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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احملاضرة االوىل 

  مٔدخو  م ؾلد ااحلي ًلىخن ٔ صد ااسختيثكثً : اًـليدة يف اٌَغة 

ث , وؾلد اًحللؽ , مث ااسخـريت ٌَمـثين  يي ؾلد اٍميني  اَل ُيَؤاِخُذُكُم الّمُه ِبالمَّْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم  )كثل ثـثىل . وحنَخ
َها الَِّذيَن آََمُنوا ﴿ وكخةل .سورة المائ ة (89) َوَلِكا ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َ  َّ دُّتُم اَاْيَمااَ  أَْوفُوا  َيا أَيُّ

املثئدة  (1)  ِاْلُ  ُووِ 

نام ااسخـمَت يف الا خر اًلَحللٍ اكًىلة والارادٌ واًلصد واًـزم املؤند و ثيديم بٍ الاهسثن اخاًء اكن حلًث او ابظاًل وؿَلٍ مفدار لكمة 

إباسخـامًُث اايس ٔ و املـىخي او اًلَيب يخفق ؿىل اًخزخق واًثحلثت واًصالبٍ يف اًيشء  (ؾلد)

يه الاميثن اجلثزم اذلي اليخعرق اًلٍ صم دلى  ـخلدٌ وجيب ان يىخن  عثبلًث اليلبي صاكً وال ػىًث : ااعالالثً اًـليدة  ـىن 

: ثـريف اًـليدة الااال يٍ

لخٍ وربخبتذٍ ؤ اامئٍ وافثثٍ والاميثن مبالئىذة ونخحلٍ وراخهل واًلخم الٓدر واًلدر ذرٌي  يه الاميثن اجلثزم ابهلل و ثجيب هل يف ٔ ًَخ

ورشٌ وبلك  ثجثءت بٍ اًىصخص اًصحلحٍ  م ٔ اخل ادليم ؤ  خر اًغلب ؤ دبثٌر و ثٔ مجؽ ؿَلٍ اًسَف اًصثحل وهبذا يىخون 

: اًخـريف كد ٔ صسمتي ؿىل

. ٔ راكن الاميثن اًسسخٍ اًىت يه اراكن اًـليدة الااال ية

والاجامع  , واًسسىٍ اًىحلخيٍ , اًلر ٓن اًىرمي :و صثدر اًـليدة الااال يٍ واًىت يه 

: ثؼُر امهلة درااة اًـليدة الااال يٍ  م ذالل الا خر اًخثًلٍ 

ٍة َرُسوًلا أَِن )ان اًـليدة اًصحلحٍ يه ااق اذلي اراَت  م اجَُث مجلؽ اًراي واوًزت اًىذب - َولََقْد َبَعْثَنا ِفً ُكلِّ أُمَّ

اُاووَ  َ َووْاَ ِنُبوو وللَّ ِه  )36ولنحل  (وْاُبُدوو  َّ ٌْ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إًِلَّ ُنوِحً إِلَ

َه إًِلَّ أََنا َفاْاُبُدونِ  ُه ًَل إِلَ   25وًلنبٌاء (أَنَّ
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نَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوِن )ونها ولغاٌة من خلق ولان ووًلنس قال  عالى - َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ
الذاريات 56)

ا ِمن)انها سبب سعادة الخلق في الدنيا واَّلخرة قال تعالى - َكٍر أَْو أُْنَثى  َوُهَو  ذَمْن َاِمَل َصالِحا

ْعَملُونَ  ٌَ ُهْ  أَْاَرُهْ  ِب َْحَسِن َما َكاُنوو  نَّ ٌَ َبةا ۖ  َولََنْاِ  ٌِّ ااا َل ٌَ ُه َح نَّ ٌَ ٌِ  97ولنحل(ُمْ ِمنٌن َفلَُنْح

بَ َلٰى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُو لِلَِّو َوُىَو ُمْحِسٌن فَ َلُو َأْجُرُه ِعنَد رَبِِّو َوََّل )ان هللا جـي الاًزتام هبث رشط ًصحة الاؾامل وكبخًُث - 
اًحللرة 112)َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََّل ُىْم َيْحَزنُوَن 

ثم واًضسهبثت واخلرفثت  اْلُُكْ نُخًرا ُ ِبلىًث)اهنث حترر اًـلي  م الاَو ً
ِ
ًْىاث ا َ وْزا ُُِّكْ وا ب ثٌن ِ ْم را َا ُُكْ بُْر ثءا اث اًىَّثُس كاْد جا َ ُّيه  174اًيسثء (َيا

ذٌ اًعرق اًىت اَىُث اًسَف  املراد مبصثدر اًـليدة يه اًعريق اًىت جسسخفثد وجسيبط  م ذالًُث حلثئق اًـليدة الااال ية َو

اًصثحل يف ازحلثت اًـلثئد الاًُلٍ 

و صثدر اًـليدة الااال يٍ يه اًلر ٓن اًىرمي واًسسىٍ اًىحلخيٍ والاجامع 

اًلر ٓن اًىرمي : املصدر الال 

 م  ثدة كرٔ كراءة وكر آن مبـىن امجلؽ واًضم النٍ جيمؽ اًسخر فيضمُث  :ثـريف اًلر ٓن يف اٌَغة 

املـجز , املخـحلد بخالوثٍ ,الكم هللا املزنل ؿىل محمد اي هللا ؿَلٍ وامل : فلد ؾرفخا اًلر ٓن بلخهلم : ثـريف اًلر ٓن يف الااعالح 

. املىلخل ابًخخاحر, املىذخب يف املصثحف , بَفؼٍ 

:  صدرية اًلر ٓن يف  سثئي الاؾامتد

وكد اامٌ . ًخ نؼران يف ثلرير  صدرية اًلر ٓن ؾىد اَي اًسسىٍ فٕثن اًلر ٓن ؾىدمه  صدر وجحة يف مجلؽ كضثَي اًني اًـَملة واًـمَلة 

َل وْلفُْرَقاَن َالَى  َاْبِدِه )هللا ؾزوجي يف حمُك اًخزنيي فركثان النٍ فرق بني ااق واًحلثظي كثل ثـثىل  َ َباَرَك ولَِّذي َن َّ

ُكوَن لِْلَعالَِمٌَن َنِذٌرا  ٌَ  (ولِ

واًلر ٓن اًىرمي  صدر اًـليدة الاول اويدًثول بلثن اراكن الاميثن ويسخق الادةل واًرباَني واًضخاَد ؿَهيث الاسامي ان اًسخر  -

املىية يسسخغرق فهيث  خضخع اًـليد  سثالٍ نربى بتامن اندت اًسخر املدنلة حلثئق اًـليدة وكضثَيَث وربعُث ابًدرشيـثت 

 اًـمَلة
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واًلر ٓن اًىرمي يف نثري  ًمَٓيثٍ يـرض امه كضثَي اًـليدة وحمخرَث اًرئتس َخ ثخحيد هللا ثـثىل يف واثٍ وااامئٍ وافثثٍ  -

لة وكرر حلثئق اًخزنيي  ث واخرَث . وجىّل يف اوحض اخرة  ـىن اًربخبلٍ والاًَخ وحط ؾلثئد اًرشك واًخزيية بلك  ؼثََر

ث  .و آثَر

 نام ثىثول كضثَي اًىحلخة واًراثةل واًخيح واًىذب املزنةل وفّصي ابًغلبيثت اكملـثد واًليث ة واجلىّة واًىّثر -

: املصدر اًثثين اًسسىة اًىحلخية 

: ثـريف اًسسىٍ يف الااعالح

وثعَق , اوارية , اوافٍ ذَلية ,او ثلرير , ا معي, ؾرفُث احملدزخن بمهٔنث  ثٔ ثر ؾم اًىيّب اي هللا ؿَلٍ وامل  م كخل

اًسسىٍ يف  صعَح اًـلديني  لثبي اًحلدؿٍ ًدضمي  ثاكن ؿَلٍ اًىيّب اي هللا ؿَلٍ وامل واحصثبٍ كخاًل ومعاًل  

:  صدرية اًسسىٍ يف  سثئي الاؾخلثد

ثـد  صدرية اًسسىة اًىحلخية اًصحلحة رضورة دييية اثبخٍ بي اهنث ااي و صدر اًـليدة واًرشيـٍ املخفق ؿَهيث والخيثًف يف 

وكل الا م الحغّ هل يف ديم الااالم واًسسىٍ اًىحلخية  صدر  م  صثدر اًـليدة الهنث ويح  م هللا ثـثىل و ثيىعق ؾم 

ؾىد ث اوىرت ؿَلٍ كريش نخثبخٍ ًلك  ثيسمؽ - اًُخى ان َخ الا ويح يخىح وكثل اي هللا ؿَلٍ وامل ًـحلد هللا بم معرو

خ برش يخلكم يف اًغضب واًرضث   فمٔ سم ؾم اًىذثبٍ ووهر وكل ٌَراخل فمٔو مٔ –ؾم راخل هللا اي هللا ؿَلٍ وامل َو

" انخب فخاذلي نفيس بلدٌ  ثخيرج  ًٍ الاحق "إباحلـٍ اىل فيٍ 

وبني ابم اًلمي الثل اًسسىٍ  ؽ اًلر ٓن  ؤندًا جحلهتث واًسسىٍ  ؽ اًلر ٓن ؿىل زالزة اوجٍ 

ان حىخن  خافلٍ هل  م لك وجٍ :االدَث

ان حىخن بلثان ملث ٔ ريد ابًلران وثفسرئ  هل :اًثثين

,  ان حىخن  خجبة اُك اىت اًلران ؾم ٕاجيثبٍ او حمر ٍ ملثاىت ؾم حترميٍ والخترج ؾم َذٌ الاكسثم :اًثثًر

فالثـثرض اًلران بخجٍ  ث 

وملصدرية اًسسىٍ و اكوهتث اؾخىن اًصحثبٍ واًخثبـخن واَف الا ٍ بسسىة اًىيب اي هللا ؿَلٍ وامل وحفؼُم ًُث بضسىت 

, اًخاثئي وىذثبهتث وثحلَلغُث واًخحري يف نلَُث ومتلزي حصلحُث  م الميُث

: املصدر اًثثًر الاجامع

ًخفثق ا ة محمد اي هللا ؿَلٍ وامل بـد وفثثٍ يف ؾرص  م اًـصخر ؿىل ا ر  م الا خر  :  ـىن الاجامع يف الااعالح

:  صدرية الاجامع يف  سثئي الاؾخلثد

 ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُو ومن )يـد الاجامع  صدرًا رشؾلًث ؾىد مجُخر اًـَامء وااسخدًخا بلخهل ثـثىل 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُ َولِِّو َما تَ َولَّٰى َوُنْصِلِو َجَهنََّم   (115) َوَساَءْت َمِصيًرا ۖ  اْلُهَدٰى َويَ تَِّبْع َغي ْ

خ يمئت يف ادلرجٍ والامهلة بـد اًىذثب واًخاكؽ  ان الاجامع  زًنخٍ يف الااسخدالل ؿىل اًـلثئد والاحاكم ؾىد اَي اًسسىة َو

خ كخل البم  سـخد وابم ؾحلثس  ذا  لذىض ا ر معر بم اخلعثب ريض هللا ؾىٍ ٌَلثيض رشحي َو يلخل صسلخ , واًسسىة َو
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فٕثن مل جتد فامي يف اسىة راخل هللا فثن مل جتد فاميبٍ كىض , نخب معر اىل رشحي اكض مبث يف نخثب هللا "الااالم ابم حميلة 

اًصثاخن كبكل ويف رواية فامي امجؽ ؿَلٍ اًىثس 

 

 

 

 

 

 

 


