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 ةفيلأت
 يناحبسلا رفعج خيشلا هللاةيآ





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .داشأ ةميرك تايآ من ك

 ,ئربك ةيانع لق مركألا يبنلا مهالوأو .مهتّدوم بوجوو

 ةمج تاياور نم ثيدحلا عيماجم هب تلفح ايف

 تحت ,مهقوقحو مهصئاصخو مهتامسو مهبقانمو مهلئاضف
 مهتريسب ءادتقالاو .مهملع نم لاهتنالاو ,مهتالاوم ىلع
 .ةيكازلا

 فيلأتل ةّنسلاو ةعيشلا مالعأ نم فيفل ئربنا انه نمو
 . مهتناكمو مهقوقحو تيبلا لآ لوح لئاسرو بتك

 هلادبع نب حلاص خيشلا ةليضف ريخأ ماق دقو

 باتك رشنب فيطقلاب ةماعلا ةكحلاب يضاقلا شيوردلا



 مهقوقحو ©: تيبلا لمهأ» أس .عوضوملا اذه لوح
 .«ةّيعرشلا

 ريتعي يذلا ملعلا اذه لث بحر ذإ انرودب نحنو
 دق فلؤملا نأ اندجو انن الإ..بيرقتلا قيرط ىلع ةوطخ
 ام اذهو .يماسلا فدهلا اذه نع ةديدع عضاوم يف جرخ
 ىلإ هلل هظفح  يناحبسلا رفعج خيشلا هلل ةيآ ةحامس اعد

 نيهارب ىلع ًأمئاق ًايملع ًاشاقن عضاوملا كلت يف هتشقانم

 اذه ىف ةدراولا تاياورلاو تايآلا نم ةاقتسُم .ةعطاس

 2 .نأشلا
 ميدقت عم ,ةلاسرلا هذه رشن انيلع ضرف ام اذهو

 تيبلا لهأ قوقح نايبل نيعلطتملا نيفلؤملل ركشلا ليزج
 .مالسلاو ةالصلا مهيلع

 ةيمالسإلا ثوحبلاو ميلعتلا



 يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو .نيملاعلا بر هلل دمحلا
 سجرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا هتيسب لهأ ىلعو ,متاخلا

 ًاريهطت مهرهطو
 هه تيسبلا لا» باتك يدي يف عقو دقف :دعب م

 هللادبع نب حلاص خيشلا فيلأت «ةيعرشلا مهقوقحو

 نبا راد هترشن ,فيطقلاب ةماعلا كحاب يضاقلا شيوردلا
 ىراج دق هتدجوف .هيف ام لع تفقوو هتعلاطف «يزوجلا
 قوقح» هأمسأ يذلا هباتك يف لبق نم ةيميت نبا هبتك ام هيف
 لهأ» ريسفت يف لّثمتي نيباتكلا نيب قراف عم «تيبلا لهأ
 فتا

 هلئاسر لالخ نم لبق نم فّلؤملا ىلع تفرعت دقو
 ي



 نيبو اننيب تراد يتلا تابتاكملاو يلا

 ةهازنو ةباتكلا بدأ ىعار دق فلؤملا ّنأ نم مغرلابو
 ءبتك ام يف هّلح عوضوملا طعي م هلأ الإ ب اع ملقلا

 لأ ءاضقلا ةمهمل هتسرامم ٠ كلذ يف هرذع للو

 يتلا بتكلاو رداصملا ىلإ عوجرلا نع هقيعتو , ًاريثك ًاتقولا

 ىلع تذخأ كلذلو .هيف ةباتكلا سراي يذلا عوضوملا حلاعت

 هباتك بلر يتلا لوصفلا ىلع قيلاعتلا ضعب بتكأ نأ قتاع
 مهلا وه ام ىلإ ريشم .زاجياإلا قيرط ًاكلاس .اهيلع روكذملا
 ءاوس ىلإ انيد ّنأ هناحبس هلل نم ًايجار ,هتاملك نم
 ريدق كلذ لع دّنِإ ,قحلا ريغل بكعتلا نم انذقنيو .ليبسلا
 .ريدج ةباجإلابو

 يتاحبسلا رفعج
 ھ۸١٤۱ لوألا عیبر ۷

 ك قداصلا مامإلا ةسسؤم- مق

 عيبارلاو ثلاشلا ءزجلا :«تالاقسو لئاسسرد ةعوسوم يف اهنم مسق رشن )١(
 .سداسلاو سماخلاو

 ع



 لؤألا لصفلا

 ةتيبلا لهأ ريسفت ىف

 ىلع ًالاوقأ ةا يبنلا لآ ننعم ديدحت يف فلؤملا لقن

 :يلاتلا وحنلا
 لاق هبو ,ةقدصلا مهيلع تمرح نيذلا مه

 1 . روهمجلا

 وهو ,ةّصاخ هجاوزأو ا يبا ةّيرذ مه :ىناثلا

 . يبرعلا نبا راتخم
 هراتخاو ,ةمايقلا موسي ىلإ نفي يبنلا عابتأ :ثلاثلا

 .ةليانحلا نم يواد رمو ةيعقاشلا نم يوونلا مامإلا

 ات هنأ نم ءايقتالا مه :عيارلا

 :ًالئاق هيدل راتخلا ىلإ راشأ ءارآلا ضرعتسا نأ ديو

 - روهمجلا لوق - لوألا لوقلا وه لاوقألا هذه نم حجارلاو
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 مهيلع تمرح نيذلا مه نم : لاؤسلا اذه حرط هيلع ءانبو
 ؟ةقدصلا

 :حجارلا وه اذه .بلطملا ونبو مشاه وني 20

 مسه لهو ٠ ,ةقدملا مهلع تمرح نم ديدم اسال
 ؟بلطملا ونيو مه وأ 0 ٠

 ةلدأ سرد ول هّنكلو .ميمعتلا ىلإ خيشلا حنج
 ذل كلذو لوألا ىنعملا راتخال ,ديلقت نودو قمعب اا
 : ناثيدحلا وه ةقدصلا ةمرح ليلد

 مكيلع مرح هللا نإ معاه ينب اي» :### هلوق ١.
 .«سمخلا سمخب اهنع مكضّوعو مهخاسوأ ةلاسُع

 خاسوأ يه اإ تاقدصلا هذه نإ ه4 هلوق ۲
 . دمحم لآل الو دمحم لخت ال انو .سانلا

 ۲۲۱۱ حيراخبلا حيحص (1)
 .۸ :ةيعرشلا مهقوقحو تيبلا لآ ()

 ا



 .ميمعتلا تايثإ نع نارصاق نيثيدحلا الكو

 يبأ دلو مهو .مشاه وتب وه هيف عوضوملاق :لّوألا امأ

 «بلطملادبع نب سابعلا دلوو .يلعو رفعجو ليقع :بلاط

 ال ذإ .طقف بلطملادبع نب ثراحلا دلوو ,به يبأ دلوو

 ىلع ةقدٌصلا مرحت الف اذه ىلعو ,ءالؤه نم الإ مشاط بقع

 .فانم دبع نب سمش دبعو لفونو بلطملا دلو

 دقو .دمحم لآ وهو قيضأ عوضوملاف :يناثلا امأو

 ""!.هحيحص يف ملسم هاور

 يبنلا ىلإ يمتني ْنَم «دمح لآ» نم دارملا ّنأل كلذو

 ينب نم يبنلا ىلإ برقأ مشاه ينب نأ مولعملا نمو «بسنلاب
 ىلإ ال مشاه ىلإ بسنلا دومع يف يمتني يبا أل ؛ بلطملا
 ؛مشاه نب بلطملادبع نب هللادبع نب دمحم وهف .بلطملا

 .بلطملادبع يأ .يبلا دج مع وهف مشاه اخأ ناك بلطملاو

 ءانبأل هلومشو عوضوملا ةعس ىلع هب ٌلدتسا ام اّمأو

 ونبو مشاه ونب اإ» :لاق ف هلأ نم يور اب بلطملا
 ّنأل ,هانبتي ام ىلع ةلالدلا رصاق وهف «دحاو ءيبش بلطملا

 ا» :يلاتلا وحنلاب وهو ًاروتبم ثيدحلا لقت فلولا

 9997/9 :يووتلا حرشب ملسم حيحص (۱)

 ا



 مهو نحن او ,مالسإ يف الو ةيلهاج يف قرتفن مل بلطملا
 بلطملا ونبو مشاه ونب اًمإ» :ةياور

 20.«هعباصأ نيب كبشو .دحاو ءيش

 نيب ديحوتلا نم دارملا وه ام يف مالكلا عقي ذئنيحف
 ؟نيتليبقلا

 فتاكتلا دارملا وأ ؟ةيبسنلا ةدحولا وه دارملا لهف
 دارملا وأ ؟مالسإلاو ةيلهاجلا يرمصع يف ةملكلا يف ةدولاو
 هذه عمو ؟ةقدصلا ةمرح وأ سمخلا ذخأ يف اههكارتشا هب
 ىلع ثيدحلا اذهب جاجتحالا نكمي فيك ةدّدعتملا تالاتحالا
 ؟مهيلع ةقدصلا ةمرح

 وحلا اذهب تيبلا لآ موهفم عيسوت نأ :حضاولا نمو
 لّجسي مل نيذلا سانلا نم ريثك لاخدإب مهماقمل ضفخ وه
 اذه تحت ةدومحم فقاوم الو ةيناسفن ةراهط مه خيراتلا

 .يماسلا موهفملا

 تفرع دقو .ةقدصلا ميرحت عوضوم ىلإ عجرب ام اذه
 .فلؤملا هراتخا ام فالخ وه قحلا نأ

 يوذ مهسو سمضلا مسق عضاوم نایب يف باه 13/7 ؛دواد يأ
 .ىبقلا

 ريقانملا باب 100/4 :يراخبلا حيحص (1)
 ل



 ةقدصلا هيلع مرحت نَمِب تيبلا لآ ريسفت

 مرحت نب تيبلا لآ ريسفت ىلع ركذي مل خيشلا

 مشاه ينب ةّماع نوك نيب ةمزالم الو .ًاليلد ةقدصلا مهيلع

 مه مهنوكو ةقدصلا مهيلع مرحت نم أضيأ بلطملا ينب وأ

 هلا ديرب انو :ىلاعت هلوق يف تيبلا لآ نم نيدوصقملا
, 8 

 لهأ أو ,تيبلا لهأ مه ةقدصلا مهيلع مرحت حضني
 ةقدصلا مهيلع مرحت نيذلا مه تيبلا

 ؟ًاقيبطتو اتادم اوات ىلع هل ليلد ياف

 دنع ًاصوصخ - نيموهفلا نيب ّنإ :لاقي نأ نكي لب
 يف ناعمتجيف ,هجو نم ًاصوصخو ًامومع ةّئسلا لهأ
 .نيدروم يف یو دروم

 مهيلع مرحتو هتيب لهأ نم ًاثانإو ًاروكذ هدالوأف .أ

 .ةقدصلا

 روهشملا ىلع ةقدصلا نهيلع مرحت ال نمم هؤاسن .ب

 فرعلا يف تيبلا لهأ قيداصم نم َنهّتكلو  ةّئسلا لهأ نيب

 . ةغللاو

 7 :بازحألا (1)
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 دعي هتمدخ ٌلوتيو كك هتيب يف نكسي ناک نم :ج
 .ةقدصلا هيلع مرحت الو تيبلا لهأ نم

 مقرأ نب ديز ثيدح يف تيبلا لهأ
 دمتعي ةقدصلا مهيلع مرحت نج تيبلا لهأ رّسف نم

 هنأ :هحيحص يف ملسم هاور يذلا مقرأ ن ديز ثيدح ىلع
 ةكم نيب ام ئعدُي ءامب ًابيطخ انيف اموی #2 هللا لوسر ماق

 اًمأ» :لاق مث .رکذو ظعوو .هيلع
 ليسو ينيتأي نأ كشوي .رشب انأ اإ .سانلا اهئأ الأ: لعب
 :نيلقث مكيف كرات انأو ٠ ,بيجأف يفد

 .هللا باتكب اوذخف ,روتلاو ىدهلا هيف هللا باتك :اهطّوأ
 .«هب اوكسمتساو

 . ديف بطرو هللا بانک ىلع تحف

 مكركذأ يتب لهأ يف هلل مكركذأ يتب لهأو» :لاق مث
 .« يتبب لهأ يف هلل مكركذأ : .يتيب لهآ يف هلل

 هؤاسن سيلأ ؟ديز اي هتيب لهأ نمو :نيصح هل لاقف
 ؟هتيب لهأ نم

 مرح نم هتيب لهأ نكلو .هتيب لهأ نم هؤاسن :لاق
 .هدعب ةقدصلا

 أو هللا دمحف .ةنيدملاو

 ا



 .رفعج لآو لآو .يلع لآ :لاق ؟مه نمو :لاق

 ^. معن :لاق ؟ةقدصلا مرح ءالؤه ّلك :لاق .سابع لآو

 :نيلقث مكيف كرات إو الأ» :عف# لاق ثيدح يقو

 هللا لبح وهو ,لجوزع هللا باتك :امهدحأ

 ذو .«ةلالض ىلع ناك هكرت ْنَمو .ىدحلا ىلع
 عم نوكت ةأرملا نإ هللا ميأو ال :لاق ؟هؤاسن ؟هتيب لهأ

 ءاهموقو اهيبأ ىلإ عجرتف اهقلطي مث رهدلا نم رصعلا لجرلا
 ". ةقدصلا اومرح نيذلا هتبصعو هلصأ هتيب لهأ

 انذخأ اذإ ةصاخ .ثيدحلا اذه ةكص يف كال :لوقأ

 ال هتلزغمو ملسم مامإلا هيوري ثيدحلا نأ رابتعالا رظنب
 ةرومأ ىلإ ئراقلا رظن تفلث كلذ عمو .دحأ ىلع خت

 امهلؤأ :نيلقث مكيف كرات يئإ :لاق هيف هنأ ١.

 .هللا باتك

 .امهيناثو إل لوقي نأ :ايسلاو
 يف هناكمو دمع وأ ًاوهس ثيدحلا نم طقس دق هئأكو

 .يتيب لهأ امهيناثو يأ ,يتيب لهأو لاق مث :هلوق وه ثيدحلا
 ىعدُي ءام يف ن4 يبنلا لوزغل يعادلا وه ام .۲

 )١( لسم حيحص 2151/1
 ) )1ةملسم حيحص ۱۲۳/۷



 اذالو ؟عادولا ةّجح نم هعوجر يف ةنيدملاو ةكم نيب «نمْح»
 عضوملا اذه سيل وأ ؟ةبطخلا هذه ءاقلإل عضوملا اذه ٌصخ
 ییا نر هيف بٌعشتت ثيح جيجحلا قرط قرتفم

 ادن ب مم رم نم همالك ق اک .دعم جح نم
 .اهالض هنع ضارعإلا يف نأ اك ءاهاكو ةنمألا

 ىصوأو ىلاعت هلل باتكب هتيب لهأ ثيدحلا يف نرق ۳
 لهأي هللا مكرٌكذأ» :لاق ثيح تارم تالث مهب نيملسملا
 .«يقيب

 ًارصحنم رخآلا لقشلا يف ثل همالك ناك لهف
 يف ركذي مل رخآ مالکب مّلكت هلآ وأ .ركُ اب ةياصولاب
 آلدع دتيب لهأ نوک ئضتقم نأ !؟للعلا نم ةّلعل ثيدحلا
 ححصي ًائيش مهنأش يف ركذي نأ رخآلا لقتلاو هللا باتكل
 ةغالبلا نع ًاديعب همالك نوكيسف الإو هلا باتكب مهنرق

 مهنأش يف ركذي الو هللا باتكل ًالدع هتيب لهأ لعبي ت

 تفي ملف .هماتي ثيدحلا ركذي نأ ملسم تاف
 .ميظعلا دهشملا كلذ يف غفلت لوسرلا مالكركذي نأ هريغ

 ةيطع نع هدنسم يف جرخأ دمحأ مامإلا وه اذهف
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 لاکو نإ :هل تلقف مقرأ ني ديز تلأس :لاق يفوعلا

 ينأف ۽ مخ ريدغ موي يلع نأ 5

 مكيف قارعلا لهأ رشعم مكلإ :لاقف ؟كنم هعمسأ نأ بحأ

 انك معن :لاقف .سأب ينم كيلع سيل :هل تلقف ,مكيف ام

 خآ وهو ًارهظ انيلإ ةنف# هللا لوسر جرخف ةفحجلاب
 نينمؤملاب ىلوأ نأ نوملعت متسلأ سانلا اهيأ اي» :لاقف يلع
 لعف هالوم تنك نف» :لاق «ىلب :اولاق «؟مهسفنأ نم

 داعو .هالاو ْنَم ٍلاو مهللا :لاق له :هل تلقف :لاق .«هالوم

 .تعمس اك كريخأ اإ :لاق ؟ءاداع نم

 يأ نع .نايفس نع دنسلا نم رخآ عضوم يفو

 هلادبع يبأ نوميم نع .ديبع يبأ نع .ةريغملا نع .ةناوع

 ا هللا لوسر عم انلزن :عمسأ انأو مقرأ نب ديز لاق :لاق
 :لاق ,ريجهب اهالصف ,ةالصلاب رمأف .مُخ يداو :هل لاقي ٍداوب

 نم ةرمس ةرجش ىلع بوثب هلل لوسرل لّلُظو انبطخف
 نم نمؤم ّلكب ىلوأ نأ نودهشت متسلأ» :لاقف ؛,سمشلا

 .ءالوم ًايلع نإ ءالوم تنك نف» :لاق .لب :اولاق «؟هسفن

 900 .«مالاو نم لاوو .هاداع نم داع مهّللا

 دضعب

 1١. :صئاصخلا يف يئاسنلا اورو ٠۳۷۲ و ۳۹۸/٤ :دمحأ دسم (۱)

 ا



 اإ ,ةقدصلا مهيلع مرحت ني تيبلا لهأ ريسفت نإ ٤.

 قل ينلا ىلإ هيسني ملو .مقرأ نب ديز يباحصلا هآر يأر وه
 ةّجح يباحصلا لقن نأ :مولعملا نمو ,ثيدحلا يرعص وه ابك
 :و هيأر امأو ,يبنلا ىلإ هدنسأ ام يف

 ةيآلا يف تيبلا لهأ موهقم ّنَأ كيفاويسو .ليلدلا اهمعد اذإ
 ٠ .رظتناف ءهريغب الو ريسفتلا اذهب هل ةلص ال ةيركلا
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 يناثلا لصفلا

 تيبلا لآ موهفم
 ةيرشع ينثالا ةعيشلا دنع

 موهفم نايبل لصفلا اذه شيوردلا خيشلا دقع
 ام هيف لاقو .ةيرشع ىنثالا ةعيشلا دنع تيبلالآ

 1 :هتصالخ هذه
 مه تيبلا لهأب دارملا نأ نوري ةعيشلا روهمج»

 ةيآ مهيف تلزن نيذلا مه مُهّنأو ,ةسمنلا ءاسكلا باحصأ

 .نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعو ياي دمحم :مهو .ريهطتلا
 يف ءاج دقف .رشع ينئالا ةمألا ةيقب مهيف اولخدأ اجرو

 ةادغ ف يبنلا جرخ» :تلاق ةشناع نع ملسم حيحص
 نب نسحلا ءاجف .دوسأ رعش نم لحرم طرت هيلعو
 تءاج مث .هعم لخدف نيسحلا ءاج مث .هلخدأف يلع

 ك3



 اق مث .هلخدأق يلع ءاج مث .اهلخدأف ةمطاف

 لا لف جلا مكن بهذي
 "هربت

 يف نينمؤملا تاهتأ لوخد مدع نوري مهو :لاق مث
 تاجوز لخدت ال اذامل :لوقن نحنو ,تيبلا لآ ىٌّمسم
 ةلهو لّوأل ٌلدي اهقايسو ةبآلا صن َنإف ؟هيف لوسرلا
 لبق ام ّنأل ,ةتفال ينلا جاوزأ تيبلا لهأب دارملا نأ [ىلع]
 نه باطخ اهدعب امو ريهطتلا ةيآ

 يف ريكذتلا باطخ ّنأ ةيرشع انثالا معزت كلذكو

 تاھا لوخد نم عني مُكرهطُيد و مك :ىلاعت هلوق
 اذإ هنأل كلذو .دودرم اذهو ,تيبلا لهأ ةلمج يف نينمؤملا
 .ركذملا بلع .ةلمج يف تنؤملاو ركذملا عمتجا

 يلع يف لوسرلا لآ ريصح (ىلع ليلدلا ام) :لاق مث

 !؟ثراحلا نب نايفس يبأو .بلطملادبع ني سايعلاو

 تيب لهأ لئاضف باب ,1414 ثيداحلا ء۱۰۹۱ ص :ملسم حيحص ()
 .د ۱٤۲۴۳ توريي مزح نیا راد .اق يبنلا

 تالو



 ؛نسحلا ةيرذ نيأ ؟نيسحلا نب يلع نب ديزك نيسحلا ةيرذ

 2.؟ تيبلا لآ نم مهوجرخأ ليلد يأبو
 2 ع

 ةعيشلا دنع رصحلا ليلد

 هّمح عوضوملا طعي مل شيوردلا خيشلا نأ انم رم دقل
 ةعيشلا ليلد نيببت يف عجرب مل مث نمو .عئتتلاو ةساردلا نم

 ةيآلا ريسفت ىلإ تقرطت يتلا رداصملا ىلإ رصحلا ىلع

 نازيملاو يسربطلا خيشلل نايبلا عمجمك .حضاو لكشب
 تنبت يتلا رداصملا نم كلذ ريغ ىلإ يئابطابطلا ةمالعلل

 ليلد ىلإ خيشلا رظن تفلن كلذلو «حضاو هجوب ةيآلا ريسفت
 .ةقدب هظحالي ٌقح رصحلا ىلع ةعيسلا

 لل ما يف ماللا :ًالوأ

 نم دارملا وه ام : لاؤسلا اذه حرطي ذئدنعف تيا لمَ

 :ةثالث تالاتحا كانه ؟ماللا

 َناَسْنإلا E :هناحيس هلوق يف اك سنجلل ماللا 3

 5-16 :ةيعرشلا مهقوقحو تيبلا لآ (1)

 ا



 1( رن يِيَ
 يتلا َلْمَأَ) ةيآلا يف ءافتنالا يعطق لاجحالا ادعو

 0 نايب ىلإ جاتحيال هجو ىلع
 .قباسلا لاتحالاك اذهو .قارغتسالا .ب
 لاما يف تويبلا عيمج نايب ددصب ةبآآلا تسيل اإ
 تيب ىلإ ةريشم ماللا نوكت نأ ٌدبالف ,ثلاثلا نيعتف

 ديدحت بجي ذئدنعو .بطاقلاو مّلكتملا نيب دوهعم دحاو
 .دوهعملا دحاولا تيبلا اذه

 ؟ةمطاف تيب وه وأ هجاوزأ توبب وه لهف
 لب .دحاو تيب هئاسنل نكي م هلال ,لّوألا ىلإ ليبسالا

 تويم نم دحاو ديرأ ولو ,تيب وف نكست ةدحاو لك تناك
 ىلع ةّمألا تقفتا ام اذهو .نهنم ةدحاوب ةيآلا تصتخال
 .هفالخ

 امدنع هناحبس هلأ لاقحالا اذه يفن ىلع ليلد حضوأو

 ىلإ ةرظان ةيآلا نوكتف ,نيسحلاو نسحملاو اهجوزو ةمطاف

 ۲ :رصملا 0)
 + :بازحألا (؟)

 ج



 تيب دارملا له ؟دوهعملا دحاولا تيبلا اذه اف .دوهعم

 ؟ةمطاف 1

 ,دحاو تيب كانه نكي مل ذإ ,حيحص ريغف :لّوألا اأ

 .ةيآلا صن مكحب ةدّدعتم تويب لب

 .نّيعتملا وهف :ىناثلا امأو

 حيحص مكعب نيملاعلا ءاسن لضفأ  يبنلا تنب هنكست دحاو

 .اهجوزو اهادلوو  ةّنسلا

 . هيلإ ةريشم ماللا نوكت ٌّقح ثلاث تيب كانه سيلو

 رئامضلا ريكذت :ًايناث

 لوزن مدع ىلع حضاو ليلد ةيآلا يف رئاضلا ريكذت ّنِإ
 نأ قايسلا ئضتقم ناك اَلإو .هئاسنو يبنلا جاوزأ يف ةيآلا

 نكرهطيو سجرلا نكنع بهذ و ريمضلا تنؤي

 تايآلا سقن يف بطاخ هناحبس هنأ ةداهتب كلذو .(اريهطت
 .ثيئأتلا ريمض ةغيصب يبلا ءاسن
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 :تاباطخلا هذهب نهبطاخي ىلوُألا ةيآلا نف
 ةتا» ۲ .«نتسلال ١.

 .«نلقو» ٤.
 :يلي اب نيبطاخي ةيناثلا ةبآلا يفو

 .«نمقأ» ٤. .«نجربت 9 .«نكتويي» .۲ .«نرق» ١.

 .«نعطأ» .3 .«

 :هلوقب نهبطاخي ةثلاثلا ةيآلا يفو
 .«نكتويب» .۲ .«نركذاو» ١.
 ًافقوم ,ةينانلا ةيآلا ايانث يف ذختي هسفن تقولا يفو

 :لوقيو باطن ا يف ًاضاخ
 .«مكرهطي» .۲ .«مکنع» ١

 ؟يبنلا ءاسن دارملا ناك اذإ لودعلا اذه هجواف
 .  نهريغ دارملا نأ ىلع ًاليلد اذه سيل وأ
 تنؤلملا ريمضلا لاديإ نع خيشلا هب رذتعا ام اًمأو

 بَلُع ةلمج يف ثنؤملاو رّكذملا عمتجا اذإ هّنأل» :لاقو ركذملاب
 .«ركذملا

 ماقملا اذه يف خيشلا ّنأل !راذعألا بجعأ نم وهف

 :لاق ها ةداهشب يبنلا ءاسنب ةيآلا صاصتخا نايب ددصب

 ّنأ [ ىلع ] ةلهو لوألو ّلدي اهقايسو ةيآلا صن َنإف»
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 .«نعضخت الف» .؟



 اذإف «..نينمؤملا تاهمأ فت ينا جاوزأ تيبلا لهأب دارملا

 .تانأ عيمجلا لب تنؤللا ىلع بقي تح ركذم يأ

 اذإ» هنأ نم شماهلا يف هركذ ام كلذ نم بجعأو

 يف حصي ال ملف .ةيآلا يف يهو ةمطاف لوخد حص

 ب وه تيبلاب دارملا ّنأ نم اني امل كلذو «اهريغ

 .تنؤملا نم رثكأ ركذملا ّنأل بيلغتلا هيف حصف .ه# ةمطاف
 ءاهقايسو ةيآلا من خيشلا هّدع يذلا يأرلا اذه ىلع اأو

 .ثنؤملا ىلع بلغي رّكذم يأ كانه سيلف

 ةباجإو لاؤس

 نم دارملاّنأب قزأملا اذه نم صّختي نأ خيشلل نكي

 يذلا ةقدصلا مهيلع تمرح نم قلطم نيرّكذملا نيريمضلا
 .لصفلا اذه يف امل ًافالخ لّوألا لصفلا يف هراتخا

 بلع ةلج يف اممتجا اذإ ثنؤملاو ركذملا نأ قبس دقو

 .ركذملا
 ىلع بجي ذإ ,ةحضاو لاؤسلا اذه نع ةباجإلاو

 ضصخيف تايآلا يف رئاضلا كيكفتب مزتلي نأ خيعلا
 .ةقدصلا هيلع مرحت نمي مكره و همكنَع» نيريمضلا

 القد



 يبنلا ءاسنب ًاريمض رشع ينثا زهانت يتلا رئاضلا رئاسو
 نسل ّنمنأل ,ةقدصلا هيلع مرمت ال يتاللا هتاجوزو
 . تايبلطم الو تايمثاه

 ّنإ :لاقف لاكشإلا نع يّصفتلا يطرقلا لواح دقو
 اك «لهألا» جرخم جرخ نوكي نأل لمتحي ريمضلا ريكذت
 :لوقيف ؟كؤاسنو كتأرما يأ .كلهأ فيك :هبحاصل لوقي

 ىلع لاثملا نم هركذ ام إف 3
 اذإ اإ برعلا نم هعامس ضرف
 .الا يف اک سكعلا نود .ريمضلا

 لأ سجألا مُكْنَع» :هناحيس لاق .ةيآلا يف لهألا ىلع
 تيا

 ه8 لوسرلا لعف يف رصحلا ةسرامم :ًاثلاث

 ليلد ال هنأ لصفلا كلذ يف خيشلا مالك يف رركت دقو

 نعمأ ول هّنكلو .اهينبو اهلعبو ةمطاف يف ةيآلا ريصح ىلع

 اعمر ()
 125/14 :ماكحألا عماج (5)

 هالك



 ةليط ا6 يتلا هسرام امو نيهجولا نم انركذ ام يف رظنلا

 ىلع فقول .ةرم ريغ نيروكذملا ىلع ةيآلا قبط ذإ « ایح

 ,باوصلا نع ًاديعب ال باوصلا نيع وه رصحلاب لوقلا ّنأ
 :ةيآلا قيبطتل يبنلا ةسرام نم ًائيش ركذن نحن اهو

 ءاسكلا تحت مهلاخدإ ١.

 جرخ ةشئاع نع منسم حيحص نع فلؤملا هلقن ام

 لخدأف ٠ دوسأ رعش نم لحرف طز هيلعو ةادغ خلا يبا

 هللا ديرب اتتا :لاق مث هتحت ًايلعو ةمطافو نيسحلاو نسحلا

 ناك اذاف ,«أريوطت كري لأ سلا ُمُكْنع بذل

 مهيلع مرحي نم لك دارملا ناك ولف ؟لمعلا كلذب دصقي يبنلا
 تحت مهاخدإل هجولا وه اف .هتاجوزو هءاسن وأ ةقدصلا
 مح .ةيآلا موهفمل ديدحت عون اذه هلمع ّنإف .ءاسكلا

 ةعبرألا ءالؤه ريغب ةيآلا ريسفت ديري نم لك مامأ قيرطلا
 .دارملا يف مه نيرخآ ءاكرش لعج وأ

 هغ ةمطاف تيب باب ىلع ةيآلا ةوالت .؟

 ةيآ ريسفت دنع ةّنسلا لهأل ريسافتلا بتك تلفح

 ناك 84# يبلا نأ ىلإ ريشت ةديدع تاياور ركذب ريهطتلا
 ءاهيلع رمي ناك امدنع ةمطاف تيب باب ىلع ةيآلا هذه ولتي
 :اهنم ليلقلا انه ركذن ةريثك يهو
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 ةتس ةمطاف تيبب ري ناك ينلا نأ سنأ نع ١.

 رهشأ ةعبس ةئيدملا تطبار :لاق ءارمحلا يبأ نعو .؟
 رجفلا علط اذإ ه4 يبنلا تيأر :لاق فت يبلا دهع ىلع
 ديري الإ :ةالصلا ةالصلا :لاقف ةمطافو يلع باب ىلإ ءاج

 كت يلع لخد ال :لاق يردخلا ديعس يبأ نعو 1
 :لوقي اهباب ىلإ ًاحابص نيعبرأ نفل ينلا ءاج ج ةمطافب
 ةالصلا ,هتاكربو هللا ةمحرو تيببلا لهأ مكيلع مالسلا»
 بلا َلْمَأ سْجرلا ُمُكََع بهذي فا ُديِرُي امن هللا مكمحر
 نمل ملس انأ ,متبراح نمل برح انأ «أريهطت ْمُكَرْهطُيَو
 لاس

 نسو ب ةمطافب ةيآلا ريسفت يف ةدراولا تاياورلاو
 باطقأ ىلإ اهديناسأ يهتنت ةياور 70 زهانت اهتيب نكسي
 :مهو ةباحصلا نم ثيدحلا

 .يردخلا ديعس وبأ ١.

 6-۷ / ۲۲ :يريطلا ريسقت :تاياورلا هذه رداصم ىلع فوقولل ظحال (1)
 .148-164/ 8 :يطويسلل روتنملا ردلاو

 ماهم



 قلل ني نسنأا ؟

 .سابع نبأ .۳
 .يسودلا ةريره وبأ ٤.

 .صاقو يبأ

 .عقسألا نب ب ةلئاو 1
 .ثراحلا نب لاله :ينعأ .ءارمحلا وبأ ۷
 .ةملس مأو ةشئاع :نينمؤلا تاهمأ ۸

 يف اهوزن ةّحص يف كشي نأ قانمل اذه دعب حصيفأ
 ؟ةرهاطلا ةرتعلا قح

 كلت لقن يف نيديرف يطويسلا الو يربطلا سيلو
 اولقنف .ديناسملاو حاحصلا باحصأ لب .تاروثأملا

 : اهنم .ةيانك وأ ًاحيرص مهقح يف الا لوزن

 ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع يذمرقلا هلقن ام ١.

 دعس .0

 هللا لوسر جاوزأ نم تنأ ,ريخ ىلإ كّنإ» :لاقف ؟تيبلا
 هللا لوسر تيبلا يفو :تلاق .« ِمّلس و هلآ و هيلع هللا لص

 .نيسحو نسحو ةمطافو يلعو مّلس و هلآ و هيلع هللا لص
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 مهنع بهذأف يتيب لهأ ءالؤه مهّللا» : قو هئاسكب مهلّلجف

 ١ 3 .أريهطت مهرهطو سجرلا

 نيسحلاو نسحلا ىلع لّكج كي يبلا نأ ةياور يفو
 يتماحو يتيب لهأ ءالؤه مهّللا» :لاق مث ةمطافو يلعو
 انأو لس أ تاق ,«أريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع بهذأ

 ا" .«ريخ ىلإ كّنإ» :لاق ؟ هللا لوسر اي مهعم
 صوصنلا نم هيلع انفقو ام لقن انكرت دقو ءاذه

 ءاسكلا باحصأب اهصاصتخا و ةيآلا لوزن يف ةحيرصلا
 ىلإ عجرب نأ هجهنم ىلع نمو خيشلا ىلعف .راصتخالل ًامور
 ديدي نيب ةرّقوتملا ةيتيدحلا رداصملا

 تيبب ةيآلا صّصمخ يذلا وه يحولا ناك اذإو

 ءانبأو لوسرلا مابعأ ىلع خيشلا يكابت ىنعم اف ؟!,صاخ

 .فالتخاب بازحألا ةروس ريسفت ۳۲۵۸ مقرب ۳۰ / ۵ :يذمرتلا ننس (۱)
 84 ةمطاف لضف يف ءاج ام باب 5975 مقرب ۰ / 8 :يذمرتلا نئس (؟)
 .. / ٠١ :ريثألا نيال لوصألا عماج :رظنأ تاروثأملا كلت ىلع فوقولل ()

 .ةيعيدحلا عماوجلا نم
 لضانفأ نس هّنأب بنل هفزع يذلا ةاركو لالجب عمتي ي



 مامسعأ نيأ :هلوقب ,نيسحلاو نسحلا ةيرذ ةي
 ةحاطإ اذه ملأ کا لإ اا دان

 ًائيسحو ًانسحو ةمطاقو ًايلع تف# هللا لوسر اعد
 90. «يلهأ ءالؤه مهّللا» :لاقف

 نيذه ةّحص يف شقاني شيوردلا خيشلا نأ نظأ الو
 .هحيحص يف ملسم امهاور نيذللا نيثيدحلا

 ؟ هلل لوسر اي هذه تريب ّيأ :لاقو مقر +
 1 2 ا لاق
 يلع تيب ىلإ راشأو ؟اهنس تيا اذهو .هلل لوسر اي :لاقو ركب وبأ هيلإ ماقف
 . اهلل ةمطافو

 0٠ / © :روثتملا ردلا .ءاهلضافأ نم معن تنفي يبنلا لاقف
 )١( :تارجحلا ١

 20 ةنارمع لآ (6)
 38 يلع لئاضف باي 5604 ثيدحلا ٠, 84 ص :ملسم حيحص (۳)

 الالات





 ثلاثلا لصفلا

 ةّنسلا لهأ دنع تيبلا لآ لئاضف

 ركذو ناونعلا اذه تحت ًالصف شيوردلا خيشلا دقع
 :اهنم ّدعو نآرقلا يف مهلئاضف

 .ريهطتلا ةيآ ١.

 .ةلهابملا ةيآ .'

 .ريدقلا ثيدح ."
 هحيحص يف ملسم هاور ام ينعي .ءافطصالا ثيدح ٤.

 هللا لوسر تعم :لاق عقسألا نب ةلثاو نع
 ,ةنانك نم ًاشيرق فطصاو ,ليعامسإ دلو نم ةنانك ىنطصا
 .«مشاه ينب نم ينافطصاو .مشاه يتب شيرق نم ینطصاو

 .ةيميهاربإلا ةالصلا ثيدح .0
 باحصأ نم لجر نع هدنسم يف دمحأ ىور

 هللا نإ»



 لهأ ىلعو دمحم ىلع لص مهّللا» :لوقي ناك هنأ تف يبنلا

 كّنإ ميهاربإ لآ ىلع تيلص ابك .هتيرذو هجاوزأ ىلعو .هتيب
 هجاوزأ ىلعو .هتيب لهأ ىلعو .دمحت ىلع كرابو ,ديجي ديم

 نّيبيل ,مهنييعتب مهيلع صن انو ؛لهألاو ةبرذلاو جاوزألا

 ءاهنم نيجراخب اوسيل مهئأو لآلا يف لوخدلاب نوقيقح مهن
 صاخلا فطع نم هرئاظنك اذهو .هيف لخد نم ّقحأ مه لب
 .ماعلا ىلع

 تيبلا لآ قح يف (ضر) ةباحصلا نع درو ام اًمأو
 يف أدمح اوبقرأ :ركب وبأ لاق كلذ نف رصحي نأ نم رثكأف
 .هتيب لهأ

 ٌبحأ هللا لوسر ةيارقل هديب يسفن يذلاو :يلعل لاقو
 راثآلاو ثيداحألا ضعب ركذ نأ دعبو ؛ بارق لصأ نأ

 ركذ يف عسوتن مل راصتخالل ًابلطو ف
 يهو تيبلا لآ ىلع ءانثلا يف مهتمأو ةنسلا ءالع نع درو ام

 220.تادلجم اهب تألتمال تعج ول أّدج ةريثك

 )١( :ةيعرشلا مهقرقحو ل تيبلا لآ ۲۱-۱۵.
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 ةشقانمو ليلحت

 ال حيحص تيبلا لهأ لئاضف نم هركذ ام نأ كش ال

 بيجي نأ فلؤملا لأسن اأ ريغ ,هيرتعت ةهبش الو هيف بير
 :لاؤسلا اذه نع

 ركذلا يف لئاضفلا هذه ركذل يعادلاو ربما وه ام
 ؟ةيوبنلا ةّئسلاو ميكحلا

 ىلإ نيملسملا ةوعد وه طقف كلذ نم ضرغلا ّنأ لهف
 يمالسإلا عمتجما يف ةقومرم ةناكم اوّلتحي تح مهيركت

 ؟ ًاضيأ كلذ ءارو رخآ ًارمأ كانه ّنأ مأ

 راهظإو ميركتلا ىلإ ةوعدلا درحم ضرفلا ناك ول ذإ
 اًرجأ هيلع مكلأاشأ ال لج :ةيركلا ةيآلا كلذ يف كل بحلا
 . 20(ىبذقلا يف ملا الإ

 وأ ,ةلهابملا يف مهكارشإ ىلإ ةجاح كانه تناك الو
 وجلا يف ميظعلا دشتحما كلذ يف مخ ريدغ يف يلعب فيرعتلا
 تنك نم» :ًالئاق سمشلا الإ هيف مهلظي ال ثيح بهاللا

 .«هالوم يلع اذهف هالوم
 راص يذلا قيقحلا عفادلا سمحت نئل انتعبي كلذ لك

 )١( :ىروشلا +7

70-0 



 يف مهتاماقمو مهتناكم نايبب يهإلا يحولا متم نل ًاببس

 سانلا ةوعد الإ فدملا كلذ امو .تالاحلاو فقاوملا قش

 مهنيد يف نيملسملا مهي ام يف تيبلا لهأ ةيعجرم ىلإ

 هاور دق يذلا نيلقثلا ثيدح يف كلذب حرص دقو ,مهايندو
 :ريثكلا نم ليلقلا ركذ ىلع رصتقنو .ةّنسلا لهأ مالعأ

 نيلقثلا ثيدح ١.

 مقرأ نب ديزو رباج ثيدح نم يذمرقلا جرخأ ١.
 نإ ام مكيف تکرت نإ سانلا اهيأ اي» :ةتفكم هللا لوسر لوق

 «يتيب لهأ يترتعو .هلل باتك :اوّلضت نل هب متذخأ

 اولضت نل هب متكشمت نإ ام مكيف كرات ّنإ» :ةتفلالاقو
 يترقعو .ضرألا ىلإ ءامسلا نم دودمب لبح هللا باتك ؛يدعب

 فيك اورظناف ؛ضوحلا يلع ادري ىّتح اقرتفي نلو .يتيب لهأ

 .(ضرألا ىلإ ءامسلا نيب وأ) ضرألاو الا نيب ام دودمم
 ادري ىّثح اقرتفي نل امهّئاو يتيب لهأ يترتسعو

 )١( و۲۸۷۲ مقرب [518-14/ 6 ؛يذمرتلا حيحص 741/1

 مر



 00. «ضوحلا يلع

 كردتسملا نم ثلاثلا ءزجلا يف مكاحلا جرخأ ٣
 يب لهأو هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات نإ» :ةتفظهلوق

 "0. «ضوحلا يلع ادري تح اقرقفي نل اأو
 طرش ىلع دانسالا حيحص ثيدح اذه :لاق

 .هاجرخي مو ,نيخيشلا

 طرش ىلع هتحصب كردتسملا صيخلت يف يهذلا ٌرقأو
 .باتكلا شماه يف نيخيشلا

 .اهلقنل ماقملا عسي ال ةريثك رداصمو قرط تيدحللو
 تاعوسوم نم ثيدحلا لوح فلأ ام ىلإ عجريلف دارأ نمو
 . لئاسرو بتكو

 تثيدح لقن امدعب ذإ ؛ رجح نبال ةمّيق ةملك كانهو
 :هظفل اذه ام لاق نيلقثلا

 نع تدرو ةريثك ًاقرط اهب كّسقلا تيدحل ّنأ ملعا مث

 او .ةفرعب عادولا ةجحب كلذ لاق هنأ :قرطلا
 يفو .هباحصأب ةرجحلا تألتما دقو .هضرم يف ةنيدملاب هلاق

 184و185/8 :دمحأ دسم (1)
 144/5 :نيحيحصلا ىلع كردتسملا (1)

 ا



 ال كلذ لاق هنآ :ىرخأ ينو .مخ ريدغب كلذ لاق هنأ :ىرخأ
 فانت الو :(لاق) رم اك فئاطلا نم هفارعصنا دعب ًابيطخ ماق

 اهريغو نطاوملا كلت يف كلذ مهيلع ررك هلأ نم عنام ال ذإ

 رخآ ىلإ ...ةرهاطلا ةرتعلاو زيزعلا باتكلا نأشب ًاماتها
 ٩ همالک

 ةنيفسلا ثيدح .۲

 لهأ ّنأ ىلإ ةراشإلا يف ًاديرف نيلقتلا ثيدح نل

 نيدلا رومأ يف مهملإ عوجرلا بوجوب نوُينعملا مه نإ هتيب

 اهنم ًادحاو ًاثيدح ركذن ىرخأ ثيداحأ هولتت لب ءايندلاو
 .فورعملا ةنيفسلا ثيدح وهو

 لثم مكيف يتبب لهأ لم نأ الأ» ختي هللا لوسر لاق
 اهنع فّلخت نمو اجت اهبكر ن هموق يف حون ةنيفس
 نع انحفص .ىرخأ رداصمو قرط ثيدحللو '!.«قرغ
 .راصتخالل اهركذ

 ىنسألا دصقملاو مهألا ضرغلا ّنأ ىلع ّلدي كلذ ّلك

 فلؤملا خيشلا ركذ يلا مهيقانمو مهلئاضف ىلإ ةراشإلا نم

 .رصمب ةينميملا ط۸۹ ضو ةيدمحملا .ط ١4۸ :ةقرحملا قعاوصلا (1)

 ٠01/۴ :كردتتسلا (1)

 تا



 عزفملا مه مّنأ نايب وه ءرخآلا مسقلا كرتو اهتم مس
 ةعيرشلاو ةديقعلا ىلإ تي امت رومألا ماهم يف عجرملاو
 .اهريبدتو رومألا ةرادإو

 اص خيشلا ةليضف :ينعأ- فلؤملا لأسن ذئدنعف
 !؟ةعيرشلاو ةديقعلا يبناج يف مهل عجر هلآ له  شيوردلا
 لوصألا يف مسهلإ اوعجر دق هخياشمو هتذتاسأ نأ له وأ
 !؟دقفلاو

 نيلاجلا نيذه يف ةرهاطلا ةرقعلا نع اوضرعأ مهّنأ مأ

 .مهريغ باوبأ ىلع مهبئاكر اوخانأو
 يورملا ثيدحلا نع همالك ضرعم يف هركذ ام اًمأو

 :لت هنع يبنلا باحصأ نم لجر نع دمحأ دنسم يف

 هجاوزأ ىلعو هتيسب لهأ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا»
 .ماعلا ىلع صاخلا فطع ليبق نم هّنِإ :لاق ثيح «هتيرذو

 .تيبلا لهأ ريسفت يف هراتخم ىلع حيحص ريغ رمأ هنإَف
 :مولعملا نمو .ةقدصلا مهيلع مرحت نب تيبلا لهأ رس هّنأل

 نسل ٌنبنأل ؛ ةقدصلا هيلع مرحت ال يبنلا جاوزأ نأ



 يطعن فوسو .رياغملا ىلع رياعملا فطع نم جاوزألا دروم

 ىلع تاولصلا ركذ دنع صاخ لصف يف هّقح عوضوم ا

 دف يبلا



 عبارلا لصفلا

 ةعامجلاو ةّئنسلا لهأ ةديقع

 28: تيبلا لآ يف

 لهأ ةديقع نايبل لصفلا اذه شيوردلا خيشلا دقع

 ام حيضوتب مزقلي نأ هب قئاللا ناكو .طفبتيبلا لآ يف ةئسلا
 اننأ الإ هنع ثحبلا ايان ىف «جرخي الو ناونعلا هنع يكحي

 درلل ءاطغ ناونعلا ذختا دق  هنعو الع هلل افع - هاندجو

 ثغلا طلخف 22 تيبلا لآ يف ةعيشلل ةديقع هبسح ام ىلع

 يف هركذ ام ةصالخ ركذن نحنو «حيحصلاب فئازلاو نيمسلاب

 :طاقن نمض لصفلا كلذ
 أ ديفي ةّئسلا لهأ ةيرشع انثالا مهي :لاق :ىلوألا

 .جراونخلاو بصاونلاب مهنوّمسي اذل لآ نوضغبي

 بهذمو لقتسم بهذم ةّنسلا لهأ بهذم ّنأ قحلا ّنكلو

 تلاع



 .رخآ بهذم جراوخلاو بصاونلا
 ,٩١ بهاذملا نيب تيبلا لآ بح يف طسو ةّئسلا لهأق
 :ركذ ام ىلع ظحالي
 يف بصاونلاو جراوخلا نع ةّئسلا لهأ يك ةعيشلا نإ

 فرعي مييتكي مامإ قدأ هل ناك نمو ,ةعيرشلاو ةديقعلا بتك
 ناكف ٠ اخ ًاماكحأو مههتك يف ًافيرعت ءالؤه نم ّلكل ّنأ
 نومي مهتاب ةعيشلا بتك نم ًاردصم ركذي نأ خيشلا ىلع
 .جراوخلاو بصاونلا نم مهتوکب ةماع ةّنسلا لهأ

 بارع DS كبل
 ةثالث فئاوط نورّقكي مهئاهقفل ًاعبت مهو !؟جراوسخلاو
 ناسا نورّكي الو  بصاونلاو .جراوخلاو ,ةالغلا :يهو
 .ةتسلا لهأ

 نورتي مهو ةّنسلا لهأ نومهتي فيك
 :لوقي ذإ ,تيبلا لآ قح يف يعفاشلا
 ٌةلزنأ نآرقلا يف هلل نم ضرف ٌمكبح هلل لوسر تيب لهأ اي
 ةلةالصال مكيلعٌلصي ملنم كنا رخفلا ميظع نم مكافك

 5١ :ةيعرشلا مهقوقحو 848 تيبلا لآ )١(
 02/١ :ينيمخلا مامإلل .ةليسولا ريرحت ؛ةيمالسإلا بتكلا راد عبط ۲١. :يدزيلا مظاك ديسلل .ىقتولا ةورعلا (1

=“ 

 مامإلا تايبأ



 :ًاضيأ لاقو

 ىنم نم بّصحملاب فق ًابكار اي
 ضهانلاو اهفيجخ دعاقب فتمهاو

 نم ىلإ جيجحلا ضاف اذإ ًارَكَس

 ٍضئافلا تارفلا مطتلمك ًاضيف

 ٍدمحم لآ بح ًاضفر ناسك نإ

 يضفار يأ نالا ٍدهشيلف

 : ًاضيأ هراعشأ نمو

 ًالع اوركذ سلجم ىف اذإ
 ةيسقزلا هاف سو

 اذه موق اي اوزواجت لاقي
 ةّيضفارلا ثيدح نماذهف

4 0 

 سانا نم نميهملا ىلإ ٌتنرب
 ةيمطاسفلا بح ضفرلا نوري

 تاملك لقن ىلإ جاتحت ال نايبلا نع ةينغ ةلأسملاو
 عيمج نأ ىلإ ريشن نأ انيفكي لب ,ةّنسلا لهأ قح يف انئاهتف

 ىلع مهبقانمو ةمئألا لئاضف ركذ يف نودمتعي ةعيشلا ءاهقف

5 



 . ةّئسلا لهأ نم مالعألا ءايلعلا اهبتك يتلا ةيثيدحلا رداصملا
 لمهأ باطقأ هيتكام خيشلا ةحامس اي تعجار لهف

 : ءارظن ,تيبلا لهأ ةعَأ بقانم يف ةّنسلا لهأ نم تيدحلا
 فلم اه ١6١ ٌقوتملا) لبنح نب دمحأ مامإلا ١.

 لئاضف» باتك نمض عبط يذلا يلع لئاضف باتك
 .«ةباحصلا

 يئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلادبع يبأ ظفاحلا ."
 ريمأ مامإلا صئاصخ» باتك فلؤم اه 7017 ىقوتملا)
 .اهريغو ربصم يف عوبطملا «# نينمؤملا

 ريهشلا دمحم نب يلع نسحلا يبأ بيطخلا ظفاحلا
 مامإلا بقانم» باتك فوم اه 18 قوتملا) يلزاغملا نباب
 .« بلاط يبأ نب يلع

 ٌقوتملا) يزراون اب فورعملا يملا دمحم نب دمحأ ٤.

 باتكلا اذه عبطب انق دقو .«بقانملا» فلؤم اه ۸

 .«نيقتملا مامإ يلع» :مساب انملقب ةمّدقم هل نيمّدقم
 يرزجلا دمحم نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا مامإلا .5

 يف بلاطملا ىنسأ» :باتك فلؤم اه 867 قوتملا) يعفاشلا
 .«بلاط يبأ نب يلع انديس بقانم

 لهأ انناوخإ اهفلأ لئاسرو بتك نم كلذ ريغ ىلإ
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 !؟جورخلاو بصتلاب مهمهّتن نأ انل نكي فيكف .ةّنسلا
 قرقلا يف تارضاحم ءاقثإب انفالسأل ًاعبن

 لوألا ءزجلا انصصخف '""ءازجأ ةدع يف تعبطو ةيمالسإلا

 ةرعاشألا ةديقع نايبل يناثلاو .ثيدحلا لهأ ةديقع نايبل

 ,ةيباهولا ةديقع نايبل عبارلاو ,ةلزتعملا ةديقع نايبل ثلاثلاو
 نايبل سداسلاو ؛ةيضابالاو جراوخلا ةديقع نايبل سماخلاو
 ,ةيديزلا ةديقع نايبل عباسلاو .ةيمامإلا ةعيشلا ةديقع

 .ةيليعامسإلا ةديقع نايبل نماثلاو

 مه ةّئسلا لهأ خياشم ضعب ّنأب هبتاعن نأ انل قحيو
 ريفكتلا لسلسم وه اذهو ءرفكلاب ةعيشلا نومّتي نيذلا

 مهسأريو نيح دعب ًانيح ةيباهولا خياشم هردصي يذلا

 ءاملسعلا رابك ةئيه وضع) نيربج نب نمحرلادبع نب هلادبع

 لوقب يذّلأو .ىرخأ دعب ةرم (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 ialNY/Y/ YY خرؤملا هتانايب دحأ يف

 يف امئاد بلاط يبأ نب يلع نوعدي ثيح نوكرشم ًابلاغ
 ,يعسلاو فاوطلاو تافرع يف يح .ءاخرلاو ةدشلا

 ,ربكأ كرش اذهو ًارارم مهانعمس ابك مهتمأو هءانبأ نوعديو

 دقو

 ةسسؤم عبط ؛ءازجأ ةينامث يف .لحنلاو للملا يف ثوحب ةعوسوم :رظنا )١(
 .قلؤملل- 850 قداصلا مامإلا
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 يف نولاغي مهنأ اك ءاهيلع لتقلا نوقحتسي مالسإلا نع ةّدرو
 امك .ش الإ علص ال فاصوأب وفصيو هلت يلع فصو
 .نودترم كلذب مهو ,تافرع يف مهانعمس

 نع هباشم باوج هل لب .كلذب قّرفملا اذه فتكي ملو
 دجسم يف ه 141١ / ۸ / ۲۲ خيراتي هب ىلدأ رخآ لاؤس

 ءيشب هيف تأي ملو هسرد تاقلح ىدحإ يف يحجارلا
 .دیدج

 هذه يف ردصأ هنأ تح ةضرغملا هتانايب فونت ملو
 .مهلتق زاوجو ةعيشلا ريفكت ىلإ هيف وعدي ًانايب  مايألا

 يدهاجب نيب ةيراض برحلا تناك تقو يف هنايب رّدص دقو
 نباب ةأرجلا تغلب دقو .ينويبصلا ودملاو نانبل ةعيش
 ءاعدلا ىح هلاثمأو وه مّرح ّدح ىلإ هل فل نمو نيربج

 .نييليئارسالا ىلع مهيرح يف ةعيشلل رمصتلا بلط لجأل
 شيوردلا خيشلل ح عصي ةخراصلا قئاثولا هذه دعبفأ

 مهّنأب ةّنسلا نومه مُهّنِإ :لوقيو ةعيشلا ىلع بتعي نأ

 !؟بصاونو جراوخ
 ينتمر ؛لثملا اذه قادصم نوكي نأ هاشاحو

 .ه1412/ 1/5 يف ناك ناييلا رادصإ خيرات (1
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 .تلسناو اهئادب

 نم ةّدعل ةعيرذ نيربج نبا لمع راص دقو

 نوعديو ,ةعيشلا هيف نورّمكي ًانايب اوردصأف .هلل نوفاخيال

 قارسعلا يف نيملسسملا نولتقسي نيذلا نيتباهرإلا ةرصن ىلإ
 .ةمحر الب هريغو

 .تيبلا لآ بح يف نولاغي ةيرشع انثالاو :لا

 رضلا فشكب مهوعديو مهروبق ىلع فوطي نم مهنمو

 اأو بيلا نوملعي هنأ معزي نم مهنمو .عفنلا بلجو

 ,مهروبمق لوح نوفوطي الو " نولغي ال مهف ةّنسلا لهأ
 ةدابع فاوطلا َّنألو ,طقف ةبعكلا لوح فاوطلاب رمأ هللا أل

 منَ مف نوعّدي ال كلذكو ل الإ نوكت ال ةدابعلاو

 ٍتاَواَمّسلا يِ ْنَمُملْعَي آل لق :لوقي هللا ّنأل ,بيغلا نوملعي
 1 . هللا الإ تقلا ضزألا َو

 جورخمب بيغلاب مهملع مدع ىلع ّلدتسا فلؤملا نإ مث

 ىلإ ًاهجوتم ةكم نم راغصلا هدالوأ عم: نيسحلا مامإلا

 ىلإ راغصلا دالوألاب جورخملا حصي لهو :لاقو ءالبرك

 )١( نولاغي» حيحصلاو ردصملا يفاذك «.
 )( :لمتلا 28
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 فيكف ؟71((ُكدالْوَأ اوت ال وج :ىلاعت لاق دقو مهعراصم
 اذه لب !؟مهلتق ملعي وهو راغصلا هدالوأب ك نيسحملا جرخي
 اک لوقي هيلع مهمركأو هلل تلخ لضفأ وهو هلل لوسر
 لا ملغ تنك ولو :هير هرمأ

 . ولا

 ّنإ :انلقو لبق نم اهيلإ انرشأ يتلا يه ةطقنلا هذه
 ,لصفلا اذه هراتخا يذلا ناونعلا نع اهيف جرخ دق فلؤملا
 :ةيلاتلا رومألا مههلإ بسنو مهيلع ربو ةعيشلا مهني راصو

 .ةمثألا روبق ىلع نوفوطي مهن ١.
 .رضلا فشكل مهنوعدي .۲

 .بيغلا نوملعي هنأ معزي نم مهنم .
 هدالوأ لتقو هلتنق ملعيوهو نيسحلا جرخ فيك ٤.

 ؟راغصلا

 .ركذ ام ةسارد كيلإو
 الو قحا نم هيلع ةحسمال رمأ وهف :لؤألا رمألا اّمأ

 ًاردصم ركذي نأ خيشلا ىلع ناكو .قدصلا نم هل ةسمل
 يف الو ةلاسر الو باتك يف رأ مل نإ هللا يديهشو .كلذل

 كد دءارسإلا 00
 ٠۸۸ :فارعألا ()

EA 



 بايعتسا هيق ركذي نأ ةعيشلا دحآ ىلإ بوستم بينك
 ةرايز ىلع تاياورلا ترئاوت دقو ءروبقلا ىلع قاوطلا

 الجن هتيب لهأو ةظب# مركألا يبنلا ربق ةرايز صّخألاب ,روبقلا
 فاوطلا هبشي ءيش ردص ولو .دحأ هركذي ملف فاوطلا اأو

 أ ال .قحلا ىلإ دشرُ نأ بجيف .صخش نم

 رضلا فشكل ةمألا ءاعد هب ينعأ :ىناثلا رمألا امأو
 ,ةعيشلا دئاقع داضت ةلعتفم ةبسن ًاضيأ وهف .جئاوملا ءاضقو

 ال هنأو ,ديحودلا بتارم نم " ةيبوبرلا يف ديحوتلا َنإف
 هلأ اك ,هناحبس هللا ىوس بركلا فشكيو جئاوحلا يضقي
 . هريغ قلاخ ال

 ًاليلد لاختي

 و ی ىوأبلاو ٠ او با PE ُفاَشك
 تاي اي ثغأف ءايندلاو ةرخآلا بر َتنأو .ىوُدَملا كدنعف

 نم دحاو ريغ طلخ دقو .ةيقلاخلا يف ديحوتلا ريغ ةييوبرلا يف ديحوتلا (1)
 .۲۸۰ / 1 ةنآرقلا ميهاقم ظحال .امهنيب باهولادبع نب دمحم جهنم بالط

 كام



 .«ئلتبملا كَديِبُع نيثيغتسملا

 18 يلع مامإلا هملع يذلا ءاعدلا يف دجت اذكو
 يذلا ءاعدلا اذهب نوعدي ةعيشلاو دايز نب ليمك هيراوحل
 تغسو يتلا كتمحرب كلأسأ يّإ مهلا 38 هلوق نمضتيا
 يلامآ ٌةياغ اي نيثيغتسُملا ٌتايغ اي : لوقي نأ ىلإ .. .ءيش لك

 نم كلذ ريغ ىلإ ««نيقداصلا بولق بيبح اي نيفراعلا

 ًابر نوري الو .ةليلو موي ّلك ةعيشلا اهدّدري
 :ةئاسيبب هلل ئوش جئاوحلل ضاق الو بركلل ًانشاك الو
 كارلا ُمُثنَأ سالا اهم ايد :ةيركلا ةيآلا وه مهاح ناسلو

 «ُديِبحْلا ينل وه هللا و هللا ىلإ
 رضلا فشكل مهئاعد ريغ ةمألاو ينلاب لّسولا معن

 مهْثأل مهن ءاعدلا بلط :وه لّسوتلا ىنعمو .عفنلا بلجو
 دعب مهنم ءاعدلا ٌبلط سيلو .مهّوعد باجتسُت نم
 ناک ولف ,مهتايح لاح مهنم ءاعدلا بلطك الإ مهتلحر

 ًاقيم وأ ًاّيح وعدملا نوكو .هّلثم
 1 وأ ًاعفان ءاعدلا نوك يف رثؤي

 .عفان ريغ
 يبنلا نم ءاعدلا بلط ىلع ةباحصلا ةريس ترج دقو

 ركذن نحن اهو .هتايح لاح يف لاحلا وه اک هليحر دعب
0 
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 . كلذل ًاجذومأ

 ي نع يارا ی یور

 انيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ نإ مهّللا :لق مث نيتمكر
 يقر ىلإ كب هّجوتأ نإ دمحم اي ,ةمحرلا يبن فا دمح ١

 .كعم حورأ ٌّقح حرو كتجاح ركذتف ,يتجاح يل يضفتف
 نب نافع باب أ مث .هل لاق ام عنصف لجرلا قلطناف

 ىلع هلخدأف هديب ذخأ ىح باربلا ءاجف (ضر) نافع
 :لاقف ,ةسفنطلا ىلع هعم هسلجأف (ضر) نافع نب ناهع
 ُثركذ ام :هل لاق مث .هل اهاضقف .هتجاح ركذف ؟كتجاحن
 ةجاح نم كل تناك ام :لاقو ,ةعاسلا ناك ٌقح كتجاح

 فينح نب نايع يتلف هدنع نم جرخ لجرلا نإ مث اهركذاف
 تفتلي الو يتجاح يف رظني ناك ام«.ًأريخ هللا كازج :هل لاقف
 ,هسمَلكك ام هللاو :فقينح نب نامع لاقف يف هتملك مح لإ
 هيلإ اكشف ريرعض هاتأ دقو كك هللا لوسر تدهش يئکلو

 هلا لوسر اي :لاقف .رّبصتف :ةتفلي يبنلا هل لاقف هرصب باهذ
0 



 ةأضيملا تنإ» :ةكفليبنلا لاقف يلع قش دقف .دئاق يل سيل

 .«تاوعدلا هذهب عام نيتمكر لص مث أضوتف

 تيدسحلا انب لاطو انقّرفت ام هللاوف :فينح نبا لاق
 )طق ٌرض هب نكي مل هنأك لجرلا انيلع لخد تح

 ةباحصلا نأ نبع فشكت اهرئاظنو ةياورلا هذه ّنِإ
 دعب ىّثح هب نولّسوتيو #8 هللا لوسر نوعدي اوناک

 .ًاهوركم الو لب .ًامّرحت كلذ اوربتعي نأ نود نم االت هتافو
 نب نمحرلادبع جرفلا وبأ نيدلا سمش مامإلا وه اذه

 حرشلا فلؤم يلبنحلا (ه187 قوتملا) يسدقملا ةمادق

 مالكلا دنع لقني .لينح نب دمحأ مامإلا بهذم ىلع ريبكلا
 تنك :لاق هنأ يبتملا نع :ظن# يبنلا ربق ةرايز بابحتسا يف
 1 يبارعأ ءاجف 28 يبلا ربق دنع ًاسلاج

 > :لوقي هلا تعمس ,هللا لوسر ای
 ًاباؤت هللا اوُدَجَوَل ُلوُسُرلا مهل َرَْغَتْساَو هلا اوُرقْغتشاَف كلوا
 ىلإ كب ًاعفشتسم «ينذ نم ًارفغتسم كتئج دقو "!ميِجَر

 ةرفوتس ثيدصحلا دانسساو .1/ و 17/4 :ريبكلا مجعملا :يئاربطلا ظفاحلا (1
 ؛كردتسملاو 14/5 :فمحأ دنسم :۱۳۸۵ مقري ١ :ةجام نبا نتس :ظحالا

 .اهريغو 1
 34 استا (؟)

 ا



 :لوقي أشتأ مث ید

 همظعأ عاقلاب تنفد نس ريخ ای

 مكألاو نابلا نهببط نم باطف

 هنكاس تنأ ربقل ءادفلا ىسفن

 مركلاو دوجلا هيقو فافسلا هيف ّ
 تيأرف .ينيع ينتلمحف .يبارعألا فرصا مث

 هرّشبف يبارعألا قحلإ» :يبتعاي لاقف ةف يبلا

 3 90!«هل رفغ
 هتي لهأ نم ةمئألا دحأ وأ ىنلا ءاعد نأ كشال

 يف ٌلقتسم وأ بر وأ هلإ هنأ داقتعاب هب لشسوتلاو هءادنو
 ال هّنكلو .رفكو كرش ةرفغملاو ةعافشلل كلام وأ ريثأتلا

 دحأ لابي رطخي الو لب ,ضرألا راطقأ يف ملسم يأ هب موقي

 ,رابنلا فارطأو ليللا ءانآ زيزعلا | باتكلا تايآ أرقي وهو

 اح ذ نيب لق» :هئاحبس هلوق ولتيو
 هللا ىَلاعَت هللا عم هَل

 دق هللا

 رداصم هل لي .هلق يف ًاديرف يسدقملا سیلو ..14/1 :ريبكلا حرشلا (0)

 اهيلع فقي ىرخأ
 ۳ :رطاف (5)
 36 :لشا ©

 ا



 للا اش ام اِّإ اف

 :نيرهطملا هتيب لهأو يبنلا يف نودقتعي ال نيملسملا نإ
 ًادابع مهنوك الإ (#نيسحلاو نسحلاو يلعو ةمطاف)
 نودقتعي الو ,مهئوعد ةباجتسم هللا دنع نيبوقم نيحلاص

 ةرفغملاو ةعافشلل ةيكلام وأ ةيهولإ وأ ةيبوبر نم كلذ ريغب
 ادب

 مهريغو ةعيشلا ريفكت ىلإ اودمع نيذلا موقلا نكلو
 امهومرف .نيءادنلاو نيءاعدلا نيب اوقّرفي مل نيملسملا نم
 .دحاو مهسي

 ّنأب نودقتعي مسُنَأ ةعيشلا ىلإ خيشلا بسن :ةثلاثلا
 يف ْنَم ملعب ال لق :لوقي هناحبس هلو بيغلا نوملعي مهتمنأ
 ١ . للا لإ بيلا ٍضزألا و ٍتاَواَمّسلا

 دحأ هب داري بيغلاب ملعلا ّنأ :ركذ ام ىلع ظحالي

 بستكملا ريغ ملاعلا تاذ نم عبني يذلا يتاذلا ملعلا .أ

 18 ماسالا
 14 سنوي ()
 38 :لمتلا (©)

 6غ



 إو .دحألا دحاولا قاب ٌصتخي ام وه اذهو .رخآ نم

 .شيوردلا خيشلا اهب ٌلدتسا يتلا ةكرابملا ةيآلا

 * نم ًادحأ زيزعلا هللا نم ميلعتب بيغلاب رابخإلا .ب

 .ةليلق وأ ةدثك دراوم يف وأ دحاو دروم يف نيحلاصلا هدابع

 ,ةريثك ةيلبقتسم ةيبيغ ثداوح نع اربخأ دق ك8 ف سوي

 :اہنم
 اکوک رشع دحأ ىأر هّنأب ہدلاو فسوي ريخأ ا ١.

 ال يب اَي) :#4 بوقعي لاق .هل نيدجاس رمقلاو سمشلاو

 كلذبو . اديك َكَل اوُديكي َكتوْخِإ ىَلع ايو ضلت
 هتوخإ هب فرع ول يذلا قرشملا هليقتسم نع ًانمض ربخأ
 .مهظئافح هيلع تراث

 ٌفسوي نجسلا يف فسوي ابحاص ربخأ ان .

 ْنِم ُدْيَّطلا ُلُكَأتَف ُبَلْصُيَف علا اوج :ا لاق امهايؤرب
 "از

 دجال يّنإَد :«بوقعي» مهوبأ لاق ريعلا تلصف الل."

 6:فسوي ()
 11 فسوي ()



 ٍنودنفت نأ لول فسوُي حير . نو 07
 6 نايب ضرعم يف هموقل لوقي 48 ىسيع يبنلا وه اذهو

 يف َنوُرِخَدَت ام و نكات
 گر

 أبنأ تابيغمو .بيغلاب تارابخإ هذه لك تسيلأ
 ؟لسرلا اهب

 اطلا ةرتعلا ىلإ اهتبسن زاج ينل تتبث يه اذإو
 نم ًانأش ٌلقأ يلع لهو .ايلعلا ةناكملاو ةلزنملا نم مه امل

 نأ ئضرت اَمأ يلعاب» :هأشب يبلا لاق دقو #نوراه

 يبن ال هنأ الإ ئموم نم نوراه ةلزنمب يتم نوكت

 .ًايبن سيل هلآ الإ لوسرلل ام هل هلأ :ي
 قا دمحم هللا لوسرب ةوبنلا متل

 ةمألا عامجإب هللا لوسر ملع ثراو##: يلعو ءال فيك
 ريخأ يذلا رابحألا بعك نم لقأ يلع لهو ,ةيمالسإلا
 هذه تقّقحتو مايأ ةثالث دعب تو هّنأب يناثلا ةفيلخلا

 يذلا "75«يدعب

 ٩4 :فسوي (0)
 4۹ :نارمع لآ (1)
 300/8 :لوصأألا عماج (۳)

 ت



 الف ةءوبتلا

 هموق هجرخأ ام ةسارد شيوردلا خيشلا ىلع ناكو
 £۸ / )١ :دمحأ دنسم ينف .بيقلاب ملعلا نم مهتمأ يف

 اهآر ايؤر ببسي هتومب ربخأ باطخلا نب رع ّنَأ :(١0و

 5 :دحاو عوبسأ هعرعصم موي نيبو هايؤر نيب ناكو

 .ةيمالسإالا ةمألا نيب «تّدحملا» ةلأسم نع لفغ اذاملو

 محالم نع ريخيف همالك عمسي نكلو كلملا ىري ال يذلا
 ءالؤه دحأ باطلا نب رمع ّناو .هللا نذإب تابيغمو
 .نيئّّدحلا

 "7. نيحيحصلا أرقيلف .هنم َكش يف ناك نإو

 #1 نيسحلا مامإلا جورخب لالدتسالا

 بيغلاب مامإلا ملع مدع ىلع فلؤللا خيشلا ٌلدتسا

 هدالوأب نيسحلا مامإلا جورخب هانّيب يذلا ىنعملاب یش

 هدالوأب #4 نيسحلا جرخي فيك :لاقف .قارعلا ىلإ راغصلا

 . حلا ...مهلتق ملعي وهو راغصلا

 )١( :ةرضنلا ضايرلا 0/1/.
 ) )۲و۸/۱ :دمحأ دسم 01.

 5904 مقر .باطخلا ني رمع بقانم باپ ۲ :يراخبلا حيحص عجار (۳)
 3084 مقر ۱۵ :يووتلا حرشي ملسم حيحص
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 :هيلع ظحالی

 هحرط او .ًاديدج ًارمأ سيل خيشلا هركذ ام ٠
 كاذنآ ةعيشلا ءاملع ماقو .ماع فلأ نم رثكأ لبق نوفلاغلا
 هتداهشب مامإلا ملع ّنأ :وهو كلذ ىلع مهباوج حيضوتب
 فوقولاو نيملاظلا ىلع جورخلا نم هعنه ال اهشو
 هبجاوب الإ قطصملا ةعضب ضهني مل ذإ .هرصع ةاغط هجوب
 نيملسملاو مالسإلاب قدها رطخلاب سحأ ثيح ينيدلا
 ةيواعم هيبأل مامإلا هفصي يذّلاو ديزي ةموكحب لئعتلا

 .ًابوجحم فصت كّأك !؟ديزي يف سانلا مهوت نأ
 ,صاخ ملعب هتيوتحا ا ناكايع ربخت وأ اب

 مايحلاو .شراهتلا دنع ةشراهملا بالكلا هئارقتسا نم هيف
 ,يهالملا برضو فزاعملا تاوذ تانيقلاو ؛نيبارتال قّبسلا
 نم هللا قلت نأ كانغأ اف .لواح ام كنع عدو ًارصاب هدجت
 ل قال تنأ امم رثكأب قلخلا اذه رزو

 تاراثب بلاطي نمل رومألا ةّمزأ ملسُيو تكسي فيك
 رهظأو هرفكب رهاج هانم غلب ايلف .دحأو ردب يف لتق نم

 387/1١ :ةسايسلاو ةمامإلا (1)
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 :هب ئنغت يذلا رعشلاب هكرش

 اودهش ردبب يخايسشأ تيل
 لسألا عقو نم جرزخلا عزج

 مهتاداس نم مرقلا انلتق دق

 لدتعاسف ٍرديسب ءاتلدعو
 ًاحرف اولهتساو اولمأل

 لشئ ال ديزي اي :اولاق
 مقتسنا مل نإ فدنخ نم تسل

 لعف ناك ام دمحأ ىتسب نم
 الف كلملاب مشاه تبل

 لز يحوالو ءاج ريسخ

 نم نأ تف لوسرلا ةناحيرو ةمظعلا ديس فرع دقف

 ظاقييإو ةيومألا ةموكحلا دض نيملسملا ضامنإ هبجاو
 الإ ققحتي ال رمألا كلذو .رطسخلا ةلباقمل مهرئامغ

 يف ءامدلا كرحتت تح قيرطلا كلذ يف هداهمشتساو هجورخب
 أ تققحت دقو .ةيمالسإلا ةمّألا قورع
 ىح ىرخألا دعب ةدحاو تاضهنلا

 تلاوت ثيح
 ةرجشلا تملقنا

 .ديزي اهب لثمت دقو .ئرعبزلا نيال تايبألا ١١(
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 ةروث فادهأ قيقحتب

 هّنأب هملع عم ةكرعملا هذه ضاخ هاو # نيسحلا مامإلا

 ىلع ةرطيسلا درج يه ةروثلا نم هتياغ نكت مل ذإ .لتقيس
 هذه ضوخ نع ةداهشلاب ملعلا هقوعي ىتح .ةفالخلا ديلاقم

 ةئألا مالعإ تايحضتلا هذه نم هضرغ ناك لب ,ةكرعلا
 نيدلا نع مهداعتباو مهتسايس ةوسقو نييومألا ةضاضفب
 الو ًاريبك نورقوب ال نيذلا مه مهّئأو .ةيلهاجلا يف مهلّشوتو
 ناصغأ ةيحضتلا ةحاس ىلإ مّدق كلذلف اريغص نومحري

 اب الملا فرعي ٌقح .ةفالخلا راونأو ةوبنلا داروأو ةلاسرلا

 هسيماونو هيبن ىلعو مالسإلا ىلع دقح نم ديزي هّنكي
 مامإلا ةضهن سرد نم ّلك هفرعي ءيش اذهو ,هسوفطو
 يف خيراتلا قّقحم نم تاملكلا ضعب كيلإو 440 نيسحلا
 ١ .رضاحلا ريصعلا

 «ة8نيسحلا ةروث» هباتك يف نيدلا سمش خيشلا راشأ

 ةميظعلا ةروثلا هذه 6 نيسسحلا مامإلا مايق ةفسلف ىلإ

 ّنأ وه هدقتعأ يذلأو :ًالئاق .ماسجلا تايحضتلا كلتبو
 لمعب مايقلا بّلطتي ناك كاذ ذإ يمالسإلا عمتجلا عضو
 .عمتجيا اذه يف ةيلاضدلا حورلا بهلُي عجاف ّيراحتنا

 نوح



 ليبس يف تاذلا ناركنو ةيحضتلا بتارم ىمسأ نّمضتيو

 محل حولت نيح نيرئاثلا عيمجل ًارانم نوكي يكل .أدبملا
 حجرتو ءزوفلا تالاتحا مهدنع لحمضتو .قيرطلا ةروعو

 .نالذخلاو لشفلا تارامإ مهدنع

 نع نودعقي كاذ ذإ هدارفأ ةماعو عمتجما ةداق ناك دقل

 مه حولي نأ درجمب ءيسلا مهعقاو ريوطتل يباجيإ لمع يأ
 ىلإ نورطضي دق امو ,باذع نم كلذ ليبس يف نوناعي دق ام

 لمع يأب مايقلا نع نودعقي اوناكو ,تايحضت نم هلذب
 عفانملا ضعب ةمكاحلا ةطلسلا مه قّقحت نأ درجمب يباجيا
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 يف ىنعملا ومس» هباتك يف ىليالعلا هللدبع لاقو
 لصف يف لاق (نيسحلا ةايح نم ةعشأ وأ) «تاذلا ومس
 نزاو : :بجاولا ليبس يق عرصم :هلوقب هنونع صاخ

 قيرط ىأرف .بجاولا نيبو .ءاقبلا يف ةبغرلا نيب غ نيسحلا

 . سانلاو هللا دنع امهاضرأو ةيرطلا حسفأ بجاولا

 قحلا ةكرعم يف تبثو ةنمؤم ا هتلقب راس :لوقي مث

 یس مم مح ْمُهوُلتاَ و» :هّير ناهرب هيرظان نيب لعجو «لطابلاو

 ١88-385 :نيسحلا مامإلا ةروث (1)

 ا



 تسيل ةيآلا يف ةنتفلاو هلل ُنيدلا
 .قوسفلاو داسفلا عويش ىنعمب لب عزانتلاو فالتخالا ىنعمب
 ةحفاكمل لب - اومهتا اك- ةنتفب سيل #4 نيسحلا جورخف

 نوكي نأ ليبس يف داسفلا ىلع ةروثو ةلواح ةّيأف .ةنتف
 زواجي مل هجورخب نيسحلاف ءاهب نورومأم نحن .هلل هلك نيدلا
 , هر ناهرب

 ئدابسملا قتتعن فيك نيسحلا انمّلع :لوقي نأ ىلإ
 .اهسرحن فيكو

 .اهنع عفادن فيكو .ةديقعلا سّدقت فيك انمّلعو
 .اهب ًامارك ايحن فيك انمّلع اہک .توغ فيك انمّلعو
 .اهقيرط نم يدبألا دولخلا قيرط مسرو
 1, ايح ثعبي مويو توی موي هيلع مالسف
 ديزي دهع يف دحلا لصو :داقعلا دومحم سابع لاقو

 وه اذهو .هاحنم احن امو داهشتسالا ريغب ملاعي ال ّدح ىلإ
 ةلباقم ىلإ جاتحت ال يتلا ةهادبلاب وهو .ءاحنمو داهشتسالا
 رتافد يف حرطلاو عمج او باسحلا ىحنم ريغ ىحنم ةليوط
 .راجتلا

 ) )1:نسحلا مامإلا ۳٣۹-۳۶۸
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 ةياهن ىلإ يضمت ةداهشلا قيرط خرؤملا عدي اذه عمو

 ف دجاولا هّنِإف ءاشی اک راجتلا رتفد لوانتي مت .اهفاطم

 يف الإ ًارخآ حبرلا بتكي نل راجتلا رتفد نأ فاطملا ةياهن
 .ءادهشلا ةحفص

 ,مهيوذ ةايحو مهتايح نورسخي نودهشتسملا ةاعدلاف

 وفطتف ةقافتم ةحجان مهدعب نم مهتوعد نولسري مهّنكلو

 عفانملاو ةيضرعلا رهاظملا ّثح ءيش ّلكب اهفاطم ةياهن يف
 .ةيضرألا

 نيسحلا ّنأ ىرأ ينّنِإ :يليمجلا ديسلا روتكدلا لاقو

 ةكرعم يف هدارمب رفظي مل نإو وهف .ديعبلا ىدملا ىلع ريصتتأ
 ةداهشلا هلين نأ الإ «

 دقسحلاو ةكيسحلا روذب عرز هّنإ مث هل ًاراصتنا ن

 يفرماخي الو ,ةيمأ ينب وحن ًاعيمج سانلا بولق يف ةميخسلاو
 هداهشتسا ناكو ديعبلا ىدملا ىلع رصتنا نيسحملا نأ يف كش

 بابصنا عم ءنييومألا ةلود شورع ةلزلز يف ًارشابم ًاببس
 ةيرجلا هذه ءارج نم مهبلع تاطخسلاو تانعللا ماج
 .ةعشبلا

 هتاذ ٌدح

 195 :يلع نب نيسحلا ءادهشلا وبأ (1)

 .(يليمجلا ديسلا قيقحت) 78 :يربطلل نيسحلا داهشتسا ةمدقم (؟)

 اا



 نم لبب .ةعيشلا و ةّنسلا نم خيراتلا قمح مكو اذه

 ةيهاز تابلك نيملسملا ريغ نم باّتكلا مالعأ نم مهريغ
 دارأ نسف اهلقن انعسي ال .هتايحضتو نيسحلا ةبالص لوح
 امنا ىلإ عجريلف

 كلذ ناكف .هل هئاسنو هلايعو هنايبص ةقفارم اَمأو

 فط يف هدحو هداهشتسا نإ كلذ ؛ فدملا تاذ يف بصي
 ةكألا ءانبأ ةفاك عامسأ ىلإ هربخ لصي ال اير ءالبرك
 معد ىلإ ةجاحب يركسعلا لمسلا اذه ّنأ لب .ةيمالسإلا
 الإ كلذ قّقحتي الو .هفادهأ فشكو هتقيقح نايبل يمالعإ
 يذلا ريبكلا رثألا ىرن كلذلو .هل هترسأ ةقفارم لالخ نم
 ةفوكلا يف ىربكلا بنيز معاه ينب ةليقع بطخ هتفلخ
 نيز مامإلا هدلو بطخ هتببس ام كلذكو «ماشلاو
 ا نيدباعلا

 سوفن يف ريثأت نم بطنلاو تايلكلا هذه ناك مكف
 ةمئاللا قلي نأ ديزي اعد يذلا رمألا .نييماشلاو نييقارعلا
 ىلع فقوملا ةروطخب رعش نأ دعب دايز نب هل ديبع ىلع

 ةديسلا بطخ نم ًافتن ركذن .ءانلق ام ززعن نأ لجألو

 . كف يلع تنب بنيز

N 



 .ردغلاو لتخلا لهأ اي .ةفوكلا لهأ اي :تلاق
 مكلثم اإ .ةّنرلا تآده الو ,ةعمدلا تأقر الف !؟نوكبتأ

 مكنايأ نوذختت .ًاثاكنأ ةوق دعب نم اهزغ تضقن يتلا لثمك
 .مکنیب ًالخد

 ربك ّيأ نوردتأ ,ةفوكلا لهأاي مكليو :تلاق نأ ىلإ

 هل مد ّيأو !؟متزرسبأ هل ةيرك أو !؟متيرف هلل لوسرل
 ءاعلص اب متئج دقل !؟رتكهتنا هل ةمرح ّيأو !؟متكفس

 ئرايح ذئموي سانلا ٌثيأر دقل هللاوف :يوارلا لاق

 ).مههاوفأ يف مهيديأ اوعضو دقو ,نوكبي
 اهل لب .ءالبرك ةلطبل ةديحولا يه ةبطنحلا هذه تسيلو

 لقت امدنع ديزي سلجم يف هتقلأ ام اهنم ركذن رخأ بطخ
 ناك يذلا ةيلهاجلا يف شيرق رعاش ئرعبزلا نبا تايبأب
 نارجن ىلإ بره ةككم تحتف الو .نيملسملا ىلع ًاديدش

 بنيز تعم لف ,؟!هراعشأ لقن اّنم قبس دقو .كانه تامو

 :تلاقو تماق ديزي رفك نع برعت يتلا راعشألا هذه

 هلآو دمحم ىلع هلا لصو .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ١( :قوفطلا ىلتق ىلع فوهلملا 355155
 ) )1ةئاسرلا هذه نم ۲۲ ص ظحال .

 ام



 ام :لوقي كلذك هللا قدص .نيعمجأ
 اوُناَكَو هللا تابا اوُبَدَك نأ ىآوشلا

 قافآو ضرألا راطقأ انيلع تذخأ ثيح - ديزي

 هللا ىلع انب ّنَأ  ءامإلا قاس ابك قاسن انحيصأف ءامسلا

 !!هدنع كرطخ ميظعل كلذ ّنأو !!ةمارك هيلع كب .ًاناوه

 يف ترظنو

 كل افص نيحو ,ةقستم رومألاو ,ةقسوتسم كل ايندلا تي
 نيح ًارورسألا

 . "نيه ٌباَذَع ملو امنإ ا 8

 كءاسنو كءامإ كريدخت ءاقلطلا نباي لدعلا َنِمأ

 ٌنهروتس تكتسه دق «!؟ایابس هللا لوسر تانب كقوسو
 يلب ىلإ الب نم ءادعألا نهب ودحت .نههوجو تيدبأو
 ٌنههوجو حّنصتيو .لهانملاو لزانملا لهأ نهفرشتسيو
 نهاجر نم ٌنهعم سيل .فيرشلاو يندلاو .ديعبلاو بيرقلا
 يه ّنهتامح نم الو ؛يلو

  01:مورلا 3١
 ۱۷۸ :نارمع لآ ()
 ۲۱١-۲۱۹ :فوفطلا ئلتق ىلع فوهلملا (۳)

 نام



 هب ماق ام ركذن ملو .رادقملا اذهب ماقملا يف انيفتكا دقو

 ماشلاو ةفوكلا يفو قيرطلا لالخ نيسحلا ةلئاع دارفأ ةيقب

 اهب اوّمأ .ةيلوطب تايلمعو ةبلص فقاومو ةغيلب بطخ نم
 ملاعلل نيحضوم هن يلع نب نيسحلا ءادهشلا يبأ ةلاسر

 رطخو اهتالاجر خومثشو ةيماسلا اهفادهأو ةروثلا ةقيقح
 يلهاجلا طخلل عايصنالاو ةي ومألا تارماؤملا عم رارجنإلا

 اهديعيلو ميمصلاب نيدلا برعضيل نيدلا يزب ئتزت يذلا
 .دنهو نايفس يبأ ةعيرش اهنكحت ةيلهاج

 و





 سماخلا لصفلا

 .تيبلا لآ قوقح

 ل تيسبلا لآ قوقح نايبل لصفلا اذه فلؤملا دقع

 :ةيلاتلا قوقحلا اهنم ركذو
 .ةبملاو ةالاوملا قح ١.

 .مهنع ٌبذلاو عافدلا قح .۴

 .ًاروزو ًابذك مهيلإ بسني امم مهتحاس ةئربت قح ۳
 .مهيلع ةالصلا ةيعورشم ٤.

 .سمخم ا نم مهّقح .6

 وه هتيرذو كفا هللا لوسر بسن ّنأب مزاجلا نيقيلا .
 . باسنألا فرشأ

 .مهيلع ةقدصلاو ةاكزلا ميرحت ۷

 يف ضوخي نأ نم ًالدبو قوقحلا هذه فما ركذ
ia. 



 باتكلا ىلع ًادمتعم اهحرشيو اهب قيلي هجو ىلع اهريسفت
 ةعيشلل ةديقع  همعز ام- ىلع درلل ةعيرذ اهذختا ,ةّنسلاو

 .قباسلا لصفلا ونص لصفلا اذه ّنأكف .ة#تيبلا لآ لوح
 فطعن كلذلو .لصفلا هيوتحي اع يكحي ال ناونعلا ّنِإ ثيح

 . هيلع درن مث ةعيشلل ةديقع هبسح ام ىلإ مالكلا نانع

 ولغلاب ةعيشلا يمر ١.

 تيب وه ولغلاب مهئارلعو ةيمامإلا ةعيشلا ما

 مهيف الغ نم ىلع درلا لمشي مهنع عافدلا نإ :لاق

 خيش فّلأ دقو .مهذؤي كلذ ٌنِإف .مهتلزنم قوف مهزنأو
 ىلع درلا يف «ةنسلا جاهنم» ريبكلا هباتك ةيميت نبا مالسإلا
 .مهيف الغ نم

 نيز مامإلا نع يشكلا لاجر نع ةياور لقن مث

 اوّبحأ دويلا ّنِإ :لاق ثيح كح نيسحلا نب يلع نيدباعلا

 نم مه الو مهنم ريزع الف اولاق ام هيف اولاق

 اولوقي ىح انوبحيس انتعيش نم ًاموق ّنِإ :لاق نأ ىلإ ءريزع
 ىسيع يف ىراصنلا تلاق امو ريزع يف دوهلا تلاق ام انيف



 °. مهتم نحن الو الم مه الف ميرم نب
 ةالغلا ىلإ عجار هركذ يذلا ثيدحلا َّنأ هيلع ظحالي

 ةعيشلا الو ةعيشلا نم اوسيل مه نيذلا عّيشتلاب نيّمستملا

 مهدرطو ةالغلا در يف تيبلا لهأ ةعأ تاياور ّنأو .مهنم

 .ةعيسشلا دنع ثيدحلا بتكب ماملإ هل نم اهيلع فقي ةريثك
 ًايلع اوملأ نيذلا مه هب دوصقملا ااف ثيدحلا حص ولف

 يف نودقتعي ال نيذلا ةعيشلا نم مه نيأو .هدالوأ ضعبو
 نوحلاص دابع مهن الإ هتيب لهأ نم هئافلخو مالسإلا ين

 الف مهتوعد باجتست ءزيزعلا باتكلا صنب نوموصعم

 مهردقأو هللا ءاش ام الإ ًائيش مهريغل الو مهسفنأل نوكلي
 ؟هيلع

 نيذلا ةيباطنلا ةقرفلا اهم دارُي اهرئاظنو ةياورلا هذهو

 نب ةريغملا عابتأ ةيريغملا ةقرفلاو ا قداصلا مامإلا مهنعل

 برشو رهدلا مهيلع لكأ نيذلا مهبارضأو يلجعلا ديعس
 ةيمامإلا ةعيشلاف ةالغلا نم دعي نم مهنم يتب ولو ءاوضرقناف
 ارب م

 ىلع ًادودر ةعيشلا مالعأ نم دحاو ريغ فلآ دقو

 5؟ ؛ ةيعرشلا مهقوقحو لل تيبلا لآ )١(
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 ةمالعلا وه اذهو .مهتساجنب اونكحو مهورّقكو ةالغلا

 درلاو ةالغلا لوح ًالصف ةيثيدحلا هتعوسوم يف دقع يسلجملا

 لوح ًالصف اندقعف ىسلجملا ةماعلا رثأ

 ." «لاجرلا ملع يف .ايلك» انباتك يف مهيلع درلاو ةالغلا
 يناقماملا ةمالعلا نع لقن شيوردلا خيشلا ّنِإ مث

 :ةيلاتلا ةملكلا
 هدعن ام نوعي ناك- ةعيشلا نم ينعي  ءامدقلا نإ)

 اوناكو ًاعافتراو الغ ةعيشلا بهذم تايرورعض نم مويلا

 ًاربخ طاحأ نم ىلع قخي ال اك لاجرلا قثوأ كلذب نومري
 9 (مهتاملكب

 مويلا ةعيش يمر ةملكلا هذه فلؤملا ٌلغتسا دقو

 نع وهسلا يفن ةلأسمب قّلعتت يناقماملا ةملك ّنأ عم .ولغلاب

 ءامدقلا نم ريتك ناك دقف هوب ةمألاو يبنلا
 مل مهّنأ نيرخأتملا نع تبانلا نكلم ١ .,ةمألاو يبنلا ىلع
 ام يف ديدرقلاو كشلا تروي هلال ,مهنم هعوقو اوزجي

 ٤۲٤۔۲۸٤ :لاجرلا ملع يف تايلك (1
 5/6 :لاقملا حيقتت (5)

 تالا



 .ةعيرشلاو ةديقعلا يلاجم يف مهنع ردصي

 همدعو تاماركلا رودصك اهريظنو ةلأسلا هذهو

 ضعب نيب راظنألا اهيف فلتخت لزت مل ةيمالك لئاسم

 اذإ متع وهسلا قن سيلف ءنيرَخأتملاو ءامدسقلا

 مه تاماركلا تابئا نأ ابك .ولغلل ًابجوم ليلدلا هدعاس

 الو ةيبنب تسيل ءارذعلا مرم يهاهو الغ ٌدعُبال

 قؤت ال لوقعلا رهيت تامارك اهل هناحبس تبثأ نكلو ,ةّيصو

 اهتبسنو اهب لوقلا دعي ال كلذ عمو .يصو وأ يبن
 .ًاولغ اههلإ

 مهيلع ةالصلا ةيعورشم .۲

 :يلاتلا مالكلا ناونعلا اذه تحت خيشلا ركذ

 دهشتلا يفو ,ناذألا بقع كلذو مهيلع ةالصلا عرشت

 اذه يف ءاج دقف اا ىلع ةالصلا دنعو ,ةالصلا رخآ

 اول و يلع اول اوُآ بذا هيأ ا يبا
 يف هيلع ةالصلا ةيفيك نع تا يبنلا لئس ال ثيدحلا يف ءاج

 دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا :اولوق» :لاق .ةالصلا

 ه1 ةبازحألا ()
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 امك دمحم لآو دمحم ىلع كرابو .ريهاربإ ىلع تيلص ابك
 امك مالسلاو .ديجم ديمح كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ ىلع تكراب
 نل ؛اهعباوتو هيلع ةالصلا مات نم هلآ ىلع ةالصلاف «متملع
 ٩١ اولعو ًافرش هب هلل هديزيو هنيع هب ٌوقت امم كلذ

 لهأ نيب لوادت امل ًاقينع ادر ثيدحلا اذه ناك 08
 يبنلا ىلع ةالصلا دنع لآلا فذح نم نورق ربع ةّنسلا
 ولت ها ىلإ مهمض دنع لآلا ىلع باحصألا فطعو
 :لاقف ,لاكشإلا اذه نع بيجي نأ شيوردلا خيشلا لواح

 يف هللا رمأ دقف ؛ عساو كلذ يف رمألاف لآلا فذح أ
 لاق اک لآلا ركذي لو هك يبنلا ىلع ةالصلاب نآرقلا
 «أميلضُت اوُمْلَس د اأ ایڈ :هناحبس
 .لآلا ركذي ملف

 ىلع ةالصلاب .مهيلإ ةباحصلا مض اأو
 مل نكس َكَنالَص نإ ْمهنلع لص و» :لاقو .هباحصأ
 يبنلا عم ةالصلا يف مهركذف .هب ءادتقالاب نورومأم نحنو
 ۳. ىبنلاب ءادتقالا نم وهو ةعس هيف

 رمأ هللا نإف

 )١( :ةيعرشلا مهتوقحو ل تيبلا لآ +7



 :لّوألا باوجلا ىلع ظحالي

 ءافتكالا وه كلذ ىنعف .ًاّدج نوهوم هب ٌلدتسا ام نا

 راعش عفر نم لوق الإ اذه امو .ةّئسلا ضفرو نآرقلاب
 ةّنسلا الو باتكلا تاذ قباطي ال يذلا «هلا باتك انبسح»

 ام وو :هناحبس لاق دقو فيك .نيملسملا عامجإ الو

 ريغ ىلإ اوه ناف هلع DEES ألا م

 لاق ,ةوسأو ةردق هّنأب ينلا فوعت
 ناك نعل نس هوَ هللا ل

 ال عابئالا وه بحلا :مهخويش لوق نيقفاخلا ألم دقو
 ةيفيك نايب ددصي نأ عم .يبلا ةفلاغل هجولا وه اف ,عادتبالا

 لوسرلا نيعل رارقإ هيف لآلا فذح ّنا لهو ,مهيلع ةالصلا
 زیو هنيع هب رقت 90

 نيأو ,هسفن شيوردلا خيشلا هب لّضفت ابك !؟ًاولعو ًافرش
 ةيصخش مظعأ مامأ هب مازتلالاب انرمأ يذلا لماعتلا بدأ

 ىطعأ لوسر عم لماعتي اذكهأ !؟ةيئاسنالا خيرات اهفرع

 يف ةدوملا الإ ًارجأ اهتم بلطي مو ءيش لك

 هللا

 71 :بازحألا (1)
 5س



 !؟ةقيرطلا ٍهذهب ئجيرقلا لماعت اذاملف !؟ىبرقلا
 هناحيس هّنإف لوألا نم بجعأ وهف يناثلا باوجلا ااو

 نم لک ىلع ةالصلاب رمأ لب باحصلا ىلع ةالصلاب رمأي مل

 .!ميجدلا بارلا وه هللا ناو ت
 ريغ نم .هلام ةاكر ىلع ةالصلل ناترظان اهدعب

 بابحتساب ءاهقفلا قفأ كلذلو ,هريغو يباحصلا نيب قرف
 هل ةلص يأو .اهئادأ نيح ةاكزلل نيدؤملا ىلع ةالصلا
 مكح تيبثت لجأل تلزن امنإ ةيآلاف !!يباحصلا ىلع ةالصلاب

 اهب لالدتسالاف .ةمايقلا موي ىلإ يبنلا رصع نم «يعرش
 فقوم نع عبان بيجع رمأ ةباحصلا ىلع ةالصلا زاوج ىلع
 مهبطخ يف ةجئارلا ةقيرطلا ىلع ًاليلد دجي ملف ,قبسم
 .بلحطلاو شيشحلاب كسمتي راصف ,مهبتكو

 يف عتتلا شيوردلا خيشلا يلع مزاللا نم ناك هک مث

 1( :ةيوعلا 0)



 ناو .لآلا ىلع ةالصلاب رمألا اهيف درو تلا تاياورلا

 الص دعت لآلا ىلع ةالصلا نع ةدرحب هدحو ينلا ىلع

 يف رجح نبا هلقن ام ركذأ نأ يدوبو با يبنلا اهنع هن

 نم ةلمج ىورو ةقيرشلا ةيآلا ركذ امدعب هلإف ماقما اذه
 نرق ### يبنلا نإ :لاق ءاهيف ةدراولا ةحيحصلا رابخألا

 ةالصلا ةيفيك نع لتس ال .هيلع ةالصلاب هلآ ىلع ةالصلا

 ةالصلاب رمألا نأ ىلع رهاظ ليلد اذهو :لاق .هيلع مالسلاو

 اولأسي م الإو ,ةيآلا هذه نم دارم هلآ ةيقبو .هتيب لهأ ىلع

 اب اوباجي ملو ءاهوزن بقع هلآو هتيب لهأ ىلع ةالصلا نع

 ةلمج نم مهيلعع ةالصلا نأ ىلعُلد هب اوييجأ لف ,ركذ
 دصقلا ّنأل ,هسفن ماقم كلذ يف مهماقأ ةت هاو .هب رومأملا

 ا مث نمو مهميظعت هنمو .هميظعت ديزم هيلع ةالصلا نم
 ,مهنم انأو ينم من َمهَّللا» :لاق .ءاسكلا يف رم نم لخدأ

 يلع كناوضرو كترفغمو كتمحرو كتالص لعجاف

 مهلع ىلص هللا نا :ءاعدلا اذه ةباجتسا ةيضقو ««مهيلعو

 .دعم مهيلع مهتالص نينمؤملا نم بلط ٍذئتيحف ,هعم

 ام و :اولاقف .ءارتيلا ةالصلايِلع اوّلصت ال :ئوريو

 مث .دمح لآ ىلعو دتحم ىلع لص مهلا :

WN 



 :هلوق يعقاشلا مامإلا نع لقن

 كبح هللا لوسر تيب لهأ اي
 ٌةلزنأ نآرقلا يف هللا نم ضرف

 جعل ردقلا ميظع نم مكافك
 ل ةالص ال مكيلع لص مل نم

 ًاقفاوم نوكيف ,ةحيحص هل ةالص ال لمتحيف :لاقف
 ,ةلماك ةالص ال لمتحيو .لآلا ىلع ةالصلا بوجوب هلوقل
 "'.هيلوق رهظأ قفاويف

 لوق وهو .هللا لوسر ةافو دعب مه تبان وهو ىبرقلا يوذب

 .ه1724 ماع ط.165 :ةقرحملا قعاوصلا (1

AS 



 .حيحصلا وهو ءايلعلا روهمج
 همنغ ام» :هلوقي ةمينغلا رشف سماها يف نإ مث

 هنود وأ برخ ءاوس لاومأ نم راقكلا نم نوملسملا

 "!.«قيرطلا اذه ريغ نم نوملسملا هيستكا ام هيف لخديالو

 ّنَأو ,عوضوملا اذه لوح موحن ال نحن :هيلع ظحالي
 بسح) سمدخلا سمخ مهتطعأ له ةدشارلا ةفالخلا

 ولو .خيراتتلا ةمذ ىلع كلذ ناف .هنم مهتمرح وأ (مهريبعت
 ام كلذ يف انافكو ,مالكلا انب لاطل هيف ضوخت نأ اندرأ

 يف نيدلا فرش نيسحلادبع ديسلا ريبكلا هيقفلا ةعاري هتبجبد

 ةيخيراتلا قئاثولاب هيف تبثأ دقف «داهتجالاو صنلا» هباتك

 wm .ةيآلا سفنب مه عورشملا شمخملا نم تيبلا لآ نامرح

 ,هحيحص يف يراخبلا مامإلا هاور ام كلذ يف ينكيو

 نم اهئاريم (ركب ابأ) هلأست هه ةمطاف تلسرأ :لاق

 ب امو كدفو ةنيدملاب هيلع هللا ءافأ امم كبل هلا لوسر

 اهنم ةمطاف ىلإ عفدي نأ ركب وبأ بأف .ربيخ سمخ
 هملكت ملف هترجهف كلذ يف ركب يبأ ىلع ةمطاف تدجوف

 تيفوت الف ,رهشأ ةتس و يبلا دعب تشاعو ,تيقوت تح

 ءرشلا مهقوقحو تال ثيبلا لآ (1)

 :داهتجالاو تلا ظحال (۲)
Are 

¥ 



 ركب ابأ اهب نذؤي ملو .ًاليل يلع اهجوز اهنفد
 الع لصو

 نوملسملا همنغ اج ةمينغلا ريسفت ىلإ ملقلا فطعن ااو
 اوممع مهنإف ؛ ةعيشلا ىلع أدر كلذب ديري وهو ؛طقف
 بساكملا حابرأ كح ملسملا همنغي ام لك ىلع سمخملا
 :لوقنف ,ةنس لالخ اهيستكي يتلا دئاوفلاو

 اأ اوُمْلْعا وو :هلوق يف ةدراولا ةمينغلا ريسفت ّنِإ
 ال رمأ .برسحلا

 اههئإف .ةيوبنلا ةّنسلا الو ةغللا هقفاوت
 ناكأ ءاوس ,ناسنإلا هب زوفي ام لك نع ةرابع ةمينفلا
 بلا نود) هريغو بسكلا قيرطب مأ برسحلا قيرطسب
 انباتك نمض اهاندروأ ةلاسر كلذ يف انفلأ دقو (ةراغلاو
 ."!«فالخلا اهيف ماد لئاسم يف فاصنإلا»

 لكشب اهيف انركذ ام ضعب داريإ ىلع انه رصتقنو
 ريغ ةيوبنلا ةّئسلا لب نآرقلا حلطصم نأ

 بای ۳۱/۲ :يراخبلا حيحص )١(
 551/5 :فاصتالا رظنا (5)



 ,ةقشم ريغ نم ءيشلاب زوفلا معلا :ليلخلا لاق
 0, متغلا زاهتنا مانتغالاو

 .ءىشلاب زوفلا منغلا :ثيللا لاق :يرهزألا لاق

 1 نبل "مشل زاهتنا مانتغالاو

 هللا ةو :ىلاعت لاق ,مئاغم هعمجو ماغي 38 منغملاو اط
 نيا .«ةَريبك مدنا 8

 ىلع لدي دحاو حيحص لصأ منغ :سراف نبا لاق

 نم ذخأ امب ٌصتخي مث ,لبق نم كلمي مل ءيش ةدافإ
 اك! نيكرشلا

 ريغ نسم ءيشلاب زوفلا :منغلا :روظنم نسبا لاق
000 

 همنغ هل .هنهر نمل نهرلا» ثيدحلا يف :ريثألا نبا لاق

 20.هتميق لضافو هؤاغو هتدايز همنغو «همرغ هيلعو

 ىنعملا نأ نع برعت يتلا تايلكلا نم كلذ ريغ ىلإ

 .ةفللا سيياقم .تادرغسلا .ةفللا بيذهت .نيملا :يف «منغ» ةدام رظنا )١ -١(

 .ةياهتلا .برعلا ناسلا
A 



 ,ريغو برحلا يف ذخؤي امم معأ (ةمينغلا) ظفلل يلصألا

 لب .بورحلا صوصخ يق ناسنإلا هب زوفي امل عضوي م
 ةرّخأتملا روصعلا يف اهارعتسا بلغ ناك نإو .كلذ نم عسوأ

 .برحلا ةحاس يف هب رفظي ام يف نآرقلا لوزن دعب
 ناسنإلا هب زوفب ام يف منغملا ةظفل لمعتسا نأ آرقلا إو

 5 هارغف .لاتقلا قيرط ريغ نع

 ضرع لياقم ةيورخألا روجألا وه مغلاب دارلاو ٠
 .ايندلا ةايحلا

 . ًاضيأ بغارلا مالك يف كلذ مّدقت دقو

 ةيآلا يف اهلمح الإ انل سيلف ,ةماع ةظفللا تناك اذإف
 .ةيآلا لوزن نع رّخأتملا حلطصملا ىلع ال يوغللا ىنعملا ىلع

 :انركذ ام ىلع ةداهش ةيوبنلا ثيداحألا يفو

 إال هلا لوسر نع ءاج هنأ هننس يف ةجام نبا ىور ١.
 ىرن انهو ".ًامرغم اهلمجت الو ًانغم اهلعجا مهّللا» :هلوق

 )١( :ءاستلا 4
 .17817 ثيدحلا .ةاكزلا جارخإدنع لاقي اما ) )1كرلا بانک .ةجام نبل نتس

AY 



 .ةاكزلا دروم يف ظفللا اذه لمعتسا دق 44: هللا لوسر ّنأ

 :هلوق #4 هللا لوسر نع دمحأ دنسم يف ءاجو .'

 20 «قّئجلا ,ركذلا سلاجم ةمينغ»

 ,"!«نمؤملل مغ» :ت هنعناضمررهش فصويفو ٤.

 ءاتشلا يف موصلا» :ريثألا نبا ةياهن يف ءاجو .5
 رجألا ن هيفامل# هآمس :لاق .«ةدرابلا ةمينغلا

 ؟”.باوثلاو
 لامعتسا دراومو ةغللا ةغأ تابلك نم هانلقن امم ناب دقف

 اهلممتست برملا ّنا ,ةفيرشلا ةّنسلاو باتكلا يف ةداملا كلت

 .مهريغو ءادعألا لاومأ نم ناسنإلا هب زوفي دروم ّلك يف

 ةرّخأتملا راصعألا يف ةيعرشتم ةقيقح تراص اهو

 «برحلا ةحاس يف ناسنإلا هب زوفي ام صوصخ يف
 ءاول تحت نوملسملا اهضاخ برح لّوأ يف ةيآلا تلزنو

 يلكلا ىنعملل ًاقيبطت الإ لامعتسالا نكي ملو يللا هلا لوسر
 م وهفم ناك اذإ صّصخم ريغ دروم لا نكلو ءصاخ دروم ىلع
 .هريغو هلمشي ًاّماع ظفللا

0T YE 76+75 nisi (0) 
 ۱۷۷/۲ :ردصملا سفت (؟)
 منغ ةدام :ةياهتلا (۳)

 ا



 بساكملا حابرأ يف سمخلا
 يف سمخلا بوجو ىلع ّلدت ةيوبنلا ةّنسلا نإ مث

 دقو مدق هلأ نم ناخيشلا هاور ام بسح .بساكملا حابرأ
 كنيبو انني نإ :اولاقف تف هللا لوسر ىلع سيقلا دبع
 رمأب انرف ,مارحلا رش يق الإ كيلإ لصن ال اّنإو .نيكرشملا
 هب مهرمأ اف «؟ةنجلا انلخد هب انلمع نإ لصف

 :هلوق  ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ دعب - اهلا لوسر

 00 «رنغملا نم سمن ا اوتؤتو»

 دبع ينب نم بلطي مع# يبلا نأ دحأ كشي الو
 ل ءافعض اوناك مهو !فيك ,برح لا مئانغ سمخ عفد سيقلا

 ًافوخ مرحلا رهشألا ريغ يف مهيح نم جورخلا نوميطتسي
 سيلف ؛ىنعملا اذهب ةميئغلا مه لصحت فيكف ,نيكرشملا نم
 ريغ نم هب نوزوفي امو حابرألا نم هب نوزوفي ام الإ دارملا
 .برحلا قيرط

 ىلإ عجريلف ليصفتلا دارأ نف ضيف نم ضيغ اذه
 .«فالخلا اهبف ماد لئاسم يف فاصنإلا» انباتك

 باتک نم (نولمحت اسو مكقلخ هللو) باب ۲۵۰ / 4 :يراخبلا حيحص )١(
 .ناميإلاب رمألا باي ۳٢/۱ :ملسم حيحص ؛ديحوتلا

 دق



 سمخلا فرصم
 فرصم يف ةيمامإلا ءارآ ركذ شيوردلا خيشلا نإ مث

 ةبيغ يف هجارخإ طوقس وهو .لاوقألا دحأ راتخاو سمخلا

 :لاقو مامإلا
 ةمئألا نع ةدراولا رابخألا ىلإ دنتسملا ديحولا لوقلا

 لوألا لوقلا وه ديفملا خيشلا اهضرعتسا يت لاوقألا نيب نم

 "1. سمخملا جارخإ طقسي يذلا
 :هيلع ظحالب

 اهل ةلص ال ةيهقف ةلأسم انه خيشلا هحرط ام نأ ١.

 ىقح هقح عوضوملا طعي مل وهف كلذ عمو .تيبلا لآ

 ديرب نإ سمخحلا طوقسب لاق نت أل كلذو .لاوقألا ف

 فانصألا قوقح طوقس ال .ىلوألا ةئالثلا قوقح طوقس

 ةتس ىلع متقي سمخملا نأ :كلذ حيضوت ,ىرخألا ةثالثلا
rةثالثلاو .ئبرقلا يوذلو لوسرللو هلل سادسأ ةئالث  

 نمو ,ةداسلا نم ليبسلا نياو نيكاسملاو ىماتيلل ىرخألا

 ىلوألا ةثالشلا سادسألا طوقسب لاق ااف ,طوقسلاب لاق

 .ىرخألا ةئالثلاال

 .۳۸ و۳۷ :ةيعرشلا مهقوقحو #2 تيبلا لآ ()
 14۸/۲ :ةرضانلا قئادحلا (؟)

-۸0- 



 ضعب هيلإ حنج لوق لوألا لوقلا نم هركذ ام نأ .؟
 الو نيع تقولا اذه يف لوقلا اذه نم سيلو ىمادقلا ءاهقفلا
 هيلع تقفتا يذلا لوقلاو .هفالخ ىلع حامجإلا ماق لب ءرثأ
 يف هج مامإلل يذلا سمخلا نم فصنلا َّنأ وه انئاهقف ةملك
 نم ٌدبالف .طئارشلل عماجلا دهتجنا هرمأ ّلوتي ةبيغلا نامز
 فصنلا اَمأو .هنذإب نيقحتسملا ىلإ هعفد وأ هيلإ هلاصيإ
 هعفد كلابلل زوجيف  ةثالثلا فانصألل وه يذلا -رخآلا
 وأ دهتجما ىلإ عفدلا ًاضيأ هيف طوحألا نكل .هسفنب مههلإ
 يغبني يتلا تاحجرملاو هعقاومب فرعأ هال ,هنذإب
 ٩۱ اتظعالم

 طئارشلل عماجلا دهتجما يلوت) لوقلا اذه ىلع ٌلديو

 هنأ ا هل كلم لب .مامإلل ًايصخش أكلم سيل سمخلا
 بصنم اكلم ةقيقحلا يف نوكيف .ةماعزلاو ةمامإلا رمأب مئاق
 .لاثكلا وحن هتيادهو عمتجلا ريبدت ىلإ عجري يذلا ةمامإلا

 .طئارشلل عماجلا دهتجلا عجرملاب لّثمتي ف
 تلق :لاق دشار نب يلع يبأ حيحص كلذ ىلع ٌلديو

 ناك اذه :لاقيف ءيشلاب قون اإ 8 تلاثلا نسحلا يبأل

 )١( ص ا ةتأسلا ينا لصفلا .«ىسخلا باتكو.ىقثولا ةورملا 4۷
 مك



 ؟عنصن فيكف اندنع 24 رفعج أل

 امو يل وهف ةمامإلا ببسب ة8 يبأل ناك ام» :لاقف

 .«هیبن ةنسو هللا باتك ىلع ثاريموهف كلذ ريغ ناك

 سيلو .ةمامإلا ماقم ىلإ ًاعجار سمسخلا ناك اذإف

 ,ةبيغلا ريصع يف هبصنمل لغاشلاف .ليطعتلل ًالباق ًارمأ اهبصنم

 ًابئان نوكي فيكف .ةّنسلاو باتكلاب فراعلا هيقفلا وه اإ
 لاملا يف هنع ًابئان نوكي الو ةمامإلا نوؤش يف هنع

 ؟دب صاخلا
 يتلأو حلاص خيشلا اهيلإ دنتسا يتلا تاياورلا اتأو

 لك لمشت يكل قالطإ اه سيلف .سمنملا طوقس ىلإ ريشت
 يتلا ئانغلا وهو صاخ دروم اه لب ,سمحملا هيف بجي دروم
 نم بورحلاو تاوزغلا نم اهبلجت ةيمالسإلا شويجلا تناك
 سم ا جارخإب ةيسابعلاو ةيومألا ةموكحلا موقت نأ نود

 لالحلا طالتخال ًاببس كلذ ناكف .هباحصأ ىلإ هعفدو اهنم

 اهب نولماعتي نيذلا نينمؤملا نيب جرحلل ًابجومو .مارحلاب
 لحأ بيصعلا فقوملا كلذ ينف .كلذ ريغو ةبهو ءارشو عيب
 دالب نم ةبولجلا لاومألا هذه سمخ ##تيبلا لهأ ةمئأ

 ١( بايلا .3 :لئاسولا  ۲١ثيدحلا .لاقتألا باوبأ نم 3.

 بقل



 يه يتلا بساكملا حايرأ ليلحت نم كلذ نيأو ٠ نيكرشملا

 ؟لاومألا بيطأ

 ىلعأو عفرأ عوضوم ىلإ علطت اص خيشلا نأ قحلاو
 .ةبضتقم ةراشإ اهيلإ راشأ اَنِإ .تاياورلا كلت أرقي ملو ,هنم

 ىلإ راشأ شيوردلا خيشلا نأ :وهو ءيش انه يتب
 قوقحلا نع لفغ هّنكلو .تيبلا لآ قوقح نم ةعبس
 :يهو ,مه ةتباثلا ىرخألا

 مهتويب عفر ١.
 ايف َرَكْديو حفرت ذأ هنا َنذَأ نوب يِف» :هناحبس لاق

 ,"1«ٍيلاّصآلاَو ودعا اهيف هَل عبسي مشا

 اهرّسف نق .دجاسملا ريغ تويبلا نأ :مولعملا نمو
 ةبعكلاف .ةّئسلاو نآرقلا حلطصمو ةغللا فلاخ دجاسملاب

 ًاتيب سيلو دجسم مارحلا دجسملاو .ًادجسم تسيلو تيب
 تويب اهتمو تويبلا كلت عفرب هناحبس هللا رمأ دقو

 .تيبلالآ

 نأ ةديربو كلام نب نأ نع يطويسلا ظفاحلا ىور
 ةه نأ توي ينج :یلاعت هلوق أرق هللا لوسر

 :رونلا ۳٣
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 :ةف# لاقف ؟هللا لوسر اي هذه تويب يأ :لاقو لجر هيلإ
 تافنالا توبا

 ؟اهنم تيبلا اذهو :هللا لوسر اي لاقف ركب وبأ هيلإ ماقف

 نم معن :#اا# يبلا لاقق (ةمطافو يلع تيب ىلإ راشأو)

 ٩ اهلضافأ

 تويب نم تيبل ًارثأ نآلا ىرن ال اَنَأ هل فسؤ امو

 الإ ثيح .ةمركملا ةكم يف الو لوسرلا ةنيدم يف هلآو يبنلا
 عيسوتت وأ ,ديحوتلا ءاطغ تحت تمّدُّه ,عفرت نأ لدب

 .زيزعلا يوقلا هللا ىلإ انتزح وكشن انو ,نيفيرشلا نيمرحلا

 ةيملعلاو ةيسايسلا ةيعجرملا .

 ةمنأ ةيعجرم حوضوب تبثأ رتا

 تيبلا لآ راص دقو ,نوملسملا هيلإ جاتحي ام يف تيبلا لهأ

 . هلادعأو باتكلا ءانرق هبجومب

 يف كا يبنلا ةيطخو ريدغلا ثيدح يف ردت نمو
 ذخأ دعب 8: يلع ةيالوب حرص ثيح .ريبكلا دهشملا كلذ

 نع ربخأو ,ةلاسرلاو ديحوتلاب نيملسملا نم ةداهشلا

 نم لصأ يه8 يلع مامإلا ةيالو ّنأ ىلع فقي .هليحر

 .80 / 0 :روشتملا ردلا (1)



 مولا نكلو . ةلاسرلاو ديحوتلا بنج يف مالسإلا لوصأ
 :اهبق ئرج امو ةفيقسلا رثإ مهنم قحلا كلذ اوبلس

 ًامسقتم مهريسغ يضف مهئيسف ىرأ
 تارفص مهئيف نسم مهيديأو

 هركذ نع خيشلا لفغ يذلا قحا اذه نأ ىلإ ريشنو ٠
 : رئاسلا لثملا يفو .اهرذجو اهلصأو ةقباسلا قوقحلا أ وه
 دب فرتعا ول هنأ :مولعملا نمو ,(ىرفلا فوج يف ديصلا ّلك)
 .ةعيرشلاو ةديقعلا نم هيلع وه ام ضقانل ,خيشلا

8 



 سداسلا لصفلا

 #تيبلا لآ ةيرشب

 ,ناونعلا اذه تحت لصفلا اذه شيوردلا خيشلا دقع

 يف ىراصنلاو ريزع يف دوهيلا ولغ يف مالكلا ضافأ نأ دعبو
 :يلاتلا هلوقل ةمدقم كلذ لك لعج «حيسملا

 .ءايلوألاو ةمألا يف الغ ن بجعلا لك بجعلاو

 اهب ًاضراعم ,هبتك يف اهرطسيل ماهوألاو ريطاسألا قلتخاو
 ,ريدق ٍءيش لک ىلع هلل نأ ةّجحب .ىلاعتو هناحبس هللا مالك

 1 ^. ب لسرلاو ءايبنألا ةلزغم قوف ةعألا اولعجف

 ,اونع تحت لاق مث
 اوناكف - ةذتاسأو ًابالط  ةزوحلا ىلإ نيبستنملا ضعب عم

 تاراوحو تاشقانم ترج

 .40 :ةيعرشلا مهقرقحو اظل تيبلا لآ (1

 اب



 وأ .هملع ضعب ىلع مهتمنأ علطأ لجوزع هلا نأب نوجتحي
 ىلع 8# ىسيع عقرب نوجتحي ایک كلذ وحتو .ةردق مهاطعأ
 ©. رظتنملا مامإلا ةبيغ

 :ركذ ام ىلع ظحاليو
 فلؤملا مهف ءوس ىدم ىلع لدي ناونعلا نأ لَو

 اذه ناونع لعج ذإ ....و ًاهقفو دئاقعو ًاخيرات ةعيشلل
 ةعيشلا ّنأ ىلإ ًاريشم «ة#تيبلا لآ ةيرشب» لصسفلا

 ًادحاو ًايعيش دجو له هلأسنف .رشبلا قوف مهنوربتعي
 سراوي هنأ ملعلا عم .رشپ اوسيل مه تیبلا لآ ناب حص
 ءاملع دجوي اهيفو (فيطقلا :ينعأ) ة ةيعيش ةقطنم يف ءاضقلا
 كلذ عم“ لهف ,ةعيشلا نم لوصألاو هقفلا يف ةذتاسأو ذاذفأ
 .!؟مهنم دحأ نم

 تنأو ؟ةعيسشلا ىلإ ةبسنلاب خيش اي ةوسقلا هذه ام
 يف ةرشتنم ةعيشلا بتك يه اهو ؟ .ولا ةاعد نم هللا دمحب
 الم دقو .تامماجلاو تايلكلا يف سّردت مهدئاقعو .ماعلا
 ىلع أدر هئاعد يف *. اضرلا مامإلا لوق نيقفاخلا عامسأ
 : مالسإلا نع نيجراخملا ةالغلا

 ةّوق الو لوح الو ةّوقلاو لوحلا نم ءيرب نإ مهّللا»

 01 ةريصملا سقت (1)

 ا



 ام انل اوعّدا نيذلا نم كيلإ أربأو كب ذوعأ نإ مهللا كب الإ

 ملام انيف اولاق نيذلا نم كيلإ أربأ نإ مهللا .قحب انل سيل

 دبعن كايإو قزرلا كنمو قلخلا كل مهلا ءاتسفنأ يف

 نعلاو ,كتمظع اورقص نيذلا ىراصنلا نعلاف .كل لإ ةيهلإلا

 .كتّيرب نم مهوقل نيئهاضملا
 ًاعفت انسقنأل كلغ ال كديبع ءانبأو كديبع اإ مهللا

 اأ معز نم مهلا روشن الو ةايح الو ًاتوم الو ارض الو

 انيلعو قلما انيلإ نأ معز نمو .ءارب هنم نحنف بابرأ
 ,«ىراصنلا نم هاب رم نب ىسيعةءاربك هنمءارب نحنف قزرلا

 .نولوقي اب انذخاؤت الف ,نومعزي ام ىلإ مهعدن مل اتا مهّللا

 كن رايد مهنم ضرألا ىلع عدت الو ,نوعّدي ام انل رفغاو

 ."هًأراقك ًارجاف الإ اودلي الو كدابع اوّلضي مهرذت نإ

 و ,ةالغلا ةديقع ةسارد ديري خيشلا ٌنأكو

 . هتاملكب ةيمامإلا ةعيشلا بطاخي

 مهتمأ يف اولغ مبنا نم ةعيشلا ىلإ ةبسن ام ّنأ :ًيناثو

 كلذ عم

 لف ةمئألاو ّيبتلا يف َولعلا يفن باب ٠۳۲۳ / ۲۵ :راونألا راحب (1)

 ب



 ىلوأ هتلحت ىلع نو بتاكلاف .ريطاسألا مهلإ اوبسنو
 كلذلو ,ةالاغملاب ةئيلم ةيخيراتلاو ةينيدحلا مهبتك هذهف هذه
 لوح بتكك عضوب ةسلا ءايلع نم دحاو ريغ ماق
 :اهنم ريطاسألاو ماهوألاب هبشأ يه يلا تاعوضوملا

 يزوسجلا نمحرلادبع جرفلا يبأل «تاعوضوملا» ١.
 9 يف وهو ءاه 0917-0١

 ,«ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصسملا يلآللا» .۲
 .(ه١51-848) يطويسلا نيدلا لالجل

 ةنسلأ ىلع رودي امم ثيبخلا نم بطلا زييق» .
 .(ه164 -875) ينابيشلا نمحرلا دبعل «ثيدحلا نم سانلا

 رصانل «ةعوضوملاو ةفيمضلا ثيداحألا ةلسلس» .؛
 .ءازجأ ةسمخ يف ينابلألا نيدلا

 بناج ىلإ تراشأ يتلا بتكلا نم كلذ ريغ ىلإ
 دوجو نم ةعيشلا بتك بأ امو ,تاعوضوملا نم صاخ
 انيق نم دحاو ريغ مدقأ كلذلو .اهيف تاعوضوملا

 لهأ ةمئأ نبع يور ام صيحمت لسجأل انؤاملسع اهفلأ يتلا بتكلا نم (1)
 ةركذت #8 تيبلا

 .اه165-1110-) يرتستلا ينع دمحم محملا فيلأت .ةليخدلا رابخألا أ
 .ينسحلا فورعم مشاه ققحملا فيلأت .رايخألاو راثآلا يف تاعوضوملا ب

 اك



 يسلجما ةماعلا ّنأ ىح راضلا اذه يف بتك عضو ىلع
 «لوقعلا ةآرم» :ب هل هحرش ىمسأو «يفاكلا» باتك حرش

 نسحو قثومو حيحص :ىلإ يفاكلا تيداحأ فنص دقو
 .فيعضو

 قيزقمو ةملكلا قيرفتو اصعلا قش انتين نم سيلو

 ىلإ عجري ام يف ًاصوصخ ةّئسلا تيدح بتكف إو .ةدحولا

 :ريظن .تاعوضوملاو ريطاسألاب ةئيلم ةباحصلا لئاضف

 ردص يف هّيصو الإ ًائيش يردص يف هللا بص 6

 5 .ركب يأ
 .ركب يبأ ةبيش لبق ةّئجلا ىلإ قاتشا اذإ يبنلا ناك .'

 .ناهر يسرفك ركب وبأو انآ ٣.
 اركب يأ جور راتخا حاورألا راتخا ال هللا نا .؛

 ركذ دق يطويسلا نأ :يهو ىرخأ ةداهش كيلإو
 نوفلؤملا هذختا اع ركب يبأ لئاضف رهشأ نم ًائيدح نيثالث

 مّلسملا لاسرإ ءولسرأو هيلع ملاستملا نم ةريخألا نورقلا يف

 فتك 7/١ :بلاطملا ىنسأ :كلذك رظناو ۲۹۱ / ۲ :ةداعسلا رفس (1)

 1018 / ١ :فيمشلاو حيحصلا يف فيثملا رانملا 070/7 :ءافخلا
 :ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا ١ / ٤۷ :باتكلاو ظفحلا نع
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 ۱٩دس يأ الب

 هئاضق يف ًالدع نوكي نأ قّقحملا بتاكلا ىلعف

 .دحاو باسحب عيمجلا بساحيو
 قوف ةمثأل اولعج مهنأ نم ةعيشلا ىلإ هبسن ام اأو

 انو .دقالطإ ىلع ًاحيحص سيلف «لسرلاو ءايبنألا ةلزنم

 انحضوأ دقو ,لسرلا نم مزعلا يلوأ ريغ ىلع مهول
 «نيبملا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد» انباتك يف كلذ يف لاحلا
 .ديزملا دارأ نم هيلإ عجريلف

 يف هداهجو ها يلع مامإلا ةايح يف بدت نمل قحي لهو
 ,ةكحو ملع نم يتو امو ٠ ,هسيفنو هسفن لذبو هلا ليبس

 يلوُأ ريغ ةبترم نود يه ةبترم يف هعضي نأ هل قحي له
 يف لاا مركألا يبنلا هفصو دقو فيك .ءايبنألا نم مزعلا
 ١ اضيع ديلإ هللا قلخ بحأ هّنأب رفاضتملا ريطلا ثيدح

 ,ةزوسحلا ىلإ نيبستنملا ضعب نع هاكح ام ّنأ :ًائلاثو
 28 رظتنملا مامإلا ةبيغ ىلع ىسيع عفرب اوجتحا مهْنأ نم
 ,ةعيشلا نيب فورعم رمأ هّنإف ,لئاقلا دارم ىلع فقي مل وهف
 نم لواحف .سانلا نع يلولا ةبيغ دعبتسي فلاخلا ّنأ وهو

 087/١ :ةعونصملا يلآللا (1

e 



 تي نأ كلذ دقتعي دبشي نآرقلا ّنأل لاحم رمأب سيل هنأ ت

 :ريظن لسرلاو ءايبنألا ضعب ةبيغ ىلع

 اق1 هقارعألا (0)
 AA-AY :ءايبنألا )1
 14-147 :تافاصلا ()

 قالا



  ًانيقي هوت امو طلا عاب ال
 ميك

 تركذ يتلا دراولا نم كلذ ريغ ىلإ
 وه ءالؤه ةبيغ ركذ نم ضرفلاف هلل ءايلوأ نم ٍدحأل
 ةبيغ نع داعبتسالا عفرو .ىعّدملا حيضوتو ,بلطملا بيرقت
 فئاظو هل وهف كلذ عمو .سانلا راظنأ نع هناحبس هللا يلو

 نع انل هناحبس هللا ءاكح ام هريظنو .ةبيغلا نامز اهب موقي

 یقح هنوفرعي اونوكي مل مهّكلو .سانلا نيب شيعي ناك لو
 لاومألاب فرصتي يلولا اذه ناكو 4 ىسوم هللا ميلك

 . دحأ هب ملعي نأ نود سفنألاو

 :هباتكل ةصالخ دروي نأ لبق

 ؟بيغلا نوملعي ةمئألا ّنأ ىلع ةلدألا نيأ

 نوفّرصتي ءايلوألاو ةمئنألا ّنأ ىلع ةلدألا نيأو

 ؟نوكلاب
 مهريغ نود مهئايعأب ءالؤه ّنأ ىلع ةّلدألا نيأو

 ۱0۷-۱0۸ :ءاستلا )١(

 1٠-41 :فهکلا ةروس ظحال (1)

 جاف



 ؟ءادبشلا ةعافش نيأف ؟ةعافشلا نوكلمي

 ؟قوملا نويحي ءالؤح نأ ىلع ةلدألا نيأو :لوقي مث
 اهيف الغ يلا لئاسملا ّنإف ..ةلدألا نيأو ...ةلدألا نيأو

 ؟اهيلع ةلدألا نيأ ءالؤه

 .كلذ ىلع لد تاياور دجوت :ليق اذإو :لوقي مث
 منك نإ اهتكص اوتبثأو تاياورلا كلت اوتاه :انلق
 ٩ نیقداص

 خيشلا اهدعبتسا يتلا رومألا هذه سردن نحن اهو
i: 

 :لوقأف .بيغلاب نيملاع مهنوك ينعأ :لّوألا رمألا امأ

 قلخ نم ًادحأ هناحبس هلل معي نأ نم عنام يأ كانه سيل
 يرث كلذكوؤ :هناحبس هلل لاق .نوکیس امو ناکام ملع

 َنِم نوُكَيِلَو ٍضزألا و ِتاراحلا َتوُكَلَم ميِهاَرْنِ
e 

 صاصتخا نيبو ميلعتلا اذه نيب ةافانم ال .كلذ عمو

 هللا نم بستكم دودحم ملع نيب ناتشو لاب بيغلا ملع

 ملعلاف .دودحم ريغ قلطم يتاذ ملع نيبو .هناحبس

 ٤۷-٤۸ :ةيعرشلا مهقرقحو كل تيبلا لآ )١(
 مل عم امنا 0

 يا



 هّنإف .لّوألا ىنعملا نود هناحبس هللاب صتخم يناثلا ىنعملاب

 رمأ ميلعتلا قيرط نع بيقلاب ملعلاف .قولخلا نوؤش نم
 .عقاوو زئاج

 مهوت امير هناحبس هريغ ىلإ بيغلا ملع ةبسن نأ امبو

 : انتم لاوقأ نم نيجذوغ
 برح دعب ةريمبلا 6 يلع مامإلا شيج حتف الل ١.

 ضعب نع ربخأو ةباطخلا ربنم ىلع 48 سلج .لمجلا
 دق :هباحصأ ضعب هل لاقف ,هريغو ةرصبلا قرغك محالملا
 هب مامإلا كحضف ؟بيغلا ملع ولآ رنا اب تيطعأ

 .بیغ ملعب وه سيل بلك اخأ اید ؛ًيبلك ناکو لجرلل لاقو
 7 «ملع يذ نم ملعت وه ااو

 28 مظاكلا ىسوم نسحلا وبأ مامإلا وه اذهو .'
 كادف تلعُج :هلوقب نسحلا نب هللدبع نب ىبحي هلأس ال
 هللا ناحبس :6# لاقف ؟بيلا ملعت كأ نومعزي مّن

 يف الو هيف ٌةرعش تيقب ام هلاوف يسأر ىلع كدي عض
 نع ةثارو الإ يه ام هللاو ال :لاق مث .ت اقالإ يدسج

 172 مقر ةبطخلا :ةغالبلا جهت (1)



 °. شا لوسر
 نوفّرصتي تيبلا لهأ ةمثأ ّنأ :ىنعأ :ىناثلا رمألا اًمأو

 :نيهجو ىلع نوكلاب فرصتلا ّنإ :لوقنف .نوكلاب
 ّنأل ,ءايبنألا صئاصخ نم وهو زاجعإلاب ةرات

 ىلعو .ةوبنلا يعّدمل ةداعلل قراخ لمع نع ةرابع ةزجعملا
 .عوضوملا نع جراخ ىنعملا اذه ىلع نوكلاب فرصتلاف اذه

 ,تاماركلا هجو ىلع ءايلوألا نع ردصي ام ةراتو
 يف ًاريظن هل دجتو ,نيحلاصلا هللا دابع نع ديعبب سيل اذهو

 .ًايلو الو ًايبن نجلا نم تيرفعلا الو باتكلا نم ملع هدنع
 نيفراع ريغ ر چ لک نمو بتاكلا ّنأ :قحلاو

 ديحوتلاب لوقلا عم مجسني كيال نبأ هناحبس هلل نذإب نوكلا

 تطسبل مالكلا ةلاطإ نم فوخلا الولو .ةيبوبرلاو ةيقلاخلاب

 / 17 :ديفسلا خيشلا تافتصم نمض) كالا ىلجملا :ديفملا خيشلا يلامأ (1
 .ديفملا خيشلا ةيقلأل يملاعلا رمتؤملا عبط (5 ثيدحلا ۳

 10 :لمتلا ()
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 .تاياورلاو تايآلا لقنب مهتاماقم يف مالكلا
 نود تيبلا لهأ ةمئأ ّنإ :هلوق ىتعأ :ثلاثلا رمألا اًمأو

 . . .ةعافشلا نوكلي مهريغ

 نم ًادحأ ّنإف ,ةارتقم ةبسنو حيحص ريغ مالك اذهف

 ,ةعافشلا كلي ال هريغو ةا يبنلا نيب قرف ريغ نم سانلا
 ترفاضت دقو ,"!هاًيَِج هلل ْلُك) :هناحبس لاق
 أ ىلع ةّئسلاو باتكلا نم ةّلدألا

 بو :لجوزع لاق «هناحبس هنذإب ةطونم
 ."'ئمخألا هل نوَ نم إ

 ,ةّنسلاو نآرقلا فقوم ىلع فقي نأ خيشلا لواح ولو
 انباتك ىلإ عجريلف .ةعافشلا نم تيبلا لهأ فقومو

 ."!«نآرقلا ميهافم»
 باب نم ناك ولف ,قوملا ءايحإ ينعأ :عبارلا رمألا اًمأو

 موقي ال ةزجعملا ّنأل .ءايبنألا صئاصخ نم وهف .زاجعإلا
 اوسيلف *©تيبلا لهأ ةع اًمأو ءهيلإ ىحوملا يبنلا الإ اهب

 . حلطصملا ىنعملاب زجاعم باحصأ اوسيل يلاتلابو .*

 سانلا نم ٍدحأ ةعا

 ُةَعاَفَسلا عقنت آل ذ
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 ) )۲:نآرفلا میهافم ۱۷۷/۲
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 ذإ عتق رمأب سيل وهف .ةماركلا باب نم ناك اذإ امأو
 ءايحإل هدابع نم دحأل ةردقلا يطعي نأ ىلوملا عسو يف

 ىلع ثيداحألا ترفاضتو تاياورلا ترتاوت ولف .قوملا
 2 الا دحأ نم هرودص

 ديفي ال وهف .داحآلا

 دئاقع نم قوما ءايحإب لوقلا سيلف ,ريدقت ّلك ىلعو
 .اهتايرورعض الو ةعيشلا

 يرجي انو ءهناحبس هللا وه ييحلا ّنأ :مولعملا نمو

 نع هضيف يرجي نأ يف ةعدب الف .بابسألا قيرط نع هضيف
 ,رخآ قيرط نع هضيف ىرج ابك .نيحلاصلا هللا دابع قيرط
 ةويرْضا انقذ :لاق ذإ ةرقبلا ةروس يف هناحبس هاكح ام وهو

 ا هيا كي بري و ىئْؤَمْلا هللا ييي َكِلْدَك اهضفتب
 ضعبلا دي ىلع هضيف هناحبس هللا ىرجأ دقف 206

 لوتقملا دسج اوبرنضو .ةرقبلا اوحبذ نيذلا ليئارسإ ين

 نم ةلاسرلا لّوأ يف هب ئراقلا اندعو اع انغرف دق ١.
 ,ناهريلاو ليلدلاب ًانورقم ًاثداه ًاليلحت .خيشلا مالك ليلحت

 ١ ةرقبلا 370



 لبست ىلإ يّدؤي امير هبارضأو خيشلا هلّمأت ول هجو ىلع
 .ةعيشلا دئاقع ىلإ ةبسنلاب مهنقوم

 ىلإ ةعيشلا  هنعو اع هللا افع- فلؤملا اعد دقو

 : لاقو ةرظانملا
 (تاماركلا) كلذ ىلع ّلدت تاياور دجوت :ليق اذإو

 .نيقداص متنك نإ اهتحص اوتبث أو تاياورلا كلت اوتاه :انلق
 نحنف ,نينس ذنم انتينمأ هذه ذإ : لعف ام معنو :لوقأ

 ئداه وج يف اندئاقع ىلع نيهاربلا ةءارإل نودعتسم

 اوفّرعتيلو ,مهءارآ اوضرعيل نوثّدحاو ءاملعلا هيف كراشي
 . مهعم هيف نوفلتخيو نوقفتي ام يف ةعيشلا دئاقع

 مدع ةمهت ةيمامإلا ةعيشلا ىلإ فلؤملا خيشلا بسن .'

 ةمأ نع هنووري ام يف فيعضتلاو حيحصتلاب ماههالا
 ريغ يف - بسنلا رئاسك  ةبسنلا هذه ّنأ الإ هه: تيبلالهأ

13 4 5 
 ًاثحب ةعيشلا ءاهقفلا اهعبشأ دقف .ةيهقفلا تاياورلا اّمأ

 ؛ميقسلا نع حيحصلا اوزّيف .نورق ةرشع ذنم ًاقيقدتو
 بتكلاب مالإ هل نم ّلك هيلع فقي .ضوفرملا نع لوبقملاو
 .ةيهقفلا

 كلذ يف ينيلكلا هركذي اف .دئاقعلا ىلإ عجري ام امأو

 ميلا عض



 حيحصتلاب هيوري ام عيمج يسلجملا ةمالعلا ذخأ دقق, بابلا

 دهاش قدصأ «لوقعلا ةآرم» ب فورعملا هباتكو فيعضتلاو

 .كلذ ىلع

 2 يلوا هللا ةيآ ريبكلا ينيدلا عجرملا ماق دقو اذه

 لاجر لوح ًاءزج ۲۳ لمتستت ةريبك ةعوسوم فيلأتب
 مخض لمع يهو «ثيدحلا لاجر مجعم»ب اهامسأو ةعيشلا

 نمو فرشألا فجنلا ةزوح ءالضف نم ةعومج هب ماق

 .اهيلع علّطي خيشلا تيلايف .هفارشإ تحت فلؤملا ذيمالت

 نوكت ال. .ةحيحص تناك ول قدح ةياورلا نا ¥

 ةّئسلاو ديجلا باتكلا نم دئاقعلا ذخؤت انو ,ةديقعلل ًاردصم

 .رتاوتلا طرشب تيبلا لهأ ةمتأ ثيداحأو ةرتاوتملا ةيوبنلا

 ناو .ةديقعلل ًاردصم تسيل يهف ,تاياورلا داحآ اّمأو

 باتك ةيمامإلا ةعيشلا دنع سيل ذإ .هريغو يفاكلا يف تءاج

 ارقلا ىوس (حيحص) امك شاقنلل عضاخ هادع امو .ديجلا نآر

 .مولعم وه

 ّنأ :وهو .هيلإ ةوخإلا رظن تفلت ًاهم ًارمأ كانه ّنأ ..

 | نكي ال .ةلسلستم ةموظنمك ةيعيشلا دئاقعلا

 ريظن كلذو .ىرخألا لوصألا نع رظنلا ضغ عم اهنم

 دنم جورخملا ىلإ مارحإلا ءدب نم جحلا لامعأ نإ .جحلا

 ةدحاوب



 نهر هيف مساحلا ءاضقلاق .ءازجأ نم بكرم يدابع لمع
 ,هرخآ ىلإ هلأ نمو هعورف ىلإ هلوصأ نم لمعلا ةسارد
 عوسشخلا رهاظم رهظأ نم جلا نأ ىلجتسي كلذ دنعف
 نم جورسخلا قيداصم زربأ نمو .هناحبس هلل عوضخلاو
 فراخز كرتو هناحبس هللا ىلع دوفولاو سفنلا ةيدوبع

 رظنم نم هلابف ,نيضيبأ نيبوثب اهنم ءافتكالاو هءارو ايندلا
 . عئار

 اذه نم دحاو ءزج ةسارد ىلع انرصتقا اذإ اًمأو

 .نيينثولا لابعأ ىلإ ءيش برقأ حبصي ابرق .بكرملا لمعلا
 لوح رودي ديحوتلا ءاعّدا عم دٌحوملا ناسنإلا نإ ثيح
 ةيرجحلا مهتشآ لوح نيكرشملا فاوطك بارتلاو راجحألا
 . جحا ءازجأ رئاس كلذ ىلع سقو .ةيبشخلا وأ

 حصي ال ةمجسنم ةموظنم يهف ٠ .ةعيشلا دئاقع اذكهو
 باتكلا يف تباث اهلصأ .ةدحاو ةعومجمك لإ اهتسارد
 فرعي م .ةفيصحلا لوقعلا يف ةبعشتم اهعورفو ةّئسلاو
 هدالوأو 28 يلع مامإلا اهزاح يتلا ةيالولاو ةمامإلا ةقيقح
 اهنع زجعي تامارك ووذ مهن هرکف مضهي ال ابرق «هدعب نم
 .نورخآلا

 ّنأ :وهو .مهم رمأ ىلإ خيشلا رظن تفلن ًاريخأو
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 ةيمالسإلا ةروثلا لبق دج ةليلق تناك ةعيشلا لوح ةباتكلا

 ءنيدييلا عباصأ ددع اهتادرقم زواجتت نكت ملو «ناربإ يف
 ةباتككلا تعوق ةيمالسإلا ةروثلا ترعصتنا نأ دعب نكلو

 بصأو .ن نم ريثكلا اهب متهاو .ةعيشلا دئاقع نع

 ,تاعماجلا يف ةيملعلا تاحورطالا نم ديدعلل ًاعوضوم

 سيل هّنأكو ,ةيدوعسلا ةيبرملا ةكلمملا يف صخألابو

 هب متت عوضوم يأ وأ ,ةعيشلا ىوس ةلكشم يأ نيملسملل

 فلخ ّنأ ىلع انعم خيشلا قفتي لهف .ةعيشلا دئاقع ىوس

 عفدت ةيئرم ريغ يدايأ كانه ّنأو ؟ام ًائيش سيلاوكلا

 ةمألا دسج قزمتي ىح ,عوضوملا اذه لوانت ىلإ نيفلؤملاب

 ةدحولا ىلإ ةاعدلاو نيحلصملا دوهج بهذتو ةيمالسإلا

 ىقتح اودحتي الو نوملسملا قرتفي نأو .ىدس بيرقتلاو

 !؟مهنامز رخآ

 نم دعي يذلا  خيشلا لاثمأ ىلع بجاولا سيلوأ

 تالجاسملا هذه كرتي نأ - بيرقلاو ةدحولا ةاعد

 ىلع نانبلا عضي نأو .مهألاف مهألاب لفتشيو تارظانملاو
 .فالخلا عضاوم لدب ةكرتشملا طاقنلا

 ةديقملا» ب نونعملا انياتك مكل متقن ماتخلا يفو

 ًاجذوسف هريتعن يذلاو ةيبرعلا دالبلا يف رشتنملا «ةيمالسإلا
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 طاقنلا اهبف ىلجتت ىت ةيعيشلا دئاقعلا ضرعل ًالماك
 1 .نيملسملا نيب ةكرتشملا

 ةياهن انغلب دقف ,ةضافإلا نع ملقلاب فقن انه ىلإو
 .ةلاسرلا ليلحت نم فاطملا

 ,نيملسملا بولق نيب فلؤي نأ هناحبس هلل وجرت
 يف ةدحاو ةلتك مهلعجيو .مهلمش عمجيو .مهفوفص دځویو
 اغلا ءادعألا هجو

 . فلؤنو بتكن ايف صالخإلا نيفلؤملا عيمجو انقزريو

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 يناحبسلا رفعج

 ٠# قداصلا مامإلا ةسسؤم  ةسدقملا مق
 ۸۱٤۲۸ لوألا عيبر ٤
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 ..... ؟ةقألصلا مهيلع تمرح

 دلا هيلع مرت نب ثيبلا لأ ريسفت

 ., يقرأ نب ديز ثيديح يف تيبلا لهأ

 قل قت لوسرلا لمف يف رصحلا ةسرامم

 00 1 ءاكلا تحت مهلاخدإ ١
 .Ww ... ج ةمطاف تيب باب ىلع ةيآلا ةوالت .؟

 كمل



 .rr ةت لهأ دنع تيبلا لآ لئاضق :تلاثلا لصفلا
 ro ثقاتمو ليلحت
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 41 .ةعامجلاو ةّنسلا لهأ ةديقع :عبارلا لصفلا
 41 :تيبلا لآ يف

 02 . ج نيسحلا مامإلا جورخب لال دتسالا

 3 ........ ك تيبلا لآ قوقح :سماخلا لصفلا

 ..09 يسساكملا عابرأ يف سمخلا

 ! ...... سمخلا فرصم
 ۰...7... مهوب عفر ۱
 ,... ةيمللاو ةيساهسلا ةيعجرملا .؟

 دج تييلا لآ ةيرشب ؛سداسلا لصفلا
 ن خيشلل ةريخأ ةملك
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