  ْمَُهْتبِسَح  ْمَُهْتَيأَر  َاِذإ  َنُودلَخم  ٌنَاْدلِو  ْمِْهَيلَع  ُفُوَطي  َو
[19- ناسنإلا ]

 
: ةميركلا ةيألل  عجرن  ًاذإ 

 
َالَف َرََمتْعا  َِوأ  َْتَيْبلا  جَح  ْنَمَف  ِّهللا  ِِرئآَعَش  نِم  َةَوْرَْملاَو  اَفصلا  ِنإ 

[158- ةرقبلا  ] اَمِِهب َفوَطي  َنأ  ِْهَيلَع  َحَانُج 
 

تيبلا جح  نم  ىلع  حانج  هيلع ال  اهيهط  متي  امو  ماعنألا  وأ  ندبلا  نأ  ينعي  اذه 
.مهمعطيو نيرخألل  اهمدقيو  اهنم  لكأيل  اهيلع  ددرتلا  نم  رثكي  نأ  رمتعا  وأ 

.جحلا يفده  دحأ  وه  انيأر  امك  كلذو 
 

هللا لوقي  نيح  .طبارتم  ريغ  يوفع  مالك  يأ  مدختسي  ىلاعتو ال  هناحبس  هللا 
نإ لوقيو  ًايفرح  فصولا  سفن  ددري  مث  هللا  رئاعش  نم  ةورملاو  افصلا  نإ 



نكلو ةيئاوشع  ةفدص  درجم  سيل  اذه  ًاذإ  هللا  رئاعش  نم  ماعنألا ) يأ   ) ندبلا
ندبلاو ةيحان  نم  ةورملاو  افصلا  نيب  ام  ةدكؤم  ةقالع  كانه  نأ  انل  نيبي  هللا 

لصتمو تايآلا  لك  عم  قفتم  حيحصلا  ىنعملا  نإف  نذإ  .ىرخأ  ةيحان  نم 
.جحلا نم  فدهلاب  رشابم  لكشب 

 
؟ مارحلا رعشملا  نع  اذام 

 
ْنم ُمتْضََفأ  َاِذإَف  ُْمكبر  نم  ًالْضَف  ْاوَُغْتَبت  َنأ  ٌحَانُج  ُْمْكَيلَع  َْسَيل 

ِنإَو ُْمكَادَه  اََمك  ُهوُُرْكذاَو  ِماَرَْحلا  ِرَعْشَْملا  َدنِع  َّهللا  ْاوُُرْكذاَف  ٍتاَفَرَع 
[198- ةرقبلا  ] َنيلآضلا  َنَِمل  ِِهْلبَق  نم  ُمتُنك 

 
ركذ وه  جحلا  نم  فدهلا  هللا و  رئاعش  نم  ماعنألا ) يأ   ) ندبلا نإف  انيأر  امك 

هللا مسإ  هيف  ركذن  يذلا  نمآلا  ناكملا  وه  مارحلا  رعشملا  اذإ  .اهيلع  هللا 
.جاتحملا معطن  اهنم و  لكأنو  هللا  رئاعش  ىلع 

 
.ىرخألا و نود  سانلا  نم  ةنيعم  ةلم  وأ  ةئف  ىلع  ًاركح  سيل  ديعلا  وأ  جحلا 

: سانلا لك  ةوعدل  ةليسو  وه  نكل 
 

ُلك نِم  َنِيْتَأي  ٍرِماَض  ُلك  َىلَعَو  ًالاَجِر  َكُوْتَأي  جَْحلِاب  ِسانلا  يِف  نَذأَو 
[27- جحلا  ] ٍقيِمَع  جَف 

 
نم ةعفنملل  ةريثك  اصرف  قلخي  جحلا  يف  ناكم  لك  نم  سان  دوجو  عبطلابو 

بوعشلا نيب  فراعتلاو  ايجولونكتلاو  ةراجتلا  لدابت  لالخ  نم  هللا  لضف  ءاغتبا 
: تاراضحلابو

 
ْنم ُمتْضََفأ  َاِذإَف  ُْمكبر  نم  ًالْضَف  ْاوَُغْتَبت  َنأ  ٌحَانُج  ُْمْكَيلَع  َْسَيل 

ِنإَو ُْمكَادَه  اََمك  ُهوُُرْكذاَو  ِماَرَْحلا  ِرَعْشَْملا  َدنِع  َّهللا  ْاوُُرْكذاَف  ٍتاَفَرَع 
[198- ةرقبلا   ] َنيلآضلا َنَِمل  ِِهْلبَق  نم  ُمتُنك 

 
َِلئَابَقَو ًابوُعُش  ُْمكَاْنلَعَجَو  َىثُنأَو  ٍَرَكذ  نم  ُمكَانَْقلَخ  اِنإ  ُسانلا  اَهَيأ  َاي 

ٌرِيبَخ ٌمِيلَع  َهللا  ِنإ  ُْمكاَْقَتأ  ِهللا  َدنِع  ُْمكَمَْرَكأ  ِنإ  اوُفَراََعِتل 
[13- تارجحلا ]

 
: تافرع ىنعم  يف  لوقي  وهو  برعلا  ناسل  سوماق  هدكؤي  ام  اذهو 

 
. هب نوفراعتي  سانلا  َنأل  َةفَرع  يمس 

 

 

" ةفرع  " ظفل ىنعم  يف  برعلا  ناسل  سوماق  نم  ةروص 
 

ةعفنملا وهو  جحلل  نييساسألا  نيببسلا  دحأب  ةرشابم  ةقالع  هل  اذهف  ًاذإ 
. سانلل

 
ةيآلا ٢٩ نم  ةيلاتلا  تاوطخلل  يتأن  جحلا  نم  نييسيئرلا  نيفدهلا  لامكإ  دعب 

: جحلا ةروس  نم 



 
ِقِيتَْعلا  ِْتَيْبلِاب  اوُفوَطْيلَو  ْمُهَرُوُذن  اوُفُوْيلَو  ْمَُهثََفت  اوُضَْقْيل  ُمث 

[29- جحلا  ]
 

ًاريخأو رذنلاب  يفولا  نكمي  ءارقفلاو  سانلا  ماعطإ  ةعفنملا و  دعبف  ًاذإ 
فاوطلا نأ  نآرقلا  نم  حضاولاف  قباسلا  يف  انيأر  امكو  .تيبلاب  فاوطلا 

.هب و فاوطلا  متي  ام  ميدقت  ىنعي  امنإو  هلوح  تارم  نارودلا ٧  ينعيال  ءيشب 
هيف دجوي  يذلا ال  ناكملا  يأ  تيبلا  وه  سانلل  هميدقت  متي  ام  ةلاحلا  هذه  يف 

، ميهاربإ ماقم  يهو  تانيب  تايآ  هيف  نأل  تيبلا  ىلع  نوددرتي  سانلاو  .كرش 
جحلا نم  ذختن  نيحو  .هللاب  كرشي  ًافينح ال  ناك  هنأ  يهو  ميهاربإ  ةلزنم  يأ 

( مالسلل ِلعفُملا  يأ   ) ِملسُملا يعمتجملا  ماظنلا  كلذ  سانلل  مدقن  يكل  ةليسو 
فوسو ًايلعف  قبطت  هللا  تايآ  نوري  فوس  مهنأل  مهل  ةيآ  اذهف  كرشم  ريغلا 
اعمتجم اونوكي  يكل  نودهتجي  مهل  اديج  اجذومنو  ةودق  عمتجملا  اذه  نوكي 

.هلثم
 

وه جحلا  ناكم  عبطلاب  .جحلا  ناكم  وأ  نيأ ،"  " نع لاؤسلا  ىلإ  انب  يتأي  اذهو 
حوضو لكب  انل  ددح  ىلاعتو  هناحبس  هللا  نإف  اقحال  انيأر  امكو  .تيبلا  ناكم 

: يقيقحلا تيبلا  ناكم 
 

َِيْتَيب ْرَهطَو  ًاْئيَش  ِيب  ْكِرُْشت  َنأ ال  ِْتَيْبلا  َنَاكَم  َميِهاَْربِِإل  َاْنأَوب  ِْذإَو 
[26- جحلا  ] ِدوُجسلا ِعكرلاَو  َنيِِمئاَْقلاَو  َنيِِفئاطِلل 

 
ًاذإ .هللاب  هيف  كرشي  يذلا ال  وه  تيبلا  ناكم  نإ  حوضو  لكب  لوقت  ةيآلا 
وأ ةراجحلل  سيدقت  نم  كرش  هب  دجوي  ناكم ال  يأ  وه  تيبلا  ناكمف 

.هرخآ ىلإ  تاومألا ،  وأ  مهنم  ءايحألا  صاخشألا 
 

: ةيلاتلا تايآلا  لالخ  نم  جحلا  صخلن  اولاعت  عوضوملا  اذه  ماتخ  يف 
 

َنيَِملاَْعلل ىًدُهَو  ًاكَرَابُم  َةَكِبب  يِذَلل  ِسانِلل  َعِضُو  ٍْتَيب  َلَوأ  ِنإ 
َىلَع ِّهِللَو  ًانِمآ  َنَاك  َُهلََخد  نَمَو  َميِهاَْرِبإ  ُماَقم  ٌتَانَيب  ٌتَايآ  ِهيِف 

ِينَغ هللا  ِنإَف  َرََفك  نَمَو  ًالِيبَس  ِْهَيِلإ  َعَاَطتْسا  ِنَم  ِْتَيْبلا  جِح  ِسانلا 
[97-96- نارمع لآ   ] َنيَِملاَْعلا ِنَع 

 
نمآ ناكم  ىلإ  طقف  ةنيعم  ةلم  سيلو  سانلا  لك  ةوعدل  ةليسو  جحلا  راصتخإب 

اومعطيو اولكأيو  مهل  عفانم  اودهشيل  ةوعدلا  هذهو  .كرش  هيف  سيلو 
ىريس ةوسا  ميهاربإ  يبنلا  هيف  سانلا  ذختي  يذلا  ناكملا  اذه  يفو  .جاتحملا 

كرشي ًافينح ال  ناك  هنأ  يهو  ميهاربإ  ةلزنم  يأ  ميهاربإ ، ماقم  تايأ  سانلا 
ىلإ سانلا  وعدي  نأ  هيلع  جحلاب  سانلا  يف  نذأي  نأ  ديري  نم  كلذ  ىلعو  .هللاب 

اولكأيو فراعتلا  لالخ  نم  مهل  عفانم  اودهشيل  كرش  هب  سيل  ناكم  يأ 
كرش هيف  سيل  تيب  لوأ  سسأ  ميهاربإو  .لباقم  نودب  جاتحملا  اومعطيو 

جح سانلا  ىلع  نأ  لوقي  هللا  كلذلو  .هدعب  ةريثك  تويب  كانه  نا  كلذ  ىنعمو 
عقوملاب سيلو  كرشلا  مدعب  طبترم  ناكملا  نإل  تيب  لوأ  جح  سيلو  تيبلا 

.يفارغجلا
 

"؟ جحلا ىتم   " وه يقبتملا  لاؤسلا 
 



سيلو عمج )  ) تامولعم رهشأ  جحلا  نا  حوضو  لكب  لوقي  ىلاعت  هناحبس و  هللا 
: دحاو رهش 

 
َقوُسُف َالَو  َثَفَر  َالَف  جَْحلا  نِهيِف  َضَرَف  نَمَف  ٌتاَمُولْعم  ٌرُهَْشأ  جَْحلا 
ِنإَف ْاُودوََزتَو  ُّهللا  ُهَْملَْعي  ٍْريَخ  ْنِم  ْاُولَعَْفت  اَمَو  جَْحلا  يِف  َلَادِج  َالَو 

[197- ةرقبلا  ] ِبَاْبَلألا ِيلُْوأ  َاي  ِنوُقتاَو  ىَوْقتلا  ِدازلا  َْريَخ 
 

ِرْبلا َْسَيلَو  جَْحلاَو  ِسانِلل  ُتيِقاَوَم  َيِه  ْلُق  ِةلِهَْألا  ِنَع  ََكنُوَلأَْسي 
َتُوُيْبلا ْاُوْتأَو  ىَقتا  ِنَم  ِرْبلا  ِنك  ـ َلَو اَهِروُُهظ  نِم  َتُوُيْبلا  ْاُوْتَأت  َْنِأب 

[189- ةرقبلا  ] َنوُِحلُْفت ُْمكلََعل  َّهللا  ْاوُقتاَو  اَِهباَْوَبأ  ْنِم 
 

كلذ مغر  .جحلل  اهب  تقون  يتلا  يه  ةلهألا  نأ  حوضو  لكب  لوقت  ةميركلا  ةيآلا 
، لالهلا عم  سيلو  ةجحلا  يذ  نم  يف ٨  أدبي  ًايلاح  جحلاب  الطاب  ىمسي  ام  نإف 

ًركنم يلاحلا  تيقوتلا  ًاذإ  .لالهلا  عم  سيلو  ةجحلا  يذ  نم  يف ١٣  يهتنيو 
. امامت هلهاجتيو  لب  هعبتي  الو  هللا  مالكل 

؟ ردقلا ةليل  يتم 
 

نم نوكي  امبرو  جحلا ." ىتم   " نع ناك  يضاملا  بابلا  نم  يقبتملا  لاؤسلا 
ىلإ جاتحت  فوس  لاؤسلا  اذه  نع  ةباجإلا  نأ  ءيراقلل  ةبسنلاب  شهدملا 

نع ءاوس  تالؤاستلا  لكف  ناضمر ، رهشو  ردقلا  ةليل  تيقوت  نع  ةباجإلا 
ةباجإلا نم  برتقن  نيحو  .اهضعبب  ةلصتم  ردقلا  ةليل  نع  وأ  جحلا  تيقوت 

يف شهدم  قسانت  يف  رولبتيو  حوضولا  يف  أدبي  لصاوتلا  اذه  نإف  ةحيحصلا 
.هلك نآرقلا 

 
ِميِحرلا ِنمْحرلا  ِّهللا  ِمِْسب 

ِْردَْقلا َُةْلَيل  ِْردَْقلا *  َُةْلَيل  اَم  َكاَْرَدأ  اَمَو  ِْردَْقلا *  َِةْلَيل  يِف  ُهَاْنلَزَنأ  اِنإ 
ٍرْهَش ِْفَلأ  ْنم  ٌْريَخ 

َيِه ٌمَالَس  ٍرَْمأ *  ُلك  نم  مِهبَر  ِنِْذِإب  اَهيِف  ُحورلاَو  َُةِكئَالَْملا  ُلَزَنت 
ِرْجَْفلا َِعْلطَم  ىتَح 

 
عقت ىتم  ىلع  عامجإ  دجوي  الف  ردقلا  ةليل  ةيمهأ  ىلإ  ريشي  نآرقلا  نأ  مغر 
ةدعل عجار  طبختلا  اذهو  .عوضوملا  اذه  يف  حضاو  طبخت  كانهف  .ردقلا  ةليل 
رصعلا نم  ثيداحألا  بتك  يف  تاياورلا  نأ  لاثملا  ليبس  ىلع  اهنم  بابسأ 

وهف رمألا  عقاو  امأ  .مدختسمو  فورعم  يرجهلا  ميوقتلا  ناك  تقو  يسابعلا 
ةرجهلا لبقو  لب  يرجهلا  ميوقتلا  عادتبا  لبق  تثدح  لصألا  يف  ردقلا  ةليل  نأ 

. اهسفن
 

راجشلا ىلإ  نايحألا  ضعب  يف  لصي  فالخ  ثودح  ىلع  ةداعلا  ترج  ماع  لك 
ىلع فئاوطلا  نيب  دلبلا  سفن  يف  ىتحو  ةيمالسإلاب  يمست  يتلا  دالبلا  نيب 

ناضمر رهش  ىمسي بـ ام  ناك  داتعملاك  ماعلا  اذهو  .ناضمر  رهش  تيقوت 
. سانلا نيب  مويب  امدقتم   ارخأتم و 

 
هذه .ديدجلا  لالهلا  ةيؤر  ىلع  يرجهلا  ماعلا  يف  ناضمر  رهش  ةيادب  فقوتت 

تحتو كلفلا  ملع  يف  نيصصختملل  ةبسنلاب   ىتح  ةبوعصلا  يف  ةياغ  ةيؤرلا 
اوتامو سانلا  نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  شاع  كلذلو  .ةيخانملا  فورظلا  نسحأ 



نأ دعب  لالهلا  ىوس  نوري  الو  مهتايح  لاوط  ديدجلا  لالهلا  اذه  اودهشي  ملو 
لالهلا ةيؤر  يف  ةبوعصلا  كلت  نأ  فورعملا  نم  .نينثإ  وأ  اموي  هرمع  نوكي 

ام .ناضمر  رهش  تيقوت  ىلع  داتعملا  يونسلا  فالخلل  يساسألا  ببسلا  يه 
ةدع ىلع  فقوتي  يلاحلا  ناضمر  رهش  تيقوت  نأ  وه  سانلا  بلغأ  هفرعي  ال 

.ديدجلا لالهلا  ةيؤر  بناجب  ىرخأ  لماوع 
 

نب رمع  دهع  يف  عدتبا  دق  يلاحلا  يرجهلا  خيراتلا  نأ  ثارتلا  بتك  انثدحت 
راصتخاب يرجهلا  ميوقتلا  عادتبا  ةصقو  .نينسب  لوسرلا  ةافو  دعب  باطخلا 

: يلاتلاك يه 
 

اي : " هيف لوقي  باطخلا  نب  رمع  ىلإ  باطخب  يرعشألا  ىسوم  وبأ  ثعب 
ينعي  ) كرمأ نم  رمألا  اهيف  نوكي  ابتك  انل  لسرت  كنإ  نينمؤملا  ريمأ 
لوقي اموي  ) ةرشع   ةسمخ  دعب  وأ   مايأ  ةرشع  دعب  اذك  لعفا  لوقي 

مأ لوسرلا  اهيف  رخأت  لهو  اهتبتك  ىتم  يردن  نحنف ال  خيرات  اهيف  سيلو 
." انيلع كلذ  قشيف  مدقت 

عم فلتخا  دق  ناكو   باطخلا  نب  رمع  ىلإ  لجر  لبقا  اضيأ  موي  يفو 
دادسلا اذإف  امهنيب  يتلا  ةفيحصلا  ىلإ  رمع  رظنف..نيد  دادس  يف  رخآ 
يضاملا نابعش  مأ  بيرقلا  مداقلا  نابعش  رمع  لاقف  نابعش  رهش  يف 
دحاو لك  ناملكتملا  فلتخاف   .. ةنس دعب  يذلا  نابعش  مأ  ىضم  يذلا 

رعشف..هتحلصم يفو  وه  همدخت  يتلا  ةنسلا  ىلإ  نابعش  رجي  نأ  ديري 
ةباحصلا عمج  اهدنع  .نيعم  خيرات  ىلع  نيملسملا  عمجي  نأ  ةيمهأب  رمع 
فقاوملا نم  فقوم  وأ  لاوحألا  نم  لاح  نع  نوثحبيو  نوثدحتي  اولعجو 

ريمأ اي  مهضعب  لاقف..هيلع  خيراتلا  دنتسي  نأ  قحتسي  نيملسملل  خيرات  وأ 
نآلا مورلا   .. مهخيراتب خرؤن  اذامل.....مورلا ال  خيراتب  خرؤن  نينمؤملا 

سمخ هئام  عبرأ  ةئم  ثالث  الثم  ةنس  ىلإ  اولصو  دقو   نوخرؤي 
.. ءاوس مورلاو  نحن  حبصن  مورلا  خيراتب  خرؤن..هئام 

هللا دبعن  نوملسم و  نحن  مورلا  نع  فلتخن  نحن  ..ال ال  ...رمع  لاق  .
رخآ ارمأ  ينوطعأ....ال   .. رافكو ىراصن  كئلوأو 

مهضعب لاقف 
أدبن ريمأ  وأ  كلم  انيلع  يلو  املك  كولملا  خيراتب  نينمؤملا  ريمأ  اي  خرؤن 

.هتيالو خيرات  نم  خيراتلا 
هيلع هللا  لص  هللا  لوسر  دلوم  نم  خرؤن  رخآ  لاقف...كلذ  رمع  ضفرف 
يبنلا هيف  دلو  يذلا  ددحملا  مويلا  خيرات  ىلع  اوقفتي  مل  مهب  اذإف   .. ملسو

ةالصلا هيلع  يبنلا  ةافوب  خرؤن  اولاقف..هيلع  اوعمجي  ملف  .. 
ةبسنلاب نيزح  فقوم  هنكل  اعيمج  هنوفرعي  خيرات  وه  اذإف...مالسلاو 

كلذب رمع  ضري  ملف..مالسلاو  ةالصلا  هيلع  يبنلا  ةافوب  خرؤن  نأ  مهيلإ 
كرتو ملسو ،  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  رجاه  موي  نم  يلع :  لاقف 

رمع هقفاوف  رجاه ، ) موي  ينعي   ) كرشلا ضرأ 
نم لئاق :  لاقو  بجر ،  نم  موق :  لاقف  أدبن ؟  رهش  يأب  رمع :  لاق  مث 

لوأ وهو  مارح  رهش  هنإف  مرحملا  نم  اوخرأ  نامثع :  لاقف  ناضمر ، 
.رمع هلعفف  جحلا ،  نم  سانلا  فرصنمو  ةنسلا 

 
.يرجهلا خيراتلا  أدب  اذكهو 

 
طبختلا اهيف  حضتي  يتلاو  تاياورلا  كلت  ةحص  ىدم  نع  رظنلا  ضغبو 

ىلإ فقوتي ، ناضمر  رهشب  ايلاح  ىمسي  ام  تيقوت  نأ  حضاولاف  ةيئاوشعلاو ،
: لماوع ةدع  ىلع  ديدجلا ، لالهلا  ةيؤر  بناج 

 
ةنسلا ىلإ  ةيسمشلا  ةنسلا  نم  لاقتنالاو  خيرأتلا  ةيادب  وه  لوالا  لماعلا   ١-

نع تاونس  ثالث  لك  ارهش  رخأتت  ةيرمقلا  ةنسلا  نأ  فورعملا  نم  .ةيرمقلا 



ثالث لبق  تثدح  دق  ةيرمقلا  ةنسلا  ةيادب  تناك  اذإ  كلذلو  .ةيسمشلا  ةنسلا 
.نابعش نآلا  هيمسن  ام  تقو  يف  عقي  ناضمر  ايلاح  هيمسن  ام  حبصأل  تاونس 

.اذكهو لاوش  نالا  هيمسن  ام  ناضمر  حبصأل  تاونس  ثالث  دعب  تثدح  ولو 
ةايح يف  ةنس  رخآب  وأ  ةرجهلاب  الثم  خيرأتلا  اذهب  لمعلا  ةيادب  ديدحت  كلذل 

ثدح دق  لاقتنالا  نأ  انضرتفا  ولو  .نآلا  ناضمر  عقي  ىتم  ريغي  فوس  لوسرلا 
ةنسلل لاقتنالا  نأ  وهو  ضعبلا  هضرتفي  ام  لثم  خيرأتلا  ةيادب  ةنسريغ  ةنس  يف 
اذا ةرجهلاب  أدب  دق  ميوقتلا  نأو  ةرشابم  لوسرلا  ةافو  لبق  ثدح  ةيرمقلا 
ناك لوسرلا  نإ  رشابم  ريغ  قيرطب  نولوقي  ةعامجلا  ءالؤه  نأ  كلذ  ىنعم 

أطخ ! تقو  يف  هرمع  لوط  موصي 
 

ينبت مت  ىتم  وهو  يلاحلا  ناضمر  رهش  تيقوت  هيلع  فقوتي  ناث  لماع   ٢-
ةنسلا تناك  ول  الثم  .ةنسلا  تأدتبا  رهش  يأب  ةرشع و  انثإلا  روهشلا  ءامسأ 

دحاو مقر  رهشلا  وه  ناضمر  ناك  ولو  .رهشب  ركبأ  ناضمر  حبصأل  رهشب  ركبأ 
. مرحم نآلا  هيمسن  ام  انمص  انكل 

 
.روهشلا بيترت  وهو  يلاحلا  ناضمر  رهش  تيقوت  هيلع  فقوتي  ثلاث  لماع   ٣-
ءازجأ ةتس  ىلإ  مسقنت  ةيلهاجلا  يف  برعلا  دنع  ةنسلا  لوصف  تناك  الثم 

.فيرخ ف يناثلا -  عيبر  ظيق -  فيص -  لوالا -  عيبر  ءاتش  -  يلاتلا : بيترتلاب 
لاحلا وه  امك  نييلاتتم  انوكي  مل  يناثلا  عيبرو  لوالا  عيبر  نأ  ظحالملا  䃝ن 
ةنسلا نع  خيراتلا  لصف  دعب  روهشلا  بيترت  ةداعإ  تمت  بلاغلا  يفو  .نآلا 
.ةنسلا لوصفب  طبترت  الو  ىنعم  نودب  ءامسالا  كلت  تحبصا  نيح  ةيسمشلا 

نم الثم  .نآرقلا  عم  ضراعتي  روهشلا  بيترت  نأ  برغتسملا  نم  سيلف  كلذلو 
: ةعباتتم مارحلا  رهشالا  نأ  نآرقلا  نم  حضاولا 

 
ْمُهوُمتدَجَو ُْثيَح  َنِيكِرْشُْملا  ْاُوُلتْقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهَْشألا  ََخلَسنا  َاِذإَف 

ْاوُماََقأَو ْاُوبَات  ِنإَف  ٍدَصْرَم  ُلك  ْمَُهل  ْاُودُعْقاَو  ْمُهوُرُصْحاَو  ْمُهُوذُخَو 
[5- ةبوتلا  ] ٌميِحر ٌروُفَغ  َّهللا  ِنإ  ْمَُهلِيبَس  ْاولَخَف  َةَاكزلا  ْاَُوتآَو  ََةالصلا 

 
ةعباتتم ةدحو  مرحلا  رهشألا  نأ  ُمُرُْحلا " ُُرهَْشألا  ََخلَسنا   " ريبعت نم  حضاولا  نم 

. هلاحل رخأتم  بجر  ثيح  يرجهلا  ميوقتلا  يف  لاحلاوه  امك  ةقرفتم  تسيلو 
 

ناضمر رهشب  ايلاح  هيمسن  ام  ديدجلا  لالهلا  ةيؤر  ىلإ  ةفاضإلاب  انيأر  امك 
تارارق ىلع  ةفقوتم  امامت  ةيئاوشع  ىرخأ  لماوع  ثالث  ىلع  هتيقوت  فقوتي 
ام نإف  ةيقطنملاو  ةيعقاولا  ةيحانلا  نم  اذإ  .ةئملاب  ةئم  ةيئاوشع  ةيرشب 
يأ موص  نيبو  هنيب  فالتخا  دجوي  الو  يئاوشع  ناضمر  رهشب  ايلاح  ىمسي 

. ةنسلا يف  يئاوشع  رهش 
 

ةيئاوشع ةيرشب  تارارق  ىلع  ءانب  ناضمر  رهش  تيقوت  ديدحت  يف  ةلكشملا 
مهموي ديدحت  يف  نييحيسملاو  دوهيلا  هجاوت  يتلا  ةلكشملا  سفن  يه 

مل عوبسألا  نأ  وه  نويحيسملاو  دوهيلا  بلغا  هلهجي  ام  .سدقملا  يعوبسألا 
ءامدق دهع  يف  عوبسألا  ناك  ًالثمف  يضاملا ، يف  مايأ  ةعبس  ًامئاد  نكي 

موي نيب  مايالا  ددعب  ددحت  مايالا  ميسقت  ةدحو  تناكو  .مايأ  ةرشع  نييرصملا 
نيب ام  ةداعلا  يف  حوارتي  عوبسألا  ناك  كلذلو  .هيلي  يذلا  قوسلا  مويو  قوسلا 

ديدجتل عانصلاو  عارزلل  ةصرف  يطعي  اذهو  اموي ، نيرشع  نيبو  مايأ  ةعبرأ 
. مهعلس نوزخم 

 



نودقتعي مهنأل  دوهيلاب  أدب  مايأ  ةعبس  نم  ةنوكم  ةدحو  ىلإ  عوبسألا  ميسقتو 
اوناك نيذلا  نيينثولا  نامورلاب  اًضيأو  عباسلا ، مويلا  يف  حارتسا  هللا  نأ 

.اهب مايألا  اومس  كلذلو  رمقلاو  سمشلا  بناج  ىلإ  بكاوك  ةسمخ  نوسدقي 
.ةعمجلا موي  همسإ  عوبسألا  مايأ  نم   موي  ةيلهاجلا  يف  برعلا  دنع  نكي  ملو 

ىلع فقوتي  دحألاوأ  تبسلا  وأ  ةعمجلاب  ايلاح  ىمسملا  مويلا  عقي  ىتم  كلذلو 
أدب يئاوشع  موي  يأبو  مايأ  ةعبسلا  يذ  عوبسألا  ينبت  ايئاوشع  مت  ىتم 
ةعدب وه  عوبسإلا  مايأ  تيقوتف  ًاذا  .يئاوشع  اًضيأ  وه  يذلا  همايا  بيترتو 

. اهنم ءيرب  ىلاعت  هناحبس و  هللاو  ناسنإلا  عنص  نم  ةئاملاب  ةئام  ةيئاوشع 
 

ةلكشملا نكلو  ايندلا  لاوحأ  يف  يئاوشع  يرشب  تيقوت  ينبت  نم  سأب  الو 
يئاوشع تيقوت  يف  موصن  نا  انرمأ  هنأ  بذكلاب  هللا  ىلع  ءارتفإلا  يف  يه 

موي الثم  .دوهيلا  لعفي  امك  يئاوشع  موي  يف  ةزاجأ  ذخأن  نأ  وأ  رشبلا  عنص  نم 
هيف سانلا  نوكي  تقو  يأ  هنكل  عوبسألا و  يف  ددحم  موي  سيل  ةعمجلا 

ىنعم وه  اذه  .ةزانج  يف  وأ  برحلل  زيهجتلل  وأ  قوسلا  موي  لثم  نيعمتجم 
عوبسألا مايأ  نم  ددحم  موي  صوصخب  تادقتعم  نم  درو  ام  امأ  .ةعمجلا  موي 
عدبلا نم  هرخآ  ىلإ  ةعاسلا  موقت  هيفو  مدآ  هيف  قلخ  ةعمجلا  موي  نأ  ًالثم 

هناحبس هللا  نأب  ضارتفاو  هللا  ىلع  بذاك  ءارتفا  يهف  تاياورلا  اهب  جعت  يتلا 
 . ةيئاوشعلا رشبلا  تارارقل  عضخي  ىلاعتو 

 
ةيادب يف  ثدحت  يتلا  ءاطخألا  نأ  يه  يئاوشع  تيقوت  يأ  يف  ىرخأ  ةلكشم 

اطبضنم نوكي  نأ  بجي  لاعفلا  تيقوتلا  نإف  كلذلو  .تقولا  عم  ربكت  اهينبت 
يأ يف  اونمآ  نيذلل  حمسي  نأو  ةيرشب  ، تارارق  يأ  نع  رظنلا  ضغب  ًايئاقلت 

وأ هلعف  ام  نع  رظنلا  فرصب  حيحص  لكشب  هللا  اوعيطي  نأ  ناكم  يأو  نامز 
يذلا يلاحلا  يرجهلا  ميوقتلا  يف  ليحتسم  اذه  انيأر  امك  .مهفالسأ  هلعفي  مل 
ىرخأ ةلكشم  .رشبلا  عنص  نم  ةئملاب  ةئم  ةيئاوشع  تارارق  ةدع  ىلع  فقوتي 

تاميوقت نومدختسي  رضاحلا  وأ  يضاملا  يف  ءاوس  امومع  سانلا  نأ  يه 
ىلع نوكي  نأ  بجي  ناكمو  نامز  لكل  حلاص  رمأ  يأ  نإف  كلذلو  .ةفلتخم 

يتلا ةيئاوشعلا  تاميوقتلا  ساسأ  ىلع  سيلو  ةحضاو  ةينوك  رهاوظ  ساسأ 
. ناسنإلا عنص  نم 

 
نإ لحلا  داجيإل  نآرقلا  يف  اعم  رظنن  انوعد  ةلكشملا ،  انمدق  نأ  دعب  نآلاو 

. هللا ءاش 
 

: ناضمر رهش 
 

َنم ٍتَانَيبَو  ِسانلل  ىًدُه  ُنآْرُْقلا  ِهيِف  َلِزُنأ  َيِذلا  َناَضَمَر  ُرْهَش 
َنَاك نَمَو  ُهْمَُصْيلَف  َرْهشلا  ُُمكنِم  َدِهَش  نَمَف  ِناَقْرُْفلاَو  ىَدُْهلا 

َالَو َرُْسْيلا  ُُمِكب  ُّهللا  ُديُِري  َرَُخأ  ٍماَيأ  ْنم  ٌةدِعَف  ٍرَفَس  َىلَع  َْوأ  اًضيِرَم 
ُْمكَادَه اَم  َىلَع  َّهللا  ْاوُرَبُكِتلَو  َةدِْعلا  ْاُولِْمُكِتلَو  َرْسُْعلا  ُُمِكب  ُديُِري 

[185- ةرقبلا  ] َنوُُركَْشت ُْمكلََعلَو 
 

ام اذه  ناضمر ." رهش   " ريبعت ىنعم  مهف  وه  ةميركلا  ةيآلا  هذه  مهف  حاتفم 
: رهش ةملكل  يلصألا  ىنعملا  نع  برعلا  ناسل  هلوقي 

 
:( برعلا ناسل   ) رهش

بَراقو رهظ  اِذإ  ليقو : هروُهظو ، هترهُشل  كلذب  يمس  رَمَقلا ، ُْرهشلاو 



. لامكلا
 

هل سيل  رهش "  " ةملكل يلصألا  ىنعملا  نأ  برعلا  ناسل  نم  حضاولا  نم 
وه هانعم  نكلو  يداليملا  وأ  يرجهلا  ميوقتلا  يف  ارهش  نآلا  ىمسي  امب  ةقالع 

.لمتكي رهظي و  نيح  رمقلا  وهو  ءامسلا  يف  احوضو  ةينوكلا  رهاوظلا  رثكأ 
اذه عم  قفتت  اهلك  برعلا  ناسل  نم  ىرخأ  ناعم  كانه  اذه  ىلإ  ةفاضإلاب 

: هدكؤت ىنعملا و 
 

رَمألا حوُضُو  ةَْرهشلا 
روكذم ناكملا  فورعم  روهشمو : رِيهَش  لجرو 

ةمخضلا ةضِيَرعلا  يهو  ةرِيهَش : َةأرماو 
 

وه رهشلا  نأب  مزجن  نا  عيطتسن  ةملكلا  لصأ  ةسارد  قيرط  نع  يرن  امك 
لالهلا سيل  مخضلا و  ضيرعلاو  سانلا  لكل  فورعملا  حضاولا  لماكلا  رمقلا 

سانلا نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  ًادبأ  هاري  يذلا ال  فيحنلاو  حضاو  ريغلا  ديلولا 
. مهتايح لاوط 

 
يأ لماكلا  رمقلا  دهشن  فيك  ديدحت  لكب  انل  لوقي  ىلاعتو  هناحبس  هللاو 

: ةيلاتلا تايالا  يف  حضاو  وه  امك  رهشلا 
 

[16- قاقشنإلا  ] ِقَفشلِاب  ُمِسُْقأ  َالَف 
 

نوللا قفألا  ذخأي  ثيح  سمشلا  بورغ  ةهج  يف  بورغلا  دعب  ثدحي  قفشلا 
. رمحألا

 
[17- قاقشنإلا  ] َقَسَو  اَمَو  ِْليللاَو 

 
. ليللا مالظ  يتأي  قفشلا  نم  ةلباقملا  ةهجلا  نم  و 

 
[18- قاقشنإلا  ] َقَستا  َاِذإ  ِرَمَْقلاَو 

 
رمقلا دهشي  بورغلا  ةهج  لباقم  يف  طبضلاب  ةهجلا  هذه  نمو  بورغلا  دعب 

. رهشلا يأ  قستملا  لماكلا 
 

رهش  " ىنعم مهف  وه  ةميركلا  ةيالا  هذه  مهف  حاتفم  لبق ،  نم  انرشأ  امك 
هل ىنعم  غراف ال  ملع  مسإك  ناضمر "  " ةملك سانلا  ذختي  فسأللو  ناضمر ."
اذهو ضمر "  " نم قتشم  ناضمر "  " ظفلف .ريكفت   ىندأ  نودبو  يئاقلت  لكشب 

: اهتاقتشمو ضمر "  " ىنعم نع  برعلا  ناسل  هلوقي  ام 
 

سمشلا ّرَح  ّةدش  نم  ةراجحلا  رَح  ُضَمرلاو 
. ُءاضْمَر ُضَرألاو  هريغو : لمرلا  ىلع  سمشلا  ْعَقو  ةدش  ُضَمرلاو 

ُِلَدْتعُم لظلاو  ٌةنكاس ، ُحيرلاو  ٌضِمَر ، ىصَحلاو 
. ْتَقَرتحا َيأ  ِءاضْمرلا  نم  هَُمَدق  ْتَضِمَرو 

اهيف يه  يتلا  ةنمَزألاب  اهومس  ةميدقلا  ةغللا  نع  روهشلا  ءامَسأ  اولقن  امل 
. هب يّمسف  هّتدشو  ّرحلا  ِضَمَر  َماَيأ  ُناضمر  َقَفاوف 

 



نوكي نيح  سمشلا  عافتراو  رحلا  ةدش  وه  ناضمر "  " موهفم نإف  ىرن  امك 
رارمحا ىلع  اًضيأ  لدي  ناضمر "  " ظفل نإف  اذه   ىلإ  ةفاضإلاب  .الدتعم  لظلا 

: برعلا ناسل  نم  ةيلاتلا  يناعملا  نم  ىرن  امك  بهتلت  نيح  نيعلا 
 

ِناضَمَْرت اهانيع  َْتداك  ىتح  ْلَِحْتَكت  ملف 
ُضَمَْرت ْتداك  ىتح  اْهَيْنَيع  ْتكََشت 

 
: ةنسلا نم  راحلا  تقولاب  ةقالع  هل  ناضمر  نأ  نم  دكأتن  نأ  نكمي  نآرقلا  نم 

 
ْاُودِهاَُجي َنأ  ْاوُهَِركَو  ِّهللا  ِلوُسَر  ََفالِخ  ْمِهِدَعْقَِمب  َنوُفلَخُْملا  َحِرَف 

ْلُق رَْحلا  يِف  ْاوُرِفَنت  َال  ْاُولاَقَو  ِّهللا  ِلِيبَس  يِف  ْمِهِسُفَنأَو  ْمِِهلاَوَْمِأب 
َنوُهَقَْفي اُونَاك  ْول  ارَح  دََشأ  َمنَهَج  ُرَان 

َنُوبِْسَكي ْاُونَاك  اَِمب  ءاَزَج  اًرِيَثك  ْاُوْكَبْيلَو  ًالِيلَق  ْاُوكَحَْضْيلَف 
نل لُقَف  ِجوُرُْخِلل  َكُوَنْذَأتْساَف  ْمُْهنم  ٍةَِفئَآط  َىِلإ  ُّهللا  َكَعَجر  ِنإَف 

ِدوُعُْقلِاب ُمتيِضَر  ُْمكِنإ  اُودَع  َيِعَم  ْاُوِلتاَُقت  َنلَو  ًاَدَبأ  َيِعَم  ْاوُجُرَْخت 
َنيِِفلاَْخلا َعَم  ْاُودُعْقاَف  ٍةرَم  َلَوأ 

ْاوُرََفك ْمُهِنإ  ِهِْربَق  ََىلَع  ْمَُقت  َالَو  ًاَدَبأ  َتام  مُْهنم  ٍدََحأ  َىلَع  لَُصت  َالَو 
َنوُقِساَف ْمُهَو  ْاُوتاَمَو  ِِهلوُسَرَو  ِّهللِاب 

يِف اَِهب  مَُهبذَُعي  َنأ  ُّهللا  ُديُِري  اَمِنإ  ْمُُهَدالَْوأَو  ْمُُهلاَوَْمأ  َْكبِجُْعت  َالَو 
َنوُرِفَاك ْمُهَو  ْمُهُسُفَنأ  َقَهَْزتَو  َاْيندلا 

ََكَنْذَأتْسا ِِهلوُسَر  َعَم  ْاُودِهاَجَو  ِّهللِاب  ْاُونِمآ  َْنأ  ٌةَروُس  َْتلِزُنأ  َآِذإَو 
[86-81- ةبوتلا  ] َنيِدِعاَْقلا  َعم  ُنَكن  َانَْرذ  ْاُولاَقَو  ْمُْهنِم  ِلْوطلا  ْاُولُْوأ 

 
تقو ناك  نآرقلا  نم  ةروس  لازنإ  تقو  نأ  حوضوب  ىرن  تانيبلا  تايالا  نم 
قرفلا حيضوت  بجي  انهو  .نآرقلا  هيف  لزنأ  ناضمر  رهش  نإف  ملعن  امك  .رح و 

ناك ليزنتلا  امنيب  ناضمر  رهش  يف  لزنأ  نآرقلاف  .ليزنتلاو  لازنإلا  نيب 
ام لثم  لازنإلا  نع  ثدحتت  ةبوتلا  نم  تايالا  .لوسرلا   بلق  ىلع  ارمتسم 

.ناضمر رهش  قايس  يف  لازنإلا  نع  ةرقبلا 185  ةروس  ثدحتت 
 

دعب رحلا  أدبي  فورعملا  نمو  ًايملع  رحلا ؟ أدبي  ىتم  وه  يلاتلا  لاؤسلا 
ًاعافترا و رثكأ  هيف  سمشلا  نوكت  يذلا  تقولا  وه  اذهو  .يفيصلا  بالقنالا 
: ناضمر حرش  قايس  يف  برعلا  ناسل  راشأ  امك  ًالادتعا  رثكأ  نوكي  لظلا 

 
ُِلَدْتعُم لظلاو  ٌةنكاس ، ُحيرلاو  ٌضِمَر ، ىصَحلاو 

 
نلعي هنأ  ىلإ  ةفاضإلاب  يفيصلا ، بالقنالا  دعب  لماكلا  رمقلا  نأ  شهدملا  نم 

ةيقب نم  ءامسلا  يف  اضفخنا  رثكأ  اراسم  ذخأي  هنإف  راحلا ، سقطلا  ةيادب 
نم رثكأ  ازيمم  رمحأ  انول  ناضمر  رهش  يطعت  ةيصاخلا  هذه  .ةنسلا  روهش 
ةيؤر ىلع  جمربم  يرشبلا  لقعلا  نإف  اذه  ىلإ  ةفاضإلاب  .ةنسلا  روهش  ةيقب 

رمحالا نوللا  وذ  رهشلا  اذه  ًاذإ  .داتعملا  نم  ربكأ  هنأك  لماكلا  رمقلا  اذه 
رثكأ وه  ةنسلا  روهش  ةيقب  نم  امجح  ربكأ  ودبيو  رحلا  ةيادب  نلعي  يذلا  زيمملا 

هدهشي نأ  نكميو  ةيؤر   لهسأ  يلاتلابو  ءامسلا  يف  احوضو  ةينوكلا  رهاوظلا 
. سانلا

 
لوقت الو  ُهْمَُصْيَلف "  َْرهشلا  ُُمكنِم  َِدهَش  نََمف  حوضو "  لكب  لوقت  ةميركلا  ةيآلا 

دهشي نأ  صخش  يأل  نآلا  نكمي  مهفلا  اذهب  .همصيلف  ائيش  دهشي  مل  نم 



تارارق ىلع  ينبم  ميوقت  يأ  نع  رظنلا  ضغبو  ةقد  لكب  ناضمر  رهش  هسفنب 
، ذإ رهشلا  عقي  ىتم  ىلع  فالخ  يأ  ادبأ  ثدحي  نل  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  .ةيرشب 

. لماكلا رمقلا  ىلع  ادبأ  نانثأ  فلتخي  مل  ديدجلا ،  لالهلا  سكعب 
 

؟ ةيرمق مأ  ةيسمش  ةنسلا  له  وه  يلاتلا  لاؤسلا  و 
 

ْاوَُملَْعِتل َلِزَانَم  ُهَردَقَو  اًرُون  َرَمَْقلاَو  ءَايِض  َسْمشلا  َلَعَج  يِذلا  َوُه 
ِتَايآلا ُلصَُفي  قَْحلِاب  ِالإ  َِكَلذ  ُّهللا  ََقلَخ  اَم  َباَسِْحلاَو  َنِينسلا  ََددَع 

[5- سنوي  ] َنوَُملَْعي ٍمْوَِقل 
 

.نينسلا ةفرعم  يف  رود  امهل  رمقلاو  سمشلا  نأ  ودبي  ةميركلا  ةيآلا  نم 
: ةقباسلا ةيألا  حيضوتل  ىرخأ  ةيآ  أرقن  اولاعت 

 
ِراَهنلا ََةيآ  َاْنلَعَجَو  ِْليللا  ََةيآ  َانْوَحَمَف  ِْنَيَتيآ  َراَهنلاَو  َْليللا  َاْنلَعَجَو 
َباَسِْحلاَو َنِينسلا  ََددَع  ْاوَُملَْعِتلَو  ُْمكبر  نم  ًالْضَف  ْاوَُغْتَبِتل  ًةَرِْصبُم 

[12- ءارسإلا  ] ًاليِصَْفت  ُهَاْنلصَف  ٍءْيَش  ُلكَو 
 

ةيالا اذإ  .رمقلا  ىلع  سيلو  سمشلا  ىلع  عبطلاب  راهنلاو  ليللا  فقوتي 
يتلا ةديحولا  ةقيرطلاو  .ةيسمش  اساسأ  ةنسلا  نأ  ىلإ  حوضوب  ريشت  ةميركلا 

نيبام ةرتفلا  ةنسلا  نوكت  نأ  يه  راهنلاو  ليللا  نم  ةنسلا  ةفرعم  اهب  نكمي 
راهن رصقأ  وأ  راهن  لوطأو  ليل  رصقأ  نم  هيلي  امو  راهن  لوطأو  ليل  رصقأ 

ام امه  ناتمالعلا  ناتاه  .ليل  لوطأو  راهن  رصقأ  نم  هيلي  امو  ليل  لوطأو 
ناضمر رهش  نإف  اقحال  انيأر  امك  .يوتشلا  بالقنالاو  يفيصلا  بالقنالاب  هفرعن 

نآرقلا يف  ةنسلا  نإف  يلاتلاب  .رحلا  أدبي  نيح  يفيصلا  بالقنالا  ىلإ  ريشي 
اقباس انركذ  امكو  ناضمر  رهش  وه  اهيف  رهش  لوأو  يفيصلا  بالقنالا  نم  أدبت 

. ةيؤرلا يف  ةلوهسو  احوضو  روهشلا  رثكأ  وهف 
 

؟ لالهلا نع  اذام 
 

: ةحيحص ةقيرط  لاوحالا بـ نم  ريثك  يف  رسفت  يتلا ال  تايآلا  نم   ةيآلا  هذه 
 

ِرْبلا َْسَيلَو  جَْحلاَو  ِسانِلل  ُتيِقاَوَم  َيِه  ْلُق  ِةلِهألا  ِنَع  ََكنُوَلأَْسي 
َتُوُيْبلا ْاُوْتأَو  ىَقتا  ِنَم  ِرْبلا  ِنك  ـ َلَو اَهِروُُهظ  نِم  َتُوُيْبلا  ْاُْوْتَأت  َْنِأب 

[189- ةرقبلا  ] َنوُِحلُْفت ُْمكلََعل  َّهللا  ْاوُقتاَو  اَِهباَْوَبأ  ْنِم 
 

يف .ةيرمقلا  ةرودلا  يف  ديدجلا  رمقلا  وه  لالهلا  نا  أطخ  نونظي  سانلا  بلغأ 
يف وأ  ةيرمقلا  ةرودلا  لوأ  يف  ءاوس  رمقلا  وهو  لاله  عمج  ةلهألا  عقاولا 

. اهتياهن
 

ةلهألا نإ  حوضو  لكب  لوقت  ةيآلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  برغتسملا  نمو 
ام نوأدبيو  طئاحلا  ضرع  ةيآلا  نوبرضي بـ سانلا  بلغأ  نإف  جحلل  تيقاوم 

يذ نم  يف ١٣  هنوهنيو  لالهلا  عم  سيلو  ةجحلا  يذ  نم  موي ٨  جحلاب  هنومسي 
لب هعبتي  الو  هللا  مالكل  ًاركنم  يلاحلا  تيقوتلا  ًاذإ  .لالهلا  عم  سيلو  ةجحلا 

. ًالماك هلهاجتيو 
 

: هحضوتو تاقيملا  نع  ثدحتت  ةيلاتلا  ةيآلا 



 
ِهبَر ُتاَقيِم  َمتَف  ٍرْشَِعب  اَهَانْمَْمَتأَو  ًَةْلَيل  َنِيَثَالث  ىَسوُم  َاْندَعاَوَو 

يِمْوَق يِف  ِينُْفلْخا  َنوُراَه  ِهيَِخأل  ىَسوُم  َلاَقَو  ًَةْلَيل  َنيَِعبَْرأ 
[142- فارعالا  ] َنيِدِسْفُْملا َلِيبَس  ِْعبَتت  َالَو  ِْحلَْصأَو 

 
مامتإ عبطلابو  متت  نأ  بجي  ةنيعم  ةرتف  يه  تاقيملا  نأ  ةيآلا  نم  حضاولا  نم 
يف ةمات  نوكت  ةرشعلا  نأ  نع  عمسن  اًضيأ  نحن  .هتياهن  يف  نوكي  تاقيملا 

: ةيلاتلا ةيألا 
 

ِينَرُْجَأت َنأ  َىلَع  ِْنَيتاَه  َيَتْنبا  ىَدِْحإ  َكَِحكُنأ  َْنأ  ُديُِرأ  يِنإ  َلاَق 
َْكَيلَع قَُشأ  َْنأ  ُديُِرأ  اَمَو  َكِدنِع  ْنِمَف  اًرْشَع  َتْمَْمَتأ  ِْنإَف  ٍجَجِح  َِيناََمث 

[27- صصقلا  ] َنيِِحلاصلا َنِم  ُهللا  ءاَش  ِنإ  ِيُندَِجتَس 
 

: ةلماك نوكت  ةرشعلا  نأ  نع  ثدحتت  ةيلاتلا  ةيألا  اًضيأ 
 

َالَو ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْسَيتْسا  اَمَف  ُْمتْرِصُْحأ  ِْنإَف  ِّهِلل  َةَرْمُْعلاَو  جَْحلا  ْاوِمَتأَو 
َْوأ ًاضيِرم  ُمكنِم  َنَاك  نَمَف  ُهلِحَم  ُيْدَْهلا  َُغْلَبي  ىتَح  ُْمكَسوُؤُر  ْاوُِقلَْحت 

ُْمتنَِمأ َاِذإَف  ٍكُُسن  َْوأ  ٍةََقدَص  َْوأ  ٍمَايِص  نم  ٌَةْيدِفَف  ِهِْسأر  نم  ىًَذأ  ِِهب 
ْدَِجي ْمل  نَمَف  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْسَيتْسا  اَمَف  جَْحلا  َىِلإ  ِةَرْمُْعلِاب  َعتََمت  نَمَف 

ٌَةلِمَاك ٌةَرَشَع  َْكِلت  ُْمتْعَجَر  َاِذإ  ٍةَْعبَسَو  جَْحلا  يِف  ٍماَيأ  َِةثَالث  ُمَايِصَف 
َّهللا ْاوُقتاَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  يِرِضاَح  ُُهلَْهأ  ُْنَكي  ْمل  نَِمل  َِكَلذ 

[196- ةرقبلا  ] ِباَقِْعلا ُديِدَش  َّهللا  َنأ  ْاوَُملْعاَو 
 

امأ مارحلا  دجسملا  يرضاح  هلهأ  نكي  مل  نمل  مايأ  ةثالث  جحلاف  ىرن  امك 
نأ ةميركلا  ةيالا  نم  حضاوف  مارحلا   دجسملا  ورضاح  هلهأ  نمل  ةبسنلاب 

: تادودعم مايأ  جحلا  نأ  ملعن  اًضيأ  نحن  .مايأ  ةرشع  نوكي  جحلا 
 

َْمِثإ َالَف  ِْنيَمَْوي  يِف  َلجََعت  نَمَف  ٍتَادُودْعم  ٍماَيأ  يِف  َّهللا  ْاوُُرْكذاَو 
ُْمكَنأ اوَُملْعاَو  َّهللا  ْاوُقتاَو  ىَقتا  ِنَِمل  ِْهَيلَع  َْمِثإ  الَف  َرَخَأت  نَمَو  ِْهَيلَع 

[203- ةرقبلا  ] َنوُرَشُْحت ِْهَيِلإ 
 

.ةرثكلا ىلع  لدت  يتلا  ةديدع "  " سكعب ةلقلا  ىلع  لدت  تادودعم "  " ةملك
انيأر امكو  .ةثالث  نم  أدبت  تادودعملا  مايألا  نأ  ىلع  لدت  نيموي " يف  لجعت  و"
.مايأ ةرشع  نوكي  مارحلا  دجسملا  ورضاح  هلهأ  نمل  جحلاف  ةقباسلا  ةيالا  نم 

مايألا ةلامك  يلاتلابو  .مايأ  ةرشعو  ةثالث  نيب  ام  يه  تادودعملا  مايألا  اذإ 
يف لالهلا  مادختسا  متي  فيك  وه  نآلا  لاؤسلا  .مايأ  ةرشع  نوكت  تادودعملا 

؟  جحلل ةلماكلا  مايأ  ةرشعلا  تيقوت 
 

مايأ ةرشع  تيقوت  يف  لالهلا  مادختسال  ةديحولا  ةقيرطلا  نإف  عقاولا  يف 
نمف .لماكلا  رمقلاب  أدبت  لالهلاب و  يهتنت  جحلا  ةرتف  نوكت  نأ  يه  جحلا 

دعب الاله  حبصي  ىتح  مجحلا  يف  لوزنلا  يف  ذخأي  لماكلا  رمقلا  نأ  فورعملا 
: ةيلاتلا ةيآلا  هفصت  ام  اذه  .مايأ و  ةرشع 

 
[39- سي  ] ِميِدَْقلا ِنوُجْرُْعلَاك  َداَع  ىتَح  َلِزَانَم  ُهَانْردَق  َرَمَْقلاَو 

 
هلكش حبصي  ىتح  مجحلا  يف  ايجيردت  رمقلا  لوزن  حوضوب  فصت  ةيألا  انه 



نوكت رمقلا ال  مجح  لوزن  ةيادب  ايقطنمو  .لالهلا  لكش  وهو  ميدقلا  نوجرعلاك 
ىرن نأ  نآلا  نكمي  حيحصلا  مهفلا  اذهب  .رهشلا  يأ  لماكلا  رمقلا  نم  الإ 

انل ىلاعتو  هناحبس  هللا  هبرضي  يذلا  لثملا  نيب  ةيالا و  لوأ  نيب  ةقالعلا  حوضوب 
: ةميركلا ةيألا  يف 

 
ِرْبلا َْسَيلَو  جَْحلاَو  ِسانِلل  ُتيِقاَوَم  َيِه  ْلُق  ِةلِهألا  ِنَع  ََكنُوَلأَْسي 
َتُوُيْبلا ْاُوْتأَو  ىَقتا  ِنَم  ِرْبلا  ِنك  ـ َلَو اَهِروُُهظ  نِم  َتُوُيْبلا  ْاُْوْتَأت  َْنِأب 

[189- ةرقبلا  ] َنوُِحلُْفت ُْمكلََعل  َّهللا  ْاوُقتاَو  اَِهباَْوَبأ  ْنِم 
 

لثم طبضلاب  حضاو  وه  هنم  سانلا  لخدي  نأ  بجي  يذلا  يمامألا  تيبلا  باب 
حضاو ريغلا  يفلخلا  بابلا  نم  نوكي  نأ  سأب  الف  جورخلا  امأ  .لماكلا  رمقلا 

ةرتف تقوي  اًضيأ  لالهلا  نأ  ىرن  نأ  نكمي  قلطنملا  اذه  نم  .لالهلا  لثم 
: مايصلا

 
نِم َنيِذلا  َىلَع  َِبُتك  اََمك  ُمَايصلا  ُُمْكَيلَع  َِبُتك  ْاُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 

َنوُقَتت ُْمكلََعل  ُْمِكْلبَق 
ٍماَيأ ْنم  ٌةدِعَف  ٍرَفَس  َىلَع  َْوأ  اًضيِرم  ُمكنِم  َنَاك  نَمَف  ٍتَادُودْعم  اًماَيأ 
اًْريَخ َعَوَطت  نَمَف  ٍنِيكْسِم  ُماََعط  ٌَةْيدِف  َُهنوُقِيُطي  َنيِذلا  َىلَعَو  َرَُخأ 

َنوَُملَْعت ُْمتُنك  ِنإ  ُْمكل  ٌْريَخ  ْاوُموَُصت  َنأَو  ُهل  ٌْريَخ  َوُهَف 
َنم ٍتَانَيبَو  ِسانلل  ىًدُه  ُنآْرُْقلا  ِهيِف  َلِزُنأ  َيِذلا  َناَضَمَر  ُرْهَش 
َنَاك نَمَو  ُهْمَُصْيلَف  َرْهشلا  ُُمكنِم  َدِهَش  نَمَف  ِناَقْرُْفلاَو  ىَدُْهلا 

َالَو َرُْسْيلا  ُُمِكب  ُّهللا  ُديُِري  َرَُخأ  ٍماَيأ  ْنم  ٌةدِعَف  ٍرَفَس  َىلَع  َْوأ  اًضيِرَم 
ُْمكَادَه اَم  َىلَع  َّهللا  ْاوُرَبُكِتلَو  َةدِْعلا  ْاُولِْمُكِتلَو  َرْسُْعلا  ُُمِكب  ُديُِري 

[185-183- ةرقبلا  ] َنوُُركَْشت ُْمكلََعلَو 
 

ةرتفل نوكي  موصلاو  .موصلا  ةيادب  ددحي  ناضمر  رهش  نإف  اقباس  انيأر  امك 
رمقلا اهذخأي  يتلا  ةرتفلا  يأ  مايأ  ةرشع  يأ  تادودعم  مايأ  ةدع  لامكإ 

. الاله حبصي  ىتح  مجحلا  يف  لوزنلا  يف  لماكلا 
 

؟ مارحلا رهشألا  نع  اذام 
 

ةيآلا ىلع  ءانب  ءيسنلا  بنجتل  ةيرمق  تحبصا  ةنسلا  نأ  سانلا  ضعب  معزي 
: ةيلاتلا

 
اًماَع َُهنولُِحي  ْاوُرََفك  َنيِذلا  ِِهب  لَُضي  ِرُْفْكلا  يِف  ٌَةدَايِز  ُءيِسنلا  اَمِنإ 
ُّهللا َمرَح  اَم  ْاولُِحيَف  ُّهللا  َمرَح  اَم  َةدِع  ْاوُِؤطاَُويل  اًماَع  َُهنوُمرَُحيَو 

[37- ةبوتلا  ] َنيِرِفَاْكلا َمْوَْقلا  يِدَْهي  َال  ُّهللاَو  ْمِِهلاَمَْعأ  ُءوُس  ْمَُهل  َنيُز 
 

ءيسنلا ايوغل  نكل  ءيسنلا و  وه  ام  ىلع  يهقف  قافتا  دجوي  عقاولا ال  يف 
: ريخأتلا ينعي 

 
( : ةغللا سيياقم   ) ءيسن

نم ٌلجر  موقي  ًىنِم  نع  اوَردَص  اذإ  اُوناك  ريِخأتلا ، هللا : باتك  يف  ءيسنلَاو 
اَنع رخأ  يأ  ًارهش ، َاْنئِسنأ  نولوقيف : .ءاضق  يل  دَُري  يذلا ال  انأ  لوقيف : ةنانك 

. رَفَص يف  اْهَلعجاف  مرحملا  َةمرُح 
 



امك الثم  .ةيرمق  وأ  ةيسمش  ةنسلا  تناك  ءاوس  ثدحي  نأ  نكمم  ريخأتلا  و 
ةيقب نع  روهش  ةسمخ  هريخأت  مت  بجر  يلاحلا  يرجهلا  ميوقتلا  يف  انيأر 
يئاوشعلا ريخأتلا  كلذو  .ةعباتتم  نوكت  نأ  ضورفملا  نم  يتلا  مرحلا  رهشألا 

ةقيرطلا يطعت  ةميركلا  ةيآلا  هذهو  .هللا  مرح  ام  كاهتنال  رفكلا  يف  ةدايز  وه 
: حيحص ماظنب  روهشلا  دعل  ىلثملا 

 
ََقلَخ َمَْوي  ِّهللا  ِبَاِتك  يِف  اًرْهَش  َرَشَع  َاْنثا  ِّهللا  َدنِع  ِروُهشلا  َةدِع  ِنإ 
ْاوُِمْلَظت َالَف  ُميَْقلا  ُنيدلا  َِكَلذ  ٌمُرُح  ٌةََعبَْرأ  اَْهنِم  َضَْرألاَو  تاَواَمسلا 
ًةفَآك ُْمَكنُوِلتاَُقي  اََمك  ًةفَآك  َنِيكِرْشُْملا  ْاُوِلتاَقَو  ُْمكَسُفَنأ  نِهيِف 

[36- ةبوتلا  ] َنيِقتُْملا  َعَم  َّهللا  َنأ  ْاوَُملْعاَو 
 

ةدعلا نيب  ام  افالتخا  كانه  نأ  مهفن  نأ  الوأ  بجي  ةيآلا  نم  دوصقملا  مهفنل 
دعلا لعف  ىلع  يوطنت  ةدعلاف  مسا )  ) قلطم مقر  ددعلا  امنيبف  .ددعلاو 

ءاسنلا ةدع  نع  ثدحتت  يتلا  تايآلا  نم  اذه  انل  حضوي  هللاو  ردصم .) )
. تاقلطملا

 
َةدِْعلا اوُصَْحأَو  نِِهتدِِعل  نُهوُقَلطَف  ءاَسنلا  ُُمتْقَلط  َاِذإ  ِيبنلا  اَهَيأ  َاي 
َنِيْتَأي َنأ  ِالإ  َنْجُرَْخي  َالَو  نِِهتُوُيب  نِم  نُهوُجِرُْخت  ُْمكبَر َال  َهللا  اوُقتاَو 
ََمَلظ ْدَقَف  ِهللا  َدُودُح  دََعَتي  نَمَو  ِهللا  ُدُودُح  َْكِلتَو  ٍَةنَيبم  ٍةَشِحاَِفب 

[1- قالطلا   ] اًرَْمأ َِكَلذ  َدَْعب  ُثِدُْحي  َهللا  لََعل  يِْرَدت  ُهَسَْفن َال 
 

بجو انه  نمو  دعلا ، لعف  ىلع  لمتشت  ةدعلا  نإف  اقباس  انيأر  امك  حضاولا  نم 
ايقطنمف ددعلل  ةبسنلاب  امأ  َةِدْعلا ." اوُصَْحَأو   " رمألا ءاج  كلذلو  ةقدلا ، ذاختا 

: تاقلطملا ةدع  يه  ام  انل  لوقت  ةيلاتلا  تايآلاو  .ةدراو  ريغ  ةقدلا  ةلأسم 
 

َّهللا ِنإَف  اوُؤآَف  ِْنإَف  ٍرُهَْشأ  ِةََعبَْرأ  ُصبََرت  ْمِِهئآَسن  نِم  َنُولُْؤي  َنيِذلل 
ٌميِحر ٌروُفَغ 

ٌمِيلَع ٌعيِمَس  َّهللا  ِنإَف  ََقالطلا  ْاوُمَزَع  ِْنإَو 
َنُْمْتَكي َنأ  نَُهل  لَِحي  َالَو  ٍءَوُرُق  ََةَثَالث  نِهِسُفَنِأب  َنْصبََرَتي  ُتاَقَلطُْملاَو 

ِرِخآلا ِمَْوْيلاَو  ِّهللِاب  نِمُْؤي  ُنك  ِنإ  نِهِماَحَْرأ  يِف  ُّهللا  ََقلَخ  اَم 
يِذلا ُْلثِم  نَُهلَو  اًَحالِْصإ  ْاُوداََرأ  ِْنإ  َِكَلذ  يِف  نِهدَِرب  قََحأ  نُُهَتلوُُعبَو 

ٌمُيكَح ٌزيِزَع  ُّهللاَو  ٌةَجََرد  نِْهَيلَع  ِلاَجرِللَو  ِفوُرْعَْملِاب  نِْهَيلَع 
[228-226- ةرقبلا  ]

 
هذهو .سوفنلا  ةئدهتل  ةرتف  وأ  ةنده  كانه  نوكي  نأ  بجي  قالطلا  لبق 

ىلع نيرصم  اولازام  اذإ  كلذ  دعب  .رهشأ  ةعبرأ  صبرت  يه  ىلوألا  ةلحرملا 
يأ ءورق  ةثالث  اهسفنب  ةقلطملا  صبرتت  قالطلا  دعبو  .قالطلا   متيف  قالطلا 
سفن يه  رهشألا  دع  ةقيرط  نأ  تايآلا  نم  حضاولا  نم  .ضيح  ثادحأ  ثالث 

.نيتلاحلا يف  مدختسم  صبرت "  " لعفلا سفن  كلذل  ءورقلا و  دع  ةقيرط 
رمقلا ثدح  وه  رهشلا  نأ  دكؤي  اذهو  ءورقلا  لثم  ثادحأ  رهشألا  نأ  ىنعمب 

. موي وأ ٣١  وأ ٣٠  وأ ٢٩  ةرتف ٢٨  سيل  لماكلا و 
 

تقو نم  أدبت  ةدعلا  ةقلطملا  ةدعل  ةبسنلاب  ارهش ؟  رشع  ينثا  دعن  فيك  اذإ 
بالقنإلا نم  ًءدبو  .يفيصلا  بالقنالا  نم  أدبت  ةنسلا  اقباس  انيأر  امك  .قالطلا 
نينسلا يفو  .ةنس  لك  طبضلاب  الماك ) ارمق  يأ ١٢   ) ارهش دعن ١٢  يفيصلا 

هدعن و الو  رشع  ثلاثلا  رهشلا  ىطختن  لماك  رمق  اهيف ١٣  نوكي  انايحأ  يتلا 



ةرودلا عم  ةيرمقلا  ةرودلا  قستت  ةقيرطلا  هذهب  .هللا  انرمأ  امك  طقف  دعن ١٢ 
تارارق ىلع  دامتعالا  نودب  ةطاسب و  لكبو  دوهجم  يأ  نودب  ًايئاقلت  ةيسمشلا 

. ةيئاوشع ةيرشب 

 

 
ملو هينبت  تقو  نم  تناك  يرجهلا  ميوقتلا  يف  دعلا  ةيادب  نأ  دجن  ةنراقملابو 

يف حبصأ  ىتح  نآلا  ىتح  رمتسم  هنكلو  هللا  رمأ  امك  دنع ١٢  دعلا  فقي 
روهشلا ءامسأ  مادختسا  ديعي  هنأ  وه  يرجهلا  ميوقتلا  هلعفي  ام  لك  .فالآلا 
. لاح يأ  ىلع  ىنعم  نودب  تحبصأ  ءامسأ  درجم  يهو  مسإ   ١٢ لك  

 
؟ مرحلا رهشألا  يه  رهشألا  يأ  وه : هسفن  حرطي  يذلا  لاؤسلا  نآلا  و 

 
اوجرخأ نيذلا  نيكرشملا  لاتق  نع  وه  ةبوتلا  ةروس  قايس  نأ  ظحالملا  نم 

: هنع مهودريل  مهنيد  يف  اونعطو  نينمؤملا 
 

ْاُوِلتاَقَف ُْمِكنيِد  يِف  ْاُونََعطَو  ْمِهِدْهَع  ِدَْعب  نم  مَُهناَْمَيأ  ْاُوَثكن  ِنإَو 
َنوَُهتَني ْمُهلََعل  ْمَُهل  َناَْمَيأ  َال  ْمُهِنإ  ِرُْفْكلا  َةِمَئأ 

مُهَو ِلوُسرلا  ِجاَرِْخِإب  ْاومَهَو  ْمَُهناَْمَيأ  ْاُوَثكن  اًمْوَق  َنُوِلتاَُقت  ََالأ 
ُمتُنك ِنإ  ُهْوَشَْخت  َنأ  قََحأ  ُّهللاَف  ْمَُهنْوَشَْخَتأ  ٍةرَم  َلَوأ  ُْمكوَُؤَدب 

َنِينِمُؤم
ِفَْشيَو ْمِْهَيلَع  ُْمكْرُصَنيَو  ْمِهِزُْخيَو  ُْمكيِْدَيِأب  ُّهللا  ُمُْهبذَُعي  ْمُهُوِلتاَق 

[13-12- ةبوتلا  ] َنِينِمْؤم ٍمْوَق  َرُودُص 
 

هعطق يذلا  دهعلا  نم  هلوسرو  هللا  أربت  ةبوتلا  ةروس  ةيادب  يف  انيأر  امك  و 
رهشألا تقو  لاتقلا  نم  نينمؤملا  عنم  يذلاو  نيكرشملا  عم  نونمؤملا 

ثدحت فوس  يتلا  ةريبكلا  ةكرعملا  ىلإ  يتأن  ةبوتلا  ةياهن  برق  امأ  .مرحلا 
نيكرشملا جارخإ  صوصخب  نآرقلا  نم  ةروس  لازنإ  تقو  رحلا  تقو 

ةروس يف  هارن  قايسلا  اذه  سفن  .هنع  مهودريل  مهنيد  يف  نعطلاو  نينمؤملل 
ةيآلا :217 ةرقبلا 

 
دَصَو ٌرِيَبك  ِهيِف  ٌلَاتِق  ْلُق  ِهيِف  ٍلَاتِق  ِماَرَْحلا  ِرْهشلا  ِنَع  ََكنُوَلأَْسي 
َُرْبَكأ ُْهنِم  ِِهلَْهأ  ُجاَرِْخإَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملاَو  ِِهب  ٌرُْفكَو  ِّهللا  ِلِيبَس  نَع 



َىتَح ُْمَكنُوِلتاَُقي  َنُولاََزي  َالَو  ِْلتَْقلا  َنِم  َُرْبَكأ  َُةْنتِْفلاَو  ِّهللا  َدنِع 
ْتَُميَف ِِهنيِد  نَع  ُْمكنِم  ْدَِدتَْري  نَمَو  ْاوُعَاَطتْسا  ِِنإ  ُْمِكنيِد  نَع  ُْمكودَُري 
َِكئ ـ َلُْوأَو ِةَرِخآلاَو  َاْيندلا  يِف  ْمُُهلاَمَْعأ  َْتِطبَح  َِكئ  ـ َلُْوأَف ٌرِفَاك  َوُهَو 

[217- ةرقبلا  ] َنُوِدلاَخ  اَهيِف  ْمُه  ِرانلا  ُباَحَْصأ 
 

خالسنا دعب  اذه  ناك  مارحلا  رهشلا  يف  لاتقلا  نع  نونمؤملا  لأسي  نيح  ًاذإ 
ًاذإ .اهيف  لاتق  كانه  نكي  مل  يتلا  ةبوتلا  لوأ  يف  ةيضاملا  مرحلا  رهشألا 

رهشألا خالسنا  دعب  مداق  مارح  رهش  لوأ  يف  ريبك  لاتق  نع  ناك  لاؤسلا 
لاتقلا اذه  نإف  ةيآ 86-81   ةبوتلا  ةروس  نم  انيأر  امكو  .ةيضاملا  مرحلا 

تقو وهو  ةروس  لازنإو  رح  تقو  يف  ثدح  نوقفانملا  هنم  فاخ  يذلا  ريبكلا 
اذإ .مرحلا  رهشألا  لوأ  وه  ناضمر  رهش  نأ  جاتنتسالا  نكمي  ًاذإ  .ناضمر  رهش 

ةرتفلا يفو  .هيلت  يتلا  ةثلاثلا  رهشألاو  ناضمر  رهش  يه  مارحلا  رهشألا 
: امرحم ديصلا  نوكي  مرحلا  ةعبرألا  رهشألا  كلتب  ةددحملا 

 
ُمكنِم َُهَلتَق  نَمَو  ٌمُرُح  ُْمتَنأَو  َْديصلا  ْاُوُلتَْقت  َال  ْاُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 

ًاْيدَه ُْمكنم  ٍلْدَع  اََوذ  ِِهب  ُُمكَْحي  ِمَعنلا  َنِم  ََلتَق  اَم  ُْلثم  ءاَزَجَف  ًادمََعتم 
َقُوَذيل اًمَايِص  َِكَلذ  ُلْدَع  َوأ  َنِيكاَسَم  ُماََعط  ٌةَراَفك  َْوأ  َِةبَْعْكلا  َِغلَاب 
ُّهللاَو ُْهنِم  ُّهللا  ُمَِقتَنيَف  َداَع  ْنَمَو  َفلَس  امَع  ُّهللا  اَفَع  ِهِرَْمأ  َلَابَو 

[95- ةدئاملا ٍماَِقْتنا [ ُوذ  ٌزيِزَع 
 

فاشكتسا يف  ةدالولا  ةثيدح  تاناويحلا  أدبت  ةنسلا  نم  راحلا  تقولا  يف 
لهسي كلذلو  ةفيعضو  ةربخلا  ةميدع  نوكت  ةريغصلا  تاناويحلا  كلت  .اهتئيب و 

تاناويحلا كلت  نوكت  ةنسلا  نم  راحلا  تقولا  يف  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  .اهديص 
اهراظتناب نوكي  نيح  دايصلل  تفتلت  دق ال  اهشطع  ةدش  نمو  ةدهجم  ةريغصلا 
رحلا وأ  ءاضمرلا  تقو  يف  نوداطصي  برعلا  ناك  دقلو  .ءاملا  ردصم  دنع 
ناسل انل  اهفصي  ةيناسنإ  ريغ  ةقيرطب  ناضمر ) رهشب  تقؤم  انيأر  امك  وهو  )

: ضمر ةملك  تحت  برعلا 
 

نم هُمئاوق  تَخسََفت  اِذإ  ىتح  هعبتت  ةرجاهلا  تقو  يف  يبظلا  ُْديَص  ُضمَرتلاو 
. هتذَخأ رحلا  ةدش 

. هانذَخأف هُمئاوق  تقرتحا  ىتح  ءاضمرلا  يف  هاْنيَمَر  َْديصلا : انْضمَرتو 
 

ىتح نودب  هديب  ةلوهسب  ديصلا  لاني  نأ  دايصلل  حمست  ةقيرطلا  هذهو 
: ةيلاتلا ةميركلا  ةيآلا  فصت  امك  حالسلا  مادختسا 

 
ُْمكيِْدَيأ ُُهلَاَنت  ِْديصلا  َنم  ٍءْيَِشب  ُّهللا  ُُمكنَُوْلَبَيل  ْاُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 

َُهلَف َِكَلذ  َدَْعب  ىََدتْعا  ِنَمَف  ِْبيَْغلِاب  ُهُفاََخي  نَم  ُّهللا  ََملَْعِيل  ُْمكُحاَمِرَو 
[94- ةدئاملا ] ٌمِيَلأ   ٌبَاذَع 

 
هفرعن ام  عم  مرحلا  رهشألا  تيقوت  قفتي  نأ  برغتسملا  نم  سيلف  كلذل  و 

ةيامحو ةئيبلا  نزاوت  ىلع  ظافحلل  ديصلا  عنمل  تقو  لضفأ  نع  ايملع 
نأ ىلإ  ريشي  تايآلا  ريسفت  نإف  لاحلا ، ةعيبطب  .ةيربلا  رويطلاو  تاناويحلا 

بونج نيب  ةفلتخم  نوكتس  مرحلا  رهشألا  وأ  ديصلا  ميرحتو  رحلا  ةرتف 
تاناويحلا ةيامح  وه  فدهلا  نأل  يعيبط  اذه  .ةيضرألا  ةركلا  فصن  لامشو 

هلامش . وأ  ةيضرألا  ةركلا  فصن  بونج  يف  تناك  ءاوس  ةيربلا 
 



ماعنألا نوكت  ةنسلا  نم  رحلا  تقولا  يف  نأ  مولعملا  نمف  ىرخأ  ةيحان  نم 
نع ينغي  اذهو  .ةهكافلاو  تاورضخلا  داصح  مسوم  هنأ  امك  ةرثكب ، ةرفوتم 
امامت قفتي  اذهو  .ريقفلا  معطيو  لكأي  نأ  جاحلل  لضفأ  ةصرف  يطعيو  ديصلا 

: جحلا ةروس  نم  ةيآلا ٢٨  نم  حضاو  وه  امك  جحلا  نم  يسيئرلا  فدهلا  عم 
 

اَم َىلَع  ٍتاَمُولْعم  ٍماَيأ  يِف  ِهللا  َمْسا  اوُُرْكَذيَو  ْمَُهل  َعِفَانَم  اُودَهَْشِيل 
َريِقَْفلا  َِسئَاْبلا  اوُمِْعَطأَو  اَْهنِم  اُوُلكَف  ِماَْعنَْألا  ِةَميَِهب  نم  مُهَقَزَر 

[28- جحلا ]
 

يهو ةنمزألاو  تاراضحلا  لك  يف  سانلا  لكل  تامولعم  رهشأ  جحلا  نإف  كلذل 
رفوتم ماعطلاو  ماعنألا  نوكت  نيح  ةنسلا  نم  رحلا  تقولا  يف  داصحلا  رهشأ 

: ءارقفلا اومعطيو  مهقزر  ام  ىلع  هللا  نوركشي  سانلاو  ةرثكب 
 

َقوُسُف َالَو  َثَفَر  َالَف  جَْحلا  نِهيِف  َضَرَف  نَمَف  ٌتاَمُولْعم  ٌرُهَْشأ  جَْحلا 
ِنإَف ْاُودوََزتَو  ُّهللا  ُهَْملَْعي  ٍْريَخ  ْنِم  ْاُولَعَْفت  اَمَو  جَْحلا  يِف  َلَادِج  َالَو 

[197- ةرقبلا  ] ِبَاْبَلألا ِيلُْوأ  َاي  ِنوُقتاَو  ىَوْقتلا  ِدازلا  َْريَخ 
 

ةثالثلا نوكت  يلاتلابو  موصلا   رهش  وه  مارح  رهش  لوأ  نإف  اقباس  انحضو  امك 
جحلا ةرتفو  .رهشألا  هذه  نم  يأ  يف  جحلا  ضرف  نكميو  جحلل  ةيلاتلا  رهشأ 

.لالهلاو لماكلا ) رمقلا  يأ   ) رهشلا نيب  ةرشعلا   مايالا  يه  انيأر  امك  يه 
. جحلا تقوي  لالهلا  نأ  فيك  ىرن  اذكهو 

 
يف ينوك  ثدح  حضوأ  يهو  ناضمر  رهش  ةمالع  اناطعأ  ىلاعتو  هناحبس  هللا 
يأ نع  لقتسم  ناضمر  رهش  تيقوت  .سانلا  لك  هدهشي  نأ  نكمم  ءامسلا 
وه يلاتلابو  يداليم ، وأ  يرجه  وأ  يسراف  وأ  ينامور  ءاوس  يرشب  ميوقت 

رمقلا وه  يذلا  ناضمر  رهش  .ةيئاوشع  ةيرشب  تارارق  يأ  نع  لقتسم 
مجحلا ريبك  ودبيو  يفيصلا  بالقنالا  دعب  ةرشابم  يتأي  نوللا  رمحأ  لماكلا 

سيل يئادب  عمتجم  يف  شيعي  ناك  ول  ىتح  هتداهش  صخش  يأل  نكمملا  نمو 
حمست ةمالعلا  هذه  .يكلفلا  باسحلل  رتويبمكلا  مادختسا  ىلع  ةردقلا  هل 

نع رظنلا  ضغب  ميوقتلا  اوححصيو  هللا  اوعيطي  نأ  نامز  يأ  يف  اونمآ  نيذلل 
ميلس نآرقلا  نم  يميوقتلا  ماظنلا  اذه  .هولعفي  مل  وأ  مهفالسأ  هلعف  ام 
يضاملا يف  ةيئاوشعلا  مهتارارقل  عضخي  الو  فلسلا  ءاطخأب  رثأتي  الو  نيتمو 

. لبقتسملا وأ  رضاحلا  وأ 
 

نمو بسانملا ، ناكملا  يف  ًايئاقلت  ءيش  لك  عقي  ثحبلا  اذه  مامتإ  دعب 
: ردقلا ةليل  عقت  ىتم  هسفنب  عباتملا  ءيراقلا  جتنتسي  نأ  نكمملا 

 
ِميِحرلا ِنمْحرلا  ِّهللا  ِمِْسب 

ِْردَْقلا َُةْلَيل  ِْردَْقلا *  َُةْلَيل  اَم  َكاَْرَدأ  اَمَو  ِْردَْقلا *  َِةْلَيل  يِف  ُهَاْنلَزَنأ  اِنإ 
ٍرْهَش ِْفَلأ  ْنم  ٌْريَخ 

َيِه ٌمَالَس  ٍرَْمأ *  ُلك  نم  مِهبَر  ِنِْذِإب  اَهيِف  ُحورلاَو  َُةِكئَالَْملا  ُلَزَنت 
ِرْجَْفلا َِعْلطَم  ىتَح 

 
[39- سي  ] ِميِدَْقلا ِنوُجْرُْعلَاك  َداَع  ىتَح  َلِزَانَم  ُهَانْردَق  َرَمَْقلاَو 

 
َنم ٍتَانَيبَو  ِسانلل  ىًدُه  ُنآْرُْقلا  ِهيِف  َلِزُنأ  َيِذلا  َناَضَمَر  ُرْهَش 



َنَاك نَمَو  ُهْمَُصْيلَف  َرْهشلا  ُُمكنِم  َدِهَش  نَمَف  ِناَقْرُْفلاَو  ىَدُْهلا 
َالَو َرُْسْيلا  ُُمِكب  ُّهللا  ُديُِري  َرَُخأ  ٍماَيأ  ْنم  ٌةدِعَف  ٍرَفَس  َىلَع  َْوأ  اًضيِرَم 

ُْمكَادَه اَم  َىلَع  َّهللا  ْاوُرَبُكِتلَو  َةدِْعلا  ْاُولِْمُكِتلَو  َرْسُْعلا  ُُمِكب  ُديُِري 
[185- ةرقبلا  ] َنوُُركَْشت ُْمكلََعلَو 

 
بالقنالا دعب  لماكلا  رمقلا  مجح  لوزن  ريدقت  ةليل  يف  نآرقلا  لزنأ  هللا 

رهش ةليل  يأ   ) ردقلا ةليل  نأ  اًضيأ  ظحال  .ناضمر  رهش  وه  يذلا  يفيصلا 
: رجفلا علطم  ىتح  مالس  ناضمر )

 
[5- ردقلا  ] ِرْجَْفلا َِعْلطَم  ىتَح  َيِه  ٌمَالَس 

 
: ةيلاتلا تايآلا  يف  رجفلا  نع  اًضيأ  عمسن 

 
[3-1- رجفلا  ] ِْرتَْولاَو ِعْفشلاَو  ٍرْشَع  ٍلَاَيلَو  ِرْجَْفلاَو 

 
رشع مث  رجفلا  مث  ردقلا  ةليل  اندنع  نحن  كلذلو  .ةكرتشملا  ةطقنلا  وه  رجفلا 

يف اضيأ  عفش .)  ) ١٠- لا مايصلا  مايأ  ددحت  رتو )  ) ١١- لا لايللا  كلتو  لايل 
ميدقلا نوجرعلاك  حبصي  ىتح  مجحلا  يف  لماكلا  رمقلا  لزني  رشعلا  لايللا 

.( لالهلا )
 

 
: ليللا ىلإ  رجفلا  نم  نوكي  مايصلا 

 
ُْمتَنأَو ُْمكل  ٌسَاِبل  نُه  ُْمِكئآَِسن  َىِلإ  ُثَفرلا  ِمَايصلا  ََةْلَيل  ُْمَكل  لُِحأ 
ُْمْكَيلَع َبَاتَف  ُْمكَسُفَنأ  َنُوناتَْخت  ُْمتُنك  ُْمكَنأ  ُّهللا  َِملَع  نُهل  ٌسَاِبل 
ْاُوُلكَو ُْمَكل  ُّهللا  ََبَتك  اَم  ْاوَُغْتباَو  نُهوُرِشَاب  َنآلاَف  ُْمكنَع  اَفَعَو 

َنِم ِدَوَْسألا  ِْطيَْخلا  َنِم  َُضْيَبألا  ُْطيَْخلا  ُُمَكل  َنَيَبَتي  ىتَح  ْاُوبَرْشاَو 
َنوُِفكاَع ُْمتَنأَو  نُهوُرِشَاُبت  َالَو  ِْليللا  َىِلإ  َمَايصلا  ْاوِمَتأ  ُمث  ِرْجَْفلا 
ِِهتَايآ ُّهللا  ُنَيُبي  َِكَلَذك  اَهُوبَرَْقت  َالَف  ِّهللا  ُدُودُح  َْكِلت  ِدِجاَسَْملا  يِف 

[187- ةرقبلا  ] َنوُقَتي ْمُهلََعل  ِسانِلل 
 

: راهنلا يف  ليللا  هللا  جلوي  ثيح  سمشلا  بورغ  نم  ءدبي  ليللاو 
 

ِْليللا يِف  َراَهنلا  ُِجلُويَو  ِراَهنلا  يِف  َْليللا  ُِجلُوي  َهللا  َنأ  ََرت  َْمَلأ 
اَِمب َهللا  َنأَو  ىمَسم  ٍلََجأ  َىِلإ  يِرَْجي  ُلك  َرَمَْقلاَو  َسْمشلا  َرخَسَو 

 



[29- نامقل  ] ٌرِيبَخ َنُولَمَْعت 
 

". نوقتت مكلعل   " يف نمكت  ناضمر  رهش  مايص  نم  فدهلا  ةصالخ 
 

نِم َنيِذلا  َىلَع  َِبُتك  اََمك  ُمَايصلا  ُُمْكَيلَع  َِبُتك  ْاُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 
َنوُقَتت ُْمكلََعل  ُْمِكْلبَق 

ٍماَيأ ْنم  ٌةدِعَف  ٍرَفَس  َىلَع  َْوأ  اًضيِرم  ُمكنِم  َنَاك  نَمَف  ٍتَادُودْعم  اًماَيأ 
اًْريَخ َعَوَطت  نَمَف  ٍنِيكْسِم  ُماََعط  ٌَةْيدِف  َُهنوُقِيُطي  َنيِذلا  َىلَعَو  َرَُخأ 

َنوَُملَْعت ُْمتُنك  ِنإ  ُْمكل  ٌْريَخ  ْاوُموَُصت  َنأَو  ُهل  ٌْريَخ  َوُهَف 
َنم ٍتَانَيبَو  ِسانلل  ىًدُه  ُنآْرُْقلا  ِهيِف  َلِزُنأ  َيِذلا  َناَضَمَر  ُرْهَش 
َنَاك نَمَو  ُهْمَُصْيلَف  َرْهشلا  ُُمكنِم  َدِهَش  نَمَف  ِناَقْرُْفلاَو  ىَدُْهلا 

َالَو َرُْسْيلا  ُُمِكب  ُّهللا  ُديُِري  َرَُخأ  ٍماَيأ  ْنم  ٌةدِعَف  ٍرَفَس  َىلَع  َْوأ  اًضيِرَم 
ُْمكَادَه اَم  َىلَع  َّهللا  ْاوُرَبُكِتلَو  َةدِْعلا  ْاُولِْمُكِتلَو  َرْسُْعلا  ُُمِكب  ُديُِري 

[185-183- ةرقبلا  ] َنوُُركَْشت ُْمكلََعلَو 
 

نم سيلو  هللا  باتك  لالخ  نم  هفرعن  اننأ  يأ  انيلع  بتك  مايصلا  نأ  ظحال 
ردقلا ةليل  نإف  عبطلابو  .عامجإلا  وأ  يرجهلا  ميوقتلل  ىمعألا  عابتالا  لالخ 

ظحال كلذل  .اهتفرعم  يف  نمكت  اهرئاشبو  يقيقحلا  نمؤملاب  اهتفرعم  طبترت 
هتدعو مايصلاو  ناضمر  رهش  ةفرعم  نأو  تايآلا  يف  ىدهلا  ىلع  ديكأتلا  اضيأ 

ءيراقلا ركفتي  نأ  وجرأ  نكلو  هحرش  بعصلا  نم  كلذ  .هللا  ىده  نم  وه 
هسفن نآرقلا  لوزن  طبري  نآرقلل  لضفأ  مهفل  ناسنإلا  هللا  يدهي  فيك 
ىمعألا عابتالا  قيرط  نع  هتفرعم  ليحتسملا  نم  ددحمو  قيقد  تيقوت  بـ

هللا تايآ  نأ  انل  حضتي  يدتهن  نيحو  .نوكلاو  نآرقلا  يف  هللا  تايآ  ربدت  نودبو 
.هللا ىده  اذه  .اهضعبب  ةطبترم  اهلك 

 

كودع فرعا 
 

ْنِم اُونُوَكِيل  َُهبْزِح  وُْعَدي  اَمِنإ  اُودَع  ُهُوذِختاَف  ُودَع  ُْمَكل  َنَاْطيشلا  ِنإ 
[6- رطاف  ] ِريِعسلا ِباَحَْصأ 

 
.اديج هتفرعم  الوأ  انيلع  بجي  ودع  يأ  مزهن  يكل 

 
اوقرف نيذلا  نم  نييالب  نا  فيك  انيأر  باتكلا  اذه  نم  ةقباسلا  ءازجألا  يف 

دوسألا رجحلاو  بعكملا  لثم  ةسجن  مانصا  نوسدقي  اعيش  اوناكو  مهنيد 
انظ تاللا  ةدالو  تالافتحا  لوح  اهتيزمر  رودت  ةينثو  سوقط  ةيدأتب  نوموقيو 
مهتدالو مويك  بونذ  نودب  مهعجرت  عفنت  الو  رضت  يتلا ال  ةراجحلا  كلت  نأ  مهنم 

مهسفنأل نودهميو  رفتغي  يذلا ال  كرشلا  نوبكتري  عقاولا  يف  مه  امنيب 
تاللا مانصأ  نم  ديدحتلاب  انرذحي  ىلاعتو  هناحبس  هللاو  .منهج  ىلإ  ريصملا 

: مجنلا ةروس  يف  ةانم  ىزعلاو و 
 

ىَرْخُْألا ََةِثلاثلا  َةَانَمَو  ىزُْعلاَو *  َتاللا  ُُمْتَيأَرََفأ 
ىَزيِض ٌةَمْسِق  ًاِذإ  َْكِلت  َىثنُْألا *  َُهلَو  َُركذلا  ُُمَكَلأ 

نِم اَِهب  ُهللا  َلَزَنأ  ام  ُمكُؤَابآَو  ُْمتَنأ  اَهوُُمْتيمَس  ءاَمَْسأ  ِالإ  َيِه  ِْنإ 
نم مُهءاَج  ْدََقلَو  ُسُفنَْألا  ىَوَْهت  اَمَو  نظلا  ِالإ  َنوُِعبَتي  ِنإ  ٍنَاْطلُس 

ىَدُْهلا ُمِهبر 



َىلوُْألاَو ُةَرِخْآلا  ِهِللَف  ىنََمت *  اَم  ِناَسِنِْإلل  َْمأ 
ِدَْعب نِم  ِالإ  ًاْئيَش  ْمُُهتَعاَفَش  ِينُْغت  ِتاَواَمسلا َال  يِف  ٍَكلم  نم  َمكَو 

ىَضَْريَو ءاََشي  نَِمل  ُهللا  َنَْذَأي  َنأ 
َىثنُْألا ََةيِمَْست  ََةِكئَالَْملا  َنومَُسَيل  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤي  َنيِذلا َال  ِنإ 

َنِم ِينُْغي  نظلا َال  ِنإَو  نظلا  ِالإ  َنوُِعبَتي  ِنإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  مَُهل  اَمَو 
مجنلا 28-19]  ] ًاْئيَش قَْحلا 

 
ـا هنا نونظي  ةثنؤملا  مانصألا  كلت  نوسدقي  نيذلا  نأ  ىرن  ةميركلا  تايآلا  نم 

.مهل عفشت  فوس  مانصألا  كلت  نأ  نونظي  مهنأ  اضيأ  حضاولا  نم  .ةكئالم 
وه اذهو  .ةنجلا  لوخدو  بونذلا  حسم  متي  يكل  ةطاسولا  وه  ةعافشلا  ىنعمو 

.دوسألا رجحلاو  بعكملا  مانصأ  يف  نوحسمتي  نيذلا  سانلا  هنظي  ام  طبضلاب 
حسم ىلإ  يدؤي  فوس  ناثوألا  كلت  يف  حسمتلا  نأ  نوليختيو  نونظي  مه 
مهنأ نيكرشملل  لوقي  ىلاعتو  هناحبس  هللا  نكلو  .ةنجلا  مهلوخدو  مهبونذ 

.لايخلا وأ  مهولاو  نظلا  نوعبتي  مهنأ  يأ  سفنألا  يوهت  امو  نظلا  نوعبتي 
نيينثولا ال ءالؤه  عقاولا  يف  .ائيش  مهتعافش  ينغت  نييقيقحلا ال  ةكئالملا  ىتحو 

ةيآلا نم  حضاو  وه  امك  مهب  نونمؤيو  نجلا  نودبعي  نكلو  ةكئالملا  نودبعي 
: ةيلاتلا

 
اُونَاك ُْمكاِيإ  ءَالُؤََهأ  َِةِكئَالَْمِلل  ُلوَُقي  ُمث  اًعيِمَج  ْمُهُرُشَْحي  َمَْويَو 

َنُوُدبَْعي
نِْجلا َنُوُدبَْعي  اُونَاك  َْلب  مِِهنُود  نِم  َانِيلَو  َتَنأ  ََكناَْحبُس  اُولاَق 

َنُونِمْؤم مِِهب  مُهَُرْثَكأ 
اوَُمَلظ َنيِذِلل  ُلوَُقنَو  ارَض  َالَو  اًعْفن  ٍضَْعِبل  ُْمكُضَْعب  ُِكلَْمي  َمَْوْيلاَف َال 

[42-40- أبس  ] َنُوبَذُكت اَِهب  ُمتُنك  ِيتلا  ِرانلا  َبَاذَع  اوُقُوذ 
 

يف سفنألا  يوهت  امو  نظلا  نوعبتي  نيذلاو  .نج  الإ  يه  ام  مانصألا  كلت  اذإ 
نيذلا نيملاظلاو  ارض . الو  اعفن  كلمت  مانصألا ال  هذهو  .نجلا  نودبعي  عقاولا 

مه مهمأ  مهتدلو  مويك  مهعجري  كلذ  نأ  مهنم  انظ  اهنولبقيو  اهيف  نوحسمتي 
قيرط نع  اهنم  ةاجنلا  نكمي  يتلا ال  ةيقيقحلا  رانلاب  نوبذكي  عقاولا  يف 

نم نودبعي  امو  مه  اونوكيس  ةمايقلا  مويو  .رجح  ليبقت  وأ  منص  حسمتلا بـ
: منهج بطح  نجلا 

 
[15- نجلا  ] ًاَبطَح َمنَهَِجل  اُونَاكَف  َنُوطِساَْقلا  اَمأَو 

 
َنُودِراَو اََهل  ُْمتَنأ  َمنَهَج  ُبَصَح  ِهللا  ِنُود  نِم  َنُوُدبَْعت  اَمَو  ُْمكِنإ 

[98- ءايبنألا ]
 

نوليختيو نونظي  اهنودبعي  نيذلا  نكلو  ءيش  كلمت  مانصألا ال  كلت  انيأر  امكو 
عقاولا يف  مه  كلذلو  .ءاوهألا  وأ  مهولا  وه  لايخلاو  ارض . وأ  اعفن  كلمت  اهنأ 

.مهئاوهأ  نودبعي 
 

َنيِح َنوَُملَْعي  َفْوَسَو  اَْهَيلَع  َانَْربَص  َنأ  َالَْول  َاِنتَِهلآ  ْنَع  َانلُِضَيل  َدَاك  ِنإ 
َتَنأََفأ ُهاَوَه  ُهََهِلإ  َذَختا  ِنَم  َْتَيأََرأ  ًالِيبَس  *   لََضأ  ْنَم  َبَاذَْعلا  َنْوََري 

[43-42- ناقرفلا  ] ًالِيكَو ِْهَيلَع  ُنُوَكت 
 

َىلَع ََمتَخَو  ٍْملِع  َىلَع  ُهللا  ُهلََضأَو  ُهاَوَه  ُهََهِلإ  َذَختا  ِنَم  َْتَيأَرََفأ 



ِهللا ِدَْعب  نِم  ِهيِدَْهي  نَمَف  ًةَواَشِغ  ِهِرََصب  َىلَع  َلَعَجَو  ِِهْبلَقَو  ِهِعْمَس 
[23- ةيثاجلا  ] َنوُرَكَذت َالََفأ 

 
طيشي امدنع  نجلا  يه  نيطايشلاو  .ىوهلاب  طبترم  نجلا  نأ  جتنتسن  كلذ  نم 

.هيوهتسي كلذبو  ناسنإلا  ىلع  رطيسيو 
 

َاِنباَقَْعأ َىلَع  دَُرنَو  َانرَُضي  َالَو  َانُعَفَني  َال  اَم  ِّهللا  ِنُود  نِم  وُْعَدَنأ  ْلُق 
َُهل َناَْريَح  ِضَْرألا  يِف  ُنِيطَايشلا  ُْهتَوَْهتْسا  يِذلَاك  ُّهللا  َانَادَه  ِْذإ  َدَْعب 

َىَدُْهلا َوُه  ِّهللا  ىَدُه  ِنإ  ْلُق  َاِنْتئا  ىَدُْهلا  َىِلإ  َُهنوُْعَدي  ٌباَحَْصأ 
[71- ماعنألا  ] َنيَِملاَْعلا بَِرل  َِملُْسِنل  َانْرُِمأَو 

 
: هلايخ وأ  هاوه  عبتي  ناسنإ  وه  ناطيشلا  هيوهتسي  يذلا  ناسنإلاو 

 
نِم اَِهب  ُهللا  َلَزَنأ  ام  ُمكُؤَابآَو  ُْمتَنأ  اَهوُُمْتيمَس  ءاَمَْسأ  ِالإ  َيِه  ِْنإ 

نم مُهءاَج  ْدََقلَو  ُسُفنَْألا  ىَوَْهت  اَم  نظلا َو ِالإ  َنوُِعبَتي  ِنإ  ٍنَاْطلُس 
[23- مجنلا  ] ىَدُْهلا ُمِهبر 

 
ِتاَُوطُخ ْاوُِعبَتت  َال  ًةفَآك َو ِْملسلا  يِف  ْاُولُْخدا  ْاُونَمآ  َنيِذلا  اَهَيأ  َاي 

[208- ةرقبلا  ] ٌنِيبم ُودَع  ُْمَكل  ُهِنإ  ِنَاْطيشلا 
 

ُهللا لََضأ  ْنَم  يِدَْهي  نَمَف  ٍْملِع  ِْريَِغب  مُهءاَوَْهأ  اوَُمَلظ  َنيِذلا  ََعبتا  َِلب 
[29- مورلا  ] َنيِرِصان نم  مَُهل  اَمَو 

 
َنيَِدتْعُْملِاب َُملَْعأ  َوُه  َكبَر  ِنإ  ٍْملِع  ِْريَِغب  مِِهئاَوَْهِأب  َنولُِضيل  اًرِيَثك  ِنإَو 

[119- ماعنألا ]
 

: هب نرقم  هنأ  يأ  ناسنإلا  نم  ءزج  وه  لايخلا  وأ  ىوهلاو 
 

ٌنيِرَق َُهل  َوُهَف  ًانَاْطيَش  َُهل  ْضيَُقن  ِنَمْحرلا  ِْركِذ  نَع  ُشَْعي  نَمَو 
[36- فرخزلا ]

 
ِمَْوْيلِاب َالَو  ِّهللِاب  َنُونِمُْؤي  َالَو  ِسانلا  ءَائِر  ْمَُهلاَوَْمأ  َنوُقِفُني  َنيِذلاَو 
[38- ءاسنلا  ] ًانيِرِق ءاَسَف  ًانيِرَق  َُهل  ُنَاْطيشلا  ُِنَكي  نَمَو  ِرِخآلا 

 
قَحَو ْمُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهيِْدَيأ  َْنَيب  ام  مَُهل  اُونيَزَف  ءَانَرُق  ْمَُهل  َانْضيَقَو 

ْمُهِنإ ِسِنْإلاَو  نِْجلا  َنم  مِِهْلبَق  نِم  َْتلَخ  ْدَق  ٍمَُمأ  يِف  ُلْوَْقلا  ُمِْهَيلَع 
[25- تلصف  ] َنيِرِساَخ اُونَاك 

 
نأ انيلع  بجي  نإل  بيغلا  نم  سيل  هنكلو  هارن  نأ  عيطتسن  لايخلا ال  وأ  نجلاو 

: بيغلاب نمؤن 
 

ُعِزَني ِةنَْجلا  َنم  ُمْكيََوَبأ  َجَرَْخأ  اََمك  ُنَاْطيشلا  ُُمكَنِنتَْفي  َال  ََمدآ  ِيَنب  َاي 
ُْثيَح ْنِم  ُُهلِيبَقَو  َوُه  ُْمكاََري  ُهِنإ  اَمِِهتَاءْوَس  اَمَُهيُِرِيل  اَمُهَسَاِبل  اَمُْهنَع 

- فارعألا  ] َنُونِمُْؤي َال  َنيِذِلل  ءَاِيلَْوأ  َنِيطَايشلا  َاْنلَعَج  اِنإ  ْمَُهنْوََرت  َال 
[37

 



َنيِقتُْملل ىًدُه  ِهيِف  َْبيَر  َال  ُبَاِتْكلا  َِكَلذ 
َنوُقِفُني ْمُهَانْقَزَر  امِمَو  َةالصلا  َنوُميُِقيَو  ِْبيَْغلِاب  َنُونِمُْؤي  َنيِذلا 

[3-2- ةرقبلا ]
 

: مهب نونمؤي  نيكرشملا  رثكأو  مومذم  نجلاب  ناميإلا  ىرخأ  ةهج  نم  امنيب   
 

نِْجلا َنُوُدبَْعي  اُونَاك  َْلب  مِِهنُود  نِم  َانِيلَو  َتَنأ  ََكناَْحبُس  اُولاَق 
[41- أبس  ] َنُونِمْؤم مِِهب  مُهَُرْثَكأ 

 
: بيغلا نم  ءيش  يأ  ملعي  هنأ ال  يعيبطلا  نمف  بيغلا  نم  سيل  نجلا  نا  امبو 

 
ُُلْكَأت ِضْرَْألا  ُةبَاد  ِالإ  ِِهتْوَم  َىلَع  ْمُهَلد  اَم  َتْوَْملا  ِْهَيلَع  َاْنيَضَق  اَملَف 
اُوِثَبل اَم  َْبيَْغلا  َنوَُملَْعي  اُونَاك  ْول  َنأ  نِْجلا  َِتنَيَبت  رَخ  اَملَف  َُهَتأَسنِم 

[14- أبس  ] ِنيِهُْملا ِبَاذَْعلا  يِف 
 

اهارن ةيغامد ال  تابذبذ  درجم  وه  ناسنإلاب  نرقملا  لايخلا  وأ  ىوهلا  وأ  نجلا 
لك ءاملا  نم  قلخ  هللا  نأل  يح  قولخم  سيل  وهو  .بيغلا  نم  سيل  وه  نكلو 

: ةقاطلا وأ  رانلا  نم  قولخم  نجلا  امنيب  يح  ءيش 
 

اَمُهَانَْقتَفَف اًْقتَر  َاَتنَاك  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمسلا  َنأ  اوُرََفك  َنيِذلا  ََري  َْملََوأ 
[30- ءايبنألا  ] َنُونِمُْؤي َالََفأ  يَح  ٍءْيَش  ُلك  ءاَْملا  َنِم  َاْنلَعَج  َو

 
[15- نمحرلا  ] ٍران نم  ٍجِرام  نِم  ناَْجلا  ََقلَخَو 

 
[27- رجحلا  ] ِموُمسلا ِران  نِم  ُْلبَق  نِم  ُهَانَْقلَخ  نآَْجلاَو 

 
نم يه  هللا  عم  ءاكرش  سانلا  اهلعج  يتلا  دوسألا  رجحلاو  بعكملا  مانصأو 

: نجلا قلخ 
 

ِْريَِغب ٍتَاَنبَو  َنِيَنب  َُهل  ْاوُقَرَخَو  ْمُهََقلَخَو  نِْجلا  ءَاكَرُش  ِّهِلل  ْاُولَعَجَو 
[100- ماعنألا  ] َنوُفَِصي امَع  َىلاََعتَو  َُهناَْحبُس  ٍْملِع 

 
قلخي هنإف  اناطيش  حبصأ  اذإ  كلذلو  .ناسنإلا  دنع  ةقالخلا  ةقاطلا  وه  نجلاو 
ناسنإلا هيلع  رطيس  اذإ  ىرخأ  ةهج  نم  امنيب  هلل  ءاكرش  سانلا  اهذختي  امانصأ 

: ةليمج ةينف  ءايشاو  ليثامت  قلخي  هنإف  ناميلس  لعف  امك 
 

ٍرُودُقَو ِباَوَْجلَاك  ٍناَفِجَو  َلِيثاََمتَو  َبيِراَحم  نِم  ءاََشي  اَم  َُهل  َنُولَمَْعي 
- أبس  ] ُرُوكشلا َيِدَابِع  ْنم  ٌلِيلَقَو  اًْركُش  َدوُوَاد  َلآ  اُولَمْعا  ٍتَايِسار 

[13
 

ةرطيس ةجيتن  ةراضحو  نفو  ايجولونكتو  تاعارتخا  نم  يناسنإلا  مدقتلا  لكو 
ثدحي نا  ضورفملا  نم  ناك  امك  قحلاب  هل  دجسي  هلعجو  نجلا  ىلع  ناسنإلا 

: ةيادبلا نم 
 

ََرْبَكتْساَو َىَبأ  َسِيْلِبإ  ِالإ  ْاُودَجَسَف  ََمدآل  ْاُودُجْسا  َِةِكَئالَْمِلل  َاْنلُق  ِْذإَو 
[34- ةرقبلا  ] َنيِرِفَاْكلا َنِم  َنَاكَو 



 
هعضخيو ريطي  هنأ  ليختي  هلعجي  يذلا  نجلا  ىلع  ناسنإلا  رطيسي  نيح  الثم 

نم ةعرسب  هلقنت  خيراوصو  تارئاط  عرتخي  هنإف  ةيعيبطلا  هللا  نيناوقل  قحلاب 
: رخآ ىلإ  ناكم 

 
يِنإَو َكِماَقم  نِم  َموَُقت  َنأ  َْلبَق  ِِهب  َكِيتآ  َاَنأ  نِْجلا  َنم  ٌتيرْفِع  َلاَق 

[39- لمنلا  ] ٌنيَِمأ يِوََقل  ِْهَيلَع 
 

يه يتلا  هتمهم  يف  ناسنإلا  دعاسي  هللا  رمأ  امك  ناسنإلل  نجلا  دوجس  كلذلو 
: ضرألا ةدايق  وأ  ةفالخ 

 
ُلَعَْجَتأ ْاُولاَق  ًةَفِيلَخ  ِضَْرألا  يِف  ٌلِعاَج  يِنإ  َِةِكَئالَْمِلل  َكبَر  َلاَق  ِْذإَو 
ُسدَُقنَو َكِدْمَِحب  ُحبَُسن  ُنَْحنَو  ءاَمدلا  ُكِفَْسيَو  اَهيِف  ُدِسُْفي  نَم  اَهيِف 

[30- ةرقبلا  ] َنوَُملَْعت َال  اَم  َُملَْعأ  يِنإ  َلاَق  ََكل 
 

ناسنإلل نجلا  دجسي  رخآ  ىنعمب  وأ  هلايخ  ىلع  ناسنإلا  رطيسي  نيح  كلذلو 
يتلا ةمهملل  اولمعي  نأ  نكمي  مهالك  سنإلاو  نجلا  نأ  ىلإ  يدؤي  كلذ  نإف 

: اهلجأ نم  هللا  مهقلخ 
 

[56- تايراذلا  ] ِنُوُدبَْعِيل ِالإ  َسِنْإلاَو  نِْجلا  ُتَْقلَخ  اَمَو 
 

كرشي هلعجيو  هيوهتسي  هنإف  ناسنإلا  ىلع  لايخلا  وأ  نجلا  رطيس  اذإ  امنيب 
. رضت الو  عفنت  امانصأ ال  هللا  بـ

 
َاِنباَقَْعأ َىلَع  دَُرنَو  َانرَُضي  َالَو  َانُعَفَني  َال  اَم  ِّهللا  ِنُود  نِم  وُْعَدَنأ  ْلُق 

َُهل َناَْريَح  ِضَْرألا  يِف  ُنِيطَايشلا  ُْهتَوَْهتْسا  يِذلَاك  ُّهللا  َانَادَه  ِْذإ  َدَْعب 
َىَدُْهلا َوُه  ِّهللا  ىَدُه  ِنإ  ْلُق  َاِنْتئا  ىَدُْهلا  َىِلإ  َُهنوُْعَدي  ٌباَحَْصأ 

[71- ماعنألا  ] َنيَِملاَْعلا بَِرل  َِملُْسِنل  َانْرُِمأَو 
 

يذلا ناسنإلا  ىلع  لدت  نونجم  ةفصو  .نج  نم  ةقتشم  نونجم  ةملك  ايوغلو 
عنص نم  ملاع  يف  شيعي  حبصأو  عقاولا  نع  لصفنا  ىتح  هلايخ  هيلع  رطيس 

.هلايخ
 

لعف انل  نيزي  يذلا  وه  انلايخ  نا  نيقيلا  ملع  ملعن  اعيمج  نحن  يلمعلا  عقاولابو 
نا لبقو  .ىنغلاو  لاملا  ليختي  هنإف  قراسلا  قرسي  نا  لبق  الثم  .يصاعملا 

.ةيسنجلا تاوهشلا  هل  روصي  هلايخ  نإف  ةاتفب  رجافلا  شرحتي  وأ  يدتعي 
 

َنيِعَمَْجأ ْمُهَنيِوُْغألَو  ِضَْرألا  يِف  ْمَُهل  َننيَُزأل  ِيَنْتيَوَْغأ  آَِمب  بَر  َلاَق 
[39- رجحلا ]

 
لوقلا فرخز  نوعبتي  نيذلاو  .ناسنإلا  لايخ  نم  يتأي  بذكلاو  لطابلا  لكو 

: مهبر نم  قحلا  نورجهي  لطابلا 
 

ْمُهُضَْعب يِحُوي  نِْجلاَو  ِسِنإلا  َنِيطَايَش  اُودَع  ِيِبن  ُلِكل  َاْنلَعَج  َِكَلَذكَو 
ْمُهَْرذَف ُهُولَعَف  اَم  َكبَر  ءاَش  َْولَو  اًروُرُغ  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  َىِلإ 

[112- ماعنألا  ] َنوَُرتَْفي اَمَو 



 
اًروُجْهَم َنآْرُْقلا  َاذَه  اُوذَختا  يِمْوَق  ِنإ  بَر  َاي  ُلوُسرلا  َلاَقَو 

ًايِداَه َكبَِرب  ىََفكَو  َنيِمِرْجُْملا  َنم  اُودَع  ِيَبن  ُلِكل  َاْنلَعَج  َِكَلَذكَو 
[31-30- ناقرفلا  ] اًريَِصنَو

 
: ميقتسملا طارصلا  نع  اندعبي  نأ  وه  كلذ  نم  هفده  ناطيشلاو 

 
مُهَنِيتآل ُمث  َميَِقتْسُْملا *  ََكطاَرِص  ْمَُهل  نَدُعَْقأل  ِيَنْتيَوَْغأ  اَِمبَف  َلاَق 

ُدَِجت َالَو  ْمِِهِلئآَمَش  نَعَو  ْمِِهناَْمَيأ  ْنَعَو  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ْمِهيِْدَيأ  ِْنَيب  نم 
[17-16- فارعألا   ] َنيِِركاَش ْمُهََرْثَكأ 

 
ىلع رطيسي  يذلا  لايخلا  وأ  ناطيشلا  ةيجيتارتسا  نإف  حضاو  وه  امك 

، ميقتسملا طارصلا  نع  انليوحت  وه  دحاو  فده  قيقحت  وحن  هجتت  ناسنإلا 
.ناطيشلا مزهن  فيك  وه  نآلا  لاؤسلاو   . مهيلع هللا  معنأ  نيذلا  طارص 

 
اهمزهن نأ  اننكمي  ىتح  ناطيشلا  تايجيتارتسا  ىلع  فرعتن  نأ  انيلع  بجي 

ةميزهل ةمزاللا   لئاسولا  نآرقلا  يف  هللا  اناطعأ  دقو  .ةلاعف  ةقيرطب 
سفن ذيفنت  يف  عارصلا  اذه  ةيادب  ذنم  ناطيشلا  رمتسا  دقو   . ناطيشلا

كلذ ىلع  الاثم  نآرقلا  يف  هللا  انل  ىطعأ  دقو  .هفادهأ  قيقحتل  ةيجيتارتسالا 
ةيجيتارتسا نم  انرذحي  نأ  لجأ  نم  هجوزو ، مدآل  ثدح  ام  لالخ  نم 

اذه ناكو  .ةمرحملا   ةرجشلا  ابرقي  الأ  هجوزو  مدآ  هللا  رمأ  دقف  .ناطيشلا 
: نيملاظلا نم  انوكي  ىتح ال  امهتحلصمل 

 
امتئش ثيح  ادغر  اهنم  الكو  ةنجلا  كجوزو  تنأ  نكسا  مدآ  اي  انلقو 

ناطيشلا امهلزأف  نيملاظلا *  نم  انوكتف  ةرجشلا  هذه  ابرقت  الو 
ودع ضعبل  مكضعب  اوطبها  انلقو  هيف  اناك  امم  امهجرخأف  اهنع 

[36-35- ةرقبلا  ] نيح ىلإ  عاتمو  رقتسم  ضرألا  يف  مكلو 
 

ابرقت الو  امتئش  ثيح  نم  الكف  ةنجلا  كجوزو  تنأ  نكسا  مدآ  ايو 
[19- فارعألا  ] نيملاظلا نم  انوكتف  ةرجشلا  هذه 

 
وه ةرجشلا  هذه  قوذت  نإ  ناطيشلا  امهل  ليخ  رخآ  ىنعمب  وأ  امهل  سوسو 

: نيدلاخلا وأ  ةكئالملا  نم  انوكي  نأ  لجأ  نم  امهتحلصمل 
 

نم امهنع  ىروو  ام  امهل  يدبيل  ناطيشلا  امهل  سوسوف 
انوكت نأ  الإ  ةرجشلا  هذه  نع  امكبر  امكاهن  ام  لاقو  امهتاءوس 

[20- فارعألا  ] نيدلاخلا نم  انوكت  وأ  نيكلم 
 

ايصعي نأ  ةرشابم  ةقيرطب  امهنم  بلطي  مل  لايخلا  وأ  ناطيشلا  نأ  ظحال 
نوكي نأ  ناسنإ  يأ  هركي  له  .ةفرخزم  ةليمج  ةبوذكأ  قلتخا  هنكلو  هللا ،

يه يتلا  ناطيشلا  بيذاكأ  عابتإ  ةجيتن  وه  ةرجشلا  رامث  لوانت  .ال  اعبط  اكلم ؟
نم فاك  ردق  ىلع  سيل  انودع  نأ  ىرنس ، امك  ودبيو ، .لايخلا  عنص  نم 

هذه  . ةنمزألا لك  ربع  ةيجيتارتسالا  هذه  ريغي  مل  هنأ  ثيح  راكتبالا ، وأ  ءاكذلا ،
، اهرشن مث  بيذاكألا ، قالتخا  الوأ ، تاوطخ : ثالث  ىلع  لمتشت  ةيجيتارتسالا 

بيذاكألا كلت  مامأ  مازهنالا  يشاحت  نوديري  نيذلا  ظح  نسح  نمو  .اهنينقت  مث 
يف ةحضوم  اهلوعفم ، لاطبإل  ةمزاللا  تاوطخلا  لكو  ةيجيتارتسالا  ، هذه  نأ 



. نآرقلا
 

( نجلاو سنإلا  نيطايش   : ) ىلوألا ةوطخلا 
 

مهضعب يحوي  نجلاو  سنإلا  نيطايش  اودع  يبن  لكل  انلعج  كلذكو 
مهرذف هولعف  ام  كبر  ءاش  ولو  ارورغ  لوقلا  فرخز  ضعب  ىلإ 

ةرخآلاب نونمؤي  نيذلا ال  ةدئفأ  هيلإ  يغصتلو  نورتفي *  امو 
[113-112- ماعنألا  ] نوفرتقم مه  ام  اوفرتقيلو  هوضريلو 

 
 * ميثأ كافأ  لك  ىلع  لزنت  نيطايشلا *  لزنت  نم  ىلع  مكئبنأ  له 

[223-221- ءارعشلا  ] نوبذاك مهرثكأو  عمسلا  نوقلي 
 

مهنأ نوكردي  مهو  ادمع ،  نوبذكي  مهف  .ناطيشلا  دونج  مه  يبنلا  ءادعأ 
. هللا ىلع  نوبذكي 

 
ىلوألا موجهلا  ةوطخ  نوأدبي  نيذلا  مه  نجلاو  سنإلا  نيطايش  نإف  ىرن  امكو 

نيذلا مه  ارطخ  ءالؤه  رثكأو  .لوسرلا  نمز  دعبو  ءانثأ  بيذاكألا  ليخت  يف 
اونوكي مل  ءايبنألا  نأ  دكؤملا  نمف  .لوسرلل  نيبرقملا  نم  مهنأ  نوعدي 

: مهل نيرصاعملا  مهئادعأ  ضعب  مه  نم  نوملعي 
 

اودرم ةنيدملا  لهأ  نمو  نوقفانم  بارعألا  نم  مكلوح  نممو 
نودري مث  نيترم  مهبذعنس   مهملعن  نحن  مهملعت  قافنلا ال  ىلع 

[101- ةبوتلا  ] ميظع باذع  ىلإ 
 

، يبنلا نع  ةيقيقحلا  مهاياون  اوفخي  نأ  نم  اونكمت  دق  نوقفانملا  ءالؤه  ناك  اذإ 
يلاتلابو .نييداعلا  سانلا  عادخ  نم  ربكأ  ةجردب  اونكمت  دق  مهنأ  بلاغلا  يفف 

ةروص دعب ، اميف  تءاج  يتلا  لايجألا  ىلإ   ةبسنلاب  اوبستكا ، دق  اونوكي  دقف 
. نيحلاصلا نيسيدقلا 

 
ىلع وأ  ةيشحولا  ىلع  ثحت  يتلا  ةيلايخلا  صصقلا  نيب  بيذاكألا  كلت  حوارتتو 

ةفيخسلا صصقلا  نيبو  اهيف  حسمتلاو  ةسجنلا  ناثوألا  ليبقتو  هللاب  كرشلا 
لوب برش  وأ  ماعطلا  يف  بابذلا  سمغ  لثم  كتحصب  ررضلا  قحلت  يتلا 

لافطألا جاوز  لثم  ذوذشو  يسنج  سوه  اهيف  يتلا  صصقلا  نيبو  لامجلا 
.تاهافسلا نم  هرخآ  ىلإ  ةيابسك  ءاسنلا  ذخأو  ريبكلا  ةعاضرو 

 
مهضعب يحوي  نجلاو  سنإلا  نيطايش  اودع  يبن  لكل  انلعج  كلذكو 
مهرذف هولعف  ام  كبر  ءاش  ولو  ارورغ  لوقلا  فرخز  ضعب  ىلإ 

[112- ماعنألا  ] نورتفي امو 
 

بيلاسأ لضفأ  نمو  .باذج  عقو  اهل  ةيرغم ، لاوقأ  ةروص  بيذاكألا  كلت  ذختتو 
.مهتالاسر فيرحتل  لسرلا  ىلإ  ابذك  هبسن  وه  ةيبذاجو  ءارغإ  ام  ءيش  باسكإ 

وأ بيذاكأ  يأ  نم  نآرقلا  ظفح  هللا  نأ  لوسرلا  ءادعأ  ظح  ءوس  نم  نكلو 
 : ةيلاتلا تايآلا  صنت  امك  فيرحت 

 
[9- رجحلا  ] نوظفاحل هل  انإو  ركذلا  انلزن  نحن  انإ 

 



ديمح ميكح  نم  ليزنت  هفلخ  نم  الو  هيدي  نيب  نم  لطابلا  هيتأي  ال 
[42- تلصف ]

 
مسإ اوفيضي  نأ  ىتح  نيطايشلا  عابتأ  عطتسي  مل  نيقيلا  عقاولاب  انيأر  امكو 
يتلا ةكم "  " ةفص ةقرس  ىلإ  اورطضا  كلذلو  نآرقلا  ىلإ  ةينثولا  مهتنيدم 

نأ نيطايشلا  عابتأ  رطضا  نآرقلا  ظفحل  ةجيتنو  .اهتيمستل  كالهلا "  " ينعت
. مهبيذاكأ رشنل  نآرقلا  ريغ  ىرخأ  ةليسو  اودجي 

 
بيذاكألا نورشني  نيذلا  ةيناثلا : ةوطخلا 

 
اوفرتقيلو هوضريلو  ةرخآلاب  نونمؤي  نيذلا ال  ةدئفأ  هيلإ  يغصتلو 

[113- ماعنألا  ] نوفرتقم مه  ام 
 

نيذلا ءالؤه  يه  ناطيشلا  تايجيتارتسا  نم  ةفدهتسملا  ةيلاتلا  ةعومجملاو 
.ىلوألا ةعومجملا  بيذاكأ  نولبقتي  فوس 

 
تاوطخ اوعبتت  الو  ابيط  الالح  ضرألا  يف  امم  اولك  سانلا  اهيأ  اي 

نأو ءاشحفلاو  ءوسلاب  مكرمأي  امنإ  نيبم *  ودع  مكل  هنإ  ناطيشلا 
[169-168- ةرقبلا  ] نوملعت ام ال  هللا  ىلع  اولوقت 

 
هللا  ىلع  اوبذكي  نل  نييداعلا  ءاطسبلا  سانلا  نأ  ملعي  ناطيشلا  نأ  ثيح 

مهرمأي هنكلو  هللا ،  ىلع  بذكلاب  مهيلإ  ةرشابم  تاميلعت  هجوي  وهف ال  ادمع ، 
ام ددري  يذلا  صخشلاف   . نوملعي ام ال  هللا  ىلع  اولوقي  نأ  كلذ ،  نم  الدب  ، 
ددري يذلا  صخشلا  نكلو  .ابذاك  ةلهو  لوأل  ربتعي  دق ال  هريغي  نأ  نود  هل  ليق 

( هللا انرمأ  امك   ) هسفنب هتيقادصم  نم  دكأتي  وأ  هردصم ، فرعي  نأ  نود  ائيش 
كردي نأ  نود  بيذاكألل  ارشان  حبصي  فوس  لاقلاو ، ليقلا  قيرط  نع  سيلو 

. كلذ
 

كئلوأ لك  داؤفلاو  رصبلاو  عمسلا  نإ  ملع  هب  كل  سيل  ام  فقت  الو 
[36- ءارسإلا  ] الوئسم هنع  ناك 

 
: هللا هب  نذأ  يذلا  نآرقلا  وه  نيدلل  ديحولا  ردصملاف 

 
الولو هللا  هب  نذأي  مل  ام  نيدلا  نم  مهل  اوعرش  ءاكرش  مهل  مأ 
ميلأ باذع  مهل  نيملاظلا  نإو  مهنيب  يضقل  لصفلا  ةملك 

[21- ىروشلا ]
 

اذه سفنل  نوعضخي  مهسفنأ  ءايبنألاو  .ارذع  سيل  ملعلا  مدع  نإ  لوقي  هللاو 
 : نوناقلا

 
انعطقل مث  نيميلاب *  هنم  انذخأل  ليواقألا *  ضعب  انيلع  لوقت  ولو 

ةركذتل هنإو  نيزجاح *  هنع  دحأ  نم  مكنم  امف  نيتولا *  هنم 
[48-44- ةقاحلا  ] نيقتملل

 
ينعي اذهو  انيلع ." لوقت  ول   " لوقي لب  دمحم ،" بذك  ول   " لوقي هللا ال  نأ  ظحال 
ءاوس هللا ، ىلع  هدنع  نم  ءيش  يأ  لوقي  نأ  عيطتسي  هسفن ال  لوسرلا  نأ 



مأ ال. بذك  هنأ  ملعي  ناك 
 

ليجلا عبتي  ليج  لك  نأ  ثيح  اهيقلتخم ، نم  لوطأ  شيعت  بيذاكألا  كلتو 
، هيلي يذلا  ليجلا  يف  بيذاكألا  كلت  هرودب  عرزي  مث  مهف ، يأ  نود  هل  قباسلا 

: اهننقيو
 

هيلع انيفلأ  ام  عبتن  لب  اولاق  هللا   لزنأ  ام  اوعبتا  مهل  ليق  اذإو 
[170- ةرقبلا  ] نودتهي الو  ائيش  نولقعي  مهؤابآ ال  ناك  ولوأ  انءابآ 

 
َاُنبْسَح ْاُولاَق  ِلوُسرلا  َىِلإَو  ُّهللا  َلَزَنأ  اَم  َىِلإ  ْاَْولاََعت  ْمَُهل  َليِق  َاِذإَو 
َنُوَدتَْهي َالَو  ًاْئيَش  َنوَُملَْعي  َال  ْمُهُؤَابآ  َنَاك  َْولََوأ  َانءَابآ  ِْهَيلَع  َاْندَجَو  اَم 

[104- ةِدئاملا ]
 

نإ لق  اهب  انرمأ  هللاو  انءابآ  اهيلع  اندجو  اولاق  ةشحاف  اولعف  اذإو 
- فارعألا  ] نوملعت  ام ال  هللا  ىلع  نولوقتأ  ءاشحفلاب  رمأي  هللا ال 

[28
 

بيذاكألا هذهو  .اهردق  نم  طحتو  ةأرملا ،  ىلع  وسقت  بيذاكألا  كلت  نم  ريثكو 
نم اهب  نونمؤي  نيذلا  نامرح  بناج  ىلإ  .ناطيشلا  فادهأ  نم  نيفده  ققحت 

تاونس ىضقي  رخآلا  فصنلا  لعجت  يهف  مهعمتجم ،  فصن  بهاومو  تاقاط 
تاباصم تادهطضم  تاهمأ  ةياعر  يف  وهو  هتايح ، يف  ةمساحلا  ىلوألا  ومنلا 

لثم جاتن  نأ  يعامتجالا  سفنلا  ملع  يف  فورعملا  نمو  .صقنلا  دقع  ضعبب 
.قفألا قيض  ايبلس  افرجعتم  ربكي  نأ  دعب  بلاغلا  يف  حبصي  فوس  ءشنلا  اذه 

صيحمت ىلع  ةرداق  ريغ  لايجأ  نيوكت  تابلطتم  نم  يه  لاصخلا  هذهو 
. رورغلاو قافنلا  ضارمأ  نم  يناعتو  اهتثراوت  يتلا  دئاقعلاو  تاداعلا 

 
بيذاكألا نينقت  ةثلاثلا :  ةوطخلا 

 
كلتو .بيذاكألا  كلت  نينقت  يه  ناطيشلا  ططخم  يف  ةريخألاو  ةثلاثلا  ةوطخلا 

تائم ىلإ  دتمت  دق  ةديدع ،  تاونس  نايحألا  ضعب  يف  قرغتست  دق  ةوطخلا 
. لوسرلا دهع  دعب  نم  نينسلا 

 
ول طابحإلاب  ناطيشلا  رعشي  فوس  ةديدعلا  تاونسلا  كلت  رورم  دعبو  نآلاو 

نوكي فوس  وهف  .لايجأ  ةدع  دعب  وأ  ةنس  دعب 200   بيذاكألا  كلت  نايسن  مت 
كلت رشنو  قلخل  نيرخآ  ءايبغأ  نع  ثحبلا  ىلإ  ةلاحلا  هذه  يف  ارطضم 

ديدع حبصأ  لوسرلا  ةافو  نم  نينسلا  رورم  دعب  نكلو  .ىرخأ  ةرم  بيذاكألا 
: بيذاكألا هذه  رشن  ءارو  نم  نوبسكتي  نآلا  سانلا  نم 

 
هللا دنع  نم  اذه  نولوقي  مث  مهيديأب  باتكلا  نوبتكي  نيذلل  ليوف 
امم مهل  ليوو  مهيديأ  تبتك  امم  مهل  ليوف  اليلق  انمث  هب  اورتشيل 

[79- ةرقبلا  ] نوبسكي
 

: نيرتشملا نم  ريثكلا  فسألل  كانهو 
 

ريغب هللا  ليبس  نع  لضيل  ثيدحلا  وهل  يرتشي  نم  سانلا  نمو 
[6- نامقل  ] نيهم باذع  مهل  كئلوأ  اوزه  اهذختيو  ملع 



 
نانتمإب نيدلا  نم  نوبسكتي  نيذلا  نيفرتحملا  ىلإ  نورظني  سانلا  بلغأو 

ضقانت يتلاو  ةبذاكلا  ثيداحألا  فالآ  صيحمت  ةمهم  مهقتاع  نع  نوحيزي  مهنأل 
نأ مهيلع  بجي  ام  ةطاسبب  سانلل  نولوقي  نوفرتحملا  .قطنملاو  لقعلا 

. ةداعسلا ىهتنمب  عيطت  سانلاو  هولعفي ، 
 

- بازحألا  ] اليبسلا انولضأف  انءاربكو  انتداس  انعطأ  انإ  انبر  اولاقو 
[67

 
نم مهنكمت  بصانم  نولغشي  بيذاكألا  هذه  ءارو  نم  نوبسكتي  نيذلا  لاجرلا 
نأ ثيحو  .ةسايسلا  لاجر  نم  نيدسافلا  ةمدخ  يف  خم  ليسغ  ةلآك  لمعلا 

يسايسلا عارصلا  نإف  نييسايسلا ، ماكحلا  نودضعي  ءالؤه  تونهكلا  لاجر 
ام لك  عمجت  نأ  ةقرف  لك  لواحتو  .ةرحانتم  ةينيد  قرف  ىلإ  لوحتي  ام  ابلاغ 

نم ةلوهسب  اهنكمت  اهسفنل  ةعيرش  نس  لجأ  نم  بيذاكألا  نم  عيطتست 
ةيلمع دعبو  .ىرخألا  قرفلا  ىلع  اهناودع  ريربتو  ةيقادصم ، اهسفن  ءاطعإ 
فشكلل جذاس  ملع  عادتبإ  نيفرخملا بـ ضعب  موقي  ةليوط  ةرتفب  هذه  عمجلا 

ريربت لجأ  نم  ليوط  نمز  ذنم  اوتام  نيذلا  لاجرلا  رودص  هيفخت  تناك  ام  نع 
. مهفالسأ بيذاكأ  نم  راتخملا 

 
.ةينيدلا قرفلا  روهظ  دعب  ايخيرات  اهنينقتو  اهعمج  متي  ةينيدلا  بيذاكألا  هذهو 

. ىرخألا قرفلا  نم  لضفأ  اهنأ  ربتعتو  اهيدل ، امب  ةروخف  ةقرف  لك  حبصتف 
 

نوحرف مهيدل  امب  بزح  لك  اربز  مهنيب  مهرمأ  اوعطقتف 
[53- نونمؤملا ]

 
اعيش اوناكو  مهنيد  اوقرف  نيذلا  نم  نيكرشملا *  نم  اونوكت  الو 

[32-31- مورلا  ] نوحرف مهيدل  امب  بزح  لك 
 

نِم ِالإ  َبَاِتْكلا  ْاُوتُْوأ  َنيِذلا  ََفَلتْخا  اَمَو  َُمالِْسإلا  ِّهللا  َدنِع  َنيدلا  ِنإ 
ِّهللا ِنإَف  ِّهللا  ِتَايِآب  ْرُْفَكي  نَمَو  ْمَُهْنَيب  ًايَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهءاَج  اَم  ِدَْعب 

[19- نارمع لآ   ] ِباَسِْحلا ُعيِرَس 
 

ةملك الولو  مهنيب  ايغب  ملعلا  مهءاج  ام  دعب  نم  الإ  اوقرفت  امو 
اوثروأ نيذلا  نإو  مهنيب  يضقل  ىمسم  لجأ  ىلإ  كبر  نم  تقبس 

[14- ىروشلا  ] بيرم هنم  كش  يفل  مهدعب  نم  باتكلا 
 

عابتأ اهجوري  يتلا  بيذاكألا  نع  ةرابع  وهو  توغاطلا  نم  هللا  انرذحيو 
هنأب نآرقلا  يف  توغاطلا  فصو  دقو  .نايغطلاو  ملظلا  رشنت  يهو  .ناطيشلا 
نا نوديري  نآرقلاب  نينمؤم  مهنأ  نومعزي  نيذلا  نوقفانملاو  نآرقلا ؛ ضيقن 

: هيلإ اومكاحتي 
 

نم لزنأ  امو  كيلإ  لزنأ  امب  اونمآ  مهنأ  نومعزي  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ 
هب اورفكي  نأ  اورمأ  دقو  توغاطلا  ىلإ  اومكاحتي  نأ  نوديري  كلبق 

[51- ءاسنلا  ] اديعب الالض  مهلضي  نأ  ناطيشلا  ديريو 
 

مهف .ةقلتخملا  ثيداحألا  وجورم  اهرشني  يتلا  بيذاكألا  مك  ليختت  نأ  كنكميو 



.بيذاكألا كلت  نم  ةفلؤم  افالآ  نوفلؤي  بيذاكألا  قالتخا  يف  مهسامح  طسو 
كلت نم  ةبوذكأ  لك  نم  خسنلا  تائم  مهرودب  نوجورملا  ءالؤه  رشنيف 

نم تائم  عضبب  لوسرلا  نمز  دعب  رفوتت  تحبصأ  كلذل  ةجيتنو  .بيذاكألا 
نينقت دعبو  نآلاو ،  .ماعلا  كالهتسالل  بيذاكألا  نم  فالآ  تائم  نينسلا 

يفو .اهلماكب  تادلجم  ألمت  بيذاكألا   كلت  تحبصأ  توغاطلا ، يف  بيذاكألا 
: ةفعاضم افاعضا  نآرقلا  تاحفص  نع  ديزي  حبصأ  توغاطلا  مك  نأ  عقاولا 

 
اوقتاف ثيبخلا  ةرثك  كبجعأ  ولو  بيطلاو  ثيبخلا  يوتسي  لق ال 

[100- ةِدئاملا  ] نوحلفت مكلعل  بابلألا  يلوأ  اي  هللا 
 

ىرن ميقتسملا  طارصلا  وه  ام  حوضو  لكب  انل  نيبي  ىلاعتو  هناحبس  هللا  امنيب 
لبح ميقتسملا  طارصلا  نأ  سانلل  هلالخ  نم  ناطيشلا  ليخي  توغاطلا  نأ 

! ةيناولهب تاكرحب  هيلع  سانلا  موقي  منهج  قوف  كريس 
 

(: هيلع هللا  ةنعل   ) يراخبلا توغاط 
ِِهتُمِأب ِلُسرلا  ْنِم  ُزوَُجي  ْنَم  َلَوأ  ُنُوَكَأف  َمَنهَج  َْيناَْرَهظ  َْنَيب  ُطاَرصلا  ُبَرُْضَيف  "

"
 

: ناطيشلل يساسألا  فدهلا  ركذتنلف 
 

[16- فارعألا  ] ميقتسملا كطارص  مهل  ندعقأل  ينتيوغأ  امبف  لاق 
 

نونمؤي نيذلا  ليوحت  يف  تحجنو  اهترود  تراد  ناطيشلا  ةيجيتارتسا 
اوسن مهنأ  ةجردل  مهيلع  كحضو  يقيقحلا  ميقتسملا  طارصلا  نع  توغاطلا  بـ

. كريس لبح  درجم  مهل  ةبسنلاب  حبصأو  نآرقلا  يف  حضاولا  هانعم 
 

ِْنَيِدلاَْولِابَو ًاْئيَش  ِِهب  ْاُوكِرُْشت  َالأ  ُْمْكَيلَع  ُْمكبَر  َمرَح  اَم  ُْلَتأ  ْاَْولاََعت  ْلُق 
َالَو ْمُهاِيإَو  ُْمكُقُزَْرن  ُنْحن  ٍَقالْمإ  ْنم  ُمَكَدالَْوأ  ْاُوُلتَْقت  َالَو  ًاناَسِْحإ 
ِيتلا َسْفنلا  ْاُوُلتَْقت  َالَو  ََنَطب  اَمَو  اَْهنِم  َرََهظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  ْاُوبَرَْقت 

َنُولِقَْعت ُْمكلََعل  ِِهب  ُْمكاصَو  ُْمِكَلذ  قَْحلِاب  ِالإ  ُّهللا  َمرَح 
ُهدَُشأ َُغْلَبي  ىتَح  ُنَسَْحأ  َيِه  ِيتلِاب  ِالإ  ِمِيَتْيلا  َلاَم  ْاُوبَرَْقت  َالَو 

َاِذإَو اَهَعْسُو  ِالإ  اًسَْفن  ُفَلُكن  َال  ِطْسِْقلِاب  َناَزيِْملاَو  َْلَيْكلا  ْاوُفَْوأَو 
ِِهب ُمكاصَو  ُْمِكَلذ  ْاوُفَْوأ  ِّهللا  ِدْهَِعبَو  َىبْرُق  َاذ  َنَاك  َْولَو  ْاُولِدْعاَف  ُْمْتلُق 

َنوُرَكَذت ُْمكلََعل 
ُْمِكب َقرََفتَف  َُلبسلا  ْاوُِعبَتت  َالَو  ُهوُِعبتاَف  اًميَِقتْسُم  ِيطاَرِص  َاذَه  َنأَو 

[153-151- ماعنألا  ] َنوُقَتت ُْمكلََعل  ِِهب  ُمكاصَو  ُْمِكَلذ  ِِهلِيبَس  نَع 
 

متي يتلا  ةلحرملا  يهو  .ناطيشلا  ةيجيتارتسا  نم  ةريخألا  ةلحرملا  يه  كلتو 
.ةلحرملا كلتب  ةقيثو  ةقالع  مهل  تونهكلا  لاجرو  .بيذاكألا  كلت  نينقت  اهيف 

بيذاكألا نينقت  .نيلطاع  ىلإ  تونهكلا  لاجر  لوحتي  فوس  بيذاكألا  نودبف 
ضيقن توغاطلا  بتك  عقاولا  يف  يه  يتلا  ةريسلاو  ثيداحألا  بتك  يف 

.ناطيشلا ةيجيتارتسا  يف  ةريخالا  ةوطخلا  وه  نآرقلا 
 

: ةمواقملا ةيجيتارتسا  تايساسأ 
 

. ميقلا نيدلا  يهو  ةميلسلا  ةرطفلاب  ىلاعتو  هناحبس  هللا  اننصح  دقل 



 
اَْهَيلَع َال َسانلا  ََرطَف  ِيتلا  ِهللا  َةَْرطِف  اًفِينَح  ِنيدِلل  َكَهْجَو  ْمَِقأَف 

َنوَُملَْعي ِسانلا َال  ََرْثَكأ  ِنَكلَو  ُميَْقلا  ُنيدلا  َِكَلذ  ِهللا  ِْقلَِخل  َليِْدَبت 
[30- مورلا ]

 
ناديم طسو  يف  بعكم  نيبصان  سانلا  نم  ةعومجم  انيأر  ول  انلك  ةرطفلابو 

يكل ضعبلا  مهضعب  ىلع  نوسوديو  نيعفادتم  هلوح  فللاب  نوموقيو  ريرحتلا 
ةرطفلاب ديكأ  مهيلع ؟ لوقت  فوس  اذام  فغشب ، هتراجح  يف  اولبقيو  اوحسمتي 

ةرطفلا نم  ةرذ  هيدل  نم  لك  لوقي  فوسو  نيناجم ، مهيلع  لوقت  فوس 
.دحاو لعفلاو  ةدحاو  عفنت  الو  رضت  يتلا ال  ةراجحلا  .ئشلا  سفن  ةميلسلا 

. هللا ةرطف  نع  سانلا  يمعي  رورغلا  نكلو 
 

وه انسفنأ   يفو  ةعيبطلا  يفو  نآرقلا  يف  هتايآ  مهف  نأ  انل  لوقي  هللاف 
. ةميلسلا ةرطفلا  كلت  ىلإ  لوصولا  ىلإ  قيرطلا 

 
نورصبت الفأ  مكسفنأ  يفو  نينقوملل *  تايآ  ضرألا  يفو 

[21-20- تايراذلا ]
 

ىلإ رظنو  ةعيبطلا ،  صحفت  امدنع  وهف  .ميهاربإ  يف  الثم  انل  هللا  برض  دقو 
. ناطيشلا مزهي  نأ  نم  ةطاسبب  نكمت  هللا ،  نم  ةيادهلا  بلطو  هسفن ، 

 
نم نوكيلو  ضرألاو  تاوامسلا  توكلم  ميهاربإ  ىرن  كلذكو 
املف يبر  اذه  لاق  ابكوك  ىأر  ليللا  هيلع  نج  املف  نينقوملا * 
يبر اذه  لاق  اغزاب  رمقلا  ىأر  املف  نيلفآلا *  بحأ  لاق ال  لفأ 

 * نيلاضلا موقلا  نم  ننوكأل  يبر  يندهي  مل  نئل  لاق  لفأ  املف 
اي لاق  تلفأ  املف  ربكأ  اذه  يبر  اذه  لاق  ةغزاب  سمشلا  ىأر  املف 

رطف يذلل  يهجو  تهجو  ينإ  نوكرشت *  امم  ئرب  ينإ  موق 
[79-75- ماعنألا  ] نيكرشملا نم  انأ  امو  افينح  ضرألاو  تاوامسلا 

 
اهتاذ دح  يف  ةيفاك  ةيساسألا  ةداضملا  ةيجيتارتسإلا  هذه  نأ  ءالجب  حضوي  اذهو 

. هدحو هللا  نودبعي  نيذلا  ىلع  هل  ناطلس  وهف ال  .ناطيشلا  ةميزهل 
 

 * َنيِعَمَْجأ ْمُهَنيِوُْغألَو  ِضَْرألا  يِف  ْمَُهل  َننيَُزأل  ِيَنْتيَوَْغأ  آَِمب  بَر  َلاَق 
ِنإ ٌميَِقتْسُم *  َيلَع  ٌطاَرِص  َاذَه  َلاَق  َنيَِصلْخُْملا *  ُمُْهنِم  َكَدَابِع  ِالإ 

- رجحلا  ] َنيِواَْغلا َنِم  َكََعبتا  ِنَم  ِالإ  ٌنَاْطلُس  ْمِْهَيلَع  ََكل  َْسَيل  يِدَابِع 
[42-39

 
مت اذإ  الإ  ةلاعف  حبصت  نل  ةيلاتلا  تايجيتارتسالا  نأل  هدحو  هلل  كسفن  صلخ  اذإ 

.هالعأ ةيساسألا  ةجيتارتسالا  لالخ  نم  اهريوطت 
 

: كبر نم  قحلا  عبتا 
 

ناطيشلا ةبراحم  نم  مهنكمت  يتلا  ةادألا  سانلل  رفو  دق  ىلاعتو  هناحبس  هللا 
.ناطيشلا بيذاكأ  ةميزه  ىلع  رداقلا  انبر ،  نم  قحلا  وه  يذلا  نآرقلا ، يهو 

نع ماعنألا  ةروس  يف  ثيداحألا  قالتخا  نم  انريذحت  دعب  ةرشابم  انربخي  هللاف 
.ناطيشلا ةيجيتارتسا  ىلع  اهب  بلغتن  يتلا  ةيفيكلا 



 
مهضعب يحوي  نجلاو  سنإلا  نيطايش  اودع  يبن  لكل  انلعج  كلذكو 

مهرذف  هولعف  ام  كبر  ءاش  ولو  ارورغ  لوقلا  فرخز  ضعب  ىلإ 
ةرخآلاب نونمؤي  نيذلا ال  ةدئفأ  هيلإ  يغصتلو  نورتفيامو * 
[112- ماعنألا  ] نوفرتقم مه  ام  اوفرتقيلو  هوضريلو 

 
: ةفرخزملا ثيداحألا  هذه  ىلع  بلغتلا  ةيفيك  نع  عمسن  ةرشابم  كلذ  دعب  مث 

 
الصفم باتكلا  مكيلإ  لزنأ  يذلا  وهو  امكح  يغتبأ  هللا  ريغفأ 

الف قحلاب  كبر  نم  لزنم  هنأ  نوملعي  باتكلا  مهانيتآ  نيذلاو 
لدبم الدعو ال  اقدص  كبر  ةملك  تمتو  نيرتمملا *  نم  ننوكت 
ضرألا يف  نم  رثكأ  عطت  نإ  و ميلعلا *  عيمسلا  وهو  هتاملكل 

نوصرخي الإ  مه  نإو  نظلا  الإ  نوعبتي  نإ  هللا  ليبس  نع  كولضي 
[115-113- ماعنألا ]

 
، هللا انرمأ  امك  طقف  نآرقلا  عابتا  دض  ثيداحألا  وجورم  هعبتي  يذلا  قطنملاو 

 : ةيلاتلا تايآلا  حضوت  امك  يقطنم  ريغو  فيعض  قطنم  وه 
 

هيلع اندجو  ام  عبتن  لب  اولاق  هللا  لزنأ  ام  اوعبتا  مهل  ليق  اذإو 
[21- نامقل  ] ريعسلا باذع  ىلإ  مهوعدي  ناطيشلا  ناك  ولوأ  انءابآ 

 
هيلع انيفلأ  ام  عبتن  لب  اولاق  هللا   لزنأ  ام  اوعبتا  مهل  ليق  اذإو 

[170- ةرقبلا  ] نودتهي الو  ائيش  نولقعي  مهؤابآ ال  ناك  ولوأ  انءابآ 
 

هتايآو هللا  دعب  ثيدح  يأبف  قحلاب  كيلع  اهولتن  هللا  تايآ  كلت 
[6- ةيثاجلا  ] نونمؤي

 
: ةالصلا ةماقإ 

 
. لهجلا يهو  ةفصلا ،  سفنب  نوفصتي  ةيلاتلا  تايآلا  مهفصت  نيذلا  سانلا 

 
نإ لق  اهب  انرمأ  هللاو  انءابآ  اهيلع  اندجو  اولاق  ةشحاف  اولعف  اذإو 

- فارعألا  ] نوملعت ام ال  هللا  ىلع  نولوقتأ  ءاشحفلاب  رمأي  هللا ال 
[28

 
ريغب هللا  ليبس  نع  لضيل  ثيدحلا  وهل  ىرتشي  نم  سانلا  نمو 

[6- نامقل  ] نيهم باذع  مهل  كئلوأ  اوزه  اهذختيو  ملع 
 

ُهللا لََضأ  ْنَم  يِدَْهي  نَمَف  ٍْملِع  ِْريَِغب  مُهءاَوَْهأ  اوَُمَلظ  َنيِذلا  ََعبتا  َِلب 
[29- مورلا  ] َنيِرِصان نم  مَُهل  اَمَو 

 
َنيَِدتْعُْملِاب َُملَْعأ  َوُه  َكبَر  ِنإ  ٍْملِع  ِْريَِغب  مِِهئاَوَْهِأب  َنولُِضيل  اًرِيَثك  ِنإَو 

[119- ماعنألا ]
 

ٍديِرم ٍنَاْطيَش  ُلك  ُِعبَتيَو  ٍْملِع  ِْريَِغب  ِهللا  يِف  ُلِداَُجي  نَم  ِسانلا  َنِمَو 
[3- جحلا ]



 
ٍرِينم ٍبَاِتك  َالَو  ىًدُه  َالَو  ٍْملِع  ِْريَِغب  ِهللا  يِف  ُلِداَُجي  نَم  ِسانلا  َنِمَو 

[8- جحلا ]
 

نم ملعلا  بستكن  نأ  انم  بلطتي  ةلاعف  ةقيرطب  ناطيشلا  ةيجيتارتسا  لاطبإ 
هتايآ و  نآرقلا ، يأ  ةبوتكملا ،  هللا  تايآ  لالخ  نم  كلذو  قحلا ،  هنيد  نع  هللا 

وه رينملا  باتكلاو  ىدهلا  سكع  نأ  ظحال  .ةعيبطلا  يأ  ةبوتكم ، ريغلا 
مهفو ناسنإلل .) قحلاب  دجسي  يذلا ال  درمتملا  لايخلا  يأ   ) ديرملا ناطيشلا 
ذخأن الأ  انيلع  بجيف  .هب  مايقلا  انم  لك  ىلع  بجي  يصخش  دهج  وه  نآرقلا 

وأ ةنهكلا  سيلو  نآرقلا ، رسفي  يذلا  وه  هللاف  .ايمع  امص  نيرخآلا  تاريسفت 
. ..خلا ظاعولا ، وأ  خويشلا  وأ  سسقلا 

 
انيلع نإ  مث  هناءرق *  عبتاف  هانأرق  اذإف  هناءرقو *  هعمج  انيلع  نإ 

[19-17- ةمايقلا  ] هنايب
 

يذلا هلقع  ةطساوب  همهف  ىلإ  هيدهيو  انم ،  لكل  نآرقلا  رسفي  يذلا  وه  هللا 
. هل هللا  هقلخ 

 
[4-1- نمحرلا  ] نايبلا هملع  ناسنإلا *  قلخ  نآرقلا *  ملع  نمحرلا * 

 
قيرطلاو رونلا  ىلإ  تاملظلا  نم  جورخلل  ةليسولا  وه  ةالصلا  يف  ماظتنالا  نإ 

. يصاعملاو بونذلا  باكتراب  انرمأي  يذلا  ناطيشلا  عادخ  نع  سفنلا  يهنل 
اطابترا ةطبترم  ةالصلا  نإف  نآرقلا " نم  ةالصلا  ةيفيك   " لصف يف  انيأر  امكو 
طبارتلا قمع  ىدم  يعن  انحبصأ  نآلا  اننا  وجرأو  .نآرقلا  ةوالتب  ارشابمو  اقيثو 

.نآرقلا يف  ميهافملا  لك  نيب  شهدملا 
 

نع ىهنت  ةالصلا  نإ  ةالصلا  مقأو  باتكلا  نم  كيلإ  يحوأ  ام  لتا 
نوعنصت ام  ملعي  هللاو  ربكأ  هللا  ركذلو  ركنملاو  ءاشحفلا 

[54- توبكنعلا ]
 

وه يذلا  نآرقلا  ةوالتب  هللا  ركذ  وه  ةالصلا  نم  فدهلا  لبق  نم  انيأر  امكو 
.ركذلا
 

اُونَمآ َنيِذلا  ِبَاْبلَْألا  ِيلُْوأ  َاي  َهللا  اوُقتاَف  ًاديِدَش  ًابَاذَع  ْمَُهل  ُهللا  دََعأ 
اًْركِذ ُْمْكَيِلإ  ُهللا  َلَزَنأ  ْدَق 

اُولِمَعَو اُونَمآ  َنيِذلا  َجِرُْخيل  ٍتَانَيبُم  ِهللا  ِتَايآ  ُْمْكَيلَع  ُوْلَتي  ًالوُسر 
اًِحلاَص ْلَمَْعيَو  ِهللِاب  نِمُْؤي  نَمَو  ِرونلا  َىِلإ  ِتاَُملظلا  َنِم  ِتاَِحلاصلا 
َنَسَْحأ ْدَق  ًاَدَبأ  اَهيِف  َنيِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  ٍتانَج  ُْهلِْخُدي 

[11-10- قالطلا  ] اًقْزِر  َُهل  ُهللا 
 

ناك وأ  طاقنلا  عمج  فدهلا  ناك  نكلو  فدهلا  وه  هدحو  هللا  ركذ  نكي  مل  اذإو 
يقيقحلا ركذلا  نع  يهلي  لعف  يأ  وأ  رشبلا  ركذ  وأ  ةيكيناكيم  سوقط  درجم 

: يلاتلا يه  ةيمتحلا  ةجيتنلاف 
 

ٌنيِرَق َُهل  َوُهَف  ًانَاْطيَش  َُهل  ْضيَُقن  ِنَمْحرلا  ِْركِذ  نَع  ُشَْعي  نَمَو 
- فرخزلا  ] َنُوَدتْهم مُهَنأ  َنُوبَسَْحي  ِلِيبسلا َو ِنَع  ْمَُهنودَُصَيل  ْمُهِنإَو 



[37-36
 

: ةاكزلا ءاتيإ 
 

ةحفاكمل ىرخأ  ةليسو  يه  ناطيشلا  بيذاكأ  نم  سانلا  لوقع  ريهطت 
ةقدصلا نيبو  ةاكزلا  نيب  نوطلخي  سانلا  نم  ديدعلاو  .ناطيشلا  ةيجيتارتسإ 

امأ لاملا .) ةاكز  وأ  لاملل  ريهطت  يهو  ةاكزلا  نم  ةصاخ  ةلاح  يه  ةقدصلاو  )
يذلا ىمعألا  لجرلا  ةصق  يكحت  يهو  .سبع  ةروس  هدكؤت  اهانعم  نإف  ةاكزلا 

: لوسرلا هلهاجت 
 

ركذي وأ  ىكزي *  هلعل  كيردي  امو  ىمعألا *  هءاج  نأ  ىلوتو *  سبع 
[4-1- سبع  ] ىركذلا هعفنتف 

 
نأب هعنقت  نأب  لجرلا  رهطت  ةاكزلا  نا  ةقباسلا  تايآلا  نومضم  نم  حضاولا 
يه يتلا  ةقدصلا  ريغ  اذهو  .هللا  ةلاسر  لبقيو  ناطيشلا ، بيذاكأ  ضفري 
يف دهجلا  لذبي  نأ  هيلع  ةاكزلا  يتأي  نأ  ديري  صخش  يأ  اذإ  .لاملل  ريهطت 

دق يننأ  لمآو  .مهل  ناطيشلا  بيذاكأ  فشكو  نيرخآلا ،  سانلا  لوقع  ريهطت 
.طيسبلا باتكلا  اذه  لالخ  نم  ةاكزلا  ضعبب  مهاسأ  نأ  نم  هللا  نوعب  تنكمت 

 
يلاحلا يصخشلا  يمهف  سكعي  باتكلا  اذه  نا  حضوأ  نا  بحأ  ماتخلا  يف 

ىدم نايبتلو  ثحبلل  ةديدج  قرط  حتفل  ةيادب  درجم  باتكلا  اذهو  .نآرقلل 
فوس نآلا  ىتح  هانمهف  ام  الثم  .نآرقلا  يف  ميهافملا  لك  نيب  طبارتلا 

.ةنجلاو رانلا  لثم  ىرخأ  ميهافم  حيضوت  ىلع  هللا ) ءاشي  نأ  الإ   ) ادغ اندعاسي 
ةواشغو فيرحت  ليزت  تالاقمو  ثوحب  ةعباتم بـ جاتحت  ةريثك  عيضاوم  كانهو 

يف شهدملا  قسانتلا  انل  نيبتو  ميهافملا  نم  ريثكلا  نع  توغاطلا  ثيداحأ 
ىلإ لصن  يكل  نآرقلا  تايآ  رارمتسإب  ربدتن  نا  اعيمج  انيلع  بجي  .اهنيب  نآرقلا 

نوكي نا  هللا  وعدأو  .انم  لضفأ  نآرقلا  اومهفي  اندالوأ  نا  وجرأ  .لضفأ  مهف 
.هللا ءاش  نإ  سانلل  عفن  هيف  باتكلا  اذه 
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