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 :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 مئاخو هللا لوسَر نكلو ماجر نب ٍدحأ ابأ دمحم ناکام
 1.7 بازحألا اميل ب يش كب هلا ناكو نبينا

 اراد ىنسب ٍلجر ظنك ءايبنألا ثم يفق يذلا نع رباج یور
 .اهنم نوبّجعتيو اهنولخدي سانلا لعجف ًاعضوم لإ اهلمكأو اهتتأف
 ةنبللا عيضوم انأف:ةل# لوسر لاق ةنبللا هذه ٌعضومالول نولوقيو
 ءايبنألا ُثمنخف دج

 يذمرتلاو ملسمو يراخبلا نع القت ۲۲۳ جاتلا







 ميحرلا نمحرلا هلل مسب

 لكوتن هدحو هيلعو نيعتسن هدحو هپو

 .هلشر ديس ىلع مالسلاو ةالّصلاو ,نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 موي ىلإ ناسحإب مهعبتو مهاطخ ىلع راس نمو هلآو هئايبنأ متاخو
 .نيدلا

 لكشت األ ةحيحصلا ةديقعلاب ًاريبك اماتها نوملسملا متهب

 .مهداعمل أدازو مبورد ٤يضي أرانمو مهكولس يف ةيوازلا رجح

 هتايح نم ةّيككملا ةرتفلا يف تف هللا لور سرك اذهو
 كرشلا ةحفاكمو ؛صلاخلا ديحوتلا سسأ ءاسرإل هسفن ةيلاسرلا

 يقالخألا ماظنلا حرص ةيندملا ةرتفلا يف اهيلع ىب مث .ةينثولاو

 .يسايسلاو يداصتقالاو يعاتجالاو

 ٍةمَألل مدقن نأ انيأر- ةديازتملا ةجاحلل ًارظنو  اذهو
 :دئاقع تاسارد ةميركلا ةّيمالسإلا
 هيلع قنا امو ,ميلسلا لقعلاو .ةحيحصلا ةفيرشلا ٍةَنُسلاو .زيزعلا

 .قّكوملا هللو ,ماركلا ةمألا ءاملع

 ةيمالسإلا ثوحبلاو ميلعتلا ةيتراعم

 باتك نم ٍةَّدمتسم ةرياع





 مدس

 ةّيمالسإلا ةعيرشلا حمالم

 :نيتسيئر نيتطقنب ةيمالسإلا ةعب رشلا زات

 .اهتيلومشو اهتيملاع :ىلوألا
 .عئارشلا ةقاخ اهنوك :ةيناثلا

 يعم ميلقإب رصحتت ال ةيملاع اهّتوعد َّنأ اهانعف :ىلوألا اَمأ

 ًارقلا اهفدهتسي يتلا الملا زربأ نم يهو

 نوكيل هِدبَع ىلع َناقرُلا َلّرن يذلا قرابت :هناحبس لوقي
 .0/ناقرفلا) «!اريذت َن

 .هتلاسرو هتوعد



 كلو ار يذتو ًاريشت اتل ٌةقاكاَلإ كانلسرأ امو :ًاضيأ لوقيو
 .52/أيس) بن رمَلعَي ال سالا رثكأ

 شالا اهي اي لق :هناحبس لاقو
 01 68/فارعألا)

 رشنل ةرومعملا ءاحنأ ىلإ هةارفس للت مظعألا ٌلوسرلا تعب دقل

 دقف .هنوعد ةيملاع نع ربعي باتك مهنم دحاو ّلك ديبو ایف هنوعد
 كلمو طبقلا ميظعو سراف ىرسكو ,مورلا رصيق ىلإ ثعب
 نب ةزوحو ماشلا موخت كلم يناّسغلا رمش يبأ نب ثراح او ,ةشبحلا

 لئابقلا خويشو برعلا كولم نم مهريغو .ةماهلا كلم يننحلا يلع
 نأ ىلع ليلد حضوأ قيثاوملا هذهو .لابعلاو .ةبزارملاو ,ةفقاسألاو
 ةعاشإل ةحاس اهلك ضرألا لعبت لب .دحب ٌدحتال ةيملاع هتلاسر
 .هتعي رش قيبطتو هنيد

 .اهركذل لاجل ةريثك هتوعد ةيملاع ىلع نيهاربلاو اذه

 يف ئمادنقلا ىراصتلا نم تاطلاغملا ضعب رهظن دق امير معن
 ناكمي اهصيصختو ةلاسرلا رمأ اولواح ثيح ؛ةطقنلا هذ

 .ركذلل ةلباق مهتاهبش تسيلو .نيّصاخ رصنعو
 لوسرلا قيثاومو ةفاك رشبلل هتاباطخو نآرقلا تانايبو فيك

 شويسج حايتجاو ,ةيبرعلا ةريزجلا دودح ةزواجتملا هتاوعدو



 4 يمت -  ةّيمالسإلا ةعيرشلا حالم

 يف ةيمالسإلا ةمألا رارقتساو برعلا ريغ ضرأ مهاجرو نيملسملا

 تاطلاغملا هذه تلطبأ ,كاذموي اهمظعم لب ةرومعملا قطانم رثكأ

 حالم نم يناثلا حململا ىلإ دوعن كلذلو نالطبلا ةرحدم يف اهتلعجو

 :ينعت اهتيقاخ وهو انثحب يف ,ةيمالسإلا 1

 هنعي رشف ءايبنألا متاخ وه .اهب ثوعبملا أو عئارشلا رخآ

 لدتسنو ةلاسرلا هذه يف هتسارد لواحن ام اذهو .عئارعلا ةقاخ

 هلوح ةراثملا تالاكشالا لّلحنو ةّئسلاو باتكلا قيرط نع هيلع

 .ٍلوصف نمض يف كلذ لك



 لوألا لصفلا

 ميكحلا ركذلا يف ةيمتاخلا

 .ضرألا ىلإ ءامسلا ةلاسر هب تمتخ, :وبنلاو

 ,يدبألا هللا نيد . ن نيد ّنأ ىلع ةفاك نوملسملا قفتا اقل
 نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا هروتسدو دلاخلا هلل باتك .هباتكو
 لوصأ هيف عدوأو عيرشت ّلك هيلإ هللا ىهنأ دقو هفلخ نم الو هيدي
 هياتكو هنيدب تلمتكاف .ءاخرو ةداعس لك هب طانأو يقر لک



 ةت یس ١ قو

 .ضرألا ىلإ ءايسلا ةلاسر يه يتلا ةيوامسلا عنارشلا

 ىلإ ىلاعت هلل اهزنأ يتلا

 تناك لب «مهرخآ ىلع هلزنأ اع ًارهوج قرقفت ال هئارفس لوا
 .ءوشتلاو ٌومنلل ةلباق ةاونك اهرمأ ءدب يف ةيوايسلا ةميرشلا
 روطت بسح .لايجألاو نورقلا ربع لئكتستو ومنت تذخأف
 لّلستو مهوقع ىلإ ةفاصحلا بّرستو ,ممألا لماكتو نامزلا
 .مهتايح ىلإ ةراضحلا

 E نيكل ) :هناحبس هلوق انركذ اتع حصفيو
 حوت هب یو ا ًادمح انيبن ىّصو دقف (1/ىروشلا) «...احو هب

 مراكم ىلإ ةوسعدلاو ,كرشلا نع ههيزغتو هناحبس هديحوت نم

 ريغ ىلإ .اهبابسأ ىلع ءاضقلاو .ةيفلخلا ارج اب ديدنتلاو قالخألا
 .نيرخآلاو نيلّوألا فحصيف هدمت ام كلذ

 .ةيوامسلا عئارشلا ةدحو يأ .ةمصانلا ةقيقحلا كلت لجتتو
 دلي :هناحبس س لاق و

 الا ةعي رشلا نأ :هحيضوت



 ةيقاخلا چ ع ی 1

 ةمعزم ًاتطخ رخآ دروم يف هناحبس لاقو .(0/نارمع لآ) (ةنم

 ةيدوهلاب هاربا ديحوتلا لطب يمر يف ىراصنلاو دوهلا

 ناك نکلوًاینارصت الو ًايدوهتئيهاربإ ناک امو :لاق او
 .(0۷/نارمع لآ) أا نم ّناك امو يلم

 يف ةيوامسلا عئارشلا ةقيقحف
 يف ميلستلا وهو ًادحاو

 ,مالسإلا ىلإ اعد امدنع رمي ىلإ لوسرلا بتك كلذ لجألو
 اش ةملك ىلإ اؤلاعت باتككلا ّلهأ اي لف :هتاحيس هلوف

 نود نم ًابابرأ أضع انّضعَ َذِّت الو ًائيش هي قرش الو هلا الإ دمعت الآ

 .07«نوُمِلسُمانأب اودس اوُوقف ووت ناف هلل
 وأ دوهلا رشعم ةوعدب هلوسر ىرغأ ةا

 ل اوقاف :هناحبس لاق ميهاربإ ةّلم عابتا ىلإ ًاعيمج سانلا

 .(48/نارمع لأ) «نيكرشُملا نم َناكامو ًافينح هاربا

 5 لک ناب هناحبس حصو
 حيسمل اف ,هنيدو هباتكو هيلع مدقتملا ّينلا دوجوب قضم هاب

 نم هيدي نيب امل قّدصم ل دمحم و ةاروتلا نم هيدي نيب امل قّدصم
 مهراثآ ىلع انيق :هناحبس لاق ايك .هيلع نميهم هباتكو بنکلا

 ًارمأ تناك لايجألاو راودألا عيمج

 .هدحو هُئازعو هضنا

 راک .رخآ يبن بقع ءاج

 ١( ج دمحأ دنسم .19/8 ص:۲ ج ةييلحلا ةريسلا ١ ص: 587



 ۳ : ..  ميكحلا ركذلا يف ةيقاخلا

 0 اوو .يةاررُقا نم هيب.

 امب ًاّدصم قحاب تاتكلا هلق اسيقمو باتكلا نس هيي

 .(46.637 ةدئاملا)

 عئارشلا لوصأ ةدحو نع رّبعت اهلك صوصنلا هذهو
 .اهبايلو اهروذجو

 ةقبقحلا يف ةدحاو ةلاسر .ضرألا ىلإ ءامسلا ةلاسرف هذه ىلعو

 لاوط لسرلا اهب ءاج نورقلا ربع ةلماكتم .كيكشتلاب ةلوقم
 دعصتل ةدحاو ةلاسر يرشبلا عمتجما ىلإ نولمحي مهّلكو لايجألا
 مراكمو ةيادملا ملامم ىلإ مهيدهتو .لاكلا جرادم ىلإ مهب
 .قالخألا

 ةطاسبلا ةياغ يف نوشيعي مهتايح تايلوأ يف رشبلا ناك معن
 الو مهمدنخي عمتجم الو .مهسوست ةلود مه تناك اف .ةجاذسلاو

 مهنيسب طابترالا جئاشوو ةدحولا رصاوأ تاكو .مهطيرت عئارذ
 فعضو .مدقتلا ةلقو .لقعلا يف روصقلا كاذ لجألف .ًادج ةفيعض
 يف ةفيغط مه ةعورشملا ماكحألاو .مهلا أ ميلاعت تناك .يقرلا

 ترغكو .يقرلاو مدقتلاب ةيناسنإلا تذخأ ايلف .ةطاسبلا ةياغ
 ولت ماكحألا تلمتكاو ةعيرشلا قاطن عسنا .ًامويف ًاموي لئاسملا
 .تاروطتلاو لاوحألا هذه



een 500ةيقاخلا ...  

 ًارظن ماكحألاو عورفلا ضعب يف اهتالتخا عم) عئارشلا هذهف
 اهوصأ يف فلتخت ال (ةيفارغجلا نوؤشلاو ةيعألا لاوحألا ىلإ

 فده ىلإ عمتجلا قوستو .دحاو رمأ ىلإ فدهت اهلك لب ءاهبابلو
 دصاقملا يف ال جاهنملاو ةعيرشلا يف وه امِإ فالتخالاو .درفم

 هد ٌةعرش ٍمُكَِمانلعجب لكل :هناحبس لاق امك تاياغلاو
 5 مگاتآ ام يف مگ وییل نكلو ةدحاو ما عك هلل ةاش
 . ر ةدئاملا) «تاريخللا

 غيت الو اهفبّناف رمألا ن ةعب رك ىلع كانلمج م :هناحبس لاقو
 .01ه/ ةيئاجلا) «نومّلعي ال يذلا ءاوهأ

 ليجنإللو .ةعيرش ةأروتللف .ةفلتخم نغسلا نأ :لوقلا ةصالخو
 دئاقعلاو لوصألا وه نيدلا نكلو ةعيرش نآرقللو ,ةعيرش
 .اهنم ةدحاو .اهفلاخت الو ةيئاسنألا ةرطفلا رياست يلا ماكحألاو

 عيمج يف عئارشلا فالتخا ىلإ نافدهت ال ناتيآلا ناتاهو

 ةبسن اهنيب ةبسنلا نم نوكي ثيحبًايلكً فالتخا اهدراومو .اهداوم
 هئايبنأ ىدهب ءادتقالاب هّيبن رمأي هناحبس وهو فيك ,نيابتلا

 .ةاروسلا ممأ نم لكل وأ لل دمحمو ىسيعو ىسوم نم لكلا انلعج يأ (۱)
 ثعب نم ىصقألا فدهلا وه ام ىلإ اصاخ ًاقيرطو ةعيرش نآرقلاو ليجنإلاو
 .يلك ال ينزسج عئارشلاو بتكلا نيب فالتخالاو احضاو ًاجاهنمو لسرلا
 .اهعيمج يف ال ماكحألا ضعب يف خسنلاو



 ْمُهادْيِبَف هللا ىد َنيِذّلا كئاوأ) :لوقيو نيفلاسلا
 04. /ماعتألا)

 راودألا يف ةّوبنلا تاقلح تلصاوتو ,ىرقت لسرلا تءاج معن

 ,هنيد هب لمكأو هتمعن متأف هئارفس رخآ هللا ثعب نأ ىلإ ةيضاملا

 ًاينغ .عماجلا هباتكو .لماكلا هنيد ّلظ يف يرتتبلا عمتجلا حبصأف

 اتح ريغ رشبلا حبصأو ةلاسرلا لصاوت نع
 اهنقتأو عئارشلا لمكأب لوسرلا ءاج ذإ .هدعب لوسر ّيأ لاسرإ ىلإ
 مهتايح راودأ يف رشبلا هنيلإ جاتحي ام لكيو قوقحلل اهعمجأو
 عيمج عمم ىشمتت ةنورم اهيف هسفن تقولا يفو مهتاروطت عاونأو
 يلصألا ةلاسرلا ٌرهوج سقت نأ نود نس .لايجألاو ةنمزألا

 ةّنسلاو .ًالوأ باتسكلا نم هتيقاخ ةّلدأ كيلإو .فيرحتو ريوحتب
 :صوصن هيفف باتكلا اَمأ اينا

 :لوألا صنلا

 هلا لوس كلو كلج نی رح بأ مع ناکام : و

 جاوزلا ماكحأ يف ءانبألا ةلزغم ءايعدألا نولي برملا تناكو
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 رمأف .ةيلهاجلا ةّنسلا كلت خسني نأ هناحبس هلل دارأف ثاريملاو

 اهجّوزت ايلف اه هتقرافم دعب ٍديز ةجوز بنيز جوزی نأ هلوسر
 تاعزفلا يف نيلّعوتملاو نيقفانملا نيب ةجض كلذ دجوأ هللا لوسر
 امو هلوقب مهمعازم هئاحبس هلل درف ءاهءارو نيقاسنملاو ةيلهاجلا
 ديز مهنمو مهدلي مل نيذلا نم «مُكِلاجر نِ ٍدحأ ابأ دمحم ناك
 «يئينلا مئاخو) هب هللا هرمأ ام كرتيال وهو هلا لوس كلو
 يبن الف ٌةؤبنلا هب تمِيُح مهرخآو
 .نيدلا موي ىلإ ةيقاب هتعب رشو ةيدبأ هنّوبنف

 تعب رش دعب ةعبرش الو هدعب

 :هنم داري امو متاخلا

 :نيهجوب متاخلا ظفل ئرق دقل

 عباطلا ىنعمب نوكيو مصاع ةءارق هيلعو ءانلا عتفب :لوألا
 ىلإ ةبسنلاب 4 مركألا ىلا ناكف قيثاوملاو لئاسرلا هب متخت يذلا
 حتفي الف َقِلْغَو دِصوُأو ةوبنلا باب هب متخ .عّباطلاك ةوبنلا باب
 .ادبأ

 باب متخي يذلا يآ لعاف مسا نوكي هيلعو ءاتلا رسكب :يناثلا

 وأ ةوبنلا باب ّنأ ىلع ةحيرصص ةيآلاف

 45 مركألا يلا ءيجمب مت ءايبنأ اتعب



 ¥ مکحلا ركذلا يق ةيقاخلا

 :يريمدلا دمح وبأ لاق

 يرجي ًاحتف مخي هب امو  ركلاب لق ُلعافلا متاخلاو
 ىلإ لوألا روصملا ذنم ةفّلوملا ريسافتلا تعجار اذإ

 نوحرصيو انركذ امب اهنورسفي نيرسفملا ةماع َّنأ ىرت اذه انموب
 ناك هّنأل (حتفلاب) متاخلاب ههيبشتو هلآو هيلع هللا یلص هفصو ّنأب

 نيب يذلا مهقافب تالاسرلا متخ وه برعلا نيب رئادلا مسرلا

 نيب مركألا ىلا ٌناكف مهعّباوط مهميتاوخ تناكف .مهعباصأ

 ىنعملا اذه مهلتست نأ كلو .تاوبنلا باب هب متخ متاخحلا وه ءاببنألا
 ّنأ ىرتف .ةملكلا كلت ةدام ايف تدرو يتلا ةريثكلا تايآلا نم

 .ىنعملا اذه ديفي اهعيمح

 :ةيلاتلا تايآلاك

 يأ (۲۵/ نیففطسلا) «موُكخت قيحَر نم َنوَقسُيل :هناحبس لاق - ١
 .هصولخ ىلع ًاليلد هريغو عمشلا لثم ءيشب هباب موتنم

 سقانتيلق كلذ يفو كسم ماتا

 .كسملا ةحئار هنم حوفت هبرش رخآ يأ (73/نيقفطملا) «َنوُسْفا

 *خييبأ انملكُتو مههاوفأ ىلع رخت مولا :هناحبس لاقو - ٣

 .مهديأ مّلكتتو .دصوتف مههاوفأ ىلع عبطي يأ(00/سي)

 ,ةملكلا كلت ةدام اهبف تدرو يتلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ
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 ةوبنلا ءاهتنإ ..ةيآلا دروم يفو حاطقنالاو ءاهتنالا ىلإ ف دهب ّلكلاو

 .اهعاطقنأو

 :يناثلا صنلا

 نوكيل ودب ىلع َناقرشلا لرب يذلا ربت :هناحبس هلوق
 .06/ناقرفلا» «اريذَن نيل

 ّيونلا) هدبع ىلع نآرقلا ليزغت نم ةياغلا ّنأ نأ يف ةحيرعم ةبآلاو
 موي ىلإ هلوزن ءدب نم نيملاعلل اريذن نآرقلا نوك ## (مظعألا
 سانلا وأ نجم او سنإلاب اهريسفن نيب قرف ريغ نم .نوئعبي
 ميكحلا ركذلا يف نيملاعلا ناف .نيعتملا وه يناثلا ناك نإو ؛مهعمجأ
 .ىنعملا اذهب ءاج

 الف يفيض ءالؤه نإ لاق :طول ناسا نع ًايكاح هناحبس لاق
 وأ اولاق © ٍنوزخت الو هلل اوقّنأو + نر

 17-00 رجحلا)

 نأل ىنعم ال ذإ سانلا مه مهمالك يف نيملاعلا نم دارملا
 ًايكاح هناحبس هلوق هريظنو .ةكئالملاو نجلا ةفاضتسا نع هنوهني
 0136/ءارعستلا) (نوّلاعلا ىم ناركّذلا نوتأتأ) :طول ناسل نع
 .سانلا مه نيتيآلا اتلك يف نيملاعلا نم دارملاف



 14 ..  ميكحلا ركذلا يف ةيقاخلا

 نيملاعلا نأ نم ذم قداصلا مامإلا نع يور ام ةوق ملعي كلذبو
 رهاظلا كلذ نع لدعي الو ءاملاع دحأو لك لعجو سائلا هب ىنع

 ينعم نوكبف رهاظلا نم لودعلا ىلع ةنيرق ال هلأ اهو نيرقب الإ

 اعل ّنوكيل 9 :هلوف

 .نوثعبي موي ىلإ هلوزن

 :ثلاثلا صنلا

 ذأ نإ :هناحبس هلوق
 نم الو هيدي نيب نم ٌلِطابلا هينأي ال » ٌريزع
 .(41-41/تلصف) «ديح

 ,ًأرقلا وه ركذلا نم دارملا نأ ,ةيتاخلا ىلع ةلالدلا هجو

 لآل يكمل ركألاو ٍتايآلا نم كيلع هوتن كلذ :هناحبس هلوق

 .(68/ نارمع

 نأ ةيآلا دافمو ركذلا ىلإ عجري هيتأي الإ يف ريمضلاو
 «تاهجلا نم ةهج يأ نم ًاليبس هيلإ دجي الو هيلإ قرطني ال لطابلا

 هروص كنودو .ةروصتم ةروص ةّيأب لطابلا هيتأي الف

 هيلع ديزي الو ءيش هنم صقني ال يأ لطابلا هيتأي الم-١

 6ع يش



rةّيقاخلا  

 نأو هخسنيو هلطبي باتك هيتأي ال يأ :لطابلا هيتأي ال»- ۲
 .«كرتي الو رّيغي الو لدبي ال تباث قح وهف ید هلعجي

 ئظم اع هرابخإ يف لطابلا قرطتي ال :لطابلا هيتأب ال»-'
 .«عقاولا قباطت اهلكف .ءيبجي اب هرابخإ يف الو

 موي لإ لطابلا هلمخادي ال قح نآرقلا نأ .ةيآلا لصاحو

 ًاعبتمو هيلإ نالطبلا لست نع ًانوصم ًاقلطم ًاقح ناكاذإف .ةمايقلا
 هتوبن تابثو هتلاسر ماود كلذ دنع بجي ةمايقلا موي ىلإ سانلل

 ةميرشلا نيع نوكت نأ اإ
 ىلعو ٠ انلا ىلإ ةجاح ال لوألا ىلعف اهريغ وأ ةَ
 نيضقانتملا نوك مزلبف ىلوألاك ةّح ةيناثلا نوكت نأ

 ,بولطملا وه اذهو ىرخألا نود ًاقح ىلوألا نوكت نأ وأ
 هينئادي ال يذلا قحلا باتكلا نم ءزج مظعألا لوسرلا ةعبرشو
 ىلاعتت لاق ابك هنم ءاحيإب الإ ردصتالا ا ةنكحملا هتّنسو لطابلا

 «ىُقلا ديد َُمْلَع » ئحوُي يح َداَلِإَوُم نإ # ىف
 ةّيأو نآرقلا دعب عيرشت ّيأ قن يف ةحيرعص ةيآلاف(1-0/مجنلا)
 3 ينلا مدع ىلع ةمزالملاب لدتف ءمالسإلا دعب ةعيرش

 هويت اذهب



 قل ميكحلا ركذلا يف ةيقاخلا

 موي ىلإ هغلب نم ريذحت نآرقلا لوزن ن
 انيحوأ كلذكو » :ىرخأ ةيآ يف هناحبس هلوق رّسفُي كلذبو ةمايقلا
 .. اَبوَع نمو ىرلا ْمَرَِِلايبرغ انآرق كيلإ

 ضرف ىلعو .ةرومعملا راطقأ عيمج «افوح نعو] دارملاّنإف
 هلوق دورو دعب ةبآلل موهفم الف ماعلا ىنعملا اذه نع اهفاردصنأ
 .« غلب نمو هي مُر ذنألا» :هناحبس

 :سماخلا صنلا

 كلو ًاريذنو ًأريشب سياثلل ٌةفاكالإ لانلسرأ امو هناحبس هلوف
 .(ملأيس) «نومّلعي ال ںیاتلا رک

 ىلع تمد سانلا نم ًالاح (ةفاك» نوك ةيآألا نم ردابتملاو
 .ًاريذنو ًاريشب ةفاك سانلل الإ كانلسرأ امو ةيآلا ريدقتو اهيذ

 :سمخلا تايآلا لّصحم كيلإو

 ةوبنلا وه ناك يذلا ءامسلا نع رابخإلا باب نأ: ريق لوألا تأ



 ةيقاخلا 7

 ةعي رشلا نوكت اهمتخبو ةموتخ ةوبنلا نوكت هداصيإبو دصوأ دق
 ناكاذإف .ةوبنلا باب حتف عرف ةعيرشلا ديدجت ّنأل ةّيدبأ ةيدمحما

 نم هجوب ءامسلا نع رابخإلا نكي الف ًاقلغم ءامسلا رابخإب ؤبنتلا

 .ةعيرشلا خسن اهنمو هوجولا
 ةعيرشلا ءاقبب ةحيرعص يهف ةيقابلا عبرألا تايآلا اًمأو

 قلغ :دحاو رمأ ىلع زكري تايآلا عومجف ءاهتيمومعب ةيمالسإلا
 .ةيمالسإلا ةعي رشلا ةيدبأو ةوبنلا باب

 ةيقاخحلا ىلإ تاراشإ نآرقلا يفف كلذ عمو .صوصتلا يه هذه
 :اهنم ضعب ىلإ ريشن ىرخأ نيوانعب

Ve E 

 باب داصيإ اغ... تّقو) هناحبس هلوق ةلالد نإ
 ناق ,ةملكلا ىنعم ىلع فوقؤلا دعب ةحضاو ةمايقلا موي ىلإ يحولا
 عئارش نم هيف امو ميركلا نآرقلا وأ ,ةيمالسإلا ةوعدلا اهنم دارملا
 :هناحبس لاق ثيح ةمدقتملا ةيآلا الع دهاشلاو ماكحأو

 باتكلا ٌةُهانيَتآ َني. الطفش باتكلا مُكيلِإ لزنأ ي يذّلاوهر»



 E ب یکی ركذلا يف ةيقاغلا

 مكيلإ لزنأإ) هلوق نم دارملاف حاب كب نب ل هنأ نوملغي
 ي مث نيل املا ىلع لزانلا نآرقلا وه «تاتكلا
 ىوحلا نم اوصّلخت اذإ ىراصنلاو دوهيلاك لبق نم باتكلا مهانيتآ
 هلل نم غم لاو «ليجخإلاو ةاروتلاك يإ يحو نآرقلا نأ نوملعي
 هنم الزان هنوك يف دّدرتي نأ فصنم ّيأل حصي الف ,قحلاب هناحبس

 .سانلا ةياده ىلإ

 ةوعدلا روهظب كر ٌةملك تّعوإ) :ةيلاتلا ةيآلا يف لوقي مث
 تراصو بتكلا عيمج ىلع نميهملا باتكلا لوزنو ,ةيدمحملا
 جّردتلا جرادم يف ًاليوط ًارهد ريست تناك امدعب الحم يف ةرقتسم

 .3/ةعيرش دعب ةعيرشو ةّبن دعب ةوبنب
 يف ةاحوتسملا ةيضإلا ةوعدلا ينعأ ةيهإلا ةملكلا هذهو

 نم ماكحألا نم هيف امو بذك هبوشي ال قدص ميركلا نآرقلا

 لدبتتال ةيماقلا كلت لجألو .ملظ هطلاخي ال لدع .يبنلاو رمألا

 . "دعب نم هماكحأو هتاملك

 ليصفقلا دارأ نمو ةيمتانلا لوح نآرقلا ىلإ ةرظن هذه
 تها ميكحلا باتكلا نأ اكو .ريسافتلا عجاريلف قيقحتلاو

 3704 9( نالا مجم .يسربللا ۳۳۸ ۷ نزيملا
 هناعيس لاق ملا عئارشلا يف ميركل نارا يف تاملكلا تلا دقو (؟)

 ۸۲ ميرعتلا (.يو اير تاملكب ثقدصو:ميرمًافصاو

 :ابطابطلا (1)



 ةيئاخلا ان

 ةرهاطلا ةرتعلا تاياورو ةيوبنلا ةّنسلا اهب تمتها اذكهف .ةيقاخلاب

 لاطل رثآملا نم لاجلا كلذ يف هيلع اتفقو ام ركذن نأ انلواح ولو
 ّنأ عم ةياور ةرشع يقنثا ىلع رصتقن كلذلو ءارقلا عم انفقوم
 .ةئاملا زواجتي روثأملا



 يناثلا لصشلا

 ةيوبنلا ثيداحألا ىف ةيمتاخلا

 ةينآرقلا صوصنلا نم هاندروأ اب قدحلا صحصح دقل

 نأ يف ةهبش ٍلداجم قبت ملف عقاولا ايڪ نع بيرلا فشكناو
 عئارشلا ةاخ هتعيرشو نييبنلا متاخ ميكحلا ركذلا يف لوسرلا

 .بتكلا متاخ هّياتكو

 :يقأي ام اهنم ركذن ,مركألا ينل ناسل ىلع ةيقاخلا تدرو دقو

 جرخو كوبن ةوزغ ىلإ ةنيدملا نم ني هللا لوسر جرخ ١
 لاقف يلع ىكبف .ال :لاقف ؟كعم جرخأ :ةيا ىلع لاقف هعم سانلا

 نم نوراه ةلزغمب يتم نوكت نأ ىضرت
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 يف يراخبلا هجرخأ ,نوراه ناكم الع لزنو ىسوم ةلزغم هسفن
 لئاضف باب يف هحيحص يف ملسمو .كوبت ةوزغ يف هحيحص
 .يينلا باحصأ لئاضف باب يف هننس يف ةجام نباو ٠ يلع

 هدنسم يف ةلبانحلا مامإو 18 يلع بقانم يف هكردتسم يف مكاحلاو

 2016 ريثك قرطب
 ثحبلا نع انانغأ ناكمب ةيقاخلا ىلع ثيدحلا ةلالد حوضوو

 ءاهوح
 ىب لجر لثمك ءايبنألا لثمو ٍنَنَم» 7# هللا لوسر لاق - ۲
 انولخدمم ساشا لمجف «ةنبل عضوم لإ هلسأو اهئ

 ."!يذمرتلاو ملسمو

 ۲۸: نئسلل .ةجام نيا ۲۲۲ ۲ حيحصلا .ملسم ۵۸ ۳ حيحصلا
 2634:6659 1 دتسملا .ليتح ني دمحأ ۱۰۹ ۳ كردتسملا کالا

rv 
 ثيداحأ عمجي باتكلاو ؟؟ ,© لوصألل عماجلا جاتلا .فصان يلع روصتم ()

 .ةجام ني! َلِإ ةسمخلا



 ةيوبتلا ثيداحألا يف ةيقاخلا
¥ 

 انأ .دمحأو .دمح انأ :ءامسأ ةسمخ يل 82# هللا لوسر لاق

 .يمدق ىلع سانلا رشحي .رشاحلا انأو .رفكلا يب هللا وحي ىحاملا

 .20«يبن هدعب سيل يذلا بقاعلا انأو

 متاخ انأو ءرخف الو نيلسرملا دئاق انأ» لوسر لاق- ٤

 .""!«رخف الو عفشمو عفاش لّوأ انأو ءرخف الو نييبنلا

 يدعب ةوبن الف ةّبنلاب كمصخأ يلع اي: يبنلا لاق_ه

 مهر تنأ ,شيرق نم دحأ اف كدحاجي الو عبسب سانلا مصختو

 .7«هنلب ًانایإ

 الو تعطقنا دق ةوبنلاو ةلاسرلا ّنإ» :ف هللا لوسر لاق-

 نكلو» :لاقف سانلا ىلع كلذ قشف :لاق « الو يدعب لوسر

 اهؤر» :لاقف ؟تارشبملا امو هلل لوسر اب :اولاقف «تارشبملا

 ف !وةوبنلا ءا ءازجأ نم ءزج يهو ملسملا

 متُح يبو ةقاك سانلا ىلإ ٌتلسرأ» : 2 لور لقد ۷

 .«نويبنلا

 قريكلا تاقيطلا دعس نبا ٤۸و ۸ :4 دمحأ دنس ۸4 20 حيجصلا مل (1)
0 

 ۲۷ نتسلا:يمرادلا (117
 33:1 ءايلوألا ةيلح .يتاهفصالا ميمن وبأ (۳)

 504 25 نتسلا.يقمرتلا [1)
 912:1 تاقبطلا دعس نيا 495 :5 دتسملا .دمحأ مامالا (0)



 ةيقاحلا : 4 ١

 يف مهرخآو قلخلا يف سانلا لوأ تنك» : 20ج ينلا لاق-
 .«تعبلا

 .| يف ىنا بلطملا دبع ن سابملا نذأتسا-۹
 اك ةرجهلا كب متخي ىلاعت تأ يذلا كتاكم مقأ معاي»
 تمطقناو ةكم حتف هعم دهشو يبلا ىلإ رجاه مث «ةوبنلا يب متخ
 رجلا

 59 «يدعب ين ال ءنييبنلا مئاخ انأو ين هنأ معزي مهلك اک ن وئالف أ يف نوكي» لت لاق- ٠١

 عماوج ُتيطعأ هس ُتلضُق» :لم هللا لوسر لاق ١
 ضرألا يل تلعُجو ,مئانغلا يل تّلحأو .بعرلاب ترو .ملكلا
 .91«نويينلا يب متخو ةفاك قلخلا ىلإ تلسرأو ءاروهطو أ دجسم

 :لاق هنأ لِي يبنلا نع 2 رقابلا رفعج وبأ مامإلا ىور -
 دعب ةتس الو يدعب ين ال هّلِإ سانلا امت اي» :# يبنلا لاق
 يف هّلاف دعبت نمو هولتقاف رانلا يف هتعدبو هاوعدف كلذ ىعذا نف

 ا يف ءاينألا لوأ هیضو ۷ دولا عيباتي يزودتقلا 48 ۸٩ ۱ ريكا تاقبطلا دعس نبا(
 ١۰ 37 ةباغلا دسل ,يرزجلا ۲7

 1١: 6٠١ لوصألل عماجلا ,يذمرتنا نع .يرزجلا (؟1
 .0 86:6 ييقصلا عماجلا ,يطويسلا (1



 4 تلا ثيداحألا يف الا

 .90«رانلا

 ةرهاطلا ةرتعلا ثيداحأ يف ةيمتاخلا

 ًاقاخ هنوك لاحم يف رخأ ثيداحأ ةت مركألا ّينلا نع يور دق

 نع يور اب ثحبلا فدرأو ءانل روسيم ريغ عيمجلا ركذ نأ ريغ

 .ريثكلا نم ليلقلا ىلع رصتقنو .لاججلا اذه يف ةي ةرهاطلا هترتع

 كسر لاجلا كلذ يف هنع يورملا إف

 ب نأ ىلإ: يلع مامإلا لاق ١
 ن ماقإو ًاهرتك هايس ةروهشم .هقاثيم نيبنلا لع ًاذوخأم .هت

 الم

 كتاكرب يمانو كتاولص فيش لعجإ:#4 لع مامإلا لاق

 . "قبس امل متاخلا كلوسرو كدبع 26 دمحم ىلع

 نسم عزانتو ,لسرلا نم ةرتف نيح ىلع هلسرأ :ةي لاقو_

 'يحولا هب مخو ٌلسرلا هب افقف .نسلألا

 34: ةيطخلا .ةغالبلا جهن (۳)
 085 :ةبطخلا .ةغالبلا جهن(4)



 ةيقاحلا “7

 او ةّوبنلا نم كريغ توجب عطقني ملام كتو عطقنا دقل يمأو
 تستسو كاون نئع أ لس ترم يتَح تضخ. .ءامسلا رابخأو
 مامإلا ريغ نع يور دقو اذه "هاوس كيف سانا راص ىتح
 ام مهنم ركذنو ةرهاطلا ةرتعلا نم يلع

 هتادلوو نسحلاب لمح ال :تلاق ب ءارهزلا ةمطاف نع- ©
 كؤرقي لعألا علا !دمح اي :لاقف ليئربج طبه مث ينلا ءاج
 م كدعب يث الو ىسوم نم نوراه ةلزنمب كنماع لوقيو مالسلا
 نورا نبا مساب اذه كنبا

 زن ءاج :لاق ۵4 بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نع يورو”
 كّنأو هلا لوسر كأ معزت يذلا كّنِإ دمحم اي :اولاقف هللا لوسر ىلإ
 تكسف ؟نارمع نسب ىسوم لإ هلل ئحوأ ایک كيلإ ىحوي يذلا
 .نييبنلا متاخ انأو .رخف الو مدآ دلو ديس انأ» :لاق مث ةعاس ّيبنلا
 . نيم اعلا بر لوسرو نيقتملا مامإو

 :هلل لوسرل لاق هنأ هل يلع نب
 متاخ انأ ءال» :لاقف ؟يبن كدعب نوكي له هللا لوسر اي يف أف
 ينب ءابقن ددعب .طسقلاب نوماوق ةمئأ يدعب نوكي نكل نيئبنلا

 | نع يور-۷

 ١ ةيطخلا ,ةغالبلا جهت : 580
 )( اضرلا رابخأ نويع ,قودصلا 58:7
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 3 1 .ةيوبتلا ثيداحألا يف ةيقاحلا

 ۱ لیتارسإ

 دمحم ىلع لص :هتيعدأ ضعب يف # داّجسلا مامإلا لاقو -۸

 أو نيرهاطلا نيبيطلا هتيب لهأو نيلسرملا ديسو .نييبتلا متاخ

 ,ؤملاو نينمؤملا عيمجو انتاوخإو انيلاهأو

 تكلا مكباتكب هلل متخ دقو :ثيدح يف رقابلا مامإلا لاقو-؟

 ناک متخو

 "نم انذعتسا امن تا

 دمحم ءاج ىتح هجاهنمو هتعب رشب

 موسي ىلإ مارح همارحو ةمايقلا موي ىلإ لالح هلالحف .هجاهنمو
 ,40ةمايقلا

a N 

 مارحلا نع ةخ هللا دبع ابأ تلأ

 .014 :! ةادهلا تابثإ .يلماعلا رحلا ۳١ .بوشآ رهش نيا(١)
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rrةيقاخلا  

 نوكيال ةمايقلا موي ىلإ ًادبأ لالح دمحم لالح :لاقف لالحلاو
 ريغ ءيجيالو هريغ

 ريق ىلع تفقو اذإ : مظاكلا ىسوم مامإلا لاقو- ۳

 دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا لإ لإ ال نأ دهشأ لقف هللا لوسر
 ."نيبنلا متاخ كأ

 .نآرقلا لاب ام :هلأس نم لاؤس يف ## اضرلا مامإلا لاقو- ٤
 هلّزني م هلل نل :لاق ؟ةضاضغ لإ ةساردلاو رشنلا دنع دادزب ال

 .دیدج ٍناسز لک يف وهف سان نود اتل الو نامز نود نامزا
 ."'ةمايقلا موي ىلإ ضغ موف لك دنعو

 ركذن نأ اندرأ ولو .ةرهاطلا ةرتعلا نع ًاثيدح رشع ةعبرأ هذه
 لوح ةلئسأ حرط مهلا نأ ريغ ,ماقملا انب لاطل هيلع انفقو ام
 اب اهليلحتو ةيقاخلا

 ۸۷:۲ اضرلا رابخأ نويع «قودصلا ()



 ثلاثلا لصفلا

 ةيمتاخلا لوح ةلئسأ

 نيب يهو .ىرخأو ةنوآ نيب راثت اخ لا لوح ةلئسأ كانه

 .ةلئسألا نم دحاوب لوألا نم ينتكتو .يهقفو ينسلف ينآرق لاؤس

5 

 عئارشلا لهأ عيج نأ ىلع نآرقلا صيصنت :لوألا لاؤسلا

 هللا باوث نولاني

 نم رخآلا مويلابو هللاب نينمؤملا نأ ىلع صني ميركلا نآرقلا نإ
 مه الو مهيلمع فوخ ال هّنأو هللا باوث نولانيسس عئارشلا عيمج

 بناج ىلإ قمت ةيوايسلا عئارشلا عيمج نأ كلذ ىنعمو .نونزحي
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 مالسإلاب فرقعا نم نأش مهئأش نوجان اهعابتأ ّنأو .مالسإلا
 ةعيرشلا نوكت فيكف ن رخ لعزل نازل تي راسو

 نوكت فيكو ةيوامسلا عئارشلا لسلسم رخآ يف ةعقاو ةيمالسإلا
 رظن بسح كلذ ىلع لدي اس كيلإو ؟عئارشلا ةقاخ هتلاسر
 :لئاسلا

 ىراصتنلاو اوداسه َنيِذّلاو اونمآ نذل نإ :هناحبس لاق ١
 دنع محرجأ مهل احلاص َليعو رخآلا ويلا هب نمآ نم

 ن ىراصتلاو نونباشلاو اوما نينا اونغأ نيذأا ا ۲
 نوح مالو ْملَع ٌفوَحالفاحلاص ٌلَِعو رجلا مريلاو وللب نمآ
 .(1۹/ةدئاملا)

 ىراصقلاو َنيئباَضلاو اوُداه َنيِذّلاو اونشآ يذلا - ۳
 ك ىلع هلا نإ ةمايقلا موي منيب

 تايآلا هذه نم ةيوامسلا عئارشلا ةيعرش ءاقب جأ

 نأ كلذو تايآلا هيلإ فدهت اع رظنلا ضغ ىلع بم
 ءاقب نایب ددصي ال ءاها تت دوهلا تناك ةثالث معازم در ددصب
 ةيهو أ مركألا لوسرلا ةئعب دعب مهعئارش
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 :«راتخملا بعشلا» ةركف ١

 ماعلا لب نيملسملا ىلع نولوتسب ىراصنلاو دوهبلا تناك
 نيتاه نم ةدحاو لك نإ لب «راتخلا بعشلا» ةركف مهئاعّداي

 .ه./ةرقبلا) «ة ودع ًامايأ الإ ثلا

 :ةنجلا حاتفم ةينارصنلاو ةيدوهيلا ىلإ ءامتنالا- ۲
 .راتضلا بعشلا :ةركف ءارو



 ةيقاخلا 5 اهل

 000/ةرقيلا» «ىراصتوأ ادوُم ناک نم

 ناف 101-0111/ةرقبلا) نو
 وهو :هلوقو صلاخلا نايإلا ينعي «ملسأ نم ىل هناحبس هلوق
 ىلع نالدت نيتلمجلا انلكو ناميإلا كلذ قفو لمعلا ينعي «ئسحُت
 ال لمعلاو ناميإلا وه ةمايقلا م ا ىلإ ديحولا ليبسلا نأ
 ءامسملا ةلأسم يه تسيلف .ةينارصنلاو .ةيدوهيلا ىلإ باستنالا
 خاص لمعو قداص ناهإ ةلأسم يه ااو

 :ةيئارصنلاو ةيدوهيلا قانتعا يف ةيادهلا ٣

 يف نورضتقي اوناك يناثلا ينف |! معزلا ريغ معزلا اذهو
 ةنيادهلا ّنأ نورّوصتي ريخألا يفو ءامسألا ىلإ ءاتنالاسب ةاجنلا

 اوُنوكاولاقو» ةينارصنلاو ةيدوهيلاب قانتعالا يف مصحنت
 هذه دري ميركلا نآرقلاو 3ه/ةرقبلا «اردّتَت ىراصت وأ ًادوُه
 لِ ءادنقالا يف رصحنت ةيقيقحلا ةيادهلّن لوقيو ٠ قبس اك ةركفلا
 ءايبنألا وأ يذلا صلاخلا ديحوتلا يف هبهذم قانتعاو ميهاربإ
 اربا لم لَ لق هناحبس لاق « معآ نيب هتعاشإب
 ايدو ھارپا ناكامإ» ىرخأ ةيآ يفو (٠٠/ةرقب» 6 نيكرشملا نم
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 لآ) «نيكرشُملا نم ناک كلو ًايتارصت الو
Wle 

 و نيّيحيسملاو دوهيلا الا هذه لك نم صلختسن

 ىلع قوفتلا  ةيهاولا راكفألا هذهب_ نولواحي اوناك مهنم ىمادقلا

 نم ةصاخ ةروصب صّلختلاو .هلل ميلاعت ىلع دّرقلاو ,رشبلا
 (راتخلا بعشلا) ةيوذكا لاعتفاب ةرم .مالسإلا ءاول تحت ءاوضنالا

 ةفارخ لاعتفاب ىرخأ ةرمو .فيلكت ّيأل عضخي نأ يغبني ال يذلا

 ىلع لوصحلاو كلذ ببسب ةاجنلا ءاعّداو (باستنالاو ءامسألا)

 .هباوث و هنتجو هلل

 ىلإ باستنالا يف اهريصحو (ةيادحلاا صيصختب ةثلاث ةّرمو

 معازملا هذه ركذ ىلع نآرقلا رم املك هنأ دجن انيب نيتفئاطلا ىدحإ
 الإ ناسنإ نيب قرفال هنأ :ديكأتو ةحارص ّلكب نلعأ ةيفارخملا
 .مكاقتأ هلل دنع مكمركأ إف هللا ىوقتب

 ءرماوأب لمعيو .هللاب نمؤي نم بيصن نف ةتجلاو ةاجنلا امأو
 دوهبلا معازم دينفت دصقي اذه وهو .ريغال ناصقن اغود

 .ءافوجلا ئراصتلاو

 ايآلا لوح ثحبلا اذهب

 - تايآلا هذه يف رقأ مالسإلا نأب لئاقلا يأرلا نالطب فشكت

 ةيملاع راكنإل اديه (يدوهلاو يحيسملا يمالسإلا قافولا) أديم



e Aةيقانملا :  

 نآرقلا هاًخوتي ام ةياغّنأ دج نيب ءاهتيمتاخو ةيمالسإلا ةلاسرلا
 دوهيلا ةديقع لاطبإو فسن طقف وه اغإ_ تايآلا هذه يف-

 قداصلا ناهإلاب يه اغإ ةاجنلا ّنأب هناكم نلعيلو ىراصتلاو
 .حلاصلا لمعلاو

 امك .ًاقلطم رشبلا نم اهريغ ىلع ةفئاطل قوفت الو ءالعتسا الف
 ن نم الإ سيل ىواعدلاو ءامسألاب غرافلا ثّيشنلا اذه ن
 .قحلا نع رابكتسالاو دانعلا

 ماعلا يف اخ قلا يه باستتالا الو ءامسألا تسيلف
 هجو يف حوتفم بابا اهو ,اصلا لمعلاو نايإلا وهو. هرخآلا
 .مهريغ وأ ًايسوجي .ًاينارصت وأ ناكايدوهب ناسنإ لك

TPEّلمهأ ٌنأ ولو  

 ءات/ةدئاملا)

 رشبلا هجو يف هيعارعصمب بابلا اذه حاتفناب ةيآلا حر
 ول باتكلا لهأ نأ ىتح ةعامج نود ةعامج نيب قرف ريغ نم ةفاك
 .مهتائيس مهنع انرّقكو مهناهإ انلبقل نوملسملا هب نمآ اي اونمآ

 .تايآلا هذه لالخ نم هنايب نآرقلا ديري ناك ام لك وه اذه
 .رخآ ءيش يأ سيلو
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 ةيعرشل مالسإلا رارقإ ىلع ثالثلا تايآلا هذه ةلالد الف نذإ

 لاطبإ اهب لواحي نآرقلا نأ ىلع ّلدت امو ...هروهظ دعب عئارشلا

 معازملا ضعب
 ةد رع ةلئسأ كاتهو «ينآرقلا لاؤسلا لوح هلك اذه

 . ةاهتايب كيلإو .ليلحتلاو ركذلاب

 ؟ةيغيلبتلا ةّوبنلا تمتخ اذامل :ىناثلا لاؤسلا

 ةعب رش الف ناكرألا ةلماكتم ةعيرش ةيمالسإلا ةعيرشلا نإ
 :لاؤسلا 0 كلذب فارتعالا عمو ءاهدعب

 .مهماوقأ نيب ىسوم ةعی رش نوغلبب اراك يذلا ليئارسإ

 ةيمالسإلا ةعي رشلا نوكل ةيعي رشتلا ةؤبنلا باب متخ هنأ به

 ,ةؤبنلا نم عونلا اذه نع ةيمالسإلا ةمألا ىنغ .هنع باوجلاو

 ةنيهجوب كلذو
 ةرقعلاو باتكلا ةمألا نيب كرت مركألا يلا نا :لوألا هجولا

 اهب ةكشمتم تمادام ةمألا لضت نل :لاقو .اهيلإ اهفرعو



 يف ةيمالسإلا ةمألاف اهب كسقلا يف نمكت ةيادا تناك اذإف

 ةرقملاف ا كسفلاب ةدججوم اهتمهم ذإ ةيغيلبتلا ةمهملا نع ىنغ
 مهثولع .ةمألا تنغأ ,ديحوتلا تارانمو .قحلا لعاشم ةرهاطلا
 يف مالكلا لامجإ اذهو .هلل تالاسر غلي يبن ثعب نع مهئاهيجوتو
 .هّلحت ىلإ لوكوم ليصفتلاو 8: تيبلا لهأ ةمئأ

 اونغأ هقفتلا دعب غيلبتلاب نيرومألا ةمألا ءايلع ّنا :يناثلا هجولا

 ةقرف لَك نِ نال ولف هناحبس لاق .ةيغيلبت يأ نع ةمألا
 ململ مهيلإ اوعُجَر اذإ هتوف او نيّدلا يف اوهّفغيل ةفئاط منم

 ىلإ نوعي ما مكن نكت ) هناحبس لاقو (181/ةيوتلا 4نورّذَحي
 .1١01/دارمع لآ) «ٍكملاِنَعنوهيو فرژعلاب نورشأيو ريخلا

 ةيبيغلا ةفشاكملا نم فلدلا مرح اذامل :ثلاشلا لاؤسلا
 ؟قئاقحلاو فراعملا نم كانه ام عالطتساو بيغلا ملاعب لاصتالاو

 تادهاشملاو تافشاكملا نم ةيبيغلا تاحوتقلا ّنأ :باوجلا
 ةوبنلا باب وهو صاخ باب دصوأ اأو اهباب دصوت مل ةيحورلا
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 ريغعو لاف تااقلإلاو تافشاكلا نم ةينطابلا تاحإ نونا

 يف بابلا اذه حاتفنا لع حوضوب لدت تاياورو تايآ كانهو

 .هانرك ذاب تكن ,ناسنإلا هجو

e 

 .يمالسإلا عيرشنلا يف صقنلا .اعّدا :عبارلا لاؤسلا

 ءاهناولأ ثددعتو ,تكباشتو ةراضحلا بناوج تلماكت الك
 لكاشم هيلع تحرطو ةديدج ًاثادحأو ًاعاضوأ عمتجلا هجاو
 نيناوق ىلإ عمتجملا ةجاحف نذإ .اهب ةقباسلا ةنمزألل دهع ال ةثراط

 هب ءاج امو .كلذل أمبت موي لك ديازقت لازت ال ةديدج تاعي رشتو

 ةدودصحلا صوصنلا يفت فيكف .ةدودحم نيناوق زواجي ال لوسرلا
 ؟ةيهانتملا ريغ ةتراطلا ثداوحلاب

 هترياسمو لايجألا عيمج يف



N rةيقاخحلا .  

 هاوس عی رشت لک نع هءاتفتساو

 ليصافتلل ةقألخ ةيويح ةدام اذ عيرشتلا نوكي نأ

 طابنتسا لع «مهنم نويئاّصخألاو ةمألا ءاملع اهعم ردقي ثيحب

 .راصعألا نم صع لك يف يرشبلا عمتجما هيلإ جاتعي مكح لك

 تاراضسحلا رياستو .لايجألاو ةنمزألا عيمج يشامت ةصاخ
 .نيرسألا الك يمالسإلا عيرشتلا زرحأ دقو .ةبقاعتملا ةيئاسنإلا
 :رومأ ذيفنتب هز رحأ دقق لوألا امأ

 :ةصاخ تالاجم يف لقعلا ةيجحب فارتعالا فلا

 رئاس نع اب زات يتلا يمالسإللا عيرشتلا تاس نم نإ
 فارتسعالاو عيرشنلا ةرئاد يف لقعلا لاخدإ يه تاعيرشتلا
 دحأ لقعلاف ماضقلاو لّخدتلا هل حلصي يتلا دراوملا يف هتيجحب
 حف دقو عي ئرخألا رداصملا فاصم فو ةيعرشلا ججملا
 دّدجتي ال ًالومتو ًاقالطناو ةعس يمالسإلا عيرشتلل فارتعالا اذه
 .ةديدجلا ةيعاتجالا عاضوألا نم ًارطي الو ثادحألا نم

 ُلقعلا هب مكح اّلك هلال عرشلاو لقعلا ينك نيب ةمزالملا نإ
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 ,صن اهيف دري مل يتلا لكاشملا نما ريتك عقرت (عرشلا هب مکح
 لقعلل حلصي يتلا ثادحألا نم ريثك طابنتسا يف ريبك رود لقعللف
 .لقعلا سفن مكح نم عرشلا مكح كاردإ ىلع ردقيو اهبف ءاضقلا
 :ةيلاتلا دراوملا يف كلذو

 .اهيذو ةمدقملا بوجو نيب ةمزالملاب لوقلا-١
 .هتمدقمو ءيشلا ةمرح نيب ةمزالملاب لوقلا- ۲

 .صنلا مدع دنع ةءاربلاب مكحلا-٣
 .يللامجإلا ملعلا دنع يعطقلا لاثتمالاب مكحلا- ٤
 .ةدابعلا داسفو ةمرحلا نيب ةمزالملاب مكحلا_5

 .اهداسفو ةلماعملا سفنب ىهنلا قّلعت نيب ةمزالملاب مكحلا-
 .يرارطضالا رمألا قفو لاثتمالا دنع ءازجالاب مكحلا-۷

 .ىرهاظلا رمألا قفو لاثتمالا دنع ءازجالاب مكحلا-
 . .محازقلا دنع مهألاب يعرشلا رمألا فاشكتسا-١

 يهنلاو رسألا عاتجا دنع ةالصلا نالطب فاشكتسا ٠

 .رمآلا ىلع هيدقتب

 نيسحتلاب لوقلا تار نم دعت يتلا ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ
 دقف ءلاجما كلذ يف مكحلا نع لقعلا لزع نف ,نييلقملا حيبقتلاو
 جذام هانركذ امو ماكحألا هذه لح يأ ميدقت نع هتركف تردصق

 تالاجم يف لقعلا نم ةطبتتسملا ماكحألاف إو .رود نم لقعلل امل
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 .كلذ نم رثكأ ةفلتنم

 :ةيلدعلا دنع دسافملاو حلاصملل ةعبات ماكحألا لإ ب

 عيرشتلا ّنأ ىلع فقي ةّئسلاو باتكلا يف نعمأ نم نإ

 مارح الو دلعف يق ةحلصأ الإ ب جاو الق .تاكالك عبات يمالسإلا

 :دراوم يف هللا باتك كلذب دهشيو هفارتقا يف ةدسفم الإ

 .ةوادمقلا مني عقرب نأ ناطيسللا ديرب اإ :هناحبس لوفي
 منأ له ةالكلا ٍنعو هلا ركذ نع ْمُكَدصَيو ريا رمخلا يف ءاضغبلاو
 نيثيبشم ا ةمردح لّلعت ةيآلاق (01/ةدئاملا نوم
 مقأو ... :هناحبس لوقي .هلل ركذ نع امهدصو ءاضقبلاو ةوادعلا

 .(40/ تويكنعلا) «. .رگنملاو ءاشحفلا نع :الّضلا ّنإ ةالَّضلا

 .ماكحألا تاكالمب حرصت يتلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 نأ ىلع ا تيبلا لهأ ةغأ نع صوصنلا ترفاضت دقو
 نسب يلع رهاطلا مامإلا لاق .تاكالمل عضنت ةيعرشلا ماكحألا
 الإ اب رش الو ًٌالكأ حبي مل ىلاعتو كرابت هلل إد: اضرلا ىسوم

 فلتلاو ررضلا هيف ام الإ مرحي مو ,حالصلاو ةعقتم ا هيف

 ,2!وداسقلاو

 )١( لئاسولا كردتسم .يروتلا 16 2901
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 .هہدلاوو هدلو لتقي أ نمزؤمالو ةحرلاو ةفأرلا ةلقو

 دباعك رمل نمدم ّنإ» :لوقي ة# اهمامإو مولعلا رقاب اذهو
 ىلع رّسجتلا ىلإ هلمحيو هتّورم مدو ,شاعترالا هثرويو ,نلو
 ."يانزلا بوكرو ءامدلا كفس نم مراحل ا

 ."١نيدلا ةغأ نع ةرفاضتملا صوصنلا نم اهريغو

 ةياغلاف ,عوضوملا يف دسافمو ملاصمل ةعبات ماكحألا تناك اذإف

 امو ءاهنع زّرحتلا وأ ءاهيلإ لوصولا يه اإ اهمب رشت نم ةاخوتملا
 يوسي بجاو بُ لب .دحاو نازو ىلع تسيل دسافملاو حلاصملا نأ
 ةريبك ةحلصم ىلع هلاهشال ,مراح ا ضعب فارققا هزارحإ قيرط يف

 زوجي ال ,ةريبك ةدسفم يذ مارح برو .ًالصأ اهكرت زوجي ال
 .تابجاولا وأ بجاولا كرت مزلتسا نإو ,هفارتقا

 ماكحألا محازتل ًاصاخ ابي ءاهقفلا دقع دقف كلذ لجألو.

 رثكألاو مهملا ىلع مهألا نومّدقيف .دراوملا ضعب يف اهمداصتو
 ءاهئم رقحألا ىلع ةدسغم مظعألاو .اهنم لقألا ىلع ةحلصم

 ,دحلا ,110 :15 راوتألا راحي ءيسلججملا (1)
 14 06 راونألا راعي يىلىلا(

 قودصلا خيشلا عتارشلا للع عجار ٣١
 .عيرشتلا للع نايب يف ةتج ةألاو



ROG eةيقاحلا  

 تارامالاو ق قرطلاب . .مهملا نع مهألا زيي يف نولصوتيو ...اذكهو

 ريغ لوصألإ ماع يف محازتلا بابو .نانئمطالا ثروت يتلا
 .ماكحأ كلو .هيف ىضراعتلا

 لكاشملا نم ريثك لح ىلع بابلا اذه حتف ناعأ دقو
 يق نيملسملا يطخ لقرعت اهْنأ لهاجلا مهوتي ابر يتلا ةيعاتجالا
 ىلع تأنلو .ًادبأ لحتتال يتلا تالضعملا نم اهّتأو .ةايحلا كراعم

 ؛وهو لاعب كلذ

 نم تاربتخلا يف ناسنإلا ندب ميرشست حيصأ دف هنإ
 الف .ثيدحلا بطلا ماظن هيلع فقوتي يتلا ةيويحلا تايرو رضا
 ضارمألا ايافخ ىلع عالطالاو جيرشتلاب الإ بطلا مّلمت ستي
 .ةيودألاو

 يح ناسنالا مارتحا ةلأسم اهمداصت .ةحلصملا هذه ّنأ ريغ

 هنيقككتو هليسغت يف عارسإلا عراشلا بجوأ ّدح ىلإ هتّيسو

 هب ليتها زوجي الو نفد اذإ هربق شبن زوجي الو .نفدلل هزيهجتو
 اهزوجي مل يتلا ةريبسكلا تامّرصما نسم وه لب .هئاضعأ عيطقتو

 عراستلا ةيانع ّنأ ريغ .روقملا بلكلا ىلإ ةبسنلاب ىتح عراشلا
 لمسلا اذه فارتقا غّوسي هتلعج مولعلا مدقتو ةماعلا ةحصلاب
 فورمملا ريغ ملسملاو ملسملا ىلع رفاكلا ندب ًامدقم .ةباغلا كلتل

 افك هتم فورعملا لع



 او ek ةيقاخلا لوح ةلئسأ

 :ةيويح ةدام وذ يمالسإلا عيرشتلا- جا

 لوصأأ ىلع لمتشم باوبألا فلتنم يف يمالسإلا عيرشتلا

 الإ جاتي يتلا عورسفلا نم فالآ طابتتساب يفت ةماع دعاوقو
 .لايجألاو نورقلا دادتما ىلع ىرشبلا عملا

 :لاق #1 رقابلا رف يبأ نع سيق نب رمع نع ينيلكلا جرخأ
 لإ ةمألا هيلإ | جاتحت ًائيع عدي مل ىلاعتو كرابت هللا

 هيلع لعجو ًادح ءيش لکل لعجو .هلوسرل هتيبو هباتک يف هلزنأ

 .اذح ٌدحلا كلذ ىدعت نم ىلع لعجو هيلع ّلدي ًاليلد

 هيفو الإ «يش نمام :لاق هنأ 4 هلل دبع يبأ نع ينيلكلا ىور

 راپا
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 دوجو نع هلأس امدنع 86 مظاكلا ىسوم رهاطلا مامإلا لاقو

 باتك يف ءيش ّلك لب :ًابيجم لاق هيبن ةّنسو هللا باتك يف ءيش لک

 هلل لوسر ةّنْسِب انذخأ اذإ

 لق هللا لوسر ةّنس اوظفح
 ةّلدأ تراص كلذلو هنع ًاضرعم ًارمأ ثيدحلا ةباتك تناك امدنع

 اونغأ كلذبو ماكحألا طابنتسال ةلفاك ةعّسوتم يمالسإلا هقفلا

 .ةتسلاو باتكلا ىلا درلا باي 1۲-۵ ۹/١ ينيلكلا ۲و ۱۱



 ةيقاخلا ا 1 1

 لاو ءارقتسالاو سايقلاك ةيتظ سيياقم نع ةيمالسإلا ةمألا
 نيقيلاو عطقلا هجو ىلع ةّئسلاو باتكلا نم هيلع ليلد

 مدعو ةباحصلا قيرط نع يبنلا نع درو اب ءافتكالا نإ
 نع رباك ًالسلستم مهّدج نع تيبلا لهأ ةع ءاور ام ىلإ عوجرلا
 مالسإلا ةايح ديدجتب فوغشملا ىلعف ,ىمظع ةراسنل رباك
 لاجم يف ةيقاخلا ديسجتو يق رشو يبرغ عيرشت يا نع هتاتغإو
 نيب مهّلل تل نمو نويومألا اهبرعض يتلا دودحلا زاتجي نأ عيرشتلا
 ثيدسح نم قاف حتفنتس كلذ دنعف #۴ تيبلا لهأ ةمأو سانا
 رنتلا نم ةمألا تاق امل ةرسحلا ريتيو .هب بلا راتحي ام لوسرلا
 .ةيضاملا نورفلا يف مهرونب

 :هباب قلغ مدعو داهتجالا عيرشت د
 ةيلوشو ةضاضغو ًادولخ يمالسإلا عيرشتلا ىلع قضأ امو

 هيلإ جاتحت ايف داهتجالا باب حتف ,بناجألا دئاوم نع ءانغإو
 راودألا يف هلققأ نسو اتجالاو ةيدرفلا اهتايسح يف ةمألا
 من ةراضحلاو روطتلا ةيكاوم نع ةيمالسإلا ةمألا عطق ةقباسلا
 .ةمألا هيلإ جاتحت ال لماك ريغ ًاصتان يمالسإلا عيرشتلا لعج
 هيف ىلاوتت نمز يف ةيمالسإلا ةمألا نأ وهف هحتف موزا اّمأو
 ثادحألا دّدجتتو .تاعانصلاو تاعارتخالا
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 نهاد لإ طاف الو يبنلا صع يف

 ةئيدحلا تاعوضوملا ماكحأ طابنتسا يف عسولا لذب اإ١

 .ةيمالسإلا دعاوقلاو لوصألا نم

 .ةعب رشلا دصاقم ىلإ رظن ريغ نم ةيبرغلا ئدابملا عابتا وأ- ۲

 .مكح ءاطعإ ريغ نم فوقولاو ٣

 ثلاثلاو يناثلا نالطب مولعملا نمو

 بحاص ليحر دعب ةعيشلا دنع ًاحوتفم بابلا اذه لزب مل معت

 سايطنالا نم ةعيرشلا اوذقنأ كلذبو اذه انموي ىلإ ةلاسرلا
 .نيييرغلا دئاوم ىلإ عّلطتلا نع ةيمالسإلا ةمألا اونغأو

 حضاو راص بهاذملا ديق نع جورخلاو رحلا داهتجالا نأ او

 .رادقملا اذه ىلع رصتقن موزللا

 :هيقفلا ةيالو وأ يمالسإلا مكاحلا قوفح_ه

 ةيويسح ةدام هنوكو نيدلا ءاقب ىلع ةثعابلا بابسألا نم

 يمالسإلا مكاحلا نوك .ةئراطلا تالضعملاو لكاشملا لحل ةحلاص

 ءايندلاو نيدلا رومأ يف ةميكحلا مهتدايقل الم ةغألاو جينلا دعب

 تايوتسملا قرأ ىلإ يرشبلا عمتجما هّجوت نأ اهنأش نم يتلا
 ىلإ ةيّدؤملا تايحالصلا مكاحلا اذه لث تحتف دقف ,ةيراضحلا



Sî 0ةيقاخلا  

 نييناوشلا راطإ يف ةمألل ةحلصم اذءار ام لك يف فريصتلا قح
 ,قلطملا ذوفنلا نم مامإلاو ّيهنلا هب عتمتي ام ثم عتمتي

 .ةمئألاو ىنلا صئاصخ نم ناكامالإ

 انرصتقا هيقفلا ةبالو ىنعم يف مالكلا اوبهسأ نيققحلا
 .رادقملا اذه ىلع

 :يمالسإلا عيرشتلا ةئورم

 لك نع يمالسإلا عيرشتلا ءانغتسا نأ نع ثيدحلا قبس دقل
 :نيرمأ نهر هاوس عيرشتا

 ىلع ردقي ثيحب ليصافتلل ةقالخ ةيويح ةدام وذ هّلإ :لوألا
 .ةئراطلاو ةيلانلا ثادحألا عيمج مكح نايبب ةباجإلا

 ةنورم عم قالطناو ةعسب عمتجماو نوكلا ىلإ رظنلا :يناثلا
 رمألا يف مالكلا رم دقو لايجألاو ةنمزألا عيمج يشاق ةصاخ
 يناثلا رمألا لوح مالكلا كيلإو لوألا

 راس نع ءانغو ًادولسخ يمالسإلا عيرشتلل حتف يذلا نإ
 ةنمزألا عيمج يشاق يتلا هماكحأ ةنورم وه تاعيرشلا
 :رومأب ةنورملا هذه تّلثَت دقو .تاراضحلاو



 0 یس بسم قو

 :حورلاو ةداملا ىلإ ةوعدلا نيب ًاعماج هنوك:لوألا

 ىلإ تعدف ,ةيحورلا ةيحانلا ىلإ هّجوتلا يف ةيحيسملا تلاغ اإ

 ةايسحلا الم ىلإ ةوعدلا يف ةيدويبلا تلاغ وأ .بّرعتلاو ةيئابهرلا

 اعد مالسإلاف ؛ةيحور ةميق لك تيسن ىتح ةداملا ىلع بابكنالاو

 لعجو ةيناسنإلا ةرطفلا قباطي هجو ىلع ةيونعملاو ةيداملا ىلإ
 ايندلا يف هدعسي ام ناسنإلل عرشو مارحلاو لالحلل ًاسايقم ةرطفلا

 .هلح يف ليصفتلاب روكذم وه ام ىلع ةرخآلاو

 :رهاوظلا ىلإ ال يناعملا ىلإ رظنلا :يناغلا

 رمأيسف روشقلاو رهاظلا ال قئاقحلاو يناعملا ىلإ رظني مالسإلا

 يمالسإلا نيدلا ةيمتاخ يف ّرسلا وه اذهو رشقلاب ال ّبللاب ذخألاب

 يف لخدلا زاوج كلذ نم مّهوتي الو

 يف ةدراولا تايربكلا

 إف رشقلا اَمأو بل اهّلك ةّئسلاو بانكلا طيطختلا ىلإ عجري
 فيسجتلاو

 مالسإلا نأ نم سماخحلا لاؤسلا ىلع ةباجإلا دنع كيفاويسو

 ,رقلاو ملعلا ةعاشإو نكسملاو سبلملا ىلإ ناستإلا اعد
 ىلإ كورتف عيرشتلا اذه طاغألاو لاكشألا اأو للا وه

 اذهو .
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 .روصعلا تايضتقم

 ريغ ضرأ ىلع ًاماقُم تيبلا نوك عيرشتلا هب متهم
 هضئارف ةماقإ نم ملسملا نكمتي ثيحب لالح لام نمو ةبوصغم
 ىلإ هتسدنهو تيبلا لكش طانأ دقو ,هنايك ظفحو اهبلع
 ءادتبا ميلعتلا لئاسوو سبالملا اذكو حلاصملاو فورظلا تايضتقم
 ,سيطارقلاو دولجلا ىلع ةباتكلاو ناردجل او رخصلا ىلع رفحلا نم
 دارأ نف .ضرغلا زاجنإل وطعم ةينورتكلإ لئاسو راكتبا ىلإ
 راثأو مدقتلا نع ةيمالسإلا ةمألا لقرع دقف ,روصلا ىلع ظافحلا
 .ةرضاحلا ةنمزألا يف ةعي رشلا قيبطت يف لكاشم

 :ديدحتلا رود اهل يتلا ماكحألا :ثلاثلا
 عيسج ىلع هقابطناو نيدلا اذه ةنورمل ةبجوملا بابسألا نم

 رود امل يتلا ةصاحخم ا نيناوقلا هعيرشت ةيناسنإلا تاراضحلا
 اهيلع حلطصا دقو هتاعي رشت ةماع ىلإ ةبسنلاب ةباقرلاو ديدحتلا
 مكح لك ىلع اهمّدقتو اهتموكح لجأل . .ةمكاحلا ةلدألاب ءاهقفلا
 نيدلا اذط يطعت . .ةمكاحلا نيناوقلا هذهف وه وه اب عوضومل ثب
 امو :هناحبس هلوق :ًالثم ,ةيناسنإ ةراضح لك اهبل يشامي ةنورم

 عيرشت لك ىلع مكأح 0/4/ جحلا) ©... جوخ لم نب 2
 يف .عوفرم وهف فلكملل ةداع لمحتي ال اوا جتا
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 مكح لكف «رارض الو ررعضال» لي هلوق هلثمو .ةجرح ا و
 ءطئارشلا كلت يف عوقرم وهف .ًاديدش ًاررعض هب لمعلا عبتتسا

 .ةمكاحلا نيناوقلا نم امهريغ امهيلع سقو

 مك اح اب لمعلا ىلإ عجريامو ؛موكحا نع مكاحلا صيخشت معن
 نسو .داهتجالاو هّقفتلاو ناعمإلاو ةّقدلا ىلإ جاتحي ,طئارشلا نم

 رخآ لاج ىلإف ءاذه نم رثكأ طّسبتلا ىلإ جاتحي عوضوملا نأ انيأر
 .ميركلا ئراقلا اأ
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 .ةروطتملا ةايحلاو ةتباثلا نيناوقلا :سماخلا لاؤسلا

 .هتاعي رشتو هنيناوق تابث اتا ًانيد مالسإلا نوك ىضتقم نإ

 تو روت يف لزب مل يناسنإلا عمتجلا ّنأ مولعملا نمو
 :يملاتلا لاؤسلا حرطُي

 | عمتجلا تابلطتم ةجلاعم تباثلا نوناقلل نكي فيك

 حرطُي يذلا لاؤسلا وه اذه

 نم تباثلا وه ام نایب ىلع فقوتت

 اعيرشت هتايح بناج نم تباثلل



oةيقاحلا 7 :  

 وهام ريغتملاو تباشلا وه امل ت تباثلا عيرشتلاف اري

 :نايبلا كيلإو ريغتملا

 :ناسنإلا ةايح نم تباثلا بناجلا
 اهنم تباثلاف ,تباثو رّيغتم :نيبناج ةيناسنإلا ةايحلل نإ ١

 دال يتلا ةدلاضلا تايحورلاو ةتبانلا رثارغلا نع ةرابع
 .اهإ لا برسي دي الو ًاناسنإ ناسنإلا مادام لّدبتت

 E ًاتفت ال ن ناسنإلا ةايح سا نم نارمألا
 .اذه انموي ىلإ هدوجو

 ٌلٌّدعمو زئارغلا تابلطتمو ًايجسنم عوضوملا عيرشتلا ناكاذإف
 كلذف لادتعالاو رسولا زن

 نادوجوم اههف رکنی ال رمأ ةأرئاو لجرلا :
 ةفيخسلا تاياعدلا لك مغر ًايحورو ًايوضع اف“

 قفو بّلطتم ةأرملاو لجرلا نم ٍلكلف فالتخالا كلذل ةركنملا
 نونكي .ةرطفلاو بيكرقلا عم ًابواجتم عيرشتلا ناك ولف .هبيكرت



 o 595-5 .. ةيقاخلا لوح ةلئسأ

 .بيكرقلاو ةركفلا دولخ بسح ًادلاخ
 تاقالع ,سكعلابو هدلوب بألا ةقالعك ةيلئاعلا طباورلا 1

 طباورلا هذه قفو ةيعوضوم ا ماكحألاف .ةرطفلا ىلع ةينبم ةيعيبط
 .نامزلا ريغتب ريغتت ال هتباث ميركتلا موزلو ثراوتلا نم

 بهم يف عقي هبيكرتو هترطغب ناسنإلا ّنأ ىلع ينم لاؤسلا نإ
 ناسنإلا ّنأكف .نورسقلا ربع ءيش هنم قبي الف ءرّوطتلاو .رّيغتلا

 .هتايح نم تباثلا بناجلا ريغ ىلإ اذه دوعي انف ريغت

 نامزلا ربع ةتباث ةيقالخأ اياضق ناسنإلا ةايح يف َّنِإ- 4

 ءازجو .ًانسح لدعلاو ًاحيبق ملظلا نوكك رييغتلا اهبلإ بستي ال

 يف ةتباشلا ةيقالخألا اياضقلا نم اهريغ ىلإ .ًاحيبق هضقنو ًانسح

 وأ ةقلخلا نم ةعبان ةيرطف ماكحأ اهّنأب انلقأ ءاوس .ناسنإلا ةايح

 نهذ يف ميهافملا هذه تخسر جراتلا ربع لماوع كانه ّنا انلق

 نحن امي رضي ال لكُل كلت روذج يف فالتخالا ّنإف .ناسنإلا

 عيرشتتلاو .ناسنإلا ةايسح يف ةتباث ريدقت لك ىلع اهنأل هددصب
 .تابثلاب عتمتي اهقفو عوضوملا

 حلاصم تاق لزت مل ةيناسنإلا ةايحلا يف تاعوضوم كانه َّنإ
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 رسيملاو هلقع ليزي رمخ اف ًاناسنإ ناسنإلا ماد اق ,ةيدبأ دسافمو
 لا ةحابإلاو .عمتجملا يف ةوادعلا تبني
 ذه ّنأ ابف .لايجألاو روهدلا ىدم

 بث ققو ًابات نوكي كي هقو ىلع عرشنلاف
 اهانلوانت ناسنإلا ةايح نم تباثلا
 الو ًايلك ا رمأ سيل ناسنإلا ةايح يف

 هتايح نم روص ىلإ عجري رّيغتلا
 يفو .تالصاوملا يف :ًالثم نوكي

 ضارمألأ ةجلاعم يفو هلاكشأو ءانبلا زارط فو ٠
 ,لدغلا بوجوو .ملظلا ةمرح نم ريغتلا اذه لثم نيأف .اهريغو
 دهعلاب ءاقولا موزلو .تامارغلا عفدو .تانامألا ءادأ موزلو

 ةتباشلا نيناوقلا نم كلذ ريغ ىلإ قوقحلا يوذ ميركتو ,ناهألاو
 هتايح نم تباثلا بئاجلا ىلع ًاينبم ةرطفلا رارغ ىلع ةعوضوملا
 .مئادلا عيرشتلا ناكم لتمي وهف

 || ّنأ ىلع ئراقلا فاقيإل

 |و .هتايح قامعأ ىلإ ٌبّرستي

 :ةيناسنإلا ةايحلا ىف رّيغتملا بناجلا

 ىلإ لاح نم ريغتي لازي ال هتايح يف رخآ ابئاج ناسنإلل نإ

 تاعيرشت بلطتي اذه لثف لاح
 اناا ًاعيرشت متاخلا مالسإلا يف سيل هنأ ظحلا نسح نمو
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ل كلذلو اهرهوج ال اهروشقو هتايح رهاظم ةايحلا نم بناجلا
 م

 عمتجملل اهرمأ كرت لب أ ارشايم ًالخدت مالسإلا هيف لّخدتي

 ةرادإ يرشبلا عمتجملل غشو .صاخ ٍراطإ َلظ يف يمالسإلا

 ةايحلا لئاسو روطتو ءانبلاو نارمسعلا لاجم يف هتايح نوؤش

 يذلا ماع راطإ لظ يف داصتقالاو عافدلاو ةفاقثلا لاحم يف ةفلتخلا

 .رّوطتلاو

 ةسبلألا نم عون ّيأ هب راتخي ًاكرحتم تم ًالاحي ناسنإلل كرتف

 هقفلا يف ةمولعم طورش نمض ةفلتخلا لئاسولاو تادعلاو ءانبلاو

 عم بواجني هنأ ىرن ناسنإلا يف ةنورملا هذه لجألو ,يمالسإلا

 تايئزجلا يف لخدتي م هَل اذه امو ةيناسنإلا تاراضحلا عيمج

 ,ريغتلا محازي الو هتيرح عني ال صاخ راطإ عضوب الإ 7

 :لاق ءاهركذن انيس نيا سيئرلا خيشلل ةميق ةمّيق ةملك كانهو

 ىلإ تالماعملا يف ًاصوصخ لاوحألا نم ريثك ضّوفي نأ ببي

و ؛طبضنت نأ نكي ال ًاماكحأ تاقوألل ناف داهتجالا
 طبض اأ

 جرخملاو لخدلا ةفرعمو ةظفحلا بيترت ةفرعمب كلذ دعب ةئيدملا

يغو روغتلاو قوقحلاو ةحلسألا بحأ دادعإو
 نأ يغبنيف كلذ ر

 اهيف ضرفتت الو ةفيلخ وه ثيح نم سئاسلا ىلإ كلذ نوكي

 :زج ماكحأ

 لعب أ بجيف نک ريغ زارتحالا ماق عم ایف تايلكلا ضر ذو

 | عم بواجتي
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 .روشملا لهأ ىلإ كلذ

 .دحو ديق لك نم ًاللحتم شيعيو «ةيقالخألا ميقلا نم رّرحتي نأ دارأ نم لكل ًازمر راص نامزلا ىضتقم ناونع نإ معن
 .راذع لكأعلاخ

 لاجرلا طالتخاو « | ةحابإلا اوأر اثيح ءالؤهو
 رح ام كلذ ريغو ابرلا ذخأو يصاعملا فارتقاو .رسبملاب بعللاو .ركسملا برشو اهعاونأ ىلع يهالما اتا ,ءاسنلاو
 كشقلاب لإ اهفارتقال ارب اودع مل .ةيمالسإلا ةعيرشلا
 .جراتلا ربجو نامزلا تايضتقمب

 دويسقلا نم ررحتلل ءاطغ .هب كاسقلا نا ىلع ليلد زربأ اذهو
 ناك ولف إو ةيقالخألاو ةيعرشلا
 تلا عيفرت وه .نامزلا تايضنقم
 مالسإلا هضقري الات اذهف تالاجلا ةماع ألا ثدحأ
 وهو .ماع راطإب هدودحو .قرقلا ىطخ لقرعي نوناق هيف هل سیلو
 ىلع رض هيف نوكي ال نأو ناسنإلا ةداعس محازي ال نا ةرابع
 .ناويحلا نع زاتمي اهب يتلا ميقلاو .همسجو هحور

 يتم ةريهعملا مالوم ناق ماقملا يف يقأن نحن اهو

 .ه3+ :تايهلإلا مسق .ءافثلا (0)
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 سلم او نكسملاو ةعانصلا لاج يف هانركذام ءارو فورظلا

 .ميقلاو لثملا محازي ال نأ طرشب

 :ةيسامولبدلا ةيلودلا تاقالعلا لاجم ىف ١

 مالسإلا حلاصم يعارت نأ ةيمالسإلا ةلودلا ىلع بجي

 كلت ةيفيك اَمأو .ةماع ةدعاقو تباث لصأ اذهف .نيملسملاو

 ةراتف ,ةيئاكملاو ةينامزلا فورظلا فالتخاب فلتختف .ةياعرلا

 ىرخأو ءودعلا عم حلصلاو ةنداهملاو ؛مالسلا ةحلصملا يضتفت

 كلذ ّدض يضنقت

 .لاسجلا اذه يف ةصاحم ا ماكحألاو تاررقملا فلتخت اذكهو

 يذلا ماعلا نوناقلا قاطن نع جرخت ال اهّنكلو فورظلا فالتخاب

 هناحبس هلوقك ,نيملسملا حلاصم ةياعر وه

 .01407ءاسنلا) 4ًاليبَس نينا ىلع ن رفاكلل هللا لمت نو

 .(8-8/ ةنحتمملا)
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 :ةيراجتلا ةيلودلا تاقالعلا يف-

 تاكرش ءاشنإو ةيداصتقا تايقافتا دقع ةحلصملا يضتقت دق
 ,مهريغو نيملسملا نيب ةكرقشم .ةيعانص تاتش وأ راجت
 ماسإلا مكح بابل اذه نمو .كلذ ريغ ةحلصملا يضتقت دقو
 ململ نيخدتلا يرحتب يزاريشلا ديسلا ,دّدجلا ,هل روففملا
 نيب هنامز يف تدقع يتلا ةيداصنقالا ةيقافتالا
 اريإلا ةملسملا ةمألا قوقحب ةفجمجي تناك
 .يناريإلا كابنتلا راكتحا ّقح

 :مالسإلا ميرح نع عافدلا لاجم يف ۳
 نم هدودح ةنايصو هلالقتسا ظفحو مالسإلا ةضيب نع جافدلا

 مالسإلا عرشمل سألا رصقملاف .ريفتي ال تباث نوناق .ءادعألا
 كلذ لجألو .مهرارضأو هئادعأ رطخ نع هتدايس ةنايص وها
 شيسج دادعإو .ءادعألا دض ةبراض ةوق ليصحت مهيلع بجوأ

 اهم اودع : :هناحبس لوقي اک ءا ادعألا هاجت راّرج
 مالسإلا يف تباثلا لصألا وه اذهف (١1/لاقنألا) 4ز

 عونو هكيتكتو عافدلا ةيفيك اَمأ ةرطفلاو لقملا هديؤي يذلا
 ىلإ ةلوكوم اهلكف .همدعو ةيركسعلا ةمدخلا موزا وأ .حالسلا
 ةماعلا نيناوقلا راطإ يف نكلو .هريغتب ريغتت .نامزلا تايضنقم
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 دينجتلا موزل ةلأسم ىتح «تباث لصأ مالسإلا يف كانه سيلف

 .دالبلا بلاغ يف ةيلصألا رومألا نم حبصأ يذلا .يمومعلا

 بات عضو وأ .باب بيوبت نم ةيهقفلا بتكلا يف ىرن امو
 يتلا ةيسورفلا عاونأ نم اهريغو .ةيامرلاو قبسلا ماكحأل ,صاخ
 نع بابلا كلذ يف ثيداحأ لقنو ةرباغلا ةنمزألا يف ةفراعتم تناك

 ةتباث ةيلصأ اهماكحأ تسيلف .مالسإلا ةمئأو كَم مركألا لوسرلا

 يه تناك لب ةن اث ةيساسأ ةروصب عراشلا اهيلإ اعد .مالسإلا يف

 اجت ,ةيفاكلا ةوقلا ليصحت هنم ضرغلاو .مكحلا كلذل قيبطت عون

 يف قبطت نأ يغبني يتلا ماكحألا اأو روصعلا مكلت يف ودعلا

 .هسفن رصعلا تايضتقم اهضرفت هّنإف رضاحلا رصملا

 قرطلاب ةحّلسملا هتاوقو هشيج ةيوقت يمالسإلا مكاحلا ىلعف

 لك دصيو رطخلا نع هيقنتعمو مالسإلا ةئايص ىلع اهمم ردقي يتلا
 .تقولا تايناكمإ بسح ءادعألا بناج نم هيلع ةرماؤم

 يذلا هماظن ةدايسو هماودو هنوناق تابث ئَخوني يذلا نئقملاو

 لب ءاهتاتئزجو رومألا ليصافت ىلإ ضرعتلا هيلع بیال ,هب ءاج
 يج هنوناق رياسيل لوصألاو تايلكلا عضو وه هيلع بجي يذلا
 ليبسلا اذه ريغ كلس ولو .ةفلتخما اهروصو اهاكشأب ةنمزألا

 دج ًاليلق ءاقيلا نم هّظح راصل



 :ةفاقثلاو فراعملاو ملعلا رشن يف-:

 ةدايس ٌنمْضَت يتلا فراعملا لادكتساو .ةفاقثلاو ملعلا رشن
 قيقمحت أ .ةيمالسإلا ضئارفلا نم ريتعي ايونعمو اب

 لگو لب .صاخ دحب دّدحتي الف هلئاسو عونو هعون نيبعتو كلذ
 بسح هبناج نم كلذل ةررقملا ناجللاو ,يمالسإلا مكاحلا رظن ىلإ
 .ةتباشلا نيناوقلا ءوض يف ةنهارلا تايناكمإلا

 يشن رمألا ةالوو .نيملسملا ةاعر ,مالسإلا مزلأ 1
 ةحفاكمو مهنيب نم لهجلا ةدام ثاثتجاو ناسنإلا ءانبأ

 كلذ لكف .هتايصوصخو ملعلا عون اأو ,ةيمألا نم نول ب 3
 .هريصع جئاوحب ملعأ وهو يمالسإلا مكاحلا رظن ىلإ لوكوم

 روصعلا يف .هيلإ ةجاحلا مدل .ًامزال نكي مل ملع ؛ًبرف
 ةمزاللا مولعلا نم لوألا ليعرلا يف مويلا حبصأ هّتكلو ,ةقباسلا
 .ةسايسلاو داصتقالاك عمتجلا حالص اهيف يتلا

 :ماظنلا ةماقإ لاجم يف-5
 ةيلخادلا رومألا ميظنتو .قرطلاو لبسلا نيمأتو ماظنلا ظفح

 هلاتمأو هيف عبتيف .تارورضلا نم ...و داصتقالا ىوتسم عفرو
 لب .عبتي صاخ مكح مالسإلل هيف سیلو فورظلا تايضتقم
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 اهقيقمحتو ,تاياففلا هذه ىلإ لوصولا وه مالسإلا ءاّحوتي يذلا

 او لئاسولا هذه عونل نييعتو ديدحت نود .ةنكمملا لئاسولاب

 يف اهلكو ءرشبلا هيف شيعي يذلا نامزلا تايناكمإ ىلإ كورتم كلذ

 .ةماعلا نيناوقلا ءوض

 :ةيلاملا تالدابملا لاجم ىف

 هلوق وهو لاومألا لاج يف تباث لصأب مالسإلا ءاج دق
 ب مُكنيب مُكلاومأ اوات الو :هناحبس

 ةلماعملا وأ عيبا رقع ةحص يفأطرش لصألااذه لع ءاهقفلا عرف

 الف لإو ةعو رشم ةدئاف دوجو ةلماعملا ةحص يف طرقشي :اولاقف

 ارشو (مدلا) عيب اومّرح انه نمو ةلماعملا حصت

 لب مالسإلا يف اكح سيل هءارش وأ مدلا عيب مرت نأ الإ

 يف مدلا ةمرح تناكو .لطابلاب لالا لكأ ةمرح وه تباثلا مكسملا

 لاملا لكأ ةمرح نم ةيآلا هتدافأ امل ةيئارجإ ة وص قياسلا نامزلا

 دوجو رادم رودي مكى اف نامزلا كلذ يف اه ًاقادصمو لطابلاب

 مدعو (لطابلاب لالا لكأ نوكت أ نع ةلماعملا جرخت افلا

 هئارش وأ مدلا عيب ىلع ةلوقعم ةدئاف تبت تبترت ولف ةدئافلا قّقحت

 وه انه تباثلا مكح او .ةيّلحلا ىلإ ةمرحلا مكح لّديتي فوسف
 4 لطابلاب مكي ْمُكَلاومأ اوُلكأَت الو :یلامت هلوق
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 :ك06 لوسرلا لوق نع لئس ة# ًايلع نأ درو رامضملا اذه يفو
 كلذ لَك لاق انإ» :+# :لاقف ؟دوهيلاب اوهبشت الو بيشلا اوريغ
 امو ءرملاف هناريجب برضو هقاطت عسا دقف نآلا اَمأف .ّلَق نيدلاو
 1! «راتخا

 هع

 15 :مقر ةمكحلا .ةغالبلا جهن(



 فالطعملا ةمتاخ

 ةيمئاخلاو ةعيشلا

 أ ىلع ةّنسلاو باتكلل ًاعبت  ةبطاق  ةعيشلا تقفتا

 ةاخ هتلاسرو .بتكلا متاخ هباتكو مالا ئنلا وه .مالسإلا

 باب هتومب لفقأو ,يحولا باب هليحرب دصوأ دقو .تالاسرلا
 مالك ىلع تفقو دقو هباهذ دعب عيرشت الو يحو الف ,عيرشتلا
 الف هزيهجتو ع يبنلا ليسغت دنع 48: يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا

0 

 انه نأ ريغ .سانأ بناج نم حرطت ماقملا يف ةليئض تا

 .(ةرهاطلا ةرتعلا ثيداحأ يق ةيمتاخلا) لصف يف ٤ ثيدحلا ظحال )١(
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 دقو بثك نم هيلع مه ٌفّرعت الو ةعيشلا بهذمب مط نافرعالا
 .ةيعيشلا تاثيبلا نع ءادعبلا نم وأ نيقرشتسملا نم اهوقلت

 .ةيلاتلا رومألا اهعمجت ةلئسألا هذهو

 متنأو عيرشتلاو يحولا باب داصيإو ةيمتاخلاب نولوقت فيك-١
 ؟4 يلع باتکب نولمعت

 فحصم ماب ,فحصم مكدنعو .كلذب نولوقت فيك- ۲
 رضاحلا نآرقلا ريغ نآرق #4 قطصملا تنب دنع ناك لهو ةمطاف
 ؟نيملسملا دنع

 نع ةيورم تاياور ىلع نودمتعت متنأو كلذ نولوقت فيك!"
 مركألا ّينلا ىلإ ةلصتم ريغ ةفوقوم ةروصب .رشع يالا ةمألا
 ؟مهملإ ىحوي نتت رمشع انثالا ةمئألا لهو

 ب فراعلا ريغ هاج ا ىلع يلطنت اير ةلئسألا هذه نإ
 لك ذخأت ءاطفلا عفر لجألو .هنم ءارب مه اب مهيمريف ةعيشلا
 .زجوم هجوب ةساردلاب دحاو

 :هللا لوسر ءالمإو ئلع باتك-١

 وه لهو .وه م هّنأو يلع باتك ىلإ عجري لوألا لاؤسلا نإ
 كيلإو هريغ نود مامإلا اهنّود يتلا 5 هلل لوسر ثيداحأ
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 نيودتو طبضل ةصاخ ةياتع تيبللا لها ةمئأ ةسردمل تناك

 يف ردصي ال لَ هنأل .لمفو لوق نم ل مركألا تلا نع رْيَأ ام لك

 نع قطنَتامو ف :هناحبس لاق يحولا نع الإ ميلعتلاو عيرشتلا لاج
 ماع ىلع 6 ناكو (-۲/مجنلا) )نحوي يحول وه ّنِإ © یوا
 فوس ةيمالسإلا ةمألا ّنأو .هلل ةمحر ىلإ لقتني فوس لأب عطاق

 الإ ةدلاخ قبت الو هلابعأو هلاعفأو .هلاوقأو هتابلك ىلإ جانعت

 .نيودتلاو طبضلاب

 ناكو ّيوبنلا تيبلا يلو ناك #4 بلاط يبأ نب لع مامإلا ّنإ
 هللا لوسمر ليحر ىلإ هرافظأ ةموعن ذنم كلي مظعألا لوسرلا عم

 ءابص يف هتايح فصي ل وهو ايندلا نع

 5 يف ل ٌعفري ءدمأ رثأ ليصفلا عاب (هلل لوسر ينعي
 لك يف روابي ناك دقلو ,هب ءادتقالاب ينرمأبو الع هقالخأ نم موب

 يف ذئموي دحاو تيب عمتجي ملو .يرهغ هاري الو هارأف ةارحب هن

 ءيحولا رون ىرأ اهنا انأو ةجيدخو ل هلل لوسر ريغ مالسإلا
 .ةوبتلا جر مشأو ةلاسرلاو

 يف ًامطحو ًارفس اراهتو اليل همزالي 38 ىلع هبيبر ناك

 دقاو» :لوقيو هدعب امر
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 هماقأ دقو كوبت ةوزغ الإ ةوزغ يف هقرافي مل .هرّجهمو هنطوم
 انما ىلع .نيملسملا ًانيع نوكيل ةنيدملا يف هماقم هللا لوسر
 نم يتب نم ءاذيإ وأ ةرماؤملا اولواح اذإ نيدرمتملا ىلع ةقعاصو

 رشع يداحلا ماعلا لخد نأ ىلإ .لافطألاو خويشلا

 دل ضّرمملا وه يلع ناكو ضرمو هلاحتراو هلجأ برق دق
 .هردص ىلعل هسأرو ضيفو

 لوسر ضيق دقلو» :لوقيو فقوملا كلذ حرش اخ ًايلع نإ
 5 دقلو- لوقي نأ ىلإ يردص ص لعل هسأر قلو امن

 ولت مركألا ّيينلاب هئاصتحاو مامإلا ذاول نع فرعي كلذ لك
 .هيلإ هئاجتلاو

 هكراشي ملو ةباحصلا نيب نم ماقملا اذهب مامإلا صتخا دقو
 ىلع يحورلا مكاسحلاو "يلا ملع باب راص كلذبو هريغ
 ىلع هينيع حتف نم كلذ يف كشي الو ءافلنلا ريصع ىتح قالطالا

 يفخلا توصلا(١)
 149 + ةبطخلا .ةغالبلا جهت .يضرلا فيرشتلا (1)

 .4 ١- صو 1677 لامعلا زتك ,يدنهلا يقتملا ۴١
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 .نيملسملا خيراتو ءافلخلا ةريس

 محالتلا نم عونلا اذه لثملو

 :لوقيو ّينلا عم هلاح 4# يلع فصي
 .!هيفأدتبا تكس اذإو .ينأبنأ

 هيلع يلام لك بتكي نأ 1© ًايلع رمأي #9 هللا لوسر ناک

 :هللا لوسرل ةّرم 14: لاقف

 كيلع فاخأ تسل :لاق ؟نايسنلا لع فاختأ هلل عن اي»

 بتدكا نكلو كيسني الو كظفحي نأ هلل توعد دقو .نايسنلا
 نم ةمئألا :لاق ؟هللا بن اي يناكرش نمو :تلق لاق كئاكرشل

 .اكدلو

 10 يلع بتكو اللب هللا لوسر هيلع هالمأ ام ةلمج نم ناكو

 وه اذهو ميدألا ضرع يف ًاعارذ نوعبس اهوط باتك .هطخب
 مهتغأو ةعيشلا نيب هرمأ رهتشأ هتفيحص وأ ىلع باتكب فورعملا

 .ةمايقلا موي ىلإ ماكحألا لاح يف سانلا هيلإ جاتحي ام اهيفو

 نودهشتسيو .هنع َنوُؤريو هنع نوردصي مامإلا دعب

 دبتّكو يبا ءالمأ ثيداحأ ىوس هباتك سیلو .هب ةصاخ عقاوم يف

 ءاقلخلا خيرات .يطويسلا )١(

 9 نيدلا لامك ,قودصلا (۲)
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 كلذبو ًاريثك ًائيش هنع اولقنو .رباك نع رباك هؤوانبأ هثروو يصولا
 ضعب ناك نإو .ّيوبنلا ثيدحلل يمسرلا نؤدملا وه مامإلا راص
 مهفئاحص نكل .يوبنلا ثيدحلا طبض يف هكراش ةباحصلا

 فرعأ مه ملاصمل ءاقلخلا صع يف فسألل ايو-تقرحأ مهبتكو
 ىربك ةراسخ ةيوبنلا ةّنسلاو نوملسملا رسخ كلذبو ءاهب
 نيعاضولا عضول ًاعترم يوبنلا ثيدسحلا راص يلاتلابو لاقتستال
 تايحيسملاو تايلئارسالا نم اوءاش ام اهب نوقصلي نيباذكلاو

 .رشلا نم ًانوصم ًاّيرط ًاضغ مامإلا باتك يتب نكل ,تايسوجلاو

 مام دعب مامإ هرب
 باتسكلا تافصاوم ركذن .رمألا عقاوب ئراقلا فاقيإ لجألو

 نكي مل 8 يلع باتك نإ لّيبتي ىتح .هصوصن نم ًائيشو هتازيمو
 دباتكو ةرهطملا ةيوبنلا ةّئسلل ًاركبم ًانيودت ناكو ًايثيدح ًاعماج الإ
 .ةيمتاخلا ةلأسمل دارعلا وه يذلا نيدلا لايكإ ةمس وه اذه

 38 هللا دبع ابأ تعم :لاق يريصلا برك نب ركب :ىور-أ
 نوجاتحيل سانلا نو .سانلا ىلإ هعم جاتحن ال ام اندنع ّنإ :لوقي
 ةفيحص .ا# لع ًطخو لع هلل لوسر ءالمإ ًاباتك اندنع نو انيلإ

 نم ياني 178:3 نتسلا .يمرادلا .ملصلا باتك.+4 :0 نتسلا ءيذمرتلا (17
 هريغو .118 ۴ دئسملا .دمحأ مامالا ملا ةياتك يف صخر
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 .'مارحو لالح لک اهيف

 اي: رفعج وبأ يل لاق :لاق راسي نب ليضف ىور- ب
 ءيش ضرألا ىلع ام ًاعارذ نومبس يلع باتك اندنع !ليضف

 ."شدخلا شرأ ىتح هيف وهو لإ هيلإ جاتحي

 اي :لاق ا هلل دبع بأ نع ۔ ثيدح يف ريصب وبأ یور ۔ ج
 :ُتلق لاق ةعماجلا ام مهيردُي امو ةعماجلا اندنع َّنإو !دمح ابأ
 ًاعارذ نوعبس اهوط ةفيحص :لاق ؟ةعماجلا امو ,كادف تعج

 هنيميب 18 لع طخو هيف قلف نم هئالمإو 4 هللا لوسر عارذب

 يف شرألا ىتح سانلا هيلإ جاتحي ءيش لكو مارحو لالح لكاهبف
 دخلا

 نبا رک ذو لوقي هتعمس:لاق #4 هللا دبع يبأ نع ًاضيأ ىور-د

 هللا لوسر ءالمإ :ةعماجلا نم وه نيأ :لاقف  هايتف يف ةمربش

 شدنملا شرأ قح مارحلاو لالحلا عيمج ايف .هديب لع هطخو

N 

 باتكلا تايصوصخل ةيكاحلا تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ

 )١( يفاكلا .ينيلكلا ١  .۲١:تاجردلا رئاصب .رافصلاو 145
 :۱٤۷ تاجردلا رئاصي .راقصلا (1)
 185 :تاجردلا رئاصب .رافصلاو ۲۳۹ ١: يفاكلا .ينيلكلا (۳)
 ۱٤0:1 تاجردلا رئاصب .رافصلا (4)
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 ةمغأ ةيمستف .ةعيشلا يقدح نم مجاعم ا باحصأ هاور يتلا هتازيمو

 را ةفيحصب ةثلاثو ةعماجلاب ىرخأو يلع باتكب ةرات تببلا لها
 اات لوسرلا ثيداحأ طبضب مامإلاةيانع نع برعي باتكلاو يلع

 روصعلا رم قبيل .هثيدح ةباتكب ,نيلقثلا ديس ةيانع نع برعي امك
 .سدلاو عضولا هيرتعي ال ءنورقلاو

 :لاق نأ 45 هللا لوسر نع نووري سانلا ناك يذلا رصعلا يفو

 نم ًاقيرف ناو '''هحميلف نآرقلا ريغ ینع بتك نمو يع اوبتكت ال
 .؟0مهنذأي ملف هنع اوبتكي نأ كلي ينا اونذأتسا ةباحصلا

 ةسياورلا ليلقت جّورت ءافلخلا ةسردم تناك يذلا رصعلا يفو

 وأ رطق ىلإ ايلاو باطنملا نب رمع ةفيلخلا ثعبي املكو .لوسرلا نع
 ةياورلا اوّلقاو نآرقلا اودّرج» :هلوقب هيصوي ام ةلمج يف هيصوي لب

 06 هنع ثيدحلا ءاشفا بيعي ابرو "'«مككي رش انأو دمحم نع
 امود ءادردلا يبأو ,دوعسم نب هلل دبعو .رذوبأل ًابطاخم لوقيو
 .؟)«دمحم نع نوشفت يذلا ثيدحلا اذه

 وظفت تيبلا لهأ ةمنأ ىرن ,ةجرحلا روصعلا كلت يف

 .دمحأ مامالاو .114:3 نئسلا ,يمرادلا (1)
 'دمحأ مامالاو 11۹:١ نتسلا .يمرادلا ()
 .تسقالاب يملعالا هعبط ۲۷۳ ۳ خيراتلا ءيربطلا (7)
 14 مقر .۲۹۳ :۱۰ لامصلا رتك.يدنهلا يقتملا (4)
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 نودري هبو ؛مارحلاو لالحلا لقت يق هيلع نودمتعيو ءىلع باتكب

مقي الو ةنسلاو باتكلا نع ةذاشلا ايتفلا نم ردصي ناك ام
 نوي

 نم جذاغ ركذنلو .ةميق الو ًانزو ةياورلاو ةباتكلا نع عنمللا

 .عابضلا نم ةنسلا ةنايص نم هققوم ملعيل يلع باتك تاياور

 هدنع تنك :لاق #4 رقابلا رفمج يبأ نع ريصب وبأ ىور-١

 كرقتو توق ةأرم ا ايف اذإف ا رفعج وبأ اهيف رظنف ةعماجلاب اعدف

 ."دّلكلاملا هلف :لاق هريغ ثراو اه سبل اهجوز

 ميش نع هلل دبع ابأ تلأس :لاق يدارملا ريصب وبأ ىور ۲

 لاق نأ ىلإ 8 ىلع باتك كل جرخأ الأ :لاقف ,ضئارفلا نم
- 

لاخو هع كرنو تام لجر :هيف اذإو ليلج باتكاذإف دجرخأف
 ه

 ."؟!ثلتلا لاخللو ناثلثلا معلل :لاقف

 ااق نيعأ نب كلملا دبع ىور ٠

 ف ًايوطم لجرلا ذخف لكم رفعج هب ءاجف

 يش اهنع قوت وه اذإ- لجرلا راقع نم نه
 . للا لوسر ءالمإو هديب لع طخ هللو اذه

 )١( تاجردلا رئاصب ءرافصلا : 048
 .۱۱۹ ۷ يقاکلا .ينيلكلا (؟)

 ؛جاوزألا ثاريم باويآ نم + بابلا ۲۲ ۱۷ ةعيشلا لئاسو .يلماعلا رحلا )١(

 37 ثيددحلا
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 يان ج با یارک قتلا ملسم نب دمحم ىور- ٤
 الوعتال مالا نا اهيق اذإق يلع طخو لا لوسر ءالمإ يه يتلا ضئارفلا

 دنع هبيتع نب مكحلا عم تنك :لاق يفریصلا رفاذع یور-۵
 افلتخاف ًامركم هل #4 رفعج وبأ ن ناكو كسي لعجف ا ثعج يأ

 لاقف ةلأسملا جرخأ الجر وا
 لل هللا لوسر ءالمإو 18 لع طخ اذه : دلو رفعج وأ

 ركذ يذلا ضئارفلا باتك نأ نع فشكت تاياورلا هذهو
 .ريبكلا هباتك نم ًاءزج ناک لمل

 ةالصلا نع ا هلل دبع ابأ ةرارز لأس :لاق ريكب نبا ىور-7
 هنأ معز ًاباتك جرخأف ربولا نم هريغو باجنسلاو بلاعتلا يف

 هلكأ مارح ءيش لک ربو يف
 هلكأ هلل لحأ 3 م ىتح ةالصلا كلت لبقت ال دساف هنم ءيش لکو هنابلأو هثورو هلوبو .هدلجو هرعشو هربو يف ةالصلاف

 15 تيدحلا .ثرالا تايجوم باوب نم 5 بالا ۳ ٠۷ ةميسشلا لئاسو .يلماسلا رحلاو ۲١۷ :۹ ماكحالا بيذهت .يسوطلا (1)
 ها۷ مقر ۲٥۰ :6 يتئادملا يفريصلا ىسيع نبي رفافع نب دمحم ةمجرت يف هلاجر يف يشاجنل ءاود 17
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 شا لوسر نع اذه ةرارز اي لاق مث

 عباج مدقأ .باتكلا نأ ملعيل رادقملا اذه ىلع انرصتقا 2

 نيب ادوجوم باتكلا ناكو لع مامإلا هبتكو حونلا ءالمأ .يقيدح

 ماتفإلا يف هنع نوردصيي رباك نع رباك هثري تيبلا لهأ ةمئأ

 ًادوجوم نكي مل نإو باتكلاو .مهباحصأ نم دحاو ريغ هدهاشو

 .ينيلكلاك ةيثيدسحلا عماوجلا باحصأ ىور نکل ءاننيب هصخشب

 باوبأ ىلع هئيداحأ اوقرفو هنم ًاريبكأ .يسوطلاو قودصلاو

 يلع خيشلا ةجحا ةمالعلا اهعمج دقو . .فولاملا بیت رتلا ىلع مهبتك

 .!(لوسرلا بيتاكم) هتعوسوم يف يدمحألا

 :لاؤس انه يتب معن
يغ وأ هفيس بارق يف تناك يتلا ةفيحصلا سفن .باتكلا اذه له

 ؟هر

 بارق يف 'للعل تناك هنأ نيئدعلا نم دحاو ريغ ركذ دق :باوجلا

 تاياورلا يف باتكلل تركذ يتلا تايص وص ا نكل ةفيحص هفيس

 بارق يف اهلعجي ناك يتلا ةفيحصلا ريغ هلأ ىلع ةئاملاب ةثام لدت

 تل هم ءرافص فئاحص الإ عسي ال فيسلا بارقو فيكو ,هفيس

 باتك هنأ نم الع تفقو يتلا تافصاوملا نم يه نيأف تجردأو

 1ح ۳۹۷:۳ يفاكلا .يتيلكلا(١)
 ۷۲:1-۷۹ لوسولا بيئاكم .يدمحألا (۲)
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 بانك وأ .ايظع ًاجّردمًاباتك رفعج وبأ جرخأ وأ ''ملافلا ذخف لغم وأ ألا ضرع ين ارذ نوعس فوط وأ ًعارذ نوعبس اطول
 .اهركذ رم نم كلذ ريغ ىلإ ًايوطم لجرلا ذخف لثم وه وأ ًاليلج

 مكدنع ناك له :هقت ًايلع تلأس هلا ,ةفيحج وبأ ىور معن
 ,ةفيحصلا يف امو .نآرقلا يف امهف ادبع هللا توي نأ لإ .ةمسنلا ًاربو ةّيسحلا قلف يذلاو :لاق ؟نآرقلا ىوس ءي لَم يهنلا نم
 نمؤم لتقيالو .ريسألا كاكفو لقعلا :لاق ةفيحصلا امو :تلق
 ."زفاکب

Eام لباقت ال ,ثيدحلا ةمثأ اهلقنو تّحص امهم ةياورلا هذ  
 ةدهاشمو .هتافصاومو يلع باتك لوح تيبلا لهأ ةمأ نع ءانلقن
 اذهو .ريثكلا نم ريسيلا رزفلا انلقن دقو .بانكلا اذه ريفغ مج
 عئادو نم يلع دنع ام يفنل تعضو ريبعتلا يف ههباش امو ثيدنملا
 هلأ ىلع رارصالا ,كلذ نع برعي يذلاو كلب يبنلا مولعو ةوبنلا
 بارق يف ةدوجوملا ةفحيصلا وأ هلل باتك ىوس يلع دنع سيل
 :ةيلاتلا تارابعلاب اهوور دقف .هفيس

 .ةفيحصلا هذه يف امو نآرقلا لإ يبنلا نع انبتك امسأ

 ۷۹:۱ دتسملا تمحأ مام .نيمانسلا وذ مخضلا لمجلا :جلافلا .؟41 ١ يفاكلا .ينيلكلا ١(
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 550 هلل باتكالإ هأرقن ائي اندنع ّنأ معز نم- ب

 .بذك دقف ةفيحصلا

 يف امالإ سانلا هب صخي م ءيعب 8 هلل لوسر انسخ ام ج

 اذه يفيس بارق
 ءيش الإ سانا نود ًاصاخ ًائيش ات هلا لوسر لإ دهع امد

 .... نيس بارق ةقحبص يف وهو .هتعمس

 الإ .يعب هملع ين ىلإ ةفداحلا ريباعتلا نم كلذ ريغ ىلإ

 .ةريغصلا ةفيحصلاو باتكلاب
اف ,ةياورلا هذه يف ام حص ولف .انركذ نع فرطلا ضفن نحن

 

 نم ريثك لقن دقو .اهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأ لعل كيم هلوق ىنعم
 هرعش يف هركذي يكلاملا نيدلا سمش اذهو .نيئّدحلاو ظافحلا

 :هلوقب

 ٍدصقاف َبايلاوبابلا وهوملعلا نم ةنيدم نإ هلل لوسر لاقو

 ةثالثو ةئام زهاني ابر فيفل ةمئألاو ظافحلا نم ءاور دقو

 نع برعت تاملك ثيدحلا لوح اوركذ دقو "ًاصخش نيعبرأو

 لاتا رداصملا ظحال (1)
 او ةيادبلا ءريثك نبا
 1۱-۷۷ 21 ريدغلا ظل(

 1 1035 مل ا د دم لنج ني دما
 ۲۱۷:6 حيحصلا .ملسم 6
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 .ثيدحلا دافم

 يمفاشلا يجنكلا فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا لاق
 هتيب لهأو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا لاق :اه 10۸ ىفوتملا)
 روفوو همهف ةّدحو .هترازغو هملع ةدايزو #4 يلع ليضفتب
 رمعو ركب وبأ ناك دقو ,ءاوتف ةّحصو .ءاياضق نسحو ,هتنكح
 ماكحألا يف هنورواشي ةباحصلا ءايلسع نم مهريغو ناثعو
 روفوو .هملعب مهنم افارتعا .ماربإلاو ضقنلا يف هلوقب نوذخأيو
 هّقح يف ثيدحلا اذه سیلو .هنكح ةحصو .هلقع ةناصربو .هلضف
 العأو لجأ نينمؤملا دنعو هلوسر دنعو هلا دنع هتبتر نال ,ريثكب
 ,01كلذ نم

 ةمالملا جاجسح ىلع هدر نمض يف ناه زور نب لضف لاقو ۲
 ضقأ :ىثيدحب نينمؤملا ريمأ ةيملعأب
 نم فنصما هركذ ام اأو :هّصن اذه ام لا .يذمرتلا قيرط نم
 ديف هيلإ نوجاتحم سانلاو ,ةمألا ءاملع نم هلأ يف كشالف يلع ملع
 هقراعلل قئاقح عئادوو ملعلا غالبإ يف ,و وهو ءال فيكو
 .”!حيحص يذمرقلا حيحص نم هركذ امو ,هيف دحأل عازن الف

 ةع لع دل لوف ًاريضتردقلا ضي يف يواثا لقد

 يبأ نب يلع بقانم يف بلاطلا ةيافك(١)
 صم ط 018 217 قدصلا لئالد (1)
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 ندعمو ءيڙس عضومو يتصاخو يحاصفتسا ةتظم يآ :يملع

 اذهو :ديرد نبا لاق هسئافت هيف لجرلا زرحي ام :ةبيعلاو .يسنافن

هدارأ « يشب لثملا برض قبس مل يذلا زجوملا همالك نسم
 

 كلذو .هريغ دحأ اهيلع علي ال يتلا ةنطابلا ةرومأب هساصتشا

 طلع حدم يف ةياغ

 هلأ سابع نبا نع يناربطلا ج جرخأو

 مل .نيعبس يلع ىلإ دهع 4 بلا ن نل هلل لوسر باحصأ

 . "ريغ ىلإ اهدهعي

 رشاعم ثّدحتن

 ."7نيعبس ناكم ًادهع نينا هعيباني يف يزودنقلا ءاورو

 :ةيلاتلا جئاتنلاب انجرخ دقف

 يلع اخو هللا لوسر ءالمإ نم لع با

 نيودشل لع هتباتكب ماق يئيدح عماج لوأ باتكلا نإ-؟
 .عايضلا نم اهتنايصو ةّئسلا

 ء يلا يه نكت مل نكلو .ةفيحص يلع فيس
 - تافصاوملا نم رم ام بسح لع باتك ىلع دنع ديحولا

 ريدقلا ضيف ءيواتملا )١(
 31 : ريغصلا مجعملا ؛يناربطلا (۲)
 ه5 :ةدوملا عيباني ءيزودتقلا (۳)



7 
 ةيقاحلا

 .ةفيحصلا كلت ريغ
 رصع يف ّيحورلا مكاحلاو .ينلا ينل ملع باب وه يلع ناكاذإ- 3

 عيمجو ,ةؤبنلا عئادو هدنع نوكي نأ مزليف هد امو ءافلخلا
 .ماكحألا لاجم يف ةمألا هيلإ جاتحتام

333 

 :ةمطاف فحصم-١
 هيلع ترفاضت ام بسح .ًافحصم ةمطاف دنع ناك هلأ كش ال

 محالملا هيف ًاياتك ناك اإو .صاخخ نآرقب قطصملا نب صتخت تح ءنآرقلاب اضتنع أمسا سيل فحصل نكلو ,تاياورلا
 .رابخألاو

 يلع راص او .هلوزن ريصع يف نارقلل الع ظفللا كلذ نكي مو
 يف ةنشأ نسبا ىور : :يطويسلا لاق ل هللا لوسر ليحر دعب هل
 ناف فحصملا مهضعب لاقو :رقسلا :مهضعب لاقف اإ هل اوسفقلا :ركب وبأ لاق قرولا يف ٠ ءوبتكف نآرقلا اوعمج الهنا فحاصملا باتك
 باتك عج نم لوأ ركب وبأ ناكو :لاق فحصملا هنوكسي ةشبحلا



 A . د ةيقاخلاو ةعيشلا

 .فحصملا اسو هللا

 تاياورلا هنع فشك دقف «باتكلا اذه عقاو وه ام امو

 ةمآلعلا اهنم اريك مق عج دقو .تيبلا لهأ ةمنأ نع ةرفاضتملا

 فحصمو يلع باتك هتسارد يف يلماعلا ريصق فطصم خيشلا

 .ةمطاف

 :اهضعب كيلإو

 تنكم ةمطاف نإ... :لاق ا هلل دبع يبأ نع ةديبع وبأ ىور

 ديدش نزح اهلخد ناک و .ًاموي نيعبسو ةسمخ هلل هللا لوسر دعب

 .اهيبأ ىلع اهءازع نسحيف اهيتأي # ليئربج ناكو .اهيبأ ىلع

 نوكي ا اهريخيو .هناكمو اهيبأ نع اهربخيو ءاهسفن بيطيو
 فحصم اذهف كلذ بتكي 9# يلع ناكو اهتيرذ يف اهدعب

 ."!ةمطاف

 ديفام ةمطاف فحصم :لاق #3: هلل دبع يبأ نع ةزمح وبأ ىور

 تاولص اهيبأ توم دعب اهبلإ لأ ء ينم وه او هلل باتك نم ءيش
 ١ لع هللا

 نآرقلا مولع يف ناقتالا ءيطويسلا (1)
 560 ١: يفاكلا .يتيلكلا (1)
 .يشعرملا ةيتكم ط ۱۹۵ : تاجردلا رئاصب .رافصلا (۳)



AYةيقاحلا 5-7 :  

 ةمطاف فحصم ظفل ذختا دق ىمالعإلا سدلا َّنَأ بجعلاو
 ,ةمطاف فحصم ىمسي ًانآرق مهدنع نب ةعيشلا ماهّتال ةعيرذ
 ةركفلا كلش رشت ىلإ ةقرفشلا ةاعد نم دحاو ريغ ىعس دقو
 لود قحسلل ٌنِإف .مهيعس باخ نكلو .نيملسملا نيب ةثطاخلا
 .ةلوج لطابللو

 اهثالحت ةثّدح ةمطاف نوك نع هسفن لأسي ئراقلا ّلعلو
 ًانأش لقت ال ههه ةمطاف نأ ريغ .ةقباسلا ةياورلا يف درو امك ةكئالملا
 تلاقذإو) :هناحبس لاق .ليلخلا ةأرما نع الو .لوتبلا ميرم نع
 «نيملاعلا ءاسن ىلع ِكافطصأو كرّطو كلافطصأ ةلل نإ ميرم اي ةكئالملا
 لآ يقروس يف ةدراولا تايآلا نسم كلذ ريغ ىلإ (41/نارمع لآ)

 .ميرمو ءنارمع

 زو :هناحبس لوقي كلا مالك عمست ميهاربإ ةأرما هذهو

 ةئ نوكت نأب ىلوأ نيملاعلا



 Ar 1 ةيقاخلاو ةعيشلا

 ؟تيبلا لهأ ةمثأ تاياور ردصم وهام ٣
 لوح ةحورطملا ةثالثلا ةلئسالا نم ثلاثلا لاؤسلا وه اذه

 :لوقنف ةعيشلا ىدل ةيقاخلا

 اهوصا ىلا ريشتو ةفلتخم ذم رداصم تيبلا لهأ ةمئأ مولعل نا

 .اهعورف يف ثحبلا نيكرات

 8 هللا لوسر نع مهئابآ نع لقنلا-أ
 804 هلل لوسر نع مهتابآ نع ثيدحلا نوري امًاريثك + ممّن

 مهئاسبآ نيب صخش ديئاسألا نيب طّسوتي نأ نود نم .ًانعنعم

 1 .مهدادجأو

 .ورم ىلإ ًامزاع روباسين كرت ال اضرلا ىسوم نب لع ّنِإ
 ثيدحب مهئّدحي نأ هنم اوبلطف .نيثدحلا نم فيفل هلوح عمتجا
 :لاقف الت هّدج

 اتع نم نبأ مح الخد نق ينصح هلل الإ

 16۲/۲ اقرلارابن
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 ةيثيدحلا عماوجلا يف رقوتم تيداحألا نم عونلا اذه نإ
 نع رباك هيف يوري يذلا عونلا اذه عمجب ثحاب ماق ولف ,ةعيشللا
 ةعوسوم غلبل مامإلا دعب مامإلاو رباك

 نم امهريغو .ناتع نب دامحو ناس نب ماشه وه اذه
 يقيدح :لوقي 95 هلل دبع ابأ انعمس اولاق .قداصلا مامإلا باحصأ
 ثيدح يدج ثيدحو .يڌج ثيدح يبا ثيدحو ءيا ثيدح
 نسحلا ثيدحو .نسسحلا ثيدمح نيسحلا ثيدحو .نيسحلا
 لوسر ثيدح نينمؤملا ريمأ ثيدحو .## نينمؤملا ريمأ ثيدح
 .20لجوزع هللا لوق هلل لوسر ثيدحو يل هللا

 ,هب نوجتحیو يلع باتك ىلإ نودنتسي اوناك تیبلا | لهأ ةغأ نإ
 دقو .اهنع نوردصي يتلا مهمولع رداصم دحأ باتكلا ناكف
 .اهنم ليلق مسق ىلع تفقو

 ةكئالملا ثيدحت وأ ماهلإلا- ج
 .ةكنالملا مهثّدحت ,نوثّدحم صوصنلا بسح تيبلا لهأ ةغأ نإ

 14 مقري 05/١ يفاكلا ,ينیلکلا (1)



 2 5 ةيقاخلاو ةعيشلا

 .مهعور يف قلي ناك اع ّلكلاف ةلئسألا نع نوبيجي وأ محالملا

 فرعي مل نم ىلع ًاليقث ناك نإو ردصملا نم وتلا اذهو

 .مهاوحأ ىلع فقوو .مهتايح سرد نمل حيحص
 مالعألا هيلع قفتا امم رمأ ثَّدحما ّنأ ىلع ئراقلا فا

 :زاجيإلا هجو ىلع هنع ثحبن

 :مالسإلا يف ثّدَحُملا
 ةبؤر الو ةّوبن الب ةكئالملا همّلكت نم :لوعفملا ةغيصب ثّدحملا

 مانزل هجو ىلع ملعلا نم ءيش هعور يف قليو هل مهلي وأ ةروص
 نم هيلق يف هل تكني وأ ىلعألا أدبملا نم ةفشاكملاو

 .هريغ ىلع
 .رفلا هيلع قفتا نع ئنعملا اذهب ثّدحلا

 .هقادصم يف وه اإ فالخ كانه ناك ولو

 ,ةّنسلاو ةعيشلا :نا

0 
 ئسوم بحاص اذهف .ةفلاسلا ممألا يف ثّدحما دبت كلذ لبقو

 ىلع رادجلاو مالغلاو ةنيفسلا ريصم نع هربخأ دقف .ًاثدحت ناك

 امي افراع ناك هّنكلو ابن نكي مل وهف '''فھکلا ةروس يف ءاج هجو

 AT نم(



 ةيقاخلا 0 مى

 .ةروكذملا قرطلا ئدحإب هفرع دقو ثدحيس
 نسكت ملو اهثّدحتو اهمّلكت ةكنالملا تناك .لوتبلا مرم هذهو

 :هناحبس لاق .ةيبت

 ولافطصو ِكرّمطو كافطصآ هلل نإ مرم اي ٌةكئالملا تاق ذإو»
 .(45/نارمع لآ) «نيكاعلا ٍءاسن ىلع

 :هناحبس لاقو

 حيسملا هسا ةنم ةملكب كريب هلا نإ رم اي ٌةكنالملا تل 1
 لآ نیب خآلاو اينّدلا يف اهيسجو ميرس بأ نسيع
 .(68/نارمع

 نكت مو الإ ئحويو اهعور يف قلي ئسومّمأ هذهو

 | نمو

 :هئاحبس

 ملا يف هيقلأق هيلع تف اذإف هيعضرأ نأ ئسوم أ لإ انبحوأو )ا
 زالو فاضت الو

 .0// صصقلا)

 كيلإو ؛ءاينأ اونوكي نأ نود نم نومّلكي الاجر  ةفلاسلا ممألا
 :صوصتلا هذه ضعب

 :يبنلا لاق :لاق ةريره يأ نع هحيحص يف يراخبلا جرخأ-١



AY i : ةيفاخلاو ةعيشلا 

 ريغ نم نوملكي لاجر ليئارسإ ينب نم مكلبق ناك نميف ناک دق

 .باطخ ا نب رمعف دحأ مهنم يتَمآ نم نكي نإف ءايبنأ اونوكي نأ

 وفرم ةر أ نع يراخبلا جرخأ-١

 دع ألا نم مكلبق ئضم
 ."باطخملا نب

 باوصلا مهتنسلأ ىلع يرجي :تيدحلا عرش وف ينالطسقلا لاق

 ْثَدُح دق هّنأكف هعور يف « ءيشلا قلي :ي

 نم ةعيفر ةلزغم يهو .نوكيف هلابب ءيشلا رطخيو بيصيف

 .""ءايلوألا لزانم

 يف ناک دق: يللا نع ةشئاع نع هحيحص يف ملسم جرخأ-

 نسب رمع ٌنِإف دحأ مهنم يتم يف نكي إف نوثدحت مكلبق ممألا

 .نومهلم «نوثدلحم» ريسفت :بهو نبأ لاق .مهنم باطخلا

 ريسفت يف ءاملعلا فلتخا :ملسم حيحص حرش يف يووتلا لاق
 اذإ نوبيصم :ليقو .نومهلم :بهو نبا لاقق (نوثدح) ب دارملا
 ءاجو ةكئالملا مهمّلكت ليقو .هوّتظف -يعب اونّدح مهتأكف اوُنظ

 نی رع بقانم باي 14 ۲ يراخبلا 0١
 .راقلل ثيدح دعي 0191 :؟ يراخيلا(5)

 أ رظنأ ٤۲۳۱ :۵ يراخيلا حيحص حرش يف يراسلا داشرإ



E : A4ةّيقاخملا ......  

 مهتنسلأ ىلع باوصلا يرجي :يراخبلا لاقو نومّلكم ةياور يف
 .!ءايلوألا تامارك .هيفو

 :ةرفوب تايلكلا هذه ريظن دجي نيحيحصلا حورش عجار نمو
 يف ءاقلإلا وأ ةكئالملا يلكت وه ثّدحملا ريسفت يف دئاسلا يأرلاو
 مهتم نع رابخأ مهدنعف ,ةعيشلا اأو ,ةّئسلا ئدل ام اذه عورلا
 .ءايبنأب اوسيل هسفن تقولا يفو نوح مهّنأِب حرصت

 ثّدسحماو يبنلاو لوسرلا نيب قرفلا باب يف ينيلكلا ىور
 أ ثيداحأ

 ةياور يفو .ةروصلا ئري الو توصلا عمسي يذلا ثّدحم: لاف
 ئري الو توصلا عمسي :لاق ؟هتلزنم ام مامإلا نع هنلأس ئرخأ
 .كلملا نياعيالو

 رشع يفنالا ةمألا ّنأب ةحّرصملا تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ
 ."نوئدحم 25

 رفع ج يبأل تلق :ديرب نع تاجردلا رئاصب يف رافصلا ىور
 ؟ئطم نم نوُهّيَشُت نچ مكتل زخم ام : توف هلا دبع ياو

 انوكي ملو نيملاع اناک نينرقلا يذو ئسوم بحاصك :لاقف

 335:18 ملسم حيحص حرش .يووتلا (1
 ۱۷1: ثدحملاو يبنلاو لوسرلا نيب قرقلا باي:١ يفاكلا .ينيلكلا (1



 5 9 ..........ب... ةيقاحلاو ةعيشلا

 نذإب بيغلا نع رابخإلا نأ ملي كلذبو نيقيرفلا ئدل ام اذه

 عمم ةكئالملا ملكت نو ب خلا نوک مزاليال هناحبس هللا نم

 .ةوبنلل هناحبس هللا نم اثوعبم هئوك ىلع ًاليلد حلصي ال ناسنإ
 ملعل نيئراو مهنوك لجأل ةغألا ملع ىلع ةعيشلا تدمتعا ولو

 لوسر نم ءالمإب اتك يتلا بتكلا نم يلع دنع ال نيثداوو يبنلا
 لدي الف ةلئسألا ىلع تاباجإلا مهعور يف قلت نيئّدحم وأ .هلل
 مهرابخإ ةجحب ةنئاشلا ةيرقلا كلت ىلإ مهيسن نمو ءايبنأ مهنأ لع
 ةّوبسلا نيب قرفي ملو .ليبسلا ءاوس نع ّلض دقف .محالملا نع

 .ثّدحتلاو ةلاسرلاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 )١( تاجردلا رئاصي :رافصلا ۸ 4



 تاعوضوملا سرهف

 N ةيمالسإلا ةعيرشلا حالم :ميدقت

 :لّوألا لصفلا
 ميكحلا ركذلا يف ةيمتاخلا

 ٠ عورفلا يف اهفالتن او لوصألا يف ةيوابسلا عنا ١
 أ اصلا :هناحبس هلوق ةّيئاانلا ىلع لوألا صنلا ۲

 ابلغ ي لك هنا ناك نينا متاخو وقل لوس نكلو مُكالاجر نم
 16 6. (10/بازحألا)

 15 متاخلا نم لوح قيقحت حتفلاب متاخلاو رسكلاي متانخلا-٣



 41 ....... تاعوضوملا سرهف

  ةقاخلا لع مازا ضنلا-١ 1
 N opin و وی زگ ردنا نآرلا

 0 لابس €... سالب ةَقاَك

 1 ماقملا يف سمخملا تايآلا ةليصح

 :يناثلا لصفلا

 ةّيوبنلا ثيداحألا ىف ةيمتاخلا
 .Yo الرج اوج ریه اا
 ۳۹ تيبلا لهأ ةغأ تاياور يف ةيمئانلا

 :ثلاثلا لصفلا
 ةيمتاخلا لوح ةلئسأ

 :لوألا لاؤسلا

 76 تابآلا ضعب نم ةيوامسلا عيارشلا ةيعرش ءاقب راهظتسا
 م1 تايآلا فده نايبو راهظتسالا دقن

 لمصلاو ناسهنالا كالم لب ةاجنلا كالم اسيل ءاتتالاو ءامسألا
 YA اصلا



e 121000ةيقاخلا ...  

 ةيناعلا لاؤسلا
 st ................. ؟ةيقيلبتلا ةوبنلا تمتخ اذامل

 :كلالا لاؤسلا
 f بيغلا ملاعب لاصت الا نم فلخلا مرح اذامل

 :عيارلا لاؤسلا
 قل يمالسإلا عي رشتلا يف صقنلا ءامذا

 ىف نيرمأ نهر يمالسإلا عيرشتلا دولخ
 31 حلاصملا ماكحألا ةّيعبتو .لقملا ةّيجحب فارتعالا

 ٤۷ ...................ةقالخ ةّيويح ةدام اذ يمالسإلا عيرشتلا
 .A هباب قلغ مدعو داهتجالا عي رشت
 414 ................ ميرشتلا ةنورمو .يمالسإلا مكاحلا قوقح

 نود يناعملا ىلإ رظنلاو «حورلاو ةّداسملا ىلإ ةوسعدلا
 3 : ........ رهاوظلا
 ۲ ........... ديدحتلا رود اه يتلا ماكحألا

  «سماخلا لاؤسلا
 EE .... ةرّوطتملا ةايحلاو ةتباثلا نيناوقلا

o 
.. 

0۹ 



 لي ود ایرو افلا

 :فاطملا ةمتاخ

 ةيمتاخلاو ةعيشلا
 :لوألا لاؤسلا

 E اهنم هفقومو يلع باتكو ةيقانلا
 ه0. يلع هبتكو لک هللا لوسر هالمأ يتيدح عماج ,يلع باتك
 07 ..... 98 ىلع باتك ىلع تافصاوم

 را ا يلع باتك يف ةدراولا تاياورلا نم جذامت
 ۷۵ ...... هفيس بارق يف ةدوجوملا ةفيحصلا ريغ #14 يلع باتك
 نم هدي يف امو نآرقلا الإ هدنع سيل هلآ نم هنع يورام دقن
 071 ةفيحصلا
 :يناثلا لاؤسلا

 م هب دارُي امو ةمطاف فحصم
 RE ةثدحع تناك هل ءارهزلا ةمطاف

 :ثلاعلا لاؤسلا

Ar 

 Ar قيرط نع هلل لوسر نع ةياورلا
 مك 284 يلع باتك نع لقتلا
 At , مهعور يف ءاقلالا



 ةّنسلا مالعأ تايلكو مالسإلا

 ثّدحلا لوح


