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دمحم  نبإ  رفعج  نبا  دمحأ  نیسحلا  وبأل  عجری  ضرألا  ةیورك  عامجإ  ردصم 
ثدحم  يرجه  ماع ٢٥٦  دادغب  يف  دلُو  يدانملا  نبإب  فورعملا  حیبص  نبإ 
ریثكلا  هنع  لقن  يرجه ، ماع ٣٣٦  يفوت  هیلع  هللا  ةمحر  قودص  نیمأ  ةقث 

عبتی   # ضرألا ةیورك  ىلع  هلوقب  اوجتحأو  نیملسملا  نم 

ةجحك  هلوقب  نوذخأی  ضرألا  ةیوركب  نونمؤی  نیذلا  نیملسملا  ءاملع  بلغأ 
ضرألا  ةیورك  ةفرعم  يف  نیقباسلا  نم  مه  نیملسملا  ءاملع  نأ  ىلع  ةعطاق 

هذه  هلوقتام  ةحص  ملعیس  ةفسالفلا  بتك  يف  ثحبی  نملو  حداف  أطخ  اذه  نكلو 
ءاملع  نیب  هدامتعإو  هتمجرت  مت  يذلا  يطسجملا  باتك  ةصاخو  تادیرغتلا 

عبتی   # نیملسملا

يه  هنع  ةیمیت  نبا  اهركذ  يتلاو  يدانملا  نب  نع  ةروهشملا  صوصنلا  نم 
نع  انه  لاوقألا  زیكرت  نأ  ملعنلو  ضرألاب ، اذه  طبرو  كالفألا  نع  هلوق 
يقاب  ردصم  وهام  نكلو  نیملسملا  ءاملع  اهیلع  عمجا  هذه  معنف  كالفألا 

انه هیلا  قرطتنس  ام  اذه  تامولعملا ؟







ةفورعم  انه  ةروكذملا  دیناسألاو  كالفألا  ىلع  عامجإلا  ةصقلا ، لصأ  اذهف 
يذلاو  ةمألا  ربح  سابع  نبإ  نع  ةذوخأملا  ةكم  لهأ  ةسردم  دیناسأ  يهو 

نم  ىلع  دری  هنا  هتسردم  دكؤتو  ءاملا  هجو  ىلع  ةحوطسم  ضرألا  نا  لوقی 
فیكف  يدانملا  نبا  رصاع  هنا  بیجعلاو  ًالثم  دهاجم  ركذن  هرك ، اهنأ  معز 

عبتی #  ؟ عامجإ اذه  نوكی 





ىصوو  قیرغإلا  بتك  ةمجرتب  يسابعلا  ةفیلخلا  رما  خیراوتلا : ضعب  عضنل 
نینحو  يحیو  جاجحلا  كلذك  همجرتو  يطسجملا ،)  ) سومیلطب بتكب 

تقو  يف  زكر  نآلاو  هملع  نوملسملا  ثراوتو  ةروصلا ، يف  نوروكذملا 
يدانملا نب  ةدالو 

 ، يدانملا نب  نم  ةیناثلاو  يطسجملا  باتك  نم  ةخوسنم  ىلوألا  ةروصلا 
كلت  معنو  ، كلذك ةیمیت  نبإ  اذه  نم  ذخأو  ًایفرح ، نوكی  داكلابو  خوسنم  مالكلاو 

ال  (، نیملسملا ءاملع  هیلعام  وهو  ) بوتكملا صنلا  رسفت  يطسجملل  مجارتلا 
ةمجرت  ةءارق  وه  هلعف  كیلعام  لكو  خوسنم  مالكلا  انه ، قئاقحلا  رییغتل  لاجم 

يطسجملل ةحیحص 



نم  ةروص  هذهو  يطسجملا ، نم  خوسنم  يدانملا  نبا  لوق  نا  تابثإ  دعبف 
ىرت  نلو  سومیلطبو ، وطسرأ  لاوقاب  دهشتسیو  لوقن  ام  لك  يكاحی  باتك 

عبتی   # يدانملا نبا  لوق  نیبو  اذه  نیب  قرف 





لك  ةلأسملا  ىلع  عمجی  نا  وه  عامجإلا  ناكرأ  نم  نإ  انلق  اذه ، لك  ىسننل 
نم  لیلد  كانه  لهف  ةنسلاو ، نآرقلا  نم  لیلد  كانه  نوكی  ناو  ةمألا  ءاملع 

ةنسلاو  نآرقلا  نم  لیلد  كانه  نأ  لاق  نم  يدانملا ؟ نبإ  لوق  يف  ةنسلاو  نآرقلا 
بذك دقف  مزح  نبا  سیلو  يدانملا  نبا  لوق  يف 

ةیمیت ؟ نبإ  لاق  امك  قافتإك  عامجا  هنا  مأ  يعرش  عامجإ  ةیوركلا  عامجإ  لها 

رِهاظ  لوقلا : اذه  وهف  نیملسملا  ءاملع  هیلع  عمجا  ام  لعفلاب  ملعت  نا  دیرت  اذا 
ْنإو  ةَئْیَهلا  لْهأ  ُهَلاق  امَك  ةَرُك  ال  عْرَّشلا ، ءامَلُع  ِهْیَلَعو  حْطَس ، ضْرَألا  َّنأ  يِف 

عْرَّشلا ناكْرأ  نِم  اًنْكُر  ضُقْنَی  ْمَل 





اهلقن  يتلاو  هركلا  ةركف  اوعدتبا  نیذلاو  ةئیهلا ، لهأ  مه  نم  ملعت  تنك ال  نإ 
ةحص  تبثی  قباسلا  فیرعتلا  اذهف  هتعامجو  سومیلطب  مه  نیملسملا ، مهنم 
متی  ةیناهفصألا  ةدیقع  حرش  يفو  قیرغإلا  عارتخإ  نم  ةیوركلا  .انلاوقأ  لُك 

رومألا نم  ریثكلا  فشك 







يأ  ةیورك  مأ  مدقلا  ةرك  لكشك  له  عرشلا ؟ لهأ  دنع  ةیوركلاب  دوصقملا  وهام 
؟ ةیندعملا ةلمعلاك  ةریدتسم 



ةركلاك  ةیندعملا ال  ةعطقلاك  ةریدتسم  اهنا  ضرألا  فصی  ةیمیت  نبا  نا  هانعمف 
مل  امب  لاهجلا  هنع  هلاق  امب  الإ  مهلوقب  لاقو  نْیقباسلا  ریسافت  ىلع  علطا  دقو 

لكشلا  ذخأت  اهتیرك  تناك  ناو  اذهب ، دیفی  ةیشرعلا  ةلاسرلا  رهاظو  لقی ،
يبونجلا نم  لیلقب  ىلعا  يلامشلا  بطقلا  نا  ىنعمب  هركلا  فصن  وأ  ببقملا 



اهیف  سانلا  نكسی  ةشورفم  ضرأ  ىلع  يبونجلا  نم  ىلعأ  يلامشلا  بطقلاف 
ریثكلا  هلهجی  امف  لفسأ ، ةایح  دجوت  الو  ایندلا  ءامسلا  لباقی  يذلا  هجولا  ىلع 

وهف  صیرختلاو ، سبللا  لصحی  اهدنعو  نیضارأ  عبسلا  صخی  لوقلا  اذه  نا 
لوقی  ملو  هفصو ، مت  يذلا  لكشلا  لكشی  اذهو  ةقیض  لفسا  نیِّجِس  نا  لوقی 

ًالثم لفسا  ایلارتسأ 

لمأت ةیرئاد ؟ مأ  ةرك  اهنأ  دصق  له  ةریدتسم  ءامسلا  نا  لاق  امدنع  كلذكو 

 : مقر 3 ةیآ  دعرلا  ةروس  يف  يدرواملا  ریسفت 

معز  نم  ىلع  ًادر  اهیلع ,  رارقتسالل  اهطسب  يأ  ضرألا } ّدَم  يذلا  وهو  }

هركلاك   ةریدتسم  اهنأ 
،و  ضرألا ةیورك  ىلع  عامجالا  لقان  مزح  نبال  رصاعم  يدرواملا  و 

ةرك تسیل  اهنأ  حرصی  يدرواملا 

عبارلا نرقلا  نم  وهو  ادیدش  اراكنإ  اهتیورك  ركنأ  ةینونلا  يف  يناطحقلاو 

ىلع  علطا  دقو  مالكلا  اذه  لوقی  نأ  دعبیف  عرشلا ) ءاملع   ) هیلع لوقی  انهف 
ةرك ةطسبنم ال  اهنأ  لوقی  انه  مث  عامجالا 

مهدارمو  مهمالك  نأ  ىلع  لدف  دحأ  ىلع  ریسفتلاو  ملعلا  لهأ  نم  ٌدحأ  دری  ملو 
نیمجنملا لوق  وه  ةركلاب  لوقلا  نأو  ، دحاو



ىهتنا ةرك .) تسیل   ) ملعلا لهأ  هیلع  يذلا  وه  لاق  ةیطع  نبا  نأ  لصاحلاف 

ىهتنا .ةرك  تسیل  عرشلا ) ءاملع  هیلع  يطویسلاو ( 

كلذ  نیب  هللاو   … ةحیطسل ىهنلا  يلوأ  دنع  ضرألاو  هتینون (  يف  يناطحقلاو 
ىهتنا نایبت .) امیأ 

عبتی  #

نذإف  ، ملعلا لها  ةفاكل  لوقلا  نوبسنی  مهنأ  عم  اوأطخأ !!  ءالؤه  نأ  انلق  نإو 
ضرألا ال  نع  ملكتی  عامجالانأ  انملس  نإ  اذهو  الصأ ، عامجإ  مث  كانه  سیل 

الصأ تاومسلا  ةرادتسا  نع 

عبتی 

ىلع  ضرألا  ةیورك  ركذی  ةباحصلا  نم  دحاو  لوق  دجن  نل  قحلا : لاقیو 
ًاراركتو ًارارم  قیقحتلاب  اذه  انركذ  مك  ضرألا  ةیحطس  فالخ 





 ، ضرألا ةیورك  ىلع  عامجإلا  قالطإ  حصی  هنأ ال  نیقیلا  ملع  ملعت  ىتحو 
اورصاع  نمم  مهو  عامجإلاهیلع  لد  ام  فالخب  اولاق  سانأ  نع  الوقن  كیلإف 

عامجإلا  ناكرا  نم  نكر  ضقن  اذه  عامجإلاب : نیلئاقلا  ءاملعلا  اوقبس  وأ 
ةنسلا وأ  نآرقلا  نم  لیلد  الو  ةیوركلا  ىلع  ةمألا  عمجت  مل  كلذك ،







نبا  هلقن  امیف  انلاب  امو  هسفن ؟ ضقانی  وه  لهو  اوقفتا ،)  ) ةیمیت نبإ  لاق  اذامل 
؟ ضرألا ةیوركب  نونمؤی  نمب  لاهج  يواعد  يه  مأ  دمحأ ؟ مامإلا  نع  میقلا 





؟  سومیلطب تاسارد  ىلعو  اوقفتأ ؟ مأ  اوعمجأ 





؟ ًاذإ قافتإلا 



ةمامإلا  مسال  نیقحتسملا   – نیملسملا ةمئأ  نم  ادحأ   “ نأ مزح  نبا  معز 
ةملك هعفد  مهنمدحأل  ظفحی  هنأو ال  ضرألا ، ریوكت  اوركنی  مل  ملعلاب –

ةمئأ  لك  اًذإ  معت  يهف  يفنلا ، قایس  يف  ةركن  انه  ٍدحأل ” اًدَحَأ ،  “ ةملك نأ  مولعم 
لیبس  ىلع  مزح  نبا  ثدحتی  ماعلا   يفنلا  ىلع  ةدایزو  ءانثتسا ، نود  نیملسملا 

مزجلا

مهنم  دحأل  ظفحی  هنأ ال  دكؤی  امك  ضرألا ، ریوكت  ركنی  مل  ادحأ  نأ  دكؤی  وهف 
ةبلاس  ةیلك  ةیضق  هذهو  ضرألا ،– ةیورك  مدعب  لوقلا  يأ   – هعفد يفةملك 

نمم  نیملاعل  نالوقانعم  مدقت  دقو  ةقطانملا ، دنع  امك  ةبجوم  ةیئزج  اهضقنت 
ىلع  اصن  يدرواملا ” و” يدادغبلا ” رهاقلا  دبع   “ امهو مزح  نبا  اورصاع 

ضرألا ةیورك  يفن 

مزح  نبا  ربتعی  له  لاؤسلا ، نكل  .هلصأ  نم  ضقتنا  دق  مزح  نبالوق  نوكیف 
ىلع  علطی  ملهنأ  مأ  ملعلاب ؟ ةمامإلا  مسال  نیقحتسم  ریغ  نیملاعلا  نیذه  نأ 

؟ امهیلوق



مالكلا  انیلع  بجاوب  سیلو  فلكت ، هیف  هلوق  ىقبی  نكل  دراو ، يناثلا  لامتحالا 
وه  مهملا  امنإ  انضرغ ، نم  سیل  هنأ  امك  هعسی ، الثحبلا  ذإ  اذه  لك  لوح 

هنأ  كشلل  الاجم  عدی  امب ال  مدقت  دقو  ایفن ، وأ  اتابثإ  عامجإلا  لاؤس  نع  ةباجإلا 
فتنم

ملسملا  هوخا  براحی  ىلع  در  هنكلو  دیرثلا ، اذه  لثم  لمع  دارملا  نكی  ملو 
نیدلا يف  اهسیبلتو  ةدحالملا  لاوقا  ةرصنل 
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روشنملا اذه  يف  ةدراولا  تايوتحملا  عيمجو  ءارآلا  نأ  ةظحالم 

عقوم .اهبتر  عقوم  ءارآ  ةرورضلاب  لثمت  الو  بتاكلا  ءارآ  يه 
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