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ماألدظيمعـماظؼرآن:

شيمَظقضيًؾومِبعشيؾضيِدِهمَأدضيرشيىماظَِّذيمدصيؾضيقشيونشي}ؼؼقلماهللمتعودي:م -1 ماْظَلْضصشيكماْظؿشيلضيِفِدمإغيَظكماْظقشيرشيامغيماْظؿشيلضيِفِدمِع

ضيمِظصيرغيؼشيفصيمحشيقضيَظفصيمبشيورشيْطشـيوماظَِّذي  .ؼ1:ماإلدراءػم{ْظؾشيِصريصياماظلؼيِؿقعصيمػصيقشيمإغيغؼيفصيمآؼشيوِتشـيومِع

غيمؼشيضيِطؼصيموشيعشيوم*مَشقشيىموشيعشيومصشيوِحؾصيُؽؿضيمضشيؾؼيمعشيوم*مػشيقشيىمإغيذشياموشياظؼيفضيؿغي}وؼؼقلمتعودي:م -2 مػصيقشيمإغينضيم*ماْظفشيقشيىمسشي

مدشيغشيومثصيؿؼيم*ماْظَلسضيَؾكمِبوْظُلُصؼغيموشيػصيقشيم*مَصودضيؿشيقشيىمِعرؼيٍةمذصيوم*ماْظُؼقشيىمذشيِدؼدصيمسشيؾَّؿشيفصيم*مؼصيقحشيكموشيحضيلظيمإغيظَّو

غيمَضوبشيمَصَؽونشيم*مَصؿشيدشيظَّك معشيوماْظُػمشيادصيمَطذشيبشيمعشيوم*مَأوضيحشيكمعشيومسشيؾضيِدِهمإغيَظكمَصَلوضيحشيكم*مَأدضيغشيكمَأوضيمَضقضيدشيقضي

مجشيؼـيُيمِسضيدشيػشيوم*ماْظؿصيضيؿشيفشيكمِددضيرشيِةمِسضيدشيم*مُأخضيرشيىمغشيزضيَظًيمرشيآهصيموشيَظَؼدضيم*مؼشيرشيىمعشيومسشيَؾكمَأَصؿصيؿشيورصيوغشيفصيم*مرشيَأى



ضيمرشيَأىمَظَؼدضيم*مَرغشيكموشيعشيوماْظؾشيصشيرصيمزشياغشيمعشيوم*مؼشيغضيششيكمعشيوماظلِّدضيرشيَةمؼشيغضيششيكمإغيذضيم*مْلوشيىاْظؿشي مرشيبِِّفمآؼشيوِتمِع

 .ؼ18م-م1:ماظـفؿػم{اْظُؽؾضيرشيى

ماألدظيمعـماظلـيم:مم

ضي -1 غيمَأغشيسغيمسشي صيُأ»م:َضولشيم(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظؾَِّفمرشيدصيقلشيمَأنؼيم)رضلماهللمسـف(معشيوِظٍؽمبضي مِبوْظؾصيرشياقغيمِتق

م:َضولشيم–مَررضيِصِفمعصيضيؿشيفشيكمِسضيدشيمحشيوِصرشيهصيمؼشيضشيعصيماْظؾشيغضيؾغيموشيدصيونشيماْظِقؿشيورغيمَصقضيقشيمَرقغيؼؾظيمَأبضيقشيضصيمدشيابؼيٌيموشيػصيقشيم-

صيمحشيؿؼيكمَصرشيِطؾضيؿصيفصي شيمَأتشيقضي م-مَضولشيم-مقشيوءصياأَلغضيِؾمِبِفمؼشيرضيِبُطماظَِّؿكمِبوْظقشيْؾَؼِيمَصرشيبشيْطؿصيفصيم-مَضولشيم-ماْظؿشيْؼِدسغيمبشيقضي

صيمثصيؿؼي صيماْظؿشيلضيِفدشيمدشيخشيْؾ غيمِصقِفمَصصشيؾَّقضي صيمثصيؿؼيمرشيْطعشيؿشيقضي ضيمِبنغيغشيوٍءم(اظلؼياَلمصيمسشيَؾقضيِف)مِجؾضيرغيؼؾصيمَصفشيوءشيِغكمخشيرشيجضي مِع

ضيموشيإغيغشيوٍءمخشيؿضيرػي ػيمِع شيمَصوخضيؿشيرضيتصيمَظؾشي مِبشيومسشيرشيجشيمثصيؿؼي.مرشيَةاْظِػْطماخضيؿشيرضيتشيماظلؼياَلمصي(م)سشيَؾقضيِفمِجؾضيرغيؼؾصيمَصَؼولشيماظؾَّؾشي

ضيم:َصِؼقؾشيمِجؾضيرغيؼؾصيمَصودضيؿشيْػؿشيحشيماظلؼيؿشيوِءمإغيَظك شيمعشي مِجؾضيرغيؼؾصيمَضولشيم؟َأغضي ضيم:ِضقؾشي. .معصيقشيؿؼيدظيمَضولشيم؟عشيعشيَؽموشيعشي

شيموشيَضدضيمِضقؾشي شيمَضدضيمَضولشيم؟إغيَظقضيِفمبصيِع م«...ِبكشيقضيرػيمِظكمسشيووشيدشيمِبكمَصرشيحؼيىشيمِبكدشيمشيمَأغشيومَصنغيذشيامَظشـيومَصُػِؿحشي.مإغيَظقضيِفمبصيِع

ثؿمذطرماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(معـمظؼقفؿمسيماظلؿوواتمحقٌمظؼلمسيماظلؿوءماظـوغقيم

غيمِسقلشيكماْظكشيوَظِيمابين غيموشيؼشيقضيقشيكمعشيرضيؼشيؿشيمابضي موسيمزشيَطرغيؼؼيوءشيمبضي ماظلالم( مؼصيقدصيػشيظؼلمماظؼيوِظشيِيم)سؾقفؿو

ماظلالم( مماظرؼياِبعشيِيموسيم)سؾقف ماظلالم(مسشيإغيدضيرغيؼظؼل )سؾقفممػشيورصيونشيمظؼلماْظكشيوِعلشيِيموسيم)سؾقف

مؼؼقل:معصيقدشيكمظؼلماظلؼيوِددشيِيموسيماظلالم( ماظلوبعي مإديماظلؿوء محؿكموصؾ ماظلالم(، )سؾقف

ضيم:َصِؼقؾشيمِجؾضيرغيؼؾصيمَصودضيؿشيْػؿشيحشيماظلؼيوِبعشيِيماظلؼيؿشيوِءمإغيَظكمِبشـيومسشيرشيجشيمثصيؿؼي...» ضيم:ِضقؾشيم،ِجؾضيرغيؼؾصيمَضولشيم؟ػشيذشيامعشي موشيعشي

شيموشيَضدضيمِضقؾشيم(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)معصيقشيؿؼيدظيمَضولشيم؟عشيعشيَؽ شيمَضدضيمَضولشيم؟إغيَظقضيِفمبصيِع مَظشـيومَصُػِؿحشي.مإغيَظقضيِفمبصيِع

ًِمإغيَظكمَزفضيرشيهصيمعصيلضيـِدطيام)سؾقفماظلالم(مِبنغيبضيرشياِػقؿشيمَأغشيومَصنغيذشيا مؼشيقضيمػيمُطؾؼيمؼشيدضيخصيُؾفصيمػصيقشيموشيإغيذشيام،اْظؿشيعضيؿصيقرغيماْظؾشيقضي

مَطكذشيانغيموشيرشيُضفشيوموشيإغيذشياماْظؿصيضيؿشيفشيكماظلِّدضيرشيِةمإغيَظكمِبكمذشيػشيىشيمثصيؿؼيم،إغيَظقضيِفمؼشيعصيقدصيونشيماَلمعشيَؾٍؽمَأْظػشيمدشيؾضيعصيقنشي

ضيمَشِشقشيفشيومَصَؾؿؼيوم-مَضولشيم-مَطوْظِؼاَللغيمثشيؿشيرصيػشيوموشيإغيذشياماْظِػقشيَؾِي ضيمَأحشيدظيمَصؿشيومتشيغشيقؼيرشيتضيمَشِشكشيمعشيوماظؾَِّفمَأعضيرغيمِع مِع

ضيمؼشيضيعشيؿشيفشيومَأنضيمؼشيلضيؿشيِطقعصيماظؾَِّفمخشيْؾؼغي محصيلضيـِفشيومِع مخشيؿضيِلنيشيمسشيَؾكؼيمَصَػرشيضشيمَأوضيحشيكمعشيومإغيَظكؼيماظؾَّفصيمَصَلوضيحشيك.

صيموشيَظقضيَؾٍيمؼشيقضيمػيمُطؾِّمِصكمصشياَلًة مرشيبؽيَؽمَصرشيضشيمعشيومَصَؼولشيم-ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك-معصيقدشيكمإغيَظكمَصشيزشيْظ

صيمُأعؼيِؿَؽمسشيَؾك مؼصيِطقُؼقنشيماَلمُأعؼيؿشيَؽمَصنغينؼيماظؿؼيكضيِػقػشيمَصودضيَلْظفصيمرشيبَِّؽمإغيَظكمارضيِجعضيمَضولشي.مصشياَلًةمخشيؿضيِلنيشيمُضْؾ



موشيخشيؾشيرضيتصيفصيؿضيمإغيدضيرشياِئقؾشيمبشيـِكمبشيَؾقضيتصيمَضدضيمَصنغيغِّكمذشيِظَؽ صيمَضولشي. صيمرشيبِّكمإغيَظكمَصرشيجشيعضي مخشيػِّػضيمرشيبِّمؼشيومَصُؼْؾ

صيمخشيؿضيلطيومكسشيِّمَصقشيطَّ.مُأعؼيِؿكمسشيَؾك صيمعصيقدشيكمإغيَظكمَصرشيجشيعضي ماَلمُأعؼيؿشيَؽمإغينؼيمَضولشي.مخشيؿضيلطيومسشيِّكمحشيطَّمَصُؼْؾ

شيمَأرضيِجعصيمَأزشيلضيمَصَؾؿضيم-مَضولشيم-.ماظؿؼيكضيِػقػشيمَصودضيَلْظفصيمرشيبَِّؽمإغيَظكمَصورضيِجعضيمذشيِظَؽمؼصيِطقُؼقنشي متشيؾشيورشيَكمرشيبِّكمبشيقضي

شيموشيتشيعشيوَظك ؼيمعصيقشيؿؼيدصيمؼشيومَضولشيمحشيؿؼيكم-مظلؼياَلمصيامسشيَؾقضيِفم-معصيقدشيكموشيبشيقضي مؼشيقضيمػيمُطؾؼيمصشيَؾقشياٍتمخشيؿضيسصيمإغيغؼيفصي

ضي.مصشياَلًةمخشيؿضيلصيقنشيمَصذشيِظَؽمسشيشضيرظيمصشياَلٍةمِظُؽؾِّموشيَظقضيَؾٍي ضيمؼشيعضيؿشيْؾفشيومَصَؾؿضيمِبقشيلشيشـيٍيمػشيؿؼيموشيعشي مَصنغينضيمحشيلشيشـيًيمَظفصيمُطِؿؾشي

ضيمسشيِؿَؾفشيو ضيمسشيشضيرطيامَظفصيمُطِؿؾشي ضيمسشيِؿَؾفشيومَصنغينضيمذشيقضيؽطيومتصيْؽؿشيىضيمَظؿضيمؼشيعضيؿشيْؾفشيومَصَؾؿضيمِبلشيقِّؽشيٍيمؿؼيػشيموشيعشي مدشيقِّؽشيًيمُطِؿؾشي

صيم-مَضولشيم-موشياِحدشيًة صيمحشيؿؼيكمَصشيزشيْظ مَصَؼولشيمَصَلخضيؾشيرضيتصيفصيم-ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك-معصيقدشيكمإغيَظكماغضيؿشيفشيقضي

صيم(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظؾَِّفمرشيدصيقلصيمَصَؼولشي.ماظؿؼيكضيِػقػشيمَصودضيَلْظفصيمرشيبَِّؽمإغيَظكمارضيِجعضي صيمَضدضيم:َصُؼْؾ مرشيجشيعضي

صيمحشيؿؼيكمرشيبِّكمإغيَظك ضـيفصيمادضيؿشيقضيقشيقضي  ػصققحمعلؾؿؼ.«مِع

غيمو -2 غيمسشي مَظقضيَؾُيمَطونشيمَظؿؼيو:مم(وشيدشيؾَّؿشيمسشيَؾقضيِفماظؾَّفصيمصشيؾَّك)ماهلِلمرشيدصيقلصيمَضولشي:ممَضولشيم)رضلماهللمسـفؿو(مسشيؾؼيوسػيمابضي

صيمِبلمُأدضيرغييشي صيم،مِبؿشيؽََّيموشيَأصضيؾشيقضي صيم،وِػؾضيؿصيفؼمسؾلؼيماذضيؿشيدؼيمػأيممِبَلعضيرغييمَصِظعضي ماظؼـيوسشيمَأنؼيموشيسشيرشيْص

مَظفصيمَصَؼولشيم،مإغيَظقضيِفمجشيَؾسشيمحشيؿؼيكمَصفشيوءشيمجشيفضيؾػي،مَأبصيقماهلِلمسشيدصيوؽيمِبِفمَصؿشيرؼي:مَضولشيمحشيزغيؼطـيو،معصيعضيؿشيزغياًلمَصَؼعشيدشيمعصيَؽذِِّبلؼي

ضيمَطونشيمػشيؾضي:ممَطوْظؿصيلضيؿشيفضيزغيئغي مػصيقشي؟معشيو:ممَضولشيمغشيعشيؿضي:مموشيدشيؾَّؿشيمسشيَؾقضيِفماظؾَّفصيمصشيؾَّكماهلِلمرشيدصيقلصيمَصَؼولشيم؟مذشيلضيٍءمِع

شيمإغيَظك:مَضولشيماظؾَّقضيَؾَيمِبلمُأدضيرغييشيمإغيغؼيفصي:ممَضولشي ًِمإغيَظك:ممَضولشيم؟مَأؼضي شيمثصيؿؼي:ممَضولشيم؟ماْظؿشيْؼِدسغيمبشيقضي مَأصضيؾشيقضي

شي شيمؼشيفضيقشيدشيهصيمَأنضيمعشيكشيوَصَيم،مؼصيَؽذِّبصيفصيمَأغؼيفصيمؼصيرغيمَصَؾؿضي:ممَضولشيمغشيعشيؿضي:ممَضولشيم؟مَزفضيرشياغشيقضيشـيومبشيقضي مَضقضيعشيفصيمدشيسشيومإغينضيماْظقشيِدؼ

ممَضولشيم،مإغيَظقضيِف شي: ماظؾَّفصيمصشيؾَّك)ماهلِلمرشيدصيقلصيمَصَؼولشيم؟محشيدؼيثضيؿشيـِلمعشيومتصيقشيدِّثصيفصيؿضيمَضقضيعشيَؽمدشيسشيقضيتصيمإغينضيمَأرشيَأؼضي

غيمَطعضيِىمبشيـِلمعشيعضيششيرشيمػشيقؼيو:مَصَؼولشي.مغشيعشيؿضي:مم(ؿشيوشيدشيؾَّمسشيَؾقضيِف ضي:ممَضولشيمحشيؿؼيكمُظمشييٍّمبضي م،ماْظؿشيفشيوِظسصيمإغيَظقضيِفمَصوغضيؿشيَػضشي

ماظؾَّفصيمصشيؾَّك)ماهلِلمرشيدصيقلصيمَصَؼولشي.ممحشيدؼيثضيؿشيـِلمِبؿشيومَضقضيعشيَؽمحشيدِّثضي:ممَضولشيمإغيَظقضيفغيؿشيو،مجشيَؾلصيقامحشيؿؼيكموشيجشيوؤصيوا

شيمإغيَظك:ممَضوُظقاماظؾَّقضيَؾَي،مِبلمُأدضيرغييشيمإغيغِّل:مم(ؿشيوشيدشيؾَّمسشيَؾقضيِف ًِمإغيَظك:ممَضولشيم؟مَأؼضي مثصيؿؼي:ممَضوُظقام،ماْظؿشيْؼِدسغيمبشيقضي

شي شيمَأصضيؾشيقضي ضي:مَضولشيمغشيعشيؿضي:مَضولشيم؟مَزفضيرشياغشيقضيشـيومبشيقضي غيمَصِؿ ضيمعصيصشيػِّؼػي،مبشيقضي غيموشيِع م،مرشيْأِدِفمسشيَؾكمؼشيدشيهصيموشياِضعػيمبشيقضي

ممَضوُظقامزشيسشيؿشيمِظؾَؽِذِبمعصيؿشيعشيفِّؾطيو شيمَأنضيمتشيلضيؿشيِطقعصيموشيػشيؾضي: ضيماْظَؼقضيمغيموشيِصلم؟ماْظؿشيلضيِفدشيمَظشـيومتشيضيعشي مدشيوَصرشيمَضدضيمعشي

صي:مم(وشيدشيؾَّؿشيمسشيَؾقضيِفماظؾَّفصيمصشيؾَّك)ماهلِلمرشيدصيقلصيمَصَؼولشيماْظؿشيلضيِفدشي،موشيرشيَأىم،ماْظؾشيَؾِدمذشيِظَؽمإغيَظك صيمَصذشيػشيؾضي م،مَأغضيعشي

صيمَصؿشيو صيَأمزغيْظ ًِمبشيعضيضصيمسشيَؾلؼيماْظؿشيؾشيسشيمحشيؿؼيكمغضيعشي موصيِضعشيمحشيؿؼيكمَأغضيُظرصيموشيَأغشيومِبوْظؿشيلضيِفِدمَصِفلءشي:ممَضولشيم،ماظؼيعضي



ظيمػشيذشيامعشيعشيموشيَطونشي:ممَضولشيم،مإغيَظقضيِفمَأغضيُظرصيموشيَأغشيوم،مَصشيعشيؿؽيفصيمسصيَؼقضيؾػيمَأوضيمِسَؼولػيمدشيارغيمدصيونشي :ممَضولشيمَأحضيَػْظفصيمَظؿضيمغشيعضي

صيمَأعؼيو:ممْظَؼقضيمصيامَصَؼولشي  ػعلـدمأريدؼ.م«َأصشيوبشيَظَؼدضيمَصقشياظؾَِّفماظؼيعضي

ضيمو -3 صيم)رضلماهللمسـف(مَضولشي:مذشيرٍّمَأِبلمسشي مَضولشي:مَأوؼيلصي؟ماأَلرضيضغيمِصكموصيِضعشيمعشيلضيِفٍدمَأىؽيماظؾَِّفمرشيدصيقلشيمؼشيومُضْؾ

صي«.ماْظقشيرشيامصيماْظؿشيلضيِفدصي» صي«.مْضصشيكاأَلماْظؿشيلضيِفدصي»مَضولشيمَأىٌّ؟مثصيؿؼيمُضْؾ مَأرضيبشيعصيقنشي»مَضولشيمبشيقضيشيفصيؿشيو؟مَطؿضيمُضْؾ

 ػعؿػؼمسؾقفؼ.«عشيلضيِفدظيمَصفصيقشيمَصصشيؾِّماظصؼياَلُةمَأدضيرشيَطؿضيَؽموشيَأؼضيشيؿشيومدشيشـيًي،

ضي -4 ضيم(سشيضيفشيوماظؾَّفصيمرشيِضلشي)مسشيوِئششيَيموسشي مَضوَظ م" مؿشيلضيِفِداْظمإغيَظكم(وشيدشيؾَّؿشيمسشيَؾقضيِفماهلُلمصشيؾَّك)مِبوظؼيِؾلِّمُأدضيرغييشيمَظؿؼيو:

ضيممغشيوسظيمَصورضيتشيدؼيمِبذشيِظَؽ،ماظؼـيوسصيمؼشيؿشيقشيدؼيثصيمَأصضيؾشيحشيماْظَلْضصشيك مِبذشيِظَؽوشيدشيعشيقامموشيصشيدؼيُضقهصي،مِبِفمآعشيصـيقامَطونشيِعؿؼي

مَصَؼوُظقامسشيضـيفصي،ماظؾَّفصيمرشيِضلشيمبشيْؽرػيمَأِبلمإغيَظك مإغيَظكمَياظؾَّقضيَؾمِبِفمُأدضيرغييشيمَأغؼيفصيمؼشيزضيسصيؿصيمصشيوِحِؾَؽمإغيَظكمَظَؽمػشيؾضي:

ًِ ضي:مَضولشيمغشيعشيؿضي،:مَضوُظقامذشيِظَؽ؟مَضولشيمَأوشي:مَضولشيماْظؿشيْؼِدسغي،مبشيقضي مَأوشي:مَضوُظقامصشيدشيقشي،مَظَؼدضيمذشيِظَؽمَضولشيمَطونشيمَظِؽ

ًِمإغيَظكماظؾَّقضيَؾَيمذشيػشيىشيمَأغؼيفصيمتصيصشيدُِّضفصي مَضولشيمؼصيصضيِؾحشي؟مَأنضيمَضؾضيؾشيموشيجشيوءشيماْظؿشيْؼِدسغيمبشيقضي مدُِّضفصيَظَلصصيمإغيغِّلمغشيعشيؿضي،:

ضيمَأبضيعشيدصيمػصيقشيمِصقؿشيو ماظصقققنيمسؾكمادللؿدركػ(رشيوضيحشيٍيمَأوضيمَشدضيوشيٍةمِصلماظلؼيؿشيوِءمِبكشيؾشيرغيمُأصشيدُِّضفصيمذشيِظَؽمِع

 .ؼظؾقوطؿ

ضيمو -5 غيمَأغشيسغيمسشي مسصيرغيجشيمَظؿؼيو»م(:ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظؾَِّفمرشيدصيقلصيمَضولشيم:َضولشي)رضلماهللمسـف(ممعشيوِظٍؽمبضي

ضيمَأْزَػورظيمَظفصيؿضيمقضيمػيِبَؼمعشيرشيرضيتصيمِبك صيموشيصصيدصيورشيػصيؿضيموصيجصيقػشيفصيؿضيمؼشيكضيِؿشصيقنشيمغصيقشيوسػيمِع ضيمَصُؼْؾ مؼشيومػشيمصياَلِءمعشي

شيمػشيمصياَلِءمَضولشيمِجؾضيرغيؼؾصي  ػدــمأبلمداودؼ.«َأسضيرشياِضفغيؿضيمِصكموشيؼشيَؼعصيقنشيماظؼـيوسغيمُظقصيقمشيمؼشيْلُطُؾقنشيماظَِّذؼ

موشيعشيشيؾشيمعشيشيِؾلمإغينؼي»:مَضولشي(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماهلِلمرشيدصيقلشيمَأنؼيم(سشيضـيفصيماظؾَّفصيمرشيِضلشي)مػصيرشيؼضيرشيَةمَأِبلموسـ -6

ضيماأَلغضيِؾقشيوِء ضيمَظِؾشـيٍيمعشيقضيِضعشيمإغيالَّموشيَأجضيؿشيَؾفصيمَصَلحضيلشيشـيفصيمبشيقضيؿطيومبشيشيكمرشيجصيؾػيمَطؿشيشـيؾغيمَضؾضيِؾلمِع مَصفشيعشيؾشيم،مزشياوغيؼشيٍيمِع

ممُؼقُظقنشيوشيؼشيمَظفصيموشيؼشيعضيفشيؾصيقنشيمِبِفمؼشيُطقُصقنشيماظؼـيوسصي ضيمػشيالَّ: ممَضولشيم،ماظؾَِّؾشـيُيمػشيِذِهموصيِضعشي موشيَأغشيوماظؾَِّؾشـيُيمَصَلغشيو:

م.ؼاظؾكوريمصققحػ«اظؼيِؾقِّنيشيمخشيوِتؿصي

مادلقضقع:ممم–ثوظطـيومم

رفمسيمحقوةماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(معـماألملمؼلتلماألعؾ،مصؾعدماظعومماظذيمسصيم

سؾقفمودؾؿ(مزوجفماحلـقنمخدجييمبـًمخقؼؾدم)رضلممبعومماحلزن،محقٌمصؼدماظـيبم)صؾكماهلل



مو مروظى، موسؿفمأبو موألعؿفمظفمتعوديماهللمعـماظؿؽرؼؿمصؽونمالضكمعوماخلؾؼمعـمالضكاهللمسـفو(

مؼلؿؾفؿممعصدرطيامدؿظؾمادلؾورطيماظرحؾيموػذهماخلالئؼ،مسؾؿمإظقفمؼصؾمملمعؽونمإديمرصعفمحقٌ

متـقفؿمعـمموموأعؿفؿ،مخوظؼفؿمجتوهمبدورػؿمودائؿطيموتذطرػؿمواظعرب،ماظدروسمادللؾؿقنمعـف

ماظؿؽرؼؿمعومجيعؾفؿمخريمأعيمأخرجًمظؾـوس.

ماألعرمأنمععؾطـيوماظؽرؼؿماظؼرآنمظقلتلمسوجزطيا،ماظؾشريماظعؼؾمأعوعفوموضػماظيتمادلعفزةمػذهم

مِهِبعشيؾضيِدمَأدضيرىماظَِّذيمدصيؾضيقونشي}:وجؾمسزاهللممصقؼقلمبعؾده،مأدرىماظذيمتعوديماهللمبؼدرةمؼؿعؾؼ

شيمَظقضيًؾو ضيمِظصيرغيؼشيفصيمحشيقضيَظفصيمبورشيْطـوماظَِّذيماْظَلْضصشيكماْظؿشيلضيِفِدمإغيَظكماْظقشيرامغيماْظؿشيلضيِفِدمِع ماظلؼيِؿقعصيمػصيقشيمإغيغؼيفصيمآؼوِتـومِع

مؼ.1:اإلدراءػ{اْظؾشيِصريصي

وععمدالظيمػذهماظرحؾيماظعظقؿيمسؾكماظؿؽرؼؿمظؾـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(موأعؿفمصؼدمطوغًم

م:وسظقؿيماظـػعادللؿػودةمعـفومجؾقؾيماظؼدرماظدروسم

م ماظدروس مػذه ماإلميونوعـ ماجلؾقؾي موادلعوغل ماإلهلقيماظؼدرةمبطالضيماظعظقؿي ماظيت،

مبقًمإديمادلؽرعيمعؽيمعـمبردقلماهللم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مأدرتماظيتمومحدود،مالحتدػو

ماظلؾع.ملؿوواتاظم،مسربخمرتًضوماحلفىممادلـؿفكمددرةمإديمبفمسرجًمثؿمادلؼدس،

مإغفؿمؼؽذِّ ماظؼدرةماإلهلقي، يبم)صؾكماهللمسؾقفمبقنماظـملمتلؿقسىمسؼقلمادلشرطنيمرالضي

ثؿمؼعقدمظقصؾحمبنيمزفراغقفؿ،موملمم،أغفمادؿطوعمأنمؼذػىمإديمبقًمادلؼدسمـؽرؼـودؾؿ(مع

صيم:ؼؾؿػؿقامإديمأغفم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مملمؼؼؾمهلؿ ،مصـلؾقاماظػعؾمُأدضيرغييشيمبلم:وإمنومضولم،دشيرشيؼضي

وإذامطونماإلغلونممعرمؼلريطيا،مإديمضدرةماظؾشرمصلغؽروه،موظقمردوهمإديمضدرةماهللمتعوديمظقجدواماأل

موأنمؼعربم موأنمؼصؾمإديماظؼؿرمسيمجزءمؼلريمعـماظزعـ، اظققممضدمادؿطوعمأنمؼرتودماظػضوء،

معشي مأصقعفز ماظػضوئقي، مادلرطؾوت موؼصـع مخشياحملقطوت، مؼصيـ مأن ماإلغلون ماحلدثممفريؾؼ ػذا

اظعظقؿمألطرممخمؾققم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(؟!!مصعؾكمضدرةماظػوسؾمؼؽقنماظػعؾ،مطؿومأنمجقدةم

ماظصـعيمتؿقضػمسؾكمضدرةماظصوغع،موصوسؾمادلعفزةمػقماهللماظؼودرمسؾكمطؾمذلء.



مإديماهللمتعوديمطؾموضً موادلعراجماظؾفقء ماإلدراء مغؿعؾؿمعـمععفزة مم،إغـو مدقؿو وضًمال

موسيم مماظؾفقءمإديماهللمتعودياظشدة، ضدمتعؾؼمبلدؾوبماظؼقةمواظعظؿيمصريتؼلمجيدماظعؾدمغػلف

كرجمعـمغطوقمضدرةماظؾشرمظقفدمغػلفمععوغطيومبؼدرةموؼلؿقمصققمطؾمذدةموطؾمحمـي،مصقموؼرتػع

مربماظؾشرمجؾموسال.

مؼؼقلماظػطرة،مدؼـماإلدالممأنماظعظقؿيمادلعفزةمػذهمعـمأؼضطيومادللؿػودةماظدروسموعـ

م"ماهللمرريف)ماظغزاظلحمؿدمماظشقخ مهلذاماألوديماظصػيمتلطدتموادلعراجماإلدراءمظقؾيموصك(:

صيمثصيؿؼي...":ماحلدؼٌمصػك.ماظػطرةمدؼـمأغفموػكماظدؼـ ضيمِبنغيغشيوٍءمُأتق ضيموشيإغيغشيوٍءمخشيؿضيرػيمِع ػيمِع مَصوخضيؿشيرضيتصيمَظؾشي

شي موؼلؿققؾماإلدالم،مظىماظػطرةمدالعيمإن...م"ماْظِػْطرشيَةماخضيؿشيرضيتشي(ماظلؼياَلمصيمسشيَؾقضيِف)مِجؾضيرغيؼؾصيمَصَؼولشيماظؾَّؾشي

ماحلؿؽيمطوظعنيماظردؼؽيماظػطرةمإنماظؼؾى،مسؾقؾماظلرؼرةمصوددمظرجؾماظلؿوءمأبقابمتصيػؿحمأن

معزوضي،موعظوػرمزاػقي،مأظقانموراءماظؽرؼفماظلقادمػذامخػكُأمورمبومودقادطيا،مضذرطيامإالمالتلقؾ

ماظعؾوداتمتؽقنموؼقم مرتؾيمأغزلمتعؿربماخلؾقـي،ماظعؾوداتمػذهمصننمصوددةمظػطرةمادؿورطيمغػلفوم

ماظروحمبنيمتقازنمسيماظػطرةمغقازعمؼؾيبماظذىماظدؼـمػقمدالمإل"،مصو..اظػوجرةمادلعوصكمعـ

مادلػوددموموادلصوحلمواجللد ماغؿشورمدرسيمأدرارمأػؿمعـمػذامطونمطؿوماآلخرة،موماظدغقومو،

مَصَلِضؿضي}:متعوديمضولمموسؼؾوت،مسقائؼمعـمأعوعفمؼقضعمممومشؿاظرمسؾكمسؾقفماظـوسمإضؾولموماإلدالم

غيموشيجضيفشيَؽ صيمذشيِظَؽماظؾعَيِفمِظكشيْؾؼغيمتشيؾضيِدؼؾشيمَظومسشيَؾقضيفشيوماظشيعيوسشيمَصَطرشيماظعَيِؿلماظؾعَيِفمِصْطرشيتشيمحشيـِقًػومِظؾدعِيؼ ماْظَؼقعيؿصيماظدعِيؼ

شيعي ػؿمععوملمػذهماظػرتةممسوحيماإلدالممواظؾعدموعـمأ،مؼ30:ماظرومػ{ؼشيعضيَؾؿصيقنشيمَظوماظشيعيوسغيمَأْطشيرشيموشيَظِؽ

مؼصيرغيؼدصيموشيَظوماْظقصيلضيرشيمِبُؽؿصيماظؾَّفصيمؼصيرغيؼدصي...}سـمطؾمعظوػرماظعـػموماظؿشدد،مؼؼقلماحلؼمدؾقوغفموتعودي:م

غيمِصلمسشيَؾقضيُؽؿضيمجشيعشيؾشيموشيعشيو...}،موؼؼقلماحلؼمدؾقوغف:مؼ185:ماظؾؼرةػم{...اْظعصيلضيرشيمِبُؽؿصي ضيماظدِّؼ محشيرشيجػيمِع

مزشياغشيفصيمإغيالَّمذشيكضيٍءمِصكمؼشيُؽقنصيماَلماظرِّْصؼشيمإغينؼي»م،موؼؼقلمغؾقـوم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(:مؼ78:ماحلٍػم{...

ضيمؼصيضيزشيعصيموشياَل مػصققحمعلؾؿؼ.«مذشيوغشيفصيمإغيالَّمذشيكضيٍءمِع

احملـمموعـمأػؿماظدروسمادللؿػودةمعـمػذهمادلعفزةماظعظقؿيمواظرحؾيماجلؾقؾيمػقمأنؼي

م مادلـح، مردقلماهللم)صؾكماهللمسؾقفمومأنؼيوتؿؾعفو مصفذا ماظػرج، مبداؼي ماحملـمػق ضًماذؿداد



موخيرجمألػؾم مواظؿـؽقؾ، مواإلسراضمواإلؼذاء معـماظصدِّ مؼعوغقف معو مؼعوغلمعـمأػؾمعؽي ودؾؿ(

،مثؿمعـمبنيمؼدخؾمعؽيمعرةمأخرىمسيمجقارمطوصرمثؿورشيدطيامداعلشيماظؼدعني،ماظطوئػمصريجعمعصيَط

ما مؼقظد مواحملـ ماظشدائد ماظـيبمػذه مظقلؿق ماألسؾك موجؾمسيمادلأل ماهللمسز مصقلؿضقػف ألعؾ،

عؿعؾؼنيم،مأالمصْؾـؿعؾؿمطقػمغرتؼلمصققمطؾماحملـموعومصقفو)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مسـماألرضم

مطمبوظرجوءمسيماهللماظعظقؿماظؽرؼؿ.صؼ

صػلمودطماحملـمواذؿدادماظؽروبمواتلوعماخلطقبمؼـؾـؼمصفرماألعؾموحيقلمغقرماحلقوةم

ؾمعؾؿؾػيمصربمسؾكمبالئفموحتؿؾمػذهماحملـمعلؿعقطـيومبوهللمسزموجؾ،مصفقمدؾقوغفمطوذػمأعوممط

م م مؼؼقلمتعودي: ضي}اظضرموعػرجماظؽروب، موشيؼشيفضيعشيُؾُؽؿضيماظلؽيقءشيموشيؼشيْؽِشػصيمدشيسشيوهصيمإغيذشياماْظؿصيضضيَطرؼيمؼصيِفقىصيمَأعؼي

م.ؼ62:ماظـؿؾػم{تشيذشيطَّرصيونشيمعشيومَضِؾقًؾوماظؾَِّفمعشيعشيمَأإغيَظفظيماْظَلرضيضغيمخصيَؾَػوءشي

موادلعراج ماظذيمؼؿفؾكمسيمموعـمدروسماإلدراء مودؾؿ( م)صؾكماهللمسؾقف بقونمصضؾمغؾقـو

ػذامادلممترماأُلعشيؿلعيماظعظقؿماظذيمعشيؼـيؾشيمصقفمطؾصيمغيبمأعؿشيف،مإغفمعممترماألضصكماظذيممذيعماهللم

مواظعفىماظعفوب مذيقعطيو، ماألغؾقوء ماألغؾقوءمتلتلمحنيمتعوديمصقف مصقؿداصع مؼصؾلمماظصالة أؼؼيفؿ

عوعيماظـيبماهللمسؾقفمودؾؿ(مصقؼدعفمععؾطـيومإبقدماظـيبم)صؾكمم(سؾقفماظلالم)إعوعطيو،مصقلخذمجربؼؾم

ضيأذيعنيمحمؿدم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مالمألعؿفمصؼطموإمنومظألغؾقوءموادلردؾني مػصيرشيؼضيرشيَةمَأِبكم،مصعشي

ًِ»مودؾؿ(:مفسؾقماهللم)صؾكماظؾَِّفمرشيدصيقلصيمَضولشيمَضولشي:رضلماهللمسـف(م) مَصَؾؿؼيومَصَلعشيؿضيؿصيفصيؿضيماظصؼياَلُةم...َصقشيوغشي

صي شيمَصرشيْش ؽيم،سشيَؾقضيِفمَصلشيؾِّؿضيماظؼيورغيمصشيوِحىصيمعشيوِظٌؽمػشيذشيامعصيقشيؿؼيدصيمؼشيومَضوِئؾظيمَضولشيماظصؼياَلِةمِع مَصؾشيدشيَأِغكمإغيَظقضيِفمَصوْظؿشيَػ

مأنردؾمبالًشومإديمسؾودهمذيقعطيوم،موطلنماهللمسزموجؾمبذظؽمؼرؼدمأنمؼؼعلؾؿمصققحػ«ِبوظلؼياَلمغي...

م متعوديمضولماخلوظص،مبوظؿقحقدماألغؾقوءمذيقعؾؼدمجوءمصدؼـماألغؾقوءمواحد، ضيمَأرضيدشيْؾشـيوموشيعشيو}: مِع

ضيمَضؾضيِؾَؽ مظعالت،مإخقةمصوألغؾقوءم،ؼ25:ماألغؾقوءػم{َصوسضيؾصيدصيونغيمَأغشيومإغيظَّومإغيَظفشيمَظومَأغؼيفصيمإغيَظقضيِفمغصيقِحلمإغيظَّومرشيدصيقلػيمِع

م"ماحلدؼٌمسيمطؿومواحدمـفؿدؼ مصققح"ػوشياِحدظيموشيِدؼصيفصيؿضيمذشيؿؼيكمُأعؼيفشيوتصيفصيؿضيمِظعشيالٍَّتمإغيخضيقشيٌةماأَلغضيِؾقشيوءصي:

م.ؼاظؾكوري



مإديمم مظألغؾقوءمإذورة موأنؼيمأنؼيوسيمإعوعؿفم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ( ماظـؾقةمضدمخؿؿ، ػذاممأعر

ماظـيبماظؽرؼؿمػقمخومتفؿ مجوءمسيماحلدؼٌ: مطؿو ضيماأَلغضيِؾقشيوِءموشيعشيشـيؾشيمشيِؾلعشيمإغينؼي»، مَطؿشيشيؾغيمَضؾضيِؾلمِع

ضيمَظِؾشـيٍيمعشيقضيِضعشيمإغيالَّموشيَأجضيؿشيَؾفصيمَصَلحضيلشيشـيفصيمبشيقضيؿطيومبشيشيكمرشيجصيؾػي مَظفصيموشيؼشيعضيفشيؾصيقنشيمِبِفمؼشيُطقُصقنشيماظؼـيوسصيمَصفشيعشيؾشيمزشياوغيؼشيٍي،مِع

ضيمػشيالَّ:مموشيؼشيُؼقُظقنشي م،موألنؼيػصققحماظؾكورىؼ«اظؼيِؾقِّنيشيمخشيوِتؿصيموشيَأغشيوماظؾَِّؾشـيُيموَصَلغشي:مَضولشيماظؾَِّؾشـيُي،مػشيِذِهموصيِضعشي

صػلمذظؽمإذورةمعـماهللمسزمم،ػذامحدثمسيمادللفدماألضصكمعفؾطماظردوالتموعؾعٌماألغؾقوء

موجؾمأغفموضعمريوؼيمادلؼددوتمسيماألرضمسيمؼدمػذاماظـيبماظؽرؼؿموأعؿف.

صؾلؾىم،مطذظؽمبرطيماظـصحمظؾؿلؾؿنيوعـماظدروسمادللؿػودةمعـمػذهماظرحؾيماظعظقؿيم

م ماظلالم( معقدكم)سؾقف مخػػماهللمتعوديمسـفمغصحمدقدغو ظلقدغومحمؿدم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(

مسشيَؾكؼيم"م...َصَػرشيضشيؼؼقلم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(:موسـمأعؿفماظصالةمادلػروضيمإديمزيسمصؾقات،م

مرشيبؽيَؽمَصرشيضشيمعشيومَصَؼولشيم(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)معصيقدشيكمإغيَظكمصيَصشيزشيْظموشيَظقضيَؾٍيمؼشيقضيمػيمُطؾِّمِصكمصشياَلًةمخشيؿضيِلنيشي

صيم؟ُأعؼيِؿَؽمسشيَؾك مؼصيِطقُؼقنشيماَلمُأعؼيؿشيَؽمَصنغينؼيماظؿؼيكضيِػقػشيمَصودضيَلْظفصيمرشيبَِّؽمإغيَظكمارضيِجعضيم:َضولشي.مصشياَلًةمخشيؿضيِلنيشيمُضْؾ

وظؼدمخلصمصؾـدركمضقؿيماظـصققيموبرطؿفو،م،مأالم«...وشيخشيؾشيرضيتصيفصيؿضيمإغيدضيرشياِئقؾشيمبشيـِكمبشيَؾقضيتصيمَضدضيمَصنغيغِّكمذشيِظَؽ

صي»ظـوماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(ماظدؼـمطؾفمسيماظـصققيمحقٌمؼؼقل:م مُضْؾشـيو«ماظؼيِصققشيُيماظدِّؼ

ضي مػعؿػؼمسؾقفؼ.«وشيسشيوعؼيِؿفغيؿضيماْظؿصيلضيِؾِؿنيشيموشيأَلِئؿؼيِيموشيِظرشيدصيقِظِفموشيِظِؽؿشيوِبِفمِظؾَِّف»مَضولشيمِظؿشي

تؾؽماهلدؼيماظيتمرجعمبفوماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفممادلؾورطيمعومأمثرتفمػذهماظؾقؾيمموعـمأػؿ

،مظؼدمأرادماهللمشرةماظطوسوت،مورأسماظؼربوت،موسؿودماظدؼـ،موسصومماظقؼنيمودؾؿ(موػلماظصالة

جربؼؾم)سؾقفماظلالم(مأومشريهمظؿؽقنماظصؾَيماظدائؿيممودوريتعوديمأنمتصيػرضماظصالةمعؾوذرةمدونم

مظؼدبنيمادل ماظيتمؼرتؼلمبفومملؾؿموبنيمربف، ماظقدقؾي مبفذه رجعماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(

وألجؾمأنماظصالةمػلماظصؾيمادلؾوذرةمبنيماظعؾدموربفمجعؾفوم،مادللؾؿمإديمعؼوبؾيماهللمسزموجؾ

ماظعظؿيمػذهمأنمأرىماهللمتعوديمسؿودماظدؼـ،مؼؼقلمحفيماإلدالمماظغزاظلم)رريفماهلل(:م"...موعو

مؼؿؼدممذظؽمصننمادلـوجوة،معؼصقدمإظقفومؼضوفمأنمإالماظظوػرةمأسؿوهلومحقٌمعـمظؾصالةمطؾفو

ػإحقوءمسؾقمماظدؼـؼ،موسيمصرضماظصالةمسيمػذهماظؾقؾيموشريه...م"مواحلٍمواظزطوةماظصقممسؾك



ماظعؿؾم مسي مزيلطيو مبؽقغفو ماألعر ماغؿفك مصؼد مسؾوده، مسؾك متعودي ماهلل مصضؾ مسظقؿ مسؾك دالظي

مأسظؿمعـمذظؽ!!وزيلنيمسيماظـقا مصفؾمػـوكمصضؾموؼلر موجؾمؼؼقلمظـؾقفممب، إنماهللمسز

مإغيَظكماظشؼيؿضيسغيمِظدصيُظقِكماظصؼيَؾوَةمَأِضؿغي}:م-دقرةماإلدراءم–)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مسيمغػسماظلقرةم

شيم*معشيشضيفصيقدطيامَطونشيماْظَػفضيرغيمُضرضيآنشيمإغينؼيماْظَػفضيرغيموشيُضرضيآنشيماظؾَّقضيؾغيمَشلشيؼغي مَأنضيمسشيلشيكمَظَؽمغشيوِصَؾًيمِبِفمؿشيفشيفؼيدضيَصماظؾَّقضيؾغيموشيِع

ممؼ79م،78:ماإلدراءػم{معشيقضيؿصيقدطيامعشيَؼوعطيومرشيبؽيَؽمؼشيؾضيعشيشيَؽ

مأخربماظؿكمبوظغققبماإلميونمادلطؾؼمأؼضطيوماحلودثيموعـمأػؿمعومجيىمأنمغؿعؾؿفمعـمػذه

مماظؼرآنمسـفو مودؾؿ( ماظردقلماظؽرؼؿم)صؾكماهللمسؾقف مأو موعالئؽؿف،مبوهللماالميونموعـفوماظؽرؼؿ

مموشريم،موصراطموعقزانم،موغورموجـيم،موجزاءمحلوبمعـمصقفموعوماآلخرمواظققمموردؾف،موطؿؾف

ماظ ماطؿلىمظؼىم) مإمنو مصلبقمبؽرماظصدؼؼم)رضلماهللمسـف( ماظققمماظذيمذظؽ، صِّدِّؼؼم(معـمػذا

ممبدت مودؾؿ(، مبصدقماظـيبم)صؾكماهللمسؾقف موؼؼقـف مإميوغف مضقة ممصقف مشرطقنادلظؼدمػرعمإظقف

أدغكمرؼىمأنمػذاماظققممػقماظذيمدقشفدمغفوؼيماظعالضيمبنيماظـيبم)صؾكماهللممقسمسـدػؿوظ

مظؽـف موأبلمبؽرمحنيمؼؾؾغفماخلرب، معومملمؼؿقضعقهوجدمؿسؾقفمودؾؿ( ضيوا مصعشي ماظؾَّفصيمرشيِضلشي)مسشيوِئششيَيم،

مسشيضيفشيو ضي( مَضوَظ م" مدشيؾَّؿشيوشيمسشيَؾقضيِفماهلُلمصشيؾَّك)مِبوظؼيِؾلِّمُأدضيرغييشيمَظؿؼيو: مؼشيؿشيقشيدؼيثصيمَأصضيؾشيحشيماْظَلْضصشيكماْظؿشيلضيِفِدمإغيَظك(

ماظؾَّفصيمرشيِضلشيمبشيْؽرػيمَأِبلمإغيَظكمِبذشيِظَؽمقاوشيدشيعشيموشيصشيدؼيُضقهصي،مِبِفمآعشيصـيقامَطونشيمضـيِعؿؼيمغشيوسظيمَصورضيتشيدؼيمِبذشيِظَؽ،ماظؼـيوسصي

مَصَؼوُظقامسشيضـيفصي، ًِمإغيَظكماظؾَّقضيَؾَيمِبِفميشيُأدضيرغيمَأغؼيفصيمؼشيزضيسصيؿصيمصشيوِحِؾَؽمإغيَظكمَظَؽمػشيؾضي: مَضولشيمَأوشي:مَضولشيماْظؿشيْؼِدسغي،مبشيقضي

مَضوُظقامذشيِظَؽ؟ مَضولشيمغشيعشيؿضي،: ضي: مَضوُظقامصشيدشيقشي،مَظَؼدضيمذشيِظَؽمَضولشيمَطونشيمَظِؽ مإغيَظكماظؾَّقضيَؾَيمذشيػشيىشيمَأغؼيفصيمتصيصشيدُِّضفصيمَأوشي:

ًِ ضيمَأبضيعشيدصيمػصيقشيمِصقؿشيومَظَلصصيدُِّضفصيمإغيغِّلمؿضي،غشيعشي:مَضولشيمؼصيصضيِؾحشي؟مَأنضيمَضؾضيؾشيموشيجشيوءشيماْظؿشيْؼِدسغيمبشيقضي مِبكشيؾشيرغيمُأصشيدُِّضفصيمذشيِظَؽمِع

رشيوضيحشيٍي"،مإنماإلميونمبوظغقىمدظقؾمسؾكمضقةماظؿصدؼؼموضقةماظقؼني،مصؿومسيممَأوضيمَشدضيوشيٍةمِصلماظلؼيؿشيوِء

مصرقمبني مبودُلششيوػد ماظذيمؼػرقمبنيمادلمععصدقموجوحماإلميون مبوظغقىمػق مصوإلميون ـمد،

،مأعوماظؾقؿيماظؽوصرماجلوحد،ماظؽوصرمالمؼمعـمإالممبومؼراهمأومؼدرطفمحبقادفمعـؿققطيومإديمادلودؼيو

مثؾًمسيماظلـيماظـؾقؼيماظشرؼػيموعوم ادلمعـمصفقمؼصدقمبؽؾمشقىمأخربمبفماظؼرآنماظؽرؼؿموعو

مذظؽمإالمظؼقةمؼؼقـفمبصدقماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(.



مػذهمطقونمسيماألضصكمادللفدمعؽوغيمععرصيموادلعراجمءاإلدرامرحؾيمغؿوئٍمأػؿمعـموم

موطونماظعؾك،ماظلؿوواتمإديموععراجفم،(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماهللمردقلمعشيلرىمإغفمإذماألعي،

مإالمادللفدؼـمبعدمحولاظرِّمتشدموالمادلؽقي،ماظػرتةمسيمادللؾؿقنإظقفوممصؾكماظيتماألوديماظؼؾؾي

غي(مسشيضـيفصيماظؾَّفصيملشيرشيِض)مػصيرشيؼضيرشيَةمَأِبلمصعـمإظقف، ماظرِّحشيولصيمتصيششيدؽيماَل:م)مَضولشي(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظؼيِؾلِّمسشي

موشيعشيلضيِفِدم(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظرؼيدصيقلغيموشيعشيلضيِفِدماْظقشيرشيامغيماْظؿشيلضيِفِدمعشيلشيوِجدشيمثشياَلثشيِيمإغيَظكمإغيالَّ

معلؽقظقؿفؿموؼلؿشعروامـزظؿف،عمؼعرصقامبلنمظؾؿلؾؿنيمتقجقفمذظؽموسيم،ؼسؾقفمعؿػؼ(ػاأَلْضصشيك

م.دمقه

ماإلغلونمظقشعرم-األضصكموادللفدماحلراممادللفدم-مادللفدؼـمبنيماظربطمػذامإنم

موطلنمإظقف،ماإلدراءماغؿفكموػذامعـفماإلدراءمابؿدأمصفذامضددقؿف،مادللفدؼـمظؽالمأنمادللؾؿ

معصيعضيفزَةمإنعيمرام،احلمادللفدمسيمؼػرِّطمأنمؼقذؽماألضصكمادللفدمسيمصرؼيطمعـمأنمؼقحلمػذا

مسصيؿقمغيمأسضيـوقغيمسيمأعوغشيًيماألْضصشيكمادللفدشيمجتعؾصي(ممودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)بـؾقِّـوموادلعراجغيماإلدراِء

م.سشيضـيفماألخضيطورغيمصعوشيدمورغيسوؼشيِؿِفمِحؿوؼشيِؿِفمسيماظؿفووصينصيمظؾفؿقعغيمؼشيِقؾؽيمالمادللؾؿنيشي،

ـفمآؼوتماظؼرآنماظؽرؼؿ،مصوهللمأعوماهلدفماألمسكمعـمػذهماظرحؾيماظعظقؿيمصؼدمأصصقًمس

شيمَظقضيًؾومِبعشيؾضيِدِهمَأدضيرشيىماظَِّذيمدصيؾضيقشيونشي}تعوديمؼؼقلم:م ماظَِّذيماْظَلْضصشيكماْظؿشيلضيِفِدمإغيَظكماْظقشيرشيامغيماْظؿشيلضيِفِدمِع

ضيمِظصيرغيؼشيفصيمحشيقضيَظفصيمبشيورشيْطشـيو ..(م)م..ظـرؼفمعـمآؼوتـو،مصوهلدفمؼ1:ماإلدراءػم{اْظؾشيِصريصيماظلؼيِؿقعصيمػصيقشيمإغيغؼيفصيمآؼشيوِتشـيومِع

ضيمرشيَأىمَظَؼدضي}وسيمحدؼٌماظؼرآنمسـمادلعراجمؼؼقلماهللمتعوديم:م :ماظـفؿػم{اْظُؽؾضيرشيىمرشيبِِّفمآؼشيوِتمِع

محؿكمظؼدرتف،ماظؽربىمادلظوػرمسؾكماالرالعمصرصيمظردقظفمؼؿقحمأنمأرادموجؾمسزموهلل،مصؼ18

يتمحتقلمدونمتؾقؾغمردوظيماظعؼؾوتماظمفيمقاجعمسيمضقةمقزدادظمإظقف،موادؿـودطيامصقفمثؼيمضؾؾفمميأل

اظصوحلنيممظـقابمغؾقفم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مصقرطيامميشيظؼدمذوءماهللمتؾوركموتعوديمأنمؼصيرغيماإلدالم،

ػذهماظصقرةماظيتمتصيـؾهممفوموعـماهللمتعوديمظؾػرؼؼني،همسيمصقرمتـؾهمسؿومأسدعيمعوصنيماظموسؼوبم

ضيص:مسـمضؾحماظغقؾيموحرعؿفوموسوضؾيمأػؾفو غيمَأغشيسغيمعشي ماظؾَِّفمرشيدصيقلصيمَضولشي:مَضولشي(مسـفماهللمرضل)معشيوِظٍؽمبضي

م»ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك) ضيمَأْزَػورظيمَظفصيؿضيمِبَؼقضيمػيمعشيرشيرضيتصيمِبكمسصيرغيجشيمَظؿؼيو(: موصيجصيقػشيفصيؿضيمؼشيكضيِؿشصيقنشيمغصيقشيوسػيمِع



صي،موشيصصيدصيورشيػصيؿضي ضيم:َصُؼْؾ شياظَّمػشيمصياَلِء:مَضولشيم؟ِجؾضيرغيؼؾصيمؼشيومػشيمصياَلِءمعشي مِصكموشيؼشيَؼعصيقنشيماظؼـيوسغيمُظقصيقمشيمؼشيْلُطُؾقنشيمِذؼ

مظفمعـمعـظرمصظقعمؼـؾغلمأنمؼلؿقسؾفمضقممالمسؿؾمهلؿمإالماظقضقعمسيمأسراضم«َأسضيرشياِضفغيؿضي مؼو ،

معؿـودنيمأنماهللمتعوديمحرعيغؿؼوصفؿموتشقؼففؿمألشراضمدغققؼيمدغقؽيوااظـوسم اخلقضمسيممم،

اظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مأعرغومبوإلسراضمسـمموأنؼيألسراضموجعؾمحرعؿفومطقرعيماظؽعؾي،ما

ماظطعـمسيماألسراض.

ضيوعـمادلشوػدماظيتمذوػدػوماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(معومرآهمم ؼؼقظقنمعوالممعـمحولمعشي

ضي غيمَأغشيسغيمؼػعؾقن،مصعشي مصيرشيَأؼضي:م"َضولشي(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماهلِلمرشيدصيقلشيمَأنؼي)رضلماهللمسـف(ممعشيوِظٍؽمبضي

ضيمِبؿشيَؼورغيؼضشيمِذَػوػصيفصيؿضيمتصيْؼرشيضصيمرغيجشيوالمِبلمُأدضيرغييشيمَظقضيَؾَي صيمغشيورػي،مِع ممُضْؾ ضي: :ممَضولشيم؟مِجؾضيرغيؼؾصيمؼشيومػشيمصيالِءمعشي

ضيمخصيَطؾشيوءصيمػشيمصيالِء مَأَصالماْظِؽؿشيوبشيمؼشيؿضيُؾقنشيموشيػصيؿضيمَأغضيُػلشيفصيؿضيموشيؼشيضيلشيقضينشيمِبوْظِؾرِّ،ماظؼـيوسشيمؼشيْلعصيرصيونشيمُأعؼيِؿَؽمِع

م.ؼأريدماإلعوممعلـد"ػعضيِؼُؾقنشيؼشي

علؽماخلؿوممبفذهماظردوظيماظيتمأردؾفومخؾقؾماظرريـمإبراػقؿم)سؾقفماظلالم(مهلذهماألعي،مو

غي غيمصعشي صي(:م»ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظؾَِّفمرشيدصيقلصيمَضولشي:مَضولشي(مسـفماهللمرضل)معشيلضيعصيقٍدمابضي مإغيبضيرشياِػقؿشيمَظِؼق

مسشيذضيبشيُيماظؿؽيرضيبشيِيمَرقِّؾشيُيماْظفشيؼـيَيمَأنؼيموشيَأخضيِؾرضيػصيؿضيماظلؼياَلمشيمِعِّكمُأعؼيؿشيَؽمَأْضرغيئضيمعصيقشيؿؼيدصيمؼشيومَصَؼولشيمِبكمُأدضيرغيىشيمَظقضيَؾَي

مدــػ«َأْطؾشيرصيموشياظؾَّفصيماظؾَّفصيمإغيالَّمإغيَظفشيموشياَلمِظؾَِّفموشياْظقشيؿضيدصيماظؾَِّفمدصيؾضيقشيونشيمِشرشيادشيفشيوموشيَأنؼيمِضقعشيونظيموشيَأغؼيفشيوماْظؿشيوِء

مؼ.مماظرتعذي

غلللماهللمتعوديمأنمؼعقدمسؾقـوموسؾكماألعيماإلدالعقيمػذهمادلـودؾوتموضدمصرغومسيمخريم

محول،موضدمحتررتمعؼددوتـو،موتقحدتمصػقصـو.

ماظؾفؿمآعني


