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 البرعي العالمة تقريظ

 بك٥ اهلل الؿمح٨ الؿظي٥
احل٧ؽ هلل رب ا٣ٕةملني كأم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف 

 .ٔجؽق كرقٮهل حم٧ؽان 
 أ٦ة ثٕؽ/

ٚٞؽ ٝؿأت د٤ٕيٞةت األخ أيب ٔجؽ اهلل املى٪يع ىلع رقةتل٪ة املك٧ةة )٦٭الن 
ا٧ٮف( كا٣يت أو٤٭ة حمةرضة اك٩خ أ٣ٞيخ يف صة٦ٓ اخلري ثى٪ٕةء أي٭ة الال

ـاق كاملٞىٮد/ ٚٞؽ اردٌيخ د٤ٟ اتل٤ٕيٞةت  ا٣يت زادت ٨٦ دمةؿ الؿقة٣ح ٚض
 اهلل ػريان كأقأؿ اهلل أف يكذت ذلٟ يف ٦زياف ظك٪ةد٫.

كأٔذؾر إىل ا٣ٞؿاء ٚإف َؿيٞح اإل٣ٞةء يف املعةرضات ختذ٤ٙ ثٕي اليشء 
ٔـ كص٢ أف اهلل ٚيعى٢ ٚي٭ة يشء ٨٦ الٌٕٙ كنكأؿ  ٨ٔ َؿيٞح اتلأحلٙ

ي٪ٛٓ ث٭ؾا ابلعر كأقأؿ اهلل أف يٮٜٚ اجل٧يٓ ملة حيت كيؿىض إ٫٩ صٮاد ٠ؿي٥ 
 كاحل٧ؽ هلل رب ا٣ٕةملني؟

 ٠ذج٫ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ حيىي ا٣ربيع 
 81/88/8348٬ظؿر يف 
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 بك٥ اهلل الؿمح٨ الؿظي٥

 ٦ٞؽ٦ح املعٜٞ
هلل رب ا٣ٕةملني كأم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف  احل٧ؽ

  حم٧ؽان ٔجؽق كرقٮهل وًل اهلل ٤ٔي٫ كآهل كق٥٤.
 أ٦ة ثٕؽ/

٦٭الن أي٭ة الالا٧ٮف( لنيؼ٪ة ا٣ٕال٦ح النيغ )ٚٞؽ ٧ٝخ ثذٛؿيٖ رشيٍ/  
 ٔجؽ ا٣ٕـيـ ا٣ربيع ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل.

ٕخ ٤ٔي٫ دٕةحلٜ  ٧ةء املٮاٜٚ ملة ٝةهل النيغ ممة زاد ٩٤ةٕٚح ٨٦ الكـ ا٣ٕكًك
ًٚٞخ  ـكت الالكـ إىل مؿاص٫ٕ كأرصٮا ثؾلٟ أف أكٮف ٝؽ كي الؿقة٣ح دمةالن ٔك
٢٧ٕ٣ ي٪ٛٓ اإلقالـ كاملك٧٤ني كأقأؿ اهلل ال١ؿي٥ الؿظي٥ أف يذٞج٢ ٦ين كأف 

 يحرس نرشق كاجلٛٓ ث٫.
 كال ظٮؿ كال ٝٮة إال ثةهلل ا٣ٌٕل ا٣ْٕي٥

 املى٪يعكًلذت أثٮ ٔجؽ اهلل 
 احل٨٧ دار احلؽير ث٧ٕرب

 ـه                                                                        8341اعـ/ ٗؿة                          
 ٬111143734ةدٙ/                                             
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 ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ حيىي ث٨ أمحؽ مكةكل أثٮ ذر ا٣ربيع كنكج٫ اق٫٧ /
  ٦ٛؿؽ ظجحل. ،٩ـي٢ إب ،احلؽيؽم

 /٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣.ننأ يف امل١٤٧ح ز٥ رظ٢ يف مجةث٫ إىل احل٨٧  ننأد٫ 

 /٩ىع٫ ٩ةوط يف مجةث٫ أف يؿظ٢ إىل النيغ ٦ٞج٢ يف احل٨٧  ٤َج٫ ل٥٤ٕ٤
ٚؿظ٢ إحل٫ ك٤َت ا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽق أكرث ٨٦ مخف ق٪ٮات. كٌلف دلذ٭ؽان صةدان 
يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ز٥ ثٌف يف ٦أرب حنٮ مخف ق٪ٮات ز٥ ا٩ذ٢ٞ إىل ٦ٛؿؽ 

ـق ) دار احلؽير( كاقذ٧ؿ ٚي٫ ظىت اآلف.  ظجحل كأقف مؿًل

 /ٞيؽد٫ ة ٔٞيؽة ك٦٪٭ضةن قةاؿان ىلع ٦ة اكف ق٤يف ىلع اجلةد ٦٪٭ض٫ ٔك
٧٤ةء اإلقالـ الىةدٝني.  ٤ٔي٫ الىعةثح كاتلةثٕني ٔك

  دٔٮد٫/ النيغ ننيٍ يف ادلٔٮة كرظالد٫ يف ذلٟ إىل دميٓ ربٮع احل٨٧
من٭ٮرة ٠سرية ك٬ٮ ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل دمٓ ثني ادلٔٮة كاتل٤ٕي٥ كاتلأحلٙ 

ِ كاجلٞؽ كاإلرمةد كاألمؿ ثةملٕؿك  ؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ.كدمٓ ثني الٔٮ

  /ٝؿاع األق٪ح يف ٩يف النؾكذ كاتلُؿؼ ٨ٔ أ٢٬ الك٪ح»مؤ٣ٛةد٫» ،
اتل٤ٕيٜ »، «ردكد ىلع اإلػٮاف كالرسكريني»، «اتلأقحف جلٞي اتل٤جحف»

، «ادلالا٢ كاألًٮاء ىلع ٔؽكاف أ٢٬ األ٬ٮاء»، «ىلع رشيُٰ احلـبيح
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، «اف املك٧٤نيأًٮاء ىلع دٔٮة اإلػٮ»، «أقب٤ح كأصٮبح يف ٫ٞٚ ادلٔٮة»
ري٬ة.«ظٞيٞح  ا٣ُٞجيح الرسكريح»  ، ٗك

 /ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢/ النيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ٦ربز يف ٥٤ٔ  ز٪ةء ا٧٤ٕ٣ةء ٤ٔي٫
 (.493ص/) «حتٛح املضيت»الك٪ح ٚٞي٫ ٔ٪ؽق اقت٪جةَةت ْٔي٧ح.. 

حبٮث ٝي٧ح يف اغيح اإلدٞةف ٨ٔ ٚ٭٥  كٝةؿ/ ل٤نيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ا٣ربيع
. كٝةؿ/ ك٨٦ ٧٤ٔةء الك٪ح «دمحا٣رت»كدرايح حم٧ٮد الكرية يكذٛةد ٦٪٫. 

ةرصي٨ الٮاٝٛني يف كص٫ أوعةب ابلة٢َ ... كالنيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ا٣ربيع. املٕ
. كٝةؿ/ النيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ا٣ربيع رص٢ ٚة٢ً «٦ٞؽ٦ح د٪ٮيؿ ا٧٤ْ٣ةت»

رشيٍ أقب٤ح ٦ٓ الٮاديع »دئ ٦جتك٥. حمٜٞ حم٪ٟ يف ادلٔٮة ك٬ٮ ٬ة
 . «ثةمل١٤٧ح

كٝةؿ النيغ حيىي احلضٮرم/ النيغ ا٣ٛة٢ً ٔجؽ ا٣ٕـيـ ا٣ربيع داع إىل 
كمؤ٣ٙ هل مؿًلـ ق٪ح ٦جةرؾ اهلل حم٪ٟ ٦ٞؽاـ ػُيت ٦ٛٮق ك٦ؽرس ٦ٛيؽ 

ح ك٬ٮ ٨٦ مٕؿاء ادلٔٮة .   «ا٣ُجٞةت»يف ٦ٛؿؽ ظجحل كهل دآحلٙ ٦ُجٔٮ
 (.42ص/)

ؽق ٨٦ ٠جةر ٧٤ٔةء الك٪ح  كأزىن ٤ٔي٫ النيغ حم٧ؽ اإل٦ةـ ٠سريان ٔك
 ثةحل٨٧ 

ؽق ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء  ك١٬ؾا أزىن ٤ٔي٫ النيغ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب ٔك
 ال١جةر.

 كاهلل املٮٜٚ.
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 كرمحح اهلل كبؿٌلد٫.الكالـ ٤ٔيك٥ 
احل٧ؽ هلل حن٧ؽق كنكذٕي٪٫، كنكذ٘ٛؿق، ك٩ٕٮذ ثةهلل ٨٦ رشكر أ٩ٛك٪ة، 
كقحبةت أ٧ٔةجلة، ٨٦ ي٭ؽق اهلل ٚ٭ٮ امل٭ذؽم، ك٨٦ ي٢٤ٌ ٚال ٬ةدم هل، 
كأم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل كظؽق ال رشيٟ هل، كأم٭ؽ أف حم٧ؽان ٔجؽق 

 كرقٮهل وًل اهلل ٤ٔي٫ كآهل كق٥٤.

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٿ  چ   

 [   8٠4آؿ ٧ٔؿاف/ ] چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چ   

ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

 [  1ننساء:]ا چڦ  ڦ  

 [7٧األحزاب: ] چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  

 أ٦ة ثٕؽ/
ػري احلؽير الكـ اهلل، كػري اهلؽم ٬ؽم حم٧ؽ وًل اهلل ٤ٔي٫  ٚإف

زةد٭ة، كَل حمؽزح ثؽٔح، كَل ثؽٔح ؽكىلع آهل كق٥٤، كرش األمٮر حم
 ًال٣ح، كَل ًال٣ح يف اجلةر.

                                                           

 ٬ؾق حمةرضة ٣ٌٛي٤ح النيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ا٣ربيع أ٣ٞة٬ة يف صة٦ٓ اخلري ثى٪ٕةء. - 8
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ريق ٨٦ ظؽير اث٨ ٧ٔؿ ريض اهلل 1ركل أثٮ داكد)أي٭ة اجلةس  ( ٗك
 ظة٣خ / "٨٦يٞٮؿ ٔ٪٭٧ة ٝةؿ/ ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤

 ك ٦ةت ٨٦ ك أمؿق يف اهلل ًةد ٚٞؽ اهلل ظؽكد ٨٦ ظؽ دكف مٛةٔذ٫
 ٨٦ ك الكحبةت ك احلك٪ةت ل١٪٭ة ك در٥٬ ال ك دي٪ةر ٥  ثى  ٤ٚحف دي٨ ٤ٔي٫

 يف ٝةؿ ٨٦ ك يزنع ظىت اهلل قؼٍ يف يـؿ ل٥ ي٥٤ٕ ٬ٮ ك ثة٢َ يف ػةو٥
 ٝةؿ ممة ثةملؼؿج يأيت ظىت اخلجةؿ ردٗح يف ظبف ٚي٫ ٣حف ٦ة مؤ٨٦

 ك٣حف خبةرج".
٬ؾا احلؽير ظٮل ٬ؾق اجل٢٧، كاذلم أريؽ أف أحتؽث ظٮهل 

 قؼٍ يف يـؿ ل٥ ي٥٤ٕ ٬ٮ ك ثة٢َ يف ػةو٥ اجل٤٧ذةف األػريدةف/ "٨٦
 اخلجةؿ ردٗح يف ظبف ٚي٫ ٣حف ٦ة مؤ٨٦ يف ٝةؿ ٨٦ ك يزنع ظىت اهلل

 ك٣حف خبةرج".  ٝةؿ ممة ثةملؼؿج يأيت ظىت
( 4ية أي٭ة اإلػٮة إف املؤ٨٦ م٤ــ أف يكٮف ٔؽالن يف أٝٮاهل كإٔٚةهل)

٦ذٞيةن هلل ٔـ كص٢ ٚي٧ة يٞٮؿ، كٚي٧ة يكذت، كيف دميٓ أمٮرق، مكتنٕؿان 
اَالع اهلل ٔـ كص٢ ٤ٔي٫، كمكتنٕؿان ٝؽرة اهلل دجةرؾ كدٕةىل ٤ٔي٫، 

                                                           

( ك٣حف ٚي٫ ذ٠ؿ ادلي٨ 2/71( كال٤ِٛ هل ك٬ٮ يف اجلة٦ٓ الىعيط )4/41( كاحلةك٥ )4291يف قج٪٫ ) - 8
 (.341كوعع٫ النيغ األبلةين يف وعيط أيب داكد كالىعيعح )

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ    چ ٝةؿ دٕةىل/  - 4

﮺   ﮻  ﮼﮽  چ كٝةؿ دٕةىل/  ﮹   ﮶   ﮷﮸  ﮴   ﮵   چ  چ  چ  چ  چ كٝةؿ  چۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

   152األنعام:  چ ٹ  ٹ  ڤ   چ  كٝةؿ دٕةىل چ ڇ   ڇ  
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ك٦ذؾ٠ؿان كٝٮ٫ٚ ثني يؽم اهلل ٔـ كص٢ يف أرض املعرش، ك٨٦ ٥٤ٔ ٬ؾا 
 احلؽير، يججيغ أف يكٮف ٦ذؾ٠ؿان هل ٔ٪ؽ لك ٝةا٢ كٝٮهل.

الن، كال اإل٦ةـ اث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ ]رمح٫ اهلل دٕةىل[/ ٦ة ٤ٝخ ٝٮ ٝةؿ
 ٤ٕٚخ ٕٚالن إال ٩ْؿت يل ٚي٫ خمؿصةن ثني يؽم اهلل دٕةىل.

أي٭ة اإلػٮة/ ٠سريان ٦ة يذعؽث أ٩ةس ٨ٔ أ٢٬ الك٪ح أ٩٭٥ يذلك٧ٮف، 
كيُٕ٪ٮف ٚي٨٧ اػذ٤خ ٔٞةاؽ٥٬، كاخنؿٝخ ٦٪ة٬ض٭٥، ٚي١رث الالا٧ٮف 

 (.1)أل٢٬ الك٪ح.
كأ٢٬ الك٪ح يٕؿٚٮف ٬ؾا احلؽير، كأ٫٩ ال جيٮز هل٥ أف خيةو٧ٮا يف 
ثة٢َ، كأ٫٩ ال جيٮز هل٥ أف يٞٮلٮا يف مك٥٤ ٦ة ٣حف ٚي٫، ٚ٭٥ ٠سريك 
اتلعؿم، كًلسريك اإلظذيةط، ٚال يذلك٧ٮف يف ٦ج٢ُ ٨٦ املج٤ُني إال ثٕؽ 

، كردو  ، كأػؾو ا٥٤ٕ٣ أف دلي٫ ثة٢َ كأ٫٩ ٦ذعٜٞ ٚي٫، ز٥ ثٕؽ ٦٪ةوعحو 
( كرب٧ة 2،)رب٧ة دك٧٤ٮا ىلع ابلة٢َ دكف املج٢ُ، إف اكف ذلٟ اكٚيةن ك

                                                           
ء الالا٧ٮف اغبل٭٥ ص٭ةؿ أك ٦جذؽٔح أك أ٩ةس جي٭٤ٮف ادلاكٚٓ ا٣يت ٨٦ أص٤٭ة دك٥٤ أ٢٬ الك٪ح، ٚٞؽ صةء ٬ؤال -1

٧٤ةء  اجلؿح أل٢٬ ابلة٢َ يف ٠ذةب اهلل ٔـ كص٢ كيف ق٪ح رقٮهل وًل اهلل ٤ٔي٫ كآهل كق٥٤ كصةء ٨ٔ ق٤ٙ األ٦ح ٔك
 مح٫ اهلل دٕةىل أد٣ح كأٝٮاالن ٠سرية. ك٦ة ثٕؽ٬ة ٚٞؽ ظنؽ النيغ ر 4٠اإلقالـ/ ا٩ْؿ املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح ص/

ك٦ة أظك٨ ٦ة ٝةهل ميغ اإلقالـ رمح٫ اهلل دٕةىل/ "كلٮال ٨٦ يٞي٫٧ اهلل دلٚٓ رضر ٬ؤالء ٣ٛكؽ ادلي٨ كٌلف 
إذا اقذٮلٮا يٛكؽكف ا٤ٞ٣ٮب  -يٕين املجذؽٔح –ٚكةد٥٬ أ٥ْٔ ٨٦ اقتيالء ا٣ٕؽك ٨٦ أ٢٬ احلؿب ٚإف ٬ؤالء 

..." ا ـهاملؿاد )  ( ثذرصؼ.41/444اثذؽاءن
 ٗري كصؽ٩ة كٝؽ الؿصةؿ يف الالكـ احلؽير أ٢٬ ىلع يٛ٭٥ ال ٨٦ ثٕي اعب كٝةؿ ا٣رت٦ؾم رمح٫ اهلل دٕةىل/ "كٝؽ

( كٝؽ 2/141الؿصةؿ كإ٧٩ة مح٤٭٥ ىلع ذلٟ اجلىيعح". ا٢٤ٕ٣ ٦ٓ اجلة٦ٓ ) يف دك٧٤ٮا ٝؽ اتلةثٕني ٨٦ األا٧ح ٨٦ كاظؽ
 بكُ٪ة الالكـ ىلع ٬ؾا يف رقة٣ح مكذ٤ٞح.

 إذا ق٥٤ ك ٤ٔي٫ اهلل وًل اكف اجليب ٝة٣خ ٔ٪٭ة اهلل ريض اعئنح ( ٨ٔ 3111٨ٔكدحل٫٤ ٦ة ركاق أثٮ داكد ) - 4
يف اجلة٦ٓ  ٬ٮ ؟ كًلؾا ٠ؾا يٞٮلٮف أٝٮاـ ثةؿ ٦ة يٞٮؿ ك٣ك٨ ؟ يٞٮؿ ٚالف ثةؿ ٦ة ي٢ٞ ل٥ الىشء الؿص٢ ٨ٔ ث٫٘٤
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كرب٧ة أرصٕٮا ابلة٢َ ٨٦ ( 8اظذةصٮا إىل  تك٧يح املج٢ُ حلعؾرق اجلةس،)
ظير دػ٢، ٚإف اكف دػ٢ ىلع املك٧٤ني ٨٦ ٠ذةب ردكا ٤ٔي٫ ثكذةب، 

٨٦ ٚٮؽ امل٪رب، كرب٧ة ردكق يف   أك ٨٦ رشيٍ ردكق برشيٍ، كرب٧ة ردكق
 درس، ألف ٬ؾا ثة٢َ ال جيٮز الك١ٮت ٤ٔي٫.

ري حيىي ث٨ ٦ٕني ظىت  كٝؽي٧ةن ٠رث اإل٩ذٞةد ىلع حيىي ث٨ ٦ٕني، ٗك
 ٝةؿ ٝةا٤٭٥/

 ٭يؽػػقحكأؿ ٔ٪٭ة كامل٤يٟ م    ة٣ح     ػػػكالث٨ ٦ٕني يف الؿصةؿ ٦ٞ
 (2)كإف يٟ ٠ؾثةن ٚةحلكةب مؽيؽؽ ٚ٭ٮ يف األو٢ ٗيجح     ٚإف يٟ وؽ

ٚأصةب حيىي ث٨ ٦ٕني ٝةؿ/ ألف يكٮف ٬ؤالء ػى٧ةيئ أظت إىل 
٨٦ أف يكٮف ػىيم رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كآهل كق٥٤ يٞٮؿ/ ل٥ 

 أذب ٨ٔ ٨ٔ قجذ٫ أك ث٭ؾا املٕىن.

٤ٚ٭ؾا أي٭ة اإلػٮة لكةف أ٢٬ الك٪ح ظةالن ك٦ٞةالن يٞٮؿ/ ٦٭الن أي٭ة 
 الالا٧ٮف.

                                                                                                                                                                      

ذىْش إىل دٕيني. 4٠73( الىعيعح )8/483الىعيط ل٤نيغ ٦ٞج٢ ) ( ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ ٬ؾا إذا ل٥ حيي
 .«املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح ٦ٞؽ٦ح ا٣ُجٕح اثلةثلح»

يف اخلةريج اذلم أدةق  كٝةؿ اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ 1انمسد:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ دٕةىل/ قال  - 1
كذ٠ؿ  «كي٤ٟ ٨٧ٚ يٕؽؿ إذا ل٥ أٔؽؿ... »ثٕؽ ٝك٫٧ ا٣٘٪ةا٥ يف ظ٪ني كٝةؿ أؽؿ ية حم٧ؽ. ٚٞةؿ ٤ٔي٫ الىالة كالكالـ/ 

ني أدجة٫ٔ كاألد٣ح يف ٬ؾا ٠سرية كاحلؽير يف ابلؼةرم ) ( 8٠71( كمك٥٤ )7944كوٙ اخلٮارج كذ٦٭٥. ٕٚي٪٫ ثةذلـ ٔك
 ٨ٔ أيب قٕيؽ اخلؽرم ريض اهلل ٔ٪٫.

٬ؾا األثيةت بل١ؿ ث٨ محةد، كٝؽ رد ٤ٔي٫ ٔجؽ الكالـ ث٨ يـيؽ اإلمبيٌل ٧٠ة يف صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ  - 4
 /ط/دار ال١ذت/ك٤ُ٦ٓ الؿد/47ص/

خ ية ثكؿ            ػُػػػح                                             ثأ٦سةهلة يف اجلةس مةب كحلؽ ث٨ محةد دٕػًؿ
 إىل ٝٮهل/ 

 كرأل مىيت ل٤ىٮاب قؽيؽ                  كالث٨ ٦ٕني يف اذلم ٝةؿ أقٮة                                             
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٥ٕ٩ أي٭ة اإلػٮة! أ٢٬ الك٪ح حيؾركف ٨٦ ا٣ترسع يف اتل٤ٌي٢ مل٨ ال 
كذع٫ٞ، كاتلجؽيٓ مل٨ ال يكذع٫ٞ، كاتلٛكيٜ مل٨ ال يكذع٫ٞ، كاتل١ٛري ي

ـالٮف ي ذعؿكف، ظىت مل٨ ال يكذع٫ٞ، ٚؿب٧ة رأكا ىلع الؿص٢ ثؽٔح، ٚال ي
يذأكؽكا ٢٬ دٮٚؿت رشكط اتلجؽيٓ، كا٩ذٛخ املٮا٩ٓ، أـ أ٫٩ يٞةؿ ٔ٪ؽق 

( ٩ْؿكا ٢٬ دٮٚؿت 8ك١٬ؾا إذا رأكا ٦ة يٞذيض دٛضريق،) ؟ثؽٔح كًلىف
، ٢٬ ك١٬ؾا ٦ة يٞذيض اتلٛكيٜ؟ رشكط اتلٛضري، كا٩ذٛخ املٮا٩ٓ، أـ ال 

ك٬ؾا مـ٣ٜ  ؟دٮٚؿت ٚي٫ الرشكط ا٣يت يٛكٜ ث٭ة، كا٩ذٛخ املٮا٩ٓ أـ ال
ػُؿ، يججيغ أف يكٮف املك٥٤ ٚي٫ ىلع كرع، إف اكف مؤ٬الن ٤ٚحف هل أف 

( كيكذٕؽ ألف ياليق 2حيك٥ إال ثٕؽ اَالع كاقٓ د٧ُنئ إحل٫ ٩ٛك٫،)
ؿ رص٢ه ٢. كأف جييت يف ذلٟ ث٧ة دلي٫، قأاهلل يكذٕؽ ملٞةث٤ح اهلل ٔـ كص

قٛيةف اثلٮرم ٝةؿ هل ية قٛيةف )كا٣ٞىح يف رشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ 
( ثٕ٪ٮاف ٔٞيؽة قٛيةف اثلٮرم( ٝةؿ هل 3الك٪ح لاللاكيئ املضرل األكؿ)

ٞؽ ؟ ٚإذا صبخ يٮـ ا٣ٞية٦ح أٝٮؿ/ ية رب أػربين ث٭ؾا أػربين ٦ةذا أٔذ
ال » /ٚٞةؿ قٛيةف اثلٮرم -قؤاؿ مؽيؽ -قٛيةف، ٚيأػؾؾ كيؽٔين.

                                                           

 دٛضريق/ أم/ ر٦ي٫ ثة٣ٛضٮر. - 8

 أف ٦٪٭ة كرد٥٬ دٕؽي٤٭٥ يف أمٮرا يكذؽيع ك٩ٞؽ٥٬ الؿصةؿ يف ٝةؿ اث٨ ٩ةرص ادلي٨ رمح٫ اهلل دٕةىل/ "كالالكـ - 4
ذؽاؿ االحنؿاؼ يف كأظٮاهل٥ الؿصةؿ ث٧ؿادت اعرٚة املذلك٥ يكٮف  ٨٦ يكٮف كأف كاألٕٚةؿ األٝٮاؿ ٨٦ كمؿادج٭٥ كاأل

 ٩ٛك٫ يف ا٣ٕؽا٣ح ٦ٓ ثةتلعةم٢ اجلٛف ٗؿض ٨ٔ اعرية ا٣تكة٢٬ ٨٦ ػةحلة كاهلٮل ل٤ٕىجيح دلة٩جة كاتلٞٮل الٮرع أ٢٬
 .83ث٧س٤٭ة..." الؿد الٮاٚؿ ص/ جيؿح ا٣يت ثةألقجةب كاملٕؿٚح كاالدٞةف

كٝةؿ احلةِٚ رمح٫ اهلل دٕةىل/ إف اذلم يذىؽل لٌجٍ الٮٝةآ ٨٦ األٝٮاؿ كاألٕٚةؿ كالؿصةؿ ي٤ـ٫٦ اتلعؿم يف 
 اجل٢ٞ ٚال جيــ إال ث٧ة يذع٫ٞٞ كال يكذيف ثة٣ٞٮؿ النةآ ... ا٬. 

 كق٪ؽق وعيط. 483، ر81/٥ٝص/ - 4
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ظٮؿ كال ٝٮة إال ثةهلل. ا٠ذت/ بك٥ اهلل الؿمح٨ الؿظي٥ ز٥ أمال ٤ٔي٫ 
ٔٞيؽةن اكم٤ح يف األق٧ةء، كالىٛةت، كيف الىعةثح كاحلٮض، كالنٛةٔح، 

ري ذلٟ. ز٥ ٝةؿ هل/ إذا صبخ يٮـ ا٣ٞية٦ح ٢ٞٚ/ ية رب أػربين ث٭ؾا  ٗك
ـه ٦جين ىلع ٥٤ٔ، كىلع ٔٞيؽة. ٨٧ٚ  قٛيةف اثلٮرم ز٥ دٔين كريب./الك

اكف مؤ٬الن ل٤الكـ يف أ٢٬ ابلؽع كالٌالؿ كاإلحنؿاؼ، ٤ٚيك٨ ىلع 
ك٨٦ اكف ٗري مؤ٢٬ ٚكبي٫٤ ٝٮؿ  دٞٮل، كمؿاٝجح، كػنيح هلل ٔـ كص٢

اننحم:  چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  چ / اهلل ٔـ كص٢

43  (8) 
يذ٭٧٪ة الالا٧ٮف/ ثأ٩٪ة ٦ترسٔٮف ك٦تنؽدكف كأ٢٬ ٤ٗٮ ك٣حف 
ٔ٪ؽ٩ة دؿدحجةت يف األكلٮيح يف دٞؽي٥ ٦ة ٬ٮ أكىل أك ٣حف ٔ٪ؽ٩ة دٞؽيؿ 

اد ثٌٕ٭٥ ا٣ُني ث٤ح ٚٞةؿ ( ك٨٦ ز٥ى ز4ل٧٤ىة٣ط كاملٛةقؽ أك ٗري ذلٟ،)
( كإىل ٗري ذلٟ ٨٦ ا٣ٕجةرات، كالالا٧ٮف 4)ث٭ؾا ختؽمٮف أٔؽاء اإلقالـ

/ ٦٪٭٥ أ٩ةسه ظةٝؽكف ال قبي٢ إىل األػؾ كالؿد (3)أل٢٬ الك٪ح أ٩ٮاع

                                                           

 ك٣حف ٨٦ اتل٤ٞيؽ، ث٢ ٬ٮ ٨٦ ثةب ادجةع قبي٢ املؤ٦٪ني. - 8
ح حب٧ؽ اهلل. - 4  كل٤نيغ رقة٣ح ثٕ٪ٮاف/ )ٝؿاع األق٪ح يف ٩يف النؾكذ كاتلُؿؼ ٨ٔ أ٢٬ الك٪ح( كيه ٦ُجٔٮ

ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ أ٦ة ٝٮهل٥ ٦ة يكذٛيؽ ٨٦ ٬ؾا إال أٔؽاء اإلقالـ. ٧٤ٚةذا ٦ة يٞٮلٮف يف ٝٮهل٥/  - 4
١٬ؾا َٕ٪٭٥ يف النيغ النيغ األبلةين ٦ةقٮين( ملةذا ٦ةٝةلٮا/ ٦ة يكذٛيؽ ٨٦ ٬ؾا إال أٔؽاء اإلقالـ ملةذا ٦ة ٝةلٮا ٬ؾا؟ ك)

اث٨ ثةز ٧٤ٚةذا ال يٞٮلٮف/ ٦ة يكذٛيؽ ٨٦ ٬ؾا إال أٔؽاء اإلقالـ؟ ٥٬ ابلةداٮف ... أ٦ة حن٨ ٚ٪ٞٮؿ/ ٝؽ اقذٛةد اجلةس 
ال ثؽ ٨٦ ابليةف كاهلل املكذٕةف/ رشيٍ أقب٤ح نكةء    [ 55األنعام: ] چڍ  ڌ  ڌ   چ كاهلل دٕةىل يٞٮؿ/ 

 ٔؽف

ؽ يف  - 3 ـى٬ِّ إال رص٢ صة٢٬ أك يف ٤ٝج٫  -يٕين اجلؿح كاتلٕؽي٢ –ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ ال يي
 (.882-884ظٞؽ أك رص٢ ي٥٤ٕ أ٫٩ دلؿكح ٚ٭ٮ ي٪ٛؿ ٨ٔ اجلؿح كاتلٕؽي٢ أل٫٩ ي٥٤ٕ أ٫٩ دلؿكح/ ٌٚةاط ك٩ىةاط ص/
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٧ٚ٭٧ة اكف ص٭ؽؾ ٚ٭ٮ ٣حف مكذٕؽان أف يكذ٧ٓ أل٫٩ ٫٤ٕ٣ أف  ٦ٕ٭٥
ان ٨٦ املٕ٪حني ثكالـ أ٢٬ الك٪ح، ك٬٪ةؾ ٨٦ ٬ٮ ٦٘ؿره ث٫ يكٮف كاظؽ

ي  كذُٕٛٮف ٚي٘ؿك٫٩ ثجٕي كٚي٫ ػري كٝؽ يكٮف ٨٦ ٔٮاـ اجلةس كمم٨ ي
اللك٧ةت ثأف ا٣ٕؽك األكرب احل٭ٮد كاجلىةرل كالاكٚؿكف ٨٦ املالظؽة 
ري٥٬، كال يججيغ أف ننذ٢٘ ثجٌٕ٪ة ابلٕي، كال يججيغ أف ٩٭ذ٥  ٗك

ىةف، كا٣ٕؽك يؿيؽ أف يٞذ٤ٓ النضؿة، كال يججيغ أف ٩٭ذ٥ ثة٣ٞنٮر  ثةأٗل
 كال يججيغ ..، كال يججيغ ..، ا٣غ. (1)دكف ال٤جةب،

ك٬٪ةؾ ٨٦ الالا٧ني، ٨٦ ٔ٪ؽ٥٬ ٥٤ٔ، كرب٧ة ػُت كرب٧ة ٠ذت، 
يٕةدت أ٢٬ الك٪ح، كٝؽ يك٧ي٭٥ أ٢٬ الك٪ح، كٝؽ ال يؾ٠ؿ محبةن، ٚٞؽ 
ي٤ُٜ ٔجةرات ا٣ٕذةب كال٤ٮـ/ ادٞٮا اهلل يف أٔؿاض املك٧٤ني، ػةٚٮا اهلل 
يف أٔؿاض املك٧٤ني، كادٞٮا اهلل يف اتلٕض٢ يف اتلجؽيٓ، كادٞٮا اهلل يف 

كًلؾا ... كَل ٬ؾا الكـ ٦ٞجٮؿ إال أ٫٩ ال يتزنؿ ٤ٔي٪ة، ال يتزنؿ ٠ؾا 
ٓ ادلٚةع ٨ٔ دي٨ اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل.٤ٔي٪ة،   ٚ٪ع٨ يف مًٮ

، ٨٦ حنج٭٥ يف اهلل -ين٭ؽ اهلل-كإين ألٝٮؿ ألكخلٟ الالا٧ني ك٦٪٭٥ 
أل٩٭٥ يؿيؽكف اخلري، ك٣ك٨ يؿيؽكف اخلري ك٣ك٨ ٦ة ٧٤ٔٮا ٦ة  -دٕةىل

 .٬٪ةلٟ ٨٦ ا٣ٌٞةية

                                                           

كإذا دأم٤خ يف ٦ٕىن ٝٮهل٥/ ا٣ٞنٮر كال٤جةب، كصؽت أ٩٭٥ يٕ٪ٮف ثةل٤جةب/ املكةا٢ ا٣يت يٕذٞؽك٩٭ة كيكريكف  - 8
اكـ ثػ ٤ٔي٭ة اكتل١ٛري، كاجلؿم كراء ال١ؿايس ثؽٔٮل إاعدة اخلالٚح اإلقال٦يح، ك٦ة أمج٫ ذلٟ كيك٧ٮف حمةربح احل

ري ذلٟ.)  حمةربح لرشؾ ا٣ٞىٮر( ك )احلة٧٠يح( ٗك
كدؿا٥٬ يٕ٪ٮف ثة٣ٞنٮر/ مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة، كمكةا٢ ا٫ٞٛ٣، كا٥٤ٕ٣..ا٣غ. ك٨٦ ػالؿ ٬ؾا األٚاكر اخلةَبح رسل يف 

 أكقةَ٭٥ اإلحنالؿ ادليين كاجل٭٢ املُجٜ.
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ك٩ٞٮؿ هل٥/ ػؾكا ٦ة دك٧٤٪ة ٚي٫ ٨٦ املكةا٢، كدك٧٤ٮا ٚي٫ أ٩ذ٥، 
٨ٕ ٚي٪ة، كحيؾر  َي كأرك٩ة الك٦ك٥ أ٩ذ٥. ز٥ قرتكف أ٫٩ ي٨ُٕ ٚيك٥ ٧٠ة 

٧٠ة ظؽدت املٮاٝٙ ٦٪ة،  ٦٥٪ك٥ ٧٠ة ظؾر ٦٪ة، كحتؽد املٮاٝٙ ٦٪ك
ك٥ ؽكدذ٭٧ٮف آ٩ؾاؾ أ٩ك٥ أ٢٬ ٤ٗٮ، كأ٢٬ تنؽد، كترسع، ك٣حف ٔ٪

ك٥ دٞؽيؿ ل٧٤ىة٣ط كاملٛةقؽ، ... إىل ؽ دؿدحجةت لألكلٮيةت، ك٣حف ٔ٪
آػؿق. ػؾكا ٬ؾا الالكـ، ػؾكا رٌلـ أ٢٬ ابلة٢َ اذلي٨ دٞنٕؿ األثؽاف 

 ٨٦ لك٧ةد٭٥، ٧٠ة ق٪ؾ٠ؿ ثٕي األ٦س٤ح ىلع ذلٟ.
دٞنٕؿ األثؽاف ٨٦ ثٕي لك٧ةد٭٥/ يف دي٨ اإلقالـ، يف أ٩بيةء اهلل، يف 

 اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤، كيف ٗري ذلٟ. ٚٮ اهلل ال لٮـ وعةثح رقٮؿ اهلل وًل
 ٤ٔي٪ة.

ة، ال رأي٭ة اإلػٮة! يذىؽر أ٢٬ ابلة٢َ تلرصحيةت يف اغيح اخلُٮ
٩ذع٢٧ كاهلل أف نك١خ، كال جنؽ ٦٪ؽكظح ٨ٔ الالكـ، كال جنؽ أ٩٪ة 

 ٦ٕؾكركف أ٦ةـ اهلل إذا ق١ذ٪ة.
ذلٟ يأيت َجٞح أػؿل حتخ أكخلٟ أوعةب اتلرصحيةت ٚيعجٮف أكخلٟ كٝؽ  كبٕؽ

ال ي٧٤ٕٮف ثك٧٤ةد٭٥، أك ي٧٤ٕٮ٩٭ة كيذ٘ةًٮف ٔ٪٭ة. كَجٞح أػؿل دك٩٭٥ يٞةث٤ٮف 
ثٕي إػٮا٩٪ة ٨٦ أ٢٬ الك٪ح كال خيربك٩٭٥ ثذ٤ٟ ا٣ٕجةرات، كإ٧٩ة يكذُٕٛٮ٩٭٥ 

ذا ٔ٪ؽ٩ة ؟! ك٩ؿيؽ دي٨  اقذُٕةٚةن، كيذ٧٤ْٮف/ كأٔؽاء اإلقالـ. كحن٨ مكة٠ني ٦ة
اهلل، كحت١ي٥ رشيٕح اهلل دٕةىل، ك٩ؿيؽ ٠ؾا، ك٩ؿيؽ ٠ؾا، كا٧٤ٕ٣ة٩يٮف ٤ٕٚٮا، كأٔؽاء 
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اإلقالـ ٤ٕٚٮا، ك٬ؤالء ٦ة يذلك٧ٮف إال ٚي٪ة، ك٦ة ذ٩ب٪ة ؟ ك٦ة ٬ٮ احل٢؟ كأيل 
 (1)اجلتيضح؟!

ٕٮف اقذؼؿاج ثٕي اللك٧ةت مم٨ ٥٬ ىلع ػري كيسٜ ث٭٥ ييذ٧٤ْٮف ظىت يكذُ
 خيربك٩٭٥ كال النجيٕح، ثة٣ٕجةرات خيربك٩٭٥ كال كبأي٧ة٩٭٥ ا٣يت يه ىلع ٗري يشء.

 امل٪عؿٚح، ثةملجةدئ
ػٮة! إ٩٪ة جيت أف ٩كٮف ظؿاقةن دلي٨ اهلل دٕةىل، محةة ل٤ٕٞيؽة، ٧٠ة اكف إلية ٦ٕرش ا

 2))ق٤ٛ٪ة الىة٣ط.

 ا٥٤ٔ ٦ة ظٮلٟ ية ٔجؽ اهلل. إدًر ٦ة يؽكر ظٮلٟ.

ملكيح، كال دجٌف ٨٦ ثةب  إف ا٣ٕٞةاؽ امل٪عؿٚح ال دجٌف ىلع اتل٧كٟ ثةلرشيٕح إال أميةء
 (3)دجٌف ل٤الكـ ىلع أ٢٬ ابلة٢َ ثٞيح.الٮالء كا٣رباء محبةن ال دجٌف هل أقةقةن كال 

 املجةدئ امل٪عؿٚح لٮ ٩ْؿت إحل٭ة دؿل أ٩ٟ إف اٝذ٪ٕخ ث٭ة ٦ة قت٪١ؿ ثةَالن، كال قتذلك٥ ىلع 
 

                                                           

٫ كأٔال٫٦ ٨٦ ٚضؿ دةريغ اإلقالـ إىل ٝةؿ النيغ ربيٓ ظ٫ْٛ اهلل/ كىلع ٬ؾا امل٪٭ش قةر ٧٤ٔةء اإلقالـ كأا٧ذ - 8
 يٮ٦٪ة ٬ؾا محةيح لإلقالـ كذثةن ٨ٔ ظية٫ً/رد امل٪١ؿات كاأل٬ٮاء.

ح أ٢٬ ا٣ٛنت كاتلعـب املٞيخ يف ٬ؾا ا٣ٕرص  - 4 ٝةؿ النيغ ربيٓ ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ رٚٓ رايح ٬ؾق املٕةًر
 كَٮرك٬ة كد٧ٔٮ٬ة ثُؿؽ كأقةحلت ٦ة٠ؿة.. ك٦٪٭ة/ 

٧ةا٭٥ ابلة٤َح كلٮ اك٩خ َٕ٪ةن يف األ٩بيةء أك ةألكةذيت كالنةيٕةت ىلع ٨٦ يؿد احل٧الت النٕٮاء ث -أ ًالالت ٔز
 الىعةثح ... 

 رًلـكا ىلع إقٞةط ٧٤ٔةء احلٜ ألف ثإقٞةَ٭٥ يكٍٞ امل٪٭ش ...  -ب
 إبلةس أ٩ٛك٭٥ بلةس الك٤ٛيح ل٤ؼؽع كامل١ؿ كال١يؽ ... -ج
الالد٭٥ ... /رد داعكل اتلأوي٢ ك٦ة داعكل ا -د تلأوي٢ إ٫٩ ا٣ٞؾؼ ثةألوٮؿ ابلة٤َح حل٧ةيح أ٢٬ ابلؽع ًك

 امل٪١ؿات كاأل٬ٮاء.
 .4ا٩ْؿ الكـ ميغ اإلقالـ املذٞؽـ ص/ - 4
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 (٦1ج٢ُ، كدٕحل يف قالـ أ٩خ كَل ٦ج٢ُ.)

٤ٚ٭ؾا أ٩ة أدٔٮا أكخلٟ اذلي٨ يف ٤ٝٮب٭٥ لٮـ ٤ٔي٪ة أف يذٞٮا اهلل ٚي٪ة. 
٨ كأف ي٧٤ٕٮا أ٩٭٥ لٮ دك٧٤ٮا ىلع املكةا٢  ا٣يت دك٧٤٪ة ٚي٭ة .. ٔك

ٚٓ أ٢٬ الك٪ح ل٤الكـ، لاكف مٮٝٛ٭٥ ٧٠ٮٝٛ٪ة ك٣حف األميةء ا٣يت دؽ
ٮت ىلع ذلٟ ابلة٢َ، ك٨٦ ق١خ ٬١٪ةؾ أم إنكةف ىلع ظٜ يك٫ٕ الك

 (4ٚ٭ٮ يكذعٜ أف يذلك٥ ٚي٫ ٩ٛك٫.)
٦جؽأ ػُري ية ٔجةد كال دلةؿ إىل ذلٟ، ٧ٚجؽأ اتل٥٤ْ ٦جؽأ ػُري، 

 اهلل.
  ثة٤َ٭ة ىلع اتل٥٤ْ ٧ٚسالن.ك٥ ٨٦ َٮااٙ د٧يشِّ 

( املٮدل ثؽٔح، كاإلظذٛةؿ ثةإلرساء كاملٕؿاج 4الىٮٚيح حن٨ ٩ٞٮؿ)
 ثؽٔح، كاإلظذٛةؿ ثةلكةثٓ كا٣ٕرشي٨ ٨٦ رصت ك٩ىٙ مٕجةف ثؽٔح. 

يذ٧٤ْٮف/ أيل ٚي٭ة ال هلإ إال اهلل ٦ةذا ٚي٭ة/  -أم الىٮٚيح-ك٥٬ 
حم٧ؽ رقٮؿ اهلل؟ أيل ٚي٭ة قجعةف اهلل كاحل٧ؽ هلل كاهلل أكرب؟ ظؿاـ أ٩٪ة 

 ؿ؟ ٬ؾا ظؿاـ ٤ٔي٪ة؟٩ٞؿأ ٠يٙ اك٩خ ظيةة الؿقٮ

                                                           

كاتلٞىري ٚي٫ ي٪ترش ابلة٢َ يف  -أم ٦٪٭ش رد ابلؽع كامل٪١ؿات –ٝةؿ النيغ ربيٓ ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ "كبإ٧٬ةهل  - 8
 يف منةرؽ األرض ك٦٘ةرب٭ة"/ رد ابلؽع كامل٪١ؿات كاأل٬ٮاء.

٩ةَٜ كالكة٠خ ٨ٔ احلٜ ميُةف أػؿس، كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/  ٕي الك٤ٙ/ اجلةَٜ ثةبلة٢َ ميُةفه ٝةؿ ث - 4
دكج اتللك٥ ثةبلة٢َ كالك١ٮت ٨ٔ ثيةف احلٜ  دٮدل ثح٪٭٧ة ص٭٢ احلٜ كإًالؿ اخل٤ٜ/ الىٮأٜ زك٤ٕ٦ٮـ أ٫٩ إذا أ

 (. 24ص/

 أم/ حن٨ أ٢٬ الك٪ح. - 4
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٥٤ يكت  ْ ريكف ث٫ ٔٮاَٙ اخلريي٨ كا٣ُيبني ظىت سقجعةف اهلل! تى
 يثريك٥٬ ٤ٔي٪ة.
ٚي٭ة أ٩ٟ أديخ ث٧ة ل٥ يأت ث٫ رقٮؿ اهلل   ػة٣ٛخ حم٧ؽان ٚي٭ة/ أ٩ٟ 

 (8) 
 أ٩٭ة ثؽٔح،٦ةذا ٚي٭ة؟ ٚي٭ة ًال٣ح، ٚي٭ة 

  ٚأ٩ة أ٩ىط لك أخ أال يىؽؽ ذلٟ اتل٥٤ْ ظىت ي٪ْؿ ٦ة ٦جنأق ك٦ة
 أقةق٫ ك٦ةذا ٬٪ةؾ.

  اإلػٮاف  -ا٣يت ٩الـ بكبج٭ة –يف ٬ؾا ا٣ٕرص؟! يذىؽر ٬ؾق ا٣ٌٞةية
 كٚىةا٤٭٥. (4املك٧٤ٮف )

 (،الرسكريٮف4ٚىةا٤٭٥/ ا٣ُٞجيٮف  )(3) دمٕيح  املذ٧س٤ٮف يف احل٨٧ يف
جؽ الؿمح٨ ٔجؽ اخلة٣ٜ. ( كدٔٮد٫ املذ٧س٤ٮف يف احل٨٧ يف 2)اإلظكةف، ٔك

                                                           

يٞٮؿ/  ( ٨٦ ظؽير اعئنح ريض اهلل ٔ٪٭ة ٝة٣خ/ ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل 181( ك)ـ/4791كيف الىعيعني )خ/ - 8
 أم/ مؿدكد ٗري ٦ٞجٮؿ كال صةاـ. «٨٦ أظؽث يف أمؿ٩ة ٬ؾا ٦ة ٣حف ٦٪٫ ٚ٭ٮ رد»

 ٧٠ة قيأيت. ٣حف دلي٫ ٥٤ٔدٔٮة اإلػٮاف امل٤ٛكني ننأت ىلع يؽ ظك٨ ابل٪ة ك٬ٮ رص٢  - 4

 ا٣ُٞجيٮف/ نكجح إىل قيؽ ُٝت كقيأيت ثيةف ظةهل كاحنؿا٫ٚ. - 4
/ نكجح إىل حم٧ؽ ث٨ رسكر امل٪ٛى٢ ٨ٔ اإلػٮاف امل٤ٛكني ا٣ٞة٨َ يف ثؿيُة٩ية يف ثالد ا٣كٛؿ، الرسكريٮف - 3

 ك٬ؾا الؿص٢ دكٛريم حمةرب ل٤ك٪ح كأ٤٬٭ة كٝؽ ثني ا٧٤ٕ٣ةء ظةهل/
ػؿكف اكلنيغ ٦ٞج٢ كالنيغ ربيٓ كالنيغ ٫ٔ ا٧٤ٕ٣ةء اآلٝةؿ النيغ حم٧ؽ املؽػٌل/ ادلصةؿ حم٧ؽ رسكر. كبؽ   -

زيؽ املؽػٌل كالنيغ اجلضيم كالنيغ حم٧ؽ اإل٦ةـ كالنيغ حيىي احلضٮرم كالنيغ حم٧ؽ ا٣ٕجؽيل كدمٓ قٮا٥٬. ك٬٪ةؾ 
 ٍ ل٤نيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ا٣ربيع ثٕ٪ٮاف/ )ظٞيٞح ا٣ُٞجيح الرسكريح( كقيُجٓ يف ٠ذةب إف مةء اهلل دٕةىل.يرش

ٔجؽ الؿمح٨ ٔجؽ اخلة٣ٜ املجنٜ ٨ٔ احلٜ الكةاؿ ىلع ٦٪٭ش اإلػٮاف امل٤ٛكني ك٬ٮ رص٢ ٦جذؽع دي٧ٞؿايط  - 2
٦ٞؽ٦ح »ك٨٦ أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء ٚي٫/ ٝةؿ النيغ وة٣ط ا٣ٛٮزاف/ يؽاٚٓ ٨ٔ أ٢٬ ابلؽع كزاد ىلع ذلٟ ا٨ُٕ٣ يف ا٧٤ٕ٣ةء. 

كٝةؿ  (84-88ص/) «د٪ٛيؾ ادلاعكم».كٝةؿ النيغ األبلةين/ ٦٪٭ض٫ إػٮاين حتـب كدكذ٢ ...  «ال دمةاعتدمةٔح كاظؽة 
الؿ  ٨٦ كص٫ ال أ٩ىط النجةب أف دؿدجُٮا ث٧س٢ ٬ؤالء.  دٛ٪يؽ ادلاعكم »النيغ اث٨ ٔسي٧ني/ ٠ؾاب ٨٦ كص٫ ًك

كٝةؿ النيغ ا٣ٛٮزاف/ ثٕؽ الكـ ٣ٕجؽ الؿمح٨ يف ا٧٤ٕ٣ةء/ ٬ؾا الالكـ يؽؿ ىلع ظٞؽ يف ٤ٝج٫ ىلع ٧٤ٔةء ادلٔٮة.  (81ص/)
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دميٕح احل٧١ح، كدمةٔح اجل٭ةد، لك ٬ؤالء إػٮاف مك٧٤ٮف كإف اػذ٤ٛخ 
مكي٧ةد٭٥ ٚ٭٥ إػٮاف مك٧٤ٮف، قٮاء يف ذلٟ ا٣ُٞجيٮف أدجةع حم٧ؽ 

دجةع ٔجؽ الؿمح٨ ٔجؽ اخلة٣ٜ أك دمةٔح اجل٭ةد أرسكر كقيؽ ُٝت أك 
، ز٥ رأكا «املضة٬ؽة لإلػٮاف املك٧٤نيا٤ُ٣يٕح »اذلي٨ اك٩ٮا يك٧ٮف ٝؽي٧ةن 

أ٩٭٥ يىُؽمٮف ثةحل١ٮ٦ةت ٕٚـلٮ٥٬ ٨ٔ اجل٧ةٔح كأثٞٮ٥٬ ٚىي٤ح ٨٦ 
يف ٠ذةث٫ اثلٮاثخ  (8)ٚىةا٢ اجل٧ةٔح ظىت ٝةؿ والح الىةكم

ح دٛضؿ  ذني/ دل٧ٔٮ ح د٪١ؿ أ٦ةـ كاملذ٘ريات/ إ٩٪ة ٩٪ٞك٥ دل٧ٔٮ كدل٧ٔٮ
ظىت ال يٞٓ  احل١ٮ٦ةت كا٣ربملة٩ةت، كيكٮف ثح٪٪ة كبني إػٮا٩٪ة دجكيٜ

 يف ٩ٛٮق٭٥ ٦٪ة يٮـ أف ٩٪١ؿ ٤ٔي٭٥. ٬ؾا ٦ٕىن الك٫٦.

ةا٤٭٥ كظني ٩ؿل ٬ؾا ابلة٢َ ك٩ذلك٥ ٔ٪٫ ث٧ة ى٥ٕ٩ أي٭ة اإلػٮة ٚ٭ؾق ٚ
كيٞٮلٮف حن٨ ٩ؿل أف اهلل يف  ٧٤ٮفْيججيغ أف يذلك٥ ٚي٫، يؾ٬ت أكخلٟ املذ

٩ة ظىت يذلك٧ٮا ٚي٪ة؟ ؽالك٧ةء كأف اهلل هل يؽ كأ٫٩ هل ق٧ٓ كبرص، ٦ةذا ٔ٪
ٔ٪ؽؾ أ٩ٟ ظـيب دٮاٜٚ اإلػٮاف املك٧٤ني ىلع ٦جةدا٭٥ كرايض ٨ٔ ٝةدد٭٥ 

  4))كقة٠خ ٨ٔ ثة٤َ٭٥.
                                                                                                                                                                      

كٝةؿ النيغ ٦ٞج٢/ املجذؽع (48ص/)كٝةؿ النيغ وة٣ط ث٨ ٗىٮف/ ٬ؾا إنكةف ٦٘ؿض ػجير ٚةصؿ مؿيي.  (89ص/)
 .812/424/ص «حتٛح املضيت»ٝؽ اظرتؽ ٔجؽ الؿمح٨ كاظرتؽ ٧ٔالؤق يف احل٨٧/ 

والح الىةكم/ دي٧ٞؿايط دكٛريم، كٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ كاآلف كرث قٕيؽ ظٮل يف الٌالؿ  - 8
٧ٮت والح الىةكم كد٧ٮت ٠ذج٫/ا٣٘ةرة ةع ٨ٔ دٔٮة اإلػٮاف امل٤ٛكني كقيوالح الىةكم ... ٚٞؽ ص٪ؽ ٩ٛك٫ لرلٚ

ادليكةدٮريح ... كادلي٧ٞؿاَيح هلة صة٩جةف صة٩ت (. يٞٮؿ الىةكم/ إف ا٧٤ٕ٣ة٩يح ادلي٧ٞؿاَيح أ٬ٮف ٨٦ ا٧٤ٕ٣ة٩يح 4/33)
يٞؿق اإلقالـ كيـًلي٫ ث٢ حيي ٤ٔي٫ كيٮصج٫ ك٬ٮ ظٜ األ٦ح يف دٮحلح ظاك٦٭ة كيف الؿٝةثح ٤ٔي٭٥ كيف ٔـهل٥ ٔ٪ؽ 

 (.42ص/) «اثلٮاثخ كاملذ٘ريات» اإلٝذٌةء ... ا٣غ /
ؽاء اإلقالـ كحمةرب - 4 ٪ؽ٥٬ أيٌةن/ أ٩٭٥ دي٧ٞؿاَيٮف كا٩ذؼةثيٮف ك٦ٞرلكف أٔل ٮف ل٤ك٪ح كأ٤٬٭ة .. إىل ٔك

 ًالالت ٠سرية كبؽع م٭رية ٔ٪ؽ٥٬.
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٥ٕ٩ أي٭ة اإلػٮة ق٤ٮا املضذ٧ٕةت ادلٔٮيح ٨٦ ٬ؾا اذلم ٨٦ أٚؿاد 
ثذىعيط ا٣ٕٞيؽة اذلي٨ يف احل٨٧ اإلػٮاف املك٧٤ني ظىت اذلي٨ يجؽأكا 

( صة٦ٕةت ا٣ٕٞيؽة ٚي٭ة 8كاذلي٨ يف امل١٤٧ح اذلي٨ ختؿصٮا ٨٦ اجلة٦ٕةت)
وعيعح ك٦ٓ ذلٟ ٨٦ ٦٪٭٥ دىؽر ل٤ؿد ىلع اإلػٮاف املك٧٤ني ٨٦ ٬ؤالء 
ٞيؽد٫ وعيعح، وعيعح يف  اذلي٨ ٥٬ ي٪تكجٮف إىل اإلػٮاف املك٧٤ني ٔك

ةب األق٧ةء كالىٛةت كاػذ٤ٛٮا يف ثةب الٮالء كا٣رباء يف ثةب األق٧ةء ث
كالىٛةت ٔٞيؽد٭٥ ٔٞيؽد٪ة كإذا ثٟ جتؽ أ٩٭٥ يٮالٮف ٨٦ يُيعٮف 
ثة٣ٕٞيؽة إىل آػؿ ظؽ كال ٔ٪ؽ٥٬ ٦جةالة يف ا٣ٕٞيؽة كال ي٪ْؿكف إىل املىة٣ط 

لك٪ح كاملٛةقؽ إال أف املى٤عح ٔ٪ؽ٥٬ أف دذ١ٮف دمةٔذ٭٥ ا٣ٞٮيح را٦ني ثة
 (  4كب٧٤ٕةء أ٢٬ الك٪ح ٔؿض احلةاٍ)

ريق ٤ٔي٫ رمحح اهلل ٥ٕ٩ أي٭ة اإلػٮة كجتؽ٥٬  يف ظيةة النيغ اث٨ ثة ز ٗك
إذا قب٤ٮا ٨ٔ النيغ اث٨ ثةز ٝةلٮا/ اعل٥ ص٤ي٢ ٩ٛٓ اهلل ث٫ يف ا٫ٞٛ٣ كيف 
ا٣ٕٞيؽة، ل١٪٫ اعش يف ظيةة ثؽكيح كٝؽي٧ح أ٦ة ٌٝيح ا٣ٕرصيح كاجلؿااؽ 

ٗريق كيٕؿٚ٭ة  (3)كاملضالت كالٮاٝٓ ٬ؾق ٦ة يكذُيٓ يذلك٥ ٚي٭ة يٛٞ٭٭ة ٗريق
٫ رايع إث٢ مك١ني ٔيم ٨٦ كٝخ ٦ج١ؿ ٧ةء احلؿًليٮف كجي٤ٕٮ٫٩ محجا٤ٕ٣

                                                           

جؽ املضيؽ  - 8 ٮض ا٣ٞؿين كإثؿا٬ي٥ ادلكيل كقٕيؽ مكٛؿ كقٛؿ احلٮايل كق٧٤ةف ا٣ٕٮدة ٔك ٠ٕةاي ا٣ٞؿين ٔك
 الؿييم كأ٦سةهل٥.

ظىت ٝةؿ ٔجؽ اهلل الكجخ ألذ٩ةث٭٥ يف احل٨٧ )دمٕيح احل٧١ح(/ ادؿًلٮا ا٧٤ٕ٣ةء ٚ٪ع٨ ل٥ ٩ذ٧ك٨ إال ثٕؽ أف  - 4
 دؿًل٪ة ا٧٤ٕ٣ةء. كٝؽ أ٩كؿ ٤ٔي٫ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل يف ٗري ٦ة رشيٍ.

ء كي٪ٛؿكف ٨ٔ ا٧٤ٕ٣ةء ٚذةرة حيةربٮف ا٧٤ٕ٣ة -يٕين احلـبحني –ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ أوجعٮا  - 4
 . 4٠4يُٕ٪ٮف يف النيغ األبلةين كأػؿل يف النيغ اث٨ ثةز كأ٩٭ة ال يٛ٭٧ةف الٮاٝٓ. اتلعٛح/
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احليي كاجلٛةس كاملؿأة  ٦ة ٬ٮ دارم أيل ٔ٪ؽ اجلةس كيى٤ط ٣ٌٞةية
ري٥٬ ظىت  د٤ُٞخ كًلؾا ٌٝةية ٦س٢ ٬ؾق يى٤ط هلة اث٨ ٔسي٧ني كاث٨ ثةز ٗك
قألٮا األبلةين الكؤاؿ اتلةيل ٝةلٮا/ ية ميغ إ٩ٟ كاث٨ ثةز ال تكذُيٕٮف أف 
دٛذٮا يف اجل٭ةد؟ ٌٚعٟ! كٝةؿ/ وعيط أ٩ة األبلةين كاث٨ ثةز ٝؽ ال نكذُيٓ 

( ٣ك٨ ٦ٕٞٮ٣ح أف األبلةين كاث٨ ثةز ال يكذُيٕٮف 1مح٢ ابل٪ؽٝيح ل٤ض٭ةد)
ي٪ْؿكف دٕةىل ٤ٔي٫ ٤ٚ٭ؾا اهلل يٛذٮف يف اجل٭ةد. ٬ؾا الكـ األبلةين رمح٫ 

إحل٭٥ ث٭ؾا املكذٮل ٨٧ٚ ٨٦ ٬ؤالء اذلي٨ جي٤ٕٮ٩٭٥ ظؿًليني كختؿج ٨٦ 
صة٦ٕةت ٔٞيؽد٭ة وعيعح ك٦ٞؽراد٭ة ادلراقيح ذات ٔٞيؽةه ق٤ٛيح 

٨ٔ َؿؽ امل٧٤ٕني ٚي٭ة، ق٤ٮ٥٬ ٨٦ ٦٪٭٥  ،مح٤ٮا امل٪ة٬ش امل٪عؿٚحكل١٪٭٥ 
ٝؽ ٠ذت وٛعح يف الؿد ىلع ٝةدة اإلػٮاف املك٧٤ني أوعةب ا٣ٕٞيؽة 
ابلة٤َح ٨٦ ٦٪٭٥ اذلم دىؽر بليةف ا٣ٕٞةاؽ ابلة٤َح امل٪عؿٚح مٮت ٔ٪ؽ٥٬ 

( ك٣حكٮا 2يف ثةب الٮالء كا٣رباء، ٔ٪ؽ٥٬ مٮت يف ٌٝيح الٮالء كا٣رباء)
مؤ٤٬ني تلىٛيح ا٣ٕٞيؽة كادلٚةع ٔ٪٭ة، كأكخلٟ الالا٧ٮف ٨٦ ا٣ٌٛالء 

٨٦ اجلةس اذلي٨ ٔ٪ؽ٥٬ ٥٤ٔ كال يٕؿٚٮف د٤ٟ امل٘ؿر ث٭٥ مم٨ ٢ٝ ٧٤ٔ٭٥ أك 
٭٥ أ٩ةسه جييؽكف اتل٥٤ْ، ٚإين ذا٠ؿه ثٕي ٦أ٦ةا٣ٕٞةاؽ امل٪عؿٚح كإ٧٩ة يْ٭ؿ 

األمٮر ا٣يت دك٥٤ ث٭ة ٝةدة اإلػٮاف املك٧٤ني يف ٠ذج٭٥ أك يف ثٕي اجلؿااؽ 
كاملضالت ا٣يت أصؿت ٦ٕ٭٥ ٣ٞةءات ك١٬ؾا إػٮاين يف اهلل ٚإين أرصٮا 

                                                           

 ين ل١رب ق٪٭٧ة.يٕ - 8

ٝةؿ النيغ اجلضيم ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ املالظْح ا٣ٕةرشة/ ًٕٙ الٮالء كا٣رباء يف امل٪٭ش اإلػٮاين ٨٧ٚ األد٣ح  - 4
 (.814-812ىلع ذلٟ ... )كذ٠ؿ أد٣ح ٠سرية( املٮرد ا٣ٕؾب ص/
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ؿأ ثٌٕ٭ة ٨٦ أكراؽ كيه أكؿ مؿة أظةرض ٚي٭ة كيف يؽم كرٝح املٕؾرة ٚكأٝ
ت األ٣ٛةظ ٥٤ٚ أقذُٓ ظِٛ أ٣ٛةّ٭٥  كذلٟ ألمؿ ٦٭٥ ك٬ٮ احلِٛ ال يكذٔٮ
ل١رثد٭ة ك٨٦ ٩ةظيح أػؿل يك يكٮف امل٪ٞٮؿ زةثذةن ثأ٣ٛة٫ّ يذع٢٧ ٝةا٫٤ 
دجٕةد٫ ٚإذا اكف الالكـ ٨٦ احلِٛ ٚٞؽ يذ٭٥ ثأف احلِٛ ٝؽ ػةف كأف 

اإلػٮة/ ٠ذةب قيؽ ُٝت )ّالؿ زيؽت ك٩ٞىخ، أي٭ة  األ٣ٛةظ ٝؽ
الؼ ٦ُجٮع ٨٦ ز٦ةف ك٬ٮ يذؽاكؿ ال أثة٣ٖ إف ٤ٝخ ٦بةت اآل( 8)ا٣ٞؿآف(

ٝؽ كو٤خ إىل املاليني كيه د٪ترش ثُجٕةت خمذ٤ٛح ٨٦ ا٣جكغ إف ل٥ دك٨ 
ك٦ة  (4)٦٪٧ٞح حمك٪ح كيه ثٌالهلة كاحنؿاٚ٭ة ك٦ة ٚي٭ة ٨٦ ٦جةدئ اتل١ٛري

ك٦ة يف ال١ذةب ٨٦ ٔٞيؽة النيٕح ك٦ة يف ( 4)ٚي٭ة ٨٦ ٔٞيؽة اجل٭٧يح
 (2)( ك٦ة يف ال١ذةب ٨٦ ٔٞيؽة كظؽة الٮصٮد3)ال١ذةب ٨٦ ٔٞيؽة اخلٮارج

ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  چ ٧٠ة ذ٠ؿ ذلٟ يف دٛكري ٝٮهل دٕةىل/ 

 [.4احلؽيؽ/ ] چىئ  ی  ی  ی   

                                                           

 الؿ ٦ؽػ٢ إىل الٌالؿ.ْ/ دٛكري ا٣يٞٮؿ اكف النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل - 8

ك٦ة ثٕؽ٬ة(/ قيؽ ُٝت كدكٛري املضذ٧ٕةت اإلقال٦يح/  11ٝةؿ النيغ ربيٓ يف ٠ذةث٫ )أًٮاء إقال٦يح ص/ - 4
كذ٠ؿ الك٫٦ يف دكٛري النٕٮب إىل أف ٝةؿ قيؽ ُٝت/ إف مٮٝٙ اإلقالـ ٨٦ ٬ؾق املضذ٧ٕةت اجلة٤٬يح لك٭ة يذعؽد يف 

رتاؼ ثإقال٦يح ٬ؾق املضذ٧ٕةت لك٭ة   .../ٔجةرة كاظؽة/ إ٫٩ يؿٚي اإٔل
 -كذ٠ؿ أد٣ح ذلٟ-/٤ٗٮ قيؽ ُٝت يف دُٕي٢ وٛةت اهلل ٧٠ة ٬ٮ مأف اجل٭٧يح 871ٝةؿ النيغ ربيٓ ص/ - 4

ةك٥ املك٥٤ كد٧ضيؽ اخلةرصني ٨َٕ قيؽ ُٝت يف ٔس٧ةف كدكٛري املك٧٤ني كادلٔٮة إىل اخلؿكج ىلع احل - 3
 (. 33( كا٩ْؿ األًٮاء ص/4٠1ا٣ٕؽا٣ح اإلصذ٧ةٔيح ص/»ىلع ٔس٧ةف ٧٠ة يف 

ك٦ة ثٕؽ٬ة( ا٣ٛى٢ اتلةقٓ/ ٝٮؿ قيؽ ُٝت ثٕٞيؽة كظؽة  834ٝةؿ النيغ ربيٓ يف )أًٮاء إقال٦يح ص/ - 2
 الٮصٮد كاحل٤ٮؿ كاجلرب.

إىل أف ٝةؿ/ يٞٮؿ قيؽ ُٝت يف دٛكري قٮرة اإلػالص/ إ٩٭ة أظؽيح الٮصٮد ٤ٚحف ٬٪ةؾ ظٞيٞح إال ظٞيٞذ٫ 
 ك٣حف ٬٪ةؾ كصٮد ظٞيٌف إال كصٮدق ...ا٣غ.
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يف دٛكري اق٥ األظؽ ٚرسق ثٮظؽة   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ كيف دٛكري 
الٮصٮد أ٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ إال اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل ٣ك٨ ٬٪ة أ٦ةيم ٌٝيح ػُرية 

ية  صؽان ق١٤٭ة قيؽ ُٝت يف الالكـ ىلع دٛكري قٮرة ا٣ٞىه ٚةق٧ٓ إذان 
ذ٩

ي
ـٔي٥ امل٪ؽٚٓ  ةف٨٦ هل أ يٞٮؿ قيؽ ُٝت/ )جلأػؾ مٮىس إ٫٩ ٧٩ٮذج ل٤

ٮف كحتخ ق٫ٕ٧ كبرصق ا٣ٕىيب املـاج ٚ٭ة ٬ٮ ذا ٝؽ رييبِّ   يف ٝرص ٚٔؿ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  چ  كأوجط ٚذةن ٝٮيةن 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  

٬ؾق يف  (نيٕىت ا٣ٞٮيم ٧٠ة يجؽك اإل٩ٕٛةؿ ا٣ٕىجحٝةؿ/ )ك٬٪ة يجؽك اتلچ
ٮب إىل ف ٦ة دؾ٬ت ٬ؾق ادلٕٚح ا٣ٕىجيح ٚيس٩يب اهلل مٮىس ٝةؿ/ )كرساع

چ  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       چ ٩ٛك٫ مأف ا٣ٕىجيي( 

ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ  گ  ڳ  

إىل أف ٝةؿ قيؽ ُٝت/  چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ں  
ؽ ثأ٫٩ ٨٣ يكٮف ّ٭ريان ل٧٤ضؿ٦ني ٤ٚ٪٪ْؿ ٦ة يى٪ٓ إ٫٩ )ك٦ٓ  أ٫٩ ٝؽ ٔك

 چۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  چ ي٪ْؿ 

كل١٪٫ ي٭٥  چھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  چ )مؿة أػؿل ىلع رص٢ آػؿ 
ثةلؿص٢ اآلػؿ ٧٠ة ٬ٮ ثةألمف كيجكي٫ اتلٕىت كاإل٩ؽٚةع اقذ٘ٛةرق، 

 ٫، لٮال أف يؾ٠ؿق ٨٦ ي٭٥ ث٫٤ٕٛ(.ك٩ؽ٫٦، كػٮ٫ٚ، كدؿٝج



                      

           22      ...............................................................................    نالالئمومهالً أيها 

 

  ٥ٕ٩ ثةرؾ –يٕين دٕىج٫ يجكي٫ اإلقذ٘ٛةر، كا٩ؽٚة٫ٔ يجكي٫ اإلقذ٘ٛةر
 -اهلل ٚيك٥

  /ث٫ ثٕؽ ٚرتة ٨٦ ظيةد٫ ثٕؽ ٔرش ق٪ٮات ٚ٪ؽ٫ٔ ٬٪ة جل٤ذٌف »ز٥ يٞٮؿ
يٞٮؿ/  «٫٤ٕ٤ٚ ٝؽ ٬ؽأ كوةر رصالن ٬ةداةن، ٬ةدئ ا٣ُجٓ، ظ٤ي٥ اجلٛف

الك ٚ٭ٮ » –٫٤ٕ٣ ثٕؽ ٔرش ق٪ٮات ٝؽ ٢ٞٔ كأوجط ظ٤ي٧ةن ٬ةدئ اجلٛف 

ڍ  ڍ  چ  لجةع ٦ة د٘ريت ي٪ةدُيٕين/ ا٣ «٨٦ صة٩ت ا٣ُٮر لذا ي٪ةد

ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  

ز٥ جلؽ٫ٔ ٚرتة أػؿل ٣رنل ٦ة يى٪ٓ » چگگ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  
الـ٦ةف يف أٔىةث٫، ٣ٞؽ ا٩ذرص ىلع الكعؿة، كٝؽ اقذؼ٤ه ثين 

رب ث٭٥ ابلعؿ، ز٥ ذ٬ت إىل ٦يٕةد رب٫ ىلع ا٣ُٮر كإ٫٩ جليب  . «إرسااي٢، ٔك
 -يٕين ٝؽ دؿىق ٚ٭٢ ذ٬جخ ٔ٪٫ ا٣ٕىجيح ٬ؾا ٦ٞىؽق- 

ٝةؿ قيؽ/  چ    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ    چ   
٬ٮ يٕٮد، ٚيضؽ ٝٮ٫٦ ٝؽ اختؾكا  ٔٮدة ا٣ٕىجيح يف رسٔح كا٩ؽٚةع، ز٥ ٬ة»

دبني هل٥ ٔضالن إهلةن كيف يؽق األلٮاح ا٣يت أكظة٬ة اهلل إحل٫، ٧ٚة دؿير ك٦ة 
كأ٣ًف األلٮاح كأػؾ ثؿأس أػي٫ جيؿق إحل٫، كإ٫٩ حل٧يض ٦٪ٕٛالن ينؽ رأس 

 چ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ   چ  أػي٫ كحليذ٫، كال يك٧ٓ هل ٝٮالن، 

٤ٕح ي٤ذٛخ إحل٫ ٦ٌ٘جةن كيكأهل  ًٛ كظني ي٥٤ٕ أف الكةمؿم ٬ٮ اذلم ٢ٕٚ ا٣

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ   رس ا٣ٕض٢ ٝةؿ/ ٥٤ٔ مكت٪١ؿان، ظىت إذا 

ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  



                      

           23      ...............................................................................    نالالئمومهالً أيها 

 

١٬ؾا يف  چۈئ  ېئ   ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  
 ( 8إىل آػؿ الك٫٦.) «٬ؿ، كظؿًلح ٦ذٮدؿة ...ظ٪ٜ ّة

 !إيل اكف يؿيؽ قيؽ ُٝت؟! يؿيؽ أف يجًف ا٣ٕض٢ ماك٫٩ ؟ 
 )ثةرؾ اهلل ٚيك٥( ثٕي الك٫٦ يف ٩يب ٨٦ أ٩بيةء اهلل ٔـ كص٢. ا٬ؾ

  إ٫٩ يٞٮؿ يف ٔس٧ةف ث٨ ٔٛةف/ "٣ٞؽ اك٩خ ػالٚح ٌٔل ث٨ أيب َة٣ت
٧ؿ كٌل٩خ ػالٚح ٔس٧ةف ٚضٮة ثح٪٭٧ة"  ( 4) ا٦ذؽادان خلالٚح أيب ثكؿ ٔك

 (٬4ؾا الكـ الؿاٌٚح )
يٕين ٧ٔؿك ث٨  –"٤ٚرنل ٠يٙ اكف ظةؿ ٦ٕةكيح كوةظج٫ كيٞٮؿ/ 

كظني يؿًل٨ ٫ٕ٦ كز٦ي٫٤ إىل ال١ؾب كا٣٘ل كاخلؽيٕح كاجلٛةؽ  -ا٣ٕةص
ة ؾا ادلرؾ األق٢ٛ ٚال ٔضت أف ي٪ضعكامل١ؿ ال ي٤٧ٟ ٌٔله أف يذؽىل إىل ٬

 كيٛن٢ كإ٫٩ ٣ٛن٢ أرٚٓ ٨٦ لك جنةح".
٧ؿك ث٨ ا٣ٕةص خب٧كح أ٣ٞةب ذ٦ي٧ح ال١ؾب  ٚي٨ُٕ يف ٦ٕةكيح ٔك

 .مل١ؿكا كا٣٘ل كاخلؽيٕح كاجلٛةؽ
 !٧ؿك ث٨ ا٣ٕةص محبةن؟  ( 8) ٢٬ أثًف يف ٦ٕةكيح ٔك

                                                           

ٝةؿ النيغ ربيٓ/ كذلٟ ممة دٞنٕؿ هل اجل٤ٮد كإف ظك٥ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ اخلُري ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء ٤ٗيِ صؽان كًلجري ...  - 8
 (.47-42ص/) «أًٮاء إقال٦يح»

/ 817كٝةؿ ُٝت ص/( 44ص/) «أًٮاء إقال٦يح»كا٩ْؿ  4٠7ص/ «ا٣ٕؽا٣ح اإلصذ٧ةٔيح»ٝةؿ ٬ؾا يف ٠ذةث٫  - 4
"٣ٞؽ اكف ٨٦ قٮء ا٣ُة٣ٓ أف دؽرؾ اخلالٚح ٔس٧ةف ث٨ ٔٛةف ك٬ٮ ميغ ٠جري ًٕٛخ ٔـي٧ذ٫ ٨ٔ ٔـاا٥ اإلقالـ" ... 

"٣ٞؽ اكف الىعةثح يؿكف ٬ؾا اإلحنؿاؼ ٨ٔ ركح اإلقالـ ٚيذؽأٮف إىل املؽي٪ح إل٩ٞةذ اإلقالـ  (/811ص/)كٝةؿ 
يف كاليذ٫ ك٬ٮ ميغ مٮ٬ٮف حتيٍ ث٫  حربق ك٬ؿ٫٦ ك٬ٮ ػُأ املىةدٚح الكئيكإ٩ٞةذ اخل٤يٛح ٨٦ املع٪ح كاخل٤يٛح يف ٠

 ظةميح قٮء" 
 (. 898ص/)ك٨٦ األد٣ح ٩ٛي٫ خلالٚح ٔس٧ةف كٝٮهل/ إ٩٭ة املع٪ح احلٞح أف ٤ٔيةن ل٥ يك٨ زة٣ر اخل٤ٛةء  - 4
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٬ٮ ذلٟ الؿص٢ اذلم ٣ٌف اإلقالـ كاملك٧٤ٮف »ث٢ يٞٮؿ يف أيب قٛيةف/ 
ي  ك٥٤ إال كٝؽ دٞؿرت ٤ٗجخ ٦٪٫ ٦ة ٔؽ٣خ ث٫ وٛعةت اتلةريغ، كاذلم ل٥ ي

اإلقالـ، ٚ٭ٮ إقالـ النٛح كال٤كةف، ال إي٧ةف ا٤ٞ٣ت كالٮصؽاف، ك٦ة ٩ٛؾ 
 «اإلقالـ إىل ٤ٝت ذلٟ الؿص٢

٬ؾا دكٛري أليب قٛيةف كا٣ٕيةذ ثةهلل، ز٥ ثٕؽ ذلٟ ٩الـ ملة ٩ذلك٥ يف 
 ( 4)قيؽ ُٝت كأ٩٪ة ٦٘ةلٮف

ةكم ًلذ٪ة احلٮـ ٣حكخ ٦ٓ األمةٔؿة كال ٦ٓ / "٦ٕؿ(4)كٝةؿ ا٣ًٞؿ
املةدؿيؽيح كال املٕزت٣ح كال اجل٭٧يح ٦ٕؿًلذ٪ة ال١ربل ٦ٓ املالظؽة اذلي٨ ال 

 «٪ٮف ثةهلل كال ثةجلجٮة كال ثكذةبيؤ٦

                                                                                                                                                                      

 يؿيؽ النيغ أ٫٩ ٩ىف ٔ٪٭٧ة اخلري اذلم ٔ٪ؽ٧٬ة لك٫ ث٭ؾا اذلـ ا٣ْةل٥ اجلةاؿ. - 8

ال١جرية كا٣ْٕي٧ح لكيؽ ُٝت ٝٮهل/ كال ثؽ لإلقالـ أف حيك٥ أل٫٩ ا٣ٕٞيؽة ا٣يت دىٮغ ٨٦  ك٨٦ ا٣ُٮاـ - 4
ذؽاؿ"  يح ٦ٕةن مـجيةن اكمالن يذ٨٧ٌ أ٬ؽاٚ٭٧ة دميٕةن كيـيؽ ٤ٔي٭٧ة اتلٮازف كاتل٪ةقٜ كاإٔل ٦ٕؿًلح »املكيعيح كالنئٮ

 أف يؿل ٚ٭ٮ (47ص/) «٨٦ ا٣ٞٮاو٥ ا٣ٕٮاو٥ ممة يف ٠ذت قيؽ ُٝت»٧٠ة يف ٠ذةب  (78ص/) «اإلقالـ كالؿق٧ةحلح
يح ٨٦ ـيشم اإلقالـ  خيؿج ٦ة يؽرم ال صة٢٬ رص٢ ٨٦ إال يىؽر ال الكـ ٬ؾا الاكٚؿة كاجلرصا٩يح كاإلحلةديح النئٮ

 كأ٫٤٬ اإلقالـ ىلع دقحكح  ٨٦ أك رأق٫ ٨٦

٧ةء اإلػٮاف يف ُٝؿ ك٬ٮ رص٢ ًةؿ ك٨٦ أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء ٚي٫/  - 4 ةكم يٮقٙ ث٨ ٔجؽ اهلل املرصم أظؽ ٔز ا٣ًٞؿ
ؽاء اإلقالـ ٚكؼؿ  ةكم ٚٞؽ أوجط ثٮٝةن أٔل ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ ك٨٦ ثني داعة الٌالؿ يف ز٦ة٩٪ة ا٣ًٞؿ

ةكم لرشيٕح اإلقالـ ا٩ْؿ دٞؽي٫٧ ل١ذةب رٚٓ»لكة٫٩ ك٫٧٤ٝ ملعةربح دي٨ اإلقالـ"  كٝةؿ  «ال٤سةـ ٨ٔ خمة٣ٛةت ا٣ًٞؿ
ةكم كأ٦سةهل يكرسكف األثٮاب كي٭ؽمٮف ابليٮت كخيؿبٮ٩٭ة  النيغ ٔجؽ ال١ؿي٥ احل٧يؽ ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ ا٣ًٞؿ

كٝةؿ النيغ أمحؽ اجلضيم ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ يٮقٙ  «84ادلاٚٓ ص/»٣حكخ َؿٝ٭٥ ٝٮي٫٧ كال أ٧ٔةهل٥ مكذٞي٧ح. احلٜ 
ةكم ٠سري ٨٦ م الالد٫ ا٣يت قض٤٭ة يف ٠ذا٣ًٞؿ ٮ٩ةت ُعةد٫ ًك ج٫ ك٣ٞةءاد٫ كٚذةكق ك٦جنٮراد٫ ... إىل ٗري ذلٟ ٨٦ ٔر

الالد٫ ا٣يت د٭ؽـ ادلي٨ ٨٦ أقةق٫ كدٞٮض ثجية٫٩ ٨٦ ٝةٔؽد٫.   . «دٞؽي٫٧ لؿٚٓ ال٤سةـ»٬ؾا الؿص٢ كص٭ةالد٫ ًك
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قيْ٭ؿ ٣ك٥ ٨٦ ػالؿ الالكـ دٔٮة اإلػٮاف املك٧٤ني إىل اتلٞةرب 
ال » /٧ؽ ث٢ ٝةؿالظِ ٝٮهل/ "ثججٮة" ل٥ ي٢ٞ ثةجليب حم٦ٓ احل٭ٮد كاجلىةرل 

 .«يؤ٦٪ٮف ثةهلل كال ثةجلجٮة كال ثكذةب
٣حكخ ٦ٕؿًلذ٪ة ٦ٓ اذلي٨ يٞٮلٮف ٨ٔ اهلل ٣حف هل ماكف ث٢ ٦ٓ اذلي٨ 

٣حكخ ٦ٕؿًلذ٪ة ٦ٓ اذلي٨ » /يٞٮلٮف ٣حف هل كصٮد ٧٠ة ٝةؿ أظؽ٥٬
 .«يذأكلٮف وٛةت اهلل ث٢ ٦ٓ اذلي٨ جيعؽكف اهلل ثةللكيح

كأم حتٮي٢ ل٧٤ٕؿًلح ٨ٔ ٬ؾا اخلٍ يٕذرب دٮ٬ي٪ةن ل٤ىٙ كٚؿاران ٨٦ 
ـظٙ كإاع٩ح ل٤ٕؽك  يٕين أف الالكـ يف اجل٭٧يح كاملٕزت٣ح كاألمةٔؿة ( 8)ال

ؽاء اهلل  ـظٙ ك٬ـي٧ح ك٩رص أٔل ري٥٬ يٕذرب ٚؿاران ٨٦ ال كاملةدؿيؽيح ٗك
ز٥ ٢٬ ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٨ ٝةث٤٭٥ يف امل١٤٧ح ٦ة دك٧٤ٮا ٨ٔ الاكٚؿي٨ ٨٦ 

ري٥٬ ٤ض٪ح ادلاا٧ح ا٩ْؿ إىل ٚذةكل ا٩ْؿ إىل دل٧ٮع ٚذةكل ال ؟املالظؽة ٗك
اث٨ ثةز ا٩ْؿ إىل ٠ذت اث٨ ٔسي٧ني ا٩ْؿ إىل ٠ذت ا٣ٛٮزاف ا٩ْؿ إىل 

٣رتل ٦ة دٞؿ ث٫ ٔيٮف أ٢٬ اتلٮظيؽ كالك٪ح  4ٗري٬ة ٨٦ ٠ذت ا٧٤ٕ٣ةء
كتكؼ٨ ث٫ ٔيٮف أ٢٬ ابلة٢َ ك٬ؾا حل٥٤ٕ الالا٧ٮف أف ال٤ٮـ ٣حف ٤ٔي٪ة 

                                                           
ةكم ملة قٍٞ ظكين ٦جةرؾ ػُت يف املذْة٬ؿي٨ كٝةؿ 7ص/ «كصٮد اهلل»ا٩ْؿ ٠ذةث٫  - 1 . ك٨٦ ا٣٘ؿيت أف ا٣ًٞؿ

 كٝؽ رد ٤ٔي٫ ميؼ٪ة حم٧ؽ اإل٦ةـ يف رشيٍ.  أ٩ة  ًؽ ادلك٣ح ادليجيح ٩ؿيؽ دك٣ح ٦ؽ٩يح. أم ٧٤ٔة٩يح

يح الاكٚؿة»كا٩ْؿ أيٌةن إىل ٠ذت النيغ ٦ٞج٢ ك٦٪٭ة ٠ذةب  - 4  «اغرة األرشَح»ك «الكيٮؼ ابلةدؿة إلحلةد النئٮ
ح»ك كٚي٭ة اذلـ ل٤كٛؿة كاألمؿيكةف كل٧٤اكر٦ح كالـ٩ةدٝح كابلٕسحني كاجلةرصيني كاحلؽازحني  «٧ٝٓ املٕة٩ؽ»ك «املىةٔر

ري٥٬ ٨٦ أو٪ةؼ أٔؽاء اإلقالـ كال يـاؿ أ٢٬ الك٪ح حيةربٮف ال١ٛةر ثةلك٪ةف كابليةف يف دميٓ املضةالت كيكٕٮف  ٗك
ـظٙ ا١ٛ٣ؿم ا٣٘ؿيب كاذلي٨ يجرشق يف أكقةط املك٧٤ني أوعةب ادل َيح كىلع رأق٭٥ اإلػٮاف ي٧ٞؿاصةدي٨ ٣ُٞٓ ال

 املك٧٤ٮف
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ةكم ذلي٨ ظىت ىلع ا٧٤ٕ٣ةء ال١جةر ا (8)ا٣ٕذةب ث٢ يتك٧ط حمجٮ ا٣ًٞؿ
ريق يذ٧كعٮف ثأكخلٟ ا٧٤ٕ٣ةء كيٞٛٮف ظٮهل٥ كأ٩٭٥ حيجٮ٩٭٥  ٗك

 كيٮدك٩٭٥ ك٥٬ ٨ٔ ظج٭٥ يف ٦٪أل.
ةكم ظني ظى٤خ ا٩ذؼةثةت يف ارسااي٢ ك٬ؾا الكـ ٝةدد٭٥  ا٣ًٞؿ

ةكم أظت أف أٝٮؿ لك٧ح » /كٚةز رص٢ ٨٦ احلـب الٌٕيٙ ٝةؿ ا٣ًٞؿ
اك٩ٮا ٤ٕ٦ٞني لك آ٦ةهل٥ ىلع ٨ٔ ٩ذةاش اإل٩ذؼةثةت اإلرسااي٤يح ا٣ٕؿب 
إلرسااي٢ ٩ذ٧ىن أف دكٮف  قجنةح ثرييـ كٝؽ قٍٞ ثرييـ ك٬ؾا ممة حن٧ؽ

ح ٤ٝي٤ح يكٍٞ كاظؽ كالنٕت ٬ٮ  ثالد٩ة ٦س٢ ٬ؾق ابلالد ٨٦ أص٢ دل٧ٔٮ
تكٕةت اخل٧ف ا٣جًكت ا٣تكٕةت األربٓ كال ا٣اذلم حيك٥ ٣حف ٬٪ةؾ 

ال١ؾب كا٣٘ل كاخلؽاع %( ٦ة ٬ؾا؟! إ٩٭ة 99،99ا٣يت ٩ٕؿٚ٭ة يف ثالد٩ة )
لٮ أف اهلل ٔؿض ٩ٛك٫ ىلع اجلةس ٦ة أػؾ ٬ؾق ا٣جكجح!!! حنيي إرسااي٢ 

 (4)«ىلع ٦ة ٤ٕٚخ

                                                           

 يٕين ٨٦ املجذؽٔح ىلع ا٧٤ٕ٣ةء.  - 8

ةكم أ٫٩ يرتظ٥ - 4 اجلىةرل ٚيٞٮؿ/ ٣ٞؽ دٮيف ثةألمف ابلةثة  يٮظ٪ة ك٨٦ كاصج٪ة أف ثةثة ىلع  ك٨٦ ًالالت ا٣ًٞؿ
٥ْ ٚاكف الؿص٢ رص٢  ٩ٞؽـ ا٣ٕـاء إىل األ٦ح املكيعيح كبٌٕ٭٥ أوؽٝةء جلة ٩ٞؽـ هلؤالء ا٣ٕـاء يف كٚةة ٬ؾا احلرب اأٔل

نكة٩يح ك٦ة ػ٤ٙ ٨٦ لإلقالـ كدأيح قالـ كال نكذُيٓ إال أف ٩ؽٔٮ اهلل دٕةىل أف يؿمح٫ كيثيج٫ ثٞؽر ٦ة ٝؽـ ٨٦ ػري 
 ( 3-4ص/)ل٤نيغ اإل٦ةـ  «دجىري احليةرل»زؿ َيت كنكأؿ اهلل أف يٕٮض األ٦ح املكيعيح ػريان ٦٪٫ ا٩ْؿ ٢٧ٔ وة٣ط كأ

ـ٥ٔ أف املك٧٤ني كاجلىةرل إػٮة ا٩ْؿ ثيةف ذلٟ كالؿد ٤ٔي٫ يف  - ةكم ي  (4٠ص/) «دجىري احليةرل»ا٣ًٞؿ

ةكم يؽٔٮ إىل كظؽة األديةف ا٩ْؿ ثي -  ...( 34ةف ذلٟ يف دجىري احليةرل ص/ا٣ًٞؿ

ةكم أمٕؿم ا٣ٕٞيؽة. -  ا٣ًٞؿ

ةكم يؿيؽ اتلٞةرب ثني الك٪ح كالنيٕح ..... -  ا٣ًٞؿ

ةكم أكرث ٨٦ حترص يف ٠ذةب - الالت ا٣ًٞؿ  ًك
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قب٢ اث٨ ٔسي٧ني ٨ٔ ٬ؾق اللك٧ح ٚٞةؿ/ ٬ؾق ردة كىلع ظاكـ 
 مكض٢. املك٧٤ني أف يٞي٧ٮا ٤ٔي٫ ظؽ الؿدة كُلـ النيغ اث٨ ٔسي٧ني 

ةكم كٛؿتى » /كٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ ٤ٔي٫ رمحح اهلل  «أك ٝةربخ ية ًٝؿ
إقاكت اللكت ا٣ٕةكم »ك٬ؾا مكض٢ يف رشيٍ ل٤نيغ ٦ٞج٢ ثٕ٪ٮاف 

ةكم  . «يٮقٙ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ًٞؿ
كحم٧ؽ  (8)أي٭ة اإلػٮة اكف ٬٪ةؾ رص٢ يٞةؿ هل دمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين

رق دمةؿه النيغ كحم٧ؽ اتل٧٤يؾ ك٬ؾا الؿص٢ ٤ًخ أػجة( 4)ٔجؽق املرصم 
اغثؿة ػٛيح ىلع ٠سري ٨٦ اجلةس كأ٣ٛخ ٚي٫ مؤ٣ٛةت ك٦ة ثني ٝةدح 

دٔٮة دمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين )ك٦ةدح كٌلف ٨٦ دم٤ح ٦ة أ٣ٙ ٠ذةب ثٕ٪ٮاف/ 
كٌلف ٩تيضح ابلعر أ٫٩ راحف حم٢ٛ ٦ةقٮين  (4)يف ٦زياف اإلقالـ(

 .٥ْ ث٧رص كحم٧ؽ ٔجؽق د٧٤يؾق اكف ي٤ٞت ٔ٪ؽ املةقٮ٩حني ثةألقذةذ اأٔل
ؿص٢ اذلم ٬ٮ دمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين اكف يؽٔٮ ال٥ٕ٩ ثةرؾ اهلل ٚيك٥ ٬ؾا 

                                                           

 دمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين رص٢ ٦ةقٮين امذ٭ؿ ثة٣ٛضٮر ث٢ كهل ز٩ؽٝح كٛؿق ٨٦ أص٤٭ة ا٧٤ٕ٣ةء ٦٪٭ة/ - 8
ك٦ة ٝج٤٭ة  (2٠ص/) «دٔٮة اإلػٮاف املك٧٤ني يف املزياف اإلقالـ»أذ٪ة٫ٝ ل١ٛ٤ؿة املةقٮ٩يح امل٤عؽة ٧٠ة يف ٠ذةب 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة.
كارجت٢ ػُجح يف الى٪ةاعت كٝةؿ ٚي٭ة/ أف اجلجٮة دككت اكلى٪ةاعت" ك٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٨ كٛؿكق النيغ ٦ٞج٢ 

كمم٨ كٛؿق النيغ ٤ٔحل املرصم  «دمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين كحم٧ؽ ٔجؽق املرصم ٦ةقٮ٩يةف اكٚؿاف»رمح٫ اهلل دٕةىل ٝةؿ/ 
ري٧٬ة.  ٗك

حم٧ؽ ٔجؽق ٦ةقٮين أيٌةن كٝؽ كٛؿق النيغ ٦ٞج٢ ٧٠ة قجٜ كحم٧ؽ ٔجؽق ي٪١ؿ ػؿكج ادلصةؿ كأرشاط  - 4
 –كيذ٭٥ ا٣ٞؿءاف ثأ٫٩ الكجت يف دأػؿ ا٣٘ؿب ٨ٔ اإلقالـ. كيٞٮؿ حم٧ؽ ٔجؽق إف ٬ؾا  الكةٔح كدالا٢ اجلجٮة ل٤ؿقٮؿ 

حىس  ؿ يف اإلقالـ../.ملة ذ٠ؿق ا٣ٞؿءاف دأػؿ ٠سري ٨٦ اإلٚؿ٩ش ٨ٔ ادلػٮ -ٝىح مٮىس ٔك

 مؤ٫ٛ٣ ٬ٮ/ مىُىف ٚٮزم ٗـايل. - 4
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 ث٭ة أف يذآىخ املك٧٤ٮف كاحل٭ٮد كال كاملؿاد (8) إىل ٌٝيح كظؽة األديةف
جلىةرل حبضح أ٩٭٥ أوعةب دية٩ةت ق٧ةكيح يٞٛٮف وٛةن كاظؽا ًؽ ا

 اإلحلةد.
يؤًلؽ ٦ة ( 4)كصةء الالكـ ثةرؾ اهلل ٚيك٥ ثٕؽ ذلٟ ٨٦ ظك٨ ابل٪ةء

٬ؾق ابلة٤َح ا٣يت  د٫يف ٔٞيؽ( 4)ٝةهل دمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين ك٦ة قةر ٤ٔي٫
أٝؿر أف ػىٮ٦ذ٪ة » ( /3) يؽٔٮ ٚي٭ة إىل كظؽة األديةف ٚيٞٮؿ ظك٨ ابل٪ة

حلخ -  «ألف ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ ظر ىلع مىةٚةد٭٥»ل٤ي٭ٮد ٣حكخ ديجيح 
ألف ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ ظر ىلع مىةٚةد٭٥ كاإلقالـ » -مٕؿم يف أم آيح

 – «ٚٞؽ أزىن اهلل ٤ٔي٭٥ (2)رشيٕح إنكة٩يح ٝج٢ أف يكٮف رشيٕح ٝٮ٦يح

ٹ  ڤ      چ اهلل أزىن ىلع احل٭ٮد؟ ٦ة أدرم أزىن ٤ٔي٭٥ ثٞٮهل/ 

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ     

٤ٔي٭٥  األ٩بيةء أـ أزىن [ ال أدرم أزىن ٤ٔي٭٥ بكجت ٝذ11٢املةاؽة/ 

                                                           

 .47ا٩ْؿ دٔٮة اإلػٮاف املك٧٤ني يف ٦زياف اإلقالـ ص/ - 8
ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ ظك٨ ابل٪ة أكرث ًالالن أل٫٩  ظك٨ ابل٪ةء مؤقف دٔٮة اإلػٮاف املك٤ي٨٧ - 4

ٔٮد٪ة وٮٚيح ظؿًليح كيؽكر ىلع ا٣ٞجٮر كيذ٧كط ث٭ة كيٕذرب إ٦ةـ ٨٦ أا٧ح ديؿل اتلٞؿيت ثني الك٪ح كالنيٕح كيٞٮؿ/ إف 
 «٨٦ ا٣ٛذ٪ح املؼؿج» (828، 14ص/) «ٌٚةاط ك٩ىةاط»ك٬ٮ وٮيف اع٢َ ٨ٔ ا٥٤ٕ٣. ... ا٩ْؿ  -كدلؽدان ل٤جؽع -ابلؽع

الف يف 8٠٠، 99ص/) ري٬ة كٝةؿ النيغ ٔجيؽ اجلةثؿم ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل إف الؿص٤ني قيؽ ُٝت كظك٨ ابل٪ة مٗٮ ( ٗك
 ابلؽع.
/ ٣ٞؽ دمٓ ظك٨ ابل٪ة ثني َؿيٞح دمةؿ ادلي٨ اثلةاؿ ل٤عؿيح ... كبني َؿيٞح حم٧ؽ ٔجؽق /دٔٮة ٝةؿ ا٧ٕ٣نةكم - 4

 .7٠اإلػٮاف ص/

 (. 8/3٠9ا٩ْؿ اإلػٮاف املك٧٤ني أظؽاث و٪ٕخ اتلةريغ ) - 3
 ٬ؾا الكـ ػُري ٠يٙ يىٙ اإلقالـ ثة٣ٞٮ٦يح؟!!! - 2
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بكجت ٝٮهل٥/ "يؽ اهلل ٤٘٦ٮ٣ح" أـ أزىن ٤ٔي٭٥ بكجت ٝٮهل٥/ "إف اهلل ٚٞري 
   كحن٨ أٗ٪يةء"

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  چ / «كص٢ٕ ثح٪٪ة كبح٪٭٥ ادٛةٝةن »ٝةؿ/ 

ك٬ؾا الكيةؽ لك٫ حلك٨ ابل٪ة  46انعنكبوت:  چپ  پ  پ  پ    
كاقذ٧ٓ إحل٫ ك٬ٮ يٞٮؿ/ )كظي٪٧ة أراد ا٣ٞؿءاف أف يت٪ةكؿ مكأ٣ح احل٭ٮد 

ۓ  ۓ  ﮲  چ د٪ةكهلة ٨٦ الٮص٭ح اإلٝذىةديح كا٣ٞة٩ٮ٩يح ٝةؿ دٕةىل/ 

ككٝٙ ٬٪ة ألف  ( 8) [87٠ا٣جكةء/] چ ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  

﮹  ﮺  ﮻  ﮼      چ   ثٞيح اآليح ختؿب ٤ٔي٫ ٦ة ث٪ةق ك٬ٮ ٝٮهل دٕةىل/

 يح.٦ة ذ٠ؿ ثٞيح اآل   87٠ا٣جكةء/  چ﮽    ﮾  
٥ٕ٩ ثةرؾ اهلل ٚيك٥ ٬ؾا ظْٛك٥ اهلل يؽٔٮ إىل ٬ؾا كإىل ٌٝيح 

( أٝي٥ مؤد٧ؿ كظؽة األديةف يف 4كظؽة األديةف كٝج٢ ٔرش ق٪ٮات)

                                                           

ٝؿئ ٬ؾا الالكـ ل٤ج٪ة ىلع النيغ اث٨ ثةز رمح٫ اهلل دٕةىل ٚٞةؿ/ ٬ؾق ٦ٞة٣ح ػجحسح .. ػةَبح، ّةملح، ٝجيعح،  - 8
 –٦٪١ؿة، ك٬ؾا ص٭٢ ٠جري، ٚال جيٮز ٬ؾا الالكـ، ل١٪٫ ال يكٮف ردة ٨ٔ اإلقالـ ٔ٪ؽ٦ة يك٥٤ ٤ٔي٫ أك يؽػ٢ ٤ٔي٫ 

 إ٧٩ة ٦ٕىيح، أ٦ة إذا ٝةؿ/ ٣حف ثح٪٪ة كبني احل٭ٮد يشء ٚ٭ؾا كٛؿ كردة كاهلل قجعة٫٩ كدٕةىل/ -يٕين أوعةب ال١٪ةئف

ٚجح٪٪ة كبح٪٭٥ ٔؽاكة ْٔي٧ح ٨٧ٚ   14املةاؽة/  چ    ھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ﮲     ﮳  ﮴     ﮵  ﮶﮷  چ 
ةؿ م٢ٌ اكٚؿ ... /٩ٞالن ٨٦  ٝةؿ/ إف ادلي٨ كاظؽ كال ثح٪٪ة كبح٪٭٥ ٔؽاكة ْٔي٧ح ٚ٭ؾا ص٭٢ ا٣ٕٮاو٥ »مؿًلت ًك

 (.14-19ص/)ل٤نيغ ربيٓ «
  ـه8382يف اعـ  - 4
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( اذلم ٬ٮ ٨٦ اإلػٮاف املك٧٤ني كظرض ٬ؾا 8الكٮداف ثٞيةدة ا٣رتايب)
جؽ املضيؽ الـ٩ؽاين4ٔجؽ اهلل الٮاقيع)املؤد٧ؿ ٨٦ احل٨٧ ٌٔل ث٨   (4)( ٔك

٣ٞؽ ٚةصبين »ظرضكا ٬ؾا املؤد٧ؿ كيٞٮؿ/ الٮاقيع يف دل٤ح اجلٮر ٝةؿ/ 
النيغ ٔجؽ املضيؽ ثٞٮهل/ قذ١ٮف رٚيٞ٪ة إىل الكٮداف يف مؤد٧ؿ األديةف، 

٦ة ٬ؾا املؤد٧ؿ ك٦ة ٦ٕىن مؤد٧ؿ األديةف، إف اكف ٤ٞٚخ/ حلخ مٕؿم 
املؿاد أف املك٧٤ني يؽٔٮف اجلىةرل إىل اإلقالـ كاجلىةرل يؽٔٮف 

 . «ٚةإلقالـ ال خيةؼ صؽالن كال ٩ٞةمةن املك٧٤ني إىل اجلرصا٩يح. 
ٝةؿ/ "ز٥ دبني يل أف أوعةب ادلية٩تني يؽٔٮف إىل ق٢ ػيٮط 

 ال١ؿا٬يح ك٩جؾ ٦ة ٬ٮ حم٢ ػالؼ".
"كٝؽ داع النيغ ٔجؽ املضيؽ الـ٩ؽاين إىل  يف صؿيؽة الىعٮة/ كٝةؿ

 ق٢ ػيٮط ال١ؿا٬يح ثني املك٧٤ني كاجلىةرل"  

                                                           

/ أ٫٩ جيزي زكاج ا٣رتايب أظؽ الٌالؿ املٕةرصي٨ كٝؽ كٛؿق النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل ك٨٦ كٛؿيةد٫ - 8
٣ٞٮؿ ٩رصاين كيؽٔٮ إىل كظؽة األديةف كيُجٜ ذلٟ ٤٧ٔيةن .... / ا٩ْؿ ٠ذةب  املك٧٤ح ثةل١ذةيب كيؿد ظؽير رقٮؿ اهلل 

ري٧٬ة.«٦٪ةٝنح بلٕي أٚاكر ا٣رتايب»كًلذةب  «ي٥ ىلع ا٣رتايبٮالؿد ا٣ٞ»  . ٗك
 أظؽ رمٮز اإلػٮاف يف احل٨٧. - 4
ٔجؽ املضيؽ الـ٩ؽاين إػٮاين ٦ذٕىت درس يف األز٬ؿ كظى٢ ىلع م٭ةدة يف الىيؽ٣ح، ٩ـل ىلع امل٪رب كداٚٓ  - 4

، إىل ٗري ذلٟ كٝؽ رد ٤ٔي٫ النيغ ٦ٞج٢ ٨ٔ ادلي٧ٮٝؿاَيح، كاتلٕؽديح احلـبيح، كاإل٩ذؼةثةت كاتلجكيٜ ٦ٓ اإلمرتا٠يني
  «ا٣٘ةرة» (44٠) «حتٛح»رمح٫ اهلل دٕةىل ثؿدكد ٠سرية ككو٫ٛ ثأ٫٩/ دصةؿ ٨٦ ادلصةص٤ح، ًةؿ م٢ٌ، ثٮؽ لإلػٮاف/ا٩ْؿ 

ري٬ة. كرد ٤ٔي٫ النيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ا٣ربيع ثكذةب( 82) «ابلةٔر( »8/13/384) كرد  «اتل٤ٕيٜ ىلع رشيُٰ احلـبيح» ٗك
ك٬٪ةؾ ردكد أػؿل  «الىجط النةرؽ ىلع ًالالت الـ٩ؽاين يف ٠ذةث٫ دٮظيؽ اخلة٣ٜ»يغ احلضٮرم ثكذةب/ ٤ٔي٫ الن

 ٠سرية.
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٢ٞٚ يل ثؿبٟ ثأم دحل٢ نك٢ ػيٮط ال١ؿا٬يح ثح٪٪ة كبني اجلىةرل 
كبأم دحل٢ ٩ججؾ ٦ة ٬ٮ حم٢ ػالؼ حن٨ ٦ذٛٞٮف حن٨ كاجلىةرل أف 

( كخمذ٤ٛٮف يف حم٧ؽ، حن٨ ٩ٞٮؿ/ ٬ٮ ٩يب، ك٥٬ ي٪١ؿكف 8ٔحىس ٩يب،)
 أٚ٪أػؾ ٔحىس ك٩ؽع حم٧ؽان؟!

ىلع ٦ة ٚي٫ ٨٦ حتؿيٙ  -حن٨ ٦ذٛٞٮف ىلع اإلجني٢ ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل دٕةىل
ٔ٪ؽ  ىةرل يف ا٣ٞؿءاف، حن٨ ٩ٞٮؿ/ ٬ٮ ٨٦كخمذ٤ٛٮف ٦ٓ اجل -ثٕؽ ذلٟ

 ٮف ٣حف ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل أٚ٪أػؾ ثةإلجني٢ ك٩رتؾ ا٣ٞؿءاف؟!اهلل، ك٥٬ يٞٮل
 (4ٝةؿ/ "كاٚذذط املض٤ف ثآيةت ٨٦ ا٣ٞؿءاف كآيةت ٨٦ اإلجني٢" )

 ٪ءةحبٌٮر النيغ ٔجؽ املضيؽ، ك٬ؾا يف ٦ٕؿض املؽح كيف ٦ٕؿض اثل. 
ٝةؿ/ " كٝةؿ النيغ ٔجؽ املضيؽ/ إف املك٧٤ني كاجلىةرل ىلع ظؽ قٮاء 

ؽـ إي٧ة٩٭٥".  يجذْؿكف ٩ـكؿ ٔحىس اث٨ مؿي٥ حلبني ٠ؾب احل٭ٮد ٔك
 .قجعةف اهلل ! ٦ٕىن ذلٟ أف املك٧٤ني كاجلىةرل يف وٙ كاظؽ 

٦ٕىن ذلٟ أف املك٧٤ني كاجلىةرل ]الك٧٬ة[ ىلع ظٜ كاحل٭ٮد ىلع ثة٢َ، 
 ٦ٕىن ذلٟ أف ٔحىس اث٨ مؿي٥ قحزنؿ ٦٪ةرصان هلؤالء ك٬ؤالء.

 يزنؿ أف حلٮمك٨ ثيؽق ٩ٛيس / "كاذلمأ٣حف ٬ٮ ٧٠ة ٝةؿ الؿقٮؿ 
 الى٤يت ٚي١رس ٦ٞكُة ظ٧١ة ق٥٤ ك ٤ٔي٫ اهلل وًل مؿي٥ اث٨ ٚيك٥
 (4اخلزنيؿ") كيٞذ٢

                                                           

 يٕين يف اجل٤٧ح، كإال ٨٧ٚ اجلىةرل ٨٦ يؤهل٫. - 8

 كٝةؿ الـ٩ؽاين أيٌةن/ ٩ْؿت إىل ٬ؾا احلٮار ٚٮصؽت أف اهلل ٬ٮ اذلم أرمؽ إحل٫/صؿيؽة اجلٮر. - 4

 ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة ريض اهلل ٔ٪822.٫( كـ )4331خ ) - 4
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قي١رس الى٤يت/ و٤يت اجلىةرل، ١ٚيٙ يؽىع أ٫٩ قحزنؿ حل١ٮف 
 ظ٤يٛةن ل٧٤ك٧٤ني كاجلىةرل.

 (أ٦ة ٨٦ ٬ٮ ىلع دي٪٫ ٦8ة قيٞج٢ ٨٦ اجلىةرل إال ٦ة آ٨٦ ث٫ كأق٥٤ ،)
 ابلة٢َ ٚال.

 الظِ ٠يٙ قةغ هل أف يٕرب ٬ؾا اتلٕجري.
ٮح ثة٫٤َ.  ٥ٕ٩ أي٭ة اإلػٮة كأ٩ة أرسد ثٕي الالكـ ث٘ري د٤ٕيٜ لًٮ

  كٌلف ٨٦ دم٤ح ٦ة دار يف ذلٟ املؤد٧ؿ اخلُةب اخلذةيم اذلم ٝةـ ث٫ ٧ٔؿ
ا٣بنري، الٮاقيع يثين ٤ٔي٫ كيؾ٠ؿ ٦ٞةَٓ يف صؿيؽة اجلٮر كدل٤ح 

 الىعٮة كيؾ٠ؿ ٦ٞةَٓ ٨٦ الك٦٭٥.
 ٞٮيع يٕين ثني املك٧٤ني ٚي ٮؿ/ "٧٠ة أكؽ ابليةف ىلع تنضيٓ احلٮار املًٮ

كاجلىةرل كإمةٔح ركح اتلٛة٥٬ كاملعجح ثني أدجةع ادلية٩ةت املؼذ٤ٛح 
 كجتةكز ٔٞؽ اتلةريغ كػالٚةد٫".( 4)كذلٟ ثة٣رتًلزي ىلع املٕةين اجلة٦ٕح

  .ٔٞؽ اتلةريغ ا٣ٛذٮظةت اإلقال٦يح ا٣يت صؿت ثني املك٧٤ني كاجلىةرل
داع إىل جتةكز ٔٞؽ اتلةريغ كػالٚةد٫ كاجلْؿ إىل الؿٌلاـ اجلة٦ٕح ا٣يت 

 جت ثح٪٪ة ابلني.حت
 أ٩الـ ثٕؽ ٬ؾا إف دك٧٤٪ة ٚي٭٥ ث٧ٞذىض الرشع دٚةاعن ٨ٔ دي٨ اهلل.

                                                           

  يٕين ٨٦ دػ٢ يف دي٨ اإلقالـ دي٨ حم٧ؽ  - 8

ةكم ثٞٮهل/ حن٨ ٦ذٛٞٮف .. كاظرتاـ األديةف الك٧ةكيح ٣٘ري امل - 4 ك٧٤ني كأف يٛرس ٬ؾق املٕةين اجلة٦ٕح ا٣ًٞؿ
ٞيؽة/ اإلقالـ كا٧٤ٕ٣ة٩يح ص/  .8٠8اإلقالـ ل٧٤ٮاَ٪ني ٦٪٭٥ زٞةٚح كظٌةرة كإف ل٥ يك٨ دي٪ةن ٔك

مك٧٤ٮف ثةحلٌةرة كاثلٞةٚح كإف اك٩ٮا مكيعيني ثة٣ٕٞيؽة كا٣ُٞٮس./ٚذةكل  -احل٭ٮد كاجلىةرل –كيٞٮؿ/ ٚ٭٥ 
 (.٦4/718ٕةرصة )
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ٮة ملٕذٞؽاد٭٥، كاتلبنري ٝةؿ/ " كأمةر ابليةف إىل ظٜ أ٢٬ األديةف يف ادلٔ
ث٭ة يف ظؿيح ثةلٮقةا٢ ا٣يت د٪يم اتلٛة٥٬ كجت٪ت ا٣ٛنت كاخلىٮ٦ةت، 

 كأذجةر اتلٕؽد ادليين اعم٢ كظؽة ال اعم٢ ٚؿٝح".
  ٥ٕ٩ ٠يٙ يكٮف اتلٕؽد ادليين اعم٢ كظؽة ال اعم٢ ٚؿٝح ٦ة يه األد٣ح

 ٨٦ ىلع ٬ؾا ؟ ك٬ؾا ٦ٓ ظٌٮر ممسٌل املؤد٧ؿ ٨٦ ٝةدة اإلػٮاف املك٧٤ني
 أَؿاؼ ادل٩ية!!!

 .اهلل املكذٕةف! ك٩ٕٮذ ثةهلل ٨٦ اخلؾالف 
 .ك٨٦ دم٤ح الالكـ ىلع ٌٝيح كظؽة األديةف 

("اك٩خ زٮرة ىلع َةٗٮت اتلٕىت ادليين، كذلٟ ٦٪ؾ 8يٞٮؿ قيؽ ُٝت)

ذٞةد ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  چ  يف وٮرد٫ ال١ربل، ٝةؿ دٕةىل/ إٔالف ظؿيح اإٔل

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ [. كٝةؿ دٕةىل/ 427ابلٞؿة/ ] چجب  حب    خب  مبىب  

[. ز٥ ٝةؿ ٣ٞؽ حت٥ُ َةٗٮت 99يٮنف/ ] چڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  
 اتلٕىت ادليين!!!"

 قجعةف اهلل!
يٕين ٔ٪ؽ٦ة ٩ٞٮؿ/ ٩ؿيؽ اإلقالـ. َةٗٮت اتلٕىت. ز٥ يٮاو٢ ٚيٞٮؿ/ 

٣ٞؽ حت٥ُ َةٗٮت اتلٕىت ادليين حلع٢ حم٫٤ الك٧ةظح امل٤ُٞح ث٢ دىجط »
ةن ىلع لك مك٥٤ ألوعةب  محةيح ا٣ٕٞيؽة كظؿيح ا٣ٕجةدة كاصجةن ٦ٛؿًك

 .«ادلية٩ةت األػؿل يف الٮ٨َ املك٥٤

                                                           

 /.18-1٠/ا٣ٕٮاو٥ ل٤نيغ ربيٓ/ص/83-84ا٩ْؿ دراقةت إقال٦يح ص/ - 8
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  يٕين/ أوجط كاصجةن ٤ٔي٪ة رشاعن أف حنيم ٔٞةاؽ ادلية٩ةت األػؿل
جةدات ادلية٩ةت األػؿل يف الٮ٨َ املك  ٥٤.ٔك

 .ةن ىلع لك مك٥٤  ث٢ تلىجط محةيح ظؿيح ا٣ٕٞيؽة كمحةيح ا٣ٕجةدة ٦ٛؿًك
 َةر ادلك٣ح الٮاظؽة كا٣ٕ٭ؽ إأف أٝٮؿ/ إ٫٩ يف   كأكد»ايب/ كيٞٮؿ ا٣رت

 (8)«الٮاظؽ جيٮز ل٧٤ك٥٤ ٧٠ة جيٮز ل٧٤كييح أف يجؽؿ دي٪٫!!!
 .الكـ ػُري 
 (إف 4كيٞٮؿ ظك٨ ابل٪ة" )ًلح اإلػٮاف املك٧٤ني ٣حكخ مٮص٭ح ًؽ ظؿ

، أك َةاٛح ٨٦ ا٣ُٮااٙ، إذ أف ٔٞيؽة ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ أك دي٨ ٨٦ األديةف
ٮر اذلم ي٭ي٨٧ ىلع ٩ٛٮس ا٣ٞةا٧ني ث٭ة/ أف ا٣ٞٮأؽ األقةيح ٕنال

كىلع املؤ٦٪ني ث٭ؾق ل٤ؿقةالت دميٕةن ٝؽ أوجعخ ٦٭ؽدة اآلف ثةإلحلةديح 
األديةف أف يذاكدٛٮا كيٮص٭ٮا ص٭ٮد٥٬ إىل ا٩ٞةذ اإلنكة٩يح ٨٦ ٬ؾا 

 اخلُؿ".
 يٕين يٞٛٮف وٛةن كاظؽان ًؽ اإلحلةد ٧٠ة يٞٮؿ.

 .يٕين/ يؽٔٮ أوعةب ادلية٩ةت لك٭ة حل١ٮ٩ٮا وٛةن كاظؽان ًؽ اإلحلةد 
 ٦ة صةء ٨٦ ٚؿاغ. -ثةرؾ اهلل ٚيك٥-٬ؾا الالكـ اخلُري 

 ٨ٔ ٔٞةاؽ ك٦٪ة٬ش يكريكف ٤ٔي٭ة. ث٢ إ٫٩
 /كيف ٌٝيح كظؽة األديةف أيٌةن 

                                                           

 ك٬ؾق ٨٦ أد٣ح دكٛريق. - 8

 (.29/ا٣ُٞجيح يه ا٣ٛذ٪ح ص/844اجل٧ةٔح األـ ص/ ا٩ْؿ - 4
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  /املؤ٨٦ يٕذٞؽ أف أم َةاٛح ٨٦ »يف ٠ذةب دٮظيؽ اخلة٣ٜ ل٤ـ٩ؽاين يٞٮؿ
 ا٬«أ٢٬ ال١ذةب ي١٤٧ٮف أقةقةن كأوالان دلي٪٭٥

٬ؾا األقةس أخيؿص٭٥ ٨٦ اجلةر؟!أيؽػ٤٭٧ةجل٪ح؟!حيك٥ هل٥ 
 د٧ييٓ ا٣ٕٞيؽة؟ثةإلقالـ؟! ٦ة ٚةاؽة ٬ؾا الالكـ ٗري 

يه النٕٮر ثٮظؽة ا٣برشيح ككظؽة دي٪٭ة ز٧ؿة ٬ؾا اإلي٧ةف »كيٞٮؿ/ 
 .«ككظؽة رق٤٭ة ككظؽة ٦ٕجٮد٬ة

 ديج٪ة كاظؽ حن٨ كاحل٭ٮد كاجلىةرل؟! اهلل املكذٕة.

آؿ ٧ٔؿاف/ ] چڃ  ڃ  چ   چ  چچ چ  ٝؽ يكذؽؿ ثٞٮهل دٕةىل/
 ؟! [ ٣ك٨ أل٥ دجكغ األديةف ثجٕسح رقٮجلة 89

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  چ كيٞٮؿ اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل/ 

 [.12آؿ ٧ٔؿاف/ ] چڃ  
/ "ٚةإلي٧ةف ثةل١ذت الكةثٞح ي٪ٌف ركح -الـ٩ؽاين –كيٞٮؿ أيٌةن 

ؽ املؤ٦٪ني ثةدلية٩ةت ٦ة  املؤ٨٦ ٨٦ اتلٕىت اذل٦ي٥ ًؽ ادلية٩ةت ًك
 مٮا ىلع ا٣ُؿيٞح الىعيعح.اد

 .(8)ال ظٮؿ كال ٝٮة إال ثةهلل 
 !٨٦ ٥٬ اذلي٨ ىلع ا٣ُؿيٞح الىعيعح؟ 
 !٠يٙ يكٮف احل٭ٮد ىلع ا٣ُؿيٞح الىعيعح؟ 
 !٠يٙ يكٮف اجلىةرل ىلع ا٣ُؿيٞح الىعيعح؟ 

                                                           
 ٚةاؽة/ احلٮ٤ٝح لك٧ح اقذٕة٩ح ال دٞةؿ ثؽالن ٨ٔ ا٣رتصيٓ )إ٩ة هلل كإ٩ة إحل٫ راصٕٮف(. - 8
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 ٬ؾا ية أػٮا٩٪ة ثةرؾ اهلل ٚيك٥ الكـ ػُري كيف اغيح اخلُٮرة 
 .أ٤ٞ٩ك٥ إىل ٌٝيح أػؿل 

 -مؿمؽ اإلػٮاف املك٧٤ني–( 8) قب٢ حم٧ؽ ظة٦ؽ أثٮ اجلرص
ابلٕي يذ٭٥ اإلػٮاف املك٧٤ني ثأ٩٭٥ أٔؽاء  "ٝةؿ الكةا٢/

اتلٕؽد احلـيب، ٧ٚة يه كص٭ح ٩ْؿًل٥ يف ٬ؾا  كفكيٕةدادلي٧ٞؿاَيح 
 اإلد٭ةـ؟

 (4)أثٮ اجلرص/ صٮاب. اذلم يٞٮؿ ذلٟ ال يٕؿؼ اإلػٮاف ٚٞةؿ ظة٦ؽ
إ٧٩ة ي٤ٌف اتل٭٥ ٤ٔي٭٥ ٨٦ ثٕيؽ، حن٨ ٦ٓ ادلي٧ٞؿاَيح ثك٢ أثٕةد٬ة 
كب٧ٕ٪ة٬ة الاكم٢ النةم٢ كال ٩ٕرتض ىلع دٕؽد األظـاب ٚةلنٕت ٬ٮ 

 اذلم حيك٥ ىلع دٕؽد األٚاكر كاألمؼةص"ا٬
 .ظكب٪ة اهلل ك٥ٕ٩ الٮًلي٢ ٨٦ ٬ؾا الالكـ اخلُري 

٤٩ذ٧ف ا٣ٕؾر ٠سريان يف ػٮض اإلػٮاف املك٧٤ني لرلي٧ٞؿاَيح  كحن٨
 أ٩٭٥ ال يٕ٪ٮف أف النٕت حيك٥ ٩ٛك٫ ث٪ٛك٫.

                                                           

 ك٨٦ ًالالت ٬ؾا الؿص٢ ٝٮهل/ ٩ؿيؽ دي٧ٞؿاَيح اكم٤ح مةم٤ح ل٤ض٧يٓ.  - 8
 كٝةؿ/ ال ٦ة٩ٓ ٨٦ كصٮد ظـب ٧٤ٔةين أك ميٮيع يف ٢ّ احلك٥ اإلقاليم.

كٝةؿ/ إف ظـب الٮٚؽ ٬ٮ احلـب الٮظيؽ اذلم دبىن ١ٚؿة الٮظؽة الٮَ٪يح ا٣يت أدخ ثأَيت اثل٧ؿات ل٤جالد كا٣يت 
 (.37/847/814يؤ٨٦ ث٭ة اإلػٮاف املك٧٤ٮف. ا٩ْؿ اجل٧ةٔح األـ ص/

 .كاهلل وؽؽ/ النيغ ٝةؿ  - 4
 ٮفكإٝ ٥٬ اذلم ادلي٧ٞؿاَيح كظت مٮدة ٔ٪٭٥ ٩يف ٦ة امل٤ٛكني اإلػٮاف يٕؿؼ اكف لٮ ا٣ٞةا٢ ٬ؾا أف النيغ يؿيؽ

 .ٚي٫
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–ك٣ك٨ كاهلل ال أدرم ٠يٙ ٤٩ذ٧ف هل٥ ٔؾران ثٕؽ ٬ؾا اتلرصيط. 

 .-٥ٕ٩ إػٮاين يف اهلل
ثٕي ا٣ٕٞةاؽ ا٣يت ي٤ٞي٭ة ثٕي ٝةدة  -ٚيك٥اهلل ثةرؾ  –٬ؾق 

 اإلػٮاف املك٧٤ني.
ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء/ إف الىعةثح / ثٕؽ أف ذ٠ؿ ٝٮؿ (8ا٣رتايب)يٞٮؿ ظك٨ 

 لك٭٥ ٔؽكؿ.
 ٬ؾا ثةل٤٭ضح الكٮاد٩يح. -؟ حل٫ ؟  «لك الىعةثح ٔؽكؿ»ٝةؿ/ 

 يٕين/ ملةذا؟
ٝؽ ٩يج ٢٧ٕ٩  إذا رأي٪ة أف ٩أػؾ ٨٦ لك وعةيب أك ال ٩أػؾ»ٝةؿ/ 

 !!! «د٪ٞيط صؽيؽ
الىعةيب إذا ركل ظؽيسةن هل ٚي٫ مى٤عح ٩ذعِٛ ٚي٫ »(/ ٩4ٞٮؿ/) 

 «ك٢٧ٕ٩ ركايذ٫ درصح ًٕيٙ صؽان، أل٫٩ ركل ٦ة ٚي٫ مى٤عح
 اهلل املكذٕةف.

كإذا ركل ظؽيسةن ٦ة ٔ٪ؽق ٚي٫ مى٤عح ٩أػؾ ظؽيس٫ ثٞٮة » ٝةؿ/ك
 .«٦ٕي٪ح يف الىؽؽ كالؿكايح تأكرث، كي٧ك٨ دى٪يٙ الىعةثح مكذٮية

٨ يف اإلقالـ أل٫٩ ٨َٕ يف ٤ٞ٩ذ٫ كال يكذٛيؽ ٨٦ ٬ؾا الالكـ ك٬ؾا َٕ
 إال الؿاٌٚح أٔؽاء اإلقالـ.

                                                           

 (.13-14ا٩ْؿ الؿد ا٣ٞٮي٥ )ص/ - 8

 ا٣ٞةا٢ ا٣رتايب. - 4
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 داع ظك٨ ابل٪ة إىل اتلٞؿيت ثني الك٪ح  -٠ؾلٟ ثةرؾ اهلل ٚيك٥
 كالنيٕح.

النيٕح تنج٫ ىلع اتلٞؿيت ٦ة ثني املؾا٬ت األربٕح ٔ٪ؽ »(/ 8ٝةؿ ابل٪ة )
ؽد  أ٢٬ الك٪ح، ك٬٪ةؾ ثٕي ٚٮارؽ ٨٦ امل٧ك٨ إزاتل٭ة ٠٪اكح املذٕح ٔك
زكصةت املك٥٤، كذلٟ ٔ٪ؽ ثٕي ٚؿٝ٭٥ ك٦ة أمج٫ ذلٟ، ممة ال جيت أف 
جن٫٤ٕ قبجةن ل٤ُٞيٕح ثني الك٪ح كالنيٕح، ك٣ٞؽ ٝةـ املؾ٬جةف ص٪جةن إىل ص٪ت 

 ".٦بةت الكجني
 .٥ٕ٩ ك٣ك٨ يف اكم٢ ا٣ٕؽاكة، ػالٚةن حلك٨ ابل٪ة 

 ٬ؾا ٗري وعيط. ٝةؿ/ "دكف أف حيى٢ اظذاكؾ ثح٪٧٭ة"
إلقالـ لزؿكا اتلأحلٙ ؤ٣ٛةت ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ ثأف أا٧ذ٭٥ ٝؽ أإال يف امل»ٝةؿ/ 

ـاؿ امل١ذجةت دٕش ث٭ة  .«زؿكة ال د
مألكا ال١ذت ٬ؾق ظك٪ح ٨٦ ظك٪ةت النيٕح ٔ٪ؽ ظك٨ ابل٪ة ؟! 

ثذ١ٛري الىعةثح كبكج٭٥ كادلٚةع ٨ٔ ابلة٢َ كالٌالؿ، كا٣ٞٮؿ 
ري ذلٟ، ظىت ٝةؿ ثٌٕ٭٥/ اردؽ الىعةثح إال  ثذعؿيٙ ا٣ٞؿءاف، ٗك

ري ذلٟ.  زالزح كبٌٕ٭٥ يٞٮؿ/ إال قجٕح ٔرش، ٗك
 
 

                                                           

 (.882-883( كًلذةب دٔٮة اإلػٮاف يف املزياف )ص/42٠-439ا٩ْؿ ٦ؾ٠ؿات ال ذ٠ؿيةت ل٤ذ٧٤كةين ص ) - 8
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( 8ك٣حف املؿاد ثةلنيٕح اذلي٨ ٥٬ ظٮؿ ٌٝيح ظت ٌٔل ث٨ أيب َة٣ت)
ي٥ اإلػٮاف املك٧٤ني ثذٮنف/  (4)كًلؾا ال، ث٢ يٞٮؿ رامؽ ا٣٘٪ٮيش ٔز

 إل٦ة٦ح املك٧٤ني. (4)يٞٮؿ/ إ٫٩ يؿمط اإل٦ةـ اخل٧يين
  ٛىف اإل٦ةـ اخل٧يين اذلم ٣حكخ  ا٣ٌٞيح أم تنيٓ، ا٣ٌٞيح تنيٓ ىلع جى

 ٬ٮ ٨٦ ا٣كٛؿ ث٧اكف.
٫٤ٕٛ إذا ٚذط م١ح كاملؽي٪ح أف خيؿج و٪يم ياذلم ٝةؿ/ "إف أكؿ ٦ة 

٧ؿ ٨٦ ٝربي٭٧ة".ثكؿ ٝؿيل أثة   ٔك
٧ؿ ٨٦ ٝربي٭٧ة.  ٬ؾق أكؿ ٦٭٧ح ي٤ٕٛ٭ة إػؿاج أيب ثكؿ ٔك

إىل اآلف كاخل٧يين يؿل  ارب٦ح دل٧ٕح ىلع ثٞةء ا٣ٞربي٨ ٦٪ؾ أف ٝي األك
 حل١ٮف إ٦ة٦ةن ل٧٤ك٧٤ني. ٫أ٩٭٧ة و٪٧ة ٝؿيل، كرامؽ ا٣٘٪ٮيش يؿمع

                                                           

 يٕين أكرث ٨٦ ٔس٧ةف. - 8
رامؽ ا٣٘٪ٮيش رص٢ ًةؿ. يٞٮؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ ا٩ذىه األمؿ ث٭ؾق اجل٧ةاعت إىل أف دؿئف أ٩ةقةن  - 4

ري٬ة.٦8/344ؾثؾثني ٠ٕجةس ٦ؽين كرامؽ ا٣٘٪ٮيش ال ثةرؾ اهلل ٚي٫ .. ا٣٘ةرة )  ( ٗك
ك٨٦ ًالالت ا٣٘٪ٮيش ٝٮهل/ إ٫٩ جيت َؿح اإلقالـ ٦س٢ ٗريق كجيت اظرتاـ إرادة النٕٮب كلٮ َةبلخ ثةإلحلةد 

يح. اجل٧ةٔح األـ )ص/ ( كٝةؿ/ حن٨ ال ننلك كوةيح ىلع املضذ٧ٓ ٚإذا 92( ا٣ٕٮاو٥ ل٤نيغ ربيٓ )ص/814كالنئٮ
يةن ٧ٚ ةذا ٤٧٩ٟ هل. كٝةؿ/ حن٨ دػ٤٪ة احليةة الكيةقيح يف اػذةر دلذ٧ٕ٪ة يف يٮـ ٨٦ األيةـ أف يكٮف م٤عؽان أك مئٮ

 (. 23-24دٮنف ل٤٪ٌةؿ ٨٦ أص٢ احلؿيةت ك٣حف ٨٦ أص٢ إٝة٦ح ظك٥ إقاليم. اجل٧ةٔح األـ )ص/

اخل٧يين اذلم يٕذٞؽ أف هل أف ي٢ٕٛ ٦ة ينةء كدبىن ١ٚؿة كاليح ا٣ٛٞي٫، اخل٧يين اذلم ص٢ٕ ٩ٛك٫ أ٢ٌٚ ٨٦  - 4
 الؼ ٨٦ املك٧٤ني.ري ىلع ٩ْةـ ميٮيع، كٝذ٢ ٦بةت اآلاأل٩بيةء كأدػ٢ اق٫٧ يف األذاف، كيك

٩بيةء ... " ك٬ؾا يف ٠ذج٫ ٧٠ة ذ٠ؿق كاخل٧يين كٛؿق ا٧٤ٕ٣ةء، ك٨٦ كٛؿيةد٫ أ٫٩ ٝةؿ/ "إف ألا٧ذ٪ة ٦زن٣ح ل٥ يج٤٘٭ة األ
ري٬ة.8/414النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ ا٣٘ةرة )  ( ٗك
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٧ةء اإلػٮاف املك٧٤ني – (8)كيٞٮؿ اتل٧٤كةين / "اتلٞؿيت ثني -اذلم ٬ٮ ٨٦ ٔز
ح كالنيٕح ٬ٮ كاصت ا٣ٛٞ٭ةء اآلف، كٌلف ظك٨ ابل٪ة دلي٫ دمٕي٫ ٠جرية يف الك٪

 اتلٞؿيت ثني أ٢٬ الك٪ح كالنيٕح" ا ـه
 .ىلع أ٩٪ة ٣حف ػةٚيةن ٤ٔي٪ة ٦ة ٤ٔي٫ الؿاٌٚح ٨٦ قت ألوعةب رقٮؿ اهلل 

، كَٕ٪ةن يف اإلقالـ أل٫٩ إذا ٚي٫ كَٕ٪ةن  كالكت يف الىعةثح يٕذرب قجةن ل٤٪يب 
دلي٨ ٦ُٕٮ٩ةن ٚي٭٥، ١ٚيٙ يٞج٢ ادلي٨ ٨٦ ٦ُٕٮف ٚي٫، ٨٦ أي٨ اكف مح٤ح ا

ا٩ترش ادلي٨ إذا اكف الىعةثح لك٭٥ ٠ٛةر إال زالزح ؟ ٨٦ أي٨ أػؾ٩ة اإلقالـ ؟ ٦ة 
ثٌف دلةؿ، إذا دؿؾ أظةدير الىعةثح اذلي٨ ظك٥ ٤ٔي٭٥ الؿاٌٚح ثة٣كٛؿ، أثٮ 

ؿق ٬ؿيؿة اذلم ركل أكرث ٨٦ مخكح أالؼ ظؽير ٬ؾا ٨٦ دم٤ح ٨٦ كٛ
ريق ٨٦ الىعةثح ك١٬ؾا ٗريق ٨٦  ،النيٕح، وةدركا أظةدير أيب ٬ؿيؿة ٗك

الىعةثح اظك٥ ىلع أظةديس٭٧ح ثةبلُالف حلجذش ٔ٪٫ إثُةؿ ادلي٨ ٚعكب٪ة اهلل 
 .ك٥ٕ٩ الٮًلي٢

ىلع أ٫٩ ثةرؾ اهلل ٚيك٥ ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ األمٮر أميةء أػؿل ٚة٣رتايب يٞٮؿ/ 
-يٕين ٨٦ ٩يب اهلل حم٧ؽ ك٩يب اهلل داكد –إ٩٭أػؾ ظت املٮقيًف ٨٦ حم٧ؽ كداكد 

. 
 .«٨ادلي٨ كا٣ٛ»( كل٤رتايب ٠ذةب 4اكف حيت املٮقيًف) كيٞٮؿ/ إف الؿقٮؿ 

 .«ا٣ٞؿآفيف اتلىٮيؿ ا٣ٛين »كقيؽ ُٝت هل ٠ذةب 

                                                           

( ٧ٝٓ املٕة٩ؽ ٧ٔ8٠٠ؿ اتل٧٤كةين وٮيف اغؿ يٞٮؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ "٣حف ث٧ؿيض" املؼؿج )ص/ - 8
 (. كقيأيت الالكـ ٤ٔي٫ 87(. كيٞٮؿ/ ٔجؽ ال٤ُيٙ آؿ ٦ةلٟ/" يبيط ابلؽع كالرشؾ" رقة٣ح إىل ابلةظسني )ص/442)ص/

 (.8٠٠ا٩ْؿ الؿد ا٣ٞٮي٥ )ص/ - 4
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قٮرة حم٧ؽ ق٧ة٬ة مٮقيٞيح  «إف ا٣ٞؿآف صةء ىلع ٧٘٩ةت مٮقيٞيح»كيٞٮؿ/ 
 ٦ٕي٪ح، كقٮرة أػؿل ق٧ة٬ة مٮقٞة ٦ٕي٪ح ، ...

خ ال١ذةب ىلع ادل٠ذٮر ٚالف ث٨ ٚالف »ٝةؿ/  ًؿ اذلم ٬ٮ د٠ذٮر يف  –ٔك
 .«ٚأزىن ىلع ال١ذةب كأٔضت ث٫ -املٮقيٞة

 كيٞٮلٮف/ إف ٢ٝ أٔٮذ صؿس مٮقيًف.
خ يف الكح٪٧ة( كيٞٮؿ اتل٧٤كةين يف ٠ذةب ذ٠ؿيةت ال ٦ؾ٠ؿات/ حتخ ٔ٪ٮاف )و٤ي

ة ٠٪خ أثةرش ٧ٌٔل ٧٠عةيم كأ٩ـؿ يٮـ اجل٧ٕح ألظرض ثٕي األٚالـ إين مل»ٝةؿ/ 
الكح٪٧ةايح، كًل٪خ أ٩ذ٭ـ ٚؿوح اإلقرتاظح اإل٩رتا٠يخ ألوٌل ا٣ْ٭ؿ كا٣ٕرص 

ذني ٦ٞىٮردني يف   (8. )«الكح٪٧ةء ا٣يت أكٮف ٚي٭ة ظؽ أرٌلفأدل٧ٔٮ
  /ٝةؿ/ كًل٪خ أقذ٧ٓ أاغين أـ لكسٮـ ... كٝةؿ أيٌةن/ ك٣نئ قألٮين ٨ٔ اهلٮل

 (4ٚأ٩ة اهلٮل كاث٨ اهلٮل كأثٮ اهلٮل كأػٮق.)
  ٬ؾا ظىت ال يٞٮؿ أظؽ/ اكف ي٪ْؿ إىل الكح٪٧ة ز٦ةف ك٬ٮ مجةب ٝج٢ أف

 ـ ، ال ٬ؾا يف آػؿ يشء ك٬ٮ يكذت.زتي٤

                                                           

 ٦ٓ أ٩٭ة دمٕح ٝةهل النيغ. - 8

 (.474ص / - 4
ك٨٦ ذلٟ أيٌةن ٦ة ذ٠ؿق النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ أف الـ٩ؽاين ظرض ظٛالن يف ٔؽف كٝٓ ٚي٫ الؿٝه 

 (.2٠-39ؿق٪٫/ا٩ْؿ ا٣ربٌلف ص/كاإلػذالط ./ كظةرض ا٣جكةء يف إب كنكٮة حي
ةكم أثةح اإلٝذجةس ٨٦ ا٣ٞؿآف كإدػةهل يف ا٣٘٪ةء كا٣ٕيةذ ثةهلل ٚإ٫٩ قب٢ ٨ٔ مٮ٫ٛٝ ٨٦  ك٨٦ ذلٟ أيٌةن/ أف ا٣ًٞؿ
أٗ٪يح )٦ةرقي٢ ػ٤يٛح( املذ٧ٌ٪ح آيح ٨٦ قٮرة يٮقٙ ٚٞةؿ/ اإلٝذجةس ٨٦ ا٣ٞؿآف أمؿ صةاـ كأ٩ة يل مرسظيح ٝؽي٧ح يف 

ك٣ٞؽ راكدد٫ ٨ٔ ٩ٛك٫ ٚةقذٕى٥( ٤ٚٮ أف مؼىةن ٗىن ٬ؾا كل٥ يٞىؽ أ٫٩ ٝؿآف كإ٧٩ة )٪٭ة/ ٝىح يٮقٙ الىؽيٜ ك٦
 (. 491-497)ص/ «احلٜ ادلا٦ٖ ٣ٕجؽ ال١ؿي٥ احل٧يؽ»الكـ ٦ٞذبف يف اجله النٕؿم ال أرل ظؿصةن. 

 كظك٨ ابل٪ة اكف مٮ٣ٕةن ثةإل٩ةميؽ املؼة٣ٛح ٧٠ة قيأيت.
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 ٩ذلك٥ يف ٦س٢  ابلة٣ٖ اذلم يٮص٫ إحل٪ة ل٥ى  ٤ٚ٭ؾا ذلٟ ال٤ٮـ كذلٟ ا٣ٕذةب
٬ؾق النؼىيةت أ٩ة أدٮٝٓ أ٫٩ لٮ د٪ةكؿ ٬ؾق ا٣ٌٞةية أكخلٟ الالا٧ٮف 

 ٣٘ريكا رأي٭٥.
 ٦ة وةح أ٢٬ الك٪ح إال ٨٦ يشء، كال دك٧٤ٮا إال ٨٦ يشء ٚن١ؿ  كاهلل

 اهلل قٕي٭٥.
اإلػٮاف املك٧٤ٮف ز٥ ا٩ْؿ إحل٪ة كحن٨ أ٦ة٦٪ة ثٕي الى٘ةر اذلي٨ يؿيج٭٥ 

ؤ٩٭٥ ثٕي اجلؿااؽ كاملضالت كيُٕٯ محبةن ٨٦ ا٣ٛىةظح ز٥  ثٕؽ ذلٟ يٞؿ 
 يٞٮـ كخيُت كإذا ث٫ يذلك٥ ثكالـ ال يؽرم أثٕةدق.

ـاع   (8)املكٮرم٬
إذا دك٥٤ اهلل ثةلٮيح أ٤ٔ٪خ املالاكح يف الك٧ةء ظة٣ح »اذلم يٞٮؿ/ 

 ا٬. «ا٣ُٮرئ

                                                           

٬ـاع املكٮرم/ ٬ؾا الؿص٢ إػٮاين صرل، كزٮرم ك٢ٕ٣ ثٕي َالب ا٥٤ٕ٣ يكذٕؿض أرشَح ٬ـاع ز٥   - 8
 يجذٞؽ٬ة يف رقة٣ح مكذ٤ٞح.

هل مُعةت  تك٧ٓكٝةؿ النيغ حم٧ؽ اإل٦ةـ ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ ٬ـاع املكٮرم اثذٌل ثةحلـبيح كيشء ٨٦ الىٮٚيح 
وٮٚيح، كٝؽ ٩ىع٪ة ٨٦ ز٦ةف ثٕؽـ ق٧ةع أرشَذ٫ كبٕؽـ ظٌٮر حمةرضاد٫ ل١رثة ختجُةد٫ أكالن أل٫٩ ظـيب. زة٩يةن/ أ٫٩ 

ٮاف اهلل، ٣ٔحف ٔ٪ؽق أ٤٬يح  ٧٤يح ... كق٧ٕ٪ة هل مؿة ك٬ٮ يٞٮؿ/ رمٌةف، الؿاء رمحح اهلل، كاملي٥ ٦٘ٛؿة اهلل، كالٌةء ًر
 اغمٌح ... ا ـه ك٦ٕةينو  اف أف ل٤عؿكؼ أرسارن ... ا٣غ ك٬ؾا ٨٦ َؿؽ اذلي٨ يؽٔٮ

 كٝةؿ النيغ حيىي احلضٮرم ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ ٬ـاع املكٮرم ال يكةكم ٔ٪ؽ٩ة محبةن، أك ث٭ؾا املٕىن، ا٬
٬ـاع املكٮرم أظؽ داعة ا٣تن٭ري ىلع احلاكـ ٨٦ امل٪ةثؿ كٝؽ كرث ثؾلٟ ٔجؽ احل٧يؽ ٠نٟ، ث٢ كٝرلق ظىت يف 

 الىٮت.
 اإلػٮاف يف ثةب ا٨ُٕ٣ يف احلاكـ املك٧٤ني ٨٦ امل٪ةثؿ ٦ٓ أف ٬ؾا ػالؼ الك٪ح كَؿيٞح الك٤ٙ. ك٬ٮ يٕذرب رمـ

٨٦ ٝةدة احلـب كنيس ٝٮؿ  ثأمؿ٬ـاع املكٮرم أظؽ  ٦ٕذ٪ٌف ادلي٧ٞؿاَيح كمؿميح اإل٩ذؼةثةت ٚٞؽ رمط ٩ٛك٫ 
 ؽ. الؿقٮؿ وًل اهلل ٤ٔي٫ كآهل كق٥٤/ "ال َةٔح ملؼ٤ٮؽ يف ٦ٕىيح اخلة٣ٜ" ركاق أمح
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 ٬ؾا الكـ ية إػٮا٩٪ة؟!
جٍ األ٨٦ يف  أٝٮؿ ثةرؾ اهلل ٚيك٥ ق٤ٮ ٨٦ اكف ٔ٪ؽق ٦ٕؿٚح ثةأل٨٦ ًك

املضذ٧ٓ ٦ة ٦ٕىن ظة٣ح ا٣ُٮارئ؟ ق٤ٮ ا٣ٞةدة كالٌجةط ق٤ٮ٥٬. ٦ة ٦ٕ٪ة٬ة/ 
ٚي٨٤ٕ ظة٣ح ؽ٥٬ ابلرل ال يؽرم ٨٦ أي٨ يأيت، أف ٬٪ةؾ ػُؿان ي٧ك٨ أف ي

ا٣ُٮارئ ظىت يكٮف اجل٧يٓ ٦٪تج٭ةن، ٬ؾا النةرع ٚي٫ ا٩تجةق، ك٬ؾا ٚي٫ 
 ا٩تجةق ... ظؾران ٨٦ ػُؿ دا٧٬٭٥.

ٚ٭٢ الكـ اهلل دا٥٬ املالاكح؟ ظىت أٗيم ٤ٔي٭٥ كوٕٞٮا ٧٠ة صةء يف 
 احلؽير.

أ٤ٔ٪خ الك٧ةء ظة٣ح ا٣ُٮارئ إلقذٞجةؿ »كيٞٮؿ يف مٮت أمحؽ يةقني/ 
 .«ركظ٫، كأ٤ٔ٪خ اجل٪ح ظة٣ح ا٣ُٮارئ إلقذٞجةؿ ركظ٫

 أكالن/ ٨٦ أي٨ هل أ٫٩ يف اجل٪ح؟
 يؿمح٫.كنكأؿ اهلل أف ي٘ٛؿ هل 

 ٣ك٨ ٨٦ أي٨ هل أ٫٩ يف اجل٪ح ؟!
 ز٥ ٬ؾا ال٤ِٛ )ظة٣ح ا٣ُٮارئ(.

٬ؾا اتلٕجري  ادٜ اهلل ية ٬ـاع ادٜ اهلل يف ٩ٛكٟ، د٥٤ٕ، ا٤َت ا٥٤ٕ٣ ٦ة
 ؟؟!!.

ت كاخلٮؼ يف اجل٪ح ظىت أ٤ٔ٪ٮا ظة٣ح ا٣ُٮرائ .  ظى٢ الٔؿ
إذف ركح أمحؽ يةقني خمٮٚح صؽان، ٬ؾا ػُؿ ٬ض٥ ىلع الك٧ةء، ػُؿ 

 ٬ض٥ ىلع اجل٪ح !!!
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 . حيك٥ ثأ٫٩ ظة٣ح ا٣ُٮائ 
 ؟٬ؾا الكـ ية إػٮا٩٪ة. 
 ٪ٔ ،٦ة يأيت اإلنكةف كيذلك٥ ث٧س٢ ٬ؾا الالكـ كال يؽرم ؽ٢٬ ٬ؾا ٥٤ٔ

 أثٕةدق، كال يؽرم ٦ة ٔٮاٝج٫، ادٜ اهلل.
 .ية إػٮا٩٪ة اجلؿااؽ كاملضالت ٦ة ختؿج ٧٤ٔةء 

املكأ٣ح ٦ة يه دٞؿأ لك٧ح ٨٦ اآليح ثىٮت م٤ع٨ كٍل٧ح ثىٮت اعدم 
كأ٫٩ وةح ظىت  كدٌعٟ ىلع املكة٠ني كا٣ٕة٦ح اذلي٨ يٕضجٮا ث٭ـ امل٪رب 

 آذا٩٪ة.و٥ 
كقةٔؽدٟ ثٕي ا٣تكضيالت ا٣يت تكذؼؽـ الىؽل كأ٩خ دذلك٥ ث٭ؾا 

 الالكـ اخلُري.
ؿ أ٣ٛةّٟ ا٥٤ٔ ٦ة دٞٮؿ، أ٩ة أ٩ىعٟ  ادٜ اهلل يف ٩ٛكٟ، راٝت اهلل، ٔؽ 
 أف د٤ُت ا٥٤ٕ٣ دلل أ٢٬ الك٪ح يك يكذٞي٥ ٦٪٭ضٟ، كيكٮف الكمٟ ث٥٤ٕ.

( اذلم ٚنت 8)ك١٬ؾا أي٭ة اإلػٮة ذ٣ك٥ النؼه امل٪عؿؼ ٧ٔؿك ػةدل
ٕذ٫ جبة٩ت ي٭ٮدم  ث٫ ٠سري ٨٦ اجلةس، ٬ؾا الؿص٢ ية إػٮا٩٪ة ٣٘ـ ٣٘ـ، لٮ ًك

 أك ٩رصاين، كأ٩خ ال دٕؿٚ٭٧ة، ٦ة قذُٕخ أ٩خ أف د٧زي، كأحتؽاؾ أف د٧زي.

                                                           

إىل مرص ك٩ـل ىلع امل٪ةثؿ  ٧ٔؿك ػةدل رص٢ مرصم درس اهل٪ؽقح ز٥ اعش ٦ؽة يف ثالد ا٣٘ؿب ز٥ رصٓ - 8
 اكت، كأػؾ ي٭ؿؼ ث٧ة ال يٕؿؼ، ٚعؾر ٦٪٫ ا٧٤ٕ٣ةء/كالنج

/ ٧ٔؿك ػةدل ؟! ٨٦ ٧ٔؿك ػةدل؟! ممس٢ ٦٭ؿج م٤ؼجٍ دصةؿ .. -ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل–يٞٮؿ النيغ وة٣ط الكعييم 
 .«رشيٍ الكـ ا٧٤ٕ٣ةء يف ٧ٔؿك ػةدل»-كاهلل. كدصةؿ يف ظ٫ٞ ٤ٝي٢

/ ٬ؾا الؿص٢ ٨٦ داعة الٌالؿ ك٬ٮ ٨٦ أ٢٬ ا٤ٛ٣كٛح كأدجةع -ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل–كٝةؿ النيغ ٔجيؽ اجلةثؿم 
ري٥٬ ... ال جيٮز ق٧ةع أرشَذ٫ كال ٝؿاءة ٠ذج٫ كالؿص٢  املؽرقح ا٤ٕٞ٣يح ا٣ٛةقؽة ا٣يت ٨٦ أا٧ذ٭ة ا٣٘ـايل كالكٞةؼ ٗك
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٠٪خ ال دٕؿؼ وٮرد٫ ٨٦ ٝج٢ ز٥ يٌٕٮ٫٩ ٦ٓ ٩رصاين ىلع مٮٝٙ  إذا
 كاظؽ ٦ة تكذُيٓ د٧زي.

ا٣جكةء  ـ٬ؾا الؿص٢ اذلم يٞٮـ ث٤عيذ٫ املع٤ٮٝح كب٪٤ُٮ٫٩ كًلؿٚذذ٫ أ٦ة
 كالؿصةؿ ىلع ظؽ قٮاء كيذلك٥ ثك٢ ٦ة يؿيؽ كبك٢ دجضط.

 ٢٬ ٬ؾا أق٤ٮب رشيع؟ ٢٬ ٬ؾق َؿيٞح رشٔيح؟
جي٤ف أ٦ةـ ا٣جكةء )ك٨٬ مىٮرات ٫ٕ٦ يف األٚالـ كيف اإل٩رت٩خ 

٬ؾا ( 8)كقيؽي٭ةت ال٧١جيٮدؿ كيف ٗري٬ة يف حمةرضد٫( كيكةا٤٭٨ كيكأجل٫

                                                                                                                                                                      

رشيٍ الكـ ا٧٤ٕ٣ةء يف ٧ٔؿك »–داعة الٌالؿ كاإلحنؿاؼ. ٔٞالين ٤ٚكيف ٦٪عؿؼ .. ال د٘رتكا ث٭ؾا الؿص٢ كأ٦سةهل ٨٦ 
 «ػةدل

/ ٧ٔؿك ػةدل الـااٖ امل٪عؿؼ، ًةآ ٨٦ الٌةإني كدةا٫ -ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل–كٝةؿ النيغ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل اإل٦ةـ 
 .«درس النيغ»٨٦ اتلةا٭ني، صٮي٭٢ يف اغيح اجل٭٢. 

 دمٕح(. كٝةؿ/ ميةَني اإلنف ٧ٔؿك ػةدل كَةرؽ الكٮيؽاف )ػُجح
 كٝةؿ النيغ حيىي احلضٮرم/ ٧ٔؿك ػةدل ًةآ يؽاٚٓ ٨ٔ إث٤حف/ كذ٠ؿ هل ًالالت ٠سرية يف رشيٍ مكذ٢ٞ.

 ك٨٦ ًالالت ٬ؾا الؿص٢ أ٫٩ ٝةؿ/ إث٤حف ٦ة كٛؿش يٞٮؿ/ رب ث٧ة أٗٮيتين ... ا٣غ )رشيٍ آدـ كظٮل(.
 ٥(.كيٞٮؿ/ إذا ٦ة ٚحل ٥٤ٔ وٕت ىلع اهلل ي٘ري كاٝٓ األ٦ح )رشيٍ ٝي٧ح ا٤ٕ٣

هلة )رشيٍ / يةرب اٗٛؿ جلة ثأدًف كاظؽ ٚي٪ة .. اٗٛؿ جلة ثةمؿأة صةءت دؿيؽ أف د٘ٛؿ -٦ذٮقالن ثةملؼ٤ٮؽ–كيٞٮؿ 
 .الٮٚةء( ك٬ؾا دٮق٢ ثؽيع

كٝةؿ يف رشيٍ )راظح ٤ٝٮب النجةب( ية ٗؿب اظ٪ة مل ث٪١ؿ٬ك٥، اظ٪ة ية أمؿيكةف مل ث٪١ؿ٬ك٥ أ٩ذ٥ 
 ا٬.وٕةثجني ٤ٔي٪ة ٧٠ة اظ٪ة وٕةثجني ٤ٔيك٥ 

 [.44 /املضةد٣ح] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  ٝةؿ دٕةىل/
  كهل ًالالت ٠سرية صؽان.

ل٧٤٪ذش ث٭ؾق ا٣ُؿيٞح أ٢ٌٚ ٨٦ ّ٭ٮر ا٣ٛذيةت  ػةدل/ كإف أذٞؽ ابلٕي ثأف ا٣رتكيػش ث٢ يٞٮؿ ٧ٔؿك - 8
. ْٚ٭ٮر الاكقيةت ا٣ٕةريةت صيؽ ٔ٪ؽ ٧ٔؿك ػةدل، (نرش ٬ؾا يف قعةب)كالاكقيةت ا٣ٕةريةت ٚأٝٮؿ/ ٬ؾا كذاؾ صيؽ. 

 كاإلػذالط صيؽ ٔ٪ؽق، كاجلْؿ إىل ا٣جكةء صيؽ ٔ٪ؽق.
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الؿص٢ نرشت هل ٚذٮل ثٕ٪ٮاف )٧ٔؿك ػةدل يٛيت ثة٣ٞؽس ل٤ي٭ٮد( ٚيٞٮؿ يف 
 ٚذٮاق/ )إف املكضؽ األٝىص ث٪ةق داكد(.

ء ثين إرسااي٢ ؟ ث٪ةق داكد يٕين إيل ٦ٕك٥ ية ٔؿب؟ ث٪ةق ٩يب ٨٦ أ٩بية
 ىلع أ٩ٞةض ثيخ ي٭ٮدم(.

يح ا٣يت ثيين ٤ٔي٭ة املكضؽ لؿص٢ ي٭ٮدم. ٓ األًر  إذان مًٮ
 إيل دؿيؽكف ية مك٧٤ٮف؟!

٬ؾا ثةرؾ اهلل ٚيك٥ اذلم أوجط ٔ٪ؽ اإلػٮاف املك٧٤ني يف مؿدجح 
 ا ٦ة كو٢ إحل٫،ال اث٨ ٔسي٧ني كال األبلةين أدرًلٮا٣ٕةل٥ اجل٤ي٢. ال اث٨ ثةز ك

ري ذلٟ،  كا٩ْؿ إىل تكضيالد٭٥ مىٮران كمكضالن كم١ذٮبةن كًل٧جيٮدؿ ٗك
٨ٔ ٠ذةب اهلل كق٪ح رقٮهل   أك٣ٕٮا ث٫ اغيح الٮلٮع ك٬ٮ رص٢ ٦٪عؿؼ، ثٕيؽ

. 
ٚ٭ؾا أي٭ة اإلػٮة أردت أف أذ٠ؿ ٬ؾق اجل٢٧ كيه ٔ٪ؽم ٨٦ األ٧٬يح 

 ث٧اكف، ٔىس أف ٩ؿٚٓ ثٕي ال٤ٮـ ٨ٔ أ٩ٛك٪ة.
أكرث املٕةدبني اذلي٨ يٕةدجٮف ك٥٬ ال ي٧٤ٕٮف أف ٬ؾق األميةء ك٦ة  ٧ٚة

مةث٭٭ة، إىل أميةء ٠سرية، إ٧٩ة أػؾت ٦ة ال دلةؿ لرلٚةع ٚي٫، كإال ٚ٭٪ةؾ 
 أميةء حتةر هل ا٣ٕٞٮؿ ٠سرية صؽان.
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٨٦ ٝةدة  (8)٢ٝ يل ثؿبٟ، يٮـ أف يٞي٥ ظك٨ ابل٪ة أك ٗريق ٨٦ املؿمؽي٨
الىٮرة يف ٠ذةب )ٝة٤ٚح اإلػٮاف املك٧٤ني(  اإلػٮاف املك٧٤ني كرأيخ

 كحيرضق ممس٤ٮا ال١٪حكح. (4)ث٪ٛيس مٮدل اجليب 
٬ؾا ك٥٬ ٦ة ٝؽ آ٦٪ٮا ثةجليب أوالن، ممس٢ ال١٪حكح حيرض ٦ٕ٭٥ مٮدل اجليب 

  ك٥٬ ثةبل٪٤ُٮ٩ةت كال١ؿٚذةت كال٤ىح املع٤ٮٝح كظةهل يؿىث هلة ٔضجةن هلؾق
 ا٣ٕالٝح كاملعجح كاملٮدة.

٨٧ٚ ظك٪خ  الالا٧ني٤ٚ٭ؾا إػٮاين يف اهلل دٕةىل أ٩ة أريؽ ٨٦ أكخلٟ 
 ٩يةد٭٥ أك قةءة أف يأػؾكا ٬ؾق املكةا٢ كا٣ٌٞةية كيذلك٧ٮا ٚي٭ة.

أ٩ة أَةبل٭٥ ثإحلةح أف يأػؾكا ٬ؾق املكةا٢ كيذلك٧ٮا ٚي٭ة ٚإف دك٧٤ٮا 
ثجة٢َ ٚ٭٥ ٦٪٭٥، كإف دك٧٤ٮا حبٜ ك٬ؾا املذٮٝٓ يف اجلةس ا٣ٌٛالء اذلي٨ 

                                                           

ذ ةب اإلػٮاف/ ٚإذا ث٭٥ ٬ٮ ظك٨ اهلٌييب اذلم يٞٮؿ ٔ٪٫ صة - 8 ي٤ذٛٮف ظٮهل  -يٕين اجلىةرل–ثؿ رزؽ أظؽ ٠ي
٧٪ٮف كحييُٮ٫٩ ثٛيي ٨٦ منةٔؿ احلت كاتلٞؽيؿ كي٤ٕ٪ٮف أ٩٭٥ حيكؽكف ٤ٔي٫ إػٮا٫٩ املك٧٤ني كيذ -أم اهلٌييب –

 (. 814-818. )ا٩ْؿ اإلػٮاف يف املزياف ص )٦س٫٤ حلٞي٧ٮا هل اجلىت كاتل٧ةزي٢ يف َةاٛذ٭٥ لٮ اكف
 ك٦ٓ أف اإلظذٛةؿ يف ظؽ ذاد٫ ثؽٔح، ٚٞؽ اكف ظك٨ ابل٪ة يجنؽ ٚي٫ أمٕةران رشًليح ٦٪٭ة/  - 4

 كقة٦ط اللك يف ٦ة مىض كصؿل.                                                 ٬ؾا احلجيت ٦ٓ األظجةب ٝؽ ظرضا
ٞت والة ا٣ٕنةء جي٤ف أيخ إىل اذلا٠ؿي٨ ٨٦ دمةٔح احلىةٚيح  كٝةؿ ٔجؽ الؿمح٨ ابل٪ة ك٬ٮ أػٮ ظك٨ ابل٪ة/ ٔك

 كٝؽ أرشؽ ٤ٝج٫ ث٪ٮر اهلل .. كدالىش لك يشء يف الٮصٮد كا٧٩ىح ... كأنكةب وٮت املجنؽ يف ظالكة كدُؿيت/
 إف ٠٪خ مؿدةدان ث٤ٮغ ٧٠ةؿ                                             اهلل ٢ٝ ذك الٮصٮد ك٦ة ظٮل  

 ٔؽـ ىلع اتلٛىي٢ كاإلدمةؿ                                           ٚةللك دكف اهلل إف ظٞيٞذ٫.     
ٮة اإلػٮا٩يح ٦ة أظال٬ة ٨٦ أ٩٘ةـ ٠٪ة ٩رت٥٩ ث٭ة ك٦ة أٔؾث٭ة ٨٦ ٝىةاؽ ٠٪ة ٩جنؽ٬ة ... ا٣غ الك٫٦ ٧٠ة يف دل٤ح ادلٔ

 .848ص/ «اإلػٮاف املك٧٤ٮف يف املزياف»كا٩ْؿ ٠ذةب 
 /درس النيغ.  ىلع أف ظك٨ ابل٪ة ٨٦ الىٮٚيحٝةؿ النيغ حم٧ؽ اإل٦ةـ ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ ٬ؾا يؽؿ 

كٝةؿ النيغ حم٧ؽ ث٨ ٬ةدم ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ ٬ؾاف ابلحذةف ي٪ٌعةف ثٮظؽة الٮصٮد /ظةميح املٮرد ا٣ٕؾب الـالؿ  
 .848)ص/
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ٗىرية ىلع دي٨ اهلل دٕةىل أف يذلك٧ٮا ثةحلٜ  ح٪ةهل٥ ٦ة ٩ةجلة كال ٚك –ٔ٪ؽ٥٬ 
 .ثؽ 

ري ذلٟ. ءقيٞةؿ ٔ٪٭٥ ٧ٔال ؽاء اإلقالـ. ٗك  أٔل
 / )ملةذا قجٜ احل٭ٮد املك٧٤ني((8ػُجح دمٕح ٣ٕجؽ اهلل وٕرت)

إ٩٭٥ ٦ةقٮ٩يٮف، كأف ٬٪ةؾ أ٩ةقةن حم٤ٮٝح حلة٥٬ ػةرج  /يٞٮؿ ٨ٔ أ٢٬ الك٪ح
 (4) املكةصؽ ٧ٔالء ألمؿيكة، ك٬ؤالء داػ٢ املكةصؽ كاللك ٧ٔالء ألمؿيكة ا٬.

ز٥ ٩الـ إذا دك٧٤٪ة ؟! ز٥ ٩الـ إذا دإٚ٪ة ٨ٔ الك٪ح كأ٢٬ الك٪ح ؟! 
ٮ٩ةن لرلٚةع ٨ٔ أ٢٬ الك٪ح اذلي٨ ٥٬  أردت أف أذ٠ؿ ٬ؾا مكة٧٬ح ٤ٚ٭ؾا ٔك

 كاٝٛٮف مٮٝٛةن ين١ؿكف ٤ٔي٫ يف ٬ؾا ا٣ٕرص.
 كاهلل كاٝٛٮف مٮٝٛةن ين١ؿكف ٤ٔي٫.

كلٮال ٔٮف اهلل ٔـ كص٢ هل٥ ٦ة اقذُةٔٮا أف يٞٛٮا ٬ؾق املٮاٝٙ لٮال 
أف يٞٛٮا دأييؽ اهلل ٔـ كص٢ ك٩رص اهلل ٔـ كص٢ أل٢٬ الك٪ح ٦ة اقذُةٔٮا 

أ٦ةـ ٬ؾا ابلة٢َ اذلم ذ٬ت يف منةرؽ األرض ك٦٘ةرب٭ة أقأؿ ٔـ كص٢ أف 
ةق كاحل٧ؽ هلل رب  ي٘ٛؿ جلة ك٣ك٥ كأف يٮٚٞ٪ة كإيةك٥ ملة حيج٫ كيًؿ

 ا٣ٕةملني.
                                                           

 ٔجؽ اهلل وٕرت إػٮاين صرل، دي٧ٞؿايط، ٨٦ محةة ٗؿس احلـبيح ثال ٦ؽإٚح. - 8
 (. 478-8/47٠املك٧٤ني. ا٣٘ةرة )٫ اهلل دٕةىل/ وٕرت ثٮؽ اإلػٮاف ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح

ثٞؿرات األم٥ كُل٫٦ ٬ؾا ٣حف إال ٨٦ ثةب/ ر٦ذين ثؽاا٭ة كانك٤خ. كإال ٚةإلػٮاف ٥٬ اذلي٨ يٕرتٚٮف  - 4
املذعؽة/كدل٤ف األ٨٦ ادلكيل، كادلي٧ٞؿاَيح األمؿيكيح، كاتلٕؽديح احلـبيح، ك٥٬ أوعةب اتلجكيٜ ٦ٓ احلـب 

 اإلمرتايك...
 ك٦ة ٝؽ مؿ ثٟ ٨٦ أٝٮاهل٥ يف احل٭ٮد كاجلىةرل ثؿ٬ةف اكؼو ل٧٤٪ىٙ.
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أظؽ اإلػٮة يكأؿ كيٞٮؿ/ أي٨ جنؽ الكـ قيؽ ُٝت يف ٔس٧ةف ث٨  8س
 ٔٛةف.

ج/ الالكـ ثةرؾ اهلل ٚيٟ يف ٠ذةب )٠ذت كمؼىيةت لكيؽ ُٝت( 
ين اػذىةران دؿًل٪ة ذ٠ؿ٬ة، كاملؿاصٓ ٔ٪ؽم ٬٪ة م١ذٮبح إال إ٩ (434ص/

 كنكأؿ اهلل ا٣ٕٮف.
 (8ك٬٪ةؾ ٠ذةب )ٝة٤ٚح اإلػٮاف املك٧٤ني( ٣ٕجةس قحيس)

 (4كًلذةب )اإلػٮاف املك٧٤ٮف أظؽاث و٪ٕخ اتلةريغ( ملع٧ٮد ٔجؽ احل٤ي٥)
ٚ٭ٮ أيٌةن ٨٦ ٠جةر اذلي٨ أ٣ٛٮا يف ادلٚةع ٨ٔ ظك٨ ابل٪ة، ث٢ ظىت إ٫٩ 

دال٦ؾد٫ حم٧ٮد ٔجؽ احل٤ي٥ يثين ىلع دمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين ثأ٫٩ ث٤ٖ ٨٦ ٩جٮغ 
دم كاآلػؿ ٩رصاين كٌل٩ة يكرثاف ٨٦ أ٫٩ اكف ٔ٪ؽق رصالف أظؽ٧٬ة ي٭ٮ

دلةلكح دمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين، كأ٫٩ مضٕ٭٧ة، ٚأننأ اجلرصاين دل٤ذني إظؽا٧٬ة 
ثةق٥ )مرص( كاألػؿل ثةق٥ )اتلضةرة( كٌلف دمةؿ ادلي٨ يكذت ٚي٭ة 
كاثلةين أننأ صؿيؽة ثٕ٪ٮاف )وةظت اجلْةرة الـرٝةء( ٝةؿ/ )كإين ألصؽ أ٫٩ 

إف اهلل يجٕر يف » :ي٨ األٚ٘ةين ٝٮؿ الؿقٮؿ يىؽؽ ىلع الكيؽ دمةؿ ادل

                                                           

ٔجةس قحيس إػٮاين ٦ذٕىت كٝؽ دبىن ادلٚةع ٨ٔ اإلػٮاف كأ٣ٙ ال١ذةب املؾ٠ٮر كذ٠ؿ ٚي٫ ٨٦ اللك٧ةت ٦ة  - 8
 ٦ٞؿان هلة كمؤيؽان. ٝؿأتى 

ت ٠سرية ٦٪٭ة أ٫٩ يؽٔٮ إىل اجلْةـ حم٧ٮد ٔجؽ احل٤ي٥ أظؽ ٝةدة اإلػٮاف كًلذةث٫ املؾ٠ٮر دمٓ ثني دٚذي٫ ًالال - 4
 ادلقذٮرم كاجلْةـ اإلٝذىةدم  اإلمرتايك ٧٠ة قيأيت ٝؿيجةن.
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هلؾي٨  ق دلؽدان ث٧ضةلكذ٫ٚةٔذرب «٦ةاح اعـ ٨٦ جيؽد هلة أمؿ دي٪٭ة رأس لك
 إننةء ٬ؾق اجلؿااؽ.ىلع احل٭ٮدم اجلرصاين كتنضي٫ٕ هل٧ة 

 نكأؿ اهلل دٕةىل ا٣ٕةٚيح.
ال يؿل اتلٕةكف ٦ٓ اإلػٮاف  ٢٬ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل اكف 4س

 املك٧٤ني كلٮ يف ا٣رب كاتلٞٮل؟
 (8)ج أ٩ة ال أذ٠ؿ د٪ىيه الك٫٦ كال ي٧ذ٪ٓ أف يكٮف ٬ؾا ظى٢ ٦٪٫

ظؽ ذاد٭٥ ٦٪١ؿ ٬ؾا أمؿ، كأ٩ة أٝٮؿ لٟ/ إف اإلػٮاف املك٧٤ني ٥٬ يف 
أ٩٭٥ إذا ٝةمٮا ٦ٕٟ يف إ٩كةر ٦٪١ؿ ٧٤ٚى٤عح دٔٮد٭٥ إف  /األمؿ اثلةين

٦ٕٟ األمؿ اثلة٣ر/ أ٩٭٥ إذا  مٮصٮدة، كإال ٚال ي٧ك٨ أف يذٕةك٩ٮااك٩خ 
دٕةك٩ٮا ٦ٕٟ ز٥ صةءت األكامؿ ثؿٚٓ أيؽي٭٥ ػؾلٮؾ كلٮ يف أٔٮص األكٝةت 

 ( 4)كل٥ يجةلٮا ثٟ.

                                                           

أٝٮؿ ملةذا ال يذٕةك٩ٮف يٕين أ٢٬ ابلؽع ٦ٓ أ٢٬  قب٢ النيغ ٦ٞج٢ ٨ٔ اتلٕةكف ٦ٓ أ٢٬ ابلؽع ٚأصةب ... أ٩ة - 8
الك٪ح أ٦ة حن٨ ٚال جيٮز جلة أف ٩ذٕةكف ٦ٓ ظـبحني ألف اهلل ٔـ كص٢ يٞٮؿ/ كدٕة٩ٮا ىلع ا٣رب كاتلٞٮل كال دٕةك٩ٮا ىلع 

 اإلز٥ كا٣ٕؽكاف /أقب٤ح مجةب ال٧١ؿكف.
اػذ٤ٛ٪ة ٚي٫ كال ٩ذٕةكف ٦ٓ أوعةب  كٝةؿ/ ال ٩ذٕةكف ٦ٓ اإلػٮاف امل٤ٛكني ال ٚي٧ة ادٛٞ٪ة ٤ٔي٫ كال ٚي٧ة

اجل٧ٕيةت ... ٚٞٮلٮا هل٥/ ال كال ٠ؿا٦ح، ٨٣ ٩ذٕةكف ٦ٕك٥ ك٨٣ حنرض حمةرضادك٥ كاصذ٧ةاعدك٥/ أقب٤ح ٨٦ 
 اإل٦ةرات.

 كٝةؿ/ دمةٔح اتلج٤يٖ دمةٔح ص٭٢ كوٮٚيح ٚال ٩ذٕةكف ٦ٕ٭ة ... أقب٤ح ٨٦ اإل٦ةرات. 

ؿب٭٥ جب٧يٓ  - 4 ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ اذلم ٩٪ىط ث٫ أ٢٬ الك٪ح يف مة٦٭٥ كي٧٪٭٥، يف رشٝ٭٥ ٗك
أماكهل٥ كألٮا٩٭٥ كألكجذ٭٥ أف يبذٕؽكا ٨ٔ احلـبحني ٚةحلـبيٮف إذا اك٩خ املى٤عح ٨٦ مى٤عح ظـب٭٥ ثؿدكا ا٣ٌٞيح 

  اجل٧ٕيح اجلؽيؽة.كال يٌ٘جٮف إال إذا مف ظـب٭٥ أك دمةٔذ٭٥/ ا٣٘ةرة النؽيؽة ىلع
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٧ٚة ٬ٮ ٬ؾا ا٣رب اذلم ي٧ك٨ أف يذٕةكف اإلػٮاف املك٧٤ٮف ٚي٫، ك٥٬ 
ظىت دٮظيؽ األلٮ٬يح كالالكـ ىلع املٕزت٣ح كاجل٭٧يح ... ق٧ٕخ الكـ 
ةكم يف ذلٟ اإلػٮاف املك٧٤ٮف إذا ق٧ٕٮ٩ة ٩ذلك٥ ٨ٔ دٮظيؽ األلٮ٬يح  ا٣ًٞؿ

كإذا ق٧ٕٮ٩ة ٩ذلك٥  «لٮز٨ الكيةيسكىل  الرشؾ اخلؿايف كل٥ يجٜ إال ا» /ٝةلٮا
ثة٬ذح كإذا  «ث٤ج٤ح ١ٚؿيح ك٤ٚكٛح» /٨ٔ دٮظيؽ األق٧ةء كالىٛةت ٝةلٮا

٦ة ٬ٮ كٝىت ظؽز٪ة كأػرب٩ة كال » /ق٧ٕٮ٩ة ٩ذلك٥ يف ٥٤ٔ احلؽير ٝةلٮا
ٕيٙ كو٢ » /( كإذا رأكا أ٩٪ة ٩ذلك٥ ٨ٔ ٫ٞٚ احلؽير ٝةلٮا8)«وعيط ًك

ة ٪كإف دك٧٤( 4)«اجلةس قُط ا٧ٞ٣ؿ كأ٩ذ٥ من٘ٮلٮف ث٫ٞٛ احليي كاجلٛةس
كإذا صب٪ة ٩أمؿ  «٦ة ٬ٮ كٝخ رضب زيؽ ٧ٔؿان ..» /ىلع ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح ٝةلٮا

ٝنٮر د٭ذ٧ٮف ثة٣ٞنٮر كدرتًلٮف » /ثةملٕؿكؼ ك٩٪ىه ٨ٔ امل٪١ؿ ٝةلٮا
 (4).«ال٤جةب

٧ٚة ٬ٮ اليشء اذلم ي٧ك٨ أف يذٕةك٩ٮا ٦ٕٟ ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ أ٩٭٥ ٨٣ يذٕةك٩ٮا 
دٔٮد٭٥ تكذٛيؽ ٦٪٫ أ٦ة إذا ٦ة اك٩ٮا ال يكذٛيؽكف ٦٪٫ ٚ٭٥  ٦ٕٟ إال يف ميئ

مكذٕؽكف أف خيؾلٮؾ كمكذٕؽكف احلٮـ أف يٞٮمٮا ٦ٕٟ ًؽ مؼه 
ؽان تكذؽيع مى٤عذ٭٥ ٩رصد٫ ٤ٔيٟ مى٤عذ٭٥ تكذؽيع  ٩رصدٟ ٤ٔي٫ ٗك

 ٭ؾا أرل ٔؽـ اتلٕةكف ٦ٕ٭٥ ٤ُ٦ٞةن.ٚ٭٥ مكذٕؽكف أف ي٪رصكق ٤ٔيٟ ٤ٚ
                                                           

يٞةؿ ٬ؾا م٤٘٪ة حبؽير وعيط ٬ؾا ظؽير ًٕيٙ ٚ٭ؾا الالكـ يكةد  ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل ال - 8
 (. 8٠9-8٠1أف يكٮف ردة ... ٧ٝٓ املٕة٩ؽ )ص/

 ا٧ٞ٣ؿ ىلع أف دٔٮل وٕٮد ا٧ٞ٣ؿ ٚي٭ة ٩ْؿ.كأ٩ذ٥ ية أي٭ة اإلػٮاف امل٤ٛكٮف ل٥ دذ٧٤ٕٮا كل٥ دىٕؽكا  - 4

أو٢ ٬ؾا املى٤ُط وٮيف ث٢ ادلي٨ لك٫ بلةب كأوٮؿ كب٫ٌٕ أ٥٬ ٨٦ ثٕي ٚة٣ٕٞيؽة أ٥٬ ٨٦ املى٤ُط ٦سالن  - 4
 ... إال أ٫٩ لك٫ ٦٭٥.
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ع ٚ٭ٮ  ٦جذؽع. ٢٬ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة /يٞٮؿ/ ٨٦ ل٥ يجؽع املجذؽ4س
 وعيعح ىلع إَالٝ٭ة ؟ أـ ٬٪ةؾ دٛىي٢؟

ابلؽٔح ٤ٔي٫ ٠أف يكٮف ٦ٕزتحلةن أك ص٭٧يةن  تج/٬٪ةؾ ٦جذؽع ٝؽ ّ٭ؿ
 أك وٮٚيةن ... ٚ٭ؾا ٨٦ ل٥ يجؽ٫ٔ ٚ٭ٮ ٦جذؽع.

٣ك٨ لٮ ظى٢ أف مؼىةن اكف قجيةن ز٥ دبني أل٩ةس احلك٥ ٤ٔي٫ 
ة ذللٟ ةألأمؿق دكف ٬ٮل، كال مم يفثةتلجؽيٓ كأ٩ةس ال يـالٮف ي٪ْؿكف 

املذ٭٥ ٚعك٥ ٤ٔي٫ مؼه أ٫٩ ٣حف ث٧جذؽع، ٚال يؽػ٢ يف ٬ؾا ألف 
ٓ دؽارس، ٚ٭ؾا ال يٞةؿ ٚي٫/ ٨٦ ل٥ يجؽع ٚ٭ٮ  ـاؿ أمؿق مًٮ ٬ؾا ال ي
٦جذؽع ٣ك٨ إذا ّ٭ؿت ٔال٦ةت ابلؽٔح ص٤ي ح ٕٚ٪ؽ ذلٟ دأيت ٬ؾق 

( كال يه ٦رتكًلح ث٢ يه 1ٚال يه ىلع إَالٝ٭ة يف لك يشء) ا٣ٞةٔؽة.
وعيعح ىلع اتلٛىي٢ اذلم ق٧ٕخ كحل٥٤ٕ أف ٝةدة اإلػٮاف  ٝةٔؽة

 ( كيف ا٣ٕٞيؽة2ك٧٤ني/ ظك٨ ابل٪ة يف الك٤ٮؾ وٮيف ظىةيف)امل
ح ٨٦ أػُؿ املجذؽٔح، ٦4ٛٮض)  ( كاملًٛٮ

                                                           

كإَالٝ٭ة مأف ا٣٘الة، ٧٠ة أف دمةٔح اتل١ٛري د٤ُٜ ٝةٔؽة )٨٦ ل٥ يكٛؿ الاكٚؿ ٚ٭ٮ اكٚؿ( ك٬ؾا ثة٢َ ث٢  - 8
 ٚي٭ة اتلٛىي٢ حنٮ ٦ة ذ٠ؿق النيغ. ٚ٭ؾا ٦٭٥ ٦ٕؿٚذ٫ ظىت ي٪ضٮ الكين ٨٦ ا٤٘٣ٍ كاخلجٍ.

يٞٮؿ ظك٨ ابل٪ة ٨ٔ ٩ٛك٫ يف ٠ذةث٫ ٦ؾ٠ؿات ادلٔٮة كادلأيح/ كوعجخ اإلػٮاف احلىةٚيح ثؽ٦٪٭ٮر ككاّجخ  4
 ىلع احلرضة يف مكضؽ اتلٮبح لك حل٤ح ..." 
ح ٔ٪٫ كآذ٩ين كد٤ٞيخ احلىةٚيح كالنةذحل -املضزي يف ا٣ُؿيٞح احلىةٚيح–كٝةؿ/ كظرض الكيؽ ٔجؽ الٮ٬ةب 

 ثأدكار٬ة ككّةاٛ٭ة. ا ـهاملؿصٓ الكةثٜ.
ت يف أػؾ ا٣ُؿيٞح ظىت ا٩ذ٢ٞ ٨٦ مؿدجح )املعت( إىل مؿدجح )اتلةثٓ املجةيٓ(  كٝةؿ صةثؿ رزؽ ٨ٔ ابل٪ة/ كٗر

 (.1ص/) «ظك٨ ابل٪ةء ثأٝالـ دال٦ؾد٫ »
يٞٮؿ ظك٨ ابل٪ة ثٕؽ ذ٠ؿ اخلالؼ يف الىٛةت/ كأف ابلعر يف ٬ؾا النأف ٦٭٧ة َةؿ ٚي٫ ا٣ٞٮؿ ال يؤدم يف  - 4

ظٮار ٬ةدم ٦ٓ »( كا٩ْؿ 13اجل٭ةيح إال إىل ٩تيضح كاظؽة يه اتلٛٮيي هلل دجةرؾ كدٕةىل ... )٨٦ ٠ذةث٫ ا٣ٕٞةاؽ ص/
دٛٮيي ٥٤ٔ ٬ؾق املٕةين إىل اهلل دجةرؾ كدٕةىل ( كٝةؿ/ كحن٨ ٩ٕذٞؽ أف رأم الك٤ٙ الك١ٮت ك42-43ص/) «إػٮاين
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إف »يٞٮؿ يف ٠ذةث٫ ا٣رتبيح الؿكظيح  (8)كقٕيؽ ظٮل وٮيف رٚةيع
قيٙ ٝىري أك –الؿص٢ ٨٦ أدجةع الكيؽ الؿٚةيع يرضب ثةلنحل 

٨٦ ثُ٪٫ ٚيؼؿج ٨٦ ّ٭ؿق ٚال يْؿق ذلٟ ٠ؿا٦ح ل٤كيؽ أمحؽ  -احلؿبح
 .٠ؿا٦ح ل٤٪يب  ( ٔضجةن ملة ال حيى٢ ٬ؾا ألدجةع اجليب 4)«الؿٚةيع

 
ي٧٭٥ يف قٮرية مىُىف الكجةيع وٮيف يٞٮؿ ٔ٪ؽ ٝرب رقٮؿ اهلل  (4)كٔز

 / 
                                                                                                                                                                      

(. ك٬ؾا الالكـ دمٓ ٚي٫ ٔٞيؽة اتلٛٮيي، كًلؾث٫ 12املؿصٓ الكةثٜ /اإلػٮاف يف املزياف ص/ 17أق٥٤ كأكىل ثةإلدجةع ص/
 كاٚرتاا٫ ىلع الك٤ٙ.

جةن  وٮٚيذ٫ ٠سرية ٦٪٭ة أ٫٩ أ٣ٙ ٠ذٝةؿ النيغ حم٧ؽ اإل٦ةـ ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ قٕيؽ ظٮل وٮيف كاألد٣ح ىلع - 8
ػةوح ثةتلىٮؼ ٦٪٭ة )دؿدحج٪ة الؿكظيح( ٬ؾا ال١ذةب د٨٧ٌ أمٮران وٮٚيح ػُرية ك٦٪٭ة ... ٝٮهل/ ٣ٞؽ ظةكجلة أف ٩ٞؽـ 

كظؽق ٬ٮ اذلم جيت أف يكٮف كأف يىري إحل٫ اجلةس دميٕةن ..."  ايف ٬ؾق الؿقة٣ح ٩ٮاعن ٨٦ اتلىٮؼ ... إلي٧ة٩٪ة أف ٬ؾ
 (.44ص/) «ابليةف إليٌةح ٦ة ٤ٔي٫ صة٦ٕح اإلي٧ةف» ٚأكصت اتلىٮؼ ىلع لك مك٥٤ /

ٚؽػ٤خ ػ٤ٮة ٔ٪ؽ  كٝةؿ قٕيؽ ظٮل/ كيف دااؿة اذل٠ؿ اقذ٘ؿٝخ يف ا٣ٕجةدات كظةك٣خ أف أدػ٢ ػ٤ٮات املنةاغ
/٦ؾ٠ؿات ٦٪ةزؿ الىةدٝني. إف ظ٢ اإلػٮاف 27النيغ قٕيؽ ا٣رب٬ةين كػ٤ٮة ٔ٪ؽ النيغ ٔجؽ ا٣ٞةدر ٔحىس كٝةؿ ص/ 

 املك٧٤ني أ٩ٛك٭٥ بكجت الٮظؽة ثني قٮرية كمرص ص٤ٕ٪ة نكذ٘ؿؽ يف احليةة الىٮٚيح. ...(.
ؾا اليشء اذلم جيؿم يف َجٞةت أث٪ةء ا٣رتبيح الؿكظيح( إف ٬ 481كيٞٮؿ يف ٝىح رضب النحل املؾ٠ٮر )ص/

ا٣ُؿيٞح الؿٚةٔيح ٬ٮ ٨٦ أ٥ْٔ ٢ٌٚ اهلل ىلع ٬ؾق األ٦ح . . . كال جيٮز جلة أف ٩ٞٙ ٦٪٫ مٮٝٛةن ّةملةن ... إف ٬ؾق ال١ؿا٦ح 
 .٨ ٗالة الىٮٚيح كًلجةر داعة اتلىٮؼل٤نيغ األكؿ أمحؽ الؿٚةيع /ا ـهٚكٕيؽ ظٮل ٦

 كا٩ْؿ اتل٤ٕيٜ الكةثٜ.(. 829، 82٠-82٠ا٩ْؿ املٮرد ا٣ٕؾب الـالؿ ص/ - 4

ح  -الكجةيع–مىُىف الكجةيع/ ٝةؿ النيغ اجلضيم ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ ٚٞؽ ٝةؿ  - 4 ٝىيؽة ٧ْ٩٭ة يف الؿًك
٥ْ( كممة ٚي٫/ ٪ٮا٩٭ة )٦٪ةصةة ثني يؽم احلجيت اأٔل  ٔك

 يم ػػػػا٣ربح ٨٦ قٞ ثةثٟ أم١ٮا                                    ية قيؽم ية رقٮؿ اهلل صبخ إىل أٔذةب
 ٨٦ مؽة الك٥ٞ ل٥ أ٢ٛٗ كل٥ أ٥٩                                     ية قيؽم ٝؽ د٧ةدل الك٥ٞ يف  صكؽم 
ح ا٣ٞٮارع ٬ؾا ٬ٮ الرشؾ األكرب املؼؿج ٨٦  ٝةؿ النيغ ٦ٕٞجةن/ إ٫٩ اقذ٘ةث ثةجليب  ك٩ةداق مة٠يةن ... ك٬ؾق ٝةٔر

 (.82٠ا٣ٕؾب الـالؿ ص/ امل٤ح ... )املٮرد
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 ثةثٟ أم١ٮل ا٣ربح ٨٦ قٞيم                ية قيؽم ية رقٮؿ اهلل صبخ إىل أٔذةب
( اذلم ٬ٮ ٦ة ثني ٦ٕزتيل أك ص٭يم، ٚ٭ٮ د٧٤يؾ 8)ز٥ ػ٫ٛ٤ ثٕؽ ذلٟ أثٮ ٗؽة 

ي٥  (4)ال١ٮزؿم اجل٭يم الٌةؿ، كد٧٤يؾق أثٮ ٗؽة قةاؿ ىلع ٦٪ٮاهل، ك٬ٮ ٔز
 اإلػٮاف املك٧٤ني يف قٮرية.

 

                                                                                                                                                                      

 ٚةاؽة/ قب٢ النيغ ٦ٞج٢/ ٢٬ دمةٔح اإلػٮاف املك٧٤ني ٨٦ أ٢٬ الك٪ح ؟
ٚأصةب أ٩خ إذا ٩ْؿت إىل ركؤس اإلػٮاف امل٤ٛكني ظك٨ ابل٪ة ٝجٮرم وٮيف كًلؾلٟ ٧ٔؿ اتل٧٤كةين وٮيف ... 

 ك٨ ابل٪ة دلؽد.كإذا ٤ٝخ/ ظك٨ ابل٪ة يٮايل الؿاٌٚح ٠٪خ وةدٝةن كبٕي اجلةس اك٩ٮا يؽرقٮ٩٪ة أف ظ
 دلؽد دلؽد ك٣ك٨ ل٤ٌالؿ.

٦٪٭ش اإلػٮاف املك٧٤ني ٣حف ىلع الك٪ح، داعة اإلػٮاف املك٧٤ني اذلي٨ يٕؿٚٮف ٦٪٭ض٭٥ ٣حكٮا ىلع الك٪ح ... ا٣غ 
 ثذرصؼ. «رشيٍ أقب٤ح أ٢٬ املؽي٪ح»

أثٮ ٗؽة ٔجؽ ا٣ٛذةح ال١ٮزؿم/ ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ رمح٫ اهلل دٕةىل/ ا٩ذىه ث٭ؾق اجل٧ةاعت إىل أف دؿئ ف أ٩ةقةن  - 8
 (.8/344) «ا٣٘ةرة»٦ؾثؾثني ٨٦ أ٦سةؿ ... أيب ٗؽة ال ثةرؾ اهلل ٚي٫ ك٬ٮ مؿمؽ اإلػٮاف املك٧٤ني 

أف أثة ٗؽة ي٨ُٕ يف ا٧٤ٕ٣ةء كيٮاٜٚ  «ثؿاءة أ٢٬ الك٪ح»/ يف ٠ذةث٫ -رمح٫ اهلل دٕةىل –كذ٠ؿ النيغ ثكؿ أثٮ زيؽ 
 ال١ٮزؿم ىلع دكٛري اث٨ ا٣ٞي٥ كاث٨ دي٧يح كيٞٮم ذلٟ ... ا٣غ ًالتل٫.

ؽ الؿزاؽ ابلؽر ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ ٝةاؽ اتلض٭٥ يف ٔرص٩ة حم٧ؽ زا٬ؽ حم٧ؽ زا٬ؽ ال١ٮزؿم/ ٝةؿ النيغ ٔج - 4
 .«٦ٞؽ٦ح الؿد الكؽيؽ ىلع ٨٦ أ٩كؿ اتلٮظيؽ»ال١ٮزؿم. ا٩ْؿ 

. . كٝةؿ/ جتىن ال١ٮزؿم ىلع أا٧ح احلؽير كر٦ي٫ إية٥٬  / ٦ٞرل صة٦ؽ .-رمح٫ اهلل دٕةىل–كٝةؿ النيغ األبلةين 
 ثةتلضكي٥ كا٣تنبي٫ .. ظىت ٣ٞؽ صةكز َٕ٪٫ ٤ٔي٭٥ إىل ثٕي الىعةثح ... /٦ٞؽ٦ح اتل٪١ي٢.

ثؿاءة أ٢٬ »/ املضؿـ اآلز٥ األٚةؾ األزي٥ املٛذٮف حم٧ؽ زا٬ؽ ال١ٮزؿم -رمح٫ اهلل دٕةىل–كٝةؿ/ النيغ اث٨ ثةز 
 . «الك٪ح

( 4871-487( ًةؿ م٢ٌ /٩ىةاط 48/881/ ٦جذؽع ال يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫/املؼؿج )-رمح٫ اهلل دٕةىل–كٝةؿ النيغ ٦ٞج٢ 
 / ظةم٢ لٮاء اتلض٭٥ .. رشح الٮاقُيح )ٔ٪ؽ وٛح اإلديةف(.-رمح٫ اهلل دٕةىل–كٝةؿ اهلؿاس 

ؿ ميغ اإلقالـ كاث٨ ك٬ٮ مؿئج يف اإلي٧ةف، كيكٛ كال١ٮزؿم وٮيف ٝجٮرم يؿل اإلقذ٘ةزح ثةملٮىت كالؿقٮؿ 
 ا٣ٞي٥، كيؽاٚٓ ٨ٔ اجل٭٥ ث٨ وٛٮاف كاجلٕؽ ث٨ در٥٬ ... ا٣غ ًالالد٫
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اذلم أ٣ٙ ٠ذةث٫ )م٭يؽ املعؿاب ٧ٔؿ ث٨  (8)كًلؾلٟ ٧ٔؿ اتل٧٤كةين
ىت، ٧ٚة يف ؽ أرضظح املٮصؽ ابل٭ضح كالرسكر ٔ٪إ٩ين أ»اخلُةب( يٞٮؿ/ 

 .«األمؿ ٨٦ رشؾ كال كزجيح
 اجل٭ةيح األمٕةر كٌلف يف كف األكراد ؤكٌلف ظك٨ ابل٪ة كأوعةث٫ يٞؿ

 ٔ٪ؽ٦ة يٞٮلٮف اجليب ظرض يٞٮؿ/
 (4) ٬ؾا احلجيت ٦ٓ األظجةب ٝؽ ظرضا                كقة٦ط اللك ٚي٧ة ٝؽ مىض كصؿا

ٛؿ هل٥.  يٞٮلٮف/ إف اجليب ظرض ٗك
٣حف كٝخ ا٣ٞجٮريني ٤ٚ٪ؽٔ٭٥ يذ٧كعٮف »كيٞٮؿ ظك٨ ابل٪ة/ 

 .«ثأدؿبح املٮىت ظىت ٩أػؾ ٝجح ا٣ربملةف
 ية قجعةف اهلل !!!

ـ٥ٔ يف ٝجح ا٣ربملةف، ٚذا ٤ٕٚٮا ثٕؽ أف كو٤ٮا إىل  ك٦ة ة٣رتايب د
 الكٮداف زاع٦ةت ٠جرية ٦ة ذا ٤ٕٚٮا ثأرضظح املٮىت ؟ ٦ة ٤ٕٚٮا ث٭ة مئيةن.

  ،ز٥ لٮ ق٧٤٪ة هل٥ ٬ؾا األمؿ، اجلضةيش اكف يف ٝجح احلك٥، م٤ٟ ابلالد
ك٦ة كيصؽ ٔ٪ؽ مٮد٫ ٨٦ يىٌل ٤ٔي٫، ٦ة اقذُةع أف ي٢ٕٛ ثةلنٕت مئيةن 

 يؽٔٮ٥٬ ثٞؽر ٦ة يكذُيٓ.
 .اذلم ٦ة ٔ٪ؽق مٕت مك٥٤ ٦ة يكذُيٓ أف ي٘ري 

                                                           

ٝٮاهل أيٌةن ٚال دايع ل٤تنؽد يف اجل١ري ىلع ٨٦ يٕذٞؽ يف ٠ؿا٦ح أ٧ٔؿ اتل٧٤كةين ٝؽ دٞؽـ الالكـ ٤ٔي٫، ك٨٦  - 8
ظٮار ٬ةدئ ٦ٓ »( 891األكحلةء كال٤ضٮء إحل٭٥ يف ٝجٮر٥٬ ا٣ْة٬ؿة كادلاعء ٚي٭ة ٔ٪ؽ النؽااؽ )م٭يؽ املعؿاب ص/

 (. 44ص/) «إػٮاين

 –٬ؾق األثيةت ٦ٓ اتل٤ٕيٜ ٤ٔي٭ة، كال دـاؿ دٔٮة اإلػٮاف قةاؿة ىلع ظت األ٩ةميؽ املجذؽٔح  دٞؽ٦خ - 4
 .-كبٌٕ٭ة رشًليح ٧٠ة رأيخ
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 !ٍٞٚ أ٩خ دؿيؽ أف دٕذٌل ٝجح ا٣ربملةف 
ي٧٭٥ يف دٮنف –ٚٞؽ ٝةؿ رامؽ ا٣٘٪ٮيش  ثٕؽ أف أذًل ٝجح ا٣ربملةف  -ٔز

لك٪ة أكويةء ىلع النٕٮب، إذا اك٩خ النٕٮب ال دؿيؽ أف حتك٥ »ٝةؿ/ 
 (8).«ثةإلقالـ ٤ٚك٪ة أكويةء ىلع النٕٮب

 (4).«إذا كو٤٪ة إىل ٝجح ا٣ربملةف»ٌٝيح/ ا٩ذ٭خ  إذان 
 /٦ة دٞٮؿ يف َةرؽ الكٮيؽاف؟3س
 

                                                           

 ( 894ص/) «٧ٝٓ املٕة٩ؽ»دٞؽـ الكـ رامؽ ا٣٘٪ٮيش كٝةؿ النيغ ٦ٞج٢/ ا٣٘٪ٮيش ٤ًي٢ ال ثةرؾ اهلل ٚي٫.  - 8
/ اإلػٮاف يذ٤ٮ٩ٮف ٦ٓ املى٤عح ٤ٚحكٮا ٔ٪ؽ ادلي٨ كال ثٕؽ إٝة٦ح ظ١ٮ٦ح -رمح٫ اهلل دٕةىل –ٝةؿ النيغ ٦ٞج٢  - 4

 (.47 )ص/« ابلةٔر »إقال٦يح . . .
 أمؿيكة ا ـهرشيٍ أقب٤ح أ٢٬ املؽي٪ح كٝةؿ/ يؿيؽكف ظ١ٮ٦ح إقال٦يح ٨٦ أص٢ أف يُجٞٮا دميٓ ٝؿرات

 ٬ؾق يه احلٞيٞح.
اجلرص يف ادلي٧ٞؿاَيح، كٝةؿ ٚؿيؽ ٔجؽ اخلة٣ٜ أظؽ ٝةدة اإلػٮاف/ إ٩٪ة ٩ؿيؽ حتٞيٜ  كٝؽ دٞؽـ الكـ ظة٦ؽ أيب

ٮدة احليةة اجليةثيح ... ادلي٧ٞؿاَيح ال ثؽي٢ هلة.  ادلي٧ٞؿاَيح ٔك
احلك٥ ادلقذٮرم ٬ٮ أٝؿب ٥ْ٩ احلك٥ ا٣ٞةا٧ح يف ا٣ٕةل٥ لك٫ إىل  كٝةؿ ابل٪ة/ يٕذٞؽ اإلػٮاف املك٧٤ٮف أف ٩ْةـ

 (.441ص/) «اإلػٮاف يف املزياف» اإلقالـ ك٥٬ ال يٕؽلٮف ث٫ ٩ْة٦ةن آػؿ
ةكم/ كالٮاصت ىلع احلؿًلح اإلقال٦يح أف دكٮف داا٧ةن يف وٙ احلؿيح الكيةقيح املذ٧س٤ح يف  كٝةؿ ا٣ًٞؿ

 (. 829-827ص/) «أكلٮيةت احلؿًلح اإلقال٦يح»٣غ ادلي٧ٞؿاَيح الىعيعح ٗري الـااٛح ... ا
ري٥٬  ةكم ٗك ز٥ يُة٣ت اإلػٮاف ث٪ْةـ اٝذىةدم امرتايك ٧٠ة رصح ثؾلٟ حم٧ٮد ٔجؽ احل٤ي٥ كظك٨ ابل٪ة كا٣ًٞؿ

ئ ( ٚ٭ؾق يه ادلك٣ح ا٣يت دؿيؽ دمةٔح اإلػٮاف إٝة٦ذ٭ة/ ٦جةد448-44٠ص/) « يف املزيافدٔٮة اإلػٮاف املك٧٤ني»ا٩ْؿ 
 كاٝذىةديح امرتا٠يح. دي٧ٞؿاَيح

ك٨٦ أ٥٬ ٦ة دؿيؽق ظ١ٮ٦ح اإلػٮاف ٦ة دؿدم٫ وٕرت ثٮؽ اإلػٮاف امل٤ٛكني يف احل٨٧ ظني ٝةؿ/ إذا ٚـ٩ة يف 
اإل٩ذؼةثةت ٚأكؿ ٦ة ٩جؽأ ٩ٞيض ىلع الك٤ٛيني !!! / قجعةف اهلل كٝؽ درتص٥ ٬ؾا إىل الٮاٝٓ ٚأػؾكا ٠سريان ٨٦ املكةصؽ 

 ٣ك٨ ٔـ كص٢ أذهل٥ ثٕؽ ذلٟ.كٝذ٤ٮا إػٮا٩٪ة يف حمةْٚح دٕـ ك
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كا٧٤ٕ٣ةء ظؾركا ٨٦ َةرؽ الكٮيؽاف ك٨٦ أرشَذ٫ ( 8)ج/مييع إػٮاين 
ـاءاف ٨٦ الكـ ا٧٤ٕ٣ةء يف َةرؽ الكٮيؽاف. كيٞٮؿ َةرؽ  كٝؽ ٩ـؿ ص

قٮيؽاف/ إ٫٩ ي٧ك٨ اتلٞؿيت ثني الك٪ح كالنيٕح كيٞٮؿ/ ل٤نييع/ ال 
ج ٫ يف ثحذٟ).  (4تكت أثة ٬ؿيؿة أ٦ةـ اجلةس قي

 اهلل أكرب !!! ٦ة ٬ؾا الى٤ط !!!
 أ٩خ ٝؽ أذ٩خ بكت أيب ٬ؿيؿة ية دل٪ٮف.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

/ الكٮيؽاف راٚيض ظـيب حمكٮب ىلع اإلػٮاف املك٧٤ني / -ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل –كٝةؿ النيغ حيىي احلضٮرم  - 8
 رشيٍ 

كا٩ْؿ ًالالت  «رشيٍ»/ ميةَني اإلنف ٧ٔؿك ػةدل كَةرؽ الكٮيؽاف/ -ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل –كٝةؿ النيغ اإل٦ةـ 
 .«اإليٌةح كابليةف حلةؿ َةرؽ الكٮيؽاف»٬ؾا الؿص٢ يف ٠ذةب 

 ك٦جنٮرات أػؿل يف اإل٩رت٩خ.

 ( ٩ٞالن ٨ٔ رشيٍ ٣ُةرؽ الكٮيؽاف.71ص/) «ٌةحإليا»كا٩ْؿ ٬ؾا يف ٠ذةب  - 4
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٬ؾا آػؿ الرشيٍ كهلل احل٧ؽ كامل٪ح كدؿًلخ قؤا٣ني ٣ٕؽـ د٤ٕٞ٭٧ة 
ٮع  ثةملًٮ

كأقأؿ اهلل ال١ؿي٥ أف يجةرؾ يف النيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ا٣ربيع ]ظ٫ْٛ 
 اهلل دٕةىل[

 كأف يـيؽق ٨٦ ٫٤ٌٚ.
ظىت كأقأهل قجعة٫٩ أف يٮٚٞين كدميٓ املك٧٤ني ل٤سجةب ىلع احلٜ 

 ٤٩ٞةق
 كبةَ٪ةن.كّة٬ؿان كاحل٧ؽ هلل أكالن كآػؿان 

كأقأهل قجعة٫٩ أف يكٛي٪ة رش احلكةد األرشار كًليؽ املة٠ؿي٨ 
 ا٣ٛضةر كأف يؿد ٠يؽ٥٬ يف حنٮر٥٬ كجي٢ٕ دؽثري٥٬ دؽ٦ريان ٤ٔي٭٥.

 كظكب٪ة اهلل ك٥ٕ٩ الٮًلي٢.
 8344.٬ْؿ ٚي٫ اعـ كإاعدة اجل 8341اكف حتؿيؿق يف 
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  ٦ٞؽ٦ح املعٜٞ .
  دؿدمح خمذرصة ل٤نيغ.

  ٦ٞؽ٦ح النيغ.
  ظؽير اث٨ ٧ٔؿ  .  

 . أ٢٬ الك٪ح ال خيةو٧ٮف يف ثة٢َ
 . أ٢٬ الك٪ح أ٢٬ حتؿم كدثجخ

 . َؿؽ رد ابلة٢َ
 . صٮاب اث٨ ٦ٕني ىلع ٨٦ ا٩ذٞؽ الك٫٦ يف الؿصةؿ

  أ٢٬ الك٪ح حيؾركف ٨٦ ا٣ترسع يف اتلجؽيٓ.
 . ٝىح ٦ٓ قٛيةف اثلٮرم

 يذ٭٧٪ة الالا٧ٮف ثأ٩٪ة ٦ترسٔٮف.
 .أ٩ٮاع الالا٧ني

 .٩ىيعح لالا٧ني
  .د٥٤ْ أ٢٬ ابلة٢َ

 .ػُؿ ا٣ٕٞةاؽ امل٪عؿٚح
 ال يكٕ٪ة الك١ٮت ٨ٔ ابلة٢َ.

 الىٮٚيح.
 اإلػٮاف املك٧٤ني كٚىةا٤٭٥.
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 ثيةف ظةؿ حم٧ؽ رسكر.
 ثيةف ظةؿ ٔجؽ الؿمح٨ ٔجؽ اخلة٣ٜ.

 دمةٔح اجل٭ةد.
 والح الىةكم.

 ظـبيٮف درقٮا يف ٦ؽارس ق٤ٛيح.
 َٕ٪٭٥ يف ا٧٤ٕ٣ةء.

 ٔ٪ؽ٥٬ مٮت يف الٮالء كا٣رباء.
 الؿ ا٣ٞؿآف ٣ُٞت.٦ّٓ ٠ذةب يف 

 قيؽ ُٝت كَٕ٪٫ يف مٮىس 

 ثيةف ظةؿ قيؽ ُٝت.
 ٔٞيؽة ُٝت.

 َٕ٪٫ يف ٦ٕةكيح.
 دكٛريق أليب قٛيةف.

 ُٝت ي٨ُٕ يف اإلقالـ.
ةكم كبيةف ظةهل  .ا٣ًٞؿ

ةكم د٭ٮي٨   الؿد ىلع اجل٭٧يح. ٨٦ا٣ًٞؿ
ةكم.  الكـ ا٧٤ٕ٣ةء يف ا٣ًٞؿ

ةكم ىلع ثٮلف اثلةين.  دؿظ٥ ا٣ًٞؿ
ةكم حييي دك٣ح احل٭ٮد.  ا٣ًٞؿ
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ةكم.  لك٧خ كٛؿ ٝةهلة ا٣ًٞؿ
 ادلي٨ األٚ٘ةين.دمةؿ ثيةف ظةؿ 

 ثيةف ظةؿ حم٧ؽ ٔجؽ املرصم.
 دكٛري٧٬ة )ظةميح(.

 ادلٔٮة إىل كظؽة األديةف.
 ظك٨ ابل٪ة يؤًلؽ ذلٟ.

 ثيةف ظةؿ ابل٪ة )ظةميح(.
 رد النيغ اث٨ ثةز ىلع ابل٪ة.

 مؤد٧ؿ الكٮداف لٮظؽة األديةف.
 ظةؿ الـ٩ؽاين.

 احنؿاؼ ا٣رتايب.
 الـ٩ؽاين يؽٔٮ إىل ق٢ ػيٮط ال١ؿا٬يح ثني املك٧٤ني كاجلىةرل.

 ٧ٔؿ ا٣بنري.
 دٔٮد٭٥ ل٤ك٧ةح ثةتلبنري ثةدلية٩ح اجلرصا٩يح.

 / َةٗٮت اتلٕىت ادليين قيؽ ُٝت ٝٮهل
 ا٣رتايب يبيط الؿدة ٨ٔ اإلقالـ.

حلةد ظك٨ ابل٪ة يؤًلؽ ادلٔٮة إىل الٮٝٮؼ وٛةن كاظؽان ًؽ اإل
 كدكةدٙ املك٧٤ني كاجلىةرل كاحل٭ٮد.

 اين كمٕٮرق ثٮظؽة ا٣برشيح.ؽالـ٩
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 .ي٪ٌف ركح املؤ٨٦  ٝٮؿ الـ٩ؽاين اإلي٧ةف ثةل١ذت الكةثٞح
 اإلػٮاف كٝجٮؿ ادلي٧ٞؿاَيح.

 ثيةف ظةؿ حم٧ؽ ظة٦ؽ أثٮ اجلرص.
 ٨َٕ ا٣رتايب يف الىعةثح.

 دٔٮة اإلػٮاف ل٤ذٞؿيت ثني الك٪ح كالنيٕح.
 الكـ ػُري حلك٨ ابل٪ة ظٮؿ ذلٟ.

 رامؽ ا٣٘٪ٮيش يؿمط اخل٧يين لإل٦ة٦ح.
 ثيةف ظةؿ اخل٧يين كا٣٘٪ٮيش.

 ٧ٔؿ اتل٧٤كةين كاتلٞؿيت.
 ثيةف ظةهل )ظةميح(

 اإلػٮاف املك٧٤ني كا٨ٛ٣.
 ا٣رتايب ي٨ُٕ يف الؿق٢.

 قيؽ ُٝت كا٨ٛ٣ .
 اتل٧٤كةين و٤يخ يف الكح٪٧ة.

 اتل٧٤كةين أ٦ري املؤ٦٪ني ٔ٪ؽ اإلػٮاف يك٧ٓ أـ لكسٮـ.
 منة٬ؽة األٚالـ. ألص٢ اتل٧٤كةين يٞرص الىالة يف احلرض

ةكم يبيط األاغين ثةإلٝذجةس.  ا٣ًٞؿ
 ذلٟ ال٤ٮـ ابلة٣ٖ ٤ٔي٪ة يف ٦س٢.

 ارئ.٬ـاع املكٮرم كظة٣ح ا٣ُٮ
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 ثيةف ظةهل.
 ثيةف ظةؿ ٧ٔؿك ػةدل.

 .)ظةميح( ٧ٔؿك ػةدل يٞٮؿ إث٤حف ٦ة كٛؿش
 ٧ٔؿك ػةدل يٛيت ثة٣ٞؽس ل٤ي٭ٮد.

 ٧ٔؿك ػةدل كاػذال٫َ ثة٣جكةء.
 أ٧٬يح ٦ة ٢ٞ٩ يف ٬ؾا الرشيٍ.

 ظك٨ اهلٌييب )ظةميح(.
 اإلػٮاف حيذ٤ٛٮف ثةملٮدل.

 أمٕةر يؿدد٬ة ابل٪ة كٚي٭ة كظؽة الٮصٮد.
 أي٭ة الالا٧ٮف. ٦٭الن 

 أ٩ة أَةبل٭٥  ثإحلةح.
 ٨ٕ يف أ٢٬ الك٪ح كيٞٮؿ إ٩٭٥ ٧ٔالءوٕرت يُاهلل ٔجؽ 

 ر٦ذين ثؽاا٭ة كانك٤خ )ظةميح(.
 ٔٮف اهلل أل٢٬ الك٪ح.

 األقب٤ح.
 أي٨ جنؽ الكـ قيؽ ُٝت يف ٔس٧ةف؟ 8س/

جةس قحيس.  حم٧ٮد ٔجؽ احل٤ي٥ ٔك
 ز٪ةء حم٧ٮد ىلع دمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين.

 النيغ ٦ٞج٢ اكف ال يؿل اتلٕةكف ٦ٓ اإلػٮاف. 4٢٬س/
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 اإلػٮاف املك٧٤ٮف ٦٪١ؿ.
 اتلعؾيؿ ٨٦ اتلٕةكف ٦ٕ٭٥.

 ظٮؿ ٨٦ ل٥ يجؽع املجذؽع ٚ٭ٮ ٦جذؽع.4س/
 ظك٨ ابل٪ة وٮيف ظىةيف ٦ٛٮض.

 قٕيؽ ظٮل وٮيف رٚةيع.
 مىُىف الكجةيع وٮيف.
 أثٮ ٗؽة ٦ٕزتيل إػٮاين.
 ال١ٮزؿم ص٭يم ًةؿ.

 ٧ٔؿ اتل٧٤كةين.
 ابل٪ة يجنؽ ٬ؾا احلجيت....ظك٨ 

 ٝجح ا٣ربملةف ز٥ ٦ةذا؟
 احل١ٮ٦ح اإلقال٦يح ٔ٪ؽ اإلػٮاف.

 ٦ة ظةؿ َةرؽ الكٮيؽاف. 3س/
 اخلةد٧ح.

 ا٣ٛ٭ةرس. 
 
 

 


