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 دحاو اجا ىلع مهتافاط عمجو مهفوفص ٌصرو نيملسملا لمش عمجو ةيمالسإلا ةدحولا

 .مهراد رقعو مهيضارأ يف نيملسملا لع يرجي اهب ماملإ هل عاو ملسم لك هانبتي ام

 لع اولعج دق ةرادصلاو ؛ملقلا باحصأ ضعب مويلا دهاشت ةيمالسإلا ةحاسلا نكلو

 ءاهفوفص كسامئو ءاهديحوت لدب مالا ةئرجنو ان مهضعب ريفكتو ؛ةملكلا قيرفت مهقتاع

 .ىرخأ ةفئاط قيسفنو ةقرف نود ةقرف ربفكن يف ىوتف دعب ىوتف دهاشن لزن ملف
 حضي ىتح ةتسلاو باتكلا ءوض يف رفكلاو ناهيإلا ةلأسم ةسارد ىلإ يناعد كاذو اذه

 لهأ ريفكت انل حصي ال هلأ حضتي فوسف ؛رفكلاو ناهيإلا اذح ئواتفلا هذهب نيرشأتملا ءاّرقلل

 ةيمالسإلا فئاوطلاو «داعم او 9 مركألا هيبن ةلاسرو ىلاعت هللا دبحوتب نينمؤم اوماد ام ةلبقلا

 نع جورخلا بجوي اع نيدعتبم ؛ناميإلا للح يف نيلفار ؛ةميخلا هذه تحت نوللظتم مهلك

 .باتكلا كلذل ةرشعلا لوصفلا ةءارقب كلذ كل حضتيسو مالسإلا

 .دصقلا ءارو نم هللاو

 يناحبسلا رفعج
 قه ٠١٠١/٠۲/٠١  ةفرشملا مق





 امهدودحو (مهموهفم رفكلاو ناهبولا
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 دیه

 ْنأل ةرضاحلا انتايح يف ةمهملا لئاسملا نم رفكلاو ناميإلا نع ثحبلا

 نيب قرف ريغ نسم ةقيثولا ناهيإلا ةطبار يه نيملسملا نيب ةديحولا ةطبارلا
 .مهسانجأ

 نولذبي مهو ؛نيرمعتسملا فادهأل ًاضرغ ءنورق ذنمو نوملسملا لزي ملو

 ًاضعب مهضعب شهني «ةدعابتم مسأو قرف ىلإ مهتيتشتو مهقيرفت يف مهدهج
 مهتاورث نوبهني مه ةغئاس ةسيرف اونوكيل كلذ لك ةدحاو ةما نم اوسيل مبنأكو

 .لئاسولا ئتشب ةيمالسإلا مهتفاقثو مهتديقع ىلع نوضقيو

 فوفصلا ضر نإ ةجاحلا دشأ يف ةجرحلا فورظلا هذه يف نوملسملاف

 مهيلع فّرعتلا دعب الإ كلذ ئئستي الو .ديحوتلا ةملك مه ْنأ اك ةملكلا ديحوتو



 هللاب ناهيولا لظ يف ءانشتسا تود عيمجلا لّلظتي نأ ' ئسع ؛مهراكفأ ىلعو

 باتكلا ءوض يف ناهيإلا ةقيقح ةسارد ىلإ ءيش لك لبق انوعدي ام اذهو «هلوسرو

 يف ةفلتخملا قرفلا قح يف لداعلا ءاضقلا يف سايقملا يه نوكت يك ؛ةنسلاو

 .ةيمالسإلا ةحاسلا

 :نيتدئاف كلذ نم ينتجنو

 : يهو ةيمالسإلا ةدحولا ةحاس ف ةمهم ةرمث لإ ةساردلا يذؤت امر :لرألا

 قرفلا تارشع اهتحت يوضنت ابر اًدحو ًاموهفم ناهيإلا ةقيقح نييبت دعب هلآ
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 بناجأ اوبستحا ابرو ؛لئاسولا ئّمشب مهب ّنظلا ءيسا ابر يتلا ؛ةيمالسإلا

 .نيصلخ ًاناوخإ اوحبصيف

 مالسإلا ةريظح نع اوظفليف رحخآلا ضعبلا للع رمألا سكعني اهّبرو :ةيناثلا
 "ل 9 0

 .اهميمصو اهما نم مهروصتن انك دقو



 : ةنسلاو باتكلا يف ناميإلا

 هرامغ يف ضوخلاو «فارطألا يمارتم ؛عساو ثحب رفكلاو ناهيإلا يف ثحبلا
 ثوحبلا نيب نم هيلع زكرن فوس يذلاف «ةزجوم ةلاسر اهنوك نع ةلاسرلا جرخي
 :ةيلاتلا تاهج لا يف ثحبلا وه ةرفوتملا

 :ييرأل ةهجلا

 :ةيناثلا ةهجلا

 :ةفلاثلا ةهجلا

 :ةعبارلا ةهجلا

 ؛ةسماخلا ةهجلا

 :ةسسداسلا ةهمجلا

 :ةعباسلا ةهملا

 :ةنماشلا ةهجلا

 ؛ةعسانلا ةهجلا

 :ةرسشاملا ةهجلا

 .ًاحالطصاو ةغل ناميإلا ريسفت يف
 .همدعو ناهيإلا نم ءزج لمعلا نأ يف

 .ال وأ ةصيقنلاو ةدايزلا لبقي هنأ يف

 .هب ناميإلا بجي هيف

 .هماسقأو هبابسأو رفكلا ديدحت يف
 .همدعو ةلبقلا لهأ ريفكت زاوج يف

 .ناميولاو مالسإلا نيب قرفلا يف

 .دئاقعلا يف ملعلا ليصحت موزل

 .ةقيقحلا نع عافدلا يف

 .ةيمالسإلا ةدحولا يف

 هرفاكلا نع نمؤملا زّيمتي اهب ذإ «ةسماخلاو ةعبارلا ةهجلا وه اهنم مهملاو
 يف ثحبلا كببلإو ءاهنم ئصقُي نّمع ناهيإلا ةيار تحت يوضني نم لك زّيمتي

 م
 :هالعأ رومألا
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 :ىل وألا ةهجلا

 ًاحالطصاو ةغل ناهيإلا

 :ناهيإلاو ءًانمأ نمأي نمأ هنم لعفلاو «فوخلا ّدض :نمألا :ليلخلا لاق - ١
 ." ال قدصمب «انل ٍنمْؤُمِب َتْنأ امو :لاعت هلوقو «هسفن قيدصتلا

 ةنايخلا دض يه يتلا ةنامألا امهدحأ :نالصأ هل ؛نمأ» :سراف نبا لاف

 ." ناينادشم ناينعملاو .قيدصتلا رخآلاو

 دعو هدابع قدصَي يدلاوه «نمؤملا» :لاعت هللا ءاسأ يف :ريثألا نبا لاقو

 .نامصألا نم وهف «هباذع نم ةماسيقلا يف مهئّمؤي وأ .قيدصتلا :ناهيإلا نم وهف

 ." فونملا ّدض نمألاو

 :ةفلتخم تالامعتسا هل نأ روظنم نبا نم رهظيو

 ١ رفكلا دض ناهيإلا 7 .ةنايخلا دض ةنامألا- ۲ .فوخلا دص نمألا_ .

  - 4اًمأف .موق هب بّذكو ,موق هب نمآ :لاقي بيذكتلا هّدض ؛قيدصصتلا :ناهيإلا
 فوخ نم مهنمأ# :زيزعلا ليزنتلا ينو .هتفخأ ّدض وهف يدعتم ا هتنمآ « .

 ١ ؛نيعلا ببتر 0٩ . 0

 :سيياقملا-' ۱۳۳/۱ .

 .594/ ١ :ةياهنلا ۳

 .۲۱/ ۱۳ ؛برعلا ناسل 4



N SRL رفكلاو ناميإلا ١١ 

 ّدض يف لمعتسي ؟نمأ» ةدام نم دّرجملا يثالشلا نأ مهت الك نم ةليصحلاو

 يب اوكرشُمال يِتودُبْمَ اننا ْمهِفْؤَح بْنِ مُلا :هناحبس لاق اک فوخلا
 قيدصتلا ئنعمب ينأي ماللا وأ ءابلاب نورقملاف هنم ديزم ا اَمأو (00  رونلا) انيس
 نم رع هلوقو (180 - ةرقبلا) هير ْنِم هيل َلِْنأ مب لوسا مآ :هناحبس هلوقك

 َدض ئنعمب وهف هسفنب يّدعنملا اًمأو (17- فسوي) ال نِمْؤُمِب تنأ امو :لئاف

 ١ .تفرع امك :فاخأ

 .قيدصتلاب هورّسف ثيح ناهيإلا فيرعت يف نوملكتملا جرد كلذ لعو

 هب هئيجم ملع ايف لوسرلل قيدصتلا :ناييإلا :يجيإلا نيدلا دضع لاق

 ."لاجإ ملع ايف ًالامجإو «ًاليصفت ملع ايف ًاليصفتف «ةرورض
 ّيبنلا قيدصت يأ نيرثكألا دنع قيدصتلل مسا :ناهيإلا :ينازاتفتلا لاقو

 ."' ةرورضلاب هب هیج ملع |يف

 :يلي ام ىلع رصتقن قيدصتلاب هورّسفف ةعيشلا مالعأ رثكأ امو
 الو يبلقلا قيدصتلا نع ةرابع ناميإلا نإ : (ه )١ ٠٠-٤۳١ ئضنرملا لاق

 ؛هتفرعم بجوأ ام لكبو ىلاعت هللاب ًافراع ناك نمف «ناسللا لع يرجب اهب رابتعا
 ." نمؤم رهف ًاقذصمو كلذب ًاًرقم

 ءاج اهبو «ىلاعت هللاب يبلقلا قيدصتلا نع ةرابع ناهيإلا نإ :مشيم نبا لاقو
 تارمث تاعاطلا رئاسو ؛هروهظ ببس يناسمللا لوقلاو «لعف وأ لوق نم هلوسر هب

 . هل ةدكؤم

 .نعملا مسق ۴۲۳/۸ :فقاوملا جرش ا
 ,1977/ 8 :دصاقملا حرش"

 .0۳۷ ٥۳١ :مالكلا ملع يف ةريخذلا :ئضنئرملا 1

 , ١٠/٠ :مارملا دعاوق :مثيم نبا 4



E E E O ًاحالطصار ٌدنل ناميإلا 

 ينكي الو ,ناسللاو بلقلاب قيدصتلا :ناميإلاو :يموطلا نيدلا ريصن لاقو

 1 لئ : هلوقل يناثلا الو «هوحنو «مُهسن ذأ اهتنَقْبَتْساَو» :ىلاعت هلوقل لوألا
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 يف دادقملا لضافلاو " ةيريصنلا لوصصفلا يف يسوطلا ققحملا ةريخ وهو

 وه :هلوقب هفرع هنإ :لاقو نيقّقحملا ضعب نع ىسلجملا هلقنو " نيبلاطلا داشرإ

 ١ ةريصب لع ًابلقو ًاناسل ئينلا هب ءاج اب قيدصتلاو ىلاعت هلل ميلستلا
 هللاب ةفرعملا وه ناهيإلا لصأ :لاقو ةفرعملاب هريسفت يف يسربطلا هرّسف ؛معن

 ." هل قّدصم وهف ءيشب فراع لکو «هلسر هب تءاج ام عيمجبو هلوسربو

 ." انباحصأ لإ يناثلا ديهشلا هبسنو

 هقّدصم لكف ةفرسعم ا عرف يبلقلا قيدصتلا نف أدبملاب هل ريسفت هّنكلو
 يذلا :هناحبس لاق قّدصي الو فرعي ابر ذإ سكع الو هقّدصي اب فراع
 ام نافرعلا عمو ١57( ةرقبلا) مه ةءانبأ َنوُقِرْعَي اك ُهَنوُف ِرْغَي باتكلا مايا

 .نيئمؤم اوناك

 وهو سفنلا نوكس لوألا يف ْنأل .حضاو ةفرعم او قيدصتلا نيب قرفلاو
 امهنیب قرفلاو بسك الب لصحم ابر ةفرعملاو ؛هيلع باثيو هب رمؤي يرايتخا يبسك
 طرتشي ًالإو وهف ميلستلل ًامزالم قيدصتلا ناك ولف «ملعلاو ناميإلا نيب قرفلاك

 .4 55 :دارملا فشك : يلا ةماعلا ١

 بهذم يبلقلا قنيدصتلا وه ناميإلا نإ :لافو 4"۴ :راحبلا يف هنع يسلجملا ةمألعلا هلقن - ۲

 .هلوصف يف يسوطلا ققحملا مهنمو مهيرخأتمو ةيمامإلا يمذغنم نم عمج
 ٤٤١. :نيبلاطلا داشرإ :دادقملا لضافلا'"

 ,1947/ 54 :راحبلا :يسلجملا-4

 .۸۹/ ١ :نايبلا عمجم :يسربطلا 0

 . 171/589 :راحبلا ظحال «نيدصتلاب ةغل هرّسف وهو ناييإلا قئاقح ةلاسر يف ماعلا نيدلا نيز-١



 رفكلاو ناميإلا 20202020200 لا 1۲

 ًوُمَكح تح َنونمؤُب ال ّكْبَرَو الف) :هناحبس هلوقل میلستلا :قيدصتلا ءارو هيف
 ءاسنلا) 4 ميل اوسو تصف نب اجرح مهلا يف اوج ال م هن رج مي

 نأ وهو «مدقتملا همالك ليذ يف ينازاتفتلا هركذ ام ةيمامت مدع ملعي انركذ ابو
 سنن. يسربطلا لوق هنأ تفرع امل «يحلاصلاو مهجك ةفرعملاب ناهبإلا ترّسف ةعيشلا

 .مهعمجأب ةعيشلا لوق ال :ياثلا ديهشلا هلقن ام ىلع هريغو ٠س

 : ًاحالطصا ناميإلا

 ّنإف .هنم مسق يأ ةيافك يف مالكلا عقيف ؛قيدصتلا ئئنعمب ناميإلا ناك اذإف

 :ةعبرأ تالمتحمل اف «ةفلتحخم رهاظم قيدصتلل

 نب دمحم لوق وهو «هبلقب رفكلا دقتعا نإو ناسللاب رارقإلا وه ناهيإلا ١
 .يناتسجسلا مارک

 مهج لإ بوسنملا وه اذهو ؛هناسلب رفكلا رهظأ نإو يبلقلا قيدصتلا ۲

 .ناوفص نبا

 لمعلا اّمأو .ناسللاب قيدصتلا ىلإ مضنم يبلقلا قيدصتلا وه ناهيإلا -۳

 نيملكتملا ريهاشم ىلإ بوسنملا وهو «ناميإلا ميمص يف لاد ريغ هتارمث نم وهف
 .ءاهقفلاو

 لسمعلاو ناسللاب رارقإلا ىلإ ًاّمضنم يبلقلا قيدصتلا وه ناميإلا ٤-
 .ئمادقلا نم عمجو ؛ةيضابألاو ةلزتعملا لوق وهو ؛حراوجلاب

 :لاوقألا هذه ةساردب ذخأنل

 نم نأ لع اوقفتا مهدعب نمو هباحصأو يلا نأ اومعز دقف :لؤألا اأ



 ع | اا م هاوس ENE ًاحالطصار ًةغل ناميإلا

 مهيلإ فضأ ؛مالسإلا مكحب هل موكحم ملسم مهدنع هّنِإف ةداهش هناسلب نلعأ

 .' «ةنمؤم اهْئإف اهقتعا١ :ءادوسلا يف هللا لوسر لوق

 ًاقيرط ناسللاب رارفإلا نوك لجأل ناهيإلاب هيلع مكحلا نأ :هيلع ظحالي
 نانا ن ةفباطم مدع ملف وتامر .هبلق قيدصتو هنطاب مهف ىلإ ةعيرذو

 مويلابو اب انآ ُلوُقَب نم الا نيَو : هناحبس لاق «قافنلاب هيلع مكحيف

 مكحلاب نيرومأم هباحصأو لوسرلا ناك امو .(۸- ةرقبلا)4َنيِئِمْوَمِب مُه امو رخآلا

 تما 15 لاق بک احبس هديحوتب اردهشي نأ لإ لاتقاب اومأ هاظلا بسحب
 اومصع ًاذإف هن تارا ا لإ هلإ ال نأ اودهشي لرتح سانلا لتاقأ نأ

 #8 همكح هجو رهظي كلذبو «هللا لع مهباسحو اهّقحب الإ مهاومأو مهءامد ينم
 لجر بر :لاق هّنأ ديلولا نب دلاخ نع مزح نبا ىور 7 «ةنمؤم ابْئأب» ءادوسلا يف

 .«سانلا بولق نع ٌقّشال ثعبأ مل نإ 'إ لاقف «هبلق يف سيل ام هناسلب لوقي
 هناسلب رفكلا رهظأ نإو يبلقلا قيدصتلا وه ناميإلا نوك يأ :يناثلا ااو

 ل تنحل دن تايألا نم زج اني كدت ادن نارام ميج لإ تحولا

 هلوقو (17- فسوي) ©انل ٍنمْؤُمِب َتْنأ امو :هناحبس لاق ؛ةغل ناهيإلا ريسفت

 نيم رع ناسلب لزن نآرقلا ّنأب افاضم (؟ 5 توبكدعلا) € طو ماو :لاعت

 .اناميإ ىّمسُي ال حراوجلاب لمعلاو قيدصتلا ةغللا يف وهو برعلا ةغلب هللا انبطاخو

 اًمأو ؛ناميإلا ةقيقح نع لمعلا جورخ لع ليلد هركذ ام نأ :هيلع ظحالي
 نم نأ لع تايآلا ضعب تلد دقو فيك ؛هتبثي الف يبلقلا قيدصتلا سفن هنوك
 نيرفاكلا نم وه لب ؛نمؤمب سيل وهف ًأبلق نقيتسا نإو ًالمع وأ ًاناسل دَحَج

 و م ف

 ناك فيك ظن اولو الط مهم مهشفنا اهْتَقْبَتْساَو اهب اودحجو» :هناحبس لوقي

 .۱۹۰/۴ :لصفلا :مزح نبا-١

 .ثيدحلا جبر كيفاريسر "© 1/۲ :لصفلا :مزحح نبا
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 لظ يف اونعذأ نيذلا ةنعارفلا ٌقح يف ةلزان ةيآلاو ١4(  لمنلا) «َنيِدسُمملا ةَبقاَع

 نم اوراصف هللا تايب اودَحْج مهنكلو «هناحبس هللا نم ثوعبم هّنأب ئسوم زجاعم
 .نيرفاكلا

 محن يف يبلقلا قيدصتلا ةيافك يفنب موقت ال ةبآلا نأ :يهو.ةتكن كانه معن

 يف ذب الف هب نرتقا اذإ هتيافك مدع تبثت امنإو .دحخجلا عم نرتقي مل اذإ ناهيإلا

 .رخآ ليلد ساهتلا نم لّزألا ةيافك مدع تابثإ

 نع هب لكشتسا ماقملا يف ًامالك (ه ٤٥١ ت) يرهاظلا مزح نبال نإ مث
 ۰: نهج وب كلذو «لدتسملا

 قيدصتلا ئمسي ال هنأل .قيدصتلا وه سيل ةغللا يف ناهيإلا نا :لوألا

 نم نإ ّيرع طق لاق امو ,برعلا ةغل يف ًاناهيإ ناسللاب قيدصتلا نود بلقلاب

 ةغلب ًان اميإ بلقلاب قيدصتلا نود ناسللاب قيدصتلا طق - يمش ام كلذكو

 .برعلا

 .ناسّللاب بيذكتلا عم قيدصتلا ةيافك مدع تبثي هركذ ام نأ :هيلع ظحالب

 ليلد سامتلا نم مسقلا كلذ ةيافك مدع تابثإ ف دبال :انلق كلذ لجألو «تفرع

 .رخآ

 قدص نم لكل ناهيإلا مسا قلطي نأ بجول ًاحيحص هلاق ام ناك ول :يناثلا

 0 هب اوقدص اهب نوقدصم

 ٠۹۰/۳. :لصفلا مزح نبا-١
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 ًاحالطصا ناهيإلا وه ةساردلا عوضوم نأل اج هاو مالك هنأ :هيلع ظحالي

 .حيسملاو جالحلا ةيهإب قيدصتلاك هئم ضيقنلا فرط ىلع ناك ام معي الف

 لمشي هنآ كش الف ءةغل قيدصتلا ريسفت وه ةساردلا عوضوم ناك ول معن

 . (17١-فسوي) ان ٍنِمْوُمِب َتْنأ امو) :هناحبس لاق ؛ءيشب قلعتم قيدصت لك

 ام لإ ًافاضم ةيهاو تاملك «لحملا» و «لصفلا» نم هبتك يف مزح نبال مكو
 ةءاذبو بابسلاب ةيمالسإلا قرفلا لع لماحتلا ؛يهو ةباتكلا يف ةطخ هسفنل ذحتا

 .هنعو انع هللا افع ؛مالكلا

 نم ءزج لمعلا لعج عبارلا نأ ريغ «نابراقتمف :عبارلاو ثلاثلا لوقلا اَمأو

 يذلا عوضوملا وه اذهو «هتقيقحل اءزجال «هلاكو هتارمث نم هلعج ثلاثلاو ناهيإلا

 : مهم ينعأ ؛ةثالث قرف ىلإ نيملسملا قزف
 ءهيلع نمؤملا قالطإ نم اوعنمو «ةريبكلا بكترم اورفك نيذلا :جراوخلا أ

 .ناهيإلا ةقبر نع هجورخل رانلا يف ًادّلم هولعجو ديدشتلا يف ةياغلا اوغلبو

 وه الف نيتلزنم نيب ةلزنم ةريبكلا بكترم اولعج نيذلا مهو :ةلزتعملا - ب

 يف ًادّلخع ةريبكلا بكترم لعج يف جراوخلا عم اوقّفص مهنكلو ؛رفاك الو نمؤمب
 .ةبوت الب تام اذإ رانلا

 ناهيإلا اولعج نيذلا مهو :ةعيشلاو ةئسلا نم نيمّلكتملاو ءاهقفلا ةرهمج - ج

 ام ينعيال اذهو .ناهيإلا لامك لمعلا اولعجو .ناسللاب رارقإلا عم قيدصتلا سفن

 نم ناسنإلا لوح نأ لإ فدهي لب «لمعلاب ماهتهالا مدع نم ةئجرملا هيلإ تبهذ
 رارفإلاب نرتقا اذإ يبلقلا قيدصتلا وه هلامو همد ةمرحب مكحلاو ناميالا نإ رفكلا

 نم ذقنم ا اًمأو .مكبألا يف لاحلا وه اك نكمي مل نإ ةراشإلاب وأ .نكمأ نإ ناسللاب

 .لمعلاب نرتقي مل ام كلذ هيفكي الف ةّنجلا ىلإ لخّدملاو رانلا



 ةفرعملا لهأ نم رئابكلا بكترم نأ لع ةيمامإلا تقفتا» :ديفملا خيشلا لاق

 نم هلعف اب ًاقساف ناك نإو ملسم هّنأو مالسإلا نع كلذب جرخب ال رارفإلاو
 «ةبطاق ثيدحلا باحصأو «ةفاك ةثجرملا لوفلا اذه لع مهقفاوو ؛ماثآلاو رثابكلا

 ؛كلذ فالح لع ةيديزلاو جراوخلا نم ريثكو ةلزتعملا تعمجأو ةيديزلا نم رفنو
 . ملسم الو نمؤمب سيل قساف هانركذ نمث رئابكلا بكترم نا اومعزو

 .مداقلا لصفلا يف ينأي قحلا قيفحتو اذه

¥ # 

 م

 ٠١. ص تالاقملا لئاوأ :ديفملا-١



 :ةيناثلا ةهجلا

 همدعو ناهيإلا نم ءزج لمعلا نأ ف

 لمعلاو قيدصتلا نم ًابكرم ناهيإلا اولعج ةلزتعم او جراوخلا نأ تفرع دق
 عوضوملا ةسارد نكل «نيتلزنملا نيب ةلزنم يف هولعج وأ ةريبكلا بكنرم اورفك هلجألو
 هذه يف يفكتو «ناميإلا نع لمعلا جورخ ىلإ اندشرب ةينارقلا تايآلا بسح

 ؛ةيلاتلا تايآلا

 (؟1/8 - ةرقبلا) 4تاحلاَضلا اوُلِمَعَو اوُسَمَأ نيذلا ّنإ9 :هناحبس لاق ١
 لمعلا ناك ولف .هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةرياغملا وه فطعلا ىضتقمف

 فنوتي ماعلا دعب صاخلا ركذ ليبق نم ماقملا نوك ىلاهتحاو «راركتلا مزل هيف الحاد
 فّرعم عمج تاحلاصلا نأ كلذ لإ فضأ .ركذلاب هصيصختل ةتكن دوجو لع

 صوصخ هب ديري ناهيإلا نم ًاءزج لمعلا نوكب لئاقلاو ؛لسقنلاو ضرفلا لمشي
 اذبم تاحلاصلا نوكت نأ نكمي فيكف ؛تامرحملا بانتجاو تابجاولا لعف

 .ماعلا لع صاخلا فطع ليبق نم هركذ نوكيو ناهيإلا ءزج نعل ا
 (7١١؟  هط) 6ٌنِمْؤُم وهو تاح اصلا ّنِم لَمْعَي نمو :هناحبس لاق - ؟

 اذهو ًانمؤم هنوك لاح ًاح اص لمعي دوصقملاو ةيلاح ةلمج (نمؤم وهو# :هلوقو

 .ةرياغملا يضتقي
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 نق مُهنيتاوُحِلْصأَ اوت نما نم ٍنامقاط نإ و» :هناحبس لاقو -؟
 - تارجحلا) (هللا رْمأ ىلإ ءيت تح يفت يتلا اولَتاَمَف ئرخألا لَم امُهادحإ تّ
 نإف :هلاشم اذه ام لاقو ةيصاعلا ةفئاطلا الع نمؤملا قلطأ هناحبس هنأ ئرت (4

 نأ رهاظلاو ؛مهنم ئرخألا ةفئاطلا لع نينمؤملا نم نيتفئاطلا ئدحإ تغب

 ئنعمب يأ ءئضقناو قبس ام ظاحلب ال يغبلا لاح نينمؤم مهنوك ظاحلب قالطإلا
 .نینمؤم اوناك مېن

 -١14( ةبوتلا) 4َنيِقِداَضصلا َعَم اوُنوُكو هلل اوقّنا اونمآ ن يذلا ابن اي - ؛

 لدو «تامرحم ا بانتجاو تاعاطلاب نايتإلا يأ ئوقتلاب ناميإلاب نيفوصوملا رمأف
 .لصاحلل ًاليصحتو ًارغل هب رمألا ناك الإ و «ىوقتلا مدع عم عمتجي ناهيإلا نأ لع

 .رهاظلا فالح ةمادتسالا لع ةيآلا يف رمألا لمحو

 لاق «بلقلا وه هئاول زكترمو ناهيإلا لحم نأ لع لدت تايا كانه ١

 لمعلا ناك ولو (۲۲  ةلداجملا) ُناهيإلا مهس يف بيك ٌكِيلوأ» :هناحبس
 يف ناهيإلا ٍلُْدَب اكو :هناحبس لاقو ؛هعيمجل الع بلقلا ناك امل هنم ًاءزج

 ۰ . -١4( تارجحلا) 4 مول
 عيمجل الحم بلقلا نوك ةيآلا رهاظ ّنأ رهو هسفن حرطي لاؤس كانهو

 رارقإلاو هنم ًاءزج ناسللاب رارقإلا اولعج نيمّلكتملاو ءاهقفلا روهمج نأ عم ناميإلا

 ناهيإلا ةقيقح نأ :يهو «ةلهس هنع ةباجإلا نكلو «بلقلاب ال ناسللاب مئاق
 هفارتعا دعب الإ ًانمؤم هنوكب مكحلا حصي ال هنأ ريغ .بلقلا وه هئاول زكترمو

 طرش يأ هل ءزج ال طرش ناسللاب رارقإلاو ًابلق نعذأ نإو عنام دحجلاف .ناسللاب

 اهب قّدصم لجرلا نأ أطخلا لبقي ال مّلُع كانه ناك ول معن .ًانمؤم هنوكب انمكحل

 لوسرلاب نمآ دقف ؛ةشبحلا كِلَم يف اك رقي نأ عيطتسي ال هنأ ريغ لوسرلا هب ءاج
 لص كلذ لجألو ؛ةرورضلل طقاس ذئدنع طرشلاو «نمؤم وهف ؛ًابلق هتّوبنب فرتعاو



 ادق ا 5211116 e همدعو ناميإلا نم ءزج لمعلا نا يف

 .هتافو هتغلب امدنع 5 لوسرلا هيلع

 ةحصل ًاطرش ناهيإلا اولعج ثيح .عامجإلا هديؤيو باتكلا ئضنقم وه اذه
 .هئزج ةحصل ًاطرش ءيشلا نوكي الو تادابعلا

 .ةيرظنلا هذه ًاضيأ دضاعت يهف ةّنسلا اَمأو

 هنأ -مالسلا بلع يلع لئاضف باول معو ناهيولا باتك يف يراخبلا جرخأ

 هللا حتفي هلوسرو هللا بحي الجر ةيارلا هذه ّنيطعألا :ربيخخ موي 887 هللا لوسر لاق

 .1هيدي لع

 ءاجر اه ٌتْرواستف :لاق «ذئموي الإ ةرامالا تببحأ ام :باطخلا نب رمع لاق

 :لاقو ءاهاَيإ هاطعأف بلاط يبأ نب نع هللا لوسر عف لاق ءاهيلإ ئعدأ نأ
 تفتاي ملو فقو مث اشيش (ّجلع) راسف !كيلع هللا حتفي ئتح تفلت الو شمإا
 ؟ «ساثلا لئاقأ اذام لع هللا لوسر ايا :خرصو

 اذإف .هللا لوسر ًادمحم ّنأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي تح مهلتاق» لإ :لاق

 00 ی ارا مهام كتم ی دلل كلذ راكب

 :لاق 25 هللا لوسر ْنأ .ةريره يبأ نع ؛مألا' باتك يف يمفاشلا ئور

 دقف هللا الإ هلإ ال اولاق اذإف هللا الإ هلإ ال :اولوقي تح سانلا لئاقأ لازأ ال»

 .؟هللا ىلع مهباسحو اهّقحب الإ مهاومأو مهءامد ينم اومصع

 ال نأ اورهظي ئتح مهلتاقي نأ هللا ضرف نإ :هللا لوسر َمّلْعَأف :يعفاشلا لاق

 مهيلع هللا مكحي اهب ينعي ءاهّقحب الإ مهاومأو مهءامد اوعنم اولعف اذإف .هللا الإ هلإ

 يلوتملا «مهرئارسب ملاعلا هللا «مهرثارسو مهب ذكو مهقدصب هللا لع مهباسحو اهيف
 نيب ایف هللا لوسر ماكحأ تضم كلذبو «هقلخ ماكحو هئايبنأ نود مهيلع مكحلا
 1 ا م ل ساما راح مل م دل سس ص ل

 بلع يلع لئاضف باب ؛ 100 ملسم حيحصو :ناهيإلا باك ۰⁄۸١ ٠ :حيحصلا :يراخبلا ١

 ..مالسلا
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 هللا نأو نورهظيام ىلع هماكحأ عيمج نأ مهملعأو «قوقحلا عيمجو دودحلا نم دابعلا

 . رئارسلاب نيدي
 مامإلا) مدس بم هللادبع يبأل تلق :لاق حيحص دنسب قودصلا ئور

 نو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي» :لاق ؟ًانمؤم دبعلا هب نوكي ام ندأ ام : (قداصلا

 وهف كلذ لعف اذإف ؛هنامز مامإ فرعيو ةعاطلاب ٌرقبو ؛هلوسرو هدبع ًادّمحم
 ."«نمؤم

 ةريبكلا بكترسم يمر يف جراوخلا أطخ للع حسا بم لع مامإلا لدتسا دفو

 دقو» :لاقو .نمؤمل ا ةلماعم مهعم لماعي ناك لإ هنأو هللا لوسر لعفب رفكلاب

 ثروو لتاقلا لتقو .هلهأ هرو مث هيلع لص مث ينازلا مجر هللا لوسر نأ متملع

 .ٰيفلا نم اههيلع مسسق مث نصحملا ريغ ينازلا دلجو ؛قراسلا عطقو .هلهأ هثارت

 مالسإلا نم مهمهس مهعنمي ملو مهيف هللا ىح ماقأو ؛مهمونلب هللا لوسر مهذحخأف

 " «هلهأ نيب نم مهءامسأ جرخي مو

 وه نيأو  ءاجرإلاب لوقلا اذه باحصأ نومري ابر نييحطسلا ضعب نأ اهبف

 جورخو ناميإلل ًازكرم بلقلا نوك "نإ :لوقنو ًانايب ماقملا يف ديزن  ءاجرإلا نم
 ةاجن يف يفكي يبلقلا قيدصتلا نأ ينعي ال .هل ًامّوقم ًارصنع هنوك نع لمعلا
 ةرمز نع ناسنإلا جورخ يف يفكب هنأ ىلإ فدي لب ةيورخألا ةايحلا يف ناسنإلا

 هلامو همد مرحيف «- يسلقلا قيدصتلا  ماكحأو صئاصخ مه نيذلا نيرفاكلا

 لع بترتت يتلا ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ «هتحكانم ٌمصتو هتحيبذ لحتو

 نوك اّمأو «قرطلا نم قيرطب ريغلا هيلع فقو وأ هناسلب هرهظأ اذإ يبلقلا قيدصتلا

 ١ :مألا :يعفاشلا 1 --104.

 .قودصلل رابخألا يلاعم نع ًالقن ضكلاو ناميإلا باتك 17/757 :راحبلا :يسلجملا'
  ۳:ةبطخلا ةغالبلا جبن ٠٠١ .
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 ىرخأ طئارش ةيورخألا ةايحلا يف ةاجنلل ّنِإف ءالف باسحلا موي ةاجنلل ًابجوم كلذ
 .ةميركلا ةئسلاو ميكحلا ركذلا اهنايبب لفكت

 يناسللا وأ يبلقلا قيدصصتلاب اوفتكا نيذلا ةثجرملا لوق نع قرتفي كلذبو

 ةفئاطلا هذهف ؛لمعلا اورخأو ناميإلا اومّدق ىرخأ ةرابعبو .لسمعلا نع اونغتساو
 نيب ريكفتلا اذه ةعاذإب مهمأل ؛هلهأو مالسإلا لع ارطخ فئاوطلا رثكأ نم

 َّنأ نودقتعيو ايلعلا لشملاو قالحألا نع دّرجتلاو ةيحابإلا الإ موعدي «بابشلا
 ؛نيملسملا نود مه اهبيشو اهرانو ميحجلاف .نينمؤملا نود رافكلاب صاخ ديعولا

 ؟كلذ نم مظعأ رطح ّيأو «لمعلا نع دّرجملا ناميإلا ةاجنلا يف يفكي هنأ ئنعمو

 لاق :رمع نب هللا دبع نع يراخبلا هاور ام دارملا رهظي كلذ ءوض عر

 ءاتيإو ةالصلا ماقإو ثلا لوسر ًادمح ّنأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش# ل هللا لوسر

 مالسإلا وه سيل ؛مالسإلا نم دارملا ناف" «ناضمر رهش موصو جحل او ةاكزلا
 اووف نكلو اوُئِمْؤُ 1 لق اَنَمآ ُبارشألا ِتلاَثل :هناحبس هلوق يف نایإلل لباقملا

 لقاب ناهيإلاو مالسإلا الو ١( 4  تارجحلا) 4 ْمُكِبوُلُق يف ُناهبإلا ٍلُخْدَي اكو انمّلسأ
 :ميلألا باذعلا نم هبحاصل يجْنملا ناميإلا لب ةصاخ ماكحأ هل يذلا (هتاجرد
 دوصقملا َنأل كلذو ةيبلقلا ةديقعلا وه «ناهيإلا مّوقم نأ نم انلق اهب رضي ال اذهو

 هلامو رقملا مد نوصي يذلا ناهيإلا وه رارقإلا طرشب قيدصتلاب ءافتكالا نم كانه

 .لمعلا لع فوتي ةياورلا يف امك وه ذإ ,ةرصخآلا يف يجنملا ناهيإلا ال «هضرعو
 هب يذؤتو مدلا هب نقحي مالسإلا نأ نم قداصلا مامإلا نمع يور ام رظني هبلإو

 ." ناهيإلا ىلع باوثلاو «جرفلا هب لحتسيو «ةنامألا
 ّنأب لوقلا ريغ «ناهيإلل ًاسايقم يبلقلا قيدصتلا نوك نأ :مالكلا ةليصحو

 .سمخأ ءادأ باب ١١ص ًاضيأ ظحالر «ياثلا بابلا نایإلا باتك 0⁄۱ :حيحصلا :يراخبلا ١

 .۲۸۵/۱ :نساحملا :يقربلا ۲
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 زكرت كلذ لجألو «ةاجنلل فاك لمعلا نع نيدّرجملا يبلقلا وأ يلوقلا قيدصتلا

 كلو ِتاحلاصلا اولمَعَو اوُنَمآ نيذلا نإ :لوقتو ناهيإلا دعب لمعلا لع تابآلا

 «ُنمؤُم وهو تاملاصلا َنِم لمعي نمو :ىلاعت لاقو (۷ -ةنيبلا) 4ةيّربلا ريخ ْمُه
 «نيقداّصلا َعَم اوُنوُكَو هلا اونا اونم َنيِذَّلا اهُّيأ اي :للاعت لافو ١١١(  هط)
 دعب ئوقتلاب رمألا ئنعم امف ناهيإلل ًامّرقم ًارصنع لمعلا ناك ولف ١١۹) ةبوتلا)
 . لصاحلا ليصحتو دوجوملا رمألا بلطب هبشأ نوكي هنأل ناهيإلا ضرف

 نولماعي هدابعو رئارسلاب لماعي هللا نأ نم يعفاشلا مامإلا هركذ ام سنن الو
 .كلذك نوكي ال ابرو «قيدصتلا نع فشاكلا رارفإلا نم ناسنإلا نم رهظب اب

 لاكإ

 وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال١ :لاق هنأ هللا لوسر نع ناقيرفلا لقن

 '"' .«نمؤم وهو قرسي نوح قراسلا قرسي الو ؛نمؤم
 نظأو  ّرذ نب رمعو صام لا سيق نبا لخد :لاق ةرارز نب ديبع ئورو

 انإ :لاقف رصاملا سيق نبا مّلكتف .مدلسا بم رفعج يأ لع  ةفينح وبأ |مهعم
 هل لاقف :لاق .بونذلاو يصاعملا يف ناهبإلا نم انتلم لهأو انتوعد لهأ جرخنال
 وهو ينازلا ينزي ال» :لاق دقف 8 هللا لوسر امأ سيق نباي : ملل بم رفعجوبأ

 ' .4نمؤم وهو قراسلا قرسي الو «نمؤم

 َّنإ» :لاق يب هللا لوسر نا ملدا مهنه تيبلا لهأ ةمئأ نع رفاضت دقو

 ٠ .«ناكرألاب لمعو ناسللاب رارقإو بلقلاب ةفرعم ناهيإلا
 تلأس :لاق يورملا تلصلا يبأ نعف اذه ريظن تيبلا لهأ ةمثأ نع ئورو

.tح ۴ ه :يفاکلا :ينيلكلا «قراسلا عطق بانك/ ١4/8 نئسلا :يئاسنلا: ١ 

 " .؟؟ح 80/7 :يناكلا :ينيلكلا

  ۳.!41ح۱ :لاصخلا :قردصلا
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 لمعو «ناسللاب ظفلو .بلقلاب دقع ناميولا» :لاقف ؟ناميولا نع  ماهسبع-اضرلا

 . «اذكه الإ ناهيإلا نوكي ال .حراوجلاب

 ًانكر لمعلا ٌدعن الو ًانمؤم رئابكلا بكترم ّدعن فيكف ءاذه ءوض نلعو
 .ناميولل

 تبثي تاياورلاو تايآلا يف ناعمإلاو لمأتلاف باوجلا اّمأو لاؤسلا وه اذه
 .اهيلإ ريشن ةرمثو ةدئاف قالطإ لكلو تاقالطإ ناهيإلل نأ

 يف هيلع بترتي يذلا ةحيحصلادئافعلاو ةّثحلا لوصألاب دافتعالا :لألا
 بجوي ةشحاف وأ لتقب يتأي نأ الإ ةنامألاو ؛لاومألا ببنو لتقلا نم ُنامألا ءايندلا
 .ريزعتلا وأ دلحلا وأ لتقلا

 مدعو اهيلع باوثلا قاقحتساو هلامعأ ةحص هيلع بترتيف ةرخآلا يف اأو
 .رفكلا هلباقيو ,ةعافشلاو وفعلا قاقحتساو نانلا يف دولخلا

 .قرس نإو ئنز نإو نمؤم ةريبكلا بكترمف قالطإلا اذه ىلعو
 نارقلا نم اهبوجو رهظ يتلا ضئارفلاب نايتإلا عم حيحصلا داقتعالا: يناثلا

 ءةالصلا كرات لع رفاكلا قلطأ اذه نعو ءاهيلع هللا دعوأ يتلا رئابكلا كرتو

 نمؤم وهو ينازلا ينزي ال١ :يإ لوسرلا لوق لمح هيلعو مههابشأو ةاكزلا كراتو
 رارقإو «بلقلاب دقع ناهيإلا :مهوق لمحي هيلعو 'نمؤم وهو قراسلا قرسي الو
 ةناهإلاو لالذإلا قاقحتسا مدع ناهيإلا اذه ةرمثو «ناكرألاب لمعو «ناسللاب

 .ةرخآلاو ايندلا يف باذعلاو

 :تامرحملا عيمج كرتو تابجاولا عيمج لعف عم حيحصلا داقتعالا :ثلاثلا

 عفرو تابوثملا فاضتو نيفيذصلا عم رشحلاو ءنيبّرقملاب قوحللا «هنرمثو
 .تاجردلا

 ١ ح ۱ :لاصخلا :فردصلا .
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 تاحابملا لب تاهوركملا كرتو تابودنملا لعف مض عم مسقلا اذه:عبارلا

 .ءايصوألاو ءايبنألاب صتخي ئنعملا اذبمو نمؤملا تافص رابجإ يف درو امك

 اَمر * ...َنينِمْؤُمِب تصرح لَو يانلا ٌرثكأ امو :هناحبس هلوق رّسفي هبو

 1١-0101 فسري) «نوُكرشُم مو الإ لاب مرک نمو
 كرتلا يف ًالخخاد نوكي لاعت هريغب لسوتلا لب يصاعملا عيمجف اذه نلعو

 هءاعد دري ال هنأو «هنامأ زيجيف هللا لع نمؤي هنآ ناهيإلا اذه ةرمثو ةيآلا يف روكذملا

 .هللا دنع مهزانمو مېتاجرد يف دروام رئاسو

 ناهيإلا يف لامعألا لوحخد نع ةلادلا رابخألاو تابآلا نا اذه ءوض ْنلعو

 :اهوجو لمتحي

 نلع ناهيإلا ةقيقح يف لحاد لمعلا نإ لاقيو اهرهاوظ ىلع لمحي نأ - ١
 .يناعملا ضعب

 لمعلا نوكيف لامعألاب ًاطورشم نكل ةديقعلا سفن وه ناميإلا نوكي نأ -

 .ًارطشال أطرش

 ةّلقو ةرثك لامعألا نوكتو ًافعضو ةدش فلتخت تاجرد ناهيالل نوكي نأ -"

 .""” بتارملا كلت نم ةبترم لك لوصح نع ةفشاك

 َنأب١ :لئاقلا هب لدتسا ام ىلإ عجرن ةقيقحلا حاضيإو ثحبلا لامكإ لجألو
 ام ةحص ملعتو ءاهرهاظم لجأب ةقيقحلا ْئّلجتت ىتح «ناميإلا نم ءزج لمعلا
 .ركذلا ةفنآلا ةثالثلا لماحملا نم انركذ

 ١ :راحبلا :يسلجملا 59 13821١1177 ,
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 ؟ناهيالا نم ءزج لمعلا ّنأب لئاقلا ةجح

 :تايآب ناهيإلا نم ءزج لمعلا ْنأب لئاقلا جتحا

 داري سِنِمْؤُملا بلف يف ةئيكّسلا لرنأ يِدّلا َوُه9 :هلاحبس هلوق ١
 لبق امل ءقيدصتلا يه ناهيإلا ةقيقح تناك ولو .(4 /حتفلا) 4 ْمِهِناَمِإ َعَم ًاناميإ
 ول ام فالخب اذهو .مدعلاو دوجولا نيب رئاد هرمأ قيدصتلا أل :ةصيقنلاو ةدايزلا

 .هتصيقنو لمعلا ةدايز بسح صقنيو ديزي ذئدنعف .ناهيإلا نم ًاءزج لمعلا ناك

 هل ةيّمك الو داقتعالل ددع الو «هاوس ام يف ال ددع ةيّمك يف الإ نوكت ال ةدايزلاو

 نيقيللف .كيكشتلاب لوقم رمأ ناعذإلا ىنعمب ناميإلا ْنأ :هيلع ظحالب

 ررهظلاو ةّدشلا يف هنيقي قرافي ؛عبرألا فصن نينئالا ْنأب ناسنإلا نيقيف :بتارم
 لك لأب هنيقي نع فلتخي ؛يناثلا هنيقي نأ اك «سمّششلا نم دافتسم رمقلا رون نأ
 ىلإ ةَوَملا نم نيقيلا لزشتي اذكهو «دوجوو ةّيهام هل يبيكرت جوز وهف نكم

 ؛نيقيلا فصو لازل هنع زواجت ول يذلا هبتارم فعضأ ىلإ لصي نأ ىلإ فعلا

 لاسلإلا نيفيو «بتارمو تاجرد نيقيلا لشم ًاضيأ هلو :ّنظلا دح ىلإ لصوو
 ماب ابتدهاشمو ىشنلاو رشحلا دعب هنيقبك سيل ةأشنلا هذه يف اهدهاشمو ةمايقلاب

 رصف َكَءاَطم َكْنَع اَنْفَشَكَف اد نِ ِةَلْفَع يف َتْنُك ْدَقَل9 :هناحبس لاق .نيعلا
 «ناعذإلاو قيدصتلا ىنعمب ناميإلا رمأ نأب ىعذا نمف (١؟ /ق) «ديِدَح َموّيلا

 يعڏن نأ انل حصي لهف .هبتارمو هتقيقح نع لفغ دقف ؛مدعلاو دوجولا نيب رئاد
 نم مهنّينوصم نأ عم «يداعلا ناسنإلا ناميإك «بيغلا ملاعب ءايبنألا ناهيإ نأ

 فارتقا نع مهّدصي يذلا «هبقارعو يصاعملا راثآب مهملع نهر ناودعلاو نايصعلا
 اوت ال «سانلا رئاس ناعذإك مهناعذإ ناك ولف .تاقبوملا باكتراو يصاعملا

 ضرقنم ددعلا ةيمك يف لمعتست ةدايزلا نأ نم هركذ امو .ةيصعملا نع ةمصعلاب
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 َنوُوْحَيَو» :هناحبس لاق .ةيّمكلا ةدايز ريغ يف اهيف ةدايزلا تلمعتسا ةريثك تايأب

 يف فرص ْدَقَل و9 :لاقو ٠٠۹(. / ءارسإلا) 4ًاعوُشخ ْمُهُديِزَي و َنوُكِبَي نادال

 مهعوشخ ةّدش دارملاو .(4 ١ /ءارسإلا) روم الإ ْمُهديَِي ام و اوكي نارا اذه
 ظفللا كلذ اهيف لمعتسا يتلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ءامهددع ةرثك ال «مهروفنو

 .ةيددعلا ةرثكلا ال ةّدشلاو ةّرقلا يف
 اَّنِإو ١57( /ةرقبلا) 4مُكَلاَميِإ َميِضْيِل هلل ناك امو :هناحبس هلوق - ١

 .ةبعكلا ىلإ ةالصلاب خسنت نأ لبق سدقملا تيب ىلإ مهتالص كلذ ىنع
 رثأ لمعلا نأ يف كشن الو ؛ةقيفحلا نم ّمعأ لامعتسالا نأ :هيلع ظحالب

 مالكلا (نإ .بّبسملا هب داريو ببسلا قلطي نأ نكمملا نمو «هل لعف درو ناعذإلل
 .لامعتسالا هتبثي ال امن اذهو لمعلا هؤزج ءيشل عيضوم ًاباتكو ةغل ناهيإلا نأ يف

 ًاءزج ال ناهيالا سفن لمعلا نوكي نأ مزل «يفرحلا اهرهاظب انذخأ ول هنآ هيلإ فضأ

 .دحأ هب لقي مو هلم

 مهي َرْجَش اَمبف َكوُمُكْحُي ىت َنوُئِمْؤُي ال َكّبَرَو ال9 :هناحبس هلوق -'
 ٠١(. /ءاسنلا) «ًاميِلْسَت اوُمّلَسُي و َتْيَضَق امم اجرح مهين يف اود ال م

 مدعو بلقلاب ميلستلاو اإ يبنلا ميكحتب الإ نونمؤي ال مهْنأ هسفنب هناحبس مسقأ
 لمع وه لب «ميلستلاو قيدصتلا ريغ ميكحتلاو .هئاضف يف جرحلا نادجو
 . يجراخ

 نوكرتي اوناك  ةيآلا لوزن نأش يف درو امك نيقفانملا نأ :هيلع ظحالب

 ناميإلا نوعّدي اوناك كلذ عم و رابحألا ىلإ مهيواعد يف نوعجريو ب يبنلا
 ءاعذإلا كلذ مهنم لبقيال هنأب ةيآلا تلزنف يي يبنلل ميلستلاو ناعذإلا ىنعمب

 مامأ لمعلا ميلستلاو .تاعفارملا يفي ىبنلا ميكحت وهو مہتایح يف هرثأ یری ىتح

 نأشو ةبآلا نم ردابتم رهاظ اذهو .ىضف ام جرحلاب مهساسحإ مدعو ؛هئاضق

 ناهيإلا ءاعّدا لبقي ال هنأ .64نونمؤي ال كرو الف) :هناحبس هلوق ىنعمف .اهوزن
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 ةرمآلا تايآلا قايس يف تدرو ةيآلا نإ ؛ةيناث ةرابعبو.قيرطلا كلذ نع الإ مهنم
 «وللا ندب عاطل الإ لوس ْنِماَنْلَسْرَأ امو :هناحبس لاق 3 يِبنلا ةعاطإب

 نومكاحتي اوناك هسفن تقولا يفو «ناهيالا نوعي اوناك نوقفانملاو ٠١( /ءاسنلا)
 لب .ًاناهيإ سيل ًائاسل قيدصتلا درج نأ تنلعأو ؛ةبآلا تلزنف .توغاطلا ىلإ

 ميلستلاب الإ «ماتلا ميلستلا كلذ فشكتسي الف.يرهاظو ينطاب مات ميلست ناهيإلا

 ىلإ عوجّيلا كرت كلذ ةيآو ًانطاب لوسّرلا مكح نم جّرحتلا مدعو ءأرهاظ لوسّرلل
 سفن نوك نم وه نيأف .جرح الب همكح لوبقو يلا ىلإ عازنلا عفرو توغاطلا
 ؟ناهيإلا نم اءزج ميكحتلا

 ْنَم َو اليس هيل عاَطَتْس ِنَم ِتْبلا جج انلا ىَلَع ولو :هناحبس هلوق -؛
 جحلا كرات هناحبس ىّمس ٩۷( /نارمع لآ) 4َنيَِلاَملا نح نع للا نق رف
 .ًارفاك

 ةمعنل نارفك هب رومأملا كرت ّنأو ةمعتلا نارفك اّمِإ دارملا ّنأ :هيلع ظحالي

 .هبوجو دحج لجأل ةلملارفك وأ سالا

 َءاَمَتُح َنيذلا هَل نصلح هلل اودبعيل الإ اوا اَمَو» :هناحبس هلوق 5

 هيلإ راشم او .(© /ةنّلا) «ةَمّيقلا ُنبِد َكِلَذ و وكلا اوب ر وللا اوميقُيَ
 هذه تّلدف ةاكزلا ءاتيإو ةالّصلا ةماقإ نم ؛ألإ» دعب ءاج ام عيمج «كلذ» ةظفلب

 .نيدلا ةيهام يف تادابعلا لوخد ىلع ةيآلا

 (مالسإلا هللا دنع َنيّدلا نإ :هناحبس هلوقل مالسإلا وه ؛نيّدلا نم دارملاو

 ١9(. /نارمع لآ)

 نم دارملاو ؛ىلوألا ةيآلا بسح نيّدلا يف ةلخاد تادابعلاف ءاذه ءوض لعو
 دقو ؛مالسإلا يف ةلخاد تادابعلا نأ تبثيف ؛ةيناثلا ةيآلا بسح مالسإلا وه نيدلا

 :هوجوب كلذو ناميإلاو مالسإلا ةدحو ىلع ليلّدلا لد

 لبي نلف اني مالسإلا َرْبَغ غَ نمو :هلوقل ىغتبملا وه مالسإلا فلا



 رفكلاو نامبإلا ۸

 ناميإلاو مالسإلا نو كيف ؛ىغتبملا وه ًاضيأ ناهيإلاو( 86 /نارمع لآ) نم

 ْمكَمالْسإ لَم اونم ال ل اوُمَلْسأ ْنأ َكْيَلَ َنوُُمَب9 :هناحبس هلوق ب

 ا ا“ E نأ ْمُكِيلَع نما لب
 .ناهيإلل ًافدارم مالسإلا لعجف

 اهي اَندَجَو اَن  َنيدِمؤملا َنِم اهي ناك ْنَم تجرح :هناحبس هلوق - ج
 نينماملا نسم كيرأ دقو ۳٣( ۴۵ /تايراذلا) «َنيِجِلْسُملا نم ِثْيبَرْبَع

 تناك اذإف .ناييالاو مالسإلا ةدحو ىلع لدت تايآلا هذهف ءًادحاو ىنعم نيملسملاو

 .ةدحولا ثيدحل ًاضيأ ناهيإلا يف ةلخاد نوكتف مالسإلا يف ةلخاد تاعاّطلا

 كلذو) :هلوق يف هيلإ راشملا نوكي نأ ًايوق لمتحملا نم هنأ الأ هيلع ظحالب

 «نيّدلا هل نيصلخ هللا اودبعيلإ) :ينعأ لإ دعب ىلوألا ةلمجلا وه 4ةمّيقلا نيد
 اودبعيلا» :هلوق نم دارملاو «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ نم اهدعب عقو ام عيمج ال
 دهاشلاو «هل" ةعاطلا صالخإك .هلل ةدابعلا صالخإ وه ©نيدلا هل نيصلخ هللا

 سانا َرَطَق يتلا هللا ترطِف ًاينَح ِنيذلِل َكَهْجَو مَتان :هناحبس هلوف كلذ ىلع
 4َنوُمَلْمَب ال سانلا َرَثْكأ كلو م | ٌنيَدلا كل هللا تلت ليد ال اَهْلَ
 نيد كلذ :هلوق نازو (ہبقلا نيّدلا كلذو :هلوق نازو ْنِإَف ١(. /مورلا)

 ؛كرشلا نع صلاخلا فينحلا نيذلا وه لوألا ةلمحلا يف هيلإ راشملاو#ةمّبقلا

 .هناحبس هل ةعاطلاو ةدابعلا صالخإب

 ْنِإ9 :هناحبس هلوق يف ىح مالسإلا يف ةلخاد تادابعلا نوك علمي : ابنا
 دارملا ّنأل « ...ًانيِد مالسإلا َرْيَع عَ نمو :ىلاعت هلوقو (مالسإلا ولا َدْنِع َنيّدلا
 لمعلا ماقم يف هل ةعاطلاو ةدابعلا صالصخإب «هتاميرشتو هللا مامأ ميلسُملا وه هنم

 ١, 17-79 /35 :راصبلاو ٤“ /+ :لصفلا ا

 .ةعاطلا وه «نيدلا هل نيصلخم» :هلوق يف نيدلا نم دارملا-١



 ۲۹ 0000 a همدصو ناميإلا نم ءزج لمعلا نا يف

 :ىلاعت هلوق يف «[لسم» ميهاربإ يّمس ىنعملا اذببو «مانصألاو ناثوألا نم هريغ نود

 نم ناك اَم و الم ًافينح ناک نکو اينارضنالو ادوبي ُميِهاَرْإ ناک ام
 ًاملسم هتيمي نأ هّبر نم فسوي بلط ىنعملا اذهبو (1۷ / نارمع لآ) 4َنيِكرشملا
 ٠١١١( /فسوي) « ني اَصلاب يملأ املْسُم يوت :هنع ةياكح ناك لاق

 ؛كرشلا نم بتجتلاو هل ةدابعلا صالخإ لوح ةدراولا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 موهفم يف افوخد ىلع ليلد الفءنيّدلا موهفم يف ةلخاد ةدابعلا نأ ضرف ولف

 ,مالسرلا

 ميكحلا ركّذلا نم رهاظلاف ءدحاو ىنعمب ناهيإلاو مالسإلا نوك عنمن:اثلاث

 اووف ْنكِلَو اوُئِمْؤُت مَ لق انَمآ ب اَرغألا ِتَلاَق :هناحبس لاق .ًاموهفم امهفالتخا
 وأ مالسإلا لمعتسا ولف ١١( / تارجحلا) ميول يف َناَميإلاٍلُحْدَي ل و اتما

 لدت ةنيرسق دوجول وهف ؛نيدروم وأ دروم يف نينمؤم او ناهيإلا امهنم ديرأو نيملسملا
 .صضاخلا وه ماعلا نم دارملا نأ ىلع

 اهيف ةلالد الر «لصفلا» يف مزح نبا اهعمج يتلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ىلإ بهذملا ّيرهاظ لجتلا نأ ىلع لدي تايآلا هذبب لالدتسالاو «هيئتري ام ىلع

 بابسأو مالكلاب ةفاحلا نئارسقلا يف لّمأتي الو سهاوظلا ةّيفرحب دّبعتي ةياهثلا
 .لوزنلا

 لمعلا نوك نع برعت ددا مهلم تيبلا لهأ ةّمثأ نع تاياور كانه معن
 :اهضعب كيلإو ناميإلا نم ًاءزج

 ناميإلا :لاق نم نوعلم نوعلم» :لاق هنآ قداصلا نع يكجاركلا ىور- ١

 ."” «لمع الب لوق
 نينمؤملا ريمأل ليق» :لاق مهلا بع. رقأبلا رفعج يأ نع ينيلكلا ىور ۲

 ةعصقك هسمثتل رخآ لع ىلا اهلك نم ةلوقنملا ةلخنلا ىنعمب ؛-داصلا حتفو ءافلا رسكب  لصفلا ١
 ٠ عضو

 ١. ثيدحلا ء1۹ /59 :راحبلا "



 رفكلاو ناميإلا 5506 e RA و

 نيأف :لاق ؟انمؤم ناك هللا لوسر دمحم نو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم : مالسلا يله -
 ل مالك ناييإلا ناك ول :لوقي مالا بم لع ناك :لوقي هتعمسو :لاق ؟هللا ضئارف

 ٠ مالسلا هيله .رفعج أل تلقو :لاق ؛مارح الو ؛لالح الو ؛ةالص الو ءموص هيف لربي

 نمؤم وهف هللا لوسر ًادّمح ّنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش اذإ :نولوقي ًاموق اندنع لإ

 مركأ ًاقلخ لجو زع هللا قلخ امو ؟مبيديأ عطقت ملو ؟دودحلا نوبرضي ملف :لاق

 «نينمؤملل هللا راوج ّنأو نينمؤم ا ماّدخ ةكئالملا نال :نمؤملا نم لجو زع هللا ىلع

 دحج نم لاب اف :لاق مث ؛نينمؤملل نيعلا روحلا نأو «نينمؤملل ةنجلا نأو
 .' ؛ًارفاك ناك ضئارفلا

 ل ًالإو ًابلق اهدحج ال ںذع الب دمع اهكرت «ضئارفلا دحج# نم دارملاو

 .لالدتسالل حلص

 مالا بام نسحلا يبأل تلق :لاق ميكح نب دّمحم نع ينيلكلا ىور -“

 ينزي ال :غيلهللا لوسر لاق رئابكلا نود امو معن :لاقف ؟ناربإلا نم جرخت رئابكلا
 "”نمؤم وهو قراسلا قرسي الو ,نمؤم وهو ينازلا

 نب رمعو رصاملا سيق نبا لخد :لاق ةرارز نب ديبع نع ًاضيأ یورو - ٤

 رصاملا سيق نبا مّلكتف « مادا بم رفعج يأ ىلع  ةفينح وبأ |مهعم ّنظأو  ٌرذ
 :لاق .بونذلاو يصاعملا يف ناهيإلا نم انتّلم لهأو انتوعد لهأ جرخن ال اَنِإ :لاقف

 ينازلا ينزي ال:لاق دقف ب هللا لوسر اّمأ سيق نبا ای» : مهد بم رفعج وبأ هل لاقف

 قف ثيح كباحصأوتنأ بهذاف .نمؤم وهو قراسلا قرسيالو ,نمؤم وهو

 لص -۔ هللا لوسر لاقد :لاق  مهيلع هللا تاولص  هئابآ نع اضرلا نعو ©

 ,29 «ناكرألاب لمعو ناسللاب رارقإو ءبلقلاب ةفرعم ناهيالا :- هلاو هيلع هللا

 .؟ ثیدحلا 35 :راحبلار ۲ ثيدححلا ۳۳/۲ :ياکلادا

 . 1 ثيدحلا 2 - A £ ۲ :يناكلا ۲

 ۲۲ ثيدحلا ۳۸۵ /؟ :یاکلا ۳

 . ۲۲۹۶/۱ :اضرلا رابخأ نويع -4



 ل ARNADE nS همدصو ناميإلا نم ءزسج لمعلا نا يف

 «هراحب يف رس سن يسلجملا ةمالعلا اهعمج يتلا تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ

 . ؟حراوجلا ىلع ثوثبم ناهيإلا» باب
 ةيينيدلا ةايحلا يف يفتكت يتلا ةثجرملا ذر ةياغل تدرو اهْئأ رهاظلا :لوقأ

 «فئاظولاب مايقلا مدع عم هنارفغو هتمحر وجرتو لمعلا رخؤتو ءةفرعمل او لوقلاب
 .ةثجرملا نعل مالنا مهبم- تيبلا لهأ ةّمثأ نع رفاضت دقو

 هللا نعل ؛ةّيردقلا هللا نعل» :لاق هنأ مهنا بم قداصلا نع ينيلكلا ىور

 تنعلو ةّرم ةّرم ءالؤه تنعل :تلقف ؛؟ةئجرملا هللا نعل ؛ةثجرملا هللا نعل :جراوخلا

 مهمايثب ةخطلتم ابؤامدف .نولمؤم اتل نإ :نولوقي ءالؤه نإ :لاق ؟نيئّرم ءالؤه

 يني ىّتَح لور نون آلا» :هباتك يف موق نع ىكح هللا نإ .ةمايقلا موي ىلإ
 مب م ينا ر تالاب ليم ني لو ماج ذ لڦ الا هتك برف
 ماع ةئامسخ نيلئاقلاو نيلتاقلا نيب ناك : لاق 4َنيِفِواَص ْمّشنُك ْنِإ ْمُه فرت 4

 ا

 لهأ نع - ماللا هيلع  هللادبع وبأ ينلأس:لاق قورسم يبأ نع ًاضيأ یورو

 ةرفاكلا للملا كلت هللا نعل» :لاق ؛ةّيرورحو ةّيردقو ةئجرم :تلقف ؟مه ام ةرصبلا
 | ." «ء يش ىلع هللا دبعت ال يتلا ةكرشملا

 حور ربثت تناك يتلا ةقرفلا هذه مذ يف ةدراولا تاياوّرلا نم كلذ ريغ ىلإ
 بونذلا فارتقا ىلع مهضّرحتو «بابشلا نيب لثملاو قالخألا ىلع دّرمتلاو نايصعلا

 .ةرفغملا ءاجر يصاعملاو

 «تاجردو بئارم وذ ناهيإلا نأ وه «ةلدألا عومجم ةظحالم نم رهظي يذّلاو

 .صضاخلا هرثأ لكلو

 هضرعو همد ةمرح يهو هترمث تفرع دقو ؛ةّقحلا دئافعلاب قيدصتلا دّرجم-١

 ١ :ناهيإلاو رفكلا باتک نم ۳۰ بابلا 568 ؛راونألا راحب 14 -١494.
  ۲:يناكلا ١4/7  :4ثيدحلا ١. .نارمع لآ ةروس نم 147 ةيآلاو

  ۳:يناكلا ٤۰۹ /۲ ثيدحلا ۲.



 رفكلار ناميإلا ........ ...... ل GA ا .a ا

 نانلا يف دولخلا مدعو .باوثشلا قاقحتساو لامعألا ةّحص طاني هبو ؛هلامو

 .ةعافشلاو وفعلا قاقحتساو

 يعطقلا ليلّدلاب اهبوجو تبث يتلا ضئارسفلاب نايتالا عم اهب قيدصتلا
 ىلع رفاكلا قلطأ ىنعم ا اذهبو نانا اهيلع هللا دعوأ يتلا رئابكلا كرتو ؛نآرفلاك

 وهو ينازلا ينزي ال» يو هلوق درو هيلعو «جحلا كراتو ءةاكزلا عنامو ءةالصلا كرات

 لالذإلا قاقحتسا مدع ناهيإلا اذه ةرمثو ؟نمؤم وهو قراسلا قرسي الو .نمؤم
 .ةرخآلاو ايندلا يف باذعلاو ةناهإلاو

 ,تامّرحملا عيمج كرتو تابجاولا عيمج لعفب مايقلا عم اهب قيدصتلا "7

 عفرو «تابوثملا فعاضتو نيقيدَصلا عم رشحلاو «نيبرقمل اب قوحللا هترمنو
 .تاجردلا

 «تابودنملا لعفب مايقلا ةفاضإب نكل ةشلاثلا ةجرّدلا يف ركذ ام سفن - ؟

 . ءايصوألاو ءايبنالاب صتخي اذهو «تاحابملا ضعب لب ؛تاهوركملا كرتو

 ورمع يأ نع ينيلكلا هاور ام «بتارمو تاجرد اذ ناميإلا نوک نع برعيو
 ؟ناهيإلا نع ربت الأ :تلق» :لاق ثيدح يف ماد بم- هللادبع بأ نع يريبزلا

 كلذ ضعب لوقلاو .هلك لمع ناميإلا :لاقف ؟لمع الب لوق مأ .لمعو وه لوق أ
 «باتكلا هب هل دهشي «هتجح ةتباث «هرون حضاو هباتك يف نيب هللا نم ضرفب :لمعلا

 تالاح ناميإلا :لاق ؛همهفأ ىّتح كادف تلعج يل هفص :تلف :لاق «هيلإ هوعديو

 .هناصقن نيبلا صقانلا هنمو «همامت ىهتنم ا ٌماتلا هنمف :لزانمو .تاقبطو تاجردو

 .هناحجر دئازلا حجارلا هنمو

 :لاق ؟كلذ فيك :تلف معن :لاق ؟ديزيو صقنيو متبل نايإلا نإ: تلق

 ءاهيف هقّرفو اهيلع همسقو مدأ نبا حراوج ىلع ناميإلا ضرف ىلاعتو كرابت هللا ْنأل

 هب تلكو ام ريغب ناهيإلا نسم تلكو دقو الإ ةحراج هحراوج نم سيلف

 ١-البصار : ١77211757/584,



 E naa e همدصر ناميإلا نم ءزج لمعلا نا يف

 ۲. .اهتحا

 لاق» :لاق ملل بم هللادبع بأ نع قودصلا هاور ام ًاضيأ هنع برعيو

 يف صلخ ام ناميإلا ّنكلو «يتمتلاب الو ءيلحتلاب ناهيإلا سيل لإ هللا لوسر
 ,"7لامعألا هقّدصو «بلقلا

 نم دارملا نأ ابك «بلقلاب نيقي ريغ نم لامعألاب نّيزتلا يلحتلاب دارملاو
 .لمع ريغ نم دئاقعلا ضحمب ةاجنلا ينمت وه ينمتلا

 ىلع دهاوش مدس بم نينمؤملا ريمأ نع نآرقلا باتك يف ينامعتلا هاور ام ينو
 ." ميسقتلا كلذ

 :فاطملا ةمناخ

 الباق امهم ناك نإو هل مأ ناميإلا يف لخخاد وه له لمعلا نأ يف ثحبلا نإ

 لقت ال رخآ ا هجو ثحبلل نأ الإ «هانحلاع اك ءةنسلاو باستكلا ءوض يف ةحجلاعملل
 لع ليلدلا لد اذإف .راثآلا نم هبلطن ام عوضوم ديدحت وهو لوألا هجولا نع هتيمهأ

 ؛لمعلا عم وه وأ مزاج ا داقتعالا سفن وه راثآلا هذه وأ رثألا اذهل عوضوملا نأ

 لمعلا ناك ءاوس ؟ ال مأ دّرجملا ىلع ناميإلا قدصأ ءاوس هعبتن نأ انيلع بجي

 ؟ ل مآ ًامّوقم ًارصنع
 ناسللاب رارقإلا ىلع بترتي لاومألاو ضارعألا ةمرحو ءامدلا نقح نإ ؛الثم

 لجألو .نانجلا عم ناسللا ةفلاحم ملعت ملام ال مأ بلقلا يف ًانعذم ناكأ ءاوس
 لوسرلا دنع نيتداهشلاب ٌرقأ ّيورقو ّيبارعأو ّيمجعو رع لك نأ ىرن كلذ

 :ءللا بلع نينمؤملا ريمأ لاق .هلام مارتحاو همد نقحب هيلع مكح 208 مركألا

 لع مرح دقف اهولاق اذإف ثا الإ هلإ ال اولوقي ىّتح ساّنلا لتاقأ نأ ترمأ»

 .يسلجملا ةمالعلا اهحرش دقو ةياورلا مامت ظحال ؛ ؟ 4 71/54 :راحبلا ١

 , ١817 :رابخألا يناعم نع ًالقن ء۷۲ /14 :راحبلا 1
 .ينامعنلا ريسفت نع الق ؛ 4 -1/7* /14 :راحبلا ل



 رفكلاو ناميإلا ........... ۳٤

 .'«مهلاومأو مهؤامد

 «نانجلل هتفلاخ ملعت مل ام ناسلاب رارقإلا نم ديزأ بّلطتت ال راثآلا هذهن

 ل مأ انمؤم هنوك حصا ءاوس

 نهر اهئأ ٌكاش الف ةيورخألا ةداعسلاب هنع رّبعن يتلا راثآلا نم هذه ريغ اّمأو

 رهظي اذهو. .عوج نم ىنغي الو نمسي ال ناسللاب رارقإلاو داقتعالا دّرجم نأو لمعلا

 ٍلوُسَرَوَ للاب اوم َنيِذَلا نومول ا نإ :هناحبس لاق .ةتسلاو باتكلا لإ 6
 ¢ وُتِداَصلا ُمُه م كشر هللا ليس ين مهن ْمِئاَوْمأباوُدَماَجَو اون ازيا
 هلم دارم ا نأل الإ اذه امو .لماعلا ريغ نع ناهيإلا يفنب هنأ یرن ٥ /تارجحلا)

 مالسإلا نبسنألا : - مالسلا هيلع - نينمؤملا ريمأ لاقو ةّيورخألا ةداعسلا يف رّثؤملا ناهيإلا

 وه نيقيلاو ؛نيقيلا وه ميلستلاو«ميلستلا وه مالسإلا «يلبق دحأ اهبسني مل ةبسن
 ."«لمعلا وه ءادألاو ءادألا وه رارقإلاو ارقإلا وه قيدصتلاو قيدصتلا

 كلذ لجألو «ةيورخألا ةايحلا يف عجانلا مالسإلا نايب ددصب .مس ب. مامإلاف

 .نيملسملا دادع يف ناسنإلا هب كلسني يذلا مالسالا ْنكلو .لمعلاب ةياهن هرّسف

 ةداهشلا هيف يفكت ؛نيملسملا نم نيرئاسلل مكحي ام ًارهاظ هيلعو هل مكحيو
 .هباحصأوت# يبنلا ةريس ترج كلذ ىلعو «بلقلاب ةفلاخملا ملعت ملام ظفّلاب

 وه مهم لاف ًالإو .بولطملا وهف ناميإلا ديدحت ىلإ ةّقدلاو ربسلا انلصوأ ولف
 هيلع قدصأ ءاوس ةلدالا بسح اهتاعوضوم ديدحتو ةبولطملا راثآلا ىلإ رظنلا

 انه ءانركذ ام اذه .مّدقت امك ال مأ هتقيقح يف لمعلا لخدأ ءاوس آل مأ ناهيإلا

 ةعبارلا ةهحلا نع ثحبلا دنع ةقيقحلا هجو نع رتشلا طيمن فوسو«ةلاجع
 .ةسماخلاو

een 

TEA: راونألا راحب ١ 

 "- مقرلا ء مكحلا مسق : ةغالبلا جېن ٠١١.



 :ةثلاثلا ةهجلا

 هناصقنو ناهيولا ةدايز يف

 نإ مضنم هب وأ هدحو قيدصتلاب ناهيإلا ريسفت لع ةعّرفتملا لئاسملا نم
 سفنب رّسْف ول هلأ روهمجلا نيب رهتشا دقف ؛:ةصيقنلاو ةدايزلل هتّيلباق ؛لمعلا

 .صقنيو ديزيف يناثلاب رّسف ول ام فالخب ؛ةصيقنلاو ةدايزلا لبقي الف «قيدصتلا

 قیدصتل امسا ناك امل هّنأل ءصقني الو ديزي ال اندنع ناميإلا :يزارلا لاق ١

 ال ناهيإلا نمسف توافتلا لبقي ال اذهو «هب هشيجم ةرورضلاب ملع ام لك يف لوسرلا

 ءامه ًالباق ناك تادابعلا ءادأل ًايسا ناك امل ةلزتعملا دنعو «ناصقنلاو ةدايزلا لبقي

 لكلو يوغل ثحبلاو كلذكف لمعلاو داقتعالاو رارقإلل امسا ناك ال فلسلا دنعو

 لد ايف .قيدصتلا تارمث نم لامعألا :لاقي نأ قيفوتلاو .صوصن قرفلا نم دحاو

 لد امو .ناميإلا لصأ نإ ًافورصم ناك ناصقنلاو ةدايزلا لبقي ال ناهيإلا نأ لع

 .لماكلا ناهيإلا ىلإ فورصم وهف اه ًالباق هنوك لع
 ةلزتعملاو ةرعاسشألا بهذم وهو ةنسلاو باتكلا رهاظ :ينازاتفتلا لاقو - '

 يبأ دنعو «صقنيو ديزي ناييإلا نأ ؛ءاملعلا نم ريثكو يعفاشلا نع يكحملاو

 الو ديزي ال هنأ نيمرحلا مامإ رايتخا وهو  ءاملعلا نم ريثكو هباحصأو ةفينح
 ةدايزلا هيف روصتت الو «ناعذإلاو مزجلا دح غلابلا قيدصتلل مسا هلال «صقني

 هلاحب هقيدصتف ؛يصاعملا بكترا وأ هيلإ تاعاطلا ّمض اذإ قّدصملاو .ناصقنلاو



 رفكلاو ناميإلا................. سا A لك

 لاق اذهو «ةرثكو ةّلق هتوافنملا تاعاطلل مسا ناك اذإ توافتي اَّنإو ًالصأ رّيغتي م

 .قيدصتلا وه :انلق نإف .ناهيإلا ريسفت عرف فالخلا اذه نإ :هربغو يزارلا مامإلا

 ناهيإلا انلمح اذإ :نيمرحلا مامإ لاقو.توافتمف لامعألا وه :انلق نإو ؛توافتي الف

 نلع هلمح نمو املع ملع لَّضَقُي ال اك ًاقيدصت ٌقيدصت ُلَضُفُي الف قيدصتلا لع
 ديزي هّنأب لوقلا قالطإ دعبي الف  يسنالقلا هيلإ لام دقو  ًانلعو ارس ةعاطلا

 .اذه رثؤن ال نحنو ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب

 ةّرف توافتي لب «توافتي ال قيدصتلا نأ ملسن ال :لوقي نأ لئاقلو :لاق مث

 سفن اّمإ هنأل اعلا ثودحب قيدصتلاو ,سمشلا عولطب قيدصتلا يف اك ءأفعضو

 يلامجإلا قيدصتتلا يف اك «ةرثكو ةلفو ؛هيلع ىنبم وأ «ترافتلل لباقلا داقنمالا

 ًاقيدصت هنوكل ناهيإلا نم كلذ َنإف رثكأو ليصافتلا ضعبل ظحالملا ليصفتلاو

 ٠ اليصفت ملع [يف ًاليصفتو ءلامجإ ملع ايف ًالامجإ كو يبنلا هب ءاج اهب
 :نيهجوب كلذو ناصقنلاو ةدايزلا لبي قيدصتلا نأ قحلا :يجيإلا لاق"

 ضيقنلا لامتحال توافتلاو «نيقيلا بجاولا «مكلوق .فعضلاو ةّوقلا :لؤألا

 ااا يبنلا ناميإ نوكي نأ يضتقي كلذ مث «كلذل توافتلا نأ ملسن ال :انلف

 َّنأ رهاظلاو «يبلق ْنئمطيل نكلو :-سابم- ميهاربإ لوقلو ءًاعامجإ لطاب هّنأو ءاوس
 .نيقيلا مكح همكح لابلاب ضيقنلا لاهتحا هعم رطخي ال يذلا بلاغلا ّنظلا

 باثي ناهيإلا نم ءزج هب هشيحم ملع ام دارفأ يف يليصفتلا قيدصتلا :يناثلا

 ." امه هلوبق ىلع ةّلاد صوصنلاو «لامجإلاب هقيدصت نع هباوث ؛هيلع
 :دئاقعلا ةلاسر يف (ه ۹10 -۹۱۱) رس ستن- ماعلا نيدلا نيز لاقو - ٤

 - نلاعت هللا دنع انمؤم ام فصّنملا نوكي ثيحب اہم فاصتالا دعب ۔ ناہیإلا ةقيقح
 سس س سام

 ,۲۱۱-۲۱۲/ ۵ !دصاقملا حرش :ينازاتفتلا-١

 .۳۸۸ :فقارملا :يبجرلا ۲



 سايت A E هناصقنو ناميإلا ةدابز يف

 غلب يذلا يبلقلا قيدصتلا هنأ نم مدقت امل يناثلاب ليقف؟ ال مأ ةدايزلا لبقت له

 يصاعملا كرتو تاعاطلاب نأ ءاوس كلذ نع ةدايزلا هيف روصتت الف تانلاو مزجلا

 .فلخ اذه كلذك هانضرف دقو ءًاتباث ناك امل ًآلإو ةصيقنلا هل ضرعت ال اذكو ءال وأ

 دقو «ةدّدعتم قئاقح تناكل ناصقنلاو ةدايزلا تلبق ول ءىشلا ةقيفح ًاضيأو

 .' فلخ اذهو ةدحاو اهانضرف

 بلقلا يف ةظ ودبي ناميإلا ّنإ :مامإلا لوسق ريسفت يف يضرلا ديسلا لاق
 ؛ضايبلا نم اهوحن وأ هتكنلا لثم ةظمللا."” ةظمُتلا تدادزا ناهيإلا دادزا الك
 .ضايبلا نم ءېش هتلفحجب ناك اذا ظل أ سرف ليف هنمو

 نولوقي نوثدحملاو ؛ماللا مضب ةظمل يه ديبع وبأ لاق :ديدحلا يبأ نبا لاقو

 نم ىلع ةّسصح ثيدحلا يفو :لاقو «مضلا برعلا مالك نم فورعملاو ؛حتفلاب ةظم

 نم ةفشلا ةلزنمب مئاهبلل ةلفحجلاو .صقنيو ديزي ناهيإلا نوكي نأ ركنأ
 ۳ .ناسنإلا

 ناصقنلاو ةدايزلا لسبقي له ناميإلا نأ يف اوفلتخا نيمّلكتملا نأ ملعا 5

 أل وأ هيف ةلخاد لامعألا نأ يف فالخلا عرف فالخلا اذه لعج نم مهنمو ؟ ال وأ

 امسا ناك اتل هّنأل ,صقني الو ديزب ال اندنع ناميإلا :لصحملا يف يزارلا لاق

 يمسف توافتلا لبقي ال اذهو «هب هئيجم ةرورضلاب ملع ام لك يف لوسرلا قيدصتل

 ناك تادابعلا ءادأل امسا ناك امل ةلزتعملا دنعو «ناصقنلاو ةدايزلا لبقيال ناهيإلا

 ثحبلاو كلذكف لمعلاو داقتعالاو رارقالل ًامسا ناك امل فلسلا دنعو ءاي ًالباق

 تارسمث نم لامعألا لاقي نأ قيفوتلاو صوصن قرفلا نم دحاو لكلو يوغل
 س لے

 ١ :راحبلا يف اك دئاقعلا ةلاسر :يلماعلا نيدلا نيز 4 .

  ۲:ةغالبلا جبن حرش :ديدحلا يبا نبا د۳ و ۲١/۱۱١ .
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 لصأ لإ ًافورصم ناك ناصقنلاو ةدايزلا لبقي ال ناهيإلا نأ للع لد امف .قيدصتلا

  لماكلا ناميإلا ىلإ فورصم وهف امه ًالباق هنوك ىلع لد امو .ناميإلا

 نيذلا ةئجرملا لوضب هبشأ صقني الو ديزي ال ناميإلا َنأب لوقلا ْنإ :لوفأ
 :اولاقف «لمعلا اولمهأو قيدصتلاب اوفتكاف «ناهيإلا عم ةيصعملا رضت ال راعش اوعفر
 اوضفر نيِقّقحملا نأ ىرت كلذ لجألو "” دمحمو ليئربج ناهيإك ءانم دحاو ناميإ نإ

 .قيدصتلاب رّسف ولو ىتح صقنيو ديزي هنأب اولاقو لصألا كلذ

 قيدصتك لوسرلا قيدصت سيلو بتارمو تاجرد قيدصتلل نأل كلذو
 مِهْبَلَع ْثَيِلَث اذإو» :هناحبس لاق «سانلا رئاس قيدصتك امههقيدصت الو ؛يلولا

 کل اوم ْدَق سالا نإ :هناحبس لاقو (؟  لافنألا) «ًاناميإ ْمُنَدار هناي

 هللا ٌقَدَصَو» :هناحبس لاقو (۱۷۳ - نارمع لآ) انام ْمُهَداَرَف ْمُهْوَسْحآ

 وه ناميإلا نم دارملاو ۲١(  بازمحألا) «أميِلسَتو ًاناهيإ لإ ْمُهَدار امو ُهُلوُسَرَو

 .هيلع «ًاميلست» فطع ةنيرقب قيدصتلا

 ناهيإ نيأف :ةديقعلا بناج نم اّمأ ؛نيبئاجلا الك يف صقنيو ديزي ناهيإلا نإ
 نيأف لمعلا بناج نم اّمأو «سانلا رئاس ناهيإ نم هلوسرو هللاب ءايبنألاو ءايلوألا

 نمؤملا نم ,نايصعلا هلابب رطخي ال لب نيع ةفرط هناحبس هللا يصعي ال نم ناهبإ

 .رئابكلل بكترملاو ضئارفلل كراتلا

 ىلإ ةليوط ةّدم يصاعملا بوكرو ضئارفلا كرست يدؤي ابر هنأ ركن ال مث
 اوُءاسأ َنيِذْلاَةَبقاع ناك مّن :هناحبس لاق دحج او بيذكتلاو راكنإلاو داحلإلا

 . ٠١(  مورلا) )نوزه اهب اوثاكو هللا تابا اوبد ْنأ ٰیاوسلا

 7١١1/54. :راحبلا :يملجملا-١

 ؛ناهيإلا لمكتسم هلأ نيتداهشلاب هناسلب ّرقأ اذإ هّنإ :مهنع ًالقان لاف :17 :حاضبإلا :ناذاش نبا -؟

 .بكترا ام بكتراو :لعف ام ؛لعف  امهيلع هللا لص  ليئاكيمو ليثربج ناهيك هناهيإ



 هن ...OD ديسك سيتا ..... هئاصقنو ناميإلا ةدايز يف

 امكف ةرجشلا يف ناقيسلاو روذجلا نازو ؟حلاصلا لمعلاو ةديقعلا» نازو َّنإ

 كلذكف ءاهترمث ةدوج و ةرجشلا لاكو .نافيسلا ةوق يف ةرثؤم روذجلا ةيوقت نأ

 ‹سمشلا رونل اهضرسعتو ءاهبيذشتو اهنع دئاوزلا عطقب اهتياعرو ناقيسلا بيذبت

 نيب ةيلدابتلا ةقالعلاك ةديقعلاو لمعلا نيب ةيلدابت ةقالع اإ روذجلا ةّق يف ةرثؤم

 .ناقيسلاو روذجلا

 لاحلا اذكهو «لمعلا يف ناييإلا ريثأت ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه كلذ لجأ

 .ديف الب ةوهشلا ناديم يف قلطني يذلا ْنإف ,داقتعالا يف لمعلا ريثأت لإ ةبسنلاب

 ىلع ًاظفاحم قبي نأ هيلع ليحتسي ءدودحلا دعبأ ىلإ زئارغلا عابشإ يف يضميو
 .ةيحورلا هميقو ةيئيدلا هتاداقتعاو هراكفأ

 نع هعئمت يهو «نيدلا ميق نع ًادعب دادزا دسافملا ف الغوت دادزا الك هن

 ًانيش تادقتعملا كلت نع ّرحتي اذكهو ؛هنايصع يف يدايتلاو هليبس يف يفملا

 .اًيرهظ هءارو اهذبنيو اهنم خلسنيو ًائيشف

 .ًاضيأ ةقيقحلا هذه لإ ةميركلا ةيآلا تراشأ دقو

 هجو لع كولسلاو ةديقعلا نيب ءرفكلاو لمعلا نيب لصفلا ربتعي اذبمو
 .نيدعبلا نيذه نيب لباقتملا ريثأتلا نع ةلفغلا نم ةثشان ةئطاخ ةيرظن قالطإلا

 داسفإ فدبب ةيعامتجالا ءاوجألا داسفإ لإ ًايئاد نورمعتسملا اوعسي اذمو

 .تادقتعملا لع ءاضقلاو راكفألا رّيختل ًاديهمت كولسلاو قالخألا

 نيقباسلا ىلإ ةعقاولا ةروس يف يثالثلا ميسقتلا حص ساسألا اذه نلعو

 .' ةمثشملا باحصأو «ةنميملا باحصأو

 ١ :ةعقاولا ۴۹-۷.



 :ةعبارلا ةهجلا

 هب نامي لا بجي ايف

 بجيف «هبلإ حومو هناحبس هللا لبق نم ًاثوعبم مركألا يبنلا ناك اذإ

 ا عب ت رر ننزل ناب سيقما نع را الو هب هب ءاسج ام لكب ناهيإلا

 ناك ال ماكحألاو فراسملا لاج يف يبنلا هب ءاج ام نأ ريغ «يحولل بيذكت كلذ

 كلذلف هب قيدصتلا مث ريمضلا يف هراضحتسا نكمي ال فارطألا يمارتم ًاعساو

 هئاحبس هديحوتك ليضفتلاب مولعم هنم مسف «نیمسق ىلإ يبنلا هب ءاج ام مسقني

 دوجوم وهو لامجإلاب مولعم رخآ مسقو «ةاكزلاو ةالصلا بوجوو داعملا موي رشحلاو
 اليصفن ملع اب ناميإلا نم صيح الف مركألا يبنلا ةّنسو باتكلا ابادث نيب

 .نوقّقحملا هيلع امو قيقحتلل قفاوملا ره اذه لامجإلاب ًالامجإ ملع ابو «ليصفتلاب

 ° يضاقلاك ةمئألا دنعو اندنع ناييإلا :يميإلا نيدلا دضع لاف

 ءاليصفت ملع اهيف اليصفتف ةرورض هب هئيجم ملع يف لوسرلل قيدصتلا 259 ذاتسألاو

 ."؟لاجإ ملع اميف ًالامجإو
 رهتشا ايف يأ ةرورضلاب هب هئيجم ملع اهيف يبنلا قيدصت وه :ينازاتفتلا لاقو

 (ه4 0 ت) یالقابلا يضافلا ديرب ١

 .ينيئارفسالا قاحسإ ابأ ديرب -"

 TA :فقاوملا ١ يبيإلا ۳



 ل عا منيا ونا كوسا ناسا وتس هاا يفشل ست جا هب ناميإلا بحي اميل

 عئاصلا ةدحوك «لالدتساو رظن لإ راقتفا ريغ نم هملعي ثيحب نيدلا نم هنوك

 .ًالامجإ ظحالي اهيف لامجإلا يفكيو كلذ وحنو رمخلا ةمرحو ةالصلا بوجوو

 ةمرحبو ةالصلا بوجوب قدصي ملول تح ًاليصفن ظحالي ايف ليصفتلا طرتشيو
 .”"”روهمجلا هيلعو روهشملا وه اذهو ءًارفاك ناك |مهنع لاؤسلا دنع رمخلا

 ؛هئافتنا يف يفكيو رومأب داقتعالاب لثمتي ناميإلا نإ :لوقن كلذ ءوض لعو
 يفتنبو «ءازجألا عيمج دوجوب دجوي بكرم رمأ لك نأش اهنم دحاوب ناميإلا ءافتنا

 .اهنم ءزج ءافتناب

 : اليصفت هب ناميإلا بجي ام

 :ةيلاتلا رومألا نع ةرابع وهف ًاليصفت هب ناميإلا بجي يذلا اأ

 دحاو هنأو هديحوتو - هتاذ تسّدفتو هئمظع تلج  هناحبس هدوجو ١

 لاق «صالحإلا ةروس يف ديحوتلا نم عودلا اذه لثمن دقو ءلثم الو هل ّدنال

 ًاوُفك هل نكي 0و * ْدَّلوُب لَو دِلَي 1 * ُدَّمَّملا هللا  ٌدحأ هللا وُه لُق) :هناحېس

 . «ٌدَحأ

 دكأ دقو ؛هناحبس هللا الإ هيف امو ملاعلل قلاخ الو ةيقلاخلا يف دّرفتم هنأ ۲

 :هناحبس لاق ؛ديكأت دشأ كلذ للع نآرقلا

 . ( ١١ -دعرلا) «راَهَقلا دجاولا َوُهَو ِءْيَ لك ُقِلاخ هللا لف
 .(57 - رمزلا) #ليكَو ٍءْيَل لك لڪ َوُهَو ءيت لك ٌقِلاخ هللا»

 . (57- نمؤملا) وه الإ لإ ال ءَ لک ٌقِلاخ مکر هلا مُک

 ١ :دصاقملا حرش :ينازاثفتلا ١ /٠١۷١.
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 .(7١1-ماعنألا) 4هوُدُبعأَف ءيَش لک قلا َوُه الإ ةلإ ال ْمُكُبَر هللا مُكلذ)

 . (5 4 رشحلا) )نسخا ٌءامسألا ل ُرْوَصملا ىرابلا قالا هللا وه
 ٠١(. ١ماعنالا) یف لك قلو ٌةبجاص هَل نک و دلو ل نوَ ینا

 يف ديحوتلا مزالي ناك نإ و «هل ليثم ال دحاو هناحبس هنأو يتاذلا ديحوتلا نإ

 يف هديحوتب فارتعالا نم صيح ال «هناصحبس هلعف ىلإ تفتلا ول هنكلو «ةيقلاخلا

 .داجيإلاو قلخلا
 هاوس هيفامو ملاعلل ربدم ال هنأو ريبدتلاو ةيبوبرلا يف دّرفتم :هناحبس هنأ -'"

 :لوقيو ةيداقتعالا هتوعد ريسم يف هيلع نارقلا زكري اذهو

 لَ ىوتسأ م مابآ سس يف ضرألات تاوملا لح يَا هنا مُر نو

 دلتا وديان :ُك را ُمُكلذِهنذإ دغ نِ لإ عيف ْنِم ام رسألا و ردي شعل
 . 27 سنوب)ل« نورك

 رخو شزکلا ىلع وتسا م د اهورا دَمَع ِدَمَع ِرْيَغِب ِتاوُمَّسلا َعَف ريل شا
 ءافلب عل ٍتابآلا لَم اب مم لجل يري لك رش مشا

 .)- دعرلا) 4نونَقوُتْمُكَبَر

 :لوقيو اهب دّدنو باتكلا لهأ ةديقعب هن اك
 . (* ١  ةبوتلا) (هللا نود نِ ًبابرأ ْمُجتابْهُيَو ْمُهَرابحأ اودا

 ا اكل يو

 كفني الو هبعش نم ةبعش وه لب قلخلا نم عرف نيوكتلا يف ريبدتلا نأ امبو
 ريغ ؛ريبدتلا يف ديحوتلاب ناميإلا نع ةيقلاخلا يف ديحوتلاب ناهيإلا يفكي ابر ؛هنع
 يماعلاو ؛نوكلا لاوحأب ملاعلا الإ اهيلإ تفتلي ال ءةيفسلف ةمزالم «ةمزالمل ا هذه نأ

 هديحوتب داقتعالا هيلع نيعت نيبدتلا ىلإ تفتلا ول ريبدتلا ربغ .داجيإلا ئري يذلا

 .داجيإلاك هيف هناحبس
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 مهملا فدها وه اذهو هاوس قحب دوبعم الو .طقف ةدابعلل قحتسملا هنوك ٤

 (مَّنِإو تاذلا يف ديحوتلا لإ ناسنإلا قوست ةرطفلا ةمالس أل ءءايبنألا ثعب نم
 هاوس ام رثكأ كلذ لع ءايبنألا زكر هلجألو ةدابعلا ديحوت يف سواسولا هب طيحن

 4« َتوُهاَطلا اوتتجأو هللا اوُديَْأ نأ لور مَ لك يف ادنَعَب دقلو) :هناحبس لاق
 , (5”7-لحنلا)

 ةلإ ال هنأ ِهْبلِإ يجو الإ ٍلوُسَر نم ٌكِلبَق نِ انسا او :هناحبس لافو
 ٠٠١(.  ءايبنألا) (نودبعأف انأ الإ

 - فورعملا وه امك -دوبعملا ئنعمب سيل ؛هللا الإ هلإال» :انلوق يف هلإلا نأ امبو

 درفل ملع رخآلاو لك موهفم امهدحأ نأ ريغ ئنعملا يف نايس ةلالجلا ةظفلو وه لب

 :ةعبرأ رومأب ًافارتعا  'ونعملا كلذب هلإلا ديحوتب فارتعالا نوكي «يلكلا اذه نم

 .هل ريظن ال هنأو هدوجوو هتاذ يف هديحوت أ

 .داجيإلاو قلخلا يف هديحوت - ب

 .ةيبوبرلاو ريبدتلا يف هديحوت  ج
 .ةدابعلا يف هديحوت د

 لقتسملا ؛هتاذب مئاقلا داجيإلا وه ؛هناحبس هللاب قلخلا رصح نم دارملا لإ

 هجو لع ؛ملاعلا ربدتب ًاثاق هنوك «هيف ريبدتلا رصح نم دارملا نأ اك ؛هلعف يف
 .رخآب نيعتسي نأ ريغ نم ؛لالقتسالا

 رين ال يذلا ميدقلا بجاولا هل إلا نوؤش نم ىلا اذهب هريدتلاو قلخاو
 ًارومأ انه نأ ىلإ تفتلا ول معن ءاليصفت ثلاثلاو يناثلاب ناعذإلا لإ ةجاح الف «هل

 يف ًادرفنم هّنأو :ةثالثلابداقتعالا نع صيمحم نكي مل «هريبدتو ؛هداجإ «هتاذ :ةثالث

 .هريبدتو هلعفو «هتاذ
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 ريصم هديب نم نوؤش نمو ةيبوبرلاو ةيقلاخلا نوؤش نم ةدابعلا نأ اك

 .ةيدوبعلا لاجم يف هديحوت مزالي ءامهبف هديحوتف الجأو الجاعو ناسنإلا

 يف يه ذإ ديحوتلا لاجم نم صالخإلا ةملكب راصتقالا رس ملعي كلذبو

 .بتارملاو يناعملا عيمج ديفن ءاهبتدحو

 ريغ 6١7 طقف  هتاذ ديحوتب هب ناهيإلا بجي ام نايب يف ءافتكالا ْنأ ملعب اك

 ِبَيَر يف ُْتنُك ْنإوإ» :هناحبس لاق .ةيملاعلا هتلاسرو مركألا لوسرلا ةوبن -

 مك نإ وللا نود نم ْمُكءادَهُش اوُهدأو وِ نم ورو اون اند لع انت ام
 ةراججلاو سانلا اونو يتلا راسلا اوما اوُلَعفت نل ولعت ا نإق *نوقداص
 .(٤۲۔۲۳-ةرقبلا) (نیرفاکلل تدع

 هب نمأ ام لثمب مهن اهيإ مدعل نيلاض باتكلا لهآ نآرقلا دعي كلذلو

 مُه ناف اولو نو اوَدتهآ ٍدَقَف هب مَعَ ام لئمب اوُنمآ نإفإ :هناحبس لاق نونمؤملا
 . (11/-ةرقبلا) ؟قاقش يف

 سانلا ناك مركألا يبثلا ةلاسرب ناهيإلاب ًانورقم «ديحوتلاب ناميإلا ناك الو

 .هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مهراعشو ًاجاوفأ هللا نيد يف نولخدي

 هركذ نع لفغ نإو «ناهيإلا ناكرأ نم هب فارتعالاو ءازجلا مويو داعملا_١

 .عيسولا هانعمب نيدلل قّقحتي الو ءرفكلاو ناميإلا يف نيثحابلا نيملكتملا رثكأ

 الإ نيدلا ةمسب ةديقعلا مّستت الو داعملا مويب ةديقعلا رصنع هيف دجوي ملام «موهفم

 لاق تايآلا نم دحاو ريغ يف هناحبس هللاب ناهيإلاب ءهب ناميإلا نرق كلذ لجألو .هب

 ناك نم :هلوقو (04  ءاسنلا) «رخآلا موّيلاو هللاب َنوُئِمْوت منك نإ) :هناحبس

 .98/ ۲ :حيقنتلا :ينوخلا ديسلا-١
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 ةدراولا تايآلا نسم كلذ ريغ ىلإ ۲١۲(  ةرقبلا) «رخآلا مويلاو هللاب نمو مكن

 يف هيف ثحبلا كيفاويسف ؛«تايرورضلاب ناميإلا اَمأو .ءازجلا مويب ناميإلا لوح
 .مداقلا لصفلا

 نأ ئشعمب مالسإلا قّقحت عيضوم يف ذخأ دق رومألا هذبم فارتعالا نإ

 ال ابر ناك نإو اهركنم وأ اهلهاج رفكب مكحلا يضتقي اهب لهجلا وأ اهراكنإ
 هيلع بترتيو ًارفاك دعي كلذ عمو ًارصاق وأ ًالهاج هنوكل باقعلا قحتسي

 .هماكحأ

 راكنإو ءاعيمج نرمال هذبب قيدصتلاب لشمتي ناهيإلا نأ :مالكلا ةليصحو
 .نيرضاكلا دادع يف عقيو مالسإلا ةريظح نع جرخب ةهبش وأ ًادانع اهنم ًادحاو

 لجأل «تسلا تاداهشلا هذه انمضتم ةلاسرلا رصع يف نيتداهشلاب رارفإلا ناكو

 لع ةلادلا تاياورلا نم فيفل رس رهظي كلذبو ءامفوح ةدوجوم ةيلاح نئارق

 :نيفنص لع يه يتلاو ناميإلا ةريظح يف لوخدلا يف نيتداهشلا ةيافك

 .ةلاسرلاو ديحوتلاب قيدصتلاو نيتداهشلاب رارقإلا ةيافك ىلع لدي ام ١
 .ناضمر موصو جحلاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ امهيلإ فيضي ام 1

 :نيفنصلا كيلإو

 :نيتداهشلا راهظإب رصتقا ام وهو «لؤألا فنصلا
 لعهللا لوسر اي» :خرص ًايلع نأ باطلا نب رمع نع يراخبلا ئور - ١

 ًادمحم ْنأو هللا الإ هلإ ال ّنأ اودهشي ئتح مهلتاق» :كيف لاق ؟«سانلا لئاقأ اذام

 مهباسحو اهقحب الإ مهاومأو مهءامد كنم اوعنم دقف كلذ اولعف اذإف هللا لوسر

 . ؟هللا لع

 هلم يلع لئاضف بانک < 06 :ملسم حيحصو ؛تايبإلا باتک ٠/١ ١ :حيحصلا :يراخبلا ١

 . - مالسلا
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 لئاقأ لازأ ال» :لاف هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع يعفاشلا مامإلا هاور ام  ؟

 الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال :اوُلوقي ئتح سائلا
 ,"7 «هللا لع مهماسحو اهّقحب

 لاق» :لاق لع نع هثابآ نع منبع اضرلا مامإلا نع يميمتلا ( یور -؟

 مهؤامد ّلع تمرح اولاق اذإف ؛هلل الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ ترمأ :يبنلا

 ,"”«مهلاومأو

 نقحي مالسإلا» :لاق هنآ .ماس بم قداصلا مامإلا نع ادنسم يقربلا ئور - ٤

 ." «ناميإلا للع باوثلاو «جرفلا هب لحتسيو «ةنامألا هب ئّدؤتو «مدلا هب

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مالسإلا» :.مهس بع قداصلا مامإلا لاقو ©

 . هثيراوم او حكانملا ترج هيلعو «ءامدلا تنقح هب هللا لوسرب قيدصتلاو

 مهلتاقي نأ ضرف هناحبس هّنأ هللا لوسر َمّلْعْأَف :يعفاشلا مامإلا لاق - ١

 " اهّقحب الإ مهاومأو مهءامد اوعنم اولعف اذإف ؛هللا الإ هلإ ال نأ اوُرهظُي ئتح

 هلإ ال :لاق نمل لاملاو سفنلا مصع صاصتخا :ضايع يضاقلا لاق -

 لهأو برملا اوكرشم اذهب دارملا نأ وأ ؛ناويإلا نع ةباجإلا نع ريبعت «هللا الإ
 اًمأف ؛هيلع لتوقو مالسإلا ىلإ يعُد نم لّوأ اوناك مهو دوي ال نمو ناثوألا

 يف اهوقي ناك اذإ هللا إلا هلإ ال هلوقب هتمصع يف يفتكي الف ديحوتلاب رقي نم مهريغ

 ميقيو هللا لوسر ينأو :رخآلا ثيدحلا يف ءاج كلذلو ؛هداقتعا نم يهو هرفك

 ." ةاكرلا يتؤيو ةالصلا

 ١ :مألا :يمفاشلا 1081 .

 .؟175/ 74 :راحبلا :يسلجملا-"

 .Aح ۲٤۸ و ۳ 717/54 ؛راحبلا : لا٤ و٣

 . ۲۹۱/۷-۲۹۷ :مالا :يعفاشلا 4

 .؟ 115/54 :راحبلا :يسلجملا-١
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 :هصوصن ضعبب نأنف يناثلا فئصلا اّمأو

 مالسإلا ينب# :هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع يراخبلا هاور ام- 8

 ءاتيإو ؛ةالصلا ةماقإو ءهللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :سمخ لع

 . «ناضمر رهش موصو ؛جحلاو «ةاكزلا

 انتلبق لبقتساو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم لّ هللا لوسر نع رفاضت ام - 4

 للعام هيلعو ملسملل ام هل «ملسملا كلذف ءانتحيبذ لكأو ءانتالص لصو
(۲( 

 4 | مسا
 تح سانلا لتاقا نأ ترمأ» :لاق هللا لوسر نع كلام نب سنأ ئور- ٠

 اوّلصو ءانتحيبذ اولكأو ءانتلبق اولبقتساو .هللا لوسر ًادمح ّنأو هللا الإ هلإ ال اولوقي
 ." ؛اهّمحب الإ مهاومأو مهؤامد انيلع تمرح ءانتالص

 هب نقحت ام ّنأب حّرصُت  ليلقلاب انرصتقا دقو اهرثكأ امو - صوصنلا لهو

 ةميخب مّيختيو نيملسملا دادع يف ناسنإلا هب لخديو ضارعألا هب ناصتو ءامدلا

 ةطاسبب هئع ربعن ام اذهو لوسرلا ةلاسرو هناحبس هديحوتب داقتعالا وه ؛مالسإلا

 .ةيمالسإلا فيلاكتلا ةلوهسو ةديقعلا

 رمأ ىلإ فدي عيمجلا نأ ملعاف تاياورلا نم نيفنصلا نيذه تفرع اذإ

 لهس لب ريسع رمأب سيل هتّلظم تحت للظتلاو مالسإلا ين لوخدلا نأ وهو دحاو
 ناتشو ؛ماكحألا يف روسعم الو .فراعملا يف دّقعم وه ام مالسإلا يف سيلو ءأدج

 يفو ثيلثتلاب لوقلا نم ةيحيسملا يف دوجوملا ديقعتلاو ؛هيف ةديقعلا ةطاسب نيب
 .ًادحاوأهإ هناحبس هنوكب داقتعالا نم هسفن تقولا
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 :نيهجوب كلذ عفر نكميف نيفنصلا نيب فالتخالا اّمأو

 ددصب لّوألاف «يناثلا فنصلا فقوم ريغ لوألا فنصلا فقوم نا :لّرألا

 فارتعالا كلذ يف يفكيف ةحكانملا زوجتو ؛حئابذلا هب لحتو ءامدلا هب ناصت ام هنايب

 يجني ام نايب ددصب وهف يناثلا امأو .ابلق اهب قيدصتلا نع نيتبرعملا نيتداهشلاب
 نوكتل ؛هنم جذامن انركذ دقو ماكحألاب لمعلا نهر وهو ةرخآلا باذع نم ناسنإلا

 .اهريغ ىلإ ةراشإ

 لالدتساو رظن ريغ نم ملعي يرورض لإ مسقني يبنلا هب ءاج ام نا: يناثلا

 ريغ ىلإ و .ناضمر موصو ةاكزلاو ةالصلا بوجوك هشريظح درو نم لك هفرعيو

 ءاملعلا عم طلاختو نيملسملا نيب شاعو مالسإلا يف رمع نم هب فقب يرورض
 «ةلاسرلا سفنل راكنإ لوألا مسقلا راكنإ نف «ةنسلاو باتكلا يف رظن وأ ,ظاعولاو

 بوجو راكنإو ةلاسرلا ىلع ةداهشلا نيب  فرعلا رظن يف  عمجلا نكمي ال ثبحب

 تلد اذإ الإ راكنإلا دنع لهجلا ءاعّدا هيف رذعي ال كلذ لجألو ءةاكزلاو ةالصلا

 ؛مالسإلاب دهعلا ديدج ناك اذإ امك يرورض هّنأب ركنملا لهج ىلع نئارقلا
 نيب ةافانم ال اذه لعو.مداقلا لصفلا يف ّيرورضلا ركنم مكح كيفاويسو

 ةلاسرلاب فارتعالاب هنع ءانغتسالل لوألا فنصلا يف اهركذ مدع لعلف نيفنصلا

 .ابم فارتعالا نع ةكفنملا ريغ

 نم تناك نإو ةيمالكلا ةيلوصألاو ةيعرفلا لئاسملا ّنأ :رهظي كلذبو
 اهب ناهيإلا يفكي لب ءاليصفت اهب يبلقلا ناعذإلا بجي ال نكل مالسإلا ميمص

 هللا نم لزن نآرقلا نإب ناعذإلا «ناميإلا يف يفكيف يبنلا هب ءاج ام بسح ًالامجإ

 نييبت موزل نود نم رداقو ملاع هللا َنأو «هثودح وأ همدقب بلقلا دقع موزل نود نم
 لئاسملا عيمج كلذ ىلع سقو ءاهيلع ةدئاز وأ تاذلا نيع اهْنأو تافصلا عقوم

 .جرخ ام الإ ةيهقفلاو ةيمالكلا



 :ةسماخلا ةهجلا

 هماسقأو هبابسأو رفكلا دح يف

 عاوس «ةرورضلاب هذحو رفكلا موهفم هلم ملعيف هدحو ناهيإلا موهفم نبت اذإ

 :كلذ حيضوت كيلإو ؛ةكلملاو مدعلا لباقت وأ داضتلا لباقت امهنيب نإ انلق

 ١ رفكلا دح :

 ةبحلا رتسي هلأل ًارفاك عرازلا يّمس و ؛ةيطغتلاو رتسلا وه ةغل :رفكلا

 . ٠١( _ديدحلا) هاب رافكلا َبجعُأ ِثْيَه لَئَمَكل :هناحبس لاق «بارتلاب
 نم ام لحديف «هب ناميإلا هنأش نم اهب ناميإلا 7 وهف ؛ًاحالطصا اًمأو

 هنأش نم وأ هتمايق مويو هيبن ةلاسرو هناحبس هديحوتك ًاليصفت هب ناييإلا هنأش

 ميلستلا عم اهب راكنإلا عمتجي ال ام يأ تايرورضلاب ناهيإلاك ءالاجإ هب ناهيإلا
 بوجوب رفك ولف ,قيدصتلا ماقم يف ًالاحم ًارمأ امهنيب لصفلا دعيو ؛ةلاسرلل

 ٌدعيو امهم ناميإ ةلاسرلاب ناهيإلاف هب ناميإلا هنأش نم اهب رفك دقف ةاكزلاو ةالصلا
 نکل .ٌيرورض ريغ وأ ناك ًاّيرورض هب ءاج ام لكب ناهيإلا لب ءاهل ًاراكنأ امهراكنإ

 .هتلاسرب ناهيإلا مزال هْنأل لامجإلا هجو ىلع

 يف لوسرلا قيدصت مدع اندنع وهف ناهيإلا فالح وهو رفكلا :يميإلا لاق

 . ةرورض هب هئيجم ملع ام ضعب

 ١ :فقاوملا .يجيإلا ۳۸۸.
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 ءيش راكنإو 20 لوسرلا قدص راكنإ وه رفكلا» :ينارحبلا مشيم نبا لاقو
 .' ؟ةرورضلاب هب هئيجم ملع ام

 ىج ةرورض ملع ام راكنإ وه ًاحالطصا رفكلا» :دادقملا لضافلا لاقو
 ۳ ؛هب لوسرلا

 نم هب لوسرسلا ئيج ملع ام راكنإ وه ةثالثلا باطقألا ءالؤه دنع نازيملاو

 ىلإ راشأ يدزبلا يئابطابطلا ديسلا نكلو هب هئيحم مولعملا وه ام لإ اوريشي نأ نود
 وأ ةلاسرلا وأ ديحوتلا وأ ةيهولإلل ًاركنم ناك نم رفاكلا# :لاقو هب ءاج ام سوؤر

 هراكن| مجري ثيحب ًايرورض هنوك ىلإ تافتلالا عم نيدلا تايرورض نم ًايرورض

 .رم اك داعملا ركذ نيعتملا لب لوألاو" «ةلاسرلا راكنإ نلإ

 :رفكلا بابسأ ١

 تابجوم : ينعأ ؛هبابسسأ 5 مالكلا عقيف «هدحو رفكلا موهفم ىلع تفرعت دف

 :ةثالث هبابسأ ْنِإ :لوقنف (دادترالا لباقم) ًءاقب وأ ءادتبا ,رفكلا

 راكنإك ؛لصفلا ف رم ام لع ا بصفت هب نامیإلا بجو ام راكنإ :لوألا

 وأ ,ةرشابملاب مركألا يبنلا ةلاسر راكنإو .ةدابعو العفو ًاتاذ هديحوت وأ «عناصلا

 ًاعوضوم ليخأ دق ليصفتلا هجو لع ءابم ناهيولا نأ تملع دقو ءازحلاو داعملا موي

 يف ًاروذعم نوكي ابرو رفكلاب ًاموكحم نوكي اهلهج وأ اهركنأ ولف مالسإلاب مكحلل
 .ًافعضتسم ًاناسنإ وأ ًارصاق ًالهاج ناك اذإ امك روصلا ضعب

 ريغ مأ ًايرورض ناك ءاوس ؛مالسإلا نم هلأ دهاجلا ملع ام دهج :يناثلا

 , ١1/١ :مارملا دعارف :ينارحبلا مثيم نبا ١-

 .4 147 :نيبلاطلا داشرإ :دادقملا لضافلا ۲

 .ثتاساجنلا ثحبم ؛ةراهطلا باتك ؛قئولا ةورملا :يدزيلا يئابطابطلا كلا
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 يف هتلاسر راكنإ ىلإ هعجرم ّنأل ءأيعرش ابكح وأ ًايديقع ًالصأ ناك ءاوس يرورض
 يحاونلا ضعب

 عمو ب يبنلا هب ءاج ام هنوكب ملعلا نيب عمجلا نم ناسنإلا برغتسي ابرو

 اهب اوُدَحَْجَول ا نت اذإ هجمت لوري م ناعرس کو هب دحيم كلل

 .(4١-لمنلا) مهس :أ اهتتقيتساو

 «مُهءانبأ َنوُفِرْعَي ایک هَتوُفِرعَي َباتكلا مهنيا آَنيِلَلا» :هناحبس هلوقو
 زواجتي ال اذإ اذه .هوفرع ام اوفنو «هونقيأ ام اوركنأ مہتأ ئرنف (87١-ةرقبلا)

 هْنأب ملعلا عم ذئدنع دحجلا عجرمف نطابلا ىلإ ئرس اذإ اّمإو ؛ناسللا دح دحجلا

 ًارصاق هملع ريوصتو ةلاسرلا بحاص نإ هابتشالاو أطخلا ةبسن لإ يبنلا هب ءاج ان
 .دوحجملا لاج يف

 يمالسإلا عيرشتلا نوئطخي ؛مالسإلا ىلإ نيمتنملا نم لاجر ناك دفر

 «نيلئاق «ةيبرغلا ةيداصتقالا ةمظنألا يف جئارلا ضرقلا يف ابرلاو نئافلا هميرحتب

 ىلع تاياورلاو تايآلا رفاضت عم كلذ عجرم کا يمانلا داصتقالا رادم هنأب

 .هقوف امو ةعيرشلا بحاصل روصقلاو لهجلا ةبسن ىلإ هميرحت

 رفكلا ثروي ؛مالسإلا نم هنآ دحاجلا ملع ام دحج نأ مالكلا ةليصحو

 ريغ ًايعرش كح ناك وأ «مالسإلا تايرورض نم ًايرورض دوحجملا ناك ءاوس
 لإ رئاس ريغ ناسللاب دحجلا ناك ءاوسو دحاجلا دنع ًاتباث ناك نكلو .يرورض

 .هيلإ ًايراس وأ كاردإلاو ركفلا زكارم
 راكن] نأ نم مهمالك يف نونعملا وسه اب هل ةلص ال دحجلا نم مسقلا اذهو

 ام صوصخ كانه عوضوملا نإف رفكلل بجوم ةرورضلاب مالسإلا نم هنأ ملع ام
 .ثلاثلا ببسلا يف هيف ثحبلا كيفاويسو يرورض هنأ ملع

 ملع ام دحج ىلع زكرت مهد مهبم- تيبلا لهأ ةمثأ نع تاياور تدرو دقو
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 يتأنو .ةرورضلاب مالسإلا نم هنأ ملع اب دوحجملا صيصخت ريغ نم ؛نيدلا نم هنأ

 :صنلاب معدت ئتح تيبلا لهأ ةمئأ نم رثأ ضعبب

 بكتري لجرلا نع ۔مسابم . هللا دبع ابأ تلأس :لاق نانس نب هللا دبع ىور

 هباذع ناك ءبذع نإو ؛مالسإلا نم كلذ هجري له توميف ئابكلا نم ةريبكلا

 ؟عاطقنا ةدم هل مأ «نيكرشملا باذعك

 هجرخأ ؛لالح اهْنأ معزف رئابكلا نم ةريبك بكترا نم؛ : ملدا بم ۔لاقف
 هيلع تامو «بنذأ هنأ ًافرتعم ناك نإو «باذعلا ّدشأ بّذعو ؛مالسإلا نم كلذ

 ."0 «لّوألا باذع نم نوهأ هباذع ناكو ؛مالسإلا نم هجرخب ملو ناهيإلا نم هجرخأ
 اًمأو رفكلا بجوي لالح ابْئأب داقتعالا عم ةريبكلا باكترا نأ هلصاحو

 .مالسإلا نود ناهيإلا نع جرخيف ًابنذ اهنوكب فارتعالا عم اهباكترا

 هجوأ ةسمخ للع لجو زع هللا باتك يف رفكلا» مدا بم قداصلا لاق ۲

 وهو «هتفرعم للع دوحجلاو ةيبوبرلاب دوحجلا وهف دوحجلا ًارفك اًمأف :لاق نأ لإ -

 ام اوُدَحَجَول :لاعت هللا لاقو هدنع رقتسا دق قح هنأ ملعي وهو دحاجلا دحج نأ

 + © مهسفنأ اهنتشيتساو
 نأ دهش نم مالا بع نينمؤملا ريمأل ليف :ءسابم- رفابلا مامإلا لاقو ۳

 نيأف : (هل اور نينمؤملا ريمأ لاق) .ًانمؤم ناك هللا لوسر ًادمحم ّنأو هللا الإ هلإ ال

 "٠ «ًارفاك ناك ضئارفلا دحج نم لاب امو «هللا ضئارف
 لع هناحبس هبجوأ ام قلطم لب «تاولصلا صوصخ «دوصقملا سيلو

 :نارمأ مزلي ناميإلل مات ًاببس ناتداهشلا تناك ول ةياورلا لصاحو سانلا

 .نامیإلا يف ناكم هللا ضئارفل نوكي ال نأ ١

 , ١ و 4 ثيدحلا تاداہعلا تامدقم باوبأ نم ۲ بابلا ۰١ :لئاسولا 7" ر ۲
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 .اهدحجو اهركنأ نم رفكب مكحي ال نأ- ١

 ريغ نم ملع ام دحج وهو ضكلاب مكحلل امهريغو نيتياورلا يف عوضوملاو

 لب .هميدقو مالسإلاب دهعلا ديدج نيب قرفي ال ءاذه يف و تايرورضلاب صاصتخا
 .تفرع ام لع نيهجولا دحأب مالسإلا نم هنأ هملع ام دحج وه «نازيملا

 .مالسإلا تايرورض نم هنأ ملع ام راكنإ :ثلاثلا

 :هنايبو مالسإلا نع دادترالاو رفكلاب مكحلل ثلاثلا ببسلا وه اذه

 هب ناهيإلا بجي امو «ًاليصفن هب ناميإلا بجي ام لع قبس ایف تفّرعت دق
 لإ مركألا يبنلا ةلاسرو «هفانصأب ديحوتلا) ةثالشلا ل اوصألا ئوس ام ناو .ًالامجإ

 معي وهو ًالامجإ هب ناميإلا يفكي لب ؛ًاليصفت هب ناهيإلا بجمال (ءازجلا مويو
 يف اليصفت موصلاو ةالصلا بوجوب ناميإلا دوب ملل ؛كلذ لعو هريغو يرورضلا
 .ةمدقتملا ةثالثلا لوصآلا فالخب «مالسإلا ققحت عوضوم

 ءاج امم هنوك ركنأو ًايليصفت ًاتافتلا ّيرورضلا مكح ىلإ تفتلا ول كلذ عمو

 ال ثيحب ؛نيملسملا نيبطاخملا رظن يف ةلاسرلا راكنإ مزالي هنأ بف ليل يبنلا هب

 هب ءاج امم هنأ ةهادبلاب ملع ام راكنإو «لوسرلا ةلاسرب ناميإلا نيب عمجلا نكمي
 دنع ةمزالم كانه تناك ءاوس ًاقلطم ءدادترالل ًابجوم هنوك يف مالكلا عقو يبنلا

 .يلاتلا مالكلا نم ملعيو قحلا وهو ليصفت هيف وأ ءال وأ ركنملا

 اهراكنإ مزالي ام راكنإو ةرشابملاب ةلاسرلا راكنإ نيب ًاحضاو ًاقرف كانه نإ
 ًارصاق ءرفكلاب ًاموكحم نوكي ركنم اف اكنإلا لاج يف اهصخشب ةلاسرلا تعقو ولف
 ناهيإلا نوك للع ةزكرلا صوصنلل روذعم ريغ وأ ناك ًاروذعم ءأرصقم وأ ناك

 .هتامّوقمو مالسإلا لوصا نم لوسرلا ةلاسرب

 ال ؛لوصألا نم ٌداصأ ًٌاليصفت هب نامبإلا سيل هنأ ابف يرورضلا راكنإ اًمأو
 راكنإل ًاببس هنوك لجأل هشيببس لب ءالقتسم ًاببس تافتلالا دنع هراكنإ نوكي
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 لب «تاهجلا عيمج يف مكحلا يف نيلثامتم ناراكنإلا نوكي ال كلذ دنعو «لصألا

 نوكي رمألا ةياغ .ركنملا دنع ةمزالملا ققحت وهو صاخ دح نع يناثلا يف رصتقي

 ركنملا دنع ةمزالملا مدع ملعُي ملام ؛ةلاسرلا راكنإ ىلإ ًاقيرط يرورضلا راكنإ

 الإ ؛ةلاسرلا راكنإ ددصب نكي هنأ نئارقلاب تبث اذإ الإ ركنملا رفكب مكحيف
 ةمرح ركنأو مالسإلاب دهعلا ديدج ناك اذإ اك .يركفلا هفعضو هلهجل اهركنأ
 بش نأ لإ هرافظأ ةموعن ذنم نيملسملا نيب أشن ام لبقي الو هنم لبقيف غم زئافلا

 :تاشو

 راكنإ نع فشاكو يئالقع قيرط يرورضلا راكنإ نأ :مالكلا لصاحو

 تبث اذإ الإ «دادترالاو رفكلاب مكحيف راكنإلا دروم يف ةعيرشلا ضفرو ةلاسرلا
 .هلهجوهرذع

 هسأرب لصأ لوألا نأ وه .هراكنإ مزالي ام راكنإو «لصألا راكنإ نيب قرفلاو 1
 ناف يلاتلا فالخب هنم ءزج هنوك ىلع تاياورلا تّلدو مالسإلا عوضوم يف ذخاو

 .هفلخت تبث اذإ الإ قيرطلاب ذخؤيف ةيئالقع هتّيقيرطو ؛ةيلقع هتيببس
 ببسلا اذهو (نيدلا نم هنأ ملع ام دحج) يناثلا ببسلا نيب قرفلا مث

 نم هّنأب ملع نع دحاجلا دحج نوک وه مدقتملا ببسلا يف كالملا إف «حضاو

 .همدعو يرورضلا نيبو ؛عورفلاو لوصألا نيب قرف ريغ نم ؛نيعونلا دحأب نيدلا
 ثلاشلا ببسلا يف كالملا فالخب اذهو .ملع نع هدحج ْنأ طقف ملعن انأو

 نع ركنأ هنأ ملعن نأ نود نم ةرورضلاب نيدلا نم هنأ ملع ام وه راكنإلا قلعتمف

 مدعل ءاشثتسا الب يناثلا ببسلا يف دادترالاب مكح قرفلا كاذ لجألو .ال وأ ملع

 هركنأ هْنأو  هلاح ملع ءاوس ًاقلطم ركنملا رفكب مكحف ةريخألا فالخب «هل هتيلباق

 لع نعال ركنأ هنأ ملع اذإ الإ .هلاح لهج وأ نيدلا نم هّنأب ملع نع
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 : رفكلا ماسقأ

 :اهيلإ ريشن مجاعملا باحصأو نومّلكتملا اهركذ ًاماسقأ رفكلل نإ

 ال وأ ؛هلوسر الو هللا فرعي الف «هناسلو هبلقب رفكي نأ وهو :راكنإ رفك ١

 .طقف لوشرلا فرعي

 هوق يف امك «هدحجي لب هناسلب رقي الو هبلقب نعذی نأ وهو :دوحج رفك ۲

 . ١4( -لمنلا) (مهشفن هنا اهقیتساو اہ اوُدَحَجَر9 اخس

 .ادسحو ًادانع هپ نيدي الو هناسلب رقيو هبلقب فرعي نأ وهو :دانع رفك ۔۳

 هناسلب فرتعاو هبلقب فرع ثيح :ةريغملا نب ديلولاك شيرف رافك ضعبب هل لثميو

 ."”رحسلا ىلإ هبسنو هب ْنْدَي مل هنكل نآرقلا زاجعأب

 ٤ - قفاثملاك هبلقب دقتعي الو هناسلب رقي نأ وهو :قافن رفك ۳

 أل وأ 485 دمحم ةوبنب فرتعم امإ ناسنإلا :لاقو ىئرخأ ةروصب يميإلا همسقو

 ريغ امإو «مهريغو يراصنلاو دوهيلا مهو ةلمجلا يف ةوبنلاب فرتعم امإ يناشلاو
 مث .ةيرهدلا مهو لال وأ ؛ةمهاربلا مهو راتخملا رداقلاب فرتعم اَمإ وهو ءاهب فرتعم

 ."” داهتجا نع اًمإ و دانع نع ام هتوبنل مهراكنإ

 صخ ناميإلا رهظأ نإ رفاكلا :لاق ثيح رفكلل رخآ مسيسقت ينازاتفتللو

 نإو كرشمل ابف ةغآلا ددعتب لاق نإو .دئرملابف مالسإلا دعب رفك نإو ؛قفانملا مساب
 همدق دقتعاو نامزلا ىلإ ثداوحلا دنسأ نإو ؛يباتكلابف نايدألا ضعبب نيّدت

 223 يبنلا ةوبنب هفارتعا عم ناك نإو لمل ابف مناصلا ئفن نإو .يرهدلابف

 ١- :رثدملا) «ًاديحو تقلخ نمو ينرذإ :هناحبس هلوق ريسفت يف ريسافتلا بتك يف هئاملك ارقا ۱١ -
6 

 . ١4 1/ 6 :برعلا ناسل :روظنم نباو ٠۲۵ ۲/۳ :سورعلا جات :يدبيزلا ۲

 ,784 :فقارملا :يضاقلا ۳
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 ٠ قيدنزلابف «قافتالاب رفك يه دئاقع نطبي مالسإلا رئاعش هراهظإو

 هلوق نورّسفي يناثلابو ؛ةمعنلا رفكو ةلملا رفك ىلإ ٌرفكلا ةيضابالا مّسقنو

 هللا نق َرَمَك ْنَمَو ًاليبَس هبلإ عاطتسا نَم ِثيبلا جج سيانلا لع شو :هناحبس

 . (۹۷ ۔نارمع لآ)# نيماعلا نع نين

 ضعب يو اذه .ماقملا يف ةريصب ديزت امبر رفاكلاو رفكلل تاهبسقتلا هذه
 هجولا لع هللا باك يف روكذملا رفكلا ميسقت نيئمؤملا ريمأ نع ةلوقنملا تاياورلا

 :هتصالخ كيلإو نآرقلا يف هلامعتسا دراومل نييبت ةقيقحلا يف وهو يلاتلا

 ١ ناهجو هلو :دوححلا رفك :

 الو ران الو ةنج الو ٌبرال» لوقي نم لوق وهو :ةينادحولا دوحج  فلأ

 :نولوقي نيذلا ةيرهدلا نم فنصو ةقدانزلا نم فنص ءالؤهو روشن الو تعب

 لاقف ةجح ريغب هرنسحتسا مهسفنأل هوعضو يأر كلذو «رهدلا الإ انكلبب ام

 .(۷۸-ةرقبلا) «نوُنَظَي الإ ْمُه نإ :لاعت هلا

 «نوئمؤُي ال مردنت ْمَل مآ ُْمْرَدنَأ مهْيَلَع ُهاَوَس اوُرَقك َنيذّلا نإ :لافو
 .هللا ديحوتب نونمؤي ال يأ -١( ةرقبلا)

 اهتنَميََساَو اهب اوُدَحَجَرؤ ؛ىلاعت لاق :هتقيقحب ةفرعملا عم دوحمجلا - ب

 نوحي لبق نم اوئاَكر) ناس لاقو (14  لمتل) ولو الش مگ فنا

 ةرقبلا) (نيرفاكلا لع ولا ُةنمَلَف هب اوُرَمك اوُقَرَع ام مُهَءاَج اَمَلَف اوك َنيِدْلا لع
 .هوفرع نأ دعب هودحج يأ (۸۹-

 : هب هللا رمأ امل كرتلا رفك ۲

 كاثي اَنْذَحأ ْدإَو9 :لاعت هللا لاق امك يصاعملا نم هب هللا رمأ امل كرتلا رفك

 .؟ ا :دصاقملا حرش :ينازاتفتلا ١



 OV اا .aOR قي دمام ضن يام راسك هماسقأو هبابسأو رفكلا دح يف

 درجت ار هكا ذ مكاو نم مكسفنا نوج رش الو مكءامد نویس ال

 AO) م4 :ةرقبلا) 6« ضعتب َنُورُمْكَيَو باتكلا ضعت نومو - لاق نأ لإ -

 .هب ىلاعت هللا رم أ ام مهكرتل اراك اوناکف

 :ةءارلا رفك ۳

 اَب ادّبَو ْمُكِب انرَمَك» :ميهاربإ لوق نع ئلاعت هاكح ام وه هنم دوصقمل او
 :هلوقف (4  ةنحتمملا) (هدحَو هللاب اوُئِموُت ئّتح ًادبأ ُءاَضْفَبلاو ُةَاَدَعلا مكي

 نم هئايلوأ نم هيربتو سيلبإ ةصق يف هناحبس لاقو .مكنم اناربت يأ «ْمُكِب انرَفَك 9

 يأ (۲۲  ميهاربإ) لبق ْنِم نوُمتكَرْسأ اب ُترفك نإ > :ةمايقلا موي ىلإ سنإلا
 .مكنم تارت

 ايلا قايحلا يف مكب ةَدوَم ًاناثؤأ وللا نود نم ملحن اّْنإ» :للاعت هلوقو

 , (؟9- توبكدعلا) «ًاضعَب مُكْضْعَب ُنَمْلَيَو ضع مُكْضْفَي رمي ةمايقلا مَ م

 : معنلا رفك - ؛

 ٌرْكشأأ نوبل يَ ٍلَْف ني اذه :ناهيلس لوق نع هناحبس هاكح ام وهو
 . 4١( - لمنلا) رفا

 «دبِدَشَل ياد نإ مرق نيو مكد يزال مرک نيَل» :لاعت لاقو
 - ةرقبلا) (نورفکت الو يل وركشاو مكركذأ نورکذاف) :ىلاعت لاقو (۷  ميهاربإ)
۲( . 

 : رفكلا قلطم 6

 . ةمّدقتملا دويقلا نم ءيشب دبيقت ريغ نم رفكلا ةملك هيف تءاج ام وهو

 الب ؛رفكلا قلطم .مامإلا مالك يف ءاج دقو 2٠١١/17 :راحبلا :يناهعنلا ريسفت نع ًالقن :يبلعلا ١
 .انم ناونعلا دعب ةدراولا ةرابعلاو حرش



 :ةسداسلا ةهجلا

 ةلبقلا لهأ ريفكت يف

 هلأ ملعي رفكلا يف هلخديو نايإلا نم ناسنإلا جرخي ام ىلع تفرعت اذإ

 ام ركدت الو نيتداهشلاب فرتعت تماد ام ةيمالسإلا قرفلا نم ةقرف ريفكت حصيال

 نكت مل نإو ةعيرشلاب ماملإ ئندأ هل نم لك اهفرعي يتلا نيدلا تايرورض نم دعي
 نورقلا يف نيملسملاب قاح يذلا ءالبلاف كلذ للعو .نيملسملا عم ةريثك ةطلاخم هل

 سفن يف محو الَوُأ نيملسملا لمشل ددم ءالب رضاحلا انرصع ىلإ دتماو ةيضاملا
 ةّيبهذملا تابضعتلا نأ فسألا نمو ءًايناث نيملسملا عامجإو ةّنسلاو باتكلا

 .سكعلابو ةرعاشألاو ثيدحلا باحصأ ةلزتعملا ريفكتل ًاساسأ تراص ةيمالكلا

 نورفكي اوذخأ نيبصعتملا ضعب لأ ئرتف تببلا لهأ ةمئأ ةعيش ءالبلا مع اهبرو

 ةلطاب ت اهرشكأ نوك نع ًالضف ,ريفكتلل ًاببس نوكت ال تتبث ود رومأب ةعيشلا
 امك ةّنسلاو باتكلاب معدم ءاهنم تباشلا ّنأو هريظنو نآرقلا فيرحتب لوقلاك

 روصعلا يف ءالبلا ىدم ىلع ئراقلا فقي نأ لجألو «لصفلا اذه رخآ يف كيفاويس
 :لاق .يجيإلا ةملك ركذن ةقباسلا

 ءةىلبقلا لهأ نم دحأ رفكي ال هنأ لع ءاهقفلاو نيملكتملا روهمج لاق

  ةرعاشألا ديرب - باححصألا اورفكف اوقماحت نيسحلا يأ لبق نيذلا ةلزتعملاو

 الف ًالإو هرفكن نحنف انرفكي فلاخ لکو ذاتسألا لاقو ؛لثملاب انضعب هضراعف

 .۳۹۲ :فئاوملا !ييإلا-١



 هك ac RE 2500 255ه ةلبقلا لهأ ريفكت مكح يف

 لمعف برح فقوم فقوملا رّرص يئيئارفسالا قاحسإ ابأ ذاتسألا ناكر

 نأ عم (144 - ةرقبلا) كيل ىدتف ىدتمأ اَم لوب ِهْيَلَع اوُدتْمَت9 : هئاحبس هلوقب

 نع ئرخألا ةفئاطلا نيتفئاطلا ئدحإ ترفك ولف ؛طايتحاو مزح فقوم فقوملا
 مهن ايإ لع لئالدلا ةماقإو مهتيادهو نيرفكملا داشرإ انيلع بجيف ؛ةلاهجو قمح
 .لثملاب ءادتعالاب المع مهريفكتال

 لئاسم .ىرخأ ٌةفئاط ؛ٌةفئاط رفكت اهب |مبر يتلا لئاسملا رثكأ نأ بجعلاو
 ةديقع نع رسفتسي يبنلا نكي مو ؛مركألا يبنلا رصع يف دهع اهب نكي مل ةيمالك
 :ريظن اهيف «نيتداهشلاب فرتعملا

 .اهيلع ةدئاز وأ هتاذ نيع هتافص نوك- ١

 .اييدق رأ ًاثدحم نآرقلا نوک ۲

 ؟ ال مأ ئلاعت هلل ةقولمم يه له دابعلا لاعفأ-۳

 يوغللا ئنعملا للع لمحت هجولاو ديلاك نآرقلا يف ةيربخلا تافصلا له- ؛
 ؟لّؤت مأ

 ؟ةعنتمب مأ ةنكم يه له ةرخآلا يف هناحبس هللا ةيؤر ٥

 .اهدعبو ةثعبلا لبق ءايبنألا ةمصع -5

 نم لك اهيف ٌلدتسي يتلا ةيمالكلا لئاسملا تارشع نم كلذ ريغ ىلإ

 نيردصملاب ًاكسمتم هسفن ئري لكف ؛ثيداحألاو تايآلا نم فيفلب نيتفئاطلا

 .هيبن ةلاسرو هديحوتب ًافرتعم هسفن تقولا ينو نيّيسيئرلا
 بلص يف سيل فالخلا ماد امف ءةطباضلاب ذخألا انيلع بجي كلذ ْلعف

 نع ةقرافم ؛هنع ةقرافملا دعت وحن لع ةرورضلاب لوسرلا هب ءاج امو ديحوتلا

 ادادتراو مالسإلا نع ًاجورخو ,رفكلل ًابجوم فالتخالا نوكي ال ةلاسرلاب فارتعالا
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 سيل ةرعاشألا بهذم يف ًايرورض ءيش نوكو ؛ًايبهذم ًافالخ دعيو ؛نيدلا نع
 ئتحو ةلزتعملا هلوقي ايف سكعلابو نيملسملا ةماع نيب كلذك هنوك ىلع البلد
 .مهبهذم تايرورض يف ةعيشلا هلوقيام

 درون ةلبقلا لهأ ريفكت زوجي ال ءاملعلا روهمج نأ لع ئراقلا فقي نأ لجألو

 :تاياورلا يف مهئارآ رداصم ركذن مث كلذ يف ءاملعلل تايلك

 هنأ لإ ةفئاط تبهذو :رفكي الو رفكُي نميف ملكت امدنع مزح نبا لاف- ١

 ءيش يف دهتجا نم لك ّنإو ءايتف وأ «داقتعا يف لاق لوقب ملسم قّسفْيالو رفكي ال

 نإو ؛نارجأف باصأ نإ لاح لك للع روجأم هتإف قحلا هنآ ئأر اب نادف كلذ نم

 .دحاو رجأف أطخأ

 نب دوادو يروثلا نايفسو يعفاشلاو ةفينح يبأو ليل يأ نبا لوق اذهو لاق

 (مهنع هللا يضر) ةباحصلا نم ةلأسملا هذه يف ًالوف هل انفرع نم لك لوق وهو يلع

 الص كلذ يف ًافالخ مهنم ملعن ال
 نينمؤملا ريفكت لع مادقإلا نإ :يكبسلا نيدلا يقت مالسإلا خيش لاقو - ١

 عدبلاو ءاوهألا لهأ ريفكتب لوقلا مظعتسي ناهيإ هبلق يف ناك نم لکو ءًأدج رسع

 ىلإ) رطخلا ميظع لئاه رمأ ريفكتلا ناف .هللا لوسر دمحم ؛هللا الإ هلإ ال مهوق عم

 ." (هرطخ ميظعتو ريفكتلا ميظعت يف لاطأ دقو همالك رخآ

 ابأ خيشلا ترضح ال :لوقي يرسعشألا يسخرسلا رهاز نب دمحأ ناكو ۳
 :لاقف «هل مهتعمجف هباحصأ عمجب ينرمأ دادغب يف يرادب ةافرلا يرعشالا نسحلا

 نوريشي مهلك مهتبأر أل ا

 ." مهّمعيو مهلمشي مالسإلاو دحاو دوبعم لإ

 .؟190//* :لصفلا :مزح نبا١

 . 0۸ :رهاوجللاو تيقاويلا :ينارعشلا ۳ ۲



 U ered nS 00 ....... ةلبقلا لهأ ريفكت مكح يف

 دحأ رفكي ال هنأ لع ءاهقفلاو نيمّلكتملا روهمج :يجيإلا يضاسقلا لاقو - ؛

 ةلبقلا لهأ اهيف فلتخا يتلا لئاسملا نإ ؛هلوقب هراتخم لع لدتساو ةلبقلا لهأ نم

 ةهج يف الو زيحتم ريغ وأ «دبعلا لعفل ًادجوم وأ ملعب ال اع ىلاعت هللا نوك نم
 الو ةباحصلا الو اهيف همالسإب مكح نم داقتعا نع يبنلا ثحبي مل اهوحنو

 .مالسإلا ةقيقح يف ًاحداق سيل اهيف أطخلا نأ ملعف «نوعباتلا

 مل امك اهنع ثحبي ملف كلذ مهنم فرع مالا بم هلعل ليق نإف :لاق مث

 .امهداقتعا بوجو عم هتردقو هملعب مهملع نع ثحبي

 هتوبن توبث هيلع فقوتي امم ةردقلاو ملعلاو ةرباكم :انلق :هلوقب باجأ مث

 .اههب ملعلل ًاليلد اهب فارتعالا ناكف

 مث ةلزتعملا ةرعاشألا ترك اهب يتلا ةشسلا بابسألا ركذ يميإلا نإ مث

 .رفكلل اليلد نوكت ال اهنأو بابسألا كلت عيمج يف شقان

 ابّمأو اهيف شقانو ةلزتعملا ةرعاشألا ترفك اهب يتلا ةعبرالا بابسألا ركذ مث
 ريفكتلل ًاببس نوكت ال

 نوكنال اهْنأو اهيف شقانو ضفاورلا رفكت اهب يتلا ةثالشلا بابسألا ركذ مث
 .”رفكلل ًاببس

 يف الإ ٌقحلا باصأو قيقحتلا نيعب ةلأسملا لإ رظن دق يضاقلا نأ ٌقحلاو

 ليصفتلاو هلحم ريغ يف وهو ةمسجملا ريفكت بابسأ يف شقان دقف .لئاسملا ضعب
 .ماقملا بسانيال

 فلاخي ملام رفاكب سيل ةلبقلا لهأ نم قحلا فلاح نإ :ينازاتفتلا لاقو ©

 نإ :هلوقب لدتساو «داسجألا رشحو ملاعلا ثودحك نيدلا تايرورض نم وه ام

 ١ :فقاوملا :يجيإلا 8547 ۳۹٤.
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 .قحلا وه ام ىلع نوهّبنيو دئاقعلا نع نوشتفي اونوكي مل دعب نمو يبنلا
4 

 .اهيلع قفتملا لوصألا يف اذكف :ليق نإف

 .لمجلا باحصأب قيلي ام لع اهتلدأ روهظو اهراهتشال :انلق

 :لاقو رخآ باوجب باجأ مث

 بجي نإ ليصفتلا ذإ يلامجإلا قيدصتلاب ءافتكا ناك نإ نايبلا كرت لاقي دف

 .ثداحلاو ميدقلا ينعم فرعي ال نمؤم مكف آلإو ؛ليصافتلا ةظحالم دنع

 نم هنوك تبث ام ريغ يف فلاخملا نأ ىلإ يرعشألا خيشلا بهذ دقف

 درأ ال :- هللا همحر  يعفاشلا هلاق ام رعشي هبو رفاكب سيل نيدلا تايرورض

 .بذكلا مهالحتسال ةيباطخلا ا ءاوهألا لهآ ةداهش

 رشكأ هيلعو ةلبقلا لهأ نم ًادحاو رفكي ل هنأ ةفينح يأ نع ئقتنملا فو

 مهيفلاخ نورفكي اوناك يذلا ةلزتعملاو ةرعاشألا نم لاوقألا ضعب ركذ مث ؛ءاهقفلا

 . ةلأسملا يف

 نم سيل نكل ؛ريثك ريفكت بهذملا لهأ مالك يف عقي معن :نيدباع نبا لاق
 لوقنملاو ؛ءاهقفلا رغب ةربع الو مهريغ نم لب .نودهتجملا مه نيذلا ءاهقفلا مالك

 ."” انركذ ام نيدهتجملا نع

 مالسإلا راطإ نع ةجراخلا ةنورم او ةفطاعلا نأ رّوصتي ءاطسبلا ضعب لعلو
 فقو اذإ هئاضق نع عجري ام ناعرس هنكلو ةايتفلا هذه اردت تراص

 كيلإو «ةلبقلا لهأ ريفكت نع ةيهانلا ماقملا يف ةدراولا ةرسفوتملا ثيداحألا لع

 :اهدرس

 ,7 58 ؟171// ۵ ؛دصاقملا حرش ؛نازاتفتلا-١

 .۲۴۷/ 4 :راتخملا در :نيدباع نبا"
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 : ملسملا ريفكتو ةيوبنلا ةنسلا

 نيتداهشلاب ٌرقأ يذلا ملسملا ريفكت نع يهنت ةريثك ثيداحأ تدرو دق

 :ثيداحألا هذه نم ةفئاط كيلإو ةينيدلا ضئارفلا سراهي نّمع ًالضف

 لوسر ًادمحم أو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :لاصخخ نع مالسإلا ينب" ١

 ةباصع رخآ ىلإ هلسر ثعب ذنم ضام داهجلاو هللا دنع نم ءاج اهب رارقإلاو هللا
 .كرشب مهيلع اودهشتالو بنذب مهورفكت الف ... نيملسملا نم نوكن

 ١ شابکلا اولمع نإو مكتلم لهآ اورفكتالا .
 .«رئابكلا اولمع نإو بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ اورّفكتالا

 الو بنذب مهورفكت ال هللا الإ هلإ ال لهأ ... :ثالث لع مالسإلا يئبال 4

 ,«كرشب مه اودهشت

 قسفلاب اجر لجر يمري ال :لوقي هللا لوسر عمس هنأ :رذ بأ نع 5
 .(كلذك هبحاص نكي مل نإ هيلع تدترا الإ رفكلاب وأ

 ام ءاب دقف رفاك اي هيخأل لاق نما :لاق 8 هللا لوسر نإ :رمع نبا نع 1

 .«اههرحأ

 اهب هللا هبّدع ءيشب هسفن لتق نمو «هلتاقک وهف رفكب ًانمؤم فلق نم ۷
 .1 لتف

 .«امهدحأ اهب ءاب دقف هاخأ رفك نم ل

 .!هلتقك نمؤملا نعلو .هلتقك وهف رفاك اي هيحأل لجرلا لاق اذإ» 4

 وه ناك آلإو ًارفاك ناك ناف ًاملسم الجر رّفك ملسم لجر اهيأ»-١٠
 ,؟رفاكلا

 ,رفكلا ال باقعلا بجو رئابكلا معن ١-
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 هلإ ال لهأ رفكأ نمف «بنذب مهورفكت ال هللا الإ هلإ ال لهأ نع اوم ١

 .«برقأ رفكلا لإ وهف هللا الإ
 آلإو لاق امك ناك نإ امهدحأ اهب ءاب دقف شفاك ای هيخأل لاق ٰیرما يأ! ١

 .؟هيلع تعجر

 .«اهدحأ اهب ءاب الإ طق الجر لجر رفكأ ام ١

 هل لبق يذلا ناك نإ امهدحأ هب ءاب دقف رفاك اي هيخأل لجرلا لاق اذإ) 4

 .!لاق نم ىلإ عجر ًالإو فاك وهف ًارفاك
 وهن ًارفاك ناك نإ ءامهدحأ اهب ءاب الإ رفكب لجر لع لجر دهش اما 6

 .0هاَيإ هريفكتب رفك دقن ًارفاك نكي ل نإو «لاق امك

 قسافاي ثيبخاي رفاك اي :لجرلل لوقي لجرلا يف :-ماللا بم يلع نع ٦
 ." «ئأر اهب يلاولا رزعي ؛مولعم دح هيلع سيلا :لاق ؟رامحاي

 «تاقّرحلا لإ ةيرس إي هللا لوسر انشعب :لاق ديز نب ةماسأ اند 1١

 هانلتق ئتح هانبرضف هللا الإ هلإ ال :لاق هائيشغ ملف الجر انكردأف اوبرهف انب اورذنف
 الإ هلإ الب كل ْنَم١ :لاقف ۇل هللا لوسرل هتركذف ءىش كلذ نم ىسفن يف ضرعف

 :لاقف :لتقلاو حالسلا ةفاخم اهلاق نإ هللا لوسراي :تلق :لاق '؟ةمايقلا موي هلل
 موي هللا الإ هلإ الب َكَل ْنَم ؟ ال مأ كلذ لجأ نم ملعت تح هبلق نع تققش الا

 ."”ذئموي الإ ملسا مل ينأ تددو ئتح كلذ لوفي لاز امف :لاق ؛؟ةمايقلا

 لايعلا زنك يف اهرسأب ةعومجم انآ اك ١٠٠١ ودا :لوصألا عماج يف ةثوشبم ثيداحألا هذه ١

 . ٠ج :يدنملا يقنملل

 ح۵٤۰ باب 14 :هحيحص يف يراخبلاو ۲۱۸۹۱ع ۱۸۸ 181 :هدنسم يف دمحأ هجرخأ ۲

 ؛نایالا باتک ٩-۷ :هحيحص يف ملسمر AVY ےل باپ ۸۷ :تایدلا باتكو 4

 11/5 :ئربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ۲۱٤۳. ح4 44-0 !هننس يف دواد ربأو .45ح ۰٤۱ باب
 باك ۳۹۳۰ ح ۱۳۹۹/۵ :هلنس يف ةججام نباو .1١؟باب ںیسلا بانك ۸۵۹ ٤ح ۷

 ١ باب ؛نتفلا



 E ابابا هلا قوت هل د جامو ندع طفوا اسوس ةلبقلا لهأ ريفكن مكح يف

 ةروث تراث «لدعا هلوقب #8 مظعألا لوسرلا ةرصيوخلا وذ بطاخ امل

 ؟هقنع برضأ الأ !هللا لوسراي :لاق ديلولا نب دلاخ مهنم سلجملا يف ناك نم

 هناسلب لوقي لصم َبر نإ :لاقف ؛يلصي نوكي هلعلف» 8 هللا لوسر لاقف
7 

 الو سانلا بولق نع بقنأ نأ رمؤا مل ينإ» : 8 هللا لوسر لاقف «هبلق يف سيلام

 .' ؛مهنوطب قش

 :ةعيشلا دئاقع يف حدقلا

 :ةلطاب مهتب نولُمْغملا مهامر دقف مهعبر وأ نيملسملا ثلث لكشت ةعيشلا نإ

 :ريظن .ىوه لا نع الإ كلذ يف اوردصي ملو .ماهتالا صفق يف مهرسبحف

 .مهتيهولإب نودفتعيو مهنودبعي منأو ؛هدالوأو يلعل ةعيشلا هيلأت-١

 نع لزني لزي مل يحولا نأ 8 دمحم انديس ليحرب ةوبنلا متخ مهراكنإ -۲
 .هدالوأو يلع

 مهأ نم ةباحصلا ءادعأ مهئأو مهنعلو مهّبسو يبنلا باحصأ ضغب ۳

 .مهرخآ ىلإ
 .دوجوملا وه امم رثكأ هنم فذح هنأو ميركلا نآرقلا فيرحت ٤

 ىلإ ءاجف ناخف مالا هلم لع ىلإ ثعب دقف يحولا نيمأل ةنايخلا ةبسن 5
 دمع

 يراخبلاو ٠ 'فحا٠ /1 ؛هدنسم يف دمحأ و ٠١4 ح۱ /ب ةحيحص يف ملسم هجرخأ ١-

 . ۱۱۹۳ م ۳۹۱۔۳۹۰ :ءدنسم يف يلعي وبأ ۰٤۷ :ةاكرلا باتك



 : ةيداهتجالا لئاسملا

 ريسفت نيب يهر ةحيحص ةبسنلاو ؛دئاقعلا نم ةعيشلا لإ | هوبسن ام كانهو

 :ريظن ليلدلاب معدم حيحص داهتجاو ئطاخ

 .ةعبرألا ءافلخلا ةقاليخ ١

 .ءانثتسا الب مهلك ةباحصلا ةلادع ۲

 .ءاديبلاب لوقلا ۳

 .تيبلا لهأ ةمثأ ةمصع ٤

 .فلاخملا ملسملا نم ةيقتلا ه

 .بيغلاب نيل اع ةمثألا نوك ١

 لئاسملاو ةلطابلا مهتلا نيب رودت يهر ,نيمسقلا الك نم جذاهن هذهف

 ذخأنلف !؟باصأ اذإ فيكف ءأطخأ اذإ هداهتجا يف دهتجملا رذعي يتلا ةيداهتجالا

 :لؤألا مسقلا ةساردب

 مهيبأ ةركب ذئم ةمهتلا هذه نم ءارب ةعيشلاف :هدالوأو يلعل ةعيشلا هيلأت ام

 ءاوس نم لك نإ و هلل الإ هلإ ال ناب مهبطخو مهتاولص ين موب لك نودهشي مهو
 نلطرلا يآ الإ ضزألاو ٍتاوَمَسلا يف نم لك نإ : هناحېس هلوق نيلات هلل ًادبع

 َوُه لاو للا لإ ءارقفلا م متنأ سانلا اهيأ اي» :هناحبس هلوق (۹۳ - میرم) ©ادْيَع

 مهنآ لع هيلأتلاب هل ةلص الف مهب لشوتلا اًمأو ٠١( - رطاف) (دييحلا نمل

 ا هب ةنسلا لهأ لسوتي امك مهتمئأب نولّسوتي امك أ يبنلاب نولسوتي
 لوألا لثم ًاضيأ وهف 159 دمحمب ةوبنلا متخ مهراكنإ ينعأ :ناشلا اأو

 يمأو تنأ يبأبا :هيبن لسغ لوت امدنع لوقي مالسلا هيلع يلع لوألا مهمامإ وه اذهو



 ا . eee 000000 ةلبقلا لهأ ريفكن مكحح يف

 رابخأو ءابنألاو ةوبنلا نم كريغ تومب عطقني ملام كتومب عطقنا دقل هللا لوسراي

 .'«ءاسلا

 ةيباسبلا لع درلا يف لئاسرو ًابتك ةيمامإلا انباحصأ نم دحاو ريغ فأ دقو

 الحب انصصخ دقو راكنألا ناولأب ةوبنلا مت اوركنأ نيذلا ةينايداقلاو ةيئاهبلاو

 ٠١١ كانه انلقنو ةياغلا انغلبو عوضوملا اذه «نآرقلا ميهافم» انباتك نم ًالصفم

 ةلاسرلا متخ لع ۔مالسلا مهم تيبلا لهأ ةمئأو يبنلا نع ةيورملا ثيداحألا نم ًاصن

 .تقولل ةعاضإ ةمهتلا هذه در يف لوقلا ةضافإ نأ ئرأ يف مظعالا يبنلاب ةوبنلاو

 نأ نكمي فيك ؛ةمهتلا هذهو هللايف ينل باحصأ ضغب وهو :ثلاثلا اّمأو

 و یا تاعيسا کا نأ عم ةباحصلا ضغبت ةعيشلا نإ لاقي

 ةزمحبو ؛دسأ تنب ةمطافو «هتمع ةيفصب ًارورمو بلاط يبأ همع نم ًاءدب مشاه

 نب نايفس يبأو ؟ردب ديهش» ثراحلا نب ةديبعو بلاطو ليقعو رفعجو سابعلاو
 يلعب ءاهتناو ؛«مہعاجوزو مهدالوأو ةريبه يبأ نسب ةدعجو ثراحلا نب لفونو ثراحلا

 .نيملاعلا ءاسن ةديس هتجوزو هتانبو هدالوأو السلا هيلع

 كشي الو تائملا نوزواجتي مهف مركألا يبنلا دهع يف اودهشتسا نيذلا اّمأ

 ؛مهيف رلأو مالسإلا مهّرح نيذلا نيقداصلا نينمؤملا نم اوناك مهّتأ يف ملسم يأ

 .«صيخرلاو يلاغلاب ؛ةيحضتلاو ديحوتلاو ناهيإلا يف ةلثمألا عورأ مهتايح يف اوبرضو
 يف ةديهشو ديهش لؤأ ةيمس هتجوزو رساي نم ءادتبا .ةديقعلاو أدبملل ةمدخ
 ًاريص» :بيذعتلا طايس تحت مهنينأ عمسي وهو مهل لوقي لوسرلا ناكو مالسإلا

 ردب ءادهش نإ ةشبحلا رجهم يف يفوت نمب ارورم ." «ةنجلا مكدعوم ْنِإ رساي لآ

 34 مركألا يبنلا مهئفد ًايباحص نوعبس دحأ ةكرعم يف دهشتسا دقو حار

 ١ ةيطخلا :ةفالبلا جن 7 1

 :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا-'"  ۳۲٠/١.يبلحلا ةعبط
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 تاوزغلاو كراعملا رئاس ءادهش مث «مهيلع مّلسيو مهروزي ناكو مهيلع ىلصو
 شرعلا زتها :قدنخلا ةوزغ ديهش ذاعم نب دعس قح يف هيف مركألا يبنلا لاق ىتح
 نب سنأ ةياور بسح 4٠ نيب ءادهشلا ددع حوارتيو ةنوعم رشب ءادهشو «هتول
 00 ا ا ا رغ ةياور بسح ۷١ وأ كلام

 5 ب نم منم و ُهَبْحَن ئَضَق نم مهن لَ هللا اوُدَهاَع ام اوُقَدَص) : نيذلا

Oوغم دَ سالا نإ سالا مه لا  PE 
 —Y\) نارمع لا) 4 ليكولا مهن زو للا انسخ اولاقر اناهيإ ْمُهَداَرَق ْمُفْوَسْحَأَ

 هللا َنِم ًالضَف نومي مهياَومأو ْمهِرابِد نم اوج رخأ نيل نيرجاهملا ءارتفلل)
 نوم مِهلْبَق ني َناهيإلاو َرادلا وُ َنيِذْلاو » ...هَلوُسَرَو هللا َنوُرصنَيو -

 وَلَو ْمِهِسفنَأ لَ َنوُرئؤيو اوُنوا امي ةجاح مهروُدَص يف َنوُدَت الو مهبل َرَج
 .(۸-4 ا

 :هلوقب مهفصي ةعيشلا مامإ نأ عم ءالؤه ضغبي نأ ملسمل حصي لهن

 نبا نيأو ؟رامع نبأ ؟قحلا ىلع اوضمو قيرطلا اوبكر نيذلا يناوخإ نيأ»
 ةينم لا لع اودقاعت نيذلا مهناوخإ نم مهؤارظن نيأو ؟نيتداهشلا وذ نيأو ؟ناهبتلا

 اوربدتو هدا نآرقلا اولت نيذلا يناوخإ لع هوا ؟ةرجفلا ىلإ مهسوؤرب د ا
 دئاقلاب اوقثوو ءاوباجأف داهجلل اوعُد ؛ةعدبلا اوتامأو ةّنسلا اويحأ .هوماقأف ضرفلا

 7 1هوعبتاف

 لوسر باحصأ فصو دقف .همالك يف ًاديرف ةبطخلا هذه يف ءاج ام سيلو

 :هلوقب حلصلا هيلع ضرف موي «نيفص موي هلل

 انديزي ام ءانمامعأو انناوخإو انءانبأو انءابآ لتقن لق هللا لوسر عم انك دقلو»
 داهج يف ادو ءلالا ضضم نع ًاربصو هِمّقَللا لع ًاّيضمو أميلستو ًاناهيإ الإ كلذ
 .نيلحفلا لواصت نالواصتي انودنع نم رحلآلاو انم لجرلا ناك دقلو ىدعلا

 ١ ةيطخلا :ةغالبلا جبن 1۸۲ .



 ةّرمو ءانودع نم انل ةّرمف «نونملا سأك هبحاص يفسي امِّمأ اهسفنأ ناسلاختب

 تح ئصنلا انيلع لزنأو ,تبكلا انودعب لزنأ انقدص هللا ئأر ملف .انم انودعل

 ماق ام متيتأ ام يأن انك ول يرمعلو «هناطوأ ًائّوبتمو هنارج ًايقلم مالسإلا رقتسا
 .' ؛دوع ناهيإلل رضا الو «دومع نيدلل

 عبمج رفكي نأ هتمامإب نمؤي نمل زوجي لهفأ ؛مهمامإو ةعبشلا دئاق ةملك هذه
 نم «دادترالا وأ داحلإلاو ةقدنزلا ىلإ مهبسني وأ ‹«مهقشفي وأ نإ يبنلا ةباحص

 يف ةّئسلاو نآرقلا ميساقت ركذيو ًافانصأ مهفلصيو ماسفأ ىلإ مهمسقي نأ نود

 ةباحص هتيعدأ ضعب يف ركذي نيسحلا نب يلع مامإلا وه اذهو الو الك !؟مهّقح
 نيذلاو ءةبحصلا اونسحأ نيذلا ةصاخ يف دمحم باحصأو مهللا# :لوقيو يبنلا

 «هتوعد لإ اوقباسو ؛هتدافو لإ اوعرسأو هوفناكو هرصن يف نسحل ا ءالبلا اولبأ
 راهظإ يف دالوألاو جاوزألا اوقرافو «هتالاسر ةجح مهعمسأ ثيح هل اوباجتساو

 لع نيوطنم اوناك نمو هب اورصتناو «هتوبن تيبثت يف ءانبألاو ءابآلا اولتاقو «هتملک
 «هتورعب اوقلعت ذإ رئاشعلا مهترجه نيذلاو ؛هتدوم يف روبت نل ةراجت نوجري «هتبحم

 كل اوكرت ام مهللا مه سنت الف «هتبارق لظ يف اونكس ذإ تابارقلا مهنم تفتناو
 ةاعد كلوسر عم اوناكو كيلع قلخلا ءاوشاح ابو كناوضر نم مهضرأو ؛كبفو

 شاعملا ةعس نم مهجورخو مهموق رايد كيف مهرجه ىلع مهركشاو ؛كيلإ كل
 مهل نيعباتلا لصوأو مهللا «مهمولظم نم كنيد زازعإ يف ترثك نمو ؛هقيض لإ
 ."” «...انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي نيذلا ناسحإب

 ميكحلا ركذلا ءارطإ لع ينسلاو يعيشلا قفتاو ؛كلذك لاحلا ناك اذإف

 نم كلذ دعي يك نيتفئاطلا نيب فالخلا عضوم وه امف مهيلعءانثلاو ةباحصلل
 ؟امهنيب فالخلا مظعأ

 ١ ةبطخلا ءةغالبلا جن 0٦ .

  -1ءاهدلا ؛ةيداجسلا ةفيحصلا 4.
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 ئتح صبرتف ةيداهتجالا لئاسملا نم يناثلا رمألا يف كيفاويس ام اذهو

 نم مهنيب دئاسلا يأرلاف :ميركلا نآرقلا فيرح ينعأ عبارلا رمألا امأو

 دقو .فيرحتلا مدعب لوقلا وه اذه انموي ىلإ مادا مهن تببلا لهأ ةمئأ رصع

 دئاقع نايبل هنصصخ باتك يف رامضملا اذه يف ةيمامإلا انث املع صوصن انركذ

 دجوي معن .اذه انموي لإ ثلاثلا نرقلا فصتنم نم مهصوصنب انذخأ ةعيشلا

 ةودجوو الا ااو آل ام ةر فيرعتلاب لاق يم مهي
 «ةعيشلل ةديقع هنوك ىلع اليلد نوكيال هريغو ينيلكلل يناكلا باتك يف تاياورلا
 سيلو ؛ةحيحص ريغو ةحيحص ثيداحأ نمضتي ثيدحلا بتك رئاسك يفاكلا لاف

 شاقنلا ملق هيلإ قرطتي ال يذلا ةنسلا لهأ دنع يراخبلا حيحصك اندنع يفاكلا

 .حرجلاو

 لهأ نم ةعامج فيرحتلاب لاق دقف  حصت نلو  ةذخاؤملا تّحص ولو
 حص اذإف .ةوالتلا خسنب اهورسف موقلا نأ ريغ حاحصلا يف هتاياور تدروو ةنسلا
 .ةعيشلا ثيدح بتك يف ةدوجوملا تاياورلا يف حصيلف  حصي ملو -رذعلا اذه

 يتئام تناك بازحألا ةروس نأ نينمؤملا مأ نع هريسفت يف لقنب يبطرقلا وه اذهو

 اوغلب دق انءاملع نأ ابو ءةلطابلا تاليوستلا هذه نم هللا انذاعأ ءتفّرحف ءةيآ

 رهو عمسلا ىفلأ نمل ةيفاك يهو ةراشإلاب انرصنقا ةمهتلا هذه يفن يف ةياغلا

 يرتفملا هثرو ةبوذكأ وهف :يحولا نيمأ ىلإ ةنايخلا ةبسن ينعأ :سماخلا اًمأو
 لإ قاحسإ ةيرذ نم ةوبنلا لقنو ناخ هنأ لجأل ليئربج اوداع ثيح دوهيلا نم

 .ةعيشلا ىلع اهقّبطو مهنم يرتفملا هذخأف  ليعامسإ ةيرذ

 ١ «يبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو» :هلوف ريسفت يف يزارلا .



 Ys E ل ةلبقلا لهأ ريفكت مكح يف

 .يناثلا مسقلا يف مالكلا كيلإو

 : ةيداهتجالا لئاسملا

 ام نيبو  ءادسلا لثم  اهريسفت يف نوئطاخ مه ام نيب رودت لئاسملا هذهو

 يف فالتخالاو حيحصلا ليلدلاب ةمعدم داهتجالل ةلباق ةيرظن لئاسم يه

 .اهلثم

 اوناك ولو تح ريفكتلل ًاكالم نوكي ال لئاسملا هذه يف فالتخالا نإ

 اهتسارد كيلإو ؛مهبتك لإ عجر نم اهفرعي اهيف نوبيصم مهْنأو فيكف «نيثطاح
 .زجوم هجو ىلع

 :ءافلخلا ةفالخ ١

 .ةيعرفلا ماكحألا نم لب لوصألا نم تسيل ءافلخلا ةفالخ نإ
 لإ اهعوجرل «قيلأ عورفلا ملعب ةمامإلا ثحابم نأ يف عازن ال :ينازاتفتلا لاق

 ضورف نم ةصوصخملا تافصلاب فوصوملا مامإلا بصنو ةمامإلاب مايقلا نأ
 لإ رمالا مظنتي ال ؛ةيويند وأ ةينيد حلاصم اهب قّلعتت ةيلك رومأ يهو ؛تايافكلا
 لك نم اهوصح دصقي نأ ريغ نم ةلمجلا يف اهليصحت عراشلا دصقيف اهوصحب

 . ةيداقتعالا نود ةيلمعلا ماكحألا ؛كلذ نأ يف ءافخ الو ؛دحأ

 انو عورفلا نم اندنع اهثحابمو ةمامإلا يف عبارلا دصرملا :يجيإلا لاقو
 ." البق نمب ًاّيسأت مالكلا ملع يف اهانركذ

 اندنع يه لب دئاقعلاو تانايدلا ا نم تسيل ةمامإلا :يناجرجلا لاقو

 فض ؛دئاقعلا حرش :ينازاتفتلا ١

 .۳۹۵ :فناوملا : يملا ۲



 غ اندنع مامإلا بصن ذإ ؛نيفلكملا لاصفأب ةقلعتملا عورفلا نم

 "همس
 نوكي فيكف عورفلا يف فالتخالا رثكأ امف عورفلا نم ةمامإلا تناك اذإف

 ؟رفكلل ًابجوم فالتحللا

 بصن بوجو لع ًالد لقعلا لإ امضنم وه وأ عمسلا نأ :ئرخأ ةرابعبو
 نوملسملا عمتجاف «بصنلا كلذب الإ لصجب ال عرشلا دصاقم نأل ؛مامإلا

 الف طئارشلل اعماج اهنوكو رايتخالا ةحص ضرف للعف ةدايقلل اصخش اوراتخاف

 ًاببس مهلمع ضفر ريصي الف يعرف مكحل ًادييسجت ناك مهلمع هنوك نع زواجتي
 هنأ ضورفملا نأل ؛مالسإلا تايرورض نم صخش ةفالخب دافتعالا سيلو رفكلل

 ًارمأ صاح درف ةفالخ نوكي فييكف «يحولا عاطقناو يبنلا لبحر دعب تثدح

 ؟ًايرورض

 ْنأب دافتعالا اًمأو .عورفلا نم مامإلا بصن بوجو نإ لاقي نأ نكمي لب

 هبوجو مدع لع اوقفُنا مهتأ ليلدب ةيعرشلا تابجاولا نم سيلف ةفيلخ بوصنملا

 لقأ نكي مل هكولسو هتريس يف زيزعلا دبع نب رمع نإف .نيدشارلا ءافلخلا ريغ يف

 نوكي فيكف «لوسرلا ةفيلخ هنوكب ناهيإلا موزلب دحأ لقي ملو ءافلخلا ضعب نم
 ؟رفكلل ابجوم فالخلا

 هرصع يف مامإلا بصن يبنلا لأ ىلع ةرتاوتم ةلدأ تماقأ دق ةعيشلا نأ للع

 .ةّمالا ىلإ هضّفي ملو

 ١ مهضعب وأ مهلك ةباحصلا ةلادع- :

 .مهضعب وأ مهلك ةباحصلا ةلادع وه نيتفئاطلا نيب فالخلا راشم نإ

 ١ :ففاوملا حرش :يناجرجلا 8//181.
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 لك ةلادعب مكحلا نكمي ال هّنأو ءيناشلا لإ ةعيشلاو .لؤألا ىلإ ةئسلا لهأ بهذف

 لول مركألا يبنلا لحترا دقو «ججحو ةّلدأ نيفرطلا نم لكلو مهنم دحاو دحاو
 نّمع رسفتسي يبنلا نكي ملو ؛مالسإلا ميمص نم نيعمجأ مهتلادعب داقتعالا نكي

 فيكف ةباثملا هذهب ةلأسملا تناك اذإف «ةماع هباحصأ ةلادسعب هداقتعا نع ؛ملسي

 نآرقلاو فيك رفكلل ًابجوم ضعب نود ضعب ةلادعب لوقلا نوكي نأ نكمي
 .ةرشع ماسقأ ىلإ يبنلا باحصأ مشق دق ميركلا

 نع ملكتي وهف ؛ةفلتخم فانصأ ىلإ ةباحصلا فنصي ميركلا نآرقلا نإ ١

 مهرايد نع نيرجهملا نيرجامهملاو ؛ةرجشلا تحن نيعيابملاو ءنيلوألا نيقباسلا
 مهيلع ينثي نيذلا ؛ةيلاثملا فانصألا نم كلذ ريغ ىلإ ؛حتفلا باحصأو ؛مهاومأو

 ال نأ بجي ئرخأ ًافانصأ ركذي كلذ لباقم يفو ؛ةليضفلاو لضفلاب مهركذيو

 :ةيلاتلا يه فائصألا كلتو انناهذأ نع بيغت

 ١ «نوفورعملا نوقفانملا» )المنافقون  ١( .

 . (١١٠-ةبوتلا) يبنلا مهفرعي ال نيذلا نورتستملا نوقفانمل ا - ؟

 . (١١-بازحألا) «بولقلا ليضرمو ناهيإلا ءافعض» 7

 . (417/- ٤١ : ةبوتلا) «ةنتفلا لهأل نوعامسلا» - ؛

 . ١١( 7 ةبوتلا) هايس رخآو ًاح اص المع اوطلخخ نيذلا ةعومجملا» 4

 -نارمع لآ) ؟رئاودلا مهيلع تراد امدنع دادترالا لع نوفرشملا» ١

1). 

 - تارجحلا) ؛مهلعف الو مهوق قدصي ال نيذلا قاّسفلا وأ قسافلا»

 -١18(. ةدجسلا«"

 . ١( ؟  تارجحلا) «مهبولق يف ناهيإلا لخدي مل نيذلا نوملسملا7» ۸

 نم مهس عسفدب نوفلاتيو مالسإلا نورهظي نسيذلا مهمولق ةفلؤملا» 4
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 . 3١( -ةبوتلا) «مهنيقي فعضل مهبلإ ةقدصلا

 ,18-11(22 لافنألا) ةرافكلا مامأ نولوملا»-

 ةباحص نأ نع برعت ؛ةمّدقتملا فانصألا ىلإ تمضنا اذإ فانصألا هذه

 ناهيإلا ةوق ثيح نم نيفلتخم اوناك لب ؛.دحاو طمن ىلع اونوكي مل مركألا يبنلا
 يذلا ةلادعلا نازيل مهعاضخإ بجيف ءاهنع يلختلاو فئاظولاب مايقلاو «هفعضو

 ةبقنم اهبحاصل يطعت ال ةبحصلا نأ قّقحتي ذئثدنعو «سانلا عيمج لاعفأ هب نزوت

 ءاطعإو دحاو مهسب عيمجلا يمر نكمي فيكف كلذ عمو ءاه الهأ ناك اذإ لإ

 يتلا ةجيتنلا سفن وهو «مهيف ةعيشلا يأر وه اذهو ؛عيمجلل ةدحاولا ةجردلا

 .ميركلا نارقلل ربدتملا ناسنإلا اهب جرخب

 : ملسملا فلاخملا نم ةيقتلا

 هلوقب ًاذخأ ةدحاو ةملكب رفاكلا نم ةيقتلا زاوج لع نوملسملا قفّنا

 «ناميإلاب ٌنِيَمطُم ةَ ةرمكأ نم الإ هنايإ دب نواب َرَقَك نم :هناحبس
 نود نم َءابلؤأ َنيِرِفاكلا نويل ا ٍذخّتَب ال :هناحبس هلوقو -٠١١( لحنلا)

 لآ) «ةاَقُث ْمُهنِم اوف نأ الإ ءى يف للا َنِم سبل كِل ُلَمْفَي نَمَو نيول ا
 (78-نارمع

 ناف ًاعيدب ًائيش سبل اذهو «ملسملا فلاخملا نم ةيفتلا يف مالكلا تإ
 فلاخملا نم ةيقتلل زوجملا وه نفاكلا فلاخملا نم ةيقتلا زوج يذلا ببسلا
 الو رفاكلا نم ال تق امل ةنمأ ةعيشلا تناك ولف .فيعضلا حالس اهّئإف ملسملا

 .فلاخملا ملسملا نم

 :ةّنسلا ءاملع نم فيفل هزاوجب حّرص دقف ًاميدب أركف سيل اذه نأ لع

 ,رظتناف عساتلا لصفلا يف تايآلا صن كيفاويس ١



 ناهيإلا رهظي قفانملاف ةيرهوج ةرياغم قافنلا رياغت ةيفتلاو ."'”رداصملا ظحالف

 مسقل هْنِإ و ميظعلا هللاوف .فالخلا رهظيو مالسإلا نطبي يقنمل او رفكلا نطبيو
 يف ئقثا امل هلهأو هلامو هسفنو همد لع نمأ يعيشلا ناك ول 4ميظع نوملعن ول

 ىلع ةدئاسلا ةيرحلل فورظلا نم فرظ يف نآلا يقني ال وه امك فورظلا نم فرظ

 .ءاوجألا رثكأ

 : ءادبلا- 5

 فالخ كانه سيلو رّبدتلا دنع ًادج يظفل فالتخا ءادبلا يف فالتخالا نإ

 ئفخ ام روهظب هنورّسفي ةنسلا لهأف ؛هريسفت وه مهم او «نيتفئاطلا نيب يرهوج
 .ةنسلا لهأ لثم هّدرت ةعيشلاف ءادبلا ئنعم اذه ناك ولو «هناحبس هللا لع

 مهنع هافخأ دق ناك ام سانلل رهظي هللا ْنأ وه امه حيحصلا ريسفتلاو

 .اقباس

 لاهعألاو ءاعدلا لظ يف ريصملا رييغت وه ءادبلا نم دارملا نأ رخآ ريبعتبو
 ام هللا رهظأف «سنوي موقل قفا امك محرلا ةلصو رافغتسالاو ةقدصلاك ةحلاصلا

 ةحلاصلا لامعألاب مهريصم اورّيغ ثيح ةّدشلا نم رّرحتلاو جرفلا نم مهيلع يفخ
 نفسك اونَمآ ل سْنوُب َمْوَق لإ اهاهبإ اهَمَقَتَف تدم ةيرَف ْتَناَك الولف :هناحبس لاق
 ترهظف (4/ - سنوي) (نیج ىلإ مُهانّنَمَو اَْنَّدلا ٍةابححا ين يزف ا َباَدَع مهن
 مه ترهظف «كالفلاو باذعلاب نينعذم اوناك ثيح مهنع هللا ئفخأ ام مه

 .ةاجنلا

 رمالا ءدب يف نهذلا ىلإ ردابتي اب ةعصانلا ةقيقحلا كلت نع ريبعتلا هجو اًمأو

 لاق نم لأ كَ هنإف مركألا يبنلاب ءادتفالا لجأل ناف هللا للع ئفخ ام روهظ نم

 .يئدبلا ردابتلا رضي ال ةدوجوم تناك ةنيرقلا نأ ابو ؛ةملكلا هذه

 :بيغلا حبتافم :يزارلا .١477/1:فاشكلا :يرشغزلا ٠١۴/۴ :نايبلا عماج :يرسبطلا-١

 ٠۱۲١/۴ :يناعملا حور :يسولآلا ۲۷۷/١ :نزاخلا ريسفت شسمابب ںيسفنلا :يفسنلا ۸
 ٤ /۸٤. :ليوأتلا نساحم :يمساقلا نيدلا لامج
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 ينب يف ةثالث نإ :لوقيإ# هللا لوسر عمس هنأ ةريره يبأ نع يراخبلا ئور

 صربألا ئتأف اكلم مهيلإ ثعبف .مهيلتبي نأ هلل ادب ئمعأو عرفأو صربأ :ليئارسإ
 :سانلا ينرذق دق ؛ٌرسح ٌدلجو ٌنسح نول :لاق ؟كيلإ بحأ ءيش يأ :لاقف
 بحأ لاملا يأ :لاقف ءًانسح ًادلجو ًانسح ًانول يطعأف هنع بهذف هحسمف :لاق
 :امهدحأ لاق عرقألاو صربألا نأ كلذ يف كش وه رقبلا لاق وأ لبإلا :لاق ؟كيلإ

 ٌعرقألا ئتأو ؛اهيف كل كرابي :لاقف «ءارشع ةقان يطعاف قبلا :رخآلا لاقو لبإلا

 ينرذق دف ءاذه ينع بهذيو ءنسح رعش :لاق ؟كيلإ بحأ ءيش يأ :لاقف
 ؟كيلإ بحأ لاملا يأف :لاق ءًانسح ًارعش يطعأو بهذف هحسمف :لاف «سانلا

 :لاقف ئمعألا ارتأو ؛اهيف كل كرابي :لاقو ءالماح ةرقب هاطعأف :لاق قبلا :لاق

 درف هحسمف :لاق «سانلا هب رصبأف يرصب لإ هللا دري :لاق ؟كيلإ بحأ ءيش يأ

 جتنأف ءأدلاو ةاش هاطعأف «منغلا :لاق ؟كيلإ بحأ لالا يأف :لاق «هرصب هيلإ هلل
 .منغلا نم داو اذهو ءرقب نم داو اذهو «لبإ نم داو اذه ناكف ءاذه دلوو ناذه

 يب تعطقت نيكسم جر :لاقف ؛هتئيهو هتروص يف صربألا ئنأ هنإ مث
 نسحلا نوللا كاطعأ يذلاب كلأسأ كب مث هللاب الإ مويلا غالب الف يرفس يف لابخلا

 لاقف ٌةريثك قوفحلا نإ :هل لاقف «يرفس يف هيلع غّلبتأ ًاريعب «لاملاو نسحلا دلجلاو
 دقل :لاقف ؟هللا كاطعأف ًاريقف «سانلا كرذقي صربأ نكت ملأ كفرعأ ينأك :هل
 َعرقألا ئتأو تنك ام ىلإ هللا كريصف ًابذاك تنك نإ :لاقف رباك نمع رباكل تثرو
 نإ :لاقف ءاذه هيلع در ام لثم هيلع درف ءاذه لاف ام لثم هل لاقف هتثيهو هتروص يف

 نيكسم لجر :لاقف هتروص يف ئمعالا ئنأو تنك ام ىلإ هللا كريصف ًابذاك تنك

 كلأسأ كب مث هللاب الإ مويلا غالب الف يرفس يف لابحلا يب تعطقتو ليبس نباو

 هللا درف ئكمعأ تنك دق :لافف ؟يرفس يف اهب غلبتأ ةاش كرصب كيلع در يذلاب
 هلل هتذخأ ءيشب مويلا كدهجأ ال هللاوف .تئشام لخف ؛ينانغأ دقف اريقفو ءيرصب
 . كيبحاص لع طخسو كنع هللا يضر دقف «متيلتبا |ناف .كلام كسمأ :لاقف

 .عرقأو ئمعأو صربأ ثيدح باب ۱۷۲ ۔۱۷۱/ 4 :حیحصلا :يراخبلا-١
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 : ماسلا مهم تيبلا لهأ ةمئأ ةمصع 6

 ثيدح يف مهّئإف ليلدلاب معدم شع ينثالا ةمئألا ةمصعب لوفلا نإ
 لدعو نيلقثلا دحأ «ينرتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات ينإ» :مظعألا لوسرلا

 امل ًآلإو ؛كلذك ةنيرق نوكيف أطخلا نع ًانوصم باتكلا ناك اذإف «هنيرقو باتكلا
 :لاق ثيح 87# لوسرلا ثيدح يف ةدراولا ةياغلا تلصح

 مهنوك نهر ءلالضلا نع ةمألا نوصف ««ارّلضت نل هب متكشمت نإ ام»

 .نيئطاخ ريغ نيدتهم
 نيب :رولطم Sl ربل مزال عطنا لولو

 ِكامطصُأ هللا نإ ُميِرَم اي هكدا ِتّلاَق ْذِإو» :هناحبس لاق ةيبنب تسيلو باتكلا
aضر  

 . (47  نارمع لآ) 6 نيالا ِءاَسِن ّلَع ِكاَفْطْصَأَو ك رهط

 ٦ بيغلاب مهملع :

ES E SS 

 نع عبانلا ملعلا نيأو ؟يهادتملا يباستكالا ملعلا نم .يهانتملا ريغ يتاذلا هللا
 ؟ملع يذ نم ذوخأملا ملعلا نم تاذلا

 قح يف يراخبلا هاور دقف «ةديّمعلا لاحم يف ًاعيدب ًارمأ سيل وهو هاري الو كلملا

 .باطخلا نب رمع ةفيلخلا

 اجر ليئاما نب نم مكلبق ناک نمی ناک قل 5 يبنلا لاق ةريره يبأ نع

 نبا لاق رعت دحأ ههنم شما نم نكي ناف ہا اونوكي نأ ريق نم نرمل

 .ثدحم الو يبن نم : :هنع هللا يضر سابع

 ةريره بأ نع 2117/1/57 :راغلا ثيدح دعب هحيحص يف يراخبلا جرخأو



e ۷۸رفكلاو نامیإلا....... .... ....  

 مهنم هذه يتمأ يف ناك نإ ءنوئّدحم ممألا نم مكلبق ئضم |هيف ناک دق هنأ :ًاعوفرم
 .باطخلا نب رمع هنإف

 مهتنسلأ لع يرجي :فلؤملا لاق .471/ 5 :هحرش يف نالطسقلا لاق

 هب ثدح دف هنأكف .هعور يف ءيشلا يفلي :يباطخلا لاقو .ةوبن ريغ نم باوصلا

 .ءايلوألا لزانم نم ةعيفر ةلزنم يهو .نوكبف هلابب ءيشلا رطخيو «بيصيف نظي

 : الإ يبنلا نع ةشئاع نع هرمع لئاضف باب يف هحيحص يف ملسم جرخأو

 نب رمع نف دحأ مهنم ينمأ يف نكي نإف نود مكلبف ممألا يف ناك دفا

 .نومهلم :نوثذحم ريسفت :بهو نبا لاق .«مهنم باطخلا
 لوقي ذإ دروملا اذه يف يحولا ظفل ىتح لسعتسي نارقلا نأ ىرن انأ ىلع

 ٠ 4 هيِمْضْرأ نأ یوم ما ىلإ اخرا: هناحبس

 :هناحبس لوقي ذإ «۔ماسااهبم۔ ءارذعلا ميرم ةكئالملا ثّدحت ركذي هنأ اك

 "٠ 4ر االف كَل تقأل كبَر لور اا الإ لاق
 وأ ىسوم ّمُأ نم ًاماقم لفأ يي مركألا يبنلا تنبو رشع انثالا ةّمئألا سيلف

 .-مالسلااهيلع_ ءارذعلا ميرم نم

 اهحرش يف يناجرجلا ديسلا هحراشو فقاوملا يف يبيإلا نيدلا دضعل نإ مث

 اركذ دق ًاحرشو انتم امههصنب يأن مهتادقتعمب ةعيشلا ريفكت زاوج مدع يف ًامالك

 :اهدرو هوجولا
 ثيداحالاو نآرقلا مه دهش نيذلا ةباحصلا رباكأ يف حدقلا نأ :لؤألا

 مهيلع ئنثأ ثيح لوسرلل) و نأرقلل (بيذكت) ناهيإلاو ةيكزتلاب ةحيحصلا
 .ارفك نوكيف (مهمظعو

 دا ا ا ا انلق



 دراولا ماعلا ءانثلا يف ًالخاد سيل هيف اوحدق نم َّنا اودقتعا دف ءالؤهو هصوصخب

 ًابيذكت مهحدق نوكي الف (مهدنع هيف نولخاد مهالو) :هلوقب راشأ هيلإو هيف

 مه ةداهشلاو ةباحصلا نم نيعم ضعب ةيكزت يف ةدراولا ثيداحألا امو «نآرفلل

 «مهيلع ءانثلا كلذ لوقت وأ اهراكنإب ملسملا رفكي الف «داحأآلا ليبق نمف ةئجلاب

 مزلي الف .مهدنع دجون مو ةبقاعلا ةمالس طرشب «نادّيقم مه ةداهشلا كلتو

 .لوسرلل مهبيذكت

 لكو ؛ةباحصلا ءامظع رفك نم ريفكت لع ءةَمألا نم دقعنم عاجإلا :يناثلا

 .ًارفاك نوكيف ءارظعلا ءالؤه ضعب رفكي نيقيرفلا نم دحاو
 مهنوك نومّلسي ال «ةباحصلا نم ةصوصخم ةعامج رْفك نم يأ ءءالؤه :انلق

 .هرفك مزلي الف مهث امظعو ةباحصلا رباكأ نم
 يأ - هب ءاب دقف فاك اي ملسملا هيخال لاق نم" :.مالسا بم- هلوق :ثلاثلا

 .«اهدحأ  رفكلاب

 كلذ عمو ًارفاك سيل داحآلا راكنإ نأ لع ةمألا تعمحأ دقو «داحا :انلق

 لاقف ينارصن وأ يدوبي هنأ ملسمب نظ نم إف «ملسم هلأ داقتعا عم دارملا :لوقن

 . عامجإلاب ًارفك كلذ نكي مل رفاكاي هل
 مهنم ضعبلا يف حدنلا َّنِإ مث ؛مهريفكت ريغ ةباحصلا يف حدقلا ْنإ:لوقأ

 .مهعيمج نود عباصألا ددع نوزواجني ال نيذلا

 ناك ولو «نوملسم نانا مہ اب لب ؛نويباحص مهتأ اب سيل حدقلا مث مل

SS N EEEکاج نإ» :لاقو  

 . (١-تارجحلا) ©... .اونيبتف ينب قس ٌّقساف

 انؤاجر نكلو «عوبسا وأ مويب عفتري ال ءانورق ماد يذلا فالخل ا َّنِإ معن

 .هلهأو رفكلا ةملك قّرفيو ؛مهتملك عمجيو نيملسملا ثعش ملي نأ هناحبس

 .رصم ط ٠۳ 141/8 :فقاوملا حرش : ىناجرجلا فيرشلا ديسلا ١(_-



 : ةعباسلا ةهجلا

 نامي لاو مالسإلا نيب قرفلا يف

 :بغارلا لاق ءاهيلإ يهتني هنأل ءةمالسلا ئنعمب وهو ملسلا نم مالسإلا

 «هبحاص ملأ نم هلاني نأ اهنم دحاو لك ملسي نأ وهو ملسلا يف لوخدلا مالسإلا

 ." هللا رمأل ميلست هنأل ميلستلا نم وأ

 مالسإلاف اذه ءوض عو .داقنا :لجرلا ملسأ :لاقي ءرهظألا وه يناثلا لعلو

 .لقن نود نم يوغللا ئنعملا سفن وه ةنسلاو باتكلا يف دراولا حلطصملا نعمل اب

 ترا نإ لُث» :هناحبس لاق كرشلا لباقم يف هلارعتسا وه ؛هيلع بلاغلاو
 ام :لاعت لاقو ١4(  ماعنألا) «نيكبرشْلا َنِم َنَنوُكَت الو َمَلْسأ ْنَم َلَوأ َنوُكأ نا

 (نیک رشا َنِم ناگ و اللم افييَح ناک نکل انار و ایوب ُميِهاَرْإ ناک
 لوا انأو ثوم َكِلْذبَو هَل كرش ال :لئاق نم زع لاقو (1۷ -نارمع لآ)

 .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ (177*  ماعنألا) (نبيلشملا

 نمو :هناحبس لاق رفكلا لباقم يف هلامعتسا وه نامبإلا لع بلاغلاو

 ْمُهظ :نلاعت لاقو ٠٠۸( - ةرقبلا) €ليبسلا اوس لص ُدَقَف ناهبإلاب َرْفُكلا لدبي
 نإ :لئاق نم زع لاقو 1١7( - نارمع لآ) (ناییإلال ْمُهْنِم ُبَرْفأ زمو فكل
 . ملص ةدام تادرفملا :بغارلا ١/ 17١ :نايبلا ممجم :يسربطلا-١



 A os E a 00000 ناميإلاو مالسإلا نيب قرفلا يف

 .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ۲١(  ةبوتلا) (نآيإلا لع َرْفُكلا اوُبَحَتْسأ
 دايقنالاو ميلستلا هنأش ملسملا ناف ةحضاو كرشلاو مالسإلا نيب لباقتلاو

 .مانصألاو ناثوألل عضاخ وهف كرشملا فالخب هللا رمأل

 رفكلا اًمأو ,يبلقلا قيدصتلا وه ناييإلا بالف رفكلا عم ناهيإلا لبافت اّمأو
 اذهف «قّدصملا نمؤملا لباقم ًاركنم نوكي «هرتس لجأل رفاكلاو ؛قحلا رتس وهف
 «ميلستلاو دايقنالا لع لدي امهدحأ «نافلتخم ناموهفم امهْنأب لوقلا ىلإ انعفدي

 .قيدصتلاو ناعذإلا لع رخآلاو

 .نادحتي امبرف قادصملاو قيبطتلا ثيح نم اّمأو موهفملا ثيح نم هلك اذه

 6-53 ئرخأو

 ةبسنلا نوكت «هلثم ,قيدصتلا نمو «يناسللا ميلستلا ؛ميلستلا نم ديرأ ولف

 إو نا كلذك قّدصم اناسل ملسم لكف .يواستلا وه قيبطتلا ماقم ف

 ؛لّوألا نم ا نإ اّمآو كلذكف «نايبلقلا قيدصتلاو ميلستلا وه امهنم ا

 امبرف هجو نم صوصخلاو مومعلا وه |مهنيب ةبسنلاف .يبلقلا رخآلا نمو «يناسللا

 نم امأو ءًاباق قّدصُي مو ءًاناسل ملسأ نمكف «مالسإلا بناج نم اَمأ «قرافتي
 اناسل ملس اذإ اک ؛ناعمتجي ابرو ءًادانع هدحجو قحلا فرع نمكف ناهيإلا بناج

 .ًابلق قّدصو

 ءاموهفم نافلتخم امبنأ ةجيتنلا نوكتف قّلعتملا ةدحو قالطإلا رهاظ نأ ابرو

 .اقادصم نايواستم

 :نايبلا كيلإو ؛ةفلتخم هوجو لع مالسإلا لمعتسا دقف زيزعلا باتكلا اًمأو



 ١ ناهيولا لباقم يف مالسإلا- :

 ديريف ًابلق قدصي ملو ءًاناسل ملسأ نم نع مالسإلا ظفل نآرقلا قلطي ابر
 ِتَلاَقل :هناحبس لوقي ًابلق قيدصتلا «ناهيإلا نمو ًاناسل ميلستلا مالسإلا نم

 نإو ْمُكيولُق يف نابل لحد لَو تملأ اووف نيل اويو ا لق انمآ بارغالا
 - تارجحلا) € ميجر روم هلا نإ ادم ماعا نم ْمُكنِلَي ال هَلوسَرَو هللا اوعيطَت

 نود يناسللا ميلستلا ؛لوألا نم دب 9 نايإلا لباقم يف مالسإلا لعج دقف ٤

 لجألو «يبلقلا ميلستلا يناثلا نعو كلذك قيدصتلا نود يلاتلابف «يبلقلا

 َنبْذَلا كنب ل3 :هناحبس هلوق هريظنو نيلباقتم اراص قّلعتملا يف فالتخالا

 4١( - ةدئاملا) ميلف نموت 1 مهاب انمآ اُلاَف َنيِْلا َنِم ٍرْفكلا يف نوُمِراَسُي

 .مهبولق نع هبلسو هاوفألاب ناهيإلا تبئأف
 دّيقي ملام بنج ىلإ ًابنج نايشمي ناميإلاو مالسإلا نأ نم هانلق ام ديؤي اذهو

 .بلقلاب رخآلا و ناسللاب امهدحأ

 عوضخلا راهظإ مالسإلا» :جاجزلا لوقي لامعتسالا نم مسقلا اذه يفو

 داقتعا راهظإلا كلذ عم ناك نإف  :لاق نأ ىلإ لوسرلا هب ئتأ ال لوبقلاو

 لوبق رهظأ نم اًمأف ًاقح ملسملا نمؤملا هبحاصو ناميإلا كلذف «بلقلاب قيدصتو

 دقو قدصم ريغ هنطابو ,ملسم رهاظلا يف وهف هوركملا عفدل ملستساو ج

 اوقُدِصُت مل يأ ؟مكبولق يف نامیإلا لخدي الو :هلوقب .ناميإلا نم ءالؤه جرخأ

 ءرهظي ام لشم «قيدصتلا نم نطبي نمؤملاف «لتقلا نم ًاذّوعت متملسأ اهب دعب

 مالسإلا رهظأ يذلاو اهب نمؤم كلذ عم وهو ةعاطلل رهظم ؛مالسإلا ماتلا ملسملاو
 .نيملسملا مكح رهاظلا يف همكح نأ الإ ةقيقحلا يف نمؤم ريغ لتقلا نم ًاذّوعت

 ."7 هردص ىلإ راشأو بلقلا يف ناهيإلاو ةينالع مالسإلا :لاق يبنلا نع سنأ ئورو

 ١ :نايبلا عمجم :يمربطلا ۱۳۸۶/۵ .



 A سل e, Bese ناميرلاو مالسإلا نيب قرفلا يف

 ًابلق قيدصنلاو ًاناسل ميلستلا - ۲

 عم ًاناسل ميلستلا وهو نامل نم لوألا ةبترملا لع مالسإلا قلطي دقو
 «نيولشُم اوُناَكَو نايا 8 أ يذلا :هناحبس لاق ءأبلق قيدصتلاو دايقنالا

 00 ذآ اوم ! َنيِذّلا اتا اي) :هناحبس لاقو -١9( فرخزلا)

 يلا لب اهي داك نت جرش :لئاق نم زع لاقو (؟ .١8 ةرقبلا)
YS 

 .ةيألا ردص ةنيرقب نونمؤملا وه

 :يبلقلا قيدصتلا ءارو ميلستلا-۳

 ءارو هل نوكي نأ وهو ناهيإلا نم ةيناشلا ةبترملا لع مالسإلا قلطي دقو
 نئارغلا هل تداقنا امدنع كلذو ؛هيهنو هرمأل ًابلق ميلستلا ؛يبلقلا قيدصتلا

 هنطاب يف دجي ملو ةيعبسلاو ةيميهبلا ىوقلا لع ناسنإلا ةرطيسو اهحامج تحبكو
 َكْيَرَو الف :هناحبس لاق «هردقو هءاضق طخسي وأ :هيبنو هرمأ لإ داقني الام هّرسو

 َتْيضَق ا اجرح مهنا يف اود ال مث مهني رج ايف َكلوُمَكَحج تح نوني ال
 قلطم نم فرشأ  مالسإلا ئنعمب  ميلستلاف ٠١(  ءاسدلا) لت اوُمْلَسُيو
 . هنم ةيناثلا ةجردلا فداريو ؛ناهيإلا

 َتَرِل ثلا لاق مِلْسأ ب ر هَل لاق ذإ» : هناحبس هلوف مسقلا اذه نمو

 أ انييرُذ نِمَو كَل ِنَمِلْسُم اَْلَعْجَو بر :هلوقو ١١( - ةرقبلا) )نيالا

 - ةرقبلا) ؟ميجّرلا ُباّوتلا تنا كن اَنْبَلَع بُ 6َكِياَنَم انراو كَل مش

۸“ 

 .ميركلا نآرقلا بسح هلك اذهو

 .ناهيولاو مالسإلا يظفل يف تاقالطإ اهلف ةنسلا اَمأو

 ١ :نازيملا 'يئابطابطلا ١ ١1/7 ",



Atرفکلاو نامیإلا  

 : همدعو لمعلاب فالتخالا-١

 الف ناريإلا فالخب لمع هعم نكي مل نإو رارقإلا ؛مالسإلا قدص يف يفكي
 دحأ نع يفقثلا ماسم نب دمحم ئور هرارقإلا لإ لمعلا مضني نأ الإ قدصي

 الب رارقإ مالسإلاو ؛لمعو رارفإ ناهيولا# :ماللا ببم قداصلاو رقابلا نيمامإلا
 "لمع

 :نومأملا لإ ةصاخ ةلاسر يف مسا بع اضرلا سوم نب يلع مامإلا بتكو

 ريشي لامعتسالا اذه إو ؟نورفاك الو نونمؤم ال نوملسم دودحلا باحصأ إ١
 نيح قراسلا قرسيال» كِل مظعألا لوسرلا نع نيقيرفلا نسم يورملا ثيدحلا
 يصاعلاف اذه للعو "نمم وهو ينزي نيح .ينازلا ينزي الو ,نمؤم وهو «قرسب

 .نمؤمب سيلو ملسم -بتي ملام -

 : رشع يتئالا ةمئألا ةيالوب داقتعالا -

 ةمئألا ةيالوب فارتعالا ناميإلا يف طرتشي هلأ الإ ناقفاوتم ناميإلاو مالسإلا

 ندع لالا

 اهب ّرقأ إف اذه عم رمألا اذه ةفرعم ناميإلا» :.مهن: بع قداصلا مامإلا لاف

 ." «السم ناك رمألا اذه فرعي لر

 : رارقإلا راثآ نم لاملاو مدلا ةنابص ۳

 ل نأو ,ناسللاب فارتعالاف صاخ رثأ بتارملا كلت نم ةبترم لكل نإ

 ,5 17/54 :راونألا راحب ؛يسلجملا١

 ١ :راونألا راحب :يسلجملا 14 /۲۷۰.

 .ةح 7 :يفاكلا :ينيلكلا-۳



 لا Gs 5700000 .. ناميإلاو مالسإلا نيب قرفلا يف

 .لاومألا مارتحاو ءامدلا نقحل عوضوم يبلقلا قيدصتلا فشكتسن

 هب لحتسيو .ةنامألا ىدؤتو «مدلا هب نفح مالسإلا» السلا بلع قداصلا لاق

 "٠ «ناميإلا ىلع باوثلاو جرفلا

 الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لئافأ نأ ترم ماسلا لع  نينمؤملا ريمأ لاقو

 .«مهلاومأو مهؤامد لع مرح دقف اهولاق اذإف هللا

 .قبس اميف صوصنلا تفرع دقريو لوسرلا هركذ امن ءذوخأم كلذ لك

 ١ :نساحملا ؛يقربلا ١ /186.



 :ةنماثلا ةهجلا

 دئاقعلا ف ملعلا ليصغ موزل

 وأ يديلقتلا قيدصتلا كلذ يف يفكي لهف قيدصتلا وه ناميإلا ناك اذإ

 ؟هفالخ لمتحي ال يذلا مزاج ا ملعلا هيف ربتعي وأ «ينظلا

 نم ولخ ال يهف ؟اهيلع قيدصتلا ئنبُي يتلا ةدعاقلا يه ام :ئرخأ ةرابعبو

 :ةلالث روما

 ديلقتلا-١

 نطظلا-"

 عطاقلا ملعلا-۳

 :ًارومأ مدقن قحلا ءالجتسالو

 :نيمسف ىلإ مسقنت ةيداقتعالا لئاسملا نأ :لؤألا

 ملعلا لوصحب طورشم ريغ هب نيدتلاو داقتعالا .فلكملا لع بجيام-١

 ليصحنو ءاقلطم ًابجاو داقتعالا نوكيف .هلوسرو «هديحوتو هناحبس هللا ةفرعمك

 .هل ةمدقم ملعلا



 AY ا 00000 N OR دئاقعلا يف ململا ليصحت موز

 نوكي الو ًاطورشم ًابجاو نوكيف هب ملعلا لصح اذإ هب نّيدتلا بی ام ۲

 .طورشملا بجاولا طرش ليصحت بوجو مدعل ًابجاو ذئدنع ملعلا ليصحت

 الو ديلفتلا هيف زوجي الف يناثلا مسقلا اّمأ ,لؤألا مسقلا وه ثحبلا عضومو

 ىتح .بوجو ال همدع عمو ؛ملعلا لوصحب طورشم نّيدتلا نال «نظلا عابتا

 ملاوعلاو ,داعملا تايصوصخك كلذو ةينظلا وأ ةيديلقتلا ةفرعملاب هلاثتما يف يفتكي

 .هتوم دعب ناسنإلا اهب رمي يتلا

 م 7
 :امهو نارمأ اهمهأ روما ةفرعملا بوجو لع لد ام ْنأ :يناثلا

 : لمتحملا ررضلا عفد أ

 قالطإلاو حالصإلا لاجر نم ةريبك ةعومجم كانه نأ :هجولا هذه لصاحو

 فيلاكت هل نأ اوعّداو هناحبس هللاس داقتعالا ىلإ ةيرشبلا تاعمتجملااوعد

 ؛ةلماك ئرصخأ ةايح لإ برد وه اَّنِإو توم اب عطقنت ال ةايحلا ّنأو «هدابع لع
 ةياكنلا هلف ربكتساو فلاح نم امأو وألا ءازجلا هلف هفيلاكتب ماق نم نأو

 .ىربكلا

 .نيقيلاو مزحلا ثروي مل نإ قالتخالاو بذكلاب نيمهنملا ريغ ءالؤه ةوعدو
 نع ثحبلا لإ ركفملا ناسنإلا عفدي ام اذهو ؛مهاقم يف مهقدص لاهتحا ثروي

 سيلو ءالؤه ةلاقم امههثروي يذلا نونظملا وأ لمتحملا ررضلل ًاعفد «مهتلاقم ةحص
 ةايحلا يف لجآلا وأ لجاعلا ررضلا نع يداع ناسنإ رابخإ نم لقأب ءالؤه رابخإ

 ,ةيويندلا

 ًاكح ركنأ دقف ءرظنلاو ثحبلا بوجوب انه لقعلا مكح ركنأ نمو

 .ناسنإ لكل ًامولعم ًاينادجو



 : بجاو معنملا ركش ب

 ىلإ هرافظأ ةموعن ذنم هب طيحت يهف معنلا يف قراغ هتايح يف ناسنإلا لإ
 .هراكنإ دحأل نكمي ال ام اذهو هتايح تايرخأ

 الإ ركشلا قّقحتي الو معنملا ركش موزلب لقتسي لقعلا نأ :رخآ بناج نمو
 معنلاب ناسنإلا رمغ يذلا معنملا نع ثحبلا بجي نيرمألا نيذه نلعو .هتفرعمب
 ىلإ هتوعدو «لقعلا فاته ةباجإ ثحبلا لالخ نم هيلع فّرعتلاف «هيلع اهضافأو
 .هتفرعم لع عّرفتملا معنملا ركش

 اببوجو نوكيف :نيرمألا نيذه ةفرعملا بوجول ساسألا ناك ول :ثلاثلا

 عقدي هالو لمتحملا ررضلا عفدب لقعلا لالقتسا نأ نم تفرع امل ًايعمس ال ًايلقع

 اذإ) موقيل ءربخا ام ةحص لع فقي تح ؛رظنلاو ةفرعملا نع ثحبلا ىلإ ناسنإلا
 ركشب هلالقتسا وا ررضلا ةيداع هسفن نع عفديو فيلاكتلاب (ريخلا ةحص تنّيبت

 نوك نم ةيلدعلا ةلاقم تبثي كلذ لك . ركل موقيل معبملا ةفرعم لإ E معلا

 .ًايعمس ال ًايلقع ظنلا بوجو

 الف ررضلا عفد لجأل لقعلا وه رظنلاو ةفرعملا ىلإ عفادلا ناك اذإ :عبارلا

 الإ يفتني ال لاهتحالا ْنأل كلذو ؛لاجملا كلذ يف ملعلا ليصحتل هعفدي هنأ كش
 ةفرعم اب الإ قّقحتي ال يقيقحلا ركشلا ْنأ اك ؛ةيضقلا يفرط دحأب ملعلا ليصحتب

 .ملعلا ليصحت ليصحت نم ًانكمتم ناك اذإ ةيملعلا

 نم هريفسو هيبن ةفرعمك هلاعفأو هتافصو عناصلا ةفرعم نأ كلذ لإ فضأ

 تالاجم يف تاعيرشتلاو ؛ةيداقتعالا لوصألا نم ريثك اهيلع ينتبت ام ةمهملا رومألا
 اهريفش لع ًالجأو ًالجاع ةايحلا حرص نبي نأ لقعلا قطنم يف نسحي لهف ءةفلتخ

 .الك ؟ةلزلزتم ةدعاق لع وأ

 ةفرعم موزلب مكحب كلذك نييضاملا نيرمألل ةفرعملا موزلب مكحي اك لقعلاف
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 ةيديلقت الو ةّينظ ال «ةينيقي ةفرعم طرش ريغ نم هب نّيدتلاو داقتعالا بجو ام

 انْدَجَو اَنإ» :نولوقي نيذلاب دّدنيو ةيديلقتلا ةفرعملا مذيو همكح معدي لقنلاو
 . (77 -فرخزلا) 4نوُدَتْقُم مهراثآ لَ انو وما لَم انءابآ

 نع لصح ءاوس ملعلاو نيقيلا سفن يفكي لب .لالدتسالا بجي ال معن

 لالدتسالا سيلو هبابسأ ىلإ رظن نود نم ملعلا وه بولطملا ْنأل ال وأ لالدتسا

 .ئفكل نهذلاو سفنلا ءافص لجأل نيقبلا لصح ولو ءايسفن أبجاو

ETE OT 
 ديلقتلا زاوج يف عورفلاو لوصألا نيب قرفلا :

 عسي ال ذإ ءناسنإلل يرطف رمأ ةربخلا لهأ ىلإ عوجرلا ئنعمب ديلقتلا نإ

 لوقب لمعلا الإ هل سيلف «ةايحلا هيلع دمتعتام لك يف دهنجي نأ دحاو ناسنإل

 لباقم يف يلامجإلا ليلدلاب لمعلا لإ هعجرسو رومألا بلاغ يف ةربخلا لهأ

 لوصألا نأ اهرغو ةيداقتعالا لرصألا نيب قرف هلك كلذ عمو. .ليصفتلا

 يف ًالصأ هذختيو هتايح لبقتسم يف ناسنإلا ههجاوي ام لكل ساسأ ةيداقتعالا

 فالخب .كلذك اهيلع ىنبملا نوكي ةلزلزتم تناك اذإف ةيعامتجالاو ةيدرفلا هتايح

 مايقلا نع ناسنإلا قوعي ال ؛لوصألا يف نيقيلا ليصحت نأ هيلإ فضأ ؛عورفلا

 ممج نأ ناسنإل قفني الق ذإ «عورفلا يف هليصحت فالخب ؛ةيويندلا رومألا رئاسب
 نوكي ال كلذ لجالف «ةايحلا يف فئاظولا رئاسب مايقلاو ماكحألا يف داهتجالا نيب

 .لوصألا يف هزاوج لع ٌدليلد عورفلا يف ديلقتلا زاوج

 : ديلقتلا ةيافكب لاق نم لبلد

 5 اهبوجوبو ةيديلقتلا ةفرعملا نإ :مهبباحصأ نوعدي ةدّلقملا نم ةعامج كانه



 :ىلي اب نولدتسيو اهنوزوجي ئرخأ ةفئاط لباقم

 ؟ لهاجلل ةفرعملاب رمألا صخب فيك ١
 نكي مل نإ هب فّكملا نال نم ربغ رظنلا بوجوب هناحبس هرمأب ملعلا نإ

 هرمأب ملعلا نوكي امدنع «هناحبس هرمأب ًالاع نوكي نأ لاحتسا ؛ىلاعت هب ًاملاع

  لطابلا ليصحت لاحتسال هب ملعلاب هرمأ لاحتسا هب ًالاع ناك نإو «عنتم

 هرمأ ال «لقعلا رمأ وه ةفرعملاو رظنلا بوجو نإ عفادلا نأ :هيلع ظحالي

 .هرمأب ًالاع نوکی نأ عنتما هب ًالاع نكي مل اذإ هنأ نم هيلع بّنرتي ئتح هناحبس

 .لصاحلل ًاليصحت نوكي اهب رمألاو .ةلصاح هتفرعم نوكت هب ًالاع ناك نإ و

 .دحأ لع ايفان ًارمأ سيل ةفرعلا لإ هعفدو لقعلا رمأر
 هلأل كلذو ءاديلقتو الالدتسا هللا ةفرعم باب دادسنا مزل هركذ ام حص ولو

 َّنأ عم هناحبس هرمأب هللا ةفرعم ىلإ ضن فيك هّنأو هدّلقم لإ مالكلا سفن لقتني

 .ضهان ريغ ةفرعملا لبق هرمأ

 : ردقلا يف ضوفملاو لدجلا نع يهنلا  ؟

 لإ وللا تاي يف ٌلِواجي ام :هناحبس هلوق يف رظنلا نع ہن هناحبس هن

 ةباحصلا ئأر يبنلا نالو (4  رفاغ) «دالبلا يف ْمُهّبلَقَن كرري الف اوُرفك َنيِذْلا
 مكلبق ناك نم كله الإ :لاقو ءاهيف مالكلا نع مهاهنف ردقلا ةلأسم يف نوملكتي

 ولو رظنلا كرت دارملاو ؛زئاجعلا نيدب مكيلع» :. ملدا بع هلوقلو ءاذه يف مهضوخب

 هلع ًايهنم نكي مل ًابجاو ناك

 .يشعرملا ةبتكم . ط .صيخلتٻ ١١ ناهيإلا قئاقح :يلماعلا نيدلا نيز ١
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 هلا ١ ين 0 دئاقعلا يف ملعلا ليصحن موزل

 ةلداجملاوه «هنع يهنما لدجلا ْنأل .ةحضاو لالدتسالا نع ةباجإلاو

 اوضح ٍلطاَبلاب اوُلَداَجَول :هناحبس لاق قحلا تابثإل رظنلا ال قحلا ضحدل

 لاطبإ ؛ةياغلا تناك اذإ اّمأو ( 0  رفاغ) €باّقع ناگ فبكت مذا قحا هب

 4 نسخا يه ياب مُفِداَجَو9 :لاقو هناحبس هب رمأ دقف .قحلا تابثإو ؛لطابلا

 يف ركفتلا نع يهنلا ىلع لديال ردسقلا يف ضوخلا نع يهنلاو ١١60(  لحنلا)

 9 هيف ضوخلا ديفي ال ّيبيغ رمأ ردقلا نال كلذو .ضرألاو تاوامسلا قلخ

 .هوجلت الف قيمع رحبو ؛هوكلست الف ملظم ىقيرط) :.ملد هدم. يلع مامإلا لاق
 .' ؟هوفلكتت الف هللا رسو

 نهذ تقلاع ينلإ ةهبشلا علقل هيف ضاخ مامإلا نأ تقولا سفن يفو

 .") نيفص نم مامإلا فرصنم دنع هنع هلأس يذلا خيشلا

 «يبنلا ناسل ىلع بوذكم وهف ةزئاجعلا نيدب مكيلعا :هلوقب كّسمتلا اًمأو

 هباتك يف هيلإ هتوعد عم لالدتسالاو ركفتلا نع سانلا ئهني نأ يبنلل زوجي فيك

 مهب ون لَو ادوُعَقَو اما 3 هللا نورك َنيِللا :هناحبس لاق هيلإ لزنملا

 قل َكئاحْنش الاياب اذه َتَْلَ امان انْبَر ٍضْرألاو ٍتاوامّسلا لع يف نورتي
 لح اَم مهسفنأ يف ورک تي وا :هناحبس لاقو ١4١( نارمع لآ)6راثلا باع

 . (8- مورلا) © ْئَمَسَم ٍلَجَأو ياب الإ اهب امو ضْرألاو ٍتاومّسلا لل

 نيب ةسلزنم ناهيإلاو رفكلا نيب نإ :لاق يلزتعملا هللا دبع نب رمع نأ يور
 مكنمو رفاك مُكنِمَف ْمُكَفَلَح يذلا وُه) :لاعت هللا لاق :زوجع تلاقف «نيتلزنملا

 :لاقف اهمالك نايفس عمسف ؛نمؤملاو رفاكلا لإ هدابع نم لعجي ملف «نمؤُم
 ." زئاجعلا نيدب مكيلع

 .۷۸ مقر ؛مكحلا مسق :ةغالبلا جهن ۲

 .نباغتلا ةروس نم ' ةبآلاو .77* :ناهيإلا قئافح :لماعلا نيدلا نيز ۳
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 يف رظنلا بجو ول هّنأب :لاقو  هبجوأ نم هاجت - ديلقتلا زّوج نم كانهو

 ّالإو دجوي مل هّنكل «مهريغ نم هب للوأ مه ذإ ءةباحصلا نم دجول ةيفإلا فراعملا
 ,ةيهقفلا لئاسملا يف ةرظانملاو رظنلا مهنع لقن امك لقنل

 لوألاف ءةباحصلا لعفو «نآرقلا يدبب ذحألا نيب رثاد رمألا نأ :هيلع ظحالب

 اونا لق :لوقيو ناهربلا بلطو رّكفتلا ىلإ وعدي نآرقلاو عابتالل نّيعتم
 ثيح :دوهيلا لوق در يف ةدراو ةبآلاو ١١١(  ةرقبلا) 4نِقِواَص ْمُشنُك ْنإ مكناكرب
 هناحبس هللاو (ئراّص وأ ًادوُم ناسك نَم آلإ ةنجلا َلُخْدَي نل :اولاق

 اذه ناهربلا بلطي نأ هيبن رمأيو انااا هنأب مهمالك فصي

 .صيصختلا

 لوصحل لالدتسالاو رظنلا نع نامزلا كلذ يف ئنغ يف اوناك ةباحصلا لعلو

 هبطخ تالم دقف ؛مهملعأو مهاضقأو ةباحصلا مامإ ًايلع نأ لع .مه نيقبلا
 مهمالك لوصأ رظنلا باحصأ ذخأ هنمو ؛فراسملا عاونأ ؛هملكو هلئاسرو
 .مهراظنأو

 بولقلا نع هلاوزو ؛نيدلا ةئامإل ببس ءلوصألا يف ديلقتلا زيوجت نإ
 هللا انذاعأ ,قافنلاو رفكلا رذب تبل ةقدانزلاو ةدحالملل لاجملا حسفو ؛حاورألاو

 .مهسئاسدو مهدئاكم نم

 رصاقلا درفلا يف مالكلا اّمأو ءنيقبلا ليصحت نم نكمتملا درفلا يف هلك اذه

 :هيف مالكلا ضعب كيلإو ؛ةساردلاو ثحبلاب ديدجف



 ا RR yT دئافعلا يف ملعلا لبصحن موزل

 رصاقلا لهاجلا مكح يف
 :ةيلاتلا رومألا يف مقي هيف مالكلاو
 .فراعملاو دئاقعلا لاج يف همدعو رصاقلا لهاجلا دوجو يف-١
 ؟'ل وأ رفاك  هناكمإ ضرف لع  رصاقلا لهاجلا له۲

 هتحيبذو هجيوزست ةمرحو هتساجن نم ةيعضولا ماكحألا هيلع يرجت له ۳
 ؟ال وأ

 ؟ال وأ ةرخآلا يف بقاعي له٤

 .هماسقأو فعضتسملا-4

 :رخآ دعب ًادحاو رومألا هذه يف مالكلا كيلإو

 :رصاقلا لهامجلا دوجو يف :أ

 :هوجوب دئاقعلا يف رصاقلا لهاجلا دوجو مدع روصتي اهر

 فقوتي قالطإلا ةمحصو روذعم ريغ دئاقعلا يف ئطخملا نأ ىلع عامجالا ١

 .ًاروذعم رصاقلا نوك عم لطبل آلإو صاقلا دوجو مدع ىلع

 ذحألا نكمي الو نصاقلا ال رضقملا وه عامجإلا ّبصم نأ :هيلع ظحالب

 .رصاقلا دوجو يفني ىتح هقالطإب

 سنإلاو ّنحلا تفلح امو» :هناحبس هلوقل ةقلخلا ةياغ ةفرعملا أ ١"

 ةياسغلا قّقحت مدع همازلتسال رصاقلا دوجو ذشنيح نكمي فيكف 4نودّبعَيِل الإ



Q4را  Ssرفكلاو ناميإلا .. ....  

 :ةياغلا نأ :اوتام اذإ لافطألاو نيناجمل اب ضقنلا ىلإ ًافاضم :هيلع ظحالب

 نيكو رّضُقلا دوجو ةهادب دحاو دحاو لكل ال ؛عينلل ةياغ

 عل هللا نإو البس ْمِهنَب يده انيف اوُدَماَج َنيِذَّلاو9 :هناحبس هلوق -'"

 يتلا ةيادهلاو ةدهاجملا نيب ةمزالم لا لعج ثيح (14 /توبكنعلا) «نيِنسْحْملا

 .ةمزالملا حصت مل نينكمت نافرطلا نكي ل ولف «ةفرعملا يه

 نيبو هنيب ةمزالم اف ؛داهجلا نم نكمتي نم ىلإ ةرظان ةبآلا نأ :هيلع ظحالي
 «نانثا هساسأو «ةيآلا نع جراخ وهف صاقلاك نسكمتملا ريغ امو :ةملسم ةيادهلا

 .لوصولا نم عناملاب ًانورقم هدوجو وأ «بلطملا ضومغ عم دادعتسالا دقف

 .رصاقلا لكلا لع قدصيو
 :ماسقأ ىلع سانلا مشقت اهلبق ام ةميمضب ةيآلا هذهو

 .قحلاب بّذكملا وأ هللا ىلع يرتفملا-١

 .هليبس يف دهاجملا ۲

 .نسحمل ا۳

 وأ ًابِذَك هللا لَم ىَرتفأ ن ُملظأ ْنَم و ) :هلوقب هناحبس هفصوف :لّوألا اَمأ

 هذهو (14 /توبکنعلا) (نیرفاکلل یوم منهج يف سيلا هَءاَجاَمَل ياپ َبَّذَك

 املك لب ؛قحلا ىلإ مهوصوو مهتياده یجرت ال حلا قبرط نع a ةفئاطلا
 .الهجو ًادعب اودادزا ًاريس اودادزا

 أطخأ نَمَف انس مُهْنَب 4 هناحبس هلوقل هلبس ىلإ مهي مهداه يناثلاو
 ريصقتل وأ «يعسلا يف هصالخإ مدعل اّمإ ؛هنم ريصقتلف

 هللا نإو) :هلوقل هناحبس هللا عم اوراصو لامكلا ةّمق ىلإ تلصو :ثلاثلاو

 ّ «ن 2 5 اعل

ا عم داهج لاب ةيآلا دافم رصق حصي ال هنأ ملعي كلذبو
 روهظ عم سفنل
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 .هريغل اهومشو اهقالطإ

 سانا َرَطَق يتلا هللا ترف ًامينَح ٍنيِدلِل َكَهْجَو قَد :هناحبس هلو -4
 «َنوُمَلْعَي ال سالا ٌرْكأ كلو ُمْيَقلا ُنِبَّدلا كلذ هللا ل َليِدبتال اهبل

 لعفب بصن نيدلا نم لدب وأ نايب فطع هللا ثرطف» :هلوق ناف ۳١( /مورلا)

 ةيلدبلا مكحب ًارورجم نوكي نأ بجاولا ناكل الإو ءصسخأ وأ ينعأ لثم «رذقم
 رئاسك روصقلا لبقي ال «ًايقلخو ًايرطف ًارمأ هناحبس هتفرسعم نوكن نأ كلذ مزالو
 ادخلوا نسال

 يف رصاقلا دوجو مدع ىلع لدست يهو بابلا ين ام حضوأ ةيآلا نأ :لوقأ

 رمأ وهو «هتاذ يف هل كيرش ال دحاو هنأو ءًاعناصو ًاقلاخ ملاعلل َّنأو ٌبرلا ةفرعم

 ءةيذام تاياغل هنادجو ركنأو هترطف ناسنإلا دناع اذإ الإ ءروصقلا لبقي ال

 دوجو مدع ءاعدا دعبي ال كلذ لجألو «كلذ ريغو ةيعرشلا دويقلا نم لالحنالاك

 ًاصوصخ هدوجو يف كش الف «كلذ ريغ امأو «هدیحوتو هدوجو لصأ يف رصاقلا

 رطيست يتلا ةيئانلا دالبلا يف ايس ال .ءاسنلاو لاجرلا نيب ةمامإلاو ةّوبنلا ىلإ ةبسنلاب
 .ةدحالملا اهيلع

 نم دارملا نأ ىلع دهاش قدصأ ةيآلا يف «افينح# ةملك نأ :كلذ ىلإ فضأ

 مه ءافنحلا هعمج فينحلاو هب كارشإلا ماقم يف هناحبس هديحرت وه نيدلا

 .نيكرشملا لباقم يف نودّحوملا

 عورفلا لاجم يف نيدلا يف ةدارولا تايربكلا ْنِإ :لاقي نأ نكمي ام ىصقأو

 ةنايخلا ةمرحو ؛ةنامألا درو ؛نيدلاولا ماركإو «جيوزتلا ىلإ ةوعدلاك ءةيرطف ًاضيأ

 ال هب لوقلا نكلو .امهريغو ةيداصتقالاو ةيئازجلا نيناوقلا نم اهريغو ءاهيلع
 ين ال لوصأألا يف ثحبلا لل رصاق لهاج ضرألا ميدأ يف دجوي ال نأ بجوي
 .عورفلا



 :رصاقلا لهاجلا يفن ىلع رخآ لالدتسا

 اذه ام لاقو هدئارف يف زم سان يراصنألا مظعألا خيشلا هنّيبو .لقعلا هب مكحي

 :هلصاح

 .رفاكلاو نمؤملا يف سانلا رصح ىلع تامومعلا تلد ١-

 .رانلا يف مهعمجأب نيرفاكلا دولخ ىلع تايآلا تلد ١-

 .رصاقلا لهاجلا باقع حبقب يلقعلا ليلدلا لد"

 ًازجاع هارن نم نأ جتني ةمدقتملا تامومعلا ىلإ يلقعلا ليلدلا ّمض اذإف

 ءام نامز يف ولو نح اب ملعلا ليصحت نم نكمتي دق «ملعلا ليصحت نع ًارصاف

 .كلذ لثم باقع حبقي ال لفعلاو «هدعب وأ كلذ لبق ازجاع راص نإو

 :نيهجوب هيلع ظحالي

 رهاظلا ناف رصاح ريغ رصح رفاكلاو نمؤملا يف سانلا رصح نأ :لألا

 كيفاوتسو .هوجولا نم هجوب نورصاقلا مهو امهنيب ةطساولا دوجو «تاياورلا نم

 زجاعلا باقع ّنأل «ةفرعملا نم نكمتملا ىلإ ةرظان ةيناثلا ىربكلا نأ :يناثلا

 نوكي سايقلاف ناتيربكلا تلطب اذإف هرانلا يف هدولخ نع ًالضف حيبق رصاقلا

 كبلإو ىرخألا رومألا نع ثحبلا ناحو لوألا رمألا يف مالكلا مت انه ىلإ

 :نايبلا
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 ؟ال وأ رفاك رصاقلا لهاجلا له : ب

 ؟ال وأ رفاك وه له مالكلا الإ نمؤمب سيل رصاقلا لهاجلا نأ كش ال
 مدعلا ليبق نم امهئأل سفكلاو ناهيإلا نيب ةطساو ال هنأ نيمّلكتملا نيب فورعملاو
 ًاحيحص ناك نإو اذه ءاي ثلاث الو ىمعأ وأ ريصب اّمإ ناسنإلا الشم ؛ةكلملاو
 حالطصا يف رفاكلا ةظفل قالطإ يف مالكلا ّنكل ؛ةيمالكلا ثاحبألا ثيح نم

 ؛امهيف صاخ حالطصا رفاكلل نوكي نأ نكمملا نم ذإ هيلع ةنسلاو نآرقلا

 .الصأ نكمتمل ا ريغ معي الو ؛ةفرعملا نم نكمتلا عم كاشلا وأ دحاجلاب صتخيف

 ءامهنيب ةطساو ال هلإ :لاقي ىّتح « توبثلا يف مالكلا سيل :ىرخأ ةرابعبو

 دوجو تاياورلا نم ديدعلا نم رهظي ثيح .حالطصالاو قالطإلا يف مالكلا امن
 :اهلقن كيلإو .امهنيب ةطساولا

 آلإ» :هناحبس هلوق ريسفت يف للا بم رفابلا رفعج يبأ نع ١
 اولخديف 4نودتبي الو» رفكلا يف اولخديف «ةليح نوعيطتسي ال ... نيفعضتسملا
 ."”ءيش يف ناميالاو رفكلا نم مه سيلف «نامبالا يف

 :تلق :لاق ةرارز نعو " .رافكلا الو نينمؤمل اب اوسيل مهو :ةعامس نع -؟

 كيلع ال :لاق ؟ةيردقلا وأ ةيرورحلا وأ ةئجرملا جّوزتأ : .ماسبم- هللا دبع يبأل

 هللا دبع وبأ لاقف .ةرفاك وأ ةئمؤم الإ وه ام :تلقف :ةرارز لاق .ءاسنلا نم هلبلاب

 نم نيفعضتسملا رو كلوق نم قدصأ هللا لوق «هللا ءانثتسا نيف : .مالسا بم

 ." © ءاسنلاو لاجرلا

 ١ ثيديطا ؛نيفعضتسملا باب ۲ ص ۹٦ج :راحبلا ١5

 ثيدحلا ۰ ۱۹۳ ص :هسفن ردصملا-* ١. .-مالسلاهبلع . قداصلا مامإلا باحصأ نم ةعامسو

 '"' ثيدحلا :نيفعضتسملا باب "51 ص :هيسفن ردصملا  fثٹیدیلا هريظنو ٦
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 مبنإ :لاق «نيفعضتسملا نع .ماسا بم هللا دبع ابأ تلأس :نارمح لاق ۳

 هللا رمأل نوجرملا مهو نيرفاكلاب الو نينمؤم اب اوسيل
 مالكلا ليطن الو بابلا كلذ يف ةروكذملا رخأألا تاياورلا ظحالو

 ,7”اهركذب

 ىلع لدي .مهدءبم- نينمؤم ا ريمأ مامإلا نع ًاثيدح سيق نب ميلس جرخأ دقو
 ," ظحالف لئاسم يف فعضتسملا دوجو

 لهاجلاو سفاك دحاجلاو كاشلا نأ ىلع لدت تاياور كانه ّنِإ :تلق نإف

 نب هللا دبع ىور .ًالفاغ نوكي ابرو دحاجو كاش نيب فراعملا لاج ين رصاقلا

 . رفاك وهف هلوسرو هللا يف كش نم :لاق  مالسابم- هللا دبع بأ نع نانس

 .هللا لوسر يف كش نميف ۔مالابم۔ هللا دبع بأ نع مزاح نب روصنم یورو
 , 0 رفاك :لاق

 ملو اوفقو اولهج اذإ دابعلا نأ ول : ماسلا بلع هلل دبع يبأ نع ةرارز ىورو

 ." اورفكي ملاودحجي

 اًرمتسا اذإ دحمجلا وأ كشلا ْنِإف .نكمتملا ىلإ ةرظان تاياورلا هذه نإ :تلق

 .ةقيقحلا بلط يف ريصقتلاو «قيقحتلا يف حماستلا ةيا نوكي

 فاك الو نمؤم ال ةفرعملا لاجم يف رصاقلا نإ» :ةجيتنلا هذبب انجرخخ انه ىلإ
 لصأك لطابلا نع هزييبتو حلا ىلع فرعتلا يف نييفاك ةرطفلاو لقعلا ناك ايف الإ
 ناسنإلا نوكي الو ريصقت نع ذئدنع رفكلا نوكيو .هتافص ضعبو هللاب ةفرعملا

 انإو مهبذعي اَمإ هللا رمأل نوجرم نورخآو» :هناحبس لاق .14 ثيدحلا ۱٦۵ ص 74 ج :راحبلا ١

 ٠١١(. /ةيوتلا) #ميكح مهلع هللاو مهبلع بونب
 ,”4 و ۳۰ ثيدحلا ؛باتكلا سفن يف ثيداحألا ظحال ۲

 ۳١. ثيدحلا , ١1١-171 ص :هسفن ردصملا *
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 وأ ؛دحجلاو راكنالا ىلإ هناعفدي يدام وأ يحور لماعل الإ هثرابو هقلاخل ًادحاج

 سيل وهف ققعو رّوصتم رصاقلا لهاجلاف كلذ ءارو امامأو ؛ديدرتلاو كشلا

 .تفرع يذلا ىنعماب رفاك الو نمؤمب

 :يعضولا مكحلاو رصاقلا لهاجلا :ج

 رفاكلا لح يف ةتباثلا ةيعضولا ماكحألاب موكحم رصاقلا لهاجلا له

 ؟ال وأ حاكنلا باتك يف رّرحملا لبصفتلا ىلع هجيوزتو هتحيبذ ةمرحو هتساجنك

 نأو «دراوملا هذه 1 ةلدألا ناسل ةفرعم ىلع فئوتي يهقفلا قيدصتلا نإ

 ملسملا ريغ ةحيبذ :لوسقي نأك ؟ملسملا ريغ نارنع لع بترتم وه له مكحل ا
 هللاب نمؤي مل نم ناونع ىلع وأ ؛رفاكلا ناونع ىلع بّبرتم وه وأ ؛لكؤت ال سجن
 ملسم ريغ رصاقلا لهاجلا نآ مولعملا نمو ءنيوانعلا نم كلذ ريغ ىلإ ... هلوسرو
 ءرفاك هنأب لوقلا عرف وهف رفاكلا ىلع بّنرتملا مكحلا اًمأو هيلع بّترتي اب مكحيف
 .ثلاثلا ناونعلا اًمأو رفاك الو نمؤم ريغ هنوك ىلع ةمكاح تاياورلا ّنأ تفرع دقو

 يتلا ةيرورضلا ماكحألا نم هب ءاج امو هلوسرو هللاب نمؤم ريغ رصاقلا لهاجلاف

 وه له هنأو ناوئعلا ةظحالم بجت ةلمجلابو ؛ةلاسرلا راكنا ىلإ اهراكنا مجري
 زارحإف ؛يهقفلا قيدصتلل ًابسانم ماقملا سيلو ؟ الوأ رصاقلا لهاجلا ىلع قبطنم

 .اهلحم ىلإ لوكوم نيوانعلا

 ؟بقاعم رصاقلا لهاجلا له : د

 رقم اب صتخم لقعلا مكحب هنإف .باقعلا مكح انركذامم رهظ دن

 نأ الإ ءًاعرش عوفرمو ًالقع حيبق هباقعف نّكمتملا ريغ اّمأو ؛ةفرعملا نم نكمتملاو
 «تاذلاب ةمّرحملا لامعألا باكتراو ءقحلا نع داعتبالا مزاول نم باسقعلا نوكي
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 ريغ (امف مستو لمعلاو ةديقعلل التم ءازجلا نوك) ةيضقلا هذه دودح نأ ابو
 نوكت نأ لاهتحال ؛لصألا اذه ىلع ىّتح ةبوقعلاب مكحلا نكمي الف ءانل ةمولعم

 نأ :ىرخأ ةرابعبو «ميلألا باذعلاو ءازجلاو ؛ةفيخسلا نكمتملا دئاقع نبب ةمزالملا

 نم معأ ةفلاخملاو .باقعلاو ةفلاخملا ال باقعلاو نايصعلا نيب ةسزالملا نوكت

 .نايصعلا

 :رصاقلا لهاملاو فعضتسملا :اه

 هنم دارم او ؛هقيداصم حضوأ نمو فعضتسملا ماسقأ نم رصاقلا لهاجلا نإ

 داصتقالا ةيحان نم فعضتسملا الو «يسايسلا ال ينيدلا فعضتسملا رهانه

 ليحنو مالكلا لمجمب يأن ةثالثلا ماسقألا هذه حيضوت لجألف ءةايحلا تاودأو

 :رخآ لحم ىلإ طيسبتلا

 :ينيدلا فاعضتسالا

 دئاقعلا لاجم يف قحلا ةفرعم نم نكمتي ال نّمع ةرابع ينيدلا فعضتسملا

 نم فنصلا اذه ىلإ ةراشا تايآلا يفر «ماكحالا لاحم يف ةفيظولاب مايقلا نم وأ

 ميف اولاق مهيمن ييلاظ ٌةَكئاَللا ُمُهاَقَوت َنيِلا لإ :هناحبس لاق فاعضتسالا
 اهيف اوان ةو ثا مرآ نحت لأ او ألا يف نفض ضم انك اوُلاَق منك
 »* ًاربِصَم ُثءاسَو مّنَهَج ْمُهاوأَم كيلوا

 الو ٌةَليِج َنوُميِطَتْسَي ال ٍنادْلِولاَو ِءاسِيلاَو لاجرلا نب نَِعشلاإ
 * اليبس

44). 

 :نيمسق ىلإ رفكلا ىلع تومي نم مّسقت ةيآلا نإ
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 ضكلاو كرشلا ضرأ نع جورخلاب ةيئدبلاو ةيلاملا ةردقلا كلم نم ١

 هلجأ ناحو .هاوه عبتاو ضرألا ىلإ دلخأ هنكلو «مالسإلاو ناهيإلا راد ىلإ باهذلاو
 اوناك مهتاب رذعلا مهل لبقي ملر «نيبدعم اوناك كرشلاو رفكلا ىلع اوتام ول ءالؤهف

 نم نينكمتم اوناكو ةعساو هللا ضرأ ْنأب مهيلع باجي ذإ :ضرألا يف نيفعضتسم

 نم نكمتلل ةقيقح نيفعضتسمب اونوكي مل مهف «ةرجاهم اب رفكلا ةموح نع جورخلا
 ,مهرايتخا ءوسب لاحلا اذه اوراتخا اهّْنِإ و فاعضتسالا ديق رسك

 وه اذهف ءًاليبس يدمي الو ةيندسب وأ ةيلام ةردقم هل تسيل مسقو
 هللا ناكو مهنع وفعي نأ هللا ىسع كثلوأف رفكلا ىلع تام ول ينيدلا فعضتسملا

 .ًاروفغ ًاَوْفَع

 َنْوَجْرُم َنوُرَخَآو» ؛هلوقب ىرخأ ةيآ يف ميكحلا ركذلا مهيلإ راشأ نيذلا مهو
 ٠١١(. /ةبوتلا) © ميكَح ٌميِلَح هلو ْمِهبَلَع بوب اَمِإَو ممم ام وللا رمال

 نم نكمتملا ريغ وه ينيدلا فاعضتسالا نم ةميركلا ةيآلا يف دراولاو
 نكمتلا مدع وه ناك اذإ كالملا نكلو ؛ديحوتلا ضرأ ىلإ كرشلا ضرأ نم جورخلا

 :ينيدلا فاعضتسالا نم اهلك ةيلاتلا ماسقألاف

 .فراعلا ملاعلا نع هٌرلخل فراعملا مّلعت نم نكمتي ال دلب يف نطوتي نم :أ

 نع هرطق ٌرلدلل فئاظولاب لمعلا نم هذه لاحلاو  نكمتي ال نم : ب
 ىلإ جورخلا نم نينكمتم ريغ امبْئأ يف نامسقلا كرتشيو «ماكحألاب فراعلاو هيقفلا

 .حلاعلاو فراعلا هيف رفوتي - رخآ دلب
 ديدح نم تغرفأ ابنا ةنيصر ًالوصأ هاريو هنيدو هدئافع يف ددرتي ال نم ج

 .اهاثمأو ةيقرشلا قطانملا يف نييذوبلا رثكأك صاصر وأ

 هلقع فعضل ءىثل يدتبي ال دادعتسالاو لقعلا فيعض ناك نم :د

 افا نسوق قا وج يذلا يركفلا فاعضتسالا وه اذهو .هربكفتو
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 .يئيدلا فاعضتسالا

 .ينيدلا فاعضتسالا ماسقأ نم كلذ لك

 :يسايسلا فاعضتسالا

 مهو «يسايسلا فاعضتسالا ىّمسي نأب ىلوأ فاعضتسالا نم مسق كانه

 رفكلا ىوق نأ ريغ ةيقتلا ءاطغ تحتو فوخلاب فئاظولاب نومئافلا ًاّمح نونمؤملا

 نآرفلا اعد نيذلا مهو ؛مهترهقو ليقارع مهقيرط يف تعضو دف ناودعلاو كرشلاو

 لاق ءداهطضالا نم مهريرحتل مهؤدع دض داهجلا ىلإ رارحألا نيملسملا ميركلا

 سيلا لاجل َنِم َنفَعضَسُمْاَو ولا ليس يف نواف ال مآ اتو ناس
 نم انآ لَمْجَأَو اًهّْلُهَأ مالا ةَيْرَقلا هذه نم اَمْجِرْخأ نبر َنوُلوُقي َنيِْلا ِناَْلِوُلاَو

 ۷٥( /ءاسنلا) ©ًاريِصُن ت كيل نم ال لَمْجَأَو الو كندز

 ريرحتل ةيحضتلاو ةيدفتلا ىلإ ىرايغلا نيملسملا نارقلا وعدي ةيآلا هذه ينو
 .داهجلا قيرط يف تناك اذإ ةايحلا نسحأ امف «دويقلاب نيلبكملا نيملسملا مهماوخإ

 .ناوخالا ريرحتل تمت اذإ ةيحضتلا نسحأ امو

 :يداصتقالا فاعضتسالا

 فازنتساو ءارسقفلا ىلع ءاينغألا ةطلس وهو فاعضتسالا نم عون كانهو

 5 ةراشالا هيلإو .ءاحتتألا نم وحنب مہتافاط لالفتساو «مہتاور بہو مهئامد

 هيأ ْمُهَلَمْجَتَو ضْرألا يف اوُفِمْضُتْسا َنيِذَلا ىَلَع َّنْمَن نأ ُديِرَُو9 :هناحبس هلوق

 ةاكزلا نم ةيلاملا تابجاولا لوح درو امو (ش /صصقلا) «نيثراولا ْمُهْلَعْجَتَو

 .فاعضتسالا نم عونلا اذه ىلإ ريشي سامحألاو تاقدصلاو

 .هلاحم نم بلطي ليصفتلاو فاعضتسالا ةلأسمب ةلجاع ةربع هذهو



 : ةعساتلا ةهجلا

 ةقيقحلا نع عافد

 ةوحصلا لع ءاضقلل .ضهانلا مالسإلا ءادعأ هيف فلاحتي يذلا تقولا يف

 اهضرو فوفصلا ديحوت ةرورض يف ةكسم يذ ّيأ كشي الو ةدعاصلا ةيمالسإلا

 ةرعن موقت ... ةريطخلا تارماؤملا ةهجاومو نيملسملاو مالسإلا نايك ىلع ظافحلل

 براقت نود ةلوليحلاو «فوفصلا قيرفتو اصعلا قش نإ فدهت ةديدج ةيلهاج
 اهبهريو «نورمعتسملا اهاشخي يتلا ةبولطملا ةدحولا قيقحتل نيملسملا فئاوط

 .ددجلا نسييبلصلاو ةئياهصلا نم مالسإلا ءادعأ

 .نيملسملا نم ةريبك ةفئاط ريفكتب موقي ًايتفم ًاهيقف هسفن دعي ًالجر نأ ئرن

 نع بيمجيو .نيملسملاو مالسإلا حلاص يف ةليلج تامدخو ؛خیراتلا يف روذج مه

 :باوجلاو لاؤسلا كيلإو ؛ةيوهلاو مسالا لوهجم لجر هيلإ هثعب لاؤس
 :لاؤسلا

 يك ةئسلا لهأ هرضحيو  باصق لمعي يضفار صخش انتدلب يف دجوي
 يضفارلا صخشلا اذه عم لماعتت معاطملا ضعب كانه كلذكو .مهحئابذ حبذي

 اذه عم لماعتلا مكح امف ..ةنهملا سفن يف نولمعي نيذلا ةضفارلا نم هريغو
 ‹نیروجأم انوتفأ ؟مارح مأ لالح هتحیبذ لهو هحبذ مكح امو ؟هلاثمأو يضفارلا

 .قيفوتلا يلو هلو
 :باوحلا

 .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو

 .لاح اهنوكل (ًاباصق) حیحصلاو لئاسلا لاوس صن يف تدرو اذكه ١
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 .نوكرشم ًابلاغ ةضفارلا نف هتحيبذ لكأ الو «يضفارلا حبذ لحجب الف دعبو
 فاوطلاو تافرع يف ئتح ءاخرلاو ةدشلا يف ًامئاد بلاط يبأ نب ىلع نوعدي ثيح

 نع ةدرو يکأ كرش اذهو .ًارارم مهانعمس اک مهتمئأو هءانبأ نوعديو «يعسلار

 هنوفصيو هن هنا يضر ىلع فصو يف نولاسغي مه اک اهيلع لتقلا نوّقحتسي مالسإلا

 ثيح نوّدترم كلذب مهو «تافرع يف مهانعمس اک هلل الإ حلصتال فاصوأب

 وحنو ؛عفنلاو رضلا كلميو بيغلا ملعيو نوكلا ين ًافّرصتمو ًاقلاحخو ابر هولعج
 اوفذحو «هوفرح ةباحصلا نأ نومعزيو «ميركلا نآرسقلا يف نونعطي مہنآ اك كلذ

 ,اليلد هنوري الو هب نودتقي الف .مهئادعأو تيبلا لهأب قّلعتم ةريثك ءايشأ هنم

 5 ةرشعلا ةيقبو ةثالثلا ءافلخلاك ةباصصلا رباكأ يف نونعطي مہا اک

 نوسلبقي الف مهوحنو ةريرسه يبأو رباجو سنأك ةباحصلا ريهاشمف .نينمؤملا
 نع ناك ام الإ نيحيحصلا ثيداحأب نولمعيالو «مهمعز يف رافك منال مهئيداحأ

 عم مهنكلو «نولوقي ام لع اهيف ليلد الو ةبوذكم ثيداحأب نوقّلعتيو تيبلا لهأ

 .مهبولق يف سيل ام مهتنسلأب نولوقيف نوتفي كلذ
 الف هل نيد الف هل ةيقت ال نم نولوفيو .كل نودبي ال ام مهسفنأ يف نوفخيو

 .خلا ...و ةرخآلا يف مهاوعد لبقن

 .ملسو هبحصو هلأو دمحم لع هن كصو مهرش هللا ئفك مهنع ةديقع قافنلاف

 نيربج
1 

 نم قاس ام ىلع ةباجإلا يف ضوخن نأ لبقو باوجلاو لاؤسلا صن وه اذه
 :رومأ الع هبنن . ةعيشلا لع مهتلا

 سفن لع راصتقالا وه ةيهقفلا ةلئسألا للع ةباجإلا يف ةجئارلا ةنسلا ١

 ىلإ ةجاح نود نم لكألا ميرحت ىلع رصتقي نأ يتفملا ىلع ناكو .ئوتفلا
 .ليلب اربد باوجلاو لاؤسلا ْنأو ,ةرماؤم كانه ْنأ نع برعي هب ءاج امو .ليصفتلا

 لهو ال وأ لاؤسلا ٌحعصأ هاوس ةعيشلا دض مهتلا ةعاشإو قلقلا داجيإ دوصقملاف
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 .؟ ال مأ لئاس كانه ناك

 ظفل وه ةفئاطلا هذه نع ريبعتلا يف ماوعلا اهمدختسي ينلا ةملكلا نإ ؟
 للملا باّتكو تالاقملا باحصأ اهمدختسي ةملك يهو يضفارلا امأو ؛ةعيشلا

 ناك لاؤسلا نأ ىلإ اندشري ةعيشلا ةملك لدب يضفارلا ةملك مادخنساف .لحنلاو

 .قرفلا ريفكت يف ةسرام مهل نم ًاعنطصم
 نب يلع ةعيشب مركألا يبنلا مهامسأ دفف ال مأ مهتلا كلت تحصأ ءاوس ۳

 كلت مهسفنأل اوراتخا مهو نوزئافلا مه كتعيشو تنأ يلعاي :لاقو بلاط يأ

 رمأ وهو ءباقلألاب زبانتلا ليبق نم لاجملا اذه يف يضفارلا مادختساف .ةملكلا

 .ريدقت لك ىلع مرحم
 مهبف نأ للع لدي اذهو :نوكرشم ابلاغ ةضفارلا ْنِإف :لوقي بيجملا نإ ٤

 حبذي يذلا باصقلا نع لئاسلا لأسي نأ يتفملا بجار نم سيل وأ «نيدحوم

 .مرجملا مكحب ءيربلا للع مكحي الف «مهريغ نم وأ بلاغلا نم وه له مهحئابذ
 .نيكرشملا نم وه حبذي يذلا نأ هاردأ نمو

 لاؤسلا ىلع ةباجإلا الو ماوعلا داشرإ نكي مل فدهلا نأ ىلإ انقوسي كلذ لك

 وفصتل ضعبب مهضعب نيملسملا برضو بغشلاو ئولبلا داجيإ فدهلا ناك اهنإو
 .نيرمعتسملل هايم لا

 اهنع بيجأ يتلا ةلطابلا مهتلا نع ةباجإلا لإ عجرتف كلذ لع تفقو اذإ
 هذبب عفئري ال ًانورق ماد ًافالخ نأ ملعن نحنو .ثارملا تارشع نورقلا تاّبط يف
 :قرشملا همالك يف لإ لوسرلا هب ىلوأ يذلا انبجاوب موقن انأ ريغ .اهاثمأو ةلاسرلا
 نم عضفأ ةعدب يأو .«هللا ةنعل هيلعف الإو هملع ماعلا رهظيلف عدبلا ترهظ اذا

 لهآ بح ئوس ةميرج مهل سيلو رثكأ وأ نيملسملا عبر دعت ةريبك ةمأ ريفكت
 الإ يبنلا رمأ نيذلا نيلقثلل ةعياشملا ئوسو مبتدومب هناحبس هللا رمأ نيذلا تيبلا

 .اهبم كمسعلاب
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 :ىربكلا ني يبنلا ةينمأ ةمألا ةدحو

 دمحم مالسإلا لوسر ناك دقف ءايلعلا لإ يبنلا ةينمأ تناك ةملكلا ةدحو نإ

 .مهفوفص ةدحو لع ًادبأ ظفاحيو نيملسملا ديحوت نإ ًايئاد فدبب ل هللا دبع نب
 .ةدحولا هذه ددبت ةرئاث وأ ةرئان ةيأ ءافطإ لإ امعسيو

 دعب مالسإلا مهعمج نيذلا جرزخلاو سوألا عمتجم يدوهب باش لحد مويف

 نم ؛ةيلهاجلا دهع يف مهنيب عقو اب مهركذي لخأو «لتاقتو رجاشتو عازس لوط
 نارين تداكو ؛لادجللاو عازنلل اوّدعتسا تح ةّيلهاجلا ةّيمحلا مهيف ىيحأف «لاتف

 نالجر بثاوتو ٍرماتمل ا يدوهيلا كلذ اهلعشأ نأ دعب مهنيب ديدج نم روثت ةئتفلا

 هباحصأ نم هعم نميف مهيلإ جرخف إال هللا لوسر كلذ غلبو ءالواقتو نيتليبقلا نم
 :لاقف «مهءاج ئتح نيرجاهملا

 نأ دعب مكرهظأ نيب انأو ةيلهاجلا ئوعدبأ هللا هللا !نيملسملا رشعم اي

 ,رفكلا نم مكذقنتساو «ةيلهاجلا رمأ مكنع عطقو هب مكمركأو مالسإلاب هللا مكاده
 . «مكبولق نيب فلأو

 عفري نم ءازج امف ةيمالسإلا ةمألا يف ةدحولا ةيمهأ يه هذه تناك اذإف

 زيزعلا باتكلا صوصنل ةفلاخم ةملاظ ىوتفب نيملسملا فوفص قيرفت ديرب هئريقع
 ةرفاكلا ةيرامعتسالا ىوقلا الإ مدخي ال كلذب وهو ؟ةفيرشلا ةيدمحم ا ةّنسلاو
 .مهريغ ءةقرغملا ئوتفلا هذه نم عفتني ال ذإ نيملسملاو مالسإلل ةيداعم ا

 ؟ءاتفإلاو ةوسعدلا ماقمل يذصتملا ملعلا لهأ مساب يّمسنملا اذه ءازج ام

 رفكيو سجدي براقتلاو يخاتلا ىلإ نوسلسملا هيف نوكي ام دشأ تقر يف يربني

 ١ :ةيربنلا ةريسلا ۲/۲٠٠.
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 هب دصقيو  يضفارلا حبذ لحال" :لوقيف .نيملسملا فئاوط نم ئربك ةفئاط
 ًابلاغ ةضفارلا إف «هتحيبذ لكأ الو  مالسإلا عابتأ نم ماد بع يلع مامإلا ةعيش
 تافرع يف ئتح ءاخرلاو ةدشلا يف ائاد بلاط يبأ نب ىلع نوعدي ثيح نوكرشم

 ربكأ كرش اذهو ًارارم مهانعمس اك مهتمئأو هءانبأ نوعديو يعسلاو فاوطلاو
 هنع هللا يضر يلع فصو يف نولغي مه اك اهيلع لتفلا نوّقحتسي مالسإلا نع ةّدرو

 نوّدترم كلذب مهو تافرع يف مهانعمس امك هلل الإ حلصت ال فاصوأب هنوفصيو
 !!۲«نوکلا يف ًافّرصتمو ًاقلاخو ابر هولعج ثيح

 ناسلب مهقلذيو .ماللا مهد. تيبلا لهأ ةعيش لع لواطتي لجرملا اذه نإ
 يدشر ناملس ةيضق يف سرحيو تكسي وه امنيب دادترالاو كرشلاب مهمهتيو داح

 مهيلع رساجتو الإ يبنلا باحصأو نينمؤملا تاهّمأو هللا لوسر لع أمن يذلا
 رشني وهو «يدشر ناملس دادترا لإ ريشي الو ,مهفرش نم لانو ؛مهتمارك سمو

 َّنأل الإ توكسلا اذه امو .ةيمالسإلا تاسّدقملا ىلإ تاءاسإلاو تاهّرتلا كلت

 اهقاصلإل ةلطابلا تاهبشلا قلخ نوفلكتي امنيب ءيدشر ريفكت نوضفري مهدايسأ
 ةعصانلا قئاقحلا نع مهنويع نوضمغيو مهريفكتو مسا مهلم- تيبلا لهأ ةعيشب

 هلوسرو هللا ةوفص مہّنإ و هماكحأو هباتكو هلوسرو هللاب قداصلا مهن اهيإ يكحت يتلا
 ىلع لمعلاو مهنع عافدلاو نيملسملا مومه لمحو نيدلا اذه نأش عفر يف هتيب لهأو

 .نامزألاو روصعلا ّرم ىلع مهتدحو خيسرت

 ناطيتساب حامسلا ةميرج لع ةيطغتلا وه ريفكتلا اذه نم ةياغلا نأ ابك

 مهتلص اونبثأ اذببو «ةسدقملا ةنيدملاو ةكم ضرأ يف ئراصنلاو دوهيلا دونج

 .نيرمعتسملا بناجألاب

 ةيمالسإلا بوعشلا رعاشمو ناهذأل ًافيرحتو راعلا اذه لع ةيطغتلل لجأ
 دمع «ةنيدملاو ةكم تاسدقملا ضرأل مهؤافلحو ناكيرمألا سبندت ببسب ةحيرجلا
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 يفخيل ؛كرشلاب مهيمرو ةعيشلا ريفكت ىلإ نيربجلا نامحرلا دبع نب هللا دبع وعدملا

 ةيعاو مويلا تحبصأ دف ةيمالسإلا بوعشلا ْنأ نع ًالفاغ نيملسملا نع ةقيفحلا
 نم هئارظنو «نيربج# وعدملا ةقيقح اهيلع ئفخت دعت ملو لطابلاو قحلا نيب ريم
 .ديحوتلا نع عافدلا ءاطغ تحن ؛ةيمالسإلا فوفصلا يقّرفم

 هللا بهذأ نيذلا تيبلا لهأ ةمئأل نيلاوم مهنوك الإ ةعيشلا بنذ امف الإو

 ًارجأ اهلعجو مهتّدوم باتكلا يف ضرف اك .«أريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع
 .ةيدمحملا ةلاسرلل

 هططخل ةضفار ضيغبلا رامعتسالل ةمواقم ت مهنوك الإ ةعيشلا بنذ م

 مالسإلا ضايح نع عافدلاو داهجلاب مهتايح تجزشما ةدهاجم ا منها

 .مه رفكلا ةاداعم زمر وهو .ماركلا هلاو يبنلاو ... فينحلا

 ؟كرشلاو ديحوتلا نازيم وه ام

 ءاوضنالا نوديري نيذلا نم مالسإلا لوبق يف يفتكي يَ هللا لوسر ناك دقل

 .ةالصلاو ةلبقلا لابقتساو ةينادحولاب ةداهشلا دّرجمب هتيار تحن

 ب ا ولا وو توسل

 اقو ' ؟ملسملا لع ام هيلعو ملسملل ام هل ءملسملا كلذف انتحيبذ لكأو انتالص

 ها اع عم سانلا لتافأ نأ ترمأ 8

 اوّلصو انتحيبذ اولكأو انتلبق اولبقتساو هللا لوسر دمحم أو هللا الإ هلإ ال نأ اودهش
a 

 ١ :لوصألا عماج 00

  ۲:يراخبلا حيحص عجار ١7 !ملسم حيحصو ١ :لوصألا عماجو ١/6 ١-95 1.
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 نم صاخشألا ىلع مالسإلا فصو ىالطإل هي هللا لوسر يفتكي ناك اذهب

 ج دنع ءةيدسيلقتلا مهتاسرامثو ةيعامتجالا مهفارعأ يف شبني نأ نود

 ةمأ ةلوهسب نورفكي هبارضأو «نيربجلا» وعدم ا لاب امف .مهميركتو مهتايصخش
 ةرهاطلا ةرتعلل نيعباتلا .ةيدمحملا ةلاسرلاب نيئمؤملا نيدحوملا نم ةريبك

 داعملاو ةلاسرلاو ةينادحولاب نودهشي مهنأ عم ؟نيرمعتسملاو رافكلل نيدهاجملا

 .نوكزيو نوجحيو نوموصيو نولصيو

 نم رثكأ يف كلذ نعل مالسإلا لوسر مهابن دقو ريفكتلا مه حي لهو
 !ةعيشلاو ةنسلا رداصم هلقنت حيحص ثيدح

 هللا الإ هلإ ال لهأ رّْفك نمف «بنذب مهورفكت ال هللا الإ هلإ ال لهأ نع اوُمك»
 .«برقأ رفكلا ىلإ وهف

 .1لتق اهب هللا هبّذع ءيشب ًاسفن لتق نمو .هلتاقك رهف رفكب ًانمؤم فلق نما

 . «هلتقك نمؤملا نعلو ؛هلتقك وهف رفاك اي هيحأل لجرلا لاق اذإ١

 ؟كرشو مه ةدابع نيحلاصلا ءاعد له

 ثيح نوكرشم ةضفارلا نإ :ةلطابلا ةملاظلا ئوتفلا هذه بحاص لوقي

 .ءاخرلاو ةدشلا يف ًايئاد بلاط يأ نب يلع نوعدي

 (ءاخرلاو ةدشلا يف نيحلاصلا ءايلوألا ءاعد يأ) ةجحلا هذبب كّسمتي هنإ

 ةماع ريفكتل مهججح ربكأ وهو .كرشلاو رفكلاب نينمؤملا نيملسملا ةعيشلا يمرل
 :نيهجو لع عقي ءايلوألا ءاعد نأ كردي ال وهو ةعيشلا صوصخ سيلو نيملسملا

 اذإ هللا دنع هتوعد باجتست حلاص دبع هنأ اهب هؤادنو لولا ءاعد :لؤألا

 ١ :لوصألا عماج عجار ١ و ٠١ و  .1١يقتملل لاهعلا زنكو الهندي١.
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 ذإ منا ولو :لاق ذإ هب رمأ لب نآرقلا هحابأ ءيش وهو ءًائيش ىلاعت هنم بلط

 ابار هللا اوُدَج ُدَحَوَل لوسا مه َرَفْفتسأو هلل اوُرَقْفتساَد كوءاج ْمُهَسُفنأ اوُمّلَظ

 .ےحر

 مهبنذل رفغتسيو مه وعدي نأ هؤانبأ هنم بلط ال هنآ .ءاللا لع. بوقعي نع

 :لاق

 لهأو مالسا هلم يبنلا ةابح يف راجو زئاج رمأ وهو ہک رفغتسأ توس
 ديحوتلا موهفم يف اليخد سيل هلأ اك عوضوملا رّبغي ال توم ا ذإ ؛هتامم لاحو هتبب

 لقتسملا ربدملاو قلاخلا برلا هربتعيو دحاولا هللاب نمؤي يعادلا ماد ام ؛كرشلاو

 .هاوس نود

 :فينح نب ناملع همع نع فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع يناربطلا ىور
 هيلإ تفتلي ال ناهثع ناكف «هل ةجاح يف نافع نب ناهثع ىلإ فلتخب ناك الجر نأ

 :فینح نب ناهثع هل لاقف ؛هيلإ كلذ ئكشف فينح نبا يقلف ؛هتجاح يف رظني الو
 كلأسأ ينإ مهلا :لف لف مث نيتعكر هيف لصف دجسملا تن تئا مث ًاضوتف ةأضيملا تئإ

 يل يضقتف ير ىلإ كب هجوتأ نإ دمحم اي ةمحرلا يبن اب دمحم انيبنب كبلإ هجونأو
 .كعم حورأ تح حرو كتجاح ركذتف «يتجاح

 ءاجف (ضر) نافع نب ناهثع باب ئنأ مث «هل لاق ام عنصف لجرلا قلطناف

 لع هعم هسلجأف (ضر) نافع نب نامثع لع هلخدأف هديب ذخأ ئتح باّوبلا

 كتجاح ُثركذ ام :هل لاق مث هل اهاضقف هتجاح ركذف ؟كتجاح :لاقف ءةسفنطلا
 نم جرخ لجرلا نإ مث .اهركذاف ةجاح نم كل تناك ام :لاقو «ةعاسلا ناك ئتح

 الو ينجاح يف رظني ناك ام اريخ هللا كازج :هل لاقف فينح نب نامثع يقلف هدنع

 تدهش يئكلو هّنملك ام هللاو :فينح نب نامثع لاقف .ّيف هتملك ئتح لإ ثفتلي
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EVE ana E BA i ةقيقحلا نع عافدلا يف 

 ريصتف : لإ يبنلا هل لاقف هرصب باهذ هيلإ كشف ريرض هاتأ دقو ل هللا لوسر

 ةأضيملا تئإ» :3# يبنلا لاقف لع قش دقف «دئاف يل سيل هللا لوسراي :لاقف

 .؟تاوعدلا هذہب عدا مث نيتعكر لص مث اضوتف

 لجرلا انيلع لحد تح ثيدحلا انب لاطو ائقّرفت ام هللاوف :فينح نبا لاق

 ' طق ٌرض هب نكي مل هنأ

 هللا لوسر نوعدي اوناك ةباحصلا ْنأ نع فشكت اهرئاظنو ةياورلا هذه نإ

 الو لب ًامّرحم كلذ اوربتعي نأ نود نم لَ هتافو دعب یشح هب نولّسوتيو

 .ًاهوركم

 هنأ داقتعاب اب لّسوتلاو امهءادنو حلاصلا وأ يبنلا ءاعد نأ كش ال :يناثلا

 رفكو كرش ةرفغملاو ةعافشلل كلم وأ ريثأ تلا يف لقتسم وأ قلاح وأ بر وأ هلإ
 تايأ أرقي وهو دحأ لابب رطخي الو لب ؛ضرألا راطفأ يف ملسم ّيأ هب موقي ال هنكلو

 :هناحبس هلوق ولتيو هراهنلا فارطأو ليللا ءانآ زيزعلا باتكلا

 ۲ لل رني ياخ نو لَم
 ." 6 نوكرْشُي امه هللا لامَت هللا َعَم هلأ

 #0. .ابَر يغبأ وللا َربَعَأ لق

 0 «هللا َءاَش ام الإ ًاعْفَت الو ارض يقتل كيمأ ال لقط

 ٍلعو ةمطاف) :نيرهطملا هتيب لهأو يبنلا يف نودقتعي ال نيملسملا نإ

 هبكلا مجعملا :يار ١, 79و 1١5/9 :ريبكلا مجمل ا :ىلارطلا ظفاحلا_١
 .۳ :رطاف_"

 .1۳ :لمنلا ۳

 14 :ماعنألا 4

 غ4 سنوي 4



 رفكلاو ناميإلا 2000000000 1۱۲

 ةباجتسم هللا دنع نيبّرقم نيحلاص ًادابع مهنوك الإ ( مدا مهبم۔ نيسحلاو نسحلاو
 ةرفغملاو ةعافشلل ةيكلام وأ ةيهولإ وأ ةيبوبر نم كلذ ريغب نودقتعي الو .مهئوعد
 .ادبأ

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

 ًاقلاخو ًابر - مسا بم ًايلع يأ هولعج ثيح# :نيربج وعدملا لوقي مث
 نيملسملل ةمبتو «ةحضاف ةيرفو «ةحقو ةبذك نم اهايو «نوكلا يف ًافرصتمو

 يقيقحلا فرصتملا امو قلاخلا امو ؛ةئسو ةعيش نيملسملا دنع برلا امف .نيدحوملا

 دئاقعلا يف مهتافنصمو مهبتك هذهو ... هاوس نود هناحبس هللا الإ نوكلا يف

 تاذلا يف لاعت هللا ةينادحوب رارقإلاو فارتعالاب ةحفاط يهف ںيسفتلاو ثيدحلاو

 ةعافشلاو ةيدوبعلاو ؛ةعاطلاو عيرشتلاو ةيمكاحلاو ريبدتلاو ةيقلاخلاو تافصلاو

 .ةرفغملاو

 نيذلا ةّنسو ةعيش نيملسملا اورفكي نأ هئارظنو نيربحل قحي رت فيكو

 ؟هب اولوقي مو هب اودقتعي مل ءيشب هللا نودحوي

 ءاعدلا اذه ّدعيو هتيبوبر وأ هتيهولإب لوقلا مزلتسي دحأ ءاعد نأ حص ولو

 اه اي :اولاقو فسوي مهاخأ «فسوي ةوخإ اعدو ئدان فيكف ًارفكو ًاكرش ءادنلاو

 نإ يلم ْفَدَصتَو لكلا اتل ٍفْوََقٍةَجْرُم ةا اتفجو لا الهو سَم ُربَِلا
 .اكرش اذه نارقلا ربتعي لو ؟ (نيقّدصَتحلا يِزْجَب هللا

 فسوي رصم زيزع نم ةجردو انأش لقأ# دمحم مركألا يبنلا لهف

 أ ؟ مالسلا هيلع قيدصلا

 AA :فسوي أ



 AF e ام A En ف ...... ةقيقحلا نع عافدلا يف

 مالكو هفات رذع وهف تيم هنأب زيزعلا نع فلتخي لآ دمحم يبنلا نوك امأو
 فيك ءمّلسم رمأ خزربلا يف هللا ليبس يف ءادهشلا هتبب لهأو يبنلا ةابح ذإ ؛لطاب

 دن ءايخأ لب انام هللا لبس يف اوف نيا بست الز :لوقي ميركلا نآرقلاو

 ال نكلو ءابخأ لب ثاؤمأ هللا لبيس يف لي نب اوُوُفئال» :لاقو 7 )نورم
 076 نوُرْعشت ل

 عَم كيوان : ىلاعت هلوق يف ةثلاشلا ةبترملا يف نونأي ءادهشلا نأ ملعلا عم

 ." «نيحلاضلاو ِءاَدَهَشلاو ٌيقيَدَصلاو نينا َنِم ْمِهْبْلَع هللا مَع َنيِذلا

 ذر الإ لع مّلسي دحأ نم ام» الإ لوق ننعم ايف اتم هللا لوسر ناك ول
 نإف لع اولص» : 5 هلوقو ؟ « مالسلا هيلع درأ ئتح يحور نع لجو زع هللا

 ٠ ةمتنك ثيح ينغلبت مكتالص
 رهطلا يف هنوكراشي نيذلا هئيب لهأ نم نيرهاطلا ةمئألاو «مركألا يبنلا نإ

 نع ًاعافدو هللا ليبس يف اوف نيذلاو :ةدوملاو ةلهاسملاو ريهطتلا ةبآل ةسادقلاو
 نوكي فيكف «توملا دعب ةايحلا يف نولئ اتم «ةسدقملا ةيدمحملا ةعيرشلا ضايح

 ؟عمسي ال يذلا تيملل ءاعد مهؤاعدو مهؤادن

 :نيعون ىلع بيغلاب ملعلا

 .«بيغلا ملعي  ًايلع ينعي  هولعجو» :هاوتف يف نيربج لوقيو

 ١ :نارمع لأ 118.

 :ةرقبلا-" ٠١4 .

 :ءاسنلا'* 1٩ .

 ,ثيدحلا بنک نم امهربغو ۳۸۱/۱۰ :ل اعلا زنكو 718 / ۲ :دواد يبأ نئس ٤

 .ردصملا سفن ۵



 رفكلاو ناميإلا 2.2220202020200000....00 ل ل تا ١1

 حلطصملاو ةيبرعلا ةغللاب ئتح لهاج ةلطابلا ئوتفلا هذه بحاص نإ
 نم يأ) تاذلا نم عبانلا ملعلا وه زيزعلا باتكلا يف بيغلاب ملعلا ناف ؛ينيدلا

 ريشي هيلإو .دحألا دحاولا هللاب صتخي اذهو رخآ نم بستكملا ريغ (ملاعلا تاذ

 امأو هلل الإ َبْبَقلا ٍضرألاو ٍتاوَمّسلا يف نم ُمَلْعَيال لق :هناحبس هلوق

 .هنم ناثيلم ةفيرشلا ةنسلاو زيزعلا باتكلاف هللا نم ميلعتب بيغلاب رابخإلا

 نع اريبخأ دق مالسا هلم. فسوي هنباو بوقعي ْنأب انربخت فسوي ةروس هذهف
 :بيغلاب اريخأ يأ ..ةريثك ةيلبقتسم ثداوح

 رمقلاو سمشلاو ًابكوك رشع دحأ ئأر هّنأب هدلاو فسوي ربخأ ل١
 َكِئَوحإ لم ابو ضُصَْال يب ابإ) :.مدس بم بوفعي لاق ؛هل نيدجاس
 هب فرع ول يذلا قرشم ا هلبقتسم نع ًانمض ربخأ كلذبو ''” (ادْيَك كَل ودبي
 .مهظئافح هيلع تراثل هتوخإ

 نمل مدس بم لاق امهايؤرب فسوي نجسلا يف فسوي ابحاص ربخأ ال - ١
 هّنِإ لاق يذلا  يناثلل لاقو ار ُهَبَر ييف اهكُدَحَأ امأ» :ًارمح رصعي هّنأب هربخأ
 ّطلا لاف ُبَلْصَيَف رَحَآلا اًمأو» :- هنم ريطلا لكأت ازبخ هسأر قوف لمعي ئأر
 ." « هسأَر نم

 نأ الو فس حير دجال نإ :«بوقعي» مهوبأ لاق ريعلا تلصف امل"
 #11 نوُدْنُمُت

 :هتاښیو هزجاعم نايب ضرعم ف هموقل .مالسلا بع- ْئسيع يبنلا لاق ٤

 ١ :لمنلا 19.

 :فسوپ ٩ .

  ۳:فسوی ١(٤ .

  -1:فسوب ٩٤ .



 ا 50087 ا ا خلا متحقق ةقبقحلا نع عافدلا يف

 7 مصرس عوار دوی

 4 مُكِنوُي يف َنوُرخّدَت امو ولك اب مكشبتاو»
 ؟لسرلا اهم ابنا تابيغمو «سيفلاب تارابخإ هذه لك تسيلأ

 ةلزنملا نم مهل امل ةرهاطلا ةرتعلا ىلإ اهتبسن : زاج يبل تبث يه اذإو

 يف يبنلا لاق دقو .,الئابم- نوراه نم اف لقأ ۔محسا بم. لع لهو ءايعلا ةناكملاو

 يبن ال هنأ الإ ئسوم نسم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ئضرت اَّمأ يلعاي» :هنأش
 هلا لوسرب ةوبنلا مدن يبن سيل هنأ الإ لوسرلل ام هل هنآ ينعي يذلا (7؟0يدعب

 دمع

 لهو ؛ةيمالسإلا ةمألا عامجإب هللا لوسر ملع ثراو ماسلا هيلع . يلعو ۵ فيك

 دعب توميس هنأب يناثلا ةفيلخلا ربخأ يذلا رابحألا بعك نم لقأ ماا هبه. لع

 , 7 العز ةءوبنلا هذه تققحتو مايأ ةثالث

 دنسم يفف بيغلاب ملعلا نم مهتمئأ يف هموف هجرخأ ام ؛نيربج» ملع الهو

 ناكو اهأر ايؤر ببسب هتومب ريخأ باطخلا نب رمع نأ 6١(: و 58/ ۱) :دمحأ

 ؟' رحاو عوبسا هعرصم موي نيبو هايؤر نيب

 : فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصو ةعيشلا

 يف نونعطي مبنأ اك :تيبلا لهأ ةعيش نع ةرئاجلا هاوتف يف نيربج لوقبو
 «..ميركلا نآرقلا

 .هيف فيرحتلا عوقوب نولوقي الو نآرقلا يف نوئعطي ال خيشلا اّيأ ةعيشلا نإ

 .44 :نارمع لا ١

 1٥. ۰/۸ :لوصألا عماج ؟

 ./8/ ؟ :ةرضنلا ضايرلا ۴

 .61 ر 48/1١ :دحأ دئسم-؛



 رفكلاو نامبإلا ... . ...... e ا

 : ١١7/14 :يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ريسفت عجار ءاذبب لاق مهريغ نكلو

 مجرلا ةيآ اهيف تناكو ةرقبلا ةروس لدعت (بازحألا ةروس يأ) ةروسلا هذه تناكو

 وبأ هركذ . (ميكح زيزع هللاو هللا نم لاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا)

 .بعك نب يبأ نع يرابنألا ركب

 مساقلا ديبع وبأ انثدح :لاق دلاخ نب مئيهلا نب دمحأ انثدح دقو :لاق مث

 نع ةورع نع دوسألا يأ نع ةعي يأ نع ميرم يبأ نبا انثدح :لاق مالس نب
 املف «ةيآ يتئامإ# هللا لوسر دهع ىلع لدعت بازحألا ةروس ثناك :تلاق ؛ةشئاع

 . نآلا يه ام لع لإ اهنم ردقي ل فحصملا بيك

 اتا بعك نب يبأ هب فدحي يذلا ونا :هلوق بعك نب يبأ نع ًاضيأ يورو
 ةخيشلاو خيشلاو) :مجرلا ةيأ اهنم انأرق دقلو لوطأ وأ ةرقبلا ةروس لدعتل تناك

 . (ميكح زيزع هللاو هللا نم ًالاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ

 لوقي نأ الول «هديب يسفن يذلاو :باطخلا نب رمع لاق كلام أطوم ينو

 اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا١ :اهتبتكل ىلاعت هللا باتك يف باطخلا نب رمع داز سانلا
 ." «اهانأرق دق اًنإف ةتبلا امهومحراف

 ؟ةيآلا هذه تبهذ نيأف نذإ

 اإ مث... :باطخلا نب رمع لاق :دمحأ دنسمو يراخبلا حبحص يف ءاجو

 اوبغرت نأ مكب رفك هّنِإف مكئابأ نع اوبغرت ال نأ) :هللا باتك نسم أرقن اهيف أرقن انك

 .” (مکئابآ نع اوبغرت نأ مكب ًارفك ناف وأ ؛مكئابآ نع

 !ميكحلا نآرقلا نم يأ طوقسب حّرصي ةفيلخلا وه اذهف

 7 . ١١7/14 :عماجلا ريسفت-١

 .دودحلا ء١٠ :أطوملا؟

 , ١/ 0١ :دمحأ دئسم .19/4/ ٤ :يراخبلا حيحص ۳



 VY ess. DE A E AR E RO ...... ةقيقحلا نع عافدلا يف

 زربأ لاوقأ نم ةفئاط كيلإف ميركلا نآرقلا لوح ةعيشلا هلوقي ام اّمأ

 :رصحلا ال لاثملا ليبس لع اهركذن نيرخأتملاو ئمادقلا مهتايصخش

 نايبل اهعضو يتلا هتلاسر يف (ه١۳۸ ىفوسملا) قودصلا خيشلا لاق |

 دمحم هيبن للع ىلاعت هللا هلزنأ يذلا نأرقلا نأ انداقتعا :ةيمامإلا ةعيشلا تادقتعم

 .كلذ نم رثكأب سيل سانلا يديأب ام وهو نيتفدلا نيب ام وهل
 ,"” بذاك وهف كلذ نم رثكأ هّنإ لوقن انأ انيلإ بسن نمو :لاق مث
 لقن ةحصب ملعلا ْنِإ : (ه477 ماع قوتملا) ئضترملا فيرشلا لاق ١

 ةروهشملا بتكلاو ماظعلا عئاقولاو رابكلا ثداوحلاو نادلبلاب ملعلاك نآرقلا
 هلقن لع ترفوت يعاودلاو تّدتشا ةيانعلا نِإف «ةروطسملا برعلا راعشأو
 لخأمو ةوبنلا ةزجعم نأرقلا نال «هانركذ اهيف هغلبي  ٌدح ىلإ تغلبو ؛هتسارحو
 هتيامحو هظفح يف اوغلب دق نيملسملا ءاملعو ءةينيدلا ماكحألاو ةيعرشلا مولعلا

 فيكف ؛هتايأو هفورحو هتءارقو هبارعإ نم هيف فلتخا ءيش لك اوفرع ئتح ةياغلا
 "7 ؟ديدشلا طبضلاو ةقداصلا ةيانعلا عم ًاصوقنمو أرغم نوكي نأ زوجي

 هناصقنو هتدايز يف مالكلا اًمأو : (ه ٤٠١ ئونملا) يسوطلا خيشلا لاقو ۳

 لع عمجم ةدايزلا نال ءنآرفلا يناعمب ملعلا هنم دوصقملا باتكلا اذبب قيلي ال امف

 قيلألا وهو هفالخ نيملسملا بهذم نم ًاضيأ رهاظلاف هنم ناصقنلاو ءامنالطب
 )۳ انبهذم نم حيحصلاب

 ليدبت ال هنآ قحلا :هتافلؤم دحأ يف ( هال” 7 ونملا) لحل ا ةمالعلا لاق - ؛
 نأ نم ٰلاعت هللاب ذوعنو صقنب مو دزی مل هنأو (نآرفلا يأ) هيف ميدقت الو ريخأت الو

 .رشع يداحلا بابلا حرش عم ةعوبطملا ةيمامإلا تاداقتعا ١

 .۱۵/۱ :نايبلا ممجم "1

 .نايبتلا ريسفت ةمّدقم ٣



A ST ۱۹۸رغفكلاو ناميإلا..... ............. ...  

 ةلوقنم ا اإ لوسرلا ةزجعم ىلإ قّرطتلا بجوي هنإف كلذ لاثمأو كلذ لثم دفتعي
 ."رتاوتلاب

 نإ و : (ه۷۳١۳٠ ماع فوم ا) ءاطغلا فشاك نيسح دمحم خيشلا لاقو-4

 زاجعالل 3 هيلإ هللا هلزنأ يذلا باتكلا وه نيملسملا يديأ ين دوجوملا باتكلا

 فيرحن الو هيف صقن ال هاو ؛مارحلاو لالحلا زييمتلو ماكحألا ميلعتلو يدحتلاو
 ." (ةيمامإلا ةعيشلا عامجإ يأ) مهعامجإ اذه عو ةدايز الو

 لوقي ال :(ه١۷١۳٠ ماع ىوتملا) يلماعلا نيمألا نسحم ديسلا لاقو - ؟

 نع ٌالضف ريثك وأ ليلق هيف ديزم نارقلا نأ ًاشيدح الو ًاميدق ال ةيمامإلا نم دحأ

 نوقفتم مهيقّقحم نم هلوقب دعي نمو ةدايزلا مدع لع نوقفتم مهلك لب ؛مهلك
 نع ئرتجم رتفم بذاك وهف كلذ فالخ مهيلإ بسن نمو ؛هنم صقني مل هنأ لع
 ." هلوسرو هللا

 نم لك : (ه ١۱۳۷۷ ماع ىفوتملا) يلماعلا نيدلا فرش ماسمإلا لافو ۷

 نم ميكحلا نآرقلا ةسادف ّنأل مه ملاظ رتفم هّنإف نآرقلا فيرحت مهبلإ بسن

 يف مهبتك كلتو  :لاق نأ لإ - يمامإلا مهبهذمو يمالسإلا نسيدلا تايرورض

 لطابلا هيتأي ال يذلا ميكحلا نآرقلاو :لوقن ايب ةحيرص لاال هقفلاو ثيدحلا

 ديزي ال سانلا يديأ يف ام وهو نيتفدلا نيب ام وه امْنِإ هفلخ نم الو هيدي نيب نم
 نم فرح لكو .فرحب فرح الو ةملكب ةملكل ليدبتالو افرح صقني الو افرح

 9 ةوبنلاو يحولا دهع ىلإ ًايعطق ًارتاوت ليج لك يف رتاوتم هفورح

 ١ :ةيوانهملا لئاسملا ةبوجأ ٠١١ ةلأسملا ١

  ۲؛اهوصأو ةعبشلا لصأ ٠١ .

 "' :ةميشلا نايعأ ١ /1١.

 .177 :ةمهملا لوصفلا-1



 1۹ ss O e ةقيقحلا نع مافدلا يف

 نيملسملا ةيانع لع فقاولا نإ رس سال ينيمخلا مامإلا ديسلا لاقو - ۸

 دروامو .ةمعزملا كلت نالطب لع فقي ةباتكو ةءارق هطبضو هظفحو باتكلا عمجب

 لوعجم وأ هب لالدتسالل حلصي ال فيعض انإ اوكسمت ابسح - رابخأ نسم هيف
 ىلإ يمريف اهنم حيحصلا امأ «بجعلاب يضقي بيرغ وأ «لعجلا تاراما هيلع حولت
 .هتارابعو هظفل يف ال كلذ يف لصح امنإ فيرحتلا ْنأو ريسفتلاو ليوأتلا ةلأسم

 لحارملاو نارقلا خيرات نايبب لفاح باتك فيلأىت لإ جاتحي كلذ ليصفتو
 ال نيتفدلا نيب ام نيع وه زيزعلا باتكلا نأ يف صخلتيو نورق ةليط اهاضق يتلا

 فالتخا نع شان ثداح رمأ تاءارقلا يف فالتخالا ّنأو .ناصقنالو هيف ةدايز

 لع نيمألا حورلا هب لزن يذلا يحولا بناج سمي نأ ريغ نم تاداهتجالا يف

 ."” نيلسرملا ديس بلق

 باتك نأ انبهذم نم حيحصلا :.زستن_يناكيابلكلا مامإلا ديسلا لاقو 4
 ندل نم هيف بير ال يذلا باتكلا كلذ وه نيتفدلا نيب انيديأب يذلا ميركلا هللا

 فيرحت الب هرمأب (هرصعو 2 يبنلا يأ) هنامز يف بّنرملا عومجملا «ميكح زيزع
 ًابيترت ءاضعبو الك ,نيملسملا نيب هرئاوت كلذ لع ليلدلاو ناصقنو ةدايزو رييغتو
 .٠ ..ةءارقو

 ولخ ىلع هيف دكؤي لصفم ثحب زم سان يثوخلا مامإلا ديسللو ٠
 ." نايبلا هريسفت ةمدقم يف ةصيقن وأ ةدايز َةّيأ نم ميركلا نارقلا

 نآلا ىلإ و ميدفلا ذنم ةيمامإلا ةعيشلا ةديقع سكعت ةحيرص جذامن يه هذه

 , :لوصألا بيذهت ١

 . ١1868185 :يدرجوربلل ناهرلا ۲

 . قه ١417 رفص ۸ يف هئراب ىلإ (هّرس سّدف) ينوخلا مامإلا لحرا ۳



 وأ ةدايز ةّيأ نم زيزعلا باتكلا ةنايص لع دكؤت اهّلكو ؛ميركلا نآرقلا لوح

 مبمأب ةيمامإلا ةعيشلا ؛نيربج» مهني فيكف :ليدبت وأ رييغت لك نم هّولخو ةصيقن
 ؟نآرقلا يف نوئعطي

 ال ةعوضوم ةلوعجم وأ ؛ةذاش ةفيعض اهنوك نإ ًافاضم يهف تاياورلا اأو
 يفام لك سيل ذإ :ةبمامإلا ةعيشلا ةديقع لكشتال  ةيمامإلا ةعيشلا اهب هبأي

 اهضعب ةحص تضرتفا ول ئتح ءاهيلع نوذخاؤي تح :مبتديقع سكعي تاياورلا

 .ةحيحصب تسيل هانلف امك اهْنأ لاحلاو اهيلع نوذخاؤي فيكف  ًادنس
 سانلا يديأب يذلا ةعيشو ةّنس نيملسملا ةديقع بسح ميركلا نآرقلا نإ

 .ةرضاحلا هتايصوصخ عيمج ينا هللا لوسر ىلع لزن ام وه
 كلذك «مهرداصم يف ةدراولا فيرحتلا تاياورب ةّمسلا مالعأ أبعي ال اكو

 روهظو ءاهذوذشو اهفعضل مهرداصم ضعب يف درو اب ًاضيأ ةعيشلا ءاملع هبأيال
 .اهيلع قالتخالا راثآ

 :ثيدحلاو نآرقلا ةارم يف ةباحصلا

 ةطلاغم هيفف ةباحصلا نم ةيمامإلا ةعيشلا فقوم لوح :«نيربج» لوق اّمأو

 ؛مركألا يبنلا بحيو مالسإلا قنتعي السم ضرألا ميدأ لع دجت ال ذإ قحلل ةيطغتو
 يف مهيلإ رظني لكلا لب «هراصنأو هباحصأ مهثأ اهب مرسكألا يبنلا باحصأ ضغبي
 وهف راظنملا اذهب مهّبس وأ مهضغبأ نمو «ليجبتلاو ميركتلا رظنب لاجملا اذه

 دحأ ماسقف ةئسلاو باتكلا قفاوي ال لعف مهنم ردص اذإ نكلو .هللا هدعبأ ,رفاك

 ءاطخلا بكر هنإ :لاقو هيلع هلعفو هلمع ةلالد بسح هلاح فيصوتو هلعف ركذب

 تامّرحملا نم كلذ ريغ لإ .سفن ريغب ًاسفن لتق وأ ؛:ةيصعملا هنم تردص وأ

 .حلاصلا فلسلاو ةيوبنلاو ةّنسلاو ميركلا نآرقلا عبت دقف «تاقبوملاو



 ا ,ig SS Nes 000 ةقيقحلا نع عافدلا يف

 ًاريخ نإ هلاعفأو هلامعأ فيصوتو هرمأ يباحص وه اهب يباحصلا بحف
 داعتبالاو ءاضقلاو .ثحبلا يف ةيعوضوملا ىلإ فدي رخآ رمأ رشف ًارش نإو ريخف
 دحاو مهسب |ههيرضيو نيرمألا نيب قّرفيال ؟نيربجلاوا .داقتعالا يف ةيئاوشعلا نع
 .ةيسايس تاياغل

 طول ةأرماو حون ةأرما ةبحص نم ئوقأ الو رثكأب نكت مل ةباحصلا ةبحص نإ
 حوت تاَرمأ اوُرمَك َنيِلِل لَم هللا َبَرَضط :هناحبس لاق يش هللا نم |مهتنغأ امف
 نم اهن ابيب ملف اهاتناخَق نباص اَنِاَبِع نم نيب تخت اتناك طو ةأرمأ
  «نيلخاذلا َخَم ًرانلا الخدأ لبق اَئْبَش هلل

 نم جاوزلاب فّرشتلا نم ًاريثأتو ًازايتما رثكأ نكي مل يبنلا ةبحصب فّرشتلا نإ
 ٍةَسحاَفب نكن ِتأَي نم يلا ءاَسنابل :هجاوزأ نأش يف هناحبس لاق دقو ؛يبنلا
 ." يارس هللا لَم كلذ َناكو ٍنيَفْعِض ُباَّذَملا اهل ْفَعاَضُي ةي

 نيفلتخ اوناك كلذك ؛مالسإلل دايقنالا دنع نسلا يف نيفلتخم اوناك مہنأ اكو

 ةظحل ىلإ ةثعبلا ءدب نم لإ يبنلا بحص مهضعبف ؛ةبحصلا رادقم يف ًاضيأ
 ةرجه ا دعب اوملسأ مهنم ريثكو ؛ةرجه ا لبقو ةثعبلا دعب ملسأ مهضعبو ؛ةلحرلا
 .تاعاس وأ ًامايأ وأ ًارهش وأ ةنس ةبحصلا نم اوكردأ ابرو

 روذج نم ًاعيمج مهسوفن يف ام تعلق ام ةبحص نإ :لوسقن نأ حصي لهف
 نأ نم لجأو نلعأ ةزاتم تايصخش مهنم تنّوكو ةشيدر تاكلمو ةح اص ريغ

 .حرجلاو ليدعتلا راطإ يف اوعقي

 ةدامب ءيش هبشأ مهلك ةباحصلا ةلادعب دقتعي نم دنع ةبحصلا ريثأت نإ

 نأكف بهذلاك رخآ رصنع ىلإ ساحنلاك رصنع ليوحت يف لمعتسن ةيوايميك
 هةيبلسم

 ١ :ميرحتلا ١١

 :بازحأالا' ۴١.



 رفكلاو ناميإلا 220-2 ب كرب ۲

 قطنملا هّدري امم اذهو ؛ةلادعلاب لحتي اثم ناسنإ ىلإ بحاصم لك تبلق ةبحصلا

 نع مهميلعتو سانلا ةيبرتب مقي م3 مظعألا لوسرلا ْنأل كلذو «ميلسلا ناهربلاو

 . «نيِعَمْجأ ْمُكاَدَ َءاَْوَلَّفل زاجعإلا قيرط

 ًانيعتسم لامكلا ةقتوب يف مهبصو قحلا ىلإ مهتوعدو سانلا داشرإب ماق لب
 ةحيصنلاو ميركلا نآرقلا ةوالتك ةدوجوملا تاناكمإلاو ةيعيبطلا بيلاسألاب

 .كلذ وحنو راطقألا ىلإ هنيد ةاعدو هلسر ثعبو ميرقلا هكولسو «ةذفانلا هتاملكب

 فالتحخا بسح سوفنلا يف اهرثأ فلتخي «ساسالا اذه لع ةمئاقلا ةوعدلاو

 دحاو مهسب عيمجلا يمرن نأ انل حصي الف اهتايلباقو اهدادعتسا

 :ميكحلا ركذلا يف ةباحصلا

 فانصأ نمض مهحدميو 7# يبنلا ةباحص فنصي ميكحلا ركذلا نأ ىرن

 :اهضعبب يأت

 :نولؤألا نوقباسلا_ ١

 نيعباتلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا ميكحلا ركذلا فصي
 هنع اوضر مهو مهنع يضر هللا نأب ناسحإب مه

 ۳ 5000 000 7 0 ر 1

 َنيِذْلاَو راصنألاو نب رجاهملا َنِم َنولالا َنوُقِباَسلاو» :لئاق نم زع لاق
 م 4 027 r ےک 2 وز

 زابألااهتحح ير باج مك أوت اوََُو مهن ا يضر ناسحاپ مو 2
 .” ميلا رفا كلذ ادب اهيف َنيِدِلاَح

 تحن هوعياب نيذلا ةباحصلا هناحبس فصيو :ةرحشلا تحن نوعيابملا ۲

 دک دک و لاا نس م اص

 ١ ماعنألا :۹,

 :ةيرتلا-؟ ٠٠١.



 افا ملا قم طولا داعب AE a | ةقيقحلا نع عافدلا يف

IE eSذإ يمول ن  

 احن مبان ْمِهْبَلَع ةنيكسلا لرنأف مولف يف ام مِل ةَرَجَشل دلا تحن ٌكَئوُعب
7 

 :نورجاهملا-"
 َنيِذْلا َنيرجاهملا ارتشی :هلوقب هركذ ىلاعت مهفصي نيذلا مه ءالؤهو

 وشر هللا نوصي ًاناَوُضِرَو هللا َنِمًالْضَف نوفي ماو مهرايد نم اجرا
 "٠ «نوُقِواَصلا ُمُه كلوا

 :حتفلا باحصأ 4

 :هلوقب ع ةروس رخآ يف ىلاعتو هناحبس هللا مهفصر ا

 اد امك مهار مهن ءار راَفُكلا لَم ءادشأ هَعَم نب َنيِدْلاَو وللا لوس دنت

 ين هلت كيد دوجشل أ ن مههوجُ ريف ماسي ناشرون اضل نو 3

 قوس لع ىوتسأت ظلذتسات ُهَرْراَف هأطَش جر عنخ رگ ليجنلا يف مت!
 ا اوُلِمَو اونم َنِيِدْلا هللا َدَعو رامكا مهب ظيفتيل عارزلا ُبِجْمُي

 ." «يِظَع ًارجأو ةَرِفْخَم

 :ةباحصلل ىرخألا فانصألا ه

 ءالؤهل ًاميركت هسفن يف دجي قبسم يأر لك نع دّرجتملا صلخملا رظانلاف
 :ةناخصلا

 .18 :حتفلا ١

 .۸ :رشحلا ؟

 ,79 :حئفلا ۳
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 تايآلا لك لإ رظنلا بجوتسي ةباحصلا ةّماع يف مساحلا يأرلا نأ ريغ

 ةناوسصلا م را نانا كانه نأ انل نئيبتي ذئدنعف ؛مهّقح يف ةدراولا ةينارقلا

 اضرلاب لكلا فصنو ؛دحاو مهسب لكلا برضن نأ نم انعنمت ءاهركذ قبس ام ريغ

 نم تاعومجم دوجو لع حوضوب لدي تايآلا نم فنصلا اذهو .ناوضرلاو
 :لمعلاو كولسلاو تاكلملاو تايقلخلا يف ةقباسلا فانصألا داضت ةباحصلا

 :نوفورعملا نوقفانملاأ

 لاق «نوقفانمل ا» ةروس مهقح يف تلزن نيذلا قافنلاب نوفورعملا نوقفانملا

 :هناححبس

 ُهلوْسَرَل كنإ َُلْعَي هاو هللا ُلوُسَرَل كن دلت اوُلاَق َنوُقفانملا َكَءاَج اَذإ»

 . ةروسلا رخآ لإ «...نوُبؤاكل َنيقفانملا نإ دهس هللا
 ةباحصلا نيب نيقفانملا نم ةّيوق ةلتك دوجو نع حوضوب برعت تايآلا هذهف

 يف ةلماك ةينآرق ةروس تلزنف يمالسإلا عمتجملا يف ٌرودو ناش مه ناكو «كاذنآ

 .مهقح
 :نوفتخملا نوقفانملا_ب

 نمو ةنيدملا جراخ نينطاقلا بارعألا نيب تناك هنآ لع تايآلا ضعب لدت

 مهضعب فرعي ال مظعألا يبنلا ناكو قافنلا لع اودرم ةعامج ةنيدملا لهأ سفن

 لأ ْموَنوُقنُم بارغألا ني مُكلوَح نيو :هناحبس هلوق تايآلا كلت نمو
 7 مهملنت نحت ملغ ال "يتلا ىلع اورم برما
 ١. :نرقفانلا!

 .هوسرامو هيلع اونّرمت ؛قافنلا لع اودرم "

 ١ ١٠١. :ةبوتلا ۳



 ا aS 0 OTE ةقيقحلا نع مافدلا يف

 مهاياون نع برعأو نيقفانملا ةبصعب ةصاخ ةيانع ميركلا نارقلا ئطعأ دقل

 توبكنعلا .ةبوتلا ؛ةدئاملا «نارمع لآ «ةرقبلا :ةيلاتلا روسلا يف مه دّدنو

 .نوقفانملاو شح ا ؛ةلداجملا ديدحلا ؛حتفلا دمحم «بازحألا

 يف ةلئاه ةعامج اوناك نيقفانملا نأ لع لدي اّنإف ءيش ىلع لد نإ اذهو

 فورعم ريغو «بذكلا ةمسوو قافنلا ةمسب فرع .فورعم نيب يمالسإلا عمتجملا
 ةليلق ةعامج نوقفاسملا ناك ولف ؛يبنل ٌبحلاو ناهيإلاب رهاظتلا عانقب عئقم كلذب

 نيقفحملا نم ةلث كانهو .ميركلا نآرقلا يف ةغلابلا ةيانعلا هذه تيأر امل ةرثؤم ريغ

 عجري ام ءاصحإب مهضعب ماق دقو تاباتكو لئاسر نيقفانملاو قافنلا لوح اوبتك
 باحصأ ةرثك لع لدي اذهو "٠ ميركلا نآرقلا رشع نم برقي ًارادقم غلبف مهيلإ

 مكحلا انل حصي ال كلذ للعو «يمالسإلا عمتجملا يف كاذ موي مهريثأتو قافثنلا

 ةرهاظتملا ءةباصعلا كلت نع رظنلا ضغ عم لوسرلا بحص نم لك ةلادعب

 . ل يبنلا باحصأ يف ةيفتخم او قافنلاب

 :بولقلا یضرم - ج

 يف مهنولتي اوناك لب نيقفانملا ةرمز نم اونوكي مل ةباحصلا نم ةعومجملا هذهو
 هناحبس لاق يف هلوسرو هللاب ةقثلاو ناهيإلا يف فعض عم تاكلملاو تايحورلا

 الإ لورو هلل اَنَدَعَو ام ٌضَرَم مِبوُلُق يف َنيَِلاوَنوُقِياملا لوق إو :مهقحب
 ارور

 هللا ىلإ دعولا فلح نوبسني نيذلا بولقلا ئىضرم فصن نأ انل ئنأف

 ؟ةلادعلاو ئرقتلاب لو لوسرلا ىلإو هناحبس

 .يرصملا ملاس يلع ميهاربإ :ذاتسالا فيلأت :نوقفانملاو قاغنلا ١

 .1؟ :بازحالا ۲



e ESل  N MESرفكلاو ناميإلا .  

 :نوعامسلا د

 ران زها لإ لبق عيرتلا كيم ل e ak BC تلا

 لجو زع يرابلا ردح دقو مهناهيإ فعض ببسب كلذو «ئرخأ كنلوأ ىلإو

E GEبيرلا لهال نيعامسلاب مهايإ ًافصاو : 

 مهر ل مهن ميول ْتَباَنَْأ رخ لا مْوَيلاَو للاب ن َنونمْؤُي ال يذلا كذا ن

 ليَ ْمُهطَبَن م ET جورا اوُدارَأ ولو * نود
 كلوي وشرح كرز ام یکی وجر و

 لع ليلد ةيآلا ليذو ©” «نيلاظلا ميل او م نوع مك كلا مكون
 .لودعلا نم ال نيملاظلا نم نيعاّرسلا نوك

 | :ءئسلاب حلاصلا لمعلا اوطلاخ ۔ےھ

 «ىرخا ثبعلاو داسفلاو «ةرات حالفلاو حالصلاب نوموقي نيذلا مه ءالؤهو

 اوُفرْصأ َنوُرَخآَول :هناحبس لاق ءىس لمعب ًاحلاص ًالمع اوطلخ كلذ لجألف

 "٠ ©أنيَس رخو اياَص الم اوُطَلَخ ميد

 :دادئرالا لع نوفرشملا-و

 لع تفرشأ دق تناك ةباحصلا نم ةعومجم نأ لع لدت تايآلا ضعب ْنِإ

 ةنحاط شيرق نيبو مهنيب برحخلا تناكو ؛ رئاودلا مهيلع تراد موي دادنرالا

 :هلوقب هناحبس قحلا مهنّرصع دقو دادترألا لع اوفرشأ دقو «فعضلاب اوسحأف
 ويك ؟ -ٍ

 6ل لَم َنوُنوُفَي ةَِلهاَلاّنَظ قا َرِبَخ شاب نوني مهما مهتما ذَق ُةمئاَطو)
 دس. سس

 ١-التوبة! 40 ٤۷ .

 :ةبوتلا-" ٠١١.



 ل يووم Rae TERR ...... ةقيقحلا نع عافدلا يف

 رول ي كل نو دبی ال ام مويا يف نومو هُ ألا نإ لق ءيٿ نِي رنا نِ

 ١ يانه الف ام يت رئال ال نا

 :قسافلا-ز

 نم زّوحتلا لع ؛ةباحصلا مهتمّدقم يو نينمؤملا تحي ميركلا نآرقلا نإ
 نم زّوحتلاب نآرقلا رمأ يذلا قسافلا اذه نمف .نيبتلا ققحتي تح قسافلا ربخ

 لاق قحلا وه اب مكحاو لوزشلا دانت ن ا لر هروب تنأ أرقإ ؟هريخ

 لاه ًامْوَق اوُبيِصُن نأ اويل ٌنِساَف ْمُكَءاَج نإ اوم نبذل يآ ات :هناحبس
 ."” نيون ْمُتلَمَف اَم لع اوُحِبصُتَ

 يأ نب ةبقع نب ديلولا قح يف لزن هنأ ملعلا لهأ نيب هيلع عمجملا نم نإف
 .رداصملا ركذ ىلإ جاتحن الف ةيآلا ريسفت يف نورم ا هركذو طيعم 5

 ًاقِساَن ناك نمک امو ناک نّمَنأ» ؛ىلاعت هلوق هقح يف لزن ابك
 ." نووي وتس ال

 :ديلولا لاقف مالك «نعو ديلولا نيب ناك هنأ هدانساب هريسفت يف يربطلا لقن

 :يلع لاقف .ةبيتكلل كنم دراو ًائانس كنم ٌدحأو ًاناسل كنم طلسأ انأ
 7 ساما اس ما وص ےک 5

 اقساق ناگ نّمك انمؤم ناک نمف :امهيف هللا لزنأف .قسماف كناف تكسا
 #1 تست ال

 :لاقر (ةلاسرلا رصع رعاش) تباث نب ناسح ثيدحلا مظن دقو

 ١ :نارمع لآ ۱۵٤ .

 " :تارجحلا ٦.

 . ۱۸ :ةدصسلا ۳

 ٤ :يربطلا ريسفت  ۰٠۰/۲۱:ردک نبأ ريسفتو ۲1۲/۳ .



 انأرق ديلولا ينو يلعيف زيزع باتكلاو هللا لزنأ

 انا مة و بسعو ًاقفكاذذإدلولااوِبف

 انايع باسسحلا ىلإ للعفو ليلق دعب ٌديلولا ئعدي فوس

 © اناوه كاذب ئزجي يلو اناج كاذب ئرجي عف

 نباو ريثألا نباو ربلا دبع نبا هركذ اهب قيدصتلا نح ثحابل نكمي لهفأ
 لاوحأ يف نيققحملا نيصخفتملا مجاه يذلا يزارلا ةعرز وبأ مهنمّدقم يفو رجح

 .ةقدنزلاب مهمهتاو ةباحصلا

 :نينمؤملا ريغ نوملسملا-ح

 .هعم اومّلكتو هودهاشو يبنلا اوأر نيذلا بارعألا نم ةعامج دعي نآرقلا نإ

 تَلاَقل :هناحبس لاق ؛مهمولق يف ناهيإلا لخدي مل دعب مبْئأو نينمؤم ريغ نيملسم
 نإ مكبولق يف ناّيإلا لحب اَلَو انمَّلْسأ اولوف ْنْكَلَو اونم | لق انما ُباَرْعألا cl ذه ع ومر سود كا #3 ر( 2 عش شر كس“ او ىف

 شم CEL po 2 لے را و

 ." «ِميِحَر روف هللا نإ ايش مكلامغأ ْنِم مكتِإبال ُهَلوُسَرَو هللا اوعبطت

 !؟ءايقتألا لودعلا نم ةئمؤم ريغ ةباصع دع حصي لهفأ

 :مهمولق ةغلؤملا- ط

 لاق «تاقدصلا مهيلع فرصت نم مهبولق ةفلؤملا نأ ىلع ءاهقفلا قفا

 ١ :يجنكلا ةيافكو ۵ :يزوجلا نبا طبسل صاوخلا ةركذت ١  ۵:ةحيلط نبال لوؤسلا بلاطمو ٠٠٠١

 ؟ :ةميدقلا ةعبطلا .جهنلا حرشو /٠١., :ريدغلا ظحال ۲ :يكز دمحأل بطنخملا ةرهمجو

./ 

 ١ :تارجخحا ١4.



 ١ وا ا ا ا ماسالا منج يوب بلا ثا من بلم ةفيفحلا نع عافدلا يف

 يفَو موف ةو او اهل َنيِلِماَملاو ناسم او ِءارَْفلِ ُتاََدَصلا الإ :هناحبس
 4 هللاو هللا نم ٌةَضيِرَف ليبسلا ياو وللا لبيس يلو َنيِمِراَملاو بارلا
 074 میکح

 نورسهظي نم مالسإلا ردص يف اوناك نيذلا : : مييولق ةفلؤملا» نم دارملاو
 رخأ لاوقأ كانهو . .مهنيقي فعضل مهيلإ ةفدصلا نم مهس عفدب نوُمْلأَتب ؛مالسإلا

 لإ ةقيقح هئالسإ نكمتيال نم ءاطعإلا لإ فديب لكلاو «ةبراسفتم مهي
 ." ءاطعلاب

 هناحبس اهم دّدن يتلا ةقبوملا رئابكلا نم «هنم رارفلاو داهجلا نع يلوتلا نإ

 :هلوقب
E cf, م 

 0 ا وأ لاش اذ ل رعت ار و
 ,27 «ريصملا یش و وا منهج

 ودملا مامأ دومصلا لع ثحلاو «فحزلا نم رارفلاو يلوتلا نم ريذحتلا نإ

 ؟دحأ» ةوزغ يف يبنلا ةباحص نم ةريبك ةعومجم رارف دعب الإ نآرقلا نم ردصي م
 ,«نيئحعا" و

4 
 :لاق ءدحأ يف ةلزانلا تايآلا ريسفت يف ماشه نبا لوق كيفكيف :لؤألا اما

 :لاقف مهاب هئاعدل هيلع نوفطعي ال نوعدي مهو مهيبن نع رارفلاب مهبنأ مثا

 5١. :ةبوتلا_١

 .067/ ؟ :ةمادق نبال ينغملا ۱۸۷/۸ :يبطرقلا ريسفت

 . ۱١-۱١ :لافنألا ۳



ae e (aسامع  o,رفكلاو ناهجيالا ع توج  

 مک TE ُلوُسَرلاَو دَحُأ لَ نول الو َنوُدِْصْتْدِإٍِ
 عم ناك نم ئأرو سانلا مزہغا الف : ًاضيأ هيف ماشه نبا لاق دقف :يناثلا امو

 نب ةلبج خرصو حبلا نود مهتميزه يهتنتال :برح نب نايفس وبأ لاقف نغضلا

 © ...مويلا ٌرحسلا لطب الأ :لبنح
 الودع «ةوبنلا رون اوأر مہا ةجحب ءةباحصلا عيمج دعي نأ حصي اذه دعبفأ

 ؟ءايقتأ

 هللا لاقو مهنع هللا ئفعو ؟دحأ» موي ساشلا رف دق :هريسفت يف يبطرقلا لاق
 نم يبنلا باحصأ نم ةّدع رارف ركذ مث 4نيربدم متيلو مل :نينح موي مهيف
 ,7 ايارسلا ضعب

 مهفيصوت نكميال نم و يبنلا ةباحص نم ةرشعلا فانصألا يه هذه

 .اهل ةداضملا فانصألا نإ ًافاضم ةلاجععلا هذه يف اهب انيتأ «ئوقتلاو ةلادعلاب

 ةرقبلا ةروس لئاوأ يف ةدراولا تايآلا لإ ميركلا ئراقلا رظن تفلن نكلو

 ةباحصلا ةلادعب ناهيإلا ْنأ اهيف ئربف ةبنآرقلا تايآلا نم اهريغو ءاسنلا ةروسو

 نكي ملو ؛ميكحلا ركذلا صوصن داضي ؛يأرلا يف ةّلزو .لوقلا يف أطخ مهعمجأب
 مهينو «ةهازنلاو ئقتلا يف ةمقلا غلب يقت حلاص مهيف سانلا رئاسك الإ ةباحصلا

 مهربغ نع ةباحصلا ريمي يذلا نكلو .ةءاندلاو ءاقشلا ةّوه ىلإ طقس يقش حلاط

 ةارابملا ةبلح يف هتازجعم اودهاشو يو يبنلا ةبحصب اوفّرشتو ةّوبنلا رون اوأر مهنأ
 لايجألا مامأو هلوسر مامأو هللا مامأ ةريبك ةيلوؤسم اولّمحَت كلذ لجألو «مهنيعأ ٌمأب

 قحلا نع مهليمو مهغيزف «سانلا رئاسك اوسيل مّئِإَف ؛مهب ةقحاللاو مه ةرصاعملا

 ١ ؛نارمع لأ 167.
  ۳و ۱۱/۳ :ماشه نبا ةريس ٤ /٤  4٤رساغتلا ظحالر

  ۳:يبطرقلا ريسفت ۷ /۳۸۳.



 ا MER MES ةقيقحلا نع عافدلا يف

 يبنلا جاوزأ قح يف هناحبس لاق دقو .مهفارحناو سانلا رثكأ غيز لداعي الو دشأ

 يف اوفرحنا دقف ءالؤه فرحنا نإف 2” «ءاسّنلا نم ِدَحْأَك َّنْمْسَل يللا ءاسياي 3

 .مهريغ نيبو مهئبب ناتشو «ةقيقحلا اوسلو هرونلا اودهش لاح

 : ةيوبنلا ةئسلا يف ةباحصلا

 ضعب لوح مهسفنأ ةئسلا لهأ رداصم يف دروام ضعب ماقملا يف ركذنو

 .هللاب ذايعلاو مهلك سيلو ةباحصلا

 :لاق سابع نبا نع اب ةدئاغا ةروس ريسفت يف :يراخبلا حيحص يفف

 تاذ مهب دخ یف يتمأ نم لاجرب ءاجيو -: لاق نأ ىلإ .. لل هللا لوسر بطخ

 اى لوقأف كدعب را يباحصأ براي :لوفأف «لامشلا

 تنا تنك يتو الف مهيف تدا ادهش مِهْبَلَع ُتْدُكَو9 :حلاصلا دبعلا لان
 0 اولازي مل ءالؤه ْنِإ لاقيف "74 مِهَْلَم َبيِقَولا

 يبأ نع :كلام أطوم يف ءاجو ًاضيأ ءايبنألا ةروس ريسفت يف يذمرتلا هاورو
 وبأ لاقف ,مهيلع دهشأ ءالؤه :دحأ ءادهشل لاق لإ هللا لوسر نأ هغلب هنأ رضنلا

 ؟اودهاج امك اندهاجو ءاوملسأ اک انملسأ .مهاوخإ هللا لوسراي انسلأ :ركب

 .يدعب نوثدحت ام يردأ ال نكلو لب : 2 هللا لوسر لاقف

 ." ؟كدعب نونئاکل انثأ :لاق مث ركب وبأ ٰیکہف

 نيب ةدوملاو بحلا يف نوقّرفي اوناك اذإ ديدجب ةيمامإلا ةعيشلا تأ لهو
 ؟ةيآ نم رثكأ يف كلذب نارقلا رمأ دقو راو عاج

 2 :بازحألا١

 . ¥۱۱ :ةدئا لا

 . ۱۲۷/۳ :يراخبلا حيحص ۳
 .هللا ليبس يف ءادهشلا  داهجم لا باتك ۳١۷/١ :ًأطوملا-4



 رفكلاو ناميإلا....... ...٠ ا 6 لال ۳۲

 الو نآرقلا قئاقح نع مينو يع نوضمغب اذامل هلاشمأو ؛نيربج ْنإ مث

 قحلا هيلمي يذلا فيرشلا فقوملا اذه ذاختا لدب اهم سانلا نوحراصي

 ةعيشلا مهو نيملسملا فئاوط نم ىربك ةفئاط ريفكت ىلإ دمعي اذال ؟فاصنإلاو

 دض ئرستفلا هذه لشم هجوي الو «ةدابإلاو لتقلل نيقحتسم مهاريو ةيمامإلا
 دلبو ضرأ ةيبيلصلا مهتيذحأب نوسندي يذلا ناكيرمألاو «نيطسلف يف ةئياهصلا
 ؟تاسدقملا

 رجهمو مالسإلا قرشم يف يسايسلاو يقالحألا داسفلا براحي ال اذال

 يديقعلا فارحنالاو ءةينيداللا بّرستو كانه بابشلا بّيست يف ركفي الو .لوسرلا

 !؟ةئيربلا مهبناهذأ لإ

 :ةيعويشلا هيف تراهنا يذلا فرضلا اذه يف ئوتفلا هذه ردصت اذال

 داحتالا يف مئاقلا ريصملا اذه ءارو يسيئرلا ببسلا نأب ؟فوشتابروغ» فرتعاو

 باطخ يف لاق امك اهيلع سانلا رطف يتلا ةرطفلا لهاجتو هللا نايسن وه يتيفوسلا

 لاسر يف ينيمخلا لحارلا ُمامإلا هب هركذ يذلا رمألا وهو !؟ًارحخؤم ةلاقتسالا

 .هيلإ ةيجيراتلا

 عّلطتيو مالسإلا ىلإ ماعلا هجّجوتي يذلا املا فرظلا اذه لثم يف اذان
 نيملسملا فوفص ديحوتل داحلا لمعلا ضرفي رمأ وهو «نيملسمل ا ىلإ نوفعضتسملا
 يتلا اهكلاسمو اهبهاذم فالتخا لع ةيوقلا ةدحاولا ةمألا رهظم يف مهراهظإو
 تاداهتجالا ضعب يف تفلتخا نإو اهيف قفتتو ناهيإلا لوصا لوح روحمتت
 !؟ةيملعلا ةيعرفلا

 ضعبو «نيربج# ٌرعدملاب ًالّثمتم يدوعسلا ءاتفإلا سلجم يربني اذامل:لوقأ

 نم ةعطق ربكأ لزعو ؛ةيفئاطلا تارعنلا ةراثإو نيملسملا اصع قش ىلإ هئالمز
 رفكلا جاومأ مطالت مامأ ءامص ةرخص نآلا يه يتلا ةيمالسإلا ةمألا مسج



 EY n O 110 ةقيقحلا نع عافدلا يف

 يرابلا وه اهأكتمو اهرهظو ًالمعو ًةملك هللا الإ هّلإ ال ةيار ةعفار رابكتسالاو

 !!؟نيقفاثملاو ةملظلاو نيربكتسملا بولق هذه هتلعفب حرفأ دقو هقلاخ

 مهتبعر مهعابناب نآرقلا ٌرمأ نّم اوبحأو اوعبتا مه اذإ ةعيشلا بنذأ لهو

 ضرمف نيذلاو ًارهطت مهرهطو سجرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا تيبلا لهأ نم
 و د ا و و ٤ هز

 ٠٠ 4 نيرا يف دوما لإ ارجأ ِْيَلَع ملاش ال لق :هلوقب مهتدومو مهتبع

 : ينيدلا يملعلا راوحلل رنؤم بولطملا

 ءاملع هرضحب ٍءانبو حيرص يملع راوح ىلإ ةيباهولا ءاملع وعدن نحن
 ءًايناث هببسب مهنورفكيو نيملسملا هب نومري امو الأ ؛هنودقتعي ام ةشقانمل نيملسملا
 .فالتحالاو ةئتفلا ربادل ًاعطقو نيملسملاب ةرضملا فقاوملا هذه ًءابنإ

 نأ ةيمالسإلا دالبلا يف بابشلابو ةيمالسإلا ةّمألا يركفمب بيهن نحن
 ا ةيبحلا الع عيب لو للاب لقيا يوا لا سلع لع راغب
 يملع راوح يف ةماع ةروصب ىرحألا ةيمالسإلا فئاوطلا ءاملعو ؛ةصاخ ةروصب
 لّمحن نحنو ءاهنع ةئشانلا حباذملاو تاريفكتلا لسّلسُل ٍذح عضول ...اج
 فادهأ سكعت يتلا تاريفكتلا هذه نم أشنتس يتلا مئارجلا لك نيملسملا

 .رمألا اوكرتو اوتكس ول «دقاحلا رامعتسالا
 هئارظنو «نيربجلا» نم رداصلا فقوملا اذه ّنأب نيملسملا رّدحنل انْنِإو

 نيّيبيلصلاو ةنياهصلا نيكرات كرشلاب مهيمرو نيملسملا ريفكت الإ مهّمييال نيذلا
 لمشيس لب ةيمامإلا ةعيشلا لع رصتقي نل ؛مالسإلا دالب يف نوحرميو نوحرسي
 ةماع نورفكب ديحوتلا راعش نوعفري نيذلا نييباهولا ّنأل .ئرخألا فئاوطلا
 .!؟ركّدم نم لهف «مهسفنأ الإ نيملسملا



 : ةرشاعلا ةهحلا

 ةيمالسإلا ةدحولا يف

 لك ذبنو ئقثولا ةورعلاب كّسمتلاو نيملسملا ةدحو نع دكؤب مالسإلا نإ
 ًايرورض ًارمأ اهاريو «قيسفتلاو ريفكتلا وأ نونظلاو مهتلا نم ةدحولا هذه مدهيام
 يف ةلزانلا تابآلا يناعم ترّبدت اذإ ةدحولاو ةفلألا يف بيغرتلا ئرتو .نيملسملل

 :هناحبس لاق ثيح لاجملا اذه

 ١ تارجحلا) «ةَوْخِإ َنوُئمْؤملا اإ ٠١( .

 . ١( -ةبوتلا) # ضْعَب :: ايلؤأ ْمُهْضْعَب ثانيؤملاو نومول و» ۲

 ٣ مهني ءار رامكا َلَع ُءاَدِشأ ُهَمَم َنِِذَّلاَو هللا لوس صر دمحم 4

 (؟9- حتفلا) . ۰

 2 نارمع لآ)(اور او امی ولا لب اوُمِصت ماو 14

 اهّدرتو ةقرفلا ذبنت تابآ كانهو ةفلألاو ةدحولا لإ وعدت اهلك تايآلا هذهف

 :هناحبس لاق

 كيلوا ُثانيبلا ُمُهَءاَج اَمِدْعَب ْنِم اوُهلَتْحاَو اورق َنيِذَلاَك اوُنوُكَت الو -
 . )0 n اَذَع مد

 ىلإ ْمُهُيْمأ اإ ءيت د يف مهني تس اعيش اوُناَكَو مهني اوفر ف يذلا نإ ۲

 . (124-ماعنألا) «نوُنَعْفَي اوُناَك اهب مهب م 71



 NEG ES A O ا ا ةيمالسإلا 1دحولا يف

 . (1"ئروشلا) (هبف اورتن الو َنبِدلا اوُميِفأ نا ۳
 . ١107( ماعنألا) (هلیبس ْنَع کب قرف بسلا اوم ال و - ؛

 ولت ولتت ةئسلا اذكهف قّرفتلا نع رّذحيو ةدحولا ىلإ وعدي باتكلا نأ اكو
 .باتكلا

 ءاوباحت تح نونمؤت الو ءاونمؤت تح ةئحللا نولخدت ال٠ كيو هللا لوسر لاق

 . «مكنيب مالسلا اوشفأ «متبباحت هومتلعف اذإ ءيش لع مكّلدأ الَوأ

 هباتکلو هللا :لاق ؟هللا لوسراي نمل :اولاق «ةحيصنلا نيدلا» ا لاقو

 بح تح دبع نمؤي ال هديب يسفن يذلاو مهتماعلو نيملسملا ةمئالو هلوسرلو

 ." «هسفئل بجي ام هيحأل

 مهاوس نم ىلع دي مهو مهاندأ اهب ئعسي ةدحاو نيملسمل ا ةّمذ» لإ لاقو

 © «لدع الو قدص ةمايقلا

 ءاودساحت الو ءاوشجانت الو .ثيدحلا بذكأ نّظلا ناف نّظلاو مكاّيإ» :لاقو

 قوف هاخأ رجب نأ ملسمل لحي الو ءًاناوخإ هللا دابع اونوكو ءاوضغابتالو ءاوربادتالو

 .«مايأةثالث

 ةجاح يف ناك نمو ؛هملسي الو هملظي ال ملسملا وحخأ ملسملا» لإ لاقو

 ." «ةمايقلا موي هنع هللا جرف ةبرك ملسم نع جّرف نمو ؛هتجاح يف هللا ناك هيخأ

 دداوتلاو فلاتلاو مانولا لع نيملسملل ةثاحلا ثيداحألا نم كلذ ريغ لإ

 . ٨۱۳/۳ و ۸٩۲/۱۰ :لامعلا زنك :يدنهلا يقملا-'و ١

 .هدهع ضقن :رفخأ ۳

 0 ۱۲۹/۱ :دمحأ دنسمو ۱٤۱/۲ :كردتسملا :مكاحخلا 4

 . ٠١٠/۱ و ۸1/۱٦ :لامعلا زنك ؛يدنملا يقثملا-١ 5
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 .ءاصقإلاو درطلاو ,نحاشتلاو رجاشتلاو فالتحالاو ةفرفلا ذبنو

 امنيبو ماثولا ىلإ وعدت ةفرشملا ةيوبنلا ةئسلاو ةميركلا تايآلا يه هذه

 بسيو مهّتيف .فالتخالاو ةقرفلا ىلإ انمالقأو انلاعفأب وعدن سكعلا لع نحن

 صرفلا نّيحتي يذلا ودعلا نأ اوسن دق عيمجلا أكو ءاضعب انضعب رفكيو

 هتاعدو هبانذأو برغلا ركسعم وه امّنإو ءينسلاو يعيشلا ريغ وه «مهقحسل
 اوحبصيل ءانثتسا نودب ةيمالسإلا قرفلا ةماعل مهكارش اوبصن دقو ؛هودسيؤمو
 .مهفادهأل ةسيرف

 عم عارصلا ةهبج نم اوبحسنا دق نيملسملا نم ملقلا باحصأ ضعب نإ

 هجو لع مه سيل هنأكو مهاوخإ دض ةضراعم ةهبج ىلإ اوأجلو نيّيقيقح ا مهئادعأ
 .ادج فسؤم اذهو ؛مهاوس ودع ةطيسبلا

 نم نيملسملل كيج امب فراع لقاع ملسم لك ةبنمأ ةيمالسإلا ةدحولا نإ

 دوجول قرفلا نيب مهافتلاب الإ ةدحولا قّقحتتالو .مهافغتسال مايألا هذه يف 0

 .اهريغ يف دهتجت نأ ةقرف لكل حامسلا مث مهنيب ةكرتشملا لوصألا

 رصع ذنم اهيف فالتخالا ماد ةيعرف ةلأسم تقؤملا جاوزلاو ةعتملا نا الثمن

 اهنوكب لئاق نمف «ةيثيدح ةينارف ةيهقف ةلأسم يهو ءاذه انموي تحو ءافلخلا

 تخسن اهئأب لئاق ىلإ ءاذه انرصع ىلإ اهمكح لع ةيقاب لوسرلا رصع يف ًالالح
 ةفيلخلا اهنع ئبن اهْئأب ثلاث نإ ءاروهشو نينس ًالالح تناكو لوسرلا رصع يف
 .هل ةئس ميرحتلاو «باطخلا نب رمع

 كلذ عمو هدحاو رجأ ئطخمللو نارجأ بيصمللف ؛هليلدو هنّجح لکلو

 لوقلا نأكو ءةعيشلل نيضرامملا نيب ئربك ةجض تدجوأ ةلأسملا هذه نأ ئرن

 اذاملف «بهاذم ا ةمئأ نيب ةيعرفلا لئاسملا يف فالخلا رثكأ اف كلاب ءاتفإ ةيلحلاب

 .تيبلا لهأ ةعيش دض نافع صيمقك فالخلا كلذ ذخٽي



 O وا ل ا ا ةيمالسإلا ةدحولا يف

 فيرحتلا يفنب مهلئاسر اوألم ثلاثلا نرقلا فصتنم لنم ةعيشلا مالعأ نإ

 بتك يف ةدوجوملا ليسارملا ضعبب ٌرتغا نم مهيف دجو ابرو نيزعلا باتكلا نع
 حيرصت سانتبو ريخألا ركذي ضراعملا نأ دجن كلذ عمو ؛ةيئاورلا نيقيرفلا
 .فيرحتلا مدع لع ةعيشلا ءاملع تائم

 اهيلع ةرمإلا هزازتباو ةّمألا لع ةبواعم بلغت نع انملكت الك ةعيشلا نحن

 ؛ةمهنلاو ةنظلاب هلخأو رجح لك تحت اللا هلم يلع ةعيش هلتقو اهنم اضر ريغب
 .ةدابعلاو عرولا هكبنأ يذلا يدنكلا يدع نب رجح ليلجلا يباحصلا هلتقو

 نم كلذ ريغ ىلإ «ةوسقلاو ةيشحولاب قمحلا نب ورمع :رخآلا ميظعلا يباحصلاو
 .لاعفألا حئابقو «لامعألا عئاظف

 ايف ًادهتجي ناك هّنأو .داهتجالاب هلامعأ ريربتب ةّنسلا نم ملقلا باحصأ ماق

 .لمعو ئأر

 ميكحتلا ةلأسم يف اهبكترا يتلا هتنايخو صاعلا نب ورمع نع انمّلكت امّلكو

 نع هنم ردص هّنأب هلمع اورّرب .يرعشألا ئسوم يبأ هجوب اهب ماق يتلا ةعدخلاو
 .داهتجا

 مامإلا دض راّرحلا شيجلا ةدئافو ؛هتبكارو ؛ةرصبلا لمج نع انئّدحن املكو

 موي هللا لبق نم هيلع صوصنملا مامإلا لب ؛راصنألاو نيرجاهملا لبق نم راتخملا

 .اهتفيظوب ةفراع ةدهتجم تناك اهنإ :اولاف .ميظع دشتحم يف ريدغلا

 َنْرَقَو© :لئاق نم زع هلوقب يوبنلا تيبلا موزلب اهرمأي هناحبس نإ :انلق اذإو
 تناك نإو داهتجالا اهلمع ساسأ نإ :اولاق (۳۴ بازحألا) 4َنُكَتوُبُب يف
 ,ةئطاخ

 سوفنلا لتف هب رّرَي يذلا دحلا اذه نإ ًاعساو داهتجالا باب ناك اذإف

 اذاملف .لودعلا ةباحصلا لاصئتساو ءةرهاطلا ءامدلاب ضرألا بيضختو «ةنمؤملا



 رفكلاو ناميإلا ..... Se فلا راك +

 «ةيقتلاو ةعتملا زيوجت لاحم يف «ةيلمعلا ماكحألاو عورفلا يف ةعيشلا داهتجا هب رربيال

 نم كلذ ريغ ىلإ ءئنميلاب ئرسيلا ديلا ضبقو بيوشتلا كرتو ؛لجرألا حسمو
 رجن مكءاب اذاملف .ةّنسلا لهأ نع ةعيشلا ءاهقف تاملك اهيف تفلتخا يتلا عورفلا
 . ؟ريض ةَمسِق اذإ كلت رجتال انءابو

 لب .ةدحولا قّقحتتال نظلا ءوسو ضغابتلاو ءادعلاب معفملا وجا اذه يفن

 .ىقثولا ةورعلا ملئنتو ةقرفلا ىّوقتت

 نكي ملو ؛نيملاظلل ةسيرف اوناك نييساسعلاو نييومألا يرصع يف ةعيشلا نإ
 اهعّرشو رشبلا ةعيبط تلبُج اهيلعو فيعضلا حالس اهْإف ةيقتلا الإ صيح مه
 يف ميركلا نارقلا اهب ءاج يتلا ةيقتلا مرحت ابرو ؛ةجرحلا فورظلا يف مالسإلا

 ةماركلا ظفح فقوت اذإ ؛نيرّسفملا لك اهزاوج لع قبطأو '' نيتكرابم نيتروس

 اهب ىردزّيو ةعيشلا ىلع اہب عش هنأ ئرن كلذ عمو ءاهكرت ىلع قحلا ةنايصو

 .عيظف رمأب اوءاج مهئأك مهيلع
 نم بئاصمو ايالب نم مهب تقاح امو ةعيشلا خيرات تأرق اذإ تنأو

 قئاشم لع مهبلصو ؛ردمو رجح لك تحن مهلتقو ؛ةمهتلاو ةنظلاب مهذحأ
 .ةيقتلا الإ مهتايح لع ظافحلل صيح مه نكي مل هنآ لع فقت .يغبلا

 .نيملاظلا عم ةايحلا لع ءامدلاب جّرضتلا اوحججر لاجر كانه ناك معن

 لإ مهعفد نم يأ ,ملظأ اهب ئدابلاف ةيقتلا لامعا يف بنذ كانه ناك ولف

 .اهب لمعلا

 ةقرفتلا ةاعد اونوكتالو .ةفلألاو ةدحولا راصنأ اونوك نوملسملا اأ ايف

 نظلا ءوس اوضنراو .” «ًايؤُم تسل مآلسلا ْمُكِيَل ىقلأ نل اوُنوُفئالَوؤ

 ١ :نارمع لأ  ۲۸النحل:٠١١.

  ۳!ءاسنلا 41.



 ا ea Areb EES E . .. ةيمالسإلا ةدحولا يف

 .مكسفنأل متحمس ام مه اوحمساو ؛مكناوخإب

 نم هللاب ذوعنو ؛هرفغتسنو هيدهتسنو هنيعتسنو هناحبس هدمحن ماتخلا يلو
 الف للضي نمو ؛هل لضم الف هللا يدبي نم ءانل امعأ تائيس نمو انسفنأ رورش

 .ًابيسحو ًابيقر هللاب ٰیفکو «هل يداه

 يدق كلذب هْنإ :ئدهلاو قحلا لع نيملسملا ةملك عمجي نأ هلأسأو

 .ريدج ةباجإلابو

 -ماللاهبم قداصلا مامإلا ةسسؤم - مف

 ق .ه 1410 مّركملا لاوش 1
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 :ءادهإ

 ىلعو نيرهاطلا هترثعو هين ىلع مالسلاو ةالصلاو نيل اعلا بر هلل دمحلا
 .نيحلاصلا هدابع

 ؛مالسلا هيلعو هلأو انيبن ىلع حيسملا ديسلا لوح ةيملعلا ةساردلا هذه مّدقن

 تقولا يف ؛هلاؤس ىلع بيجنو ملسم ينيطسلف باش بلطل ةباجتسا تءاج يتلا

 يف سدقملا مهداهج ةراجحلا ةروث لافطأو نويئيطسلفلا بابشلا لصاوي يذلا

 ةسادقلا ضرأ تسند يتلا «ةدسفملا ةدسافلا ةمغطلا كلت ٌدض نيطسلف ضرأ

 راوسأ فلخ نوعبقي لاطبألا ةينيطسلفلا ةمواقملا لاجرو ءاهروجفو اهرهعب
 تامكلو طايس تحت مهفاتكأ تمّروتو «مهماظع تمشهت دقو «ةيديدحلا نوجسلا
 يصاصمو ؛يعافألا دالوأ ...مالسإلاو ةيحيسمل او ةيناسنإلا ءادعأو قافآلا ذاذش

 ... بوعشلا ءامد

 اذه ةلازإب لججعي نأ ىلاعت هللا لأسن نحنو عبطلل ةسا ردلا هذه مّدقن لجأ

 .الجأ ال الجاع ةيمالسإلا ةّمالا ردص نع سوباكلا

 فلؤملا





 -مالسلا بلع - حبسملا ديسلا ةايح

 عفرلا دعب

 ةنسلاو باتكلا ءوض ف

 هعفر ام دعب حيسملا ةايح نع لأسي ءايئام لا نم يئيطسلف باش انيلإ بتك

 رخآ يف لزنيو .قزري يح اسا هلم هلأ وه فورعملا نإ :لوقيو «هيلإ هناحبس هلل
 نإ :هناحبس لوقي ثيح كلذ فالخ تايآلا ضعب نم مهفي نكلو «نامزلا

 .؟يقوتلا» ظفل هيف درو ام هريغ هلثمو' لإ ٌكُعِفارو كَم

 كلل مركألا يبنلا ىتح عيمجلا ىلع ةيراج ةيهلإ ةّئس ثوملا نأ :هيلإ فضأ

 ىلع دكؤت يتلا تابآلا رئاس كلذكو"” 4نوتّيَم منو تيم كن :هناحبس لوفي
 ناف ؟ماقملا يف باوجلا وه اف ءيش لك يف ةيراج ةيهإ ةنس ءانفلاو ثوملا نأ
 .ًايناث يدئاقعو لو ينأرق ثحبب وه عوضوم ا اذه لوح ثحبلا

 ١ ةيآلا ؛نارمع لآ ةروس 88.

 ةيآلا :رمزلا ةروس *,



 عفرلا دعب مالا هلع حيسملا دبسلا ةايح يف ةلاسر . 5.١

 :تاوجلا

 ديسلا نأ ىلع  مهعيمج لقن مل نإ نييمالسإلا نيرَسفملا بلغأ قفتا
 رهظ هنأ ريغ «ضرألا ىلإ هلوزن هناحبس ءاش ام دنع لزني فوسو قزري يح حبسملا

 .ةقيقحلا هذه راكنإ ميركلا نارسقلا ريسفتب نيينعل ا ضعب نم ةريعألا د

 دوم خيشلا ذاتسألاو (ثحبلا ايانث يف همالك كيفاويسو)هربسفت يف يغارملا :مهنم

 يف لاقف (رهزألا ةخيشم ىلإ درو لاؤس ىلع ًاباوج اهررح يتلا هتلاسر يف) توتلش

 اذه راص ىتح توملا ىنعمب , ارش نآرقلا يف تدرو يفوت ةملك نإ : بارحلا

 الإ ىنعملا اذه ريغ يف لمعتست ملو ءاهنم ردابتملا ءاهيلع بلاغلا وه ىنعملا

 .ردابتملا ىنعملا اذه نع اهفرصي ام اهبناجبو

 َّنِإ :لاقو توملا ىنعمب وتلا اهيف لمعتسا يتلا تايآلا ضسعب درس مث

 لع لمحت 4ِمهْيَلَع بيِقْرلا تنا تنگ يبتيفوت اَمَلَفل :ةبآلا يف «ينتيفوت» ةملك
 ظفللا نم اهكرديو «سانلا اهفرعي يتلا ةييداعلا ةتامإلا وهو ردابتملا ىنعملا اذه

 ىسيع ةيابن ريرقت يف اهريغ اهب لصتي ملول ةيآلاف ًاذإو ؛داضلاب نوقطانلا قايسلاو
 7 تمي مل يح ىسيع ْنأب لوقلل رربم كانه ناك امل «هموق عم

 هانعم ليلحت بجيف توملا يف ينثوتلا روهظ وه امه ديحولا ليلدلا ناك اذإف

 .ًانارقو ةغل

 :لوقنف لاجملا اذه يف ةدراولا تايآلا درسن كلذ لبقو

 : يهو تايآ سمح زواجتت ال ةلأسملا هذه ضرعتت يتلا تايآلا نإ

 اوُرَمك َنيِذْلا َنِم َكُرَهَطُمَو لإ َكُعِفاَرَو َكَِِوتُم نإ ىسيعاب ثا لاق ذإ» ١-

 .؟ىواتفلا» هباتك يف هبارج رب .* ص :تاهبشلا ةلازإ :ظحال ١



 OVP RR 0 0 ينيطسلف باش نم ةلاسر ىلع باوج

 م ادم ت

 , "4 ةمايقلا موب ىلإ امرك نبذل قو كوبا َنبذَلا عاج
 اسو ولكف امو وهلا ٌلوُسَر مرم نبا ىسيم حبسا الت انإ مِهِلوَقَو9 - ۲

 .©4...هيلإ هلل عر ل * انب هول امو :لوقب نأ ىلإ © مكمل بش نکو بلص
 ه وكم مر یر ر “ر “1, 5 رد و 9

 مهبل تنك مكبر ير هلا ائ ښغآ نأ هب ينم امألإ مه تلق امو ۲

 ءيت لك ىلَع تنأو ْمُهْيَلَع َبيِفَرلا تنأ ٿنک يتو ملف مهبف تمد ام ادهش

 "دش
 . 4 ...هِتَْم لبق هب ْنَِمْؤُيل الإ باتكلا لهآ نم ْنإ و - ؛

 ٥ ميت طارص اذه نوا اه نرسم الق عال ململ نإ و © .

 مكيلإو لاجملا اذه يف حيسملا ديسلا ةلأسمل ضرعتت يتلا تايآلا يه هذه

 .بيترتلا ىلع اهنم ةدحاو لك يف ثحبلا

1 
 :ىلوآلا ةيآلا ريسفت

 كيفونم نإ ىسيعاي هللا لاق ذإ# :هناحبس هلوق يهو لوألا ةيآلا امأ

 ىلإ اورفك نيذلا قوف كوعبتا نيذلا لعاجو اورفك نيذلا نم كرّهطمو لإ كعفارو
 . © ةمايقلا موي

 ىنعمب  ةيآلا هذه يف  يفوتلا لهف ؟يفوتلا» ظفل لوح عقي اهيف مالكلاف

 ؟ةتامإلا
 م 78 ا

 ؟ىرخأ هريغ لعو ةرات توم ا لع قبطني رخآ ىنعم يفوتلل نأ وأ

 .08ةبآلا :نارمع لآ ةروس ١-
 . ۱0۷-۱۵۸ :ءاسنلا ةروس -"
 , /١١1 ةبآلا :ةدئاملا ةروس -'"
 . ١866 ةيآلا :ءاسنلا ةروس -4

 1١". ةيآلا :فرخزلا ةروس 4



 عفرلا دعب مالا هبلع - حيسملا ديسلا ةايح يف ةلاسر ....... ۱٤۸

 فوتو ::ناسللا» يف روظنم نبا لاق ةغللا لهأ ةمئأ ضعب كلذب صن دقو

 يوت :هريغ لاقو «هحور ضبق اذإ :حاحصلا يفو «هسفن ضبق اذإ :هللا هافوتو نالف

 تيْفوَتو .ايندلا يف هماوعأو هروهشو همايأ ددعو هل تيفو يتلا هدم ءافيتسا :ثيملا
 دشناو .مهلك مهتددع اذإ موقلا ددع تيفوتو هلك هتذخأ اذإ :هتيفوتساو هنم لاملا

 :يربولا روظنمل ةديبع وبأ

 ددعلا يف شيرف مهافوت الو ْدَحَأ نماوسيل درذألا ينب نإ

 ('” ههددع مهب يفوتسن الو مهددع مامت شيرق مهلعجت ال يأ

 ره ةنملكلا هذه تات نم نارقلا يف درو ام ميتا ماجا ردقلا نإ

 ضرألا نم ذخألابو فرخ مونلابو «ةرات ةتامإلاب ققحتي وهو «ءافيتسالاو ذخألا

 وأ ءامسلا ملاع رخآلا ملاعلا كلذ ناكأ ءاوس) رخآ ملاع ىلإ يرشبلا ملاعلا نم عفرلاو

 .(ًاثلاث رخأ امل اع

 تايآلا يف ظحالب اك «كلذ نايب يف ةيفاك اهسفنب ميركلا نآرقلا تارواحو

 :ةيلاتلا

 اهيانم يف ٿم ثمن مل يلا ابو نج سالا وتب هلا :هناحبس هلل لوقي
 لوقيو 0 ا تلا هيلع ىضق يلا كي
 نأ كش الو" «رامّتلاب مح ام ُمَلعَبَو ليلا ْمُكاْفَوكَي يذلا وه 5 :هلاحبس

 يف تمن مل يتلا یفوتيو» ا 6؟سفنألا» ىلع ةفوطعم «يتلاو* ةظفل

 ,؟يقوثلا» ىنعم ريسفت يف يربطلا ظفل كيفاويسو ؟ىفو» ةدام ؛4 ١6 ٠07 :برعلا ناسل ١

 .47 ةيآلا :رمزلا ةروس ٣

 ٠١. ةبآلا :ماعنألا ةروس ۳



 VEO SES N 103131ب- باتكلا يف حيسملا ديسلا ةايح

 - اهانعم نوكي ذإ «ةيآلا ىنعم ماقتسا امل ؛ةئامإلا» ىنعمب يفوتلا ناك ولو «اهمانم

 اذه لهو .اهمانم يف تمت مل يتلا تيميو ءاهتوم نيح سفنألا تيمي هللا  ذئنيح

 ؟ضقانتلا الإ

 ىلع قبطني وهو ةذحخألاب» (:يفوتلا» ريسفت نم صانمال كلذ لجألو

 .ةيآلا نم ةيناثلا ةرقفلا يف (مونلا) ةمانإلا ىلعو ىلوألا ةرّقفلا يف (توملا) ةثامإلا

 ام ُمَلَْيو يلي مكاوي ب يلا وفول :ماعنالا ةروسم يف لاعت هلومق هلشمو

 اي مكتب من مجزا م ننس لجل قنا وب متت أراها حرج
 . 4نوُلَمْعَت تك

 مث مونلاب مهذخأ ىنعمب لب ؛ةتامإلاب نوكي ال ليللاب سانلا نوت نإف

 ؛مهعجرم هللا و هللا مهثعبي

 مكنات نم ٌةَشِحاَملا نأ ياللاو) : ءاسنلا ةروس يف هناحبس هلوق كلذكو

 نهان ىّشَح تولا يف هوك اوده ناف مْ عَ ةَعَبْرأ َنِهِبَلَع اوُدِهْشَتِسََف

 . «اليبَس ْنَهَل هللا لَمْ وأ تولا

 يقوتلا نأب لوقلا نم دبالف 6توملا نهتيمي) هّنأب «يقوتلا» ريسفتل هتل ىنعم الو

 ءيشلا ذخأ :وه امنإو :هتالامعتساو نآرقلا تارواحم يف ةئامإلاو توملل ًافدارم سيل

 ءيشلل ذحألا وهو ءًادحاو ىنعم الإ ّوتلل سيل كلذ ءوض ىلعو .هتمرب الماك ًايفاو
 .رشبلا نيب دجاوتلا ملاع نم وأ ؛ةظقيلا ماع نم وأ .ةايحلا ملاع نم اّمإ ًايفاوو اما

 ىلع قابطنالل اح اص ناكو «عماج ىنعمل ًاعوضوم ؟يثوتلا» ظفل ناك اذإف
 هيلع هقيبطتو لوألا دروملا لع هلمح سيلف «سانلا نيب نم ذحلألاو ؛ةمانإلاو .ةتامإلا

 ١ ةيآلا :ءاسنلا ةروس ١6 .
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 هلوق لب «توم اب هرسّسفو لدتسملا هبكترا اك ًاحيحص «دهاش الو ةديرق الب
 ةيآلا نم ردابتملا نوكيف ثلاثلا وه دارملا نأ ىلع دهاش «إ] كعفارو# :هناحبس

 عفر ىلع ًاليلد ةيآلا ريصتف لإ كعفارو سانلا نيب كضباقو كذخآ نإ وه
 دعب  رهاظ وهام لعج ثيح لدتسملا هاطاعتي امك هعفرو هتتامإ ال .ًايح حيبسملا

 قح يف ًاقيسم ايأر ذحتا هنأل الإ اذه امو ءةتامإلا ىلع اليلد ءأيح هعفر يف -ناعمإلا

 .اهرهاظ فالخب ةيآلا ريسفت ىلإ يأرلا هقاسف .حيسملا

 :نورخآ لاقو :لاق ثيح هريسفت يف ريرج نبا وه «ىنعملا اذه نطفت نّممو
 امك «ضبقلا :ةافولا ىنعمو :اولاق لإ كعفارف ضرألا نم كضباق ينإ :كلذ ىنعم

 ي :هلوق ىنعمف :اولاق «هتیفوتساو هتضبق ىنعمب «هیلع يلام نالف نم تيْفَوَت :لاقي
 يدنع ام ىلإ كذخأو يراوج ىلإ ًايح ضرألا نم كضباف يأ :كعفارو كيفوتم
  ةيآلا ريسفت يف ًاهوجو ركذ ام دعب هّنِإ مث  .نيكرشملا نيب نم كعفارو توم ريغب
 :لاق نم لوق اندنع ةحصلاب لاوقألا هذه ىلوأو :يربطلا رفعج وبأ لاق :لاف

 اإ هللا لوسر نع رابخألا رئاوتل لإ كعفارو ضرألا نم كضباق ينإ :كلذ ىنعم

 ," ةّدذم ضرألا يف ثكمي مث لاّجدلا لتقيف ميرم نبا ىسيع لني هنأ

 سنن يغالبلا ةمالعلا ًايقيقحت ًاضرع عوضوملا ضرعتساو كذب هن نّممو
 س

 نيرشفملا نم يغارملا (مهلقن نيذّللا نيهجولا ىلإ عجرنلف كلذ تفرع اذإ
 ةتامإلا ىنعمب يفوتلا نوك نيهجولا ىنبمو ؛«كعفاراو ؛كيفوتم» نيظفللا لوح
 .هانرتخا ام ىلع

 نإ يأ .كيفوتمو لإ كعفار نإ :لصالاو ؛ًاريخأتو اريدقت اهيف نإ! ١
 ۰۳۹۹/۱ :ريثك نبا ريسفتو رصم ط7 :يزارلا ريسفتو ٠۲٠۴/۴ :يربطلا ريسفت ظحال ١
 ۲٠۷/۳. : (يربطلا شمابب عوبطملا) يروباشينلا ريسفتو .ةداتف نع الفن
 .هريسفت تامدقم يف 777١-0" :نامحرلا ءالا ۲



 SN See ACR SSE ا قام باتكلا يف حيسملا ديسلا ةايح

 وهف اذه ىلعو ؛كل ردق يذلا نيحلا يف ءامسلا نم لوزنلا دعب كتيمتو نآلا كعفار

 سانلا نيب مكحيف نامزسلا رخآ يف لزنیس هّنإو «هحورو همسجب ًاّيح عفر دق
 . 1هللا هافوتي مث انتعيرشب

 هدعب عفرلا ّنأو ةيداعلا ةتامإلا وه يفوتلا ْنأو ءاهرهاظ ىلع ةيآلا نإ ۲

 ناسنإلا ةقيقح يه حورلاف ؛هحور ةدارإو صخشلا باطخ يف ةبارغ الو :حورلل

 يه هحور نال ناسنإ ناسنإلاو ؛ريغتيو صقنيو ديزي راعتسملا بوثلاك دسجلاو

 . يه

 ىلاعت لاق اک يدنع عيفر ناكم يف توملا دعب كلعاجو كتيمب نإ :ىنعملاو

 21 لَه اناكَم انعَفَرَو» : مس م- سيردإ يف
 ,يداقتعا رمأب قلعتي داحآ ثيدح ؛نامزلا رخآ لوزنلاو ؛عفرلا ثيدحو

 الو نئاوتم ثيدحو نآرق نم عطاقلا ليلدلاب الإ اهيف ذخؤي ال ةيداقتعالا رومألاو

 .اهنم دحاو انه دجوي

 ؛سانلا ىلع هتلاسر ٌرسو ؛هحور ةبلغ «ضرألا يف همكحو هلوزنب دارملا نأ وأ

 نود اهروشقب كسمتلاو ءاهرهاوظ دنع فوقولا نود ةعيرشلا دصاقمب ذخألاب
 .«اہابل

 و اذه ىلع ظحاليو

 أجتلا كلذلو «كتيم» ىنعمب «كيفوتم١ ريسفت لع ينبم هنالف :لؤألا اما

 لوزنلا دعب قّقحتت يتلا هتتامإ ىلع هعفر مّدقتل ًاريخأتو ًاييدقن ةيآلا يف َّنأب لوقلا ىلإ
 .هل رّدق يذلا نيحلا يف ءامسلا نم

 ١ ةيآلا :ميرم ةروس 0۷.

  ۲:يغارملا ريسفت ۱۹۹/۳ .
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 ميدقئل هجو ال ذإ «هناحبس همالك فرشب قيلي ال ريسفنلا نم عونلا اذهو

 .سكعلا ىلع ةقيقحلا نوك عم عفرلا ىلع ةتامإلا

 ءيجراخلا صخشلل ملع وهو «ىسيع» ب قلعت عفرلا الف :يناثلا اّمأو

 ححصي ال حورلا يه ناسنإلا ةقيقح نوكو راصبألا مامأ لثاملا ندبلا ينعأ

 .يجراخلا صخشلل باطخلا

 حورلا ىلإ نيلعفلا ةبسن حصت الف ورمع لكأو ديز ءاج :صخش لاق اذإف
 يجراخلا هرصنعب عفر حبسملا نأ رهاظلا لب «حورلا يه ناسنإلا ةقيقح نأ ةّجحب
 قلعتب ةيآلا ريسفت حصي ال اك ؛ءادعألاو ءاقدصألا نيب لثاملا هلكيهو هصخشو

 اسايق ًايونعم ًاعفر عفرلا نوكو ؛ةجردلا ولعب اهريسفت حصي ال كلذك حورلاب عفرلا
 ًادهاش نوكي ابر «ًابلع ًاناكمإ» :هلوق َنإف 4ًيَِع اناَكَم هانعّفرَول :ىلاعت هلوف ىلع
 . سيقمل ا يف ال هيلع سيقملا يف

 ىلع هيف ةنيرقلا نإف «ماقملا فالخب يشسح ال يونعم كانه عفرلا ْنأ ىلع

 :يلاتلا هجولا ىلع ةيآلا ريسفت رصحني اذه ىلعو يح عفرلا نإو «سكملا

 هذخأ ناك الو «ءادعألا يديأ نم كصلخمو ,كذخأ يأ :«كيفوتم»

 :4يلإ كعفارو» :هلوقب هناكم ىلإ راشأ ءرخخأ ناكم ىلإ هلقن ىلع فقوتي هصيلختو
 ةيآلا يف «هيلإ» ةظفل وأ ةلمجلا هذه نم لإ ةظفل ينعت الو ةيلاع ةطقن ىلإ يأ
 ليبس يف نيلوتقملا ءادهشلا ٌقح يف هلوق هينعي ام ىوس ؟هيلإ هللا هعفر لب» :ةيلاتلا

 . نوفر مير دنع ءايحأ» :مہتاب هللا
 َّنِإ :لاقو «كعفاراو «كيفوتم» نيب عمجلل رخآ ًاهجو ؛نزاخلا» ركذ معن

 يف ةيزم ال ذإ برقلا تاجرد نم ةجرد «هبلإ عفر يذلا يلعلا ناكملاب دارملا ؛يئابطابطلا ةمالعلا لاق ١
 هب درو اهك كلذب دارملا نإ :ليقو .ناك اهنيأ ةديعبلا وحلا يصاقأ ىلإ دوعصلاو يدان ا عافنرالا
 ةغلاب ةيهإ ةردقر ةقراح ةيآ ةءارإ هيفو كانه هضبقو تاوايسلا ضعب ىلإ هعفر هللا نا - ثيدحلا
 ,"09-575/ ١4 :نازيملا ,ةيزم هب ىفكو



 اعل نم سا ول اا o بانكلا يف حبسملا دبسلا ةايح

 َّنأ هلابب رطخي نم سانلا نم نإ ىلاعت هللا ملع الو ءايفاو ءيشلا ذخأ ؟يفوتلا7 ىنعم

 عفر حيسملا نإ ىراصنلا تمعز امك هدسج نود هحور وه هيلإ هللا هعفر يذلا
 نإ :هلوقب مهيلع هللا درف هدسج ينعي هتوسان ضرألا يف يقبو هحور ينعي هتوهال

 ىلإ ًاعيمج هدسجو هحورب ءامسلا ىلإ همامثب هعفر هلأ هللا ربخأف )لإ كعفارو كيفوتم
 .”ءابسلا

 وأ ميسجت بوش نرد نم «هتمححرو هتيانع لظب لالظتسالا نع ةيانك لكلاف

 هيلا ًاّيح هندبو همسجب عفر حيسملا نأ وه ةيآلا هيلع ّلدت ام نإ معن

 هتايحب لوقلل ّدبال لب :ةيآلا نم دافتسي الف نآلا دحل ًايح هنوك اّمأو ؛هناحبس

 دنع ماقملل حيضوت ءيجيس امك هنايب كيفاويسو رخآ ليلد نم نآلا ىلإ ةيقابلا
 .ةيناثلا ةيآلا ريسفت

 :ةيناثلا ةيآلا ربسفت

 هللا لور َمَيِرَم نبا ىسيع حبسا انك اَنإط :هلوق يهو :ةيناثلا ةيآلا اّمأو

 هب م ام نم كس يه هيف اوفتحأ نبذل ناو ْمُهَل ةف نکو ُوُبَلَص امو هوَ امو
 ارز هللا ناك هيلإ هللا ُهَمَقَر ل * انيق هوتَ امو ٌنظلا عابتا آلإ ملع ن
 (هؤادعأ هيلع مجه امدنع) حيسملا توم مدع يف ةرهاظ ةيآلا ناف "7 اهبكح

 تلزن «هبلصو هلتف اوعّدا امل دوهيلا ْنأل كلذو حا يعيبط ببس أب الو بلصلاب

 مادا بع هنأ تابثإو ءاعذالا اذه دينفتو معزلا اذه صوصخ بيذكتل زئنيح ةيآلا

 ؛ةيآلا دافم نوكيف ؛مهديك نم ظفحو عفر لب ؛دوهيلا ىعّدا اك بلص ملو لقب م
 نوكتف .ءاعّدالا هب قلعت ايب قلعت عفرلاف ءادعألا نيب نم ًايح ىسيع عفر وه

 0 ١ /re. :نزاخلا ريسفت-١

 .1884- ۱١۷ ناتيآلا ؛ءاسنلا ةروس ۲



 عفرلا دعب ماللا بع حيسملا ديسلا ةايح يف ةلاسر .. 6١غ

 :نييوعد انهاه نأ ةجيتنلا

 .بلصو حيبسملا لف :وه دوهبلا هيعّدي ام :ىلوألا

 . عفر لب بلص امو حيسملا لتق ام :نارفلا هلوقي ام :ةيناثلا

 «هحورو همسج يأ .يجراخلا دوجولا وه بلصلاو لتفلا قّلعتم نأ ابو

 .هحورو همسجب عفر يأ ءًاضيأ عفرلا قّلعتم كلذ نوكيف

 :نيرمأ نالطب رهظي كلذبو

 فلاخ هّلأل كلذو 7 «هعفر مث ًالَوأ حيسملا تامأ هناحبس هللا َنإ: :لؤألا

 ًابارضا نوكي ال «هللا هعفر لب :ىلاعت هلوق يف عقاولا بارضالا َنإف ءةيآلا رهاظل

 .حيسملل صيلخت عون ناك عفرلا اذهف هتيم هعفرب ال ًايح هعفرب الإ دوهيلا لوق نع

 ىلاعت هللا ءاقبإب ءاسح يقب مأ كلذ دعب تامأ ءاوس دوهيلا يديأ نم هب هللا هاجنأف

 عفر اذإ الإ دوهيلا لوقل ًالاطبإ «هللا هعفر لب: هلوق نوكي الف ريدقت لك ىلعو «هل

 .ايح

 وه عفرلا نم ردابتملا َّنأل كلذو'” «هتجرد عفر «عفرلا نم دارملا نأ: اللا

 لتق وه ثحبلا بصم ّنأل «هتجردو هماقم ءالعإ ال ءادعألا نيب نم هصخش عفر

 ولكف امو :لوقت ذإ هلاطبإو معزلا كلذب ديدنتلا ددصب ةبآلاو ؛هبلصو ىسيع
 هندبب ىسيع عفرب «عفرلا ريسفتب الإ ديدنتلا اذه متي الو «هيلإ هللا هعفر لب * ًانيقي

 سيل ثحبلا ّنأل .هماقم ءالعإب هريسفت بساني الو .ءادعألا نيب نم هصخشو

 . «ًابلع ًاناكم هانعفرو# :ىلاعت هلوف فالخب اذهو هماقمو حيسملا ةجرد لوح

 لئالق مايأ وأ عوبسأ دعب هعفر مث حيسملا توم نم ةفرحملا ليجاسنألا يف درو ام نيع ريسفتلا اذهو ١

 !؟هجولا اذه ىلع دمتعي فيكف
 STATE كوس اج

 نم ملاعلاو ملعلاو لقعلا ففوم ١ هباتك يف ًاقباس ةين امثعلا ةلودلل مالسإلا خيش ؟يربص ىفطصم١

 .19 صا ا



 VO بنل دنع 2.0220 نهود نسوا بانكلا يف حيسملا ديسلا ةايح

 قّلعت وه (هيلإ هللا هعفر لب ةبآلا يف بارضالا ىضنقم نأ :ىرخأ ةرابعبو
 مت ]» :دوهيلا معز ىلع ادر هنوك حصي ىتح ؛لثاملا هصخشو يحلا هندبب عفرلا

 ال ماقملا ءالعإب رّسف ولو ندبلاب ناقلعتي امَّنِإ بلصلاو لتقلا نل «اهولتقو هوبلص
 .دوهيلا معز نع ةلصلا ةعطقنم ةلمج نوكيو «بلصلاو لتقلا ىوعدل ادر نوكي

 حبسملا عفرب رسف اذإ الإ «مصخلا ىلع ادر ماقملا ءالعإ نع ةياكحلا نوكت الف
 ىلإ فضأ :مهئاعّداو دوهيلا ةلاقمل ًابيذكت نوكي ىتح ةّيحلا ةيجراخلا هتيصخشب

 مه طيلست عون ءادعألا نيب هدسج ءاقبإو «هتجرد ءالعإ وأ هحور عفر نأ كلذ
 هنأ نايب ددصب هنأل ةيآلا قايس قفاوي ال اذهو ,مهيديأ نم هل ءاجنإ ال :هيلع

 دافم عم ةيآلا هذه دافم قباطتي كلذ دنعو «مهيديأ نم هصلخو هاجنأ هناحبس

 سيل كانه «يفونلا» نأ تفرع امل 4 يلإ كعفارو كيفوتم إ3 :ةلئاقلا ةقباسلا ةيآلا

 أب ةيآلا هذه نم دافتسي امل ًاقباطم هدافم نوكيو ذحألا ىنعمب لب «ةتامإلا ىنعمب

 كلذك هؤاقب امأو ًايح هعفر ىلع لدن ةيآلا معن .ةيجراخلا هتيصخشب عفر حيسملا

 .رخآ ليلد سامتلا نم دبال لب ةيآلا نم دافتسي الف نآلا دحل

 :ةثلاثلا ةيآلا ريسفت

 برو بر هللا اوُدبْعأ نأ هب يترا ام الإ هَل كلف ام :ةثلاشلا ةبآلا اأو

 "74 ديه ِءْييش لک لَ
 هلوق ليلدب ةمايقلا موي وه ىسيعو هللا نيب ةرواحملا فرظ نأ يف لاكشإ الف

 سيل هنأ تفرع دقف اهيف وتلا امو" 4 ْمُهُفْدِص َنيِقِداَصلا ُعَفَْي موي اًدَه :ىلاعن

 ١ ةيآلا :ةدئاملا ةروس 1١١.

  ۲ةيآلا :ةدئاملا ةروس 1١14 .



 عفرلا دعب ماللا هلع حبسملا ديسلا ةابح يف ةلاسر يديمك 000202202020200 0025 ١5

 مونلاب ىرخخأو .ةئامأإلاب ةرات ققحتي وهو ماتلا ذحألا هانعم لب توملل ًافدارم

 ؛عماجلا ىنعملا ىلع ةيآلا رهاظ ٌلديالف ؛عمتجملاو سائلا نيب نم ذحألاب ةثلاثو

 دييأتل هب كسمتلا (ًايح هعفرب لئاقلا وأ هتنامإب لئاقلا) نيقيرفلا دحأل حبصي الو

 اهضعب رسفي تايآلاف ًايح هعفر ىلع نيتقباسلا نيتيآلا ةلالد تفرع دقو .هبهذم
 م

 :ةثالثلا تايآلا يف قبس ام ةصالخ

 هنآ ال ؛هيلإ هعفارو هذخأ هّنأب حيسملا دعو هناحبس هنآ لع لوألا ةيآلا لدت

 هنأ اهدافمو ةتامإلا ىنعمب ؟يفوتلا» لعج يف لصح هابتشالاو «هيلإ هعفارو هتيم

 هلتق نم اونكمتب ال ىتح هيلإ هعفرو دوهيلا دي نم هذخأب حيسملا دعو هناحبس

 .هبلصو

 ّلدت الف ؟ ال مآ نآلا دحل ًايح يقب له هّنأو «عفرلا دعب هريصم نييعت امأو
 فرظ ناو «عفرلاو ذسخألا دنع ًايح ناك هنأ ىلع ّلدت ةبآلا لب ءهنم ءيش ىلع ةيآلا

 .هيلع دوهيلا هب ماق يذلا موجها نامزو فرظ سفن وه عفرلا

 لع اهتلالد َّنأ رغ لوألا ةيآلا هيلع تلد ام سفن ىلع ةيناشلا ةيآلا ّلدنو

 تيغاوطلا يديأ نم حيسملا صّلخ هناحبس هنأ ىلع دت يهف ءرهظأ ىنعملا كلذ

 هنم لانت نأ نود (ًايح) هعفرب رمألا كلذ قّقحتو «هبلصو هلتق نم اونكمتي مو
 .دوهبلا

 ددصب ىلاعت هللا أل ءةيآلا بساني ال وهف ةتامإلاب ًانورقم عفرلا ناك ولو

 .نيمجاسهملا هئادعأ يديأ نم هين صيلختو ذاقنإب ةبآلا هذه يف هسفن حادتما

 ام اذه يف سيل هّنأل ءًاتيم هعفر مث هتنامإ ال ًايح هعفر وه فقوملا اذه بسنألاو

 . عفرلل ًاحادتما بجوي



 O ل a باتكلا يف حيسملا ديسلا ةايح

 عم قفاوم اذهو حيسملا ىلع نانتمالا نايب ماقم يف ةبآلا نأ :ىرخأ ةرابعبو

 يديأ نم هئاجنإل ضرف نود نم ةجردلا عفرب هريسفت ّنأ امك ًاتيم ال ًايح هل هللا عفر

 كرتو طقف هحورب قلعت ام هلثمو .هلبق اع ةلصلا عطقنم مالكلا لعجي تيغاوطعلا

 ينوشلا) نيظفل لع ةلمتشم ىلوألا نأ يف نانيآلا فلتخت معن ءادصعألا نيب هندب

 . عفرلا صوصخ ىلع ةلمتشم ةيناثلاو (عفرلار

 ثعبلاو ةمايقلا موي هناحبس هللا ىلإ حيسملا باطح ىلإ ةعجار ةثلاثلا ةيآلاو

 سفن وه كانه يفوتلاو (مهيلع بيقرلا تنأ تدك ينيفوت املفإ» :لاق ثيح
 دحاو عيمجلا يف ىنعملاو ذحألا ىنعمب «ةقباسلا تايآلا يف يفوتلا

 .ًايح عفر ىسيع نأ ىلع ةلادلا ثالثلا تايآلا حيضوت مت انه ىلإ

 ىلع تايآلا هذه لدن الف ١ل وأ ًايح يقب له هّنأو عفرلا دعب هريصم اّمأو

 كيلإو ةسماخلاو ةعبارلا ةيآلا نم كيلع هولتن ام هيلع لدي معن ؛كلذ نم ءيش
 .اهحيضوت

 :ةعبارلا ةيآلا ريسفت

 نمي د الإ باتكلا له ني نإ :یلاعت هلوق ينعأ ؛ ةعبارلا ةيآلا اّمأو

 . اديه ْمِهْبَلَع ُنوُكَي ٍةَمايِقلا َويَو هوم لب

 أدتبملاو ام ىنعمب ةيفان 4 نإ» نأ وه :اهحيضوت «ىسيع# لوزنب رسف دقف
 الإ باتكلا لهأ نم دحأ ام» :ةيآلا ىنعم نوكيف «مالكلا قايس هيلع لدي فوذح

 :هلوق يف مالكلا نإ شاقن الب حيسملا ىلإ عجري ٠هب» :هلوق يف ريمضلاو ؟هب ننمؤيل

 ؟رّدقملا «دحأ» ىلإ عجرب وأ «حيسملا ىلإ ًاضيأ هيف ريمضلا عجري لهفهنوم لبق
 كيلإو «نيلامتحالا نم دحاو ّيأب عطقلا ةلهو لْوأل نكمي الو لمتحم امهالك

 ١ ةيآلا :ءاسنلا ةروص ٠١١ .
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 .امهدحأ ديؤي ام نایب عم |ههنايب

 :نييأر ةيآلا ريسفت يف نيرسفملل نإ
 عيمج َّنأو «ىسيع» ىلإ ناعجري «هتوم $ و هب > يف نيريمضلا نأ :لؤألا

 ريصتف هب نوقذصي «لاجدلا لتقل «ىسيع لوزن» موي يف نيدجاوتملا باتكلا لهأ
 .مالسإلا ةلم يهو ةدحار اهلك للملا

 نبا ىسيع توم لبق :لاق :ةيآلا ريسفت يف سابع نبا نعف :ريرج نبا لاق
 .- مالسلا هلع میرم

 ال ميرما نب ىسيع توم لبقو «حيسملا لوزن دنع كلذ :كلام وبأ لاقو

 .هب نمآ الإ باتكلا لهأ نم دحأ ىقبي

 هللا نإ .نوعمجأ هب اونمأ لزن اذإ نكلو هللا دنع نآلا حلا هّنإ :نسحلا نعو

 .رجافلاو َرِبلا هب نمؤي ًاماقم ةمايقلا موي لبق هثعاب وهو ىسيع هيلإ عفر
 باتكلا لهأ نم دحأ ىقبي ال هنأ وهو «لاوفألا ىلوأ اذهو :ربرج نبا لاق

 . ىسيع توم لبق هب نمأ لإ -ماللابم  ىسيع لوزن دعب
 ىلع ىنعملاف ؛يباتكلل «هتوم ظ يناثلاو ىسيعل €هب# لوألا ريمضلا :يناثلا

 نع ّنحلا رّيمو نياع اذإ يباتكلا اذه تومي نأ لبق ىسيعب ننمؤيل الإ اذه

 نع لطابلا نم حلا هل نيبتي ىتح هسفن جرخت مل توم ا هب لزن نم لك أل ؛لطابلا
 .هنيد

 يدوبي تومي ال :لاق ىنعملا اذه ديؤي ْنأ حصي ام سابع نبا نع يورو

 توم لبق ىسيعب نمژی بانک بحاص لك :دهاجم نعو .ىسيعب نمؤي ىتح
 .باتکلا بحاص

 .«مهتوم لبق هب َننمؤيل الإ :يأ لإ ةبوسنملا ةءارقلا ريسفتلا اذه ديؤيو



 ا سو Heg يجو اسوس 00 باثكلا يف حبسملا ديسلا ةايح

 توم لبق دمحمب وأ هللاب نمؤيلا :وهو هيلع جرعي ال ذاش يأر كانهو
 ىلع «ةلالدلا نع ٌالضف هيلإ ريشي ام ةيآلا يف سيل ذإ ؛طقاس يأر اذهو ؟يباتكلا
 .هتايح يف تباث هللاب يباتكلا ناهيإ نأ

 ىلإ ال حيسملا ىلإ ريمضلا كلذ عوجر ديؤي ةيآلا قايس يف لسأتلا نأ الإ

 بسانيف ؛هبلصو حيسملا لتق لوح وه اّْنِإ ءثحبلا أل «باتكلا لهأ نم دحأ»
 لدي اذهو «يباتكلا توم ال «حيسملا توم وه ةيآلا يف ؛هستوم# نم دارملا نوكي نأ

 هب نونمؤيف هلوزن موي نيدجاوتملا نييباتكلا لك هكردي نأ دبال هّنأو ءأيح هنوك ىلع
 . -مالسلا هيلع  هتوم لبق

 .هنع ةئكاس ةيآلاف ي اتك لك هب نمؤي ىتم هنأو .ناهيإلا اذه نامز امو

 .هب مهعينصو ىسيع نم دوهيلا فقوم نايبل قيس مالكلا نأ :ىرخأ ةرابعبو
 نيريمضلا عوجر ٌنيعتيف «هنع ءادعألا ديك درو هئاجنإ يف هللا ةنس نايبلو

 عجرم ًاديحوتو مالكلا قايسب ًاذخخأ مام ۔ ىسيع ىلإ (هتوم لبق - هب) نيرورجملا
 .نيريمضلا

 يف ؟ةعاسلا يدي نيب١ هباتك يف ةمالس دمحم دمحأ يقابلا دبع روتكدلا لاق

 ام نالطب ريرقت يف ةيآلا قايس نم دوصقملا نإ :يناثلا ىلع لوألا ىنعملا حيجرت
 ؛ةلهجلا ىراصنلا نم مهل ملس نم ميلستو هبلصو ىسيع لتق نم دوهيلا هتعّدا

 نونّيبتي ال مهو هبشلا اولتقف مهل هّبش امنإو ؛كلذك رمألا نكي مل هنآ ىلاعت هللا ربخأف

 ثيداحألا هيلع تّلد امك ةمايقلا موي لبق لزنيس هنأو «يح قاب هّنأو كلذ

 اهلبقي ال :ينعي :ةيزجلا عضيو بيلصلا رسكيو ةلالضلا حيسملا لتقيف .ةرئاوتملا
 هنأ ةميركلا ةيآلا هله تربحأف «مالسإلا الإ لبقي ال لب ءنايدألا لهأ نم دحأ نم

 لبق مهنم دحاو هب قيدصتلا نع فّذختي الو ذئنيح باتكلا لهأ عج هب نمؤي
 لتف هنأ ىراصنلا نم مهقفاو نمو دوهيلا معز يذلا ىسيع توم يأ .هتوم
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 هوُبَلَص اَمَو ولكف امو :ىلاعت لاق دقف كلذ ىلع ليلد تايآلا قايسو «بلصر

 207 © هيلإ هلل ُهَمْقَر لب * ًانيقي هول امو - :لاق نأ ىلإ« مك بس نکو

 لبق هب نيَو الإ بانكلا لهأ نم ْنَِول :ةبآلا هذه ىلاعت ركذ مث
 ١ (9 , نوم

 يتلا ةرفاضتملا تاياورلا ىلإ هيف عجريف ناميإلا كلذ فرظ نييعت امأو

 نيملسملا مامإب متأي هْنأو ألد ًاكح نامزلا رخآ لزئيس هنأ ىلع ّلدتو كيفاوتس

 .ضرألا ميدأ يف يح يباتك لك هب نمؤي ذئدنعو لاجدلا لتقي يذلا وهو

 نأ :ةيآلا ىنعم نوكيف «يباتكلا ىلإ ريمضلا عاجرإ :ينعي يناثلا ىنعملا اًمأو

 ةوبنب رفاكلا يدوهيلاف ءيباتكلا كلذ تومي نأ لبق حيسملاب نمؤي يباتك لك

 ؛لسرم يبن هّنأب قدصي ؛هتيهولإب لئاقلا ينارصنلاو هوم دنع اهب نمؤي ؛ىسيع
 :هسفن لاؤسلا اذه حرطي لئنيحو توم ا دنع قئاقحلا فاشكنال

 ؟ هريغ هب سمجي ال ناهيإ وأ ياتكلا ربغل سوسح ناهيإلا اذه له
 لهأ توم دنع هدهاشن ال ذإ «مهنم سوململاو دهاشملا فالح لوألاو

 هلوقل راتسألاو بجحلا عفر نراقي ناك نإو توملاف :يناشلا ىلعو ,باتكلا

 العاص لمآ يَّلَمَل * نوُمجرآ َبَر َلاَق ُثْوملا ُمُهَدَحأ َءاَج اذإ ىَتَح :هناحبس

 لهأب صتخبال يرارطضالا ناهيإلا اذه نكلو «تايآلا نم هريغو' ٠ « تكررت اهيف

 ام ىلع قئاقحلا فشكنت ذئدنع ذإ ءايناث حيسملا ةلأسمب صتخي ال امك ؛ًالَوأ باتكلا

 يرارطضالا ناميإلا اذه ةدئاف امو ةلأسملا هذهبب صاصتخا نود نم هيلع يه

 اذإ ىثح تائبسلا َنوُلَمْعَي َنيِذَّلِ ُهَب ةَبْوَتلا ِتَسْيَلو» :ىلاعت لاق دقو ءأثلا عنا

. 4 RE ENS 

  ۳.مّيَف بانك وهو ؛ضايرلا ط ؛١؟ 4 :ةعاسلا يدب نيب

 ٤ ةيآلا :نونمؤملا ةروص ۹4 ٠٠١ .



 )0 00 ا ا ا 0 باتكلا يف حيسملا دبسلا ةايح

 . «نآلا ثبت 5 نإ لاَ تلا ُمُهَدَحَأَرَضَح

 نأ ءةيآلا دافم نوكيو «حيسملا ىلإ ريمضلا عوجر وه نيعتملا نأ نّيبت اذببو

 توم لبق ؛رفكلاو كشلاو دحجلا نم نوجرخيو «حيسمل اب نونمؤي باتكلا لهأ
 ديسلا لوزن نم تاياورلا يف درو ام هليصفت ملعي .صاخ فرظ يف كلذو ىسيع
 يف دوعوملا حلصملا وه يذلا ؛نيملسملا مامإب هماهتئاو «لاجدلا هلتقو ؛حيسملا

 .ربزلاو بتكلا
 ديفي ءاهب ةطوبرملا تابآلا نم اهيلإ مضني امو «هذه ةيآلا قايس يف رّبدتلاف

 نييباتكلا ناو .فنألا فتح تول اب الو بلص وأ لتقب فوتي مل-مالسا بم ىسيع نأ

 هيف فالح ال ًاناعذإ هل نونعذیو ًانايع هنودهاشيو «هتوم لبق هب نونمؤيس ءًاعيمج

 دارملا نا رهاظلاف اذه ىلعو «هتوم لبق يباتك لك هب نمؤي ىتح ًايح هنوك عرف اذهو
 ىلإ حيسملا رصع نم ربغو تام نم ال ؛نامزلا كلذ يف نيدوجوملا نييباتكلا لك

 .مويلا كلذ

 :ةسماخلا ةيآلا ريسفت

 اًذَه ٍنوُعبنأو اهب نرم الق ٍةَعاَسلل ململ ةو :هلوف يهو :ةسماخلا ةيآلا اما

 .27 6 ميقَتْسُم طار

 هناحبس هللا مامأ هفقومو «حيسم لا نأش نايب ددصب ءاهلبق امو ةيآلا هذهف

 هانْلَعَجَو هَل انْمَمَْأ بَ الإ َوُه ّْنِإ» :هناحبس هفصو اک ناك لب اإ نكي مل هنأو

 ململ ُهَنِإَو# َنوُفْلَي ٍضْرألا يف ٌةكِئالَم مكنه انعامن ولو * ليئارسإ ينل لَم

 ,'”«ةماَسلل

 . 18 ةيآلا :ءاسنلا ةروس-١

 1١. ۵۹ :تايآلا :فرحزلا ةروس ۳۔۲
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 84 دمحم مركألا يبنلا وأ ميركلا نآرقلا نوكي نأ ءاتاتب يفني تايآلا قايسو

 ° ةقحاللاو ةقباسلا تايآلا نال مالک الب حيسملا ره مجرم لا لب ںیمضلل اعجرم

 ليلدو ةرامأو ةعاسلاب ملعلل ببس حيسملا نأ ديفت ةيآلاف لسا بم- هنع ثحبت

 :تالاهتحا ةّدع هيفو «ةعاسلل الع هنوك ةيفيك ليلحت بجي ذئدنعو ءاهعوفو ىلع

 ثعبلا ةحص ىلع ليلد ىتوملا هءايحإ وأ بأ نود نم هقلخ نإ ١

 .هناكمإو

 ال ةيآلاو «هناكمإ مدعو ثعبلا ناكمإ يف سيل ثحبلا نأل ضوفرم اذهو

 .ثعبلا ناكمإ ىلع ليلد هلعف وأ هنإو :لوقت نأ بسنألا ناكل الإو كلذ لمتحت

 .اهطارشأ نم طرشو ةعاسلا برق ىلع ليلد ىسيع دوجو نإ ۲
 دوجوف ءةعاسلا برق لع اليلد هدوجو ناك ول هلال ضوفرم اا اذهو

 :ثلاثلا لامتحالا لإ قبي ملف «كلذك نوكي نأب ىلوأ هتماوؤإتق مركألا يبنلا

 ةقباسلا هفورظ ريغ) فورظلا نم صاخ فرظ يف ىسيع دوسجو نإ ۳
 ةضيفتسملا تاياورلاو رابخألا اهيلإ تفيضأ اذإف ؛ةعاسلل الع نوكي (ةيضاملا
 ىسيع َّنأو .ةحضاو ةروصب ةيآلا دافم ىلجتي نامزلا رخآ يف هلوزنب ةحّرصملا

 ىتح تاياورلا ىلإ عوجرلا نم ماهبإلا عفر يف صانم الو ءةنمزألا نم نمز يف لزنيس

 .نامزلاو فرظلا كلذ ددحي

 لوزنب رخأ هنأ 83 هللا لوسر نع ثيداحألا ترتاوت دقو :ريثك نبا لاقو

 ."ًاطسقم ًاركحو ًالداع ًامامإ ةمايقلا موي لبق السا لع- ىسيع

 نوفلت يذلا ضعب مكل نيبألو ةمكحلاب مكتنج دق لاق تانّيبلاب ىسيع ءاج الو :هتاحبس هلوق ١
 . (1۳ :فرخزلا) (نوعبطأو هللا اوقتاف هيف

 . 177/4 :ريثك نبا ريسفت -"



 NY E e E ةيوبنلا ةلسلا يف حبسملا ديسلا ةابح

 .هانركذ ام يف نّعمتلا مكنم وجرأو ةيآلا دافم نييبت يف لوقلا ةصالخ اذه

 ا هنوك ىلع لدي لوألا ثالثلا تابآلا ْنأ :يفاضلا ثحبلا اذه ةصالخو

 .نآلاو ةعاسلا دحل هتايح ىلع نآلدت ةسماخلاو ةعبارلا :ناتيآلا |منيب .عفرلا دنع

 :ةيوبنلا ةنسلا يف حيسملا ديسلا ةايح

 ىلع تفرصت اك ؛حيسملا انديس لوح ةلزانلا تايآلا دافم ىلع تفرعت دق

 ةفرعم ىلع فقوتي ثحبلا اذه لامكإ نأ ريغ :نآلا دحل ًاّيح هنوك ىلع اهضعب ةلالد

 حلا نّيبتي ىتح الإ مركألا يبنلا نع ةروسأملا ةنسلا يف ءلاجملا اذه يف درو ام

 :لوقنف ميركلا لئاسلا عم انفقوم لاطو «مالكلا انب لاط نإو .هرهاظم ىلجأب

 ةثالث ىلإ مسقنت نامزلا رحخأ يف هلوزنو ىسيع نأش يف ةدراولا ثيداحألا

 :ماسقأ

 .هلتقيف لاجدلا جورخ دنع هلوزن لع لديام ١

 ةمطاف دلو نم وه ېذلاجر ت رجم يدهملا روهظ دنع هلوزن ىلع لدی ام ٣

 .هفلخ حيسملا يلصيو - مالسلا اهيلع -

 ال ةعاسلا ْنأو «ةعاسلا طارشأ نم ماسلا بم ىسيع لوزن نأ ىلع لدي ام“

 ببم حيسملا ىسيع لوزنو لاجدلا جورصخ :اهنم «تايآ رشع قّقحتت ىتح موقت
 .- مالسلا

 يقبي ال «ديناسمل او حاحصلا يف ةرشعبملا تاروثأملا هذه يف رظنلا ناعمإو

 هناحبس هللا ّنأو قزرُي يح تاياورلا هذه بسح محيسملا نأ يف ةقيقحلا داترمل ًاكش

 دعب معن ؛ةصاخ ةياغو نيعم تقو ىلإ ةرمتسملا ةايحلا هيلع ضافأ ةلماكلا هتردقب

 نيب قرف ريغ نم مدأ نبا لك تومي ةددحملا فورظلا لوصحو ةياغلا كلت قتقحت
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 دحل هتايح نم داري الو هلك ناسنإلا ىلع ةيراج ةنس توملا نال .هريغو حيسملا

 امك ةّماع ةيفإ ةنس توم ا نإ :لاقي ىتح ةمايقلا موي ىلإ ًادبأ :تومي ال هنوك نآلا

 .لاوثسلا يف ءاج

 انرفظ ام رشكأب يتأن تاياورلا كلت نيماضم ىلع ئراقلا فقي نأ لجألو

 نم لكل عوجرلا رسيتي ىتح ةحفصلا لفسأ يف اهرداصم نينّيعم «نوتم نم هيلع
 لك سیلو حيضوتو قيلعت ىلإ جاتحي تاياورلا هذه ضعب ْنأ ىفخي الو «كلذ دارأ

 هلوزنو حيسملا ةايح يف قفتي لكلا نأ ريغ «قيدصتلل ًالباق تاياورلا هذه يف درو ام

 :نالكتلا هناحبس هيلعو «ی رخأ ةنوأ ىلإ امهوح قيقحتلا ئجرن انِإو نامزلا رح يف

 يذّلاو» :# لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع هدانسإب يراخبلا ىور-١

 لتقبو بيلصلا رسكيف ًالدع ًاکح میرم نبا مكيف لزني نأ ٌنكشويل هديب يسفن
 ةدجسلا نوكت ىتح .دحأ هلبقي ال ىتح لالا ضيفيو ةيزجلا عضيو ريزنخلا

 .'" «اهيف امو ايندلا نم رح ةدحاولا

 لزن اذإ متنأ فيك 22 هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ ةريره يأ نع یورو - ١

 بسح يدهملا وه ؟مکمام |2 يف مامإلا نم دوصقملاو"'* «مكنم مكمامإو ميرم نبا
 .تاياورلا هيلع ترتاوت ام

 ام ةحص مدع ملعي كلذبو ءاههيحيحص يف ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلاو

 مقرب 0٠7/4 :يذمرتلا نسو  مالسلا هلع  ميرم نبا ىسيع لوزن باب «118/ 4 :يراخبلا حيحص ١

 و «ًاطسقم ًامامإ» لثم ظافلألا يف فالتخا عم ةفلتمم قرطب هلقن .4۳/ ١ :ملسم حيحصو ۳
 .۳۸۸ ۰٤۲ مقرب ۳۳۲/۱۲ :لامعلا زنكو ...و ةآلداع ابكح»

 زنكو ( ىسيع لوزن باب, ١ : ملم حيحصو (بابلا سفن يف) "8/4 :يراخبلا حيحص 1

 ميرم نبا لزن اذإ متنأ فيك :ظفللا اذهب :ملسم حيحص يلو .58816 :مقرب 771/ ١4 :لامعلا

 . مكمأو مكيف



 0 a 501 e ةيوبنلا ةئسلا يف حبسملا دبسلا ةابح

 دارفنا ّنأو «ملسمو يراخبلا يحيحص يف درت مل يدهملا ثيداحأ ْنأ نم لاقي ابر

 .ًالعف رظنلا تفلي ءيش يدهملا ثيداحأ تاياورب يذمرتلاو دواد يبأ

 اننيد طبرن نأ نيملسملا نحن انيلع ًامازل ىرأ الد :يقابلا دبع روتكدلا لاق

 رخال ال ؟انترود فقونتو انتكرح لشن لهف .انوكي مل اهنا ضرفنلف .اههب

 اولمكتساو .(هيلع اوكردتسا ملسمو يراخبلا دعب اوءاج نيذلاو .هلل دمحلاو

 لازامو .امهيحيحص يف فالخلا ضسعب اوفشكو .اههلمع اونزرو .امهدهج

 ىتح .صيحمو ةنراقمو عمجو ةساردو قيقحتو ثحبو يملع مدقت يف نوثدحملا

 .يفخخ لك رهظيو .لوهجم لك هوضلا رمغي

 وأ .فيعض وأ نيل هنإ :هتاور ضعب يف لبق نأ درجمل انثيدح درن اذالر

 ؟..وأ لسرم وأ .عطقنم

 .قمعتلاو ثحبلا ةدايز ىلإ عفدتو ؛لؤاستلاو كشلا ريثت «للع هذه .معن
 ام ًاريثكف ثيدحلا اذهل درلاب مزلئال ثيدحلا للع ضعب ْنأ دقتعأ اک :نكلو

 وأ نسح «قيرط نم حيحص وهف .ةوق اهضعب ينو ءًافعض قرطلا ضعب يف دجن
 نيبت ىسني هّنأب الشم هيلع مكح يذلا يوارلا نأ اذه ىنعمو یا نم فرفش

 .هريغ نع ءاج اهب ةديؤم هتياور تءاجف .سنب مل ةعقاولا هذه يف هنأ

 ضعب نأ مغر .اهضعب ولو «عونلا اذه نم  يرظن يف  يدهملا ثيداحأو

 ًاكح اهيلع مكحو اهذرو .اهلك اهفّعضو غلاب دق  نودلخ نباك -نيملسملا
 مهيف نظْي نأ قيلي ال مب مهنع اوور نمو ةاورلا ءالؤه لك مّئاو .ًايساق

 اهثإ ,نيّيوار وأ وار وأ .نيثيدح وأ ثيدح ةلكشم تسيل ةلكشملا ْنِ

 ةاورلا تاثم اهلقانت ىلع عمتجا ؛ابيرقت يناثلا غلبت راثآلاو ثيداحألا نم ةعومجب
 .حيحص باتك بحاص نم رثكأو
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 رابنال مكحلا اذه حص ول !؟ةدساف اهلكأ ؟ةيمكلا هذه لك درن اذاملف

 لوسر ةنس نم اهادع ام ىلإ دسافلا نظلاو كشلا قرطت ةجيتن .هللاب ذايعلاو نيدلا

 ا هللا

 ؟نآلا دوجوم وأ نامزلا رخأ يف نوكيس ؟ينيسح وأ ينسح ؟وه نم لوح فالخلا

 .- رابتعا مه سيلف نيبذاكلا نيعّدملاب ةربع الو  ؟رهظيس وأ رهظ ؟رهظيسو يفخ

 وه نإ هدجأ يذلاو «ثيداحألا نتم يف ةيعوضوم ةشفانم دجأ مل نإ مث

 هوجرخ نمو «هتاور ةجردو هلاصتا مدع وأ هلاصتاو دنسلا لوح فالخو ةشقانم

 .هيف اولاق نمو

 افوبق نم اجرح دجن ال اننإف «ةدرحم ةرظن يدهملا ررهظ ىلإ انرظن اذإ و

 .اهضفر مدع لقألا ىلع وأ ءاهقيدصتو

 نوملسم اهتاورو .ةددعتملا ثيداحألاو ةريثكلا ةلدألاب كلذ ديأت ام اذإف

 جيرختلا لاجر نسم يذمرتلاو .ةميق بتك انيلإ اهتلقن يتلا بتكلاو «نوئتوم

 .مكحلاو

 يراخبلا يف اهل ًادنس نوكي نأ حصي ام اه يدهملا ثيداحأ نأ ىلإ ةفاضإلاب

 .ملسمو

 لاعت :(ىسيعل يأ) مهريمأ لوقيف :هيف يذلا «ملسم يف رباج ثيدحك

 الض

 نبا حيسملا مكيف لزن اذإ مكب فيك :هيفو «يراخبلا يف ةريره بأ ثيدحو

 ؟مكنم مكمامإو ميرم
 .يدهملا وه مامإلا اذهو نيمألا اذه نوكي نأ عن ام الف



 E ce ES ASR . ةيوبنلا ةنسلا يف حيسملا ديسلا ةابح

 لب .لوقلا اذه اوضراعي مل ..مهمهليفر. فلسلا نم ًاريثك نأ :اذه ىلإ فاضي

 .نيملسملا دنع ةديقعلا هذه تابثإل ةقفاوم مهتاريرفتو مهحورش تءاج

 هب تدرو ام دودح يف .ةنسلا لهأ مهف ىوتسم ىلع اهتوبث نوكي نأ ىلع

 . «ةغلابم وأ ةدايز نودب .«الدع ضرألا المي» :ةّئسلا

 : هللا لوسر لاق :لاق هنأ ةريره بأ نع هحيحص يف ملسم ىور ۳

 ّنعضيلو يرسخ ا ٌنلتقيلو «بيلصلا نرسكيلف الدع امكح ميرم نبا َنلزنيل لاو
 ضغابتلاو ءانحشلا ٌنبهذتلو ءاهيلع ىسعسي الف صالقلا نكرتتلو «ةيزجلا

 ." «دحأ هلبقي الف لامل ا ٌنوعديلو دساحتلاو

 يبنلا تعمس :لوقي هنأ هللا دبع نب رباج نع هحيحص يف ملسم ىور -

 ةمايقلا موي ىلإ نيرهاظ ٌنحلا ىلع نولتاقي يتمأ نم ةفئاط لازت ال» وقيل
 انل لص لاعت :مهريمأ لوقيف ملسو هيلع هللا لص میرم نبا ىسيع لزنیف :لاق

 9 هةّمألا هذه هللا ةمركت ءارمأ ضعب ىلع مكضعب نإ ال :لوقيف

 موقتال» :لاق لإ هللا لوسر نإ :ةريره يأ نع هحيحص يف ملسم ىور- ©
 نم ةئيدملا نسم شيج مهيلإ جرخيف «قبادب وأ قامعألاب مورلا لزني ىتح ةعاسلا

 فوفصلا نوّوسي لاتقلل نوّدعي مه (نيبف  :لاق نأ ىلإ - ذشموي ضرألا لهأ رابخ

 هار اذإف ءمهّمأف - ملسو هيلع هللا لص  ميرم نبا ىسيع لزنيف ةالصلا تميقأ ذإ

 هلتقي نکلو ؛كلبب ىتح َتاذْنأل هكرت ولف «ءامل ا يف حلملا بوذي اک باذ هللا دع

 ١- :ةعاسلا يدي نيب ۱۲۵.۱۲۴۳ .

 ١ :ملسم حيحص ١ / :44:لايعلا زنكو  مالسلاه يلع. یسیع لوزن باب ١4 /۳۳۲.

 مقربو  ۳۸۸٤۱:لامعلا زنك يف ًاضيأ ٠١/ ۴۴۷نب ىسسيع لزسي ىتح ةعاسلا موقت ال ظفلب

 مقرب ...میرم 78451
  ۳:ملسم حیحص ١ :لامعلا زنكو ب مالسلا بلع ۔ ىسيع لوزن باب ۱٤/ ۳۳٤مقرب ٩ ۳۸۸۲.



a ۱۹۸عفرلا دعب مالسلا هيلع حبسملا ديسلا ةايح يف ةلاسر  

 . «هتبرح يف همد مېيریف هديب هللا

 هللا لوسر ركذ :لاق هنأ ناعمس نب يساونلا نع هحيحص يف ملسم ىور- ١

 ذإ كلذك وه (نيبف : لاق نأ ىلإ ءعفرو هبف ضفخف ةادغ تاذ لاجدلا يك

 هكردي ىتح ... قشمد يفرش ءاضيبلا ةرانملا دنع لزنيف ميرم نبا حيسملا هللا ثعب

 .ليوط ثيدحلاو"” ثيدحلا رخآ ىلإ ... هلتفيف دل بابب

 يفقثلا دوعسم نب ةورع نب مصاع نب بوقعي نع ًاضيأ ملسم یورو ٠-

 ثذحن يذلا ثيدحلا اذه ام :لاقف لجر هءاجو رمع نب هللا دبع تعمس :لوقي

 جرخب» ل هللا لوسر لاق :لاق نأ ىلإ ... اذكو اذك ىلإ موقت ةعاسلا نإ :لوقت هب

 هبلطيف دوعسم نب ةورع هنأك ميرم نبا ىسيع هللا ثعبيف ... يتمأ يف لاجدلا
 ."'1... هكلهيف

 ع هللا لوسر انبطخ :لاق يلهابلا ةمامأ بأ نع هننس يف ةجام نبا ىرور-4

 نکت هّنإ) :هلوق نم ناكف هانرذحو لاجدلا نع هاندح ًائيدح هتبطخ رثكأ ناكف

 - :لاق نأ ىلإ لاجدلا ةسنتف نم مظعأ «مدآ ةيرذ هللا أرذ ذنم ضرألا يف ةنتف

 مهيلع لزن ذإ «حبصلا مهب يلصيل مّدقت دق مهمامإ |منيبف «حلاص لجر مهمامإو
 ىسيع مدقتل ىرقهقلا يشمي صكني مامإلا كلذ عجرف حبصلا ميرم نبا ىسيع
 كل اهّنإِف لصف مدقن :هل لوقي مث هيفتك نيب هدي ىسيع عضيف سانلاب ٍلصي

 . (لاجدلا جورخ باب) ۱۷١ ۱۷۵/۸ :ملسم حيحص ا

 :ةجام نبا نئسو  مالسلا بلع ىسيع لوزنو لاجدلا جورصخ باب ۱۹۸ ۱۷۹/۸ :ملسم حيحص ١

 ظافلأ ضعب يف ريخأتو ميدقتب -ماللا هبه ىسيع جورخخو لاجدلا ةنئف باب 5 7-04١١

 مقرب 188-17806/ ١4 :لامعلا زنكو ۰۲۲۲۰ مقرب 61١7-0١4 4 :يذمرتلا ننسو ثيدحلا

FAV! 

 / ١4 :لامعلا زنكو  مالسلاه لع  ىسيع لوزنو لاجدلا جورخ باب ۲۰۲ ۲۰۱/۸ :ملسم حيحص ۳

 .۳۸۷ 464 مقرب ۲۹۸-۷



 م يسم e TE Ge ةيوبنلا ةنسلا يف حبسملا دبسلا ةايح

0 
 ,0 6... مهمام| مهم لصيف ؛تميقا

 ًادوعق انک :لاق :يرافغلا ديسأ نب ةفيذح نع هلنس يف :دواد وبأ ىور-4

 لوسر لاقف انتاوصأ تعفتراف ةعاسلا انركذف يو هللا لوسرل ةفرغ لظ يف ثدحتن

 عولط ؛تايآ رشع اهلبق نوكي ىتح ةعاسلا «موقت نل وأ ؛نوكت نل# ا هللا

 ىسيعو «لاجدلاو .جوجأمو جرجأي جورخو ءةبادلا جررخر ءاهرغم نم سمشلا

 «قرشمل اب فسخو «برغمل اب فسخ ؛فوسخ ثالثو «ناحخدلاو ؛ميرم نبا

 ,78"2برعلا ةريزجب فسخو

 ينيب سيلا :لاق وإ يبنلا نأ .ةرسيره يبأ نع ًاضيأ دواد وبأ یورو . ١

 ةرمحلا ىلإ عوبرم لجر :هوفرعاف هومتيأر اذإف لزان هنأ یسیع ينعي - يبا هلببو

 ىلع سانلا لتاقيف ؛للب هبصي مل نإو رطقي هسأر ناك " نيترصمب نيب ضايبلاو

 للملا هنامز يف هللا كلبمو ةيزجلا عضيو ريزنخلا لنقيو بيلصلا قديف مالسإلا
 ىوتي مث ةنس نيعبرأ ضرألا يف ثكميف «لاجدلا حيسملا كلمو «مالسإلا الإ اهلك

 . «نوملسمل ا هيلع لصيف

 ىتح ةعاسلا موقتال» يبنلا نع ؛ةريره يأ نع ةجام نبا یور ١١

 ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيف ًالدع ًامامإو ًاطسفم ًابكح ميرم نبا ىسيع لزني
 ." «دحأ هلبقي ال ىتح لالا ضيفيو ةيزجلا عضيو

 :لاهعلا زنكو ب مالسلا هيلع ىسيع جورخو لاجدلا ةف باب 01۵ ۵1۲/١ :ةجام نبا ننس ١

 .۳۸۷ ٤۲ مقرب 4
 فالتخاب 346 :ملسم حيحصو ءةعاسلا تارامأ باب ١ ١ مقرب /١١6 4 :دواد يبأ ننس ۲

 ," 85174 مقرب ۲۵۷/۱۲ :لابعلا زنكو ؛ةعاسلا طارشأ يف ثيداحأ ةثالث هيفو نيسي

 نيبوث نيب ىسيع لزني يأ «ةفيفخ ةرفص اهيف يتلا بايثلا نم ةرصمملاو ؛ةرصمم» ةسينثت نيترصمم ؟

 .۳۸۸۵ ۵ مقرب ۲۳۵/۱۲ :لامعلا زنکو 477 ٤ مقرب ۱۱۸ ۱۱۷/ 4 :دواد يبأ نئس-4
 .۵۱۹⁄/ ۲ :ةجام نبا ننس 5



 عفرلا دعب مالا بم حيسملا ديسلاةايح يف ةلاسر ٩ ... .٠

 نيعباتلا و ةباحصلا ىلع تافوقوملا امأو ,بابلا ديناسم نم جذاهن هذه

 . هفلخ ميرم نبا ىسيع يّلصي يذلا انم :ديعس يأ نع 5

 وزغت ةباصع :رانلا نم هللا امهزرحأ يتمأ نم نائباصع :نابوث نع ١
 ." میرم نبا ىسيع عم نوكت ةباصعو ؛دنهلا

 موي ىلإ نيرهاظ حلا لع نولتاقي ينمأ نسم ةفئاط لازت ال ال :رباج نع 4
 َّنإ ال :لوقيف ءانل لص لاعت :مهريمأ لوقيف ميرم نبا ىسيع لزنيف ؛ةمايقلا

 . ملا هذهل هللا ةمركت ريمأ ضعب لع مكضعب

 ٠١ ميرم نبا ىسيع الإ لاجدلا ىلع طلسي مل :ةريره يبأ نع- 0

 نلو ؛مكنم ًاريخ وأ مكلثم ًاموق لاجدلا ّنكردبل رف نيب ويب لعد 5

 ." هرخآ میرم نبا ىسيعو امرأ انأ ةّمأ هللا يزخي

 ١١ ذل بابب لاجدلا ؛ميرم نبا َنلتقيل :ةيراج نبا عمجم نع .

 ,9 دل بابب لاجدلا ؛ميرم نبا لتقي :ةيراج نبا عمجم نع-

 ًاطسقم ًامامإو ًالدع اركح ميرم نبا ىسيع َنطبهيل :ةريره بأ نع 9

 .۳۸۹۷۳ مقرب ۲۹۹/۱٤ :لامعلا زنك_١

 .۳۸۸ ٥ مقرب ۳۳۳/۱٤١ :لايعلا رنک ۲

 ۳ ۸۸٤٩ مقرب ۲۳۹/۱٤ :لامعلا رنک ۳

 ۳۸۸٤۷. مقرب ۲۳٤/۱۴ :لامعلا زنك ہ٤

 . ۳۸۸٤۸ مقرب ۲۳٤/۱۲ :لامعلا رنک ٥

 ۳۸۸٤۹. مقرب ۳۳٣/۱۲ :لا لا زنك ٦

 .۲۲۲ ٤٢ مقرب /۵۱٥ 4 :يذمرتلا نسو ۳۸۸۵ ٠ مقرب ۳۳٣/۱۲ :ل اعلا زنك ۷



 Clea e 20 ةيوبنلا ةئسلا يف حيسملا ديسلا ةابح

 . هيلع َندرألو لع ملسي ىتح يربق نيتأيل امهتينب وأ ًارمتعم وأ ًاجاجف ّندكسيلو
 هومتيأر اذإف مكيف لزان میرم نبا ىسيع هللا حور نإ :ةريره يبأ نع ۔ ۰

 ."اوفرتعاف

 قباسلا قيرطلا ريغ نم نكلو )۳۸۸١١( مقرب ًاضيأ درو اذه سفنو

 .ةرابعلا يف ريسي فالتخابو

 دحاو اهبل نأل ءاهنع انينغتسا بابلا اذه يف ةقرفتم ىرخأ ثيداحأ كانهو

 ل 1 :لامعلا زنك عجارف ؛قيرطلا وأ ظفللا يف فالتخالاو

 ثيداحأ يه ةرفاضتملا تاروثأملاو ثيداحألا هذه نأ روصتي نم كانهو

 ام ةلع اونيبي نأ وأ اهروذج نم ةلأسملا يف اوققحي نأ نود نم ةيحيسم وأ ةيليئارسإ

 .نولوقي

 بجيف آلإو ءهنهاوع ىلع لوقلا ةامر نم ردصيو «بيغلاب مجر الإ اذه امو
 لوحو ميلكلا ىسوم لوح ثيداحأ نسم ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام لك نوكي نأ

 .ناطيشلا سواسو نم هللاب ذوعن ةثطاخ ةيحيسم وأ ةيليئارسإ ثيداحأ «حيسملا

 )١797  هاش روشأ دمحم يدنملا يريمشكلا ثّدحملا ماق دقو اذه

 اب حيرصتلا» ب اهامسأ ةصاخ ةلاسر يف حيسملا لوزن يف درو ام عمجب ( ه۲

 دمحم خيشلا هذيملت اهثيداحأ بترو بلح يف تعبط «حيسملا لوزن يف رتاوت
 ةباحصلا ىلع فوقومو يبنلا ىلإ دسسم نيب ًاروثأم ۷١ ىلإ هعمج ام غلب دقو ؛عيفش
 اذه يف نييرخأ نيتلاسر هذه ءارو هل ْنأ هفيلأت سرهف نم رهظيو «نیعباتلاو
 :امهو الأ رامضملا

 ١ :لابعلا زنك ۱٤/ ۳۳٣:مقرب ۳۸۸۵۱.

 :لاهعلا رنک ۔١4 ۲ / 7” 8مقرب ۵ ۳۸۸۵.



NYY506 تاي  RTعقرلا دعب ماللا بلع حبسملا ديسلا ةايح يف ةلاسر  

 .ةفيحص ١77 يف ؛ ملل بم ۔ ىسيع ةايحب مالسإلا ةديفعا ١

 ام ضعب يفو ؛ةحفص ١ 59 يف 4 ملل بم ىسيع ةايح يف مالسإلا ةيحت» ۲

 ركذن مل كلذ لجألو یر لااا فكي نا ف لكاشم ثيداحألا نم هلقن

 ىلإ عوجرلا انانغأ دقو لوألا هتلاسر ىوس اندنع دجون الو ةجاحلا دروم ىوس

 ثحبلا لمهأ هنكلو (مدقتملل لضفلا ناك نإو) ًاسأر اهنع لقنلا نع :رداصملا

 . لصألا اهْنأ عم تايآلا نع

 ةلئالا ةيمكلا هذهو ءاهرداصم نم اهانجرخأ ًاروثأم نيرشعب انيفتكا دقو

 وه ايف هل ًايفاك رادقملا اذه نكي مل ولو حيسملا ةايحب نيقيلاو نانئمطالا ديفت

 !؟لالضلا الإ حلا دعب اذاهف ىرت اي !؟يفاكلا

 : ةعيشلا ثيداحأ يف حيسملا لوزن

 ةايح لوح ةنسلا لهأ نم نوثدحملا اهاور يتلا ثيداحألا ىلع تفرعت دق

 يف ةعيشلا نم نوثّدحملا هاور ام ضعب يلي اميف كيلإو ءنامزلا رخأ يف هلوزنو حيسملا
 ةعيرشلا يف ةعصانلا قئاقحلا نم هلوزنو هتايح نأ ىلع لدي لكلاو ؛عوضوملا اذه

 .هلقن لع نيقيرفلا نم نوثدحملا قفصأ كلذلو .ءارغلا ةيمالسإلا

 رفعج يبأ نع :يرازفلا دمحم نب رفعج نع :هريسفت يف تارف ىور ١-

 ىسيع لزنتي ىتحو ... نامز سانلا ىلع يتأيس ؛ةمثيخ اي١ :لاق مدس بم. رفابلا
 لهأ انم لجر مهب يلصيو ؛هيدي ىلع لاجدلا هللا لتقيو ؛ءامسلا نم ميرم نبا

 تلا

 نم :لاق ي يبنلا نع ...هيوليج ام نع :لاصخلا يف قودصلا ىور - ؟
 ." «هفلخ ىلصو همّدقف هترصنل میرم نبا ىسيع لزن جرخ اذإ يدهملا يتيّرذ

 .١١ثيدحلا "7487-144 ۱۴ :راونألا راحبو «4 4 :يفوكلا تارف ريسفت-١

 نع ًالقن ١ ١ثيدحلا ۳۲۹/۱۲ :رارنألا راحبو ؛4 سلجم نم ؛ثيدحلا 14١. :يلامألا ظحال "

 .لاصخا



 نق 572011 ةعيشلا ثيداحأ يف حبسملا لوزن

 يلع نب نسحلا نع ريدس نب نائح نع :ىرولا مالعأ يف يسربطلا ىور ۳

 يذلا مئاقلا الإ هنامز ةيغاطل ةعيب هقنع يف عقيو الإ دحأ انم ام» :لاق مالا بم
 . «هفلخ میرم نبا ىسيع هللا حور يّلصي

 ريسفت يف بشوح نب رهش نع : هربسفت يف يمقلا مي ميهاربإ نب يلع ىور - ٤

 لزني ىسيع نإ : (هنوم لبق هب ٌننمؤيل الإ باستكلا لهأ نم نإو) :هناحبس هلوق
 فلخ ىأصيو هنوم لبق هب نمأ الإ ةلم لهأ ىقبي الف ايندلا ىلإ ةمايقلا موي لبق
 نيسحلا نب يلع نب دمحم هب ينثدح :تلقف ءاذه كل ىنأ كحيو :لاق .يدهملا

 . ةيفاص نيع نم اهب هللاو تئج :لاقف .. مالا مهبم-
 ًاثراق ناكو ناهيلس نب هللا دبع نع نيدلا لابكإ يف قودصلا ىور - ٥

 :ىسيعل ىلاعت لاق نأ ىلإ « 89| يبنلا فاصوأ ركذو ليجنإلا يف تارق :لاق بتكلل
 ا يبنلا كلذ ا ند نامزلا رخ يف كطبمأ مث لإ كعفرأ

 ةّمأ مهنإ مهعم يلصتل ةالصملا تقو يف كطبهأ ؛لاجدلا نيعللا ىلع مهنيعتلو

 ." ةموحرم
 رفعج يبأ نع دوراجلا يبأ نع ست ل عقلا ميهاربإ نب يلع ىور - 5

 تايآ نامزلا رخآ يف كيريسو «ةيآ َلْرَتُي نأ َلَع 5 ٌرداق هللا ن :هلوق يف -ماللا لم

 .“ ؛اهيرغم نم سمشلا عولطو ميرم نبا ىسيع لوزنو لاجدلاو ضرألا ةيآو اهنم
 ابأ تعمس :لاق ملسم نب دمحم نع :نيدلا لامكإ يف قودصلا ىور-

 يف ىقبي الف ... رصنلاب ديؤم بصصرلاب روصنم مئاقلا» :لوق .ماللا بم- رفعج
 ؛هفلخ لصيف ملدا هلم ميرم نبا ىسيع هللا حور لزنيو مع الإ بارخ ضرألا

 .1؟ ثيديحلا ۳٤۹۹/۱٤ :راونألا راحبو ۰۲۲۵ 744 :ىرولا مالعإ-١

 .۱۳ ثيدحلا ۴۵۰ 7149/١4 :راونألا راحبو 0١ :يمقلا ريسفن-”
 . ١ثيدحلا 181/67 :راونألا راحبو ۰۱۸ :ثيدحلا ١ / ١64 ۱١۰ :نيدلا لامك] ۳

 .ماعنألا ةروس نم ۳۷ ةبآلاو 4 ثيدحلا 181/287 :راونألا راحبو و 1 :يمقلا ريسفت 4



 عفرلا دعب ماسلا بم حبسملا ديسلا ةايح يف ةلاسر . 17

 ٩ ... لاق ؟مكمئاق جرخي ىتم هللا لوسر نباي :هل تلقف

 نب يلع انبطخ :لاق ةربس نب لازنلا نع :نيدلا لامكإ يف قودصلا ىور ۸
 نأ لبق سانلا اهّيأ ينولس» :لاف مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ملدا بم بلاط يأ

 جرب ىتم نينمؤملا ريمأ اي : دان ا نب انفع ق ثالث ؛يودقفت

eنم يدي ىلع .. . كمالك هللا عمس دقف دعقألا : : -مالسلا بم ىلع هل لاقف  

 ,؟هفلخ میرم نبا ىسيع حيسملا يلصي /

 لاقف ؟لوقلا اذبم نينمؤملا ريمأ ىنع ام :ةعصعصل ةريس نب لازنلا لاقف

 نم رشع يناثلا وه ميرم نبا ىسيع هفلخ يلصي يذلا نإ ةربس نباي :ةعصعص
 ." اهبرغم نم ةعلاطلا سمشلا وهو يلع نب نيسحلا دلو نم عساتلا .ةرتعلا

 ريمأ نع ةلثاو نب رماع نع :ةبيغلا باتك يف يموطلا خبشلا ىور 9

 ينايفسلا :اهنم دبال ةعاسلا لبق رشع» : 2 هللا لوسر لاق :لاق مدس بم نينمؤملا

 , 7 2 مالسلا لع- ىسيع لوزنو ... لاجدلاو

 خيشلل جارعملا باتك نع ًالقن ناميلس نب نسحلل رضتحملا باتك ١-

 سابع نبا نع «سيردإ نبا نع” قودصلا نع هدانسإب نسحلا دمحم يبأ حلاصلا

 ... :دّمحم اي :ءادنلا يناتأ هلالج لج يبر يب جرع امل هن: ی هللا لوسر لاق :لاق

 ,*00...ميرم نبا ىسيع هفلخ يلصي مهنم لجر رخآ

# 3 4 

 ١ :ثسيدحلا 7777/1 :نيدلا لاسمكإ ١7 :راونألا راحبو .مق ط ۱۹۲-۱۹۱/۲

 .؟ !ثيدحلا
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 .١ثيدحلا ۲۵۰/۱-۲۵۱ :نيدلا لامكإ-؛
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 Vo r) 21010110115 50 ةعبشلا ثيداحأ يف حيسملا لوزن

 هللا نم وجرأو ينيطسلفلا خألا لاؤس نع ةباجإلا يف تقولا هب حمس ام اذه

 نم نيملسملا دالي رهطيو ؛نيملاظلا ةاغطلاو «نيركتسملا ةاتعلا لذي نأ «هناحبس

 انناوخإ| نكميو «نينمزملا ناضحأ ىلإ سدقلا دريو نيبصاغلا ةنياهصلا ثول
 .ريدق كلذب هن .نيملاس مهغاطوأ ىلإ عوجرلا نم ؛نيدّرشملا نيئيطسلفلا

 .ريدج ةباجإلابو

 يناحبسلا رفعج

 ءادهشلا ةحاس مف

 اسلا بام قداصلا مامإلا ةسسؤم

 ق.ه ١4١4 ماع نم لوألا يدامج 4









 .نيملاعلل ةمحرو ّىدهو ءيش لكل ًانايبت باتكلا لزن يذلا هلل دمحلا

 لغو «نيرذنملا نم نوكيل هبلق ىلع باتكلا لزن نم ىلع مالسلاو ةالصلاو
 .هؤانرقو باتكلا لادعأ ةرهاطلا ةرتعلا

 اهحيحص ةيريسفتلا جهانملا نايبب لفكتت ةزجوم ةلاسر هذهف ؛دعب اّمأ

 ال جهنملا لوصأف يريسفتلا مامتهالاو يريسفتلا جهنم ا نيب قرفلا نيبتو ءاهميقسو
 :نيلصأ نع ىدعتت

 .روص هلو لقعلاب ريسفتلا ١

 .روص هلو لقنلاب ريسفتلا-؟
 :نع ةرابع هروصف لقألا اًمأ

 .حيرصلا لقعلاب ريسفتلا أ
 .ةيمالكلا سرادملا ءوض يف ريسفتلا -ب

 .ةينطابلا تاليوأت بسح ريسفتلا - ج
 .ةيفوصلا تاليوأت بسح ربسفتلا-د

 .ةثيدحلا ةيملعلا رفا تنك بقا ندع



Ste snةيريسفتلا جهانملا 0  

 :نع ةرابع هروصف يناثلا اًمأ

 .نآرقلاب نآرقلا ريسفت أ

 .نآرفلل ينايبلا ريسفتلا ب

 .ةيبرعلا دعاوقلاو ةغللاب نارقلا ريسفت- ج

 . .ماسا مهم. ةّمئألاو لا يبنلا نع روثأملاب نآرقلا ريسفت - د
 ريشن ثحبلا ايانث ينو ؛نييلصألا نيجهنملا عورف نم ةعستلا روصلا هذهف

 اهزاجياب ةلاسرلا نوكت نأ هناحبس هنم وجرأو ؛هنع رسفملا ثحابلل ىنغ ال ام ىلإ

 .هنم نذاب ميركلا اهئراقل ةعفان

 ناحبسلا رفعج



 لوقت .ةنابإ «نيبي «نابأ ىلعمب ًاريسفت رسفي ةرسف» نم ذوخأم اّمِإ ريسفتلا
 ظفللا ىنعم فشك وه :ريسفتلا» :يحيرطلا لوقي هَنَّيِب اذإ ءيشلا ترسف

 َنَسْحَأو یَا كات الإ لَم كلوا الو) :هناحبس هلوق هدّيؤيو «هراهظإر
 ا نسحأ يأ) (اريسفت

 فشكلا وهو ءرفسلا نم ريبكلا قاقتشالاب قتشملا سف نم ذوحخأم وأ

 :اههجو نع ةأرملا ترفسأو ءرهظ اذإ حبصلا رفسأ :لاقي روهظلاو

 . تفشك اذإ

 هتلالد نييبت ثيح نم ميركلا نآرقلا نع ثحابلا ملعلا وه حالطصالا يفو

 . اهركذل ةجاحال ىرخأ فيراعتب اضيأ فرع دقو ؛ هناحبس هدارم ىلع

 :ريسفتلا ىلإ نآرقلا ةجاح

 ريغ ديجملا نآرقلا ْنأ وه نيملسملا نيب دئاسلا يأرلا :ريدقت لك ىلعو

 ةيآب ةبآ ىنعم راهظتساك هسفن بناج نم هنييبت اإ «نسييبتلاو ريسفتلا نع ّينغ
 ١ :ناقرفلا ۳۴.



۱A۲ةيريسفتلا حهانملا 0 ....  

 ٌركذلا د كيلإ اَنلرناَوٍِ :هلاحبس لوقي هبلق ىلع لزن نم مالكب هشيبت ر را

 4يل» :لاق لب رل لقي ملو" 4ن وكي ملعون رام سي نیل
 تايآلا عيمج نأ لقن مل ولف هنبيبت ىلإ ءيبنلا ةءارق ءارو جاتحي نآرقلا نأ ىلإ ةراشإ

 ةيآلا ريسفت :نيقيرطلا دحأب هيلإ جاتحي اهنم اسف كانه نأ لقأ الف هيلإ ةجاحب

 . 8 يبنلا مالكب اهريسفت وأ «ةيآلاب

 : يلي ام اهنم ركذن رومأ نييبتلا ىلإ نآرقلا ةجاح نع فشكي يذلاو
 ملكتملا دمتعا ةيلاح نئارفك «ةيئآرقلا تابآلل «لوزنلا بابسأ ْنِإ-١

 ؛ةبآلا سفن ىلإ رصْفو ءاهنع رظنلا عطق ول ثيحب همالك ءاقلإ ين اهيلع
 TD E ا ا سلم
 ا هلاحبس هلوف ظحال تثش ؛ش نإو ؛مالکلا نع ةلصفنم

 اونَظَو ميش هنأ هيلع ثئاضو تب بحر امي ألا ُمهَلَع ثقاض اذإ یت اول

 5 ميحرلا ب باوا َوُه 6 هللا نإ اوب وبل مهِيَلَع بان مث د هيلإ الإ هللا َنم اجمال

 تفقاض ىتح داهجلا نع اوفّلْخت ةثالث صاخشأ نع يكحت ةيآلا نأ ىرت

 ؟ةثالشلا ءالؤه نم «هسفن ناسنإلا لأسي كلذ دنعف تبحر امب ضرألا مهيلع

 . ؟ مهيلع سفنألاو ضرالا تقاض ببس ّيألو ؟اوفّلخت اذاملو

 أجلم ال هنأ اونظو اوبلقنا ىتح ثدح اذ ام مث ؟قيضلا اذه نم دارملا امو

 ىلإ عوجرلاب نكل «ةيآلا لوح ةمكارتملا ةلئسألا نم كلذ ريغ ىلإ ؟هيلإ الإ هللا نم

 . هيف ماهبإ ال ًاحضاو ىنعم اهسفنل ةيآلا ذختت لوزنلا باسأ

 ةبآلا ىلع ًاءوض يقلي هْنإف .تايألا عيمج يف لوزنلا بابسأ رود وه اذهو

 ا اع ص و

 .غ4 :لحتلا ١

 :ةبوثلا-" ۱١۸ .



E e a e ربسفتلا ىلإ نآرقلا ةجاح 

 ريسفت لبق لوزنلا بابسأ ىلإ عوجرلا نم رّسفملل ءانغ الف ءاهماهبإ حضويو

 . ةيالإ

 اهنم مهفيال جحلاو موصلاو ةالصلاك تالمجم ىلع لمتشم نآرقلا إ۲

 اهيلإ عوجرلا نع رسفملل ءانغالف اهحرشل ةلفاك ةنسلا نأ ريغ .ةلمجم يناعم الإ

 . تالمجملا ريسفت يف

 رظنلا ءدب يف دارملا ةحضاو ريغ ةهباشتم تايأ ىلع لمتشي نآرقلا نإ ۳

 دارملا ملعي امّنإو هناحبس هللا دارأ ام ريغ «هثداب يف اهنم ردابتملا نوكي امبرو

 نوعبتي غيز مهبولق يف نيذلا نأ ريغ اهب رسفت ىتح تامكحملا ىلإ اهعاجرإب

 ملعلا يف نوخسارلا اًمأو «ناهذألا شيوشتو ةنتفلا داجيإل ةبآلل يئادبلا روهظلا

 . باتكلا ما يه يتلا تايألا رئاس نم رهظي امدعب هناحبس هدارم نوعبتيف

 ماف ٌتاهباشتُم تاو باتكلا ما نه ُثامكحُم ٌثابَآ ةنيإ» : هناحبس لاف
 27 «هليوأت ةاغتباو ٌةتفلا ءاغتبأ ُدنم هب هنم هَباَشَت ام َنوُعسيف ْعيَر مهول يف َنيِذْلا

 عجري اذهو e فق ركاب حملا ريب يراجع ىلعو

 . اهتخأب ةيآلاو «هسفنب هسفن نآرقلا ريسفت ىلإ

 .ةلاسرلا دهع ةليط يبنلا بلق تيبثت ةياغل ًاموجن لزن ديجملا نآرقلا نإ - ؛
 ٌكِلْذَك ًةدحاو ٌةَلِمُج ُنآرُقلا ِهْبَلَع کر الو رف َنيِذْلا لاقو» :هناحبس لاق

 ةثحابلا تايآلا قرفت يجيردتلا لوزنلا ىضتقمف "' 4اليترت ُهانلََيَو دوف هب تبل
 فقوتب دحاو عوضوم يف ءاضفلا نأ مولعملا نمو ؛ةفلتخم روس يف دحاو عوضوم نع

 ؛ضعبب اهضعب قطنتسي ىتح دحاو ناكم يف هب ةطوبرملا تايآلا عمج لع

 ١ :نارمع لآ ۷.

  ۲ف :ناقرفلا



 ةيريسفتلا جهاتملا.............. ...٠ ْ خا وا

 :فورعملا يوبنلا ثيدحلا هيلإ ريشي ام اذهو سخا ضعبب اهضعب حضوتسير
 .") ؟ًاضعب هضعب رسفي نآرقلا)

 هب نوعمستو نوقطنتو «هب نورصبت هللا باتكا :-ماللا بع. لع مامؤلا لاقو

 فتلاجيالو هللا يف فلتخيالو .ضعب ىلع هضعب دهشيو «ضعبب هضعب یطنیو

 ." هللا نع هبحاصب

 نآرقلل لوألا رسفملا وه طي لوسرلا نوك نع برعي ام .مهسادبم همالك ينو

 .هّماعو هصاخو هّمئاْرَعَو هّصخئرو «هځوسنمو هځخسانو هلئاضفو .هضئارفو ؛همارححو

 انيسو .هلمجم ًارّسفم ؛هبماأشتمو همّكشو دودو هَلَسِرُمو .هلاشمأو هرتع و

 ." «هضماوغ

 ,ريسفتلا نع ينغتسيال نارقلا نأ تبثت اهرئاظنو هوجولا هذهو

 : ةباجإو لاؤس

 :هناحبس هلوق يفاني ريسفتلا ىلإ نآرقلا ةجاح نأ روصتي امبرف :لاؤسلا اأ

 دراوم يف هناحبس هلوق هريظنو '' «ركّذُم ْنِم لّهَق رك ذلل َنآرقلا ارس دقو

 ير ٍناسلب هنوكَو رسيلاب نآرقلا فيصوت لاف 4نيبُم برع ناسلب) :ةفلتخم
 .نييبتو حاضيإ يأ نع هانغ ىلإ نافدہ نیب

 .هدنس لع فقل ملو ريسافتلا يف روک ذم فورعم ثيدح ١
 ٠١۳. مفر ةبطخلا :ةغالبلا جن -

 نآرقلا ىلإ عجرت رث امضلاو لإ يبنلا فصول نايب نيم هلوق نأ رهاظلاو ١ مئر ةبطخلا :ةغالبلا جهن
 .هناحبس هللا ىلإ ال ميركلا

 .١ا/ ؛رمقلا

 ٥ :ةارعشلا ١40. :لحنلا يفو ٠١7 «نيبم برع ناسل اذهوإ .



(AO sss. 020000000 e ةيهانتماللا هقافاو نآرقلا 

 هانغ ىلإ نافدمي نيبم رع ٍناسلب هنوكو رسيلاب هفيصوت ناف :ةباجإلا اّمأو
 .نييبتو حاضيإ يأ نع

 ىلإ نافدهم ةحضاو ةيبرع ةغلب لزن هّنأب وأ سيلاب هفيصوت ْنإف :ةباجإلا اَمأو
 تاملكلاو عاجسالا نم ةبكرملا ةنهكلا تاملكك سيل نآرقلا نأ وهو رخ رمأ

 دارأ نم «حضاو لهس باتك وه اّنإو زاغلألاو يجاحألا ليبق نمالو «ةبيرغلا

 ملع يف فأ باتك فصو لجر دار اذإ ام ريظن اذهو همامأ حرتفم قيرطلاف «همهف

 ريباعتو .ةحضاو ةغلب باتكلا فلا :لوقي ءايميكلا وأ ءايزيفلا يف وأ .تايضايرلا
 بلاطملا هل حضويل مّلعملا نع بلاطلا ءانغتسا ىلإ اذه هلوق فديي الف ءةلهس
 .دعاوقلا هل رسفيو

 وأ يبنلا نع رثأ ام نيودتب ةلاسرلا دهع دعب نوملسملا ماق كلذ لجألو

 نييبتو دارملا فسشك لاجم يف مالا مهم ثيبلا لهأ ةمئأ وأ نيعباتلاو ةباحصلا

 .ريبكلا دهجلا اذبم مايقلا نع مه ةعدار ةمدقتملا تايآلا نكت ملو تايآلا

 بذعلا لهنملا كلذ نم اووترا ةقحالتملا لايجألا يف نيرا َّنِإ معن

 نارسقلا نسم ةدافتسالا يف جاهنمو ةعرش مهنم ةفثاط لكلو (نآرقلا)

 ةعرش مکئی انلَعَج لكي» :فلتمم جاهنملاو دحاو لهنملاف «هراونأب ةءاضتسالاو

 .'ًاجاهنمر

 : ةيهانتماللا هقافآو نآرقلا

 امك ةيهانتماللا هقافأب ةيوامسلا بتكلا نم هريغ نع ميركلا نآرقلا زّيمتي
 :لاقو## ءايبنألا متاخ كلذ نع ربع

 ؛هبئاجع ىصحتال «موخت هموخت لعو ؛موخت هل ,قيمع هنطابو :قينأ هرهاظ»

 ١ غم :ةدئاملا .



 ةيريسفتلا جهانملا 00000 1 ۱۸٩

 . «هبئارغ لبثالو

 :لاق ت يس فز

 هفزنيال رحبو  :لاق نأ لإ  هرعق كرديال ًارحبو «هدقوت وبخب ال ًاجارسوا
 ." «نودراولا اهضيغيال لهانمو .نوحتاملا اهبضنيال نويعو نوفزنتسمل ا

 دي ريال يذلا ةعيبطلا اعل ةيناثلا ةخسنلا ؛ميركلا نآرقلا راص كلذ لجألو

 ىلوألا تاوطخلا يف لازيال ناسنإلا ْنأ ةفرعم الإ هقئاقح نع فشكلاو هيف ثحبلا

 .ةديعبلا هراوغأو ةيفخلا هنماكم ىلإ لصوتلا نم

 مالك وهو كاذ وه «ليلجلا هللا دنع نم لزانلا زيزعلا باتكلا نم بقرتمل او

 هفصوو «هفصول ًابباشم هلعف نوكي نأ بسانيف ةياهن هتافصو هدوجول روصتتال نم
 عيمج يف ةيرشبلا أجلمو لايجألا عجرم نآرقلا نوكي يلاتلابو هتتاذ نع ًايكاح

 .روصعلا

 نأ ىلع نوملسملا فقو ؛ىلعألا قيفرلاب قحتلاو لب مركألا يبنلا لحترا الو
 ميركلا نآرقلا ىلع فّرعتلا لهست مولع نيودت ىلع فقوتي هماهفإو نآرقلا مهف
 :نارقلا لاج يف نيمخض نيلمعب اوماق كلذ لجألو

 ليهستل اهبباش امو قافتشالاو ةغللاو وحنلاو فرصلا مولع سيسأت:لؤألا

 تناك نإو ءايناث ةيوبنلا ةّنسلاو هالو ميركلا نآرقلا يناعمو ميهافم ىلع فرعتلا

 اهسيسأتب مايقلا نم ىوصقلا ةباغلا نكل ًاضيأ یا فادهأ قيرط يف عقت

 .هماهفإو نارقلا مهف وه ءاهنيودتو

 الجتسال ةفلتخمل ا قاوذألا بسح لايجألا فلتخم يف ريسافت عضو :يناثلا
 --سمسل

 ١ :يناكلا ۲ /۲۳۸.

 ١ ةبطخلا :ةغالبلا جن ١148 ,



 املا sss. E ا e يريسفتلا مامتهالا ريغ يريسفنلا جهنملا

 ماهتها ةّدش ثيح نم مبركلا نآرسقلل اليثم خيراتلا يف دجنال انه نمو هليلادم
 .هئيببتو «هريسفتو هدي وجنو «هتءارقو «هطبض ىلع مهصرحو هب هعابتأ

 دعو ريسفت يتئاسمو نيفلأ ىلع فونيام ءامسأ ريسفتلا خيرات طبض دفو
 ."' ةيمامإلا ةعيشلاب ددعلا اذه عبر صتخي ةسياقملا

 تابتكملا ةعجارمو سراهفلا قيرط نم نوققحملا هئاصحإ ىلإ لّصونام اذه
 .ةراغلاو قرغلاو قرحلاك ةفسؤملا ثداوحلا يف عاض ام هركذ مهتاف ام ادع

 اهتايصوصخخو اهئامسأو ريسافتلا ددعب ةطاحإلا ًادج بعصي اذه ءرض ىلعو
 .مهقاوذأو مهتايلباقو مهتائيب فالتخا بسح ًانرق رشع ةعبرأ ةليط

 ضوخنو ةلوادتملا ريسافتلا يف ةعبتملا جهانملا نييبت وه ثحبلاب ريدجلاو
 اهاجنالا7 موهفم نع هزيمتو جهنم ا موهفم حضوت «ةمدقم ميدقت دعب «هيف
 .؟ماتهالا١ و

 : يريسفتلا ماهتهالا ريغ يريسفتلا جهنملا

 ةيريسفتلا جهانملا نييبتب متها نم ضعب اهنع لفغ ابر ةميق ةتكن انهاه

 ؟يدوادلا نيدلا سمش ظفاحلا) ل نيرسفملا تاقبطو «صبيون لداع» ل نيرسفملا مجعم ظحال ١

 عبر نأ نم انركذ ام ّنأ امك نيرسفملا مجسعم نم ًاذوخأم ءاصحإلا نم انركذ امر ه4 ۵ ماع ينوتملا
 «ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعبرذلا» بانك يف ءاج ام ةظحالم نم ذوخأم ةعيشلاب صتخي ددعلا اذه

 .ةعيشلل ًاريسفت 40١ ركذ نم
 يف ةفلتخملا تاغللاب ريسفتلا لاجم يف ةعيشلا ءاملع هب ماق ام نإف ؛كلذ قوف ةقيقحلا نكلو

 صنم ددعلا اذه ثلث نإ :لاقي نأ حصي كلذ لجألو «ةعيرذلا يف ركذي مل رضاحلا رصعلا

 ناك نإو ةيمامإلا ةعيشلل ريسفتلا بثك نم ةّدع ؟نيرسفملا مجعم» بحاص تاف هنأ ايك ةعيشلاب
 ةباحصلا رصع نم ةعيشلا نيرسفم ا نم ةريبك هَمأ ركذب انيتا دقلو .ريدقتلل ًاريدج همبتت
 نايبثلا باتكل انميدفت يف ؛ةفلتخم ناولأب نآرقلا ريسفتب اوماق نيذلا نم ءاذه انموب ىلإ نيعباتلاو
 .لؤألا ءزحلا عم عبط دقو  ءّرس سن  يسوطلا ةفئاطلا خيشل
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 :نيثحب انهاه نأ يهو

 لك ةقيرط نييبت وهو سسفم لكل يريسفتلا جهنملا نع ثحبلا :لؤألا
 رتسلا فشكل اهيلع دمتعي يتلا ةليسولاو ةادألاو ,ميركلا نآرفلا ريسفت يف رسفم

 يناثلا ىلعو ؟لقنلا وأ ريسفتلل ًةادأ لقعلا ذخأي لهف ؟تابآلا وأ ةيآلا هجو نع

 وأ امهيلك ىلع وأ ةنسلا ىلع وأ نآرقلا سفن ىلع نآرقلا ريسفت يف دمتعي لهن

 .اههريغ

 هيّمسن ام وه اذهو ءاهقلَعو تايآلا دفع لحل ًاحاتفم هذختي ام ةلمجلابو

 .اذه انلاقم يف نارقلا ريسفت يف جهنملا

 ثحابملا اهنم دارملاو ؛ةيريسفتلا تام |(تهالاو تاهاجنالا نع ثحبلا :يناثلا

 الثم ؛تايآلا ريسفت يف هتقيرطو هجهنم ناك |مهم هريسفت يف رسفملا اهب متبب يتلا

 ةضراعلا اهتروص ىلإ ىرخخاو «ةغللا ثيح نم ةينارقلا ةداملا حاضيإ ىلإ هجتي ةرات

 ينتعي ةعبارو «يغالبلا بناجلا ىلإ هجتي ةثلاثو ؛ءانبلاو بارعإلا ثيح نم اهيلع
 .يصصقلاو يخيراتلا بناجلا ىلع هماهتها بصي ةسماخو ؛ماكحألا تابآب

 ةنماثو «ةيعامتجالا ثاحبألاب منهي ةعباسو «ةيقالحأألا ثاحبألاب متي ةسداسو

 هتايآو نآرقلا فراعمب متهم ةعساتو «ةعيبطلا ملاعو نوكلا نع ةثحابلا تايآلاب متي

 نقرا ابسح عيمجلاب ةرشاعو ءامهريغو داعملاو أدبملا نع ةيقابلا ةيداقتعالا

 .ةردقملا

 قاوذأ فالتخال اّمإ مامتهالاو هاجتالا ثيح نم ةفلتخم ريسافتلا نأ كش الو

 نم كلذ ريغ وأ «مهفورظو مهتائيب فالتخال وأ ؛مهتالهؤمو مهاءافكو نيرسفملا
 وأ ةروكذملا بناوجلا نم بناجب همامتها بص ىلإ رسفملا قوسن يتلا لماوعلا

 رسفملل يريسفتلا جهنملا نع ثحبلاب ثميال اذه نع ثمحبلا نكلو ءاهريغ
 ىلإ حجار تاهاجتالاو تاماهتهالا فالتخا نع ثحبلا نأ روصت نمف ةلصب



 .AQ ss 000 ةيريسفتلا جهانملا ماونأ

 .ًأطخأ دقف يريسفتلا جهنملا نع ثحبلا

 يف ثحبلا نأ يهو ةزجوم ةملكب يتانف نيثحبلا نيب قرفت نأ تئش نإو

 نسع ثحب تاماتهالا يف ثحبلاو .بولسالاو قيرطلا نع ثحب جهانملا
 يف فيلأتلاب همايقل ةيئاغ ةلع نوكتو سسفملا اهاخوتي يتلا فادهألاو ضارغألا

 .نآرقلا لاجم
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 ؛ةيريسفتلا جهانملا عاونأ

 وه جهانملا نييبت يف جرادلا ميسقتلا نإ :لوقنف نيثحبلا نيب قرفلا نيبت اذإ

 ليلدلا ىلع وأ ٍلقعلا ليلدلا ىلع ةيآلا هجو نع رتسلا عفر يف دمتعي امِإ رسفملا نأ

 يف طيسبتب نكل ميسقتلا اذه رثأ ثحبلا اذه يف يفتقن ًاضيأ نحنو «لقنلا

 ؛مالكلا



 :لؤألا جهنملا

 لقعلاب ريسفتلا

 .هروصو

 .يرطفلا حيرصلا لقعلاب ريسفتلا ١
 .ةيمالكلا سرادملا ءوض يف ريسفتلا ۲

 .ةينطابلا تاليوأت بسح ريسفتلا ۳
 .ةيفوصلا تاليوأت بسح ربسفتلا ٤-

 .ةثيدحلا ةيملعلا لوصألا بسح ريسفتلا ۵

 : روصلا هذه نايب كيلإو

 :يرطفلا حبرصلا لقعلاب ريسفتلا ١
 ةيلقعلا ماكحألا ءوض ىلع فراعملا يف ةدراولا تايآلا لبلحت دوصقملا

 ةبترتملا تارمثلاو «نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاك ؟ةيلدسعلا» ىدل ةتباشلا ةيعطقلا

 موزسلو «نايب الب باقعلا حبقو .فيلكتلا نسحو ءايبنألا ثعب موزل نم امهيلع
 حبقو «لدعلا نسحو ءاهل قلخ يتلا ةياغلا ىلإ ناسنإلا لاصيإل تامدقملا دادعإ

 ٌدمتسي لكلاو ملاعلا ءالقع ىدل ةتباثلا ةيلقعلا ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ ملظلا

 ."” نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا لصأ ينعأ نّيعملا لصألا نم

 ص انو ب ن معسل

 .حيرصلا لقعلاب مهضعب هبمسي اماذه ١



 :لمعلا لاج يف هنم ةرداصلا ماكحألا يأ يلمعلا لقعلا ىلإ 0

 لاج يف هنم ةرداصلا ماكحألا يأ يرظنلا لقعلا ىلإ عجرب ىرخأ تاكاردإ كانهو

 ؛عناصلا ىلإ ةعجارلا تابآلا نم نآرقلا يف درو ام لك رشي هبو رظنلاو ركفتلا

 لقعلا تاع لع اهئييبت يتلا رومألا ت كلذ اشر هتافص رئاسو هديحوتو

 .يرظنلا

 نم درو ام اهب رّسفي ةادأ لمعلاو رظنلا يلاجم يف ةيلقعلا ماكحألا ؛ةلمجلابو

 . (يلمعلا لقعلا دروم) هلاعفأو (يرظنلا لقعلا دروم) هتافصو هتاذ لوح تايآلا

 تايآلا ليلحت هيلع بعصي ريسفتلل ةديحو ةادأ لقعلا ذختا نم معن

 .ثحبلا يلقعلا عباطلاب هريسفت عبطنيو .يزاغملاو صصقلاو ماكحألا ىلإ ةعجارلا

 ةنمضتملا تابآلا ًاصوصخ فراعملا لوح ةدراولا تايآلا يف هتيمهأ رهظنو

 .مهموصخو ءايبنألا نيب ةرظانملاو راوحلل
 ؟لقعلاو نآرقلا» ريسفن وه جهنملا اذه يف ريسافتلا نم انيأر ام فطلأ نمو

 . (ه7١ 4١ م) يقارعلا ينيسحلا نيدلا رون ليلحلا ديسلا فيلأت

 يلقع جهنمل تايآلا عاضخإ يف رسفملا متيبال ريسفتلا نم مسقلا اذه يفو

 يف لقعلا دنع ةتباثلا لوصألا هدم ةءاضتسالا ليبق نم وه اّْنإو صاخ يمالك

 .تايآلا ليلحت

 لواحي هنإف رب لا يئادتبالا اهروهظ نم ردابتي تايأ ىلع رسفملا فقو ول معن

 لصالل ًاقفارم نوكي هجو لع ةيآلا هذه رسفي ام دجيل نآرسقلا يف صحفتي نأ

 ىلإ رسفملل ةكرحملا يه لوصألا هذه نوكت نكل (رايتخالا) لقعلا دنع مّلسملا

 اذهو قحلا نيبتي ىتح اهنع ةلصفنملا نئارقلاو تايآلا نوتم يف غلابلا صحفلا

 .يأرلاب ريسفتلاب هبشأ هنإف كيفاويس يذلا رخآلا مسقلا فالخب
 أطخ أطخأ دقف يأرلاب ًاريسفت ,ريسفتلا نم عونلا اذه يّمسي نأ لواح نمو
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 هتافصو عناصلا دوجوب داقتعالا دعب هللا مالك ريسفتب موقي اهَّنإ رسفملا ّنأل ًاريبك

 لقتسي يذلا لقعلاب فرعت فراعملا هذهو .هربزو هبتكو هلسرو هئايبنأو هلاعفأو

 قيرط نع عناصلا دوجو ىلع لالدتسالا نيب لقعلا دنع قرفالو ةيضاملا ماكحألاب

 ءافولا موزلو ملظلا حبقو «لدعلا نسحب مكحلاو ءملاعلا ىلع دئاسلا ماظنلا

 ةلقتسملا ةيلقعلا ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ ,ملظلاب ناسحإلا ةلباقم حبقو .دهعلاب

 يف اهنوركني نيذلا ةرعاشألا نم مسق الإ ملاعلا ءالقع عيمج اهب فرتعي يتلا ةيلاعلا

 .بلقلا يف اهب نوئمؤيو ناسللا
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 :ةيمالكلا سرادملا ءوض يف ريسفتلا ۲

 يف رسفملا اهقنتعا يتلا دئاقعلل تايآلا عاضخإ وه مسقلا اذه نم دارملا

 باحصأ ريسافت يف ًابلاغ لقعلاب ريسفتلا نم نوللا اذه دجنو ةيمالكلا هتسردم

 ةصاخ دئاقع ءالؤه ناف ةينطابلا ًاصوصخخ جراوخملاو ةرعاشألاو ةلزتعملا :تالاقملا

 ريسفتلا لاجم ينو .لالدتسالا ءوض ىلع ةنهار قئاقح اهومعز ؛ةفلتخم تالاجم يف

 اذه نأ ريغ هلمحتيالو هابأي ةيآلا رهاظ ناك نإو «مهدقتعم ىلع تابآلا اوله

 ةيآلا لولدم نع دّقتعملا دعب بسح فلتخي «لقعلاو يأرلاب ريسفتلا نم طمنلا
 نوكي ابرو ؛ريسي فرصتب ةيآلا اهلمحتت نكلو ؛ةيآلا نع اديعب ليوأتلا نوكي امبرف
 فرصتلاب ىتح ةبآلا هلمحتنال ثيحب دعبلا ةياغ ةيآلا نع ًاديعب يمالكلا لصألا

 .ريسيلا نع ًالضف ريثكلا

 : ةرعاشألاو ةلزتمملا تاليوأت

 ةمألعل فاشكلا ريسفت يف ةدوجوملا تاليوأتلا نع ةرابع لّوألا مسقلا

 كيلإو دئاقعلا لاجم يف ةرعاشألا ةمالع يزارلا اهبكنرا يتلا تاليوأتلاو ةلزتعملا
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 :نايملا

 :ةجردلا عفر وأ بونذلا طح ةعافشلا أ

 ةركف تناك لب اهم درفناو مالسإلا اهركتبا ةديدج ةركف نكت مل 0 نإ

 مالسإلا نإ معن .د دوهيلاو نينشولا نيب ةصاخخو لبق نم ملاعلا ممأ يج نيب ةجئار

 ءارآ ىلع فقو نمو «ماهوألا نم اهوح جسن امو «تاضارخلا نم زن اهحرط دق

 ةينبم تناك مهنيب ةجرادلا ةعافشلا نأ ىلع فقي ةعافشلا رمأ يف نيينئولاو دوهيلا

 اذه لجألو «مهماثآ نارفغو بونذلا طح يف مهئايبنأ ةعافشل مهئاجر ىلع

 ؛ءاجرسلا كلذ ىلع ًاليوعت ؛بونذلا نوبكتريو يصاعملا نوفرتقي اوناك داقتعالا

 ةعافشلا ىلإ ةعجار اهلك ةصاخ طئارش تحن اه ةتبثملاو ةعافشلل ةيفانلا تايآلاف

 ؛ىنعملا اذه وه لوبقملاو تليق ولو ؛ىنعملا اذه وه يفنم اف تيقن ولف ىنعملا اذهب
 عاونأ ةعبس ىلع ةعافشلا لاج يف ةدراولا تابآلا نأ هلحم يف انحضوأ دقو

 .لوبقملا نع اهنم دودرملا مسقلا زييقو «ضعبب اهضعب ريسفتب الإ اهريسفت حصيال

 ةاصعلا نود ةعاطلا لهأب ةعافشلا تايآ نوصخي ةلزتعملا نأ ىرن كلذ عمو

 ةاصعلا ّقح يف هوذختا يذلا ففوملل الإ اذه امو ءاهدروم يف ليوأتلا نوبكتريو

 اذإ رانلا يف نايصعلا لهأ دولخب اولاقف ؛ةيمالكلا مهئاحبأ يف ؛بونذلا يفرتقمو

 .ةبوت الب اوتام

 مو قوسفلا ىلع اوتام نيذلا قاّسفلا ةعافش نإ :رابجلا دبع يضاقلا لاق

 نأ امكف هلتقي ىتح رخآلل دّضرتو هريغلا دلو ّلتق نمل ةعافشلا ةلزنم لزنتي ءاوبوتي
 ."' انهاه كلذكف «حبقي كلذ

 0 ا لا

 .۱۹۹۔-۱۷۷/ 4 :نآرقلا ميهافم ١

 . 1۸۸ :ةسمقخلا لوصألا حرش ۲



 هلاك ل هاج ا رجالا ىو ا يوصل لإ يفاكلا علا يذلاو

 لازتعالا جهنم لوصأ نم ًالصأ دعي يذلا يمالكلا لصألاب خسارلا هداقتعا وه

 ةريبكلا بونذلا ضعب ْنِإف ةعافشلا طورش نع هتلفغ نع برعي هسفن تفولا ينو

 مركألا يبنلاب ةيحورلا رصاوألا عطقت امك هناحبس هللاب ةيناهيإلا قئالسعلا عطقت
 ةيمالسإلا تاياورلا يف تدرو دقو ةعافشلا نم نومورحم  ةاصعلا  ءالؤه لائمأف

 .اهنم فئاوط نامرحو ةعافشلا طورش

 ةعافشلا نم ةاصعلا نامرحب همكحف ليثمتلا نم هركذ ام ةحص انضرتفا ولو

 .ةيركفلا هتسردمل اه عاضخإو تايألا صوصن لباقم يف داهتجا

 أ لبق ني مكان ام اونا :هناحبس هلوق ريسفت يف يرشغرلا لوفي
 مكحاسي ىتح لح الو :لاق . «ةعافشالو ةّلُخ الو هبف عيب ال موب َيِنأَي

 ًاعيفش اودجت مل بجاوسلا نم مكتمذ يف ام مكنع طحي نأ متدرأ نإو هب مكؤالخأ

 .' «ريغ ال لضفلا ةدايز يف ةمث ةعافشلا ْنأل تابجاولا طح يف مكل عفشي

 دوهيلا نيب جرادلا ىنعملاب ةعافشلا يفن ددصب ةبآلا نأ :هبلع ظحاليو

 يف اهتابثإ يلاتلابو ءهئاحبس هللا نع مهتلص عاطقناو ,رافك مهنأ لجلال نيينثولاو

 الإ هَدِع ٌعَمْشَي يذلا اذ نم :ةيلاتلا ةيآلا يف لوقيو هناحبس هنذإب مهريغ لح

 ةديفعلل ليمحت وهف بونذلا طح ال لضفلا ةدايز ةعافشلا ةقيقح نأ اًمأو 4هنذإب

 هلالدتسا نم ىلوأ ناكل ًاتاتب ةعافشلا يفن ىلع اهب لئاقلا لدسشسا ولف ةيآلا ىلع

 ةدايز ىنعمب ةعافشلا نأ ضورفملا نال كلذو رافكلا نع ةعافشلا يفن لع

 باوثلا نوقحتسيال مهنأل رافكلا قح يف روصنيال وهو .بونذلا طح ال لضفلا

 .هتدايز نع ًالضف

 .ةرقبلا ةروس نم ٤ ۲١ مقر ةيآلا ريسفت يف 191/١ :فاشكلا ١
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 ؟ ال وأ ةرفغملا قحتسي ةريبكلا بكترم له :ب

 ^ ةبوت الب تام اذإ رانلا يف دلخم ةريبكلا بكترم نأ ىلع ةلزتعملا تقفتا

 اهنم ركذن هفالخ يف ةرهاظلا تايآلا نم ريثك ليوأت ىلإ اوأجتلا كلذ ءوض يلو

 :نيتيأ

 كبر نإ ْ؛هِملَظ ىلع سائل ةرفغَم وذل كبر َنإوإ) هناحبس لوقي :كوألا
 7« باقعلا ٌديدسُل

 نمو نيملاظ مهنوك لاح يف سانلا لمشت برلا ةرفغم ّنأ يف ةرهاظ ةيآلاف

 .نيملاظ مهنوكب مهفيصوت حصيال آلإو ةبوتلا ةروص ريغ ىلإ ةعجار ةيآلا نأ مولعملا
 بكترم دولخب يعطقلا مكحلا زاوج مدع ىلع لدي وهف ةبآلا رهاظب انذخأ ولف
 ةيآلا رهاظ ناك الو هل برلا ةرفغم لومش ءاجرل ةبوت الب تام اذإ رانلا ىف ةريبكلا

 هيفو١ :هلوقب ةيألا ليوأت لواح «فاشكلا بحاص دنع يمالكلا لصالل ًافلاخم

 :هجوأ

 .رثابكلا بنتجمل جمل ةرفكملا تاثيسلا (مهملظ ىلع» هلوق_ديرينأ-١

 .ةبوتلا طرشب رئابكلا رأ ؟

 ." «لاهمإلاو رتسلا ةرفغملاب ديري وأ-۳

 .اهحيرص وأ ةيآلا رهاظل فلاخم تالاهتحالا نم دحاو لك ْنأب ريبخ تنأو

 # د #

 ١- :تالاقملا لئاوأ ظحال ٠١ !ةسمخلا لوصألا حرشو 10۹.
 . ١" ؛:دعرلا_ ؟

 /١164, 7 :فاشکلا۳



 ةيريسفتلا جهانملاا . 055

 . #ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ) :ةيناثلا

 ىنعم دوعيف ًاضيأ ةبوتلاب روفغم كرشلا أل «بئاتلا ريغ قح يف ةدراو ةيآلاو
 ةجيتن نوكتف ةبوت الب تام نإو ءاشي نمل كرشلا نود ام رفغي هناحبس هللا نأ ةيآلا

 دافم ناك الو ناثلا يف رئاہکلا بكترم دولخب يعطقلا مكحلا زارج مدع كلذ

 فاشكلا بحاص لواح ةلزتعملل ةيمالكلا ةسردملا يف رّرحملا وه امل ًافلاخ ةيآلا

 :لاقف ةيآلا ليوأت

 نمل :ىلاعت هلوقب نيهجوم ًاعيمج تبثملاو يفنملا لعفلا نوكي نأ هجولا
 ؟كرشلا نود ام ءاشي نمل رفغيو كرشلا ءاشي نمل رفغي ال هللا نإ ١ :ليق هنأك «ءاشي

 لذبيال ريمألا نإ :كلوق ريظن .بات نم يناثلابو بتي مل نم لّوألاب دارملا نأ لع
 لذبيو هلهأتسيال نمل رانيدلا لذبيال دبرت ءاشي نمل راطنقلا لذبيو رانيدلا
 ." ؛هلهأتسي نمل راطنفلا

 ةيمالكلا هتسردم هيلإ هتفاس دقو ةيآلا رهاظ فالح هركذام نأ :هيلع ظحالي

 ال هنأ اك .هدقتعمو ةيآلا قفتت ىتح ءاهدروم يناثلاو ءةبوتلا مدع دروم لوألا لزنف

 امه لب ليلد الب نيتلمجلا نيب كيكفن هّنأل ءةبوتلاب يناثلا دبيقت ىلع ةيآلا يف ةلالد

 مظعل كرشلا رفغي الف ةبوتلاب امهارتفا مدع ةروص يهو ةدحاو ةروص ىلإ ناترظان

 .هنود ام رفغيو بنذلا

 : اهناكمإ وأ هللا ةيؤر عانتما :ج

 زرابلا لصألا وه اذهو ةمايقلا موي هناحبس هتيؤر زاوج ىلإ ةرعاشألا تبهذ
 هناحبس هتيؤر عانتما ىلع اهتحارصب لدت تایآ كانه نإ مث ؛ةيمالكلا مهتسردم يف

 ١ !ءاسنلا 44.

  1فاشكلا : ۲١٠/٠.ةروك ذم ا ةيآلا ريسفن يف
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 :هناحبس لوقي ءأدحاو ًاجذومن كيلإو مهتيرظنل تايآلا عاضخإ اولواحف

 ٠ «ريبَخلا ُفيطُللا وهو َراصبألا ُكِردُيوُهَو ٌراصبألا كردن ال * ليك ءيت
 وأ يعمسلا وأ يرصبلا يف نيعتيال ماع موسهفم كاردإلا نأ مولعملا نسمو

 هنم داري رصبلاب كاردإلاف ءاهب كاردإلا داري يتلا ةساحلا ىلإ ةفاضإلاب الإ يلقعلا

 يفنت يهو ؛ةبآلا رهاظ وه اذه «عامسلا هنم داري عمسلاب كاردإلاو «نيعلاب ةيؤرلا

 .قالطإلا ىلع رصبلاب كاردإلا ناكمإ

 يمالكلا هلصأ قفاوي ال اهحيرص وأ ةيآلا رهاظ نأ ىلع يزارلا فقو الو

 نونمؤملاو هتيؤر زوجي هنأ ىلع ةيآلا هلبم اوجتحا (ةرعاشألا) انباصصأ نإ: :لاقف

 .هوجوب كلذو ةرحآلا يف هنوري

 :هلوقب حدمتلا لصح ال ةيؤرلا زئاج نكي مل ولف حدملا ماقم يف ةيآلا نأ ١
 ةدارإلاو ةردقلاو مولعلاو ؛هتيؤر حصت ال مودعملا نأ ىرت الأ (راصبألا هكردتال)

 هکردتال» اهنوك يف اهنم ءيش حدمبي الو اهنم ءيش ةيؤر حصتال موعطلاو حئاورلاو
 .ةيؤرلا تحص اذإ الإ .حدملا ديفي «راصبألا هكردتالا» :هلوق نأ تبشف ؛راصبألا

 هكردت ال وهو طقف لّوألا ءزجلاب سيل حدملا نأ نع يزارلا ةلفغ بجعلاو

 تلج هللاو :لوقي هناحبس هّنأك ةيآلا يف نيروكذملا نيأزجلا عومجمب لب راصبألا

 ال نيتيضقلا عيمجمب حدملاف ؛مكراصبأ هكردت نكلو :مكراصبأ كردي هتمظع

 .ىلوألا ةيضقلاب

 ديفت يهف ماللاو فلالا اهيلع لخد عمج ةغيص ؛راصبألا» ظفل نأ  ؟

 ضعب هكردي نأ يفاني ال اذهو راصبألا عيمج هكرديال هنأ ىنعمب قارغتسالا

 .راصبالا

 ١ :ماعنالا °۲



 ةيريشفلا جفانملا 1۹۸

 يف هنوك ةنيرقب مومعلا بلسال بلسلا مومع ديفت ةيآلا نأ :هيلع ظحالي

 مهكردي ىلاعت هنكلو هتاقولخ نم راصبألا يوذ عيمج نم دحأ هكردي ال

 2" «راتج ربكم ٍبلَق لك ىلَع لا عطب َكِلَذَك9 :هناحبس هلوق ربظن اذهو
 . «روخُف ٍلاتخُم لک بحب ال هللا نإ :هلوقو

 يالا حضخْل الإ هركذ ىلإ هقاس ام يتلا ةيهاولا هوجولا نم كلذ ريغ ىلإ
 ,هدّمتعم

 يذلا يناثلا مسقلا يف مالكلا كيلإو لوألا مسقلا يف مالكلا مت انه ىلإ
 .دعبلا ةياغ ةيآلا رهاظ نع ًاديعب هيف ريسفتلا نوكي
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 :ةينطابلا تاليوأت بسح ريسفتلا ۳

 نم اهيلع لد ام ةطباض ةيمالسإلا ميهافملا ريسفتل وعضو ةينطابلا نإ
 نم مولعملا هرهاظ نود هئطاب هنم دارملاو ًانطابو ًارهاظ نآرقلل نأ وهو ءيش عرشلا

 كرت ىلإ يذؤي هنطاب ْنِإ و ىشقلا ىلإ بللا ةبسنك رهاظلا ىلإ نطابلا ةبسنو ؛ةغللا
 :هئاحبس هلوقب كلذ ىلع اول دتساو هرهاظب لمعلا

 هلق نم ُهٌرِهاظَو ٌةَمحّرلا هيف ُهئِطاب ٌباب ُهَلِر وسب مُهَنبَب برص
 "#7 باذّعلا

 ١. 6 رفاغ ١

 . ۱۸ :نإقل-"

 .ديدحلا ةروس نم ٠١ ةيآلاو ۱۸ :قرفلا نيب قرفلا .۴



 44 0000 ةفوصنملاو ةينطابلا تاليوأت بسح ريسفتلا

 أذإ .نآرقلاب لمعلاو ةعيرشلا مهف يف ةطباضلا كلت ةحص انضرتفا اذإ
 .هعم قحلا نأ يعدي ىوه يذ لك َّنأل ؛ةفلتخملا ءاوهألل ًاضرغ ةعيرشلا حبصت

 .مهتاليوأت فالتخا نم مغرلا ىلع ليوأتلا نم هراتخا ام دارملا ّنأو

 اهب نوبعالتي فيك مبّتإو ةبمالسإلا ميهافملا لوح نولوقي ام ىلإ رظنأ
 مامإلا ةبيغ دنع نوذأملا نم ذخألا وه مميتلاو ؛مامإلا ةالاوم نع ةرابع ءوضولاف

 ىلاعت هلوق ليلدب لوسرلا وه يذلا قطانلا نع ةرابع ةالصلاو ؛ةجحلا وه يذلا

 «ركدُملاَو ٍءاشحملا ِنَع ىهتت ٌةوَلّصلا نإ :توبكدعلا ةروس نم 44 ةيآلا يف

 رسلا ءاشفإو «دصق ريغ نم مسهرارسأ نم ارس ىشفأ نم دهعلا ديدجت لسغلاو
 مه ام ةفرعمب سفنلا ةبكزت يه ةاكرلاو ؛مالتحالا ىنعم وه وحنلا اذه ىلع مه دنع

 «يلع ةورملاو ءيبنلا وه افصلاو يلع بابلاو «يبنلا ةبعكلاو ؛نيدلا نم هيلع

 ةمئألا ةالاوم ًاعبس تيبلاب فاوطلاو :ةوعدلا ةباجإ ةيبلتلاو .ساديالا تاقيملاو
 . فيلاكتلا ةلوازمب اهتقشم رانلاو .فيلاكتلا نم نادبألا ةحار ةئحلاو ؛ةعبسلا

 دح داحلإلاو ةنايدلا نيب قبي ملف فيلاكتلاو نيدلا ةقيقح هوركذ ام ناك اذإف

 .رادقملا اذه ىلع انرصتقا ةينطابلا تاليوأت نم جذاهن هله .لصاف

 :ةفوصتملا تاليوأت بسح ريسفتلا ٤

 ماق دقف هرصع يف ةيفوصلا خيش يبرعلا نبا هب ءاج ام يناثلا مسقلا نمو

 لقعلا وه ليئاربج نإ :لوقيف هيلع لبلد ال هجو ىلع ةينآرقلا ميهافملا ليوأتب
 ؛عبارلا كلفلا حور وه ليفارسإو ءسداسلا كلفلا حور وه ليئاكيمو ؛لاقعلا

 ."” عباسلا كلفلا حور وه ليئارزعو

 . ۱١۰/۱ !يبرع نبا ریسفت ۲



E ee TOةيريسفتلا جهانملا  

 :هناحبس هلوق رّسفيوهو اذه

 ره نيرحبلا جرم ناب نايغبُي ال 25 امهنبب# نايقتلي نيرحبلا حرم
 بذعلا وه درجملا حورلا رحبو «جاجالا حلملا وه يذلا ةينامسحلا لويهلا رحب

 ةدرجملا حورلاو ةينامسجلا ىلويهلا نيب ْنِإ و .يناسنإلا دوجوملا يف نايقتلي «تارفلا
 ةرثك يف الو ءاهتفاطلو ةدرجملا حورلا ءافص ف تسيل يتلا ةيناويحلا سفنلا وه خزرب

 هدح امهدحأ زواجتيال يأ نايغبيال كلذ عم نكلو ءاهتفاثكو ةيئالويهلا داسجألا

 نم هلعجتو هب جرختو ندبلا درجت ةدرجملا حورلا الف هتيصاخب رحألا ىلع بلغيف
 ." ايدام هلعججو حورلا دسجي ندبلا الو هسنج

¥ ¥ ¥ 

 : ةئيدحلا ةيملعلا لوصألا بسح ريسفتلا د

 دبع دمحم خيشلا هنم رثكأ يملعلا ريسفتلا مساب لقعلاب ريسفت كانهو

 جذاب انه يفتكن نحنو .يرهوجلا يواطنطلاو ؛يدنفلا ناخ دمحأ ريس ديسلاو
 .رانملا ئشنم اضر ديشر دمحم ديسلا هذيملت هعمج يذلا ةرانملا» ربسفت نم

 :هناحبس هلوق ريسفت يف ذاتسألا بتك- ١

 ارب اون مهل ادق تبكلا يف مكن ازدكمأ نبا لق دقات
 ." #نيفّتملل ٌةظِعوَمَو اهَفلَخ امر اهدي نيب امل ًالاكت اهانلَعَجَف * نيئساخ

 :يلي ام بتك

 اونوك# :هلوق ىنعم نأ ىلإ بهذ دش نم الإ نيرسفملا نم فلسلا نإ

 .نييقيقح ةدرق اوناكف تخسم مهروص نأ ؟نيئساخ ةدرق
 ٠١, 18 :نحرلا_١

 ,531576 :ةرقيلا ے۳



 ولأ مما e A e ةثيدحلا ةيملعلا لوصألا بسح ريسفتلا

 هراتخا يذلا جهنم اب مدطصي هلال .فلسلا ىلإ ىسعملا اذه تانا
4 7 
 ناكمإ نوركني نيذلا ةيداملا ةراضحلا راصنأ هقدصتالو ؛نارقلا ريسفت يف ذاتسالا

 دهاح يأر ىلإ ذاتسألا لام كلذ لجالو «ةدحاو ةعفد ًايقيقح ادرف ناسنإ ةروريص

 اولثم اى ةدرقلاب اولثمف مهمبولق تخسم نكلو مهروص تخسم ام :لاف يذلا

 :ىلاعت هلوق يف راځ اب

 لوحي رامجلا ٍلَئَمَك اهوُنمحَي مل مث زول اوُنَيُخ َنِِذَلا لم
 . «ًارافسأ

 قفوألا وه دهاجم هلاق اهف» :-لاق نأ ىلإ روهمجلا لوق دقن يف ذخأ مث

 ." «ةركفلا كيرحتب ردجألاو ةريعلاب

 زجاعملا ركني نم لكل حصيف ليوأتلا اذه خص اذإ هنأ ىفخيالو

 فراعملا لطبت ذئدنعو ؛ليوأتلا نم طمنلا اذه تاداعلا قرارخو تاماركلاو

 ا .نيفرحملا ديب ةبعل زيزعلا باتكلا نوكيو

 ةكئالملا ىنعم يف ًاصاحخ ًابهذم نيرسفملا ضعب نع راثملا بحاص لقن - 1
 ءتابن ءاينإ نم لايعألاب نيلكوم مهنوك نم ةكئالملا يف درو ام عومجم نأ وهو

 نم قدأ وه اب ةصاخلا ىلإ ءاميإ هيف كلذ ريغو ناسنإ ظفحو «ناويح ةقلخو
 يف هللا هخفن صاح حورب الإ نكي مل تابنلا يف ومنلا اذه نأ وهو ةرابعلا رهاظ
 ناريحلا يف لاقي كىلذكو ةصوصخملا ةيتابنلا ةايحلا هذه هب تناكف ةرذبلا

 امنإف هداجيإ يف ةيهإلا ةمكحلا هب تمت صوصخم ماظنب مئاق يلك رمأ لكف «ناسنإلاو
 فيقوتلاب ةيمستلا يف لابي مل نمو اكلم عرشلا ناسل يف يمس ؛يهإ حورب هماوق
 وهام الإ ناكمإلا ملاع نم فرعيال ناك اذإ ةيعيبطلا ىوقلا يناعملا هذه يمسي

 .ةعيبطلا يف اهرثأ رهظي ةوق وأ ةعيبط

 ,6 :ةعمجلا_١

 ,84 ۳٤۳/۱ :رانملا ريسفت ۲
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 ىلإ تلام اسفن نأ رلو :تاليوأتلا هذه ريظن لقن دعب هدبع ذاتسألا لاقو

 نانئمطا ىلع ةدمعلاو .كلذ نم اهعنمي ام نيدلا يف دجت / ليوأتلا اذه لوبق

 "7 قحلا نم ترصبأ ام ىلع سفنلا نوكرو بلقلا

 ةكئالملا يف ٌمصت امل ثيداحألا ضعب يف حص ول ليوأتلا اذه نأ ىفخبالو

 يذلا صاخلا جسهنملل عوضخلل الإ ليوأتلا اذه امو اهربغو مدآ ةصق يف ةدراولا

 .نآرقلا ريسفت يف ذاتسألا هراتخا

 ام لقعلاب دارملاو ؛يضرملا ريغ لقعلاب ريسفتلا نم جذامنلا هلبم فتکنلو

 وأ ةيئطابلا تاليوأت وأ ءةيمالكلا سرادملا ىلع دمتعا ءاوس لقنلاب ريسفتلا لباقي

 .كلذ ربغ وأ ةثيدحلا ةيملعلا لرضالا لع وأ ةيفوصلا

 فاقيإ يف فاو ريغ هنكل هروص ضعبب حص نإو لقعلاب ريسفتلا نإ
 ىلإ دانتسالا نع لقعلاب دنتسي نمل ىنغالو زيزعلا باتكلا قئاقح ىلع ناسنإلا

 .اضيأ لقنلا

 وه ؛لقعلاب ريسفتلا نم مدقت ام رثكأ هتحت لدي يذلا يأرلاب ريسفتلا
 :لاق ثيح اإ يبنلا نع رفاضتمل ا رثالل ًاعبت هعنم ىلع ناقيرفلا عمجأ يذلا

 نم هدعقم أربنيلف ادّمعتم َّنَع بْذَك نمف .متملع ام الإ ثيدحلا اوقّنا

 ." «رانلا نم هدعقم ًاًوبتيلف هيأرب نارقلا يف لاق نمو نانلا

 نم درجتي نأ رسفملا ىلع بجي «ناقيرفلا هاور يذلا ثيدحلا اذه ءوض ىلعو
 نارقلا مِضحيالو هيلع لدنو ةيآلا هديفت ام لوبق ىلع هسفن نّطَوُيو .ةقسملا ا

 رس

 .ق .ه۱ ۳۷۳ ةنس رصم عبط ۰ رانا ١

 ,ريسفتلا باوبأ ١ /١1017 :يذمرتلا نئس ۲



 ...Ye 50 ا ؟يأرلاب ربسفتلا ليبق نم يراشإلا ريسفتلا له

 ىلإ هد هعو هقلخ ىلع هللا ةّجح هنأل ,نآرقلا ىلع هتديقع ضرعي لب «هتديقعل
 ةيآلا ليوأت هل زوجيال كلذ لجألو ؛نوردصي همكح نعو نومكاحتي هيلإ ؛هدابع
 يّدصتملا فقوم إف ؛هبهذم مئاليو هتديقع قفاويل اهرهاظ نع اهجارخإو
 نأ بجيف «ةرجشلا نم ةرمثلا ينتجمو ملعملا نم ملعتملا فقوم هللا مالك ريسفتل

 يفو اهناوأ يف ةرمشلا ينتجيو ةدعاقو ةطخ هذحأيف مّلعملا قسلطني نأ ىلإ صبرتي
 .اهعانيإ

 وأ بارعإلا يف ةديعبلا هوجولا بلط ريسافتلا ضعب يف ةعئاذلا عدبلا نم

 ىلع تايآلا قيبطتو اهوزن ببس وأ ءاهقايسو قفتتال يتلا يناعملا ىلع ظفللا لمح

 وأ ةيفئاط فادهأو تاياعدو ضارغأ لجأل اهلك ةديعب قيداصمو دراوم

 .ةببصعلاو ىوهلا بوكر نم هللا انمصع .ةيصخش وأ ةيسايس

# # # 

 ؟يأرلاب ريسفتلا ليبق نم يراشإلا ريسفتلا له

 هوفّرعو ءيضيفلا ريسفتلا وأ يراشإلا ريسفتلاب هيلع اوحلطصا جهنم كانه

 قئاقد ىلإ ةيفخ تاراشإ اهيفف كلذ عمو اهرهاوظ لع ةلومع نآرقلا صوصن ّنأب

 . ةدارملا رهاوظلا نيبو اهنيب قيبطتلا نكميو ؛كولسلا بابرأ ىلع فشكنت
 :ىرخأ ةرابعبو

 نكميو كولسلا بابرأل رهظت ةيفخ تاراشإ ىضتقمب تايآلا نم رهظي ام

 .ةدارملا رهاوظلا نيبو اهنيب قيبطتلا

 :ةثلاث ةرابعبو

 د دس اغا یس ےک

 ١ :ةيفسنلا دئاقعلا حرش ؛ينازاتفتلا نيدلا دعس ٠٤١ .



 ةيريسفتلا جهانملا بس وصولا AS 00000 1 ه6

 هذه يف نأ لوقي نكلو ًادارم رهاظلا نوك ركنيال يراشإلا ريسفتلاب لئاقلا
 لقعلا اولوأو كولسلا بابرأ نم ةّدع همهفت ةيفخ ٍناعم ىلإ تاراشإ ؛رهاوظلا

 ةدارم رهاوظلا نوك نوسضفري مهْنإف ةينطابلا ريسفت نع زاتمي كاذبو ىهنلاو
 .يراشإلا ريسفتلا لصاح وه اذه نطاوبلاب نوذخأبو

 هرهاظو ءًانطبو ًارهظ نآرفلل َنأب و مالسإلا يبن نع درو ام كلذ ديؤي ارو
 قي هنطابو قينأ هرهاظ «ملع هنطابو «مکح

 َنوُهَنفَي نوُداكي ال مولا ءالؤهل امّق) :هناحبس لوقب ًاضيأ ديؤي ابرو
 7 «ًائيدَح

eSمم دا 7 0 لا  ' 
 هيف اوُدَجَوَل هللا ريغ دنع نم ناك وّلَو نارقلا َنورّبَدَتَي الفأ# :ىلاعت هلوقو

 ." «اريثك افالتخا
 و و 4 ٍ EEO 8 8 را

 .“ «اهلافقأ بولق ىلع ْمأ َنارقلا َنوُرَبَدَتي الفا :ىلاعت هلوقو
 ثيح هناحبس هللا ّنأل كلذو نطبو رهظ هل نارقلا نأ ىلإ ربشت تايآلا هذهف

 نومهفيال مهئأ كلذي ديربال ًائيدح نوهقفي نوداكيال مہتاب نيرفاكلا فصي

 هرهاظ نومهفي مهف مهتخل نع جرخي مل نآرقلاو ًابرع اوناك موقلا لال مالكلا سفن

 نأ ىلع مهّضحف باطخلا نم هدارم نومهفيال مهّنأ كلذب دارأ (ّنإو .كش الب

 هرلهج يذلا نطابلا وه كلذو هدارمو هللا ددصقم لع اوفقي یتح هتايآ يف اوربدتي

 .* مهوقعب هيلإ اولصي ملو

 . ۹۲۳۸/۲ :يناكلا ١

 .۸¥ :ءاسنلا ۲

 A۲. !:ءاسنلا ۳

 .۲ ٤ دما

 .۳۸۳ ۳۸۲/۴۳ :تاقناومل ا نع ًالقن نورسفملاو ريسفتلا 5



 6 ne 0 ؟يأرلاب ريسفتلا ليبق نم يراشإلا ريسفتلا له

 يف ربدتلا ىلإ وعدت اهْنإف ًادج مات ريغ تايآلا هذبب لالدتسالا نأ ىفخيالو

 ال ًابرع موقلا نوكو «ًايبرع نآرقلا نوكو تايآلا رهاظ نم ةدافتسملا ميهافملا سفن

 ًابرع موقلا نوك يفكي لهف ناعمإلاو ربدتلا نود نم ميركلا نآرقلا مهف يف يفكي
 ٍءيَش لكب َوُهَو ٌنِطابلاَو ٌرهاَظلاَو رجالا لوألا وه :هناحبس هلوق ىزغم مهف يف

 "7 ميِلَع

 قلخ امب لِ لك َبَهَدَلاذإ هلا ني عم َناَك امو :هناحبس هلوق مهف ين وأ
 ." «نوفصُي اًمَعوللا ٌناحبْس ضعَب ىلع مُهْضعَب المو

 ٌبروللا َناحبسَف انّدسَمَل هللا لإ هلآ امهيف ناك ول :هناحبس هلوف مهف وأ
 ." «نوُفِصَي اًمَع شرعلا

 .ًانطب هرهاوظ هديفت ام ءارو نآرقلل نأ ىلع لدي ال ربدتلا ىلإ ةوعدلاف

 ام ىلع لمعلا قيبطت وه ربدتلاب رمألا نوكي نأ نكمي هنأ كلذ ىلإ فضأ

 اذإ مهّنكلو .دلولاو لهألا ةحيصن هيف مالكب لدي حصان برف نآرقلا نم هنومهفي
 نوربدتت ال اذامل :لوقيو «مهيلإ حصانلا دوعي مهحصان لوق ىلع مهلمع اوقبطي م

 الإو هيلإ مكوعدأ ام ىلإ متلصو ام مكنأ كلذب ًارعشم ؟نولقعتال اذامل ؟يمالك يف

 .هيلإ وعدأ اهب نيلماع مترصو ةحيبقلا مكلامعأ متكرتل

 وذ هيف ثيدحلاف ًارهظو ًانطب نآرقلل نابل مركألا يبنلا نع يور ام امأو
 .ولخلا ةعنام وحن ىلع ًاهوجو لمتحي هّنأو نوجش

 نم ممألاو ماوقألا لوح نارقلا يف درو ام نأ ره نطبلا نم دوصقملا- ١

 ءالؤه لب «مارقألا كنلوأ لع رصحنيال ءمقنلاو معلا نم مهباصأ امو .صصقلا

 .۳ ؛دیدیلا 1

 4١. ؛نونمزملا

 . 717 :هايپنالا ۳



 ةبربسفتلا جهانملا ۲٦

 :هناحبس هلوقف لايجألا يف نوتأي نم مهريغ معي وهو هناحبس همالكل رهاظم
 ترفكف ناكَم لك نب أدغر اهفزر اهيِتأَي ةنئَمطم ةنمآ تناك ةبرق الم هللا برضو ےل م م 2 ا ع تسرع ل <

 ْمُهَءاَج دقّلو# َنومَنصَي اوُناك امب ٍفوَحْلاَو عوُجلا سابل لا اهقاذأف هللا معن

 مرق يف ادرار ناك نإو '' «نوملاظ مهو باذَعلا مهذخاف هوب لکن مهنم لوسر ة ىف ًادراو ناك نإو '” (نوملاظ ممر ُتاَذَملا ُيْهَدَحآَت وید کف مهنم لوسر
 .ءاعمج ممألا ىلع ةبورضم ةيلك ةدعاق اهنكل ,صاخ

 جاتحجي يتلا ةيفخلا قيداصملا ىلإ ءادتهالا وه نآرقلا نطب نم دارملا ۲

 بم الع نأ ىرن كلذ لجالو «مامإلا نم صيصنت وأ .ريدتلا ىلإ اهيلإ لوصولا

a“ © 4ر ت 2 1 . و ۸  

 اونعطو مهدهع لعب نم مهتاميأ اوثكذ نإ و# :هناحبس هلوق ريسفت يف لوقي ملدا

 لتوق ام هنإ# :” «نوُهَتَي مُهْلَمَل مهل نامي ال مُهْنِ رفكلا ةا اوُلتاقَف منيو يف

 ةحلط نم هللا ينرذع» ؛مالسا بم ىلع لاق ةياور يفو ؟مويلا ىتح تلزن ذنم اهلهأ

 مث !هنثدحأ ثدح ريغ نم يتعيب اثكن مث ؛نيهركم ريغ «نیعئاط ٍيناعياب ريبزلاو
 ." ةيآلا هذه الت

 ةعسو اهموهفم بتارم ىلع ةيالا لمح وهو نطبلل ثلاث لامتحا كانهو ۳
 ظحال مهايلباقو مهتادادعتسا بسح اهنم ةدافتسالا يف سانلا فالتخاو اهانعم

 دير ليلا لمتحأف اهرَدقب ةيدوأ تلاسُف ءام ءاملا نم لزا :هناحبس هلوق

 هللا ُبرِضَي ٌكِلذَك هل ٌدَبَر عاتم وأ ةيلج ةاغتبا ٍراَلا يف هيَلَع َنوُدَقوُي اًمِمَو ابيار
 ضرألا يف ُتُكِميَف سانلا ممي ام امو ءافُج ُبَمَدَبَن ُدَبْزلا اًمأف لطابلاو َّنَحلا
 . 4 لاثمألا هللا ُبرِضَي كلذك

 ١-النحل: ؟111١5.,

 .١؟ :ةبوتلا

 ١ /٠٠۵. :نارقلا ريسفت يف ناهربلا ۳

 /١0. :دعرلا 4
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 هتيلباق بسح اهنم ديفتسي لك ريسفتلا نم تاجردو بتارم ةيآلل نإ
 ةيآلا ريسفت يف نورسفملا ضاخ دقف .2”رونلا ةيآ هريظنو .رهاظلا نم دمتسي لكلاو

 .هتاءافكو هتالهؤم بسح اهرون نم دافتسا لکو ةفلتخم دراوم ىلع اهقيبطتو

 ةقيقدلا يناعملا نم رسفملا همهفي ام ّنأ يراشإلا ريسفتلا يف لوقلا لصاحو
 وأ رهاظلا بسح لع ًاريسفت يّمس ءاوس لوبقم وهف رهاظلاب ةلص اهل ناك نإ
 ام ىلع ةيآلا لمح يف هّبر نم ةَّجح ىلع رسفملاف ريدقت لك لعو ًايراشإ ًاريسفت
 هل حصيالف ؛ناهذألا ىلإ ردابتلا سهاظلا نع ةلصلا عوطقم ناك اذإ اًمأو ؛كردأ

 هل ةَجح عطقلا نوكي ذئدنعو دارملا هْنأب عطقلا هل لصح اذإ الإ هيلع نآرقلا لمح

 :ةلثمأب يتأن لاحلا حاضيإلو «عقاولل ًافلاخم ناك نإو هريغلال

 طاس ِةلخنلا عذجب كلِ يزهو :هلوقب حسيسملا أ هناحبس بطاخي
 ." © ينج ًابطو كَِلَع

 جبسم امال اهتارحخؤمو ةدالولا تامدقم أيه هناحبس هّنإ :دحأ لاق ولف

 عذجب زت نأ اهرمأ كلذ عمو ةسبايلا ة ةرجشلا نم هلصف ريغ يف بطرلا ىتح

 اهرمأ - نها ىلإ ةجاح الب بطرلا اهقزري نأ هناحبس ىلوملا عسو يف نأ عم ةلخنلا

 لك ايه ول هناحبس هنأو ءاهشاعم نع اهتايح يف ةلوؤسم اهْنأ اهميهفتل اذه زهاب
 .ةلخنلا عذجب زهاب ولو اهتكرحو اهيعس نع ينغت الف تامدقملا

 .رهاظلاب ةلص هل ّنأل هب سأبالو نيرسفملا ضعب نهذب قلعي ابر ام اذه

 ُتمَمتْأَو ْمُكنيِد ْمُكَل ُتْلَمكأ َمويلا» :هناحبس هلوق لزن امدعب هنآ يور

 لاف هع یکی ةداحصلا ع کا ماس مآ یدو يتم
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 . يبنلا ةلحرب انيلإ يعنت ةيآلا

 لوح نورسفملا هركذيام يراشإلا ريسفتلا نم عونلا اذه ةحضاولا جذامنلاو

 فلتخت ريسافتلا بتك يف ةروكذملا يناعملا نأ يرت رولا ةيأو دعرلا ةيآ نينيآلا

 ظفل نيبو اهنيبو ظفللا ىلإ يناعملا دنسي لكلاو ءًايولعو ةطاسبو ًءافخو ًاحوضو
 يتلا ريسفتلا نم عودلا اذهل ًاضيأ دوعي نآرقلا يف ربدتلاب رمألا لعلو ؛:ةلص ةيآلا

 يف هللا هفذقي رون ملعلا» ؛هيف لاقي ام اذهو ناعمإلا دعب الإ رسفملا اهيلإ لصيال

 .؟ءاشي نم بلق

 هناحبس هللا ىلإ هدانسإ حصيال يراشإلا ريسفتلا مساب ريسافت كانه معن

 هاف 83 دمحم ىلإ ميملاو ليثربج ىلإ ماللاو هللا ىلإ ةراشإ فلألا ناب لا» ريسفتك
 .موصعملا نم صن كانه ناك اذإ الإ يأرلاب ريسفتلاب هبشأ

 ىلإ ةراشإ فلألا لاقي ْنأب ةريثك هوجوب هريسفت نكميف ريسفتلا اذه حص ولو
 :ةملكلا ىنعمف «كلملا ىلإ ةراشإ ميملاو .فطللا مال ىلإ ماللاو ؛ةينادحولا فلأ

 :هناحبس هلوق ريسفت كلذ نم أوسأو «ىلعألا كلم اب هتيزجف هل تفطلت يندّحو نم

 ناب 4ليبسلا ٍنبأو سْلَجلاب ٍبِحاَصلاَو ٍبْنجلا راجلاو ىبرُقلا يِذ ٍراجلاو»
 ,ةعيبطلا وه ؟4بسنجلا راجلاو» «بلقلا وه (ىبرقلا يذ راجلاو» :لاقي

 حراوجلا وه (ليبسلا نباو» «ةعيرشلاب يدتقملا لقعلا وه (بنجلا بحاصلاو»
 .هلل ةعيطملا

 ثحبن فوس يتلا ةينطابلا ريسافتب قحتلب ريسفتلا نم عونلا اذه لثمف

 .لبقتسملا يف اهنع

 ةيآلا سفن يف لمأتلاو ركفتلا دعب رسفملا هيلإ يدتيي ام نأ :مالكلا ةصالخو

 .ةدئاملا ةروس نم ۳ ةيآلا و١1 ١ :يناعملا حور :يسولآلا-١

 . ۳١ :ءاسنلا-"



 ا اس سس نا اك ... ؟يأرلاب ريسفتلا ليبق نم يراشإلا ريسفنلا له

 لاحب ًاعفان ًايسايس وأ ًايعامتجا وأ ًايقالخأ ىنعم ناك ءاوس هنم اهقايسو اهتادرفمو
 هذه ريغ يفو لوبقم ريسفت وهف هنع عطقنم ريغ رهاظلاب ةلص هل ناك اذإ ءعمتجملا

 .ًادودرم نوكي ةروصلا

 اذه لوبق مزالي هبئاجع يضقنت ال لايجألاو نورقلا باتك نآرقلا نوک لعلو
 مل لايجألا نوضغ يف ًايرط هللا باتك لزي مل كلذ لجألو يراشإلا ريسفتلا نم عونلا
 مزالو ضرألاو تاومسلا تماد ام ّيرط وه لب ؛ساردنالا هيلع أرطي لو سردني

 هنالالد يف قمعتلاب ناسنإلا اهيلإ يدتبي نآرقلا يف قئاقحو فراعم دوجو كلذ

 ةيضاملا راصعألا يف فلسلا ناك نإو ةبمازتلالاو ةينمضتلاو ةيقباطملا :ةيظفللا

 نم باوج يف .مالسا لع. قداصلا ريشي كلذ ىلإ هلعلو «يناعملا هذه نع نيلفاغ

 هللا نأل ١ :هلوقب ؟ةضاضغ الإ سردلاو رشنلا ىلع دادزيال نآرقلا لاب ام هنأ هلأس

 ديدج نامز لك يف وهو سان نود سانل الو نامز نود نامزل هلعجي مل ىلاعتو كرابت
 . «ةمايقلا موي ىلإ ضغ موق لك دنعو

 ةكرحلا فقو بجوي «نيرسفملا هجو يف بابلا اذه داصيإف ةلمجلابو
 .ىنعملا دودحم بتكلا رئاسك نارقلا نوكي يلاتلابو زيزعلا باتكلا مهف يف ةيملعلا

 .هرفاضتو ثحبلا موادت ىلإ جاتحي ال .دارملا روصقمو

¥ ¥ # 

 مظاكلا ىسوم هيبأ نع اضرلا رابخأ نويع نع ًالقن ۸ :ثيدحلا ءنآرقلا لضف باب ۹۲ :راحبلا ١
 . + مالسلا |مهيلع -



 :ناثلا جهنملا

 لقنلاب ريسفتلا

 .هروصر

 .نآرقلاب نارقلا ريسفت ١
 .نارقلل ينايبلا ريسفتلا ١
 .ةيبرعلا دعاوقلاو ةغللاب نآرقلا ريسفت 7

 ٤- مالسلا مهيلع - ةمئالاو ب ّيبنلا نع روثأم اب نارقلا ريسفت . .

 :ماسقألا هذه نايب كيلإو

 :نارقلاب نآرقلا ريسفت ١
 نم دوصقملا نييبتل ةلفاكلا ةحيحصلا جهانملا ىمسأ نم جهنملا اذه نإ

 :هناحبس لاق دقو فيك ةيآلا

 . (84- لحنلا) ءس لكل ًانايبت تاتكلا َكْيَلَع الربو
 نآرقلاو فيك اضيأ هسفنل حضوم وهف .ءيش لكل ًاحضوم نآرقلا ناک اذإف

 ؛ هن احبس هلوق يف اك رون و «ناقرفا و «ةنیب» و ؛ىدها هلك

 ىدهلا نم بابو سانلل ىَدُه ُنآرُقلا يف لن يذلا َناضمر ره
 . (180 ةرقبلا)4ناقرفلاو

 :هناحبس لاقو
 و و رق ا,

 , ١١١(  ءاسنلا) «ًانيبم ارون مكيَلإ انلزنأو»



 ا لا وس سال دنس نست تون وس مم ا جنو : نآرفلاب نآرقلا ريسفت

 الملا هلم . ىلع لاقو «ًاضعب هضعب قّدصي نآرقلا ن2 :8# مركألا يبنلا نعو

 هب نوعمستو «هب نوقطنتو «هب نورصبت هللا باتك» :نارقلا هيف فصي هل مالك يف

 فلاخيالو هللا يف فلتخيالو ءضعب لع هضعب دهشيو ضعبب هضعب قطنيو
 . «هللا نع هبحاصمب

 ءاسّف أرطَم مهبل انرطمأو) :هناحبس هلوق يف دراولا رطملا ريسفت ريظن اذهو

 نأشلا اذه يف ىرخأ ةيآ يف ةدراولا ةراجحلاب . ١۷۳(  ءارعشلا) 6 نيرّذنُملا ٌّرَطَم

 . (74 - رجحلا) )لیس نم ٌةَراجح مِهيَلَع انرطمأو» :لاق

 فتي جهنملا اذه نسم ةريثك جذامن تيبلا لسهأ نع ةروسثأملا تاياورلا يفو

 ماكحألا نم ريثك ىلع تايآلاب لالدتسالا دنع مهنع ةدراولا راثآلا يف عبتتملا اهيلع

 .اهريغو ةيعرفلا ةيعرشلا
 ةنمضتملا ثيداحألا نسم عونلا اذه عيمج ءاصقتساب ءالضفلا دحأ ماق دقو

 .ريسفتلا نم طمنلا اذه

 .جهنملا اذه نم جذامنلا ضعب ركذنلو

 يف رصقلا بوجو نع مالسا دم رفعج ابأ ملسم نب دمحتو ةرارز لأس - ١

 ؟اولعفا لقي ملو" (حانُج مُكيَلَع سيو :لوقي هناحبس هلآ عم رفسلا يف ةالصلا
 افصلا يف لجو زع هللا لاق دق سيلوأ» :هلوقب ماسلا هلم مامإلا باجأف

 نورت الأ" هامهب وطي نأ ِهْيَلَع حانُج الف ّرمتعا وأ تیبا جَ نمف :ةورملاو

 .“ «ضورفم بجاو ام فاوطلا نأ

 ده م

 ١ :ةبطخلا :ةعالبلا حن ۱١۹ ,

 ۲,9 :بازحألا "<

 . ۱0۸ :ةرقبلا ۳

 .7ثيدعحلا نفاسمل ا ةالص باوبأ نم ء۲۲ بابلا .6 :لئاسولا 4



TE44 ني  aةيريسفتلا جهانملا  

 مهف رهشأ ةتسل تدلو دق ةأرماب ينأ رمع ْنأ :هداشرإ يف ديفملا ىور -

 هللا نإ كتمصخ هللا باتكب كتمصاخ نإ :-,اللابم ۔ نينمؤملا ريمأ هل لاقف اهمحرب

 َنعضرُي ثادلاولاو) :لوقيو اره َنوُنالَن ُهَلاصِفَوُهُلِمَحَر9 :لوقي ىلاعت
 ."”4 ةَعاضَرلا متي نأ دارأ نمل ٍنْيلِماك ِنْيَلوَح نهدالوأ

 ناك ًارهش نيثالث هلاصفو هلمح ناكو «نيتنسل عاضرلا ةأرملا تمنأ مت اذإف

 ." ةأرملا ليبس رمع ىلخف ؛هرهشأ ةتس اهنم لمحلا

 ريسفت يأ «يعوضوم ا ريسفتلاب قّقحتي ابك ريسفتلا نم طمدلا اذه :لوقأ
 ةروس هروسللا بسح يأ يثيزجتلا ريسفتلاب قّظحتي «تاعرضوملا بسح نآرقلا
 نكل .نآرقلاب نآرقلا ريسفت طمن لع بتك «نازيملا» ريسفت وه اذهو ةروس دعب
 .اهتخأ ةيآب ةيآلا ماهيإ نّيبف تاعوضوم ا نود وسلا بسح ىلع

 نآرقلاب ةطاحإلا يعدتسي ريسفتلا نم طمنلا اذه ةلماكلا ةروصلا نكلو

 ٌّمِض نم ةقيقحلا ىلجنت ىتح «دحاو عوضوم يف ةدراولا تايآلا عمجو «ميركلا

 .طمنلا اذهب مئاقلا ىلع بجيف ؛ضعبب اههضعب قاطنتساو ؛ضعب ىلإ اهضعب

 دقو يك ءانع ىلإ جاتحي ليلج طمن وهو :تاعوضوملا بسح ىلع نارقلا ريسفت
 لك يف ةدراولا تايآلا عمجف طمنلا اذه لكاشم ضعب عفرب يسلجملا ةمالعلا ماق

 .روسلا بسح عوضوم

 ريسفتلل ًاحاتفم نوكي ابر لقتسم ءزج يف راحبلا نم مسقلا اذه رشتنا ولو

 هجوب اهحرشو «تاعوضوم لا بسح تايآلا جرختسا دق هزم سن وهف يعوضوملا

 .يلامجإ

 ٠١. :فاقحألا ١

 . ۲۳۳ :ةرقبلا ۲

 .توريب ركفلا راد عبط ٤4١/۷ :يطويسلل روغنملا ردلا .14/ © :نيلقنلا رون ۴



 ا ماوس سمسا ست خام نارقلاب نارقلا ريسفت

 يف ةقدلاو ؛هرخأ ىلإ هلأ نم نارقلا ةءارق وه هنم طسوألا طمنلا نكلو

 ثاحبألا نم اهيف درو ام بسح تايآلا فينصت مث «تايآلادصاقم

 مث تايآلا نم تاعوضوملا جرختست ريسفتلا نم عونلا اذه يفف «تاعوضوملاو

 ةمالعلا هب ماق ام فالخب اذهو ؛ةجرختسملا تاعوضوملا بسح تايآلا فئصت

 يف تءاج وأ ؛هتركف اهب تداج تاعوضوملا بسح تايآلا فئص وهف ؛يسلجملا

 رابحألاو ثيداحألا بتك

 عمجملا «هلا باتك انبسحا !لئاقلا لوف ينعيال ريسفتلا نم طمنلا اذهو

 (مَّنإو ؛نآرقلاب مهمامتها لثم ةئسلاب مهماهتهال .نيملسملا ةماع نم هنالطب ىلع
 .بناجلا كلذ نم عفترت هتامهبمو نارقلا لكاشم نأ ينعي

 ذإ ءالف ابتاقلطمو ةيآلا تالمجم ىتح تايهبملا عيمج عفرل فاك هنأ امو

 ءام صصخت تامومعلاو ةّئسلاب نيبي ةاكزلاو ةالصلاك تالمجملا نأ كشال

 .ةئسلا ىلإ ةجاحلا دراوم نم كلذ ريغ ىلإ رابخألاب ديفت تاقلطملاو
 دقف ىصعلا اذه يف ةيانعلا دروم عقو دقو «جهنم ا اذه يف مالكلا ضعب اذه

 ةعبس ءازجأ ةيبرعلا ةغللاب هنم جرخف ميكحلا ركذلل انريسفت يف طمنلا اذه انذخأ

 روشنم» مساب رشتئاو ًاءزج رشع انثإ ةيسرافلا ةغللابو «نآرقلا ميهافم» مساب
 ةيريرحتو الو ةيريضحن ةنججل ىلإ جاتحي ليقثلا ءبعلا اذه نأ ركنن الو «ديواج
 .ةينمألا هذه قيقحت هللا انقزر اثلاث ةذتاسألا نم فارشإو ءأيناث

 نيب تايآلاب تايآلا ريسفت يأ طمنلا اذه نم دمتسي ريثك نبا ريسفت ْنِإو

 اذه عبا هذيملت ملقب ررح يذلا هريسفت يف هدبع دمحم خيشلا نأ اك رحآلاو نيحلا
 .نيياحألا ضعب يف جهنم ا

 ةمالعلا ديسلا ريسفت ره جهنم ا اذه عابتا يف نيريسفتلا نم لمكألاو

 .ةيآل اب ةيآلا ريسفت ىلع هريسفت ىنب دقف يئابطابطلا



 ةيريسفتلا جهانملاا ب ا ا لل 1٤

 ؛يثيزجتلا ريسفتلا وحن ىلع تبتك تفرع امك ةثالثلا ريسافتلا هذه نأ ريغ

 .تاعوضوملا بسح هريسفت ىلع ال ةروس دعب ةروسب نآرقلا ريسفت يأ

 اك يعوضوملا طمنلا ىلع قّقحتي نآرقلاب نارقلا ريسفتف ريدقت لك لعو
 .لؤألا طمنلا ءافتقا وه لمكألا نأ ريغ يئيزجتلا طمنلا ىلع حتي

¥ 7 # 

 :نآرقلل ينايبلا ريسفتلا ۲

 نامحرلا دبع ةشئاع ةروتكدلا هيعّدت ام بسح  هركتبا يذلا جهنملا اذه

 ينآرقلا ظفللا ءارقتسا نع ةرابع  يرصملا يلوخلا نيمألا اهذاتسا  ئطاشلا تنب

 لك ىلع ةيبولسالا ةرهاظلا ضرعو هتلالد ىلإ لوصول هدورو عضاوسم لك يف
 اهقايس مث ةروسلاو ةيآلا يف صاخلا اهقايس ربدتو «مكحملا باتكلا يف اهرئاظن
 .ينايبلا هّرسل اساهتلا هلك فحصملا يف ماعلا

 :يهو طباوض ىلع رودي جهنملا اذه لصاحو

 ينام لك عمجب أدبيو نآرقلا نم همهف داري امل يعوضوملا لوانتلا  فلأ

 .سوردملا عوضوملا يف تايأو روس نم مكحملا باتكلا

 امك ناكملاو نامزلا فورظ ةفرعمل اهوزن بسح هميف تايآلا بترت س ب
 نود ةيآلا لوزن تسبال نئارف يه ثيح نسم لوزنلا بابسأ يف تايورملاب سنأتسي
 هيف تلزن يذلا ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ رسفملا توفي نأ

 .ةيآلا

 سمتلتف نآرقلا ةغل يه ةيبرعلا نأ ردفي ظافلالا تالالد مهف يف - ج
 اهتالامعتسا فلتخم يف ةداملل ةيبرعلا سح انبطعت يتلا ةيلصألا ةيوغللا ةلالدلا



 اا 0 1 OS نآرغلل يلاببلا ريسفتلا

 .ةيزاجملاو ةيسحلا

 ظفللا غيص نم نآرسقلا يف ام لك عمجب ةينأرقلا ةلالدلا حمّلِل صلخي مث

 .هلك نآرقلا يف ماعلا اهقايسو ةروسلاو ةيآلا يف صاخلا اهقايس رّبدتو

 مكحمل ا بادتكلا يف صنلا قايس ىلإ مكتحب ريبعتلا رارسأ مسهف يفو د
 هلبقي ام اهنم لبقيف نيرسفملا لاوقأ هيلع ضرعيو ًاحورو ًاصن هلمتحي ام نيمزتلم
 .صنلا

 هرثأ تفتقاو يرصملا يلوخلا ذاتسألا هركتبا يذلا جهنملا اذه ةصالخ اذه

 نارقلل ينايبلا ريسفتلا» مساب باتك جهنملا اذه نم حرخف ئطاشلا تنب هتذيملت

 .حرشلاو ءىحضلا» :لؤألا ءزجلا يف ةيلاتلا روسلا ريسفت لوانت نيأزج يف ؟ميركلا

 روسلا ريسفت يناثلا ءزجلا يف لوانت اك ؟رئاكتلا ؛دلبلا .تايداعلا «تاعزانلا ءةلزلزلا

 .«نوعاملا محلا ءرجفلا «ليللا نصعلا «ملقلا ؛قلعلا» :ةيلاتلا

 نورفلا يف فأ ام ًائيش ل اهيال ذإ ريساضتلا نيب عيدب طمن هنأ كشالو
 هدبع مامإلا ريسفت هيف فرع يذلا ريخألا رصعلا ىلإ يربطلا نمز نم ةيضاملا

 ريسفتلا نم نول هنأ ريغ ةقباسلا ريسافتلا هباشيال طمنلا اذهف «يغارملا ريسفتو

 وه طمنلا اذه يف ةزرابلا ةطقنلاو ءًايناث نآرقلاب نآرقلا ريسفتو الوأ يعوضوملا

 .باتكلا يف هدورو عضاوم لك يف ينآرقلا ظفللا ءارقتسا

 اذه غيص عبمج يف عبتتلاب نآرقلا ةغل مهف يف رسفملا متهي ىرخأ ةرابعبو

 ينعم ا ةقيقحب ضسعب ىلإ ضعب ٌمض نم جرب مث ميركلا نآرقلا يف ةدراولا ظفللا
 يف عبتت الشم .ظافلألا حضوأ يف ىتح لمعلا اذه كرتي ال وهو ليصألا يوغللا
 «حرشلا# ةدام اهيف درو ةيأ لك 4كردص كَل حرس ملا» :هناحبس هلوق ريسفت

 ةملك لك يف اذكهو ةفلتخملا هغيصب ؛ردصلا) ةدام اهيف درو ةيأ لك وأ اهروصب

 سفن ىلإ عجري لب «حوضولا اذهب ىنتعيال هْنكل اندنع ًاحضاو هانعم ناك نإو ىتح



 ةيريسفتلا جهاتملا ... .... اا

 قايسو ؛ةروسلا قايسو ةيآلا فايس ربدت نم طباوضلا رئاس هيلع قّبطي مث نآرقلا

 .هلك نارقلا يف ماعلا ةيآلا

 هنأ ريغ دامتعالل لباف عيدب رمأ هنأ ريسفتلا نم عونلا اذه ىلع ذخؤي يذلاو

 اهيف تامومع اهنأل ةنسلا ةعجارم الب ةيهقفلا تايآلا ريسفت يف يفكي ال

 .اهنيبم اهيف تالمجم وأ اهديقم اهيف تافلطم وأ ءاهصصخم
 يتلا ةيوغللا ثاحبألا نم ريثك نع ينغي ريسفتلا نم طمنلا اذه معن

 ظفللا ىنعم جرختسي نأ ديري طمنلا اذه يف رسفملا ْنأل نورسفملا اهحرط

 ةيادب يف هنيعي ريسفتلا بتكو ةيبرعلا مجاعم معن ينارقلا صنلا يف ربدتلا نم
 .رمألا

 طمنلا نم عونلا اذه دجوي ام «عضاوم يف تيبلا لهأ تاياور يف درو امو

 .اهتادرفمو اهلمجو ةيآلا تايصوصخ يف ةقدلا وهو

 :لاق ةرارز نع هدانسإب قودصلا ىور- ١

 حسملا نإ :تلقو تملع ٠ نيأ نم ينربمت الأ :-ملد بم رفعج يبال تلق

 لزنو قل هللا لوسر هلاف ةرارزايا : :لاقف كحضف ؟نيلجرلا ضعبو سأرلا ضعبب

 َّنأ انفرعف «مُكَموُجُو اولسغاف )> :لاق لجو رع هللا ّنأل لجو رع هللا نم باتكلا هب

 يغبني هلأ انفرعف «َقْفاَرَملا ىلإ ْمُكَيِدْياو» :لاق مث لسغي ْنأ يغبني هلك هجولا
 « مكسورب اوُحَسم مآو) :لاقف نيمالكلا نيب لصف مث ؛نيقفرملا ىلإ السغي نأ امه
 نيح انفرعف «سأرلاب نيلجرلا لصو مث «ءابلا» ناكمل سأرلا ضعبب حسملا نأ

 سانلل ل هللا لوسر كلذ رسف مث ءاهضعب ىلع حسملا نأ سأرلاب |مهلصو
 .''«هوعيضف

 .ةدئاملا ةروس نم 1 ةيآلاو . ١ ثيدحلا ؛ءوضولا باربأ نم ۲۳ بابلا ١ :لئاسولا ١



 عال sss 01001 بب7 ةيبرعلا دعاوفلاو ةغللاب نآرقلا ريسفت

 لم هللا دبع يبأ نع ىسيع نب دامح نع حيحص دنسب ينيلكلا ىور - ؟

 «امُهَيِديأ اُمَطقأذ ةقراشلاو ٌقِراَسلاو» :ةيآلا هذه التف مميتلا نع لثس هنأ مدس

 نم كيفك لع حسماف :لاق €قفاَرَملا ىلإ کییباو وجو اول غاف) :لاقو

 ."' عطقلا عضوم ثيح
 قلطأ هنأ ةجحب نيفكلا ىلع حسملا ةيافك مميتلا يف مامإلا رهظتسا دقف

 اوم ءام اود ملف :لاقو قفارملاب دقت ملو مميتلاو ةقرسلا ةيآ يف يدبألا
 سيل مميتلاو عطقلا نأ ملعف'" 4هني مكيديأو مكهوجوب اوُحَسَأَ اط ًاديعَص
 .نيقفرملا نم

 ىلإ يبنلا ةالص تناك له مدس اهبلم نيقداصلا دحأ ريصب وبأ لأس ۳

 :لوقي ىلاعت هللا نأ ىرت الأ «معن» :لاق ؟ ال وأ هناحبس هللا رمأب سدقملا تيب

 «٠ «لوُسرلاُمَنَي نم ملت الإ اهيلَع تنك يتلا هلل انلعَج امو
¥ 

 :ةيبرعلا دعاوقلاو ةغللاب نآرقلا ريسفت ۳
 ىلع فقي ىتح ةءارقلاب اديدش اماىتها رسفملا متبي جهنملا اذه يفف

 نمو «لزنملا ينارقلا ظفللا فيرحت «ةءارقلا فيرحت نع ثعبني هلال ءاهنم حيحصلا

 «ينأرقلا صنلا ىنعم ةمالس ىلع صرح قطنملا ةمالس ىلع صرحلاف

 .ةدئاملا ةروس نم ٦ ر ۳۸ ناتيآلاو.؟ثيدحلا .مميتلا باوبأ نم ۱۳ بابلا 7 :لئاسولا ١

 .1 :ةدئاملا_؟

 .ةرقبلا ةروس نم ٠٤۳ ةيآلاو.؟ ثيدحلا «ةلبقلا باوبأ نم ۲ بابلا ٠۳ :لثاسولا ۳



 .فيرحت وأ ةهبش نم هتنايصو

 صنلا يف ؛ةيوحنلا ةعنصلاب مامتهالا ًايقطنم  يعدتسي ةءارقلاب مامتهالاو
 .ىنعملا ىلإ ًاساسأ دصقي اَّنِإ ؛تاملكلا رخاوأ طبضب مامتهالا اذه نأ ذإ ينآرقلا

 امو بصتني هب لوعفم او عفري لعافلاف اهبارعإو ةملكلا طبض رودي ىنعملا ىلعف

 .رجي هبابسأ نم ببسب رجلا نم هقحل
 نم ةياغلا َّنأل ءايعيبط اتافتلا ناك نآرفلا بارعإ ىلإ نييوحنلا تافتلاف

 .هتيلحنو نآرقلا ىلعم ةمدخ وه رحنلا عضو

 اذه يف ةيآلا دافم حضتي «ينارقلا ب بارعإلا طبض مث ةءارقلا طبض ءوض يفف

 .ةليصألا اهيناعم حيضوتو ءًايوغل ةيآلا تادرفم قيفحت ىلإ ًافاضم صاخلا راطإلا
 :ةيتآلا ريسافتلا دجت طمنلا اذه ىلعو

 رسفف (ه ۲١۷ م) ءارفلا دايز نب ىبحب ايركز نبا فيلأت نارقلا يناعم_ ١

 ؛نيأزج يف باتكلا عبط دقو جهنملا اذه ىلع هيناعمو نارقلا بارعإ لكشم
 .يتاجن فسوي دمحأو راجنلا يلع دمحم امهققح

 . (ه٤٠٠٠) ةنس هفيلأت يف عرش ءارفلا نأ باتكلا ةجابيد نم ودبيو

 .ميركلا نآرقلا دصاقم ةماعب ٍفاو ريغ ناك نإو ؛هعون يف ميق باتكلاو

 .كلذ ريغ ليقو (ه11م) ىتثلا نب , رمعم ةديبع يبأل نآرقلا زاجم ۲

 كلذ قادصمو يرع ناسلب نآرقلا لزنأ ان :اولاق اجلا ةمدقم يف لوقي

 ملف "4 هِموَق ٍناسلب الإ ٍلوُسَر نم انلّسرأ امو :ىرخأ ةبآ يفو نآرقلا نم ةيآ يف

 اوناك مهْنأل هيناعم نع اولأسي نأ يبنلا ىلإ هيحو اوكردأ نيذلا الو فلسلا جتمي

 مالك يف ام هيف معو .هيناعم نع ةلأسملا نع هب مهملعب اونغتساف نسلألا برع
 س

 ١ :ميهاربإ ٤ .



 ” .ss ا ةيبرعلا دعاوقلاو ةخللاب نآرقلا ربسفت

 .يناعملاو بيرغلا نمو .بارعإلا هوجو نم برعلا
 جارخإ يف ةيفاك ءةيبرعلا ةغللاب ةطاحإلا نب ًادقتعم ناك هّنأ نع برعي اذهو

 .ىرت امك وهو نآرقلا يناعم

 نع ينغ يبرع ريبعت لك سيل نكل يبرعلا ريبعتلا نم طمن نارقلا معن
 .ةئسلا يف هليصفت ىرن يذلا نينقتلاو عيرشتلا لاج يف ًاصوصخ نايبلا

 مهف فقوتي ام ديري لب «ةقيقحلا لباقي ام زاجملا نم ةديبع وبأ دصقيالو
 فيرشلل نآرقلا تازاجم رارغ ىلع وهو «كلذ هباش امو .فوذحم ريدقت ىلع ةيآلا

 .حلطصملا هلكشب زاجملاب هباتك صصخ فيرشلا نكلو بم ها نرسر  يضرلا

 :لاق ءرمضم هيفو رصتخا ام زاجم نم لمتحملا نمو :ةديبع وبأ لوقب ًالثم
 :هزاجم ريمض هيف رصتخم اذهف ©” «اوربصأَو ومآ نأ مهن الملا ٌنلَطنأو)
 اودانتوأ اوشما نأ اوصاوتو هيف رمضأو مهلعف ىلإ رصتخا مث ؛مهنم الملا قلطناوا
 يلد وحين وأ اشيا نأ

 مث ںافكلا لوق نم اذهف "” الدم اذهب الا دارآ اذام :ىريخأ ةيآ قو

 مالك نم اذهف "” «ريثك هب ٌلِضْب دمای لق هيف رمضأو ءهللا لوق ىلإ رصتخا
 . هلأ

 ٌريعلاو اهيف انك يتلا َةيرَقلا لَسوإ :لاق ءرمضم هيفو فذ ام زاجم نمو

 يف نّمو ءةيرقلا لهأ لسو :هزاجم ريمض هيف فوذحم اذهف ٠ (اهيف انلَبفأ يتلا

 ريعلا
 .رشتناو باتكلا عبط دقو

 ميدنلا نبا ددحب (ه١٠۳) وتم ا جاجزلا قاحسإ يبأل نأرقلا يناعم ۳

 .1:ص ١

 ۲١. :ةرقبلا ۳۔۲

 ٤-يوسف: ۲ ۸.
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 قاحسإ وبأ أدتبا» يناعملا باتك رهظ ىلع هأرق صن يف باتكلا اذه فيلأت خيرات
 لوألا عيبر رهش يف همتأو ه١۲۸ ةنس رفص يف نآرقلا يناعمب موسوملا هباتك ءالمإ

 .هآ ١١ ةنس

 .تابتكملا يف ةقرفتم خسن هنمو طوطخ دعب باتكلاو

 .نسحلا يبأ يضرلا فيرشلا فيلأت :نآرفلا تازاجم يف نايبلا صبخلت ٤

 . (ه 769-805) نيسحلا نب دمحم

 نم نآرقلا هيلع لمتشي ام ركذو يناراج ناوخإلا ضعب نإ :هلّوأ يف لوقي

 ًاضرعَم قئاقحلا نم نسحأ يه يتلا «تازاجملا بئارغو تاراعتسالا بئاجع

 ءاهعقوم يف تعقوأ ول ةراعتسم تعفو ينلا ةظفللا ْنِإو ءًاظفلو ىنعم ةلعلل عفنأو

 ميكحلا ناك اذإ ءاهبكرمب ًاقلق اهباصنو ءاهب ًايبان اهعضوم ناكل ةقيقحلا ةظفل

 عامسأ يف ىلجأ اهنأل نكلو هيلع ةرابعلا قيضل تازاجملا ظافلأ دروي مل هناحبس

 ىلع كلذ يف نآرقلا يف ام عيمج درجأ نأ يثلأسو ءنييطاخملا ةغلب هبشأو ,نيعماسلا
 ةدئاف ًاضيأ كلذ يف نوكيلو ءأعفن معأو ًاعقوم لجأ هعامتجا نوكيل روسلا م

 .ىرخا

 ليوأتلا هباشتم يف ليوأتلا قئاقح ريبكلا يباتك يف تدروأ دقو (لاق نأ ىلإ)

 هيف يتلا بئاجعلا ضماوغ ىلع هيبنتلاو مالكلا تلطأ .سنجلا اذه نم ًاريبك ًافرط

 . هناوأ ءاصقتسا ريغ نم

 زاجمب هامسأو ةديبع وبأ هلأ اع فيلأتلا اذه طمن زاتما نايبلا اذبمو

 .نارقلا

 مالكلا موري ةديبع ابأ نكلو .حلطصملا مسقلا زاجمل ا نم موري فيرشلاف
 .كلذ ريغو راضإو ريخأتو ريدفتو فذح نم يداعلا طمنلا ريغ ىلع جراخلا

 .بتكلا ماع عبط ۲ :نارقلا تازاجم يف نايبلا صبخلت :يضرلا ١-



 ل ل - مالسلا مهبلع ةمئألاو يبنلا نع روثأم اب نأرفلا ريسفت

 :.مدريبم.ةمئألاو يبنلا نع روثأملاب نآرقلا ريسفن 4

 نيموصحعملا ةمئالاو يبنلا نع رثأ اب نارقلا ريسفت وه لوقنملاب ريسفتلا نمو
 يبنلا ةلحر دعب جهنملا نم عونلا اذه رهظ دقو ؛نيعباتلاو ةباحصلا وأ السلا هيلع -

 وهو ؛سابع نب هللا دبع ةلاسرلا دهع دعب جهنملا اذه كولس يف نيفورعملا نمر

 كبسحو مساكم بلاط يبأ نب يلع نعف نآرقلا ريسفت نم تذحأ ام :لئاقلا

 .نآرقلا نامجرت نم ةداهشلا هذه

 .” نآرقلا ليوأتو ةمكحلاو هففلاب هل اعد هنأ 8 يبنلا نع يور معن

 نم نيرسفملا نيب رهظف ءاذه انرصع ىلإ لّوألا نرقلا نم جهنملا اذه عاذ دقو

 نيرسفملا ضعب نأ ىتح هنع نوزواجتيالو يورملا رثألاب ريسفتلا يف نوفتكي

 ناهربلا ريسفت نديد وه امك ةمئألاو يبنلا نم ًارثأ اهوح ديال يتلا ةبآلا ركذيال

 .نيقيرفلا نيب ةيثيدحلا ريسافتلا رهشأب تأنلو «ينارحبلا ديسلل

 :نع ةرابع ةئسلا لهأ دنع طمنلا اذه ىلع تافئصملا رهشأف

 اذهو (ه١11 -714) يربطلا ربرسج نب دمحم رفعج يبأ رسيسفن ١

 تاياورلا ركذ ريسفتلا اذه ايازم نمو .لاجملا اذه يف فلا ام عسوأ باتكلا

 قيقحتلا قيرط كلذب لهس دقو نيعباتلاو ةباحصلا ىلع ةفوقوم وأ ةدنسم
 .ةرثك ىصحي ال ام تاّيحيسملاو تاّيليئارسإلا نم اهيف معن ءاهنم تيبثتلاو

 ؟ نايبلاو فشكلا» مساب (ه ٤۲۷ ت) يبلعتلا ريسفت طسبتلا ين هيليو ١

 هجارخإل قيقحتلا لاجر هللا ضّيقي نأ ىسع «ةليلق هخسنو ؛طوطخم ريسفت وهو

 .17/8/ ١ :نافرعلا لهانم :يناقرزلا-١

 , 187/5 :ةباغلا دسأ
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 لوزن ىور دقف اللا مهب تيبلا لهأ لئاضفب نيفرتعملا نم هفّلؤمو ءرونلا ملاع ىلإ
 هبتك يف ينارحبلا ديسلا ًاريثك هنع لقنيو ةرهاطلا ةرتعلا قح يف تابآلا نم ريثك

 .ناهربلا ريسفتو مارملا ةياغ لثم
 يف يربطلا هركذ ام هيفف (ه١41 م) يطويسلا فيلأت روثنملا ردلا ريسفت -'

 يف ركذ دقو ريسفتلا كلذل ةمدقم هلعج هنأ ناقتإلا هباتك نم ودبيو هريغو هريسفت

 ىلإ ةحتافلا لْوُأ نم يف يبنلا ىلإ عوفرملا روأملاب ريسفتلا نم ةذبن نافتإلا ةمئاخ
 .سانلا ةروس

 .كلذب انيفتكا ةنسلا لهأ دنع ةيثيدحلا ريسافتلا ريهاشم اذه

 :يلي ام اهرهشأف ةعيشلا دنع روثأملاب ريسفتلا اًمأو

 ماع يفوت يذلا ينيلكلل رصاعملا يشابعلا دوعسم نب دمحم ريسفت ١

 ىلع ىنج «ةقباسلا نورقلا يف باتكلا خسان نأ ريغ ؛نيأزج يف عبط دقو ه4

 دس كلذبو .نوئملاب ىتأو ,ديناسألا طقسأ ثيح رفتغتال ةيملع ةييانج باتكلا
 .قيقحتلا باب نيقّقحملا ىلع

 اذه هريسفتو ه٠ ۷ ماع ًايح ناك يذلا يمقلا مي ميهاربإ نب ىلع ريسفت  ؟

 وه اهَّنِإ و ؛هدحو يمقلا مي ميهاربا نب لعل سيل ريسفتلا نأ ريغ ءًاثيدحو ًاميدق عوبطم

 يبأ هذيملت ىلع ميهاربإ نب يلع هالمأ امم قُفلم وهف :نيريسفت نم جوزمب ريسفت
 رقابلا مامإلا نع دوراجلا يبأ نع «صاخلا هدنسب هذيملت هاور امو .سابعلا لضفلا

  ةيلاجرلا انئاحبأ يف هلاح انحضوأ دقو النابع

 ينعأ روكذملا جهنم اب ناريسفت رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف فّلُأ دقو -؟

 : اهب

 ,؟"16 171١١ :لاجرلا ملع يف تايلك ١



 TY sss ss E .... .مالسلا مهيلع ةمئألاو يبنلا نع روثأم اب نآرقلا ريسفت

 . (ه1١١١/) يفوتملا ينارحبلا مشاه ذيسلل ؛نآرقلا ريسفن يف ناهربلا»

 .رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم يزيوحلا يلع دبع خيشلل «نيلقثلا روناو

 ةرثكل تاياورلا دانسا قيقحت ىلع فقوتي روثأملاب ريسفتلا نم ةدافتسالاو

 باتكلا لهأ ةملسم نم ةيورملا تابسوجملاو تايحيسملاو تايليئارسإلا قرطن
 .مهتملستسم وأ اهيلإ

 باستك لهأ اونوكي مل برعلا نإ :لوسقي نودلخ نبال ةميق ةملك كانهو

 قوتت امم ءيش ةفرعم ىلإ اوقوشت اذإو «ةيمآلاو ةوادبلا مهيلع تبلغ (منإ و ؛ملعالو

 انف .دوجولا رارسأو ةقيلخلا ءدبو «تانوكملا باسأ يف ةيرشبلا سوفنلا هبلإ
 رابحألا بعك لثم ءالؤهو «مهنم نوديفتسيو مهلبق باتكلا لهأ هنع نولأسي
 مهلع تالوقنملا نم ريسافتلا تألتماف مههلاثمأو مالس نب هللا دبعو «هبنم نب بهوو

 هذهب ريسفتلا بتك اوالمو ؛كلذ لثم يف نورسفملا لهاسنو ؛لوبقلاب تيفلتو
 . «نورتفي اوناك اع وأ ةاروتلا نم - انلف ابك اهلك اهلصأو «تالرقنملا

 ءاوحو مدآ ةصق لوح ريسفت يف يربطلا هب ىتأ ام ْنأ ىرت كلذ لجألو

 .ةاروتلا يف ءاج ام قباطت

 لهأ ةملسم يأ) ءالؤه ليواقأ نم ةءولمم ريسفتلا بتك نأ بجعلاو
 ءاسطعو دهاجمو ةمركع لاشمأ نيملسملا نم «مهنع ذخأ نمو (باتكلا

 .كاحضلاو

 ةربتعملا لاجرلا بتك يف نعطلاو حرجلا نم مهيف درو ام ىلإ ًافاضم ءالؤهف
 ,"”ىراصنلاو دوهيلا نم ريسافتلا نم مهنع رثأ ام نوذخأي اوناك ؛ةنسلا لهأ دنع

 . 4۳۹ :نودلخ نبا ةمدقم ١

 .لؤألا ءزجلا :لحنلاو للملا يف ثوحبو ء١٤ / ١ :نامحرلا ءالآ ظحال 1
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 ةفئاطلا خيشل نايبتلاك ةعيشلا ريسافت يف مهاوقأ لقن نم ىءارتي ام اّمأو

 يف اهجاور وه مهاوقأ لقن يف مهرذعف يسربطلا خيشلل نايبلا عمجمو ؛يسوطلا

 مدع بجويو ريسفتلا يف ًاصقن اهب لهجلا دعي ثيحب ةنمزألاو روصعلا كلت
 .هب ءانتعالا

 الإ هيف ةيجحلا طئارش رفوت ىلع فقوتي روثأملاب ريسفتلاف ريدقت لك ىلعو
 ةدوجوملا نئارقلا ىلإ ًادشرمو .ةيآلا نم ةدافتسالا ةيفيك نايب ىلإ ًارظان ربخلا ناك اذإ

 ةجيتنلاب ذخؤي جاتنتسالا ةحص ضرف ىلعف «ةدافتسالا ةيفيك ظحالت ذئدنعف اهيف

 .هنم جذامن تفرع امك .طئارشلل دجاو ريغ ربخلا ناك نإ و

 طئارشلا رفوت دنع لإ هب ذخؤي الف دبعتلا ىلع ًاينبم ريسفتلا ناك اذإ امو

 .دودرملاو لوبقملا تفرع دق راصتخالا هجو ىلع ةيريسفتلا جهانملا يه هذه

 ؛ةحيحصلا جهانملا لع دمتعي يذلا جهنملا نع ةرابع لماكلا جهنم نأ ريغ

 نآرقلا رسفي اك ؛ةنيرقلاك وه يذلا يعطفلا لقعلا ىلع نآرقلا ريسفت يف دمتعيف

 نوكي يذلا حيحصلا رثألا نم ديفتسيو ءاهتخأب ةيآلا ماهبإ عفريو ضعبب هضعب

 .اهنايب رم يتلا جهانملا نم كلذ ريغ ىلإ هبر نيبو هنيب ةجح

  ءالساهبلع- قداصلا مامإلا ةسسؤم - مق

 يناحبسلا رفعج

 ىف .ه4084١ بجرملا بجر ۷







 امهدودحو |همرهفم رفكلاو ناهيإلا ؛ديهمت

 تاهج رشع هيفو ؛ةنسلاو بانكلا يف ناهيإلا

 ًاحاالطصاو ةغل نامبإلا :ىلوألا ةهملا

 همدعو ناهبإلا نم ءزج لمعلا نأ يل :ةيناثلا ةهجلا

 ناهيإلا نم ءزج لمعلا نأب لئاقلا ةجح

 هناصقنو ناميإلا ةدايز يف :ةثلاثلا ةهجلا

 هب نايبإلا بجي ايف :ةعبارلا ةهجلا

 ًاليصفت هب ناهيإلا بجي ام
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