
 

 

 

ت الكهب  الٗلٍى

ت تممملا  مضعي ٖلى  واملهضٍو

 

 ٠ــإلُــج

 

 لىي ـالٗ هللا ضـــٖب

abdallah_al-alawi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أعىر باهلل من الشيطان الرحيم
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 صذق هللا العلي العظيم

 6اًة : الحجرات 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : اإلهداء

 ـاراألخٌــ المصطفى آل إلـى

  األبــــرار الحجج السادة إلـى

 األطهار مئم األ صٌاءواأل إلـى

 أمٌر علً همأول إمام عشر نثنًاإل الطاهرٌن الطٌبٌن النبً اءإبن إلـى

  الشرٌف فرجه هللا عجل المنتظر المهدي وآخرهم المؤمنٌن

  وشفاعتهم رضاهم لنٌل المتواضع السفر هذا أهدي

 

 

 

 

 

 



 :امل٣ضمت 

الىظًغ  بؿم هللا الغخمً الغخُم والخمض هلل عب الٗمملحن ونلى هللا ٖلى زحر زل٣ه ؤظمٗحن البكحر 

ً واللٗىت ى ألامجض ؤوالؿغاط املىحر الغؾى٫ املؿضص املهُٟ لى آله الُُبحن الُمهٍغ بي ال٣مؾم مدمض ٖو

 مً  ؤثمتالض
ً
ألابضًت الؿغمضًت ٖلى اٖضائهم اظمٗحن مً الىىانب واملبًٛحن واملضٖحن ألمغهم ٦ظبم

ً ومً والاهم واجبٗهم الى ٢ُمم ًىم الضًً وبٗض حن ولا ولألا   :زٍغ

ىنل املالبِذ وزضام قُٗتهم مً مدمٞٓت  ؤهلبضاًت ال٩مجب واملال٠ لهظا ال٨خمب لِـ بال اخض زضام 

البِذ مً  ؤهلووُْٟخه الضٞمٕ ًٖ مضعؾت  صعؽ في خىػة ٢م امل٣ضؾتم  1973الخبِبت  مً مىالُض 

زىة ال٨غام في ٦خمب للغص ٖلى ؾخجمبت لُلب ألا بمبُت و٢ض ٢مذ بخإل٠ُ هظا ال٨خمب ال٩مَُٗت والىه

و٢ض جًمً هظا بٗض ان ونلخني الٗضًض مً الغؾمثل الخؿً  ؤخمضالضٖىاث الًملت املًلت مجهم صٖىة 

 جى
ً
ً ٞهال لى  ؤخمضذ ٞحهم شخو ولمال٨خمب ٖضة ٞهى٫ بلٛذ الٗكٍغ ال٩مَ٘ وجضلِؿمجه ٖلى الىمؽ ٖو

همخه ال٩مطبت و  آ٫ البِذ  ؤخمضالٗهمت املُل٣ت التي ًىٟحهم هظا املضعي بل وجبُمن خ٣ُ٣ت  بزبمثٖو

 ىم ولموالٗترة وجى ٣غآنملٗىن بىو الش٣لحن ال ؤههووؿبه املسمصٕ و 
ً
لم  ؤخمضٖلم  ؤًًم  آ٫ البِذال٩مَ٘ ٖو

ً و ٞىضهم معجؼة  آ٫ البِذوبُيىم مٗملم  ن قمء بن ؤو ٦مم ؾخ٣غ  تالخؿً ال٩مطب ؤخمضالُُبحن الُمهٍغ

م  خه وعواًخه وونِخه التي ًٖؼ همخه ومهضٍو مً ٦خمب ؾلُم بً  مؤم ًدُمت ٣ٞض خهلىم لهم ٖلى ؤجههللا ٖو

ن ؤدي ال٣معت ؤٖلم بو  ألامغ م لً ًغصوا هظا ألجهه ؤجبمٖو  ؤخمض٢ِـ و٧من هظا بمشمبت ٠٦ ٖلى وظه 

 ال٩مَ٘ ٖمُل ظمء لًُغب الخىػة الٗلمُت 
ً
  ؤوال

ً
  ؤهلو  واملغاظ٘ زمهُم

ً
  البِذ زملشم

ً
مً زال٫  والضًً عابٗم

ت  ت بل ولدصخُو ال٣ًُت املهضٍو وظٗلهم حكخِذ الىمؽ وجىٟحرهم ًٖ الضًً بذجت ال٣ًُت املهضٍو

م٘  نجغ٨٦م لا ؤ، ٝ ٞىظضتهم ٦ظب واٞتراء ههمةلهي و٢ض بدشذ في صٖىجه بٞغاٙ مدخىاهم لابمدضوصه و 

٤ُ ظىا مى٨م بع هظا ال٨خمب وال ؤ  .ال الضٖمء وهللا ولي الخٞى

 

 ٖبض هللا الٗلىي  :  ٢ل  ألا

 

 



 الخؿً ؤخمضشخهُت /  و٫ الٟهل ألا 

 ؤخمضاملهضي و  ببًبً اؾممُٖل بً نملر بً خؿحن بً ؾلممن ًضعي ال٨ىاَ٘ ؤن ؾلممن هى  ؤخمضهى 

 .مً نلبه وؾُإحي ال٨الم ًٖ طل٪ 

ت والُممهُت ؾىت ؤجبمٖالؿلُمي ولض في جهمًت الؿخِىمث خؿب ٢ى٫  ؤخمضهظا املضٖى  ه وبصعى املهضٍو

 م ( 1998)

 :و٢ض بصعى هظا الٗمُل الضظم٫ ٖضة ؤمىع ٧مطبت مسمصٖت وؾىٟىضهم هىم وهي

 .ٖكغ  زنياملهضًحن لا ؤو٫ وهى  و٫ املهضي ألا  ممملا  ؤهه -1

 .املىخٓغ ال٣مثم الدجت  ممملا  ببً ؤهه -2

 له  ممملا ؤن  -3
ً
 .الدجت ال٣مثم ٢ض ؤعؾله للىمؽ ونُم

ىص  ؤهه -4  .الُمموي املٖى

٤ مؿضص  بممم ؤهه -5 ض مٞى  .مٗهىم مٍا

 .هظه الضهُم في هظا الؼممن  ؤهلؤٖلم  ؤهه -6

 . ( عجل هللا ٞغظه)   الدجت ممملا الشالزمئت والشالزت ٖكغ الظًً هم مً ؤههمع  ؤو٫  ؤهه -7

 .ؤن امللخىي ٖلُه ًظهب الى الىمع   -8

 بٗض  ألاعىهى الظي ًمأل  ؤهه -9
ً
ضال  ٖو

ً
 وظىعا ؤ٢ؿُم

ً
 .ن جمأل ْلمم

  ؤزغي اث بصٖمءوهىم٥ 
ً
ضعي ألالىهُت  ؤههؤ٦خٟي بهظا ال٣ضع وال ؤؾخٛغب وا٢ٗم ٢ض ًإحي في ًىم مً ألاًمم ٍو

 
ً
عجل هللا )املهضي  بب٠ُ٦ً ًم٨ً ؤن ٨ًىن هى ! والىبىة والغؾملت ختى املجىىن ال ٣ٌٗلهم ب٣ٗله ؤًًم

  ألاعىاملامىحن به والظي ًمأل  ؤو٫ ؤههمعه و  ؤو٫ املٗهىم والُمموي و  ممملا و( ٞغظه
ً
ضال  ٖو

ً
 هىو ٢ؿُم

٤ مؿضص ، ؤههو  الظي مً ًلخىي ٖلُه الى الىمع  مٗهىم ماٍض مٞى

 شخهُت واخضة؟  اث بظخمٗذ فيصٖمء٠ُ٦ هظه لا  

الخؿً ٣ًى٫ الدجت ٨ًىن مٗهىم ولظا مً ًلخىي  ؤخمض ممملا عتهم مغة ٣ٞملىا لي ؤن و مل٣ض خ ؤ٢ى٫ 

 ٖلُه الى الىمع، 

 



 

للغص ٖلى هظا ال٨ظب ؤهم حجت ٖلى الىمؽ والؿُض ٦مم٫ الخُضعي حجت ٖلى الىمؽ واملغاظ٘ حجت  ؤ٢ى٫ 

٤ ألجه ٤ الخ٤ وهى ٍَغ ني حجت؟ وهل املغاظ٘ ألهاملهضي ٞهل ؤهم مٗهىم  ممملا م ًضٖىن الى ٍَغ

 ممملا الى  اخىي ٖلى ؤمغه وصٖىاه ٞىدً هضٖى امللخىي ٖلُه الى الىمع ؤي املل مٗهىمحن ومً املٗلىم

بُبُٗت الخم٫ مً ال ًامً بمم ؤصٖىا ؾُظهب الى ظهىم ٞةطن امللخىي ؾ٨ُىن ( عجل هللا ٞغظه)املهضي

٤ آ٫ مدمضألهفي ظهىم  املهضي ٞمً  ممموالُمموي همه الىخُض صٖىجه لل  (ٖلحهم الؿالم) ني ؤصٖىا الى ٍَغ

ًلخىي ٖلى هظه الضٖىة ٞهى الى ظهىم وهظا ال ًىظب الٗهمت للدجت وبال ٞةن وظبذ الٗهمت للدجت 

 ٤ ٤  (ٖلحهم الؿالم) آ٫ البِذٞإهم واملغاظ٘ و٧ل مً ًضٖىا الى ٍَغ ٍغ ( عجل هللا ٞغظه)املهضي ممملا َو

 ؤن الُمموي هى هٟؿه  ؤ٢ى٫ ؾ٨ُىن مٗهىم و 
ً
و ؟ ( عجل هللا ٞغظه)املهضي ممملا  ببًمم هى الضلُل ؤؾمؾم

ت الاممم املهضي ومم هى الضلُل  ممهى الضلُل ٖلى ان الُمموي اممم ؟ ومم هى الضلُل ٖلى ان الُمموي مً طٍع

بل ومم هى الضلُل ٖلى ٖهمت ٖلى ان الُمموي مً البهغه ؟ ٞملغواًمث جا٦ض ٖلى ان الُمموي مً الُمً 

 الى هىم وبٗلم ا الخؿً الٟمقل بملىدى ؤخمض
ً
بم  . بهخهىل٨الم ٦مم ؾُدبحن ل٨م ٢ٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ياملهض ممملا  ببًالخؿً لِـ  ؤخمض/ الٟهل الشموي 

ضعي   وؤن وؿبه ًغظ٘ لل  ؤههاملهضي و  ممملا  ببً ؤههالخؿً  ؤخمضٍو
ً
وهظه ٦ظبت  مممًلخ٣ي مٗه شخهُم

 :ل٪  ؤ٢ى٫  ؟ ملمطا٢لذ لي  بطا

  ؤخمض٧من  بطا
ً
ذ صخُذ ٢مَ٘ ًشبذ  بزبمثاملهضي املىخٓغ ٞال بض مً  ممملا  ببًالخؿً ٞٗال وصلُل نٍغ

 .ى طل٪ بل وعص زالٝ طل٪ ٦مم ؾُإحي٢بلهم وال صلُل ٖل ؤو املهضي ٢ض جؼوط في ٖهغ الُٛبت  ممملا ُٞه ؤن 

ت وج٣ىلىن  ت وج٣ىلىن لِـ للمهضي طٍع ال ًتزوط وال ًُب٤ ؾىت الغؾى٫  ؤههٞةن ٢م٫ لىم ٢مثل ؤه٨م بتًر

 : ٢لذ بملؼواط

 ول٨ً ه٣ى٫ ؤن  ممملا املهضي ال ًتزوط وال ه٣ى٫ ؤن  ممملا ؤن  بهىم ال ه٣ى٫ 
ً
ت ؤبضا املهضي لً ٨ًىن لضًه طٍع

ت بٗض ْهىعه املبمع٥ ؤمم ٢بل الٓهىع ٞال ه٣ى٫ بهظا ال٨الم ومً ٣ًى٫  ممملا  ٨ىن لضًه طٍع عبمم ًتزوط ٍو

ٞهى ملٗىن ٦مم ؾيبحن طل٪ في الٟهى٫ ألازحرة (( املهضي ولض في ػمً الُٛبت  مممبإن لل )) بهظا ال٨الم 

الخؿً ال٩مَ٘ ملٗىن والضلُل مً الش٣لحن وان قمء هللا  ؤخمضمً هظه البدىر والظي ؾ٨ُىن بٗىىان 

 ؤههخىن اؾممُٖل ٠ُ٦ جشب ببً ؤخمض٨م بممم: ووؿإ٫ ال٨ىاَ٘  نبملخٟهُل ٞىإحي ألا  ألامغ ؾيبحن هظا 

املهضي املبمقغ؟ بل مً هي  ممملا  ببًالخؿً الظي هى ؾلممن  ؤخمضاملهضي؟ و٠ُ٦ جشبخىن ؤن ظض  ببً

 ببى؟ وهل ؾلممن هى بذ مٗه؟ هل ٚمهي ومم اؾمهم؟ هل ممجذ ؤًًوظخه و ػ 
ً
وهى لم ٨ًً  ه الٟٗلي ؤنال

 مجهى٫ لهظه الضعظت؟ اممملا  ببً ؤههًضعي 
ً
املهضي املىخٓغ  ممملا ؟ هل هظا ٌٗني ؤن ليؿب هل ٞٗال

 ه٣ى٫ له ًم ؤبى ؾلممن ؤصع٦ىم  نال٣مثم الشموي ٖكغ مً ألا 
ً
 وهتر٥ ال٨ىُت املٗغوٞت بإبى نملر؟ ٞهمٖضا

م ؤهخاملهضي؟ ختى  ممملا  ببً ؤههلِـ مضلـ و ؟ زم ٠ُ٦ جشبخىن لي ؤن ؾلممن مكخبهحنوالٗملم ٧مهىا 

هى٫ اليؿب صًً مخىم٢ٌ املهضي وجمعة ج٣ىلىن مج ببً ؤههال٩مَ٘ جمعة ج٣ىلىن  ؤخمضجلخبُخم في وؿب 

اليؿب قٍغ في  بزبمثوهل ، عهم و مخؤ٫ لي ٢مثل ٦مم ٣ًى٫ ال٣ىاَ٘ خحن ٣ًى  ؤو لني ؾمثل إهظا و٢ض ٌؿ

 هؾ٣ُى٫ لي ول٨ً ألا ، وٗم  ؤ٢ى٫ الدجُت ؟ 
ً
م   بُمء لِـ قَغ

ً
م ن حٗٝغ وؿبه ٢لذ له ؤ والىبي لِـ قَغ

 
ً
م إهخهم ابى خىُٟه ٞبممممً ٢مؽ ابلِـ والىهمبُت و  ؤو٫  ألنج٣ـ هظا بظا٥ بل ال جخٗلم ال٣ُمؽ  ال ؤوال

 ؟ هللا املؿخٗمنن ٖلى الىهمبُت ال٣ُمؽ زم ج٣ِؿىن حُٗبى 

 
ً
 .هم املٗمظؼ وال٨غاممث مٗ إهذهدً هخٗبض بملىو ٦مم حٗلمىن وألاهبُمء ملم ظمءوا ٦ : زمهُم



م٘ ان هظا الىو متهمل٪ الًهمض اممم الظي وعص واٖخمضجم ٖلُه  ((ونُت اخمض الخؿً ))  الىوو 

 .الغواًمث ٦مم ؾيبحن الخ٣م  

 لى 
ً
 قغة ٞزظهمهم بضون الىٓغ الى الؿىض مبمؤٖلى ٞغى هظه الغواًت  هخجز٫ ل٨م ظضال

ً
م ؤجهل٨م  ؤ٢ى٫  إًًم

مة  ةطاج٣ى٫ ٞ ؾمي ٖبض هللا ة٦ هؾمبامل٣غبحن  ؤو٫ ه ببىٞلِؿلمهم الى ( املهضي ممملا ؤي )خًغجه الٞى

 ،واملهضي  ؤخمضو 

 ببً ؤههن ًشبذ ؤبصٖمهم شخو ال بض  ةطااملهضي ٞ ممملا  ببًٟغوى جيخ٣ل ال٣ًُت والخالٞت الى ٞممل

 املهضي  ممملا 
ً
شخمم ٝ ألافي البهغة هىم٥ لا )) ممملا  ببًال بزظه إألامغ ال ًهظا  ألنختى ههض٢ه  ؤوال

لُه َمملم الىنُت جىو ٖلى وال ٌٗٝغ لهم  ؤخمضؾمهم بالظًً   ببًهى  ألامغ ن الظي ٌؿخلم مهمم ؤخم٫ ٖو

  طن الباملهضي  ممملا 
ً
  ؤهه بزبمثمً  بض وظىبم

ً
لُه ب(( املهضي زم هدبٗه ممملا  ببً ٞٗال  ؤخمض٦ظبت  هذمٖو

  ألههال ولً ًشبذ طل٪ ولى بٗض ٢غون  ألههالخؿً 
ً
ن ؤهى٫ اليؿب ٞلى ٢م٫ شخو ملم ٢لخم مج ٞٗال

ٞلِؿلمهم الى ببىه ولِـ الى شخو ن عواًت الىنُت ٖىض٦م ج٣ى٫ ؤ؟ ٢لىم له بهظا ال٨الم حجتاليؿب 

 ؤهىم ال هإزظ ؤ ؤ٢ى٫ بهظه الغواًت ؟  جإزظ ؤهذوفي زمجمت هظا البدض ملً ٣ًى٫ لي وهل  زغآ
ً
بهظه  نال

 :والؿببحن همم هٟؿ٨م ؤلؼمخم به ؤالغواًت لؿببحن ول٨ً هلؼم٨م بمم 

 م جهب : و٫ ألا  
ً
 .ًٖ الصخُدت جسمل٠ الىهىم املؿخًُٟت ًٞال

  يُٟٗت الغواًت نب : الشموي
ً
 ؤ املخىاجغ بممم ًهمض ال الٗلم ؤهل ٌٗٝغ ٦مم لاخمصو خمصآ مجهبو  بل ؾىضا

ً
 هظا بضا

  نى٫ ألا  ؤهل ٖىض مٗغوٝ
ً
 ؤو  ٞحهم املجمهُل ًٖ ًٞال

ً
 ال ؤخمض جبمٕأل ؤ٢ى٫  الٟهل هظا زمجمت في زحرا

 ليكغ املمصة زل٠ ججغون مشل٨م ولِؿذ ٣ٖم٫ ٞملىمؽ بم٨غ٦م زضاٖىم حؿخُُٗىا لً ٨مأله مٗىم ىاإولجد

 .ال٩مَ٘ الؿلُمي اؾممُٖل ؤخمض كُشلل البمَل صٖمءولا   الٟؿمص

م مؤوؾى٣غ ُٖى٨م ان قمء هللا  زغي ألا بٗض  ةؤخمض الخؿً واخضاث بصٖمءوؾىصبذ في هظا ال٨خمب وهٟىض 

ت الدجت آمغ ؤلى ٢لخم لىم هىم٥  ت الدجت ٚحر اليؿب وهى ٢مهىن مٗٞغ ل٨م  ؤ٢ى٫ زغ وؿخُُ٘ مىه مٗٞغ

جىُب٤ ٖلُه ٢ىاهحن  ال الخؿً  ؤخمض ألنن ج٨ىن ٖمع ٖل٨ُم ؤالخؿً ٢بل  ؤخمضهظه الٗبمعة ٖمع ٖلى 

ضم  ت الدجت مً ظمُ٘ الجهمث مً ظهت بالٚخه التي هي نٟغ بمملئت وهدىه ومى٣ُه وجلٗشمه بل ٖو مٗٞغ

خه بمل   بهخهى .زغه آمىا٫ الى ه بمأل ؤجبمٖوظغ  غآن٣مٗٞغ



ت الدجت/ الٟهل الشملض   ٢مهىن مٗٞغ

ت الدجتب ٟى هظا ال٣مهىن ًيخٟي هخاؾمؾُت املهمت ٖىض ال٣ىاَ٘ ٞلى مً ال٣ىاهحن ألا  ن ٢مهىن مٗٞغ

ىا  ألههالخؿً  ؤخمض٢مَٗهم   ملمطاول٨ً  صٖمثهب بزبمثهم ولً ٌؿخُُٗىا بممملىال هظا ال٣مهىن لم ٌٗٞغ

 املك٩لت ؟ ؤًًو  ٦خبذ هظا املىيٕى ؟

  ؤ٦خب ؤهم لمَبٗم 
ً
ىان ٖىىان ٢مهىن ن هظا الٗىاوهي  همم لي ٚمًتبو  هظا الٗىىان وهظا املىيٕى ٖبشم

ت الدجت ٖمع لى مً ٣ًى٫ ُٞه ملهلخت  ؤخمضٖلى  مٗٞغ  ؟  ملمطاالخؿً  ؤخمضالخؿً ٖو

 :للغواًت الخملُت 

 201م   -الكُش الهضو١  –الخهم٫ 

 ٢م٫ (ٖلُه الؿالم)بي ظٟٗغ ؤبي الجمعوص ًٖ ؤِٖس ى ًٖ مدمض بً ؾىمن ًٖ  ببًصَعـ ًٖ ببً  ؤخمض

بٗضه؟ ٢م٫ بملهضي ٌٗٝغ مً ًجيئ  ش يءالبِذ ٞبإي  ؤهلمط ى ٖممل٨م  بطا٥ ٢لذ له ظٗلذ ٞضا: 

 .ظمب ُٞه ؤال ببحن نضٞحهم  ش يء٫ ًٖ إوال ٌؿ ٫ مدمض له بملًٟلآ٢غاع بَغا١ و ولا 

 :وهظه الغواًت بلٟٓهم ط٦غث في ٖضة مهمصع ٦ظل٪ مجهم 

  55ج – 939ص –العالمة املجلس ي –ىار هبحار لا 

  552ص  –محمذ بن ابراهيم الىعماوي  –الغيبة 

  ه اللمي  إبن –ة والتبصره ماملا  937ص  –بابٍى

الخؿً ٢ض ج٣ى٫ لي مم هي  ؤخمضؽ ؤٖلى ع  تجظ٦غ هظه الغواًت وهىم الهم٣ٖ ؤزغي وهىم٥ ٦خب 

 ب؟ ٢لذ ل٪ تالهم٣ٖ
ً
ت ٢مهىن الدجت ٖمع ٖلى ؤ٢لذ ل٪  هني ؾمب٣م ه ؤجبمٖالخؿً و  ؤخمضن ٢ًُت مٗٞغ

لى مً ٣ًى٫ به ملهلخت املضع م؟ؤ ملمطاي ال٨ظاب املظ٦ىع هل حٗٝغ ٖو  دي ال٨ٍغ

 ؤهظا املضعي  ألن الجىاب
ً
لخً في ٢ىله واللخً في ال٣ى٫ هظا  نال ال ٌٗٝغ الٗغبُت بل ال ٌٗٝغ الىدى ٍو

 
ً
 . مك٩لت ؾيخٗغى لهم الخ٣م

َٟم٫ نٛمع ؤ جغي وحؿم٘لى جظهب الى الُىجُىب  نلا  ٣غآنال ٌٗٝغ ٢غاءة ال ؤههبل واملهِبت ال٨بري 

ت و  ٣غآنن الؤو ٣ًغ  مً ٖكغة ؾىحن ًضعي  ؤ٦ثر  ؤنبذ لهالخؿً املضعي  ؤخمضب٣غاءة صخُدت مًبَى



ت والُممهُت و م  ٣غآنوهى م٘ طل٪ لم ًخٗلم ٢غاءة ال تت والٗهمممملا املهضٍو مم الخٗلشم في ال٨الم ؤال٨ٍغ

 ب ةٌٗٝغ ٢ى٫ ٧لمت واخض ال ٞهظه َممت ٦بري 
ً
ضًض الؿلؿلت ٖىضمم ًظ٦غ خ ال وجلٗشم في التي بٗضهم مشال

مً ؤخمء زم ٌٗىص ل٣ُى٫ ٞمً صزل خهني خهني ب٨ؿغ ال صِزَل ال هللا خهني ٞمً بله بالظهبُت ٣ًى٫ ال 

والدسجُل مىظىص ،  هم مً قغوَهمؤبكغوَهم و  بكٍغمغث الغاخلت همصاهم  ٞلممٞل ٞل مً ٖظابي ٢م٫ 

هم ؤالخؿً و  ؤخمضن قمء هللا في زخمم البدض لدسجُالث جٟطر بي٘ ل٨م الغوابِ إٖلى الُىجُىب وؾ

ىن الدسجُالث لِـ ٞحهم ؤي مىهخمط وهي من ؤالضهُم  هلمبؤن ؤمؿخٗض  ىظىصة في مى٢ٗهم بل وهم ٌٗتٞر

بحن نضٞحهم  ش يءٌؿإ٫ ًٖ  بل وال  !؟بممم٠ُ٨ٞ ٨ًىن هظا مٗهىم و مل٨الم ب ًسُىءالخؿً  ؤخمضن ؤ

جُضه هى ٢غاءة هٌٗٞغ ءش ي ؤو٫ ؤن املٟغوى مً ٞ !ظمبؤال و ب ُضعي لواللٛت الٗغبُت وبٗضهم  ٣غآنال ٍو

 ـ ت والٗهمت ممملا مىهج 

 : ؤ٢ى٫ و 

لى ٧من ٌٗٝغ  !اثصٖمءضعي هظه لا ٍو ٣غآن٢غاءة ال ٌٗٝغ وال ٗغبُت اللٛت الٌٗٝغ  ال الخؿً  ؤخمضن ب

 ؟ ٧من ؾُضعي ةطامال٣ًمًم  ههظ

ت الدجت ب٣مهىن ال ن ؤوهغي  ،ظمبؤال و ببحن نضٞحهم  ش يءدجت وؾااله ًٖ ٧ل وبهظا حؿ٣ِ ٢ًُت مٗٞغ

واملؿخُٟضًً مىه ٠ُ٨ٞ ٨ًىن  ه٢غآههىضؾت بمٖتراٞه واٖتراٝ ؤٍج ٧لُت الخؿً زغ  ؤخمضالكُش 

ج ٧لُت هىضؾت ؟   املٗهىم زٍغ

 : ؤ٢ى٫ في زخمم الٟهل الشملض  

  ؤخمض٧من  بطا
ً
مموي ومهضي وهى الظي ًمأل مٗهى  بممم الخؿً ٞٗال   ألاعىم ٍو

ً
  ٢ؿُم

ً
ضال ن جمأل ؤبٗض  ٖو

 
ً
 بطاًٖ مم بحن نضٞحهم ووؿم٘ ظىابه وهظه ًضي ممضوصة ل٨م له إوظىعا ٞلُسغط لىم ختى وؿ ْلمم

 ألامغؾهل ٖلُه ؤجدضاه ختى ؤظمب ٖلحهم بل و ؤًٞمثُت واؾخ٣بل م٩مملمث الىمؽ و  اؾخُمٕ الخغوط ٖلى

جُب بضون ؤ  بهخهى.  ن ًسُإؤن ٣ًغؤ بملىع٢ت ٍو

 

 

 



 الخؿً ؤخمض بهم ٌؿخض٫ التي الىنُت عواًت/  الغاب٘ الٟهل

 بً ٖلي ًٖ ،الٗض٫ املىنلي ؾىمن بً ٖلي ًٖ ، البزوٞغي  ؾُٟمن بً ٖلي بً الخؿحن هللا ٖبض ؤبي ًٖ

 ًٖ ، ٖلي بً الخؿً ٖمه ًٖ ، املهغي  ؤخمض بً ظٟٗغ ًٖ ، الخلُل بً مدمض بً ؤخمض ًٖ ، الخؿحن

 ؤبُه ًٖ ، الٗمبضًً ؾُض الشٟىمث طي ؤبُه ًٖ ، البم٢غ ؤبُه ًٖ ، مدمض بً ظٟٗغ هللا ٖبض ؤبي ًٖ ، ؤبُه

 (وؾلم وآله ٖلُه هللا نلى) هللا عؾى٫  ٢م٫: ٢م٫ الؿالم ٖلُه املامىحن ؤمحر ؤبُه ًٖ ، الكهُض الؼ٧ي الخؿحن

مجه ٞحهم هذم٧ التي اللُلت في -  هللا عؾى٫  مالإٞ.  وصواة صخُٟت ؤخًغ الخؿً ؤبم ًم:  (الؿالم ٖلُه) لٗلي - ٞو

 ٖكغ بزىم بٗضي ؾ٨ُىن  ؤهه ٖلي ًم:  ٣ٞم٫ املىي٘ هظا بلى بهخهى ختى ونِخه (وؾلم وآله ٖلُه هللا نلى)

 بممم
ً
  ٖكغ بزىم بٗضهم ومً م

ً
 بممم ٖكغ زنيلا ؤو٫  ٖلي ًم إهذٞ ، مهضًم

ً
 :  ؾممثه في حٗملى هللا ؾمم٥ م

ً
 ٖلُم

 ؾممءألا  هظه جصر ٞال ، واملهضي ، واملإمىن  ، ٖٓمألا  والٟمعو١ ، ٦برألا والهض٤ً ، املامىحن وؤمحر ، املغجط ى

لى ، ومُتهم خحهم بُتي ؤهل ٖلى ونيي ؤهذ ٖلي ًم. ٚحر٥ خضأل    ل٣ُخني زبتهم ٞمً:  وؿمجي ٖو
ً
 َل٣تهم ومً ، ٚضا

مة خًغج٪ ةطاٞ بٗضي مً ؤمتي ٖلى زلُٟتي ؤهذو  ، ال٣ُممت ٖغنت في ؤعهم ولم جغوي لم ، مجهم بغت  ٞإهم  الٞى

مة خًغجه ةطاٞ ، الىنى٫  البر الخؿً يببن بلى ٞؿلمهم  الؼ٧ي الكهُض الخؿحن يببن بلى ٞلِؿلمهم الٞى

مة خًغجه ةطاٞ ، امل٣خى٫  مة خًغجه ةطاٞ ، ٖلي الشٟىمث طي الٗمبضًً ؾُض هببى بلى ٞلِؿلمهم الٞى  الٞى

مة خًغجه ةطاٞ ، البم٢غ مدمض هببى بلى ٞلِؿلمهم  خًغجه ةطاٞ ، الهمص١ ظٟٗغ هببى بلى ٞلِؿلمهم الٞى

مة مة خًغجه ةطاٞ ، ال٩مْم مىس ى هببى بلى ٞلِؿلمهم الٞى  خًغجه ةطاٞ ، الغيم ٖلي هببى بلى ٞلِؿلمهم الٞى

مة مة خًغجه ةطاٞ ، الخ٣ي الش٣ت مدمض هببى بلى ٞلِؿلمهم الٞى  ةطاٞ ، الىمصر ٖلي هببى بلى ٞلِؿلمهم الٞى

مة خًغجه مة خًغجه ةطاٞ ، الٟميل الخؿً هببى بلى ٞلِؿلمهم الٞى  مدمض هببى بلى ٞلِؿلمهم الٞى

 بممم ٖكغ بزىم ٞظل٪.  الؿالم ٖلحهم مدمض آ٫ مً املؿخدٟٔ
ً
  ٖكغ بزىم بٗضه مً ٨ًىن  زم ، م

ً
 ةطاٞ ، مهضًم

مة خًغجه  ، ؤخمضو  هللا ٖبض وهى ؤبي ؾمبو  ؾميإ٦ ؾمب:  ؤؾممي زالزت له امل٣غبحن ؤو٫  هببى بلى ٞلِؿلمهم الٞى

 . املامىحن ؤو٫  هى ، املهضي:  الشملض ؾمولا 

بملغواًمث الًُٟٗت التي ال الخؿً هل نمع ٌؿخض٫  ؤخمضمضعى  ألنق٩مالث ٦شحرة و بوفي هظا الغواًت 

حي إعظم٫ الخضًض بمَل الغواًت التي ج٣ًى٫ الؿىض بمَل و  ؤههالخىاجغ والصخمح واملهِبت  مممؤجهمض 

لُه ٖىضهم ٖضة آًٖ   :الخؿً في هظه الىنُت  ؤخمضق٩مالث ٖلى ب٫ مدمض هإزظهم ٖو



مجهى٫ اليؿب ٦مم ٢ملىا ولم  ألهههى امل٣هىص في هظه الغواًت  ؤههن ًشبذ ؤالخؿً  ؤخمضٖلى  -1

بملٗكمثغ في  ةلت الصجغ إمؿ إ٢ى٫ ٞ ةمؿإلت شجغ  إهذ٦ بطامم ؤن ًشبخىا وؿبه ؤ نٌؿخُُٗىا لخض لا 

يخمي الى ٖكحرة م٩من ؤي شخو ٌُٗةب تالٗغا١ نمعث مٗغوٞ  ةزظ شجغ إً ؤو ي مبلٜ مً مم٫ ٍو

؟ ه٪ قُش لِل مم جهحر ؾُضبالخؿً و٢م٫  ؤخمضنض٢مء مً ظممٖت خض ألا ؤو٢ض ٖغى ٖلي  تػاثٟ

ض  بـ ال٣ًُت ةظُبل٪ شجغ ؤ٢ضع ؤ تهم قُش؟ ٢م٫ ؾهلؤنحر ؾُض و هم ضخ٨ذ قلىن ؤنغاخت  جٍغ

ىن بؤجهلِؿذ صلُل واملهِبت  ة٣ًُٞت الصجغ  ممملل  تٞلىؽ ٖلى خض حٗبحره ومبمٌٗ هٟؿهم إم ٌٗتٞر

٣ىلىن بهم ج٣ى٫ مجهى٫  ؤهه  الىنُت التي ًدبٗىجهم ٍو
ً
مة ؤي لاممم املهضي  ةطاٞ :زمهُم خًغجه الٞى

بي وهى ٖبض هللا ؤؾم بؾمي و ةؾم ٦بؾممي ؤٞلِؿلمهم الى ببىه له زالزت ، ( عجل هللا ٞغظه)املىخٓغ 

لاممم ؾممُٖل زم ًغظ٘ بٗض زالزت ْهىع الى بؤخمض لِـ ببً لاممم املهضي بل ببً ، وؤخمض واملهضي

ن الىبي ٧من ٣ًى٫ ًٖ الخؿىحن ؤجهمم ولضاي والى ؤوعجه مخضهم خحن خؤن ٢ملىا ٦مم ٢م٫ ةاملهضي ٞ

ىت اهٓغوا الى ؾلؿلت الغواًت ٧لهم ج٣ى٫ ب٢لذ ال ج٣ِـ هظا ٖلى طا٥  ...زغهآ صٖمث٨م ًدخمط الى ٢ٍغ

مة ٞ ةطاٞ  ةخًغجه الٞى
ً
مة ٞملى بب ةطاٞ لى ببىه ٖلي السجمص مشال ىه مدمض البم٢غ ومً بٗضه خًغجه الٞى

 بمممن الؿلؿلت مً ؤن ههل الى لاممم املهضي ٞجري ؤالى ببىه الهمص١ ومً بٗضه الى ببىه ال٩مْم الى 

ٞلممطا ملم ههل الى ؤخمض الخؿً أله٨م  ،بىمء بمء و ألا ًىظض ْهىع بحن لا  ب الى ببً والؤمً  بمممالى 

ٞحهم  ن ؤخمض الخؿً ببً ببً ببً ببىه والٓهىع ممؤعجؼجم ًٖ بزبمث ؤهه ببً لاممم املهضي ٢لخم 

ىب دخمط لل٣ٍغ ومً  تق٩م٫ ًغظ٘ الى لاممم املىخٓغ ٦الم٨م هظا لِـ ُٞه بِىه وال ٣ًمم ٖلُه بصٖمء ٍو

ىت ٚحر مىظىصؤالُبُعي   بؾ٣ِ  ة،ن ال٣ٍغ
ً
 ،  صٖمث٨م ٣ٖال

ً
  وه٣ال

ً
 .صٖمث٨م بؾ٣ِ  ؤًًم

 .املٗني بملغواًت  ؤخمضهى  ؤههن ًشبذ ؤبض  ٞال ةٖمصت لل خمظ ٞال ألامغ اليؿب و٢ض ج٣ضم ال٨الم ًٖ هظا  -2

 املخىاجغ واملؿخٌُٟ ٩ٞل مممؤًهمض  ال لاخمصخمص وآم ألجهن حؿخضلىا بهظه الغواًت ؤً املُٗب ٖل٨ُم م -3

ً  تعبٗؤن هىم٥ ؤالغواًمث يض عواًخ٨م التي ج٣ى٫  كٍغ البِذ ٧لهم ج٣ى٫  ؤهلومهضي بِىمم عواًمث  بمممٖو

ىض مضعؾت ممملا  الكُٗتوهظا مٗغوٝ ٖىض  ؤ٦ثر ٣ِٞ ال  بمممٖكغ  بزىم ؤهل م ؤًىال لغ بؤهل البِذ و ُت ٖو

ً  تعبٗألا  ثمتالٗلممء ًبكغون بمأل  كٍغ  ٖكغ و  بزىم٣ًىلىن لىم  وال ٖو
ً
يُت ال لا تعبٗلؿمىهم بمأل  ؤًًم كٍغ  زنيٖو

ت ٞهل عؤًخم ٠ُ٦   بؿهىلتن صًى٨م هل وهضم ؤٖكٍغ
ً
ؾممء ؤخض ان املهضي ؤن الغواًت ج٣ى٫ ؤالى  ؟ مًمٞم

جصر ألخض  والطن ٠ُ٦ نمع نمخب٨م مهضي وهي نٟت زمنت لٗلي بخض ٚحره جصر أل  بي َملب وال ؤٖلي بً 

 . بهخهى, ؾالم الُٗٓم ونالح لخضمت هظا لا ؾم٫ هللا لىم ول٨م الهضاًت والخى٤ُٞ ملم ُٞه زحر ؤ ؟ٚحره

 



 ه في الىنُتؤجبمٖالخؿً و  ؤخمضجضلِـ / الٟهل الخممـ 

٣ى٫   ؤنُت ٚحرهم ن ال و ؤو  لىنُت هي الىنُت الُدُمت والىخُضةه ان هظه اؤجبمٖالخؿً و  ؤخمضٍو
ً
 بضا

 عص ٖلُه بهم٣ٖت لً ٌؿخُُ٘ عصهم ولى بٗض ٢غونوؾإ

ت   وآلهغ بهم عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه مؤالىنُت التي  ألنال٩مَ٘  ؤخمضؽ ؤٖلى ع  ؤزغي يغبت خُضٍع

ل٨ُم بي ومهِبت ٖٓمى هؼلذ ٖلى عئوؾهم و ٦ُض هىم َممت ٦بر ؤفي ٦خمب ؾلُم بً ٢ِـ و لم مىظىصه وؾ

 :الىنُت 

 ٦خمب ؾلُم بً ٢ِـ  

لت ؾإ٢خُ٘ مجهم مم   :هى مهم  الغواًت ٍَى

نلى هللا ٖلُه )ًم َلخت، بن ٧ل آًت ؤهؼلهم هللا في ٦خمبه ٖلى مدمض : ٣ٞم٫ ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالم. . .) 

ٍل ٧ل آًت ؤهؼلهم هللا ٖلى مدمض إو وزُي بُضي، وج (وآلهنلى هللا ٖلُه )ٖىضي بةمالء عؾى٫ هللا  (وآله

جدخمط بلُه ألامت بلى ًىم ال٣ُممت  ش يءؤي  ؤو خ٨م  ؤو خض  ؤو خغام  ؤو و٧ل خال٫  (وآلهنلى هللا ٖلُه )

 .وزِ ًضي ختى ؤعف الخضف (نلى هللا ٖلُه وآله)ٖىضي م٨خىب بةمالء عؾى٫ هللا

 ٨ًىن بلى ًىم ال٣ُممت ٞهى م٨خىب ٖىض٥؟ ؤو ٖمم، ٧من  ؤو زمم  ؤو ٦بحر  ؤو مً نٛحر  ش يء٧ل : ٢م٫ َلخت

ؤؾغ بلي في مغيه مٟخمح ؤل٠ بمب مً الٗلم ( نلى هللا ٖلُه وآله)وٗم، وؾىي طل٪ ؤن عؾى٫ هللا: ٢م٫

أل٧لىا مً ٞى٢هم ومً جدذ جبٗىوي وؤَمٖىوي بولى ؤن ألامت مىظ ٢بٌ هللا هبُه . ًٟخذ ٧ل بمب ؤل٠ بمب

 
ً
ضا  .بلى ًىم ال٣ُممت ؤعظلهم ٚع

مم ال جًل  خحن صٖم بمل٨خ٠ ل٨ُخب ٞحهم (|وآلهنلى هللا ٖلُه )ًم َلخت، ؤلؿذ ٢ض قهضث عؾى٫ هللا 

زم  (وآلهنلى هللا ٖلُه )ًٞٛب عؾى٫ هللا ( بن هبي هللا ًهجغ: )٣ٞم٫ نمخب٪ مم ٢م٫، ألامت وال جسخل٠

 .قهضث طا٥ ٢ضبلى، : جغ٦هم؟ ٢م٫

وؤن ٌكهض  وبملظي ؤعاص ؤن ٨ًخب ٞحهم (وآلهه نلى هللا ٖلُ)ٞةه٨م ملم زغظخم ؤزبروي بظل٪ عؾى٫ هللا : ٢م٫

زم صٖم بصخُٟت  . (زخالٝ والٟغ٢تهللا ٖؼ وظل ٢ض ٖلم مً ألامت لا  ؤن: )ٞإزبره ظبراثُل. ٖلحهم الٗممت

وؾمى مً  ؾلممن وؤبم طع وامل٣ضاص،: زالزت عهِٞإملى ٖلي مم ؤعاص ؤن ٨ًخب في ال٨خ٠ وؤقهض ٖلى طل٪ 



بُضه  وؤصوى –ي هظا ببنهم زم ؤولٞؿمموي . الهضي الظًً ؤمغ هللا بُمٖتهم بلى ًىم ال٣ُممت ؤثمت٨ًىن مً 

 ؟ًم م٣ضاص ؤهذ٦ظل٪ ٧من ًم ؤبم طع و . -ٌٗني الخؿحن - ي هظاببنزم الخؿحن زم حؿٗت مً ولض  -بلى الخؿً 

وهللا ل٣ض ؾمٗذ مً : ٣ٞم٫ َلخت .( وآلهنلى هللا ٖلُه )وكهض بظل٪ ٖلى عؾى٫ هللا : ٣ٞممىا و٢ملىا

مم ؤْلذ الخًغاء وال ؤ٢لذ الٛبراء ٖلى طي لهجت : )٣ًى٫ ألبي طع (وآلهنلى هللا ٖلُه )عؾى٫ هللا 

ؤنض١ وآزغ ٖىضي  هذأل لم ٌكهضا بال ٖلى خ٤، و  ممؤجه، وؤهم ؤقهض (ؤنض١ مً ؤبي طع وال ؤبغ ٖىض هللا

 .مجهمم

،  ؤهذًم ؾٗض و  ؤهذًم ػبحر و  ؤهذبج٤ هللا ًم َلخت و : ٖلى َلخت ٣ٞم٫ (ٖلُه الؿالم)زم ؤ٢بل  ًم بً ٖٝى

 .اج٣ىا هللا وآزغوا عيمه وازخمعوا مم ٖىضه وال جسمٞىا في هللا لىمت الثم

ؤال جٓهغه للىمؽ؟ ٢م٫ ٖلُه  ٣غآنؤظبخني ٖمم ؾإلخ٪ ٖىه مً ؤمغ ال -ًم ؤبم الخؿً  -مم ؤعا٥ :  ٢م٫ َلخت

 : الؿالم
ً
 .٦ٟٟذ ًٖ ظىاب٪ ًم َلخت، ٖمضا

شممن، ؤ:  ٢م٫  ٢غآنبل هى : ( ٖلُه الؿالم)؟ ٢م٫ ٣غآن٧له ؤم ُٞه مم لِـ ب ٢غآنٞإزبروي ٖمم ٦خب ٖمغ ٖو

غى  ٧له، بن ؤزظجم بمم ُٞه هجىجم مً الىمع وصزلخم الجىت، ٞةن ُٞه حجخىم وبُمن ؤمغهم وخ٣ىم ٞو

 ٢غآه٧من  بطاخؿبي، ؤمم : ٣ٞم٫ َلخت .َمٖخىم
ً
 . ٞدؿبي م

لم الخال٫ والخغام، بلى مً جضٞٗه ومً إو وج ٣غآنٞإزبروي ٖمم في ًضً٪ مً ال: زم ٢م٫ َلخت ٍله ٖو

 .ؤن ؤصٞٗه بلُه (وآلهنلى هللا ٖلُه )بلى الظي ؤمغوي عؾى٫ هللا : ( الؿالمٖلُه )نمخبه بٗض٥؟ ٢م٫ 

ي الخؿً ٖىض مىجه ببني هظا الخؿً، زم ًضٞٗه ببنى الىمؽ بملىمؽ بٗضي، ؤولونيي و : ٢م٫ مً هى؟: ٢م٫

ي هظا الخؿحن، زم ًهحر بلى واخض بٗض واخض مً ولض الخؿحن، ختى ًغص آزغهم ٖلى عؾى٫ هللا ببنبلى 

 . . . ( مٗهم، ال ًٟمع٢ىهه وال ًٟمع٢هم ٣غآنوال ٣غآنوهم م٘ ال. خىيه (وآلهنلى هللا ٖلُه )

مة الىبي ًىم ٢م٫ ٖمغ للىبي هي هٟؿهم في لُل الىنُتو٦مم هالخٔ  ضًحن ه٪ لخهجغ والىبي لم ٣ًل ال مهبت ٞو

 :٦ُض هم إمً ولض الخؿحن ؟ بملخ تمً ولض الخؿحن ٞمً هم الدؿٗ توال هم ًدؼهىن ول٨ً ٢م٫ حؿٗ

 مىس ى ال٩مْم  -4ظٟٗغ الهمص١  -3مدمض البم٢غ  -2ٖلي السجمص _1

 الخؿً الٗؿ٨غي  -8ٖلي الهمصي  -7مدمض الجىاص  -6ٖلي الغيم _ 5

 (نلىاث هللا وؾالمه ٖلحهم) املهضي املىخٓغ الدجت ال٣مثم  ممملا _ 9



 ؤثمتًٖ  ةظه الىنُت جىا٤ٞ الغواًمث الىاعصط٦غ املهضًحن ؟ زم ه ؤًًالخؿً ؟ و  ؤخمضؾم ب إًًٞ

. جغ٥ الخ٨م للٗم٢ل ، ؤجسمل٠ املخىاجغ  تخمص متهمل٨آيُٟٗت ال٩مَ٘ بغواًت  ؤخمضالهضي ٞلمم ًدخج 

الغؾى٫ لم ًملي ٖلى  ألنن هظه الىنُت لِؿذ الخ٣ُ٣ُت بال٩مَ٘ ٣ًىلىن  ؤجبمٕمً  تبٌٗ الجهل

ج  ٖلي ٢لذ ٦ٟم٦م تهٍغ
ً
ق٩م٫ في بضاًت الخضًض خمغ ًىدل ٖىض٦م لا ا مم ٦خب بمللىن ألا ؤو وا٢غ  م

  بهخهى.   مالء ٞحهمؾخجضون لا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُه زالزت مبمخض  ، الخؿً ؤخمضت و ممملا / الٟهل الؿمصؽ   :ٞو

  ؟ ؤ٦ثر  مؤ ٖكغ بزىم ثمتألا  هل : و٫ ألا  املبدض  

ضعي  ٖكغ ٧مٞغ ٦مم ؾيبحن  زىملا ثمتٖكغ ومً ًدب٘ ألا  بزىملِؿىا  ثمتألا ن ؤاؾممُٖل الخؿً ال٩مَ٘  ؤخمضٍو

 
ً
ضعي  الخ٣م   ؤ٦ثر ٖكغ بل هم  بزىملِؿىا  ثمتن ألا ؤٍو

ً
م ٖغى لهىاؤ٢و  (ٖلحهم الؿالم) البِذ ؤهلبظل٪  يمعبم

ل  زلُٟتٖكغ  بزىموختى الىهمبُت ٣ًىلىن  بمممبزىم ٖكغ املخىاجغة ٧لهم ٢ملذ  ٢ىا٫الخمثِ ٞمأل ٧لهم مً ٢َغ

مٗهىم بل  بمممةزىم ٖكغ الخؿً ب ؤخمضظئذ ًم  ؤًًٖكغ ٣ِٞ مً  ةزىموالؿىت والىهمبُت ٣ًىلىن ب ملكُٗتٞ

تهم ٣ٞم٫ لي إو خ هني ٢ضؤبممم واملهِبت ال٨بري ٖكغ  زىمومهضي بٗض لا ٖىضهم  ثمتن ألا بعث بًٗهم في ٚٞغ

ٗخ٣ض  ؤخمضت وهضاًت للىمؽ ٞهى مهضي ٢لذ لًٗ هللا بمممال٩مَ٘ لضًه  ؤخمضت ٣ِٞ بِىمم ممملا   ؤههالخؿً َو

غ  الكُٗتولظا  ؟ثمت بٗضٖٓم مً ألا ؤ ت والٗملم  زنيم بمإلىٞىا ختى ٖىض الىهمبُت ٌؿمىهاقتهغوا ٖو ٖكٍغ

ت وال٨خب حؿمُىم  زنيبمإل الكُٗت٢ىام ٧لهم حؿمي والٗلممء وألا ت مم ٖىضهمٖكٍغ يُت  تعبٗؤ بزني ٖكٍغ كٍغ ٖو

بت لِؿذ ٧ملهالة املظ٦ىعة بملغواًمث ًظ٦غون ألا    ثمتولظا ختى نالة هاالء ٍٚغ
ً
بت ٞٗال  واملهضًحن وهظه ٍٚغ

 .ُت وجمؿ٨ىا بمل٩مَُٗتممملا وؿىا صًً 

 : ل٨ُم الى٣لي مً زال٫ بدىر الغواًمثبا ال٨الم ٣ٖلي و ٖلى ٧ل هظ

ت الىج٠مُبٗت  – 1ط –قهغ اقىب  ببً –بي َملب ؤ٫ ؤمىم٢ب  -1  252م-الخُضٍع

زغهم آًم ٖلي و  ؤهذهم ؤولبزىم ٖكغ بٗضي  ثمت٢م٫ ألا  ؤههوؾلم  وآلهوعوي ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه 

 . ال٣مثم الظي ًٟخذ هللا ٖلى ًضًه مكمع٢هم ومٛمعبهم

 َبٗت الىٗممن الىج٠ الاقٝغ – 201م  –الخغ الٗمملي  –الجىاهغ الؿيُت  -2

 :ٖبض هللا ًٖ ٞمَمت الؼهغاء هى  ببًه٣ل ًٖ ظمبغ  يووسخت اللىح الظ

 بؿم هللا الغخمً الغخُم

ؼ الخ٨ُم الى مً ٖىض عب الٗمملحن محن هبُه وؾٟحره هؼ٫ به الغوح ألا  مدمض هظا ٦خمب مً هللا الٍٗؼ

هم ٞمً عظم ٚحر ًٞلي وزمٝ ٚحر ٖضلي ؤال بله بهم هللا ال ؤهني بمغي واق٨غ وٗممجي ؤٖٓم ًم مدمض 

 
ً
 ؤ ٖظبخه ٖظابم

ً
لي ٞخى٧ل ةٞ لُمم  ؤوي لم بًمي ٞمٖبض ٖو

ً
 بًممه ؤ٦ملذ إ٢ِ ٞ بٗض هبُم

ً
 ال ظٗلذ له ونُم

 
ً
  وظٗلذ ل٪ ٖلُم

ً
  الخؿً والخؿحن٦غمخ٪ بكبلُ٪ وؾبُُ٪ ؤو  ونُم

ً
مٗضن وخيي  ٞجٗلذ خؿىم



 ؤبٗض 
ً
ض ألا ؤو  ة٦غمخه بملكهمصؤزمػن وخيي و  بُه وظٗلذ خؿِىم  بُمء ٞهى ؾُض الكهضاءهُُٖخه مىاٍع

زم  ؤولُمجيؾُض الٗمبضًً وػًٍ  َهمع مجهمؤهضاة  بغاعؤزغط مىه حؿٗت ؤوظٗلذ ٧لمتي البم٢ُت في ٣ٖبه 

ُه ٧ملغاص ٖلي خ٤ الغاص ٖل ظٟٗغ ه مدمض قبُه ظضه املدمىص البم٢غ لٗلمي هل٪ املغجمبىن فيببى

 ؤال٣ى٫ مني بمن 
ً
ًت مً آ٣ٞض جخض وٗمتي ومً ٚحر  ؤولُمجيمً  هُج بٗضه ٞخىت ٖمُمء مً جخض ولُم

ل للجمخضًً ًٞل ي٘ ؤه وليي وهمنغي ومً ببى ٖليٖبضي وخبُبي و  مىس ى ٦خمبي ٣ٞض اٞتري ٖلي ٍو

ض خ٤ ال٣ى٫ مني ألٖبمء الىبىة ؤ ٖلُه ذ مٍغ ه مىي٘ ؾغي ومٗضن ببىبمدمض  ن ُٖىه٢غّ ٣ًخله ٍٖٟغ

الضاعي الى ؾبُلي الخؿً  زمػن ٖلميزغط مىه ؤالكمهض ٖلى زل٣ي و  ٖلي هبىإل  ةزخم بملؿٗمصؤٖلمي و 

 في ُٚبخه ؤولُمجيًىب ًظ٫ ؤٖلُه ٦مم٫ مىس ى وبهمء ِٖس ى ونبر ه ػ٧ي الٗمملحن ةبىب ٦مل طل٪ؤو 

٨ىهىن زمثٟحن  ألاعىوؾهم الى التر٥ والضًلم وجهبٜ وجتهمصي عئ    ؤولُمجي ؤئلئ٪بضممئهم ٍو
ً
بهم  خ٣م

 .هم املهخضون  ؤئلئ٪ٖلحهم نلىاث مً عبهم وعخمت و  ؤئلئ٪٦ك٠ الؼالػ٫ والبالء ؤ

وهىم٥  املُبٕى بخد٤ُ٣ الالظىعصي:  45:  1عواه الكُش الهضو١ في الُٗىن  ؤٖالههٟـ الخضًض   -3

 .ٖضة مهمصع ط٦غث هظا الخضًض ا٦خٟي بهظا الُغح 

لُٛبت للىٗممن مملي الكُش الُىس ي واؤفي الاعقمص للمُٟض و  ؾمهُضؤ خضًض اللىح مغوي ٦ظل٪ بشممهُت  -4

حرهموالُٛبت للكُش ولا  و٢ض وعص خضًض اللىح في بٌٗ  خخجمط للُىس ي ومً الًدًغه ال٣ُٟه ٚو

ل٨م همىطظم للخضًض الظي ظمء بلٟٔ ازغ في  ؤط٦غ ال٨خب بمزخالٝ في اللٟٔ ل٨ً املاصي واخض 

 .بٌٗ ال٨خب 

ش  –٦خمب الدجت  – 1ط –ال٩مفي  -5  ٖكغ زنيبمب مم ظمء في لا –ابىاب الخمٍع

ل  ي وليي وهمنغي والكمهض في ه ٖلبىإل  ةزخم بملؿٗمصؤو  ))مىي٘ الكمهض  ؤط٦غ الخضًض ٍَى

ه ةبى٦مل طل٪ بؤلمي الخؿً و زغط مىه الضاعي الى ؾبُلي والخمػن لٗؤمُني ٖلى وخيي ؤزل٣ي و 

 (( مدمض عخمت للٗمملحن

 5406ح – 4ط –مً ال ًدًغه ال٣ُٟه  -6

زغهم آبي َملب و ؤؤولهم ٖلي بً ٖكغ  بزىمبٗضي  ثمتألا : وؾلم  وآلهًٖ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه 

:  ؤ٢ى٫  .متي بٗضي امل٣غ بهم مامً واملى٨غ لهم ٧مٞغ ؤنُمجي وحجج هللا ٖلى ؤو ال٣مثم ٞهم زلٟمجي و 

ً بهم  ٠ُ٨ٞ ٦ٟغهم  ؤو مم ج٣غ بهم ٞخ٨ىن مامً ؤ٢غاع هىم مُل٤ لا  ؤخمضجى٨غهم ٞخ٨ٟغ ٞىدً م٣ٍغ

 . بهخهىالخؿً ؟ 



  اللىح خضًض م٘ الخؿً ؤخمض وجضلِـ ظهل : الشموي املبدض 

ٗخ٣ض  مموي ان خضًض اللىح ٌكمل  ؤخمضَو الخؿً  ؤخمضالخؿً الظي ٌؿمي هٟؿه ٖملم ومٗهىم ٍو

خىن إبه املدكمبهمث في عص ٖلى ؾمثل ٌؿوالضلُل ٖلى طل٪ مم ط٦غه في ٦خم له ًٖ جٟؿحر ؾىعة الخحن والٍؼ

مجهم  تظىبؤُٞجُبه بٗضة  ------  305م 180زغ ًٖ خضًض مٗحن ؽ آوفي ؾاا٫ شخو  250م  155ؽ 

٣ت   :خضًض اللىح الظي ًظ٦غه بهظه الٍُغ

ؾممء ؤٖلحهم الؿالم وفي ًضهم لىح ُٞه  همعي ٢م٫ صزلذ ٖلى ٞمَمت الؼهغاءهًٖ ظمبغ بً ٖبض هللا ألا 

 .مجهم ٖليزغهم ال٣مثم زالزت مجهم مدمض وزالزت آٖكغ  بزنينُمء مً ولضهم ٞٗضصث و ألا 

 : ؤ٢ى٫ 

 ًد تصًىه هل حهضم بؿهىل ألنالخؿً و  ؤخمضن ب
ً
 ؤو  لاخمصو ًُٟٗتًض الخمصمأل الخمؿ٪ ب إو٫ ظمهضا

الخؿً في املدكمبهمث ٣ًهض مىه  ؤخمضالتي ٞحهم زُإ مُبعي ٦مم ؾيبحن ٟٞي هظا الخضًض الظي ًظ٦غه 

 : ه٣ى٫ ق٩ملهم هظا بالخؿً وللغص ٖلى  ؤخمضهمم هى بص بملغواًت لِـ املهضي املىخٓغ و ن ال٣مثم امل٣هى ؤ

عبٗت مجهم ؤ٥ عواًمث ج٣ى٫ زالزت مجهم مدمض و ن عواًت زالزت مجهم مدمض وزالزت مجهم ٖلي هظه عواًت هىمب

 ؤهلو٦مم٫ الضًً للكُش الهضو١ والاعقمص و٧ل شخو ٖىضه م٨خبت  2ط تٖلي ٦مم في ٦ك٠ الٛم

مً زمـ زىاوي والىخمثج ال٨شحرة ؾُجضهم  ؤ٦ثر ان ٌٗمل بدض ولً ًُى٫ البدض  ههمم٩ةالبِذ املٗغوٞت ب

 .هىم٥ 

هم ملم ًظ٦غوا هظه الغواًت  ؤ٢ى٫ امم عواًت زالزت مجهم مدمض وزالزت مجهم ٖلي  ختى م٘ خىاعي لهم في ٚٞغ

هىم٥  هممبمجهم ٖلي والصخُذ لِـ هىم٥ ؾغ و  ن ٞحهم ؾغ لظا ٢م٫ زالزت مجهم مدمض وزالزتؤ٣ًىلىن 

بي َملب بملىص ي ٦مم في الخضًض الظي ؤ بًاؾم ٖلي بًض ه٣لذ خمصألا ط ان بٌٗ بجٟؿحر لهظه ال٣ًُت 

ًلذ ونُ٪ ٖلى ألا ٣ًى٫  ؾم ٖلي بلظا لم ٨ًً هىم٥  بملىص يبي َملب ؤ بًاٞٗبر ًٖ ٖلي  نُمءو ٞو

ن زالزت مجهم مدمض إج٣ى٫ بالتي  ٦ثرالغواًمث املخىاجغة ألا مممؤعاب٘ وم٘ طل٪ جب٣ى هظه الغواًت ال جهمض 

ى١ هظا ؤو  دت التي ه٣لذ صلت األا  ؤ٢ى٫ عبٗت مجهم ٖلي ٞو  ة٫ مدمض بمللىح ٦شحر آؾممء ؤلىاضخت الهٍغ

ىن بمل ال ال٩مَ٘ و٧مَٗهم  ؤجبمٕن ب إ٢ى٫ جظ٦غ خضًض اللىح ٞ ا الغواًت التي ج٣ى٫ زظو ؤؿىض ٠ُ٨ٞ ٌٗتٞر



  ؤ٦ثر م جهبم٘  ؤعبٗتزظوا الغواًت التي ج٣ى٫ إزالزت ولم ً
ً
غواًمث ؟ لً ٨ًىن هىم٥ ظىاب ؾىي في ال جىاجغا

 إهبهم ال٠ًُٗ ٌٗخمض ٖلى ال٠ًُٗ ُٞن مظؤ
ً
 . بهخهىب٨المي الى هىم  زظوا به والٟهل ال٣مصم ٦ُٟال

  املىخٓغ الدجت مؤ ال٨ىٍُ٘ ؟مدمض ٫آ ٢مثم هى  مً : الشملض املبدض 

 
ً
ؼ ألا  ؤط٦غ ن ؤخب ؤبضاًت  َبٗم مأل  آ٫ البِذ٢مثم  ؤههال٩مَ٘ ٢م٫ واصعى  ؤخمضن ؤر ال٣معت الٍٗؼ  ألاعىٍو

 
ً
  ٢ؿُم

ً
ضال ىص والى  و٫ املهضي ألا  ؤههًجهؼ ظِكه و  نوهى ألا  ٖو بالث التي ًضٖحهم  زغه مً هظهآاملٖى الخٖؼ

هى الدجت املىخٓغ ال٩مَ٘ بل  ؤخمضن املهضي امل٣هىص ال اص ٖلُه بٗضة عواًمث ؾدبحن له أع لىٟؿه ٞ

 :جغ٨٦م مٗهم ؤ ةوالغواًمث ٦شحر 

 : 15ٖكغ والىو ٖلحهم خضًض ع٢م  زنيبمب لا 1ال٩مفي ط -1

ٖلُه  ؤبي ٖمحر، ًٖ ؾُٗض بً ٚؼوان، ًٖ ؤبي بهحر، ًٖ ؤبي ظٟٗغ ببًبً ببغاهُم، ًٖ ؤبُه ًٖ  ٖلي

 . ٢مثمهم جمؾٗهم بٗض الخؿحن بً ٖلي، ؤثمت٨ًىن حؿٗت : الؿالم ٢م٫

جلس ي
َ
 231: ، م6 ال٣ٗى٫ في قغح ؤزبمع آ٫ الغؾى٫، ط في ٦خمب مغآة ٢م٫ الٗالمت امل

 ..] ٧ملصخُذ خضًض خؿً[
 

ت ؤخمصًض  -2  248م  - 11ط  -الكُش همصي الىجٟي  -(ٕ)البِذ  ؤهلمىؾٖى

ه ، ًٖ ٖمه ، ًٖ مدمض بً ٖلي ال٨ىفي ، ًٖ مدمض بً ؾىمن ،  - 9 [ 13993 ] الهضو١ ، ًٖ ممظُلٍى

ض ،  ًٖ  : ًٖ ؾُٗض بً املؿِب ، ًٖ ٖبض الغخممن بً ؾمغة ٢م٫املًٟل بً ٖمغ ، ًٖ ظمبغ بً ًٍؼ

وجٟغ٢ذ لاعاء ٞٗلُ٪  ازخلٟذ ألاهىاء بطاؾمغة  ببًًم : ًم عؾى٫ هللا ؤعقضوي بلى الىجمة ، ٣ٞم٫ : ٢لذ

الٟمعو١ الظي ًمحز بحن الخ٤ والبمَل  ؤمتي وزلُٟتي ٖلحهم مً بٗضي وهى بممم إههبٗلي بً ؤبي َملب ٞ

مً ٖىضه وظضه ومً الخمـ الهضي لضًه نمصٞه  اؾترقضه ؤعقضه ومً َلب الخ٤مً ؾإله ؤظمبه ومً 

ؾمغة ؾلم مً ؾلم له ووالاه ،  بب٢ًخضي به هضاه ، ًم ب ومً لجإ بلُه ؤمىه ومً اؾخمؿ٪ به هجمه ومً

مصاه ، ًم ُيخه مً َُىتي وهى ؤدي وؤهم  ببً وهل٪ مً عص ٖلُه ٖو ؾمغة بن ٖلُم مني عوخه مً عوحي َو

ً وبن مىه حن ولا ولتي ٞمَمت ؾُضة وؿمء الٗمملحن مً ألا ببى ؤزىه وهى ػوط  ي ؤمتي وؾُضي قبمببمممزٍغ

  ألاعىأل ًم جمؾٗهم ٢مثم ؤمتي الجىت الخؿً والخؿحن وحؿٗت مً ولض الخؿحن ؤهل
ً
  ٢ؿُم

ً
ضال ٦مم  ٖو

 
ً
  ملئذ ْلمم

ً
  . وظىعا

 

 56م  - 2ط  -الكُش الهضو١  -( ٕ)ُٖىن ؤزبمع الغيم  -3

ض ًٖ  خضزىم: خضزىم ؾٗض بً ٖبض هللا بً ؤبي زل٠ ٢م٫ : خضزىم ؤبي عض ي هللا ٖىه ٢م٫  ٣ٌٗىب بً ًٍؼ

الهاللي ًٖ ؾلممن  خممص بً ِٖس ى ًٖ ٖبض هللا بً مؿ٩من ًٖ ؤبمن بً زل٠ ًٖ ؾلُم بً ٢ِـ



لشم ٞمه وهى  وهى الخؿحن ٖلى ٞسظًه ةطاٞ( م ) صزلذ ٖلى الىبي : ٢م٫ ( عه ) الٟمعس ي  ٣ًبل ُٖيُه ٍو

 جمؾٗهم حجه ؤبى حجج حؿٗه مً نلب٪ حجه بً ؤهذ بمممبً  بممم ؤهذؾُض بً ؾُض  ؤهذ: ٣ًى٫ 

زي في . ٢مثمهم  .99رسالة في الىصىص الصحيحة ص الحذًث صحيح ركره الشيخ التبًر
 

 241 - 240م  -الكُش الهضو١  -الىٗمت  ٦مم٫ الضًً وجممم -4

مص بً ، ًٖ ببغاهُم بً همقم -خضزىم ٖلي بً : ظٟٗغ الهمضاوي عض ي هللا ٖىه ٢م٫  خضزىم مدمض بً ٍػ

مدمض بً ؤبي ٖمحر ، ًٖ ُٚمر بً ببغاهُم ، ًٖ الهمص١ ظٟٗغ بً مدمض ، ًٖ ؤبُه مدمض  ، ًٖؤبُه

املامىحن  ؾئل ؤمحر: ٖلي ، ًٖ ؤبُه ٖلي بً الخؿحن ، ًٖ ؤبُه الخؿحن بً ٖلي ٖلحهم الؿالم ٢م٫  بً

٨ُٞم الش٣لحن ٦خمب هللا  بوي مسل٠:  وآلهنلىاث هللا ٖلُه ، ًٖ مٗنى ٢ى٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه 

ترحي مً الٗترة ٣ٞم٫  جمؾٗهم مهضحهم  مً ولض الخؿحن الدؿٗت ثمتؤهم والخؿً والخؿحن وألا : ٖو

 . خىيه وآلههللا وال ًٟمع٢هم ختى ًغصوا ٖلى عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه  ، ال ًٟمع٢ىن ٦خمبو٢مثمهم
 

 74 - 73م  -مدمض بً ببغاهُم الىٗمموي  -٦خمب الُٛبت  -5

بض هللا بً: ؤزبرهم مدمض بً هممم ، ٢م٫  بً هال٫ ،  ؤخمضخضزىم : ظٟٗغ الخمحري ، ٢م٫  خضزىم ؤبي ٖو

خضزني ؾُٗض بً ٚؼوان ، ًٖ ؤبي بهحر ، ًٖ : وممثخحن ، ٢م٫  خضزىم مدمض بً ؤبي ٖمحر ؾىت ؤعب٘: ٢م٫ 

 بن هللا ٖؼ وظل( :  وآلهنلى هللا ٖلُه ) ٢م٫ عؾى٫ هللا  ": ، ٢م٫ (  ٖلحهم الؿالم)  ؤبي ٖبض هللا ، ًٖ آبمثه

  يءزخمع مً ٧ل ش ا
ً
املسجض املىي٘  م٨ت ، وازخمع مً م٨ت املسجض ، وازخمع مً ألاعىزخمع مً ا،  قِئم

وازخمع مً ألاًمم ًىم الجمٗت ، وازخمع  ٗمم بهمثهم ، ومً الٛىم الًإن ،والظي ُٞه ال٨ٗبت ، وازخمع مً ألا

  مً الكهىع قهغ عمًمن ، ومً اللُملي لُلت
ً
لُم مً بني  ال٣ضع ، وازخمع مً الىمؽ بني همقم ، وازخمعوي ٖو

 بمممٖكغ  بزنيوج٨ملت  ،ٖلي الخؿً والخؿحن  ، وازخمع مني ومًهمقم 
ً
 مً ولض الخؿحن جمؾٗهم م

ًىٟىن ٖىه : خضًشه  ٢م٫ ٖبض هللا بً ظٟٗغ في . ، وهى ْمهغهم ، وهى ؤًٞلهم ، وهى ٢مثمهمبمَجهم

٠ الٛملحن ، و    . حنهلمٍل الجإو دم٫ املبُلحن ، وجهخاجدٍغ

ظمهىع ، ًٖ الخؿً بً مدمض بً ظمهىع ،  الخؿً بً مدمض بًوؤزبرهم مدمض بً هممم ، ومدمض بً 

، ًٖ ؤبي ٖبض هللا بً ؤبي ٖمحر ، ًٖ ؾُٗض بً ٚؼوان خضزني مدمض: بً هال٫ ، ٢م٫  ؤخمضخضزني : ٢م٫ 

 .الخضًض ، " بن هللا ٖؼ وظل ازخمعوي( :  وآلهنلى هللا ٖلُه ) عؾى٫ هللا  ٢م٫: ، ٢م٫ ( ٖلُه الؿالم ) 
 

غ الُبري  مدمض -ت ممملا صالثل  -6     447م  -( الكُعي) بً ظٍغ

خضزني ؤبى الُُب الهمبىوي ، ًٖ ظٟٗغ ال٣هحري ، ًٖ ٖلي بً همعون ،  : وخضزني ؤبى املًٟل ، ٢م٫

زل٠ الخلبي ، ًٖ ؤبي خمؼة الشمملي ، ًٖ مدمض البم٢غ ، ًٖ ؤبُه ٖلي ، ًٖ الخؿحن  ًٖ ٖبض هللا بً

، (  وآلهٖلُه  نلى هللا) صزلذ ؤهم وؤدي الخؿً ٖلى ظضي عؾى٫ هللا : ، ٢م٫ ( ٖلحهم الؿالم ) ٖلي  بً

حن بمممي ، ؤوٗم ب٨مم مً ببن ًم: ٞإظلؿني ٖلى ٞسظه ، وؤظلـ ؤدي ٖلى ٞسظه لازغ ، زم ٢بلىم و٢م٫ 



 ؤب٨ُمم وؤم٨مم ، وازخمع مً نلب٪ ًم خؿحن حؿٗت ، مني ومً( ٖؼ وظل ) ازخمع٦مم هللا ! ػ٦ُحن نملخحن 

             .، و٧لهم في املجزلت والًٟل ٖىض هللا واخض جمؾٗهم ٢مثمهم

    

                   207م  -الكُش املُٟض  -زخهمم لا  -7

 بً ٖلي بً ببغاهُم بً همقم ًٖ ؤبُه ، ًٖ ظضه ؤخمضخضزني : الٗلىي ٢م٫  ؤخمضبً  ؤبى ظٟٗغ مدمض

ؾلممن  ٢م٫: ببغاهُم بً همقم ، ًٖ خممص بً ِٖس ى ، ًٖ ؤبُه ، ًٖ الهمص١ ٖلُه الؿالم ٢م٫ 

نلى هللا ٖلُه )الىبي  عؤًذ الخؿحن بً ٖلي نلىاث هللا ٖلحهمم في حجغ:  -عخمت هللا ٖلُه  -الٟمعس ي 

٣ى٫  (وآله لشم قٟخُه ٍو ، حجت ؤبى حجج ببًحجت  ؤهذ، ؾمصة ؾُض بً ؾُض ؤبى ؤهذ: وهى ٣ًبل ُٖيُه ٍو

 .  جمؾٗهم ٢مثمهم، الدؿٗت مً نلب٪ ثمتؤبى ألا  ممملا  ببً ممملا  ؤهذ
 

 364م  - 16ط  -الٗالمت املجلس ي  -ىاع هبدمع ألا  -8

زملض ، ًٖ ؤبي  الهمضاوي ، ًٖ ٖلي ، ًٖ ؤبُه ، ًٖ ٖلي بً مٗبض ، ًٖ الخؿحن بً: ب٦مم٫ الضًً 

ؤهم ؾُض مً  وآلهنلى هللا ٖلُه  ٢م٫ عؾى٫ هللا: الخؿً مىس ى ٖلُه الؿالم ًٖ آبمثه ٖلحهم الؿالم ٢م٫ 

الٗغف ، وظمُ٘ املالث٨ت امل٣غبحن ، وؤهبُمء هللا  زل٤ هللا ، وؤهم زحر مً ظبرثُل وبؾغاُٞل ، وخملت

لي ؤبىا هظوالخىى الكٍغ٠ ، وؤهم  املغؾلحن ، وؤهم نمخب الكٟمٖت ىم ٣ٞض ٖٝغ ٖو ه ألامت ، مً ٖٞغ

الجىت الخؿً  ؤهل٣ٞض ؤه٨غ هللا ٖؼ وظل ، ومً ٖلي ؾبُم ؤمتي ، وؾُضا قبمب  ، ومً ؤه٨غهمهللا

جمؾٗهم ٢مثمهم  حؿٗت ، َمٖتهم َمٖتي ، ومٗهُتهم مٗهُتي ، ؤثمتومً ولض الخؿحن  والخؿحن ،

 .   ومهضحهم
 

 6 م -الكُش ٖبض هللا البدغاوي -(ٕ)الخؿحن  ممملا الٗىالم ،  -9

 خد٤ُ٣ بةؾىمصه ًٖ مدمض بً الخؿحنمىهج ال ممم عواه مً ٦خمب: للخؿً بً ؾلُممن  ٦خمب املدخًغ

ٗه ، ًٖ ٖمغو بً قمغ ، ًٖ ظمبغ ، ًٖ ؤبي  وآلهًٖ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه ) ظٟٗغ ٖلُه الؿالم  ٞع

  حٗملى زل٤ ؤعبٗت ٖكغ  بن هللا: ٢م٫ [ ؤهه]  ( :٢م٫ 
ً
مً هىع ٖٓمخه ٢بل زل٤ آصم بإعبٗت ٖكغ ؤل٠  هىعا

 ( ٖضهم بإؾممئهم ) ًم بً عؾى٫ هللا : ، ٣ُٞل له  ٖمم ٞهي ؤعواخىم
ً
 : ؟ ٣ٞم٫ ٞمً هاالء ألاعبٗت ٖكغ هىعا

ت الخؿحن ٖلحهم الؿالم[ هى  [ مَمت والخؿً والخؿحن وحؿٗت مً طٍع لي ٞو جمؾٗهم  ( و ) مدمض ٖو

نلى هللا )نُمء الخلٟمء مً بٗض عؾى٫ هللا و وهللا ألا  هدً: ٢م٫ ( زم ) ، زم ٖضهم بإؾممئهم ،  ٢مثمهم

 ( .وآله ٖلُه
 

ص ي -قغح بخ٣م١ الخ٤  -10  82 -81م  - 4ط  - الؿُض املٖغ

بً مدمض  ؤخمض ببًٖبض الخمُض بً ٞسمع بً مٗض بً ٞسمع  وؿمبت ٖهضه ظال٫ الضًً ممملا ؤهبإوي الؿُض 

مدمض الهملر بً مىس ى  ببًبً مدمض بً ببغاهُم املجمب بغص الؿالم  بً ؤبي الٛىمًم مدمض بً الخؿحن



ً الٗمبضًً  ال٩مْم بً ظٟٗغ  ببًؤبي ٖبض هللا الخؿحن الكهُض  ببًالهمص١ بً مدمض البم٢غ بً ٖلي ٍػ

الكٝغ م٣ضعة  قمـ الضًً قُش ممملا ؤظمٗحن ٢م٫ ؤهبإهم والضي ( ٕ ) ؤمحر املامىحن ٖلي بً ؤبي َملب 

ؤبُه ٢م٫ ؤهبإهم ؤبى ظٟٗغ  ن بً ظبرثُل ال٣مي ًٖ ظٟٗغ بً مدمض الضوعؾتي ًٖةطابظمػة ٢م٫ ؤزبرهم ق

ه ٢م٫ هبإهم مدمض بً ٖلي ببًمدمض بً ٖلي  ه عخم هللا ٢م٫ هبإهم ٖلي بً  الخؿحن بً بمبٍى ممظُلٍى

الخؿً بً زملض ًٖ ٖلي بً مىس ى الغيم ٖلُه  همقم ًٖ ؤبُه ًٖ ٖلي بً مٗبض ًٖ ببًببغاهُم 

وؾلم مً ؤخب ؤن ًخمؿ٪  وآله٢م٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه  الخدُت والشىمء ًٖ آبمثه ٖلحهم الؿالم ٢م٫

غ٦ب ؾُٟىت الىجمة ونيي  إههبٗضي ٞل٣ُخض بٗلي بً ؤبي َملب ولُٗمص ٖضوه ولُىا٫ ولُه ٞ بضًني ٍو

 ٧ل مؿلم وؤمحر ٧ل مامً بٗضي ٢ىله ٢ىلي وؤمغه ؤمغي  بممممحي وهى في خُمحي وبٗض ٞو وزلُٟتي ٖلى ؤمتي

ٖلُم بٗضي لم ًغوي  وجهُه هيهي وجمبٗه جمبعي وهمنغه همنغي وزمطله زمطلي زم ٢م٫ ٖلُه الؿالم مً ٞمع١ 

 
ً
اه الىمع ومً زظ٫ ٖلُم زظله هللا إو م خغم هللا ٖلُه الجىت وظٗل ولم ؤعه ًىم ال٣ُممت ومً زمل٠ ٖلُم

 ًىم 
ً
ٖلُه )زم ٢م٫  ل٣مه ول٣ىه حجخه ٖىض مؿإلت ال٣برً ههغه هللا ًىم ٌٗغى ٖلُه ومً ههغ ٖلُم

الجىت ؤمهمم ؾُضة وؿمء الٗمملحن  ؤهلبٗض ؤبحهمم وؾُضا قبمب  م ؤمتيبممموالخؿً والخؿحن  (الؿالم

ومٗهُتهم  َمٖتهم َمٖتي جمؾٗهم ال٣مثم مً ولضي ؤثمتحؿٗت  ولض الخؿحن وؤبىهمم ؾُض الىنُحن ومً

ً لًٟلهم واملًُٗحن مٗهُتي بلى هللا  ؤثمتولُم وهمنغا لٗترحي و  لخغمتهم بٗضي و٦ٟى بمهلل ؤق٨ى املى٨ٍغ

 
ً
 .  لب ًى٣لبىن مى٣ مً الجمخضًً خ٣هم وؾُٗلم الظًً ْلمىا ؤي ؤمتي ومىخ٣مم
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ؼ بً : ٢م٫  -عخمت هللا ٖلُه  - بسخم١خضزىم مدمض بً ببغاهُم بً  ًديى الجلىصي ، ًٖ  -خضزىم ٖبض الٍٗؼ

ًٖ ٢ِـ بً خٟو ، ًٖ ًىوـ بً ؤع٢م ، ًٖ ؤبي ؾىمن الكِبموي ًٖ الطخم٥ بً  الخؿحن بً مٗمط ،

٣ى٫  مؼاخم ، ًٖ في  الجزا٫ بً ؾبرة ، ًٖ ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالم في خضًض ًظ٦غ ُٞه ؤمغ الضظم٫ ٍو

٢م٫ . به ٚحر ٖترحي  ٖهض بلي خبُبي ٖلُه الؿالم ؤن ال ؤزبر إههال حؿإلىوي ٖمم ٨ًىن بٗض هظا ٞ: آزغه 

ًم : بهظا ال٣ى٫ ؟ ٣ٞم٫ نٗهٗت  مم ٖنى ؤمحر املامىحن: نىخمن  بب٣ًٞلذ لهٗهٗت : الجزا٫ بً ؾبرة 

م زلٟه هى الشموي ببً مً ولض الخؿحن بً الخمؾ٘  ٖكغ مً الٗترة ، ؾبرة بن الظي ًهلي ِٖس ى بً مٍغ

ً٘  ألاعىالكمـ الُملٗت مً مٛغبهم ، ًٓهغ ٖىض الغ٦ً وامل٣مم ، ُُٞهغ  ٖلي ٖلحهمم الؿالم وهى ٍو

نلى هللا  بمل٣ؿِ ٞال ًٓلم ؤخض ؤخضا ، ٞإزبر ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالم ؤن خبِبه عؾى٫ هللا املحزان

 .ثمتجه ألا ٖهض بلُه ؤن ال ًسبر بمم ٨ًىن بٗض طل٪ ٚحر ٖتر  وآلهٖلُه 
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٢م٫ خضزىم ؤبى ٖبض هللا ظٟٗغ بً مدمض ]املُلب عض ي هللا ٖىه  خضزىم ؤبى املًٟل مدمض بً ٖبض هللا بً

مث في ؾىت زمـ وزمؿحن وممثخحن ، ًٖ الخمعر  ٢م٫ خضزىم[ بً ظٟٗغ ٖبض هللا بً ٖمغ بً زُمب الٍؼ

مىس ى  ٢م٫ خضزني مدمض بً ؾٗض الىاٞضي ، ٢م٫ ؤزبرهم مدمض بً ٖمغ ، ٢م٫ ؤزبرهم الخمُمي ، بً مدمض



نلى )مكغبت و٧من الىبي  ٧من لىم: بً مدمض بً ببغاهُم ، ًٖ ؤبُه ، ًٖ ؤبي ؾلمت ، ًٖ ٖمجكت ، ٢ملذ 

هللا ٖلُه وآله نلى )ٞحهم ، ٞل٣ُه عؾى٫ هللا  ل٣ُه ؤعاص ل٣مء ظبرثُل ٖلُه الؿالم بطا (وؾلم وآلههللا ٖلُه 

: الخؿحن بً ٖلي ٖلحهمم الؿالم ٣ٞم٫ ظبرثُل مغة ٞحهم وؤمغوي ؤن ال ًهٗض بلُه ؤخض ، ٞضزل ٖلُه (وؾلم

ٞإظلؿه ٖلى ٞسظه ٣ٞم٫ له  ي ، ٞإزظه الىبيببن:  (وؾلم وآله نلى هللا ٖلُه)مً هظا ؟ ٣ٞم٫ عؾى٫ هللا 

نلى هللا )٢م٫ عؾى٫ هللا . ؤمخ٪ ج٣خله : ومً ٣ًخله ؟ ٢م٫ : ٣ٞم٫ عؾى٫ هللا  . ؾ٣ُخل ؤههؤمم : ظبرثُل

بملٗغا١  التي ٣ًخل ٞحهم ، وؤقمع بلى ال٠ُ مألعىث ؤزبرج٪ بش يءوٗم وبن : ٢م٫ . ج٣خله :  (وؾلم وآلهٖلُه 

ه : وؤزظ مىه جغبت خمغاء ٞإعاه بًمهم و٢م٫  ،  (وؾلم وآلههللا ٖلُه  نلى)ٞب٩ى عؾى٫ هللا . هظه مً مهٖغ

: ٣ٞم٫ عؾى٫ هللا . البِذ  ؤهلب٣مثم٨م  ًم عؾى٫ هللا ال جب٪ ٞؿٝى ًيخ٣م هللا مجهم: ٣ٞم٫ له ظبرثُل 

، ٦ظا ؤزبروي عبي ظل ظالله  هى الخمؾ٘ مً ولض الخؿحن : البِذ ؟ ٢م٫ ؤهلخبُبي ظبرثُل ومً ٢مثمىم 

  ؤهه
ً
  ؾُسل٤ مً نلب الخؿحن ولضا وؾممه ٖىضه ٖلُم

ً
  زميٗم

ً
ه ببى ، زم ًسغط مً نلب ٖلي هلل زمقٗم

سغط هللا مً نلبه  ٖلُم الغاض ي بمهلل  ه وؾممه ٖىضهببىوؾممه ٖىضه مىس ى واز٤ بمهلل مدب في هللا ، ٍو

سغط مً نلبه   ببىوالضاعي بلى هللا ٖؼ وظل ، ٍو
ً
ب في هللا والظاب ًٖ خغم هللا  ه وؾممه ٖىضه مدمضا املٚغ

سغط مً نلبه   ببى، ٍو
ً
ه وؾممه ببىبمهلل والىلي هلل ، زم ًسغط مً نلبه  امل٨خٟي ه وؾممه ٖىضه ٖلُم

سغط مً نلبه ٧لمت الخ٤ ولؿمن الهض١ ومٓهغ الخ٤ حجت هللا  الخؿً مامً بمهلل مغقض بلى هللا ، ٍو

خه ، له ُٚبت لت ًٓهغ هللا حٗملى به لاؾالم و  ٖلى بٍغ سؿ٠ به ال٨ٟغ و ؤهلٍَى  . هؤهله ٍو
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صزلذ : بً ببغاهُم ٢م٫ ؤخمضخضزني : ٢م٫  مدمض بً ٣ٌٗىب ال٩لُني ، ًٖ مدمض بً ظٟٗغ ألاؾضي ، 

الؿالم ؾىت ازيخحن وؾخحن وممثخحن ٩ٞلمتهم مً وعاء حجمب  ٖلى خ٨ُمت بيذ مدمض بً ٖلي الغيم ٖلحهمم

ظٗلني هللا ٞضا٥ : ٣ٞلذ لهم . الخؿً ٞؿمخه  ببً ألنجإجم بهم ، ٢ملذ ٞ وؾإلتهم ًٖ صًجهم ٞؿمذ لي مً

: ٢ملذ  الىلض ؟ إًًٞ: زبرا ًٖ ؤبي مدمض ٖلُه الؿالم ٦خب به بلى ؤمه ٢لذ لهم : ؟ ٣ٞملذ  زبرا ؤو ت إًىمٗ

( ؤ٢خضي : ) الؿالم ، ٣ٞلذ  بلى الجضة ؤم ؤبي مدمض ٖلُه: بلى مً جٟٕؼ الكُٗت ؟ ٢ملذ : مؿخىع ٣ٞلذ 

يب بيذ ٖلي ٖلُه ؤو ٖلحهمم الؿالم  بملخؿحن بً ٖلي ب٢خض: ٣ٞملذ . بمً ونِخه بلى امغؤة  ص ى بلى ؤزخه ٍػ

  الؿالم في الٓمهغ و٧من مم ًسغط مً
ً
يب ؾترا ٖلى  ٖلي بً الخؿحن ٖلحهمم الؿالم مً ٖلم ًيؿب بلى ٍػ

ولض الخؿحن  الخمؾ٘ مً به٨م ٢ىم ؤصخمب ؤزبمع ؤمم عوٍخم ؤن: زم ٢ملذ . الؿالم  ٖلي بً الخؿحن ٖلحهمم

 . ٣ًؿم محرازه وهى في الخُمة ؟ الؿالمٖلُه 
 

هضي ، ًٖ الخؿً بً ظٟٗغ بً مؿلم إو الجه ، ًٖ الخؿً بً مدمضوعوي هظا الخبر الخل٨ٗبري  -14

 . ، وط٦غ مشلهبيذ مدمض ؤزذ ؤبي الخؿً الٗؿ٨غي  خ٨ُمت ؾإلذ: الخىٟي ، ًٖ ؤبي خممض املغاغي ٢م٫ 
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ملم نملر : بً خ٨ُم ، ًٖ ؤبُه ، ًٖ ؤبي ؾُٗض ٣ُٖهم ٢م٫  ًٖ خىمن بً ؾضًغ ، ًٖ ؤبُه ؾضًغ

ٍت بً ؤبي ؾُٟمن صزل ٖلُه الىمؽ ٞالمه بًٗهم ٖلى إو ٖلحهمم الؿالم مٗ الخؿً بً ٖلي بً ؤبي َملب

د٨م مم جضعون مم ٖملذ ، وهللا الظي : الخؿً ٖلُه الؿالم  بُٗخه ٣ٞم٫ ٖملذ زحر لكُٗتي ممم ٍو

 ٨م ومٟترى الُمٖت ٖل٨ُم ، وؤخض ؾُضي قبمببمممٚغبذ ، ؤال حٗلمىن ؤوي  ؤو ٖلُه الكمـ  َلٗذ

ٖلمخم ؤن الخًغ ملم  ؤمم: بلى ، ٢م٫ : ؟ ٢ملىا ٖلي وآلهالجىت ، بىو مً عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه  ؤهل

بً ٖمغان ٖلُه الؿالم بط زٟي  ملىس ىزغ١ الؿُٟىت وؤ٢مم الجضاع ، و٢خل الٛالم ، ٧من طل٪ سخُم 

  ٖلُه وظه الخ٨مت في طل٪ ، و٧من طل٪ ٖىض هللا حٗملى
ً
مم مىم ؤخض بال  ؤههؤمم ٖلمخم  ط٦غه خ٨مت ونىابم

٣٘ في ٖى٣ه بُٗت لُمُٚت ػم م ٖلُه الؿالم ؟  بال ههمٍو ال٣مثم الظي ًهلي زلٟه عوح هللا ِٖس ى بً مٍغ

ٛ ٞةن هللا ٖؼ وظل ًسٟى الخمؾ٘ مً  طا٥ ،زغط  بطاُب شخهه لئال ٨ًىن ألخض في ٖى٣ه بُٗت والصجه ، َو

صون  ببًًٓهغه ب٣ضعجه في نىعة قمب  ؾُضة لاممء ًُُل هللا ٖمغه في ُٚبخه ، زم ببً ولض ؤدي الخؿحن

  . ٢ضًغ ش يءألاعبٗحن ؾىت طل٪ لُٗلم ؤن هللا ٖلى ٧ل 

ًٖ مىس ى بً ظٟٗغ  ؤخمضًٖ ؤبُه ، ًٖ ظبرثُل بً  الُٗمش ي ، ببًاملٟٓغ الٗلىي ، ًٖ : ب٦مم٫ الضًً 

 . ، ًٖ خىمن بً ؾضًغ مشله البٛضاصي ، ًٖ الخؿً بً مدمض الهحرفي
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ًٖ مىس ى بً ظٟٗغ البٛضاصي ، ًٖ  ؤخمضالُٗمش ي ، ًٖ ؤبُه ًٖ ظبرثُل بً  ببًاملًٟغ الٗلىي ، ًٖ 

الهحرفي ، ًٖ خىمن بً ؾضًغ ًٖ ؤبُه ؾضًغ بً خ٨ُم ، ًٖ ؤبُه، ًٖ ؤبي ؾُٗض  الخؿً بً مدمض

ٞالمه  ٍت بً ؤبي ؾُٟمن صزل ٖلُه الىمؽإو ٖلي ٖلُه الؿالم مٗ ببًملم نملر الخؿً : ٢م٫  ٣ُٖهمء

د٨م مم جضعون مم: بًٗهم ٖلى بُٗخه ٣ٞم٫ ٖلُه الؿالم  ٖملذ زحر لكُٗتي ممم  ٖملذ؟ وهللا الظي ٍو

 ؤهلٖل٨ُم وؤخض ؾُضي قبمب  ٨م مٟترى الُمٖتبمممٚغبذ ؤال حٗلمىن ؤهني  ؤو َلٗذ ٖلُه الكمـ 

ؤمم ٖلمخم ؤن الخًغ ملم زغ١ : ، ٢م٫  بلى: ؟ ٢ملىا  (وآلهنلى هللا ٖلُه )الجىت بىو مً عؾى٫ هللا 

  الؿُٟىت و٢خل الٛالم وؤ٢مم الجضاع ٧من طل٪
ً
ملىس ى بً ٖمغان ٖلُه الؿالم بط زٟي ٖلُه وظه  سخُم

  الخ٨مت ُٞه و٧من طل٪ ٖىض هللا خ٨مت
ً
٣٘ في ٖى٣ه بُٗت لُمُٚت  ؤههؤمم ٖلمخم  ونىابم مم مىم ؤخض بال ٍو

ُٛب شخهه  بال ال٣مثم ههمػم م زلٟه ٞمن هللا ٖؼ وظل ًسٟى والصجه َو الظي ًهلي عوح هللا ِٖس ى بً مٍغ

ؾُضة لاممء ًُُل هللا ٖمغه  ببً زغط طا٥ الخمؾ٘ مً ولض ؤدي الخؿحن بطاخض في ٖى٣ه بُٗت أل ٨ًىن  لئال

. ٢ضًغ  ش يءصون ؤعبٗحن ؾىت طل٪ لُٗلم ؤن هللا ٖلى ٧ل  ببًفي ُٚبخه زم ًٓهغه ب٣ضعجه في نىعة قمب 

  . مثله عن حىان بن سذًر: لاحتجاج 

  أكىل 

م الذحال فراغ محتىاها لاإاملهذي و  ما لا ن ٌشخصىا كضية أ ول ن هؤالء هذفهم لا إ  أحمذلهي عن طٍر

 .ا هىر هللا  ى ئن ًطفأالحسن ولكن هيهات فلن ٌستطيعىا 



 ٚبمء وظهل: جضلِـ و٦ظب  /الٟهل الؿمب٘ 

الخؿً مضلـ  ؤخمضالخؿً ٖلى الىمؽ في ٦شحر مً الغواًمث وال بإؽ مً ط٦غه هىم ان  ؤخمضل٣ض صلـ 

الٗلمُت والتي هي م٣مبل  تهمخمصًض ٞهى ًخمخ٘ بملخُمً زال٫ ه٣له لأل  ؤ٢ى٫ ٢لذ لي ٠ُ٦  بطا٦ظاب مٟتر 

  تهمملا 
ً
 ؤمً  الٗلمُت بضال

ً
 :حيوؾيبحن ل٨م طل٪ مً زال٫ ٦المه لاًى٣له مبخىع  ن ًى٣ل ل٪ الخضًض ٧ممال

ؾالم بكمعة لا زظهمم مً ؤالؿاا٫ ٞضلـ ٖلى الىمؽ بدضًشحن  الخؿً ال٩مَ٘ في هظا ؤخمضل٣ض جىعٍ 

٦خمب خضًض لِـ ٦شحرة جسمل٠ الخضًض و٦خمب البكمعة هى  تزُمء مُبُٗؤؾالم مٗغوٝ ُٞه بكمعة لا و 

ب  تهجُٟ تب٣ضًم مىظىص وبُبٗ ٖلم الىمؽ بملٗلم ؤهم ؤهم مٗهىم و ؤالخؿً ٣ًى٫  ؤخمضن ؤوالٍٛغ

  نلين الخضًض املىظىص في املهضع ألا بن هظا الخضًض زُإ ؟ و ب٠ُ٨ٞ لم ٌٗلم 
ً
ٖهمت )) ؟ ًسملٟه مخىم

 .ن هلًٗ هظا املضلـؤخ٤ لىم ((ؾى٢ُت بخٗبحر الٗغا١ 

 : الخؿً م٘ الخصخُذ مً املهمصع ؤخمضل٨ُم الىهىم التي صلـ بهم ب

 : و٫ الخضلِـ ألا 

له ؾمثل ًٖ شخهُت إخُض ٌؿ 144في ظىاب الؿاا٫  235نٟدت  – 4ط –الخؿً  خمضأل  –املدكمبهمث 

بمهىم همجحن الغواًخحن في هٟـ الجىاب وهي هدبظىبت وعواًمث ول٨ً مم لٟذ ؤبٗضة  ؤخمضظمبه إالُمموي ٞ

 ؤخمضقمب ٣ُٞى٫  ؤههوالخضًض و  ٣غآنٖلم الىمؽ بملؤ ؤههى ًظ٦غ نٟمث الُمموي املهضي مً ولألا 

ىض )  :الخؿً   ؤو٫ ٖو
ً
 وؾلم زم ط٦غ  لهآو ٣ٞم٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه  ْهىعه ٨ًىن قمبم

ً
 بطا٣ٞم٫  قمبم

 ( زلُٟت املهضي إههعاًخمىه ٞبمٌٗىه ٞ

 ؤن ب:  ؤ٢ى٫ 
ً
ولم ًغظٗىا  ؤخمضهم بمممم جىاعزىا الجهل والخضلِـ مً ألجه٣ًىلىن بهظه الغواًت  ههمعه صومم

ؾالم ٦خمب بكمعة لا زظ هظه الغواًت مً ؤ ؤههالخؿً في املدكمبهمث ٣ًى٫  إخمضٞ نليالى املهضع ألا 

 :زبمع املىخٓغ البمب الغاب٘ ؤعع في الغواًت مً ٦خمب ٣ٖض الضزظ هظه ؤؾالم و٦خمب بكمعة لا 

 ٢م٫ زم ط٦غ  )
ً
 ( زلُٟت هللا املهضي إههعؤًخمىه ٞبمٌٗىه ٞ بطا٣ٞم٫  قِئم

زظ مً ؤت و نلُلم ًغاظ٘ املهمصع الغثِؿُت ألا  ؤههط بالخؿً  ؤخمضوهىم هؼلذ الُممت ال٨بري ٖلى 

 ٣ٞم٫  تزُمء املُبُٗالخضًض ألا 
ً
 بض٫ ٧لمت  قمبم

ً
  نليالخضًض ألا  ألن قِئم

ً
  ٣ًى٫ قِئم

ً
و٢م٫  ولِـ قمبم

ن طل٪ ٌؿخلؼم مهضي ة٢لىم زلُٟت املهضي ٞ ةطا٣ًى٫ زلُٟت هللا املهضي ٞ نليزلُٟت املهضي والخضًض ألا 



ضه  زلُٟت  ألنت ال٣مثلت زلُٟت هللا املهضي نلُال٩مَ٘ ول٨ً ٞطخخه املهمصع ألا  ؤخمضزموي وهظا مم ًٍغ

 . بهخهى. الخؿً  ؤخمضٖلى وظه  ؤو٫ هظا بمشمبت ٠٦  ؤ٢ى٫ ٫ مدمض آاملىخٓغ ال٣مثم مً  ممملا هللا هى 

  :الخضلِـ الشموي 

املهضي ًظ٦غ  زلُٟتن ٣ًى٫ ؤالؿمب٤ الظي ط٦غهم بٗض  و٫ هٟـ املهضع وهٟـ الؿاا٫ في الخضلِـ ألا 

ل ؾمى به ))  :وهى  زغ آخضًض  ً الهمص١ في زبر ٍَى  ((  ؤخمضالبهغة  ومً صخمب ال٣مثم ٢م٫ؤٖو

ظض هظه ؤلم  مً الخمم والٗمم ممملا ملم عظٗذ الى ٦خمب ٚمًت املغام وحجت الخهمم في حُٗحن  ؤ٢ى٫ 

 
ً
ملذ بدشم ت ملالٟه ممملا في ٦خمب صالثل  ةالبِذ ٞىظضث الغواًت مىظىص ؤهلفي م٨خبت  الغواًت ٖو

غ الُبري م   .البِذ  ؤهلم٨خبت  554الكُعي مدمض بً ظٍغ

 ٠ُ بً ؾٗض وٖٖبض الغخمً بً الا :  ومً البهغة ممهمن بً ٦شحر وابغاهُم بً مدمض: ومً خلىان )) 

 (( و خممص بً ظمبغ بً ملُذ ؤخمض

بً  ؤخمضٖىضهم زبر ؟ ام اؾم٪  بً ملُذ ومم ؤخمضهل اؾم٪ ٧مَ٘  ؤخمضؾخمط قُش ؤًم  ؤ٢ى٫ 

 اؾممُٖل ؟

 ألن؟ هل بلٜ ب٪ الخض بً ملُذ ؤخمض ج٣ى٫ ال  طاملم ؤخمض؟ ج٣ى٫ ومً البهغة الخضلِـ ٖلى الىمؽ ملمطا

لُىم ؤهلجضلـ ٖلى  ٫ مدمض؟ هظه هي ٖهمخ٪؟ وهظا هى صًى٪؟ وهظا آر عواًمث ؟ مً زال٫ بتالبِذ ٖو

ه ؤجبمٖمم ؤجٟهُال ل٨ً هظا همىطط لخضلِؿمجه ؟ الخضلِؿمث ٦شحره لؿذ في نضص ط٦غهم هى مىهج٪

ٞ 
ً
 ؤ ألهه ؤ٢ى٫ ه ؤجبمٖن ٢لذ لي ملم جظ٦غ بلضحهم جضلِؿمث  إًًم

ً
  عقض الىمؽ مغاعا

ً
الى الغظٕى الى  وج٨غاعا

 .ههمعه ٦هظه ال٨خب ؤ٦خب 

 :ه ؤجبمٖجضلِؿمث 

 الضلُل الخممـ ٖكغ : الغص الخمؾم : الكُش ال٣ُٗلي 

ت لل ؤن ط٦غ ٖضة ؤبٗض    :املهضي ٢م٫  مممصلت ٖلى وظىص طٍع

 
ً
 )) ؾالم ًٖ ٦خمب بكمعة لا  ه٣ال

ً
م ل٣ىا ٦خمب ؤجهال٩مَ٘ واملخ٨ُٗحن مم نض٢ىا  تحٗل٤ُ مني الجممٖ َبٗم

لى ٧ل و ختى ًمأل  تزُمء مُبُٗؤقُعي ُٞه   (( ن بُه صًجهم ٖو
ً
 :م ٢م٫ ًٖ ٦خمب بكمعة الاؾل  ه٣ال



 : ؾالم في ٦خمب بكمعة لا 
ً
ل بٗض مم ًظ٦غ  –ىاع هًٖ ٦خمب بدمع ألا  ه٣ال خضًض ؾُُذ ال٩مهً في زبر ٍَى

 . املهضي ببًًٓهغ  املهضي ٞٗىضهم ممملا بٌٗ الى٢مج٘ التي حؿب٤ ٢ُمم 

  : ؤ٢ى٫ 
ً
بٗم  :وظضهم الغواًت ه٨ظا  جبمٕهم الى ألابمممالخضلِـ مخىاجغ ٖىضهم مً  َو

ىضهم))    ((٢خل املٓلىم بُثرب  بطاوطل٪  الىبي املهضي ببًًٓهغ  ٖو

م ٞؤًًاملهضي  ببً؟ و ؤًًالىبي املهضي  ببً:  ؤ٢ى٫   ممملا الىبي املهضي ٌٗني  ةبً؟ ٞغ١ الثري ًٖ الثًر

املهضي ٞؿ٨ُىن  بب٢ًلىم ٖلى ٢ىل٨م اململىء بملخضلِـ ًٓهغ  بطامم ؤعؾى٫ هللا ًٓهغ  ببًالدجت الٛمثب 

٣ت ًد  هظا ، ىن ٚؿل ٣ٖى٫ الىمؽ ولمللمهضي ولض ٞبهظه الٍُغ
ً
 . ؤوال

 
ً
زظث هظا الخضًض مً ؤٞلم ًم قُش ٣ُٖلي  آ٫ البِذًض مً ٚحر خمصألا زظ إه ال هىم ؤم ج٣ىلىن ؤهخ:  وزمهُم

 ٤ ٤ ؾُُذ ال٩مهً ملم هالبِذ ٖ ؤهلٚحر ٍَغ ظالء جلٗىىهم ول٨ً ٖالم ألا ٖلممثىم ألا  إ٢ىا٫حي ل٨م بإً ٍَغ

 ون به ؟جإزظٖلى هىا٦م  الظي

  زىان ٖلى جضلِـ هاالء ٞدُىمم عص الكُشبقهضوا ًم ب
ً
ٖلى الكُش خُضع  همْم ال٩مَعي ال٣ُٗلي عصا

 امكدذ ٦خمب 
ً
ن ؤاؾخض٫ ٖلى ن خُضع مكدذ ؤمً الغصوص  ؾممه ؾممغي ٖهغ الٓهىع ٦خب واخضا

٤ ألجه ةن هظه الغواًت مغصوصاخؿحن ٞغص ٖلُه همْم  ؤو ؾمه خؿً بالُمموي مً الُمً و  م لِؿذ ًٖ ٍَغ

٤ ؾُُذ ابو  آ٫ البِذ ٤ بون جإزظ ه٨م البل٩مهً ٞلمم الخضلِـ جمعة ج٣ىلىن همم هي ًٖ ٍَغ آ٫ ال ًٖ ٍَغ

٤ وجمعة  البِذ ٤ مً ٚحر ٍَغ الىبي املهضي  ببًاملهضي وهي  ببًج٣ىلىن  وجمعة آ٫ البِذجدخجىن ٖلُىم بٍُغ

املهضي ( ؟مً ولض الىبي الظيمً هظا )الىبي املهضي مً ولض الغؾى٫ ٣ُٞى٫ الخضًض مً ولض  ممملا  ألن

 . بهخهىالى هىم  ؤ٢ى٫ ال٣مثم 

ت الٛضًغ املبمع٦ت  ؤخمضن ًُغخىا جضلِـ ؤزىة م٩من ألا ةوالخضلِؿمث ٦شحرة ب  ؤو الخؿً ٖلى مىخضًمث ٚٞغ

٠ خُض  مممٖلى مىخضي مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسهص ي لل   ؤههالدجت املىخٓغ عجل هللا حٗملى ٞغظه الكٍغ

جغاؾلىوي  ؤو الخؿً وياللخه والغص ٖلحهم  إخمضفي هظا املىخضي مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسهص ي واخت زمنت ب

 ؾمي في البملخى٥بٖلى  ؤو ن قمء هللا في جهمًت ال٨خمب بيٗهم إٖلى الِٟـ بى٥ ٖلى الهٟدت التي ؾ

ت والبراًٟذ مٟخىح لجمُ٘ لا هألا  تامل٨خىب ٖلى واظهت ال٨خمب بمللٛ  ال ًًٝ أل ؤو زىان ختى لى ٦ىذ ٩لحًز

 .ن قمء هللا وؾإ٦ىن بسضمخ٨م بهم مؿخٗض للغص ٖلى الكبه ؤن جغاؾلىوي و ؤبإؽ 



ُه مبدشحن/ الٟهل الشممً   الٗهمت ٞو

  همبزبمتو  املُل٣ت الؿالم ٖلحهم َهمع ألا  ثمتألا  بٗهمت ٣ُٖضجىم : و٫ ألا  املبدض 

ٗخ٣ض الكُٗت ت ٢مَبت  زىمُت لاممملا  َو مٗهىمحن ٢مَبت مً ظمُ٘ الظهىب واملٗمص ي  ثمتن ألا ؤٖكٍغ

ً الخُإ واليؿُمن و ٦بمثغه ال٩مَ٘ ُٞٗخ٣ض بمٖخ٣مص الىهمبُت بملٗهمت وقمبههم  ؤخمضمم ؤم ونٛمثغهم ٖو

  ام لِؿى ؤجهب٣ىله 
ً
ؿمن والبِذ ولا ؤهل٣مم مىه مل٩مهت هخببل ٣ِٞ في الخبلُٜ وهظا  مٗهىمحن مُل٣م

مً ظمُ٘  ثمتاملهضي وهى ًًُٗ بمأل  ببً ؤههو  بِذ الىبي ؤهلمً  ؤههٌؿخٛغب ٠ُ٦ ًضعي هظا الغظل 

 .الىىاحي 

 :٢لذ  والىهمبُت واخض الكُٗت٣ًى٫  ؤههواملهِبت ال٨بري 

 ن بهحرج٪ ٖمُمء ؤم ؤال جغي الٟغ١ بُجهم؟ ؤوالىهمبُت واخض؟  الكُٗتٖمى ٠ُ٦ ؤًم 
ً
يمٞت ب ؤًًم

خبر  ؤهلًىالىن  الكُٗت؟ لبهغ٥ مم الىهمبُت ؤآ٫ البِذ ٖضائهم وجىخُضهم جىخُض ؤن مً ؤو البِذ ٍو

جىخُضهم ٖبمعة ًٖ جُمُت ٦ٟغوا املؿلمحن و  ببًؾالمهم بومظهبهم ٞمؾض مً قُش  ة٣ُٗٞضتهم ٞمؾض

ىالىن   ؤهذ؟ ًم ٖلي والىهمبُت في محزان واخض الكُٗتٞهل لهظه الضعظت ٖىض٥  آ٫ البِذٖضاء ؤججؿُم ٍو

وكمبه ؤهىم وٗخىم  إهذعمخني بضائهم واوؿلذ ٞ ؤ٢ى٫ ؟ ول٨ً حٗتٝر بهم ؤال خ٪ هم الٟمثؼون هظه وقُٗ

 ؤن ال ٞغ١ ؤن الٗم٢ل ٣ًى٫ ؤالىهمبُت م٘ 
ً
صًى٪ مً  جإزظًم ٧مَ٘  ؤهذوالىهمبُت و  الكُٗتبحن  ؾمؾم

 . ٫ بِذ الىبي هي هٟـ ٣ُٖضة الىهمبُتآ٪ في الىهمبُت ٖهمخ٪ هي هٟـ ٣ُٖضة الىهمبُت ٣ُٖضج

لُه ؾ  : آ٫ البِذج٨ُم بمم ٢مله ٖلممثىم بٗهمت أٖو

 ممملا ٣ُٖضجىم في ٖهمت : الٗالمت املٟٓغ : ُت ممملا ال٣ٗمثض  -1

 ؤ٧ملىبي ًجب  ممملا ن ؤووٗخ٣ض 
ً
مً ظمُ٘ الغطاثل والٟىخل مم ْهغ مجهم ومم بًُ مً  ن ٨ًىن مٗهىمم

 
ً
  ؾً الُٟىلت الى املىث ٖمضا

ً
 ؤ٦مم ًجب  وؾهىا

ً
 .مً الؿهى والخُإ واليؿُمن  ن ٨ًىن مٗهىمم

ظبخه بجىاب عاج٘ خلى ٚني بمملٗمٝع مً ال٣ٗمثض ؤبُمء؟ هو٢ض ٣ًى٫ ٢مثل ومم هي ٣ُٖضجىم في ٖهمت ألا 

 :بُمء ه٣ُٖضجىم في ٖهمت ألا : ُت للكُش املٟٓغ في ممملا 



  ثمتو٦ظل٪ ألا , بُمء مٗهىمىن ٢مَبت هن ألا ؤووٗخ٣ض 
ً
الخدُمث الؼا٦ُمث وزملٟىم في طل٪  ٖلحهم ظمُٗم

 هبٌٗ املؿلمحن ٞلم ًىظبىا الٗهمت في ألا 
ً
 . ثمتًٖ ألا  بُمء ًٞال

 : والٗهمت 
ً
ً الخُإ واليؿُمن وان لم ًمخى٘ ٣ٖال  هي الخجزه ًٖ الظهىب واملٗمص ي نٛمثغهم و٦بمثغهم ٖو

 ؤمىه طل٪ بل ًجب  ن ًهضعؤٖلى الىبي 
ً
 .ختى ًٖ مم ًىمفي املغوءة  ن ٨ًىن مجزهم

يس ى ونضع مىه ش  ىءًسُ ؤو ن ًٟٗل الىبي املٗهُت ؤ ٖلى لى ظمػ ؤهه:  والضلُل ٖلى وظىب الٗهمت  يءٍو

  ه في ٞٗله الهمصعجبمٖبن ًجب ؤمم ةمً هظا ال٣بُل ٞ
ً
ه جبمٖبن وظب ةال ًجب ٞ ؤو زُإ  ؤو  مىه ٖهُمهم

ن ببمَل بًغوعة الضًً وال٣ٗل و  ظبىم طل٪ وهظاؤو ٣ٞض ظىػهم ٞٗل املٗمص ي بغزهت مً هللا حٗملى بل 

 .بضا ؤن ج٣ترن بىظىب الُمٖت ؤبض  ه ٞظل٪ ًىمفي الىبىة التي الؤجبمٖلم ًجب 

ه في ش يء جبمٖبالخُإ ٞال ًجب  ؤو ٢ى٫ ٞىدً هدخمل ُٞه املٗهُت  ؤو ٣ً٘ مىه مً ٞٗل  ش يءٖلى ان ٧ل 

الىمؽ لِـ ل٨المهم وال لٗلمهم جل٪ ال٣ُممت قُمء ٞخظهب ٞمثضة بٗشخه بل ًهبذ الىبي ٦ؿمثغ مً ألا 

 
ً
 .ٞٗمله ؤو  لهاى إ٢امغه وال ز٣ت مُل٣ت بو ٦مم ال جب٣ى َمٖت خخمُت أل  الٗملُت التي ٌٗخمض ٖلحهم صاثمم

 حٗملى لهضاًت مىهىع مً هللا ؤههاملٟغوى ُٞه  ألن ممملا وهظا الضلُل ٖلى الٗهمت ًجغي ُٖىم ٖلى 

 .ت ممملا حي مً ٞهل إالبكغ ٖلى مم ؾُ

 ممملا ًم له مً ٦الم عاج٘ ًمشل ٣ُٖضة  ؤ٢ى٫ 
ً
ُٗىىن بإثمخىم  ُت ٞٗال  هظا ال ٦مم ٣ًى٫ هاالء ٍو

ً
 . ؤوال

 
ً
٘ : زمهُم  .هىمل٪ ٖضة ؤصلت لبُمن ٖهمتهم بك٩ل ٖمم ٚحر مسخهت بملٗهمت في الدكَغ

 : وه٨خٟي ببُمن بًٗهم 

م ٣غآنمً ال  : ال٨ٍغ

ض هللا لُظهب ٖى٨م الغظـ : ))  ٢م٫ حٗملى  (9) ُهغ٦م جُهحرا  ؤهلبهمم ًٍغ   (33:ألاخؼاب(( )البِذ ٍو

ض مجهم ( ٫ا)بن جدلُت الغظـ بـ صلُل ٖلى الكمىلُت والٗمىم ٦مم ٢غع في مدله مً ٖلم اللٛت ؾىاء ؤٍع

. بقمعة بلى الغظـ ختى ج٨ىن ٖهضًت ؤو الجيـ، وال ًم٨ً ظٗلهم ٖهضًت لٗضم ج٣ضم ط٦غ  ؤو الاؾخٛغا١ 

 لجمُ٘ 
ً
 قممال

ً
 ٖممم

ً
مث الغظـ ؾىاء ٖلى وهظه الكمىلُت حٗني هٟي الغظـ ًٖ هاالء البرعة هُٟم مؿخٍى

مم٫، ؤم ألازال١ والؿلى٥، ؤم الخٗل٤ بٛحر هللا مؿخىي لا  ٩ٞل عظـ و٧ل ٢ظاعة ٢ض ؤطهبهم . ٖخ٣مص، ؤم ألٖا

 .م الُهمعة املا٦ضةجهموؤزبذ م٩. هللا حٗملى ٖجهم 



ًّ ٢م٫ بوي ظمٖل٪ للىمؽ ))  : ٢م٫ حٗملى  (5) تي ٢م٫ بممموبط ابخلى ببغاهُم عّبه ب٩لممث ٞإجمه  ٢م٫ ومً طٍع
ً
م

 ( 124:الب٣غة(( )ال ًىم٫ ٖهضي الٓمملحن 

واملٗغوٝ في . ت ممملا خُض جُٟض هظه لاًت املبمع٦ت بن ٧ل ْلم ـ وبجمُ٘ ؤ٢ؿممه ـ ممىٕى ًٖ مىهب 

ُت ٧ل ٞغص مً ؤ. اللٛت ان الٓلم هى وي٘ الص يء في ٚحر مىيٗه  ٞغاص الٓلمت ًٖ وج٨ىن الىدُجت ممىٖى

 ممملا عج٣مء ملىهب لا 
ً
 .ال  ؤو في ٞترة مً ٖمغه زم جمب  ت ؾىاء ٧من ْمملم

 

ت   :مً الؿىت الىبٍى

ترحي : ) مخىاجغا ٢ىله ( وؾلم وآلهنلى هللا ٖلُه )وعص ًٖ عؾى٫ هللا  بوي جمع٥ ٨ُٞم الش٣لحن ٦خمب هللا ٖو

م  ٣غآنوبمم ؤن ال(. مم لً ًٟتر٢م ختى ًغصا ٖلّي الخىى ؤجهبُتي لً جًلىا مم بن جمؿ٨خم بهمم و  ؤهل ال٨ٍغ

نلى هللا ٖلُه )مً ٖىض هللا حٗملى ٨ٞظل٪ مم ٢غن به وهم ٖترة مدمض  ألههمدّٟى مً الؼلل والخُإ 

 ( وؾلم وآلهنلى هللا ٖلُه )وخمقم لغؾى٫ هللا . وبال ملم صخذ امل٣معهت .  (وؾلم وآله
ً
مً  ؤن ٣ًى٫ قِئم

 ((بن هى بال وحي ًىحى )) ٖىضه 

 ٣غآنمً ال ثمتزغ ٢ىي ٖلى الٗهمت املُل٣ت لأل آصلُل  ؤ٢ى٫ 

 (( مى٨م  ألامغ ي ؤولَُٗىا الغؾى٫ و ؤَُٗىا هللا و ؤ))  ًتآ 

لٗم٢ل ًٟهم وا مُل٣تم ؤجهؤي  تجُُٗىه في ٦ظا ؤي لم ج٣ُض الُمٖ ٦ظا وال َُٗىا هللا في ؤوهىم هللا لم ٣ًل 

 مى٨م  ألامغ ي ؤولو٦ظا و  َال١لا َُٗىا الغؾى٫ ؤي بىٟـ َمٖت هللا بىٟـ ؤ٦المي و٦ظا ملم ٢م٫ و 
ً
 ؤًًم

لُه َمٖت  مُل٣تَمٖت  ل٨ىه  تًت ٖلى الٗهمن صاللت هظه لا ؤوالغاػي ًهغح مً َمٖت هللا  ألامغ ي ؤولٖو

ت الدجج املٗهىمحن و لم ًخ ؤههًٟغ مً املىيٕى بذجت  ظم٘ املؿلمىن بُىاثٟهم ؤىنل الى مٗٞغ

هم املٗهىمحن وهم  ٖكغ يزنالبِذ لا ؤهلن ؤُت ممملا ظمٗذ ؤو  ومظاهبهم ٖلى ٖضم ٖهمت الصخمبت 

ٞلى ٧مهىا ًسُئىن طن َمٖتهم مُل٣ت ، بُت ممملا  الكُٗتظممٕ بًت وهظا املٗىحن بهظه لا  ألامغ ىا ؤول

 .ؾخضال٫ ٧مفي لغصٕ مشل هظه الكبه ببملخبلُٜ ٣ِٞ وهظا  ةت م٣ُضثَُمٖتهم ظؼ  إهذل٨

 ىي وآله مٗمهض م٩مبغ ٞض اجب٘ الًٓ بال  صلت ٞهى لِـوهظه ألا  ٣ًبل بهظا ال٨الم مم الظي الؤو 

 . ظضاصبمء وألا واجب٘ صًً لا 



 وفي زمجمت الٗهمت املُل٣ت 

صلت صلذ ٖلى صلُل بل ألا  مٗهىمحن في مجم٫ الخبلُٜ ٣ِٞ ًدخمط الى صلُل وال ثمتن ألا إن ال٣ى٫ با ؤ٢ى٫ 

ضون الىُل مً بهم بمممالخؿً و  ؤخمضال٩مَ٘  ؤجبمٕعي ؤٖهمتهم املُل٣ت وال   آ٫ البِذال هىانب ًٍغ

صلت ٢ضم ألا إال٣مصمت مً هظا ال٨خمب وؾن قمء هللا في املبمخض به إولوقُٗتهم وهظا بدض مؿخ٣ل ؾمجى

 ال تمتهمل٨ يُٟٗتخضهم بغواًمث مً هىم وهىم٥ ؤمم لى ظمء ؤالبِذ مٗهىمحن ٢مَبت و  إهلال٩مملت ٞ

الؿىض ٞدظٞىه ٞغواًمتهم ٖلى ٢ىلت الٗغا٢ُحن  مممؤ٠٣ً  ن مظهبهم هل الؤجهمض واخخج بهم بمٖخبمع 

كغبىن ممئهم)  وي أل بو  ش يءجشبذ  خمص الآمتهمل٨ت  نصلت التي ٢ضمىهم الى لا ألا  ألن( ًى٣ٗىهم َو
ً
 ؾخٛغب وا٢ٗم

دخج بغواًمث  ببًمٗهىم ًمموي  بممم٠ُ٦  ؟ لِـ لضًه خضًض واخض خمصآ ت؟ متهمل٨يُٟٗتمهضي ٍو

٣ُم ٖلُىم الدجت ؤلؼمىم به ؤٟغوى ًلؼمىم بمم مؿخٌُٟ وامل ؤو مخىاجغ  هٟؿىم مً ٦خبىم ومً ٢ىاٖضهم ٍو

ؿلم ٖلى خض ؾاا٫ ًُإَإ بغاؾه ملم ٌؿم٘ ؤلهم إؾ بطا البِذ ٧مهىا إهلٞ ٗخظع َو الجىاب املٟدم َو

 .الخخمت في املبدض الخملي  ـ ًضحهمؤ

ت الًغبمث : الشموي املبدض    تـال٩مَُٗ تالٗهم وؿ٠ في الخُضٍع

ٗخ٣ض  ٤ ٣ُٖضة الىهمبُت بٗهمت ظؼثُت  ؤهلمٗهىم ٦ٗهمت  ؤههالخؿً ال٩مَ٘  ؤخمضَو البِذ ٞو

يؿىن و٦ى ئلِؿذ مُل٣ت بل ٣ِٞ في الخبلُٜ ٌٗني في خُمتهم الٗمصًت ًسُ ؿهىن ٍو م شخو إجهن َو

م ؤجهالهىاب ؤي  توهظا ال٣ى٫ زُإ وفي زالٞ ؤ٢ى٫ ٖمصي والُٗمط بمهلل ول٨ً في الخبلُٜ مٗهىمحن 

ت ألا ُت ممملا مٗهىمحن ٖهمت مُل٣ت وهظا ممم ال زالٝ ُٞه ًٖ  ي ؾخ٨ىن الت ىولوالًغبمث الخُضٍع

 : ه ؾدبضؤ مً هىمؤجبمٖالخؿً و  ؤخمضالخؿً  التي ؾخيؿ٠  ؤخمضؽ ؤبمشمبت يغبت ٢ميُت ٖلى ع 

 ( ..م)ؾهىه وهىمه – 16بمب  – 97م – 17ط –للٗالمت املجلس ي  –ىاع هبدمع ألا 

بمؾىمصه ًٖ  ٣غآنالىٗمموي في ٦خمب الوؾُإحي في جٟؿحر )) ه٣ل الٗالمت املجلس ي هظا الخضًض ٣ٞم٫ 

 ممملا محر املامىحن ٖلُه الؿالم في بُمن نٟمث ؤالهمص١ ٖلُه الؿالم ًٖ  ممملا اؾممُٖل بً ظمبغ ًٖ 

في الٟخُم وال  ال ًؼ٫  مٗهىم مً الظهىب ٧لهم نٛحرهم و٦بحرهم ؤههاملخىلي ٖلُه  ممملا ن ٌٗلم ؤٞمجهم ) ٢م٫ 

ل الى  مغ الضهُمؤمً  ص يءس ى وال ًلهىا بًي وال وال ٌؿهىا  ًسُئ في الجىاب ن ٢م٫ ؤوؾم١ الخضًض ٍَى

ضلىا ًٖ   ( .  س ىًي ًسُإ وال  ًؼ٫ وال ال هم ممً ٞغى هللا َمٖتهم ممًؤهلخ٩مم مً زظ ألا ؤٖو



 

 : ؤ٢ى٫ 

سُ ؤخمض ألنالخؿً  خمضى أل ولهظه الًغبت ألا  خلٗشم في ٦الم ىءالخؿً ًؼ٫ ٍو ه ٠ُ٨ٞ ٨ًىن ٦هظا ٍو

هٟؿ٨م ممل٨م ٠ُ٦ جد٨مىن ؤ٫ مدمض؟ ٦ظبخ٨م وهللا آن الٗهمت جصر لٛحر ؤجٓىىن ؤمٗهىم؟ 

سُبممم خلٗشم ب٨المه وال ٌٗٝغ ٣ًغؤ  ىء٨م ًؼ٫ ٍو   ةًت واخضآٍو
ً
م ٨بممم ،٣غآنًٖ بمقي ال صر ًٞال

لٗب ب٣ٗىل٨م وال  مىا٫ ٞمً ًدب٘ ٦ظاب مضعي ال ٌٗٝغ ٖلم ال ألا ب ألامغجهىع وعاء هظا ؤٌؿتهؼء ب٨م ٍو

ىمصي  ٣غآنالىدى وال ٌٗٝغ ٢غاءة ال ٌٗٝغ الم والال٨ ؟ ٢ًُت الٗهمت ي ٖهمت هظهؤهم مٗهىم و ؤٍو

لى مضٖحهم   ءلغواًت الؿمب٣ت ج٣ى٫ ختى ًٖ الخِا ألنؾخ٨ىن ًُٞدت ل٨م ؾخ٨ىن ٖمع ٖل٨ُم ٖو

ً الؼلل ونمخب٨م ًؼ٫ لؿ  .هٟؿ٨م ؤ؟ ٦ظبخ٨م وهللا ٫ مدمض آمً  ؤههجٓىىن ؤ ههمواليؿُمن والؿهى ٖو

ال٣ًُت  ألنَُل ال٨الم في هظا املىيٕى ؤهم لً ؤو  و٫ والضلُل ألا  و٫ ى واليؿ٠ ألا ولألا  تهظه الهم٣ٖ

ت ٞ زىمُت لاممملا  يمٗغوٞت لض ختى الىهمبُت وقُسهم  ٢غآن ؤ٨م مم ٌٗٝغ ًخ٩لم ومم ٌٗٝغ ٣ًغ ةمممٖكٍغ

ىع نمعوا ًطخ٨ىن ٖلى ٣ٖىل٨م خُىمم  ن قمء هللا ؾىُل٤ بو  ٣غآننمخب٨م ال ؤ٢غ املًٟىح الٖٗغ

ٖلى الُىجُىب والكُش  ةن ٧من مىظىصبزُمثه في ال٨الم و بالخؿً مً  ؤخمضحسجُل نىحي ُٞه ًُٞدت 

طر ؤ زُمثه ٖلى الُىجُىب بٗىىان ازغط بٌٗ ؤ٨م ٣ٞض بمممؾض الخ٤ ٖلي مم ٢هغ في ٞطخ٨م ٞو

 .ل٨ُم الشمهُت بى ولهظه الًغبت ألا  ؤ٢ى٫ ٖلى مم في بملي  الخؿً ؤخمضوؿ٠ ٖهمت ال٣مَ٘ املضعي 

 

ت الشمهُت  : الًغبت الخُضٍع

 تممملا وقغاثُه  ممملا بمب ظمم٘ نٟمث :  115م :  25ط: ىاع هبدمع ألا 

الُمل٣موي ًٖ ال٣مؾم بً مدمض : زبمع الغيم ؤُٖىن , مملي الهضو١ ؤ, زبمع مٗموي الا , ا٦مم٫ الضًً 

ٖبض  زُهؤؾم الغ٢مم ًٖ ال٣مؾم بً مؿلم ًٖ الهمعووي ًٖ ٖمغان بً مىس ى ًٖ الخؿً بً ال٣م

ؼ بً مؿلم ٢م٫ ٦ىم في  ٗىم في مسجض ظممٗهم في ًمم ٖلي بً مىس ى الغيم ٖلُه الؿالم بمغو ٞمظخمؤالٍٗؼ

ل )  تًىم الجمٗ ٤ مؿضص ٢ض ؤمً ( ممملا ) وهى( .... مىي٘ الكمهض  ؤط٦غ الخضًض ٍَى ض مٞى مٗهىم مٍا

ًسهه هللا ٖؼ وظل بظل٪ ل٨ُىن حجخه ٖلى ٖبمصه وقمهضه ٖلى زل٣ه وطل٪  مً الخُمًم والؼلل والٗشمع



٨ًىن مسخمعهم  ؤو ًٞل هللا ًاجُه مً ٌكمء وهللا طو الًٟل الُٗٓم ٞهل ٣ًضعون ٖلى مشله ُٞسخمعوه ؟ 

 )الى ان ٣ًى٫ ....بهظه الهٟت ٣ُٞضمىه ؟ 
ً
 ( ٖمملهم ؤيل ؤلهم و  ٞخٗؿم

املاصب ظمُٗم ًٖ  ؤخمضٖهمم والض٢م١ والىعا١ وامل٨خب والخؿً بً  بب٢ًم٫ وخضزني بهظا الخضًض 

 زُه ٖىه ٖلُه الؿالم ؤبً الٗالء ًٖ ال٣مؾم بً مؿلم ًٖ بي مدمض ال٣مؾم ؤال٩لُني ًٖ 

 .املخى٧ل ًٖ ال٩لُني مشله  ببً: مملي الهضو١ ؤ

 .زُه ٖىه مشله ؤم ًٖ ال٣مؾم بً مؿل: خخجمط لا 

 .ٍؼ بً مؿلم ٖىه ٖلُه الؿالم مشلهًٖ ال٣مؾم بً الٗالء ًٖ ٖبض الٗؼ الُٛبت للىٗمموي ال٩لُني 

ؼ بً مؿلم مشله ؤ: ال٩مفي   .بى مدمض ًٖ ال٣مؾم بً الٗالء ًٖ ٖبض الٍٗؼ

ؼ : جد٠ ال٣ٗى٫   .مشله  ٖبض الٍٗؼ

٤ مؿضص ) ومً ٦خب ٧لمت  ؤ٢ى٫    ؤهلفي م٨خبت ( مٗهىم ماٍض مٞى
ً
  البِذ ؾُجض هخمثج ٦شحرة ظضا

ً
 ظضا

 
ً
 .ٖكغ ٖلحهم الؿالم زىملا ثمتلٗضم الؿهى اليؿُمن والؼلل والٗشمع لأل  بزبمثٞى١ الخض املخهىع ٞحهم  ظضا

  ؤ٢ى٫ 

 ههمًضعي الٗهمت ٠ُ٨ٞ ًضعي الٗهمه ولؿ ألههه ؤجبمٖالخؿً و  خمضأل  تهظه الًغبت الشمهُت الهم٣ٖ

 :هي  (ٖلُه الؿالم) الغيم ممملا مىع ٢ملهم ؤٖضة  املٗهىم ُٞه ممممإل ًؼ٫ ؟ ٞ

ض -2مٗهىم -1 ٤-3 مٍا  مً مً الؼلل والٗشمع آ-6مً مً الخُمًم آ-5مؿضص -4  مٞى

ؼ ال٣معت لى ٦خبذ هظه الٗبمعة  ؤهذًٟمع٢ىهه و  ًٟمع٢هم عوح ال٣ضؽ وال ال ثمتن ألا ببل و  ال )) ًم ادي الٍٗؼ

في  ةالبِذ لىظضث هظه الٗبمعة مىظىص ؤهلفي البدض في م٨خبت (( ًٟمع٢ىهه وال ًٟمع٢هم عوح ال٣ضؽ

 
ً
  مهمصع ٦شحرة ظضا

ً
  ظضا

ً
 وفي هظا صلُل ٢مَ٘ ٖلى الٗهمت املُل٣ت  ظضا

ً
ؤي ان عوح ال٣ضؽ م٘  ؤًًم

  ممملا 
ً
 .ٌؿهى  ال ًيس ى وال ممملا لظا  صومم

ًىُب٤ ٖلُه هظا الخضًض وهى ًؼ٫  ؤًًال ٞمً  ؤ٢ى٫ ؟ الخؿً ًىُب٤ ٖلُه هظا الخضًض ؤخمضٞهل 

٤ُ والخإًُض والٗهمت والخُمًم واملهِبت   .ٌٗٝغ ٣ًغؤ  ال  ٢غآنمؿلىب الخٞى



الخؿً بل وخٝغ في  ؤخمضًٞل مً ؤ ٢غآن؟ ختى الُٟل الهٛحر ٌٗٝغ ٣ًغؤ ٠ُ٦ ٨ًىن هظا مٗهىم

 آوفي  ٣غآنال
ً
 الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه  ًت ال٨غس ي زهىنم

ّ
 ٢غآهُٖمهم ؤوؾلم  وآله٦مم في مى٢ٗهم و٦إن

ً
 م

 
ً
 هللا  هم٢هم

ّ
 ؤخمض إًًهظه ٦ظب والُٗمط بمهلل ٞهم له لخمٞٓىن ؤهم هدً هؼلىم الظ٦غ و ؤخُىمم ٢م٫ بل و٦إن

٤ُ والؼلل والٗشمع؟ إالخؿً مً الخ ؤخمض ؤًً؟ و الخؿً مً الهىاب ؤخمض ؤًً؟ و مً الضًً ًُض والخٞى

ٖلحهم الؿالم ٧مهىا  ثمتالخؿً وزُإه وهل ألا  ؤخمضلهم ًٖ إجىُب٤ ٖلُه وخُىمم حؿ مىع ال٩ٞل هظه ألا 

 .؟ ٣ًىلىن ل٪ وٗم ن مشلهؤو ٣ًغ 

 
ً
ىا  ٢لذ حٗؿم ن ؤ ٫ البِذٞدمقم آل، وعمىهم بمم لِـ ٞحهم  آ٫ البِذتهمىا بلهاالء ل٣ض يلىا واهدٞغ

الخؿً وخمقم  ؤخمضالبِذ ان ٨ًىن خضًثهم ٦دضًض  هلالخؿً وخمقم أل  ؤخمضج٨ىن ٢غاثتهم ٣٦غاءة 

م  آ٫ البِذو  ؤخمضال٩مَ٘ ٞبحن  ؤخمضالبِذ ان ج٨ىن ٖهمتهم ٦ٗهمت  هلأل   .ٞغ١ الثري ًٖ الثًر

آ٫ ٖلحهم الؿالم و٧مَٗهم ًٖ ٢غاثتهم ٣ًىلىن هي ٢غاءة  آ٫ البِذالخؿً ًٖ  ؤخمض ؤجبمٕوخُىمم وؿم٫ 

 : ؤ٢ى٫ و . ن ه٨ظا ؤو هم ٧مهىا ٣ًغ  البِذ

تهم لل٣غاءة وهللا  آ٫ البِذول٨ً ًتهمىن  ال٣غاءةوٗٝغ  ال ٣ًىلىن هدً  ال هم  ٖلحهم الؿالم بٗضم مٗٞغ

همهم بىو ٦خمب ال م    ٣غآنَهغهم ٖو  .ال٨ٍغ

لُه ٠ُ٦ ؾحرص   ٌٗخمضون وال البِذ وهم ال ؤهل؟ وهي التي جىا٤ٞ مىهج صلتيؤالخؿً ٖلى  ؤخمض ؤجبمٕٖو

 . .ؾمهُض ٌٗخبرون بمأل 

 

 
ً
 :ملبدض الٗهمت  زخممم

  ةالىاعصًض خمصألا ن ب
ً
ال  ممملا ن ؤفي املبدض الشموي ط٦غث  التي ٢ضمىمهم بسهىم الٗهمت زهىنم

زُمبمجه  هذمقهمص وبٖلى عئوؽ ألا  ال٩مَ٘ اهٟطر ؤخمضب٨المه و  ؿهىا وال ًلهىا وال ًؼ٫ وال ٌٗثرٌ

خٗثر وهظه  ؤههالخؿً  ؤخمضالٟمضخت وال٩ل ٖٝغ لؿمن  الخؿً  ؤخمضجىُب٤ ٖلى  ًض اللاخمصًؼ٫ ٍو

 
ً
  وبظل٪ وؿٟىم ٖهمخه وؿٟم

ً
 . بهخهىبدمض هللا حٗملى الى هىم  جممم

 

 



 املعجؼة/ الٟهل الخمؾ٘ 

 ٖلت املعجؼة – 100بمب  -122م  – 1ط –ٖلل الكغاج٘ 

ُٖم٦م ؤو  هبُمثه وعؾلهؤُٖى هللا ٖؼ وظل اي ٖلت أل : بي ٖبض هللا ٖلُه الؿالم بي بهحر ٢م٫ ٢لذ ألؤًٖ 

  ؟ ٣ٞم٫ ٖلُهاملعجؼة
ً
بُمثه ألهال به واملعجؼة ٖالمت هلل ال ٌُٗحهم حى بؤٖلى نض١ مً  الؿالم ل٨ُىن صلُال

 .ٝغ بهم نض١ الهمص١ مً ٦ظب ال٩مطبلُٗ وعؾله وحججه

 ٖلحهم الؿالمالبِذ  ؤهلن ًخد٤٣ مجهم في م٨خبت ؤم٩من البمخض ةب ؤزغي في مهمصع  ةوهظه الغواًت مىظىص

ن ًإحي ؤخض ؤٌؿخُُ٘ ؤي  حي به زمع١ للٗمصة الإً ش يءبض للدجت ٖلى الىمؽ مً  ال ؤهه٧لىم وٗٝغ : ؤ٢ى٫ 

معجؼة الىبي مىس ى الٗص ى والُض البًُمء زمع٢ت  هذمفي ػمً الىبي مىس ى اقتهغ السخغ ٩ٞ، بمشله 

ديي املىحى ب٦مه وألا هغ الُب ٩ٞمن الىبي ِٖس ى ًبرؤ ألاوفي ػمً الىبي ِٖس ى اقت، للٗمصة  ، طن هللاةبغم ٍو

نلى هللا ٖلُه )معجؼة للىبي مدمض  ٣غآنو لظا ظمء ال توالٟهمخ تفي ػمً الىبي مدمض اقتهغث البالٚو

ت ى وفي هظا الؼممن الخ٨ى، ن ًمحي بؿىعة مً مشله ؤولم ٌؿخُ٘ ؤي شخو  (وؾلم وآله لىظُم الٗهٍغ

حرهم ممم اقتهغ في هظا الٗهغ ال وبمم  ،٧ل الٗملم لهمللٗمصة ًسً٘ ن ًمحي بمعجؼة زمع٢ت ؤبض للدجت  ٚو

  نؤوخُىمم عؤي ، بض له مً معجؼة  ال٩مَ٘ ٌٗخبر هٟؿه حجت ٞال ؤخمضن ؤ
ً
  مضٖمه ؾُظهب هبمءا

ً
 مىشىعا

يخهي مضٖمه  لحهم ٞمَمت الؼهغاء ٖ ةٌٗٝغ ٢بر الؿُض ؤهه: صٖمثه الٟمٙع وهيةبخضٕ معجؼة مطخ٨ت ٦بٍو

 .الؿالم وهظه معجؼجه الٟمقلت

ت هظا الٗهغ ٖهغ  ألنن ٢بر الؼهغاء ٖلحهم الؿالم لِـ بمعجؼة ب : ؤ٢ى٫  الخُىع ال ٖهغ ٖضم مٗٞغ

واملعجؼة ٦مم ٢غؤجم في الخضًض ٖالمت هلل مد٨مت ٌُٗحهم لدججه لُٗٝغ بهم نض١ الهمص١ مً  ال٣بىع 

خض ؤالؼهغاء لِـ مد٨م بل مدكمبه ٞال الخؿً ٣ًى٫ معجؼحي ٢بر الؼهغاء و٢بر  ؤخمض٦ظب ال٩مطب و 

 هظا ن ًجؼم بهظه املعجؼة ؤٌؿخُُ٘ 
ً
 . ؤوال

 
ً
ط ال اخض ٌؿخُُ٘ هبل ٢بر الؼهغاء والخٗٝغ ب٩مَ٘ هظه املعجؼة بخسُُِ وجضبحر ل٣ض ازخمع ال:  وزمهُم

صلُله ومً  نوؿ٠ لا إال هٟؿه وؾبًسضٕ بهم  ٖلحهم بسضإ ٣ٖى٫ الىمؽ البؿُُت ول٨ً هحهمث ٞهظه ال

 ن ب٨ًٗم ٣ًى٫ ٠ُ٦ ؟ؤاملا٦ض 

 .الخؿً ٖلى الىمؽ بمملعجؼة ًدخمط الى مبدشحن  ؤخمضمىيٕى جضلِـ 



 الخؿً والخضلِـ في املعجؼة ؤخمض/ الٟهل الٗمقغ 

  (الؿالم ٖلحهم) ٞمَمت ٢بر  م٩من : و٫ ألا  املبدض 

 ( :هــ  1424/ قىا٫ /1/ و٫ ألا  إههفي بُ) الخؿً ٣ًى٫   ؤخمضان 

 املهضي ٖلُه الؿالم  ممملا ال بلحهم الؿالم مُٛب ال ٌٗلم مىيٗه ٞمَمت ٖ ن ٢برؤ

مي ٞمَمت ومىي٘ ٢بر ٞمَمت ٖلحهم الؿالم بجمهب ٢بر الخؿً ٖلُه الؿالم ؤزبروي بمىي٘ ٢بر ؤوهى 

 ؤ٢ى٫ ٢ؿم ٖلى مم ؤن ؤٖلحهم الؿالم ومؿخٗض  املجخبى مضٞىن في خًً ٞمَمت ممملا و٧من  ومالن٤ له

 .قهُض  ؤ٢ى٫ وهللا ٖلى مم 

 : ؤ٢ى٫ 

 
ً
  : ؤوال

ً
املعجؼة ج٨ىن  ألنعجمػ لِـ معجؼة ولِـ ُٞه صاللت ٖلى لان ٢بر الؼهغاء بمً  و٦مم ٢ضمذ ؾمب٣م

 ؤحي بمشلهم إن ًؤخض ؤٌؿخُُ٘  بدُض ال ةزمع٢ت للٗمص
ً
ن ٢بر الؼهغاء ؤن ٣ًى٫ ؤي شخو ٌؿخُُ٘ ؤو  بضا

ضي امله ممملا زبروي هى ؤن الظي ؤو  ؤ٢ى٫ ٢ؿم ٖلى مم ؤن ؤفي جهمًت م٣برة الب٣ُ٘ ومؿخٗض  ؤو ٖىض الغؾى٫ 

 هظا الخؿً ب٣ٗى٫ الىمؽ  ؤخمضؾخسٟمٝ مً اء و اؾتهؼ بٞهظه لِؿذ معجؼة بل هي 
ً
 . ؤوال

 
ً
 :؟ ٢لذ ل٪  ملمطان حٗٝغ ؤعصث ؤ بطاالخؿً و  ؤخمضؽ ؤٖلى ع  تالىمػل توهىم الهم٣ٖ:  زمهُم

الخؿً  ممملا ن ٢بر الؼهغاء ٖلحهم الؿالم بُٗض ًٖ مىي٘ ٢بر ؤج٣ى٫  آ٫ البِذًٖ  ةالغواًمث الىاعص ألن

 :ن قمء هللا في هظه الغواًت ببحن طل٪ ل٨م إاملجخبى وؾ

 ٦خمب الدجت بمب الاقمعة والىو ٖلى الخؿحن بً ٖلي :  1ط: ال٩مفي 

لت  ممملا زُه الخؿً أل  ممملا في ونُت   بطا ))مجهم مىي٘ الكمهض  ؤط٦غ الخؿحن ٖلُه الؿالم الغواًت ٍَى

 ٞهُئني زم وظنهي الى عؾى٫ هللا أل هم مذ ؤ
ً
ني الى ٢بر  خضر به ٖهضا ٞمصٞني  عصويمي ٞمَمت زم ؤزم انٞغ

ض ؤههبملب٣ُ٘ واٖلم  ضو اؾُهِبني مً ٖمجكت مم ٌٗلم هللا والىمؽ نيُٗهم ٖو تهم لىم و اتهم هلل ولغؾىله ٖو

 ((  زغ الغواًتآالى ....  البِذ ؤهل

 : إ٢ى٫ ٞ



ني الى ٢بر ؤهدالٗم٢ل لى  ٧من ٢بر ٞمَمت ٖىض  ةطامي ٞمَمت زم عصوي واصٞني بملب٣ُ٘ ٞؤبه الى ٧لمت زم انٞغ

لِـ هظا هى ؤمي ٞمَمت ؤ٢م٫ للخؿحن زم عصوي واصٞني ٖىض  ٢بر الخؿً والخؿً مضٞىن في خًجهم ل٩من

 ٧مَ٘زم عصوي وبٗض الغص اصٞني بملب٣ُ٘؟ هل هظه معجؼج٪ ًم الصر ؟ ملم ٢م٫ 
ً
 ؟ ل٣ض ٞىضتهم ل٪ ٣ٖال

 
ً
 ؟م معجؼةؤجهنغاع٥ ٖلى بػا٫  ٞهل ال وعواًت

  
ً
 . ألامغ٣ِٞ مً ًضعي هظا  إهذمد٨مت ٞ ؤو م لِؿذ زمع٢ت للٗمصة ألجهخض ؤمعجؼج٪ هظه ال ٣ًبلهم :  ؤوال

 
ً
ؾخمط قُش ٧مَ٘ ؤ٢برهم ًم  ألنٚحر مُل٘  ؤهذالخؿً عبمم  ممملا ن ٢بر الؼهغاء لِـ ٖىض ؤجبحن :  وزمهُم

 .مضعي بُٗض ًٖ ٢بر الخؿً وفي املىيٕى جخمت ان قمء هللا  في املبدض الخملي 

  هٟؿهم وبمعجؼجه ًضخمصمأل ب هلمظ الخؿً ؤخمض : الشموي املبدض 

 :ل٨ُم املهضع ب٧من مسؼي له و  ؤخمضالخؿً وظىاب  ؤخمض٫ ؾمثل إٌؿ

 9ؽ:  3ط: زحر الجىاب املىحر ٖبر ألا

ن ٢بر ٞمَمت في الب٣ُ٘ ول٨ً عوٍىم ؤه٨م ٢لخم ؤؾُضي ل٣ض ه٣ل ٖى٨م  )ال٩مَ٘ ٣ُٞى٫  ؤخمض٫ إؾمثل ٌؿ

 ( في املسجض الىبىي ٠ُ٦ طل٪؟ ؤوتهم م في بُإجهالغيم في ال٩مفي ب ممملا ًٖ 

 جغ٥ ل٨م الخٗل٤ُؤالخؿً ؟  ؤخمضهل حٗلمىن مم ظىاب 

عاصث ؤ٢ملىا طل٪ لُلٛىا ٢ًُت ان ٞمَمت الخالٝ وهم  ؤهلالخضًض ومشله مىا٤ٞ ل٨الم الٗممت و ))  9ط

لهم قُٗتهم ًٖ مىي٘ ٢بر إخحن ٧من ٌؿ ثمتالغيم وألا  ممملا مم ٦الم ؤ -ن ٣ًى٫ ؤالى  -زٟمء ٢برهم ب

همم جىهمىا ملم ب ٢برهم ؤههخض أل  ولم ًهغخىاٞمَمت لحزوعوه ٩ٞمهىا ًغقضوه لحزوع ٞمَمت في حجغتهم 

ت  ثمتزبرهم ألا ؤ ت وبِىىا لهم مىي٘ الٛٞغ معتهم في الٛٞغ  ((الخؿً  ؤخمض.......... ٍػ

 ؤ٢ى٫ 

 الخؿً هل حٗٝغ ٠ُ٦ ؟ ؤخمضًم  ةل٣ض و٢ٗذ في املهُض 

ذ واضر ب ةالغواًمث الىاعص ألن ٪ لؿذ ألهم لم ًهغخىا ؤجه٢لذ  ؤهذن ٢بر الؼهغاء في بُتهم و إٞحهم جهٍغ

 ؤ ممملا مٗهىم وال ٖىض٥ ٖلم  وال بممم
ً
 ؤَإل بٖىض٥  وال نال

ً
م ٧مهىا ًغقضوهم الى ؤجهولظا ٢لذ  نال



 ؤحجغتهم و 
ً
ؾخٟهمم ولِـ بون الىمؽ الى حجغتهم ٖلُه ٖالثم ٧مهىا ًغقض آ٫ البِذن ؤظىاب٪ ٖلى  نال

 ،  ةٖالمت واخض

 
ً
لى ٦ال   ؤ٢ى٫  ٖو

ً
دتبال٩مَ٘  ؤخمضٖلى  عصا  :ل٨ُم هظه الغواًمث الهٍغ

 :ه٨ذ مخٟغ٢ت  – 1ط –املد٤٣ الؿبزواعي  –طزحرة املٗمص 

 في ط٦غ ؾُضجىم ٞمَمت الؼهغاء – 427م  – 17املد٤٣ البدغاوي ط  –الخضاث٤ الىمْغة 

ؾملذ الغيم  بً مدمض بً ههغ ٢م٫ ؤخمضبً ًديى ًٖ  ؤخمضعوي الكُش في التهظًب ًٖ مدمض بً )) 

وعواه  في بُتهم ٞلمم ػاصث بىى امُت في املسجض نمعث في املسجض صٞىذٖلُه الؿالم ًٖ ٢بر ٞمَمت ٢م٫ 

 ال٩لُني 
ً
 ((  بً ًديى والهضو١ ًٖ البجزهُي ؤخمضبؿىضه ًٖ  ؤًًم

 : ؤ٢ى٫ 

ج ٧لُت الهىضؾتألا  ن٣ًى٫ ألا  طام٦خٟي بهظا امل٣ضاع ٞمؤ ؤزغي وهىم٥ عواًمث   ؤخمضؾخمط قُش ؤ ؾخمط زٍغ

 ؟٧مَ٘ ؾلُمي مضعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُه مبدشحن  ؤخمضحجُت / الٟهل الخمصي ٖكغ   الخؿً ٞو

  ال ــــــــــــــــحلا   : ول لا  ثـــــحــبــامل 

دخج   : ؤ٢ى٫ و خالم الخؿً ٖلى الىمؽ بمأل  ؤخمضٍو

 
ً
مموي  بممم)) لٛؼ بحن املجخم٘ نُٛتهم ه٨ظا  ؤو ًهلر ه٨خه مطخ٨ت  ألامغ هظا  وا٢ٗم مٗهىم ومهضي ٍو

 .  (( خالمألا وصلُله ال٣مَ٘ 

  خالم والغئي الن ألا ب : ؤ٢ى٫ 
ً
 ؤٖلى  جهلر صلُال

ً
الخؿً  ؤخمضًٖ هظا ان  ن ٨ًىن ال٩مَ٘ حجت ًٞال

 ؤهم املئمث؟  إًًن املئمث مً الىمؽ عئووي وهظا ٦ظب ٞؤال٩مَ٘ ٣ًى٫ 
ً
بحن  م مم ٨ُٞم مئت هٟغ ممؤهخ نال

 هظا ظمءوا ؟  ؤًًومم بحن املؿخُٟضًً مىه املئمث مً  ؤخمضٖكحرة 
ً
 . ؤوال

 
ً
 هىم٥ املئمث  : زمهُم

ً
البِذ وهم  ؤهلالبٌٗ عؤي  ةالخؿً في مىمممث لِؿذ ظُض ؤخمضممً عؤي  ؤًًم

٣ىلىن ٖىه  الؼممن   بمممالكُُمن واجبٗىا  ؤجبمٕقغ اًم٦م و ؤيم٫ مًل ٦ظاب  ؤههًدظعون مً ال٩مَ٘ ٍو

 . م ةبىصخؤزبروي بٌٗ الش٣مة مً ؤ٦مم 
ً
 . هظا زمهُم

 
ً
وٗم الكُُمن  إ٢ى٫ ٫ بِخه ٞأُُمن ال ًخمشل بملىبي وال بن الكؤال٩مَ٘ ٌؿخض٫ بغواًت الىبي  ؤخمض : زملشم

ضعي  ؤزغي ن ًمحي بهىعة ؤال ًدخمل ؤالبِذ ول٨ً  إهلمشل بخال ً جُ٪ بهىعة إهبي ؟ ً ؤو  بممم ؤههٍو

لُه مغاؾم  ٣ى٫ ل٪ ممملا شخو ٖملم ٖو  والالٟ ممملا هم ؤت ٍو
ً
، بل الكُُمن ةمممهى لِـ ب ي ول٨ً وا٢ٗم

، ن ٢ملىا ال ال ًم٨ً طل٪ بخالم و ٢ض ٨ًىن طل٪ ؾ٣ُذ حجُت ألا ه وٗم ؤجبمٖالخؿً و  ؤخمضن ٢م٫ ب

ت  البِذ وهىم  ؤهلاخض  ؤههن ًضعي ؤالكُُمن ًم٨ً الغواًت جهغح ان  ألنلهم  ؤزغي ٞهظه يغبت خُضٍع

 :ل٨ُم الغواًت بملىو بج٨ٟي لغصٕ هاالء و  ةواخض ؤط٦غ ه وهىم٥ عواًمث ٦شحرة ؤجبمٖو  ؤخمضًدبحن ظهل 

 261م :  25ط: ىاع هبدمع ألا 

 300م:  4ط: عظم٫ ال٨ص ي  

  خمؼة بً ال٣مؾم بً ٖلي : 289م :  7ط: الؿُض ابى ال٣مؾم الخىجي : معجم عظم٫ الخضًض 



بى ٖبض هللا ٖلُه الؿالم ؤخممص بً ٖشممن ًٖ ػعاعة ٢م٫ ٢م٫ مدمض بً الخ٨م ًٖ ٖلي بً الخ٨م ًٖ ))

م ؤبي ؤزبروي ًٖ ؤ  بن ب ال املخ٨ىن بجُه إ٦ظب وهللا مم ً ؟ ٢م٫ وٗم ٢م٫جُهآبي ؤن ؤًٖؼ
ً
 بلِـ ؾلِ قُُمهم

وال وهللا  ةنىعة ٦بحرة وان قمء في نىعة نٛحر في ان قمء  حي الىمؽ في ؤي نىعة قمءإ٣ًم٫ له املخ٨ىن ً

 ((بي ؤحي في نىعة إن ًؤمم ٌؿخُُ٘ 

لُههظه  دت وواضخت و٧ل شخو ٖم٢ل ال مٗمهض وال م٩مبغ ًٟهم هظا املىيٕى ٖو  عواًت نٍغ

  ول٨ً أ٫ البِذحي للىمؽ وال ًخمشل بإُُمن ال ًخمشل بك٩ل عؾى٫ هللا ٍون الكب : ؤ٢ى٫ 
ً
 هىم٥ قُُمهم

ضعي إن ًؤاملخ٨ىن ٌؿخُُ٘  ٣ًم٫ له ول٨ً في الىا٢٘ هى  بممم ؤووص ي  ؤو هبي  ؤههحي في ؤي نىعة قمء ٍو

  ألهه! بمممقُُمن ولِـ 
ً
ٖلى الىمؽ  ألامغ ن ًلخبـ ؤض ًٍغ ؤزغي حى بهىعة ؤهمم بو  بمممحى بهىعة ؤمم  ٞٗال

جٗلهم ٌٗخ٣ضون    بممم ؤههٍو
ً
 هى الكُُمن و  ول٨ً ٞٗال

ً
نٗب ؤن جىيُذ الىاضخمث مً ب ؤ٢ى٫  ؤًًم

 خض مكمًسىم ألا الامىع وهىم٥ ٧لمت أل 
ً
 .ق٩ل املك٨الث جىيُذ الىاضخمثؤ٣ًىلهم  ٞميل صاثمم

ؼ الٗم٢ل و ٞىت  .خالم بغؤًه هظا مم ًسو ألا  مم امل٩مبغ املٗمهض ٞال جهخمؤر٥ الخ٨م لل٣معت الٍٗؼ

ـــــــؾلا  : يــــــــــــــــالشمه ضـــدـبـامل    ةمع ـــســخــــ

 ؾخسمعة لِؿذ حجت ولا  ؤ٢ى٫ 
ً
ٌ ٞمل٣معت  هٟخذ ه٣مف ألنصاعي  ت والممملا ٖلى الٗهمت و ؤًًم َىٍل ٍٖغ

م ٌٗٝغ  ٞلى  تلِؿذ حجت ٢مَٗ ةؾخسمع ولا  تن ٨ًىن لضًه الدجت ال٣مَٗؤبض  ال ممملا ن الدجت وؤال٨ٍغ

زغه مً الدجج آالخؿً هِخ٪ مى نمُٞت والى  ؤخمضٞؿ٣ُى٫  ةٚحر ظُض ةؾخسمع لٗذ لا َو نهم لا ؤاؾخسغث 

لُه  ض لل  ؤخمضالىاهُت ٖو  هظا  ةم ظُضؤجهال خل واخض وظىاب واخض وهى ب ةؾخسمع ال٩مَ٘ مم ًٍغ
ً
 . ؤوال

 
ً
مملم  ةال ٖىض الخحر بج٨ىن  والخحرة ال بحن مً الكمـ في عابٗت الجهمعؤمغي ؤال٩مَ٘ ٣ًى٫  ؤخمض : زمهُم مغ ؤن ؤَو

 . ةؾخسمع ٟذ لا هخمن وواضر ٞبحّ  ؤخمض

 
ً
ال بال جغي  ؤنبدذول٨ً ظهلهم وبهحرتهم الٗمُمء  ةؾخسمع الؿُض الهضع بذجُت لا  إ٢ىا٫هم ٌؿخضلىن ب : زملشم

 ةؾخسمع لا  هذم٧ ةطامىع الىاظبت واملدغمت ٞٚحر ظمثؼة بمأل  ةؾخسمع الؿُض الهضع ٣ًى٫ لا ، مم هى في مهلختهم 

 .ة ؾخسمع لا ى ال٣ٗمثض مم ًجىػ ٖلحهم ؤولٖلحهم ٞمً بمب واملدغمت ٚحر ظمثؼة  تاظببمالمىع الى 

 
ً
ض لهم  ٪ الألهالخؿً لِؿذ حجت  ؤخمضًم  ةؾخسمع لا  ؤ٢ى٫  : عابٗم  خخمم٫ واخض ٣ِٞ بال بجٍغ

 ؤًصر  وهظا ال
ً
 . ٞخضبغ.. ًؼا٫ وؿ٠ مٗخ٣ض٥ مؿخمغ  وال بضا



ُه مبدشحن  ممملا ٖلم /  الٟهل الشموي ٖكغ    :ٞو

  ٖلُه والغص بملٗغبُت البِذ آ٫ ٖلى وجضلِؿه ال٩مَ٘ ؤخمض ٖلم : و٫ ألا  املبدض 

ضعي  ٗلم ٧ل  ؤههالخؿً  ؤخمضٍو  ظمبؤال و ببحن نضٞحهم  ش يءًٖ ٫ إٌؿ وال ش يءٖملم َو

ج ٧لُت هىضؾت ٌٗني ٧من  إخمض؟ ٞالخؿً مً الٗلم ؤخمض ؤًًو  :ؤ٢ى٫   في وؾِ  ٌِٗلالخؿً زٍغ

ب  وال الٟؿمص ىن مؿخىاه ألا  تىم٥ في الجممٗنض٢مثه هان ؤٍع  هظا زالقي ٌٗٞغ
ً
 . ؤوال

 
ً
محر ؤبمئهم ًٖ آزظوه ًٖ ؤوحٗملى  إههٖلمهم ًٖ هللا ؾبد ألنالبِذ ٖلممء في ٧ل الٗلىم  ؤهل : زمهُم

م ًٖ ؤالخؿً ٖلمه ًٖ هللا؟  ؤخمضاملامىحن ٖلُه الؿالم ًٖ عؾى٫ هللا ًٖ ظبراثُل ًٖ هللا ٞهل 

 ٧لُت الهىضؾت ؟ تؾمجظة ظممٗؤ

 
ً
لممء البرحٛم٫ بلٛتله ٖلممء إلى زغط ٖلى الًٟمثُمث وؾ نالخؿً لا  ؤخمض : زملشم هم الهحن بلٛتهم ٖو

لممء لممء بىٛالصف بلٛتهم ٖو لممء ؾغاثُل بلٛتهب ٖو لممء الُمبمن بلٛتهم ٖو لممء بم ٖو ًغان بلٛتهم ٖو

وهظا لِـ ظىابي بل ظىاب ، ل٠ ال ؤظمبتهم بلٛمتهم؟ الجىاب ٣ًُىم ال و بؾبمن بلٛتهم ٞهل ٌؿخُُ٘ لا 

دخجىن  ؤهله امل٣غبحن مىه و٧ملٗمصة ملم ٢لىم لهم هظا الؿاا٫ نمعوا ًيخ٣هىن مً ؤجبمٖ بِذ الٗهمت ٍو

دت الصخُدت املخىاجغة ومخمؿ٨حن ب يُٟٗتبغواًمث   مآلخمصجمع٦حن الغواًمث املؿخًُٟت الىاضخت الهٍغ

ًٟٗىا مً ق ؤهلن ًيخ٣هىا مً ؤو هظا هى صًجهم ُٞبض ألناملتهمل٨ت  ًُٟٗتال لُه إجهالبِذ ٍو  :ؤ٢ى٫ م ٖو

اللٛمث  بمممالخؿً ي٠ُٗ  ؤخمضالخؿً عخمت للٗمملحن ولِـ للٗغب ٞهل  ؤخمضن ؤم ج٣ىلىن ؤهخ

  ال آ٫ البِذن ؤن ٢لخم ب؟ زغي ألا 
ً
ىن اللٛمث ٢لذ حٗؿم  البِذ ٖلممء بمللٛمث إهل٨م ٞمممل٨م وإل  ٌٗٞغ

 
ً
ت ٢ض ظمثخ٨م مجضصا  : آ٫ البِذل٨ُم الغواًمث ًٖ بم٘ هظا املىيٕى  والًغبمث الخُضٍع

خه بجمُ٘ اللٛمث -54بمب-2ط –ُٖىن ازبمع الغيم ٖلُه الؿالم   مٗٞغ

ٞصر الىمؽ ؤ٧من الغيم ٖلُه الؿالم ٩ًلم الىمؽ بلٛمتهم و٧من وهللا : ٢م٫  ؤههبي الهلذ الهغوي ؤًٖ )) 

 ؤو 
ً
خ٪ بهظه اللٛمث ٖلى وي ألبهللا  عؾى٫  ةبًً ٖلمهم ب٩ل لؿمن ولٛت ٣ٞلذ له ًىمم عجب مً مٗٞغ

 :ازخالٞهم ٣ٞم٫ ٖلُه الؿالم 



مم بلٛ٪ ؤو ٧من هللا لُخسظ حجت ٖلى ٢ىم وهى ال ٌٗٝغ لٛمتهم هم حجت هللا ٖلى زل٣ه ومم ؤبم الهلذ ؤًم 

ت اللٛمثبجِىم ٞهل الخُمب ٞهل ٞهل الخُمب ؤو محر املامىحن ٖلُه الؿالم ؤ٢ى٫   (( ال مٗٞغ

 49وط 26ىاع طهبدمع ألا  وهظه الغواًت هٟؿهم فيو٢ض ه٣ل هظا ال٣ى٫ 

ومً ٨ًخب هظه الغواًت  ٢ىا٫والٗضًض مً ألا  1الغيم ط ممملا ومؿىض  ٫3 ابي َملب طآو٦ظا في مىم٢ب 

ن ٩ًلم الىمؽ ؤالخؿً  ؤخمضالبِذ ٞؿُجضهم خخمم بشممهُت ٖكغ مهضع ٞهل ٌؿخُُ٘  ؤهلفي م٨خبت 

 بلٛمتهم ؟ 

 ؤن ًخ٩لم ٖغبي ؤٌٗٝغ  الخؿً ال ؤخمض:  ؤ٢ى٫ 
ً
٘ املٟٗى٫  نال ٞغ  هى ًلخً في ٦المه ًىهب الٟمٖل ٍو

م ًىم ٣غآنال٣ٗى٫ هل عؤًخم ال ؤهلهمقض ؤ  ال٨ٍغ
ً
  م

ً
  ؤو ؟ ًىهب ٞمٖال

ً
٘ مٟٗىال ًسملٟه الىدى  ؤو ؟ ًٞغ

  ؟الٗغبي
ً
م  الجىاب ٣ًُىم  ٢غآههؼلىمه ؤهم ب)) ال ٠ُ٦ وهللا ال٣مثل في ٦خمبه ال٨ٍغ

ً
 ؟(( ٖغبُم  م

 الخؿً ظم٘ ٧لمت عئٍم بغئٍمث في زُمبه ههُدت الى َلبت الخىػة الٗلمُت  ؤخمض

هى مً الٗلم ًلخً  ؤًًضخ٪ ٖلى هظا الغظل ؤوي اؾخم٘ الى زُمب الىهُدت ٦ىذ اوهللا الُٗٓم َمملم 

 زُمب زموي ًجمٗهم ه٨ظا وفي  ال في ال٨الم ًجم٘ ٧لمت عئٍم بغئٍمث ختى الُٟل 
ً
 .ظمٗهم بغئٍمث   ؤًًم

 :الخضًض الشموي 

  ٞصخمءهم ٢ىم ةٖلُه الؿالم ٢م٫ اٖغبىا ٦المىم ًٖٞ الهمص١ 

  108ط –ىاع هوعص هظا الخضًض في بدمع ألا 

 1ط –٦خمب ًٞل الٗلم  –ال٩مفي 

ت ٖلى  والٟهمخت والٗغبُت  تٖلحهم الؿالم ٞصخمء ٖىضهم البالٚالبِذ  ؤهلن ؤوهظه ٞحهم صاللت ٢ٍى

الخؿً مً  ؤخمض إًًٞ تٌكغخىن ههج البالٚ الكُٗتبملٗغبُت ختى نمع الؿىت و محر املامىحن مٗغوٝ ؤو 

 ؤ ؤ٢ى٫ ؟ البِذ ؤهل
ً
م ًٖ الثري  آ٫ البِذالخؿً و  ؤخمضالٟغ١ بحن  ؾمؾم الخؿً ال  ؤخمضٞغ١ الثًر

 ؟آ٫ البِذؿمن الٗمصي ٠ُ٨ٞ بٗلىم وٌؿخُُ٘ الىنى٫ الى ٖلم لا

 ؤخمضن ؤصلت ٖلى ألا  نل٨ُم لا بالبِذ ٖلحهم الؿالم و  ؤهلصلت عواثُت مً الش٣ل الشموي وهى ؤهظه  نالى ألا 

 : ٣غآن٣ًٟههم مً ال ٌٗٝغ الٗغبُت وال الخؿً مضلـ ال



 (( بلؿمن ٖغبي مبحن))  192 –ؾىعة الكٗغاء 

 ٢غآههم ظٗلىمه ب))  3-ؾىعة الؼزٝغ 
ً
 (( ٖغبُم م

 ٢غآههؼلىمه ؤهم ب))  -2-ؾىعة ًىؾ٠ 
ً
  م

ً
 ((  لٗل٨م ح٣ٗلىن  ٖغبُم

ه ؤجبمٖال٩مَ٘ و  ؤخمضهؼ٫ بلٛت الٗغب الؿمب٣حن الظًً ًًُٗ ٞحهم  ٣غآنن الؤت ٢ُغآهصلت ؤٞهظه 

ه ٞ ؿمىجهم بىدى ؾِبٍى  :لهاالء  إ٢ى٫ َو

ه مً   ؟ م مً لٛت الٗغب الؿمب٣حنؤحى بملىدى؟ مً ظُبه؟ ؤ ؤًًؾِبٍى

 ؟هؼ٫ ٖلى الٗغب الؿمب٣حن ٣غآنلِـ الؤ

ًٖ الهمص١  ٣غآن٦خمب ًٞل ال/ 2ط/ٖغاب ٦المهم ٦مم في ال٩مفي بو  ٣غآنٖغاب الةًىصخىهم ب آ٫ البِذ

 ((ٖغبي  إههٞ ٣غآنٖغب الب)) ٖلُه الؿالم 

٘ ٖلى مؼاظه ٣غآنال٩مَ٘ مً الٗغبُت وال ؤخمض إًًٞ ٞغ  .؟ ٞهى ًىهب ٍو

  إخمضظًً ًلخ٣ىن بعث ٧مَعي مً ال٨ىاَ٘ الو مزم خ
ً
وهىم وظضث مهِبت ٞدُىمم ٢لذ  ال٩مَ٘ شخهُم

ٌٗٝغ ال الخؿً  ؤخمضالهمص١ مشل  ممملا ي هظا الغظل ان ةبنظؤالٗغبُت  الخؿً ال ٌٗٝغ ؤخمضن ؤ

هم ةمممؾم٢ُت ٦ يُٟٗتٌؿخضلىن بغواًمث  ةالخؿً هٟؿه و٧ملٗمص ؤخمضال٨الم ظا ٖغبي وال٣مثل به

 هىم٥ عواًت ج٣ى٫  ؤهه؟ ٢م٫ ٠ُ٦ آ٫ البِذ٢لذ لًٗ هللا املىخ٣و مً 

 4ط/ مؿخضع٥ الىؾمثل 

بى ٖبض هللا ٖلُه الؿالم ول٣ض همصًىم هىخم ٢لذ ؤ٢غؤ : )) ًٖ خممص ًٖ عبعي ًٖ مدمض بً مؿلم ٢م٫ 

 ((ٖني الٗغبُت ٣ٞم٫ صٖني مً ؾه٨٨مؤم ٢لذ ظٗلذ ٞضا٥ لى هٓغث في هظا هىُح ز

 :هم ٖىضي حٗل٣ُحن ٖلى هظا الجىاب ؤو 

من مم ًتهمىن  : و٫ ألا  بمء هاالء ؾٖغ د آ٫ البِذاهٓغوا الى حؿٕغ ٚو ن ًتهمىهم بمم ؤىن ولمٖلحهم الؿالم ٍو

مىهىب  ٞىىخم( ول٣ض همصًىم هىخم ) ٣ًى٫ ٞحهم  ممملا  ألنق٩م٫ ٞحهم بلِـ ٞحهم ٞهظه ال٣غاءة صخُدت ال 

المت ههبه الٟخد مٟٗى٫ به ٖغابمدله مً لا  ألنبملٟخدت  املخهل  هموالٟمٖل هى الًمحر  تمىهىب ٖو

 .نبدذ همصًىم إبىمصي ٞ



ض مً الٗملم ؤ :الشموي  لى ؤٍع ٖلحهم البِذ  إهلهم ال٩مَ٘ ٠ُ٦ ًُٗىىا ببمممن ٌكهض ٖلى هظه املجممُ٘ ٖو

يخ٣هىا مجهم بؿٖغ هم و٢م٫ بمممهم املضعي ال٨ظاب ٦مم بِىم ٢م٫ بممممؿ٨ىم زُإ ٖلى ؤ ةطاٞ تالؿالم ٍو

 ؤهل٣مم مً هخىن الىُل ولا ولمالبِذ ٧مهىا ه٨ظا ٞلِكهض الٗملم ٖلى هاالء ٠ُ٦ ًد ؤهله ول٨ً ؤجبمٖ

٤ جٟؿحر الغواًت بملك٩ل الخمَئ والخمؿ٪ بملغواًمث املتهمل٨ت ال  ًُٟٗتالبِذ ٖلحهم الؿالم ًٖ ٍَغ

 .ٖكغي  زىماملٗخ٣ض لا مممؤالتي ال جهمض  لاخمص

كغة ن ًجُبىا الى مم بٗض ٖؤجدضاهم ؤلهم ؾاا٫ و إؾؤه و ؤجبمٖال٩مَ٘ و  خمضأل  ؤ٢ى٫ في زخمم هظا الٟهل 

٨م بٗغبِخه بممم هب الٟمٖل وعٞ٘ املٟٗى٫ ٦مم ًٟٗلوعص ظىاػ ه ؤًً؟ ٢غون مم هى مغظ٨ٗم بمل٣غاءاث

ض مغظ٨ٗم في ال٣غاءاث امليؿىبت الى ؤالخمَئت؟   بظض ؤولً  آ٫ البِذٍع
ً
هم ٖلى ٣ًحن مً ؤو  ظمبه مُل٣م

 بهخهى. هظا

  (الؿالم ٖلحهم) البِذ ؤهل ٖلم : الشموي املبدض 

 هخبالبِذ ٖلحهم الؿالم ٖلممء ال ٦مم ًضعي البٌٗ  ؤهلن ب ؤ٢ى٫ بضاًت 
ً
  ٣منم

ً
لىا هتممً م٩ مجهم وهُال هم ٖو

ب ألا  ؤهلمجزلتهم ٞملُب ٧من مٗغوٝ ٖىض  ب الهمص١ َو اى ألامغ هىإ ؤزحر صلُل ٧ل  ثمتالبِذ َو

  ؤهل٦خب ٞحهم 
ً
 زمن البِذ ٖالظم

ً
ميُمث  م  ومؿإلت الٍغ

ً
البِذ وال٣ٗالء ٌٗلمىن  ؤهلمغ ٌؿحر ٖلى ؤ ؤًًم

ميُمث ؤ مء واللٛمث ٧لهم ٖىض ؤن الٍغ جي م لِؿى ألجهالبِذ  ؤهلؾمؽ الهىضؾت وال٨ُمُمء والٟحًز ا زٍغ

ض ؤهمم ٖلمهم ًٖ هللا حٗملى وهىم ب٧لُت هىضؾت بلب الٟؿمص و  الخؿً  ؤخمضي٘ عواًمث جه٤ٗ ؤن ؤٍع

ًلهم  ؤهله في ٖلم ؤجبمٖو   :البِذ ٞو

 :بي ٖبض هللا ظٟٗغ الهمص١ ٖلُه الؿالم ؤ ممملا ت بمممبمب  –بي َملب ؤ٫ آمىم٢ب  -1

لت   ممملا مجهم مىي٘ الكمهض بٗض مم اؾخٛغب ٧ل مً ٧من خميغ ٖىض الخلُٟت مً ٖلم  ؤط٦غ الغواًت ٍَى

وؾلم  وآلهبمجي ًٖ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه ؤزظجه ًٖ ؤهى ٖلم )) زظه ٢م٫ ؤ ؤًًوؾإلىه ًٖ ٖلمه ومً 

 (( ًٖ ظبراثُل ًٖ عب الٗمملحن

 .زظوه ًٖ هللا حٗملى ال ًٖ ٧لُت الهىضؾت ؤطن ٖلمهم ب

 :ٞهل في املؿمب٣ت بملٗلم  – و٫ الجؼء ألا  –بي َملب ؤ٫ آمىم٢ب  -2



ٖلمه ؾلُممن بً  ٖلمىم مى٤ُ الُحر ٦مم: محر املامىحن ٖلُه الؿالم ؤبي ٖبض هللا ٢م٫ ٢م٫ ؤػعاعة ًٖ 

 .بدغ  ؤو  ص و٧ل صابت في بغو اص

ً الٗمبضًً ٖلُه الؿالم خُىمم ٧من ممملا وهٟـ الغواًت جى٣ل ًٖ   هذمبي خمؼة الشمملي و٧ؤم٘  السجمص ٍػ

هغزً ٣ٞم٫  وفي عواًت (( هم له ٢ىث ًىمإم ج٣ضؽ عبهم وحؿجهب))بي خمؼة أل ممملا الٗهمٞحر جُحر ٍو

بي ؤ٫ آمىم٢ب الغواًت في  .ؾببم ش يءجِىم مً ٧ل ؤو ٖلمىم مى٤ُ الُحر و  خمؼةبم ؤم زم ٢م٫ ًم بىمصخؤ

حره مً ال٨خب ججضوجهم في . ٖلي بً الخؿحن  ممملا ت بمممبمب  – 3طَملب  و٦ظا في ًىمبُ٘ املٗمظؼ ٚو

 .البِذ  ؤهلم٨خبت 

خه بجمُ٘ اللٛمث  -1ط–زبمع الغيم ٖلُه الؿالم ؤُٖىن  -3  :بمب مٗٞغ

ٞصر الىمؽ ؤو٧من وهللا  بلٛمتهم٧من الغيم ٖلُه الؿالم ٩ًلم الىمؽ )) ٢م٫  ؤههبي الهلذ الهغوي ؤًٖ 

  ب٩ل لٛتٖلمهم ؤو 
ً
خ٪ وي ألبعؾى٫ هللا  ةبًً ٣ٞلذ له ًىمم  بهظه اللٛمث ٖلى ازخالٞهمعجب مً مٗٞغ

مم ؤو  ال ٌٗٝغ لٛمتهموهى  ومم ٧من هللا لُخسظ حجت ٖلى زل٣ه حجت هللا ٖلى زل٣ههم ؤبم الهلذ ؤ٣ٞم٫ ًم 

ت اللٛمثبٞهل ٞهل الخُمب ؟ جِىم ٞهل الخُمبؤو محر املامىحن ؤبلٛ٪ ٢ى٫   الغواًت (( ؟ال مٗٞغ
ً
 ؤًًم

 49لؿً واللٛمث و٦ظا في ظؼء م ٖلحهم الؿالم ٌٗلمىن ظمُ٘ ألاؤجهبمب   26ىاع طهفي بدمع ألا  ةمىظىص

 و 
ً
ا٦خٟي بهظا  ؤزغي ٖلي بً مىس ى الغيم و٦خب  ممملا ت بمممبي َملب بمب ؤ٫ آفي ٦خمب مىم٢ب  ؤًًم

 .ال٣ضع 

 و  110و  89و  47و  26ط –ىاع هو في بدمع ألا  13وعص في ظىاهغ ال٨الم ط -4
ً
 في ٦خمب ال٩مفي لل٩لُني ؤًًم

 ٖلحهم الؿالم ٌٗلمىن ٖلم مم ٧من ومم ٨ًىن  ثمتن ألا ؤبمب  1ط

 :ل٨ُم الغواًت  ب٦خٟي بهظه املهمصع و ؤ ؤزغي مهمصع  وهىم٥

بى ٖبض هللا ٖلى طعإ هٟؿه و٢م٫ ًم ب٨حر هظا وهللا ظلض عؾى٫ هللا وهظا ؤٖحن ٢م٫ ٢بٌ ؤًٖ ب٨حر بً 

ٖلم مم في الىمع ؤٖلم مم في الجىت و ؤو  ألاعىاث ومم في و مٖلم مم في الؿماوي أل  وهللا لخمه وهظا ٖٓمه وهللا

ٖلم طل٪ مً ٦خمب هللا ٖؼ وظل أل  ويب٣ٞم٫ ًم ب٨حر  هزم ؾ٨ذ ٞغؤي حٛحر ظممٖ ٖلم مم ٧من ومم ؾ٨ُىن ؤو 

 بوهؼلىم )) ط ٣ًى٫ ب
ً
 (( ش يءل٩ل  لُ٪ ال٨خمب جبُمهم
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ض الدج أل ؤهم ؤٟٗغي ٢م٫ صزلذ ٖلُه بؿغ مً عؤي و ص بً ٢مؾم الجو اص الى  بهخهىصٖه ٞسغط معي ٞلمم و ٍع

زم ٢م٫ لي ًم ٖم زظ مم في هظه  زُت قبحهت بملضاثغة ألاعىٞسِ بُضه ٖلى  هؼ٫ وهؼلذ مٗهزغ الخمظؼ آ

 . ؾب٨ُت طهب ٩ٞمن مجهم ممثخم مش٣م٫ ةطاًٞغبذ بُضي ٨ًٞىن في ه٣ٟخ٪ وحؿخٗحن به ٖلى حج٪ 

 3ط–ت ابي ظٟٗغ مدمض بً ٖلي الخ٣ي بمممبمب  –بي َملب ؤ٫ آمىم٢ب  -6

٫ مدمض آ٠ والُٝغ ٣ٞلذ له ٖلمني مً ٖلىم ٦شم بٗض الخدؤبي الٗالء ؾملذ ًديى بً ؤمدمض بً 

ن ج٨خمه ٖلي خم٫ خُمحي ٣ٞلذ وٗم ٣ٞم٫ صزلذ املضًىت ٞىظضث مدمض بً ٖلي ؤزبر٥ بكٍغ ؤ٣ٞم٫ 

ض ؤي ٣ٞلذ في هٟس ي زُٟت بنمظإىض ٢بر الىبي ٞىمْغجه في مؿمثل ٞالغيم ًُٝى ٖ بضحهم ٣ٞم٫ ؤن ؤٍع

ض  زبر٥ بهمؤ ٞخ٩لم  في هظا الؼممن ٣ٞلذ هى وهللا هظا ٣ٞم٫ اهني ٞؿإلخه ٖالمت ممملا ٫ مً هى إن حؿؤجٍغ

 .هظا الؼممن وهى الدجت  بمممن مىالي بٖهم في ًضه ٣ٞم٫ 

  ؤ٢ى٫ و 
ً
  حٗل٣ُم

ً
 : ٖلى الغواًمث ٖمىمم

ض  لى ًٞمثل ؤمً ًٍغ بي َملب ٟٞحهم ؤ٫ آٞل٣ُغؤ ٦خمب مىم٢ب  ؤ٦ثر البِذ  ؤهلن ًخدهل ٖلى الغواًمث ٖو

  ةًٞمثل ٦شحر 
ً
  ظضا

ً
  ؤ٢ى٫ بؿُِ مجهم ملىي٘ الكمهض ٣ِٞ و  ش يءال ب ؤط٦غهم لم ؤ ظضا

ً
ل٣ض ٢غؤجم معي  ؤًًم

ىن مى٤ُ الُحر والضواب و٧ل  ثمتٖؼاء هظه الغواًمث ٞمأل زىاوي ألا ب ىضهم ٖلم مم ش يءٌٗٞغ ٧من ومم  ٖو

ال٩مَ٘ ال  ؤخمض آ٫ البِذمً ٖلم  ؤخمض إًً؟ الجىاب ٣ًُىم ال ٞال٩مَ٘ ٖلم ٦هظا خمض٨ًىن ٞهل أل 

 ؤصخُدت  ةٌٗٝغ لٛت واخض
ً
سٌٟ بمم  نال ٘ ٍو ٞغ ىهب ٍو ختى الٗغبُت التي ًخ٩لم بهم ٞهى ًلخً بهم ٍو

 اه م٘ ًىمؾب مؼاظ
ً
  ن لٛخه و٦المه لٛت

ً
ىهب  ٣غآنىم لم هغي الأله ٣غآنمسمل٠ لل وهدىا ٘ مٟٗى٫ ٍو ًٞغ

٘ زبر ٧من  ؤو الٟمٖل   .ًٞغ

ه٪ ؤزؿئذ ًم مٟتري جغي  ؤ٢ى٫ ٖىض٦م الهىث مُل٤  ثمتن ألا ؤال٩مَ٘ خُىمم ؾم٘ بإصلخىم ٢م٫  ؤخمض

ٖلحهم الؿالم  آ٫ البِذ٪ بملخ٣ُ٣ت همنبي  جبٌٛ ألهٞخى٤ُ بمم ال حٗلم  آ٫ البِذٖلم  مممؤٖمظؼ 

 
ً
م ؤهخو  البِذآ٫ ال ٞمملامً ال ًيخ٣و مً بخٌُ و  ببً ؤوػهم  ببًمم به٪ أل وؿب٪  والؿبب الغثِس ي َبٗم

 هظا  ٫ البِذؤي زُإ ًهضع جيؿبىه آل
ً
 : ؤوال



 
ً
ؼي  : زمهُم ٖلمهم ًٖ هللا حٗملى ال ًٖ هٟؿهم  ألنالبِذ ٖلحهم الؿالم لِؿىا الهىث مُل٤  ؤهلن بٍٖؼ

ٞلمم حؿخٛغب مً ٖغض ي  ٫ البِذالٗلم طاحي بمليؿبت هلل ول٨ً بمليؿبت آل ألنوهظا مم ٟٚلذ ٖىه 

تهم ببٌٗ  ألا  ى لم حؿخض٫ ظىمب٪ ٖلؤزغ الؼممن؟ آلم ًسبروهم بدىاصر ؤمىع الُٛبُت ًٖ هللا حٗملى؟ مٗٞغ

آ٫ طن ملم حٗترى ٖلى ٖلم بمىع ُٚبُت؟ ؤلِؿذ هظه ؤزغ الؼممن؟ آهٟؿ٪ ومضٖم٥ الٟمقل مً عواًمث 

 ؾمهُضون بمأل جإزظم ال ؤهخو  ٣غآنجسمل٠ ال صلت اله٨م ظلٗخمىهم الهىث مُل٤؟ هظه ألا ؤوج٣ى٫  البِذ

 ٠ُ٨ٞ ؾترصهم ًم قُش ٧مَ٘؟ 

 
ً
لم ممؤجهو  ثمتن الٗهم ه٣ُذ بُض ألا ؤصلت ههذ ٖلى ألا  : زملشم ىن مى٤ُ الُحر والضواب ٖو ٧من ومم  م ٌٗٞغ

ىن لٛمث الٗملم ٧لهم ٞهل ؤجه٨ًىن بل و  غ ُٞه هظه ألا  ؤخمضم ٌٗٞغ ؟ الجىاب ٣ًُىم ٦ال مىع الخؿً جخٞى

طن ملم بن لم ٨ًً ٖىضه خٔ مً الٗلم ب؟ أ٫ البِذهٟؿه بطن ٠ُ٦ ٣ًمعن بى٫ ه ه٣ؤجبم٦ٖمم ٢م٫ لىم 

٣لل مً ق آ٫ البِذًيخ٣و مً   ؟ مإجهٍو

م ملم بضؤهم ال٨خمب ٢لىم ل٪ دي ال٣معت اؤاهٓغ  ن هاالء هضٞهم يغب الخىػة الٗلمُت وحكخِذ الىمؽ ؤل٨ٍغ

هم مً خى٫ املغاظ٘ وزحر صلُل ٖلى هظا ؾبهم وقخمهم ولٗجهم  وصلُل  ةوالدسجُالث مىظىصللمغاظ٘ بٛٞغ

ٟحر الىمؽ مً املغاظ٘ وسخبهم ىن جىولمم ًدؤجهزغ آالؿىض وعظم٫ الخضًض وصلُل  نال م ٢ملىا ببُؤجهزغ آ

ضوا جىٟحر هظه ال٣ىة هال الىمؽ حك٩ل ٢ىة  ألنمىا٫ بمأل  الخمؿ٪  ألنٓحر لهم بخمؿ٨هم بمملغاظ٘ وهم ًٍغ

م وال لهاى مإهحهمث ٞلً ٌؿخُُٗىا جٟغ٢خىم ال بجٟغ١ ول٨ً  بطاال بن ًى٨ؿغ ؤٖخهمم مً الهٗب ولا 

مء ب٣خلهم لأل   .بٍغ

  ؤ٢ى٫ 
ً
 ب ؤًًم

ً
تؤصلت ٖلى مً ألا  ن واخضا  ن هضٞهم يغب الخىػة وحكخِذ الضًً مً زال٫ ال٨ٟغة املهضٍو

  ؤخمضن الكُش ؤلهي ٞغاٚهم مً مدخىاهم لابو 
ً
ن ًخدى٫ الى ؤبملخىػة و٢بل  ال٩مَ٘ خُىمم ٧من قُسم

غصه الٗلممء  بصٖمءؾُض بمليؿب املجهى٫ صزل الخىػة وملم لم ٌؿخُ٘  بمثه َو املغظُٗت بؿبب ظهله ٚو

ت والٗهمت والُممهُت ول٨ً لً ًىجر ال بًغب الخىػة وال بم بصٖمء٢غع  وال  آ٫ البِذ٣مم مً هخإل املهضٍو

خؼب هللا ن ؤلخؼب ال٩مَ٘ الكُُمن ؾىي  ؤ٢ى٫ ن قمء هللا هدً له بمملغنمص وال باث ال٩مطبت و صٖمءبمإل 

مًت هللا وعؾىله و ألهطن هللا ٞلً ج٣ضعوا ٖلُىم ةبملجهمًت هم الٛملبىن ب مًت  ؤهلىم جدذ ٖع بِخه وجدذ ٖع

 .املهضي املىخٓغ عجل هللا ٞغظه الكٍغ٠  ممملا 
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٣ى٫    ؤ٦ثر الخؿً في  ؤخمضٍو
ً
  زُمبمجه بملخم٦مُت هلل ٣ِٞ بل و٢ض ؾمى ٦خمبم

ً
ؾم الخم٦مُت هلل بم ٧ممال

ب    تن زُمبمجه مىظهؤوالعجُب الٍٛغ
ً
الٗغا١ وفي هظا سٛغه سمبمث في هخالى الكٗب الٗغاقي والى لا  صاثمم

 ،قمعةُٟه لا ج٨ واضخت والخغ

مكدذ  ن جىظه الى الخىػاث م٘ خُضع ؤ٫ ٖلى مىهب ول٨ً ال ٌؿخُُ٘ ٞبٗض ٌؿعى الى الخهى  ؤههط ب

 ألههظتهمص بمص َغصه الٗلممء ولم ٌُٗىه صعظت ظتهبعاص الخهى٫ ٖلى صعظت ؤ٦مم ؾيبحن بٗض هظا الٟهل و 

 .بملجهل املغ٦ب  هلملِـ لضًه ٖلم ظ

ت لظا ٟٞغ الى زمعط البالص وهى ًضعي الٗ ؼ لى جخإمل وجغي دي ال٣معت ؤلم واملهضٍو  ، الٍٗؼ

 ؤاٌؿخُُ٘ الخغوط مىه  الخؿً صزل في مإػ١ ٫ ؤخمض
ً
ًتراظ٘ في ن ؤعاص ؤ ةطاٞ ألامغ  بهخهىصعى و ب ألهه بضا

 ،صٖمهم زبذ ٞؿ٣ه وبُلذ صٖىجه بمىهب مً املىمنب التي 

ت و بالخؿً  إخمضٞ ومً هىم واملٗهىم  ممملا والدجت و و٫ املهضي وامللخ٣ي به وهمنغه ألا  ببًصعى املهضٍو

 ألههت وهضاًت بمممت ٣ِٞ بِىمم هى ٖىضه بمممٖىضهم  آ٫ البِذط ان ب آ٫ البِذًٞل مً ؤ ؤههوالُمموي و 

ذ ٖلى   ؤمهضي وهظا واضر ونٍغ
ً
 . ن هظا الغظل مٍغٌ هٟؿُم

 :٢م٫ لي ٢مثل ٠ُ٦ ٢لذ  بطاالخؿً بملخم٦مُت هلل ٣ِٞ ول٨ً هغاه مخىم٢ٌ  ؤخمض٣ُٞى٫ 

ال٣ٟهمء هظا ٧له بمَل  ؤو ن جم٨حن الخم٦مُت للىمؽ ؤالخم٦مُت هلل  ٣ِٞ و  نؤالخؿً ٌٗخ٣ض  ؤخمضن ب

حجت مىهب مً هللا حٗملى في ػمً  ن ٨ًىن هىم٥ؤبض  ن مً ًدبٗهم هظا يم٫ وهى في الىمع والؤبل 

٣ًى٫ في  ةطاه٣ُمٕ الؿٟغاء ًٖ الىمؽ في ػمً الُٛبت وهظه ٣ُٖضجه في ٦خبه وحسجُالجه  ول٨ً اهٓغوا مب

مخض ؤ ٤ الى هللا  ؤو لخُه اله مً جىم٢ٌ عجُب في ٦خمبه  ٦خبه ٍو  27م–الٍُغ

الخمم املغؾل مىه ٖلُه  ممملا بخم٨حن همثب املؿلمحن في ػمً الُٛبت هي ههغة الضًً  ٞىاظبطن ب)) 

الٗمص٫ الؼاهض في الضهُم في خم٫ ٖضم وظىص همثب زمم له مً بؿِ  ال٣ُٟه الجمم٘ للكغاثِ ؤو الؿالم 

 ((ًضه ٖلى الخ٨م 



  : ؤ٢ى٫ 

ج٣ى٫  نمث ٦ىذ ج٣ى٫ خم٦مُت الىمؽ وال٣ٟهمء بمَلت ٠ُ٨ٞ لا ٧ٓمَ٘؟ ٢بل لخ ؤخمضهظا ال٨الم ًم  مم

ال٣ُٟه الجمم٘ للكغاثِ مً  ؤو الخمم  ممملا ٞىاظب املؿلمحن في ػمً الُٛبت ههغة الضًً بخم٨حن همثب 

٧من الىمؽ ؾ٣ُذ خم٦مُت هللا التي حٗخ٣ض بهم وبهظا  ةطا؟ ًٞ هظا ال٣ُٟه؟ هل هللا ام الىمؽالظي ًم٨

 .ٌؿ٣ِ مٗخ٣ض٥

لُه  م مً هى اؤٖو  ؟لظي ٖلى خ٤ ومً هى الظي ٖلى بمَلهم اجغ٥ الخ٨م لل٣معت ال٨ٍغ

 .ن قمء هللا بوجضلِؿه مىظىص ب٨ثره وؾِخم وكغه الخؿً  ؤخمضوجىم٢ًمث 

  ٤ُ  . ومً هللا الخٞى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه في مٗغى ال٨خمبؤجبمٖو  ؤخمض٦بري وؿٟذ  نم٣ٖت /الٟهل الغاب٘ ٖكغ

٣ى٫  دظهؼة ألا م مالخ٣ىن مً ألا ؤجهال٩مَ٘  ؤجبمٍٕو ؾملُب ىن بهظه ألا ولممىُت ومً الخ٨ىمت الٗغا٢ُت ٍو

وال٨الم الخمصٕ ظظب الىمؽ ول٨ً هحهمث ٞملىمؽ ٖىضهم ٣ٖل ولِـ ٖىضهم مغى هٟس ي وال 

مىُت والظي ظهؼة ألا م مالخ٣ىن مً ألا ؤجهال٩مَ٘ و٧مَٗهم  ؤجبمٕالبِذ ب٩مَ٘ ٣ُٞى٫  ؤهلٌؿدبضلىن 

ؾلخت ؤالخؿً  ؤخمض ؤجبمٕؾلخت التي وظضث لضي زبمع الؿُمؾُت ًخظ٦غ ٢ًُت ألا َالٖمث بمأل بٖىضه 

طر  تز٣ُل طخهم ٞو ي٘ ل٨م إهم الظي هغب مً خُجهم وؾبممموبًٗهم مخٟجغاث وجم الخد٤ُ٣ مٗهم ٞو

 ؤخمضال٩مَ٘  إجبمٕزغ البدض ول٨ً الخ٨ىمت لِـ لهم ٖال٢ت بآالُٟضًى الخمم بهظا الخد٤ُ٣ في 

 : ه٣ى٫ ن ًلبؿىا ٖلى الىمؽ ولظا ؤال٩مَ٘  ؤجبمٕ و٫ مالخؿً م٘ طل٪ ًد

مىن ( الخؿً  ؤخمض)  ؤجبمًٕضعي  ص ل٨ىه مىظى  ؤههاملبٗىر واملى٣ظ  ؤههو  املىخٓغ ممملا مً وؿل  ؤههالظًً ًٖؼ

 مهضصًً بمل٣خل والخهُٟت ، ؤههه و جبمٖمىُت الٗغا٢ُت له وألظهؼة ألا زخٟى طل٪ بؿبب مالخ٣ت ألا ا

ومً  ٠٣ً وعائهمٗٝغ خ٣ُ٣تهم وخ٣ُ٣ت مً و ال ٦ظوبت هظه املجمىٖت الًملت التي ؤمٗغى ال٨خمب ٦ك٠ لىم 

 ؤخمض) م ونمخبهم املضٖى ؤجهن ٨ًىن لهم ظىمح في مٗغى ال٨خمب وهي جضعي ؤًمىلهم و٠ُ٦ لهظه املجمىٖت 

 مىُت الٗغا٢ُت ،هؼة ألا ظمُلىبت لأل ( الخؿً 

الًملت مً ٢بل الٗكغاث مً الىمؽ ، ل٣ض وظه ؾاا٫ لهظه الٟئت ( بٗكغة  ٚلُت الكمَغ) ٣ًى٫ املشل الكمج٘ 

ٗٝغ  ملمطاهى مسخٟي و  ملمطاو  ههاٌؿ٨ً ومم هى ٖىى  ؤًًو ( الخؿً  ؤخمض) ٨م بممم ؤًًال وهى ؤ ال ًلخ٣ي بملىمؽ َو

 ًٖ صٖىجه الجضًضة ،

 
ً
ىصًً و٢ض حٗغيىا لل٣م٘ مً ٢بل ه مىظؤجبمٖمىظىص و ( هم بممم) ن ؤبضا ؤو  بملُب٘ الجىاب ٧من وال ػا٫ صاثمم

مم وظضوا ولهظا الؿبب ازخٟى ؤًىمىُت الٗغا٢ُت وهضمذ مؿمظضهم وخؿُيُمتهم وهم مُلىبحن ظهؼة ألا ألا 

لى الىمؽ ؤجبمٖو ( الخؿً  ؤخمض) املضٖى   املى٣ظ ، ممملا ن جامً بهظه الضٖىة صون الخمظت الى مكمهضة ؤه ٖو

م ؤجهم جضٖىن ؤهخو  ٠ُ٦ ؾمدذ ل٨م الؿلُمث الٗغا٢ُت بمملكمع٦ت( الخؿً  ؤخمض) املضٖى  ؤجبمٕهىم وؿإ٫ 

ً ظهؼة ألا ن ألا ؤم جضٖىن ؤهخهٟؿ٨م املكمع٦ت و ؤحؿتهض٨ٞم ، و٠ُ٦ ٢بلخم ٖلى  ٨م بل بممممىُت جبدض ٖى٨م ٖو

 ؟؟؟؟؟؟الٗغا١   ٟخذ م٩مجب في بٌٗ مدمٞٓمثبؾمدذ ل٨م الخ٨ىمت  و٠ُ٦

 ال٨ظب ٢هحرن خبل ؤ( الخؿً  ؤخمض) املضٖى  ؤجبمٕن ه٣ى٫ ل٨م ًم ؤبهظه ال٨ظبت املًٟىخت وؿخُُ٘ 

البمَل وهم ٢ض بمن  صٖمءن هللا ًمهل وال حهمل وؾ٨ُىن خمل٨م خم٫ ٚحر٦م مً الظًً ؾب٣ى٦م في لا ؤو 

ً ٨م املٗهىم لهظه الؼلت التي ٦كٟذ ٖبممملم ًلخٟذ  ملمطاصعي ؤؾىص وال بٌُ مً الخُِ ألا الخُِ ألا 

ثرج٨م ٖلى عئوؽ ألا   . بهخهى .قهمص ٢بذ ٦ظب٨م ٖو



 الخؿً م٘ خُضع مكدذ  ؤخمضمل٠ ًُٞدت / الٟهل الخممـ ٖكغ 

ىص  بصٖمءجإؾِـ قغ٦ت   : الُمموي املٖى

 ؤو ي ، مً ٖكحرة آ٫ بى مدمض ، مً الٗممعة و آًهغ ؤن ؤنل ال٨ٟغة مً الكُش خُضع مكدذ امليكض

ت الهمبىش ي في مى٣ُت الهىٍغ في ٢ًمء املضًىت ، الخمب٘  ؤخمضمِؿمن ، ؤمم املضٖى  بؾممُٖل ، ٞهى مً ٢ٍغ

 .م مً بني الؿلُمي الظًً ًغظٗىن الى الهُممغة ؤجهملدمٞٓت البهغة ، وهى مً ٖمثلت ٣ٞحرة ٣ًىلىن 

 للكُش خُضع ، و٧من خُضع ؤٖٝغ مىه بملجى الخىػوي والكُعي ، ؤمم 
ً
 ًٖ  ؤخمضو٧من نض٣ًم

ً
٩ٞمن بُٗضا

 .ظى الخىػة والكُٗت ، بال مم حٗلمه في ٖمله في البهغة 

 مً الضعوؽ ، ب٨ٗـ  و٢ض ؤمط ى خُضع
ً
اؾممُٖل الظي طهب الى  ؤخمضمضة في الىج٠ وعؤي قِئم

 ً  وب٣ي ٞحهم قهٍغ
ً
 ٖىض خُضع، و٧مهم ًدىمظُمن في مكغوٖهمم ، وط٦غ  ؤو الىج٠ ػاثغا

ً
بًٗت قهىع ، يُٟم

ت ؤجهلي بًٗهم   مم ٧مهىا ًظهبىن الى مً بً٘ هٟغاث ، و م ٧مهىا مجمٖى
ً
٣ىمىن ( ظضو٫ الىج٠)٦شحرا ٍو

إ٧لىن الخبز بمإلعجُمى ب  ! الخًغة ٣ِٞ و  ملٗبمصة والٗؼلت ، ٍو

 في ؾىت 
ً
ت ،  1424وؤزحرا ٟت ٖلى خمصألا ج٣ٟم ٖلى بَال١ صٖىي خغ٦ت الُمموي الظي ههذ بهجٍغ ًض الكٍغ

٨حن ٞحهم ، وظٗال  ممملا همنغ  ؤهه غه ، ٩ٞمهم قٍغ  ، ٞلم ٨ًً خُضع ًهغح ب ألامغ املهضي ووٍػ
ً
هى  إههمبهمم

 ! نمخبه  ؤو الُمموي 

 لهضٞه و  ؤ٦ثر و٧من خُضع 
ً
٨ه ؤو ٖمال  مً قٍغ

ً
 مو٢ض ظمء مغاث الى ٢م ، مد ، ؤخمضؾ٘ جدغ٧م

ً
 الخإزحر ٖلى وال

 !بٌٗ الُلبت والٗغب امل٣ُمحن ٞحهم 

ت مً  ىصه و٢مم بخىػَؤجبمٖو٢بل بً٘ ؾىحن ظمء م٘ مجمٖى وزغط م٘ ! ٘ ميكىعاث جبكغ بملُمموي املٖى

ؤههمعه ٖلى ق٩ل جٓمهغة بكٗمعاث وهخمٞمث ، مخجهحن مً وؾِ ٢م الى مسجض ظم٨غان زمعط ٢م ، 

ت لاًغاهُت بمٖخ٣ملهم وببٗمصهم . املهضي ممملا مسجض  ألههالظي ًؼوعه الىمؽ لُلت ألاعبٗمء  ٣ٞممذ الكَغ

 .الى الٗغا١ 

ختى ؤ٢ى٘ ! ى لاممعاث ًبدض ًٖ مكتٍر لخغ٦خهقُُىت مىه ، ٩ٞمن ٌؿمٞغ ال ؤ٦ثرالخؿً ٧من  ؤخمضل٨ً 

٘ وكمَه ، وظم٘ خىله بٌٗ ألا -بٌٗ الجهمث الٗغبُت   جبمٕالههُىهُت بخبىُه وبمضاص خغ٦خه ، ٞىؾَّ

ضٖىن اليكُحن ، ٞإزظوا ًخدغ٦ىن في لا  حرهم ، ٍو  !خهمممإل  ممعاث والبهغة ٚو

 مػاعوي خُضع مكدذ في ٢م ، مد: ٢م٫ الكُش ال٨ىعاوي
ً
ىص ، م٘  إههصٖمثه ب ٦ؿب جإًُضي إل وال الُمموي املٖى

 !ؤن الُمموي ًٓهغ في الُمً ، ولِـ في الٗغا١ 



ممً الغؾملت؟ : للؿُض ال٣مثض الخممىئي خٟٓه هللا ؾإلخهظئذ بغؾملخحن ، واخضة ل٪ والشمهُت : ٢م٫ لي

 ! نمخب الؼممن  ممملا مً : ٢م٫

 
ً
 ! مخإ٦ض ؟ ؤهذًمقُش خُضع ، هل  :ظمٗذ هٟس ي وجىظهذ الُه ٢مثال

 ممملا ، املهضي نلىاث هللا ٖلُه ممممإل الخ٣ُذ ب ؤهذهل : ٞةوي ؤؾإل٪.. ال حؿخعجل: ٢لذ له. وٗم : ٢م٫

ت الخؿحن ٖلُه الؿالم ، الظي بكغ به ظضه املهُٟى ، وطزغه هللا  الدجت بً الخؿً ، الخمؾ٘ مً طٍع

  ألاعىحٗملى لُمأل به 
ً
 وظىعا

ً
 ٦مم ملئذ ْلمم

ً
ضال  ٖو

ً
الخ٣ُذ به و٦خب لي عؾملت ، وؤمغ٥  ؤهذهل .. ٢ؿُم

 ! ؤن جىنلهم لي ؟

 له ٢هت الخالط ٦ٞكغخذ له وه! وٗم : ٢م٫
ُ

ذ املهضي، و٦خب  ممملا اصعى الؿٟمعة ًٖ  ٠ُصخخه ، وعٍو

في ٢م ، ًضٖىه الى لاًممن به ، و٠ُ٦ ؤظمبه ، زم ظمء الخالط الى ٢م ، ٞىبسه  الى والض الكُش الهضو١ 

 !وهٟمه مً املضًىت 

: و٧لٟ٪ بةًهم٫ عؾملت لي ، ٣ٞل له ممممإل ومم صمذ الخ٣ُذ ب! ؤٖخظع ًٖ اؾخالم عؾملخ٪: وزخمذ ب٣ىلي

 هال بن ٞ
ً
 ٖلى نضقي ونض١ الغؾملتم

ً
ٌ ؤن ٌؿخلم الغؾملت ختى ًغي معجؼة ، ج٨ىن صلُال  . ٞع

 
ً
، م: ٞبمصع خُضع ٢مثال

ً
ض معجؼة؟ ٢لذ له ةطاخؿىم : هٟـ املعجؼة التي َلبهم والض الهضو١ مً الخالط: جٍغ

 
ً
 .ؤن ٌُٗض لخُتي البًُمء ، بلىجهم ٖىضمم ٦ىذ قمبم

 ، هل ج٣بل ؤن: ٞؿ٨ذ مضة ، زم ٢م٫
ً
 اللُلت ؟ خؿىم

ً
 ! جغي مىممم

 : ٢لذ له
ً
ً مىممم ٞهل هإزظ صًيىم ًمقُش خُضع مً املىمممث ؟ بن صًً هللا ؤٖؼ مً ؤن ! ٦ال ، وال ٖكٍغ

ًازظ مً مىمم ، بل ًدخمط الى صلُل بغهموي مى٣ُي جسً٘ له ال٣ٗى٫ ، ومعجؼة واضخت جسً٘ لهم 

ىم١  ٞإمم الٓمهغة ٞملغؾل . حجت ْمهغة وحجت بمَىت :بن هلل ٖلى الىمؽ حجخحن: )ال٩مْم ممملا ٢م٫ . ألٖا

 (. وؤمم البمَىت ٞمل٣ٗى٫  ثمتبُمء وألا هوألا 
ً
 .. ! في ؤممن هللا: ٞؿ٨ذ خُضع مضة ، زم جهٌ مىصٖم

سخ الكغا٦ت  ٨حن ٞو  :ؤزخالٝ الكٍغ

٨حن خُضع مكدذ و   ؤخمضبؾممُٖل ، زم اج٣ٟم ٖلى ؤن  ؤخمضفي هظه املضة و٢٘ الخالٝ بحن الكٍغ

 ، بؾممُٖل هى عؾى٫ املهضي وخُضع قمهض له 
ً
ش وؤنضع خُضع بُمهم : بةؾم 1424/ظممصي الشموي/6:بخمٍع

٘ ُٞه(  ألاعى، م٨ً هللا له في  ممملا مغؾل مً  ؤخمضؤصلتي ٖلى ؤن الكُش )
َّ
زمصم املهضي الكُش : )وو٢

 (. خُضع

 ؤخمض، عؾىله الكُش  ألاعىاملهضي م٨ً هللا له في  ممملا بًٟل هللا جم الباٙل بةعؾم٫ : ) و٢م٫ ُٞه

 ( .والكمهض له الكُش خُضع 



بؾممُٖل ولًٗ  ؤخمضهى الُمموي ، ٞمهؼعج  ؤههزم ازخلٟم ، ٞمصعى خُضع  مً ؾىت ، ؤ٦ثر واؾخمغ طل٪ 

 ، نمخبه خُضع 
ً
٣هض خُضع ، الظي زمن ً( ! ؾممغي ٖهغ الٓهىع : )بةؾم وصٞ٘ همْم ال٣ُٗلي ٨ٞخب بُمهم

 ! ههمبٗض بًم البُٗت و٦ٟغ

املهضي وونُه  ممملا  ببًؾُض ، و  ؤهه:  ي و مبؾممُٖل الى صٖىي الُمموي صٖ ؤخمضفي هظه املغخلت ؤيمٝ 

 الى الٗمملحن 
ً
: ل٣ب الكُش ، ونمع بؾمهومً ًىمهم ازخٟى ! الظي ؾُد٨م بٗضه ، ل٨ىه ؤعؾله ٢بله ؾٟحرا

 !  (الخؿً ؤخمضالؿُض )

 

م٣ملت يض الؿُض ( قدذ هللا ؤمغه)ل٣ض ٦خب الكُش خُضع املكدذ : ) همْم ال٣ُٗليظمء في م٣ضمت ٦غاؽ 

ضجه املؿممة بـ( ٕ)املهضي  ممملا الخؿً وص ي وعؾى٫  ؤخمض  وهي ٢مثم ال٨ٟغ( 11الٗضص -ال٣مثم ) في ظٍغ

ضة يملت مًلت ، و٦ظل٪ ( ٕ)املهضي  ممملا خمقم  ألهه! ولِـ ٢مثم الخ٤  ؤن جيؿب له ه٨ظا ظٍغ

هت ألازحرة شخو ًضعى و ْهغ في ألا : و٢م٫ في هظه امل٣ملت(. يملىن ومًلىن )ؤصخمبهم يملحن ومًلحن 

 .بهخهى(. البهغي  ؤو الخؿً  ؤخمض

 

٨ه  ؤ٢ىا٫وهىعص ُٞمم ًلي هممطط مً  الظي بؾممُٖل ،٦مم ه٣لهم همْم ال٣ُٗلي،  ؤخمضخُضع مكدذ في قٍغ

 !املضاٞٗحن ًٖ بضٖخه  ؤو٫ بؾممُٖل و  ؤخمضهى مٗخمض 

 

٨ه   قٍغ
ً
في ط٦غ الُمموي والتي ( ٕ)وعص في الغواًت ًٖ البم٢غ : ) ؤخمض٢م٫ الكُش خُضع مكدذ مسمَبم

ىص ؤخمضالؿُض )ط٦غتهم في ميكىع٥  ج٣ى٫  ؤهذو , ًضٖى بلى نمخب٨م ، ؤي الُمموي ( الخؿً الُمموي املٖى

 ؤه٪ جضٖى بلى هٟؿ٪ 
ً
وهظا ال ًدخمط بلى بغهمن بل هى واضر للُٗمن ، وقمهض طل٪ ! ؤهم الُمموي ، ٖلمم

مى الجىت ؤزبر ٖجهم عؾى٫ هللا : ألال٣مب التي ويٗتهم لىٟؿ٪ خُض ٢لذ وحؿمي ( ! م)ؤهم عويت مً ٍع

الىمؽ ؤظمٗحن ، املاٍض املهضي بلى  ممملا ب٣ُت آ٫ مدمض ، والغ٦ً الكضًض ، ووص ي وعؾى٫ : هٟؿ٪

ت بًٗهم مً بٌٗ وهللا ؾمُ٘ ٖلُم   ( . بجبراثُل ، املؿضص بم٩ُمثُل ، املىهىع بةؾغاُٞل، طٍع

ىص ، وؤه٪ : ) و٢م٫ الكُش خُضع ًسٟى ،  خؿُني ٦مم ال( ٕ)واملهضي!  ممملا  ببًجضعي ؤه٪ الُمموي املٖى

 ؤن الشمبذ ؤن الُمموي خؿني 
ً
 (! ٖلمم

ش الهمصع( ؤٖمم٫ الدج تهضاء ع٢م واخض بلى ب٣ُ)وعص في ميكىع٥ املؿمى : و٢م٫  ١ . هـ 1424قىا1٫بخمٍع

ظبم٫ الضًلم و٢ؼوًٍ ، والى ، وبلى الؿُض الخؿني الهبُذ الىظه مً بحن ( بلى الؿُض مدمىص الخؿني)



املهضي  ممممإل ٖكغ املخهلحن ب تالدؿٗ ةو بلى الؿمص( ٕ)املهضي  ممملا الؿخت ال٨غام امل٣غبحن مً  ةالؿمص

لى ( ٕ)املهضي  ممملا ٖجهم ، ولامخشم٫ لىص ي  نال ٖل٨ُم بْهمع الُمٖت ولٖا(: ٕ) ومبمٌٗخه بك٩ل ٖلني ٖو

َحرُص ٖلُه( . ٕ)املهضي مدمض بً الخؿً  ممملا و ب٨ٗؿه ج٨ىهىن ٖمنحن ألمغ . عئوؽ ألاقهمص 
َ
ؤه٪ : ٞ

٣ذ هاالء ألاشخمم ومضختهم وؤ٢غعث 
َّ
لُه بي، وظٗلتهم مً زمنخه و امل٣غبحن املهض ممممإل بمجهملهم بوز

ضصهم ٦مم ط٦غث ؾبٗ ً  ت، ٖو كٍغ كغون)ٖو  ب( ٖو
ً
 مخهال

ً
وهاالء الؿبٗه ( ! ٕ)املهضي  ممممإل شخهم

 ً ٗلً طل٪ ٖلى عئوؽ ألاقهمص ، ولم ًٓهغ الُمٖت ( ًجب٪)لم ًجُب٪ ( الٗكغون)والٗكٍغ ؤخض مجهم َو

هم وؤًٞلهم ٦مم ٢لذ الؿُض مدمىص الخؿني الظي ٢لذ ٖىه ؤولبل ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ ، ٞةن ! ل٪ 

٢مم بخ٨ظًب٪ ٖلى عئوؽ ألاقهمص ، وؤْهغ ٦ظب٪ وصظل٪ ، وطل٪ في ٞخىي نضعث ٖىه عص ٖلى اؾخٟخمء 

لٗمل وهظا ٌؿخلؼم ا!  ممملا لاٞدمم مل٨ظب عؾى٫ : و٢ض ط٦غجم طل٪ في ٦خمب٨م( ! مهىض قُمٕ)وعص بمؾم 

ً املخهلحن ب تب٣ى٫ الؿبٗ كٍغ  ! ٖلى الىمؽ  تلِـ حج ألهه، وجغ٥ ٢ىل٪ ،  ممممإل ٖو
 

حر طل٪ ٧ممليكىعاث , ؤزبروي ؤبي , ط٦غث في ال٨شحر مً ميكىعاج٪ ٢م٫ لي ؤبي : ) و٢م٫ خُضع مكدذ ٚو

ش  ش .  و٫ املؿمى البُمن ألا ( ١.هـ 1424قىا٫  1)الهمصعة مى٪ بخمٍع زم ط٦غث في امليكىع الهمصع ٖى٪ بخمٍع

( ! ٕ)املهضي  ممملا مً جبرؤ مجهم بٗض ظضي  ؤو٫ وؤهم الٗبض ال٣ٟحر : )مم هظا ههه( ١.هـ 1424نٟغ  20)

 ! جضعي الٗهمت  ؤهذٞحرص ٖلُ٪ ؤن هظا جىم٢ٌ واضر ، و 
ً
ٞةن ٢لذ امل٣هىص بإبي مٗىمه ظضي اؾدىمصا

ىص)٢ض ط٦غث في ميكىع٥ : ؤ٢ى٫ الى ؤن ألاظضاص آبمء وبن نٗضوا ،  الغواًت الىاعصة ًٖ ( الُمموي املٖى

مجه إهذفي اللُلت التي ٦( م)ًٖ آبمثه ًٖ عؾى٫ هللا ( ٕ)الهمص١  ٖكغ  بزىمزم ٨ًىن مً بٗض : ٞحهم ٞو

ٞ ، 
ً
مة ٞلِؿلمهم الى  ةطامهضًم بؾم ٦إؾمي واؾم ؤبي وهى : املهضًحن ، له زالزت ؤؾمم ؤو٫ ه ببىخًغجه الٞى

٧من في م٣مم البُمن ( م)الغؾى٫ : ؤ٢ى٫ . املامىحن  ؤو٫ ، ولاؾم الشملض املهضي ، وهى  ؤخمضٖبضهللا و 

خه ل٣م٫ى ٧ه بمملبمقغة ، وبال لببىه وامل٣هىص ببىٌؿلمهم الى : خُض ٢م٫ ٌؿلمهم الى عظل مً : من مً طٍع

 !! (الى خُٟضه ؤو مثه ببىؤخض  ؤو ٍخه طع 
 

م مٗمعيت بغواًمث ؤجه: ٖضة بق٩مالث ، ؤي عواًت الىنُت تظه الغواًٖلى هزم ًغص  : )و٢م٫ الكُش خُضع

، ٟٞي جٟؿحر الُٗمش ي ًٖ نملر بً ( ٕ)ٌؿلمهم الى الخؿحن ( ٕ)املهضي  ممملا بإن  ثمتالغظٗه و٢ى٫ ألا 

له ٢م٫ ظمء الدجت املىث ، ٨ُٞىن الظي ًلي ٚؿله و٦ٟىه  بطا: ؾهل ، ًٖ ؤبي ٖبضهللا في عواًه ٍَى

ه وبًالظه خٟغجه الخؿحن ، وال ًلي الىص ي بال الىص ي  املهضي  ممملا وهظا ٌٗني ؤن الظي ًلي بٗض . وخىَى

 ( ( ٕ)هى الخؿحن



 

 
ً
 ممملا املامىحن ب٣ًُت  ؤو٫ به٪ جضعي ؤه٪ : )  بؾممُٖل مم خمنله ؤخمضو٢م٫ خُضع مكدذ مسمَبم

به٪ الضاعي ، والضاعي هى عؾى٫ هللا ولِـ : وبىٟـ الى٢ذ ج٣ى٫ ! املهضي، وحكبه هٟؿ٪ بإمحر املامىحن

 .  (املامىحن  ؤو٫ ؤمحر املامىحن ٞال ًم٨ً ؤن ٨ًىن الضاعي هى 
 

ش و٫ ٢لذ في امليكىع املؿمى البُمن ألا : ) و٢م٫ معجؼة  ؤو٫ و : ١.هـ 1424قىا٫ 1الهمصع بمؾم٪، بخمٍع

وظمُ٘ ( . م)بًٗت مدمض ( ٕ)ؤْهغهم للمؿلمحن والىمؽ ؤظمٗحن ، هى ؤوي ؤٖٝغ مىي٘ ٢بر ٞمَمت 

، وهى ( ٕ)املهضي  ممملا مُٛب ال ٌٗلم مىيٗه بال ( ٕ)ٖلى ؤن ٢بر ٞمَمت ( مجمٗىن )املؿلمحن مجمٗحن 

، ومالن٤ له ( ٕ)الخؿً ممملا بجمهب ٢بر ( ٕ)ومىي٘ ٢بر ٞمَمت( . ٕ)ؤزبروي بمىي٘ ٢بر ؤمي ٞمَمت 

 . ؤ٢ى٫ ، ومؿخٗض ؤن ؤ٢ؿم ٖلى مم ( ٕ)مضٞىن في خًً ٞمَمت ( ٕ)الخؿً املجخبى  ممملا و٦إن 

غص ٖلُه  : ٍو
ً
 ؤو ؤن املعجؼة البض ؤن ج٨ىن ْمهغة للُٗمن ومدؿىؾت ، وهظا الظي جضُٖه لِـ مدؿىؾم

 ، بال ؤن ج٣ى٫ بىبل ٢بر 
ً
 ( ٕ)الخؿً  ممملا ْمهغا

ً
م وؤمم , والخإ٦ض مً نض١ ٦المه ممم ال ًجىػ قٖغ

بمل٣ؿم ملم اخخجذ بلى املعجؼة التي جضٖحهم ،  ألامغ لى ٧من : إ٢ى٫ ٢ىل٪ به٪ مؿخٗض لل٣ؿم ٖلى طل٪ ٞ

 ! ٞمم هظا التهمٞذ بمل٨الم ًم عظل ، ألامغ  ؤو٫ ولخؿم الجزإ بمل٣ؿم مً 

  ألاعىظي ًمأل به٪ هم٢ًذ هٟؿ٪ ٣ٞلذ بن ال: و٢م٫ خُضع مكدذ مم خمنله
ً
 هى  ٢ؿُم

ً
ضال ،  ؤخمضٖو

ٗمل  ؤهل، ؤجِذ بدضًض ؤجمح هللا آل٫ مدمض بغظل مً  24وفي هٟـ ال٨خمب نٟدت البِذ ٌؿحر بملخ٣ى َو

زم ًإجِىم طو الخم٫ والكممخحن الٗمص٫ الخمٞٔ ملم اؾخىصٕ ، ُٞملاهم ..بملهضي وال ًإزظ في خ٨مه الغش ى

 
ً
ضال  ٖو

ً
؟ ؤخمض٠ُ٨ٞ ٨ًىن . ٢ؿُم

ً
 ! الخؿً هى الظي ًملاهم ٖضال

لى ؤخىال٪ ، هى  ؤهذو٢م٫ الكُش خُضع   ؤخمضل٣ب٪ الصخُذ ٦مم ٌٗٝغ طل٪ ٧ل مً اَل٘ ٖلُ٪ ٖو

  بهخهى( . بؾم ابُ٪ هى اؾممُٖل ولِـ املهضي ٦مم جضعي ..بؾممُٖل الؿلمي

 

 :ؤ٢ى٫ 

ت  ٨ه ٢ٍى  !بق٩مالث خُضع مكدذ ٖلى قٍغ

ت بدُضع مكدذ ، و٦ك٠  إو٫ و٢ض خ ٤ ، ل٨ىه ؤظمص في السخٍغ همْم ال٣ُٗلي ؤن ًجُب ٖلحهم ٞلم ًٞى

 وال عجب ٞمملضُّ . جىم٢ًه وَصَظله 
ً
ت زبراء ب٨ظب بًٗهم بًٗم   !ٖىن للمهضٍو

 



 

 مً ! ؾإؾغص ٖل٨ُم مم ظغي ٖلى الكُش خُضع   نوألا 
ً
عظ٘ بٗض طل٪ الكُش خُضع مكدذ وبنى له م٩مهم

ت  وخغم ٖلى ؤصخمبه ؤ٧ل الُممَت ( خُضع الُمموي) إههوالؿهله ، وؤٖلً ًٖ هٟؿه ب٢هب بحن ال٨ٞى

حرهم مً ألامىع التي ؤخلهم هللا حٗملى ، وبظل٪ ٨ًىن ٢ض خغم مم ؤخل  واللخم والكمي وقغب الؿ٩مثغ ، ٚو

 ًٖ لاؾالم 
ً
ممعة الىج٠ والٗ ؤهلوهظه ألامىع ٢ض ؾم٘ بهم ٦شحر مً ! هللا حٗملى ، وبظل٪ ٨ًىن زمعظم

ت ومً ؤعاص الخإ٦ض ٞلِؿم٫ ٖجهم   .والىمنٍغ

ىا في  ىن في ممء ؤجهالىسخت ، وه٣ل  ألاعىؤلبـ ؤصخمبه ٖممثم خمغاء وؤمغهم بإن ًخمٚغ م ٧مهىا ًخمٚغ

 !بؾم٘ وحعجب . الىجؿت  املجمعي 

ت في ًىم الجمٗت ، ب٣ظاث٠ اله اؾخٗض هى ن م٘ الٗلم بن املسجض ٧من إو وؤصخمبه ل٣ه٠ مسجض ال٨ٞى

مء   بمملهلحن ألابٍغ
ً
ىضهم قهىص ُٖمن ٌكهضون بظل٪ ومؿخٗضون لل٣ؿم ٖلُه ! ٚمنم م ٧مهىا مٗه ألجه, ٖو

 . الخؿً  ؤخمضم٘ الؿُض  نفي طل٪ الى٢ذ ، وبٗض ؤن جبحن لهم ٦ظبه وصظله جغ٦ىه ، وهم ألا 

ت و٢ىاث لاخخال٫ بإن في طل٪ امل٩من جىظض ؤؾلخت  وزال٫ طل٪ ونلذ مٗلىممث للكَغ

غوا ( وبعهمبُىن )وبعهمبحن ، ٞجمءث م٣مجالث لاخخال٫ و٢ممذ بملهجىم ٖلى ؤصخمب الكُش خُضع مكدذ ٞو

م وؤنبدىا ؤًٞىخت للىمؽ ولٗىت ٖلى ؤلؿجهم ، و٦ٟى هللا الىمؽ إجههمعبحن ، و٢ض ؤخغ١ الجىىص م٨

 .٣م مىهؤهخ٣م به و ؤهخالٓملم ؾُٟي : و٢ض وعص في الخضًض ال٣ضس ي. قغهم 

ىضمم زمب ؤمله في ٦ؿب الىمؽ مٗه ؤمغ ؤصخمبه بملهجغة بلى  ٖىضمم اٞخطر الكُش خُضع مكدذ ، ٖو

 !بمجغص ؤن ًضزلىا بًغان ؾ٣ُخل الؿُض م٣خضي الهضع ، وؾحهل٪ ٧ل مً في الٗغا١  ؤههبًغان ، وؤزبرهم 

 وؤزبرهم 
ً
 في بًغان وؾُإجىن ٞمجدحن بلى الٗغا١ؤجه ؤًًم

ً
هىن ظِكم  !  م ؾ٨ُّىِ

ً
وخضر ال٨ٗـ مً طل٪ جمممم

 صٖتهم السجً ، والكُش خُضع مٗهم في السجً ؤو ، خُض ؤل٣ذ املسمبغاث لاًغاهُت ال٣بٌ ٖلحهم و 
ً
 ؤًًم

وب٣ىا في السجً ٖضة ؤقهغ ، . وب٣ُذ وؿمئهم وؤَٟملهم ٣ًخمجىن ٖلى املؼابل في بًغان ٦مم ه٣ل لىم ٖىه 

ىا في املد٨مت لاًغاه م ؤصخمب بمَل ، وؤن الكُش خُضع مكدذ لِـ إجهُت بولم ًسغظىا ختى اٖتٞر

والكُش خُضع . وجبرئوا مً الكُش خُضع  ؤزغي م ال ٌٗىصن بلى مشل طل٪ مغة ؤجه٧مطب و  ؤههالُمموي ، و 

 مكدذ 
ً
ملُىن صًىمع ، ٦ٟله ( 30)مكدبه ، وؤن صٖىجه بمَلت وزغط ب٨ٟملت  إههاملد٨مت ب بممماٖتٝر  ؤًًم

ؤخض الؿم٦ىحن في بًغان ٖلى ؤن ًإحي بلى املد٨مت في الى٢ذ الظي جدضصه له ، و٢ض ؤ٢ؿم الكُش خُضع 

ؾِبٗض مبلٜ  ؤههمكدبه ، وؤن صٖىجه بمَلت ، و  إههب( ٕ)طل٪ الغظل الظي ٦ٟله بملؿُضة مٗهىمت  بممم

 .ال٩لٟت خحن ونىله بلى الٗغا١ 



ت بإن املد٨مت لاًغاهُت ٢ض َلبذ مً ال٨ُٟل بمم ؤن ًدًغ الكُش خُضع ول٣ض ه٣ل لىم مً ظهمث مىز٣

لم ًدًغ ولم ًبٗض لظل٪ ال٨ُٟل املؿ٨حن مبلٜ  نملُىن صًىمع ، والكُش خُضع لخض ألا ( 30)وبمم ؤن ًضٞ٘

 !! ال٨ٟملت 

َل٘ ٖلى م مكهىعة في بًغان وفي مدمٞٓت الٗممعة ٖىض ٧ل مً اإجهومً ؤعاص ؤن ًخد٤٣ مً هظه املؿملت ٞ

 بإبي الًٟل الٗبمؽ ٖلى . خم٫ الكُش خُضع املؼعي 
ً
والخ٤ ! هى الُمموي  ؤههو٧ل طل٪ ٣ٖىبت ٢ؿمه ٦ظبم

 !ًمموي ببلِـ لٗىه هللا  ؤهه
 

ىضمم عظ٘ الكُش خُضع بلى الٗغا١ هى وؤصخمبه مدملحن ب ػاع الٗمع والكىمع ، ولم ٌؿخُُٗىا ؤن إو ٖو

٣ت ظضًضة ل٩ي ًىانلىا  ألنٌٗلىىا ٢ًُتهم للىمؽ ،  ذ ٦ظبهم وصظلهم ، ٞمبخضٖىا ٍَغ الىمؽ ٢ض ٖٞغ

ضة ؾمىهم  وؤزظوا ًضٖىن ٞحهم للكُش خُضع ( ال٣مثم)ياللهم وبياللهم للىمؽ ، بط ٢ممىا بُب٘ ظٍغ

خُمءا مً ( الُمموي) املكدذ بهىعة ٚحر مبمقغة ، و٢ض جغ٥ الكُش خُضع مكدذ بؾمه ول٣به الؿمب٤ 

  ٣غآنوؤزظ ًٟؿغ ال( ؤبى ٖبض هللا الخؿحن ال٣دُموي )الىمؽ ول٣ب هٟؿه 
ً
 بمَال

ً
ضة جٟؿحرا في جل٪ الجٍغ

بن هظا ؤ٦بر ٖمع ٖلُ٪ بط ؤه٪ ٧ل ٞترة حٛحر بؾم٪ ول٣ب٪ : للكُش خُضع املكدذ إ٢ى٫ ٞ. ًطخ٪ الش٨لى 

ل٨ثرة ًٞمثد٪، ول٩ي ال حٗٝغ الىمؽ مميُ٪ ألاؾىص املسؼي ، ٞةن بؾم٪ الخ٣ُ٣ي هى خُضع املكدذ 

وهللا ! ي ، زم ٚحرجه بلى خُضع الُمموي وبٗض ًُٞدخ٪ ٚحرجه بلى ؤبى ٖبض هللا الخؿحن ال٣دُمويؤو امليكض

 .. ؤزغي ؾدؿمي هٟؿ٪ في املؿخ٣بل ٖىضمم ؾخٟخطر مغة  ةطاؤٖلم م

 ل٪ مً هظا الٗمع 
ً
وبملخ٣ُ٣ت ًم قُش خُضع لى ؤه٪ ٢خلذ ؤل٠ مغة ولى ؤه٪ مسخذ ؤل٠ مغة ل٩من زحرا

 ٦الم ال٣ُٗلي بهخهى. والكىمع 

 : ؤ٢ى٫ 

 له و 
ً
٨ه ألهبٗض هظا ، ؾ٨ً الكُش خُضع في الٗممعة وؤؾـ مغ٦ؼا  ؤخمضهمعه ، واقخض نغاٖه م٘ قٍغ

بؾممُٖل الظي ٌؿ٨ً في الخىىمت ٢غب البهغة ، زم ؾمٗىم بجهت مجهىلت همظمذ مغ٦ؼهم ، واقدب٨ذ 

 بملغنمم ، ٖىضمم ٧من في ؾٟغة 
ً
مٗهم بملؿالح ٖضة مغاث ، زم ؾمٗىم بم٣خل الكُش خُضع مكدذ عمُم

ىهت ، وؤن   !بؾممُٖل  ؤخمضه اتهمىا بضمه ؤجبمٖله في بٛضاص في ٍػ

ولهم ؤٚالٍ في جغ٦ُب . وهى ٚلِ( ؤ٢ؿم)بض٫ ( ٢ؿم)بؾممُٖل وجالمُظه ٧لمت  ؤخمضٌؿخٗمل : مالخٓت

 .الجمل جض٫ ٖلى هبٍى مؿخىاهم الٗلمي ختى في الٗغبُت 

 



ت صٖىة  ت مىٓمت  جإزظؤؾممُٖل  ؤخمضمٗٞغ   !ق٩ل خغ٦ت ؾٍغ

بؾممُٖل ٧مَ٘ في الضٖىة الى هٟؿه ، في البهغة واملىم٤َ  ؤخمضفي الؿىىاث ألاعب٘ ألازحرة وكِ 

المي ، ٞإوكإ مى٢ٗم   لى ظممٖخه آزمع الؿٗت اململُت في خُمتهم ووكمَهم لٖا هغث ٖلُه ٖو الجىىبُت ، ْو

وؤؾـ مغا٦ؼ لضٖىجه في الٗغا١ ولاممعاث ، و٧من له وكمٍ خظع في ٢م ، بىاؾُت بًٗت هٟغ مً الُلبت 

دؤجبمٖوؤزظ ! مهغي ٚلُٔ الظهً الٗغا٢ُحن بُجهم  ىن ب٢ىمٕ الىمؽ بمملىمممث إوله ًضٖىن الى بُٗخه ٍو

يكغون بُمهمث  ـ بمممولاؾخسمعة ، ٍو يكغون ٦غاَع هم بمممهم في مدمٞٓمث الٗغا١ وزمعظه ، ٍو

ؿمىجهم   )َو
ً
 ! ؤ٦ثرعا١ ؾٟؿُت ال ؤو وهي ( ٦خبم

اؾممُٖل في البهغة ، واقدب٨ىا ألًمم م٘ ٢ىاث الخ٨ىمت  ؤخمض ؤجبمٕو٢ض ؾإلذ ٖجهم بٗض ؤن زمع 

حرهم ، و٢ممذ بخهُٟت  ت ٚو بؾممُٖل املؿمي  ؤخمضهم بمممهم ، وهغب ؤ٦ثر الٗغا٢ُت في البهغة والىمنٍغ

ىهغوه، ٞإمغهم ؤن ًب٣ىا في ةمممم اجهلىا بؤجه: ٣ٞملىا! الخؿً  ؤخمضهٟؿه  هم لُظهبىا الى الٗغا١ ٍو

ٗملىا ٞحهم  ؿمٞغون ليكغ ! ؤعيُت بًغان لضٖىتهم ؤخؿً مً الٗغا١  ألن، بًغان َو ٞهم ًجخمٗىن في ٢م َو

حرهم   ! صٖىتهم في ألاهىاػ ٚو

م الؿبب في ؤجهم ٌٗخبرون ألجه! م الًظ٦غون املغاظ٘ و٦بمع الٗلممء بال ب٣ىلهم لٗىه هللا ؤجهوط٦غ لي بًٗهم 

 ! كغث صٖىتهم في الىمؽ هدأل ٞلى اؾخجمبىا لهم وآمىىا ! ٞكل صٖىتهم 

٣ىلىن ًٖ  ؾذ ؾىىاث ، زم ًٓهغ  ؤو ؾخت ؤقهغ  ؤو ٚمب ؾخت ؤًمم  ؤههبؾممُٖل  ؤخمضهم بمممٍو

يخهغ مأل ! ٍو   ألاعىٍو
ً
 !ٖضال

 

  :ؤؾممُٖل ؤخمض, ,والهغدي , ٢ىمة ال٨ىزغ 

 مً ٢ىمة سخغ الًٟمثُت ٧ل ًىم ظمٗت ، و٧من ال ًمغ بغهممج 
ً
 مبمقغا

ً
٧من الكُش ال٨ىعاوي ٣ًضم بغهممجم

خهل به ظممٖت   ؤو ! ًٓهغ مً الٗغا١ ولِـ الُمً  ؤههبؾممُٖل ، ًُغخىن مؿإلت الُمموي و  ؤخمضبال ٍو

 ٣ًى٫ و٧من بًٗهم ! ىن ؤن ٌؿخضلىا بهم ٖلى صخت صٖىي نمخبهم إولًُغخىن قبهمث ًد
ً
هدً : قغؾم

 هدخج ٖلُ٪ بمم ط٦غجه في ٦خب٪ ، ٣ٞض ط٦غث في ٖهغ الٓهىع عواًت 
ً
ىص لِـ ًمىُم بل له  ؤن الُمموي املٖى

 ! وؿب في الُمً 

ًخه ؟! وٗم ؤهم ط٦غث هظه الغواًت ل٨ني عصصتهم : ٞإظمبه الكُش ال٨ىعاوي  ! ٞهل جدخج ٖليَّ بمم ٞع

 ،8/105:، و4/155:لغواًت في صخُذ البسمعي ا :ؤ٢ى٫ 



ض مً ٢َغل، ؤن ٖبض هللا بً إو بلٜ مٗ ؤهه٧من مدمض بً ظبحر بً مُٗم ًدضر : ٢م٫  ٍت وهى ٖىضه في ٞو

 ٞإزنى ٖلى هللا بمم إو ؾ٨ُىن مل٪ مً ٢دُمن ، ًٞٛب مٗ ؤههٖمغو بً الٗمم ًدضر 
ً
ٍت ٣ٞمم زُُبم

ازغ ًٖ  إههؤمم بٗض ٞ: ه ، زم ٢م٫ؤهلهى 
ُ
 مى٨م ًخدضزىن ؤخمصًض لِؿذ في ٦خمب هللا والج

ً
بلٛني ؤن عظمال

 ألامغ بن هظا : ٞةوي ؾمٗذ عؾى٫ هللا ٣ًى٫ ! هم ؤهلٞةًم٦م وألامموي التي جًل ! ظهمل٨م  إئلئ٪عؾى٫ هللا ٞ

ه هللا ٖلى وظهه مم ؤ٢ممىا الضًً ل الٌٗمصحهم ؤخض بال ٦بَّ  . بهخهى(. في ٢َغ

 

م اهىا ًمىٗىن عواًت ؤي خضًض ؤجهؾُُغة ال٣غقُحن ٖلى عواًت الخضًض ومهمصعه ، و وهظا ًضل٪ ٖلى 

ٍت ًٚبه ٖلى إو ولظل٪ نبَّ مٗ! طل٪ ًمـ ٢ُمصة ٢َغل للٗغب والٗملم  ألنًبكغ بٓهىع ٢مثض ٢دُموي ، 

 ٖبضهللا بً الٗمم ووبسه ٖلى املىبر وؾممه ظ
ً
٧ل  و٢دُمن! ؾ٨ُىن َمِل٪  مً ٢دُمن  ؤههعوي  ألهه، إهال

غ ُٞه ! ، واٖخبره ٖضًم الٟهم والٛحرة  ؤ٦ثر وبسه في ٢هغه  ؤههوال بض ! ٢بمثل الٗغب مم ٖضا ٢َغل 
َّ
و٢ض ؤز

  ببًٍت ٞخمب إو جىبُش مٗ
ً
 وظٗل الُمموي ٢غقُم

ً
ًم مٗكغ الُمً ج٣ىلىن بن : )٢م٫! الٗمم جىبت ههىخم

، 103/خممص بب٦ًمم عوي (. 1/120:خممص ببً( ! )ل٣غش ي ؤبىه  ؤههاملىهىع مى٨م ، والظي هٟس ي بُضه 

 في الُمً: ) 109و
ً
 ووؿبم

ً
ل ، ومم الخالٞت بال ٞحهم ٚحر ؤن له ؤنال  ؤجبمٕٞدكبض ( . مم املهضي بال مً ٢َغ

ذ بإن الُمموي الًجب ؤن ٨ًىن مً  ؤهذبؾممُٖل بهظه الغواًت و٢ملىا للكُش ال٨ىعاوي  ؤخمض اٖتٞر

ىُب٤ ٖلى   ! بؾممُٖل  ؤخمضهم بمممالُمً ، ٨ُٞىن مً البهغة ، ٍو

ىص مً الُمً ، ٟٞي ٦مم٫ الضًً للهضو١  ؤهلم٘ ؤن الغواًت ًٖ  / البِذ ههذ ٖلى ؤن الُمموي املٖى

ومعجم ؤخمصًض .  مً الُمًزغوط الؿُٟموي مً الكمم وزغوط الُمموي : وبن مً ٖالممث زغوظه: 328

ً ٖبُض بً ػعاعة ٢م٫. 3/242:املهضي ممملا  ؤوى ًسغط طل٪ وملم : ٖبض هللا الؿُٟموي ٣ٞم٫ط٦غ ٖىض ؤبي : ٖو

 (.3/478:املهضي ممملا معجم ؤخمصًض . )ًسغط ٧مؾغ ُٖيُه بهىٗمء؟

 

 في ٢ىمة ال٨ىزغ للغص ٖلى مؼاٖم 
ً
بؾممُٖل، ٞلم  ؤخمضوفي هظه املضة زهو الكُش ال٨ىعاوي بغهممجم

 مً هظا الؼوع وال٨ظب : بؾممُٖل ٦خب في مى٢ٗه ؤخمضه ، ل٨ً ؤجبمًٖخهل ؤخض مً 
ً
وؤيغب ل٪ مشمال

، ٣ٞبل ٖضة ؤقهغ وفي ٢ىمة ال٨ىزغ الًٟمثُت لاًغاهُت وفي بغهممج 
ً
املهضي )الظي حٗغيذ له ؤهم شخهُم

ىص ه  إهذاؾخًمٞىا الكُش ٖلي ال٨ىعاوي و٦( املٖى  مسههت للخضًض ٖني وحكٍى
ً
بم الخل٣ت ٧لهم ج٣ٍغ

 مممػوط ؤزخه لل  ؤههالخؿً ٣ًى٫  ؤخمضبن : ىعاوينىعة الضٖىة ، ومً يمً مم ٢مله الكُش ال٨



ٗلم . املهضي  ؤوي لم ؤ٢ل هظا َو
ً
م  ؤههوهى ٌٗلم ٣ًُىم ٨ًظب، ول٨ىه ال ٌؿخخي مً ال٨ظب و٢ى٫ الؼوع ٚع

بؾممُٖل ٖلى الكُش ال٨ىعاوي ٞلم ٣ًل طل٪  ؤخمضو٢ض ٦ظب ! ٦بر ؾىه والٗمممت التي ًًٗهم ٖلى عؤؾه 

م ٖىه بل ه٣له ٖلى ٖهضة الغو  ! املهضي وؤ٢مم ولُمت للٗغؽ مممػوط ؤزخه لل  ؤههاة ًٖ شخو ٚحره ، ٖػ

ؾُض ، والهغزُىن لِـ ٞحهم  ؤههًضعي  ؤهه٣ٞم٫ ( الخؿني)و٢ض حٗغى بمزخهمع لظ٦غ الهغدي املؿمى 

لمُت ولاعجبمٍ الخمم ب زبمثؾمصة ، ل٨ً هظا ؤمغ ًدب٘ وؾمثل لا ضعي املغظُٗت وألٖا ُت، ٍو  ممممإل الكٖغ

 .املهضي ؤعواخىم ٞضاه ، وهظا ال ًم٨ىىم ٢بىله بال بضلُل ومعجؼة 

وفي الُىم الخملي للبرهممج ٢مم ظممٖت الهغدي بمهمظمت ال٣ىهلُخحن لاًغاهِخحن في ٦غبالء والبهغة ، 

 ٖلى املؿمؽ بمغظٗهم الؿُض مدمىص الهغدي ، مً الكُش ٖلي ال٨ىعاوي ، إولوخ
ً
ىا بخغا٢همم اخخجمظم

 ! ال٨ىزغ لاًغاهُت  في ًٞمثُت

و٧من ! بن هظا ألاؾلىب لِـ ؤؾلىب املغاظ٘ : و٢ض اؾخٛغب الىمؽ هظا الخهٝغ ، و٢م٫ الكُش ال٨ىعاوي

ىضر لي بغاءجه ممم اتهمخه به ، ختى ؤصدر في البرهممج الشموي وؤٖخظع  ألاخغي بملهغدي ؤن ًخهل بي ٍو

زم بن املس ئ بمٖخ٣مصهم لبىموي في ًٞمثُت بًغاهُت ، ٞةن ٧من ال ! مىه ٖلى مغؤي الىمؽ بن ٦ىذ ؤؾإث له 

 ! بض مً الهجىم ، ُُٞيبػي ؤن ٨ًىن ٖلى الؿٟمعة اللبىمهُت ولِـ ٖلى ال٣ىهلُمث لاًغاهُت 

خى٫ هجىم ؤههمع الهغدي ٖلى ال٣ىهلُمث ( الٗغبُت)اجهلذ بي ًٞمثُت : زم ٢م٫ الكُش ال٨ىعاوي

تهم ، وؤٖضجه لاًغاهُت في الٗغا١ بؿبب ٦ صث ٍػ ذ ٖلى همع الهغدي ٞبرَّ المي ، ٞىظضث ؤؾئلتهم جهب الٍؼ

 
ً
ال٣ًُت في الىا٢٘ لِؿذ ٢ًُت الهغدي واملؿمؽ به في بغهممج في ٢ىمة بًغاهُت ، بل  ألن! الحهم ؾمملم

ُموي  ٕ  بٍغ ٩ي م٘ بًغان ٖلى ؤعى الٗغا١ ؤو نغا  . ؤمٍغ

 

 املهضي  ممملا مىخضي مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسههُت في 

 .   ال٣ًُت املٗغوٞه واملكهىعةفي هظه  تًالث املهمت مً مٗلىممحي املىزى٢يمٞمث والخٗضوبٌٗ لا 

 

 

 



 ه هغبىا مجهمؤجبمٖالخؿً و  ؤخمضالى  تلئؾؤ/ الٟهل الؿمصؽ ٖكغ 

ضعي  الٗلم  ؤهلمً  ؤههمٗهىم ٦مم ٢ضمىم و  بممم ؤههمجهى٫ اليؿب  ؤههو مه ؤالخؿً الظي اتهم  ؤخمضٍو

لُه ٖىضي له  ٢ضمهم له مغة م٘ اوي إالدجت وؾ مممله ٢ضمهم له مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسههُت لل ئؾؤوخملخه ٖو

 :ؾئلت هيوألا  هلمظ ألههلً ًجُب  ؤههٖملم 

 ؟؟ ؟مهؤؾم بى ومم ه زغ آن امه ٖلى طمت عظل ؤو  ممملا مً نلب  ؤههال٩مَ٘ ٣ًى٫  ؤخمضن بهل  / 1ؽ

ىن  تههمعه بملٛٞغؤالظي ٧ل   .لىمهم إؾمهم خُىمم ؾبال ٌٗٞغ

 املهضي ؟ ممملا مء بىؤزىاجه هم ؤال٩مَ٘ و  ؤخمضزىة ؤهل  / 2ؽ

دت صخُدت جض٫ ٖلى ان  / 3ؽ ض عواًت نٍغ  الخؿً مٗهىم ؟ ؤخمضهٍغ

دت صخُدت ج٣ى٫  / 4ؽ ض عواًت نٍغ  ن املهضًحن مً ولض املهضي ؟ؤهٍغ

دت صخُدت ج٣ى٫ /  5ؽ ض عواًت نٍغ املهضي عجل  ممملا الخؿً ًٓهغ ٢بل ْهىع  ؤخمضن املهضًحن ومجهم ؤهٍغ

٠ ؟  هللا ٞغظه الكٍغ

ض مً قُش ٧مَ٘   /6ؽ ق٪ ُٞه ولُتر٥  املهضي مبمقغ بضلُل ٢مَ٘ ال ممملا  ببًن ؾلممن ؤن ًشبذ لىم ؤهٍغ

 . تالؼاثٟ ةالصجغ 

ض مً قُش  / 7ؽ  ؤ ؤخمضهٍغ
ً
دم  ؤاملهضي جؼوط  ممملا ان  ن ًشبذ لىم نٍغ

ً
 ؟في ػمً الُٛبت ؾمؾم

ض مً قُش ٧مَ٘ / 8ؽ ضم الخ٩لم مٗهم ٞن ًىضر لىم هغ ؤهٍغ  تهني مُلىب للٗضالبن ٢م٫ ةوبه مً الىمؽ ٖو

خ٪ في البملخى٥ وحُٗي مجم٫ مٟخىح ٧ممل لىم لىخ٩لم مٗ٪ والؤم٩مه٪ ة٢لذ ب ٖال٢ت للخ٨ىممث  ن جخ٩لم بٛٞغ

ضم ٞهم٪ و٢لت ن ًٟخطر لؿمه٪ ؤ٦ىذ جسمٝ  بطاال ‘بملبملخى٥   .َالٖ٪ ٖلى الضًًبٖو

لُه ؾآٖلى طمت عظل  ؤههالخؿً ٣ًى٫  ؤخمضبدؿب املٗلىممث التي ٖىضهم ان  لىمه هظا الؿاا٫ إزغ ٖو

  زغي ألا ؾئلت وألا 
ً
ض مىه الجىاب ًٖ هظه ألا  ؤًًم  .ؾئلت وهٍغ

 ؾُتهغب مجهم ؟ ؤههم ؤؾئلت بملخٟهُل؟ ن ًغص ٖلى هظه ألا ؤال٩مَ٘  ؤخمضؾخُمٖت ةٞهل ب

 م ؾحهغبىا مجهم ؟ؤ؟ ؾئلته الغص ٖلى هظه ألا ؤجبمٖؾخُمٖت ةوهل ب

 . لىمهم مً ٖضة ؾىحن ولم ًجُبىا بل اؾخمغ هغوبهم والى ًىمىم هظاإىم ؾألهم ؾحهغبىا مجهم جهب٦ُض ؤ



 الخؿً ال٩مَ٘ ملٗىن والضلُل مً الش٣لحن ؤخمض/ الٟهل الؿمب٘ ٖكغ 
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َ
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٣غب ْهىعه املبمع٥ ظٗل مً  (عجل هللا ٞغظه)املهضي ممممإل وكضاص الجممهحر الى ٧ل مم ًغجبِ بب ٍو

 مً البٌٗ ممً ً
ً
ن ٌؿدشمغ هظه الجظوة الى٢مصة في هٟىؽ الكُٗت ؤدؿب عنُضهم ٖلى الدكُ٘ بضال

ً ةمممعاح ٌؿخٛلهم يض ٣ُٖضة هاالء املامىحن ب( عجل هللا ٞغظه) ممملا ومدبي  ٤ آلزٍغ هم لُمهض الٍُغ

 مجهم 
ً
 جسٟذ هظه الجظوة ْىم

ً
 ٞكِئم

ً
 جازغ ٖلى هٟىؽ الكُٗت وقِئم

ً
م ؾٝى ًُٟئىجهم ؤجهًٟٗلىن ؤٞٗمال

ن ًخم هىعه ولى ٦غه هاالء، ؤال بصام يُمثه ًإبى ؤحٗملى الظي خٟٔ هظا الىىع و  هللان ؤال بًمم في ًىم مً ألا 

ت هي صٖىي هومً بحن الىممطط لا  ت والجممهحًر بىة ؤالؿلمي  ؤخمضدغاُٞت التي حِٗكهم ؾمخخىم ال٨ٍٟغ

 مً اؾممُٖل ٧مَ٘-ٖلُه الؿالم  ممملا اليؿبُت له وان  (عجل هللا ٞغظه) املهضي ممملا 
ً
بىه الظي ؤ -بضال

ن هظه الضٖىي ال ًم٨ً جهض٣ًهم بدم٫ ملم ٨ًخىٟهم بٗض الخض٤ُ٢ والخإمل مً ؤمه، وعٚم ؤضه مً ؤول

ُت واعج٩مب أل  ً الكٖغ ض او مسملٟت ألبؿِ املىاٍػ لخىى في جٟمنُل طل٪ ضر الًغوعاث الضًيُت، وال هٍغ

  مممؿمب الهلبي لهظا املضعي البىىة لل هدن لا ؤقمعة الى بل ه٨خٟي بمإل 
ً
لًغوعة مً  املهضي ٌٗني مسملٟت

 . ؾالم في بمب الى٩محيغوعاث لا 

 

 ٌؿخضعظىا ن ًيبه ٖلحهم املامىىن ل٩ي ال ؤمً  ؤ٦ثر وال جدخمط الى  نال ن هظه الضٖىي واضخت البُؤوخُض 

ؿخٛلىا في ٖىاَٟهم   مً ٢بل ٞئمث بَو
ً
 ؾلبُم

ً
 ؤهلؾ٣مٍ مظهب بًمٍص تهضٝ الى إعجبمَهم واضر ببؾخٛالال

كمع هدةٞغاص الٗملم ٦ؤيخى ًىدكغ بحن ؤن ؤمٗخى٣ُه وفي ُٖىن الٗملم بٗض  في ُٖىن  (ٖلحهم الؿالم)البِذ 

ض ؤال بالىىع في الٓالم   ًٖ حؿملم ٖلحهم ٖلممء ه بمه الى يغوعةهدن هلٟذ لا ؤهىم هٍغ
ً
ظه الُمثٟت ًٞال

املهضي  ممملا عجبمٍ الخمشُلي ًٖ ولا عجبمٍ املل٨ىحي عجبمٍ املبمقغ ولا ن ٧ل مً ًضعي لا ؤظمهىعهم في 

ًجب لٗىه بم٣خط ى  ه٣ًمء الُٛبت ال٨بري ٞهى ٧مٞغ ٦ظاب يم٫ مًل مىمـب٢بل ( عجل هللا ٞغظه)

 .لاًت التي نّضعهم بهم البدض و٦ظل٪ الٟخىي 

ب لا  ن مً حهضٝ مً زال٫ خغ٦ت ؤهىم ال وك٪ في ةٞ:  ًت٢خًمء اللًٗ للمضعي بضاللت لا بؾخضال٫ ٖلى ج٣ٍغ

هللا  ألنًجب لٗىه  إهه٣مم مىه ٞخهلا  ؤو ( ٖلحهم الؿالم)البِذ  ؤهلؾ٣مٍ مظهب ب٣ُٖضة الى  ؤو ٞٗل  ؤو 

٣مم هخن مً ًٟٗل مم ًىظب جىهحن املظهب ولا ؤحٗملى ًلٗىه، ٞال وك٪ في  ؤههطن لىم بلٗىه، و ؤحٗملى ٢ض 

٢ل ون٠ ؤن مم نضع مً هاالء ٖلى ؤًجب لٗىه، وخُض  ههةًاطي هللا وعؾىله وبملخملي ٞ إههمىه ٞ



 ٖلحهم هظا ٞبملخملي ٨ًىن مًمىن لا  (ٖلحهم الؿالم) البِذ ؤهلم وهىىا مظهب ؤجهههٟهم به 
ً
ًت نمص٢م

( ؿمبهم املبمقغ لههدبو  ممملا ؤي بمصٖمئهم ههغة ) ممملا بمؾم  ممملا ن هاالء قّىهىا نىعة ؤلم ه٣ل  بطا

ض هللا لاٞغص ٖمظ ؤههونّىعوه ٖلى  مشم٫ هاالء املتهلىؾحن إؾخٗمهت بال بمإل بلهي ؼ ال ًخم٨ً مً جد٤ُ٣ ٖو

غج٨ب مم ههى هللا ؾبد ؤههونّىعوه ٖلى  ق٩م٫ بفي هٓغهم ال  ألههوحٗملى ٖىه  ههمعظل ًىته٪ املدغممث ٍو

وامه ٖلى  ممملا مً نلب  ؤخمضال ٢ل لي بغب٪ ٠ُ٦ زغط بمً اليؿمء املدهىمث و  ممملا ن ًخ٣غب ؤفي 

ب والك٪ !طمت عظل آزغ  ال ًضزله الٍغ
ً
 .وبملخملي ٨ًىن لٗجهم والخبّري مجهم ؤمغا

 

  ( عجل هللا ٞغظه)ممملا ن ؤٌٗلم هللا 
ً
خُٟغ ٢لبه خؼهم ؾمه، بل ال ةم ًٟٗل هاالء بمل ًخإطي مً طل٪ ٍو

 مً لام ؤوك٪ 
ً
واملهمثب التي ًغاهم ملم ًدضر في الٗملم هي ؤهىن ب٨شحر ٖلُه ممم ٞٗله  ممملا ن ٦شحرا

ت و بصٖمءهاالء به مً زال٫   .عه لٓهى لخهم١ به والخمهُض هم لابصٖمءاتهم املىدٞغ

عجل هللا )املهضي مممن مً ًضعي الىلض لل ؤمم ٌكهض ٖلى ( ٖلحهم الؿالم)البِذ  ؤهلهظا وان في عواًمث 

 ٖلى مم ٢ّضمىمهؤملٗىن مً ٢بل هللا والىمؽ واملالث٨ت ( ٞغظه
ً
٨ٟي بهظه الغواًت قمهضا  .ظمٗحن ٍو

 

ٖلُه )املهضي املىخٓغ  ممملا خمضان الخهُبي البمب الغاب٘ ٖكغ بمب  ببًفي الهضاًت ال٨بري للخؿحن 

ه وهللا ب: بم ٖبض هللا ٖلُه الؿالم ٣ًى٫ ؤؾمٗذ : ًٖ املًٟل بً ٖمغ ٢م٫ 361م( الؿالم ًم٦م والخىٍى

و٠ُ٦، وجخمدهىا وجُل٘ لُُٛبن مهض٨ًم ؾىحن مً صهغ٦م ًُى٫ ٖل٨ُم وج٣ىلىن ؤي ولُذ ولٗل 

٨ٟان ٦مم ٖحن املامىحن ولخؤل٪ ٞبإي واٍص ؾل٪، ولخضمًٗ ٖلُه ه ؤو هٟؿ٨م ختى ٣ًم٫ ممث ؤالك٨ى٥ في 

ًضه بغوح ؤًممن في ٢لبه و خب لا زظ هللا مُشم٢ه و٦ؤال مً بمىاط البدغ ختى ال ًىجى ؤجى٨ٟئ الؿًٟ في 

 ًٗ  .مغهم مم جهى٘ؤزنى ٖكغ عاًت مكخبهت ال ًضعون بمىه، ولتٞر

: ُمئ٦م؟ ٞىٓغ الى قمـ ٢ض صزلذ في الهٟت ٣ٞم٫ؤولٞب٨ُذ و٢لذ ؾُضي و٠ُ٦ جهى٘ : ٢م٫ املًٟل

 جغي هظه الكمـ ًم مًٟل؟ ٢لذ وٗم ًم مىالي،

 ولض املهضي في ُٚبخه وممث،بحن مجهم ول٣ُم٫ ؤهىع و ؤوهللا ألمغهم : ٢م٫

٣ىلىن بملىلض مىه،  .ظمٗحنؤٖلحهم لٗىت هللا والىمؽ  ؤئلئ٪ هم ججخض والصجه و٦ىهه،ؤ٦ثر و  ٍو

 .ظمٗحنؤلٗىت هللا والىمؽ ًمم ُٚبخه ٞٗلُه ؤص ؤوال ن املهضي نمع له إن مً ٣ًى٫ ببومٗنى طل٪ 

 .ولضه ٞٗلُه لٗىت هللا والىمؽ ؤظمٗحن ؤههخض ؤًضعي  ؤو ٢ض ولض له ( ٖلُه الؿالم)ن املهضي ؤومً ٣ًى٫ 

مً ولض في ٖهغ الُٛبت ال٨بري لظ٦غث لىم الغواًمث طل٪ ( ٖلُه الؿالم) مممن ٨ًىن لل ؤلى ٧من ال بض  ؤهه



غ به ألا 
ّ

ٟىا طل٪ ٦مم ظمء في هظا ، ٞلم ٨ًخٟىا بٗضم ط٦غهم له، بل ه(ٖلحهم الؿالم)َهمع ألا  ثمتولبك

 :مجهم ؤزغي خمصًض ؤالخضًض و 

( ٖلُه الؿالم)صزل ٖلى الغيم  ؤههًٖ ٖلي بً ابي خمؼة  224الكُش الُىس ي في الُٛبت في م مم عواه 

 ؟بممم ؤهذ:  ٣ٞم٫ له

 .ال وله ٣ٖبب ممملا ال ٨ًىن : اوي ؾمٗذ ظض٥ ظٟٗغ بً مدمض ٖلحهم الؿالم ٣ًى٫ : وٗم، ٣ٞم٫ له: ٢م٫

 :همم ٢م٫ ظٟٗغ ٖلُه الؿالمب جىمؾِذ؟ لِـ ه٨ظا ٢م٫ ظٟٗغ ٖلُه الؿالم، ؤو وؿِذ ًم قُش ؤ: ٣ٞم٫

، ال ٣ٖب له ههةالظي ًسغط ٖلُه الخؿحن بً ٖلي ٖلحهمم الؿالم ٞ ممملا ال بال وله ٣ٖب ب ممملا ال ٨ًىن 

 .نض٢ذ ظٗلذ ٞضا٥ ه٨ظا ؾمٗذ ظض٥ ٣ًى٫ : ٣ٞم٫ له

حره ًٖ  ض  ألامغ نمخب هظا : )) (الؿالمٖلُه )محر املامىحن ؤ٠ُ٦ و٢ض عوي الهضو١ ٚو ض الٍُغ الكٍغ

ض الىخُض  . (( الٍٟغ

 

بي ب٨غ ؤمغ ؤصٖىا الىُمبت ٞظ٦غ ٖىض ط٦غه بًً ط٦غ الكُش الُىس ي في ٦خمب الُٛبت ٖىض ط٦غ املظمىمحن الظ

صل٠ املجىىن ط٦غ هظه الٟخىي ًٖ  بيؤو  بي ظٟٗغ مدمض بً ٖشممن الٗمغي ؤدي الكُش ؤ ببًالبٛضاصي 

ه  يبؤ بٗض الّؿُمغي ٞهى ٧مٞغ مىمـ  ألامغ صعى بٖىضهم ؤن ٧ل مً  ألن)ال٣مؾم ظٟٗغ بً مدمض بً ٢ىلٍى

 ((مى٢٘ مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسههُت ))  يم٫ مًل

 ٤ُ  بهخهى. ومً هللا الخٞى

 

 

 

 

 

 

 



ت يزنُت لاممملا  الكُٗتال٩مَ٘ في  ؤخمضعؤي / الٟهل الشممً ٖكغ   ٖكٍغ

 

ٗخ٣ض    ؤخمضَو
ً
ًض لاخمصوالؿىت ٦مم بُيىم في  ٣غآنالبِذ وامللٗىن بىو ال ؤهلالمغ  ال٩مَ٘ املضعي ٦ظبم

 :املميُت واملضلـ املهغط 

 )) جىٟٗهم  ٖمملهم مً نالة ونُمم ٧لهم الؤُت ٦ٟمع مؿخد٣حن الىمع و ممملا  الكُٗتن ؤ
ً
(( مىشىعا  هبمءا

 .محر املامىحن ٖلُه الؿالم وهى بظل٪ الى ظهىم ؤ٩ٞل مً لم ًامً به هى زمعط ًٖ والًت 

 : ؤ٢ى٫ 

هم ٢ٞم٫ ٢ىله هظا لِ سٞى  هم إؿُُغ ٖلى ٣ٖى٫ البؿُمء ٍو
ً
ج٩لم بلهجت ؤو  تزظ ؾممٖؤ ؤؾخُُ٘ ؤن ؤًًم

 .ؾالم ٧له وهى الى ظهىم ن مً لم ًدبٗني زمعط ًٖ لا ب ؤ٢ى٫ ضخم ٞحهم مً نىحي و ؤ تمسُٟ

ظخُمػ خضوص بن لم ٌؿخُُ٘ ؤبٗض  ألههالهٗب وهى ًٟٗل هظا الٟٗل بسُت مضبغة  مألمغ ٞهظا لِـ ب

 لخمعط في الخىػة وونىله لضعظت لا البدض ا
ً
ت والُممهُت والٗهمت  ظتهمص واملغظُٗت هغب مضُٖم املهضٍو

جظب الىمؽ بمأل ل٩ي ٌكٗل ألا ( الخ ... ت ووو ممملا و  .مىا٫ والخٝى يىاء مً خىله ٍو

الٟمقل ال٩مطب الظي  ٢ض  صٖمءقٗل ظهىم مً خىله ٞهى بهظا لا ؤهمم بيىاء و ٌكٗل ألا ول٨ىه لم  ؤ٢ى٫ 

لى ٧ل مً ًد ؤخمضبضًً وهظا ال٨خمب للغص ٖلى بض لا ؤالى  بهخهىعاثدخه وبمن ٞكله  هذمب  و٫ مالخؿً ٖو

م ٣ًل الغؾى٫ ؤولهىم في الىمع ؤصعي ٠ُ٦ خ٨م ٖلُىم هظا الصخو ؤاث ال٩مطبت ٞال صٖمءن ًخجغؤ بمإل ؤ

صزلخىم الىمع ؤوقُٗخ٪ هم الٟمثؼون؟ ٠ُ٨ٞ  ؤهذًم ٖلي  (ٖلُه الؿالم)لٗلي  (وؾلم وآلهنلى هللا ٖلُه )

 ن هللا والُٗمط بمهلل مشل٪ ْملمؤًم ْملم هل حٗخ٣ض 
ً
 بهخهىصٖمث٪ ب ؟ هللا ٖمص٫ ًم عظل قٛل ٣ٖل٪ ٢لُال

 .٢ضام ونمع جدذ ألا

٢ًىلي هظا واؾخٟٛغ هللا لي ول٨م والخمض هلل عب الٗمملحن  ؤ٢ى٫   .ونلى هللا ٖلى مدمض وا٫ الُمهٍغ

 ٫ مدمض وعجل ٞغظهمآاللهم نل ٖلى مدمض و 

 

 



 عص ٖلى املضٖحن ٖممت/  الٟهل الخمؾ٘ ٖكغ 

 

 (ٖلحهم الؿالم) املهضي ممملا مغ البِذ وأل  ؤهلمغ ل٩ل مضعي أل  ؤ٢ى٫ 

هللا ٖىه  امل٨خب عض ي ؤخمضخضزىم ؤبى مدمض الخؿً بً  ، 2/516:الضًًالهضو١ عخمه هللا في ٦مم٫ 

٢ضؽ هللا عوخه ،  ٦ىذ بمضًىت الؿالم في الؿىت التي جىفي ٞحهم الكُش ٖلي بً مدمض الؿمغي : ٢م٫

 وسخخه
ً
مجه بإًمم ، ٞإزغط بلى الىمؽ جى٢ُٗم  : ٞدًغجه ٢بل ٞو

بِى٪  ؤٖٓم هللا ؤظغ بزىاه٪ ُٞ٪ ٞةه٪ مُذ مم الغخمً الغخُم ، ًم ٖلي بً مدمض الؿمغي ، بؿم هللا

مج٪ ، ٣ٞض و٢ٗذ الُٛبت الخممت ٞال  وبحن ؾخت ؤًمم ، ٞمظم٘ ؤمغ٥ وال جىم بلى ؤخض ٣ًىم م٣مم٪ بٗض ٞو

، وؾُإحي  ألاعىوامخالء  ْهىع بال بٗض بطن هللا ٖؼ وظل ، وطل٪ بٗض َى٫ ألامض و٢ؿىة ال٣لىب
ً
ظىعا

، وال  ٦ظاب مٟتر زغوط الؿُٟموي والهُدت ٞهى  صعى املكمهضة ٢بلبً قُٗتي مً ًضعي املكمهضة ؤال ٞم

ٞيسخىم هظا الخى٢ُ٘ وزغظىم مً ٖىضه ، ٞلمم ٧من الُىم : ٢م٫ . خى٫ وال ٢ىة بال بمهلل الٗلي الُٗٓم

ومط ى . هلل ؤمغ هى بملٛه : مً ونُ٪ مً بٗض٥؟ ٣ٞم٫: ًجىص بىٟؿه ، ٣ُٞل له الؿمصؽ ٖضهم بلُه وهى

 ، 417/، وبٖالم الىعي242/ومشله ُٚبت الُىس ي(. ٖىه ، ٞهظا آزغ ٦الم ؾم٘ مىه عض ي هللا

،  144/املىالُض ، وجمط 3/320:، و٦ك٠ الٛمت264/وزم٢ب املىم٢ب 3/1128:، والخغاثج 2/478:ولاخخجمط

ُه 2/236:والهغاٍ املؿخ٣ُم ُٚبخه  إهذالؿمصؽ و٢ض ٦ ٞيسخذ هظا الخى٢ُ٘ و٢ط ى في الُىم: ، ٞو

ُه 130/ىاعهومىخسب ألا . ال٣هغي ؤعبٗت وؾخحن ؾىت  مة الكُش ٖلي الؿمغي املظ٦ىع  إهذ٦ :و٢م٫: ، ٞو ٞو

جهم  328في الىه٠ مً قٗبمن ؾىت    . 52/151:، و 51/361:، والبدمع3/693:الهضاة بزبمث، ٖو

٨ٟي لصخت هظا الخضًض ؤن الهضو١  عخمه هللا عواه بىاؾُت واخضة ًٖ الؿمغي عخمه هللا ، وهى  ٍو

ب ؤخمضالخؿً بً 
َّ
ترض ى ٖىه في ٦خب امل٨خ  .هعخمه هللا الظي ًغوي ٖىه بةظال٫ ٍو

 ب٣م، وله ٦خمب في )  :٢:2/271م٫ في لؿمن املحزان 
ً
٢م٫ ٖلي بً الخ٨م في مكمًش الكُٗت ، ٧من م٣ُمم

ه و٧من ٌٗٓمه، وؤزظ ٖىه ؤبى  الٟغاثٌ ؤظمص ُٞه   .بهخهى(. ظٟٗغ مدمض بً ٖلي بً بمبٍى

 ، وحٗل٣ُت الىخُض 3/72:، ومؿخضع٧مث ٖلم عظم٫ الخضًض للىممػي  2/372:امل٣م٫ لألبُخي عاظ٘ تهظًب

حرهم 3/35:، و2/198:، ومعجم عظم٫ الخضًض للؿُض الخىجي136/البهبهموي  . ، ٚو



 

  : ؤ٢ى٫ 

ٖلُه الؿالم  ممملا ولاق٩م٫ الظي ًسُغ في الظهً هىم ؤن هظا الخضًض ًض٫ ٖلى ٖضم بم٩من مكمهضة  

، بضلُل ٢ىله  
ً
زغوط الؿُٟموي والهُدت ٞهى ٦ظاب  ؤال ٞمً اصعى املكمهضة ٢بل) في ُٚبخه ال٨بري جهمثُم

٢ىله ٖلُه الؿالم  ألن مممالؿٟمعة لل  بصٖمءاملكمهضة هىم  ةصٖمءامل٣هىص ب ألنول٨ً طل٪ اقدبمه ، ( مٟتر

مج٪ ٞمظم٘ ؤمغ٥ وال: ) ٢بله ًض٫ ٖلى ؤن مهب ال٨الم هى الؿٟمعة ، ( جىم بلى ؤخض ٣ًىم م٣مم٪ بٗض ٞو

ا٦ضه ٢ىله ًإحي  املد٨ىم ب٨ظبه هى الظي صٖمءٞمإل ..( وؾُإحي قُٗتي مً ًضعي املكمهضة: )ٖلُه الؿالم  ٍو

ٞهظا هى . الىمؽ  ؾٟحره وواؾُخه الى ؤههٖلُه الؿالم و  ممملا ٌكمهض  إههنمخبه الكُٗت ُٞسبرهم ب

 (. الؿُٟموي والهُدت ٞهى ٦ظاب مٟتر ؤال ٞمً اصعى املكمهضة ٢بل زغوط: )امل٣هىص ب٣ىله ٖلُه الؿالم 

ٌؿمىهم ؾٟمعة ، ُٞجب عصهم وج٨ظًبهم وال ًجىػ  وهظا ًىُب٤ ٖلى ٖضص مً مضعي م٣مم الؿٟمعة ولى لم

هسخبرهم بُلب معجؼة ٦مم ٧من ازخبر الكُٗت ظٟٗغ ال٨ظاب  ومً ؤٌؿغ َغ١ عصهم ؤن. مجهم ال٣بى٫ 

 . هاالء وعزتهم وؤقبمههم قمئوا ؤم ؤبىا ألنوؤيغابهم ،  والخالط ، والكلمٛموي ،

 

لُه ، ٞملظي ًضعي   ؤهه ؤوؾٟحره  ؤههٖلُه الؿالم في ُٚبخه ال٨بري و  ممملا مكمهضة  ٖو
ً
 ٧لٟه بدبلُٛهم قِئم

 
ً
 ، ٞهى ٦ظاب مٟتر الًجىػ جهض٣ًه وال  ؤو نٛحرا

ً
 . هؤجبم٦ٖبحرا

 

 

 

 

 

 

 



 ال٩مَ٘ املضعي  ؤخمضعؾملتي الى / الٟهل الٗكغون 

 

 (ٖلحهم الؿالم) البِذ هلٞبُٗى٪ أل  ممن٥ ٢ض بمن واهؼاح ٖىه ألا ءن اصٖمبلل٩مَ٘ زمنت  ؤ٢ى٫ 

  تعى هللا الىاؾٗؤغط و٢ض هغبذ مً بِخ٪ وصولخ٪ الى ٣من٪ مجهم ظٗل٪ هللا ٧ملجهخاو 
ً
مؿلىب  مخٛغبم

ٞ ٤ُ ت و صٖمءن ج٠٨ ًٖ هظه لا ؤهصخ٪ إالخٞى  :ل٪  ؤ٢ى٫  ٖؼاءزىة ال٣غاء ألا ٧ل ألا  مممؤاث الٟمٚع

حٗضًخم خضوص٦م ٞؿ٨ُىن ال٨خمب  ؤو ٣هخم مجهم ؤهخخمغ لى ؤٖىضهم زِ  (ٖلحهم الؿالم)البِذ  ؤهلن ب

 
ً
جمعة جدبٗهم في جمعة جدظع الىمؽ مً املغاظ٘ و  إهذحٗمب٪ ٞؤل٩ل  ال٣مصم بمشمبت ٠٦ ٖلى وظه٪ مدُمم

بمث٪ جمى٘ الىمؽ مً الخ٣لُض مىهجهم ٞكغاج٘ لا  ؾالم ٢لضث ُٞه الٗالمت الخلي وهظا صلُل ظهل٪ ٚو

ٌ مً ؾبمج٪ و٢م مً ؾ٨غ٥ جهةىا٥ ٞه٪ ٖضلذ بٌٗ ال٩لممث بمم ًىمؾب هؤج٣لض ٖضا  ؤهذو 

ه٪ ج٣غؤ ؤهم مخإ٦ض ؤل٪ و  ةث وعجل ٢بل املىث هظه ههُدت نٛحر لُه ٢بل الٟى بهللا وجب  ط٦غ اوقهىاج٪ و 

ض ؤ٦خمبي هظا ولً  ؾ٪ ؤمغاظٗىم الظًً هم جمط ٖلى ع  ؤو ثمخىم ؤػ ٖلى و مي ججؤقمعة و ٞملخغ ج٨ُٟه لا  ٦ثر ؤٍػ

 ، جهل الى جغاب وٗلهم ه٪ البو 

همُت ال٣هىي ولؿذ ٨ُٖم ألا ؤلم  ألنهم لإ٪ ٞجبمٖوأل ال٩مَ٘ واٖخبر هظا تهضًض ل٪ ؤخمضػ ًم و مؤي جج

 ب
ً
٨م وكغ الُٟضًىاث التي جٟطخؤ٦خب و إُت ٞؿإجىظه ل٨م وؾممملا  تللخىػة الٗلمُت وللكُٗ ال زمصمم

زغظخه ؤن بني ألهخمغ خظع٥ مً ألا إٞ( نٟغ ؤ٧معث ) هظاع بُٞه ؾخ٨ىن  ةٞهظا ال٨خمب والغوابِ املىظىص

ال بن ٦المي لً ٨ًىن بم ؾخ٨ىن جهمًخ٪ واَمئن ألجهجغاظ٘ ًٖ ٢غاعي وؾخ٨ىن ٖبرة ل٩ل املضٖحن ؤٞلً 

ػ ٞؿإٖمل حسجُالث إو ي ججؤزىة ال٣غاء و ؾ٠ ل٣ُٗضج٪ هظا ٦خمب مبؿِ لأل بملٗلم بىٟـ اللخٓت هم

ت و مطخ٨ت أل   ؤزُمث٪ الىدٍى
ً
 .ل٨م تالى ال٨خب الىمؾٟ وكغهم مًمٞم

 .٢ىلي هظا واؾخٟٛغ هللا الُٗٓم مً ٧ل طهب ُٖٓم والخمض هلل عب الٗمملحن  ؤ٢ى٫  

 ٖبض هللا الٗلىي  :٢ل ألا

 

 

 



 :الخمجمت 

ل مًؤفي زخمم هظا ال٨خمب وهظا البدض   ج٣ضم بملك٨غ الجٍؼ

 ، ظالءؤ ةجممم هظا البدض مً قُىر وؾمصبٖلى  وويٞميل ممً ؾمٖضٖؼاء ألا زىة ألا ألا 

 الءلها  تمىع الىمؾٟبٌٗ ألا عؾلىا لي ؤًمُل و الظًً جىانلىا معي ٖلى لا ٖؼاء زىة ألا وألا  

ْهمعه للىمؽ ٖلى بالخؿً ال٩مَ٘ الؿلُمي و  ؤخمضي و ا٣ٞض جم بًٟل هللا حٗملى ٞطر الضظم٫ البهغ 

همخه و بخ٣ُ٣خه و  خه مممببُم٫ صٖىجه ٖو  .خه ومهضٍو

 ؤظمء  ؤههبل و٢ض بِىم 
ً
َهمع ٖلحهم الؿالم وظمء ألا  ثمتلًغب الخىػة الٗلمُت واملغاظ٘ الٗٓمم وألا  ؾمؾم

 
ً
ت خشملت حن ًخم هىعه ٞلً ؤال بلهي ول٨ً هحهمث ًإبى هللا لحهضم الضًً لا ؤًًم ا ى ئن ًُٟؤؿخُُ٘ مجمٖى

 .هىع هللا ظل ظالله 

م ٞلِـ في صًيىم الجبر وال ٖلى ال٣معت ال ت٢ممت الدجت البملٛبال بوهدً في هظا ال٨خمب لِـ لضًىم  ٨ٍغ

 لا
ً
ن ًًل ؤعاص ؤن حهخضي ٞلىٟؿه ومً ؤعاص ؤهضاًت ٞمً الو  ةول٨ىه صًً الؿالم واملدبت واملىص ٦غاه مُل٣م

 .ٖممله في ًىم ال٣ُممت ؤٞٗلحهم و ٧ل له خؿمبه و 

ً  وآلهؾخٟٛغ هللا لي ول٨م والخمض هلل عب الٗمملحن ونلى هللا ٖلى مدمض ؤو   .الُمهٍغ

 ؤؾم٫ هللا ؤو 
ً
 .ؾمُ٘ الضٖمء خمُض  مجُض ههب٫ مدمض آم٘ مدمض و  ن ًدكغهم ظمُٗم

 

 

 

 

 

 



 :املهمصع 

ؼ الخ٨ُم ٦خمب هللا ال -1 م  ٣غآنال)) ٍٗؼ  ((ال٨ٍغ

 .ىاع ه٦خمب بدمع ألا  -2

 .٦خمب ٣ٖض الضعع  -3

 . مؿخضع٥ الىؾمثل -4

 .ال٩مفي  -5

 .الُٛبت للكُش الُىس ي  -6

 .٦مم٫ الضًً وجممم الىٗمت  -7

 .ؾلُم بً ٢ِـ  -8

 .الخهم٫ للكُش الهضو١  -9

 .ت والخبهغة لل٣مي ممملا   -10

 .جد٠ ال٣ٗى٫   -11

 .ٖلل الكغاج٘   -12

 .ُٖىن ازبمع الغيم ٖلُه الؿالم   -13

 . اؾممُٖل ٧مَ٘ ؤخمضاملدكمبهمث والخُه الى هللا للكُش  - 15و -14

 وال هيس ى م٨خبت ؤهل البِذ التي ؤ 
ً
 خمصًض بةزغاط ألا  ٞمصجني ٦شحرا

 وؤ
ً
 ال٨بحرة والتي ؤامل٨خبت الكمملت  ًًم

ً
 خمصًض ؤٞمصجني في بزغاط ألا  ًًم

 واملٗمظم ال٣ٟهُت وال٣ٗمثضًت ؤ
ً
 . ًًم

 

 

 

 

 



ضج٨م بهم   :وال٨ُم الغوابِ التي ٖو

 

 aspx-http://alyamane.blogfa.com/post.4: مى٢٘ الغص ٖلى صٖىي الُمموي  -1

بمم٩من الازىة جدمُل ٢ؿم الاؾئلت    http://www.aqaed.com  : مى٢٘ مغ٦ؼ الابدمر ال٣ٗمثضًت  -2

 والاظىبت وجهٟدهم بضون اهترهذ وهي مهمه ل٩ل بمخض ٣ٖمثضي

 واخت اخمض اؾممُٖل ٧مَ٘ : مىخضي مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسههُت لالممم املهضي  -3

ت الٛضًغ املبمع٦ت مىخضًمث  -4 ضًغ امل٨خبت الاؾالمُت : ٚٞغ ت الٛضًغ املبمع٦ت ٚو ٚضًغ نىجُمث ٚٞغ

 .والش٣مُٞت 

بٌٗ الغوابِ الهىجُت الخمض الخؿً ال٩مَ٘ املهمت امليكىعة ٖلى الُىجُىب التي جٟطخه 

 :وجٟطر اصخمبه 

ؼ  -1 : ٖبر هظه ال٣ىمة  لى ًٞمثذ الضظم٫ٖلى الُىجُىب اؾخمٗىا ب( نىث ألاهىاػ ) ٢ىمة ألار الٍٗؼ

http://www.youtube.com/user/alahwaz24 

ؼ ٢ىمة ألا  -2  : (  ًم مهضي) ر الٍٗؼ

http://www.youtube.com/user/yamahdi1412#p/c/59733B9A1D842ADF 

ؼ  -3  :هم ال٣ىىاث للغص ٖلى هظا الضظم٫  وهي مً ؤ( ؤهتي ؤخمض الخؿً ) ٢ىمة ؤدي الٍٗؼ

         http://www.youtube.com/user/AntiAhmadAlhassan 

لخ٨م ؾئبى٥ الؾخالم حٗل٣ُمج٨م واؾخالم ؤ وان قمء هللا ٖىضي نٟدت زمنت ٖلى الِٟـ

ي مً هظا ال٨خمب وكغ صٖىة مدمض ٖؼاء وهضفزمصم نٛحر ل٩ل ألازىة ال٣غاء ألا  همواؾخٟؿمعاج٨م وؤ

 مىع والخمض هلل عب الٗمملحن٣ُت املضٖحن ملً ًجهل مشل هظه ألا ٫ مدمض وبُمن خ٣وآ

ض   :الخىانل نٟدتي ٖلى الِٟـ بى٥ ملً ًٍغ

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003521011461&sk=wall 
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 ٞهغؽ ال٨خمب

 ع٢م الهٟدت املىيٕى ث

مت ًم لا  9  5 الخ... ن ظمث٨م بلظًً امىىا حهم اؤًت ال٨ٍغ

 3 هضاءلا  5

 4 امل٣ضمت 3

 5 الخؿً ؤخمضشخهُت /  و٫ الٟهل ألا  4

 7 املهضي ممملا  ببًالخؿً لِـ  ؤخمض/ الٟهل الشموي  5

ت الدجت/ الٟهل الشملض  6  9 ٢مهىن مٗٞغ

 99 الخؿً ؤخمضعواًت الىنُت التي ٌؿخض٫ بهم / الٟهل الغاب٘  7

 93 ه في الىنُتؤجبمٖالخؿً و  ؤخمضجضلِـ / الٟهل الخممـ  8

ُه زالزت مبمخض  ،الخؿً  ؤخمضت و ممملا / الٟهل الؿمصؽ  9  :ٞو

 ؟ أكثر عشر ا   إثىا مئمةهل لا :  ول املبحث لا 

 الحسن مع حذًث اللىح أحمذحهل وثذليس  :املبحث الثاوي 

طع ا  : املبحث الثالث   الحجة املىتظرمن هى كامئم ال محمذ ؟ الكٍى

 

96 

98 

99 

 55 ٚبمء وظهل: جضلِـ و٦ظب /  الٟهل الؿمب٘  92

ُه مبدشحنـ الٗهمت / الٟهل الشممً  99  : ٞو

 هاإثباتالاطهار عليهم السال  املطللة و  مئمةعليذثىا بعصمة لا  : ول املبحث لا 

ة في وسف العصمه الكاطعية :املبحث الثاوي   الضربات الحيذٍر

 

58 

39 

 35 املعجؼة/ الٟهل الخمؾ٘  95

ُه مبدشحن،  الخؿً والخضلِـ في املعجؼة ؤخمض/ الٟهل الٗمقغ  93  : ٞو

 مكان كبر فاطمة:  ول املبحث لا 

 ًث وبمعجزثه هفسهااآلحادب أهلالحسن ح أحمذ: املبحث الثاوي 

 

36 

37 

ُه مبدشحن ، الخؿً  ؤخمضحجُت / الٟهل الخمصي ٖكغ  94  :ٞو

 حال لا  : ول املبحث لا 

 ةستخار لا  :املبحث الثاوي 

 

37 

38 

ُه مبدشحن ،  ممملا ٖلم /  الٟهل الشموي ٖكغ   95  : ٞو

 بالعربية والرد عليه آل البيتالكاطع وثذليسه على  أحمذعلم  : ول املبحث لا 

 البيت عليهم السال  أهلعلم  :املبحث الثاوي 

 

49 

44 

 48 ال٩مَ٘ ؤخمضخم٦مُت هللا والخىم٢ٌ ٖىض / الٟهل الشملض ٖكغ   96

 52 ه في مٗغى ال٨خمبؤجبمٖو  ؤخمض٦بري وؿٟذ  تنم٣ٖ/ الٟهل الغاب٘ ٖكغ  97

 59 (مهم)الخؿً م٘ خُضع مكدذ  ؤخمضمل٠ ًُٞدت / الٟهل الخممـ ٖكغ  98



 69 ه هغبىا مجهمؤجبمٖالخؿً و  ؤخمضالى  تلئؾؤ/ الٟهل الؿمصؽ ٖكغ  99

 65 الخؿً ال٩مَ٘ ملٗىن والضلُل مً الش٣لحن ؤخمض/ الٟهل الؿمب٘ ٖكغ  52

ت يزنُت لاممملا  الكُٗتال٩مَ٘ في  ؤخمضعؤي / الٟهل الشممً ٖكغ  59  65 ٖكٍغ

 66 عص ٖلى املضٖحن ٖممت/  الٟهل الخمؾ٘ ٖكغ  55

 68 املضعي    ؤخمضعؾملتي الى / الٟهل الٗكغون  53

 69 الخمجمت 54

ت والغص ٖلحهم 55  72 املهمصع والغوابِ الهممت للبدىر املهضٍو

 75 الٟهغؽ 56

 

ً  وآلهوالخمض هلل عب الٗمملحن ونلى هللا ٖلى مدمض  ض ( ٖبض هللا الٗلىي )٢ل زى٦م وزمصم٨م ألاؤ. الُمهٍغ للمٍؼ

 وهظا لا  abdallah_al-alawiؾمي في البملخى٥ بعاؾلني ٖلى 
ً
  ؾم بمطن هللا ؾ٨ُىن مٟخىخم

ً
بمليؿبت  ولِـ مٛل٣م

غ  ؤو ؾخٟؿمع بهللا لضًه ن قمء بي شخو ؤللخمم و   ههمم٩ةب ًًٝ ال ؤو ؾم ض مىم عصهم ختى ولى ٧من لا ٍقبهه ٍو

 .٦ىن بسضمخ٨م لبُمن الخ٤ بن قمء هللا ختى ب ت٢غؤ الغؾملؤٞخذ البملخى٥ ؤن ٨ًخب لي الغؾملت وملم ؤ

 ٖبض هللا الٗلىي 

 


