
ةيركفلا ةيؤرلا

)ُبِيُنأ ِهَْيلِإَو ُتْلَّكََوت ِهَْيلَع َِّاِب َّالِإ يِقِيفَْوت اَمَو ُتْعََطتْسا اَم َحالْصِإلا َّالِإ ُديُِرأ ِْنإ(
:ـهت
م لالا فالا ،ةه 1428 جر 20يف )لصات( ةلاو حالصإلل يلا علا دالم ءاج  
ةنناق ةش لذ هل ،ينلا يسالا لالاو تالا م ةلفاح ةل ات ،2007 غأ
الاو تاقللا   ةرالا هعش ناج ىلإ دقعل هماهم مُح
هفلا ةدا الا ةح نل م ؛علا اه ةم اهفََع يلا يلاو حالصإلا تال تارالاو
لالخ ةحالصإلا تاعلا اروم ،م يب ةح و ،يحلا ةحو ،هناخو سا ب هللا ع هالا
يهام ةئأل يحالصإلا ىلا َتاذ ْتََفَر يلا ةدفلا دهلا ءاهناو ،هلا ع دالا نقلا
.جرالاو لخالا يف ةلعلاو ةاقلا ةحالا اوثأ هع م اوءاج لماع ءالعو
ِمو ،راعالاو يقلا ع اهلمو اهتداقو اهئالع ثرو ةمألا ثال ي "لصات" نأ لذ   
يقح ٌحافو ،يلا يلخالا هكاِح راث م ٌةثو هعم م أي ال ءج هف ،داشسالاو لصالا
حالصإلا ي ه .هِتاعلتو هَمام جو ،هَمه ل ..اهتالتو اهداعأ ل ةرالا هُه ع
مالسإلا ةقع م ه ىلع ،لقلا تاتو ضالا تالل ام ،لفألا ن غلاو
الس داهجالا ع ، ئدالاو بالا يف هاي الو ،تاللاو لصألا يف افت لق ال .هَعِْشو
.ةلحلاو جرلا مي و يلل

:ةفلا اؤر لاعم
 

ةلخاد تات عفل ةاو ةاسا ءاج عساو يفاقثو ف ٌكاِح يلا يمالسإلا يعلا َزوب ََحاص  
ةهلا اهعرامو اهاؤرو اهتاداهجا يف يات ةاقثو ةف تاراتو سرام نأ ةجراخ خأو

e

t

ةيوبرت ةدفانتايداحتإلاتائيهو صوصننوبختنملابزحلا عقاومبزحلايناثلا رمتؤملاتادجتسملاةيسيئرلا
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ةداعسال الس و هم جولا باسأ لت يف  ةمألا ل لا فللا عقاو ت لاح
. رالا دهلا
هجلا ةداهجالا ةؤلا هه يتأت :"نالا" جاب اماو ،فلا سالالاو لخالا ةلاح م اجوخو  
:يلالا لا ىلع ةلاو حالصإلل يلا علا بل فلا بالل ةدلاو

  
اـعجم مالسإلا :الوأ

 

 ، هتالاسر ه َجِّي نأ لا لا هللا دارأ لا لمالا يلا  ه مالسإلا  
ّلُك ِنيِّدلا َىلَع ُهَرِهُْظيِل ِّقَحْلا ِنيِدَو ىَدُهْلاِب َُهلوُسَر َلَسَْرأ يِذَّلا َوُه " : َِّاِب َىفَكَو ِهِ

.)"ً اديِهَش
.نادألاو عئالا م هاس ام ىلع اهم لا يلا اه فتا نأ : تاقم م نا قو
:صلا اهب مالسإلا م امو
،) "َنوَُملَْعي ال ِساَّنلا ََرثَْكأ َّنَِكلَوً اريَِذنَوً اريَِشب ِساَّنلِل ًةَّفاَك َِّالإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو"( ةفا سالا ىلإ ةلاسر هنأ -
ِساَّلا ىَلِإ ُِْعَُو ًةَّصاَخ ِهِمَْق ىَلِإ َُعُْي ُّيَِّلا َناََو( :هلق لسو هلع هللا ىلص لسلا هع ع ام اهو
.)رالا( )ًةَّفاَ

انود هي ل ف ،ه ٌةامو مالسإلا ةلاسب ٌةَِْعَم - ةلا َّل - َةلا نأ لذ ىقمو
ُهْنِم ََلبُْقي َْنَلفً انيِد ِمالْسِإلا َرْيَغ َِغتَْبي ْنَمَو "( لا يلا ع الاض نا :ان هلسب مي لو ،هاس نود
.)" َنيِرِساَخْلا ْنِم ِةَرِخآلا يِف َوُهَو
ِّلُكِلً انَايِْبت َبَاتِكْلا َكَْيلَع َانْلََّزنَو "(  ةالا ناج م اناج كي ل ،لما مانو لماش يد هنأو -
. )ةعشو ةقع(و ،)ةلودو يد( :هف ؛ )" َنيِمِلْسُمْلِل ىَرُْشبَوً ةَمْحَرَو ىًدُهَو ٍءْيَش
ةعش ُّأ ًةعفُد اهْقِغَت لف ةنانإلا ةالا يف ةساسألا ئاولا ل ىلع هماحأ ُمالسإلا َََ اهو   
. هاس ةضلا وأ ةوالا عئالا م
ه لاو  ،هلإ بانالا ف اعش مو ،هل فلاو يلا اهل ةاهلا الع هللا م قو  
لا داللا رسب اساساو ،ههب هزاعاو اعش ناإ عم اماناو ،لذ م اقالناو هلع صلاو
بح ىف انإف :علل احو ارمو علاو ةلولل ايد مالسإلا ىلع لا اهسرو ةلا لت ىعار
ةلاو ،لا نآقلا( :ةساسألا هردام يف الم مالسإلا ات  ن ةلاو حالصإلل يلا علا
ايد  هراعا ؛)لصألا هه ىلع سلا ءالعلا داهجاو يللا سالاو ،ةمألا عاجو ،ةلا
 . ةجمو اقلم ه نو ،ةهو

:ةلالا اقلا يف هجُن :هنم ىلو ألا اه هف ىحو
ةاح َجهمو ةعشو ًةقع مالسإلاُناإلا-
ةسرامو الق هُتو ،اهنو امأ هماحأُمالالا-
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soul.org
بشلا ةمظنملا
طنيطلا ةنيدم
ءاسن ةمظنم
ناثلا رمتؤملا
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. ةَُّخُألل لوألا َلاو ةحلا َساسأو لضافلا َرام هُراعا-
.علا ةداس أم خستو ةمالسإلا ةعلا ل دالا يعلا-

  
اـنرام قلا :اناث

 

.)"ََّ ْاُقَّتا ِنَأ ُْكاََِّوُِْلَْق ِم َباَِْلا ْاُتوُأ َيَِّلا اََّْصَو َْقَلَو"( :عجأ سالل هللا ةصو اهنإ   
ر دان ذو" ،"نقت الأ حلاص هخأ هل لاق ذإ لسلا دث بّك"( :مالا هئانأ ةصو يه اك
.) "نقي الأ نعف مق لالا مقلا ِيا نأ ىسم

َُلْعَ"( ةنالعلاو لا يف هللا ةا ئالا راعسالا اهماق ةحور ةلاح يه :اهناعم بقأ يف قلاو   
اهنو تالا نص ىلع لعت ةت ةلاح خأ ةهج م قلاو . )"روُُّلا يِفُْت اَمَو ُِْعَألا َةَِئاَخ
.عالا ىقأ قلا لا ىلع لا يف داهجالاو

فالخا ىلع سالا نأ من ف ؛ الماعتو اتقع ىف اهع خأت كاو ،لضافلا ساسأ يه قلاو  
يلقلا علا عنو ،لاعلل ةآ هفالخا لعجو ةحاو فن م هقلخ هللا لخ م لخ هنالأو هلأ
يالا فنو ،ضرألا يف دافلاو ةقفلاو للل ةلسو هلعج فنو لمالاو فراعلل ةلسو يقعلاو
ْمُكَانَْلعَجَو َىثُنأَو ٍرَكَذ ْنِم ْمُكَانَْقلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي( : ىلاعت هللا لاق هلاو فلا ىلع ىلا يقلا
يف ةخإلا ب تاقالعلا نا الو . )ٌرِيبَخ ٌميِلَع ََّ َِّنإ ْمُكَاْقَتأ َِّ َدْنِع ْمُكَمَرَْكأ َّنِإ اُوفَرَاَعتِل َِلئَاَبقَوً ابُوعُش
ع علاو سالاو ةحلا صاوأ ةقل ىعدأ لاذ نا ةشالا ةمالسإلا سألا ىلع ةم بلا
. ةلاغلا ةلا ه تالا نانو رايإلا ناو ، ةقلا تاالاو ةلا عمالا

ال ىح ايحو اق ةعئالا اهتاقتو ةمالا اهناعم يف لمألا ىلإ جانو قلا ىلإ جان نو   
مِّقن اهتاقم مو ،ن اهلو لن اهم يلا ةمالسإلا لصألا يملا الماعت ةغ يف ىن
.لعلاو لعلا ىف اهمو الس

يقلا ت  ةلاو بالا ا ةلا سفلا ةتو ةحولا ةلا سرام نأ عن   
.علا حالصإ يف علاو لعفلاو
.ةلا ةحلا ىلإ الس يعاجالا الاو حاللا ىلع كألا هلا م ن انار لب يفو   

اـهم ةسلا :ًالاث
ةحولا اهداعأ فل ةالا هام عج اهلع مقت لصأ يقالخأ أمو يعش قم ةسلا  
هفلل يلع اضو يلع جهم يهو ،خآ ىلع ناج ىغ الف ،لمالاو نزالا  ا ،ةدالاو
.ةسلا ه دم ماقم ائاد ةث دلاو لهالاو قلاو لغلاو فلاو افإلا ف ؛ةسرالاو
ب نزات فلا ال لاو فعلا ال فلاو علا ال لا ت قلاو لغلا ب ةسو  
ملتو اها لل للا ىندأ تفتو اهفخأ باترا تفلا كأ عفتو سافلاو حلالا

ِهِذَه ُْلق(:

اليم ءاج

نم ثلاثلا
يسمل اجيوتت

يل

ا تاكرحل

عدلاب ارورم
هجلاب ءاهتناو

"نأكلذ
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ناملا غب فلا غب متو ةلا صاقلاو تالآلا عتو هلع لا لت لق عقالا هف
ةراقلاو يلا ه انو ،ئدالا يف لهات وأ بالا يف فت انود لذ ل تالاو ئاعلاو نالاو
.لاحألاو فولا يقتو ولاو ةلاو
ََّنأ َْولَو( :ىلاعت لاق راهدزالاو مقلا لئاسو لفأ يه هان باجاو هللا ماوأ ىلع ةماقسالا نأ عنو  
اُوناَك اَمِب ْمُهَانْذََخَأف اُوبَّذَك ْنَِكلَو ِضَْرألاَو ِءاَمَّسلا ْنِم ٍتاَكََرب ْمِهَْيلَع َانَْحَتَفل اَْوقَّتاَو اُونَمآ ىَُرقْلا َلَْهأ
.)َنُوبِسَْكي
،فاللا ةرادإ هقف ةعاشإ ىلع نواعلا ىلإ عن ةلاو حالصإلل يلل يلا علا يف نو  
اع رعو هلع اقفتا ا نواعن ( : ةهلا ةعاقلا فو ه اعم لعلا كلا عت ىلإ اعنو
.)ه افلخا ا اع

اُح ساسأ رلا :ًاعار

همان تم رلا م لعج ح  اهب هاو مالسإلا اهب يع يلا نالا زبأ م لا ةق  
ىلع لف مع اذإف مألا يف هرواشو"( :ىلاعت لاق اممو اكاح اهسرا علا ملأو ،يسالا

امو هب رش همأو ةاللا اماقأو هل اباسا يلاو"(  ىلاعت لاقو، )للا  هللا نإ هللا
.)اهلع حاج الف رواتو اهم ضات ع الاف ادارأ نإ( :ىلاعت لاقو )"نقفي هاقزر
. ةلماش ةفلفو لا يف ةقو ةالا يف جهم مالسإلا يف رلا
.يلا هيقتو كالا ةل كت ال ءاهناو ءابا ةملم ةف اهف يف رلاو  
ألا يف ةح م هت ا ةلآ ةاقلا نأ ن ةلاو حالصإلل يلا علا يف نو  
ةسالا لام يف رلا تاقل الع اراإ عت تاللا ب لفو يلس لواتو ةساس ةدعتو
.لاو

 
 

افه حالصإلا :ًاماخ

ىلإ  مالسلا هيلع-حون ندل نم ـ مالسلا مهيلع ـ لسرلا ةمهمو ةيوامسلا تالاسرلا دصقم حالصإلا

هيلع اب ّالإ يقيفوت امو تعطتسا ام حالصإلا ّالإ ديُرأ ْنإ" :ىلاعت هللا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ـ دمحم

ةرئاحلا ملاعلا ممأ يدهيل ةحمسلا ةيفينحلاب ـ مالسلا هيلع ـ ميهاربإ انديس هللا لسرأ دقف ، "بينأ هيلإو ُتلّكوت

ْنِم َانْلَسَْرأ اَمَو" ( : ىلاعت هللا لاق ،دحألا دحاولا ةدابع نع نيطايشلا اهتلاتجا امدعب يفاصلا ناميإلا ىلإ
ةدابع ىلإ وعدي ـ مالسلا هيلع ـ ىسوم ءاجو )"ِنوُُدبْعَاف َاَنأ َِّالإ ََهلِإ ال ُهََّنأ ِهَْيلِإ يِحُون َِّالإ ٍلوُسَر ْنِم َكِلَْبق
،ةروص عشبأ يف نوعرف هدّسج يذلا يسايسلا نايغطلا نم نيفعضتسملا ريرحت ةلاسر لمحيو هدحو هللا

نع فارحنالاو يقالخألا داسفلا هجو يف هنيصحتو عمتجملا حالصإ ةمهمب ـ مالسلا هيلع ـ طول ضهنو

ءاجو ، يداصتقالا داسفلا ميوقتو حالصإ ةيلوؤسمل ـ مالسلا هيلع ـ بيعش ىدصتو ،ةيوسلا ةيناسنإلا ةرطفلا

.لماشلا حالصإلاب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ دمحم
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حلاصلا درفلا ةغايصب ًاءدب ةيساسألا لصافملل ليكشتلا ةداعإ ينعي اندنع لماشلا حالصإلا موهفمو   

ةمدخ هب ايندلا ةسايسو نيدلا ةسارح يف هيلع هللا ىلص يبنلا جاهنم ىلع ريست يتلا ةلودلا ءانبب ءاهتناو

.ةيئاضقلاو ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تايوتسملاو تالاجملا فلتخم يف عمتجملل

هتيريخ ليلدو عمتجملا ءاقب ماوق وه حالصإلا نأبً اخسارً اناميإ نمؤي ةيمنتلاو حالصإلل ينطولا عمجتلاو   

َانَْبتَك َْدَقلَو"( ،ضرألا ةثاروو نيكمتلا طرش وهو ،ةيعامتجالا هتيلعافو هئامن رارمتساو هرارقتسا نامضو
ّذلا ِدَْعب ْنِم ِرُوبَّزلا يِف .)" َنوُحِلاَّصلا يِدَابِع اَُهثَِري َضَْرألا ََّنأ ِرْكِ

.حالص ريغب حالصإ ال ذإ هنع كفني الو يعامجلا حالصإلا ساسأ يدرفلا حالصلاو  

ىلع ةقحام ةرمدم نيملاظلا ديأ ىلع ذخألا مدعو داسفإلا ىلإ نوكرلاو حالصإلا نع دوعقلا بقاوع نإ   

ةّصاخ ْمكنم اوملظ نيّذلا ّنبيُصت ال ًةنتف اوّقتاو"( ،حلاطلاو حلاصلا اهررشب بيصت ثيح ،عمتجملاو درفلا

.)"باقعلا ُديدش هللا ّنأْ اوُملعاو

ّنُرُمأتل ِهللاو" ملسو هيلع هللا ىلص لاق ثيح حالصإلا نع نيدعاقلاو نيئطبملا ةنسلا تدعوت دقو  

قحلا ىلع هنرُصقتل و ًارطأ قحلا ىلع ّهنُرُطأتلو ملاظلا دي ىلع ُّنذُخأتلو ركنملا نع ّنُوـَهَنتلو فورعملاب

."مهنعل امك مكـّننعليل مث ضعب ىلع مكضعب بولقبُ هللا ّنبرضيل وأً ارَصق

هليلقتو ركنملا ةبراحم ىلإ ىعسي نأ هيلع امازل ىري ةيمنتلاو حالصإلل ينطولا عمجتلا نإف انه نمو    

.هريثكتو فورعملا ىلإ ةوعدلاو

 

انراخ ةلمالا ةلا :ًاسداس
 

دفلا تافت ل ي لا عسالا هاع علا ذإ ًاعت ًاعا مالسإلا يف داقالا لا 
ضرألا َم ُكأنأ ه"( ىلاعت هللا لاق اماس افه مالسإلا اهعا يلا ضرألا ةراع اهسأر ىلعو للا
[1].)"اهف ُكَعساو

يف ةلاعلاو جانإلا يف ةافلاو درالا لالغسا يف شلا مالو علل ةلا ةالل ًاقت لذو
م همو راعإلا باسأ هل أو نلا نانإلل هللا س علا ينالا قلا اهل ًاتو ،عزلا
،[2])"هم ًاعج ضرألا يف امو تالا يف ام ل َّسو"( ،هلئاسوو هتاودأ
اض مالسٍإلا عضو لذ ةازاو ،[3])"نوُت ام ًاللق َاعم اهف ل اْلَعجو ضرألا يف كاّّم قلو" (
يلا اهيأا ( :ىلاعت هللا لاق بالا ىلع اح لعأو الا مف،داقالا الا ةسرال ةم
م لعجو ))تاقلا يو الا هللا  (:ىلاعت هلق ىلإ ... الا م يق ام اورذ و هللا اقتا اماء
للا ةح ناج ىلإ ةمالسإلا قلل ًاان اهجم تالا جانإ ةقلا ةلاو ةلداعلا ةفالا
م قلا هت ىلع هعاتأ ح ا ةرالاو حلا يف ةرالا أم ىلع ةلالا تالعلا داعاو
تاشم نزات ىلع ثي ام اهغو فاسإلاو زاكالاو غلاو راحالا خألا ةداقالا تالا
تاقلاو قافنإلا يف هّغرو للا ىلإ رلا اعدو ،ءاقفو ءاغأ م علا تانمو داقالا
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لو ،لخلاو ةلا تام يف حافلا توافلا باسأ ىلع ًءاقو يعاجالا لفالا عل ًات
لخلا وذ حلال ةالا ضف لب ،هجمأو رلا تال هلا يعاجالا داقالا علا اه ْلَِ
م ةادأو مالسإلا يف يعاجالا نالاو مألل ام ًامانو للل ًاساسأ ًارم اهراعا دولا
. علا دافأ ب اهلواتو ةولا عزتو جانإلا ىلع لا تاودأ
ةتو فت ع لولاو للاو لاو هجلا اهفصب هم رود م ةلولل ام مالسإلا لفغ لو
جللا ع صالا عاقلا  يلا لت ةصاخو ةتاسإلا تاعولاو ةماعلا فالاو ةساسألا ىلا
ب ةلا قرافلا ةرامو ةداقالا تالالخالا ىلإ نزالا ةداعو تامزألا ةلاعم ىلإ  ةفاضإ ،اهلإ
."لا اهل ّهت ْل َل ع اهع لُل قاعلا ةلغ تع ل"ع حو ا" ةلولل ةفللا لاقألا
ىلع لغلاو ةنزالا ةلا فه غلب نأ قعن )لصات( ةلاو حالصإلل يلا علا يف انإ   
ةز مح م لق"( بغلا تافلا عل سي لا داقالا عالقالا ىلإ ًالصو تالالخالاو تاهلا

[4])"ةمالا َمي ةلاخ انُّلا ِةالا يف اَُماء يّلل يه ْلق قزلا م تالاو هدال جخأ يلا هللا

سألا عضو قف ،لالا اه يف هتارتو مالسإلا افم م ةلا ةداقالا ةسالا قانا نهم
هنأ ةضلا ةداقالا هالا ع ف ،اههافرو اهراهدزا ناضو ةداقالا ةالا ب ةلفلا
ةلا تاجالا ةفا هراعا يف خو ةنانإلا نالا عج ىلإ ي نزامو مو لماش
اهب ًاقفم هفن نانإلا ه نآ يف هياغو هلسو يلش ت راإ يف ةاجا مأ نا ةداقا
.ماعلا حلالا ق ا ًاعج

 
 

اـنؤم ةلا :ًاعاس

ق قف ،يلا يأ ىلع هقو ل م للا اهرات ع ةلا هناع ام 
ةمقم يف لذ قف لو .اهتكاذو اهعو يف ًةلصأم ،اهفاقث يف ًةرم ،اهناجو يف ةح ةلا
اهف عالا لم ت ىلإ ىعسو يمالسإلا فلا اهب ىفحا يلا ةقلاو ةسالا تالاشإلاو لالا
هعش َةعسو مالسإلا ةعان هت تدارأ ةقم  تارتو ةاخ مهف م اهب لع ام اهقتو
.هماحأ َةنومو

ةللا هتن يف مالسإلا هلت ةم ُسُأو ةباث ئدام ىلع مق ةلا مهفل انرت نو
. كلا ةنانإلا ثات ىلع ِّسُتو ،نانإلا ىلإ ةلمالا
يف ةفلخ نل هافصاو راخالاو ةدارإلا ح هللا هقلخ لا ،نانإلا ةما اناإ ىلع :الوأ مقت يهف
هعاو ،تاقللا م هَغ اهَمََح تازاماو لئاف هخا نأ للا اه تاقم م ناف ، ضرألا
 ىلع هالّفو تالا َم ُهاقزرو َِْلاو َّلا يف ُهالحو َمدآ يَِب اْمّ قلو"( تائالا مكأ
.)"الفت اقلخ ْـّم
ةماعلا هتاح نانإلل لفت تاناضو عاق كاذ يهلإلا لا أم حأ قف ساسألا اه ىلعو   
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ةاح ىلع ةفالا م لعتو ،ةالا يف اهقح اهنامحو ةلا فلا ىلع ءاعالا متو ،ةلاو
ه ِهَي ىح ه سالا ز ال ًاسقم امأ ـ ةللا صاقلا يهو ـ هِلامو هلقعو هِنو هيدو نانإلا
يف اه مي ةم ماح لع ضاعأ و لامأو كءامد َّنإ( هلع بولا لا عََو هفن َةمح
  لم و رالا هاور )اه هش يف اه لب

.ءاعج ةلا ب تاقالعلا هلع مقت لا كلا ساسألا يه ةمالا ههو
ةما م يلعُت يلا ةنلا ةلا يهو ،هلإ عن لا ةلولا ةلا مهفم زي اه مو   
شتو ةماعلا بادآلا لُت ةحاإ وأ ىضف ىلإ لت نأ نود هققح لما هل لفتو ،هو نانإلا
.يلخالا للاو ةلا َعَتو ،ءالا
لا واتو ،ينانإلا لصألا ةحو ةعاق ىلع روت يلا ةاوالا بلا ت م :اناث لت يهو
وأ لا وأ قعلا  هب يات ال ،)بات م مدآو مدآل هل سالاف( ،ةنانإلا ققلا يف اعج
هالا ىف لا ب فلا توافلا عقاب فاعالا عم ،ةاجالا ةنالا وأ ةولا وأ ةهلا وأ نللا
ُْهََْب اَََْق َُْن ََِّر َةَْحَر َنُِْقَ ُْهَأ"( اقالخأو الو الع هتوافت م لذ عي امو ،تارقلاو
.)ٍتاَجَرَد ٍْعَ َقَْف ُْهَْعَ اَْعَفَرَو اَْنُّلا ِةاََْلا يِف ُْهَََِم
للو لا ع يهلاو فوعلا مألاو ناحإلاو مالسإلاو ناإلا لجلا ةام مالسإلا يف ةألاو  
ام ن ءاللو اكا ام ن لاجللِ"( : ىلاعت هللا لاق ةسام تاجاوو ققح اهم حاو
.هاقتأ هللا ع لا مكأو )"هلف م هللا الأساو كا
؛ةللا اهلهأ ناج ىلإ ةداقالاو ةاجالاو ةسالا اهَلهأ ةألل ثأ ق مالسإلا نأ عمو   
ساولا م لا ةم ةمالسإلا اتاعم م يعلا ىف اهم لاو اهلإ ةلا لات الف   
تالوام هجو ىف  حل ايد اسل لُأ لاقتو افاعأ اهَن وعت ال يلاو ،ةثورلا ةاجالا
.اهباثو اه اهمالا عم هئانو اهعم ءاب يف ةلمالا اهرامو ةألا لعت

 

افقم حضتو اؤر ةلب لعي ام ةاوالاو ةلا قت ام يه يلا ةساسألا نالا مو   
احوج فلخو للا علا اه تانم فلم م ةهم تافو حئاش لا يلا قاقسالا ةها م
لش ام ةاجالا اهتاعتو اهراثآ م نناع ةسرالا لت م نورلا لاي ام ةئاغ ةفنو ةعم
م اقالناو ؛لا يمالسإلا ايد ماحأ اهب ت ا ةلا ةاخالا قت نود اقم افن اجاح
هللا ىلص هللا لسر لاق ح هجو غ سالا داسال ةفالا ةمالسإلا ةؤلا ىلع اسأتو عقالا لذ
لكأف اح عا لجرو ، رغ ث يب ىعأ لجر ةمالا مي هخ انأ ةثالث( : ىلاعت هللا لاق لسو هلع
.رالا هاور )هجأ هع لو هم ىفساف اجأ جأسا لجرو ،هث
عاقل ٌةفلام تاسرام اهفكا ق ةهالا لت نأ )لصات( ةلاو حالصإلل يلا علا و    
اهم للاو اهل اح عفي ام  ةلماعلا ناحو ةلل احالا يف هصاقمو يمالسإلا علا
حمالاو ءاخإلاو ةلا اهللت ةم ةضرأ ىلع عاو لقل ست ةلماش ةو ةلال اهت
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يف ةوقلاو لالا ه للا علا ح ،ئاغلاو َحإلا ةراثإ ع اع ،لاو يلل كلا ءاللاو
الو يع ىلع يعل لف ال الأ حاو ر نإ سالا اهيأ ا ( هب لعلا قتو لا ققح ماحا
هللا ع مكأ نإ"( :ىلاعت هلق و )قلا الإ حأ ىلع دسأ الو دسأ ىلع حأل الو يع ىلع يع
.)"كاقتأ

 
انليــبس لدعلا :ًاماث

نإ لعلا ات ْنأ سالا ب ح اذو اهلهأ ىلإ تانامألا اوُّدت نأ ُمأهللا ّنإ( : لجو ع هللا لاق
مالسإلا صاقم هأ م للا تو سالا ب لعلا ءاسرإف )ًا ًاعس ناَهللا ّنإ ه ُع اّعن هللا
هناس لا اعد قف ،مالسإلا يف اهفع ا لعلا ىلإ ةعد ءاعج ةلا فعت لف ،العلا هفاهأو
يف ،هنوش م نأش ل يفو هرمأ  م مأ ل يف هلإ ماحالاو همالا همأو هلإ للا ىلاعتو
قالخألاو لاعفألاو لاقألاو ماحألا
 

هع هللا يضر ـ را ب لقعم يح م لمو رالا ور قف " ةاعلا ء يغلا لهأ ةلا تعتو
مي ت ًةر  ّلجو ّع هللا ه ٍع م ام" :لق ـ لسو هلع هللا ىلص هللا لسر عس :لاق ـ

."ةلا ةئار حي ل هب اهُِْ لف" :ةاور يفو ،"ةلا هلع ىلاعت هللا مح الإ هعر شاغ هو ت
ًاعئار ًالم ـ لسو هلع هللا ىلص هللا لسر هع م هح ىلتو للا داق لا لوألا لعلا نا قل
ةلاعلا هقت م ا ل لسو هلع هللا ىلص  هه ىلع هسو َلعلا همالا يف ًادفم ًانآق ًالجو
ق زام اصأ نأ مألا هب غلب انو هباقل ٍحر اذ وأ هتقل ًاق وأ هفل افش علا يف
.ثألا جامو لا لا لعلا خرات اوعف لع ةوأو
اهتاح ت نأ ب ال راقسالاو مألا اهلهأ عي نأو اهدجو َعت نأو اهفن يت نأ حت يلا ةمألاو  
 ام جوأو ،لاو ةألالا نود دلاو ةلا ىلعو ،رلا نود لعلا ىلعو لالا نود لا ىلع
 امو هتاجاوو هقق لي امو ق م هتالمو سالا ةاح  ام ه لذ ه ملي نأ
.فالخ وأ عزات م هب
اهف م الو لا اهف سق ال يلا ةمألا نأ قع )لصات( ةلاو حالصإلل يلا علاو  
يف ةدهم ةمأ يه قلا م للو لالا م مللل اهف في الو ةلاعلا اهف ىلعت الو جالا
مألا داعو علا يف ماللا با  ه لعلا نأ لذ ،ةواهلا فش ىلع ف  اهناو اهدجو
تو فعلل ت يلا ةقلاو لعلاو لا ةلود ةماقإ ىلإ دالا اعس نا اه مو ،راقسالاو
ُحاف ح ْنو"( :ىلاعتو هناس لا لق اهراعش للا س ىلع قلا قـلا عم
[5].)"قلا ُهللا ّنإ قلا هب

.علا ت نوب لع ال هنأ ن )لصات( ةلاو حالصإلل يلا علا يف نو    
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اه تادم :ًاعسات
هنا لت يف لفلا اهلإ عجَي ةداه ٌتاَهِّجمو ةئر ُئدامو  ُباث عش وأ ةمأ لل

جئاشو اتو ،علل يعلا لاو ناجلا اهراإ يف رلي ،هل ةِّلا تالا ةغاصو
. ةفللا اهداعأ ةلا "هه" لب ةلم ه ىقلاو حلا
ٍراهناو ع لعافت جان يه يلا ةلا ههب )لصات( ةلاو حالصإلل يلا علا عو    
هفصب اهلع اكاحو اهل اساسأ مالسإلا ل ىلا ةئلا اهتانم ب ع راح ٍحقالتو يرات
ُةغل لَش ا .هِتالسو هَِّ َّلُسو ةعلا هَمم علا هم يق ،هاس ام قف الع ةجم
عنا يلا ةهلا لت تانم  َة - ةللاو ةنلاو ةراللا - ةلا تاغللا ىلإ ةفاضإ ناءقلا

:ـب ام ل لا اعل ةماعلا حماللا يف ةضاو اهُتا
فلم هقتب يف تهناو اَعش َّحو لا ةلا ةهلل يساسألا نِّلا هو:اعماج مالسإلا :الوأ
.ايج اقلخ اهََََّف ،لئالاو تافلاو قاعألا
لا للا اعش خرات ع لا اعلل لا َساسألا لش ةفلأو ناتو ةحو َلماع ناف   
.ةضالا قلا
اهراخا م ةن ةنانإ ةغل صأ قو :ةعلا ةغللا ه انع ةهلا تانم م :ينالا نلاو   
لعل اع اناءق هالنأ انإ"( ،لا لل اِّم انالو ،ةَِتالا ةلاسلل ارام ءاعو نل ىلاعت هللا
لَََّتو مالسإلا قََعا يلا ةفللا بعلاو مألا ب مائلاو ةحلا ئالع اهب قثف .)"نلقعت
م ًةدعم ٍتاراح ْثِروو ،ًةفلم ٍتانم اهف لصالا جلاو رلا  ََعَساف ،هماحأ
ال ةلات ةراح مالسإلا لف اهلإ فاضأو اعج اهعسا ؛ةناغف ىلإ ةناغ مو ،اتكاج ىلإ  كانا
اهتاءاعو اهتاعابإ ناج ىلإ ِةحولا بعلا لت قاشأل مألا ضالا ىقل ،ةهاش اهراثآ لات
.ةلعلا
م هعالقا فهت ةهم ةهل قلا ع م ضعي اه تانم م هلا نلا اه   
ناللا ةلا عاضوألا يف راهنالاو دلا و هب لا َلاو ،دجلا م هَمو رولا
.نآقلا ةغل ىلع ةلعلا اهتامم يف عت يلا ةمالسإلا
ال ةلصأ ةمالسإ ةق علل اهمقت ةح ادهج لي يعلا اهعقل ناءقلا ةغل ةداعإ نإ   
.ءاغلإ  الو اهف ضف
يهو :)ةللاو ،ةننلا ،ةراللا( خألا ةلا تاغللا ه انع ةهلا تانم م :لالا نِّلاو
هسأ ةو تاعم تاغل يهف  ةهلا تانم م الصأ انم لب حل اهلهأ مالسإ لسأ ٍتاغل
يف ةرلا ةمالسإلا ةفاقلل امأ اضاح ملا ىلإ لات امو ،للا يف ةمالسإلا ةفاقلا ت يف اهؤابأ
،يعاجالا ان
  .اه تانم فلم ب لمالاو َمانالا زِّع ادفم ااقث اع لت لذ ىلإ ةفاضإ يهو   
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اقع ةمالسإلا ةمألا :ًاشاع
 

ةمأ ق ،اعو اداقاو اساس  جامنالاو للا اهُعشو ضرألا مأ ه تخأ قو يف    
ةحورو ةدام تامقمو تانامإ م هلت ام غر ،ةعصألا فلم ىلع دلا اهعقاو َةسأ مالسإلا
ءاج يدقفلا راقسالاو نزالا ةلولا ةحالل ع الداعم اق نل رلا لقلا يف اهشت
يف  ح ىلإ ن يلاو ةلاعلا راسالا ق لق م يلولا راقلا دافسالاو ةقلا ةداحألا
ةسالا اهلام ةمخ ىلوألا ةجرلا ِّمي ا ،يلولا علا تاسم تو لالغسا
.ةفعلا ةمللا بعلل ةلا حلالاو ققلا باح ىلع ةداقالاو
َءاقترالا ةمالسإلا ناللا يف ةكالا ةلاو ةفلا ىلع امال تا ،للا يلاعلا عضلا اه ءازو   
ةعولا تاعللا عم ةباو  ياعلاو فلا اهضف يلا ةرالا تالا م ىلإ
لت كلا خرالا ةحوو يلا ةصآ عج ح ،داقالا لمالاو ةحلا يف ةللا بعلل
وأ نللا وأ قعلا ةغلب الو يللا لا باب تت ال يهف ؛ ةللا اهتم ع اهتهصو بعلا
ةلا ةا ةمالسإلا ةقعلا ل لب ،قف ه تلو لا للا ة وأ هلإ ت لا لا
.)نوعاف ر انأو ةحاو ةمأ مأ هه نأو( ،ءالوو ٍءاخإ بانا اهلإ هبانا لو ، هعت يلا
ةنانإلا ةخألا ار هاو اع لاو ،قعلا يف يالا خآلا يفن لذ يع نأ غ م   
.ةلا
م الصأ الم اهلو اهتحل ةمألا ةداعسا عن ،ةلاو حالصإلل يلا علا يف نو   
ةداقاو ةساس ةروض هن ناج ىلإ ةش ةف ل هعنو ،اهفاهأ م ا افهو الام
. لل ةرولا  ةقلا باسأ ةهتو اهلهأتو لاجألا ةتو تاقالا داعإ علا م جت ةافد
راإلا اه يف ُلَُي راق وأ يلقإ هج ل ُِّنو ،ةلحلاو جرلا ةرو من كاذ اناعم يفو   
. ةلمالا ةحلا ةداعسا  ىلع ةروض ةخو ةهم ةل هعنو
ةؤلا حضو ىلإ جا تالوالا هه حان نأ الإ ةحلل تالوام فع ق ةمالسإلا ةحالا نأ عمو  
مق يمالسإلا علا راساو اهقل ةلا ةدارإلاو ةلا ىلو داعإلاو لا ةقدو فاهألاو
.ةلمالا ةحلا عول ةللا ةالا ن نأ هل داي وحو عوم أ تامقم م

م لاذ فار امو ة ةاجاو ةساس تاغت م ةخألا ةنوآلا يف ةقلا هتهش ام نأ قعنو
خأ م ةحلا ّه نا يلاو ةسلا ةمالسإلا تاجلا تاذ باحألاو تارالل يساس دعص
يمالسإلا يعلا جامنالاو لمالا م لا لس ضعت يلا تاعلا هأ للب لف لذ ل اهلام
بعلا هت ام هو بوؤلا لعلا عم ةقدالا تالا تفات ام اذإ ةلمالا ةحلا  يلع
.للا ةمألا ءابأ م هلامأو لوأ م ةللا

لصاوت - ةيمنتلا و حالصإلل ينطولا عمجتلا  -: https://web.archive.org/web/20130404001130/http://www.tewassoul.org/...

10 of 11 11/18/2019, 1:20 PM
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ضامألا ه ِفَتو ،تاعالاو بولا هت ،ةحفم عاص ةحاس اغ قو ملا لاعلا جحأ ام
،ةفرالا ةلا لال ئفت ىلإ هجحأ ام ؛قفلا هُّغ يساَُي الو ، َلا هُّق حَي ال ،تاعالاو
هلع هللا ىلص هلسر ةس اهتجو ،ةلا مالسإلا ماحأ اهب ت ا ،ةفالا ةخألا يناعم ِلََُّتو
[6]."ةخإ هل دالا نأ هش انأ" هر يجاي هاصأ هعس قو لسو

ةخأ ال ذإ ،هللا ل ماعالا ىلع تو قلا م ي ع يناإ ار اههج يف ةخألاو
لوتو ةلا تافاللا بوت ه ةخألاو هللا يف ةلا ةغ يفو ،ةخأ نود م ناإ الو ناإ نوب
ل هلق ب فّلأو" ءالاو لعلا ن دهلا حتو بلقلا لتو ،ةهلاو ةفلاو ةلقلا تاعلا
. "هب فلأ هللا لو هلق ب فلأ ام اعج ضرألا يف ام قفنأ

ةلا سغ علا للا اه ءاحإ ىلإ ىعن ةلاو حالصإلل يلا علا يف نو
 ام هخأل  ىح حأ مي ال" ،بلقلا يف ةفألاو ةحلا ع تو ،سفلا يف ةدلاو
   ."هفل

ةقفلاو للا غ ةاه ىلع صف ،ءاعج ةنانإلل لا ح ىلإ اعفت ةلا هه نو
يف لتاق ل يلا ع هللا كاهي ال" هلهأ نلاو مالسإلا هم نم يلا ىلإ قنو هلع
عم ةقالعلا ةع نأ نو ."قلا  هللا نإ هلإ اقتو هوت نأ راد م ج لو يلا
ام ل فلا الف ،نواعلاو هافلا ىلإ فهت نأو ،ناحإلاو ةلا رالا اه نأ  ءاله
.تافاقلا عاصو تارالا ماص م ع اع هلإ جاو خآلا عفي

 
 

تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا  دمحلاو
60 / دوه [1]
12 / ةيثاجلا  [2]
9 / فارعألا [3]
38 /فارعألا [4]
.42 /ةدئاملا [5]

.قرأ بأ ز ع يئالاو دوواد بأو حأ هاور[6]

باونلا تالوادم تانايب ةدعاق

انب لصتا
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