
 

 اإلسالم أصوله ومبادئه

 محمد بن عبد هللا السحيم

اإلسالالالأصولهالالالبادوه : كتالالالدولوغةالالال روي ا  الالال واا  ي الالال  و

عالالال يو  الالالدوو-لث يالالالدو وو-ا الالالوغةبملو  االالالوواا الالال   و

اإلسأصوع ًض و خةصً او نوخألوااة  يفويأمغ نو

اإلسأصوه : كتدواا ظ ص وه  ويةط :الدواا: ال نو النو غال و

ي ضوااا  تلوهااقض ي وااةيواليالوو النوااة  يالفوي ال و

وعنووااوعبةوإاىواإلسأص.
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 وواإلسأصولهبادوه : كتد

o  ووتبطئ

o *وواااقو  و

o ووولينوااط يقو؟
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o هجالالبكو وهميبي ةالالدوههيوا  ةالالدوهلاب  ةالالدو

ووس:   د*ول

 1خ قو ذاوااكبنوه  و  دو نووووووو-و

ووااصنعولوويويع

 2وواافط ةولوووووو-و

 3وإجا عواأل  ولووووووو-و

 4وواض همةواا ق   ولاوووووو-و

 4إجاالالالالالالالالالالال عواأل : الالالالالالالالالالال  وووووو-و

ووهااا س  نوع ىو اكل

o ووخ قوااكبن

 واا كا و نو اكو

 ووهي ووي ولي  واإل   نول

o ووواإل   نوهتك يادخ قو

o و ك   وااا لةو

 هي ناالالال وغ   الالال ومي الالال و الالالذاوااةكالالال ي و

لهضالاللوا :يالال ي وة ط:الال ويأ الالدوخ ق الال و

اةكالالالبنول الالال ًوهبهجالالال وهينةالالال ًوهلخةالالال ً و

هشالال عواالالذاكوشالال اتعوخ هالال وتخالال و

ووااا لةوكهنواا جل.

o وإل   نويكا وخ قوا



 

o وي ج واا:ي وإاىوااوينو

o وضبايطوااوينواا قو

o ااضبايطوااةيو ا ال وي ال ويال نوااالوينواا القو

ووهااوينواا: طلو يول

o ولة  صوااوي   تو

o واوي   توااق تا وي لوا

o ويق ق واان:بةو

o وآي تواان:بةو

o وي ج واان سوإاىواا سلو

o وااا ـ كو

o ولهبلوكعبةواا سلو

o واا: ة  و*واا س ا و

o وخة واان:بةو

o *ووول[190]ااة  يفوي إلسأصو

o وويق ق واإلسأصول

o وويق ق وااكف ول

o ولهبلواإلسأصوه ص كمهو

 وااق آنواا ظ  ولوو-لو

 ورولواا ن واان:بي و

o وااا ت: واألهاى*و



 

o  ه الالالالالالاليلووواإلسالالالالالالالأصلوهلمغ  الالالالالالالدوخا الالالالالالال

ااي  كت ن وهااصأة وهاا غال ة وهااصال  ص و

وهاا ج.و

 شالالالالال  كةولالوإاالالالالالدوإال  وهلنووواألهلل

  االالالواًومسالالالبلو وهالالال ىو وع  الالالدو

وهس  .و

 وااث  يولوااصأة*ولو

 وااث اثواا غ ة*ولو

 واا ايعولوااص  صو*لو

 وااخ  سواا ج*ولو

o *وواا : كةو يواإلسأص

o *ووااا ت: وااث    و

o اإليا نوهلمغ  دوسالة وه اليلواإلياال نويال  و

ه أتكةالالالدوهغة:الالالدوهمسالالال دوهاا الالالبصوا خالالال و

وهاإليا نوي اقوم.و

 وواألهللواإليا نوي  ل

 ووااث  يولواإليا نوي ااأتك ول

 ووااث اثولواإليا نوي اكةبول

 اا ايعولواإليا نوي ا سلوه باتو و

وهسأ دوع    لو



 

  ووااخ  سولواإليا نوي ا بصوا خ

 وواا  كسولواإليا نوي اقض  وهااقومول

o ااا ت: وااث اث ولواإلي  نوه بومغنوهايوو

ووه بول

o وو نو   سنواإلسأص*ول

 1ول دوكينو ولوو-و

 2واايابلولوو-و

 3ول دويصلوااخ اقوي ااخ بقلوو-و

 4و  اع ةو ص الوااو   وها خ ةلوو-و

 5واا   ولوو-و

 6وواا ولولو-و

 7األ الال ويالال اا  هلوهاان الاليوعالالنوو-و

وااانك لو

o وااةبي و

o وع ة: و نوا وي ة صوي إلسأصو

 1وااخبلوهعوصواأل نولوو-و

 2ووااا  ي وااضنكولو-و

 3ف الدول دوي  شو اليوهال اعو العوو-و 

وه عوااكبنو نويبادولو

 4وول دوي  شوج  أًولو-و



 

 5لنوي الال شول ااالال ًوانف الالد ول ااالال ًوو-و

واانويبادولو

 6يو ف الالالالدوااقالالالال و وو-و ل الالالالدوعالالالال ل

وهغض:دو يوااو   ولو

 7وادوااخ : وهااخ  انولوولنوتكةبو-و

 8ل الالدوي الال شوغالال   اًوي يالالدوج يالالواًوو-و

وان ادولو

 9ول دويُ  صواا   ةواا ق ق  ولوو-و

 10-وول دويخ وو يواا ذارولو

o  ووااخ تا

 اإلسالم أصوله ومبادئه 

وتأا ف

وك.و  اووينوع:و وينوه الواا    

وي  و واا يانواا ي  

 توطئة 



 

اا االالوو وااالالذسولمسالاللومسالالبادوي ا الالوقوهكيالالنواا الالق و

 وهاا االوو وeهاا اوو وااذسوج  ن و نولت: عو  االوو

وع  ن و ج  ن  و نواااةا ك نوي ويد وااالواع نوااذسو نل

وإاىوس:  د.

هلشالالالال وولنوالوإاالالالالدوإالو وهيالالالالوهوالشالالالال يكواالالالالد وإاالالالالدو

األهاالالال نوها خالالال ين وهة الالالبصواا الالالاباتوهاألمضالالال ن و

ل عالالالنواالالالدواا:الالال وهاافالالال ج  وهشالالال وتوي واالالالدوه ضالالال دو

إاالالىوو-يفضالال د-األيصالال موهاا:صالال ت  و الالوقو الالنوشالال  و

 النوو-ي واالد-ه اطدوااا ةق   وههال لوعالنوسال:  دو

اا الالالذارواااقالالال   وهلشالال وولنو  االالالواًوع:الالالوو واسالالة قو

همسالالبادوهالال ىو وع  الالدوهسالال   ول نالالىوعاالال هوج الال كاًو

ه ج  الالوةوههالال: اًوه صالال ي ة وهكعالال وإاالالىوسالال: لوميالالدو

يالاليوع الالىواافالالأ ويالاليووه الال كقلو الاليوغالاللوسالال ي وههاك 

ع ىوااج  ك وخصدو ويخص ت وعظ ا وتجاللوعالنو

اا صالالال  وهج الالاللوشالالال ي ةدوي ة الالال وإاالالالىويالالالبصوااق   الالال  و

 الالنوخ فالالدوي ا الالبنوماي تالالدوإاالالىولنويالال  و ووهكع تالالد

األميوه الالنوع   الال  و الالأوتالال الوط تفالال و الالن  وع الالىو

اا الالالقو نصالالالالبمةواليضالالالال   و الالالالنوخالالالالذا  ولهوخالالالال افو

يقةفالبنولثال وول     وإ و ال وع الىويصال  ةو النول ال    



 

)ةالاللو الالذهوسالال:  يوو :الال   و  االالووهالال ىو وع  الالدوهسالال  ل

  و[1])لكعباوإاىو وع الىويصال  ةول ال وه النوات: نالي 

يوعبنو النوضاللوإاالىواا الوق وهي الذمهنوااخ القو النو

هاالئأويةيال: بنوواا أكوهاا كق ومغ: و  ا وعنوو  

يأ لوااكةال روااالذينولخالذوع ال   وااا ثال قو ن:الذههوهما و

}هإ ولخذو و  ث قوااذينولهتباوول بم  وة لوت  اىل

وااكةالالالال رواة: ننالالالالدوا نالالالال سوهالتكةاب الالالالدو ن:الالالالذههوهما 

ل الالالالالبم  وهاشالالالالالة هاويالالالالالدوثانالالالالال ًوة الالالالال أًو :الالالالالئسو الالالالال و

و .[2]))يية هن

ل  وي الوو ال نوغاللو النوعااللو اليو  الوانوط: عال وااكةالبو

ظالال واا  جالال و اإلسالالأ   وه يالال   وهت جاة الال ويالالومكوعج

إاالالىوغةالال رويالالوعبوغ الال وااا الال ا نوإاالالىواإلسالالأص وألنو

اوغ  ال وااكةبوااةيوتن ها واإلسأصوغث  ةوجواً وسالبا ًو

 جا  ولصو فصال   وهاكالنوةالووالوتجةاالعو   ال واايال هطو

اااط بي و يوكعبةوغ  وااا  ا ن وألنوي ضال  ولاالفو

ا ا  ا نوها ويقصوويدوغ  وااا  ا ن وهي ضال  و  الدو

  الال تلواا :الال كاتوالوين سالالبوي الالطدول الال صوووتفصالال لو الالي

غ الال وااا الال ا ن وهي ضالال  واشالالةالوع الالىو أيظالال تو

وتانعواإل  كةو ند.



 

هغ االالال وشالالال هنوو- نالالالذو الالالوة-األ الالال ووهةالالالووعن الالال ويالالالذا

اااط:بعالال تويالالببامةواايالال هنواإلسالالأ   وهاألهةالال لو

هااوعبةوهاإلمش كوها وتجوو اكوااكةال روااالذسوتطااللو

إا الالد وهاالال وية  الال وانالال و الاليواابغ االال واالتفالال قو الالعو  االالفو

اكة يةالالالالالد وهإنوغنالالالالال وع ضالالالالالن و االالالالالكوع الالالالالىوي الالالالالضو

اااخةص ن وهاكنوي لوكهنو اكوعق: توا اللو  ك ال و

ووور وهااةقص  و يويقوعأصواا  بر.إاىوغث ةوااذ ب

هي نوآه  وهلخ قوي كوإا ن وغة رو النو  ةالووجويالوولهو

 الالنو  غالال وإسالالأ يويط الالبو نالال ولنو  شالاللواالالدوغة يالال ًو

ا ة جادوإاىولينال  ول ةالد و اال وين سالبولنوتخ طالبويالدو

ل الالال وااكفالالال  و ن الالالةاسويا نالالال ًوهشالالالا الًو الالالأو جالالالوو االالالكو

غوااكة ر وه ي  وي اض قوهاا  جو يوعج   ولنو : 

وش عو و نوخألوغة رو خةص و بج .و

هي الالالوو االالالكومليالالال ولنوااة الالالبيفوآ الالال والتنة الالالي وهلنو

مجالال  وااا الالوهصوها ةظالال مهوسالالفد وهل الالدوالعالالذموانالال و الاليو

تقصالالال     و  سالالالةخ تو وهسالالالأاةدواا الالالبنوهااةب  الالالقو

ًوهاالالالبو-ع الالىوغة يالالال وغةالالال روي الالالووت الالالكوااث الالال ةو  و-  ةةالالال 

هي ققوش ئ ًو نو االكواا  ال وااالذسوط ااال وماهك ال  وهالو

لكعيول نيويققال وت الكواا  يال وااةاليوغنال و طااللوإا  ال  و



 

هاكننيولي هلولنواخةطوااط يالقوا  اال هو النوي الوس و

وهلضعواا:ذمة وا  ق   وغ  س.و

هةووي ها وةالوموااا الةط عولنولعال يواإلسالأصو اليو

فو الالالذاوااكةالالال روع ضالالال ًو الالالبج اًو الالالنوخالالالألوااة  يالالال

يأمغ نواإلسالأصوه : كتالدواا ظال ص وه ال ويةط :الدواا: ال نو

 الالنو غالال وي الالضوااا الال تلوهااقضالال ي وااةالاليواليالالوو الالنو

وااة  يفوي  وعنووااوعبةوإاىواإلسأص.و

هةوواعةاوتو يو ذاوااان جوع ىواألي كيالثوااج   ال و

 ثلوخ: وي ثو    ومضيو وعندوإاىوااال انوي ناال و

 الكوتالأتيوةب ال ًو)إة لوادواان:يوهال ىو وع  الدوهسال  لو

 نول لوااكةال رو ال كع  وإاالىوشال  كةولنوالوإاالدوإالو و

هل يومسبلو  و  نو ال ولطال عباواالذاك و الأع ا  ولنو

 وا ة يوع    وخاسوه باتو اليوغاللويالبصوها  ال و

  نو  ولط عباواالذاكو الأع ا  ولنو وا ةال يوع ال   و

و  [3])هوة وت خذو نولغن  ت  و ة كو يو قال ات  .. 

هع ىويويثوعا وينوااخط رومضيو وعندوي الثو

)ي نا و  نوعنوومسبلو وه ىو وع  دوهس  ووة لل

 اتويالالبص وإ وط الالعوع  نالال ومجالاللوشالالويووي الال يوااث الال ر و

شالالويووسالالباكواايالال   والويالال قوع  الالدولثالال واا الالف  وهالو



 

  الدوي   دو ن وليو ويةىوج سوإاىواان:يوهال ىو وع

هس   و أسنوومغ:ة دوإاىومغ:ة الد وههضالعويويالدوع الىو

 قال لوولخ:  اليوعالنواإلسالأص؟وهةال لويال و  االولو خذيد 

اإلسأصولنوتي وولنوومسبلو وه ىو وع  دوهس  ل

الوإادوإالو وهلنو  االواًومسالبلو  وهتقال  وااصالأة و

هتالال كسواا غالال ة وهتصالالبصوم ضالال ن وهت الالجواا: الال وإنو

  ج:نال واالدووةال للوهالوة .وةال للواسةط  وإا الدوسال: أً.

لنووةال للوي أادوهيصوةد.وة لو الأخ:  يوعالنواإلياال ن؟

وتالال  نويالال  وه أتكةالالدوهغة:الالدوهمسالال دوهاا الالبصوا خالال  

وةالالال للوهالالالوة .وهتالالال  نوي اقالالالوموخ الالال هوهشالالال هوةالالال لل

لنوت :وو وغأ كوتال اه ووة للو أخ:  يوعنواإلي  ن؟

يال عا  ووإاالىولنوةال للو  نوا وتكالنوتال اهو   الدويال اك...

   الدووةال للوومسو نواا  تل؟وة  و وهمسبادولع  .لت

و .[4])وج: يلولت غ وي  اك وكينك  

 فيو ذينواا الويث نويال نواان:اليوهال ىو وع  الدوهسال  و

لهالالبلواإلياالال نوهاإلسالالأصوهاإلي الال ن وهاالال ويةجالال هبو

 االالكوإاالالىو الال هعوااا الال تل ويالاللو الاليواا الالويثواألهلواالال و

ع  الالدوهسالال  واا الال  وااصالال  صوهاا الالج وويالالذغ وهالال ىو 

وهع لواا  ا  و اكوية   أتوا سو ذاولهانوي ط  .و



 

لنواسةيالالال وواكالالاللوو-ةالالالوموااا الالالةط عوو-غاالالال وي هاالالال و

و  أا و نو   تلواا ق وةويآي ولهولغث و النوغةال رو  

)هإنوليالالالوو الالالنوااايالالال غ نوواسةئن سالالال ًويقباالالالدوت الالال اىل

  و[5])واسالالالالةج مكو الالالالأج هويةالالالالىوي الالالالاعوغالالالالأصو  

  ن: الاليولنويُ الالا باوغالالأصو  وألنواالالدوطالالأهةوت الال بو

اا قالالبل وهتأخالالذوي ألا:الال ر وغاالال ولنوغث الال اًو االالنولسالال  و

يذغ ول الدوةال لوآيال تو النوااقال آنوااكال ي و ك  ال وسال:بو

لنواتجنالالالبوي الالالضوو-ج  الالالواًو- وايةالالالد وهةالالالووي هاالالال و

ااا  تلوااةيوةووت ةوعيوااة ال الالتوهاالعة اضال تو

 نوااق مئ وغذاكوآث توعوصوااال كوع الىوي الضوإاىو 

ااي:  توهاغةف  ويذغ واألكاال وهاألهالبلوااةاليوتنفاليو

و ذهوااي:  ولهوت ك.و

هاجة وتولنويكالبنوخف فال ًواط فال ًوغ ألكاال واإلمشال كي  و

وي  واًوعنواأليباروهاافصبل وهثقلوااكةبوااان ج  .و

ه ذاواا الوج وويي سو ط:بعويط يعواا:ي و  دو نو

نق وهااخطأ و ا وغال نو  الدو النوهالباروااض فوهاا

هسواكو انو  وهلسألو ولنويج  الدوخ اصال ًوابج الدو

ااك ي  وهلنويةق: دو نالي وهلنويكةالبواالدوااق:البل وه ال و

غ نو  دو نوخطأو انيوه النواايال ط ن وه وسال:   دو



 

هت الال اىو نالال هوعالالنوااخطالالأوهااةقصالال   وهلسالالألو ولنو

وش كاً.وي:ولوخطأو ذاوااكة روهباي ً وهضأادوم

هلشك و يو   ي و ذاوااةا  الووغاللو النوسال ىوإلخال اجو

 الالذاوااكةالال روهط: الالدوهت جاةالالدوه يالال هوهلسالالألو ولنو

يض عفوا  واألج وهاااثبي  وهلنويج  دو النواا االلو

ااصالال الوهاا  الال واانالال  ع وإ الالدوهاالاليو االالكوهااقالال كموع  الالد و

هآخالال وكعبا الال ولنواا االالوو ومرواا الال اا ن وهااصالالأةو

واووهآادوهه :دولجا  ن.هاا أصوع ىو : ن و  

وااا افوووووووووووووووووووووووووووووووووو

وك.و  اووينوع:و وينوه الواا    ووووووووووووووووووو

و

 المقدمة * 

إنواا اوو و  االوهوه  الة  ندوه  الة ف هوه  الب ويال  و

 نوش همول ف ن وه نوسال ئ تولعا انال  و النوي الوهو و

لوادوه نويض لو أو  كسواالد وهلشال وولنوالو أو ض



 

إادوإالو وهيوهوالوش يكواد وهلش وولنو  اواًوع:الوهو

وهمسباد وه ىو وع  دوهس  وت   ا ًوغث  اً.

ل  وي ولو قوولمسلو ومس دوإاىواا  اا ن وائأويكبنو

ا ن سوع ىو ويج وي وواا سل وهل  لوااكةبو الوقو

اا سالالاللو  االالال و ضالالالىووهمياالال وه الالالبماًوهشالالالف ً  و كالال ن

ي: ثالالبنوإاالالىولةالالبا   وخ هالال  وهي الالة فظبنوغةالال:   و

وشالال ات    و اب ِّ وهياُلالولج   الذاكوا الالوث توغة يالال ت   وهُي لج بالال ِّ

وأل   ول  ا وأل  و  وهكة و يو ة ةو  وهكة.و

ث واخة و و : الدو  االواًوهال ىو وع  الدوهسال  ويالأنو

}  غال نووةال لوت ال اىلوج  دوخ ت واأل :   وهااا سال  ن 

يالال وليالالوو الالنومجالال اك وهاكالالنومسالالبلو وهخالال ت و  االالوول

  وهلغ  الالدويخ الال وغةالال رول الال ل وه الالبو[6])واان: الال ن 

هاالال ويةالال كووااقالال آنواا ظالال   وهتكفبالاللوسالال:   دوي فظالالد 

}إ الال و  الالنو  انالال وااالالذغ وهإ الال واالالدوويفظالالدواخ قالالدو قالال لل

هج الالاللوشالالال ي ةدوي ة الالال وإاالالالىوة الالال صو  و[7])ا الالال  ظبن 

اا الال ع  وهيالال نوسالال:   دولنو الالنواالالبابصويقالال  وشالال ي ةدو

اإلياالال نوي الال  وهااالالوعبةوإا  الال  وهااصالال: وع   الال  و كالال نو

 ن جو  اووه ىو وع  دوهسال  وه الن جولت: عالدو النو

ةالالال لوت الالال اىووي الالالوهوااالالالوعبةوإاالالالىو وع الالالىويصالالال  ة 



 

}ةلو ذهوسال:  يولكعالباوإاالىو وو بض  ًو ذاوااان جل

يص  ةول  وه نوات: نيوهس:  نو وه  ول  و النووع ى

هل الال هوي اصالال: وع الالىواأل قو الاليوو  [8])وااايالال غ ن 

}  ه: وغا وه: ولهابواا ال صووس: لو و ق لوت  اىل

}ي لي الال وااالالذينووهةالال لوجالاللوثنالال الهلو  [9]) الالنواا سالالل 

 هاوهمايطالالباوهاتقالالباو وا  كالال ول نالالباواهالال: هاوههالال ي

  وهات: عالالالال ًوا الالالالذاواااالالالالن جواإلا الالالاليو[10])تف  الالالالبن 

ااكالالال ي  وغة:الالال و الالالذاوااكةالالال روكعالالالبةوإاالالالىوسالالال: لو  و

  ة:ص اًويكة رو  وه  ة شواًوي ن ومسبادوهال ىو

 وع  الالدوهسالال   وهي نالال و  الالدوي   الال ًو الالبج اًوخ:الال وخ الالقو

  الال نوهتك ياالالد وهإمسالال لواا سالاللوااكالالبن وهخ الالقواإل

إا الالد وهيالال لوااالالوي   تواا الال يق  وثالال وع  الال وي إلسالالأصو

  نالالىوهلمغ  الال ً و االالنولماكواا الالوق و  الال  يولكاةالالدويالال نو

يويد وه نولماكواانج ةو قوولهض  وادوط يق   و انو

مغالالالالالالبو الالالالالاليواةةفالالالالالال  وآثالالالالالال مواأل : الالالالالال  وهااا سالالالالالال  نو

هاااص   نو  ال  يوسال:    .وه النومغالبوعالن   و قالوو

وهس كوس: لوااضأل.وسفدو ف د 

إنوغلوله  رو  ال ويالوعبنواانال سوإا  ال  وهي ةقالوهنو

لنواا قو   ال وكهنو ال وسالبا   وهغاللولهال  روعق الوةو



 

يوعبنواانال سوإاالىوات:ال عوهال يبوعق الوت   وهت ظال  و

وة تووط يق  .

ل  وااا   و أويوعبوإاىوات: عوط يقةد وأل الدواال سواالدو

نف دوإ ا وكيندوكينو وااذسوامتض هواوط يق وتخصد 

  وهالو[11])}إنوااوينوعنوو واإلسالأص وة لوت  اىل

يوعبوإاىوت ظ  ويي  و كلواا:ي و اليوكيالنو وسالبا و

الو الال قوي الالن  وإالويالال اةقبق ويالاللويالالوعبواانالال سوإاالالىولنو

ي  كباوس: لومي   وهي  نباوي س د وهية: الباوشال عدو

 ىو وع  الالدوااالالذسول  االالدوع الالىوخالال ت ومسالال دو  االالووهالال

ووووهس  وهل  هولنوي:  دوإاىواان سوغ   .

ه نولجلو اكو قووي متو ذاوااكة روكعبةوإاىوكينو

 وااالالالذسوامتضالالال هوانف الالالد وهل الالال لويالالالدوخالالال ت ومسالالال د و

هإمش كاًواانولماكواا واي  وهكا أًوااالنولماكواا ال  كة و

 الالب واالالنويجالالوو خ الالبقواا الال  كةواا ق ق الال وإالو الاليو الالذاو

وآ النويال  وميال ً وااوين وهاالنوي ال  النِّ لوااطاأ  نال وإالو ب

هيا االالووهالال ىو وع  الالدوهسالال  ومسالالبالً وهي إلسالالأصو

 اليو-كين ً و قووش ووا اللو نوااا ةوينوإاىواإلسالأصو

ي   باواا  ال ةواا ق ق ال ووويأ   وا و-ةوي وااو  وهيويثد

إالوي الووإسالالأ    وهاالال ويالذهةباواا الال  كةوإالو الاليولالالألو



 

يةط الالالعوإاالالالىواا الالال  كة واإلسالالالأص...وهألنوغالالاللوإ  الالال نو

هي: ثوعنوااطاأ  ن  وهية  قواا ق ق  و قوولعوكتو

 ذاوااكة ر وهلسالألو ولنويج اللو الذاواا االلوخ اصال ًو

ابج د وكاع  ًوإاىوس:  د وهلنويكةالبواالدوااق:البل وهلنو

يج  دو نواا الوااص الوااذسوينفعوه ي:دو يوااو   و

وها خ ة.

 جاةالدوإاالىوهةوول   واانولماكوط: الدويأيال وا ال  ولهوت

لي وا  وشال يط ولنوي ةال صواأل   الدو اليو ق الدوإاالىواا  ال و

وااةيوس ة جادوإا   .و

غا ولمجبو نوغلو نوادو أيظ ولهواسةوماكوسالبا و

ع ىولهلوااكة روي ا  ال واا  ي ال ولهو اليوليال وت جاال و

ا الالذاوااكةالال رولنويالالبا  نيوي الال وع الالىواا نالالبانواااالالذغبمو

و ن .و

هي طنال ً وهاالدواا االووهاا اوو ولهالًوهآخ اً وهلال   اًو

عأ   وهس اً وهادواا االوو اليواألهاالىوها خال ة وهاالدو

اا اوو ل واا الاباتوه الل واألميوه الل و ال وشال  و

 نوشي ومين  وهه ىو وع ىو : ن و  االووههال :دو



 

ه الالنوسالال موع الالىو ن جالالدوهسالال كوسالال:  دوهسالال  وت الال  ا ًو

وغث  اًوإاىويبصوااوين.و

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وااا اف

ك.و  االالالالوويالالالالنوع:الالالالو ويالالالالنوووووووووووووووووووووووووووووو

وه الواا    و

و

 أين الطريق ؟ 

ي نا ويك: واإل   نوهي قاللوتةالبامكوع الىو  نالدولسالئ  و

غث  ةو نو ثلو نولينوجئ ؟وهاا  اوجئ ؟وهإاىولينو

 الذاوااكالبنو النويالباي؟واااص  ؟وه نوخ قنيوهخ قو

ه نويا كو ذاوااكبنوهيةص لو  الد؟وإاالىوغ ال و االكو

و نواألسئ  .

هالوي ةط عواإل   نولنوي الةقلويا   ال وإج يال تو الذهو

األسالالالئ   وهالويقالالالومواا  الالال واا الالالويثولنوي تقالالاليوإاالالالىو

ااقضالال ي و االال ويالالوخلوضالالانواإلج يالال وعن الال  وألنو الالذهو



 

كات ةوااوين وهألجلو اكوت وكتواا هاي ت وهتنبع و

ااخ ا الال توهاألسالال ط  ويالالبلو الالذهوااا الال تلو االال وي يالالوو

 يوي  ةواإل   نوهة قد.وهالوياكالنولنويقالفواإل  ال نو

ع ىواإلج ي وااي    وااك    وا ذهوااا  تلوإالوإ او واهو

 اليوو وإاىوااوينوااص  لوااذسويأتيويال اقبلواافصالل

 الالذهوااا الال تلوهغ   الال  وألنو الالذهوااقضالال ي وتُ بالالو و الالنو

األ الالبمواا  : الال  وهااالالوينوااصالال  لو الالبوااالالذسوينفالال كو

ي ا قوهةبلوااصوق وأل الدوهيالوهو النو ولهيال هوإاالىو

ل :  تالالدوهمسالال د وهاالالذاوغالال نوا ا الال ًوع الالىواإل  الال نولنو

يقصووااالوينواا القوهية  االدوهيال  نويالد واةالذ بوعنالدو

هي ةوقوإاالىوااصال اطوواا   ة وهت هلوعندواايكبك 

وااا ةق  .و

ه يوااصف  توااة ا  ولكعالبكوإاالىوات:ال عوهال اطو و

ااا الالالالةق   وهلعالالالال يول الالالال صو  ل يالالالالكوي الالالالضولكاةالالالالدو

وهي ا  ندوهيججد واةنظ و    ويةج كوهتا نوهل  ة.

و

وجود هللا وربوبيته ووحدانيته وألوهيته سبحانه*  

: 



 

بة و صنبع وغ ايالج وهاا جال وي :ووااكف موآا  و خ 

هاا:يالال  وهاالالذاوسالالألواا  الالبكوهااايالال غبنومسالالبلو و

هالال ىو وع  الالدوهسالال  وعالالنوهالالف و وه الالنولسوشالالي و

}ةلو البو وليالو.و وااصالاو.واال وي الووو أ  لو لو ب 

هعالال لوو  [12])هاالال ويباالالو.وهاالال ويكالالنواالالدوغفالالباًوليالالو 

إنوميك و وااذسوخ قواا اباتو}وع: كهوينف دو ق لل

هاألميو يوسة ولي صوث واسةبقوع ىواا  شوي ياليو

اا  الاللواان الال مويط :الالدويث ثالال ًوهاايالالاسوهااقاالال وهاانجالالبصو

  خ اتويأ  هولالوادوااخ قوهاأل ال وت:ال مكو ومرو

} وااالالذسووهةالال لوعالال و الالنوة تالالللو  [13])اا الال اا ن 

  الال وعاالالووت ه  الال وثالال واسالالةبقوع الالىوم الالعواا الالاباتوي

اا الال شوهسالالخ واايالالاسوهااقاالال وغالاللويجالال سوألجالاللو

  الاىويالالوي واأل ال ويفصالاللوا يالال توا  كال وي قالال  وميكالال و

تبةنبن.وه بوااالذسو الوواألميوهج اللو   ال ومهاساليو

هل   ماًوه النوغاللوااثاال اتوج اللو   ال وبهجال نواثنال نو

} وي  ال و ال وت االلوإاىولنوة للووي ييواا  لواان  م 

  وت  ضواألميال صوه ال وتال كاكوهغاللوشالي وغلول ثىوه

عنالالالالالوهوياقالالالالالواموعالالالالال ا واا  الالالالالبوهاايالالالالال  كةوااك: الالالالال و

}ةالاللو الالنومرووهةالال لوجالاللوثنالال الهلو  [14])اااة الال ل 

اا الالالاباتوهاألميوةالالاللو وةالالاللول  تخالالالذت و الالالنوكه الالالدو



 

لها الالال  والويا كالالالبنوأل ف الالال  و ف الالال ًوهالضالالال اًوةالالاللو الالاللو

 الاللوت الالةبسوااظ االال توي الالةبسواألعاالالىوهاا:صالال  ولصو

هاانالالالبمولصوج  الالالباو وشالالال غ  وخ قالالالباوغخ قالالالدو ةيالالال يدو

ااخ الالقوع الال   وةالاللو وخالال اقوغالاللوشالالي وه الالبواابايالالوو

و .[15])ااق  م 

}ه النوهلة صوس:   دوا  وآي تالدوشالبا ووهي نال تو قال للو

آي تالالالدواا  الالاللوهاان الالال موهاايالالالاسوهااقاالالال والوت الالالجوهاو

هاسالجوهاو وااالذسوخ ق النوإنوغنالة ووا ياسوهالوا قا 

إي هوت :وهنوه نوآي تدول كوت قواألميوخ ش  و ال  او

ل  انالال وع   الال واااالال  وا ةالال توهميالال وإنوااالالذسولي   الال و

و  [16])اا  الاليواااالالبتىوإ الالدوع الالىوغالاللوشالالي وةالالوي  

}ه النوآي تالدوخ القواا الاباتوهاألميووهة لوس:   دل

هاخالالالالةألولا الالالالنةك وهلاالالالالبا ك وإنو الالالاليو االالالالكو يالالالال تو

ا   اا ن.وه نوآي تدو ن  ك وي ا  لوهاان  موهاية ال الغ و

و .[17]) نو ض د 

} والوهههفو ف دوين بتوااجا لوهااكاال لو قال للو

بصواالدو ال وإادوإالو بواا يوااق البصوالوتأخالذهوسالن وهالو ال

 يواا اباتوه  و يواألميو نو اوااذسوييفعوعنوهو

إالوي   دوي   و  وي نوليوي  وه ال وخ ف ال وهالوي  طالبنو



 

}غال   ووهة للو  [18])ييي و نوع ادوإالويا وش   

ااالذ بوهة ياللوااةالبروشالويوواا قال رو سوااطالبلوالوإاالالدو

} البووهة لوجلوثنال الهلو  [19])إالو بوإا دواااص   

 وااذسوالوإادوإالو بوااا كوااقالوهسواا الأصواااال  نو

ااا الالال انواا  يالالال وااج:الالال مواااةك:الالال وسالالال:  نو وعاالالال و

و .[20])يي غبن 

لوع:الال كهو  الالذاوااالال رواإلاالالدواا كالال  وااقالال كموااالالذسوعالال ل

ا ووهي ن ت وهههفو ف دوينف د وهلة صوا  وآي تدوشب

كاالالالال وع الالالالىوهجالالالالبكهوهميبي ةالالالالدو-يصالالالالف توااكاالالالال لو

هلاب  ةالالالالدواايالالالال اتعواان:بيالالالال  وهااضالالالال همةواا ق  الالالال  و

هاافط ةوااخ ق   وهلجا  واأل  وع ىو االك وهسالأي نو

 أ الالال ولكاالالال وهجالالالبكهوواالالالكوشالالال ئ ًو الالالنو االالالكو  االالال وي الالالي 

وهميبي ةدو  يل

الصدع    ا فيه من بددي خلق هذا الكون وم      - 1 

: 

ي  طويكولي  واإل   نو ذاوااكبنواا ظ  وهيةكبنو نو

سالالاباتوهغباغالالبوه جالال ات وهلميو االالوهكةو   الال و

ةطالالعو ةجالال هماتويخة الالفو الال وين:الال و   الال وي خةأ  الال  و



 

ه   الال و الالنوغالاللوااثاالال ات وه الالنوغالاللواااخ بةالال توتجالالوو

بهج نواثن ن..و  ذاوااكبنواال ويخ القو ف الد وهاليالوواالدو

أل الدوالوياكالنولنويخ القو ف الد و االنوو نوخال اقويةاال ً 

ااذسوخ قدوع ىو ذاواانظ صواا:ويعوهلغا دو الذاوااكاال لو

هج  الالدوآيالال وا نالال ل ينوإالو واابايالالووااق الال موواا  الالن 

}لصووااالالالذسوالومروسالالالباهوهالوإاالالالدوغ الالال هوةالالال لوت الالال اىل

خ قالالالباو الالالنوغ الالال وشالالالي ولصو الالال وااخالالال اقبن.ولصوخ قالالالباو

و  [21])اا الالالالالالالالاباتوهاألميويالالالالالالالاللوالويبةنالالالالالالالالبن 

و ةضان و  ت نوا ية نوثأ و قو  تو يل

و لوُخ جقبباو نواا وص؟وو-و1

و لوخ قباول ف   ؟وو-و2

و لوخب بقُباواا اباتوهاألمي؟وو-و3

يخ قالباول ف ال   و   اواال ويكب الباوُخ جقاُلباو النوعالوص وهاال و

ها ويخ قالباواا الاباتوهاألمي و ة ال نول الدواليالوو النو

اإلةالالالال امويبجالالالالبكوخالالالال اقوخ ق الالالال وهخ الالالالقواا الالالالاباتو

وهاألميوه بو واابايووااق  م.

 الفطرة :      - 2 



 

ااخ القو فطالبمهنوع الالىواإلةال اموي اخالال اق وهل الدولجالاللو

وهلغ:الال وهلعظالال وهلغاالاللو الالنوغالاللوشالالي  وه الالذاواأل الال 

ماسالالفو الاليواافطالال ةولشالالوومسالالبخ ًو الالنو :الال كئواا  الالبصو

اا ي ض  وهالوي ة جوإاىوإة   وااوا لوإالو نوت  ال تو

 ط تد وهع يوا ال و النواأليالبالو ال ويصال    وعاال و

} طالال ةو وااةالاليو طالال ووةالال لوت الال اىلو  [22]ت الال لج ويالالد)

اانالالالالال سوع   الالالالال والوت:الالالالالويلواخ الالالالالقو و االالالالالكوااالالالالالوينو

) ال و النووهةال لوهال ىو وع  الدوهسال  لو  [23])  ااق 

 باالالالبكوإالويباالالالووع الالالىواافطالالال ة و الالالأيباهوي بكا الالالدولهو

ينص ا دولهوياج   دوغا وتنةجواا:  ا وي  ا وجا ال  و

ثالال ويقالالبلوليالالبو  يالال ةوو الاللوت  الالبنو   الال و الالنوجالالوع  ؟

و ط ةو وااةيو ط واانال سوع   ال والوهاة الاوإنوشئة ل

ًو-وهةالال للو  [24])ت:الالويلواخ الالقو   هالال ىو وو-ليضالال 

)لالوإنومييول   يولنولع اك و  وج  الة ووع  دوهس  ل

 االال وع انالاليويالالب يو الالذالوغالاللو الال لو   ةالالدوع:الالواًويالالألو

هإ يوخ ق وع: كسوينف  وغ   وهإ   ولتة  وااي  ط نو

 وا ال  و  جة اة  وعنوكين  وهي  ال وع ال   و ال ولي  ال

هل الالالالالال ت  ولنوييالالالالالال غباويالالالالالاليو الالالالالال واالالالالالال ول الالالالالال لويالالالالالالدو

و .[25])س ط   ً 
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يالالأنوا الالذاوااكالالبنوو-ةالالويا  وهيالالويث  وو-لجا الال واأل الال و

خ اقالال ًوه الالبو ومرواا الال اا ن وهل الالدوخالال اقواا الالاباتو

خ قد وغا ول الدواال سواالدوهاألمي وا سوادوش يكو يو

وش يكو يو  كدوس:   د.

ها وينقلوعنوليال ول ال و النواأل ال وااا ضال  ول  ال وغ  ال و

ت ةقالالالوولنوآا ة الالال وشالالال مغ و و الالاليوخ الالالقواا الالالاباتو

هاألمي ويالاللوغالال  باوي ةقالالوهنولنو وخالال اق  وهخالال اقو

آا الالالالالالالة  و الالالالالالالأوخالالالالالالال اقوغ الالالالالالال هوهالومابقوغ الالالالالالال ه و

ةالالال لوت الالال اىوو  [26]هااضالالال وي الالالوهوسالالال:   د)ووهاانفالالالع

}هاالالالئنوو خ:الال اًوعالالنوإةالالال اموااايالال غ نوي يبي الال و ل

سأاة  و نوخ القواا الاباتوهاألميوهسالخ واايالاسو

هااقاالال وا قالالبانو و الالأ ىوي  كالالبن.و وي: الالطوااالال بقو

اانويي  و نوع: كهوهيقوموادوإنو ويكلوشي وع   .و

هاالالئنوسالالأاة  و الالنو الال لو الالنواا الالا  و الال  و أي الال ويالالدو

ميو الالنوي الالوو بت الال وا قالالبانو وةالاللواا االالوو ويالاللواأل

}هاالئنووهة لوجاللوثنال الهلو  [27])لغث   والوي ق بن 

سالالأاة  و الالنوخ الالقواا الالاباتوهاألميوا قالالبانوخ ق الالنو

و .[28])اا  ي واا     
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الوتجوواا قبلويواًو نواإلة امويالأنوا الذاوااكالبنوخ اقال ًو

عظ ا ً وألنواا قلوي قوااكالبنو خ بةال ًو  الوث ً وهل الدو

وج .و وا ويبجوو ف د وهااا وب والويوادو نوُ  ِّ

هاإل   نوي   ول دوتا ويدولب  توه صال تب وهي ناال و

الويقومواا:ي وع ىوك    و   دويةجدويق :دوإاىواا الا  و

 ة  ثوي يدوا ف جو اد وهيكيفوغاالد وهإنوغال نوهي

 الالاليوسالالال ت ولي  الالالدوينكالالال وميالالالدوهي :الالالووهالالالناد و  الالالذهو

ضالال همةوالوتالالو ع وهاليالالوو الالنواإلةالال اموي الال  ويالاللوإنو

اا  الالبانوإ اولااالال ويالالدو صالال : وم الالعوملسالالدوهشالالخ و

هةالوولخ:ال و وعالنواإل  ال نول الدووي:ص هوإاالىواا الا  .

إ اولهالال يدوضالال ولسالال عوإاالالىوميالالدوي الالأادولنويكيالالفو

}هإ او سواإل  ال نوضال وكعال وميالدوو لوت  اىلض هوة

 ن : ًوإا دوث وإ اوخباالدو  اال و نالدو  اليو ال وغال نويالوعبو

هةال لوت ال اىوو  [29])إا دو النوة:اللوهج اللو ول الواكاً 

} البوااالذسوي ال  غ و اليوو خ: اًوعنويال لوااايال غ نل

اا:الال وهاا: الال ويةالالىوإ اوغنالالة و الاليوااف الالكوهجالال ينوي الال و

ط :الال وه  يالالباوج  ت الال وميالاللوع هالالفوهجالال    وويالال يل

ااابجو نوغلو ك نوهلنباول   وليال طوي ال وكعالباو و



 

 خ ص نواالدوااالوينواالئنول ج ةنال و النو الذهوانكالب نو النو

اايالال غ ين.و  االال ول جالال   وإ او الال وي: الالبنو الاليواألميو

ي  الال واا الالقويالال ولي الال واانالال سوإ االال وي الال ك وع الالىول ف الالك و

:الئك وياال وغنالة و ة عواا   ةوااالو   وثال وإا نال و ال ج ك و نن

}هإ اوغيال   ووهة لوع و النوة تالللو  [30])ت ا بن 

 بجوغ اظ لوكعباو و خ ص نوادوااوينو  اال و جال   و

إاىواا: و ان  و قةصووه  ويج وويآي تن وإالوغلوخةال مو

و .[31])غفبم 

 ذاواإلادوااذسولهجووااكبنو نوعوص وهخ القواإل  ال نو

 الالالاليولي الالالالنوتقالالالالبي  وهمغالالالال و الالالاليو ط تالالالالدوع:بكيةالالالالدو

هاالسة أصواد وهل عن واا قبلوا يبي ةالدوهلاب  ةالد و

هلجا  واأل ال وع الىواالعةال الوي يبي ةالد...واليالوولنو

يكالالالبنوهايالالالواًو الالاليوميبي ةالالالدوهلاب  ةالالالد و كاالالال ول الالالدوالو

ودو يولاب  ةد ش يكوادو يوااخ ق و كذاكوالوش يكوا

ووهاألكا وع ىو اكوغث  ةو ن  *ل

االال سو الاليو الالذاوااكالالبنوإالوإاالالدوهايالالوو الالبوااخالال اقوو-و1

اا ابق وهالويج البواانفالعوهيالو عوااضال وإالو الب وهاالبو

غالال نو الاليو الالذاوااكالالبنوإاالالدوآخالال  واكالال نواالالدو  الاللوهخ الالقو

هل الالالالالال  وهالوي ضالالالالالالىوليالالالالالالو ا ويايالالالالالال مغ واإلاالالالالالالدو



 

هاليالالالووأليالالالو ا و الالالنو   ا:الالال وا خالالال و  و[32]ا خالالال )

هة  ه وهااا  البروالوياكالنولنويكالبنوإا ال ً وهاا  االبو

الوييالال مغدوإاالالدو الاليولاب  ةالالدوغاالال واالال وو الالبواإلاالالدواا الالق 

}  واتخالذو و النوويي مغدوإادو يوميبي ةدوة لوت  اىل

هاووه  وغ نو  دو نوإادوإ اًواالذ بوغاللوإاالدوياال وخ القو

ويصالفبن وها أوي ض  وع ىوي ضوس:  نو وعاال 

و .وو[33])

الوي الالالة قواا :الالال كةوإالو وااالالالذسواالالالدو  الالالكووووووووو-2

اا الالاباتوهاألمي وألنواإل  الال نويةقالال روإاالالىواإلاالالدو

ااالالذسويج الالبواالالدواانفالالعوهيالالو عوعنالالدوااضالال  وهيصالال لو

عندوااي وهاافةن وه ذهواأل البموالوي الةط    وإالو النو

  وهاالبوغال نو  الالدو  الكواا الاباتوهاألميوه ال وي ن االال

آا الالال وغاالالال ويقالالالبلوااايالالال غبن والتخالالالذواا :الالال كواا الالال:لو

ااابهالالال  وإاالالالىوع:الالال كةو وااا الالالكواا الالالق وألنوجا الالالعو

  ال وااا :بكينو نوكهنو وإ اال وغال  باوي :الوهنو و

  ال سوياالنولماكولنويةقال روإاالىو النووهيةق يبنوإا د 

ي وهواانفعوهااض ولنوي :وواإلادواا قوااذسوي :الوهو النو

اتوهاألميوياالالالال و الالالال   و الالالال ال وا ا الالالال و الالالاليواا الالالالاب

}ةلوابوغ نو  الدووااا :بكهنو نوكهنو وة لوت  اىل



 

وآا  وغا ويقبابنوإ اًوالية باوإاالىو سواا ال شوسال: أً 

}ةاللواكعالباووها ق لو  يوواا قوةبادوت ال اىلو  [34])

ااذينوبعاالة و النوكهنو والويا كالبنو ثقال لو مةو اليو

 الاباتوهالو اليواألميوه ال وا ال و   اال و النوشالال كواا

ه  االالدو الالن  و الالنول  الال .وهالوتنفالالعواايالالف ع وعنالالوهوإالو

 الال نو الالذهوا يالال توتقطالالعوت  الالقوو  [35])وااالنول نواالالد 

وااق بوي   و ويأمي  ول بمو يل

ثق لو مةو العواألهلولولنو  ال وااي غ  والويا كبنو 

  وهااذسوالويا كو ثق لو مةوالوينفالعوهالويضال وهالو

ي ة قولنويكالبنوإا ال ًولهو يال مغ ًو  وه و البوااالذسو

ويا ك  وهيةص لو    وهيوه.

ااثالالالالال  يولول  الالالالال والويا كالالالالالبنوشالالالالال ئ ًو الالالالالنواا الالالالالاباتو

وهاألمي وها سوا  و ثق لو مةو نو ي مغ و   ا .

 بوااالذسوي  الن  وااث اثولوا سو و   نو نوخ قد ويلو

ع ىو  وينف   وهيو عوعالن  و ال ويضال   واكاال لوغنال هو

وعن   وهض همت  وإاىومي  .



 

اا ايالالعولولنو الال ال واايالال غ  والويا كالالبنولنوييالالف باو

عنالالالوو وألت:الالال ع   وهالويالالال  نوا الالال و   الالال  وهالويالالالأ نو

س:   دوإالوألها  تدولنوييف با وهالوييفعواألها   وإالو

و .[36]اعةق كه)اانومضيو وةبادوهعا دوه

ا ةظالال صول الال واا الال ا وغ الالدوهإيكالال صول الال هولكلوكا الاللوو-و3

ع ىولنو وي هوإادوهايو وه  الكوهايالو وهمروهايالو و

الوإاالدوا خ القوغ ال ه وهالومروا ال وسالباه و كاال وياةنالعو

 كذاكوياةنالعوهجالبكوإا ال نووهجبكوخ اق نوا ذاوااكبن 

ا الالالالالالال وإالو و}االالالالالالالبوغالالالالالالال نو   االالالالالالال وآوةالالالالالالال لوت الالالالالالال اىل

  و  بو  يولنو اليواا الا  وهاألميو[37])اف وت  

ل الدوإ اوغال نو العووههجالدوااف ال كلوإا  ًوغ ال و واف الوت  

 وإادوآخ وي الة  صولنويكالبنوغاللوهايالوو ن اال وةال كماًو

ع الالىواالسالالة:واكوهااةصالال ل و  قالالعوعنالالوو االالكوااةنالال بعو

 .وهإ اوغال نو[38] ال ك)هاالخةأل وهي و وي ::دوااف

اا:ونوي ة  لولنويكبنواااوي وادومهي نو ة  هي ن و

هاالالبوغالال نوغالالذاكواف الالووه  الالك وه الالذاو  الال ل و ك الالفو

و  [39]يةصبمو ذاو يوااكبنوه بولعظ )
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تجاالالعواأل الال وع الالىولنواأل : الال  وهااا سالال  نو الال ولغاالاللو

اانالالال سوعقالالالبالً وهلبغالالال   ول ف الالال ً وهل ضالالال   ولخأةالالال ً و

هل ص   وا ع ي    وهلع ا ال وياال اكو  وهلمشالو  و

إاىوااط يقوااقبي وهااص اطوااا ةق   وأل   وية قالبنو

هةالالوواتفالالقوجا الالعووااالالبييوعالالنو  و  :  ب الالدوا نالال س 

األ : الال  وهااا سالال  نو الالنولها الال وآكصوع  الالدواا الالأصوإاالالىو

آخالالال   و  االالالووهالالال ىو وع  الالالدوهسالالال  وع الالالىوكعالالالبةو

ولةالالبا   وإاالالىواإلياالال نويالال   وهتالال كوع:الال كةو الال وسالالباه 

}ه ال ولمسال ن و النوة: الكووهل دواإلاالدواا القوةال لوت ال اىل

 الالالالنومسالالالالبلوإالو الالالالبييوإا الالالالدول الالالالدوالوإاالالالالدوإالول الالالال و

هةالال لوجالاللوثنالال الهوعالالنو الالب وع  الالدوو  [40])  ع:الالوهن 

}لالوت :الوهاوإالو وإ اليولخال لوواا أصوإ دوة لواقب دل

هةالال لوسالال:   دوعالالنوو  [41])ع الال ك وعالالذارويالالبصولاالال   

وآخالال   و  االالووهالال ىو وع  الالدوهسالال  وإ الالدوةالال لواقب الالدل

هايالالوو  الاللول الالة و}ةاللوإ االال ويالالبيىوإاالاليول االال وإا كال وإاالالدو

و .[42])   ابن 

 ذاواإلادوااذسولهجووااكالبنو النوعالوصو أيوعالد وهخ القو

اإل   نو يولي نوتقبي وهغ  الد وهمغال و اليو ط تالدو

اإلة اموي يبي  و وهلاب  ةد وهج لو ف الدوالوت الةق و



 

إالوإ اواسة الالالال ا واخ اق الالالال وهسالالالال متوع الالالالىو ن جالالالالد و

تطاالالئنوإالوإ اوسالالكن وإاالالىووه الال يوع الالىومهيالالدولال

ي مت   وهاتص  ويخ اق   وهالوه  وا  وإالو نوخألو

ه اطدوااا ةق  وااذسوي  ةدواا ساللوااكال اص وه ن الدو

عقالالأًوالوي الالةق  ول الال هوهالويقالالبصويبل فةالالدوع الالىولغاالاللو

وهجدوإالوإ اوآ نوي يد.

   اواسالةق   واافطال ة وهاطاأ ال وااال ه  وهاسالةق تو

دواا الالال  كةوهاأل الالالنوااالالالنفس وهآ الالالنواا قالالاللوت ققالالال واالالال

هاالطائنالال نو الاليوااالالو   وها خالال ة..وهإنوليالالىواإل  الال نو

غ  و اكوع شو يالةة ًو ةف ةال ًوي ال  و اليولهكيال وااالو    و

هيةالالببعويالال نوآا ة الال  والويالالومسو الالنوي قالالقواالالدواانفالالع و

ه نويو عوعندوااضال  وه النولجاللولنوي الةق واإلياال نو

 يوااالنفس وهتةضاللوشالف ع وااكفال  وضال رو واالذاكو

وو-اااثلو ا ويق روااا نىوإاىوااالذ نألنو- ثأًو نب ةال مب

  الالدويالال نومجالاللوتفالال قول الال هويالال نوآا الال و ة الالوكةوهمجالاللو

}ض رو و ثأًومجأًووي :ووميدوهيوهو ق لوس:   دل

  الالالدوشالالال غ  و ةي غ الالالبنوهمجالالالأًوسالالال ا ًوا جالالاللو الالاللو

ي الالالالالالالالةبي نو الالالالالالالالثأًواا االالالالالالالالوو ويالالالالالالالاللولغثالالالالالالالال   والو

 رو واااثالاللوا  :الالووااابيالالوو .ويضالال[43])ي  االالبن 



 

هاا :ووااايال كوي :الوويا كالدوشال غ  ويخ هال وي ضال  و

ي ضالالال ًو  الالالد وه الالالبوي الالالن  و الالالببع وهاكالالاللو الالالن  و  الالالدو

تبج د وهاكلو ن  وع  دوتك  ف وه البوي الن  ويال ت والو

ي ةق وع ىو ن ج وهالي ةق وع الىوط يالق وهالويا الكو

لنوي ضالالالالالالاليول الالالالالالالبا   واااةن بعالالالالالالال واااةي غ الالالالالالال و

قواتج   تدوهةباه وهع:الوويا كالدواااة  مض وااةيوتا 

س ووهايو وه بوي   و ال ويط :الدو نالدوهيك فالدويالد و  البو

  الالالة يلو  الالالةق وع الالالىو الالالن جوهايالالالووهالالال يل.و الالالأو

ي الالالةبي نو  الالالذاويخضالالالعوا الالال ووهايالالالووهيالالالن  وي ايالالال و

االسالالالةق   وهااا   الالال وهاا قالالال ن وه اكويخضالالالعوا الالال كةو

 ةي غ  نو  البو  الذروة القوالوي الةق وع الىويال لوهالو

و ضأًوعنولنوي ضيوااجا ع.وي ضيوهايواًو ن  

هي الالالوولنولهضالالال  واألكاالالال وااوااالالال وع الالالىوهجالالالبكو و

هميبي ةالالدوهلاب  ةالالد وي  الالنولنو ة الال لوع الالىوخ قالالدو

وا كبنوهاإل   ن وهلنو ة اسويكاةدو يو اك.

و

 خلق الكون 



 

 الالالذاوااكالالالبنوي الالالاباتدوهلمضالالالدوه جب الالالدوه ج اتالالالدو

هي  مهوهلشالج مهوهسال ت وي با  تالدوخ قالدو وسال:   دو

}ةالاللولتالالنك واةكفالال هنوهت الال اىو الالنوعالالوصوةالال لوت الال اىلو

ي االالذسوخ الالقواألميو الاليويالالب  نوهتج  الالبنواالالدول الالواكاًو

 االالكومرواا الال اا ن.وهج الاللو   الال ومهاسالاليو الالنو بة الال و

هي مكو    وهةومو   ال ولةبات ال و اليولمي ال وليال صوسالبا و

يوكخ نو قال لوا ال وا   ت  ن.وث واسةبقوإاىواا ا  وه 

هاالالضميولتة الال وطبعالال ًولهوغ  الال ًوة اةالال ولت نالال وطالال ت  ن.و

 قضالال  نوسالال:عوسالالاباتو الاليويالالب  نوهلهيالالىو الاليوغالاللو

سالالا  ول   الال وهبينالال واا الالا  وااالالو   وياصالال ي لوهيفظالال ًو

و .[44]) اكوتقوي واا  ي واا     

}لهواالالالال ويالالالال وااالالالالذينوغفالالالال هاولنوهةالالالال لوجالالالاللوثنالالالال الهولو

اتوهاألميوغ  ةال ومتقال و فةقن  اال وهج  نال و النواا اب

اااالالال  وغالالاللوشالالالي ويالالاليول الالالأوي  نالالالبن.وهج  نالالال و الالاليو

األميومهاسالالاليولنوتا الالالووي الالال وهج  نالالال و   الالال و ج جالالال ًو

سالال:أًوا   الال وي ةالالوهن.وهج  نالال واا الالا  وسالالقف ًو  فبلالال ًو

و .[45])ه  وعنوآي ت  و   ضبن 

ظ االالالال وت جالالالال وعالالالالنو الالالالذاوااكالالالالبنوخ قالالالالدو وا كالالالال وع

اا صالال  و فالاليوغالاللوجالال  و نالالدويكالال وعظ االال  وهآيالال تو



 

يالال   ة وهاالالبوتأ  الال وليالال وهايالالوةو ن الال وابجالالوتو   الال و

عج: ً و   ظ وإاىوعج تبوهالنعو و اليواان:ال توااةاليو

الوتك كوتخ بوهمة و ندوهالوع قوهالوثا ةو نو ن  عو

ت جالال وعقالالبلواا:يالال وعالالنواإلي طالال وي الال وهتف هالال     و

ت الالكواا الال هقواا ة قالال ووها ظالال وإاالالىو جالال مسواااالال  و الالي

ااضئ   وااض  ف وااةيوالويك كواا:ص ويومغ  وإالوي وو

ت ويقد وغ فوتقبقوع ىواجةذاروااا  و نولسفلوإاىو

لع الالى وثالال ويةنقالاللو الاليوت الالكواااجالال مسوي  الالبوة:با الال و

هس ة   وث وتةف قوهتي بوهتوقوإاالىوغ يال والوين ا ال و

نويالواايالج ةوه قِّ ةالدو النو اا:ص  وث وا ظ وإاىوتكبل

إاالالىويالال ل وغةنقالاللوليالالبالوااجنالال نوااا  الالبوعالالنويالال لو

األيص م.وي نال وت ا ال ويط:ال ًوع ميال ًوالوغ البةوع   ال وإ و

غ الال   ومي الال وهخ اق الال و الالنوااالالبمقولي الالنوغ الالبة وثالال و

اط عو    ويا   وض  ف ًوضئ أًوي وولنولخال جوهمة ال و

ه    واد وهثبيال ًواة الكوااثاال ة وااضال  ف واة الةجنويالدو

إاالىوت الكوااثاال موو نواا ال وهاا:ال كوها  ال ت وثال وسال ق

مبة الال وهغالالذا  و الاليوت الالكواا الال هقوهاااجالال مسو ة الالذتو

يالالد وغاالال وية الالذسوااطفالاللوي الال:نول الالد وثالال ومي  الال وه ا  الال و

يةالالىواسالالةبتوهغا الال وهتنالال  ىوإكماغ الال و الالأخ جو االالكو

وااجنىواا ذيذواا  نو نوت كواا ط: وااصا  .



 

هل  وإ او ظال توإاالىواألميوهغ الفوخ قال  وملية ال و

خ ق الال وسالال:   دوو الالنولعظالال وآيالال تو  ط  الال وه :الالوع   

  اشالال ًوه  الال كاًوه ا  الال وا :الال كه وهج الاللو   الال ولمباة الال و

هلةبات  وه   يي   وهج لو   ال واا ال:لوا نةق الباو   ال و

 يويباتج  وهتص   ت   وهلمسال   وي اج:ال لو ج   ال و

لهتالالال كاًوت فظ الالال واالالالئأوتا الالالو وههسالالالعولغن     هكي  الالال و

 او  وهي ط   وهج    وغف تال ًواضي ال  وتضالا  وع الىو

غف تالالال ًواض الالالباتوتضالالالا  و الالاليويطن الالال وإ اول   الالال  وه

 الالالال تبا و ظ   الالالال وهطالالالالنواضي الالالال   وهيطن الالالال وهطالالالالنو

اض الالبات وثالال وا ظالال وإاالالىو الالذاوااف الالكوااالالوهاموييا الالدو

هةاالال هوه جب الالدوهي هجالالد وهغ الالفويالالوهموع الالىو الالذاو

اا  ا و ذاوااالوهمانوااالوات وإاالىوآخال واألجاللوع الىو الذاو

ااة ت بوهاانظ ص وه  و يوطيو اكو نواخةألواا  لو

موهاافصالالبلوهاا الال وهاا:الال ك..وه الال و الاليوضالالانوهاان الال 

 االالالكو الالالنو صالالال الو الالال وع الالالىواألميو الالالنولهالالالن لو

واا  بانوهاان: ت.

ث وتأ لوخ قواا الا   وهلمجالعواا:صال و   ال وغال ةوي الوو

غالال ةوت ا الال و الالنولعظالال وا يالال تو الاليوع ب الال وهسالال ة  و

هة ام   و أوعاووت ة   وهالوعأة و بة ال  وياللو اليو



 

هاألميوو ا الالبغ ويقالالومةو وااالالذسويا الالكواا الالابات

ولنوت هال..

هل الال وإ او ظالال توإاالالىو الالذاوااكالالبنوهتالالأا فولج اتالالد و

ه ظا الال وع الالىولي الالنو ظالال صويالالولوع الالىوغاالال لوةالالومةو

خ اقد وهغا لوع االد وهغاال لويكاةالد وهغاال لواطفالد و

هجوتالالالالدوغ ا: الالالال وااا:نالالالاليوااا الالالالوو  الالالالدوجا الالالالعوآالتالالالالدو

ه صالالال ا د وهغالالاللو الالال ويُ ةالالال جوإا الالالد و  ا الالالا  وسالالالقفدو

 الالالال طوه الالالال اشوااا  الالالالبعوع  الالالالد وهاألميو  الالالال كوهي

  الةق وا  ال غن وهاايالاسوهااقاال وسال اج نوي  ال انو

  الالد وهاانجالالبصو صالال ي لواالالدوهبينةالالدولكاالال وا اةنقالاللو الاليو

ط قو الذهوااالوام وهااجالبا  وهااا ال كنو خ ه ال و  الدو

غ اذخ ت وااا  أة وغلوشي و ن ال وايالأ دوااالذسويصال لو

اد وههنبلواان: تو   أوااآميد وههنبلواا  البانو

 غبر وه ن  واا  بر و ص ه  وااص ا د و ان  واا

ه ن  واا ذا  وه ن  واا : س وه ن  واا ال س..وهج اللو

اإل  الال نوغ اا الالكواااخالالبلو الاليو االالكواااةصالال لو  الالدو

ويف  دوهل  ه.و

هل  وابوتأ   و ذاوااكبنوغ دولهوج  اًو نولج اتالد و

ابجالالوتو  الالدوعج:الال ً وهاالالبوتا نالال و  الالدوتاالال صواإل  الال ن و



 

هل صالالف و الالنو ف الالك وهتخ صالال و الالنوميقالال واا الالبقو

ق  و وأليقن وتاال صواا قال نولنو الذاوااكالبنو خ البق وهااة

خ قالالدويكالال  وةالالوي وع الال   وةالالومهولي الالنوتقالالوي  وه ظلاالالدو

لي نو ظ ص وهلنوااخ اقوي ة  لولنويكبنواثن ن ويلو

اإلادوهايووالوإادوإالو ب وهل دواالبوغال نو اليواا الاباتو

هاألميوإادوغ  و واف وول   ا  وهاخةاللو ظ   ال  و

وهت ط  و ص ا   .و

 الال وإالولنوتن الالبوااخ الالقوإاالالىوغ الال وخ اقالالد و االال و الال نولي

تقالالبلو الاليوكهالروكاتالال وع الالىو  الال وةالالووليكاالال وآالتالالد و

هليك وت غ :د وهةومتولكهاتدولي النوتقالوي وهلي  الد و

ي  الالثوالويالال قواانالال ل و  الالدوخ الالأًو الاليو  كتالالد وهالو الاليو

هبمتد وهةووج لوع ىويويق وعظ ا و   ال و النوغاللو

ويقال و النول باعوااثا موي الق   وي جة ال  وه اليوت الكواا 

ي  وش ث   وهي  نو  اع ت  وهت  و  وهااق  صويجا العو

 ص ا    و أويخةلو ن  وشي وهالوية فوثا م   وث و

يق  وة اة  وعنووااجذا وع الىوسال ت واااخال مجوي  البو

ي جالالال ت  وهضالالال همات   واكالالاللوهالالالنفو الالال وي  الالالقويالالالد و

وووهيق  و كذاوع ىوااوهاص.



 

لتالالال قو الالالذاوهةالالالعواتف ةالالال ًويالالالأوهالالال  عوهالو خةالالال موهالو

 الالوي ؟؟ويالاللواتفالالقوهجالالبكو االالكوااالالوهالروهاا ويقالال   و

هغلو اكواتف ة ًو نوغ ال و  عاللوهالو الوي  ول ةال قو ال و

يقبلواكوعق كو يو اكوابوغ ن؟وه  وااذسويفة الكويالد؟و

و .وو[46]ه  وااذسوي شوكوإا د؟؟و)

و

 الحكمة من ذلك  

ولوهااةأ الاللو الاليوخ الالقو الالذاوااكالالبن ي الالوو الالذاوااةطالالبا

ي  نوين ولنو ذغ وي ضواا ك وااةيو نولج  ال وخ القو

و و ذهوااك تن تواا ظ ا وها ي تواا:   ةو انو اكل

ااالال وةضالىو ولنويج الاللووااة الخ  وان  ال نلووووووو-و1

 الالاليو الالالذهواألميوخ  فالالال وي :الالالوهو   الالال  وهي االالال و الالالذهو

واألمي وخ الالالالقوألج الالالالدوغالالالاللو االالالالك واة الالالالةق  وي  تالالالالد 

}هسالخ ووهيص لوادول  و   شالدوه  ال كهوةال لوت ال اىل

اكالالالال و الالالال و الالالاليواا الالالالاباتوه الالالال و الالالاليواألميوجا  الالالال ًو

} وااالالالذسوخ الالالقووهةالالال لوجالالاللوثنالالال الهلو .[47]) نالالالد 

اا الالاباتوهاألميوهل الال لو الالنواا الالا  و الال ً و الالأخ جو



 

يدو نوااثاال اتومبةال ًواكال وهسالخ واكال وااف الكواةجال سو

سالالخ واكالال واأل  الال م.وهسالالخ واكالال و الاليواا: الال ويالالأ  هوه

اايالالاسوهااقاالال وكات:الال نوهسالالخ واكالال واا  الاللوهاان الال م.و

هآتالال غ و الالنوغالاللو الال وسالالأاةابهوهإنوت الالوهاو  االال و والو

و .وو[48])ت صب  وإنواإل   نواظ بصوغف م 

لنوتكبنواا اباتوهاألميوهس ت و  و اليوووووووو-و2

ويالال توع الالىوهيوا  ةالالدلااكالالبنوشالالبا ووع الالىوميبي ةالالدوهآ

 االالالكولنولعظالالال ول الالال و الالاليو الالالذاواابجالالالبكو الالالبواإلةالالال امو

ي يبي ةدوهاإليا نويبيوا  ةد وهأل دولعظال ول ال  و قالوو

لة صوع  الدولعظال واايالبا و وه صالبواالدولغ:ال وا يال ت و

هايالالالةجواالالالدويالالالأي غواا جالالالج و أةالالال صوسالالال:   دواا الالالاباتو

هاألميوهسالالال ت وااابجالالالبكاتواةكالالالبنوشالالال  وةوع الالالىو

غاال وو}ه النوآي تالد و آنوهمهكلهاذاويكث و يوااقو اك 

}ه الالالالنوآي تالالالالدوخ الالالالقواا الالالالاباتو الالالاليوةباالالالالدوت الالالال اىلو

و}ه الالالنوآي تالالالدو نالالال  ك وي ا  الالاللوهاان الالال م وهاألمي 

}ه النوآي تالدوو}ه نوآي تدوي يك واا: قوخب  ًوهطا ال ً 

و .[49])لنوتقبصواا ا  وهاألميويأ  ه 

ااالال وغ  الال وولنوتكالالبنوشالال  وةوع الالىواا: الالثلووووووو-و3

اا  الالال ةوي الالال ت ن وي الالال ةو الالاليوااالالالو    وهي الالال ةو الالاليوااالالالوامو



 

هي  ةوااواموا خ ةو يواا  ال ةواا ق ق ال وةال لووا خ ة 

}ه الال و الالذهواا  الال ةوااالالو   وإالوا الالبوها الالبوهإنووت الال لل

ااالالالالالالالالواموا خالالالالالالالال ةوا الالالالالالالاليواا  الالالالالالالالبانواالالالالالالالالبوغالالالالالالالال  باو

هألنو  وأل   وكاموااج ا وهاا   ر و[50])ي  ابن 

    وااخ بكواأليوسو يواان   وأل  د وهااخ البكواأليالوسو

و يواا ذاروأل  د.

هاا وغ   و ذهوااالواموالويصاللوإا  ال واإل  ال نوإالوي الوو

 الالال وياالالالبتوهي: الالالثوي الالالوو بتالالالد ول كالالال و االالالكوغالالاللو الالالنو

ا قط  وه ةدوي يد وها ةك  و ط تد وه  الووعق الد و

 ضجلو اكو صالبو واا جالجوهلةال صواا:ال ا  ن ويةالىو

 ا: ثواانفبس وهتبةنويالدوااق البر وألنوإعال كةوت  نوي

ااخ قول بنو نوإيج كهولهلو  ة ويلوخ القواا الاباتو

وةال لوت ال اىلوهاألميولعظ و نوإع كةوخ قواإل   ن.

}ه الالالالبوااالالالالذسوي:الالالالولوااخ الالالالقوثالالالال وي  الالالالوهوه الالالالبول الالالالبنو

}اخ الالالالقواا الالالالاباتووهةالالالال لوت الالالال اىلو  [51])ع  الالالالد 

هةال لوجاللوو  [52])قواانال س هاألميولغ: و النوخ ال

} وااذسوم عواا اباتوي   وعاووت ه  ال وثال ووثن الهل

اسالالالةبقوع الالالىواا الالال شوهسالالالخ واايالالالاسوهااقاالالال وغالالاللو



 

يج سوألجلو  اىويوي واأل  ويفصلوا يال توا  كال و

و .[53])ي ق  وميك وتبةنبن 

 وبعد يا أيها اإلنسان : 

إ اوغالالالال نوغالالالاللو الالالالذاوااكالالالالبنوسالالالالخ و الالالالنولج الالالالك وهإ او

ا ةصالال: وآي تالالدوهلعأ الالدوشالالبا وول الال صو  ل يالالكوتيالال وو

لنوالوإاالالدوإالو وهيالالوهوالشالال يكواالالد وهإ اوع االال ولنو

ي ثالالكوهي  تالالكوي الالوو بتالالكول الالبنو الالنوخ الالقواا الالاباتو

وهاألمي وهل كو الأقوميالكو ا  سال:كوع الىوعا الك 

هإ اوع االالال ولنو الالالذاوااكالالالبنوغ الالالدوع يالالالووا يالالالدو كالالاللو

}ي ال:لو و ال وو خ بة تدوت :لوي اوومي  وة لوت ال اىل

هت الالالجووو  [54]) الالاليواا الالالاباتوه الالال و الالاليواألمي 

}لاال وتال ولنو وي الجوواالدو النووا ظاةدوة لوجلوثن الهل

 الالاليواا الالالاباتوه الالالنو الالاليواألميوهاايالالالاسوهااقاالالال و

 لوهاايج وهااوهاروهغث  و نواانال سوهاانجبصوهااج:

ياللو الذهوااك تنال توو  [55])هغث  ويقوع  دواا الذار 

}لاال وتال ووتص يوا ي  وهأةوتن س:  وةال لوعال واسالادل

لنو وي ال:لواالدو النو اليواا الاباتوهاألميوهااط الال و

و .[56])ه   توغلوةووع  وهأتدوهت :  د 



 

هإ اوغالال نوج الالاكوي الال  و الاليو ظ  الالدوه الالقوتقالالوي و و

هتالالوي  هو  اق الالبوهاا تةالال نوهااك:الالووهسالال ت واألعضالال  و

  ة الالال ا وا ي الالال  و  الالال ا وة  ك الالال وا ي الالال ..ول  كالالالبنو

ةالال امكواالخة الال مسوااالالذسوخ لالال تو  الالدويالال نولنوتالال  نو

ي يالالك وهيالال نولنوتكفالال ويالالد ول  كالالبنو الالذاوااقالال امو الالبو

ااا: مغ و يوااكبنووااني بوهاايذه وعنو ذهوااا   ة

و نويباكويلوه يويو ك.

إنواإل  الال نواا  ةالاللوااك  الاللوي يالالأوينف الالدولنويكالالبنو الالبو

واايذه وهااني بو يوخضل و ذاوااكبنواا ظ  وااف  ل.

و

   خلق اإلنسان وتكريمه 

ةضىو ولنويخ القوخ قال ًوجالوي اًوي اال مةو الذاوااكالبن و

  الال ن وهاةةضالال ويكاةالالدو كالال نو الالذاواااخ الالبقو الالبواإل

س:   دولنوتكبنوااا كةوااةيويخ قو ن  واإل  ال نو اليو

األمي وهيولوخ قالدو النوطال ن وثال وهالبمهوع الىو الذهو

ااصالالبمةواا  الالن وااةالاليوع   الال واإل  الال ن و  االال واسالالةبقو

 ةكالال  أًو الاليوشالالك د و فالالفو  الالدو الالنومهيالالد و الال  او الالبو



 

إ  الالال نو الالاليولي الالالنوتقالالالبي وي الالالاعوهي:صالالال وهية الالال كو

ةد وهع ادوغلو ال وي ةال جوإاالىوهيةك   و أسكندوميدوجن

    ةد وهلي  وادوغلو ال و اليو الذهوااجنال  وه  ال هوعالنو

ًو-شالج ةوهايالالوةو هلماكو ولنويظ الال وو-ايالةأً وها ة   الال 

 ن اةالالدوه ك  ةالالد و الالأ  و أتكةالالدوي ا الالجبكواالالد و  الالجوو

اااأتك وغ   ولجا بن وإالوإي  سوا ةنعوعنواا الجبكو

 الال ه وتك:الال اًوهعنالال كاً و  ضالالبوع  الالدوميالالد وااخ افالال ول

هط كهو النومياةالد وأل الدوتك:ال وع  الد و ط البوإي ال سو

 الالالنوميالالالدولنوياالالالوو الالاليوعاالالال هوهلنويا  الالالدوإاالالالىويالالالبصو

ااق     و أ   دوميدوه وو يوعاال هوإاالىويالبصوااق   ال  و

هي الالوواايالال ط ُنوآكص وااالال و ضالاللوع  الالدو الالبوه ميةالالد و

هلة الال وي يالالدولنوي الالبسوجا الالعوينالاليوآكصوهل الالدوسالال أت   و

    وهعالالالنو الالالنويالالال نوليالالالوي  وه الالالنوخ ف الالال وهعالالالنولياالالال

شا ت    وإالوع: كو واااخ ص نوااصال كة نواااةقال ن و

  نو وعصا  و نوغ ووااي ط نوه ك ه وهيالذمو و

آكصو الالالالنوغ الالالالوواايالالالال ط ن و بسالالالالبسواايالالالال ط نو كصو

هبهجدويبا  وا خ ج ا و نوااجن  وها :وسوا ا و ال و

ههمسوعن االال و الالنوسالالب ات ا  وهلة الال وا االال وإ الاليواكاالال و

ن كاالال وعالالنوت الالكواايالالج ةوإالولنو  هالال  ً وهلنو واالال وي

وتكب  و  ك نولهوتكب  و نوااخ اوين.و



 

 أغأو نوت كواايج ةوااةيو  ىو وعن ال  و كال نولهلو

  وله ي ا و نوعقبي وع ىو خ افال ول ال و ولنويالوتو

ا االال وسالالب ات ا  و الالذغ ل ا ومي االال وية الالذي هوا االال و الالنو

غ ووااي ط ن و  سة ف وآكصوميد و  ف وادوهتال روع  الدو

: هوه واه وهل  هولنوي ال:طو النوااجنال وااةاليوغال نوهاجة

ي الالكن  وإاالالىواألمي وإ و الاليو  الالةق ة وه   الال و ة عالالدو

إاىوي ن وهلخ: هول دو ن  وخ قوهع    وي ال شوه   ال و

ويابت وه ن  وي: ث.و

  :طوآكصوإاالىواألميو البوهبهجالدويالبا  وهتن سال  و

 مية ا  وهغ  باوي :وهنو وه قو ال ول ال    وإ وغال نو

وآكصو :  ً.و

}هاقالالالووهةالالالوولخ:  الالال و و الالالذاوااخ:الالال و قالالال لوسالالال:   دلو

خ قن غ وثال وهالبم  غ وثال وة نال وا اأتكال واسالجوهاو كصو

  الالجوهاوإالوإي الال سواالال ويكالالنو الالنواا الال جوين.وةالال لو الال و

 ن كولالوت جووإ اول  تالكوةال لول ال وخ ال و نالدوخ قةناليو

 نو  موهخ قةدو نوط ن.وة لو ال  :طو ن ال و اال ويكالبنو

 النوااصال غ ين.وةال لوواكولنوتةك:ال و   ال و ال خ جوإ الك

ل ظ  الاليوإاالالىويالالبصوي: ثالالبن.وةالال لوإ الالكو الالنوااانظالال ين.و

ة لو :ا ولغبيةنيوألة ونوا  وهال اطكوااا الةق  .وثال و



 

 ت الالن  و الالنويالال نوليالالوي  وه الالنوخ ف الال وهعالالنولياالال    و

هعنوشا ت   وهالوتجوولغثال   وشال غ ين.وةال لواخال جو

 ن  و ذ ه  ًو الويبماًوااالنوت: الكو الن  وأل  الئنوج الن و

هيالال وآكصواسالالكنول الال وهبهجالالكوااجنالال وو الالنك ولجا الال ن.

 كأو النوي الثوشالئةا وهالوتق يال و الذهواايالج ةو ةكب ال و

 نوااظ اا ن.و بسالبسوا ال واايال ط نوا :الوسوا اال و ال و

ههمسوعن ا و النوسالب ات ا وهةال لو ال و   غاال وميكاال و

عالالنو الالذهواايالالج ةوإالولنوتكب الال و  كالال نولهوتكب الال و الالنو

ا وااخ اوين.وهة سا ا وإ يواكا واانواان ه  ن.و الوا 

ي  همو  ا و اة واايج ةويوتوا اال وسالب ات ا وهطفقال و

يخصف نوع   ا و نوهمقوااجن وه  كا اال ومي اال ولاال و

ل  كا وعنوت كا واايج ةوهلةلواكا وإنوااي ط نواكا و

عالالوهو :الال ن.وةالال الومينالال ول انالال ول ف الالن وهإنواالال وت فالال وانالال و

هت يان وانكب نو نوااخ س ين.وة لوا :طباوي ضالك و

األميو  الالةق وه ةالال عوإاالالىواالال: ضوعالالوهوهاكالال و الاليو

يالالالال ن.وةالالالال لو   الالالال وت  الالالالبنوه   الالالال وتابتالالالالبنوه ن الالالال و

و .وو[57])تخ جبن 

هي ناالال وتةأ الاللوعظالال  وهالالنعو وا الالذاواإل  الال ن وي الالثو

وهلا: دوخج بعوااك ا  وغ   و نلوخ قدو يولي نوتقبي  



 

اا قل وهاا    وهاا:  ن وهاانطق وهاايكل وهااصبمةو

 وهاا  ئالالالالال واايالالالالال يف  وهااج الالالالال وااا ةالالالالالول واا  الالالالالن 

هاةةنالالالال  ووهاغة الالالال رواا  الالالالبصوي السالالالالةواللوهاافكالالالال  

اا:الالال  وهااط عالالال  وواألخالالالأقواايالالال يف وااف ضالالال  و الالالنل

هاال ق الال ك و كالال ويالال نوي االالدوه الالبو طفالال وكاخالاللوااالال ي و

  الالةبكعو نالال ك وهيالال نوي االالدوهااا الالكويالالوخلوع  الالدو الاليو

و .[58])و} ة: مكو ولي نوااخ اق ن جن توعون؟و

  االالو   وة يالال  وهاإل  الال نوسالال غن  وهااكالاللو يالال بلويالالد و

سالالال عو الالاليو صالالال ا د وهااكالالاللوةالالالوولةالالال  و الالاليوخو ةالالالدو

هيباتجالالالد و  ااأتكالالال وااابغ الالالبنويالالالدوي فظب الالالدوآ الالال  و

اا  الاللوهلطالال الواان الال م وهااابغ الالبنويالال اقط وهاان:الال تو

هي ا الالبنو  الالد وهاأل الالأكوسالالخ توي الال بنو الاليومبةالالدو

 نقالال كةوكاتالال ةوياالال و  الالدو صالال ا د وهاايالالاسوهااقاالال و

هاانجبصو  خ اتوج مي توي  ال رولب نةالدوهلهة تالدو

هإهالالأ ومهاتالالبولةباتالالد وهاا الال ا وااجالالبسو  الالخ واالالدو

ي ي يالالالدوه باتالالالد وهسالالال  يدوهط الالال هوه الالال ولهكعو  الالالد و

واالالد و خ الالبقوااصالال ا د و هاا الال ا واا الالف يوغ الالدو  الالخ ل

وي  مهوهل   مه وهلشج مهوهلثاال مه لمضدوهج: اد وه

} وااذسووه : تدوهي با دوهغلو    دوغا وة لوت  اىل



 

خ الالالقواا الالالاباتوهاألميوهل الالال لو الالالنواا الالالا  و الالال  و

 أخ جويدو النوااثاال اتومبةال ًواكال وهسالخ واكال وااف الكو

اةج سو يواا: ال ويالأ  هوهسالخ واكال واأل  ال موهسالخ و

واك وااياسوهااقا وكات:ال نوهسالخ واكال واا  اللوهاان ال م

هآتالال غ و الالنوغالاللو الال وسالالأاةابهوهإنوت الالوهاو  االال و والو

  وه الالنو[59])ت صالالب  وإنواإل  الال نواظ الالبصوغفالال م 

تاالال صوتك ياالالدولنوخ الالقواالالدوجا الالعو الال وي ةالال جوإا الالدو الاليو

ي  تدوااو    وه  وي ة جوإا دو نواابسال تلوااةاليوت:  الدو

غة:الد وااومج تواا  ىو يوااالواموا خال ة و الأ  لوإا الدو

هلمسالاللوإا الالدومسالال د وي: نالالبنواالالدوشالال عو وهيوعب الالدو

وإا د.

بهجال ًوي الكنوو-لسو نو فالسوآكص-ث وخ قوادو نو ف دو

و- ف   وهعق   وهج وي -إا د و  :  ًوا  ج تدواافط ي و

ي  الالثويجالالووعنالالوهواا ايالال وهااطاأ  نالال وهاالسالالةق ام و

هيجالالوانو الاليواجةا ع االال واا الالكنوهاالغةفالال  وهاااالالبكةو

 : ا وااج وسوهاانف يوهاا ص:يوهاا يا  وألنوت غ

   الالبلو  الالدوت : الال ومغ تالالبوغالاللو ن االال و الاليوا خالال  و

هاتةأ  ا وإل ي  وج لوجويو وهلهكع و فبس ا و ذهو

اا باطفوهاااي ع  وهج  ال و اليوت الكوااصال  وسالكن ًو



 

ا نفسوهاا صب وهماي وا ج ال وهااق الب وهاسالةق اماًو

ا   الالالالال ةوهااا الالالالال ش وهل  الالالالال ًواالالالالالضمها وهااضالالالالالا ت  و

ًو وا  جلوهااا لةوع ىواا با .وهاطائن   

هاخة و وااا  ن نو نوي نوينيواإل  ال ن و ج   ال و

ل لوهاليةد واسةخو   و يوط عةالد وي ا البنواالدوه القو

شالال ي ةد وا كب الالباول الالأًوااجالال همةومي الال و الاليوجنةالالالد.و

اهالالالالالالطفىو الالالالالالن  واألها الالالالالال  وهاايالالالالالال وا وهاأل : الالالالالال  و

ه ن   و يو ذهوااو   ولعظال و  اال وتالن  ووهااا س  ن 

ع:ال كةو وهط عةالدوه ن ج تالد ووفالبسولالوه اليلي  واان

 ن الالال وو-الويجالالالو  وغ الالال   -هاخةصالالال  ويالالالن  وعظ االالال و

األ نوهااطاأ  ن وهاا   كة وياللولعظال و النو االكول  ال و

ي  ابنواا قوااذسوج  ويالدوااا سال بنوهي  نالبنويالد و

 الالنواان الال  واااقالال  وو- الاليوااالالواموا خالال ة-هاكلخالال وا الال و

هيكالال  ي ووهاافالالببواا ظالال   و الال وي  الالقويك  الالدوسالال:   د 

وإيا    ويدوهإخأه  واد.و

و

 مكانة المرأة  



 

ي   وااا لةو يواإلسأصو ن ا وع ا ال  واال وت:   ال و  ال و

  ض   وها وتومغ  ول ال وت ا ال  وإ وإنوتكال ي واإلسالأصو

ان   نوتية كو  دوااا لةوهاا جلوع الىويالووسالبا  و

با  وغاالال ول  الال و  الال ول الال صوليكالال صو و الاليو الالذهوااالالو   وسالال

ةالال لوول الال صوثبايالالدوهج اتالالدوسالالبا و الاليوااالالواموا خالال ة 

هةالال لوعالال وو  [60])و}هاقالالووغ  نالال وينالاليوآكص وت الال اىل

}ا  جالالال لو صالالال بو االالال وتالالال كواابااالالالوانوو الالالنوة تالالاللل

هاألة يالالالالبنوها ن الالالال  و صالالالال بو االالالال وتالالالال كواابااالالالالوانو

}ها النو ثاللووهةال لوجاللوثنال الهلو  61][)وهاألة يبن 

وهةالال لوسالال:   دلو  [62])وااالالذسوع الال  نويالال اا  هل 

و}هااا  نالالالبنوهااا  نالالال توي ضالالال  ولها الالال  وي الالالض 

}هةضالالىوميالالكولالوت :الالوهاوإالووهةالال لوت الال اىلو  [63])

ااك: وليالو ا وإي هوهي ابااوينوإي    ًوإ  وي:  نوعنوكو

لهوغأ اال و الالأوتقاللوا االال وللوهالوتن   اال وهةالاللوا االال و

ةالالبالًوغ ياالال ً.وهاخفالالضوا االال وجنالال  وااالالذلو الالنواا ياالال و

و  [64])وهةالاللومرواميا االال وغاالال ومي الال  يوهالال   اً 

}  سةج روا  ومي  ول يوالولض عوعالووهة لوت  اىل

هةالال لوجالاللوو  [65])ع  الاللو الالنك و الالنو غالال ولهول ثالالى 

} الالنوعاالاللوهالال ا  ًو الالنو غالال ولهول ثالالىوه الالبووثنالال الهل

   نو  ن   ندوي  ةوط : وهانج ين  ولجال   ويأي النو



 

وهةالال لوعالالال و الالالنوة تالالالللو .[66])و الال وغالالال  باوي ا الالالبن 

}ه نوي االلو النوااصال ا  تو النو غال ولهول ثالىوه البو

ااجنالالالالالال وهالويظ االالالالالالبنوو الالالالالال  نو أهائالالالالالالكويالالالالالالوخ بن

و .[67]) ق  اً 

ه ذاوااةك ي وااالذسويظ ال ويالدواااال لةو اليواإلسالأصوالو

يبجالالوواالالدو ث الاللو الاليوليالال وكي  الال ولهو  الال ولهوةالال  بنو قالالوو

لةالال تواا ضالال مةواا ه    الال ولنوتكالالبنواااالال لةومة قالال ًو

ت ي  ًوا  جل وهالويقبقوا  وع الىواإلطالأق وهاجةاالعو

 جاالالعوغ: الال وهي الالثو الاليوشالال هنواااالال لة و الاليومه الال و

االالنوتالال  وو- قالال مول  الال وغالال تنوالو فِّالالسواالالد وهل  الال وا الالذا

واا   ةواألخ هي  وهل   ومجس.

هغ   وااا لةو يولث ن وتُ بالو و النوسالقطواااةال ع و ك  ال و

ت:الالالال عوهتيالالالالة ق وهغ  الالالال وت الالالالوومج الالالال ًو الالالالنوعاالالالاللو

وااي ط ن.

هةالال متوشالال اتعواا نالالووااقوياالال لولنواابيالال  وهاااالالبتو

األ  عيوهاان موخ  و نوااا لة وهغال نووهااج   وهس 

ااذسو البو-يق  و يواا   ةوينة يوي  ة   ولجلوبهج  و



 

 الال  اوملتوجثا  الالدوي الال قولاقالال وينف الال  و الاليوو-سالال و  

و   ا د وهإالوي ة وع    واا  ن .

ل الال واااالال لةو الاليواا  بكيالال و قالالووجالال  واا كالال وع   الال و الاليو

)كمتول  وهة :يوألع ال وهألي الثواا  ووااقوي و  وي يلو

ط البويكاالال وهعقالالأً وهألعالال لواايالال ول الالدوج  االال  وهأل

و الالالنواااالالالبتلوهاا ا ةالالال ول  الالال وجنالالالبن  و بجالالالوتول الالال ل

اااالالال لةوااةالالاليو الالاليوشالالال: ك وهة : الالال وشالالال اك وهيالالالوا  و

و .[68])ة بك 

ي ا ال و اليول ال ووت كو يوااا لةو اليواا صالبموااقوياال  

اا صالالالالبمواابسالالالالطىوهاا ويثالالالال و ةبضالالالال   واابةالالالال تعو

وااة ا  ل

 Wiethشالالالالالالالالالال  وااك تالالالالالالالالالالبوااالالالالالالالالالالوا ا غيو

Kordstenاتج هوااكن  ال وااك ثبا ك ال و  البواااال لةوووو

)خالالالألواا صالالالبمواابسالالالطىوغ  الالال واا ن يالالال ويقباالالالدلو

يالال اا لةواألهمي الال و  الالوهكةوجالالواًوت: الال ًوالتجالال هواااالالذ بو

ةال ًو اليوااا ت:ال وااك ثبا كيوااذسوغ نوي وواااال لةو خ ب

صوي: الالثو586ه الاليو    ال وعقالالوواجةاال عوعالال صووااث   ال  

شالالالأنواااالالال لةوه الالال وإ اوغ  الالال وت الالالووإ  الالال   ًولهوالوت الالالوو



 

ةالالال مواااجةا الالبنولنواااالالال لةووهي الالالوواانقالال شلوإ  الال   ً؟

هةالالوو صالال ووإ  الال ن وهاكن الال و خ بةالال واخو الال واا جالالل.

اااالالال كةواا الالال ي  وعيالالال ةوي الالالوواااالالال تة نو الالالنوااقالالال  بنو

يةالىواالبوو-)اااال لةواااة هجال ووااف   يوع ىو  وي اليل

غال نوبهاج ال وة تاال ًوع الىولسال سواافصاللويال نو  ك ة ال و

الويجالببوا ال ولنوت الب وهالولنوتنقاللوو-ه  ك  وبهج ال 

  ك ة  وهالولنوت  ن وهالولنوتا الكوي البيولهوي  ال و

عالالبيويالالوهنواشالالة اكوبهج الال و الاليواا قالالوولهو با قةالالدو

و.ع  دو با ق وغة ي   

صو نالالالال سوااثالالالال  نو ع الالالالىواااالالالال لةوه الالالاليوإ ج ةالالالال اويالالالال ل

اإل ج   ي وة ا ةوااكة رواااقوسوهل  واان   ويةالىو

صوغ  و  وهكاتو النواااالباطن ن وهل  النو1850ع صو

صواالالالال سوا الالالالنويقالالالالبقوشخصالالالال  و1882يةالالالالىوعالالالال صو

و .[69])

ل  وااا لةوااا  ه ةو يولهمي وهل  يك وهغ   ال و النو

 الاليووااالال:أكوااصالالن ع  و  الاليو خ الالبقو :ةالالذلو  الالة  ك

األغالالال ايوااةج ميالالال  وإ و الالاليوجالالال  و الالالنواا االالالأتو

اإلعأ  الال وااوع ت الالال  ويالالاللوههالالاللوي الالال واا الالال لوإاالالالىولنو

تج كو نو أي   واة  يوع    واا  عو يوهاج ال تو



 

اا اأتوااةج مي وهلي لوج الو  وهع ضال  ويابجالبو

ل ظا وة م  واا ج لواةكبنو ج كو ة  وا  و اليوغاللو

و ك ن.و

ىواا ط  وهاا:ذلوه يو  لواا ن ي و  كا  وة كمةوع 

 الالنويالالو  ولهو ك  الال ولهوج الالو   و الال  اوغ:الال توه قالالوتو

 قب الالالال تواا طالالالال  وتخ الالالالىوعن الالالال واااجةاالالالالعويالالالالأ  اكهو

ه  س الالالال تد وهع شالالالال وهي الالالالوةو الالالاليوي ة الالالال ولهو الالالاليو

واااص  تواانف   .و

يا وج  و يوااق آنوااك ي و النوو-هالوسبا -ة منو ذاو

}هااا  نبنوهااا  ن توي ضال  ولها ال  ووةبادوت  اىل

}ها النو ثاللوااالذسو  وهةبادوجلوثن الهو[70])وي ض 

وهةباالالالالالدوع هجالالالالالللو  [71])وع الالالالال  نويالالالالال اا  هل 

}هةضىوميالكولالوت :الوهاوإالوإيال هوهي ابااالوينوإي ال   ًو

ااك:الال وليالالو ا ولهوغأ االال و الالأوتقالاللوإ الال ويالال:  نوعنالالوكو

ا االالالال وللوهالوتن   االالالال وهةالالالاللوا االالالال وةالالالالبالًوغ ياالالالال ً.و

هاخفالالالضوا االالال وجنالالال  وااالالالذلو الالالنواا ياالالال وهةالالاللومرو

و .وو[72])واميا ا وغا ومي   يوه   اً 



 

وحيعمددا مرمهددا ربهددا هددذا التكددريم أو دد  للب ددرية  

ز  قاطبة بأ ز وأختدا ز وةوجدة وبعتدا نه خلقهدا لتكدون أمدا

وشدددرع لدددذلك شدددرائ  خاصدددة تنددد  المدددرأة دون 

 الرجل.

و

 حكمة خلق اإلنسان  

 وس:   دو نواا ك و اليو االكو ال وت جال واا قالبلوعالنو

هسن الة  يو اليو الذهوو    ةد وهاألا نوعنوهفةد 

وواابةف توش ئ ًو نو ذهواا ك و ان  ل

ول الالدوسالال:   دواالالدواألسالالا  واا  الالنىو االالنولسالالا تدلو-و1

اا فبم واا ي   واا فالب واا  ال   ...وهاليالوو النول البمو

آث مو ذهواألسا   و  ةةض ويكاةدوسال:   دولنوينال لو

آكصوه ميةالالالالدوكاماًويظ الالالال وع الالالال   و   الالالال ولثالالالال ولسالالالالا تدو

اا  نى و   ف واانويي   وهي ي و النوييال   وهي فالبو

 ال و االكو النوعانويي  وهي   وع الىو النوييال  وإاالىوغ

ول بمولث ولسا تدوههف تد.



 

ل دوس:   دوااا كواا قوااا: ن وهااا كو بوااذسوو-و2

يالالأ  وهين الاليوهيث الالبوهي  ةالالب وهي الال نوهيكالال ص وهي الال و

هيالالذل و  ةةضالالىو  كالالدوسالال:   دولنول الال لوآكصوه ميةالالدو

كاماًوتج قوع ال   و   ال وليكال صوااا الك وثال ويالنق   وإاالىو

وكاموية و    وج اال  وع ىولعا ا  .

ل الالدوسالال:   دولماكولنويةخالالذو الالن  ول : الال  وهمسالالأًوو-و3

هلها   وهش وا وي ال:  وهي :ب الد و خ الىوي الن  وهيال نو

لعواتالالدوها ة الالن  وي الال  و  االال وآثالال ههوهيالالذاباو فبسالال  و

هل الالباا  و الاليو  ضالال تدوه  :ةالالد و الال اباو الالنو  :ةالالدو

همضبا دوهااق رو نالدو ال واال ويكالنوا نال لويالوهنو االكو

كةو النول ضاللولهأً و ومج واا سال ا وهاان:البةوهاايال  

ااالالومج توعنالالوو  وهاالال ويكالالنوينالال لواإل  الال نو الالذاوإالو

ع ىو ذاواابجدوااذسوةض هو وس:   دو نوإ : طولكصو

وه ميةدوإاىواألمي.

لنو وس:   دوخ قوآكصوه ميةدو نوت غ بوة ياللوو-و4

ا خ الالال وهاايالالال وه  الالالة  صواالالالواعيواايالالال بةوهاافةنالالال  و

ا قالاللوهكاعالاليواا قالاللوهاا  الال  و   الالدوسالال:   دوخ الالقو  الالدوا

هااي بة وه ص: ا وكاع  نوياقةض  ت ا وا ة و  اكه و

هيظ  وا : كهوع تدو اليويكاةالدوهج: هتالد وهمياةالدو



 

هي هوهاطفدو يوس ط  دوه  كد و  ةةضال ويكاةالدولنو

ل  لوآكصوه ميةدوإاىواألميوا الة واال ة ال نوهتظ ال و

آث مواسة واكواإل  ال نوا الذهوااالوهاعيوهاسالةج يةدوا ال  و

و ًواذاك.هتك يادولهوإ   ةدوت: 

ه الالالاليوولنو وسالالال:   دوخ الالالقوااخ الالالالقوا : كتالالالد ووو-و5

}ه الالال وخ قالالال وااجالالالنوواا  يالالال و الالالنوخ ق الالال وةالالال لوت الالال اىل

  وه   الالالالبصولنوغاالالالال لو[73])هاإل الالالالسوإالوا  :الالالالوهن 

اا :بكيالالال واااط الالالبرو الالالنوااخ الالالقوالوي صالالاللو الالاليوكامو

واان   وهاا:ق   وإ ا وي صاللو اليوكاموااا نال وهااال:أ  

ل الالالال وكامواا:قالالالال  و الالالالوامواالالالالذةوه  الالالال   والوكاموا ة الالالال نو

وهتك  ف.

لنواإلياالالال نوي ا  الالالبو الالالبواإلياالالال نواانالالال  ع ول الالال وووو-و6

اإلياال نوي اايال  وةو كاللوليالوويال  نويالبصوااق   ال  و  البو

خ قباو يوكامواان   وا وينال اباوكمجال واإلياال نوي ا  البو

ااالالذسوت ق:الالدواا الالذةوهااك ا الال واا  هالال  وي الال:بواإلياالال نو

ذاكول الال ا  وإاالالىوكامويكالالبنوإلياالال    و   الال وي ا  الالب و  الال

وي ا  بو ج ل.



 

لنو وخ الالقوآكصوع  الالدواا الالأصو الالنوة:ضالال و الالنوووو-و7

جا الالالالعواألمي وهاألميو   الالالال وااخ: الالالالثوهااط الالالالب و

هاا  نوهاا  ل و    وسال:   دولنو اليو ميال وآكصو النو

الويصالالالالال لواا الالالالال غنةدو الالالالاليوكامه و أ  االالالالالدوإاالالالالالىوكامو

 وسالال:   دوثالال و  لالال  واسالالةخ جو   الال وااط الالبوهااخ: الالث 

 ج الالاللوااط :الالال نول الالاللوجالالالبامهوه  الالال غنةد وويالالالوامينل

وهج لوااخ: ث نول لوكامواايق  وكاموااخ:ث  .

لنو وسالال:   دولماكو الالنو االالكولنوي الال لوع:الال كهوووو-و8

ااذينول   وع    وتا صو  اةدوع ال   وهةالوم   وا كب الباو

لعظ و  : وهشك اً وهلعظ وااةالذا اًوياال ولعطال   و النو

دو   دويأعواتدوه  ولعووا ال و النواان    و أما  وس:   

اا ذار وهلشال و  وتخص صال  ويالأع ىول الباعواان ال   و

ا ال كاكوسال هم   وهتكاالاللوغ:طالة   وهي ظال و الال ي   و

هغ نو اكو نوتا صواإل   صوع    وه  :ة   وها ويكالنو

يالالالوو الالاليو االالالكو الالالنوإ الالال اا  وإاالالالىواألميوها ة الالال    و

هاخة الالال م   وهتب  الالالقو الالالنوشالالال  و الالالن  ومياالالال و نالالالدو

نو النوشال  و الن  ويكاال و نالدوهعالوالً.وه ضأً وهخالذال

وه بواا    واا ك  .



 

لنو ولماكولنوي الالالالبكوإا  الالالال وآكصوه ميةالالالالدوه الالالال وووو-و9

ع الالىولي الالنوليالالباا   و الالأ اة  وة:الاللو االالكو الالنو صالالبو

ااالالو   وهغاب  الال وه اب  الال وهلههالال ي  و الال وي ظالال ويالالدو

عنالالو  و قالالواموكخالالبا  وإا  الال و الاليوااالالواموا خالال ة و الال نو

و .[74]ااضوويظ  وي ندوااضو)

هي الالوولنولهضالال  ويوايالال واإل  الال نو    الالنولنو :الال لنو

واية  جدوإاىوااوينوااص  ل.

و

 حاجة الب ر إلى الدين  

  سباهوي ج واا:ي وإاىوااوينولعظ و نوي جة  وإاىو

 الالالنوضالالال هماتواا  الالال ة وألنواإل  الالال نواليالالالوواالالالدو الالالنو

    الال و باةالالعومضالالىو وسالال:   دوه باةالالعوسالالخطد و

هاليووادو نوي غ ويج البوي ال و نف ةالد وهي غال ويالو عو

ي الال و ضالال تد وهاايالال عو الالبوااالالذسويا الال ويالال نواأل  الال لو

ااةالاليوتنفالالعوهااةالاليوتضالال  وه الالبوعالالولو و الاليوخ قالالد و

  يالالباويالالأوه الالبمهويالال نوع:الال كه و الالأوياكالالنوا نالال سولنوي

وش عويا  هنويدوي نو  ويف  ب دوه  وية غب د.و



 

هإ اوغالال نوان  الال نوإماكةو الالأويالالوواالالدو الالنو    الال و الال و

ي يوه وه لو البو ال  عواالدولهوضال م؟وه اللويصال  دولهو

يف الالالوه؟.وه الالالذاوةالالالووي   الالالدوي الالالضواانالالال سويفطالالال    و

هي ضدوي   ب الدوي السالةواللوإا الدوي قالبا   وهي ضالدو

     وا  وه الواية  والوي   ب دوإالوية  يفواا سلوهي

ووو .[75]إي   و)

 ا االالالالالال واسالالالالالالة  ن واااالالالالالالذا بوااا كيالالالالالال واإلا  كيالالالالالال و

هت خ    وه  اال وت الوكتواأل كال موهاانظ يال تو  النو

ت نيواأل  اكوهاااجةا  توعنوااالوينوااصال  ل وهاالنو

ت ةط عولنوت :يو ةط :ال توااال ه وهااج الو وياللوغ اال و

يقالالنوتاالال صواا قالال نول  الال والوتان الالدوتبغالاللواافالال كو   الال  ول

األ ن وهالوت هسوادولاأً وهلالو  ال رو ن ال وإالوإاالىو

)إنو الالالالنوويقالالالالبلولم  الالال ومينالالالال نلوااالالالوينوااصالالالال  ل 

ااااكالالالنولنويضالالالا لوغالالاللوشالالالي و  :الالالد وهلنوت:طالالاللو

ي يالالال واسالالالة ا لواا قالالاللوهاا  الالال وهااصالالالن ع  وهاكالالالنو

ي الالة  لولنوينا الاليوااةالالوين ويالاللوسالال :قىويجالال و  طقالال و

اااالال كسوااالالذسوي يالالوولنوي صالال وع الىويطالالأنواااالالذ بو

واإل  الالال نو الالاليواااضالالال يقوااو  ئالالال وا   الالال ةواألمضالالال   

و .وو[76])



 

)ي ة  لولنوتةأشىو كال ةوهيقبلو  اوو  يووهجوسو

ااةالالالوين وأل  الالال ولمةاا الالالبلوااالالالنفسوهلغالالال صوعباطف الالال  و

يالاللوإنو الالذاوااا الاللو    الالكويا الاللوي  الالعوملسواإل  الال ن و

سالال  كاك و فطالال ةوااةالالوينوسالالةأيقواإل  الال نو الال كاصو او

عقالاللوي قالاللويالالدوااجاالال لوهااقالال:ل وهسالالة كاكو  الالدو الالذهو

واافطالالال ةوع الالالىو  الالال: وع الالالبو وامغالالالدوه االالالبو   م الالالد 

و .وو[77])

   اواية وواإل  ال نوعالنوميالدو   الىوةالوموع البو وامغالدو

ج  الالدوي يالالدوه الال وهات الال عوآ الال قوع االالد ويالالومكوعظالال و

يجالالالبواالالالد وهج  الالالدوينف الالالدوه الالال ويصالالال    وهيف الالالو   و

هي الالال و  وهييالالالق    وهج  الالالدو الالاليوج ت الالال تواا  الالالبصو

ه ف كات  وغ  بصواأل أكوهاااج اتوهع بصواا  سبو

هاانباةوهغ    ...وهي نئذوية اجعواا ال ا و النو  ي ال و

اا  هموهااك: ي  وإاىوااةباضعوهاالسة أص وهي ةقالوو

ًو يك اال ً وههما وااط:  ال وخ اقال ًوولنوهما واا  بصوع ااال 

وااانصالفوي إلياال نو ة كماً وهت  صو ذهواا ق ق ُواا: يثب

ي ا  الالبوهاإل عالال نوا الالوينوااقالالبي  وهاالسالالةج ي وانالالوا و

:ج لج بال ...وهإ اوتخ الىواإل  ال نوعالنو اافط ةوهاا  يال ةوااجج



 

 االالكوا ةك الال و ط تالالدوهتالال كقوإاالالىو  الالةبقواا  الالبانو

واألعج .و

ااالذسوي ةاالووع الىو-نواا قوه خ  وي ذاوإاىولنوااةوي

عنصال وو-إ  اكو وي اةبي و وهااة :ووادوه قو  وش ع

ض همسوا    ةوا  ققوااا  و نوخأاالدوع:بكيةالدو و

مرواا الالالال اا ن وهاة صالالالال لوسالالالال  كتدوهسالالالالأ ةدو الالالالنو

اا طالالالالبوهاانصالالالالبوهاايالالالالق  و الالالاليوااالالالالوامين وه الالالالبو

ضالال همسواةكةاالاللوااقالالبةواانظ يالال و الاليواإل  الال ن و :الالدو

ي:عو  اةد وه نوكه الدوالوي قالقوهيوهويجوواا قلو  وي

و ط   دواا    .و

ه بوعنصال وضال همسواة غ ال وااال ه وهت الذيبوةالبةو

اابجالالوان وإ واا باطالالفواان:  الال وتجالالوو الاليوااالالوينو جالال الًو

وث اً وه ن أًوالوينفوو   ندوتومكو  دوغ ية  .و

ه بوعنص وض همسواةكةالوةبةواإلماكةويا وياالو  و

ع  ويالالأغ : وهسالال تلويالالأعظ واا:باعالالثوهااالالوها عوهيالالومل

واااق ه  وا با لواا أِّسوهااقنبط.و



 

هع الالىو الالذاو الال  اوغالال نو نالال كو الالنويقالالبللوإنواإل  الال نو

)إنواإل  الال نو ةالالوينوو  ن: الاليولنو قالالبللو الالو يويط: الالد.

ةالالبةوع ا الالال ووألنوان  الال نوةالالبت نلو  [78])يفط تالالد 

 ظ ي  وهةبةوع ا  وإماكي  وهس  كتدوااة  ال و بةب ال و

هالوية قالالقوواسالالةكا لوةبت الالدواا  ا الال وهاإلماكيالال  وع الالى

واسةكا لوااقبةواا  ا  وإالويا    و  وي يل

     واإلادوااخ اقواا ابقوااذسولهجالوواإل  ال نوو-و1

و نوعوصوهلس:غوع  دواان  .

     ولسا  و وههالف تد وه    ةالدوه ال ويجالبوو-و2

وادوس:   د وهلث و ذهواألسا  وع ىوع: كه.

ويقوااةيوتبهلوإا دوس:   د.     وااط و-و3

    الالال وااا بةالالال توها  الالال توااةالالاليوت الالالبلويالالال نوو-و4

اإل   نوهيال نو    ال و الذاوااط يالقوه ال وتبهاللوإا الدو

و نواان   واا ظ  .

     و ف كو     ويق ق   وه    ال و ال وت ةال جوو-و5

إا الالد وه الال ويصالال    ولهويف الالو   وه    الال و الال وتيالالةالو

وع  دو نوااا اي وهاا  بر.



 

ااخاالالالسوي الالالةكالواإل  الالال نوةبتالالالدوو : الالالذهوااا الالال مل

اا  ا   وهاسةكا لوااقبةواا  ا  وهاإلماكي والوي صلو

إالويا اعالال ةويقبةالالدوسالال:   دوع الالىواا :الالو وهااق الال صوي الال و

إخأهالال ًوههالالوة ًوه صالال  ًوه ة ي الال ً وهشالال بكاًواانةالالدو

ع  الالالدوهالوسالالال: لوإاالالالىواسالالالةكا لو الالال ت نوااقالالالبت نوإالو

إاالالالالىولنوي ويالالالالدوااصالالالال اطووويا ب ةالالالالدو  الالالالبو ضالالالالط 

و .[79] ةق  وااذسو وقولها   هوإا د)ااا

ي الالوولنوع  نالال ولنوااالالوينوااصالال  لو الالبواااالالوكواإلا الاليو

 الالالبوو-ليضالالال ًوو–اقالالالبقوااالالالنفسواااخة فالالال  و الالال نوااالالالوينو

ااالالومعوااالالباةيوا اجةاالالع و االالكوألنواا  الال ةواا:يالال ي والو

تقبصوإالوي اة  هنوي نولعض ت   وهالوية و ذاوااة ال هنو

ينظالال صويالالنظ وعأةالال ت   وهي الالوكوهاج:الال ت   وهيكفالاللووإال

يقبة   وه الذاواانظال صوالوغنالىواالدوعالنوسال ط نو ال بعو

هابعويالالالال كعوااالالالالنفسوعالالالالنوا ة  غالالالالد وهي غ: الالالال و الالالاليو

ااا   ظالال وع  الالد وهيكفالاللو   يةالالدو الاليواانفالالبسوهيانالالعو

اال سوو الأةبللوا ة  كوي   تد.و اال و البو الذاواا ال ط ن؟

وا    وع ىوهجالدواألميوةالبةوتكال  ووةالبةوااةالوينولهوتال

 الاليوغف االال وايةالال اصواانظالال ص وهضالالا نوتا سالالكواااجةاالالعو



 

هاسةق امو ظ  د وهااةئال صولسال: رواا ايال وهااطاأ  نال و

و  د.و

هاا  و يو اكولنواإل   نوياة بوعنوسال ت وااك تنال تو

اا  الالال ويالالالأنوي غ تالالالدوهتصالالال   تدواالخة  ميالالال ويةالالالباىو

ة  كت  وشي والويقعوع  دوسالاعوهالويصال  وهإ اال و البو

 الالالذروااالالالال ه وهت غالالاليوااجالالالالبام  وعق الالالوةوإيا   الالالال وت

  إل  الال نو قالالبكوليالالواًوي ق الالوةوهالال    ولهو  سالالوة و الال  او

  الالوتووولهالال   وعق وتالالدوهالال لو  الالدوغالاللوشالالي  وهإ ا

و  ووغلوشي .و

هاا ق وةوهاإلياال نو اال واا ة البوااالذاتيوع الىواإل  ال نو

وووع ىوض ي نلو-غا ويأيظو يوعابصواا:ي ي -ه ا و

 وه الال وإاالالىوإياالال نويق االال واافضالال   وهغ ا الال واإل  الال   و-

 االالالكو الالالنوااا الالال  يواااجالالال كةوااةالالاليوت الالالة يواانفالالالبسو

اا  ا الال و الالنو خ افالال وكهاع  الال ويةالالىوهاالالبولعف الال و الالنو

وااة:  توااخ مج  وهاألج ي وااا كي .و

هإياالالال نويالالال  وسالالال:   دوهت الالال اىوهل الالالدومة الالالبوع الالالىوو-

اا  ات  وي   واا  وهلخفى وت ةاووااي ي  وس ط    و



 

  و نالدوإ ال و نول ال هوه   الد وهت ة البوااايال ع وي ا  ال

  :الال واالالدولهوخيالال دو نالالدولهوي االال و  الال ً...وهالوميالالبولنو

 ذاوااض رو نواإليا نو بولةبقوااضال ي نوسال ط   ًو

ع الالالالىوااالالالالنفسواإل  الالالال     وه الالالالبولشالالالالو ا و ق ه الالالال و

ألع هالالال  واا الالالبقوهتق :الالال تواا باطالالالف وهلسالالال ع ا و

و ف  اًو يوة برواا    وهااخ ه .و

لو نولجاللو االكوغال نوااالوينوخ ال وضالا نواق ال صوااة   ال

يالال نواانالال سوع الالىوةباعالالوواا وااالال وهاإل صالال ل وهغالال نو

وااالوينو النو لب اذاكوض همةواجةا ع   و أوغ هوإنويب

و .وو[80]األ  و  لوااق بو نوااج و)

هإ اوغ نوااوينوعاب  ًوي ذهوااان اال  و  اايال  وواا البصو

وت وكواألكي نوهااا لو يو ذاواا  ا  وهتجووغلوةبصويا 

االالوي  و الالنوااالالوينو  يالالبنو  ةا الالكبنويالالد و االال وااالالوينو

ااص  لوااذسوي ققوا النفسواا:يال ي و ال وتصال:بوإا الد؟و

وه  وضبايطوااوينواا ق؟

و

  وابط الدين الحق  



 

لت:ال عوغلوه يبو   وي ةقوولنو  ةدو يواا ق وهغلو

كيالالنوي ةقالالوهنولنوكيالالن  و الالبوااالالوينواأل ثالاللوهاااالالن جو

األةبص.وهي نا وت ألولت: عواألكي نوااا   ال ولهولت:ال عو

ااا لواا:يال ي واابضال   وعالنوااالوا لوع الىواعةقال ك   و

   ةجبنويأ   وهجوهاوآي    وع ىوط يق  و   وع ىو

آثالالال م  و قةالالالوهن وثالالال ويالالالذغ هنويك يالالال توهلخ:الالال ماًوالو

 و ةن الال و الالنواا  الاللوهااقالالباك  ويصالاللوسالالنو   وهالوي الال 

هي ةاوهنوع الىوغةالبو ةبامثال والوي  ال و النوة ا ال وهالو

 نوغة:   وهالو اليوليال وا ال وغة:ال ولهلو ال ة وهالو اليو

لسوي الالووهجالالوت وإ االال و الاليول يالال جوجا الال و  ظلاالال و

 ةبامثة الال واألج الال لوكهنوت ق الالقوع االاليوي الال مواا الالنو و

وهيض:طواااةن.و

األعاالىوالوه ذهوااكةبواااج با وهاا ك ي توهااةق  وو

تص لويج و يوي رواألكيال نوهاا ق تالو و  اللوغاللو الذهو

واألكي نوااا    وهااا لواا:ي ي وه    ولصوي ط  ؟

ي ة  لولنويكبنوااجا عوع ىويق وألنواا القوهايالوو

الوية الالالالوك وهي الالالالة  لولنوتكالالالالبنوغالالالاللو الالالالذهواألكيالالالال نو

ااا    وهااا لواا:ي ي و نوعنوو وهل   ويالق وهإ او

 أي الال واا الالق؟وإ او الالأويالالوو الالنوو-هاا الالقوهايالالو-ت الالوكتو



 

ضالالبايطو  الال لوي الال وااالالوينواا الالقو الالنوااالالوينواا: طالالل و

   اوهجو  و ذهوااضبايطو نط:ق وع ىوكينوع ان ول الدو

اا ق وهإ اواخة ال و الذهوااضالبايطولهوهايالوو ن ال و اليو

وكينوع ان ول دوي طل.و

الضددوابط التددي نميددب بهددا بددين الدددين الحددق والدددين  

 باطل هي :ال

األهلولولنويكالالبنوااالالوينو الالنوعنالالوو ول  االالدويباسالالط و

  كو نواااأتك وع الىومسالبلو النومسال دوا :  الدوإاالىو

ع: كه وألنوااوينواا قو بوكينو  وه وس:   دو البو

ااذسويوينوهي  سبوااخأتقويبصوااق   ال وع الىوااالوينو

}إ ال ولهي نال وإا الكوغاال ووةال لوت ال اىلوااذسول  ادوإاال    

إاالالالىو الالالب وهاان: الالال نو الالالنوي الالالوهوهلهي نالالال وإاالالالىولهي نالالال و

إيالالال ا   وهإسالالالا ع لوهإسالالال  قوهي قالالالبروهاألسالالال: طو

هع  الالىوهليالالبروهيالالب سوه الال مهنوهسالال  ا نوهآت نالال و

}ه الال ولمسالال ن ووهةالال لوسالال:   دلو  [81])كاهكوبيالالبماً 

 نوة: كو نومسبلوإالو البييوإا الدول الدوالوإاالدوإالول ال و

  وهين  وع ىو اكو أسوكينويأتيويالدو[82])  ع:وهن 

شالالخ و الال وهين الال:دوإاالالىو ف الالدوالوإاالالىو و  الالبوكيالالنو

وي طلوالو   ا .



 

ااثالالال  يولولنويالالالوعبوإاالالالىوإ الالال اكو وسالالال:   دوي ا :الالال كة و

هت  ي وااي ك وهت  ي واابس تلوااافض  وإا د وألنو

ااوعبةوإاىوااةبي وو اليولسال سوكعالبةوجا العواأل : ال  و

}اع:وهاو و ال واكال وهااا س  ن وهغلو :يوة لواقب دو

  وهع  الالدو الال نولسوكيالالنواشالالةالو[83]) الالنوإاالالدوغ الال ه 

ع ىوااي كوهلش كو عو وغ  هو نو :يولهو  كولهو

 نوهايو  بوكينوي طلوهابوا ة بوله  يدوإاىو :يو

ووواأل :   .

ااث اثولولنويكبنو ةفق ًو عواألهبلوااةيوكع وإا  ال و

اا سلو نوع:ال كةو وهيالوه وهااالوعبةوإاالىوهال اطد و

هت  ي وااي ك وهعقبقواابااوين وهةةلواانفسوي  ال و

ةال لوويق وهت  ي واافبايشو  ول  و ن  وه  ويطالن 

}ه  ولمسال ن و النوة: الكو النومسالبلوإالو البييووت  اىل

هةالال لوجالاللوو  [84])االالدوإالول الال و  ع:الالوهن إا الالدول الالدوالوإ

}ةالالاللوت الالال اباولتالالاللو الالال ويالالال صوميكالالال وع الالال ك ولالووثنالالال الهل

تي غباويدوش ئ ًوهي ابااوينوإي    ًوهالوتقة باولهالكغ و

 نوإ أقو  نو  بةك وهإيال   وهالوتق يالباواافالبايشو

  ول  و ن ال وه ال ويطالنوهالوتقة الباوااالنفسوااةاليويال صو

وإالويالالالالالالالالال ا قو اكالالالالالالالالال وههالالالالالالالالال غ ويالالالالالالالالالدوا  كالالالالالالالالال و 



 

}هسالالئلو الالنولمسالال ن ووهةالال لوت الال اىلو  [85])ت ق الالبن 

 الالنوة: الالكو الالنومسالال ن ولج  نالال و الالنوكهنواا ياالال وآا الال و

و .[86])ي :وهن 

 ةن ةضالال ًوهالو خة فالال ًوي ضالالدو الالعواا ايالالعولولالويكالالبنو

اا: ضوا خ  و أويأ  ويأ  وثال وينقضالدويالأ  وآخال  و

هالووهالوي  صوش ئ ًوث وي: لو ال ويا ث الدو النوغ ال وع ال  

ي الال صول الال اًولهويج الال هواف ةالال وثالال وي   الالدوع الالىولخالال قو

}ل أويةوي هنوااقال آنوهاالبوغال نو النوعنالوووة لوت  اىل

و .[87])ووغ  و وابجوهاو  دواخةأ  ًوغث  اً 

ااخالال  سولولنويةضالالانوااالالوينو الال وي فالالظوع الالىواانالال سو

كيالالن  وهلع اضالال  وهل الالباا  وهل ف الال  وه ميالال ت  وياالال و

ييالال عو الالنواألها الال وهاانالالبا يوهاا هاجالال وهاألخالالأقو

وااةيوت فظو ذهوااك   توااخاس.

اا الال كسولولنويكالالالبنوااالالالوينومياالال وا خ الالالقو الالالنول الالال و

ض وسالباً اوغال نو الذاوااظ ال ول ف   وهل  وي ض  وا: 

ي  ة الالالالالال كواا قالالالالالالبق ولصوي السالالالالالالة:واكويالالالالالال اخ  ات ولصو

ةالال لوت الال اىو خ:الال اًوعالالنووي ضالالألواألغالال ي واضهالال غ  

اا يا وااةيوضان  وااةبماةوااةيول  ا  وع ىو بسالىو



 

}هاا وسالك وعالنو بسالىواا ضالبولخالذووع  دواا أصل

األابا وه يو  الخة  و الوقوهمياال وا الذينو ال واال ي  و

هةالال لوسالال:   دو خ:الال اًوعالالنو : الالثوو  [88])ي  :الالبن 

}هانج  الالالالالدوآيالالالالال وا نالالالالال سووع  الالالالالىوع  الالالالالدواا الالالالالأصل

هةال لوجاللوثنال الهوعالنوهال الوع  الدوو  [89])هميا  

}ةالال لويالال وةالالبصولمليالالة ولنوغنالال وع الالىوي نالال و الالنوواا الالأصل

هةالال لوعالال و الالنوو  [90])وميالاليوهآتالال  يو نالالدومياالال  

}ه نالال لو الالنوااقالال آنو الال و الالبوشالالف  ووة تالاللوعالالنوااقالال آنل

و .[91])هميا وا ا  ن ن 

اا الال يعولولنويةضالالانواا وايالال وإاالالىوشالال عو  وهكالاالال و

اإل  الال نوع الالىو الال اكو و نالالد وهإخ:الال مهو الالنوليالالنولتالالىو

وةالبماةلةال لوت ال اىو خ:ال اًوعالنوااوهإاىوليالنواااصال  ؟

و  [92])و}إ الالال ول  انالالال وااةالالالبماةو   الالال و الالالوقوه الالالبم.. 

}هآت نالال هواإل ج الاللو  الالدووهةالال لوعالال وشالالأ دوعالالنواإل ج الاللل

هةالال لوجالاللوثنالال الهوعالالنوااقالال آنوو  [93]) الالوقوه الالبم 

} الالالبوااالالالذسولمسالالاللومسالالالبادوي ا الالالوقوهكيالالالنووااكالالال ي ل

 .وهااالالالوينواا الالالقو الالالبوااالالالذسويةضالالالانو[94])واا الالالق 

اا وايالالالالال وإاالالالالالىوشالالالالال عو وهي قالالالالالقوا الالالالالنفسواأل الالالالالنو



 

هااطاأ  نالال  وي الالثويالالو عوعن الال وغالاللوهسبسالال  وهيج الالبو

وعنوغلوت  الل وهيُ: نوعنوغلو يكل.

ااثالالال  نولولنويالالالوعبوإاالالالىو كالالال مصواألخالالالأقوهاأل  الالال لو

 لوهااكال ص وغ اصوقوهاا ولوهاأل    وهاا    وهاا فال

هين الالالىوعالالالنوسالالال ئ  وغ قالالالبقواابااالالالوينوهةةالالاللوااالالالنفسو

هت الال ي واافالالبايشوهااكالالذروهااظ الال وهاا: الاليوهاا:خالاللو

وهاافجبم.

ااة سالالعولولنوي قالالقواا الال  كةوااالالنوآ الالنويالالدوةالال لوت الال اىلو

  وهلنو[95])و}طالالدو الال ول  انالال وع  الالكوااقالال آنواةيالالقى 

} ط ةو وااةيو طال و ةفق ًو عواافط ةواا بي ووويكبن

  و ةفق ًو العواا قاللوااصال  لوألنو[96])اان سوع     

ااالالوينوااصالال  لو الالبوشالال عو  وهاا قالاللوااصالال  لو الالبو

وخ قو  وه   لولنويةن ةضوش عو وهخ قد.

اا  ش ولويولوع ىواا قوهي ذمو نواا: طالل وهي شالوو

نويوعبواانال سوإاالىوإاىواا وقوهينف و نوااضأل وهل

ة لوت  اىووه اطو  ةق  والوااةبا و  دوهالواعبج ج 

 خ:الال اًوعالالنوااجالالنول  الال وي ناالال وسالالا باوااقالال آنوةالال لو

}ي وةب ن وإ ال وسالا ن وغة يال ًول ال لو النووي ض  وا: ضل



 

ي الالوو بسالالىو صالالوة ًوااالال ويالال نويويالالدوي الالوسوإاالالىواا الالقو

يالالوعب  وإاالالىو الال وو الالأو  [97])هإاالالىوط يالالقو  الالةق   

}طدو ال ول  انال وع  الكوااقال آنوو  دوشق ال  وة لوت  اىل

هالويالالأ    وياالال و  الالدو أغ الال وةالال لوو  [98])واةيالالقى 

}هالوتقة الالالالالالباول ف الالالالالالك وإنو وغالالالالالال نويكالالالالالال ووت الالالالالال اىل

هالويفالالالال قويالالالال نولت: عالالالالدوي الالالال:بوو  [99])وومي االالالال ً 

}ي ولي  واانال سووسولهواا بنولهوااق:   وة لوت  اىلااجن

إ  وخ قن غ و النو غال وهل ثالىوهج  نال غ وشال بي ًوهة: تاللو

اة الالالال م باوإنولغالالالال  ك وعنالالالالوو ولتقالالالال غ وإنو وع الالالال  و

  و  اا  الالال موااا ة:الالال وا ةف ضالالاللو الالاليو[100])خ: الالال  

وااوينواا قو بوتقبقو .

 وااضالالبايطوااةالاليوتفالال قوي الال ويالال نوهي الالوولنواسة  ضالال

هاسةيالال وتواالالذاكوياالال و-ااالالوينواا الالقوهااالالوينواا: طالاللو

جالالال  و الالاليوااقالالال آنوااكالالال ي و االالال ويالالالولوع الالالىولنو الالالذهو

ااضبايطوع   واكلواا ساللوااصال كة نوااالذينولمسال باو

 االالالنوااان سالالالبولنو  الالالة  يولة الالال صوو- الالالنوعنالالالو 

وااوي   ت.

و



 

 أقسام الديانات  

وتنق  واا:ي ي وي  بولكي    وإاىوة ا نولو

ة  وا  وغة رو ن لو نوعنوو وغ ا  بكوهاانصال مقو

هااا  ا ن و  ا  بكوهاانص مقوي بوعوصوعا   ويا و

همكو الاليوغةالال:   وهي الال:بواتخالال    واا:يالال ولمي يالال ًو الالنو

كهنو  وهي الال:بوتطالال هلواا  الالو..و ُقالالوتوغةالال:  وااةالاليو

ا الالال واألي:الالال موغة:الالال ًول  ا الال و وع الالالىول : الالال ت   و كةالالبو

بعاباول   و نوعنوو  وه ال و اليو النوعنالوو  وإ اال و

و يوا ة  لوااا:ط  نوهت  يفواا  ا ن.

  بوآخال وااكةالبوو)ااق آنواا ظ   ل  وغة روااا  ا نو

هاالال وواإلا  الال وع الالواً وهلهثق الال وعقالالواً وتكفالاللو وي فظالالد 

}إ  و  نو  ان وااذغ وويكلو اكوإاىواا:ي وة لوت  اىل

  و  الالالالبو  فالالالالبلو الالالاليو[101])االالالالدوا الالالال  ظبن هإ الالالال و

ااصوهموهاا طبم وأل دوااكة رواألخ  وااذسوضالاندو

 واا وقوا ذهواا:ي ي  وهج  دويج وع    وإاىوة ال صو

اا  ع  وهغةبوادواا:ق   وه  أواالدو اليوغاللوب ال نو النو

يق االالالالالبنويالالالالالوهكهوهي ه الالالالالد وهي ا الالالالالبنوييالالالالال ي ةدو



 

 أتيو  يووتفصال لوعالنو الذاوااكةال روهي  نبنويد وهس

و .[102]اا ظ  و يو ق ةوة ك  )

هة الال واالال سوا الال وغةالال رو نالال لو الالنوعنالالوو  وهإنوغالال نو

االالوي  وغةالال رو ةالالبام و ن الالبروإاالالىوهالال يبوكيالال  ة  و

غ ا نالالالالوهسوهاااجالالالالبسوهاا:الالالالب ي نوهااكنفبش  الالالال  نو

و.هغ ا  روة:لو : ثو  اووه ىو وع  دوهس  

ه  و نول  وإالوها  وع ال وهعااللوي  البو ال وتقالبصويالدو

 ص الوك      وه ذاو نواا وايال واا   ال وااةاليوج   ال و

 واكلوإ   ن ويلواكاللوي البان وغاال وي الوقواا  البانو

إاالالىوج الالبو الال وينف الالدو الالنواألغالاللوهاايالال ر وهك الالعو الال و

ةال لوويض ه وهةووخ قو و  دوي: ًوا ذا وهي ض ًوا الذا 

ألع الى وااالذسوخ القو  البق و}س:لواس وميالكواوت  اىل

وهة لو بسىواف عبنلو  [103])وهااذسوةومو  وق 

و}مينالالال وااالالالذسولعطالالالىوغالالاللوشالالالي وخ قالالالدوثالالال و الالالوق 

}ااالذسوخ قناليووهة لوااخ  لوع  الدواا الأصلو  [104])

االدوو-  وه نوااا  بصواكلوع ةاللو105][)و  بوي وين 

لنول الاللوااا الاللولغاالاللو الاليواا  الالبصوو-لك الالىو ظالال وهتأ الاللو

اان   الال  وهاألعاالال لوااصالال ا   و االالنواالال سو الالنول الاللو

ااا الالل و االال و الالنوخ الال ويبجالالووعنالالووغ الال وااا الال ا نو الالنو



 

ل الاللوااا الاللوإالوهعنالالووااا الال ا نو الال و الالبولغاالاللو نالالد و

ه االكولنووهعنوول لواألكي نو  والويبجووعنووغ ال    

وصوهاألعا لو بع نلاا  ب

اانبعواألهلولوي صلوي ا قاللوغ  ال واا  ال روهااطالبو

هااصن ع  و  ذهواأل بموعنوول لوااا لوغا و يوعنوو

غ الال    ويالاللو الال و   الال ولغاالالل ول الال و الال والوي  الال وياجالال كو

اا قلوغ ا  بصواإلا    وهع بصوااوي   تو  ذهو خةصال و

يأ لواألكي ن وه ذهو ن  و  وياكنولنويقال صوع  الدولكاال و

 الال  وهاا سالاللو الالوهاوااخ الالقوهلمشالالوه  وإاالالىوكالاالال وعق 

واا قبلوع    و  يوعق   وش ع  .

اانالالبعوااثالال  يولو الال والوي  الال وإالويخ:الال واا سالاللو  الالذاوالو

س: لوإاىوت ص  دو نوط يقواا قبلوغ اخ: وعنو و

هلسالالا تدوههالالف تدوه الال و الاليوااالالواموا خالال ةو الالنواان الال  و

ااالالنولط عالالد وهاا الالذاروااالالنوعصالال ه وهي الال نوشالال عد و

األ : الالال  واا الالال يق نو الالالعول ا الالال وهغ الالال و االالالكووهخ:الالال 

ووو .[106])

و



 

 حال الديانات القائمة  

لهالالالال:  وااالالالالوي   تواا ظاالالالالى وههالالالال ف  واا ة قالالالال  و

هشالالال ات   وااقوياالالال و  ي الالال واا الالال يث نوهاااةأع:الالال ن و

اا الالالباك وها :الالال وااا الالال   نوهااانالالال  ق ن وهع ضالالال و

ااوا  الالال وهااخطالالالبروااج الالال ا  ويةالالالىو قالالالوتومهي الالال و

هشالالالك    و  الالالبوي الالالثولهالالال  ي  واألهاالالالبن وهل :  ال الالال و

وااا س بن وأل ك ه  وهتج   ب  .

له:  واا  بكيال *و جابعال و النوطقالبسوهتق ا الووالو

و-يص لواانظ وعنو االك-مه و    وهالوي  ة وه يو

كي   وسأا  و خةص ويقالبصوهيجالنسو  ال ن والوت االلو

ومس ا  وهالواض  وكعبة وهالوان      وميا .وا   ا 

هةالالوولهالال : و الالذهوااوي  الال و الاليوعق الالوت  واألهالال   وااةالاليو

غ   وا  وش  ماًو نوي نوااوي   توهاأل   وهغ نو   ال و

سالال وشالال    وه الاليوعق الالوةوااةبي الالووااةالاليوههالالىوي الال و

إي ا   وين الدوهي قالبر و قالوواةةال:سواا  البكوغث ال اًو النو

مه الال ولهوهة الالباوت الال وعق تالالوواأل الال وااف سالالوةوااةالاليوج ه

سالالال ط ت   وهغث الالال اًو الالالنوع كات الالال وهتق ا الالالو  واابثن الالال و

ااج    الالالال  وهةالالالالوواعةالالالال لويالالالالذاكو  مخالالالالبواا  الالالالبكو



 

و)كاتال ةوااا ال ملواا  بكيال  ااانصفبن و قووج  و اليو

و  و  ن هل

)إنوسخطواأل :   وهغض:  وع ىوع: كةواألهث نوتالولو

ع ىولنوع: كةواألهث نوها ا   وغ   وةووت  ي وإاىو

اإلسالالال ات    ن وهةالالالووة: الالالباو  ةقالالالواتوشالالال غ  وو فالالالبس

هخ ا    وإنوااة االبكوليضال ًوييال وويالأنواابثن ال وغ  ال و

و .[107])    وج  ي  وخ هـ وا   ـبك 

ااالالذسوي:الال اغواا  الالبكو الاليوو- وي يالالل[108]هيالالولوت االالبكو)

ةالبماة وهغال نو ةالالواهالًوتقوي الد وهةالوويفضال ب دوع الالىواا

ي نواا  بكو يوااق نواا  كسواانصال ا ي وه ال وبخال و

يدو نو ا  جوغ ي: و النوخفال واا قاللوهسالخفوااقالبل و

هاالجةالال ا وع الالىو  وهاا :الالثوي ا قالال تق وهااةأعالالبو

ع ىو  وههلوإا دواااجةاالعواا  البكسوو-ي اوينوهاا قل

 الاليو الالذاوااقالال نو الالنواال  طالال طواا ق الاليوه  الال كوااالالذهقو

و .[109]ااوينيو)

ل الالال واانصالالال ا   *و قالالالووا ة نالالال وية  يالالالفواا الالال ا ن و

هتأهيالالالاللوااجالالالال    ن وههثن الالالال واا ه الالالال نواااةنصالالالال ينو

  و نالالالذوعصالالال   واألهل وهلهالالال:لوغالالاللو االالالكو[110])



 

مغ   ً وك نال وت ةالدوت ال ا  وااا ال لواا ظ اال وهاخةفالىو

 بموااةبي ووهإخأ واا :ال كةو وهما و الذهواا ال بو

وااكث ف .

ية الالالو وغ تالالالبو صالالال ا يوعالالالنو الالالوقوت   الالاللوعق الالالوةو

ااةث  الالثو الاليواااجةاالالعوااا الال  ي و نالالذولهاخالال وااقالال نو

و  قبللواا ايعوااا أكس 

)ت   لواالعةقال كويالأنواإلاالدواابايالوو  غالبو النوثأثال و

لةال    و اليولييالال  وي ال ةواا ال ا وااا الال  يوه كال ه و نالالذو

 يالالعواألخ الال وا قالال نواا ايالالع وهكا الال وعق الالوةومسالالا  واا

  ةاوةو يوجا العول  ال  واا ال ا وااا ال  ي وهاال وي  العو

اا الالالة موعالالالنوتطالالالبموعق الالالوةوااةث  الالالثوهسالالال   وإالو الالاليو

اانصالالالالفوااثالالالال  يوا قالالالال نوااة سالالالالعوعيالالالال واااالالالال أكسو

و .[111])

)تال ميفوهية و و  مخو ص ا يو   ه و اليوغةال رو

عالالنول الالبموو  و الاليوضالالب واا  الال وااا  هالال  ااا الال  

اابثن الال و الاليواااجةاالالعواانصالال ا يو الاليو ظالال   و خة فالال و

هلابانوشالةى وهتفالننواانصال مقو اليواةة:ال سواايال  ت و

هاا  كاتوهاألع  كوهاأليط لواابثن  و نول  وهكي   تو



 

ع يقالالال و الالاليواايالالال كوي كالالال وااةق  الالالوولهواإلعجالالال رولهو

ت الالقوو)اقالالووا ة الال واابثن الال  وهاكن الال واالال و  قالالبللوااج الالل.

إي كةوغ     ويلوإ   وت     و يواانفبسوهاسالةا وغاللو

شالالالي و   الالال وي سالالال وااا الالال    وه الالاليوسالالالة م   و  االالالذينو

تجالال كهاوعالالنوآا الالة  وهليطالال ا  وهتخ الالباوعالالن  ولخالالذهاو

شالال  واًو الالنوشالال وات   وهاق:الالبهويأههالال لوا ا الال  وثالال و

هالن باواالدوتاثال الً وه كالذاوا ةقاللو الذاواايال كوهع:ال كةو

ااا   ال ن وهاال وينةالدو الذاواألهن صوإاىو  ال وااي وا و

ااقالال نويةالالىوعاالال و الال   وع:الال كةواايالال وا وهاألها الال   و

هتكب الال وعق الالوةوجويالالوة وه الاليولنواألها الال  وي ا الالبنو

هف تواألاب    وهه مو ال ال واألها ال  وهااقوي البنو

خ قالالالال ًوهسالالالالط ًويالالالال نو وهاإل  الالالال ن وهغ الالالال تولسالالالالا  و

األع  كواابثن  ويأسالا  وجويالوة ويةالىوت البلو اليوعال صو

 الالوواايالالاسوااقالالوي وإاالالىوع الالوو الال أكو الال أكسوعو400

و .[112])وااا  ل 

ل الال واااجالالبسو قالالووُع  الالباو الالنوةالالوي واا  الال نوي :الال كةو

اا ن هالال وااط:   الال ولعظا الال واانالال م وهةالالووعكفالالباوع الالىو

ع: كت  ولخ  اً وي:نبنوا ال و   غاللوه   يالو وها ةيال تو

ي البتواانال مو الاليوطالبلوااالال:أكوهع ضال   وها ق ضالال و



 

غلوعق وةوهكي   وغ  وع:ال كةواانال موهتقالويسواايالاس و

هله:  وااوي   وعنالو  وع:ال مةوعالنوطقالبسوهتق ا الوو

و .[113]ي كه   و يول كن وخ ه )

يصالالالالالفو  االالالالالفوعإيالالالالال انو الالالالاليوع الالالالالوواا  سالالالالال    نعو

ااو ا مغيعوآمت  وغ سةنوس نوط:قال ومالسال  وااالوينو

وههل تف  و  قبلل

)غ نوهاج: ًوع ىو  ال وااابلف نولنوي :وهاواايالاسو

لميعو  اتو يواا بص وهيض لوإاىو اكوع: كةوااقاال و

هاانالال موهاااالال   وهغالال  باو الالأ بمينويالالأالويالالوعبواانالال مو

تنطفووهلالوتاسواانال موهاااال  وي ضال ا وي ضال ً وهلالو

ويالالوعبوااا الالونويصالالول وألنوااا الال كنوعنالالو  و قوسالال  

و .[114])

هةووكا باوي اثنبي و يوغلوعص وهله:لو اكوشال  ماًو

ا   وهآ نباوي ا  نواثن نوليو ا واانبمولهوإادوااخ ال  و

هي اب د وعل بمو  كاعولهوعي كانعوهااث  يوااظالأصو

لهوإاالالالدواايالالال  وه الالالبوعل الالال  نعوهالويالالال الوااصالالال اعو

و .[115]ي ن ا وة تا ًوهاا  روكاتا و)



 

ااوي  الالال وااانةيالالال ةو الالاليواا نالالالووهآسالالال  وو-ل الالال واا:ب يالالال و

اابسطىو  يوكي   وهثن  وت الو    واألهالن صوي الثو

سالالال مت وهت:نالالاليواا   غالالالل وهتنصالالالبوتا ث الالاللوعيالالالب اعو

و .[116]ي ثوي  وه  ا )

 قالالالوواشالالالة  تويكثالالال ةوو-كيالالالنواا نالالالووو-ل الالال واا:  ا الالال و

 وهةالالووي  الال واابثن الال ولهج الال و الاليوااا :الالبكاتوها ا الال 

ااقالال نواا الال كسواااالال أكسو : الالغوعالالوكوا ا الال و الاليو الالذاو

  وهةالوولهال:لوغاللوشالي و[117]   بنو)و330ااق نو

ماتع وهغلوشي و  تل وهغلوشالي و ال  ع وإا ال وي :الو و

هامتق وهن ع و   وااةا ث لو يو ذاواا  الو وهتالأ قو

و    واااةأ قبن.

عسالالي وهس وهيالالوعواا نالالوغيو الاليوغة يالالدوعتالال ميفوويقالالبل

اا نوواابسطىعوه بوية الو وعالنوع الووااا الكو ال شو

ه بواا  ووااذسوي اليول البمواإلسالأصووص 606-648)

و يوااج ي ةواا  ي  ل

)غ   وااوي   واا نوغ  وهااوي   واا:ب ي وهثن ة نوسبا و

ي با  ويلوميا وغ   وااوي   واا:ب ي وةوو  ة وااوي   و

 الاليواإلغالال اقو الاليواابثن الال  وغالال نوايةالالوا و الالذهواا نويالال و



 

ينفالالاليواإلاالالالد وهاكن الالال وي اةالالالوميجوو-اا:ب يالالال وو-ااوي  الالال و

ج  الال وعيالالب اعواإلاالالدواألغ:الال  وثالال ولضالال   وإا الالدوآا الال و

  وهةالالووي  الال واابثن الال وBodhistavasلخالال قو ثالاللو)

لهج الالال و الالاليواا نالالالو ويةالالالىولهالالال:  وغ االالال وعيالالالب اعو

(Buddhaو  اك  واك ا وعاابثنعولهوعااصالن عو اليو 

وضواا   توااي ة  .ي 

ه ا والشالكو  الدولنواابثن ال وغ  ال و نةيال ةو اليواا ال ا و

ااا  هالال وغ الالالد و  قالالالووغ  الالال وااالالالو   وغ  الالال و الالالنواا: الالال و

األط  الاليوإاالالىوااا الال طواا الال كئوغ مةالال و الاليواابثن الال  و

هغأ االال وغ  الال وااا الال    وهااالالوي   تواا الال    وهااوي  الال و

اا:ب ي وتة  يقو يوت ظ  واألهث نوهتقوي ال   وهغ  ال و

و .[118] نوتج سو يوي : وهايوةو)غخ لوم 

هيقبلو نوغيوآخ و اليوغة يالدوااالذسوسالا هلوعاا نوغ ال و

ا وتنةدوع الىو الذا وو)إنوعا   وهنعوا ا   اا  توةعلو

  الال وتالال لوتنضالال وآا الال وهالال   ةو الاليو ةالال اتوت ميخ الال و

 خة فالال وإاالالىو الالذاوعاااجاالالعواإلا الاليعو الاليوعالالوكوغ: الال  و

ييالالالالالالالالوويفالالالالالالالالبقواا الالالالالالالالوويةالالالالالالالالىولهالالالالالالالال:لو الالالالالالالالن  و

و .[119]هاإليص  )



 

 الالذاوشالالأنوااالالوي   ت ول الال وااالال:أكواااةاو الال وااةالاليوة  الال و

   الال ويكب الال توعظ االال  وهشالال ع و   الال وع الالبصوغث الال ة و

هغ  الالال و  الالالوواا ضالالال مةوهااصالالالن ع توها كار و قالالالوو

غ  الال ويالالأكاًو  الالخ و   الال وااالالوي   ت وه قالالوتولهالال اة  و

الالالالالوبوا ااصالالالالال  بن وهغالالالالال روااا  االالالالالبن وهةبت الالالالال  وه ُقج

هاسة  نو    واإلا  ك وهغث و    وااف  ك وهت:وا و  الدو

ااا  ي   وه ال نواإل  ال نو   ال وع الىو ف الد وهاالذاوغثال و

اال ة الالال م وهتقط الالال وااالالال هايطواألسالالال ي  وهتفككالالال و

اا أتقواالجةا ع   وهغصال و   ال وع ال كاتواألط:ال  و

اانف ال  نويالال اا اج  ن وهةالال صو   الال وسالالبقوااايالال ب ين و

 رواإل  الال نو   الال وغالاللو ة الال  وهات:الالعوغالاللو   الال وهجالال

  الالة وث .. ومغ:الال و الاليوإمها ومهيالالدوهإسالال  كو ف الالد و

هطاأ  ن وة :دو   وتف لو ذهواااةعوهااا اللوهاانظ يال تو

 يوت ق القو االك وهس  الةا و اليو الذاواايالق  واانف الي و

هاا ذارواا هياليويةالىويةصاللويخ اقالد وهي :الوهوه القو

ة لوت ال اىو ن جدوااذسوامتض هوانف دوهل  ويدومس دو

هاية الىواا الوقوو بض  ًوي لو نولعال يوعالنوميالد 

}ه نولع يوعنو غ سو ال نواالدو   يال وو نوغ  هل

هةال لوو .[120])وضنك ًوه  ي هويبصوااق   ال ولعاالى 

س:   دوهت  اىو خ: اًوعنول النواااال  ن نوهسال  كت  و



 

  ويظ ال و}ااذينوآ نباوها وي : باوإيا  و يو ذهواا   ةل

هة لوجلوو  [121])ولهائكوا  واأل نوه  و  ةوهن 

}هل الال وااالالذينوسالال وهاو فالاليوااجنالال وخ االالوينو   الال ووثنالال الهل

  كا  واا الاباتوهاألميوإالو ال وشال  وميالكوعطال ً و

و .[122])وغ  و جذه  

:قنال وع   ال و  ال ي  واالبوطو-غ  واإلسأص- ذهوااوي   تو

ااالالوينوااةالاليوسالال:ق  وابجالالو    وةالالوو قالالوتولغثالال وت الالكو

اا ن هالال  وغاالال و الالبوهاضالاللو الالنوخالالألو الالذاواا الال يو

وااابج وعن  .

هلعظ و  ولخ  و  دو ذهواألكي نوتبي وو  وهلشال كو

لت: ع الالال و الالالعو وآا الالال ولخالالال ق وغاالالال ولنو الالالذهواألكيالالال نو

ااا   الال والوتقالالوصوا نالال سوشالال ي  وهالال ا  واكالاللوب الال نو

هت فالالالالظوع الالالالىواانالالالال سوكيالالالالن  وهلع اضالالالال  وه كالالالال نو

ه ميالال ت  وهل الالباا  وهك الال     وهالوتالالوا  وهت شالالو  و

إاىوش عو وااذسول  ويد وهالوتانلول    وااطاأ  نال و

وهاا   كةواا واشةا  وع  دو نوتن ةضوهت  مي.



 

ل  واإلسأصو   أت كو يواافصبلوااق ك  و  وي:ال نول الدو

انف دوهمضال دووكينو واا قواا: ةيوااذسوامتض هو 

وا :ي ي .

لويق قال واان:البةو ه يوخة صو ذهواافق ةوين سبولنو  ال ل

هآي تواان:بة وهي ج واا:ي وإا  ال  وهلنو :ال نولهالبلو

وكعبةواا سلوهيق ق واا س ا وااخ تا وااخ اوةو.

و

 حقيقة العبوة  

 الالذهوإنولعظالال و الال ويجالالبوع الالىواإل  الال نولنوي  االالدو الاليو

اا  الال ة و    الال وميالالدوااالالذسولهجالالوهو الالنوعالالوص وهلسالال:غو

ع  دوااالن   وهإنولعظال وغ يال وخ القو وااخ القوألج  ال و

و يوع: كتدوهيوهوس:   د.

هاكالالنوغ الالفوي الال لواإل  الال نوميالالدويالالقو    ةالالد؟وه الال و

يجبوادو نواا قبقوهااباج: توهغ فوي :ووميد؟وإنو

اإل   نويجوو النوي  نالدوع الىو باتالبوك ال ه وهيقضالىو

 نوعأجو ال ي وهتقالوي وكها  وهإع  ال ووادو ص ا د

ع ىوين  و  كنوه  وشال يدو االك..وهاكنالدواالنويجالوو اليو



 

سالال ت واانالال سو الالنوي  ل الالدوي يالالد وهي:الال نواالالدوغ الالفوي :الالوو

ميد وألنواا قبلوالوياكنولنوت ةقلويا    و  اكو و

 ن   وإ واا قاللواا:يال سولضال فو النولنويالومكو ال اكو

  الال ويخ:الال هوياالال اكه و ك الالفويا ووييالال و ث الالدوة:الاللولن

 الال اكو  وهألنو الالذهوااا االال و قصالالبمةوع الالىواا سالاللو

هاأل :   وااذينويصالطف   و وإليالأاواا سال ا وهع الىو

 الالنوي الالو  و الالنولتاالال واا الالوق وهمثالال واأل : الال   وااالالذينو

ي ا بنو ن ال ج   وهيقةفالبنوآثال م   وهي:  البنوعالن  و

مسالالالال اة   وألنواا:يالالالال والوياكالالالالنولنوية قالالالالباوعالالالالنو و

}ه ال ووةال لوت ال اىلو االك  : ش ة وه  والوي الةط  بنو

غ نوا:ي ولنويك ادو وإالوهي  ًولهو النوهما ويجال رو

لهوي سالاللومسالالبالًو  الالبييوي   الالدو الال وييالال  وإ الالدوع الاليو

  و أيوو نوهاسط وهسف  وي: الغوعالنو[123])ويك   

 وشالال عدوإاالالىوع:الال كه وه الال ال واا الالف ا وهاابسالالط  و

االاللوااا الالكومسالال ا و وإاالالىو الال واا سالاللوهاأل : الال   و   

اان:ي و  :   ال واا سالبلوإاالىواانال س وهالي االلوااا الكو

اا سالال التوإاالالىواانالال سو : شالال ة وألنوعالال ا واااأتكالال و

} ووة لوت ال اىلويخة فوعنوع ا واان سو يوط:  ةد 

و .[124])ويصطفىو نواااأتك ومسأًوه نواان س 



 

:   دولنويكالالبنواا سالالبلو الالنوهةالالوواةةضالال ويكاةالالدوسالال

جالالالنسوااا سالالاللوإاالالال    وا فق الالالباوعنالالالد وهيف االالالباو نالالالدو

ُكنج  و نو خ ط:ةدوه ك ااةالدو وهاالبوي الثواا سالبلو اةباب

 نواااأتك واا واسالةط عباو باج ةالدوهالواألخالذوعنالدو

}هة اباوابالول  لوع  دو  كووهة لوت  اىلو  [125])

 ًواقضالاليواأل الال وثالال والوينظالال هن.وهاالالبوهاالالبول  انالال و  كالال

ج  نالالالال هو  كالالالال ًواج  نالالالال هومجالالالالأًوها : الالالالن وع الالالال   و الالالال و

}ه  ولمس ن وة: كووهة لوس:   دلو  [126])ي : بن 

 نوااا سال  نوإالوإ  ال وا الأغ بنوااط ال صوهيايالبنو اليو

هة لوااالذينوالوي جالبنواق   ال ووإاىولنوة للواألسباق..

لوع  ن واااأتك ولهو ال قومينال واقالوواسالةك: هاوابالول  

و .[127]) يول ف   وهعةبوعةباًوغ:  اً 

}ه ال ولمسال ن و النوة: الكوإالومجال الًو البييوة لوت  اىلو

}ه الالال ولمسالالال ن و الالالنووهةالالال لوت الالال اىلو  [128])وإاالالال    

  و[129])ومسالالالالبلوإالوي  الالالال نوةب الالالالدوا :الالالال نوا الالالال  

يكاالالال لواا قالالالل وووهيةصالالالفو الالال ال واا سالالاللوهاأل : الالال  

هسالالالالأ  واافطالالالال ة وهااصالالالالوقو الالالاليوااقالالالالبلوهاا االالالالل و

الووإاال    وهاا صالا و النوغاللو هاأل    و يوت:  غو ال وُع ج

 وتن:البو  وييبهواا ال  ةواا:يال ي  وهسالأ  واأليالوانو اال



 

عنالالالالالالدواأليصالالالالالال م وهتنفالالالالالال و نالالالالالالدواأل هاقواا الالالالالال  ا و

  وهةووبغ   و و يول ف   وهلخأة ال  و  ال و[130])

لغاالاللواانالال سوخ قالال ً وهلبغالال   ول ف الال ً وهلغالال    ويالالواً و

جاعو وا ال و كال مصواألخالأق وه   سالنواايال   وغاال و

هااجالالبك ووجاالالعوا الال واا  الال وهاا  الال  وهاا الالا ي وهااكالال ص

هاايالالج ع وهاا الالول..ويةالالىوتا الال هاو الاليو الالذهواألخالالأقو

غاالال و-يالال نولةالالبا    و  الال ال وةالالبصوهالال الويقباالالبنواالالدو

اًولو-لخ: و وعن   }ة اباوي وه الوةووغن و  ن و  جبل

و  [131])وة:الاللو الالذاولتن   الال ولنو  :الالوو الال وي :الالووآي ال الال  

كوتأ  كولنو ة كو}لهأتوهة لوةبصوش  بواي  بل

 الال وي :الالووآي ال الال ولهولنو ف الاللو الاليول باانالال و الال و يالال  وإ الالكو

هاشالالالة  و  االالالووو  [132])وأل الالال واا  الالال  واا شالالال و 

ه ىو وع  دوهس  و يوةب دوي قبوعاأل  نعوة:لولنو

}هإ كوا  ىووتةن لوع  دواا س ا وهههفدوميدويقبادل

و .[133])وخ قوعظ   

اهالطف   وهاخةال م  وا االلوو   وخ  ةو و النوخ قالد 

} ولع الال وي الالثوواا سالال ا وهت:  الالغواأل   الال وةالال لوت الال اىل

}إنو ووهةالالالال لوت الالالال اىلو  [134])ويج الالالاللومسالالالال اةد 



 

اهالالطفىوآكصوه بيالال ًوهآلوإيالال ا   وهآلوعاالال انوع الالىو

و .[135])واا  اا ن 

ه  ال واا سلوهاأل : ال  وهع الىوااال غ و اال وههالف  و

 ويدو نوهف توس     وهع ىواا غ و اال واشالة  هاو

إالول  الالال وييالالال وي ةالالال ي  و الالال وويالالالدو الالالنوهالالالف توع ا الالال  

ي ةالالالال سوسالالالال ت واا:يالالالال و  الالالال ويجبعالالالالبنوهيا ضالالالالبنو

وهين  بنوهيأغ بنوهية هجالبنوهيابتالبنوةال لوت ال اىل

وهةالال لوت الال اىلو  [136])}إ الالكو  الال وهإ  الال و  ةالالبن 

}هاقالالالالالوولمسالالالالال ن ومسالالالالالأًو الالالالالنوة: الالالالالكوهج  نالالالالال وا الالالالال و

يالالاللومياالالال واضالالالط وهاولهوو  [137])ولبهاج ًه ميالالال  

ياكال ووو}هإ وةة باولهولخ جباو نوكي م  وة لوت  اىل

غفالالال هاوا ث:ةالالالبكولهويقة الالالبكولهويخ جالالالبكويالالالكوااالالالذينو

وهياكالالالالالالال هنوهياكالالالالالالال و وه وخ الالالالالالال واااالالالالالالال غ ين 

هااةاكال نوا ال و اليوووهاكنواا  ة: وهاانصال و  [138])

و}ها نصالالالالال نو و الالالالالنوينصالالالالال ه وااالالالالالو   وها خالالالالال ةل

 الالالال:نول الالالال و}غةالالالالبو وألغوهةالالالال لوسالالالال:   دلو .[139])

و .[140])وهمس يوإنو وةبسوع ي  

و



 

 آيات العبوة  

ااالال وغ  الال واان:الالبةوهسالال   وإاالالىو    الال ولشالال لواا  الالبص و

هااق الال صويأشالال لواألعاالال لوهلج  الال  وغالال نو الالنومياةالالدو

س:   دولنوج لوا  ال واأل :   وعأ  توتولوع     و

-ي  واانال سوع ال    وهي   الب   و النوخأا ال ووهي ةول

هإنوغ نوغلو نواكعىوكعبةول  وع  دو النوااقال اتنو

هاأليالالبالو الال وي:الال نوهالالوةدوإنوغالال نوهالال كة ً وهيفضالاللو

ًو ه ذهواا أ  توغث  ةو النول ا ال وو-غذيدوإنوغ نوغ  ي 

ول

لنويالالوعبواا سالالبلوإاالالىوع:الال كةو وهيالالوهوهتالال كوو-و1

يو الالنولج  الال وع:الال كةو الال وسالالباه وإ و الالذهو الاليواا  يالال وااةالال

وخ قو وااخ ق.

لنويالالوعبواانالال سوإاالالىواإلياالال نويالالدوهتصالالويقدوووووووو-و2

هل الالال و و : الالالدو  االالالواًوهالالال ىو ووهاا االالاللوي سالالال اةد 

}يال ولي ال واانال سوإ اليومسالبلو ووع  دوهس  ولنويقبلل

و .[141])وإا ك وجا   ً 



 

نوكالتالاللواان:الالبة ولنوي يالالوهو ويالالوالتلو ةنبعالال و الالو-و3

ه الالنو الالذهوااالالوالتلوا يالال توااةالاليويالالأتيوي الال واان:الاليوهالو

ي ةط عوةب دولنوي كه  ولهويالأتباوياث  ال  وه النو االكو

آي و بسىوع  دواا الأصوي ناال وا ق :ال وعصال هوث :  ال ً و

هآيالال وع  الالىوع  الالدواا الالأصوي ناالال وغالال نوي:الال ئواألغاالالدو

هاألي  وي  نو  وهآي و  اووه ىو وع  دوهسال  و

قالال آنواا ظالال  وع الالىوااالال غ و الالنوغب الالدول  لالال ًوالوه الاليواا

ويق لوهالويكةبوإاىوغ  و اكو نوآي تواأل :   .

ه نو ذهوااوالتللواا قوااباضلواا: نوااذسويالأتيويالدو

األ :   وهااا س بن وهالوي ةط عوخصب   وك  الدولهو

إ ك مه ويلوإنو  ال وااخصالبصوي  االبنوإ اال وجال  ويالدو

واأل :   و بواا قوااذسوالويو ع.

 نو ذهوااوالتلو  واخالة و ويالدول : ال  هو النوغاال لوه

األيالالالالالبال وهجا الالالالاللواايالالالالالا تل وهغالالالالال ي وااخصالالالالال لو

وهاألخأق.

ه نو ذهوااوالتلو ص و وادوع ىوخصب دوهإل ال مو

و  ويوعبوإا د.



 

لنوتةفالقوكعبتالالدو الاليولهالالبا  و الالعواألهالالبلوااةالاليوو-و4

و .و1][42كع وإا   واا سلوهاأل :   و)

لالويالوعبوإاالالىوع:ال كةو ف الالدولهوهال لوشالالي و الالنوو-و5

واا : كةوإا د وهلالويوعبوإاالىوت ظال  وة:  ةالدولهوط تفةالد 

هل  و و : الدو  االواًوهال ىو وع  الدوهسال  ولنويقالبلو

}ةلوالولةبلواكال وعنالوسوخال اتنو وهالولع ال ووا ن سل

واا  بوهالولةبلوإ يو  كوإنولت:عوإالو  ويالبيىوإااليل 

و .[143])

ضال ًو النولعال ايوااالو   وو-و6 لالويط بو نواان سوعب ب

 الب ووةال لوت ال اىو خ:ال اًوعالنول :  تالدلو ق يأًواوعبتالد 

ه الالبكوههالال الوهاالالبطوهشالال  بول  الال وةالال اباواقالالب   لو

}ه  واسأاك وع  الدو النولجال وإنولجال سوإالوع الىومرو

هةالالال لو  االالالووهالالال ىو وع  الالالدوو  [144])اا الالال اا ن 

}ةاللو ال ولسالأاك وع  الدو النولجال وه ال ول ال ووهس  واقب دل

و .[145]) نواااةك ف ن 

ااذينو غ تواكوشال ئ ًو النوو-ه  ال واا سلوهاأل :   و

}هاقالوووة لوت ال اىلوغث  هن -هف ت  وهكالتلو :بت  و

ع:الالوهاو وهاجةن:الالباوي ثنالال و الاليوغالاللول الال ومسالالبالًولنوا



 

  وهةالالالووسالالال وتوي الالال واا:يالالال ي  و[146])ااطالالال غبت 

هيفلوااة ميفوية ج لولخ: م   وهتبات و قاللوشال اتعو

ًو-كين   وهل   و يواا قوهاا ول وهتالبات و  قاللوو-ليضال 

 الالال وليوثالالالدو وا الالال و الالالنو صالالال   وهإ الالالأكولعالالالوات  و

ذاروةالالبصوغطب الال نوةالالبصو الالب  وهغالال قو  عالالبن وهعالال

االالبط وها ةصالال مو  االالووهالال ىو وع  الالدوهسالال  وع الالىو

لعواتالد وها ةيال موكينالد..و االنوعال لو االك وع ال ويق نالال ًو

ل  ال وجال  هاويال اخ  وهاا الوق وهكالاال وااخ القوع الىو ال و

ينف   و وهت ذي   و ا ويض    وهلها ال و الب وع  الدو

واا أص وهآخ   و  اووه ىو وع  دوهس  .

و

 حاجة العاس إلى الرسل  

األ : الالال  و الالال ومسالالاللو وت الالال اىوإاالالالىوع:الالال كهوي:  الالالب   و

لها  ه وهي:ي ه   ويا ولعوو وا  و نواان   وإنو ال و

لطالال عباولها الال ه وهي الالذمه   و الالنواا الالذارواااقالال  وإنو

 الالال وخالالال افباو   الالالد وهيقصالالالبنوع الالال   ولخ:الالال مواأل الالال و

ااا ض  وه  ويلوي ال و النواا الذاروهاانكال لو اليوااالو   و

و خ افة  ول  وي  .وي :ب



 

ه ذهواألها ال وهاانالبا يواإلا  ال والوياكالنولنوت الةق:لو

اا قبلويا   ة   وهاالذاكوشال عو واايال اتعوه ال يو

األها  وهاانبا ي وتك يا ًوا:نيواإل   نوهتي يف ًوا  و

هيفظالالال ًوااصالالال ا    وألنواانالالال سوةالالالووين الالال ةبنوهما و

شالالال بات  و  نة كالالالبنوااا   الالال توهيةطالالال هابنوع الالالىو

 :ب   ويقالبة   و كال نو النواا كاال واا: ا ال واان سو   ال

لنوي: ثو و    وي نوآه  وهلخ قومسالأًويالذغلج ه   و

لها الال و  وهي الالذمه   و الالنواابةالالبعو الاليو  صالال ةد و

هية الالالالبنوع الالالال   واااالالالالباعظوهيالالالالذغ هنوا الالالال ولخ:الالالال مو

اا  يق ن و  نواألخ: مواا ج :ال وإ اوط ةال واألسالا ع و

ةاوت  وهااا الالال  يواا  ي:الالال وإ اوليقظالالال واأل  الالال ن واسالالال

اا قالالبلو الال اكوع ا الال  وههالاللو  ا الال  وهلغثالال واانالال سو

سالالا ع ًولغثالال   وخالالباط  وهلغثالال   وخالالباط ولغثالال   و

تفك اً وهلغث   وتفك اًولغثال   وع اال ً وهلغثال   وع اال ًو

هالوولغث   وعاأً.و   ويبجووعنوي ثال واا ساللو  الولو

و .[147] ن  و يوا ةظ صواا قويولو)

و-مياالدو -  و[148]لوش فواإلسأصوايالنوت ا ال )هة 

هاا سالال ا وضالال همي و الاليوإهالالأ واا :الالوو الاليو   شالالدو

ه   كه و كا ول دوالوهالأ واالدو اليوآخ تالدوإالوي ت:ال عو



 

اا سالال ا  و كالالذاكوالوهالالأ واالالدو الاليو   شالالدوهك  الال هوإالو

اا سالال ا  و  إل  الال نو ضالالط وإاالالىواايالال عوأل الالدوي ت:الال عو

ي نوي غة نوي غ ويج بوي  و  وينف د وهي غ ويو عو

ي  و  ويض ه وهااي عو بواانبموااذسوااذسوي:ال نو ال و

ينف الدوه الال ويضال ه و  الالبو الالبمو و اليولمضالالد وهعواالالدو

وي نوع: كه وهيصندوااذسو نوكخ دوغ نوآ ن ً.و

ااضالال موهاالال سواااالال اكوي ايالال عوااةا  الال ويالال نواانالال  عوه

يالال ا س و الال نو االالكوي صالاللوا   با الال تو الال نواا االال مو

هااجاالالاللويفالالال قوهيا الالال ويالالال نواايالالال   وهااةالالال ار ويالالاللو

ااةا  الال ويالال نواأل  الال لوااةالاليوتضالال و  ع  الال و الاليو   شالالدو

ه   كه وهاأل   لوااةيوتنف دو يو   شدوه   كهوغنفعو

اإلياالالال ن وهااةبي الالالو وهاا الالالول وهاا:الالال  وهاإلي الالال ن و

ا  الالال  وهااصالالال:  وهاأل   الالال  وهاا فالالال  وهاايالالالج ع  وها

هاأل الالال ويالالال اا  هلوهاان الالاليوعالالالنوااانكالالال  وههالالال  و

األميالال ص وهيالال واابااالالوين وهاإلي الال نوإاالالىوااج الال ان و

هلكا واا قبق وهإخالأ واا االلو  وهااةبغاللوع  الد و

هاالسالالة    ويالالد وهاا ضالال وياباةالالعولةالالوامه وهااة الال   و

ا كاد وهتصويقدوهتصويقومس دو يوغلو ال ولخ:ال هاو

ههالأ وا  :الوو اليوك  ال هويدوهغ ال و االكو اال و البو فالعو



 

هآخ تد وه يوضالوو االكوشالق هتدوه ضال تدو اليوك  ال هو

وهآخ تد.و

هاالالبالواا سالال ا واالال وي ةالالوواا قالاللوإاالالىوتف هالال لوااانالال  عو

هاااضالالال مو الالاليوااا الالال ش و االالالنولعظالالال و  الالال و وع الالالىو

ع: كه وهلش لو نندوع ال    ولنولمساللوإاال   ومسال د و

هل الال لوع الال   وغة:الالد وهيالال نوا الال وااصالال اطوااا الالةق   و

االالكواكالال  باويان االال واأل  الال صوهلشالال ويالال الًو ن الال  وهاالالبالو 

ومسالال ا و وهاسالالةق صوع   الال و  الال و الالنوخ الال و  االالنوةب:جالاللب

اا: ي  وه نومك  وهخ جوعن  و  بو نوشال واا: يال  و

هلسالالبلويالال الًو الالنوااك الالبوهااخن يالال وهليقالال و الالنوغالاللو

يق الالال  وهالويقالالال  وأل الالاللواألميوإالويآثالالال مواا سالالال ا و

 الالالالنوااابجالالالالبكةو الالالال    و الالالال  اوكمسالالالال وآثالالالال مواا سالالالاللو

األمي وها ا الال و  الال ا و الالوا   ولخالال رو واا الال ا و

واا  بسوهاا ف يوهلة صوااق    .و

ها  الال وي جالال ول الاللواألميوإاالالىواا سالالبلوغ الال جة  و

إاالالىواايالالاسوهااقاالال وهاا يالال  وهاااطالال  وهالوغ  جالال و

اإل   نوإاىوي  تالد وهالوغ  جال واا ال نوإاالىوضالبت   و

هااج الال وإاالالىوااط الال صوهاايالال ار ويالاللولعظالال و الالنو االالكو

ج و نوغلو  ويقوموهيخط وي ا:ال ل و  ا ساللوهلشووي 



 

ع الال   وااصالالأةوهاا الالأصوهسالال تطويالال نو وت الال اىوهيالال نو

خ قدو يول  هوه   د وه  واا ف ا وي ندوهي نوع:ال كه و

هغالال نوخالال تا  وهسالال و  وهلغالال    وع الالىوميالالدو  االالواًو

هالالال ىو وع  الالالدوهسالالال  وهع الالال   ولجا الالال نو : ثالالالدو و

 الالالىومياالالال وا  الالال اا ن وهيجالالال وا  الالال اك ن وهيجالالال وع

ااخأتالالالقولجا الالال ن وها ةالالال يوع الالالىواا :الالال كوط عةالالالدو

ه  :ةالالدوهتالالبة  هوهت  يالال هوهااق الال صويالالأكا ويقبةالالد وهو

الالدوع الالىو لخالالذواا  الالبكوهاااباث الالقوي إلياالال نويالالدوهاتل:ب عج

جا عواأل :   وهااا س  ن وهل    ولنويأخذه  وع الىو

 الالنواتالال:   و الالنواااالال  ن ن ولمسالال دويالال نويالالوسواا الال ع و

 وي   الدوهسال اج ًو ن ال اً ويي  اًوه ذي اً وهكاع  ًوإاالىو

 خة ويدواا سال ا  وه الوقويالدو النوااضالأا  وهع لال ويالدو

 نوااج  ا  وه ةلوي س اةدولع ن ًوعا  ً وهآ ا ال ًوهالا ً و

هة بي ًوغ ف ً و أش ة وي س اةدواألميوي وول ا ت ال  و

هتآافالالال وي الالال وااق الالالبروي الالالووشالالالة ت   و أةالالال صويالالالدوااا الالال و

  واالالدواا بجالال   وهلهضالاللويالالدوااا جالال واا: ضالال   وهشالال

هالالومهوههضالالعوعنالالدوهبمه وهم الالعواالالدو غالال هوهج الاللو

ااذا وهااص  موع الىو النوخال افول ال ه ولمسال دوهال ىو

 وع  الالدوهسالال  ويالال نو ةالال ةو الالنواا سالالل وهكمهسو الالنو

ااكةب ويال نويال لوااك ال  وهيالوا واايال اتع وهاسالةنوو



 

غالاللوةالالبصوإاالالىول الال وآمات الال  وهيكاالالباوع الالىو وهيالال نو

 ويالالالدوع:الالال كهوياقالالال الت  وااف سالالالوةوهل الالالبات   و  الالالوقو

ااخأتقوهلهضلويدوااط اتق وهلخ جواان سويالدو النو

ااظ ا توإاىواانبم وه   ويدويال نول اللواافالأ وهل اللو

اافجالالبم و االالنوا ةالالوقوي ويالالدوا ةالالوق وه الالنو الال لوعالالنو

سالالال:  دو قالالالووضالالاللوهاعةالالالوق و صالالال ىو وهسالالال  وع  الالالدو

وووووو .[149]هع ىوس ت واا سلوهاأل :   )

ط عولنو  خالال واية الال جواإل  الال نوإاالالىواا سالال ا وه  الالة

و  ا وي يل

ل الالدوإ  الال نو خ الالبقو  يالالبر وهاليالالوولنوية الال لوو-و1

ع الالىوخ اقالالد وهي الال لو الال  اوي يالالوو نالالد وهااالال  اوخ قالالد و

هالوي الالةقلواإل  الال نويا   الال و االالك وهالوسالال: لوإا الالدوإالو

 الالنوخالالألو    الال واأل : الال  وهااا سالال  ن وه    الال و الال و

وج  هاويدو نواا وقوهاانبم.

لنواإل  الالال نو كالالالبنو الالالنوج الالالووهمه  وهغالالالذا وو-و2

ااج وو ال وت  ال و النو أغاللوه يال ر وهغالذا وااال ه و

ة مهوا  وااالذسوخ ق ال  وه البوااالوينوااصال  لوهاا االلو



 

ااصالالالالال ال وهاأل : الالالالال  وهااا سالالالالال بنوجالالالالال  هاوي االالالالالوينو

وااص  ل وهلمشوهاوإاىواا الوااص ال.

لنواإل  الال نو ةالالوينويفط تالالد وهاليالالوواالالدو الالنوكيالالنوو-و3

ااالالوينواليالالوولنويكالالبنوهالال    ً وهالوويالالوينويالالد وه الالذا

سالالال:لوإاالالالىوااالالالوينوااصالالال  لوإالو الالالنوخالالالألواإلياالالال نو

وي أل :   وهااا س  نوهاإليا نويا وج  هاويد.

ل دو  ة جوإاىو     وااط يقوااذسويبه دوإاالىوو-و4

مضالالىو و الاليوااالالو    وهإاالالىوجنةالالدوه   االالدو الاليوااالالوامو

ا خ ة وه ذهوط يقوالوي شووإا  ال  وهيالولوع   ال وإالو

واأل :   وهااا س بن.

لنواإل   نوض  فوينف د وه ةال ي ويالدولعالوا وو-و5

غث  و نوش ط نوي يووإغبا ه وهم ق وسب وتال ينواالدو

ااق: ل وه فسول  مةوي ا ب  وهاذاو  بو  ة جوإاىو ال و

ي فظويدو ف دو نوغ وولعواتد وهاأل : ال  وهااا سال بنو

ووهاوإاىو اكوهي نبهوغ ي واا:  ن.لمش

لنواإل  الالال نو الالالو يويط: الالالد وهاجةا عالالالدويالالال اخ قوو-و6

ه   ش تدوا  واليووا  و نوش عوا قبصواان سوي اق طو



 

ه الذاوو-هإالوغ   وي  ت  ولشال:دوي  ال ةواا  يال -هاا ولو

ااي عواليوولنوي فظواكاللو سويالقويقالدوكهنوتفال يطو

 : الالال  وهالوإ الالال اط وهالويالالالأتيوي ايالالال عوااك  الالاللوإالواأل

وهااا س بن.

ل الالدو  ةالال جوإاالالىو    الال و الال وي قالالقواالالدوااطاأ  نالال وو-و7

هاأل نواانف ي وهي شوهوإاىولس: رواا   كةواا ق ق  و

وه ذاو بو  وي شووإا دواأل :   وهااا س بن.

هي ووي  نوي ج وااخ قوإاىواأل :   وهااا س  نويجومو

ين ولنو ذغ وااا ال كوه بضاللواا:ال ا  نوهاألكاال وااوااال و

وع  د.

و

 المعـاد  

غلوإ   نوي   وع  واا ق نول دو   وال   ا  وهاكنو  و

و ص  هوي ووااابت؟وه لو بوس  وولصوشقي؟

إنوغث  اًو نوااي بروهاأل  وي ةقوهنول   وسال : ثبنو

 الالنوي الالوواااالالبتوهي  سالال:بنوع الالىول  الال ا  وإنوخ الال اًو



 

ه البو-  وه الذاواأل ال و[150] خ   وهإنوشال اًو يال و)

تقالال ويالالدواا قالالبلواا الال  ا  وهت يالالوهوو-اا: الالثوهاا  الال ر

وه :ن هوع ىوثأث ولهبللوااي اتعواإلا    

وتق ي وغا لوع  واا روس:   د.و-و1

وتق ي وغا لوةومتدوس:   د.و-و2

و .وو[151]تق ي وغا لويكاةدوس:   د)و-و3

  تواألكا واانق   وهاا ق  ال وع الىوإث: تالدوه النوهةووتظ 

و ذهواألكا و  وي يل

االسةواللويخ قواا اباتوهاألميوع الىوإي ال  وو-و1

}لهواالال ويالال هاولنو وااالالذسوخ الالقوواااالالبتىوةالال لوت الال اىل

اا اباتوهاألميوها وي اليويخ ق النويقال كموع الىولنو

و  [152])ي يوااابتىوي ىوإ دوع ىوغلوشي وةوي  

}لهوا سوااذسوخ قواا اباتوهاألميووهة لوت  اىل

يقالالالال كموع الالالالىولنويخ الالالالقو الالالالث   وي الالالالىوه الالالالبوااخالالالالأقو

و .[153])اا     



 

االسالالةوالويقومتالالدوع الالىوخ الالقوااخ الالقوي  الال و ثالال لوو-و2

سالال يقوع الالىوةومتالالدوع الالىوإعالال كةوااخ الالقوغالال ةولخالال ق و

ةالالوموع الالىواإلعالال كةو الالنو  اقالال كموع الالىواإليجالال كويكالالبنول

}ه البوااالذسوي:الوالاوااخ القوثال ووةال لوت ال اىلوي رولهاى 

و  [154])ي  وهوه بول بنوع  دوهادواااثلواألع الى 

}هض روان و الثأًوه  اليوخ قالدوةال لووهة لوجلوثن الهل

ي    ال وااالذسول يال   و نوي يواا ظ صوه يوم   .وةلو

و .[155])ولهلو  ةوه بويكلوخ قوع    

خ الالقواإل  الال نو الاليولي الالنوتقالالبي وي الالذهوااصالالبمةوو-و3

اااةك   الال ويأعضالال ت  وهةبا الال وههالالف ت  وه الال و   الال و الالنو

اا  الالالالال وهاا ظالالالالال وهاا الالالالال هقوهاألعصالالالالال روهااان  الالالالالذو

 و  دولعظال-ها التوهاا  بصوهاإلماكاتوهااصن ع تو

وكا لوع ىوةومتدوس:   دوع ىوإي   وااابتى.

االسةواللوي ي   واااالبتىو اليواا  ال ةوااالو   وع الىوو-و4

ةومتدوس:   دوع ىولي   وااابتىو اليوااالواموا خال ة و

هةالووهمكوااخ:الال وي الذاو الاليوااكةالبواإلا  الال وااةاليول  ا الال و

 وع ىومس د وه نو ذهواألخ: موإي   وااابتىوي  نو

ااا الال لوع الال   واا الالأص وهغ الال و وع الالىويالالووإيالال ا   وه

و اكوغث  .و



 

االسةواللويقومتدوع الىول البموتيال:دواا يال وووووووو-و5

وو-هااني ويقومتدوع ىوإي   وااابتىوه نو اكل

خ قو واإل   نو النو طفال و النو ناليوغ  ال ووووووووو-لو

هاذاوتية كوجا عواألعض  و- ةف ة و يول    واا:ونو

اانطف و نول  ال  وو  جاعو و ذهو- يواالاةذا وي ابة ع

اا:الالونوثالال وتخالال جوإاالالىوةالال اموااالال ي و  خ الالقو و ن الال و

اإل  الال ن و الال  اًوغ  الال و الالذهواألجالال ا و ةف ةالال و جا  الال و

نو ن  و اكواايخ  و   اوا ة ة ويال اابتو ال ةو هغبل

ة لوع وولخ قو ك فوياةنعوع  دوجا   و  ةولخ ق 

}ل الال لية و الال تانبنولل الالة وتخ قب الالدولصو  الالنوو الالنوة تالاللل

ووو .[156])وااخ اقبن 

لنويالالذهمواان:الال توع الالىواخالالةألولشالالك ا  وإ اوووووووو-ر

هة الالال و الالاليواألميواانويالالال وهاسالالالةباىوع   الالال واااالالال  و

هااةالال ار و الال انظ واا ق الاليويقةضالالىولنويالالة فنوهيف الالو و

ألنوليو ا ويكفيو يويصبلواا فب   و ف  ا وجا  ال ًو

ثال وإ اوابكاكتولهاى واكندوالويف وويلوي:قىو  فبل ً و

اا طبيالال وتنف الالقواا :الال و ةخالال جو ن الال واان:ةالال  ول الالأويالالولو

 االالكوع الالىوةالالومةوغ   الال  وهيكاالال وشالال    ؟.و  الالذاواإلاالالدو

اا كالالالال  وااقالالالال كموغ الالالالفوي جالالالال وعالالالالنوجاالالالالعواألجالالالال ا و



 

}ل الالالال لية و الالالال ووةالالالال لوت الالالال اىلوهت غ الالالالبواألعضالالالال  ؟

ت  ثالالالالالالالالالالالالالبن.ولل الالالالالالالالالالالالالة وت معب الالالالالالالالالالالالالدولصو  الالالالالالالالالالالالالنو

وه ظ الالال و االالالكوةباالالالدوت الالال اىلو  1][57)اا امعالالالبن 

}هتالالال قواألميو   الالالالوةو الالال  اول  انالالالال وع   الالال واااالالالال  و

وا ةالالالالال توهميالالالالال وهل :ةالالالالال و الالالالالنوغالالالالاللوبهجوي الالالالال ج 

و .[158])

لنوااخالال اقوااقالال كمواا  الال  واا كالال  ويةنالال هولنويخ الالقوو-و6

}ه الال ووهيةالال غ  وسالالوقوةالال لوجالاللوثنالال الهلوااخ الالقوع:ثالال ً 

يوه  وي ن ا ويال طأًو االكولالنوخ قن واا اباتوهاألم

  و[159])وااذينوغف هاو بيلوا ذينوغف هاو نواان م 

ةالال لوويالاللوخ الالقوخ قالالدوا كاالال وعظ االال وها  يالال وج   الال  

}ه الالالالالالالال وخ قالالالالالالالال وااجالالالالالالالالنوهاإل الالالالالالالالسوإالووت الالالالالالالال اىل

لنو الالأوي  الالقوي الالذاواإلاالالدواا كالال  وو  [160])ا  :الالوهن 

}لصووي ةبسواويدو نويط  دوه نوي ص دوةال لوت ال اىل

 ج لوااذينوآ نباوهعا باوااص ا  توغ ااف الوينو اليو

  واالالالذاو[161])األميولصو ج الالاللواااةقالالال نوغ افجالالال م 

غ نو نوغا لويكاةالدوهعظال  وة ال هولنوي: الثوااخ القو

نو  ث البوااا  الويبصوااق    وا ج سوغلوإ   نوي ا د 

}إا الالدو الال ج ك وجا  الال ًووهي الالذروااا الالي وةالال لوت الال اىل



 

هعوو ويق ًوإ دوي:والاوااخ القوثال وي  الوهوا جال سوااالذينو

آ نباوهعا باوااصال ا  توي اق الطوهااالذينوغفال هاوا ال و

و .[162])وش ارو نويا  وهعذارولا   

آثالال موو-يالالبصواا: الالثوهاانيالالبم-هانياالال نويالال ا بصوا خالال و

ووو انوآث مهلوث  ةوع ىوااف كوهاااجةاع غ

لنوي الال  واإل  الال نوع الالىوط عالال و ومغ:الال و الاليوو-و1

ثالالبارو االالكواا الالبص وهي:ة الالووعالالنو  صالال ةدوخب الال ًو الالنو

وعق رو اكواا بص.

اإلياالال نويالال ا بصوا خالال و  الالدوت الال   وا االال  نوعاالال وو-و2

يفبتالالدو الالنو  الال  وااالالو   وه ة ع الال وياالال وي جالالبهو الالنو  الال  و

وا خ ةوهثباي  .

هي إلياالالالال نويالالالال ا بصوا خالالالال وي  الالالال واإل  الالالال نوليالالالالنوو-و3

 ص  هوي وو بتد وهي   ول الدو الأقوجال ا وعا الد وإنو

خ  اًو خ   وهإنوش اًو ي  وهل دوس بةفوا ا  سال:  و

هسالال قة واالالدو االالنول االالد وهت خالالذويقالالبقواا :الال كو نالالدو

واانول ا  ولهواعةوقوع    .



 

اإلياالال نويالال ا بصوا خالال ويالال كعواإل  الال نوعالالنول الال وو-و4

ها ة الال كويقالالبة   و الال  اوآ الالنواانالال سويالال ا بصووا خالال ين

ا خالالال وسالالال اباو الالالنول الالال وي ضالالال  واالالال: ضوهيفظالالال و

ويقبة  .

اإليا نويال ا بصوا خال ويج اللواإل  ال نوينظال وإاالىوو-و5

ااالالواموااالالو   وع الالىول  الال و  ي الال و الالنو  ايالاللواا  الال ةو

وها   و يوغلواا   ة.

هيالنو“ه يوخة صو ذهواافق ةوي  نولنو  ةيال وويقالبلو

اانصالال ا يواأل  يكالالي وااالالذسوغالال نوي االاللو الاليو”ويالال 

إيالالوقوااكنالال تسوثالال ولسالال  وههجالالووثاالال ةواإلياالال نويالال ا بصو

)إ نالالاليوا نولعالالال لوإج يالالال تووي الالالثويقالالالبللوا خالالال  

وشالال   وي الال تيوغث الال اً  ولمي الال أ  الالنول الال ؟ووه الاليلوألسالالئ  أ

وه الال  اولميالالو؟وهااالال  اوجئالال  وهإاالالىوليالالنو صالال  س؟ 

و .[163])

و

 أصول دعوة الرسل  



 

اتفالالقوجا الالعواأل : الال  وهااا سالال  نوع الالىوااالالوعبةوإاالالىو

  وغ إلياال نويال  وه أتكةالدو[164]األهبلوااج    )

هغة:الالدوهمسالال دوهاا الالبصوا خالال وهي اقالالوموخ الال هوهشالال هو

طدوهغ أل  وي : كتدوهيوهوالش يكواالد وهات:ال عوهال ا

هت الالال ي واألجنالالال سووهعالالالوصوات:الالال عواا الالال:لواااخ افالالال  

اافالالبايشو الال ول الال و ن الال وه الال ويطالالن وواألمي الال وه الاليل

هاإلث  وهاا: اليوي  ال واا الق وهاإلشال اكويال  وهع:ال كةو

األهثالال نوهاألهالالن ص.وهتن ي الالدوعالالنوااصالال ي: وهااباالالوو

هاايالالال يكوهاانظ الالال وهاااث الالالل وهلنويقالالال لوع  الالالدوغ الالال و

ةلواانفسوي   واا ق وهت  ي وةةلواألهالك وهت  ي وة

يق وهاان يوعنواا ي وهعنولغلو  لواا ةال   وهاأل ال و

يالال ا  بكوهي اك الاللوهااا الال ان وهيالال واابااالالوين وووي اب الال  

هاا الالولويالال نواانالال س وهااصالالوقو الاليوااقالالبلوهاا االالل و

هاان الالالىوعالالالنوااة:الالالذي وهااك:الالال  وهلغالالاللول الالالبالواانالالال سو

وي ا: طل.

ميادو ولو)ااي اتعوغ   و اليو و[165]ة لواينوااق  )

 ةفقالال  و  غالالببوي الالن  و الاليوو-هإنوت: ينالال وو-لهالالبا  و

اا قبل وهابوهة  وع ىوغ  و ال و اليوع  الدواخ جال و

عنواا كا وهاااص   وهاا يا  ويلو النوااا ال لولنو



 

}هاالالبوات:الالعواا الالقول الالبا   وتالالأتيويخالالألو الال ولتالال ويالالدو

  و[166])اف الالوتواا الالاباتوهاألميوه الالنو الال  ن 

بو هواا قالالالاللولنوتالالالال كوشالالالال ي  وليكالالالال و هغ الالالالفويجالالالالبل

و .[167]اا  غا نويضوو  وهمكتويد و)

}يالال وها الالذاوغالال نوكيالالنواأل : الال  وهايالالواًوغاالال وةالال لوت الال اىلو

لي  واا ساللوغ الباو النوااط :ال توهاعا الباوهال ا  ًوإ اليو

هل الال وياالال وت ا الالبنوع الال  .وهإنو الالذهول الالةك ول الال وهايالالوةو

}شال عووهة لوع و نوة تالللو  [168])ميك و  تقبن 

اك و نوااوينو  وههىويالدو بيال ًوهااالذسولهي نال وإا الكو

ه الال وههالال ن ويالالدوإيالال ا   وه بسالالىوهع  الالىولنولة االالباو

و .[169])ااوينوهالوتةف ةباو  د 

يلواااقصبكوي االوينوههالبلواا :ال كوإاالىو ال وخ قالباواالدو

  و  يال عو[170] نوع: كةومي  وهيالوهوالشال يكواالد)

ا  و نواا قبقو  ويجبوع    وااق  صوي   وهيكفلوا ال و

 الالنوااباج:الال ت وهياالالو  وي ابسالال تلوااةالاليوتالال:    و الالذهو

نوه القواا  ي  وا ة ققوا  ومضىو  وهس  كةوااالوامي

 الالن جوإا الاليوالوياالال قواا :الالووغالاللو االال ق وهالويصالال بو

شخصالال ةدويالالوا واافصالال صواانكالالووااالالذسوينة الاليويالالدوإاالالىو

وااةص كصوي نو ط تدوهمهيدوهااكبنو نويباد.



 

 جا الالعواا سالاللويالالوعبنوإاالالىوااالالوينواإلا الاليوااالالذسويقالالوصو

ا :ي ي واألسال سواا قالوسوااالذسوتال  نويالد وهاايال ي  و

 وااةبماةوعق وةوااةيوت   وع    و يوي  ت   و  ذاوغ  

وةالال لوت الال اىلوهشالال ي   وهغ الالفول   الال وي اة الال غ وإا  الال  

}إ  ول  ان وااةبماةو    و وقوه بموي ك وي ال واان: البنو

ااالالالالالالالالذينولسالالالالالالالال اباوا الالالالالالالالذينو الالالالالالالال كهاوهاا يالالالالالالالال   بنو

  وثالال وجالال  وااا الال لوع  الالدواا الالأصو[171])هاألي:الال م 

 ًواا وي نويويالدوه  دواإل ج لو  دو وقوه بم وه صوة

}هةف نالال وع الالىوآثالال م  ووةالال لوجالاللوثنالال الهلو الالنوااةالالبماة 

ي   الالىوايالالنو الال ي و صالالوة ًوااالال ويالال نويويالالدو الالنوااةالالبماةو

  وثال وجال  و[172])هآت ن هواإل ج اللو  الدو الوقوه البم 

  اووه ىو وع  دوهس  وي اي ي  وااخ تاال وهااا ال و

ه صالوة ًوو   و نواايال اتع ااك     و  ا ن وع ىو  وة:

}هل  انالال وإا الالكووااالال ويالال نويويالالدو الالنوااكةالالبوةالال لوت الال اىل

ااكةالالال رويالالال ا قو صالالالوة ًوااالالال ويالالال نويويالالالدو الالالنوااكةالالال رو

ه   انالال ًوع  الالدو الال يك وي الالن  وياالال ول الال لو وهالوتة:الالعو

هيالالال نوو  [173])ل الالالبا   وعاالالال وجالالال  كو الالالنواا الالالق 

هالالال ىو وع  الالالدوهسالالال  ووسالالال:   دوهت الالال اىولنو  االالالواًو

هااا  ن نو  دوآ نباويدوغاال وآ النويالدو النوسال:ق  و النو

}آ الالنواا سالالبلوواأل : الال  وهااا سالال  نو قالال لوجالاللوثنالال الهل



 

ياالال ول الال لوإا الالدو الالنوميالالدوهااا  نالالبنوغالاللوآ الالنويالال  و

ه أتكةدوهغة:دوهمس دوالو فال قويال نوليالوو النومسال دو

هةالالالالال اباوسالالالالالا ن وهلط نالالالالال وغف ا الالالالالكومينالالالالال وهإا الالالالالكو

و .[174])اااص   

و

 الرسالة الباقية *  

 الالالال وسالالالال:قو الالالالنوعالالالال يويالالالال لواألكيالالالال نواا  بكيالالالال و

هاانصالالالالال ا   وهاااجبسالالالالال  وهاا ماكشالالالالالة  وهاابثن الالالالال و

 الالاليوااقالالال نو و[175]اااةنبعالالال وي:الالال نوي االالال واا:يالالال ي )

اا  كسوااا أكس وهإ او  الووااالوين و  الوتواأليالبالو

اا   سالالالالالال  وهاالجةا ع الالالالالال وهاالةةصالالالالالال كي ..و  االالالالالال و

اا  هروااوا    وهل  واالسة:واك وهع ش واا:ي ي و

 يولأصوكا سو ط:ق ولل ا وألج دوااق البروي ال:بو

ل االال وااكفالال وهااج الالل وهتو  الال واألخالالأق وه ةكالال و

اف  كو يواا: واألع اي وها ة ك واا قبق وهل  وا

-هاا: الال  ويةالالىواالالبوتأ   الال وع ةالاللوألكمكولنواا:يالال ي و

 الاليوي االال وايةضالال م وهل  الال وآ  الال وو- الاليو االالكواابةالال 

يالال هال و الالال واالال ويةالالالوامغ  و وياصالال لوعظالالال  وي االالاللو



 

 ي لواان:بة وهة:سواا واي  وا ن  وا :ي ي وط يق ال  و

وهي وي  وإاىوسبا واا : ل.

ن:الالالبةوه الالاليو االالالكواا  الالال نول نو ويالالالأنوييالالال قو الالالبمواا

ااخ االالوةو الالنو كالال واااك  الال وااةالاليو   الال واا: الال واا ظالال   و

هةووغ  ال وي ئة ال و ا ث ال وا ال ت واا: ئال تواا:يال ي و النو

إالول  الال ووي الالثواايالال كوهااج الاللوهااظ الال وهاالسالالة:واك 

وتا  توعنوغ    ويا  اتوغث  ةو ن  ل

ل  الالال وي ئالالال و ق الالال واالالال وتةالالالأث وييالالالباتبوااف  الالالف توو-و1

 وهتاةالالالعول  اك الالال واا ب    الالال ولهواا ه    الالال ولهواا نويالالال 

وي ا:  نواا ه ن وهااذ نواابة ك وهااق اتلوااا:وع .

ل   وتقعو يوة بواا  ا و  يو يو ك نوهسالطويال نوو-و2

لهمي وهآس  وهل  يق  و ا ويكبنوس:: ًو    ًو يوسال ع و

ا ةيالال موهههالالبلواا سالال ا وااخ االالوةوإاالالىو الالذهواألةطالال مو

و يوب نوي   .

ول  الال وي الالووآ الالالن وي الالثوإنو ويا  الالال وو-و3 عنالالو  و الالال ل

لي  الال وي  ه الال  وهاالال وتة الال طوع   الال واإل : اطبميالال تو

اااج همةوا  و  مسوهاا هص ويلول ن ويةىوتج مت ال و



 

 يواايا لوهااجنبر وهغ نو اكوإم  هال ًوا: ثال و الذاو

وهةالوو غلال و ول   ال وي الذهواان اال و قال للواان:يوااكال ي  

}لهوا و اكالنوا ال وي  ال ًوآ نال ًويج:الىوإا الدوثاال اتوغاللو

و .[176])شي  

ل  الال وي ئالال وهالال  اهي وي  ظالال وع الالىوغث الال و الالنوو-و4

اايا تلوااا االبكةوغال اك ص وهيفالظوااجالبام وهاا  ال ةو

ع ىواألعال اي وإاالىوغ ال و االكو النواااا ال اتوااةاليو

ول ل ة  وألنوتكبنواااك نواااأت وا  س ا وااخ اوة.

 الالالنو الالالذاواااكالالال نواا ظالالال   وه الالالنوة:  الالال وةالالال يشوااةالالاليو

 توي افصالالال ي وهاا:أغالالال  وه كالالال مصواألخالالالأق واشالالالة 

هااةيوغ نوا ال واايال لوهاا ال هك..واهالطفىو و : الدو

  االالواًوهالال ىو وع  الالدوهسالال  وا كالالبنوخالال ت واأل : الال  و

هااا س  ن وي الثوهاالوو اليوااقال نواا ال كسواااال أكسو

صوتق ي: ً وه يأوية ا ً وإ و  توليبهوه بو اليو570ع صو

هعاالال هوي نئالالذويطالالنول الالد وثالال و  تالال ول الالدوهجالالوهوألي الالدو

س وسن ن و كف دوعادوليبوط اب و نيأواا الأصوية اال ً و

هل الالال توع  الالالدوعأ الالال تواان:الالالبا و ك  الالال وع كاتالالالدو

هلخأةدوهخص ادو خة ف وعنوع كاتوةب د و كال نوالو

يكذرو يويويثد وهالوي  سوليالواً وهاشالة  وي اصالوقو



 

هاا فالال لوهاأل   الال  ويةالالىوغالال نوغث الال و الالنولينالال  وةب الالدو

اثا نال وهيبكعب الدوإي  ال  وه البويأ نب دوع ىول الباا  وا

ي الال  ظوع   الالال وغاالال وي الالال  ظوع الالىو ف الالالدوه  االالد و االالال و

ج   الال وي ق:ب الالدويالال أل  ن وهغالال نوي  الال ًواالال ويظ الال وأليالالوو

يو دوع ي   ًو نذوي غ وهغ نو  ي  ًوتق ال ًوي ااالدو ال ويال اهو

 يوةب دو نوع: كةواألهث ن وهش روااخابم وهسالفكو

 ا   وااو    و ك نوي  ش وةب دو  ا وي تض دو نولعا

هي ة ا  وي لو جب   وه  ق   وهغ نوينص واأليةال صو

هاألي  ى وهيط  وااج  ع...ويةىوإ اوة مرواألمي ال نو

 الالنواا االال وضالال قو معالال ًوياالال ويباالالدو الالنوااف الال ك وهيالالولو

ينقطالالالعوا :الالال كةوميالالالد وهي الالالأادولنوي ويالالالدوإاالالالىوسالالالبا و

ااصالال اط.وهي ناالال و الالبوع الالىو الالذهواا الال لوإ و الال لوع  الالدو

ميالد وهل ال هولنوي: الغوو  الكو النواااأتكال ويال ابييو الن

 الالذاوااالالوينوا نالال س وهلنويالالوعب  وإاالالىوع:الال كةومي الال  و

وع: كةو  وسباه وهتباهاللو ال هلوااالبييوع  الدو كج تب ِّ هب

ي ايالال اتعوهاأليكالال صويب الال ًوي الالوويالالبصوهسالالن وي الالووسالالن  و

يةىولغالو و ذاوااوينوا :ي ي  وهلت وع   ال واان اال و

يكا االالد و  االال وغا الال و  اةالالدوهالال ىو وع  الالدوهسالال   و

هو  و ك نوعاال هوعنالوو بتالدوثأثال ًوهسالة نوسالن  وتب  



 

 ن  ولمي بنوسن وة:اللواان:البةوهثالأ وهعيال هنوسالن و

و :  ًومسبالًو.

ه نوتأ لوليبالواأل :   وهكمسوت ميخ   وع  وع ا ًو

يق ن الال ًول الالدو الال و الالنوط يالالقوث:ةالال وي الال و :الالبةو :الاليو الالنو

األ :   وإالوهث:ةال و :البةو  االووهال ىو وع  الدوهسال  و

و نوي رولهاى.ي ذاوااط يقو

   او ظ توغ فو ق ال و :البةو بسالىوهع  الىوع   اال و

اا أص وع اال ول  ال و ق ال ويط يالقوااةالبات  وهااةالبات و

ااذسو ق  ويدو :بةو  اووه ىو وع  دوهسال  ولعظال و

وهلهثق وهلة روع واً.

هغالالذاكوااةالالالبات وااالالذسو ق الالال ويالالدو  جالالال ات  وهآيالالال ت  و

و ةا ثل ويلو بو يويالقو  االووهال ىو وع  الدوهسال  

لعظ  وألنوآي تالدوغث ال ة وياللولعظال وآي تالدو الذاوااقال آنو

اا ظالالال  وااالالالذسوالويالالال الوينقالالاللو قالالالأًو ةالالالبات اًوهالالالبت ًو

و .[177]همسا ً)

ه الالنوةالال منويالال نو الال وجالال  ويالالدو بسالالىوهع  الالىوع   االال و

اا أصوهي نو  وجال  ويالدو  االووهال ىو وع  الدوهسال  و



 

ااا كاال  وهاا  البصوو نواا ق الوةوااصال     وهاايال اتع

اان    وع  ول   وجا   ًوتصومو نو يك ةوهايوة و اليو

و يك ةواان:بة.

ه الالنوةالال منويالال نوليالالبالولت:الال عواأل : الال  وهيالال نولت:الال عو

  االالووهالال ىو وع  الالدوهسالال  وع الال ول  الال وغالال  باوخ الال و

اان سوا ن س ويلو ال ولعظال ولت:ال عواأل : ال  ولثال اًوع الىو

 الالول و الالنوي الالو   و قالالوو يالال هاوااةبي الالو وهلشالال عباواا

و .[178]هغ  باوميا وا ض ف  وهااا  غ ن)

هإنولمكتو  يووي  نوت ةولويدوع ىو :بتدوهال ىو و

  الالالأ قلواالالالكوااالالالوالتلوهاا أ الالال توااةالالاليووع  الالالدوهسالالال   

يبالالنوااط:الال سوي ناالال وغالال نو صالال ا   ًو هجالالو  وع الالىويالالنومب

و أس  وي ::  وه ذهوااوالتلو يل

ع:الال كةو وهيالالوهوهتالال كوع:الال كةو الال وول الالدوكعالال وإاالالىو-و1

وسباهو با ق ًو يو اكوجا عواأل :   .

ول دولل  وآي توي ن توالويأتيوي  وإالول :   و .و-و2

ل دوتن:أوع ىويباك و  ةق:   و بة  وغاال ولخ:ال وو-و3

وعن  .



 

ل الالدوتن:الالأوع الالىويالالباك وجاالال و الالنويالالباك وااالالو   وو-و4

اج ب و بة  وغا ولخ: . كُهب وهب

ااالالذسوجالال  ويالالدو  االالووهالال ىو وع  الالدوولنوااكةالال رو-و5

آيال و النوآيال تواان:البة وأل الدولي الغوو-ه البوااقال آن-هس  و

غة ر وهل  لو وع ىومجلول يوالويقال لوهالويكةالب و

هت وقواافص   ولنويأتباوياث دولهوياثلوسالبمةو نالد و

هألنو وتكفلوي فظد وهيفظويالدواا ق الوةوااصال     و

ندولغالوش ي   وهلة صويدول ضلول  و .هضال

ل الالدوخالال ت واأل : الال  وهاالالبواالال وي: الالثوا:ط الال و :الالباتوو-و6

واأل :   وااةيويي تويا: ثد.

لنواأل : الالال  وع الالال   واا الالالأصوةالالالووتن:الالالأهاويالالالدوة:الالاللوو-و7

ل الالالالبمهويالالالالو  وطبيالالالالل وهههالالالالفباو : ثالالالالدوهي الالالالوهو

هخضبعواأل  وهااا بكوادوهأل ةالد وه غال هاوا ةيال مو

وكيند.

لنوا ةصالال مهوع الالىواأل الال وااةالاليوي ميةالالدوليالال و الالنوو-و8

تواان:بة وإ وي ة  لولنويوعيوشخ ول الدو  ساللوآي 

ثال وياالوهو وي انصال وهااةاكال ن وو-ه بوغ  ر- نو و



 

هغ : واألعوا  وها ةي موااوعبة وهغث ةواألت: ع و  نو

و ذاوالوية ققوإالوع ىويوو :يوه كق.

  وغ نوع  دو يو  كدوهعف  دوههوةدوه  اـبكوو-و9

إالو الاليووسالال  تدوهسالالنندوهشالال ات د و الال نو الالذاوالويجةاالالع

ويقو :ي.

)  الذهوهة لو ذاوااا ةوسوي وولنوسال قو الذهواايالبا ولو

خص لو   ةوهشبا ووغ     و نولكاالىوي ال وهج:ال واالدو

اان:الالبة وه الال بوةويالالد وهل  الاللويقالالد وههجالالبوتصالالويقد و

ه الالالنومك الالال وهج الالالو  وخالالال روسالالال  د وهخ الالال وك  الالال هو

و .وو[179])وهآخ تد 

سأسالبقواالكوشال  كت نلوشال  كةوه يوخةال صو الذهواافقال ةو

  كواا هصو اليوااا ضاليوي الثوغال نو   هال اًواا االوو

هالالال ىو وع  الالالدوهسالالال   وهشالالال  كةو نصالالال وإ ج  الالال سو

و.و)جبنوسن   بووو   ه 

شالال  كةو  ةالاللولو غالال واا:خالال مسومياالالدو وخ:الال وليالاليو

سالالف  نوي ناالال وكعالال هو  الالالكوااالال هصو قالال للو)يالالوثن وليالالالبو

اا االالال نواا كالالال ويالالالنو الالال  عوةالالال لولخ:  الالال وشالالال  بوعالالالنو



 

ا   سوة لولخ:  يوع: وو وينوع:و وينوعة: وينوا

   بكولنوع:و وينوع: سولخ:ال هولنوليال وسالف  نويالنو

يالال رولخ:الال هولنو  ةالاللولمسالاللوإا الالدو الاليومغالالبو الالنو

ةالال يشوهغالال  باوتجالال ماًوي ايالال ص و الاليواااالالوةوااةالاليوغالال نو

يال و و    ول[180]مسبلو وه ىو وع  دوهس  و  ك)

  و[181]سالالف  نوهغفالال موةالال يش و الالأتبهوه الال وي ي  الال  )

 وع   و يو ج  دوهيبادوعظا  وااال هصوثال وكعال    و

ليكال ولةال رو  ال: وي الذاواا جاللوو ق للوهكع وية جا  د 

 ق  ول  ولة ي  وو ق لوليبوسف  نلوااذسوي ع ول دو :ي؟

 الال ج  ب  واك الالبهو نالاليوهة يالالباولهالال  يدوو قالال للو  الال: .

ةلوا ال وإ اليوسال تلو الذاووث وة لواة جا  دلوعنوول  ه.

عنو الذاواا جاللو ال نوغالذينيو كالذيبه وةال لو الب واالبالو

ثال وغال نوواا    و نولنويأث هاوع يوغذي ًواكالذي وعنالد 

وة ال لوغ الفو  ال:دو ال ك ؟ولهلو  وسالأانيوعنالدولنوةال لل

  لوة لو ذاوااقالبلو النك وليالوووة للو بو  ن و هو  ب.

و  لوغ نو نوآي تالدو النو  الك؟وة للوال.وة  لوةطوة: د؟

و أش الواان سوية: ب الدولصوضال ف ال  ؟وة للوال.وة  ل

ولي يالالوهنولصوينقصالالبن؟وةالال للويالاللوضالال ف ال  .و ق الال ل

  اللوي تالووليالوو الن  وسالخط ووةال للويلوي يوهن.وة  ل

  الاللوغنالالة ووةالال للوال.وة الال لواوينالالدوي الالوولنويالالوخلو  الالد؟



 

وةال للوال.ولة ال وتة اب دوي اكذروة:لولنويقبلو  وة ل؟

ال.وه  نو ندو اليو الوةوالو الومسو ال ووة  لو  لوي وم؟

ها وتاكنيوغ ا ولكخلو   ال وشال ئ ًووة للو بو  علو    .

وةال للو  ال .وة  لو  لوة ت ةابه؟وة للوغ  و ذهوااك ا .

اا الال روي ننالال وهي نالالدووة الال لو ك الالفوغالال نوةةالال اك وإيالال ه؟

وة ال لو   اويالأ  غ ؟وة للوسج ل وين لو ن وه ن لو ند.

اع:وهاو وهيوهوهالوتي غباويدوش ئ ً وهات غالباويقبلو

  ويقبلوآي الغ  وهيأ    وي اصأةوهااصالوقوهاا فال لو

ةالاللواالالدوسالالأاةكوعالالنو  الال:دوو قالال لوا ة جاالال نلوهااصالال  .

 ذغ تول دو  ك و هو  الب و كالذاكواا ساللوت: الثو اليو

  بوةب    وهسأاةكو لوةال لوليالوو النك و الذاوااقالبل و

لو ذاوااقبلوة: الدوابوغ نوليووة و ق  لو ذغ تولنوال 

اق  ومجلويأت يويقالبلوة اللوة: الد وهسالأاةكو اللوغال نو

 نوآي تدو النو  الكو الذغ تولنوال وة ال و  البوغال نو النو

آي تدو النو  الكوة ال ومجاللويط البو  الكولي الد وهسالأاةكو

 الاللوغنالالة وتة اب الالدوي اكالالالذروة:الاللولنويقالالبلو الال وةالالال ل و

 الالذغ تولنوال و قالالوولعالال لول الالدواالال ويكالالنوا الالذموااكالالذرو

 وهسأاةكولشال الواانال سوع ىواان سوهيكذروع ىو 

ات: الالبهولصوضالال ف ال   و الالذغ تولنوضالال ف    وات: الالبهو

ه الال ولت:الال عواا سالالل وهسالالأاةكولي يالالوهنولصوينقصالالبن و



 

 ذغ تول   وي يوهنوهغالذاكول ال واإلياال نويةالىويالة  و

هسأاةكولي تالووليالووسالخط واوينالدوي الوولنويالوخلو  الد و

 الالذغ تولنوالوهغالالذاكواإلياالال نويالال نوتخالال اطويي شالالةدو

كو الالاللوي الالالومو الالالذغ تولنوالوهغالالالذاكوااق الالالبر وهسالالالأاة

اا سالاللوالوت الالوم وهسالالأاةكوياالال ويالالأ  غ و الالذغ تول الالدو

يأ  غ ولنوت :وهاو وهالوتيال غباويالدوشال ئ ً وهين ال غ و

عالالالنوع:الالال كةواألهثالالال ن وهيالالالأ  غ وي اصالالالأةوهااصالالالوقو

هاا ف لو  نوغ نو  وتقبلويق ًو   ا كو بضعوةو يو

  ت ن وهةووغنال ولع ال ول الدوخال مج واال ولغالنوللالنول الدو

ك  و  بول يولع  ول يولخ  وإا الدواةجيالا واقال  ه و ن

ثالال وكعالال ويكةالال رووهاالالبوغنالال وعنالالوهوا  الال  وعالالنوةو الالد 

مسبلو وه ىو وع  دوهسال  وااالذسوي الثويالدوكي ال و

وإاىوعظ  ويص سو و  الدوإاالىو  ةاللو قال لهو ال  او  الدل

ي  و وااال يانوااال ي  و النو  االووع:الو وهمسالبادو

ت:العواا الوق وإاىو  ةلوعظ  وااال هصوسالأصوع الىو النوا

ل  وي وو   يولكعبكويوع ي واإلسأصولس  وت   وي تالكو

 ولجالالالال كو الالالال ت ن و الالالال نوتبا الالالال و الالالال نوع  الالالالكوإثالالالال و

 .وهي ول لوااكة روت ال اباوإاالىوغ اال و[182]اا  ي  ن)

سالالبا وي ننالال وهي الالنك ولنوالو  :الالووإالو وهالو يالال كويالالدو



 

لمي يال ًو النوكهنو و ال نوش ئ ًوهالويةخذوي ضن وي ضال ًو

و .[183]تباباو قباباواش وهاويأ  و   ابن و)

شالال  كةوااانصالال واإل ج  الال سوااا  هالال وجالالبنوسالالن ولو

ي الالثويقالالبللوي الالوواالطالالأعواااةباهالاللوع الالىوتف هالال لو

اإلسأصوه : كتدو يوخو  وااف كوهاااجابع وهعوااةدو

ااا  هاةوهااةبي و و يوإة   واااجةاعوع ىولسسو نو

هجالالوتنيوا الالو عوإاالالىواإلسالالأصويكالاللوعق الاليوهمهيالالي و

لنولغالالبنوكاع الال وو- الالنويب  الال و-هع  الالوتو وسالال:   دو

وانسأصو :ي اًوي ويدو يوغلواا:ق ع.

هةالالووتبهالاللوإاالالىو الالذاواا قالال نوي الالووكماسالالةدوا نصالال ا   و

هت اقالالدو   الال  و بجالالوول  الال والوتج الالبوع الالىوغث الال و الالنو

نالالال س و :الالالولويواخ الالالدواألسالالالئ  وااةالالاليوتالالالوهمو الالاليوي الالال ةواا

اايالالك وثالال وكمسواايالال بع  وهاا:ب يالال و  الال ويجالالوو   االال و

ض اةد وث وكمسواإلسأصوهت االقو  الدو الآ نويالدوهكعال و

و .[184]إا د)

و

 ختم العبوة  



 

هآي ت ال  وت: نواكو  اال وسال:قويق قال واان:البة وهلعأ  ال و

هة:اللووهكالتلو :بةو : ن و  اووهال ىو وع  الدوهسال   

اا ويثوعنوخة واان:بةو أيالوولنوت  ال ولنو وسال:   دو

وهت  اىوالوي سلومسبالًوإالوأليوواألس: روااة ا  ول

لنوتكالالبنومسالال ا واان:الاليوخ هالال ويقالالبصوهاالال ويالال   وو-و1

 الالذاواا سالالبلولنوي: الالغومسالال اةدوإاالالىواأل الال واااجالال همةو

سالالالبالًوآخالالال وي سالالال ا وخ هالالال وإاالالالىول الالال و   سالالاللو وم

ولخ ق.

لنوتكالالالبنومسالالال ا واان:الالاليواااةقالالالوصوةالالالووا ومسالالال  وو-و2

و  : ثو و :  ًويجوكوا ن سوكين  .

لنوتكبنوش ي  واان:يواااةقالوصوهال ا  وا     ال  وو-و3

هغ الال و ن سالال: واضب نالال وااأيقالال و  : الالثو ومسالالبالًو

ي الومس ا وهش ي  وتن سالبواا  ال نوهاااكال ن وهةالوو

يكاةالالدوسالال:   دولنوي: الالثو  االالواًوهالال ىو وواةةضالال 

ع  دوهس  وي س ا وع   وأل لواألمي و ن سال: واكاللو

ب  نوه كال ن وهيفظ ال و النوليالوسوااة   ال وهااة:الويل و

اة:قىومس اةدوي  وي   وي ال واانال س و ق ال و النوشالباتبو



 

ااة  يالالفوهااة:الالويل وهألجالاللو االالكوج   الال و وخ تاالال و

و .[185]اا س التو)

هإنو ا وخ و ويدو  اواًوه ىو وع  دوهس  ول دو

خالالالال ت واأل : الالالال  و الالالالأو :الالالاليوي الالالالوه وألنو ولغاالالالاللويالالالالدو

هت قالقوواا س الت وهخة ويدوااي اتع وهلت ويدواا:ن   

)ل  وة لت وةطو يووين:بتدويي مةوااا  لويدوي ثوة لل

ااكةالالبلواا جالال وااالالذسوم ضالالدواا:نالال  هنو الالبوةالالووهالال مو

  وهةالالوواعة:الال وااقالالسوإيالال    و[186])اهيالال  ملسالال ًوا  

 ذاوااالن و با قال ًواقالبلوو-ااذسولس  و  ا وي ووو-خ  لو

)إنو ث الاليوو  االالووهالال ىو وع  الالدوهسالال  وعالالنو ف الالدل

ه ثلواأل :   و نوة: يوغاثلومجاللوينالىوي ةال ًو أي الندو

هلجا الالدوإالو بضالالعوا:نالال و الالنوباهيالال  و ج الاللواانالال سو

 الالأوهضالال  ووهيقباالالبنلويالالد وهي ج:الالبنواالالد يطب الالبنو

 أ الالالالالال واا :نالالالالالال  وهل الالالالالال وخالالالالالال ت ووةالالالالالال للو الالالالالالذهواا :نالالالالالال  

و .[187])اان:  ن 

هألجلو اكوج لوس:   دوااكة روااذسوج  ويدو  االوو

هالال ىو وع  الالدوهسالال  و   انالال ًوع الالىوااكةالالبواا الال يق  و

تعوه  سخ ًوا   وغا وج اللوشال ي ةدو  سالخ واكاللواايال ا

و قالالالأًو اااةقو الالال  وهتكفالالاللو وي فالالالظومسالالال اةد و بنُقج بالالال ِّ



 

 ةبات اً وي ثو قلوااق آنوااك ي و قأًو ةبات اًوهالبت ًو

وسالالالالنةدوااقبا الالالال وهااف   الالالال و قالالالالأًو همسالالالالا ً وغاالالالال و ُقج بالالالال ِّ

 ةالالبات اً وه قالاللوااةط: الالقوااف  الاليوايالال اتعو الالذاوااالالوينو

وهع: كاتدوهسنندوهليك  دو قأًو ةبات اً.

هاهيالالالنواا الالال  ةوهاا الالالن وع الالال ولنوه الالالنواط الالالعوع الالالىوك

ه  يةدومضبانو وع    وةوويفظباوا :ي ي وسال ت و

ليباادوه ىو وع  دوهسال  وهجا العولةبااالدوهل   االد و

 نق الالالباوع: كتالالالدوا يالالالدوهج الالال كهوه غالالال هواالالالدوسالالال:   دو

هاسة ف مه وهغ  دوهشج عةد وه   شال تدوألهال  يدو

ها با الالوينوع  الالد وغاالال و ق الالباو  يالالدوهي  الالد وهل نالالدو

د وههالالف و أغ الالدوه يالال يدوه  : الالد وهيقظةالالدوهإة  ةالال

ه ن  الالد..و الال  اواسةيالال  تو االالك وليقنالال ولنو الالذاوااالالوينو

ل الالالدوخالالال ت وو-ي نئالالالذ-  فالالالبلوي فالالالظو واالالالد وهع االالال و

ألنو وسالال:   دولخ:  الال ولنو الالذاوواأل : الال  وهااا سالال  ن 

} الال وغالال نوواا سالالبلو الالبوخالال ت واأل : الال  و قالال لوسالال:   دل

وهخالال ت و  االالووليالال وليالالوو الالنومجالال اك وهاكالالنومسالالبلو 

هةالال لوهالال ىو وع  الالدوهسالال  وعالالنوو  [188])اان: الال ن 

و)هلمس  وإاىوااخ قوغ    وهخة وياليواان: البن و ف دل

و .[189])



 

ه الالالالالذاوآهانوااة  يالالالالالفوي إلسالالالالالأصوهي الالالالال نويق قةالالالالالدو

وه ص كمهوهلمغ  دوه  ات:د.

و  نىوغ ا واإلسأصول

 اوماج الالال و  الالال ج واا  الالال  وع االالال ولنو  نالالالىوغ االالال وإ

هااخضالالالالالبعوهاإل عالالالالال نووواإلسالالالالالأصو الالالالالبوعاال ق الالالالال ك

هاالسة الالالالأصوهاال ةثالالالال لوأل الالالال وا  الالالال وه   الالالالدويالالالالأو

اعة ايع وهةالووسالاىو وااالوينواا القواإلسالأصوأل الدو

ط عالال و وها ق الال كوأل الال هويالالأواعةالال اي وهإخالالأ و

اا :الالال كةواالالالدوسالالال:   دوهتصالالالويقوخ:الالال هوهاإلياالالال نويالالالد و

لواس واإلسأصوعب باال ًوع الىوااالوينوااالذسوجال  ويالدوهله:

و  اووه ىو وع  دوهس  .

 :[190]التعريف باإلسالم * 

اا  اوسايوااوينوي إلسأص؟وإنوجا العو ال و اليواألميو

 نو خة فوااوي   ت وةالووسالا  ويأسالا ت   وإ ال و  ال: و

   نالال  و  انصالال ا   وإاالالىواسالال ومجالاللوخالال   ولهول الال و

هت ا واا:ب ي وع الىوولخذتواسا  و نوعاانص مقع 

عيالالالب اع وهاشالالالة  تواا ماكشالالالة  وي الالالذاوواسالالال وي    الالال ل



 

االس وألنو  س   وهي  لوابات  وغال نوعبماكشال ع و

هغالالذاكول الال تواا  بكيالال ويالال نول  ا الاليوة:  الال وت الال لو

عي  الالالالالب اع و  الالالالالا  وي ا  بكيالالالالال  وه  الالالالال وجالالالالال ا.وإالو

االالىومجالاللوخالال   وهالوإاالالىواإلسالالأص و   الالدوالوينة الالبوإ

ل الالال وي  ن الالال  وهإ االالال ويالالالولواسالالالادوع الالالىوهالالالف وخ هالالال و

يةضان  و  نىوغ اال واإلسالأص وه اال ويظ ال و النو الذاو

االس ول دو ال وعناليوي يجال كو الذاوااالوينوهتأس  الدومجاللو

 الالالنواا:يالالال  وهاالالال سوخ هالالال ًويأ الالال و   نالالال وكهنوسالالال ت و

األ الال  وهإ االالال وغ يةالالالدولنوي  الاليول الالاللواألميوجا  الالال ًو

اتصالالفوي الالذهوااصالالف  و الالنويصالالف واإلسالالأص و كالاللو الالنو

غالال ي واانالال سوهي ضالال   و  الالبو  الال   وهيكالالبنو  الال ا ًو

وغلو نوس ة  ىوي  و يوااا ةق:ل.

 حقيقة اإلسالم : 

 نوااا  بصولنوغلوشي و يو ذاوااكبن و نق كواق عوةو

   نالالالال  وهسالالالالن وث يةالالالال  و  ايالالالالاسوهااقاالالالال وهاانجالالالالبصو

 طال كة والوة:اللوا ال وهاألميو  خ اتوت  وة عوةو

ي ا  اكوعن  وهااخ هجوع    وهابوة الووشال  ة ويةالىو

إنواإل   نو ف دوإ اوتوي توشأ دوت: نواكول الدو الذعنو

ا الالننو وإ ع  الال ًوت  الال ً و الالأويةالالنفسوهالوي الالسوي جةالالدو



 

إاىوااا  وهاا ذا وهاانالبموهاا ال امةوإالوه قال ًوا ةقالوي و

ي وجا العواإلا يو وااانظ وا   تالد وهتنقال كوا الذاوااةقالو

لعضالال تد و  ابلالال تفوااةالاليوت كي الال و الالذهواألعضالال  والو

وتقبصوي  وإالوي  بو  وة مو وا  .

  ذاوااةقوي واايال  ل وااالذسوي ة ال  واالدوهالوينفالكوعالنو

ط عةالالدوشالالي و الاليو الالذاوااكالالبن و الالنولغ:الال وغبغالالبو الاليو

اا ا   وإاىوله  و مةو نواا  لو اليواألمي و البو

غاللوشالي و نوتقوي وإادو  الكوج  اللو قةالوم.و ال  اوغال نو

 الاليواا الالاباتوه الال وي ن االال و نقالال كاًوا الالذاوااةقالالوي  و الال نو

اا  ا وغ الدو ط العواالذاكوااا الكواااقةالوموااالذسوهضال د و

ه ة:الالعوأل الال ه وهية:الال نو الالنو الالذهواابج الال  ولنواإلسالالأصو

كيالالالالنوااكالالالالبنولجاالالالالع.وألنواإلسالالالالأصو  نالالالال هواال ق الالالال كو

هاال ةثالالال لوأل الالال وا  الالال وه   الالالدويالالالأواعةالالال ايوغاالالال و

 وهاألميو  ة الال ا  وع  الال وآ فالال ً.و  ايالالاسوهااقاالال

هاا با وهااا  وهاانبموهااظأصوهاا  امةو  ة ال ا  و

هاايج وهاا ج وهاأل   صو  ة  ا  وياللوإنواإل  ال نو

ااذسوالوي  لوميالدوهيج الووهجالبكهوهينكال وآي تالد ولهو

ي :ووغ  ه وهيي كويدوسباه و البو  ة ال  و النوي الثو

و ط تدوااةيو ط وع    .



 

  الةجووو  ال ن إ اولكمغ و ذاو ة  لو نظ و يول  واإل

ولنواإل   نويةن بعدول  انل

األهلولواافطالالال ةوااةالالاليو طالالال و وع   الالال واإل  الالال نو الالالنو

االسة أصو وه  : وااة :وواد وهااةق روإا د وه  : و

  وي :دو و نواا القوهااخ ال وهااصالوق وهي الضو ال و

ي: ضدو و النواا: طاللوهاايال وهااجالبموهااظ ال  وه ال و

: واااال لوهاأل اللوية:عو اكو نوكهاعيواافط ةو نو  

هااباالالو وهاا غ:الال و الاليواألغالاللوهاايالال روهاانكالال   وه الال و

يةط :دو اكو نوة  صولعض  وااج  ويبل تف  وااأب  و

وا  .

ااث  يولو ي ئ واإل   نوهاخة  مهوهةالوولمساللو وإا الدو

اا سالالاللوهل الالال لوااكةالالالبوا ا الالال ويالالال نواا الالالقوهاا: طالالاللو

هاا الالالوقوهااضالالالألوهااخ الالال وهاايالالال  وهل الالالوهوي ا قالالاللو

 كالالبنوع الالىويصالال  ةو الاليواخة الال مه و الال نوشالال  وهااف الال وا

سالالال كوط يالالالقوااخ الالال و قالالال كهوإاالالالىواا الالالقوهاا الالالوقوهإنو

وس كوس:لوااي و ق كتدوإاىوااي وهاا:بام.ووش  



 

   او ظ توإاىواإل   نوي عة: مواأل  واألهلوهجوتالدو

 ج:بالًوع الىواالسة الأص و فطالبماًوع الىوااة ا الدوهالو

و   ووادوعندوشأ دوشأنوغ  هو نواااخ بة ت.

 او ظ توإا دوي عة: مواأل  وااث  يوهجوتدو خةال ماًوهإ

يخة مو  ويي  و    ولنويكبنو   ا ًوهإ  ويكبنوغال   اًو

و .وو[191])}إ  وش غ اًوهإ  وغفبماً 

وهاذاوتجوواان سوع ىو بع نول

إ  الال نوي الال لوخ اقالالد وهيالال  نويالالدوميالال ًوه  اكالال ًوهإا الال و

 ي ةدو الاليوي  تالالدواالخة  ميالال .وي :الالوهوهيالالوه وهية:الالعوشالال

غا و بو فطبموع ىواالسة أصوا يدوالو   ووادوعندو

تالالال يعواةقالالالوي ه وه الالالذاو الالالبوااا الالال  وااك  الالاللوااالالالذسوةالالالوو

اسالالةكالوإسالالأ د وهةالالوولهالال:لوع االالدوهالال    ً وأل الالدو

عالال لو وخ اقالالدوهي متالالدوااالالذسولمسالاللوإا الالدواا سالاللو

هلهالهوةالالالبةواا  الالال وهااالالالة    وهلهالالال:لوعق الالالدوهالالال    ًو

واً وأل دولعالو كال هوثال وةضالىولالوي :الووإالوهمليدوسوي

ياب :ال وااف ال وهااال لسو اليواأل البم ووو وااذسولغ  الد

هله:لوا   دوه    ًو  طق ًوي ا قوأل الدوالويقال وا نو

إالويالال روهايالالوو الالبو وت الال اىوااالالذسول  الال وع  الالدويقالالبةو



 

اانطالالقوهااكالالأص..و كالالأنوي  تالالدو الال ويقالاليو   الال وا نوإالو

و  ا وادوااخ  ةو  الدو النوااصوق وأل دو نق كواي عو 

ل  ه وها ةوتوي ندوهي نوس ت واااخ بة تو يوااكالبنو

آه ةوااة  ملوهااةآ س وأل دوالوي :الووإالو واا كال  و

اا  الالال   وااالالالذسوت :الالالوهوهتالالالذعنوأل الالال هوهتنقالالال كواةقالالالوي هو

واااخ بة توغ   وهةووسخ   و نولج كولي  واأل   ن.

 :حقيقة الكفر  

هي باتدوإ  ال نوآخال  وهاالوو  ة ال ا ًوهعال شو  ة ال ا ًو

طبلوي  تد و نوغ  ولنوييال  وي سة الأ دولهويفطالنو

االالد وهاالال وي الال لوميالالد وهاالال ويالال  نوييالال عد وهاالال وية:الالعو

مسالال د وهاالال وي الالةخوصو الال و ن الالدو و الالنواا  الال وهاا قالاللو

ا  الالال لو الالالنوخ قالالالد وهشالالالقوسالالالا دوهيصالالال ه.و الالالأ ك و

كوايال عوهجبكه وهاسةك: وعنوع: كتالد وهليالىولنوينقال 

 و  ا ولهتيو  دويقوااةص لوهاالخة  مو النول البمو

ي  تدولهولش كويدوغ  ه وهليىولنوي  نويآي تدوااواا و

ع الالىوهيوا  ةالالد وه الالذاو الالبوااكالال   .و االالكويالالأنو  نالالىو

غفالال وويقالال للوااكفالال و الالبواا الالة وهااة ط الال وهاااالالباماة 

كمعدويثبيدوإ اوغط   ويدوها: الدو بة ال  و  قال لوااثاللو

 ط تالالالدوهغط  الالال وووأل الالالدوسالالالة و الالالذاواا جالالاللوعغالالال   ع



 

ي ط  و نوااج اللوهاا الف   .وهةالووع اال ول الدو ال وهاالوو

إالوع ىو ط ةواإلسأص وهالوت االلولعضال  وج الوهوإالو

ط:ق ًوافطال ةواإلسالأص.وهالوت ال  وااالو   ويباالدويأسال   و

إالوع الالالىوسالالالننواالسة الالالأص وهاكنالالالدوغطالالالىوي جالالال رو

  ةبمو نوااج لوهاا ف    وهتالبامتوعالنويصال  تدو

ه طالال ةو ف الالد و ةالال اهوالوي الالةخوصوةالالباهوو طالال ةوااالالو   

اافك يالال وهاا  ا الال وإالو  االال ويخالال افو ط تالالد وهالويالال قو

وإالو  وين ةض   وهالوي  ىوإالو  ا وي:ط   .

امتكسو  الدوااكال   و النوووهاكولنوتقوموا نوينف كو  

و .[192]ااضألواا:  ووهاا يوااا: ن)

 بو نكولنوتاةث دوا سويال أل  وه ذاواإلسأصوااذسويط

واا  الال   ويالالاللو الالبوي الالال  وع الالىو الالالنوي الال هو وع  الالالد 

}هادولسال  وو  إلسأصو بو  وس موع  دو ذاوااكبنوغ دل

 الالالالالالالالالالالالنو الالالالالالالالالالالاليواا الالالالالالالالالالالالاباتوهاألميوطبعالالالالالالالالالالالال ًو

}إنووه بوكينو وغا وة لوت  اىلو  [193])هغ   ً 

ه بوإسالأصواابجالدوو  [194])ااوينوعنوو واإلسأص 

} الال نويالال جبكو قالاللولسالال ا وو وغاالال وةالال لوجالاللوثنالال الهل

هةالالالوويالالال نواان:الالاليوو  [195])هج الالاليو وه الالالنواتالالال: ن 

)لنوت ال  ووه ىو وع  دوهسال  و  نالىواإلسالأصو قال لل



 

تالالالالبايوهج الالالالكو  وهتالالالال تيواا غالالالال ةوة :الالالالكو  وهلنو

)هسالالالالالألومجالالالالاللواا سالالالالالبلو  و[196])اااف هضالالالالال  

لنوي ال  وة :الكووةال للوه ا  وع  دوهس  لو ال واإلسالأص؟

لسووةالال للو  وهلنوي ال  وااا ال ابنو النوا ال  كوهيالوك.

وه الال واإلياالال ن؟وةالال للواإلياالال ن.وةالال للواإلسالالأصول ضالالل؟

أتكةالدوهغة:الدوهمسال دوهاا: الثولنوت  نويال  وه وة لل

هغاالال وةالال لومسالالبلو وهالال ىوو .[197])ي الالوواااالالبت 

)اإلسالأصولنوتيالال وولنوالوإاالالدوإالو  وو وع  الدوهسالال  ل

هلنو  اواًومسبلو  وهتق  وااصأةوهت تيواا غال ة و

هتصالالبصوم ضالال ن وهت الالجواا: الال وإنواسالالةط  وإا الالدو

)ااا   و نوس  وااا  ابنووهةبادلو  [198])وس: أً 

و .[199])و نوا   دوهيوه 

ه ذاوااالوينوه البوكيالنواإلسالأصوااالذسوالويق:اللو وكينال ًو

غ الال ه والو الالنواألهاالال نوهالو الالنوا خالال ين و الال نوجا الالعو

ونو الب لةال لو وت ال اىوعالواأل :   وع ىوكينواإلسالأص 

}هاتاللوع ال   و :الالأو الب وإ وةال لواقب الالدويال وةالبصوإنوغالال نو

غ:الالال وع الالال ك و قالالال  يوهتالالالذغ  سويآيالالال تو و   الالالىو و

تبغ الالالالالال وإاالالالالالالىوةباالالالالالالدلوهل الالالالالال تولنولغالالالالالالبنو الالالالالالنو

وهةالال لوجالاللوثنالال الهوعالالنوإيالال ا   لو  [200])ااا الال ا ن 



 

}إ وةالالالالالال لواالالالالالالدوميالالالالالالدولسالالالالالال  وةالالالالالال لولسالالالالالال ا واالالالالالال رو

وهةالال لوعالال وشالالأ دوعالالنو بسالالىلو  [201])اا الال اا ن 

}هة لو بسىوي ةبصوإنوغنة وآ نالة ويال  و    الدوتبغ الباو

وهة لو اليوخ:ال وااا ال للو  [202])إنوغنة و   ا ن 

}هإ ولهي  وإاىواا بامي نولنوآ نالباوياليوهي سالبايو

و .وو[203])ة اباوآ ن وهلش وويأ ن و   ابن 

ي الالةاووتيالال ي  تدوهعق تالالوهوو-اإلسالالأصوو-ه الالذاوااالالوينو

و-ااقالالالال آن وهاا الالالالن -هليك  الالالالدو الالالالنوااالالالالبييواإلا الالالاليو

وهسأ غ واكو :ذةو خةص ةوعن ا .

و

 أصول اإلسالم ومصادره  

اعةالالال كولت:الالال عواألكيالالال نواا: ط الالال وهااا الالاللواابضالالال   ولنو

وسباوغة: ًو ةبامث و ال    وغة:ال و اليولب نال وغال ي ة ويق

هةالووالوي  الال ويق قال و الالنوغة: ال  وهالو الالنوت جا الال  وهالو

 الاليولسوب الالنوغة:الال  وإ االال وغة: الال ول الال سوي ةالال ي  و الال و

ي ةالالالال قواا:يالالالال و الالالالنوااضالالالال فوهااالالالالنق وهاا الالالالبقو

وهاان   ن.



 

ل  واإلسأصو   الدويةا ال وعالنوغ ال هوي الثوي ةاالووع الىو

 آنوهاا الن وه  اال وااقو)اابييواإلا ي اااصومواا قو

وي يوت  يفو بج وي ا ل

  القرآن العظيم : -أ  

ع ا و  ا وس:قولنواإلسأصو بوكينو  وهألجلو اكو

ل  لو وااقال آنوع الىومسالبادو  االووهال ىو وع  الدو

هسالالال  و الالالوقوا اةقالالال ن وهكسالالالةبماًوا ا الالال ا ن وهشالالالف ً و

 وه : اس ًواانولماكواصوهموااذينولماكو وا  واايف  

 وا  واافأ وهااض    وه بو يةالوع الىولالهالبلو

  وهاالال ويكالالنو[204]ااةالاليوي الالثو و الالنولج  الال واا سالالل)

ااق آنويوع ًو نوااكةب وغا وا ويكالنو  االووهال ىو و

ع  الالدوهسالال  ويالالوع ًو الالنواا سالالل و قالالوول الال لو وع الالىو

بسالالالالىويالالالال اةبماة وهكاهكوإيالالالال ا   وهالالالال ف ً وهلغالالالال صو 

ي ا يبم وهج  وااا  لوي إل ج ل.وه ذهوااكةالبوهياليو

 نو ولهي هوإاالىول :  تالدوهمسال د وهاكالنو الذهوااكةالبو

اااةقو  و ُقجووغث ال و ن ال  وها الومسو  ظا ال  وهكخ  ال و

وااة  يفوهااة:ويل.



 

هج  الالالدوول الالال وااقالالال آنواا ظالالال  و قالالالووتكفالالاللو وي فظالالالد 

وةالالالبوةالالال لوت الالال اىل   انالالال ًوه  سالالالخ ًوااالالال وسالالال:قدو الالالنوااك

}هل  ان وإا كوااكة روي ا قو صوة ًواا وي نويويدو النو

هههالالالفدوااالالالذسوو  [205])ااكةالالال روه   انالالال ًوع  الالالد 

}ه  انال وول  ادويأ دوت:    ًواكلوشالي و قال لوجاللوثنال الهل

هل الدو الوقوو  [206])ع  كوااكة روت:    ًواكلوشي  

} قالالووجالال  غ وي نالال و الالنووهمياالال و قالال لوعالال و الالنوة تالاللل

هل الالدوي الالوسوا ةالاليوو  [207])ميكالال وه الالوقوهمياالال  

}إنو الالالالذاوااقالالالال آنوي الالالالوسوا ةالالالاليو الالالاليوو الالالاليولةالالالالبصل

  و  بوي وسواا:ي ي وألةالبصوسال: لو اليو[208])لةبص 

و.غلوشأنو نوش هنوي  ت  

و-ه ذاوااق آنوآي وي ة  واا االووهال ىو وع  الدوهسال  و

 قالووغ  ال وآيال توو-ضانوآي توي ة  توإاىويبصوااق   ال 

األ :   واا  يق نوه  جال ات  وتنة اليوي  ة ال  وي ال ت   و

ول  و ذاوااق آنو قووج  دو ويج وي ة  .

ه بواا ج واا: ا   وها يال واا:ال   ةوت الوقو واا:يال و

ي يالالال وسالالالبمو ث الالالد ولهوي الالالبمةوولنويالالالأتباوياث الالالد وله

هايوةو نوسبمه و  ج هاوع ىواا غ و نول دويةكبنو

 نويال هلوهغ اال ت وهاأل ال وااةاليول ال لوع   ال و اليو



 

}لصويقباالالالبنووةالالال لوت الالال اىلول الالال واافصالالال ي وهاا:أغالالال  

ا ة اهوةلو أتبهوي بمةو ث دوهاكعباو نواسةط ة و النو

و .وو[209])كهنو وإنوغنة وه كة ن 

ه االال وييالال ووا الالذاوااقالال آنول الالدوهيالاليو الالنوعنالالوو  ول الالدو

تضالالانولخ:الال ماًوغث الال ةوعالالنواأل الال واا الال يق  وهتن:الالأوعالالنو

يالالالباك و  الالالةق:   وهة الالال وغاالالال ولخ:الالال  وه غالالال و الالالنو

اا:الالال ا  نواا  ا الالال واايالالالي وااكث الالال و االالال واالالال ويةبهالالاللو

اا  ا  وإاالىوي ضالدوإالو اليو الذاواا صال .وه اال وييال وو

ًو-ا الالذاوااقالال آنو ل الالدوهيالاليو الالنوعنالالو ولنواان:الاليوو-ليضالال 

ااذسول ال لوع  الدو الذاوااقال آنواال وي  الووعنالدو ث الدوهاال و

وينقالاللوعنالالدو الال وييالال ي دوة:الاللوتنالال لوااقالال آنوةالال لوت الال اىل

}ةاللواالالبوشالال  و و ال وت بتالالدوع الال ك وهالولكماغال ويالالدو قالالوو

  وياللو[210])ا:ث و  ك وعا اًو نوة: دول أوت ق البن 

هاال وو ًوالويق لوهالويكةبوها وية ككوع ىوش ف غ نول  

يج سوإاىو    وه عو اكوية الوقواافصال   وهاا:  ال  و

}ه الال وغنالال وتة الالبو الالنوة: الالدو الالنوغةالال روولنويالالأتباوياث الالدل

  و[211])هالوتخطدوي ا نالكوإ اًوالمتال روااا:ط البن 

ه الالالالذاواا جالالالاللواأل الالالاليوااالالالالذسوههالالالالفو الالالاليوااةالالالالبماةو

يأ دول يوالويق لوهالويكةبويأتيوإا دولي:ال مووهاإل ج ل



 

ااالالذينواالالوي  ويق يالال و الالنوااةالالبماةو-اا  الالبكوهاانصالال مقو

ي الالأاب دوعاالال ويخة فالالبنو  الالد وهي ةكاالالبنوو-هاإل ج الالل

ةال لوت ال اىو بضال  ًوخ:ال هووإا دو  ا ويةيال ج هنو  الد 

}ااذينوية: البنواا سالبلواان:اليوو يوااةبماةوهاإل ج لل

  و الالاليوااةالالالبماةواأل الالاليوااالالالذسويجوه الالالدو كةبيالالال ًوعنالالالو

هاإل ج الاللويالالأ    ويالال اا  هلوهين الال   وعالالنوااانكالال و

هي الالالالالالالالالاللوا الالالالالالالالالال وااط :الالالالالالالالالال توهي الالالالالالالالالال صوع الالالالالالالالالال   و

هة لوت ال اىو : نال ًوسال الواا  البكوو  [212])ااخ: تث 

}ي الالأاكووهاانصالال مقواا االالووهالال ىو وع  الالدوهسالال  ل

ل الالالالالالاللوااكةالالالالالالال رولنوتنالالالالالالال لوع الالالالالالال   وغة يالالالالالالال ًو الالالالالالالنو

}هي الأاب كوعالنووهة لوجلوثن الهلو  [213])اا ا   

}هي الالأاب كوعالالنووهةالال لوسالال:   دلو  [214])ااالال ه  

}إنو الالالالذاووهةالالالال لوسالالالال:   دلو  [215]) سوااقالالالال   ن 

ااق آنويق وع الىويناليوإسال ات لولغثال وااالذينو ال و  الدو

و .وو[216])يخة فبن 

هاقالالالوويالالال هلوااقالالالسوإيالالال ا   و   الالال:سو الالاليوإط هيالالال و

ااالالوغةبماةواان الاللو الالنوااقالال آنو  جالال وعالالنو االالكوهة الال هو

ااقالالال آنوي ججالالالدوهي ا  نالالالدوهكالت الالالدو الالالأع نوعجالالال ه و

و .[217]هاسة   واخ اقدوهلع نواسأ د)



 

هي ناالال ول الالوقوليالالووااا الال ا نو  الالخ وت جاالال و  الال  يو

ااقالال آنوااكالال ي وإاالالىوااالالوغةبمواأل  يكالاليوجفالال سوال الالغو

هجالالوولنو الالذاوااقالال آنويخ طالالبو ف الالد وهيج الالبوع الالىو

يالاللوولسالالئ ةد وهي يالاللواا الالبج وااةالاليوي نالالدوهيالال نو ف الالد 

و)إنوااالذسول ال لوااقال آنوغأ الدوي   ناليولغثال و اال وة لل

  وغ الالالفوال؟وهااالالالذسول الالال لو[218])ولعالالال لو ف الالالي 

ااقالال آنو الالبوااالالذسوخ الالقواإل  الال ن وه الالبو وسالال:   د و

 .و[219])}لالوي   و النوخ القوه البواا ط الفوااخ: ال  

ث وغ   وة ا تالدواة جاال و  ال  يوااقال آنوااكال ي وسال:: ًو

وا ذاوااكة روااذسو ق  واكو ند.وو يوإسأ دوهتأا فد

  البووهااق آنواا ظ  وش  لواكلو  وي ة جوإا دواا:ي  

شالالالالالال  لوألهالالالالالالبلوااقباعالالالالالالووهاا ق تالالالالالالووهاأليكالالالالالال صو

} الالال و  طنالالال و الالاليووهااا الالال  أتوها كاروةالالال لوت الالال اىل

  و ف دوااوعبةوإاالىوتبي الوو[220])ااكة رو نوشي  

هالالالف تدوهل   االالالد وهيالالالوعبوإاالالالىو  وه غالالال ولسالالالا تدوه

ه  و  وج  ويدواأل : ال  وهااا سال  ن وهيقال موااا ال كو

هااجالال ا وهاا  الال روهيقالال  واا جالالجوهاا:الال ا  نوع الالىو

 اك وهيذغ ولخ: مواأل ال وااا ضال  وه ال وياللوي ال و النو



 

اااثأتو يوااو    وه  وينةظ   و نواا ذاروهاانكال لو

و يوا خ ة.و

يالالي وااكث الال وه  الدو الالنوا يال توهااالالوالتلوهاا:ال ا  نواا

 ا ويالو شواا  اال   وهين سالبوغاللوعصال  وهيجالوو  الدو

هسالأ غ واالكوثأثال ول ث ال وواا  ا  وهاا: يثبنوض اة   

و قطوتكيفواكوش ئ ًو نو اكوه ذهواأل ث  و يل

}ه الالبوااالالذسو الال جواا: الال ينو الالذاووةباالالدوت الال اىلو-و1

عالالذرو الال اتوه الالذاو  الاللولجالال جوهج الاللوي ن االال وي بخالال ًو

}لهووهةالال لوعالال وشالالأ دلو  [221])هيجالال اًو  جالالبماً 

غظ ا تو اليوي ال واجاليوي يال هو البجو النو بةالدو البجو

 الالنو بةالالالدوسالالال  رول االالال توي ضالالال  و الالالبقوي الالالضوإ او

لخ جويوهوا ويكووي ا  وه نوا ويج لو وادو بماًو ا و

و .[222])ادو نو بم 

 الالالدوهسالالال  واالالال وه الالالنوااا  الالالبصولنو  االالالواًوهالالال ىو وع 

ي غبواا:   وها ويكالنو اليوعصال هواابسال تلوااا كيال و

ااةالاليوت الال نوع الالىواغةيالال لولعاالال قواا: الال .و االالنوااالالذسو

لخ:الال و  االالواًوهالال ىو وع  الالدوهسالال  وي الالذهوااا  ب الال تو

وإالو .



 

 النوسالأا و النو}هاقووخ قن واإل   نووةبادوت  اىلو-و2

طالال ن.وثالال وج  نالال هو طفالال و الاليوةالال امو كالال ن.وثالال وخ قنالال و

اانطفالال وع قالال و خ قنالال واا  قالال و ضالال  و خ قنالال واااضالال  و

عظ  الال ًو ك الالب  واا ظالال صوا االال ًوثالال ول يالالأ  هوخ قالال ًوآخالال و

  وهاالال ويكةيالالفو[223]) ة:الال مكو ولي الالنوااخالال اق ن 

  ايالالاللوخ الالالقواا  االالال  و الالالذهوااةف هالالال لوااوة قالالال وعالالالنو

وااجن نوإالو يو ذاواا ص .

}هعنالالوهو فالال تلواا  الالبوالوي  ا الال وإالووةالال لوت الال اىلو-و3

 بوهي   و  و يواا: وهاا:  وه  وت قطو نوهمةال وإالو

ي  ا الال وهالوي:الال و الاليول االال تواألميوهالومطالالبوهالو

  و  الالالال وت ةالالالالوو[224])يالالالال يسوإالو الالالاليوغةالالالال رو :الالالال ن 

ااةفك  وااي  لوهالوتفك و  د و ضأًوعنواا:ي ي و ذاو

لنوت ةط  د ويلوإ اومهوو  يقو النواا  اال  و :ةال ولهو

ييالال ةوهسالالج باو الال وع  الالباوعن الال وتا كنالال واإلعجالال رو

االالذاك وع االال ًولنو الال وخفالاليوع الال   و الالنوي ا الال ولغثالال و االال و

ومهوهه.

هةالالالووةالالال منواا الالال ا وااف   الالاليو الالالبميسويبغالالال سويالالال نو

  وإا الالدوااةالالبماةوهاإل ج الاللوهااقالال آن وهيالال نو الال وتبهالال

االغةيالالال   تواا ويثالالال و  االالال وية  الالالقويخ الالالقواا الالالاباتو



 

هاألميوهخ الالالالقواإل  الالالال ن و بجالالالالوولنواالغةيالالالال   تو

ااا  هالال ةو با قالال وااالال وهمكو الاليوااقالال آن وي ناالال وهجالالوو

ااةبماةوهاإل ج لواااةواها واا بصو ةضالان واا  ب ال تو

غث الال ةوخ طئالال وعالالنوخ الالقواا الالاباتوهاألميوهخ الالقو

و .[225]اإل   نوهاا  بان)

و

 ب : السعة العبوية  

ل  لو وإاىواا سبلوه ىو وع  الدوهسال  وااقال آنووو

ااك ي  وهلهيىوإا دو ث دوه بواا ن واان:بي وااي مي و

)لالوإ اليووة لوهال ىو وع  الدوهسال  لوهااا:ن  وا ق آن 

  و قالوول نواالالدولنو[226])لهت ال وااقالال آنوه ث الدو  الالد 

وي: نو  و يوااق آنو نوعابصولهخصب ولهوإجاال ل 

}هل  ان وإا كوااذغ واة: نوا نال سو ال و ال لووة لوت  اىل

و .[227])إا   وها    ويةفك هن 

هاا الالن و الاليواااصالالوموااثالال  يو الالنو صالال كمواإلسالالأص و

اان:يوهال ىو وع  الدوهسال  ووه يوجا عو  ومهسوعن



 

 نوةبلولهو  لوو-ي نووه  لو ةصلوإاىواا سبلو-

ولهوتق ي ولهوههف.

ه يوهييو نو وإاىومسبادو  اووهال ىو وع  الدو

ألنواان:اليوهال ىو وع  الدوهسال  والويالةك  وعالنووهس   

}إنو الالبوإالوهيالاليويالالبيى.وع االالدوو الالبقوةالال لوت الال اىل

إ ا وي: غوإاالىواانال سو ال ول ال وو  [228])شويووااقبق 

وه ال ول ال وإالوويدوة لوت  اىل }إنوات:عوإالو  ويبييوإااليل

و .وو[229]) ذي و : ن 

هاا ن واااط  ةو يوااةط: قوااف  يوانسالأصوليك  ال ًو

 نواان:الاليوهعق تالالووهع:الال كاتوه  الال  أتوهآكايالال ً و قالالووغالال

وه ىو وع  دوهس  وياةثلو  ول  ويد وهي: ندوا نال س 

هيالأ    ولنويف  الالباو ثاللو   الالدوغقباالدوهالال ىو وع  الالدو

  وهةالوو[230])و)ه باوغا ومليةاب يولهال ي وهس  ل

ول الال و واااالال  ن نولنويقةالالوهاويالالدو الاليول   االالدوهلةبااالالد 

}اقالووغال نواكال ووة لوت ال اىليةىوية وا  وغا لوإيا    و

 يومسبلو ولسبةوي ن واانوغ نوي جبو وهاا البصو

  وه قالاللوااصالال  ي و[231])ا خالال وه غالال و وغث الال اً 

ااكالال اصومضالالبانو وع الال    ولةالالبالواان:الاليوهالال ىو و

ع  دوهس  وهل   ادوإاىو نوي الو  وه ق  ال و ال ال وإاالىو



 

 وتوهين  و يوكهاهينواا ن  وهةووغال نو نوي و   وث وت

 بقب بالال ُواا الالن ويةيالالوكهنو الال انوينق الالبنوعنالالد وهيط :الالبنو

  انويأخذهنوعندولنويكبنو   ه اًوااالنولخالذوعنالد و

يةىويةصلواا نوو نوااال اهسوإاالىومسالبلو وهال ىو

 وهلنويكالالالبنوجا الالالعومجالالال لو[232] وع  الالالدوهسالالال  )

وهالًوه كة نول ن  .اا نووثق توعو

-هاا الالن وغاالال ول  الال وااةط: الالقوااف  الاليوانسالالأص و  الاليو

ًو ت:الال نوااقالال آنوااكالال ي  وهتيالال  وآي تالالد وهتفصالاللوو-ليضالال 

اااجالو نوليك  د وي ثوغ نواان:يوهال ىو وع  الدو

هس  وي: نو  و  لوإا د وتال مةويال اقبل وهتال مةوي اف الل و

هت مةوي ا و   ً وهةووت ةقلواا ن وعنوااقال آنوااكال ي و

وي:  نوي ضواأليك صوهااةي ي  ت.

هيجبواإليا نوي اق آنوهاا ن وع ىول  ا واااصومانو

األس سالال  تو الاليوكيالالنواإلسالالأصوااالالذسويجالالبوات: ع االال و

هااالالال كوإا  االالال  وهات:الالال عول   االالال  وهاجةنالالال رو    االالال  و

هتصويقولخ: م اال  وهاإلياال نوياال و   اال و النولسالا  و

 وههالالالالالالف تدوهل   االالالالالالد وه الالالالالال ولعالالالالالالوهو وألها  تالالالالالالدو

وة لوت  اىلوا  ن ن وه  وتبعوويدولعوا هوااك   ين اا

} الالأوهميالالكوالوي  نالالبنويةالالىوي كاالالبكو  االال وشالالج و



 

ي الالن  وثالال والويجالالوهاو الاليول ف الال  وي جالال ًو االال وةضالال  و

}ه الالال ووهةالالال لوسالالال:   دلو  [233])هي الالال اباوت الالال  ا ً 

آتالالالالالالال غ واا سالالالالالالالبلو خالالالالالالالذههوه الالالالالالال و  الالالالالالال غ وعنالالالالالالالدو

و .[234])   ة با 

هي ووااة  يفوياص كمو ذاوااوينوي  نوين ولنو ذغ و

  ات:الالالالد وه الالالاليواإلسالالالالأص وهاإلياالالالال ن وهاإلي الالالال ن و

وهسنةن هلوييي و نواإليج بولمغ نو ذهوااا اتب.

و

 المرتبة األولى*  

وهددددي: ال ددددهادتان    وأرماندددده خمسددددةاإلسددددالم:  

 والصالة  والبماة  والصيام  والحج. 

شهادة أال إله إالهلل  وأن محمداز رسدول هللا   األول: 

 صلى هللا عليه وسلم. 

ه  نىوشال  كةولالوإاالدوإالو لولسوالو  :البكوي القو اليو

دواألميوهالو الالاليواا الالالا  وإالو وهيالالالوه و  الالالبواإلاالالال

  وهتقةضالالاليو[235]اا الالالق وهغالالاللوإاالالالدوغ الالال هوي طالالالل)



 

هالووإخالالأ واا :الال كةو وهيالالوه وه ف  الال وعاالال وسالالباه 

ووتنفعوة ت   ويةىوية ققو  دول  انل

األهلولوةالالبلوالوإاالالدوإالو وعالالنواعةقالال كوهع الال وهيقالال نو

وهتصويقوه  : .و

 االالنوةالال لو الالذهوااثالال  يولوااكفالال وياالال وي :الالوو الالنوكهنو .و

ااي  كةوها ويكف ويا وي :وو النوكهنو واال وينف الدو الذاو

و .[236]ااقبل)

ه  نىوش  كةولنو  اواًومسبلو وط عةالدو  اال ول ال و

 وهتصالالالويقدو  االالال ولخ:الالال  وهاجةنالالال رو الالال و  الالالىوعنالالالدو

هلنوت   وهت ةقووووهبج  وهلالوي :وو وإالويا وش ع 

مسبلو وإاىواان سوجا   ً وهل دوع:الووالوويأنو  اواًو

ي :و وهمسبلوالويكذر ويلويط عوهية:ع و نولط عالدو

كخالالاللوااجنالالال  وه الالالنوعصالالال هوكخالالاللواانالالال م وهلنوت  الالال و

هت ةقالالوويالالأنوت قالاليوااةيالال يعوسالالبا و الاليواا ق الالوة ولصو الاليو

ش  ت واا : كاتوااةيول  و وي   ولصو يو ظال صواا كال و

 الاليو جالال لوينالال  وهااةيالال يعولصو الاليو جالال لواألخالالأق ولصو

األس ة ولصو يو ج لوااة   لوهااة  ي ..والويكالبنوإالو



 

عنوط يقو ذاواا سبلوااك ي و  اووه ىو وع  الدو

و .[237]هس   وأل دومسبلو وااا: غوعندوش ي ةد)

 الثاني : الصالة* :  

نواإلسأص وياللو اليوعاالبكو يواا غنوااث  يو نولمغ 

اإلسأص وإ و يوهال  ويال نواا :الووهميالد ويك م ال وغاللو

يالالبصوخاالالسو الال ات ويجالالوكو   الال وإيا  الالد وهيط الال و   الال و

 ف دو نولكمانوااذ بر وهت بلوي ندوهي نواافبايشو

و-ها ث ص و   اواسة قظواا :وو نو ب دو يوه: يدو ثُلب  ب

ة:اللولنوينيال لوي طالال صو-يال نويالوسوميالدوطالال   اًو ظ فال ًو

ثالالالال وغ:الالالال وميالالالالد وهلةالالالال وي :بكيةالالالالدوهاسالالالالة   دوو-و   ااالالالال

هاسة واه وهجوكو  وي ندوهي نوميدو نو  ث قوااط عال و

هاا :بكي وسال جواًوهة تاال ًوهماغ ال ًويكال مو االكو اليوغاللو

يبصوخاسو  ات وهي  صوألكا و ذهوااصأةولنويكالبنو

 ةط ال اًو الاليوة :الالدوهيو الدوهثبيالالدوه كالال نوهالالأتد وهلنو

ااا الالال ا نوإاالالالىووي كي الالال وااا الالال  وجا عالالال و الالالعوإخبا الالالد

مي   وه ةبج  نويبج   وإاىوااك :ال وااايال   وي ال و

  و  اصأةوةووهض  وع ىولغالواابجبهوهلي ن  و

ااةالاليوت :لالالووي الال وااخالال اقوت:الال مكوهت الال اىوع:الال كه و الالنو

ن  وا ة ظالالال  واالالالدويالالالأ باعوااجالالالبام  و الالالنو طالالالقو تضالالالال



 

اا   ن وهعااللواا الوينوهااال ج  نوهااال لسوهيباسالد و

يأخالذويظالدو النو الذهواا :ال كةووهس ت ولج ا ويو الد وغالل

واا ظ ا .

  ا باسوهااجبام وتأخذوي ظ  و ن   وهااق البويأخالذو

يظدو ن   و  يو يةا  وع ىوااثن  وهاا اووهااةاج وو

هااة الال: لوهااةك: الال  وهشالال  كةواا الالق وهةالال ا ةوااقالال آنو

ااكالالال ي وهااق الالال صويالالال نويالالالوسوااالالال رو قالالال صواا :الالالووااالالالذا لو

 الذاواااقالال صوااخ ضالعوا ال رواااالالوي  وثال وااةالالذالواالدو الاليو

هااةضالالال عوهااةقالالال روإا الالالد وثالالال واا غالالالبعوهاا الالالجبكو

هااج بسوخضبع ًوهخيبع ًوهاسالةك   وا ظاةالدوه الًو

ا  تد وةووا ك  وة :الد وه لواالدوج الاد وهخيال  واالدو

جباميد وث ويخالة وهالأتدوي اثنال  وع الىو وهااصالأةو

هاا الالأصوع الالىو : الالدو  االالووهالال ىو وع  الالدوهسالال   وثالال و

و .وو[238]ها خ ة)ي ألوميدو نوخ  سوااو   و

 الثالث البماة* :  

 يواا غنوااث االثو النولمغال نواإلسالأص وهيجالبوع الىو

ااا   واا نيولنويخ جوبغ ةو  اد وه اليوجال  وي ال  و



 

جواً وهيو    وإاىواافقال ا وهااا ال غ نوهغ ال   و االنو

ويجببوك    وإا   .

    وااا   وإاالىو  الة ق  ويط البو ف الد وهيجبولنويو

وي ال وع الىول   الال وهالويال  ي  وي ال::   وهيجالالبو هالوياالنل

لنويو    وااا ال  واية ال  ومضالبانو  والوي يالوويالذاكو

جالال اً وهالوشالالكبماًو الالنوااخ الالق ويالاللويالالو    وخ اصالال و

وابجدو والومي ً وهالوسا  .

ه الالاليوإخالالال اجواا غالالال ةواسالالالةجأروا : غالالال  وهتط  الالالبو

هااا ال غ نوه هسواا  جال ت وهإغنال  ووانفبسواافقال ا 

ا  وعنو لواا  ال وهمياال وي ال و النوااة الفوهاا الببو

إ اوتالالال غ  واألغن الالال   وه الالاليوإخالالال اجواا غالالال ةواتصالالال لو

يصالالف توااكالال صوهااجالالبكوهاإليثالال موهاا:الالذلوهاا ياالال  و

وعنوسا تول لواايلوهاا:خاللوهااالو   ة.وه   ال و هتخلأ

ويةك تفوااا  ابن وهي ي وغنال ُ  و ق ال ب   و الأوي:قالى

 ق الال و  الالوص وو-إ اوط:قالال و الالذهواايالال   ة- الاليواااجةاالالعو

وهالو وينو   ق وهالو     و نقطع.

 الراب  : الصيام *:  



 

ه الالبوهالال  صوشالال  وم ضالال نو الالنوط الالبعواافجالال وإاالالىو

غ هرواايالاس ويالوعو  الدوااصال ت وااط ال صوهاايال ارو

هااجا عوع: كةو وس:   دوهت  اى وهيكفو ف الدوعالنو

  وهةالالالالووخفالالالالفو وااصالالالال  صوعالالالالنواااالالالال يضوشالالالال بات 

هااا الال   وهاا   الاللوهااا ضالالعوهاا الال تضوهاانف الال   و

و  كلو ن  ويك وين س:د.

ه الاليو الالذاواايالال  ويكالالفوااا الال  و ف الالدوعالالنوشالال بات   و

 ةخ جو ف الدوي الذهواا :ال كةو النوشال:دواا: ال ت وإاالىوشال:دو

اااأتك واااق ي ن ويةىوإنوااص ت وا ةصبمويصبمةو

وإالو يوت ص لومضىو .و نوالوي ج وادو يوااو   

هااص  صوي يوااق ب وهي  وو يوااو    وهي غبو  اال و

عنالالالالوو  وهيالالالالذغ واألغن الالالال  وي اا الالالال غ نوهليالالالالباا   و

 ة طفوة بي  وع     وهي  االبنو ال و ال و  الدو النو  ال و

و و   كاكهاوشك اً.

هااصالالال  صوي غالالاليوااالالالنفس وهيق ا الالال وع الالالىوتقالالالبقو  و

يال و وع  الدو اليوهيج لوااف كوهاااجةاعوي ةيال  ومة 

اا الال ا وهااضالال ا و الاليواا الال وهاا أ  الال  وي الالثوي الال شو

اااجةاالالالعوشالالال  اًوغالالال  أًو    ظالالال ًوع الالالىو الالالذهواا :الالال كة و



 

  اة: ًوا يدويو  دوإاىو اكوخي  و وت  اىوهاإلياال نو

يالالال  وهيالالال ا بصوا خالالال  وهاا قالالال نويالالالأنو وي  الالال واا الالال و

هلخفى وهلنوااا  واليووادو نويبصويقفو  دوي نويوسو

   الالالالالالالأادوعالالالالالالالنولعا االالالالالالالدوغ  الالالالالالال وهالالالالالالال     ووميالالالالالالالد

و .[239]هغ:    )

 النامس الحج* :  

إاىوي  و واا ال اصو اليو كال واااك  ال  وهيجالبوع الىو

غالاللو  الال  ويالال اغوع ةالاللوةالال كم ويا الالكوهسالال   واانقالاللولهو

هيا كو  ويكف دو النواانفقال ولج ت  وإاىواا:  واا  اص و

 الاليو   يالالدوهإي يالالد وع الالىولنوتكالالبنو الالذهواانفقالال و  ضالال  و

عنوةبتو نوي با   وهلنويكبنوآ ن ًوع الىو ف الدو اليو

ط يقالالد وهآ نالال ًوع الالىو الالنوي الالبا  ولثنالال  وغ  يالالدوعالالن   و

هيجبواا جو  ةوهايوةو يواا ا وااالنواسالةط عوإا الدو

وس: أً.

ةط الال وهين: الاليوااالالنولماكواا الالجولنويةالالبروإاالالىو  واة

 ف الالالدو الالالنوك الالالسوااالالالذ بر و الالال  اوي الالالغو كالالال واااك  الالال و

هااايالالالال ع واااقوسالالالالال ولكقوشالالالالال  ت واا الالالالالجوع:بكيالالالالال و

هت ظ االالال ًو  وهي  الالال ولنوااك :الالال وهسالالال ت وااايالالال ع والو



 

ت :الالوو الالنوكهنو  وهل  الال والوتنفالالعوهالوتضالال  وهاالالبا و

ويأ  و وي ا جوإا   واا وهلوا ا   ولنوي جوإا   .

همكاً ولي ضالالالال ن وه الالالاليواا الالالالجوي الالالال:سواا الالالال جوإباماًو

  جةاالالالعوااا الالال ابنو الالالنوجا الالالعولةطالالال مواألميو الالاليو

 ك نوهايو وي : بنوبي ًوهايواً وي :وهنوميال ًوهايالواً و

ال الال قويالال نومتالال سولهو الال الهس وهغنالاليولهو ق الال  ولهو

ليالالال ضولهولسالالالبك وااكالالاللوخ الالالقو وهع:الالال كه والو ضالالاللو

واا   وع ىوغ  هوإالوي اةقبقوهاا الوااص ال.

ااة الال مل وهيةالالذغ هنو   صالاللوا ا الال ا نوااة الال هنوه

يالالبصوي: الالث  و وجا  الال ً وهي يالال   و الاليوهالال  ووهايالالوو

ا   الالالال ر و   الالالالة وهنويط عالالالال و وت الالالال اىوااالالالال وي الالالالوو

و .[240]ااابت)

و

 العبادة في اإلسالم* 

 الاليواا :بكيالال و و  نالالىوهيق قالال  و الال  وخالال اقوهل الال و

ع:الالالووه و  :الالالبكك وهإ وغالالال نو االالالكو خ الالالبق وهل الالال و

غالالذاكو الالأويالالوولنوي الال  واااالال  و الاليو الالذهواا  الال ةوع الالىو



 

ه اطو وااا ةق  و ة:  ًواي عد و قةف  ًولثال ومسال د و

هةووش عو وا : كهوش اتعوعظ اال وغة ق القوااةبي الوو

و ومرواا  اا نوهااصأةوهاا غ ةوهااص  صوهاا ج.و

وأص هاكالالنوا  الال و الالذهو الاليوغالاللواا :الال كاتو الاليواإلسالال

غالاللو الال وي :الالدو وو  ا :الال كةو الاليواإلسالالأصولشالالالوإ و الاليل

هي ضالال هو الالنواألعاالال لوهاألةالالبالوااظالال   ةوهاا: طنالال .و

 كالالاللوعاالالاللولهوةالالالبلوعا ةالالالدولهوة ةالالالدو االالال وي :الالالدو و

هي ض هو  بوع: كةو ويلوغلوع كةوي ن وعا ة  وين ال و

ااةق روإاىو و  يوع: كة و ا  ش تكواا  ن وألي كو

هج  ا الالكوإ اوةصالالوتوي الال ووهل  الالكوهبهجالالكوهلهالكك

هجالالدو و  الاليوع:الال كة وه     ةالالكواا  الالن و الاليواا: الال و

هاا الالالبقواااكةالالالبوهإ اوةصالالالوتوي الالال وهجالالالدو و  الالاليو

ع:ال كة وهلكا واأل   الال وهااةال اصوااصالالوقوهاا الولوهغالالفو

األ قوهإع  الالال وااضالالال  فوهاغة الالال رواا الالالألوهاانفقالالال و

ع الالالىواأل الالاللوهاألهالكوه باسالالال ةوااا الالالك نوهبيالالال مةو

 تعوه صالال ةواااظ الالبصوغالاللو االالكواااالال يضوهإط الال صوااجالال

ع: كةوإ اوةصوويدوهجالدو .و كاللوعااللوت ا الدوانف الكو

لهوأل  الالكولهوااجةا الالكولهوا: الالوكوتقصالالوويالالدوهجالالدو و

  بوع: كة.ويلويةىوت ق قوش باتو ف الكو اليويالوهكو



 

تكالبنوع:ال كةوإ اوةب مب بةِّ ال و  ال وهال ا  وو  ولي  و واك 

وة .)ه يويضعوليوغ وهالووة لوه ىو وع  دوهس  ل

يال ومسالبلو  وليالأتيوليالو  وشال بتدوهيكالبنواالدووة ابال

لمليالالة واالالبوهضالال   و الاليويالال اصولغالال نووةالال للو   الال ولجالال ؟

ع  الالدوهبم؟و كالالذاكوإ اوهضالال   و الاليواا الالألوغالال نواالالدو

و .[241])لج  

و)ع الىوغاللو  ال  وهالوة .هة لوه ىو وع  دوهسال  لو

ةالوي ويدو  نفالعو ف الدولملي وإنوا ويجو وة للوي وة لل

لمليالال وإنواالال وي الالةطع؟وةالال لوي الال نو اووةالال للوهيةصالالوق.

وة لوادلولملي وإنوا وي الةطع؟وة للواا  ج وااا  بل.

يالالأ  ويالال اا  هلولهوااخ الال .وةالال لولمليالال وإنواالال ووةالال لل

و .[242])يا كوعنوااي و     وهوة  وة للويف ل؟

و

 المرتبة الثانية * 

اإليمان وأرمانه ستة وهي: اإليمان بداهلل ومالئكتده  

 ومتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر. 

 األول: اإليمان باهلل: 



 

اقولنوتالال  نوي يبي الال و وت الال اى ولسول الالدوااالال روااخالال و

ااا االالكواااالالوي واجا الالعواأل الالبم وهتالال  نويأاب  الال و و

ت  اى ولسول دواإلادواا ق وهغلو  :البكوسالباهوي طالل و

هت  نويأسا تدوههف تد ولسويأنوادواألسا  واا  نىو

وهااصف تواا  ىوااك    .و

هت  نويبيوا   و و اليو االك ويأ الدوالوشال يكواالدو اليو

ة لووتد ميبي ةدوهالو يولاب  ةدوهالو يولسا تدوههف 

}مرواا الالالالاباتوهاألميوه الالالال وين االالالال وو وت الالالال اىل

  ع:الالالالالالالوهوهاهالالالالالالالط: وا : كتالالالالالالالدو الالالالالالاللوت  الالالالالالال واالالالالالالالدو

و .وو[243])سا  ً 

هت  نويأ دوالوتأخذهوسن وهالو بص وهل الدوعال ا واا  البو

}هعنالوهوهااي  كة وهل دوادو  كواا اباتوهاألمي و

 و الال و الاليواا:الال و فالال تلواا  الالبوالوي  ا الال وإالو الالبوهي  الال

هاا:  وه ال وت القطو النوهمةال وإالوي  ا ال وهالي:ال و اليو

ل االال تواألميوهالومطالالبوهالويالال يسوإالو الاليوغةالال رو

و .[244]) : ن 

وع الالىوخ قالالدو و هتالال  نويأ الالدوت الال اىوع الالىوع شالالدوعالال لأ

ه الالبوليضالال ًو الالعوخ قالالدوي  الال وليالالباا  وهي الالاعولةالالباا  و



 

 وي بقواافق   وهيج: وهي قو ك     وهيوي ول بم  

ااك الال   ويالال توااا الالكو الالنوييالال   وهينالال عوااا الالكو االالنو

و .[245]يي  وه بوع ىوغلوشي وةوي )

وه نوثا اتواإليا نوي  و  وي يل

يثاالال وا  :الالوو  :الال و وهت ظ االالدواااالالبج: نوا ق الال صوو-و1

اال ويأ  ه وهاجةن رو   د وهإ اوة صواا :الوويالذاكو ال لوي 

وغا لواا   كةو يوااو   وها خ ة.

لنواإليا نوي  وينيوو اليوااالنفسواأل فال وهاا ال ة وو-و2

أل دوي   ولنو و بوااا االكواا ق قاليواكاللو ال و اليو الذاو

ااكالالبن وهل الالدوالو الال  عوهالوضالال موإالو الالب وه الالذاواا  الال و

ي ن دوعنوغ  و  وهين عو نوة :دوخبلوسالباه و الأو

و.ي جبوإالو وهالويخ لوسباه

لنواإليا نويال  وينيالوو اليو ف الدوااةباضالع وأل الدوو-و3

ي   ولنو  ويدو نو  ا و انو  و الأوي ال هواايال ط ن و

وهالوي:ط وهالويةك:  وهالوي  بويقبتدوه  اد.

لنوااا  نوي  وي   وع  واا ق نول دوالوسال: لوإاالىوو-و4

اافأ وهاانج ةوإالوي ا االلوااصال الوااالذسوي ضال هو  و



 

غ الال هواعةقالال كاتوي ط الال وغ عةقالال كولنوو الاليويالال نوي ةقالالو

هالالالالالال بوايالالالالالالنو وغفالالالالالال وعنالالالالالالدوسالالالالالال ئ تد ولهويالالالالالال  نو

هي ةقالالالوول  الالال وت قالالالقواالالالدو الالال وي يالالالو وه الالاليو الالاليووويآا الالال 

يق قة  والوتنفعوهالوتض  ولهويكبنو   الواًو الأويال  نو

يبجبكوخ اق..وهغلو ذهول   ي ويةىوإ اوهمكهاوع ىو

او ويالالبصوااق   الال وهعالال ينباواا قالال تقولكمغالالباول  الال وغالال  ب

و يوضألو : ن.و

لنواإلياال نويالال  وي يالاليو الاليواإل  الال نوةالالبةوعظ االال وو-و5

 نواا  صوهاإلةالواصوهااصال: وهااث:ال توهااةبغاللوي ناال و

يضالالط عويا الال ايواأل الالبمو الاليوااالالو   واية الال  واا ضالال ةو

  وهيكالالبنوع الالىويقالال نوتالال صول الالدو ةبغالاللوع الالىو  الالكو

اا اباتوهاألمي وهل الدوي يالوهوهيأخالذوي الوه و  كالبنو

اج:الالالالالال لو الالالالالاليوهالالالالالال: هوهث: تالالالالالالدوماسالالالالالالخ ًومسالالالالالالبخوا

و .[246]هتبغ د)

 الثاني : اإليمان بالمالئكة : 

}ع:الالال كووهههالالالف  ويالالالأ   لوهلنو وخ ق الالال واط عةالالالد و

ي ا بن.وي  ال و ك  بن.والي :قب دوي اقبلوه  ويأ  هو

 الالال ويالالال نوليالالالوي  وه الالال وخ ف الالال وهالوييالالالف بنوإالوااالالالنو



 

وهل  ال لو  [247])امتضىوه  و نوخي ةدو يفقبن 

}الي ةك: هنوعنوع: كتالدوهالوي ة  ال هنوي ال: بنو

  ويجال:  و وعنال و[248])اا  لوهاان ال موالويفةال هن 

ا   وهمياال وغيالالفو وي ضال  واالال: ضول :  تالالدو الأو الال 

وهمس د.

ها اأتكالال ولعاالال لوغ فالالباوي الال  و االالن  وج: يالاللوااابغالاللو

يالال ابييوينالال لويالالدو الالنوعنالالوو وع الالىو الالنوييالال  و الالنو

ع:الال كهوااا سالال  ن وه الالالن  وااابغالاللويقالالال:ضواألمها  و

ه الالالن  واااأتكالالال وااابغ الالالبنوي ألجنالالال و الالاليواألميالالال ص و

ااابغ الالبنوه الالن  ووه الالن  وااابغ الالبنوي فالالظوينالاليوآكص 

}عالالنواا االال نوويكة يالال ولعاالال ا  و  كالاللوشالالخ و  كالال نل

هعنواايا لوة  و و ال وي فالظو النوةالبلوإالواويالدومة البو

و .[249])عة و 

وه نوثا اتواإليا نوي ااأتك ولو

لنوتةط الال وعق الالوةوااا الال  و الالنوشالالباتبواايالال كووو-و1

 وااالذينوهلكما د وألنوااا ال  وإ اوآ النويبجالبكواااأتكال

غ ف الالالال و وي الالالالذهواألعاالالالال لواا ظ االالالال  وتخ الالالال و الالالالنو



 

االعةقالال كويبجالالبكو خ بةالال توه ا الال وت الال  و الاليوت الال   و

وااكبن.

لنوي  الالالال وااا الالالال  ولنواااأتكالالالال والوينف الالالالبنوهالووو-و2

يض هن وهإ ا و  وع: كو ك  بنوالوي صالبنو و ال و

ل    وهيف  بنو  ويال   هن و الأوي :الو  وهالويةبجالدو

و.إا    وهالوية  قوي  

 الثالث : اإليمان بالكتب : 

اإليا نويأنو ول  لوغة: ًوع ىول :  تدوهمس د وا: ال نوو

}اقالالوولمسالال ن ووغاالال وةالال لوت الال اىلويقالالدوهااالالوعبةوإا الالد 

مس ن وي ا: ن توهل  ان و    وااكةال روهااا ال انوا قالبصو

وه الذهوااكةالبوغث ال ةو ن ال لو  [250])اان سوي اق الط 

هالالال فوإيالالال ا    وهااةالالالبماةوااةالالاليولهت  الالال و بسالالالى و

هاا يبموااذسولمسلويدوكاهك وهاإل ج لوااذسوج  ويدو

وااا  لوع    واا أص.

ه الذهوااكةالالبوااةاليولخ:  الال و وعن الال وا الوث تو  الال وي:الالقو

اصالالال فوإيالالال ا   وهجالالالبكو الالاليوااالالالو    ول الالال وااةالالالبماةو

جالالوويأسالالا ت  وهاإل ج الاللوهاا يالالبمو    الال وهإنوغ  الال وتب



 

عنوواا  البكوهاانصال مقوإالول  ال وي  ال وهيالوا وه قالوو

ااكث  و ن   وهكخلو    و  وا سو ن   ويلو  ال: وإاالىو

غ الال ولهالال  ي   و  ا  الالووااقالالوي و  الالدولغثالال و الالنولمي الال نو

سالالف اً وهين الالبوإاالالىو بسالالىوخا الال و قالالط وهاأل  ج الاللو

وااابجبكةواا بصوالوين بوهايوو ن  وإاىوااا  ل.

بواا ال يق ولنوتال  نولنو ول  ا ال و  إليا نوي الذهوااكةال

ع الالىومسالال د وهل  الال وتضالالان واايالال عوااالالذسولماكو و

وإيأغدوإاىواان سو يو اكواا   ن.

ل  وآخ وااكةبوااةاليول  اال و النوعنالوو و  البوااقال آنو

اا ظ  وااذسول  ادوع ىو  اووه ىو وع  الدوهسال   و

هالوي الو  فبل ًوي فظو واال ويطال لوع  الدوت   ال ولهو

ولو يوي ه دولهوغ ا تدولهوي غ تدولهو     د.ت:وي

هااف قوي نوااق آنواا ظ  وهي نو ذهوااكةبوااا ضال  و

و نوهجبهوغث  ةو ن  ل

لنو الالالذهوااكةالالالبوااا ضالالال  وةالالالووضالالال ع وهكخ  الالال وو-و1

ااة  يالالالفوهااة:الالالويل وه  الالال: وإاالالالىوغ الالال ولهالالال  ي   و

هلضالالالالال فوإا  الالالالال وشالالالالال هي توهت   قالالالالال توهتف سالالالالال   و



 

هتضان و نواأل بموااان    وا بييواإلا اليوهاا قاللو

وهاافط ةواايي وااكث  .

ل الال وااقالال آنوااكالال ي و  الالبوالويالال الو  فبلالال ًوي فالالظو  و

ينفسواألي لوهااك ا توااةيول  ا  و وع الىو  االوو

هالال ىو وع  الالدوهسالال   واالال ويطالال لوع  الالدوت  يالالفوهاالال و

يوخ الالدوبيالال كة وإ ويالال  وااا الال ابنوع الالىولنوي:قالالىو

اكالال ي وخ اصالال ًو الالنوغالاللوشالال ت:  و  الال ويخ طالالبهوااقالال آنوا

ي  الال هو الالنوسالال  ةواا سالالبلوهالال ىو وع  الالدوهسالال  ولهو

سالال  ةوااصالال  ي ومضالاليو وعالالن  ولهوتف الال  وااقالال آنو

وااك ي ولهوليك صواا : كاتوهااا   أت.

لنوااكةالالالالبوااقوياالالالال والوي الالالال لوا الالالال واا الالالالبصوسالالالالنووو-و2

تالال ميخي ويالاللوي ضالال  والوي الال لوع الالىو الالنو  االال وهالو

 ويلوة  و ن  و  بوإاىوغ  و النوجال  ويأسوا  وغة: 

ويد.

ل  وااق آنو نق دوااا  ابنوعنو  اووهال ىو وع  الدو

هس  و قأًو ةبات اًوشف   ًوهغة ي  ً وهاوقوااا  ا نو يو

غلوعص وه ص وآاللواا فال لوا الذاوااكةال روهآاللو

اان فواااكةبي و ند وه  وا وتةفقواان فواايالف   و نالدو



 

ووي ان الفواااخ افال  و أيالوو عواان فواااكةبي و الأوي ةال

ولنويةبا قو  و يوااصوهمويا و يواا طبم.

ه بقو اكو  نوااق آنو قلو قأًوشف   ًوا وي الظويالدولسو

غة رو نوغةبوااو    ويلوا وتبجالووهالبمةو الذاواانقاللو

هط يقال و الذاووإالو يول  و  اووه ىو وع  دوهس   

لنوي فظوااط ابوااق آنوع ىوش خدويفظ ًوعنوواانقلل

ة الب وهشال خدوةالوويفظالدوع الىوشال خد وثال وياالنلوول  

ااي فوت ا ذهوش  كةوت اىوعإج بةعويي وو    واايال فو

يأ دولة لوت ا ذهو  وة لهو البوع الىو يال يخدوشال خ ًوي الوو

شالال ف وغالاللو الالن  وي الالايوشالال خدوي سالالادوإاالالىولنويصالاللو

اا الالنووإاالالىومسالالبلو وهالال ىو وع  الالدوهسالال   وه كالالذاو

ا سالالالبلوية   الالاللواا الالالنوواايالالالف يو الالالنوااط االالالبوإاالالالىوا

وه ىو وع  دوهس  .

و-هةالالووتضالال   تواألكاالال وااقبيالال وهاايالالبا ووااة ميخ الال و

ًو ع ىو     وغلوسالبمةوهغاللوو-اااة     وي ا نووليض 

آي و النوااقال آنوااكال ي وليالنو  اال وه ةالىو  اال وع الىو

و  اووه ىو وع  دوهس  .



 

لنواا  الال توااةالاليول  االال وي الال وااكةالالبوااا ضالال  وةالالووو-و3

ويبجالالووليالالوويالالةك  وي الال  وا الالوث تو نالالذوب الالنوي  الالو و الالأ

هة  لو نويف ا  و يواا ص واا  ض  ول  واا   وااةيو

 الال لوي الال وااقالال آنو   الال وي الال ويالالةك  وي الال واا الالبصوعيالال اتو

اااأي ن وه يوتومسوهت   و يوغلوةط و النولةطال مو

األمي وه الالنواالال وية  ا الال ويجالالوو الاليوغالاللو كالال نو الالنو

ويُف لادو    يوااق آنوااك ي .و

االال  نو  الال ن وهغ  الال ولنوااكةالالبوااقوياالال وغ  الال وو-و4

 بج الال وإاالالىول الال وي  ن الال وكهنوسالال ت واانالال س وهاالالذاكو

تضان وليك   ًوخ ه وية كواأل  وه اكواا  ن وه  و

وغ نوغذاكو أوين سبولنويكبنوا ن سوجا   ً.و

ل الال وااقالال آنواا ظالال  و  الالبوغةالال روشالال  لواكالاللوب الال ن و

 ن سبواكلو ك ن و ةضانو نواأليك صوهااا   أتو

   وهين سبوغلوعص  وإ وهاألخأقو  ويص لواكلول

وااخط رو  دو بجدوإاىواإل   نوي    .و

ه نوخألو اكوية: نول دوالوياكنولنوتكبنويجال و و

ع ىواا:يال و اليوغةالبوالوتبجالوو  الخ  واألهال    وهالو

يبجالالالووع الالالىول الالال واألميو الالالنويالالالةك  واا  الالال توااةالالاليو



 

غة: وي  وت كوااكةبوي ووت  يف  ...وإ ا وتكالبنويجال و

ةالال رو  فالالبلوسالال ا و الالنواا يالال كةو وع الالىوخ قالالدو الاليوغ

هااالالنق وهااة  يالالف و  الالخدو :ثبثالال و الاليوغالاللو كالال ن و

 كةالالالبروي  الالال وي الالال ويقالالال لوي الالال واااأيالالال نو الالالنواانالالال س و

هي:  الالبنومسالال التو وإاالالىواانالال س وه الالذاوااكةالال رو الالبو

عااقالال آنواا ظالال  عوااالالذسول  االالدو وع الالىو  االالووهالال ىو

 وع  الالالدوهسالالال  وه الالالبوااا الالال انوع الالالىو الالالذهوااكةالالالبو

وقوا ال  وهاايال  ووع   ال  وه البوااالذسواا  يق  وهاااصال

يجالالبوع الالىوجا الالعواا:يالال ي وات: عالالد وا كالالبنوا الال و الالبماًو

}ه الالذاوغةالال رووةالال لوت الال اىلوهشالالف ً وه الالوقوهمياالال  

ل  انالالالالالالالالال هو :الالالالالالالالال مكو الالالالالالالالال ت: بهوهاتقالالالالالالالالالباوا  كالالالالالالالالال و

}ةالالاللولي الالال ووهةالالال لوجالالاللوثنالالال الهلو  [251])ت ياالالالبن 

و .[252])اان سوإ يومسبلو وإا ك وجا   ً 

الرابددد  : اإليمدددان بالرسدددل صدددلوات هللا وسدددالمه  

 عليهم: 

لنو ولمسالاللوإاالالىوخ قالالدومسالالأًوي:يالال ه   ويالال ان   وإ او

اوهينذمه   واا ذاروإ وآ نباوي  وههوةباوااا س  ن 

}هاقووي ثن و يوغلول  ومسبالًولنووعصباوة لوت  اىل

هةال لوجاللوو  [253])اع:وهاو وهاجةن:باوااط غبت 



 

}مسالالأًو :يالال ينوه نالالذمينواالالئأويكالالبنوا نالال سووثنالال الهل

و .[254])ع ىو ويج وي وواا سل 

 الالال و الالالب وهآخالالال   و  االالالووه الالال ال واا سالالاللوغث الالال ولها

هالال ىو وع  الالدوهسالال   وه الالن  و الالنولخ:  الال و وعالالن  و

غالال ي ا   وه بسالالىوهع  الالىوهكاهكوهي  الالىوهبغ يالال و

وه ن  و نواال ويالذغ و وخ:ال هوةال لوت ال اىلوهه ال.. 

}همسالالأًوةالالووةصصالالن   وع  الالكو الالنوة:الاللوهمسالالأًواالال و

و .[255]) قصص  وع  ك 

لوغ   ويي و خ بةبنو  وا سوا  و النوه  ال واا س

خص ت واا يبي ال وهاألاب  ال و صال ب و الأويصال لو

ا  و النواا :ال كةولسوجال   وهالويا كالبنوأل ف ال  و ف ال ًو

ل الدوةال لوو-ه البولها ال -عالنو الب وووهالوض اً وةال لو 

}هالولةباك وعنوسوخ اتنو وهالولع  واا  البوواقب دل

هل الالالال و وت الالالال اىوو  [256])هالولةالالالالبلوإ الالالاليو  الالالالك 

}الولةبلواك وعنوسوخال اتنو وهالووآخ   ولنويقبلل

هلنوو  [257])لع  واا  البوهالولةالبلواكال وإ اليو  الك 

}الول  الالكوانف الاليو ف الال ًوهالوضالال اًوإالو الال وشالال  وويقالالبلل

و .[258])  



 

  أل : الالال  وع: الالالوو ك  الالالبن واهالالالطف   و وهلغالالال    و

ي ا سالال ا  وهههالالف  وي ا :بكيالال  وكيالالن  واإلسالالأص وهالو

}إنوااالالوينوعنالالوو ووةالال لوت الال اىلويق:الاللو وكينالال ًوسالالباه 

و  واتفقالال ومسالال الت  و الاليولهالالبا   [259])اإلسالالأص 

ك و}اكالاللوج  نالال و الالنوهتنبعالال وشالال ات   وةالال لوت الال اىل

  وهخ تاالال و الالذهواايالال اتعو[260])شالال ع وه ن  جالال ً 

ش ي  و  اووه ىو وع  دوهس   وه يو  سخ واكلو

شال ي  وسال يق  وهلنومسال اةدوخ تاال واا سال الت وه البو

وخ ت وااا س  ن.

 انوآ نوين:يوهجبوع  دولنوي  نوي  وجا   ً وه نو

نوجا الالالعواأل : الالال  وغالالالذرو : الالال ًو قالالالووغالالالذي  وجا  الالال ً وأل

هااا س  نويوعبنوإاىواإليا نوي  وهياأتكةدوهغة:الدو

همسالالال دوهاا الالالبصوا خالالال  وهألنوكيالالالن  وهايالالالو و  االالالذسو

يف قوي ن  ولهوي  نوي: ض  وهيكف وي: ضو قالووغفال و

ي  وجا   ً وألنوغأًو الن  ويالوعبوإاالىواإلياال نويجا العو

}آ الالالنووةالالال لوت الالال اىلو .26][1األ : الالال  وهااا سالالال  ن)

اا سبلويا ول  لوإا الدو النوميالدوهااا  نالبنوغاللوآ النو

يالال  وه أتكةالالدوهغة:الالدوهمسالال دوالو فالال قويالال نوليالالوو الالنو

}إنوااالالالالذينووهةالالالال لوجالالالاللوثنالالالال الهلو .[262])مسالالالال د 



 

يكفالال هنويالال  وهمسالال دوهي يالالوهنولنويف ةالالباويالال نو و

 ويالالالال: ضوهمسالالالال دوهيقباالالالالبنو الالالال  نويالالالال: ضوه كفالالالال

و .[263])هي يوهنولنويةخذهاوي نو اكوس: أً 

 النامس : اإليمان باليوم اآلخر 

 االالكولنو   يالال وغالاللو خ الالبقو الاليوااالالو   واااالالبت و االال وو

ااالذينو ص  واإل  ال نوي الوواااالبت؟و اال و الآلوااظب باال و

س اباو نواا ذارو اليوااالو   و اللوي ال ابنو النوط ت ال و

ل ا الال ؟وهااا  الالنبنوااالالذينو الال ت  و صالال :  وهجالال ا و

وإي     و يوااو   و لوتض عولجبم  ؟

إنواا:ي ي وتة يعوإاالىواااالبت وجال أًوي الووج الل ويةالىو

إ اول نو وي  قضالال  وااالالو    وه  الالكوغالاللو خ الالبقوع الالىو

 يالال بك وول   الال  وي الالثو وجا الالعوااخأتالالقو الاليويالالبص

يجاعو و  الدواألهاال نوها خال ين وثال وي  سالبواا :ال كو

ع الالىولعاالال ا  و الالنوخ الال ولهوشالال وغ الال:بهو الاليوااالالو    و

  اا  نبنوي ال ةبنوإاالىوااجنال  وهااكفال مويقال كهنوإاالىو

واان م.



 

هااجن و يولواان   وااذسولعوهو وألها  تدوااا  ن ن و

    و نولهن لواان   و  والويقوموليالووع الىوههالفد و

  ت وكمج  واكلوكمج وسك نوع الىوةالوموإياال    و    و

ي  وهط عة  واد وهلك ىول لوااجن و ن ا و نوي طىو

و الالنو  الالبكوااالالو   وهعيالال ةو الالكأ  الالنواان الال  و ثالاللوُ  ِّالالكو ب ج

ولض   د.

هاان مو يواا ذاروااالذسولعالوهو وااالنوغفال ويالد و   ال و

 الالالنولاالالالبانواا الالالذارو الالال وي الالالبلو غالالال ه وهاالالالبول نو و

 ةوااالال تول الاللواانالال موياجالال كويالال اابتوأليالالوو الاليوا خالال

ومالية  .

  وسالبلويقباالدوهي ا الدوو-ي  يقوع ادوو-هةووع  و و

غلوإ  ال نو النوخ ال ولهوشال وسال اًوغال نولصوعأ  ال  وثال و

هغالاللويكالاللوإ  الال نو  كالال نوليالالو ا ويكةالالبواا  الالن ت و

والويفبت ا وشي وةال لوت ال اىلوها خ ويكةبواا  ئ ت 

  و[264])} الال وي فالالظو الالنوةالالبلوإالواويالالدومة الالبوعة الالو 

هتالوهنو الذهواألعاال لو اليوغةال روي طالىوان  ال نويالبصو

}ههضالالالالالعوااكةالالالالال رو ةالالالالال قووةالالالالال لوت الالالالال اىلوااق   الالالالال  

اااج   نو يفق نو ا و  دوهيقباالبنويال وهي ةنال و  ا الذاو

 ذاوااكة روالوي  كموهال   ةوهالوغ: ال ةوإالوليصال   و



 

ههجالالالالالوهاو الالالالال وعا الالالالالباوي ضالالالالال اًوهالويظ الالالالال وميالالالالالكو

  ق لوغة يالدوالوينكال و نالدوشال ئ ًوه النوو  [265])ليواً 

ل ك وش ئ ًو نولعا ادول طقو وسا دوهيصال هوهيويالدو

}هيالالالبصووهمج  الالالدوهج الالالوهويجا الالالعوعا الالالدوةالالال لوت الالال اىل

ي ي ولعوا و وإاىواان مو   ويببعبن.ويةالىوإ او ال و

ج  ه  وش ووع    وسا   وهليص م  وهج بك  وياال و

ي ا بن.وهة اباواج البك  واال وشال وت وع  نال وةال اباووغ  با

ل طقن و وااذسول طقوغلوشي وه بوخ قك ولهلو ال ةو

هإا دوت ج البن.وه ال وغنالة وت الةة هنولنوييال ووع ال ك و

سالالا ك وهالوليصالال مغ وهالوج الالبكغ وهاكالالنولننالالة ولنو

و .[266]) والوي   وغث  اًو ا وت ا بن 

ه بويبصوااق     ويالبصواا: الثو-ا نوي ا بصوا خ وهاإلي

ةال لووج  تويالدوجا العواأل : ال  وهااا سال  ن.و-هاانيبم

}ه الالنوآي تالالدول الالكوتالال قواألميوخ شالال  و الال  اووت الال اىل

ل  انالال وع   الال واااالال  وا ةالال توهميالال وإنوااالالذسولي   الال و

و  [267])اا  يوااابتىوإ الدوع الىوغاللوشالي وةالوي  

}لهاال ويال هاولنو وااالذسوخ القووس:   دوهت  اىلوهة ل

اا اباتوهاألميوها وي اليويخ ق النويقال كموع الىولنو

  وه الالبو الال وتقةضالال دواا كاالال و[268])ي الاليواااالالبتى 



 

اإلا  الال  و الال نو واالال ويخ الالقوخ قالالدوع:ثالال ً وهاالال ويةالال غ  و

سالالالوق وإ ولضالالال فواانالالال سوعقالالالأًوالوياكالالالنولنوي االالاللو

كهنوغ يال و   ب ال واويالد وهكهنوةصالووو- اوي ل-عاأًو

 نالالد و ك الالفوالويةصالالبمو الالذاو الالنواإل  الال ن وثالال ويظالالنو

اإل   نوي يدول دوخ قوخ قدوع:ثال ً وهسال ة غ  وسالوق و

وهةالال لوت الال اىلوت الال اىو وعاالال ويقباالالبنوع الالباًوغ: الال اً 

}ل   الالالالال:ة ول االالالالال وخ قنالالالالال غ وع:ثالالالالال ًوهل كالالالالال وإا نالالالالال والو

}ه الال وخ قنالال ووهةالال لوجالاللوشالالأ دلو  [269])ت ج الالبن 

اا الالا  وهاألميوه الال وي ن االال ويالال طأًو االالكولالالنوااالالذينو

و .[270])غف هاو بيلوا ذينوغف هاو نواان م 

هشالال ووع الالىواإلياالال نويالالدوجا الالعواا قالالأ  وه الالبوااالالذسو

يقةضالالال دواا قالالالل وهت الالال  واالالالدواافطالالال وااا الالالةق ا  وألنو

 الالالبصوااق   الالال  ولكمكوااالالال  اويةالالال كواإل  الالال نوإ اوآ الالالنوي

اإل   نو  وية ك وهي الو  وي الومج  و  وعنوو  و

ًو-ثالال ولكمكو لنو الالنويظ الال واانالال سواليالالوولنويأخالالذوو-ليضالال 

 ص :د وهلنويقة واان سو نالدو اليويالبصوااق   ال  وهلنو

اإل  الال نواليالالوولنويأخالالذوجالال ا هوإنوخ الال اًو خ الال  وهإنو

هية قالالقووشالال اًو يالال  واةجالال سوغالاللو فالالسوياالال وت الال ى 

} االالنوي االاللو ثقالال لو مةوواا الالولواإلا الاليوةالال لوت الال اىل



 

خ الالالالالالال اًويالالالالالالال ه وه الالالالالالالنوي االالالالالالاللو ثقالالالالالالال لو مةوشالالالالالالال اًو

و .[271])ي ه 

  الذاووهالوي   وليوو نوااخ قو ةالىويالأتيويالبصوااق   ال  

يبصوالوي  ادو :يو  سلوهالو  الكو قال روياللواخالة و

}ي الالأاب كوعالالنواا الال ع وو و االالكوي  االالدوةالال لوت الال اىل

ليالال نو  سالال   وةالاللوإ االال وع ا الال وعنالالووميالاليوالويج   الال و

}إنو ووهةالالال لوسالالال:   دلو .[272])ابةة الالال وإالو الالالب 

و .[273])عنوهوع  واا  ع  

 السادس : اإليمان بالقضاء والقدر : 

هع الال وولنوتالال  نويالال نو وع الال و الال وغالال نوه الال وسالال كبن 

ليالالالبالواا :الالال كوهلعاالالال ا  وهآجالالال ا  وهلمباة الالال وةالالال لو

هة لوجلوو  [274])}إنو ويكلوشي وع    وت  اىل

}هعنوهو فال تلواا  البوالوي  ا ال وإالو البوهي  ال ووثن الهل

 ال و  و اليواا:ال وهاا: ال وه ال وت القطو النوهمةال وإالوي  ا

هالوي: و اليول اال تواألميوهالمطالبوهاليال يسوإالو

هغةبوغلو اكو اليوغةال روو  [275]) يوغة رو : ن 

}هغالاللوشالالي وليصالال ن هو الاليوإ الال صووعنالالوهوةالال لوت الال اىل

}لا وت   ولنو وي   ووهة لوس:   دلو  [276]) : ن 



 

ميوإنو االالكو الاليوغةالال روإنو االالكو الال و الاليواا الالا  وهاأل

و   اوش  و ول ال اًوةال لواالدلو  [277])ع ىو وي    

}إ اال ول ال هوإ اولماكوشال ئ ًولنووةال لوت ال اىلوغنو  كبن.

ه وسال:   دوغاال ول الدوو  [278])يقبلوادوغنو  كبن 

وةوموغلوشي و  بوااخ اقواكلوشالي وةال لوجاللوثنال الهل

هةال لوعال و النوو  [279])}إ  وغلوشي وخ قن هويقوم 

  و خ الالقواا :الال كو[280])} وخالال اقوغالاللوشالالي  وةالال لل

واط عةالالالد وهي ن الالال وا الالال  وهل الالال   وي الالال  وه  الالال   وعالالالن

  صالال ةد وهي ن الال وا الال  وهج الاللوا الال وااقالالومةوهااايالال ئ و

ااةيويةاكنالبنوي ال و النو  اللولها ال و  و   صاللوا ال و

وااثبار وه نوامتك رو   ه د و   ة قبنواا ذار.و

و   اوآ نواإل   نوي اقض  وهااقوموت ققوادو  وي يلو

 وعنوو  لواألس: ر وأل دوي  ال ولنواعةا كهوع ىوو-1

واا :بوهااا :بوغأ ا ويقض  و وهةومه.و

ماي واانفسوهطاأ  نال وااق الب وأل الدو ةالىوع ال ولنوو-2

 اكويقض  و وهةومه وهلنواااك ههواااقالوموغال تنوالو

   االال وامت يالال و ف الالدوهمضالاليويقضالال  و  و الالأوليالالوو



 

نولط بوع يال ًوهلمياللو ف ال ًوهلةالبقوطاأ  نال و االنوآ ال

وي اقوم.

ط كواإلعج روي انفسوعنوويصبلواااال اك وألنوو-و3

يصبلو اكو  ا و نو ويا وةومهو نولس: روااخ ال و

وهاافأ  و  يك و وع ىو اك.

طالالال كوااق الالالقوهااضالالالج وعنالالالوو الالالباتواااالالال اكولهوو-و4

يصالالبلواااكالال هه وألنو االالكويقضالال  و وااالالذسوالوماكو

وأل الالال ه وهالو  قالالالبوا كاالالالد وه الالالبوغالالال تنوال   االالال  

} ال ولهال روو ص: وهي ة بواألجال و النو وت ال اىل 

 نو ص : و يواألميوهالو يول ف ك وإالو اليوغةال رو

 الالالنوة:الالاللولنو : ل الالال وإنو االالالكوع الالالىو وي الالال  .واكالالال أو

تأسالالباوع الالىو الال و الال تك وهالوتف يالالباوياالال وآتالال غ وه والو

و .[281])ي بوغلو خة لو خبم 

 الىو وسال:   د وألنوااا ال  وي  ال وااةبغلوااةال صوعو-و5

اانفالالعوهااضالال  و الالأوي  الالبوو-هيالالوه-ل الالدوسالال:   دوي الالوهو

ةبي ًواقبتد وهالويةبا ىوعنو  لوخ  و خ   وليالوو النو

ة لوه ىو وع  دوهس  واليالنوع:ال سومضاليوواا:ي  

}هاع الال ولنواأل الال واالالبواجةا الالباوع الالىولنوو وعن االال ل



 

 وهاالالبوينف الالبكواالال وينف الالبكوإالوييالالي وةالالووغة:الالدو واالالك

اجةا باوع ىولنويض هكوا ويضال هكوإالوييالي وةالوو

و .[282])غة:دو وع  ك 

و

 المرتبة الثالثة : اإلحسان وهو رمن واحد وهو : 

   الدويال اك.ولنوت :وو وغأ كوت اه و  نواال وتكالنوتال اهو

   :وواإل   نوميدوع ىو ذهوااصف  وه يواسة ض مو

ة يد وهل دوي نويويد وه اكويبجبوااخيال  وهااخالبلو

هاا  : وهااة ظ   وهيبجالبواانصاللو اليولكا واا :ال كة و

وهيذلوااج وو يوت   ن  وهإتا    .

  ا :ووي اةبوميدو يولكا واا :ال كة وهي ة ضال وة يالدو

دو اكو    ة نوع ىو ندويةىوغأ دوي اه و  نوشقوع  

ت ق قالالالدوي يا  الالالدويالالالأنو ويالالال اهوهيط الالالعوع الالالىوسالالال هو

هعأ  ةالالد وهي طنالالدوهلالال   ه وهالويخفالالىوع  الالدوشالالي و

و .[283] نول  ه)

  ا :الالووااالالذسوي الالغو الالذهوااان االال وي :الالووميالالدو خ صالال ً والو

ي ةفالال وإاالالىوليالالووسالالباه و الالأوينةظالال وثنالال  واانالال س وهالو



 

إ وي :دولنوي ضىوعندوميد وهي االوهويخيىو     و

و باله.و

  البوإ  الال نوت الال هتوعأ  ةالالدوهسالال ه و  الالبوع يالالووا يالالدو

لنو و ط العوو-تا صواا ق ن- يوااخ بةوهااج بة و بةنو

ع ىو  ويكندوة :دوهتبسبسويدو ف الد و ال انواإلياال نو

ع الالىوة :الالد وهاسةيالال  ومة يالال وميالالدوع  الالد و  سة الال ا و

اا االاللوإالو الال وجباميالالدوا: مت الال  و الالأوي االاللوي الال و الالنو

وي :دو وهي ض ه و  ة  وا يد.و

هي الالالالثوت  الالالالقوة :الالالالدوي يالالالالدو الالالالأوي الالالالة  نوياخ الالالالبق و

السالالالة ن تدويالالال   وهالوييالالالةكيوإل  الالال ن وأل الالالدول الالال لو

ي جةالالدويالال  وسالال:   دوهغفالالىويالالدو   نالال ً وهالوي الالةبيشو

 يو ك ن وهالويخ لو نوليو وأل الدوي  ال ولنو و  الدو

 وهالويةال كو يوغلوليبااد وه بوي :دوه   واانصال  

ل الالال اًول الالال هو ويالالالد وهالويقةالالال لو  صالالال  و  وأل الالالدو

ي الالالة  يو الالالنو  وهيكالالال هولنويفقالالالوهوي الالالثول الالال ه ولهو

يجوهوي ثو   ه وهالوي ةوسولهويظ  و خ بةال ًولهويأخالذو

يقالالد وأل الالدوي  الال ولنو و ط الالعوع  الالد وهل الالدوسالال:   دو

س   سالال:دوع الالىول   االالد.وهالويف الالوو الاليواألمي وأل الالدو

نوخ الال اتو  الالكو وت الال اىوسالالخ   وي  الال ولنو     الال و الال



 

اخ قدو  بويأخذو ن  وع الىوةالوموي جةالد وهييالك وميالدو

ولنوي    واد.و

و*و*و*

إنو  و غ تدواك وهع ضةدول   كو يو ذاوااكة بو  و

 الالالبوإالواأل الالالبموااا االالال  وهاألمغالالال نواا ظ االالال و الالاليو

اإلسأص وه ذهواألمغ نو اليوااةاليوإ اوآ النواا :الووي ال  و

غاالال وو-و الال نواإلسالالأصهعاالاللوي الال  ولهالال:لو  الال ا ً وهاإل

كينوهك    وع: كةوه ن جوي  ة وإ دو ظ صوو- غ تواكو

إا يوش  لوغ  لويبقو اليوتيال ي  تدوغاللو ال وي ةال جو

إا دوااف كوهاأل  وع ىويالووسالبا و اليوجا العو جال التو

اا  الالالالالالالال ةواالعةق كيالالالالالالالال وهاا   سالالالالالالالال  وهاالةةصالالالالالالالال كي و

هاالجةا ع الال وهاأل ن الال ..وهيجالالوو  الالدواإل  الال نوةباعالالوو

ًو تالالنظ واا الال  وهاا الال ر وهاا قالالبقووهلهالالبالًوهليك  الال 

ااباج:الالال  وهت الالال  ظوع الالالىوغ ا الالال واإل  الالال نوهااط الالال و

هاا  بانوهاا: ئ و نويباد وهت: نوادويق قال واإل  ال نو

-هاا  الال ةوهاااالالبت وهاا: الالثوي الالوواااالالبت وهيجالالوو  الالدو

ًو اااالالن جواأل ثاللواا    الال واانالال سو النويباالالدو الالنوو-ليضال 

و  [284])}هةباالالباوا نالال سوي الالن ً و ثالاللوةباالالدوت الال اىل

و  [285])}هاا الالال   نوعالالالنواانالالال س وهةباالالالدوت الالال اىل



 

}هالويجالالال  نك وشالالالنآنوةالالالبصوع الالالىولنووهةباالالالدوت الالال اىل

و .[286])الت واباواعواباو بولة روا ةقبق 

نوهي  نوين وهةووع ضن و  اتالبو الذاوااالوين وهلمغال 

 الالذغ و :الالذةوي الال  ةو الالالنوووغالاللو  ت:الال و الالنو  ات:الالدولن

و   سند.

و

 من محاسن اإلسالم* : 

ي ج وااق  وعنواإلي ط ويا  سنواإلسأص وهتضال فو

اا : مةوعنوااب   ويذغ و ض تلو ذاوااالوين وه ال و اكو

إالوألنو ذاوااوينو بوكيالنو وسال:   دوهت ال اى و كاال و

يالال  وإكماغالال ً وهالوي الال طويالالدواا:يالال ووالوي الال طواا:صالال 

وع ا ً و كذاكوش عدوس:   دوالوي  طوااق  ويدوههالف ً.

)هإ اوتأ  الال واا كاالال ووهةالالووةالال لوايالالنوااقالال  ومياالالدو ل

اا:الالال   ةو الالاليو الالالذاوااالالالوينوااقالالالبي  وهااا الالال واا ن ف الالال  و

هااي ي  وااا اوي وااةيوالوتن لواا :ال مةوغا ا ال  وهالو

و-عقالبلواا قالأ ويومكواابهالفوي الن   وهالوتقةال  و

 بة ال  و-هابواجةا  وهغ   وع ىولغااللومجاللو الن  و



 

هي بواا قبلوااك   ال وااف ضال  ولنولكمغال وي الن   و

هش وتويفض    وهل دو  وط قواا ال ا وشال ي  ولغااللو

هالولجالالاللوهالولعظالالال و ن الالال ..وهاالالالبواالالال ويالالالأتواا سالالالبلو

ي:  الال نوع   الال واكفالالىوي الال وي    الال ًوهآيالال وهشالال  واًوع الالىو

 ال وشال  وةويكاال لواا  ال  وهغاال لول   و نوعنوو  وهغ 

اا كا  وهس  واا يا وهاا:ال وهاإلي ال ن وهاإلي طال و

ي ا  بوهااي  كة وهاا  ال وي اا:ال كئوهاا باةالب وهل  ال و

 نولعظ و   و وااةيول   وي  وع ىوع: كه و اال ول  ال و

ع الال   وين االال ولجالاللو الالنول الالدو الالوا  وا الال  وهج   الال و الالنو

ع:ال كهوو   الذاوا الةنوع الىول     وه انوامتضال   وا ال  

}اقوو نو وع ىوااا  ن نوويأنو وا  وا  وة لوت  اىل

إ وي الالثو الال   ومسالالبالًو الالنول ف الال  وية الالبوع الال   وآي تالالدو

هيالال غ   وهي  ا الال وااكةالال روهاا كاالال وهإنوغالال  باو الالنو

  وهة لو    ال ًوا :ال كهو[287])ة:لوافيوضألو : ن 

  الالةوع  ًو الالن  وشالالك هووه الالذغ اًوعظالال  و  اةالالدوع الال    

}اا الالالالبصولغا الالالال واكالالالال ووع الالالالىولنوج   الالالال و الالالالنول   الالالال ل

و .[288])كينك  

ه الالنوشالالك و وع  نالال وي الالذاوااالالوينولنو الالذغ وط  الال ًو الالنو

و   سندو نقبلل



 

  أنه دين هللا : - 1 

 د ولنوااوينوااالذسوامتضال هو وانف الد وهي الثويالدومسال

هل نواخ قالالدويالالأنوي :الالوههو الالنوخأاالالد و كاالال والوييالال يدو

ه الالالالبو-ااخالالالال اقواااخ الالالالبق و كالالالالذاكوالوييالالالال يدوكينالالالالدو

ةالالالبا  نوااخ الالالقوهلكيالالال     وهغاالالال واتصالالالفوو-اإلسالالالأص

سالالال:   دوي اكاالالال لواااط الالالقو كالالالذاكوكينالالالدواالالالدوااكاالالال لو

اااط قو يوااب   وي اي اتعوااةيوتص لو   شواان سو

   دوه  الالالالال ك   وهاإلي طالالالالال وي قالالالالالبقوااخالالالالال اقوسالالالالال:

ههاج: تواا : كو  به وهيقبقوي ض  وع الىوي الض و

وههاج: توي ض  وا: ض.

  ال مول : - 2 

ةال لوو نولي بو   سالنو الذاوااالوينوشالابادواكاللوشالي .

  و[289])و}  و  طن و يوااكة رو النوشالي  وت  اىل

خال اقو النولسالا  و و يالو ذاوااوينوغلو  وية  قوي ا

ههالالالف تدوهيقبةالالالد وهغالالاللو الالال وية  الالالقويالالال ااخ بقو الالالنو

ش اتعوهتك ا فوهلخأقوهت   ل وهليال طو الذاوااالوينو

يخ:الالالال واألهاالالالال نوها خالالالال ين وهاااأتكالالالال وهاأل : الالالال  و

هااا س  ن وهت و وعنواا الا  وهاألميوهاأل الأكو



 

هاانجالالبصوهاا: الال موهاألشالالج موهااكالالبن وه غالال وسالال:بو

غال وااجنال وه الآلواااال  ن نوااخ قوهغ يةدوه   يةد وه 

وه غ وااـن موه  ـ ي وااك  ـ ين.

  أنه يصل النالق بالمنلوق: - 3 

اخة وغلوكينوي طلوهغلو  ال ويأ  ال وتصاللواإل  ال نو

ي   الالال نو ث الالالدوع ضالالال وا االالالبتوهااضالالال فوهاا جالالال و

 نالذو ئال توت يطالدوي   ال نو ال توووهااا ي ويلوميا 

اا الالن نوهلهالال:لوعظ  الال ًوهت ايالال ً...وهخالال و الالذاوااالالوينو

اإلسالالالأصويأ الالالدويصالالاللواإل  الالال نويخ اقالالالدو : شالالال ة و الالالأو

ة  سوهالوةويس وهالوس و قوس وإ ا و البواالتصال لو

ااا: ش وي نوااخ اقوهاااخ البق واتصال لويال يطواا قاللو

ي يالالالدو   الالالةن  وهي ة شالالالووهي الالالابوهية الالال اىوهيط الالالبو

ااصالال  ت  وإ وغالاللوااكاالال ل وهية  الالعوعالالنواا ف سالالفوه

وة بوا وي ت:طويخ اقدو  بولضلو نوي  ا واأل   ص.و

ه الالالبواتصالالال لويالالال نوااخالالال اقوهاااخ الالالبقوية الالال لو الالالنو

خأاالالالدوع الالالىو الالال اكو و نالالالدو   :الالالوهوع الالالىويصالالال  ة و

هية الالال لوع الالالىو الالالباطنومضالالال هو  ط : الالال  وه الالالباطنو

وسخطدو  جةن:  .و



 

ه الالالبواتصالالال لويالالال نوااخالالال اقواا ظالالال  وهيالالال نواااخ الالالبقو

بو ندواااوكوهاا البنوهااةب  الق وااض  فواافق  و  ط 

وهي أادولنوي فظدو نوغ ووااك توينوهع:ثوااي  ط ن.و

  مراعاة مصال  الدنيا واآلخرة: - 4 

ين الال وشالال ي  واإلسالالأصوع الالىو  اعالال ةو صالال الوااالالو   و

وها خ ةوهإتا صو ك مصواألخأق.و

ل الالال وي الالال نو صالالال الوا خالالال ةلو قالالالوويالالال نو الالالذاواايالالال عو

    وها وي فلو ن  وش ئ ً ويلو  ال   وهلهضال   وهجب

وائأويُج لو ن  وشو و بعووين  ا  وهتبعووي ذاي  .و

ل الال وي الال نواااصالال الوااو  بيالال لو قالالووشالال عو و الاليو الالذاو

ااالالوينو الال وي فالالظوع الالىواإل  الال نوكينالالدوه ف الالدوه  االالدو

وه  :دوهع ضدوهعق د.و

ل  وي  نو ك مصواألخأقلو قوول  وي  ول   اًوهي طن ً و

 ىوعنوم ات   وهسف سف   و االنواااكال مصوااظال   ةوه 

اانظ  الال وهااط الال مةوهااةنالال هوعالالنواألةالالذاموهاألهسالال خ و

ه وروإاىوااةط البوهت  ال نواا  ئال  وهيال صوااخ: تالثو

غ ا  الال  وهشالال روااخاالال  وهلغالاللوااا ةالال وهااالالوصوها الال و



 

ااخن يالال وهل الال ويأغالاللوااط :الال توه  الالىوعالالنواإلسالال الو

وهااة:ذي .و

إاالىوااةخ اليوعالنو الذ بصوول  واانظ   واا: طن ال و ة جالع

األخأق وهااة  اليويا   الو  وه  ة  الن  و ال ألخأقو

اااذ ب الالالال وغ اكالالالالذروهاافجالالالالبموهاا ضالالالالبوهاا  الالالالوو

هاا:خالالاللوه    الالال وااالالالنفسوهيالالالبوااجالالال هوهيالالالبوااالالالو   و

وه النواألخالأقوااا االبكةلوهااك: وهاا جالبوهاا يال   

ي نوااخ قوهي نوااص : وا خ القوهاإلي ال نوإاال   و

هااةباضالالعوهااصالالوقوهغالال صوااالالنفسوهاا:الالذلوهاا الالولو

هااةبغالالالاللوع الالالالىو وهاإلخالالالالأ وهااخالالالالبلو الالالالنو و

و .وو[290]هااص: وهاايك )

  اليسر : - 5 

إيوقوااصف توااةيوتا  و ذاوااوين و فيوغلوشال   ةو

 لوةالوهغاللوع:ال كةو النوع: كتالدوي ال لو نوش  ت هوي   

}ه الالالالال وج الالالالاللوع الالالالال ك و الالالالاليوااالالالالالوينو الالالالالنوت الالالالال اىلو

لنو النوي يالالوولنووهلهلو الذاواا  ال لو  [291])يال ج 

يوخلو يو ذاوااالوينو الأوي ةال جوإاالىوهسال ط وييال ي  و

وس يق ويلوغلو  وع  الدولنويةط ال و لهواعة الويا يأ



 

هيةنظالف وهييال وولالوإاالدوإالو  وهلنو  االواًومسالبلو

ولنوي ةقوو  ن  ا وهي الوياقةض  ا .و  وه

ثالال وإنوغالاللوع:الال كةويالالوخ   واا  الال وهااةخف الالفوإ اوسالال   و

اإل   نولهو  ي وهيكةبواالدو النواا االلو ث اال وغال نو

ي االاللوهالال    ًو ق االالال ً ويالاللوإنوي الالال ةوااا الال  وتصالالال:لو

   الال ةو طائنالال  ويخالالألوي الال ةوااكالال   و    الال وضالالنكو

هع الال  وهغالالذاكو الالبتواااالال  نويكالالبنوي الال  اًو ةخالال جو

وةالال لوت الال اىلوغاالال وتخالال جوااقطالال ةو الالنواإل الال   مهيالالدو

}ااذينوتةب    واااأتك وط :ال نويقباالبنوسالأصوع ال ك و

ل ال وااكال   وو  [292])لكخ باوااجن ويا وغنة وت  ابن 

 ة ضالالالالال واااأتكالالالالال واايالالالالالواكواا الالالالالألوعنالالالالالوو بتالالالالالدو

}هاالالالالبوتالالالال قوإ ووهيضالالالال يب دوي ا الالالال  طوةالالالال لوت الالالال اىل

غاالالال اتواااالالالبتوهاااأتكالالال وي سالالالطباوااظالالال اابنو الالاليو

ليالالوي  ولخ جالالباول ف الالك واا الالبصوتجالال هنوعالالذارواا الالبنو

يا وغنة وتقبابنوع ىو وغ  واا قوهغنالة وعالنوآي تالدو

}هاالالبوتالال قوإ ووهةالال لوت الال اىلو  [293])ت الالةك: هن 

يةالالالب ىوااالالالذينوغفالالال هاواااأتكالالال ويضالالال يبنوهجالالالب   و

و .[294])واا  يق وهلكي م  وه هةباوعذار

 العدل : - 6 



 

لنوااالالالذسوشالالال عواايالالال اتعواإلسالالالأ   و الالالبو وهيالالالوه و

ه الالبوخالال اقوااخ الالقوغ  الال واأليالال ضوهاألسالالبكوهااالالذغ و

همياةدوسبا  وهةووهاأل ثى وه  ول  صويكادوهعوادو

شالال عواكالاللو الالنوااالالذغ وهاأل ثالالىو الال وين سالال:د و   نئالالذو

ي الالالة  لولنوت الالال ييواايالالال ي  واا جالالاللوع الالالىوي الالال رو

اااالال لة ولهوتفضالاللواااالال لةوهتظ الال واا جالالل ولهوتخالال و

اإل  الال نواأليالال ضويخصالال ت وهت الال صو ن الال واإل  الال نو

األسبك و  اكلول  صوش عو وسبا والو ال قوي الن  وإالو

وووي اةقبق.

  األمر بالمعروف والعهي عن المعكر: - 7 

وتضانو ذاوااي عو  ي وشال يف  وهخص صال و ن فال  

األ الالال ويالالال اا  هلوهاان الالاليوعالالالنوااانكالالال وولالوه الالاليل

  جبوع ىوغلو    وه   ا وي اغوع ةلو  الةط عولنو

يالالأ  وهين الالىوه الالقواسالالةط عةد وي الالبو  اتالالبواأل الال و

نواال وي الةطعوهاان ي وه يولنويأ  ولهوين ىوي وه و ال 

 :  الال  دو الال نواالال وي الالةطعو :ق :الالد وهي الالذاوتصالال:لواأل الال و

غ   ومة :ال وع الىواأل ال  و كاللو ال كويجالبوع  الدواأل ال و

يالال اا  هلوهاان الاليوعالالنوااانكالال وع الالىوغالاللو الالنوةصالال و

 يو   هلولهوامتكبو نكال اً وسالبا وغال نوي غاال ًولهو



 

  كب  ًوي بواسةط عةدوهه القوااضالبايطواايال ع  و

وااةيوتض:طو ذاواأل  .و

هاجالبوع الىوغاللو ال كوي البوو-غاال وتال ق-األ  و  ذاو

اسةط عةد و يوي نوتفخال وغث ال و النوااالنظ واا   سال  و

ااا  ه ةويأ   وتة لوألي اروااا  مضال ولنوت اةالبو

وس  واا الواا كب يوهلكا واألج  ةواا سا  .و

  الالذهوي الالضو   سالالندوهاالالبولمكتواإلط االال والسالالةوعىو

 اكواابةبلوعنووغاللوشال   ةوهغاللو ال يوهغاللول ال و

ا:  نو  و  دو نواا كا واا: ا ال  وهااةيال يعووهغلو  ي

ااا كالال  وهاا  الالنواا:الال اغ وهااكاالال لوااانقطالالعواانظ الال  و

ل  ال وو-ع ال واا قال ن-ه نوتأ اللوشال اتعو الذاوااالوينوع ال و

 نوعنالوو  وهل  ال واا القوااالذسوالوشالكو  الد وهاا الوقو

وااذسوالوضألو  د.

  نولمكتواإلة:ال لوع الىو  وهات:ال عوشال عد وهاةةفال  و

  تدوهمس دو : روااةبي ول   كو فةالب  وهميالكولث ول :

وووواا فبمواا ي  ويوعبكوا  ف واك.

و



 

 التوبة  

)غالالاللوايالالالنوآكصوخطالالال   وةالالال لوهالالال ىو وع  الالالدوهسالالال  ولو

  وهاإل  الالالال نو[295])هخ الالالال وااخطالالالال ت نوااةبايالالالالبن 

  الد وهالوض  فو يو ف الد وهضال  فو اليو اةالدوهع

ي الالةط عولنوي ةاالاللوت: الال و  :الالدوهخط ئةالالد و خفالالفو و

هيق قالال ووع الالىواإل  الال نومياالال ويالالد و يالال عواالالدوااةبيالال  

خب  ًو النو  وهمجال ً وااال و-ت كوااذ بواق: دووااةبي ل

هاانالالوصوع الالىو الال و الال طو نالالد وهاا  ياالال وو-لعالالوهوا :الال كه

ع الالالىوتالالال كوااا الالال هكة وهتالالالوامكو الالال ويقالالاليوي ألعاالالال لو

  و  يوغا وت قوعالوة :يوه لو[296]ااص ا  )

يالال نواا :الالووهيالال نوميالالد والوت الالبوع  الالدوهالو صالالب وهالو

     ةوعالوش ق وإ ا و بوعااللوااق الب وهتاةنالعو  اال و

ي الالالالالالالالالةق:لو الالالالالالالالالنوااالالالالالالالالالذ بر وها ةن عالالالالالالالالالكوتالالالالالالالالال كو

و .وو[297]هماي )

 الال ك و الالأوت ةالال جوألنوتةالالبروع الالىويالالووييالال ويفضالاللول

هيكيالالفوسالالة كوهي الالة لوضالال فك وإ االال و الاليو ن جالال ةو

وي نكوهي نوميك وت ة ف هوهت ة ويدو  ةبروع  ك.



 

  الالال سو الالاليواإلسالالالأصوخط ئالالال و بمهثالالال  وهالو خ لالالال و

يلوغا وهجو  واا  بكسواانا  هسوو نةظ و نواا:ي  

)ا ولسةطعولنولجوو يووااا ةوسو  اوولسووي ثوة لل

االالالالىولياالالالال و كالالالال نو الالالاليوااقالالالال آنولياالالالال و غالالالال وا  جالالالال وإ

عااخأ عوا سو ن كو يواإلسأصو النوخط ئال ولهاالىو

}االال سو بمهثالال وتقالالفويالال نواافالال كوه صالال  ه و االالكول الالدو

  وهالويط الالالبو الالالنو[298])ان  الالال نوإالو الالال وسالالال ى 

اإل   نولنويقوصوة ي   ًولهويقةلو ف دواةفالةلواالدوليالبارو

يلوغا وة لوو  [299]ااةبي وهيةخ  و نوااخط ئ  و)

و .[300])}هالوت موهابمةوهبمولخ ق وت  اىل

وها ةبي وآث موهثا موعظ ا و ذغ و ن  ول

لنوي  لواا :ووس  وي  و وهغ  الدو اليوسالة ه وو-و1

ع:ال كه وهل دوابوش  وا  ج دوع الىوااالذ بوها ةكالدويال نو

  الال ويطالالبواالالدو   الال وعالال ش ويالاللوج  الالدوي الالة ه وهغيالال هو

وي  اد وهل وهوي ا بلوهااقبة وهاا بقوهااقبت.

لنوي الالالال لويق قالالالال و ف الالالالد وهل  الالالال و فالالالالسول الالالال مةوو-و2

ي ا ب  وهل ا وهومو ن  و نوخط ئ وه  بوهتقص  و

  بوكا اللوع الىوضال فوااالنفسوهعج  ال وعالنوااصال: و



 

-وعنوااي باتوااا   ال  وهل الدوالوغنالىوي ال وعالنو 

وا  غ   وهي وي  .و-ط   وع ن

ش عوس:   دوااةبي وا  ةج بوي ال ولعظال ولسال: روو-و3

س  كةواا :ووه بواا جب وإاىو وهاالسة    ويالد وغاال و

ي الالالةج بوي الالال ول الالالباعوااالالالوع  وهااةضالالال عوهاالية الالال لو

هااف ةالال وهااا :الال وهااخالالبلوهاا جالال   و ةقالال روااالالنفسو

 الالنوخ اق الال وةالال روخالال  واالال ويكالالنوا  صالاللوا الال ويالالوهنو

وبي وهاا جب وإاىو .ااة

وةالال لوت الال اىلولنوي فالال و واالالدو الال وسالال فو الالنو  :الالد و-و4

}ةالالالاللوا الالالالذينوغفالالالال هاوإنوينة الالالالباوي فالالالال وا الالالال و الالالال وةالالالالوو

و .[301])س ف 

ولنوت:الالولوسالال ئ تواإل  الال نوي الالن توةالال لوت الال اىلو-و5

}إالو نوت روهآ نوهعالوعاأًوه ا  ًو أهائكوي:الولو

ي الالالالالالالالالالن توهغالالالالالالالالالال نو وغفالالالالالالالالالالبماًوو وسالالالالالالالالالال ئ ت  

و .[302])مي ا ً 

 يوإس  ت  وإا د وو-لنوي   لواإل   نوينيوجن دوو-و6

يا وي بولنوي    دو ويالدو اليوإسال  تدوو-هبالت  و  د



 

هبالتدوه  بيالد و ال نوااجال ا و النوجالنسواا االل و ال  او

يوااث   الال وع  الاللواانالال سوي الالذهوااا    الال واا  الالن  وت الال ل

 الالنوميالالدوت الال اى وهل الالدوسالال:   دويق يالاللوإسالال  تدوه  بيالالدو

وي ي   د وغا وغ نو بويق يلوإس  ةوااخ قوإا د.

لنوي  الالالال ولنو ف الالالالدوغث الالالال ةوااالالالال التوهاا  الالالالبر وو-و7

  بجبوادو اكواإل   كوعنوع بروااخ الق وهييالة لو

ي هالالالالالالالأ و ف الالالالالالالدوعالالالالالالالنوااةفكالالالالالالال و الالالالالالاليوع الالالالالالالبرو

و .[303]ا خ ين)

هلخة و ذهواافقال ةويخ:ال ومجاللوجال  وإاالىواان:اليوهال ىو

 وع  الدوهسال  و قال للويال ومسالبلو و ال وت غال وي جال و

هالوكاج وإالوةوولت  وة للولا سوتي وولالوإاالدوإالو  و

وةال للو  ال .وة للوهلنو  اواًومسبلو ؟وثأ و  ات.

  نو ذاويالأتيوع الىووه يومهاي لو اكويأتيوع ىو اك 

و .[304] اكوغ د و)

ه يومهاي ول دولتىومسالبلو وهال ىو وع  الدوهسال  و

 ق للولملي ومجأًوعالوااذ بروغ   و   ويي كويال  و

ت  اىوش ئ ً وه بو يو اكوالوية كوي ج ولهوكاج وإالو

 الالاللووةالالال للواةةط  الالال وي انالالالد و  الالاللواالالالذاكو الالالنوتبيالالال ؟



 

 وهيالالوهوالول الال ول الال و أشالال وولالوإاالالدوإالووةالال للولسالال ا ؟

وشالال يكواالالد وهل الالكومسالالبلو وهالال ىو وع  الالدوهسالال  .

    وتف لوااخ  ات وهتة كواا  ئ ت و  ج   نووة لل

هغالالالوماتيووةالالال للو وع هجالالاللواالالالكوخ الالال اتوغ  الالالن.

 ولغ:الال .و االال وبالويك:الال ووةالال للو  الال .وةالال للوه ج اتالالي؟

و .[305]يةىوتبامقو)

ة: الالد وهااةبيالال وااصالال كة وتا الالبو الال وو  إلسالالأصويجالالبو الال 

ة:  الال  وغاالال وث:الال ويالالذاكواا الالويثوعالالنواان:الاليوهالال ىو و

وع  دوهس  .

و

 عاقبة من لم يلتبم باإلسالم  

كيالنو  وغا وت: نواكو يو ذاوااكة رولنواإلسأصو البو

ه الالبوااالالوينواا الالق وه الالبوااالالوينوااالالذسوجالال  ويالالدوجا الالعو

األ :   وهااا س  ن وهةوومتبو واألجال واا ظال  و اليو

ااو   وها خ ةواانوآ النويالد وهتبعالووي ا الذارواايالويوو

و نوغف ويد.



 

هياالال ولنو و الالبوااخالال اقوااا االالكواااةصالال لو الاليو الالذاو

ااكالالبن وهل الال ولي الال واإل  الال نوخ الالقو الالنوخ قالالد وخ قالالكو

جا عو ال و اليوااكالبن وهشال عواالكوشال عد ووهسخ واك

وي ت: عالالد و الال نوآ نالال وهلط الال و الال ول الال كويالالد و كب الال ب هلب ب

ها ة   وعا و   كوعند و  تويا وهعالوكو ويالدو اليو

ااواموا خ ةو نواان   واااق   وهس وتو يوااو   وياال و

يانوع  كو النولهالن لوااالن   وهغنال و ةيال:  ًويأغااللو

 : الالالالال  وااخ الالالالالقوعقالالالالالأً وهلبغالالالالال   و فبسالالالالال ً وه الالالالال واأل

وهااا س بنوهااص ا بنوهاااأتك واااق يبن.

هإنوغف توهعص  وميك وخ  توك   كوهآخال اك و

هت  ض وااقةدوهعذايالدو اليوااالو   وها خال ة وهغنال و

 ةيالال:  ًويأخ:الالثوااخ الالق وها قصالال  وعقالالبالً وهليط الال و

 فبس ًو نوااي  ط نوهااظ ا وهاااف وينوااطباغ ال  و

و ذاوع ىوس: لواإلجا ل.

ًو  الالالنوعباةالالالبوااكفالالال وع الالالىوهجالالالدووهسالالالأي نواالالالكوشالالال ئ 

وااةفص لوه يل

  النوف وعدم األمن : - 1 



 

هعوو وااذينوآ نباويدوهات: باومس دوي أل نوااة صو يو

}ااالذينوآ نالباووةال لوت ال اىلواا   ةوااو   وه اليوا خال ة 

هاالالال وي : الالالباوإياالالال    ويظ الالال ولهائالالالكوا الالال واأل الالالنوه الالال و

  وه و الالالبواااالالال  نوهااا الالال ان و[306])  ةالالالوهن 

ه الالبوااا االالكواجا الالعو الال و الاليوااكالالبن و الال  اوليالالبوع:الالواًو

إليا  دو ن دواأل النوهاا الك ن وهااطاأ  نال  وهإ اوغفال و

يدوااا  وس :دوطاأ  نةدوهل ند و أوت اهوإالوخ تف ًو نو

 صالال  هو الاليوااالالواموا خالال ةوهخ تفالال ًوع الالىو ف الالدو الالنو

ي وهخ تف ًوع ىو  الةق: دو اليوااالو    وا   توهاأل  ا

هاالالالالذاويقالالالالبصوسالالالالبقوااةالالالالأ  نوع الالالالىوااالالالالنفسوهع الالالالىو

وااااة ك ت وا وصواأل ن وها وصوااةبغلوع ىو .

 المعي ة الضعك : - 2 

خ الالقو واإل  الال ن وهسالالخ واالالدوجا الالعو الال و الاليوااكالالبن و

هة  واكاللو خ البقويظالدو النوااال بقوهاا اال  و أ ال و

 الال وي الالوهو الالنوعيالالدوا جالالوومبةالالدو   ةقطالالد وتالال قوااط

هينةقالالاللو الالالنوغصالالالنوإاالالالىوغصالالالن وهية نالالالىويأعالالالذرو

األا  ن وهاإل   نو خ بقو نو الذهواااخ بةال توااةاليو

ة  وا  ومبة  وهلج    و  نوآ نوي يد وهاسالةق صوع الىو



 

ش عد و ن دواا ال  كةوهاالسالةق ام وهي ال واالدول ال ه و

وهإنوا وتةب  وادوإالولك ىو قب  تواا   ة.

ي يالالد وهاسالالةك: وعالالنوع: كتالالد وج الاللوي  تالالدووهإنوغفالال 

ضنك ً وهجاعوع  دواا ابصوهاا ابص وهإنو  كوجا العو

هس تلواا ايال  وهلهالن لواااةال ع.ولا ال وتال قوغثال ةو

ااانة الال ينو الاليوااالالوهلوااةالاليوغف الال وأل  اك الال وجا الالعو

هس تلواا      ؟ولا  وتال قواإلسال الو اليولهالن لو

؟واألث  وهل باعواألسف مو النولجاللواالسالةاة عوي ا  ال ة

إنوااذسويو عوإاىواإلس الو اليو االكو البوخ البوااق البو

 الالنواإلياالال نوهاايالال بموي اضالال قوهااضالالنك وه   هاالال و

ههوقو ووت:ويوو ذاوااق قويبس تلو ة   ةوه ةجوكة 

}ه الالالنولعالالال يوعالالالنو غالالال قو الالال نواالالالدووي الالالثويقالالالبلل

و .[307])   ي وضنك ًوه  ي هويبصوااق    ولعاى 

أنه يعيش في صراع م  نفسه وم  الكون من  - 3 

  حوله :

 االالالكولنو ف الالالدو طالالال توع الالالىوااةبي الالالووةالالال لوت الالال اىلو

  و[308])} طالالالال ةو وااةالالالاليو طالالالال واانالالالال سوع   الالالال  

هج الالوهواسة الال  واخ اقالالد وهسالال موع الالىو ظ  الالد و الالأيىو



 

ااكالالال   وإالولنوينالالال ةضو ط تالالالد وهي الالال شو الالاليول الالالبمهو

االخة  ميالال و   مضالال ًوأل الال وميالالد و الالضنوغالال نوج الالوهو

و  ة  ا ً و  نواخة  مهو   مض ً.

ه بو يوه اعو عوااكالبنو النويباالد و االكوألنو الذاو

ااكالالبنوغ الالدو الالنولغ:الال و ج اتالالدوإاالالىولهالال  وييالال اتدو

وةال لوت ال اىلو وااذسوشال عدواالدوميالد ي   وع ىوااةقوي

اا الالالا  وه الالاليوكخالالال نو قالالال لوا الالال ووو}ثالالال واسالالالةبقوإاالالالى

هاالالالالالالضميولتة الالالالالال وطبعالالالالالال ًولهوغ  الالالالالال ًوة اةالالالالالال ولت نالالالالالال و

  ويالاللو الالذاوااكالالبنوي الالبو الالنوها قالالدو[309])طالال ت  ن 

 الاليواسة الالأ دو  وهيكالال هو الالنوخ افالالد وهااكالال   و الالبو

 ف الالدو   مضالال ًواانيالال بو الاليو الالذاوااخ الالقوي الالثو صالالبو

هاالالذاويالالقوا  الالاباتوهاألميووا يالالدو ظالال   اًوع  الالد 

هس ت واااخ بة تولنوت: ضدوهت: ضوغفال هوهإا ال كهو

}هة اباواتخذواا يانوهاواً.واقووجئة وش ئ ًووة لوت  اىل

إكاً.وتكالالال كواا الالالاباتويةفطالالال نو نالالالدوهتنيالالالقواألميو

هتخ وااج: لو واً.ولنوكعباوا  يانوهاواً.وه  وين: اليو

خالالالذوهاالالالواً.وإنوغالالاللو الالالنو الالاليواا الالالاباتوا الالال يانولنوية

هةالالال لوو  [310])هاألميوإالوآتالالاليوااالالال يانوع:الالالواً 



 

} ا ويك وع    واا ا  ووس:   دوعنو  عبنوهجنوهل

و .[311])هاألميوه  وغ  باو نظ ين 

  :أنه يعيش جاهالز  - 4 

إ وااكف و بوااج ل ويلو بولعظ وااج ل وألنوااك   و

يج الالاللوميالالالد وييالالال  وو الالالذاوااكالالالبنوااالالالذسوخ قالالالدوميالالالدو

 أيوعالالد وهيالال قو الالنو ف الالدوعظالال  وااصالالن   وهج  الاللو

ااخ قالال  وثالال ويج الاللو الالنوخ الالقو الالذاوااكالالبن وه الالنومغالالبو

و ف د ولا سو ذاولعظ وااج ل؟؟

ز لعفسه  - 5  ز لمن حوله : أن يعيش ظالما   ظالما

أل دوسخ و ف دوا   و  وخ ق واد وها وي :ووميد وياللو

ع:الالالووغ الالال ه وهااظ الالال و الالالبوهضالالالعواايالالالي و الالاليوغ الالال و

 بضالال د وهلسول الال ولعظالال و الالنوتبج الالدواا :الال كةوا  الال و

هةالالالووةالالال لواقاالالال نواا كالالال  و : نالالال ًوشالالالن ع وو  الالالة ق   

}يالالال ينيوالوتيالالال كويالالال  وإنواايالالال كواظ الالال وواايالالال كل

و .وو[312])عظ   

ه بول  واانويبادو نواا:يال وهاااخ بةال ت وأل الدوالو

ي  لواذسويالقويقالد و ال  اوغال نويالبصوااق   ال وةال صو اليو



 

هج دوغلو نول ادو نوإ  ال نولهوي البانويط البو النو

وووووووووميدولنويقة وادو ند.و

وغضدبه فدي الددنيا  أنه عّرض نفسه لمقت هللا - 6 

:  

  كالالبنوع ضالال وألنوتنالال لويالالدواااصالال تب وهت الاللويالالدو

}ل الالالأ نووعقبيالال وع ج الالال وةالال لوجالالاللوثنالال الهلوااكالالبام  

ااالالالذينو كالالال هاواا الالال ئ تولنويخ الالالفو وي الالال واألميو

لهيالالأت   واا الالذارو الالنوي الالثوالوييالال  هن.ولهويأخالالذ  و

 يوتق :  و ا و  ويا ج ين.ولهويأخالذ  وع الىوتخالبلو

وهةال لوسال:   دلو  [313])  نوميكال واال الهلوميال   

}هالوي الوااذينوغفال هاوتصال :  وياال وهالن باوة معال و

لهوت لوة ي: ًو نوكام  ويةىويأتيوهعوو وإنو والو

}لهووهةالال لوعالال و الالنوةالال للو  [314])يخ الالفوااا  الال ك 

 الالالال ول الالالالنول الالالاللوااقالالالال قولنويالالالالأت   ويأسالالالالن وضالالالال ىوه

  وه ذاوشالأنوغاللو النولعال يوعالنو[315])ي  :بن 

ةالالال لوت الالال اىو خ:الالال اًوعالالالنوعقبيالالال تواأل الالال ووو غالالال و  

} كالالالأًولخالالالذ  ويذ :الالالدو االالالن  و الالالنووااا ضالالال  وااكالالال   ةل

لمس ن وع  دوي ه: ًوه ن  و نولخذتدوااص   وه ن  و

 نوخ فن ويدواألميوه ن  و نولغ ةن وه  وغال نو و



 

  وهغا و[316])ا ظ   وهاكنوغ  باول ف   ويظ ابن 

تالال قو صالال تبو الالنويباالالكو االالنوي الال ويالالدوعقبيالال و و

وه ك اد.و

  أن تكتب له النيبة والنسران : - 7 

 : الالال:بول االالالدوخ الالال ولعظالالال و الالال وتةاةالالالعويالالالدوااق الالالبرو

هاألمها  وه الالالالالبو    الالالالال و وهاأل الالالالالسويان ج تالالالالالد و

هاا الالك ن وإا الالد وهخ الال وااالالو   وأل الالدوعالال شو   الال وي الال ةو

ي ت الال ويالال ت ة وهخ الال و ف الالدوااةالاليوغالال نويجاالالعو الالالنو

لج    وأل دوا وي خ   واا وخ قال واالد وهاال وي ال ووي ال و

و الالالاليوااالالالالو    وأل  الالالال وع شالالالال وشالالالالق   وه  تالالالال وشالالالالق   

}ه الالالنوخفالالال ووهسالالالة: ثو الالالعواألشالالالق   وةالالال لوت الالال اىل

  و[317])بابينالالدو أهائالالكوااالالذينوخ الال هاول ف الال    

هخ  ول  د وأل دوع شو   ال وع الىوااكفال ويال   و  ال و

 ث الالدو الاليواايالالق  وهااضالالنكوسالالبا  وه صالال    وإاالالىو

}إنوااخ سالالال ينوااالالالذينوخ الالال هاووةالالال لوت الالال اىلواانالالال م 

  وهيالبصوااق   ال و[318])ل ف   وهل     ويبصوااق   ال  

وةالالال لوت الالال اىلوي يالالال هنوإاالالالىواانالالال م وهيالالالئسوااقالالال ام 

}ايي هاوااذينول االباوهلبهاج ال وه  غال  باوي :الوهنو

و .[319]) نوكهنو و   وه  وإاىوه اطوااج    



 

  أنه يعيش مافراز بربه جاحداز لععمه : - 8 

 الال نو ولهجالالوهو الالنوعالالوص وهلسالال:غوع  الالدوجا الالعوااالالن   و

   :ووغ  ه وهيباايوسباه وهييالك و النوكه الد...و الأسو

وج بكولعظ و نو ذا؟وهلسو ك انولشنعو نو ذا؟و

  أنه يُحرم الحياة الحقيقية : - 9 

 اكوإنواإل   نوااجوي وي ا   ةو البوااالذسوآ النوي يالد و

ت: نو ص  ه وهليقنويا: ثد و   لوهع لوغ يةد وه

اكلو سويقويقد و أوي اطويق ً وهالوي  سو خ بة ً و

ه ال لواا  ال ةوااط :ال و اليوااالو   وو   شوع ي واا  وا  

} النوعااللوهال ا  ًو النو غال ولهووها خ ةوة لوت  اىل

و  [320])ل ثالالىوه الالبو الال  نو  ن   نالالدوي الال ةوط :الال  

}  الال غنوط :الال و الاليوجنالال توعالالونو االالكووه الاليوا خالال ةل

و .[321])اافببواا ظ   

ل الال و الالنوعالال شو الاليو الالذهواا  الال ةوع يالال وشالال:   وي  الال ةو

اا: الال ت  و الالأوي الال لوميالالد وهالويالالومسو الال وغ يةالالد وهالو

وي   ولينو ص  ه؟ويلوغ يةدولنويأغلوهيي روهينال ص..

ضاللو أسو ال قوي نالدوهيال نوسال ت واا  با ال توياللو البول



 

}هاقالالوو مل الال واج الالن وغث الال اًو الالنوو ن الال وةالال لوجالاللوثنالال الهل

ااجنوهاإل سوا  وة بروالويفق بنوي  وها ال ولعال نوالو

ي:صالالال هنوي الالال وها الالال وآ انوالوي الالالا بنوي الالال ولهائالالالكو

و  [322])غ أل   صويلو  ولضلولهائكو ال واا ال   بن 

نو}لصوت  البولنولغثال   وي الا بوهة لوع و النوةال لل

لهوي ق الالالالالبنوإنو الالالالال وإالوغ أل  الالالالال صويالالالالاللو الالالالال ولضالالالالاللو

و .[323])س: أً 

 أنه ينلد في العذاب : -10 

 االالكولنوااكالالال   وينةقالالاللو الالالنوعالالذاروإاالالالىوعالالالذارو  الالالبو

و-هةالووتجال عوغصصال  وه صال ت:  -يخ جو نوااالو   و

 الال وتنالال لويالالدوه الاليولهلو  ي الال و نوإاالالىوااالالواموا خالال ة 

 أتكالال واااالالبتوت الال:ق  و أتكالال واا الالذارواةذيقالالدو الالالنو

}هاالبوتال قوإ ويةالب ىوواا ذارو  وي ة قدوةال لوت ال اىل

ااالالالالالالالذينوغفالالالالالالال هاواااأتكالالالالالالال ويضالالالالالالال يبنوهجالالالالالالالب  و

ثالال وإ اوخ جالال ومهيالالدوه الال لوو  [324])هلكيالال م   

 يوة: هواقيو نواا ذارولشوهوة لوت ال اىو خ:ال اًوعالنو

}اانالال موي  ضالالبنوع   الال وغالالوهاًوهعيالال  ًوو  عالالبنلآلو

هيالالالالالبصوتقالالالالالبصواا الالالالال ع ولكخ الالالالالباوآلو  عالالالالالبنولشالالالالالوو

  وثالال وإ اوغالال نويالالبصوااق   الال وهي ثالال و[325])اا الالذار 



 

هملقوااكالال   ولنو ووااخأتالالق وهع ضالال واألعاالال ل 

ةووليصىوع  دوجا عولعا االدو اليو االكوااكةال روااالذسو

}ههضالالالعوااكةالالال رو ةالالال قواااجالالال   نووةالالال لو وعنالالالدل

 يفق نو ا و  دوهيقبابنويال وهاةنال و ال وا الذاوااكةال روالو

  و[326])ي الالال كموهالالال   ةوهالوغ: الالال ةوإالوليصالالال    

}يالبصوينظال واااال  و ال و ن كويبكوااك   وابوغ نوت ايال ًو

ةالالالالالالو  ويالالالالالالواهوهيقالالالالالالبلوااكالالالالالال   ويالالالالالال وا ةنالالالالالاليوغنالالالالالال و

و .[327])ت اي ً 

هايوةو بلوااابةفو  نواإل   نوابوغ نويا كوجا العو

  و يواألميوال ةوقويالدو النوعالذارو االكواا البصوةال لو

}هابولنوا ذينول االباو ال و اليواألميوجا  ال ًوت  اىلو

}يالبكووهة لوت ال اىلو  [328])ه ث دو  دوال ةوهاويد 

 النوعالذاروي  ئالذوي:ن الدوههال ي:ةدواااج صواالبويفةالوسو

هلخ دوه ص  ةدوااةيوت هيد.وه نو يواألميوجا   ًو

و .[329])ث وينج د 

هألنوت كوااواموكاموج ا وها  ال وكامول ال  يو الأويالوو

لنوي قالالىواإل  الال نوجالال ا وعا الالدوإنوخ الال اًو خ الال  وهإنو

خالال ةوشالال اًو يالال .وهشالال و الال وي قالالىوااكالال   و الاليوااالالواموا 

عو وع ىول    ولهن لواا ذارووعذارواان م  هةوو بل



 

} الالذهوج الالن وااةالاليووا الالذةباوهيالال لول الال   و قالال لوت الال اىل

يكالالذروي الالال واااج  الالبنويطب الالالبنوي ن الال وهيالالال نوياالالال  و

وهة لو خ: اًوعالنوشال اي  وه أي ال  لو  [330])آن 

}  اذينوغف هاوةط  وا ال وث ال رو النو ال مويصالبو النو

 الالبقومالهسالال  واا االال  .ويصالال  ويالالدو الال و الاليويطالالب   و

و .[331])هااج بك.وها  و ق  عو نويويو 

و

 الناتمة 

وي ولي  واإل   نو

}لهالويالذغ واإل  ال نوغن وعالو  ًو  ضال ًوةال لوت ال اىلو

  وثال وخ قالكو[332])ل ل وخ قن هو نوة:لوها ويالكوشال ئ ً 

} لوو ج  كوسا   ًويص  اًوة لوت  اىلو و نو طف  

لتالالىوع الالالىواإل  الالال نويالال نو الالالنوااالالالو  واالال ويكالالالنوشالالال ئ ًو

 الالذغبماً.وإ الال وخ قنالال هو الالنو طفالال ول يالال جو :ة  الالدو ج  نالال هو

و  وثالال وتالالومج و الالنوضالال ف[333])سالالا   ًويصالال  اً 

} وااالذسووه  ككوإاىوضال فوةال لوت ال اىلوإاىوةبة 

خ قكالال و الالنوضالال فوثالال وج الاللو الالنوي الالووضالال فوةالالبةوثالال و



 

ج الالاللو الالالنوي الالالووةالالالبةوضالالال ف ًوهشالالال : ويخ الالالقو الالال وييالالال  و

  وثالال واان  يالال وااةالاليوالشالالكو[334])ه الالباا    وااقالالوي  

   الالال واااالالالبت.وهل الالال و الالاليوت الالالكوااا ايالالاللوتنةقالالاللو الالالنو

الوت الةط عولنوتالو عوعالنو ف الكوض فوإاالىوضال ف و

ااضالال  وهالوتج الالبوانف الالكواانفالالعوإالوي سالالة   ةكوع الالىو

 اكوين  و وع  كو نواا بلوهااقبةوهااقالبت وهل ال و

 ق  و  ة جو نوي الثواافطال ة و كال و نال كو النوشالي و

ت ة جوإا الدوالوسالة:ق  وي  تالكواال سو اليو ةنال هلويالوك و

هةووتن ادو  ة وهت  :دولخ ق وهغال و نال كو النولشال   و

 كوهت يوواا صبلوع     وهةووتفببوي  و ال ةوهالوتنف

تظفالال وي الال ولخالال ق وهغالال و الالنوشالالي ويضالال كوهيخ الالبو

آ  اك وهيض عوج البككوهيج البواالكوااا النوها  ال تو

هت يووك  دوعنو ف الكو ةو  الدو ال ةوهت جال ولخال ق..و

}يال ووه ويقبللوولا وت ةي  و ق كوهي جةكوإاىو  

بواا نالالاليولي الالال واانالالال سول الالالة واافقالالال ا وإاالالالىو وه و الالال

و .[335])اا ا و 

ي ة ضالالكو  الال هسوضالال  فوالتالال اهواا الال نواااجالال كة و

   كيكوه يعوااا ي و أوت ةط عوك  الد وهتالذ بو

إاالالىوإ  الال نوضالال  فو ث الالكوا   اجالالك و االال ةويصالال بو



 

ااوها  وهتال مةوي جال وااط: البو الة  واا  ال ةواااال يضو

وهااط: ب.

سالال :كوااالالذي روشالال ئ ًو الال وولالو الال ولضالال فكويالال وايالالنوآكصواالالب

}يال ووههوقو وي ثويقالبللواسةط  واسة  كتدو ند 

لي  واان سوض رو ثلو  سةا باوادوإنوااذينوتالوعبنو

 الالنوكهنو واالالنويخ قالالباو ي يالال ًوهاالالبواجةا الالباواالالدوهإنو

ي  :  وااذي روش ئ ًوالوي الةنقذههو نالدوضال فوااط االبو

   اوغنال والوت الةط عواسالةنق  وو  [336])هاااط بر 

)  هالال ةكو الال وسالال :كوااالالذي رو االال  اوتا الالكو الالنول الال ك؟و

ي و  وه ف كوي وه وهة :كوي نوإهال:  نو النولهال يعو

ااالال يان ويق :الالدوغ الالفوييالال   وهي  تالالكوه بتالالكوي الالوه و

هسالالالال  كتكوهشالالالالق هتكوي الالالالوه وهي غ تالالالالكوهسالالالالكن تكو

هلةبااكوي  نو وه ي ئةد و الأوتة ال كوإالوي   الدوهالو

الويايالال ئةد وإنوهغ الالكوإاالالىو ف الالكوهغ الالكوإاالالىوتف الاللوإ

عجالال وهضالال فوهتفالال يطوه  الالبوهخط ئالال  وهإنوهغ الالكو

إاىوغ  ك وهغ كوإاىو نوالويا كواكوض اًوهالو ف  ًو

هالو بتالال ًوهالوي الال ةوهالو يالالبماً و الالأوغنالالىواالالكوعنالالدو

ط   وع ن ويلول  و ضط وإا دوع ىو وقواأل فال سو

إا الدوول   اًوهي طن ً وي :غوع  كواان   وهل  وتة: ض



 

ي اا  هالاليوهااكفالال و الالعوشالالوةوااضالال همةوإا الالدو الالنوغالاللو

هجد وةوواتخذتدو    ًوه  ككوإا دوه  ج كوه بةفكو

و .[337])وي نويويد 

ي ولي  واإل   نولو ظ اًواضال فكوهعجال كوعالنوت االلو

}ي يالالالوو ولنويخفالالالفوعالالالنك وهخ الالالقوت: الالال تو  بيالالالكلو

  ولمسالالالالاللو واا سالالالالالل و[338])اإل  الالالالال نوضالالالالال  ف ً 

هل الالال لوااكةالالالب وهشالالال عواايالالال اتع وه صالالالبول   الالالكو

ااط يقوااا الةق   وهلةال صواا: نال توهاا جالجوهاايالبا وو

هاا: ا  ن ويةىوج لواكو يوغلوشي وآي وكاا وع ىو

هميبي ةالالالدوهلاب  ةالالالد وهل الالال وتالالالو عواا الالالقوهيوا  ةالالالدو

ي ا: طل وهتةخذوااي ط نوها ال ًو النوكهنو  وهتجال كلو

وي ا: طالالالالالالالالل و }هغالالالالالالالالال نواإل  الالالالالالالال نولغثالالالالالالالالال وشالالالالالالالالالي أ

  ول  الالالةكو  الالالُ و وااةالالاليوتةق الالالبو   الالال و[339])جالالالوالً 

الوتالالذغ ول الالكوخ قالال و الالنو طفالال  و يالالوايبةكوه   يبةالالك ولهب

ه : ثالالكوإاالالىوجنالال ولهو الال موةالال لووه الال ككوإاالالىويفالال ة 

}لهواال ويال واإل  ال نول ال وخ قنال هو النو طفال و ال  اووت  اىل

 بوخص  و : ن.وهض روانال و الثأًوه  اليوخ قالدوةال لو

 نوي يواا ظ صوه يوم   .وةلوي    ال وااالذسول يالأ  و

وة لوت  اىلو  [340])لهلو  ةوه بويكلوخ قوع    



 

نو ال وغال كوي يالكوااكال ي وااالذسوخ قالكو}ي ولي  واإل   

  الالالالالالالباكو  الالالالالالالواكو الالالالالالاليولسوهالالالالالالالبمةو الالالالالالال وشالالالالالالال  و

و .وو[341])مغل:ك 

ي ولي  واإل   ن وااال  اوت ال صو ف الكواالذةواابةالبلويال نو

يالالالوسو وتن ج الالالد وا  ن الالالكو الالالنو قالالال  وهييالالالف كو الالالنو

 الالال ي وهيفالالال جوغ يةالالالك وهي فالالال و  :الالالك وهيكيالالالفو

هيالالالواكوإنوت  الالال توضالالال ك وهينصالالال كوإنوُل االالال  و

نالالالكوإ اوخفالالال  و هضالالال    وهي  االالالكو الالال وج  الالال  وهي  ل

هي ياكوي لوض فك وهي كوعنالكولعالواتك وهيج البو

و .[342]اكومبةك)

يالال ولي الال واإل  الال نوإنولعظالال و  االال ول  الال و وي الال وع الالىو

يالدووو يو  ا واا قل وا ا  و-ي وو  ا وااوين-اإل   نو

يضالالال ه وها  قالالاللوعالالالنو ول الالال هويالالال نو الالال وينف الالالدوه الالال و

ها  الال لويالالدولعظالال وغ يالال وه الاليوع:بكيالال و ووه   الالد 

}ه الال ويكالال و الالنو  االال ووهيالالوهوالوشالال يكواالالدوةالال لوت الال اىل

 االالنو وثالال وإ او  الالك وااضالال و  ا الالدوتجالالأمهن.وثالال وإ او

غيالالالالالالفوااضالالالالالال وعالالالالالالنك وإ او  يالالالالالالقو الالالالالالنك ويالالالالالال ي  و

و .[343])يي غبن 



 

 وإنواإل  الال نواا  ةالاللوي الالبو  الال ايويالال ولي الال واإل  الال ن

األ بموهيك هوسف سف   وهيالبكولنويقةالوسويكاللوهال الو

هتةط عو ف دوإاىولنووهغ ي و نواأل :   وهااص ا  ن 

ي  قوي ال وهإنواال ويالومغ  وهاا ال: لوإاالىو االكو البو ال و

}إنوغنالالالالة وت :الالالالبنو وولمشالالالالووإا الالالالدوسالالالال:   دويقباالالالالدل

هإ اوا ةثالالالاللو االالالالكوو  [344]) الالالال ت: ب يوي :الالالال:ك و  

لا قدو وي أل :   وهااا سال  نوهاايال وا وهااصال ا  نو

}ه نويطعو وهاا سبلو أائكو عوااالذينووة لوت  اىل

ل  الالال و وع الالال   و الالالنواان: الالال نوااصالالالويق  نوهاايالالال وا و

و .وو[345])هااص ا  نوهي نولهائكوم  ق ً 

ُظالالكويالالأنوتخ الالبوينف الالكوثالال ويالال ولي الال واإل   الال ن وإ االال ولعج

تةأ لو  وج  كو نواا الق و ةنظال و اليولكاةالد وهتةالوي و

ي ا  نالالد و الال نومليةالالدويقالال ًو   الال وإاالالىوات: عالالد وهالوتكالالنو

لس  واإلافوهاا  كة وهلع  ولنو ف كولعال وع  الكو النو

هةالالووهعالالظو وولة ا الالكوهلت ايالالكوه  الال ا ولجالالواكك 

}ل اال ولعظكال ووااكف موي ذاوه وي  وإا الدو قال لوسال:   دل

يبايالالوةولنوتقب الالباو و ثنالالىوه الال اكقوثالال وتةفكالال هاو الال و

يصالال ي:ك و الالنوجنالال وإنو الالبوإالو الالذي واكالال ويالال نويالالوسو

و .وو[346])عذاروشويو 



 

ي ولي  واإل   ن وإ كوي نا وت   واالنوتخ ال وشال ئ ًوةال لو

}ه الال  اوع الال   واالالبوآ نالالباويالال  وهاا الالبصوا خالال وت الال اىلو

باو االالالالالالالالال ومبة الالالالالالالالال و وهغالالالالالالالالال نو وي الالالالالالالالال وهل فقالالالالالالالالال

)هلسووةالال لوايالالالنوغث الال ومياالالالدو لو  [347])ع  االال ً 

شالالالالي ويضالالالال   واالالالالبوآ نالالالالباويالالالال  وهسالالالال كباوااط يالالالالقو

اا ا وة وهآ نباوي  ومج  و بعبكهو يوااواموا خ ةو

 اليواابجالبهواانوي  نوعا د وها فقباو ا ومبة  و و

ااةالالالاليوي : الالالال و وهي ضالالالال    وه الالالالبوع الالالال  وين الالالال ت  و

ااصالالال ا  وهااف سالالالوة وهع الالال  وياالالالنوي الالالة قوااةب  الالالقو

 الالن   و  ب قالالدوهي  االالدومشالالوه وهيق ضالالدوا االاللوهالال الو

ي ضىويدوعند وهيانوي ة قوااخالذالنوهااطال كوعالنو

جن يالالدواألعظالال واإلا الاليوااالالذسو الالنوطالال كوعالالنوي يالالدو قالالوو

  وإنو[348])وخالالال روهخ الالال و الالاليوااالالالو   وها خالالال ة 

إسأ كوانوي بلوي نكوهي نولسوشي وت يووعا الدولهو

تن هادو ا ولي دو واالك وياللوإنو ويالأج كوع الىوغاللو

عالوت ا دوت:ة يويدوهجالدو  وهإنوغال نو اال ويصال لو

ك   كوهي يوو يو  اكولهوج  كولهوشال  ك وياللويةالىو

لنوتكةفالالاليو الالال وتةن هاالالالدو الالالنوااا: يالالال توإ اواية الالال: و

و  الالدولجالال وةالال لوهالال ىو وويالال ا ألوعالالنواا الال اص   ب بالالكب

يالال ووةالال ابالو)ه الاليويضالالعوليالالوغ وهالالوة .وع  الالدوهسالال  ل



 

ومسبلو  ولي تيوليو  وش بتدوهيكبنوادو   ال ولجال ؟

لمليالة واالبوهضال   و اليويال اصولغال نوع  الدوهبم؟ووة لل

و كالالالالذاكوإ اوهضالالالال   و الالالاليواا الالالالألوغالالالال نواالالالالدولجالالالال  

و .وو[349])

يالال ولي الال واإل  الال ن وإنواا سالاللوجالال  هاويالال ا ق وهي  الالباو

 الال اكو  وهاإل  الال نو  ةالال جوإاالالىو    الال وشالال عو  و

ا  الال  و الاليو الالذهواا  الال ةوع الالىويصالال  ة وها كالالبنو الاليو

}يال ولي ال واانال سوةالوووةال لوت ال اىلوا خ ةو نوااف ت ين 

جالال  غ واا سالالبلويالال ا قو الالنوميكالال و الالآ نباوخ الال اًواكالال و

و  و اليواا الاباتوهاألميوهغال نوهإنوتكف هاو  نو 

}ةاللويال ووهة لوع وشالأ دلو  [350]) وع  ا ًويك ا ً 

لي الال واانالال سوةالالووجالال  غ واا الالقو الالنوميكالال و االالنوا ةالالوقو

   ا وي ةوسوانف دوه نوضاللو   اال ويضاللوع   ال وه ال و

و .وو[351])ل  وع  ك ويبغ ل 

لي ال واإل  ال ن وإ الكوإنولسال ا واالنوتنفالعوإالو ف الك وي و

هإنوغفالالال تواالالالنوتضالالال وإالو ف الالالك وإنو وغنالالاليوعالالالنو

ع:الالال كه و الالالأوتضالالال هو  صالالال  واا  هالالال ن وهالوتنف الالالدو

ط ع وااطال ت  ن و  النويُ صالىوإالوي  االد وهاالنويُطال عو

)ي وع: كس وإالوي   د وهةووة لو وغا ولخ: وعندو : دو



 

ي النك و    ال ًووإ يوي   وااظ  وع الىو ف اليوهج  ةالد

 الالأوتظالال اابا ويالال وع:الال كسوغ كالال وضالال لوإالو الالنو ويةالالدو

  سالالالة وه يول الالالوغ  ويالالال وع:الالال كسوغ كالالال وجالالال تعوإالو الالالنو

لط اةدو  سةط اب يولط اك  ويال وع:ال كسوغ كال وعال مو

إالو الالنوغ الالبتدو  سةك الالب يولغ الالك  ويالال وع:الال كسوإ كالال و

تخطئالالبنوي ا  الاللوهاان الال م وهل الال ولغفالال وااالالذ بروجا  الال ًو

يالال وع:الال كسوإ كالال واالالنوت:  الالباوو  سالالة ف ه يولغفالال واكالال  

ضالال سو ةضالال ه يوهاالالنوت:  الالباو ف الاليو ةنف الالب ي ويالال و

ع:الال كسواالالبولنولهاكالال وهآخالال غ وهإ  الالك وهجالالنك وغالال  باو

ع الالىولتقالالىوة الالبومجالاللوهايالالوو الالنك و الال وباكو االالكو الاليو

  كيوش ئ ً وي وع:ال كسواالبولنولهاكال وهآخال غ وهإ  الك و

هجنك وغال  باوع الىول جال وة البومجاللوهايالوو ال و قال و

ًو  وي وع:ال كسواالبولنولهاكال وهآخال غ و اكو نو  كيوش ئ 

هإ  الالالك وهجالالالنك وةالالال  باو الالاليوهالالال  ووهايالالالوو  الالالأاب يو

 أعط  وغلوإ   نو  أاةدو  و ق و االكو اال وعنالوسو

إالوغاالال ويالالنق واااخالال طوإ اولكخالاللواا: الال  ويالال وع:الال كسو

إ ا و يولعا اك وليص   واكال وثال وله ال ك وإي  ال  و االنو

هجووخ  اًو    اوو وه نوهجووغ  و اكو الأوي الب نو

و .وو[352])وو ف د إال
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اا يالالوو الالنوااا  ب الال توعالالنواإلسالالأصوياكالالنو  اسالال  و

واا  ئ توااة ا  و يواااا ك واا  ي  واا  بكي 

 ااف غس هنوهقواا: يو اس وااج  

هبامةواايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال هنو

اإلسالالالالالأ   وهاألهةالالالالال لو

 هااوعبةوهاإلمش كو

اا يالالالالالالالالالالالالالالالالالال يو
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و-ا الالالالالالوعبةوهاإلمشالالالالالال كو

 .رو

و20824
4059387 



 

اا يالالالالالالالالالالالالالالالالالال يو اا:ط   
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و.108 وسبمةويبسف وا ي و[1])

و.187 وسبمةوآلوعا انوا ي و[2])

 و41مهاهواا:خالالال مسو الالاليوغةالالال رواا غالالال ةويالالال روو [3])

و وهاا فظواد.29ه    و يوغة رواإليا نويويثومة و

و.8 ومهاهو    و يوغة رواإليا نويويثو[4])

و.6 وسبمةوااةبي  وا ي و[5])

*وت:ولوت جا وااكة رو نو الذهواااقو ال  ول ال و ال وة:  ال و

و أوية ج .



 

.و الالالذاو الالال و الالالنو40 وسالالالبمةواأليالالال ار وا يالالال [6])و

ااكة رواا ظ  وعااق آنوااك ي عوااالذسول  االدو وع الىو

ه الالالاليوغةالالالال ييو الالالالذاوو  االالالالووهالالالال ىو وع  الالالالدوهسالالالال   

 صالالب وغث الال ةو الالنوعااقالال آنوااكالال ي عوه الاليوت الال:قو

لوجلوة لو وت  اى ولهوة لوت  اى ولهوة وكاتا ًويقبادل

ثنالال الهوهتجالالووت  يفالال ًو الالبج اًويالال اق آنواا ظالال  و الاليو و

و.و نو ذاوااكة ر.117-114ه95-100

و.9 وسبمةواا ج  وا ي و[7])

و.108 وسبمةويبسف وا ي و[8])

و.35 وسبمةواأليق ل وا ي و[9])

و.200 وسبمةوآلوعا ان وا ي و[10])

و.19 وسبمةوآلوعا ان وا ي و[11])

)اا ق الوةوااصال    و*واا يوو نوااةبسعوينظ وغة رلو

تالالأا فوسالالا ي واايالال فوع:الالواا  ي ويالالنووه الال ويضالال ك   

و)عق الالالوةول الالاللواا الالالن وهااجا عالالال  هو-مياالالالدو -يالالال بو

وتأا فوااي فو  اووينوه الواا ث ا ن.



 

وسبمةواإلخأ .وو [12])

و.54سبمةواألع ال وا ي ووو [13])

و.8 7 3 2سبمةواا عو وا ي تووو [14])

و.16 عو وا ي وسبمةوااوو [15])

و.39 37سبمةو ص   وا ية نووو [16])

و.23 22سبمةواا هص وا ية نووو [17])

و.255سبمةواا:ق ة وا ي ووو [18])

و.3وسبمةوغ    وا ي وو [19])

و.23سبمةواا ي  وا ي ووو [20])

و.36 35سبمةوااطبم وا ية نووو [21])

 وا ظ و جابعو ة هقوش فواإلسأصواينوت ا  و[22])

و 73 49-47 و و1جـ

و.و30بمةواا هص وا ي و وس[23])



 

.و3 ومهاهواا:خالالال مسو الالاليوغةالالال روااقالالالوم ويالالال رو[24])

و وهاا فظواد.و2658ه    و يوغة روااقوم ويويثو

 و4لياالالالالالوو الالالالاليو  الالالالالنوه وجالالالالالـ ومهاهواإل الالالالال صو[25])

 وهمهاهو  الال  وهاا فالالظواالالد و الاليوغةالال روااجنالال و162 

و.و2865ههف و   ا  وهل     ويويثو

 وا ظالالال و جاالالالبعو ةالالال هقوشالالال فواإلسالالالأصوايالالالنو[26])

و.75 و7 وهجـ-383-380 و14ت ا   وجـو

و.63-16 وسبمةواا نك:بت وا ي تو[27])

و.9 وسبمةواا خ ل وا ي و[28])

*وينظالالال واا يالالالوو الالالنوااةبسالالالعوغةالالال روااةبي الالالووتالالالأا فو

و.-ميادو -اإل  صواااجوكو  اووينوع:وااب  رو

و.8 وسبمةواا    وا ي و[29])

و23 22 ي و وسبمةويب س وا[30])

و.32 وسبمةواقا ن وا ي و[31])

و.وو39 وا ظ وش  واا ق وةوااط  هي  و [32])



 

و92 وسبمةوااا  نبن وا ي و[33])

و.و42 وسبمةواإلس ا  وا ي و[34])

و.وو24 و23 وسبمةوس:أ وا ية نو[35])

ا ظالال وةالال ةوع الالبنوااابيالالوين وتالالأا فواايالال فووو [36])

و.100ع:واا يانوينوي نوميادو  و و

و.22 وسبمةواأل :    وا ي و[37])

و.وو403 و و3 وا ظ و ةلوااقوي  وج[38])

و.260 وو1 وا ظ و فة  وكامواا   كة وجو[39])

و.25 وسبمةواأل :   و وا ي و[40])

و^2 وسبمةو بك وا ي و[41])

و.108 وسبمةواأل :    وا ي و[42])

و.و29 وسبمةواا    وا ي و[43])

و.12-9 وسبمةو ص   وا ي تو[44])



 

.وها ظالالال و32 30 وسالالالبمةواأل : الالال  و وا يالالال تو[45])

ًو وإاىولهلوسبمةواا عو.وليض 

 و الالالذهواافقالالال ةوتالالال واسةخأهالالال  و الالالنو الالالباطنو[46])

و.269-251 لو1 ةف ة و نو فة  وكامواا   كةوجـ

و.و13 وسبمةوااج ث   وا ي و[47])

و.و34-32وا ي تلو وسبمةوإي ا    [48])

و.25-22 وسبمةواا هص و نوا ي تو[49])

و.64 وسبمةواا نك:بت وا ي و[50])

و.27 وسبمةواا هص وا ي و[51])

و.و57 وسبمةوغ    وا ي و[52])

و.و2 وسبمةواا عو وا ي و[53])

و.1 وسبمةوااجا  و وا ي و[54])

و.و18 وسبمةواا جو وا ي و[55])

و.41 وسبمةواانبم وا ي و[56])



 

و.و25 11 وسبمةواألع ال وا ي تو][57)

و.و14 وسبمةوااا  نبن وا ي و[58])

 و328 327 وو1 و فةالال  وكامواا الال  كة وجالالـ[59])

و.وو34 32ها ي تو نوسبمةوإي ا   و

و.70 وسبمةواإلس ا  وا ي و[60])

و.7 وسبمةواان    وا ي و[61])

و.و228 وسبمةواا:ق ة وا ي و[62])

و.71سبمةوااةبي  وا ي ووو [63])

و.وو24 23 وسبمةواإلس ا  وا ية نو[64])

و.و195 وسبمةوآلوعا ان وا ي و[65])

و.97 وسبمةواان ل وا ي و[66])

و.و124 وسبمةواان    وا ي و[67])



 

ه النوو26-25ول7اإلهال   وو وسف وااج    و [68])

 الالبصولنواا  الالالووااقالالوي ويقوسالالالدوهيالال  نويالالالدواا  الالالبكوااا 

وهاانص مق.

 وس  الالالال  و ق م الالالال واألكيالالالال ن وتالالالالأا فوك.ولياالالالالوو[69])

و.213 210 و3جـووش :ي

و.71 وسبمةوااةبي  وا ي و[70])

و.و228ا ي و وسبمةواا:ق ة و[71])

و024 23 وسبمةواإلس ا و وا ية نو[72])

و.56 وسبمةوااذامي ت وا ي و[73])

و.11-6 و 1 وا ظ و فة  وكامواا   كة وجـ[74])

  يالال  وتالالأا فوشالال فواإلسالالأصوايالالنو وا ظالال وااةو[75])

 و2 وه فةالال  وكامواا الال  كة وجالالـ214 213ت ا الال و 

و.وو383 

 وا ظالالال وااالالالوين وتالالالأا فو  االالالووع:الالالو وكماب و[76])

و.وو87 



 

و.88 واااصومواا  يقو و[77])

و.وو98 84ومواا  يق و و وا ظ واااص[78])

و.وو19 18 وا ظ واافباتو و [79])

و.وو102 98 وا ظ وااوينو و[80])

و.163 وسبمةواان    وا ي و[81])

و.52 وسبمةواأل :    وا ي و[82])

و.و73 وسبمةواألع ال وا ي و[83])

و.25 وسبمةواأل :    وا ي و[84])

و.151 وسبمةواأل   ص وا ي و[85])

و.45 وسبمةواا خ ل وا ي و[86])

و.82 واان    وا ي و[87])

و.154 وسبمةواألع ال وا ي و[88])

و.21 وسبمةو  ي  وا ي و[89])



 

و.63 وسبمةو بك وا ي و[90])

و.82 وسبمةواإلس ا  وا ي و[91])

و.44 وسبمةوااا توة وا ي و[92])

و.46 وسبمةوااا توة وا ي و[93])

و.33 وسبمةوااةبي  وا ي و[94])

و..و2 1ا ية نو وسبمةوطد و[95])

و.30 وسبمةواا هص وا ي و[96])

و.30 وسبمةوااليق ل وا ي و[97])

و.2 1 وسبمةوطد وا ية نو[98])

و.29 وسبمةواان    وا ي و[99])

و.13 وسبمةواا ج ات وا ي و[100])

و.9 وسبمةواا ج وا ي و[101])



 

 نو ذاوو117-114ه100-95 وا ظ و لو[102])

وااكة ر.

و.3-1 وسبمةواألع ى وا ي تو[103])

و.50 وسبمةوطد وا ي و[104])

.وها ظ وااجبارو78 وسبمةوااي  ا  وا ي و[105])

و.وو97 و 4ااص  لو  انويولوكينوااا  ل وجـ

 وا ظالال و جاالالبعو ةالال هقوشالال فواإلسالالأصوايالالنو[106])

و.211-210 و 4ت ا   وجـ

*واا يالالوو الالنوااةبسالالعوينظالال وعإ  الال صواا  الالبكعوتالالأا فو

واا ابوللوينوي  ىوااا  يي وغ نوي بكي ًوث ولس  .

 jewishه و7) وXll. p. 568-69 و[107])

Encyclpaedia Vol . Xllوووو

اا يالالوو الالنوااةبسالالعوينظالال وعااجالالباروااصالال  لووووو*و

فوش فواإلسأصواينوت ا ال واانويولوكينوااا  لعوتأا 

مياالالدو  وهعإل الال مواا الالقعوتالالأا فومياالال و ويالالنو

خ  اللواا نالوس وهعت فال واألميالبو اليوااال كوع الىوع:ال كو



 

ااص  بعوتالأا فوع:الو وااة جاال نوغال نو صال ا   ًوثال و

ولس  .

 وغ ا وت ابكو  ن   وغة روت    وكي   واا  بكو[108])

يو جاالالالبعويالالالباشوهشالالال ه واكةالالال روهآكاي الالال  وه الالال

ا  االالال  واا  الالالبكو الالاليوعصالالالبموو)اايالالال ي   عااايالالالن عو

و خة ف .

 واةالالالال لوا ةفصالالالال لوعاا  الالالالبكسوع الالالالىوي الالالالبو[109])

ااة االالبكعوا الالوغةبمومه  الالنج وهت جاةالالدواا  ي الال و الالنو

ااف   الال  . يوعااكنالال وااا هالالبكو الاليوةباعالالووااة االالبكعو

وا وغةبمويبسفوين و ص  .

 وماجلوغة روعااصال اعويال نوااالوينوهاا  ال عو[110])

و.وو41-40ا ا افواألهمهييوااي   وكماي و لو

 و  خالالالال و الالالال وجالالالال  و الالالاليوكاتالالالال ةوااا الالالال ملو[111])

 و14ااك ثبا ك  وااجويوي .و قال لوااةث  الثواااقالوس وجو

و.295 

 Rev. Jamecs Houstoin Baxter و[112])

in the History of Christionity in the 



 

Light of Modern Knowledge. Glasgow 

, 1929 p 407و

 واةالال لوغةالال روعإيالال انو الاليوع الالوواا  سالال    نعو[113])

لسالالة  واألا الالن وا  : ه   الالبموعآمت الال وغ سالالةنوسالال نعو

اايالالال ة  و الالاليوج   الالال وعغالالالبينو الالال جنعوي االالالو ا مك و

هاااةخصالال و الاليوتالال ميفوإيالال ان.وهعتالال ميفوإيالال انعو

وتأا فوش   نو ك ميبسواااجبسي.

و.155 وإي انو يوع وواا  س    نو و[114])

تيالةيوكي  ال و واااصومو ف دوي روااالوينواا م[115])

و.233-183اا كب   و و

 وماجالالالالعوغةالالالال روعاا نالالالالووااقوياالالالال عواضسالالالالة  و[116])

لييالالبماوتبيالالال  ولسالالالة  وتالال ميفواا ضالالال مةواا نويالالال و الالاليو

ج   الال وعي الالومآي كعواا نالالو وهغةالال روعاغةيالال لواا نالالوعو

(The Discovery of indiaواا افدوجبا  واللو 

و.وو202-201األس:قو    هومت سوهبما واا نوو



 

 وماجالالالعوعاا نالالالووااقوياالالال عواا افالالالدوآم وكت و[117])

 .LS.S وهعاا نوغ  واا  توةعواا افدو)276 و 3ج

O.Malley و.7-6 و

.History of  Vidya: C.V و[118])

Mediavel Hindu India Vol I (poone 

و(1921

ألييواا  نواانوهسوو- وا ظ واا   ةواان:بي و[119])

و.28-19 و و

و.124 وسبمةوطد وا ي و[120])

و.82 وسبمةواأل   صو وا ي و[121])

و.108ا ي وو وسبمةو بك [122])

و.و51 وسبمةواايبمق وا ي و[123])

و.75 وسبمةواا ج وا ي و[124])

 وتف الال  وااقالال آنواا ظالال   وتالالأا فوليالاليواافالالوا و[125])

و.وو64 و و3إسا ع لوينوغث  وااق شيوجـ



 

و.و9 8 وسبمةواأل   ص وا ية نو[126])

و.وو21 20 وسبمةوااف ة ن وا ية نو[127])

و.و43 وسبمةواان ل وا ي و[128])

و.4 وسبمةوإي     وا ي و[129])

 و2 وا ظالالالالالال وابا الالالالالالعواأل الالالالالالبامواا:  الالالالالال  وج[130])

 وهاإلسالالأص وتالالأا فولياالالووشالال :ي و و265-305 

و.114

و.62 وسبمةو بك وا ي و[131])

و.87 وسبمةو بك وا ي و[132])

و.4 وسبمةوااق  و واألي و[133])

و.و124 وسبمةواأل   ص وا ي و[134])

و.33 وسبمةوآلوعا ان وا ي و[135])

و.و30 وسبمةواا    وا ي و[136])

و.38 وسبمةواا عو وا ي و[137])



 

و.30 وسبمةواأل ف ل وا ي و[138])

و.و40 وسبمةواا ج وا ي و[139])

و.و21 وسبمةواااج كا  وا ي و[140])

و.158ع ال وا ي و وسبمةواأل[141])

 وا ظالال و جاالالبعو ةالال هقوشالال فواإلسالالأصوايالالنو[142])

و.213-212 و 4ت ا   وج

و.50 وسبمةواأل   ص وا ي و[143])

 وسالالالالالالالالالالالالالالالبمةواايالالالالالالالالالالالالالالال  ا و وا يالالالالالالالالالالالالالالال تو[144])

و.180 و164 145 127 109

و.و86 وسبمةو  وا ي و[145])

و.و36 وسبمةواان ل وا ي و[146])

 ولعالالالالأصواان:الالالالبة وتالالالالأا فوع الالالاليويالالالالنو  االالالالوو[147])

و.33ااا همكس و و



 

 ولياووينوع:الواا    ويالنوع:واا الأصواايال   و[148])

يال ينوت ا ال  وهاالووعالال صوهايالووهسالة نوهسالةا ت وهتالالب يو

ع صوثا نوهعي ينوهس:عو  ت و نواا ج ة وه بو نو

وغ: موع ا  واإلسأصوادو صنف توغث  ةو ف   .

 وة عالالالوةو الالاليوهجالالالبرواالعةصالالال صوي ا سالالال ا و[149])

-99 و 19نوت ا  ومياالدو  وجالـاي فواإلسأصواي

 الالنو جاالالبعواافةالال هق وها ظالال وابا الالعواأل الالباموو102

و.وو263-261 و و2اا:   وا  ف ميني وجـ

و.96 وو4 وا ظ وااجباروااص  ل وج[150])

و.7-6 وا ظ واافباتووالينوااق   و [151])

و.33 وسبمةواأليق ل وا ي و[152])

و.81 وسبمةويس وا ي و[153])

و.و27 وسبمةواا هص وا ي و[154])

و.وو79 78 وسبمةويس وا ية ن و[155])

و.58 وسبمةوااباة   وا ي و[156])



 

و.64 63 وسبمةوااباة   وا ية نو[157])

و.5 وسبمةواا ج وا ي و[158])

و.و27 وسبمةو  وا ي و[159])

و.56 وسبمةوااذامي ت وا ي و[160])

و.28 وسبمةو  وا ي و[161])

.وها ظالال وااالال وتقالالوصو4 وسالالبمةويالالب س وا يالال و[162])

 وهااةف الالالال  وااك: الالالال  و9-6اافباتالالالالوواليالالالالنوااقالالالال   و 

و.116-113 و و2ا  ابس وجـ

 الاليوو1722 و ج الال وااالالوعبةواا الال بكي  وعالالوكو1][63)

و.37 ـو و19/9/1420

 وهمكتواإلش مةوإاىو ذهواألهالبلوااج   ال و[164])

 وه الاليوسالالبمةو286 285 الاليوسالالبمةواا:قالال ة وا يالال تو

  وه يوسبمةواألعال ال و153 151األ   ص وا ي تو

و.37 23.وه يوسبمةواإلس ا  وا ي تو33ا ي و



 

 و  اووينولييويك وينوليبرواا معي وهاالوو[165])

عالالال صوهايالالالووهت الالال  نوهسالالالةا ت وهتالالالب يوعالالال صوهايالالالوو

هخا الالالال نوهسالالالال: ا ت و ج يالالالال  و الالالالنوغ:الالالال موع االالالال  و

واإلسأص وهادو صنف توعظ ا .

و.71 وسبمةوااا  نبنو وا ي و[166])

 و383 و و2 و فةالالالالال  وكامواا الالالالال  كة وجالالالالالـ[167])

ها ظالال وااجالالباروااصالال  لوااالالنويالالولوكيالالنوااا الال ل و

 و2 وهابا العواأل الباموا  الف ميني وجالـ322 و و4جـ

و.263 

و.52 51 وسبمةوااا  نبنو وا ية نو[168])

و.13اايبمق وا ي وو وسبمة[169])

و.و6 و 2 و جابعو ة هقواينوت ا   وجـ[170])

و.44 وسبمةوااا توة وا ي و[171])

و.46 وسبمةوااا توة وا ي و[172])

و.48 وسبمةوااا توةو وا ي و[173])



 

و.و285 وسبمةواا:ق ةو وا ي و[174])

اا يالالوو الالنوااةبسالالعوينظالال لوعاا ي الالقواااخةالالبصعوووووو*

وتأا فوهفيواا يانوااا: مغفبمس.

 وا ظالال و قالال ةويالال لوااالالوي   توااق تاالال و الاليو الالذاو[175])

و.52اا: ثو و

و.57 وسبمةوااقص  وا ي و[176])

 وا ظ واافقال ةوااخ هال وعالنوااقال آنو اليو الذاو[177])

و117-114ه100-95و لوااكة ر 

 وا ظالال و جاالالبعو ةالال هقوشالال فواإلسالالأصوايالالنو[178])

 صواا  البك وتالأا فو وهإ  ال211 201 و و4ت ا  وجـ

اا الالالابللوااا  يالالاليوااالالالذسوغالالال نوي بكيالالال ًو أسالالال   و و

و.وو59 58

 وااالالوينوهااوهاالال و الاليوإث:الال تو :الالبةو : نالال و  االالوو[179])

ه ىو وع  دوهسال   وتالأا فوع اليويالنوميالنوااط:ال سو

ه الالال وو263 وها ظالالال واإلعالالالأصوا ق ط:الالالي و و47 

وي و  .



 

 ولسو يو وةوهال لواا وي: ال  وهغ  ال و الوت  و[180])

عيالال وسالالن ن وهغ  الال وسالالن وسالال وا  جالال ة وا ظالال و الالةلو

و.34 و 1اا: مس وجـ

و وي وةوي اي ص.[181])

 وهجالالالال  و الالالاليوغةالالالال روااج الالالال كو الالالالنوهالالالال  لو[182])

و.)األمي   ن اا:خ مسوي فظو

 ومهاهواا:خ مسو اليوغةال رويالو وااالبييويال رو[183])

و.1

 وااالالالوينواافطالالال سواأليالالالوسو وتالالالأا فو و :يالالال و[184])

و.وو319 و 2ااط ابسواا   ني وجـ

 وا ظالالال وااالالال وسالالال:قواا ق الالالوةوااط  هيالالال  و و[185])

 و و2األ الالالالالالالالبامواا:  الالالالالالالال  وجالالالالالالالالـو وهابا الالالالالالالالع156

و.64 وه : كئواإلسأص و و277 269

و.42لوو21 وإ ج لو ةىو[186])

 وا ظالالال و  االالالووهالالال ىو وع  الالالدوهسالالال  و الالاليو[187])

ااةالالبماةوهاإل ج الاللوهااقالال آن وتالالأا فوااا ةالالوسوإيالال ا   و



 

.وهاا ويثولخ جالدواا:خال مسو اليو73 وخ  لولياوو

هاا فظواد وه    و اليوغةال روو18غة روااان ةب وي رو

 الالالنويالالالويثوليالالاليو  يالالال ةوو2286اافضالالال تلويالالالويثو

و.312 256 و و2   بع ً وه بو يوااا نو وج

و.40 وسبمةواألي ارو وا ي و[188])

 و وو2هواإل الال صولياالالوو الاليو  الالنوه وجو ومها[189])

 وهمهاهو    و يوغةال روااا ال جووهاا فالظو412 411

و.523ادويويثو

اا يالالالالوو الالالالنوااةبسالالالالعوينظالالالال وغةالالالال روع :الالالال كئوووووو*

اإلسالالالأصعوتالالالأا فواايالالال فوياالالالبكويالالالنو  االالالووااأيالالال .و

هغة روعكا لو خةص واف  واإلسأصعوتالأا فوإيال ا   و

وي ر.

و.3 وسبمةواإل   ن وا ي و[191])

و.4 3 و : كئواإلسأصو و[192])

و.83 وسبمةوآلوعا ان وا ي و[193])

و.19 وسبمةوآلوعا ان وا ي و[194])



 

و.20عا ان وا ي و وسبمةوآلو[195])

 وهايالالالالنو3 و 5 ومهاهواإل الالالال صولياالالالالووجالالالالـ[196])

و.377 و 1ي: ن وجـ

 و4 ومهاهواإل الالالال صولياالالالالوو الالالاليو  الالالالنوه وجالالالالـ[197])

 و59 و 1 وهة لواا  ثااليو اليواااجاالعوجالـ114 

مهاهولياالالووهااط: ا الاليو الاليوااك: الال وين الالبه وهمج االالدو

ثق ت.وا ظال ومسال ا و ضاللواإلسالأصوان ال صو  االوويالنو

ووو.8ع:وااب  روميادو  و و

و.8 ومهاهو    و يوغة رواإليا ن ويويث[198])

 ومهاهواا:خالالال مسو الالاليوغةالالال رواإلياالالال ن ويالالال رو[199])

ا فظواد وااا   و نوس  وااا  ابنو نوا   دوهيوه وها

و.39ه    و يوه   دو يوغة رواإليا ن ويويث

و.72 71 وسبمةويب س وا ية نو[200])

و.131 وسبمةواا:ق ةو وا ي و[201])

و.84 وسبمةويب س وا ية نو[202])



 

و111 وها يالالال و110-109 وااةو  يالالال  و و[203])

و نوسبمةوااا توة.و

 واا الالن وه ك  ة الال و الاليوااةيالال يعواإلسالالأ ي و[204])

و.376تأا فو صطفىواا : عي و و

و.و48 وسبمةوااا توةو وا ي و[205])

و.89 وسبمةواان ل وا ي و[206])

و.157 وسبمةواأل   ص وا ي و[207])

و.9 وسبمةواإلس ا  وا ي و[208])

و.38 وسبمةويب س وا ي و[209])

و.16 وسبمةويب س وا ي و[210])

و.و48 وسبمةواا نك:بتوا ي و[211])

ووو.157 وسبمةواألع ال وا ي و[212])

ووو.153 وسبمةواان   وا ي و[213])

ووو.85 وسبمةواإلس ا وا ي و[214])



 

و.83 وسبمةوااك فوا ي و[215])

ووو.76 وسبمةواانال وا ي و[216])

 وا ظ وااا ةي ةبنوهااا:يال هنو اليواا ال ا و[217])

ووووا فوإي ا   وخ  لولياو.اا  ييوهاإلسأ ي وتأ

 وااص اعو نولجلواإليا ن وتأا فوك.جفال سو[218])

ال الالغوت جاالال وك.و نالالذمواا : الاليو يالال وكامواافكالال  و و

و.وو34

ووو.14 وسبمةوت: مك وا ي و[219])

ووو.38 وسبمةواأل   صوا ي و[220])

و.53 وسبمةوااف ة ن وا ي و[221])

و.40 وسبمةواانبم وا ي و[222])

و.14-12 وسبمةوااا  نبن وا ي تو[223])

و.59مةواأل   ص وا ي و وسب[224])



 

 وا ظ وغة روااةبماةوهاإل ج اللوهااقال آنو اليو[225])

 وتالالالأا فو283-133ضالالالب وااا الالال ملواا ويثالالال .و و

و بميسويبغ س وغ نوط: : ًو      ًو ص ا   ًوث ولس  .

و  4 ومهاهواإل الالال صولياالالالوو الالاليو  الالالنوهوجالالالـو[226])

 وهليالالبوكاهكو الاليوسالالنندو الاليوغةالال رواا الالن  ويالال رو131

و.200 و و4 وجـ4604ا هصواا ن  ويويثو

و.44 وسبمةواان ل وا ي و[227])

و.و5 4 وسبمةواانج  وا ية نو[228])

و.9ي و وسبمةواأليق ل وا [229])

 و18 ومهاهواا:خ مسو اليوغةال رواأل انويال رو[230])

و.155 وو1جـ

و.و21 وسبمةواألي ار وا ي و[231])

اااالالن جواا  االاليوااف يالالو وها الالذاو و ة جالال وا الالذاو[232])

ااض:طو يو قلواا الن واان:بيال و يالأواالوقوااا ال ا نو ال و

) صالالالط لو وهع الالال و)ااجالالال  وهااة الالالويل عالالال لوي  الالال و



 

ه الالالالذانواا  االالالال نو الالالالنوخصالالالال ت واأل الالالال وواا الالالالويث 

واإلسأ   وا وت :قوإا  ا .و

و.65 وسبمةواان   و وا ي و[233])

و.7 وسبمةواا ي  وا ي و[234])

اا يالالالالوو الالالالنوااةبسالالالالعو الالالاليو الالالالذاوينظالالالال وغةالالالال روووووو*

عااةبي وعوهعاألهبلوااثأث عوهغة روعآكارواااييو

إاالالالىوااصالالالأةع وتالالالأا فواإل الالال صواااجالالالوكو  االالالوويالالالنو

ع:الالوااب  رومياالالدو  وهغةالال روعكيالالنواا الالقعوتالالأا فو

ع الالال واليالالالوو الالالنوواايالالال فوع:الالالواا يانواا االالال  وهغةالالال ر

    ةالدوعالالنواإلسالالأصعوتالالأا فواايال فو  االالوويالالنوع الاليو

اا الالال  ج وهغةالالال روعلمغالالال نواإلسالالالأصعوتالالالأا فواايالالال فو

ع:و وينوج مو وااج م وميادو  وهغة روشال  و

لمغالال نواإلسالالأصوهاإلياالال ن وتالالأا فوجا عالال و الالنوط :الال و

واا    وه  اج  وااي فوع:و وااج: ين.

و.وو38 وكينواا ق و [235])

ووو.60 وة ةوع بنوااابيوين و [236])



 

ينظالال واا يالالوو الالنوااةبسالالعوغةالال روعغ ف الال وهالالأةووووو*و

اان:الاليوهالال ىو وع  الالدوهسالال  عوتالالأا فوسالالا ي واايالال فو

وع:واا  ي وينوي ب وميادو .

و.وو52-51 و  وكينواا ق[237])

ينظالال واا يالالوو الالنوااةبسالالعوغةالال روعمسالال اة نو الاليوووووو*

اا غ ةوهااص  صعوتأا فوسا ي وااي فوع:واا  ي ويالنو

وي بوميادو .

و.384 وو2 و فة  وكامواا   كةو وج[238])

ينظالال واا يالالوو الالنوااةبسالالعوغةالال روعكا الاللواا الال جووووو*و

ا  االالال   وهغةالالال روهااا ةاالالال عوتالالالأا فو جابعالالال و الالالنوا

عااة ق الالالالقوهاإليضالالالال  واكث الالالال و الالالالنو  الالالال تلواا الالالالجو

هاا االال ةعوتالالأا فوسالالا ي واايالال فوع:الالواا  ي ويالالنويالال بو

وميادو .

و.384 و و2 وا ظ و فة  وكامواا   كةوجو[239])

 و385 و و2 وا ظ واااصومواا ال يق وجالـو[240])

و.وو67اا ق و وهكينو



 

ينظالالال واا يالالالوو الالالنوااةبسالالالعوغةالالال روعاا :بكيالالال عوووووو*

وتأا فوش فواإلسأصواينوت ا  وميادو .

 ومهاهو    و يوه   دو اليوغةال رواا غال ة و[241])

و.وو1006يويثو

 و29 ومهاهواا:خ مسو يوغة رواا غ ة ويال رو[242])

و وهاا فظواد.1008    و يوغة رواا غ ة يويثوه

ينظالالالال واا يالالالالوو الالالالنوااةبسالالالالعوعشالالالال  ولهالالالالبلووووو*و

اإلياالال نعوتالالأا فواايالال فو  االالوويالالنوهالال الواا ث االال ن و

هغةالال روعاإلياالال نع وتالالأا فوشالال فواإلسالالأصوايالالنوت ا الال و

مياالالدو  وهغةالال روععق الالوةول الاللواا الالن وهااجا عالال عو

وتأا فوااي فو  اووينوه الواا ث ا ن.

و.و65 وسبمةو  ي وا ي و[243])

و.و59 وسبمةواأل   ص وا ي و[244])

و7 وا ظالال وعق الالوةول الاللواا الالن وهااجا عالال  و [245])

و.11 



 

  و و وا ظالال وعق الالوةول الالاللواا الالن وهااجا عالالال[246])

و.84 80.وه : كئواإلسأصو و44

وو28 26 وسبمةواأل :    وا ية نو[247])

و.20 19 وسبمةواأل :    وا ية نو[248])

.وها ظالال وعق الالوةو18 17ا يةالال نو وسالالبمةوق و[249])

و.19ل لواا ن وهااجا ع  و و

و.25 وسبمةواا ويو ا ي و[250])

و.و155 وسبمةواأل   صوا ي و[251])

ها ظالال وااالالال وو158ا يالالال و وسالالبمةواألعالال الو[252])

 و17سالالال:قواا ق الالالالوةوااصالالال    وه الالالال ويضالالالال ك   و و

 وه :الالال كئو22هعق الالالوةول الالاللواا الالالن وهااجا عالالال و و

و.وو89اإلسأص و 

و.36 وسبمةواان ل وا ي و[253])

و.و165 وسبمةواان    وا ي و[254])

و.و164 وسبمةواان    وا ي و[255])



 

و.31 وسبمةو بك وا ي و[256])

و.50 وسبمةواأل   ص وا ي و[257])

و.و188 وسبمةواألع ال وا ي و[258])

و.19 وسبمةوآلوعا ان وا ي و[259])

و.48 وسبمةوااا توة وا ي و[260])

 وينظ واا ق وةوااص    وه  ويضال ك   و و[261])

و.25 وهعق وةول لواا ن وهااجا ع  و و17

و.285ا ي و وسبمةواا:ق ة و[262])

و.150 وسبمةواان    وا ي و[263])

و.18 وسبمةوق وا ي و[264])

و.و49 وسبمةوااك ف وا ي و[265])

و.22 20 وسبمةو ص   وا ية نو[266])

ووو.39 وسبمةو ص   وا ي و[267])



 

و.33 وسبمةواأليق لوا ي و[268])

ووو.115 وسبمةوااا  نبنوها ي و[269])

و.27 وسبمةو  وا ي و[270])

.وها ظالال وكيالالنو8 7 وسالالبمةواا ا االال وا يةالال نو[271])

و.19اا ق و و

و.187 وسبمةواألع ال وا ي و[272])

و.34 وسبمةواقا ن وا ي و[273])

و.62 وسبمةواا نك:بت وا ي و[274])

االبواال ويكالنو اليووو.59 وسبمةواأل  ال ص وا يال و[275])

ااقالال آنوااكالال ي وإالو الالذهوا يالال واك  الال وكاالال أًوهاضالال  ًو

هيج وة ط  وع ىول دو نوعنوو  و اكوألنواا:ي ي و

يةىو اليو الذاواا صال وااالذسوشال عو- يوغلوعصبم  و

يو الالذهوالوتفكالال و الالو-  الالدواا  الال  وهاسالالةك: و  الالدواإل  الال نو

اإلي طالالالال واايالالالال     و ضالالالالأًوعالالالالنولنوتقالالالالوموع   الالالال  و

هةص مقوج و  ولنوت هووشج ةولهويي ةو يوي ئ و



 

   ن واةكيفوان وش ئ ًو نولس ام   وه  وخفيوع    و

و ن  ولعظ .

ل الال وااةفك الال واايالال  لوهاإلي طالال واايالال    و  الالذاول الال ا و

وتأافدواا:ي ي وهالوتقوموع  د.و

و.12 وسبمةويس وا ي و[276])

ووو.70 وسبمةواا جوا ي و[277])

ووو.82 وسبمةويس وا ي و[278])

ووو.49 وسبمةوااقا  وا ي و[279])

ووو.62ا ي وو وسبمةواا    [280])

.وها ظالالال و23 22 وسالالالبمةواا ويالالالو وا يةالالال نو[281])

 وهعق الالوةو19اا ق الالوةوااصالال    وه الال ويضالال ك   و و

 وهكيالالنواا الالق و و39ل الاللواا الالن وهااجا عالال  و و

و.18



 

 و و1 ومهاهواإل الال صولياالالوو الاليو  الالنوه وجالالـو[282])

 و4 يوسنندو يوليباروااق     وجالـو وهااة  ذسو293

و.وو76 و

و.وو128 وا ظ وج  عواا  بصوهاا ك  و و[283])

و.83 وسبمةواا:ق ة وا ي و[284])

و.و134 وسبمةوآلوعا ان وا ي و[285])

و.8 وسبمةوااا توة وا ي و[286])

اا يوو نوااةبسعو اليو الذهواافقال ةلوا ظال وااالومةوووووو*

اااخةصالالال ةو الالاليو   سالالالنوااالالالوينواإلسالالالأ ي وتالالالأا فو

اايالالال فوع:الالالواا يانواا الالال وسومياالالالدو  وه   سالالالنو

واإلسأص وتأا فوااي فوع:واا  ي واا  ا ن.

و.164عا ان وا ي و وسبمةوآلو[287])

-374 و و1 و فةالالالال  وكامواا الالالال  كةو وجالالالالـو[288])

و نوسبمةوااا توة.و3 وها ي ومة و375

و.38 سبمةواأل   صوا ي و[289])



 

 وا ظال واإلعالأصوياال و اليوكيالنواانصال مقو الالنو[290])

و.وو445-و442ااف  كوهاأله  ص وا ق ط:يو و

و.78 وسبمةواا جوا ي و[291])

و.32 وسبمةواان ل وا ي و[292])

و.93 واأل   ص وا ي و[293])

و.50 وسبمةواأل ف لوا ي و[294])

 و و3 ومهاهواإل الال صولياالالوو الاليو  الالنوه وجالالـ[295])

 وهااة  الذسو اليوسالنندو الاليوليالباروهالف وااق   الال و198

 و4 وهايالالنو  جالالدو الاليوغةالال رواا  الالو وجالالـ49 و 4جالالـ

و.491 و

 و76 وااافالالال كاتو الالاليوغ يالالالبوااقالالال ان و و[296])

ويةص لوي   .

و.116 واافباتوو والينوااق  و و و[297])

و.39 وسبمةواانج و وا ي و[298])



 

 وااط يالالالقوإاالالالىواإلسالالالأص و  االالالوولسالالالو و و[299])

و ويةص لوي   .140

و.38 وسبمةواانج  وا ي و[300])

و.38 وسبمةواأل ف ل وا ي و[301])

و.70 وسبمةوااف ة ن وا ي و[302])

 وو1 وا ظالالالالال و فةالالالالال  وكامواا الالالالال  كة وجالالالالالـو[303])

و.370 358

 و و6 ومهاهوليالالالبوي  الالالىو الالاليو  الالالنوه وجالالالـو[304])

 و7 وهااط: ا الالالاليو الالالاليوااا جالالالال واألهسالالالالطوجالالالالـو155

 وهااضالالال   و201 و و2 وهااصالالال    وجالالالـو132 

إسالالالالن كهووهةالالالال للوو 152 151 5 الالالاليواااخةالالالال مةوجالالالالـو

مهاهوول83 وو 10هالال  ل وهةالال لو الاليواااجاالالعوجالالـو

ليالالبوي  الالىوهاا:الال اموين الالبهوهااط: ا الاليو الاليوااصالال   و

وا  وثق ت.هاألهسطوهمج 

 ومهاهواينولييوع ه و يوا يال كوهاااثال  ي و[305])

 و7 وهااط: ا الالالاليو الالالاليوااك: الالالال وجالالالالـ188 و و5جالالالالـو



 

 وهةالال لواا  ثاالاليو الاليواااجاالالعوجالالـو314 وه 53 

مهاهوااط: ا يوهاا: اموين به وهمج لوول32 وو 1

اا: امومجال لوااصال  ل وغ ال و  االوويالنو ال هنولياليو

وثق . ي طوه بو

و.82 وسبمةواأل   ص وا ي و[306])

و.124 وسبمةوطد وا ي و[307])

و.30 وسبمةواا هص وا ي و[308])

و.11 وسبمةو ص   وا ي و[309])

و.93 88 وسبمةو  ي  وا ي تو[310])

و.29 وسبمةوااوخ ن وا ي و[311])

و.13 وسبمةواقا نوا ي و[312])

و.47-45 وسبمةواان لوا ي تو[313])

و.31 وسبمةواا عووا ي و[314])

و.98 وسبمةواألع الوا ي و[315])



 

و.40 وسبمةواا نك:بتوا ي و[316])

و.9 وسبمةواألع الوا ي و[317])

 وهسبمةواايالبمقو15 وسبمةواا    وا ي و[318])

و.45ا ي و

و.23 22 وسبمةوااص   توا ية نو[319])

و.97 وسبمةواان ل وا ي و[320])

و12 وسبمةوااصف وا ي و[321])

و.179 وسبمةواألع ال وا ي و[322])

و.44 وسبمةوااف ة ن وا ي و[323])

و.50 وسبمةواأل ف ل وا ي و[324])

و.46 وسبمةوغ    وا ي و[325])

و.49 وسبمةوااك ف وا ي و[326])

و.40 وسبمةواان:أ وا ي و[327])



 

و.47 وسبمةواا    وا ي و[328])

و.14-11 وسبمةوااا  مج وا ي تو[329])

و44-43 وسبمةواا يان وا ية نو[330])

و.21-19 وسبمةواا ج وا ي تو[331])

و.67 وسبمةو  ي و وا ي و[332])

و.2 1 وسبمةواإل   نو وا ية نو[333])

و.54 وسبمةواا هصوا ي و[334])

و.15 وسبمةو  ط  وا ي و[335])

و.73 وسبمةواا ج وا ي و[336])

و.وو56 ويةص لو نواافباتو والينوااق   و و[337])

و.28 وسبمةواان    وا ي و[338])

و.54 وسبمةوااك ف وا ي و[339])

و.79-77 وسبمةويس وا ي تو[340])



 

و.8 6 وسبمةواإل فط مو وا ي تو[341])

و.251 وو1 وا ظ و فة  وكامواا   كة وجـ[342])

و.54-53 وسبمةواان ل وا ي و[343])

و.31 وسبمةوآلوعا ان وا ي و[344])

و.69 وسبمةواان    وا ي و[345])

و.و46 وسبمةوااف ط وا ي و[346])

و.39 وسبمةواان   وا ي و[347])

 ويةص لوي   و نوتف ال  وااقال آنواا ظال   و[348])

و.وو497 و و1ج

و.وو109 وتقوصوتخ يجد و [349])

و.170 وسبمةواان    وا ي و[350])

و.108 وسبمةو بك وا ي و[351])

 ومهاهو  الال  و الاليوغةالال رواا:الال وهااصالال   ويالال رو[352])

و.وو2577ت  ي وااظ  و و


