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 ِطٙو ػٍٟ اإله٠بٟٔ

ِؤهؿ ٚ وبرت   

َ 11/10/2004صٕؼبء، اٌزبه٠ـ اٌؼسىوٞ ١ٌٍّٓ، 
 

 الطبعة الثالثة من الكتاب تصدير
 

اٌّؼبصو، ٠زطٍت إهاكح ل٠ٛخ ٌٍزّسه  اٌزصلٞ ٌٍىزبثخ ؽٛي أٞ عبٔت ِٓ عٛأت اٌزبه٠ـ اٌؾل٠ش ٚ     

 فٟ لبٌت حِٓ األ٘ٛاء اٌغّؼ١خ اٌّؤطو ثبٌزغوك اٌزبَ ِٓ األ٘ٛاء اٌنار١خ، ٚ ثبٌّٛضٛػ١خ اٌىبٍِخ، ٚ

ؽبضوٖ اٌمبئُ، ال رزاي ٍِزجسخ ثؾ١بح  ، ثّبض١ٗ اٌمو٠ت، ٚؿْ أؽلاس ٘نا اٌزبهٞأمٌه  ِؾلٚك ، ٚ ِؾلك ٚ

ِزفبػً ف١ّب ٘ٛ ِؼبصو ٌٗ ِٓ ِغو٠برٙب  ِٓ ٠زصلٜ ٌٍىزبثخ ػٕٙب، فٙٛ ِزأصو ثأؽلاس ِبض١ٗ اٌمو٠ت، ٚ

لل ٠ىْٛ فٟ ٘نٖ  ٚ.  " إْ اٌؾزثٟ اٌٍّززَ ، ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِؤهفبًا ِٛضٛػ١بًا  " :ٌٙنا ل١ً ٚ، ر١بهارٙب ٚ

إم أْ ٘نا " اٌٍّززَ اٌٍّزَ " ٌٙنا ال رصلق اٌّمٌٛخ إال ػٍٝ  اٌّمٌٛخ رؼ١ُّ ٠ٍغٟ اٌؾبالد اٌقبصخ، ٚ

ٔٗ أٌٟ اٌؾٟ، ثً َاألف١و، ٠ضغ ٔظو٠زٗ ٔظبهح ػٍٝ ػ١ٕ١ٗ، فال ٠وٜ األؽلاس وّب ؽلصذ فٟ اٌٛالغ اٌغ

ٔٙب ؽلس ربه٠قٟ إ٠غبثٟ عبء ِصللبًا ٌمبٌجٗ إٌظوٞ، أٚ أ٠مٌٛجٙب فٟ لبٌجٗ اٌنارٟ اٌّٛعٗ، إِب ١ٌمٛي 

 .ٔٙب ؽلس سٍجٟ فوضزٗ ػٍٟ اٌٛالغ اٌمٛٞ إٌّبٚئخ أ١ٌمٛي 
 

 

 اٌجبؽش األسزبم سٍطبْ ٔبعٟ، ثج١ٕزٗ اٌضمبف١خ ماد األسس اٌضبهثخ فٟ اٌزواس، ٚ ٌؼً اٌّؤهؿ ٚ ٚ     

ٌٙنا  ِشجؼبًا ثّفب١ّ٘ٙب اٌس١ٍّخ، ٚ اٌّؤٍ٘خ رأ١٘الًا ػ١ٍّبًا ؽل٠ضبًا، وبْ ِسزجطٕبًا ٌّضً ٘نٖ ا٢هاء، ٚ

ا١ٌٕوح، ١ٌصجٙب فٟ أٞ لبٌت ٠ؾل ِٓ  أثٝ ثئصواه، أْ ٠ن٠ت شقص١زٗ اٌؼ١ٍّخ، ماد ا٢فبق اٌٛاسؼخ ٚ

صطٕبع إلصللٙب اٌؼٍّٟ إٌّٙغٟ، ثأٞ شبئجخ ِٓ ا ش١ٌّٛزٙب، أٚ ٠شٛة ٔمبء٘ب اٌٛطٕٟ، ٚ ػّمٙب ٚ

 .أٚ اٌز٠ف
 

اٌٍّٛن،  ال شه أٔٗ ثؼم١ٍزٗ اٌؼ١ٍّخ ا١ٌٕوح، أٌمٝ ٔظوح ػٍٝ ربه٠ـ ا١ٌّٓ فٟ ػٙٛك األئّخ ٚ ٚ     

 ٠سغً األؽلاس ِٓ اًا فٛعل عبٔجبًا وج١واًا ِٕٗ، ربه٠قبًا ِسجك اٌصٕغ، فىً ؽبوُ ٠صطؾت ثّؼ١زٗ ِلْٚ

 ، ٚاًا  ِطٍكاًا فٟ إٌٙب٠خ ٠ىزت اٌس١وح اٌنار١خ ٌٍؾبوُ، اٌزٟ رغؼً أػّبٌٗ وٍٙب ف١و ٚعٙخ ٔظوٖ ٘ٛ ، ٚ

 . ِطٍمبًا اًا أػّبي ا٢فو٠ٓ وٍٙب شو
 

ربه٠ـ اٌؾووخ اٌٛط١ٕخ ا١ّٕ١ٌخ، فٛعل  ٔٗ ٔظو إٌٝ وض١و ِّب وزت فٟ ربه٠ـ ا١ٌّٓ اٌّؼبصو، ٚأصُ      

ٌألؽلاس، اًا  وج١واًا ِٕٗ أ٠ضب، وزبثبد مار١خ شقص١خ، ؽ١ش ٠غؼً ٘نا اٌىزبة أٚ مان ِٓ ٔفسٗ ِؾٛهاًا عبٔت

 .صُ ٠ل٠و٘ب ؽٛي ٘نا اٌّؾٛه وّب ٠و٠ل
 

٘ٛ اٌّسزٕل إٌٝ ث١ٕخ صمبف١خ رواص١خ ٚط١ٕخ ِز١ٕخ،  اٌّؤهؿ األسزبم سٍطبْ ٔبعٟ، ٚ هأٜ اٌجبؽش ٚ     

 ٚ، ١ٌّخ، ثبٌّٕب٘ظ اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخااٌّؼزّل ػٍٝ كهاسخ ػ١ٍّخ ؽل٠ضخ، رسٍؼ ِٓ عبِؼبرٙب اٌغ ٚ

 ِٓ اًا هأٜ وً مٌه فىبْ ٚاؽل، اٌؾىُ اإلسزٕزبط ٚ ٚ اٌوثظ ٚ اٌفُٙ ٚ ثأسب١ٌجٙب اٌصؾ١ؾخ ،فٟ إٌظو

سٛا٘ب، فٟ وً ِب رصلٚا ٌٍىزبثخ ػٕٗ،  أٚائً ِٓ أسزٛػجٛا ٘نٖ إٌّب٘ظ فٟ ثالكٔب، صُ أٌززِٛا ثٙب ال

 .اٌٛطٓ ِٓ شئْٛ ٘نا
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 سٍطبْ ٔبعٟ ٚ/ ال شه أْ رجٕٟ فقبِخ األؿ اٌوئ١س ػٍٟ ػجلهللا صبٌؼ ٌزغل٠ل رواس األسزبم ٚ    

اٌؾىّخ، ف١ّب ٠صلهٖ فقبِزٗ ِٓ اٌزٛع١ٙبد، اٌّزٛف١خ  إؽ١بئٗ، إّٔب ٘ٛ إسزّواه إلطواك اٌزٛف١ك ٚ

وّب أْ رٍمٟ . إٌغبػ ٌزؾم١ك اٌّصٍؾخ اٌٛط١ٕخ فٟ ٘نا اٌّغبي أٚ مان، أكاَ هللا ػ١ٍٗ ٔؼّخ اٌزٛف١ك ٚ

ضطالع ثئػبكح طجغ ٘نا إلا ٚ، ٌٙنا اٌزٛع١ٗ ِٓ فقبِخ اٌوئ١س اٌس١بسٟ كائوح اٌزٛع١ٗ اٌّؼٕٛٞ ٚ

 . رمل٠ّٗ ٌٍمواء فٟ صٛثٗ اٌمش١ت، ١ٌسزؾك اٌز٠ٕٛٗ ِموٚٔبًا ثبٌشىو اٌغز٠ً  ٚ اٌىزبة

 

 

 


