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ةقيقح

اإلسالةيم تاحوتفلا

فيلأت

يماشلا يديمحلا نمحرلا دبع

يعرش ثحاب

ةيروس ةاعدو ءاملع ةطبار وضع

نييرئازجلا نيملسملا ءاملعلا ةيعمج وضع

روتكدلا خيشلا ةليضف ميدقت

يحابصملا جاحلا دمحم هللا دبع

اإلسالةيم اتوسينم ةعماج يف سيردتلا ةئيه وضع

رشانلا

ةيروس ةاعدو ءاملع ةطبار
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يحابصملا جاحلا دمحم هللا دبع د. خيشلا ةليضف ةمدقم

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

، نيدلا و ايندلا رومأ ىلع نيعتسن ،هبو نيملا علا بر هلل دمحلا

رغلا هلآ ىلعو األيماألنيم، يبنلا ىلع ملسو هللا ىلصو

موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلا ،و نيدشارلا هباحصأو ، نيمايملا

دعب: ،امأ نيدلا

يبنلا ال؛و فيك ، ملعلا :وه دبعلا هب لغتشي ام فرشأ نم نإف

يف ههقفي اًريخ هللاهب دري :(نم لوقي الم الةوسلا صلا هيلع

.(1037) ملسمو ،(71) يراخبلا ( نيدلا

نم رخازلا رفاولا مكلا اذه يندعسأو ينحرفأو ينرس دقف

اإلسالةيم" تاحوتفلا ةقيقح " لوح ةميقلا تامولعملا

خيشلا ةليضفل ىلعاألةم، يباجي اإل اهرودو ، اهصئاصخو

(1) يماشلا يديمحلا نمحرلا دبع : ةوبنلا ملع طبلا

_________________________________

، اًرهاز ءاملعلا نيب اًردب ،وال اًرخاز ملعلا يف اًرحب ُتسلف - ئراقلا يخأ - حيدملا اذه كنرغي 1-ال

: هتينون هللا-يف[ همحر - يناطحقلا امكقلا يلا عبملا،حو تسل ينأب يملع إال ملعلا نم يعم امو

ص:9]:

يناقلي نم يلع الم سلا ألىب ** يتريرس حيبق اوملع وهللاول

ناوهب ةمارك دعب تؤبلو ** يتبحص اولمو ينع اوضرع وأل

. ينايغط نعو يطقس نع تملحو ** يبلا ثمو يبياعم ترتس نكل
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غوزبو ، يحولا طبهم ، ةمركملا ةكم يف باتكلا تحفصت دقو

: فّلؤملا معِنو ، يديمحلا : فّلؤملا معِن هتيفلأف اإلسالم؛ رون

اإلسالةيم. تاحوتفلا ةقيقح

ةقيرطب اهنيبيو اإلسالةيم تاحوتفلا هيف مدقي لفاح باتك هنإ

بولسأب هثحابمو باتكلا لوصف اًبترم ، ةللدمو ةلهسو ةرسيم

ةلسلس وهو ، بعصلا للذيو ، ديعبلا برقي ، زيمم يرصع

اذه بساني امب ةيروس ءاملع ةيعمج دوهج ةلسلسل ةكرابم

. رصعلا

يف عّونو ، تامولعملل رشابملا درسلا ىلع باتكلا ىوتحا دقو

ةركف داريإب ةراتو ، باوجو ؤسلا لكش ىلع ةراتف ؛ هبولسأ

. اهتشقانمو اهقيقحتو

، ةدافإو ةداجإ : باتكلا نم يرظن هيلع عقو اميف ُتيأر دقو

خإالل، ريغ نم رصتخاف ، اًظفحو اًطبض ، ةنورمو ةلوهس

ملعلا بلا طل لا نملا لهس باتكلا نوكيل ؛ بانطإ ريغ نم نّودو

. هئدتبمو

اإلسالةيم" اتوسينم ةعماج يف" يملع ثحب وه باتكلا اذهو

هب لصحو - هدازو هللا هقفو - يديمحلا ثحابلا هيلع فكتعا دقو

تعرعرتف ، دافأو داجأو اهب ضهن دقلو ، زايتماب ةجردلا ىلع

هل دهش ، ترمثأو ترهزأو تقروأو ، اهقوس ىلع توتساو
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يملعلا ءانبلا اهيف لمتكا دقلو هيلع، فرشملا هخيش كلذب

اهيلع فراعتملا فيلأتلا و ةباتكلا ةيجهنم ةاعارمو ، يفرعملا و

. ايلعلا تاساردلا ثوحب يف

خيشلا قفوي نأو ، اًريثك اًقلخ باتكلا اذهب عفني نأ لأسأ وهللا

ملعلا اذهلو ، نيدلا اذهل ةمدخ ، لمعو دهج ديزمل يديمحلا

اودبعي ىتح مهيبن ةريس سانلا ميلعت يف مهس هل نوكيل ؛ ليلجلا

. ةريصب ىلع هللا

لضفلا نإ هللا)،(لق نم لضفلا إالبهللا)،(كلذ يقيفوت (امو

هلل). هلك

ةفرعملا ءامس يف قيلحتلا يديمحلا خيشلا ميركلا ألانيخ اًئينه

، نونفلا اهيف تمحازتو ، لقعلا و لقنلا اهيف جودزا يتلا

بر هلل دمحلا ،و قيفوتلا هللا بو . مولعلا اهيف تدراوتو

. نيملا علا

يحابصملا جاحلا دمحم هللا دبع /د. ُهبَتَكو

اإلسالةيم اتوسينم ةعماج يف سيردتلا ةئيه وضع

/1441ه بجر /14 ةمركملا ةكم

/2020م سرام /9: قفاوملا
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ءاده اإل

: يعاسملا ةفيرشو ، سفنلا ةليبنل عضاوتملا ثحبلا اذه يدهأ

ىلوملا -ئاسال اهحورو اهنيد هللا سرح - ىهس متاح مأ يتخأ

! نيمآ ، اًدعاسم ةيرذلا ،و اًدعاص حاجنلا اهل ميدي نأ

فلؤملا



9

ةمدقملا

نيكرشملا و ةرفكلا لذمو لا، األطب نيدهاجملا زعم هلل دمحلا

نبا دمحم لا، تقلا كوحضلا ىلع الم الةوسلا األذنلا،وصلا

دعب: وااله،امأ نمو هبحصو هلآ ىلعو هللا دبع

نم: لك نع ثيدحلا ةمدقملا هذه نمضتت

. هرايتخا ببسو ، ثحبلا ةيمهأ -

. ةقباسلا تاساردلا -

. ثحبلا فادهأ -

. ثحبلا ةطخ -

هيف. يجهنم -

حوتفلا اإلسالةيم):نإف تاحوتفلا ةقيقح ) ثحب ةيمهأ نع امأ

ةيانع التق اإلساليم،دقو خيراتلا نم مهم ءزج اإلسالةيم

اولمعأو ، رظنلا اهيف اومعنأ ثيح نيملسملا ءاملع دنع ةميظع

تاحوتفلا تحبصأ ىتح ؛ ثحبلا اهيف اوقرغأو ، ةيورلا اهيف

اإلسالةيم. ةراضحلا و خيراتلا نم أزجتي ال اًءزج
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،لب بسحف ةيركسع اًحوتف نكت مل ةكرابملا حوتفلا هذه نإو

ةديقعلا راونأ . ةركتعم تاملظ ،دعب ةرشتنم اًراونأ تناك

تاملظ ،واألبد،دعب ملعلا ،و رارقتس ،واال لدعلا ،و ةيفاصلا

! اهرسعو ظفواألخالق ، لهجلا ،و داسفلا ،و ملظلا ،و كرشلا

نم دعبأ ،وال مارملا بعص سيل ةكرابملا حوتفلا هذه رس نإ

يذلا :هنإاإلسالم سمشلا حوضو حضاو وه ،لب األقون ضيب

! ضر األ كولم نوكيل ءارحصلا جرلا ريغ

كرحملا يباجي اإل لماعلا هللا-:(نإ همحر - ركاش دومحم لوقي

مهيدل دجوأو ، ةقرفتملا ةيبرعلا لئابقلا ءانبأ دحو يذلا ثادح لأل

:وه ريرحتلا بورح يف عافدن واال داهجلا ىلع يونعملا زفاحلا

ةعوسوم ](... ديدجلا نيدلا يف ةعفادلا ةوقلا اإلسالم؛ف

ص:3]. اإلسالةيم، تاحوتفلا

اًناهم اًليلذ ملسملا حبصأ فيك انيأر فس!-دقف -لأل مويلا امأ

نأ دعب نيملسملا ةبيه تعاض فيكو ، اًباهم اًزيزع رفاكلا و

هببس ،امو اًردق مهلجأو ، اًسأب مهدشأو اًبعك، األمم ىلعأ اوناك

مكرصني هللا اورصنت ىلا:(نإ عت هلوقب لمعلا اوكرت مهنأ إال
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مدي هللامل نيد ةرصن نع لدع نمف ،[7: دمحم ]( مكمادقأ تبثيو

عجري ىتح هعزني اًلذال هيلع هللا طلسو ، هودع هفاخي ،ملو هكلم

الن. كتلا هيلعو ، ناعتسملا ،وهللا هنيدل

ظفلب هادأ ةريثك ناعم هيف هللا-كالاًم همحر - بطق ديس لوقي

هللاألدح ديري ؛امف ةميرجلا وه ،لب اًرذع سيل فعضلا ليلق:(

هب نوزتعي هامح ىلإ مهلك سانلا وعدي وهو ، اًفيعض نوكي نأ

سوفن يف لذلل ةيلباق إالنع أشني ال لذلا هلل..نإ ةزعلا و

(!! ةاغطلا اهيلع دمتعي يتلا اهدحو يه ةيلباقلا هذهو األذالء،

.[2096/4 نآرقلا ظالل [يف

دي نع ميضلا نوملسملا ىطعأ دقو هيف نحن ام قوفو

عراضي نم انتدلج ينب نم اندجو ، دقنلا نم لذأ اوحبصأو

، ةكرابملا اإلسالةيم حوتفلل ركنتي ، مهتمس تمسيو ةلملا ءادعأ

نأب ىرخأو ، داهجلا ميرحتب ةرات ، سانلا نيب هبشلا فذقيو

مهلوقو ، فيسلا ب رشتنا نأباإلسالم اًنايحأو طقف، عافدلل داهجلا

اهل نكت طقف،ملو برعلل داجمأ تاحوتفلا :نأ رخأ نيياحأ

اًرج!! ملهو اًدبأ، تايباجيإو تارمث

قرولا ىلعو ، يملق تذخأو ، يتوص دمه ؛ كاذو اذه وأللج

تادعابتملا عمجو ، تاقرولا هذه ريطست ،يف يقنع متلا
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يف هنم تيهتنا ىتح ؛ تاملكلا و رطس األ بيترتو ، تاقرفتملا

اًدبأو. اًمئاد دمحلا ،هللف نيعوبسأ ةبارق

: ةقباسلا تاساردلا

ىلإ بيقنتلا يف نعمأ نمم اًعبط نيثحابلا نم ريثك ينقبس

- اوبتكو هللاامبقاولا مهازجف - ثحبلا اذه نم ةريثك تايئزج

عوضوملا اذه لوح يننكمأ يفاالطالعام يداهتجا عم يننكل

، هتايئزج لك يف جهنملا ديدس رصتخم ثحب ىلع " علطأ "مل

! ريبعتلا حوضوو ، بولس األ ةلوهس عم

للزلا و ريصقتلا ب يفارتعا هبر-عم وفع ىلإ ريقفلا دبعلا يننإو

ظافلأب ، ةليزج ناعم لا إلصي يدهج تلواح -دق للخلا و أطخلا و

،وهللانم عادتب اال كرتو ىلعاالعابت صرحلا لك ،عم ةليلق

. دصقلا ءارو

: ثحبلا فادهأ

اإلسالةيم. حوتفلا تارمثو ةقيقحب سانلا ريصبت -1

اإلسالةيم. تاحوتفلا ةيقيقح لوح سبللا رابغ ضفن -2

نعاألةم. لذلا عفرل ، ةمهلا ذحشو تايونعملا عفر -3
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نأ واالتخالف؛ذإ ةقرفلا ذبنو واالتئالف، عامتج 4-اال

. مهريغ نود برعلل اًداجمأ تسيل تاحوتفلا

ةسارد يف يدعب يتأي نمل ةنبلو ةيادب اذه يثحب نوكي 5-نأ

. ةكرابملا اإلسالةيم حوتفلا

: ثحبلا ةطخ

ثحابم ،ثوالةث ديهمتو ، ةمدقم ىلع: ثحبلا اذه ةطخ تلمتشا

رداصملا ،مث ةمتاخ اهئارو نمو بلا، طم ثحبم لك تحتو

،كاآليت: سراهفلا و

نم: لك نع ثيدحلا نمضتتو : ةمدقملا -1

. هرايتخا ببسو ، ثحبلا ةيمهأ -

. ةقباسلا تاساردلا -

. ثحبلا فادهأ -

. ثحبلا ةطخ -

هيف. يجهنم -
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: هعاونأ ، همكح ، داهجلا : ديهمتلا -2

بلا: طم ىلعثالةث لمتشيو

الاًح. طصاو ةغل داهجلا فيرعت األلو: بلطملا

. داهجلا مكح : يناثلا بلطملا

. داهجلا عاونأ ثلا: ثلا بلطملا

يفاإلسالم: برحلا ةعيبط األلو: ثحبملا -3

بلا: طم ىلعثالةث لمتشيو

لا. تقلا عيرشت لحارم األلو: بلطملا

. نامأ وأ ناميإب إال ةمصع :ال يناثلا بلطملا

رانو. رون ثلا:اإلسالم ثلا بلطملا

اإلسالةيم: تاحوتفلا ةقيقح : يناثلا ثحبملا -4

بلا: طم ةتس ىلع لمتشيو

ةماع. ةلا األلو:اإلسالمسر بلطملا

اإلسالم. رشن يف داهجلا ةيمهأ : يناثلا بلطملا
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؟. فيسلا اإلسالمب رشتنا ثلا:له ثلا بلطملا

.( نيدلا يف هاركإ ىلا:(ال عت هلوق ريسفت : عبارلا بلطملا

اإلسالةيم. تاحوتفلا نم فدهلا : سماخلا بلطملا

؟. ضر يفاأل داسفإ اإلسالةيم تاحوتفلا :له سداسلا بلطملا

يباجي اإل اهرودو اإلسالةيم حوتفلا تارمث ثلا: ثلا ثحبملا -5

ىلعاألةم:

: نيبلطم ىلع لمتشيو

: نامهم ناهيبنت األلو: بلطملا

. جئاتنلا ب نوقلعتي ال نوملسملا األلو:

طقف. " برعلل " اًداجمأ تسيل اإلسالةيم تاحوتفلا : يناثلا

اإلسالةيم: حوتفلا تارمث : يناثلا بلطملا

اإلسالم. راشتنا األىلو: ةرمثلا

. ةعيرشلا ميكحتو تيغاوطلا :زإةلا ةيناثلا ةرمثلا

. لدعلا قيقحت ةثلا: ثلا ةرمثلا

. ةيبرعلا ةغللا راشتنا : ةعبارلا ةرمثلا

. هلهأو ةزعاإلسالم ىلع ظافحلا : ةسماخلا ةرمثلا
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. قرشملا خيراتلا ةعانص : ةسداسلا ةرمثلا

. تايصوتلا و ثحبلا جئاتن مهأ نمضتتو : ةمتاخلا -6

: سرهفلا -7

. عجارملا و رداصملا سرهف -

. تايوتحملا سرهف -

: ثحبلا يف يجهنم

اآلةيت: طاقنلا ىلع ثحبلا ةيجهنم زكترت

نع اًديعب ثحبلا عوضومب ةقلعتملا لئاسملا مهأ تعمج -1

. خيراتلا اياكحو ، صصقلا درس

ليهستل اًبلطو ، هيطاعتل اًبيرقت باتكلا راصتخا يف تدهتجا -2

ليوطتلا ال بيرقلا ليصفتلا عم اًنايحأو ، هيئراق ىلع همهف

. بيرغلا
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ةروسلا مسا ركذ ،عم اهروس ىلإ ةينآرقلا اآلتاي توزع -3

 اآلةي. مقرو

. ةيوبنلا ةنسلا بتك نم ثيداح األ جيرخت تمزتلا -4

اهلك. واألوقلا لوقنلا قيثوت -5

، اًبرغو اًقرش حوتفلا نيملسملل رسيي هللانأ لأسأ ؛ ماتخلا يفو

هيلع. رداقلا و كلذ يلو ،هنإ اًبرحو اًملس مهئادعأ نم نكميو

فرشأ ىلع الم الةوسلا ،وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا و

. نيلسرملا و ءايبن األ

هوفع ىلإ ئجتلملا ، هناوضرو ىلا هللاعت ةمحر ىلإ ريقفلا هبتكو

. يماشلا يديمحلا نمحرلا دبع / هنارفغو
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: هعاونأ ، همكح ، داهجلا : ديهمتلا

بلا: طم ىلعثالةث لمتشيو

الاًح. طصاو ةغل داهجلا فيرعت األلو: بلطملا

. داهجلا مكح : يناثلا بلطملا

. داهجلا عاونأ ثلا: ثلا بلطملا
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الاًح: طصاو ةغل داهجلا فيرعت األلو: بلطملا

نيسلا رسكب ( ريسلا ) مسا داهجلا ىلع ءاهقفلا نم ريثك قلطي

ةنسلا يهو ، اهنوكسب ةريس عمج ، ةيتحتلا ةانثملا حتفو

داهجلا ؛ألن هماكحأو داهجلا :كلاالميف دوصقملا ،و ةقيرطلا و

. هتاوزغ -يف ملسو هيلع هللا ىلص - هريس نم قلتم

،نم لعاف : دهاجو ، ةدهاجمو اًداهج دهاج ردصم ةغل: داهجلا و

ضرملا هدهج .قيولا: هريغو هودع تقلا يف دهج:اذإبغلا

تجرختسا : هتدهجأو سرفلا تدهجو ، ةقشملا هب :غلب هدهجأو

: مضلا ،بو ةقشملا : حتفلا ب دهجلا ،و نامثع وبأ اهلقن ، هدهج

ةدامف اهنم دحاو لك يف حتفلا و مضلا :قيلا:ب ليقو ، ةقاطلا

ظافلأ ىلع علطملا ةغلا.[ بملا ىنعم هيفف ، تدجو ثيح "جهـد"

ص:247]. ، يلعبلل عنقملا

يذلا وهو ، دوهجملا نبللا نم اًداهج داهجلا يمس موق: قولا

. يوقلا ةوق جرختسي هتدشل داهجلا كلذكف هدبز؛ ذخأ

ةيلح ]. نبللا دبز ذخؤي ،امك دهوج نم لِذَي موق:لب قولا

ص:201]. ، سراف النب ءاهقفلا
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تافيرعتب ةعبر األ بهاذملا ءاملع هفرع الاًح: طصا داهجلا و

تقلا يهو : ةدحاو ةجيتنو ، دحاو ىنعم ىلإ لوؤت اهلك ةبراقتم

ىتح ، ةنواعم وأ ةرشابم ءاوس ، مهنايدأ الف تخا ىلع رافكلا

هلل. هلك نيدلا نوكي

النب يهقفلا رصتخملا 121/4]،و[ نيدباع نبا ةيشاح ]: رظنا

،[179/5 جهنملا حرش ىلع لمجلا ةيشاح 5/3]،و[ ةفرع

.[32/3 يتوهبلل عانقلا فاشك و[
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: داهجلا مكح : يناثلا بلطملا

ودعلا عفدي نم هب ماق اذإ نيملسملا ىلع ةيافك ضرف داهجلا

طقس ، نيملسملا روغث يمحيو ، مهراد رقع يف مهوزغيو

، ةنسلا ،و باتكلا كلذ ىلع لدي الفال، ،امو نيقابلا نع هضرف

. عامج واإل

مكيلع بتك ىلا:( عت هلوق ؛ اًضرف داهجلا نوك ىلع باتكلا نمف

.[216: ةرقبلا مكل)[ هرك وهو لا تقلا

مكسفنأو مكلا ومأب اودهاجو قثواًلا اًفافخ اورفنا ىلا:( عت هلوقو

.[41: ةبوتلا هللا)[ ليبس يف

ىلا:(ال عت هلوقلف ؛ نايع الاأل ةيافكلا ىلع اًضرف هنوك امأو

نودهاجملا و ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي

مهلا ومأب نيدهاجملا هللا لضف مهسفنأو مهلا ومأب هللا ليبس يف

: ءاسنلا ]( ىنسحلا هللا دعو اًلكو ةجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو

.[95

. مهريغ داهج عم نيمثآ ريغ نيدعاقلا نأ ىلع لدي اذهو

.[196/9 ةمادق النب ينغملا ]
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لك نم ولفالرفن ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك ىلا:(امو عت هلوقو

اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف

.[122: ةبوتلا ]( نورذحي مهلعل مهيلإ

انربخأف ةفاك، اورفنيل اونوكي مل نيملسملا نأ ىلع لدي اذهو

امنإ هقفتلا نأو ، ضعب نود مهضعب ىلع ريفنلا -نأ هناحبس -

هيف ضرفلا ناك ام لك اذكهو ، ضعب نود ضعب ىلع وه

نيملسملا نم هب ماق ،اذإف بوني اميف ةيافكلا دصق هب اًدوصقم

اإلمام ريسفت ]. مثأملا نم هنع فلخت نم جرخ ةيافكلا هيف نم

.[961/2-962 يعفاشلا

هللا لوسر -نأ امهنع هللا يضر - رمع نبا ؛نع ةنسلا نمو

اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ قلا:( ملسو هيلع هللا ىلص

الة، صلا اوميقيو هللا، لوسر اًدمحم نأو الهلإإالهللا، نأ

مهلا ومأو مهءامد ينم اومصع كلذ اولعف ،اذإف ةاكزلا اوتؤيو

ملسمو ،(25) يراخبلا هللا) ىلع مهباسحو اإلسالم، قحب إال

.(36)

هيلع هللا ىلص هللا لوسر ؛فألن نايع الاأل ةيافكلا ىلع هنوكو

ينغملا ]. هباحصأ رئاسو وه ميقيو ، ايارسلا ثعبي ناك ملسو

.[196/9 ةمادق النب
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: هريسفت هللا-يف همحر - ةيطع نبا لوقيف ؛ عامج امأواإل

، ةيافك ضرف دمحم ةمأ ىلع داهجلا نأ ىلع عامج اإل رمتساو )

لزني ،إالنأ نيقابلا نع طقس نيملسملا نم ماق نم هب ماق اذإف

زيجولا ررحملا نيع)[ ضرف ذئنيح وهف لإلسالم؛ ةحاسب ودعلا

.[289/2

- داهجلا - ةفيظولا هذه مكح هللا-:(امأف همحر - دشر نبا قولا

نيع) ضرف ال ةيافكلا ىلع ضرف اهنأ ىلع ءاملعلا عمجأف

.[143/2 دهتجملا ةيادب ]

عبرأ يف نيع ضرف نوكي داهجلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتاو

حاالتيه:

رضح نم ىلع مرح : نافصلا لباقتو ، نافحزلا ىقتلا 1-اذإ

. ماقملا هيلع نيعتو ، فارصن اال

،مث مهعفدو مهلا تق هلهأ ىلع نيعت دلبب، رافكلا لزن 2-اذإ

. برق فاأل برق األ

هعم. ريفنلا مهمزل اًدارفأ وأ اًموق اإلمام رفنتسا 3-اذإ

نيملسملا مزل اًريسأ نيكرشملا يديأ يف ملسم عقو 4-اذإ

رذعت ؛نإف هصيلخت يجر نإ مهدي نم هصيلختل ضوهنلا

. ءاهقفلا روهمج دنع لا ملا تيب نم هؤادف بجو لا بتقلا هصيلخت
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: داهجلا عاونأ ثلا: ثلا بلطملا

: نيعون ىلع داهجلا

. ءادتباو بلط داهج األلو:

ءادع. عفدلأل داهج : يناثلا

رقع يف لا بتقلا مهؤادتبا ،يأ: بلطلا داهج وهو األلو: عونلا ف

ىلع ةيافك ضرف هنأ ىلع عامج ؛فاإل انولتاقي مل نإو مهراد

. نيملسملا

ينعي " ءادتبا ةيافك ضرف داهجلا هللا-:(" همحر - يعليزلا قلا

عامجإ هيلعو .. انولتاقي مل نإو لا بتقلا مهأدبن نأ انيلع بجي

.[241/3 قئاقحلا نييبت األةم)[

داهجلا نأ ىلع عامج اإل رمتساو هللا-:( همحر - ةيطع نبا قولا

نيملسملا نم ماق نم هب ماق ،اذإف ةيافك ضرف دمحم ةمأ ىلع

ذئنيح وهف لإلسالم؛ ةحاسب ودعلا لزني ،إالنأ نيقابلا نع طقس

.[289/2 زيجولا ررحملا نيع)[ ضرف
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رادب رافكلا لزني ،يأ: عفدلا داهج وهو : يناثلا عونلا امأو

طرتشي ،وال اًعامجإ داهجلا نيعتي انهف مهل؛ نيبراحم اإلسالم

. بلطلا داهج سكعب طرش هل

عيمج داقتعا يف مولعمو هللا-:( همحر - صاصجلا ركب وبأ قلا

مهيف نكت ،ملو ودعلا نم روغثلا لهأ فاخ اذإ :هنأ نيملسملا

،نأ مهيرارذو مهسفنأو ىلعبالمهد اوفاخف مهل؛ ةمواقم

نع مهتيداع فكي نم مهيلإ رفني نأ األةم ةفاك ىلع ضرفلا

دحأ لوق نم سيل نيباألةم،ذإ الخالفهيف اذهو ، نيملسملا

نيملسملا ءامد اوحيبتسي ىتح مهنع دوعقلا ةحابإ نيملسملا نم

.[146/3-147 نآرقلا ماكحأ ]( مهيرارذ يبسو

عاونأ دشأ وهف عفدلا تقلا هللا-:(امأو همحر - ةيميت نبا قولا

ودعلا ؛ف اًعامجإ بجاوف نيدلا و ةمرحلا نع لئاصلا عفد

نم نامي دعباإل بجوأ ءيش ال ايندلا و نيدلا دسفي يذلا لئاصلا

صن ،دقو ناكم اإل بسحب عفدي ،لب طرش هل طرتشي ،فال هعفد

عفد نيب قيرفتلا بجيف ؛ مهريغو انباحصأ ءاملعلا كلذ ىلع

ىواتفلا عومجم يفبالهد)[ هبلط نيبو ، رفاكلا ملا ظلا لئاصلا

.[538/5
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يفاإلسالم: برحلا ةعيبط األلو: ثحبملا

بلا: طم ىلعثالةث لمتشيو

لا. تقلا عيرشت لحارم األلو: بلطملا

. نامأ وأ ناميإب إال ةمصع :ال يناثلا بلطملا

رانو. رون ثلا:اإلسالم ثلا بلطملا
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لا: تقلا عيرشت لحارم األلو: بلطملا

اهضعب خسن ةددعتم لحارمب رم داهجلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا

ىلع اوقفتا مهنأ ،إال اهضعب بيترت يف اوفلتخاو ، اًضعب

انعم. يتأيس امك ةريخ األ ةلحرملا

: ةسمخ داهجلا عيرشت لحارم :نأ لوقلا نكميو

بالتقلا، واإلراذن غيلبتلا و ةوعدلا ةلحرم األىلو: ةلحرملا

هللا ،قلا مهنع ضارع ،واإل نيكرشملا ىذأ ىلع ربصلا و

( نيكرشملا نع ضرعأو رمؤت امب عدصاف ىلا:( عت

.[94: رجحلا ]

اوميقأو مكيديأ اوفك مهل ليق نيذلا ىلإ رت ىلا:(ملأ عت قولا

مهنم قيرف اذإ لا تقلا مهيلع بتك املف ةاكزلا اوتآو الة صلا

تبتك مل انبر اولا قو ةيشخ دشأ هللاوأ ةيشخك سانلا نوشخي

ليلق ايندلا عاتم لق بيرق لجأ ىلإ انترخأ ولال لا تقلا انيلع

.[77: ءاسنلا اًليتف)[ نوملظت وال ىقتا نمل ريخ ةرخ واآل
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هللا ،قلا اًضرف ال ةحابإ لا اإلنذبتقلا ةلحرم : ةيناثلا ةلحرملا

.[39: جحلا ]( اوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل ىلا:(نذأ عت

هب،قلا رافكلا مهأدتبا اذإ لا تقلا ضرف ةلحرم ةثلا: ثلا ةلحرملا

نإ اودتعت وال مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقو ىلا:( هللاعت

.[190: ةرقبلا ]( نيدتعملا بحي هللاال

، مرحلا رهش الخاأل سنا طرشب لا تقلا ضرف : ةعبارلا ةلحرملا

نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهش األ خلسنا ىلا:(اذإف هللاعت قلا

.[5: ةبوتلا ]( مهومتدجو ثيح

رافكلا تقلا ميرحتب ةلحرملا هذه خسن يف ءاملعلا فلتخا دقو

، ةيكلا ،وملا فانح نماأل روهمجلا بهذف ، مرحلا رهش يفاأل

ةلحرملا ب ةخوسنم اهنأ لوق،ىلإ يف ةلبانحلا ،و ةيعفاشلا و

ىلع عامج اإل يربطلا ىكح انعم-لب يتأيس -امك ةريخ األ

. خسنلا

عئانصلا عئادب 479/9]،و[ يربطلل نايبلا عماج ]: رظنا

يسخرسلل ريبكلا ريسلا حرش 100/7]،و[ يناساكلل

-316 دجلا دشر النب ليصحتلا و نايبلا ص:188]،و[ ،
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134/8]،و يبطرقلل نآرقلا ماكح أل عماجلا 315/18]،و[

يريمدلل جاهولا مجنلا 7/6]،و[ ينيبرشلل جاتحملا ينغم ]

.[37/3 يتوهبلل عانقلا فاشك 287/9]،و[

الف تخا ىلع رافكلا عيمج تقلا ضرف : ةسماخلا ةلحرملا

اوطعي ،وأ اوملسي ىتح نيملسملا اولتاقي مل نإو مهللمو مهنايدأ

نميف ءاملعلا خالفنيب ىلع - نورغاص مهو دي نع ةيزجلا

ثيح نيكرشملا اولتقاف ىلا:( هللاعت -قلا ةيزجلا هنم ذخؤت

.[187: ةبوتلا ]( مهومتدجو

اآلرخوال مويلا بهللاوالب نونمؤي ال نيذلا اولتاق ىلا:( عت قولا

نيذلا نم قحلا نيد نونيدي وال هلوسرو هللا مرح ام نومرحي

( نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ

.[29: ةبوتلا ]

ةفاك) مكنولتاقي امك ةفاك نيكرشملا اولتاقو ىلا:( عت قولا

.[192: ةبوتلا ]

هيلع هللا ىلص هللا لوسر -نأ امهنع هللا يضر - رمع نبا نعو

الهلإإالهللا نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ قلا:( ملسو

،اذإف ةاكزلا اوتؤيو الة، صلا اوميقيو هللا، لوسر اًدمحم نأو ،

اإلسالم، قحب إال مهلا ومأو مهءامد ينم اومصع كلذ اولعف

.(36) ملسمو ،(25) يراخبلا هللا) ىلع مهباسحو
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رافكلا مهأدتبي مل نإو لا بتقلا رافكلا ءادتبا يهو - ةلحرملا هذهو

هتيضرف ىلع نوملسملا عمجأ يذلا بلطلا داهج هب-يه

. اًيعطق اًعامجإ

ينعي " ءادتبا ةيافك ضرف داهجلا هللا-:(" همحر - يعليزلا قلا

عامجإ هيلعو .. انولتاقي مل نإو لا بتقلا مهأدبن نأ انيلع بجي

.[241/3 قئاقحلا نييبت األةم)[

ىلع اوقفتاف ؛ نوبراحي نيذلا هللا-:(امأ همحر - دشر نبا قولا

نوكت ال ىتح مهولتاقو ىلا:{ عت هلوقل ، نيكرشملا عيمج مهنأ

دهتجملا ةيادب هلل}[األفنلا:39])[ هلك نيدلا نوكيو ةنتف

.[144/2

نم نييحولا صوصن يف درو ام نوكي ؛ ررقت ام ىلع ءانب

. عامج باإل اًخوسنم انولزتعا اذإ رافكلا ةلتاقم نع فكلا

لهأ ةزجانمو ، رافكلا وزغ هللا-:(امأ همحر - يناكوشلا قلا

وهف : لتقلا ،وأ ةيزجلا ميلست ىلعاإلسالم،وأ مهلمحو ، رفكلا

لزنأو ، هلسر هللا ثعب ؛وألهلج ةينيدلا ةرورضلا نم مولعم

هللا هثعب ذنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا زامو هبتك،
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، هدصاقم مظعأ نم األرم اذهل اًلعاج هيلإ هضبق نأ ىلإ هناحبس

اهل عستي ال اذه يف ةنسلا و باتكلا ةلدأو ، هنوؤش مهأ نمو

اذإ مهكرت يف ،وأ مهتعداوم يف درو ،امو اهضعبل وال ماقملا

نم درو امب نيملسملا قافتاب خوسنم كلذف ؛ ةلتاقملا اوكرت

، مهيلع ةردقلا روهظ عم لكحلا ىلع مهل ةلتاقملا باجيإ

، رارجلا ليسلا ]( مهرايد ىلإ مهدصقو ، مهبرح نم نكمتلا و

ص:945].

، مهتعداوم يف درو هللا-:(امو همحر - ناخ نسح قيدص قولا

( نيملسملا قافتاب خوسنم كلذف ؛ ةلتاقملا اوكرت اذإ مهكرت يف وأ

.[333/2 ةيدنلا ةضورلا ]
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: نامأ وأ ناميإب إال ةمصع :ال يناثلا بلطملا

نأ انل حضتي يفاإلسالم لا تقلا عيرشت لحارم نايب نمخالل

رافكلا ءادتبا زوجيف ؛ ةبارحلا ال رفكلا :يه رافكلا تقلا ةلع

إالنأ رفاكلل ةمصع ؛فال انولتاقي مل نإو مهرفك درجمل لا بتقلا

. عامج ،واإل ةنسلا ،و باتكلا كلذ ىلع لدي ، نمأُي وأ نمؤُي

نم راثكتس ديدش؛ألناال راصتخاب األةلد ضعب ضرعنسو

نم دحأ سيلف ، ةدئاز ةدئافب يتأي ال انتلأسم ىلع االدتسالل

! كلذ يف فلا خي فلخلا حلا صو فلسلا

ثيح نيكرشملا اولتقاف ىلا:( عت هلوق ؛ زيزعلا باتكلا نمف

.[187: ةبوتلا ]( مهومتدجو

هلل) نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو ىلا:( عت هلوقو

.[193: ةرقبلا ]

هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو ىلا:( عت هلوقو

هلل)[األفنلا:39].

اآلةي هذهب رفكلا :وه لتقلا ببس هللا-:( همحر - يبرعلا نبا قلا
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لعجف :193]؛ ةرقبلا ةنتف}[ نوكت ال ىتح ىلاقلا{ ألهنعت

لا: تقلل حيبملا لتقلا ببس نأ اهيف نابأو ، اًصن رفكلا مدع ةياغلا

.[155/1 نآرقلا ماكحأ ]( رفكلا

؛ألهنقلا: رفكلا لا:وه تقلا ببس هللا-:( همحر - يبطرقلا قولا

مدع ةياغلا لعجف رفك؛ :193]يأ: ةرقبلا ةنتف}[ نوكت ال ىتح }

، يدسلا ،و عيبرلا ،و ةداتقو ، سابع نبا .قلا رهاظ اذهو ، رفكلا

( نينمؤملا ىذأ نم هعبات ،امو كرشلا انه ةنتفلا : مهريغو

.[354/2 نآرقلا ماكح أل عماجلا ]

لتاقأ نأ ترمأ ): ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ؛ ةيوبنلا ةنسلا نمو

هللا، لوسر اًدمحم نأو الهلإإالهللا، نأ اودهشي ىتح سانلا

ينم اومصع كلذ اولعف ،اذإف ةاكزلا اوتؤيو الة، صلا اوميقيو

هللا) ىلع مهباسحو اإلسالم، قحب إال مهلا ومأو مهءامد

.(36) ملسمو ،(25) يراخبلا

هللا، ليبس هللا،يف مساب اوزغا ): ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

.(1731) ملسم بهللا) رفك نم اولتاق

اومزتليو ، اوملسي ىتح رافكلا تقلا ةحابإ امهيف ناثيدحلا ناذهف

ميلااإلسالم. عتب
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نأ ىلع اوعمجأ هللا-:( همحر - يربطلا لوق ؛ عامج اإل نمو

،مل مرحلا راجشأ عيمج ءاحل هيعارذ وأ هقنع دلق ول كرشملا

نم ةمذ دقع هل مدقت نكي مل ،اذإ لتقلا نم اًنامأ هل كلذ نكي

.[479/9 نايبلا عماج ]( نامأ ،وأ نيملسملا

نم اًدحأ ملعن هللا-:(وال همحر - صاصجلا ركب وبأ قولا

ماكحأ ]( نيكرشملا نم تقانلا لزتعا نم تقلا رظحي ءاهقفلا

.[278/2 نآرقلا

ىلع اوقفتاف ؛ نوبراحي نيذلا هللا-:(امأ همحر - دشر نبا قولا

نوكت ال ىتح مهولتاقو ىلا:{ عت هلوقل ، نيكرشملا عيمج مهنأ

دهتجملا ةيادب هلل}[األفنلا:39])[ هلك نيدلا نوكيو ةنتف

.[144/2

ةيهقفلا بهاذملا ءاملع لا وقأ ضعب راصتخاب اًضيأ ضرعأسو

: ةنوؤم يفكت ةنوعم هلأسن وهللا

: فانح -األ

مل نيذلا " رافكلا هللا-:("تقلا همحر - مامهلا نب لا مكلا قلا

اوطعي ملو اوملسي ،وأمل برعلا يكرشم نم مهو اوملسي
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ةبجوملا "ألناألةلد انوؤدبي مل نإو بجاو " مهريغ نم ةيزجلا

.[441/5 ريدقلا )[حتف مهتءادبب بوجولا ديقت هلمل

: ةيكلا ملا

:نم رفكلا لهأ عيمج لتاقي هللا-:( همحر - ربلا دبع نبا قلا

، ةيرازفلا ،و ةشبحلا ،و كربلا ،و طبقلا نم مهريغو ، باتكلا لهأ

برعلا نم رافكلا رئاسو ، سوجملا ،و ربربلا ةبلا،و قصلا و

مهو دي نع ةيزجلا اوطعيوأ ، اوملسي ىتح نولتاقي ، مجعلا و

ءاطعإ ىبأ يفاإلسالم،وأ لوخدلا ىبأ نم لكو .. نورغاص

.[466/1 ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا ]( لتوق : ةيزجلا

: ةيعفاشلا

األوملاإال عنمو ، ءامدلا هللا نقح هللا-:( همحر - يعفاشلا قلا

بهللا نينمؤملا نم دهع ،وأ هلوسربو بهللا نامي باإل اهقحب

لا جرلا نم نيغلا بلا ءامد حابأو ، باتكلا ألله هلوسرو

دهع)[األم293/1]. مهل نكي مل ،اذإ نامي نماإل عانتم باال

: ةلبانحلا

ىتح سوجملا و باتكلا لهأ لتاقي هللا-:( همحر - ةمادق نبا قلا

نم لتاقيو ، نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي وأ اوملسي
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.[212/9 ينغملا ]( اوملسي ىتح رافكلا نم مهاوس

: ةيرهاظلا

رهش األ خلسنا {اذإف لوزن هللا-:(دعب همحر - مزح نبا قلا

لحي :5]فال ةبوتلا ]{ مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف مرحلا

دعب هدهع هيلإ ذبني ،وأ ملسي ،وأ لتقي ،إالنأب اًلصأ كرشم كرت

اوتوأ نيذلا ءانبأ نم نوكي دجو،إالنأ ثيح هلتق نم نكمتلا

ىلا،وأ هللاعت رمأ ،امك راغصلا و ةيزجلا ىلع رقيف باتكلا

هنمأم ىلإ دري ،مث نآرقلا هيلع أرقي ىتح راجيف اًريجتسم نوكي

كرتيف اًلوسر كلذ،وأ نم رثكأ كرتي ،وال ملسي نأ والدب،ىلإ

ؤهالء ادع هدلب،امو ىلإ دري ،مث هباوج ذخأو هتلا، سر ءادأ ةدم

، نآرقلا صن يف ىلا هللاعت رمأ والدب،وأاإلسالم،امك لتقلا ف

-121 ىلحملا ]( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع حص امو

.[120/12
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رانو: رون ثلا:اإلسالم ثلا بلطملا

ديدش غلاالة:هللا تلا ..قو ميحر روفغ :هللا ةعيمملا قتلا

. باقعلا

. رانلا قلخ غلاالة:هللا تلا ..قو ةنجلا قلخ :هللا ةعيمملا قتلا

. ةمحلملا يبن غلاالة: تلا ..قو ةمحرلا يبن : ةعيمملا قتلا

لا. ّتقلا يبنلا غلاالة: تلا ..قو كوحضلا يبنلا : ةعيمملا قتلا

. باذعلا غلاالة:مالةكئ تلا ..قو ةمحرلا :مالةكئ ةعيمملا قتلا

ميقأ غلاالة: تلا ..قو ناهربلا و ةجحلا ب نيدلا ميقأ : ةعيمملا قتلا

. نانسلا و فيسلا ب نيدلا

غلاالة:اإلسالمران. تلا ..قو رون :اإلسالم ةعيمملا قتلا

ذخأ دق نيقيرفلا كال ىرتف ؛ لطاب هب ديرأ قح قطن كالامه

اآلرخ، بناجلا كرتو موصعملا و لماكلا اننيد نم دحاو بناجب

! هريغ الهلإ دحاو عّرشمو ، ةدحاو ةعيرش نم نيبناجلا كوال

نوتيز نصغ لمحت ةمعان ءاضيب ةمامح سيل نإاإلسالم

لك نم درجتملا يمازهن اإل روصتلا اذه حبقأ ،امو رضخأ

رفكلا سوؤر ءاضرإ ىلع إال دنتسي ال يذلا ، ةزعلا روص
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؛ غاوص ةيرفو ، كافأ ةكفإ كيلع يلطنت نأ رذحلا ؛ف هئامعزو

ىمعأو هبلق هللا غازأف اهلئاق ليبس كلس اهبإالنم رتغي فال

! هتريصب

ب؛ اقرلا زحتو سوؤرلا عطقت اًنيكس لمحي اًشحو اإلسالم سيلو

بولقلا نئافدو ، مدهلا لوعمو ، تقملا نيع يه ىوعدلا هذهف

خلسلا ةرزامج نم ىوعدلا هذه باحصأب رتغت ؛فال ةضيرملا

براشمو ، ةيماد تاحفص مهبإالوذ رتغم ،وال حيرجتلا و

! دابعلا ىلع ناودعلا داعملا ىلإ دازلا سئبو ، ةردك

:(امو ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل قلا يذلا هناحبس هللا نإ

.[107: ءايبن )[األ نيملا علل ةمحر إال كانلسرأ

ظلغاو نيقفانملا و رافكلا دهاج يبنلا اهيأ هل:(اي قلا يذلا وه

.[9: ميرحتلا ]( ريصملا سئبو منهج مهاوأمو مهيلع

ىلع ءادشأ هعم نيذلا هللاو لوسر دمحم هيف:( قلا يذلا وهو

.[29: حتفلا ]( مهنيب ءامحر رافكلا

.[54: ةدئاملا ]( نينمؤملا ىلع قلا:(ةلذأ يذلا ىلا وهللاعت

.[54: ةدئاملا ]( نيرفاكلا ىلع ةزعأ قلا:( يذلا وه
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يف داسف وأ سفن ريغب اًسفن لتق قلا:(نم يذلا ىلا وهللاعت

.[32: ةدئاملا ]( اًعيمج سانلا لتق امنأكف ضر األ

ثيح نم مهوجرخأو مهومتفقث ثيح مهولتقاو قلا:( يذلا وه

.[191: ةرقبلا ]( لتقلا نم دشأ ةنتفلا و مكوجرخأ

هلل) نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو قلا:( يذلا وهو

.[193: ةرقبلا ]

مهوذخو مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف قلا:( يذلا وهو

.[5: ةبوتلا ]( دصرم لك مهل اودعقاو مهورصحاو

بيغرتلا نيب عمجي ام اًريثك هدجي ىلا هللاعت باتك يف رظانلا و

ىلا: عت هلوق كلذ ،نم ةيصعملا نم بيهرتلا و ةعاطلا يف

( ميحر روفغ هللا نأو باقعلا ديدش هللا نأ اوملعا )

.[98: ةدئاملا ]

دري وال ةعساو ةمحر وذ مكبر لقف كوبذك ىلا:(نإف عت هلوقو

)[األماعن:147]. نيمرجملا موقلا نع هسأب

هنإو باقعلا عيرس كبر نإ مكاتآ ام يف مكولبيل ىلا:( عت هلوقو

)[األماعن:165]. ميحر روفغل

{ باقعلا ديدش بوتلا لباقو بنذلا رفاغ ىلا:( عت هلوقو

رفاغ:3]. ]
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نأو ** ميحرلا روفغلا انأ ينأ يدابع ىلا:(ئبن عت هلوقو

.[50-49: رجحلا األميل)[ باذعلا وه يباذع

قلا: يذلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ؛نإف ةيوبنلا ةنسلا يفو

كرشي ال هدحو هللا دبعي نم المهب صأ نم جرخي نأ وجرأ (لب

.(1795) ملسم ،(3231) يراخبلا اًئيش) هب

( ءاقلطلا متنأف اوبهذا ةكم:( حتف دعب شيرق رافكل قلا يذلا و

.[55/4 ماشه النب ةيوبنلا ةريسلا ]

ةعاسلا يدي نيب تثعب نمقلا:( ملسو هيلع هللا ىلص وه

تحت يقزر لعجو هل، كيرش ال هدحو هللا دبعي ىتح فيسلا ب

نمو ، يرمأ نمخفلا ىلع راغصلا و ةلذلا لعجو ، يحمر لظ

.[126/9 دمحأ دنسم ]( مهنم وهف موقب هبشت

يراخبلا رهش) ةريسم بعرلا ب ترصن قلا:( يذلا وهو

.(521) ملسمو ،(335)

نايبصو ءاسن لتق نع ىهن يذلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا و

.(1744) ملسمو ،(3015،3014) يراخبلا . رافكلا
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نم نوتيبي رادلا لهأ نع لئس نم ملسو هيلع هللا ىلص وه

( مهنم قفلا:(مه مهيرارذو مهئاسن نم باصيف ، نيكرشملا

.(1745) ملسمو ،(3012) يراخبلا

قيناجملا بصنو فئاطلا رصاح نم ملسو هيلع هللا ىلص وهو

يقهيبلل ىربكلا ننسلا (335)،و[ هليسارم يف دواد .وبأ مهيلع

.[144/9

، ريبك وأ ريغص نيب قرفي ال برض اذإ قينجنملا نأ مولعمو

. ةأرما وأ لجر

اهمد نأ اودهشا :(أال تلتُق نأ دعب هتمتش نميف قلا يذلا وهو

ىربكلا ننسلا (4070)،و[ يئاسنلا (4361)،و دواد رده)وبأ

.[222/10 يقهيبلل

ةكم،إال حتف موي سانلا نّمأ نم ملسو هيلع هللا ىلص وهو

نيقلعتم مهومتدجو نإو مهولتقا قولا:( نيتأرماو رفن ةعبرأ

،(3022) ينطق رادلا ننسو ،(4067) يئاسنلا ( ةبعكلا راتسأب

.[62/2 مكاحلل كردتسم 352/8]،و[ يقهيبلل ىربكلا ننسلا و[
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قولا:(وال ةلثملا نع ىهن يذلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا و

.(1730) ملسم ( اولثمت

، اولتقو ، اوقرس نأ دعب لثملا ب ةلماعم نيينرعلا لتق يذلا وه

ىلص يبنلا رمأف ؛ هلوسرو هللا اوبراحو ، مهناميإ دعب اورفكو

اوكرتو ، مهيديأ اوعطقو ، مهنيعأ اورمسف مهب: ملسو هيلع هللا

،(6899) يراخبلا حمهلا. ىلع اوتام ىتح ةرحلا ةيحان يف

.(1671) ملسمو

دعب نبثألا ةمامث حارس قلطأ يذلا ملسو هيلع هللا ىلص انيبنو

.(1764) ملسمو ،(4372) يراخبلا يفاألرس. هعوقو

وأ ءادفب إال دحأ مهنم نتلفني ردب:(ال ىراسأ يف قلا يذلا وه

،[24/3 مكاحلا كردتسم (3084)،و[ يذمرتلا قنع) برض

.[522/6 يقهيبلل ىربكلا ننسلا و[

نأ يبنل ناك :(ام هلوقب ىلا هللاعت هبتاع مهنم ءادفلا ذخأ اّملو

ىكبف )[األفنلا:67]؛ ضر يفاأل نخثي ىتح ىرسأ هل نوكي

قولا:(دقل مهنم ءادفلا هذخأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

نم ةبيرق ةرجش - ةرجشلا هذه نم ىندأ مهباذع يلع ضرع

.(1763) ملسم (- ملسو هيلع هللا ىلص هللا يبن
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. ملسأ مث اًيدوهي اًضيرم داع يذلا ملسو هيلع هللا ىلص انيبنو

.(1356) يراخبلا

ةأرملا ،ك مهئيسم نع افعو مهاياده رافكلا ضعب نم لِبَقو

ملسمو ،(2617) يراخبلا هلتق. تلواح يتلا ةيدوهيلا

.(2190)

هافاعو ، هرحس يذلا مصع نباأل ديبل يدوهيلا نع هوفع كلذكو

،(3268) يراخبلا . هلتقب رمأ هنموال مقتني ،ملف رحسلا هللانم

.(2189) ملسمو

: برحلا ءارم أل لوقي ناك نم هسفن ملسو هيلع هللا ىلص وه

ملسم بهللا) رفك نم اولتاق هللا، ليبس هللايف مساب اوزغا )

.(1731)

اي نوعمست ): شيرق رافكل نمقلا ملسو هيلع هللا ىلص وهو

( حبذلا ب مكتئج هديب،دقل دمحم سفن يذلا ،امأو شيرق رشعم

.[456/6 رازبلا دنسم 610/11]،و[ دمحأ دنسم ]

ينعي - هقلح ىلإ هديب راشأو ):(6569) نابح نبا حيحص يفو

.(- ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

رفكلا سوؤر ضعب لا يتغاب رمأ نم ملسو هيلع هللا ىلص وهو

ملسمو ،(4037) يراخبلا . فرش نباأل بعك مهنم: كلذ، متو
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.(1801)

،4039،4038) يراخبلا . قيقحلا يبأ هللانب دبع عفار وبأو

.(4040

دعب ةظيرق ينب دوهي يف لّكن نم ملسو هيلع هللا ىلص وهو

نم تبنأ نمو مهلا جر لك لتقب رمأف ، ليكنت امّيأ دهعلا مهضقن

، مهقانعأ تبرضو ، ةنيدملا قوس يف قدانخ مهل رفحف ، مهبابش

مهئاسن لك تيبسو ، ةئامعبسلا ىلإ ةئامتسلا نيب ام اوناكو

. مهيرارذو

ةيادبلا ،و[ اهدعب امو [120/3 ميقلا النب داعملا :[داز رظنا

يبهذلل اإلسالم خيرات ،و[ اهدعب امو [70/6 ريثك النب ةياهنلا و

. اهدعب امو [307/2

هذه نأ ناظ نظي اًدج،وال ةريثك انركذ ام ىلع واألةلثم

ملعي ىتح نكل ؛ اهنيب عمجلا نكمي ،لب ةضراعتم صوصنلا

، ةظلغ هيفو نيل هيفو ةدش، هيفو ةمحر هيف نيدلا اذه نأ ئراقلا

، راذنإو راذعإ ، ءاربو ،والء بيهرتو بيغرت رانو، رون وهف

تقولا. لا همإ
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عم نوكي يذلا نيللا ؛ف ةعيمملا غلاالةو طلغ ناك انه نمو

، نيعمجأ سانلا ىلع ةعيمملا هلزنأ نيحلا صلا نيملسملا

ىلع غلاالة اهلزنأ نيقفانملا و نيرفاكلا ىلع نوكت يتلا ةظلغلا و

! نيملا علا

، ةتيقملا ةقشلا ثادحإ يف ريبكلا مهلاألرث ناك ؤهالءنم

نيب ةدوملا لئابحو ، لصاوتلا روسج عطقو ، ةموؤشملا ةقرفلا و

نم ريثك فوزع يف األربك رودلا مهل ناك ،امك نيملسملا

وال نوكت ال نيدلا ةرصن نأ مهنم ؛اًنط ةداجلا نع نيملسملا

، نامئاق لا وحلا دهاشلا ،و ةردكلا مهبراشم قيرط إالنع لبقت

! ناعتسملا وهللا
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اإلسالةيم: تاحوتفلا ةقيقح : يناثلا ثحبملا

بلا: طم ةتس ىلع لمتشيو

ةماع. ةلا األلو:اإلسالمسر بلطملا

اإلسالم. رشن يف داهجلا ةيمهأ : يناثلا بلطملا

؟. فيسلا اإلسالمب رشتنا ثلا:له ثلا بلطملا

.( نيدلا يف هاركإ ىلا:(ال عت هلوق ريسفت : عبارلا بلطملا

اإلسالةيم. تاحوتفلا نم فدهلا : سماخلا بلطملا

؟. ضر يفاأل داسفإ اإلسالةيم تاحوتفلا :له سداسلا بلطملا
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ةماع: ةلا األلو:اإلسالمسر بلطملا

مع هنإف حون إال ةصاخ هموق ىلإ يبن لك هناحبس هللا لسرأ

لسرأو ، قلخلا هب أدب ؛ألهن نافوطلا دعب اإلسن عيمج هتلا سرب

تناكف واإلسن؛ نجلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص اًدمحم انيبن

. ةلماش ، ةلماك ، ةماع هتلا سر

( اًعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيأ ىلا:(لقاي هللاعت قلا

.[158: فارع [األ

نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت ىلا:( عت قولا

.[1: ناقرفلا ]( اًريذن نيملا علل

هللا ىلص يبنلا -نأ امهنع هللا يضر هللا- دبع نب رباج نعو

ناكو ...: يلبق دحأ نهطعي مل اًسمخ تيطعأ قلا:( ملسو هيلع

يراخبلا ( ةماع سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا

.(521) ملسمو ،(335)

دتميو اهلك، ةيرشبلا مكحيل ءاج ، نيلقثلل ةماع ةلا فاإلسالمسر

زعب ، اهبونج ىلإ اهلا مش نمو ، اهبرغ ىلإ ضر األ قرش نم

نم مهبانذأو نيقرشتسملا ضعب معز اذهلو ليلذ، لذب وأ زيزع
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هيوشتل ةلواحم ،يف برعلا ب صاخ نأاإلسالم انتدلج ينب

! نيملسملا ةعامج قيرفتو اإلسالم، ةقيقح

بطق ديس ، ةداملا ريزغ ، عابلا ليوط ، نايبلا رضاح لوقي

هللا لوسر ينإ سانلا اهيأ ىلا:"لقاي عت هلوق دنع هللا- همحر -

، ةلماشلا ةلا سرلا يهف ، ةريخ ةلااأل سرلا ":(اهنإ اًعيمج مكيلإ

االت سرلا تناك ليج،دقلو وال ضرأ وال موقب صتخت ال يتلا

نيب -ام نامزلا نم ةرتفب ةدودحم ةيموق ةيلحم سراالت اهلبق

االت سرلا هذه ىده ىلع وطخت ةيرشبلا تناكو - نيلوسر يدهع

ةلا سر لك تناكو ، ةريخ ةلااأل سرلل اهل اًليهأت ةدودحم تاوطخ

؛ ةيرشبلا جردت بساني ةعيرشلا يف اًريوحتو اًليدعت نمضتت

ةلباق ، اهلوصأ يف ةلماك تءاج ةريخ ةلااأل سرلا تءاج اذإ ىتح

تسيل ؛ألهن اًعيمج رشبلل تءاجو ، اهعورف يف ددجتملا قيبطتلل

ظالل )[يف ناكم لك يف واأليجلا لألماوق اهدعب سراالت نهكلا

.[1379/3 نآرقلا

اإلسالةيم: ةوعدلل نيرّجحملا ىلع هدر هللا-يف همحر - لوقيو

نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف رمؤي يتلا اآلةي هذهو )

، ةيكم ةروس يف ةيكم ةيآ :يه اًعيمج سانلا هتلا سرب هجاوي

اًدمحم نأ نومعزي نيذلا باتكلا لهأ نم نيروزملا هبجت يهو

دمي نأ ةكم يف وهو هدلخ يف رودي نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص

نأ يف ركفي أدب امنإ هنأو ، اهلهأ ريغ ىلإ هتلا سرب هرصب
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، باتكلا لهأ ةوعد ىلإ برعلا اهب زواجي ،مث اًشيرق اهب زواجتي

دعب كئلوأ ..لك اهءارو ام ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا اهب زواجي مث

ةيرف يهإال نإو ، فورظلا هيلإ هتقاس يذلا حاجنلا هارغأ نأ

،امو هلهأو نيدلا اذه ىلع اًميدق اهونش يتلا برحلا لويذ نم

باتكلا لهأ دصري نأ يف ةيلبلا تسيلو اهيف، نيضام نولا زي

نيذلا " نوقرشتسملا " نوكي نأو ، هلهأو نيدلا اذهل هلك مهديك

، هلهأو نيدلا اذه ىلع موجهلا ةعيلط مه بذكلا اذه لثم نوبتكي

نومسي نمم رارغ األ جذسلا نم اًريثك نأ ىربكلا ةيلبلا امنإ

مهيبن ىلع نيروزملا ؤهالء نم نوذختي نيملسملا ب مهسفنأ

يف مهنع نوقلتي مهل، ةذتاسأ ، مهتديقعلو مهل نيبراحملا ، مهنيدو

نيدلا اذه خيرات نع هنوبتكي امب نودهشتسيو ، هسفن نيدلا اذه

مهنأ: مهسفن أل رارغ األ جذسلا ؤهالء معزي ،مث هقئاقحو

.[1379/3-1380 قباسلا عجرملا ]("! نوفقثم "
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اإلسالم: رشن يف داهجلا ةيمهأ : يناثلا بلطملا

رشن يف اًميظع اًرثأ ةنسحلا ةظعوملا و ةمكحلا ب ةوعدلل نأ امك

هرشنو نيدلا غيلبت يف ةغلا بلا ةيمه األ داهجلل كلذكف اإلسالم؛

. اًضيأ

تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا ىلا:(ولوالعفد هللاعت قلا

.[251: ةرقبلا ]( نيملا علا ىلع لضف هللاوذ نكلو ضر األ

تدسفل نيملسملا ب نيرفاكلا عفدو داهجلا ولال هنأ ىلا عت ربخأف

طقف. ةدرجملا تاوعدلا عفنت ،ملو ضر األ

هلل) نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو ىلا:( عت قولا

.[193: ةرقبلا ]

نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو ): اًضيأ ىلا عت قولا

هلل)[األفنلا:39]. هلك

اإلسالم. رشنو رفكلا زإةلا بابسأ نم داهجلا نأ هناحبس نابأف

ةوعدلا رشن يف لا تقلا ةيمهأب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربخأو

نأو الهلإإالهللا، نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ قفلا:(
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اولعف ،اذإف ةاكزلا اوتؤيو الة، صلا اوميقيو هللا، لوسر اًدمحم

مهباسحو اإلسالم، قحب إال مهلا ومأو مهءامد ينم اومصع كلذ

.(36) ملسمو ،(25) يراخبلا هللا) ىلع

هللا- هظفح - ينايلعلا عيفن نب يلع روتكدلا ملا علا خيشلا نيبيو

ميلس عتام، عفان اإلسالةيم،كبالم ةوعدلا رشن يف داهجلا ةيمهأ

دارأ نمو ، ةدئافلل انه هضعب لقنأ ، برشملا بذع ، قوذلا

، ةرفانم ،وال ةكاكر يفكالهم دجي نلو هباتك عجاريلف ةدازتس اال

! ةضراعم وال

رشن يف داهجلا ريثأت يف ككش ىلا-:(دقو هللاعت هظفح - لوقي

رامعتس اال مهابر نيذلا ضعب ةرخأتملا ةنمز هذهاأل اإلسالميف

زعلا ةايح ىلع ءاخرتس واال لذلا ةايح اورثآف هنيع ىلع

يه داهجلا نع ةدرجملا ةيملسلا ةوعدلا نأ اومعزف ؛ داهجلا و

غلب حلصاآلن،لب األ قيرطلا يهو اًقباس، اإلسالم راشتنا ببس

ىلع ةيرف داهجلا اإلسالمب راشتنا نأ رابتعا ىلإ مهباألرم

!! عفدت نأ يغبني اإلسالم

رود ىلع نييحولا صوصن نم هللا-األةلد هظفح - درسيو

: راصتخاب اهضعب لقنأ اإلسالم، رشن يف داهجلا

فيسلا ب ةعاسلا يدي نيب تثعب ) : ملسو هيلع هللا ىلص لوقي -
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لظ تحت يقزر لعجو هل، كيرش ال هدحو هللا دبعي ىتح

نمو ، يرمأ نمخفلا ىلع راغصلا و ةلذلا لعجو ، يحمر

.[126/9 دمحأ دنسم ]( مهنم وهف موقب هبشت

ىلع هراهظإو اإلسالم رشن :وه ةيدمحملا ةثعبلا نم دوصقملا ف

انه. هركذ امل كلذ يف ريثأت فيسلل نكي مل ؛ولف نايد األ رئاس

لخدي فوس هللا نأ ربخأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا -نإ

نأ كش لذب،وال وأ زعب امإ اًمومع سانلا ىلع اإلسالم ةملك

تقيلا، داهج إالنم نولذي ال رافكلا ؛ألن داهجلا كلذ:وه ببس

ليللا غلب ام اذهاألرم نغلبيل ): ملسو هيلع هللا ىلص قلا

نيدلا هللاذه هلخدأ ربوإال وال ردم تيب هللا كرتي ،وال راهنلا و

هب لذي اًلذو هللاهباإلسالم، زعي اًزع ليلذ، لذب ،وأ زيزع زعب

.[155/28 دمحأ دنسم ]( رفكلا

اًلذ، داهجلا كرت ربتعا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا -نإ

هنأ مزلتسي اذهو ، زيزعلا هرشني امنإو ، هدقتعم رشني ال ليلذلا و

:(نئل ملسو هيلع هللا ىلص ،قلا داهجلا اإلسالمإالب رشتني ال

مكنمزليل ، ةنيعلا ب متعيابتو ، رقبلا بانذأب متذخأو ، داهجلا متكرت

اوعجرتو هللا، ىلإ اوبوتت ىتح مكنع كفنت ال مكباقر يف ةلذم هللا

.[51/9 دمحأ دنسم هيلع)[ متنك ام ىلع

هيف ام سانلا ىأر ،اذإف لذلا فنأتو زعلا بحت ةيرشبلا سفنلا و
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ريغب نوكي ال زعلا يفاإلسالم،و اولخد زع نم نوملسملا

هكرتو اإلسالم، راشتن ال اًببس داهجلا نوكي اذهبو غاًبلا، داهج

. هراسحن ال اًببس

اإلسالمال راسحناب ربخأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا -نإ

نأاألمم انربخأو هللا، ليبس يف توملا نم انفخ اذإ هراشتناب

ءانبأ كالم سكعب اذهو ، مهداهج هركن نحنو انيلع ىعادتت

ةيملسلا ةوعدلا ب رشتني نإاإلسالم نولوقي نيذلا نيقرشتسملا

. فيسلا ب ةنورقملا ةوعدلا ال طقف

لك نم األمم مكيلع ىعادت نأ كشوي ): ملسو هيلع هللا ىلص قلا

هللا، لوسر )قلا:انلق:اي اهتعصق ىلع األةلك ىعادت امك قفأ

ءاثغ نونوكت نكلو ؛ ريثك ذئموي ؟قلا:(متنأ ذئموي انب ةلق نمأ

يف لعجيو ، مكودع بولق نم ةباهملا عزتنت ، ليسلا ءاثغك

، ةايحلا ؟قلا:(بح نهولا امو )قلا:انلق: نهولا مكبولق

.[82/37 دمحأ دنسم ]( توملا ةيهاركو

- ةريره يبأ (4557)،نع هحيحص يف يراخبلا ىور -

"قلا:(ريخ سانلل تجرخأ ةمأ ريخ هنع- "متنك هللا يضر

اولخدي ىتح ؛ مهقانعأ يف اللس سلا يف مهب نوتأت سانلل سانلا

يفاإلسالم).

هررق امك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ عوفرم ريسفتلا اذهو
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ريغ نم اللس سلا يف سانلا ب ىتؤي لهف ؛ حتفلا يف رجح نبا

؟! داهج

هللا ناوضر - هتباحصو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا -نإ

ىلإ سانلا ةوعدل ماسحلا اوقشتما مهجهن ىلع راس نمو - مهيلع

يف ،امك مهولتاق ةيزجلا نع وأ هنع اوعنتما اإلسالم،نإف

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك قلا: هيبأ نع ةديرب ثيدح

ىوقتب هتصاخ يف هاصوأ ، ةيرس ،وأ شيج ىلع اًريمأ رمأ اذإ

هللا،يف مساب اوزغا اًريخ،مثقلا:( نيملسملا نم هعم نمو هللا،

، اوردغت ،وال اولغت وال اوزغا بهللا، رفك نم اولتاق هللا، ليبس

؛ نيكرشملا نم كودع تيقل اذإو ، اًديلو اولتقت ،وال اولثمت وال

لبقاف كوباجأ ام نهتيأف لا-وأخالل- صخ ىلإثالث مهعداف

لبقاف ، كوباجأ ىلإاإلسالم،نإف مهعدا ،مث مهنع فكو ، مهنم

راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا ،مث مهنع فكو ، مهنم

، نيرجاهملل ام مهلف كلذ اولعف نإ مهنأ مهربخأو ، نيرجاهملا

اهنم، اولوحتي نأ اوبأ ،نإف نيرجاهملا ىلع ام مهيلعو

مكح مهيلع يرجي ، نيملسملا بارعأك نونوكي مهنأ مهربخأف

و ةمينغلا يف مهل نوكي ،وال نينمؤملا ىلع يرجي يذلا هللا

مهلسف اوبأ مه ،نإف نيملسملا عم اودهاجي إالنأ ءيش ءيفلا

اوبأ مه ،نإف مهنع فكو ، مهنم لبقاف كوباجأ مه ،نإف ةيزجلا

.(1731) ملسم ( ثيدحلا ... مهلتاقو بهللا نعتساف

ةوعدلا بإالغ درجمب نوملسي ال رافكلا نأ تاوزغلا نم رهظو
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، نيملسملا نم فوخلا ىلعاإلسالمغاًبلا مهلمحي امنإو مهل،

نم مهنمف ؛ ةلداعلا هماكحأ مهيلع تقبطو يفاإلسالم اولخد اذإف

هكش ىلع ىقبي نم مهنمو سإالهم، نسحيو اًقيدصتو اًنيقي دادزي

يف داهجلا رثأ ميظع ىلع لدي اذهو هللا، هكلهي ىتح هتبذبذو

( سانلا ىلع قحلا ةنميهو هللا، ةملك الء عإو اإلسالم، رشن

فئاوطلا ىلع اإلسالةيم،ودرلا ةوعدلا رشن يف داهجلا ةيمهأ ]

. فرصتو راصتخاب ص:272-261] هيف، ةلا ضلا
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؟ فيسلا اإلسالمب رشتنا ثلا:له ثلا بلطملا

ىلع برض نممو نيقرشتسملا نم ريثك هاوفأ ىلع ريسي

فيسلا ب رشتنا :نأاإلسالم مهبانذأو نييناملعلا نم مهبلا ق

! ةوقلا و

:نأ مهيلع نودري ةريصبلا يملظم ضعب دجن لباقملا يفو

! طقف ةدرجملا ةوعدلا ب رشتنا اإلسالم

ةمغ؛ نأاألرمالتالهسب ،عم ةقيقحلا دبكل اولصي الءمل ؤهو

ةجحلا ،و نانسلا و فيسلا اًعم،يأ:ب امهب رشتنا فاإلسالم

. ناهربلا و

: نيصخش دحأ باإلسالم رفاك لك نإ

. يعدي امب لهاج -امإ

. فرعي امل دحاج امإو -

فنصلا نم حبصأو رصأ ،نإف ةوعدلا و غليبتلا جلاب عي فاأللو

. ةوسقلا و فيسلا عالهج ناك يناثلا
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باوجلا سيل هللا-:( هظفح - ينايلعلا عيفن نب يلع د. لوقي

،نإف يفنلا "ب فيسلا ب رشتنا :"نإاإلسالم مهلوق ىلع حيحصلا

نيهارب نأ نودصقي مهو ، لطابو قح ىلع لمتشم مهلوق

مهل:نإ نأقيلا حيحصلا باوجلا امنإ . ةحضاو ريغ اإلسالم

سانلا ؛ألن ناهربلا و ةجحلا ،و نانسلا و فيسلا ب رشتنا اإلسالم

هل تناب ؛اذإف ىدهلا نع دشرتسم قحلل طبلا فنص : نافنص

؛ قحلا وال ىدهلا ديري ال رباكم دناعم فنصو اهل. داقنا هتلدأ

( فيسلا العالجهلإال اذهف ، هءاوهأو هتابغر فلا خي ألهن

ص:274-273]. اإلسالم، ةوعدلا رشن يف داهجلا ةيمهأ ]

ديدحلا مهل لزنأو ودلااللئ، تانيبلا ب لسرلا هللا لسرأ تلق:

فيسلا و باتكلا ناكف ؛ برحلا لاو هنمآالتتقلل ذختي يذلا

،موق ناهربلا و نايبلا ىلع درمت ،نم ناقرتفي ال ناونص

. نازيملا و قحلا ب سانلا موقي ىتح ؛ نانسلا و فيسلا ب

باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلا ب انلسر انلسرأ ىلا:(دقل هللاعت قلا

ديدش سأب هيف ديدحلا انلزنأو طسقلا ب سانلا موقيل نازيملا و

يوق هللا نإ بيغلا ب هلسرو هرصني هللانم ملعيلو سانلل عفانمو

.[25: ديدحلا ]( زيزع

نع لدع هذهاآلةي:(نمف دنع هللا- همحر - ةيميت نبا قلا
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، فيسلا و فحصملا ب نيدلا ماوق ناك اذهلو ، ديدحلا موقب باتكلا

انرمأ -قلا:" امهنع هللا يضر هللا- دبع نب رباج نع يور دقو

- فيسلا ينعي - اذهب برضن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

يف ةيعرشلا ةسايسلا ]("- فحصملا ينعي اذه- نع لدع نم

ص:41-40]. ، ةيعرلا و يعارلا الح صإ

سأب هيف ديدحلا انلزنأو }: هلوق هللا-:( همحر - ريثك نبا قولا

مايق دعب هدناعو قحلا ىبأ نمل اًعدار ديدحلا انلعجو ديدش}يأ:

ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقأ اذهلو هيلع، ةجحلا

اهلكو ، ةيكملا روسلا هيلإ ىحوت ةنس ةرشع ثالث ةوبنلا دعب

دواللئ؛ نايبتو ، ديحوتلل حاضيإو نايبو ، نيكرشملا عم دجلا

مهرمأو ، ةرجهلا هللا عرش ، نمخفلا ىلع ةجحلا تماق املف

نآرقلا خفلا نمل ماهلا و باقرلا برضو ، فويسلا لاب بتقلا

.[27/8-28 ميظعلا نآرقلا ريسفت ]( هدناعو هب بذكو

: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةثعب نع هللا- همحر - ميقلا نبا قولا

ىتح ةعاسلا يدي نيب رصانلا فيسلا و يداهلا باتكلا ب هثعبو )

نيد ماقأ هناحبس هللا هل..نإف كيرش ال هدحو هناحبس دبعي

يف ؛كفالامه نانسلا و فيسلا ،و ناهربلا و ةجحلا اإلسالمب

ص:84-83]. ، ةيسورفلا ]( ناقيقش ناوخأ هرصن
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( نيدلا يف هاركإ ىلا:(ال عت هلوق ريسفت : عبارلا بلطملا

.[256: ةرقبلا ]

،وأ اوملسي ىتح رافكلا تقلا ةضيرف ىلع نيملسملا عامجإ انعم رم

نميف مهنيب خالف ىلع - نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي

تايهيدبلا نمو ، حبصلا قلف نم نيبأ اذهو - ةيزجلا هنم ذخؤت

هللا-: همحر - يناكوشلا ،امكقلا ةماعلا و ةصاخلا اهملعي يتلا

ىلعاإلسالم، مهلمحو ، رفكلا لهأ ةزجانمو ، رافكلا وزغ (امأ

( ةينيدلا ةرورضلا نم مولعم وهف : لتقلا ،وأ ةيزجلا ميلست وأ

ص:945]. ، رارجلا ليسلا ]

ىلعاإلسالم نوهركي ال دهعلا لهأ نأ ىلع نوملسملا عمجأ امك

وأ ةنده وأ ةمذ دقع مهنيبو اننيب سيل -نم برحلا لهأ خبالف

نم اذهو ، اوملا سي وأ اوملسي ىتح مهلا تق زوجي هنإف - نامأ

. قحب هارك اإل

يمذلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ هللا-:( همحر - ةمادق نبا قلا

، هدهع ضقن زوجي ال نمأتسملا هيلع-و دهوع ام ىلع ماقأ -اذإ

هنإف ؛ دترملا و يبرحلا قرافو .. همزتلي اممل ىلع ههاركإ وال

تملسأ :نإ لوقي ىلعاإلسالم،نأب امههاركإو ، امهلتق زوجي
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لبق تام نإو ، اًرهاظ الهم سإب مكح ، ملسأ ىتمف . كانلتق إوال

، قحب هركأ ؛ألهن نيملسملا مكح همكحف هنع هارك وزلااإل

.[23/9 ينغملا هب)[ يتأي ام ةحصب مكحف

[256: ةرقبلا ]( نيدلا يف هاركإ ىلا:(ال عت هلوق نأ ملعُي اذهبو

: ههركن نأ ىلا هللاعت اناهن نميف وه امنإو ، هرهاظ ىلع سيل

ىقبي ال ىتح لا وتقلا داهجلا ب رمأ ىلا هللاعت ؛نإف دهعلا لهأ مهو

ملا. سم وأ ملسم إال

اهنأب نمقلا مهنمف يفاآلةي؛ ءاملعلا فلتخا ررقت ام ىلع ءانب

نمب ةصوصخم اهنأب نمقلا مهنمو لا، تقلا ضرفب ةخوسنم

. دهعلا لهأ نم ههاركإ نع يهن

ىلا:{ال عت هلوق هللا-:( همحر - يطيقنشلا األنيم دمحم قلا

.[256: ةرقبلا ]{ يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا يف هاركإ

يف لوخدلا ىلع دحأ هركي ال هنأ ىلع اهرهاظب لدت هذهاآلةي

اونوكي ىتح سانلا هركت تنأفأ ىلا:{ عت هلوق اهريظنو ، نيدلا

مهيلع كانلسرأ ىلا:{امف عت هلوقو ،[99: سنوي ]{ نينمؤم

.[48: ىروشلا إالبلاالغ}[ كيلع نإ اًظيفح

لوخدلا ىلع رافكلا هاركإ ىلع لدي ام ةريثك تايآ يف ءاج دقو
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{ نوملسي وأ مهنولتاقت ىلا:{ عت هلوقك ، فيسلا يفاإلسالمب

ةنتف} نوكت ال ىتح مهولتاقو }: هلوقو ،[16: حتفلا ]

: حيحصلا ثيدحلا ريسفتلا اذهل لديو ، كرش :193]يأ: ةرقبلا ]

. ثيدحلا :الهلإإالهللا} اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ }

: نيرمأب اذه نع باوجلا و

. باتكلا لهأ صوصخ يف هذهاآلةي حص-نأ األ وهو األلو:-

، اًقلطم نيدلا ىلع نوهركي ال مهلا تق لوزن لبق مهنأ : ىنعملا و

دي نع ةيزجلا اوطعأ اذإ هيلع نوهركي ال مهلا تق لوزن دعبو

. نورغاص مهو

متاح، يبأ نباو ، دواد وبأ هاور ام مهب اهصوصخ ىلع ليلدلا و

هللا يضر - سابع نبا ،نع ريرج نباو ، نابح نباو ، يئاسنلا و

نإ اهسفن ىلع لعجتف قمالاًت؛ نوكت ةأرملا تناك -قلا: امهنع

نم مهيف ناك ، ريضنلا ونب تيلجأ املف ، هدوهت نأ دلو اهل شاع

يف هاركإ هللا:{ال لزنأف ، انءانبأ عدن اولا:ال قف راصن األ ءانبأ

.[256: ةرقبلا ]{ نيدلا

عمد نم رحأ : لثملا يفو دلو. اهل شيعي ال يتلا الت: قملا

الت. قملا
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يف هاركإ :{ال تلزن قلا سابع نبا ،نع ريرج نبا جرخأو

هل: قيلا فوع نب سملا ينب نم راصن نماأل لجر }يف نيدلا

يبنلل ،قفلا اًملسم وه ناكو ناينارصن نانبا هل ناك ، نيصحلا

ايبأإال دق امهنإف ؛ امههركتسأ :أال ملسو هيلع هللا ىلص

هللاآلةي. لزنأف ؟ ةينارصنلا

هذه نع رشب وبأ هلأس ريبج نب ديعس ،نأ ريرج نبا ىورو

. ةصاخ ؟قلا: ةصاخ ،قفلا: راصن يفاأل تلزن اآلةي،قفلا:

يف هاركإ :{ال هلوق يف نيدانسإب ةداتق ،نع ريرج نبا جرخأو

ةمأ اوناك ؛ألمهن برعلا نم يحلا اذه هيلع هركأ }قلا: نيدلا

ريغاإلسالم،وال مهنم لبقي ،ملف هنوفرعي باتك مهل سيل ةيمأ

،ملو جارخلا وأب ةيزجلا ب اورقأ اذإ باتكلا لهأ هيلع هركي

. مهليبس ىلخيف ، مهنيد نع اونتفي

يف هاركإ :{ال هلوق يف كاحضلا ،نع اًضيأ ريرج نبا جرخأو

لتاقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ }وأقلا: نيدلا

إالالهلإإالهللا مهنم لبقي ،ملف ناثو األ لهأ نم برعلا ةريزج

،قفلا:{ال ةيزجلا مهنم لبقي نأ مهاوس نميف رمأ ،مث فيسلا وأ

.[256: ةرقبلا ]{ يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا يف هاركإ
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هاركإ :{ال هلوق -يف اًضيأ - سابع نبا ،نع ريرج نبا جرخأو

لهأ ىطعأو يفاإلسالم سانلا لخد امل كلذو }قلا: نيدلا يف

. ةيزجلا باتكلا

ةيزجلا نيطعملا باتكلا لهأب اهصوصخ ىلع لدت لوقنلا هذهف

ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ اذه ىلع دري .وال مهمكح يف نمو

نع لقنلا ب فرع اهيف صيصختلا ؛ألن ببسلا صوصخب

لدي اممو . ببسلا صوصخ قلطمب ال ريسفتلا ءاملع

نوداقي موق نم كبر بجع }: حيحصلا يف تبث هنأ صوصخلل

اللس}. سلا يف ةنجلا ىلإ

خلسنا :{اذإف هلوقك لا تقلا تايآب ةخوسنم اهنأ : يناثلا األرم

نأ مولعمو .[5: ةبوتلا }اآلةي[ نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهش األ

رخآ نم ةءارب ةروسو ، ةنيدملا ب لزن ام لوأ نم ةرقبلا ةروس

نبا ديزو دوعسم نبا نع يورم خسنلا ب لوقلا اهب،و لزن ام

. ملسأ

يتلا ةروسلا لوزن دعب تلزن فيسلا تايآف لكحلا ىلعو

دنع ملعلا ،و مدقتملا نم ىلوأ رخأتملا }اآلةي.و هاركإ اهيف:{ال

ص:49- ، باتكلا تايآ نع بارطض اال ماهيإ ىلا)[عفد هللاعت

.[52
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اإلسالةيم: تاحوتفلا نم فدهلا : سماخلا بلطملا

ناسل ىلع ءاج ام اإلسالةيم تاحوتفلا نم ىمس األ فدهلا نإ

يف سرفلا شيج ريمأ - متسر ىلع لخد نيح رماع نب يعبر

مكب؟ ءاج :ام متسر هل -قفلا ةيسداقلا

دابعلا ةدابع نم ءاش نم جرخنل انب ءاج ،وهللا انثعتبا قلا:(هللا

نايد األ روج نمو ، اهتعس ىلإ ايندلا قيض نمو هللا، ةدابع ىلإ

.[520/3 يربطلا خيرات لدعاإلسالم)[ ىلإ

، سيفنلا و سفنلا ،و صيخرلا و يلا غلا اولذبو نوملسملا لتاق امف

اذهو هلل، هلك نيدلا نوكي نأو ، ضر نماأل رفكلا إالإلزةلا

كلذ ىلع لدي ، مهراد رقع يف رافكلا وزغ نم األربك فدهلا

هلل) نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو ىلا:( عت هلوق

.[193: ةرقبلا ]

هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو ىلا:( عت هلوقو

هلل)[األفنلا:39].

نوكت ال ىتح } رافكلا هللاتقبلا هللا-:(رمأ همحر - ريثك نبا قلا

،و دهاجمو ةيلا، علا وبأو ، سابع نبا .قهلا كرش ةنتف}يأ:

نبا ديزو ، يدسلا ،و نايح نب لتاقمو ، عيبرلا ،و ةداتقو ، نسحلا
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يلا علا رهاظلا هللاوه نيد نوكي هلل}يأ: نيدلا نوكيو }. ملسأ

.[388/1 ميظعلا نآرقلا ريسفت ]( نايد األ رئاس ىلع

اًعمط ،وأ تاوهشلل ءاضرإ اإلسالةيم تاحوتفلا نكت مل

اورجزي مل نيذلا نيشايطلا ضعب كلذل جوري ،امك تاذلملا ب

زازع إل تاحوتفلا تناك امنإو اننيد، يف لهجلا بارغ مهنع

نأو ، ضر يفاأل ديحوتلا ةملك الء عإو ، نيكرشملا رهقو نيدلا

عرشب سانلا مكحُي هل،فال كيرش ال هدحو هلل ةيمكاحلا نوكت

. خوسمم يضرأ مكحب ،وال خوسنم فرحم

ةيقابلا عئارشلا ةمتاخ ناكو ، مكحُيل ال مكحَيل ءاجاإلسالم اّملو

دعاوسو هيمحت ةوق دوجو نم الدب ناك ، ةعاسلا مايق ىلإ

نع عفادت ةوقو ، دابعلا برل دابعلا ديبعتل مجاهت ،ةوق هرصنت

سانلا نيب يشمت ةوقو ، داهطض نماالتحاللواال نيملسملا

! داسف اإل براحتو داسفلا عنمت

اًيتوه ال اًماظن سيل هللا-:(نإاإلسالم همحر - بطق ديس لوقي

،مث رئاعشلل اًميظنتو ، بولقلا يف ةديقع هرارقتسا درجمب ققحتي

هجاوي ةايحلل يعقاو يلمع جهنم .نإاإلسالم هتمهم يهتنت

؛ ةيدام ىوق اهءارو فقتو تاطلس اهيلع موقت ىرخأ جهانم

ىوقلا كلت ميطحت -نم ينابرلا هجهنم رارق رفملإلسالم-إل فال
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، ىرخ األ جهانملا كلت ذفنت يتلا تاطلسلا ريمدتو ، ةيداملا

.[1544/3 نآرقلا ظالل )[يف ينابرلا جهنملا مواقتو
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؟ ضر يفاأل داسفإ اإلسالةيم تاحوتفلا :له سداسلا بلطملا

اولياحت هللا- مهرثك -ال ةنشنشلا وسيسخ اهل جور ةثيبخ ةهبش

لكل : لئاقلا قدصو ، ماوعلا اهب اوعدخو ، سانلا ىلع اهب

! ىدص حئاص لكلو ، قوس ةعاضب

بجويو ، يهن اميأ ضر يفاأل داسفلا نع ىهني ىلا هللاعت نإ

هللا مهل،قلا ةحلا ص ىقبت ىتح ضر األ ةرامع سانلا ىلع

اهيف مكرمعتساو ضر نماأل مكأشنأ يذلا ىلا:(وه عت

)[دوه:61]. بيجم بيرق يبر نإ هيلإ اوبوت مث هورفغتساف

اهيف} مكرمعتساو }: هلوق هللا-:( همحر - صاصجلا ركب وبأ قلا

ىلع دلاالةل هيفو هيلإ. نوجاتحت امب اهترامع نم مكرمأ : ينعي

ماكحأ ،واألةينب)[ سارغلا ،و ةعارزلل ضر األ ةرامع بوجو

.[213/3 نآرقلا

؛ ضر يفاأل داسف اإل روص نم تاحوتفلا هذه نأب مهاوعد امأو

:وه ةيرشبلل ريمدتو ضر يفاأل داسفإ ربكأ مهل:نإ لوقنف

الم- سلا مهيلع - ءايبن األ ةثعبب ضر األ حلصأ ىلا هللاعت ؛نإف رفكلا

، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلم حوضوو ، عئارشلا ريرقتو
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تناك امنإ تاحوتفلا صالح،و مظعأ دعب داسف ربكأ وه رفكلا و

! ضر نماأل ثيبخلا مرولا اذه إلزةلا

هقاثيم دعب هللانم دهع نوضقني نيذلا ىلا:(و هللاعت قلا

كئلوأ ضر يفاأل نودسفيو لصوي نأ هللاهب رمأ ام نوعطقيو

.[25: دعرلا ]( رادلا ءوس مهلو ةنعللا مهل

هللا) يصاعمب مهلمع اهيف: مهداسف هللا-:( همحر - يربطلا قلا

.[428/16 نايبلا عماج ]

مظعأ ةيصعم ؛فال يصاعملا ب ضر يفاأل مهداسفإ ناك اذإف

! رفكلا نم

الاهح) صإ دعب ضر يفاأل اودسفت ىلا:(وال عت قولا

.[56: فارع [األ

:{وال هلوقب هركذ ىلا عت ينعي هللا-:( همحر - يربطلا قلا

ضر بهللايفاأل اوكرشت الاهح}ال صإ دعب ضر يفاأل اودسفت

نايبلا عماج اهيف)[ داسفلا وه كلذو اهيف، هوصعت وال

.[487/12
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ربكأ ىلع ءاضقلا األلو: اهفده اإلسالةيم تاحوتفلا هذهف

. ديحوتلا يهو : ةحلصم مظعأ قيقحتل . رفكلا وهو : داسف

األشالء رياطتو ، ءامدلا ةرثك اهيف عقي تاحوتفلا هذه تناك اّملو

،امكقلا مدهلا و مدلا نم دشأو مظعأ مهرفك نأ ىلا عت نّيب

.[191: ةرقبلا ]( لتقلا نم دشأ ةنتفلا ىلا:(و عت

هللا-: همحر - يدرواملا بالخالف،قلا رفكلا انه ةنتفلا و

ةنتف؛ألهن رفكلا يمس امنإو ، عيمجلا لوق يف رفكلا : ةنتفلا ب ينعي )

.[251/1 يدرواملا ريسفت ]( ةنتفلا هلاالكك ىلإ يدؤي

ناك هذهاآلةي:(اّملو دنع هللا- همحر - ريثك نبا لوق ليمج نمو

ام نأ ىلع ىلا عت لا،هبن جرلا لتقو سوفنلا قاهزإ هيف داهجلا

هليبس نع دصلا هبو كرشلا بهللاو رفكلا نم هيلع نولمتشم مه

ميظعلا نآرقلا ريسفت ]( لتقلا نم مطأو مظعأو دشأو غلبأ

.[388/1

اولتق نيذلا ،مه روزلا اوجسنو ، بذكلا اوغاص نيذلا الء ؤهف

ةيناثلا و األىلو ةيملا علا برحلا يف مهبوعش نم ملاالنيي

نيذلا مهو ، ةئيندلا مهعماطمو ، ةسيسخلا مهبلا طم ليصحتل
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ةيروسو نميلا و قارعلا و ناتسناغفأ يف نيملسملا مالنيي اولتق

ءاضقلل ؛ نيفعضتسملا نع عافدلا و باهر اإل ةجحب ، اهريغو

! ةليذرلا و رفكلا رشنو ، ةليضفلا ىلعاإلسالمو

هطرشو سيلبإ دونج مهو ، ةيرشبلا ءادعأو هللا ءادعأ ؤهالءمه

لب هوكرتو ،والصالاًحإال هولعفو إال اًداسف اوكرت ام

. ناعتسملا ءايح،وهللا وال لجخ ،بال هوبراحو

ال ىتح مهولتاقو ىلا:" عت هلوق دنع هللا- همحر - بطق ديس لوقي

مهنإ : ناسن اإل ءادعأ نم أدبملا اذه يف ررقتي ةنتف":( نوكت

ببسب اًملسم نوذؤيو هنيد، نع اًنمؤم نونتفي نيذلا كئلوأ

، ريخلل رصنع ربكأ ةيرشبلا نومرحي نيذلا كئلوأ سإالهم،

ةملسملا ةعامجلا ىلع الء ؤهو هللا، جهنم نيبو اهنيب نولوحيو

ةنتف نوكت ال يتح " مهتدجو ثيح مهلتقت نأو ، مهلتاقت نأ

.[190/1 نآرقلا ظالل هلل")[يف نيدلا نوكيو
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يباجي اإل اهرودو اإلسالةيم حوتفلا تارمث ثلا: ثلا ثحبملا

ىلعاألةم:

: نيبلطم ىلع لمتشيو

: نامهم ناهيبنت األلو: بلطملا

. جئاتنلا ب نوقلعتي ال نوملسملا األلو:

طقف. " برعلل " اًداجمأ تسيل اإلسالةيم تاحوتفلا : يناثلا

اإلسالةيم: حوتفلا تارمث : يناثلا بلطملا

اإلسالم. راشتنا األىلو: ةرمثلا

. ةعيرشلا ميكحتو تيغاوطلا :زإةلا ةيناثلا ةرمثلا

. لدعلا قيقحت ةثلا: ثلا ةرمثلا

. ةيبرعلا ةغللا راشتنا : ةعبارلا ةرمثلا

. هلهأو ةزعاإلسالم ىلع ظافحلا : ةسماخلا ةرمثلا

. قرشملا خيراتلا ةعانص : ةسداسلا ةرمثلا
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: نامهم ناهيبنت األلو: بلطملا

نيقرشملا نيب ةطوسبملا اإلسالةيم حوتفلا تارمث ضرع لبق

يتلا تاحوتفلا ، اهعارش نيقفاخلا ىلع ةدودمملا ، اهعاعش

تلحأو ، ممغلا و مومغلا تفشكو ، ممهلا اآلملاو تزواجت

نيرمأ ىلع هيونتلا نم الدب ناك ، ومقنلا بئاصملا هللا ءادعأب

: سانلا نم ريثك امهنع لفغ نيمهم

: جئاتنلا ب نوقلعتي ال نوملسملا األلو:

ليلقتو ، اهليمكتو حلا صملا ليصحتب اإلسالةيم ةعيرشلا تءاج

نإو ةفاك، نوملسملا هيلع عمجأ امم اذهو ، اهليطعتو دسافملا

،وال حلصأو مهل عفنأ وه إالامب هدابع رمأي ال هناحبس هللا

! حبقأو مهب رضأ وه امع إال مهاهني

همحر - يجارجرلا يلع نب نيسحلا ملق هب داج ام ليمج نمو

كلذ ،نإف يهاونلا و رماو نماأل هللاهب اندبعت ام هللا-:(لك

هب،وأأللج انرمأ اميف ىلا عتو كرابت هللا اهملع ةحلصم أللج

هللا رمأي هنع؛ذإال اناهن اميف ىلا عتو كرابت هللا اهملع ةدسفم

هيف امع إال ىهني ،وال هدابعل ةحلصم هيف ىلاإالامب عتو كرابت



73

.[18/2 باهشلا حيقنت نع باقنلا )[عفر هدابعل ةرضم

رظتني هبوال تطينأ يتلا فيلا كتلا يدؤي دبعلا ؛نإف هيلعو

، هباسح وال هبجاو يف ةلخاد تسيل ةجيتنلا ؛ألن هتدابع ةجيتن

هلوق يف باسحلا ،و بولطملا هجولا ىلع ةدابعلا ءادأ بجاولا ف

امأو ،[7: ةلزلزلا هري)[ اًريخ ةرذ قثملا لمعي ىلا:(نمف عت

ةجيتنلا ىفخت اهيف،دقو ريخلا تارامأ دبعلل رهظت دقف ةجيتنلا

بلا طم ريغ وهف ، اهباجح هل طامي ،وال اهكردي فال دبعلا ىلع

اهب.

مكحم ، يناعملا قرشم هللا-كالاًم همحر - بطق ديس لوقي

ىنعم رارقتسا - كلذك هتياضتقم انه:(نم هضعب لقنأ األءاد،

نم ةدمتسم سفنلا يف األمعلا ةميق حبصت -:نأ ةدابعلا

ريغ ناسن ،فاإل نوكت ام جئاتنلا نكتلف ، اهجئاتن النم اهثعاوب

هذهب مايقلا يف ةدابعلا ءادأب قلعم وه امنإ ، جئاتنلا هذهب قلعم

ةدابعلا يف هؤازج امنإ ، اهجئاتن يف سيل هءازج األمعلا،وألن

. ريسي فرصتب [3388/6 نآرقلا ظالل )[يف اهادأ يتلا

، رفكلا لهأ ةعراقمو ، رافكلا وزغ ةجيتن نأ انملع اذإ اذه

واألوحلا: ةنكم واأل ةنمز األ ريغتب ريغتت ال ةنومضم ةمولعم

،امك نييلع يف ةنجو ةداهش امإو ، نيدلل روهظو رصن امإ يهو
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( نيينسحلا ىدحإ انبإال نوصبرت له ىلا:(لق عت قلا

.[52: ةبوتلا ]

طقف: " برعلل " اًداجمأ تسيل اإلسالةيم تاحوتفلا : يناثلا

اإلسالةيم تاحوتفلا نوطبري اإلسالم يهراك ىرن نأ بجع ال

نماإلسالم مهدابكأ الء ؤهف ، مهريغ نود ةصاخ برعلا ب

ضعب ىرن نأ هبئاجع يهتنت ال يذلا بجعلا نكل ؛ تارمج

اذه!! لثمب نولوقي نيملسملا

سنج نأ اًمجعو اًبرع نيملسملا دنع ةحضاولا تامّلسملا نم

هللا-: همحر - ةيميت نبا ،امكقلا مجعلا سنج نم لضفأ برعلا

برعلا سنج نأ داقتعا : ةعامجلا و ةنسلا لهأ هيلع يذلا )

، مهيمور ، مهينايرسو ، مهيناربع ، مجعلا سنج نم لضفأ

.[419/1 ميقتسملا طارصلا ءاضتقا ]( مهريغو ، مهيسرفو

ةليضفلا نإف صوصخلا ،امأ مومعلا ةهج نم ليضفتلا اذهو

بانتجاو ، هضئارف ءادأب ىلا هللاعت ىوقتب قحتست ةعفرلا و

ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ ىلا:(اي عت ،امكقلا هيصاعم

هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو اًبوعش مكانلعجو ىثنأو
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.[13: تارجحلا ]( ريبخ ميلع نإ مكاقتأ

،قفلا ةميقلا هبتك نم رخآ باتك يف اذه ةيميت نبا حضوأ دقو

أللج ةليضفو ، ةلمج ةليضف بسنلا ب ةليضفلا هللا-:( همحر -

نييعت ةليضف ىوقتلا و نامي باإل ةليضفلا ،و ببسلا و ةنظملا

عوالةم،وألن ببس هبألهن لضفي ؛فاأللو ةياغو قيقحتو

هب لضفي : يناثلا .و ددعلا يف اهيواست ةلمج نم لضفأ ةلمجلا

دنع مركأ ناك هلل ىقتأ ناك نم ،وألنلك ةياغلا و ةقيقحلا ألهن

،ملف تدجو دق ةقيقحلا اذه؛ألن ىلع هللاعقي نم باوثلا هللا،و

يه ام ىلع ءايش األ ملعي ىلا ،وألنهللاعت ةنظملا ب مكحلا قلعي

ةيوبنلا ةنسلا جاهنم تام)[ وعلاال بابس باأل لدتسي هيلع،فال

.[603/4-604

مهنيب اميف ،والمهؤ ضعب نم مهضعب اًمجعو اًبرع نوملسملا ف

،امكقلا مهناميإ ةحصل طرش مهودعو هللا ودع نم مهؤاربو

نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ىلا:(ال عت

ةاقت مهنم اوقتت إالنأ ءيش هللايف نم سيلف كلذ لعفي نمو

.[28: نارمع )[لآ ريصملا هللا ىلإو هسفن هللا مكرذحيو

، عيضولا ب مهنم فيرشلا داقي ، مهنيب اميف أفاكتت مهءامد نإو

لجرلا ،و لهاجلا ملاب ،وعلا ريغصلا ب ريبكلا ،و دبعلا ب رحلا و
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هدجقلا:قلا نع هيبأ ،نع بيعش نب ورمع نعف ، ةأرملا ب

: مهؤامد أفاكتت نوملسملا ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

نم ىلع دي مهو ، مهاصقأ مهيلع ريجيو ، مهاندأ مهتمذب ىعسي

(.. مهدعاق ىلع مهيرستمو ، مهفعضم ىلع مهدشم دري ، مهاوس

.(2685) هجام نباو ،(2751) دواد وبأ

، ربادتلا ،و ضغابتلا ،و دساحتلا مهنيب ةعيرشلا تمرح دقو

، سسجتلا ،و نظلا ،و يعرش رذع ثالثبال قوف رجهلا و

، ريقحتلا ،و ليذختلا ،و ملظلا ،و ءانحشلا ،و شجانتلا ،و سفانتلا و

ألهيخ بحي ىتح ملسملا نمؤي ،لبال ضرعلا لا،و ومدلا،وملا

اوطبري نأ هلك اذه دعب نولواحي ..مث هسفنل هبحي ام ملسملا

! نومكحي ام ءاس ،أال تاعامج نود ةعامجب اإلسالم

طقف، برعلا نيملسملا ب ةصاخ نكت مل اإلسالةيم تاحوتفلا نإو

اإلسالم طبرو ، نيملسملا ةعامج قيرفتل ةلواحم هذهإال امف

ىلع تناك اإلسالةيم تاحوتفلا نكلو ؛ مهريغ نود برعلا ب

نيدهاجملا يف ناك ،دقف سانج لكاأل نم نيملسملا يديأ

يشبحلا ،و يدركلا ،و يطبقلا ،و يسرافلا ،و يمورلا : نيحتافلا

. مهريغو
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ناملسو ، يمورلا بيهصو ، يشبحلا بالل دهاجملا ناك لهو

رفظملا ،و يبوي األ نيدلا الح صو دايز، نب قراطو ، يسرافلا

نيملسملا ،نم مهريغو نيفشات نباو ، سربيب رهاظلا ،و زطق

؟! برعلا نيحتافلا
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اإلسالةيم: حوتفلا تارمث : يناثلا بلطملا

اإلسالم: راشتنا األىلو: ةرمثلا

اإلسالةيم ةوعدلا رشن يف زرابلا هرودو داهجلا ةيمهأ انعم رم

رقع يف رافكلا وزغ نم األربك فدهلا نأ اًضيأ انعم رم امك

هلل) هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح ىلا:( هللاعت لوق مهراد

[األفنلا:39].

اإلسالم، ةعقر راشتنا  يف زراب رثأ تاحوتفلا و وزغلل ناك دقل

نيصلا نم دتما ؛دقف ىحضلا ناعير يف سمشلا نم نيبأ اذهو

اذهو ، نامزلا نم نرق ةبارق يف اًبرغ سلدن ىلإاأل اًقرش

ىلع اًروظحم ناك لا تقلا ،نإف ةوعدلا رجف ذنم رهظ ريثأتلا

ةرجهلا لبق ام ةلحرمو ، ةرجهلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

! سانلا نم ةليلق إالةلق ملسي ةنس-مل ةرشع ثالث يهو - اهلك

مل ةنس ةرشع ثالث ةكمب ماقأو هللا-:( همحر - مزح نبا لوقي

اإلسالم لوصأ يف ةئام)[خالةص نم إاللقأ اهيف هل بجتسي

ص:12]. ، هخيراتو

عيرشتو ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرجه دعبو



79

تارشع خالاهل ضاخ ، هتافو ىتح نينس رشع اهيف لا،ماقأ تقلا

وأ صقنت ، فول األ تارشع نوملسملا حبصأ ىتح ؛ تاوزغلا

! فونت

هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبق هللا-:( همحر - يعفاشلا قلا

لئابق يف اًفلأ ،ثوالنوث ةنيدملا اًفلأب ثالنوث نوملسملا و ملسو

.[497/1 يقهيبلل يعفاشلا بقانم كلذ)[ ريغو ، برعلا

ىلص هللا لوسر ضبق هللا-:( همحر - يزارلا ةعرز وبأ قولا

ةباحصلا نم اًفلأ رشع ةعبرأو فلأ ةئام نع ملسو هيلع هللا

بادآو يوارلا ألخالق عماجلا هنم)[ عمسو هنع، ىور نمم

.[293/2 يدادغبلا بيطخلل عماسلا

، نانسلا و فيسلا ىلإاإلسالمب نوعدي نوملسملا راس اذكهو

، ةوعدلا هغلبت مل رافكلا نم اودجو نمف ، ناهربلا و ةجحلا و

. ةرومعملا ءاحنأ اإلسالميف رشتنا ىتح لا؛ تقلا لبق يعد
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، فيسلا ىلعاإلسالمب مههاركإ هجو لئاق:ام لوقي دقو

؟! هرهظأ ام دقتعي ال هنأ هركملا نمحلا رهاظلا و

[256: ةرقبلا ]( نيدلا يف هاركإ ةيآ(ال نأ انعم :رم باوجلا

: ههركن نأ ىلا هللاعت اناهن نميف يه امنإو ، اهرهاظ ىلع تسيل

. دهعلا لهأ مهو

وهف موهلا، همد ةحابتسا نم اًفوخ ةيزجلا ىطعأ وأ ملسأ نمف

نأ ،امك اودقتعا الام اورهظأ ام لا،انلف وملا مدلا موصعم

نيملسملا اوطلا خي نيح ةنينأمط ىلإ لوحتي ام ناعرس فوخلا

،وهللا ةدسافلا مهتديقعو ةحيحصلا نيملسملا ةديقع اوريف

. ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا

لا: ؤسلا اذه ىلع اًباوج هللا- همحر - صاصجلا ركب وبأ قلا

داقتع ؛ألناال هداقتعا ىلع اإلسالمال راهظإ ىلع اوهركأ (امنإ

هيلع هللا ىلص يبنلا قلا كلذلو هيلع، هارك انماإل حصي ال

:الهلإإالهللا،اذإف اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ }: ملسو

مهباسحو ، اهقحب مهلا،إال ومأو مهءامد ينم اومصع ، اهولا ق

ملسو هيلع هللا ىلص ربخأف [308/16 دمحأ دنسم هللا}[ ىلع

تناكف تاداقتع امأواال اإلسالم، راهظإ ىلع ناك امنإ لا تقلا نأ

ىلا. هللاعت ىلإ ةلوكوم
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نأ نود لا تقلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهب رصتقي ملو

دلااللئ تناكف ، هتوبن ةحص يف ناهربلا و ةجحلا مهيلع ماقأ

نم دلااللئ اإلسالماًعم؛ألنكلت راهظإو داقتع لال ةبوصنم

لا وتقلا هراهظإ هنم تضتقا اإلسالمدقف داقتعا مهتمزلأ ثيح

حلا. صملا مظعأ كلذ يف ناكو اإلسالم، راهظ إل

هل،نإف دقتعم ريغ ناك نإو اإلسالم رهظأ اذإ اهنم:هنأ

لوسرلا دلاللئ هتدهاشمو ، نآرقلا هعامسو ، نيملسملل هتسلا جم

ىلإاإلسالم، هوعدت هيلع، اهفدارت عم ملسو هيلع هللا ىلص

. هداقتعا داسف هدنع حضوتو

؛ملف ديحوتلا دقتعيو نقوي نم مهلسن يف هللانأ ملعي :نأ اهنمو

دقتعي نم وأالمهد يف نوكيس هنأب ملعلا عم اولتقي نأ زجي

.[549/1 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ]( نامي اإل

لا:(هللا ؤسلا سفن ىلع اًباوج هللا- همحر - يبرعلا نبا قولا

قلخلا وعدي ملسو هيلع هللا ىلص اًدمحم هلوسر ثعب هناحبس

اإلةياذ لمتحيو ، ليلدلا مهرصبيو ، ليبسلا مهل حضويو هيلإ،

هللا، ةجح تماق ىتح ، نييبتلا و ةوعدلا قيرط يف ناوهلا و

تفتلا ؛ف قحلا لوبقل مهرودص حرشو ، هءايلوأ هللا ىفطصاو

نمحلا هلقن ،مث نامي اإل لهأ بولق تفلتئاو اإلسالم، ةبيتك
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اًراصنأ هل لعجو ، ةزعلا ىلإ ناوهلا نعو ، ةمصعلا ىلإ اإلةياذ

هب موقت ام ةدملا نم ىضم ؛ذإ فيسلا ب ءاعدلا ب هرمأو ، ةوقلا ب

. راذع هباإل لصح ام نماإلراذن ناكو ، ةجحلا

نيدلا رهظ ،اذإف اهرك اًلوأ نوذخؤي مهنأ كلذو ناث: باوج

نيملا علا يف ةوعدلا تمعو ، نيملسملا ةلمج يف لصحو

، هداقتعا يوقف ؛ ةينلا مهعم ةعاطلا ةماقإو مهتنفاثمب مهل تلصح

،إوال قيفوت ىلا هللاعت نم مهل قبس ،نإ هدادو نيدلا يف حصو

يبرعلا النب نآرقلا ماكحأ هللا)[ ىلع هباسحو هرهاظب انذخأ

.[311/1

: ةعيرشلا ميكحتو تيغاوطلا :زإةلا ةيناثلا ةرمثلا

نم ةدوبعملا تيغاوطلا زإةلا اإلسالةيم حوتفلا تارمث نم

، ةحوتفملا بلاالد يف اإلسالةيم ةعيرشلا ميكحتو هللا، نود

داهجلا ،و هليبس نع دصو هللا نيد نع سانلل ةنتف تيغاوطلا ف

ال دابعلا بر ةدابع ىلإ دابعلا ةدابع نم سانلا جارخ إل ءاج

هل. كيرش
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: ماسقأ ىلع تيغاوطلا هذهو

،وأ راجح نماأل ةتوحنملا مانص ،نماأل تادامجلا اهنم:

نم ةذختملا ،وأاألكشلا راجش نماأل ةعونصملا روصلا

. اههباش امو ماعطلا

لخديف ، مهريغو نجلا وأ ،نماإلسن ةيحلا تانئاكلا : اهنمو

، هتدابعل سانلا اعد ،وأ ضار وهو َدِبُع :نم مسقلا اذه تحت

. ناهكلا ،و ةرحسلا ،و ناطيشلا و

اهيلإ مكاحتي يتلا ةمظن هللا،نماأل لزنأ ام ريغب مكحل :ا اهنمو

ريغب مكحلا ىّمس هناحبس هللا ،نإف رطست بتكلا يف ،وأ رشبلا

مهنأ نومعزي ىلإ رت :(ملأ هناحبس ،امكقلا اًتوغاط هعرش

اومكاحتي نأ نوديري كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب اونمآ

نأ ناطيشلا ديريو هب اورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ

.[60: ءاسنلا ]( اًديعب ضالاًل مهلضي

مكاح وأ مكاحت نم نأ هناحبس ربخأ هللا-:( همحر - ميقلا نبا قلا

هيلإ،و مكاحتو توغاطلا مكح ،دقف لوسرلا هب ءاج ام ريغ ىلإ

،وأ عوبتم ،وأ دوبعم نم هدح دبعلا هب زواجت ام :لك توغاطلا

هللا ريغ هيلإ نومكاحتي نم موق لك توغاطف ؛ عاطم
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.[92/2 نيعقوملا ..)[عإالم هلوسرو

مهلا كشأ لكب " تيغاوطلا رسكب " اوماق نوحتافلا نوملسملا ف

يف ةقرشو ، تيغاوطلا نويع يف ةكوش اوناكف ؛ مهماسقأو

مهل، ةقرحم اوحضأ ىتح ؛ مهرودص يف اًرجنخو ، مهقولح

ةبوجعأو ، مهنامز ةيضق اوناكف ، مهعجاضم قرأ بعر دعومو

! مهرهد

هللا مكح هيف اوماقأ نوحتافلا نوملسملا همكح ربش لك نإو

؟! كلذ لجأ إالنم داهجلا فويس تدرج لهو ، هلوسرو

توغاطلا ةعرش نم اًلدب ةمكاحلا هللايه ةعرش تناك نيحو

ناكف ، للزلا نم ةعونمم ،واألةم للخلا نم اًسورحم نيدلا ناك

اًديعب ةديعسلا ةميلسلا ةايحلا بساني مكح لظ يف نوشيعي سانلا

بللالد ةكلهملا ةمادهلا تافارخلا و تادقتعملا و راكف نعاأل

! دابعلا و

، لئاذرلا و تاقبوملا تلق سانلا ةعيرشلا تمكح نيحو

بسن تضفخناو ، عمتجملا و سفنلا ب ةراضلا تاروظحملا و

، اًمئاق اًحضاو رارقتس واال تابثلا ناكو ، داسفلا و مئارجلا
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، لطابلا و قحلا ،و رشلا ريخلا نم ةايحلا ميهافم تحبصأو

اهطلا ،الخت موسرلا ةرهاظ ملا، عملا ةحضاو : حبقلا نسحلا و

. ةسبل اهيرتعت ،وال ةهبش

: لدعلا قيقحت ةثلا: ثلا ةرمثلا

يف سرفلا شيج ريمأ - متسرل رماع نب يعبر لوق انعم رم

مكب؟ ءاج :ام متسر هل نيحقلا - ةيسداقلا

دابعلا ةدابع نم ءاش نم جرخنل انب ءاج ،وهللا انثعتبا قفلا:(هللا

نايد األ روج نمو ، اهتعس ىلإ ايندلا قيض نمو هللا، ةدابع ىلإ

.[520/3 يربطلا خيرات لدعاإلسالم..)[ ىلإ

نع اًديعب سانلا نيب يقيقحلا لدعلا قيقحتل تناك تاحوتفلا ف

! ةيلهاجلا ماكح األ راضمو تايبلس

ةركف سركي وهو هثعبم ذنم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ

ىتح ةرذبلا هذه سرغ نم لوأ وه نآرقلا ،و سوفنلا يف لدعلا

لدعلا ةماقإ ناكف حلا؛ صلا انفلس نم نيقتملا رودص يف تمن

. ةوعدلا فادهأو ، داهجلا دصاقم نم مهدنع
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ئيهو أال خيراتلا رم ىلع اًلوسر لسرأ -ام زعو هللا-لج نإو

يف سانلا نيب لدعلا ؛إلةماق ةوقلا و ملعلا : نيكمتلا بابسأ هعم

! رورش وال دادبتسا روج،وال ملظوال روم،بال لكاأل

باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلا ب انلسر انلسرأ ىلا:(دقل هللاعت قلا

.[25: ديدحلا ]( طسقلا ب سانلا موقيل نازيملا و

إال اًلماك اًحيحص هقيقحت نكمي ال لدعلا نأ ملعن نأ انيلعو

ظملا وهف هللا لزنأ امب مكحلا نع لدع نمف ؛ ةعيرشلا ةعباتمب

امب مكحي مل نمو ىلا:( عت هلوقل هبح، معزو لدعلا ىعدا نإو

.[45: ةدئاملا ]( نوملا ظلا مه كئلوأف هللا لزنأ

( لدعلا ب اومكحت نأ سانلا نيب متمكح ىلا:(اذإو عت هلوقو

.[58: ءاسنلا ]

، ظفللا يرد هللا-كالاًم همحر - يناكوشلا علاالةم لوقي

ةموكحلا لصف :وه لدعلا هذهاآلةي:(و دنع ىنعملا يدجسع

ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هناحبس هللا باتك يف ام ىلع

، ءيش يف قحلا نم سيل كلذ ،نإف درجملا يأرلا ب مكحلا ،ال

ةنس هللاواليف باتك يف ةموكحلا كلت ليلد دجوي مل إالاذإ

هللا مكحب ملعي يذلا مكاحلا نم يأرلا داهتجاب سأب ؛فال هلوسر
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امأو ، صنلا دوجو مدع دنع قحلا ىلإ برقأ وه امبو ، هناحبس

برقأ وه ،والامب هلوسرو هللا مكحب يردي ال يذلا مكاحلا

اذإ ةجحلا لقعي ؛ألهنال لدعلا وه ام يردي ال وهف ، امهيلإ

ريدقلا هللا)[حتف دابع نيب اهب مكحي نأ نع اًلضف ، هتءاج

.[555/1

: ةحوتفملا بلاالد يف قبط يذلا اإلساليم لدعلا روص نمو

اإلسالةيم؛ملف ةعيرشلا قفو ناك يذلا :و مكحلا يف لدعلا -1

، خوسمم يضرأ مكحب ،وال خوسنم يوامس عرشب اومكحي

طرش يه ،لب ةيعرف ةيضق تسيل هللا لزنأ امب مكحلا ةيضقو

ىتح نونمؤي ال كبرو ىلا:(فال عت ،امكقلا نامي يفاإل

امم اًجرح مهسفنأ يف اودجي مثال مهنيب رجش اميف كومكحي

.[65: ءاسنلا ]( اًميلست اوملسيو تيضق

ةلا، دعلا اهيف طرتشي ةسايس ةطلس لكف : يسايسلا لدعلا -2

، ةاضقلا ،و ءارزولا ،و ةلودلا ،ووالة ىمظعلا ةمام كلذاإل نمو

. مهوحنو ، برحلا ءارمأو ، ىروشلا سلجم ءاضعأو

، سانلا نوؤش ةسايس يف ناكم نيقسافلا و نيملا ظلل نكي ملف

. مهرومأ ريبدتو
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قوقحلا ءافيإب ىلا هللاعت :االثتملاألرم يداصتق اال لدعلا -3

( طسقلا ب نازيملا و ليكلا اوفوأو ىلا:( عت ،امكقلا لدعلا ب

[األماعن:152].

. هذخأيو بجاولا هسفن نم يطعي مهنم دحاولا ناكف

سانلا اهيأ ىلا:(اي هللاعت لوق يف لثمتيو : يعامتج اال لدعلا -4

نإ اوفراعتل لئابقو اًبوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ

.[13: تارجحلا ]( مكاقتأ هللا دنع مكمركأ

، يمجع واأل يبرعلا : ةدحاولا ةيارلا تحت عمتجي ناكف

ةطبار مهطبرت مهلك ، ريقفلا و ينغلا دوس،و واأل ضيب واأل

اإلسالم.

ىلع هللا ءافأ ىلا:(ام عت هلوق يعامتج اال لدعلا روص نمو

ىماتيلا و ىبرقلا يذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر

( مكنم ءاينغ نيباأل ةلود نوكي ال يك ليبسلا نباو نيكاسملا و

.[7: رشحلا ]

نم هب قحأ مه نم نود ءاينغ نيباأل ةلود لا ملا نكي ملف

. ةيلهاجلا يف لمعي ناك ،امك ءارقفلا

ةداهشلا دنع لدعلا ىلاب هللاعت رمأ ةباجتسا األخاليق: لدعلا -5
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،امكقلا نيبرق واأل نيدلا ولا ،وأ سفنلا باسح ىلع تناك ولو

ولو هلل ءادهش طسقلا ب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ ىلا:(اي عت

فهللا اًريقف وأ اًينغ نكي نأ نيبرق واأل نيدلا ولا وأ مكسفنأ ىلع

اوضرعت وأ اوولت نإو اولدعت نأ ىوهلا اوعبتت فال امهب ىلوأ

.[135: ءاسنلا ]( اًريبخ نولمعت امب ناك هللا نإف

اًحيبم اًببس سيل رفكلا نأ ؛ذإ رفاكلا ودعلا عم ىتح لدعلا لب

اولدعت ىلعأال موق نآنش مكنمرجي ىلا:(وال عت ،امكقلا ملظلل

.[8: ةدئاملا ]( ىوقتلل برقأ وه اولدعا

لدعلا ،ف ملظلا عم ماود ،وال كلملا ماود ساسأ لدعلا ناك اذكهو

طلا ليق:نم ،دقو هعناوم نم ملظلا و نيكمتلا طورش نم

هكله برق هؤادتعاو هملظ رثك نمو ، هناطلس زلا هناودع

. هؤانفو

: ةيبرعلا ةغللا راشتنا : ةعبارلا ةرمثلا

، تاغللا لضفأ يهف ، ناقرتفي ال ناونص واإلسالم ةيبرعلا ةغللا

مايق ىلإ ةيقابلا ةدلا خلا ةغللا ،و هلهأو اإلسالم راعش يهو

ناسلب لزن يذلا نآرقلا ظفحب لفكت هناحبس ؛ألنهللا ةعاسلا
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. برعلا

، اًبهذم ةنسل األ عسوأ برعلا ناسل هللا-:( همحر - يعفاشلا قلا

يبن) ريغ ناسنإ هملع عيمجب طيحي هملعن ،وال اًظافلأ اهرثكأو

ص:34]. ةلا، سرلا ]

حصفأ برعلا هللا-:(ةغل همحر - يمساقلا نيدلا مجلا قولا

موقت يتلا يناعملل ةيدأت اهرثكأو ، اهعسوأو ، اهنيبأو ، تاغللا

.[145/6 ليوأتلا نساحم ]( سوفنلا ب

ىلع تاغللا ءاملع قفتا هللا-:( هظفح - لضاف ميدن دمحم قولا

ةرازغل ؛ اهلمكأو ، اهلصآو ، اهعنسأو ، تاغللا عصنأ ةيبرعلا نأ

نبا قلا ىتح ؛ اهداوج ةرارسو ، اهقاقتشا دارطاو ، اهداوم

رفك) مهتغل ىلع نعط نمو ، رجف مهرعش مذ :نم عاطقلا

.[44/1 ميركلا نآرقلا يف يوحنلا نيمضتلا ]

اهلعج نأ ةيبرعلا نيز هناحبس هللا نأ اًزازتعاو اًفرش يفكيو

اهتلزنم تعفتراو ، سوفنلا يف اهردق مُظَعف ؛ ميركلا هباتك ةغل

! رودصلا يف اهتباهم ترقوو ، نويعلا يف

( نولقعت مكلعل اًيبرع اًنآرق هانلزنأ ىلا:(انإ هللاعت قلا



91

[2: فسوي ]

[37: دعرلا ]( اًيبرع اًمكح هانلزنأ كلذكو ىلا:( عت قولا

[28: رمزلا ]( جوع يذ ريغ اًيبرع اًنآرق ىلا:( عت قولا

[7: ىروشلا ]( اًيبرع اًنآرق كيلإ انيحوأ كلذكو ىلا:( عت قولا

[12: فاقح )[األ اًيبرع اًناسل قدصم باتك اذهو ىلا:( عت قولا

حورلا هب لزن ** نيملا علا بر ليزنتل ىلا:(هنإو عت قولا

يبرع ناسلب ** نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع ** األنيم

.[195-192: ءارعشلا ]( نيبم

، ضر أللهاأل نوحتافلا اهلمح يتلا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا ف

مهف ناك ، يبرع هيلع لزنملا ،و يبرع نآرقلا ناسل ناك اّملو

نم سانلا لوحت اّملو ، ةيبرعلا ةغللا مهفب طونم ةنسلا و باتكلا

ةغل ىلإ اًضيأ مهتغل اولوح اإلسالم، رون ىلإ كرشلا تاملظ

هللامهل. هاضترا يذلا مهنيد

برغ يف نيملسملا قيرط نع اهلمكأب بوعش تبرعتسا اذكهو

يهتنت ال يذلا بجعلا نم نإ ،لب اهريغو ةيقيرفإ لا مشو ، ايسآ

ةغللا لوحف نم ناك نم نيملسملا مجاع نماأل :نأ هبئاجع

ىلع ذخو اهيف، داهتج اال بابرأو ليصحتلا لهأو ، ةيبرعلا

وبأ وحنلا مامإو ، هيوبيس برعلا ةجح : رصحلا لاال ثملا ليبس
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، يناتسزوخلا يلا فلا نسحلا وبأ يوحنلا ،واإلمام يسرافلا يلع

نبا بدؤملا يوحنلا ،و بجاحلا نبا يوحنلا ئرقملا وعلاالةم

ةيبرعلا خيشو ، سراف نبا يوغللا ،وعلاالةم تيكسلا

ريثك. مهريغو ، يناجرجلا

: هلهأو ةزعاإلسالم ىلع ظافحلا : ةسماخلا ةرمثلا

-نأ اًدارفأو تاعامج - نيملسملا اإلسالةيم ةعيرشلا ترمأ

ىتح ؛ ةحاتملا ةوقلا بابسأ لكب اوذخأي نأو ، ءايوقأ اونوكي

بهذت ىتحو ، ضر يفاأل اًمكاح اًخماش اًزيزع نيدلا ىقبي

هللا اودبعيف ، مهراذح لا زيو ، مهشأج نكسيو ، نيملسملا ةفيخ

وزغ،وال مهلا ،والني ءوسلا نئامك نوشخي ال نونمآ مهو

! ودع مهيف عمطي

طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو ىلا:( هللاعت قلا

)[األفنلا:60]. مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا

، ذوفنو ةوق باحصأ اونوكي نأ نيملسملا رمأي ينآرق صن

، ديدنصلا و فيعضلا مهبهريو ، ديعبلا و بيرقلا ودعلا مهفاخي

، هسأب رسك اًيوق نكي مل ؛ألننم ديدشلا و ديلبلا مهنم عرخيو
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لمجلا ك نوكي ىتح ؛ هديدح رهصو هدح، ملثو ، هتبيه تعاضو

! سانلا نيب برج األ

نم رهظم :يه نوحتافلا نوملسملا اهب ذخأ يتلا ةوقلا هذهو

بانتجاو ىلا- -عت هرماوأ ةعاطب نوكت ،ويتلا ةزعلا رهاظم

نم متعطتسا ام مهل اودعأو ىلا:( عت هلوق نع لدع نمف ؛ هيهاون

بابس باأل ذخأي ةبلغ؛ألهنمل هلوال ةزع ةوق)[األفنلا:60]فال

نم ةزعلا ذخأ نع لدع نمو ، هباتك يف اهب ىلا هللاعت هرمأ يتلا

؛ هغلبم ةوقلا نم غلب نإو هل ةزع ىلا-فال هللاعت وهو - اهردصم

نيذلا هدابعو هلسر نم هيلع اهضافأ نملو هدحو هلل ةزعلا ألن

. هيهنب نوهتنيو ، هرمأب نورمتأي

نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نوذختي نيذلا ىلا:( هللاعت قلا

( اًعيمج هلل ةزعلا نإف ةزعلا مهدنع نوغتبيأ نينمؤملا

.[139: ءاسنلا ]

( اًعيمج ةزعلا هللف ةزعلا ديري ناك ىلا:(نم عت قولا

.[10: رطاف ]

، ةديدع اًنورق مهزعو مهتبيه ىلع نوملسملا ظفاح اذكه

فيكف ؛ هرصني إالنم رصني هللاال نكلو ؛ ةديدم ةنمزأو

داهج تكرت دقو اهتبيهو اهزع ىلع ظفاحتو ةمأ رصتنت

اهتملكو ايلعلا يه اورفك نيذلا ةملك تحبصأ ىتح اهودع
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؟! ىلفسلا

األمش، لبجلا زهت اًررد هللا- همحر - يمساقلا نيدلا مجلا لوقي

ام مهل اودعأو ىلا:( عت هلوق دنع األمص، رجحلا يكبتو

ىلع هذهاآلةي :(تلد اًرسحتم اًنيزح لوقيف ةوق..) نم متعطتسا

. هموجهو ودعلا سأب ءاقتا ، ةيبرحلا ةوقلا دادعإ بوجو

اإلسالم، ةراضح مايأ هذهاآلةي يضتقمب ءارم األ لمع اّملو

هاجلا ليلج انقلا، يوق ، ميضلا ،يبأ اًميظع اًزيزع ناكاإلسالم

ضبقف ، ضر األ طسبنم ىلع هتطلس ءاول رشن ،ذإ انسلا ريفو ،

نيدبتسملا ةكوش دضخو ، راصم واأل راطف اإل ةيصان ىلع

هونب شاعو ، دابعتس واال ملظلا فوجس حزحزو ، نيرفاكلا

لوحلا مامزو ، بوعشم ةداقو ةداساألمم، مهو ةيلا تتم اًباقحأ

،وال ةوقل نونيكتسي ،ال دجملا و زعلا يحور بطقو لوطلا و

. ةوطسل نوبهري

، ةميركلا اآلةي هذهب لمعلا نوملسملا كرت ؛دقف مويلا امأو

، ةيافكلا ضورف نم اًضرف اولمهأف فرتلا و ميعنلا ىلإ اولا مو

مويلا يناعت اذلو ، ضرفلا اذه كرتب ةمثآ األةم عيمج تحبصأف

كلااإلسالةيم بمملا ودعلا عمطي ال فيكو ، يناعت ام هتصغ نم

امم اهلك ،لب برحلا رئاخذو ، ةحلس لأل لماعم اهيف ىرت ؛وال

ئشنتو ، اهتلفغ نم هبنتت نأ اهل نآ ؟!امأ ودعلا نمبالد ىرتشي

؟ ةيبرحلا رئاخذلا و فئاذقلا و قدانبلا و عفادملا عنصل لماعم

نأ بجي اًسرد اهفارطأ نم بالاهد ودعلا صقنت اهيلع يقلأ دقلف
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هليخب اهنم يقب ام مهادي نأ لبق هب تطرف ام ،تتوالىف هربدتت

نيملسملا كلا ممو ىلعاإلسالم بهللا- ذايعلا -و يضقيف ، هلجرو

االقتسالل عزنو ، رارح األ دابعتساو ، راصم األ رامعتس ؛ال

.[316/5 ليوأتلا نساحم ]( ةيادهلا هللا بو . رامدلا ب نذؤملا

: قرشملا خيراتلا ةعانص : ةسداسلا ةرمثلا

، نونف ةدعل بعوتسم ، ةدئافلا ميظع ، ريزغ سيفن ملع خيراتلا

للملا و بعتلا سفنلا نعو ، للخلا و ةيمعتلا يضاملا نع فشكي

، فصرلا نيتم ملع وهف ، للضلا و اإلماهب رضاحلا نعو

! رارض هيفوال ررض ،ال رارس األ نونكم

، بهذملا زيزع نف خيراتلا هللا-:(نف همحر - نودلخ نبا لوقي

نيضاملا لا وحأ ىلع انفقوي وه ؛ذإ ةياغلا فيرش ، دئاوفلا مج

مهلود يف كولملا ،و مهريس يف ءايبن خأالمهق،واأل يف نماألمم

يف هموري نمل كلذ يف ءادتق اإل ةدئاف متت ىتح ، مهتسايسو

ص:13]. ، نودلخ نبا خيرات ]( ايندلا و نيدلا لا وحأ

نأ امإف ، محري ال هتمحر نإو ، بتكتسي وال بتكي خيراتلا اذهو

ءيست نأ امإو ، كلئاضف يف بنطيو ، كبقانم عيذيف نسحت
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،وأ ناسل ةوفه بهللانم ذوعن . كمحل غضمي ،مث هناسل كعسليف

! نيمآ ،هللام نانب ةلز

لألةم اًفرشم اًقرشم اًخيرات نوحتافلا نوملسملا عنص دقل

ريخ ضر يفاأل اورشن ؛ذإ ءاعمج ةيرشبلل لب اإلسالةيم

خويشلا اورصنو ، نيمولظملا نع ملظلا اوعفرو ، نايد األ

نيمرجملا تيغاوطلا اورسكو ، نيفعضتسملا نادلولا و ءاسنلا و

شاعو ، نيعمجأ سانلل ةفرعملا و رونلا لعاشم اولمحو ،

لضفلا يف ىطخ مهل نإو ، نينئمطم نينمآ مهمكح تحت سانلا

، ركفلا اهنود نم رسحي دجملا يف ةياغو ، ملقلا اهءارو علظي

. مهرجأ هللا ىلعو ، مهرد ىلا عت هللف

خيراتلا اذه حبصأ فس!-نأ -لأل نيعلا يكبيو ، بلقلا يمدي امم نإو

نم دشأو هيف، ةيمهأ هل،وال ةميق ال نيملسملا نم ريثك دنع قرشملا

!! فلختو رامعتسا خيرات هنأ ىري نم كاذو اذه

طحأ يف مويلا شيعي هنأو ، رخفلا و زعلا خيرات هنأ اذهاألكون ملع امو

! ناوهلا و لذلا تاعقنتسم رذقأو ، لهجلا تاكرد
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ةمتاخلا

هللا ءاش -نإ يلعلو ، ةرصتخملا تاقرولا هذه كيدي نيب تهتنا

، نايبلا رون ىلإ تصلخف سبللا باجح كنع تطمأ ىلا- عت

ىلع ثحبلا لصأ يف ُتدمتعا ينإف ، ناهربلا و ةجحلا حوضوو

؛ فلخلا حلا صو ، فلسلا لا وقأو ، عامج ،واإل ةنسلا ،و نآرقلا

، قفوملا هدحو ،وهللا ةقيقحو قح طبلا لكل ءافخلا حرب ىتح

. ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا و

ىلع اهكاهف ، تايصوتلا و جئاتنلا ألمه اًصخلم ضرعأسو

: لجع

: جئاتنلا اًلوأ:

، اًعامجإ ةيافك ضرف مهنايدأ الف تخا ىلع رافكلا داهج -1

ءادتباو بلط داهج : نيعون ىلع وهو حاالت. عبرأ يف نيعتيو

ءادع. عفدلأل داهجو

اهخسن ةددعتم لحرمب رم داهجلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا -2
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عيمج تقلا ضرف : اهرخآ نأ ىلع اوقفتاو ، اًضعب اهضعب

نيملسملا اولتاقي مل نإو مهللمو مهنايدأ الف تخا ىلع رافكلا

ىلع - نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ،وأ اوملسي ىتح

.- ةيزجلا هنم ذخؤت نميف مهنيب خالف

هللا ،نإف نامأ وأ ناميإب إال ةمصع ال هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا -3

وأاألنام. نامي باإل اهقحب األوملا،إال عنمو ، ءامدلا نقح

رانو ، نيحلا صلا نيملسملا ىلع رون رانو، رون 4-اإلسالم

. نيدتعملا و نيملا ظلا ىلع

ىلا: عت ،امكقلا نيلقثلل ةماع ، ةلماش ، ةلماك ةلا 5-اإلسالمسر

( اًريذن نيملا علل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت )

.[1: ناقرفلا ]

؛ نانسلا و فيسلا ،و ناهربلا و ةجحلا نيداإلسالمب هللا 6-ماقأ

، باتكلا كلذ ىلع لدي ، ناقيقش ناوخأ هرصن يف كفالامه

األةم. ءاملع لا وقأو ، ةنسلا و
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ىلع سيل ،[256: ةرقبلا ]( نيدلا يف هاركإ ىلا:(ال عت هلوق -7

لهأ مهو : ههركن نأ ىلا هللاعت اناهن نميف وه امنإو ، هرهاظ

ملسم إال ىقبي ال ىتح لا وتقلا داهجلا ب رمأ ىلا هللاعت ؛نإف دهعلا

ملا. سم وأ

عإالء اإلسالةيم:وه تاحوتفلا نم واألربك ىمس األ فدهلا -8

،وأ تاوهشلل ءاضرإ اإلسالةيم حوتفلا نكت اإلسالم؛ملف ةملك

مل نيذلا نيشايطلا ضعب كلذل جوري ،امك تاذلملا ب اًعمط

اننيد. يف لهجلا بارغ مهنع اورجزي

هللا ؛نإف رفكلا :وه ةيرشبلل ريمدتو ضر يفاأل داسفإ ربكأ -9

ريرقتو الم- سلا مهيلع - ءايبن األ ةثعبب ضر األ حلصأ ىلا عت

وه رفكلا ،و ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلم حوضوو ، عئارشلا

اذه إلزةلا تناك امنإ تاحوتفلا صالح،و مظعأ دعب داسف ربكأ

! ضر نماأل ثيبخلا مرولا

تطينأ يتلا فيلا كتلا يدؤي وهف ، جئاتنلا ب قلعتي ال ملسملا -10

هبجاو يف ةلخاد تسيل ةجيتنلا ؛ألن هتدابع ةجيتن رظتني هبوال

. هباسح وال
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طقف برعلا نيملسملا ب ةصاخ نكت مل اإلسالةيم تاحوتفلا -11

يف ناك ،دقف سانج لكاأل نم نيملسملا يديأ ىلع تناك لب

، يدركلا ،و يطبقلا ،و يسرافلا ،و يمورلا : نيحتافلا نيدهاجملا

. مهريغو ، يشبحلا و

تاحوتفلا اإلسالم؛ف راشتنا اإلسالةيم: حوتفلا تارمث 12-نم

نم نيبأ اذهو اإلسالم، ةعقر راشتنا يف زراب رثأ اهل ناك

ىلإ اًقرش نيصلا نم دتما ؛دقف ىحضلا ناعير يف سمشلا

ذنم رهظ ريثأتلا اذهو ، نامزلا نم نرق ةبارق يف اًبرغ سلدن األ

عيرشت لبق نيملسملا ددع نيب ةنراقملا اإلسالم،ب رجف غوزب

. هدعبو لا تقلا

ميكحتو تيغاوطلا اإلسالةيم:زإةلا حوتفلا تارمث 13-نم

لكب " تيغاوطلا رسكب " اوماق نوحتافلا نوملسملا ؛ف ةعيرشلا

نيدلا ناكف ، ةمكاحلا هللايه ةعرش اولعجو ، مهماسقأو مهلا كشأ

. للزلا نم ةعونمم ،واألةم للخلا نم اًسورحم

روص نمو ، لدعلا قيقحت اإلسالةيم: حوتفلا تارمث 14-نم

يف لدعلا : ةحوتفملا بلاالد يف قبط يذلا اإلساليم لدعلا

،واألخاليق. يعامتج ،واال يداصتق ،واال يسايسلا لدعلا ،و مكحلا
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يهف ؛ ةيبرعلا ةغللا راشتنا اإلسالةيم: حوتفلا تارمث 15-نم

ناسل ناك اّملو ، ضر أللهاأل نوحتافلا اهلمح يتلا ةغللا

ةنسلا و باتكلا مهف ناك ، يبرع هيلع لزنملا ،و يبرع نآرقلا

كرشلا تاملظ نم سانلا لوحت اّملو ، ةيبرعلا ةغللا مهفب طونم

يذلا مهنيد ةغل ىلإ اًضيأ مهتغل اولوح اإلسالم، رون ىلإ

. اهلمكأب بوعش تبرعتسا اذكهو هللامهل، هاضترا

ةزعاإلسالم ىلع ظافحلا اإلسالةيم: حوتفلا تارمث 16-نم

ناكف ، داهجو ةديقع باحصأ اوناك نوحتافلا نوملسملا ؛ف هلهأو

نيملسملا ةفيخ تبهذو ، ضر يفاأل اًمكاح اًخماش اًزيزع نيدلا

هللا نودبعي اوناكف ، مهراذح ،زولا مهشأج نكسو ، مهودع نم

وزغ،وال مهلا ،والني ءوسلا نئامك نوشخي ال نونمآ مهو

ودع. مهيف عمطي

؛ قرشملا خيراتلا ةعانص اإلسالةيم: حوتفلا تارمث 17-نم

لألةماإلسالةيم اًفرشم اًقرشم اًخيرات اوعنص نوحتافلا نوملسملا ف

، نايد ريخاأل ضر يفاأل اورشن ؛ذإ ءاعمج ةيرشبلل لب

ءاسنلا و خويشلا اورصنو ، نيمولظملا نع ملظلا اوعفرو

، نيمرجملا تيغاوطلا اورسكو ، نيفعضتسملا نادلولا و

سانلا شاعو ، نيعمجأ سانلل ةفرعملا و رونلا لعاشم اولمحو

هللا ىلعو ، مهرد ىلا عت ،هللف نينئمطم نينمآ مهمكح تحت

. مهرجأ
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: تايصوتلا اًيناث:

ىلإ اوعجري ،نأ اًنابشو اًلوهك ، ًءاسنو جراًلا نيملسملا ىلع -1

حلص هذهاألةمإالامب رخآ حلصي ؛نلف ايندلا اورذحيو مهنيد

. اهلوأ هب

، تاعامج ىلإ ةعامجلا قيرفتو اآلءار، تآتش نم رذحلا -2

اوعيطأو قلا:( هناحبس ،وهللا خرشلا ديزيو ، لذلا عقوي كلذ نإف

نإ اوربصاو مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت وال هلوسرو هللا

)[األفنلا:46]. نيرباصلا هللاعم

ةديقعلا ،و ةليضفلا و ريخلا ىلع نيملسملا ءانبأ ةيبرت -3

، هورصناف تاهم واأل اآلءاب اهيأ مكنيد ،اذه ةميلسلا ةيفاصلا

مكلبق اإلسالمنم ىتؤي ،ال هورصبتلف حضو دق دشرلا ليبسو

هللا-. مكمحري -

ةيرعلا فاصن اإل نيعب خيراتلا ىلإ قحلا طوبلا رظني 4-نأ

، اوعاضأ امل اهدنع اوفسأي ؛فال فارحن واال ىوهلا نع

! اوعضر ام ىلع ماطفلا دعب اومدنيو
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نم هتيلخأ اإلسالةيم)دق تاحوتفلا ةقيقح ) يباتك :اذه اًريخأو

طسو وهف ، ةكاكرلا نع هتدعبأو ، ديقعتلا نع هتهّزنو ، وشحلا

قيفوتلا هلأسأ ،وهللا لمملا حاضي ،واإل لخملا زاجي نيباإل

. ةمعنو ةدئاف لكل حناملا وهف ، ةمصعلا و

هلوسرو هدبع ىلع الم الةوسلا ،وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا و

األنيم.

ىلإ ئجتلملا ، هناوضرو ىلا هللاعت ةمحر ىلإ ريقفلا هبتكو

. يماشلا يديمحلا نمحرلا دبع / هنارفغو هوفع

ةئامعبرأو نيعبرأو ىدحإ ةنس ، بجر نم رشاعلا ، ةعمجلا ةليل

متأو الة صلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم فلأو

. ميلستلا

1441/7/10ه                            

:2020/3/5م قفاوملا                 
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عجارملا و رداصملا سرهف

.[ ميركلا نآرقلا ]-1

نبا دمحم رفعج ]:وبأ نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج ]-2

، توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ، ركاش دمحأ : قيقحت ، يربطلا ريرج

طاألىلو،1420ه.

صاصجلا يزارلا يلع نب دمحأ ركب ]:وبأ نآرقلا ماكحأ ]-3

ثارتلا ءايحإ ،راد يواحمقلا قداص دمحم : قيقحت ، يفنحلا

،1405ه. توريب ، يبرعلا

           دمحأ نب دمحم هللا دبع ]:وبأ نآرقلا ماكح أل عماجلا ]-4

،طاألىلو،1413- توريب ، ركفلا ،راد يبطرقلا يراصن األ

1414ه.

،راد يبرعلا هللانب دبع نب دمحم ركب ]:وبأ نآرقلا ماكحأ ]-5

ةثلا،1424ه. ،طثلا توريب ، ةيملعلا بتكلا
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سيردإ نب دمحم هللا دبع ]:وبأ يعفاشلا اإلمام ريسفت ]-6

، ناّرفلا ىفطصم نب دمحأ :د. ةساردو قيقحتو عمج ، يعفاشلا

،طاألىلو،1427ه. ضايرلا ، ةيرمدتلا راد

نبا رمع نب ليعامسإ ءادفلا ]:وبأ ميظعلا نآرقلا ريسفت ]-7

 ، توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد نيسح دمحم : قيقحت ، ريثك

طاألىلو،1419ه.

نبا ،راد ينميلا يناكوشلا يلع نب دمحم :[ ريدقلا 8-[حتف

،طاألىلو،1414ه. توريب - قشمد ، بيطلا ملكلا -راد ريثك

، يمساقلا نيدلا مجلا دمحم جرفلا ]:وبأ ليوأتلا نساحم ]-9

، توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد دوسلا نويع لساب دمحم : قيقحت

طاألىلو،1418ه.

، ةرهاقلا ، قورشلا ،راد بطق ديس :[ نآرقلا ظالل 10-[يف

وثلاالنوث،1423ه. ةيناثلا ط

دمحم ]:وبأ زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا ] -11
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يفاشلا دبع الم سلا دبع : قيقحت ، يبراحملا يسلدن األ ةيطع نبا

،طاألىلو،1422ه. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد دمحم

يلع نسحلا "]:وبأ يدرواملا ريسفت " نويعلا و تكنلا ]-12

: قيقحت ، يدرواملا ب فورعملا ، يرصبلا بيبح نب دمحم نبا

، ةيملعلا بتكلا ،راد ميحرلا دبع نب دوصقملا دبع نبا ديسلا

. توريب

األنيم دمحم :[ باتكلا تايآ نع بارطض اال ماهيإ 13-[عفد

ديز، وبأ ركب : فارشإ ، يطيقنشلا ينكجلا راتخملا دمحم نبا

ةثلا،1433ه. ،طثلا ةمركملا ةكم ، دئاوفلا عملا راد

، لضاف ميدن دمحم :[ ميركلا نآرقلا يف يوحنلا نيمضتلا ]-14

،طاألىلو،1426ه. ةرونملا ةنيدملا ، نامزلا راد

هللا دبع "]:وبأ يراخبلا حيحص " حيحصلا دنسملا عماجلا ]-15

رصان نب ريهز دمحم : قيقحت ، يراخبلا ليعامسإ نب دمحم

،طاألىلو،1422ه. توريب ، ةاجنلا قوط ،راد رصانلا
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نسحلا "]:وبأ ملسم حيحص " رصتخملا حيحصلا دنسملا ]-16

      داؤف دمحم : قيقحت ، يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم

،1412ه. توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ ،راد يقابلا دبع

نبا دمحأ نمحرلا دبع "]:وبأ يئاسنلا ننس " ىبتجملا ]-17

بتكم ةدغ، وبأ حاتفلا دبع : قيقحت ، يئاسنلا يلع نب بيعش

،1406ه. ةيناثلا بلح،ط اإلسالةيم، تاعوبطملا

نب ثعش نباأل ناميلس دواد ]:وبأ دواد يبأ ننس ]-18

دمحم - طوؤن األ بيعش : قيقحت ، يناتسجسلا يدز     األ قاحسإ

،طاألىلو، توريب ، ةيملا علا ةلا سرلا ،راد يللب هرق لماك

1430ه.

     قاحسإ نب ثعش نباأل ناميلس دواد ]:وبأ ليسارملا ]-19

هرق لماك دمحم - طوؤن األ بيعش : قيقحت ، يناتسجسلا يدز األ

،طاألىلو،1408ه. توريب ، ةيملا علا ةلا سرلا ،راد يللب

، ينيوزقلا ديزي نب دمحم هللا دبع ]:وبأ هجام نبا ننس ]-20

يللب هرق لماك دَّمحم - دشرم لداع - طوؤنر األ بيعش : قيقحت

          ، توريب ، ةيملا علا ةلا سرلا هللا،راد زرح فيطّللا دبَع -
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طاألىلو،1430ه.

دمحم نب دمحأ هللا دبع ]:وبأ لبنح نب دمحأ اإلمام دنسم ]-21

طوؤنر األ بيعش : قيقحت ، ينابيشلا دسأ نبهاللنب لبنح نبا

نسحملا دبع هللانب دبع :د فارشإ ، نورخآو ، دشرم لداع -

،طاألىلو،1421ه. توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ، يكرتلا

،طاألىلو، ةرهاقلا ، ركاش دمحأ : قيقحت ، ثيدحلا راد ةخسنو

1416ه.

نبا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب ]:وبأ ىربكلا ننسلا ]-22

، ةيملعلا بتكلا ،راد رداقلا دبع دمحم : قيقحت ، يقهيبلا ىسوم

ةثلا،1424ه. ،طثلا توريب

نبا دمحأ نب نابح نب دمحم متاح ]:وبأ نابح نبا حيحص ]-23

ةلا، سرلا ةسسؤم ، طوؤنر األ بيعش : قيقحت ، يميمتلا نب نابح

،1414ه. ةيناثلا ،ط توريب

دمحم مكاحلا هللا دبع ]:وبأ نحيحصلا ىلع كردتسملا ]-24

: قيقحت ، يروباسينلا ميعُن نب هيودمح نب دمحم هللانب دبع نبا
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         ، توريب ، ةيملعلا بتكلا اطع،راد رداقلا دبع ىفطصم

طاألىلو،1411ه.

ورمع نب دمحأ ركب "]:وبأ رازبلا دنسم " راخزلا رحبلا ]-25

نمحرلا ظوفحم : قيقحت ، رازبلا ب فورعملا قلا، خلا دبع نبا

، يعفاشلا قلا خلا دبع يربصو دعس، نب لداعو هللا، نيز

،طاألىلو،1988- ةرونملا ةنيدملا ، مكحلا و مولعلا ةبتكم

2009م.

دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا ]:وبأ ينطقرادلا ننس ]-26

بيعش هيلع: قلعو ، هصن طبضو هققح، ، ينطقرادلا يدادغبلا

هللا، زرح فيطللا دبعو ، يبلش معنملا دبع نسحو ، طوؤنر اال

،طاألىلو،1424ه. توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ، موهرب دمحأو

ركب ،وبأ نيدلا ]:عالء عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب ]-27

، ةيملعلا بتكلا ،راد يفنحلا يناساكلا دمحأ نب دوعسم نبا

،1406ه. ةيناثلا ،ط توريب

لهس يبأ نب دمحأ نب دمحم :[ ريبكلا ريسلا حرش ]-28

،1971م. ةرهاقلا ، ةيقرشلا اإلعالتان ةكرش عباطم ، يسخرسلا
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]:وبأ يبلشلا ةيشاحو ، قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت ]-29

نيدلا باهش : ةيشاحلا ، يفنحلا يعليزلا يلع نب نامثع ورمع

،ط ةرهاقلا ، ةيريم وبالقاأل ةعبطم ، يبلشلا نب دمحم نب دمحأ

األىلو،1313ه.

، يساويسلا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا ]:مكلا ريدقلا 30-[حتف

. توريب ، ركفلا ،راد مامهلا نباب فورعملا

:[" نيدباع نبا ةيشاح " راتخملا ردلا ىلع راتحملا 31-[در

، توريب ، ركفلا ،راد يفنحلا نيدباع رمع نب نيمأ دمحم

،1412ه. ةيناثلا ط

لئاسمل ليلعتلا و هيجوتلا و حرشلا و ليصحتلا و نايبلا ]-32

، يبطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم ديلولا ]:وبأ ةجرختسملا

اإلساليم، برغلا ،راد نيرخآو يجح دمحم :د. قيقحت

،1408ه. ةيناثلا ،ط توريب

دمحأ نب دمحم ديلولا ]:وبأ دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب ]-33

دشر نباب فورعملا ، يبطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم نبا

،1425ه. ةرهاقلا ، ثيدحلا ،راد ديفحلا



111

هللا دبع نب فسوي رمع ]:وبأ ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا ]-34

كيدام دلو ديحأ دمحم دمحم : قيقحت ربلا، دبع نب دمحم نبا

، ةيناثلا ،ط ضايرلا ، ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم ، يناتيروملا

1400ه.

يمغرولا ةفرع نب دمحم هللا دبع ]:وبأ يهقفلا رصتخملا ]-35

ةسسؤم ريخ، دمحم نمحرلا دبع ظفاح :د. قيقحت ، يسنوتلا

يبد،طاألىلو،1435ه. ، ةيريخلا لألمعلا روتبحلا دمحأ فلخ

،راد يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع 36-[األم]:وبأ

،1410ه. توريب ، ةفرعملا

: قيقحت ، يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع ةلا]:وبأ سرلا ]-37

يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش ، ركاش دمحأ

،طاألىلو،1358ه. ةرهاقلا وأوالهد،

سمش :[ جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم ]-38

بتكلا ،راد يعفاشلا ينيبرشلا بيطخلا دمحأ نب دمحم نيدلا

،طاألىلو،1415ه. توريب ، ةيملعلا
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نبا دمحم ءاقبلا ]:وبأ جاهنملا حرش يف جاهولا مجنلا ]-39

، جاهنملا ،راد ةيملع ةنجل : قيقحت ، يريمدلا ىسيع نب ىسوم

ةدج،طاألىلو،1425ه.

نبا دمحأ هللانب دبع نيدلا قفوم دمحم ]:وبأ ينغملا ]-40

،1388ه. ةرهاقلا ، ةرهاقلا ةبتكم ، يسدقملا يليعامجلا ةمادق

سنوي نب روصنم :[ نتماإلعانق نع عانقلا فاشك ]-41

. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد يلبنحلا يتوهبلا

مزح نب دمحأ نب يلع دمحم باآلراث]:وبأ ىلحملا ]-42

. توريب ، ركفلا ،راد يرهاظلا يسلدن األ

يلع دمحم ]:وبأ هخيراتو اإلسالم لوصأ يف 43-[خالةص

نمحرلا دبع :وبأ قيقحت ، يرهاظلا يسلدن مزحاأل نب دمحأ نبا

، ماصتع ،راداال سيوع ميلحلا دبعو ، يرهاظلا ليقع نب

،طاألىلو،1977م. ةرهاقلا

         نبا دمحأ نيدلا يقت سابعلا ]:وبأ ىواتفلا عومجم ]-44
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دمحم نب نمحرلا دبع : قيقحت ، ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع

ةنيدملا ، فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم ، مساق نبا

،1416ه. ةرونملا

]:وبأ ميحجلا باحصأ ةفلا خمل ميقتسملا طارصلا ءاضتقا ]-45

، ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت سابعلا

، توريب ، بتكلا عملا ،راد لقعلا ميركلا دبع رصان : قيقحت

،1419ه. ةعباسلا ط

]:وبأ ةيردقلا ةعيشلا كالم ضقن يف ةيوبنلا ةنسلا جاهنم ]-46

، ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت سابعلا

دوعس نب دمحم اإلمام ةعماج سملا، داشر دمحم : قيقحت

،طاألىلو،1406ه. ضايرلا اإلسالةيم،

]:وبأ ةيعرلا و يعارلا الح صإ يف ةيعرشلا ةسايسلا ]-47

، ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت سابعلا

،بالد داشر واإل ةوعدلا و فاقو اإلسالةيمواأل نوئشلا ةرازو

،طاألىلو،1418ه. نيمرحلا
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، ةيزوجلا ميق ]:نبا نيملا علا بر نع نيعقوملا 48-[عإالم

، توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد ميهاربإ الم سلا دبع دمحم : قيقحت

طاألىلو،1411ه.

، ةيزوجلا ميق ]:نبا دابعلا ريخ يده يف داعملا 49-[داز

، تيوكلا - توريب اإلسالةيم، رانملا ةبتكم ةلا- سرلا ةسسؤم

،1415ه. نورشعلا و ةعباسلا ط

نسح نب روهشم : قيقحت ، ةيزوجلا ميق ]:نبا ةيسورفلا ]-50

،طاألىلو،1414ه. لئاح ، سلدن ،راداأل ناملس نب دومحم نبا

خيرات ةلصو ،" يربطلا خيرات " كولملا و لسرلا خيرات ]-51

خيرات ةلص " ، يربطلا ريرج نب دمحم رفعج ]:وبأ يربطلا

،ط توريب ، ثارتلا ،راد يبطرقلا دعس نب بيرعل ، يربطلا

،1387ه. ةيناثلا

، ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا ]:وبأ ةياهنلا و ةيادبلا ]-52

رجه :راد رشانلا يكرتلا نسحملا دبع هللانب دبع : قيقحت

،طاألىلو، ةزيجلا واإلعالن، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل

1418ه.
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نيدلا سمش واألعالم]: ريهاشملا تايفوو اإلسالم خيرات ]-53

الم سلا دبع رمع : قيقحت ، يبهذلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ

،1413ه. ةيناثلا ،ط توريب ، يبرعلا باتكلا ،راد يرمدتلا

نمو ربربلا و برعلا خيرات يف ربخلا و أدتبملا ناويد ]-54

دبع :[" نودلخ نبا خيرات " األربك نأشلا يوذ نم مهرصاع

، ركفلا ،راد ةداحش ليلخ : قيقحت ، نودلخ نب دمحم نب نمحرلا

،1408ه. ةيناثلا ،ط توريب

نبا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب ]:وبأ يعفاشلا بقانم ]-55

، ثارتلا راد ةبتكم رقص، دمحأ ديسلا : قيقحت ، يقهيبلا ىسوم

،طاألىلو،1390ه. ةرهاقلا

نبا نيسحلا هللا دبع ]:وبأ باهشلا حيقنت نع باقنلا 56-[عفر

دبع ،د. حارسلا دمحم نب دمحأ :د. قيقحت ، يجارجرلا يلع

، عيزوتلا و رشنلل دشرلا ةبتكم ، نيربجلا هللا دبع نب نمحرلا

،طاألىلو،1425ه. ضايرلا

دمحأ ركب ]:وبأ عماسلا بادآو يوارلا ألخالق عماجلا ]-57

ةبتكم ، ناحطلا دومحم :د. قيقحت ، يدادغبلا بيطخلا يلع نبا
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. ضايرلا ، فراعملا

نبا دمحم :[ راهز األ قئادح ىلع قفدتملا رارجلا ليسلا ]-58

،طاألىلو. توريب مزح، نبا ،راد ينميلا يناكوشلا يلع

دمحم بيطلا ]:وبأ ةيهبلا رردلا حرش ةيدنلا ةضورلا ]-59

. توريب ، ةفرعملا ناخ،راد قيدص

ىلع اإلسالةيمودرلا ةوعدلا رشن يف داهجلا ةيمهأ ]-60

ةبيط، ،راد ينايلعلا عيفن نب يلع هيف]: ةلا ضلا فئاوطلا

،طاألىلو،1405ه. ضايرلا

،راد ركاش دومحم اإلسالةيم]: تاحوتفلا ةعوسوم ]-61

،طاألىلو،2002م. نامع ، عيزوتلا و رشنلل ةماسأ

يبأ نب دمحم هللا دبع ]:وبأ عنقملا ظافلأ ىلع علطملا ]-62

دومحم نيسايو ، طوؤانر األ دومحم : قيقحت ، يلعبلا حتفلا

ةدج،طاألىلو،1423ه. ، عيزوتلل يداوسلا ةبتكم ، بيطخلا
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ةيشاح الب" طلا جهنم حرش حيضوتب باهولا تاحوتف ]-63

، يرهز األ يليجعلا روصنم نب رمع نب ناميلس :[" لمجلا

. توريب ، ركفلا ،راد لمجلا ب فورعملا

ءايركز نب سراف نب دمحأ نيسحلا ]:وبأ ءاهقفلا ةيلح ]-64

ةكرشلا ، يكرتلا نسحملا دبع هللانب دبع :د. قيقحت ، ينيوزقلا

،طاألىلو،1403. عيزوتلل ةدحتملا

يسلدن األ دمحم هللانب دبع دمحم ]:وبأ يناطحقلا ةينون ]-65

يداوسلا ةبتكم ، دمحأ ديس دمحأ نب دمحم : حيحصت ، يناطحقلا

ةثلا،1410ه. ةدج،طثلا ، عيزوتلل
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