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 ةماعلا ونمو ر
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 ميحرلا نمحرلا هللا

 لكوتن هدحو هيلعو نيعتسن هدحو هبو

 ؛هلَسُر ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو  نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 موسي ىلإ ناسحإ ب مهعبتو مهاطخ ىلع راس نمو هلآو هئايبنأ متاخو
 .نيدلا

 لّكشت اهنأل ةحيحصلا ةديقعلل ىربك ةّيمهأ نوملسملا يلوي

 . مهداعمل ًادازو مهبورد ءيضي ًارانمو مهكولس يف ةيوازلا رجح

 ةيلاسرلا هتايح نم ةّيكملا ةرتفلا يف كي هللا لور ٌسّركاذهلو
 مث ءةبنثولاو كرشلا ةحفاكمو « صلاخلا ديحوتلا سس ءاسرإل هسفن

 يعامتجالاو يقالخألا ماظنلا حرص ةيندملا ةرتفلا يف اهيلع ئنب

 .ّيسايسلاو يداصتقالاو
 ةّيمالسإلا ةمألل مّدقن نأ انيأر- ةديازتملا ةجاحلل ًارظنو اذهلو

 لاو «زيزعلا ولا باتك نم ٍةّدمتسم ةرباع ةيدئاقع تاسارد ةميركلا

  مركلا ملا ءاملع هيلع قفل امو «ميلسلا لقعلاو ءةحيحصلا ةفيرشلا

 ؛ةمألا ظاقيإ ىلع دعاستو :قاتشملا ًةجاح ىّ

 . ققوملا هللاو ءاهفوفص ديحوتو

 ةّيمالسإلا ثوحبلاو ميلعتلا ةّينواعم



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايندلا نيد هّنأب هب مسمي ام زربأ يف يمالسإلا نيدلا مسي
 لمعيف .نييناجلاب متهي نأ ملسملا ىلع بجي انه نمو ؛ةرخآلاو
 ةّيدبألا هتابحل ةرضاحلا هتايح نم دّوزتيو  ءايندل لمعي امك هترخآل
 سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ ايف غتباو >: ىلاعت لاق امك ةلبقتسملا
 ۷/ص صتلا) « ايندلا نم كبيصن

 ,ةينيدلا ضئارفلاب لمعي نأ ملسملا ىلع بجاولا نم ناك اذهلو
 دهج .فينحلا عرشلا دعاوقب مزتليو « ةيهلإلا تامّرحملا بئجتيو

 يحبو . هلام يكزي ناضمر رهش موصيو . سمخلا يّلصيف . هناكمإ
 ٤ ةداعسلا ليصحت يف دمتعي هيلع رِدَق ريخ لكب رمأيو . مارحلا هللا تيب
 تصندقو فيك. ىلاعت هلل ةعاطلاو . حلاصلا لمعلا ىلع ةيورخألا
 ارش نإو ريخف ًاريخ نإ« هلمعب نوهرم ئرما لك نأ ىلع ةينآرقلا تايآلا

 ٣

 والا هللا لوسر نع ةروشأملا ةغبرشلا ثيداحألا تن امك
 ىلع لوصحلل ةعاطلاو لمعلا ةرورضب تحّرصو ةرهاطلا هترتعو
 نيتيورخألا ةداعلاو ةاجنلا



 مد

 هئابرقأ عيمج روضحب رمأ ## قداصلا رفعج مامإلا نأ يور دقف

 ثيدحلا كيلإو .ةالصلا ةيمهأ ىلع دّكأو مهيلإ تفتلا مث . هتافو ليبق
 :هلمكأب

 مأ ىلع تلخد :لاق مامإلا باحصأ نع ريصب وبأ ىور

 تيكبو تكبف 96 هللا دبع يبأب اهيرعأ (39: قداصلا رفعج مامإلا ةجوز)

 تيأرل توملا دنع اک هللا دبع ابأ تيأر ول دمحم ابأ اي: تلاق مث ءاهئاكبل

 .« ةبارق هنيبو ينيب نم لك وعمجا »>: لاق مث . هينيع حتف .ابجع

 نإ ٠:لاق مث مهيلإ رظنف «هانعمج الإ ًادحأ انكرت امف: تلاق

 .«ةالصلاب ًافختسم لانت ال انتعافش

 كرتو تابجاولا لمهأ اذإ ءيش ىلع لوعي نأ ملسملل سيلف
 . اهب ناهتسا وأ« ضئارفلا

 ٠ تاوهشلاب ًارصاحم  هنلبج مكحب  ًافيعض ناسنإلا قلخ « معن
 «ةيصعم هنم ثردب امّبرو ءاهلو اهس امبر كلذلو « زئارغلاب ًاطاحم

 ال ثيح نم ىصعف « هكارشو هكابش يف عقوو ؛ناطيشلا هيلع ذوحتساو

 رحنوو ٠ نادجولا طغضل ضرعت مث . بجي ال ثيح نم فلاخخو ءديري

 ¥ :ةزعلا بر لاق دقو . طنقيو ةلاحلا هذه يف سأيي نأ هل لهف . ريمضلا

 ۸۷/فسوي) « نورفاكلا موقلا الإ هلا حور نم سأيي

 دقو ٠ هفطلو هوفع يف لمألاو هللا ةمحر يف ءاجرلا الإ هل سيل الك
 . هبر ىلإ دويل ؛ مداتلا يصاعلا مامأ ءاجرلاو لمألا ةفاون مالسإلا حتف

 ۷۱/۳: لئاسولا: يلاعلا رل(



EE 5 RYةّنسلاو باتكلا يف ةعافشلا  

 . ةنينأمطو ةقث يف هلماكت ةريسم لصاويو

 ةعافشلا : اهنمو ءرافغتسالاو ةبانإلاو ةبوتلا : ذفاونلا هذه نمو

 ءةكسلاو باتكلا يف تدرو ريباعم قفو مهلانت يتلا ةعافشلا « نيبنذملل
 ءةاصعلا سوغن يف ءاجرلا نم ًاصيصب اهيف لمألا ثعبي يتلا ةعافشلا

 .طاشنلاو لمعلا حور مهيف ثعبيو . مهسأيو مهطونق نم عنميو
 طورش نم ةعافشلل امل ةاصعلل قيرطلا ديهمت ينعي ال اذهو

 وه لصألا مادام « سوفتلا يف ءاجرئاو «لمألا عرز ةيلمع يه لب «دويقو
 . تامرحملا بانتجاو تابجاولاب نايتإلاو لمعلا

 يمالسإلا ينآرقلا موهفملا اذهل انيببتو , ةقيفحلا هذهل ًاحيضوتو

 ةيمالسإلا لبسلا ىدحإ ىلع ءوضلا يقلن نأ نيلمآ « ةلاسرلا هذه انددعأ

 . نيبنذملا بيصي يذلا طونقلاو سأبلا ةجلاعمل
 فلؤلا



۱ 
 ةعافشلا نع مالسإلا ءاملع فقوم

 موي ءاعفشلا دحأ كفي ئنلا نأ ىلع ةّيمالسإلا ةمألا ءاملع عمجأ

 كّبر كيطعني فوسلو ) : هناحبس هلوقب كلذ ىلع نيلدتسم ةمايقلا
 هلوقبو . هيضرُي يذلا ةعافشلا ّقح وه يطغأ يذلاو («/ىحضلا € ىضرتف

 قفّتاو ۷١۷ ءارسإلا) € ًادومح ًاماقم كبر كثعبي نأ ىسع 9: هناحبس
 . ةعافشلا ماقم ره ؛دومحملا ماقملا نم دوصقملا نأ ىلع نورّسفملا

 نم دحأل حصي ال يشلا ةينآرقلا فراعملا نم ةعافشلا نإ

 مهل نكمي ناك نإو ءاهلصأ يف شاقنلاو فالخلا داجيإ نيملسملا

 مالسإلا ءاملع رابك ءارآ درون نحن اهف ءاهعورف ضعب يف فالتخالا
 : لصألا اذه نم مهفقوم ملعب ىتح_ ددجلاو ىمادقلا نم

 لهأ مامإ اه ٣٣۳ ت) يدنقرمسلا يديرتاملا روصنم وبأ لاق- ١

 اهنم لبقي الو : هناحبس هلوق دروأ نأ دعب « يمالسإلا قرشملا يف ةلسلا
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 « ىضترا نمل الإ نوعفشي الو $ : ىلاعت هلوقو ؛44/ةرقبلا  ةعافش
 انه نكلو , ةعافشلا يفنت تناك نإو ىلرألا ةبآلا نإ: لاق (14/ءابسألا
 '؟!!ةيآلا هله اهيلإ ريشت يتلا يهو مالسإلا يف ةلوبقم ةعافش

 ءاملعلا لإ: (ه١۴۳۸ ت) يذابالكلا ركبوبأ مالسإلا جات لاقو- ۲

 تاياورلا هب تءاجو هناحبس هللا ركذام ةلمجب رارقإلاَّنأ ىلع اوعمجأ دق

 كيطعي فوسلو $ : ىلاعت هلوقل «بجاو ةعافشلا يف تي يبنلا نع
 4 أدومح ًاماقم كّبر كئعبي نأ ىمع ف: هلوقلو (0/ىحضلا 4 ىضرتف كّير
 لاقو .(14/.اينألا) « ىضترا نمل الإ نوعفشي الو :  هلوقو (۷۹/ءارسإلا

 . ١ يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش »: يلم يبنلا
 نأ ىلع ةيمامإلا تقف (ه757-118) ديفملا خيشلا لاقو - ۴

 هنأ نم رئابكلا يبكترم نم ةعامجل ةمايقلا موي عفش تيب هللا لوسر

 ةملأ ّنِإو , هتعيش نم بونذلا باحصأ يف عفشي 8 نينمؤملا ريمأ نو
 .!نينطاخلا نم ًاريثك مهتعافشي هللا يجنيو , كلذك لي دمحم لآ

 يف ةمابقلا موي عفشي اليف هللا لوسر نإ: رخآ عضوم يف لاقو
 رع هللا هعّفشيف نينمؤملا ريمأ عفشيو , لجو رع هللا هعفشيف هتمأ يبنذم
 نمؤملا عفشيو هللا مهعُفشُيف هانركذ ام لثم يف ةمئألا عفشتو . لجو
 اذه ىلعو . هللا هعّفشيو . هتعافش هعفنتف بئذملا نمؤملا هقيدصل ربلا

 ةيآلا ىه هيلإ راشملاو , 148 ص : «ةّنسنا لهأ تاليوأت» ب فورعملا يديرتاملا ريسفت (1)
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 ص. قيسألا رهزألا خيش , دومحم ميلحلا دبع .د قيقحت :فّرصتلا لهآ بهذمل فرعتلا (2)
 همم

 ١6 ص. تالاقلا لتاوأ (©)



 EE ...................... ةعاقشلا نم مالسإلا ءايلع فقرم

 هب ترهاظتو «نآرقلا هب قطن دقو . مهنم دش نم الإ ةيمامإلا عامجإ لوقلا
 ىلعو مهتارسح نع هرابخإ دنع رافكلا يف ىلاعت هللا لاق ؛ رابخألا
 قيدص الو * نيعفاش نم انل اف ه :ناميإلا لهأل لصح امم مهل تناغلا

 « عّفشأف ةمايقلا موي عفشأ يّنإ: في نا لوسر لاقو ؟٠٠٠0/ءارعشلا)« ميمح

 نينمؤملا ىندأ ّنِإو  عّفشيف ل يلع عفشيو
 لل

 نم نيعبرأ يف عفشي ةعا
 هناوخإ

 اندنع ةعافشلا ةقيقح :(ه ٠١ -۳۸۵) يسوطلا خيشلا لاقو- ٤
 عفشي اندنع نونمؤملاو . عفانملا ةدايز نود راضملا طا

 . نيقحتسملا نع باقعلا اهب طقسيو ىلاعت هللا

 رئابكلا لهأل يتعافش ترخّدإ: 38: هلوق نم يور امل طارصلا لهأ نم
 ةمئألا عيمجلو هباحصأ نم ريثكو « يبنلل اندنع تبث ةعافشلاو : يتمأ نم

 1؟”نيحلاصلا نينمؤملا نم ريثكو نيموصعملا
 ةّنسلا لهأ بهذم :(ه044 ت) ىسوم نب ضايع يضاقلا لاق- ©

 « قداصلا ربخبو تايآلا حيرصب ًاعمس اهدوجوو ًالقع ةعافشلا زاوج وه

 يف ةعافشلا ةحصب رئاؤتلا اهعومجمب تغلب يتلا راثآلا تءاج دقو

 لهأ نم مهدعب نمو حلاصلا فلسلا عمجأو « نينمؤملا يبنذمل ةرخآلا
 ."اهيلع ةسلا

 ةئباث ةعافشلاو : (ه 018 ت) يفسنلا صفح وبأ مامإلا لاقو- +

 م8 ص. تالاقملا لئاوأ 0١

 ۲١٤ ۲۱۴/۱ : يسوطلا خيشلل نایبتلا

 يبرعلا ٹارتلا ءايحإ راد ۳۵/۲ : ملسم حيحصن حرش  يووتلا )۳



 0 یوو تا

 .رابخألا نم ضيفتسملاب رئابكلا قح يف رايخألاو لسرلل
 هقّدصو يأرلا اذه «ةيسفنلا دئاقعلا حرش» يف ينازاتفتلا ديأ دقو

 .'""فقوت وأ درت يأ نود

 الو ) : ىلاعت هلوق رفت يف (ه 078 ت) يرشخمزلا لاقو- ۷

 نأ معزت دوهبلا تناك: (48/ةرقبلا 4 لدع اهنم ذخؤي الو ةعافش اهنم لبقي

 اويوأف مهل نوعفشي ءايبنألا مهءابأ
 .نيصاعلل ال نيعيطملل اهّنأو ةعافشلا دح يف مالكب ىتأ مث

 ."!صاخ لصق يف كلذ نع كيفاونسو
 يردنكسالا رينملا نب دمحم نب دمحأ نيدلا رصان مامإلا لاق-8

 نماّمأو :«لازتعالا نم فاشكلا هتّمضت ايف فاصتنالا» هباتكيف يكلاملا

 لهأ مهو اهقّدصو اهب نمآ نمامأو ءاهلاني ال نأ ريدج وهف ةعافشلا دحج
 ةاصعلا لانت اهنأ مهدقتعمو « هللا ةمحر نوجري كلوأف ةعامجلاو ةّنسلا

 ّنأل ءاهيركنمل ليلد ةيآلا يف سيلو « مهل ترحل امنإو نينمؤملا نم
 الو ًائيش سفن نع سفن يزجت ال ًاموي اوفتاو $ :هلوق يف 4 ًاموي » هلوق
 ةمايشقلا يف نأ كشالو .ًاركنم هجرمخأ (14/ةرقبلا € ةعافش اهنم لبغي

 ًانامز سيل اهناقوأ ضعبف  ةنس فلأ نيسمخب دودعم اهموي « نطاوم
 دّيسل هومحملا ماقملا هيفو «دوعوملا تقولا وه اهضعبو ةعافشلل
 .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ءرشبلا

 ءاهتاقوأ فالتخاو اهمايأ دّدعت ىلإ دشرت ةريثك تايآ تدرو دقو

 118 ص: ةيفسنلا دئاقملا ((0)و01)
 18 1/⁄/£۳۹ .فاثكلا 5



 ل ةعاقشلا نم مالسإلا ءاملع فقوم

 ( نولءاستي الو ٍذئموي مهتيب باسنأ الف ف: ىلاعت هلوق اهنم

 ( نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأو ف :هلوق عم ء(1١٠/نونمؤملا)

 نيتفوو نيفلتخم نيموي ىلع نيتيآلا لمح نّيعتيف ء(57/تافاصلا)

 .. ةعافشلا كلذكو « هل سيل رخآلاو . لؤاتلل لحم امهدحأ , نيرياغتم

 صحت ال اهتوبث 00 ةلدأو
 يزجت ال ًاموي اوقناو 5: ىلاعت هلوق ريسفت يف يواضيبلا لاق ٩

 ةيآلا لعجت امّبر :(44/ةرقيلا) « ةعافش اهنم لبقي الو ًائيش سفن نع سفن

 «رافكلاب ةصوصخم اهّنأب اوبيجأو رئابكلا لهأل ةعافشلا يفن ىلع ةعيرذ
 عم انه باطخلا نأ هديؤيو . ةعافشلا يف ةدراولا ثيداحألاو تايآللا

 . "مهل عفشت مهءابآ نأ معزن دوهيلا تناكامل أدر تلزن ةيآلاو ,رافكلا

 سداسلا نرقلا ءاملع نم يروباسينلا لاتفلا لاقو- ٠

 طاقسإ اهاضتقم ةتباث ةعافشلا نأ نيملسملا نيب فالخ ال :-يرجهلا

 ."تابوقعلاو راضملا

 يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم وه يذلا صاصرلا لاقو- ١

 ا يبدلا ةعافش نإ: «مويقلا يحلا ةفرعم يف مولعلا حايصم» هباتك يف

 .!ةعطاق ةتباث ةمايقلا موي

 يف القلم يبنلل : (ه58 ت) يقشمدلا ينارحلا ةيميت نبا لاقو

 ه1537 ط. 714/3 . فاشکلا شماهب عوبطملا فاصتتالا )١(

 163/١ . ليوأتلا رارسأو ليزتتلا راونأ (؟)
 101 ص. نيظعاولا ةضور ()
 .(ةلأسم نيثالث)ب فورعملا مويقلا يحلا ةفرعم يف مولعلا حابصم (4)



 ةّئمسلاو باتكلا يف ةعافشلا ....... : 311

 5 ةثلاثلا ةعاغشلا اًمأو  :لآق نأ ىلإ تاعافش ثالث ةمايقلا موي
 نيقيدصلاو نيتبنلا رئاسلو ## هل ةعافشلا هذهو رانلا قحتسا نم

 .هلخد نم يف عفشيو اهلخدي ال نأ رانلا قحتسا نم يف مهريغو
 هلوق ريسفن يف (ه۷۷۳ ت) يقشمدلا ريثك نبا لاقو -

 نماذه :(؛00/ةرتسلا) « هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا اذ نم ف :هناحبس

 دحأل عفشي نأ ىلع دحأ رساجتب ال هلأ لجو رع هئايربكو هلالجو هتمظع
 : الا لوسرلا نع ةعافشلا ثيدح يف امك ةعافشلا يف هل هنذإب الإ

 مث ينعدب نأ هلا ءاشام ينعديف «ًادجاس ٌرخأف شرعلا تحت يتأ ١
 أذح يل ٌدحيف :لاق عغشت عفشاو ؛ عمست لقو كسأر عفرا :لافي
 . ب ةنجلا مهلخدأف

 ىلع هحرش يف (ه ۸۷۹ ت) يجشوقلا نيدلا ماظن لاقو- ۳
 : ىلاعت هلوقل ةعافشلا توبث ىلع نوملسملا فنا : «دافتعالا ديرجت»
 ."ةعافشلاب رّسفو 4 أدومح ًاماقم كّير كثعبي نأ ىسع»

 عفرو ؛باذعلا عقدل ةعافشلا : يناودلا قّمحملا لاق ١5
 مهضعب نيئمؤملاو . ءايبنألا نم نمحرلا هل نذأ نمل قح تاجردلا
 نسمجرلا هل نذأ نمل لإ ةعافشلا عفنت ال ٍذئموي $ : ىلاعت هلوقل . ضعبل

 , چ ًالوق هل يضرو

 )١( .ىريكلا لئاسرلا ةعومجم ١/4-1-1-5
 رخآ ظفلب نکل 1ے . ءارسإلا ةروس ريسفت يف يراخبلا حيحص يف يورم ثيدحلاو 701/٠ : ريثك نبا ريسفت (1)
 م۱۳۰۷ ط8 01 ص: ديرجتلا حرش: يجشوقلا نيدلا ءالع (۳)
 رصم .ط.۲۰۷ ص: ةيدضعلا دئاقعلا حرش : يناودلا ١



 لوأ وهأدمحم ن نيعبسلا ثحبملا يف« ينارعشلا لاق- 6

 نع لقت مث , هيلع م
 كفيل هلو , تاعافش نامث ةمايقلا موي يبنلل نإ: يطويسلا نيدلا لالج

 ال نأ رانلا لوخد ٌقحتسا نميف :اهثلاثو : تاعافش نامث ةماقلا موي

 ."اهناخدب

 لأ ملعاف ةعافشلاامأ :(ه ٠٠١١ ت) يسلجملا ةمالعلا لاقو- ١

 أب كلذو نيدلا تايرورض نم اهّنأب نيملسملا نيب اهيف فالح ال
 امنإ فالخلا نأ ريغ .ىرخألا ممألل لب ةمايقلا موي هتمأل عفشي لوسرلا

 وأ « تابوثملا يف ةدايزلا ىنعمب يه له اهراثآو ةعافشلا ىنعم يف وه
 ف عفنت ةعافشلا نأ ىلإ تبهذ ةعيشلاو ؟ نيبنذملا نع ةبوقعلا طاقسإ

 لأب ًاضيأ نودقتعيو  رئابكلا نم مهبونذ تناك نإو باقعلا طاقسإ

 لب ؛هدعب نم الي ةمئألاو بل يبنلا يف ةرصحنم تسبب ةعافشلا
 ."!كلذب مهل هلا نذأي نأ دعب اوعفشي أ نيحلاصلل

 تتبلو :(ه1118-12:7) باهولا دبع نب دمحم لاق. ۷

 ةكئالملاو ءايبنألا رئاسلو ةمايقلا موي فأي دمحم انيبنل ةعافشلا

 نأب اهيف نذآلاو اهل كلاملا نم اهلأسنو .درو امبسح لافطألاو ءايلوألاو

 كدابع اني عَ مهلا وأ ةمايقلا موي انيف ادمح انيبت عش هللا :لوقن
 نأ ىلإ  مهنم ال هللا نم بلطي امم كلذ وحن وأ . كتكئالم وأ  نيحلاصلا

 ناميإلا ماسم لك ىلع بجوو ةرخآلا يف قح ةعافشلا نإ

 هاوجلاو تيقاوبلا : ىنارعشلا )١(

 دحأ الف ءالوأو عقشم لوأو « ةمايقلا موي عفاش



 ةّئسلاو باتكلا يف ةعافشلا و 1

 لك ىلع نّيعتملاف هلا نم اهءاجر نأ الإ ءاعفشلا نم هريغو لب « هتعافشب

 0 هر ىلإ ههجو فرص ملسم
 قباس ديسلا لاقو- 8

 اديبن هيف هللا عفشتسا تام اذإف

 ريخلا هللا لاؤم ةعاغشلاب دوصقملا :
 ةعافشلا اهنمو باجتسملا ءاعدلا عاونأ نم عون يهف . ةرخآلا يف سانلل

 نأ هناحبس هللا لأسي هّناف هللا لوسر دمحم اندّيسلاالإ نوكت الو . ئربكلا

 هل هللا بيجتسيف , فقوملا لوه نم اوحيرتسيل قلخلا نيب يضفي
 وهو نيملاعلا ىلع هلضف كلذب رهظيو .نورخآلاو نولؤألا هطبغيف
 دجهتف ليللا نمو ) : هناحبس هلوق يف هب هللا دعو يذلا دومحملا ماقملا

 لقت مث .0/9/.ارسإلا 4 ًادومحم ًاماقم كبر كثعبي نأ ىسع كل ةلفان هب
 طورش ضعب ركذ دقو اهل ةتبثملاو ةعافشلاب ةصاخلا تاياورلاو تايآلا
 ."اهلوبق

 عفرو باذعلا عفدل ةعافشلاو :ايند ناميلس روتكدلا لاقو- 5
 مهضعس نينمؤملاو 824 .ايبنألا نم نمحرلا هل نذأ نمل ٌقح تاجردلا

 نسمحرلا هل نذأ نسم الإ ةعافشلا عفنت ال ٍذئموي ف : ىلاعت هلوغل ضعبلا
 00 هنذإب الإ هدنع « عفشي 2 اذ نم ف : هلوقو ( الوق هل يضرو

 |! ًاعيمج ةعافشلا هلله :لاق امك هلل اهلك ةعافشلا تناكنإو هنأل

 45 ص ,ةيناثلاةلاسرلا . ةينسلا ةيدهلا (1)
 7+ ص , ةيمالسإلا دئاقعلا (1)
 1۲۸/۴ : نييمالكلاو ةفسالقلا نيب : دبع دمحم (1)



 1 ةعافشلا نم مالسإلا ءاملع فقوم

 نم مهافطصاو هقلخ نم مهنبتجا نم ىلع اهب ُلَّضفتي نأ زوجي ىلاعت

 ."!جرحالو ءاش نمل اش ام هكلم نم يطعي نأ زوجب امكو هدابع

 ىلع ئراقلا نوكيل هاندروأ ضيف نم ضيغو .ريثك نم رزن اذه
 ءاصقتسالاو . ةمهملا ةلأسملا هذه نم مالسإلا ءاملع فقوم نم ةريصب

 درفم فيلأت ىلإ انوعدي .نيمّلكتملاو ئيثّدحملاو نيرّسفملا تاملكل
 يهو . مهتاملك نم جذامن ةءارإ ضزفلاو لصفلا اذه صوصخ يف

 ةعافشلا نأب دحأل اكشالو . بات رمل اير كرتت ال تاحيرصتو صوصن

 ةّنسلا اهب تحّرصو ؛ ميركلا باتكلا اهب قطن مالسإلا لوصأ نم لصأ
 وه امُنِإ فالتخالا ّنأو  ةرهاطلا ةرتعلا نم ةربتعملا ثيداحألاو ةيوبنلا

 . ليصافتلاب كيفاوتسو اهتايصوصخ ضعبو اهانعم يف



 ميركلا نآرقلا يف ةعافشلا

 نيثالث ةعونتملا اهروصب ميركلا نآرقلا يف ةعافشلا ةدام تدرو

 ثالاو ةرات يفنلل ًادروم اهيف تعقوو . یتش روس يف هرم

 لصألا اذهب نآرقلا مامتها ىدم نع اهلوح ثحبلاو اهدورو ة
 حيحصلا جاتنتسالا نأ ريغ . تابثإلا لاجم يف وأ يفنلا لاجم يف ءاوس

 رشف ىتح .دحاو ديعص ىلع تايآلا عمج ىلإ جاتحي تايآلا نم

 . ئرخألا ىلع ةنيرق ضعبلا نوكيو ًاضعب اهضعب
 يمرسي « فانصأ ىلع ةعافشلاب ةقّلعتملا تايآلا نأ حضاولا نمو

 : يتآلاك صاخ فده ىلإ فنص ّلك

 اذه . ئرخأ تا



 W مركلا نآرقلا يف ةعافشلا

 ةعافشلا يفنب ام ؛ لوألا فنصلا- ١

 اونمآ نييذلا اهتأ ايف : ىلاعتو هناحبس لوقي .ةدحاو ةيآ وهو
 ةعافش الو ةَلّخ الو هيف عيب ال موي يتأي نأ لبق نم مكانقزر ات اوقفنأ

 ةيآلا هذهل ةفحاللا ةبآلا نأ الإ: 204/ةرتبلا) € نوملاظلا مه نورفاكلاو

 اذ نم ه: هنذإب ةطورشم اهّنأالإ . هناحبس هللا دنع ةعافشلا دوجوب حرصت

 .(١٠۲/ةرقا) € هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا

 نيليلخلا داحأ ةناعإ ةلاخملا مزاول نإ :٠ يئابطابطلا ةمالعلا لاق

 ىلع ةناعإلا اهتجيتن ناك هللا هجو ريغل تناك اذإف هرومأ ماهم يف رحآلا

 دكأتت مهل نإف نيقتملا نم ءالخألا امأ .(١۲-۲۸/ناقرفلا « يفءاج

 ماحرألا تعطقنا ةمايقلا موي ناكاذإ: يتوبنلا ربخلا يفو . ٍذئموي مهعفنتو

 :هلوق كلذو . هللا يف ةرخإلا الإ ةوصخالا تبهذو باسنألا تلقو

 ."!109/فرخزلا ¢ نيقتملا الإ ودع ضعبل مهضعب ٍذنموي ءالخألاو

 نود ةلاخملا نم صاخ مسق وه َيفنملا نأ امكف . كلذ ىلعو

 نم صاخ مسق . قايسلا مكحب ئفنملاف . ةعافشلا اذكهف .اهقلطم

 ليلدب رافكلا قح يف ةعافشلا يفن وه رهاظلا نأ كلذ ىلإ فضأ .ةعافشلا

 . € نولاظلا مه نورفاكلاو ط: لاق ثيح .ةيآلا ليذ يف درو ام

  0١.نازيملا 134/14



 ةَّنلاو باتكلا يف ةعافشلا 4

 ةعافشلا ىف دوهيلا ةديقع دّتفي ام : يناثلا فنصلا- ۲

 أب نودقتعي اوناك نيذلا دوهيلا تبطاخ يشلا تابآلا وهو

 اوناك ءاوس باذعلا نم مهوُجنيو مهل نوعفشي مهفالسأو مهءايبنأ
 مهيفكي باستنالاو ءامتتالا درجم أو « نيصاع وأ مهتعيرشب نيلماع

 تمعنأ يتلا يتمعن اوركذا ليئارسإ ينب اي ف: ىلاعت لوقي . لاجملا كلذ يف

 سفن نع سفن يزجت ال أموي اوقتاو © نيملاعلا ىلع مكتلضف ينأو مكيلع
 « نوراصني مه الو لدع اهنم ذخؤي الو ةعافش اهنم لبقي الو ًائيش
 (4۸-۷٤/ةرقبلاا

 وه ةعافشلا لوبق يفن نم فدهلا ّنأب يضقت قايسلا ةدحو نإ

 نأ نود نم ةرتفلا كلت يف درهيلا اهدفتعت تناك يتلا ةئطاخلا ةعافشلا

 ةعافشلاب اهل ةلص الو .أرمأ وأ أطرش هل عوفشملاو عيفشلا يف اوطرتشي
 ةنوذأملا ةدودحملا

 راقكلل ةعافشلا لومش يفنب : ثلاثلا فنصلا- ۴

 ةمايقلا موي عيفشلا دوجو يفت اهنم فشتسب يتلا تايآلا وهو
 . هبئكو هلسربو هب رفكلا لجأل هللا نع مهتقالع تعطقنا نيذلا رافكلل
 مهكامهنا لجأل نيحلاصلا ءاعفشلا نع ةيحورلا مهتقالع تعطقنا امك
 .هل عوف شملاو عيغتلا نيب نكي مل ام هن . ةنّيسلا لامعألاو قسفلا يف



 o ميركلا نآرقلا يف ةعافشلا

 اقنإ ىلع عيفشلا موقيال وأ ردقي ال يحور ًطابترا

 لهف قحاب انبر لسر تءاج دق لبق نم هوسن نيذلا لوقي ف: ىلاعت لوقب

 اورسخ دق لمعت انك يذلا ريغ لمعنف درن وأ انل اوعفشيف ءاعفش نم ان

 :ًاضيأ ىلاعت لوقيو (30/فارعألا € نورتفب اوناك ام مهنع ّلضو مهسفنأ

 نيعفاش نم انل اف * نومرجلا الإ انّلضأ امو # نيملاعلا برب مكيّوسن ذإ و

 مويب بّذكن انکو > ًاضيأ لوقيو (94١0-1/ءارعشلا € ميم قيدص الو *

 .17-48/رثدملا) ( نيعفاشلا ةعافش مهعقنت اف © نيقيلا اناتأ تح « نيدلا

 ةعافشلل مانصألا ةيحالص يفنب : عبارلا فنصلا- 4

 كلذو « ةعافشلل مانصألا ةيحالص يفت ىلإ يمري فنصلا اذهو

 « هللا دنع اهتعافشب اهداقتعال مانصألا دبعت تناك ةيلهاجلا برع ْنأل

 : يه تايآلا هذهو

 دقل ءاكرش مكيف مهنأ مهتمعز نيذلا مكءاعفش مكعم ىرن امو ھا

 .064/ماعنألا 4 نومعزت مانك ام مكنع لضو مكنيب عّطقت

 نولوقيو مهعفني الو مهّرضی ال ام هللا نود نم نودبعيو ب

 يف الو تاومسلا يف ملعي ال امب هللا نوئينتأ لق هللا دنع اناعفش ءالؤه

 0۸۷ سنوب) € نوكرشي اع ىلاعتو هناحبس ضرألا

 « نیرفاک مهئاكرشب اوناكو اواعفش مهناكرش نم مه نكي ملو ؤ-ج

 ۔۱۳/مورلاا



rةّئسلاو باتكلا يف ةعافشلا 0  

 نود نم اوذخا مأ د نوكلمي ال اوناك ْولَوَأ لق ءاعفش

 05 رمزا  نولقعی الو
 يع نغت ال رضب نسمحرلا ندرسي نإ ةحلآ هتود نم ذحتأء ھه

 دف هنأ عم نآرقلا نأ لصاحلاو /١(. سيا 4 نوذقني الو ًائيش مهتعافش

 ماظنلا نوك لطبأو . ةعافشلا باب يف نيينثولا دئاقعو ةيلهاجلا دئاقعلا
 .ةرملاب ةعافشلا ركن مل ءايندلا يف دناسلا ماظنلا نيع ةرخآلا يف دئاسلا
 تايآلاف كلذ ىلعو .ةصاخ رب .اعميو صاخخ راطإ يف اهئايلوأل اهتبثأ لب
 ةينثولا اهب تمزتلا يتلا ةفيخسلا ةديقعلا كلت أشب تلرن ةيفانلا

 و نيماظنلا ةدجو اهبجوحب تسعزو ىلإ تاقدصلاو نيبارقلا ميا
 مهآو ةعافشلاب مهمايق حمص .مهيدل ء ءاكبلاو عوشخلاو مانصألا
 نيلقتسم اوراص ثيحب . مهيلإ هناحبس هنم ضيوفتب كلذ ىلع نورداق
 كرتلاو لعفلا يف

 اهل تسيل يلا ةحيحصملا ةعافشلا ىلإ ريش ةئبثملا تايآلاو :
 ب رط نم هترفغمو هناحبس هضيف نايرج ىوس ٌةقيقح
 . ةصاخ طئارش تحت هتنيشمو هنذإب

os 

 هناحبس هب ةعافشلا صخب : سماخلا فنصلا- ©
 اهيف هك راشي ال هناحبس هقلاب ةّصتخم ةعافشلا نأ نب تايآلا هذهو

 يه ةميركلا تابآلاو .هربغ



 ل ...... ميركلا نآرقلا يف ةعافشلا

 نسم مهل سيل مهبر ىلإ اورشحي نأ نوفاخي نيذلا هب رذنأو أ

 -61/ماعنألا) ¢ نوي مهلعل عيفش الو يلو هنود

 ايندلا ةايسحلا مهتّرغو أوهو ًابعل مهنيد اوذختا نيذلا ذو )ب

 « عيفش الو يلو هللا نود نم اه سيل تبسكاب سفن لسبت نأ هب رّكذو

(Vi) 

 مث مايأ ةّنس يف امهنيب امو ضرألاو تاونسلا قلخ يذلا هللا ج

 « نورّگذتت الفأ عيفش الو يلو نم هنود نم مكل ام شرعلا ىلع ئوتسا

 .(4/ةدجسلا)

 هيلإ مث ضرألاو تاومسلا كلم هل أعيمج ةعافشلا هلل لق د

 .(14/ رمزا € نوعجرت
 ب ریدجو

 هل :  هناحبس هلوق ىنعم حبصُي كلذبو . هيدل ءيش لک لو .ءيش لك

 ةيآ يف هناحبس اهيلإ راشأ يتلا نيكرشملا ةديقعل ًاضفر 4 ًاعيمج ةعافشلا

 قوف هلإف ء دحأ دنع دحأل عفشي ال هناحبس هللا نأ ركذ

3 

 دارملا نوكيف .47/رزتا « ءاعفش هللا نود نم اوذغتا مأ ه: ىنعأ .ةقباس

 الف  مهتعافش هنمو ءيش لكل كلاملا هئاف هلل ةكولمم اهّئاف ةعافش لك نأ

 هنذإبالإ دحأ عفشي

 هللامف . نينوذأملا هدابعل ىرخألاو . هللامهادحإ : ناتعافش انهف

 :هناحبس هاضترا نمل مهتعافش یه. ا هدابعل ام امأو . دحأ یدل

 . تايآلا نم سدالا فنصلا يف هحيضوت كيفاونسو



 ةتسلاو باتكلا يف ةعافشلا فب

 سدالا فنصلا-١

 هناحبس هللا ريغ عيفش دوجوب حّرصي تا الا نم فنصلا اذه نإ
 ىف ىلاعت هللا دنع لبقت هتعافش ناو

 وأ ٠ ءاعفشلا ءامسأ نمضنت مل نإو تا آلا هذهو . هل عوفشملاو عيفشلا
 : تابألا يف ةدراو دودحب امهنم الك دّدحت اهّأالإ مهل عوفشملا فانصأ

 ذإب الإ هدنع عفشي يذلا اذ نم أ

 .8/ سنويا« هنذإ دعب نم الإ عيفش نم ام 8- ب
 ( ًادهع نسمجرلا دنع ذفتا نم الإ ةعافشلا نوكلي ال ؤ- ج

 ۵یک

 تناك يتلا ةهلآلا ىلإ حجري 4 نوكلي ال » لوق يف ريمضلاو
 مم اونوكيل ةَ هلل نود نم اوذختاو  هناحبس هلوق يف هبلإریشأو .دبعت
 .۸۱-۸۲/ میرا 4 أرض مهيلع نونوکیو مهتدابعب نورفكيس الك ٭ اع

 هل يضرو نسمحرلا هل نذأ نم الإ ةعافشلا عفنت ال ٍذئموي - د
 |۱۰۹/ہط) ¢ ال وق

 طورشب هناحبس هريغل ةعافشلا ت

 ىف ةلّيعم طئارشو صاخ را

 € ةرقب ٠|

 مہ ولق نع عرف اذ ىتح هل نذأ نم الإ هدنع ةعافشلا عفنت الو -ه
 راسل ( ريبكلا يلعلا وهو حلا اولاق مكبر لاق اذام اولاق

 قحاب دهش نم الإ ةعافشلا هنود نم نوعدي نيذلا كلي الو - و
 07/فرخزلا € نوملعي مهو

 ةبذاكلا ةهلآلا ىلإ عجري € نوعدي $ يف لصّتملا ربمضلاو



 0 ميركلا نآرقلا يف ةعافشلا

 «نوملعي مهو قحلاب دهش نم الإ ةعافشلا نوكلمي ال ءالؤهف مانصألاك

 .حبسملاو ةكتالملاك هتينادحوو هر ةّيدوبعب دهش يأ
 يو :ةيلاتلا رومألا تايآلا هذه نم دا

 نوعفشي ةمايقلا موي ءاعفش دوجوب حرصت تايألا هذه نإ ١-

 . مهتايص وصخ رئاسو مهئامسأب حرصت مل نإو ةصاخ طورشب
 .(هنذإب الإ :لوقي ثيح « هناحبس هنذإب ةط ورشم مهتعافش نإ

 هللاب دهشي يأ « قحلاب دهشي نم نوكي نأ عيفشلا يف طرتشي ١

 هتافص رئاسو هتينادحوو هناحبس
 لوقب لب « هناحبس هللا بضغ تعبي ًامالك عيفشلا رهظي ال نأ_؛

 . « ًالوق هل يضرو $ : هلوق هيلع لديو .هدنع ًايضرم ًالوق
 نم الإ » : هلوق هيلإ ريشي امك ةعافشلاب هل هناحبس هللا دهعي نأ ه

 وهو «ماقملااذه يف حرطي ًالاؤس كانه نإ مث .( ًادهع نمحرلا دنع ذختا

 هريغل ةعافشلا تبثت يتلا تايألا نم فنصلا اذه نيب عمجلا حصي فيك

 ؟ هناحبس هللاب اهّصخي يذلا سماخلا فنصلاو . هناحبس

 ملاع يف رثؤمال هّنأو :لاعفألا يف ديحوتلا ىضتقم نإ: باوجلاو

 ريثأت ناو .هاوس لقتسم رثؤم نوكلا يف دج وب الو .هناحبس هلل الإ نوكلا
 « هتئيشمو هناحبس هتدارإل ةيعبتلا هجو ىلع وهامُنإ للعلا رئاس

 هللا يف يلالقتسالا ريثأتلا راصحنا يفاني ال ةعباتلا للعلا لثمب فارتعالاو

 ريح جاوي ةينآر اب ماملإ هل سيل نمو « هناحبس
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 للاب ءافشإلاو بيغلاب ملعلاو حاورألا يفوتو .ةيقزارلاو ةيكلاملاو
 يف لاعفألا هذه بسنت ارقلا تايآلا رثكأ هيلع امك « هناحبس

 هدابع نم هلا ريغ ىلإ ىرخأ تايآ
 رومألا هذه وأ نركردي زيزعلا باتكلا فراعمب نيّململا نأ ريغ ؟ ةبسنلا

 ةلاصألاو لالقتسالا هجو ىلع

 . ةيهلإلا ةردقلا لظ يفو ةيعبتلا هجو ىلع ريغلا نم ردصت رومألا هذه نأ

 تيمر ذإ تيمر امو ف: ىلاعت هلوق يف ناتبسنلا تعمتجا دفو

 ىلإ ةحارصب يمرلا بسنت امدنع ةيآلا هذهق .(17/لافنألا) « يمر هللا کلو

 باستا أل كلذ . هناحبس هللا ىلإ هبينتو هنع هبِلْست . مظعألا يبنلا

 نم ريثكب ىوتأ (هتردقو هتؤقو دبعلا دوجو هنم يذلا) هلل ىلإ لعفلا
 ةّدش نكلو . هلل ًالعف لعفلا ربتعي نأ يغبتي ثيحب . دبعلا ىلإ هباستنا
 دبعلا نع ةيلوؤسملا بلست ال باستنالا

 يهلإلا ضيفلا نايرس نع ةرابع ةعافشلا تناك اذإف كلذ ىلعو

 ىلع (يصاعملا بئاوش نع مهصّلختو بونذلا نع دابعلا ةراهط : ينعأ)

 هنذإو هتردقب الإ دحأ هيلع ردقي ال هناحبس هللاب صحم للعف يهف .هدابع
 الو . ةعيبتلاب هري ىلإو ةلاصألاب هناحبس هللا ىلإ هئبسن حصت كلذبو
 .توكلملاو كلملا كلام هناحبس هللاف . ةيكلملاك . نيتبسنلا نيب ةافانم

 الو هنذإب هنم دبعلا هكلمي مث . هعادبإو هداجيإب ضرألاو تاوامسلا كلم

 اهريظنو . ىلوألا ةيكلملا ىدم ىلع ةيناثلا ةيكلملا نأ . كلذ يف ةافانم
 بنكي هللاو 9 : لوقي ثيح . هناحبس هللا وه بتاكلاق .دابعلا لامعأ ةباتك

 هذه عم راصحتالا اذه مجسني ف

 نيح يف . هب ةصتخم « هناحبس هللاب ة



 ra : مركلا نآرقلا يف ةعافشلا

 .هتكئالمو هلسر ىلإ اهني هفن تقولا يقو (417ءاسنلا 4 نوبي ام

 ةكئالملا تناك اذإف .(۸-/فرخزلا) € نوبتكي مهبدل انلسرو ىلب :لوغيو

 مهيلإ بسنت نأ نم عنام الف  ةعافشلا يف نينوذأم ءايلوألاو ءايبنألاو
 ّقحلا اذه كلمي امهدحأ نأ ريغ . هناحبس هللا ىلإ بسنت امك . ةعافشلا

 . ةيعبتلاب اهكلمي رخآلاو ةلاصألاب

 هثعافش لبقت نم يمي : عباسلا فنصلا

 موي هتعافش لبث نم تايصوصخو ءامسأ فنصلا اذه نّمضتيو

 يه تايآلا هذهو . ةمايقلا

 هل » نومركم دابع ل هئاحبس ًادلو نمرلا ذختا اولاقو أ
 الو مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي 8: نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي
 .53-08/ءايبنألا) ( نوقفشم هتيشخ نم مهو يضترأ نمل الإ نوعفشي

 ًادالوأ نوكرشملا اهذخّنا يتلا ةكئالملا أب حرصت تابآلا هذهو

 هرمأب مهو لوقلاب هللا نوقبسي ال بنذ لك نم نوعوصعم . هناحبس هلل

 نم نوقفشم مهو .هناحبس هللا هاضترا نمل الإ نوعفشي الو .نولمعي

 (؟3/مجنلا) € ىضريو ءاشي نمل هللا نذأي نأ
 ىضرت نّمم ةكئالملا نوك ديغت ةقباسلا ةيآلاك ةيآلا هذهو
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 .هاضريو هللا ءاشي نم ّقح يف هتاحبس هللا نذإب مهتعافش

 مهتر دمحب نوحّبسي هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا ؤ- ج

 (۷/اغ) 4 اونمآ نيذّلل نورفغتسيو هب نونمؤيو

 نيذّلل نو رفغتسي نُمم هلوح نمو شرعلا ةلمح دعت ةيآلا هذهو

 ةرفغملا بلط لهو .ةرخآلاو ايندلا فورظ لمشت . ةقلطم ةبآلاو .اونمآ

 ؟نينمؤملا ٌقح يف ةعافشلا الا

 يهف . ةعافشلا يف ةدراولا تايآلا نم ةعبسلا فانصألا يه هذه

 طورش تحن اهتبثت لب . كلذك ةتبثم الو . قالطإلا هجو ىلع ةيفان ريغ

 قوس مهءامسأ ركذي الو نينوذأم ءاعفش دوجوب حّرصتو ةصاخ

 زيمتي نأ لجألو . ماهبإلا اذه يف ةنماكلا ةحلصملل كلذو ةكئالملا

 :تايآلا ةصالخ درون ضوفرملا نم لوبقملا

 : ةضوفرملا تاعافشلا

 ديق لكاوضفر نيذلا دوهيلا اهدقتعت تناك يتلا ةعافشلا- ١

 ةيورخألا ةايحلا نأ اودقتعاو . هل عوفشملاو عفاشلا بناج يف طرشو
 . ءادفلاب هناحبس هللا باذع نم صّنختلا نكمُي ثيح . ةيويندلا ةايحلاك

 د تايآلا نم ريثك يف نآرفلا در دقو الو ةعافش اهنم لبقي الو +: لا

 4 نوصي مه الو لدع اهنم ذخؤي

 املا ةعبسلا فانصألا نم يناثلا

 هناحيس هللا عم ةيناميإلا مهتاقالع اوعطق نع وح يف ةعاغشلا-



 ا ميركلا نآرقلا يف ةعافشلا

 اوملظو ؛ ضرألا يف اودفأ وأ  هتمايقب وأ هتيتادحوب وأ هب اونمؤي ملف
 ىتح هناحبس هللا عم دبعلا ةطبار عطق بجوي اًمم كلذ ريغ وأ .هدابع

 « مهسننأ مهاسنأق هلا اوسن ف: هناحبس هلوقل قادصم حضوأ اوراص

 كلذكو اهتيسنف انتايآ كتتأ كلذك لاق > : هناحبس هلوقو ء(19/رعملا)

 ءاقث اوسن امك مهاسنن مويلافؤف : هناحبس هلوقو 137/هل)« يسن مويلا

 قح ين ةدراولا تابآلا نم كلذ ريغ ىلإ(4/فارعألا 4 اذه مهموي

 اوعطق امك ءالؤهو ؛ نيدسفملاو نيملاظلاو نيرفاكلاو نيكرشملا

 عم ةيونعملا مهتالص اوعطق كلذك هناحبس هللا عم ةيناميإلا مهنقالع

 .هل مهتعافش ححصت ةهباشم ةيآ نيعفاشلا نيبو مهنيب قبت ملف « عفاشلا

 ام ةروكذسلا ةعبسلا فانصألا نم ثلاثلا فنصلا يف درو دقو

 .رمألا اذه عضوي

 ىغش دقو .ًاروزو ًابذك اهدبعت برعلا تناك يتلا مانصألا ۳

 نع ًالضف اهسغن نع عافدلا ىلع ةرداق مانصألا هذه نوكت نأ نآرفلا

 نم عبارلا فنصلا عجار حيضوتلا نم ديزمل) اهدابع ّقح يف ةعافشلا

 (ةروكذملا فانصألا

 ميركلا نآرفلا يف ةضوفرملا تاعافشلا يه هذه

 ةلوبقملا تاعافشلا

 يهف ةلوبقملا تاعافشلا امأ

 نأ قولخملل سيلو . هناحبس هللا قح نم يه يتلا ةعافشلا ١
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 نم سماخلا فنصلا ظحال) هيف هكراشي وأ قحلا اذه يف هعزاني

 «ةعبسلا فانصألا

 مهتعافش لبقت نيذلا . هناحبس هللا دابع نم ةصاخ ةئف ةعافش- ۲
 سداسلا فنصلا يف ةدراولا تايآلا يف تركذ ةصاخ طورشب هللا دنع

 مهتايصوصخو مهؤامسأ ركذُت مل نإو
 نورفغتسي ثيح ٠ هلوح نمو شرعلا ةلمحو ةكئالملا ةعافش- ٠

 «ةعافشلا نم مسق وه يذلا مهرافغتسا لبقي ءالؤهف ءاونمآ نيذأل
 ءاعفشلا ءامسأ تركذ دق هلأ وه .مّدقت امو اذه نيب قرفلاو

 اهمدقت ام نود تايآلا هذه يف مهتايصوصخو
 ةعافشلا زييمت انناكمإب ةعبسلا فانصألا هذه نل فوقؤلابو

 ميركلا نآرقلا اهيلع شت امك ةلوبقملا نع ةضوفرملا
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 ةعافشلا ةقيقح

 :ةثالث ماسقأ وأ ناعم ىلع ميركلا نآرقلا يف ةعافشلا نإ

 .ةيث وكتلا ةعافشلاأ

 . ةيدايقلا ةعافشلا- ب

 .ةحلطصملا ةعافشلا- ج

 ةينب وكتلا ةعافشلا أ

 دوجولا يف لقتسم رثؤم ال هنأ ىلع نيملسملا نم نوعاولا قفثا
 لجألو « هناحبس هيلإ ريثأتلاو دوجولا يف نو .هناحبس هريغ ¡

 اأ اي ) : هلوق هريغ قح يفو ناسنإلا قح يف نآرقلا راعش راص كلذ
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 تأيو مكبهذي أشي نإ * ديمحلا ينغلا وه هللاو هللا ىلإ ءارققلا متنأ سانلا

 : هناحبس هلوقو (1/-16/رطافا 4 زيزعب هللا ىلع كلذ امو * ديدج قلخب
 هن ناسل ىلع هناحبس لاقو /8/دمحم) 4 ءارقفلا متنأو يفغلا هلاو»

 (51/صصقلا 4 ريقف ريخ نم لإ تلزنأ امل لإ بر $: ميركلا

 الو ًادوجو هتاذ ندلل نم كلمي ال يناكمإ ملاع نوكلا ملاع نأ امبف
 هبناج نم هيلإ ضيفأ دقف لامكو دوجو نم كلمي ام لك لب «ًالامك

 هريثأتو هنوؤش ةماع يف رقتفم دوجوم ناكمإلا مكحب وهف هناحبس
 . هتيلعو

 يف ءاج امك هناحبس هنذإ ىلع :ةرهاظ لكريثأت فقونلأرظنو
 مث مايأ ةتس يف ضرألاو تاوئسلا قلخ يذلا هللا مكبر ّنِإ ف :ىلاعت هلوق

 هللا مكلذ هنذإ دعب نم الإ عيفش نم ام رمألا ريدي شرعلا ىلع ىوتسا
 هناحبس هللا فصت امدعب ةيآلا ناف ٣/سنوي) € نوركذت الفأ هوديعاف مكبر
 ىلع كلذ دعب ىوتسا هّنأو مايأ ةتس يف ضرألاو تاوامسلا قلاح هّنأب
 للسعلا نم نوكلا يف ام لك نأب نعت , قلخلا رمأ ربدي هنأو  شرعلا
 هّنأو « هناحبس هنذإب ضعبلا يف هضعب رثؤي ةيداملا رهاوظلاو ةيعيبطلا
 هتاذ « للعلا نم نوكلا يف ام لك لب ء ريثأتلا يف ةلقتسم ةّلع كانه تسيل
 وه ةببآلا يف عيفشلا نم دارملاف «هنذايو هناحبس هب نامئاف :هريثأتو
 ءايشألا دوجو قيرط يف ةعقاولا ءاهريغو ةيداملا للعلاو بابسألا
 هنذإ ىلع فقوتي اهريثأت ْنأل ؛ًاعيفش ةلعلا تيّمس امّنإو اهقّمحتو
 . يطعت ام يطعتو رثؤت (هناحبس هنذإ ىلإ ٌةعوفشم) يهف « هناحبس



 مث .ةعافشلا ةقبقح

 نيب ةحلطصملا ةعافشلا ىلع ةلالدلا نع ةيآلا جرخت كلذ ىلعو

 يف نئارق دوجول ىنعملا اذه انرتخا امّنِإو . مالكلا ءاملعو نيرّسفملا

 ضرألاو تاوامسلا قلخ نع اهردص يف ثحبت اهّناف . ةيآلا سفن

 ىلع صنتو .ةيآلا عجرت مث . مايأ ةتسب داجيإلاو قلخلا ةّدم ديدحتو
 قلح امدعب هّناو مهب هتطاحإو قلخ ام عيمج ىلع هتردق ةعس

 .ملاعلا ريدي ذخأو ةردقلا شرع ىلع ىوتسا . ضرألاو تاوامسلا

 رئاس لاح امف رثؤملاو ربدملا وه ناكاذإ : ئراقلا لءاستي كلذ دنعو

 اذه ىلع ةباجإللف ؟ هتايح يف رشبلا اهسملي يتلا تارثؤملاو تاربدملا

 لكّنأب احّرصم 4 هنذإ دعب نم الإ عيفش نم ام ف : هناحبس لاق لاؤسلا

 هنذإ الولو هتنيشمو هنذإب وه امّنإ بابسألا نم ببس يف ريبدتو ريثأت
 بج وت نئارقلا هذهو « ةيلعلاب ةلعلا الو ء ةيببسلاب ببسلا ماق امل هتليشمو

 ريثأتلا نم دوجولاو نوكلا ملاع يف يرجي ام ىلع ةلمجلا هذه لمح
 سمشلاك ةرثؤم ةرهاظ لكّنأو . ةينيوكتلا ةعافشلاب اهريسفتو .ةيلعلاو
 دامتغالاو هناحبس هنردق نم دادمتسالاب الإ رثؤت ال ءاملاو رانلاو رمفلاو

 .ريبدتلاو ةيقلاخلا يف ديحوتلا كلذب متي ىتح هتئيشمو هنذإ ىلع

 ةيدايقلا ةعافشلا_ب

 بتكلاو ءاملعلاو ةمشألاو ءايلوألاو ءايبنألا ةدايق مايق وهو

 مهلامعأ بقاوع نم رشبلا صيلخت يف ةعافشلاو عيفشلا ماقم ةيوامسلا
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 نأ وه ةيدايقلا ةعافشلاو ةحلطصملا ةعافشلا نيب قرفلاو . مهتائيس راثآو

 « هل هقاقحتسا دعب دبعلا نع باذعلا عفر بجوت ةحلّطصملا ةعافشلا

 قحتسي ىتح ةاصعلا دادع يف دبعلا عقب ال نأ بجوت ةيدايقلا ةعافشلاو
 لب. ايزاجم ًاقالطإ سيل مسقلا اذه ىلع ةعافشلا قالطإ نأ رهاظلاو

 رذنأو $: هناحبس لاق .رابخألاو نآرقلا كلذب دهش دقو . يقبقح قالطإ

 عيفش الو لو هنود نم مهل سيل مهّبر ىلإ اورشحي نأ نوفاخي نيذلا هب
 ىلإ حجري « هب » يف رورجملا ريمضلاو .(51/ماعنألا ف نوفي مهّلعل
 ,21نآرقلا

 ٌناف»ٌةيويندلا ًةايحلا وه امّنِإ رومألا ذه ةعافش فرظ نأ كشالو

 يف قّقحتت امّنِإ :هريغو نآرقلا ةيادهو ةيمكحلا مهتدايقو ءايبنألا ميلاعت
 نمف , ةيورخألا ةايحلا يف رهظت اهجئاتن تناك نإو  ةيويندلا ةايحلا هذه
 ةايحلا يف ةجلا ىلإ هداق .ةايحلا هذه يف همامأ هلعجو نآرقلاب لمع

 كسمتلاب ةمألا رمأي ظلت مركألا يبنلا نأ ىرن كلذ لجألو . ةيورغألا

 ليللا عطقك ْنتفلا مكيلع تسبتلااذإف»:لوقيو ةعافشلاب هفصيو نآرقلاب
 هّلْخج نمو .قّدصم لجامو عُمشم عفاش هّنإف نآرقلاب مكيلعف ملظملا
 لدي ليلدلا وهو . رانلا ىلإ هقاس هّقلخخ هلعج نمو . ةئجلا ىلإ هداق همامأ

 "1 ناهربو ليصفت هيف باتك وهو . ليبس ريخ ىلع
 -: مّفشم عفاش هّنإف :٠ هلوقل ريسفت ء١ همامأ هلعج نمو»: لوق نف

 نيفلكملا َنإف . يوغللا ىنعملاب ةعافش ةيدايقلا ةعافشلا نأ : لصاحلاو

 504/15 :نايبلل عمجم د يسربطلا (1)
 ۲۳۸/۲ : يفاكلا : ينيلكلا 0



 r .ةعافشلا ةقيقح

 « مهتابلطو مهتدارإ ىلإ ةمئألاو ءايبنألا تاهيجوتو نآرقلا ةياده مضب

 ةيورخألا ةايحلا يف تاماقملا ىقرأ ىلإ نولصيو ةداعسلاب نوزوفي
 .اهمزاولو يصاعملا تاعبت نع نوصّلختيو

 نم صّلختي الو . تاماقملا هذه ىلإ لصي ال هدحو فّلكملاف

 نأ نود نم هدحو ءايبنألاو نآرقلا باطخ نأ امك. يصاعملا تاعبت

 هبلإ مضني مل ام رثؤي ال مهءادن يّبليو مهلوق عمسي نم كانه نوكي
 ٍظئدنعف فلكملا لمع ىلإ مهتيادهو . مهتياده ىلإ فلكملا لمع

 , ةياغلا هذه ققحتت

 ةحلطصملا ةعافشلا ج

 هئاحبس ةتمحر لصت نأ الإ ينعت ال ةعافشلا هذه ةقيقحو

 اذه سيلو « هدابع ٌةوفصو هئايلوأ قيرط نع هدابع ىلإ هضيفو هترفغمو

 لصت « هناحبس هضويف نم يه يتلا ةيهلإلا ةيادهلا نأ امكف , بيرغ ٍرمأب
 هثرفغم لصت اذكهف . هبتكو هئايينأ قيرط نع ايندلا هذه يف هدابع ىلإ

 كلذ نع هدابع نم ةمايقلا موي ةاصعلاو نيبنذملا ىلإ ىلاعتو هناحبس
 .قيرطلا

 نع ةمايقلا موي هدابع ىلإ هناحبس هنارفغ لصي نأ يف دعبي الو

 قيرط ةيويندلا ةايحلا يف مهءاعد لعج دق هناحبس هللا إف «هدابع ةريج

 اوداع امل بوقعي ءانبآ نأ ىرنف . هتايآ ضعب يف كلذب ٌصنو ًاببس



r4ةّنسلاو باتكلا يف ةعافشلا ................  

 نذ انل رفغتسا انايأ اي »:هئاولاقو . مهيبأ ىلإاوعجر «نيعضاخ

 ير مكل رفغتسأ فوس 9 : هلوقب بوقعي مهباجأف (50/فسوي) « نيئطاخ

 .م/فسوي) < ميحرلا روقغلا وه هن

 طلال مركألا يبنلا ناك لب .بسحف بوقعي ىلع رمألا رصتقي ملو
 ذإ ملأ ولو ) :هناحبس لاق  ةاصعلا قح يف ًاضيأ هؤاعد باجتسي نمم

 هللا اردجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اوملظ
 لثم اهركذن ملام اهرئاظنو تايآلا هذهو .3(/ءاسنلا 4 ًاميحر ًاباّوت

 نأ ىلع لدت (1١٠/ةيودلا) € مه نكس كتالص نإ مهيلع لصو >: هلوق

 لصن دقو « ءايبنألاك ةطساو طيسوتب هدابع ىلإ لصت دق هناحبس هنرفغم

 اونمآ نيذلا انآ اي ) :هلوقب هناحبس هنع حصفي امك. ةطساو طيسوت الب

 مث مكر اورفغتساو $ :هلوقو ا(ه/ميرعتلاا 4 ًاحوصن ٌةبوت هللا ىلإ اوبوت
 يتلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ .(0٠/دوه) ( دودو ميحر تر ّنإ هيلإ اوبوت
 لصت دقو دحأ ةطساو الب ةرفغملا بلجت دبعلا ةبوت ْنأ نع فشكت

 . هتيربو هتقيلخ لضفأو هدابع زعأ نم يه ةطساو طيسوتب
 _ قلطم لوقب ءاعدلا نأ ىلع انغقو اذإ ةقيقحلا هذه حضئنو

 ةلعلا ماظن ةلسلس يف ةعقاولا تارثؤملا نم- نيحلاصلا ءاعد ةصاخبو

 يف إف سحلا راطإ يف ةعقاولا للعلا يف ةلعلا رصحنت الو ٠ لولعملاو

 ىتح ةديعب نوكت دق لب ءانساوحو انساسحإ نع ةجراخ تارثؤم نوكلا
 »© ًاطشن تاطشانلاو * ًاقرغ تاعزانلاو > : هناحبس لوقي .انريكفت نع
 (1-5/تاعزانلا) 4 ًارمأ تاريدملاف * ًاقبس تاقباّسلاف © احبس تاحباسلاو



 ا م وت حل ...ةعافشلا ةقيقح

 تاربدملاب ةصتخم يهأ 4 ًارمأ تارّبدملا » هذه نم دارملا امف

 ا يلع نع يور دقف ؟ اهنم معألا وه دارملا وأ « ةيداملا ةيعيبطلا

 ةايحلاو نوكلا ريبدت مهيلإ هللا دهع نيذلا ء ءايوقألا ةكئالملاب اهريسفت

 ملعت عا نإ اهي ةامسيلا بجي تاربدملا لح نأ انك هاجس اب



 ةعافشلا تارّربم

 «باذعلا عفرو ةرفغملا بابسأ نم ةعافشلا لعجل تارربم كانه

 :لاثملا ليبس ىلع اهضعب درون

 ريصقتلاو بنذلاب سانلا ءالتبا» أ

 هلمع وه ةمايقلا موي ناسنإلل ديحولا ذقنملا ناك اذإ :لاقي امبر
 ةرفغسلل ةليسو ةعافشلا تلعج اذاملف تايآلا يف هب حرص امك حلاصلا

 هلف ًاحلاص لمعو نمآ نم اًمأو ف :لئاقب هللا سيل وأ ؛باذعلا عفرل أببسو
 نأ ىسعف ًاحلاص لمعو نمآو بات نم اَمأف $. فهكلا) 4 ىنسحلا ءازج

 لمعو نمآ نمل ريخ هلا باوث مكليو 8ف:[3//صصقلا ¢ نيحلفملا نم نوكي



 .rv ةعافشلا تارّربم

 ةلسلس يف ةعافشلا تلد اذاملف كلذ ىلعو (:/صمقتا) « ًاحلاص

 1 ؟ ةرفغملا بلجل للعلا

 دمشعي ناك نإو ةداعسلاب زوفلاف ةحضاو لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا
 لمعلا نأ وه رخألا تايآلا حيرص نأ ريغ .دامتعإلا دشأ لمعلا ىلع

 تاعبت نم ناسنإلا ذِقْنُي ال ةعساولا هتمحر هيلإ مضنت ملام هسفنب

 نم اهيلع كرت ام مهملظب سانلا هللا ذخاؤي ولو يف : هناحبس لاق .هريصفت

 سانلا هللا ذخاؤي ولو » :(1/لحنلاا « ىمسم لجأ ىلإ مهري نكلو ةّياد
 .14/رطاف) 4 ةّياد نم اهرهظ ىلع كرت ام اوبسكامب

 ءيش لكل هتمحر ةعس ب
 ةعساو هناحبس هللا ةمحر نأ يطعي ةينآرقلا تايآلا يف رثدتلا ن

 هناحبس لاق . نارفغلا الو رفطتلا لبقي ل ًادح غلب نم الإ« سانا لك سن

 نوحئبسي هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا »: شرعلا ةلمح نع ًايكاح
 ءيش لك تعسو ابر اونمآ نيذلل نورفغتسيو هب نونمؤيو مهر دمحب

 ¢ يحجلا باذنع مهنقو كليبس اوعيتاو اوبات نذل رفغاف ًاملعو ةر
 نيبئاتلل هناحبس هنارغغ بلط نوللدي شرعلا ةلمح نأ ىرن (۷/رفاغ)
 ءيش لك تعسو ةعساو هتمحر نوكب . هليل نيعباتلاو

 ىتح مهلك سانلا هجاوبي نأ هّيبن رمأي هناحبس هنأ ىرن امك
 « ةعساو ةمحر وذ مكبر لقف كوبّذك نإف ف : هلوقب- هتلاسرل نيبّذكملا

 ةمحرلاب رئابكلا نوبتتجي نيذلا دعي ةثلاث ةيآ ىف ىرنو (17١/ماعنألا)



 ةّئسلاو باتكلا يف ةعافشلا ..... یا

 نإ َمَحّللا لإ شحاوسفلاو مثالا رئابك نيذلا +: كوقيو ةرفقملاو
 حضوت تايآلا هاهو (5/مجنلا) € مكب ملعأ وه ةرففملا عساو كبر

 ١. هتضغ هتمحر ثقبس نماي»: 8# هلوق نم ةيمالسإلا ةيعدألا نيماضع
 هللا ةمحر نم طناقلا دعي هناحبس هللا نأ ىرن نحنو !ال فيك

 لإ هلل حور نم اوسأيت الو $ :لوقبو .ًالاضو ارفاک ه حور نم سبآلاو
 ىلاعت لويو (۸۷/فسري) 4 نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال
 لوقيو ,(6/رجحت) € نولاضلا الإ هير ةمحر نم طنقي نمو ا: ًاضيأ
 ةر نم اوطنقن ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق ه: هناحبس
 (م7/رمزلا) € ميحرلا روفقلا وه هّلِإ ًاعيمج بونذلا رفغي هلل نإ هلا

 لك ىلع ضيفت ةعساو ةمحر وذ هناحبس للا أ نآرقلا انَفّرع اذإف
 ي رط نع هنارفغو هتمحر ضيفت نأ نم عام ال كلذ دنعف ٠ء

 وذ هناحبس هنأ عفادب هدابع ٌقح يف مهتيعدأ لبقيف « هئايلوأو هلسرو
 هنارفغب ةصاخ طارش يف ةاصعلا دقتعي نأ عنام ال امك ةعساو ةمحر

 . ارفاك سيآلاو ًالاظ طناقلا دع هنأ لج أل ةريثك قرط نم هناحبس
 هللا دابع رْكذي نأ ينيدلا يّبرصملا ىلع بجسي امكف :ًالامجإو

 هيلع بجي « نارینو لسالس نم را
 .ء يش لك لمشت يتلا ةماعلا هترفغمو ةعساولا هتمحرب مهرتذي نأ ًاضيأ
 لاق امك ريهطنلا اهعم لبقي ال ةجرد ةءادرلاو ثبخلا نم غلب نم الإ

 4 ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ ف : هناحبس
 ءال

 دكلاو ةاصعلل ٌدعأ امو هباذعو هتبوقعب



 oa 5 ........ةعافشلا تارّربم

 ةمالسلا وه لصألا ج

 يف يلؤألا لصألا نأ ىلع ةيلقعلا نيهاربلاو براجتلا تلد

 ىلع ناضرعي نارمأ فارحنالاو ضرملا ّنأو « ةمالسلا وه ةقيلخلا

 ًاصتخم لصألا اذه سيلو ء ةجلاعملاو ةاوادملاب نالوزيو « جازملا

 نم ةراهطلا وه لصألا لب . ةينامسجلا بويعلا ثيح نم ةمالسلاب
 ةميلسلا ةّيقثلا ةرطفلا ىلع ناسنإلا قلخ دقف «ةيونعملا ناردألاو راذفألا

 رطف يتلا هللا ةرطف ف :هلوقب نآرقلا اهيلإ راشأ يتلا نايصعلاو كرشلا نم

 ىلع دلوي دولوم لك: فم مركألا يبنلا لاقو .1؟./,ورلا 4 اهيلع سانلا
 .«هناسجمي وأ هنارصنب وأ هنادؤهي هاوبأ مث ةرطفلا

 ناسنإلا نع نايصعلا راثآ لوز نأ يف ورغ الف كلذ ىلعو

 لوألا ةقيلخخلا رهظت ىتح ىتش فقاوم يف ةصاخلا ةاوادملاو جالعلاب
 دعب ناسنإلا اهب رمي يتلا فقاوملا هناحبس هللا لعج دقف .اهيلع رطُف يتلا

 راثآ نم هتيفصتو ناسنإلا ريهطتل لئاسو « ةمايقلا مويو خزربلا يف هتوم
 . هللا دنع نويضرملا ءاعفشلا نوكي نأ يف ورغ الو .اهتاعبتو بوئذلا

 ىتح ةّيوقلا مهسوفنو مهتافرصتب « ىضرملا كئلوُأ نوجلاعي ءابطأ
 ةيناسنإلا ةرهوجلا دوعت ىتح بنذلا نردو . ةيصعملا رابغ مهنع اولي

 نم الإ ةئجلا لوخدو ةرخآلا مين ناسنإلا قحتسيف « ٌةعصان ٌةيفاص

 داضي ام ىلإ تبلقنا دق هتاذ نأ لجأل «يوادتلاو جالعلا لبقي ال ًادح غلب

 8 ثيدحلا ,؟71/7 :ناهريلا ريسفت :18+/4 :لوصألل عماجلا جاتلا 1



 ةّنسلاو باتكلا يف ةعافشلا هدم 0

 ذخشا ول امك. جالع وأ ةاوادم هيأ لبقت ال يتلا ةيقنلا ةيناسنإلا ةرهوجلا

 . راثلا يف ةولخلا قحتساف ًاكيرش هبرل
 موي يف ةعونتملا لحارملا يف الو خزربلا يف فقوتلا سيلف

 يف ءايلوألاو ءايبنألا ةعاقشالو ةدودحم ٌةدم رأنلا ىف لوخدلا الو ةمايقلا

 ىلإ ةّيلوألا ةرهوجلا دوعت ىتح ٍمِهّقح يف ًاينيوكت ًافرصن الإ مهّقح
 نايصعلا ةجيتن اهب تقّلعت ةبئاش لك نم وفصتو ىلوألا ةيعيبطلا اهتلاح

 درمتلاو

 ةعافشلل ةّيوبرتلاو ةءاثبلا راثآلا د

 وه امّنِإ يمالسإلا ماظنلا يف اهب فارتعالاو , ةعافشلا عيرشت ّنإ

 ّنأل كلذ .هب داقتعالاو عيرشتلا كلذ ىلع بترتت ٍةبوبرت تاياغ لجأل
 يف لمألا ثعب هنأش نم  ةلوقعم طورشب ةدّيقملا ةعافشلاب داقتعالا

 مهكولس نع ةدوعلا ىلإ مهعفدي « نيينذملا ةدئفأو ةاصعلا سوفن

 . مهتايح جهنم يف رظنلا ةداعإو « يمارجإلا

 ةأرجلا بجو ةعافشلا ْنِإ:لوقيو ضرتعسي نم كانه نكلو
 نأ حصفي عقاولا نأ الإ .نيمرجملاو ةاصعلا يف دّرمتلا حور ييحتو

 نم هبكتري اًمع هيلختل ةليسوو مرجملا كولس حالصإ يف ببس ةعافشلا
 .بونذ نم هفرتقي امو ماثآ

 تقفنا يتلا يهو . ةبوتلا ةلأسم انظحال اذإ لاحلا ةقيقح رهظتو
 ناك ول هّلإف «فيرشلا ثيدحلاو ديجملا باتكلا اهيلع ٌضنو ةمألا اهيلع



 Sab ..ةعاقشلا تارّربم

 أب موجملا دقتعاو ء نيبنذملاو ةاصعلا هجو يف « ًادصوُم ةبوتلا باب
 « هنم هل صانم الو :هللا باذع يف هدلخيس تاّرم وأ ةدحاو ةّرم هنايصع

 باكتراو تائّيسلا فارتقا يف يدامتلا بج ي داقتعالا اذه نأ كش الف

 عقي ال هرمأ لبقتسم يف هكولسو هعضو رّيغ ول هّنأب دقتعي هلأل «بونذلا
 كرتي نأل هجو الن . هللا باذع يف هدولخو هريصم يف ًارثؤم كلذ
 لب «ةعاطلاو ةدابعلا ءانع لّمحتيو ؛ةمّرحملا ةذللا رداغيو يصاعملا

 . لجألا هيفاوي ىتح قباسلا هعضو يف رمتسب
 ةعرشم لفاونلاو ,ًاسوتفم قيرطلا دجو اذإ ام فالخب اذهو

 اذه هعوجر ّنأو ,ًاحوصن تناكاذإ هتبوت لبقيس هناحبس هّنأب دقتعاو

 ٠ باذعلا ميلأو « هلامعأ تاعبت نم هذِقُيو ,ةرخآلا يف هريصم رّيغيس

 بلطيو هبونذل رفغتسيو ةعاطلا ىلإ عجريو نايصعلا كرتيس كاذ دنعف
 . هتاثيس نع ءاضغإلا

 «ةصاخ بابشلاو سانلا بيذهت يف ءاّبلا رثألا هل دافتعالا اذهف

 مث « ةمرحملا ةذللا يف يلايللا اوضمأو تائيسلا اوفرتقا بابش نم مكو
 ب داقتعالاو ةبوّتلا لظ يف هيلع اوناك ام فالح ىلإ اوداع

 اوداعف «دعب قلغت مل ٌةحوتفم حالفلاو ةمحرلا باوبأ أبو , نيبنذملا

 . ةعاطلاب اهنويحيو « ةدابعلا يف يلايللا نو رهسي

 «كاف لثمو . عيرشتلا كاذو «داقنعالا كلذ رئأ الإ اذه سيلو

 هللا ءايلوأ ّنأب يصاعلا دقتعا اذإ هّنِإف ةدودحملا ةعافشلاب داقتعالا

 ملو ء رتسلا كتهي ملاذإ ةصاخ طتارش يف هقح يف نوعفشي دق هناحبس

 يدجت



 ةّنسلاو باتكلا يف ةعافشلا ........

 يف رظنلا ٌديعي فوس كاذ دنعف «نيعفاشلا ةعافش هعم عفنت ال ًادح غلبي

 ىتح ةعافشلا طئارش ىلع هكولس قيبطت لواحيو ء ةّيصخشلا هتريس
 .اهمرحي الو ءاهقحتسي

 نم « ديق لك نم ةرّرحملا « ةقلطملا ةعافشلاب داقتعالا نإ معن

 يف يدامتلاو يرجتلا بجوي يذلا وه « هل عوفشملاو عيفشلا بناج

 أكو . نآرسقلا و لقنعلا قطنم يف ةضوفرم ةعافشلا هذهو . نايصعلا

 لك نم ةقلطملا ةعافشلاو ةدودحملا ةعافشلا نيب طلخ دق ضرتعملا

 .امهراثآ نيبو امهنيب زيمُي ماو «دیق

 يه «دزمتلاو دانعلا ةلصاومو ةبجوملا ةعافشلاف

 لك ىلع ةمايقلا موي هّقح يف نوعفشيس ءايلوألاو ءايبنألا أب داقتعالا

 دنعو . بكترا ام بكتراو « لعف ام لعف نإو طئارشلا عيمج يفو لاح
 ةعافشلا كلت ًءاجر هتايح رخآ ىلإ يمارجإلا هلمع يف رمتسيس كلذ

 . طرشالو ديقب دّيفت الو .نوناق الو طباضل عضخن ال يتلا
 فرتعاو ثيداحألا اهب تّرقأو باتكلا اهب قطن يتلا ةعافشلا امأو

 . عفاشلاو هل عوفشملا يف طئارشب ةدودحملا ةعافشلا يهف لقعلا اهب
 « هللا عم ةيدوبعلا تاقالع عيمج عطقي ال نأ وه طئارشلا كلت لمجمو

 ٌدح ىلإ هدرمت لصي الو. نيعفاشلا عم ةيحورلا هجئاشو مصفب الو

 داقتعالا لثم ةعافشلا نم عونلا اذهب داقتعالاف . روسجلا فسنو ةعيطقلا

 .ًارثأو ةيهام نارفغلا يف ةبوتلا ريثأتب



 . .ةعافشلا تارّريم

 ًارخآو ًالَوأ هناحبس هديب رمألا_ه
 ةيليلعتلا تاهجلاو ةعافشلا تارربم يه هوجولا نم هانركذ ام

 هناحبس هيلإ رمألاف هلك كلذ عمو « ةيمالسإلا دئاقعلا ميمص يف اهلعجل

 : هناحبس لئاقلا وهو « نذأب مل أشي مل نإو ةعافشلا يف نذأ ءاش نإ وهف

 نم هل لسرم الف كسمي امو اه كسم الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام»

 .(۲/رطاف) € ميكحلا زيزعلا وهو هدعب

 « هتّئيشم راطإ يفو « هنذإب عفشي امّنِإ عيفشلا نإ :لوقلا ةوفصو

 عفشب نأ ىلع ٌعيفشلا مضتري يتلا طورشلا تحتو

 جورخ نيعفاشلا ةعافش مزلتست الف كلذ دنعو .هل عوفشملا نح يف

 .هكلمو (ىلاعت) هتطلس ديدحتو ؛هدي نع رمألا



 ةعافشلا رثأ
 (؟ باوثلا ةدايز وأ باقعلا طاقسإ وه له)

 باقعلا طاقسإو نيبئذملا بونذ طح وه ةعافشلا ةجيتن نإ له

 تاجردلا عفرو باوثلا ةدايز يه مأ , ةاصعلا نع وفعلاو مهنع رإضملاو

 ؟ نيعيطملل
 ناثلا ىلإ ةلزتعملاو .لّوألا ىلإ نيملسملا روهمج بهذ دقل

 نأ الإ .مالسإلا لبق نيينثولاو دوهبلا دنع تناك ةعافشلا ةركف نإ

 تاقارخلا نم اهب قلع ام نم ٌةّذهم اهحرط مالسإلا

 رمأ يف نيينثولاو دوهيلا ءارآ ىلع فقو نم ىلع يفخ ريغو
 ىلع ةن تناك- دوهيلا ًاصوصخ  مهنيب ةجرادلا ةعافشلا نأ ء ةعافشلا



 OSE e لت ةعافشلا رثأ

 , مهماثآ نارفغو مهبونذ طح يف مهئابآو مهلا نأ ةعافشل مهئاجر
 بونذلا نوبكتريو , يصاعملا نوفرتقي اوناك داقتعالا اذه لجألو

 . ءاجرلا كلذ ىلع ًاليوعت

 ةثعابلا ةديقعلا كلت ىلع أدر هناحبس لوقي فقوملا اذه يفو

 ةرقبلا) « هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا اذ نم ) :ةأرجلا ىلع

 لك نم ةرّوحملا ةعافشلا كلتل ًاضفر ًاضيأ

 ي يتلا ةعافشلا لصأ نأ نيتبآلا لصاحو .14/ءايبنألا « يضترا

 ةيوامسلا ةعيرشلا يف تبا ّقح نوينثولا اهب ذوليو دوهبلا
 .هل عوفشملل هٌزاضرو عفاشلل هناخبس هنذإ اهمها اطورش

 ىلع قفُنأ ام مالسإلا يف ةعافشلا ةيمومع ىلع ليلد حضوأ لعلو

 نم رئابكلا لهأل يتعافش ترخأإ و : تلي هلوق نم نوثّدحملا هلقن
 01 ينم

 نود ةعاطلا لهأب ةعافشلا تايآ صيصختب ةلزتعملا عفاد ناكف 1

 يف بونذلا يف رنقمو ةاصعلا ّقح يف ءوذختا يذلا فقوملا وه ةاصعلا

 . رانلا يف نايصعلا لهأ دولخب اولاق مِهّنإف . ةيمالكلا مهئاحبأ

 معي نأ هل حصي ال فقوملا اذه لثم ذختي نم نأ حضاولا نمو

 عم عمتجي ال رانلا يف ديلختلا ْنأل كلذو « ةاصعلا ىلإ ةعافشلا تابآ

 . ةعافشلاب اهنع صلختلا

 يف دولخلاب ديعولا نأ ىلع ةيمامإلا تقفُنا : ديفملا خيشلا لاق
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 ةفرعملا لهأ نم بونذلا يبكترم نود . ةّصاخ رافكلا ىلإ ةهجوم رانلا

 ىلع ةلزتعملا تعمجأو . ةالصلا لهأ نم هضنارفب رارقإلاو . ىلاعت هللاب

 عيمجو راّقكلا يف ماع راثلا يف دولخلاب ديعولا نأ اومعزو «كلذ فالح

 .ةالصلا لهأ قاف

 رارقإلا لأ نم هبنذب بدع نم نأ ىلع ةيمامإلا تقغاو
 ءةنجلا ىلإ رانلا نم جرصخأو باذعلا يف دلخي مل ةالصلاو ةفرعملاو
 تعمجأو , مهانددع نم كلذ ىلع مهقفاوو ماودلا ىلع اهيف معليف

 اهلمحد ٌدحأ رانلا نم جرخي ال هنأ اومعزو كلذ فالخ ىلع ٌةلزتعملا
 .اباذعلل

 ىلإ ةديقعلا كلت هدارملا فشك» يف يلحلا ةمالعلا بسن « معن

 يف يجشوقلا نييدلا ماظن كلذكو ,"!مهعيمج ىلإ ال ةلزتعملا ضعب

 .*!هديرجتلا ىلع هحرش»

 اولاقو فقوملا اذه يف مهؤاملعو نيملسملا ةمثأ مهفلاخ دقو

 .ًاعمسو ًالّمع ةاصعلا نع وفعلا زاوجب

 .هكرت زوجيف ىلاعت هلل قح باقعلا نلف لقعلا اَمأ

 لاق . كرشلا نود ام يف وفعلا ىلع ةلادلا تايآللف . عمسلا امأو

 « ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ ف :هناحبس
(LA )ءا 



 1 EE ةعافشلا رثآ

 .ًاضيأ ةبوتلاب روفغم كرشلا َنأل «بئاتلا ريغ قح يف ةدراو ةيآلاو
 يأ (ة/دعرلا  مهملظ ىلع سانلل ةرفغم وذل كّير ّنِإو $ : هناحبس لاقو
 .نيملاظ مهنوك عم ةرفغملا مهلمشت

 ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نييذلا يدابع اي لق $: هناحبس لاقو

 كلذ ريغ ىلإ (05/رسزل) ( ًاعيمج بونذلا رقغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت

 عنام ال كلذ عمو . ةاصعلا قح يف وفعلا ىلع ةرفاضتملا صوصنلا نم

 . مهل ةعافشلا ةلدأ لومش نم

 يذلا وهو >: هناحبس هلوق ةبوتلا نودب وفعلا ىلع ليلد حضوأو
 : هلوق فطع ناف (٠۲/ىروشلا) 4 تائيسلا نع اوفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي

 ««فطسعلا واودب 4 ةبوتلا لبقي ) : هلوق ىلع « تائيسلا نع اوفعيو ه

 ناكالإو ةبونلاب طبتري ال وفعلا اذه نإ ء نيتلمجلا نيب رياغتلا ىلع لدي
 . ءافلاب هفطع مزاللا

 مكيديأ تبسكاجف ةبيصم نم مكباصأ امو $ :هناحبس لاقو
 إو ءبئاتلا قح ريغ يف ٌةدراو ةيآلا نف .٠٠/ىروشلا) « ريثك نع اوفعيو
 هناحبس هّنأ عم اهريثكال اهعيمج بئاتلا بونذ رفغي هناحبس هللا ناف

 ( ريثك نع اوفعيو $ :لوقي
 قح يف وفعلا زاوجب لوقلا نم عنامال هنآ كلذ نم صخخلتف

 . مهل ةعافشلا تايآ لومش نم عنامال امك ةاصعلا

 ةريبكلا بونذلا ضعب نأ يهو ةتكن ىلإ رظنلا تافلإ بجي ءمعن
 عم ةيحورلا رصاوألا عطقت امك هناحبس هللاب ةيناميإلا قئالعلا عطقت امبر
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 بجيف « ةعافشلا هلمشت ال ةيصعملا هذه بحاصف فلي مركألا يبنلا

 , نايصعلا راثآ نم هحور وفصتو باذعلاب رّهطتي ىتح راثلا لوخد هيلع
 . نيعفاشلا ةعافشل قيليو



5 
 ةعافشلاب نينوذأملا نم ةعافشلا بلط

 إلق مركألا يبنلا نأ تو اهرهاظم ىلجأب ةقيقحلا ٍتلجت دق

 مهّنأو ةصاخ فورظ يف هللا دنع نوعفشي نيحلاصلاو ءايلوألا نم ًافيفلو

 . ةمايقلا موي هناحبس هبناج نم نونوذأم
 ءاعد وه «ةعاغشلا نم ةماعلا ىدل حضاولا موهفملا نأ نبت نأ امك

 عجري نذإ .اهل ًالهأ اوناك اذإ ءهدابع بونذ َنارفغ هللا نم هبلطو لوسرلا
 رت لهو « ةياغلا كلتت هنم ءاعدلا بلط ىلإ عيفشلا نم ةعافشلا بلط

 ء كإف مركألا يبنلا نعالضف!؟ًالاكشإ نمؤسلا خألا نم ءاعدلا بلط يف
 ."/ميكحلا ركذلا صنب ديالو هؤاعد باجتسُي يذلا

 .8/ نوقفانملاو :1/ءاسنلا (0)



 ةّئسلاو باتكلا يف ةعافشلا ................ رس دوا

 ٌبلط ناك. هترجه راد يف أّيح فم مركألا
 مسإلا يف فالتخالاو هنم ةعافشلا بلط ىلإ ًاعجار . هنم ءاعدلا هباحصأ

 . ةقيقحلاو عقاولا يفال

 هنم ةعافشلا بلط عجري . خزربلا ملاع ىلإ ايندلا نم هلاقتنا دعبو

 . ريغال هنم ءاعدلا بلط ىلإ ًاضيأ

 دقف هل رفغتسي نأ هنم بلطف هدجسم ىلإ ءاج ًايبارعأ نأ ولف
 اي :هل لاقو . هليحر دعب لجرلا كاذ ءاج ولو . هللا دنع ةعافشلا هنم بلط

 ىلعمب عيمجلاف هللا دنع يل عفشإ :لاق وأ . هللا دنع يل رفغتسا ؛ يبنلا اهبأ

 ةحصب ناعذإلاف .ًارهاظو ٌةروص نافلتخي امنإو . ٌةفيفحو أبل ٍدحاو
 .نيمزالتملا نيب كيكفتلاك رخآلا ةحص يف كشلاو ءامهدحأ

 اح الا يبنلا ناكاذإ هنأ وهو هّسفن حرطي ٌلاؤس كانه معن

 ءاعدلا بلط نيب قرف الف « لئاسلا مالك عمسيو ايندلا هذه يف فّررُي

 .ةعافشلا بلطو

 مالک عمسي الف« ةعساولا هلل ةمحر ىلإ هلاقتناو هليحر دعب اأو

 عفشإ : لاق مأ يل رفغتسا : لاقأ ءاوس همّلكو هتطاخخ ةفص أب , لئاسلا

 ال وأ عمسي هنأ امأو .هروص عيمجب ٌدحاو ٌرمأ هتقيقح نو

 نم غارفلا دعب هيلإ عجرن ٌرمأ وهف ء عقنت ال وأ عفنت ةوعدلا نأ وأ ءعمسي

 يف نيرّسفملا نم صوصنلا ضعب درون رمألا حاضيإلو . ثحبلا ميمص



 01. ta ةعافشلاب نيئوذأملا نم ةعافشلا بلط

 :ةعافشلا ريسفت

 نولمحي نيذلا » : هناحبس هلوق ريسفت يف يزارلا مامإلا لاق

 نذل نورفتسيو ةب نوتمؤيو مهر دمحي نوچ سپ هلوح نو شرعلا

 كليبس اوعبّناو اوبات نيذلل رفغاف ًاملعو ةر ءيش لك تعسو انبر اونمآ
 نإ (//رفاغ) € محجلا باذع مهقو

 طاقسإ يف الإ ركذت ال ةرفغملاو « ةرفغملا بلط رافغتسالاو « نيينذمللا
 : یلاعت هلوقو ًارافغتسا ىّمسي ال هل دئازلا عفنلا بلط اّمأ «باقعلا

 لهأ لكل نورفغتسي مهّنأ ىلع لدي « اوتمآ
 تحت هلوخد بجو « نمؤم ةريبكلا بحاص ّنأ ىلع انللد اذإف «ناميإلا

 . 'ةعافشلا هذه

 نينمؤملا قح يف ةكئالملا لوق لعج يزارلا مامإلا نأ ىرن
 « اوبات نيذّلل رفغاف ه:هلوق رسفو  ةعافشلا ماسقأ نم« نيبئانلاو

 يف ةعافش « نمؤملا قح يف ءاعدلا ّنأ ىلع حضاو ليلد اذهو . ةعافشلاب

 . ةعافشلا ُبلط هنم هبلطو « هّقح

 $ : ىلاعت هلوق ريسفت يف .يروباسينلا نيدلا ماظن لقنو
 ةعافشلا نإ: لتاقم نع(ه٠/ءاسنل) 4 اهنم بيصن هل نكي ةنسح ةعافش

 اعد نمد: ا يبنلا نع يور امل « ملسمل هللا ةوعد يه امّنإ هللا ىلإ

 . "كلذ لثم كلو كلملا لاقو . .هل بيجتسأ بيغلا رهظب ملسملا هيخألا

 ٠ يمالسإلا ثارت ءايحإ راد ط ۳٤/۲۷ رجلا . رصم ط,588/1-187 : بیفلا حيتافم (۱)

 .توريب
 118/8 : يربطلا ريسفت شماهب نآرقلا بتارغ : يروباسينلا نيدلا ماظن (1)
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 عوفشملا نح يف هئاعد نع ةرابع يبنلا ةعافش نأ حضوي يذلاو

 تيم نم ام »: لاق هّنأ مركألا يبنلا نع «هحيحص» يف ملسم هاور ام ؛ هل
 وعش الإ هل نوعفشي مهلك ةئام نوغلبي نيملسملا نم ةمأ هيلع يلصُي
 ۱ یف

 .هل نوعدي يأ : هلوقب « هل نوعفشي :٠ يم هلوق حراشلا رّسفو
 . مهتعافش تلبق يأ : هلوقب « هيف اوعُفْش الإ: إف هلوق رشف امك

 هللا لوسر تعمس : لاق هنأ سابع نب هللا دبع نع ًاضيأ يورو
 ل الجر نرعبرأ هتزانج ىلع موقيف تومي ملسم لجر نم ام :لوقي
 كلذ قح يف مهتعافش تلبق يأ "هيف هلل مهعّمشالإًائيش هللاب نوكرشي
 .هل رفغيف ثيملا

 لكف , ءاعدلا بلط ىلإ نيحلاصلا نم عافشتسالا عجرم ناكاذإف
 99 عئاشلا ىنعملا اإ هنم دصقي ال ةعافشلا يبنلا نم بلطي نم

 رمأ وهو « ءاعدلا بلط ىلإ عجري ةعافشلا بلط نأ نّيبن انه ىلإ

 وأ هنايح لاح يف عيفشلا نم هبلط نيب قرف ريغ نم عرشلا يف بولطم
 وهف ؟ال وأ مجان هنوک امأو , ءاعدلا بلط دح نع جرخي ال وهف , هتامم
 رم امك هيلإ عجرن رخآ رمأ

 يف حلاصلا فالا نم هلثم رودص وه رمألا اذه قّقحي يذلاو

 .هدالوأو حيبص يلع دمحم ةيتكم  رصم ط۳ 8 ملبس يحض 015
 هسفن ردصملا ١

  هيلإ هوتي ال يلقع رمأ وهف ةمايقلا فقاومو ٠ خزربلا يف مهتيفصتو . نيبتذسلا بولسق يف ينبوكتلا فرصتلا نم رخآ ىنعم ةعاغعلل ناك ول ()



 818... ةع نيتوقألا نم ةعافشلا بلط

 :هنمًارزن كيلإو ةمدقتملا راصعألا

 إلق مركألا يبنلا نم ةعافشلا بلطو فلسلا
 اذه زاوج نع نافشكت نيملسملا ةريسو ةيمالسإلا ثيداحألا ١

 ذمرتلا ىور دقف تفي يبنلا نمز يف هدوجوو «بلطلا
 « ةمايقلا موي يل عفشي نأ يبنلا تلأس : هلوق سنأ نع

 ىلع ينبلطت ام لَو ينبلطا»: لاقف «كبلطأ يّنإف هللا لوس راب: تلق : لاق
 .طارصلا

 نأ هلابب رطخي نأ نود ةعافشلا , مظعألا يبنلا نم بلطي لئاسلا
 .ةديقعلا لوصأ عم مدطصي بلطلا اذه

 ًابطامخم لوقي م يبنلا باحصأ دحأ «براق نب داوس اذه .۲

 براق نب داوس نعأليتف نغمب  ةعافش وذال موي ًاعيفش يل نكف

 فرع ريمح ةليبق ن خيراتلاو ريسلا باحصأ ىور-'

 ال نأ فاح املو كلَ مظعألا مالسإلا يبن ةكم ضرأ يف دلويس هلأ

 لق يبدلا ىلإ اهمّلسي ىتح هبراقأ دحأل اهمّلسو ةلاسر بتك ؛ هكردي

 يل عفشاف كردأ مل نإو :٠ هلوق ةلاسرلا كلت يف ءاج اًممو  ثعبي امنيح

 ةمايقلا ةفص باتك. 51/4 + يذمرتلا حيحص (1
 اور قرط ركذ دقو .۳۵۷۲ ةمجرتلا 46/7 : ةباصإلا (1

 ا نويع ؛744/7: برإلا خولب ؛ 155/9 : فنألا ضورلا
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 : لاق فلي يبنلا دي ىلإ ةلاسرلا تلصو امل" ينسنت الو ةمايقلا موي
 3 ةعافشلا بلاطل كَ يبنلا فصو إف ٠ ٠ حلاصلا خألا عنب ابحرم»
 .ةديقعلا لوصأو ضراعتي ال رمأ هنأ ىلع ليلد حضوأ : حلاصلا

 لشغ امل 4786 نينمؤملا ريمأ نأ سابع نبا نع ديفملا ىورو - ؛
 ًايح تبط يمأو تنأ يبأب 0: لاقو هجو نع فشك هنفكو #4 يبنلا

 عست» يف يضرلا فيرشلا ىورو ١" كبر دنع انركذا
 تنأ يباب: فلم هللا لوسر لسغ يلو امدنع لاق #1 الع

 20: كلاب نم انلعجاو كب دنع انركذا يمأو

 ههجو نع فشكف ركبوبأ لبقأ فم يبنلا يفوت امل هلأ يور ۵
 ايانركذا ًاتيمو ًأيح تبط يمأو تنأ اقو هلبقف هيلع بكأ مث
 . كلاب نم نكنلو كبر دنع دمحم

 .هنوم دعب ايندلا راد يف لخت يبنلا نم عافشتسا اذهو

 هباتك يف يدعسلا كلملا دبع روتكدلا هركذ ام ركذن ًاماتخو -"

 لوسر نم ةعافشلا بلط اَمأ :«قيقدلا يمالسإلا اهموهفم يف ةعدبلا»
 3 ناذأ دعب ديق نودبو ةماع ةروصب #4 هللا

 نم ريكن نود- مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب هنم اهبلط دق ثيح

 عضاومبو صوصخلا اذهب ةدرا اولا ثيداحألاو . تلق هللا لوسر

 ۸۸/۲ : ةييلحلا ةريسلا : ١ 11/١ بوشآ رهش نبا: بقانملا(١)
 ١5 :رشع يناثلا سلجملا . ديقملا سلاجم (1)
 .. ۲۳١ ةيطخلا : ةغالبلا جهن : يضرلا (۳)
 . ةفرعملا راد «توريب ط .1۷1/۳ : يبلحلل ةيوبنلا ةريسلا (4)



 00000 ةعافشلاب نينوذأللا نم ةعافشلا بلط

 :اهنم ركذن ًادج ةريثك ةديدع تابسانمو

 :لاقو فلم يبنلا ىتأف انم مالغ قلطنا :لاق يملسألا بعصم نع

 هل عفشت نم ينلعجت نأ كلأسأ :لاق «؟ وهامو 2:لاق ًالاؤس كلئاس ين

 كّلد نم وأ «؟ اذه كمّلع نم » وأ « ؟ اذه كرمأ نم »: لاق . ةمايقلا موي

 هل عفشأ نّمم كإف د : لاق « يسفن الإ دحأ هب ينرمأ ام :لاق :؟ اذه ىلع

 . يناربطلا ءاور :لاقو «دئاوزلا عمجب» يف يمتيهلا هدروأ .« ةمايفلا موب

 يف اذه ."!ثيداحألا نم ًاريثك عوضوملا اذهب يمتيهلا دروأ دقو

 . ليل هتابح

 هنس ةعافشلا بلط حصي لهف ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتنا دعب اّمأ

 لبقي ال امب تبث هنأ امب ؟ هيلع مالسلا دنعو فيرشلا هربق َمامأ اميسال

 خزربلا ملاع يف نوعديو نوملكتيو نوعمسي تاومألا نأ كشلا

 بجوم الف ةفيرشلا هحور هيلإ درت هيلع ملي امدنع اللي وه ةصاخبو
 ةايسحلا ء هتايح نيبو هلاقتنا لبق هتايح نيب ةعافشلا بلط يف ةقرفتلل

 .قفوملا هللاو ليلدلاب هيلعف عنملا ىعدا نمو . هلاقتنا دعب ةي زربلا

 ناك ليلي يبنلا نم ةعافشلا بلط نأ ىلع لدن صوصنلا هذه لك

 قرف الو « هنم ءاعدلا بلط لثم هنوري مهّنأل كلذو .ًاعئاشو ًازئاج ًارمأ

 ىلع ةعافشلا ظفث قالطإ ةحص تفرع دقو . ظفللا يف الإ هنيبو اهنبب
 يراخبلا نأ كلذ ىلع لدي امو ءاعدلا بلط ىلع عافشتسالاو .ءاعدلا

 اب دقع :امهو « نيئاونعلا نيذهب

 ۲۸4/۱ :ملسم حیحص ۱۳۱۹/۱۰ :دئاوزلا عمجم(١)
 119١8 :يمالسإلا اهموهفم يف ةعدبلا ؛ يدعسلا كلملا دبع روتكدلا (۲)
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 .مهدري مل مهل ىقستسيلاوعفشتسااذإ- ١

 ."!طحقلا دنع نيملسملاب نوكرشملا عفشتسا اذإو- ١

 نم هبلطو ءاعدلا ىلع عافشتسالا ظفل قلطي يراخبلا نأ ىرنف

 ريغ ريبعتلا اذه نأ هلابب رطخي نأ نود نم . بدجملا ماعلا يف مامإلا

 د
 درو اميف لخاد الت يبنلا نم ةعافشلا بلط نأ مومعلا ىلعو

 هللا اورفغتساف كوُماج مهسقنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو $ :ةيلانلا تايآلا نم

 انابأ اب اولاق ؤ:4/ءاسل)4 ًاميحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو
 -10/فسوي) 4 مكل رفغتسأ فوس لاق © نينطاخ انك اإ انبونذ انل رقغتسا

 ا

 اول هللا لوسر مكل رفغتسي اولاعت مه لق اذإو  :هناحبس هلوقو
 لدي ام لكف (4/نوقفانملا 4 نوربكتسم مهو نودصي مهتيأرو مهسوؤر
 ىلع هب لالدتسإلا نكمي حلاصلا نمؤملا نم ءاعدلا بلط زاوج ىلع
 . كلذ ةحص

 )١( بابلا. ءاقتسإلا بانك, ؟ ءزجلا : حيحصلا :يراخبنا 11-11
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 ةعافشلا بلط لوح ةلئسأ

 باتري اًمم سيل. ءاعدلا بلط ىنعمب ةعافشلا بلط ّنأ حضُنا دق

 تاهبش انه راثُ امبر معن“ ةّئسلاو باتكلاب فراع « ٠ عاو نمؤم هزاوج يف
 ىلع ةحورطم ةلئسألا تسيلو اهيلع داجإلا وأ اهعفر بجي ةلئسأ وأ

 عيمجلاو «هازغم فْرعُي ناونعب ٍدحاو ّلك ركذن كلذ لجألو دحاو ديعص

 .هتايح يف هزيوجت دعب هليحر دعب عيفشلا نم ءاعدلا بلط ىلإ عجري

 ؟ ءاعّدلا هنم بلطي فيك تيم عيفشلا : لوألا لاؤسلا

 نوكل هيف ئودج ال هّنكل ءاعدلا بلط ناك نإو ةعافشلا بلط نإ

 . ءاعدلاب موقي نأ عيطتسي ال توملا دعب عيفشلا
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 لاؤسلا شماه ىلع

 نم فيفل نهذ ىلع قلاع وهو« ليلحتلاو ةساردلاب ريدج لاؤسلا
 يبنلا نم ةعافشلاو ءاعُدلا بّلطُب فيك مهسفنأ يف نوجاني مهف سانلا

 ؟ بلاطلا بلط ةباجإ ىلع عيطتسي ال تّيم وهو مركألا

 لاجملا اذه يف هقاطتتساو . ديجنا نآرقلا ىلإ عوجرلا ن |

 ىلع مهتومال ايدام مهتومب قرتعي وهو .لاحلا ةّيلج ىلع انفقوي

 ايندلا هذه نم اولقتنا نيذلا سانلا نم فيغل ةايحب حّرصي لب  قالطإلا

 ىلع ولت نحن اهو , ٌئقشو ٍديعسو « حلاطو حلاص نم ةرخآلا رادلا ىلإ
 سيلو « يبسن رمأ «توملا نأ ىلع فقيل اهنم ًامسق ميركلا ىراقلا
 مادعتاو هنالطب هانعم سيل : ًادامج ناسنإلا ندب راص ولو , قلطمب

 ىلإ ايندلا قيض نمو «راد ىلإ راد نم ًالاقتنا الإ توملا سيلو هتيصخش
 : تايآلا نم ًافيفل كيلإو ةرخآلا ةعس

 لب اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيب || ٌنيسحت الو $ : هناحبس لاق-١

 نورشبتسيو هلضف نم هللا مهانآ اب نيحرف # نوقزري مهبر دنع ءايحأ

 لآ) € نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نأ مهفلخ نم مهب اوقحلي مل نيذلاب
Io010  

 ؛ ةحارص اهقوق رّوصتت ال ةحارص :دوصقملا يف ةحبرص ةيآلاو
 مل نمل مهريشبتو مهبر دنع مهقزرو مهتايح نع ةيآلا تربخأ ثيح

 الو مهيلع فوخ الو ف : مهلوقب مهقح يف هب نوهوفتي امو . مهب اوقحلي

 4 نونزحي مه
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 لهف ىلاعت هللا ليبس يف ءادهشلا دحأ عيفشلا ناك ولف كلذ ىلعو

 !؟ًاوغل بلطملا اذه نوكي

 :هناحبس لوقيو :ءاعمج ممألا ىلع ًاديهش يبنلا دعي نآرقلا نإ
 ( ًاديهش ءالؤه ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك نم انثج اذإ فيكف >

 .(١4/ءاسنلا)

 نودهشي نيذلا دوهشلا ىلع دهاش اات ي لا َّنأب حرصت ةيآلاف

 ىلع وأ :ءاعمج مسمألا ىلع ًادهاش ل يبنلا ناكاذإف مهممأ ىلع

 ام ىلع عالطالا نودبو ء ةايحلا نودب ةداهشلا لقعت لهف مهدوهش
 ٤

 !؟ نايصعلاو ةعاطلاو ناميإلاو رفكلا نم رومألا نم مهيف يرجت

 هيرصاعم ىلع هتداهشب الك يبنلا ةداهش رّسفن نأ كل حصي الو

 ًأریذنو ارسم هنوك دادع يف ًادهاش يبنلا دع هناحبس هلال كلذو « طقف

 !؟ يبنلا رصاعي ناك نمب ناريخألا نافص ولا صتخي نأ دحأ رصتي لهو

 ةرصاعملا ةمألا ىلع ًادهاش هنوك صيصختل هجو ال نذإف . الك

 دعب ام ىلإ ناسنإلا ةايح دادتما يف ةحبرص ةيئآرقلا تايآلا 1

 لاق توملا مهدحأ ءاج اذإ یتح >: نيرفاكلا ٌقح يف هناحبس لوقي «هتوم

 نمو اهلئاق وه ةملك اهّنِإ الك تكرت ايف احلاص لمعأ يلع # نوعجرا بر

 -١٠0-55/نونمؤملا ¢ نوثعبي موي ىلإ خزرب مهئارو

 نإ « خزربلا ملاع ىلإ ةيناسنإلا ةايحلا دادتماب حرصت ةبآلا هذهف
 ب نم اهيف بدع ناسنإلل ًءاعو ملاعلا اذه
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 ٌّقح يف ةدراولا ةيألا يف هب حيرصتتلا تفرع دقف مقنتلا اأ
 .ءادهشلا

 ايشعو ًاودغ الع نوضرعي رانلا : هناحبس لوقيف ءةبوقعلااًمأو
 , ا زاغ) € باذعلا ّدشأ نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويو

 نم ءاج يذلا لجرلا نع ًانايب لقني ميكحلا ركذلا وه اذه 4
 يلاتلا ظفللاب بطوخ لتق اًملف , حيسملا لسر دّيأو « ةنيدملا ىصقأ
 هم نوملعي يموق تيل اي $ :ةنجلا هلوخد دعب باجأف 4 ةنجلا لخدا ليقف
 نم كلذ ربغ ىلإ ۲۷-۲۷ سي) € نيمركلا نم ينلعجو ير يل رفغ امب
 يرجي امل هللا دابع نم فيفل راعشتساو .ةايحلا دادتما ىلع ةلادلا تايآلا
 «نوعماس مهو , مهباطخ مهفئالو مهيب عمسُنال نأ ريغ ,كانهو انه
 . هناحبس هللا نذإب نوفراع

 لل رسل نوف روت نفر 0 ا
 ىلع مّلسي دحأ نمام د لت هنع نوثٌّدحملا ىور دقو جرح الو اهنع

 ةكئالم ل نإ: هلوق اولقنامك"٠ مالسلا هيلع ةرأ ىتح يحور هةر الإ
 كا '«مالسلا يتمأ نم ينوغُأبي ضرألا يف نيحاّيس

 ؛لوقي .آ يف نايبنأ ىلع ملسي هناحبس هنأ ىرن : اثلاث
 سوس ىلع مالس - ميهاربإ ىلع مالس  نيملاعلا يف جون ىلع ٌمالس ف
 ,ة//تافاصلا) 4 نيلسرسملا ىلع مالسو - نيساي لآ ىلع مالس  نوراهو

0 Te A 

 ۱۳۹/8 :اقولا ءاقو )1
 ٠۲۵۰ هيت ردصملا ۲١
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 حيرصب لوقيو هيلع تاولصلاو هين ىلع ميلستلاب انرمأي امك
 اوَّلص اونممآ نيذلا اهتأ اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هلل نإ » :لوقلا

 ريغ ار ءانوألاو ايبنألا ناك ولف .(5+/بازحألا) € ًاميلست اومّلسو هيلع

 يفو مهيلع ميلستلا يف ةدئاف ّيأف تاولصلاو تاميلستلا ذهل نيرعاش

 عمجأ نوملسملاو ؟ ةف# يبنلا ىلع مالسلاب « ةالصلا يف نينمؤملا رمأ

 السلا :نولوقيو «باطخلا ظفاب مهتاولص يف يبنلا ىلع نومّلسي

 فوجألا راعشلا ىلع كلذ ٌلْمَحو , هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهْيأ كيلع

 ثيدحلاو نآرقلاب ماملإ هل نم هيلع ئرتجي ال ٌرمأ .ءافوجلا ةبحتلاو

 ؟ عمسي ال وهو تيم عيفشلا : يناثلا لاؤسلا

 ًاضيأ وهو . ماقملا يف حطب امير يذلا ناكا لاؤسلا وه اذه

 « قباسلا لاؤسلا نم ةريغص ٌةروص قيقحتلا يف هّنكلو « ةساردلاب دي دج

 نعم ىلع قباسلا يف هّنكلو , عامسلا مدع صوصخ ىلع انه- زيكرتلاف

 . هريغ وأ ناكاعامس ءيش ىلع ةعاطتسالا مدع وهو معأ

 ال ىتوملا نأ ىلع ميكحلا ركذلا رهاظ : لاي امبر :لوقنو

 :لاق .عامسلا مدع وه هبشلا هجوو . مهب نيكرشملا هّبش ثيح ,نوعمسي

 « نيريدم اولو اذإ ءاعدلا ّمصلا عمست الو قوملا عمست ال كإ و

 نمو ءاهب مُهُهْبْشتو تاومأ مهّنأِب نيكرشملا فصت ةيآلاف 4: لمنلا

 هب هيشملا يف هبشلا هجو دوجو ىلع فونت هيبشتلا ةحص نأ مولعملا

 حبصُت كلذ دنعف .نوعتي ل مهّتآ الإ هبشلا هجو يلو ىوقأ وجوہ



fةّنسلاو باتكلا يف ةعافشلا .. 2216  

 هلوق ًاضيأ كلذ ىلع لديو ماهفإلل نيلباق ريغ ًاقلطم تاومألا نإ: ةجيتنلا

 4 روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو ءاشي نم عمسي هلل نإ $: هناحبس
 .(۲۲/ رطاف)

 .دحاو نيتيآلا يف ةلالدلا هجوو

 لاؤسلا شماه ىلع

 نوكي ال فيكو فالتمخالاو ضقانسلا نع هزم ميركلا نآرقلا

 ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناک ولو 8: لوقب وهو كلذك
 55 ألا نأ ىلع هتايآ نم دحاو ريغ يف حّرصب وهو (81/ءاسنلا «ًاريثك

 يتصق يف حوضوب كلذ سملنو . مهنوبطاخيو ىتوملا نومّلكي اوناك
 .بيعشو حلاص

 مهذخأو مهكاله دعب هموقل هباطخ يكحي نآرقلاف : ىلوألا ام
 ىلوتف » نيماج مهراد يف اوحبصأف ةفجرلا مهتذخأف $ :لوقيو- ةفجرلا
 نوبت ال نكلو مكل تحصنو يبر ةلاسر مكتغلبأ دقل موق اي لاقو مهنع
 0/408 فارعألا) € نيحصانلا

 ىلع ةلادلا ءافلاب رّدصت ثيح « ىلوتف > : هلوق يف رظنلا نعمأ
 مهبطاخو مهنع ههجوب حلاص ضرعأ كالهلا مهمع امدعب يأ : بيترتلا
 : ... موق اي : هلوقب

 : هناحبس لاق اهتريظنو ىلوألا ةنيرق ًاضيأ وهف ةينانلا امأ
 مل نأك ًابيعش اوبذك نيذلا * نيماج مهراد يف أوحبصأق ةفجرلا مهتذخأن)



 ا a ...........ةعافشلا بلط لوح ةلثمأ

 اي لاقو مهنع ىلوتف ٭ نيرساخلا مه اوناك ًابيعش اوبّذك نيذلا اهيف اونغي

 موق ىلع ىسآ فيكق مكل تحصنو يبر تالاسر مكتفلبأ دقل موق
 11-017/فارعألا) « نيرفاك

 مهتدابإو مهيلع ءالبلا لوزن يف ناتحيرص تايآلا نم نييلوألا نإ
 ههجوب ًاضٍرعم بيعش مهين مهبطاخي كلذ دعبف  ًاعيمج مهكالهإو

 تجينا .عوضوملا يف قم فقوم ذخأل نآرقلا ليوأت انريغلالو ٠ ءانل

 يئاسنإلا ركفلا ىلع نآرقلا ضرعال هيلع يأرلا ضرع
 ةدحوم ىرخأ تايآ كانهو كيلع هانولت امب تايآلا نم يفتكنو

 .راصتخالل اهلقن كرتن نومضملا يف

 عامسلا مدع عم قفنت ال ةنسلا

 دقف ٠ هب جتحُيامكاهب محي  نآرقلا لدع «ةميركلا ةئسلا نإ

 ب ًارزن كيلإو عامسلا مدع عم قفتت ال يهف باجيإلا فقوم تذحأ

 :اهنم

 مهتم عمسأب متنأ امد ١
 ىلتق نم ةبرقمب ناك امدنع يي مركألا يبنلا اهاقلأ ةملكلا هذه

 فيك» : هلوقب هباحصأ ضعب هيلع ضرتعا اًملو مِهمّلكي ناكو « شیرق

 كيلإو « مهنم عمسأب متنأ ام ؛: هلوقب هباجأ « ىتوم موق مهو مهمّلكت
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 : ليصفتلا
 نيملسملا بناج يف ميظع ٍراصتناب ردب ةكرعم تهتنا دقل

 لاتفلا ةحاس نوكرشملا رداغ دقق . نيكرشملا بناج يف ءاركن ةميزهو

 مهديدانص نم ًاليتق نيعبس مهءارو نيفلخم ةكم بوص نيبراه
 اريسأ نيعبسو ناعجشلا مهنايتفو مهتاداسو

 ٌلوسر ٌفقو بيلقلا يف نيكرشملا ىلتق ءاقلإب يبنلا رمأ املو
 :لوقيو ًادحاو ًادحاو ىلتقلا بطاخي ذخأو بيلقلا دنع إم هللا

 نب ةيمأ ايو. ةعيبر نب ةبيشايو , ةعيبر نب ةبتع اي .بيلقلا هايد
 ام متدجو له (بيلقلا يف مهنم ناكن مدع اذكهو) لهج ابأ ايو .فلخ

 .«أقح يبر ينّدعو ام تدجو دق ينإف .أقح مكبر مك ذعو
 ؟ ىتوم موق يدانتأ هللا لوسر اي : هباحصأ ضعب هل لاقف

 ال مهتكلو مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ امو. : ات لاقف
 .« ينوبيجب نأ نوعيطتسي

 بيلقلا لهأ اي :٠ لاق يي هللا لوسر لإ: لوقي ماشه ن

 .شانلا ينقّدصو ينومتبدك مكتينإ منك ّيبنلا ةريشع سنب
 (: لاق مث) . سانلا ينرصنو ينومّتلتا و . سانلا يناوآو ينومتجرخأو

 . ۲ ؟ًاقح يبر مكدعو ام مثدجو له

 ريشي ىربكلا ردب ةعقو لوح ةعئار ٌةِيئاب ةديصق ناسح دشنأ دقو
 :لوقي ذإ بيلقلا ةصق ينعأ . ةقيقحلا هذه ىلإ اهتايبأ ضعب يف

 .ةمهريغو ۸١ و 1۷۹/١ : ةيبلحلا ةريسلا 1۳۹/١ :ةيوبنلا ةريسلا (17
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 بيلقلا يف بكابكمهاتفّذق امل هلالوسر جهيداني
 ؟بولقلابذخأي هلا رمأو  ًاقح ناك يمالكاودجت ملأ
 !بيصم يأراذ تنكو ٌتقدص  اولاقلاوقطَن ولو اوقطصتامف

 يف فلق هللا لوسر هلاق اًمم ةحارص دشأ ةرابع دجوت ال هلأ ىلع

 اق ثيح . ماقملا

 نم ةقيقحلا ذهل ًاريرقت دشأو أ اساضيإ رثكأ نايب ةمث سيلو

 مهئامسأب مهتادانمو  بيلقلا لهأ نم ٍدحاو ٍدحاول ق يبنلا ةبطاخم

 .ةايحلا ديق ىلع اوناك ول امك مهميلكتو

 ىلإ عراسي نأ .لوسرلاو ةلاسرلاب نمؤم لسم ّيأل قحي الف
 قيفحتلا لبق ردابيو  ةمّلسملا ةيمالسإلا ةيخيراتلا ةيضقلا هذه راكنإ
 ةيلقعلا نيزاوملا عم قبطنت ال اهّنأل ءةحيحص ريغ ةيضقلا هذه نإ :لوقيو
 .ةدودحملا ةيداملا

 نوقطانلا نوملسملا ىري يكل  راوحلا اذه صن انه انلقن دقو

 ثيحب « ةقيفحلا هذهب حّرصي لت يبنلا ثيدح ّنأ فيك ةيبرعلا ةغللاب

 .ةقيفحلا هذه ىلع ةلالدلاو « ةحارصلا يف ةرابع اهلثم دجون ال

 ام عجارب نأ هيلعف ةصقلا هذه رداصم ىلع فوقولا دارأ نمو

 .اندأ شماهلا يف ف هانركذ

 باب ةنجلا باتك ۱٥۴/۸ : ملسم حيحص :ردب ةكرعم يف ۸۷ ۷۷-۸1 ۳۱۷/۵ : يراخبلا
 : دمسحأ ماسالا دسم: نينمؤسلا حاورأ باب ۹٠ و 81/4 : يئاسنلا ننس :تيملا دعقم

 843/14 :راونألا راسب + ردي ةوزغ 111/1 : ير ١ :ةيوينلا ةريسلا 1389/19
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 فينح نب نامثع : ليلجلا ىباحصلا ةياور ؟

 : فينح نب نامثع ليلجلا يباحصلا نع يناربطلا ظفاحلا ىور

 تفتلسي ال ناكو هل ةجاح يف نافع نب نامثع ىلإ فلتخي ناك ًالجر نأ

 نبا هل لاقف كلذ هبل ىكشف فينح نبا ىقلف .هتجاح يف رظني الو هبل

 لق كو « نيتعكر لصف دجسملا تنا مث أظوتق . ةأضيملا تنإ :فينح

 يّنِإ دمحم اي . ةمحرلا يبن دمحم ان ب كيلإ هجوتأو كلأسأ يّنإ مهلا

 .كتجاح ركذتو . يتجاح يضقت نأ كبر ىلإ كب هجبوتأ

 نامثع باب ىتأ مث . لاق ام عنصف لجرلا قلطناف

 :لاقف ةسفنطلا ىلع هعم هسلجأف نامثع ىلع َلِجسدَأف « هديب ذخأ ىتح

 ىتح كتجاح ُتركذ ام : هل لاق مث « هل ئضقو هتجاح ركذف ؟ كنجاح

 جرح لجرلا نإ مث ءاهركذاف ةجاح نم كل تناكام :لاقو ء ةعاسلا تناك

 يف رظني ناك ام ءًاریخ هللا كازج : هل لاقف فينح نبا ىقلف هدنع نم

 يف هئملك ىتح يلا تفتليالو يتجاح
MA 

 وأ ثوعد تئش ن هل لاقف .هرصي باهذ هيلإ ىكشف ريرض
 : يبنلا هل لاقف ٠ ا يل سي هلا ها لوسر اي اقف ءربصت

 نبا لاق. تارا هذهب عدا مث نيتعكر لص مث أضوتف ة ةأضيملا تئا

 مل هنأك ٌلجرلا انيلع لحد ىتح ُثيدحلا انب لاطو انف ّرفت ام هللا وف :فينح



 Wane : ..........ةعافشلا بلط لوح ةلئسأ

 . رض هب نکی
 . ٌعيحص ٌنسح ّقح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو

 . حيحص ٌتيدح اذه : ةجام نبا لاقو

 ."”روهشمو ٌعيحص ثيدحلا اذه نأ كشال : يعافرلا لاقو

 نيتيآلا ريسفت
 ءاباطخو ًايطاخمو ًاعامسو ًاعامسإ كانه إو رمألا حضّنا انه ىلإ

 نمو اّئم ًاملع  نيتيآلا ريسفت ىلإ ةبونلا لصت كلذ دنعف .ًامهفو ًاماهفإو

 : لوقنف هتايآ نيب ضراعت الو نآرقلا يف فالتخاال هّنأب ,ملسم لك

 .(0۲/مورلا) « ... قوم ا عمست ال كإف ف : هناحبس لاق

 .(۴/رطاف) « روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو $: ىلاعت لاقو
 . ىتوملا عامسإ عانتما يف ناتحي رص ناتيآلاف

 ىلإ نات رظان نيتيآلا نيتاه نف : حضاو اذه ىلع باوجلاو
 « يعت الو « عمست ال يتلا يه اهّنإف , روبقلا يف

 نيبو اننيب قّقحتي لب ,داسجألا هذه نيبو اننيب نوكي ال لاصتالاو

 ٌدسجلا رثعبت نإو دلاخلا ةيقابلا ةيكزلا سوفنلاو ةرهاطلا حاورألا

 يلا يهو اهبلع ىلصُيو ملي يتلا يه حاورألاف هؤازجأ ترئانتو
 .درتو عمسنا

 141/1 : ةجام نبأ نئس +۳۵۷۸ مقر . 114 بابلا , تاوعدلا باتكا

 . كلذ ريغ يقو ۱۳۸/۲ : دمحأ دنسم : 1846 مقر
 :٠١۸ لسوتلا ةقيقح ىلإ لصوتلا (1)
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 هنأ لجألف نادبألاو داسجألا مضت يتلا دقارملا دنع روضحلا اأو
 رّكذن ىلإ ئعدأ نوكبو داسجألا كلت بحاص ىلإ هجوتلا ىلع ثعبي
 ىتح نكمي مهيلع مالسلاو مهب طابترالا إف الإ . هتافصو . هلاصخ
 ىلع ةالصلا ثيداحأ ضعب حرصت امك .ٍديعب لابو ءان ٍناكم نم ولو

 تاومألا نع ماهفإلاو عامسلا يفنت ةيآلا نإ :ةين
 نومهفي ال دامجلاك توملا دعب اوحبصأ مهّنإف .روبقلا يف

 ريغ نادبألا هذه نع ةقراغملا حاورألا َنأب لوقلا ريغاذهو ,نوممسي الو
 عامسإ ناكمإ مدع ىلع ناتلاد ناتيآلاو . عامسإلل الو ماهفإلل ةلباق
 ميهفن ةيناكمإ مدع ىلع نالدت الو . روبقلا يف نينوفدملاو تاومألا
 تلد امك مهر دنع خزربلا يف ةشناعلا . .نادبألا نع ةقرافملا حاورألا
 . ةفباسلا تايآلا هيلع

 غفشا دمحم اي :هلوقب يي يبنلل رئازلا باطخ نأ مولعملا نمو
 ةيحلا ةيكزلا هحور ىلإ لب ؛ رّهطملا هدَسَج ىلإ ريشي ال هللا دنع انل
 نآرسقلا هيلع اهيفضي يتلا تافصلا نم كلذ ريغ ىلإ اهّبر دنع ةشئاعلا
 دنع فقو نإو للم مركألا يبنلا نإ ىتح . ءادهشلا رئاس ىلعو ميركلا
 لجأل «هدنع فوقولاو . مهحاورأ عم مّلكتلا نكل بيلقلا لمأ داسجأ

 نيرضاحلا نم مهريغل هماهفإو مهب هباطخ صيصخت

 نيتيآلا لوح عئار قيقحت
 سرك يذلا الإ هيلع فقي ال «نيتبآلا لوح عئار قيفحت كانه



 n : .ةعافشلا بلط لوح ةلئسأ

 رخآ ٍرمأ ٍنايب ماقم يف نيتيآلا نإ: هنايب كيلإو . نآرقلا ريسفت يف هرمع

 : نيمسق ىلع رّوصنت يهو ةبادهلا وه انه عامسإلا نم دارملا نأ وهو
 نأ نايب ددصب ناتيآلاو « هناحبس هنذإ ىلع ةدمتعم ةيادهو « ةلقتسم ةباده

 هصئاصخ نم يه لب. نيتيادهلا نم لّوألا مسقلا ىلع رداق ريغ يبنلا

 لديو « ىلاعت هنذإ ىلع ةدمتعملا ةيادهلا وه هل رودقملا امّنإو « هناحبس

 يوتسي امو 8 :لوقي ثيح رطاف ةروس يف ةدراولا ةيآلا سفن كلذ ىلع
 امو * رورحلا الو لظلا الو © رونلا الو تاملظلا الو » ريصبلاو ىمعألا
 نم عمسم تن امو ءاشي نم عمسُ هللا نإ © تاومألا الو ءايحألا يوتسي

 نإ: هلوق عم ( روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو : هلوق َتنراق اذإو
 نم عمسمب تنأ امو: هلوق نم دارملا نأ ىلع فقت « ءاشي نم عمسي هلا

 هتثيشم نود نم ةلقتسملا ةبادهلا وأ عامسإلا يفن ( روبقلا يف

 وه يداهلا لب ؛ةيادهلا ىلع رداقب يبنلا اهّيأ تسل : لإ
 : هّنأب ةريخألا ةلمجلا يف يبنلا فصيف دوعي كلذ لجألو «هناحبس هللا

 ىلع ًادمتعمو ًالقتسم دوجولا ملاع يف فرصتملا ال « ريذن لإ سيل

 .هتدارإ

 رداقب سيل جات يبلا ْنأ نايب ددصب ةيآلا نوك نإ: ةيئاث ةرابعبو

 ال يبنلا نأ ددصب اهنوكو ؛ءيش  اقلطم مهتيادهو ىتوملا عامسإ ىلع

 ءيش «هسفن ةدارإ ىلع ًادمتعمو ًالقتسم عامسإلاو ةيادهلا ىلع ردقي

Ta) 
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 هلوق كلذ ىلع لديو .لؤألا ال يناشلا رمألا نايب ددصب ةيآلاو .رخآ

 .(۷۲/رقبلا) 4 ءاشي نم يده هللا ّنكلو مهاده كيلع سيل ه: هناحبس

 4 ءاشي نم يدب هلل ّنكلو تببحأ نم يدهت ال كّنِإ :  هناحبس لاقو
 « ليبسلا يدمج وهو قحلا لوقي هاو )ف: هناحبس لاقو ؛(03/صصقلا)
 .(1/بازحألا)

 يفن يأ) ةيآلا كلت اهيلإ فدهت يتلا ةياغلا دكؤت تايآلا هذهف
 هنذإب كلذ ىلع ردقي ناكنإو (مهعامسإو ةيادهلا رمأب يبنلا لالقتسا

 « نوملسم مهف انتايآب نمؤي نم لإ عمست نإ :  هناحبس هلوف ةنيرقب
 « انرمأب نودهب ةمثأ مهنم انلعجو ف : هناحبس هلوقو (05/مورلاو 41/لمنلا)
 طارص ىلإ يدهتل كّنِإو » : هلوقب هناحبس هفصي لب ء(١۲/ةدجسلا)
 , ةبآلا فده لفغأ لدتسملا نأ رهظي كلذبو 101/ىروشلا) « ميقتسم

 ًاصيرح ناك أ مظعألا يبنلا نأ يحوي تابآلا يف ربدنلاو
 : یلاعت هلوق هنع يكحي امك مهداعسإ يف ًابغار ناكو سانلا ةياده ىلع

 لافو (1٠/صمقلا 4 ءاشي نم يده هللا ّنكلو تيبحأ نم يدهم ال كن
 لاقو (8١٠/فسوي) 4 نيئمؤمب تصرح ولو سامنلا رثكأ امو $: ىلاعت
 لآ)4 مهيذعي وأ مهيلع بوتي وأ ءيش رمألا نم كل سيل ه :هناحبس

 ¢ نينمؤم اونوكي الأ كسفنت ةخاب كّلمل 9 : هئاحبس لاقو (118/نارمع
 .1۳/ءارعشلا

 ةياده ىلع هصرحو ك يبنلا حاحلإ دكؤت تايآلا هذه لك
 مآ يف يبذلا بلط يوت يتلا تايآلا نم دارملا نوكيف كلذ ىلعو .هنمأ
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 ىلعو « لالقتسالا هجو ىلع رمألا كذب ًامئاق يبا نوك يفن وه .ةمألا
 هتقالعو هتدارإ ققحتت امّنِإ لب .أشي مل مأ هلل ءاش ءاوس . قالطإلا وحن

 يف قرف ريغ نم هتنيشمو هناحبس .هتدارإ راطإ يف تعقو اذإ مهتبادهب
 ١ ءايحألا ةيادهو ىتوملا عامسإب .ءايحألاو ئتوملا نيب كلذ

 نم دوصقملا ناف لمنلا ةروس ةيآ هيلإ فدهت ام رهظي كلذبو
 « نيربدم اولو اذإ ءاعدلا ٌّمصلا ٌعيست الو قولا عيست ال كّنِإ ف :هلوق

 ءايحألا تّيم وأ . يعقاولا تيملا عامسإب موقت ال كأ وه (١/لمتلا)

 .تقلعت ام وه كل رودقملا امّنِإو «ًالفتسم نيقفانملاو نيكرشملاك

 نع ىمعلا يداهب تنأ امو $: لوقي كلذ لجألو , مهتيادهب هناحبس

 .۸۷/لمنل) « نوملسم مهف انتايآب نمؤي نم الإ عمست نإ مهتلالض

 نود نم ءاشي نم عمستو ءاشي نم يدهت هتئيشم تقلمت ولف

 .تيملاو يحلاو  رفاكلاو نمؤملا نيب قرف

 هللا لعف ةعافشلا : ثلاثلا لاؤسلا

 : هناحبس لاق «هريغ نم هّلعف بلطُي الو « هناحبس هللا لعف ةعافشلا

 « نوهجرت هيلإ مث ضرألاو تاومسلا كلم هل ًاعيمج ةعافشلا هلل لق ؤ
 .(64/رمرلا

 ام بّلطُب فيكف ءاهل كلاملا وهو هلل ةكولمم ةعافشلا تناك اذاف

 ؟ هريغ نم هيلإ عجري
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 لاؤسلا شماه ىلع

 هناحبس هيلإ عجري امو ةيآلا حيرص وه امك هل ةعافشلا نأ كش ال
 .هدابع نم بلت ال هل ةتامإلاو ءايحإلاو قزرلا نإًالثم .هريغ نم بّلطُيال

 هدابسعل ءاطعأ ام هزييمتو «هناحبس هيلإ عجري ام صيخشت مهملا نأ ريغ
 نيحلاصلا

 الب هل عوفشمالو عيفشالف «هناحبس شل كلم ةقلطملا ةعافشلا نإ

 ىلإ بنذملا ثعبيو . عفاشلل نذأيو ةعاغشلا نسب يذلا وهف هاضرو هنذإ
 كلمي الف . تايصوصخلا نم كلذ ريغ ىلإ , هل رفغتسيل عفاشلا باب
 نيذلا نيكرشملا ىلع نآرقلا دري كلذبو . وه الإ ىنعملا اذهب ةعافشلا
 اذهب ةعافشلاف ةقلطملا ةعافشلا نوكلمي مهبابرأ نأ نومعزي اوناك

 . م يبنلا نم ةبولطمالو ةلوؤسم ريغ ىنعملا
 ةعافشلا وه نيحلاصلاو يبنلا نم بولطملاو لوؤسملاو

 اوعفشي نأ يف مهل صخر ام يأ « هناحبس هللا نم ٠ ةدّدحملا ةصخترملا
 هل تسيل ةنوذأملا ةصخرملا ةعافشلا هذه لثمف  نارفغلا هدابعل اوبلطيو
 هلعف دّدحُيالو نذؤُب الو نذأتسَي ال «ءيش لك قوف هناحبس هنأ

 ةعافشلا هلل لق > :هناحبس هلوق نم دارملا : ةحضاو ة

 هناحبس هلأ حضاولا نم ذإ 8

 ال هّنأو هناحبس وه ةعافشلا ماقمل كلاملا َنأ دارملا لب
 نكلو « هل عوفشملل هئا راو عيفشلل هنذإب الإ دحأ ٌقح يف دحأ عفشي
 باستكالاب هريغلو . لالقتسالاو ةلاصألاب هناحبس هلل تباث ماقملا اذه
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 لإ ةعافشلا هنود نم نوعدي نيذلا كلي الو $: هناحبس لاق ءةزاجالاو
 .۸1/ ف رخزلا) € نوملعي مهو قحلاب دش نم

 نكلو ةعافشلا كلمي قحلاب دهش نم نأ يف ةحيرص ةيآلاف
 .هكلم لوط يفو هناحبس هنم ًاکیلمت

 ءايلوألا نم ةعافشلا بلط نع ةيبنجأ ةيآلاف كلذ ىلعو

 يف اهرمأ يف اوزيجأو « ةعافشلا اوكلمو قحلاب اودهش نيذلا نيحلاصلا

 .اهل مهاضترا نم قح
 هنركذام ٌتظحال اذإء قبسم يأر لك نم ررحتملا خألا اهّيأ تنأو

 سيل «نيحلاصلا نم ةعافشلا بلط نأ. كل حضتي «ةيآلا ريسفت ين أقباس

 .هريغ نم هناحبس هلعف ٌبلط

 نيكرشملا لمع هبشي ةعافشلا بلط : عبارلا لاؤسلا

 نم ةعافشلا مهبلط يف مانصألا ةدّبَع لمع هبشي ةعافشلا بلط نإ

 :هناحبس لاق ء مهنم لمعلا كاذ نآرقلا ىكح دقو « ةلطابلا ةبذاكلا مهتهلآ

 انؤاعفش ءالؤه نولوقيو مهعقني الو مهّريضي ال ام هللا نود نم نودبعيو ؤ

 اذهل ةدابع هناحبس هريغ نم عافشتسالاف كلذ ىلعو 08/ سنوي) 4 هللا دنع

 . ريغلا

 لاؤسلا شماه ىلع

 ةطابلاب يضقتو لامعألا رهاوظب رتغت نأ خألا اهّيأ ركفأ تنكام

 لامعألا رداصم يف ةّقدلاو ركفتلاو رّبدنلاب رمأ نآرقلا نأ عم ء ةجاذسلاو
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 اهرهاظي رارتغالاب ال ءاهروذجو
 رظنلا ٌتنعمأ اذإ كّنأل كرشملاو ملسملا لمع نيب ځضاو قرفلاف

 :نيلمعب نوموقي اوناك نيكرشملا نأ ىلع فقت ةيآلا نومضم يف
 ١ نودهعيو $: هيلع هلوق لديو ةهلآلا ةدابع- ... (.

 .4 ... نولوقيو يه :هيلع لديو ةعافشلا بلط ۴

 ناكولذإ يناثلا ال لوألا وه كرشلاب مهفاصتا ةلع ناكو

 نايتإلل ٌرّربم انه ناك امل « ةقيقحلاب اهل ةدابع مانصألاب عافشتسالا

 :هلوق دعب 4 ءالؤه نولوقيو $: لوق ينعأ . ىرخأ ةلمجب
 ةيناثلا ةلمجلا نأ مهوتو ؛راركتلا اذهل ةدئاف الذإ « ... نودبعيوف
 ىلوألا ىلع ةيناشلا ةلمجلا فطع إف . رهاظلا فالخ ىلوألل حيضوت

 .امهنيب ةرياغملا ىلع لدي

 ًالضف ؛ ةدابع ناك مانصألاب عافشتسالا نأ ىلع ةبآلل ةلالد ال أذإ

 . مهل ةدابع نيبرقملا ءايلوألاب عافشتسالا نوك نع

 - ةفيلخلا لضفأ نم د وملا ةعافش بلط نيب حضاو قرف كانهو
 بلطي لوألا نإ ثيح . كرشملا ةعافش بلطو- ةيحتلا لضفأ هيلع

 طئارش تحت هدابع يف عفشيل هناحبس هلأ حلاص ٌدبع هنآ امب هنم ةعا 1

 كلمي ٌبر هّنأ امب « هئم ةعافشلا بلطي هّنإف كرشملا فالخب « ةصاخ

 امهدحأ ٌفطع حصيفأ . ءاشي نّمع اهعنميو ءاشي نم اهيطعي ةعافشلا

 |۴ ةقيقحو ًارهوج امهتدحوب مكحلاو رخآلا ىلع

 ولف . مكحلا ىلع ًاليلد ةهباشملا ذاختا عاو ملسمل حصي فيك
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 ةهباشم اهّناف ةرمعلاو جحلا لامعأ ميرحتب مكحلا هيلع مزل كلذ حص

 . مهتهلآو مهبابرأ مامأ . نيكرشملا لامعأل

 .« ديهش وهو عملا قلأ وأ بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ يف نإ

 هل ةدابع وهو « ريغلا ءاعد ةعافشلا بلط نإ : سماخلا لاؤسلا

 وهو هللا ريغل ءاعد كلذ ناف مارح هناحبس هريغ نم ةجاحلا بلط

 تتاكاذإو 4٠/نجلا) ( ًادمحأ هلا عم اوعدت الف >: هناحبس لاق . مارح

 نيب عمجلاف ًامارح هريغ نم ةجاحلا بلط ناكو هئايلوأل ةتباث ةعافشلا

 حضويو . ةصاخ هناحبس هللا نم اهبلط زاوج راصحناب ققحتي نيرمألا

 نع نوريكتسي نيذلا ّنِإ مكل بجتسأ ينوعدا $: هناحبس هلوق كلذ

 ةيآلا يف ةدابعلا نع ربع دقف .0/رطالا 4 نيرخاد متهج نولخديس يتدابع
 نع فشكي اذهو ءاهليذ يف ةدابعلا ظفلبو اهردص يف ةوعدلا ظفلب

 : دابعلا حم ءاعدلا ه: 3إ هلوق درو دقو . ىنعملا يف نيريبعتلا ةدحو

 لاؤسلا شماه ىلع

 . ةدابعلل ًافدارم ءاعدلا لعجي ةطيسبلا هجو ىلع ًادحأ ْنأ نظأ ال

 ناويد يف ءايبنألا ىتح سانلا نم دحأ ليجت نكمي ملالإو

 نع ءاعدلا ردصيو ٠ رخآ ٌءيش ءاعدلاب نرتقي نأ دبالف « نيدحوملا

 ال .أتيم وأ ناك ًايح ريغلا ةوعد دّرجمف ااو ّوعدملا يف ةصاخ ةديقع

 . هل ةدابع نوكي



Eسلاو باتكلا يف ةعاقفلا بد...  

 :اهلوقب روباخلا رجش بطاخق
 فيرط نبا ىلع عزجت مل كاك اقروم كلام روباخلا رجش ايأ

 الك مث الك ؟ هتدبع انآ
 ءابعلاب مسكي ال لمعلا ّنإ

 هتيبوبرو وعدملا ةيهولإب داقتعالا وهو اهّدحو ةدابعلا ةغص هيلع يفضت

 رصانع يعادلا ةين يف تناكاذإ

 دارملاو .ًاضيأ ًاقولخم ناك نإو ء هلجآو هلجاع يف ءريصمل كلاملا هّنإو

 ةوعد قلطم سيل < ًادحأ هللا عم اوعدت الف 5: ىلاعت هلوق يف ءاعدلا نم
 هلوق هيلع لديو « ةدابعلل ةفدارتملا ةقّيضملا ةصاخلا ةوعدلا لب  ريغلا

 ¢ هلل دجاسملا ّنأو $ :ةيآلا هذه سفن يف هناحبس
 هنم دارملا سيلف « ةدابعلا خم ءاعدلا نأ نم ثيدحلا يف درو امو

 تاياورلا يف درو ام نأ امك. ةدابعلا خم هللا ءاعد دارملا لب . ءاعدلا قلطم

 هللا دبع دقف هللا نع قطني ناك إف هّذَبَع دقف قطان ىلإ ىغصأ نم : هلأ نم
 ؛انه ةدابعلا نم دارملا سيلف "هللا ريغ دبع دقف هللا ريغ نع قطني ناكنإو

 تحت هسفن لعجي نمل ماقملا يف تريعتسا لب « ةحلطصملا ةدابعلا
 ١ . قطانلا رايتحخا

 ةوعدلا وه ريغلا ةوعد نع يهنلا نم دارملا نوكيف كلذ ىلعو
 فّوصتلا يف مان ر رابتخا اذ وعدملا نوك يأ  داقتعالاب ةنرتقملا ةصاخلا

 . هناحبس هنوٌّؤوش نم نأش هيلإ ضْوُف دقو نوكلا يف
 ةدابع ُذَعُي لاف ةديقعلا هذهب ًانرتقم ةعافشلا بلط ناكاذإف

 )١( ثيدحلا 54/6 يفاكلا 1.
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 هريغ نم تابلطلا رئاك ةجاحلا بلط نوكيفالإو . هيلإ عوفشمللا

 . ةدابع هنوك مدع يف ةكسم وذ كشب ال يذلا هناحبس

 ناكاذإ عيفشلل ةدابع ُدعَي امّنإ ةعافشلا بلط : ىرخأ ةرابعبو

 ضوفم وأ ةعافشلا ماقمل كلام هنأو . هتيبوبرو هتيهولإب داقتعالاب ًانورقم

 دبع هلأ داقتعاب ًانورقم بلطلا ناكاذإ اًمأو « ءاشي فيكاهيف فرصتي . هيلإ

 هتاضتراو . ةعافشلل هناحبس هنذإب فرصتي نيحلاصلا هللا دابع نم

 تابلطلا رئاس نازو نازو نوكي لب ؛ ّوعدملل ةدابع دعي الف .هل عوفشملل
 وعدملا ناك ول رمألا ةياغ ءًاضحم ًابلط لب ةدابع ٌدعي الف « نيقولخملا نم

 نوكيف الإو ءًاحيحص ًارمأ  ًالقع- ءاعدلا نوكي بولطملا ىلع ًارداق
 ال

 دنع فقاولا نم نوعلا بلطو رثب رعق يف طقسو ناسنإ ئذرت ولف
 نم هبلط ولو . ًاحيحص أارمأ بلطلا ٌدَعُي ءهذاقنإو هتاجن ىلع رداقلا رثبلا
 نوك عم ًاوغل اهنم بلطلاو ءاعدلا نوكي رثبلا لوح ةدوضنملا راجحألا

 ةيهولإلا نم ءيشب نرتقم ريغ نيتروصلا يف اذه بلطلاو ءاعدلا

 .اهلوح ةدوضنملا راجحألا الو «رثبلا دنع فقاولا قح يف ةيبوبرلاو

 ةبتر يف قولخملا لعجب ةدابع دّعُت يتلا ةوعدلا دّدحت ةيآلا نإ
 وه ٌيهنملاف كلذ ىلعو 4 هللا عم ف : هلوق هنع حصفب امك هناحبس قلاخخلا

 ال هدابع نم ٌدبع هّنأب ادقتعم ٌريغلا اعد اذإ امال. هللا عم هلعجو ءريغلا ةوعد

 امب الإ ًاروشن الو ًاثعب الو ًةايحالو ًاعفنالو ًارض هريغل الو هسفنل كلمي
 اذهب هنم بلطلاف كاذ دنعف « هتتيشمب هيلع ردقيو هنذإب هيلع لضفتي
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 -هناحبس هللا ىلإ عجري فصولا

 ةجاحلا بلط نأ نم ةينآرقلا تايآلا هيلع لدت ام نأ ودبي كلذبو
 يعادلا دنع ّوعدملا نأ لجأل وه امّنإ ةدابعلا يف ًاكرش ناك مانصألا نم

 .هلعف وأ هدوجو نوٌُؤش نم نأش يف فرصتلا يف ًالقتسم ابر وأ اهلإ ناك
 الو مكرصن نوعيطتسي ال هنود نم نوعدست نيذلاو ف : هناحبس لاق

 :هلوقب مهءاعد ركنتسي هناحبس هلأ ىرت 054/فارعألا)  نوردصني مهسفنأ

 « مكلاثمأ ٌدابع ف :هلوقو 4 نوردصني مهسفنأ الو مكرصن نوعيطتسي ال $
 ال مانصألاف ةلطابو ةبذاك ةديقع ءالؤه قح يف مهتديقع ّنأباركُم

 بناج ىلع اوناك نيعادلا نأ نع فشكي اذهو . دحأ ة

 مهرصنل مانصألا كلمتب نودقتعي اوناكو ةديقعلا كلت نم ضيقنلا
 . مهسقنأ دنع نم مهجئاوح ءاضقو

 ىف درو امو « ةدابعلل ًافدارم سيل ءاعدلا نأ : ثحبلا ةليصحو

 ؛ٌليتسملا هاري ام ىلع لدي ال ةدابعلاب ءاعدلا ريسفت نم ثيدحلاو ةيآلا
 ٍداقتعاب نرتقملا ءاعدلا وهو , هنم صاح ٌمسق امهيف ءاعدلا نم دارملاف

 . تفرع امك هنم بولطملا يف ةّيبوبرلاو وعدملا يف ةيهولإلا



 ةيمالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 اهبابسأو اهطئارشو اهدودحو ةعافشلا رمأب ثيدحلا مها دفل

 ةصاخ تاعوضوم يف الإ ليثم هل دجوي ال غلاب ًامامتها اهعناومو

 نئسلاو ديناسملاو حاحصلا تظحال اذإ تنأو « ىوصنقلا ةيمهألاب

 لوح ثيداحألا نم ىربك ةرهمج ىلع تفقول ةيثيدحلا بتكلا رئاسو
 يف ةمّلسملا لوصألا نم اهنأب ناعذإلا ىلإ ناسنإلا عفدت ثيحب ةعافشلا
 نع ىنغ يف انسفنأ ىرن رفاضتلا اذه لجألو . ةيمالسإلا ةعيرشلا

 اهدنس ةحص توبث ىلإ جاتحي ةصاخلا ةتكنلا تابثإف رخألا تاياورلا



 ةّئسلاو باتكلا يف ةعافشلا....... نک ۸

 .ثيدحلا ملع يف قّقحملا وه امك

 ءأدج ةريثك اهعورقو ةعافشلا لوح ثيداحألا تناكاملو

 نيوانع تحت فئاحصلا هذه يف اهانعمج بتكلا يف ةثوثبمو

 انآ يعذن امو لاجملا اذه يف ثيداحألا لكب انطحأ دق اننأ يعذن انسلو

 . ك يداحألا نم ريبك مسقب انثج دق

 . ةصاخ

 190: ةتسلا لهأ دنع ةعافشلا ثيداحأ

 لك لجعتف ةباجتسم ةوعد يبن لكل :٠ بلم ها لوسر لاق ١
 مهنم تام نم ةلئان يهو ينمأل ةعافش يتوعد تأبتخا ياو هتوعد يبن
 . "انش هللاب كرشي ال

 يف توبلا لهأ ةمئأ قرط نم :راولا ةعافشلا ت ءاسحأ يسلجملا ةماعلا عج دق )١(

 نم ةيلاسلا ءازجألا يف اهضعب دروأ هنآ امك ١١ -۲۹/۸ ظحالف «راونألا راحبد هتعوسوم
 ل ل7

FEظحالو طل للا طل  TITIAN:111 7 لخلل 11115  
 SAF IAN لالا ىلا طال لش FTA طاطا طارت Bally كال لالا
 دععوسوم يف ةعافشلل باي يقربلا دلاخ نب دمحم نب دسحأ دقعر دراوملا نم كلذ ريغ ىلإ

 . ۱۸8/1 : ظحالف «نساحسلا»
 ًاصاخ ًابابه ۹۷١ ىفوتملا يدنهلا نيدلا ماسح ني يقتملا يلع نيدلا ءالع ةمالعلا دقع دقو (۲)

 1۲۸/٤ 14٠ :لامعلا زنك ظحالق رابخألا نم ةفئاط هيف لقن ةعافشللا
 ةعافسشلل ًاباوبأ لوصألل عماجلا جاتلا هياتك يف فصان يلع روصنم خيشلا دقع امك

 اهنم ةجاحلا عضوم انذخأ دق لاوط تيداحأب اهيف ءاج دقو 10 4409# : جاتا ظحالا
 ةعيرأ اباويأ هننس يف يئاسنلا دقعو . ةدئاف نع ولخت ال ثيداحألا عومجم ةظحالم نأ ريغ
 . يمالسإلا تارتلا ءايحا راد ط 717/5 : ظحال ةعافشلل ةصاخ

 + كلاس ًأطوسو .141/1 : دمحأ دتسم عجار نومضملا اذهبو , 18801 : ةجام نيا نئس (۳)
 ۰۱۲۰/۱ : ملسم حيحصو ۳۲۸/۲ : يمرادلل نئسو . 552/0 : يذمرتلا ننسو ۱
 ۱۷۰/۹ و ۸۲/۸: يراخبلا حيحصو



 مل ... ةيمالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 ةعافشلا تيطعأو ... ًاسمخ تيطعأ :٠ تي هللا لوسر لاق ؟
 . 0 نيش هللب كرشي ال نمل يهف يتمأل اهترخداف

 الو تام نم هللا ءاش نإ ةلئان يتعافش ٠ : يي هللا لوسر لاق- ٣
 . "اعيش للاب كرشي

 ًاماقم كثعبي نأ ىسع 9: هلوق ريسفن يفي هلا لوسر لاق غ
 يف يسأل عفشأ يذلا ماقملا وه:

 . ۲ عْفشم لوأو عفاش لوأ فج شا لوسر لاق- ©

 هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمل يتعافش »: #5 هللا لوسمر لاق -
 7*6 هبلق هناسلو هناسل هبلف قدصي ًاصلخم

 رئابكلا لهأل ةمايقلا موي يتعافش نإ: : يفي هللا لوسر لاق -۷
 5 . ۲ يتمأ نم

 نم يأ) يدعب ينمأ ىقلت ام ت لک هللا لوسر لاق-۸

 . ١" لعفف مهيف ةمايقلا موي ةعافش ينيلوي نأ هللا تلأسف (بونذلا

 نم ةمايقلا مري يتعافشب سانلا دعسأ : #3 هللا لوسر لاف- ٩

 انو

 نسو يئاسنلا ننس نومضملا اذهبو 144/0 43/4 و ۳۰۱/۱ :دمحأ دنس )١(
 115 و 15/1 :يراخبلا حيحصو , 116/3 و۳۲۲/۱ ۰ يمرادلا
 401/1 :دبحأ د(
 738/6 : يذمرتلا ننسو 2۷۸ ۰٤٤٤ .0۲۸/۲ : دمحأ دنس (6)
 . ۱۷ ۴۳۲/۱ : يمرادلا نئسو . 8/85 : يذمرتلا ننس(
 014و ۳۰۷/۲ :دمحأ ديس (8)
 + هواه يأ نتسو ۲٠۲/۲ :دمحأ دن سم نومضملا اذهبو 1411/7 : ةچام نبأ نئس (3)

 480/4 + يذسرتلا نئسو . 80/5
 14/1 :دسحأ دنس (9)



AYةّئسلاو باتكلا يف ةعافشلا . 5-565  

 . ب هفت وأ هبلق نم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق

 . ٠" ةنجلا يف عفاش لأ انأ :٠ إل هللا لوسر لاق-١٠

 ١ ملسم لكل يتعافش» : قيم هللا لوسر لاق- 7"

 نييبنلا ماما تنك ةمايقلا موي ناكاذإ » : كيلي هللا لوسر لاق

 . ۲ رخف ريغ مهتعافش بحاصو مهبيطخو
 لؤأو عفاش لؤأو مدآ دلو ديس انأ »: نمي هللا لوسر لاق 17

 . 1 رخفالو عفشم

 إل هللا لوسر لاق

 :ةوسو ةرعش نش شرا ىلع
 رانلا نم يتمأ نم موق ّنجرخيل :٠ ف هللا لوسر لاق

 . "۲ نيبمنهجلا نومسي يتعافشب
 لخدي نأ نيبو ةعافشلا نيب تريح »: يلي هللا لوسر لاف

 ؟نيقتملل اهنورتأ . ىفكأو معأ اهنأل ةعافشلا ترتخخاف ةنجلا يتمأ فصن

 .0«نيثولتملا نيئاطخلا نيبنذملل اهتكلو ءال

 امددع ةمايقلا موي عفشأ نأ وجرأل

 53/١ :يراخبلا حيحص (۱)
 70/1 : يمرادلا نئسو . 12/1 : ملسم حييحص (۲)
 1441/7 : ةجام نبا نيس(
 1441/7 : ةجام نيل ننسو . ۲۴۷/۵ :يذمرتلا ننس (4)
 817 :دمحأ دتسمو .64/1 :ملسم حيحص نومضملا اذهيو 184075 :ةجام نبأ ننس (5)
 510/6 :دمحأ دسم (3)
 : دمحأ دتسم نومضملا اذهبو ۱٤٤١/١ : ةجام نبا نتسو . 114/4 :يذمرتلا نتس (۷)

 0۳۷/۲ : دواد يأ نتسو 4
 1133/7 : ةجام نيا ننس (۸)



 ...AY چ ةيمالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 یتح ةبآ أرق ةليل یلص لي هللا لوسر نأ :رذ وبأ ىكحو ١١

 كإف مه رفغت نإو كدابع مهّإف مييّذعت نإ $ :اهب دجسيو اهب عكرب حبصأ

 ةيآلا هذه أرقت تلزام هللا لوسراي :تلق حبصأ اًملف « ميكحلا زيزعلا تنأ

 لجو رع هلل كرشيال نمل هللا ءاش نإ ةلئان يه اهبناطعأن يثمأل ةعافشلا

 . ایش

 نونمؤملاو ةكلالملاو نويبنلا عفشي »: #4 هللا لوسر لاق 8

 ۲ يتعافش تيقب:رابجلا لوقف
 راللا نم ًاموق جرخ ي هللا نإ :٠ ب هللا لوسر لاق

 ."ةعافشلاب

 مث ءاملعلا مث ءايبنألا ةمايقلا موي عفشي »: فَ هللا لوسر لاق ٠١

 . ١ ءادهللا

 نيب ءاضقلا نم لجو رع هللا غرف اذإف :٠ هي هللا لوسر لاق

 نأ لسرلاو ةكئالملا هللا رمأ « جرخي نأ ديرب نم رانلا نم جرخخأو هقلمخ

 عضوم الإ مدآ نبا نم ءيش لك لكأت رانلا مهثامالعب نوفرعيف عفشت
 «ءدوجسلا

 ءادهشلاو نييبنلاو ةكئالملل نذ الگ هللا لوسر لاق

 345/8 :دمحأ دنسم (1)

 . ۹8/۲: دمحأ دنسم نومضملا اذهبو 4-17: يراخبلا حيحص (؟)

 1415/8: يراخبلا حیحص نومضدلا انهو ۱۲۲/۱ :ملسم حيحص (۴)
 1413/9 :ةجام نبا نيس (4)

 141/5: ىئانلا نئس(ه)



iAةّئسلاو باتكلا يف ةعافشلا ...............  

 نم ةرذ نزي ام هبلق يف ناک نم نوجرخيو نوعفشيف أوعفشي نأ
 ٩ ناميإ

 لخدف ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ زّيماذإ # هللا لوسر لاق- 7
 .©"!«اوعفشو لسرلا تماق رانلا رانلا لهأو . ةنجلا ةنجلا لهأ

 ال نأ دهشي نم لك يف ءايبنألا عفشي »: قلي هل لوسر لاق- +١
 .ءاهنم مهنوجرخيف ءًاصلخم هلل الإ هلإ

 سانلا نإ :٠ لاقف تلي هللا لوسر دنع ةعافشلا تركذ

 مّلس ْمهّللا :نولوقي ةكنالملا هيتبنجبو ... منهج رسج ىلع نوضرعي
 الو ملس

 مه نيذلا رانلا لهأ امأ :٠ ثيدح يف هيمي هللا لوسر لاق
 وأ مهبونذب ران مهتباصأ سان نكلو ىيحي الو اهبف نوتومي الف اهلمأ
 ةعافشلا يف نذأ ًامحف اوناكاذإ ىتح , ةتامإ مهتتامأف مهاياطخب
 . ١ رئابض رئابض نوجرخيف

 و ..»:ثيدح يف دمي هلا لوسر لاق
 51: ةريعش نازيم هبلق يف نمم هللا الإ هلإ ال لاق نم

 ام صيخلتب ۳/۵ ؛دمحأ دنسم )١(
 ۲۲۵/۳: دمحأ دنس 1
 33/6: دمحأ دسم (5)
 72/6: دمحأ ديسم (4)
 075/6 + يمرادلل نئسو , 161/7 : ةجام نيل ننس نومضملا اذهب ۳ ۱ :دمحأ دسم (6]

 8/7 :دمحأ دنسمو
 . :۲٣۵/۳ دمحأ دسم (30)



 0 17 .... ةيمالصإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 نم ًاناسنإ نيعبس يف ديهشلا عفشي ه: ف هللا لوسر لاق- ۲۸

 ٩ هنيب لهأ

 (نآرقلا أرق نم) نآرقلا مّلعت نم: : كل هللا لوسر لاق

 يف هعقشو ةنجلا هب هللا هلخدأ همارح مّرحو هلالح ٌلحأف هرهظتساف

 .5؟0« رانلا هل تبجو دق مهلك هتيب لهأ نم ةرشع

 نيعستلا لجرلا غلب اذإ :١ ثيدح يف يي هللا لوسر لاق ٠

 يف عفش« ضرألا يف هلا ريسأ يمسو رأت امو هبنذ نم مّدقت ام هللا رفغ
 . "ب هلهأ

 يثمأ نم لجر ةعافشب ةنجلا نل ديل » : ل هللا لوسر لاف

 ۲ ميت ينب نم رثكأ
 ةعيبر نم رثكأل عفشي نمل يتمأ نمّنإد: باف هلا لوسر لاق-۲

 ۱° رضمو
 سيل لجر ةعافشب ةنجلا ٌنلخديل » : غا هللا لوسر لاق!

 ٠ رضمو ةعيبر نييحلا دحأ لثم وأ نيبحلا لثم يبنب

 نم مانفلل عفشيل ينمأ نم لجرلا نإ: قلم هللا لوسر لاق "1

 518/5 + يف ام نومضملا اذهبو . 41/1  دمحأ دنسم (۲)
 دنسمو :1414/1 : ةجاس نبأ نئسو 17/4 + يذمرتلا نسو ۳۲۸/۲: يمرادلا نيس (4)

 1 13/6 و 1۷۰/۳: دمحأ

 2711/6 :دمحأ دئسم (6)
 ۲۵۷/۵ :دمحأ دنس(



Es ATةّنسلاو باتكلا يف ةعافشلا  

 عفشيل لجرلا نو « ةليبقلل عفشيل لجرلا إو ةنجلا نولخديف سائلا
 . 7 لجرللو .نيلجرللو . ةثالثلل عغشيل لجرلا نإ و .ةبصعلل

 رميف ًافوفص (ةنجلا لهأ) سانلا فصي ةا هللا لوسر لاق"

 تيقتسا موي ركذت امأ نالف اي : لوقيف لجرلا ىلع رانلا لهأ نم لجرلا
 موي ركذت امأ :لوقيف لجرلا ٌرميو .هل عفشيف :لاق ؟ ةبرش كتيقسف
 ."0«هل عفشيف ؟ًاروهط كتلوان

 يأ) اهئاوال ىلع ربصي ال0: ثيدح يف تلت هللا لوسر لاق

 ٠١ ةمايفلا موي ًاديهش وأ اعيفش هل تنك الإ اهتدشو (ةنيدملا
 نأ ينجاح : لاق ؟ كتجاح ام »: همداخل ل هللا لوسر لاف ۷

 امأ : لاق « يبر : لاق ؟ اذه ىلع كّلد نمو : لاق « ةمايقلا موي يل عفشت
 . ۳ دوجسلا ةرثكب يّنعأف

 مهلا: لاقو دمحم ىلع ىّلص نم :٠ إل هللا لوسر لاق "4
 81: يتعافش هل تبجو .ةمايقلا موي كدنع بّرقملا دعقملا هلزنأ

 مهلا :٠ ءادنلا عمسي نيح لاق نم :٠ #52 هللا لوسر لاق 4
 ةليضفلاو ةليسولا دمحم تآ ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر
 . 01۲ ةمايقلا موي يتعافش هل تلح « هتدعو يذلا ًادومحم ًاماقم هئعباو

 .13/4 + يقمرتلا نتسو ,21 و ۲۰/۳ :دمحأ دتسم (1)
 718/9 : جام نيل نتس(8)
 ءو ۱۳۳ ص و ۱۱۹/۲ : دمحأ دنسمو ۲ كلام أطوم (©)
 83/4 < يفام نومضملا اذهيو . 075-0 :دمحأ دنسم (4)

 ) )8:دمحأ دس 1١4/6 1١
  ةمجام نيل نتسو. 784/6 :دمحأ دنس ام نومضملا اذهبو . 184/1 : يراخبلا حيحص (1)

 ۱۳۹/۱ :دواد يبأ نسو. 7 لا نتسو . 153/1: يذمرتلا نتسو



 MV ةيمالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ »: إل هللا لوسر لاق- ٠٠

 مل ءًارشع هيلع هللا ىّلص ةالص يلع ىَلص نم هّنإف يلع اولص مث «لوقب
 هيلع تّلح ةليسولا يل هللا لأس نمف ةليسولا يل لجو رع هللا اولس
 ,97(ةعافشلا

 يتعافش يف لخدي مل برعلا ٌشغ نم»: 4# هللا لوسر لاق-١

 ١ يتّدوم هلنت ملو

 الو ءادهش نونوكي ال نيناّعللا نإ :١ اق هللا لوسر لاق- ۲

 . ٠" ةمايقلا موي ءاعفش

 نإ نآرقلا اومّأعت د: يلي هللا لوسر لاف

 . ا« ةمايقلا

 تعفش ةيآ نيثالث نآرقلا نم ةروس نإ »: ةا هللا لوسر لاق ٤

 . ۲ كلملا هديب يذلا كرابن : يهو هل رفغ ىتح لجرل
 موي دبعلل ناعفشي نآرقلاو مايصلا ؛: للت هللا لوسر لاق 5

 ينعّمشف راهنلاب تاوهشلاو ماعطلا هتعنم ير يأ : مايصلا لوقب . ةمايقلا

 موي هباحصأل عفاش

 نلسو , 111 و 117/8 : يذمرتلا ننسو . 4/5 : ملسم حيحصو ۱۲۹/۱ :دوأد يبأ ننس (1)
 018/5 : دمحأ دئسسو ۲۲/۲۰ يئاسنلا

 .مالسإلا يف ةضوفيملا ةيموقلاب سيركت ثيدحلا اذه نأ مهوتي الو 1/1/8 : دمحأ دنسم (5)
 سيلف ًاملسم شع نسم »ةلزتمب نوكيف نيمل لا . برعلا نم دارملا نأ مولعملا نم نأل
 6 برعلا يف ًارصحتم ناك كلا موي ملسملاّنأل ملسمب

 51/8 :ملسم حيحصو . 812/1 دمحأ دنسم (۳)
 )٤( :دمحأ دنسم 101/8

 372/6 + يذمرتلا نئسو ۳۲۱ ص و ۱۹۹/۲ : دمحأ دنسم (8)



AAةّنسلاو بانكلا يف ةعافشلا ا  

 0, ناعفشيف : لاق هيف ينعفشف ليللاب مونلا هتعنم : نآرقلا لوقيو هيف
 يلع مكبجوأو أدغ يم مكبرقأ نإ » : يي هللا لوسر لاق

 نم مكبرقأو .اقلخ مكنسحأو مكتنامأل مكاذأو ًاناسل مكقدصأ : ةعافش
 ۳ سانلا

 عفشي نأ الياي يبنلا تلأس :لاق هيبأ نع كلام نب سنأ ىور- ۷

 : لاق ؟ كبلطأ نيأف هللا لوسر اي : تلق ء لعاف انأ : لاقف ةمايقلا موي يل

 ؟ طارصلا ىلع كقلأ مل نإف تلق « طارصلا ىلع ينبلطت ام لأ ينبلطأ

 : لاق ؟ نازيملا دنع كقلأ مل نإف : تلق « نازيملا دنع ينبلطاف : لاق

 . ٠ نطاوملا ثالثلا هذه اطخأ ال يّنإَف ض ويلا دنع ينبلطاف

 ةمايفلا موي سانلا ديس انأ»: ثيدح يف تإ هللا لوسر لاق ۸

 يسأر عفرأف « عّفشق عغشاو هطعت لس كسأر عفرا دمحم اي : لاق مث .

 نم لخدأ دمحماي :لوقبف . يتمأ يتر اي يتمأ ير اب ينمأ يتراي: لوتأف
 .4!«ةئجلا باوبأ نم نميألا بابلا نم هيلع باسح ال نم كنمأ

 رثكأ انأو ةنجلا يف عفشي سانلا لأ :أ»: غا هللا لوسر لاق

 سانلا دشأ تنك : بيبح نب قلط نع هيودرم نبا جرخأ- ۰

 ۱۷4/۲ :دمحأ دئسم (۱)
 نم نيسسحلا نمي ىبحي ديسلا فيلأت « بلاط يبأ نب يلع مامإلا يلامأ يف بلاطملا ريسيت ()

 ٤٤۲-٤٤١ ص. (84 ماع ىفوتملا) ديز مامالا دافحأ
 ۲٠١۰ تيدحلا . عساتلا بابلا جد يذمرتلا ننس (۳)
 5880 ثيدحلا , رشاعلا بابلا ٤ ج + يذمرتلا نئس(4)
 35/7 :ملسم جيحص (9)



 مق Perk ةيمالسإلا تيداحألا يف ةعافشلا

 ردقأ ةيآ لك هيلع تأرقف هللا دبع نب رباج تيقل ىتح ةعافشلاب ًابيذكت

 هللا باتكل أرقأ كارتأ قلط اي : لاقف . رانلا لهأ دولخ اهيف هللا ركذي اهيلع
 «نوكرشملا مه اهلهأ مه تأرق نيذلا نإ ؟ ينم هللا لوسر ةّئسل ملعأو

 هيديب ىوهأ مث اهنم اوجرخأ مث اوبَّذعف ًابونذ اوباصأ موق ءالؤه نكلو
 نم نوجرخي : لوقي هللا لوسر تعمس نكأ مل نإ اتمص : لاقف : هينذأ ىلإ
 .تأرق امكأرقت نحنو ءاولخد امدعب رانلا

 نب رباج ىلإ تسلج : لاق « ریقفلا ديزي نع متاح يبأ نبا نعو
 :أو :لاق ءرانلا نم نوجرخي ًاسان نأ ثّدحف « ثّدحي وهو هللا دبع

 بجعأ نكلو سانلا نم بجعأ ام : تلقو تبضغف « كلذ ركنأ ٍلئموي
 :لوقي هللاو رانلا نم اسان جرخب هللا نأ نومعزت دمحم باحصأ اي مكنم

 هباحصأ ينرهتناف 4 اهنم نيجراخب مه امو رانلا نم اوجرخي نأ نوديري $
 نييذلا ّنِإ $ :أرفف . رافكلل كلذ امنإ لجرلا اوعد : لاقف . مهملحأ ناكو

 وي باذع نم هب اودتفيل هعم هلثمو ًاعيمج ضرألا يف ام مهل ّنأ ول اورفك
 دق ىلب :تلق ؟ نآرقلا أرقت امأ € ميقم باذع محو ف غلب ىنح € ةمايقلا

 نأ ی ا لق هيد لا سول لوفي ھا ییا لو میچ

 ًاماوقأ سبتحي ىلاعت هللا نإ ماقملا كلذ وهف  ًادومح ًاماقم كبر كئعبي

 مهجرخا أ مهجرخي نأ دارأاذإف مهملكي ال ءاشام راثلا يف مهاياطخب

 . ...«٠ هب بذكأ نأ ىلإ كلذ دعب دعأ ملف :لاق

 ايح يف امك 44/1 ؛ ريثك نبا ريسفت (۱)
tv 

 411/7 : يولهدناكلا فسوي دمحم خيشلل ةباحصلا
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 ولو #2 مظعألا يبنلا نع ةَتسلا لهأ اهاور ًاثيدح نوسمح هذه
 ةئاملا ثيداحألا ددع زواجتل ثيدح لكل ةفلتخملا روصلا اهيلإ انفضأ

 اهيف تلقن يتلا عضاوملا ىلإ انرشأو رادقملا اذهب انيفتكا نكلو «ثيدح

 ًارمأ ناك ةعافشلاب داقتعالا ّنأب نعذي اهيف رظانلاو ةفلتخملا اهروص

 نع ةقلطم مهدنع نكت ملاهّنأب نعذي امك نيملسملا ريهامج نيب أمل سم
 ءاعفش كانه نأ ,هل عوفشملا بناح يف ًاصوصخ طئارش اهل لب« ديق لك

 ين اهتراصعو تاياورلا ةكلذف ىلإ فاطملا ةمتاخ يف ريشنسو
 ةفلتخملا عضاوملا

 ثيداحألا نم بابلا اذه يف ةيمامإلا هتور امأرقن يعم مله

 عاجرإلا ةلوهس لجألو « نيموصعملا ةمئألاو مركألا يبنلا نم ةريثكلا

 .ةقباسلا ثيداحألا يف روكذملا للا ىلع ظفاحن اهيلإ

 ةبهامإلا ةعيشلا دنع ةعافشلا ثيداحأ

 عفشيو . عفشأو ةمايقلا موي عفشأل يّإ»: #4 هللا لوسر لاق-١0
 0! نوعفشيف يتيب لهأ عفشيو ٠ عفش يلع

 .؟1«ةعافشلا تيطعأ...ًاسمخ تيطعأو : ليقف هللالوسر لاق 01
 يتلأسم ترخداف ةلأسم يناطعأ هللانإ»: بي هللا لوسر لاق-۳

 108/1 :هيقفلا هرضحيال نم (۲)



 ... ةيمالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 16 كلذ لعفف ةمايقلا موي ىتمأ نم نينمؤملا ةعافشلا

 ةنجلا هللا لخديس نم يتمأ نم نإ: ف هللا لوسر لاق- ه٤

 .""« رضم نم رثكأ هتعافشب
 نم رئابكلا لهأل يتعافش امّنإ : فلي هللا لوسر لاق ه5

 . يتم

 ٠ محرلاو . نأرقلا : ةسمخ ءا ات هللا لوسر لاق ه1

 لهأو «مكيبنو ,ةنامألاو

 موي ةنجلا لهأ نم لجرلا لوقي :٠ في هللا لوسر لاق ۷

 هيف ينعفشف ايندلا يف ءام نم ةبرش ينافس نالف كدبع يّبر يأ : ةمايقلا

 ىنح رانلا يف سسجتيف بهذيف رانلا نم هجرخأف بهذإ :لوقيف

 ."!ءاهنم هجرخي

 نس رئابكلا لهأل يتعافش ترا » : يفي هللا لوسر لاق ۵۸

 . يآ

 يف عفشيل ةعافش نينمؤملا ىندأ نإ » : يلي هلا لوسر لاق ۹

 ۲ هناوخإ نم نيعبرأ

 . :٠٠ يسوطلا خيشلا يلامأ (1)

 ۱1/۲: بوشآ رهش نيا بقانم (4

 ۳۹۲/۱۰ :نايبلا عمجم (ه)
 ةيمالسإلا ةمألا هتليق امم ثيدحلا اته نإ: يسريطلا لوقيو 4/1-١ :نايبلا عمجم (17

 3١6/1 :نايبلا عمجم (۷)



 ةّئسلاو باتكلا يف ةعافشلا ........... یی س تس اک

 ةليدلاو مويلا يف تّلص ةأرم امي :٠ #4 هللا لوسر لاق ٠
 تّگزو , مارحلا هللا تیب تّجحو ناضمر رهش تماصو «تاولص سمخ
 يتنب ةعافشب ةنجلا تلخد يدعب ًايلع تلاوو اهجوز تعاطأو ءاهلام
 .ةمطاق

 : 4 يلع مامإلا نع ةعافشلا ثيداحأ
 ١ ةعافش انتدوم لهألو ةعافش انل :٠ ل يلع لاق-١
 : نوعُفشيف لجو رع هللا ىلإ نوعفشي ةثالث :٠ 4 يلع لاق
 97: ءادهشلا مث ءاملعلا مث

 ةيفنحلا دمحم هدلول 92 يلع لاف

 ٠١ ةعافشلا كلانتف

 لئاقو . عفشمو عفاش نآرقلا نأ اوملعإ: 80# يلع لاق 4
 . ا« هيف عفش ةمايقلا موي ارقلا هل عفش نم هّنأو .قّدصمو

 ابتا هي يس ال يلع لاق
 .أ نم رئابكلا باحصأ يف تعُفشت دومحملا

 ٩ يتيزذ ئذآ نميف تعّمشت

 الا

 .هرذع لضننم نم لبقإ

 )١( قودصلا يلامأ :941

 ) )1:قودصلا لاصخ 514
 ) )۳قردصلا لاصخ :181

 399 + قودصلا ىلامأ (1)



 ... ةيمالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 لخدي باب باوبأ ةينامث ةنجلل نإ: 46 نينمؤملا ريمأ لاق

 «نوحلاصلاو ءادهشلا هنم لخدي بابو .نوقيدصلاو نويبنلا هنم

 هطارصلا ىلع افق لزأ ملف انوبححمو انتعیش اهنم لدي باوبأ ةسسخو

 راد يف ينالوت نمو يراصنأو

 ابرقأو هناريج نم أفلأ نيعبس يف لوق وأ لعفب ينبراح

 رادقم هبلق يف نكي ملو هلا الإ هلإ ال نأ دهشي نمم نيملسملا رئاس هنم
 . ۲ تيبلا لهأ انضغب نم ةّرذ

 سانلا رشح اذإ:لوفي يبنلا تعمس »: 8# نينمؤملا ريمأ لاق

 نسم كنكمأ دق همسا لج هللا نإ هللا لوسر اي : دانم ينادان ةمايقلا موي

 مسهل نيداعملاو كيف مهل نيلاوملا كتيب لهأ يّبحمو كيبحم ةازاجم

 | بر اي :لوقأف تش امب مهفاكف كيف
 . ٠" هب تدعو يذلا دومحملا ماقملا كلذف

 لوسرل 8: ةمطاف تلاق :  لاق #4 بلاط يبأ نب يلع نع

 مويو لاوهألا مويو مظعألا فقوملا موي كاقلأ نيأ

 انأو دمحلا ءاول يعمو ةنجلا باب دنع ةمطاف اي : لاق ؟

 ينيقلأ : لاق ؟ كانه كقلأ مل نإف ءاتبأ اي تلق. يفد ىلإ ينال عفا

 : لاق ؟ كانه كقلأ مل نإ هاتبأ اي : تلاق « ىت

 .أ نع ال ۲۹/۸ :راونألا راسب (۱)

 :WAY : قودصلا يلامأ نع ا۰ .« 76/4 :راوتألا راحب (۲)
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 كقلأ مل نإف : تلاق , يتمأ مّلس بر :لوقأ مئاق انأو طارصلا ىلع ينيقلأ
 مل نإف :تلاق «يتمأ مّلس يب :لوقأ «نازيملا دنع انأو ينيقلأ :لاق ؟ كانه

2 0 7 01 
 يئمأ نع اهبهلو اهررش عنمأ مّنهج ريفش ىلع

 .©!«اهينبو اهلعبو اهيبأ ىلعو اهيلع هللا ىلص ؛كلذب ةمطاف ترشبتساف

 : لإ تيبلا لهأ ةمثأ رئاس نع ةعافشلا ثيداحأ
 دوهيلا نم رفن باوج يف لاق ي + نسحلا لاق

 كرشلا لهأ الخام رئابكلا باحصأ يفف يتعافش اأو : لئاسم نع هولأس
 . ۳۲ ملظلاو

 :ًالئاق همانم يف هعم هدج مالك لقنب وهو #4 نيسحلا نع
 سضرأب ًاحوبذم كئامدب ًالّمرم بيرق نع كا أ ينأك نيسح اب يبيبح»
 ىقسنت ال ناشطع كلذ عم تنأو ينمأ نم ةباصع يديأ ىلع البرك
 يتعافش هللا مهلاثأ ال . يتعافش نوجري كلذ عم مهو . ىورت ال نآمظو
 ١ ةمايقلا موي

 : هتفيحص نم يناثلا ءاعدلا يف ثيل نيسحلا نب يلع لاق - 7
 ام لجأ , ةعافشلا نسح نم نينمؤملا هتمأو . نيرهاطلا هلهأ يف هفرع»
 .؟ تدعو

 )١( قردصلا يلامأ نع القت ۳۵/۸ :راونألا راحب : 135
 قودصلا لاصخ (؟) ۴۵۵ .

 11/6 :ةمئألا بيتاكم ۴
 . يناثلا ءاعدلا . ةيداجسلا ةفيحصلا (4)



 4. EES ............... ةيمالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 لآو دمحم ىلع لص َمهّللا :١ هين نيسحلا نب يلع لاق

 .")«هتعافش لئفتو . هنازيم لّقثو « هناهرب مّظعو هناينب فّرشو دمحم

 لمعب يم ةقث كتآ مل يّنِإف :٠ كغ نيسحلا نب يلع لاق 77

 هتيبب لهأو دمحم ةعافش الإ هتوجر قولخم ةعافشالو :هتمدق حلاص

 . ۲ كمالس مهيلعو هيلع

 الإ كيلإ ةليسو يل سيل يهلإ :٠ كل نيسحلا نب يلع لاق 4
 كيبن ةعافشو «كتمحر فراوعالإ يرذالو , كتفأر فطاوع

 ل ةمألا يب

 لعجاو هلآو دمحم ىلع لص :٠ 8 نيسحلا نب يلع لاق 8

 24! نيمحارلا محرأ تنأ ان ةمايقلا موي ًاعفاش هب يلسوت

 ةعافش إلف هللا لوسرل نإ: ل رقابلا يلع نب دمحم لاق

 01 هتمأ يف

 يطعأ ملسم ةزانج عبت نما: كل رقابلا يلع نب دمحم لاق-۷

 . ب تاعافش عبرأ ةمايقلا موي

 « ةليبقلا يف لجرلا عفشي :: هن رقابلا يلع نب دمحم لاق 8

 هلمع ردق ىلع نيلجرلل لجرلا عفشيو . تيبلا لهأل لجرلا عفشيو

 )١( نوعيرألاو يناثلا ءاعدلا . ةيداجسلا ةفيحصلا .
 دوینا ل امدا

 ۲۲۹ :ةفيحصلا تاقسلم (1)
 1۸٤ :يقربلل نساحسلا (6)
 486/1 : يسوطلا ةقئاطلا خيشل بيذهتلا(1)
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 .ءدومحملا ماقملا كلذف

 ةعافش نينمؤملا ىندأ نإ ٠ : هين رقابلا يلع نب دمحم لاق 4

 الو نيعفاش نمانلامف :رانلا لهأ لوقي كلذ دنعف .ًاناسنإ نيثالثل عفشيل

 . ۲ ميمح قيدص

 ؟ هللا باتك يف ةيآ ىجرأ نع هل رقابلا يلع نب دمحم لثس-١4
 ؟ كموف اهيف لوقي ام :(يرصبلا حيرش نب رشب) لئاسلل 442 مامإلا لاقف
 نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابعاي $ : نولوقي : تلق :لاق
 ياف: : لئاسلا لاق . كلذب لوقت ال تيبلا لهأ اًنكل : لاف 4 هللا ةمحر

 4 ىضرتسف كبر كيطعي فوسلو $ :لوفن : لاق ؟اهبف نولوقت ءيش
 . ٠٠" ةعافشلا هللاو . ةعافشلا هللاو , ةعافشلا

 رفعج يسبأ ىلع © نيسحلا نب يلع ةأرمال ىلوم لخد-١
 دمحم ةعافش نولوقيف سانلا نورغي ٠ : لاقف نميأ وبأ هل لاقي (رفابلا)

 نميأ ابأ اي كحيو : لاق مث .ههجو دبرت ىتح رفعج وبأ بضغف :لاق
 دقل ةمايفلا موي عازفا تيأر دق ول هللاو امأ ءكجرفو كنطب ٌفع نأ كّرغأ
 هل تبجو دق نمل اّلِإ عفشي لهو كليو . دمحم ةعافش ىلإ تجتحا
 . "را الاب راثلا

 ةمطافل»:ل رقي #3 رفعجابأ تعمس :لاق ملسم نب دمحم نع

 ۱8/۲ : بوشآ رهش نب دمحمل بقاثملا(۱)
 ۱۰۸ يفوكلا تارف ريسفت يف نومضنلا اذهبو 1١1/8 :يفاكلا (؟)
 ۱۸: يقوكلا تارف ريسفت (۳)

  1١يقربلا دلاخ نب دمحم نب دمحأل نساحملا : ١/1۸۳ .



 3 ٠ ةيهالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 بتك ةمايقلا موي ناكاذإف منهج باب ىلع ةفقو

 رانلا ىلإ هبونذ ترثك دق بحمب رمؤيف رفا وأ
 لوو يئالوت نم يب تطفو ةمطاق يمس يذيسو يلا لوقتف
 رع هللا لوقيف ءداعيملا فلخت ال تنأو قحلا كدعوو رانلا نم ىتيرذ

 كبحأ نم كب تمطفو ةمطاف كتيمس يّنِإ ةمطاف اي تقدص

 فلخأ الانأو . قحلا يدعوو رانلا نم مهالوتو

 كعّمشأف هيف يعفشتل رانلا ىلإ اذه يدبعب ترمأ امّنإو داعيملا

 يدنع كتناكمو يم كفقوم فقوملا لهأو يلسرو ينايبنأو يتكنالمل

 . «٠ ةنجلا هتلخدأو هديب تبذجف ًانمؤم هينيع نيب تأرق نمف

 هللاو ءانتعيشل ٌنعفشنل هللاو » : كلف دمحم نب رفعج لاق 8

 نمانل امف سانلا موقي ىتح انتعيشل نعفشنل هللاو ,انتعيشل ٌنمفشنل

 ."!«ميمح قيدصالو نيعفاش

 سمخ نمؤم لكل :٠ اقل قداصلا دمحم نب رفعج لاق 8
 ."«اهيف عفشي ةمايقلا موي تاعاس

 رئابكلا لهأل انتعافش ٠ : كيل قداصلا دمحم نب رفعج لاق-۸۵

 بحأو كالوتو

 نم نينسحملا ىلع ام :لوقي لجو رع هللا ّنإف نوبئاتلا اَمأو ءانتعيش نم
 .؟: لیس

 . 1۷۸: عئارشلا للع نع راب(
 . ۱6/۲: بوشآ رهش نیا بقانم (۲)

 59 ثيدحلا 1۸١ : قودصلا
 771/6 : قودصلا خيبشلل هيقفلا هرضحي ال نم (4)
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 ءايشأ ةثالث ركنأ نم :٠ هي قداصلا دمحم نب رفعج لاق

 ١ ةعافشلاو . ربقلا يف ةلءاسملاو  جارعملا :انتعيش نم سيلف

 اذ نم: كلل قداصلا دمحم نب رفعجل رامع نب ةيواعم لاق-۷

 "ب نوعفاشلا كئلوأ نحن: لاق ؟ هنذإب الإ هدنع عقشي يذلا

 يف عفشي له نمؤملا نع يقل قداصلا دمحم نب رفعج لئس-88
 «٠ عْفشيف عفشي نمؤملا معن :٠ لاق ؟ هلهأ

 عفشن ةمايقلا موي ناكاذإ» : قل قداصلا دمحم نب رفعج لاق

 . ب هللا مهاججن دقف نوئسحملا امأو انتعيش نم بنذملا يف

 ىلع يلصنو انبر دّجمن»: كال قداصلا دمحم نب رفعج لاق-١1
 .©!«انئر اندري الف انتعيشل عفشنو

 عفشيل نمؤملا نإ: 898 قداصلا دمحم نب رفعج لاق ١

 كلمو لسرم يبن لك هل عفش ًابصان نأ ولو ًابصان نوكي نأ الإ همیمحل
 اوعفشام بّرقم ديل

 هراجل عفشيل راجلا نإ: تلف قداصلا دمحم نب رفعج لاق
 نيلسرملاو ءايبنألاو نيبرقملا ةكئالملا نأ ولو . هميمحل ميمحلاو

 ا : قودصلا خيشلل لالا

 ۱۸۴ : يقريلل نساحملل يف نومضملا اذهبو , 177/3 +
ME 

 ٤١ تيدحلا ١١۹. : قودصلا خيشلل ةعيشلا لئاضف (4)
 , 380 مظاكلا مامإلا نع ۱⁄۸ : راحبلا يف نومضملا اذهبو . 187 ص: يقريلل نساحملا (0)
 51 +052 ماع ىفوتملا) قردصلا خيشلل لامعألا باوث (3)



 ملا 7 ........ ةيمالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 .0ءاوعُفُشام بصان ىفاوعُفَش

 موي عفشيل نمؤملا نإ :٠ هل قداصلا دمحم نب رفعج لاق 47

 اي: هيتبابس عفريف لوقيف همداخ ىقبي ىتح مهيف عّفشيف هتيب لهأل ةمايقلا

 . "هيف عّفشيف «دربلاو رحلا ينيقي ناك يمديوخ بر

 اوملعاو » : هباحصأ ىلإ كبل قداصلا دمحم نب رفعج بتك-٤

 يبن الو برقم كلمال . ايش هقلخ نم دحأ هللا نم مهنع ينغي سيل هلأ

 هللا دنع نيعفاشلا ةعافش هعفنت نأ هرس نمف كلذ نود نمالو لسرم

 . "0 هنع ىضري نأ هلل ىلإ بلطيلف
 لف قداصلا دمحم نب رفعج لاق 6

 ىلإ قلطنا : دباعلل ليق لجو رع هللا يدي نيب افقو اذإف «دباعلاو ملاعلا هللا

 . )مھل كبي نسحب سانلل عّمِشت فق : ملاعلل ليقو , ةنجلا

 : هلاحبس هلوق ريسفن يف هيل قداصلا دمحم نب رفعج لاق 4

 عفشيالو عّفشي ال ( ًادهع نمحرلا دنع ذتا نم الإ ةعافشلا نوكلم ال »

 وهف هدلو نم ةمئألاو نينمؤملا ريمأ ةيالوب هل نذأ نمالإ نوعفشي الو مهل

 ١) هللا دنع دهعلا

 الف ةعيشلا رشعم ايو : كلل قداصلا دمحم نب رفعج لاق ۷

 ثعب ةمايقلا موي ناکا

 )١( يقريلل نساحملا : 184
 . ريسي توافتب يشايعلا ريضتو ديفملل صاصتخالا نع ًالقن 1١ و 01⁄۸: راونألا راحب ()

 931/6 +051 ماع یفوتملا) يتيلكلا بوقعي نب دمحمل ىفاكلا (©)

 . قودصلا خيشلل اضرلا رابخأ نويع نع القل 1/4 : راوتألا راحب (4)

 امالا نع لقذو ۶۱۷ ص +171 ماع ىلإ ًايح ناك يذلا) يمقلا ميهارب نب ىلع ريسفت (۵)

 79/4. : راحبلا يف امك ًاضيأ رقابلا



ee EEةّنسلاو باتكلا يف ةعافشلا...............  

 اذه بكر اذإ انتعافش لاتی ال هللا وف انتعافش ىلع نولكتتو نودوعت
 137: منهج لوھ ىريو باذعلا ملأ هبيصي ىتح (انزلا)

 هل له نمؤملا نع كين قداصلا دمحم نب رفعج لئس 8
 ىلإ نمؤملا جاتحسي له : موقلا نم لجر هل لاقف ٠ معن :٠ لاق ؟ ةعافش
 الإ دحأ نمامو ًابونذو اياطخ نينمؤملل نإ معن :لاق ؟ دمحم ةعافش
 . ٠ ٍظئموي دمحم ةعافش ىلإ جاتحي

 رقابلا يلع نب دمحم وأ كب قداصلا دمحم نب رفعج لاق
 يهد لاق 4 ًادومحم ًاماقم كبر كثعبي نأ يسع >: هلوق ريسفت يف كل
 . "ب ةعافشلا

 يبنلا ةعافش نع هتلأس٠ لاق #4 هلا دبع يبأ نع ةعامس نع-١٠٠
 :نولوقيو قرعلا ةمايقلا موي سانلا مجلي : لاق ؟ ةمايقلا موي انف
 دنع انل عفش : نولوقيف مدآ نوتأيف هر دنع انل عفشي مدآ ىلإ ب اوقلطنا
 ىلإ مهذربف ًاحون نونأبف . حونب مكيلعف ةثيطخو ًابنذ يل نإ لوقيف كبر
 : لوقيف یسیع ىلإ نوهتنب ىتح هيلي نم ىلإ مهري يبن لکو هیلی نم
 نوضرعيف  ءايبنألا عيمسج ىلعو هيلع هلل ىتص هللا لوسر دمحمب مكيلع
 ةئجلا باب ىلإ مهب قلطنيف .اوقلطنا :لوقيف هنولأسيو هيلع مهسفنأ
 رع لوقيف . هللا ءاش ام ثكميف ًادجاس ٌرخيو نمحرلا باب لبقتسیو

 هرضحي ال نمو :134/6 : يفاكلا (1)
 ينيلكلا خيل رصاعملا يشايعلا ريسفت ١
 48/8 : راوتألا راحب يف

 ۴۱٤/۲ : يشايعلا ريسفت ۳

N 
  1تادایز عمو 184/9 :نساحملا يفو



 Ea ا امو ةيمالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 نأ ىسعو $: هلوق كلذو طعت لسو عّفشت عغشاو كسأر عفرا : لجو

 916 ًادومحم ًاماقم كبر كثعبي
 ينب نمًاسانأ نا: هلل دبع يبأ نع مساقلا نب ىسيع نع-۱

 يشاوملا تاقدص ىلع مهلمعتسي نأ هولأسق #3 هللا لوسراوتأ مشاه

 «هب ىلوأ نحنف اهيلع نيلماعلل هلعج يذلا مهسلا اذهانل نوكي :اولاقو

 مكلالو يل لحت ال ةقدصلا نإ بلطملا دبع اک هللا لوسر لافف

 ينباي مك امفاهدعو دق هل دهشأ ئاو: لاق مث ةعافشلا تدع يتكلو

 مث « مكريغ مكيلع ًارثؤم ينورتأ بابلا ةقلحب تذخأ اذإ بلطملا دبع
 مهب لاط اذإف دحاو ديعص يف ةمايقلا موي نوسلجي سنإلاو نجلا ّنِإ:لاق
 هنولأسيف ًاحون نوتأيف ؟ نم ىلإ :نولوقيف ةعافشلا اوبلط فقوملا
 ىلإ: لافيف ؟ نم ىلإ نولوقيف . يتجاح تعفر دق تاهيه :لامف ,ةعافشلا
 1 . "خلا ۲. ميهاربإ

 نأ ىمع 3: ىلاعت هللا لوق يف ميهاربإ يبأ نع ةعامس نع

 نيعبرأ رادقم ةمايقلا موي سانلا موقي ه:لاق 4 ًادومح ًاماقم كبر كئعبي

 ؛ قرعلا مهمجليو دابعلا سوؤر ىلع بكريف سمشلا رمؤيو ًاماع

 مهلديف هنم نوفشتيف مدآ نوتأيف ءائيش مهقرع نم لبقت ال ضرألا رمؤيو
 ىسوم ىلع ميهاربإ مهلديو ميهاربإ ىلع حون مهلديو « حون ىلع

 يف درو يذلا بنذلا . 51: :ميهاربإ نب يلع ريضت نع التت ۲۵/۸ :راوتألا راحب )١(
 تائيس راريألا تانسحف لاح لك ىلعو . ةيصعملا ىنعمب ال ناسنإلا عيتي ام ىنعمب ثيدحلا

eRءاتكرت كلذ لجألو همدقت امل قفاوم ثيدحلا ليذو 4۸-۷ : . 



INO 1ةّنسلاو باتكلا يف ةعافشلا ..........  

 متاخ دمحم مكيلع :لوقيف ىسيع مهلديو ىسيع ىلع ىسوم مهلديو
 لاقيف ٌقديف ةنجلا باب يتأي ىتح قلطنيف ءاهل انأ : دمحم لوقيف «رشبلا
 بابلا حتف اذإف هل اوحتفا : لاقيف ! دمحم : لوقيف- ملعأ هللاو_ اذه نم:هل

 طعت لسو ملكت : هل لاقي ىتح هسأر عفري الف ًادجاس رخيف هبر لبقتسا

 اهلثم هل لاقيف ًادجاس رخيف هر لبقتسيف هسأر عفريف « «عّفشت عفشاو

 موي سائلا نم دحأ امف« رانلاب قرتحأ دق نم عفشيل هنأ ىتح هسأر عفريف
 :ىلاعت هللا لوق وهو كلي دمحم نم هجوأ ممألا عيمج يف ةمايقلا

 9164 ًادومح ًاماقم كّير كثعبي نأ ىسع»
 نب رفعج) يبأ رضحاّمل»: هل مظاكلا رفعج نب ىسوملاق-١٠

 .7«ةالصلاب فشتسا نم انتعافش لاني ال هنأ ينب اي: يل لاف ةافولا (دمحم

 وإلا هللا لوسر ناک د : 84 مظاكلا رفعج نب ىسوم لاق- ١4

 ةعيبر دعب عفشيل مهنم لجرلا ّنإف يلع ةعيش ءارففب اوغخنست ال : لوقي
 ."رضمو

 نوميقي نيذلا انتعيش :٠ 8 مظاكلا رفعج نب ىسوم لاق ٠

 .ناضمر رهش نوموصيو مارحلا تيبلا نوّجحيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا

 لثم يف عفشيل مهدحأ ناو : مهئادعأ نم نوأربتيو تيبلا لهأ نولاويو

 رف نومضنلا اذهيو ۱١۷/۹ بيذهتلاو
n7 واصلا مامإلا نعا١٠ 33 يللا يف خيش هلق  

 ةرا شيو . 36 ص: يسوطلا خيا يلاسأ يف نومضملا اذهبو ۹/۸ راوثألا راب
3 



 E ةمالسإلا ثيداحألا يف ةعافشلا

 . لجو رع هللا ىلع هتماركل مهبف هللا هعّفشيف رضمو ةعيبر
 بدك نمد: 96 يلع نعألقان قف اضرلا ىسوم نب يلع لاق- ٠٠

 1: هلنت مل هللا لوسر ةعافشب

 ال ديحودلا لهأ اوبنذم :٠ ثل اضرلا ىسوم نب يلع لاق ٠١

 . "مهل ةزئاج ةعافشلاو اهنم نوجرخيو رانلا يف نودّلخي

 لوسر نع هئابآ نع ًالقان كتل اضرلا ىسوم نب يلع لاق
 يضاقلاو . يتّيرذل مركملا : ةمايقلا موي عيفش مهل انأ ةعبرأ :٠ 48# هلا

 مهل ٌبحملاو  هيلإاوزطضا امدنع مهرومأ يف يعاسلاو .مهجئاوح مهل
 . 8 هناسلو هبلقب

 لوسر نع هئابآ نع ًالقان ل اضرلا ىسوم نب يلع لاق

 امن : اغ لاق مش يتعافش هلانأ الف يتعافشب نمؤي مل نم » : اق للا

 لاق ؛ ليبس نم مهيلع امف نونسحملا اًمأف يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش
 هللا لوق ىنعم امف هللا لوسر نب اي : ## اضرلل تلقف : دلاخ نب نيسحلا

 نمل الإ نوعفشي ال : لاق ؟ 4 ىضترا نم الإ نومغشي الو $ : لجو رع
 ©!« هنيد هللا ىضترا

 ٠٠١ ةعماجلا ةرايزلا يف امك هيي يداهلا دمحم نب يلع لاق- :

 ١ ماقملاو ؛دومحملا ماقملاو ةعيفرلا تاجردلاو ةبجاولا ةّدوملا مكلو

 15٠ :ىفطصملا ةراشب يف ريسي راصتخابو ۲٤/۲ :اضرلا رابخأ نويع(4)
 .5 : قودصلا يلامأ (0)
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 ةعافشلاو ريبكلا نأشلاو , ميظعلا ءاجلاو لجو رع هللا دنع مولعملا

 .©1«ةلوبقملا

 نينمؤملا ريمأ نع ًالقان هتف يركسعلا يلع نب نسحلا لاق

 هناريج يف عفشي ىتح عفشي نمؤملا لازي ال :١ ثيدح نمض يف #8
 ."(هفراعمو هئاطلخو

 :هنع ةلوقنملا تاولصلا يف اهل نسحلا نب ةجحلا لاق 1١7

 «نيملاعلا ٌبر ةجحو نييبنلا مناخو نيلسرملا ديس ىلع لص َمهّللا»
 .؟0«ةعافشلل ىجنرملا

 أو ةيمامإلا ةعيشلا قرط نع ةدراولا ثيداحألا يه هذه
 فقوم كل ىلجتي ؛ديناسملاو حاحصلا باحصأ هاور ام ىلإ اهتفضأ

 ىلإ اهانعم كل ىّلجتي امك ةيعطقلا نم ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةعافشلا

 .اهيف فالخلا نايب رم يتلا تايص وصخلا نم كلذ ريغ
 حاحصلاو بتكلا يف ةرثعبم تاياور ماقملا يف 1

 اذإ

 مث
 انيفتككا كلذ لجألو ماقملا يف ةلاسر دارفإ اهعمج مزلتسي « ديناسملاو

 .هانرکذامب

  1١قودصلا خيشلل هيقفلا هرضحي ال نم + 31377
 ) )۲راوثألا راحب :14/8.

 ) )۳يسوطلا خيشلل دّجهتملا حايصم : ۲۸1



 :فاطبلا ةمتاخ

 صيحمتو ثحب
 ةعاقشلا يف ةدراولا تاياورلا لوح

 حاحصلا نم اهانلقن يتلا تاياورلاو صوصنلا ىلع تفقو دق
 بجاولاو ةيمامإلا ةعيشلل ةيثيدحلا عيمأجملاو سلا لهأل ديناسملاو

 كيلإو راصتخالا هجو ىلع تاياورلا هذه نومضم ىلع فوقولا وه انه
 :تاروثأملا كلت هيلع لدت ام

 تثايرورسض نسم ةعافشلا نأ ةفلتخملا تاياورلا نم دافتسي - ٠١
 نم ةيلاتلا ماقرألا ظحالف ء كلذب نورهاجي تيبلا لهأ ةمئأ َنأو عيشتلا

 1٠545 ٠٠١. :ةيضاملا ثيداحألا

 اوتملا تاياورلا نم رم اميف
 هيلع ام وه ةعافشلا يف ّقحلا َّنأو ء ةعافشلا ىنعم يف ةلزئعملا هيلإ

 ةعافش ةكربب ةريبكلا بونذلا نارفغ نع ةرابع هنأ نم نيملسملا روهمج
 18 ۷١١ : ةيضاملا ثيداحألا نم ةيلاتلا ماقرألا ظحالف ء هناعدو عيفشلا

 بهذام نالطبب يضقي ة



 ةّئسلاو باتكلا يف ةعافشلا ..... ا ۹

 .تاياورلا نماهریغو ۱۹.۸۵ 71 10 6۸0۵ لد

 بنذملا جورخ بجوت رانلا لوخد نم ظفحت امك ةعافشلا نإ ٣

 لد :OV cos YM اتلا ماقرألا ظحالف ءاهيف لوخدلا دعب رانلا نم

 اهريفو
 عوفشملا يف تالهؤم دوجوب ةطورشم نيعفاشلا ةعافش نإ ٤

 نأ :اهنمو ,ًاكرشم نوكي ال نأ :اهنم . تایاورلا يف اهطورش ءاج دقو مهلا

 تيبلا لهأل احم نوكي نأ :اهنمو ءأنمؤم نوكي نأ :اهنمو ءًاماسم نوکی
 ناك نم معن ؛ ةالصلل ًافختسم نوكي ال نأ : اهنمو . ءادعلا مهل ًابصان ال

 ؛دحأ لك لبق عفشي سانلا نم ًابيرقو قلخلا نسح « ةنامألل ًايدؤم

 ۹۲۹۱۰۲۶ :۱۷۱۱۰٩1۳۰۲ ةيلاتلا ماقرألا هلك كلذ يف ظحالف

If 

 يف الإ كلذ يف حّرصي ملو عيفشلا ةلأسم لمجأ نو نآرقلا نإ ١

 ءاعفشلا نع ةلّصفم ةروص تطعأ ثيداحألا نأ ريغ « نيدروم وأ دروم

 .اهيلع ةلادلا ثيداحألا ىلإ ةراشإلا عم مهءامسأ كيلإو

 نم ةيلاتلا ماقرألا ظحالف « ءاعفشلا نم فَي مركألا لوسرلا أ

 1 1¥ 8¥ الأ تا 41153١ ۸0 ء4 :ةيضاملا ثيداحألا

 هلق

 37 011 ۰۱۸: ةيلاتلا ماقرألا ظحالف  ءاعفشلا نم ةكئالملا ب

 51,319,17١ :ةيلاتلا ماقرألا ظحالف  ءاعفشلا نم ءايبنألا ج

 . 01.0١ :ةيلاتلا ماقرألا ظحالف ء ءاعفشلا نم تيا لهأ_د



 صيحقر ثحب

 للك

 51 :يلاتنا مقرلا ظحالف ءءاعفشلا نم يلع_ه

 .47 ء١٦ : ظحالف . ءاعفشلا نم ةمطاف- و

 .۹0 537.7١ : ظحالف « ءاعفشلا نم ءاملعلا_ز

 1۲۲۸۰۲۲١۲۰ : ظحالف « ءاعفشلا نم ءادهشلا- حا

 . 16 01 ٤٤ ء1۳: ظحالف ءءاعفشلا نم نآرقلا- ط

 .۲۹: ظحالف « ءاعفشلا نم هب لماعلاو نآرقلا مّلعتم- ی

 ل58 ,۹۳ ١۹۱ ۸۸۷۸۷۷ : ظحالف « ءاعفشلا نم نمؤملا- ك

 ظحال  عفشي نيعستلا غلب نم - ل

 01: ظحال « عفشي ةنامألل ًايدؤم محرلل ًاظفاح ناك نم- م

 فقوتب تايئرجلا ىلع فوقولاو تاياورلا هذه ةراصع ءانركذام

  ىرخأألا دعب ةدحاو اهتظحالم ىلع

 نيملاعلا بر هل دمحلاو



 تاعوضوملا سرهف

 فلا

 ةعافشلا نم مالسإلا ءاملع فقوم
 نيدلا يمص نم ةعافشلا ّنا ىلع مالسإلا ءايلع قافتا

 .ءايلعلا رباكأ نم ةملك نيرشع لقن
 دفز

 ميركلا نآرقلا ىف ةعافشلا
 ......... فانصأ ىلع ةعافشلاب ةقلعتملا تايآلا

 ةعا ني ام لّوألا فنصلا

 ةعافشلا يف دولا ةديفع دنفي ام يناثلا فنصلا

 رافكلل ةعافشلا لومش ينني ثلاثلا فيصلا
 .ةعافشلل مانصألا ةيحالص ينب عبارلا فنصلا

 هتاحيس هب ةعافشلا صخب سماخلا فنصلا
 طورشب هناحبس هريغل ةعافشلا تيثي سداسلا فنصلا
 هتعافش ليقت نم يمسي عباسلا فنصلا
 ةضوفرملا تاعافشلا

 ةلوبقلا تاعافشلا



 .. تاعوضوملا سرهف

0 

 ةعافشلا ةقيفح
 ةينيوكتلا ةعافشلا

 . ةيدايقلا ةعافشلا
 : ةحلطصملا ةعافشلا

)£( 

 ةعافشلا تارربم

 :نع ةرابع ةعافشلا تارربم
 .... ريصقتلاو بنذلاب سانلا ءالتبا أ

 .يش لكل هتمحر ةعس د با
 .ةمالسلا وه لصألا- 5
 ةعافشلل ةّيوبرغلار ةءاّنبلا راثآلا- د

 ًارخآو ًالوأ هناحبس هديب رمألا_ه

(e) 

 ةعافشلا رثا
 باقملا طاقسإ وه ةيمامإلا ةعيشلاو ةنسلا لهأ دنع ةعافشلا رثا

 رامضملا كلذ يف ءايلعلا رباكأ نم ٍتاملك لفت
 هدقنو ةجردلا عيفرت وه ةلزقعملا دنع ةعافشلا رثا

60 

 ةعافشلاب نينوذأملا نم ةعافشلا بلط

 ءاعدلا بلط نع ةرابع ةعافشلا بلط

 كلذب يروباسينلا نيدلا ماظنو يزارلا مامإلا عربصت
 .. كاك ينلا نم ةعاقشلا بلطو حلاصلا فلسلا

 ماقا يف خيراتلاو ثيدحلا بنك نم لوقت

4... 
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 ةّئسلاو باتكلا يف ةعاقشلا 78-2 ا

 فإ

 ةعافشلا بلط لوح ةلئسأ

 ءاعدلا هئم بلطي فيك تّيم عيفشلا :لّوألا لاؤسلا

 قزري يح مركألا يبنلا
 عسي ال رهو تّيم عيغشلا : يناثلا لاؤسلا

 جورلا لب دسجلا وه سيل لوؤسملا نإ
 ةيخزرإلاو ةيويندلا ةايحلا نيب ةلصلا دوجو
 عاملا مدع عم قفتت ال ةّنسلا

 ةليحر دعب ينا نم ةهاقشلا يلطو فين نب نع ليلها ناحصلا

 « يوم ا عمست ال كّنإف > : هناحبس هلوق ريسفت

 ( روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو » : هناحبس هلوق ريسفت

 نينيآلا لوح عئار قيقحت
 هللا لمف ةعافشلا :ثئاثلا لاؤسلا

 هب صتقخلا هللا لعف سيل يبنلا نع لوؤسملا وه ام
 نيكرشملا لمع هبشي ةعافشلا بلط : عبارلا لاؤسلا
 هرهاظ ال لمعلا نطاب وه سايقما
 ةدابع وهو ريغلا ءاعد ةعافشلا بلط نإ: سماخلا لاؤسلا
 ةدابع صاخلا ءاعدلا او ةدابع ءاعد لك سيل

6) 

 ةيمالسإلا ثيداحألا ىف ةعافشلا
 ًائيدح نوسخ يهو ةّنسلا لهأ دنع ةعافشلا ثيداحأ
 ًافيدح نوتسو نانثا يهو ةيمامإلا ةعيشلا دنع ةعافشلا ثيداحأ

 ةعاقشلا يف ةدراولا تاياورلا لوح صيحقو ثحب :فاطملا ةمتاخ

 تاعوضوملا سرهف


