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 هكردت نكلو « ناّيِعْلا ةدهاشمب نويعلا هكردت ال يذلا هلل دمحلا

 .نيابم

 دمحم نيرخآلاو نيلّوألا نم هللا هافطصأ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو

 .ماتخ الو اهل ةياهن ال ةمئاد ةالص ؛نيرهاطلا نيبيطلا ةمئألا هلآو

 يف تدرو يتلا تادابعلا نم ريثكل يزمر لمع جحلاف دعب اّمأ

 ريثكل دسجمو اهل رهظم هدرفمب وهو .ةصاخ فورظب تنرتقاو ةعيرشلا

 ءةينلا :ىنعأ ءيدابعلا هبناج نع ةرّبعملا لامعألا هيف ٌدجن ثيح ءاهنم

 حبذلاو «تيبلاب فاوطلاو «موصلاو ءةالصلاو «ثبخلاو ثدحلا نم ةراهطلاو

 فوقولا هدسجي يذلا فاكتعالاو «موحللا نم رتعملاو عناقلا ماعطإو «هلل

 .هردص يف سوسوي يذلا لوألا ناسنإلا ودع ناطيشلا مجرو ءرعاشملا يف

 رفوي ذإ ءيعامتجالا لاجملا ىف تاءاطع- هسفن تقولا يف جحللو

 ىلع بوعشلاو دارفألا نيب تاقالعلا قيثوتو مهافتلل ةحناس ةصرف

 يف ءاملعلاو نيركفملل حيتي امك «مهبهاذمو مهتايموقو مهناولأ فالتحا

 اياضقلا نأشب رظنلا تاهجوو راكفألا لدابتل ءاقللا ةيناكمإ لوقحلا ىتش
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 لبس ضرتعت ىنْلا تاقّوعملاو لكاشملا ةساردو :ةيمالسالا ةّمألا مهت ىت
 َتيَبلا َةَبْعَكلا هللا لَعَجو :هلوقب هناحبس راشأ كلذ ىلإو «مهتضهن نو مهمّدقت

 ساتل اما ماَرَحلا

 يكملا مرحلا ةرايزب فرشتي ءجحلا مساوم نم مسوم لك يفو

 يف مهناوخاب نوقتليو #2 تيبلا لهأ ةسردم عابتأ نم ةريفغ دادعأ يوبنلاو

 ةرجس - ةدحأو ةرجش ناسا اخ مهو ,دهاشملاو فقاوملا 0

 .هلسرو هئايبنأب نونمؤيو « ىلاعتو كرابت هللا نودّحوي «- مالسإلاو ديحوتلا

 نوتأيو مارحلا هتيب نوّجحيو نوكزيو نوموصيو نولصيو ءرخآلا مويلابو
 .هننسو جحلا ضئارفب

 ءاهعورفو اهلوصأو ةعيشلا لوح ةلئسأ راثُت تاءاقللا كلت لالخ يفو

 .هفادهأو هعقاوو بهذملا روذج ىلع فرعتلا فدهب

 ليلحتو ءةحورطملا ةلئسألا نع ةلماكلاو ةحيحصلا ةباجإلل دادعتسالا

 .اهنع ةباجإلاو مهناوخأ ناهذأ ىف ةقلاعلا تاهبشلا

 نيدشرملا بهاوم ديدستو ةيملعلا تاردقلا ةيمتت لجألو

 ةيلّثممل ةعباتلا ةيمالسإلا ثوحبلاو ميلعتلا نوؤش ةينواعم تماق مهتاّيلباقو

 رئاس نيبو مهنيب باتكلا اذه رشنب « ةرايزلاو جحلا نوؤشل هيقفلا يلولا

 ١ . :ةدئاملا ۹۷ .



 ا ....ةرايزلاو جحلا نوؤشل هيقفلا يلولا ةيلثمم ةمدقم

 ةوطخ نوكي نأ لمأ ىلع ماركلا جاجحلل نيقفارملا نيعاولا نينمؤملا
 اذه تايط ىف ىّلجنت ذإ ةدحولا زيزعتو ةملكلا ديحوت قيرط ىلع ةكرابم

 رثكأ نيملسملا عمجي ام ّنأ حوضوب ًاتبثُم ءةيمالسإلا ةدحولا قافآ باتكلا

 .مهتتشيو مهقّرفي امم

 نيدلا ملاعم قيقحت ىف هرمع سرک ريبك ملاع راثآ نم دعُي باتكلاو
 هملقب نيملسملاو مالسإلا مدحخو ةيدئاقعلا لئاسملاو ةيعرشلا ماكحألاو

 هظفح» ىناحبسلا رفعج هللا ةيآ خيشلا ةحامس وهو الأ «هنايبو هناسلو هنانبو

 .4ىلاعت هللا

 وجرن «نيدلا ةمدخل قيفوتلا ماودو رمعلا لوطب هل هللا وعدن ذإ نحنو

 هيف نّعمتلاو مّيَقْلا رفسلا اذه تايوتحمب مامتهالا جحلا لفاوق يدشرم نم

 .ةقلب هت ءارقو

 قيفوتلا ىلو هللاو

 ةينواعه

 ةيمالسإلا ثوهبلاو ميلعتلا نوؤش

 ةرايزلاو جهلا نوؤشل هيقفلا يلولا ةيلثمم

 ھ۹ مظعملا ناسش / ٠١
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 دمحم نييبنلا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا

 .نيرهاطلا هلآو

 ىلإ ةجاحلا ٌسمأب رصعلا اذه ىف نيملسملا نأ ةكسم وذ كشي ال

 تقو ىف شيعن انلإ ذإ .ةقباسلا ةنمزألا نم ىطخلا بيرقتو ةملكلا ديحوت

 او ةالتشإلا نج لغ راجا ر رفكلا قرت ةف فلا خت مع

 .بيلاسألا فلتخمب نيملسملا

 ةقرفتلا لماوع ذبنو فتاكتلاو فلآتلا ىلإ نيملسملا وعدي ام اذهو

 تلا

 محالتلاو رزآتلا ىلع تايآلا نم ديدعلا ىف هناحبس تح دقو

 اوفر ال و اعيوَج هللا ٍلِبَب اوُمِصتْعاَوِد :ىلاعت لاق ؛ هللا لبحب ماصتعالاو
 ى وم

 مُتْحَبْمَأَف مٌكبولف َنْيَب فلا ًءاَدْعأ مك ذإ ُْكِيَلَع هللا ةَمْعِن اوُرُكْذا و

 .004اناوخإ ه هتمعنب

 نو : :هلوقب ميركلا هن ًبطاخم تّتشتلاو قّرفتلا نم هناحبس ردح امك

 0 س يف ْمُهّْنِم تسل اعيش اوُناكَو ْمُهَنيِد اورق َنيِذلا

 ١ . :نارمع لآ ٠۰۳.  .۲:ماعنالا 168 .



AS :قلا ىلا ىلإ يدق للان ماتا ا  

 نأ ملسم بتاكو فقثم ّلك ىلع بجي تايآلا هذه نم ًاقالطناو

 بجوي اًمع زّرحتيو «ةدحولا ليبس هتاباتكو هتالاقمو هتارضاحم ىف كلسي

 .ءاضغبلاو ءادعلا

 ةيمالسالا قرفلا رئاسو ةعيشلا نيب دمحلا هللو ةدحولا رصانع نإ

 اهيلع قفّتملا لوصألاب كّسمتلا ًاعيمج انب ردجي اذلو .ىصحت ال ةريثك

 فاقيإ ًادبأ ىنعي ال ضامغالا اذه نأ ريغ «ةقرفلا رصانع نع ضامغإلاو

 امهتسرامم ناف «تالاجملا هذه ىف ةيقطنملا ةساردلاو ىعوضوملا ثحبلا

 مهم رمأ ؛ةدحولا ماظنب لخي ال بولسأبو لقعلاو ةئسلاو باتكلا ءوض ىلع
 . نيملسملا ىدل يعولا ةيمنتو قئاقحلا ةيلجت يف

 رداصملا ءوض ىلع باتكلا اذه فيلأتب انمق فادهألا هذهل ًاقيقحتو

 ديحوتلا ثحابم ىف امك) نوملسملا اهيف قمنا ىتلا لئاسملا ىف ةحيحصلا

 .ةيلمعلا ةيعرفلا لئاسملا نم هيف اوفلتخا امو (داعملاو ةوبنلاو

 قحلا حيضوت ىه امّنإ هنم ةياغلا نأ دجي باتكلا اذه علاطي نمو

 ةياغ وأ فده كلذ قفاري نأ نود ءةقيقحلا هجو نع ماثللا ةطامإو «هزاربإو

 .ىرخأ

 دصقلا ءارو نم هللاو

 يناهبسلا رفعج

 اك قراصلا مامالا ةسسؤه مق

 د ۱٤۲١ ناسش ةرغ



 لوألا لصفلا

 عّيشتلاو ةعيشلا يف

 .احالطصاو ةغل ةعيشلا ١.

 .ةنسلاو نآرقلا يف ةعيشلا ظفل ."

 . يعيشلا بهذملا ءوشن .؟

 .ءاغلخلا ةسردم نع ةعيشلا زايحنال ببسلا وه ام .أ

 . مالسإلا ردص يف عّيشتلا داور .ب

 .لوسرلا دهع دعب ةعيشلا ءوشن لوح ةيمهو تاضارتفا .<

 مهريغ نيبو مهنيب ةدئاسلا تافالخلاو ةيمامإلا ةعيشلا .0

 .ةعيشلا فئاوط نم

 ةيمالسإلا ةراضحلا حرص ءانب يف ةعيسشلا رود .

 .نيملسملاو مالسإلل مهؤاطعو
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 عّيشتلاو ةعيشلا ىف

 :احالطصاو ةغل ةعيشلا .أ

 «عايشأو عيش :اهعمج «هراصنأو لجرلا عابتأ مه ةغللا يف ةعيشلا

 () هالاو لاقي امك هعياش :لاقيو

 امهدحأ لدي (ناّيرْذَج ناينعم يأ) نالصأ ةعيشلل :سراف نبا لاقو
 ٌنالف عّيش :مهلوق لّوألاف ءةداشإو ثب ىلع رحآلاو ةفعاسمو ةدضاعم ىلع

 نا هصوخش دنع ًانالف

 ىنعم ىلإ ةريشملا مجاعملا باحصأل تاملكلا نم كلذ ريغ ىلإ

 خا

 مهعمجت مهل سيئرل ةعباتلاةعامجلا مه ةعيشلا ّنا :ةجيتتلا تراصف

 .اهلظ يف نودضاعتيو نونواعتي ةدحاو ةركف
 :ىنعأ ءىناثلا وه ماقملا ىف مهملاو ءةعيشلل يوغللا ىنعملا وه اذه

 .ءاملعلا حلطصم

 : اهب داريو ةعيشلا قلطت

 ١ . عيش ةدام لدم / 8 :برعلا نال 6.

 :ةغللا سيياقم . ؟ ۲ /  ۴١عشا ةدام «.



 نقلا قحلا ىلإ قي ليلقي كنا تن و ب واوا وطال ٤

 نيذلا ةا ىبنلا تيب لهأ مهّنأ رابتعاب هدالوأو ًايلع ٌبحي نم ١.
 اوْجَأ ِهَْلَع كلاس ال لَ :هناحبس لاق ءزيزعلا هباتك ىف مهتدوم هللا ضرف

 .20«ىبْقلا ىف دوما الإ

 بصاونلا ىوس نيملسملا ةّماع ىلع قلطت ىنعملا اذهب ةعيشلاو

 .ءادعلا هتيب لهأو ىلعل اوبصن نيذلا

 يلع بس ّنس ثيح ةيواعم رصع ىلإ ةركفلا كلت روذج عجرتو

 لهأ نوّيحيو نومرتحي نيملسملا لك ّنإف .ءالؤه ءانثتسابو ءربانملا ىلع

 مامإلا وه اذهف اسمو ًاحابص مهيلع نولصيو كلت هللا لوسر تيب

 :لوقي يعفاشلا

 هلزنأ نآرقلا يف هللا نم ضرف مكبح هللا لوسر تيب لهأاي
 (") هل ةالص ال مكيلع لصي مل نم مكتأ رخفلا ميظع نم مكافك

 هنأب هداقتعا عم ةّماع ءافلخلا ىلع وأ نامثع ىلع ًاّيلع لّضفي نم ١

 مظعألا لوسرلا نع هلئاضفو هبقانم ةضافتسال همّدقي امّنإو ءءافلخلا عبار

 مزل يهو «مهديناسمو مهحاحص يف ثيدحلا باحصأ اهنّود يتلاو
 نم ليلقو دادغب ةلزتعم كلذ ىلعو ءةباحصلا لضفأ هّنأب داقتعالا ناسنإلا

 لاجرلا يف بتك نم رثكأ ئرج حالطصالا كلذ ىلعو «ثيدحلا لهأ

 نيعباتلا نم ًاريثكو ةباحصلا نم ًاليلق نوفصي ثيح تالاقملاو مجارتلاو

 ١ :ىروشلا 737 .

  . ۲.ه 11784 * ةعبطلا 118 :ةقرحملا قعاوصلا



 مّدقت أو «حرجلا بابسأ نم هنوّدعي امّبرو «ىعيش هنأ وأ ءعّيشتي هاب
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 ةمامإلا نأ عم هزواجت زوجي ال نيدلا لوصأ نم للصأ ئلعع ىلع ءافلخلا

 !؟مهبترو ءافلخلا تاجرد فيكف ةّنسلا لهأ دنع عورفلا نم

 قّرفي الف «حالطصالاب ماملإ هل سيل نم ىلع رمألا طلتخي امّبرو

 ؛لادتعالا نازيم» يف ىبهذلا وه حالطصالا اذه لمعتسي نم رثكأو ءامهنيب

 ًاحُملم عّيشتلاب نيثّدحملا و نيعباتلا ضعب فصيف «ءالبنلا مالعأ ريس»و

 عّيشتلاب يروباسينلا مكاحلا هّللادبع وبأ يمر دقو «مهفعض ىلإ كلذب
 مامإلا هنأ ال ءافلخلا رئاس ىلع ًاّيلع مهليضفت دوصقملاو دادغب ةلزتعمك

 . ةقالخلاب صوصنملا

 ةّمئأو ا لوسرلا ءافلخ مهئأ رابتعاب هدالوأو يلع عياشي نم"
 مهءامسأ ركذو «هناحبس هللا نم رمأب ماقملا اذهل مهبصن دعب نم سانلا

 رهتشا دقو «ماقملا يف دوصقملا وه ىنعملا اذهب ةعيشلاو .مهتاّيصوصخو

 يف ناونعلا اذهب ءارعشلا هركذو .هباقلأ نم راص ىّتح ىصولا وه ًايلع نأ
 ")..هدئاصق

 :هبطخ ضعب يف ىنعملا اذه هيل ىلع مامإلا دكأ دقو

 ترج نم مهب ىّوسي الو دحأ ةّمألا هذه نم دّمحم لآب ساقي ال»

 نبا انأ» :لاقف ءاّرغلا هتبطخ نينمؤملاريمأ لتق نيح طبسلا نسحلا دّمحم وبأ مامإلا بطخ . ١

 ديدحلا ىبأ نبا ركذ دقو ؛77١ / ١ :هكردتم ىف مكاحلا هجرخأ .«ىصولا نبا انأو ءىبنلا

 :جهشلا حرش ظحال ءنيعباتلاو ةباحصلا نع ةياصولاب مامإلا فيصوت نّمضتت زيجارأو ًاراعشأ
 . رعشلا نم ىلع ةياصو ىف درو ام باب ١-٠١



 نقلا ىلا ىلإ نيدقرملا للف ف ۱١

 ءيلاغلا ءيفي مهيلإ «نيقيلا دامعو ءنيدلا ساسأ مه ؛ًادبأ هيلع مهتمعن

 ةّيصولا مهيفو «ةيالولا قح صئاصخ مهلو ءيلاتلا قحلي مهسبو

 07 «...ةثارولاو

 : لعل ةّمألا ةدايق نإ :لاق نم لك لمشي ظفللا اذه نإ :لوقلا لمجمو

 ةوبنلا ىوس ةلصب هيلإ تمي ام لك يف هماقم موقي هّنأو ةي#لوسرلا دعب

 كلذ ىلعو «ةط لوسرلا نم صيصنتب كلذ لك .هيلع ىحولا لوزنو

 اهنوؤش عيمجب ةدايقلاو ةياصولاب لوقلا وه نيكرلا هنكرو عّيشتلل مّوقملاف
 ًاموقم سيلف كلذ ىوس ام اّمأو ؛كلذب داقتعالا وه عّيشتلاف ,ة#مامإلل

 . ةعيشلا قالطإ هيلع رودي الو عّيشتلا موهفمل

 :عورفلاو لوصألا يلاجم يف ةّصاخ ةيمالك ًءارآ ةعيشلل نأ كش ال

 مهتامس نم تسيل اهنكلو :مهنوفلاخي امّيرو اهيف مهريغ نوكراشي امير
 باتكلا نم اهيّنبت ىلإ ليلدلا مهاعد ماكحأو لوصأ يه امّنِإو مهفارعأو

 . لقعلاو ةّنسلاو

 ةنسلاو نآرقلا ىف ةعيشلا ظفل .'

 ءايبنألل عباتلا ىنعمب ميركلا نآرقلا ىف ةعيشلا ظفل لمعتسا دق
 4َ سس ل

 ىذلا ىلع ه هتبعيش نم ىذلا هّاَغَساق» :هناحېس لاق ةريبكلا تايصخشلاو

 ا

 ١ ةيناثلا ةبطخلا :ةغالبلا جهن .

  . ۲:صصقلا 0 .



E A O O O ةّنسلاو نآرقلا ىق ةعيشلا ظفل 

 لَم هير ءاَج ْذإ * ميِهاَرْبإل ِهيَعيِش ْنِم نإ وو :ىلاعت لاقو
 ."076 میس

 :هناحبس لاق «فالخلاو ةقرفتلاو ثبلا ىنعمب ظفللا اذه لمعتسا امك ْ

 ."7«ًعيِش اوُناَك و مهيد اوقف َنيِذلا َني»
 يف امك ؛هل ىباجيإلا بناجلا ىلإ ريشي وهف ةيعبتلا ىنعمب لمعتسا اذإف

 ْنِم اَذَه و هتعيش ْنِم اَذَه نالي ِنْيَلْجَر دس و
 ي

 هود

 يبلسلا بناجلا ىلإ ريشي وهف ةقرفتلاو ثبلا ىنعمب لمعتسا ول اًمأو
 .(10«ضْعَب 8 ل ا

 مم برع هلأ امب قاف ىنلا نأ كش الف ةفيرشلا ةئسلا يف انأو

 ا فاصو دقو علاتلا ومو يقيتحلا اغ يف :ظفللا اذه لمعتسي وهف

ESَنيِذْلا نإ ا ا ل  

 نوثّدحملا ىور دقف « 4 َةّيرَبلا ريَ ُدْيَخ ْمُه كيلوا َتاَحِلاّصلا اوُلمَح و اوُنمآ

 ةعامج فصو هنأ كيلي مظعألا لوسرلا نع ةضيفتسم تاياور نورسفملاو

 هذه نم درو ام ضعب كيلإو .ةيربلا ريخ مهّنأب هنوعياشيو ًايلع نولاوي اوناك
 : ثيداحألا

 ترض :مورلا . " ۸٤. 7 :تافاصلا . ١

 . 58 :ماعنألا . ٠١ . ٤ :صصقلا .۳

 . ۷ :ةنيبلا . ۵



 نقلا لاا ا 14

 مركأ نم هللا لوسر اي :تلق :تلاق ءةشئاع نع هيودرم نبا جرخأ ١.

 اوُلِمَعَو اوُنمآ نيذلا نو :نيئرقت امأ ةشئاع اي» :لاق ؟هللا ىلع قلخلا
 0 مهي ربل ريخ مه كبل 1 تاَحِلاَّصلا

 ةا ىبنلا دنع انك : لاق هللا دبع نب رباج نع ركاسع نبا جرخأ ۲

 مومي نوزئاشلا مهل هتعيسشو اذه َنإ هديب يسفن يذلاو» ينل لاقف ىلع لبقأف

 يح ريخ مه كيلوا ب تاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوم نيذلا نإ :تلزنو ««ةمايقلا

 ("'.ةّيربلا ريخ ءاج :اولاق ىلع لبقأ اذإ ىبنلا باحصأ ناكف هيرب

 ريخ ّيلع» :ًاعوفرم ديعس ىبأ نع ركاسع ن نباو يدع نبا جرخأ ٠
 ) ؛ةيربلا

 اوما نيذلا ناو :تلزن امل :لاق ساّبع نبا نع يدع نبا جرخأو

 وه» : ىلعل فقيها لوسر لاق «ةّيربلا ريح ْمُه كِئلوُأ ِتاَحِلاّصلا اوُلِمَعَو
 ۶ .ءنيّيضرم نيضار ةمايقلا موي كتعيشو تنا

 ملأ» : ةا هللا لوسر ىل لاق :لاق ىلع نع هيودرم نبا جرخأ  ه

 «ةّيربلا ٌريخ مه كئلوأ تاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنمآ نيذلا ّنإ) :هللالوق عمست

 أّرغ نوعدت باسحلل ممألا تءاج اذإ ضوحلا مكدعومو يدعوم ,كتعيشو تنأ
 07 نیلجخم

 نّم ىلع ةعيشلا ظفل هقالطإ ىف #4 لوسرلا نع يور اّمم ةذبن هذه

 .ةنّيبلا ةروس نم ةعباسلا ةيآلا ريسفت ؛0۸۹ / ١ : روشملا ردلا . ١

 .٦/0۸۹:روشملاردلا . 6و4 و۳ و٣



 :ةيلاتلا رداصملا ىلإ عجريلف ليصفتلا دارأ نمو ءا ًايلع نوعياشي

 .(ةئّيبلا ةروس ريسفت) ريخألا ءزجلا يربطلا ريسفت ١.

 .(ةنّيبلا ةروس ريسفت) 084 ص" ج روثنملا ردلا .

 نع برعت اهديناسأ ةظحالم نع ةّينغلا ةرفاضتملا صوصنلا هذهو

 مهلو ءًاعابتأو ةعيش هل لأب كلفت ىبنلا باحصأ نيب ًازيمتم ا ىلع نوك
 . اهدعبو يبنلا ةايح ىف اهب نيروهشم اوناك تامسو تافصاوم

 يعيشلا بهذملا ءوشن .۳

 هئوشن أدبم نع ثحبن ىّتح لازتعالاك ًايمالك اكلسم سيل عّيشتلا نإ

 عّيشتلا نأ لب جراوخلاك ثداوحلا نم ةثداح ديلو وه الو هدوجو للعو

 يلعل ةياصولا بلاق ىف ةيمالسإلا ةدايقلا رارمتساب داقتعالا نع ةرابع

 ةعيشلا هدقتعي امرا امار ماو ةو رو تلا نفت وه الهو هترتعو

 موقييذلاف ءايفنو ًاتوبث عّيشتلا قدص يف ةليخد تسيلف عورفو لوصأ نم

 ةياصولا بلاق يف ةيمالسإلا ةدايقلا رارمتسا نم انركذ ام وه عّيشتلا حرص هب

 . 3 يلعل

 عمج اهاتبتو هتايح مايأ ىف إل يبنلا ديب تسرغ دق ةركفلا هذهو

 ىدتقاو «هتايح دعب اهيلع اوقبو كولي هرصع يف راصنألاو نيرجاهملا نم

 نم لصألا اذهب داقتعالا لصاوتو ءناسحإب مهل نيعباتلا نمرخآ عمج مهب

 . ىلاحلا اننامز ىلإ ةيضاملا روصعلا



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 00000000-000... ههه وعم دع ودعم هموم هم ۲۰

 ًادبم هل سيلو ؛مالسإلا خيرات ريغ خيرات عّيشتلل سيلف اذه ىلعو

 عّيشتلاو مالسإلا لإ ةقيقحلا ىفو «هسفن مالسإلا روهظ أدبم ريغ روهظ

 نمز ىف ادلُو نامأوتو ءةدحاو ةقيقحل ناهجَو وأ ٍقدحاو ةلمُعل ناهجو

 .دحاو

 يف هانلّصف دق ذإ زاجيإلاو لامجإلا وحن ىلع كلذ ىلع ليلدلاو
 :ةيلاتلا روفألاد هلحم

 39 ىلع لئاضقب ةداشإلا .أ

 هبقانمو ىلع مامإلا لئاضف نع هتايح ماَيأ ةت ىبنلا ثّدحت دقل

 تابسانم ىفو ًارارم هدعب نم ةيمالسالا ةّمَألل هتماعزو هتدايق نع اذكو
 اببس ةداشإلا نم عونلا اذه ناكو .نّودملا خيراتلا كلذ ىلع دهشي «ةفلتخم

 مركألا يبنلا ةايح يف 98: ىلع مامإلا لوح ةباحصلا نم قيرف فافتلا يف

 ةيلاعلا لئاضفلل ىلعألا لئملا هنأ امب هب نودتقيو هنوعبتي اولعجو ءيا

 . ةنسحلا بقانملاو

 (رادلا) ةوعذلا ءذب ثيدح 6

 ةينادحولا ىلإ ةينثولا نم سانلا ةيادهل ةيفكَ مركألا لوسرلا ثعب
 :هناحبس هلوق لزن نأ ىلإ تاونس ةدع ًءافخ هتوعد رشنو ارس ةوعدلاب ذخأف

 مشاه ينب هوجو ىبنلا عمج كلذ دنعو (74١َنيِرْقألا َكَتَريِشَع ٌرِذْنَأ وه

 ١ . :ءارعشلا 4£



 VPNs aA ا ىعيشلا بهذملا ءوشن

 ىلع ينرزاؤيو يب نمؤي مكيأف» :لاقو هتوبن مهيلع ضرعف مهتايصخشو
 مث ئلع الإ مقي ملف .«مكيف يتفيلخو ييصوو يخأ نوكي نأ ىلع رمألا اذه

 موقيو هتوعد ةيبلت نع موقلا مجحي ةّرم لك ىفف «ةئلاثو ةيناث هتوعد رّرك
 اذه نإ» :كقت لاق كلذ دنعف يل ىبنلا ةرزاؤمل هدادعتسا نلعيو ىلع

 0 ةاوعيطأو هل اوعمساف کف یاو ىيضرو ىخأ

 ةلزنملا ثيدح .ج

 ةوزغ ىلإ جرح فلي هللا لوسر ْنأ ثيدحلاو ريّسلا باحصأ ىور

 ىكبف «ال» :34ل# لاقف ؟كعم جرخأ :ىلع هل لاقف هعم سانلا جرخو كوبت

 نم نوراه ةلزنمب ىّنم نوكت نأ ىضرت امأ» :# هللا لوسر هل لاقف ءىلع

 ٩.۲ یتفیلخ تنأو الإ بهذأ نأ يغبني ال هن «يدعب بن ال هنأ الإ ا

 .ةوبنلا ىوس ىلعل بصانملا نم نوراهل ام ّلك توبث ىلع لدي ءانئتسالاو

 نيكرشملا نم ةءاربلا نالعإ د

 مّلع نيكرشملا نع اهيف نامألا عفرو ةبوتلا ةروس نم تايآ تلزن امل

 الجر نوعبرأ هقفاري ةكم بوص ههّجوو تايآلا كلت ركب ابأ فَي ىبنلا

 لعج امم ؛كنم لجر وأ تنأ الإ كنع يّدؤيال هّنإ» :لاقو ةر ىبنلا

 ١. :دمحأ دنسم عجار ۱ / ١١١ :خيراتلا يف لماكلا ؛51* 77 / ۲ :يربطلا خيرات ؛ ۲ / 2١ ٤١.

 .ةرفاضتملا رداصملا نم كلذ ريغ ىلإ

  .۲ص «يلع بقانم باب «يبنلا باحصأ لئاضف باب ۰۵ ج :يراخبلا ميحص 51 .



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل... ف

 قحلإب :هل لاقف ءةمهملا هذهب مايقلا ¥ ىلع مامإلا نم بلطي نأ كلي يبنلا

 نيكرشملا دهع اهب ذبناو ةكم ىلإ اهب ضماو هدي نم تايآلا ذخف ركب ابأ

 ةريزجلا ءاحنأ ىتش نم ىنم ىلإ نيدفاولا سانلا ىلع أرقإ يأ .«مهيلإ

 0( .ةءارب تايآ ةيبرعلا

 ىلع #4 ىبنلا عم اوقفتا ةيزجلا ءاطعإ نم نارجن ىراصن عنتما امل

 و اناا ٌمْدَن اَولاَعَت لَقف» :لاق اهزاجنإ ىلع هناحبس هلوق لزنف ةلهابملا

 هللا نمل ٌلَمْجَنَف لهب مك ْمُكَسُفْنا و انسب و ْمُكَءاَسْ و اَنَءاَسِن و ْمُكَءاَنبأ

 انيسحو انسحو ةمطافو ًايلع ف هللا لوسر اعدف 4 َنييِذاَكلا ىلع

 ملو ةريطخلا ةعاسلا كلت ىف مهريغ كراشي ملو «ىلهأ ءالؤه مهللا» :لاقف

 ةماتلا ةرادجلا هل نم ضرألا ميدأ ىلع نكي مل هّنأكو «مهريغ ىلإ مهب لدعي

 .مهريغ اق لوسرلا ءاعد ىلع نيمأتلل

 :ريدغلا ثيدح .و

 ةباحصلا اهاور ىلا ةرتاوتملا ثيداحألا نم ثيدحلا اذه نإ

 لب «هرتاوت نايبو هرداصم ركذ ددصب انسلو «لیجو رصع لک ىف نوعباتلاو

 قل مركألا يبنلا لوقو مالسإلا خيرات يف ةمهملا ةثداحلا كلت نأ ددصب

 ١ . :يربطلا ريسفت ٠١ / ٤١ :روثتملا ردلا ريسفتو ؛ ١77 / 4 كلذ ريغو .

  .۲ا :نارمع لآ



 ىلإ تّدأ «هالوم ىلع اذهف هالوم تنك نم) :لبإلا جادحأ ىلع وهو اهيف

 ةيادهلا روحم هنأ امب 38 ىلع لوح راصنألاو نيرجاهملا نم ددع فافتلا

 دق ةلاسرلا دهع رعاش تباث نب ناسح وه اذهو . ا ىبنلا دعب ةدايقلاو

 :لاقف .هرعش يف كفي ىبنلا لوق غرفأ

 ايداهو ًامامإ يدعب نم كتيضر ينّنِإف يلعاي مق هل لاقو

 تحبلا ةليصح

 الق يبنلا نأ نع برعت ## ىلع ةايح يف ةمهملا ثادحألا هذه

 بهاوم هل ّنأو ؛هليحر دعب ةميكحلا ةدايقلل حلاصلا ناسنإلا هّنأب ًايلع فرعي

 . هريغل تسيل تايلباقو

 مل نيذلا نم ةّصاخ راصنألاو نيرجاهملا نم ةدع هعبات دقف اذلو

 .يلع ةعيشب ءالؤه اوفرعو هيلع نغض وأ ضيغ مهبولق يف نكي

 ىلإ زمري هل رخآ ًاهجوو مالسإلا سفن وه عّيشتلا نوكي اذه ىلعف
 يلع يف ناتزكترم ةيملعلا ةيادهلاو ةميكحلا ةدايقلا نأ وهو «يمالسإ لصأ
 اوفرعو «هعباتو ًايلع عياش هاعوو كلذ مهف نمف لات يبنلا نم بيصنتب
 .هليحر دعب ةديقعلا هذه ىلع اوقبف لت يبنلا رصع يف ىلع ةعيشب

 . اذه انموي ىلإ مهيعباتو نيعباتلا نم عومج كلذ ىلع مهعبتو

 عابتأ مه ةعيشلا :يتخبونلا لوقي نيفلؤملا نم ةعامج اذهب حرص دقو

 :هدعبو يلي يبنلا نامز يف ا ىلع ةعيشب نوّمسملا 988. بلاط يبأ نب ىلع
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 ). هتمامإب لوقلاو هيلإ مهعاطقناب نوفورعم
 الع اوعياش مهنأل (ةعيش) مهل ليق امّنإو :يرعشألا نسحلا وبأ لاقو

 والت هللا لوسر باحصأ رئاس ىلع هنومّدقيو
 ءصوصخلا ىلع يلع اوعّياش نيذلا مه ةعيشلا :يناتسرهشلا لاقو

 00 ةّيصوو اضن هتفالخو هتمامإب اولاقو

 مهبولق هللا نحتما نيذلا  راصنألاو نيرجاهملا نم ةّدع فافتلا نإ

 يف ةفئاط راهتشاو ةئاحلا تاياورلا هذه عامس دعب ل ىلع لوح  ىوقتلل

 رمأ هه ىلع قح يف تافصاوملا كلت ةجيتن «يلع ةعيشب ةلاسرلا رصع

 نايقبيسو اعم ادو نامأوت ءعّيشتلاو مالسإلا لعج بيرغب سیلو يعيبط

 . اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ

 :امهو «ةساردلاو ثحبلاب ناريدج نارمأ انه ىقب

 .مهريغ نع (ةعيشلا) صنلا داور زايحنا ١.

 : مالسإلا ردص ىف عيشتلا داور .؟

 :نيرمألا ةسارد كيلإو

 ١ . :ةعيشلا قرف /ا١.

  .۲:نييمالسالا تالاقم ١ / 1٥ .

  ۳:لحنلاو للملا ١/ ٠١١.



 مهريغ نع (ةعيشلا) صنلا داّور زايحنا .ا

 سرغو عيشتلا ةرذب رذب يذلا وه ةتإ# لوسرلا لا :قبس امم رهظ دق
 هلئاضفب ## ايلع فّرعو هلعفو هلوقب اهابرو هتايح لاح ىف ىلوالا هتاون
 اًملو .# ىلع لوح ةباحصلا نم ةعامج فافتلال ًاببس نا رات ةا

 : نيتفئاط ىلع نوملسملا راص ىلعألا قيفرلاب إل مركألا لوسرلا قحتلا
 لوسرلا دهع يف هيلع اوناك ام ىلع اوقب نيذلا ةعامجلا مه :ىلوألا

 يف رصحنم ةميكحلا ةيمالسإلا ةدايقلا بصنم نأ مهداقتعا ىف ا م ركألا

 نيرخآلا ىلع كلذب اوُجتحا دقو ءيملعلاو يسايسلا نيلاجملا يف هن ىلع
 لهأو يلعل نيلاوملاو ةعيشلاب اوّمس نيذلا مهو ههريغو ريدغلا ثيدحب
 لهأ نم ةفالخلا عازتنا مهتديقع ىلع رثؤي ملو كلذ ىلع اوقب دقو «هتيب
 . مهريغ ىلإ ل ىبنلا تيب

 صيصنت ىلع ةموعزملا حلاصملا اوحجّجبر نيذلا مهو :ةيناثلا ةفئاطلا

 راصنألا هدقع يذلاو ةدعاس ينب ةفيقس ىف عامتجا مهل لصحف ءةلي يبنلا

 زيهجتب نيلوغشم اوناك مهنأل ,نيرجاهملا اوعلطي نأ نود مهسفنأب
 نييعتل كانه راصنألا عامتجاب ركب وبأو رمع علطا نأ دعبو جت ىبنلا

 ىرنل راصنألا نم ءالؤه انناوخإ ىلإ انب قلطنا :ركب يبأل رمع لاق ةفيلخلا
 ناكو ؛حارجلا نب ةديبع يبأك نيرجاهملا ضعب امهعمو الخدف «هيلع مهام
 ذخألا ىلع راصنألا ٌتحيو بطخي ةدابع نب دعس مهبيقنو راصنألا بيطخ



 نقيا قلا 1 1410 ىف

 هموق هجرخأ امدنع #4 مركألا ىبنلا اووآ مهّنأ ةجحب ةفالخلا ديلاقمب

e n A 

O E i EL 

 حارجلا نب ةديبع ىبأو باطخلا نب رمع ديب ذخأ ىّتح كلذب فتكي

 . ةعيبلل امهحشرو

 موقلا تاجاجتحا عم ةفقو

 ميقلا ىلع صنلا ميدقت :ًالّوأ ةفيقسلا ىف نيرضاحلا ىلع مزاللا ناك

 هللا ىَضَق اَذإ ِةَئِمْؤُم ال َو نِمْؤُمِل ناك اًمَو» :هناحبس هلوقب نيذخآ ةّيلَقلا

 ىلع نيداتعم اوناك موقلا نكلو ,"04ُةَريِخلا ْمُهَّل َنوُكي نأ اًرمآ ُهَلوُسَرَو
 ميدقتلل ناك لب ءرسكت ةروراق لوأ هذه سيلو ءّصنلا ىلع حلاصملا ميدقت

 ادروم نيتس زهانت امبر ةريثك ثداوح هتعبت ا يبنلا ةايح يف روذج اذه
 .صنلا ىلع حلاصملا اهيف اومّدق دق

 ناك صنلا يسانت يف مالسإلا حلاصم نأ اوأر مهّنأ انضرتفا ول :ًايناثو

 دك داتا و ناميالا ىلإ مهقبسأو هللا تاذ يف مهنشخأو مهاوقأو ءامهب

 ٍضْرَألا ىف ف ْمُهاَنَكَم نإ نا نذل :هناحبس لاق ءةنسلاو باتكلا نع دراولا وه

 ١. :بازحألا 3 .



 هلل و رْكْتُمْلا نع د اذه و فورا اورم َةاَكّولا ارتا دولا او 5

 هيلع مهاوقأ رمألا اذهب سانلا ٌقحأ نإ سانلا اهّيأ» :ة ىلع ءامإل لاق

 00 هللا رمأب مهملعأو

 مكاحلا الإ مامإلا امف» :38: ىلع نب نيسحلا رهاطلا طبسلا مامإلا لاقو

 نا

 نيرجاهملا تاجاجتحا ىف ءاج امم طباوضلاو تاكالملا هذه نيأو

 !؟راصنألاو

 ةغيقسلا تاشقانم ةليصح

 نب رمع لاق نأ ىلإ «قاسو مدق ىلع ًامدتحم نيتفئاطلا نيب عازنلا ناك

 هعياب مث ,هعيابف هذي طسبف ءركب ابأ اي كدي طسبا :ركب ىبأل باطخلا
 سيئر هعيابي نثل ةعيرذ كلذ راصف كانه نورضاحلا ةئثالثلا نورجاهملا

 ةليبق سيئر ةدابع نب دعسل حاجنلا نوكي نأ نم ًافوخ سوألا ةليبق

 نم اوجرخف ةعيبلا نم رادقملا اذهب تورجاهملا ىفتكا دقو «جرزخلا

 .ركب ىبأ ةعيبل سانلا نيعاد ةفيقسلا

 ١ . :جحلا 3

 . 19 مقر ةبطخلا :ةغالبلا جهن . ؟

 . 7١7 :نيظعاولا ةضور .۳



 نيفيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلذ 0000-00-0... 006006 م مو مومو ممل ۸

 ليلحتو  متشلاو برضلا نم ةفيقسلا يف ىرج ام ةسارد نإ
 انسل درفم باتك فيلأت ىلإ انجوحُي اهدعب ترج ىتلا ةريرملا ثادحألا

 . نآلا هددصب

 ىرج اًمع رتسلا عفر يذلا باطخلا نب رمع ةملكب اهنايب يف رصتقنو

 :لاقو نمزلا نم بّمُح دعب اهيف

 وأ-اهّرش نيملسملا هللا ىقو ةيلهاجلا ةتلفك ةتلف ركب يبأ ةعيب تناك

 ىقو دق هللا نأ الإ كلذك تناك دق اهناو ءتّمتف ةتلف ركب ىبأ ةعيب تناك_ لاق

 ^. هل ةعيب ال هّنإف نيملسملا نم ةروشم ريغ نع ًالجر عياب نمف  اهّرش

 ةيمالسإلا ةدايقلا ُنأب داقتعالا وه عيشتلل مّوقملا رصنعلا لأ تفرع دق

 قول هتيب لهأو ىلع يف ةرصحنم ةسايسلاو ميلعتلا ىلقح ىف ةميكحلا

 نيب يرقفلا دومعلا لثمي لصألا اذهو ءةعيشلا نيب عماجلا لصألا وه اذهو

 نيكسمتملاو عيشتلا داؤر ىلع فرعتن نأ لجألو ؛ةيلوصألا لئاسملا رئاس
 مشاه ينب نم ةعيشلا نم ةباحصلا نم ددع ءامسأ ركذن أدبملا اذهب

 :مهريغو

 . سابعلا نب لضفلا ؟ . سابع نب هللا دبع ١

 . سائبعلا نب مثق ٤ . سابعلا نب هللا ديبع -

 ١. :يربطلا خيرات ؛ 10۸ / ۲ :ةيوبنلا ةريسلا 147/7 .



NV SERRA EASES OEE مالسالاردص يف عيبشتلا داور 

 . ساّبعلا نب مامت 1 . ساّبعلا نب نمحرلا دبع 6

 .بلطملا دبع نب ثرحلا نب نايفس وبأ 8 .بلاطيبأ نب ليقع -

 .بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع ٠ .ثرحلا نب لفون 4

 .رفعج نب لمحم 7 .رفعج نب نوع ١١

 .ثرحلا نب ليفطلا-١؟ .بلطملا دبع نب ثرحلا نب ةعيبر_ ۳

 .لفون نب ثرحلا نب هللادبع- ١5 .ثراحلا نب لفون نب ةريغملا 6

 .ثرحلا نب ةعيبر نب ساّبعلا 8١.ثرحلا نب نايفس يبأ نب هللادبع ١

 . ثرحلا نب ةعيبر نب بلطملادبع- 1١ .بهل يبأ نب ةبتع نب ساّعلا -
 .ثرحلا نب نايفس يبأ نب رفعج ١

 :مهنم ةفئاط ءامسأ كيلإف مهريغ امأو ءمشاه ينب ريهاشم نم ءالؤه

 .يدنكلا دوسألا نب دادقملا 7“ .يدّمحملا يسرافلا ناملس

 .رساي نب راّمع 0 .يرافغلا ٌرذ وبأ- 4

 . تباث نب ةميزخ ١ .ناميلا نب ةفيذح-

 .ناهيتلا نب كلام مثيهلا وبأ ۹4

 .ةدابع ني لدلعس ١١ .بعك نب یا۰

 متاح نب ي مع نب دعس نب سيف تا وعد مع هدا تحس كرب تست



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 0... 00 ۳٠

 .یشبحلا حابر نب لالب 0 .تماصلا نب ةدابع "4

 . ةبتع نب مشاه ٠١ .هللا لوسر ىلوم عقار وبأ "1

 .فينح نب لهس 9 . فينح نب نامثع

 .صاعلا نب ديعس نب دلاخ ٤١ .يدبعلا ةلبج نب ميكح ٤٠

 .يميمتلا ةلاه يبأ نب دنه ۳ . ىملسألا بيصحلا نبا ۲

 .يدنكلا يدع نب رجح 0 .ةريبه نب ةدعج ٤

 .يراصنألا هللا دبع نب رباج ۷ .يعازخلا قمحلا نب ورمع- 1

 .صاعلا نب ديعس نب نابأ  ؛9 .رکب يأ نب دّمحم ۸

 .يدبعلا ناحوص نب ديز

 ليصفتلا دارأ نمف «ةعيشلل ىلوألا ةقبطلا نم ًايباحص نوسمخ ءالؤه

 ءلاجرلا يف ةفلؤملا بتكلا ىلإ عجريلف مهعّيشتو مهتايح ىلع فوقولاو
 .ةذفان ةريصبو ةحوتفم نيعب نكلو

 «ماشلا ططخ» هباتك يف ىلع درك دّمحم هركذ ام درون ماتخلا يفو

 ةا هللا لوسر رصع ىف ىلع ةالاومب ةباحصلا رابك نم ةعامج فرع :لاق

 نيملسملل حصنلا ىلع هللا لوسر انعياب :لئاقلا يسرافلا ناملس لثم

 .هل ةالاوملاو بلاط ي بأ نب ّىلعب مامتئالاو
0 

 اولمعف سمخب سانلا رما :لوقي يذلا يردخلا ديعس يبأ لثمو



 ا ا ا ةعيشلا ءوشن لوح ةيمهو تاضارتفا

 موصو «ةاكزلاو «ةالصلا :لاق ءعبرألا نع لئس اّملو «ةدحاو اوكرتو عبرأب

 .جحلاو ءناضمر رهش

 ؟اهوكرت يتلا ةدحاولا امف :ليق

 .بلاط يبأ نب يلع ةيالو :لاق

 ؟ٌنهعم ةضورفمل اهتإو :هل ليق

 . ٌنهعم ةضورفم يه معن :لاق

 يذو ءناميلا نب ةفيذحو ءرساي نب راّمعو «يرافغلا رذ يبأ لثمو

 ءديعس نب دلاخو «يراصنألا بوّيأ يبأو «تباث نب ةميزخ نيتداهشلا
 5 ١0

 ) .ةدابع نب دعس نب سيقو

 ةعيشلا ءوشن لوح ةيمهو تاضارتفا ٤.

 لدجلا ةجيتن ديلو سيل عيشتلا بهذم ءوشن نأ ىلع تفّرعت دق

 «مالسإلا ءوشنب أشن امّنإو ءةينمزلا تاسايسلا جاتن نم نكي ملو يمالكلا

 عّيشتلا لإ ذإ كلت دمحم مالسإلا لوسر هتاذ وه عّيشتلل لوألا رذابلا نأ

 باّتكو نيخّرؤملا نمةعامج نأ الإ ءةدحاو ةلمعل ناهجو امه مالسإلاو

 :يمالسإلا عمتجملا ىلع ئراطو ثداح رمأ عّيشتلا نأ اورّوص تالاقملا

 تاضارتفالا ضعب لوانتن فوسو «هردصمو هثدبم نع نوشتفُي اوذخأف

 .رخآلا دعب ًادحاو اهنع بيجنو اهشقاننو ةمهملا

 ١. :ماشلا ططخ 6 / 0"



o ۳۲نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 0...  

 :لّوألا ضارتفالا

 أبس نب هللا دبع عينص عّيشتلا

 : عنطصملا مهولا اذه لوح يربطلا هبتك ام أرقنل

 يف ءادوسلا نباب ىّنكملا أبس نب هللا دبع مساب ًايدوهي ّنإ) :لاق
 لقنتي ذخأو «نيملسملا نيب سدناو «نامثع رصع يف مالسإلا رهظأ ءاعنص

 ءرصمو ءةرصبلاو «ةفوكلاو ءماشلا :مهدالب مصاوعو مهرضاوح ىف

 وه ًايلع ّنأو «ةعجر ميرم نب ىسيعل نأ امك ةعجر مركألا ئبنلل نأ ًارشبم
 نأ امك ءايصوألا متاح ًاًيلع ّنأو «يصو ىن لكل ناك امك ياي دَّمحم يصو

 بجيف «هملاظو ئصولا اذه ٌقح بصاغ نامثع نأو «ءايبنألا متاح ًادّمحم

 .«هلهأ ىلإ ٌّقحلا عاجرإل هتضهانم

 .نأ مهيلع راشأو «هتاعد ةيمالسإلا دالبلا ىف تب أبس نب هللا دبع ّنإ»

 هيلإ لامف ءءارمألا ىف نعطلاو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا اورهظي

 يعباتلاو ريبكلا يباحصلا مهيف :نيملسملا نم تاعامج كلذ ىلع هعبتو
 دبعو «ةفيذح نب دّمحمو ءرساي نب راّمعو ءرذ ىبأ لاثمأ نم حلاصلا

 ,يدبعلا ناحوص نب ةعصعصو ءركب يبأ نب دّمحمو «سيدع نب نمحرلا
 ةيثبسلا تناكف «مهرايخأو نيملسملا راربأ نم مهريغ ىلإ ءرتشألا كلامو

 بويع يف ًابتك عضتو ءاهميعز ةطخل ًاذيفنت «مهتالو ىلع سانلا ريثت



 اس يق جا ساما روس ةعيشلا ءوشن لوح ةيمهو تاضارتفا

 تاعامج مايق كلذ نع جتتف .راصمألا نم مهرصم ريغ ىلإ لسرتو ءارمألا

 مهرصحو ةنيدملا ىلإ مهمودقو  نييثبسلا ضيرحتب  نيملسملا نم
 .«مهترشابمو نيّيئبسلا ةدايقب ناك كلذ ّلك ءاهيف لتق ىّتح «هراد يف نامثع

 اجرخو هتعيب ريبزلاو ةحلط ثكنو يلع اوعياب ام دعب نيملسملا ّنِإ)
 ّنِإ هّنأو «نومهافتي اوذخأ نيشيجلا ءاسؤر نأ نوّيثبسلا ىأر «ةرصبلا ىلإ

 نيب اوٌسدني نأ اورّرقو ًاليل اوعمتجاف «نامثع مدي نوذخؤيس كلذ مت
 اوذفني نأ اوعاطتسا مهتأو « مهريغ ملع نود ةركب برحلا اوريثيو نيشيجلا
 شرانف «نالتاقتملا ناشيجلا هبتني نأ لبق ليللا سلغ يف ريطخلا رارقلا اذه

 شيج نم .مهئازأب ناك نم ىلع شيج يف نييسايسلا نم نوّسدنملا
 نإ مث ءاًرش همصخب لك ّنظو ءامهؤاسؤر عزفو ناشيجلا عزفف «ةرصبلا
 وأ يأر نيشيجلا ءاسؤرل نوكي نأ نود «قيرطلا اذهب تعقو ةرصبلا برح
 .٩ لع

 ىف هخيرات ىف يربطلا اهركذي ىتلا ةيئبسلا ةصق تهتنا انه ىلإ

 نم هدعب ءاج نم كلذ ذأ دقو ةرجهلل + تاونس ثادحأ

 راكفألا نم اونب ام اهيلع اونبو ءةنهار ةقيقحك تالاقملا باتكو نيخرؤملا

 ءلايجألاو نورقلا ربع ءالؤه معز يف ةيثبسلا ةديلو ةعيشلا تراصف ءءارآلاو

 .هئاعّدال ًادنسم يربطلا ةصق ْذخّنا نم ءامسأ ركذ يف انل ةجاح الو

 نوقرشتسملا اّمأو «نيملسملا نم ةعيشلا نع بتك نم لاح اذه

 ١. :يربطلا خيرات 709/8/7.



 قيقا ىلا ىلإ ى ليلا دش لم وع طلو عا RE ع

 يف ةثطاخلا ةيضرفلا كلت اوعبتا دقف نيملسملا دئاوم ىلع نولفطتملا

 .مهثوحب

 ةيضرفلا يف نيققحملا رقن

 ١. ليهاجم نم اهدنس يف اًمع ضغلا عم- ةصق نم يربطلا هدرس ام -

 ءاج ًايدوهي نأ قّدصي نأ ناسنإل حصي فيك ذإ ءتافارخلاو ريطاسألاب هبشأ

 ةباحصلا رابك يرغُي نأ عاطتساو «نامثع رصع ىف ملسأو ءاعنص نم

 دض ايالخ نّوكي نأ عاطتساو دالبلا نيب فوطيو مهعدخيو «نيعباتلاو

 اومجاهيف ءةيمالسإلا ةفالخلا ىلع مهبلؤيو ةنيدملا ىلإ مهمدقتسيو نامثع

 .ناسحأب مهعبت نمو لودعلا ةباحصلا نم عمسمو ىأرمب .هولتقيو هراد

 !!بئارغلاو بئاجعلا لوبق ىلع هسفن نطو نإو لقعلا هلمتحي ال ءىش اذه

 مهرّوصتو نيعباتلاو ةباحصلاو نيملسملا ةمارك سمن ِ : ةصقلا هذه نإ

 .هوفرعي نأ نود مالسإلاب رهاظتم ركام يدوهي ركفب نورتغي ةجذاس هما

 !!نوركفملاو ءاملعلاو ةداقلاو ةداسلا مهيفو

 ىبأ نب , ةيواعمو نافع نب نامثع ةريسل ةيعوضوملا ةءارقلا نا 1

 ةيمالسإلا دالبلا يف كرحتلاب نيضراعملل ناحمسي ال امهنأ تبثت نايفس

 :كلذ ىلع دهاشلاو «مهدض ةياعدلا ٌثبو

 ,ةذبرلا ىلإ ةنيدملا نم هافن نافع نب نامثع رذ را فلاح امل .أ

 .هتمومع ءانبأ ىلع لاملا تيبو ءىفلا ميسقت ىف هيلع هضارتعال

 هنطب يف ًاقتف هل قتفنا ىح رساي نب راّمع نامثع برض .ب



 50 aces aeo dasa ECE ةعيشلا ءوشن لوح هيمهو تاضارتفا

 ^ عالضأ نم ًاعلض هلاّمع رسكو

 نيفلاخملا نيضراعملا ىلع ترج ىتْلا ثادحألا نم كلذ ريغ ىلإ

 | .مهراد رقع نم اوفن نيذلا ةفالخلل

 .نيرخآلا عم هب لماعت يذلا بولسألاب «هعم لماعتي مل اذاملف

 «نتفلا حاقلإ نم غلبملا اذه غلب ًابس نبا ناك ول : ينيمألا ةمآلعلا لوقي

 ءدالبلا يف اهتساسو ةّمألا ءارمأ هثيعبو هب ملع دقو «نيملسملا اصع ٌقشو د

 هغلبي ملو ؟بلطلا هيلع عقي مل اذاملف ءتقولا ةفيلخ ىلإ هرمأ ىهتناو

 برضلاب بيدأتلاو ءةرطخلا تايانجلا مكلتب ذحألاو «هيلع ضبسقلا
 ةّمألل حيرملا مادعإلا ىلإ هرمأ لآ الو ؟نوجسلا قامعأ ىلإ ّجزلاو ءةناهإلاو .
 فورعملاب نيرمآلا راربألا ءاحلصلا ىلع هلك كلذ عقو امك هداسفو هّرش نم

 : ىنيدلا الملا عماسم ىف نري ميركلا نآرقلا فاتهو ؟ركنملا نع نيهانلاو

 نأ ًاداَمَق ضرألا ىف َنْوَعْسَي و هلو رفا َنوُبراحُي يذلا ُءاَرَح امئإو

 yT برأ مهيأ َمْطَقُت وأ اوُبَلَصُي وأ اولن

 حاتجا الهف "7(ُميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخآلا ىف ْمُهَّلَو يذلا ىف ٌىْرَخ ْمُهْل كلذ

 ىلع أرصق هتظلغو همّهجت ناك لهو ؟هلتقب لقالقلا كلت ةموثرج ةفيلخلا
 "01/6 لعف ام مهب لعفف ةطفَتدَّمحم ةّمَأ نم راربألا

 . ٤١۲ /۲ :باعيتسالا ١.

  . ۲:ةدئاملا ٣

TY. ۹4 ريدغلا: .۳ 



Re ۳نقلا وحلا ىلإ يذق رملا  

 مهب جاجتحالا حصي ال صاخشأ نع تلقن يربطلا ةياور نا .۳

 :ةصقلا هذه دنس ىف درو نم كيلإو

 :نيلجر نيب دّدرم يربطلا هنع يوري يذلا يرسلا نا :يرسلا .أ

 هفّعضو ديعس نب ىيحي هبذك يذلا ىنادمهلا ليعامسإ نب يرسلا ١.

 ١ ° ظافحلا نم دحاو ريغ

 نم ًارطش يربطلا كردأ يذلا ينادمهلا لهس نب مصاع نب يرسلا .

 ° نيعاضولا نم هوّدعو لاجرلا ءاملع نم دحاو ريغ هبذك «هتايح

 نبا لاق ءلوهجملا يفوكلا ميهاربإ نب بيعش هب دارملاو بيعش .ب
 ©. ةلاهج هيف «هنع فيس بتك ةيوار :يبهذلا لاقو ءفورعملاب سيل :يدع

 نب فيس ناك :َناّبِح نبا لاق  ةنتفلا سأر وه اذهو :رمع نب فيس .ج

 .ثيدحلا عضي ناك هنا :اولاق :لاقو «تابثألا نع تاغوضوملا يوري رمع

 هتريرس ءوس نع ةفشاكلا تاملكلا نم كلذ ريغ ىلإ “.ةقدنزلاب مهّئاو

 .بذكلاو عضولا نع هئارتكا مدعو هتديقع داسفو

 ةفئاط ءوشن ليلحت يف دمتعن فيكف ءدنسلا لاح وه اذه ناك اذإف

 عم ةياورلا كلت ىلع مهعبر وأ مهسمخ لكشت نيملسملا فئاوط نم ةريبك
 . لالضو عادخ اهيلع دامتعالاف ءاهدنس لاح وه اذه ّنأ

 ١ . :لادتعالا نازيم ۲ / ۱۱۷ .

 . ٠١/۳ :نازيملا ناسل ؛ ۱۱۷ / ۲ :لادتعالا نازيم . ”

 . ٠٤١ / ۲ :نازيملا ناسل ؛ ۲۷۵ / ۲ :لادتعالا نازيم .۳

 ٤ . :لادتعالا نازيم ١ / ٤۳۸ :بيذدهتلا بيذهت ؛ ٤ / ۲۹٩.



 AMES ةعيشلا هوشن لوح ةيمهو تاضارتفا

 ةيخيرات ةروطسا أبس نب هللا دبع

 داسفإب ملحي ًايجراخ ًادوجو أبس نب هللا دبعل نأ انضرف دق نآلا ىلإ
 رهاظتم ركام يدوهي لجر حاجن وه هركنن يذلاو ؛نيملسملا ىلع رمألا
 ىلع رمألا دسفي نأ عيطتسي ثيحب ةوقلا نم ةجردلا هذه ىلإ مالسإلاب

 ىلإ رمألا ىهنتي ىّتح نيرخآلا بتاكيو راصمألا ىف هتاعد ثبيو ةفالخلا

 هيلع رمألا هداسفإو ةرصبلا يف نيشيجلا لباقت ىلإ يلاتلابو ءةفيلخلا لتق

 ...و ةعيشلا مساب بهذم عارتخاو

 :ةورضاعسلا نوفتسنلا ًاهنض ف ئرخأ ةف ادو نالا
 ينب نونجم لثم أبس نب هللا دبع لثم ّنأب دهشت نئآرقلاو دهاوشلا نأ يهو

 ةيفارخ ثيداحأ اهلك لاطبألاو لاجرلا ءالؤه لاثمأو ؛لاله ينبو رماع
 لاجحلا تاّبر اهب سنأت ىك نوجملاو رمسلا بابرأو نوصاّصقلا اهّصق
 ةقيقحلا هذهو ءاهل دوجو الف عقاولا ضرأ ىلع اًمأو ءةمعنلاو فرتلا ءانبأو

 هعبت دقو ؛ىربكلا ةنتفلا» هباتك يف نيسح هط روتكدلا اهيلإ ىهتنا يتلا يه
 رباكألا ءالؤه هقّدح ام ىلع فقي نأ دارأ نمو ؛نيفرشتسملا نم دحاو ريغ

 .شماهلا يف ةروكذملا رداصملا ىلإ عجريلف أبس نب هللا دبع لوح

 ١.. ص ءاطغلا فشاكل اهلوصأو ةعيشلا لصأ /.

 .أبس نبا لصف ء١٤۳٠ ص نيسح هطل ىربكلا ةنتفلا .ب

 ريدغلا .ج : °

 .يركسعلا ىضت رم ديسلل أبس نب هللا دبع .د

 ۳۷ :يحبص دومحم دمحأ روتكدلل ةمامإلا ةيرظن .ه



 نيقبلا قلا ىلإ نيدشرملا ليلق نا ل ا عا اعل البلا ا ۳۸

 :ىناثلا ضارتفالا

 ةغبصلا وأ أدبملاىسراف عيشتلا

 يف ةعيشلا ءوشنل نوقرشتسملا اهعرتخا ةيناث ةيضرف حرطت انهو
 عيشتلا ٌنأب اودقتعا نيثحابلا نم مهريغك ءالؤهو ءيمالسإلا عمتجملا

 اهتلع نع نوشتفي اوذخأف كيلي مركألا يبنلا ليحر دعب تثدح ةرهاظ
 . ةغبصلا وأ أدبملا يسراف عيشتلا نأ ىلإ اوهتنا ىّتح اهثودح ببسو

 بهذملل نأ :اهلصاحو «يزود» قرشتسملا اهعرتخا ةيضرفلا هذهو

 نونيدي سرفلاو ءةيرحلاب نونيدي اوناك برعلا ّنأل ةيسراف ةعزن ىعيشلا

 راد ىلإ ااغ ىبنلا لقتنا اًملو ءباختنالا ىنعم نوفرعي الو ةثارولاو كلملاب

 1 .هدعب نم ةفالخلاب ىلوأ ولع اولاق دلو كرتي ملو ءاقبلا

 نوك :ينعأ ةعيشلاو سرفلا نيب يركفلا ماجسنالا نأ :زجوم ريبعتبو

 .سرفلا ديلو عّيشتلا نأ ىلع ليلد  ًايثارو ًارمأ ةفالخلا

 ىوعد اهّنِإ ثيح فعضلا نم ةقباسلا ةيضرفلاب هبشأ ةيضرفلا هذهو
 عّيشتلا نأ ىلع ةّلادلا ةريثكلا دهاوشلا اهبذكت ىوعد يه لب «ناهرب الب

 :يهو ؛أدبملا يبرع

 وهو ةا مركألا يبنلا رصع ىف رهظ تفرع ام بسح عّيشتلا نإ :الوأ



 0 ]1 ةعيشلا هوشن لوح ةيمهو تاضارتفا

 :هدعبو ىبنلا رصع ىف نيدجاوتم اوناكو ؛ :ةعيشلاب ها ىلع عابتأ ىّمس يذلا

 . مالسإلا ىف ءناملس ىوس سرفلا نم دحأ لخدي مل نمز ىلإ

 ءابرع مهّلك اوناك #4. يصولاو #4 لوسرلا رصع يف عيشتلا داور نإ
 .يدمحملا ناملس ىوس يسراف يأ مهنيب نكي ملو

 ةثالث هتفالخ مايأ ل بلاط يبأ نب ىلع مامإلا نسحلا يبأل ناك:ًايناث

 ابرع هلك هشيج ناكو ؛ناورهنلاو نيفصو ؛لمجلا برح :يه « بورح

 شيرق نم تافارز هشيج ىلإ مضنا دقف «یناطحقو ٌيناندع نيب احاحقأ

 ءرضمو «ميمتو ةدنكو ىطو نادمهو جحذم لئابق نمو «جرزخلاو سوألاو

 كلامو «لاقرملا مشاهك « لئابقلا هذه سوؤر نم هشيج ءامعز ناكو
 «ةدابع نب دعس نب سيقو ءديز هوخأو ناحوص نب ةعصعصو «رتشألا

 نب يدعو «يدع نب رجحو ءركب يب نب دّمحمو «سابع نب هللا دبعو
 نينمؤملا ريمأ حتف ءامعزلا كنئلوأبو شيجلا اذهبو . مهبارضأو «متاح

 ىضق مهبو «نيفص موي  هدونجو ةبواعم  نيطساقلا براحو «ةرصبلا
 .نيقراملا ىلع

 اوناك مهّنأ لمتحن يك ةداقلا كئلوأو شيجلا كلذ يف سرفلا نيأف

 اوقنتعا نّمم نيديحولا اونوكي مل سرفلا نإ مث !؟عّيشتلل ساسألا رجحلا
 ريغ نم مهريغو دونهلاو كارتألا هقنتعا لب «مهريغ نود بهذملا اذه

 . برعلا

 نيقرشتسملا نم نيققحملا نم فيفل انركذ امب دهش دقو



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد ASE اقوا ار ارم وقل e او و ولا ٠£

 :مهنم دحاو لوق ركذ ىلع رصتقنو «مهریغو

 ةيواعم دهع يف قارعلا ناكس عيمج ناك :نزوهلف قرشتسملا لاق

 لئابقلا لمش لب هدارفألا ىلع اذه رصتقي ملو ةعيش ةفوكلا لهأ ًاصوصخ
 تلا ءاضو لوو

 هب رشتني ناك يذلا ىنعملاب سرفلا نيب رشنتي ناك مالسإلا نا :ًاثلاثو

 مسق لقتنا نأ ىلإ عّيشتلاب ًافورعم ناريإ دلب نكي ملو «بوعشلا رئاس يف
 رخاوأ يف كلذ ناكو .عّيشتلا اورذبف ءناشاكو مق ىلإ ةعيشلا نبي رعشألا نم

 نم يأ يناثلا ةفيلخلا دهع ىف مالسإلا ىف اولخد سرفلا نأ عم لّوألا نرقلا
 رثأ مهدنع نكي ملو ماوعألا تارشع ىضقنا دق هنأ ينعي اذهو «ه 17 ةنس

 دشتْلا نم

 ةعيش اونوكي مل مالسإلا اولخد نيذلا سرفلا نإ :نيمألا ديسلا لوقي
 يراخبلاك سرفلا نم مهؤالجأو ةّئسلا ءاملع لجو «ليلقلا الإ رمألا لّوأ يف

 نّمم مهريغ اذكهو يروباسينلا مكاحلاو ةجام نباو ىئاسنلاو يذمرتلاو

 ("). ةيلاتلا ةقبطلا ىف اوتأ

 نأ يف امهقافتا ىف أدبملا يسراف عيشتلا نأ ىلع ٌلدتسي امّبر معن

 يف كلذك رمألا ناك ثيح «سرفلاو ةعيشلا قطنم يف ًايئارو ًارمأ ةفالخلا
 ةفالخلا لإ ثيح ةلطاب ةعيرذ كلذ نكلو «مهريغو ناساس ينب كولم دهع

 ١. .:ةعيشلاو جراوخلا 714١ ۲٤۸.

 :ةعيشلا نايعأ . ؟ ١ / ” 7.ةسماخلا ةعبطلا



 E O ay ةعيشلا هوشث لوح ةيمهو تاضارتفا

 هناحبس هللا ّنأ رمألا ةياغ ءيصيصنت رمأ يه لب «ةيثارو تسيلةعيشلا دنع

 .هدعب رخآ مامإ ةمامإ ىلع مامإ لك صني ةصاخ تويب يف ةمامإلا رون لعج

 ةثرو يف ةوبنلا لعج ىلاعتو كرابت هناحبس هنأ كلذ برقي يذلاو

 اَنْلَسْرَأ دَمَل ود :هناحبس لاق ءايصو ئصوو ًايبن ئبن ثراوتي ناكف ميهاربإ

 . باكل و ةوْبنلا اًمهَتُبرُف ىف اَلَعسَج و َميِهاَرْنِإَواحوت

 !؟38 ميهاربإ ةيرذ يف ةوبنلاك ثراوتلا يف ةمامإلا نوكت ال اذاملف

 ا تت رو مهئاملع ةايحو سرفلا خيرات أرق نم :ًاعبار

 رشاعلا نرقلا لئاوأ ىلإ مهيلع دئاسلا وه ناك نّئستلا نأ ىلع فقي عّيشتلاو

 .يوفصلا رصعلا يف عّيشتلا مهيلع بلغ ىّتح
 ىلإ ةبسنلاب ندملا هذهو ءةعيشلا لقعم ناشاكو مقو يرلا تناك معن

 ادخن ريغص ةيسرافلا دالبلا رئاس

 دنولأ ىلع رصتنا امل ليعامسإ يوفصلا هاشلا ّنِإ :ناملكورب لاق

 - ةنيدملا ناكس ىثلث نأ زيربت ىف ةعيشلا ءاملع هملعأف زيربت وحن هجوت

 اا ةّئسلا نم_ فلأ ةثامثالث مهددع غلبي نيذلا

 اوضرف نيذلا نيثحابلا نم ةدع اهضرتفا يتلا ضورفلا ضعب هذه
 للع ضارتفا ىلإ اوبهذو ةيمالسالا ة ةّمألا مسج ىلع ًاضراع ًارمأ عيشتلا

 وهو دحاو لصأ الإ هل سيل عّيشتلا رهوج نأ انركذ دقف نحن اًمأو هثوشنل

 ١ . :ديدحلا ۲١ .

  .۲:ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ١ / ٠٤١ .



 قلا جلا ىلا نيرا ليلق بار اا دمام اة ا سمسم شا ٤۲

 ءايصوألل مث # يلعل ةسايسلاو ملعلا يلاجم يف #4 يبنلا دعب ةدايقلا نوك
 ةرتف برعلا هقنتعا أشنملاو دلوملا يزاجح مالسإلاك عّيشتلاف «هدعب نم

 . ةيمالسإلا ةمألا نيب ًاثيشف ايش رشتنا مث ةليوط

 .اهتشقانم ىلإ قرطتن ىّتح ةميق اهل سيلف تاضارتفالا رئاس اّمأو

 نم مهريغ نيبو مهنيب ةدئاسلا تافالخلاو ةيمامإلا ةعيشلا .ن

 :ةعيشلا فئاوط

 ًايلع نوعياشي ةدحاو ةلتك كيفكم مركألا ىبنلا ةلحر دعب ةعيشلا تناك

 ديب هل نيسحلا مامإلا دهشتساو فطلا ة ةيزر تعقو نأ ىلإ هتيب لهأو

 ةمامإب نولئاقلا مهو ةيناسيكلا ة ةقرف ترهظف ةيمأ ينب نم ةمشاغلا ةمغطلا

 روهظلا ىف ىرخأ قرف اهتعبت مث ءبلاط يبأ نب يلع نب ةيفنحلا نب دمحم
 ةيريغملاو ءيلع نب ديز عابتأ ةيديزلا لثم ثادحألا تاروطت بسح

 ءةيفقاولاو ءةيحطفلاو «ةيطيمسلاو «ةيليعامسإلاو ءةيسووانلاو ءةيدمحملاو
 .ةضوفملاو ءةيريصنلاو ءةيباطخلاو

 دقو «قرفلاو تالاقملا باحصأ اهركذ يتلا ةعيشلا قرف هذه

 قبي ملو خيراتلا لجس ىف تيوطو اهؤارآ تّتشتو تدابو اهرثك أ تضرقنا
 . ةيليعامسإلاو ءةيديزلاو «ةيمامإلا :ىه ءثالث الإ اهنم

 ةيديزلا يتقرف ىلع ةرصتخم ةروصب ءوضلا طلسن هيلعو

 .ةيمامإلا ةعيشلا نيبو اهنيب يرهوجلا قرافلاو ةيليعامسألاو



 1 ةيمالسإلا ةراضحلا ءاثب ىف ةعيشلا رود

 ةيليعامسالاو ةيديزلا

 ةعيشلا تقفّنا دقو «ةيمامالاك ةعيشلا قرف نم ةيليعامسالاو ةيديزلا

 ءةفالخلاو ةياصولاب ىلعل ىصوأ جلت لوسرلا نأ ىلع ثالثلا اهفئاوطب

 . امهريغ ىلإ امهب لدعي ال هّنأو ؛نيلقتلاب كّسمتلاب رمأو
 بهذملا نع يديزلا بهذملا زّيمت ىتْلا ةصخاشلا ةقرافلا ةطقنلاو

 الج نينسحلاو ىلعل ةيديزلا دنع ةياصولا صاصتخاب لوقلا وه ىمامألا

 فيسلاب نا ملاع ىمشاه لكل مهدعب ةماعزلا لب ءةمثألا يقاب نود

 :ةفيلخ رشع ينثا ىلع صنلا نوقوسي ةيمامإلا نكلو «هسفن ةمامإ ىلإ وعدي
 .هل يدهملا مئاقلا مهرخآو ىلع مهلَوأ

 مامالا ىلإ ةمامإلاب صنلا نوقوسي مهف ةيليعامسإلا مهنم برقيو
 يف مهيأر يف ةمامإلا رمتست مث ليعامسا هتبا ىلإ هدعبو ل قداصلا رفعج

 5 ءالؤه دالوأ

 ءارآب رخآلا نع لك زاتمت ًاقرف ةيليعامسإلاو ةيديزلا نم لكل نإ مث
 .اهّلاحم نم بلطت ءلوصأو

 ةيمالسإلا ةراضحلا ءانب يف ةعيشلا رود ١.

اضحلا حرص ءانب ىف رود ةيمامإلا ةعيشلل
 لثمتي ىربكلا ةيمالسالا ةر

 ةيعرشلاو ةيوغللا مولعلا عئالط مهنم زربف ؛ةيمالسإلا مولعلا سيسأت يف
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 ةرقابع مهنم علط امك ءلاجرلاو هقفلاو ثيدحلا ملعو ميركلا نآرقلا ريسفتك

 ءايميكلاو بطلاو خبراتلاو ايفارغجلاك ةيعيبطلا مولعلا يف كلذسك

 هذه ىف مهلو مهمالعأب لفاح خيراتلاو .اهريغو ةسدنهلاو تايضايرلاو

 سوؤر ىلع أرقت ةعئاذ ةروهشم مهتافلؤمو ,ةروكشم دوهج تالاجملا
 .داهشألا

 ةفاقثلاو مولعلا ليبس يف تلذب يتلا ىربكلا دوهجلا هذه نإ

 اهلجأ نم تسسأو «مويلا اذه ىّنحو لّوألا يرجهلا نرقلا نم تأدتباو

 يديا ىلع تمت ةديدعلا دهاعملاو تاعماجلاو سرادملاو تازوحلا

 ةمدخلا ميدقت نع ةدحاو ةظحل اوأتفي مل نيذلا مهلاجرو ؛ةعيشلا ءاملع

 .ةيناسنإلاو ةيمالسإلا ةراضحلاو يرشبلا ملاعلل

 تالاجملا يف ةعيشلا ةذباهج ركذب ةلفاح مجارتلاو مجاعملا بتك نإ

 اههدولتعو كيدحالاو نأ ركلاو:ةلوصأو.هقنلا نيب: قرف ريغ نم ةفلتشملا
 قرش يف تاعماجلاو دهاعملا سيسأت يف رود مهل نأ امك ءبدألاو ةغللاو

 .هبرغو يمالسإلا ملاعلا

 .ةيمالسالا ةراضحلاو ةعيشلا خيرات أرقي نأ هيلعف ليصفتلا دارأ نمو



 يناثلا لصفلا

 ةيداقتعالا لوصألا

 ىتاذلا ديحوتلا ١.
 تافصلا ىف ديحوتلا .۲
 ةيقلاخلا ىف ديحوتلا .*

 ةيبوبرلا يف ديحوتلا ©
 ةيمكاحلا ىف ديحوتلا .
 ةدابعلا ىف ديحوتلا .1
 لعفلا تافصو تاذلا تافص ۷

 ةيبلسلاو ةيتوبثلا هتافص ۸
 ةيربخلا هتافص .9
 ردقلاو ءاضقلا .*

 راتخم دوجوم ناسنإلا 1١

 ءايبنألا تافصو ةماعلا ةوبنلا ةرورض .7
 ةصاخلا ةوبنلا .

 ةمايقلاو داعملا 5 ١.

 ةيمامإلا اهب تدرفت يتلا ةيمالكلا لئاسملا .5





 ةيداقتعالا لوصألا

 مترو ةماع لوصأ يف ةيمالسإلا قرفلا رئاس تكراش ةيمامالا ةعيشلا

 : لوصألا كلت سوؤر ىلإ ريشنو رومألا ضعبب قرفلا رئاس نع تزاتما

 يتاذلا ديحوتلا ءا

 رثاس لب «نيملسملا ةماع هب كسمتي يذلا لبحلا وه ديحوتلا نإ

 .ةيوامسلا عئارشلا

 :ناينعم يتاذلا ديحوتلل

 .ليدع الو هيبش الو ريظن الو هل ليثم ال دحاو هللا نأ :لّوألا

 هلوقف «بيكرت الو اهيف ةرثك ال ةطيسب تاذ ةيهلإلا تاذلا ّنا :يناثلا

 هلوق اًمأو «لّوألا ىنعملا ىلإ ةراشإ "ّدَحأ اَوُفُك ُهَل نكي ل وو :هناحبس

 . يناثلا ىنعملا ىلإ ةراشإ وهف ('0«ٌدحأ ُهللا َوُه لق :هناحبس

 ١ . :ليمحوتلا ٤ .

  .۲ديحوتلا : ١ .
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 تافصلا ىف ديحوتلا .'

 دوجو نع ىكحت تافصب فصوي ىلاعتو هناحبس هللا نأ كش ال

 ۰ .يح رداق ملاع هّنِإ :لاقيف «هتاذ يف لامك

 - هللا نذإب  ًاضيأ وهف تافصلا هذهب ًاضيأ فصوي ناسنالا ّنأ امك

 نم اهب هريغ فصو عم اهب هناحبس هفصو فلتخي نكلو «يح رداق ملاع

 : نيتهج

 ًاموهفم ةفلتخم (ةايحلاو ةردقلاو ملعلا) تافصلا هذه نا :ىلوألا

 هتاذ ىف ملعلا ةيثيح سيلف اقّمحتو ًادوجو هناحبس هللا يف ةدحتم اهنكلو

 لع اهلك هناحبس هتاذف ةايحلا ةيثيح ريغ امهالكو «ةردقلا ةيثيح ريغ

 .ةايحو ءةردقو

 هيف اهتايعقاو نأ امك ءةفلتخم هيف اهميهافم ّنإف ناسنإلا فالخب اذهو

 ةردقلا عقاو ريغ ناسنإلا يف (ملعلا) روعشلا عقاو إف ءكلذك ًاضيأ

 .ةايحلا عقاو ريغ امهالكو

 «ضعبلا عم دحتم اهضعب هناحبس هتافص نأ :ةيلاتلا ةجيتتلاب انجرخف

 .دوجولا يف نيابتو رياغت تافصلا نيب كانه سيلو

 فالتخا ال اذكهف تافصلا تايعقاو نيب فالتخا ال هّنأ امك :ةيناثلا

 فالخب ءاهيلع ةدئاز ال هتاذ نيع هناحبس هتافصف تاذلاو تافصلا نيب

 ًارداق الو ًاملاع نكي ملو ًادوجوم ناك ذإ ءهيلع ةدئاز هتافص نإف ناسنإلا

 .ةردقلاو ملعلا بستكا امّنإو
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 ةيقلاخلا ىف ديحوتلا ."

 هلل ةقولخم اهتّمُرِب دوجولا ةفيحص نأ ةيقلاخلا ىف ديحوتلا نم داري
 . "يراها ٌدِحاَوْلا َوُه و ِءىَش لك قلا هللا لق :ىلاعت لاق ؛هناحبس

 ةلقتسملا ةيقلاخلا وه هناحبس هللا ىف ةيقلاخلا رصح نم دارملاو

 ىنعملا اذهب ةيقلاخلاف هريغ ىلع اهلعف يف قلاخلا دمتعي ال يت ةيلصألا
 ١ ا

 نوؤش نم هناحبس هللا ةئيشم ىلع ةدمتعملا ةّيلظلا ةيقلاخلا معن

 لاق :نيقلاخلا نسحأ هّنأب هسفن فصي هناحبس هّنأ ىرن كلذلو «هريغ

 هّنكل هريغ قلاوخ دوجوب ًاحرصم «َنيِِلاَخْلا ٌنَسْحَأ هللا َكَراَبَتَقِ : ىلاعت
 . مهنسحا

 . هريغ فالخب ةبستكم ريغ ةيتاذ هتيقلاخ ّنأل الإ كلذ امو

 ُقَلْخَأ ىنأ» : لوقيو هسفن ىلإ ةقلخلا دنسُي حيسملا نأ ىرن انه نمو
 "۾ هللا ندا اًرْيَط ُنوُكَيَف هيف حما ِريطلا ةَئيَهَك نيطلا َنِم ْمُكَل

 ينعي ال هناحبس هللا ىف ةيقلاخلا رصح ّنأب فرتعن نأ بجي انه نمو

 ملاع ءازجأ يف ةيلولعملاو ةبأعلا أل يعيبطلا رهاوظلا نيب ننسلا راكنإ

 ١. :دعرلا ١٠١ .

 :نارمع لآ . ؟ ٤٩۹ .
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 هناحبس هنأ ينعت امّنإو ,داجيإلاو ةّيلعلا ىف ةّلعلا لالقتسا ىنعت ال ةداملا

 نم لكف ءاهؤارو وهو ةيلولعملاو ةيلعلا نوناق ةداملا ملاع يف ىرجأ

 نكل هومن يف رثؤم ءاملا نأ امك ضرألا تابن يف رثؤي ءاوهلاو سمشلا
 هللا ننس رهاظم نم عيمجلاو «هناحبس هللا نذإب اهلك هريثأتو رثؤملا دوجو
 طباورلاو للعلا راكنإب ةيقلاخلاب ديحوتلا رّسف نم لض دقلو «نوكلا ىف
 . هل ًالباقمو ملعلل ًاركنم نيدلا لعجف ملاعلا ءازجأ نيب ةيداملا

 ةيبوبرلا يف ديحوتلا .4

 امّثإو نيكرشملا بلغأ نيب قافتا دروم ةيقلاخلا ىف ديحوتلا ناك دق
 يبنلا رصع وكرشمف «ةيبوبرلا يف ديحوتلاب نيدخوملا نع نوفلتخي اوناك
 اوناك مهلأ الإ نوكلا قلاخ ةدحوب نودقتعي اوناك هلي ليلخلا ميهاربإ

 ءنوكلا اذهل تارّبدملاو بابرألا يه بك اوكلاو موجنلا أب ًأطخ نودقتعي

 نايب نم كلذ حضتي امك ةلأسملا هذه ىلع مهل ميهاربإ ةرظانم تزكرت دقو

 .ةيوامسلا مارجألا ةيبوبر ىلع ثحبلا زكر ثيح ميركلا نآرقلا

 يبنلا رصع دعب شيعي ناك يذلا 99. فسوي يبنلا دهع يف اذكو
 اوناك ثيح ةيبوبرلا ةلأسم يف ناك كرشلا إف ءا ليلخلا مي ميهاربإ

 ىلإ هترادإو هريبدت رمأ ضروف نوكلا قلخ نأ دعب هللا نأ 0

 ثيح ةيبوبرلا يف ديحوتلا ىلع مهتياده يف فسوي زكر كلذلو . ا
 ."ًراَهَقْلا دحاولا هللا ما ريخ نوقم تاير :لاق

 ١. :فسوی .7 ۷۲-۷۸ :تايآلا ماعنإلا ةروس عجار 78.
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 لاجم يف قلخلا ملاع ريبدت نأ وه يبوبرلا ديحوتلا ىلع ٌلديو
 ةيلمع ريغ ًاثيش ريبدتلا سيلو «قلخلا ةلأسم نع لصفني ال ءنوكلاو ناسنالا

 ةهادبلاو عبطلاب امهرّبدم ناك ءأدحاو ناسنإلاو نوكلا قلاخ ناك اذإف .قلخلا

 قلخلا ةيلمعو ريبدتلا ةيلمع نيب ةلماكلا ةقالعلا حوضول «كلذك ادحاو

 .ملاعلل

 اهفصي ءايشألا قلاخ هنوكب هسفن فصي امدنع ىلاعت هللا نإف اذهلو

 رَْقب ِتاَراَمّسلا َمَقَر ىِذْلا هللا ) :یلاعت لاق ءاهرّبدم ِهّنأِب تقولا تاذ يف

 يرجي ل علا و ملا رس و زا ىلع ىوتنا ماهر لمع
 نوو مكر ءال ْمُكلعَل تالا لصق رمألاٌْبَدُي ىٌمَسُم لجأ

 ةيمكاحلا يف ديحوتلا .۵

 :ىلاعتو كرابت هللا وهو ًادحاو ًايقيقح ًاربدم نيوكتلا ةفيحصل ّنأ امك
 يلاتلابو مكاحلا وهف «هناحبس هللا وهو دحاو مكاح عيرشتلا ةفيحصل اذكهف

 الو عيرشتلا الو ةموكحلا قح هريغل سيلو «تاذلاب عاطملاو ننقملا وه

 اودع الأ رم هلل الإ ُمْكَحْلا نإِ> :ىلاعت هللا لوقي هناحبس هنذإي الإ ةعاطإلا
 ام َّوو :ىلاعت لاقو ,"”4هللا عاطأ دقف لوُسَّرلا عطُي ْنَم» :لاقو اإ الإ م لس و ريب ه - 2 4

 . ۲ :دعرلا.١

 . :فسوي ٠

 مكوك :ءاسنلا و
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 ةعاطإلاو عيرشتلاو ةموكحلا ىلإ عجرت ىتلا نوؤشلا ةماعف ةلمجلابو

 . هنذإو هرمأب هريغل تبثت امّناو ءتاذلاب ىلاعت هلل ةتباث اهلك

 ةدابعلا ىف ديحوتلا .

 نيب اهيلع قفتملا ةدعاقلاو كرتشملا لصألا وه ةدابعلا ىف ٌديحوتلا نإ

 .ةيوامسلا عئارشلا عيمج

 نيّيهلإلا لّسّؤلاو ءايبنألا ثعَب نم ئمسألا فدهلا لإ :ةدحاو ةملكيو
 7 ۶ ا ص رے * 2ك 8 5

 نأ الوُسَر ةمأ لك ىف انْنَعَب دقلو» :هناحبس لوقي امك لصألا اذهب ريكذتلا وه

 ."هتوغاطلا اوُبْيَتْجاَو هللا اوُدبعا

 لصألا اذهب ةيمويلا مهتاولص يف نوفرتعي نيملسملا عيمج لإ

 ."7«دبعَن كايه :نولوقيو

 نع بانتجالاو هدحو هللا ةدابع ٌبوجو ناف ساسألا اذه ىلعو

 ةيلكلا ةدعاقلا هذه ىف دحأ فلاخي الو «هيف مالك ال ملم مَا هريغ ةدابع
 قادصم ىه له تاسّرامملاو لامعألا ضعب ّنأ ىف وه مالكلا امّنإو ءادبأ
 بجي لاجملا اذه ىف لصفلا ٍلوقلا ىلإ لوّصوللو ؟ال مأ هللا ريغ ةدابعل

 ١ . :ءاسنلا 14

 ”. لحنلا :۳١ .

 . © : ةحتافلا ۳
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 ام زيبمت ةيغب ءايقطنم ًافيرعت اهفيرعتو ءاقيقد ًاديدحت ةدابعلا موهفم ديدحت
 هب ىتْؤُي لب «كلذك نوكي ال امم ةدابع نوكيو ناونعلا اذه تحت لخدي

 .ميركتلاو ميظعتلا باب نم

 . ثلاثلا لصفلا ىف ةدابعلا كالم كيفاويسو

 لعفلا تافصو تاذلا تافص .۷

 :نيمسق ىلإ هناحبس هللا تافص مسقنت

 . ىلعفو يتاذ

 ًاملاع هنوكك «يه يه امب تاذلا هب فصوت ام لوألا نم دارملاو

 .ًارداق

 هنم لعف رودص ةظحالمب تاذلا هب فصوت ام ىناثلا نم دارملاو

 لعفلا ماقم نم عزتنت يتلا تافصلا نم كلذ هباش امو ةيقزارلاو ةيقلاخلاك

 قلخ هلا امبف .لاعفألا نم هنم ردص ام ةظحالم دعب هناحبس اهب فصويو

 .اذكهو «قزار وهف سانلا قزر وأ «قلاخ وهف ملاعلا

 ةيبلسلاو ةيتويثلا هتافص .۸

 دارملاو ءةيبلس تافصو ةيتوبث تافص ىلإ هناحبس هللا تافص مسقنت

 .ًارداقو ًاملاع هنوك نم رم امك لامكلا نع يكحت يتلا تافصلا ىلوألاب

 تافصلا نع ىلاعت هللا تاذ هيزنت وه ةيبلسلا تافصلا نم دارملاو

 .رقفلاو صقنلاو ةجاحلا نع يكحت يتلا



 قلا قحبلا RNS ا 0

 ىلوألاف «لالج تافصو لامج تافص هناحبس هلل نا :رخآ ريبعتبو
 بلستف صقنلا نع ىكحت ىرخألاو ءاهب فصوتف تاذلا لامك نع يكحت
 ًالحم الو ينامسج الو مسجب سيل هناحبس هللاف اذه ءوض ىلعو .اهنع

 اذإ امك ةجاحلاو صقنلا مزالت تافصلا هذه ّنأل .ءيش يف ًالاح الو ءيشل

 الحم ناك اذإ امك بيكرتلل ةمزلتسم اهنا وأ ءالاح ناك

 لامجلا تافص لوح ةقيقد ثوحب ةيمامالا ءاملع نم نيققحمللو

 ةعجارملاب ةريدج لالجلاو

 ةيربخلا هتافص ١.

 نآرقلا تايآ ىف تدرو ىتّلا تافصلا ىه ةيربخلا تافصلا نم دارملا

 هللا دي هللا َنوُعيِاَُي اَمْنِإ َكَنوُمِياَبي َنيِذلا نِ :ىلاعت لاق ءهللا دي ١. هم ااا ما م سموم و ت

 ی ی

 .)ُيِلَع عسا هللا نإ هللا ُهْجَو

 ."هاتبخو و اتتا كق عض صا و :ىلاعت لاق ءهلا نيع .۳

 ٠١. :حتفلا ١.

 . ٠١١ :ةرقبلا . ۲

 . ۴۷ :دوه.۴
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 ىلاعتو هناحبس هللا نوك نع ىكحت ةروكذملا تايآلا تادرفم نإ

 تايآل تالا تاج مر تاج اف اج را اج

 هلک سيل :ىلاعت هلوق يف امك «كلذ نع ههيزنت ىلع تامكحملا
 كلذ ءوض ىلعو ءًاضيأ كلذ ىلع ةيلقعلا نيهاربلا تلد امك "7 ءىَّش

 ىف ناعمالاو تايآلا ةّماع ةسارد نهر تافصلا هذه نم دارملا قيقحتف
 ,ةيعطق ةجيتتب جورخلاو ظافلألا هذه صوصخ يف ةدوجوملا نئارقلا

 تاراعتساو تايانك اهّنَأ ىلإ ةساردلا هذه دعب هيزنتلا لهأ بهذ كلذلو

 : هلحم يف ليصفتلاو «تازاجمو

 ردقلاو ءاضقلا ٠٠.

 ىف تدرو يتلا ةيمالسالا دئاقعلا نم ردقلاو ءاضقلاب داقتعالا نإ

 بلسو ربجلا جتتي ال لكشب امهريسفت نم دبال نكلو ةّنسلاو باتكلا
 ءىشلا دوجو ريدقت نع ةرابع وهف ردقلا اَمأ ءناسنألا نع رايتخالا

 لگ انو :ىلاعت لاق صاح ردقب ءیش لک قلخ هناحبس هللاف هتسدنهو

 "74 ِرَدَقبهفلَح ِءِيَش

 . ۵ :هط.١

 .۷ :ىروشلا . ۲

 . 48 :رمقلا .۳
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 ىفو «ةيمتحلاو ةيعطقلا ةلحرم ىلإ لعفلا لوصو وهف ءاضقلا اًمأو

 ةيترسم ىلإ لعفلا غولب ىف ًارود هرايتخاو ناسنإلا ةدارال لإ هسفن تقولا
 .متحلاب هيلع ءاضقلل اببس نوكي لاعفألا نم ًالعف هرايتخاب ناسنإلاف ءاضقلا

 راتخم دوجوم ناسنالا ء١١

 ناسنإ هلأ لهاجتي نأ هل نكمي الف رمأ نم ناسنإلا لهاجت امهم

 هلعفف «هناحبس هللا نم ةضافم ةردقب لعفلا ىفرط دحأب ذخألا ىف راتخم

 ةهج نم هيلإ دنتسم هسفن تقولا يفو ةهج نم هناحبس هللا ىلإ دنتسم
 و

 هرايتخاب وهف ىناثلا اًمأو :هيلع ةضافملا ةردقلاب لمعي هتألف لوألا اَمأ
 ربج ال» :مهلوق 89: تيببلا لهأ ةمثأ نع درو كلذلو «نيرمألا دحأ بختني

 .«نيرمألا نيب رمأ نكلو ضيوفت الو

 ةماعلا ةّوبنلا ةرورض .ا١

 ءالؤهو «هداعسإو ناسنإلا ةيادهل نيحلاص ًالاجر ميكحلا هللا راتخا

 هناحبس هللا نم مهتطساوب ةيادهلا ضيف ىرج نيذلا لسرلاو ءايبنألا مه

 .هدابع ىلع

 يذلا لامكلا ىلإ ناسنإلا لوصو يف مزال رمأ ءايبنألا ثعب نإ مث

 هنأ الإ لامكلا قيرط هكولس ىف ًاديفم وأ ًارثؤم ناك نإو هلقع ّنإف ءهل قلخ

 1 .كلذل يفاك ريغ
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 8 ةيداقتعالا لوصألا

 داصتقالاو قالخألا ىف ةيرشبلا تايرظنلاو ىؤرلا فالتخا نإ

 رو للغ ادلة نوح اخل يحانم نم كلذ ريغو ةيعامتجالا تاقالعلاو

 ةَدِحاَو ُهمَأ سالا ناك :ىلاعت لاق ؛لئاسملا هذه نم حيحصلا كاردإ نع

 مك ٌقَحْلاب باتكلا مهم رنا و َنيُِِْم و نرم يللا هللا تبق
 .' ...هيف اوُفلَتْخا امّيِف سالا َّنْيَ

 ءايبتألا تافص

 يف ةمصعلا اهّمهأو «مهريغ نع مهزيمت تافص ضيفلا طئاسول لإ
 :ةثالثلا لحارملا

 .هغالبإو يحولا يفلت ةلحرم يف ةمصعلا .أ

 :نتانلار علا ف اات

 .ةيعامتجالاو ةيدرفلا رومألا يف أطخلا نع ةمصعلا .ج

 ةيلقنو ةيلقع نيهارب ثالثلا لحارملا هذه ىف ةمصعلا موزللو

 .اهّلحم ىف ةروكذم

 ةّصاخلا ةوبنلا .ا۳

 دبع نب دمحم مالسإلا لوسر ةوبن وه ةصاخلا ةّوبنلا نم دارملاو
 ةمتاخ هتلاسرو «بتكلا متاخ هباتكو نييبنلاو لسرلا متاح وه يذلا كفيف هللا

 ١ . :ةرقبلا ٠٠۳ .



ana ۵۸يقل علا ىلا نيةقرملا لبق يكب اعلا مما وللا  

 هناحبس هّصخ دقو ءةمايقلا موي ىلإ ةدلاخلا هتزجعم نآرقلاو «تالاسرلا

 هلسرأ كلذلو ءدلاخلا ليلدلا نهر ةدلاخلا ةعيرشلا ْنأل ,ةزجعملا هذهب

 نجلاو سنألا هب ىّدحتو هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال باتكب

 لب اواي نأ ىَلَع نجلا و سنإلا ت 1 ِتَعَمَتْجا نيل لقد :لاقو ءةمايقلا موي ىلإ

 ."74اًريهظ ٍضْمَيِل ْمُهْضْعَب ن ات ول و هلْ َنوُنأَي ال نارها اَذَه

 ةمايقلاو داعملا ٤.

 دعب سانلا ىيحي هناحبس هنأ ىلع ةيوامسلا عئارشلا عيمج تقف

 . .اولمع امب مهيزجيل ةمايقلا موي مهتوم

 :هناحبس لوقي مالسإلا يف ناميإلا ناكرأ نم ةمايقلاب داقتعالاو

 . ۾ َنوُمَجت ال ايلا AF و اًنَبَع ْمُكاَنَمَلَخ امن حقو

 نمو ىرخأ ىلإ ةأشن نم لاقتنا وه لب «ةايحلل ةياهن توملا سيلو
 .ةدلاخ ةايح ىلإ ةريصق ةايح

 ةيلقعلاو ةينآرقلا هتلدأو داعملا لوح ماركلا ءاملعلا نم نيقّقحمللو

 دارا نمف «ةلّصفم اثوحب ميحجلا تاكردو ةنجلا تاجردو «خزربلا ملاعو

 .اهيلإ عجريلف
 ةماع اهيف كراشت ىَتْلا ةيمامإلا ةعيشلل ةيلكلا لوصألا ىه هذه

 ةرج م اهاثركذ نيفلستلا

 ^۸ :ءارسالا . ١

 .116 :نونمۋملا .



 اا 00 0 111 ةيمامإلا اهب تدّرفت ىتلا ةيمالكلا لئاسملا

 ةيمامإلا اهب تاّرغت يتلا :ةيمالكلا لئاسملا .0

 دومعلا لكشت ال ةيمالك لئاسم يف ةصاح ءارآ ةيمامإلا ةعيشلل نإ

 يسايسلا عجرملا نأ وهو ءدحاو رمأ عّيشتلا رهوج لإف «عّيشتلل يرقفلا

 مه ةاجنلا ةنيفس ّنأو هتيب لهأ وه اات مركألا لوسرلا ليحر دعب يملعلاو
 نم هموق يف حون ةئيفس لثم يتيب لهأ لثم نإ الأ» :لاق امك هدالوأو ىلع

 .٩ «قرغ اهنع فّلخت نمو اجن اهبكر
 قرافت ةعيشلا ًالثم ءةيمالك ثحابم اهلكف ةعيشلا هب دّرفتت ام رئاس امو

 هنأ امبو «ةتس لوصأ يف ة ةرعاشألا قرافت اهّنأ امك ةرشع لوصأأ يف ةلزتعملا

 سوؤر ىلإ ريشن رصاعملا يمالسإلا عمتجملا يف رود ةلزتعملل سيل
 :ةرعاشألا نيبو مهنيب ةّمهملا ةيمالكلا قراوفلا

 هتاذ نيع ًاموهفم هتاذ ريغ هناحبس هتافص نأ ىلع ةيمامالا تقفّتا ١.

 . ةدئاز ةمزال اهّنأ ريغ ةميدق اهّنأب اولاق نيذلا ةرعاشألل ًافالخ ًاقادصم

 زاجم الب ةقيقح دابعلا نع ةرداص ةيمامالا دنع دابعلا لاعفأ .۲

 ةرعاشألل ًافالح ءيلصملاو مئاصلاو براضلاو لكلا وه ناسنإلاف ءعّسوتو

 عنص اهيف ناسنإلل سيلف هناحبس هلل ةقولخم مهدنع دابعلا لاعفأ نإ ثيح

 . هللا لعفل الحم هنوك ىوس رود الو

 ١. :مكاحلا كردتسم ۳/ ۳١١ .



 نيفبلا قحلا ىلا يدك رهلا ليلو د لج لا 1۰

 ةهجلاو ميسجتلا اهمازلتسال لاحمرمأ ةرخآلا ىف هناحبس هللا ةيؤر .۳

 | .ةرعاشألل ًافالخ

 وهف ةرعاشألل ًافالخ ءميدق ال ثداح وهو «هلعف هناحبس همالك ٤.

 .تاذلاب مئاق يسفن رمأ مهدنع مالكلا نذل ؛ميدق مهدنع

 لقنعلا ّنأو ةيمامإلا امهب فرتعا امم نايلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا .۵

 .ةرعاشالل ًافالخ اهحبقو لاعفألا ضعب نسح كردي نأ ىلع رداق

 عاقب نم ةعقب يف ّلح امنيأو .هكلسمو هنيد ناك امهم- ناسنإ لک داف

 نسح كردي كلذكو «ملظلا حبقو لدعلا نسُح هسفنب كردي - ضرألا

 ةلباقم حبقو «ناسحإلاب ناسحإلا» ةلباقم نسحو ءهضقن حبقو ,دهعلاب ءافولا

 .«ةءاسالاب ناسحالا»

 ىلإ مكتحي كلذلو ءناسنإلل ةردقملا كلت ديؤي ميركلا نآرقلاو

 ٌالئاق اهحبقو رومألا نسح يف ةرم نم رثكأ هميكحت ىلإ وعديو لقعلا
 لاقو نومك ٌفِئَك مک ام + يراك نيل ٌلَعْجَتنَ

 . "0«ناَسخإلا الإ ٍناَسْحإلا ُءاَرَج لَه» :هناحبس

 لاق ملظيال هّناو .لدعلاب هناحبس 0 اذه ىلع عرفتيو 35

 E لاق ُملْظَ ال هللا ناو :هناحبس

 "020غ :ملقلا . ١

 5 :نمحرلا . ۲

 6 :ءاسنلا . ۳



 NERS aS ...... ةيمامإلا اهب تدّرفت ىتلا ةيمالكلا لئاسملا

 :ةثالث لماوع دحأ نم عبان ملظلا ّنأل

 .ملظلا حبقب لعافلا لهج ١.

 .هحبقب هملع عم ملظلا ىلإ لعافلا ةجاح .؟

 .ميكح ريغ ملظلا لعاف نوک .۳

 . هناحبس هتاذ ىلإ لماوعلا هذه نم دحاو يأل ليبس الو

 ةوبنلا ىلإ عجري اميف ًاصوصخ  ةيمالكلا نيهاربلا رثكأ نأ امبو
 ءاهثواسمو لاعفألا نساحم لقعلا كاردإ ىلع ىنبم  داعملاو ةمامإلاو

 . دئاقعلا ثاحبأ ىف ىربك ةناكم ةلأسملا هذه تلتحا كلذلف

 نيثحابلاو ءاملعلاب صتخت ةيمالك ثوحب اهّنأ امب صئاصخلا هذهو

 ةقرفتلل ةعيرذ اهوُذَخَتي ال نأ مالسإلا ءاملع ىلعف «نيملسملا ةّماع معت الو

 .ةيفئاطلا ىلإ ةوعدلاو



 كيس بك يم



 ثلاثلا لصفلا

 ةدابعلا ىف كرشلاو ديحوتلا كالم

 هناحبس هللا ريغب ةناعتسالا ١.
 :رومأ اهيفو ءاهب نينوذأملا نم ةعافشلا بلط ."

 .اهانعمو ةعافشلا ةقيقح .أ

 .ةعاغشلل ةيفانلاو ةتبثملا تايآلا ةسارد . ب

 .اهتجيتنو ةعافشلا ةرمث .5 .ةعاغشلا دودح . ج
 .اهب نينوذأملا ءايلوالاو ىبنلا نم ةعافشلا بلط .ه

 ءايلوألل رذنلا .ا“

 ءايلوألا راثآب كربتلا ٤.

 روبقلا ةرايز .ه
 روبقلا ىلع ءانبلا .<

 اهيف ةالصلاو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ./

 تيملا ىلع ءاكبلا ۸

 هفانصأب ءايلوألاو ظلت يبنلاب لسوتلا .



 ay ص

 کوس بک یم



 ةدابعلا ىف كرشلاو ديحوتلا كالم

 ةفلتخم ناولأ كرشلل دجوت اهئازأبو «بتارم ديحوتلل نأ تفرعت دق
 هيف كرشلا هلباقي يذلا ةدابعلا ىف ديحوتلا وه انه ثحبلا هيلع زكرن يذّلاو
 نيب هيلع قم رمأ ةدابعلا يف ديحوتلا لا قباسلا لصفلا يف مّدقت دقو
 ىلع ةطباضلا قيبطت ىف وه امّنإف فالتخخا كانه ناك ولو ءةيوامسلا عئارشلا

 اهيف تبراضت يتلا دراوملا كلت يف حيحصلا ءاضقلا لجألو .دراوملا ضعب

 ًاعنامو دارفألل ًاعماج ًايقطنم ًافيرعت ةدابعلا فيرعت بجي ًاريخأ ءارآلا

 نايب انيلعف ءعضاوملا كلت يف عازنلا مسح نكمأ امل اذه الولو «رايغألل

 : لوقنف ةنسلاو باتكلا نم ةدافتسملا ةطباضلا

 .  للذتلاو عوضخلا يه ةدابعلا نأ ةغللا لهأ نم رهظي

 ةدابعلا ّنأل ,معألاب اهل فيرعت فيرعتلا نم عونلا اذه :هيلع ظحالي

 ةيعونمم مزلت عوضخلا ىنعمب ةدابعلا تناك ولف «هناحبس هللاب ةّصتخ
 دادع نم عضاخلا جورخو قالطإلا هجو ىلع ريغلا مامأ عوضخلا

 بوقعي عوضخو مدآل ةكئالملا عوضخ يكحي هناحبس هنأ عم نيدّحوملا

 مدآل ةكئالملا عوضخ حدميو ؛عوضخ هقوف سيل ًاعوضخخ فسويل هئانبأو

 ١ . ةدام .طيحملا سوماقلا ءبغارلا تادرفم برعلا ناسل ظحال ١عبد«.
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 مهلك ةكئالملا دحَسف» :هناحبس لوقي .هل دوجسلا نع سيلب|إ درمتب ددنُيو

 هَل اوٌرَخ و ٍشْرَعلا ىل ِهْيَوَبَأ ٌمقَرَوَو :ىلاعت لوقيو ."7َنوُعَمْجا
 . اد

 َنوُكَت الأ كَل اَم شيل اي لاق : سيلبإ ًابطاخم ةئلاث ةيآ يف :لوقيو

 ِرْشَبِل َدُجْسأل كأ 3 لاق» :هلوقب سيلبإ رذتعا اًملو "4 ّنيٍدِجاَسلا َعَم

 ْجْوخاَفِ) :هلوقب هناحبس هبطاخ )4 نوُتْسَم ْاَمَح ْنِم ٍلاَصلَص ْنِم ُهََقَلَخ
 2 ميجر كنا اَهْنِم

 :نايبلاو ظفللاب ناكأ ءاوس  درجملا عوضخلا نأ ىلع اندي كلذ لك

 ةيلكلا ةطباضلا نايب نم ةلضعملا لحل دبالف ءةدابع سيل- لمعلاو لعفلاب وأ

 يتأي يذلا نايبلاو هريغ نع ةدابعلاب مسّنملا عوضخلا زّيمتي ىتح ةدابعلل
 :ىهو ؛ةدحاو ةملك ىف صخلتي هليصفت

 ظ :نيرمأب ققحتت ةدابعلا نأ

 .لمعلاو نايبلاب عوضخلا .أ

 هلك عضاخلا ريصم ْنأو .هتّيبوبرو هل عوضخملا ةيهولإب داقتعالا .ب

 ١ . :رجحلا ٠١.

 . :فسوي ۱° .

  .۳:رجحلا 37 .

 ٤ . :رجحلا ۳٣ .

  . ۵:رجحلا ۳٤ .



 1 ةدابعلا ىف كرشلاو ديحوتلا كالم

 نيف اک انتم روكذملا داقتعالا ناكأ ءاوس هديب الجاع وأ ًالجأ هضعب وأ

 .هريغ ةدابع ىف امك ًالطاب مأ ,هتاحبس ةف

 نأ كيفاويسو «ةدابع راص امل داقتعالا كلذ نع عوضخلا درجت ولف

 ةبسنلاب ًاصاخ ًاداقتعا مهتدابع يف نولمحي نيكرشملاو نيدّحوملا ةٌماع
 كيلإو ءةاعدملا ةهلآلا تناك مأ هناحبس هللا وه ناكأ ءاوس ءهل عوضخملا ىلإ

 .نايبلا

 : نيرمأب عّتمتت اهلطابو اهحيحص تادابعلا ماسقأ عيمج نإ

 رمقلاو مجنلا نم ةيوامسلا مارجألا وأ ناثوألاو مانصألاك هل قحتسم

 كلت عيمج ىف ةدابعلاف ةدرجملا ةيرونلا لثملاو حاورألاو سمشلاو

 ديلاو سأرلاك حراوجلاب مئاق لمع وهو عوضخلاب عتمتت لحارملا
 اذهو دوبعملا مامأ اهنم ءىشب وأ هحراوج لجب عضخي دياعلاف ءامهريغو

 .هيف ةرتسال رمأ

 .يرهاظلا عوضخلل ًادبم نوكي يذلا دوبعملاب صاخلا داقتعالا .'

 : دراوملا

 عبان مهعوضخف «ىلاعت و كرابت هللا نودبعي نيذلا نودحوملا ام
 لك هديب يذلا ملاعلل ربدملاو ءناسنإلاو نوكلل قلاخ هّنأب مهداقتعا نع

 دابعلا حلاصمل كلامو ريدمو قلاخ يأ كانه سيلو «ةرخآلاو ايندلا ىف ءىش
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 .هاوس لجآلاو لجاعلا يف مهرئاصمو

 لازنإ و ةتامإلاو ءايحالاو ريبدتلاو قلخلا نأ نودقتعيف لجاعلا ام

 ال هناحبس هلعف نم ةيعيبط ةرهاظّدعي ام ّلكو بدجلا و بصخلاو رطملا

 .ناسنإلا ريصم ىف ريثأت يأ كلمي ال يذلا هريغ لعف نم

 رومألا نم امهريغو بونذلا ةرفغمو ةعافشلا نأ نودقتعيف لجآلا اًمأ

 .ىلاعت هديب ةيورخأألا

 هتيقلاخب داقتعالا نع عباتلا عوضخلا يه ةدابعلاف كلذ ءوض ىلعو

 .هديب ةرخآلاو ايندلا ىف ناسنإلا ريصمو رومألا ةٌمزأ نوكو هتيربدمو

 هدعبو هلبقو ةلاسرلا رصع ىف نوكرشملا اًمأو «نيدٌّحوملا لاح اذه

 نيدقتعم اوناكف داقتعالا كلذ سفن نع ًاعبان ناك مهتادوبعمل مهعوضخف
 . اهيديأب دباعلا ريصم نوكو اهتيبوبرب

 نيدحوم اوناك يلهاجلا رصعلا يف برعلا ّنا تايآلا ضعب نم رهظي
 ضْرالاَو تاوامّسلاَقلخ ْنَم ْمُهَئلاَس نِيلَو» :ىلاعت لاق «ةيقلاخلا يف 7 ما ننال طي يل ET EO سأ ص س 0

 نيكرشم اوناك هسفن تقولا يف مهّنكلو )١( «ميلعلا ٌريِزَعلا ٌنُهَقَلَخ ٌنلوقيل

 برلا ناكم «بابرأب نودقتعي اوناكف «ةيبوبرلاب هنع رّبعن يذلا ريبدتلا يف
 .نوكلا ملاع يف نأش بر ّلكلو «دحاولا

 :ةيلاتلا تايآلا ىف ناعمالاب نيتفئاطلا ةديقع ىّلجتتو

 ۹ :فرحزلا .1



 NOE و ودم اسوان اق ع مسلوب ةدابعلا ىف كرشلاو ديحوتلا كالم

 :هناحبس هلوق هقطنمو :هناحبس هللا ديب ةزعلا نا ئري دّحوملا لا ١.

 ().«اعيمَج ةرِعْلا هللف»

 مانصألا ديب ةزعلا نأ ئريي ناك ةلاسرلا رصع يف كرشملا نكلو

 هلآ هللا نوُدْنِم اوُذَحْئاَو» :هناحبس هلوق هتديقع نع يکحی امك «ناثوألاو

 0 .مأَرِع مهل اوُنوُكَيل

 ىلع ددریو «ىلاعت و كرابت هللا ديب رصنلا نأ یری دحوملا نا ."

 © يميكحلا زيزعلا هللا دنع ْنِاَلإ رضا اًمَو» :هناحبس هلوق هناسل

 ةهلآلا ديب رصنلا ناب دقتعي ناك ةلاسرلا رصع يف كرشملا نكلو

 مُهَلَعل هَهِلآ ۾ هللا نود ْنِم اوذخّتاّو» :هناحبس لاق :ةفّيزملا بايرألاو
 (4) «نوُدَضْنُي

 هللا ناو :هناحبس لاق « هللا ديب رييدتلا رمأ لأب نمؤي دّحوملا نا ۳

 لاق بصخلاو بدجلا هديب نأ امك ©” ثْيْعْلا ُلّرَيَو ةَعاسلا ُملِع ُهَدْنِع

 ٍلاوألا َنِم صقر جلا فوخلا ني ّنِم ءىش موب :هناحبس

 اع

 ". «َنيِرياَصلا رْشَيَو تارمار سُفأالاَو

 ١. :رطاف 0 ١ . :ميرم ١ق4.

 *. :نارمع لآ ١77.
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 نقلا ىلا ىلإ ني دهرملا للف 1201 م 7

 .مانصألاب رطمتسي لب «ءاونألاب رطمتسي ناك كرشملا نكلو

 ةينثولا لخدأ نم لّوأ نحل نب ورمع ناك :هتريس يف ماشه نبا لوقي

 ماشلا عاقب نم ءاقلبلا ضرأ نم برآم يف ئأر دقف ءاهيحاوضو ةكم ىلإ
 يتلا مانصألا هذه ام الئاق نولعفي اًمع مهلأس امدنعو ناثوألا نودبعي ًاسانأ

 ؟اهنودبعت مكارا

 ءانرصنتف اهرصنتسنو ءانرطمّتف اهرطمتسنف اهدبعن مانصأ هذه :اولاق

 ؟هودبعيف برعلا ضرأ لإ هب ريسأف ًامنص اهنم ىننوطعت الفأ :مهل لاقف

 لاقي ًاريبك ًامنص ةكم ىلإ هعم بحطصاو مهتقيرط نسحتسا اذكهو
 (0) هتدابع ىلإ سانلا اعدو ةفّرشملا ةبعكلا حطس ىلع هعضوو «لبه» هل

 سيلف «هناحبس هديب ةعافشلاو بونذلا نارفغ نأ ئري دّحوملا نإ .5

 :هناحبس لوقي هنذإب الإ عيفش الو هناحبس هللا الإ بونذلل رفاغ كانه

 :هناحبس لاقو هللا الإ بولا ٌرْقفَي ْنَمَو مهبول اوُرفْفتْساَِ
 :هناحبس لاقو ,©) «ِضْرَألاَو تاوامّسلا كلم هل ًاعيمج ٌةعافَشلا هلل لف

 ©. «ةَعافّشلا ِهِنوُد ْنِم َنوُعْدَي َنيذّلا ُكِلْمَي الو

 ءةفيزملا بابرألاو ةهلآلا ديب ةعافشلا ّنأب دقتعي ناكف كرشملا اًمأو

 ١. :ةيوبنلا ةريسلا رظنا ١ / ۷۷-۷١.

  .۲:نارمع لآ ۱۳۵.

 .غ4 :رمزلا ۳

 ٤. :فرخزلا ۸٦



 O O ااا ا ةدايعلا ىف كرشلاو ديحوتلا كالم

 ثيح نيكرشملا ةديقع ىلع أدر تلزن ةيضاملا تايآلا ّنا هيلع دهاشلاو

 ىفن ىلع دّكؤي كلذ لجألو ,ةعافشلا ماقم نوكلام مهنأب نودقتعي اوناك
 ر 27 ت م 5 0 ٤

 َدَخْتا نم الا ةعافشلا َنوُكِلْمَي ال» :لوقيو «ىرخأ تايآ ىف ةديقعلا كلت
 هةل َنِذَأ ْنَمِل الإ ُهَدْنِع ةعافشلا ٌّعَمْنَت الو» :لاقو ا دهم نمحرلا َدْنِع ھهر e كم توا موقع يول 5 ر ف 2

 °“ .(ٌقَحلاِب َدهَش نم الا ةعافشلا هنود ْنِم نوعي ّنيذلا كلمَي الو» :لاقو

 هفصو كلذ ىلع دهاشلاو ءةهلآلا ديب بونذلا ةرفغم نأ ىري امك

 (4) يبْلَذلا رفاَغ» هاب هسفن هناحبس

 لوقلا ةصالخ

 وأ هلإ عوضخملا لأب داقتعالا نم عبني لاؤس وأ لّلذتو عوضح يأ لإ
 وهف هناحبس هلجأل عضح ولف «هل ةدابع دعي دباعلا ريصم هديب ناو ء بر
 . ًاكرشم هبحاص نوكيو هريغل ةدابع نوكي هريغل عضح ولو هلل ةدابع

 .داقتعالا اذه نم عبانلا ريغ عوضخلاو لعفلاو لوقلا «كلذ لباقيو

 نأ نود نم كلذ يف ًاغلابم  هميركتو دوجوم مامأ دحأ عوضخف

 اذهل ةدابع الو ًاكرش نوكي ال ,هتيبوبر الو ؛هتيهولإب داقتعالا نم عبني
 قشاعلا دوجس لثم ءامارح نوكي نأ نكمملا نم ناك نإو ؛دوجوملا

 AY میرم 8

 .۳ أس 3
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 نقلا ىلا ىلإ نيدشرفلا ليل عمرو مااا ورا وم داما تا لاس لا ف

 هّنكل ةيمالسالا ةعيرشلا ىف ًامارح ناك نإو هّنإف ءاهجوزل ةأرملا وأ هتقوشعمل

 نائيش ميرحتلاو ةدابعلاف ءرخخآ ببسل تناك هتمرح نأ لب «ةدابع سيل

 .نافلتخم

 نيرسفملا رثكأل ةدابعلل ةفلتخملا فيراعتلا مّيقت نأ عيطتست كلذبو

 هركذ ام امّيس ال «ٌنيِعَتْسَن كاي َو َدْيْعَن كاي :هناحبس هلوقل مهريسفت دنع

 5 ظحالف غ3 راثملا» ريسفت بحاص

 عيطتست اهريغ نع اهزييمتو ةدابعلا فيرعت ىلع تفقو اذإ كنإ مث

 ًامعز كرشلاب اهيلعاف ماهّنال ةعيرذ تذختا ىلا رومألا ىف تابلا ءاضقلا

 لاحلا حاضيإ لجألو .ىلاعت هللا ريغ نودبعي اهب نيمئاقلا ّنأو ةدابع اهنأب
 .ليصفتلاب عيضاوملا هذه ةساردل ضرعتن



 هناحبس هللا ريغب ةناعتسالا

 يف نيعتسي ال وهف كلذك هناحبس هللا الإ دبعي ال هنأ امك دّحوملا نإ

 ديحوتلا فطعي هناحبس هنأ ىرن كلذلو هب الإ ةيورخآلاو ةيونيدلا هتايح

 ةليلو موي لك لوقي نأ ملسملا رمأيو ءةدابعلا ىف ديحوتلا ىلع ةناعتسالا يف

 ةدابعلا نيب قيرفتلاف «ُنيَِتْسَن كاب َو دبع ايو :سمخلا هتاولص يف
 ىلع هريغب ةناعتسالا زيوجتو ًاقلطم ريغلل ىلوألا ميرحتب ةناعتسالاو

 اذه .هب الإ نيعتسي الو هللا الإ دبعي ال ملسملاف «ميركلا نآرقلا صن فالخ

 .بناج نم

 . نيدحوم ريغو نيدحوم  ةّماع ءالقعلا نأ رخآ بناج نمو

 هريغب مهترشاعمو مهتايح يف نونيعتسي - اولازامو اوناك ءايلوألاو ءايبنألاو
 هتايآ نم دحاو ريغ يف ريغلاب ةناعتسالاب رمأي هناخبس هنأ ىّنح «هناحبس
 ."7«ةآلّصلا و رْبّصلاب اوُئِيِعَتْسا و» :لوقي ثيح ةميركلا

 جوجأي ضرأ يف ناك نمب ناعتسا هنأ نينرقلا يذ نع يكحي امك

 ١.البقرة: 10.



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 0000-00-0... ولع ملم عون م ممل هع ٤¥

 .0) ومب ىنوُئيِعأَف ٌرْيَخ ىّبَر هيف نم ام :هناسل ىلع لاقو جوجأمو

 :لاقو مهب ةناعتسالا بلط نم رصنب نيملسملا رمأي هناحبس هنأ امك

 ."” هٌرضْنلا ْمُكِيَلَعَف نيدلا ىف ْمُكوُرَصْنَتْسا نإ وو
 رصحي بناج نمف <«( نيتفئاطلا نيتاه نيب جالعلاوه امف ذثدنعو

 . هريغب ةناعتسالاب رمأي رخآ بناج نمو «هناحبس هللاب رصنلاو ةناعتسالا

 يتلا هناحبس هللاب ةصتخملا ةناعتسالا ةقيقح ةسارد بلطتي كلذ لك

 رودت يتلاو هناحبس هريغب ةناعتسالا نع اهزبيمتو «هريغ نم اهبلط زوجي ال

 .نايبلا كيلإو ءةايحلا ىحر اهيلع
 :نيتروصب قّوحنت نأ نكمي هللا ريغب ةناعتسالا نإ

 داقتعالا عم - ىعيبط ريغ مأ ًايعيبط ناك ءاوس ۔ لماعب نيعتسن نأ ١.

 ليزيو دابعلا نيعي نأ ىلع رداق هنأ ىنعمب هللا ىلإ دنتسم هلمع نأ

 .هنذإو هللا نم ةبستكملا هتردقب مهلكاشم

 للاب ةناعتسالا نع كفني ال ةقيقحلا يف  ةناعتسالا نم عونلا اذهو
 رثألا كلذ لماوعلا كلت حنم يذلا وه هّنأب فارتعالا ىلع يوطني هّنأل «هتاذ

 .هنم اهدّرجو اهيلس ءاش نإو هب نذاو

 «ضرألا ثرحو ءاملاو سمشلاك ةيعيبط لماوعب عرازلا ناعتسا اذإف

 «لماوعلا هذه حنم يذلا وه ىلاعت ل ةقيقحلا يف - هللاب ناعتسا دقف

 66 :فهكلا 2
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 VO SSSR ااا ا اا هناحبس هللا ريغب ةنامتسالا

 لوصولاو هتابنإ مث نمو رذب نم ضرألا نطب يف عدوأ ام ءامنإ ىلع ةردقلا
 .لامكلا دح ىلإ هب

 هنأ داقتعالا عم يعيبط ريغ وأ ىعيبط لماع وأ ناسنإب ناعتسا اذإو ."

 ًاكرش ريصي داقتعالا كاذ نأ كشالف هللا نع هلعف يف وأ «هدوجو ىف لقتسم

 .ةدابع هعم ةناعتسالاو

 ىف ةلقتسم اهنأب دقتعي وهو ةروكذملا لماوعلاب عراز ناعتسا اذإف

 اهتردقو اهلعف ىف امك اهتدامو ءاهدوجو ىف ةلقتسم اهنا وأ ءاهريثأت

 .ةدابع بلطلاو كرش داقتعالاف

 ةلأسم ىف ادرو تايآلا نم نيفنص فده حضتا نايبلا اذه نم

 :ةناعتسالا

 نيعسملاو رصانلا هربتعيو طقف هّللاب ةناعتسالا رصحي :لّوألا فنصلا

 .هأوس نود ديحولا

 هلا ريغ ةنيعملا رومألا نم ةلسلس ىلإ انوعدي :ىناثلا فنصلاو
 هللا تنام ىلإ ةنيعمو ةرسان اه ريو

 دوجولا ةفيحص يف نأ ىلإ رظان هناحبس هللاب ةناعتسالل رصاحلا فنصلاف

 هلعف يف الو هدوجو يف ال هريغ ىلع دمتعم ريغ أدحاو ًالقتسمو أمات ارثؤم

 . هناحبس هللا وهو

 لماوع نوكلا يف نأ ىلإ رظان ريغلاب ةناعتسالل زيجملا فّئصلاو



 نقلا ىلا لإ نيدشرملا ليلف صن وو نطل تو وا تاك ا علا ۷٦

 هنذإب يذؤت ام يذؤت يهو هناحبس هللا ىلإ اهلعفو اهدوجو يف ة رفتفم

 ملو «ةردقلا نم هللا اهاطعأ ام لماوعلا كلت طعي مل ولو «هتردقو هتئيشمو

 .ءىش ىلع ةردق ةيأ اهل تناك امل اهنم دادمتسالا ىلع هتئيشم رجت

 هللا وه - ًامامت وحنلا اذه ىلع  لحارملا ّلك ىف ىقيقحلا نيعملاف
 ةهجلا هذهلف .هللا الإ القتسم ًائيعم ه رابتعاب دحأب ةناعتسالا نكمي الف

 نم اتات عنمي ال اذه نكلو هدحو هللاب ةناعتسالا هذه لثم ترصح

 ىلع دامتعالاب ًانيعم هرابتعاب يأ) لقتسم ريغ هرابتعاب هللا ريغب ةناعتسالا

 هللاب ةناعتسالا رصح يفانت ال هذهك  ةناعتسا نأ مولعمو «(ةيهلإلا ةردقلا

 :نیببسل هناحبس

 لماوعلاب ةناعتسالا ريغ يه هللاب ة ةصوصخملا ةناعتسالا نإ ًالَوأ
 ىلع رداق هنأ داقتعاب نوكت ام : :ىه للاب ةصوصخملا ةناعتسالاف ىرحألا

 هللا ريغب ةناعتسالا نأ نيح يف ؛اه ريغ ىلع دامتعالا نودبو «تاذلاب انتناعإ

 ىلع رداق ناعتسملا لاب داقتعالا عم يأ ءرخآ وحن ىلع يه امّنِإ هناحبس

 تناك اذإف ؛لالقتسالا وحنبو «تاذلاب ال «ةيهلالا ةردقلا ىلع ًادنتسم ةناعالا

 نأ ىلع لدي ال كلذ ناف «ىلاعت هللاب ةصاخ - لوألا وحنلا ىلع  ةناعتسالا
 .ًاضيأ هب ةصوصخم ةيناثلا اهتروصب ةناعتسالا

 نيع يه لب «هللاب ةناعتسالا نع ةكفنم ريغ هذهك- ةناعتسا نأ :ًايناث
 نم هلك نوكلا نأ ىري يذلا) دحوملا رظن يف سيلو «ىلاعت هب ةناعتسالا

 .اذه نم صانم (هب ًامئاقو هللا لعف



 اهب نينوذأملا نم ةعافشلا بلط

 وأ ,ديخوتلل فانمو مهل ةدابع اهب نينوذأملا نم ةعافشلا بلط له

 :ةيلاتلا رومألا نايب نهر كلذ قيقحتو ؟مهنم ءاعد بلط وه

 .اهانعمو ةعافشلا ةقيقح ١.

 .ةعافشلل ةيفانلاو ةتيثملا تايألا ةسارد .۲

 .ةعافشلا دودج .۳

 .اهتجيتنو ةعافشلا راثآ ٤.

 .اهب نينوذأملا ءايلوألاو يبنلا نم ةعافشلا بلط .5

 :رخآلا دعب ًادحاو رومألا هذه ةسارد كيلإو

 اهانعمو ةعافشلا ةقبقح ةقيقح :لّوألا

 هدابع ىلإ هضيفو هترفغمو هناحبس ةتمحر لوصو نع ةرابع ةعافشلا

 ةيادهلا نأ امكف ؛بيرغ رمأب اذه سيلو «هدابع ةوفصو هئايلوأ قيرط نع

 نع اينندلا هذه يف هدابع ىلإ لصت «هناحبس هضويف نم يه يتلا ةيهلإلا
 نييلذملا ىلإ نامتو ناخ هنر ليفت اذكوف هكر ةئاينأ قيرط
 . قيرطلا كلذ نع هدابع نم ةمايقلا موي ةاصعلاو



RSنقلا ىا ى ا  

 قيرط نع ةمايقلا موي هدابع ىلإ هناحبس هنارفغ لصي نأ يف دعبي الو
 ًابيس ةيويندلا ةايحلا ىف مهءاعد لعج دق هناحبس هللا ّنإف «هدابع ةريخ

 ؛نيعضاخ اوداع امل بوقعي ءانبأ نأ ىرنف ؛هتايآ ضعب ىف كلذب ٌصنو
 انك اإ انَبوُنُذ ال ْرِفْفَتْسا تابا اَي اوُناَق) :هل اولاقو «مهیبأ ىلإ اوعجر

 وه ُهَنإ ىبَر ْمُكَل رفْغَتْسأ ت َفْوَس) :هلوقب # بوقعي مهياجأف ن یطاخ
 .ه ُميِحَولا دوعا

 واف مركألا يبنلا ناك لب هبسحف بوقعي ىلع رمألا رصتقي ملو
 ْذإ ْمُهْنَأ ْوَلَوو :هناحبس لاق «ةاصعلا قح يف ًاضيأ هؤاعد باجتسي نّمم
 هللا اوُدَجَوَل ُلوُسّرلا ُمُهَل َرفْغَتْساَو هللا اوُوَفْفَتْساَف َكوُءاَج ْمُهَسْفن نأ اوم
 ٍلَصَو» :هلوق لثم ءاهركذن مل اّمم اهرئاظنو تايآلا هذهو ."" 4 ًاميحَر ًاباَوَت

 لصت دق هناحبس هترفغم ّنأ ىلع لدت ۶ ْمُهَل َّنَكَس َكَتاَلَص نإ ْمُهْبَلَع

 .ةطساو الب لصت دقو «ءايبنألاك ةطساو طيسوتب هدابع ىلإ

 ةصاخبو  قلطم لوقب ءاعدلا نأ ىلع انفقو اذإ ةقيقحلا هذه حضّتتو

 ءلولعملاو ةلعلا ماظن ةلسلس يف ةعقاولا تارثؤملا نم - نيحلاصلا ءاعد

 تارثؤم نوكلا ىف ٌنإف سحلا راطإ ىف ةعقاولا للعلا ىف ةلعلا رصحنت الو

 ءانريكفت نع یتح ةديعب نوكت دق لب ءانساوحو انساسحإ نع ةجراخ

 ١. بوسف:٩۷,

  .۲:فسوي ۹۸.

  .۳:ءاسنلا ١٤.

 ٤ :ةبوتلا. ٠١١.



 ا 1 ] ] ] ] ز] ] ]ز]ز]ز]ز]1]1ز]ز]1]1ذ1 ا اهانعمو ةعافشلا ةقبقح

 َتاَحِباَسلاَو «ًاطشن تاطْشاْنلاَو »اقر تاع زائلاّود :هناحبس لوقي

 ۰ . هً َتاَريَدُملاَ «اقْبَس ِتاقباّسلاف ٭ًاحْبَس

 ةيعيبطلا تارّبدملاب ةصتخم ىهأ ؟تارّبدملا هذه نم دارملا امف

 اهريسفت ذك ىلع نع يور دقف ؟ اهنم معألا وه دارملا وأ «ةيداملا

 «هناحبس هنذإب ةايحلاو نوكلا ريبدت مهيلإ هللا دهع نيذلا ءايوقألا ةكئالملاب

 اهريبدت ةيفيك ملعت مل نإو اهب ناميإلا بجي تارّبدملا هذه نأ امكف

 «ةرفغملا بلج ىف هريثأتب ناميإلا بجي ءاعدلا كلذكف ءاهريثأت ةقيقحو

 00 .هريثأت ةيفيك ملعت مل نإو باذعلا عفدو

 هللا ةمحر ىف ءاجرلا نم ًاعون الإ سيل ءايلوألا ةعافشب داقتعالا نإ
 يصاعلا مامأ ءاجرلاو لمألا ذفاون مالسإلا حتف دقو «هفطلو هوفع يف لمألاو

 .ةئينأمطو ةقث يف هلماكت ةريسم لصاويو ءهبر ىلإ دوعيل «مدانلا

 ةعافشلا :اهنمو ءرافغتسالاو ةبانالاو ةبوتلا :ذفاونلا هذه نمو

 ءةنسلاو باتكلا يف تدرو ربياعم قفو مهلانت يتلا ةعافشلا «نيبنذملل

 عنميو «ةاصعلا سوفن يف ءاجرلا نم ًاصيصب اهيف لمألا ثعبي يتلا ةعافشلا

 . طاشنلاو لمعلا حور مهيف ثعبيو «مهسأيو مهطونق نم

 ءاجرب مهل فالخلا ليهستو ؛ةاصعلل قيرطلا ديهمت ينعي ال اذهو

 لكل ةلماش ةلسرمو ةقلطم تسيلو «دويقو طورش نم ةعافشلل امل :ةعافشلا

 وه لصألا مادام «سوفنلا يف ءاجرلاو لمألا عرز ةيلمع يه لب «ةاصعلا

 ١ . :تاعزانلا ١ 6.



Aنقلا ىلا ىلا 000  

 .تامرحملا بانتجاو تابجاولاب نايتالاو لمعلا

 ةعاغشلل ةتبثملاو ةيفانلا تايآلا ةسارد :يناثلا

 ىبنلل ةمايقلا موي ةعافشلا توبث ىلع ةيمالسإلا ةمألا ءاملع عمجأ
 دناعملا الإ هركني ال امم اذهو ءةعافشلاب هناحبس هل نذأي نمو ج مظعألا

 . ةيمالسإلا ميهافملاو ميركلا نآرقلاب لهاجلا وأ

 كّسمتي امّبر ذإ ءةتبثمو ةيفان نيب ةعافشلا ىف ةدراولا تايآلا نأ الإ

 تايآلا هذه ةسارد كيلإو .اهامرم نع ةلفغ ةعافشلا ىفنل لوألا مسقلاب

 :فانصأ ىلع ةدراولا تايآلا نإ :لوقئف ءاهريسفتو

 ةعافشلا ىفنيام :لّوألا فنصلا

 0 و يفنت ةدحاو ةيآ ميكحلا ركذلا ىف درو

 نِي ْمُكاَتكََر اًمِم اوفا اوم َنيذلا اها اَي) :هناحبس هلوق يهو «قالطإلا
5 

 َنوُوِفاَكْلا َو ٌةَعاَفَش ال و ٌةَلُح ال و هيف ٌعِنَمَال مْوَي َىَتاَي نأ لبق

 . َنوُملاَلا مم مه

 ي ا يعن وع يا ّنأب تبثي ثي ةيآلا ليذ ىف ناعمإلا نكلو

 ىلإ فضا 4 نوقلاطلا مه وراك و» ةيآلا ليذ ليلدب نيرفاكلا ٌقح

 اد نم » :لاقو هنذإب ةعافشلا دوجو ةيلاتلا ةيآلا يف تبأ هناحبس هنأ كلذ

 0 «دنذإِب الإ دنع ٌعْفْشَي ىذا

 ١. :ةرقبلا . . 704 :ةرقبلا 706 .



 اا ا ةعافشلل ةتيثملاو ةيفانلا تايالا ةسارد

 ةعافشلل دوهيلا اهدقتعت يتلا ةعافشلا ىفني ام :ىناثلا فنصلا

 و ْمُكْيلَع ُتْمَعَن تمعن ٌتْمَعْنأ ىتلا یمن معن د اوُرُكْذا ليِئاَرْسِإ ین ايو :هناحبس لاق
03 

 واني يت نع شفت يزل اذ اا و * ا ىلع مگنت يل

 .20َنوُرَصُنُي ْمُهَل و َلْذَع اَهْنِم دخوب ال َو ةَعاَفَش اَهْنِم لبي ال

 ةعافشلا ىفن وه ةعافشلا ىفن نم فدهلا نأب ىضقت قايسلا ةدحوو

 ةعافشلاب داقتعالا وهو «ةرتفلا كلت ىف دوهيلا اهدقتعت تناك ىتلا ةئطاخلا

 نم كلذ نيأو ءانيعم ًاطرش هل عوفشملاو عيفشلا يف اوطرتشي نأ نود

 !؟ةدودحملا ةعافشلا

 ةعافشلل مانصألا ةيحالص ىفني ام :ثلاثلا فنصلا

 هللا دنع اهتعافشي مه داقتغال مانصألا نودبعي اوناك ةيلهاجلا برع ّنإ

 يبيت :ةلحاو ىلع رصتقن ةريثك ىنعملا اذه يف تايآلاو

 ° منوُلَقْعَي ال َو اًنْيَس َنوُكِلْمَي ال اوُناك ْوَلَوَأ لف َءاَعَمُش هلل

 هريغ اهيف هكراشي ال هنأو هناحبس هلاب ةعافشلا صخي ام :عبارلا فنصلا

 ٍضْرَألا َو تاَواَمَسلا كلم هَل اًعيِمَج ٌةَعاَفٌشلا هلل لق :هناحبس لوقي

 ."7«َنوُمَجْوَت لإ م

 . غ8 - ۷£ :ةرقبلا . ١

 . 47 :رمزلا .

 .44 :رمزلا .'“



EER RES A۲قلا ى  

 ءىش لك قوف هّنِإف دحأ دنع دحأل عفشي ال هناحبس هّنأ مولعملا نمو

 هناحبس هنا وه (اًميِمَج ٌةَعاَفّشلا هلل لَق» :هلوق ىنعمف «هیدل ءىش لك لذ
 ةد اشو نوک ةنذإي الإ دحأل دحأ عفشي د ماقمل كلام

 هللا نود ْنِم اوُذَخَُنا ماو :هناحبس هلوق يف اهيلإ ريشأ يتلا نيكرشملا

 لود نم ةقلطملا ةعافشلاب نيدقتعملا ىراصنلاو دوهيلا ةديفعو «َءاَعَفش

 ماقمل كلاملا نأ وه ةيآلا دافم نوكيف .هل عوفشملاو عيفشلا يف طرش

 اذهو ءائيش اهنم نوكلميال هريغو هناحبس هللا وه اهيلع رطيسملاو ةعافشلا
 اذهو «هناحہس هاضترا نمل نوعفشي نونوذأم دابع كانه نوكي نأ ىفاني ال

 . ىتألا فنصلا ىف ىتأي ام

 هناحبس هللا نم ةنوذأملا ةعافشلا :سماخلا فنصلا

 مار ,ةعافشلاب ةذعل نذأي هناحبس هنأ ىلع حوضوب ّلدت تايأ كانه

 : هناحبس لوقي ءائيش مهنم ميركلا نآرقلا ركذي الف ءالؤه نم

 ١. يهنذاب ل ُهَدْنِع عفش ىذلا اذ نم 00,

 يبذل غب نِ الإ عيِفَش نِ ا .' ۳
 ادع ن ِنَمْحولا َدْنِم َذَحّنا نم الإ ةَعاَفَسا َنوُكِلْمَي الو ۳

 . 7500 :ةرقبلا . ١

 ۳ :سنوي .۲

 AY„ میرم. ۳



 RSS ةعافشلل ةتبثملاو ةيفاثلا تابآلا ةسارد

 .ةنوذأملا ةعافشلاو ةضوفرملا ةعافشلا نيب قرفلا ناب كلذبو

 مانصألا ةعافش وأ هناحبس هنذإ الب ةعافشلا : ينعأ- ةقلطملا ةعافشلاف

 ْذَخَّناو نمحرلا هل نذأ نّمم مهريغ ةعافش اّمأو :ةضوفرم ةعافش- ناثوألاو

 .ةلوبقم ةعافش يهف ًادهع نمحرلا دنع

 عيفشلا طورش
 ابذك اهنودبعي برعلا ناك يتلا مانصألا ةعافش ميركلا نآرقلا ضفر

 ةرداق نوكت فيكف اهسفن نع عافدلا نع ةزجاع اهنأب حرص دقو اروزو
 اهاّنبتي ىتلا ةقلطملا ةعافشلاو ءالؤه ةعافشف !؟اهداّبع قح ىف ةعافشلا ىلع

 نع ةرابع ىهف ةلوبقملا ةعافشلا اأو ءةيفانلا تايآلل فدهلا وه باتكلا لهأ
 ,ةصاخ طورشب هللا دنع مهتعافش لبقت نيذلا هللا دابع نم ةصاخخ ةئف ةعافش

 تاياورلا يف هل عوفشملا يف ةعافشلا طورشو ءاعفشلا ءامسا تدرو دقو

 .ةيمالسالا

 ةعافشلاب نودقتعي اوناك دوهيلا ركذلاب ّصخأو باتكلا لهأ نإ

 موي يصاعلاو عيطملاف هل عوفشملا ىف طرش دوجو نود نم .ةقلطملا

 دئاقع دوجول كلذو مهئايلوأو مهئايبنأ ةعافشب ةنجلا نالخدي ةمايقلا

 :اهنمو .مهنیب ةدسأف

 َتْلاَق وو :هلوق يف مهنع هناحبس يكحي امك راتخملا بعشلا ةركف ١.
 00 واح و هللا ُءاَنْبَأ نحت ئراَصُنلا َو ُدوُهَبلا

 امي الإ رال انّسَمَت ْنَل اوُلاَق و» :تادودعم ًامايأ الإ نوبذعيال مهنا ١.
a 

 ت

 ١. :ةدئاملا 1۸ .



E RSE EEE A4نيقيلا قحلا ىلإ نيدش ب  

 داقتعالل ةيضرأ تراص يتلا ةدسافلا دئاقعلا نم كلذ ريغ ىلإ« 4ةَدودْعَم

 نآرقلا ّنأ عم هل عوفشملا قح ج ةرحلا ةقلطملا ةعافشلاب

Nعطق امك هدابع يو ل  

 :هناحبس

 ةهز IH 1 رف
 ١. مهسفن مهاسناف هللا اوسن» 4 .

 .0«ىَسنت مولا َكِلَذَكَو اهي ااا كنتأ َكِلَذَك لاد ."

 4 اذه مهمو َءاَقِل اوُسن اَمَك ْمُهاَسْنَت مولا *

 ةعافشلاب نينوذأملا ضعب ةيمست :سداسلا فنصلا

 ةيآ اهنم ركذن ةعافشلاب نينوذأملا ضعب تايآلا ضعب يف ءاج
 :ةدحاو

SGايش ْمُهَتَعاَفَش  

 .0(ىَضْوَي َو ُءاَشَي ْنَمِل للا َنَذأَ نأ ِدْعَب ْنِم الإ

A‘ ةرقبلا: .١ 

  . ۲:رشحلا ۱۹.

  .۳:هط ۱۲١.

 :فارعالا . ؛ 0١

 ٥ . :مجنلا 7١ .



 نأ حضني نيقيرفلا بتك يفةعافشلا يف ةدراولا تاياورلا ةساردبو

 ميكحلا ركذلا يف ةليصألا ميهافملا دحأ ةنوذأملا ةدودحملا ةعافشلا

 .ةفيرشلا تاياورلاو

 ةعافشلا دودح :ثلاثلا

 يه طرشو ديق لك نع ةدرجملا ةقلطملا ةعافشلا نأ ىلع تفرعت دق

 ىتلا ةعافشلا اّمأو ءنوكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا اهتّئبت ىتلا ةعافشلا

 عيفشلا ىف ةصاخخ طئارشب ةطورشملا ةعافشلا يهف ميركلا نآرقلا اهاضمأ

 .اثلاث ةعافشلا درومو هايناث هل عوفشملاو الو

 الف هناحبس هللا دنع ةبترملاو ناكملا نم هل ناك امهمف عيفشلا ام

 اذه ىلع ركذلا ةفلاسلا تايآلا تلد دقو ءىضربو هللا نذأي نأ دعب الإ عفشي

 .طرشلا

 هب ناميإلاب ىلاعت هللاب هتلص دطوي نأ هيف طرتشيف هل عوفشملا اًمأو
 تخطلت نيذلا نم نوكي الو «هبتکو هلسرو هئايبناب هناميإو هتينادحوبو

 .اياطخلاو بونذلاو ىصاعملا يف اولغوأو ةميرجلاب مهيديأ

 ال يتلا نيقيرفلا تاياور يف دودحلاو طورشلا هذه تدرو دقو

 .ريثك نم ليلق ركذب انه رصتقنو ءاهرشع ركذ اننكمي

 ةعافش ىلع مكبجوأو ادغ ينم مكبرقأ نو :##ل هللا لوسر لاق ١.

 ^« سانلا نم مكبرقأو ءاقلخ مكنسحأو .هتنامأل مكادآو ءاناسل مكقدصأ

 ١ . :يديزلا ىبحي ديسلل ,بلاطملا ريسيت ١ / ٤٤١.



 يلا ل ۸٦

 نوملكتتو نودوعت الف ةعيشلا رشعم ايد :ا# قداصلا مامإلا لاق .”

 ملأ هبيصي ىتح (انزلا) اذه بكر اذإ انتعافش لاني ال هللا وف ءانتعافش ىلع

 .٩ منهج لوه ىريو باذعلا

 نب رفعج يبأ ترضح امل :# مظاكلا ىسوم مامإلا لاق .۳

 فختسا نم انتعافش لاني ال هّنأ ىنب اي :ىل لاق ةافولا 8# دمحم

 (50.«ةالصلاب

 هلوقل ةعافشلا امهيف لبقت ال داحلإلاو كرشلاف ءةعافشلا دروم اًمأو

 .©+ ُءاَشَي ْنَمِل كلَ نود اَم ٌِفْفَي و هب َكَرْشُي نأ ٌرِفْغَي ال هللا نِ :هناحبس

 .تاياورلا ىلإ عجريلف ليصفتلا دارأ نمو

 ةعافشلا ةرمث :عبارلا

 وأ ىصاعلا نع وفعلاو بنذملا بونذ طح ىه ةعافشلا ةجيتن ّنا له

 ١ .نيعيطملل تاجردلا عفرو باوثلا ةدايز ىه

 نم مسق يناثلا ىلإ بهذو لوألا ىلإ نيملسملا روهمج بهذ دقو
 .ةلزتعملا يمّلكتم

 ولا ميهافملا نم تسيل ةعافشلا نأ روهمجلا لوق ىلع ٌلديو

 دوهيلاو نيكرشملا نيب ًاجئار اهموهفم ناك لب ءاهلمعتساو مالسإلا اهركتبا

 .439 / © :يفاكلا ١.

 .۲۷۰ /۳ :یفاکلا . ۲

 . ۹ و۸٤ ءءأانلا . ۳



 AV [1 ea اهب نين وذأملا ءايلوألا و ىبنلا نم ةعافشلا بلط

 يذلا وه مالسإلا لبق ةعافشلل جئارلا موهفملاف «باتكلا لهأ نم ىراصنلاو

 . ميركلا نآرقلا هحرط

 نكلو نآرقلا لوزن لبق ةجئارلا ةعافشلا سفن يه ةلوبقملا ةعافشلاف

 .دودحو طورش تحت

 :لاق هنأ كاف مركألا يبنلا نع نيقيرفلا هاور ام كلذ ىلع لديو

 0 يتم نم رئابكلا لهأل ىتعافش ترخّدا»

 اهب نينوذأملا ءايلوألاو ىبنلا نم ةعافشلا بلط :سماخلا

 هللا نم هبلطو عيفشلا ءاعد وه ةّماعلا ىدل ةعافشلل حضاولا موهفملا

 عيفشلا نم ةعافشلا بلط عجري ًاذإف .اهل ًالهأ اوناك اذإ ءهدابع بونذ َنارفغ

 خألا نم ءاعدلا بلط يف ئرت لهو «ةياغلا كلتل هنم ءاعدلا بلط ىلإ

 الو هؤاعد باجتسُي يذلا ءال مركألا يبنلا نع ًالضف !؟ ًالاكشإ نمؤملا

 ."”هيكحلا ركذلا صنب دري

 هل عوفشملا ىح يف هثاعد نع ةرابع ىبنلا ةعافش نأ حضوي يذلاو

 تّيم نم امد :لاق هنأ #4 مركألا يبنلا نع «هحيحص» يف ملسم هاور ام

 اوعفش الإ هل نوعغشي مهلك ةئام نوغلبي نيملسملا نم ةئ هيلع يَلصي
 © ف

 .هريغو ١ / :ةجام نبا نئس ١.

 0 :نوقفانملا 0617 :ءاسنلا . ۲

 .هدالوأو حيبص يلع دمحم ةبتكم «رصم .ط 07 ٤: ملسم حيحص ٣.



A۸قبلا قفا ىلإ ف دفرملا لقوم ام ع واو ور رة ا اسووخلا  

 رّسف امك هل نوعدي يأ :هلوقب «هل نوعفشي» 4 هلوق حراشلا رّسفو

 . مهتعافش تلبق يأ :هلوقب هيف اوعفش الإد :4يهلوق
 :لوقي هللا لوسر تعمس :لاق هنأ سابع نب هللا دبع نع ًاضيأ يورو

 نوكرشبي ال ًالجر نوعيرأ هتزانج ىلع موقيف تومي ملسم لجر نم امه
 تيملا كلذ قح يف مهتعافش تلبق يأ "هيف هللا مهعّفش الإ ًائيش هللاب

 .هل رفغيف

 نم لكف «ءاعدلا بلط ىلإ نيحلاصلا نم عافشتسالا عجرم ناك اذإف

 ."”عئاشلا ىنعملا الإ هنم دصقي ال ةعافشلا ىبنلا نم بلطي

 هباحصأ ٌبلط ناك «هترجه راد يف ًايح ل مركألا يبنلا ناك امدنعف

 عقاولا يف ال مسالا يف فالتحالاو هنم ةعافشلا بلط ىلإ ًاعجار «هنم ًءاعدلا

 .ةقيقحلاو

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

 .ريغ ال هنم ءاعدلا بلط ىلإ ًاضيأ

 بلط دقف هل رفغتسي نأ هتم بلطف هدجسم ىلإ ءاج ًايبارعأ نأ ولف
 «ىبنلا اهّيأ اي :هل لاقو ءهليحر دعب لجرلا كاذ ءاج ولو . هللا دنع ةعافشلا هنم

 ال دحاو ىنعمب عيمجلاف هللا دنع ىل عفشا :لاق وأ . هللا دنع يل رفغتسا

 .هسفن ردصملا . ١

 ‹«خزربلا يف مهتيفصتو «نيبنذملا بولق يف ينيوكتلا فرصتلا نم رخآ ىنعم ةعافشلل ناك ول . ؟

 .سانلا نم يدحوألا الإ هيلإ جوتي ال ىلقع رمأ وهف ةمايقلا فقاومو



 00 a واق مركألا ىبنلا نم ةعافشلا بلطو فلسلا

 كشلاو ءامهدحأ ةّحصب ناعذالاف .ًارهاظو ٌةروص نافلتخي امّنإو «ًةقيقحو

 .نيمزالتملا نيب كيكفتلاك رخآلا ةّححص ىف

 :عيفشلا نم ءاعدلا بلط ىلإ عجري ةعافشلا بلط نأ نّيبت انه ىلإ

 لاح يف عيفشلا نم هبلط نيب قرف ريغ نم عرشلا يف بولطم رمأ وهو
 ءال وأ ًاعجان هنوك اًمأو ءءاعدلا بلط دح نع جرخي ال وهف «هتامم وأ هتايح

 .هنايب ماقم انه سيل رخآ رمأ وهف

 يف حلاصلا فلسلا نم هلثم رودص وه رمألا اذه قّقحي يذلاو

 :هنم أرزن كيلإو ؛ةمدقتملا روصعلا

 ةت مركألا يبنلا نم ةعافشلا بلطو فلسلا
 اذه زاوج نع نافشكت نيملسملا ةريسو ةيمالسالا ثيداحألا ١

 نع ؛هحيحص» ىف يذمرتلا ىور دقف ؛ ةً ىبنلا نمز ىف هدوجوو «بلطلا
 :لاق ««لعاف انأ» :لاقف ؛ةمايقلا موي يل عفشي نأ يبنلا تلأس :هلوق سنأ

 ىلع ىنبلطت ام لّوأ ىنبلطا» :لاقف ؟كبلطأ ىّنأف هللا لوسر اي :تلق

 ١ | .'ءطارصلا

 اذه نأ هلابب رطخي نأ نود ةعافشلا « مظعألا يبنلا نم بلطي لئاسلاف

 .ةديقعلا لوصأ عم مدطصي بلطلا

 :هاّيإ ًابطاخم لوقي لب ىبنلا باحصأ دحأ «براق نب داوس اذه ١

 ١ بابلا ,ةمايقلا ةفص بانك ١5غ :يذمرتلا حيحص 5.



a °ا  Slنيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد  

 ةعافش وذ ال موي ًاعيفش ىل نكف

 )براق نب داوس نع ًاليتف نغمب

 هنأ فرع ريمح ةليبق نم ًالجر نأ «خيراتلاو ريسلا باحصأ یور- ۳

 ءثعبي امنيح ا ىبنلا ىلإ اهمّلسي ىتح هبراقأ دحأل اهمّلسو ةلاسر بتك

 الو ةمايقلا موي ىل عفشاف كردأ مل نإو» :هلوق ةلاسرلا كلت ىف ءاج اًممو

 خألا عيب ًابحرم» :لاق فَي يبنلا دي ىلإ ةلاسرلا تلصو اًملو «ينسنت

 ليلد حضوأ «حلاصلاخألاب ةعافشلابلاطل يبل فصو نإ ".«حلاصلا

 .ةديقعلا لوصأو ضراعتي ال رمأ هنأ ىلع

 لشسغ امل © نينمؤملا ريمأ نأ سابع نبا نع ديفملا ىورو - ٤

 تبطو ًاّيح ٌتبط ىّمأو تنأ ىبأب» :لاقو ههجو نع فشك هنّفكو كي ىبنلا

 .20(كير دنع انركذا ...ًاتيم

 يلو امدنع لاق #4 ًايلع نأ :«ةغالبلا جهن» يف يضرلا فيرشلا ىورو

 نم انلعجاو كبر دنع انركذا يّمأو تنأ يبأب» :لک هللا لوسر لسغ

 ا كلاب

 ضورلا ًاضيأ عجارو «تس ىلإ ةغلابلا هتياور قرط ركذ دقو 701718 ةمجرتلا ١ / ۲ :ةباصإلا . ١

 ١ / ۷١. :رثألا نويع ؛744 /۳ :برإلا غولب ؛ 1754 / ١ :فنألا

 .۸۸ / ۲ :ةيبلحلا ةريسلا ؛ 17/١ :بوشآ رهش نبا بقانم . ”

 ٠١7. ص :رشع يناثلا سلجملا «ديفملا سلاجم .۳

 ٤ . ةبطخلا : ةغالبلا جهن 78.



 000000000000 وللي مركألا ىبنلا نم ةعافشلا بلطو فلسلا

 مث ههجو نع فشكف ركبوبأ لبقأ فَي ىبنلا يفوت امل هّنأ يور 4

 دنع دمحم اي انرکذا ًاتيمو ًايح تبط یاو تنأ ىبأب» :لاقو هلّبقف هيلع ٌبكأ
 | ,90كلاب نم نکنلو كبر

 .هتوم دعب ايندلا ةايحلا يف ا ىبنلاب عافشتسا اذهو

 دقو ءةعافشلا بلط ىف «كبر دنع ىنرك ذا :ةلمج لمعتست برعلا نإ

 ا ق هام سط ني تي فیر ىلا ےک كاد رو
 . لبر َدْنِع یر لاقو- كلملا يقاس

 هباتك ىف يدعسلا كلملا دبع روتكدلا هركذ ام ركذن ًاماتخو -

 ل نم ةعافشلا بلط اّمأ :لاق «قيقدلا ىمالسإلا اهموهفم ىف ةعدبلا»

 ثيح ءةّنسلا يف درو دقق هريغ وأ ناذأ دعب ديق نوديو ةماع ةروصب لل هلا

 لوسر نم ريكن نود  مهنع هللا يضر  ةباحصلا ضعب هنم اهبلط دق

 ةديدع تابسانمو عضاوميو صوصخلا اذهب ةدراولا ثيداحألاو . كلي هللا

 :اهنم ركذن ًادج ةريثك

 ين :لاقو #2 يبنلا ىتأف اّنم مالغ قلطنا :لاق ىملسألا بعصم نع

 موي هل عفشت نّمم ينلعجت نأ كلأسأ :لاق «؟ وه امو» :لاق ءآلاؤس كلئاس

 ىلع كلد نمد وأ «؟ اذه كمّلع نما وأ «؟ اذه كرمأ نم» :لاق «ةمايقلا

 موي هل عفشأ نّمم كّنإف» :لاق ءيسفن الإ دحأ هب ينرمأ ام :لاق ؛؟ اذه

 .توريب ءةفرعملا رادط 41/4 /7 :ةّيبلحلا ةريسلا . ١

 .7 :فسوب .۲



NAN ا nese ۹۲ 

 يناربطلا هاور :لاقو دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هدروأ .«ةمايقلا

 ىف اذه . 95 ثيداحألا نم ًاريثك عوضوملا اذهب ىمشيهلا دروأ دقو

 اميسال هنم ةعافشلا بلط حصي لهف ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتنا دعب اأ
 ؟ هيلع مالسلا دنعو فيرشلا هربق مام

 نومّلكتيو نوعمسي تاومألا نأ كشلا لبقي ال امب تبث هنأ امب

 هحور هيلإ درت هيلع مّلسُي امدنع كلي وه ةصاخبو خزربلا ملاع يف نوعديو
 نيبو هلاقتنا لبق هتايح نيب ةعافشلا بلط ىف ةقرفتلل بجوم الف ء ةفيرشلا
 هللاو .ليلدلاب هيلعف عنملا ىعّْدا نمو .هلاقتنا دعب ةيخزربلا ةايحلا :هتايح
 < يؤوملا

 ماقملا يف ناتهبش

 ام عم امهركذن «نيتهبش ةعافشلا بلط نم نوعناملا حرط دقو .

 . ليلحتلا نم امهلوح

 مانصألا نم ةعافشلا نيكرشملا بل .ا

 نم ةعافشلا بلط ميرحتب نولئاقلا هب كّسمت يذلا يناثلا ليلدلا

 :وه ءاعفشلا

 امه ١/ :ملسم حيحص ۹ ۰ :دئاوزلا عمجم . ١

 . ١0-5" ص :ىمالسالا اهموهفم ىف ةعدبلا . "



 0 مانصألا نم ةعافشلا نيكرشملا بلط

 يف نمكت ةلاسرلا رصع يف نيئنثولا كرش هلع ربتعا مي دركلا نآرقلا نإ

 :ىلاعت لاقف ؛مهناثوأو ٠ مهمانصأ نم ةعافشلا مهبلط
 هر ن ل هيد و مو ماس
 ءالْؤَه َنوُلوُقَيَو ْمُهمَفْني ا .e هب ال اَم هللا ٍنوُد ْنِم َنوُدُبْميَو

 ("7.<وللا َدْنِع انٌواعَفش

 ًاكرش ءايلوألا وأ ءايبنألا نم ةعافشلا بلط نوكي ساسألا اذه ىلعو

 (").مانصألا نم ةعافشلا بلط هيبش

 :كلذ ىلع دريو

 نم اهبلطو مانصألا نم ةعافشلا بلط نيب ًايرهوج ًاقرف كانه نأ :ًالَوأ

 نم عبني مهمانصأ نم ةعافشلا نيكرشملا بلط ْنأل :نيحلاصلا ءايلوألا
 نيدحوملا نأ لاحلاو «هلإلا لعف اهيلإ ضّوف وأ ةهلآ مهمانصأ لأب داقتعالا

 هل اوصلخأ هلل دابع ءاعفشلا لأب داقتعالا نم اذه مهبلط يف نوقلطني
 فيكف «ماقملاو ةلزنملا هذه مهبهوو هناحبس مهيلع لّضفتف ءةيدوبعلا

 !؟دحاو رهوجو ةكرتشم ةقيقح ىلإ نادوعي نيبلطلا رابتعا زاج ئرتاي

 ءايناث ةعافشلا اهنم اوبلط مث الأ ا اودبع نيكرشملا ّنأ :ًايناثو

 نم َنوُدُبعَيَو) :الوأ ىلاعت لاق ثيح ةروكذملا ةيآلا هنع يكحت ام اذهو

 نأ لاحلاو .«انٌواعَفُش ءالوه َنولوُقْيَو :هلوقب كلذ فدرأ مث هلا نود

 هل عوضخلا دعب معن ءهل كيرش ال هدحو ىلاعت هللا الإ نودبعي ال نيدّحوملا

 ١.يوسف: ۱۸ .

 ٤ :تاهبشلا فشك رظنا .۲



 قلا ا Re RO ل

 هنذإ نم ًاقالطنا «نيحلاصلا هئايلوأ نم ةعافشلا نوبلطي «هب ناميالاو هناحبس
 .لعفلا اذهب ىلاعتو هناحبس

 نيكرشملا ىلع نينمؤملا لمع فطع نأ نايبلا اذه نم حضتتا
 ّيأ ىلع موقي الو ءةحصلا نم هل ساسأ ال فطع ءًادحاو أرمأ امهرابتعاو

 .يناهرب ليلد وأ ىملع دنتسم

 وغل تّيملا نم ةعافشلا بلط .۲

 ءايلوألا نم ةعافشلا بلطل نوعناملا هب كّسمت ام رخآ وه ليلدلا اذه

 .نيحلاصلاو

 دنع ءايحأ ءادهنشلا ّنأ ةيخزربلا ةايحلا ثحب ىف انتبثأ اننا :هيلع دريو

 باب نم ءادهشلا نينف مهّبر دنع ًءايحأ ءادهشلا ناك اذإف ءنوقزري مهّبر

 ىح هّنأل ءًاوغل هنم ةعافشلا بلط نوكي ال ٍذئنيحو «هّبر دنع ًاّيح نوكي ىلوأ

 ۰ .هناحبس هنذإب انماقم ىريو انمالك عمسي فزري

 ال ىتوم ءادهشلاو نيحلاصلاو ءايبنألا أب ميلستلا ضرف ىلعو
 ةعافشلا بلط همزلتسي ام ىصقأ ٍذئنيحف ءانماقم نوري الو انمالك نوعمسي

 ءيباهولا ركفلا باحصأ هيعّذي امك مرحم ٌرمأ هنأ ال ءًأوغل ًارمأ دعي نأ مهنم

 نمو «صالخلاو ةاجنلل ةشق ّلكب كّسمتي قيرغلا نأ كلذ ىلع دهاشلاو

 .- ًاملعتم دجت ال هلك كلذ عمو «ءارو لئاط ال وغل اذه هلمع نأ حضاولا

 .مارحلا باكتراب وأ كرشلاب قيرغلا فصي  ملاعلا نع ًالضف



 ءايلوألل رذنلا

 تيضق اذإ لمع ءادأب مايقلاب هسفن ناسنإلا مازلإ نع ةرابع رذنلا

 وهاذه ا يف اإ را متخأ نأ لع هلل :لوقي نأك «هتجاح

 . هريغل زوجي الو هناحبس هلل رذنلا نوكي نأ ربتعيو ىعرشلا رذنلا

 بالاك هل نيبرقملا ىلإ هلمع باوث ءادهإ رذنلا نمض يف مزتلي امّبرو

 هباوث يدهاو نآرقلا متخأ نأ هلل ترذن :لوقيف فايلوألاو ءايبنألا وأ مألاو

 ««نالف» ةظفل ىلع ةلخادلا ماللا ريغ ةلالجلا ظفل ىلع ةلخادلا ماللاو ؛نالفل

 نايبل ةيناثلا ماللاو ءهناحبس هللا ىلإ برقتلا ةياغل يأ ةياغلل ىلوألا ماللاف

 نومزتلي مث هلل المع نورذني نيملسملا نيب فراعتملا وه اذه

 .نيحلاصلا هدابعو هللا ءايلوأ دحأل هباوث ءادهإب

 ةروذنم  ةاشلا هذه : نولوقيو ةرابعلا ىف نورصتخي امّبرو
 الكب نوحشم ميركلا نآرقلاو .هعافتنا ةهج وه دارملاو < قالك ىبنلل

 . نيلامعتسالا

 ىف ام كل ُتْرَذَن ىنإ ٌبَّر» :نارمع ةأرما نع ًايكاح هناحبس لاق



 ندقنلا قبلا ىلإ نيدشرملا ليلعاب هوم تملا م و و ا ۹٦

 .(هّلل ترذنو هلل تيلص» :انلوق ريظن ةيآلا هذه يف ماللاف ١7 «َررَحُم ىنطب

 مال 0 «نيكاسملا وءارَقْفْلِل تاقدصلا اما |> :هناحبس لاقو

 وأ ةا يبنلل اذه :راصتخالا دنع انلوق ريظنءعافتنالا ىنعمب ءارقفلل

 .دعس مل هذه :لاق ارثب رفح امل ةدابع نب دعس نأ ىضم دقو 4 مامإلل

 تفرع ام ىلع «نيحلاصلاو ءايلوألل رذنلا نم عنام ال هنا رهظ كلذبو

 .هريسفت نم

 .مالسإلا ءاملعو نيرّكفملا ضعب مالكب يتأن لاحلا حاضيإ لجألو

 لامعألا امّنِإو « نيرذانلا تاّين رادم رودت ةلأسملا نإ :يدلاخلا لوقي

 ًالوق نجي مل كلذب هيلإ بّرقتلاو هسفن تيملا رذانلا دصق ناك نإف «تاّيتلاب
- 0 5 : 

  هوجولا نم هجوب- ءايحألا عافتناو ىلاعت هللا هجو هدصق ناك نإو ءادحاو

 قلطأ وأ عافتنالا هوجو نم ًاهجو نيع ءاوس هل روذنملا كلذل هباوثو هب

 «ثيملا ءابرقأ وأ سانلا فرع ىف هيف فربصلا درطي ام كانه ناكو «هيف لوقلا

 © روذنلاب ءافولا بجي ةروصلا هذه يفق كلذ وحن وأ

 نم لاح ربختسا نمو ... :«نآرقلا ناقرف» باتك ىف يمازعلا لاقو

 مهروذنو مهحئابذب نودصقي ال مهدجو «نيملسملا نم كلذ لعفي
 دقو ؛مهيلإ اهباوث لعج و مهنع ةقدصلاالإ- ءايلوألاو ءايبنألا نم تاومألل

 ١. :نارمع لآ 56

 ". :ةبوتلا ٠١.

  .۳.هذعب امو ۲ :يدلاخلل :ناوخإلا حلص



 تاومألل ةعفان ءايحألا ةقدص نأ ىلع دقعنم ةّنسلا لهأ عامجإ نأ اوملع

 ١ ةروهشم ةحيحص كلذ يف ثيداحألاو «مهيلإ ةلصاو

 :ةإلق هللا لوسرل لاق اهابأ لا ةنوميم نع دواد وبأ جرخأ
 يف «ةناوُب» سأر ىلع رحنأ نأ ركذ يل دلو نإ ترذن ينا هللا لوسر اي

 .منغلا نم ةذع « ايانثلا نم ةبقع

 .نيسمخ :تلاق اهنأ الإ ملعأ ال :اهنع يوارلا لاق

 ؟ءيش ناثوألا نم له :ةظلف هللا لوسر لاقف

 .ال :لاق

 )هلل هب ترذن امب فوأ :لاق

 يذلا ناكملا يف مانصألا دوجو نع لاؤسلا دكؤي ج ىبنلا لا دجت

 ثيح مانصألل رذنلا وه مارحلا رذنلا نأ ىلع ليلد اذه ّنا حئابذلا هيف حبذت

 ىلع حبذ امو... : ىلاعت لاق امك كلذ ىلع ةيلهاجلا لهأ ةداع ترج

 0. «قشف مُكلذ ...بّضَتلا

 ءايلوأ دقارمو ةسدقملا تابتعلل نيرئازلا لاوحأ ىلع فقو نم ّلكو

 حئابذلا نوحبذيو «هاضرلو ىلاعت هلل نورذني مهنا دجي نيحلاصلا هللا
 .اهموحلب ءارقفلا عافتناو اهباوثب ربقلا بحاص عافتنا فدهب لجو ّرع همساب

 ١. :نآرقلا ناقرف ١177.

  ۲.قما/؟ :دواد یبا ننس

  .۳.؟ :ةدئاملا



 ءايلوألا راثآب كربتلا

 .ةمعنلا يف و ةدايزلا ىنعمب «ةكربلا» نم قتشم ةغل كّبتلا

 ا ل ل ا :وهف ًاحالطصا اّمأو

 نم نيحلاصلاو مركألا ىبنلل ةحلاصلا تاوذلاب كربتلا لالخ نم ةكربلا

 .ةيقابلا مهراثآب كّربتلا وأ «هدابع

 ةيعيبطلا بابسألاو قرطلا ههجو يف دسي كربتملا نأ ينعي ال اذهو

 هيف دمتعي يذلا تقولا يف لب ءاهاخوتي يتلا رومألاو هدارم قيقحتل

 نم هل ىّئستيل ًاحوتفم كّربتلا باب همامأ ىقبي «ةيعيبطلا للعلا و بابسألا

 ىلإ ةفاضالاب قيرطلا اذه لالخ نم لزانلا ىهلالا ضيفلا لين هلالخ
 .ةيعيبطلا بابسألاو قرطلا لالخ نم ةلزانلا تاضويفلا

 #8 ءايبنألا راثآ نيب ةيدام ةقالع دجوت ال هنأ هب مّلسملا نمو

 «قيرطلا اذه لالخ نم ناسنإلا اهينجي يتلا تاريخلا نيبو ؛نيحلاصلاو

 ريغ نم دابعلا ىلع ضافت ةرات ةيهلالا تاضويفلا نا ًاقباس انلق امك- نكلو

 ناسنإلا تاجاح ىّبلت نأب ةيهلإلا ةدارإلا قّلعتت ثيح ةيعيبطلا اهيراجم

 ةقيقحلا هذهو «هنم ةيقبتملا راثآلا وأ يبنلا صخشب كّربتلا قيرط نع نمؤملا



 اا ]1 ]11 O ءايلوألا راثآب كربتلا

 ال هنأ كلذ ىلإ فضأ «ةرتاوتملا تاياورلاو ميكحلا ركذلا تايآ اهتدّكأ دق

 تاجاح ةيبلت ىف نيحلاصلاو ىبنلا راثآ ةيلعاف نع عنمي ىلقع عنام دجوي

 .هتبلط حاجنإو ناسنإلا

 :ددصلا اذه ىف ةدراولا تايآلا ضعب ضرعتسن نحناهو

 هل ميهاربإ ماقمب كّربتلا .ا

 ةاعد ندب تسمال ىتلا ىضارألا ضعب ىلاعتو هناحبس هللا ربتعا دقل
 .ىلصم + ميها ربإ اقم نم لعج لاثملا ليبس ىلعف .ةدابعلل ًالحم.ديحوتلا

 :هناحبس لاق ثيح

 ميهاربإ ماقَم نم اوذْحُناَو ًانمأَو سال ةّياََم تلا اَنَْعَج داو
 0) «ئلصُم

 ءاوس ؛ةيرهوجلا ةيحانلا نم فلتخت ال اهسفن ةالصلا ّنأ بير الو

 ماقملا نأ نع فشكي اذهو ءدجسملا طاقن رئاس وأ ماقملا اذه ىف تميقأ
1 £ 

 حبصاف «ىرخا ةزيم ## ميهاربإ ىبنلا دوجو ببسب بستكا دق روكذملا
 كلذب كّربتلا لجأل كانه هتالصب يتأي ىّلصملا دجت كلذل ءاكرابم ًاناكم

 .رهاطلا ناكملا

 «ئعسملا» ربتعي ىلاعتو هناحبس هللا دجن نآرقلا نم رخآ عضوم يفو

 نأل الإ كلذ امو «ةدابعلل الحم  ةورملاو افصلا نيب ةعقاولا ةفاسملا وهو

 ١.البقرة: 1۲۵.



Eee ۱۰۰تاع  Aاا لا لإ يي دشرملا  

 هذه نيتكرابملا اهيمدقب تسمال لق «رجاه» ةدحوملاو ةرهاطلا ةديسلا

 هذهب كّربتلا الإ ةّلع رمألا كلذل سيلو «ءاملا نع ًاثحب طاوشأ ةعبس ضرألا

 .مالسلا اهيلعو هيلع ليعامسإ ٌمَأ ندب نم ًاءزج تسمال ىتلا ةسّدقملا ةعقبلا

 بوقعي ىلإ رصبلا ةدوعو 12 فسوي صيمق .؟

 ًاليوط ًاحدر #4 فسوي زيزعلا هدلو قارف ملأ 988 بوقعي ىناع دقل
 يتلا ةجردلا ىلإ رقي اقف a هاكب دقلو «نمزلا نم

 07 يَ ره د نرحل َنِم ُانْيَع ْتسْفَيِباَوو :هلوقب ميكحلا ركذلا اهيف هفصو

 صيمق قيرط نع هرصب بوقعي ىلإ دوعي نأ ةيهلالا ةدارإلا تءاشف

 ىصييقب اوُبَمْذاَ :# فسوي ناسل ىلع ىلاعت لاق ولا هدلو

 ٩ هاريِصَي تای يب جَو لَ هوما اذه

 نم وأ ةيداملا ةيحانلا نم فلتخي ال 888 فسوي صيمق نأ بير الو

 ضيفلا ردصي نأب ةيهلإلا ةدارإلا تقّلعت نكلو «هريغ نع لكشلا ةيحان

 ميركلا نآرقلا حّرص دقو «قيرطلا اذه لالخ نم بوقعي هدبع ىلإ يهلإلا
 :هناحبس لاق ثيح ةقيقحلا هذهب

 ر دن ٌدَئْراَق ههجَو ئىلع ءان هيشَبلا ءاح 9 اًملقد

.Af :١.يوسف 

4Y فسوي: .۲ 

 . ۹ :فسوي . ۳



 ةئيكسلاو ليئارسإ ينب توبات .۳

 رن نر ل و هكا دو ةردو ذل حيرت لاهو وتحت يتلا ةسدقملا

 بسنكا انه نمو «نون نب عشوي» هّيصو دنع قودنصلا لعجو «قودنص

 ءانثأ مهعم هنولمحي اوناكف «ليئارسإ ينب , ىدل ىربك ةيمهأ قودنصلا اذه

 نم رصنلا نيلزنتسمو «هب نيكٌربتم مهموصخ نيبو مهنيي عقت يتلا بورحلا
 كرابملا قودنصلا كلذ مادام ةزيزع ةايح نوشيعي اوناكو ؛هقيرط نع هللا

 عزاولا ريثأت لقو «ينيدلا فعضلا مهيف ٌبد امل نكلو «مهينارهظ نيب

 ؛مهيلع بلغتلاو مهتميزه نم مهموصخ نكمت «مهطاسوا ىف ىقالخالا

 .كرابملا قودنصلا كلذ بهن نم كلذكاونكمتو

 ًادئاقو ًاكلم تولاط  نمزلا نم ةرتف دعب  هناحبس هللا راتخا اّملو
 هلبق نم ًابصنم ادئاق هنوكو هقدص ةيآ لإ :مهّيبن مهل لاق ؛ليئارسإ ىنبل

 كلذ ىلإ ميكحلا ركذلا راشأ دقلو ءقودنصلا كلذ مكيتأي نأ وه هناحبس

 ْنِم َةَئيِكَس ص هيف توبا ميتا نأ هلم آم َةَيآ ن نإ مهي مهل لاق

 َكِلَذ يف نإ ةَكئالَملا ُهَلِمْحَت َنوُّراه لاَ و ئسوم وم لآ كرت امم ديو کبر

 0( .4 ٌنيِنِم وم هتك نإ مك ةيآل
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Renee a ۱۰۲لاا قل ةيدح  

 ىلع انل لقني ميركلا نآرقلا نأ فشكي ةكرابملا ةيآلا يف ناعمإلاو

 هتميق ىدم كلذك دكؤيو قودنصلا كلذب ليئارسإ ينب كّربت «هيبن ناسل
 افلاخم لمعلا اذه ناك ول لءاستن ٍذئنيحو :ةكئالملا هلمحت ثيحب هفرشو

 يقلي نأ يبنلا كلذل زاج ىرتاي فيكف ءاهعم ًاضراعتمو ديحوتلا لوصأل
 !؟ىرشبلا وحن ىلع ربخلا مهيلإ

 هفهكلا باحصأ ماقمب كّربتلا ٤.

 هيف ئفتصخا يذلا ناكملا نودحوملاو نونمؤملا فشتكا نيح

 ناكف ؟لمعن اذام مهنيب رمألا نولوادتي اوذخأ ««فهكلا باحصأ»ةيتفلا

 ًالحم نوكيل ًادجسم مهروبق ىلع اونبي نأ ىلع مهقافّناو عيمجلا قابطإ
 انل لقن دقلو «ةرهاطلا داسجألا كلت بنج ىلإ ةدابعلاب كّربتللو ةدابعلل

 :هناحبس هلوقب ةقيقحلا هذه ميركلا نآرقلا

 ©2 هًأدجشم هيلع ندخل ْمِِرْنَأ ىلَع اوُبََغ يذلا لاقَو»

 كربتلاو ةالصلا ةماقإ وه دجسملا ءانب نم فدهلا نإ :نورّسفملا لاق

 .ةرهاطلا مهداسجأب

 نع اهيف ناعمإلا فشكي يتلاو «عبرألا تايآلا هذهب يفتكن انه ىلإ

 ةئيشملا نأ وهو يلج ينآرقو يملع لصأ ىلإ اندشرتو ةحضاو ةقيقح
 نم رشبلا ىلع ةيونعملاو ةيداملا هبهاومو همعن ضافت نأب تقّلعت دق ةيهلإلا

 ١ . :فهكلا ۲١



 E O ااا ءايلوألا راثآب كربتلا

 ىلعف «ةيونعملاو ةيداملا رومألا نيب قرف الب «ةيعيبطلا بابسألا لالخ
 قيرط نع رشبلا ىلع هتياده ضافت نأ ةيهلالا ةدارإلا تءاش لاثملا ليبس

 .نيرذنمو نيرّشبم ءايبنألا مهل لسرأف ةيعيبطلا بابسألا
 نع هضيف يرجي نأب ةيهلإلا ةدارإلا قّلعتت دق هسفن تقولا ىف نكلو

 نم ًادحاو الإ كّربتلا امو ءةيعيبطلا ريغ يراجملاو قرطلاو بابسألا قيرط

 .هيلع ةيناّرلا

 ثيح إل هللا لوسر راثآب نوك َربتي نوملسملا ناك كلذ ءوض ىلعو

 ىلإ ءفيرشلا هدسج شمو هتينآو هبايثو هئوضو لضفبو هرعشب نوكربتي
 .رايخألا نع رايخألا اهاور ىتلا ةفيرشلا هراثآ نم كلذ ريغ

 نم مهجهن جهن نم مهراثآ ئدتقاو ةباحصلا ةّنس اهب كربتلاراصف
 .نيحلاصلاو نيعباتلا

 1 ب ًاشيرق نإ :ةيبيدحلا حلصل هدقع يذلا لصفلا ىف ماشه نبا لاق
 هيدي نيب سلجف ةت هللا لوسر ىلإ ىفقثلا دوعسم نب ةورع تثعب

 هموق ىلإ عجر ةكم ىلإ هجورخخ نم لوسرلا ةين ىلع فقو ام دعبو

 :لاق مث هوذخأ الإ ءىش هرعش نم طقسي الو «هثوضو ءامب هباحصأ ردتباو

 يف يشاجنلاو «هکلم يف رصيقو «هکلم يف ئرسك تيأر دقل شيرق رشعم اي
 دقلو ,هباحصأ ىف دمحم لثم طق هموق ىف اكلم تيأر ام هّللاو ىّنِإو «هکلم
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 ٩ .مکیأر اؤَرْف ًادبأ ءيشل هنوملسي ال اموق تيأر

 كربتلا نم ةباحصلا هب ماق ام مالسإلا ءاملع نم دحاو ريغ فلأ دقو

 : اهنيوانع ركذن 4ا ىبنلا راثأب

 .لافطألا كينحتب كربتلا

 .سملاو حسملاب كربتلا

 .هلسغو هئوضو لضفب كربتلا

 .هماعطو هبارش رؤسب كربتلا

 لخدأ ءامب نوكربتي اوناك لب كلذ ىلع رصتقي مل ةباحصلا كربت نإ
 .هرفظو «هقرعو هرعشبو ءاهنم برش يتلا ةينآلا نم ءامبو ءةكرابملا هدي هيف
 هربقو ءاهاطعأ يتلا ريناندلاو ؛هربنمو «همف عضومو ؛هنم برش يذلا حدقلاو

 .هدنع ءاكبلاو هيلع دخلا عضوو ءهب كربتلا ىلع مهتداع ترجو

 مساب ًاباتك رداقلا دبع نب رهاط دمحم ةمآلعلا قّقحملا فلأ دقو

 ةباحص تعمجأ : هيف لاق ةمركملا ةكم ءاملع نم وهو ««ةباحصلا كربت»

 ةادهلا مهو ءاهعمج ىف مامتهالاو هللا لوسر راثآب كربتلا ىلع فَي ىبنلا

 هقرعو هئوضو لضفبو هرعشب نوكربتيف نوحلاصلا ةودقلاو نويدهملا
 هراثآ نم فرع امم كلذ ريغبو «فيرشلا هدسج ٌسمبو هتينآو هبايثو

 .رايخألا نع رابخألا هب تمص يتلا ةفيرشلا

 .ةيبيدحلا حلص ل1 :ماشه نبا :ةيوبنلا ةريسلا ١.



 E 1 ] ءايلوألا راثآب كربتلا

 ٌلدفءهيلع رکنی ملو هّرقأو هدهع يف هراثآ ضعبب كربتلا عقو دقو
 رذحو هتع ئهنل اعورشم نكي مل ولو «هتيعورشم ىلع ةعطاق ةلالد كلذ

 .ةنم

 ّلدت هتيعورشم ىلع ةباحصلا عامجإو ةحيحصلا رابخألا ّلدت امكو
 لوسرلل مهتعباتمو مهتالاومو مهتبحم ةدشو نيكربتملا ناميإ ةوق ىلع

 :رعاشلا لوقك ةت مظعألا

 ارادجلا اذو رادجلا اذ لبقأ ىليل رايد رايدلا ىلع ّرمأ

 “ارایدلا نكس نم بح نكلو ىبلق نفغش رايدلا ٌبحامو

 ١. :ةباحصلا كربت 0١.



 روبقلا ةرايز

 ةيقالصنأو ةيوبرت راثآ ىلع يوطنت ءايلوألاو ءايبنألا روبق ةرايز نإ

 تافر نم ةريبك ةعومجم اهتايط ىف مضت يتلا رباقملا ةدهاشم ّنأل ءةماه

 نم دحلا ىلإ يدؤت «ةرخآلا ىلإ اولقتنا مث ءةايحلا هذه يف اوشاع نيذلا

 ملظلا كرتيف ناسنإلا كولس رّيْغُي امبرو ءايندلا ىلع صرحلاو عمطلا

 .ةرخآلاو هللا ىلإ هجوتيو ركنملاو

 مكركذت اهّناف روبقلا اوروز» :### مظعألا لوسرلا لوقي اذل

 00ج رخآلاب

 ةرايز نع ًاموي ئهن لَ ىبنلا نا ثيداحألا ضعب نم دافتسي معن

 - تاومألا رثكأ نأ وهو ءرخآ كالمل ناك ىهنلا لعلو ءاهصحر مث روبقلا

 رثك اًملو «مهترايز نع ### يبنلا ىهنف «نيكرشملا نم اوناك  كاذموي
 ةرايز نع مكتيهن تنك» :لاقو «ٌلجو رع هللا نذإب اهصختر مهنيب نونمؤملا
 ("!.«ةرخآلا ىف ركذتو ايندلا ىف دهزت اهّناف اهوروزف روبقلا

 „¥ :ماقسلا ءاقش ل



 ف 0

 نإ :تلاقو ء.روبقلا ةرايز يف صخر هللا لوسر نإ :ةشئاع تلاقو

 يف لا يار ي 00 اي لوقأ فيك :ٌتلق .مهل رفغتسأو عيقبلا ىتآ نأ ىّبر ىنرمأ :لاق ا ىبنلا
 ؟ الق هللا لوسر

 محري تانمؤملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ ىلع مالسلا :ىلوق :لاق
 ° نوقحال مكب هللا ءاش نإ انا ءنيرخأتسملاو اًنم نيمدقتسملا هللا

 ةا ىبنلا اهب راز يتلا تارايزلا روص ديناسملاو حاحصلا ىف ءاجو

 .عيقبلا

 ةبودنم روبقلا ةرايز :«ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا» باتك فلؤم لاق

 ءاعدلاب لاغتشالا رئازلل ىغبنيو :ةعمجلا موي دكأتتو ةرخآلا ركذتو ظاعتالل

 تيملا عفني كلذ ّنإف ءتيملل نآرقلا ةءارقو «ئتوملاب رابتعالاو ءعّرضتلاو

 راد مكيلع مالّسلا» :روبقلا ةيؤر دنع رئازلا لوقي نأ درو امبو «حصألا ىلع
 1 امه

 نوك نيب ةرايزلا ىف قرف الو ؛نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو نينمؤم موق
 رباقم ًاصوصخ ىتوملا ةرايزل رفسلا بدني لب "ةديعب وأ ةبيرق رباقملا

 .نيحلاصلا

 29 روبقلا ةرايز لوح ةعبرألا بهاذملا ءاهقف تاملك هذه

 .روبقلا لوحد دنع لاقي ام باب 4 ۲ :ملسم حيحص ظحال ١.

 .ةبودنم ال ةحابم اهترايزف ةديعب روبقلا تناك اذإ اولاقف ةلبانحلا الإ .”

 ١ / 0٤١. :ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا .۳



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليد... ۸

 #4 يبتلا ربق ةرايز

 ةّمثأويبنلا ربق ةرايز اًمأو ؛نيملسملا روبق ةرايز لوح هلك اذه

 ءاهيلإ ريشن ةءاّنب جئاتن مهترايزل نا كش الف نيحلاصلاو ءادهشلاو مالسإلا

 اقفرم ثحبلا نوكيل مهروبق ةرايز لوح ةدراولا ثيداحألا ىلإ ريشن امك
 .ليلدلل ًاعماجو ليلحتلاب

 ركشلا نم عوض وه تايصخشلا هذه دقارم ةرايز نا :ليلحتلا ام

 نيذلا ءازج وه اذه ّنأب رضاحلا ليجلل مالعإو مهتايحضت ىلع ريدقتلاو

 اذهو ءةديقعلاو أدبملا نع عافدلاو ةليضفلاو ءىدهلاو ٌّقحلا قيرط نوكلسي

 ءةنخاس ةيح مهتايركذ ءاقبإ ىلإ لب هبسحف مهروبق ةرايز ىلإ انعفدي ال
 دقعو«مهديلاوم ئركذ ىف ‹ تاناجرهملا ةماقإو مهراثآ ىلع ةظفاحملاو

 اذهو «ىلعألا قيفرلاب مهقاحتلا ماي يف ةديفملا بطخلا ءاقلإو سلاجملا

 .ةكسم يذ لك هكردي ء يش

 مهئاسؤر نفدم ةرايز يف نوقباستي ةيحلا ممألا نأ ىرت كلذ لجألو
 «بعشلا ةاجن ليبس ىف مهلاومأو مهسفنأب اوحض نيذلا مهتايصخشو

 ءايحال سلاجسملا نوميقيو :نيملاظلاو نيرمعتسملا بلاخم نم هذاقنإو
 ميظعتلا نيأف «مهل ةدابع رومألا هذه ّنا دحأ لابب رطخي نأ نود «مهملاعم

 مههيلأت ةدابعلاو .مهدوهجل ريدقت ميظعتلا ٌنإف ؛مهتدابع نم تايصخشلل

 الك !؟انريغ نم وأ اًنم نيرمألا نيب طلخي نم كانه لهفأ .ًابابرأ مهذاختاو



 نيلصفلا ىف نيتيضاملا اهفيرعتو ةدابعلا تامّوقم ىف ناعمإلا ةطيرش ءالو
 .نيقباسلا

 ءايلوألا روبق ةرايزو روبقلا قلطم ةرايزل ةءاّنبلا راثآلا ىلع تفقو اذإ

 ىلع ثحلا اهيف ءاج ىتلا تاياورلا نم درو ام صوصخ ركذن ءنيحلاصلاو

 .4ل# مظعألا ىبنلا ربق ةرايز

 ديناسملاو حاحصلا ىف اهظافحو ةعبرألا بهاذملا ةّمئأ جرخأ

 :اهنم ًارطش ركذن كلَ ىبنلا ربق ةرايز ىف ةّمج ثيداحأ
 م د

 .يتعافش هل تبجو يربق راز نم :اعوفرم رمع نب هللا دبع نع ١.
 7 ل 00 0

 يترايز الإ هلمحت ال ارئاز ىنءاج نم :اعوفرم رمع نب هللا دبع نع .۲

 .ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ ىلع ًاقح ناك
 0 د

 نمک يتافو دعب يربق رازف جح نم :اعوفرم رمع نب هللا دبع نع ٣.

 .يتايح يف ينراز
 د

 دقف ينرزي ملو تيبلا جح نم :اعوفرم رمع نب هللا دبع نع ٤.
 .ىنافج

 وأ ًاعيفش هل تنك ينراز نم وأ يربق راز نم :اعوفرم رمع نع .۵
 م

 .!ديهش

 .يتايح يف



 نا ى ا 0 ا 11۰

 انأو ينراز امّنأکف يتوم دعب ينراز نم :ًاعوفرم ةريره يبأ نع ۷

 .ةمايقلا موي ًاعيفش وأ ًاديهش هل تنك ينراز نمو «یح

 هل تنك ًابستحم ةنيدملا ىف ینراز نم :اعوفرم كلام نب سنأ نع ۸

 .اعيفش

 راز نمو ءاي ينراز امئأكف اتيم ينراز نم :كلام نب سنأ نع ۹

 مل مث ةعس هل يما نم دحأ نم امو «ةمايقلا موي يتعافش هل تبجو يربق

 .رذع هل سيلف ينرزي

 يف ينراز نمک يتامم يف ينراز نم :اعوفرم سابع نبا نع ٠.

 عمج دقو «نيثدحملا نم ظافحلا اهجرخأ ةرشع ثيداحأ هذهف

 يف اه ةنس ىفوتملا) يكبسلا نيدلا يقت د اهححصو اهقرطو اهديناسأ

 “لإ عجريلف ليصفتلا دارأ نمف «مانألا ريخةرايز ىف ماقسلا ءافش باتك

 ًاضيأ ظحالو ؛هترايز ىف ةدراولا ثيداحألا ىف لّوألا بابلا «انألا ريخ ةرايز ىف ماقسلا ءافش ١.

 ٤ / ٠۳۳١. :ىفطصملا راد لاوحأب افولا ءافو



 روبقلا ىلع ءانبلا

 ةّمئألاو ءادهشلاو ءايبنألا روبق وه ناونعلا ىف روبقلا نم دارملا

 ؟ال وأ زئاج رمأ وه لهف ؛نينمؤملا بولق يف ةيلاع ةناكم مهل نيذلا ءايلوألا

 ةيمالسالا ةديقعلا ىلإ تمت ال نيتقباسلا نيتلأسملاك ةلأسملا هذهو

 ةيهقفلا لئاسملا نم يه امّنإو ءكرشلاو ديحوتلل ًاكالم نوكت ئتح ةلصب
 ` اهو باج تلاو ةهاكلار خالا نو اهرمأ رول يتلا

 ريفكتلاو كرشلل ةعيرذ ةلأسملا كلت ذختي نأ عاو ملسمل حصي الو
 مل ظحلا نسح نمو «ءاهقفلا ةملك اهيف تفلتخا ةيهقف لئاسم نم مكف

 يمامإلا بهذملا ءاهقف الو ةعبرألا ةمئألا ءاهقف ةلأسملا هذه يف فلتخي

 ةريس نع ةرابع تايصخشلا كلت روبق ىلع ءانبلا زاوج ىلع مهليلدو
 .اذه انموي ىلإ لت ىبنلا ليحر ذنم نيملسملا

 ىلع اوصرحو فقسملا هتيب ىف ### ىبنلا دسج نوملسملا ئراو .أ
 اهركذ ءاج دقو «بيلاسألا ىتشب ةفيرشلا هترجحب ةيانعلا نم ديزملا لذب

 ةمآلعلل افولا ءافو باتك اميس ال ةنيدملا خيرات يف تفلأ يتلا بتكلا يف
 ^. ئدوهمسلا

 .عساتلا لصفلا ء0۸ / ۲:ىفطصملا راد رابخأب افولا ءافو ١.



A Saa ۱1۲قيقبلا قلا ىلإ  

 هسمي مما هللا دمحب وهو ها: ماع دوجوملا ءانبلا دّيشو

 :راثدنألا نع وضم اط رقم قلاعتو كرام هللا: لف نقي قوسۋ مرا

 ال عساو ناكم ىف نوملسملا هنفدل ًامارح ًارمأ روبقلا ىلع ءانبلا ناك ولف

 .هيف فقس

 رصع نم نيملسملا نيب ةدئاس ةريس تناك روبقلا ىلع ءانبلا نا .ب

 روبقلا فصو انل ركذت تالحّرلا بتك يه هذهو ءاذه انموي ىلإ ةباحصلا

 اهيف ةرخص مهروبق ىلعو بابق اهيلع تناك يتلا ةنيدملا يف ةدوجوملا

 :اريسي ًارزن كلذ نم ركذن نحنو مهؤامسأ
 ىف بابقلاو دهاشملا لوح (ه۵٤٤ ىفوتملا)يدوعسملا لوقي ١.

 اهيلع بوتكم ةماخر ؛عيقبلا نم عضوملا اذه ىف مهروبق ئلعو :عيقبلا

 رد اار برا یر ألا ذي اال ميحرلا نمت هللا ع

 نب يلع نب نسحلا ربقو «نيملاعلا ءاسن ةديس لات هللا لوسر تنب ةمطاف

 و ؛يلع نب دمحم و «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلعو «بلاط يبأ
 )دمحم نب رفعج

 ةركذت» يف (ه104 ماع ىفوتملا)يزوجلا نسبا طبسلا رك ذو.

 .كلذ ريظن ١١" ص «صاوخلا

 عيقبو ةبيطلا ةنيدملا يناسملتلا ركب يبأ نب دمحم فصو امك ۳

 تجرح اذإ كنيمي نع يلع نب نسحلا ربقو :هلوقب عبارلا نرقلا يف دقرغلا

TAA/Y رهوجلا نداعمو بهذلا جورم: .١ 



O a O روبقلا ىلع ءانبلا 

 ىلإ نفد ىلع نب نسحلا ربق اذه بوتكم هيلع ًاليلق هيلإ عفترت بردلا نم
 () عب ةمطاف هما بنج

 (ه"147 ماع ئفوتملا) راجنلا نب دومحم نب دمحم ظفاحلا لوقي ٤.

 لّوأ ىف ءانبلا ةميدق ةيلاع ةريبك ةبق ىف :هيكييَي لوسرلا ةنيدم رابخأ» ىف

 © مهنع هللا يضر ةرايزلل موي لك يف امهدحأ حتفي ناباب اهيلعو ؛عيقبلا

 يف (ه4١1 ماع ىفوتملا)تيصلا رئاطلا ةلاحرلا ريبج نبا لوقيو .

 ةرهاطلا ةلالسلا ربق كلام ربق لباقم ىف عقي :دقرغلا عيقب فصو ىف هتلحر

 نبا رمع نبا ةبرت اهنم نيميلا ىلعو «ءاضيب ةبق اهيلع يبنلا نب ميهاربإ

 ءكلخ رايطلا رفعج نب هّللا دبعو هلي بلاط يبأ نب ليقع ربق هئازإبو ءباطخلا
 نم ةثالث اهيف ةريغص ةضور اهبو يا يبنلا جاوزأ اهيف ةضور مهئازإبو
 كلذ ىلع نب نسحلاو بلطملا دبع نب سابعلا ةضور و « لق ىبنلا دالوأ

 نيمي نعو روكذملا عيقبلا باب نم ةبرقم ئلع ءاوهلا ىف ةعفترم ةبق ىهو
 نع ناعفترم امهاربقو «سابعلا يلجر ىلإ نسحلا سأرو ءهنم جراخلا

 حئافصب ةعّصرم «قاصلإ عدبأ ءةقصلم حاولأب نايشغم ناعستم ضرألا

 لكشلا اذه ئلعو ءرظنم لمجأو ءةفص عدبأ ىلع ريماسمب ةبكوكمو ءرفصلا
 تنب ةمطافل بسني تيب ةيسابعلا ةبقلا هذه ىليو ةي ىبنلا نب ميهاربإ ربق
 ديهشلا نامثع ربق عيقبلا رخآ ىفو ...نزحلا تيبب فرعيو ِةكْي#يي لوسرلا

 .ه 7۳ ةخرؤملا ل 0 مقر «برعلا ةلجم ١.

 .ھ 7 ماع ةمركملا ةكمب لامج دمحم حلاص هرشنب متها ءلوسرلا ةنيدم رابخأ .'



RR e ۱14قلا ىلا لا  

 ا ر ی و ر ر و اید وقعا

 © .اهينب نعو اهنع هللا يضر ىلع ّمُأ دسأ ةنبا ةمطاف

 نيرشع ةنس شحج تنب بنيز تتام امل هلا يرذالبلا یورو ١.

 اهربق ىلع رمع برض «فئاص موي يف اهنفد ناكو ءرمع اهيلع یلص
 ٩ اطاطسف

 ئطاعتي نمل رمألا ليهست طاطسفلا كلذ هبرض نم فدهلا نكي ملو
 نم رسيتي ام اوأرقيو «هلظب اًوّيفتي ىتح اهلهأل هليهست لجأل لب ءاهنفد

 .ءاعدلاو نآرقلا

 دق :دقرغلا عيقب فصو ىف (ه١91 ىفوتملا)يدوهمسلا لوقي ۷

 تاهّمأو بلاط يبأ نب ليقعل بوسنملا دهشملا اهنم ءدهاشم اهيلع ئئتبا
 يف ةخماش ةبق مهيلعو ... يلع نب نسحلاو سابعلا يوحت«نينمؤملا
 حتفي «نابأب اهيلعو «ءانبلا ةميدق ,ةيلاع ةريبك یهو... :راجنلا نبا لاق .ءاوهلا

 نب دمحأ رصانلا ةفيلخلا اهانب :يرطملا لاقو.موي لك ىف امهدحأ

 ناعستم ضرألا نم ناعفترم نسحلا ربقو سابعلا ربقو ...ءىضتسملا

 ةبكوكم ءرفصلا حئافصب ةفحصم ءقاصلا عدبأ ةقصلم حاولأب نايشغم

 99 .رظنم لمجأو ةفص عدبأ ىلع ريماسمب

 .ه 01/8 ماع ةرونملا ةنيدملا ريبج نبا راز دقو ءرداص راد «توريب عبط ريبج نبا هلحر ١.

 .[1 / ١ :فارشألا باسنأ .۲

 .478 ۔ ۹۱۹/۳ :افولا ءافو ۳



 NOSTRA روبقلا ىلع ءانبلا

 مكلت اوفصوو ةرونملا ةنيدملا اوراز نيذلا ةلاحرلا نم كلذ ريغ ىلإ
 اضرلا نيعب اهيلإ لكلا رظنو ةعفترملا بابقلا و دهاشملا و تارازملا

 .بضغلاو طخسلا نيعب ال ةبحملاو

 نورق ةليط مالسإلا ءاملع لبق نم عامجإلاو قافتالا نم عونلا اذهو

 مهل نيذلا ةيمالسإلا تايصخشلا روبق ىلع ءانبلا زاوج ىلع دهاش ئوقأ

 .بولقلا يف ةناكمو ةلزنم

 :ىلماعلا ةمالعلا لوقي ام معنلو

 ةديشم بابقلا يذو نورقلا تضم

 ددجمو سسؤم نيب سانلاو

 لاو لحلا لهأ هيف رصع للك يف

 دقعي مل مهريغب نيذلا دقع

 اهداش نسم ىلع ًادبأ اوركتي مل

 دنفمو رككم نم الو تديش

 تعباتت نيملسملل ةريسف

 ٩ يدتقنو لدتسن رصع لك يف

 7948 :بايترالا فشك.١



 ةيهقف ةلأسم اهيف ةالصلاو اهدنع وأ روبقلا ىلع دجاسملا ءاتب نإ

 .ةلصب دئاقعلا ىلإ تمت ال ةيعرف

 نيدلا ءاهقفو بهاذملا ةّمثأ مه لئاسملا هذه ىف عجرملاف

 نم دحاو قيسفت وأ ريفكت انل سيلو «ةّنسلاو باتكلا نم همكح نوطبنتسي

 ءارآ اهيف تفلتخا ةيهقف ةلأسم نم مكو «همدعب وأ زاوجلاب لاق اذإ نيفرطلا

 ةئسلاو باتكلا ىلع ةلأسملا ضرعن انرودب نحنو «نيدهتجملاو ءاهقفلا

 .ةيهقفلا رداصملا قثوأ نم اهمكح طبنتسنل

 فهكلا باحصأ روبق ىلع سانلا روثع ةيفيكانل حرشي ميكحلا ركذلا

 مهب كّربتلاو مهاركذ ءايحإو مهميركت ةيفيك يف اوفلتخا- روثعلا دعب مهناو

 .سانلا نيب مهاركذ دلخُيل ناينب مهروبق ىلع ئنبُي :لئاق نمف :نيلوق ىلع

 .هيف ئلصي ًادجسم مهروبق ئلع ئنبي :رخآ لئاق ىلإ

 ١ ضر 2 4 د يلق 2 تر ١ نو اس

 أل ةَعاَسلا َناَو قَحدللا َدْعَو َّنا اوُمَلْمَيِل ِْهيَلَع انرَتعَأ كلذَكَو» :هناحبس
 e م 1

 6 ل

 ص

 مهب ْملعأ مُهبر ًاناينب ْمِهِيَلَع اونا اولاقف ْمُهَرْمأ مهيب َنوُعّرانَي ْذِإ اهيفَّبْيَر



 N OOS اهيف ةالصلاو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب

 00 «ًادجْسَم ْمُهْيَلَع ند مرنا ىلَع اوُبَلَع َنيذلا لاق

 مهلوق هديؤيو نيملسملا ريغل ناك لؤألا حارتقالا نإ :نورسفملا لاق

 غلاب مامتها نع مني وهو مهب ملغ مهَبَر»:فهكلا باحصأ قح يف

 .مهّير ىلإ مهرمأ اولّوحف مهتناكمو مهلاحب

 دهاش (ًادجسم مهروبق ذاختا) نومضملا سفنف يناثلا حارتقالا اًمأو

 ناكملاب كّربتلل الإ كلذ اوحرتقا امو «نينمؤملا مه اوناك نيحرتقملا لأ ىلع

 .نيدحوملا ءالؤه داسجأ هيف تنفد يذلا

 وهو ءّدر وأ دقتب هيلع بقعي نأ نود نم حارتقالا كلذ ركذي نآرقلاو

 .يحولا لزنُم دنع ًالوبقم هنوك ىلع لدي

 يشمي لعجف ةنيدملا لخد ثوعبملا لإ :ةيآلا ريسفت يف يربطلا لاق

 ؛ميرم نب ىسيع مساب نوفلحي نيريثك ًاسانأ عمسيف اهقوس يرهظ نيب

 ةنيدملا رّدَجُج نم رادج ىلإ هرهظ ًادْيْسُم ماقف «ناريح هنأ ىأرو ًاقرف هدازف

 ضرألا ىلع سيلف سمأ ةيشع اَمأ اذه ام يردأ ام هّللاو :هسفن ىف لوقيو
 ركذي ناسنإ لكو مهعمسأف ةادغلا اّمأو «لتق الإ ميرم نب ىسيع ركذي ناسنإ

 يتلا ةنيدملاب تسيل هذه لعل :هسفن ىف لاق مث «فاخي ال ىسيع رمأ
 رعا () ف فأ

 ١. :فهكلا ۲١.

  .۲:يربطلا ريسفت ١6 / 156.



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلذ 00-0-0000 0 مو ءءء مو هم وم ومع عم هموم ممم 1۸

 نيحلاصلا روبق ىلع ءانبلا يف نيملسملا ةريس

 روبق ىلع دجاسملا ءانب زاوج نع فشكت نيملسملا ةريس نإ
 كلذ ىلع ٌلديو ؛مهبولق يف ةيلاع ةناكم مهلو مهب كّربتُي نيذلا نيحلاصلا

0 

 :ةيلاتلا رومالا

 «ءيوبنلا دجسملا راوج ىف ناكو هيف يذلا هتيب ىف كيت ىبنلا نفد .أ

 بناجلا الخد عيب دعبل قاضو مهددع دادزاو نوملسملا رثك اّملو

 يف- هيف نفد يذلا تيبلاو ا يبنلا جاوزأ تويب هيف ناك يذلا ىقرشلا

 ةعبرألا بناوجلا نم ربقلا فارطأ نولصملا فقي وحن ئلع يوبنلا دجسملا

 .هب نوطيحبو

 هذه نم لوألا عيبر رهش ىف هّنإ ٨۸ ةنس ثداوح يف يربطلا لوقي

 يوبنلا دجسملا مدهب هرمأي زيزعلا دبع نب رمع ىلع ديلولا باتك مدق ةنسلا
 ءارتشاب «هيحاون رئاسو هتلبق نم هعسوي نأو كفل هللا لوسر رجح ةفاضإو
 ,كلذب ةنيدملا لهأو ةرشعلا ءاهقفلا رمع ربخأف ءهب ةطيحملا كالمألا

 ئعدأ نوكيو «نوملسملا اهب ربتعيل اهلاح ىلع رّجْحلا كلت ءاقب اوذبحف
 لسرأف «كلذ يف ديلولا زيزعلا دبع نبا بتاكف «مهيبنب ًءادتقا دهزلا ىلإ مهل

 .اوكابتو مشاه ونب جضف لوألا هباتك يف هركذ ام ذيفنتو «بارخلاب هرمأي هيلإ
 ىف (ةشئاع ةرجح) ةيوبنلا ةرجحلا لخدأف ءديلولا هب هرمأ ام ذقن رمع نكلو

 دقو نينمؤملا تاهم تارجح رئاسو دجسملا يف ربقلا لخدف دجسملا



 ا ا اهيف ةالملاو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب

 "''.ديلولا رمأ امك عفترم فقس هيلع ينب
 ةرشعلا ةنيدملا ءاهقف نم عمسمو ىأرمب لمعلا اذه ناك اذإف

 نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع مهنم نيعباتلا مدقم يفو ؛ةماع نيملسملاو

 امهملعو امهدهز يف دحأ كشي مل نيذّللا هج رقابلا ىلع نب دمحم هنباو

 ءايبنالا روبق دنع دجسملا ةماقإ زاوج ىلع ليلد حضوا وهف .امهنافرعو
 .هيف ةالصلاو نيحلاصلاو

 راد مامإ كلام مهيف امب نيعباتلا لك لمعلا اذه ىلع ضرتعي ملو

 . ةعبرألا بهاذملا ةّمثأ دحأو ةرجهلا

 ريمأ مامإلا ّمُأ دسأ تنب ةمطاف ةديسلا نح يف يدوهمسلا لوقي . ب

 يف رفحف اهربقب رمأق هللا لوسر جرح تيفوت اًملف : # ىلع نينمؤملا
 .ةمطاف ربق مويلا هل لاقي يذلا دجسملا عضوم

 .اهنيفدت دعب دجسملا اونب مهنا ىلع ّلدت ةرابعلاو

 انفد شحج نب هللا دبعو ريمع نب بعصم نإ :رخآ عضوم يف لاقو
 "7 .ةزمح ربق ىلع ينب يذلا دجسملا تحت

 مامت هيف تلصو اهتيب يف اهتايح تضق ةشئاع ةديسلا نا .ج

 ينبف رمع نفد نأ ىلإ رادج ّيأ ربقلا نيبو اهنيب نكي ملو ءاهرمع

 .10 / ۸ :ةياهنلاو ةيادبلا ؛؟717 / © :يربطلا خيرات عجار ١.

 ۸۹۷ / ۳ :افولا ءافو .۲

 ٩۲۲ /۳ :قباسلا ردصملا .۳



 نيقلا ىلا نلإ ندقردلا ليل واعد وو دلما ااا دوو ل لو داما ودل يم ما يحتل 1۰

 ̂ ةئالثلا روبقلا نيبو اهنيب لاح رادج

 ربق ةرايز ىلإ بهذت تناك #54 ىبنلا تنب ةمطاف نا يقهيبلا ىور .د
 "9, هدنع يلصتو يكبتف ةزمح اهمع

 هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ءدواد نب ناميلس نع ءمكاحلا جرخأ

 روزت تناك :يلَي يبنلا تنب ةمطاف ّنا ءهيبأ نع لل نيسحلا نب يلع نع

 .هدنع يكبتو يلصتف ةعمج لك ةزمح اهمع ربق

 يبهذلا هّرقأو .تاقث مهرخآ نع هتاور ثيدحلا اذهو :مكاحلا لاق

 ".هننس يف يقهيبلا هلقنو هيلع

 ةا يبنلا ةايح يف ةزمح ربق ىلع دجسملا ءانب ىلع لدي اذهو

 .هيف ةالصلاو

 - ىصقألا دجسملا نم هب أدب يذلا هجارعم ىف #34 يبنلا ّنا .ه

 تيلص :ليئربج لاقف ءاهيف ىلصو «محل تيبو انيس روطو «ةنيدملا يف لزن

 ,ىسوم هللا مّلك ثيح انيس روط يف تيَلصو «كترجاهم اهيلإو ؛ةبيط» يف
 (4) حيسملا دلو ثيح محل تيب يف تيلصو

 ةياغل «لك يف ةالصلا نأ عم ءدلوملاو نفدملا نيب قرف كانه له

 ١. ؟ :افولا ءافو / 04١.

 ۷۸ / 5 :ئربكلا ننسلا .”

 ۳۷۷ ١/ :مكاحلا كردتسم .۳

 .184 / ١ :ئربكلا صئاصخلا .؛



 11 ل و لا اهيف هالصلاو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب

 بارتلا كلذ ءرهاطلا هدسج شم يذلا ىلاثملا ناسنإلاب كَربتلا ىهو ةدحاو

 ١ !؟هتياهن وأ هرمع ةيادب
 لوسر ليحر دعب ةرمتسملا ةريسلا ىلإ ًافاضم  باتكلا ّنا امبو

 ىلع لد امو هب ذخؤي ًامكحم نوكي «یعطق ليلد اذه انموي ىلإ كفل هللا
 .هلضفب هرسفيو مكحملا ىلإ دريف ءاهباشتم نوكي «هفالخ

 ءايبنألا روبق ذاخَنا زاوج مدع تاياورلا ضعب نم ئءارتي امّبر

 كجان

 روبق اوذختا دوهيلا هللا لتاق :لاق هلا كف هللا لوسر نع يورف
 .دجاسم مهئايبنأ

 مهئايبنأ روبق اوذخّنا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل :ىرخأ ةياور يفو
 .دجاسم

 مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ناك نم ّنإو الأ :ةثلاث ةياور يفو

 () دجاسم روبقلا اوذختت الف الأ ءدجاسم مهيحلاصو

 قفتي ال دوهيلا خيرات ْنأل كلذو «ةريصق ةفقو ثيداحألا هذه عم انلو

 ءايبنألا لتق ىلع تماق دق مهتريس أل ءتاياورلا كلت نيماضم عم

 ىلع اهنوّبصي اوناك يتلا ايالبلا عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ مهئاذيإو مهديرشتو
 .مهئايبنأ

 ننس ؛زئانجلا باتك 1١1/7 :يراخبلا ميحص عجار ثيداحألا هذه رداصم ىلع فوقولل ١.

 روبقلا ىلع دجاسملا ءاٽب نع ىهنلا باب امل" :ملسم حيحص ؛زئانجلا باتک ۸۷۱/۲:یثاسنلا

 .دجاسملا باتك نم



ES 000000 1۲۲نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد  

 نإ الق يذلا لوق هللا وَ دق :هناحبس هلوق كلذ يف يفكيو

 ُلوُقَنَو ٌقَح ريب ءايينألا ُمُهَّلتكَر اولاف ام ٌتيكَتَس ٌءاينْغَأ ٌنْحَنَو ديف هللا

 00 «قيرحلا َباَذَع اوقوُذ

 ملك يذلايو ِتانّيلاب ىلبق ْنِم َّلُسُر ْمُكَءاِجْدَق لق :هناحبس هلوقو
 ° «َنيقداص مك نإ مهول مِل

 غف هللا تاياپ ميرو هتان خي مينو :ناحبس لار
 e .قَح ريب ءاينألا

 ديشت ةّمأ ىلإ لوحتت ةفلتخم نطاوم يف اهءايبنأ تلتق ةّمأ نا معزتفأ

 .مهل ًاليجبتو ًاميركت اهئايبنأ روبق ئلع دجاسملا
 تالمتحم ثيدحللف مهضعب نع لمعلا اذه رودص ضرف ىلعو

 :ىهو ءربقلا بحاصب كّربتلاو اهيف ةالصلا ريغ ىرخأ
 .ةلبق روبقلا ذاختا .أ

 .هيلع ًادوجسم ربقلا نوكي ثيحب اهل ًاميظعت روبقلا ىلع دوجسلا .ب
 ردقلاف ءهل دوجسملا وه نوكي ثيحب ربقلا بحاصل دوجسلا .ج

 ًاكربت روبقلا ىلع دجسملا ءانب ال ثالثلا روصلا هذه وه نقيتملا

 18١. :نارمع لآ .۱

 .۱۸۳ :نارمع لآ .۲

 00 :ءاسنلا ۳



 IE CA N E اهيق ةالصلاو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب

 فصي تاياورلا ضعب بسح لي لوسرلا نا كلذ ىلع دهاشلاو

 . سانلا رارش مهنوكب ءالؤه

 ةسينك اتركذ ةملس مو ةبيبح ّمأ نا :دجاسملا باتك يف ملسم جرخأ

 نإ :ةطاك هللا لوسر لاقف ءا هللا لوسرل ريواصت اهيف ةشبحلاب اهتيأر
 اوروصو .ًادجسم هربق ىلع ينب تامف حلاصلا لجرلا مهيف ناك اذإ كئلوأ

 ).ةمايقلا موي هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ ءروصلا كلت هيف

 تصوت اال ذإ مهلمع ةقيقح نع ماثللا طيمي قلخلا رارشب مهفصو نإ

 لهأ نم رهاظلا يف ناك نإ و - ًاكرشم ناك 5إ الإ قلطملا رشلاب ناسنالا

 ال َنيذلا مكبلا مصلا هللا َدْنِع ٌباوّدلا رَ د ناو :هناحبس لاق  باتكلا

 ٩ «نوُلقْعَي

 ". «َنوُنِمْوي ال مق اوُرَفَك َنيِذل هللا دنع ٌباوّذلا َرَش نو :لاقو

 ربقلا ىلع دجسملا ءانب فرص نكي مل مهلمع نأ نع برعي اذهو
 كرشلاب ًانورقم ًالمع ناك لب روبقلا دنع ةالصلا ةماقإ درجم وأ ءهيف ةالصلاو

 ىلصي ةلبق وأ هيلع ًادوجسم وأ هل ًادوجسم ربقلا ذاختا ىف امك اذهو «هناولأب

 .هيلع

 ا :لاق يونغلا دئرم يب نع ةّمئألا ىورو ا

 .دجاسملا باک نم روبقلا ىلع دجحاملا ءان نع ىهنلا باب ءاا/7:ملسم حيححص ١.

 .۲۲ :لافنألا .۲

 .00 :لافنألا .۳



 ا 0 0 00000 4

 ىلإ يدؤيف ئراصنلا و دوهيلا لعف امك اهيلإ وأ اهيلع اوّلصتف ةلبق اهوّذختت
 )ایف نم ةدابع

 الو ؛نفد نمب كّربتلا لجأل وه امّنِإ فيي لوسرلا ربق دنع ةالصلا نإ

 :هناحبس لاق ىلصم ميهاربإ ماقم ذاختاب جيجحلا هناحبس رمأ دقو هيف ورغ

 "7.ّلصُم ميهار ماقم ْنِم اوُذِخْناَو
 دسج نأ ريغ ميهاربإ ماقم دنع ةالصلاك ءايبنألا روبق دنع ةالصلا نإ

 ءايبنألا ماقم نكلو ؛ةديدع تارم وأ ةّرم ناكملا اذه سمال## ميهاربإ يبنلا

 .ًادبأ ىلبت ال يتلا مهداسجأ نضتحا

 .هانلق ام لثمب ةيهانلا تاياورلا اورسف مالسإلا ءاملع ناو اذه

 ءايبنألا روبقل نودجسي ئراصتلاو دوهيلا تناك امل :يواضيبلا لاق

 اهوذختاو ءاهوحن ةالصلا ىف نوهجوتي ةلبق اهنولعجيو مهنأشل ًاميظعت
 راوج يف ًادجسم ذختا نم اًمأَف .كلذ لثم نع نيملسملا عنمو مهنعل ءاناثوأ

 لخدي الف ؛هوحنو هجوتلل الو ميظعتلل ال هنم برقلاب كرّبتلا دصقو حلاص

 9 .روكذملا ديعولا يف

 يأ .دجاسم مهئايبنأ روبق اوذحتا :ىئاسنلا ننس حراش يدنسلا لاقو

 ١. :ىبطرقلا ريسفت ٠۰ / ۳۸

 2 :ةرقبلا .۲

 داسثرإ يف ام هنم بيرقو ؛ةفرعملا راد ةعبط :010/1:يراخبلا حيحص حرش ىف يرابلا حتف .۳

 .روبقلا ىلع دجسملا ءانب باب «(۳۷/۲:يراخبلا حيحص حرش يف يراسلا



 VFO Nee ملا ب خلا ا NEE اهيف ةالصلاو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب

 ةهاركلا هجو لعلو ءاهيف نولصي دجاسم اونب وأ ءاهيلإ نولصيو ةالصلل ةلبق
 .ربقلا سفن ةدابع ىلإ ىضفي دق هنأ

 دوهيلا عنص ام هربقب اوعنصي نأ هتمأ لق ىبنلا رذحي :لوقي نأ ىلإ

 اهيلإ دوجسلاب اّمإ ءدجاسم روبقلا كلت ذاختا نم مهئايبنأ روبقب ئراصنلاو
 ° .اهيلإ ةالصلا يف نوهجوتي ةلبق اهلعجب وأ اهل ًاميظعت

 ١. :يئاسنلا ننس ١ / ۲غ.



 تيملا ىلع ءاكبلا

 اذإف ةيناسنالا ةرطفلا هيلع تلبجب رمأ ةبحألا نادقف دنع رثأتلاو نزحلا

 نزحب سحي هماحرأو هدبك ذالفأ نم ةذلف وأ هئاّرعأ نم زيزع باصمب ىلتبا

 هنزح كلامتي نأ عيطتسي نأ نود «هتانجو ىلع عومدلا فرذ هبقعتي ديدش

 اکو

 حضاولا نمو ةيعوضومو ٍدج راكنإ ةقيقحلا هذه ركني ًادحأ دجأ الو

 .اهفلاخي الو اهيراجي ةرطفلا نيد مالسإلا نا ناكمب

 َساّنلا ٌرَطَق ىتلا هللا َتَرْطِف ًافينَح نيدلِل َكَهْجَوْمِقافِل :هناحبس لاق

 00. هاهْيَلَع

 اذإ ةبحألا دقف ئلع ءاكبلاو نزحلا مرحي نأ ئملاع عيرشتل نكمي الو

 .برلا بضغي ءيشب نرتقي مل

 مهل نيعباتلاو ماركلا ةباحصلاو يقي ىبنلا نأ ىرن ظحلا نسح نمو

 .ةرطفلا قفو ىلع اوراس ناسحاب

 ١. :مورلا 0



 مدت نيعلا» :لوقيو ؛ميهاربإ هدلو ىلع ىكبي #4 هللا لوسر اذهو

 ميهاربإ اي كب اّنإو ءانير يضري ام الإ لوقن الو ءنزحي بلقلاو
 ۰ ").«نونوزحمل

 ؛يبشلا نبا ميهاربإ رضتحا امل هنأ «خيراتلاو رّيَسلا باحصأ ئور
 ايد :لاقو .هرجح ىف ةعضوو هذخاف نأ رجح يف هدجوف يكلي ءاج

 اي كب اّنإ :لاقو هانيع تفرذ مث ًائيش هللا نم كنع ينغن نل الإ ميهاربإ

 ءٌبرلا طخسي ام لوقت الو بلقلا نزحيو نيعلا يكبت «نونوزحمل ميهاربإ
 ًاديدش ًانزح كيلع اًنّرحل ةّينأم ليبس اهّنأو ٌقدص ٌدعوو ّقح دم هنأ الولو
 .«اذه نم دشا

 ؟ءاكبلا نع تيهن نكت مل وأ :فوع نب نامحرلا دبع هل لاق اّملو

 دنع توص :نيرخآو نيقمحأ نيتوص نع ٌتيهن نكلو ءال» :هلوقب باجأ
 يهل ةمغن نع توصو «ناطيش ةّنرو بويج قشو هوجو شمخو ةبيصم

 "'.(مَحرّي ال محرَي ال نمو :ةمحر هذهو

 لب «هئاّرعأ باصمب هئالتبا دنع كفي هنم ءاكب رخآو لوا اذه سیلو

 عمدلا نإو ءفرذت نيعلا ّنإَ»د :لاقو «رهاط» هنبا ىلع ىكب دق 6 ناك

 )لجو رع هللا يصعن الو ,نزحي بلقلاو ,بلغي

 ١. :ةجام نبا ننس 40۸/۱ :دواد نبا نس ١ / ٤۸۲.

 ". :ةيبلحلا ةريسلا ۳/ ۳٤۸

  .۳:ىمثيهلل دئاوزلا ممجم " /8.



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا يلد 0000-0... ع لعل ..... ١78

 دراوم عمجب «ريدغلا» ةريبكلا هتعوسوم ىف ىنيمألا ةماعلا ماق دقو

 دنع مهئازعأو مهاتوم ىلع نوعباتلاو ةباحصلاو #4 ىبنلا اهيف ىكب ةريثك

 :ريبخلا عبتتملا كلذ هب ءاج ام صن كيلإو ,مهداقتفا

 بلطملا دبع تنب ةّيفص تءاجو كلغ ةزمح بيصأ امل 246 وه اذهو

 ءاهوعد : كيلي لاقف ءراصنألا هنيب و اهنيب لاحف هبلطت  اهنع هللا ىضر -

 جشن تجشن اذإو وخ هللا لوسر ئكب تكب اذإ تلعجف هدنع تسلجف

 تاس كل لاق ور قف تكب املك هللا لوسرو «ىكبت خيط ةمطاق تناكو

 ٩ ادبأ كلثمب
 م 0 ٤

 ىلع راصنالا انش تكب دحا نم وضع هللا لوسر عجر الو

 عجرف هل يكاوب ال ةزمح نكل :لاقف ةا ىبنلا كلذ خلبف ءنهئادهش

 مهيف كاذف :لاق ةزمحب نأدبت ىّتح ًادحأ نيكبت ال :مهئاسنل اولاقف راصنألا

 9 ةزمحب نأدب الإ ًانّيم نيكبي ال مويلا ىلإ
 "1 م

 ءةحاور نب هللا ديعو ,ةثراح نب ديزو ءارفعج ىعني خلو ره اذهو

 (9 نافرذت هانيعو

 . : ١

 )لوح نم ىكبأو اهيلع ٰیکبو هّمأ ربق راز ٹاک وه اذهو

 ١. ص :يزيرقملا عاتما ١65,

 , / ١ :دئاوزلا عمجم .۲

 .ل٠ / ٤ :يقهيبلا ننس ؛مالسالا يف ةّوبنلا تامالع يف بقانملا باتك :يراخبلا حيحص 7

 .184 / ۷ :يدادغبلا بيطخلا خيرات ٤ :يقهيبلا نكس



 ىلع ليست هعومدو تّيم وهو نوعظم نب نامثع لقي ةُكْبِلَي وه اذهو

 )ی

 :تماصلا نب ةدابع هل لاقف «هتانب ضعبل نبا ىلع ىكبي ة٤ وه اذهو

 امنو مدآ ىنب ىف هللا اهلعج ىتلا ةمحرلا» :لاق ؟ ات هللا لوسر اي اذه ام
 (؟) «ءامحرلا هدابع نم هللا محري

 هاتبأ اي :لوقتو . ففي هللا لوسر ىلع ىكبت ةرهاطلا ةقيّدصلا هذهو

 ةنج هاتبأ اي ءهاعنن ليئريج ىلإ هاتبأ اي «هاعد ابر باجأ هاتبأ اي هاندا ام هّبر نم

 ا سودرفلا

 بارت نم ةضبق تذحأو ,رهاطلا اهيبأ ربق ىلع تفقو ا: ىه هذهو

 :لوقت تأشنأو تكبو اهنيع ىلع اهتعضوف ربقلا

 ايلاوغ نامزلا ىدم مشي ال نأ دمحأ ةبرت مش نَم ىلع اذام

 ايلايل نرص ماَيألا ىلع تّبُص اهنأ ول ٌبئاصم ىلع تّبص
a ®ل  

 :هلوقب هيثربو ا هللا لوسر ىلع ىكبي ةفاحق يبا نب ركب وبا اذهو

 دّيسلا ىلع ءاكبلا قو يمأست الو يكباف نيعاي

 .4غ6 / ١ :ةجام نبا ننس ٦۳ / ۲ :دواد يبأ ننس ١.

 ١ / 44١. :ةجام نبا ننس ؛08 / ۲ :دواد يبأ ننس .۲

 ؛17/4 :يئاسنلا ننس ؛7//147 :دواد يبأ دنسم ؛هتافوو ىبنلا ضرم باب «يراخبلا حيحص .۳

 .537/1:بيطخلا خيرات !177/7:مكاحلا كردتسم



 نقلا قلا ىلإ ني دشرملا لملف نا ۳۰

 : لوقيو ةا هيكبي تباث نب ناّسح اذهو

 تدعسأف لوسرلا ىكبأ اهب تللظ

 اسا نفجلا نم اهالثمو نويع

 هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت ثيدح ليلحت

 هلهأ ءاكبب بذعي تّيملا نأ نم ةفورعملا ةياورلاب كسمتي امبير معن

 ةيناسنإلا ةرطفلا هبلطتت يذلا ءاكبلا نع عئملل ةعيرذ كلذ ذختيو هيلع

 .هتسارد كيلإو ثيدحلا دافم نع اولفغ دق نيكسمتملا نكلو

 : لاق «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع هحيحص ىف ملسم جرخأ

 E تلا e ةشئاع دنع ركذ

 هّنأاو نوكبت قنا ا هيلع 00 مهو «يدوهي ةزانج فك هللا

 ():بذعيل

 لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع ةورع نع هننس يف دواد وبأ جرخأو

 ةّسئاعل كلذ ركذف «هيلع هلهأ ءاكبب تاعا تلا نإ :ةل هللا لوسر

 نإ :لاقف يدوهي ربق ىلع قفلت ىبنلا ّرم امن: رمع نبا ينعت يهو  تلاقف

 .156/57:ريدغلا.١

 .ةالصلا باتك نم هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا باب ء٤٤ / ۳ :ملسم حيححص .



 دزو ةرزاو ر رزت د الوو تأرق مث .هيلع نوكبي هلهأو بعل اذه بجا
 00 ئر

 نوكي نأ هبشأ فلي هللا لوسر نع ةشئاع تور ام :ىعفاشلا لاق
 ؟ باتكلا ةلالد نيأف : ليق نإف ,ةّئسلاو باتكلا ةلالدب كيفَ هنع ًاظوفحم

 َسْيَل ْنَأو» و «..ئرحخأ َرْزو ٌةَرزاو رَت الَو» :لجورع هلوق يف :لبق
 * ُهَرَي اريح ةر َلاَمْتِم لَمْ ْنَمَق) :هلوق ا ا

 اهب سفت لَك ىَزْجمِل..) : هلوقو ,") ر ارش ٍةَرَذ لاقثم لَمْعَي ْنَمَو

0 

 كنبا :لجرل فق هللا لوسر لاق :ليق ؟ةّئسلا ةلالد نيأ :ليق نإف
 .هيلع ينجت الو كيلع ينجي ال هّنأ امأ :لاق معن :لاق ؟اذه

 نأ امك ؛هيلع ئرما لك ةيانج نأ نم هللا ملعأ املثم هللا لوسر ملعأف

 (6) هيلع الو هريغل ال هلمع

 بدعي تيملا لإ : فهلا لوسر لاق:سابع نبا نع ملسم جرخأو
 ةشئاعل كلذ تركذ رمع تام اًملف :سابع نبا لاقف هيلع هلهأ ءاكبب

 ١. مقرب ء144/5:دواد يبأ ننس 171194

 .۳۹ :مجنلا .۲

 ۷-۸ :ةلزلزلا ۳

 .10 :هط .

 .587 /۷ :يعفاشلل مالا باتك شماهب ثيدحلا فالتخا .



 نقلا ىلا ىا ا ۳۲

 هيلع هلهأ ءاكبب ًاباذع رفاكلا ديزي هللا نإ :لاق نكلو دحأ ءاكبب نمؤملا
 .١7 «ئرخآ َرْزو ٌةَرزاو ُرِزَت الّوو: نآرقلا مكبسح :ةشئاع تلاقو :لاق هةاره ه م م 1« 5 8 5

 نع هجرخأ ام نود ٌقحلا وه ةورع نب ماشه نع ملسم هجرخأ امو

 .ميكحلا ركذلا داضي ًاضيأ هيلع هلهأ ءاكبب رفاكلا بيذعت ّنأل «سابع نبا

 .ةالصلا باتك نم هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا باب ء۳٤ /7 :ملسم حيحص ١.



 هفانصأب ءايلوألاو ك يبنلاب لشوتلا

 لاج يف خلك لوسرلا ءاعدب لّسوتلا زاوج ىلع نوملسملا قفا

LE Eزملا اعل  i Eذإ مها ولوو  

 هللا اوُدَجَوَل لوسا مُهلرَفْغَتْساَو هللا اورفغتْساَف َكوُءاَج هَ اوُمَلَظ

 .٩ «اميحَر ًاباَوَت

 سلجم ىلإ ءىجسملا ىلإ نيملاظلا وعدي هناحبس هلا دجت

 .مهل رفغتسي يك بت لوسرلا

 ىلإ ءيجملا ىلإ اوعد اذإ مهّنأب نيقفانملاب ددني ىرخأ ةيآ ىفو
RN Eيلب يلع  

 اوٌّول ه هللا ُلوُسَر ْمُكَل رِفَْتْسَي اَوّلاعَت ْمُهَل لي اذإَر» :هناحبس لاق «سأرلا
 و ەدە و 22م 2 ٠ ھه e همه ف

 . (نوُربْكَتْسُم ْمُهَو ْنودْصَي ْمُهَتْئاَرَو ْمُهَسوُدُر

 1 :ءاسنلا 8

 . 6 :نوقفانملا ۲



O O O a ١4نيقيلا قمحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 0  

 كيلإو ءلّسوتلا فانصأ نم ةديدع جذامنب لفاح مالسإلا خيراتو

 ْ :اهنايب

 هتيصخشو هتيسدق و جل ىبنلا تاذب لّسوتلا :لّوألا

 ءاعدب ةباحصلا لّسوت نع برعت اهصنب اهلقنن ةيخيرأت ةقيث هيث هلو انه اهو

 نم دوصقملاو ءايناث هتيصخشو هتيسلفبو لوا هتايح 8 ىف خا ىبنلا

 ..يناثلا رمألا ىلع لالدتسالا وه اهلقن

 عدا :لاقف يبنلا ىتأ ًاريرض ًالجر نإ :لاق هّنأ فينح نب نامثع ئور

 ؟ينيفاعي نأ هللا

 ؟ريخ وهو تربص تئش نإو ءتوعد تئش نإ : ل لاقف

 نيتعكر يلصيو هءوضو نسحبف أّضوتي نأ كلَ هرمأف « هعداف :لاق
 ارا يبن كيبنب كيلإ هج جوتأو كلأسأ يئإ َمهّللا» : ءاعدلا اذهب وعديو

 .«يف هعّمش ّمهّللا ءىضقتل ةنل يتجاح يف يّبر ىلإ كب هجوتأ يٿٳ دمحم

 انيلع لخد ىح ثيدحلا انب لاطو انقرفت ام هللاوف :فينح نبا لاق
 .رض هب نكي مل نأك

 .قح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ءتاياورلا حصأ نم ةياورلا هذهو
 0 بس ويح

 (5) ميحص ثيدح اذه :ةجام نبا لاقو

 . ۳۵۷۸ مقرب ٩ بابلا ؛تاوعدلا باتك ,0 يذمرتلا حيحص 3

 .كلذ ريغ ىلإ ؛178/ ٤ :دمحأ دنسم ؛۱۳۸۵ مقرب ١ / ٤٤١ :ةجام نبا ننس .۲



 IO E هفانصأب ءايل وألاو هل يبتلاب لّسوتلا

 :نارمأ ثيدحلا نم دافتسيو

 لوق كلذ ىلع ٌلديو , ةففت يبنلا ءاعدب لّسونلا زاوج :لّوألا

 نإو « توعد ّتئش نإ : ا لوسرلا باوجو«ينيفاعي نأ هللا عدا :ريرضلا

 .«ريخن وهو تربص تئش

 ىف ةا ىبنلا تاذب لّسوتي نأ ىعادلا ناسنالل زوجي هنا :ىناثلا

 ؛ريرضلل إل يبنلا همّلع يذلا ءاعدلا نم دافتسي اذهو «هئاعد نمض
 نأ ءاعدلا ماقم يف ملسم لكل زوجي هّناو ءىنعملا اذه تبثي هيف ناعمالاو

 .هللا ىلإ هب هجوتيو وشاف بل تاذب لسوتي

 د ا لمجلا كيلإو

 نم دارملاو «كيلإ | هجوتأ»و «كلأسأ» نيلعفب ةقلعتم ؛كتيبني» ةملك نإ

 .هءاعد ال ةميركلا هتيصخشو ةيسدقلا هسفن كل ىبنلا

 ةمحرلا يبن دمحم .؟

 نأ نع ًابرعم ةمحرلا يبنب هفصي مث ياي يبنلا مسا ركذي هلا دجن
 .ةليضفلاو ةماركلا نم اهل امب #4 ىبنلا تاذب لّسوتلا

 ىَبر ىلإ كب هّجوتأ ىَنِإ دّمحم ای .۳

 ريرضلا نأ ىلع لدت «ىّبر ىلإ كب هجوتأ ىّنِإ دّمحم اي» :ةلمج نإ



00 1 00101 ۳ 

 هتاذب لّسوتو هئاعدل ةليسو هسفن لب ىبنلا ذخنا ءلوسرلا ميلعت بسح

 .ةليضفلاو ماقملا نم اهل امب

 نكلو هئاعدب لّسوتلا ىوس ريرضلا دلخ يف رودي نكي مل معن
 هعون يف وهو ## ىبنلا تاذب لّسوتلا هيف ءاج ءاعد همّلع كيلي لوسرلا

 ءاعدب لّسوتي نأ ملسملل بحتسي هنأ ىلع انفقو كلذبو «ناث لّسوت

 مهتاوذب لّسوتلا هئاعد يف هل زوجي امك ءايلوألاو ءايبنألا نم نيحلاصلا

 .مهتلزنمو مهماقمو

 نولّسوتي اوناك #3 يبنلا باحصأ ّنا ةفيرشلا ثيداحألا نم رهظيو

 . فلي ىبنلا ليحر دعب ىتح ءاعدلاو لاهتبالا ماقم ىف يقي ىبنلا تاذب

 نامثع هّمع نع «فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع «يناربطلا جرخأ
 ناكف «هل ةجاح ىف نافع نب نامثع ىلإ فلتخي ناك ًالجر ّنا :فينح نب

 لإ كلذ اكشف فينح نبا ئقلف «هتجاح ىف رظني الو هيلإ تفتلي ال نامثع

 هيف لصف دجسملا ِتنا مث ًأضوتف ةاضيملا ٍتنا :فينح نب نامثع هل لاقف

 يبن ## دمحم انّيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ يْنِإ ْمهَللا» :لق مث «نيتعكر

 ركذتف «يتجاح يل يضقتف ير ىلإ كب هجوتأ يّنِإ دمحم اي ءةمحرلا
 .كعم حورأ ىتح حرو كتجاح

 ءاجف «نافع نب نامثع باب ئتأ مث هل لاق ام عنصف لجرلا قلطناف

 ىلع هعم هسلجأف «نافع نب نامثع ىلع هلخدأف هديب ذخأ ىتح باوبلا

 تركذ ام :هل لاق مث «هل اهاضقو هتجاح ركذف ؟كتجاح :لاقف ؛ةسفنطلا



 E 1 1 هفانصأي ءايلوألاو ا ىبتلاب لسوتلا

 .اهركذاف ةجاح نم كل تناك ام :لاقو .ةعاسلا ناك ىتح كتجاح

 E4 0 ا

 هاتأو لت هللا لوسر تدهش ينكلو ءهتمّلك ام هللاو 206

 لوسراي :لاقف ؟ربصتف : 2516 يملا 4إ لامن فريف تاهذ هيل اكن ريوق

 .ىلع قش دقف دئاق يل سيل هللا

 هذهب عدا مث «نيتعكر للص مث ءاضوتف ةاضيملا تتإ : #4 ىبنلا لاقف

 .تاوعدلا

 انيلع لحخد ىتح ثيدحلا انب لاطو انقرفت ام هللاوف :فينح نبا لاق
 17. طق رض هب نكي مل هّنأك لجرلا

HON 

 مهنا ىلع ترقتسا ءاهدعبو 8878 يبنلا ةايح يف نيملسملا ةريس نإ

 دلخ ىف رودي نأ نود «هدابع نم نيحلاصلاو هللا الواب نولسوع اوناك

 ءاعدب لسوتلا نوري اوناك لب ءةعدب وأ كرش وأ مارح رمأ هّنأب مهنم دحأ

 ءاعدل ناك ول هّنإف مهتيصخشو «مهتلزنمب لّسوتلا ىلإ ًاقيرط نيحلاصلا

 امل امهالولو ءاهتراهطو هسفن ةسادق لجأل وه امّنإف ءرثأ حلاصلا لجرلا

 لّسوتلا نيبو حلاصلا ءاعدب لّسوتلا نيب قرفلا ىنعم امف «هتوعد تبيجتسا

 نب نامثع ىلإ دنسأ ام باب ۳١ ۳۰/۹ :یناربطلا دمحا نب ناميلس ظفاحلل ريبكلا مجعملا ١.

 187/١ ۱۸٤. :ًاضيأ هل ريغصلا مجعملاو 9411١ مقرب فينح



eS ۱۳۴۸قلا قشلا ىلإ نيدشرملا ليلو  

 وأ كرشلا نيع رخآلا و ديحوتلا سفن لّوألا نوكي ىتح «هتاذو هصخشب

 هيلا ةييزذ

 نيصلخملاو ءبنذلا نم نيموصعملاو «نيحلاصلا ةيسدقب لّسوتلا نإ

 ًادادتما كلذ ناك لب ؛ةباحصلا نيب ًاديدج ًارمأ طق نكي مل هللا دابع نم

 كلذ ىلع ةيخيراتلا تاياورلا ترفاضت دقف ؛مالسإلا لبق ةدوجوملا ةريسلل

 :نايبلا كيلإو

 لمارألل ةمصق ىماتيلا لامث ههجوي مامغلا ىقفستسي ضيبأو

 ةت ىبنلاو شيرقل ىقستسا ثيح بلطملا دبع نمز يف عقو ام ىلإ

 (1) ماللغ هعم

 : ةا ىبنلاب بلاط ىبأ ءاقستسا ."

 طحق يف شيرقو ةكم تمدق :لاق ءةلفرع نبا نع ركاسع نبا جرخأ

 ءقستساف ملهف ءلايعلا بدجأو يداولا طحقأ بلاط ابأ اي :شيرق تلاقف ....

 تّلجت ىجد سمش هّنأك- كلت ىبنلا : ينعي  مالغ هعمو بلاط وبأ جرخف

 ةبعكلاب هرهظ قصلأف بلاط وبأ هذخأف ءةمليغا هلوحو ءءامتق ةباحس هنع

 .۱۲۷۲:ةوبنلا لئالد ۹۸/۲ :يرابلا حتف ١.



 ...WA ھقائصأپ ءايلوألاو وبقت ىبتلاب لّسوتلا

 نم و انهاه نم باحسلا لبقأف ءةعزق ءامسلا ىف امو مالغلا هعبصاب ذالو

 كلذ ىفو .يدابلاو يدانلا بصخأو يداولا هل رجفناو قدودغاو انهاه

 : ظلي ىبنلا اهب حدمي ةديصق يف بلاط وبأ لوقي

 17 لمارأللةمصع ىماتيلا لامث ههجوب مامسغلا ىقستسي ضيبأو

 دبع ءاقستسا لب ؛مالغ وهو كيلي ىبنلاب بلاط ىبأ ءاقستسا ناك دقو

 هذه يف بلاط يبأ رعش ناكو ءبرعلا نيب افورعم ًارمأ يبص وهو هب بلطملا

 .سانلا رثكأ هظفحي امم ةعقاولا

 عضوم ناك #4 يبنلاب بلاط يبأ ءاقستسا نأ تاياورلا نم رهظيو

 ءاجف «سانلل ىقستسا ةلاسرلل ثعب ام دعب هّنإف « غ هللا لوسر نم أضر

 ءانيع تّرقل ًاّيح بلاط وبأ ناك ول» : ةا ىبنلا لاقف يداولا بصحأو رطملا

 .«؟هلوق اندشني نم

 :هلوق تدرأ كنأك لك هللا لوسر اي :لاقو هيل ىلع ماقف

 ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو

 ° لمارألل ةمصع ىماتيلا لامث

 عرشلا هيلإ بدن رمأ ءاقستسالا ىف ءايربألا لافطألاب لسوتلا ّنإ

 اوفظنتيو «نايبصلا جرخي نأ : لوقي يعفاشلا مامإلا وه اذهف ءفيرشلا

 ١. :ةيبلحلا ةريسلا ١/١ ١.

 ". :يراسلا داشرإ 55/8/7.



e 14۰ا  

 ةئيهلا تاوذ جورح بحأ الو «ّنهنم هل ةثيه ال نمو ءاسنلا رابكو ءاقستسالل

 "7.مئاهبلا جارخإب رمآ الو

 الإ نسلا يف تانعاطلا ءاسنلاو نايبصلا جارخإ نم فدهلا امو

 نأ نع برعي كلذ لكو مهتراهطو مهتسادقبو مهب ةمحرلا لازنتسا
 نأكو «ةمحرلا لازنتسا حاتفم نيموصعملاو ءاحلصلاو ءايربألاب لّسوتلا

 ريبكلا و.بنذلا نم موصعم ريغصلا نا يديس و ىّبر :لوقي مهب لّسوتملا
 ةمحرلاب ٌقحأ نيتفئاطلا اتلكو «كضرأ يف ك ريا نجلا يف نعاطلا

 .مهّلظ يف انّمعت ئتحاانيلإ كتمحر لزنأ مهلجألف ءةمحرملاو

 اهلظ ىفو ةدحاو ةرجش لجأل ةريبك ةحاسم ىقسي امير ىقاسلا ّنإف

 | .ةديفملا ريغ باشعألا ىقست

 سابعلا» :لوسرلا ٌمعب ةفيلخلا لّسوت رسفي ليلحتلا اذه ءوض ئلعو

 هتسادقو هصخشب ًالّسوت ناك هّنأو «كيلع رميس يذلا «بلطملا دبع نب

 ةريسلل ًادادتما ناك لمعلا اذه نأ ىلاتلاب ملعتو ءيا لوسرلاب هتلصو

 .ةلصب سابعلا ءاعدب لّسوتلا ىلإ تمي ال اذه ناو «ةرمتسملا

 قلب ىبنلا معب لّسوتلا .؟

 اذإ ناك باطخلا نب رمع نا :سنأ نع« هحيحص ىف يراخبلا جرخأ

 لسوتن انك انِإ مهلا :لاقف كلك بلطملا دبع نب سابعلاب ئقستسا اوطَحَق

 .ءاقستمالا ىف نايبصلاو ءاسنلا جورخ باب YEA :مألا ١.



 O اا هفانصأب ءايلوألاو قلك يبنلاب لّسوتلا

 !١ «نوقسيف :لاق .انقساف انّيبن ْمعب كيلإ لسوتن ااو ءانيقستف انّيبنب كيلإ
 دنع باطخلا نب رمع ّنأ ىلع لدي وهو يراخبلا هيلع صن ام اذه

 هتيسدقو هتيصخشو هصخشو إلي يبنلا معب لّسوت هئاقستساو هئاعد

 :كلذ ىلع لديو .هثاعدب ال #4 يبتلا نم هتبارقو

 اناو ءانيقستف انّيبنب كيلإ لّسوتن انك ان مهّللا» :ءاعدلا دنع ةفيلخلا لوق

 ءاعدلاب هسفنب ماق ةفيلخلا نأ ىف رهاظ اذهو .هانقساف انبن معب كيلإ لّسوتن

 .هئاعد ىف هنم هتبارقو لوسرلا معب لّسوتو ءءاقستسالا دنع

 نيحلاصلاو ءايبنألاو جات يبنلا قحب لّسوتلا :يناثلا

 ءنيلسرملاو ءايبنألا ٌقحب لّسوتلا وهو لّسوتلا نم رخآ نول كانهو

 «قوقحلا باحصأ مهلعجف مهيلع هناحبس هب لّضفت يذلا ّقحلا دارملاو

 ىلاعت هيلع مزلي pre ا كلذ ئنعم سيلو
 مهل هناحبس هحنم يذلا حلا دارملا امّنإو هلل هلك حلا لب «هنم جورخلا
 اَ اَفَح ناک و :هناحبس لاق امك هللا ىلع ٌنح باحصأ مهلعجو ًاميركت

 ©. «َنيِنْؤُمْلا ٌرضَن
 :ىلي ام تاياورلا نم كلذ ىلع لديو

 نم جرح نم : يلم هللا لوسر لاق :لاق :يردخلا ديعس وبأ ىور .أ

 اوطحق اذإ ءاقستسالا مامإلا سانلا لاؤس باب ؛ءاقستسالا ةالص باب ء 77/7 :يراخبلا حيحص ١.

 .ةالصلا باک نم

 ¥ :مورلا 8



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد ....................... e ا 14۲

 كلأسأو «كيلع نيلئاسلا ّقحب كلأسأ يّنإ َمهّللا» :لاقو «ةالصلا ىلإ هتيب

 ةعمس الو ًءاير الو ًارطب الو ًارشأ جرخأ مل يئافءاذه ياشمم حب

 نأو ءرانلا نم ىنذيعت نأ كلاساف ءكتاضرم ءاغتباو كطخس ءاقتا تجرخو

 رفغتساو ءههجوب هيلع هللا لبقأ «تنأ الإ بونذلا رفغي ال هلا يبونذ يل رفغت

 )كلم فلأ نوعبس هل

 فرتقا امل» : ات هللا لوسر لاق :لاق ءباطخلا نب رمع ىور .ب
 :ٌلجورع هللا لاقف ءىل ترفغ امل دّمحم حب كلأسأ ير :لاق «ةثيطخلا مدآ
 تخفنو كديب ينتقلخ امل كّنأل :لاق ؟هقلخأ ملو ًادّمحم تفرع فيك مدآ اي

 هللاالإ هلإ ل ًابوتكم شرعلا مئاوق ىلع تيأرف يسأر تعفر «كحور نم يف
 «كيلإ قلخلا ٌبحأ الإ كمسا ىلإ فضت مل كأ تملعف هللا 00000
 هّقحب ينتلأس ذإو « ىلإ قلخلا ٌبحأل هنا مدآ اي تقدص :ّلجو رع هللا لاقف
 ° «كتقلخ ام دّمحم الولو ترفغ دقف

 تنب ةمطاف تتام امل هنا كلام نب سنأ نع هدنسب يناربطلا ىور .ج
0 0 

 ؛هديب هبارت جرخاو هديب هللا لوسر رفح دحللا اوغلب اًملف ءاهربق اورفح دسا
 د 0

 تيميو ييحي يذلا هللا :لاقو «هيف عجطضاف هللا لوسر لخد غرف اًملف

 اهيلع عّسوو ءاهتجح اهنّقلو دسأ تنب ةمطاف يمال رفغا تومي ال ېح وهو

 .51/7:دمحأ دنسم ؛دجاسملا باب ۷۷۸ مقرا 867/١ :ةجام نبا ننس ١.

 راد ؛444/0:ىقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب ىبأل ةعيرشلا بحاص لاوحأ ةفرعمو ةوبنلا لئالد ."

 .ةيملعلا بتكلا



 EE ena هفانصأب ءايلوألاو وق يبنلاب لّسوتلا

 ) نيمحارلا محرأ كإف ؛يلبق نم نيذلا ءايبنألاو كّيبن ٌقحب اهلخدم

 عيمجلا نأ تفرعو ةثالثلا لّسوتلا ماسقأ نع ثحبلا مت انه ىلإ

 هريغل ةدابعو هيلأت هناحبس هريغب لسوتلا لا روصتو ةنسلاو باتكلا همعدي

 نيهجول كلذو هنالطب تفرع دق

 ًاكرش هّقح وأ هتاذو ةظباي ىبنلا ءاعدب لّسوتلا ناك ول :لّوألا هجولا

 أ عم ةيداعلا رومألا يف ريغلاب لشوتلا ىتح كلذك لّسوت لك نوكي نأ مزلب

 وأ تناك ةيداع «بابسألاب لّسوتلا ليبق نم عيمجلا نال ءةرورضلاب لطاب
 .ةيعيبط ريغ وأ تناك َةيعيبط «ةيداع ريغ

 امي ريغلا مامأ عوضخلا هنا ةدابعلا فيرعت يف تفرع دق :يناثلا هجولا

 درن ذه نم لحاو يلو تات ة ورم لإ ىق وقم. وأ تز را ااو

 مهْنأامب مهب لّسوتي لب «ءادهشلاو نيحلاصلاو ءايبنألاب لسوتلا يف ًاققحتم

 مهقوقحو مهتاوذل نأ وأ هناحبس هللا دنع مهؤاعد باجتسي كومركم ةابع

 .هتمحر راحب ريثي مهب لّسوتلاف هللا دنع ةلزنم

 هنأ امب هب لّسوتي هنأ عم اكرش # ديحوتلا ىبنب لّسوتلا نوكي فيك
 ؟همئاعدل ضوقمو كرشلل حفاكم

 مهليحر دعب نيحلاصلاو جات يبنلا ءاعدب لشوتلا :ثلاثلا

 ءاعدب لّسوتلا وه نيملسملا نيب ةجئارلا لّسوتلا ماسقأ نم

 ١. :مكاحلا كردتسم ؛1/7١7١":ءايلوألا ةيلح ؛167 :طسوألا ىناربطلا مجعم ٠١۸/۳



 ا 6٤

 . مهليحر دعب نيحلاصلا وأ فَي ىبنلا

 :وهو هسفن حرطي ًالاؤس ةمث ّنكلو

 كءاعد عمسي ًايح ريغلا ناك اذإ حصي امن ريغلا ءاعدب لسوتلا نإ

 ناكاذإ ام ءكلاؤس حاجنو كرطو ءاضقل هناحبس هللا وعديو كل بيجتسيو

 ىلإ لقتنا نمب لّسوتلا حصي فيكف ايندلا هذه نم لقتنا ًاتيم ثاغتسملا
١ 

 ؟عمسي ال وهو هللا ةمحر

 - ةيوبنلا ةّئسلاو نآرقلا هيلإ ىحوي ام بسح  توملا نا :باوجلاو

 ءاقبو راد ىلإ راد نم لاقتنالا هانعم لب «همادعناو ناسنإلا ءانف ىنعمب سيل

 تايآلا تلد دقو .ةيخزربلا ةايحلاب هنع ربعي يذلاو رخآ وحنب ةايحلا

 امف "7 نوقزري مهبر دنع ءايحأ هللا ليبس ىف ءادهشلا نأ ىلع ةميركلا

 .ةقيلخلا لضفأو ءادهشلا يبنب كنظ

 ةلادلا تاياورلاو تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ,54 7١ :سي ء۱١۱۷ 174 :نارمع لآ ۱۵٤ :ةرقبلا . ١

 . هلحم يف ليصفتلاو .نيرفاكلاو نينمؤملل ةيخزربلا ةايحلا ىلع



 عيارلا لصفلا

 ةيمامإلا ةعيشلا دنع نآرقلا

 ةّيمامإلا ةعيشلا دنع ميركلا نآرقلا ةلزنم ١.
 فيرحتلا نم نآرقلا ةنايص .۲
 ًاحالطصاو ةغل فيرحتلا .*

 نآرقلا ىلإ فيرحتلا قرطت عانتما .5
 فيرحتلا مدع ىلع نآرقلا ةداهش .6

 نم ميركلا نآرقلا ةينوصم ىلع تاياورلا ةداهس .
 فيرحتلا
 ميركلا نآرقلا ىلع ثيداحألا ضرع رابخأ ١.

 نيلقثلا ثيدح .۲

 فيرحتلا نم نآرقلا ةنايصو تيبلا لهأ ةمئأ .۷

 فيرحتلا نم نآرقلا ةنايصو ةعيشلا ءاملع .۸

 ميركلا نآرقلا نم اهنا تيعدا ةبوتكم ريغ تايآ .؟

 فيرحتلا لوح ناتهبش . ١
 ميركلا نأرقلا عمج خيرات ١.
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 ةيمامالا ةعيشلا دنع ميركلا نآرقلا ةلزنم .أ

 ةيوبنلا ةّنسلا هيلتو ءيمالسإلا عيرشتلل ساسألا رجحلا نآرقلا دع

 . يحو ةّنسلاو ءهانعمو هظفلب يحو نآرقلا ّنأ ريغ ءباتكلا ةنيرق يه ىتلا

 ةا ىبنلا لعج يذلا ببسلا وه اذهو ءاهظفل نود اهنومضمو اهانعمب
 ١ .ةئسلا نود نآرقلاب ىدحتي

 رهاظ رون وه ذإ «فيرعت ىلإ ةجاحب نوكي نأ نم لجأ نآرقلا نإ
 هنود رون كو «هلوحام ريئُي «ةئيضملا سمشلاك وهف ؛هريغل رهظم «هسفنب
 لوقي «ةفلتخم روصب نآرقلاب ديشُي هناحبس هنا كافكو «ءيضي ال تفاخ وهف

 :لئاق نمّرع لوقي و «مَوْفَأَيِم ىتلل يِدَهَي َنآرَهلا اًذه نط :ىلاعت

 هاب هناحبس حّرصيو امك ,") ه«ِءْئَش لكِ ًانايثت باتِكلا كيل انتَ
 هِدْبَع ىلع َناقرُقْلا لر ىِذْلا راب :لاق ثيح ءلطابلاو ٌّقحلا نيب لصافلا
 .ميكحلا ركذلا يف هيلإ راشأ امم كلذ ريغ ىلإ« «ريِذَن َنيَِلاعِْل دوك

 يف ةيساسألا ةئبللا و نيملسملل ئلوألا ةماعدلا ميركلا نآرقلا ٌدعُي
 ‹ يهقفلاو يفسلفلاو ىقالخألا بناجلا اميس ال ةيمالسإلا ةراضحلا ءانب

 .ةليوط ةينمز ةبقح عيرشتلاب نيملسملا دوز يذلاو

 ١ . :ءارسالا ٩

 ۸۹ :لحنلا . ۲

  .۳:ناقرفلا ١.
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 فيرحتلا نم نآرقلا ةنايص .۲

 ردص هنعو «عيرشتلل لوألا عبنملاو يسيئرلا ردصملا وه نآرقلا

 فالخلا ىف لصفلا لوقلا وهو ءاذه انموي ىلإ هلوزن ذنم نوملسملا

 ف الا طاتغتنا نا يه و «مامتهالاب ةريدج ةتكن انه نأ الإ ءلادجلاو

 ةدايزلاب هتايآ ىلإ فيرحتلا ءورط مدع عرف ميكحلا ركذلا نم ماكحألاو

 فئاوط لج دنع هنم ًاغورفم ًأرمأ ناك نإو امهنع هتنايصو .صقنلاو

 .ددصلا اذه يف راثت يتلا هبشلا ضعب ضحد لجأل نكلو «نيملسملا

 :لوقنف ءزاجيإلا هجو ىلع ةساردلاو ثحبلاب نآرقلا ةنايص عوضوم لوانتن

 ًاحالطصاو ةغل فيرحتلا .۳

 نع ءيىشلا فّرح :لاقي ءههجو ريغ ىلع مالكلا ريسفت :ةغل فيرحتلا

 نع ملكلا نوف رحب :ىلاعت هلوق رسفي هبو هلامأو هفّرح :ههجو

 (0) «هِعِضاوَم

0 

 دارملاو «تلزنأ ام ريغ ىلع اهنورّسفي :ةيآلا ريسفت يف ىسربطلا لاق

 :ةفلتخم هوجو هب داريو قلطيف ءاحالطصا اًمأو

 ءرّسفملا يأر قفاوي هجو ىلع هريسفت يأ ؛مالكلا لولدم فيرحت ١.

 1 :ءاسنلا 1



 ا E E ًاحالطصاو ةغل فيرحتلا .فيرحتلا نم نآرقلا ةنايص

 الو میرکلا نآرقلا يف عقاو ىنعملا اذهب ريسفتلاو ءال مأ عقاولا قفاوأ ءاوس

 ةماع- مهلمش هللا عمج  ةيمالسإلا قرفلا إف ءًادبأ هتماركب سمي

 ذخألاب رهاظتي ءىوه بحاص لكف «هيلإ نودنتسيو نآرقلا نع نوردصي

 ىلإ اهب ليميو «ةيآلا نانعب ذخأي وهف «هتديقع ْمِعْذُي ريسفتب نكل نآرقلاب
 ةينطابلا ريسافت ءريسفتلا نم عونلا اذه قيداصم حضوأ نمو «هاوه بناج

 ةبسنك «يناثلا ىلإ هتبسن ءانطاب ءرهاظ لكل مهسفنأ دنع نم اوعضو ثيح
 اورّسف دقف هرهاظب لمعلا كرت ىلإ يّدْؤي هنطاب نأو ءّبللا ىلإ رشقلا
 نم هاشفأ نمل دهعلا ديدجتب ّلسغلاو «مهرارسأ نم رس ءاشفإب مالتحالا

 هلؤقل قطانلا لوسرلاب ةالصلاو «سفنلا ةيكزتب ةاكزلاو دصق ريغ
 () ,2)ركتَمْلاَو ءاشْحَلا نَع هنت اللا نإو:هناحبس -

 هتنايصو نآرسقلا ظفح عم فرحلاو ةكرحلا ىف ةدايزلاو صقنلا .'

 رتاوت حص ولف ؛ديدشتلاو فيفختلاب ْىِرَف ثيح «نرهطي» ةءارق هلاثم

 نآرقلا أرق يذلا وه ىبنلا ناو ًادبأ حصي نل و ك ىبنلا نع تاءارقلا

 يهف «دحاو ةياورب لزن هّنإ :انلق نإو ءفيرحت الب ًانآرق عيمجلا نوكيف ءاهب

 ججحلاب مهنآرق اونّيزو ءاّرقلا لوقع اهتعرتخا فيرحت اهّلك اهريغو نآرقلا

 اهريغو اهنم ةدحاوب نآرقلا رصحني اذه ىلعو «ةءارق لك دعب اهوركذ يتلا

 ءارقلا تاعارتخا نم امهّنأ ىلع حضاولا ليلدلاو ءنآرقلاب اهل ةلص ال

 ١ . :توبكنعلا 8
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 اوجاتحا امل نآرقلا ميمص نم عيمجلا ناك ولو مهتءارق ىلع ةّبحلا مهتماقإ

 .ىبتلا ىلإ ةءارقلا دنس ركذ مهيفكيو ءةّجحلا ةماقإ ىلإ

 ةءارقلا نأل ءفيرحتلا نم عونلا اذه نع نوصم نآرقلاف كلذ عمو

 ةياورب مصاع ةءارق :ىنعأ ءرصع لك ىف ةلوادتملا ةءارقلا ىه «ةرتاوتملا

 نكي مل ءةعدتبم تاداهتجا اهريغو ءا ىلع ىلإ ةلوصوملا ةءارقلا ءصفح

 رخبتلا راهظإ ةياغل ءءاّرقلا ضعب نسلأ يف ًانايحأو «تاءارقلا بتك نوطب

 نم لزن ءدحاو نآرقلا نإ :لاق ا4 رقابلا رفعج يبأ نع ينيلكلا ىور

 زيجن ال كلذلو .«ةاورلا لبق نم ءىجي فالتخالا نكلو ءدحاو دنع

 .ةالصلا ىف اهنم ةفورعملا ريغ ةءارقلا

 «اوضما» ناكم «اوعرسا» عضوك ءةفدارم ةملك ناكم ةملك ليدبت

 "7. هَنوُرَمؤُ ُتِيَح اوُضُماَو ٌدَحَأ ْمُكْنِم تِن ًالّوؤ:هناحبس هلوق يف
 نأ أطخلا سيل :لوقي ناكو دوعسم نب هللا دبع ىلإ كلذ بسن دقو

 .«ميكحلا» «ميلعلا» ناكم أرقي

 ةيئالقع ةياغ يأو ءةمهتلا هذه نع ليلجلا ىباحصلا كلذ لجأ نكل
 !؟ليدبتلا كاذ ىلع بترتي

 ١. :ىفاكلا 7 /  37١ثيدحلا ١7.
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 ااا 1 1 1 1 1 1ز 0 ز 1 ز ز 1ز]ذ]ذ]ذ ًاحالطصاو ةفل فيرحتلا

 دنع فلتخت تناك لئابقلا تاجهل نا ,ريبعتلا ةجهل ىف فيرحتلا ٤.

 ىف كلذك وه امك «ءادألاو تاكرحلا ثيح نم ةملكلا وأ فرحلاب قطنلا

 ىلع ةزيزعلا ةيمالسإلا ناريإ ىف اهب ظفلتب «ةيبرعلا «فاق» إف ,تاغللا رث
 لاق !؟فورحلاو تالا تي نم تادرفملا فيكف «هجوأ ةعبرأ

 اك َكِئاوُأَف َنمْؤُم هو اَهَيمَس اهل ئَعَسَو رخل دار نَمَوو:هناحبس
 )٩ «اروُكْشَم ميس

 ناكم ءايلاب (ىعسو » أرقي تاجهللا ضعبل ًاعبت ءاَرَقلا ضعب ناكف

 ۰ .فلألا

 يف نيملسملا ّنأل ءنآرقلا ىلإ قّرطتي مل فيرحتلا نم عونلا اذهو

 «تاملكلا ضعبب ظّقلتلا يف نيملسملا فالتخا اوأر امل ثلاثلا ةفيلخلا دهع

 «ضما :لثم «ىنعملا يف رّيغتلا مدع عم ضعبب هضعب رييغت وأ) هانركذ ام لثم
 ام ريغ لسغو فحاصملا ديحوتب اوماق (ةحصلا ضرف ىلع عرسا ءلجع

 ةجهل ىلع اوقفتاف روكذملا ىنعملاب فيرحتلا كلذب عفتراف ؛هوعمج
5 

 .سیرف .

 نبا ىلإ بسن معن «هفالخ ىلع عمجم هنكل ةدايزلاب فيرحتلا ٥.

 اتسيل امهّنإ و «ناذيوعت امهّنإ ءنآرقلا نم اتسيل نيتذوعملا نإ :لاق هنآ دوعسم

 نوكت نأ اوركنأ مهْنأ جراوخلا نم ةدراجعلا ىلإ بسن امك ".نآرقلا نم

 Ak :ءارصالا ت

 0۷١. / ۸ :يراخبلا حرشب يرابلا حتف ."
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 نوكي نأ زوجي ال قشع ةصق اهْنَأ نوري اوناكو ءنآرقلا نم فسوي ةروس

 دوعسم نبا هركذ ام حص ولو «نيتتباث ريغ نيتبسنلا نكلو '''.يحولا نم

 نيتروسب هيلإ ىحوملا ريغ ناسنإلا ىتأ ثيح ءةروسلاب نآرقلا يّدحت لطبل

 .راصقلا نآرقلا روس لثم

 طقاسلا ناك ءاوس «نايسن وأ دمع نع طاقسالاو صقنلاب فيرحتلا .1

 ىلإ اناعد يذلا وه اذهو «ةروس وأ ءةيآ وأ ؛ةلمج وأ «ةملك وأ ءافرح

 :لوقنف ءثحبلا كلذ ضارعتسا

 هبذكي رمأ اهركذ رم يتلا هوجولاب ميركلا نآرقلا يف صقتنلا ءاعّدا َنإ
 :نايبلا كيلاو ؛لقنلاو لقعلا

 ` نارقلا ىلإ هفيرحتلا قّرطت عانتما .4

 ,هب اونمآ موي لوا نم نيملسملا ةيانع عضوم ناك مي رركلا نآرقلا ّنإ

 ًاطبضو ةباتك ءاظفحو ةءارق هب نومتهي اوناكف «مهل لوألا ٌمجرملا ناك دقف

 ىتح ةرهاق ةردقب الإ نكمي ال باتكلا اذه لثم ىلإ فيرحتلا قّرطتف

 ةردقلا كلت نييسابعلل الو نيّيومألل نكي ملو «صقنلاب نآرقلاب بعالتت
 ديعص ىلع هخسن راشتناو ظاًفحلاو ءاّرقلا نيب نآرقلا راشتنا ّنأل ,ةرهاقلا

 .لاحملا دادع يف ةثيبخلا ةيئمألا هذه لعج دق لئاه

 نإ :لوقي ءهّصنب يتأن ماقملا يف ًانايب ىضترملا فيرشلا ديسلل لإ

 ١. :يناتسرهشلل لحنلاو للملا ١ /178.



 i ماجاب هاوحمسس ههنا ساس واق ا خا نآرقلا ىلإ فيرحتلا قّرطت عانتما

 ؛ماظعلا عئاقولاو ءرابكلا ثداوحلاو نادلبلاب ملعلاك نآرقلا لقن ةّحصب ملعلا

 تدتشا ةيانعلا ٌّنِإف ةروطسملا برعلا راعشأو ؛ةروهشملا بتكلاو

 اميف (هريغ) هغلبي مل ٌدح ىلإ تغلبو «هتسارحو هلقن ىلع ترفوت يعاودلاو

 ةينيدلا ماكحألاو ءةيعرشلا مولعلا ذخأمو ءةّوبنلا ةزجعم نآرقلا نأل «هانركذ

 ءىش لك اوفرع ىتح «ةياغلا هتيامحو هظفح ىف اوغلب دق نيملسملا ءاملعو

 نوكي نأ زوجي فيكف «هتایآو هفورحو او هبارعإ نم هيف فلتخا

 !؟ديدشلا طبضلاو ةقداصلا ةيانعلا عم ًاصوقنمو ًارّيْغم

 .هتلمجب ملعلاك هلقن ةّحص.يف هضاعبأو نآرقلا ريسفتب ملعلاو :لاق

 هيوبيس باتكك ةفنصملا بتكلا نم ةرورض ملع ام ىرجم كلذ ىرجو

 نم هنوملعي ام امهليصفت نم نوملعي نأشلا اذهب ةيانعلا لهأ إف ءيتَرُملاو
 طبضب ةيانعلا نم قدصأ هطبضو نآرقلا لقنب ةيانعلا نأ مولعمو ءامهتلمج
 ٩ ءارعشلا نيواودو هيوبيس باتك

 ىلإ فيرحتلا قّرطت لإ ىهو «ةراشإلاب ةريدج ىرخأ ةتكن كانهو
 ءاهنع توكسلا حصي ال يتلا مئارجلا عظفأ نم دعي فيرشلا فحصملا

 يباو دادقملا و ناملس ريظن هتصاخو ا نينمؤملا ريمأ مامإلا تكس فيكف

 ىلع اضرتعا دق اات لوسرلا ةناحيرو مامإلا نأ ىرن اَنأ عم «مهريغو رذ
 !؟ةيمهألاو ةمظعلا نم نآرقلل ام َرْشُع غلبي ال هنأ عم كدف بصغ

 ةفيلخلاو بعك نب بأ فلتخا دق هنأ لاقملا قدص ىلإ كدشريو

 .اديص ةعبط «سماخلا نفلا مسق : / ١ :نايبلا عمجم ١.
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 ةصأف ,0) هةْضِفْلاَو ّبَهذلا نورك َنيذلاوؤ:هناحبس هلوق ةءارق يف ثلاثلا

 ارجاشتف ءاهنم لاح هنأ ىلإ ةفيلخلا رظن ناكو (واولاب) يبنلا نع عمس هلا بأ

 دبال :لاقو 2 هددهف مصاوعلا ىلإ هلاسرإو دحاولا فحصملا ةباتك دنع

 01ه وقحلاف يقتاع ىلع يفيس عضأل الإو واولاب ةيآلا بتكت نأو

 :لاقو ءلاملا تيب ىلإ نامثع عئاطق درب رمأ # مامإلا نأ دجن امك

 لدعلا يف إف «هتددرل ءءامإلا هب كلمو ءءاسنلا هب جوت دق هتدجو ول هللاود
 "7 «قيضأ هيلع روجلاف «لدعلا هيلع قاض نم و ,ةعس

 ىلإ نآرقلا نم اهفذح موعزملا تايآلا در ناك فيرحت كانه ناك ولف

 .مزلأو بجوأ اهلاحم

 ةماقإ ىلع ضرتعا ةيرهاظلا ةفالخلا دّلقت امدعب 34 ًايلع نأ ىرن

 تاولصلا يف ارس ةلمسبلا ةءارق ىلع ضرتعا امك ءةعامج حيوارتلا ةالص

 ريكتلا دذشو مامألا اهضراعف ءةثدحملا عدبلا نم كلذ ريغ ىلإ ءةيرهجلا

 ماقل نآرقلا لوح ليبقلا اذه نم ءيش ءافلخلا ماَيَأ ردص ولف «سامحب اهيلع

 .ةمهاو الب فذح ام درو «هتهجاومب مامإلا

 ّنأ ىلع فقي لّوألا ردصلا ىف نيملسملا ةريس أرق نم :لصاحلاو

 .ةداع ًاعنتمم ًارمأ ناك صقنلا ةروصب فيرحتلا ةيرظن

 ١. :ةبوتلا 18.
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 OO NR ASS فيرحتلا مدع ىلع نآرقلا ةداهش

 :فيرحتلا مدع ىلع نآرقلا ةداهش .۵

 ظفحلا ةيآ

 لقكت ناجي رف «هناحېس هللا دنع نم لزانلا باتكلا وه نآرقلا نإ

 لون يذلا اَهّيَأ اي اوُناقَوؤ:هناحبس لاق «بعالت يأ نع هظفحو نآرقلا ةنايص

 « َنيِقِواَصلا نم تنك نإ ةكِئالَملاب اي امول » نوُْجَمْل َكّنِإ ُرْكَّذلا بَل

 و رخألا تن انإ + نير اذا وثاك ان قابل 0

 0) «ٌَنوُظفاَحل هل

 لر ةنيرقب ميركلا نآرقلا وه نيدروملا الك يف ركذلا نم دارملا نإ

 نوكرشملا دروأ دقو «نآرقلا ىلإ عجري «هلو يف ريمضلاو «انلُرَتِجو

 يهو ءاهدقن عم نآرقلا اهيلإ راشأ «يبنلا ىلع ةثالث تاضارتعا

 ىلإ ريشيو «لوهجم صخش ندل نم نآرقلا ىّقلتي ةت ادّمحم نأ ١.
 .لوهجملا ةغيصب «رْكذلا ِْيَلَع لر ىذا هيأ ايد: مهلوق ضارتعالا اذه

 الف ءهلقنيو نآرقلا نم هاّقلتي امب رابتعا ال ساوحلا لتخم لَ ها .”

 .نآرقلا يف هتّيلقعو هتلّيخم فّرصت نم نمؤُت

 نيت امو: ف يحولاب يتأيو كلملا هيلع لزني هّنأب :هلوق حص ول ۳
 .«نيقداٌصلا َنِم َتْنُك نإ ةکئالَملاپ

 ١ . :رجحلا ٦ ۔ ٩
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 يناثلا نع باوجلا مّدقنو «ةثالثلا تاضارتعالا نع يحولا باجأ دقف

 .هتيمهأل لوألا ضارتعالا ىلإ رظنلا فطعنّمث ءزجوم هجوب ثلاثلاو

 :لاقو هريغ نود لّزنملا وه هناحبس هّنأب حيرصتلاب هدر دقف «يناثلا اَمأ

 . نحت انإ)

 وهو «مهتدابإو مهكالهل بجوم ةكئالملا لوزن ناب ثلاثلا در امك

 . «نيرظنُم اذإ اوناك امَوؤ:لاق ثيح ءةثعبلا فده فلاخي

 للخخ يأ قرطت نع هركذل ظفاحلا هّنأب هناحبس حّرص دقف ءلّوألا اًمأو

 .هتدارإ بلغت ال وهو «هیف فيرحتو

 ثيح ظفحلا ريسفت يف تالامتحالا ضعب ةيمامت مدع رهظ كلذبو

 : دارملا اولاق

 .نيحداقلا حدق نم هظفح ١.

 .ظوفحملا حوللا ىف هظفح .

 .هدعب مامإلاو يبنلا ردص يف هظفح .۳

 امك «ةيآلا هنع بيجت ىتح ةيآلا يف ًاحورطم سيل نيحداقلا حدق ٌنإف

 ضارتعاب طبتري ال إ6 ىبنلا ردص يف وأ ظوفحملا حوللا يف هظفح نأ

 كفني ال يذلا نونجلاب يبنلا ماها ىلع ًاّينبم ناك مهضارتعا نِإف «نيكرشملا
 ام وأ ظوفحملا حوللا ىف ظوفحم هّنأب ةباجإلاف ءىحولا غالبإ نف طلخلا نع

 ربخي هناحبس هلا هيف بير ال يذلا ٌقحلاف «لاکشإلل ًاعلاق نوكي ال ههبشأ



 NOV SESS A DES فيرحتلا مدع ىلع نآرقلا ةداهش

 ناصقنلاب لوقلاف «لحارملا ةّماع يف هتنايصو نآرقلا ظفحب هدهعت نع

 .هناحبس هدهعت عم داضتي

 ,ةيآلا هذه سفن ىف فيرحتلا ىعّدي فيرحتلا ىعّدم نإ :تلق نإف

 رودلا همازلتسال ًاحيحص اهب لالدتسالا نوكي الف ءنآرقلا ضعب اهنأل

 حضاولا

 تايآلا نع ةرابع  هئورط ضرف ىلع  فيرحتلا ٌبصم ّنإ:تلق

 تايآ ىلإ عجري ام وأ «تيبلا لهأ ةّمئأل ةماعزلاو ةفالخلا ىلإ ةعجارلا

 اهوحنو ةيآلا هذه اًمأو ؛امهلاثمأو ءتاعضرلا ةيآو «مجرلا ةيآك «ماكحألا

 .نيملسملا قافّناب اهيلإ فيرحتلا قّرطتي ملف

 لطابلا ىفن ةيآ

 نم لطابلا هيتأي الو ٍبَلْغُي ال يذلا ردتقملا هّنأب هباتك هناحبس فصي

“N he TE 

 4# دوخ ميك ني لِ ولع ني ال د نب نم لالا ويا تاي

 رونا نان وهو ةيآلا ةلالدو

 ٌباتكل ٌهَنِإَوَو:هلوق هيلع دهشيو «نآرقلا وه ركذلا نم دارملا :لّوألا

 لاق «تايآلا نم دحاو ريغ ىف نآرقلا ىلع هقالطإ ىلإ ًافاضم 4زيزع

 اقو "4نو َكْنِإ هْكّذلا هيلع لر ىِلا اننا ونا

 ١. :تلصف ٤١ ٤۲.  . ۲:رجحلا ١.
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 .٩٠ نولس فوَسَو َكِووَقِلَو كَل ٌرْكِذَل هنو هناحبس
 .ههباش امو مهيزجن فوس :وهو رّدقم فوذحم « ّنا» ربخ ّنا :يناثلا

 ةلوج هل لطابلاو ؛بلْغُي ال تباث قحلاف «قحلا لباقي لطابلا :ثلاثلا

 ضرألا يف ثكمي ءاملاف SA ESE «بلغُي فوس هنكل

 ماف َلِطابْلاَو ٌّقَحلا هللا ب ٌبِرْضَي َكِلْذَكو:هناحبس لاق ءءافج بهذي دبزلاو

 ُبِرْضَي َكِلْذَك ٍضْرَألا ىف ُتكَْيَف سالا عََْي ام اَمأَو ءافُج ٌبَه ُبَهْذَيَف ُدَبْلا

 > ملال للا

 هلوصأو هفراعمو «ةدلاخ هماكحأو «هميهافمو هليلادم يف ّقح نآرقلاف
 نيب ضقانتلا نع هيزن هلأ امك هيف غيز ال قح ةيبيغلا هرابخأو ءةرطفلل ةقباطم

 "7 يريدك افالتخا هيف اوُدَجَوَل هللا ريغ دنع ْنِم ناك ولوو هرابخأو هريتاسد

 ةروصلا ثيح نم ىح وهف «ىنعملاو ةداملا ثيح نم ىح هنأ امكف
 يف ضقانت ال:يسربطلا هلاق ام معنو ,فيرحتلا هيلإ قّرطتي الف ءًاضيأ ظفللاو

 ا الو .دادزي الو «ضراعي الو رابخأ يف بذک الو ءهظافلأ

 ْمْرَن ناطْيَشلا َنِم َكَئْغَرْنَي N هده لت اولا هدّيؤيو

 يف هلخدي ناکام ىلإ ةراشإ هّلعلو *', «ميِلَعْلا ٌعيِمَسلا َوُه ُهّنِإ هللاب ٌلِعَبْساَف

 ١. :فرخزلا ٤٤ . :دعرلا . ؟ ۷.

A! ".ءانلا: 

 .اديص ط ء١٠ / 4 :نايبلا عمجم .

 ٥ . :تلصف ”7



 Oe SEER .....فيرحتلا مدع ىلع نآرقلا ةداهش

 عيمسلا هللاب ةذاعتسالاب هرمأف «هتامم دعب هتعيرش لاطبإ ناكمإ نم هسفن

 .ميلعلا

 يف ضقانتلا ءورطب (لطابلا يفن) ةيآلا دافم صيصخت نأ لصاحلا و

 وأ «هلطبي لطاب ّيأ نع نوصم نآرقلاف نر اأ بذاكتو هماكحأ

 .ىنفُي الَو ىلْبُي ال ّيرط ضغ وه لب «هدسفی دساف

 هتءارقو ميركلا نآرقلا عمج ةيآ

 ءهطبض ىلع هنم ًاصرح .هتءارقب :ىبنلا لجع «نآرقلا لزن اذإ هنأ يوُر
 نيَلَع نإ * هب لَ كاس وپ رَت ال>:لاقو «هنع هاهنو يحولا هافاوف

 هلا ىلعف نایب ايل نإ مك » نارق غیا نارق اذإَف تارو هنج

 لق هنايسن مدع ىرخأ ةيآ يف نمض امك .نايبلاو ظفحلاو عمجلا هناحبس

 امو َرْهَجلا ُمَلْعَم هن هلا ءاش ام الإ * سنت الق َكّئِرَْتَسِ»:لاقو نآرقلا
(PD sr 

 فيرحتلا نم نآرقلا ةنايص ىلع هب لدتسي نأ نكمي ام ضعب اذه

 اًمأَروئهلوبق يف ءانثتسالا ريظن ةريخألا ةيآلا يف ءانثتسالاو «نآرقلاب

 ام الإ ٌّضرألا و ٌتاوامّسلا ِتَماد ام اهيف َنيدِلاخ ةّنجلا ىقَق اودس َنيذلا

 نر دانا لها نأ نانا و «ذو ذم ريغ ءاطَ ر ءاش

 ١ . :ةمايقلا 15 1۹.

 ./-5 :ىلعألا .

 ''. :دوه 1٠١8.



 ا ۱۰

 يأ «ذوذْجَم َرْيَغ ًءاطَع) :هلوق :ىنعأ ءةيآالا ليذ هل دهشيو ةنجلا ىف دولخلاب

 هدي نم رمألا جرخي هجو ىلع ريدقتلا سيلف كلذ عمو ءعوطقم ريغ

 .دولخلا ضقن ىلع رداق نيح لك يف وهف «هناحبس

 فيرحتلا نم ميركلا نآرقلا ةينوصم ىلع تاياورلا ةدامش ١.

 :ىلي امب اهنم رصتقتف ,هنم ًانوصم هنوك ىلع ةلادلا تاياورلا اّمأو

 ميركلا نآرقلا ىلع ثيداحألا ضرع رابخأ ١.

 نآرقلا ىلع تاياورلا ضرعب يه ةّمئألا نع تاياورلا ترفاضت دق

 بابلا ىف ىلماعلا رحلا خيشلا اهعمج دقو ,هفلاخم درو هقفاومب ذخألاو

 .يضاقلا تافص باوبا نم عساتلا

 لوسر لاق :لاق 38 هللا دبع يبأ نع «ينوكسلا نع ينيلكلا ىور

 باتك قفاو امف ءارون باوص لک ىلعو :ةقيقح ّقح لك ىلع نإ : ةف هللا
 (1) «هوعدف هللا باتك فلاح امو هوذخف هللا

 نم قفاوي مل ام» :لاق هي هللا دبع يبأ نع «دشار نب بوُيأ یورو

 ) «فرخز وهف نآرقلا ثيدحلا

 لك» :لوقي ا هّللا دبع ابأ تعمس :لاق حلا نب بويأ ةياور ىفو

 ١ . ثيدحلا ءىضاقلا تافص باوبأ نم 4 بابلا ۰۱۸ :لئاسولا ٠١.

  . ۲ح «يضاقلا تافص باوبأ نم 4 بابلا ء۱۸ :لئاسولا ٠١



 اولا ا TE فبرحتلا نم ميركلا نآرقلا ةينوصم ىلع تاياورلا ةداهش

 وهف هللا باتك قفاوي ال ثيدح كو ؛ةّئسلاو باتكلا ىلإ دودرم ءيش
 007 «فرحخز

 :نيهجو نم ةلالدلا هجو

 .دي هلنت مل ملاس سايقم نآرقلا نأ ضرعلا رابخأ نم ردابتملا نا .فلأ

 ةمالسب لوقلا مثالي ال فيرحتلاب لوقلاو «فرصتلاو فيرحتلا و ليدبتلا

 .هيلع سيقملا

 ضرعت مدعل ةريثك رابخأ در مزل الإو «ةقفاوملا دوجو ال ءةفلاخملا مدع وه

 سيقملا ناك اذإ الإ اهمدعو ةفلاخملا ملعت الو ءىفنلاو تابثإلاب اهيلإ نآرقلا

 ربخلا نوكي نأ نكميف الإو ءاندنع ًادوجوم هئازجأو هروس ةماعب (نآرقلا)

 نيلقثلا ثيدح .۲

 ةرتعلا لاوقأب كّسمتلا لثم ,نآرقلاب كّسمتلاب رمأي نيلقثلا ثيدح نإ

 ام ىتيب لهأ ىترتعو « هللا باتك :نيلقثلا مكيف كرات ىّنإِد :ةلت لاق ثيح
 :كلذو «فيرحتلا مدع هنم دافتسيو «اولضت نل امهب متكّسمت نإ

 .نيكسمتملا نيب نآرقلا دوجو عرف ءنآرقلاب كّسمتلاب رمألا نا .فلأ

 نانثمطالا مدع بجوي ‹ هرّوُسو هتایآ نم مسق طوقسب لوقلا نا .ب

 .اهريغو ٠١ ح «ىضاقلا تافص باوبأ نم 4 بابلا ۱۸ :لئاسولا . ١



 لا ىلا ىلإ aS يك

 فوذحملا نوكي نأ لمتحملا نم ذإ ,دوجوملا نآرقلا نم دافتسي اميف
 .دوجوملا نم دارملا ىلع ةنيرق

 فيرحتلا نم نآرقلا ةنايصو تيبلا لهأ ةمئأ ./

 هئايصوأ تاملكو #4 نينمؤملا ريمأ مامإلا بطخ يف ناعمإلا نإ

 ينارهظ نيب دوجوملا نآرقلا مهرابتعا نع برعي هين نيموصعملا

 فرعيو ءةصيقن الو ةدايز الب هلوسر ىلع لزنملا هللا باتك وه ءنيملسملا

 :كلذ نم ًاليلق ًائيش ركذنو «ىرخأ مهتاراشإو ءةرات مهتاحيرصت نم كلذ

 ؛ءيش ّلكل ًانايبت باتكلا مكيلع لزنأ» :49 نينمؤملا ريمأ لاق ١.

 يذلا هنيد  هباتك نم لزنأ امیف مكلو هل لمكأ ىتح .ًانامزأ هّيبن مكيف رّمعو

 )١( «هسفنل يضر

 نوكي فيكف «هباتك لظ تحت نيدلا لامكإ يف ةحيرص ةبطخلاو
 ىلع ٌتحي مامإلا لا كلذ حضويو !؟لماك ريغ رحم هردصم و ًالماك نيدلا

 هردصم لامك عرف وهو ء46 لوسرلا ليحر دعب لماكلا نيدلاب كّسمتلا
 هلو

 ال تيبو «هناسل ايعي ال قطان مكرهظأ نيب هللا باتکو» :# لاقو .۲
 (").«هناوعأ مزهت ال ٌرعو ءهناكرأ مدهت

 ١ . ةبطخلا :ةغالبلا جهن 87.

 ةبطخلا :ةغالبلا جهن. ٠١۴۳.



 ES REE فيرحتلا نم نآرقلا ةنايصو تيبلا لهأ ةمثأ

 (1):«مهمامإ باتكلا سيلو باتكلا ةمئأ مهئاك» : 998 لاقو ۳

 مهذبن نم ناكود : "”ريخلا دعس ىلإ داوجلا مامإلا ةلاسر يفو

 00:«هدودح اوفّوحو ءهفورح اوماقأ نأ باتكلا

 ىلع هقيبطت يف فيرحتلا ناو ؛هظفلب نآرقلا ءاقبب حيرصت اذه يفو
 تنب عنم هرهاظم حضوأ نمو ؛مهتايح يف هماكحأ اوقبطي مل ثيح ةايحلا

 ىف هلا مكيصوُب» :لوقي هناحبس هّنأ عم اهدلاو ثرإ نم انك ىفطصملا

 | .٠ «نييتألاطَح لم ركل مكدالوأ
 (0). «دواذ ْنامّيَلَس َتِرَوَوو :هناحبس لاقو

 يشرب * َْبِلَو نذل ْنِم يِل ْبَهَق) :ايركز ناسل نع هناحبس لاقو
 00. «ِبوَقْعَي لآ ْنِم ُثرَيَو

 .انئاملع تاملك ضرعتسنلف «ةيافك انركذ اميف ٌلعلو

 /١41. :ةبطخلا :ةغالبلا جهن . م

 ةرجشلا نم هّنأ هداقتعال داوجلا رفعج يبأ دنع ىكب دقو ءزيزعلا دبع نب رمع دالوأ نم وه .

 ْنَمِْؤ :ىلاعت هلوق تعمس امأ ءانم تنأو مهنم تسل» :هل هل مامإلا لاقف «نآرقلا يف ةنوعلملا

 .ريخخلاب هتیمست هجو ملعي هنمو (٥/۳۵:لاجرلا سوماق ظحال) . «يّنِمَوهَف ينبت
 .15 ح 61" /8 :يفاكلا .۳

  5:ءاسنلا ١

 .172 :لمنلا .
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SSeS 14ا ىل  

 فيرحتلا نم نآرقلا ةنايصو ةعيشلا ءاملع . ۸

 ةوسألاو ةودقلا مه اوناك نيذلا رابكلا انئاملع تاملك يف عبتتلا لإ

 ,فيرحتلاب لوقلا نم نوأرربتي اوناك مهنأ نع برعي «لايجألا عيمج يف
 تاملك لقن اننكمي الو ءداحآلا تاياور ىلإ فيرحتلا ةركف نوبسنيو

 :مهضعب تاملك ىلإ ريشن لب «نورقلا ربع انئاملع

 ىفوتملا) يروباسينلا يدزألا ناذاش نب لضفلا لجألا خيشلا لاق ١.
 :لاق باطخلا نب رمع لإ :- ةّنسلا لهأ بهذم هدقن نمض يف - اه٠

 ىلع اهؤرقن انك اًنإف «ةيآلا هذه تبث هنآرقلا يف رمع داز لاقي نأ فاخأ يّ

 نم ايضق امب ةتبلأ امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خبشلا :هللا لوسر دهع

 .٠ يكح ريزع هّللاو هللا نم ًالاكن ةوهشلا

 ةّئسلا ىلع لماحتلا هل ناك امل ءةعيشلا دئاقع نم فيرحتلا ناك ولف

 .لوقلا كلذ ىف امهكارتشال فيرحتلاب لوقلاب

 هللا مالك هنأ انداقتعا :(م ۳۸۱ی وتملا) قودصلا رفعج وبأ لاق .
 نيب ْنِم لِطابلا ياي ال » ٌريِرَع ٌباتكل ناو :هباتك يف هلوقو ءاليزنت هيحوو

 او ؛قحلا صصقلا هّناو هديمَح ميكَح ْنِم ليزنت ِهفلَخ هِفْلَخ ْنِم لَو هيدي
 ترو لرو هد لاقت وكرات هللا ّناو ءلزهلاب وه امو «لصفیحل

 هب ملكتملاو هظفاحو

 .ىلبحلا مجر باب ۴٠۸ / ۸ :هحيحص يف مجرلا ةيأ يراخبلا ىور 914 :حاضيإلا . ١

 ۳ :قودصلا تاداقتعا .۲



 اك سما اطعم داوخسلا ا هااستما لا سو فيرحتلا نم نآرقلا ةنايصو ةعيشلا ءاملع

 لهأ نم ةعامج لاق دقو :(ه417ىفوتملا) ديفملا خيشلا لاق ."

 ناكام فذح نكلو «ةروس نم الو ةيآ نم الو ةملك نم صقني مل ها ةمامإلا

 ةقيقح ىلع هيناعم ريسفتو ليوأت نم 988 نينمؤملا ريمأ فحصم يف ًاتبثم
 وه يذلا هللا مالك ةلمج نم نكي مل نإ «ًالزنم ًاتباث ناك كلذو ءهليزنت
 هبشأ لوقلا اذه ّنا يدنعو ءأنآرق نآرقلا ليوأت ىّمسي دقو ءزجعملا نآرقلا

 نود ةقيقحلا ىلع نآرقلا سفن نم ملك ناصقن ىعّدا نم لاقم نم قحلاب
 “^ ليمأ هيلإو ليوأتلا

 ىلع جتحا نم باوج ىف «ةيورسلا لئاسملا» ةبوجأ ىف ًاضيأ لاقو

 تجرخأ ةّمئأ ريخ متنك : اهيف درو ثيح ةدراولا تاياورلاب فيرحتلا
a 20 و  

 «ةما ١ ناكم «اطسو ةمئا مكانلعج» :كلذك دروو «(ةما» ناكم «سانلل

 نا : باجأف : «لاقنألا نع كنولأسي) ناكم «لافنألا كنولأسي» :دروو

 .اهتّحصب ىلاعت هللا ىلع عطقي ال داحآ رابخأ كلذب تءاج ىتلا رابخألا
 (").رهاظلا فحصملا يف اّمع لدعن ملو ءاهيف انفقو كلذلف

 هنع انلقن نم ىلإ ًافاضم :(ه47 ىقوتملا) ىضترملا فيرشلا لاق ٤.

 نب يّبَأ و دوعسم نب هللا دبع لثم ءةباحصلا نم ةعامج ّنا ءلّوألا ليلدلا يف

 ىندأب لدي كلذ ڵكو ؛تامتخ ةّدع يبنلا ىلع نآرقلا اومتخن امهريغو بعك

 ”" .ثوثبم الو روتسم ريغ ًبترم ًاعومجم ناك هلأ ىلع لئأت

 ١. :ديفملل لئاسرلا ةعومجم .۲ 2.04 07 :تالاقملا لئاوأ 5351

  .۳.ىضترملا ديسلل ةيسلبارطلا لئاسملا باوج نع ًالقن .١/١٠:نايبلا عمجم



NR eee 5نقلا قيشلا لإ ةيدسرملا  

 نآرقلا ةدايز يف مالكلا اّمأ (ه١47 ىفوتملا) يسوطلا خيشلا لاق .5

 ءاهنالطب ىلع عمجم هيف ةدايزلا أل ءًاضيأ هب قيلي ال اممف هناصقنو

 قيلألا وهو «هفالخ نيملسملا بهذم نم ًاضيأ رهاظلاف هنم ناصقنلاو

 يف رهاظلا وهو ء#: ىضترملا هرصن يذلا وهو ءانبهذم نم حيحصلاب
 (") داحآلاب ةفلاخملا تاياورلا فصوّمت «تاياورلا

 ةدايز يف مالكلا (ه5648 ىفوتملا) يسربطلا ىلع وبأ لاق .1

 دقف هنم ناصقنلا امأو ءاهنالطب ىلع عمجمف هيف ةدايزلا اًمأ ؛هناصقنو نآرقلا

 وأ ًارييغت نآرقلا ىف نا ةماعلا ةيوشح نم موقو انباحصأ نم ةعامج ىور

 )فالح انباحصأ بهذم نم حيحصلاو .ًاناصقن

 يأر نإ :(ه74ىقوتملا) ىلحلا سوواط نب ىلع ديسلا لاق ۷

 ۰ ٣ فيرحتلا مدع وه ةيمامإلا

 ليلجلا ديسلا باوج ىف (هالىفوتملا) ىّلحلا ةمآلعلا لاق ۸

 ءصَمْنُي ملو دزی مل هنا ؛ميدقت الو ريخأت الو ليدبت ال هنا قحلا :ائهملا

 كشلا قّرطت بجوي هّلإف كلذ لاثمأو كلذ لثم دقتعي نأ نم هللاب ذوعنو

 ̂ رتاوتلاب ةلوقنملا لوسرلا ةزجعم ىلإ

 ١ :نايبتلا. ١/”.

 .٠ذ١/١ :نايبلا ممجم . ؟

 ١54. :دوعسلا دعس .ال

 ٤ . :ةيئانهملا لئاسملا ةبوجأ ٠١١.



 ese ا فيرحتلا نم نآرقلا ةنايصو ةميشلا ءاملع

 ليصحت موزل ةلأسم يف (ه۹۹۳یفوتملا) ىليبدرألا قّمحملا لاق ٩

 «لعلل بجوملا رتاوتلا نم هليصحت يغبنيف ءنآرقلا وه هأرقي ام أب :ملعلا

 تبث املو  :لاق نا ىلإ دحاو لدع نم ىتح عامسلاب ءافتكالا زاوج مدعو

 دودعم هّنَأ ىتح بتكلا يف طوبضم هلأ عم...لالتخالا نم نومأم وهف هرتاوت

 نظلا ديفي امم اهريغو ةباتكلا قيرط اذكو ؛ةكرح ةكرحو أفرح ًافرح

 “.صقنلاو كلذ ىلع ةدايزلا مدعب ملعلا لب بلاغلا

 ام :(ه74١٠ىفوتملا) يرتستلا هللا رون ديسلا ىضاقلا لاقو ٠٠.

 هب لوقي امم سيل نآرقلا يف فيرحتلا عوقو نم ةيمامإلا ةعيشلا ىلإ بسن
 (").مهنيب اميف مهل دادتعا ال مهنم ةليلق ةمذرش هب لاق امّنِإ :ةيمامإلا روهمج

 ىلإ .فقوملا انب لاطل لاجملا اذه ىف انئاملع تاملك انيصقتسا ولو

 .اهضحدو تاهبشلا ضعب ةسارد الإ قبي ملف هرهاظم ىلجأي حلا رهظ انه
 نوُئشيو فيرحتلاب لوقلاب ةعيشلا نومهّتي ةّنسلا لهأ نا بجعلاو

 .مهديناسمو مهحاحص ّحصأ ىف هثيداحأ نووري مهو «مهيلع ةراغلا

 نم ًافيفل نأ ريغ ءةمصولا هذه نع نوئيرب نيقيرفلا رباكأ لا ٌقحلاو
 ىلإ نودنتسي مهو فيرحتلا نوعّدي ةعيشلا ةيرابخأو ءةّئسلا لهأ ةيوشح

 .مهبتك يف ةّئسلا لهأ هاور ام ركذنلو .رابتعالا قوس يف اهل ةميق ال تاياور

 .لمأتف «هقسفل» ةملك طاقنلا لحم ىف ۲۱۸ / ۲ :ناهربلاو ةدئافلا عمجم . ١

 .۲۵ / ١ :نمحرلا ءالآ . ؟



 فلا قلا 1 000003 د11ذ1ذ1ذ1ذ1ذد ۱۸

 ميركلا نآرقلا نم اجتا تيعذا ةبوتكم ريغ تايآ ١.

 ةيآ :ىهو نآرقلا نم تطقس عبرأ تايآ نأ باطخلا نب رمع ىري

 حاحصلا لا بجعلاو .داهجلا ةيأو ءةبغرلا ةيآو «شارفلا ةيآو «مجرلا

 نآرقلا نم تسيل اهّنأ ىلع دهشت اهصوصن نأ عم ءاهلقنب تلفتحا ديناسملاو

 :ةموعزملا عبرألا تايآلا كيلإو ءةعيرشلل ةقباطم اهنيماضم تناك نإو

 مجرلا ةيآ .

 ةيآ نع اوكلهت نأ مكاّيإ :لاقو جحلا نم هفرصنم دنع رمع بطخ

 هللا باتك ىف رمع داز :سانلا لوقي نأ الول هديب ىسفن يذلاو ءانمجرو

 (7.اهانأرق دق اّنإف «ةتبلأ امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا»: اهتبتكل ىلاعت
 نم لاخ ريغ نومضملاو ءنآرقلا نم تسيل اهّنأب يداني اهظفلو

 نيباش اناك ءاوس ءةنصحملاو نصحملا وه مجرلل عوضوملا ّنأل ءلاكشإلا

 .نيفلتخم وا نيخيش وأ

 شارفلا ةيآ .'

 دلولا» أرقن انك سيل وأ :بعك نب بأل ًابطاخم باطخلا نب رمع لاق
 ظفللاو “".ىلب :ئبأ لاقف ؛هّللا باتك نم اندقف اميف «رجحلا رهاعللو شارفلل

 ١ . ۔ ۲۰۸/۸ :ميحصلا :يراخبلا 1١١.

  . ۲:روثتملا ردلا ١ 1١17.



 e 1 ES ميركلا نآرقلا نم اهنا تيعّدا ةيوتكم ريغ تايأ

 ةرابعلا ّنا معز ةفيلخلا نكل « نآرقلا نم نوكي نأ ىبأي ًاضيأ هتحاصف عم

 .نآرقلا نم

 ةبغرلا ةيآ .*

 ال نأ هللا باتك نم أرقن اميف أرقن انك اّن :لاق رمع نأ يراخبلا ىور

 نأ مكب ارفك نأ وأ مكئابآ نع اوبغرت نأ مكب رفك ناف مكئابآ نع اوبغرت

 "7.«هكئابآ نع اوبغرت

 دامجلا ةيآ ٤.

 ناو نيلع لزنأاميف دجت ملأ :فوع نبال لاق رمع نأ يطويسلا ىور

 0 :نآرفلا نم طقسا اميف تظقسأ :لاق ؟ةرم لأ متدهاج امك اودهاج

 تاعضرلا ةيآ .5
2 0 

 رشع نآرقلا نم لزنأ اميف :تلاق ةشئاع نع- أطوملا يف كلام ىور

 لور ین كامرا سيجا وب قرف اذ نفرح تايرطي تاجر

 ©).نآرقلا نم أرقي اميف ّنهو هللا

 ناك ولو ءنآرقلا ميمص نم نوكت نأ ىبأت ةفيلخلا تايآ ريظن اهتيآ نإ

 .اهطاقسال هجو الو «فحاصملا ىف بتكل

 ١ . جو 4 :حيحصلا :ملسم ؛؟١١1 5048/4 :حيحصلا :يراخبلا ۱1/4

 " . :روثنملا ردلا 1/۹

  .۳.عاضرلا باتكرخآ 2118/7 :كلاوحلا ريونت



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد لل... 0006... ممم وو وول مم هوم عموم هعمل ۱۷۰

 فيرحتلا لوح ناتهبش ٠.

 296 ىلعل فحصم دوجو :ىلوألا ةهبشلا

 هنأ 296 ىلع نع «هتسرهف» ىف (ه ۳۸۵ ىفوتملا) ميدنلا نبا ىور

 هءادر هرهظ نع عضي ال نأ مسقأف «يبنلا ةافو دنع ةريط سانلا نم ىأر

 ("7.نآرقلا عمج ىتح مايأ ةثالث هتيب يف سلجف «نآرقلا عمجي ىتح
 نأ مهضعب ىور :«هخیرات» ىف (ه ۰ ىفوتملا) يبوقعيلا ىور

 ىتأو «هللا لوسر ضيق امل - نآرقلا هعمج ناك #4 بلاط يبأ نب ىلع

 مث ,ءازجأ ةعبس هأزج دق ناكو «هتعمج نآرقلا اذه :لاقف ءلمج ىلع هلمحو

 .هيف ةدراولا روسلاو ءءزج لك ركذ

 ال ىلع فحصم نا ىبوقعيلا هركذ اميف ناعمالا نأ :هيلع ظحالي

 526 ىف فلتخي امنا :هتايآو هروس ىف دوجوملا فحصملا فلاخي
 :نيعماجلاو ةباحصلا داهتجاب ناك روسلا بيترت نا تبثي اذهو وسلا

 نبا هركذ امو ءال ىبنلا ةراشإب ناك هْنإف ءاهبيترتو تايآلا عضو فالخب

 ناكو «ةدح ىلع ةروس لك يبنلا رصع يف ًابوتكم ناك نآرقلا نأ تبثي تبثي ميدنلا

 ىلع لمتشي ءزج ڵكو ءءازجأ ةعبس ىلع مامإلا هبّتر يذلا بيترتلل ًادقاف

 نمض يف مامإلا فحصم روس بيترت يناجنزلا قّمحملا لقن دقو ءروس
 ءزج لکو ءازجأ ةعبس ىف ناك #4 يلع فَحصم نأ نع برعت لوادج

 ١- :نآرقلا خيرات ان ىف يناجنزلا هلقن «ميدنلا نبا تسرهف 6/.



 اا 1 ةمطاف فحصمو اط ىلعل فحصم دوجو

 يناثلا ءزجلاو روس هيفو ةرقبلاب ىّمسي لوألا ءزجلاف روس ىلع يوتحي

 عبارلاو ءروس هيفو ءاسنلا ءزج ثلاثلاو روس هيفو نارمع لآ ءزج ىمسي

 ءزج سداسلاو ءروس هيفو ماعنألا ءزج سماخلاو ءروس هيفو ةدئاملا ءزج
 ميظنتلا ّنا هنم رهاظلاو ءروس هيفو لافنألا ءزج عباسلاو ءروس هيفو فارعألا

 .لوزنلا بسح ىلع الو راصقلا ىلع لاوطلا ميدقت قسن ىلع نكي مل

 ةمطاف فحصم :ةيناثلا ةجبشلا

 هيلع ترفاضت امبسح «فحصم ةمطاف دنع ناك هنأ كش ال

 تنب صتخت ىتح «نآرقلاب ًاًصتخم ًامسا سيل فحصملا نكلو «تاياورلا
 .رابخألاو محالملا هيف ًاباتك ناك امّنإو « صاخ نآرقب ىفطصملا

 امّنِإو «فحصلا هيف لعج ام ىنعمب «فحصأ نم :ةغل فحصملاو

 نيب ةبوتكملا فحصلل ًاعماج لعج هنأل ؛ًافحصم فحصملا ىمس

 .نيتئدلا
 هل ًاملع راص امّنإو ؛هلوزن رصع يف نآرقلل ًاملع ظفللا كلذ نكي ملو

 باتك ىف ةتشأ نبا ىور :ىطويسلا لاق هلي هللا لوسر ليحر دعب
 هلاوسمتلا :ركب وبأ لاق قرولا ىف هوبتكف نآرقلا اوعمج امل هلأ فحاصملا

 ةشبحلا ّنإف ؛فحصملا ب لاقو ءرْفَسلا :مهضعب لاقف ءًامسا

 هاّمسو هللا باتك عمج نم لّوأ ركب وبأ ناكو :لاق ءفحصملا هنوُمسي

 .27فحضملا

 .180 / ١ :نآرقلا مولع ىف ناقتإلا.١



EE ۱۷۲نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل .......................  

 ةرفاضتملا تاياورلا هنع تفشك دقف ؟باتكلا اذه عقاو وه ام اّمأو

 ىفطصم خيشلا ةمألعلا اهنم ًاريبك ًامسق عمج دقو «تيبلا لهأ ةمئأ نع

 .ةمطاف فحصمو ىلع باتك :هتسارد يف يلماعلا ريصق

 :اهضعب كيلإو

 تشكم ةمطاف نإ ...» :لاق ا هللا دبع ىبأ نع ةديبع وبأ ىور- ١

 ىلع ديدش نزح اهلخد ناک و «ًاموي 55 ةسمخ هللا لوسر دعب

 ءاهسفن بيطيو ءاهيبأ ىلع اهءازع نسحيف اهيتأي + ليثربج ناكو ءاهيبأ
 ناكو ءاهتّيرذ ىف اهدعب نوكي امب اهربخيو «هناکمو اهيبأ نع اهربخيو
 ١ .'ءةمطاف فحصم اذهف «كلذ بتكي #4 ىلع

 هيفام ةمطاف فحصم» :لاق 3 هللا دبع ىبأ نع ةزمح وبأ ىور ۲

 هللا تاولص اهيبأ توم دعب اهيلإ يقلأ ءيش وه امّنإو «هلا باتک نم ءيش
 .'7«امهيلع

 ةعيرذ «ةمطاف فحصم» ظفل ذختا دق ىمالعإلا سدلا ّنأ بجعلاو

 ريغ ىعس دقو ؛«ةمطاف فحصم» ىمسي ًانآرق مهدنع ّنأب ةعيشلا ماهّنال

 نكلو «نيملسملا نيب ةئطاخلا ةركفلا كلت رشن ىلإ ةقرفتلا ةاعد نم دحاو

 .ةلوج لطابللو «ةلود قحلل ّنإف ؛مهيعس باخ

 ءةكئالملا اهثدحت ةثدحم ةمطاف نوك نع هسفن لأسي ئراقلا ّلعلو

 ١. :ىفاكلا ۱/ 581١.

 ". :تاجردلا رئاصب  ۱۹١.ىشعرملا ةبتكم ط



 ESAS ميركلا نآرقلا عمج خبرات

 ميرم نع ًانأش لقت ال هه ةمطاف نأ ريغ «ةقباسلا ةياورلا ىف درو امك

 نإ ُميرم اي ٌةكئالملا ِتَلاق ٌدإو» : هناحبس لاق «ليلخلا ةأرما نع الو «لوتبلا

 نم كلذ ريغ ىلإ "نيملاعلا ءاسن ىلع كافطصآو ِكرّهَطو كافطصآ هلل
 .ميرمو ءنارمع لآ يتروس يف ةدراولا تايآلا

 ثءاج ٌدَقلو) :هناحبس لوقي «كلملا مالك عمست ميهاربإ ةأرما هذهو

 نمو ّقُحسإب اهانرّشبَف ْتَكِحَضف ٌةمئاق ُهئأرماو .. ىرشُباب ٌميهاربإ انْلسُر
 ًاخيَش ىلْعَب اذهو ٌروِجَع انأو ٌدِلأأ ئّتليو اي ْتَلاق * بوقعَي ّقخسإ ءارو

 هئاكربو هللا تمحر هلا رمأ ْنِم َنيِبَجعَن اولاق # بيِجَع ءىش اذه نإ

 . ° ٌديِجَم ٌديِمَحُهَّنِإ يلا ّلهأ ْمُكيلَع
 ءاسن ةديس ةمطافف «نيتثدحم ليلخلا ةأرماو ميرم تناك اذإف

 .ةثدحم نوكت نأب ىلوأ نيملاعلا

 ميركلا نآرقلا عمج خيرات ا

 عمج يذلا تقولاو هعمج ةيفيكو ميركلا نآرقلا خيرات نع ثحبلا

 ماقملا يف يتأن نحنو لئاسرو بتك هلوح فلأ دق ؛ليذلا ليوط هيف

 ١ . :نارمع لآ 47.

 ,]ل" 14 :دوه."



 نيقبلا لحمل ىلإ يدعرملا الو نت واس ا ومو يلام فلا سام عما 1۷4

 #4 مركألا ىبنلا رصع ىف عمج دق نآرقلا

 ولا تبتر دقو «### مركألا لوسرلا ةايح يف نآرقلا عمج دق

 . ةت هنم رمأب تايآلاو

 ىلإ ةفاضإ ةا هتايح يف ميركلا نآرقلا عمج ىلع ليلدلا نإ

 ثيدح وه ءازعألا ءاًرقلا ىلع اهضرعنس  ةريثك ةيخيرات دهاوش

 :لاقو (باتكلا ةحتاف) مساب دمحلا ةروس ىّمس ثيح هسفن فت لوسرلا

 نمز يف عمُج نآرقلا نأ حضني انه نمو "«باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال»

 نآرقلا ناك ولو ءةمذقملا ىف تناك دمحلا ةروس ْنأو إل لوسرلا

 .(باتكلا

 ةا يبنلا نمز يف نآرقلا عمج ىلع ةيخيراتلا دهاوشلا

 نحنو ؛ةكيلي مركألا يبنلا دهع ىف عمج دق ميركلا نآرقلا نا قحلا

 اهنراقن مث نمو ءةقإلف هنمز يف نآرقلا عمج ىلع دهاوش انه ضرعن
 نم فرعتنو لق يبنلا لاحترا دعب عمج نآرقلا لإ لوقت يتلا تاياورلاب
 :ةقيقحلا ىلع كلذ لالخ

 اوعمج صاخشأ ةتس ّنا ؛ىبعشلا نع ركاسع نباو ىناربطلا لقن ١.

 ١.مسند دمحأ : ٤۲۸/۲ ,



 OE 101 ميركلا نآرقلا عمج خيرات

 (ةيراج نب عمجم) نأ ًاضيأ نولقنيو ءديز وبأو «ديبع نب دعس ءءادردلا وبأ

 .هروس نم نيتروس نم الإ نآرقلا عمج دق

 يف ميركلا نآرقلا عمج نم ؛كلام نب سنأ ٌتلأس :ةداتق لوقي .۲

 نب ذاعم «بعك نب يبأ :راصنألا نم مهلكو ةعبرأ :لاقف ؟4# ىبنلا نمز

 .ديز وبأو «تباث نب ديز «لبج

 ,دوعسم نب هللا دبع بحأ ينّنإ :رمع نب هللا دبع لاق :قورسم لقن ۳
 نب هللا دبع ؛ ةعبرأ نم نآرقلا اوملعت :لوقي فلي هللا لوسر تعمس ينال

 .بعك نب يبأو ءذاعم «ملاس «دوعسم

 ثنكو نآرقلا ٌتعمج :لاق هّنأ زمع نب هللا دبع نع ىئاسنلا لقن ٤.

 رهشلا يف ٌةأرقإ :لاقف فاي لوسرلا ىلإ كلذ ربخ لصوف «ةرم ةليل لك هأرقا
 .ةرم

 ةت هللا لوسر ثععبي لزني ىحولا ناك املك هنأ نامثع نع لق .۵

 ٍتايأ بناج ىلإ ةروس يف ةيآلا هذه اوعض :لوقيو يحولا باتك بلطيو
 ١ 1 000 ةنيعم

 ضعب ماق :(نآرقلا خيرات) فلؤم ىناجنزلا هللا دبع وبأ بتك 1

 ةعومجملا اًمأو ؛هنم ءازجأ وأ نآرقلا عمجب يي لوسرلا نمز يف ةباحصلا

 .كلذ دعب هولمكأ مِهْنِإف فلي ىبنلا نمز يف امامت نآرقلا عمجت مل يتلا

 ١ :نايبلا. ۲١۔۲۷ .



 نقلا ىلا ىلإ نيدكرملا لبلد 1 ل طل ودعا اداب مم ذه

 ميركلا نآرقلا ىعماج نإ «تسرهفلا» ىف قاحسإ نب دمحم ركذيو ۷

 ذاعم ؛ءادردلا وبأ ءديبع نب دعس ء4 بلاط يبأ نب ىلع ؛ مه يبنلا نمز يف

 نب ديزو ءةيواعم نب ديبع «بعك نب يبأ ءديز نب تباث ءديز وبأ ؛لبج نب

 .تباث

 يظرُقلا بعك نب دمحم نع (ناقتإلا) باتك يف يطويسلا لقنيو .8

 «بعك نب يبأ ءتماص نب ةدابع ؛لبج نب ذاعم :مه نآرقلا اوعمج ةسمخ نأ

 . يراصنألا بويأ وبأو ءءادردلا وبأ

 ميمتو وه وأ «نامثع وأ ءءادردلا وبأ وأ دی ز وبأ :ىبأ ,ذاعم :مه نآرقلا

 .يرادلا

 نأ حابر نب ىلع نع (بقانملا) باتك ىف ىمزراوخلا لقنيو ٠.

 . تكللت هللا

 مامإلا نع ًالقن يمرضحلا ركب يبأل ٍتاياور يف ءاجو ١.

 يف يشارف فلح نآرقلا نإد :## يلعل لاق #4 يبنلا نا ## قداصلا

 دوهيلا تعّيض امك هوعيضت الو هوذخف «سيطارقلاو ريرحلاو فحصلا

 . هيلع متخو رفصأ شامق يف هعمجو 48 ىلع بهذف ."؛ةاروتلا

 ١. و۷ :نآرقلا خيرات ۸.



E DE SRDS EES ميركلا نآرقلا عمج خيرات 

 لوسرلا نمز ىف نآرقلا عمج ىلع يلد نيلقثلا ثيدح نإ .۲

 يف كش كانه قبي نلف ءانركذ ام ىلإ ثيدحلا اذه انفضأ اذإو ات مركألا
 مكيف كرات ىنإ» :ةيلق لاق ثيح #4 ىنبلا دهع ىف عمُج نآرقلا نأ

 نل امهّناو ءأدبأ اوُلْضت نل امهب متكسمت نأ ام «يترتعو هللا باتك :نيلقتلا

 .«ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي
 دهع ىف عمج دق ناك نآرقلا أب حوضوب تبثي ثيدحلا اذه نإ

 ريغ ثيدح هّنإف رودصلا ىف ًاظوفحم ناك هّنأب لوقلا اًمأو ةت هللا لوسر

 دهع يف نآرقلل ةمظنملا ةباتكلا ىلع ًالاد ثيدحلا اذه نكي مل اذإو .حيحص

 ناك تايآلا ناكمو نآرقلا روس نأ ىلع لدي لقألا ىلع هّنِإف كلت يبنلا

 .قرولا ىلع بوتكم ريغ ناك ولو ىتح اق هللا لوسر نمز يف ًامّظنم

 نآرقلا صن ضراعُت ةا يبنلا ليحر دعب نآرقلا عمج ثيداحأ

 لوسرلا دهع يف عمج دق نآرقلا نأ ًاقح ناك اذإ :وهو لاؤس ىقبي انه

 ؟ ءافلخلا دهع ىف عمج نآرقلا نإ تاياور لوقت فيك نذإ كبت مركألا

 لاحترا دعب عمج نآرقلا نأ ركذت يتلا تاياورلا نإ :باوجلا

 ّنأ ىلع ّلدت نآرقلا تايآ نم ريثكلا نأل .هسفن نآرقلا ضراعت ةي يبنلا

 .نيكرشملا نيب ىتح ةفورعمو ةروهشم تناكروسلا

 اذإف (باتك) مسا ميركلا نآرقلا ىلع قلطأ هّنإف كلذ ىلإ ةفاضإ

 .رتاوتملا نم رثكأو ةدنسملا ثيداحألا نم ثيدحلا اذهو ١.



 نقلا قحلا ىلإ GLAS ناد نعوم وست SR ل ۱۷۸

 ةئيرق نودبو ًازاجمو «(باتك) مسا هيلع قلطأ امل ةقرفتم هؤازجأ تناك

 شا
 لقعلا مكح عم مجسنت ال #3 يبنلا لاحت را دعب نآرقلا عمج ثيداحأ

 هل اهيلوي ةكالق هللا لوسر ناك يتلا ةيمهألاو ميركلا نآرقلا ةمظع نإ

 ةححص مدع نع حوضوب فشكت «ةفلتخم تاهج نم نوملسملا كلذكو

 . تال يبنلا لاحترا دعب عمج هلأ ركذت يتلا تاياورلا

 نآرقلا وه نيملسملا دنع ءىش ربكأو مظعأ نإ كلذ ىلع فضأ

 هلكشي ةوبنلا ساس ناو هظفحو هتنايص يف مهتمظعو مهنايك صخلتيو
 ةيمهأ ىلوي ال ## يبنلا لثم ةيصخش نأ لمتحُي لهف ءميركلا ُنآرقلا

 ةيفيك حيضوت نع رخآ ٍءيشب لغشني نأ وأ ؟ميركلا نآرقلا ةباتكو عمجل
 نآرقلا ىه 4ا6 ىبنلل ةدلاخلا ةزجعملا نإ ؟تايآلاو روسلا عضو

 .نورقلاو راصعألا رورم ىلع عيمجلا هب ىدحتي #4 وهو

 ىعسي نأ كفي هللا لوسر ىلع ًامازل ناك ةطقنلا هذه ةظحالمبو

SLES 

 .ةايحلا ثادحأ مضخ يف امهيلع دامتعالا نكمي ال

 ةعومجم نّيع دق كيلي هللا لوسر نإو جيردتلاب لزني ناك نآرقلا نإ

 .(یحولا باتك) نووُمسُي سي هتباتكل

 :ددصلا اذهب «نآرقلا خيرات» باتك ىف يناجنزلا هللا دبع وبأ لوقي



 1 ل ميركلا نآرقلا عمج خبرات

 مهو «خسنلا وهو ررقملا طخلاب ىحولا نوبتكي باتك نم يبنلل ناكو

 ف بلاط يبأ نب ىلعو تباث نب ديز :ةباتك مهرثكأو .نوعيرأو ةثالث

 .نآرقلا ةباتكب متهي ناك هنأ تاياورلا نم رهظيو

 حبس ةروس دهاش هنأ فيكو باطخلا نب رمع مالسإ ةصق ٌدروُي مث

 .هيتخأ لزنم ىف (هط) ةروس نم ًامسقو (ديدحلا ةروس) «... هلل

 مامتها ىلع ّلدت ثيداحألا هذه عيمج نإ :فيضُي ماتخلا ىفو

 لوسر دهع ىف عمج دق نآرقلا عيمج ّنإو ءنآرقلا ةباتكب نيملسملا

 .0١17 ویب هللا

 عيمج ىدل ًادوجوم ناك هروس نم ًامسق وأ نآرقلا روس ضعب نإ

 نب ةدابع ةياور أرقن اهنيب نم «تاياورلا يف كلذ ءاج دقو :نيملسملا

 دحأ ىلإ ظل هللا لوسر هب مفدي يتتأي ناك رجاهم لك ّنأ تماصلا

 تنك :لاق هّنِإ (بيلك) ةياور يف ءاج دقو .ميركلا نآرقلا هميلعتل نيملسملا

 :ا# ىلع لاقف دجسملا نم نآرقلا ةءارق توص عفترا امدنع 88 ىلع عم

 .«مهل ىبوط»

 اوأرقا نأ مهيلإ ٌرمألا ردصف لاع توصب نآرقلا أرقت ةعومجم تناكو

 .ًاضافخناو ًاءوده رثكأ توصب

 .نآرقلا ةءارقب نيملسملا مامتها ىلع نالدت ناتثداحلا ناتاه

 ١. لصفلا ء١٤ : نآرقلا خيرات ٦ .



 نقلا قلا ىلإ يلا 1 1 00 1۸۰

 !؟ركب ىبأ نمز ىلإ هعمج رخأتي نأ نكمي فيكاذلو

 ىمهو ٌدمأ ءافلخلا نمز ىلإ ميركلا نآرقلا عمج باستنا لأ :ةجيتتلاو

 يبأ ىلإ نآرقلا عمج ٌبسن نكمي الو «لقعلاو ةنّسلاو باتكلل فلاخمو

 .ركب

 ىلع نيملسملا عمج هّنأ ىنعمب وهف هنمز ىف نآرقلل نامثع عمج نإ

 ثراح :مهنم :ةقيقحلا هذهب ةنّسلا لهأ ءاملع رابك ٌرقأ دقو «ةدحاو ةءارق

 سيل اذه نكلو «نآرقلا عمج نامثع نأ روهشملا :لوقي ذإ يبساحملا

 كانه تناك هّنأل «ةدحاو ةءارق ىلع سانلا نامثع عمج امنإو ءأاحيحص

 .ةعئاش ىرخأ تاءارق

 اذهف اق يبنلا لاحترا دعب نآرقلا عمج 98 ًايلع نإ :لاقُّي هنأ اَمأ

 اذهو «خسانلا ىلع خوسنملا مّدقو «لوزنلا نأشل ًاقبط نآرقلا بتك هنا ىنعي

 خيرات» باتك ٌبحاصو «راونألا راحب» يف يسلجملا ةمالعلا ٌهٌررقي ام

 .«نارقلا

 مامإلا ةعاطتساب ناك لهف نآرقلا عمج يف كلذ ريغ ُرمألا ناك اذإو

 ؟مايأ ةّدع ىف نآرقلا عمجي نأ ىلع



 سماخلا لصفلا

 ةعيشلاو ةنسلا دنع ةمامإلا

 ةّيمامإلا ةعيشلا دنع ةمامإلا روز ١.

 ةظباك يبنلا هلخر دوب هيوكحلا هيص ذر

 هيفو ,هدعب مامإلا ىلع يبنلا صيصنت : :ىلوألا ةغيصلا .؟

 :رومأ

 دئاق الب ةمألا كرت ةلاحتسا .أ
1 

 ىثالثلا رطخلاو ةّيمالسإلا ةّمآلا .ب

 رادلا ثيدحك :#4 لوسرلا ثيداحأ ىف مامإلا نييعت .ج

 ريدغلا موي يف ًايمسر هبصنو ةلزنملاو
 :هقرطو ةَمألا ىلإ رمألا ضيوفت :ةيناثلا ا ب

 مكحلا ىف ىروشلا .ب نيملسملا عامجا .أ

 مكحلا ساسأ ةعيبلا .ج

 رشع انثالا ةمئألاو ةيوبنلا ةنسلا .5

 مامإلا فاصوأ 1

 سانلا لضفأ.ح ةيملعألا .ب ةمصعلا .أ

 ةّيمامإلا ةعيشلا نم اوسيل ةالغلا ۷

 مامإلاو لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا ۸



 کد سر زیکر مک



 ةعيشلاو ةّئسلا دنع ةمامإلا

 ةنّسلاف «ةعيشلا دنع ىه اًّمع فلتخت ةلسلا دنع ةمامإلا ةقيقح ل

 طّلستي وأ ءةمألا باؤن وأ بعشلا هبختتي ءةلود سيئرك مامإلا ىلإ نورظني
 ىوس هيف طرتشي ال اذه لثم ناف ءكلذ هباش امو ء.يركسع بالقناب اهيلع

 سيئر ةسائرب داقتعالا نأ مولعملا نمو «ةفورعملا تافصاوملا ضعب

 دقتعي مل نم قسمي ثيحب ءلوصألا نم سيل ءءارَزُو سيئر وأ ءةيروهمج

 اهيلع رطيسي لزت مل ةيمالسإلا دالبلا ىه هذهو .هتيالوو هتسائرو هتمامإب

 ءلوصألا نم هتمامإب داقتعالا ٌدَحَأ ري لا ءرخآ دعب سيئر

 .رجح ىلع رجح ٌرقتسا امل الإ هلل ًابجوم هقْسِف لَعْجَي ملو

 فئاظول رارمتسا اهنأب ةمامإلا ىلإ نورظنيف ءةيمامالا ةعيشلا اًمأو

 يبنلا قاحتلاب ناتموتخم ةوبنلاو ةلاسرلا ْنإف ءةلاسرلا سفنل ال) ةلاسرلا

 ىلع فقوتي «ماقملا اذه ةسرامم ْنأ مولعملا نمو « (ىلعألا قيفرلاب مركألا

 ةيناّبر ةيهلإ ةيانع تحت عقو اذإ الإ ,درفلا اهلاني ال ءةيلاع تايحالص رفوت
 هتمصعو هتلادع يفو ؛عورفلاو لوصألاب هملع يف عربنلا فّلخيف ءةصاحخ
 .نوؤشلا نم كلذ ريغو «ةميكحلا هتدايقو



 ا قحلا نلا نيويشرملا ليلا يد انام امو م هوا وامل تا ا ما ۸4

 ةيمامإلا ةعيشلا دنع «ةمامإلا» رود ١.

 نأ تفرعو ءةعامجلاو ةّئسلا لهأ ىدل ةمامإلا ةقيقح ىلع تفرعت دق

 ّنأ ريغ «لودلا ءاسؤر ىف ةرفوتملا طئارشلا نم ديزأ ىضتقي ال هنوّبتي ام

 :ةّيهلإ ةرمإ ىهف «مهناوخإ ىدل اًمع اهتقيقح يف فلتخت ةعيشلا دنع ةمامإلا

 اذه ىضتقمو .يهلإلا يحولا لّمحت ىوس اهلك ةوبنلا فئاظول رارمتساو

 .يحولل افرط هنوك ىوس ءيبنلا يف ةطَرَتْشُملا طورشلاب مامإلا فاصتا

 يف ًاميظعو ًاريبك ًاغارف المي ناك إلق مركألا يبنلا نإ :كلذ عضو

 يقلت ىلع ةرصتقم هلامعأو هتايلوؤسم نكت ملو ,ةيمالسإلا ةألا ةايح

 :ةيلاتلا رومألاب موقي ناك لب ءبسحف سانلا ىلإ هغيلبتو ؛ىهلإلا يحولا

 هزومر فشكيو «هفادهأو هدصاقم حرشيو ءزيزعلا باتكلا رّسَفُي-١

 ..هرارسأو

 .هتوعد نمز يف ُتّدْحَت تناك يتلا تاعوضوملا ماكحأ نيب - ۲

 ةبيرملا ةصيوعلا تالؤاستلاو ؛ةيكيكشتلا تالمحلا ىلع دري ۳

 . ىراصنو دوهي نم مالسإلا ءادعأ اهريثي ناك يتلا

 هنع هذخأ ام بقاريو ءٌسدلاو فيرحتلا نم نيدلا نوصي - ٤

 .مهمادقأ هيف لت ال ىتح «عورفو لوصأ نم نوملسملا
 نم لصاحلا لئاهلا غارفلا اذه ألمي نمل ةّيمامإلا ةعيشلا دنع ةمامإلاو



 ١6 هوك ag مهما هه وسالم ارم فال اوم ماع هوا ل ما ع مل ف ع oe Asie ىبثلا ةلحر دعب ةموكحلا ةغيص

 ,روغثلا ظفحو دالبلا نيمأتك ايندلا رومأ ىف ةدايقلا ءارو كيلي ىبنلا ليحر
 . لصاوتملا داهجلاب فينحلا نيدلا رشنو ,.دودحلا ءارجاو

 ظن ىبنلا ةلحر دعب ةموكحلا ةغيص .؟

 «يبنلا دعب ةّمألا ةدايقو ةموكحلا ةغيص يف «نيملسملا نيب دوسي
 :ناهاجتاو نايأر

 نّيعي يبنلا دعب مامإلا نأو «بيصنتلا ةغيص ةموكحلا ةغيص نأ :لؤألا

 .هناحبس هللا نم رمأب لوسرلا قيرط نع

 لاكشألا نم لكشب اهباختناو ؛ةّمألا رايتحخا ىلإ رمألا ضيوفت :يناثلا

 .كيفاوتس يتلا

 ةيمالسإلا ةَمألا حلاصم ةبساحم ىلإ عمججزي :ماقملا يف ثحبلا و
 ىلع ّضنلا ةيرظن ىهو «ىلوألا ةيرظنلا قيقحت ىضتقت تناك لهف «كاذنآ

 .؟ةّمألا يأر ىلإ ةفالخلا ةلأسم كرت ىضتقت وأ «نينيعم صاخشأ وأ صخش

 .ليصفتلا كيلإو

 هدعب مامإلا ىلع يبنلا صيصنت :ىلوألا ةغيصلا

 بلطتت تناك كاذنآ َةّمَألا ةحلصم نأ ىلع ّلدت ًارومأ انه نأ حلا
 ناكو «هتايح يف هئاسلب هليبعتو ‹ يبنلا فلخي يذلا 0 مامالا بيصنت

 :رومألا كلت نايب كيلإو ءرطاخملا ربكأ مامأ ة ةّمألل ىمر اذه كرت يف



 ةيقبلا قفحلا لا يدق ملا ليلة زا يس ا بم محم املا ۸۹

1 
 دئاق الب ةمألا كرت ةلاحتسا .ا

 لالخ نم عاطتسا اذإ حلصم نا يأ ّنأب مكحي ئهيدبلا لقعلا نإ

 هل ةصاخ ةيعامتجا ٍةحورطأ يت نم يدع اوت تماد قضت ٍدوهج

 ٍةليسو يف ركفي نأ نم دب ال هّنإف يرشبلا عمتجملل ةديدج ةقيرط ركتباو

 اهّرمنو ءاهدشُر لب ءاهرارمتسا نامضو ؛ةحورطألا كلت ىلع ءاقيإلل ةرّثْؤم
 يف ًالّمحتم ًاميظع ٌءانب ام ٌصخش ٌسَّسؤي نأ ةمكحلا نم سيلو ءًاضيأ

 بصني الو ,راطخألا نم هيقي اميف رّكفي ال نكلو «ةريثك ّبعاتم ليبسلا كلذ

 .هدعب نم هب ةيانعلاو هتنايصل ًادحأ

 خيرات يف ةّيملاعلا تاّيصخشلا ربكأ نم وهو .ةكلت مركألا ئبنلا نإ

 يهلإ لوحتل ٌةدعاسم ٌةّيضرأ - ةعيرش نم ىتأ امب - دجوأ دق ءةيرشبلا

 .ةديرفو زشيدح دج ٍةراضح مايقل َدَهَمو ءريبك يملاع

 ةدلاخ ٌةعيرش ةّيرشبلا ىلع تّحَّرَط يتلا :ةميظعلا ةّيصخشلا هذه نإ

 ظفحل رْكَف هلأ ملسملا نم «هتابح مايأو هرصع يف يرشبلا حمتجملا تداقو

 اذكو ءلبقتسملا يف اهدّدهت يتلا ةلمتحملا تافآلاو راطعخألا نم هتعي و

 نم هّنأل كلذو «هدعب نم ةدايقلا ةغيص نيبو ءاهترادإو ةدلاخلا هتم ةيادهل

 نود ءةّيدبأ ٍةدلاخ هيرش ٌدعاوق ٌميكحلا ئبنلا اذه سّسؤي نأ لوقعملا ريغ ريغ

 .ةعيرشلا كلت ءاقب اهب نمضي ءهدعب نم اهتدايقل ةّيوق ةغيص حرطي نأ
 ٌةداعس هيلإ جاتحت ام رغصأ نايب يف ًادهُج لأي مل يذلا ئبنلا نإ



 اهلل ف حل نامت es قة ل سن ب ظننا هدعب مامإلا ىلع يبنلا صيصنت

 يمالسإلا عمتجملا ةدايق لاجم ىف تكسي ْنأ لّقعُي فيك «ةيرشبلا

 ىف «ةّيريصملاو «ةّيرهوجلا لئاسملا نم اهّنأ لاحلاو ءاهتيفيكو ءاهتغيصو
 ئمالسإلا َحمتجملا كرتي ةقيقحلا يفو ءةّيرشبلا ةايح يفو لب دملا ةايح

 !؟ديعصلا اذه ىف مهبجاو نوفررعَي ال ءنيلّمهم ىرايح

 يبنلا دأب لئاقلا معّرلاب ٌلوبقلا اقلطم نكمي ال ساسألا اذه ىلعو

 ةدايق لاجم يف ةفش تنبب سبني نأ نود ةايحلا نع هينيع ضمغأ مركألا
0 

 .ةّمألا

 يثالثلا رطخلاو ةّيمالسإلا ةمألا .'

 ةقطنملاب طيحت تناك ىتلا فورظلا ٍذخأو «خيراتلا ةعجارم نإ

 - تبثت رابتعالا رظنب تاذلاب هتافو ليّبقو كيفي ىبنلا ليحر نامز يف ملاعلابو
 ًاراطخأ نال كلذو تةمامألا بصنم (ةيصيصنت١ ةرورضو ةهادب -حوضۇب

 لَكُم لكش ىلع هب طيحتو «ئمالسإلا نايكلاو َنيدلا دّدهت تناك ةثالث

 م وشم

 ةيروطاربمإلا يف لّدمتي ناك رِطَتلا ثّلئملا اذه نِم لؤألا ٌعلضلا

 .ةّيمورلا

 .ةيسرافلا ةّيروطاربمإلا ىف لثمتَي ناك ىناثلا علضلاو

 .نيّيلڃادلا نيققانملا قيرف ىف لّثمَتَي ناك ثلاثلا ٌملضلاو

 نأ ملعن نأ يفكي ىوْضعلا هتّيمهأو «لّوألا علضلا رطل ةبسنلابو
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 ليَبق َرَهج اذهلو هناي نب ةظحل رخآ ىتح هيف ركفي لزي مل يلي يبنلا
 ةو هدذيز نب ةماسأ» ةدايقب ًاميظع ًاشيج- هتافو نم تاعاس لب ماي

 .ًاضيأ هنع لت نم ْنَّم َّنَعَلو امك «مورلا ةهجاومل

 ًاسرش ًاَوُدَع ناك هنأ فرعن نأ يفكي يناثلا علضلا رطخل ةبسنلابو

 ضبقي ْنأب نميلا مكاح ىلإ بتكو كيف يتلا ةلاسر يتيزمت ىلع مدقأ ًاضيأ

 .هسأرب هيلإ لسري وأ ءهيلإ هب ثعبيو تلا لوسر ىلع

 يأ) قيرفلا اذه ّنأ ملعن نأ بجي ثلاثلا رطَخلا ىلإ ةبسنلاب يلاتلابو

 ناكو ءرارمتساب كفي ىبدلا ةمحازمب ةنيدملا يف موقي ناك (نيقفانملا

 دقو «هتكرح نولقرعيو «ةعونتملا تارماؤملاب هنوذؤي ءالؤه نوقفانملا
 مهتالواحمو :مهاذأو ؛مهقافنو :مهلاصخ نعو مهنع ٌهيركلا ُنآرقلا ثّدحت

 يهو «مهمساب ةلماك ةروس تيّمس هنا ةجرد ىلإ ةفلتخملا هروس ىف ةثيبخلا

 .ةريرشلا مهلامعأو مهاياون نعو مهنع ثّدحتت

 ناك رطخلا ثلثملا اذه دوجو عم له :وهو ٌلاؤسلا اذه ٌحرطن نآلاو

 ىمالسإلا نيدلاو ةيمالسإلا ة ةَمألا اظ مرك ألا عربنلا كرتي نأ حيحصلا نم

 داصرملاب امهل ٌءادعألا ناكو «بناج ّلك نم راطخألاب نيطاحم اناك نيذّللا

 !!؟نيعم ٍدئاق نود نم ؛ةيحان لک نم

 ءةيرئاشع ةّيلَبَق ةايح برعلا ٌةايح 0 نإ

 اوناك مهف «لئابقلا كلت ءاسؤرل ةّبِصَعَتُم ُتّناك لثابقلا هذه دارفأ نأو

 لث كرت إف اذهلو .ريبك ًاعوضخ مهل نوُكّضخيو هةّدشب ءاسؤرلا نوعيطي



 VANS لاق لطم ا هدعب مامإلا ىلع يبنلا صيصنت

 عزانتلاو تتشتلا ىلإ يّدؤي فوس نّيعم ٍلئاق بصن نود نِم عمتجمل |! اذه

 .فالتخالاو «عزانتلاو مّصاختلا اذه نم ءادعألا ديفتسيسو «لئابقلا هذه نيب

 :انيس نب يلع وبأ سيئرلا خيشلا لاق ةقيقحلا هذه نم ًاقالطناو

 بغاشتلاو بّعشتلا ىلإ يدؤي ال كلذ إف «بوصأ صنلاب فالختسالا

 ()فهلتيخالاو

 ةا لوسرلا ثيالحأ يف مامإلا نييعت .!“

 هئابرقأ ىلإ هتعيرش غيلبتب فلك نأ ذنُم كلَ ئبنلا ةايح يف ناعمإلا نإ

 كلس #4 ئبنلا نأ ليفي ,ةفاك سانلا ىلإ هتوعد نع نالعالا مت «هتریشعو

 قيرط نود و e ةدايقلا ةلأسم يف

 رادلا موي ثيدح ١.

 لوسر هيف تعب يذلا مويلا ىلع تاوّنَس ثالث تضم نأ دعب

 لَّزَت امدنع كلذو تليق ءانبأل هّتلاسر ّمّلِبي نأب ىلاعت هللا فلك, هلل

 .7(َنيبرهألا كتَريِشَع ْرِذنَأَوِ) لجو رع ُهلوق
 لاو يَنِإ بلّطملا دبع ينباي» : لاقو مشاه ىنب: سوؤر #4 بنل عّمَجَف

 ايندلا ريَّخب مُكتئج دق يّنِإ .هب مكتئج دق اًمم لضفأب هموق ءاج ٍبّرَعلا يف باش ٌملعأ ام

 .سماخلا لصفلا «ةرشاعلا ةلاقملا « 4 :تايهلإلا ءءافشلا ١.

 :TIE ءارعشلا 1
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 يخأ نوكي رمألا اذه ىلع ينرزاؤي مكيأف هيلإ مكوعدأ ْنأ ىلاعت هلا َينَّرَمَأ دقو .ةرخآلاو

 .«مکیف يتفيلخو يريزوو ييصوو

 لك يف حقي ملو «تاّرم ثالث ةريخألا ةرابعلا اء ىبنلا رّرك دقلو

 ةّرم لك يف ودادعتسا نع َنَلعأ يذلا #4 ىلع ٌمامإلا الإ تاّرملا كلت

 يأ اذه ند :#3 ٌئبنلا لاق ةئلاثلا ةّرملا ىفو «هترْضُنو #4 ئبنلا ةرزاؤمل

 (١!.ءاوعيطأو هل اوعمسأف ميف يِتقِيِلَخو يّيِصَوَو

 ةلْزْمَملا ُثِيدَح .۲

 نم نوراه ةلزنم ٍرارغ ىلع هنم #٠ ئلع» ةلزنم #5 مبنلا ربتعا دق

 ثيح ةؤبنلا الإ ىسوم نم نوراه ٍبتارمو ٍلِزانم نم نئتسي ملو ءا ىسوم

 يبن ال هنأ الإ ىسوُم نم َنوراه ةلزنمب ىَّنِم ّنوكت نأ ىضرت امأ ّىلع اي» :لاق
 ءافتناب ةبلاسلا» باب نم ةقيقحلا يف وه بلّسلاو يفنلا اذهو "«يدعب

 این يلع وکی ىنح بن وتاخلا هلا لوسر دعب نكت مل ذإ«وضوملا

 تمت هتعيرشبو «تاوبنلا تمت مالسإلا ٍلوسر ةي ذإ هدعب نم
 .عئارشلا

 للة 14 / ١9 :(نايبلا عماج) يربطلا ريسفت ؛!407/ ۲ :يربطلا خيرات ۹ ۱ :دمحأ دئسم ١.

 . 7١5 ةيآلا ءءارعشلا ةروس ريسفت

 لئاضف باب 171١ /۷ :ملسم حيحص ؛كوبت ةوزغ باب ,ه 117 عبط 67 / ٦ :يراخبلا حيحص .۲

 ١ / ٠۷۴ :دمحأ دنسم ؛يبنلا باحصأ لئاضف باب 00 / ١ :ةجام نبا ننس ؛## ىلع مامإلا

 .(كوبت ةوزغ) ١17/5 :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلاو 51١ و 0 ۷۷ ۷٩ ۸۲ ۱۸۵١



 NV ا واس SEE دولا داب سلا هدعب مامإلا ىلع ىبنلا صيصنت

 7 «ةّوبنلا» اقم  ميركلا ِنآرقلا صب نوراهل ناك دقلو

 «ةلزنملا» ٌتيدح َتبثأ دقو :ىسوُم نامز ىف " )ع :رازولا»و ؟" )«ةفالخلا»و

 اذإ | هنأ ىلع ةّوّبّتلا ادع ام 446 ىلع مامإلل نوراهل ةتباثلا بصانملا هذه َعيمج

 جائاقتلاو بضاحلا نبع و اذه ور ر نيب

 .ةَوبلا ءانثتسا ىلإ ةجاح ةّيأ نكي مل ؛ةّوبنلا الإ ئلعل

 ريدغلا موي مامإلا بصن .*

 هتفيلخب فرعي - ةفلاسلا ثيداحألا يف ودبي امك- فا هللا لوسر ناك

 مسا ركذب يأ ةنّيعمةروصب ىرصخأو ةيلك ةروصب ةرات هيصوو

 ًةلماك ٌةجح ثيداحألا كلت نم ٍدحاو لك لمي ثيحب ءيصولاو ةفيلخلا

 ٌلِصوُي يكلو كلذ عم نكلو .عاو ٌديهش وهو ةقيقحلا ٌبلطي نمل ٌةّماتو
 َعفريو «مويلا كلذ يف نيملسملا نم نادو ٍصاق لك ىلإ هءادن لل ئبنلا

 فقوت ءلاجملا اذه يف ٍكيكشت وأ كش لك عفديو ءضومغو ماهبإ لك

 ربخأو «مخ ريدغب ىمست ضرأ يف عادؤلا ةّجَح نم هتعجارمو هلوفُق دنع
 ؛مهيلإ ةلاسر غلبي نأب ىلاعت هللا بناج نم فلك هّنأب جيجحلا نم هَعَم نم

 هنأك نوكي اهغّلبُي مل اذإ ثيحب «ميظع دج رمأب مايقلا نع يكحت ةلاسر يهو

 :ىلاعت لاق امك هتلاسر نم ًاثيش عَلَی مل

 ١. ميرم) ابن َنوُراه ٌءاخأ اًنتمُحُر نِ ُهَلانْبَهَوُو9 : 07(.

 فارعألا) «يِمْوَق يف ينفخ َنوُراَه ِهيِحَأِل ىَسوُم ُلاَثَو ) .؟ : ۱٤١(.
  ۳هط) (يِلْهَأ نم اريِزَو يِل لاو : 14(.
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 َتْفْلَب امق لَعْفت مل نإو كبر نم كيلإ َلِزنأ ام ْمَلَب لوُسْرلا اهب ايو
 ° “يسال َنِم كَمِصعي لاو ُهتلاَسِ

 ًابطاخم ة#لاقو ءاهجوُدُحو لبإلا باتقأ نم ًاربنم مربنلا ىقر مث
 .«؟نولئاق متنأ اذامف 5 ئعدأ نأ كشوي» :سانلا

 .اريخ هللا كازجف ٌتدَهَجو ٌتحصتو َتغْلَب دق كأ ٌدهْشَن :اولاق

 ناو هلوسرو ِهُدِبَع ًادّمحم ْنأو هللا الإ هلإال نأ نودَهْشَت متسنأ» :##3 لاقف

 .«؟اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا

 را م

 .كلذب دهشت ىل :اولاق

 قيك اوُرُظَناَف .(رثوكلا يأ) ضوحلا ىلع (مُكقبسأ يأ) ُطَرَق ينإف» :5ك## لاق
 .«؟نيّدقثلا يف ينفخ

 ؟ هللا ٌلوسَر اي نالّقثلا امو :دانم ىدانف

 مُكيِدياب ٌفَرَطو لجو رع هللا ديب ٌفَرَطم هللا باك :ربعألا لقا :إ# لاق
 اقرتفي ّنل امِهنَأ ينأبن ريبخلا قيطللا ّنإو ءيترتع رّفصألارخآلاو .اوُلِبْضَتال هب اوُكٌسَمتف
 .هاوُكَلْهَتَف امهنع اوربّصقتالو .اوكلهّتف امُهوُمدقت الف .ضوَحلا يلع ادري ىتح

 ُموقلا هفرعف امهطابآ ضايب يئُر ىتح اهعّفرَف «يلع» ديب ذخأ مث

 ١ :ةدناملا ۷ .

 :رظنأ ءريدغلا موي .عادولا ةّجَح يف ةيآلا هذه لوُزُت ىلإ نوملسُملا نورّسفملاو نوثدحملا راشأ 3

 ؛ىلبرإلل ةمغلا فشكو ؛0۷ / ۲ ىناكوشلل ريدقلا حتف و ؛!48/ ۲ :ىطويسلل رولتملا ٌردلا بانك

 .اهريغو ٦ / ٤٦۳ :رانملا ريسفت ؛ :يزودنقلل ةدوملا عيباني ٤ ص



 ا ا ا هذعب مامإلا ىلع يبنلا صيصنت

 .«؟مهيسفنأ نم نينِمؤملاب ساّنلا ىلوأ نم شانلا اهّيأ» :6#5 لاقف «نوعمجأ

 .ملعأ ةلوسرو هللا :اولاق

 نمف ,مهسفنأ نم مهب ئلوأ انأو .نيذمؤملا ىلوَم انأو .يالوم هللا َنإ» : ل6 لاق

 .«ةالوم ٌيِلَعَف هال وم تنك

 نَم ضفُياو ,هّبَحأ نم ٌبِحَأو ,ةاداع نم ٍداعو .هالاو نيم لاو ٌمُهَللا» :ةخ لاق مث

 ُدِهاَشلا ْغَنَبْبْنَ الأ ءّراد ثيح هعم قحلا راو .ةلّذَخ نم ْلذْخاو هَ 0 نه وَ ناو 7 هنأ

 .«فئاغلا

 ةباحصلا ٌهاوَر دقو «ةرّتاوّتملا ثيداحألا نم ريِدُّغلا تيدح نإ
 .ةرتاوتم ةَروصب نرق لك يف ثيدحلا ءاملعو نوعباتلاو

 نم (654) و «ةباحصلا نم )١١١( هاورو ريدغلا ٌثيدح لقن دقف

 ىقبس ال رتاوتلا اذه ءوض يفو «نيثّدحملاو ءاملعلا نم 060 )و «نيعباتلا

 .ثيدحلا اذه ةّحصو ءةلاصأ ىف ِكّشلل ٍلاجم يأ

 ةريدغلا» فيو لوح ةلفتسم انك اوقلأ ءامّلُعلا نم ًاقيرق نأ انك

 ةمالعلل (ريدغلا» ٌباتك ثيدحلا اذه ٍدانسأو قرطل ًاباعيتْسا اهدنكأو اهّلَمْشَأ

 .(ه ٠۳۹۰ ۔۱۳۲۰) ينيمألا نيسحلا دبع خيشلا

 ىنعَت اذامو ««ئلوّملا» ةظفل نم دوصقملا وه ام ىرت نأ بجي نآلاو

 ۰ ؟# ىلع «ةّيولومد

 هذه نم ٌدوصقملا ّنأب دهشت ةديدعلاو ةريثكلا دهاوشلاو نئارقلا نإ
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 هذه ضعب ىلإ يشن نحن اهو ةدايقلاو ةماعزلا :وه ةملكلاو ءةظفللا
 :نئارقلاو ٍدهاوَشلا

 نيذلا ٍجاَجَحلا ّطحي نأب اإل للا ٌلوسر َرَمأ ريدغلا ةعقاو يف :فلأ

 يفو الك الو ءاهيف ءام ال ٍةلِحاق ضرأ يف «جحلا نم هعم نوعجري اوناك

 ةقراحلا سمشلا ةّعشأ تحتو «لاوزلا تقو

 نأ ثيحب تقّولا كلذ ىف ةّدِشلا نم ريج8قلا ٌةرارح تناك دقلو

 تحت هتءابع ضعب عضي ناك دهشملا كلذ يف نيرضاحلا نم صخشلا

 .سمّشلا ةرارحو ءاضمّلا ةّدش نم ًايّقوَت هسأر قوف اهضعبو هيلجر
 لوقي نأ :ةّصاخلا ةلاحلا هذه ىف ديري ناك #4 يبنلا ّنأ يعيبطلا نم

 ةمألا ةياده يف ٌماه ٌيريصم ٌرود هلام

 ةايح يف ماهو ٌّيريصم رود هل نوكي نأ هنكمي ءيش يأ ىرت
 ؛نيملسملا ٍةمِلَك ةدحو بجوت ىتلا ةدايقلا نييعت نم رثكأ نيملسملا

 ١ .مهنيدل ةظفاح ٌنوكتو

 هه يلع مامإلا ةيالو ةلأسم ركذ لبق ةظؤفتمللا لوسر ثّدحت دقل:ب

 رارقالا سانلا نم ذأو ,داعملاو «ةّوبنلاو ءديحوتلا :ةئالثلا نيدلا لكزس نع

 .كلذ دعب #4 ىلع مامإلا ةيالو ةلأسم ّحّرط مث ءاهب

 لوصألاب رارقإلاو فارتعالا ذخأو ةلاسرلا هذه غالبإ نيب نراقتلا نإ
 اهغالبإب بنا َرَمَأ يتلا ةلاسرلا ةّيمهأ ةفرعم ىلإ اندوقي نأ نكمي ةروكذملا

 نم دّصقي لاك ام لَم ئبنلا نأ ةفرعم نكميو ««مح ريدغ» يف سالا ىلإ



. 
 ا ةّمألا ىلإ رمألا ضيوفت ةيرظت

 ةّصاخلا تاسّبالملاو ةّيئانثتسالا يفورظلا كلت ىف ميظعلا عامتجالا كلذ

 ..نيعم صخش ةّداومو ةّبحمب طقف ةيصوتلا

 نع الي ىبنلا ثّدحت 98 ىلع ٍنأش يف ةّيهلإلا ةلاسّرلا غالبإ لبق :ج

 نِم مهب ىلوأ انأو ءنيِنِمُّؤْملا ىلوم انأو ّيالوم ُهللا :لاقو هتّيولومو هتيالو
 هيفا

 نم تناك «#4 ىلع مامإلا ةّيولوم» نأ ىلع ٌليلد بلاطملا هذه ركذ نإ

 هتيولوَم ىلاعت هللا رمأب تبثأ يبنلا ّنأو ةففتئبنلا ةيولوم خنسو طمن

 .ًاضيأ لعل رمألاب هتّيولوأو

 ٌدهاشلا غّلبيْلف :ةيهلإلا ةلاّسرلا هذه غالبإ دعب لاق ةا ئبنلا نإ :د

 ْ .ٌتئاغلا

 ةمألا ىلإ رهألا ضيوفت :ةيناثلا ةغيصلا
 دعب ةموكحلا ةغيص ّنأ ىلع قباسلا ليلحتلاو ثحبلا كفقوأ دق

 يل يبنلا دعب غارفلا ألمي نَم ةمامإب صيصنتلا ةغيص ىه ج ىبنلا ةلحر

 الإ ةقيقحلا كلت ديؤت ةرفاضتملا ثيداحألاو ةيعامتجالا تابساحملا ّنأو

 ةافو دعب ةموكحلا رمأ أب دقتعت ةفئاط ةمألا طسو ىف تدجو هلأ
 قرطلا دحأب نّيعتي ةفيلخلا ّنأو ةمألا باختنا ىلإ اض وفم ناك ةا نکلا

 :ةيلاتلا

 .نيملسملا عامجإ.١

 .راصنألاو نيرجاهملا ىروش .۲



 0 نيدشرملا ليل ۱۹۹

 .دقعلاو لحلا لهأ ةعيب .۳

 . زاجيإب ةثالثلا قرطلا هذه سدردتسو

 نيملسملا عامجإ

 لكشب ققحتت مل « مهنم درف ةدايق ىلع نيملسملا عامجإ ةيرظن نإ

 .ةدحاو ةرم الو ىلمع

 تأت مل ركب يبأ ةفالخ نأ ىلع ليلد.ريخ ىمالسإلا خيراتلا ةسارد نإ

 مل لب «ةدايقلاو مكحلل هباختناو هرايتخا يف ةيمالسإالا ةمألا هكراشم ۾ هجيبتن

 ةديبع وبأو ءباطخلا نب رمع ؛مه رفنلا ءالؤهو ءريغال رافنأ ةعبرأ الإ هبختني

 نوقابلا امأو ءراصنألا نم ريض نب ديسأو دعس نب ريشبو «نيرجاهملا نم

 يف «ريضح نب ديسأ مهسيئرل ًاعبت الإ ركب ابأ اوعيابي مل سوألا لاجر نم
 يبأ نب ىلع مامإلاك «مهلضافأو ةباحصلا رابك سلجملا اذه نع باغ نيح

 ةحلطو بعك نب نئبأو ءناميلا نب ةفيذحو ءرذ ىبأو .دادقملاو «بلاط

 .ةباحصلا نم نيرخآ تارشعو «ريبزلاو

 ةعيبلا نع اوعنتما- ةفيقسلا ىف مهروضح مغر نييجرزخلا نأ امك
 )رکی ىبأل

 كانه نكي مل هّنأ ىلع فقي اهدعب امو ةفيقسلا ثادحأ سرد نمو

 .ركب يبأ ةفالخ ىلع عامجإ يأ



1 
 A E ألا ىلإ رمألا ضيوفت ةيرظن

 ةطباضل عضخت ال ةتلف تناك ةعيبلا هذه ٌنأب فرتعي رمع وه اذهو

 ةحيحصلا تاقلطنملاو ةيمالسإلا ئدابملا نم ساسأ ىلع موقت الو

 :لوقي ذإ :ةعورشملاو

 . اهرش نيملسملا هللا ىقو ةيلهاجلا ةتلفك ةتلف ركب يبأ ةعيب ثناك

 ةروص يأ لمت نكت مل اهّنأل ءاهب ذخألا نم نيملسملا رذحي اذهلو
 قيرط نع ةفيلخلا نّيعت ةيعورشخب ليق ول ىّتح ةحيحص ةيباختنا
 . هولتقاف اهيلإ داع نمف :لوقيف «باختنالا

 دقع ذإ «نيرح ألا ةفالخب كلاب امف ركب ىبأ بيصنت لاح اذه ناك نإف

 اذه يف ركب يبأ ىلع ةباحصلا نم ةعامج ضرتعاو رمعل ةفالخلا ركب وبأ

 نب رمُعِل ركب يبأ ٌنيبعت ناك ول هنأ يهيدبلا نم إو "'.بصنلاو نييعتلا

 ضارتعال ناك امل ءبسحف حيشرتلاو حارتقالا دّرجم باب نم باطخلا

 .رّربم الو لاجم ّيأ هيلع ةباحصلا

 قيرط نع ُهُنيِيعت مت رخآلا وه ثلاثلا ةفيلخلا ّنأ ىلإ ًافاضم اذه

 زو او الم نک ينال يلا مهتم ساختا( م أت روش
 .ًماعلا يأرلا ةعجارم نم نيرخآلا عّنَم يذلا ةفيلخلا نيبعت

 وه اهلالخ نم نيملسملا عامجإ قّقحت نكمي ال يتلا عناوملا نمو

 صخش ىلع مهعامجإ ةيلمع لعجي امم اذهو «ملاعلا فارطأ يف مهقّرفت

 .رصم . ط 2177/١ :ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ١.

 . 2714/١ ٠٠١ :ةسايسلاو ةمامإلا ١.



a ۱4۸ا لإ ني دشرملا لئلا خا موتا اع تو سس  

 راصنالاو نيرجاهملا ةعيبب راصتقالاو «ليحتسم نكي مل نإريسع رمأ دحاو
 عساو عاطقل ةناهإ ملاعلا عاقب ىف نيرقتسملا نيرخآلا يأر ءاقلإو مهدالوأو

 .نيملسملا نم

 !؟مكحلا ساسأ ىروشلا له
 ةيمالسإلا ةموكحلا ةغيص بص ةّئسلا يمّلكتم نم نودّدجملا لواح

 كلذ ىلع اولدتساو ؛يبعشلا ءاتفتسالا ةلزنمب اهلعجب ىروشلا ساسأ ىلع

 :نيتياب

 ْلكَوتف َتَْرَع اذ ِرْمَأْلا ىف ْمُهْرواَش 5 :هناحبس هلوق :ىلوألا ةيآلا

 هّيبن رمأي هناحبس هللا نإ :ةيآلا هذه ريسفت يف ليق دقو "وللا ىَلَع
 .ةفالخلا اهنمو ءرومألا ماهم ىف اورواشتي ىتح ,ةمألل ًاميلعت ؛ةرواشملاب

 يذلا مكاحلا ىلإ هّبوتم ةيآلا يف باطخلا ْنإ :ًالَوأ هيلع ظحالي

 ام ىصتقأف .هتّيعر ءارآ نم عفتتي نأ هناحبس هرمأيف «هتموکح تّرقتسا

 ,ةَمَألا عم رواشتلا ماكحلا لك فئاظو نم نأ وه :ةيآلا نع هب زواجتلا نكمي
 .ةيآلا هذهب هيلع لالدتسالا نكمي الف ءىروشلا سفنب ةفالخلا ّنأ اًمأو

 ؛مكاحلل ًامكح بجوي ال رواشتلا نأ وه ةيآلا نم ردابتملا نإ :ًايناث و

 ةفلتخملا راكفألا ضرعتسيو يأرلا هوجو بلقي وه لب «ءيشب همزلي الو
 اذاق» :ةيآلا سفن ىف هناحبس هلوقل كلذو ؛هرظن يف ديفملا وه امب ذخأي مث

 ١. :نارمع لآ ۱۵۹ .
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 ا OA ةمالا ىلإ رمالا ضيوفت ةيرظن

 نم جاتنتسالاو ميمصتلاو مزعلا نأ نع برعملا « هللا ىَلَع لُكَوَتَف َتْمَرَع
 فرظ يف قّمحتي اذهو ءريشملا سفن ىلإ عجار حلصألا وه امب ذخألا ءارآلا

 عفانلاب لمعلاو راكفألا لاصحتسا يف رايتخالا مات لوؤسم كانه نوكي

 الف سيئر ةمث نكي مل اذإ اًمأو «( َتْمَّرَع اًذإف) :هلوقب بطاخي ىتح ءاهنم

 موقي نم نيريشملا نيب ةفيلخلا باختنا يف سيل ذإ ءةيآلا هيلع قبطنت
 ,مهراكفأ صيحمت مث «مهئارآ ضارعتسا ةياغل ؛ةروشملل دارفألا ةوعدب

 .هيلع عطاقلا مزعلا مث ءاهنم عفانلاب ذخألاو

 امو ةموكحلا ةلأسم ريغ ىلإ عجرت ةيآلا نأ نع برعي كلذ لك و
 هذهب ّجتحا ةفيقسلا ىف نيرضاحلا نم ًادحأ رن مل كلذ لجألو .اههباش

 .ةيآلا

 ًةولَّصلا اوُماَقَأَو مهر اوباحتسا َنيِدْلاَوَ :هناحبس هلوق :ةيناثلا ةيآلا

 . نوفي ْمُهاَنْقَرَر اّمِمَو مهيب ئروُش مرنا

 مومعلا ديفي وهو ء(مُه) ريمضلا ىلإ فيضأ (رمأ) ردصملا نأ نايبب

 يف نينمؤملا نأش ّنأ ةيآلا ىنعم دوعيف ءةفالخلا هنمو ءرمأ لكل لومشلاو

 .مهنيب ىروش ءدروم لك

 ىلإ ةفاضملا رومألا ي يف ةروشملاب رمأت ةيآلا ّنأ :هيلع ظحالي

 مالكلا لَو وهف < ,مهيلإ ةفاضملا رومألا نم ةفيلخلا نييعت : ّنأ اًمأو «نينمؤملا

 .هعوضوم تابثإ يف مكحلاب كَسَمَّت ءلاجملا اذه ىف ةيالاب كّسمتلاو

TA ىروشلا ةروس: .١ 



 لا سلا ىلإ[ نيديعرملا للذات سلا ا كاوا ۰

 نوؤش ىلإ تمي اميف ىروشلا ىلع تثح ةيآلا نإ :ىرخأ ةرابعب و

 الحاد مامإلا نييعت نوك اَمأ مهرومأ نع جراخ وه اميف ال ءةلصب نينمؤملا

 نوؤش نم وأ مهنوؤش نم وه له يردن ال ذإ ءمالكلا لّوأ وهف :مهرومأ يف

 هناحبس هبصنب متت ةيهلإ ةيالوو ةرمإ يه له يردن الو ؟هناحبس هللا

 ديدرتلا اذه عمو ؟اهيف لخدتلا سانلل زوجي ءةيبعش ةيالوو ةرمإ وأ «هنييعتو

 .ةيآلاب كّسمتلا حصي ال

 ؟مكحلا ساسأ ةعيبلا له

 ةلفغ هّنكلو .اهقيرط نم متي هّنأو «مكحلا ساسأ ةعيبلا نأ روصتي امر

 ليحر دعبو برعلا ةايح ىف ةعيبلا إف ءاهفقومو ةعيبلا ةقيقح نع
 اد نموا تال اج تناك ءال لوسرلا

 ةماعزب فارتعالا نعت مل ؛ةفللَت مركألا يبنلل نيملسملا ةعيب نإ :ًالثم
 اونمآ نأ دعب نيعيابملا لإ لب «هنييعتو هبصن نع ًالضف «هتسائرو لوسرلا

 كلذ مزالي ام اوّبصي نأ اودارأو «هتماعزو هتدايقب اوفرتعاو يبنلا ةوبنب

 نأكف .هتماعزو «هتوبنب رارقإلا دعب «يبنلا رما وأب يسفنلا مازتلالا نم «ناميإلا

 اوُلصتو «ينوعيطت نأ ىلع ينوعيابف يب متنمآ نإف» :لوقي مركألا يبنلا
 .«برحلا نم اورفت الو «توملا ىتح ودعلا ىنع اوعفدت نأو ءاوكزتو

 «عيابملا بصنمب فارتعالا وه نكي مل ةعيبلا نم ٍذئدنع فدهلا و

 يلمعلا ديكأتلا لجأل تناك لب «ةيالولاو ةموكحلا ماقمل هنييعتو هباختناو

 راصنألل ةيناثلا ةعيبلا ىف زراب اذهو هيلع قباسلا ناميإلا مزاولب مازتلالا ىلع



 ا ee ا يدب رشع انثالا ةمئألاو ةيوبنلا ةّنسلا

 .ةيبيدحلا ةوزغ ىف ةباحصلا ةعيبو «ىنم يف

 باختناو مكاحلا نييعتل ًاقيرط تسيل ةعيبلا إف انركذ ام ءوض ىلعو
 مث «نيرضاحلا ةعامجلا تيوصتو ةلواقملاب مكاحلا نيعتي امّنإو ءدئاقلا

 ديكأت ةعيبلا أكو ءقفصلاو ةعيبلاب سحلا بلاق يف باختنالا كلذ ٌبصُي

 اهنوك ضرف ىلعو .هولواقت وأ هورمضأ امل ديسجتو ءاومزتلا امل

 اضر ملع ولف ؛ديحولا قيرطلا ال قرطلا ىدحإ ىهف مكاحلا نييعتل ًاقيرط

 انار ت ا و ةا قرط ويح نع نصت ةماعرو در طك الا

 دقعلاب هبشأ هئأل ءةعاطلا مزال ادثاق هنوك يف كلذ ىفكل «قرطلا نم قيرطب

 .دهعلاو

 دعي امنإ نيرضاحلا ةعامجلا ةعيب وأ ىروشلا نا :كلذ ىلإ فضأ

 بيصنت ىلع لوسرلا نم صن كانه نكي مل اذإ مكاحلا نييعتل ًاقيرط
 دقو .هلباقم يف ًاداهتجاو «صنلل ًاضفر ةعيبلا نوكت اّلإو ءةماعزلل صخش

 .# ىصولا ىلع ةرتاوتملا صوصنلا تفرع

 رشع انثالا ةمئألاو ةيوبنلا ةتسلا

 امك ءةفالخلاو ةمامإلا بصنم ىلع بيصنتب فتكي مل مرك ألا ىبنلا نإ

 نا ماق لب ءةرفاطلا ترو ت لهأ ىلإ ةيمالسإلا ملا عاجرإب فتك مل

 ىقبي ال ىتح ءدحاو دعب أدحاو «هدعب ةفالخلا نولوتي نيذلا ةمئألا ددع

 رّوُصِب ديناسملاو حاحصلا يف كلذ ءاج دقو ءكش كاشل الو «بير باترمل

 .اهيلإ ريشن ةفلتخم



 قلا قسلا ىلإ نيادعرملا للف ما ۲

 شيرق نم مهلك ١.

 :لوقي يبنلا تعمس :لاق ةرمس نب رباج نع يراخبلا ىور

 مهلك :لاق هّنِإ :ىبأ لاقف ءاهعمسأ مل ةملك لاقف أريمأ رشع انثا نوكيا
r 31( ( 

 . (سيرف نم

 ًازيزع مالسإلا لازيال . ۲

 :لوقي قتلك هللا لوسر تعمس :لاق ةرمس نب رباج نع ملسم ىور

 ءاهمهفأ مل ةملك لاق مث ءةفيلحخ رشع ىنثا ىلإ ًازيزع مالسإلا لازيال»

 00 .«شيرق نم مهلك :لاق ؟لاق ام یال تلقف

 ًاعينم ًازيزع نيدلا لازي ال .۳

 يعمو هللا لوسر ىلإ تقلطنا ءلاق ةرمس نب رباج نع أاضيأ ىور و

 ةملك لاقف ؛ةفيلخ رشع ىنئا ىلإ ًاعينم ًازيزع نيدلا اذه لازيال

 ملسم هلقن امم رهظي امك ًاصقان هاورو 3١. ص «فالختسالا باب 4 ج :يراخبلا حيحص ١.

 .اءرا و 0 و87 و ٩۰ / ۵ :هدنسم يف دمحأ هاور هریغو

 ةرات نومضملا اذه ىورو ۳ ص «شيرقل عبت سائلا باب «ةرامإلا باتك ء١ ج :ملسم حيحص . ۲

 ٠ / © :هدنسم يف دمحأ هاورو .رباج نع يبعشلا نع ىرخأو «رباج نع برح نب كامس نع

 .اوجضو سانلا ربكف هيفو ۸ و



 ا ل ا اسس بج رشع انثالا ةمثألاو ةيوبتلا ةّئسلا

 “ .شيرق نم مهّلك :لاق ؟لاق ام :ىبأل تلقف «سانلا اهينّمص

 ًامئاق نيدلا لازيال .۴

 مجر ةيشَع ةعمج موي هللا لوسر تعمس :لاق «هنع ًاضيأ ىورو

 ي انثا مكيلع نوكي وأ ,ةعاسلا موقت ىّتح ًامئاق نيدلا لازي ال :لوقي ءيملسألا
 .شيرق نم مهلك ةفيلخ رشع
 ًارهاظ نيدلا لازي ال .۵

 يف لوقي هللا لوسر تعمس :لاق رباج نع «هدنسم يف دمحأ ىور

 فلاخم هًرضي ال اوان نم ىلع ًارهاظ لازي نل نيدلا اذه نإ :عادولا ةجح

 9 .شيرق نم مهلك :لاق ؟لاق ام :ىبأل تلقف

 ًاحلاص رمألا اذه لازي ال . ۶

 ىلإ يبأو انأ تثج :لاق ةرمس نب رباج نع هدنسم يف دمحأ ىور

 مث ءأريمأ رشع انثا نوكي ىتح ءًاحلاص رمألا اذه لازي ال :لوقي وهو «ىبنلا

 ًاعينم ًازيزع نيدلا اذه لازيال» :هيفو .48 / © :دمحأ دنسمو «ملسم حيحص نم قباسلا ردصملا ١.

 .«هيلع مهاوان نم ىلع نورصني

 هيلع لتاقي امئاق نيدلا لازي الد 4۲ ص ىفو : 44 ۰۸٦ / ۵ :دمحأ دنسمو .هسفن ردصملا . ؟

 .«نيملسملا 7-50 ص ىفو .«ةعاسلا موقت ىتح ةباصع

 :هيفو 518/7 :كردتسملا ظحالو ؛١4 و۷۸ / ۵ :دمحأ دئسم .۳

 .رهاظ ةّمألا هذه رمأ لازيال»



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل ............ ا 2010001 ٤

  .شيرق نم مهلك :لاق ؟لاق ام :يبأل تلقف ءاهمهفأ مل ةملك لاق

 ريخب ساتلا لازي ال .۷

 ال :هللا لوسر لاقف ,هللا لوسر دنع يبأ عم تنك :لاق هنع ًاضيأ یورو

 - دمصلا دبع وبأ كش ريخب سانلا لازيال :لاق وأ ءريزع نيدلا اذه لازي

 نم مهلك :لاق ؟لاق ام :ىبأل تلقف ةّيفخ ةملك لاق مث :ةفيلخ رشع ىنثا ىلإ
 ق

 نَم فرعن ىتح ءرشع ىنثالا ءافلخلا ءالؤه نع ثحبلا ىلإ نآلا مّلَهَف

 .ةفيلخ رشع يتثا ىلإ ًازيزع مالسإلا لازي ال-

 .ةفيلخ رشع ينثا ىلإ ًاعينم ًازيزع نيدلا لازبال
 رشع انثا مكيلع نوكي وأ ءةعاسلا موقت ىتح ًامئاق نيدلا لازي ال-

 رشع انثا يتّمأ نم يضمي ىتح ...هاوان نم ىلع ًارهاظ نيدلا لازيال

 .ًاريمأ رشع انثا نوكي ىتح ًاحلاص رمألا اذه لازي ال-

 .ةفيلخ رشع ينثا ىلإ ريخب سانلا لازيال

 ١. و ۹۷ / ۵ :دمحأ دنسم ٠١ :كردتسملا ظحالو ؛ 31877.

 ٩۸. / ۵ :دمحأ دنرسم . ۲



 ل SERSAR AGES رشع انثالا ةمئألاو ةبوبتلا ةّنسلا

 دجت الو «ةمئألا ءالؤه نييعت يف ثيدحلا حاّرش ةملك تفلتخا دق و

 ضعب ندع يزودنقلا هلقن ام الإ ؛ليلغلا يورتو «ليلعلا ىفشت ةملك اهنيب

 :لاق :نيقّقحملا

 ترهتشا دق ءرشع ينثا هدعب ءافلخلا نوك ىلع ةلادلا ثيداحألا نإ

 دارم نأ ملع ءناكملاو نوكلا فيرعتو «نامزلا حرشبف «ةريثك قرط نم

 ال ذإ هترتعو هتيب لهأ نم رشع انثالا ةمئألا ءاذه هثيدح نم هللا لوسر

 نع مهتأقل ءهباحصأ نم هدعب ءافلخلا ىلع ثيدحلا اذه لمحُي نأ نكمي

 ينثالا ىلع مهتدايزل نيّيومألا كولملا ىلع لمحي نأ نكمي الو ءرشع يئنثا

 ؛مشاه ينب ريغ مهنوكلو ءزيزعلا دبع نب رمع الإ شحافلا مهملظلو ءرشع
 رياج نع كلملا دبع ةياور يف «مشاه ينب نم مهلك :لاق كفالي ىبنلا نأل

 ةفالخ َنونّسَحُي ال مهّنأل ءةياورلا هذه حجري لوقلا اذه يف هتوص ءافخإو

 ىلع مهتدايزل نييسابعلا كولملا ىلع لمحي نأ نكمي الو «مشاه ينب

 الإ رج يلع مكلاشأ آل لق :هناحبس هلوق مهتياعر ةّللو ءروكذملا ددعلا

 ةمئألا ىلع لمحُي نأ نم ٌدبالف ءءاسكلا ثيدحو ؛«ىبْرَقْلا ىف َةَدَوَمْلا

 مهلَجأو ؛مهنامز لهأ ملعأ اوناك مهّأل هترتعو هتيب لهأ نم رشع يئثالا

 هللا دنع ٍمِهمَرْكأابَسَح مهلَضفأو دبش مهالعأو ءمهاقثأو مهَعروأو

 اذك ّينُدَّللا ةث ةثارولابو « ةا مهّدجب ةلصتم مهئابآ نع مهمولُع تناكو

 .قيفوتلاو فشكلا لهأو «قيقحتلاو ملعلا ٌلهأ مهفّرَع

 ءهتيب لهأ نم رشع ينثالا ةمئألا يبنلا دارم نأ يأ «ىنعملا اذه دّيؤي و
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 يف ةروكذملا ةرثكتملا ثيداحألاو نيلقثلا ثيدح هحمّبريو هيلع دهشيو

 .اهريغو باتكلا اذه

 ترمس نب رباج ةياور يف ّمألا هيلع عمتجي مهلك : #إ# هلوق امأو
 مهمثاق روهظ تقو مهلك ةمامإب رارقإلا ىلع عمتجت مالا نأ هدارمف
 20 يدهملا

 ينثالا ةمئألا يف الإ ةيمالسإلا ةّمَألا ىف دجوت ال تايصوصخلا هذه و

 ةمئألا دوجو نأ ىلع لدي ام ًاصوصخ «نيقيرفلا دنع نيفورعملا رشع

 ءرظتتملا يدهملا وه ةمئألا رخآ نأ مولعملا نمو ءرهدلا رخآ ىلإ رمتسم
 .ةعاسلا طارشأ نم هروهظ دعي يذلا

 شع ىنثالا ةمثألا ىف ةدراولا ةريثكلا تاياورلا ءاذه ىلإ انفضأ ول و

 57 :مهلضفب 56 نيذلا ءالؤه الإ دارملا سيل هّنأب ناسنإلا عطقي

 ؛مهتيافكو «مهتیاردو «مهربصو ؛مهملحو «مهیعوو مهملعو «مهاقتو

 :مهو الأ ءودعلاو قيدصلاو ءيصاقلاو ينادلا

 نب ىلعف «يلع نب نيسحلاف ءىلع نب نسحلاف بلاط يبأ نب يلع
 نب يلعف ءرفعج نب ىسومف «دمحم نبرفعجف ءيلع نب دمحمف ؛نيسحلا

 نب دمحمف ‹«يلع نب نسحلاف دمحم نب يلعف ءيلع نب دمحمف ؛ءىسوم
 ًالدعو ًاطسق ضرألا هب هللا المي يذلا رظتتملا يدهملا ءيركسعلا نسحلا

 ما ماع لوبنطسا ط ٦ :ةدوملا عيباني . ١



 ركل يس ري اس ل 1 خا و هيل ب ا مامإلا فاصوأ

 .نيعمجأ مهيلع همالسو هتايحتو هللا تاولص ,") ًاروجو ًاملظ تثلم امدعب

 مامألا ىلع قباسلا مامالا صيصنت يف صوصنلا ترفاضت دق و

 بتكلا ىلإ عوجرلا هيلعف ءصوصنلا هذه ىلع فوقولا دارأ نمف «قحاللا
 ("”.رشع ينثالا ةمئألا ةمامإل ةّدعملا

¥ ¥ ¥ 

 مامإلا فاصوأ

 ةّئسلا دنع اًمع اهموهفم ىف فلتخت ةعيشلا دنع ةمامالا ّنأ تملع دق

 نكي مل نإو مامإلاف ,ةلاسرلا فئاظو رارمتسا نع ةرابع ةعيشلا دنع اهنإف
 يبنلا ناك يتلا فئاظولا رئاسب موقي هّنكلو هبلإ ىحوي الو ًالوسر الو ًايبن

 :يهو «هيف اهرفوت بجي فاصوأو طورش نهر غارفلا اذه ءلمو .اهب موقي

 ةمصعلا ١.

 ْنأل كلذو ءللزلاو أطخلا نم ًاموصعم نوكي نأ مامإلا ىف طرتشي

 لوقلا بّبسي هسفنبوه # ىبنلا يف ةمصعلاب لوقلا ىلإ انثعبي يذلا ليلدلا

 ةلئاهلا تاغارفلا دس مامإلا تامهم نم ْنأل كلذو ءًاضيأ مامإلا ىف ةمصعلاب

 .هروهظ مئالعو «هرمع لوطو «ةيوبنلا ةّئسلا ىف هثيداحأو ءرظتنملا مامإلا ىف مالكلا كيفاويس . ١

 .هيلإ عجري امم كلذ ريغو
 «ةادهلا تابثإ» باتك وه عوضوملا اذه ىف باتك عمجأو ءةجحلا باتك ١ ج «يفاكلا ظحال .

 ينثالا ةمئألا نم ٍدحاو لك ةمامإ ىلع ةرفاضتملا صوصنلا هيف عمج دقو يلماعلا ٌرحلا خيشلل

 .رشع



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل... ۰۸

 عتمتي امب ًاعتمتم مامإلا نوكي نأب الإ قّقحتي ال وهو تفي هليحر دعب
 ةئسلاو باتكلاب ًافراع نوكيف «تالّهؤملاو تاءافكلا نم مركألا ىبنلا هب

 ءايعقاو ًانافرع ةدجتسملا تاعوضوملا مكحب ًاملاعو «عقاولا قفو ىلع

 ةفيظولا هذه ّنأ مولعملا نمو «نيككشملا تاهبش نيدلا نع ًاباذو

 نوكي نأ بجي بنا نأ ىلع لد امف .أطخلا نم ًانوصم مامإلا نوك يعدتست

 سفنب موقي مامإلا ّنِإف .هسفنب ماقملا يف مئاق ءةلاسرلا غالبإ ماقم يف ًانوصم

 ةبيع نوكي هنكلو «يحولل ًافرط الو ًالوسر نكي مل نإو ءةفيظولا كلت
 ماقم ىف يبنلا ىلع أطخلا زّوجن مل اذإف ءهماكحأو هعرشل ًالماحو «هملعل

 ةلاسرلا بصنم الب ةفيظولا كلتب مايقلا ماقم ىف كلذك رمألا نكيلف ؛غالبإلا

 ظ .ةوبنلاو

 ميركلا نآرقلا يف مامإلا ةمصع

 لاق ءنوملاظلا اهلاني ال ةمامإلا نأ ىلع حوضوب ّلدت ءالتبالا ةيآ ن

 ساّنلِل َكَلِعاَج یتا َلاَق نها تاَمِلَكَي هَر میِهاَرْبِإ ىلَتْبا ذِإ وو :هناحبس

 .“يَنيملاظلا ىِدْهَع ُلاَتَي ال َلاَق يبث وذ نمو لاق اَماَمإ

 «ةوبنلا ريغ هتيرذو ميهاربإل هناحبس اهبهو ىتلا ةمامالا نم دارملاو

 ّنأ ىلع كلذ لديف ؛ًايبن ناك دقو ةمامالاب هرشبو هبطاخ هناحبس هلال كلذو

 .ةوبنلا ريغ يه ميهاربإ اهب رّشُب يتلا ةمامإلا

 ١ :ةرقبلا ١714 .
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 ىنثتسا هّلكل هتوعد هناحبس باجتسا هتيرذل ميهاربإ اهبلط اّملو

 .هرمع ةليط ملظلاب سبلتي مل نّم وه نيملاظلا ريغ نم دارملاو «نيملاظلا
 : نارمأ كلذ ىلع ٌلديو

 ديسجت «ةمامإلل ناسنإ لك بيصنت نم ىمسألا فدهلا نإ :لّوألا

 قرشم «بوثلا يقن ًايلاثم الجر دئاقلا ناك اذإف «عمتجملا ىف ةيهلإلا ةعيرشلا

 كلذ يف هبصن نم فدهلا قّقحتي ََّلَز الو نايصع هنم ري مل ةفيحصلا

 .ماقملا

 ًاحرتجم ءأنجام «ىصاعملل ًافرتقم هرمع نم ةرتف ىف ناك اذإ امأ و

 لبقتو ءهلوق ذفتي نأ ديعبلا نمو «نيدقانلا ماهسل ًاضرغ نوكيف «تاثيسلل
 حبصأو «بونذلا فرتقي سمألاب ناك هّنِإ هيلع ىداني لب «ةلوهسب هتدايق
 !!لطابلل ًاتيممو قحلاب أرمآ مويلا

 ةليذر لك نع مامإلا ةواقن موزلب لقعلا مكحي فدهلا قّقحت لجأل و

 هتايح يف ةعجان تناك ول ةبانإلا ّنأو «هرمع تارتف عيمج ىف ةيصعمو

 ليمتو «قانعألا هل عضخت نلف ءةيعامتجالا هتايح يف كلذك تسيلف ةيدرفلا

 .بولقلا هيلإ

 :ةعبرأ ماسقأ ىلع ملظلا ىلإ ةبسنلاب سانلا نإ :يناثلا

 .ًاملاظ هرمع ةليط ناك نم ١

 . هرمع تارتف عيمج ىف اينو ًارهاط ناك نم ۲
 .هرخآ يف ًابئاتو «هرمع ةيادب يف ًاملاظ ناك نم ۳
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 .هرخآ ىف ًاملاظو هرمع ةيادب يف ًارهاط ناك نم 4

 ةمامإلا لأس يذلا « ا ميهاربإ نأ ىلع فقن نأ بجي كلذ دنع

 ؟ اهنم دارأ مسق ّيأءهتيرذ ضعبل

 هتيّرذ نم عبارلاو ءلوألا مسقلل ةمامإلا لأسي نأ ميهاربإ شاح

 مايأ هب فصتملا وأ «هرخآ ىلإ هرمع ةيادب نم ملظلا ىف قراغلا ّنأ حوضول

 .اهيلع نمتؤي نأل حلصي ال ةمامإلل هيدصت

 ال هنأ ىلع هناحبس صن دقو «ثلاثلاو ىناثلا :نارخآلا نامسقلا ىقبف

 .ثلاثلا مسقلا ىلع الإ قبطني ال ة الا هذه يف ملاظلاو ملاظلا هدهع لاني

 .يدصتلا نيح ابئات ناكو «هرمع ةيادب يف املاظ ناك نم :ىنعأ

 ةفيحصلا يقن ناك نم وهو «يناثلا مسقلا ىقب «مسقلا اذه جرح اذإف

 ةٌداج نع يفارحنا ّيأ  هدعب الو يدصتلا لبق ال- هنم ري مل «هرمع ةليط

 .يوسلا طارصلل ةزواجمو .قحلا

 ةيملعألا .

 فراعملاو ةتسلاو نآرقلاب سانلا ملعأ مامإلا نوكي نأ بجي

 ؛مهيلإ مامإلا عجري نأ نود هباب ىلع اهبئاكر ةّمألا خينت نأ ىلع ماكحألاو
 رثاسك ًايفرعأبصنم سيل ةمامإلا بصنم ّنأ نم تفرع امل حضاو هليلدو

 ءايندلاو نيدلا ىف سانلا رومأ ريبدتل ةماع ةسائر ىه لب ءةيويندلا بصانملا

 . ةيلإ هيف سانلا نوعجري امب سانلا ملعأ مامإلا نوكي نأ مزالي وهو
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 عرف اق يبنلا ةلحر اهتكرت ىلا تاغارفلا ءلم نأ :كلذ ىلإ فضأ

 .ماكحألاو دئاقعلاو عورفلاو لوصألاب ةمألا ملعأ هنوك

 سانلا لضفأ .*

 . وأ مهل ايواسم نوكي نأ اَمِإ هّنأل ءةمألا لضفأ مامإلا نوكي نأ بجي

 عم هلال لاحم لؤالاو .بولطملا وه ثلاثلاو ءلضفا وأ مهنم صقنا

 ّنأل لاحم ًاضيأ يناثلاو «ةمامإلاب هريغ ىلع هحيجرت ليحتسي يواستلا

E 

 متي نأ ٌقحأ حلا ىلإ ىِدهي ْنمَقَ» :ئلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لدو

BONEرمل  

 .ةيندبلاو ةيناسفنلا لئاضفلا عيمجو ةعاجشلاو

 ةيمامالا ةعيشلا نم اوسيل ةالغلا

 مهنوك ىوس ىنعي ال ةيلضفألاو ةيملعألاو ةمصعلاب مامإلا فصو لإ

 اهعضاومب ملعأ وهو هناحبس هللا ةيانع مهتلمش نيذلا نيصلخملا هللا دابع

 نومركم دابع هسفن تقولا ىف مهو ,هناحبس هللا رمأب نودهي ةمئأ مهلعجف

 نأ امك ءلاض وهف مهّمح يف طّرف نّمف «نولمعي هرمأب مهو هللا نوصعي ال
 .هلثم وهف مهقح ىف ىلاغو طرفأ نم

 ۳0 :سنوي . |
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 دقو ءاهيلإ اومتنا نإو ةعيشلا نم اوسيل مهقح ىف ةيلاغملا قرفلاف
 .ولغلاو طيرفتلا نم مهتعيش ال تيبلا لهأ ةمثأ رذح

 يف اوسيل ةدئابلا ةيلاغلا قرفلا نم امهريغو ةيريغملاو ةيباطخلاف

 تيبلا لهأ ةمئأل فيرعت #4 ىلع مامإلا مالك يفو ءةعيشلا نم ةقيقحلا

 :ماقملا يف يفاك وهو هصنب هركذن

 نم مهب ىٌّوَسُي الو نينا ةّمألا هذه نم ةت دمحم لاب ساقي الد

 ءيفي مهيلإ ؛نيقيلا دامعو «نيدلا ساسأ مه ؛ًادبأ هيلع مهتمعن ترج

 ةيصولا مهيفو «ةيالولا قح صئاصخ مهلو ءيلاتلا قحلي مهبو «يلاغلا
 (3) ٌةئارولاو

 فقوم نّيبِ ءاعد هل اضرلا ىسوم نب ىلع رهاطلا مامإلل ّنِإو اذه

 : هئاعد يف لوقي .ةالغلا نم تيبلا لهأ ةمئأ

 مهللا كب الإ ةّوق الو لوح الو ةّوقلاو لوحلا نم ءيرب يّإ مِهّللا»
 أربأ ىنإ مهّللا ءقحب انل سيل امانل اوعّدا نيذلا نم كيلإ أربأو كب ذوعأ يّإ

 قزرلا كنمو قلخلاكل مهّللا ءانسفنأ يف هلقن مل ام انيف اولاق نيذلا نم كيلإ

 انئابآو نيلؤألا انئابآ قلاخو انقلاخ تنأ مهّللا «نيعتسن كاّيإو دبعن كاّيإو

 نعلاف «كل الإ ةيهلإلا حلصت الو كب لإ ةّيبوبرلا قيلت ال مهّللا ءنيرخآلا
 .كتيرب نم مهلوقل نيئهاضملا نعلاو كتمظع اورّفص نيذلا ىراصنلا

 ًاتوم الو ارض الو ًاعفن انسفنأل كلمن ال كديبع ءانبأو كديبع ان مهلا

 ١ . مقر ةبطخلا :ةغالبلا جهن ٣



 O مامإلاو لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا

 ّنأ معز نمو ءءارب هنم نحنف بابرأ نأ معز نم ّمهللا ءاروشن الو ةايح الو

 نم آل ميرم نب ىسيع ةءاربك هنم ءارب نحتف قزرلا انيلعو قلخلا انيلإ
 ؛نولوقي امب انذحخاؤت الف :نومعزي ام ىلإ مهعدن مل انا مهّللا ءىراصنلا

 اولضي مهرذت نإ كّإ ًاراّيد مهنم ضرألا ىلع عدت الو نوعي امانل رفغاو

 07 هأرافك ًارجاف الإ اودلي الو كدابع

 مامإلاو لوسرلاو يبنلا نيب قرغلا

 هجو ىلع «ميكحلا ركذلا ىف ةدراولا ةثالثلا ميهافملا هذه نييبت نإ

 ميهافم) انباتك يف اهلاح انحضوأ دقو «ماقملا يف رّسيم ريغ ليصفتلا

 :اهيف لوقلا زجومو ."«نآرقلا

 وحن ىلإ ةَمَألا ديب ذخآلاو عمتجملا ىلع دئاسلا مكاحلا وه مامإلا ّنإ

 ىلع بجيف «ةيعامتجالاو ةيدرفلاو ةيورخألاو ةيويندلا ةايحلا ىف لامكلا

 :لوقن اذه ءوض ىلعو «لوقحلا ةّماع ىف هتاهيجوتو هرماوأ لافتما ةمألا

 .يحولا ىقلتي نّمع ةرابع :يبنلا

 . ساتلا ىلإ هغالبإب رمؤي نّمع ةرابع :لوسرلا

 نوكي غيلبتلاب رمأ اذإف ءىبن وهف هغالبإب رمؤي ملو يحولا ىقلت اذإف

 وو

 ١ . :راونألا راحب ۲۵ / ۳٤٣.

  .۲۔۳۷۵ / ۵ :نآرقلا ميهافم 174٠.



O 1نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد ........................... ٤ 

 ءاوس «عمتجملا يف ةيوامسلا ةعيرشلا دّسجُي نّمع ةرابع :مامإلا

 مأ هل ليلخلا يف لاحلا وه امك ًامامإو ًالوسرو ًايبن نوكيف هيلع تلزنأ
  نوموصعملا ةداقلاف ءرشع ىنثالا ةمئألا ىف لاحلا وه امك هريغ ىلع تلزنأ
 مهفادهأ نوقّمحي ال ةيمالسإلا ةّمألل ةمئأ | وبصن نيذلا  هدالوأو ًايلع :ىنعأ
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 ةلزانلا ةيدّمحملا ةعيرشلا ءوض ىف الإ ءاهتسايسو ةّمالا نوؤشب نوموقي الو
 .ةفل مركألا ىبنلا ىلع

 امّناو :تاذلاب ةدوصقم تسيل ةّمألا ريبدتو ةمامالا نأ :ىرخأ ةرابعبو
 الإ كلذ لصحي الو ءلامكلا ةّمق ىلإ اهداشرإو ةّمألا داعسإل ةادأ تذخا

 جهانملا لك روصقل «عمتجملا يف اهديسجتو ةيهلإلا ةعيرشلا قيبطتب
 .ىمسألا فدهلا كلذب مايقلا نع ةيرشبلا

 الإ هفادهأ قّمحي ال مامإلا نأ ىلع لدي امّنإف ءيش ىلع لد نإ اذهو

 ءاوسو ؛هريغ ىلع تلزن مأ هيلع تلزنأ ءاوس ءةيوامسلا ةعيرشلا ءوض ىف

 ةّمألا ةسايسف ريدقت لك ىلعو الحار تيم مأ ًارضاح ًايح ريغلا كلذ ناك
 ةيساسألا فئاظولا نم دعت ىتلاو لامكلا ىلإ اهعفدو اهتدايقو اهريبدتو

 نع ًاساكعنا هريرقتو هلعفو هيهنو هرمأ نوكي نأ الإ لصحت ال ؛مامإلل
 بحاصو هنامز ىبن ىلع هناحبس هنم ةلزانلا ةّماعلا ريتاسدلاو تايلكلا

 .286 نمحرلا ليلخ يف امك ةعيرش بحاص هسفنب نوكي نأ الإ هتعيرش



 سداسلا لصفلا

 هج تيبلا لهأ

 ةغللا مجاعم يف :#تيبلا لهأ موهفم ١.

 نآرقلا يف تيبلا لهأ .
 ريهطتلا يآ ةسارد .أ

 دوصقملا وه ام نّيعت ةيآلا ىف ثالثلا نئارقلا .ب

 ةه لوسرلا ثيداحأ ىف هج تيبلا لهآ .ال

 ءاسكلا تحت مهلاخدإ .ب مهئامسأب حيرصتلا .أ

 مهباب ىلع ةيآلا ةوالت .ج

 فلي لوسرلا ليحر دعب ه+تيبلا لهأل ةيملعلا ةيعجرملا .<
 ةنيفسلا ثيدح..ب ١ نيلقثلا ثيدح .أ

 ثل تيبلا لهأ ةيمقفأب بهاذملا ةمثأ فارتعا .ج

 ةمألا ديحوت يف تيبلا لهأ رود 5
 يملعلا »© تيبلا لهأ ثارت .

 ظل لوسرلا مالك يف هع ءارهزلا ةمطاف ۷





 هج تيبلا لهأ

 موهفم ديدحت نكميو «موهفم لكلو نيتملك نم بكرم ظفللا اذه
 :لاقيف هلامعتسا دراوم نم لهألا»

 .يهنلاو رمألا لهأ ١.

 .ليجنإلا لهأ .”

 .باتكلا لهأ .۳

 .مالسإلا لهأ ٤.

 .لجرلا لهأ .0

 .ءاملا لهأ .1

 نَم يف ءًافاضم لمعتست «لهأ» ةملك ّنأ ىلع انفقوُت دراوملا هذهو

 نوسرامي نيذلا مه ىهنلاو رمألا لهأف «هيلإ فيضأ نمب ةيوق ةقالع هل ناك
 لهأك هب داقتعا مهل نيذلا مه ليجنإلا لهأو ءرجزلاو ثعبلاو مكحلا

 .مالسإلا لهأو باتكلا

 :دحاو ىنعمب ناتملك لآلاو لهألا ّنأ ىلع ةغللا لهأ ةملك تقفنا دقو
 مث لهأ اهلصأ «هؤايلوأ :هلوسر لآو هللا لآو ,هلهأ :لجرلا لآ :روظنم نبا لاق
 اولدبأ ناتزمهلا تلاوت اًملف لأ ريدقتلا يف تراصف ةزمه ءاهلا تلدبأ



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا يلد 1۸

 . رزآو نمآ لعفلا يفو ءرخآو مدآ :اولاق امك ءًافلأ ةيناثلا
 7 1 ماع

 ذخا دقو ءةمركملا ةكم ىلع ةهربأ موجه دنع بلطملا دبع اشنا دقو

 :لاقو ةبعكلا باب ةقلح

 كلآ مويلا هيدباعو بيلصلا لآ ىلع رصناو

 فاضملا هنم دصقي ءىش ىلإ فيضأ اذإ ظفللا اذهف ءانركذ ام ىلعو
 هب سانلا ٌّصخأ مه ًالثم لجرلا لهأف ءهيلإ فاضملاب ةصاخخ ةقالع هل يذلا
 اذإف ... اهيف نونطاقلا :ةباغلا لهأو «هيلإ ًاريثك نودّدرتملا :دجسملا لهأو

 دالوألاو ةجوزلل اهلومش ىف دّدرتن ال ةملكلا هذه لامعتسا دراوم انظحال

 دالوألا نيب قرف ريغ نم تيبلاب ةصاخ ةطبار مهطبرت نّمم مهريغو لب
 يف امك ميهاربإ ةجوز ىلع هقلطي هناحبس هنأ ىرت كلذ لجألو «جاوزألاو

 لهأ ْمَكيلَع ُهُتاَكَرَب َو هللا َةَمْحَر هللا رمأ ْنِم َنيِبَجْعَتأ اولاق» :هناحبس هلوق م5 یری مق ر ا ال ل
 7 تبا

 ةغللا مجاعم يف 22: تيبلا لهأ موهفم ١.

 ضعبب تانلو ءةملكلا هذه موهفم ديدحت ىف مالكلا قح وه اذه

 .ةغللا ةّمئأ صوصن

 هب سانلا ٌصخأ :لجرلا لهأو هناك :تيبلا لهأ :روظنم نبا لاق

 ىبنلا ءاسن :ليقو , 38 ًايلع :ىنعأ هرهصو هتانبو هجاوزأ : ىبنلا تيب لهأو

 ١ ١ لآ مه نيذلا لاجرلاو

 .«لهأ» ةدام ۲۹/١١ :برعلا ناسل .۲ . ۷۳ :دوه ١.



 10 ةغللا ىف يل تيبلا لهأ

 يف هانعم حيضوتو  ًالّوُأ موهفملا ديدحت يف لجرلا نسحأ دقلف

 هّنأل ,رخآلا لوقلا فعض ىلإ «ليق» :هلوقب راشأ امك ءايناث ميركلا نآرقلا

 .ليقلا ىلإ هبسن

 ءهجوز :لجرلا لهأ :دمحأ نب ليلخلا نع ًالقان سراف نبا لاقو

 لهأو «هناكس :تيبلا لهأو هب سانلا ّصخأ :لجرلا لهأو ءجّوزتلا :لّهاتلاو

 0 نيدي نم :مالسإلا

 وأ بسن مهاّيإو هعمجي نَم :لجرلا لهأ :«هتادرفم» يف بغارلا لاقو
 لصألا يف لجرلا لهأف «دلبو تيبو ةعانص نم امهارجم يرجي ام وأ نيد

 نمل لجرلا تيب لمأ :ليقف هب زوجت مث ,دحاو نكسم مهاّيإو هعمجب نم

 اقلطم مالسلاو ةالصلا هيلع يبثلا ةرسأ يف فروعتو ءبسنلا مهاّيإو هعمجي

 ° .تيبلا لهأ ليق اذإ

 :بهذمللو تناك :تيبللو هتالو : رمألا لهأ :يدابآ زوريفلا لاقو

 - ىلع هرهصو هتانبو هجاوزأ :يبنللو هلهأک هتجوز لجرللو «هب نيدي نم

 د .هلآ مه نيذلا لاجرلاو هؤاسن وأ- هنع ىلاعت هللا ىضر

 نأ نع برعت اهلك ةغللا لهأ مالعأ نيب اهرئاظنو تاملكلا هذه

 لجرلا لهأو «تيبلاب ةديطو ةلص مهل نيذلا مه ةغللا ىف تيبلا لهأ موهفم

 ١ . :ةغللا سيياقم مجعم 10/1.

 .19 :تادرفملا .۲



a ۰نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد ...................  

 ةلسلاو باتكلا ىف ةملكلا لامعتسا دراومو ءةغللا بتك ةعجارم نإ

 ةلص هل نَّم لك لمشي وهو «ماعلا ىنعملا وه «لهألا» موهفم نأ نع برعت
 ريغ نم كلذ ريغ وأ ببس وأ بسن نم ةدكؤم ةديطو ةلص تيبلاو لجرلاب
 ىلع ةوسق ةجوزلاب اهصيصخت ناو «مهريغو دالوألاو ةجوزلا نيب قرف
 صوصن فلاخي جاوزألا جارخإو دالوألاب ةغل اهصيصخت نأ امك «قحلا

 .ةيضاملا تايآلا يف تفرع امك اهلامعتساو نآرقلا

 ميركلا نآرقلا يف تيبلا لهأ .؟

 .ميركلا نآرقلا يف نيتّرم « تيبلا لهأ» ةظفل تدرو دقل

 هللا رمأ ْنِم َنيَِجْمَنَأ اولاق) :لسرلا ناسل نع ًايكاح هناحبس لاق

 يديم ٌديِمَح لإ ٍتيبلا لهأ ْمُكِيَلَع ةثاكربو هللا ٌةمحَر
 ىلوالا ةّيلِهاجلا جربت َنْجّربَت الو ْنكِتوُبُي ىف نّرقو»: ىلاعت لاقو 4 < 2 © يد ى وک 2 5 -

 ْمُكَنَع بهذي هللا ديرب امنإ ُهَلوُسَرو هللا َنْعِطَأو ةاكزلا َنيِتآو ةالصلا َنْمِقَأ

 (").«أريهطت مک َرَهْطُيو ِتْيبلا َلْهَأ سجّرْلا

 لسرلا مهتءاج ام دنع هللا ليلخ تيب لهأ بطاخت ىلوألا ةيآلاف

 .بوقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب هتأرما اورشبف

 ۷ :دوه.١

 FT :بازحألا . ؟



 اا اا ltt ريهطتلا ةيآ ةسارد

 ليلخلا ناك ثيح ةينوكلا ننسلا فالح ىلع ةراشبلا هذه تناك اّملو

 د E TE ءنسلا يف ةنعاط هتجوزو ًاخيش

 ٩ «بيجع ءىش اذَه نإ اخيَش ىِلْعَب اذهو ٌزوُجَع اًنأو لَ ىتلْيَو

 ةروضت الك :و ةكئالم اوناك نيذلا لسرلا بناج نم باوجلا اهافاوف

 لمهأ مكيلع هتاكربو هللا ةمحر هللا رمأ نم نيبجعتأ» :نيلئاق «ناسنإلا

 . «ديجم ديمح هنا تيبلا

 انت نأش يف تلزن يتلا تايألا ايانث يف تدرو دقف ةيناثلا ةبآلا اًمأو

 كلذ ريغ ىلإ ئوقتلاب يّلحتلاو ايندلا نع يّلختلا ىلإ ٌنهتوعدب #خ# يبنلا
 5 .تايآ نمض تدرو يتلا اياصولا نم

 ريهطتلا ةيآ ةسارد

 كلذو ءاهيلإ انرشأ يتلا ةيناشلا ةيآلا ةسارد ليصفتلاب انه لوانتنو

 : ادودوو اهب تلمح نك نم اھل رخ فلأو شافت نم اهلوح ادام ةرتكل

 ةبآلا ىف «تيبلا لهأ» نم دارملا وه ام نايب ىف نورّسفملا فلتخا

 | : نيلوقب ةربعلا نأ ريغ «لاوقأ ىلع ةكرابملا
 ١. نيسحلاو نسحلا امهادلوو هرهصو يبنلا تنب دارملا 4#.

 ٠ ° والت ىبنلا ءاسن .”

 ¥۲ :دوه.١

 ٤ - 78 : تايآلا ءبازحألا ةروس رظنا . ۲
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 .ثحبلا متتخم يف كيفاوتس ًادج ةذاش رخأ لاوقأ كانهو .۳



Rea ۲نقلا قلا ىلإ ي  

 اتلك لومشل ظفللا ةيلباق دعب دارملا نييعت يف رظنلا ناعمإ نم دب الو
 هذه نم دارملا ّنأ ىلع حوضوب ّلدت نئارق كانه نإ :لوقنف «نيتفئاطلا

 لكال ةصاخ جئاشوب يوبنلا تيبلا ىلإ نيمتتم ةصاخن ةعامج ةملكلا

 :نئارقلا كلت كيلإو ءهيلإ نيمتتملا

 دجعلل «تيبلا لهأ» يف ماللا :ىلوألا ةنيرقلا

 هلوقك «لوخدملا سنجلا اهنم داريو قلطت دق ماللا نأ كش ال

 2١7 يرسخ ىفل ناسنإلا نإ :هناحبس

 ىلا اهب اي : هناحبس هلوقك «هدارفأ قارغتسا اهنم داريو قلطي دقو

 © .«ِْهئَلَع ظُلْغاَو َنيِقِفاَُمْلاَو َراَفْكلا ٍدِهاَج

 ملكتملا نيب اهلوخدم ةيدوهعم رابتعاب دهعلا يف لمعتست ةثلاثو
 .بطاخملاو

 ْنأل «قارغتسالا وأ سنجلا ىلع «تيبلا» ىف ماللا لمح نكمي الو

 ملعي امك ةعيبطلاب قلعتملا مكحلا نايب ملكتملا دا ارأ اذإ بساني امن لّوألا

 مولعملا نمو <" ياعولَه َقِلُخ َناسْنإلا نإ :ىلاعت هلوقب كلذل مهليثمت نم
 نأ حصي ال امك « تيبلا لهأ ةعيبط مكح نايب ددصب تسيل ةميركلا ةيآلا نأ

 الإو « يبنلا تويب وأ «ملاعلا يف تويبلا عيمج :يأ «مومعلا ىلع لمحي

 .۷۳ :ةبوتلا . ۲

 18 :جراعملا 1



 ۲ فد O a a اح لواط ae a ام اه SEASONS a 1 1 0 و eae اا ريهطتلا ةيآ ةسارد

 يف ناك امدنع هب ىتأ امك «تويبلا لهأ :لوقيف عمجلا ةغيصب نايتإلا بسانل

 . «نكتويب يف نرقو) :ةيآلا ردص يف لاقو «كلذ ةدافإ ددص

 ىلإ ريشت ةيآلاف ,دوهعملا تيبلا يأ «ثلاثلا وه دارملا نوكي نأ نّيعتف

 .بطاخملاو ملكتملا نيب دوهعم «صاخ تيب لهأ نع سجرلا باهذإ

 له ؟تيبلا اذه وه امف ءدوهعملا تيبلا اذه نييعت يف مالكلا عقي ذئتيحو

 ؟ #2 نيسحلاو نسحلاو اهجوزو ةمطاف تيب وأ «هجاوزأ تيب وه

 ماللا ريشت : ىتح دحاو تيب هجاوزأل نكي مل هّنأل لوألا ىلإ ليبس ل

 نهتويب نم دحاو دير ولو ءصاخ تيب يف ةدحاو لک نكست لب ءهيلإ

 .هفالخ ىلع ةّمألا تقفتا ام اذهو ,نهنم ةدحاوب ةيآلا تّضتخال

 تاياورلا نأ عم ةمطاق تيب جرخي اذه ىلع هّنأ :كلذ ىلإ فضأ

 .هنايب كيفاويس امك ىبنلا جاوزأل اهلومش يف مالكلا امّئاو ءاهلومشب ةقطان

 نم ّئنبملا تيبلا وه تيبلا نم دارملا نأ ميلست ىلع هلك اذه

 تيب ىلع هلمح نّيعتملا نأ تفرع دقف ءباشخألاو رجآلاو راجحألا

 تيب كانه سيل ذإ ءةمطاف تيب ىلع هلمح الإ حصي الو دوهعم صاخ

 .هيلع ةيآلا لمحل حلاص صاخ

 ا ا ا هنم داريو قلطي دق تیبلا ّنأب انلق ول اًمأو

 ء«ىلوألا ةيلهاجلا جربت نسجربست الو نکتویپ ىف نرقو» :ىلاعت هلوق
 تيب» و «ةوبنلا تيب» :لئاقلا لوق لثم ءتيبلا نم طمنلا اذه ريغ ىرخأو

 ىلإ نومتنملا هنم داري نأ صيحم الف «,سوسحملا ىلع امهل ًاهيبشت «يحولا



eS نقلا ا ٤ 

 مهذع ءاهتظحالم عم حصي هجو ىلع ةصاح ةيونعم جئاشوب ىحولاو ةوبنلا

 الو ركفلاو حورلا ىف ةهازنلا نع ةرابع جئاشولا كلتو «تيبلا كلذل ًالهأ

 يفو «بسحف بسنلا وأ ببسلا قيرط نع ةوبنلا تيبب طبتري نم لك لمشي

 ةمالعلا نطفت دقلو ؛:ةصاخلا ةيونعملا رصاوألا دقتفي هسفن تقولا

 :ىلاعت هلوق ريسفت ىف لوقي وهف ءةنكنلا هذهل ريسفتلا بحاص يرشخمزلا

 أ اولاقد
 رار ثا ور

 < «ِتِييْلا َلْهَأ ْمُكِيلَ ُهَئاَكَريَو هللا ٌةَمْحَر هللا ِرْمَأ ْنِم َنيِبَجْمَتَأ ©
 رومألاو تازججملا طبهمو تايآلا تيب ىف تناك (ميهاربإ ةجوز) اهنأل

 ءاسنلا رئاس ىهدزي ام اهيهدزي الو رقوتت نأ اهيلع ناكف «تاداعلل ةقراخلا

 ىلإ «بجعتلا ناكم هدّجمتو هللا حبست ناو «ةوبنلا تويب ريغ ىف تائشانلا
 . د

 «تيبلا لها مكيلع هتاكربو هللا ةمحر» :اهلوق ىف ةكئالملا تراشا كلذ

 اي هب ماعنألاب مكّصخيو ءةزعلا بر هب مكمركي اًمم اهلاثمأو هذه نا اودارأ

 لا تت لها

 رصاوألا قيرط نع نيبستتملا لكب ةيآلا ريسفت حصي ال كلذ ىلعو

 جئاشولا كانه نوكت نأ الإ ءةمطاف تيب ىتح صاخ تيبل ةينامسجلا

 نأ عم ردمو رجح نم ينبملا تيبلاب تيبلا رّسف نم ّلض دقلو ءاهيلإ راشملا

 .هريغ دارملا

 دمحم رفعج ىبأ نيبو فورعملا رّسفملا كلذ ةداتق نيب ىرج دقلو

 ١.هود: ۷۳

  . ۲:فاشكلا ٠١۷/۲.



 TE ريهطتلا ةيأ ةسارد

 يذلا ىنعملا اذه ىلإ اهيف مامإلا هدشرأ ةفيطل ةثداحم ##رقابلا ىلع نب

 ءاهقفلا يدي نيب تسلج دقل :- ا رقابلا ماما سلج امدنع لاق ,هيلإ انرشا

 .كماّدق برطضا ام مهتم دحاو مادق يبلق برطضا امف سابع نبا ماذقو

 توب ىف» :يدي نيب تنأ ؟تنأ نيأ يردتأ ءكحيو» : #1 رفعج وبأ هل لاق

 لاجر # ٍلاصآلاو ِوُدقلا اه هل حبَسُي هما اهيف ريو حفر نأ هللا نَا

 تنأف  هتاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو و ولا رخو ْنَع تالو ةراجت ملال

 ام هللاو كادف هللا ينلعج هّللاو تقدص :ةداتق هل لاقف .؛كئلوأ نحنو مث

 ° .نيط الو ةراجح تويب ىه

 نيذلا دارفألا نع قيقحتلا ىلع رسفملا ضحت ةنيرقلا هذهو

 جاوزأ هنم دارملا ّنأب لوقلا طقسي كلذبو «ةنيعم رصاوأب تيبلاب نوطبتري
 مهنيب نيملسملا قافتاب ةصاخلا جئاشولا كلت نكت مل هّنأل « كلت ىبنلا

 .تانمؤم تاملسم نک ّنهنا ّنهدنع ام ىصقاو

 رئامضلا ريكذت :ةيناثلا ةنيرقلا

 داتعملا بسح نهبطاخي يبنلا جاوزأ بطاخي امدنع هناحبس هنأ ىرن

 €... به ذيل هللا ديري امنا :هلوق ىلإ لصي أمدنع هنكلو :ثيناتلا رئامضب

 ىف رسلا وه امف ءريكذتلا ةغيصب ىتأيو ثينأتلا ىف ةيباطخلا ةغيصلا ريغي

 :تايآلا صن كيلإو ؟ىبنلا جاوزأ دارملا ناك ول رئامضلا ليدبت

 TY - ادق :رونلا.١

 0۷ 0/1 :ىفاكلا . ۲



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل... ۲۲٦

 لولب نم لق قنا نإ ءال ن لَكَ ثلا اسا 52
 9 .«أفوُرْغَم الؤق َنُْقَو ٌضَرَم هيَلَق ىف ىذلا َعَمْطَيف

 ةالُصلا نأ ألة جربت جك الو كيوب يف نرو

 َلْهَأ َسْجرلا ُمُكْنَع بهذي هلل امن َلوُسَرو هلل ََِْْو اكل َنيِئآَو
 0 ريه ْمُكَرَهَطُيَو تبل

 ناك هللا ّنِإ ٍةَمْكِحلاَو هللا تايآ َنِم نَوَ ىف ىّ ام َنرْكْذاَرج
 ١ ف .«ر يب اي

 :تاباطخلا هذهب ىلوألا ةبآلا ىف نهبطاخي هناحبس هنأ ىرت

 .نلقو . .نعضخت الف .۳ .نتيقتا .۲ .نتسل ١.

 :تاباطخلا هذهب ةيناثلا ةيآلا ىف نهبطاخي دو

 ١. .نجربت ال 17“ .نكتويب .؟ .نرق ٤. .نعطأ .1 .نيتآ .6 .نمقأ .

 :هلوقب ةثلاثلا ةيآلا يف نهبطاخي امك

 .نكتويب .۲ . نركذاو ١.

 باطخلا ىف ًاصاخ ًافقوم ةيناثلا ةيآلا ايانث يف ذختي هسفن تقولا يفو

 :لوقيو

 ١. :بازحألا ۳۲

FT بازحألا: 5 

  ۳:بازحألا ۳٤



 ا O O O ريهطتلا ةيآ ةسارد

 .مكرهطي .؟ .مكنع ١.

 !؟ ىبنلا ءاسن دارملا ناك اذإ لودعلا اذه هجو امف

 ةا هءاسن سيل دارملا ّنأ ىلع لدي اذه سيل وأ

 ريمضلا ريكذت نإ :لاقف لاكشإلا نع ىّصفتلا يبطرقلا لواح دقو

 يأ ,كلهأ فيك :هبحاصل لوقي امك «لهألا» جرخم جرخ نوكي نأل لمتحي

 هللا رمأ نم نيبجعتأ» :ىلاعت هللا لاق ءریخب مه :لوقيف ؟كۋاسنو كتأرما

 ) .«تيبلا لهأ مكيلع هتاكربو هللا ةمحر

 نم هعامس ضرف ىلع لاثملا نم هركذ ام ناف ةلشاف ةلواحملا نكلو

 امك سكعلا نود ء(ريخب مه) ريمضلا رخأتو «لهألا» مذقت اذإ امّنإ ءبرعلا

 :لوقي امك ةيآلا ىف «لهألا» ظفل ىلع مّدقم نيريمضلا دحأ ّنإف ءةيآلا ىف

 . «تيبلا لهأ سجرلا مكنع»

 ميهاربإل اهيف باطخلا ّنأل «حيحص ريغف ةيآلا ىف داهشتسالا اًمأو

 ىلع فرشألا بيلغت بيلغتلا حصيف «هتجوز صوصخ ال ءأعم هتجوزو

 هئاسنو هتاجوز يف تلزن ةيآلا نا ماقملا يف ضورفملاو باطخلا ىف هريغ

 .بيلغتلل ىنعم الف ةصاخ

 ١. :ماكحألا عماج ١4/147,



N E Aنيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد  

 قايسلا نع لودحلا :ةثلاثلا ةنيرقلا

 ةيآلاب ىهتتتو 18 ةيآلا نم ئدتبت يبنلا جاوزأب ةقلعتملا تايآلا نإ

 «يبنلا ءاسن» ظفلب نيترمو «جاوزألا» ظفلب ةرات نهبطاخت ىهو ٤

 لهأ» ظفل ىلإ امهنع لودعلا يف هجولا وه امف «هتاجوز يف نيحيرصلا

 . امهب بطاخملا ريغ هب بطاخملا نأ ىلع ةئيرق لودعلا ّنإف «تيبلا

 هتاجوز ريغ وه هب دارملا ّنأب نيقيلا ثروت ثالثلا نئارقلا هذهف

 .ةرفاضتملا

 ةا لوسرلا ثيالحأ يف 222 تيبلا لحأب فيرعتلا .۳

 ءةقيقحلا هجو نع فشكت يني ىبنلا مالك ىف ةدراولا ثيداحألا نإ

 ٌلقأ ىف الإ اهلثم ري مل تيبلا لهأ فيرعتب ةرفاو ةيانع مركألا يبنلل إف
 نيرسفملاو نيثّدحملل نأ امك « ةفلتخم قرطب مهفيرعتب ماق ثيح ءدراوملا

 عضاوم ىف ني هيبن تيب لهأ فيرعتب ةلماك ةيانع خيراتلاو ريسلا لهأو

 ءارعشلل نأ امك ءةلأسملا هله حرط ىضتفت ىتلا تابسانملا بسح ةفلتخم

 تيبلا لهأ لئاضف نايبب ةزراب ةيانع ءنورق لاوط يف نيصلخملا نييمالسإلا

 مهقافتا عيمجلا نم رهظي هجو ىلع مهئامسأب حيرصتلاو «مهب فيرعتلاو

 . ةرهاطلا ةرتعلا قح يف ةيآلا لوزن ىلع



 ا 82904 لوسرلا ثيداحأ يف اج تيبلا لهأب فيرعتلا

 لهأ ريسفت يف نيملسملا نيب ماعلا يأرلا ّنأ نع برعي كلذ لك

 ًاذاش ًالوق ناك هتاجوز مهنم دوصقملا ّنَأب لوقلا ناو ءلّوألا لوقلا وه تيبلا

 ضعب الإ عيهملا قيرطلا كلذ نع فرحني ملو ءهب ىنتعي الو لقني ًاكورتم
 .بصنلاو ءادعلا لهأ فقوم هبشي ًافقوم تيبلا لهأ هاجت هسفنل ذخّتا نم

 :اهيلإ ريشن ةثالث قرطب تيبلا لهأ فيرعتب ## يبنلا ماق

 هيف لوزنملا نّيعتي ىتح مهّقح يف ةيآلا تلزن نم ءامسأب حّرص ١.

 .همسرو همساب

 نم عنمو ءاسكلا تحت مهّقح ىف ةيآلا تلزن نم عيمج لخدأ دق .۲

 تيب لهأ يبن لكل ّنِإ مهّللا» :لاقو ءامسلا ىلإ هديب راشأو «مهريغ لوخد

 .هصن كيفاويس امك «ىتيب لهأ ءالؤهو

 :لوقيف ةالصلا ىلإ جرح املك ءروهش ةّدع ةمطاف تيبب رمي ناك .۳
5 0 1 

 تيبلا لها سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنا» :تيبلا لها ةالصلا

 .«أريهطت مكرهطيو
 نمضتت ىتلا تاياورلا  نآرقلا ميهاغم انباتك ىف اندروأ دقو

 رصتقنسو «ةثالثلا قرطلاب كيل, مركألا ىبنلا بناج نم تيبلا لهأ فيرعت

 . عجاريلف ليصفتلا دارأ نمو قيرط لك نم ةدحاو ركذ ىلع انه

 ١. نآرقلا ميهافم : ۱٤۳ /1٠١۔٠١۳ .



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليد... فو

 , ءامسألاب حيرصتلا أ

 يضر) ةمطافو كل نيسحو كلغ نسحو ىلع يفو يف :ةسمخ يف ةيآلا هذه
 مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ :(اهنع هللا
 0) «اريهطت

 ءاسكلا تحت تحت مهلاخدإ . ب

 مأ نع يربطلا جرخأ دقف ؛ءءاسكلا تحت د هتيب لهأ فات يبنلا لخدأ

 نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعو يدنع ج ىبنلا ناك :تلاق ةملس

 مهللا:لاق مث ةفيطق وأ ةءابع مهيلع ىّطغو اومانو اولكأف ةريرح مهل تلعجف

 ("7.هأريهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذأ يتيب لهأ ءالؤه

 مهباب ىلع ةيآلا ةوالتب مهنييعت . ج

 م ةمطاق تيبرع ناك كفي يبنلا نأ ءسنأ نع يربطلا جرخأ

 هللا ديري امّنا> :تيبلا لهأ ةالصلا :لوقيف ةالصلا ىلإ جرخ املك رهشأ

 0.هاريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل

 ه/ 8 / ۲۲ :يربطلا ريفت ركذن مل اًمم اهريغو تاياورلا هذه رداصم ىلع فوقولل ظحال ١.

 . 194 -۔ ۱۹۸ / ۵ :ررثنملا ردلا

 .ردصملا سفن .۲

 .ردصملا سفن .۳



 O 854 تيبلا لهأل ةيملعلا ةيعجرملا

 ٤. تيبلا لهأل ةيملعلا ةيعجرملا 22

 ىلع حرطي #4 مركألا يبنلا دعب ةفالخلا ةغيص نع ثحبلا نإ

 :نيعون

 له :وهو ءنامزلا نم ةّصاخ ةلحرم يف مكحلا نع ثحببلا :لؤألا
 الوحم أرمأ تناك وأ ًايصيصنت أرمأ تناك كيلي لوسرلا بناج نم ةفالخلا

 هنكلو ةدئافلا نم لاخ ريغ ناك نإو ثحبلا نم عونلا اذهو ؟ةباحصلا ىلإ

 .نامزلا هنع زواجت امّبر يخيرات ثحب

 ةلثمتم يه له #4 لوسرلا ليحر دعب ةيملعلا ةيعجرملا نا :يناثلا
 لك يف ملسم للك بجاو لا لهو ؟مهريغ يف وأ ##تيبلا لهأ ةمثأ ىف

 كسمتلا وأ ؛نيلقثلا دحأ ةي تيبلا لهأ ةمثأب كسمتلا وه نرقو رصع

 . لمأتلاب ريدجو نامز لك يف يرط ثحبلا نم عونلا اذهو ؟مهريغب

 نكلو ةفئاط دنع نسحتسم ريغ ناك اذإ لّوألا زارطلا ىلع ثحبلاف

 هعورفو هلوصأ ذخأي نأ ديري نَم لك هبلطتي رمأ ىناثلا زارطلا ىلع ثحبلا
 ١ .فاص نيعم نم

 هتيب لهأو ًايلع بصن إلف مركألا يبنلا نأ نع رظنلا ضغبو :لوقأ
 ريغ نيملسملا لظي نكي مل يذلا مويلا يف ريدلغلا موي ةموكحلاو ةماعزلل
 نع رظنلا ضغب داعملاو ديحوتلا دعب ثلاث ًالصأ هءالو لعجو سمشلا رح



rYنيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد ءا  

 يف خرصيو نيلهاجلا يف بيهي لزي مل #34 مركألا يبنلا نإ :- لوقن اذه
 لأب هنم حيرصت اذهو «ةرتعلاو باتكلاب كسمتلا ىلإ ًايعاد نيلفاغلا

 ىلعو .ةي»تيبلا لهأب ةرصحنم  ةيسايسلا ةماعزلا ءارو  ةيملعلا ةيعجرملا
 ةينيدلا عئاقولاو ثداوحلا نم مهيلع أرطي اميف مهيلع بابكنالا نيملسملا

 #2 يبنلا نع ردص ام ىلع فرعتلا لجألو ءةلصب نيدلا ىلإ تمي ام لكو
 : ثيداحألا ضعب ركذن ددصلا اذه ىف

 نيلقنلا ثيدح .ا

 اهّيأ ايد :لاق هّنأ مركألا يبنلا نع ديناسملاو حاحصلا باحصأ ىور

 لهأ ىترتعو «هللا باتك :اولضت نل هب متلخأ نإ ام مكيف تكرت يىّنِإ سانلا

 .«يتيٻ

 :اولضت نل هب متكّسمت نإ ام مكيف تكرت يّنإ) :رخآ عضوم يف لاق و

 نلو ؟ىتيب لهأ يترتعو ءضرألا ىلإ ءامسلا نم دودمم لبح هللا باتک

 كلذ ريغو .«امهيف ينوفلخت فيك اورظناف ءضوحلا ىلع ادري ىتح اقرتفي

 .«فئاطلا نم هفارصنا دعب ةرات «فقوم ريغ یف اهب عدص دقو

 ىلع ةعبارو مخ ريدغ موي ةثلاثو ءعادولا ةجح يف ةفرع موي ىرخأو

 ةّصاغ ةرجحلاو هضرم ىف ةكرابملا هترجح ىف ىرخأو ءةنيدملا ىف هربنم

 .هلهأب



 يور دقف «دناعملا وأ هب لهاجلا الإ ثيدحلا ةّحص ةححص يف كشي ال و

 . ًايباحص نيرشعو فين نع ةريثك قرطب

 ثيح «ةرهاطلا ةرتعلا ةمصع نع برعي ثيدحلا يف ناعمالا نإ

 ؛ميظعلا نآرقلا نأ مولعملا نمو «ناقرتفي ال امهنآو «ميركلا نآرقلاب تنروق

 نوكي نأ نكمي فيكف «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال باتك
 نولوقي وأ «نومربيو نومكحي اميف نيئطاخ «هل ادعأو نآرقلا ٌءانرق

 اميف نيموصعم مهنوك ةيآ ءةمايقلا موي ىلإ قارتفالا مدعف .نوثدحيو

 .نووريو نولوقي

 :هلوقب «ٌلاَض ريغ ةرتعلاب كّسمتملا دعي ءثيدحلا ّنأ :كلذ ىلإ فضأ

 لضي ال فيكف ءأطخلاو فالخلا نم نيموصعم ريغ اوناك ولف «اولضت نل»

 ؟مهب كّسمتملا

 هللا باتك «يترتعو هللا باتك ناكم صوصنلا ضعب ضعب ىف درو «معت

 هنآ ىلع .همحازي ال رخآ ا ىتنسو

 رداصم اهيف تعمج ةلاسر رشنب تماق ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا راد نأ كلذ يف ىفكو ١.

 ؛١7ا/ / 7 :يذمرتلا ننس ؛۲۲ / ۷ :ملسم حيحص:ىلي ام ةريثكلا هقرط نم ركذنو ثيدحلا

 .184 و ۱۸۲/۵ جو الا و5/4 جر .04 و۲۱ و ۱۷/۳ :دمحأ دن

 مظاعألا تاملك لقن و ثيدحلا قرط عمجب يدنهلا نيسح دماح ديسلا ريبكلا ثدحملا ماق دق و

 .تاقبعلا ريبكلا هباتك ءازجأ نم وه و ءازجأ ةتس يف هرشن و هلوح
 44 :ةقرحملا قعاوصلا .
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 ثيدحلا ةذتاسأو ءةمثألا مالعأ هلقن رتاوتم ثيدحلا اذهو ءدحاو ثيدح

 .207ثيدحلا رداصم عجار نم الإ كلذ ةقيقح ملعي الو ءةريسلاو خيراتلاو

 .لاح لک يف هيلع مّدقيف

 ةئيفسلا ثيدح .'

 يما يف ىتيب ٌلهأ لثم» :لاق هنأ مركألا يبنلا نع نوثّدحملا ىور

 ." قرع اهنع فلخت نمو ءاجن اهيِكَر نم ءجون ةنيفس ٍرثَمَك

 نيدلا يف مهيلإ أجل نم نأ يف حون ةنيفسب هتيب لهأ لت هّبشف
 ناك مهنع فّلخت نمو ءراّتلا باذع نم اجن مهنع هعورفو هلوصأ ذخأف

 يف قرغ كلذ نأ ريغ ءهللا رمأ نم همصعيل لبج ىلإ نافوطلا موي ىوأ نمك
 .ميمحلا يف اذهو ءاملا

 !؟«َنوُقَرْصُت ىنأَق) «تیبلا لهأ ءاملع ةلزنم هذه تناك اذإف

 مهّبحأ نم نأ ةنيفسلاب مههيبشت هجوو :هقعاوص يف رجح نبإ لوقي
 ةملظ نم ىجن ؛مهئاملع يدهب ذخأو «مهفَرشم ةمعنل ًاركش «مهمظعو

 ١. :ينارحبلا ديسلل مارملا ةياغ ؛ثيدحلا رداصم ىلع فوقولا يف ًاضيأ عجار 417 476.

 .4 ج «قحلا قاقحإ قيلاعتو ؛۸ ةعجارملا «تاعجارملا و

 .155 /۲ :يطويسلل ىربكلا صئاصخلا ٠١١ / ۲ :مكاحلا كردتسم .۲

 _ ۲۷۰ / ٩ :قحلا قاقحإ قيلاعتب هيلعف ءاهيلع فوقولا دارأ نم تریثک ديناسمو قرط ثيدحلل و
۳ 



 EOS SSE ا 224 ثيبلا لهأ ةيهقفأب بهاذملا ةّمثأ فارتعا

 (0) نايغطلا زوافم

 ديب تيبلا لهأ ةيمقفأب بهاذملا ةّمئأ فارتعا .۳

 ةّمئأ ةيهقفأب اوفرتعا - ًائيدحو ًاميدق  ةّئسلا لهأ ءاملع نم ًاريثك نإ

 .ريثك نم ًاليلق ًاثيش انه ركذن نحن اهف , 880 تيبلا لهأ

 نب ىلع نم لضفأ ًايمشاه تيأر ام :لاق هلا مزاح ىبأ نع ( ه8 نيسحلا

 ۳ نم هقفأ ناك ًادحأ فنار امو «نيسحلا

 0.تيبلا لهأ هقفأ ءنيسحلا نب ىلع نإ :يعفاشلا لاقو

 مهنم ًاملع رغصأ دحأ دنع ءاملعلا تيأر ام :ءاطع نب هللا دبع لاقو

 هنأك موقلا يف هتلالج عم ةبيتع نب مكحلا تيأر دقل ءرفعج يبأ دنع
 (4/ مّلعتم

 رجح نبا لئاسم يآ الأ :هتاعجارم ىف نيدلا فرش انديس لوقي ١١. بابلا ۹۱ :قعاوصلا . ١

 نيدلا عورف نم ءىش يف مهتمثأ يدهب وه ذخأي ْمَل اذاملف ؛تيبلا لهأ ماقم اذه ناك اذإ هلأ

 ؟بادآلاو كولسلاو قالخألا نم ءيش يف الو ؛باتكلاو ةّنسلا مولع نم ٍءيش يف الو ؛هدئاقعو

 !؟نايغطلا زوافم يف اهكلهأو .معنلا رفك راحب يف هسفن قرغأف «مهنع فلخت اذاملو

 ٤ / ۳۹٤ :ءالبتلا مالعأ ريس .۲

 ٠١/ ۴۷٤. :ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش .۳

 ٤ . :ءايلوألا ةيلح ۳/ 181.



eee ۳۳۹نيقيلا قلا ىلإ نيدشرملا ل  

 °. وهن قداصلا دمحم نب رفعج نم هقفأ تيأر ام :ةفينحوبأ لاقو

 يذلا لجرلل هلوق كلام نم عمس هلا :هتلحر يف يعفاشلا مامإلا لقنو

 :هلئاسم ىلع باجأ

 .ال :لاق ؟أطوملا  ٌتعمس وأ ٌتأرق

 .ال :لاق ؟جیرُج نبا لئاسم يف ترظنف :لاق

 .ال :لاق ؟ قداصلا دمحم نب رفعج تيقلف :لاق

 “)كل نيأ نم ملعلا اذهف :لاق

 :ةيلاتلا ةجيتنلاب انجرخ دق

 يف ةّمَألا امهيلإ عجرتل نيلقثلا فلح دقو لحترا دق ة# يبنلا نإ
 يف مهب داشأو هتيب لهأ نم دوصقملا نّيع هاو ءاهتالكشمو اهتالضعم لح

 :وهو « هسفن حرطي ًالاؤس كانه نا ديب ةّمألل مهفرعو ةفلتخم فقاوم

 ةمألا ديحوت يف تيبلا لهأ رود .۵

 رود مهل حون ةنيفسكو نيلقثلا دحأ مهّنأ امب ةت تيبلا لهأ ةمثأ نإ

 نال دحاو فده ىلإ مهقوسو مهثعش ملو نيملسملا ةدحو ديطوت ىف

 مهمولعو مهتيعجرم يف نوفلتخي ال ءيش يف اوفلتخا امهم نيملسملا
 نامأ موجنلا» :هلوقب مهفرعي ةا مركألا ىبنلا وه اذهو فيك «مهفرشو

 ١. :تاملكلا بيذهت ۵ / ۷۹
 . :ىعفاشلا مامإلا ةلحر 00



 ا و وا حس اساسا داوم SS ىملعلا اخ تيبلا لهأ ثارت

 نيدلا يف فالتخالا نم ىتّمُأل نامأ يتيب لهأو قرغلا نم ضرألا لهأل
 اوفلتخا  لجوزع هللا ماكحأ ىف ىنعي  برعلا نم ةليبق اهتفلاخ اذإف

 ك «سيلبإ بزح اوراصف

 ةطح باب لثم مكيف ىتيب لهأ لثم امّنإو :ككيأت لاق رخآ ثيدح ىفو

 .٩ هل رفغ هلخد نم ليئارسإ ينب يف

 مهلك نيملسملا لعجيو فوفصلا دحوي © تيبلا لهأ ةمئأ عابئاف

 ةيوبنلا تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ ,مشاغلا مهودع مامأ دحاو فص 5

 ىلإ نمؤملا رطضيو ## تيبلا لهأ عابتا ىلإ قانعألاب ذخأي امم ةفيرشلا
 . مهيلإ نيدلا ىف عاطقنالا

 يملعلا ل تيبلا لهأ ثارت .1

 نيأف اولحترا دق ةرهاطلا هترتعو إل يبنلا تيب لهأ نإ :لاعي امير

 عوجرلاب اندبعت لفت يبنلا لا به ؟ةمألا اهبلإ عجرت ىّتح مهمولعو مهئارت

 عجرن ىٌح مهمولعو مهئثيداحأ نيأف مهتاملكو مهثيداحأب كسمتلاو مهيلإ

 ؟

 مهئيداحأو ةي تيبلا لهأ ةّمثأ ث ارت نأ وهو «حضاو هنع باوجلاو

 :ةيلاتلا رومألا يف لثمتت مهفراعمو

 دانسالا حيحص ثيدح اذه :لاق مث ءسابع نبا نع ۱٤۹ /۲ :كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ١.

 .ةينميملا . ط ١٤١ و۹۱ :ةقرحملا قعاوصلا ؛هاجرخي ملو

 . ۲۲ /۲ :يناربطلل ريغصلا مجعملا ؛ 1708 / ٩ :یمشیهلل دئاوزلا عمجم .۲



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 000060060600000 66 م« م لع همم مم هوم همم هدم همم عمم ۳۸

 يلع باتك :لّۆألا
 هتظفح دقو ا هللا لوسر ءالمإب صاخ باتك ىلعل ناك دقف

 يف هصوصن تلقنو ةريثك عضاوم ىف هنع تردصو ## ةرهاطلا ةرتعلا

 ثيداحأ ءةيثيدحلا هتعوسوم ىف ىلماعلارحلا ثب دقو ءةفلتخم تاعوضوم

 دارأ نمو ؛تايدلا ىلإ ةراهطلا نم ةيهقفلا بتكلا بسح باتكلا كلذ

 .ةعوسوملا كلت ىلإ عجريلف

 ام لك اهيف» :لاقف ؟ةعماجلا نع لثس امدنع #1 قداصلا مامإلا لاقو

 .«شدخلا شرأ ىّتح اهيف الإ ةيضق نم سيلو «هيلإ سانلا جاتحي
 دعب دحاو هنوثري ةرهاطلا ةرتعلا ثيداحأل ًاردصم ىلع باتك ناكو

 .نيلئاسلا ىلع هب نولدتسیو هنع نولقنيو رخآ

 نب نارمُح ىنعأ- هباحصأ دحأل لوقي # رقابلا رفعج وبأ وه اذهو

 اهلوط ةفيحص تيبلا اذه يف نإ نارمح اي» :ريبك تيب ىلإ ريشي وه و نيعأ

 انمكحل سانلا ايو ول« هللا لوسر ءالمإو 38: يلع اب ًاعارذ نوعبس

 .«ةفيحصلا هذه يف ام دعن مل هللا لزنأ امب

 بانك وهف» :هلوقب ا يلع باتك فّرعب #8: قداصلا مامإلا وه اذهو

 يبأ نب ىلع طخو هيف قلف نم هال هللا لوسر ءالمإ ًاعارذ نوعبس هلوط

 نأ ىّتح ةمايقلا موي ىلإ سانلا هيلإ جاتحي ام عيمجج هلو هيف «هديب #1 بلاط

 .«ةدلجلا فصنو ةدلجلاو شدخلا شرأ هيف



 ا اا 0 يململا ل تيبلا لهأ ثارت

 اندنع ّنإ» :لوقي ا هللا دبع ابأ تعمس :دلاخ نب ناميلس لوقيو

 ام هديب 48. ىلع طخ ككل هللا لوسر ءالمإ ءاعارذ نوعبس اهلوط ةفيحصل

 .«شدخلا شرأ ىّتح اهيف وهو الإ مارح الو لالح نم

 مكثدحن انك ول اّنإ رباج اي» :هباحصأ ضعبل #4 رقابلا رفعج وبأ لوقيو
 لوسر نع اهزنكن ثيداحأب مكثّدحن انكلو ءنيكلاهلا نم انکل اناوهو انيأرب
 00 هللا

 نوكي ال فيكو 4ا لوسرلا ةّئسب سانلا ملعأ ## ىلع ناك دقو

 تكس اذإو ىنأبنأ كفل هللا لوسر تلأس اذإ تنك» :لوقي وهو «كلذك
 ١ .«ينادتبا

 مامإلا هدلو وه اذه و «مامإ دعب مامإ باتكلا كلذ نع ردصي ناك دقو

 :يلع باتك فصي وهو 8# طبسلا نسحلا

 الو هريفاذحب هلك عومجم اندنع وهو ,هلهأ نحنو انيف ملعلا ّنإ»

 «بوتكم اندنع وهو الإ شدخلا شرأ ىّتحةمايقلا موي ىلإ ءيش ثدحي
 ٩ .«دیب ىلع طخو هللا لوسر ءالمإب

 اذه اي »:ةيهقف ةلأسم ىف هرجاش لجرل # نيدباعلا نيز مامإلا لاقو

 راحب هتعوسوم يف ىلع باتك لوح رثألا نم درو ام يسلجملا ةمآلعلا عمج دق ١.

 ١ 17١ثيدحلا ,بتكلا نم مهدنع امو مهمولع تاهج باب ناونع تحت 14/77-171:راونألا

 نيكل

 .176 /7 : مكاحلا كردتسم .



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل... 4۰

 () هانم ةّنسلاب

 هللاوف  ًالامشو انيمي - متئش ثيح ,مادقملا وبأو ةملسو تنأ بهذا»

 (0.«ليئاربج مهيلع لزني ناك موق دنع هنم قثوأ ملعلا نودجت ال

 ًاملع ادجت نل ءابرغو اقرش» :مكحلاو ليهك نب ةملسل 92 لاقو

 )7 .«تيبلا لهأ اندنع نم جرخي ًاثيش الإ ًاحيحص

 نع برعت يتلو ةه تيبلا لهأ ةّمثأ تاملك نم كلذ ريغ ىلإ
 .ةّنسلاو باتكلا عقاومب سانلا فرعأ مهئاو ,باتكلاو ةّنسلاب مهملع

 ةغالبلا ججن :يناثلا

 «نيقيرفلا دنع اهرهشأو بتكلا قرعأ نم «ةغالبلا جهن» باتك نإ

 ماق راصقلا هتاملكو هبتكو 326 بلاط يبأ نب ىلع مامإلا بطح نّمضتي وهو

 .(ه ٤٠١ ماع ىفوتملا) ىضرلا فيرشلا اهعمجب

 ‹ 29 يلع نع اهرودص راهتشال نوتملاب ءاجو ديناسألا فذح دقو
 ءىضرلا فيرشلا هلقن ام ىلع كاردتسالاب باحصألا نم دحاو ريغ ماق دقو

 47و :جاجتحالا . ١

 .40 :يناولحلل رظانلا ةهزن . ۲

 .457 مقرب يشاجنلا لاجر .۳



 OV ORAS يملعلا اه تيبلا لهأ ثارت

 نم ةغالبلا جهن ديناسأ مهضعب جرختسا امك ةريثك لئاسرو ًابطخ اوركذف
 مالك نود هنِإ :هقح ىف ليق دقو ؛يضرلا فيرشلا لبق ةفلؤملا بتكلا

 .قولخملا مالك قوفو قلاخلا

 ةيداجسلا ةغيحصلا :ثلاثلا

 نم دّمحم لآ روبز وأ ةيداجسلا ةفيحصلاب ةفورعملا ةفيحصلا هذه

 ىلإ اهديناسأو ءرهدلا نيبج ىلع ةدلاخ يهو ,ةن تيبلا لهأ مولع رهاظم

 رخآ ءىش ديناسألا لاصتا ءارو كانهو .ةرتاوتم لب ةرفاضتم ةلسلستم مامإلا

 عاونأ نم اهيف ام و اهنيماضم ٌولعو اهيناعم ةغالبو اهظافلأ ةحاصف نا وهو

 همركو هوفع بلط ىف ةبيجعلا بيلاسألاو هيلع ءانثلاو ىلاعت هلل لئذتلا

 كلذ نم ّردلا اذه ناو هيلإ اهتبسن ةححص ىلع دهاش ىوقأ هيلإ لّسوتلاو

 ًافاضم ءرجشلا كلذ نم رمثلا اذهو ؛ندعملا كلذ نم رهوجلا اذهو ءرحبلا

 دقف ءاهيشنُم ىلإ ةلصتملا اهديناسا ددعتو بيرلا لبقت ال ةرهش اهراهتشا ىلإ

 ^. ده نيدباعلا نيز ىلإ ةلصتملا ةدّدعتملا مهديناسأب تاقثلا اهاور

 ىف ةبعش نب نسحلا اهاور امك «ربتعم دنسب هلاصخ ىف قودصلا اهدروأ

 ركذي «قوقحلا عاونأ ىف لئاسرلا لئالج نم يهو ءةلسرم «لوقعلا فحت»

 ١. :تيبلا لهأ ةّمئأ باحر ىف ۳/ ١5[.



Saa 4۲لا ىلا ب  

 قوقحو «هيلع هسفن قوقحو ناسنإلا ىلع هناحبس هللا قوقح اهيف مامإلا
 مث «جرفلاو نطبلاو نيديلاو نيلجرلاو رصبلاو عمسلاو ناسللا نم هئاضعأ

 يتلا يدهلاو ةقدصلاو جحلاو موصلاو ةالصلا نم «لاعفألا قوقح ركذي

 ننسلاو ضئارغلا يف 38: اضرلا مامإلا ةلاسر :سماخلا

 3 اضرلا ىلإ لهس نب لضفلا ثعب نومأملا نأ نوثدحملا ىور
 كلف نئسلاو ضئارفلاو «مارحلاو لالحلا نم يل عمجت نأ ٌبحأ يّْنإ :لاقف
 لاقو ساطرقو ةاودب ##اضرلا اعدف ؛ملعلا ندعمو هقلخ ىلع هللا ةجح

 :بتكا لضفلل

5 

 ميحّرلا نمحتلا هللا مسب

 الو ةبحاص ذخّتي مل ًادمص أدحأ هللا الإ هلإال نأ ةداهش انبسح»

 .«...ادلو

 ° «لوسرلا لآ نع لوقعلا فحت» باتك ىف ةعوبطم ةلاسرلاو

 ډل ىداهلا مامألا ةلاس ر :سداسلا

 دمحم نب ىلع نسحلا يبأ رباصلا دشارلا مامإلا نع نوثّدحملا ىور

 ةلزنملاو لدعلا تابثإو ضيوفتلاو ربجلا لهأ ىلع ّدرلا ىف ةلاسر 48. يداهلا

 ١. :لوقعلا فحت ١١ 7:5ل



 Ee ARRAS جو بطاط طنا يملعلا هه تيبلا لهأ ثارت

 .١7 «لوقعلا فحت» يف ينارحلا ةبعش نبا اهصنب اهلقن دقو «نيتلزنملا نيب
 لئاسر كانهو «مهسفنأ هج ةّمثألا لبق نم ةنودملا ىه لئاسرلا هذه

 .راصتخالل ًامور اهركذن مل مهمالقأب ىرخأ

 هنع ثدحف نورقلا ربع ثيدحلا لهأ ةّمئأ اهنّودو مهنع يور ام اّمأو

 .اهضعب ىلإ ريشنو جرح الو

 فّنصم ةئامعبرأل فئصم ةئامعبرأ :عباسلا

 ؛نيثدحملاو ءاهقفلا نم ًاريبك ًاليج اوبر دق *2# تيبلا لهأ ةّمثأ لإ

 لزي ملو ءفّنصم ةئامعبرأب ةفورعملا مهبتك يف مهنع هوعو ام اونّودف

 .اهعضوو اهتئيهب نآلا ىلإ ادوجوم اهضعب

 ءاملع دي ىلع ةفلؤملا لوصألا ىلإ اهداوم لقتنا دق اهنم ًاريثك نأ ريغ
 نب دمحأل نساحملاك ةيلّوأ عماوج نيب يهو «ةرخأتملا راصعألا يف ةعيشلا

 نب دمحمل ةمكحلا رداونو «(ه1ا/4 ىفوتملا) ىقربلا دلاخ ىبأ نب دمحم

 دمحأل عماجلا باتكو «(ه191“ ىفوتملا) يمقلا ي رعشألا نب دمحأ

 نيسحلاو نسحلا نيوخألل نيثالثلا باتكو .(ه١17 ىفوتملا) يطنربلا نب
 .يزا وهألا دامح 5059 ينبا

 ىه ۳۲۹ ىفوتملا) ينيلكلا خیشلل« يفاکلاهک ةيوناث عماوج نيبو

 ىفوتملا) قودصلا رفعج يبأ ريبخلا ثّدحملل «هيقفلا هرضحي ال نمدو

 ١. :لوقعلا فحت 77 ۳٥۲



eS 44نيقيلا ىلا ىلا نيافشرملا  

 نسحلا نب دمحم رفعج ىبأ خيشلل «راصبتسالا»و «بيذهتلا» و .(ه١

 .(ه١٠٤ ىفوتملا) يسوطلا

 يناشاكلا ضيفلا نسحم نب دمحمل ؛يفاولادك ةرخأتم عماوج نيبو

 وء(اه4١١١ ىفوتملا) يلماعلا ّرحلل «ةعيشلا لئاسو»و ء.(ه١4١٠ ىفوتملا)

 ماع ىفوتملا) يسلجملا رقاب دمحم خيشلا ةّئسلا يحمل «راونألا راحب»

 ه۰

 تنضتحا دق راصتخالا ةيغب اهبلإ رشن مل يتلا اهريغو عماوجلا هذهف

 نيلقثلاب كسمتي نأ دارأ نمو «تالاجملا فلتخم يف بج تيبلا لهأ مولع

 لهأ هم ةَمئثأ اهلقن يتلا لات هللا لوسر ةّنس يه هذهو هللا باتك وه اذهف

 .هنع 82 تبيبلا

 هك تيبلا لهأ ةّمئأ ناك اذإ هنا يهو ةراشإلاب ةريدج ةتكن كانهو

 ليحر دعب يملعلا عجرملاو «باتكلا صيصنت بسح سجرلا نم نيرّهطم
 نم كلذ ريغ ىلإ ءنيلقثلا ةياور سفن هلادعأو نآرقلا ءانرقو ة# لوسرلا

 مهيلإ عوجرلا نع ةّئسلا لهأ انناوخإ لفغ اذاملف تافصاومو تامس

 !؟قرغلا نم اوجني ىّنح مهتتيفس بوكرو مهراونأب ةءاضتسالاو

 مستي ناسنإ ّلكو يعباتو يباحص لك ىلإ اوعجر مهنأ بجعلاو

 ًالإ 9 تيبلا لهأ ةّمئأ ثيداحأب نوكسمتي مهن ىرن ال كلذ عمو :ةيفلسلاب

 !اركذي ال ًاليلق ًارزن

 بعك :ءارظن «باتکلا لهأ ةملستسم باب ىّتح باب لك اوقرط مهف



 EOE SS اال ىبنلا مالك يف #8 ءارهزلا ةمطاف

 !!*©0 تيبلا لهأ ةّمئأ باب اوقرطي ملو كلذ ريغ ىلإ هّينم نب بهو و رابحألا
 امك ةملكلا ديحوت مهقزريو نيملسملا ثعش ملي نأ هناحبس هلأسن

 . ديحوتلا ةملك مهقزر

 ظلك ىبنلا مالك يف + ءارهزلا ةمطاف .۷

 رثوكلا يه ففي مركألا ىبنلا تنب 888 ءارهزلا ةمطاف ةديسلا نإ

 هوفصو ثيح جا لوسرلا ءادعأ ةتامش هناحبس اهب در يذلا ضاّيفلا

 َكاَتيَطْعَأ اّنإ» :لاقو رثوكلا ةروس هناحبس هللا لزنأف بقع الب هنوكب

 ىتح ءا ىبنلا دنع ةميظع ةلزنمب نيملاعلا ءاسن ةديس تيظح دقو

 :اهقح يف ا لاق

 ̂ «ىنبضغأ دقف اهبضغأ نمف ىّنم ةعضب ةمطاف»

 هيلع مكح دقف هاذآ نم و ءهءاذيإ بقعتسي كلَ ىبنلا باضغإ نإ

 :هناحبس لاق «ميلألا باذعلاب
 ميلا ٌباذَع مهل هللا لوُسَر َنوُدْؤُي َنيذِلاَوَ ٤ ءم م 7 هوم ع ووم

® 1 

 بضغ بجوي اهاضرو ف ءارهزلا بضغ نأ نّيب ءیرحا ةياور يفو
 :لامف .هأضرو هتاحبس هللا

 باب ٦ / 4٩۱ :يراخبلا حيحص ًاضيأو ؛ 86 /۷ :يراخبلا حيحص حرش يف يرابلا حتف ١.

 .يزاغملا باب قنوا١ /مل جو ,ةوبنلا تامالع

 .51 :ةبوتلا . ۲
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 217. «كاضرل ىضريو كبضغل بضغي هللا لإ ةمطاف اي»
 ًاكالم اهاضرو اهبضغ راص ىّتح ه8 ءارهزلل ةخماش ةناكم ةياف

 ءاهتمصع ىلع لدی امّنإف ءىش ىلع لد نإ اذهو «هاضرو هناحبس هبضغل
 الو ءيصاعلاو رفاكلا ىلع الإ بضغي ال ميكح و لداع هّنا امب هناحبس وهف

 .عيطملاو نمؤملا ىلع الإ ىضري

 ءاسن ةديس #4 يلا ناسل يف تحبصأ ةماركلا كلت لظ يفو

 : ظلت لاقف «نيملاعلا

 ءاسن ةدّيسو «نيملاعلا ءاسن ةدّيس ىنوكت نأ نيضرت الأ ةمطاف ايا

 20مل هذه ءاسن ةديسو «نينمؤملا

 اهّنكلو «بنذت الو يصعت ال ةموصعم #8 ءارهزلا نأ نم مغرلا ىلعو
 لوتبلا ميرم يه هذهو «ةوبنلاو ةمصعلا نيب ةمزالم ال ذإ «ةّيبنب تسيل

 .ةيبنب تسيل اهّنكل ميكحلا باتكلا ّصنب ةموصعم يهف ءارذعلا

 :اهّقح يف هناحبس هلوقلف :ةموصعم اهنأ ام

 ىلع ِكاَفَطْضاَو كرهطَو كافْطضا هلل نإ مَيْرَم اي ةّكئالَمْلا تلاق ْذَِوٍ
 "ي نيملاعلا ءاسِن

 ثيداحألا هباتك يف مكاحلا كردتسا دقو ۰ ۳/۹ :دناوزلا عمجم ؛65/7١:مكاحلا كردتسم ١.

 ثيدحلا اذهف كلذ ىلعو .هءاجرخي مل نكلو ملسمو يراخبلا طورش بسح ةحيحصلا

 .هيلع قفّتم وهو «نيخيشلا دنع حيحص

 .67 :نارمع لآ .۳ ٠٠١١/۳. :مكاحلل كردتسملا .؟



 نم اهريهطت ىلع ليلد اهئافطصا دعب ميرم ريهطت نع رابخإلا نإ
 .اهنامز ةعيرش ةفلاخمو بونذلا

 متاخ تنب نكتلف «نايب ىلإ جاتحي ال حضاو رمأف ةيبنب تسيل اهنا اّمأو

 .ةيبن ريغ ةموصعم لوتبلا ميرمك «نيملاعلا ءاسن ةدّيس لسرلا

 بع ةمطاف تيب ةلزنم

 7 «ةُمْشا اهي رك ذُو َعقرت نأ هللا دذا وُب ىف» :هناحبس هلوق لزن

 لجر هيلإ ماقف «فيرشلا دجسملا يف كف وهو نيلسرملا ديس بلق ىلع
 ركب وبأ هيلإ ماقف ؛«ءايبنألا تويبد :لاق ؟هللا لوسر اي هذه تويب يأ :لاقف

 - كل ةمطاف و ىلع تيب ىلإ ًاريشم  ؟اهنم تيبلا اذهأ :هللا لوسر اي :لاقف

 9 ءاهلضافأ نم وو معنا :لاق

 ,عفرت نأ لا نذأ يتلا 50 هزه تام ا هل امب کل

 !؟ةماركو ةلزنم اهل نوكي ال فيكف

 ."ا:رونلا ١.

 .۹۸/٤۷٠:يناعملا حور ؛رونلا ةروص ريسفت ٠" /١:روثتملا ردلا ۲

 70 :رونلا .۳



 كوس ورع تبكي



 عباسلا لصفلا

 دهر رظتنملا يدهملا مامالا

 نيب هيلع قفتم رمأ نامزلا رخآ يف يملاع حلصم روهظ ١.
 نيملسملا

 ةرتاوتملا تاياورلا ءوض ىلع هبسنو هلصأ ."

 ماع ءارماس يف نيقيرفلا بتك يف رظتنملا مامإلا ةدالو .۴
 م06

 دوهشم ريغ بئاغو ,دوهشم رهاظ ىلإ هللا ءايلوأ مسقي .5
 ةقباسلا ممألا يف ءايبنألا ضعب ةبيغ .ه

 رمعلا لوطو يدهملا مامإلا.1

 ج رظتنملا مامإلا روهظ مئالع .۷
 دذ رظتنملا مامإلا دوجول ةءانبلا راثألا .8
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 » رظتنملا ىدهملا مامإلا

 قاط نع ٌجراخ رشع ىنثالا ةمثألا نم ٍدحاو لك لوح ٌتيِدَحلا نإ

 داقتعالا ةلأسم :ىهو ىرخأ ةلأسم ىلإ ةراشالا ردجت امّنإو «باتكلا اذه
 لذا امير ,ةبيغلا راتس فلَخ هتايح ٌمايأ ىضقي يذلا رْضَعلا مامإ دوجوب

 ميقيو ءأروجو ًاملظ ْتئِلُم نأ دعب الدو ًاطسق ضرألا ًالميف روهظلاب هل هللا

 هذه لوح طاقنلا ضعب يلي اميفو «ءاعمج ةرومعملا ىلع هللا ةٌّموكح

 .ةلأسملا

 نامزلا رخآ يف يملاع حلصم روهظ .ا

 يف لدعلاو طسقلا طسبل ةلاسّرلا تيب لهأ نم لجر ٌروهظ نإ

 تامّلَسُم نِم (ًاروجو ًاملظ ضرألا ًالمُت نأ دعب) ةّيرشتبلا ةايحلا لبقتسُم
 اذه ىف اولقنو «نيملشُملا ٌُروهمج اهيلع فتا يتلا ةيمالسإلا ٍدئاَقعلا

 .رتاوتلا ُدَح ْتَعَلَب ثيداحأ لاجملا

 701 ىلا وح ءامّلُعلا نم قيقحتلا ٍلهأ تاءاصحإ ضعب قيط كانهف

 يف «لبنح نب ٌدمحأ» هاور ًادحاو ًاثيدح اهنم ركذن ةلأسملا هذه لوح ًاثيدح

 :6كتنسم

 ىَتَح مويلا كلذ ُهللا لَن ٌدجاو موي الإ ايندا َنِم َقْبَم ْمَن ْوَل» #22 خبتلا لاق



 نقلا قجلا ىلإ نرمل N ا ا مو دا 101

 21).ةرؤجو ملأ يلم امعأطسيو لذ اهأئّيف يلو نم جوري
 َُروهَظو ّيوبُتلا تيبلا ٍلهأ نم لُجَر ٌمايق وكي ساسألا اذه ىلعو

 .ةنسو ةعيش نيملسملا نيب يقافتا ٌمضوم نامزلا رخآ يف

 هبسنو هلصأ .۲

 ةيمالسإلا تاياوّرلا يف : يملاعلا حلصملا اذه ٌتايصوصخ تاج دقل

 :ىلاتلا وحنلا ىلع يهو «ناقيرفلا اهل

 ١. ةياور ۳۸۹ :ةكيلت ىبنلا تيب لهأ نم هنأ .

 . ةياور ۲٠١ :## ىلع مامإلا دالوأ نم هنآ .'

 . ةياور 147 :© ءارهزلا ةمطاف دالوأ نم هنأ ۳

 ٤. نيسحلا دلو عسات هّنأ ##: ٠١۸ ةياور .

 . ةياور ۱۸١ :# نيسحلا نب ىلع مامإلا دالوأ نم هنأ .ه

 .ةياور ١87 :يركسعلا نسحلا مامإلا نبا هّنأ ١

 .ةياور ٠١١ :تيبلا لهأ ةمْئأ نم رشع يناثلا هنأ ۷

 . ةياور ۲٠١ :هتدالو نع ثّدحنت يتلا تاياوّرلا .۸

 .ةياور 14 :ًاليوط رّمعي هّنِإ :لوقت يتلا تاياوّرلا ٩

 ٠ ةليوط نوكتس هتييغ نإ : لوقت يتلا تاياوّرلا :  4١ةياور .

 ۷١. و۷/١ و۹۹٩ /۱ :دمحأ دنسم .۱



 VOPR اة فيرشلا هجرق هللا لجع رظتنملا يدهملا مامإلا بسن

 ١. :هروهظ دنع ًايملاع ريصيس مالسإلا لإ :لوقت ىتلا تاياورلا ۲۷

 .ةياور

 :هروهظ دنع ًاطسقو ًالدَع المتس ضرألا نإ: لوقت ىتلا تاياورلا .1
 .ةياور 7

 لبقتسم ىف ىملاعلا حلصملا اذه لثم دوجو إف ساسألا اذه ىلعو

 ةيمالسإلا ثيداحألاو تاياوّرلا ثيح نم ْملسمو هب وطقم رمأ ةيرَّشَبلا
 .هيف كيكشتلا وأ كشلا نكمي ال ثيحب

 الو لججولا اذه دلو له هّنأو هتدالو وهف هيف فالخلا َحَقَو ام اًمأو

 ؟لبقتسملا ىف دلويس هلأ مأ يح هتّدالو ٌذنم لازي

 يأرلا ىلإ ةئّسلا لهأ نم قيقحتلا لهأ نم ٌقيرفو ةعيشلا بهذي

 وهو ھه ۲۵۵ ماع (سجرن) هما نم دل يدهملا لأب نودقتعيف 0

 .دعب اميف دّلوُيس هنأ ىلإ 559 نم ٌقيرف ٌبّهذو

 ةيرجه 198 ماع دلو + يدهملا مامإلا ّنأب دقتعت ةيمامإلا ةعيشلاو

 هذه ىلإ ًاّيح لازي ال وهو هك يركسعلا مامإلا هدلاو تيب يف ءارماس يف

 :ةعبرأ رومأ لوح ًائيش ركذن نأ ىلإ انثعبي اذهو .ةعاسلا

 .هتدالو ١.

 . هتبيغ ."
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iهرمع لوط . 

 . زاجيإلا هجو ىلع هروهظ مئالع ٤.

 # رقتنملا يدهملا مامإلا ةدالو .۳

 هتايحو هتدالو نم ةفلتخم بناوج نايبل تاياورلا ضعب لفكت امر

 .ًاقباس هاندرس اًمع ثيداحألا ددع زواجت كلذلف «هتامسو

 ءارماس ىف دلو دق ةئاث رظتتملا يدهملا ّنأ ىلع ةيمامإلا ةعيشلا تقفتا

 ؛هوبأ هيف يفوت يذلا ماعلا ىلإ هنضح ىف ىّبرتو ءهيبأ راد يف ه 700 ماع

 .نيثّدحملا ءامدق نم صوصنلا ضعب كيلإو .ه 71٠ ماع :ىنعأ

 ىلع نب دمحم انثدح لاق (ه ىفوتملا) ناذاش نب لضف یور .۱

 هللا لو دلو دق» :لوقي ## دمحم ابأ تعمس :لاق نيسح نب ةزمح نب

 ةنس نابعش نم فصنلا ةليل انوتخم يدعب نم يتفيلخو هدابع ىلع هتجحو
 .٩ هرجفلا عولط دنع نيتئامو نيسمخو سمح

 نم فصنلل بحاصلا دلو :(ه ۳۲۹ ماع ئفوتملا) ينيلكلا لاقو .

 تس ةنس دلو ها رخآ ًالوق لقن مث نيتئامو نیسمحخو سمح ةنس نابعش
 تان نسو

 ؛ماقملا ىف مهيخّرؤمو ةعيشلا يثذحم تاملك لقنب مالكلا ليطن الو

 .۸ ثيدحلا ١٠١ : يدتهملا ةيافك ١.

 .019 / ١ :يفاكلا .؟



 17 Sa فيرشلا هجرف هللا لجع رظتنملا يدهملا مامإلا ةدالو

 ةّنسلا مالعأ نم عمج ماعلا سفن يف يدهملا ةدالو يف ةعيشلا قفاو دقو

 باتك ىف مهتاملك تعمج دقو «نيعبسو ةتس ىلإ مهددع غلبي امّبر

 .تاملكلا ضعبب رصتقنلو ". «رشع يناثلا مامإلا ىف رثألا بختنم»

 ةنس ىفوتملا) غابصلا نباب رهتشملا دمحم نب يلع ةمالعلا لوقي .۳

(a A00ركذ يف» :لوقي رشع يناثلا لصفلا يف «ةمهملا لوصفلا» هباتك ىف  

 :«صلاخلا نسحلا دمحم يبأ نبا حلاصلا فلخلا ةجحلا دمحم مساقلا يبأ

 هرابخأ نم فرط ركذو هتمامإ لئالدو هتدالو خيراتو رشع يناثلا مامإلا وهو

 مث «هب لصتي امم كلذ ريغو هبسنو هتيفيك ركذو هتلود مايق ةدمو هتبيغو

 ("'. عيضاوملا هذه ركذ يف لصف

 ثلاثلا لصفلا يف (ه 974 ىفوتملا) يمتيهلا رجح نبا لوقي ٤.

 ىلإ غلبو ##تيبلا لهأ ةمثأ ءامسأ ركذ امدعبف تيبلا لهأ نايبب صتخملا

 ةافو دنع هرمعو ةجحلا دمحم مساقلا وبأ :لاق يركسعلا نسحلا مامإلا ركذ

 :ليق رظتتملا مئاقلا ىّمسيو ةمكحلا اهيف هللا هاتآ نكل «نينس سمح هيبأ

 ىجنكلا ىشيرقلا ىلفونلا هللا دبع وبأ ظفاحلا صّصخ دقو .0
 ءاقب زاوج ىلع ةلالدلا ىف» مساب ًاباب (ه 10۸ ىفوتملا) ىعفاشلا

 ١ . :رشع يناثلا مامإلا ىف رئألا بختم 734 741.

  . ۲:غابصلا نبال ةمهملا لوصفلا 54١.

 ". :قعاوصلا ۲۰۸.



eS SSE eS 0نيقيلا قولا  

 يف عانتما ال هّنأب :هيلع ًالدتسم لاقو «نآلا ىلإ هتبيغ ذنم ًايقاب ًايح # يدهملا

 ^. جلا ..رضخلاو سايلاو ىسيع ءاقب ليلدب هئاقب

 ىلع نب يركسعلا نسحلا نب دمحم مساقلا وبأ :ناكلخ نبا لاقو .1

 ىلع رشع ىنثالا ةمئألا رشع يناث هلبق روكذملا داوجلا دمحم نب يداهلا
 سمخ ةنس نابعش يح ةعمجلا موي هتدالو تناك «ةيمامإلا داقتعا

 ئ مساو «نينس سمخ هرمع ناك هوبأ يفوت اًملو «نیتئامو نيسمخو

 همأو هيبأ راد يف بادرسلا لخد هّنِإ :نولوقي ةعيشلاو ءسجرن :ليقو ءطمخ

 «نيتئامو نيتسو سمح ةنس يف كلذو ءاهيلإ جرخي دعي ملف «هيلإ رظنت

 "7. نينس عست ذئموي هرمعو

 لهأ ةمئأ لوح هباتك ىف ناهبزور نب لضفلا ىضاقلا لاقو ۷

 تاولص  ةمطاف لئاضف ف ام :لاق ىلحلا ةمالعلا ىلع ادر هج تيبلا

 ٌنِإف ءركني ال رمأ  مالسلاو دمحم لآ رئاس ىلعو اهيلعو اهيبأ ىلع هللا

 ىلعو ءاهرونب سمشلا ىلعو «هتعسب ربلا ىلعو «هتمحرب رحبلا ىلع راكنإلا
 ال راكنإ هدوجسب كلملا ىلعو «هدوجب باحسلا ىلعو ءاهروهظب راونألا

 مه ةعامج ىلع ركني نأ ىلع رداق وه نَمو «هب ءازهتسالا الإ ركنملا ديزي
 همالسو هللا تاولص ةوتفلا بادآ ظافحو «ةّوبنلا ندعم ناّرخو ءدادسلا لهأ

 أم وظنم مهيف تلقام معنو ؛مهيلع

 ٠١۸. :نامزلا بحاص رابخأ يف نايبلا . ١

 . 7ا / ؛ :نايعألا تايفو . ؟



 ا RS دوهشم ريغ بئاغو .دوهشم رهاظ ىلإ هللا ءايلوأ ميسقت هي

 ىبتجملا ىفطصملا ىلع مالس
 ىضترملا ديسلا ىلع مالس

 ةمطاف هتتب ىلع مالس

 ءاسنلا ريح هللا اهراتحا نم

 :لاق نأ ىلإ

 ىدهلا رون مرقلا مساقلا يسبأ رظتتملا مئاقلا ىلع مالس

 ىضتنملا هفيس نم هيجي قساغ يف سمشلاك علطيس
 (7ىوهلا لهأ روج تثلمامك هلدع نم ضرألا المي ىرت

 دوهشم ريغ بئاغو .دوهشم رهاظ ىلإ هللا ءايلوأ ميسقت . 4

 :نيعون ىلع  نآرقلا رظَن بْسَح للا ًءايلوأ نإ

 . شانلا هفرعي ٌرهاظ لَ

 شيعي ناك نإو «مهنم ٌدحأ هفرعي ال سانلا ٍراظنأ نع ٌبّئاغ ٌئلَوو

 .مهرابخأو ْمُهَلاوحأ وه فرعيو :مهتيب

 ٍدحاو ناكم ىف ءايلوألا ّنم نيعونلا الك فهلا ةروس ىف ركُذ دقو

 دبع علا تنزل فرو ةا راو نار نب سوت اأ

 .رضخلاب فّرْعُيو ءيرخبلاو يّربلا هرفَس يف

 .لطابلا جهن لاطبإ نع ۳۷۸ / ۲ :رثألا بختم . ١



 نيفيلا قضلا ىلإ يدشرملا ليقف اا ا م 0۸

 ئبنلا هٌقِفارمو ةبجاصم هفرعي مل ثْيَحِب ناك ئهلإلا لولا اذه نإ

 لالخ هملع نم دافتساو هللا نم ٍرمأو ميلعتب هقفارو هاف ااو قسوم

 ْنُم ٌةَمْحَر اناء اًنداَبِ نم ًادْبَع اًدَجَوَقِو :ىلاعت لوقي امك ابا | هتّمَفارم

 ِنَمْلَعُت نأ ىَلَع كعب لَه ىَسوُم هَل لاَ * ًامْلِع اند نِ ُهانْمَّلَعَو اندنِع
 / .2)دْشُر َتْنَلُع امم

 ئهلإلا ئلولا اذه هلَعَف اًمع ًالّصفم ًاحرش مَدَقُي ميركلا نآرقلا نإ مث

 ةفرعَي ##ىسوم يبنلا ىتح ٌدحأ نكي مل يذلا كلذ «ةديفم لامعأ نم

 ."”ةديفملا هلاعفأ نمو كرابملا هدوجو راثآ نم نوديفتسَي اوناك نكلو

 قفارم رارغ ىلع فيرشلا هََبَرَف هللا لُجَع ّيدهملا مامإلا لإ

 ةبيط راثآل أشنم تقولا سفن يف هّنأ عم ساّنلل فورعم ُريغ يلو 4 ىسوم

 رجوی ديلا يوهم أ ةقرمم أل يالا
 .فيرشلا

 ىنعمب فيرشلا هججرف هللا لّجع ّيدّهملا مامإلا ٌةبيغ ٌنوكت ال اذهبو

 - 884 نيموصعسملا تاياور يف ًءاج امك وه لب ؛عمتجملا نع لاصفنالا

 ءفدلا ثّعبت اهنكلو ءاهئيع ىرت ال باحسلا فلخت سمشلا» لثم كلذك

 ."ءاهينكاسو ضرألا ىلإ ٌَرونلاو

 ١. فهكلا : 16.1٦ .

 ". تايآلا ,فهكلا ةروس عجار 17١ ۸۲.

  .۳:قودصلا خيشلل «نيذلا لامك  «LAOثيدحلا »0£ بابلا ٤



 ا 0 ESA ةقباسلا ممألا ىف 855 ءايبنألا ضعب ةبيغ

 اوناك نيذلا ءايقتألا نيبّيطلاو راربألا نم ًاقيرف نأ ىلإ افاضم اذه

 هب اَوَقَتلاَو هوأر دق ّيدهملا مامإلا ءاقلب فرشتلل ةّيلهألاو ةقايللاب نوعّتمتي

 نم «قيرطلا اذه نم نورخآلا دافتشاو «همولعو ءهتاداشرإ نِم اودافتساو

 .فيرشلا هدوجو تاكربو ةكرابملا هراثآ

 ةقباسلا مهألا يف #2 ءايبنألا ضعب ةبيغ .۵

 رارسألا نم يه فيرشلا جرف هللا لَجَع ْيدهَملا مامإلا ةبيَع ةّلع نإ
 ةبيَغلا هذهل نأ امك ءاههنكو اهتقيقح ىلع فوقولا عيطتسن ال يتلا ةّيهلإلا

 .ةقباسلا ممألاو نيقباسلا هللا ءايلوأ ةايح يف رئاظن ةتقؤملا
: 7 £ 

 لك ىضقو ءاموي نيعبرأ هتم نع ##ميلكلا ىسوم يبنلا باغ دقف

 .تاقيملا ىف ةدملا هذه

 هڙادعأ ردقي ملف «هتمأ راظنأ نع هللا ةئيشمب ## حيسملا ٌديسلا باغو
 ."هيلع ءاضقلاو هلق ىلع

 ."7نامّرلا نم ٌةّدم هموق نع هلل سنوي ُئبنلا باغو

 رمألا نم ًاعدب سانلا راظنأ نع ةييدقملا مامإلا ٌةبيغ تسيلف نذإ

 دوجو لصأ راكنإل ةعيرذ تلاط امهم ةبيّعلا هذه َعَقَت نأ حصي ال امك

 .ةظنّيدّهملا

 . 187 : فارعألا ظحال ١.

 . ۱۵۸ : ءاسنلا ظحال .؟

 . ٠١ : تافاصلا ظحال .*



RR EEA ۳۹۰ق ى  

 ردقي ال نكلو ءرتاوتملا لقنلا قيرط نع ٌتْثي ام لك نإ ًاساسأو

 يف دّدرتي وأ هرکنی نآ هل رش ال هتدهاشمو ن قتلا نع ناال

 نم امس ّنأل ءنانئمطالل بجوملا رتاوتلاب لنو ّيِوُر مادام هب لوبقلا
 هتاّيرورضو ئمالسإلا نيدلا تامّلسم نم يه يتلا ةّيهلإلا ماكحألا

 اذهو «ةبئاصلا ةيئالقعلا ةدعاقلا هذه انلَهاجت اذإ راكنإلاو ديدرتلل ضكعتيس

 .ًادج لوقعم يفرعلا رمألا

 هذه نم ىنثتسمب سيل فيرشلا هجبرف هللا لجع ّيدهملا مامإلا ةبيغو
 ٌديدرتلا ٌروجي ال ةيقيقحلا اهرارسأ وأ اهَّرِس ىلع عالطالا مَّدَعو ءةدعاقلا

 .اهراكنإو ءاهيف

 هذه ةبيغلا رس كاردإ نكمملا نم هّنإ :لوقن نأ بجي انّنإف كلذ عمو

 :ىلي ام وه رّسلا اذهو ّيرشبلا انركف دودح يف

 تيربلا لها تا نم ا راو یو خخ رخا نإ هيح

 طسقلاو لدعلا طسب يهو) ىربكلا ًةينمألا هب حي َوَقَحُي نأ ىلاعت هللا دارأ دق

 ىربكلا ةينمألا هذهو (ضرألا عوبر لك ىلع ديحوشلا ةييار عفرو
 الإو ءنامزلا نم حدر رورم دعب الإ ققحتي نأ نكمي ال ميظعلا فدهلا اذهو

 لبقتسي ىتح «كلذل ئسفنلاو عمحورلا هؤّيهتو ّيرْشَبلا ٍلقعلا لماكت دعب

 ٍلدَعلا ّبكوم «يملاعلا حاصملاو مامإلا ٌبكوم  ةبغرو ٍقوشب  ملاعلا
 ءساتلا نيب َرَهَظ ول مامإلا اذه نأ يعيبطلا ّنم إف اذهل ءمالسلاو ةّيرحلاو

 ,ةمزاللا تامّدقملا لوصحو ءرمألا ٍجوُضُن لبق مهّينارهظ نيب شاعو

 ةمئألا نم هثابآ نم هقّبَس نم َريصم ُهلآمو هُريصَم ناك «ةبسانملا ةّيضرألاو



 ااا 0000011111 رمعلا لوطو يدهملا مامإلا

 ميظعلا فدهلا كلذ قّقحتي نأ لبق 5 و «(ةداهشلا يأ) ةَّرَربلا ماركلا

 دي ىلع ىربكلا ةّيمُألا كلتو
 لهأ نع ةرواصلا تاياوّرلا ضعب يف ةمكحلا هذه ىلإ ريشأ دقلو

 .ًاضيأ دج تسلا

 .«وِروُهظ َلْبَق ُهَبْيَغ مِئاقِْل ّنإ» :لاق هنآ ةر قابلا مامإلا نع يوُر دقف

 ؟مِلو :ٌثلق :يوارلا لوقي

 «(لتقلا يأ) فاخَّي» :رقابلا ٌُمامإلا ّلاقف

 0 ق قّقحت لبق لقب نأ نم ًاعنم يأ

 سانثلا ٌرابتخا يهو تاياوّرلا ضعب ؛ يف هتبيغل رخآ ةجو َرِكَذ امّبرَو

 :ةبيغلا رصع يف نورّبَتخُي سانلا نأ ينعي ؛مهناحتمأو :مهصيحمتو

 ىدمو ءناميإلا قيرط ىلع مهتابث ىدم فَرعُيو يهلإلا ناحتمالاب نوٌرميو
 °" ةديقعلاو ناميإلا قيرط ىف مهتماقتسا

0 

 رمعلا لوطو يدهملا مامإلا .1
 ةيرجه ۲۵۵ ماع فيرشلا هجرف هللا لّجع ّيدهملا ُمامإلا دلو دقل

 رشع َدَحأ ٌرّواجت دق (ه ١477 ماع) نآلا هًرِمُع ٌنوكي ساسألا اذه ىلعو

 .انرق

 .۸ ثيدحلا ٤٤ بابلا ۸١ :قودصلا خيشلل نيدلا لامك ١.

 .تيقوتلا نع ىهنلاو صيحمتلا باب ١٤ ۱۱۳۴ , ۲ :راونألا راحب جار .



 0 ب 1۲

 ةقلطملا ةّيهلإلا ةردُقلا ذخأ عم ءأدج ليوّطلا رُمُعلا اذهب ناعذإلا نإ

 .الكشم ًارمأ سيل رابتعالا نيعب

 ةلكشم ين ّيدهملا مامإلا رّمُع لوط نوربّتعَي نيذلا لإ ةقيقحلا يفو
 هللا ةردق نع نوُلَفْعَي «هتدالوب لوقلا نم ًاعنامو «هدوجوب ناميإلا قيرط يف

 .")(هردق قح هللا اوُرَدَق امّو) :هناحبس مهنع لاق نمك مهف ةيهانتماللا

 اليوط اوشاع نيريثك نيرّمعم ةفلاسلا مَّمألا ىف نأ ىلإ ًافاضم اذه

 .ميركلا نآرقلا مهركذ

 ماع نيسمح الإ ةنس لأ هموق يف شاع ًاحون نأ ركذ دقف

 ةلكشم ْلِحُي ْنأ ىلإانرصَع ىف ىعسي ثيدحلا ّيرشبلا ملعلا نأ امك

 .ةيحصلاو ءةّيملعلا بيلاسألاب معلا لوط

 دعب ًاليوط ٌشيعَي نأ ءامّلُعلا رظن ىف  نكمي ناسنإلا نأ ديفُي اذهو

 .ليوطلا رُمّعلا نود لوحت يتلا عياوملا عفر

 وه سيلا ءءاش اذإ ةمايقلا موي ىلإ ديري نم رُمَع ةلاطإ ىلع ٌرداق هللا نإ
 موي ىلإ ثوحلا نطَي يف ْثبَلَل نيحّبسملا نم نكي مل ول سنوي نأب لئاقلا
 ١ ۰ ©۳. دلا

 . ني

 ةعلابلا هتُجُح َرُمَع ليطُب نأ رداقلا لاخلا ةلإلا اذه عيطتسَي الأ

 ١. ماعنألا : 41.

 . ١147 ١٤٤ : تافاصلا ةروس ظحال ۳



 U و ل ا 952 رظتنملا مامإلا روهظ مئالع

 ؟هتيانِعو ِهِفْطْلب قحلا هتفيلخو
 روج سرع عرض

 .معن :وه ٌباوجلا

 ال رظتنملا مامإلا روهظ مئالع .۷

 ةقيقحلا هذهف طق يدهملا مامإلا روهظ تقّوب دحأ فرعي ال

 هللا الإ دحأ هب فرعي ال يذلا ءةمايقلا موي دعوَم لثم «ةّيهلإلا رارسألا نم

 .هلحو

 مامإلا روهظ ِتقوب ُمّلْعَي هنأ يعدي نم معز ٌقَدِصُي ال نأ بجي اذهلو
 ."7(نوُئاَقوّلا َبِذَك) ءكلذل ًانّيعم ألجأ برضيو ءأتقَو َنّيعي وأ ءيدهملا

 نأ بجو 21 يدهملا مامإلا روهظ تيقوت ةلأسُم انزَواجت انآ ولو

 ىلإ ُمِسَفْنَت يهو يدهملا مامإلا روهظإ هيك مئالع تَرَكَ تاياورلا لإ :ًلوقن
 :نيعوت

 ١. ةّيعطملا ةيمتّحلا مئالعلا .

 .ةيمتحلا ريغ مئالعلا ."

 .تاعوسوملا نم يدهملا مامالا لوح بتك اًمم ليصفتلا بلطُيو

 )< رشع ىناثلا مامإلا ىف رثألا بخنتم» باتك ركذلاب ٌصخأو

 ١. ان يدهملا مامالا تاجاجتحا «یسربطلل جاجتحالا 1

 ١ . ؟ :رشع ىناثلا مامإلا ىف رثألا بختم / 7١ 174 .
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 لإ رظتنملا مامإلا دوجول ةءاتبلا راثآلا . ۸

 «متجملا ىف موصعملا مامإلا وجو نأ ىرت ةّيمالكلا َنيهاربلا نإ

 .سانلا ةيادهل ًاببس هنوكل ىربكلا هللا فاطلأ نم طل سانلا نيب هّروضحو

 رهاظم نِم زرابلا رهظملا اذهب اوبُحَر اذإ سالا نأ ئهيدبلا َنِمو

 .ةكرابملا هدوجو راثآب اوعّفتنا لوح اوُقتلاو ,هولبقتساو يهلإلا بطلا
 هدوجو ةمعن نم ٌماتلا عافتنالاو ةّلِماكلا ةدافتسالا نم اومرُح الو

 .فيرشلا

 «مهشفنأ سانلا الإ نامرجلا اذه ىف ببسلا ٌنوكي ال ةلاحلا هذه يفو

 30 .مامإلا الو هللا ال

 ضعب ىلإ ريشن ةءاّنب ًاراثأ (هيلع هللا تاولض) هدوجول ٌنإف كلذ عمو
 : بناوجلا

 نم ةدافتسالا مدعو «ر رمألا يف ف رصتلا مدع مزالت ال ةبيغلا نإ :الّوأ

 هرصع ىف هللا ءايبنأ ربكأ ؛هيلإ أجل ءًايلو ناك ىسوم بحاصم اذهف «هدوجو
 «كلملا بصغ نم اهنوصيل ءنوفعضتسملا اهكلتمي يتلا ةنيفسلا قرح دقف
 مهنم ًالهج «قرخلا نع هوّدصل الإو ؛هفرصتب ةنيفسلا باحصأ ملعي ملو
 نم ٍذئنيح «عنام يأف «نيميتيلا زنك نوصيل ءرادجلا ىنب هنأ امك ؛هلمع ةياغب

 ثحبم) «داقتعالا ديرجت» هباتك ىف ةقيقحلا هذه ىلإ ئسوطلا نيدلا ُريصن قّمحملا راشأ دقو ١.

 .انِم هتبيغو رخ فلل ةفّكصتو فط (مامالا يأ) ُةدوجو :لاق ثيح (ةمامإلا



 O aS ا رظتنملا مامإلا دوجول ةءاّنبلا راثآلا

 نم طمنلا اذه نم ًافرصت ةليلو موي لك يف بئاغلا مامإلل نوكي نأ
 .تافرصتلا

 رهشأ يف مسوملا رضحي هنأ نم تاياورلا هيلع تلد ام كلذ ديؤي و

 هنأ ىلع تلد امك «سلاجملا رضحيو «سانلا بحاصيو ٌّجحيو «جحلا

 ءاضق - ةفيرشلا هسفنب - لفكتي امّبرو ءىضرملا دوعيو «نيرطضملا ثيغي
 .هنوفرعي ال سانلا ناك نإو «مهجئاوح

 اًمأو ؛هتبيغ ىف هيلإ سانلا مومع لوصو ناكمإ مدع وه مّلسملا :ًايناثو

 تاياورلا هيلع تلد يذلا لب «ملسم رمأب سيلف «هيلإ صاوخلا لوصو مدع
 هئاقلب فّرشتلا مهل ؛مامغلا مهب ٌردتسي نيذلا ءةمَألا نم ءاحلصلاف ,هفالخ
 .مهتطساوب مالا ديفتست ىلاتلايو هدوجو رون نم ةدافتسالاو

 نأ حوضوب ةيعامتجالا براجتلاو ةيلقعلا تابساحملا تبنت :ًاثلاثو
 ناك نإ ءةلاسرلا ءاقبو ماظنلا ظفح يف قيمع رثأ هل يح دئاق دوجوب داقتعالا

 دوجوب داقتعالل ناف لاح هيأ ىلع .ًابعص وأ ًالهس دئاقلا اذه ىلإ لوصولا

 عمتجملا لخاد يف دئاقلا دوجول ةبسنلاب لادج ال نكلو .دئاوف هل دئاق

 بابسأل دئاقلا نوكي نأ مهملاو «ةرشابم ةروصب ةدايقلا ءبع لّمحتيو

 هتدوعو دئاقلا ةايحب نمؤيو دقتعي عمتجملا اذه نكلو ؛عمتجملا نع ًاديعب
 ميظع رثأ هل دئاقلا اذه لثم دوجوب داقتعالا نإف ةلاحلا هذه يف ؛ىرخأ ةرم

 : هيلإ يلي اميف ريشن
 ةلثمأ كانهو «تاروثو تاضافتنا اهل تناك ممأو بوعش خيراتلا ىف



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل 00000.00. ءءء للعلم سموم ۹٦

 ملستي مل نإو ىتح ةايحلا ديق ىلع نوكي امدنع دئاقلا نأ ىلع ٌلدت ةريثك

 عدوي E GG ا حم

 لاثم لضفأو .ىضوفلا اهبيصتو تّبشتتو تاميظنتلا قرفتت ىتح ةايحلا

 ةكرعم ةصق .اتألا ميظتلا بيسو ةلاسرلا ظفاح وه دئاقا دوجو نأ ىلع

 لتق دق الأ) :ضرغل وأ أطخ نع اًمإ ادن ةكرعملا ءانثأ عفترا ثيح ءدحأ

 ةهجاومب نيلوغشم نوملسملا ناك تقو ىف ءادنلا اذه عفترا «(دمحم

 تام دق دئاقلا ٌنأب نيملسملا نيب ًأبنلا رشتنا امدنعو ءنيمجاهملا ناودع

 ,ةكرعملا نيكرات ءةهج ىلإ دحاو ّلك رف ثيحب ةجردل ماظنلا تّتشت ىتح
 .ءادعألاب قاحتلالا يف ركف ضعبلا نأ ىتح

 «مهدئاق ةمالسب نوملسملا نقيأو كلت يبنلا لتقم أبن بذُك امدنعو
 ةرم تتشملا شيجلا دارفأ عمتجا ,مهسفنأب #4 يبتلا مهضعب ىأرو

 الت لوسرلا لوح اوفتلاو دحأ لبج نم ةفلتخم طاقن نم نيجراخ ىرخأ
 .عافدلاو لاتقلا اوأدبو

 :ةروصلا هذهب ةقيقحلا هذه ميركلا نآرقلا ركذ

EE eh 
 و اًئْيَش هللا َّرُضَي ْنلَف هيَ هم ىلع بِ نم و ْمُكياْغَأ ىلع لَنا

 20(َنيرِكاَشلا هللا ىِزْجيَس

 ىلع نيّحضملا دونجلا نم ةعومجم دهج زكرتي لاتقلا نيدايم يف

 ١ . :نارمع لآ ٤٤.



 ee ER Ea ال رظتنملا مامإلا دوجول ةءاّلبلا راثألا

 ىلإ ًامئاد ودعلا دونج ىعسي امنيب ءءادعألا تامجه مامأ ًاقافخ ملعلا ءاقب

 دونجلا بولق ىف لمألا ثعبي ملعلا ءاقب ّنأل ءرخآلا فرطلا ملع طاقسإ

 .مهيعاسم لذب ىلع مهثحيو

 ًابكاس ناك ولو ىتح «ةدايقلا رقم ىف شيجلا دئاق دوجو نأ كلذكو

 رثكأ دوهج لذبل مهعفديو دونجلا قورع يف يرجي مدلا لعجي هّنإف ءًانكاس
 دارفأ نيب دئاقلا لتقم أبن رشتتي امدنع نكلو «(ةقافح انتيارو يح اندئاق) نأ

 ٌنأكو ءةدحاو ًةرم ىشالتي هّنإف ًاميظع ناك نإو شيجلا اذه ّنإف شيجلا

 .مهداسجأ تقراف دق حورلا

 وأ ٍرفس يف ناك نإ ءةايحلا ديق ىلع ماد ام ءدلب وأ ةيعمج سيئر لإ
 ابن عامس نكلو .ءودهلاو ماظنلاو ةكرحلاو ةايحلل ٌببس هّنإف «شارفلا حيرط

 .عيمجلل ةبسنلاب طونقلاو سأيلا ىلع ثعبي هتافو

 هنوري ال مهنا مغر ءأيح (جع) مامإلا دوجوب مهتديقعل ًاقبط ءةعيشلاو

 نورظتتي ًامئاد مهّْنِإ ء(أديج كلذ اولّمأت) نيديحو مهسفنأ نوري ال «مهنيب

 رثؤملا هراظتنا ّنإ بولقلا لفاوق هل فرت يذلا رفاسملا زيزعلا اذه ةدوع

 .هروهظب ًالمأ موي لك ىطعُي ديفملاو

 سانلا عفدو بولقلا يف لمألا ءايحإ ةركف لثمل يسفنلا رثألا نإ

 .هكرادإ نكميو موهفم ىربكلا ةروثلا كلتل مهسفنأ دادعإل

 نورظنتي شانلا ناكو ءقلطم دوجو دئاقلا اذهل نكي مل اذإ نكلو

 . قباسلا نع اريثك قرفي  كاذدنع  عضولا نإف «لبقتسملا ىف هتدالو



 0 ا 4

 ًالكش هل ذخّتي باوجلا ٌنإف ,رخآ ًائيش عوضوملا اذه ىلإ انفضأ اذإو

 نم ريثكلا يف ةدراولا  ةعيشلا مومسع ةديقعل ًاقبط هّنِإ :وهو رخآ ًايدج
 ةبيغلا ةلحرم ءانثأو مئاد لكشب 888 مامإلا نا ةينيدلا رداصملا نم تاياورلا

 وأ ؛مهعيمج عاضوأ ىلع علطي يهلإ ماهلإ قفو هناو ؛هعابتأ عاضوأ بقاري
 مهتافرصتو مهلامعأ لودج ىلع ًايعوبسا علطي هْنإ تاياورلا ريبعتب

 00 مهثيداحأو

 مات دادعتسا ىلع اهعابتأ عيمج نوكي نأ ىلإ يّدؤت ةركفلا هذه نإ

 رثألا نإ .(ىلاع فرشم) كانه نأ ىلإ مهلامعأ يف نوهججوتيو ؛يمئادو

 .هراكنإ نكمي ال ريكفتلا نم عونلا اذه لثمل يوبرتلا

 هلوسرو مكلمع هللا ىريسف ...8 :ةبوتلا ةروس نم )٠٠١( ةيآلا ليذ يف ناهربلا ريسفت يف امك . ١

 .(نوتمؤملاو



 نماثلا لصفلا

 ةنئسلاو باتكلا ىف ةعدبلا

 ًاحالطصاو ةغل ةعدبلا ١.

 ةعدبلا فيرعت يف عادتب .”

 ةعدبلا ءوشن بابسأ .۳

 ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا ميسقت ٤.
 ؟عدبلا نم ةيلاتلا رومألا له .ه

 سيفنلاو سفنلا ىلع فوخلا دنع ةيقتلا ءا

 تقؤملا جاوزلا .'

 ةحلاطلاو ةحلاصلا لامعألاب ريصملا رييغتو ءادبلا .“

 ةنسلاو باتكلا ىف سمخلا ٤.

 زيزعلا باتكلا يف ةعجرلا .۵





 ةّئسلاو باتكلا ىف ةعدبلا

 ىهو ةئسلاو باتكلا ىف اهدورول ةعدبلا ةمرح ىلع نوملسملا قفّنا

 شحفأ نم ةعدبلاو .باذعلا اهيلع هللا دعوأ ىتلا ةقبوملا تامرحملا نم

 نَّمِم ٌمْلْظَأ ْنَم وو :هناحبس لاق «هلوسرو هللا ىلع ءارتفا اهّنأل بذكلا
 ."74 َنوُمِلاظلا ُحِلْفُ ال هنإ هِتاَآِب بْذَك وأ ابِذَك هللا ىلع ٰیرتفا 0 َ 2 دم و =1 7 2 1 ٠

 .احالطصاو ةغل ةعدبلا ةسارد نهر ماقملا قيقحتو

 ًاحالطصاو ةغل ةعدبلا .ا

 ال هعنصو ءيشلا عادتبا :نالصأ هل عّدَبلا :سراف نبا لاق دقف ؛ةغللا اّمأ

 ىنعملا وه ماقملا ىف دوصقملاو "7. لالكلاو عاطقنالا رخآلاو «لاثم نع

 . لوألا

 ةقدلاب اهدّدحي قينقد نيب فيراعتب تفرُع دقف ًاحالطصا اّمأو

 فيراعتلا ضعب ركذنو .اهفيرعت يف حماستي ام نيبو «هيف حماستيالو

 .ةنقتملا

 ١. :ماعنألا 7١ ,

 " . :سيياقملا ١/ 5١٠4.«عدب» ةدام



 نقلا حلا ىلإ نيدشرفلا لقا ولا فَ

 هل ناك ام اًمأ هيلع لدي ةعيرشلا يف هل لصأ ال امم ثدحأ ام ةعدبلا
 .) ةغل ةعدب ناك نإو ًاعرش ةعدبب سيلف هيلع لدي عرشلا نم لصأ

 قلطتو قباس لاثم ريغ ىلع ثدحأ ام اهلصأ ةعدبلا :رجح نبا لاق

 :رخآ عضوم يف لوقيو ؛ةمومذم نوكتف ةّئسلا لباقم يف عرشلا يف

 يف ثدحأ نما :ثيدح يف اهب دارملاو :ةثدحم عمج تاثدحملا

 ىّمسيو ؛عرشلا يف لصأ هل سيلو ثدحأ ام :«در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ

 (؟!. ةعدبب سيلف عرشلا هيلع لدي لصأ هل ناك امو ءةعدب عرشلا فرع يف

 ةغللا يف ةعدبلا ىنعم ىلع فوقولا يف فاك رادقملا اذه لعلو

 . حالطصالاو
 :ىه ءةثالث دويقب عتمتت عرشلا رظن يف ةعدبلا نا مالكلا لامجإو

 .ةصيقن وأ ةدايزب ءامكحو ةديقع نيدلا يف لخدتلا :لؤألا

 .ةوعدو ةعاشإ كانه نوكت نأ :ىناثلا

 ال نيدلا نم اهنوك ىلع لدي عرشلا ىف ليلد كانه نوكي ال نأ :ثلاثلا

 .مومعلا ةروصب الو صوصخلا ةروصب

 .ةعدبلا ةقيقح ىلع انفقوي دويقلا هذه ىف ناعمإلاو

 ءارتفا وهف هنم هصقن وأ ءىش ةدايزب نيدلاب لخدتلا :ينعأ :لّوألا اًمأ

 .نيدلا يف هللا ىلع

 .دنهلا ط ٠١ :يلبنحلا بجر نبال مكحلاو مولعلا عماج . ١

 . ۹/۱۷ ج و 065/6 :ينالقسعلا رجح نبال يرابلا حتف .۲



 VE SEES نزح ا داما ةّنسلاو باتكلا ىف ةعدبلا

 0 , هللا ىلع 1 کل َّنْذَأ ةللآء ْلُقِ) :هناحبس لوقي
 له م مو

 " «...مِِلَع اها ام اَهوُعَدَتبا ةَ > :هناحبس لوقيو
Eودود  O 

 نمرمأ ثادحإ هّنأل ,ةغل ةعدب وهف تاعانصلاو تاداعلاك نيدلا ىف ًالّخدت

 ميمص نم هنأ عدي مل عدبملا نال ًاعرش ةعدبلا هيلع قلطي الو لاثم ريغ

 نم ةياغل ةفلتخملا لودلا ىدل ةيمسرلا تالافتحالاف اذه ىلعف .نيدلا

 ّنأل ءاهب نولفتحي ال مهّنأل ءةعدب سيل وهف نيدلا ىلإ اهتبسن نود تاياغلا

 اهررق يتلا نيزاوملل عبات وهف ًامارح وأ ًالالح اهنوك اّمأو .كلذب رمأ عرشلا

 اهب نرتقا اذإ امأو ءلالح وهف تامرحملا نع ًايلاخ لافتحالا ناك ولف ءعرشلا

 ا لل

 مايقب ةعدبلا قّمحتت الف ءهيلإ سانلا ةوعدو ةعاشإلا وه :يناثلا اّمأو

 صقني وأ هتالص يف ديزي نأك تيبلا ىف هدحو نيدلاب لخدتلاب صخش
 ١ .ةلطاب هتالصو 0-0 ءاهنم

 عمتجملا ىف ثيدحلا لمعلاو ةركفلا كلت ةعاشإب قّمحتت امّنإو

 i ولا

 :كتفلَو هللا لوسر لاق :لاق ة ةريره يبأ نع هحيحص يف ملسم ىور
 كلذ نم صقني ال هعبت نم روجأ لثم رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم»

 . 04 :سنوي.١

 . ۲۷ :ديدحلا .۲



VEتقلا حفلا نلإ ني ولا ليلو روع  

 هعبتي نم ماثآ لثم مثإلا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نمو ايش مهروجأ نم
 00 مهماثآ نم كلذ صقتني ال

 رصنعلا وه اذهف نيدلا يف هل لصأ دوجو مدع ىنعأ :ثلاثلا امأو

 ال نيدلا نم هنوك ىلع ليلدلا نادقف هانعمو ءةعدبلا موهفمل مّوقملا ثلاثلا

 ناك امل لمعلل عراشلا نم معد كانه ناك ول ذإ ءةنسلا ىف الو باتكلا يف

 بجر نبا كلذب حرص دقو «عرشلا يف ًالخدت الو نيدلا يف ًاديدج ارمأ

 .نيروكذملا امهفيرعت يف ينالقسعلا رجح نباو يلينحلا

 ملو ةا لوسرلا دعب ثدح ام عرشلا يف ةعدبلا :ىسلجملا لاقو

 نإو تامومعلا ضعب يف ًالخاد نوكي الو «ءصوصخلا ىلع صن هيف دري
 ٩١ ةغل ةعدب ناك

 ةعدبلا فيرعت يف عادتبالا ٣.

 .طقف ةّنسلاو باتكلا ىف سيل امب نيدلا ىف لخدتلا

 نأ ىرن ثيح لطابلاو قحلل ًارايعم فلسلا ةريس لعج ةعدبلا نمو
 ا مما م 8 1

 هنأ ةّجحب ةعدبلاب رومألا نم ًاريثك نوفصي ةيفلسلا ىلإ نومتتي نمم ًاريثك

 ١. ملعلا باتك 387 //8 :حيحصلا «ملسم .

 TY/VÊ. :راونألا راحب .۲



 لاا 1 00 ةعدبلا فيرعت ىف عادتبالا

 اوناك مهّنإف ءانم قحأ فلسلا ناكل احجار وأ ًاضحم ًاريخ اذه ناك ولو ءهنم

 ^. صرحأ ريخلا ىلع مهو هانم هل ًاميظعتو هللا لوسرل ةّبحم ّدشأ

 نع ًاروثأم اثيش هيف ملعنال :هليبقتو فحصملل مايقلا ٌقح يف لوقيو
 ( للا

 ءنيلقثلا ىلإ عوجرلا وه ةّئسلا نع ةعدبلا زييمت يف سايقملا نإ :لوقأ
 هاور امك ةّنسلاو باتكلاب مأ ءرفاضتملا وه امك ةرتعلاو باتكلاب رّسفأ ءاوس

 9. لسرم دنسب أطوملاب كلام مامإلا

 سيل وهف نيدلا نم هنوك ىلع ةّئسلاو باتكلا نم ءيش لد اذإف

 نيدلا نم هنأ ىلع مومعلاب وأ صوصخلاب هيلع لدي مل اذإ اًمأو ءةعدبب
 .ةعدب وهف ةعيرشلا نم ءزج هنأ امب نيملسملا نيب هتعاشإف

 وأ ةرتعلاو باتكلا :نيلقثلا عابّئاب اورمأ فلخلاك مهف فلسلا اًمأو

 سيلو .لطابلاو قحلل ًارايعم مهتفلاخم وأ مهتقفاوم سيلف «ةّئسلاو باتكلا
 سيل هّنأ امك ,ملاظلاو لداعلاو حلاطلاو حلاصلا مهيف نأ لب «حلاص فلس لك

 .فلسلا ىف ام لثم مهيفف حلاط فلخ لك

 نم اوذختي مل فلسلا نإ :ىطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا لوقي
 دوجو ّيأ وأ «ةزيمتم ةيصخش يأل ًارهظم اهتاذ ّدحب ةملكلا هذه ىنعم

 .51/1 :ميقتسملا طارصلا ءاضتقا . ١

 . ١۷١/۱١ :ىربكلا یواتفلا . "

 . 1114 مقرب 1٤۸ :كلام أطوم .۳



ana Ree ۲۷اولا ىلإ يدق رملا ٦ 

 ملو «نيملسملا نم مهاوس نّمع مهزّيمي «مهب صاخ يعامتجا وأ يركف
 ىف ةيقالخألاو ةيكولسلا مهتامازتلا وأ يداقتعالا مهنيقي نم ًائيش اوعضي

 مهنيب ناك لب ءةلقتسم ةيركف ةيصخشو ةفسلف تاذ ةيمالسإ ةعامج ةعاطإ

 ذخألاو مهفلا لدابتو لعافتلا ىهتتم فلخلاب مويلا مهيّمسن نم نيبو

 هيلإ ماكتحالاو ءهيلع قافثتالا مت يذلا جهنملا كلذ ناطلس تحت ءاطعلاو

 ازجاح نأ مهب نيقحاللا الو مهنم نيقباسلا لاب يف رطخي نكي ملو

 مسقيلو دعب اميف نيملسملا نم ةفئاط عينصب ءامهنيب ام عفتريل قلتخيس

 نم لقتسم نولب امهنم ًالك غبصي «نيقيرف ىلإ ةيمالسإلا لايجألا ةلسلس
 ىف فلخلاو فلسلا اتملك تناك لب «تاهاجتالاو تارّوصتلاو راكفألا

 نم رثكأ- هيلإ انحملأ يذلا جهنملاب طابضنالا ءارو نم ىنعت ال مهتارؤصت
 7 (دعبو لبق) :اتملك هيلع لدت يذلاك ينامز بيترت

 فحصملل مايقلا وأ ةا يبنلا داليمب لافتحالا نأ رهظي كلذبو

 سيل هلك كلذف ءنيدلا ميمص نم هنأ امب ملسملا لمعلا اذهب ماق اذإ هليبقتو

 ةعيرشلا ىف دري مل نإو هباتكو هللا يبنل ميركتلا نم عونلا اذه ّنأل ,ةعدب

 ,هريزعتو يبنلا ميركت ىلإ ةيعادلا ةماعلا لوصألا كلذ يف نكلو ؛ةيمالسإلا

 رولا اوُعَبنا و ُهوُرَصَن َو ُهوُرْزَع َو هب اوما َنيِذَلاَقَ :هناحبس لوقي
 ىلاعتو كرابت هناحبس هللاف «'!« َنوُحْْفُمْلا ُمُه کيلو ُهَعم لز يِ
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 ١ . :ىطوبلا ديعس دمحم روتكدلل ةيفلسلا ١7 ٠٤ .

  . ۲:فارعألا ٠۵۷ .



 N E OD ةعدبلا فيرعت يف عادتبالا

 .ىبنلاب ناميالا ١.

 .ةري زعت 8

 .هترصنو ¥

 .هميظعتو هميركت وه ريزعتلا نم دارملاو

 كل اَنْعَفَر ود : كت يبنلا ًبطاخم لوقي ىلاعتو كرابت هناحبس هّنِإ

 عيفرت هب لافتحالا لأ مولعملا نمو #4 ىبنلا ركذ عفر ركذيف 4(ُكَرْكِذ

 .هنع هناحبس هب ربخأ يذلا هركذل

 راهظإ هب لافتحالاو ةّئسلاو نآرقلا هيلإ اعد امم لآلاو ىبنلا بح نإ

 .بحلل

 :ةيوامسلا بتكلا نإف ءهليبقتو نآرقلل مايقلا لاح رهظي كلذ نمو

 هناحبس هللا باتك ميركتو رَ مارك » ٍةرَفَس ىِْئأَب *...ٍةَمٌرَكُم فحص
 ميركلا نآرقلل تركذ كلذلو «هرماوأو هتكئالمو هلسرو هئايبنال ميركت

 هتنايصو هظفح ىلإ نيملسملا وعدت ةيهقفلا بتكلا ىف ةصاخ ًاماكحأ

 . هيلإ ةءاسالاو هتناهإ نع بانتجالاو

 ةعدبلا ءوشن بابسأ .“

 عابتا اهمظعأ ةفلتخم ابابسأ عمتجملا ىف اهراشتناو ةعدبلا ءوشنل ّنِإ

 . ىوهلا

 ءلجدو بذك نع ةّوبنلا اوعّدا نيذلا نيئبنتملا خيرات ضارعتسا نإ



۷Aنقيل نقفلا ىل ني ةكرشلا“ ليلو اك عب يل ع  

 هذه ءوشن ىف ريبك رود هل ناك ةرادصلاو روهظلا ٌبحو ءاوهألا لأب تبثي

 هلمع نأ الإ ًائبنتم نكي مل نإو عدتبملاو «ةايحلا ديعص ىلع اهروهظو ةركفلا
 .كلذ ىلع تاحيرصتو تاراشإ تاياورلا ىفو ؤبنتلا بعش نم ةبعش

 ءدب امَّنِإ سانلا اهّيأ» :لاقف سانلا 4ل نينمؤملا ريمأ مامإلا بطخ

 اهيف ىّلوتي ءهّللا باتك اهيف فلاخي «عدتبت ماكحأو ميت ءاوهأ نتفلا عوقو
 0 الاجر لاجر

 هذه تناك ولف هةيناسنإلا ةايحلا يف ًاريبك رود روهظلا ّبحل نإ
 ضصتخت بصانمو تاماقم ءاعّدا ىلإ ناسنالاب تْدأل ةحماج ةزيرغلا

 نرالا ةنورتقلا ىف قيهتسملا ي ةا يها لا ىف لو اا
 ۰ .ةزيرغلا كلت نع ةثشان تناك

 جراوخلا ىلتقب نم ًايلع ّنأ «جهنلا حرش» ىف ديدحلا يبأ نبا ئور

 ناطيشلا» :لاقف ؟مهرغ نمو :ليقف « مک رغ نم مک رض دقل مكل ًاسؤب» :لاقف

 يف مهل تحسفو ينامألاب مهّرغ ءوسلاب ةراّمألا سفنلاو ءلضملا

 ) .«رانلا مهب تمحتقاف راهظإلا مهتدعوو ؛يصاعملا

 ميلستلاو توقمملا بصعتلاو هنود وه ام ىلإ عالطتسالا بحل معن

 نم سيل ام ةعاشإو ةعدبلا ءوشن يف رود اهل ةثالث بابسأ موصعملا ريغل
 7.«ةعدبلا» انباتك يف بابسألا هذه يف مالكلا انلّصف دقو «نيدلا يف نيدلا

 .عدبلا باب ءا ح۱ :ىفاكلا . ١

 .36 5٠ :ةعدبلا .” . ۲۳۵ / 19 :ةغالبلا جهن حرش .



 VN ا ا ل ا و SSS ةئيصو ةنسح ىلإ ةعدبلا ميسقت

 ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا ميسقت ٤.

 يف ةصيقن وأ ةدايزب عرشلا رمأ يف لخدتلا ىنعمب ةعدبلا تناك اذإ

 تالماعملاو تادابعلا نيب قرف ريغ نم ةعيرشلاو ةديقعلا ىلاجسم

 ال (ةئيسلا مسق وهو) دحاو مسق الإ اهل سيلف «تاسايسلاو تاعاقيإلاو

 .ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا مسقي امّبر نكلو رّثكتي الو ىّنُي
 يلازغلاو مزح نباو ىعفاشلا مامإلا تاملك ىف ميسقتلا اذه ءاج دقل

 دقو باطخلا نب رمع ةفيلخلا لوق كلذ ىف لصألاو ءريثأ نباو يولهدلاو

 سانلا عمج امدعب ةرجهلا نم رشع ةعبارلا ةنسلا ىف هناسل ىلع رهظ
1 0 

 رهش لفاون ةماقإ فصو «ناضمر رهش ىف بعك نب ىبأ ةمامإب ةالصلل

 .(هذه ةعدبلا َمعِن) :هلوقب ةعامج ناضمر

 : نيتروص نم ولخي ال ةعامج حيوارتلا ةالص ةماقإ نإ :لوقأ

 لمع نوكي دئدنعف ءةّئسلاو باتكلا ىف لصأ اهل ناك اذإ :ىلوألا

 ئراق ىلع مهعمج وأ ةعامج اهتماقإ دارأ ءاوس ةكورتم ةّنسل ءايحإ ةفيلخلا
 . ةعيرشلا ىف ًالَخدت هلمع سيل ذإ «هذه ةعدبلا معْ» :هلوق حصي الف ءدحاو

 اهتماقإل ال ؛نييسيئرلا نيردصملا يف لصأ كانه نكي مل اذإ :ةيناثلا

 ءسانلا قّرفت ةفيلخلا هرك امّنإو ءدحاو ىراق ىلع مهعمجل وأ ةعامج

 هذه نوكت ذئدنعو ءدحاو ئراقب وأ :ةعامج اهتماقإب مهرمأ كلذ لجألو



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليله 00.0... عع مم ۲۸۰

 :كلذ حيضوت

 نيدلا رمأ ىف لخدتلا يه ةّئسلاو باتكلا اهنع ثّدحت يتلا ةعدبلا نإ

 ال ئنعملا اذهب يهو «يمالسإلا عيرشتلا يف فرصتلاو ةصيقن وأ ةدايزب

 ةنسح ىلإ اهميسقت حصي الو ءامومذمو ًامّرحم ًارمأ الإ نوكت نأ نكمي

 .لالدتسا ىلإ جاتحي الو حضاو ءىش اذهو «ةحيبقو

 ىلإ مسقنت هريغو نيدلا معت يتلا يوغللا ىنعملاب ةعدبلا «معن

 تاداعلا نم تاعمتجملا ةايح يف ديفص ثدحم ءيش لكف ؛ ‹«نیمسق

 تاذلاب ًامرحم نكي ملو ؛نيدلا ىلإ دانسالا نود نم هب يأ اذإ ؛موسرلاو

 لفتحا اذإ امك« ؛عمتجملل ًاديفم ًاديدج ارم يأ ةنسح ةعدب ناك ءاعرش

 ماقأ وأ هئادعأ نم ةءاربلل عمتجا وأ ماع لك يف هلالقتسا مويب بعشلا

 نأ نم عنام ال تاذلاب لالح وه ام ةلمجلابو «هلاطبأ نم لطب دلومل حارفألا

 .ةيوغل ةعدب نوكيو «تابسانملا يف ًاعبّمو ةداع هذختتو ةّمألا هيلع قفتت رفت

 لوخد لثم ًاجئارو ًاموسرم أرمأ ذخّنا ولف «تاذلاب ًامرحم ناک ام «معن

 «تافايضلاو تالابقتسالا ىف لاجرلا سلاجم ىف تاجّربتم تارفاس ءاسنلا

 نعم ةيعرتكلا لا تا نما ن سیلو َلَوُأ تاذلاب مارح رمأ اذهف

 ؛عراشلا هعّرش نام فالخ ىلع عيرشتلاو هيف نينستلاو نيدلا رمأ يف لحدا

 ىصقأو ةعيرشلا مساب الو نيدلا مساب ال ًاجئار ْذَخّنا مرحم لمع وه امّنإو

 «عرشلل ًافلاخم هنوكب فارتعالا عم ةيرصعلا ةراضحلا ىضتقم هّنأب رذتعي ام



 Ae ا سجس هامان موش منا سيفئلاو سفنلا ىلع فوخلا دنع ةيقتلا

 .يوغللا اهانعم بسحب وه امّنإف :ةمومذم وأ ةحيبق ةعدب هّلِإ ليق ولو

 ؟عدبلا نم ةيلاتلا رومألا له .۵

 ,رئابكلا ربكأ نم يه يتلا ةمرحملا ةعدبلل كالملا وه ام تفرع اذإ

 اهل نأ عم ةعدبلاب تيمر ةيلمع ًاماكحأ وأ ةيدئاقع ًارومأ كانه نأ ملعأف

 ٌئراقلا فاقيإ لجألو ؛مومعلاب وأ صوصخلاب ةّئسلاو باتكلا يف ًالصأ
 ىلع ةنهربلا عم زاجيإلا هجو ىلع رومألا هذه ركذن لاحلا ةقيقح ىلع

 .ةعيرشلا ىف اهروذج

 سيفنلاو سفنلا ىلع فوخلا دنع ةيقتلا

 هسفن ىلع ضرعتلا فاخ اذإ هتديقع ملسملا نامتك نع ةرابع ةيقتلا

 باتكلا نم ًاقالطنا نوملسملا هيلع َقْفّنا امم اذهو «هلام وأ هضرع وأ

 .ةنسلاو

 اذإ هتديقع ٌملسملا ٌُناسنإلا متكي نأ وه ةّينآرقلا ميلاعتلا َدَحأ نإ

 لمعلا اذه ىّمسُيو ءاهرهظأ ول رطخل هلام وأ هضرع وأ «هسفن يف ٌضْرعت

 .ةّيقتلاب ىعرشلا حلطصملاو عرشلا ٍناسل يف

 مكحي ّلقعلا نإ لب بسحف ىلقنلا ليلذلاب ىظحي ال هّبقَتلا» اوج نإ

 مزالو ءٌبجاو «ضرولاو ءلاملاو ءسمّنلا ظفح ّنأل «هموزلو هتّحصب ًاضيأ



 فلا ىلا ىلإ درمل للقمة جا ا ا وعول وا ۸۲

 بناج نم ةّينيد ةفيظو ةديقعلا كلت ٌقفو لمعلاو ةديقعلا ٌراهظإو ءةهج نم

 ءضرعلاو «لاملاو سفّتلا ىلع رطخلا ىلإ ةديقعلا ٌراهظإ ٌرج اذإ نكلو ءرخأ ٠
 ناسنإلا مدي نأب ُحيلسلا ٌلقعلا مكح ءايلمَع ناتفيظولا ناتاه تضراعتو
 .مهملا ىلع ّمهألا ةفيظولا

 نمو ءةاسُفلا ءايوقألا لباقم يف ءافعُضلا ٌحالس- ةقيقحلا يف- ةيقتلاو

 مل امك ءهئّديقع ٌناسنإلا متكي مل ٌديدهت الو ُرطخ نكي مل اذإ هّنأ َىلَجلا

 .هلقتعم يفالخ ىلع لمَعَي

 نّمع سأبلا مدع ىلع رساي نب ٍراّمع نأش يف ٌميركلا ٌنآرقلا صني
 «ةاجنلاو صالخلل هناسِل ىلع رفكلا ةملك ٌرهظُيو ,رافكلا يديأ يف ُعَقَي
 :حيحصلا داقتعالاب ٌنوحشم ناميإلاب ٌرماع هبلقو

 .20«ِناميإلاب ندم لَكَ ةرْكأ َْم الإ اميإ ٍدْعَب ني وفاب َرفَك نمد
 :ىرخأ ةيآ يف لوقو

 لَمْفَي نَمَو َنيِنِمْوُملا ِنوُد نِ َءاَيوُأ َنيِرفاكلا َنوُئِمُْملا ِذِجّنتَي الو
 ُهَسْفَن هلل ُمُكُرَذَحُيَو ًءاقث مُهْنِم اون نأ الإ ءىش ىف هلا ّنِم سيلف كلذ

 ."7هٌريِصَملا هلل ىلإو
 - نيتّيآلا نيتاه ريسفتو ٍركذ دنع نوقفتي نيملسملا نيِرّسْفملا لإ

 ۰ .عورشم لصأ «ةيقعلا» لصأ نأ ىلع

 ١. لحنلا :٠٠١١ .

  .۲نارمع لآ : ۲۸.



 اا 1 ]1 DE سيفنلاو سفنلا ىلع فوخلا دنع ةيقتلا

 يف ئمالسإلا هقفلاو ريسفتلا يف ءاج ام لَّجَع ىلع ولو ّمْلاَط نمو

 الو ,ةّيمالسإلا لوصألا نم «ةّيقتلا» لصأ نأ حوضوب ٌفرَع لاجملا اذه

 يف نوَعرف لآ نمؤم لَمَعالو «ءالعأ نيتّروكذملا نيتيآلا ٌلهاجت نكمي
 .ةرملاب ةّيقتلا» راكنإو 2 هناميإ نامتك

 نم ةّيقَلا لاجم يف َتَدَرَو نإو «ةّيفتلا» ٍتايآ نأ ركذلاب ريدجلاو
 فورظلا ىف هضرعو هلامو ملسملا سفن ظفح وهو) الملا نأ الإ رفاكلا

 صخشلا راهظإ ٌبَجوتسا ولف ءرافكلاب ٌصتخي ال (ةريطخلاو ةساّسحلا

 هسفن ىلع صخشلا كلذ فوخ «نيملسملا دنع اهقفو لّمَعلا وأ «هتديقعل

 ءنيملسملا بناج نم رطَسلل اهضّرعت ةوقب ٌلمّتحا يأ هضرع وأ هلام وأ

 هل زاج امك نيملسملا نم ةّيقتلا هل زاج يأ ««ةّيقتلا» مكح ماقملا ىف ىرج

 بجوملا رمألا قّمحتو كالملاو ةّلعلا ةدحول كلذو ءرافكلا نم ةّيقتلا

 نإ :لوقي يزارلا رخفلا وه اذهف ًاضيأ هب نورخآلا حرص ام وه اذهو

 نيب ةلاحلا ٌتلّكاش اذإ نيملسملا نيب ةلاحلا نا ك ىعفاشلا بهذم

 .سفنلا ىلع ٌةاماحم ٌةّيقتلا ٌتْلَح نيكرشملاو نيملسملا

 ؟لاملا نوصل ةزئاج يه لهو ءِسْمنلا نوصل ٌةزئاج ُةّيقتلا :لاقو
 ءِهِهَد ِةَمرُحَك ٍمِلْسُملا ٍلام ةَمْرُحد : تضفعهلوقل زاوجلاب اهيف َّمُكْحُي نأ لمتحُي

 ١. :رفاغ ظحال ۲۸ .



Afنقلا ىلا ىلإ لا ليقف اا ا  

 Joa 4 s4 و ع .
 ١ 7ُنيِهمَش َوُهَف هلام نوُت لِيَ نّم» :ةكباق هلوقلو

 امهُدَحَأ اَمأ ءنيئاعو ةت هللا لوُسر نِم ٌتْظِفَح :ةريره وبأ لاقو

 موللا اذه َمِطْقل ةن لف رخآلا امأو سالا ىف ةف

 ءيفْسَعلاو ملظلاب رخاز نّييسابَعلاو نوفا ءافلخلا خيرات نإ

 .روجلاو بفّيحلاو

 روجحملاو «نودورطملا مه مهذحو ةعيشلا نكي مل ماّيألا كلت يفف

 ٍرصَع يف ّنسلا لهأ يثّدحم ٌبّلغَأ َكَلَس لب ؛مهِئاقع راهظإ ببسب مهيلع
 نومأملا فلاخي ملو هنآرقلا ٍقْلَخ» ةنحم يف ةّيقتلا كَلْسَم ًاضيأ نومأملا

 صضخش ىوس اعلا يفيلخلا موُسرملا روُدُص َدعب هثودُحو نآرقلا قل يف
 قافولاب اورهاظت نيئّدحملا ةّماعو خيراتلا يف ةفورعم ُهنصقو ءلحاو
 ا

 ١. :يزارلا ريسفت ۸ / ۱۳ .

  .۲:ليوأتلا نساحم ٤ / 47.

  ۳:يربطلا خيرات ۷/ 06 -5١5.



 تقؤملا جاوزلا

 :جاوُرلا نم نيَعون ُححَصُي ةنُّسلاو باتكلل ًاعّبت ئعيشلا هقفلا نإ

 . حيضوت ىلإ جاتحي اال وهو «مئادلا جاوزلا»

 : يلاتلاك اهتيفيكو ةعتملا وأ «تّقؤملا جاوزلاو»

 ةنيعم ةذمل امهنيب ةّيجوز ةقالع اميقي نأب ةأرملاو لجرلل زوجي
 قيرط يف (عاضر وأ بسن نم) يعرش د ٌعنام كانه نوكي ال نأ ةطيرش

 ةدملا ءاضقنا دعب امهّنإ مث ءلاملا نم ًاغلبم انّيعُي نأ دعب كلذو ءامهجاوز

 .قالطلا ةغيص ءارجإ نود نم نالصفني

 .امهثروو ًاعرش امهُدلو ناك دلو (تّقؤملا) جاوزلا اذه نم أشن ولو

 تناك ولو ةّيعرش ٌةدع دتعت نأ دملا ءاضقنا دعب  ةأرملا ىلعو

 يف اهنوك لاح يف جّئزتت الو «لفطلا دلوي نأ ىلإ ٌدادتعالا جَو ًالماح
 .رخآ لجرب ءاهتدع لاح ىف اذكو «لُجرلا ةلابح

 ماكحألا رثكأو ٌةقيقحو ٌةيهام مئادلا جاوُرلا لثم تّفؤملا جاوزلا نإ
 توافت نم كانه ام ةياغو «تّقؤملا حاكنلل كلذك ةتباث مئادلا جاوزلل ةتباثلا

 :نارمأ وه نيجاوزلا نيذه نيب مهم

 ١. تقؤملا حاكنلا يف ةدملا نييعت .



  ۳۸٦ا ب 0

 .حاكُيلا اذه ىف ةقفنلا بوجو مدع .۲

 ىرخألا قراوفلا نوكت نيزرابلا نيبلطملا نيذه انزواجت انّنأ ولو

 .نيحاكنلا نيب ًاريبك ًاقارتفا بجوت ال ةيئزج قراوف

 هذه زّوجف ةعماج ةعيرشو متاح ٌنيد مالسإلا نإ ثيحو اذه

 .ةيسنجلا ةلكشملا لحل ةحورطألا

 دالبلا جراخ لمعي وأ سردي يذلا باشلا عضو انذخأ اننأ ولو

 يسه امو ؟ةلاحلا هذه ىف لعفي اذامف مئادلا جاوزلا ىلع ةردقلا دقتفيو

 :تارايخ ةثالث الإ همامأ دجي ال ٌباشلا ٌّنإف ؟ةروصلا هذه يف هتفيظو

 .يسنجلا ذّدلتلا نم سفنلا مرحي نأو ةّيسنجلا ةبغرلا حبك: فلأ

 وأ تادسافلا ءاسنلا عم ةيعرسلا ريغ ةيسنجلا ةقالعلا داجيإ: ب

 .تاضيرملا

 طورش نمض ةرهاط ٍةأرما عم تقؤملا جاوزلا نم ةدافتسالا : ج

 .ةمئادلا ةيجوزلا ةطبار اهذجوت ىتلاو ةقفنلا ةلكشم لّمحت نود نم ءةّصاخ

 ٌنوكذملا ٌباشلا هنم ديفتسي عبار قيرط كانه سيل هنا حضاولا نم نإ

 نكلو طورشلا هذه لثمب ٌصاخ تّفؤملا جاوزلا نأ اذه ينعي ال هنأ ىلع

 ةمكح نع فشكت نأ دراوملا هذه لثم ةظحالم عيطتست تقّولا سفن يف

 .جاوزلا نم طمنلا اذه عيرشت

 نم ًاعون اودّيأ دق مالسإلا ًءاهقف ّنأ ىلإ ًانمض  تافتلالا نم ٌدبالو

 لجر ّجوزتي نا وهو تقؤملا جاوزلا هتقيقح ىف وه يذلا مئادلا جاوّرلا



TAN O تقؤملا جاوزلا 

 ةدم دعب :نالصفنيس امهنأب ناملعي امهدحأ وأ امهّنكلو ًايمئاد ًاجاوز ةأرماو
 .قالطلاب

 تّقؤملا جاوزلا زيوجت ًامامت هبشي جاوزلا نم عونلا اذه زيوجت لإ
 .امسا افلتخا نإو ًارهوج ناهباشتم امهف

 تقؤملا جاوزلا ةيعورشم نع نايكاح ةّيوبنلا ةّنّسلاو باتكلا نإ

 :لوقي ميركلا ٌنآرقلاف (ةعتملا)

 «ةضيرف أ ٌنُهوت اف ّنُهَنِم هب مَتْعَتْمَتْسآ امق»

 جاوزلاب ةطبترم ةيآلا هذه نوربتعي نيرّسفملا نم ةقحاسلا ةّيبلغألا نإ

 ؛مالسإلا يف حاكنلا اذه لثم عيرشت يف ديدرتلل لاجم ال ًاساسأو .تقؤملا

 ىلع هءاقب يأ ءهخسن مدع وأ جاوزلا اذه خسن يف وه ناك ول فالخلا امن

 .هتيعورشم

 نع َعِيُم امنإ .خَسنُي مل مكحلا اذه نأ نع ةيكاح نيقيرفلا تاياورو
 ًامالك كانه نأ ركذلاب ريدجلاو يناثلا ةفيلخلا رصع يف مكحلا اذهب لمعلا

 ناك حاكنلا نم طمنلا اذه نأ نع ًاضيأ فشكي لاجملا اذه ىف ةفيلخلل

 نكي مل عنملا اذه نأ ديفيو .ةتلطمركألا ئبنلا رصع يف ًاجئار لب ًازئاج

 دهَع ىلع نك ثالث سانلا اهّيأ» لاق هلال الإ سيل ىصخش يأر نم الإ ًاثشان

 .جحلا ةعتمو .ءاسنلا ةعتم :يهو ,َنهيلع بقاعأو ْنهمرَحَو نهنع ىهنأ انأ هللا لوسر

 50 اء 2
 ٤ لمعلا ريخ ىلع حو

7, 

 ١. ءاسنلا :  . ۲ . ۲٤هريغو ء٤١ ص «ةمامالا ثحبم ءيجشوقلل ديرجتلا حرش .



A۸ةيقلا حلا ىلإ قرا للون ل م ا  

 هذه نم ريخألا قشلاو لوألا قشلا نع ةفيلخلا هن نأ بيجعلاو

 عيمج دنع اهب ًالومعم تيقب جحلا ةعتم نكلو نآلا ىلإ ىقب قوقشلا

 نأ وه جحلا ةعتم نم دوصقملاو) يناثلا ةفيلخلا يأرل ًافالخ نيملسملا
 هل لحتو :مارحإلا ةلاح نم جرخي جحلا ةرمع نم ىهتنا نأ دعب جاحلا

 ءاقبو مارحإلا نم جورخلا مدعب رمأو رمع اهنع ىهن هذهو «هتامرحم
 .(جحلا دعوم لولح ىتح مارحإلا تامرحم

 هاور ام ةعتملا نع عنمي مل اك يبنلا نأ ىلع حضاولا ليلدلاو

 للا باك ىف ةعتملا ةيآ تلزن :لاق هنأ نيصح نب نارمع نع يراخبلا

 لاق «تام ىتح اهنع ن ملو ةّمّرحي نآرق لزني ملو هللا لوسر عم اهانلعفف

 .(ةعتملا حاكنل يناثلا ةفيلخلا ميرحت وه دوصقملاو) اقام هيأري لج

 .ةرقبلا ةروس نم 141 ةيآلا ريسفت دنع ريسفتلا مسق 037/7 :يراخبلا حيحص ١.



 ةحلاطلاو ةحلاصلا لامعألاب ريصملا رييغتو ءادبلا

 : ريدقتلا نم نيعون ناسنإلا ِنأش يف ىلاعت هلل نإ

 .ًاقلطم ليدبتلاو َرييغتلا لبقي ال ٍيعطقو ٌموتحم ريدقت ١.
 ضعب نادقف عم لَكَ ريغتي وهو طورشمو قلم ٌريدقت .'

 .رخآ يدقت هلحم لحيو «طئارشلا

 لوصألا ُدَحَأ وه ءادبلاب داقتعالا ْنأب ِءْيَّذُت لضألا اذه ىلإ رظّنلابو
 ىلع ةيمالسإلا ترفل ٌعيمج ْتّقَنا يتلا ةلْيِسألا ةّيمالسإلا ةيدافتعالا
 اذهو «ِءادبلا» ةظفل مادختسا نع ٌضعبلا مُجحأ ْنِإو ءًالامجإ اهب داقتعالا

 ّنأ ذإ ءًاضيأ ةّيضَقلاب ُدُضَي ال «ءادّبلا» ةظفل لامعتسا نم شاحيتسالا

 .همسأو هظفأ ال «هانعمو «ءادّبلا» ىوتحم نايت وه دوصقملا

 :نيلصأ ىلع ةقيقحلا ىف ٌموقت «ءادّبلا» ةقيقح نإ

 رييغت ىلع ٌرداق وهف «ةقلطُم ةطلسو ًٌةردق ىلاعت هلل ّنا : فلأ

 ًافلس ملعي نيح يف اش ىتم هلحم رخآ ريدقت ٍلالحإو .ريدقت ّيأ

 ريدقتلا نأ ءًاضيأ طق هملع ىلإ ريبغت ّيأل ليبس الو «نيريدقتلا الكب
 ةردق إف ةردقلا هنم َبْلَسَي وأ هللا ةردق نم ٌدحي ثيحب نكي مل لؤألا
 هللا ديو :مهلوقل ٌةدودحم اهنوک نم دوهيلا ُهُدِقتعت ام فالح ىلع ىلاعت هللا



 نقلا ىدبلا ىلا وياسوملا لتلميع ا ۹۰

 :نآرقلا لاق امك وأ ءةقلطم ٌةردق «ةَلولْغَم

 .'(ناتطوسْبَم هادي ل

 هداج نيم ةردعلاو ةطلكلا لامع وف يقال نإ :ىرخأ ةرابعبو

 مل ىلاعت هللاف ناش يف وه موب ل لک)» :ىلاعت هلوق مكحبو ءٌرمتسم ىلاعت

 .ةرمتسمو ةلصاوتم لازت ال قلَخلا ةّيلمع لب « «قلخلا رمأ نع هناحبس غرفي

 ّرع هللا لوق يف لاق هنأ :ةقداصلا مامإلا نع هدانساب قودصلا ىور

 دق اولاق مهّنكلو ءاذكه هنأ اونعي مل «ٌةلوُلغَم هللا ُدَي ٌةوهيلا تلاقو» :لجو

 لاقف .(امهريغو قزّرلاو رمعلا يف يأ) صقني الو ٌذيزي الف رمألا نم عرف

 هادي لب اولاق امي اوُنِمَل مهيديأ تلو :مهلوقل ايذكت هلالج لج هلا
 ام هلا اوُحْمَيِو :لوقي لجو رع هللا عمّست ملأ .ءاشي فيك قي ناتطوُسْبَم

 4 90« باتككلا م ا ُهَدْنِعو ُثبْعُيو ءاي

 ةقلطملا هللا ةردقب فارتعالا ساسأ ىلع موقت ةّيمالسإلا ةديقعلاف

 امّلك رداق ىلاعت هللا لأبو ءاهرارمتساو هتيقالخ ماودبو ءٌدَحُت ال ىتلا هتطلسو

 ِرمُعلا لاجم يف ناسنإلاب ةطبترملا تارّدقملا رّيغُي نأ ءاش ىتمو ٌءاش

 نيريدقدلا الكو ءىرخأ تاردقم كلذ لَحَم ٌلحّيو ءامهريغو ٍقزرلاو

 ١. :ةدئاملا 14 .

 . ۲۹ : نمحرلا .؟

 .۳۹ : دعرلا ۳

 ٤. :قودملل ديحوتلا  ۱١۷ح06 بابلا ١.



 OR Ee ةحلاطلاو ةحلاصلا لامعألاب ريصملا رببغتو ءادبلا

 .هناحبس هللا ملع ىفو «باتکلا ٌمأ» يف نادوجوم

 ىلع هّمادقإو «ىلاعت هللا بناج نم ةّطلّسلاو ِةردّقلا لامعإ لإ : ب

 ًامسق ناو ٍةحّلصمو ةمكح نود نم متي ال رخآ ريدقت ناكم ریدقت لالحإ

 «هباختناو «هكولسو ناسنإلا لمعي ةقيقحلا يف طبتري رييغتلا اذه نم

 ةيضرأ يهي رومألا هذهب وهف «ءىّسلا وأ حلاصلا هتايح طمنبو «هرايتخاو

 نم نإف ءهيّدلاو ٌقوقح هللا حمس ال عاري مل اناسنإ نأ ضرتفتلو
 .هريصم يف بوغرم ريغ ٌريثأت هل ُنوكيس حلاصلا ريغ لمعلا اذه نأ ّيعيبطلا

 ةياعرب ٌمتهاو ءهتايح نم رحخآلا يفصنلا يف اذه ِهِكوُلُس نم رّيغ اذإف
 ءبريصم رييغتل ةّيضألا أّيَم دق نوكي ةلاحلا هذه يف هناف ِهْيَدلاو وقح

 :ىلاعت هلوقل ًالومشم راصو

 .«تبثُيو ٌءاَشَي ام هللا احمي

 . رمألا ٌسكعنا اذإ هانركذ يذلا اذه سكعنيو

 انه اهضعب ٌركذن ٌةريثك لاجملا اذه ىف تاياوّرلاو تايآلا نإ

 هُنا ام اوري ىح موق ام رعي ال هلل نو ١.

 ِءامّسلا َنِم ِتاَكَرَب مهْيَلَع اَنْحَتَمل اوم هاو اوما ىَّرَقلا لها نأ ولو ٠

 ١. :دعرلا ١١



 نيقللا فضلا ىلإ نيد رملا ليلا زو ل ۹۲

 .'ينؤبسکي | وناَك اَمب مُهاَنْذَحَأَ اوُيُذَك نکو ضزألا و

 نينمؤملا ريمأ مامإلا نأ «رولتملا ٌردلا» هريسفت ىف يطويسلا يوري .۳

 .(ءاشي ام هللا اوحْمَيو :هلوق نع ةَ هلا لوسر لأس ةكًايلع

 :اهريسفتب يدعَب يمني ْنَرِألو اهريسفتب كني ُنرِقأل» :#4# يبنلا لاقف
 يف ُديزيو .ةداعس ًءاقشلا ٌلَوَحُب.فورعملا ٌعاَنِطصاَو نيدباولا ربو اه لع ةقّدَّصلا

 ) هءوُسلا عزاصم يقيو ,رُمُعلا

 ُعَفْدَسَو .لاومألا يمنُثو .لامخألا يكّرُث ماحرألا ُةليص» :# رقابلا ٌُمامإلا ّلاقو

 70 «لجألا يف ىِسْذَثو .باسجلا ُرَسّيَتو ,ىولبلا

 ةيمالسإ ةديقع ءادبلاب داقتعالا نأ حضني نيلصألا نيذه ىلإ رظَتلابو
 ريبعتلا نع رظنلا ضغب هب دقتعت ةيمالسإلا قرفلا عيمج ّنأو :ةّيعطق

 .«ءادبلا» ظفل مادختساو ءةيمستلاو

 ىلع «ءاّدبلا» ةظفل تقلطأ اذامل فرعنل نيتطقن رك دن ماتخلا يفو
 :مهلوقب ةيمالسإلا ةديقعلا هذه نع ريبعتلا ءاجف تاياوّرلا ىف ةلأسملا هذه

 .4هّلل اذكال

 ىّنلل ًاعبت ءاج ةلأسملا هذه ىف َةظَْفّللا هذه مادختسا نإ : فلأ

 ةثالث نأش يف لاق بلا ات يف ٰيراخبلا ىور دقف قلق مركألا

 . ۹٩ : فارعألا ١.

 . 11/٤ :روثنملا ردلا ."

 ٠١. ثيدحلا ء١۷ / ۲ :ىفاكلا ۳



 ااا 0 ] ] ] ] ]ز]ز ]ز ز]ز]ز] ز ز ةحلاطلاو ةحلاصلا لامعألاب ريصملا ربيغتو ءادبلا

 .«..ميِلَتْبَي نأ لجو رع هللادب» :ىمعأو عرقأو صربأ :صاخشأ

 مهنم نينثا نأ فيكنّييو ٍةلّصفم ةروصب مهتّصق كلذ دعب ركذ مث

 هب بيصأ ام امهباصأو ءةمعنلا نارفك ببسب امهتمالس امهنم تَبلُس
 .ضارمألا نم مهفالسأ

 ناسلب ثذدحتلاو ءةلكاشملا باب نم لامعتسالا نم عونلا اذه نإ: ب

 .عوضوملا اومهفيو ءاوهقفي ىتح موقلا

 نأ هذختا دق ًارارق دحأ ريغ اذإ هنأ ىعامتجالا فرعلا ىف ٌفّراعت دقف

 ١ .ىل ادب :لوقي

 دقو «مهيبطاخم ميهفت مهنكميل موقلا ناسلب نيدلا ٌةمثأ ثّدحَت دقو

 .ىلاعت هللا قح يف ةظفللا هذه لثم اولمعتسا

 ًاظافلأ ىلاعت هللا نأش يف ٌمدختسا ميركلا نآرقلا نأ ركذلاب ريدجلاو

 هللا نأ ملعن اننُأ نيح يف ءنايسنلاو عادخلاو ءديكلاو ركملا لثم تافصو

 (رشبلا نيب ةجئارلا اهميهافمو اهيناعمب) رومألا هذه لثم نع ٌهزنم ىلاعت

 ظافلألا لمعتساو تافصلا هذه ٌميركلا ُنآرقلا ٌرّرك كلذ عمو ءًانيقيو ًاعطق

 .هناحبس هللا قح ىف

 ١ "دیک ٌديِكَأَو * ًادنك َنوُديِكَي مهنا .

 ١. :يراخبلا حيحص ٤ / ۱۷۲ .

 قراطلا .؟ : 5-0" .



Rae ۹ا ا لا واش لا ل ٤ 

 .(0)ارْكَم اَنْرَكَمَو ًارْكَم اوُرَكَمو) ١

 ."7(ةُهعِداَح َوْهَو هللا َنوُعِداَحُي نقال نإ نإ ۳

 N تف هلا اوس

 رظنلاب ءءادبلا ظفل لامعتسا لوح ةعيشلا يقّقحمل ناف لاح لك ىلَعو

 ِتاقیقحتو ٍتاسارد ىلاعت هلا ملع يف لّدبتلاو ,ريغتلا لوصح عانتما ىلإ
 ىلإ اهيلع َعالطالا بحي نم ليحن نحنو ءانه اهركذل لاجمال ٌةقّيشو ةّيوَق
 .©7ثاحبألا هذه نمضتت يتلا تافلؤملاو بتكلا

 ١. :لمنلا °٠ .

 ", ءاسنلا : ١٤٣ .

 . ۷ : ةبوتلا ۳

 ٤. :قودصلل ديحوتلا باتك ۳١١-٠٠۳١ :لوصألا ةدع ؛!4 :ديفملا خيشلل دافتعالا حيحضت ۲ /

  ۹.فجنلا ةعبط 714 - 77 :ةبيغلا بانك



 مُتِمْيَغ امْأ اوملعاوو و ی يرش ف رمال

 نيكاسَملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذلو ٍلوسرللو ُهَسْمُح هلل ن ءىش نم

 َموَي ناقرُملا موي انِدبَع ىلع انلّرْنَأ امو للاب ْمُنَمآ منك نإ ليبّسلا نباو
 07.(ةيدق ءىش لک ىلع هللاو ِناعْمَجلا قتلا

 ىقتلا موي «ناقرفلا موي :ينعأ ءصاخخ دروم يف تلزن ةيآلا لأ كشال

 هلوق يف «ةمينغلا» ةدام ىف مالكلا نكل ء ىربكلا «ردب» ةوزغ وهو ناعمجلا

 وأ ؛هتايح يف ناسنإلا هب زوفي ام ّلكل ماع وه له (ٌمّتْمْيَه ام» :هناحبس

 ؟بهنلاو بلسلا نم برحلا يف هب رفظي امب صاخ

 ؟ال وأ صّصخم دروملا لهف ًاًماع هنوك ضرف ىلعو

 ناسنإلا هي زوفي ام قلطم ةهينغلا :لّوألا

 يف ناسنإلا هب رفظي امم معأ لصألا ىف هنأ ةغللا ةّمئأ نم رهاظلاف

 :مهتاملك ضعب كيلإو ءناسنإلا هب زوفي ام لكل ةغل وه لب ءبرحلا تاحاس

 ١. :لاغنألا 1١ .



E 0 000010212111 ۳۹٦ 

 زاهتنا : مانتغالاو ءةقشم ريغ ىف ءيشلاب زوفلا :مْنْعلا :ليلخلا لاق ١.
 غلا

 زاهتنا مانتغالاو ؛ءيشلاب زوفلا :منغلا :ثيللا لاق :يره زألا لاق .۲

 ("7.منغلا

 لمعتسا مث ءهب رفظلاو هتباصإ :مّنَعلاو ... فورعم منغلا :بغارلا لاق ."

 نم متمنغ امن اوملعاوو :لاق «مهريغو ئدهلا ةهج نم هب روفظم لك يف
 ءمناغم هعمجو منغ ام :متغملاو هابي ًالالح متمتغ امم اولكفو ««ءيش

 ۳ .«ةريثك مناغم هللا دنعق» :لاق

 مل ءىش ةدافإ ىلع لدي دحاو حيحص لصأ ا :سراف نبا لاق 563

 © .نيكرشملا نم ذحأ امب صتخي مث لبق نم كلمي

 ° .ةّقشم ريغ نم ءىشلاب زوفلا «ملغلا» :روظنم نبا لاق .

 هيلعو همنُغ هل هنهر نمل نهرلا :ثيدحلا يف :ريثألا نبا لاق .1
 .هتميق لضافو هؤامنو هتدايز :همنغ «همرغ )0

 اذك همنغأو ءةّقشمب ال ءىشلاب زوفلا ؛منغلا» :يدابآ زوريفلا لاق ۷

 .منغ ةدام ۴/٤ :نيعلا باتك ١.

 .«منغ» ةدام :ةغللا بيذهت .؟

 .«منغ» ةدام : تدارفملا .۳

 .«منغ» ةدام :ةغللا سيياقم ٤.

 .(متغ» ةدام :ب رعلا ناسل .2

 .«منغ» ةدام :ةغللا ةياهن .1



 ا 01002 NE ةّئسلاو باتكلا ىف سمخلا

 0( .ةمينغ هذع همّنغتو همنتغاو :هاّيإ هلفن ًامينغت

 نمل نهرلا» :ثيدحلا ىفو «مضلاب متغلاو ةمينغلا :يديبزلا لاقو ۸

 منغلاو ,هتميق لضافو هؤامنو هتدايز يأ همنغ «همرغ هيلعو همْنَع هل «هنهر

 .ةقشم الب ءيشلاب زوفلا
 وأ برحلا يف ةمينغ باصأ :منغي :منغ :«دئارلا» يف لاقو ٩

 ۳ اهريغ

 ىضتقمب هانعم نوكيف ءررضلا وهو مرغلا لباقم لمعتسي منغلا نا ٠١.

 نم لا هانعمو «مرغلاب مْنْغلا» ةدعاق ةيهقفلا دعاوقلا نمو «عفنلا وه ةلباقملا

 .هررض لّمحتي ءيش عفن لاني

 هبحاص نم نهرلا قلغي ال» :ةٌكِيَي ىبنلا لوق وه ةدعاقلا هذه ليلدو

 هكاله همرغو .هتدايز همنغ :یعفاشلا لاق ««همرغ هيلعو همنغ هل «هنهر يذلا

 00 و

 ناسنإلا هب زوفي امل عضوت مل ةّداملا ّنأ نع برعت صوصنلا هذهو

 يف اهلامعتسا بلغي ناك نإو كلذ نم عسوأ اهانعم لب «بورحلا يف

 .برحلا ةحاس ىف هب رفظي ام ىف نآرقلا لوزن نع ةرحأتملا روصعلا

 .«منغ» ةدام :ةغللا سوماق ١.

 .«منغ» ةدام ؛ 4 ج :سورعلا جات .1

 ,.«منغا ةدام :” :دئارلا .۳

 .منغ ةدام 3501/79 :ةيهقفلا ةعوسوملا ٤.



A ۹۸نقلا قحلا ىلا نيش رفلا ليلا  

 ناسنإلا هب زوفي ام قلطم ىف تلمعتسا ةداملا نأ دجن كلذ لجألو

 | .ةّيوبنلا ةّنسلاو ميكحلا ركذلا يف

 نكي مل نإو ناسنإلا هب زوفي اميف «منغملا» ةظفل نآرقلا لمعتسا دقل

 ذإ :يورخألا وأ يويندلا يداعلا لمعلا قيرط نع ناك لب ءلاتقلا قيرط نع

 :هناحبس لوقي

 ْنَمِ اووه الو اوي هللا ليس ىف مرض اذإ اوما َنيذلا اهّيأ ايو

 ماعم هلا دن اينّدلا ةايَحلا ٌضَرَع َنوََُت ًانمؤُم تسل السلا ُمُكيلإ ىقلأ
 (1) . «ةريثك

 ضرعل هتلباقم ليلدب ؛ةرخآلا رجأ وه :ةريثكلا مئاغملاب دارملاو
 يتلا ءايشألاو رومألاب ٌصتخي ال منْغَلا ظفل نأ ىلع لديف ءايندلا ةايحلا

 وه لب ءطقف برحلا تاحاس يف وأ ايندلا هذه يف ناسنإلا اهيلع لصحي

 .ًايورخأ ناك نإو ةدئافو بسكم لكل ماع

 ةدئافلا قلطم اهنم ديرأو ثيداحألا ىف ةظفللا هذه تدرو امك
 ١ .ءرملل ةلصاحلا

 اهلعجا هللا : إلق هللا لوسر نع ءاج هنأ هننس يف ةجام نبا ىور
 (9 ءامرغم اهلعجت الو ًامنغم

 ١. :ءاسنلا 4٤

  .۲ثيدحلا ءةاكزلا جارخإ دنع لاقي ام باب ةاكزلا بانك :ةجام نبا ننس ۱۷۹۷.



 ARN SETAE SASS ةّنسلاو باتكلا ىف سمخلا

 ركذلا سلاجم ةمينغ» : ### هللا لوسر نع دمحأ دنسم ىفو
 07 .«ةّنجلا

 "7 .«نمؤملل منغ» : #84 هنع ناضمر رهش فصو يفو

 ةمينغ هاّمس « ةدرابلا ةمينغلا ءاتشلا يف موصلا :ريثألا نبا ةياهن ىفو

 ".باوثلاو رجألا نم هيف امل

 ةداملا كلت لامعتسا دراومو ةغللا ةّمئأ تاملك نم هانلقن امم ناب دقف

 نم «ناسنإلا هب زوفي دروم لك ىف اهلمعتست برعلا نأ «ةئسلاو باتكلا يف

 يف ةرخأتملا راصعألا ىف ةعرشتم 5 ةقيقح راص امنِإَو «مهريغو ىدعلا ةهج

 برح لَو يف ةيآلا تلزنو «برحلا ةحاس يف ناسنإلا هب زوفي ام صوصخ

 ًاقيبطت الإ لامعتسالا نكي ملو هللا لوسر ءاول تحت نوملسملا اهضاخ

 .صاخ دروم ىلع ىلكلا ىنعملل

 صحّصخم ريغ دروملا :يناثلا

 نوكي الف «ناسنإلا هب زوفي ام ةفاك لمشي ًاّماع ظفللا موهفم ناك اذإ

 ىلع انفقو اذإف «همومعل ًاقّيضمو هموهفمل ًاصّصخم ءصاخ دروم يف هدورو

 ءًالوَأ بويسلاو زنكلاو زاكرلا يف سمخلا ضرف يمالسإلا عيرشتلا نأ
 نوكي الو «ةيآلا قالطإل ًادّكؤم عيرشتلا كلذ نوكيف ءايناث بساكملا حابرأو

Af: ر۲ :دمحأ لئسم ۷٤ر .١ 

 ". ص :هسفن ردصملا ۱۷۷ .

  ۳.«منغ» ةدام :ةياهنلا



 0 ا 1 ب ۳.۰

 يف تاياورلا نم ةّنسلا ىف درو ام كيلإو .هل ًاعفار ةيبرحلا مئانغلا ىف هدورو

 :نيدروملا

 ةمينغلا باب نم زاكرلا يف سمخلا بوجو .ا

 ءنداعملا ىف اوفلتخا امّنإو سمخلا زاكرلا ىف نأ ىلع ةّئسلا تقفتا

 ةيعفاشلا دنع رشعلا عبرو ,ةيكلاملاو ةيفنحلا ىدل سمخلا وه بجاولاف

 .ةلباتحلاو

 باتكلاب نداعملا ىف سمخلا بوجو ىلع ةيفنحلا تلدتسا دقو

 :اولاقف سايقلاو ةئسلاو

 هلل ّنأف ءىش ْنِم ْمُكُمِنَغ املا اوُمَّلْعاو) :ىلاعت هلوقف : باتكلا اَمأ
 ةع ندعملا غنوه

 رثبلا و هيف ءىش ال رده يأ- راب ءامجعلا» :ك# هلوقف :ةئسلا اأو

 زنكلاو ندعملا لمشي زاكرلاو «سمخلا زاكرلا يفو ءرابج ندعملاو رابج

 .قولخملا وأ قلاخلا نم ءاوس ءزوكرملا يأ زكرلا نم هّنأل

 توبث عماجب «يلهاجلا زنكلا ىلع ندعملا سايق وهف :سايقلا اًمأو

 ).امهيف سمخلا بجيف ءامهنم لك يف ةمينغلا ىنعم

 ةيآب نداعملا ىف سمخلا بوجو ىلع لدتست ةيفنحلا نأ ىرت

 ۷۷۷۲:هتلدأو ىمالسالا هقفلا ١.



 1 ل ا و ع نموا ةّنسلاو باتكلا ىف سمخلا

 ىنعملا ال يوغللا ىنعملا اهب داري نأ الإ لالدتسالل حلصت الو ةمينغلا

 .يحالطصالا

 بوجو ىلع ةّئسلا لهأ قيرط نع تاياورلا ترفاضت دق و اذه

 :ةعبرألا رومألا ىف سمخلا
 .زاكرلا .أ

 .زنكلا .ب

 .ندعملا .ج

 .بويسلا .د

 نب ةدابعو رباجو ةريره يبأو سابع نباك ةباحصلا نم فيفل ىور

 .بويسلاو زنكلاو زاكرلا يف سمخلا بوجو كلام نب سنأو تماصلا

 :لاجملا اذه ىف يور امم ًامسق كيلإو

 سابع نبا نع :لّوألل ظفللاو ةجام نبا ننسو دمحأ دنسم ىف ١.

 :لاق

 ."7 سمخلا ءزاكرلا ىف فلق هللا لوسر ىضق
 :لاق ةريره يبأ نع :لّوألل ظفللاو يراخبلاو ملسم يحيحص يفو .1

 زاكرلا ۽ ىفو ءرابج ندعملاو ءرابج اهحرج ءامجعلا» فلق هللا لوسر لاق

 ) «سمخلا

 .ه ۱۳۷۳ ط ۸۳۹ / ۲ :ةجام نبا نئس ؛!4١ ١/ : دمحأ دنسم ١.

 حيحص ؛دودحلا باتك نم «رابج رئبلاو ندعملاو ءامجعلا حرج باب 0 : ملسم حيحص .؟

 .سمخلا زاكرلا يف باب \/AAT :يراخبلا



ASR ۳۲نقلا قلا ىلإ نيدشرملا للا  

 ٌبطعع اذإ ةيلهاجلا لهأ ناك :«جارخلا» باتك يف فسوي وبأ لاق

 هلتق اذإو ءهلقع اهولعج ةباد هتلتق اذإو ءهلقَع بيلقلا اولعج بيَّلَق ىف لجرلا

 ءامجعلا» :لاقف ؟كلذ نع فْيهَللا لوسر لئاس لأسف .هلقع هولعج ندعم
 اي زاكرلا ام :هل ليقف «سمخلا زاكرلا ىفو «رابج رثبلاو ءرابج ندعملاو ءرابج

 موي ضرألا ىف هللا هقلخ يذلا ةضفلاو بهذلا» :لاقف ؟هللا لوسر
 (0) «تقلح ةلح

 لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع «ىبعشلا نع :دمحأ دئسم ىفو .*
 زاكرلا ىفو «رابج ندعملاو ءرابج ٌبُجلاو ,رابج ةمئاسلا» :كفقَي هللا لوسر

 (") .يداعلا زنكلا :زاكرلا :ىبعشلا لاق .«سمخلا

 دفاع هللا لوسر ءاضق نم :لاق تماصلا نب ةدابع نع :ًاضيأ هيفو ٤.

 ةميهبلا :ءامجعلاو .رابج اهحرج ءامجعلاو «رابج رثبلاو ءرابج ندعملا ّنأ

 زاكرلا ىف ىضقو « مرغُي ال يذلا ردهلا وه رابجلاو ءاهريغو ماعنألا نم

 خلا

 ر ف

 «اهنز» :لاق ,كلذب هربخأف ةا ىبنلا اهب ىتأف اهذخأف ءاربت هيلع تراهناف

 .؟؟ :جارخلا ١.

 ةرزنل :دمحأ دتسم 8

 ۳۲۷۵ :دمحأ دنم ۳



 ااا 1 1 1 ا ةّنسلاو باتكلا ىف سمخلا

 ^) «سمخلا هيفو زاكر اذه :ىبنلا لاقف مهرد انثام اذإف اهنزوف

 زنكلاف :اهيف ءاج لئاسم هللا لوسر لأس ةنيزم نم ًالجر نأ :هيفو 1

 زاكرلا يفو هيف » : فَلا لوسر لاقف ؟مارآلا يفو برخلا يف هدجن
 ) «سمخلا

 ابي ان يف نسورعلا جابو برعلا ناسلو ةغللا ةياهن يقو ۷

eيفو» :رجح نب لئاول - هللا لوسر باک يأ ها  

 :اولاق

 نّوكتت يأ ءندعملا يف بيست ةضفلاو بهذلا نم قورع :بويسلا»

 لاملا بيسلاب يبنلا ديري يأ- هب ديري بیس حمج : :بويسلاو «رهظتو هيف

 نمل هئاطعو ىلاعت هللا لضف نم هال ندعملا وأ :ةيلهاجلا يف نوفدملا

 ۳ .«هباصأ

 ثيداحألا كاغلأ ريسغت

 مرغ الف اهتالفنا ىف تباصأ امف ءاهبحاص نم ةتلفنملا ةبادلا :ءامجعلا

 ناسنا هيف عقوف ًاندعم لجرلا رفتحا اذإ :ىنعي رابج ندعملاو ءاهبحاص ىلع

 الف ناسنإ اهيف عقوف ليبسلل لجرلا اهرفتحا اذإ رثبلا كلذكو «هيلع مرغ الف

 ١78/7. :هسفن ردصملا ١.

 AVY“ هفت ردصملا ۲

 .«بيس) ةدام : ةياهنلا .۳



eR £نقلا هلا ىلا نيدغرملا ليلو  

 لهأ نفد نم دجو ام :زاكرلاو «سمخلا زاكرلا يفو ءاهبحاص ىلع مرغ

 ^) هل ىقب امو ناطلسلا ىلإ سمخلا هنم ىّدأ ًازاكر دجو نمف «ةيلهاجلا

 ءاهب ىدتهُي ةزافملا ىف بصنتو عمجت ةراجح يهو مالعألا :مارآلاو

 ىف ًائيش اودجو اذإ مهّنأ ةيلهاجلا ةداع نم ناكو .بنعك مّرِإ اهدحاو

 اذإ ىتح اهب هنوفرعي ةراجح هيلع اوكرت هباحصتسا مهنكمي ال مهقيرط

 د .هوذخأ اوداع

 سمخلا يه ءةاكزلا ريغ ةبيرض دوجو نع برعت تاياورلا هذه نإ
 .ةمينغلا باب نم

 بساكملا حابرأ يف سمخلا .

 وه ةلأسملا ناونع نم فدهلاو «ماقملا يف ديصقلا تيب وه اذه

 رمأ مركألا ئبنلا نأ تاياورلا نم دحاو ريغ نم رهظي ثيح «كلذ تابثإ

 ءاهريغو بساكملا حابرأ نم ناسنإلا همنغي ام قلطم نم سمخلا جارخإب

 :ماقملا ىف درو ام ضعب كيلإو

 كنيبو اننيب ّنإ :اولاقف فَي هللا لوسر ىلع سيقلا دبع دفو مدق ١.

 هب انلمع نإ ءلصف رمأب انرُمَف «مرح رهشأ يف الإ كيلإ لصن ال انإو نيكرشملا
 نع مكاهنأو عبرا مكرمأ» دلع لاقف ءانءارو نم هيلإ وعدنو ةنجلا انلخد

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ؟ناميإلا ام نوردت لهو .هّللاب ناميإلاب :مكرمآ ؛عبرأ

 .ءامجعلا ىف ءاج ام باب :, 1 :يذمرتلا ننس ١.

 .«مرا» ةدام : ةياهنلا ."



 O ا ةّنسلاو باتكلا ىف سمخلا

 ©" .«منغملا نم سمخلا اوطعتو ءةاكزلا ءاتيإو ؛ةالصلا ماقإو

 اوعقدي نأ سيقلا دبع ينب نم بلطي مل لت ىبنلا نأ مولعملا نمو

 رهشألا ريغ يف مهّيح نم جورخلا نوعيطتسي ال مهو فيك برحلا مئانغ
 ةغل يف يقيقحلا هانعمب منغملا دصق دق نوكيف «نيكرشملا نم ًافوخ «مرحلا

 .نوحبري ام سمخ اوطعي نأ مهيلعف هب نوزوفي ام وهو برعلا

 ىلع سمخلا اهيف ضرفو نئبنلا اهبتك «قيشاومو بتك كانهو

 حابرألا يف سمخلا ىلع اهتلالد اهلقن نم غارفلا دعب نّييتتسو ءاهباحصأ

 .رظتناف ءةيبرح ةمينغ نكت مل نإو

 :نميلا ىلإ هثعب نيح مزح نب ورمعل بتك ."
0 0 

 ورمعل هللا لوسر ىبنلا نم دهع ... اذه ... ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ف 0 5 مث. د ۰

 نم ذخاي ناو ؛هلك هرما يف هللا ىوقتب هرما «نميلا ىلإ هثعب نيح مزح نب
 ام رشُع راقعلا نم ةقدصلا نم نينمؤملا ىلع بتكامو «هللا سمح مناغملا
 °. «برغلا ىقس امم رْشُعلا فصنو ءءامسلا تقسو لعبلا ىقس

 .ةميظعلا ولدلا :بّرَكلاو «هقورعب يق ام لعبلاو

 ر ۱ جو «ديحوتلا باتك نم «نولمعت امو مكقلخ هللاو» باب YI¥Y/۸ :يراخبلا حيحص ١.

 دنسم +۳۲۳ / ١ :يئانلا ننس ؛ناميإلاب رمألا باب ۱-۳1 :ملسم حیحص ۵۳/۳ جو

 .اهريغو ۱۲ :لاومألا ؛۳۱۸ / ۱ :دمحا

 ًاطوم حرش يف كلاوحلا ريونت ؛۲1۵ ٤/ :ماشه نبا ةريس ؛نميلا باب ١/ ۸١ : نادلبلا حوتف .۲

 .۱0۷ ١/ :كلام



 نيقيلا قلا ىلإ ني دشا ليلو تاو لما فردا ا ا ۴۰۹

 نب ميعنو ؛لالك دبع نب ثراح و «لالک دبع نب ليبحرش ىلإ بتک ۳
 :نادمهو رفاعمو «نيعر يذ ليق لالك دبع

 017. هللا سمخ مناغملا نم متيطعأو مكلوسر عجر دقف ءدعب ام
 مهمّلعي ًادحاو ًاباتك ماذج ىلإو ءةعاضق نم ميذُه دعس ىلإ بتك ٤.

 ّيبأ هيلوسر ىلإ سمخلاو ةقدصلا اوعفدي نأ مهرمأيو ءةقدصلا ضئارف
 0 .«هالسرأ نم وأ ةسينعو

 :هعبت نمو عيِجْفلل بتك .

EOيا نارا  

 .«... هللا سمح مناغملا نم ىطعأو هلوسرو هللا عاطأو

 :هعبت نمو هموقو يدزألا ةدانجل بتك .1

 نم اوطعأو هلوسرو هللا اوعاطأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ام»
 ةّمذو هللا ةمذ مهل إف ءنيكرشملا اوقرافو يبنلا مهسو هللا سمح مناغملا
 )هللا دبع نب دمحم

 :بتك اميف ديز نب ةنيهجل بنك ۷

 نأ ىلع ءاهروهظو ةيدوألا عالتو اهلوهسو ضرألا نوطب مكل ّنإ»

 .(توريب ٤ ط) 1١١. مقرب ۲۲۷ :ةيسايسلا قئاثولا ١.

 .۲۷۰/۱ :ىربكلا تاقبطلا .۲

  .۳:هفنردصملا ٣١٤_۳٠١

 ٤. :ةهسفن ردصملا ۲۷١.



 و ةئسلاو باتكلا ىف سمخلا

أ ىلع ءاهءام اوبرشتو اهتابن اوعرت
 () «, سمخل ١ اودۇت ن

:بتك اميف ريمح كولمل بتك ۸
 

لا نيد :مناغملا نم متيطعأو « ةاكزلا متي متآوال
 ةر هل

 نم نيئمؤملا ىلع هللا بتك امو «هّيفصو
 )۲( .«ةقدصلا

  Eىطعأو ةاكزلا ىتآو ةالصلا :
° 

«يفصلاو يبنلا مهسو
. 

 :ةنيهج ذاخفأ ضعب ىلإ بتك.٠

 يبنلا

 منغملا سمخ

 ىطعأو هلوسرو هللا عاطأو ةاكزلا ىت آو ةالصلا ماقأو مهنم ملسأ نم»

 حلا مئانغلا نم

 بيتاكملا هذهب لالدتسالا حاضيإ

 مهنم بلطي نكي مل فلي يبنلا نأ لئاسرلا هذه نم  ءالجب - نّيبتي
 ٌقحتسا ام بلطي ناك لب ءاهيف اوكرتشا يتلا برحلا مئانغ سمح اوعفدي نأ

 .ةقدصو سمخ نم مهلاومأ يف

 ١. مقرب 710 :ةيسايسلا قئاثولا 167.
 .108 /4 :ماشه نبا ةريس ۸۲ ١/ :نادلبلا موتف ."

 ۳٤/۳ :ةباغلا دسأ ۱۸۹ /7 :ةباصإلا ۳
 .؟۷۱/۲ :ىربكلا تاقبطلا ٤.



E ۳۰۸نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلذ ل  

 ضوخ كلذ يف طرتشي نأ نود سمخلا مهنم بلطي ناك هّنإ مث

 .مئانغلا باستكاو برحلا

 حتفلا دعب نايلي ناذّللا امه هبئان وأ يمالسإلا مكاحلا نأ ىلإ ًافاضم اذه

 الو ءاهنم سمخلا جارختسا دعب اهميسقتو برحلا مئانغ عيمج ضبق
 .ًالغم ًاقراس ناك الإو بلس امم ًائيش ليتقلا بلس ادع ةازغلا نم دحأ كمي

 ةا ئبنلا دهع ىلع مئانغلا سمخ جارخإو برحلا نالعإ ناك اذإف

 باتك يف هديكأتو سانلا نم سمخلا هبلط ينعي اذامف #4 يبنلا نوؤش نم

 ۰ ؟دهع دعب دهع فو «باتک دعب

 ىلإ ًافاضم اذه .برحلا مئانغب ًاطبترم نكي مل هبلطي ناك ام نأ نّيبتيف

 لصحي ناك ام وه لئاسرلا هذه ىف ةمينغلاب دارملا نإ :لاقي نأ نكميال هنأ

 نع لف ىبنلا ىهن دقو فيك «بهنلا قيرط نع ةيلهاجلا يف هيلع سانلا

 :كظنا# هنع ةبهنلا نع يهنلا باب نتفلا باتك يفف «ةّدشب ىبهنلاو بهنلا

 9 جت ال ةبهنلا ّنإ» :لاقو « '') هانم سيلف ةبهن بهتنا نمال

 انعياب :تماصلا نب ةدابع نع دمخ! يراخبلا حيحص يفو

 7 :بهنن ال نأ لق ئبنلا

 راصنألا نم لجر نع «ىبهنلا نع يهنلا باب ءدواد يبا ننس يفو

 .نتفلا باتك ء۳۹۳۷ مقرب ۱۳۹۸ /۲ :ةجام نبا ننس ١.

 .هبحاص نذإ ريغب بهنلا باب ء۸ / ۲ :يراخبلا حيحص .؟



 ا ا ا ةّنسلاو باتكلا ىف سمخلا

 هجو ةديدش ةجاح سانلا باصأف الت هللا لوسر عم انجرح :لاق

 اثكْنم يشمي هللا لوسر ءاج ذإ ءيلغتل انرودق لاف ءاهوبهتناف ًامنغ اوباصأو

 نا :لاق مث «بارتلاب محللا لمر لعج مث «هسوقب انرودق ًافکأف هسوق ىلع
 ^) .«ةتيملا نم ّلحأب تسيل ةبهّتلا

 © .ةلثملاو ىبهنلا نع ةت ىبنلا ىهن :ديز نب هللا دبع نعو

 .داهجلا باتك يف تدرو ىتلا ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ

 يف  منغملاو ةمينغلا قواست برعلا دنع ىبهنلاو ةبهنلا تناك دقو

 .ودعلا لام ذخأ يف لمعتسي يذلا اذه انموي حلطصم

 يتلا بورحلا نكت مل اذإو «نيدلا يف هب ًاحومسم بهنلا نكي مل اذإف
 ام ريغ قئاثولا هذه يف ةمينغلا نكت مل ءةزئاج لق يبنلا نذإ ريغب ضاخُت
 الو ءههباش امو بسكلا قيرط نم لب لاتقلا قيرط ريغ نم سانلا هب زوفي

 #34 ئبنلا هبلطي ناك يذلا سمخلاب دارملا نإ :لاقي نأ نم ذئتيح صيحم
 وأ لاتقلا قيرط ريغ نم ناسنإلل ةلصاحلا دئاوفلاو بسكلا حابرأ سمح وه

 .نيدلا يف عونمملا بهنلا

 ءادأ ةّيوبنلا لئاسرلا هذه يف بولطملا مئانغلا لإ :ةلمجلا ىفو

 ام وأ ةراغإلاو بهنلا قيرط نم هيلع ىلوتسُي ام اهب داري نأ اًمإ اهسمخ

 ١. مقرب 1/۳ :دواد يا ت ۲۷۰۵.

  3نزل : جاتلا مجار .ديصلا ىف يراخبلا ءاور



E OSO ۳۱۰نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلذ ...................  

 نم هيلع ىلوتسي ام وأ ,داهجلا ةروصب ةبراحم قيرط نم هيلع ىلوتسي

 .دكلاو بسكلا قيرط

 بلطي نأ ىنعم الف ةقباسلا ثيداحألا ّصنب «عونمم لّوألاو

 .ةبهنلا سمح 4 ىبنلا

 لك ذخأي يذلا وهف ءةرشابم إلق يبنلا ديب مئانغلا رمأ نوكي يناثلاو
 نأ دعب مهسألا نم هلام لجارلاو سرافلا نم ّلكل برضيو مئانغلا

 وک ئبنلا هبلطي نال ىنعم الف < انغلا كلت نم هسفنب سمخلا جرختسي

 .نّيعتملا وه ثلاثلا نوكيف ءةازغلا نم

 دحأ بتك دقف :كلذ ىلع لدي ام + تيبلا لهأ ةّمئأ نع دروو

 ام عيمج ىلَعأ سمخلا نع ىنربخأ :ًالئاق ةليداوجلا مامإلا ىلإ ةعيشلا

 فيكو عانصلا ىلعو بورضلا عيمج نم ريثكو ليلق نم لجرلا ديفتسي
 ° :«ةنوؤملا دعب سمخلا» :هطخب 148 بتكف ؟كلذ

 ؛لئاسلا هيلإ بهذ امل 4 مامإلا دييأت رهظي ةريصقلا ةباجإلا هذه ىفو

 .سمخلا ءادأ يف ىعارت نأ بجي يتلا ةيفيكلا ركذ نّمضتيو

 :لاقف ؟سمخلا نع ## (مظاكلا) نسحلا ابأ تلاسالاق عابس غو

 " .«ريثك وأ ليلق نم سانلا دافأ ام لك يف»

 يداهلا مامإلاو داوجلا مامإلا ءالكو نم وهو) دشار نبا ىلع يبأ نعو

 ١. ج : لئاسولا ١ ثيدحلا ء:سمخلا هيف بجي ام باوبأ نم 8 بابلا ١.

  1ثيدحلا ؛هسفن ردصملا ١



 000 0011011 ةّنسلاو باتكلا ىف سمخلا

 ذحخأو كرمأب مايقلاب ىنترمأ :( #3 يداهلا مامإلا يأ) هل تلق :لاق (

 ام ردأ ملف ؟هفح ءيش يأو :مهضعب يل لاقف كلذب كيلاوم تملعأف « ,كقح

 يف :لاقف ؟ءىش يأ يفو : :تلقف «سمخلا مهيلع بجي :لاقف ؟هبيجأ

 مهنكمأ اذإ» :لاقف ؟هديب عناصلاو هيلع رجاتلاو :تلق « «مهعئانصو مهتعتمأ

 9 .«مهتنوؤم دعب

 ظلت مركألا ئبنلا نع ةّيورملا رابخألاو ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ

 .بسكم لكل سمخلا لومش ىلع ّلدت يتلا 8 نيرهاطلا هتيب لهأو

 ١. ثيدحلا ءهسفن ردصملا ".



 زيزعلا باتكلا يف ةعجرلا

 ءاملعلا حلطصم يف ةعجرلا

 ىلإ ةايحلا ةدوع ىلع ًاحالطصا قلطت و ءةدوعلا فدارت ةعجرلا

 ةدوعلا هذه و #4 يدهملا مامإلل ةيملاعلا ةضهنلا دعب تاومألا نم ةعومجم

 ةدوعلا نع ثيدحلاف ءأدبملا اذهل ًاقبط و .ةمايقلا موي لولح لبق عبطلاب متت
 .ةمايقلا طارشأ نم دعي

 . ةايحلا ةدوع و ءىش ## يدهملا مامإلا روهظف «كلذ ءوض ىلع و

 «ثلاث رمأ ةمايقلا موي ثعبلا نأ امك ءرخآ ءىش تاومألا نم ةعومجم ىلا

 .اهنيب طلخلا مدع و اهزييمت بجيف

 تؤلف دمحم ةمأ نم ًاموق رشحي ىلاعت هللا نإ :ديفملا خيشلا لاق

 تاولص) دمحم لآ هب ٌصتخي بهذم اذه و «ةمايقلا موي لبق «مهتوم دعب

 ) .«هب دهاش نآرقلا و «(مهيلع و هيلع هللا

 يذلا نأ ملعا» :ةعيشلا دنع ةعجرلا نع ًاثّدحتم ىضترملا لاق و

 ءنامزلا مامإ روهظ دنع ديعي ىلاعت هللا نأ ءهيلإ ةيمامإلا ةعيشلا بهذت

 .ديفملا خيشلل ةيورسلا لئاسملا نع القت ٠١١ / 07 :راونألا راحب - ١



 اا ]1415 زيزعلا باتكلا ىف ةعجرلا

 هترصن باوثب اوزوفيل هتعيش نم هتوم مّدقت دق ناك نمم موق #2 يدهملا
 امب اوذتليف :مهنم مقتنیل هئادعأ نم ًاضيأ ديعيو ؛هتلود ةدهاشم و «هتنوعم و

 ).«هلهأ ةملك ولع و قحلا روهظ نم نودهاشي

 نم ناجي لا يع يعل يه امّنِإ ةعجرلا ود :يسلجملا ةمالعلا لاق و

 ) «ةيلاخلا ممألا نم فلس نم ن ود مهنم قافنلا يضحمم و ةّلملا لهأ

 ةريثكلا تاياورلا و ءاهب مّلسملا ةيعطقلا رومأألا نم ةعجرلاب داقتعالاف
 .اهعوقو يف كشلل لاجم يأ يقبث ال نيموصعملا ةمئألا نع ةدراولا

 راهطألا ةمئألا ةّيقحب ةّيفحب نمؤم كشي فيك» :ىسلجملا ةمالعلا لوقي

 نولالث و فين اهاور «حيرص ثيدح يتئام نم برقي اميف مهنع رتاوت اميف
 ينيلكلا مالسإلا ةقثك مهتافلؤم نم نيسمخ نم ديزأ ىف «ماظعلا تاقثلا نم

 ...Og و قودصلا و

 رثكأ اهنأب ةعج ةعجرلاب ةقلعتملا تاياورلا ىلماعلا ٌرحلا خيشلا فصو دق و

 (47 عم ةرتاوتم اهنا و ىضتختت'و دعت نأ نم

 عقيو ءةعجرلا لوح مهيثدحمو ةعيشلا ءاملع رابك تاملك ضعب هذه

 :رومأ يف مالكلا

 .يرلا لهأ ةلئسأ نع ًاباوج ىضترملا ديسلا اهبتك ةلاسر نع الث «هسفن قباسلا ردصملا - ١

 ؛هراحب نم ءزجلا اذه يف مهصوصنو ةعيشلا ءاملع لاوقأ لقن دق و ؛هسفن قباسلا ردصملا - ۲

 . 141 39 ص هيلإ عجريلف عالطالا ةدايز دارأ نمف

 .قباسلا ردصملا - ۳

 .ثلاثلا ليلدلا ؛ىناثلا بابلا ءةعجهلا نم ظاقيإلا . ٤



EN E ا 1 Sa SD 4 

 ةعجرلا ناكمإ .أ

 ءةمايقلا موي ديدج نم ةايحلا ثعب ناكمإ ءةعجرلا ناكمإ يف ىفكي .

 نأ قراف عم ٍدحاو عون نم و ناتلثامتم ناترهاظ .داعملا و ةعجرلا ناف

 عيمج ثعبي امنيب ءةمايقلا موي لبق ثدحت و ءأّمك و ًافيك ةدودحم ةعجرلا

 .ةدلاخلا مهتايح ا وأدبيل ةمايقلا موي سانلا

 موي ديدج نم ةايحلا ثعب ناكمإب فارتعالاف كلذ ءوض ىلع و

 نإ ثيح و .ةيويندلا انتايح ىف ةعجرلا ناكمإب فارتعالل مزالم ءةمايقلا

 بهتعيرش لوصأ نم داعملاب ناميإلا نوربتعي نيذلا نيملسملا عم انثيدح

 .ةعجرلا ةيناكمإب فارتعالا نم نذإ ءالؤهل دبالف

 ةفلاسلا مهألا يف ةعجرلا .'

 :ريظن ءًأريثك ةفلاسلا ممألا ىف ةعجرلا تعقو دق

 ١ ليئارسإ ينب نم ةعامج ءايحإ- .

 ."”ليئارسإ ينب ليتق ءايحإ-”

 ."ديدج نم مهثعب و سانلا نم فولأ توم

 ١ :ةرقبلا. 00 01 .

 . :ةرقبلا ۷۲ ۷۳ .

  .۳:ةرقبلا ۲٤۳ .



2 
 هتوم نم ماع ةثام دعب ريزع ثعب- ٤

 ) .ه8 ىسيع دي ىلع ىتوملا ءایحإ۔ ہ٥
£ 

 يف كشلل لاجم ىقبي له ءةفلاسلا ممألا ىف ةعجرلا عوقو دعب و

 ؟اهناكمإ

 نأل لطاب روصت ءًالقع لاحملا خسانتلا ليبق نم ةعجرلا نأ رؤصت و

 نع ايندلا ىلإ ناسنإلا عوجر و «ةوقلا ىلإ ةيلعفلا عوجر نع ةرابع خسانتلا

 ًاناسنإ ريصيل ؛ديدج نم يرشبلا نّوكتلا لحارمب رورملا و ءةفطنلا قيرط
 نم اذه نيأ و «ناويح مأ ناسنإ مسج يف هُحور ْثَلَخَدَأ ءاوس ؛ىرخأ ةرم

 نأ نود نم «تاهجلا عيمج نم لماكتملا ندبلا ىلإ حورلا دوع و ةعجرلا

 .ةيلعفلا دغب ةوقلا ىلإ عوجر كانه نوكي

 فشل

 ةيمالسإلا ةمألا يف ٌةعجرلا

 لوقا َمَقَو ادإو» :ىلاعت هلوق ملا هذه يف ةعجرلا عقر ىلع لدي

 ال اَنَتاَيأِب اوناَك سالا نأ مهلك ضزألا نم ةا ْمُهَل اًنْجَرْخَأ مهي

 ُمُهَق اتناياب ُبْذَكُي نمم أجوف He ماب
 و

 يملا :ةرقبلا ١.

 . 44 :نارمع لآ . ؟

 .87 ۔۸۲ :لمنلا .۳



 نقلا لا ىلإ ر ليلا م ا ا ط ۳۹۹

 ثداوحلاب قّلعتت ىلوألا ةيآلا ّنأب كشي نم نيرّسفملا نيب دجوي ال
 جورخ نأ نم مركألا ىبنلا نع ىور ام هيلع ٌلديو ءةمايقلا موي لبق عقت : ىلا

 نيرسفملا نيب ًافالخخ كانه نأ الإ ةمايقلا موي تامالع نم ضرألا ةباد

 ريغ و ؟ثدحتت فيك و ءاهجورخ ةّيفيك و« ضرألا ةباد نم دوصقملا لوح

 .هحرطل ةجاح ىرن الامم كلذ

 رشع نوكت ىتح نوكت ال ةعاسلا لإ : لاق هللا لوسر نأ ملسُم ىور

 «برعلا ةريزج ىف فسخ و «برغملاب فْسََحَو ءقرشملاب فسخ :تايآ
 سمشلا عولط و «جوجأم و جوجأي و «ضرألا ةّبادو ,لاجّجبدلاو ,ناخدلاو

 5 .'«سانلا لحرت ندع رعق نم جرخت ران و ءاهبرغم نم

 مي رق فدارع يف ةرهاظ اهنآ قحلا و ءةيناثلا ةيآلا يف مالكلا مّن

 مدع ىنعمب ةعامج لك نم جوف رشح ىلع زكرت ةيآلا أل كلذ و «ةمايقلا
 ال ءعيمجلاب قلعتي ةمايقلا مويل رشحلا ّنأ مولعملا نم و ءًاعيمج سانلا رشح
 َرِراَب َضْرَأْلا ىَرَتَو لاجل رسب ميو :هناحبس لوقي «ضعبلاب
 .“هًادَحأ ؛ منم زد ْرِداَغَت ملف ْمُهاَنْرَشَحَو

 ؟ةمايقلا و ثعبلا مويب ةيآلا فرظ ريسفت نكمي «حيرصتلا اذه دعب

 :امه و ؛نيكاش انك نإ انل اهفرظ ناقّمحت :نايرخأ ناتتيرق كانه و

 لبق نوكت ىّنلا تايآلا ىف باب ءةعالا طارشأ و ءنتفلا باتك « 17/8 / ۸ :ملسم حيحص ١.

 .ةعاسلا

 ١ . :فهكلا £۷ .



 O زيزعلا باتكلا يف ةعجرلا

 و :ةمايقلا تامالع نم ةمالع سانلل ركذت اهيلع ةمّدقتملا ةيآلا نإ ًالَوأ
 نم ةعامج رشح لأ كلذ دعب «يعيبطلا نم و ءضرألا ةباد جورخ يه

 .نأشلا اذهب طبتري سانلا

 و ةعباسلا ةيآلا يف ةمايقلا نع ةروسلا كلت ىف ثيدحلا درو :ًايناث

 ر رّصلآ ىِف خفن َمْوَيَو » :هناحبس لاق «تابآ ثالث دعب يأ «نينامثلا

 TEN لككَو هللا ءاش نَمالإ ِضْرَأْلآ يِف َْمَو َتاَوْمَسلا ىف نم َعِرَفف

 .'«َنيرِخاد

 لبق امب قلعتي ثداوحلا نم اهيلع مّدقت ام فرظ نأ نع برعي اذه و
 ثدحي هللا تايآب نوبذكي نيذلا نم جوف رشح نأ ققحي و «مويلا اذه
 يذلا تقولا يف عقيس و «مويلا اذه طارشأ نم وه و «ةمايقلا موي لبق ًامتح

 .سانلا ملكت ضرألا نم ةباد اهيف جرخت

 مايق دعب عقيس ةَمَأ لك نم جوف رشح أب يزارلا لوق بجعلا نم و
 تايآلا بيترت و .ساسأ ّيأ ىلإ دنتسي ال واخ مالكلا اذه نف ."”ةعاسلا

 ىلا ريشت ةيآلا نأ نم ةعيشلا هيلإ بهذ ام دكؤي و «هيفني ءاهضعبب اهطابتراو
 .ةمايقلا موي لبق عقيس ثدح

 رشح عم عمتجي ال .ضعبب رشحلا ضيصخت : 7 نأ كلذ ىلإ فضأ

 .ةمايقلا موي سانلا عيمج

AV لمنلا: .١ 
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 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 000060006000000 600 0 660 مه مه عع هم ع عم ۳۹۸

 ةعامج ةعجر اّمأ و «نيبذكملا رشح نع تثذحت دق ةيألا ءمعن

 .ةعجرلا يف ةدراولا تاياورلا ىت قتاع ىلع وهف نيحلاصلا نم ىرخأ

 نآرقلا اهنع ثّدحتي ملف اهتايصوصخ و ةعجرلا عوقو ةيفيك اّمأ و
 .ةيخزربلا ةايحلا و خزربلا نع هثذحت ىف لاحلا وه امك

 امك ةفلاسلا ممألا يف اهعوقو ةّمألا هذه يف ةعجرلا عوقو ديؤي و

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يردخلا ديعس وبأ ىور دقو «تفرع

 ول ىتح .عارذب ًاعارذ و ءربشب ًاربش «مکلبق ناک نم ننس َنُعبَنتْلا :لاق ملسو
 :لاق ؟ىراصنلا و دوهيلا :هّللا لوسر اي انلق .؛هومتعبتل ٌبض رحج اولخد
 وهف

 ىتح ةعاسلا موقت الد :لاق ةي هّللا لوسر نأ ةريرهوبأ ىور و

 لوسر اي :ليقف ؛عارذب اعارذ و ربشب ًابش ءاهلبق نورقلا ذخأب يتمأ طخ

 ,00 ء؟كئلوأ الإ | سانلا نمو» :لاق ؟مورلا و سرافك :هّللا

 ىف ناک ام ّلك» :تليي هللا لوسر لاق :لاق ا قودصلا عيشلا يورو

 ةّذقلا و ءلعنلاب لعنلا وذح «هلثم ةمألا هذه يف نوكي هنإف ةقباسلا أل
 ."يةًدقلاب

 نأ بجيف ءةفلاسلا ممألا يف ةمهملا ثداوحلا نم ةعجرلا "نا امو

 . يبنلا لوقب ماصتعالا بانك ء١١۱١ / 4 :يراخبلا حيحص . ١

 . ١77/1١ :لامعلا زنكو ؛١٠؟ / ٩ : يراخبلا حيحص . ۲

 , مالك :نيدلا لامك .۳



 ا N زيزعلا باتكلا ىف ةعجرلا

 .ليزنتلا و ءةلثامملاب ًاذخأ ةمألا هذه يف اهريظن عقي

 ؟ةعجرلا نع ## اضرلا مامإلا ءيسابعلا نومأملا لأس دق و

 اهب قطن و ءةفلاسلا ممألا يف ذ تناك دق :قح اهّنإ» :هلوقب «هباجأف
 ممألا يف ناکام لك ةمألا هذه ىف نوكي :# هللا لوسر لاق دقو ءنآرقلا

 0) «ةذقلاب ةذقلاو «لعنلاب لعنلا وذح ةفلاسلا

 نم رثكأ اهب نودقتعملا ىعّدي ال و ءاهلئالد و ةعجرلا ةقيقح ىه هذه

 دعب «نيحلاطلا و نيحلاصلا نم نيتفئاط ىلإ ةايحلا ةدوع هلصاح و ءاذه

 نعمي مل نم الإ اهركني ال و .ةمايفلا عوقو لبق و ل يدهملا مامإلا روهظ
 ."يتلدأ ىف رظنلا

¥ ¥ 

 ١. ثيدحلا ء۵۹ / ۵۳ :راوثألا راحب 18,

 :ناثحب انه ىقب .۲

 .نوعجارلا مه نم ١

 ؟مهئايحإ نم فدهلا وه ام- ؟

 .نيملاظلا نم فيفل و نينمؤملا نم فيفل نيعجارلا نأ لوألا نع باوجلا لامجإو
 ىلاعت هّللا لإ :لاق ثيح .ًافنآ لوقنملا ىضترملا ديسلا مالك يف ءاج ام يناثلا نع باوجلا لامجإو

 باوثب اوزوفيل هتعيش نم هتوم مّدقت ناك نّمم ًاموف كل ىدهملا نامزلا مامإ روهظ دنع ديعي
 .همالك رخآ ىلإ «...مهنم مقتتيل هنادعأ نم ًاموق ًاضيأ ديعي و «هتلود ةدهاشم و «هتنوعم و هترصن

 خيشلل ءةعجرلا ىلع ناهربلاب ةعجهلا نم ظاقيإلاو :07 ج :راحبلا :يف كلذ عيمج ليصفت ظحال

 .يلماعلا رحلا



E ۲نقلا ىلا ىلإ نيرا  

 اهتبوجأ و ةلئسأ

 ماَرَحَو > :هناحبس هلوق عم نيملاظلا ةداعإ عمتجي فيك :لّوألا لاؤسلا

 مهعوجر يفنت ةيآلا هذه نإف (ينوُعجرَي ال مهن اهاَنْكَلْهَأ َيْرَق ىَلَع

 ؟اهفلاخي نيملاظلا نم فيفل رشح و ءأتاتب

 هذه ىف اوكلهأ نيذلا نيملاظلاب ةّصتخم ةيآلا هذه ّنِإ :باوجلا و

 نيذلا نوملاظلا اًمأو ؛عجرت ال ةفئاطلا هذهف ءاهيف مهلمع ءازج اوأرو ايندلا

 مث ءاهيف مهلمع ءازج اوريل مهنم فيفل عجريف «ةذخاؤم الب ايندلا نع اولحر

 ةعجرلا ةلأسم ىلإ تمت ال ةيآلاف .ًاضيأ ةرخآلا ىف باذعلا دشأ ىلإ نوّدرُي

 مدخلا َءاَج اذا 0 » :ىلاعت هلوق نم رهاظلا نإ :يناثلا لاؤسلا

 ةَمِلَك اهن الك تكر امف ًاحِلاَص ُلَمْعَأ ىَلَمَل » ٍنوُمِجْرآ بر َلاَق ُتْوَمْلآ

 ايندلا ىلإ عوجرلا ىفن "نوني موي ىلإ َرْرَب مهْئاَرَو نِمَو اهب وه

 ۰ .توملا ءيجم دعب

 دروم يف صيصختلل لباق يلك نوناق نع يكحت ةيآلا نإ :باوجلا و
 ممألا يف ىتوملا ءايحإ نم تفرع ام كلذ ىلع ليلدلا و «دروم نود

 ١. :ءايبنألا 946.

 ” . :نونمؤملا 469 ٠٠١



 ا وسلا و زيزعلا باتكلا ىف ةعجرلا

 ال و ضّعبتت ال ةيلك ةنس ايندلا هذه ىلإ عوجرلا مدع ناك ولف «ةفلاسلا

 .ةيآلا مومعل ًاضقانم ايندلا ىلإ اهدوع ناكل ءصّصختت

 ديفت ىهف ؛ناسنإلا قح يف ةدراولا ةيهلإلا ننسلا رئاسك ءةيآلا هذه و

 وأ دروم ىف عوجرلا يفاني ال اذه و «عوجر هدعب سيل هعبطب توملا نأ
 .ايلع حلاصمل دراوم

 هلوق لعج ىلع ىنبم ةعجرلا ىلع لالدتسالا نإ : ثلاثلا لاوسلا

 مُهف انتايآب ُبّدككُي نّمم ًاجْوَف هنأ لَك ْنَم شحن موي وج :هناحبس

 اهلعج نكمملا نم نكل و «ةمايقلا لبق عقت ةثداح نع ًايكاح ؛4نوعزوي
 ا ا وا ا

 نم دارملا و «هنع اهريخأت ةيضقلا عبط ناك و «(روّصلا يف حفني موي و»

 ؟مهئاسؤر و نيملاظلا نم الملا وه ةّمَأ لك نم جوفلا

 هنوك ضرف ىلع «4...ٌرُشْحَن َّمْوَي و» :هلوق ميدقت نإ :الَوأ :باوجلا و
 ًالالخإ الإ سيل :«ْخَفْنُي موي و» :هلوق ىلع «ةمايقلا موي عقت ةرهاظ نع ًايكاح

 . موسم الب «مالكلا يف
 ؛ةمأ لك نم جوف رشح موي «نيموي كانه نأ تايآلا رهاظ نإ :ًايناث و

 ةدحو مزلتسي ةمايقلا تامّمتم نم لوألا لعج و ءروصلا ىف خفن مويو

 “).رهاظلا فالخ ىلع وه و «نيمويلا

 ثحبلا دنع هريسفت ىف ىسولآلا هركذ امم ريثك طوقس كل نّيبتي هانركذ امہ ًاربخ تطحأ اذإ و. ١

 .737/ 57١ :هريسفت ظحال .ةيألا نع





 حساتلا لصفلا

 نيعباتلاو ةباحصلا ىف

 ديدحت ىف فالتخالاو ئعباتلاو ىباحصلا فيرعت ١.

 ١ ١ ١ يباحصلا

 سوفنلا يف ةبحصلا ريثأت .”

 لوصحلا ةيجيردت ةكلم ةلادعلا .

 نآرقلا يف ةباحصلا فانصأ .5 |

 مه ريغ نم مهلاحب فرعا ةباحصلا .

 ةباحصلا ةلادعو ميركلا نآرقلا .

 ةباحصلا ةلادعو ةيوبنلا ةنسلا .۷

 هتبحص نسحت مل نّمم #4 يبنلا فقوم .۸
 خيراتلا ةآرم يف ةباحصلا .5

 ؟ةباحصلا ةلادع ةسارد نم ةياغلا ىهام.١+

 ؟عيرشتلا رداصم نم يباحصلا لوق له.١

 ؟عيرشتلا رداصم نم ىباحصلا ايؤر له. ۲





 نيعباتلاو ةباحصلا ىف

 حرجلل نوعضخي ال لودع مهلك ةئسلا لهأ دنع ةباحصلا نإ
 مهلاوحأ نع قيقحتو صحف نودبو شاقن الب ةجح مهتاياورف :ليدعتلاو

 . مهتايح ةليط مهكولسو

 :ةيلك ةبجوم ةيضق يه له هّناو عوضوملا اذه سردن نأ ديرن نحنو

 .رومأ نمض لاحلا ةقيقح حضّنتو ؟ةيثزج ةبجوم وأ



 ىعباتلاو ىباحصلا فيرعت ىف

 مل مهّنأ ذإ ءيباحصلا فيرعت يف ةّنسلا لهأ ءاملع تاملك تفلتخا

 :مهصوصن ضعب كيلإو ءاقيضو ةعس ؛اعنامو ًاعماج ًاقيقد ًاديدحت اهودّدحي
 لوسر عم ماقأ نم الإ هّدعن الو ءيباحصلا :بيسملا نب ديعس لاق ١.

 .نيتوزغ وأ ةوزغ هعم ازغو نينتس وأ ةنس يي هللا

 دقو هللا لوسر ىأر نم لك :نولوقي ملعلا لهأ انيأر :يدقاولا لاق ."
 هللا لوسر بحص نّمم اندنع وهف هيضرو نيدلا رمأ لقعو ملسأف كردأ

 .مالسإلا ىف مهمّدقتو مهتاقبط ىلع هباحصأ نكلو «راهن نم ةعاس ولو

 وأ ارش هح نع لك هللا لؤسر تاما لح نی دمخ لاقا#
 .هآر وأ ةعاس وأ ًاموي

 ر وهف نيالا ىفءاروأ هللا لوسر: يسع نق قراقبلا لاف
 .هباحصأ

 موهفم يف مهفالتخا بسح هيف مهموهفم فلتخيف يعباتلا اًمأو
 ددحتيف «ةباحصلا نم هآر نّم ىري نكلو يبنلا ري مل نَّم وهف ءيباحصلا

 .ةباحصلا موهفم ديدحت بسح هموهفم



 سوفنلا ىف ةبحصلا ريثأت

 نوك نيب قرف ريغ نم سوفنلا يف ًاريثأت ةبحصلل نا كش ال
 ةمايقلا موي مرجملا نأ ىرن كلذلف «هريغ وأ ءوس بَحاصم بحاصملا

 مل يني ئت ايد :هنع ًايكاح هناحبس لوقت ( ًاليلخ نالف ذاخخنا مدع یّتمتی

 ءلالا :ةبحصلاو ةّلخلا نع ًايكاح ًاضيأ لوقيو . دليل ًانالُق ذختأ

 ريثأت ءوسلا ةبحصل ناك اذإف , "نيم الإ ٌودَع ٍضْمَبِل ْمهضْعَب عب ذم

 ةلباقلا سوفنلا ىف ريثأت رايخألا ةبحصلف ءناسنإلا ةيصخخش 3 يف
 يف ناسنإ لك هسملي ءىش اذهو ءةيلاع ةلزنم ىلإ هعفرت امبرف ةدعتسملا

 | .ىلمعلا هعقاو

 فلتخي اهريثأت ىدم نكلو «ًايوبرت أرثأ رايخألا ةبحصل نا كش ال
 :يه «ةئالث رصانع فالتخا بسح

 .نسلا ١.

 .دادعتسالا .”

 .ةبحصلا رادقم .''

 ,؟8:ناق رفلا ١.

 . 57:فرخزلا . ۲



pna ۳۲۸قا و ىلا  

 ًاناسنإ ناك اذإ ةيبرتلا راطإ ىف عقاولا ناسنإلا لا كش الف لوألا ام

 ام تبنت ةيلاخلا ضرألاك هحورو هبلق نوكي بابشلا ناوفنع يف وأ ًاعفاي
 ةليضفلاو لضفلل ًالثم دعت ةلماك ةيصخش ٌةبحصلا نّوكُت امبرف ءاهيف ىقلأ
 ةيحورلا هتيصخش تلمتكاو ءنسلا ىف ًانعاط ناك اذإ ام فالخب اذهو
 ةروثلاو اهيلع ريثأتلاو ةيصخشلا ةلمتكملا سوفنلا ىف ذوفنلا ٌنإف :ةيركفلاو

 لقأ ةبحصلا ريثأت نوكيف «بعص رمأ ءاهتاهاجتاو اهتايحورو اهراكفأ ىلع
 .ىلوألا ةفئاطلا نم بتارمب

 ىلإ جاتحي ال رمأ وهف  دادعتسالا ىف فالتخالا :ينعأ يناثلا اًمأو

 يف نوفلتخي مه اذكهف ءملعلا لّبقت يف نوفلتخي رشبلا نأ امكف ءنايبلا

 لوسرلا ةسردم نع اوجرخت نم ّنَأ ىرن اذهلو ءةيهلإلا ةيادهلا لوبق رادقم

 . اكولس و ًاقالخأو ًاراثيإو ًاناميإ نوفلتخي
 مهضعبف هيف نيفلتخم اوناك دقف  ةبحصلا رادقم يأ ثلاثلا امأو

 دعب ملسأ مهضعبو ءةلحرلا ةظحل ىلإ ةثعبلا ءدب نم #3 ىبنلا بحص
 نم اوكردأ امبرو ةرجهلا دعب اوملسأ مهنم ريثكو ؛ةرجهلا لبقو ةثعبلا

 ءام ةبحص لإ :لوقن نأ حصي لهف ءةعاس وأ ًاماّيأ وأ ًارهش وأ ةنس ةبحصلا

 ةيدر تاكلمو ةحلاص ريغ روذج نم اعيمج مهسوفن يف ام تعلق
 ليدعتلا راطإ يف اوعقي نأ نم لجأو ىلعأ ةزاتمم تايصخش مهنم تنّوكو

 !؟حرجلاو

 ىلع نكي مل ةا لوسرلا ةبحص ريثأت نأ ىلع لدت لماوعلا هذهو

 راثيإلاو ىوقتلاو لضفلاو ناميإلا نم ءاوس دح ىلع عيمجلا لعجي وحن



 0 NOSES سوفتلا يف ةبحصلا ريثأت

 نأ ديعبلا نمف مهيلع ةدئاس تافالتخالا هذه تمادامو ءريخلاو دهزلاو

 ءافصب لكلا ىلع مكحنو «نّيعم عاصب لكلا نزنو دحاو رارغ ىلع مهلعجن

 ةأرما ةبحص نم لوطأ الو ئوقأ الو ّدشأ نكت مل ةباحصلا ةبحص ّنِإ

 اراهنو ًاليل امهعم انثبلو ؛نيميركلا امهيجوز اتبحص دقف ءطول ةأرماو حون

 :هناحبس لاق ءاثيش هللا نم امهنع تنغأ ام فسألل  ةبحصلا هذه نكلو

 نِ ِنْيدبَح تح اكول ةأرماَ حوُتةأرما اورق نِي الكم هللا رع
 راثلا الخذا ليِقَو ًائيَش هللا ّنِم امّهْنَع اينْغُي ملف امهاتتاخف ِنْيَحِلاَص اندابع

 07 «نيلخاَدلا م

 ا اريثاتو ًازايتما رثكأ نكي مل يبنلا ةبحصب فّرشتلا نإ

 ى ر
 نکنم ټ ِتأَي ْنَم بلا اس او: اهنأش يف هناحبس لاق دقو «يبنلا ةيجوزب

 هللا ىلَع كلذ ّناكَو َنيفْمِض ٌباذَعلا اهل ٌفَماضُي هلم ةَ ةشجافب

 0 ريس

 هرس فشك لجأل ا يبنلا ءاسنب دّدني زيزعلا باتكلا ىرت تنأو

 .كلذ يف ٌنهيتاعيو

 هب تْأَْامَلق ًائيدح ِهجاوْرَأ ٍضْعَب ىلإ بلا ٌرسأ ذو :هناعيس رع

 7 نم تاق هب اها امف ضعت نَه ضرعأو هضعب فرع هيلع هللا ةرهظأر

 ١ . :ميرحتلا ٠١.

  .۲بازحألا ۳١



 ا eRe قرأ

 امُكيولق ْتَفَص م دّقف هللا ىلإ ابوُتت نإ * ٌريبخلا مي ملا ىنابن لاق اذه كأبنأ
 ةكئالَمْلاو نينمّزُملا ٌحلاصَو ليربحَو هالوُم وه هلا ناق هيلع ارهاظت ناو

 ْنكنم ًاريخ اجاوزأ هل دبي نأ ٌنكفلط ْنِإ هير ئسع * ريهظ كلذ دْمَب
 00ج اراكبأو تابيث تاحئاس تادباع تابئات تاتناق تانمؤم تاملسم

 تص دَمَف هللا ىلإ ابوك نو :ةناحبسهلوق نم دشا باتع يأف

 «هيلع ارهاظَت ْنإو) :هلوق نأ امك ءٌّقحلا نع امكبولق تلام يأ «امكبولف

 وهو «هفالخو اف يبنلا اض رهاظتلل نهيف ةيضرأ دوجو نع برعي
 حلاصو ليئربجو يبنلا رصان هللا نأل «ٌئهتينمأ قاقخإ نع ربخأ هناحبس

 .ةكئالملاو نينمؤملا

 ىلإ بحاصملا ليوحتل ةمات ةلع تسيل ةبحصلا نأ نع ئبني كلذ لك
 وأ تناك ةريقح «تاثّيسلا فارتقا نع ءان هللا نم فئاخخ حلاص لداع ناسنإ
 مزعو «ةءاضتسالل ةيلباق هيف ناك اذإ ناسنإلا حالصل ةيضتقم يه لب «ةريبك

 .ةضافتسالل

 .ةدحاو ةريتو ىلع تسيلو ًاتوافتم ًأريثأت ةبحصلل ّنا اذه ىنعمو

 .05:ميرحتلا ١



١ 

 لوصحلا ةيجيردت ةكلم ةلادعلا

 رئاسو داهتجالا ةكلم اهنم يتلا و تاكلملا رئاسك ةكلم ةلادعلا نإ

 قرغتست وو و و بو ّرَّفحتت ةيملعلا نوؤشلا

 الو هرمع لوط سفنلا يف رقتسي ًاعيفر ىوتسم ناسنإلا غلبي ىّتح ًانمز

 . ةلوهسب لوزي
 هل لصحت ةديدم ةدم ةيوحنلا لئاسملا سرام اذإ يوحنلا ملاعلاف

 ىلع اهليلحتب موقيو ةلثمألاو ةلثسألا نم حرطي ام لك نع ةباجإلا ةكلم
 .هتكلم ءوض

 يف ةرقتسم ةيهلإ ةيشخ وأ ةيناسفن ةكلم ىهف ةلادعلا كلذ ريظنو
 ىّتح ,ةيهلالا نيناوقلاو ننسلا ةفلاخمو ىصاعملا باكترا نع هدصت سفنلا
 ىلإ دوعي الو ًارفغتسم ًامدان عجري هّنأف ةرم ةيناويحلا ىوقلا هيلع تبلغ ولو
 هبلغت ال هّنِإ ثيح موصعملا نع قرتفي وهف كلذبو ءةبيرق ةرتف يف كلذ
 فالخلا ىلع هتردق ءاقب عم هرمع ةليط هيلع بلغتت الو ةيناويحلا ىوقلا
 . ةيصعملاو

 ةلادع ةيرظنب قيدصتلا نكمي فيكف ةكلملا عقاو وه اذه ناك اذإف

 ًارهش وأ ًاموي وأ ةدحاو ةرم فلي مركألا يبنلل مهدحأ ةيؤر درجمب ةباحصلا

 .رثكأ وأ

 مهيف نيعباتلاك وأ ءسانلا رئاسك ةباحصلا ْنأب لوقلا ىلإ انثعبي اذهو
 .حلاص ريغو حلاص «لداع ريغو لداع



 باتكلا ىف ةباحصلا فانصأ

 نم ةفلتخم فانصأ ىلإ ففي ىبنلا ةباحص فّئصي ميركلا نآرقلا نأ

 وأ ةيبيدحلا لبق نمآ نم نيب قرف ريغ نمو ؛هريغ و يردبلا نيب قرف ريغ
 عم فئاوطلا هذه سوؤر كيلإو هدعب وأ حتفلا لبق نيملسملاب قحتلا ءهدعب
 :مهو ؛ميركلا نآرقلا ىف اهعضاوم ىلإ ةراشإلا

 (١:نوقفانملا)».نوفورعملا نوقفانملا.١

 (١٠٠:ةبوتلا).نوّسدنملا نوقفانملا ."

 .(١؟:بازحألا).بولقلا ىضرم .۳

 .(۷٤_٥٤:ةبوتلا).نوعاّمسلا ٤.

 .(١٠٠:ةبوتلا).هريغب حلاصلا لمعلا وطلاخم .0

 .(184١:نارمع لآ).دادترالا ىلع نوفرشملا .

 .(7:تارجحلا).قسافلا ۷

 .(٤١:تارجحلا)نينمؤملا ريغ نوملسملا ۸

 .(١1:ةبوتلا) مهبولق ةفلؤملا .4

 .(07-8١:لافنألا) .راّقكلا مامأ نولوملا ٠.



 نير 0 RET باتكلا ىف ةباحصلا فائصأ

 ' ةلادعلاب اهفصو نكمي ال ئبنلا ةباحص نم ةرشعلا فانصألا هذهف

 مزلي الو ءالؤهل ةحداملا تايآلا لومشب لوقلا نكمي ال امك ىوقتلاو
 .تايآلا لولدم يف ضقانتلا

 لوسرلا ليحر دعب ةباحصلا نم فيفل دادتراب ابنتي ميركلا نآرقلا نأ

 أ تام نق لسا هلق نم لَ ذق لور الإ دمحم امج :هلوق يف امك

 ائيَش هللا رضب نق يبقَ ىلع بقي ْنمَو ْمكباقْعَأ ىلَح لقا ل
 0).«نيركاشلا ُهللا رجس و

 عوقو ىلع لدت ال ةيطرشلا ةيضقلاو ؛ةيطرش ةيضق تناك نإو ةيآلاو

 رصع يف لوسرلا ةباحص يف نأ ىلع اهنومضمب ّلدت اهّنكلو ءاهيفرط
 ّلدت هلامعأو هتريس تناك نَم- (دحأ ةوزغ) ةثلاثلا ةنسلا :ينعأ- ةيآلا لوزن

 ليكن نأ نكمي فيك كلذ دنعو «لوسرلا ليحر دعب هدادترا ناكمإ ىلع

 مهدعب نمأ نمب فيكف ؟نييدحألا ىتح دحاو لايكمب ةباحصلا عيمج

 !؟مهنود لعبو

 ةجيتنب رسفملا جرخي ةحداملا تايآلا ىلإ تمضنا اذإ تايآلا هذهف

 ردتسي نم نيب و «حلاطو حلاص نيب ناك ىبنلا بحص نم نا یهو «ةدحاو

 .ًائيش هناميإ يواسي ال نمو مامغلا هب

 ١ . :نارمع لآ ۱٤٤.



 ") مهريغ نم مهلاحب فرعأ ةباحصلا
 هيف دجي « في هللا لوسر ليحر دعب ةباحصلا خيرات ربس نم نإ

 «مئاتسثلاو مهّنلا لدابتب ةلفاح «مهنيب عازنلاو عارصلا ناولأب ةئيلم تاحفص

 قاللخاو يردب نم مكف «ءامدلا كفسو لتاقتلا ىلإ مهب رمألا زواجت لب

 .رخآ ىباحص ديب همد قيرأ وأ ءاَبص باذعلا هيلع ٌبّصو «هتمرح تكهّتنا

 نأ وه هيلع هيبنتلا ىغبني يذلا نأ ديب ,نانثا هيف فلتخي الاّمم اذهو

 هنأو «باوصلا ةداج نع ٌبّكنتم همصخ نأ دقتعي ناك « نيعراصتملا نم الك

 ناف ,داهتجا نع ًاعبان ناك نإو ىَّبح داقتعالا اذهو «لتقلا وأ باقعلل ٌقحتسم

 ةثفلا ةلادعب دقتعت نسكت مل نيتفلتخملا نيتثفلا نم ًالك ّنأ نع فشكي
2 

 .ىرخالا

 ةعيرشل بناجمو قحلا نع لداع همصخ نأ دقتعي يباحصلا ناك اذإف

 فيكف ءهلتقو هيلع فيسلا لس حيبي كلذ ساسأ ىلع وهو ,هلوسرو هللا

 بوث مهيلع يفضن نأو ءًاعيمج مهتهازنو مهتلادعب مكحن نأ نحن انل زوجي
 ؟فارحناو غيز لك نم مهأَربُنو !؟ءاوس دح ىلع ةّيسدقلا

 ؟هتاّيحورب رصبأو هلاحب فرعأ ناسنإلا سيل وأ

 ؟مهليج ءانبأ تايسفنبو ,مهسفنأ عزاونب اّنم فرعأ ةباحصلا سيل وأ

 ١ . مهريغ نم اهباعشب فرعأ ةكم لهأ :لاقي امك .



 6 ا سا يعاب مهريغ نم مهلاحب فرعأ ةباحصلا

 يف مهضنب داقتعا نع ب تاک نم عهنيب راذ ام اذه روو

 روم الا رسب أ نم ناك تاو متشلاو قافنلاو بذكلاب ماهثالاف «ضعب قح

 نب دعس بطاخي «جرزخلا دّيس ةدابع نب دعس وه اذهف ؛مهنيب ةلوادتملا
 هحيحص يف يراخبلا ءاكح امك بذكلا ىلإ هبسنيو سوألا ديس وهو ءذاعم

 نب] دعسل لاقف جرزخلا ديس وهو ةدابع نب دعس ماقف :تلاق اهّنأ ةشئاع نع

 نب ]دعس مع نبا وهو ريضح نب ديسأ ماف . هللا رمعل تبذك :[ذاعم

 نع لداجت قفانم كإف لتقل هللا رمعل تبذك :ةدابع نب دعسل لاق [ذاعم

 ,ربنملا ىلع مئاق هللا لوسرو اولتتقي نأ اومه ىّتح نايحلا رواثتف «نيققانملا

 ).تکسو اوتكس ىّنح مهضفخی هللا لوسر لزي ملف

 يف رئاظنلا تارشع اهلف اهباب يف ةديرف ةيضقلا هذه تسيلو
 امل جذومنك نوكيل هتركذ امثإو .خيراتلا نوضغ يفو ديناسملاو حاحصلا

 يتلا مهلاوقأو مهلاعفأ نم جذامن ةيلاتلا ثوحبلا يف كيفاويسو ءركذأ مل

 يف  رخآ ًايباحص فصي يباحصلا نا ,باجعلا بجعلا نم سيل وأ
 نم نيلجرلا الكو ؛قافنلاب همصخ فصي رخآلاو ءبذكلاب  ىبنلا رضحم

 لدعلاب مهنوفصي مهدعب اوءاج نيذلا نكلو !؟مهمانسو راصنألا ةهبج

 نم لفطلاب محرأ ًارثظ تعمس لهو ءايندلا نع يفاجتلاو دهزلاو «ىوقتلاو

 )0 هم

 ١. :يراخبلا حيحص  06 Aثيدحلا مقر «ريسفتلا بانك 4۷0١.

 .برضي لثم .؟



 ةباحصلا ةلادعو ميركلا نآرقلا

 ةباحصلا لاوقأ دقني هتايآو هروس فلتخم يف ميركلا نآرقلا نإ

 أطخلا نمف «مهنم ةفئاط ىلع ينثي هتايآ ضعب , يف هلأ امك حوضوب مهلاعفأو

 ضعب لصفلا اذه ىف سردن نحن اهف «ةفئاط نود ةفئاط ىلع زكرن نأ

 ۰ . مهءارآو مهلاعفأ دقنت يتلا تايآلا

 ةباحصلا نم فيغل دادت راب نآرقلا ؤّبنت .أ

 . فَي لوسرلا ليحر دعب ةباحصلا ضعب دادترا ناكمإب ابنتي نآرقلا

 لوقي .مهنم لتق نم لتقو دحأ موي نيملسملا نم مزهنا نم مزهنا امل كلذو

 بولق يف كلذ عقوف .لتق دق #4 ادّمحم نأ ىلع ناطيشلا ىدان :ريثك نبا
 «كلذ هيلع اوزّوجو لتق دق ج هللا لوسر نأ اودقتعاو سانلا نم ريثك

 الجر نإ هيبأ نع حيجن نبا ىور «لاتقلا نع رخأتو نهوو فعض لصحف

 اي :هل لاقف همد يف طّحشتي وهو راصنألا نم لجر ىلع رم نيرجاهملا نم

 لتق دق دمحم ناك نإ :يراصنألا لاقف ؟لتق في ًادَمحم نأ ترعشأ نالف

 ُلوُسَرَلإ ٌدَمحُم امو :هلوق هناحبس هللا لزنأف .مكتيد نع اولتاقف لب دقف

 ْنَمَو مُكَباقعَأ ىلع مبينا ليف وأ تام ْنإفأ لسا هِلِبَق ْنِم ْتَلَخ ذق



 اس واما واط سجس ننس نا امل ةباحصلا ةلادعو ميركلا نآرقلا

 017 «نيركاّشلا للا ىَرْجَيَس و ًائيَش هللا ٌبُضَي ْنْلَف هيبة ىلع ْتلَقْني

 يدي نيب ًاصاهرإو ةمّدقم دحأ ةعقو تناك :ةيزوجلا مّيق فق نبا لاق

 هللا لوسر تام نإ مهباقعأ ىلع مهبالقنا ىلع مهخّبوو مهأّنو يلف دمحم
 (5) تق وأ

 هب رهاج يذلا نيدلا نع دادترالا نم ّمعألا وه دادترالا نم رهاظلاو

 ديباتو ءادعألا ةحفاكمو داهجلاك لمعلا نع دادترالاو نيقفانملا ضعب

 . فك هللا لوسر هب ىصوأ ام ءاسنإو ٌّقحلا

 ليحر دعب باقعألا ىلع بالقنالا ةيناكمإ نع ربخت ةيآلا هذهو

 نم ةمصعلا تحأ يه يتلا ة ةّماتلا ةلادعلاب فصوي نأ نكمي لهف «لوسرلا

 ءارآ دقنب نوضري ال مهنأ ىرت كلذلو ؟ةيناكمإلا كلت هيف لمتحُي ناك

 .مهلاوقأو ةباحصلا

 هببطخي وهو ًامئاق لوسرلا كرت .ب

 اهردتباف ةنيدملا ريع تمدق ةعمجلا بطخي ا هللا لوسر انيب
 لوسر لاقف .ًالجر رشع انثا الإ هعم قبي مل ىَّبح تفلت هللا لوسر باحصأ

 مكل لاس دحأ مكنم ىقبي ال ىَّنح متعباتت ول هديب يسفن يذلاو» :ةات هللا

 اهيلإ اوّضفنا ًاوُهَل وأ ًةراجَت اوُأَر اذإَو»:ةيآلا هذه تلزنف «أران يداولا

 .نارمع لآ ةروس نم ١44 ةيآلاو ٠۹ / ١:ريثك نبأ ريسفت ١.

 .507 :داعملا داز . ؟



 قا وتا لا لا ۳۸

 ُريَخ ُهَللاَو ةَراجُشلا َنِم َو وهللا َنِم ٌريَخ هللا َدْنِع ام لف ًامئاق َكِوُكَرََو
 .«نيقزاَرلا

 فارصنالا نم «عقو ناك ام ىلع ىلاعتو كرابت بتاعي :ريثك نبا لاق

 :ىلاعت لاقف «لثموي ةنيدملا تمدق ىتلا ةراجتلا ىلإ ةعمجلا موي ةبطخلا نع

 ربنملا ىلع يأ .«امئاق كوكرتو اهيلإ اوّضفنا ًاوهل وأ ةراجت اوأر اذِإَوِؤ

 نسحلاو ةيلاعلا وبأ مهنم نيعباتلا نم دحاو ريغ هركذ اذكه «بطخت

 ةفيلخ نب ةيحدل تناك ةراجتلا نأ ناّبح نبا معزو «ةداتقو ملسأ نب ديزو
 - د 0

 امئاق ةع هللا لوسر اوكرتو اهيلإ اوفرصناف «لبط اهعم ناكو ملسي نأ لبق

 انثّدح :دمحأ مامإلا لاقف ءربخلا كلذب حص دقو «مهنم ليلقلا الإ ربنملا ىلع

 2 طظ

 الجر رشع انثا يقبو سانلا جرخف بطخي ةو هللا لوسرو ةنيدملا ةّرم

 27. نيحيحصلا ىف هاجرخأ 4 اهيلإ اوّضفنا اوهل وأ ةراجت اوأر اذإو» تلزنف

 اذ نوكي «ئبنلاب فختسيو هللا ركذ ىلع ةراجتلاو وهللا مّدقي نمفأ

 فيك مكل ام «رئابكلا حارتجاو ىصاعملا فارتقا نع هزجحت ةيناسفن ةكلم

 موسي يف يتلا ةعاسلا باب ,ةعمجلا باتك ۳۱۷۱: يراخبلا حيصص ۷۸/٤ :ريثك نبا ريسفت ١

 .(...ةراجت اوأر اذإو» :ىلاعت هلوق ىف باب «ةعمجلا باتك 7/:04:ملسم حيحص ؛ ةعمجلا



 ا اسم و ا اة وما ةباحصلا ةلادعو ميركلا نآرقلا

 ارس حاكنلاب ةنايخلا .ج

 ليل مان اذإ مئاصلا ىلع مّرحو ناضمر رهش موص هناحبس هللا عّرش
 مّرحم وهو ارس نوحكني نيملسملا نم ةعامج ناكف «ءاسنلا ةعماجم

 .مهيلع

 امّنِإ مهدحأ رطفأ اذإ وه «مالسإلا ءادتبا ىف رمألا ناك :ريثك نبا لاق

 مان ىتمف كلذ لبق مان وأ ءاشعلا ةالص ىلإ عامجلاو برشلاو لكألا هل لحي

 نإ مث ءةمداقلا ةليللا ىلإ عامجلاو بارشلاو ماعطلا هيلع مرح ءاشعلا ىَّلص وأ

 .ءاشعلا دعب ناضمر رهش يف ماعطلاو ءاسنلا نم اوباصأ نيملسملا نم اسان

 :هلوق هللا لزنأف ل هلا لوسر ىلإ كلذ اوكشف «باطخلا نب رمع مهنم

 ّنُهل سابل أَو معَ سايل نه میا ىلإ فَلا ٍمايَصلا لمَ لِ

 نآلاف ْمُكْنَع افَعَو ْمُكِيَلَع باتف ْمُكسفنأ نوتاتخت مك منا هللا َمِلَع

 20 هللا بنك ام اوُمَتباو ٌنهوٌّرشاب

 نأ وأ !؟رئاغصلا ىلع رارصإلاو رئابكلا فارتقا نع ةعدار ةكلم يوذ لودع

 نم ةطسوتم ةجرد ىلع اوناك امّْنإو :ةكلملا كلت نيزئاح اونوكي مل مهرثكأ

 .اهتاذلو ايندلا بح مهيلع بلغي دقو ئوقتلاو ناميإلا

 ١. ةيآلاو ءامهريغو «ريسفتلا باتك 1779/4 :يراخبلا حيحص ؛١/718: ريثك نبا ريسفت 1١41

 .ةرقبلا ةروس نم



P4:قنا ىلا ىلإ نيدشرملا ليلك عت دو  

 نیێردبلا ضعب ةنايح .د

 موي َّلَغ امي ِتَي للي ْنَمَو لم نأ يِ ناك امّوؤ:هناحبس لوقي
 0.«نوُملْظُي ال ُْهَو ْتَبَسُك ام سفت لك ىفوت مت ةمابقلا

 نفع لاق عراب موب ا ءارمخ يطا ىف تارت ريك نيالا

 نأ ناك امّوو:هللا لزنأف كلذ يف اورثكأف اهذحأ هللا لوسر لعل :سانلا

 هللا تاره الا يركع امو ءايقلا موي لغ امب ِتاَي للْغَي ْنَمَو َلغي

 مث ةمينغلا مسقو ةنامألا ءادأ يف ةنايخلا هوجو عيمج نم - هيلع همالسو

 ۴ هباحصأ ضعب لغ لق هنأ نّيبت

 هلو هللا لوسرب مهداقتعاو مهتظ نسح ىدم نع بعت ةيآلاو
 ضعب هّلغ دق هئا نيبت مث ءلاومألا ميسقتو ةنامألا يف ةنايخلاب هومهتا ىّتح

 لاومأ يف ةنايخلا سرام نم وأ ؛يبنلا ةناكمب نولهاجلا ءالؤهف هباحصأ
 | ٠ .ةلادعلاب نوفصوي ال نيملسملا

 ءنيقفانملا الو مهئانبأ الو ءاقلطلا الو بارعألا ال ءنييردبلا لاح اذهو

 امو تانّيبلا تايآلا هذه أرقي نم نأ يرمعلو ؟مهدعب ىتأ نم لاح فيكف

 ًاعيمج ةباحصلا ةلادع ىلع ّرصي مث تاملكلاو ثيداحألا نم اهلوح درو
0 

 .هتّمأ ملظو هسفن ملظ دقف قيقحت نود

 ١ . لآ عمران:135١1.

  .۲:يربطلا ريسفت !١/471:ريثك نبا ريسفت ١00/4 .رداصملا نم كلذ ريغ ىلإ «ةيآلا ريسفت ىف



 1 NRA RSA ES ةباحصلا ةلادعو ميركلا نآرقلا

 هباحصأو يبنلا ّرغي قساف .ه

 نأ اويس اب ٌقِساف ْمُكَءاج نإ اوُنمآ َنيِذّلا اهيا ايؤ :هناحبس لوقي
 1 «نيموان قام یل اوُحضن لاه موف اويصن

 هلوقب مكحي الث هل طاتحيل قسافلا ربخ ىف تبثتلاب هناحبس هللا رمأ

 نم ريثك ركذ دق :ريثك نبا لاق ءاطخم وأ ًابذاك رمألا سفن يف نوكيف

 لوسر هثعب نيح طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا يف تلزن ةيآلا نأ نيرّسفملا

 مهسيئر وهو رارض نب ثراح ىلإ قلطصملا ينب تاقدص ىلع ةَ هللا
 ضعب غلب ىّتح ديلولا راس نأ اًملف ءةاكزلا نم عمج امم هدنع ناکام ضبقيل

 لوسر اي 0 لق هللا لوسر ىتأ ىّتح عجرف - فاخخ يأ- قرف قيرطلا
 ثعبو ةا هللا لوسر بضغف «ىلتق دارأو ةاكزلا ينعنم دق ثراحلا نإ هللا

 ثعبلا لبقتسا اذإ ىّتح هباحصأب ثراحلا لبقأ و كل ثراحلا ىلإ ثعبلا
 لاق مهيشغ اًملف .ثراحلا اذه :اولاقف ءثراحلا مهيقل ةنيدملا نع لصفو

 ثعب ف هللا لوسر نإ :اولاق ؟ملو :لاق .كيلإ :اولاق ؟منثعب نم ىلإ :مهل
 ال :هنع كلغ لاق ءهلتق تدرأو ةاكزلا هتعنم كأ معزف ةبقع نب ديلولا كيلإ

 ثراحلا لخد اًملف «يناتأ الو ةتب هتيأر ام قحلاب كيت ًادَّمحم ثعب يذلاو

 ل :لاق ؟يلوسر لتق ٌتدرأ و ةاكزلا ٌتعنم :لاق فل هللا لوسر ىلع
 يلع سبتنحا نيح الإ تلبقأ امو ؛يناتأ الو هتيأر ام قحلاب كعب يذلاو

 :لاق ءهلوسرو ىلاعت هللا نم ةطخس نوكت نأ تيشخ يلي هللا لوسر

 .1:تا ارجحلا ١



r4Yقلا ىلا لا يدا  

 :هلوق ىلإ «أبنب قساف ْمُكَءاج ْنِإ اوُنمآ نيذلا اهّيأ اي» :تارجحلا تلزنف
 )ي میکح)

 مصاختلا ذح ىلإ مئانغلا يف مهعزانت .و

 اولوتسا ءردب ةوزغ ىف نيكرشملا ىلع مهراصتنا دعب ىبنلا ةباحص نإ

 :مئانغلا اوعمج نيذلا لاق ءمصاختلا ّدح ىلإ اهيف اوعزانتو مهلاومأ ىلع

 .بيصن اهيف دحأل سيلف اهانعمجو اهانيوح نحن

 انعنم نحنو اّنم اهب ٌقحأ متسل :ودعلا بلط يف اوجرخ نيذلا لاقو

 .مهانمزهو ٌودعلا هنع

 انقدحأ نحن اسم اهب ّقحأب متسل :هللا لوسرب اوقدحأ نيذلا لاقو
 :لزنف هب انلغتشاو ةّرغ هنم ٌودعلا بيصي نأ انفحو كيلي هللا لوسرب

 و طم 8 م 8 ١

 تاذ اوحلصأو هللا اوقّئاف ٍلوُسَّرلاو هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسي»

 ° 4 نینمۇم شک نإ هلوسرو هللا اوعيطأو مکنیب

 ردب باحصأ انيف :لاق ؟لافنألا نع ةدابع ةمامأ وبأ لأس :ريثك نبا لاق

 انيديأ نم هللا هعزتناف ءانقالخأ هيف تءاسو لفنلا ىف انفلتخا نيح تلزن
 0 "و

 ° ءاوس نع نيملسملا نيب هللا لوسر همّسقف «هللا لوسر ىلإ هلعجو

  .۲الأنفال:١.



CET a SS RS ةباحصلا ةلادعو ميركلا نآرقلا 

 ءالؤه هناحبس ظعي ثيح مهقالخأ ءوس ىلإ تاعاملإ ةيآلا يفو

 :هلوقب ةثالث رومأب مهرمأيو نيلئاسلا

 الو اوملاظت الو مكنيب اميف اوحلصأو مكرومأ يف لا اوقتاو)» ١.

 اًمم ريخ ملعلاو ئدهلا نم هللا مكاتآ امف ءاورجاشت الو اومصاخت

 .هببسب لومصتخد

 وبست ال يأ :(مکنیب تاذ اوحلصأو» ۲

 ٩ )ورجاشت ال و هوفلاخت ال يأ :(هلوسر و هللا اوعيطأ وذ ۳

 ةدراولا تاياورلاو نيعزانتملا ءالؤه لوح ةلزانلا تايآلا ىف ناعمالاف

 ةوزغ يف نيرضاحلا نم ًافيفل نأ يف شلل ًالاجم عدت ال ءةيآلا ريسفت يف

 نيذلا سانلا رئاسك اوناك لب ءمهريغ نع مهزيمت ةيلاع ةلحرم اوغلبي مل ردب

 يف ا يبنلا اوريشتسي نأ نود اهجربزو ايندلا ماطح ىلع نوعزانتي

 ماطح ىلع نوعزانتي اوناك نيذلا ءالؤهفأ ءاهمكح نع هنولأسيو ءاهرمأ
 !؟ةراهطلاو سفنلا ةماركو ةليضفلل الم نوحبصي ءايندلا

 ميظع باذع سم مهقاقحتسا .ز

 ا اوبراح اذإ مهّنا نيضاملا ءايبنألا يف ةيراجلا ةّئسلا تناك

 نع اوّفكي ىّتح مهءارو نم هب ربتعيل لتقلاب مهب نولكني مهب اورفظو
 8 ف اونخثي یّح ىرسأ نوذخأي ال اوناكو «هلوسرو هلل مهئادع



RRR Sd 1نقلا وخلا ىلا دا  

 ّنملا هبقعي مث ءرسألا نم عنام نكي مل كلذ دنعف «سانلا نيب مهنيد رقتسيو
 .ءادفلا وأ

 َبرضَق اورَفَك نيذلا متل اذإف» :ىرخأ ةيآ يف هناحبس لوقي
 0)«ءادف امو ٌدعب ام مف َقاَنَولا اوٌدَشَف ْمُه ومش اذإ ىّتح باقّرلا

 .رمألا بابتتساو ضرألا يف ناخثإلا دعب نكل «ى رسألا ذأ زاجأف

 لوبقو مهنع وفعلاب ىبنلا ىلع نورصي اوناك ةباحصلا نم ًافيفل نأ ريغ
 مذ يف ةيآلا تلزتف «ىرسألا اوذخأو ءضرألا يف ناخثإلا لبق مهنم ءادفلا

 هللا نم باتك قبس امالول ميظع باذع سم اوقحتسا مهاب مهفّرعو ءالؤه

 ضرألا ىف نخب ىّتح ىرسأ هَ وکی نأ بنل ناك امج :هناحبس لوقي
 ٌبانِك الوَل + ميكح ٌريزَع ُهللاو ةرخآلا ديرب ُهللاَو اينذلا ضَرَع َنوُديِرُت

 !.«ميظع ٌباذع مخ اميف مكمل قبس هللا َنِ

 :نارمأ أ نيتيآلا نم دافتسملاو

 ايندلا ضرع ىلع ءاليتسالا وه مهنم ةئفل وأ مهرثكأل زفاحلا نا :لؤألا

 ٌديِرُي ُهللاَو ايندلا ضَرَع َنوُديِرُت) :هلوقب هناحبس هيلإ ريشي امك ةرخآلا نود

 © يةرخآلا

 ارا ثيحب ء«ةجرد ةعانشلا نم مهلمع غلب دقل :يناثلا

 .ا:دمحم . |

 .1۸ :٦۷ لافنألا . ۲

 .1۷:لافنألا .۳



 TEODOR ا ةباحصلا ةلادعو ميركلا نآرقلا

 يالا ىف هني رس اجل تادعلا هج فذ هناحبس هنأ ريغ < «ميظع باذع

 ىرسألا ذخأ «مُّتذخأ اميف ْمُكَسَمَل قبَس هللا َنِم ٌباتك الول» :هناحبس لاق

 .«ميظع باذع»

 ىتح اهوفرتقا يتلا ةيصعملا مظع نع برعي «ميظع باذع):هلوقف

 .ميظعلا باذعلا اهب اوقحتسا

 سم ٌقحتساو ةرخآلا ناكم ايندلا ضرع دارأ نم فصو نكميفأ

 ىلع رارصالاو رئابكلا فارتفا نع هدصت ةيناسفن ةكلم وذ هاب ميظع باذع

 .الو لك ؟رئاغصلا

 فحزلا نم رارفلا .ح

 لوسرلا رمأ اوصع مهأل ءدحأ موي نيملسملا ىلع رئاودلا تراد دقل

 نم مهباصأ ام مهباصأق مئانغلا يف ًاعمط لبجلا ىلع مهعقاوم اوكرتو

 يلاتلابو .طوسبم هجو ىلع خبراتلا و ةريسلا بتك اهتركذ يتلا ةميزهلا

 ةباحصلا نم ليلق ددع الإ هعم سيلو برحلا ةحاس يف #4 ىبنلا اوكرت

 هولذحخ دقف .هترصنو لاتقلا ةحاس ىلإ ةدوعلاب لَ هتاوعد مهعم عفنت ملو

 ءودعلا نم ارذح لابجلا ىلإ نوئجتلي اوذخاو ءةبيهرلا تاعاسلا كلت يف
 ذإ» :هلوقب ءاركتلا ةميزهلا كلت نع ىلاعتو كرابت هناحبس ثّدحتيو

 ساس مرر هم فر هر فو ا ا و و 3

 اًمْع مكباثاف مُكارخا ىف ْمُكوُعْدَي لوُسَرلاَو ِدَحأ ىلع َنوُولَت الَو َنودِْصُت



RSS ۳4نقلا ىلا ىلإ نيدشرملا ليلذ ٦ 

 ام ٌریبسَخ هّللاَو ْمُكَباَصَأ ام الَو مكاف ام لَم اوَُرْحَت د البكل مَعب

 0) «نوُلَمْعَت

 نم مهفوخ فصي وهو ءدحأ موي اومزهنا نيذلل هجوم باطخلاف

 نيبيجتسم الو .دحأ ىلإ نيتفتلم ريغ «فحزلا موي مهرارفو نيكرشملا
 انأ هللا دابع ىلإ مله» :لوقيو مهئارو نم مهيداني ناك نيح «لوسرلا ةوعدل

 .نيلوملا نم دحأ هبجُي مل كلذ عمو «.. هللا لوسر

 هلع ةديعب مهالوأ فئاوط ىلع مهيلوتو مهقرفت فصت ةيآلاو

 .مهرخآ الو مهلّوأ ال دحأ هبيجي الو مهوعدي لوسرلاو «ةبيرق مهارخأو

 وأ لتقلا نم هبيصي امب نيثرتكم ريغ نيكرشملا عومج نيب َيبنلا اوكرتف
 .حارجلا نم وأ رسألا

 تفتلا ؛ىرخأ ةفئاط كانه تناك و مهنم فئاوط فصو اذه ناك معن
 :هناحبس هلوقب مهيلإ ريشأ نيذلا مهو ءءادعألا رش هنع تعفدو يبنلا لوح

 ().«نيركاّشلا ُهللا یزجَيَسَو»

 ىلإ مهتلز بسنيو داهجلا نع مهرارفو مهبلوع حرصي هناحبس هّنِإ مث

 مُهلَرَس ١ امتا | ِناَمْمَجلا ىلا مو مكي اولو نيذلا ْنإَد :لوقيو ناطيشلا

 0 ميحَر روع هللا نإ هَ هللا افَع ْدَقلَو اوُبَسَك ام ٍضْمِبب ناطيشلا

 .187:نارمع لآ . ١

 ١. 82 :نارمع لآ .7

 . 1866:نارمع لآ .۳



 ساس و سالت NS ةباحصلا ةلادعو ميركلا نآرقلا

 لب (هنع ئفعي الو هل رفغُي ال قفانملا ّنأل) قافنلا باحصأ نم ءالؤه سيلو

 !لودعلا ةباحصلا نم

 هلوسرو هللا ىلإ رورغلا ةبسن .ف
 دحتا ثيح مالسإلا ىف ةفورعملا يزاغملا نم بازحألا ةوزغ نإ

 ةرشع مهو ةنيدملا اورصاحف «مالسالا ىلع ضاضقنالل دوهيلاو نوكرشملا

 عنمل ةنيدملا لوح ًاقدنخ نوملسملا رفحو «حالسلاب نيججبدم فالآ

 . ًاميظع ًالازلز اولزلزو كلت يبنلا ٌباحصأ نجتما ةوزغلا هذه يفو

 :نيمسق ىلإ هباحصأ مسقناو «ٌلزتسملا نم تباثلا نّيبتو

 ُهللا قدصو ُهلوسرو هللا اندعو ام اذه) مهراعشو نونمؤملا ١.

 0 «اميلستو ًاناميإ الإ مهداز انو اترو

 هللا اندعو ام) :مهراعشو ضرم مهبولق ىف نيذلاو نوققانملا 5

 ().«ارورغ الإ هلوسرو

 ًادعو مهدعو هنا هّللاب نونظي اوناك نينمؤملا نم ناميالا ءافعضف

 ريغ - ًاعبط مهو !؟ةيكزتلاو ةلادعلاب ءالؤه فصو حصي لهف ءارورغ
 فطع «كلذ ىلع ٌلديو ءرفكلا نونطبيو ناميإلا نورهظي نيذلا نيقفانملا

 .77:بازحألا . ١

 .7١:بازحألا . ۲



 نيقيلا قحلا ىلا نيدشرملا ليلذ RC ا عم عادا تعم ۳4۸

 ُلوَقَي ذإو» :هناحبس لاق «نيقفانملا ىلع «ضرم مهبول ىف َنيذلاو»

 .(ضَرَم مهبول ىف َنيِذَْلاَو َنوُقِانُملا

 فرعي بازحألا ةوزغ لوح ةدراولا تايآلا ىف رظنلا نعمي نمو

 مهنم ًاريثك إف «فراجلا ليسلا كلذ مامأ ةباحصلا رک دوب ىف
 ةروع مهتويب نأ ةجحب ةنيدملا ىلإ عوجرلل قت ىبنلا نونذأتسي اوناك

 نم هللا اودهاع دّقلو ًارارف الإ نوديرُي نا ةروعب يه اموؤ :هناحبس لوقيو

 ٠ مًالوؤسم هللا ده ّناكو رابدألا نولوي ال لبق

 ةباحصلا نيب نوّسدنملا نوقفانملا . ى

 زكر دقو ةنيدملاب ءيبنلا لوزن ذنه ةباحصلا نيب قافنلا عاش دقل

 ىف مهب دّدنو مهاياون حضفو «مهتافصو نيقفانملا ةبصع ىلع نآرقلا

 «بازحألا ؛توبكنسعلا ءةبوتلا «ةدئاملا ءنارمع لآ «ةرقبلا :ةيلاتلا روسلا

 .نوقفانملاو ءرشحلا ءةلداجملا «ديدحلا «حتفلا ءدمحم

 ةعامج اوناك نيقفانملا ّنأ ىلع لدي امّنإف ءىش ىلع لد نإ اذهو

 ةمصوو قافنلا ةمسب فرع فورعم نيب «يمالسإلا عمتجملا يف ةلئاه

 ولف «يبنلل بحلاو ناميإلا عانقب مّنقم هالو «كلذب فورعم ريغو «بذكلا

 يف ةغلابلا ةيانعلا هذه تيأر امل ةرثؤم ريغ ةليلق ةعامج نوقفانملا ناك

 .ميركلا نآرقلا

 .17:بازحألا ١.



 ENR OAS ةباحصلا ةلادعو ميركلا نآرقلا

 «نيقفانملاو قافنلا لوح لئاسرو ًابتكاوفلأ نيقّقحملا نم ةلث كانهو

 نآرقلا رشع نم برقي ًارادقم غلبف مهيلإ عجري ام ءاصحإب مهضعب ماق دقو
 .ميركلا

 !؟ًالودع اظ ىبنلا بحص نم عيمج دع نكمي لهف كلذ عمو

 دنعو «مهيف نيّسدنم اوناك مهنكلو ةباحصلا نم اوسيل نوقفانملا معن

 نع قفانملا زّيمتي الو ؛قفانملاب قداصلا يباحصلا هبتشي ام ًاريثكف كلذ

 لهأ ْنِيَو» :هناحبس لوقي «مهفرعي ال ناك امير في يبنلا نأ ىّتح «نمؤملا
 ).يمهمّلعن نحن مهملعت ال قافتلا ىلَع اودرم ةنيدملا

 - ةباحصلا هلاق ام ءوض ىلع ءاتفإلا ديري يذلا - ثحابلا رجي اذهف

 لاحلا هبتشا ولف ؛هريغ نع قفانملا فرعي ىّتح ىباحصلا لاح نع شيتفتلل

 .ةّجح هتياور الو هلوق نوكي الف
 ءاصقتسالا ددصب انسلو ءةباحصلا قح ىف نآرقلا ءاضق ضعب اذه

 ال ليصفتلاو انركذ امم ")رثكأ ,ةلادعلل نيبناجملا ةباحصلا فانصأ إف

 .باتكلا عضو بساني

 ١ . التوبة:1١١.

  . ۲ريغ نوملسملا ء(١٠٠:ةبوتلا )هريغب حلاصلا لمعلا وطلاخ :(4/-16:ةبوتلا ) نوعاّمسلا :مهنم

 :ةبوتلا) مهبولق ةفلؤملا ,(5١:تارجحلا )نينمؤملا 6١(.



 ةباحصلا ةلادعو ةيوبنلا ةّئسلا

 ةجيتنلاب انجرخو ميركلا نآرقلا ءوض ىف ةباحصلا ةلادع انسرد

 .كلذ نود نم مهنمو مامغلا هب ٌردتسُي نم مهنم «حلاطلاو

 .ماقملا هيضتقي ام بسح ًاليلق ًارزن

 ةيغابلا ةئغلا ميعز .أ

 - ةداتق وبأ- ينم ريخ وه نم ينربخأ :لاق ديعس يبأ نع ملسم ىور

 ۵ ط

 هسار حسمي لعجو قدنخلا رفحي لعج نيح راّمعل لاق #5 هللا لوسر ا

 (1) «ةيغاب ةف كلتقت ةيمس ٌنبا سؤُب» :لوقيو

 رامعو ةنبل ةنبل لمحن انك :لاق هلا ديعس ىبأ نع يراخبلا یورو

 :لوقيو هنع بارتلا ضفني ةا يبنلا لعجف « ةا يبنلا هآرف «نيتتبل نيتنبل
 .«رانلا ىلإ هنوعديو ةنجلا ىلإ مهوعدي راّمع حيو»

 يراخبلا اهركذي مل ةروهشم ةدايز ثيدحلا اذه ىف :يديمحلا لاق

 ١. مقرب ؛1/4:لوصألا عماج 10۸۰



 اا ةباحصلا ةلادعو ةيوبنلا ةّئنسلا

 اهفذحف تعقو وأ ءاهيف هيلإ عقت مل اهّلعلو ءثيدحلا اذه قيرط نم ًالصأ
 يليعامسإلا ركب وبأو «يناقربلا ركب وبأ اهجرخأو «كلذ يف هدصق ضرغل
 هتلقت ءراّمع حبو» :لاق فكم هللا لوسر ّنا امهدنع ثيدحلا اذه يفو «هلبق

 (31).«رانلا ىلإ هنوعديو «ةنجلا ىلإ مهوعدي ةيغابلا ةئفلا

 ثيدحلاب بعالتي امّبر هنا يراخبلا اياون نع يديمحلا فشك دقو

 ةلمجلا هذه فذح امّنإ وهو «نّيعم ضرغل هئازجأ ضعب فذحيف
 .هلامعأ ريربتو ءةيواعم ةئربت دصقب«ةيغابلا ةئفلا هلتقت» :ينعأ :ةروهشملا

 تلتق ىتلا ةيغابلا ةثفلا ىه نَم :ةباحصلا ةلادعب نيلئاقلا لأسن نحنو

 ال !؟ةيغابلا ةئفلا فقوم دّيؤي نم يبنلا ةباحص نم اهيف ناك لهو !؟ًارامع

 يف هريزو صاعلا نب ورمع ناكو ةيغابلا ةئفلا سأرتي ناك ةيواعم ّنا كش

 نب ورمع ةديكم نهر نيفص برح ىف ةيواعم راصتنا ناكو ءبرحلا
 ءيراصنألا ريشب نب نامعنلا ةباحصلا 8 ةيغابلا ةئفلا نيب ناكو «صاعلا

 .مهريغو ىنهجلا عبس نب راسي ةيداغلا وبأو ؛ىنهجلا رماع نب ةبقُعو

 ةاودلاو ملقلا راضحإب ةَ ىبنلا رمأ نايصع .ب

 ةاودلاو ملقلا راضحإب رمأ ةا ىبنلا لا حاحصلا باحصأ ىور دق

 ام نيب و هنيب نيرضاحلا ضعب لاح دقو ادب هدعب اوُلضي ال ًاباتك بتكيل

 .هحيحص نم دروم ريغ ىف يراخبلا هجرحخأ دقو «هيلإ موري

14 

 .1087 مقرب ۹/٤٤:لوصالا عماج . ١



RÎ oYنقلا لا  

 اب ىبنلاب ٌدتشا امل :لاق هّنأ سابع نبا نع جرخأ ملعلا باتك يفف

 نإ :رمع لاق ««هدعب اولضت ال ًاباتك مكل بتكأ باتكب ينوتئا» :لاق ؛هعجو

 «طغللا رثكو اوفلتخاف ءانبسح هللا باتك اندنعو «مجولا هبلغ ةتف# ىبنلا
 نإ :لوقي سابع نبا جرخف «عزانتلا يدنع ىغبني الو ىنع اوموق» :لاق

 ءىبإ 7
 07 هباتك نيب و ةا هللا لوسر نيب لاح ام ةيزرلا لك ةيزرلا

 :لاقف ءابصحلا هٌعمد بضخ ىّتح ىكب مث «سيمخلا موي امو سيمخلا
 1 د 85

 مكل بتكأ باتكب ينوتثا» :لاقف ءسيمخلا موي هعجو ةا هللا لوسرب ذتشا

 :اولاقف ءعزانت يبن دنع ىغبني الو ءاوعزانتف .«ادبأ هدعب اوّلضت نل ًاباتك
 م :

 ينوعدت امم ريخ هيف انأ يذلاف ينوعد» :لاق ؟ #4 هللا لوسر رجه

 ١ «هيلإ

 بلط)ىبنلا لعف لا :ىهو اهيلإ ئراقلا تافلإ نم ٌدبال ةتكن انهو

 لئاقلا ىّمس كاذ دنعو عجولا ةبلغ ىلإ ىلوألا ةروصلا ىف بسن «(باتكلا

 مسا ركذي ملو ءنايذهلاو رجهلا ىلإ بسن ةيناثلا ةروصلا ىفو ءرمع وهو هب

 .«اولاق» :ةظفل ؛رمع» ناكم ءاجو ءلئاقلا

 لئاقلا ركذ اهيف ءاج «ةيناثلا نم ةأطو فخأ ىلوألا ةروصلا تناكاملو

 .ةيناثلا نود

 0 or مقرب ۲۸۷/۲: يراخبلا حيحص . ۲



 اا 1 1 1 1 1 Ga ةياحصلا ةلادعو ةيوبنلا ةّنسلا

 .دحاو عيمجلا ىف لئاقلاو

 :لوقي «ثلاث عضوم ىف رخآ لكشب ًاضيأ هركذيو

 اوّلضت ال ًاباتك مكل بتكأ فتكب ينوتثا» :لاقف هعجو هللا لوسرب ٌدتشا
 هومهفتسا ؟رجهأ هلام :اولاقف عزانت ىبن دنع ىغبني الو اوعزانتف «أدبأ هدعب

 ٩ .«هيلإ ين وعدت اّمم ريخ هيف انأ يذلاف ينورذ» :لاقف

 عجولا هبلغ دق كيفي هللا لوسر لإ :مهضعب لاق ةعبار ةروص يفو
 مهنمف ءاومصتخاو تيبلا لهأ فلتخاف هللا باتك انبسح ءنآرقلا مكدنعو

 «كلذ ريغ لوقي نم مهنمو «هدعب اولضت ال ًاباتک مكل بتكي اوبّرق :لوقي نم
:7 0 

 (9اوموق : قلع هللا لوسر لاق فالتخالاو وغللا اورثكأ اًملف
 ىلع نئارقلا لدت يذلا ل ىبنلا رمأ فلاخي نم نا هللاب كدشنأ مآ 8 £

 له نايذهلاو رجهلا وأ عجولا ةبلغ ةجيتن هنأب هرمأ فصي مث ءايمازلإ هنوك

 !؟تامرحملا فارتقا نع ةعدار ةكلم بحاص هّنأب اذه فصوي

 :هلوقب ميركلا هّيبتل هناحبس هفصو نيبو ءالؤه فصو نيب ام دعبأ امو

 ب تو - 1 7 Ey 5 ع تايم 2 2

 نع قطني امو *ئوغامَو مكبحاص لض ام *”ىوه اذإ مجنلاو»

 .«ئحوُي ىح الإ وه نإ *ئوَهلا
 م 0

 احيحص اذه ناك ولف !؟هّللا باتك انبسح ىباحصلا كلذ لوقي فيك

 !؟ديناسملاو ننسلاو حاحصلا نوملسملا فأ اذاملف

 2/5017 مقرو 0134 مقرب 4/١٠؛:اضيأ ظحالو ٤٤۳۲ مقرب ۱۳۲/۳: يراخبلا حيحص . ۲



o4نيقيلا قحلا ىلإ ني دشرملا لیل...  

 ةت ىبنلا ليحر دعب باقعألا ىلع بالقنالا .ج

 :لوقي دعس نب لهس تعمس :لاق مزاح يبأ نعو يراخبلا جرخأ ١.

 ؛هنم برش هدرو نم ضوحلا ىلع مُكَطَرَف انأ :لوقي فل يبنلا تعمس
 مث يننوفرعيو مهفرعأ ماوقأ ىلع دريل ءأدبأ هدعب أمظي مل هنم برش نمو

 .مهنيب و ينيب لاحي

 :لاقف ءاذه مهثّدحأ انأو شاّيع يبأ نب نامعنلا ىنَعِمَسَف :مزاح وبأ لاق

 يردخلا ديعس يبأ ىلع دهشأ انأو :لاق «معن :تلقف ؟الهس ٌتعمس اذكه

 :لوقاف ,كدعب اولذب ام يردت ال كّنِإ :لاقيف ءىئم مهْنِإ :لاق هيف ديزي هتعمسل
 07 عي لّدب نمل اقع اش

 هللا دبع نع «لثاو ابأ :تعمس لاق ؛ةريغملا نع يراخبلا جرخأ .۲

 مث مكنم لاجر نعفريلو ؛ضوحلا ىلع مكّطَرَف انأ :لاق فلي ٍيبنلأ نع
 اوثدحأ ام يردت ال نإ :لاقف ءىباحصأ ٌبر اي :لوقأف «ینود ٌنُجلتخُيل
 (5) كدعي

 سان يلع ٌنَدريل :لاق هلك ىبنلا نع ءسنأ نع يراخبلا جرخأ .۳

 !؟يباحصأ :لوقأف ينود اوُجِلّا :مهتفرع اذإ ىح ضوحلا يباحصأ نم

 0 كدعب اوثدحأ ام يردت ال :لوقيف

 ١ . مقرب 2080/1 :يراخبلا حيحص ١و ٠,

  7يراخبلا حيحص :٤/ ۲۲۷مقرب ۱٥۷1 .

  .۳/1:يراخبلا حيحص  YAمقرب 10 .



 ا ةياحصلا ةلادعو ةيوبنلا ةّئسلا

 ين : ةظفلت يبنلا لاق ءلاق دعس نب لهس نع يراخبلا جرخأ ٤.

 دريل ءادبأ أمظي مل برش نمو «برش ىلع ْرم نم ضوحلا ىلع مكّطَرَف

 "''.مهنيب و ينيب لاحي مث ينوفرعيو مهفرعأ ماوقأ يلع
 ال هللا لوسر لا ثدحي ناك هلا ةريره يبأ نع يراخبلا جرخأ .4

 :لوقاف ءضوحلا نع نؤلحيف يباحصا نم طهر ةمايقلا موي يلع دري :لاق
 ىلع اوٌدترا مهنا ككدعب اوثدحأ امب كل ملع ال كّنِإ :لوقيف ءيباحصأ بر اي

 ("7.ىرهقهقلا مهرابدأ

 باحصأ نع ثّدحي ناك هلا بيسملا يبأ نع يراخبلا جرخأ .1

 يباحصأ نم لاجر ضوحلا ىلع دري :لاق لت يبنلا نا ل يبنلا

 اوثدحأ امب كل ملع ال كّنِإ :لوقيف ءيباحصأ ٌبر اي :لوقأف ءهنع نؤّلحيف

 ".ىرقهقلا مهرابدأ ىلع اوٌدترا مهّْنِإ كدعب

 نم لاجرب ذخؤي مث ...:ثيدح يف سابع نبا نع يراخبلا جرخأ ۷
 اولازي مل مهّنِإ :لاقيف ءىباحصأ :لوقأف ءلامشلا تاذو نيميلا تاذ يباحصأ

 نإ سبح كالا بحل لاق اك لول يوت الرا ينقع ىلع يدب

TE EF fا و  bo 
 0)٠ هيكحلا ز ٌريِزَعلا :هلوق ىلإ- ٌديِهَش 8 ءْيَش لک ىَلَع تأ و(

 1088 مقرب 3778 /٤:يراخبلا حيحص .۲ . 10۸۳ مقرب 2178 /٤:يراخبلا حيحص أ

 1887 مقرب :۰۲۲۸۷٤ يراخبلا حيحص .۳

 . ۱۱۷-۱۱۸ :ةدئاملا . £

 . ۳٤٤١ مقرب ءايبنألا ثيداحأ باتك ء۲٠۰٤ / ۲ :يراخبلا حيحص . ۵



e 1نيقيلا قحلا ىلإ ني دشوملا ليل  

 بزاع نب ءاربلا تيقل :لاق بيسملا نب ءالعلا نع يراخبلا جرخأ ۸
 نب اي :لاقف ةرجشلا تحت هتعيابو ا ىبنلا تبحص كل ىبوط :تلقف
 00 هدعب انثدحأ ام يردت ال كنا ىخأ

 دريل :لاق في هللا لوسر نا ةركب ىبأ نع ةبيش ىبأ نبا جرخأ .4

 اوجلتخا ئلإ اوعفر اذإ ىح ينآرو ينبحص نّمم لاجر ضوحلا ىلع
 ("7.كدعب اوثدحأ ام يردت ال كن َنلاقيلف !ىباحصأ يير :ٌنلوقألف ينود

 ىنا: هللا لوسر لاق ءركب يبأ تنب ءامسأ نع ملسم جرخأ ٠.

 :لوقأف ءينود سانأ ذخؤيسو ؛مكنم ىلع دري نم رظنأ ىَّنح ضوحلا ىلع

 ىلع عجرن نأ كب ذوعن انإ مهّللا :لوقي ةكيلم يبأ نبا ناكف :لاق

 ° اننيد نع نتفن نأو انباقعأ

 دعس نب لهس :ءارظن تايصخش ىلإ تاياورلا هذه ديناسأ ىهتنتو
 ٠ هاذ 1

 نب ءاربلا «بيسملا نبا «ةريره ىبأ «كلام نب سنأ ءهللا دبع نع لئاو ىبأ

 يراخبلا هاور امہ ابلاغ انرصتقاو ركب ىبأ تنب ءامسأو .ةركب نأ «بزاع

 دقو يراخبلا مامإلا هيوري ثيدحب كّنظ امو «ًاضيأ هريغو ملسم هلقن دقو

 ١ . :يراخبلا حيحص ١/ ٤ا مقرب يزاغملا بانك .

  . ۲:دمحأ دنسم ؛150 مقرب لئاضفلا باتك :ةبيش ىبأ نبا فّئصم 0 / ٤۸ .

  .۳مقرب 0۵ :يرونلل ملسم حيحص حرش ۳ .



 O ااا يا ةباحصلا ةلادعو ةيوبتلا ةّنسلا

 .ضوحلا باب يف رثكأ امسقو «نتفلا يف هنم ًائيش لقن
 :نيماقم ىف مالكلا نم دبالو

 ؟هليحر دعب مهدادترا نع يبنلا ربخأ نيذلا مه نم :لؤألا

 ؟مهدادترا نم دارملا وهام :يناثلا

 نيذلا هباحصأ ضعب ءدارملا نأ ىلع ّلدت ةيعطقلا نئارقلاف :لّؤألااًمأ

 سیلو «ةينمز ةرتف يف هعم اوعمتجاو هنوفرعي مهو مهفرعي ناكو هعم اوشاع
 نم اهنوتم ىف ءاج ام كلذ ىلع ليلدلاو هباحصأ نم ًافيفل الإ ءالؤه

 :ةيلاتلا تاملكلا

 ١. مقر ىف امك يننوفرعيو مهفرعأ ماوقأ ىلع ٌندريل ١.

 .(7 مقر)مكنم لاجر نعفريلو ضوحلا ىلع مكطرف انأ .'

 .0”مقر) ينود اوجلتخا مهتفرع اذإ ىتح ۳

 ٤ مقر) يباحصأ ٌبر اي :لوقأف ٩۳ 60(.

 هلوقب داهشتسالاو میرم نبا ىسيع باحصأب ءالؤه هيبشت .۵
 نم دارملا نأ يف حيرص وهف «ةهيف تمد اَم اديهش ْمِهْيَلَع ٌُتْنُكَّو) :هناحبس

 .(/ مقر) .ىبنلا رصاع

 يبنلا ليحر دعب اوثدحأ ةباحصلا ْنأب بزاع نب ءاربلا ةداهش .1

 . مقر)

 .(4 مقر) .ينآرو ينبحص نمم :هلوقب مهفصي ةت يبنلا نا ۷



ee 0۸نينا ىلا ىلإ شرا  

 نأ ىلع ّلادلا هباقعأ ىلع عجري نأ نم ةكيلم ىبأ نبا ةذاعتسا ۸

 ٠١(. مقر) .نوذرتسفتلا مه ةباحصلا

 :ءالؤه مئالع نم ناك اذإ

 لوسرلا رصع لاجر نم مهئاو ؛هنوفرعي مهو مهفرعي لوسرلا نإ

 هعم اوشاع نيذلا هباحصأ ءالؤهف ءةلبقتسملا لايجألا نم ال (مكنم لاجر)

 ايو :هلوقب 2 ؛ ةثاغتسالا دنع يبنلا مهفصي نأب اوقحتسا ىّتح ءةلاسرلا رصع يف

 .(يباحصأ بر

 امهريغو نيحيحصلا يف ذ ةدراولا تاياورلا هذه سردي نم نظأ الف

 ىلع اودترا نيذلا نم دارملا نأ هدلخ ىف رودي نأ ةيعوضومو دّرجتب

 ؛لوسرلا رصع نع ةديعب باقحأ يف | ا هدعب اوتأ نيذلا هتم يه رابدأ

 ءدارملا وه اذه ناك ول ذإ ءرثأ الو نيع لوسرلا دوجو نم اهيف نكي ملو

 ّحص ىَّتح هعم اوناك ىتمو ؟هوفرعو مهفرع ىّتح «يبنلا مهعم شاع ىتمف
 (ةليوط وأ ةريصق ةرتف) هوبحص ىتمو «مكنم لاجر» :هلوقب مهفصو

 ؟هباحصأ اوراصو

 امك ءيبنلا باحصأ ةّمألا عيمج نأب» :لوقلا ةقيقحلا ىلع ىّتجتلا نمو
 سيقملا يف ريسفتلا اذه ناف «هباحصأ ًالثم يعفاشلا نودّلقي نم عيمج ّنأ

 هيدي ىلع اوّبرت نيذلا مه ىعفاشلا باحصاف ؟سيقملا فيكف عونمم هيلع

 مهف هودهاشي ملو هدعب اوءاج نيذلا اّمأو «هملعب اوعفتناو هلوح اوفتلاو



 ااا ةباحصلا ةلادعو ةيوبنلا ةّنسلا

 قالطإ وه امئإف «مهيلع باحصألا قالطإ حص ولف ءهباحصأ ال «هعابتأ

 . ىقيقح ال يزاجم

 .ةحضاو هيف لاحلاف سيقملا اّمأو

 ةرتف للا لوسر عم اوماقأ نيذلا مه ءراثآلاو تاياورلا يف ذ «ةباحصلاف

 فيراعتلا نم كلذ ريغ ىلإ ءاوملسأو هوكردأ و هللا لوسر اوأر وأ ءنمزلا نم

 (1) «ةباغلا دسأ» يف يرزّجلا اهركذ يتلا

 ةباحصلا ةملك اهيف تدرو ىتلا دراوملا رئاسك الإ دروملا اذه سيلو

 و هنع اوور امك «یباحصأ اوُبست ال» :لاق هلأ كفي ىبنلا نع اوور ًالثم

 نم دارملاف ءدراوملا نم كلذ ريغ ىلإ «موجنلاك يباحصأ لثم :لاق هنأ
 .حلطصملا ىنعملا وه عيمجلا

 باعيتسالاك ءةباحصلا ةايح يف ًابتك نييلاجرلا نم دحاو ريغ فلأ دقو

 كلذ ريغ ىلإ و رجح نبال «ةباحصلا زبيمت : يف ةباصإلا» و ءربلا دبع نبال

 اوئقاغو اراك نم اه كيرا ةباحضلا ةماك اهيف تقلطأ يتلا دراوملا نم

 .هعم

 كتإ» وأ «كدعب اوثدحأ ام يردت ال كّنِإد : جل هلوق نم ردابتملا نإ

 وه««ىرقهقلا مهرابدأ ىلع اودترا مهّنإد وأ «كدعب اوثدحأ امب كل ملع ال

 لصاف نود «لوسرلا ليحر دعب ةميرجلا هذه اوفرتقا نكلو كعم اوناك مهنا

 ةلاسرلا سمش اوأر نيذلا ءالؤه نم بقرتملا ناك دقو «ليوط ىنامز
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 ١ . دسا الغابة:١71١1/1,



 ا 001011 ۳.

 مهّنكلو «ةرعش ديق هنع اولدعي ال و هتعيرشو هنيد اوعبّت نأ ءاهب اوءاضتساو

 .ىرقهقلا مهرابدأ ىلع اودترا- فسألل

 اودترا نيذلا ءالؤه نع رتسلا عفر :ىنعأ «لؤألا رمألا لوح هلك اذه

 .اولدبو

 ءنيدلا نع جورخلا وه دادترالا نم دارملا لهف «يناثلا رمألا اًمأو

 ريغ ىلع كولسلا وأ ةديقعلا نع عوج رلا نم معألا وه دادترالا نم دارملاوأ

 ْنِإ ثيح يناثلا وه دارملا لعلو ؟رومألا نم دحاو ريغ ىف يبنلا هب ىصوأ ام

 مهّنأ امك ءلوسرلا ةيصو اوفلاخف هتيب لهأو نيلقثلاب ىصوأ ة6 يبنلا
 ىلع داهتجالا اومّدقف ءاهلحم ىف ةروكذملا «ماكحألا نم ريثك ىف اوفلاخ

 سيل ءاعدب هنيد ىف اوثدحأ كلذبو «هرمأ ىلع ةموعزملا ةحلصملاو ءصنلا

 ١ .لصأ ةّئسلاو باتكلا يف اهل



 تاياور كانهو ءركذلاب انّيعم اصخش فدهت ال تاياورلا نم رم ام

 نع ربخيو مهتبحص نسحت مل نيذلا نم ركذلاب ةباحصلا ضعب ٌصخت
 :ريسيلا رزنلا اهنم ركذنو «ةريثك يهو «مهلمع ءوسب ددنيو مهريصم ءوس

 الإ هل روفغم مهلك .أ

 نم: للت هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع ملسم جرخأ
 ناكف :لاق ليئارسإ ينب نع طح ام «هنع طحي هّنإف رارُملا ةّينث «ةّينثلا دعصي

 لوسر لاقف «سانلا ماتت مث جرزخلا ينب ليخ انليخ ءاهدعص نم لّوأ

 :هل انلقف هانيتأف «رمحألا لمجلا بحاص الإ هل روفغم مكلكو» : لت هللا

 ىلإ ٌبحأ يتّلاض دجأ نأل هّللاو :لاقف « كف هللا لوسر كل رفغتسي لاعت
 )هل ةلاض دشني لجر ناكو «مکبحاص يل رفغتسي نأ نم

 هّنأ ىلع ليلد ال هّنكل ؛نيقفانملا تافص بانك ىف هركذ ناو ًاملسم ّنإ

 ىلإ «نيعاّمسلا وأ ءبولقلا ىضرم وأ «ناميإلا ءافعض نم ناك لب «مهنم ناك
 هنا حارشلا ركذ دقو , إل يبنلا ةباحص ىف ةرفوتملا فانصألا نم كلذ ريغ

 ي راصنألا سيق نب دجلا ناک

 .مهماكحأو نيقفانملا تافص ۳/۸ :ملسم حيحص ١.



RA Yنقلا ىجا  

 لجر اّنم ناك :لاق كلام نب سنأ نع ثيدحلا اذه دعب ملسم ىورو
 ‹ لق هللا لوسرل بكي ناكو «نارمع لآو ةرقبلا أرق دق راجنلا ينب نم

 بتكي ناک اذه :اولاق «هوعفرف لاق باتكلا لهأب قحل ىّتح ًابراه قلطناف

 ....هب اوبجعأف «دمحمل

 دلاخ عنص امم كيلإ أربأ ىَنِإ مهلا .ب

 ىلإ ديلولا نب دلاخخ يبنلا ثعب :لاق هيبأ نع «ملاس نع يراخبلا جرخأ

 اولعجف ءانملسأ اولوقي نأ اوُنِسحُُي ملف مالسإلا ىلإ مهاعدف ءةميذج يتب

 ام لجر لك ىلإ عفدو ءرسأيو مهنم لتقي دلاخ لعجف ءانأبص انأبص :نولوقي
 هللاو : تلقف ءهريسأ انم لجر لك لتقي نأ دلاخ رمأ «موی ناكاذإ ىّتح ؛هريسأ

 يبنلا ىلع انمدق ىح هريسأ يباحصأ نم لجر لنفي الو ءيريسأ لتقأ ال

 «دلاخ عنص امم كيلإ أربأ يّنإ مهّللا» :لاقف هدي ةا ىبنلا عفرف ءءانركذف
49 )0( 

 ںیہن رم

 ًاربتيو رخآلا دعب ًادحاو ءايربألا لتقي هلطيو «مالسإلا فيس وه اذه

 اراب الجر كل لوسرلا ليحر دعب حبصُي هّنكلو «هتميرج نم مظعألا ىبنلا
 ْة 8 0

 ةريون نب كلام ةجوزب ىنز نإو دمغُي الو هللا لوسر هّلس ًالولسم ًافيس و
 !هريغ لاح امف «هلتقو

 ثيدحلا ءةميذج ينب ىلإ ديلولا نب دلاخ يبنلا ثعب باب ‹ يزاغملا باتك ,يراخبلا حيحص . ١
Anak] 



 11 E هتبحص نسحت مل نّمم ا ىبنلا فقوم

E a 

 أي اق بين رو لری دره را ا ا مزل

 تبن دق «لدعأ مل اذإ لدعي نمو «كليو» :لاّتف ‹«لدعا هللا لوسر

 ٌبرضأف هيف يل نّذثا هللا لوسر اي :رمع لاقف .«ٌلِدعأ نكأ مل نإ ٌترسخو

 ؟ُهَقنَع

 هّمايصو «مهتالص عم هئالص مكدحأ محی ًاباحصأ هل ناف ُهْعَد» :لاقف

 ٌقرمي امك نيّدلا نم نوقرمي «مهیقارت زواجُي ال نآرقلا نوأرقي :مهمايص عم

 ° .ةيمَرلا نم مهّسلا

 رفكلا نم ةبعش كيف نا د
 هللا لوسر ىدعتساف ةيلهاجلا يف هل مب ًالجر ةريره وبأ ٌبس دق

 وبأ فلحف «رفكلا نم ةبعش كيف َنإوهَللا لوسر هل لاقف «ةريره يبأ ىلع

 دب بسن ال نأ رش

 هباحصأ دحأ ىلعةالصلا نم لوسرلا عانتما .ه

 الجر نا كلغ ينهجلا دلاخ نب ديز نع هكردتسم يف مكاحلا جرخأ

 ةالصلا نم كلغ عنتماف ءربيح وأ نينح موي يفوت هللا لوسر بانتس قف

 ثيدحلا ۳۳١ /77 :راونألا راحب ؛مالسإلا يف ةوبنلا تامالع باب ٤ / ٠۷۹ :يراخبلا حيحص ١.
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 .هريغ وأ بسنلاب رّيعُي نم ىف باب «بدألا باتك 81/8:دئاوزلا عمجم 3



RAs Ltنيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا  

 ال دوهيلا زرح نم ًازرج اودجوف هعاتم اوشًتفف هللا ليبس ىف ّلغ هّنأل هيلع
 0) نيمهرد يواسي

 هباحصأ ضعبل دوسألا ريصملاب لت ىبنلا ؤّبنت .و

 لوسر لاقف « ربيخ اندهش لاق ةريره يبأ نع يراخبلا جرخأ
 رضح اًملف .«راّلا لهأ نم اذه» :مالسإلا يعي هعم نّمم لجرل ف هللا
 سانلا ضعب داكف «ةَحارجلا هب ترثك ىّبح لاتقلا دشأ لجرلا لتاق لاتقلا

 اهنم جرختساف «هتنانك ىلإ هديب ىوهأف ءةَحارجلا ملأ لجّرلا دجوف «باتري

 للا لور اي ةولاقف نيملسملا نم لاجر دتشاف :ةسفن اهب ركتف ًامهسأ
 ال هنأ نّذأف «ُنالف اي مق» :لاقف هسفن لتقف ٌنالف رحتنا «كثيدح هللا قّدص
 .٩ «رجافلا لجْرلاب نيّدلا دّيُْي هللا نإ يمؤم الإ ةنَجلا لدي

 ةأرماب ولخي یباحص .ز

 نيِهّذُي تانسحلا نإظ:هناحبس هلوق ريسفت ىف ريثك نبا ىور
 ورمع نب بعك رسيلا يبأ نع هدنسب رفعج وبأ مامإلا ىور :لاق 4تائيّسلا
 رت تيبلا يف نإ :تلقف رک مهردب ينم عاتبت ةأرما ينتتأ:لاق يراصنألا

 قنا :لاقف هتلأسف رمع تيتأف ءاهتلّبقف اهيلإ تيوهأف تلخدف ءاذه نم دوجأ

 هتلأسف ركب ابأ تيتأ ىَّبح ربصأ ملف ءًادحأ نربخت الو كسفن ىلع رتساو هللا
 تيتأ تح ربصأ ملف :لاق ءادحأ نربخت الو كسفن ىلع رتساو هللا قا :لاقف

 ١. :دمحأ دنسم ؛داهجلا باتك 177/7:مكاحلا كردتسم 1١15/14.

 EY مقرب ۷۲/۲ :يراخبلا حيحص .۲



 لثمب هلهأ ىف هللا ليبس ىف ًايزاغ ًالجر تفلحأ» :لاقف هتربخأف تلك ىبنلا
 ,ذئكعاس تملسأ يئ ٌثينمت ىّتح رانلا لهأ نم يلا تننظ یئ «؟اذه

 ىلع أرقف تثجف :رسيلا وبأ لاقف ؛ليربج لزنف ةعاس هللا ٍلوسر قرطأف
 َنيِهذي تانسحلا نإ ليلا نم ارو راهّتلا يفرط ةالّصضلا ٍمِقَومللا لوسر

 مأ ةصاح هل هللا لوسر اي :ناسنإ لامتف «نيركاذلل ئرْكذ كلذ تائيّسْلا

 )١( «ةماع سانلل» :لاق ؟ةماع سانلل

 ةأرما ىلجر نيب سلجي يباحص .ج

 باحصأ نم ًالجر نأ ةدعج نب ىيحي نع قازرلا دبع جرخأ
 نذأف ,ةجاحل هنذأتساف فلق هللا لوسر عم سلاج وهو ةأرما ركذ فلي ىبنلا
 إلف يبنلا رشبي نأ ديري لجرلا لبقأف ءاهدجي ملف اهبلطي بهذف «هل

RR SE 

 امب هربخأف الاف يبنلا ىتأ ىّبح ًامدان ماقف ءةبدهلا لثم هركذ راصف اهيلجر

 مِقَآَوَ :هيلع التو :لاق «تاعكر عبرأ لصو كتر رفغتسا» :هل لاقف عنص

 ”٠ ةيآلا ليلا نم ًافلّزو راهّتلا ىفرط ةالّصلا

 هنم صتقُي ىباحص .ط

 نب رذجملا لتق هّنكل ًاردب دهش تماصلا نب ديوس نب ثراح اذهو

 .دوه ةروس نم ۳ ةيآلاو ٤٦۳/۲ :ريثک نبا ريسفت ١.

 .527/؟:ريثك نبأ ريسفت . ۲



eا ربو يرو دب " 

 017 ةليغ

 ةماثج نب ملحُم ىلع يبنلا ءاعد . ي

 نطبب اوناك اذإ ىّتح ةداتق وبأ مهيف نيملسملا نم رفن هعمو وه جرخ
 ةيحتب مهيلع ملسو «هل ريعب ىلع ىعجشألا طبضالا نب رماع مهب رم «مضا»

 ذمخأو هنيبو هنيب ناك ءيشل هلتقف ةماثج نب ملحم هيلع لمحو ءمالسإلا

 هلوق مهبف لزنف « ؛ربخلا هوربخأو هللا لوسر ىلع اومدق اًملف «هعاتمو هريعب

 الوقت لَو ونک هللا لبس يف ْمُكْيَرَض اذإ اوُنمآ َنيذلا اهي اي» :هناحبس

 (9:.ةيآلا «انمْؤُم تسل مالسلا ُمكيلإ ئقلأ نَمِل
 د 1

 "9 كل هللا رفغال : اق هللا لوسر هل لاق ريثك نبا ريسفت ىفو

 يبنلا ةايح يف يصاعملا اوفرتقا نيذلا يبنلا باحصأ نم جذامن هذه

 هباحصأ نم نوحورجملاف ًالإو «مهلمعب ددن وأ مهريصم ءوسب يبنلا بنتو

 ةيضقلا (لودع مهلك ةباحصلا) ةيلكلا ةبجوملا ضقن يف ىفكو .ريثك
 .ةيئزجلا

f 

 ١ . :ةباغلا دسا ١/ ۴۳۲
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  . ۲.ءاسنلا ةروس نم 44 ةيالاو ۹ / 3 :ةباغلا لسا

 .4/1*01 :ريثك نبأ ريسفت .۳



 خيراتلا ةآرم ىف ةباحصلا

 «ةبحصلا اونسحي مل يبنلا ةباحص نم ةعامج ءامسأ لججس خيراتلا نإ

 دحاو الإ ًاعطق نيقفانملا نم اوسيل مهو ؛مهنم فيفل ءامسأب يتأن نحنو

 :خيراتلا اذه نع رظنلا ضغ نكمي الو مهتريس تءاس كلذ عمو مهنم

 هل روفغم مكلك :هّقح يف ئربنلا لاق يذلا ءيراصنألا سيق نب دجلا ١.

 ̂ رمحألا لمجلا بحاص الإ

 يف ةرجشلا تحت نيعيابملا نم ناك «لوّلس نب بأ نب هللا دبع .؟
 .(ًاقفانم ناك نإو) ناوضرلا ةعيب

 أر راسو رش زاب ةه يول رر نب مزق لا
 !!دمحم اي لدعإ :ئبنلل لاق يذلا وهو «جراوخلا

 نب رذجملا لتق هّنكل ًاردب دهش «تماصلا نب ديوس نب ثراح ٤.

 .رذجملاب ثراحلا لتقب ئبنلا رمأف ءيلهاج رأثل دحأ موي دايز

 ضعب لتقب مهلعف ىلع ءازج باي ىبنلا مهلتق نيذلا «نوينرعلا .0

 .ةيبيدحلا لبق اوبحص دق اوناك «لبالا ةقرسو ةاعرلا

 .هدالوأو حيبص يلعدمحم ةعبط 2177/8 :ملسم حيحص ١.



 نيقيلا قحلا ىلإ نيهشرملا لي لش... ۳۵۸

 ؛ةماثج نب ملحمل رفغت ال مهللا» :ىبنلا هيف لاق 52203 ١.

 .ًادمعتم ًايباحص لتق هنأل

 حتف ىف لتقف «همد بتلا ردهأف ةنمؤم ًاسفن لتق «ةبابص نب سيقم ۷

 .ةكم

 موي لتقو ةكمب قحلو دترا مث ًايباحص ناك ءلطخ نب هّللا دبع ۸

 .حضاو وه امك يبنلا دعب هتريس تءاس «ةبعش نب ةريغملا .4

 .ربيخ مئانغ نم لغ يذلا ت ىبنلا ىلوم «معدم ٠.

 رييخ مئانغ نم لغ يبنلا ىلوم :ةركرك ١
 لتقيو رمخلا عيبي ناكف يبنلا دعب ةريسلا ءاسأ ءبدتج نب ةرمس .

 .ةيواعم يضرُيو رشبلا

 نمو مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ناك ,يدسألا شحج نب هللا ليبع .۳

 .ةشىحلاب رصنت هّنكل ةشبحلا ةرجاهم

 .ةكمب دتراو نتتفا ءىشرقلا دوسألا نب ةعيبر نب ثراحلا ٤.

 .ةكمب نتتفا ءةريغملا نب ديلولا نب سيق وبا .6

 .ةكمب نق[ فل نر ا نبلغ 5



o bo EE NE خيراتلا ةآرم يف ةباحصلا 

 كلا

 دارفألا ىلع ىنثُي نأ ميكحلا ركذلل نكمي فيك هلا :كلذ ىلإ فضأ

 :مهؤامسأ ةيلاتلا

 ١. ء(نآرقلا ّصنب قسافلا)ةبقع نب ديلولا .۲ «نايفس ىبأ نب ةيواعم ".

 «ةأطرأ يبأ نب رسُب ٤. .مهريغو يملسلا روعألا وبأ

 نييناوضرلا تاثمو نيّيردبلا تارشعو ًارامعو ًاّيلع اوبراح ءالؤهف

 نع نوجراخخ مهلاثمأو ءالؤهف «مهومتشو «هتفالخ يف ىلع عم اوناك نيذلا

 .مهل اهلومش ضرف ىلع ةحداملا تايآلا

 اونسحي مل سانأ» ناونع تحت ًالصق ىكلاملا ناحرف نسح رصاعملا بتاكلا دقع دقو ١.

 ءامسألا هذه انذخنأ دقو ءةبحصلا نسح مدعب اومسُنا ًايباحص ۷١ ءامسأب هيف ءاجو «ةبحصلا

 .[184 18٠9 :ةباحصلاو ةبحصلا باتك ظحال] ةمئاقلا كلت نم



١+ 

 ؟ةياحصلا ةلادع ةسارد نم ةياغلا ىه ام

 ةلادع ةسارد نم ةياغلا سفن ؛ةباحصلا ةلادع ةسارد نم ةياغلا

 يه عيمجلا ىف فدهلاو «ةرخأتملا نورقلا ةاور نم مهالت نمو نيعباتلا

 نع نيدلا ذخأ سرادلل ىّئستي ىح «نيحلاطلاو نيحلاصلا ىلع فرعتلا

 هذهل مهلاوحأ ةساردب لجرلا ماق ولف «نيحلاطلا نع بانتجالاو « ءاحلصلا

 . مول هيلع ناك امل «ةياغلا

 يزارلا ةعرز يبأ نع هدنسب بيطخلا هاور ام فعض ملعي كلذبو

 :لاق

 هنأ ملعاف هللا ل وسر باحصأ نم ًادحأ صقتني لجرلا تيأر اذإ

 ىّدأ امّنإو «ٌقح هب ءاج امو ءٌقح نآرقلاو ءٌّقح لوسرلا ّنأ كلذو «قيدنز

 باتكلا اولطبيل اندوهش اوحرجي نأ نوديري ءالؤهو «ةباحصلا هلك كلذ انيلإ

 "7.ةقدانز مهو ىلوأ مهب حرجلاو ءةّنسلاو

 َضْعَب نو ملسملا هيخإب نظلا ءوس نع يزارلا ردص دقو :لوقأ

 .«مْنإ ّنظلا

 نم دحأ نع صخفتي لجرلا تيار اذإ» :لوقلا اذه ناكم لاق ولو

 ١. :ةباصإلا ١//١7.



 110 1121 ا وا ASR ؟ةباحصلا ةلادح ةسارد نم ةياغلا ىهام

 ذخأي ىتح «هرش وأ هريخ وأ ؛هبذك وأ هقدصي ملعلا ةياغل لوسرلا باحصأ

 ةلمج نم هنأ ملعاف ؛نيرخآلا نع زرتحيو «نيقداصلا ةريخلا نع هنيد
 وه لب ىلوأو نسحأ ناكل ««ةقيقحلل نيرحتملاو نيدلا يف نيقّقحملا

 .نّيعتملاو نسحلا

 ءنيدلا رومأ يف تبثتلا ديري ءأدحأ ملاعلا مهتي نأ حيحصلا ريغ نمو
 نيملسملا دوهش حرج ديري هّنأو ةقدنزلاب ءةعيرشلا بلاطم يف قيقحتلاو

 نم ةفلؤملا فالآلا الإ نيملسملا دوهش امو ,ةّئسلاو باتكلا لاطبال

 مسق ليدعتو مهنم فيفل حرج ةّئسلاو باتكلاب رضي الف لي هباحصأ
 دروت اذكه ام .نيحورجملا نم فنصلا اذهب ًامئاق ميقلا نيدلا سيلو ؛مهنم
 !!لبإلا دعس اي



3 

 ؟عيرشتلا رداصم نم يباحصلا لوق له

 ييرشتلا رداصم نم ىباحصلا لوق ةفينح ىبأ ريغ ةثالثلا ةّمئألا دعي

E AC lsلون يحب  

 هنإف هعوضوم نبيعتو عازنلا لحم ريرحت وه ماقملا يف مهملاو .يباحصلا

 .مهمالك يف حقنم ريغ
 نا وه عيرشتلا رداصم نم يباحصلا بهذم  ناونعلا رهاظ نإ

 اهريغو لقعلاو عامجإلاو ةئسلاو باتكلا ضرع ىف «هرداصم نم هبهذم

 ةّئس ضرع «ةّنس هل نأ ىف ةرهاظلا ,هتّنسب «ىباحصلا بهذم نع رّبعي امبرو

 :لاق ثيح يلازغلا هرج داب حرج نو اذه درا رلق یا

 يف ةّجح الف هنع هتمصع تبثت ملوءوهسلاو طلغلا هيلع زّوجُي نم نإ

 ريغ نم مهتمصع ىعّدت فيكو ؟أاطخلا زاوج عم مهلوقب جتحي فيكف «هلوق
 فلتخي فيكو ؟فالتخالا مهيلع زوجي موق روصتي فيكو ؟ةرتاوتم ةجح

 ملف ؟ةباحصلا ةفلاخم زاوج ىلع ةباحصلا تقفّنا دقو فيك ؟ناموصعملا

 لئاسم يف اوبجوأ لب ءداهتجالاب امهفلاخ نم ىلع رمعو ركب وبأ رکنی
 ).هسفن داهتجا عبتي نأ دهتجم لك ىلع داهتجالا

 ١. :ىفصتسملا ١/ ٠١١.



 PV e E SRS ؟عيرشتلا رداصم نم يباحصلا لوق له

 :لاقو يناكوشلا ضرتعا (عيرشتلا ر ناونعلا رهاظ ىلعو
 انّيبن الإ ةَم مالا هذه ىلإ ثعبي مل هناحبس هللا إف ,ةّيحب سيل هنأ قحلاو

 ةرومأم ةّمَألا عيمجو «دحاو باتكو دحاو لوسر الإ انل سيلو , إلق ًادّمحم

 مهلكف كلذ يف مهدعب نمو ةباحصلا نيب قرف الو هّيبن ةئسو هباتك عابتاب

 موقت هّنِإ :لاق نمف ,ةّئسلاو باتكلا عابثابو ءةيعرشلا فيلاكتلاب نوفلكم
 امو ب هلوسر ةّئسو ىلاعت هللا باتك دعب لجو رع هللا نيد يف ةّجحلا
 0 تبني ال امب هللا نيد يف لاق دقف ءامهيلإ عجري

 قفا امو «هيبن ةّنسو زيزعلا هللا باتك وه ةجحلاف ريدقت لك ىلعو

 ريغ ىباحصلا لوق اّمأو ءفيصحلا لقعلا هيلع لد ام وأ «نوملسملا هيلع
 رداتعملا الا اار اف يعن يلق ةلوجرلا ىلإ دنتسملا

 :ىنعأ ءنيرخآلا ىلع ةجح سيلو ءهيدلقملو هل ةجحوهف ةيعرشلا

 .نيدلقملاريغو نيدهتجملا

 لجأل ىباحصلا لوق ةيجح ىلع ديكأتلا لا ىهو «ةّرم ةقيقح انه معن

 هرداشأ يذلا يهقفلا ءانبلا حرص رايهنا ر يّئسلا هقفلا نم هفذح نا

 عبتتسا امير اهلحم رخأ ىواتف لولحو ءمهاواتف نم مظعألا مسقلا رّيغتو

 .هب مهل سنأ ال ًاديدج ًاهقف

 ١. :لوحفلا داشرإ 7١4.



۱۲۳ 

 ؟عيرشتلا رداصم نم يباحصلا ايؤر له

 يف ديحوتلا وه .ديحوتلا بتارم نم نا يناثلا لصفلا يف یف مّدقت دق

 و فعالا نا نآورءافاسيدس ير قوس نر ال ار ميرال

 رداصم نم هيأر الو هتنس الو يباحصلا لوق سيلف كلذ ءوض ىلعو «نّيبملا

 كلذ نم أوسأو .هريرقتو هلعفو لوسرلا لوق ىلإ ًادنتسم نكي ملام عيرشتلا
 حاحصلا يف ّنأ فسألا عمو ؛عيرشتلل ًاردصم يباحصلا ايؤر نوكت نأ

 ًادروم ركذن هرداصم نم يباحصلا ايؤر نوك نع يكحت تاياور ننسلاو

 .لاثملا ليبس ىلع ًادحاو

 دنع ةيار بصنا :هل ليقف ؟اهل سانلا عمجي فيك ةالصلل ىبنلا متها

 ركذف :لاق «كلذ هبجعي ملف ءاضعب مهضعب نذآ اهوأر اذإف ءةالصلا روضح

 وه :لاقو «كلذ هبجعُي ملف ,دوهيلا روبش :دايز لاق روبشلا ينعي  عبقلا هل

 .دوهيلا رمأ نم

 .ىراصنلا رمأ نم وه :لاقف رو :لاق

 الق هللا لوسر مهل متهم وهو هر دبع نب ديز نب هللا دبع فرصناف

 اي :هل لاقف هربحخاف كيلي هللا لوسر ىلع ادغف :لاق ءهماتم يف ناذألا ير

 .ناذألا ينارأف تآ يناتأ ذإ ءناظقيو مئان نيبل ين الو

 مث ًاموي نيرشع همتكف «كلذ لبق هآر دق باطخلا نب رمع ناكو :لاق



 TVD ALD GREASE RSE ؟عيرشتلا رداصم نم يباحصلا ايؤر له

 نب هللا دبع ىنقبس :لاقف ؟ينربخت نأ كعنم ام : اق لاق ءهب يبنلا ربخأ
 .تييحتساأف ءليز

 هلعفاف ديز نب هللا دبع هب كرمأي ام رظناف مق لالب اي :هللا لوسر لاقف
 هللا ديعٌنَأ معزت راصنألاّلا ريمع وبأ ينربخأف :رشب وبأ لاق «لالب نّذَأف :لاق

 (') انذؤم هللا لوسر هلعجل ًاضيرم ٍلئموي ناك هنا الول ديز نب

 ثعب هناحبس هّنأل ءةوبنلا ماقم عم قفتت ال اهلكاش امو ةياورلا هذه نإ

 لاحلا ةعيبطو «ةفلتخم تاقوأ يف نينمؤملا عم ةالصلا ةماقإل هلوسر

 يبنلا رّيحتل ىنعم الف «ةينمألا هذه قّقحت ةيفيك هناحبس همّلعي نأ يعدتست

 !!هقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا قّقحي فيك يردي ال وهو ؛ةليوط ًامايأ
 ةيعيبطلا رومألا نم تسيلو ةيدابعلا رومألا نم مايصلاو ةالصلا لإ

 نأ نيدلا رمأ يف نهولا نم سيلوأ ؛هباحصأ اهيف يبنلا رواشي ىتح ةيداعلا

 ةيمهألا ةياغ يف يدابع رمأل ًاردصم نيّيداع صاخشأ مالحأو ايؤر نوكت

 !؟ةماقإلاو ناذألاك

 بوذكم رمأ ناذألل ًاردصم تناك ايؤرلا ّنأب لوقلا ىلإ انعفدي اذه نإ

 ديز نب هللا دبع تيب ىلإ نيمتتملا نيباّذكلا ناو ءةعيرشلا ىلع لوعجمو
 .هاجلاو ةلزنملا ولعل ًابلط ةيوذكألا هذه اوعاشأ نيذلا مه
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 كو دس روكي
.- 



 رشاعلا لصفلا

 يديألا لسغ ةيفيكو ءوضولا ١.
 ةماقإلاو ناذألا ٣

 ةئسلاو ةعدبلا نيب ىنميلاب ىرسيلا ديلا ضبق .'

 اهب رهجلاو ةلمسبلا ةيئزج ٤.

 ةحتافلا دعب نيمأتلا .5

 ةيناثلا ةعكرلا يف تونقلا .

 ضرألا ىلع دوجسلا ./

 ةيناثلا ةدجسلا نم سأرلا عفر دعب سولجلا ۸
 ميلستلاو دهشتلا ةيفيك.3

 ارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا ٠١.





 يديألا لسغ ةيفيكو ءوضولا

 بطاخملاو ؛مّميتلاو ءوضولا ةيفيك ةّمألا ميلعتل تلزن ءوضولا ةيآ نإ

 نوكت نأ بجي اهلثمو «ةمايقلا موي ىلإ نوزقلا ربع نيملسملا عيمج اهب
 يباحصلاو ديعبلاو بيرقلا اهب عفتني ىح ءدارملا ةنيبم ملاعملا ةحضاو
0 

 :نيبناج نم ثحبلاب ةريدج ةيآلاف
 ىلإ ىلعأ نم لسغلا بجي له هّنأو ءنيديلا لسغ ةيفيك ةلأسم :لؤألا

 ؟سكعلاب وأ لفسأ

 .لسغلا وأ حسملا ثيح نم لجرألا مكح :يناثلا

 .لّوألا بناجلا يف ثحبلا ىلإ ملقلا نانع فطعنلف

 اوُلِسْطاف ةالصلا ىلإ ْمّتِمُق اذإ اوُنَمآ َنيذَلا اهّيأ ايو :هناحبس لاق

 00.« قفارملا ىلإ ْمُكَيديأَو ْمُكَهوجو

 ١.المائدة: 1



A.لا قلا لإ 1 1 1  

 :مهتعيشو تيبلا لهأ ةّمئأف ؛نيديلا لسغ ةيفيك يف ءاهقفلا فلتخا

 ةّئسلا ىه هذه ناو عباصألا فارطأ ىلإ نيقفرملاب ءادتبالا نأ ىلع

 ىف ردابتملا ّنإف «فرعلا دنع ردابتملا ةيآلا رهاظ وه كلذ ىلع مهتجحو

 بيبطلا لاق اذإ ًالثمف ءلفسأ ىلإ ىلعأ نم ءادتبالا وه بيكارتلا هذه رئاظن

 وهام ضيرملا عبتي ءةبكرلا ىلإ رتافلا ءاملاب كلجر لسغا :ضيرملل

 وأ .لفسأ ىلإ ىلعأ نم لسغلا وهو «فرعلا دنع لجرلا لسغ يف لوادتملا

 عبتيف ءفقسلا ىلإ ةفرغلا هذه ناردج غبصأ ,غاّبصلل رادلا بحاص لاق اذإ

 رودي الو لفسألا ىلإ ىلعألا نم ناردجلا غبص ىف فولأملا وه ام غاّبصلا

 «ىلإ» ةظفل مدختسا بيبطلا وأ رادلا كلام نأ نم ضيرملا دلخب وأ هدلخب

 نا حوضوب مهفي لب لجرلا و فقسلا دنع لسغلاو غبصلا ةياغ ءاهتنا نايبل

 .امهل مزاللا رادقملا ديدحت وه «ىلإ» ةظفل لامعتسا نم ةياغلا

 كلذك رمألا نكيلف نيروكذملا نيلاثملا يف موهفملا وه اذه ناكاذاف

 وه «ىلإ» ةظفل لامعتسا نم ةياغلا نإف ءيديألا لسغ لوح ءوضولا ةيآ يف

 لوادتملاو عبّتملا وهام ىلإ ةكورتم اهّنأل ءلسغلا ةيفيكال لوسغملا دح نايب

 قوف نم ءادتبالا وهو ؛لهسألاف لهسألا عبتي بير الب وهو «فرعلا يف
 . تحت ىلإ

 عباصألا لوصأ ىلإ نيقفرملاب ءادتبالا يف فالتخالا ساسأ نإ «معن

 لهف «ةميركلا ةيآلا يف ؛ىلإ» قلعتم نييعت يف وه امْنِإ مهدنع سكعلاب وا
 ؟ء«اولسغاو» :ىنعأ لعفلل ديق وأ ءلوسغملا يأ «يديألل» ديق وه

 بجي «قفارملا ىلإ يديألا» :انلوق ةلزنمب ةيآلا نوكت لّوألا ىلعف



 E a يل يديألا لسغ ةيفيكو ءوضولا

 دنزلاو عباصألا لوصأ ىلع قلطت كرتشم ديلا نال ديقلاب ءاج امّنِإو ءاهلسغ

 ديلا تدق قفارملا ىلإ ًاددحم لوسغملا ناك املو «بكتملا ىلإ قفرملاو

 ديلا نم ددحملا رادقملا اذه وه لوسغملا نأ مهفيل ««قفارملا ىلإ» :هلوقب

 امل بتارملا ضعب لوسغملا ناو ةفلتخملا بتارملا نيب ديلا كارتشا الولو

 .ديلا نم لوسغملا رادقملا ديدحت ل «ىلإ» ةظفلب ءيج

 :لاق هناحبس ؛ هئأكف :نيققرملا ىلإ عباصألا ا نم م ءادتبالا ةرورض

 .قفارملا ىلإ اهولسغا «يديألا»

 ّنأ نم تفرع امل ء.ضومغ نم ءاحيالا اذه ىف ام ىفخي ال نكلو

 ىلإ ىلعألا نم ءادتبالا وهو فراعتملا وه ام ةلثمألا هذه رئاظن ىف عبّتملا

 .لفسألا

 هنأ ملسن ال ؛لعفلل ديق رجلا فرح نأ انملس ول هنأ :كلذ ىلإ فضأ

 يأ (عما ىنعمب نوكي نأ لمتحي لب «ةياغلا ءاهتنال وه يذلا ؛ىلإ» ىنعمب

 .ىبرعلا بدألاو نآرقلا ىف زيزعب اذه سيلو «قفارملا عم اهولسغا يديألا

 00 «ةُكلاومُأ ىلإ ْمُّلاوُمَأ اولا الو» :هناحبس لوقي

 رُْكلا ْمُهْنِم ىسيِع ّسَحَأ اَمَّلَف» :- حيسملا نع ًايكاح- هناحبس لاقو
 .هللا عم يأ" «هللا ىلإ ىراصنأ ْنَم لاق

 ١ :ءاسنلا 81
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pn 0 00101213212111 AYقلا ىلا  

 .مكتوق عم يأ. هْمُكِيَوَق ىلإ ةّوق ْمُكْدَِيَو :هناحبس هلوقو
 ةرصبلا عم يأ :ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نالف ئلو :فرعلا يف لاقيو

 .رثأ ةياغلا نم دراوملا هذه ىف سيلو

 :ينايبذلا ةغبانلا لاقو

 برجأ راقلا هب ٍيلطم سانلا ىلإ ينئأك ديعولاب ينكرتست الو

 .سانلا دنع وأ سانلا عم دارأ

 :ةمرلا وذ لاقو

 بئارتلا راعادملا يعفرو ةلوص لك ىلإ راوخ لكاهب

 :سيقلا ؤرما لاقو

 ٌباذملا طيبغلا لثم كراح ىلإ ىدنلا هدّبل صعدلاك لفك هل

 (").كراح عم دارأ

 بجاولا ءزجلا نايبل لب «ةياغلا نايبل «ىلإ» تسيلف كلذ ءوض ىلعو
 .لفسألا نم وأ ىلعألا نم لسغلا ناكأ ءاوس لوسغملا نم

 وه لفسألا ىلإ ىلعألا نم ءادتبالا موزل ىلع عطاقلا ليلدلاو اذه

 .فلس امك دروملا لاثمأ ىف فولأملا وه ام عابّنا موزل

 .07 :دره.١

 IE ۳ :ةثلاثلا ةيلصوملا ةلاسرلا :ىضترملا فيرشلا لئاسر .؟
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 الأس امه ءنيعأ نب ةرارز و ريكب نع هدنسب يسوطلا خيشلا جرخأ

 فام هيف رو E ا يي ل

 هديب ناعتساو ءاهب ههجو لسغف روتلا ىف ىنميلا هّمك سمغ مث «هیفک لسغف

 اهب فرتغاف ءاملا يف ىرسيلا هفك سمغ مث دورس
 ىلإ ءاملا دري ال عباصألا ىلإ قفرملا نم ىنميلا هدي لسغف ءاملا نم

 ىلع هغرفأف ءاملا نم اهب فرتغاف ءاملا يف ىنميلا هفك سمغ ّمث «نيقفرملا

 عنص امك قفرملا ىلإ ءاملا دري ال كلا ىلإ قفرملا نم ىرسيلا هدي
 ا").ءام ددجي ملو هيفك لضفب نيبعكلا ىلإ هيمدقو هسأر حسم مث «ىنميلاب

 اهلسغ وأ لجرألا حسمو ءوضولا

 ةيفيك :امهدحأ :نيبناج نم ثحبلاب ةريدج ءوضولا ةيآ نأ مدقت دق

 مّدقت دقو .لسغلاو حسملا ثيح نم لجرألا مكح رخآلاو «ءيديألا لسغ

 :لوقنف ىناثلا بناجلا نع ثحبلا كيلإو «لّوألا بناجلا نع ثحبلا

 اوُلِسْغاَف الفلا ىلإ ْمتْمَف و اذا | اونم َنيذلا هيأ ايو :هناحبس لاق

 مُكَلْجرَأَو ۾ وزب اونا يفارملا ىلإ كد كه

 ذأ ٍرْفَس یل وأ ضر مگ نو اوره اج مک دو ٍنيَبْمَكلا ىلإ

 ًاديعَص اوُممَيَتَق ًءام اودجت ملف ًءاسنلا ُمُكَْمال وأ طئاغلا َنِم ْمُكْنِم ٌدحأءاج

 ريغص ءانإ:رؤتلا ١.

 .168 مقرب 04/١ :ماکحألا بيذهت .



A e A4نقلا ىدتلا ىلإ  

 نِ ْمُكيَلَم َلعْجَيِل هللا دير ام نم ْمُكيديأَو مگهوجؤپ اونا اي

 .٩ «نوُرُكْشَت ْمُكَلَمَل مُكيَلَع ةتمشن : ميلو ْمُكرَهَطيِل دیر ْنِكلَو جَرَح

 ةيعرشلا ا طبنتسُت يتلا ماكحألا تايآ ىدحإ لكشت ةيآلا ْ

 مهتايح نوؤشب طبتري اميف نيفلكملا لاعفأ ميظنت ىلإ ةعجارلا ةيلمعلا

 .ةيويندلاو ةينيدلا

 ناف ءةلالدلا عوصنو «ريبعتلا حوضوب عتمتي تايآلا نم مسقلا اذهو

 يلمعلا اهكولس قيبطت ىف بغرت يتلا ةئمؤملا ريهامجلا وه اهيف بطاخملا

 فراعملا قئاقرو ديحوتلا قئاقدب ةقلعتملا تايآلا نع قرتفت كلذيو ءاهيلع
 طبتري اميف ةصاخ «نيعلضتملا نيركفملا راظنأ اهيلإ دشت يتلا ةيلقعلا
 .داعملاو ادبملا انان

 لفكتت ىتلا تايآلا نم اهرئاظنو تايآلا هذه ىف لّمأت اذإ ناسنالاو

 ا اهني :ةسمخ تاقوأ يف ةالصلا ىلإ مایقلاک :ملسملا ةفيظو نايب

 مهل مسرت ةفاك نينمؤملا بطاخت «ةلالدلا ةحضاو «نايبلا ًةعصان «ريبعتلا

 .ةالصلا ىلإ مايقلا دنع مهتفيظو

 ضومغلا نع ًاديعب نوكي نأ بجي تفرع امك باطخلاو
 ىلع فقي ىّتح ةملك وأ ةلمج ريدقت نعو «ريخأتلاو ميدقتلا نعو ءديقعتلاو

 ملاع نيب قرف ريغ نم مهتايوتسم فالتخا ىلع نيملسملا ةماع اهنومضم

 .اهب ملاع ريغو ةيبرعلا دعاوقلا قئاقدب

 ١ . :ةدئاملا 1.



 FAO جدو ميسا دوا لا ووقف e اهلسغوأ لجرألا حسمو ءوضولا

 GS GS ىلع در لوبا

 هقفلا ةّمثأل ةيهقفلا ىواتفلا ءوض ىلع اهريسفت لواح نم نأ امك ءاهتلزنمو

 .اهباب ريغ نم لخد دقف

 ىلع اهالتف ؛نيلسرملا دّيس بلق ىلع ةيآلا هذهب نيمألا حورلا لزن
 يأ اهبوشي نأ نودو ,ددرت نود «حوضوب اههاجت مهّبجاو اومهفو نينمؤملا

 روهظو ءارآلا براضت رصع يف اهيف ضومغلا ٌبد امّنِإو ءضومغ وأ ماهبإ

 .تاداهتجالا

 :هناسلو هبلق ىف لوقي ناعمإب ةكرابملا ةيآلا أرق نمف

 ةضيرفلا تحضوأ دق «كّئايب حصفأو كتمالك غلبأ ام مهللا كناحبس

 ا ا اميف ةفيظولا تنّيبو

 . «ةالّصلا ىلإ م هنن اذإ اذا اوما َنيذلا ابا ايو

 :نارمأ اهّناو ةفيظولا ةيفيكل انّيبم تلق مث

 . «قفارملا ىلإ مكيديأَو م و و اولسغاق» 1

 .«نيّيْعكلا ىلإ ْمُكلِجَرَأَو ْمُكسوُءُرِب اوُحَسْماَوِو .ب

 ٌتدصوأف «كنايب يف ًاماهبإ الو «كمالك يف ًالامجإ تيقبأ ام كناحبس

 .اهنايبو ةضيرفلا حيضوتب فاستعالا باب تددسو «فالخلا باب

 بتكلا ىلع نميهملا وه زيزعلا كباتك ناك نإ مهّللا كناحبس
 ّنِم هيدي َّنْيَي امل ًاقّدَصُم ٌّقَحْلاب َباتِكلا كيل الراو :تلق امك ةيوامسلا



 نيقبلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليله 0-0... همم ممول ۳۸٢

 تاروثأملا ىلع- نيقيلاو عطقلاب  نميهم وهف "4ِْيَع ًانِميَهُمَو باتكلا
 .اهحسمب ةرمآ و لجرألا لسغب ةرمآ نيب ىهو #4 ىبنلا نع ةّيورملا

 الإ قطني ال نّمع ةيورملا ةضقانتملا تاروثأملا هذه عم لعفن اذامف

 ؟همالك يف هسفن ضقاني الو «يحولا نع

 كنآرقو زيزعلا كباتك هب ئدان امب ذخألا الإ ال صيحم ال كناحبس

 فلأتت اهّنأو ةضيرفلا عقاو نع نابرعت نيتلمج يف هنيب دقو ديجملا
 . «قفارملا ىلإ مكيدبأَو ْمُكَهوُجٌو اوُلِسْغاَفد :نيتلسغ نم

 ىلإ ْمُكَلُجرْأَو ْمُكِسوُدُرِب اوُحَسْاَقِ) :نيتحسم نم فأتت امك |
 . (نيبعكلا

 () مالَّصَقُم َباتكلا مكي لونا ىِذْلا َوُهَو ًامَكَح يِ هللا ديَمَكََ

 فالتخالا ببس

 لاؤس كانهف «ثلاثلا ةفيلخلا دهع ىف فالتخالا ةيادب تناك اذإف

 ةبارق تضم ام دعب ءوضولا رمأ يف فالتخالا ببس وه ام :هسفن حرطي

 :تالامتحاو هوجو كانه :لوقنف ؟ةتِففَي لوسرلا ليحر نم ةنس نيرشع

 ةءارقلا فالتخا .!

 ةءارقلا فالتخا وه رصعلا كلذ يف فالخلا ردصم نا رّوصتي امبر

 .غ/ :ةدئاملا . ١
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 1 ل طا لفل ل قل رفا قولا 1 مافن و طا اهلسغوأ لجرألا حسمو ءوضولا

 :هناحبس هلوق يف «مكلجرأو» بارعإ يف ف اوفلتخا ءارقلا نإ ثيح

 سوؤرلا ىلع ًافطع جلاب أرق نم مهنمف ««مكلجرأَو مكسوءرب اوُحَسْاَفَ

 ىلع ًافطع حتفلاب أرق نم مهنمو ءلجرألا ىلع حسملا بوجو مزلتسي يذلا
 مزلتسي يذلا «مكيديأو مكهوجو اولسغافإ :هلوق يف «مكهوجو»
 .لسغلا

 نع ًادّرجم ةيآلا أرق اذإ ميمصلا يبرعلا لاف دج لطاب هجولا اذه ّنإ

 أرقأ ءاوس «سوؤرلا ىلع لجرألا فطع ريغب ىضري ال قبسم يأر يأ
 نوكي ىّتح هلابب رطخي الف مكهوجو ىلع هفطع امو ءرجلاب مآ بصتلاب
 .فالخلل اردصم

 هناك هسفن لعجي نأ ا مهفو ةيآلا ريسفت يغتبي نم ىلعف

 وأ ةكلت لوسرلا مف نم هللا مالك عمسيو ةيآلا لوزن رصع يف رضاحلا

 كاذ دنع هل سيلو «هبر نيب و هنيب ةجح كاذ دنع همهفي امف :هباحصأ

 . تقولا كلذ دعب ترهظ يتلا ةفلتخملا هوجولاو تالامتحالا ىلإ نوكرلا

 فالتخا نعو ءةيهقفلا ءاوجألا نع ديعب يبرع ىلع ةيآلا انضرع ولف
 :حوضوب لاقل همهف ام نييبت هنم انبلطو ءوضولا ةيفيك يف نيملسملا

 يه له لجرألا نأ يف ركفي نأ نود ناتحسم و ناتلسغ ءوضولا نإ
 نّمضنت اهب كردي وهف ؟مكهوجو ىلع ةفوطعم وأ سوؤرلا ىلع ةفوطعم
 :نيمكحب امهيف حرص نيتلمج

 «قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف» :ىلوألا ةلمجلا يف ئدب



TAAتان م د ا او امل  nنقلا قلا ىلإ يدعرملا  

 مكح لثم مكحلا نم اهل بجوف ءاهيلع يديألا تفطع مث هوجولا لشعب

 .فطعلا لجأل هوجولا

 ىلإ مكلجرأو مكسور اوحسماّو) :ةيناثلا ةلمجلا يف ئدب مث

 ةكراشم ىلعّلدت واولاو ءفطعلا لجأل سوؤرلا مكح لثم مكحلا نم

 .مكحلا ىف اهلبق امل اهدعبام

 .ةيآلا روهظل ًافلاخم هاري لب «ميمص

 ةخوسنملا لسغلا تاياورب كّسمتلا ٣.

 اهب رمأ ةّئس ناك نيلجرلا لسغ نأ تاياورلا نم دحاو ريغ نم رهظي
 ءوضولا ةيآ اهيفو ةدئاملا ةروس تلزن اّملو «هرمع نم ةرتف ىف لق يبنلا

 فرعي ال نم نمزلا نم ةرتف دعب ذخأ ءلسغلا ناكم لجرألا حسمب رمألاو

 بجاولا نأ نع ًالفاغ فالخلا راثأو :ةخخوسنملا ةئسلاب خوسنملاو خسانلا

 ةروس رخآ يه ىتلا ةدئاملا ةروس هيفو ةّنسلل خسانلا نآرقلاب ذخألا هيلع

 . ة4 يبنلا ىلع تلزن

 ©):لسغلاب

 ١. :روثنملا ردلا 7/١.



 ل اهلسغ وأ لجرألا حسمو ءوضولا

 نأ مولعملا نمو «نآرقلا لوزن لبق ةت ىبنلا لمع ةّئسلا نم ديريو

 .خسانو مكاح نآرقلا

 الإ هللا باتك ىف دجأ الو «لسغلا الإ سانلا ىبأ:سابع نبا لاقو
 | ملا

 لسغلا نم #4 يبنلا لمع نم يكح ام نيب عمجلا نكمي اذهبو
 .ةيآلا لوزن لبق ناك لسغلا ناو «حسملا يف ةيآلا روهظ نيبو

 نب متاح ىور دقف «نيقخلا ىلع حسملا يف كلذ ريظن ىرنو
 تاتكلا قبس» :لاق هنأ ىلع نع «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع :ليعامسإ

 .WO ١ دخلا

 كلذ ىنعمو .نيفخلا باتكلا قبس :لاق سابع نبا نع ةمركع ىورو

 دقف ءنيفخلا ىلع حسملا «هرمع نم ةرتف يف #4 يبنلا نع ردص ول هلا

 مكسوُرب اوحسماّو) :لاق ثيح هل ًاخسان هفالخ ىلع باتكلا ءاج

 الو فلا ىلع الو لعنلا ىلع ال ةرشبلا ىلع اوحسما يأ «مكلجرأو

 ؟9.بروجلا

 ةطلسلا لبق نم لسغلا ةعاشإ .!“

 نومزلُيو حسملا ناكم لجرألا لسغ ىلع نيرصم ماكحلا ناك

 ٤/۳. :روثنملا ردلا . ١

 .۴۱۷ بابلا ؛ممسملا یری ال ناك نم باب 273017 / ١ :ةبيش ىبأ نبا فنصم .

 .۲۱۷ بابلا «حسملا ىري ال ناك نم باب ۲۱۳ / ١ :ةبيش ىبأ نبا فئصم .۳



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل... ۳۹۰

 مهنم ًاريثك امسق لا امبو «نيمدقلا نطاب ثبخل حسملا لدب كلذ ىلع سانلا

 ضعب كلذ ىلع ٌلديو ؛لسغلاب حسملا ليدبت مهسفنأ يف قارف ءةافح اوناك

 .صوصتنلا يف درو ام

 :هدنع نحنو سنأ نب ىسوم لاق :لاق ءديمح نع ريرج نبا ىور ١.

 :لاقف ,روهطلا ركذو هعم نحنو زاوهألاب انبطخخ جاجحلا ّنا ةزمح ابأ اي
 ءىش سيل هاو مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو مكيديأو مكهوجو اولسغا

 امهروهظو امهنوطب اولسغاف ؛هيمدق نم هثبخ نم برقأ مدآ نبا نم

 .امهبيقارعو

 اوحسماو» :ىلاعت هللا لاق جاجحلا بذكو هللا قدص:سنأ لاقف
 ).امھّلب هيمدق حسم اذإ سنأ ناکو :لاق «مکلجرأو مكسوٌءرب

 ذخاؤتو «لسغلا ديؤت تناك ةيمسرلا ةياعدلا نأ نع برعي اًممو .۲

 مهتديقع راهظإ نم رذح ىلع اوناك هب نيلئاقلا نأ ىّتح «حسملاب لوقي نم
 كلام ىبأ نع هدنسب لبنح نب دمحأ هاور ام ,ةيفخألإ اهب نوحّرصي الف

 الف اق هللا لوسر ةالص مكب ىَلصُأ اوعمتجا :هموقل لاق هنا يرعشألا
 نبا :لاق ءال تأ نبا الإ ل : ولاق ؟مكريغ دحأ مكيف له :لاق ءاوعمتجا

 لسغو قشنتساو ضمضمو أّضوتف ءءام اهيف ةنفجب اعدف «مهنم موقلا تخأ

 90 یلص ّمث هيمدق رهظو هسأرب حسمو ًانالث هيعارذو الث ههجو
 21/1:يربطلل نآرقلا ريسفت 186/7 :ريثك نبال نآرقلا ريسفت . ١

 7617 مقرب 580/7: ريبكلا مجعملا ٥/۲٤۳:دمحا دنسم . ۲



 ا 0 NT اهل وأ لجرألا حسمو ءوضولا

 ةلالد عم حسملا ناكم لَعلا اهب رّربُي نأ نكمي ةثالث هوجو هذه

 .ثلاثلا مث يناثلا وه برقألاو .حسملا ىلع زيزعلا باتكلا

 ؟«مكلجرأو» :هلوق ىف لماعلا وهام

 يهو «هتيفيكو ءوضولا بوجو ىلع مربملا ليلدلا ىه ءوضولا ةيآ ن
 EEE ا تلا هي او ةحضاو ةيآ

 اهفنتكي نأ نود «ةلالدلا ةمكحم «ملاعملا ةحضاو ةيآ نوكت نأ يضتقت

 :هناحبس لاق «ماهبإ وأ لامجإ

 .«ةالّصلا ىلإ مق اذ ومآ َنيِذلا اهيأ اید
 .«قفارملا ىلإ ْمُكيِديَأ َو ْمُكَهوُجُو اوُلِسْغاَقَ

 .«نيبغكلا ىلإ ْمُكَلِجرَأَو ْمُكِسوُُرب اوُحَسْماَوَ

 صيخشت نهر امهلسغ وأ نيلجرلا حسم نم نيلوقلا دحأ نييعتو
 .«مكلجراو» ةظفل ىف لماعلا

 ءدب يف حلصي لك نيلعفو نيلماع ةكرابملا ةيآلا يف ٌنإ:هحيضوت

 وه ام نييعت يف مالكلا امّنِإ «مكلجرأو» :هلوق يف ًالماع نوكي نأل رظنلا
 ؟يبرعلا قوذلا هغيستسي ام بسح لماعلا

 :امه نالماعلاو

 .اولسغاف

 .اوحسماو



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليله ................ مو هوم ممم ۳4۲

 وه لماعلا لأب انلق ولو ءامهلسغ بجي لّوألا وه لماعلا نإ :انلق ولف
 يف لماعلا نيبعت نهر امهنم دحاو باجيإ كالمف ءامهحسم بجي يناثلا
 .(مكلجرأت

 لعفو قبسم يأر لك نع رظنلا عطق عم « ةيآلا يف ناعمإلا نا كش ال

 لوألا نود لماعلا وه «اوحسماو» يأ «يناثلا نا تبنُي ءنيملسملا نيب جئار

 .ديعبلا

 ءديعبلا ىلع ال سوؤرلا يأ «بيرقلا ىلع فوطغم هّنِإ :تلق تثش نإو

 :ىلاتلا لاثملاب كلذ حضونو «هوجولا :ينعأ

 نود نم رکبو دلاخب تررمو ًارمعو ًاديز بحأ :لوقي ًالئاق انعمس ول
 و «دلاخ» ىلع فوطعم «ركب» نب مكحن رجلا وأ بصنلاب ؛ركب» برعُي نأ

 لماعلا نوكي ىَّتحورمع» ىلع ًافوطعم سيلو يناثلا لعفلا وه هيف لماعلا
 ٠ .لؤألا لعفلا وه هيف

 برقألا ىلع نوكي نأ هّمح نم فطعلا ّنأ ةيبرعلا ءاملع ركذ دقو

 يف ةدوجوم ةنيرق ىلإ جاتحي هنع لودعلاو لصألا وه اذهو ءدعبألا نود

 .هريغب دارملا هابتشاو سبْللا بجوي امبر الِإو «مالكلا

 اركب برضاو ًارمعو ًاديز مركأ :همداخل لاق ًاسيئر نأ ضرفنلف
 امأو «اديز» ىلع فطع «أرمع» ّنأ ىريو نيتلمجلا نيب زيمي وهف ًادلاخو

 .كلذ فالح هدلخب رودي الو «ارکب» ىلع فطع وهف «أدلاخ»

 وه «مكلجرأ» هلوق ىف بصنلا لماع نوكي نأ زوجي :يزارلا لاق



 Te GO اوم ياتو عموما اهلسغ وأ لجرألا حسمو ءوضولا

 اذإ نيلماعلا نکل «اولسغاف» هلوق وه نوكي نأ زوجيو «اوحسماو» : هلوق
 لماع نوكي نأ بجوف «ىلوأ برقألا لامعإ ناك دحاو لومعم ىلع اعمتجا
 .(اوحسماو) :هلوق وه «مكلجرأ» :هلوق ىف بصنلا

 ).حسملا بجوت ماللا بصتب «مكلجرأو» :هلوق ّنا تبثف
 ةلثمألا يف دعاوقلا نع جورخلا زوجي الو كلذك لاحلا تناك اذإف

 .كلذك ةزعلا ٌبر مالك نوكي نأ ىلوأف ءةيفرعلا

 ةفلتخم ةلثمأب ءالدإلا كناكمإب لب ءانركذ امب ًارصحنم لاثملا سيلو

 .ةيآلا يف امل ةهباشم نوكت نأ ةطيرش

 بهذملا نع هسفن دّرجي ميمص برع ّيأ ىلع ةيآلا تضرع كنإولف
 :كبيجي ةيآلا ةلالد نع هتلأسو .هقنتعي يذلا

 .يديألاو هوجولا يهو ءاهلسغ بجي ًءاضعأ كانه لإ

 .لجرألاو سوؤرلا يهو اهحسم بجي ًءاضعأو

 يف لماعلا ّنا ددرتي ال هلا هدجت ةيبرعلا دعاوقلا ىلإ هرظن تفلأ ولو

 هدلخب رودي الو (اوحسماو» :هلوق وهو دحاو ءيش لجرألاو سوؤرلا

 :هلوق سوؤرلا يف لماعلا نوكي نأب لجرألاو سوؤرلا نيب كيكفتلا
 . «اولسغاف» :هلوق وه «مكلجرأو) :هلوق يف لماعلاو «اوحسماو>

 جاتحن الف لسغلاو حسملا نم دحاو ىلع ةيآلا ةلالد تحضتا اذإف

 ١ . :ريبكلا ريسفتلا 131/11.
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 وحنب جلاعي فلاخملاو «ةيآلا نومضم دكؤي هنم قفاوملاف ءرخآ ءىش ىلإ

 .باتكلاب ةخوسنم اهنا اهلضفأ قرطلا نم

 لجرألا ىلع حسملاو ناتءارقلا

 يف رثؤي ال رجلاو حتفلاب 4مكلجرأو» :ةظفل يف ءاّرقلا فالتخا نإ

 يأ الب لوقلا كلذ ىلع ناقبطنت ناتءارقلاف .حسملا بوجو ىلع ةيآلا ةلالد

 .لاكشإ

 :هلوق هنع صفح ةياور يف مصاعو رماع نباو عفان أرق هن

 فحاصملا اهيلع ىتلا ةفورعملا ةءارقلا ىه هذهو «بصنلاب «مكلجرأو»

 .ليجو رصع لك يف ةجئارلا

 هنع ركب يسأ ةياور يف مصاعو ورمع وبأو ةزمحو ريثك نبا أرقو

 .ٌرجلاب

 ثّيرت الب حسملاب لوقلا ىلع ناقبطنت نيتءارقلا ٌنإ:لوقن نحنو
 .ددرتو

 :هلوق ىلع فوطعم هّنأ ىلع دهاش ىوقأ وهف ءرجلا ةءارق يأ ىناثلا ام

 .هلبق ام ىلع ًافوطعم هنوك ىوس هجو رجلا ةءارقل سيل ذإ «مكسوٌءرب)

 .كشالب حسملاب ةموكحم لجرألا نوكت ٍذئدنعو

 هلال «مكسوٌءرب» لحم ىلع فطع هنأ هيف هجولاف بصنلا ةءارق اّمأو



 Oana لجرألا ىلع حسملاو نات ءارقلا

 ًاضيأ لجرألا نوكت ذئدنعو «اوحسماوو :هلوقل لوعفم الحم بوصنم

 :ةيبرعلا ةغللا ىف عئاش رمأ لحملا ىلع فطعلاو ءطقف حسملاب ةموكحم

 .ميركلا نآرقلا ىف ًاضيأ درو دقو

 ) هُلِوُسَرَو نيكرشُملا َنِم ءىرَب هللا نإ :هناحبس لاقف نآرقلا اَمأ
 الإ هعفرل هجو ال و ةجئارلا ةفورعملا ةءارقلا ىه مضلاب 4هلوسرو» :ةءارقف

 هنوكل «هللا ّنا> ىف ةلالجلا ظفل :ينعأ « لإ مسا لحم ىلع ًافوطعم هنوك
 .أدتبم

 نبا دقع دقف «بيراعألا ٌبتك لحملا ىلع فطعلا ٌةلأسم تئلم دقو

 ).طورش ركذو لحملا ىلع فطعلل ًاصاخخ باب ماشه

 اديدحلا الو لابجلاب اسلف حجسافرشبانلا يواعم

 ربخ اهنأل «لابجلاب» لحم ىلع فطع بصنلاب «اديدحلا الود :لوقف

 .«انسلف» هلوق ىف سيل

 :ةيلاتلا ةجيتتلاب انجرخف

 فوسو «حسملاب لوقلا نّيعت ىف رثؤي ال نيتءارقلا فالتخا نإ

 .لسغلاب لوقلا ىلع نيتءارقلا ةسارد كيفاوي

 .:ةبوتلا. ١

 .هطورش ركذ مث لحملا ىلع فطعلا :ىناثلا :لاق .فطعلا ثحبم ء٤ بابلا :بييللا ىنغم . ١



 نقلا ئهلا ىلإ 1 1 11 ۳۹٦

 نيلئاق حسملا ىلع ةيآلا ةلالدب اوحرص ةنّسلا مالعأ نم ًافيفل نإ مث

 وه هيف لماعلا ناو ءدعبألا ال برقألا ىلع فوطعم «مكلجرأو» هلوق أب
 :تاملكلا كلت ضعب ركذنو « «اوحسماو»

 لاق « حسملاب لزن نآرقلا ٌناف ءنيلجرلا ىف انلوق اًمأو :مزح نبا لاق ١.

 وأ ماللا ضفخب ئرق ءاوسو .«مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو» :ىلاعت

 ىلع اّمإ و ظفللا ىلع اما سوؤرلا ىلع فطع لاح لك ىلع يهف ءاهحتف

 "كلذ ريغ زوجي الو ؛عضوملا

 ةفوطعم لجرألا نوك ىضتقت يهف رجلاب ةءارقلا ام :يزارلا لاقو

 .لجرألا يف كلذكف سأرلا يف حسملا بجو امكف «سوؤرلا ىلع

 ّنأل كلذو «حسملا بجوت اهنا  ًاضيأ  اولاقف ءبصنلاب ةءارقلا اًمأو

 اذإف ءءابلاب ةرورجم اهنكلو «بصنلا لحم يف «مكسوٌءرب اوحسماو» هلوق

 لحم ىلع ًافطع بصنلا لجرألا يف زاج سوؤرلا ىلع لجرألا فطع
 ) ةاحنلا روهشم بهذم اذهو ءرهاظلا ىلع ًافطع رجلاو ءسوؤرلا

 وه نآرقلا رهاظ نا مزج نا دعب  ىفنحلا يدنسلا خيشلا لاقو .

 رجلا ةءارق ّنأل ,نآرقلا رهاظ وه حسملا ناك امّنِإ و :هظفل اذه ام حسملا

 ° لحملا ىلع فطعلا لعج ىلع لومحم بصنلا ةءارقو «هيف ةرهاظ

 ١ :ىلحملا ١7/3 6.

  . ۲:ريبكلا ريسفتلا 1 151/1.
  .۳:ةجام نبا ننس حرش ١/ ۸۸.ةقيلعتلا مسق



 ل a لجرألا لسضو ناتءارقلا

 نيتءارقلا اتلك نا نييبت يف يفكي لوقنلا نم رادقملا اذه لعلو

 .لاكشإ الب هيلع ناقبطنتو طقف حسملا نامعدت

 لجرألا لسغو نات ءارقلا
 لوقلا ىف رثؤي ال «مكلجرأو» :هلوق يف ةءارقلا فالتخا نأ تفرع دق

 جلاب ءانأرق مأ بصنلاب «مكلجرأو» :هلوق انأرقأ ءاوس «نيلجرلا حسمب

 وه «مكلجزأ) :هلوق ىف لماعلا يلاتلابو حسملا نامعدت نيتءارقلا اتلكف

 ًاظفل اَمِإ «مكسوٌرب» ىلع ةفوطعم «مكلجرأو» ةظفل و «اوحسماو :هلوق
 الحم وأ

 نيتءارقلا ىلع لسغلاب لوقلا قيبطت ةيناكمإ يف مالكلا امن
 هلالخ نم حضتيسو .ةيبرعلا دعاوقلاو امهعم هماجسنا رادقمو نيتفورعملا

 :نايبلا كيلإو ءةيبرعلا دعاوقلل حضاو قر ةيآلا ىلع لسغلا ضرف نا

 بصنلا ةءارقو لشقلا

 نوكي نأ نم صيحم الف ءلجرألا لسغ ىلع ةيآلا ةلالدب انلق ولف

 ىلع ًافوطعم نوكي نأو «اولسغاف> ةمّدقتملا ةلمجلا يف هلوق وه لماعلا

 و € مكلجرأو» فوطعملا نيب لصفلا مزلتسي اذهو «مكهوجو» :هلوق

 عم «مكسوُءرب اوحسماو» يهو ةيبنجأ ةلمجب «مكهوجوإ هيلع فوطعملا
 ,ةيبنجأ ةلمج نع ًالضف درفمب هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب لصفي ال هنأ

 تررس» و «ًاديز تبرض»:لوقي لئاق حيصفلا برعلا مالك يف عمسُي ملو

 .«اديز» ىلع «ارمع» فطعب «أرمعو ركبب
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 ال هّنأل مکهوجو ىلع مكلجرأ فطع زوجي ال :مزح نبا لاق ١.

 (1).ةئدتبم ةيضقب هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب لاحي نأ زوجي

 «مكلجرأو» يف بصنلا ةءارق ّنأ ىلإ بهذ نمو :نايح وبأ لاقو ۲

 هذهب امهنيب لصفو «مكيديأو مكهوجو اولسغاف» :هلوق ىلع فطع
 نيب لصفلا هيف أال ءديعب وهف مكسوءرب اوحسماو» :هلوق يه ىتلا ةلمجلا

  .ةيئاشنإ ةلمجب نيفطاعتملا

 ىلع «مكلجرأو» بصن :ةيآلا ريسفت يف يبلحلا خيشلا لاقو ۳

 ىلع فطعلل بصنلا نوكي نأ زوجي الو ءظفللا ىلع اهرجو لحملا

 فوطعملا نيب لصفلل مكهوجو ىلع فطعلا عانتمال مكهوجو

 ال نأ لصألاو «مكسوُءرب اوحسماو» يه ةيبنجأ ةلمجب هيلع فوطعملاو
 تبرض وحن حيصفلا يف عمسي ملو ءةلمجلا نع ًالضف درفمب امهنيب لصفي

 (7.ديز ىلع ًارمع فطعب ًارمعو ركبب تررمو ًاديز
 لحملا ىلع فطعلاب بصنلا ةءارق لمحو :يدنسلا خيشلا لاقو ٤.

 يبنجألاب لصفلا نع صولخ هيف ًاضيأو ءلحملا ىلع فطعلا دارطال برقأ
 (؟) حسملا وه نآرقلا رهاظ راصف هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب

 ةدافتساو بصنلا ةءارق أب حرصت يتلا تاملكلا نم كلذ ريغ ىلإ

 .0۷۲:ىلحملا . ١

 .١/608:داملا رهنلا ريسفت . ٣

 .١٠:ريبكلا يبلحلاب فورعملا ىلصملا ةينم حرش يف ىلمتملا ةينغ .۳

 م١ :ةجام نبا ننس حرش . ع



 ا O رجلا ةءاركو لسغلا

 و فوطعملا نيب لصفلا يهو ؛ةيوحن ةدعاق قرخ ىلع فقوتي لسغلا

 .ةيينجأ ةلمجب هيلع فوطعملا

 رجلا ةءارقو لسغلا

 هفعض تفرع دق هجوب بصنلا ةءارق اورّرب لجرألا لسغب نيلئاقلا نإ
 اهناو رجلا ةءارق ىلع اوفقو امل مهّنكلو «ةيبرعلا دعاوقلا عم هماجسنا مدعو

 لوقلا عم اههيجوتو اهريربت يف اوراح لْسَغلا نود حسملا ىلع ٌلدت

 ىلع ةفوطعم «مكلجرأو» ةظفل نأ يف ةحيرص رجلا ةءارق ناف «لسغلاب

 اراسيو ًانيمي اولام كلذ دنعو ءسوؤرلا مكح اهمكح نوكيف «مكسوٌءرب»
 لوقلا الإ وه سيلو ءأرّربم لسّفلاب لوقلا عم ضفخلا ةءارقل اودجي ىح
 .راوجلاب ٌرجلاي

 بصنلاب دعاوقلا بسح موكحم «مكلجرأو» هلوق نا :هلصاحو

 نم ٌرجلا بارعا بستكا هنكلو «(مكهوجو» :هلوق ىلع ةفوطعم اهنوكل
 :هل لاقي ام اذهو ءرورجم ظفل بنج يف هعوقو لجأل «مكسو ءريو :هلوق

 ظفللا بارعإ باستكاو يعيبطلا هبارعإ ظفللا كرت وهو «راوجلاب ّرجلا»
 «برخ» :هلوق ناف «برخ ف رحج» :مهلوقب هل اولثم دقو ءهعم رواجملا

 هّنِإ ثيح «ٌٍبض» ةملك بنج يف هعوقول ٌرجلاب أرق هّنكلو «رحج» :هلوقل ربخ
 .هيلإ ًافاضم هنوك رابتعاب رورجم

 ضرف ىلعو «ةغللا حيصف يف عقاو ريغ اّمِإ راوجلاب رجلا نا اميو

 .يلاتلا ثحبلا عوضوملا نايبل دقعن «ماقملا ىف ةدوقفم طورش هلف هعوقو
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 ًاطرشو ةحص راوجلاب رجلا

 ركذن ءراوجلاب رجلا ةءارق نورّسفي لجرألا لسغب نولئاقلا ناك امل

 ىلع و ءراوجلاب رجلا ةّحص ىدم ملعُيل ماقملا يف ءابدألا مالعأ تاملك
 ؟هطورش يه ام هتخص ضرف

 يأ ءراوجلا لجأل رورجم «مكلجرأو» :لاقي امير :جاجزلا لاق.١
 «برخ بض رحج :لئاقلا لوق ريظن :ةرورجملا سوؤرلا بنج ىف هعوقول

 ارورجم راص هّنكل ًاعوفرم نوكي نأ بجيف «رحجل» ربخ «برخد نإف
 .راوجلا لجأل

 ىلع ةيبرعلا لهأ قافّتال «حيحص ريغ وهو :هلوقب هيلع در مث ءاذه

 .نآرقلا لمح زوجي ال هليبس اذه امو ءردان ذاش ةرواجملاب بارعالا نأ

 .هيلإ اجلي ةرورض ريغ نم هيلع
 نم اّمأو :نزاخلاب ىّمسملا هريسفت يف يدادغبلا نيدلا ءالع لاق."

 لدتساو .مكحلا نود ظفللا ةرواجم ىلع «لجرألا» يف ماللا رسك لعج

 امّنِإو ءبضلا ال رحجلل تعن برخلا :لاق و «برخ بض رحج» :مهلوقب

 :نيهجول دّيجب سيلف ةرواجملل بضلا بارعإ خا

 وأ ءرعشلا يف ةرورضلا لجأل لمحي امّنِإ ةرواجملا ىلع رسكلا ّنأل .أ

 اتعن نوكي ال برخلا ّنأل ءسابتلالا نم نمألا لصحي ثيح هيلإ راصي
 .رحجلل لب بضلل

 ١. :هبارعإو نآرقلا یناعم ۲ / ٠۵۳ .



 EOE E ًاطرشو ةحص راوجلاب رجلا

 فرح مم اما ءفطعلا واو نودب نوكي امّنِإ راوجلاب رسكلا نالو .ب

 ).برعلا هب ملكتت ملف فطعلا

 مهلوق الّوأتو راوجلا ىلع ضفخلا ينج نباو يفاريسلا ركنأ ۳

 ىلإ عجريلف ليصفتلا دارأ نم و ءبضلل ةفص هنأ ىلع رجلاب «برخ»

 لا

 فطاعلا ّنأل ءقسنلا ىف راوجلاب رجلا نوكي الو :ماشه نبا لاق ٤.

  رواجتلا عنمي

 :ةيلاتلا رومألا زاجيالاب اهانلقن ىتلا تاملكلا هذه نم صّخلتيو

 .حيصفلا مالكلا ىف تبثي مل راوجلاب ضفخلا نأ :ًالَوأ

 وأ رعشلا ةرورضل اَمِإ هتوبث ضرف ىلع راوجلاب ضفخلا نأ :ًايناث

 نم ّلكو ؛نيرواجتملا نيظفللا نيب ًةلثامملا عبطلا ناسحتسا لجأل

 عبطلا ناسحتسا الو ةيرعش ةرورض انه سيلف ,دروملا ىف نايفتنم نيهجولا

 .هراج بارعإ هباستكاو يعقاولا هبارعإ نم «مكلجرأو» ظفل ءالخإ يف

 ىف امك هابتشالا نع نمؤي اذإ اميف زوجي امّنِإ راوجلاب فطعلا نأ :ًاثلاث

 فالخب « رج ناو ٌبضلل ال رحجلل فصو «برخ» ناف .فورعملا لثملا

 ةموكحم عقاولا ىف لجرألا ناك ولف ءهابتشالا ثروت رجلا ةءارق ٌناف ماقملا

 .17/1:نزاخلا ريسفت ١.

 704 .ةيناثلا ةدعاقلا «نماثلا بابلا «بيبللا ىنغم ا

 609 ,ةيناثلا ةدعاقلا «نماثلا بابلا «بيبللا ىنغم .۳
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 ةفوطعم اهّناو حسملاب ةموكحم لجرألا نوك مهوي راوجلاب ّرجلاف ءلسغلاب
 يعاد الف راوجلل رجلا نأ ىلإ ٌبطاخملا تفتلي نأ نود نم سوؤرلا ىلع

 .لئاقلا دارم هرهاظب داضي يذلا ضفخلا نم عونلا اذه باكترال

 يف ال امهلاثمأو لدبلاو فصولا يف الإ راوجلاب رجلا تبثي مل :ًاعبارو
 . ةيآلا ىف امك فوطعملا

 اتلك ىلع قبطني حسملاب لوقلا نا ىفاضلا ثحبلا اذه نم رهظو

 ال هئاف لسغلاب لوقلا فالخب اذهو «جرحو ليوأت ىندأ الب نيتءارقلا

 رجلا ةءارق عم الو بصنلا ةءارق عم ال مجسني

 ةيوبنلا ثيداحألا ىف لجرألا ىلع حسملا

 وه لجرألا دروم ىف ضرفلا نأ ىلع  ةيآلا ةلالد نم - تفّرعت دق

 يهف دعب خسنت ملو ىبنلا ةايح تايرخأ ىف تلزن ةيآلا لا امبو حملا

 .دوصقملا ىلع ةلالدلا ىف ةيفاك اهسفنب

 نم هباحصأو إلق ىبنلا نع يور ام ركذن بلطملل أزيزعت اننا ريغ

 ديناسألا ديرجت عم نوتملاب كلذ ىف رصتقنو ءلجرألا ىلع حسملا موزل

 .اهركذل عسي ال باتكلا نال

 لجرألا حسم لوح كلي هللا لوسر نع يور ام

 ءوضوب اعدف دعاقملا نامثع نئتأ :لاق ديعس نب رسب نع ١.

 هسأرب حسمو ثالث ًاثالث هيديو ًاثالث ههجو لسغ مث قشنتساو ضمضمتف



 e 11111 ةيوبنلا ثيداحألا ىف لجرألا ىلع حسملا

 ءالؤه اي ءأّضوت اذكه فلي هللا لوسر تيأر :لاق مث ثالث ًاثالث هيلجرو
 ١ .هدنع فلي هللا لوسر باحصأ نم رفنل معن :اولاق ؟كلذكأ

 الأ :لاق مث ءكحض مث ًاضوتف ءامب نامثع اعد :لاق نارمح نع .؟

 تيأر :لاق ؟ككحضأ ام نينمؤملا ريمأ اي :اولاق ؟كحضأ مم ينولأست

 ههجو لسغو قشنتساو ضمضمتف «تأضوت امك ًأضوت ظلي هللا لوسر

 (").هيمدق رهظو هسأرب حسمو ًاثالث هيديو ًاثالث

 لسغف ًاضون يلع ىبنلا نا ىنزاملا ديز نب هللادبع دنسم ىفو ۳

 ".نیترم هيلجرو هسأر حسمو نيترم هيديو اثالث ههجو

 ءاج ءدجسملا يف ىلع عم سولج نحن امنيب :لاق رطم يبأ نع ٤.

 ينتثا :لاقف ءربنق اعدف ةلف هللا لوسر ءوضو ينرأ :لاقو يلع ىلإ لجر

 هيف ىف هعباصأ ضعب لخدأف ثالث ههجوو هيدي لسغف ءام نم زوكب
 ىلإ هيلجرو ةدحاو هسأر حسمو ًاثالث هيعارذ لسغو ثالث قشنتساو

 نيأ :لاق مث ءوضولا دعب ةوسح اسح مث هردص ىلع لطهت هتيحلو نيبعكلا

 (4) والت هللا لوسر ءوضو ناك اذك , اق هللا لوسر ءوضو نع لثاسلا

 شاق هللا لوسر تيأر :لاق .هيبأ نع ءميمت نب دابع نع .0

 .444ثيدحلا 1١9/1١ :دمحأ دنسم ١.

 .؟"77 ثيدحلا (47/4:لامعلا زنک . ۲

 ,71977ثيدحلا (غ01/4:لامعلا زنك .۳

 .۴۲۹۹۰۸ مقرب غ[8/9:لامعلا زنك. ٤



Rese t4نقلا ا  

 (7.هيلجرو هتيحل ىلع ءاملاب حسمو ًاضوت

 قحأ نيمدقلا نطاب نأ ىرأ تنك :لاق #4 بلاط ىبأ نب ىلع نع .1

 امه رهاظ حسمب فا هللا لوسر تيأر ىتح امهرهاظ نم حسملاب

 زوجي ال هّنإ» :لوقي #8 هللا لوسر عمس هلا عفار نب ةعافر نع ۷

 ههجو لسغي مث ءٌلجوّرع هللا هرمأ امك ءوضولا غبسي ىتح مكدحأ ةالص

 0.«نيبعكلا ىلإ هيلجرو هسأر حسميو «نيقفرملا ىلإ هيديو

 ةت هّللا لوسر اتع فّلخت :لاق یرمع نب هللا دبع نع يور ام ۸

 حسمن انلعجف اًضوتن نحنو ةالصلا انتقهرأ دقو انكردأف ءاهانرفاس ةرفس يف

 اال وأ نيتزم «رانلا نم باقعألل ليوة:هتوص ىلعأب ىدانف ءانلجرأ ىلع

 ةالص مكب يّلصأ اوعمتجا :هموقل لاق هلا يرعشألا كلام يبأ نع .4
 نبا الإ ءال :اولاق ؟مكريغ دحأ مكيف له :لاق اوعمتجا اًملف ءا هللا لوسر
 ضمضمو أًضوتف «ءام اهيف ةنفجب اعدف «مهنم موقلا تأ نبا :لاق ءانل تحخأ

 مث ؛هيمدق رهظو هسأرب حسمو ءاثالث هيعارذو ًاثالث ههجو لسغو «قشنتساو

 (6) ةريبكت نيرشعو نيتنثا مهب ربكف مهب یلص

 ١ مقرب غ94/4١:لامعلا زنك. ۲۸۲۲.

 .41 مقربا 87ص ر۷۳۹ مقربا 67/١ :دمحأ دنسم .۲

 .۲۲۷۲:يئاسنلا ننس ؛۰٦٤ ثيدح ١05/١ :ةجام نبا ننس .۳

 ٤ . :يراخبلا حيحص ١/ 77ثيدحلا ملعلا باتك نم ملعلاب هتوص عفر نم باب ١.

  .0,!17/0:دمحا دنسم



 EA ةيوبثلا ثيداحألا يف لجرألا ىلع حسملا

 لوسر تيأر :لاق هنأ هيبأ نع ءينزاملا ميمت نب دابع نع ٠١.
 217 .هيلجر ىلع ءاملا حسميو ًاّضوتي فت هللا

 موق ةماظك ىتأ الت ىبنلا ىأر هلا يفقثلا سوأ يبأ نب سوأ نع ١.

 (").هيمدق ىلع حسمو ًاًضوتف «فئاطلاب

 ذإ فل هللا لوسر دنع ًاسلاج تنك :لاق عفار نب ةعافر نع ١7.
 ىلع ملسف ءاج ةالصلا ىضق اًملف ىلصف ءدجسملا لخدف لجر هءاج

 مل كتاف لصف عجرا» : كالت هللا لوسر لاقف ءموقلا ىلعو هل هللا لوسر

 ءاهنم بيعي ام يردن ال هتالص قمرن انلعجو ءيلصي لجرلا لعجو «لصت

 كيلعو» : فلي ىبنلا هل لاق موقلا ىلعو ةا يبنلا ىلع ملسف ءاج اًملف

 .«لصت مل كّناف لصف عجرا

 ام :لجرلا هل لاقف ءاثالث وأ نيترم كلذب هرمأ يردن الف :مامه لاق

 ؟يتالص نم تبعام يردا

 ءوضولا غبسي ىح مكدحأ ةالص متت ال هّنإ : كفل هللا لوسر لاقف

 هیلجرو هسأرب حسمبو «نيقفرملا ىلإ هيديو ههجو لسغيف هللا هرمأ امك
 هيف هل نذأ امو نآرقلا مآ أرقي مث هيلع ىنثيو ىلاعت هللا ربكي مث ,نيبعكلا ىلإ

 هلصافم نثمطت ىّتح هيتبكر ىلع هيفك عضيف عكريف ربكي مث ءرسيو
 :لوقي مث يخرتسيو

 ١. :ةجام نبا ننس ١ ثيدحلا ١”3غ.

  . ۲:ريبكلا مجعملا 0/7:يربطلا ريسفت ١/ 57١1مقرب 1



 نا حلا ىلإ نيدشرملا لتلك هتعمل 13

 لك ذخأيو هبلص ميقي ىّتح ًامئاق يوتسيو ؛هدمح نمل هللا عمس

 هتهبج لاق امبرو :مامه لاق .ههجو نكميف دجسيف ربكي مث هذخأم مظع

 ىلع ًادعاق يوتسيف ربكي مث يخرتسيو هلصافم نثمطت ىَّتح ضرألا نم
 ال :لاق مث غرف ىّنح تاعكر عبرأ اذكه ةالصلا فصوف «هبلص ميقيو هدعقم

 “كلذ لعفي ىح مكدحأ ةالص متي

 دعسو رمع دنع نيمدقلا ىلع حسملا ركذ :لاق هنا سابع نبا نع .۳

 اب ع لاق فك قفا دس تاطغلا عر ربع لاقت نوع نب هللا قو

 له نكلو - نيمدقلا ىلع يأ حسم يلي هللا لوسر ّنا ركنن ال انا دعس
 ةروس رخآ تناكو ءيش لك تمكحأ اهّناف ةدئاملا ةروس تلزنأ ذنم حسم

 ٩ ةءارب الإ نآرقلا نم

 يف 44# يبنلا ىلع لزن امل هن ليئربج نا ريبزلا نب ةورع نع ٤.

 لسغف هيلإ رظني ةإ# دمحمو ًاضوتف ءام نم ًانيع زاجعإلاب حتف ةثعبلا لو
 يبنلا لعفف «نيبعكلا ىلإ هيلجرو هسأرب حسمو نيقفرملا ىلإ هيديو ههجو
 ".لعفي ليئربج ىأر امك ت دمحم

 مدقق ريبج ابأ نأ هيبأ نع ءريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع ىور 6

 ءوضوب هللا لوسر اعدف «هللا لوسر اهجّوزت يتلا هتنبا عم لق يبنلا ىلع

 ١. كردتسملا للحاكم:181/1١.

  .۲.18/7:روثنملا ردلا

  .۳:ىربكلا صئاصخلا ١/415.



 21ه A لجرألا حسم لوح نيعباتلاو ةباحصلا نع يكح ام

 ههجو لسغ مث «ءامب قشنت قشنتساو هاف ضمضم مث ءامهاقنأف هيدي لسغف

 ^).هيلجرو هسأر حسم مث ءاثالث نيقفرملا ىلإ هيديو

 هجو ىلع ب مركألا يبنلا نع تاياورلا نم هيلع انرثع ام مت انه ىلإ

 .لسغلا ال حسملا ىلع ناك هلعفو ىبنلا لوق نأ ىلع ّلدت يهو ءرباع

 لجرألا حسم لوح نيعباتلاو ةباحصلا نع يكح اه

 (9.امهروهظ حسمف أّضوت 29 ًايلع تيأر :لاق نايفس ثدح .1

 هيفك لسغف «لسغ ءامب اعد نامثع تنأر :لاق هنا نارمح نع .۷

 هسأرب حسمو ًاثالث هيعارذو ًاثالث ههجو لسغو قشنتساو ضمضمو ًاثالث

 7.هيمدق رهظو

 ةئسلاو حسملاب نآرقلا لزن :لاق سنا نع ,لوحألا مصاع نع .۸

 ۶ يحص دانسا اذهو .لسغلاب

 لسغ نيلجرلا ىلع سيل :لاق ةمركع نع ؛يكتعلا هللا دبع نع ١.
 . حسملا امهيف لزن اما

 ١. دصأ الغابة:/٠١۷.

 ۱A۸ ثيدحلا ء٠/٠٠۲:دمحأ دسم .7

 .۷0١۱:لامعلا زنك . ۳

 ٤ . ثيداحألا ۸- ۲١يربطلا ريسفت نم ةلوقنم اهلك :٦/۸۲



 نيقبلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل 0.0.00... 4۸

 كسأر ىلع حسما :لاق ا رقابلا رفعج - يبا نع «رباج نع ١.

 .كيمدقو

 حسملا وه امّنِإ :لاق هلا ىبعشلا رماع نع «دواد نب ةيلع نبا نع .۲

 هيلع ناك امو حسملا هيلع لج لسغلا هيلع ناکام نأ ىرت الأ نيلجرلا ىلع

 .(مّميتلا يف) ليهأ حسملا
 لسغي نأ رمأ ام مّميتلا يف حسمي نأ رمأ :لاق ءيبعشلا رماع نع .۳

 .نالجرلاو سأرلا :ءوضولا يف حسمُي نأ رمأ ام لطبأو ءءوضولا يف

 نأ رمأ ام« «ميتلا يف ديعصلاب حسي نأرمأ :لاق يبعشلا رماع نع ٤.

 .ءاملاب حسمي نأ رمأ ام لمهأو «ءاملاب لسغُي
 امف :لاق طساو ىلإ ةمركع بحص نم ىنثدح :لاق سنوي نع .0

 .اهنم جرخ ىَّتح امهيلع حسمي امّ هيلجر لسغ هتيأر
 كي ديأَو هک وجو اولِسْغاف) Sa ىذ هداكت نع 1

 هللا ضرتفا «َنيِبْمَكلا ىلإ ْمُكلُجرَأَو ْمُكسوُءْرِب اوُحَسْماَو ٍقِفارَمْلا ىلإ

 زاوهألاب انيطخ جاجحلا نإ :ةزمح يبأل سنأ نب ىسوم لاق .۷

 اوحسماو مكيديأو مكهوجو اولسغا :لاقف روهطلا ركذف «هعم نحنو

 نم هثبخ نم برقأ مدآ نبا نم ءيش سيل هّنأو ؛مكلجرأو مكسوؤرب
 هللا قدص :سنأ لاقف ءامهبيقارعو امهروهظو امهنوطب اولسغاف ءهيمدق
 :ىلاعت هللا لاق «جاجحلا بذكو

 .«ْمُكلُجرَأَو مكسور اوَحَسِماَوَو



 a E اا لجرألا حسم لوح نيعباتلاو ةباحصلا نع يكح ام

 ).هيلإ حيحص هدانسا :ريثك نبا لاق

 ىرت الأ :يبعشلا لاق مث «حسملاب ليئربج لزن : لاق يبعشلا نع .۸

 ام ناک ام ىغليو لسغ ناك ام حسمي نأ مّميِتلا نأ

 ليئربج نإ نولوقي ًاسانأ لإ :ىبعشلا رماعل تلق ليعامسإ نع 4

 ؟.حسملاب ليئربج لزن :لاقف ؟نيلجرلا لسغب لزن

 هيلعن ىلع حسم مث اضوتف ءامب اعد ايلع نا ةربس نب لازنلا نع ٠"

 (40.ىّلص مث هيلعن علخف دجسملا لحد مث «هيمدقو

 يفو ةصيمخو رفصأ رازإ هيلعو ًايلع تيأر :لاق نايبظ يبأ نع ١
 مث هيمدقو هيلعن ىلع حسمو ًاضوتف ىحنت مث ءنجسلا طئاح ىتأ ةزنع هدي

 (5) ىَّلِص مث هيلعن علخف ءدجسملا لخد

 .رباع هجو ىلع هيلع انفقو امم رثكأ ىلع فقي راثآلا عماجمو حاحصلاو

 ^ «هدتفا ْمُهادُهِف هللا یده َنيذلا كيل وأ

 .5ا//7 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ؛1/1١١:ليوأتلا نساحم 947/:نايبلا عماج . ١

 .۲۷/۲:ميظعلا نآرقلا ريسفت . ۲

 .50/7 :ميظعلا نآرقلا ريسفت .۳

 .؟86 مقرب! 70/4:لامعلا زنک . ٤

 .175/8:لامعلا زنك . ۵

 ٦. :ماعنألا 4٠.



 ةماقإلاو ناذألا

 دقو ءةصاخ ظافلأب ةالصلا تاقوأب مالعإلا اعرشو «مالعإلا ةغل ناذألا

 .ةرونملا ةئيدملا ىف ةيوبنلا ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا ىف عرش

 ىف ةماقإلاو ناذألا ةلأسم ىف ةّئسلا لهأ عم ةيمامإلا ةعيشلا فلتختو

 :ةيلاتلا ل ومألا

 .ناذألا عيرشت ةيفيك ١.

 .ًاددع ةماقإلاو ناذألا لوصف .۲

 .ناذألل لمعلا ريخ ىلع يح ةيئزج .؟

 ٤. ناذألا يف بيوثتلا مكح .

 .زجوم لكشب رخآلا دعب ًادحاو عيمجلا ةسارد كيلإو

 ناذألا عيرشت ةيفيك :لّوألا

 تيبلا لهأ ةمثأ نم ةرفاضتملا صوصنلل ًاعبت  ةيمامإلا ةعيشلا تقفتا

 هللا هلزنأ «هرئاعش نمو نيدلا ميمص نم ةماقإلا هلثمو  ناذألا نأ ىلع
 يذلا وه ةالصلا ضرف يذلا هللا ّنأو :نيلسرملا دّيس بلق ىلع هناحبس
 نبا ّيأ هعيرشت يف كراشي ملو ءدحاو عيمجلا ئشنم ّنأو «ناذألا ضرف



 O O ناذألا عيرشت ةيفيك

 ليلهتلا ىلإ ريبكتلا نم هلوصف عيمج ىفف .مانملا يف الو ةظقيلا يف ال «ىثنأ

 روعش ريثت «هتماخفو ىنعملا ومسو «صالخإو ةبوذعو ءةيهلإ ةحسم

 تلواح ولو .سانلا لوقع يف امم لبنأو ىلعأو ؛ىقرأ ميهافم ىلإ ناسنإلا
 هلمُج يف ةلمج محقت وأ هلوصف ىلإ ًالصف فيضت نأ يناسنالا عيرشتلا دي
 .يراردلاو رردلا نيب ىصحلاك فاضملا حبصأل

 ءيش لك نم ربكأ هناحبس هنأ ىلع دهشي هلوصف نم لوألا لصفلاو

 غلب ام ةمظعلا نم غلب نإو تادوجوملا نم هريغ ٌنأو «مظعأو ردقأ :يلاتلابو

 .هتئيشمل عضاخ هدنع ريغصو ليئض

 دوجولا ةحفص ىف هلالا وه هناحبس هنأ ىلع دهشي ىناثلا لصفلاو

 ١ .ناطلس نم هب هللا لزنأ ام بارس هاوس ام ّنأو

 غالبإل هثعب يذلا ؛هلوسر ةَ ًادّمحم ّنأ ىلع دهشي «لوصفلا ثلاثو
 .هتوعد زاجنإو هتالاسر

 ىلإ ةوعدلا ىلإ ءةداهشلا نم هنالعإ لّدبتي لصفلا كلذ ةياهن يفف

 جزتمي اهيفو «بيغلا ملاعب ناسنإلا لصتي اهب يتلاو اهضرف يتلا ةالصلا
 ° لمعلا ريخو «حاجنلاو حالفلا ىلإ ةوعدلا مث «قلاخلا ةمظعب «هعوشح

 .ةالصلا اهيلع يوطنت يتلا

 ةقيقحلا ركذيو دوعي ءلمعلا ریحو حالفلا ىلإ ةوعدلا ةياهن يفو

 .ةصاخ ةياغل اهنم طقسأ ناذألا لوصف نم هّنأ ىتأيس ١.
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 الإ هلإ ال ءربكأ هللا ءربكأ هللا :لوقيو هلوصف تايلوأ يف اهب حّرص يتلا ةيدبألا
 .هللا الإ هلإ ال شنا

 ا را ا ةكيتم علا هتروصو ناذألا ةقيقح يه هذه

 ناسنإلا دصت ةا قئاقح نع يكحت «لمج بلاق يف يوامسلا عيرشتلا

 .اهذالمو ايندلا لغاوش يف بابكنالا نع

 EY E هذه تناك اذإف

 لهأ ةّمئثأ قف قفنا كلذلو يللا يحولا ره ةد نوكي نأ نّيعتيف

 ری هب طبه هاو ال عزا وه احبس هلان ىلع شيا

 اذهو .دحأ هعيرشت : يف كراشي ملو الالب همَلع وهو هللا لوسر همّلعو

 :مهنع رثأ ام ضعب ركذنو .ةمّلسملا رومأالا نم مهدنع

 نع« ؛ليضفلا و ةرارز نع حيحص دنسب ينيلكلا مالسإلا ةقث ىور - ١

 تيا غلبف ءامسلا ىلإ تالت هللا لوسرب يرسأ امل :لاق 988 رقابلا رفعج يبأ

 ةت هللا لوسر مدقتف ماقأو 38 ليئربج ناف ءةالصلا ترضحو «رومعملا

 . فلي دمحم فلخ نويبنلاو ةكئالملا تقصو

 طبه اّمل» :لاق 38 قداصلا مامإلا نع حيحص دنسب ًاضيأ ىور ۲

 نّذأف 24 ىلع رجح يف هسأر ناك ظلي هللا لوسر ىلع ناذألاب ليثربج

 :لاق ؟تعمس ىلع :لاق والف هللا لوسر هبتنا اًملف «) ماقأو ليئربج

 لوألا يف نيذأتلا نم ةياغلاو :نيتّرم ةدحاو ةيآب يحولا نيمأ لزن مكو نيتياورلا نيب , ةافانم ال . ١

 .رّبدت نمل حضاو وه امك يناثلا ىف اهريغ



 ااا 000001 ناذألا عيرشت ةيفيك

 الالب #4 ىلع اعدف الالب يل عدا :لاق. معن :لاق ؟ٌتظفح :لاق ١7 معن

 .همّلعف

 نع ةئيذأ نب رمع نع نسح وأ حيحص دنسب ًاضيأ ىور ٣
 يف :لاقف ؟اذام يف كادف تلعج :تلقف «؟ءالؤه يورت» :لاق ا# قداصلا

 اوبذك» :لاقف .مونلا يف هآر بعك نب بأ نإ نولوقي مهنإ :تلقف 5 «مهناذأ

 :يفريصلا ريدس هل لاقف :لاق .مونلا يف ىري نأ نم ّرعأ هللا نيد إف
 نإ : (قداصلا) هللا دبع وبأ لاقف .ًاركذ كلذ نم انل ثدحاف كادف تلعج

 © هرخآ ىلإ «عبسلا هتاوامس ىلإ فَ هيبنب جرع اًمل ىلاعت هللا

 يف ةعيشلا هيقف نع ؛ىركذلا» يف ديهشلا يكم نب دمحم ىورو 4غ
 مامإلا نع ىور هنأ - ينامعلا ليقع يبأ نبا :ىنعأ عبارلا نرقلا لئاوأ

 © ديز نب هللا دبع نم ناذألا ذخأ ىبنلا نأ اومعز ًاموق نعل هنأ :قداصلا
 نب هللا دبع نم ناذألا ذخأ هنأ نومعزتف مكيبن ىلع ىحولا لزني» :لاقف
 .«دیز

 :يراسلا داشرإ :هحرشو يراخبلا حيحص ظحال .كلملا مالك عمسي وهو ًاثّدحم اڳ يلع ناك ١.

 ناك دقل :لاق هنأ يبنلا نع ىور ... ءايبنأ اونوكي نأ ريغ نم نومّلكُيلاجر باب هریغو
 ... ليئارسإ ينب نم مكلبق نميف
 5-2 ١. ثيدحلا ء١4۸4 ص رداونلا بايو ؛ 7١ ثيدحلا «ناذألا ءدب باب ۳۰۲ /۳ :ىفاكلا .

 الجر رشع ةعبرأ نم برقي ام مونلا ىف ناذألا ةيؤر ىعا هنأ يتايسو

 ج ." ثيدحلا ,ةماقإلاو ناذألا باوبأ نم لّوألا بابلا 317 / ٤ :ةعيشلا لئاسو .



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد ............. EEE ASR ل ما ا4

 ىور دقف «تيبلا لهأ ةمثأ نع لقنلا اذه يف ةدرفتم ةعيشلا تسيلو

 نع لاجملا كلذ يف رثأ ام ضعب كيلإو مهنع لقنلا سفن هريغو مكاحلا

 .ةّئسلا لهأ قيرط

 نب نسحلا نم ناك امل :لاق ليللا نب نايفس نع مكاحلا ىور 4

 :انضعب لاقف ناذألا هدنع اوركذ دقف :لاق ةنيدملا هيلع تمدق «ناك ام ىلع

 نأش نام :ىلع نب نسحلا هل لاف «ديز نب هللا دبع اي رب ناذألا ءدب ناك امّنإ

 هللا ل ا همّلعو «ىنثم ءامسلا يف ليئربج نّذأ كلذ نم مظعأ ناذألا

 . للا نور هلق ةر ةر ماقأو

 نب ديز ديهشلا نع دعس نب نوراه نع يدنهلا ىقتملا ىور 1

 ناذألا َمْلُع كفل هللا لوسر نأ :ىلع نع هئابآ نع نيسحلا نب يلع مامإلا

 . حاصلا هيلع تضرفو هب يرسأ ةليل
 الإ :ةيفنحلا نب دمحمل تلق :لاق ءءالعلا ىبأ نع ىبلحلا ىور ۷

 :لاق ؛همانم ىف راصنألا نم لجر اهآر اي ور نم ناك ناذألا ءدب نأ ثّدحتتل

 لصألا وه ام ىلإ متدمع :لاقو ًاديدش ًاعزف ةيفنحلا نب دمحم كلذل عزفف

 نم لجر اهآر ايؤر نم ناك هّنأ متمعزف «مکنيد ملاعمو «مالسإلا عئارش يف
 :لاق ؛مالحأ ثاغضأ نوكت دقو بذكلاو قدصلا لمتحي ءهمانم ىف راصنألا

 .ةرم وهو ريخألا لصفلا الإ ىنثم ىنثم ةماقإلا نأ يبن مهنع يورملا ١.
 . ةباحصلا ةفرعم باتك ١ / ۳ : مكاحلا كردتسم .۲

 ۳۹۷ مقرب ۲۷۷ / ٦ :لامعلا زنك .۳



 . ... لطابلا هللاو اذه :لاق .سانلا ىف ضافتسا دق ثيدحلا اذه :هل تلقف
1 

 يرسا امل :جيدخ نب عفار دنسم نع يدنهلا يقتملا یور 4

 يناربطلا) .ليث ربج همّلعف هب لزنف ناذألاب هيلإ ىحوا ءامسلا ىلإ هللا لوسرب

 ع نبا نع طسوألا ىف

 ناذألا لإ :ءاطع لاق :جيرج نبا نع قازرلا دبع هاور امم رهظيو ۹

 0 هناحبس هللا نم يحوب ناك

 ةكمب عّرش ناذألا نأ ىلع لدت ثيداحأ تدروو :يبلحلا لاق ٠

 لقنو ...رمع نبا نع ىناربطلا ىف ام ثيداحألا كلت نمف ءةرجهلا لبق

 .' ةنماثلا ةياورلا

 ةيفاص نيع نم ةعيشلا هتذخأ هعيرشت قيرطو ناذألا خيرات وه اذه
 ا ۳

 ىلإ ىهتتي ىتح قداص نع قداص يوري لوسرلا ةنس ةناطب مه سانا نم

 :لوسرلا

 ىف ىأر ديز نب هللا دبع نأ نومعزيف مهريغ اّمأو ةيمامإلا ىدل ام اذه

 يف اوور دقو .اهّرقأف كلب يبنلا ىلع هايؤر ضرعف ناذألا همّلع نم همانم

 ١ . ةيبلحلا ةريسلا : ۲ / ۲۹۷.

 . ناذألا ىف لصف ء ۲۳۱۳۸ مقرب ۳۲۹ /۸ :لامعلا زنك .

 1 .179/0 مقرب ٤01/١ :فنصملا .۳

 .هتيعورشمو ناذألا ءدب باب 3747 / 7 : ةيبلحلا ةريسلا . ٤



AAAS 4نشلا قعنلا ىلإ قيقا  

 اهيف ماد لئاسم ىف فاصنإلا انباتك ىلإ عجريلف ليصفتلا دارأ نمو

 | 07: فالخلا

 ًاددع ةماقالاو ناذألا لوصف :يناثلا

 :يلاتلاك ةسمخلا بهاذملا ىلع ناذألا لوصف

 . بهاذملا رئاسو ةيمامالا دنع تارم ٤ «ربكأ هللا»

 .بهاذملا رئاسو ةيمامالا دنع ناترم «هللا الإ هلإ الأ دهشأ»

 .بهاذملا رئاسو ةيمامالا دنع ناترم ؛هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ»

 .بهاذملا رئاسو ةيمامإلا دنع ناترم «ةالصلا ىلع يح»

 .بهاذملا رئاسو ةيمامالا دنع ناترم « حالفلا ىلع ىح»

 .طقف ةيمامإلا دنع ناترم « لمعلا ريخ ىلع ىح»

 .بهاذملا رئاسو ةيمامالا دنع ناترم «ربكأ هللا»

 .ةعبرألا بهاذملا دنع ةدحاو ةرمو ةيمامالا دنع ناترم « هللا الإ هلا ال»

 ١.الاإنصاف: ۱۲0/۱ ٠١١ .



 ةماقإلا لوصف

 رئاس دنع تارم عبرأو ةيفتحلاو ةيمامإلا دنع ناترم «ربكأ هللا»

 . بهاذملا

 دنع ةدحاو ةرمو ةيفنحلاو ةيمامإلا دنع ناترم «هللا الإ هللا الأ دهشأ»

 .ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 .ةرمو ةيفنحلاو ةيمامإلا دنع ناترم «هللا لوسر ًادمحم ّنأ دهشأ»

 .ةلباتحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنع ةدحاو

 دنع ةدحاو ةرمو ةيفنحلاو ةيمامالا دنع ناترم «ةالصلا ىلع يح

 .ةلباتحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 دنع ةدحاو ةرمو ةيفنحلاو ةيمامإلا دنع ناترم «حالفلا ىلع يح-)

 .ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 . طقف ةيمامإلا دنع ناترم ؛لمعلا ريخ ىلع يح»

 ةيكلاملا الإ بهاذملا رئاسو ةيمامالا دنع ناترم «ةالصلا تماق دق»

 .ةدحاو ةرم اهولعج دقف

 .بهاذملا رئاسو ةيمامالا دنع ناترم «ربكأ هللا»

 .بهاذملا رئاسو ةيمامإلا دنع ةدحاو ةرم هللا الإ هلإ الد

 ئراقلا فاقيإ فدهلاو ءاهلحم ىلإ ةلوكوم بهذم لك ةلدأ ةساردو

 .لوصفلا ددع يف بهاذملا ءارآ ىلع



 قلا لا يلوي ةشرملا he هاربين ةلا ۸

 ناذألل ءلمعلا ريخ ىلع ىح» ةيئزج :ثلاثلا

 «لمعلا ريخ ىلع يح» نأ ىلع مهتمئأ صوصنل ًاعبت ةيمامإلا تقفتا

 نم ريفغ عمج ناك لب ءرجفلا ىف اهب نذؤي ناك الالب ّنأو «ناذألا نم ءزج

 .اهب نونذؤي ةباحصلا

 ىح) كلذ ّنأ ةماعلا تور دقو :«راصتنالا» ىف ىضترملا ديسلا لاق

 ت كلذ نأ يع امّناو «يبنلا ءايأ نعي لاقب ناك امم (لمعلا ريخ ىلع

 . اهدجي امو هل ةلالدلا «خسنلا ىعّدا نم ىلعو عفرو

 ناذألا يف داز نم اًمأو ...: ةيكملا تاحوتفلا» يف يبرع نبا لاقو

 نأ يور امك فت هللا لوسر نامز يف لعف ناك نإف «لمعلا ريخ ىلع يح»
 ةالصلا تقو ءاجف نورفحي سانلا ناك ذإ «قدنخلا ةوزغ يف هب يعد كلذ

 يح» قدنخلا لهأ يدانملا ىدانف ثيدحلا يف درو امك عوضوم ريح يهو

 ربخلا حص نإ ىدتقا لب ناذألا يف اهلعج نم أطخأ امف  «لمعلا ريخ ىلع

 (99؛ةنسح ةّنس رس وأ

 :هظفل اذه ام مانسلا باتك نع ًالقن «ريضنلا ضورلا» يف ءاجو

 موي هب ناذألا ىلع قنا هّنأل ؛لمعلا ريخ ىلع يحب عرش ناذألا نأ حيحصلا

 امك ءةالصلا مكلامعأ ريخ :ا لاق دقو ءةالصلا ىلإ ءاعد هالو «قدنخلا

 .ةالصلا ىف لمعلا ريخ ىلع ىح لوق بوجو باب ء۳۷ :راصتنالا ١.

 . ١ / ٤٠٠١ :ةيكملا تاحوتفلا .”



 0 O ناذألل «لمعلا ريخ ىلع ىح» ةيئزج

 اهب نيذأتلا ىلع اورمتسا ةباحصلا نم مهريغو هللا لوسر ينذؤم نأ تدرو
 )1( ا وتام ىّبح

 ريخ ىلع يح» ةيئزج نع برعت يتلا صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ
 . فات لوسرلا رصع يف ناذألا نم «لمعلا

 يف صوصنلا هذه عمجب يناتسرهشلا ىلع ديسلا ثحابلا ماق دقو

 .هيعاسم هللا ركش «فيرحتلاو ةلاصألا نيب ناذألا» :هباتک

 ةعيشلا ءاهقفو 4 ثيبلا لهأ ةمثأ هيلع قبطأ ام اذه ىلإ فيضأ اذإف
 ةلأسملا حبصت ناذألا ىف لصفلا اذه ركذ ىلع مهرارمتسا نم نورقلا ربع

 .كشلل ةلباق ريغ ةحضاو

 sd LS ردا سا جا

 يف ينازاتفنلا دعس هب َرقأ دقو :ةّنسلا وقّمحم هركني ال امم اذهو «ناذألا

 :لاقو يدضعلا حرش ىلع هتيشاح

 لوسر دهع ىلع ّنك ثالث سانلا اهّيَأ :لاقو باطخلا نب رمع بطخ
 ةعتمو ءءاسنلا ةعتم :ىهو ؛نهيلع بقاعأو نهمرحأو نهنع ىهنأ انأ لق هللا

 3 لمعلا ريخ ىلع يحو «جحلا

 رفعج يبأ نع يور دقف ناذألا نع هفذحل ببسلا وه ام اًمأو

 . ٥٤١/١ :ريضنلا ضورلا ١.

 ؛ 70/١ /۳ :ميقتسملا طارصلاو ؛ ۱١۸ / ۲ :نافرعلا زنكو ؛٤۸٤ :یجشوقلل ديرجتلا حرش ظحال .۲

 . 015 : يربطلا بحملل دشرتسملا



Ra RSS ۰ى 1  

 هللا لوسر دهع ىلع لمعلا ريخ ىلع ّئحب ناذألا ناك» :لاق هنأ 39 رقابلا

 نم هفذحو هعطقب رمع رمأ َه هك هرم اا نم ادعو ک یا مايا ارا هيو

 لمعلا ريخ ةالصلا نأ سانلا عمس اذإ:لاقف كلذ يف هل ليقف ؛ةماقإلاو ناذألا

 دمحم نب رفعج نع كلذ لثم انيورو ««هنع اوفلختو داهجلاب اونواهت

 ^. اذه لثم يورت ةماعلاو

 ءداهجلاب نواهتلا فوحخ نم لجرلا هلّيخت امف ةياورلا تحص ولو

 ةبارق لسرأو ةوزغ نيرشعو ًاعبس #34 مركألا يبنلا ازغ دقو «حيحصريغ

 فّلختلاو ,داهجلاب نواهتلل ًاببس هرصع يف هب نيذأتلا نكي ملو ءةّيرس ۵
 .لاتقلا نع

 اًمل : © تيبلا لآ ةعيش نأ ىلع ةيخيراتلا صوصنلا تلد دقو

 نع يتلا ةرانملا سطفألا نسحلا نب هللا دبع دعصو ؛ةنيدملا ىلع اولوتسا
 ريخ ىلع يح» ب نذأ :نذؤملل لاقف «زئانجلا عضوم دنع ق يبنلا سأر

 50 ٠...لمعلا

 امهنأ اه نيدباعلا نيز مامإلا نعو رمع نبا نع لقنو :يبلحلا لاق
 ىلا «لمعلا ريخ ىلع يحال :«حالفلا ىلع ّيح١» دعب امهيناذآ يف نالوقي اناك

 ١ . :مالسإلا مئاعد ١/١87 :راوتألا راحب ؛ 161/41 .

 ريمأ نب نسحلا نب نسحلا نب يلع نب نيسحلا لتقم يف) ۲۹۷ :نييبلاطلا لتاقسم . ؟

 .( هي نينمؤملا

 508 / ۲ :ةيبلحلا ةريسلا .۳



 LT O رجفلا الص ناذأ ىف بيوثتلا

 رجفلا ةالص ناذأ يف بيوثتلا :عبارلا

 رمألا ىلإ عوجرلا ىنعمب وهف عجر اذإ بوشي باث نم بيوثتلا
 مهاعد دقف «ةالصلا ىلع ئح» :لاق اذإ نذؤملا نإف ءةالصلا ىلإ ةردابملاب

 ةردابملا هانعم مالك ىلإ عجر دقف «مونلا نم ريخ ةالصلا» :لاق اذإف ,اهيلإ

 .اهيلإ

 ةينثتو ,ةالصلا ىلإ ءاعذلا :اهنم ناعمب :سوماقلا بحاص هرسفو

 .«نيترم  مونلا نم ريخ ةالصلا» :رجفلا ناذآ يف لوقي نأو ؛ءاعدلا

 حبصلا ناذأ يف نذؤملا لوق وه ميدقلا :بيوثتلا :برغملا يف لاقو

 تماق» وأ «ةالصلا ةالصلا» ثّدحملاو «نيترم - مونلا نم ريخ ةالصلا»

 () «تماق

 ءانثأ روكذملا لوقلا ىف ثيدحلا ةمثأ نيب هلامعتسا بلغ هنأ رهاظلاو

 نذؤملا ىدان اذإ ام ٌمعيف ءةوعدلا دعب ةوعدلا قلطم ىلع قلطي امّبر «ناذألا

 ّيأب اهيلإ ةوعدلا ديفي امم هريغب وأ ًاضيأ روكذملا لوقلاب ناذألا مامت دعب

 . ءاش ظفل

 ىلإ دوعلا وه بيوثتلا :ىئاسنلا ننس ىلع هتيشاح ىف يدنسلا لاق

 و ؛«بوث» ةدام :برعلا ناسل ؛١۲۲ / ١ :ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا ظحالو ؛[19 /۷ :قئادحلا . ١

 .«بوث» ةدام سوماقلا



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليله 00-00-00... 4۲۲

 نع ولخي ال «مونلا نم ريخ ةالصلا» نذؤملا لوقو «مالعإلا دعب مالعإلا

 007. ًابيوثت ىّمسف كلذ

 ةالصل ناذألا ءانثأ نذؤملا لوق مكح نييبت ماقملا يف دوصقملاف

 يبنلا دعب تثدح ةعدب وأ «عورشم وه لهف «مونلا نم ريح ةالصلا» :رجفلا

 طقف بيوثتلا وه ناكأ ءاوس «ناذألا ىف هرارقإ نم سانلا ضعب هنسحتسا امل

 ؟هريغب وأ ظفللا اذهب ناذألا مامت الۋ ةالصلا ىلإ ةوعدلا قلطم مع وأ

 ةضراعتم عوضوملا اذه ىف ةدراولا تاياورلا نأ :مالكلا ةليصحو

 .اهماسقأ كيلإو ءدحاو ىنعم ىلإ اهعاجرإ نكمي ال اًدج

 نم ًاءزج ناك هّنأو هايؤر ىف هآر ديز نب هللا دبع نأ ىلع لد ام ١.

 يه امك هعيرشتل ًاردصم ايؤرلا نوكتف كلذ ىلعو ءرمألا لوأ نم ناذألا
 نم عفرأ ىهلإلا عيرشتلا نأ مّدقت دقو .ناذألا لوصف رئاس عيرشتل ردصم

 . يباحص ايؤرل عبات نوكي نأ

 ًاءزج لالب هلعجي نأ كفي يبنلا هررقو هيف هداز الالب نأ ىلع لد ام .'
 .٩ ١ يمرادلا هاور امك« ناذألا نم

 ىف اهلعجي نأ نذؤملا رمأ باطخلا نب رمع نأ ىلع لدي ام .*
 5 رمع ىلإ ءاج نذؤملا نأ «أطوملا» يفف كلام مامإلا هاور امك «حبصلا ءادن

 نم ريخ ةالصلا» :لاقف ءامئان هدجوف حبصلا ةالصل هنذؤي باطخلا

 .ةقيلعتلا مسق ٠٤ / ۲ :ننسلا . ١

 . ۲۷۰ / ١ :ىمرادلا ننس . ۲



 COS O a بيوثتلا ىف مالعألا تاملك

 00( حبصلا ءادن يف اهلعجي نأ رمع رمأف «مونلا

 هاور امك «ةروذحم ابأ اهملع ةي هللا لوسر ّنأ ىلع لدي ام ٤.

 . هننس ىف ىقهيبلا

 :لاق هدج نع هيبأ نع ةروذحم يبأ نب كلملا دبع نع يقهيبلا ىور

 ىلع ىح :هيف لاقو ءثيدحلا ركذو ءناذألا ةّنس ىنملع :هللا لوسر اي تلق

 «مونلا نم ريح ةالصلا :لق حبصلا ةالص ناك نإف «حالفلا ىلع يح «حالفلا

 ("). مونلا نم ريخ ةالصلا

 «لمعلا ريخ ىلع ىح» :لوقيف حبصلاب يداني ناكألالب نأ رهظي ام .۵

 ىلع ئح» كرتو «مونلا نم ريخ ةالصلا» : اهناكم لعجي نأ #4 يبنلا هرمأف

 ."7 هزنك يف يدنهلا يقتملا هاور امك «لمعلا ريخ

 رئاد اهرمأ نأ امبو ءاهيلإ نوكرلا نكمي ال «حضاولا ضراعتلا اذه عمو

 .ةعدب تناك

 بيوثتلا يف مالعألا تاملك

 يبنلا هب رمأي مل هّنأو ةعدب هاري نم نيعباتلاو ةباحصلا نيب نإ

 ١. مقرب ۷۸ :أطرملا ۸.

  .۲:يقهيبلا ننس ۱ /  - 471١حبصلا ناذأ ىف بيوثتلا باب ء۴۲ .

  .۳:لامعلا زنک  ۳٤۵ /۸مقرب ۲۳۱۸۸ .



 ااا لا ا RASS ء4

 :مهصوصن كيلإو « لك هدعب ثدح امّنإو #4 مركألا

 «هكرت مث ءةعدب :رمع لاقف ءرمع ةفالخ يف ؛مونلا نم ريخ ةالصلا :لاق نم

 .رمعل نّدؤي مل ًالالب ناو

 ڍ 0 : 1
 إلق هللا لوسر دهع ىلع لقت مل اهنإامأ :لاقف ؟مونلا نم ريخ ةالصلا ليق

 د 0

 اهلوقي #4 هللا لوسر ةافو دعب ركب يبأ نامز يف اهعمس الالب ٌّنكلو
 اذإ ىتح ًاليلق الإ ركب وبأ ثكمي ملف اهب ناف .هنم اهذخأف ءنذؤم ريغ لجر

 اهب نّذأو هيسن هّنأكو ,ثدحأ يذلا اذه نع ألالب انيهن ول :لاق رمع ناك

 .مويلا ىتح سانلا

 دهاجم نع ثيل نع ةنييع نبا نع يناعنصلا قازرلا دبع ىور .

 ) .عدتبملا اذه (دنع) نم انب
 رهظلا ىف بوثي لجرلا نأ هننس يف دواد وبأ هاور ام رهظي معن

 ° رجفلا ةالص ىف ال رصعلاو

 مقرب ٤۷٤/١ :فئصملا يف قازرلا دبع هاورو ؛؟۳۲۵۲ و 772781 مقرب ۳۵۷ /۸ :لامعلا زنك. ١

 1A۹ و ۱۸۲۸ و ۷

 مقرب ۳۵۷/۸ :لامعلا زنك ىف يدنهلا يقتملا ًاضيأ هاورو ۱۸۳۲ مقرب ٤۷0/۱ :فنصملا . ۲

o0 ,  

 .0۳۸ مقرب ۱٤۸/۱ :دواد ىبأ ننس .۳



 ل ل يي بيوثتلا يف مالعألا تاملك

 .دامح نع «هنع «ديناسملا عماج» يف امك ةفينح يأ نع يور ام ٤.

 وهو «ساتلا هثدحأ اًمم وه :لاقف ؟بيوثتلا نع هتلأس :لاق ميهاربإ نع

 نإ :هناذأ نم نذؤملا غرفي نيح ناك مهبيوثت نأ ركذو .هوثدحأ امم ءنسح

 نسحلا نب دمحم مامإلا هجرخأ :لاق  نيترم  مونلا نم ريخ ةالصلا

 يبأ لوق وهو :دمحم لاق مث ةفينح يبأ نع هاورف راثآلا يف (ينابيشلا)

 0) لجأت هبو ةفينح

 يف وأ لت لوسرلا رصع يف بيوثتلا نأ ىلع لدت ةياورلا هذهو
 ناك امّناو «هنم ًاءزج د ناذألا نع غارفلا دعب ناك ءافلخلا رصع

 ئ ر

 سفن يف جردا هنإ مث موتلا نم سانلل اظاقيإ هسفن دنع نم نذؤملا هركذي
 .ناذألا

 هذه :هنبا لاقف رمع هثدحأ :«راخزلا رحبلا» نع ًالقن يناكوشلا لاق .ه

 : لاق مث .هنم سيل ام ناذألا يف اوديزت ال : هعمس نيح ه8 ىلع نعو .ةعدب

 ىف ًاراعشإ هب انرمأف انملس سوواطو رمع نباو ىلع هركنأ امل ناک ول انلق
 | ٩١ .راثكلا نيب ًاعمج ًاعرش ال «لاح

 ىلعو :تلق :(ه67١ ماع ىقوتملا) يناعنصلا ينميلا ريمألا لاقو .

 ىلإ ءاعدلل عورشملا ناذألا ظافلأ نم «مونلا نم ريخ ةالصلا» سيل اذه

 ظاقيإل تعرش يتلا ظافلألا نم وه لب ءاهتقو لوخدب رابخإلاو ةالصلا

 ١. :ديناسملا عماج 547/1.

  . ۲:راطوألا لين ۳۸/۲



RES 1»نقلا نجلا ىلإ رمل  

 راصعألا هذه يف سانلا هداتعا يذلا ريخألا حيبستلا ظافلأك وهف «ئانلا
 ام كيلع ناه ءاذه تفرع اذإو :لاق مث .لّوألا ناذألا نع ًاضوع ةرخأتملا

 لهو ءال وأ ناذألا ظافلأ نم وه له بيوثتلا ىف لادجلا نم ءاهقفلا هداتعا
 ١ (1) بهل وأ ةعدب وه

 ؛سانلا هثدحأ ءىش اذه :لاق " هنأ قاحسإ نع ةمادق نبا لقن ۷

 نبا هنم جرخ يذلا وهو ملعلا لهأ ههرك يذلا بيوثتلا اذه :ىسيع وبأ لاقو

 "س امل كجيسملا نف رمق

 e :ةعدب اهنوك نم تيبلا لهأ ةّمثئأ نم ضافتسا ام ۸

 نع ا هللا دبع ابأ تلأس :لاق بهو نب ةيواعم نع حيحص دنسب ىسوطلا

 )٤( «هف رعن ام» :لاقف ؟ةماقالاو ناذألا نيب نوكي يذلا بيوثتلا

 اتلغتسا نيتلئاع نأ :ناذألا لوح درو ام ةسارد نم ىل نّيبت يذلاو .4

 بيت ام رشنب اتدّعف ةروذحم يبأو ديز نب هللا دبع مهّدج نع يور ام

 نيرمألا نيذهل نكي مل كلذ الولو ءةلئاعلل ةليضف نم هيف امل امهدج ىلإ
 وحنلا اذهب راشتنا (رجفلا ةالص ناذأ ىف بيوثتلاو ايؤرلاب ناذألا عيرشت)

 دقو ءامهدج نع لقن اميف ناسنإلا باتري امّبر كلذ لجألو «عساولا

 .نيتلئاعلا نيتاه ىلإ نوبَسنُي سني تاياورلا ديناسأ يف ٍةأور دوجو تفرع

 ١. :مارملا غولب حرش يف مالسلا لبس ٠١١/١.

 .ةروذحم ىبأل هملع يذلا وه ىبنلا نأ ءهننس ىف لقن ىقهيبلا نأ رم .

  .۳:ينغملا 2 ۰ ١ ١

 .بابلا ثيداحأ ظحالو ء١ ثيدحلا ءةماقإلاو ناذألا باوبأ نم ۲۲ بابلا ٤ / ٠٠١ :لئاسولا . ٤
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 ضبق

 ىنميلاب ىرسيلا ديلا

 .ةّئسلا لهأ ءاهقف نيب هبدن رهتشا امم ىنميلاب ىرسيلا ديلا ضبق نإ

 لجرلل لضفألاو ءبجاوب سيلو نونسم فّتكتلا لإ :ةيفنحلا تلاقف

 نأ ةأرمللو ءهتّرس تحت ىرسيلا هّفك رهاظ ىلع ىنميلا هّفك نطاب عضي نأ

 .اهردص ىلع اهيدي عضت

 هانمي نطاب عضو لضفألاو «ةأرملاو لجرلل نسي :ةيعفاشلا تلاقو

 . رسيألا بناجلا يلي اّمم ةّرسلا قوفو ردصلا تحت هارسي رهظ ىلع

 رهاظ ىلع هانمي نطاب مضي نأ لضفألاو «ةّئس هّنِإ :ةلبانحلا تلاقو

 .ةرسلا تحت اهلعجيو ءهارسي

 ؛ضرفلا ةالصلا يف نيديلا ٌلادسإ بدني :اولاقف ةيكلاملا مهنع ذشو
 «بيسملا نب ديعسو ءريبزلا نب هللا دبع :مهنم «مهلبق اضيأ ةعامج تلاقو

 نباو ءيرصبلا نسحلاو «يعخنلاو «جيرج نباو ءءاطعو ءريبج نب ديعسو



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا يلد ل... مد ۲۸

 نأ الإ :لاق هنأ الإ دعس نب ثيللا بهذم وهو .ءاهقفلا نم ةعامجو «نيريس

 .ضبقلا هلف بعتي يأ ايعيف مايقلا ليطي

 () لدسلاو ضبقلا نيب رييختلا يعاز وألا مامإلا نع لوقنملاو

 لدسلا نأ ىلإ ةيزاجحلا رايدلاب ةيكلاملا ىتفم دباع دمحم بهذو
 ءلدسم وهو مايقلا هيلع لاط اذإ نمؤملا ناو هللا لوسر نم ناتّئس ضبقلاو
 !.عرف ضبقلاو لصأ لدسلا ناب لاقو ءضبق

 لاق نم مهنم شو «لطبمو مارح هنأ روهشملاف «ةيمامإلا ةعيشلا اًمأو

 0.«يفاكلا» يف يبلحلاك ؛هوركم هّنأب

 يف اودّعصتو اوبوصت دق ةعبرألا بهاذملا نم ةيكلاملا ريغ نأ عمو

 هنوك نع ًالضف ءةالصلا يف هزاوج ىلع عنقم ليلد مهل سيل نكل ءةلأسملا

 نع ةينايبلا تاياورلاو «مهفالخ ىلع ليلدلا نإ :لاقي نأ نكمي لب ءأيودنم

 يبنلل نكمي الو ءضبقلا نع ةيلاخ لوسرلا ةالص نيبُت يتلا نيقيرفلا
 هذه نم نيجذومن كيلإو ءاهرثكأ وأ هتايح ةليط بودنملا كرتي نأ مركألا

 ؛ةيمامالا ةعيشلا قيرط نع رخآلاو ءةنسلا لهأ قيرط نع امهدحأ :تاياورلا

 ًالضف ضبقلا ىلإ ةراشإ ةّيأ امهيف تسيلو يبنلا ةالص ةيفيك نانّيبُي امهالكو

 ٠.١١١ :ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا :ةينغم داوج دّمحم ١.

 .6 : كرابم نب ديمحلا دبع روتكدلل لدسلا ىف ةرصتخم ةلاسر ظحال ."

 .15-16 1١/ :مالكلا رهاوج .۳



 10 ةّنسلاو ةعدبلا نيب ىلميلاب ىرسيلا ديلا ضبق

 ةثدحم ةعدب ضبقلا ا

 ‹ لَ مركألا لوسرلا ليحر دعب ترهظ ةثدحم ةعدب ضبقلا لإ

 :ناحيحص ناثيدح ليبسلا اذه ىف اندامعو

 :ةيمامالا قرط نم رخآلاو ,ةّئسلا لهأ قرط نع يورم امهدحأ

 ىلع ترج ايه هتيب لهأو يبنلا ةريس نأ ىلع ناعطاق ناليلد ناثيدحلاو

 . ةا هليحر دعب عدتبا ضبقلا ناو ءةالصلا ىف لدسلا

 يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح :فلأ

 نحنو «نيثدحملا نم دحاو ريغ يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح ىور

 :ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ :لاق ءيقهيبلا صنب هركذن

 :اولاق , ةع هللا لوسر ةالصب مكملعأ انأ :يدعاسلا ديمح وبأ لاقف

 ضرعأف :اولاق :ىلب :لاق !؟ةبحص هل انمدقأ الو ءًاعبت هل انرثكأ تنك ام مِل

 يذاحي ىتح هيدي عفر ةالصلا ىلإ ماق اذإ فَ هّللا لوسر ناك :لاقف ءانيلع

 أرقي مث ءًالدتعم هعضوم ىف هنم وضع للك رقي ىّتح رّبكي مث «هیبّکْنَم امهب

 هيتحار عضيو عكري مث «هیبکنم امهب يذاحي ىتح هيدي عفريو رّبكي مث

 :لوقيف «هسأر عفري مث «عنقي الو هسأر بصني الو لدتعي مث «هيتبكر ىلع

 دوعي ىتح هيبكنم امهب يذاحي ىتح هيدي عفري مث هدمح نمل هللا عمس
 ضرألا ىلإ يوهي مث ءربكأ هللا :لوقي مث ءآلدتعم هعضوم ىلإ هنم مظع لك
 اهيلع دعقيف ىرسيلا هلجر ينثيف هسأر عفري مث :هيبنج نع هيدي يفاجيف
 ينثي مث «ربكأ هللا :لوقيف عفري مث ,دوعي مث ءدجس اذإ هيلجر عباصأ حتفيو



Eنيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل...  

 مث ءًالدتعم هعضوم مظع لك ْرقي وأ عجري ىتح ًالدتعم اهيلع دعقيف هلجرب

 هيدي عفرو ربك نيتعكرلا نم ماق اذإ مث ءكلذ لثم ىرخألا ةعكرلا يف عنصي
 لثم عنصي مث «هتالص حاتتفا دنع ربك وأ لعف امك هيبكنم امهب يذاحي ىتح
 هلجر رخأ ميلستلا اهيف يتلا ةدجسلا يف ناك اذإ ىتح «هتالص ةيقب يف كلذ

 ناك اذكه قّدص :ًاعيمج اولاقف ءرسيألا هّقش ىلع ًاكروتم دعقو ىرسبلا
 0 هللا لوسر يّلصي

 :ةيلاتلا رومألا هب جاجتحالا ةحص حضوي يذلا و

 «ثيدحلا ةوق ىلع لدي ديمح يبأل 9 ةباحصلا رباكأ قيدصت ١.

 .ةلدألا نم هريغ ىلع هحيجرتو

 ملو ءضبقلا ركذي ملو تايودنملاو نئسلاو ضئارفلا فصو هنأ ١.

 مل مهّنأل كلذ ىلع نيصيرح اوناكو «هفالخ اوركذي وأ ؛هيلع اوركني

 :ًاعيمج اولاق لب , إلق هّللا لوسر ةالصب مهملعأ هنأ رمألا لّوأ هل اومّلسي

 مهو مهنايسن ًادج ديعبلا نمو «يلصي ات هللا لوسر ناک اذكه تقدص

 .ةركاذملا لاجم يفو «ةرثك

 ثيدحلا ءةالصلا حاتتفا باب ء٤۹ / ١ :دواد يبأ ننس 3١1 4٠١7 1/7 ءالال / ۲ :يقهيبلا ننس ١.

 يف ةميزخ نباو ۲٤ / 9 :دمحأ دنسم ؛ةالصلا ةفص باب ۹۸ / ۲ :يذمرتلا ننس ؛الا“6 ل٠

 .0۸۷ مقرب .عوكرلا يف لادتعالا باب .هحيحص

 دمحمو ؛يعبر نب ثراحلا ةداتق وبأو يدعاسلا ديسأ وبأو ءيدعاسلا لهسو «ةريره وبأ :مهنم .

 .ةملسم نب



 1 ا جو تجمع نجا أ ةّنسلاو ةعدبلا نيب ىنميلاب ىرسيلا ديلا ضبق

 ثيدحلا ٌلدف ىعيبطلا ِهّنأل ءلاسرإلا وه نيديلا عضو ىف لصألا .۳

 .هيلع

 قصو هنأل «هدّيقت ثيداحألاو قلطم هّنإ هنع لاقي ال ثيدحلا اذه ٤.

 يف وهو «ةالصلا ةئيه لماكو تابودنملاو ننسلاو ضئارفلا عيمج ددعو

 .مهتعو هنع ديعب اذهو «ةنايخ هيف فذحلاو ءنايبلاو ميلعتلا ضرعم

 ملف ءضبقلا ثيداحأ هنع يور نّمم ةباحصلا نم رضح نم ضعب .0

 زئاج هّنأب هلاوحأ لقأ ىلع وأ «خوسنم ضبقلا نأ ىلع ٌلدف ءضرتعي

 ءاهتابودنم نم الو ءةالصلا ننس نم سيلو «هتالص ىف لوط نمل دامتعالل
 )كلامو ءيعازوألاو دعس ثيللا بهذم وه امك

 تلقن «ةتباث راثآ تءاج دق هّنا مهفالتخا يف ببسلاو :دشر نبا لاق

 ىنميلا هدي عضي ناك هلا لقني مل و- مالسلاو ةالصلا هيلع هتالص ةفص اهيف
 () ىرسيلا ىلع

 ناو ضبقلاب لوقت ال ةيكلاملا نا رهتشا دق هنا وهو لاؤس انه ىقب

 ىلع ىنميلا ديلا عضو كلام هرك :« ةنودملا» يف لاقو «ههرك ًاكلام مهمامإ

 «أطوملا» يف ىور هلأ عم ءةضيرفلا ىف هفرعأ ال : لاقو ةضيرفلا يف ىرسيلا

 ميركلا دبع لسرم ىور امك ءدعس نب لهس نع ىور ثيح ضبقلا ثيدح
 ام لعفاف حتست مل اذإ :ةوبنلا مالك نم :لاق هنأ يرصبلا قراخملا يبأ نبا

 ١١. :لدسلا يف ةرصتخم ةلاسر ١.

 44/١. :دهتجملا ةيادب .۲



ERR EYنقلا قلا ىلإ ني دعرملا للقول ما وللا  

 ىلع ىنميلا عضي ةالصلا يف ىرخألا ىلع امهادحإ نيديلا عضوو «تئش

 ).روحسلاب ءانيتسالاو ءرطفلا ليجعتو «ىرسيلا
 ىتفي الو لقني امبر مامإلاو ءةياور باتك «ًأطوملا» باتك ّنِإ :تلق

 ؛ًأطوملا» يف هاور ام فلاخت ىواتف «ةنودملا» يف ىرت كلذلف «هقفو ىلع

 .«أطوملا» ىف هاور امو هاواتف نم نّوُد ام نيب ّنأ یری «ههقفب ًاّملم ناك نمو

 لدسلا لامر ف ديلا دبع روتكدلا راشأ دقو .ةريثك دراوم ىف ًافالتخا

 ١ () اهدراوم ىلإ

 نأ يف حيرص ليلد «ةضيرفلا يف هفرعأ الد :هلوقف :ريدقت لک ىلعو

 لمع نم هفرعأ ال هانعم ««هفرعأ ال» :هلوق ذإ «هفالخ ىلع ةنيدملا لهأ لمع

 .ةباحصلا نع ملعلا اوّقلت نيذلا نوعباتلا مه نيذلا ةمئألا

 نع يور دقو ىبنلا ةالص ةيفيك نايبب ماق يذلا ثيدحلا وه اذه

 .ةيمامالا ةعيشلا هاور ام كيلإو ةلالدلا هجو تفرع دقو «ةّئسلا لهأ قيرط

 ىسيع نب داّمح ثیدح : ب

 حبقأ ام» :لاق هنأ د قداصلا مامإلا نع ءىسيع نب داّمح ىور

 ةدحاو ةالص ميقي امف ةنس نوعبس وأ ةنس نوتس هيلع ىتأي نأ لجرلاب

 كادف تلعج :تلقف ءلذلا ىسفن ىف ىنباصأف :داّمح لاق «ةمات اهدودحب

 ًاعيمج هيدي لسرأف ًابصتنم ةلبقلا ٌلبقتسم هللا دبع وبأ ماقف ءةالصلا ينمّلعف

 ١. :اطوملا ١/ 188(4ثيدحلا ,ةالصلا ىف ى رخآلا ىلع امهادحإ نيديلا عضو باب ٤۷.

 . :لدسلا ىف ةرصتخم ةلاسر 5-/.



 ا ا E ةّنسلاو ةعدبلا نيب ىنميلاب ىرسيلا ديلا ضبق

 عباصأ ةثالث امهنيب ناك ىتح هيمدق نيب بّرقو هعباصأ مض دق هيذخف ىلع

 عوشخب ةلبقلا نع امهقرحُي مل (ًاعيمج) هيلجر عباصأب لبقتساو «تاجرفم
 ربص مث «دحأ هَّللا وه لقو «ليترتب دمحلا أرق مث ءربكأ هللا :لاقف ءةناكتساو

 هيفكلمو عكر مث مئاق وهو ءربكأ هللا :لاق مث مئاق وهو سفنت ام ردقب ةئينه

 ول ىتح «هرهظ ىوتسا ىتح هفلخ ىلإ هيتبكر درو ءتاجّرفم هيتبكر نم

 هفلخ ىلإ هيتبكر دّدرتو هرهظ ءاوتسال لزت مل نهد وأ ءام ةرطق هيلع تبص
 ميظعلا ىبر ناحبس :لاقو ليترتب ثالث حبس مث هينيع ضمغو «هقنع بصنو

 نمل هللا عمس :لاق مايقلا نم نكمتسا املف ءامئاق ىوتسا مث «هدمحبو

 ىلإ هيدي عضوو «دجسو «ههجو لايح هيدي عفرو «مئاق وهو ربك مث هدمح

 ملو «تارم ثالث هدمحبو ىلعألا ىبر ناحبس :لاقو هيتبكر لبق ضرألا

 ةهبجلا :مظعأ ةينامث ىلع دجسو ءهنم ىش ىلع هندب نم ًائيش عضي

 ةعبسلا هذهف «فنألاو «نيلجرلا ىماهبإ لمانأو «نيتبكرلا ىنيعو «نيفكلاو
 نم هسأر عفر مث «ماغرإلا وهو ءةّئس ضرألا ىلع فنألا عضوو «ضرف

 ءرسيألا هبناج ىلع دعق مث ,ربكأ هّللا :لاق ًاسلاج ىوتسا اًملف دوجسلا

 يبر هللا رفغتسأ :لاقو ؛ىرسيلا همدق نطاب ىلع ىنميلا همدق رهاظ عضوو

 ملو ىلوألا يف لاق امك لاقو «ةيناثلا دجسو سلاج وهو رّبك مث «هيلإ بوتأو

 ًاحّنجم ناكو دوجس الو عوكر يف هنم ءيش ىلع هندب نم ءيشب نعتسي

 .اذه ىلع نيتعكر ىلصف ءضرألا ىلع هيعارذ عضي ملو

 «كعباصأو كيديب ثبعت الو «تفتلت الو ءلص اذكه داّمح ايو :لاق مث



aS t4نيقنلا قلا ىلإ نيدشرملا  

 ')«كيدي نيب الو كراسي (نع) الو كنيمي نع قزبت الو

 سانلا ىلع ةضورفملا ةالصلا ةيفيك نايب ددصب نيتياورلا ّنأ ىرت

 هكرت امل ةّنس ناك ولف ةفلتخملا هماسقأب ضبقلا ىلإ ةراشإ ةي ةّيَأ امهيف تسيلو

 هيبأ نع هذخأ هّنأل ءلوسرلا ةالص انل دّسجي هلمعب وهو «هنايب ىف مامالا

 ىف ءىش لاخدإ هال ,.ةعدب ضبقلا نوكيف  نيعمجأ مهيلع هللا تاولص

 .اهيلإ

 هتالص ىف ءىسملا ثيدح .

 نم غرف اًملف «هيلإ رظني يبنلاو يلصي ناك الجر نأ نوثّدحملا ىور
 ېجرا :لاق مث «مالسلا هيلع درف هيلع مّلسف #84 يبنلا ىلإ ءاج هتالص

 هتالص يف لمع امك ةيناثلا هتالص يف لمعو عجرف «لصت مل كإف لصف

 ثالث لصت مل كّنِإف ءلصف عجرا :هل لاقف كلك ئبنلا ىلإ ءاج مث :ىلوألا

 ىلإ قاتشا امدنعف ءلعف ام الإ ةالصلا نم ٌنِسَحُي ال هّنا لجرلا مسقأف «تاّرم

 ثيح ةريره وبأ هاور امك ىَلصي فيك ### يبنلا همّلع هلوبقل أّيهتو ملعلا
 :لاق

 ثيدحلا «هنم ١7 بابلا ظحالو ١. ثيدحلا ءةالصلا لاعفأ باوبأ نم ١ بابلا ء٤ :لئاسولا . ١

 و١



 EO RA ةّنسلاو ةعدبلا نيب ىنميلاب ىرسيلا ديلا ضبق

 لبقتسا مث ءءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ ّتمق اذإد :لاق ل نبنلا نإ

 عكار نئمطت ىّتح عكرأ مث ڈ ءنآرقلا نم كعم رّسيت ام أرقا مث هب رّبكف ةلبقلا

 ىّتح عفرأ مث ءادجاس نئمطت ىّتح دجسا مث ءأمئاق لدتعت ىّح عفرا مث

 كتالص يف كلذ لعفا مث ءًادجاس نثمطت ىح دجسا مث ءاسلاج نئمطت

 .«اهّلك

 ىّنح» ملسم دانساب ةجام نبالو يراخبلل ظفللاو ءةعبسلا هجرخأ

 نك «أمئاق :رثمطت :

 . هَ ىبنلا اهيلإ راشأل ًابودنم ًارمأ وأ ةدكؤم ةئس ضبقلا ناك ولف

 ةا لوسرلا ةالص ةشئاع فصو .

 ةالصلا حتفتسي لِي هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع ملسم جرخأ

 هسأر صخشي مل مكر اذإ ناكو .نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلاو ريبكتلاب

 يوتسي ىح دجسي مل ةدجسلا نم هسأر عفر اذإ ناكو ءامئاق يوتسي

 ىرسيلا هلجر شرفي ناكو «ةيحتلا نيتعكر لک يف لوقي ناكو ءًاسلاج

 هيعارذ لجرلا شرتفي نأ ىهنيو ,ناطيشلا ةّبقع ةع هبمع ىهني ناكو «ىنميلا بصنيو

 . ميلسفلاب ةالصلا متخي ناكو «عبسلا شارتفا

 يف ءاج دقف «تابجاولا ركذ ىلع ةالصلا ءيسم ةياور يف رصتقا ولو

 ١. مقرب 47 :مارملا غولب 7/  .۲٠١:مالسلا لبسو «ضايرلا ط ١ / 168.

  .۲مقرب 48 :مارملا غولب 8 / ۲۷ .



Re 4۳ا قلا ىلإ نيةتكرملا  

 هلجر شرفي ناكو :هلوق لثم تاهوركملاو تانونسملا ضعب ةياورلا هذه

 شرتفس نأ ىهنيو «ناطيشلا ةبقع ىهني ناكو .ىنميلا بصنيو ىرسيلا

 هركذل ةبودنم وأ ةدكؤم ةّئس ضبقلا ناك ولف ««عبسلا شارتفا هيعارذ لجرلا

 لجرلا شارتفا نم لقأب هب نيلئاقلا رظن يف هبابحتسا سيل ذإ #4 يبنلا
 .ىنميلا بصنو ىرسيلا

 ىلع ليلد لضفأ روسيملا ىلع انرصتقا ىتلا ةينايبلا تاياورلا هذهو

 .ةدكؤم ةنس ضبقلا نوك مدع

 ىرصملا نامعنلا ةفينح وبأ يضاقلا ةياور .4

 نع يبرغملا يرصملا ىميمتل لا نامعتلا ةفينح وبأ يضاقلا ىور

 ىنميلا كدي عضت الف ةالصلا يف ًامئاق تنكاذإ» :لاق #54 دمحم نب رفعج

 نكلو باتكلا لهأ ريفكت كلذ ناف ,ىنميلا ىلع ىرسيلا الو ىرسيلا ىلع
 ^. قالصلا نع كسفن لغشت ال نأ ىرحأ هتاف ًالاسرإ امهلسرأ

 لبج نب ألعم ةياور يف ىبنلا ةالص ةفص .۵

 ناك :لاق لبج نب ذاعم نع «منغ نب نمحرلا دبع نع يناربطلا جرخأ

 مث امهلسرأ ربك اذإف ,هينذأ ةلابق هيدي عفر هتالص ىف ناك اذإ كل ىبنلا

 "هراس ىلع هنيمي عضي هتيأر امبرو «تکس

 .74 / ٠١ :ريبكلا مجعملا .؟



 Cee اجا جملا ةّنسلاو ةعدبلا نيب ىنميلاب ىرسيلا ديلا ضبق

 هراسي ىلع هنيمي عضي امبر لت هنأ ىلع لدي ناك نإو ثيدحلا ليذ
 عم ؛لاسرإلا ىلع هتريس تناكو «امبر» ةظفل ةداهشب ًاردان ناك هّنكلو

 يف ًابحتسم هنوك ريغ ةصاخ ةياغل هراسي ىلع هنيمي عضو نوكي نأ لامتحا
 .ةالصلا

 ا تيبلا لهأ ةقثأ نع يور ام ١.

 وه لاسرالاو لدسلا نأ ىلع ةة تيبلا لهأ ةّمئأ نع رفاضت دق

 يور ام ضعبب ماقملا يف رصتقن ءةعدبلا وه ريفكتلاو ضبقلا ّنأو بجاولا

 : غ مهنع

 ؛هل تلق :لاق## رقابلا وأ قداصلا نع «ملسم نب دمحم ىور ١

 كلذ» :لاقف ؟ىرسيلا ىلع ىنميلا يكحو  ةالصلا يف هدي عضي لجرلا

 (0)  «لعفُي ال ءریفکتل لا

 ىلع لابقإلاب كيلعو» :لاق هنأ ا رفعج يبأ نع «ةرارز یورو .؟

 7 رصوعتملا كلذ عنصي امّئإف ءرفكت الو «كتالص

 ىلع لابقالاب كيلعو» :لاق هّنأ 290 ىلع نع هدانسإب قودصلا ىور .۳

 "9 «سوجملا كلذ عنصي امّنإف ءرّفكت الو ءكتالص

 ١. بابلا ء٤ :لئاسولا ١6 ثيدحلا ةالصلا عطاوق باوبأ نم ١ .

 .۲ ثيدحلا :ةالصلا عطاوق باوبأ نم ٠١ بابلا ٤ :لئاسولا .”

 .7 ثيدحلا ةالصلا عطاوق باوبأ نم ٠١ بابلا ء٤ :لئاسولا .۳



EAنقلا قتلا ىلإ نيدشرملا ليلا دل موا ال  

 ملسملا عمجي ال» :لاق هنأ ## ىلع نع هدانسإب قودصلا ىور ٤.

 ينعي  رفكلا لهأب هّبشتي لجو رع هللا يدي نيب مئاق وهو هتالص يف هيدي
 )ى سوجملا

 يلع روتكدلا نم تردص ةملك ىلإ ئراقلا رظن تفلن ماتخلا ىفو

 ميرحتلاب نيلئاقلا فصو «نيقيرفلا ءاهقف ءارآ لقن ام دعب وهف ءسولاسلا

 ميرحتلا وأ ؛لاطبإلاو ميرحتلا ىلإ اوبهذ نيذلا كثلوأر» :هلوقب لاطبالاو

 °. «نيملسملا نيب ًاقيرفت «فالخلا ّبحو يبهذملا بصعتلا نولّثمي ءطقف
 ىلإ ةئسلاو باتكلا ىف صحفلاو داهتجالا مهاده اذإ ةعيشلا بنذ ام

 مايأ كلذب نورمؤُي سانلا ناكو «مركألا يبنلا دعب ثدح رمأ ضبقلا نأ

 يف ثدحأ دقف ًابايحتسا وأ ًاضرف ةالصلا نم ءزج هنأ معز نمف ءءافلخلا

 ىبهذملا بصعتلاب ىمرُي نأ دهتجا نم ءازج لهفأ «هنم سيل ام نيدلا

 !؟فالخلا بحو

 هرکی ناك هّنأل ؟هب كلام مامإلا فيصوت نكمي لهف «كلذ ّمص ولو

 ناك هّنأب ةرجهلا راد مامإ يمر حصي لهفأ ضرفلا يف وأ ءًاقلطم ضبقلا

 !؟فالخلا بحي

 يبهذملا بصعتلل ًالثمم ضبقلاو لاسرإلا مدع نوكي ال اذامل لجأ

 !؟ىرت اي ءنيملسملا نيب فالخلا ٌبحو

 ١ . :لئاسولا ٤« بابلا ٠١ ثيدحلا ءةالصلا عطاوق باوبأ نم ۷.

 :ةعبرألا بهاذملا نيبو هنيب فالخلا عضاومو ةيمامإلا ةعيشلا هقف . ؟ 187 .



 EVER وس ودام باسل علا ةّنسلاو ةعدبلا نيب ىنميلاب ىرسيلا ديلا ضبق

 رمأ راد اذإف ءلدسلا ىلع هب ٌلدتسي نأ نكمي ام ضعب هذه

 سيل ذإ هكرت ىلوألاف فالتخالا ىضتقم وه امك ةعدبلاو بدنلا نيب ضبقلا

 لمتحي ام باكترا فالخب باوثلا نم نامرحلا ىوس بودنملا كرت يف
 ضوغبم وه امب بّرقتلا عانتمال ةالصلا نالطبو باقعلا لامتحا هيفف ةعدبلا

 .ىلوملل

 ةنس ضبقلا نوكب لوقلا ليلد

 اهاور يتلا دعس نب لهس ةياورب ةّنس ضبقلا لأب لوقلل ٌلدتسا
 : اهتسارد كيلإو ؛يراخبلا

 سانلا ناك :لاق دعس نب لهس نع «مزاح بأ نع يراخبلا ىور

 وبأ لاق ةالصلا يف ىرسيلا هعارذ ىلع ىنميلا ديلا لجرلا عضي نأ نورمؤُي

 .٠ طال ىبنلا ىلإ كلذ ىمنَي الإ هملعأ ال :مزاح

 .يمني لقي ملو كلذ ىمنُي :"” ليعامسإ لاق
 نكلو .عوفرم :ليقو .فوقوم :ليقف «ثيدحلا اذه يف فلتخا دقو

 ىلإ هفضُي مل نإ نيّيلوصألاو ءاهقفلاو نيثدحملا نم روهمجلا لاق

 حيحص ؛ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو باب, ۲ :يراخبلا حيحص حرش يف يرابلا حتف . ١

 ,18// ۲ :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو ؛ ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي عضو باب ۱۳/۲ :ملسم

 .ةالصلا يف ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو باب ۴ ثيدحلا

 ١ . :يرابلا حتف ظحال .يديمحلا هب مزج امك يراخبلا خيش سوأ يبأ نب ليعامسإ :دارملا 6 /

. 0 



E OO £نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد ل ا  

 يف وأ «يبنلا ةايح يف لعفن انك :لاقف هفاضأ نإو عوفرمب سيلف يبنلا نمز

 بهذملا وه اذه .عوفرم وهف كلذ وحنو انراهظأ نيب وأ ءانيف وأ «هنمز

 .حيحصلا

 ولو ًاعوفرم نوكي الف لوقلا اذه ىلعو :ملسم حرش ىف يوونلا لاق

 دبع نبا ورمع وبأ ظفاحلا صن اذلف مزجي مل اذإ فيكف «مزاح وبأ هب مزج

 .الإ سيل لهس ىلع فوقوم رثألا اذه نأ ىلع ىّصقتلا يف ربلا

 17 يراخخبلا هذخأ هنعو هئطوم ىف كلام هجرخأو

 ميلست دعب هتلالد يف مالكلا نأ الإ ضبقلا ةيفيك نايبل ةلفكتم ةياورلاو
 :نيهجوب هيلع لدي الو .هدنس

 سانلا ناك» :هلوق ىنعم امف ضبقلاب رمآلا وه مركألا ىبنلا ناك ول :ًالّوأ

 اذه سيل وأ ؟رمأي ىبنلا ناك :لوقي نأ ذئدنع حيحصلا ناك ام وأ ؟نورمؤي

 ءافلخلا لإ ثيح مركألا يبنلا لاحترا دعب مجن مكحلا نأ ىلع ًاليلد

 هلجألو ؟عوشخلل برقأ هنآ لّيختب ضبقلاب سانلا نورمأي اوناك مهءارمأو

 هذه يف ةمكحلا :رجح نبا لاق .عوشخلا باب مساب اباب هدعب يراخبلا دقع
 .عوشخلا ىلإ برقأو ثبعلا نع عنمأ وهو ءليلذلا لئاسلا ةفص هنأ ةئيهلا

 .عوشخلا بابب هبقعو كلذ ظحال دق يراخبلا ناك

 سانلا نأ ىلع ليلد ضبقلاب ءارمألاو ماّكحلا رمأ نا :ىرخأ ةرابعبو

 ١. :ًأطوملا ٠۳١ ثيدحلا ءةالصلا باتك 773.



 O ةّئسلاو ةعدبلا نبي ىنميلاب ىرسيلا ديلا ضيق

 تثدح مث «هرصع دعب ًائيشو يبنلا رصع يف لذسلا هجو ىلع نوّلصي اوناك
 .هب سانلا اورمأف ةركفلا

 ىلع الم خيشلا لاقف ءثيدحلا حارش ضعب كلذ ىلع فقو دقو

 .ةايف يبنلا وأ ءارمألا وأ ةعبرألا ءافلخلا مهرمأي :ثيدحلا ريسفت يف يراقلا
 اذهو ء«همسا كرتي الو ًاكربت همسا ركذل ا ىبنلا وه رمآلا ناك ول هلا ّقحلاو

 :ةّنسلا لابق مهءاوهأ نوعبتي نيذلا ماكحلا ا ناك رمآلا نأ ىلع لدي

 ناك ءضبقلاب ديدنتلاو لاسرإلا ىلع تناك هتيب لهأو يلع ةريس نا امبو

 .لدسلا ناكم ضبقلاب نورمأيف «مهتريس نم ضيقنلا فرط ىلع ءارمألا
 «لهس» نع مزاح ابأ- يوارلا نا ديؤي ام دنسلا ليذ يف ّنأ :ًايناثو

 ال مزاح وبأ لاق :لاق ثيح نومضملا ةّحص يف ديدرتلاو كشلا يف ناك

 .ةقلق ىبنلا ىلإ كلذ ىمنُي الإ هملعأ

 ةءارق ىلع ًءانب «ىبنلا ىلإ كلذ ىمني الإ هملعأ ال» :ليعامسإ لاق

 ١ . لوهجملا ةغيصب لعفلا

 بسنيو ىزعُي هلأ ريغ ةالصلا ىف ًانونسم ًارمأ هنوك ملعي ال هنأ هانعمو

 .ًاعوفرم دعس هب لهس هيوري ام نوكيف «يبنلا ىلإ

 ءهيمني :يوارلا لاق اذإ ثيدحلا لهأ حالطصا نمو :رجح نبا لاق

 07 ىبنلا ىلإ كلذ عفري :هدارمف

 ١. مقر شماه :هسفن ردصملا ١.



NSSنيفنلا قالا ىلإ هي  

 مولعملا ةغيصب هانأرق اذإ اًمأو ءلوهجملا ةغيصب هانأرق اذإ هلك اذه

 هجورخو ةءارقلا ةّحص ضرف ىلعف «يبنلا ىلإ كلذ بسنيًالهس نأ هانعمف

 فعض نع ًابرعم «...اَلإ هملعأ ال» :هلوق نوكي «عفرلاو لاسرإلا نم كلذب

 . مسي ملو رخآ لجر نع هعمس هّنأو ءةبسنلاو وزعلا

 لاقف .هعفر ىف ملكت ثيدح اذه :«يرابلا حتف» يف رجح نبا لاق

 امل ًاعوفرم ناك ول هّنأب ليقو «مزاح يبأ نم نظ هال لولعم اذه :ينادلا

 () «هملعأ ال» :هلوق ىلإ جاتحا

 ١. :يرابلا حتف ١75/4 .



 اهب رهجلاو ةلمسبلا ةيئزج

 :لاقي ءميحرلا نمحّا هللا مسب لوق :حالطصالاو ةغللا يف ةلمسبلا
 رثكأ يأ ,ةلمسبلا نم رثكأ :لاقي ««هللا مسب» بتك وأ لاق اذإ :ةلّمْسَب لَمْسَي
 ظ )هللا مسب لوق نم

 ركذ دعب الإ ءىشب نوحتفتسي ال ثيح نيملسملا ةمس يه ةلمسبلا

 لوقي «نيكرشملا رفن ببسو ديحوتلا ةبآ ىهو ءميحّرلا نمحرلا هللا مسب
 اميل ٌدجسنأ ٌنمحرلا اَمَو اولاق نمحّولل اوُدُجْسا ُمُهَّل َليِق اذإو» :هناحبس
 اروم ْمُهَداَرَو انرُمأت

 «هللا كمساب» :مهلوق ةيلهاجلا رصع يف نيكرشملا راعش ناك دقو
 ةباتك ىلإ ةيبيدحلا حلص ىف رمألا لآ دقو .مهمالك كلذب نوحتفتسي اوناكو

 نمحرلا هللا مسب : بتكي نأ 4 ًايلع ىبنلا َرمأ ءنيفرطلا نيب حلص ةقيثو

 اذه فرعأ ال:شيرق بودنم ليهس لاقف ءرمُأ ام قفو يلع بتكف ءميحرلا

 ")مهلا كمساب بتكا نكلو

 .ةلمسب ةدام :رينملا حابصملاو برعلا ناسل.١

 ٠١ :ناقرفلا .؟
 ۳۱۷ / ۲ :ماشه نبا ةریس .۳



 ٤  REىلا نيد را 0

 نمؤملا زّيمي اهبو كرشلاو مالسإلا نيب لصافلا دحلا ىه ةلمسبلاف

 .هلاحرت و هّلِج ىف اهنم ملسملا كفني الو ءرفاكلا نع

 ةحتاغلا نم ءزج ةلمسبلا ١.

 :ًاعابت اهركذن رومأ هيلع ٌلديو ءةحتافلا نم ءزج ةلمسبلا نإ

 ملو ءاهب ىلصف ةنيدملا مدق ةيواعم ّنا هدانساب ىعفاشلا هاور ام :لؤألا

 عوكرلا ىلإ ضفخلا دنع رّبكي ملو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي
 نم تقربَس ءةيواعم اي :راصنألاو نورجاهملا هادان مّلس املف ءدوجسلاو

 عوكرلا دنع ريبكتلا نيأو !؟ميحرلا نمحرلا هللا مسب نيأ ةالصلا

 .ريبكتلاو ةيمستلا عم ةالصلا داعأ هّنإ مث !؟دوجسلاو

 الولف ءةكوشلا ديدش ,ةوقلا ميظع ًاناطلس ناك ةيواعم نإ :ىعفاشلا لاق

 نيرجاهملا نم ةباحصلا لك دنع ررقتملا رمألاك ناك ةيمستلاب رهجلا ّنا

 °).ةيمستلا كرت ببسب هيلع راكنالا راهظإ ىلع اوردق املألإو ءراصنألاو

 امك رثألا اذهو .اهب رهجلا كرت ىلإ ًافاضم ءاهكرت ىلع راصنألاو نورجاهملا

 الك ىف هب ٌلدتسيف ءاهب رهجلا موزل ىلعّلدي ؛ةيمستلا ةّيئزج ىلع لدي

 .نيدروملا

 ١. :ىعفاشلا دنسم "١7 :ريبكلا هريسفت ىف همامتب يزارلا هلقنو ؛ ١/ ٠٠٤+ :مكاحلل كردتسملاو ١/

Dan 



 ,ةكيلم يبأ نبا نع ؛جيرج نبا نع «ملسم نع يعفاشلا ىور :يناثلا
 هللا مسب ٌدعف باتكلا ةحتاف لت هللا لوسر أرق :تلاق اهنأ ةملس ْمَأ نع
 ةي ميحرلا نمحرلا ءةيآ نيملاعلاّبر هلل دمحلا ءةيآ ميحرلا نمحرلا

 ميقتسملا طارصلا اندها ءةيآ نيعتسن كايإو دبعن كايإ ءةيآ نيدلا موي كلام

 ^ ةيآ نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ءةيآ

 .ةيثزجلا ىلع حيرص صن اذهو

 ةالصلا يف أرق ف هللا لوسر نا ةملس ْمأ نع مكاحلا جرخأ :ثلاغلا

 ,نيتيآ نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا ءةيآ اهدعف ميحّرلا نمحرلا هللا مسب

 كاّيإ اذكه :لاقو «تايآ عبرأ نيدلا موي كلام «تايآ ثالث ميحّرلا نمحّرلا

 ا" .هعباصأ سمخ عمجو ءنيعتسن كاّيإو دبعن

 مسب أرقي كلَ ىبنلا ناك :تلاق ءةملس مَ نع مكاحلا جرخأ :عبارلا

 .ًافرح ًافرح اهعطقي نيملاعلا بر هلل دمحلا «ميحّرلا نمحّلا هللا

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 ° هصيخلت يف يبهذلا هتّحص ىلع هّرقأو
 :ةريره يبأ ءارو تنك :لاق « ءرمجملا ميعن نع مكاحلا جرخأ: :سماخلا

 :لاق ءنيِلاَضلا الو غلب ىَّبح نآرقلا أب أرق ميحّرلا ¿ نمحّلا هللا مسب أرقف

 777/١ :كردتسملا ١.

 .587 / ١ : مكاحلل كردتسملا .؟

 .١777/1:كردتسملا .'"”



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد عمو م عم ممم ء٦4

 اذإ لوقو: نبك هللا دس املك لوقو رينا ناتا لاق و أ
 . تفلت هللا لوسرب ةالص مكهبشأل يلا هديب ىسفن يذلاو:ملس

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 ) هصیخلت يف يبهذلا هررقو

 ناك فيك كلام نب سنأ لثس :لاق ةداتق نع مكاحلا جرخأ :سداسلا

 دميو ميحّرلا نمحّلا هللا مسب :أرق مث ءأَدم تناك :لاق ؟هللا لوسر ةءارق
 خلا

 .هصيخلت يف يبهذلا كلذ ىلع هررقو

 «ريبج نب ليعس نع هيب نع ؛جيرج نبا نع مكاحلا جرخأ :عباسلا
 ةحتاف :لاق «ىناثملا َنِم اعْبَس َكانْيَتآ دَملَو» :ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع

 اكو جف نضلاعلا ٌبر هلل دمحلا * ميحّرلا نمحّرلا هلا مسب» باتكلا

 هنأ سابع نبا نع ديعس كربخأ دقل يبأل تلقف :جيرج نبا لاقو .ةروسلا

 .معن :لاق :ةيآ «ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاق

 يف بابلا اذه مامتو هاجرخي ملو حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 90 ةالصلا باتك

 ةا يبنلا عم تنك :لاق ةريره يبأ ىلإ هدانساب يبلعثلا جرخأ :نماثلا

 ١. المستدرك:١/777.

 :كردتسملا .؟ 777/7

  .۳:كردتسملا ١/ 001.ةحتافلا ةروس ريسفت



 ا وع سما اهب رهجلاو ةلمسبلا ةيئزج

 هللدمحلا» :لاق مث ذوعتو ءةالصلا حتتفاف ءيّلصي لجر لحد ذإ دجسملا يف

 كسفن ىلع تعطق لجر ايد د ي كح نال بر
 اهكرت نمف ؟دمحلا نم «ميحّرلا نمحرلا هللا مسب» نأ تملع امأ ءةالصلا

 “).هتالص هيلع دسفأ دقف ةيآ كرت نمو ءةيآ كرت دقف

 ةالصلا ىف ةروسلا حتتفا اذإ ناك هنأ يلع نع يبلعثلا جرخأ :عسانلا

 ءصقن دقف اهتءارق كرت نم :لوقي ناكو «ميحّرلا نمحّلا هللا مسب»أرقي

 .ىناثملا عبسلا مامت يه :لوقي ناكو

 لوسر لاق :لاق هللا ديبع نب ةحلط نع يبلعثلا جرخأ :رشاعلا
 شا باتك نم ةيآ كرت دقف «ميحرلا نمحّلا هللا مسب» كرت نم : كفك هللا
 ©).«ميحرلا نمحرلا هللا مسب» باتكلا ّمَأ نم ّدع اميف يلع لزن دقو

 نع ننسلا يف يقهيبلاو- هححصو - ينطقرادلا جرخأ :رشع يداحلا

 هللا مسبهاوأرقاف «دمحلا» متأرق اذإ : كف هللا لوسر لاق :لاق ةريره ييأ
 هللا مسب» و ءيناثملا عبسلاو «باتكلا هاو «نآرقلا مأ اھت ؛ميحرلا نمحرلا

 *. اهتايآ ىدحإ ؛ميحرلا نمحرلا
 نع ىقهيبلاو ينطقرادلاو طسوألا يف يناربطلا جرخأ :رشع يناثلا

 ١. ردلا المنثور:١/71.

 .غ059 مقر 791/7 :لامعلا زنك.

 ۲٤۹٤. مقرب 00/۱ :لامعلازنك .۳

 .10/7:ىربكلا ننسلا ؛١/١١:روثتملاردلا . ٤



ea E۸لا ىك ب  

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسببا ب ارقي ةالصلا حتتفا اذإ ناك رمع نبا نأ 0

 لوسر نم كلذ عمس هنأ ركذيو ءاهيلت ىتلا ةروسلا ىفو نآرقلا أ ىف
 0) كك

 نع يقهيبلاو ينطقرادلاو يذمرتلاو دواد وبأ جرحخأ :رشع ثلاثلا

 0 برا ويب هتالص حتتفي ةا ىبنلا ناك :لاق سابع

 إلف يبنلا نأ ةريره يبأ نع يقهيبلاو ينطقرادلا جرخأ :رشع عبارلا
 وبأ لاق «ميحرلا نمحّرلا هللا مسب» ب حتتفا سانلا مي وه و - أرق اذإ ناك

 ةيآلا اهئاف ءنآرقلا ةحتاف متئش نإ اوأرقا «هّللا باتك نم ةيآ يه :ةريره

 5 ةعناسلا

 ناك هّنا رمع نبا نع ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا 0 :رشع سماخلا

 ام :لوقي اهأرق ةروسلا متخ اذإف ؛ميحّرلا نمحّلا هللا مسب» ةالصلا يف أرقي

 © أرقتل الإ فحصملا ىف تبتك

 باتكلا ةحتاف يه يناثملا عبسلا .!

 ةباحصلا نم امهريغو دوعسم نباو ىلع نع راثألا ترفاضت دق

 ٌدَملَو» :هناحبس هلوق ىف ىناثملا عبسلا نم دارملا نأ ىلع نيعباتلا نم ريثكو

 .9١٠/؟:دئاوزلا عمجم ؛48/7:ىربكلا ننسلا 0 :طسوألا مجععملا ١.

 .2ا//7 :ىربكلا ننلا ١ /1 :ينطقرادلا ننس ۰ ,)١/88:يذمرتلا ننس . ۷

 ٠١ ٠/٥:ىنطقرادلا ننس ؛۷/۲٤:ىربكلا ننسلا .۳

 .۲۴۲ج ٤٤١ 1159/7 :ناميإلا بعش . ٤



 11000000 SEN باتكلا ةحتاف ىه ىتاثملا عيسلا

 نم اذه «باتكلا ةحتاف وه 4ميظَعلا َنآرَقلاو َسِناَثَملا نِم ًاعبَس َكانيتآ
 ءاهنم ةيآ ةلمسبلا دع اذإ الإ ًاعبس غلبت ال اهتايآ نأ ءرخآ بناج نمو «بناج

 ىلع وهف ءةحتافلا ةروس وه ىناثملا عبسلا نم دارملا ىلع لد ام ام

 :نيمسف

 ةلمسبلا ْنأب حيرصت نود نم باتكلا ةحتافب يناثملا عبسلا رسفي ام

 نم ةلمسبلا ّنأب حيرصتلا عم باتكلا ةحتافب يناثملا عبسلا رسفي ام
 .اهتايآ

 بجوي هشنأل هلك ال هيلع انفقو ام ضعب كيلإف لّوألا مسقلا اَمأ

 .مالكلا ىف بانطإلا

 يناثملا عبسلا» :لاق 386 يلع نع ءريخ دبع نع يربطلا جرخأ ١.
 7. «باتكلا ةحتاف

 نم عيس نع دوعسم نبا لثس :لاق نيريس نبا نع يربطلا جرحا .؟
 90 باتكلا ةحتاف :لاق ؟ىناثملا

 ًاعبَس كانيتآ ُدَقَلَوِو هلوق ىف نسحلا نع يربطلا جرخأ .۳

 .۸۷:رجحلا ١.

 .77//14١:يربطلا ريسفت . "

 . :۳۷/۱٤ يربطلا ريسفت .۳



 نيقملا ىحلا ىلا: نيدشرملا لتلذ ودوام لو ما اص اما ومما وحامل £0۰

 .باتكلا ةحتاف يه : ی

 راپ قا قو دم مت يآ رم ىلا أ
 ١7 ؛باتكلا مَآ يه :لاق «ميظعلا نآرقلاو يناثلا

 ا هلا لوق يف ةيلعلا يبأ نع يربطلا جرح.

e I BINERE 

 امو :لاق «باتكلا ةحتاف :لاق ةيلاعلا يبأ نع يربطلا جرخأ .

 نإ :ةيلاعلا ىبأل ليقف ءاهأرق نآرقلا أرق املك اهب ىّنثي هّنأل «ىناثملا تيّمس

 ةروسلا هذه تلزن دقل :لاقف ءلاوطلا عبسلا يه :لوقي محازم نب كاحضلا

 .لاوطلا نم ءيش لزن امو يناثملا نم ًاعبس
 ل 0

 نم عبسلا :لاق ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع يربطلا جرحا ۷
 . باتكلا ةحتاف ىه ىناثملا

 َكانْيَتآ ُدَملَوَو :لاق ةكيلم نبا نع جيرج نبا نع يربطلا ج رخأ ۸

 مل يلف مكيبنل باتكلا ةحتاف ركذو «باتكلا ةحتاف :لاق «ناثملا َنِم ًاعبَس

 .هلبق ىبنل ركذت

 ط 0 8 0

 : قفل هللا لوسر لاق :لاق بأ نع «ةريره ىبا نع يربطلا جرحا ٩.

 ١. ريسفت الطبري:۳۸/۱٤.



 OSE باتكلا ةحتاف ىه ىئاثملا عبسلا

 يف الو روبزلا يف الو ليجنإلا يف الو ةاروتلا يف لزنأ ام ةروس كمّلعأ الأ
 .ىلب :تلق ءاهلثم نآرقلا

 ماقف ءاهمّلعت ىح بابلا كلذ نم جرخت ال نأ وجرأل ينإ :لاق

 طابت تلعجف يدي يف هديو ينثدحي لعجف هعم تمقو ل هللا لوسر

 لوسر اي :تلق بابلا نم برق اًملف ءاهب ينربخي نأ لبق جرخي نأ ةيهارك
 ًأرقف :لاق ؟ةالصلا تحتتفا اذإ أرقت فيك :لاق ءينتدعو يتلا ةروسلا هلا

 ُدَقلَو :ىلاعت هللا لاق يتلا يناثملا عبسلا يهو «يه يه :لاق «باتكلا ةحتاف

 اا يذلا 4ميظعلا نآرقلاو يناثلا نم ls كانم

 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو «كردتسملا» ىف مكاحلا هجرخأو
 ا ر ا

 أ يه :لاق إلك هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع يربطلا جرخأ ٠.

 (9.يناثملا عبسلا يهو باتكلا ةحتاف يهو نآرقلا

 «باتكلا ةحتاف يف يَ يبنلا نع «ةريره يبأ نع يربطلا جرخأ ١.

 4 هيظعلا نآرقلاو يناثملا عبسلا يه و باتكلا ةحتاف ىه :لاق

 لعجيو باتكلا ةحت ةافب يناثملا عبسلا رسفي ام وه و يناثلا مسقلا امأو

 .اهنم ةيآ لّوأ ةلمسبلا

 ١. ريسفت الطبري:4٠/١4.

 .708/7؟:كردتسملا . ۲

 :۱/۱٤ ٤. يربطلا ريسفت .۳

 .1١/١5:يربطلا ريسفت . ٤



ass torنيفلاىحلا ىلإ نيدفرعلا  

e ا ۲ 

 مسي : :لاق ؟ةعباسلا ةيآلا نيأف لي هبت اد هس مو اهجرخأ ىتح مه

 3 . ميحرلا نمحرلا هللا

 0 یی یک ا ۱۳

 .ةعباسلا ةيآلا ( (ميح لن نمح 57

 9 ا نمحرلا هللا سب ,ةعباسلا

 :سابع نبا ىل لاق :لاق ءريبج نب ديعس نع يربطلا جرخأ ٤.

 ّنِم اعْبَس كانتا ُدَقلَوَو اذه ام يردت :لاق مث باتكلا ةحتاف أرق مث حتفتساف
 .(ىناثّملا

 جورخ ىلع «باتكلا ةحتاف أرق مث حتفتساف» :هلوق ىف ةداهش الو

 ةماع ردص ىف ةدوجوم تناكامل ةلمسبلا أل كلذو ءاهرهوج نم ةلمسبلا

 ىتلا اهتايآ رئاس 25 ت :هل وقب ةل ةلمسبلا ا َ

 ١ . :روثتملا ردلا 85/6.

  7قربا 4 :يربطلا ريسفت



 COR يا قبلا اسما aR عسر جل جل قا أ ممم ملا باتكلا ةحتاق يه ىناثملا عبسلا

 :ىلاتلا ثيدحلا رسفي انركذ امبو

 وهو هاعد كيفَ ىبنلا نا ىلعملا نب ديعس يبأ نع يربطلا جرخأ .6

 :لاق ءيَلصُأ تنك يّ :لاق ءينبيجت نأ كعنم ام :لاقف هنأ مث ىلصف يصب
 امل كاعد اذإ لولو رف اوبجتسا اوم نيذْا اهب ايد هللا لقي ملأ

 يف ةروس مظعأ كنملعأل اا هللا لوسر لاق مث :لاق ٠ ي کییحُب

 .تلق يذلا هللا لوسر اي :تلقف «يسن وأ اهنّيب هئأكف ءنآرقلا

 يذلا ميظعلا نآرقلاو يناثملا عبسلا يه «نيملاعلا بر هلل دمحلا : لاق
 020 تىت وأ

 اذإ ناك لق ىبنلا ناد ةريره ىبأ نع ىقهيبلاو ىنطقرادلا جرخأ .1

 ةيآ :ةريره وبأ لاق «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» حتتفا- سانلا موي وهو - أرق

 ).ةعباسلا ةيآلا اهّئاف ءباتكلا ةحتاف متئش نإ اوأرقا هللا باتك نم

 دبع نع حيحص دنسب ننسلا يف يقهيبل ھم او ينطقرادلا جرخأ ¥

: 

 ؛ميحرلا نمحتلا هللا مسب» :لاقق !تايآ تس ىه امّنِإ :هل ليقف «نيملاعلا
 0 - ةبآ

 ١. الأنفال:۲٤.

 .[غ5١/١:يربطلا ريسفت . ۲

 0/۱ :ينطقرادلا ننس ۲ :ىربكلا ننسلا .۳

 .486/":ىربكلا نئسلا ١ ١/١:ينطقرادلا ننس .غ



tokمما ا انا للا ا هوو و يعول قوقل دل وال راح عال  RRنيقبلا حلا ىلإ نيدشرملا ليلد  

 لوسر أرق :تلاق ةملس ّمُأ نع فحاصملا ىف يرابنألا نبا جرخأ .۸
 نَمْحّرلا * َنيِمَلاَعْلا ب رو ُدْمَحلا * ميجر ن ٍنَمْحّرلا ثا مشي تلا هللا

 طاَّرّصلا اَنِدْها * ٌنيِعَتْسَن َكاّيِإَو دعت دعت اإ + ِنيدلا مؤَي ِكِلاَم * ميجرل

 مهبَلَم بوصل رع ْمهبلَع تنَلأ َنيِذلاطاَرِص * ميقَتْسُملا

 ©).ةملس ّمُأاي عبس يه :لاقو 4 َنيِلاّضلا الو

 ةلمسبلا عم تايآ عبس باتكلا ةحتاف .!“

 كلذلو ءاهنم ًاءزج ةيمستلا نوكب انلق اذإ عبس تايآ باتكلا ةحتاف لإ

 ناك نإو ةحتافلا ةروس نم ةيآ ةلمسبلا دعت ةفورعملا فحاصملا ّنأ ىرت

 ًاعبس تايآلا ددع نوكي كلذ ىلعو ءروسلا رئاس نم ةيآ اهذع كرتي

 :ىلاتلا لكشلاك

 ٍنَمْحّرلا © َنيِمْلاَعْلا ٌبَر و ُدْمَحْلا * ٍميِحّرلا ِنَم ٍنَمْحّرلا هللا مسيو

 الا يا * يَ أ 4إ « نبذل موت ِكِلاَم * ميجرلا

 اَلَو ْمِهيَلَع ٍبوُضْفَملا ريَ . م َمِهِيَلَع َتْمَعْن َتْمَعَْأ َنيِذلا طاَرِص * هي ةَعْسُمْلا

 .4 َنيِلاَضلا

 وا يي و ادم

 الو مهيلع بوضغملاريضو .ةبآ «مهيلصع تمعنأ نيذلا رص) لعج اريض) «ةيآ أ نيذلا طا
 ,ىرخا ةيا لدبلاو ةيآ هنم لدبملا لعج كلذ ىنعمو ءىرخأ ةيآ «نيلاَضلا

 ١. :روثنملا ردلا ٠١/١ .



 LOOSE RS 20 اهب رهجلا موزلو ةيمستلا

 .ميلسلا قوذلا هغيستسي الام اذهو

 ةيآ ؟نيعتسن كاّيإو» ءةيآ «دبعن كاي لعجي نأ لواح نم ّنأ امك
 ىلع صنت ةدحاو ةكيبسك نيتلمجلا ناف ءارعو ًاكلسم كلس دقف ىرخأ
 .امهنيب لصفلا ىنعم امف ةناعتسالاو ةدابعلا يف ديحوتلا

 ةلمسبلا لأ ىلع ةلادلا ةّئسلا لهأ تاياور نم هيلع انفقو ام ضعب اذه

 :نارخآ نارمأ ًاضيأ هيلع لديو «ةحتافلا نم ءزج

 نورهجي اوناك هباحصأو #4 يبنلا نأ نم كيلع ٌرميس ام ١.
 | ليسا

 .ةروس لك نم ءزج ةلمسبلا نأ ىلع لدي ام .'

 اهب رهجلا موزلو ةيمستلا ٤.

 باتكلا ةحتاف نم ءزج ةيمستلا ّنا ركذلا فلاسلا ثحبلا تبثأ دق

 مكحك همكحف اهب رهجلا اًمأو ءاهتءارقب الإ ةروسلا متت الف ءاهميمص نمو

 رهجلا بجي ةيرهجلا تاولصلا نم ةالصلا تناك ولف ءةروسلا ءازجأ رئاس

 ترفاضت دق هنأ ىلإ ًافاضم «ةتفاخملا زاوج ىلع ليلد لدي مل ام اهب

 :ةيلاتلا تاياورلا نم كلذ دافتسيو ءاهب رهجلا موزل ىلع تاياورلا

 رهجي #4 هللا لوسر ناك :لاق ةريره يبأ نع مكاحلا جرخأ ١.
 (1) ييحرلا نمحرلا هللا مسبب

T/7 كردتسملا: ١ 



 ةيقيلا قحلا ىلإ ني دش رملا ليلقي دات ا هادا ملا ل ا £0٦

 خلق هللا لوسر تعمس :لاق كلام نب سنأ نع مكاحلا جرخأ .۲
 «تاقث مهرخآ نع ثيدحلا اذه ةاوز :لاقو .ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهج

 ا يف يبهذلا كلذ ىلع هّرقأو

 ‹ينالقسعلا يرسلا يبأ نب دمحم نع هكردتسم يف مكاحلا جرخأ ۳

 برغملاو حبصلا ةالص يصحأ الام ناميلس نب رمتعملا فلخ تيلص :لاق

 تعمسو ءاهدعبو باتكلا ةحتاف لبق ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ناكف
 ةالصب يدتقا نأ ولآ ام :ىبأ لاقو «ىبأ ةالصب يدتقا نأ ولآ ام :لوقي رمتعملا

 .ةظفالَي هللا لوسر ةالصب يدنقا نأ ولآ ام :كلام نب سنأ لاقو «كلام نب سنأ

 يف يبهذلا كلذ ىلع هّرقأو «تاقث مهرخآ نع ثيدحلا اذه ةاور
IE 

 فلحخ تيلص :لاق «سنأ نع ؛ليوطلا ديمُح نع مكاحلا جرخأ ٤.

 a OE E Ai E يبنلا
 مث « ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارقب نورهجي اوناك

 ديبع نب ةحلطو ؛يلع و نامثع نينمؤملا ريمأ نع بابلا يف يقب دقو
 ءىلاملا ريمع نب مكحلاو مع نب هللا ديعو هللا دبع نب رباجو هللا
 تنب ةشئاعو «ىملسألا ةديربو ءبدنج نب ةرمسو ءريشب نب نامعنلاو

 ترصتخاو فيفختلل ًاراثيإ اهتكرت «بابلا يف يدنع ةجرخم اهلك قيدصلا

 ١. المستدرك:١/؟5؟؟.

  .۲,!۳۲/۱:كردتسملا



COV SB E A اهب رهجلا موزلو ةيمستلا 

 هللا مسبب رهج نم بابلا يف تركذ كلذكو «بابلا اذهب قيلي ام اهنم
 ̂ هعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا نم ميحرلا نمحرلا

 ةيمستلاب رهجلا ىلع ةمئألا قابطإ يعدي يذلا ريخألا مالكلا ّنا امبو

 ةبسن نا ىعّداو هظيغ ظاغف :يبهذلا مامإ بهذم فلاخي تاولصلا يف

 نأ عم هاعدم قدص ىلع فلح مث ءضحم بذك ءالؤه ىلإ رهجلا

 ىعذي نمف «ركنملا ىلع نيميلاو ىعّدملا ىلع ةنيبلا»: لاق جلت ىبنلا

 الام تيدحلا قري نم لك مسو يفف اّلإو «فلحلا ال ةنيبلا هيلعف بذكلا
 .هبذك ىلع فلحي نأ ءهيلع أشن يذلا بهذمللو هاوهل

 اهب ىَلصف ةنيدملا مدق ةيواعم ّنا هدنسم ىف يعفاشلا مامإلا هاور ام .

 راصنألاو نورجاهملا م ضرتعاف ءميحرلا نمحرلا هل مسب أرقي ملو
 !؟ميحّرلا نمحّلا هللا مسب نيأ «ةالصلا اًنم تقرس ةيواعم اي :مهلوقب

 رمألاك ناك ةيمستلاب رهجلا نأ الولف :هلوقب يعفاشلا هيلع قلعو

 ىلع اوردق امل ًالإو ,راصنألاو نيرجاهملا نم ةباحصلا لك دنع ررقتملا
 .ةيمستلا كرت ببسب هيلع راكنإلا راهظإ

 یلص :لاق كلام نب نشا نإ :لاقو رخآ وحنب مكاحلا هجرخأو 1

 نمحرلا هللا مسب اهيف ارقف ةءارقلاب اهيف رهجف ةالص ةنيدملاب ةيواعم
 اهدعب ىتلا ةروسلل ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي ملو نآرقلا أل ميحرلا
 نيرجاهملا نم كلذ عمس نم هادان مّلس اًملف «ةءارقلا كلت ىضق ىَّتح

 ١ . المستدرك:١/؟77.



RRR £0۸نيقيلا قضلا ىلإ نييفغرعلا ليلقي م  

 أرق كلذ دعب ىلص اًملف !؟تيسن مأ ةالصلا تقرسأ :ناكم لك نم راصنألاو

 يوهي نيح رّبكو نآرقلا 1 دعب يتلا ةروسلل ميحّرلا نمخّرلا هللا مسب
 ًادجاس

 دبعب جتحا دقف ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق
 كلذ ىلع ىلع هّرقأو ؛مهتلادع ىلع قفتم :م ةاورلا رئاسو زيزعلا دبع نب ديجملا

 .هصيخلت ىف يبهذلا

0 

 هللا مسبب رهجلا ىور يقهيبلا نإ : هريسفت يف يزارلا لاق ۷

 نباو رمع نباو سابع نباو باطخلا نب رمع نع هننس يف ميحرلا نمحّرلا
 رهجي ناك بلاط ىبأ نب ىلع نا اًمأو :هظفل اذه ام يزارلا لاق مث «ريبزلا

 دقف بلاط يبأ نب يلعب هنيد يف ىدتقا نم و رتاوتلاب تبث دقف ةيمستلاب
 ىلع عم ّقحلا ردأ مهللا : فت هلل لوسر لوق هيلع ليلدلاو :لاق «یدتها

)0 
 .راد ثيح

 قيرط نم «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو ينطقرادلا و رازبلا جرخأ .۸
 لوسر لإ :نالوقي ًارامعو بلاط يبأ نب يلع تعمس لاق ليفطلا يبأ

 ةحتاف ىف «ميحرلا نمحرلا هللا مسباب تابوتكملا ىف رهجي ناك كفي هللا
 ١ ںاتکلا

 ١ . :ريبكلا ريسفتلا ١/5١٠5

 . ردلا ؛نآرقلا ميظعت باب ء۲۳۲۲ ثيدحلا 411 / ۲ :ناميإلا بعش ؛۳۰۲ / ۱ :ىنطق رادلا ننس

 :ررثنملا ۲١ 1١ء 7



 CON ل م اا را و امل وا اهب رهجلا موزلو ةيمستلا

 مسبب رهجي ناك هلت هللا لوسر نا ةش ةشئاع نع ينطقرادلا جرخأ ^
 0) «ميحرلا نمحرلا هللا

 :هّللا لوسر لاق :لاق ريشب نب نامعنلا نع ينطقرادلا جرخأ ٠١.
 ° .«ميحرلا نمحرلا هللا مسب»ب رهجف ةبعكلا دنع #4 ليئربج ينم

 ياي ىبنلا ناك :لاق #1 بلاط يبأ نب يلع نع ينطقرادلا جرخأ ١.

 "").ًاعيمج نيتروسلا يف «ميحرلا نمحرلا هللا مسبا ب رهجي

 لوسر ناكو ةريره يبأ نع يقهيبلاو مكاحلاو ينطقرادلا جرخأ ۰ ١
 :يقهيبلا دازو .ةالصلا يف «ميحّرلا نمحرلا هللا مسي»ب رهجي ف هللا
 )كلذ سانلا كرتف»

 فلح تيلص» :لاق رمع نب هللا دبع نع ينطقرادلا جرخأ .

 نمحرلا هللا مسباب نورهجي اوناكف رمعو ركب يبأو ظلي يبنلا
 (5) هميحرلا

 اوناك ةلدابعلا نا ناعدج نب ديز نب يلع نع يبلعشلا جرخأ ٤.
 نب هللا دبع :اهب نورهجي «ميحرلا نمحرلا هللا مسب»ب ةءارقلا نوحتفتسي

 ١ . الدرالمنثور:١/١7,.

 77/1١, :روثتملا ردلا 6/١ :ينطقرادلا ننس . ۲

 777/١. :روثنملاردلا 607/١ :ينطقرادلا ننس ."'

 ٤ . :ينطقرادلا ننس ١ :مكاحلا كردتسم ١ /  ۲۰۸:ىربكلا ننسلا ؛ ۲ / ٤١ .

  .6:ىنطقرادلا ننس ١/٠6 الدرالمتثور:١/77,.



Lنيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد ا لا و ٠ 

 “) ريبزلا نب هللا دبع و ءرمع نب هللا دبع و سابع

 هللا مسب أرقت نأ ةالصلا ةّنس نم :لاق يرهزلا نع يقهيبلا جرخأ ٥.
 نب ورمع «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» ٌرسأ نم لّوأ لاو ءميحّرلا نمحرلا

 ° .اييح ًالجر ناكو ةنيدملاب صاعلا نب ديعس

 لق هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ينطقرادلا جرخأ .1
 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» أرق مث انل رّبكف ماقف « ةالصلا ليثربج ىنمّلع
 0 ر لك ىلا وجسر اغيل

 تيّلص :لاق-ًايردب ناكو ريمع نب مكحلا نع ينطقرادلا جرخأ .۷

 ةالصو ءليللا ةالص و هللا مسبب ةالصلا يف رهجف ةظإلع ىبنلا فلخ
 (4) ةعمجلا ةالصو رجفلا

 الو اهلك مكحك ةروسلا ءزج مكح نأ نم ثحبلا ردص يف هيلإ انزعوأ امب

 ظفللاب يزارلا هركذ دقو «عطاق ليلدب الإ ءزجلاو لكلا نيب ضيعبتلاحصي

 :ىلاتلا

 ١ . ردلا المنثور:1١/١؟.

  .۲الدرالمتثور:١/١؟.

 سةر 5١/١ :روثتملا ردلا ٠ ٠/۵:ينطقرادلا ننس .۳

 ةفر 57/١ :روثتملا ردلا FAN :ينطقرادلا ننس ٤.



 ااا ONE ةلمسبلاب رهجلاو 822 تيبلا لهأ ةّمئأ

 :لوقنف اذه تبث اذإو ءةحتافلا نم ةيآ ةيمستلا ّنأ ىلع انللد دق

 ,ةيرهج وأ ةيرس اهمامتب نوكت نأ اَمإ ةدحاولا ةروسلا نأ ىلع لد ءارقتسالا

 ءروسلا عيمج يف دوقفم اذهف ًايرهج اهضعبو ًايرس اهضعب نوكي نأ اًمأف

 .ةيرهجلا ةءارقلا يف ًاعورشم ةيمستلاب رهجلا ناك اذه تبث اذإو

 ةلمسبلاب رهجلاو ¥ تيبلا لهأ ةّمئأ

 :ةلمسبلاب رهجلا ىلع ## تيبلا لهأ ةّمئأ نع تاياورلا ترفاضت

 ًائيش فطتقن ءاهب رهجلا ىلع هدعب ## ةّمئألاو 390 ىلع مامإلا ةريس تناكو

 :مهنع رثا امم

 ءاضرلا ىلإ هدانساب هريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا أ 1۸

 مسبب رهجلا ىلع ةت دمحم لآ عمتجا» :لاق ةي قداصلا نع ءهيبأ نع
 © .«ميحرلا نمحرلا هللا

 لاق :لاق ةنيذأ نبا نع هدانساب هريسفت ىف ميهاربإ نب ىلع جرخأ .4
 يتلا ةيآلا يهو هب رهج ام ٌّقحأ ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب» : 8 هللا دبع وبأ
 ْمِهَرابْدَأ ىلَع الو ُهَدْحَو نرمل يف َكّيَر َتْرَكَذ اذِإَ» :ّلجوُرع هللا لاق
 )£( 0 «اروفت و 7

 ١ . ريسفتلا الكبير:١/7١05.

 ع١٦۵٤ مقر ٤/۱۸۹:لئاسولا كردتسم ؛ ١/0:نانجلا ضور . "

 .1”4:ءارسإلا ۳

 ٤ . ريسفت القَمَى:١/18.



 نقلا ىلا ل[ در ee ES قب

 كتل دمحم نب رفعج نع «شمعألا نع هدانساب قودصلا جرخأ ٠.

 217. «بجاو ةالصلا يف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب راهجإلاو» :لاق هن

 اضرلا هبتك اميف ناذاش نب لضفلا نع هدانساب قودصلا جرخأ ١.

 نمحرلا هللا مسبب راهجإلاو» :هيف ءاج. مالسإلا ضحم نايب يف نومأملل
 °. هةّئس تاولصلا عيمج يف ميحرلا

 يف ميحرلا نمحّرلا هللا مسبب رهجي ناك هّنا 986 اضرلا نعو 1

 ".راهنلاو ليللاب هتاولص عيمج

 دبع يبأ فلخ تيلص :لاق لاّمجلا ناوفص نع ينيلكلا جرخأ .۳

 نمحرلا هللا مسبب رهج ءاهيف رهجيال ةالص تناك اذإ ناكف ًاماَيَأ 98 هللا

 (*!.نيتروسلا يف رهجي ناكو «ميحرلا

 دمحم نب رفعج تعمس :لاق راتخملا دلاخ نع يشايعلا جرخأ .4

 اذإ ةعدب اها اومعزف هللا باتك يف ةيآ مظعأ ىلإ اودمع مهل ام» :لوقي

 (0) «ميحرلا نمحرلا هللا مسب يهو اورا

 ىلإ تبتك :لاق ينادمهلا نارمع يبأ نب ىيحي نع ينيلكلا جرخأ ٥

 ١. الخصال:۲/٤ ٠٠٠ مقر «هقوف امف ةئاملا باوبأ 4.

 76 .۲بابلا ۱۲۲/۲: اضرلا رابخأ نويع

 .0 مقر ٤٤بابلا 181/7 :اضرلا رابخأ نويع .۳

 ٤ . ثيدحلا 7310 / 7" :ىفاكلا ٠١.

 .5١ثيدحلا ,؟1/1:يشايعلا ريسفت .



 TL E Saa ةلمسبلاب رهجلاو ف تيبلا لهأ ةّمئأ

a 90  

 ما ريغ ىلإ راص اًملف باتكلا ما يف هدحو هتالص يف ميحرلا نمحرلا

 ؟سأب كلذب سيل :ىسابعلا لاقف ءاهكرت ةروسلا نم باتكلا
 ١7.0 يسابعلا ينعي  هفنأ مغر ىلع  نيتّرم ۔ اھدیعی» :هطخب بتكف

 .ةقيقحلا دئارو ٌقحلا بلاطل ءةيافكو ىنغ تاياورلا نم ركذ اميف لعلو

( 

 .7ثيدحلا ,17/7:ىفاكلا . ١



 ةحتافلا دعب نيمأتلا

 ًاقالخ ةحتافلا ةءارق دعب (نيمآ) ةظفل كرت موزل ىلع ةيمامإلا تدرفنا

 ^. ةّس اهّنأ ىلإ اوبهذ ثيح بهاذملا رئاسل

 ءاوس ةالصلا عطقي نيمآ لوق :«فالخلا» يف ىسوطلا خيشلا لاق

 لك ىلع مومأملاو مامإلل اهلبق وأ دمحلا رخآ ىف ًارهج وأ ارس كلذ ناك
 .لاح

 دمحلا ةءارقب نيمومأملا مامإلا قيس نإ :ىنيئارفسإلا دماح وبأ لاقو

 لاق هيو .دمحلا ةءارق اوفنأتسا كلذ اولاق نإف ؛نيمآ اولوقي نأ مهل زجي مل

 ©. ىعفاشلا باحصأ ضعب

 وه ءًابحتسم ًارمأ الو ةالصلا نم ًاءزج سيل هنأ ىلع ليلدلاو
 تاياورلا نأ ظحالن انّنإف ضبقلا ةلأسم ىف تمدقت ىتلا ةينايبلا تاياورلا

 .ةظفللا هذه نع ةيلاخ اهرسأب ىبنلا ةالص ةيفيك نّيبت ىتّلا

 هيدي عفر ةالصلا ىلإ ماق اذإ :يدعاسلا ديمح ىبأ ةياور ىف ءاج دقف

 مث ءًالدتعم هعضوم يف هنم وضع لك رقي ىّنح رّبكي مث هيبكنم يذاحي ىّتح

 ١٤٤. :راصتنالا . ١

 . ٣٣٣۳/۱ :فالخلا . ۲



 هيتحار عضيو عكري مث «هیبکنم امهب يذاحي ىّتح هيدي عفريو رّبكي مث ءأرقي
 00( هيتبكر ىلع

 ريغ وه يذلاو نيمأتلا ىلإ ةراشإ يأ ةياورلا هذه ىف سيل هنأ ىرت
 .هنع يكحت ال ةءارقلا ةظفلو «ةءارقلا يف لحاد

 ةلبقلا لبقتسا مث ...ةالصلا ىلإ تمق اذإ :لاق ةا يبنلا نأ درو دقو

 نيمأتلا ىلإ ةراشا يأ هيف سيلو ". نآرقلا نم كعم ريت ام أرقا مث هب رّبكو
 .«نآرقلا نم كعم رسيت ام» :هلوق ىف ًالخاد سيلو

 لوسر ناك :ةظِيِلَي لوسرلا ةالص تفصو امدنع ةشئاع ثيدح ىفو

 عكر اذإ ناكو نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلاو ريبكتلاب ةالصلا حتفتسي هللا
 9 ار عسب

 مث ؛نيمأتلا ىلإ ةراشإ ةّيأ دجت ال ثيح ةينايبلا تاياورلا رئاس اذكهو
 لج هلوق وهو «قباس ءاعد ىلع نيمأت هئاب ّلدتسي نيمأتلا زاوجب لئاقلا نإ
 .«ميِقَتْسُملا طاَرّصلا اًنِدْها» :هؤانث

 امّنإف ةحتافلا أرقي نمو ءيدصق رمأ ءاعدلا نأ :ًالّوأ :هيلع ظحالي

 ال درو ثيح اهتءارقب سانلا رمأ دقو ءاعدلا دصقيالو نآرقلا ةوالت دصقي
 .باتكلا ةحتافب الإ ةالص

 «ةالصلا حاتتفا باب 0١ :دواد يبأ ننس ء۲ AI NT NTT :يقهيبلل ننسلا . ١

 . ١٣۷۔۷۳۰ ثيدحلا

 . ۲٥۰/۲ مقرب :مارملا غولب . ؟

 OV/A. مقرب ٩ :مارملا غولب .۳



eS نقلا قحا ىلا يدش ٦ 

 نيلصملا نم ًاريثك نكل قباس ءاعد ىلع نيمأت هلأ انملس :ًايناثو

 ةحتافلا تايآ يف ءاعدلا دوجو مهناهذأ ىلإ ردابتي ال برعلا ريغ ًاصوصخ

 .اهل اونمأي یتح

 بهذ يذلا ليصفتلا بجي هنكل قباسلا ءاعدلل نيمأت هنأ انملس :ًاثلاث

 نيمومأملا مامإلا قبس اذإ نيمأتلا زوجي مل ثيح يتيئارفسإلا دماح وبأ هيلإ
 :هلوق نع زواجت مامإلاو ةالصلا ىف مومأملا لصح اذإ امك دمحلا ةءارقب

 ٌ «ِميِقَتْسُمْلا طاَرّصلا اندھا

 نوكيف اَلإو نييمدآلا مالك نم سيل «نيمآ» لوق نأ ىلع ينبم اذهو

 اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإو :لاق هنأ كي يبنلا نع يور دقو الطبم

 ^). «سانلا مالك نم وأ نييمدآلا مالك نم ءىش

 دحأ 8©.تيبلا لهأ ةمثأ نكلو دعاوقلا ءوض ىلع ةسارد هلك اذه ٠

 . ةالصلا هلاطبإو نيمأتلا ةمرحب اولاق باتكلا نوقرافي ال نيذلا نيلقثلا

 نم تغرف اذإ لوقأ :9. هللا دبع ابأ تلأس :لاق ىبلحلا دمحم ىور

 0 ال :لاق ؟نيمآ «باتكلا ةحتاف

 . 0۳۷ مقرب ۳۸۱ / ۱ :ملسم حیحص . ۱

 ١. ثيدحلا ةالصلا ىف ةءارقلا باوبأ نم ١7 بابلا ء٤ :لئاسولا ."



 ةيناثلا ةعكرلا يف تونقلا

 امب هيف ءاعدلاو ةالص لك ىف تونقلا نأ ىلإ ةيمامالا ءاهقف بهذ

 :لاق ثيح «فالتحالا» باتک یف ىعفاشلا لوق وهو بحتسم ىعادلا ٌبحأ

 ()' ءاعدلا ىلإ نيملسملا ةجاح دنع اهلك ةالصلا يف تنقي نأ هل لإ

 عيمج يف نيتعكر لك يف بحتسم تونقلا :يسوطلا خيشلا لاق

 ةضيرفلا تناك نإف «عوكرلا لبق اهننسو اهضئارف ةءارقلا دعب تاولصلا
 ناك ةعمج تناك نإو ؛نيتلوألا نم ةيناثلا يف دحاو تونق اهيف ناك ةيعابر

 وهو عوكرلا دعب ةيناثلا يفو :عوكرلا لبق ىلوألا يف مامالا ىلع ناتونق اهيف
 .ةنسلا عيمج ىف رتولا ةعكر ىف نونسم

 ؛عوكرلا دعب ةصاخ حبصلا ةالص ىف بحتسم تونقلا :يعفاشلا لاقو

 لوألا دّهشتلا ىرجم كلذ يرجي :لاقو « وهسلا اتدجس هيلع ناك هيسن نإف

 اذإو زوجي ًادحاو ًالوق ةلزان تلزن اذإ :ةالصلا رئاس يف لاقو «ةئس هنوك ىف

 نإ :ةءالمإلا» يف لاقو كلذ هل نإ :«مألا» يف ركذ «نيلوق ىلع ناك لزنت مل

 .كرت ءاش نإو «تنق ءاش

 ؛يعفاشلا ريغ هب لقي مل ةالصلا رئاس يف تونقلا :يواحطلا لاقو

 ١. :مألا باتك ظحال ؛ 167 :راصتتالا ١ /  ۱۳۰:دهتجملا ةيادب ؛ 188 و ١ / 154 .



Aنقلا قلا ىلإ قي دقرملا ليلا هزات  

 رمعو ركب وبأ :ةعبرألا ةمثألا ةباحصلا ىف لاق هبهذمب ّنَأ ىعفاشلا ركذو

 هيو ءىرصبلا نسحلا بهذ هيلإو كلام نب سنأ لاق هيو #3 ىلعو نامثعو

 يف رتولا يف تونقلا اذكهو :لاق ىليل يبأ نباو ءيعازوألاو كلام لاق
 ^ ريغ ال ناضمر رهش نم ريخألا فصنلا

 .ةالص لك يف هبابحتساب اوتفأ نيلقثلا دحأ مهو ةي تيبلا لهأ ةمئأ نإ

 تونقلا» :لاق هنأ 98 رفعج ىبأ نع ةرارز نع هدانساب قودصلا ىور

 ("7.( تاولصلا لك يف

 ١ ۔۳۷۹ / ۱ :فالخلا ۳۸۰ .

  .۲بابلا 6 :لئاسولا ١ ثيدحلا «تونقلا باوبأ نم ١ .بابلا تاياور رئاس ظحالو



 ضرألا ىلع دوجسلا

 قولخملا لبق نم للذتلاو دايقنالاو ةيدوبعلا رهاظم-حضوأ نم ّلعل

 همساّرع ئرابلاو .ىلاعت هلل هّتّيدوبع نمؤملا دّكؤي هبو .دوجسلا وه هقلاخل

 هفطل ضيف دجاسلا ىلع ىفضُيف ةعاطلا هذهو رغاصتلا اذه هدبعل رّدقي

 ىلإ دبعلا نوكي ام برقأ» :تاروثأملا ضعب يف يور اذل ءهناسحإ ميظعو
 .«هدوجس لاح هئر

 نع نمؤملا اهب زّيمتي ًاجارعم تادابعلا نيب نم ةالصلا تناك ملو
 هلل لّلذتلا نالعإ يف كانه نكي مل ءاهناكرأ نم ًانكر دوجسلا ناكو ءرفاكلا

 هيف امل ءىصحلاو رجحلاو لمرلاو بارتلا ىلع دوجسلا نم خضوأ ىلاعت
 نع ًالضف «يراوبلاو رصحلا ىلع دوجسلا نم نيبأو حضوأ للذت نم
 ناك نإو :ةّضفلاو بهذلاو ةريثولا شرفلاو ةرخافلا ةسبلألا ىلع دوجسلا

 .هريغ ىف ىلجتت ال امب لوألا يف ىّلجتت ةيدوبعلا نأ الإ ءًادوجس لكلا

 الو .مهرفسو مهرضح ىف ضرألا ىلع ة هدحيتملاب و ا

 نوريالو «سبلي الو لكؤُي ال نأ طرشب اهنم تبنأ ام ىلإ الإ اهنع نولدعي

 ًاذخأ ةالصلا لاح يف ًاحيحص اهنم تبنأ امو ضرألا ريغ ىلع دوجسلا

 يف - رهظيسو .هبحصو هتيب لهأو #4 مركألا ئبنلا نع ةرتاوتملا ةئسلاب

 سلا يه تناك «تتبن نأ ام وأ ضرألا ىلع دوجسلاب مازتلالا نأ ثحبلا ايانث



 نقلا ىلا ىلإ يدشرملا ليلو دان ام ماا 32#

 ةقيقح رهظتو .ةرحخأتملا ةنمزألا ىف ثدح اهنع لودعلا أو ءةباحصلا نيب

 :رومأ نايب نمض لاحلا

 هيلع دوجسملا طئارش ىف ءاجقفلا فالتخا ١

 ةعكر لك ىف ةالصلا ىف دوجسلا بوجو ىلع نوملسملا قفا

 دجسي هل يذلا هناحبس هّللا وه ِهّنإف هل دوجسملا يف اوفلتخي ملو «نيترم

 :هناحبس هلوق ملسم لك راعشو ("اهركو اعوط ضرألاو تاوامسلا يف نَّم

 امثإو "7َنُهَقلَخ ىذلا هَل اوُدُجساو رَمَقلل الو سمس اوُدْجسَت الو
 - هيلع هتهبج دجاسلا عضي ام :ىنعأ هيلع دوجسملا طورش يف اوفلتخا

 ريغ اهنم تبني ام وأ ًاضرأ هيلع دوجسملا نوك طرتشت ةيمامإلا ةعيشلاف
 كلذ يف مهفلاخو .كلذ هبشأ امو «يراوبلاو رصحلاك سوبلم الو لوكأم

 :ءارآلا لقن كيلإو «بهاذملا نم مهريغ

 دوجسلا زوجي ال :- ءاهقفلا ءارآ نّيبي وهو 7" يسوطلا خيشلا لاق

 ناتك وأ نطق نم سبلي الو لكي ال اًمم ضرألا هتتبنأ ام وأ ؛ضرألا ىلع الإ
 ىلع دوجسلا اوزاجأ ثيح كلذ يف ةّنسلا ءاهقف فلاخو .رايتخالا عم

 ودعا مُهلالظو ًاهْزكَو اعط ضرألاو ٍتاومّسلا يف نم ٌدْجْسَيِهّللَو9 :هناحبس هلوق ىلإ ةراشإ . ١
 .- ١8 :دعرلا_ «يلاصالاَو

 7307 :تلصف.؟

 ىفوتو ه ۳۸۵ ماع دلو تافلؤملاو فيئاصتلا بحاص سماخلا نرقلا يف ةعيشلا مالعأ نم ٣.

 100) ىضترملا فيرشلا دّيسلاو ء(ه 417 -7701) ديفملا خيشلا ذيمالت نم ءه 27٠١ ماع

 .مهنع هللا يضر  (ه غال



 ا لا ا ا يو ع ا ضرألا ىلع دوجسلا

 زوجي ال :- لاق نأ ىلإ كلذ ريغو فوصلاو رعشلاو ناتكلاو نطقلا
 مو ءءادرلا فرطو «ةمامعلا روكك هل لماح وه ءىش ىلع دوجسلا

 نب ةدابعو ءرمع نباو # ىلع نع كلذ يورو «يعفاشلا لاق هبو «صيمقلا
 .لبنح نب دمحأو كلامو ءتماصلا

 يتلا بايثلاك هل لماح وه ام ىلع دجس اذإ :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو
 | .هأزجأ هيلع

 اهيلع دجسيو هدي شرتفي نأ لثم هنم لصفني ال ام ىلع دجس نإو
 7 :يرصبلا نسحلا نع كلذ يورو ؛هوركم هئكل هأزجأ

 ال :- هيلع دجسي اميف ءاهقفلا ءارآ نيب وهو" يلحلا ةمألعلا لاقو
 دنع فوصلاو دولجلاك اهتابن نم الو ضرأب سيل ام ىلع دوجسلا زوجي
 7 زاوجلا ىلع روهمجلا قبطأو ....عمجأ انئاملع

 باتكلا لادعأ مه نيذلا مهتمئأ رثأ كلذ يف ةعيشلا تفتقا دقو

 مهنع يور امم ءيش داريإب انه ىفتكن نحنو «نيلقثلا ثيدح يف هؤانرقو

 :بناجلا اذه يف

 دبع ىبأل لاق هنأ مكحلا نب ماشه نع هدائساب قودصلا ىور

 .ةالصلا باتك 117-117 ةلأسملا ۳۵۸ ١/ ۳١۷ :فالخلا ١.

 عبالا نرقلا يف ةعيشلا ميعز وهو (ما/544-17) يلحلا رهطملا نب فسوي نب نسحلا . ۲

 .ةصاخ تارتف ىف الإ هلثمب رهدلا حمسي ال ,نماثلاو

 ٠٠١. ةلأسملا :475/7 :ةركذتلا .۳



 نيقبلا قدا ىلا ىوعركلا ليلا جونكر و هال للا اا معمول مفروم اول ۷۲

 ال دوجسلا» :لاق ؟زوجي ال اًمعو ؛هيلع دوجسلا زوجي اًمع ىنربخأ :92 هللا

 :هل لاقف .«سبل وأ لكأ ام الإ ضرألا تتبنأ ام ىلع وأ .ضرألا ىلع الإز وجي
 ؟كلذ ىف ةّلعلا ام كادف تلعج

 ام ىلع نوكي نأ ىغبني الف لجو ّرع هلل عوضخ دوجسلا ّنأل» :لاق

 ىف دجاسلاو ءنوسبليو نولكأي ام ديبع ايندلا ءانبأ ْنأل ءسبليو لكؤي
 ىلع هدوجس يف هتهبج عضي نأ يغبني الف «لجو رع هللا ةدابع ىف ؛هدوجس

 (1) «اهرورغب اورتغا نيذلا ايندلا ءانبأ دوبعم

 وا ةف يف ناسنإلا ءاذغ نوكي ءىش لكو» :# قداصلا لاقو

 تابن نم ناك ام الإ دوجسلا الو :هيلع ةالصلا زوجت الف «هسبلم وأ «هبرشم

 ةالصلا زوجت الف ًالزغ راص اذإف ءًالوزغم ريصي نأ لبق ءرمث ريغ نم ضرألا

 ().«ةرورض لاح ىف الإ هيلع

 اذإ هحبنأ ام وأ ضرألا ىلع دوجسلاب اومزتلا اذإ ةعيشلا ىلع بتع الف

 .مهتّمئأب ءادتقا ًاسوبلم الو ًالوكأم نكي مل

 رهظيسو «ةعيشلا ةّيرظن معدي «ماقملا ىف ةّنسلا لهأ هاور ام ْنأ ىلع
 ىه تناك ةّنسلا ّنأ حضّتيو «مهقرط نم ثيداحألا درس نم ىتأيس اميف كل

 .هنومضمب تاياور كانهو ء١ ثيدحلا ءهيلع دجسي ام باوبأ نم ١ بابلا ۳ ج :لئاسولا . ١

 ام و ضرألا ريغ ىلع دوجسلاب لصحت ال للذتلا يه يتلا دوجسلا نم ةياغلا نأ نّمضتي لكلاو

 .ظحالف سوبلملاو لوكأملا ريغ تبني
 ١١. ثيدحلا ءهيلع دجسي ام باوبأ نم ١ بابلا "٠ :لئاسولا .۲



 :ةفزإ ه0 هوم عمو و هاما اه عاو جف ا قو لال واول ه1 LOSS ESTE هع a ضرألا ىلع دوجسلا

 ملو طقف يراوبلاو رصحلا يف ةصخرلا تءاج مث ءضرألا ىلع دوجسلا

 .كيفاويس امك هنع عنملا تبث لب «ثلاثلا صيخرتلا تبثي

 نع :«مالسإلا مئاعد» نع «كردتسملا» ىف يرونلا ثدحملا ىور

 :لاق ج هللا لوسر نأ ءاظتخ ىلع نع «هئابآ نع «هيبأ نع ءدّمحم نب رفعج

 يهو (ايندلا) ةايحلا ىف اهيلع نوُلصتو ءاهنم نومّميِتَت ةّرب مكب ضرألا نإ
 دجسي ام لضفأف ءدمحلا هل هللا ةمعن نم كلذو «تامملا ىف ةافك مكل

 ̂ «ةيقنلا ضرألا ىّلصملا هيلع

 :لاق هنأ غل دمحم نب رفعج نع ًاضيأ یورو

 .بارتلا يف ههجو رّفعيو «ضرألا هتهبجب رشابي نأ ىلصملل يغبني»

 00 هلل للذتلا نم هّنل

 فورعملا يرصملا يراصنألا دمحأ نب باهولا دبع لاقو

 راهظإ دوصقملا :- هّصن اذه ام  (رشاعلا نرقلا نايعأ نم) ىنارعشلاب

 ىلوأ مهضعب دنع فنألا ناك امّير لب ءفنألا وأ ةهبجلاب كلذ ناك ءاوس

 «ضرألا ىلع هعضو اذإف ءءايربكلاو ةفنألا نم ذوخأم هّنِإ ثيح نم عضولاب

 ةيهلإلا ةرضحلا ذإ «ىلاعت هللا يدي نيب هدنع ىتلا ءايربكلا نع جرح هّنأكف

 :ةقيقح ىربكلا ةنجلا يه اهّنإف ربك نم ةرذ ىندأ هيف نم ىلع اهلوخد مّرحم

 ١. ثيدحلا ؛هيلع دجسي ام باوبأ نم ٠١ بابلا ء٤ :لئاسولا كردتسم ١.

 .7ثيدحلا هيلع دجسي ام باوبأ نم ٠١ بابلا :4 :لئاسولا كردتسم .



 نقلا ىلا 0 00-بذ 3

 17 .«ربك نم ةرذ لاقثم هبلق ىف نم ةنجلا لخديال» : فلي لاق دقو

 نبا نع : (ه ٠١44 یفوتملا) ىنادورلا ىكلاملا ىبرغملا مامإلا لقن

 زجت مل دجس اذإ ضرألاب هتهبج عم هفنأ قزلي مل نم :هعفر سابع

 (5) هتالص

 هماكحأو هطئارش كلذكف ىفيقوت رمأ يدابعلا لمعلا لصأ نأ امك

 ءاهغّلبمو ةعيرشلا نيم بناج نم نيو حّضوُي نأ بجي يتلا ىرخألا ىه

 ميركلا نآرقلا ّصنب :ب ةوسألا وه ةا هّنأل إلق هللا لوسر : :هب ىنعدو

 ماكحأ هنم اومّلعتي نأ ًاعيمج نيملسملا ىلعو ءزيزعلا باتكلل نّيبملاو

 :هناحبس لاق دقو < :مهتعيرش ليصافتو مهنيد

 هللا اوُجْدَي ناك ْنَمِل ةنَسَح ٌةوسأ هللا لوُسَر ىف ْمُكَل ناك ذم

 90 ريب هللا ركذَو رخآلا مويا

 (4).«اوُهَتناف هْنَع مٌكاهَئامَو هوُذُشف لوسرلا ُمُكاتآ امو

 هيلع دوجسملاو هل دوجسملا نيب قرفلا .!

 ا نسرإلا ىلمسرحملا 00 يام ًاريثك

 .ىلوألا ةعبطلا .114 / ١ : رباكألا دئاقع ىف رهاوجلاو تيقاويلا . ١
 .1610 مقرب ۱ :دئاوزلا عمجمو لوصألا عماج نم دئاوفلا عمج .

 .١7:بازحألا .۳

 ٤ . :رشحلا /,.



 VERGE املا اسمو هدعبو صرت لوسرلا رصع يف دوجسلا يف ةّنسلا

 ةعوضوملا ةبرتلا وأ رجحلا نأ نومعزيو «هيلع دوجسملاو هل دوجسملا

 ىلع بتع ال نكلو .هيلع ةهبجلا عضوب يّلصملا هدبعي نئو يلصملا مامأ
 ةوجسملا معزو «نيرمألا نيب قّرفي ملو ءفلاخملا مهف رصق اذإ ةعيشلا

 يف ةكراشملا ةّجحب كرشملا رمأب دّحوملا ّرمأ ساقو «هل ًادوجسم هيلع
 نلاوبلاب ذخألاوه كالملا نأ عم ءرهاوظلاو روصلاب ذخأف ءرهاظلا

 عكريو همامأ هعضي ءهل دوجسمو دوبعم ينثولا دنع نثولاف ءرئامضلاو

 ءاهبتارم ةياهن ىلإ ةيدوبعلا ٌراهظإ ديري يذلا دحوملا نكلو ءهل دجسيو

 رجحلاو بارتلا ىلع ههجوو هتهبج عضيو .هل دجسيو هناحبس هلل عضخي

 بارتلا نيأ لئاق مييقتلا دنع اهعم هتاواسم كلذب ًارهظم ءىصحلاو لامرلاو

 ؟بابرألا ٌبرو

 دوجسلاب هّبر ىلإ للذتي لب ءاهل دباع ريغ ةبرتلا ىلع دجاسلا :معن
 كابرإ ىلإ يدؤيسو ءناكمب ةهالبلا نم وهف كلذ سكع مّهوت نمو ءاهيلع

 هريغو شامقلاو شرفلا ىلع دجسي نمف «مهكرشب مكحلاو نيلصملا لك
 !! باجعلا بجعلل ايف لاونملا اذه ىلع اهل ًادباع نوكي نأ ٌدبال

 دوجسلا» :لاق هلأ 98 نينمؤملا ريمأ ىلع نع يدمآلا ىور

 ^) «بارتلا ىلع هوجولا قئاتع عضو :ينامسجلا

 هدعبو جلب لوسرلا رصع يف دوجسلا يف ةئسلا .۳

 ضرألا ىلع دوجسلاب نيمزتلم اوناك هبحصو ج مركألا ىبنلا نإ

 .7217غ مقرب ١١ا//١:ملكلا رردو مكحلا ررغ.١



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليد... ء٦۷

 :نيطلا ةبوطرو «بارتلا رابغو «ءاضمرلا ةدش نيلّمحتم ءاهب ناهتسي ال ةّدم

 ىلعالو لب ةمامعلا روكو بوثلا ىلع كاذ موي دحأ دجسي ملو .ماوعأ ةليط
 ,ةهبجلا نع ىذألا عفرل مهدنع ناك ام ىصقأو ءرمخلاو يراوبلاو رصحلا

 لوسر مهضعب اكش دقو ءاهيلع دوجسلا مث مهفكأب ىصحلا ديربت وه

 نم يهلإلا رمألا لدبي نأ هل نكي مل ذإ ءهبجي ملف ءّرحلا ةّدش نم فلق هللا
 عسوف ءرصحلاو رمخلا ىلع دوجسلاب ةصخرلا تدرو نأ ىلإ ءهسفن ءاقلت

 كلذ يف تّرم دقف اذه ءوض ىلعو ءدودحم راطإ يف نكل نيملسملل رمألا

 :ريغ ال ناتلحرم نيملسملا ىلع تقولا

 اهعاونأب ضرألا ىلع دوجسلا نيملسملا ىلع اهيف بجاولا ناك ام-١

 ةصخر ةّيأ كانه نكت ملو «نيطلاو رصحلاو لمرلاو بارتلا نم ةفلتخملا

 .اهريغل

 نم ضرألا تابن ىلع دوجسلاب ةصخرلا اهيف درو يتلا ةلحرملا

 نكت ملو ءةقشملاو جرحلل ًاعفرو ءرمألل ًاليهست ءرمخلاو يراوبلاو رصحلا
 هيعّدي امك كلذ نم رثكأ نيملسملل رمألا عسوت ىرخأ ةلحرم ةّيأ كانه

 :نايبلا كيلإو :ضعبلا

 :ضرألا ىلع دوجسلا :ىلوأالا ةلحرملا
 ضرألا يل تلعُجو» :لاق هنأ ةت مركألا ىبنلا نع ناقيرفلا ىور ١-

 ٩ قروهظو ادخن

 امنيأ :باب ء۳۳ / 7 :يقهيسلا ننسو ۲ ثيدحلا ؛مّميتلا باتك 4١/١ :يراخبلا حيحص . ١

 .نئسلاو حاحصلا باحصأن م امهريغ هاورو دجسم وهف لصف ةالصلا كتكردأ



 0 1 ]1 1 SES هدعيو بأ لوسرلا رصع يف دوجسلا يف ةّنسلا

 دجسُي روهطو دجسم ضرألا نم ءزج لك نأ ثيدحلا نم ردابتملاو
 فرات دوجسلل :نيتهجلل دصقت ضرألاف كلذ ىلعو «مّميتلل دصقُيو هيلع

 .ىرخأ مّميتللو
 ناكمب صتخي ال هناحبس هلل دوجسلاو ةدابعلا لأب ةياورلا ريسفت اًمأو

 اوّصخ ثيح مهريغ فالخب نيملسملل دجسم اهلك ضرألا لب ءناكم نود

 تناك اذإ هّلِإف :هانركذ امل ًارياغم سيل ىنعملا اذهف ءسئانكلاو عّيبلاب ةدابعلا

 اهلك ضرألا نوك همزال نوكيف ىّلصملل ًادجسم قالطإلا هجو ىلع ضرألا
 دارملا هنوك نع برعيو «هانركذ امل ىمازتلا ىنعم ركذ امف ةدابعلل ةحلاص
 وه ةجيتنلاو «تلعج» ل نيلوعفم ايان (ًادجبسملا لعب «اروهط» ركذ

 همهف يذلا وه اذهو .ًاروهط هنوكو ًادجسم هنوك :نيفصوب ضرألا فيصوت
 . ًاروهط هلعج يذلا وه ًادجسم ضرألا نم هلعجام ّنِإ :لاقو صاصجلا

 . نيروهطلا دحأ بارتلا لإ ثيح هب مّمتي ام «روهطلا» نم دارملاو
 .ثيدحلا حارش نم هريغ هلثمو

 :اهيلع دوجسلل ىصحلا ديربت
 ضفاف ىبنلا عم يّلصُأ تنك :لاق «يراصنألا هّللا دبع نب رباج نع

 فكلا ىلإ اهلّوحأ مث يفك يف اهلعجأف ءىصحلا نم ةضبق ذخآف ءرهظلا
 .") رحلا ةَّدش نم اهيلع دجسأ ىّتح «ينيبجل اهعضأ مث دربت ىتح ىرخألا

 .توريب رشن ۳۸۹/۲ :صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١.

 اهب ليجعتلا ىف يور ام باب ء۳۹ / ١ :ىقهيبلا ننس ؛ رباج ثیدح نم ۳۲۷ /۳ :دمحأ دنسم .۲

 .رحلا ةدش ىف



E EVAنقلا سلا نلإ نيدشرملا  

 بوش ىلع دوجسلا زاج ولو :خيشلا لاق :هلوقب ىقهيبلا هيلع قلعو
 . دوجسلل اهعضوو فكلاب ىصحلا ديربت نم لهسأ كلذ ناكل هب لصّتم

 مأ ًالصتم ناك ءاوس بايثلا قلطم ىلع دوجسلا ناك ولو :لوقنو
 ام وأ ليدنم لمح نكمألو ءىصحلا ديربت نم لهسأ ناكل ًازئاج ًالصفنم

 .هيلع دوجسلل هباش

 اندحأ ذخأيف رحلا ةّدش يف ات هللا لوسر عم اًنك:لاق سنأ ىور ٣

 ."7 هيلع دجسو هعضو درب اذإف هدي ىف ءابصحلا

 ةَّدش فلي هللا لوسر ىلإ انوكش :لاق ترألا نب بابخ نع ٤
 ." انكشي ملف انفكأو انهابج يف ءاضمرلا

 نم نودجي ام هيلإ اوكش امل مهّنإ :ثيدحلا ىنعم يف ريثألا نبا لاق
 .* ههبايث فرط ىلع اودجسي نأ مهل حسفي مل كلذ

 ىلع ةيراج تناك ةالصلا يف ةّئسلا لأ نع برعت تاروثأملا هذه

 نيملسملل حسفي مل كلَ لوسرلا نأ ىح ءطقف ضرألا ىلع دوجسلا

 نينمؤملاب هنوك عم ةا وهو ءةلصفنملا وأ ةلصّنملا بايثلا ىلإ اهنع لودعلا
 .رحلا ةّدش مهتذآ نإو «ضرألا مههابج ّسم مهيلع بجوأ ًاميحر ًافوؤر

 ١ . :ىقهيبلا ننس ٠١8/7.

 لك :ىربكلا ننسلا .؟

 .ةهبجلا نع فشكلا باب ء١١٠٠ / ۲ :ىقهيبلا ننس .۳

 .«اكش» ةدام £4۷ / ١ :ةياهنلا . ٤



 1 | OP ةهبجلا بس درب رمألا

 نعو «ضرألا ىلع دوجسلاب نيملسملا مازتلا نع برعي يذلاو

 روكك ةلصّتملا بايثلا ىلع ال اهيلع ةهبجلا عضوبمركألا ىبنلا رارصإ

 رمألا ثيدح نم يور ام ءديجاجسلاو ليدانملاك ةلصفنملا وأ ةمامعلا

 .تاياورلا نم دحاو ريغ يف بيرتتلاب

 ةهبجلا بيرتتب رمألا

 ىن هناك دجسي ًابيهص ا ئبنلا ىأر :لاق :ىنهجلا دلاخ نع 6

 ."7 «بیهص اي كهجو برت» :هل لاقف بارتلا

 . بوشلا ىلع دوجسلاب «بيرتتلا نع يفتي ناك ًابيهص نأ رهاظلاو
 راجحألاو يراوبلاو رصحلا ىلع دوجسلاب لقأ الو ءلصفتملاو لصتملا

 ىلع دوجسلا ةّيلضفأ ىلع دهاش ثيدحلاف ءريدقت لک ىلعو ,ةيفاصلا

 ىلع ةدجسلا زاوج نم رم امل ىصحلا ىلع دوجسلا لباقم ىف بارتلا

 .ضرألا ريغ ىلع دوجسلا لباقم يف ىصحلا

 لاقي انل ًامالغ كل ىبنلا ىأر : اهنع هللا ىضر  ةملس ّمَأ تور -1
 ." «بّرت حلفأ ايد :لاقف ءدجس اذإ خفني حلفأ هل

 .) «كهجو برت حابر اي» :ةياور يفو-۷

 خأ نبا اهيلع لخدف ءةملس ّمَأ ىلع تلخد : لاق حلاص وبأ ىور -4

 .۱۹۸۱۰ مقرب ٤10 /۷ :لامعلا زنك. ۱

 ۱۹۷۷٩. مقرب ٤۵۹ /۷ : لامعلا زنک .۲

 .۱۹۷۷۷ مقرب ٤0۹ /۷ :لامعلا زنك .۳
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 نبا : ةملس ما تلاقف «بارتلا خفن دجس اًملف «نيتعكر اهتيب يف ىلصف اهل

 راسي هل لاقي هل مالغل لوقي فَي هللا لوسر تعمس يّإف «خفنت ال ىخأ

 . هلل كهجو بّرت» :- خفنو

 ةهبجلا نع ةمامعلا رسحب رمألا

 . هتهبج نع ةمامعلا عفر دجس اذإ ناك ةت يبنلا نأ يور -4

 يلصي مكدحأ ناك اذإ» :لاق هنأ نينمؤملا ريمأ يلع نع يور ٠١

 ." ةمامعلا روك ىلع دجسي ال ىّتح ينعي ««ههجو نع ةمامعلا رسحيلف

 ًالجر ىأر ةا هللا لوسر نأ :يئابسلا ناويح نب حلاص ىور ١

 © هتهبج نع إل هللا لوسر رسحف هتهبج ىلع ٌمتعا دقو هبنجب دجسي

 ًالجر لف هللا لوسر ىأر :ىشرقلا هللا دبع نب ضايع نع ۲
 .”)هتهبج ىلإ أموأو «كتمامع عفرا» :هديب أموأف هتمامع روك ىلع دجسي

 الإ فيلكت كاذ موي نيملسملل نكي مل هنأ نع فشكت تاياورلا هذه
 ولو ءىصحلا ديربت ىوس ةصخخر يأ كانه نكي ملو ءضرألا ىلع دوجسلا

 رسحو «بيرتتلاب كفي ىبنلا رمأ املو «كلذ اولعف امل صيخرت كانه ناك
 ْ .ةهبجلا نع ةمامعلا

 ١ :لامعلا زنك. ٤10 /۷ مقرب  1983٠١:دمحأ دنسم ؛ 01/57

  . ۲:ىربكلا تاقبطلا ١ / ٠١١ :ضرألا ىلع دوجسلا ىف امك ١ء.

  . ۳:دنسملا شماه ىف عوبطملا لامعلا زنك بختنم £

 ٤ . :ىربكلا ننسلا ۲/ ٠١86.

 .هسفن ردصملا .0



 ON 00 0 0 ز ز ز ز ز ز 00 ةهيجلا نع ةمامعلا رسحي رمألا

 رصحلاو رمُخلا ىلع دوجسلا ىف صيخرتلا :ةيناثلا ةلحرملا

 رئاسو ديناسملاو حاحصلا يف ةثوثبملا تاروثأملاو ثيداحألا هذه

 ضرألا ىلع دوجسلاب هباحصأو ## يبنلا مازتلا نع برعت ثيدحلا بتك
 نكل ءٌرحلا ٌدتشاو رمألا بعص نإو «هنع نولدعي ال اوناك مهّنأو ءاهعاونأب

 .- هيلإ هناحبس هللا نم ءاحيإب فا يبنلا صيخرت نع برعت ًاصوصن كانه
 مهنع عفرو دوجسلا رمأ كلذب مهل لهسف «ضرألا تتبنأ ام ىلع دوجسلا
 كلت كيلإو «ةّلتبم ضرألا تناك اذإ اميفو ءدربلاو ٌرحلا يف ةّقشملاو رصإلا
 :صوصنلا

 ىلع يّلصي لا هللا لوسر ناك :لاق كلام نب سنأ نع-١
 .'ةرمخلا

 يفو «ةرمخلا ىلع يلصي خات هللا لوسر ناک :سابع نبا نع ۲
 . ةرمخلا ىلع ىلصي كفي ئبنلا ناكو :ظفل

 ." ةرمخلا ىلع يَلصي ئببنلا ناك :ةشئاع نع لا

 © ةرمخلا ىلع يلصي فل هللا لوسر ناك :ةملس ّمَأ نع 4

 ١ . :ناهبصا رابخأ ۲ / ۱٤١.

 ۳0۸و ۳۰۹ ۳۰۳ ۲۹1۹ / ۱ :دمحأ دنس . ۲

 .ةرمخلا ينيلوان :دجسملا يف وهو ةيراجلل لاق ًاضيأ هيفو 1۷۹4 / 7 :هسفن ردصملا .۳

 ٠۲. :هسفن ردصملا . ٤



AYاوس  LSSنيفنلا قعللا ىلإ  

 .) دجسيف ةرمخلا ىلع ىلصيهللا لوسرو :ةنوميم نع

 . ةرمخلا ىلع يلصي ( ### هللا لوسر) ناك :تلاق ميلس ّمَأ نع"

 © رمخلا ىلع ىّلصي ف هللا لوسر ناك :رمع نب هّللا دبع نع ۷

 تناك ٌوجلا ةرارح ّنأل ءاهيلع دوجسلا مزالي ةرمخلا ىلع ةالصلاو

 .ًاشرف ةرمخلا ذخأب مهمزلت

 : رذعل بايثلا ىلع دوجسلا

 امّنإف ةثلاث ةلحرم كانه تناك ولو «نيتيضاملا نيتلحرملا تفرع دق

 .ةرورضو رذعل اهنم تبني امو ضرألا ريغ ىلع دوجسلا زاوج ةلحرم يه

 نأ تفرع امل نيتلحرملا نع ًارخأتم ءاج صيخرتلا اذه نأ ودبيو

 وه حارو ءءاضمرلاو ٌرحلا ةّدش نم باحصألا ىوكش بجُي مل فلي يبا
 رع يرابلا ٌنكلو «ىذألاو ٌرحلا نيلّمحتم ضرألا ىلع نودجسي هباحصأو
 ام كيلإو :ةرورضو رذعل بايثلا ىلع دوجسلا جرحلا عفرل صخر همسا

 :ماقملا اذه ىف درو

 اندحأ عطتسي ملف كيا ىبنلا عم انيلص اذإ انك :كلام نب سنأ نع-١

 .هيلع دجس مث هبوث حرط «ضرألا نم هتهبج نكمي نأ
 اندحأ عضيف #4 ئبنلا عم ىّلصن انك :يراخبلا حيحص يفو ١

 ٦ / ٣۳۱ر ٣٣۰ :دمحأدنم ١.

 ۳۷۷ :هسفن ردصملا .۲

 ۸۸ -۹۲/۲ :هسفنردصملا .۳



 LAY 0000 ا ا ل رذعل بايثلا ىلع دوجسلا

 نم هتهبج نكمي نأ اندحأ عطتسي مل اذإف .ٌرحلا ةّدش نم بوثلا فرط

 .هبوث طسب «ضرألا

 فرط اندحأ عضيف تفلت ىبنلا عم انيلص اذإ انك :ثلاث ظفل يفو -۳

 .' دوجسلا ناكم ّرحلا ةّدش نم بوثلا

 ةقيقح فشكت ديناسملاو حاحصلا باحصأ اهلقن يتلا ةياورلا هذهو

 يف بايثلا ىلع دوجسلا زاوج يف رهاظلا لاجملا كلذ يف يور ام ضعب

 كلذ نولعفي اوناك مهّنأ يف صن سنأ ةياور ّنأل كلذو .ًاضيأ رايتخالا ةلاح

 ضعب كيلإو ءتاقلطملا هذه نم دارملا ىلع ةنيرق نوكتف :ةرورضلا ةلاح

 :لاجملا اذه ىف يور ام

 ىلصي فلق هللا لوسر ناك :ةريره ىبأ نع زرحم نب هللا دبع ١

 1 تاو قلع

 نع #4 ئبنلا يهن نم رم امل ةضراعم اهّنأ عم ةياورلا هذه نإ

 خيشلا كلذب حرص دقو «ةرورضلاو رذعلا ىلع ةلومحم ءهيلع دوجسلا

 نع كلذ يف يور ام اَّمأو» :خيشلا لاق :لاق ثيح «هننس يف يقهيبلا

 ام حصأو «كلذ نم ءىش تبثي الف ةمامعلا روك ىلع دوجسلا نم قولت ئبنلا

 .") فا ىبنلا باحصأ نع ةياكح يرصبلا نسحلا لوق كلذ يف يور

 ١ . :دمحأ دئسم +۱۰۹ / ۲ : ملسم حیحص 1 :يراخبلا حيحص ٠٠١/١ :ىربكلا يتلاءم ۲ /

 ال1

 یھ ' سسس مقرب /1١1. ۲ :ىقهيبلا نسم . ۳ . ۲۲۲۳۸ مقرب ۱۳۰/۸ :لامعلا زنك. ۲



EASلا قبلا ىلإ نيه رمل للدول وا اا ا اعل ص500  

 هتمامع ىلع دجسي ًالوحكم تيأر :لاق دشار نبا نع يور دقو
 ."7 ىنانسأ ىلع دربلا ىَفّتأ :لاق ؟اهيلع دجست مِل :تلقف

 ىلع اندحأ دجسيف #4 ئئبنلا عم يلصن اتك :سنأ نع يور ام ۲
 7 هبوث

 هاور امبو «هنع هانيور ام ةنيرقب رذعلا ةروص ىلع ةلومحم ةياورلاو

 اندحأ عطتسي مل اذإف رحلا ةّدش ىف ياك يبنلا عم يلصن اتك :يراخبلا هنع

 ." هيلع دجسف هبوث طسب ضرألا نم ههجو نّكمي نأ

 رئاهظلاب ةا يبنلا فلح انيّلص اذإ انك :اضيأ يئاسنلا هأور ام هدّيؤيو
 ١ 44 هلا ءاقتا انبايث ىلع اندجس

 ةا# عئبنلا نأ ىلع الإ ٌلدت ال ثيح ةلالدلا ةرصاق تاياور كانهو

 1 .هيلع اهل ةلالد الف هيلع دجس هلأ اًمأو ءورفلا ىلع ىّلص
 ريصحلا ىلع ىّلصي فلي هللا لوسر ناك :ةبعش نب ةريغملا نع ٣

 ۰ .°) ةغوبدملا ورفلاو

 يف امو يه مواقت ال «ثرحلا نب سنويب ةفيعض اهنوك عم ةياورلاو
 .نيتيضاملا نيتلحرملا ىف تاياورلا نم هاندرس ام اهانعم

 ١ . :قازرلا دبعل فنصملا ١ /  4٠١٠:ةبرتلا ىلع ةدجسلا لصف ءاننتسو انتريس يف امك "41.

  .۲:ىربكلا ننسلا ۲ / ٠٠١ .هيلع دجسف ًابوث طسب نم باب

4 

 ٤. مقرب ۸/۵ :لوصالا عماج 11°

  . ۵مقرب ةرمخلا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب :دواد يبأ ننس ٠۳١



 0 0 01 ؟ ةرهاط ةبرت ْداَسْتا ىف ٌرسلا وه ام

 :ةحبلا ةليصح

 ىف دوجسلا ةّيضق نأ سبل نودبو دجي تاياورلا ىف لّمأتملا نإ
 ضرفلا ناك ىلوألا ةلحرملا يفق ؛لحارم ثالث وأ نيتلحرمب ترم ةالصلا
 يفو ءاهريغ ىلع دوجسلا نيملسملل صخري ملو ضرألا ىلع دوجسلا
 نيتلحرملا نيتاه ءارو تسيلو ءضرألا هتبنت اميف صيخرتلا ءاج ةيناثلا
 نم رهظي امف ةرورضو رذعل بايثلا ىلع دوجسلا زاوج اإ ىرخأ ةلحرم
 ىلع ةلومحمف اقلطم هلاثمأو ورفلا ىلع دوجسلا زاوج نم تاياورلا ضعب

 .اهيلع ةالصلا اهتياغ لب ءاهيلع دوجسلا ىلع اهل ةلالد ال وأ :ةرورضلا

 هب تءاج ام نيع وه ةعيشلا هب تمزتلا ام نأ حوضوب رهظي انه نمو
 نم كلذب ىردأ ءاهقفلا علو ءةلمنأ ديق هنع فرحنت ملو ةّيوبنلا ةئسلا

 وعدن نحنو «ةعيرشلا قيرط ىف ءالدألاو ةلاسرلا ىلع ءانمألا مهّنأل :مهريغ

 .عدبلا زواجتو ٌّقحلا قاقحإل لّمأتلا نم ليلق ىلإ
 ؟ ةرهاط ةبرت ذاخآا يف ّرسلا وه ام

 ذاخنا ببس لوح ةّئسلا لهأ انناوخإ ًاريثك هحرطي لاؤس انه ىقب

 امّبرو .اهريغ نود اهيلع دوجسلاو رضحلاو رفسلا يف ةرهاط ةبرت ةعيشل
 ءاهيلع ال اهل نودجسي ةعيشلا نأ  ًاقباس انركذ امك- ءاطسبلا لّيختي

 نيب نوقّرفي ال نيكاسملا ءالؤه ّنأل كلذو ءةبرتلاو رجحلا نودبعيو

 .اهل دوجسلاو ءةبرتلا ىلع دوجسلا



 E E ىلإ يدشرملا للذات نوط ول ام 1

 ةعيشلا دنع نسحتسملا ّنإف :ةحضاو اهنع ةباجإلاف ريدقت يأ ىلعو
 نمو «تذخأ ضرأ ّيأ نم ءاهتراهط نم نقيتيل ةبّيط ةرهاط ةبرت ذاَخّْنا وه

 .ءاوس كلذ يف اهلك يهو «تناك ملاعلا ءاجرأ نم عقص ّيأ

 ةو ةد ةرايطن يلصملا مازتلا لثم الإ مازتلالا اذه سيلو

 لحي ضرأ لك ةراهطب ةقثلا نأ وه ةبرتلا ذاختا يف مازتلالا رس اّمأو هالصمو

 اهداتري يتلا عضاوملا نم عضوم لك ىف هل یّتأتت ال ءادجسم اهذختیو ءاھب

 فانصأ اهداترت نكامألا هذهو كلذ هل ىّنأو لب «هلاحرتو لح يف ملسملا

 ريغ مأ ةراهطلا لوصأب نيمزتلم «مهريغ مأ اوناك نيملسم ءرشبلا نم ةفلتخم
 نأ نم ًاصانم دجي ال هتالص ىف ملسملا هجاوت ةريبك ةنحم كلذ يفو «كلذ

 هتالص یدل اهيلع دجسي ءاهتراهطيو اهب ٌنئمطي ةرهاط ةبرت هسفنل ذختي

 اهب بّرقتي ال يتلا خاسوألاو ءةساجنلاو ةساجرلا ىلع ةدجسلا نم ًارذح

 ًاصوصخ «ميلسلا لقعلا هلبقي الو اهيلع دوجسلا ةّئسلا زوجت الو طق هللا ىلإ

 نع يهنلاو هسابلو يلصملا ءاضعأ ةراهط يف غلابلا ماتلا ديكاتلا دورو دعب

 :اهنم نطاوم ىف ةالصلا

 لب «لبإلا نطاومو ؛مامحلاو «قيرطلا ةعراقو ءةرزجملاو «ةلبزملا

 .2) اهبيبطتو دجاسملا ريهطتب رمألاو

 نع خيراتلا لفغ نإو حلاصلا فلسلا دنع ةتباث تناك ةدعاقلا هذهو

 (ه 77 ماع ىفوتملا) عدجألا نب قورسم هيقفلا ىعباتلا ّنأ :يور دقف ءاهلقن

 ١ . :انّئسو انتريس ١04 ۱۵۹.



 CAV GOS لا جتا و ؟ ةرهاط ةبرت اتا ىف ّرسلا وهام

 ىبأ نب هجرخأ امك .اهيلع دجسي ةنيدملا نم ةنبل هرافسأ ىف بحصي ناك

 كم نيف ا نل لانج ناك اب هلا هباتک ىف ةبيش

 دجسب ةنبل ةئيفسلا يف هعم لمح رفاس اذإ ناك ًاقورسم نأ نيدانسإب جرخأف
 يب

 ليهستل الإ سيل ًادجسم ةبرتلا ذاخّتاب ةعيشلا مازتلا نأ نّيبت انه ىلإ

 را ماش فرا دجال نأ ود نر نسر ىف لدا را

 ةياغل ةرهاط ةبرت ملسملا راخّداك اذهو ءهيلع رمألا بعصيف رف ًارهاط ًاريصح

 .اهيلع مّميتلا

 ةينيسحلا ةبرتلا ىلع دوجسلاب ًابابحتسا ةعيشلا مازتلا يف ّرسلا اّمأو
 نيح ىّلصملا رّكذتي نأ ءاهنم ةيماسلا دصاقملاو ةيلاعلا ضارغألا نم ناف

 ةوفصلاو هتيب لهأو هسفنب مامإلا كلذ ةيحضت ءةبرتلا كلت ىلع هتهبج عضي
 .داسفلاو روجلا ةعراقمو أدبملاو ةديقعلا ليبس ىف هباحصأ نم

 ام برقأ» :ثيدحلا يفو ؛ةالصلا ناكرأ مظعأ دوجسلا ناك اًملو

 ىلع هتهبج عضوب رّكذتي نأ بسانيف «هدوجس لاح هير ىلإ دبعلا نوكي
 تعفتراو ءقحلل اياحض مهماسجأ اولعج نيذلا كئلوأ «ةيكازلا ةبرتلا كلت

 :عفرلاو عضولا مزالتيو عضخيو عشخيل ءىلعألا الملا ىلإ مهحاورأ

 نأ نم دوصقملا وه اذه ّلعلو ءةلئازلا اهفراخزو ؛ةفئازلا ايندلا هذه رقتحتو
 يف ذئنيح نوكيف ءربخلا يف امك عبسلا بجحلا قرخي اهيلع دوجسلا

 ١ . راد ۲ :فنصملا الفكر  ١109ه.



LAAنيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 000000000000000. 0-00 ل ل ع  

 . بابرألا ٌبر ىلإ بارتلا نم جورعلاو دوعصلا رس دوجسلا

 ًاصارقأو ءًاعمل ًاعطق ءالبرك ةبرت نم ْدخََتن نحن :ىنيمألا ةمآلعلا لاقو

 نم ةنبل هعم لمحي عدجألا نب قورسم فلسلا هيقف ناك امك اهيلع دجسن
 هيقف ةدشارلا ةفالخلا ذيملت لجرلاو ءاهيلع دجسي ةرؤنملا ةنيدملا ةبرت

 ةزازح يأ كلذ يف سيلف .ةعدبلا نم هاشاحو ءاهب ةّنسلا مّلعمو ءةنيدملا

 ةّئسو هللا نس فلاخي وأ ميركلا نآرقلا ءادن داضي ءيش وأ فّسعتو

 .رابتعالاو لقعلا مكح نم جورح وأ لق هلوسر

 الو ءمّنحملا ضرفلا نم ةعيشلا ىدل ًادجسم ءالبرك ةبرت ذاخّنا سيلو

 مهنم دحأ ّيأ قرفي الو ءبهذملا همزلأ اًمم الو «نيدلاو عرشلا بجاو نم

 دوجسلا زاوج يف ضرألا عيمج بارت نم اهريغ نيبو اهنيب اهموي لوا ذنم

 ناسحتسا الإ مهدنع وه نإو «مهئارابو مهب لهاجلا همعزي ام فالخ اهيلع

 قطنملاو لقعلا ىدل دوجسلاب ىلوألا وه امل رايتخخاو ءالإ سيل يلقع
 يف مهعم نوذختب بهذملا لاجر نم ريثكو «تعمس امك بسحف رابتعالاو

 فيظن رهاط ريصحك هيلع دوجسلا حصي اًمم ءالبرك ةبرت ريغ مهرافسا

 . مهتاولص يف هيلع نودجسيو هلثم ةرمخ وأ هتراهطب قئوي

 لحم ىلإ لوكوم ليصفتلاو ةيهقفلا ةلأسملا هذهب يلامجإ ماملإ اذه

 :مهنم ركذلاب صخأو «هرباكأو رصعلا مالعأ هرطس ام كلذ نع انانغأ دقو

 ١. :ةينيسحلا ةبرتلاو ضرألا ٠٤.
 . .فرشألا فجنلا ةعبط 23717 -177 :اننتسو انتريس



 ا ؟ ةرهاط ةبرت داتا ىف ٌرسلا وه ام

 )١140  ءاطغلا فشاك نیسح دّمحم خيشلا ريبكلا حلصملا-١

 .«ةينيسحلا ةبرتلاو ضرألا» هباتك ىف (ه ۷۳

 -1770) ريدغلا فلم ىنيمألا نيسحلا دبع خيشلا ريبكلا ةمألعلا ۲

 انتريس» هباتك رخآ ىف تعبط عوضوملا اذه ىف ةلاسر نود دقف ( ه۰

 .«انتنسو

 140) # يدمحألا ىلع خيشلا ةمألعلل «ضرألا ىلع دوجسلا» ۳

 .قيقحتلاو عّبتتلا ىف داجأ دقف- (ه - ٠٤١١

 هللا محر .مهمولع راونأ نم سابتقا ةلأسملا هذه ىف انركذ امف
 .مهنم نيقابلا هللا ظفحو انئاملع نم نيضاملا

 .رصتخملا اذه ىف اهاندروأ ىتلاو ثاحبألا نم هيلع انفقو ام اذه

 فظن



 ةيناثلا ةدجسلا نم سأرلا عفر دعب سولجلا

 عفر نم ىلع سولجلا بوجو ىلع يعفاشلاو ةيمامإلا ءاهقف بهذ
 ءاهقفلا ىقاب بهذو ءةيلاتلا ةعكرلا ىلإ هضوهن لبق ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر

 .بوجولا مدع ىلإ امهادع نمو كلامو ةفينح ىبأك

 0) 2 لحلا

 ميلستلاو دهشتلا ةيفيك

 :خيشلا لاق ةالصلا ىف دهشتلا ةغيصوه ناقيرفلا هيف فلتخا اًممو

 - :لاق نأ ىلإ هل ةالص الف ًادمعتم هكرت نمف «ةالصلا ىف ةضيرف دهشتلاو

 دمحم ىبنلا ىلع ةالصلاو ناتداهشلا دهشتلا ىف ناسنإلا يزجي ام لقأو

 ١ (9 لضفأ ناك كلذ ىلع داز نإف :نيبيطلا هلآو

 ١. :يئاسنلا ننس ؛۲۰۹ ۔ ۲۰۸ / ۱ :يراخبلا حيحص ۲ / 7371 .

 " . :ةياهنلا 70



 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :ىه ةيمامالا ءاهقف دنع ةلماكلا دهشتلا ةروصو

 دمحم ىلع لص مهللا ؛هلوسرو هديت اخ ّنأ دهشأو ءكيرش ال هدحو

 .دمحم لآو

 :هتاكريو هللا ةمحرو ىبنلا اهّيأ كيلع مالسلا :ىهف ميلستلا ةروص اّمأو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ءنيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 يبأ دنع يهف ةّنسلا لهأ دنع دهشتلا ةروص اًمأو ةعيشلا یدل ام اذه

 .ىعفاشلا دنع ام فلاخي امهالكو كلام دنع ام فلاخت ةفينح

 اذإ انك :لاق دوعسم نب هللا دبع هاور ام دّهشتلا لضفأ :ةفينح وبأ لاق

 مالسلا هدابع لبق هللا ىلع مالسلا :انلق ةالصلا ىف ةت هللا لوسر عم انيلص

 وه هللا ٌنأف هللا ىلع مالسلا اولوقتال :ةكْقَي هللا لوسر لاقف «نالفو نالف ىلع

 مالسلا تابيطلا ةالصلاو هلل تايحتلا :لقيلف مكدحأ سلج اذإ نكلو ؛مالسلا

 نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكريو هللا ةمحرو يبلا اهيأ كيلع

 () هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا الا هلا ال نأ دهشأ

 سانلا ملع هنأ باطخلا نب رمع نع يور ام لضفألا :كلام لاقو

 هلل تاولصلا ,هلل تايكازلا كل تايحتلا :اولوق :لاقف دّهشتلا ربنملا ىلع

 ىلعو انيلع مالسلا ؛هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهّيأ كيلع مالسلا هلل تابيطلا

 :يئاسنلا ننسو ١ / ۲ :يذمرتلا ننسو؛ ١ :ملسم حيحص ظحالو ١" :فالخلا ١.

 اال /؟ :ىلحملاو ؛101/71 :عومجملاو ؛۲۷ / ۱ :طوسبملاو ؛ ١ :ةيادهلاو ؛ ۲ ۲١



SA £۹۲نيقيلا قحلا ىلا نيدصرملا  

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ؛نيحلاصلا هللا دايع
 00 ہل

 .هلوسرو

 لوسر ناك :لاق سابع نبا هاور ام دّهشتلا لضفأ :يعفاشلا لاقو

 تاكرابملا تايحتلا :لوقي ناكو «نآرقلا انمّلعي امك دّهشتلا انمّلعي ل هللا

 مالسلا ,هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهّيأ كيلع مالسلا هلل تابيطلا تاولصلا

 ّنأ دهشأو ؛قالخلا الإ هلإ ال نأ دهشأ «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع

 ) هلوسرو هدبع دمحم

 :ىلحملاو ؛477 / ١ :ةيارلا بصنو ؛۳ ثيدحلا 4 / ١ :كلام أطوم ظحالو .158/ ١ :فالخلا ١.

¥۳ . 
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 . 71/١ :طوسبملاو ؛١77 /7 :ىلحملاو
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 ارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 ةفرع ىف نيتالصلا نيب عمجلا ناحجر ىلع ءاهقفلا ةملك تقفت ١

 عمجلا نأ ىلع اوعمجأ :يبطرقلا لاق ءايروص ال ءايقيقح ًاعمج ةفلدزملاو

 ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا نيبو ةفرعب رهظلا تقو ىف رصعلاو رهظلا نيب

 نيذه ريغ ىف عمجلا ىف :اوفلتخا املا .اضيأ ةئس ءاشعلا تقو يف ًاضيأ

 000 :اكملا
 س

 ةفينح يبأو يعخنلاو نسحلا ريغ ةّئسلا ءاهقف مظعم بهذ .

 روهمجلا دنع زوجيف ءرفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج ىلإ هيبحاصو
 يف ًاريخأتو ىلوألا تقو يف ًاميدقت رصعلاو رهظلا نيب ٌممجلا ءءالؤه ريغ
 يلا تاراسلا ا ءاشعلاو برغملا نيبو ءةيناثلا تقو

 ىّمسيو ءامهادحإ تقو يف ءاشعلاو برغملا ٍ,رصعلاو رهظلا : :يه عمجت

 ةالصلا تقو يف عمجلاو «ميدقتلا عمج ىلوألا ةالصلا تقو ىف عمجلا

 .ريخأتلا عمج ةيناثلا

 رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج ةّنسلا ءاهقف نيب روهشملا ۳

 ١ . :دهتجملا ةيادب ١  ,7١عمجلا يف يناثلا لصفلا ناونع تحت .



 تقلا قحللا SN aE ا ا ۹4

 هّصخ مهضعبف ءرذعلا قيداصم ىف فالتخا ىلع رطملاك ءراذعألا لجأل

 ةريظنو 7 .ةملظلاو نظرعلاو حيرلا ىلإ هممع رخآ ضعبو ءرطملاب

 برغملاب زاوجلا ّصخ مهضعبف «عمجت ىتلا تاولصلا ىف فالتخالا

 ."7 نيرهظلا ىلإ همّمع رخآلا ضعبلاو ءاشعلاو

 .ًارايتخا رضحلا ىف

 رضحلا ىف نيتالصلا نيب عمجلا زوجي هنآ ىلع ةيمامإلا تقفتا

 .لضفأ قيرفتلا ناك نإو ًارايتخخا

 «لاح لك ىلعو رضحلاو رفسلا يف ةرخآلا ءاشعو برغملا نيبو رصعلاو

 نأل :ةيناثلا تقو وأ امهنم ةلوألا تقو يف امهنيب عمجي نأ نيب قرف الو

 ©)هانّيب ام ىلع برغملا دعبو لاوزلا دعب كرتشم تقولا

 نايتإ ىنعمب سيل ةيمامإلا بهذم ىلع نيتالصلا نيب عمجلا نإ
 ءةليضفلا تقو ريغ يف نايتإلا دارملا لب ءيعرشلا اهتقو ريغ يف ةالصلا

 نإ 262 تيبلا لهأ ةّمثأ نع ةدراولا صوصنلل ًاعبت  ةيمامإلا تلاق

 .177* / ١ :دهتجملا ةياذب . ١

 ٤ / 7١. :عومجملا .'؟

 .تاولصلا تاقوأ ىف هنّيب ام كيفاويسو 50١ ةلأسملا :١/088:فالخلا .۳



 ا ًارايثخا رضحلا يف نيتالصلا نبي عمجلا

 ةالص نأ الإ رصععلاو رهظلا تقو يأ  ناتقولا لخد سمشلا تلاز اذإ
 تقو بورغلاو رهظلا نيب تقولاف كلذ ىلعو ءرصعلا لبق اهب ىتُْي رهظلا
 رهظلاب لاوزلا نم تاعكر عبرأ رادقم صتخي هنأ ريغ ؛نيتالصلا نيب كرتشم

 ىّلص ولف كرتشم تقو امهنيب امو رصعلل رخآلا نم تاعكر عبرأ رادقمو

 يف امهب ىتأ دقف بورغلاو لاوزلا نيب نم ءزج يأ يف رصعلاو رهظلا
 عبرأ رادقم رهظلاب صتخي هّنأ ريغ ءامهنيب كرتشم تقولا نأل كلذو ءامهتقو

 عبرأ رادقمب رصعلاب صتخيو رصعلا هيف حصي الو تقولا لأ نم تاعكر

 .هيف رهظلا نايتإ حصي الو تقولا رخآ نم تاعكر

 ريغ يف نيتالصلا نيب عماجلاف كلذ لجألو ؛بهذملا عقاو'وه اذه

 .ءاضق ال ءادأ هتالصف اهتقو يف ةضيرفلاب تآ هب صتخملا تقولا

 .ةليضف تقو ءازجالا تقو ءارو - نيتالصلا نم ٌلكلف كلذ عمو

 دعب ثداحلا صخاشلا لظ غولب ىلإ لاوزلا نم رهظلا ةليضف تقوف

 نيلثملا ىلإ لثملا نم رصعلا ةليضف تقوو «هلثم ءاهتنالا دعب وأ مادعنالا

 .روهشملا دنع

 لحد سمشلا تبرغ اذإف ءاشعلاو برغملا تقو ملعي كلذبو

 ءاشعلاو هئادأ رادقمب هلّوأب برغملا صتخيو «ليللا فصن ىلإ ناتقولا

 نيتالصلا نم لكل نا كلذ عمو ؛كرتشم تقو امهنيب امو كلذك هرخآب

 قفشلا باهذ ىلإ برغملا نم برغملا ةالص ةليضف تقوف ؛ةليضف تقو



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد ........... ا و عحماما ء۹

 ثلث ىلإ قفشلا باهذ نم ءاشعلا ةليضف تقوو ءةيبرغملا ةرمحلا ىهو

 07 ليلا

 هنا لجأل نيتالصلا نيب ةيمامإلا ةعيشلا عمج برغتسي نم رثكأو
 نع برغ هّنكلو ءاهتقو ريغ يف نيتالصلا ىدحإ يلصي عماجلا نا روصتي

 تقو ىف اهب ىتأي هنكلو ةليضفلا تقو ريغ ىف ةالصلاب ىتأي هّنأ هلاب
 .ةثالث ًاتاقوأ ةالصلل نوكي نأ ورغ الو ءءازجإلا

 وأ ؛هرخآو تقولا لوا نم تاعكر عبر يف امك صاصتخالا تقو أ

 .ليللا فصن لبق تاعكر عبرأو برغملا دعب تاعكر ثالث

 .نيئاشعلاو نيرهظلا ىف هليصفت تفرع دقو ءةليضفلا تقو .ب

 ىدحإب ّصتخي ام لإ نيّدحلا نيب ام قلطم وهو ءءازجإلا تقو .ج

 .هجراخو ةليضفلا تقو نم ّمعأ ءازجإلا تقو نوكيف ءنيتالصلا

 سمشلا تلاز اذإ هنا تيبلا لهأ ةّمثأ نع تاياورلا ترفاضت دقو

 .هذه لبق هذه نأ الإ ناتقولا لخد

 تلاز اذإ» :لاق 34 رفعج يبأ نع «ةرارز نع هدانساب قودصلا ىورو

 :ناتقولا لخد سمشلا تباغ اذإو ءرصعلاو رهظلا :ناتقولا لخد سمشلا

 ° «ةرخآلا ءاشعلاو برغملا

 دبع ابأ تلأس :لاق ةرارز نب ديبع نع هدانساب ىسوطلا خيشلا ىورو

 .ةيمويلا تاقوأ ىف لصف ء٠۷١:ىقثولا ةورعلا ظحال ١.

 .باوبألا هذه نم ١7 بابلا نم ١ ثيدحلا ىف ًاضيأ هدروأو ١ / ۱٤١ :هيقفلا . ۲



 CAV a E O as ًارايتخا رضحلا ىف نيتالصلا نيب عمجلا

 تقو لخد سمشلا تلاز اذإ» :لاقف ؟رصعلاو رهظلا تقو نع ذ# هللا

 ىتح ًاعيمج امهنم تقو يف تنأ مث هذه لبق هذه نا الإ ءرصعلاو رهظلا

 7 مشلا سبقت

 .رادقملا اذه ىلع انرصتقا ةرفاوتم نومضملا اذهب تاياورلاو

 عمجلا لا نّيبتي هانّيب امك ةثالث تاقوأب عتمتت تاولصلا تناك اذإف

 ها ر تر رفا ت س هاتر وت را یت

 ماقملا ىف ركذنف ءعمجلا نم لضفأ قيرفتلا نأ تيبلا لهأ ةّمثأ نع درو

 تايرورض نم ةلأسملاف ًالإو ءًاكربتو انّميت عمجلا زاوجب حرصي ام ضعب

 .ىمامالا هقفلا

 نا هيا قداصلا نع ءنانس نب هللا دبع نع هدانساب قودصلا ىور.١

 نيب عمجو «نيتماقإو ناذأب رصعلاو رهظلا نيب عمج لا هللا لوسر

 ("7.«نيتماقإو دحاو ناذأب ةلع ريغ نم رضحلا ىف ءاشعلاو برغملا

 # هللا دبع ىبأ نع ءراّمع نب قاحسإ نع هدانساب ًاضيأ یورو .۲

 ةلع ريغ نم دحاو ناكم يف رصعلاو رهظلا ىَّلص ةفيإ هللا لوسر نإ :لاق

 ؟ءىش ةالصلا يف ثدحأ : هيلع موقلا أرجأ ناكو رمع هل لاقف «ببس الو

 "7.«ىتمأ ىلع عسوأ نأ تدرأ نكلو ال :لاق

 .887 مقرب 181/١ :هيقفلا .

 .١١بابلا 77١ :عئارشلا للع .۳



 ا 00 ۸

 یّلص» :لاق ## هللا دبع يبأ نع «ةرارز نع هدانساب ينيلكلا جرحأ .۳

 ريغ نم ةعامج ىف سمشلا تلاز نيح رصعلاو رهظلا سانلاب هللا لوسر

 ةّلع ريغ نم قفشلا طوقس لبق ةرخآلا ءاشعلاو برغملا مهب ىّلصو هةّلع
 17 ههتّمَأ ىلع تقولا عستيل يي هللا لوسر لعف امّنإو :ةعامج يف

 يلماعلا رحلا خيشلا اهعمج يتلا ةرفوتملا تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ).ةعيشلا لئاسو ىف

HEH 

 ةنسلا هقف ىف تقولا ىف عيونتلا

 صئاصخ نم تقولا ىف عيونتلا اذه نأ هل ةربخ ال نم رّوصتي امبرو
 نإو نيهقفلا الك ىف دجوي ةثالث تاقوأ ىلإ تقولا عيونت ٌنإف «يمامإلا هقفلا

 .ةيمكلا ىف فالتخا امهنيب ناك

 تقو :تاقوأ ةثالث رهظلل :عرف :بذهملا حرش يف يوونلا لاق

 ام رايتخالا تقوو «هلّوأ ةليضفلا تقوف ؛رذع تقوو .رايتخا تقوو ءةليضف

 نم ٌقح يف رصعلا تقو رذعلا تقوو «تقولا رخآ ىلإ ءةليضفلا تقو دعب

 .رطم وأ رفسب عمجي

 ١ . ثيدحلا 787/7:ىفاكلا ١.

 :لئاسولا . ؟  ۲۲۳ -77١0/4.تيقاوملا باوبأ نم 77 بابلا



 11 ل ةقفاوملا ضعب ةيمامإلا قفاوي نم

 تقوو ءةليضف تقو :تاقوأ ةعبرأ اهل :نيسح ىضاقلا لاقو :لاق مث

 لثم ىشلا لظ راص اذإ ةليضفلا تقوف ؛رذع تقوو «زاوج تقوو «رايتخا

 رخآ وهو هلثم هلظ راص اذإ زاوجلاو «هفصن لثم راص اذإ رايتخالاو «هعبر
 .رطم وأ رفسب عمج نمل رصعلا تقو رذعلاو «تقولا

 ةقفاوملا ضعب ةيمامإلا قفاوي نم

 يوونلا هلقن «ةيمامإلا هيلإ تبهذ ام ضعبب لوقي نم كانه ّنأ امك
 امو رصعلا تقو لحد هلثم ءيشلا لظ راص اذإ :سوواطو ءاطع لاق :لاقو

 .سمشلا برغت ىتح كارتشالا ليبس ىلع رصعلاو رهظلل تقو هدعب

 يفابلا لعجي مث ءرهظلل هلثم ءيشلا لظ ةروريص صخي لوقلا اذهف

 .ةيمامإلا هيلإ بهذ اًمم بيرق وهو ءسمشلا برغت ىتح امهنيب ًاكرتشم
 تقو لّوأو رهظلا تقو رخآ وهف هلثم هلظ راص اذإ : كلام لاقو

 "”.رهظلا تقو جرخ ةنّيب ةدايز لثملا ىلع داز اذإف كارتشالاب رصعلا

EG ESE PERS 

 .رصعلاو رهظلا نيب ًاكرتشم ًاتقو ةنيب ةدايز هنع لظلا ةدايز ىلإ

 FY POE يب

 .ىمامإلا هقفلل ة ةقفاوم عون اهيف يتلا لاوقألا نم كلذ

 .17//:عومجملا ١

 TE :عومجملا ۴

 TY :عومجملا 7



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 000000000600066 60600666666600 م ممم عموم عمم مم ممم 0۰

 ةنسلا نم ةقفاوملا مامت ةيمامإلا قفاوي نم

 ءيمامإلا هقفلا تايرورض نم ناك نإو ًارايتخا نيتالصلا نيب عمجلاو

 .ةئسلا ءاهقف نم فيفل مهقفاو لب هيف ةدرفتم ةّيمامإلا تسيلو

 رثكأو ًاكلام نإف رذع ريغل رضحلا ىف عمجلا اًمأو :دشر نبا لاق

 نم بهشأو ءرهاظلا لهأ نم ةعامج كلذ زاجأو ءهنوزيجي ال ءاهقفلا

 .كلام باحصأ

 .رفس نم ناك هنأ ىلع هلّوأت

 وهو هئيدح ىف ةدايز ملسم جّرخ دقو ءًاقلطم همومعب ذخأ نم مهنمو

 “ رهاظلا لهأ كّسمت اذهب و ءرطم الو رفس الو فوخ ريغ نم :هلوق

 رطم الو رفس الو فوخ الب عمجلا نم مهبهاذم يف عرف :يوونلا لاق

 دمحأو كلامو ةفينح ىبأ بهذمو (ىعفاشلا) انبهذم «ضرفم الو

 :لاق ءببس الب هزاوج ةفئاط نع رذنملا نبا ىكحو ءزوجي ال هنا روهمجلاو

 (")ةداع هذخّتي مل ام وأ ةجاحل نيريس نبا هزّوجو

 ءوهف ليلدلا تقفاو نإف ءلاوقألا ال ليلدلا وه مهملاف ريدقت لك ىلعو
 .ليلدلا وه عجرملاف الإو

 .ةققحملا ةعبطلا 77/4/7:دهتجملا ةيادب . ١

 .1511/1:عومجملا 1



 OVENS r نيتالصلا نيب ب عمجلا و باتكلا

 نيتالصلا نيب عمجلاو باتكلا

 َنآرَقَو ٍلبَللا قَسَغ ىلإ سْمّشلا كولد ةالّصلا ماو :هناحبس لاق

 EY م ناک ِرْجَفْلا نار نإ ِرجَفلا

 دارملا ّنأب انلق ولف ءةسمخلا تاولصلا تاقوأ نايبل ةلفكتم ةيآلا نإ

 ًاتاقوأ ليللا قسغو كولدلا نيب ام نوكيف «هفاصتنا وه ليللا قسغ نم

 بورغب نيرهظلا تقو جورخ ىلع لد ليلدلا نأ ريغ «عبرألا تاولصلل

 نوكي امك نيرهظلل أكرتشم اتقو بورغلاو كولدلا نيب ام نوكيف ءسمشلا

 .ءاشعلاو برغملل ًاكرتشم ًاتقو ليللا قسغو بورغلا نيب ام

 تقو نايبل ةيآلا لفكتت لئدنعف ءسمشلا بورغب قسغلا رسفي امبرو
 ريسفمتلا وه فورعملاو «ءاشعلاو برغملا نود رجفلا ةالصو نيرهظلا

 .لّوألا

 ىلإ عّسوم رهظلا ةالص تقو نأ ىلع ةلالد ةيآلا ىفو :يسربطلا لاق

 ىلإ لاوزلا وه يذلا سمشلا كولد نم لعج هناحبس هّللا ّنأل ءراهنلا رخآ

 نم تقولا يف اكرتشا رصعلاو رهظلا نأ الإ عبرألا تاولصلل ًاتقو ليللا قسغ

 نم تقولا ىف اكرتشا ةرمخآلا ءاشعلاو برغملاو ءبورغلا ىلإ لاوزلا
 ىفف «رجفلا نآرّقَو» :هلوق ىف ركذلاب رجفلا ةالص درفأو قسغلا ىلإ بورغلا

 ۰ ) .اهتاقوأ نايبو سمخلا تاولصلا بوجو نايب ةيآلا

 ۷4 :ءارسألا 0

 .[1/7"1:نايبلا عمجم .۲



 نقلا ىلا ىلا دهرا 0 0 0۲

 هّللا لاق» : لاق ثيح © رقابلا مامإلا هيلع صن يذلا وه هانركذ امو

 عبرأ ليلا ٍقَسَغ ىلإ ٍسْمّشلا كولد ةالصلا مِقأو ةا هّيبنل ىلاعت

 لاق مث «هفاصتنا وه ليللا قسغو «نهتقوو نهنّيبو هللا نهاّمس تاولص

 هذهف «ادوُهْشَم ناك رجفلا نآرق نإ رجَفلا َنآرَقَو٠ :یلاعتو كرابت

 07 «ةسماخلا

 الإ سمشلا لاوز نم امهتقو وأ ناتالص اهنم» : 998 قداصلا لاقو

 ىلإ سمشلا بورغ نم امهتقو لّوأ ناتالص اهنمو «هذه لبق هذه نأ

 (57 «هذه لبق هذه نأ الإ ليللا فاصتنا

 نم اهتقو ىدامتي رهظلا ةالص نأ ىلإ موق بهذ دقو :يبطرقلا لاقو

 كولد اذهو كولدلا ىلع اهبوجو قلع هناحبس هّللا ّنأل ءبورغلا ىلإ لاوزلا

 ىف ىعفاشلاو كلام هيلإ راشأو «ليصفت ىف ةفينح وبأو ىعازوألا هلاق ؛هلك

 00 .ةرورضلا ةلاح

 نبا نع هاكحو  ةملظلا لّوأ روهظب قسغلا انرسف نإ :يزارلا لاقو
 ىلعو «برغملا لّوأ نع ةرابع ٌقسغلا ناك ليّمش نب رضنلاو ءاطعو ساّبع

 لّوأ تقوو «لاوزلا تقو :تاقوأ ةثالث ةيآلا ىف روكذملا نوكي ريدقتلا اذه

 .رجفلا تقوو «برغملا

 ۷١ ثيدحلا ۲۰۰/۳ : نيلقثلا رون ١.

 ۳۷۷ ثيدحلا 3707/7:نيلقثلا رون . ۲

 ٠٠٠ ١/٤:نآرقلا ماكحأل عماجلا .۳



 CD ا ا مم و سس ب مطحن دقت نيتالصلا نيب عمجلاو باتكلا

 اذه نوكيف رصعلاو رهظلل ًاتقو لاوزلا نوكي نأ ىضتقي اذهو :لاق

 برغملل ًاتقو برغملا لّوأ نوكي نأو «نيتالصلا نيتاه نيب ًاكرتشم تقولا

 يضتقي اذهف نيتالصلا نيتاه نيب ًاضيأ ًاكرتشم تقولا اذه نوكيف ءاشعلاو

 ليلدلا لد هّنأ الإ ءًاقلطم ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب عمجلا زاوج

 يصل رم يروا لا ة عمجلا نأ ىلع
 “هريغو رطملا دنعو رفسلا رذعل ًازئاج

 «هنع هلودع نکل ؛ءىش هءارو سيل ٌقح «ماقملا يف يزارلا هققح امو

 مجر «ليلدلا دوجول زوجي ال رذع ريغ نم رضحلا يف عمجلا ناد ةّجحب
 ؟باتكلا وه ليلدلا لهف رذع الب زاوجلا مدع ىلع ماق ليلد ّيأ ذإ ءبيغلاب

 رفاضت كيفاويسو ةّئسلا وأ ءزاوجلا ىلع لدي هقيقحت بسح باتكلاو

 دقو ؛عامجإ عضوم زاوجلا مدع سيلف عامجإلا وأ ءزاوجلا ىلع صوصنلا

 لهأ ةّمثأ قابطإ ىلإ ًافاضم «ةّئسلا لهأ نم ًاضيأ زاوجلاب لوقلا تفرع

 امك ,ةّجح عامجإلاو ةّنسلاو باتكلا ءارو سيلو ؛زاوجلا ىلع لج تيبلا

 (؟):ةيرق نادابع ءارو سيل

 .۲۷/۲۱:ریبکلا ريسفتلا . ١

 هّنكل عابتالاب ٌقحألا وه يذلا , ٌقحلا وه ام قيقحت يف ةقرشم فقاوم نم يزارلا مامإلل مكو ."

 :هناحبس هلوق ريسفت يف نيلجرلا حسم لوح هقمح ام ظحال .ةيهاو هوجول هنع لدع

 رْمألا يلوُأَو9 هلوق نم دارملا لوح هركذ امو « 4َنييْفكْلا ىَلِإْمُكلجْرَأَو ْمُكِسوُؤَرِباوُحَسْماَوِؤ
 .امهريغو «ُْكْنِم رمألا يلوُأَو َلوُسَولا اويطأو» :ىلاعت هلوق ريسفت يف «ْمُكْنِ



a 0نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 0... ٤ 

 ًارايتخا رضحلا ىف نيتالصلا نيب عمجلاو ةّنسلا

 نيب عمجلا زاوج ىلع قحلاب عداصلا نع تاياورلا ترفاضت دق

 هديناسملاو ننسلاو حاحصلا باحصأ اهاور ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا

 .هريغ هلقن ام ركذن مث نتملاو دنسلاب ملسم هاور ام مدقنلف

 نع «ريبزلا نع .كلام ىلع تأرق :لاق ىيحي نب ىيحي انئّدح ١.

 رصعلاو رهظلا إلق هللا لوسر ىّلص :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس

 .رفس الو فوخ ريغ يف ًاعيمج ءاشعلاو برغملاو ًاعيمج

 نبا لاق ,ريهز نعاعيمج مالس نب نوعو سنوي نب دمحأ انئّدحو .۲
 سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ريبزلا وبأ انئّدح« ريهز انثّدح :سنوي
 فوخ ريغ ىف ةنيدملاب ًاعيمج رصعلاو رهظلا ## هللا لوسر ىّلص :لاق
 نبا تلأس :لاقف ؟كلذ لعف مل: ًاديعس تلأسف :ريبزلا وبأ لاق .رفس الو

 .هتّمأ نم ًادحأ جرحي ال نأ دارأ :لاقف ينتلأس امك سابع

 ؛ةيواعم وبأ انثّدح :الاق بيرك وبأو ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انئثّدحو ۳

 عيكو انثّدح :الاق بيرك يبأل ظفللاو- جشألا ديعس وبأو بيرك وبأ انئّدحو

 نبا نع ءريبج نب ديعس نع «تباث يب نب بيبح نع «شمعألا نع امهالك
 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب ةت هللا لوسر عمج :لاق سابع
 :سابع نبال تلق :لاق «عيكو ثيدح يف» رطم الو فوخ ريغ يف ةنيدملاب

 نبال ليق ةيواعم يبأ ثيدح يفو .هنّمأ جرحُي ال يك :لاق ؟كلذ لعف م

 .هتّمأ جرحي ال نأ دارأ :لاق ؟كلذ ىلإ دارأ ام :سابع



 O O 1 ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نبي عمجلاو ةتسلا

 ءورمع نع «ةنييع نب نايفس انثّدح ءةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثّدحو ٤.
 ًاعيمج ًاينامث لق يبنلا عم تيّلص :لاق سابع نبا نع ءديز نب رباج نع
 رخأو رصعلا لّجعو رهظلا رُخأ هنظأ ءاثعشلا ابأ اي :تلق ءاعيمج ًاعبسو

 عمجلا ىلإ عجر ول هنظ ام ١).كاذ نظأ انأو :لاق ءءاشعلا لججعو برغملا

 امل فلاخم وهو ءائيش ٌقحلا نم ىنغي ال وهو ليلد الب نظ  يروصلا

 . سابع نبا دانسا نم ترفاضت

 نب ورمع نع ءديز نب دامح انثدح :ينارهزلا عيبرلا وبأ انثدح .۵

 ةنيدملاب ىَلص لَ هللا لوسر ّنأ ساّبع نبا نع ديز نب رباج نع هرانيد
 .ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا (') ًاينامثو ًاعبس

 «تيرخلا نب رييزلا نع ءدامح انثدح «ينارهزلا عيبرلا وبأ ىنثدحو .1

 تبرغ ىح رصعلا دعب اموي سابع نبا انبطخ :لاق قيقش نب هّللا دبع نع
 هءاجف :لاق ءةالصلا ةالصلا :نولوقي سانلا لعجو م وجنلا تدبو سمشلا

 :سابع نبا لاقف ءةالصلا ةالصلا :ينثتي الو رتفي ال ميمت ينب نم لجر

 رهظلا نيب عمج ات هللا لوسر تيأر :لاق مث كل ّمأ ال ةّئسلاب ىنمّلعتأ

 نم يردص يف كاحف :قيقش نب هللا دبع لاق .ءاشعلاو برغملاو ءرصعلاو
 ١ .هتلاقم قدصف «هتلأسف ةريره ابأ تيتأف ءيش كلذ

 نع ءريدح نب نارمع انثذح :عيكو انثّدح ءرمع يبأ نبا انثّدحو ./

 .سماخلا ثيدحلا ةنيرقب ةنيدملاب ةا هللا لوسر كلذ لعف ١.

 .ًاعبسو ًاينامث :هنم بترملاو «بترم ريغ رشنو فل .۲



 نقلا خالا ىلإ نيتسرملا للف هجاء الا ا ا ع ال 0۰

 مث ؛تکسف « ءةالصلا :سابع نبال لجر لاق :لاق يليقعلا قيقش نب هللا دبع

 انملعتأ كل مال :لاق مث ءتكسف «ةالصلا :لاق مث ؛تكسف «ةالصلا :لاق

 ل ا ا

 .هريغ هلقن ام كيلإو ؛هحيحص ىف ملسم هلقن ام اذه

 اعبس ةنيدملاب ىَّلص ظلي ىبنلا لا :سابع نبا نع يراخبلا جرخأ ۸
 ةليل ىف هّلعل : بويأ لاقف ءاشعلاو برغملاو ءرصعلاو رهظلا :اينامثو

 ر :لاق ؟ةريطم

 ىلص :لاق سابع نبا نع« ديز نب رباج نع يراخبلا جرخ أ ٩

 ° ًاعيمج ًاينامثو ًاعيمج ًاعبس يلي يبنلا

 :سابع نباو بوّيأ يبأو رمع نبا نع لاسرإب يراخبلا جرخأ ٠.
 (4).ءاشعلاو برغملا ةا نبنلا ىلص

 عمج :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع يذمرتلا جرخأ ١.
 ريغ نم ةنيدملاب ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب كت هللا لوسر

 نأ عمو .رضحلا يف نيتالملا نيب عمجلا باب 2518 ۲۱۳/۵: يوو تلل ملسم حيحص حرش . ١

 انكرت رفسلا يف نيتالصلا نيب , عمجلا اهيف ءاج تاياور ثالث تن ل هيف لقن رضحلاب صاخ ناونعلا

 امك رفسلا يف اهلثم رضحلا يف عمجلا ةيفيك لأب ازاعيإ بابلا اذه يف اهلقن هّلعلو ءاهلقن

 .هنايب كيفاويس
 .ةالصلا باتك نم رصعلا ىلإ رهظلا ريخأت باب 21١/١ :يراخبلا حيحص . ۲

 .ةالصلا باتك نم برغملا تقو باب ١١/١ ١ :يراخبلا حيحص .''

 .ةمتعلاو ءاشعلا ركذ باب أ ١7/١ :يراخخبلا حيحص . ٤



 VEER ًارايتخا رضحلا يق نيتالصلا نيب عمجلاو ةّنسلا

 جرحيال نأ دارأ :لاق ؟كلذب دارأ ام :سابع نبال ليقف :لاق ءرطم الو فوخ

 .هتمأ

 قيفهش ا ا ا

 0) لقعلا

 نبا نع ءديز نب رباج تعمس:لاق ةداتق نع دمحأ مامإلا جرخأ .۲

 ءاشعلاو برغملاو ءرصعلاو رهظلا نيب كيلي هللا لوسر عمج :لاق سابع

 :لاق ؟كلذ ريغل دارأ امو :سابع نبال ليق ءرطم الو فوح ريغ يف ةنيدملاب

 0 .هتمأ جرحي الأ دارأ

 ديز نب رباج ىنربخأو :رمع لاق ءنايفس نع دمحأ مامإلا جرخأ .۳

 اعبسو ًاعيمج ًاينامث ةا هللا لوسر عم تيّلص :لوقي سابع نبا عمس هلا
 برغملا رخأو ءرصعلا لجعو رهظلا رخأ هّئظأ ءاثعشلا ابأ اي :هل تلق ءًاعيمج

 "كلذ نظأو :لاق ءءاشعلا لّجعو

 سابع نبا انبطخ :لاق «قيقش نب هللا دبع نع دمحأ مامإلا جرخأ ٤.

 هنوداني سانلا قلعو موجنلا تدبو سمشلا تبرغ ىَّتح رصعلا دعب ًاموي

 ققحم نإ مث .رضحلا يف عمجلا يف ف ءاج ام باب ۱۸۷ ثيدحلا مقر ,١/501:يذمرتلا ننس . ١

 .ظحالف سابع نبا نع ثيدحلا اذه اهب يور يتلا هوجولا ىلإ شماهلا يف راشأ باتكلا

 .۲۲۲۳/۱:دمحا دنسم . ۲

 نظلاو ءناظلل ىتح ةّجحب سيل وهف ‹ يروصلا عمجلا هب دارأ نا هنظ امو ۲۲۱/۱:دمحأ دنسم .۳

 .ائيش ٌقحلا نع ينغي ال



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد 0.0... ع هموم ممل 0۰۸

 ةالصلا ةالصلا :لوقي لعجف ميمت ينب نم لجر موقلا يفو ةالصلا

 رهظلا نيب عمج 6# هللا لوسر تدهش ةّئسلاب ينمّلعتأ :لاق ءبضغف

 ائيش كلذ نم ىسفن ىف تدجوف :هللا دبع لاق ءءاشعلاو برغملاو رصعلاو

 00 (1) هقفاوف هتلأسف ةريره ابأ تيقلف

 :لاق هنأ سابع نب هللا دبع نع ءريبج نب ديعس نع كلام جرخأ .

 يف اعيمج ءاشعلاو برغملاو ًاعيمج رصعلاو رهظلا كلَ هللا لوسر ىّلص

 ۰ ۳. رقس الو فوخ ريغ

 :لاق ءسابع نب هللا دبع نع ءريبج نب ديعس نع دواد وبأ جرخأ .1

 يف ًاعيمج ءاشعلاو برغملاو ءًاعيمج رصعلاو رهظلا يلي هللا لوسر ىّلص
 .رفس الو فوخ ريغ

 ".رطم يف ناك كلذ ىرأ :كلام لاق

 انب ىلص :لاق «سابع نبا نع ءديز نب رباج نع دواد وبأ جرخأ .۷

 .ءاشعلاو برغملاو ءرصعلاو رهظلا ًاعبسو ًاينامث ةنيدملاب هللا لوسر

 ريغ يف :لاق سابع نبا نع «ةمأوتلا ىلوم حلاص هاورو :دواد وبأ لاق
 (4) طم

 ١.مسئد أحمد:١/1861,

 .ثيدحأا ءرفسلاو رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا باب 154/١ :كلام أطوم . ۲

 ريسفت يف مالكلا كيفاويسو .نيتالصلا نيب عمجلا باب ء١٠۲٠ ثيدحلا تل :دواد يبأ ننس .۳

 .ثيدحلل كلام

 ٠١١٠٤١. ثيدحلا «قباسلا ردصملا . غ



 دل ا ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نبي عمجلاو ةّنسلا

 ىّلص :لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع يئاسنلا جرخأ .۸

 ريغ نم ًاعيمج ءاشعلاو برغملاو ًاعيمج رصعلاو رهظلا فَي هللا لوسر

 .رفس الو فوخ

 ةا يبنلا نا سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع يئاسنلا جرخأ ٩.

 برغملاو رصعلاو رهظلا نيب نيتالصلا نيب عمجي ةنيدملاب يلصي ناك
 هتّمأ ىلع نوكي ًالثل :لاق؟ َمِل :هل ليق ءرطم الو فوخ ريغ نم ءاشعلاو
 27 :جرح

 ءارو تيلص :لاق سابع نبا نع «ءاثعشلا يبأ نع يئاسنلا جرخأ ٠.

 © ًاعيمج ًاعبسو ًاعيمج ًاينامث ل هللا لوسر

 ىلص هلا سابع نبا نع ديز نب رباج نع يئاسنلا جرخأ ١.

 امهنيب سيل ءاشعلاو برغملاو ءءيش امهنيب سيل رصعلاو ىلوألا ةرصبلاب
 هللا لوسر عم ىّلص هلا سابع نبا معزو ؛لغش نم كلذ لعف ءيش
 )ءىش امهنيب سيل تادجس نامث رصعلاو ىلوألا « ةنيدملاب

 ىلوم حلاص نع «سيق نب دواد نع قازرلا دبع ظفاحلا جرخأ .”

 رهظلا نيب #34 هللا لوسر عمج :لوقي سابع نبا عمس هلا ةمأوتلا

 .رضحلا ىف نيتالصلا نيب عمجلا باب ۲۹۰/۱: يئاسنلا ننس . ١

 . ردصملا سفن .۲

 . ردصملا سفت .۳

 نامث تادجس نامث نم دارملاو ميقملا هيف عمجي يذلا تقولا باب ١ :يناسنلا ننس . ٤

 .تاعکر



 نقلا قتلا ىلإ نيدشرملا لكافة ع 0۱۰

 نبال تلق :لاق رطم الو رفس ريغ يف ةئيدملاب ءاشعلاو برغملاو ءرصعلاو

 () هتم ىلع ةعسوتلل هارأ :لاق ؟كلذ لعف لعف هارت مل :سابع

 نيب تإ هللا ا سابع نبا نع قازرلا دبع جرخأ .۳

 0( أ ني ادا جرت الانا رر

 نبا نا هربخأ ءاثعشلا ابأ ّنا رانيد نب ورمع نع قازرلا دبع جرخأ ٤.

 ًاعيمج ًاعبسو ًاعيمج ًاينامث هللا لوسر ءارو تيّلص :لاق «هربخأ سابع

 نم رخأ يبنلا نظأل ىنأ :ءاثعشلا يبأل تلقف ءجيرج نبا لاق ءةنيدملاب

 "كلذ نظأ انأو :ءاثعشلا وبأ لاق اليلق رصعلا نم مّدقو ًاليلق رهظلا

 ّقحلا نم ىنغي ال نظ ءاثعشلا وبأ هقّذصو جيرج نبا هّنظ ام :تلق

 اذه فعض كيفاويسو .ًايقيقح ال ًايروص ناك عمجلا نا :هلصاحو .ئيش

 ةفرعم إف ءقيرفتلا نم رثكأ جارحإلا بجوي يروصلا عمجلا ناو لمحلا
 نم لكشأ ةيناشلا ةالصلا نم هلئاوأو ىلوألا ةالصلا نم تقولا رخاوأ
 .عمجلا

 رمع نب هللا دبع نع «بيعش نب ورمع نع قازرلا دبع جرخأ 6
 لجر لاقف رصعلاو رهظلا نيب رفاسم ريغ ًاميقم هللا لوسر انل عمج :لاق

E11 فيستا وك نوم قارا  

 .41708 ثيدحلا 6632060 / ۲ :قازرلا دبع فنصم . ۳

 ٤٤١١. ثيدحلا (6067/7:قازرلا دبع فنصم .۳



 00 ES ًارايتخا رضحلا ىف نيتالصلا نيب عمجلاو ةّنسلا

 عمج نإ هتّمُأ جرحُي ال نأل :لاق ؟كلذ لعف يبنلا ىرت مِل :رمع نبال
 07 اجر

 هللا دبع نب رباج نع هدنسب ةراثآلا يناعم» يف يواحطلا جرخأ .1

 يف ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب فل هللا لوسر عمج :لاق
 (").ةّلعالو فوخ ريغ نم صخرلل ةنيدملا

 ىف وتملا) يناهفصالا هّللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ ظفاحلا جرخأ .۷

 معزو ءرصعلاو رهظلا نيب عمج سابع نبا نأ ديز نب رباج نع (ه۳۰٤ ماع

 ".رصعلاو رهظلا ةنيدملاب هللا لوسر عم ىّلص هلا
 ءاثعشلا ابأ تعمس :لاق رانيد نب ورمع نع ميعن وبأ جرخأ .۸

 ًاعيمج تاعكر ىنامث فلي هللا لوسر یلص :(ضر) سابع نبا لاق :لوقي

 ١ (؛) دلع الو ضرم ريغ نم ًاعيمج تاعكر عبسو

 لوسر عمج :لاق ةريره ىبأ نع هدنسم ىف رازبلا جرخأ .19 :

 (0).فوخ ريغ نم ةنيدملا يف نيتالصلا نيب فل هلا

 نب هللا دبع نع هدنسب ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا جرخأ ٠

 .غ1غ77 ثيدحلا 007/7 :قازرلا دبع فنصم ١.

 .111/1 :راثآلا يناعم .

 .ديز نب رباج باب ۰ / 7 :ءايوألا ةيلح .۳

 .ديز نب رباج باب ٩۰ /7 :ءايلوألا ةيلح . ٤

 ٤١١. مقر ثيدحلا ۲۸۳/۱ :رازبلا دنسم . ۵



EEO NOY 0۱۲نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل...  

 رصعلاو رهظلا نيب  ةنيدملاب ينعي - جت هللا لوسر عمج :لاق دوعسم
 جرحت الفل كلذ تعنص :لاقف كلذ ىف هل ليقف ءءاشعلاو برغملاو

 5 (1) ١
 .يم

 انطسبو ءديناسملاو ننسلاو حاحصلا نم اهانعمج ًاثيدح نوثالث هذه

 اهلقنب ىنتعا ثيداحأ اهّنأ ىلع ئراقلا فقيل ءلقنلا يف مالكلا

 ءاهضفري وأ اهركانتي نأ دحأل نكمي الو «مهرباكأو نيثّدحملا ظاّفح

 لجأل اهركذ نع انضرعأ ثيدحلا بتك يف ةثوثبم تاياور كانهو

 ° راصتخالا

 :مهؤامسأ ةيلاتلا صاخشألا ىلإ ىهتنت ةرفوتملا ديناسألا هذهو

 .ةّمألا ريح سابع نب هّللا دبع ١.

 .رمع نب هللا دبع .۲

 . ةا ىبنلا فيضم يراصنألا بوّيأ وبأ ۳

 .يسودلا ةريره وبأ ٤.

 .يراصنألا هّللا دبع نب رباج .۵

 .دوعسم نب هللا دبع .1

 ٠١858, ثيدحلا 778/٠١ :ريبكلا مجعملا . 1

 ۲۲۷۷۱ و۲۲۷۱۷ و٤۲۲۷۹ مقرب ۲۵۱ 717/8:لامعلا زنكو ۲/٤۹:طسوألا مجعملا ظحال . ۲

 فني ففي فوم



 9511 ا ل ا نيتالصلا نيب عمجلا ضفرل تاريربت

 نيتالصلا نيب عمجلا ضفرل تاريربت

 نيب ةنيدملاب عمج # لوسرلا بأ ىف ةحيرص تاياورلاو

 عمجلا زاوج نايبل عمج «ةَلع الو رطم الو فوخ ريغ نم نيتالصلا
 رمتسي 4ل ناك امل ةضيرف قيرفتلا لأب مّهوتم مّهوتي الثل هتيعورشمو
 زئاج عمجلا نا تبثأ هلمعب هّنكلو ءةليضفلا تقو يف نايتإلاو تيقوتلا ىلع

 .لضفأ تيقوتلا ناك نإو

 لواح ةجئارلا ةيهقفلا بهاذملل ًافلاخم تاياورلا نومضم ناك املو

 ةّمثألا ىوتف ىلإ تاياورلا عاضخإ ايتفلا لهأو نيثّدحملا نم دحاو ريغ
 هذهب لمعلا مهنم ريثك كرتف «لطابلا نع حلا زييمتل ًاسايقم اهذخأ ناكم

 مهءامسأ ركذ ءاهئوض ىلع اوتفأو اهب اولمع مهنم ًافيفل أ ريغ «تاياورلا

 صضخنو نم ام ىلع ؛عومجملا» ىف يوونلاو «دهتجملا ةيادب» ىف دشر نبا
 ال ًايروص ناك عمجلا نأ وهو «فلاخملا اهيلإ أجتلا يتلا راذعألا نم ًارذع

 .ههجو كل حضتيسو ًايقيقح

 ًاتروص ناك عمجلا
 عمجلا نأ ىلإ أجتلا ثيداحألا هذه لحل ضرعت نّمم دحاو ريغ نإ

 ءايروص اعمج ناك لب ,رفسلا يف عمجلا ىف امك ايقيقح اعمج نكي مل

 ىلصف تاعكر عبرأ زادقم اهتقو نم يقب دح ىلإ رهظلا رخأ قي هنا ىنعمب



 نقلا ا 00020101 E ها

 نيتالصلا نيب ًاعمج ناكف رصعلا ىَّلصو رصعلا تقو لحد اهمامتإبو رهظلا

 ريغ نم رهاظلا وه اذهو .اهتقو يف اهب يتأ نيتالصلا نم ةدحاو لک نأ عم

 .مهتاملك كيلإو ءثيدحلا حارش نم دحاو

 اهتقو رخآ ىلإ ىلوألا ريخأت ىلع هلّوأت نم مهنمو :يوونلا لاق ١.
 ةروص هتالص تراصف اهالصف ةيناثلا تلخد اهنم غرف اًملف هيف اهالصف

6 

 رهاظلل فلاخم هّنأل ءلطاب وأ فيعض ًاضيأ اذهو :لاقو هدر مث

 هلالدتساو ءبطخ نيح هانركذ يذلا سابع نبا لعفو «لمتحت ال ةفلاخم

 يف حيرص ؛هراكنإ مدعو هل ةريره يبأ قيدصتو هلعف بيوصتل ثيدحلاب

 () ليوأتلا اذه در

 ةا لوسرلا نا وهو «هانركذ امب هيلع دري نأ يوونلا ىلع ناكو
 روكذملا وحنلاب عمجلاو ةّمَألا نع جرحلا عفر ةيغب نيتالصلا نيب عمج

 .قيرفتلا نم اجرح رثكأ

 دشأ ناكل هوركذ ام ىلع ناك ولف ءةصحخر عمجلا نإ :ةمادق نبا لاق

 ةالص ّلكب ناينإلا نال ءاهتقو يف ةالص لكب نايتإلا نم ًاجرح مظعأو ًاقيض
 الإ ىلوألا تقو نم ىقبي ال ثيحب نيتقولا يفرط ةاعارم نم عسوأ اهتقو يف

 .اهلعف ردق

 .170/0:ملسم حيحص حرش ١



 ONO نيتالصلا نبي عمجلا ضفرل تاريربت

 ءاشعلاو ءبرغملا و رصعلا نيب عمجلا زاجل ءاذكه عمجلا ناك ول مث

 هجولا ىلع ربخلاب لمعلاو كلذ ميرحت يف ةَمَألا نيب فالح الو حبصلاو
 2).فّلكتلا اذه نم ىلوأ هنم مهفلا ىلإ قباسلا

 ام سفنب ليوأتلا اذه ىلع در "”ريبكلا حرشلا ىف ىسدقملا نأ امك

 نبا ظفلب انرصتقا كلذلو دحاو نيباتكلا الك ىف ظفللاو «ةمادق نبا هركذ

 .ةمادق

 نيب عمجلا زاوج رّسف نم ىلع امهنع هانلقن امب اًدر امها معن

 الك ىف عمجلا كالم ناك اًملو ءيروصلا عمجلاب رفاسملل نيتالصلا

 مالا نع ةقشملاو جرحلا عفر وهو أدحاو (رضاحلاو رفاسملا) نيماقملا

 ماقملا ىف امهمالك انتبثأ دشأ وحن ىلع ًاجرحُم يروصلا عمجلا ناكو
 .اضيأ

 عمجلا ىلع ةياورلا يف عمجلا يباطخلا لمح انركذ ام لجألو

 :لاقف ءيروصلا نود يقيقحلا

 يف اهالص ىح رهظلا رُخأ نم ىلع عقي ال ًافرع «عمجلا» مسا رهاظ

 لك ىلص دق اذه ّنأل ءاهتقو لّرأ يف اهالصف رصعلا لججعو اهتقو رخآ

 .اهب صاخلا اهتقو يف امهنم ةالص

 ناك املو ءرفسلا ىف نيتالصلا نيب عمجلا لمح نم مالك دقن ىف هركذ ١. المغني:١17/1- ١٠١

 .ماقملا ىف ذ ءاتلقت ًادحاو طانملا

 ١, 10 ينغملا ليذ يف ريبكلا حرشلا . "



 نقلا قتلا RE لا حال ۵۱۹

 تقو يف ًاعم ناتالصلا نوكت نأ امهنيب فورعملا عمجلا امّنإو :لاق

 0 ذك ةفلدومو امه قرب عمجلا ّنأ ىرت الأ ءامهادحإ

0 

 همركو هفطلب هللا هلماع يناحبسلا رفعج هفلوم ديب باتكلا زجن
 تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 مظعملا نابعش ۸

 ٤۲٣ھ

 ارا :دوبعملا نوع ۹7۳ ج۲ :ننسلا ملاعم . هدا“







 رداصملا ردن رهف

 ميركلا نآرقلاب ًاكربت أدبن

 فلألا فرح

 .مق «ينادجولا ةبتكم «يغالبلا دارج دمحم خيشلا :نمحرلا ءالآ ١.

 «ريثك نبا راد (ه ٩۱۱ -844) ىطويسلا نيدلا لالج :ناقتإلا.؟

 ۰ .توريب

 ةعبطم ء(ه )1٤4۸ ۷۲١ ىلحلا ةمالعلا :ةيئانهملا لئاسملا ةبوجأ .*

 .ه١٠4١ مق ؛مايخلا

 مالعأ نم) يسربطلا ىلع نب دمحأ روصنم وبأ :جاجتحالا ٤.

 .ه 1407 - توريب ؛يملعألا ةسسؤم (يرجهلا سداسلا نرقلا

 | ىفوتملا) ينيسحلا هللا رون يرتستلا ىضاقلا :قحلا قاقحإ .ه

 .ةسدقملا مق «يفجنلا ىشعرملا ةبتكم تاروشنم اه

 راد (ه ۳۷۰ ىفوتملا)» صاّصجلا ىلع نب دمحأ :نآرقلا ماكحأ .1

 .ه١١14 - توريب ءىبرعلا باتكلا



 نقلا وخلا نلإ ارل للف ننال 0۲۰

 ىفوتملا) هللا دبع نب دمحأ ىناهفصالا ميعن وبأ :ناهبصأ رابخأ .۷

(A Eنارهط ,ناهج تاروشنم . 

 ىفوتملا) راجنلا دومحم نسب دمحم :لوسرلا ةئيدسم رابخأ .8

 .ه١١١٠  ةمركملا ةكم (ه ۳

 .ه۸١٤٠ توريب ءةفرعملا راد (ه )١6٠١- ۲٠٤ ىعفاشلا

 نب دمحأ سابعلا وتا :يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ.١٠

 . توريب

 ىلع نب دمحم :لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ.١

 - توريب ءةيملعلا بتكلا راد (ه ٠٠٠١ ىفوتملا) ىناكوشلا

 .ه15

 ءاطغلا فشاك نيسح دمحم خيشلا :ةينيسحلا ةبرتلاو ضرألا . ۲

 .ىه 1718  ةيرديحلا ةعبطملا (ه ٠۳۷١ ىفوتملا)

 ةضهن راد ءربلا دبع نب هللا دبع نب فسوي ورمع وبأ :باعيتسالا . "٠

 .ةرهاقلا ءرصم

 a AoY) ىفوتملا) ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ :ةباصإلا. ١غ

 .توريب «ئبرعلا ثارتلا ءایحإ راد



 هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم :ةيمامإلا تاداقتعا . 6
 ىملاعلا رمتؤملا تافَتصم نمض (ه١۳۸ ىفوتملا) قودصلا

 .ه ١417 مق ءديفملا خيشلا ةيفلأل

 (ه ١79/١ ىفوتملا) ىلماعلا نيمألا نسحم ديسلا :ةعيشلا نايعأ .1

 . توريب «فراعتلا راد

 ؛ةفرعملا راد (هال511-18) ةيميت نبا:ميقتسملا طارصلا ءاضتقا . ١

 .توریب

 (ه ٤۲۸ ىفوتملا) انيس نبا سيئرلا خيشلا :ءافشلا تايهلإ ۸

 .ناريإ ءراديب تاروشنم

 ءةفرعملا راد (ه ١0١ ۲٠٤ ) ىعفاشلا سيردإ نب دمحم م14

 .ھ ۱٤١۸ توريب

 (ه 417 )۳۳١- نامعنلا نب دمحم نب دمحم ديفملا :يلامألا ٠”

 .ه11404 مق

 يرونيدلا ملسم نب هللا دبع ةبيتق نبا :ةسايسلاو ةمامإلا١

 . رصم «دمحم ىفطصم ةعبطم (ه ۲۷١ ىفوتملا)

 عبط (ه840 ىفوتملا) يزيرقملا ىلع نب دمحأ :عامسألا عاتمإ.۲
 .ةرهاقلا

 عبط «جربني .د قيقحت «يلزتعملا طايخلا نيسحلا وبأ :راصتنالا ."*



 نقلا ىلا لإ يدعوا لقا بستان نودع نا ل ل ا ا حا 0۲

 .ھ ۱۳٤٤  رصم

 نرقلا مالعأ نم) يرذالبلا ىيحي نب دمحأ :فارشألا باسنأ ٤.
 .ه ٠۳۹٤  توريب ؛يملعألا ةسسؤم (يرجهلا ثلاثلا

 فلؤم) يناحبسلا رفعج :فالخلا اهيف ماد لئاسم ىف فاصنإلا 0

 - ةسدقملا مق ءال قداصلا مامإلا ةسسؤم (باتكلا اذه

 ,.ها ۲

 ىفوتملا) ديفملا نامعنلا نب دمحم نب دمحم :تالاقملا لئاوأ 5

 .ه ٠۳۷١  زيربت ءةقيقحلا ةبتكم (ه ۳

 ةعماج تاروشنم (ه ۲٠١ ىفوتملا) ناذاش نب لضفلا :حاضيإلا ۷

 .ھ ٠٤١٤  نارهط ؛نارهط

 ىفوتملا) نسحلا نب دمحم ىلماعلا رحلا :ةعجهلا نم ظاقيإلا .۸

 .ه ٠٤١۳ مق ءال ةموصعملا ةديسلا ةسسؤم (ه ٠٤

 ءابلا فرح

 ةسسؤم(© ىفوتملا) يسلجملا رقاب دمحم :راونألاراحب .4

 .ه ١٠٤١١ . توريب ءءافولا

 )07١  دمحأ نب دمحم يبطرقلا دشر نبا :دهتجملا ةيادب .

 .ه ٠٤١١  توريب ءةفرعملا راد (ه٥

 ١. ىفوتملا) ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ :ةياهنلاو ةيادبلا ۷۷٤ه(



 .ھ ٠٤١١  توريب ءرکفلا راد

 يناحبسلا رفعتج :اهدراومو اهراثآو اهدح ءاهموهفم ,ةعدبلا .۲

 - ةسدقملا مق ءا قداصلا مامالا ةسسؤم (باتكلا اذه فلؤم)

 .ه1١

 «يدعسلا نمحرلا دبع كلملا دبع :ىمالسإلا اهموهفم ىف ةعدبلا .7”7

 . م1997  يدامرلا «ريعاونلا ةعبطم

 ىمقلا راقصلا خورف نب نسحلا نب دمحم :تاجردلا رئاصب ٤.

 مق «ىفجنلا ىشعرملا ةبتكم تاروشنم (ه ۲۹١ ىفوتملا)

 المقدسة  ١51١5ه.

 ؛يسولالا يرکش دومحم :برعلا لاوحأ ةفرعم يف برإلا غولب ٠.

 ,ةضهنلا راد (ه ۸٠١ ىفوتملا) ىنالقسعلا رجح نبا :مارملا غولب ”

 .رصم

 )٠۱۳۲۰-٠١١١ یئوخلا مساقلا وبأ ديلا :نآرقلا ريسفت ىف نايبلا .۷

 . ھ۱۳۹۵  توريب ءارهزلا راد (ه

 دمحم نب فسوي نب دمحم :نامزلا بحاص رابخأ ىف نايبلا .۸

 باتك عم عوبطم (ه ٦0۸ ىفوتملا) يعفاشلا یجنگلا يشرقلا

 . نارهط «تيبلا لهأ ثارت ءايحإ راد «فلؤملل «بلاطلا ةيافك»



ofنيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليل 000-0. هعمل مع ملم عمم عم  

 ءاتلا فرح

 ةبتكم (ه ۵ ىفوتملا) يديبزلا ىضترم دمحم :سورعلا جات .”9

 .توریب ءةايحلا

 ىفوتملا) يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ :دادغب خيرات .5'
 .ةرونملا ةنيدملا «ةيفلسلا ةبتكملا (ه ۳

 ةسسؤم (ه١٠17 ىفوتملا) ريرج نب دمحم :يربطلا خيرات . ١

 . توريب ؛يملعألا

 - )٠١٠۹ يناجنزلا هللا رصن نب هللا دبع وبأ :نآرقلا خيرات . غ7

 .ه ۱۳۵٤  رصم عبط (ه ۰

 (ه 17941 ىفوتملا) ةرهز وبأ دمحم :ةيمالسإلا بهاذملا خيرات . 8“

 . . توريب «يبرعلا ركفلا راد

 عبارلا نرقلا مالعأ نم) يناّرحلا ىلع نب نسحلا :لوقعلا فحت ٤.

 .ه 1744  توريب ؛يملعألا ةسسؤم (يرجهلا

 «تيبلا لآ ةسسؤم (ه١۷۲-۹4۸) ىّلحلا ةمالعلا :ءاهقفلا ةركذت .©
 .ةسدقملا مق

 .ةرهاقلا عبط «يدادغبلا دمحم نيدلا ءالع :نزاخلا ريسفت ١.

 يزارلا بيطخلا رمع نب دمحم :(بيغلا حيتافم) يزارلا ريسفت .۷

 . توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه )645 - ۰٦



 ىفوتملا) يربطلا ريرج نب دمحم :(نايبلا عماج) يربطلا ريسفت .8
(a1۰توريب «ةفرعملا راد  . 

 مالعأ نم) يفوكلا دمحم نب دوعسم نب دمحم :يشايعلا ريسفت .9

 .ةيمالسالا ةبتكملا (يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 دمحأ نب دمحم :(نآرقلا ماكحأل عماجلا) يبطرقلا ريسفت .

 :ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه ٦۷١ ىفوتملا) ىبطرقلا يراصنألا

 .ھ ۱٤١١ ۔ توريب

 عبارلاو ثلاثلا نرقلا مالعأ نم) ميهاربإ نب ىلع :ىمقلا ريسفت .

 .ه ٠٤١٤ مق ءرشنلاو ةعابطلل باتكلا راد ةسسؤم (يرجهلا

 نب دمحم :(طيحملا رحبلا شماهب عوبطملا) داملا رهنلا ريسفت .

 ءايحإ راد ؛يطانرغلا يسلدنألا نايح يبأب روهشملا فسوي
 . توريب «ىبرعلا ثارتلا

 راد (ه ۹۱۱ 8) ىطويسلا نيدلا لالج :كلاوحلا ريونت .

 .ه ۱٤١۸ . توريب ءةيملعلا بتكلا

 a 4٦۰) _۳۸۵) ىسوطلا نسحلا نب دمحم :ماكحألا بيذهت .

 . ۱۳۹۷  نارهط ,ةيمالسالا بتكلا راد

 راد (ه 887 -178/7) رجح نب ىلع نب دمحأ :بي ذهتلا بيذهت .

 .ه4٠5١ - توريب ءركفلا



 نقلا ىلا ىلإ نيدشرفلا RES كفل

 ىفوتملا) يرهزألا دمحأ نب دمحم روصنم وبأ :ةغللا بيذهت .

 يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم قودصلا :ديحوتلا .۷

 .نارهط «قودصلا ةبتكم (ه١۳۸ )۳۰١-

 نب ىيحي :بلاط يبأ نب يلع مامإلا يلامأ يف بلاطملا ريسيت .۸
 . (ه ٤١٤١ ىفوتملا) نيسحلا

 ميجلا فرح

 . )0٤٤ دمحم نب كرابملا :يرزجلا ريثألا نبأ :لوصألا عماج .4

 . ھ١١٤٠ ۔ توريب ركفلا راد اه 65

 عبط (ه60 ىفوتملا) ىلبتحلا بجر نبا :مكحلاو مولعلا عماج ٠.

 .دنهلا

 ۔ 0۹۳) ىمزراوخلا دومحم نب دمحم :ةفيثح ىبأ ديناسم عماج ١.

 .توريب ءةيملعلا بتكلا راد (ه ۵

 دمحم نب دمحم :دئاوزلا عمجمو لوصأألا عماج نم دئاوفلا عمج .

 نآرقلا مولع ةسسؤم (ه 1١94 ىفوتملا) يبرغملا ناميلس نب

 .تاوريب

 راد (ه 1757 ىفوتملا) ىفجنلا نسح دمحم :مالكلا رهاوج .۳



 .ه ٠۳۹۲ ناريإ ءةيمالسالا بتكلا

 ءاحلا فرح

 ىفوتملا) يناهفصالا هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ :ءايل وألا ةيلح .4
 .ه 17/817  توريب «يبرعلا باتكلا راد (ه ۰

 ءاخلا فرح

 سينخ نب بيبح نب ميهأربإ نب بوقعي فسوي وبأ :جارخلا .0
 .ه 1707 - قالوب عبط (ه ۱۸۲ -۱۱۳) يدادغبلا يراصنألا

 راد (ه ۹۱۱ )۸٤۹- ىطويسلا نيدلا لالج :ىربكلا صئاصخلا ٦.

 . توريب ءةيملعلا بتكلا

 ةعباتلا ىمالسالا رشنلا ةسسؤم تاروشنم (ه١7 ىفوتملا)

 .ه7١114 مق ؛نيسردملا ةعامجل

 . م1117  رصم «یلع درك دمحم :ماشلا ططخ .4

 دبع روتكدلا ةمجرت .نزوهلف سويلوي :ةعيشلاو جراوخلا . ٠

 . تيوكلا «تاعوبطملا ةلاكو ءيودب نمحرلا



e 0۲۸نقلا ىلا ىلإ ني دشرملا  

 لادلا فرح

 ءركفلا راد (ه١41-44) يطويسلا نيدلا لالج :روثنملاردلا.١

 .ھ ۱٤٤١١ توریب

 روصنم نب دمحم نب نامعنلا ةفينح وبأ ىضاقلا :مالسإلا مئاعد .۲

 .ه۳۸۳٠ فراعملا راد (ه717 ىفوتملا) ىبرغملا ىميمتلا

 راد (ه 108 )۳۸٤- ىقهيبلا نيسحلا نب دمحأ :ةوبنلا لئالد .۳

 .ه ٠٤١١  توريب ؛ةيملعلا بتكلا

 ءارلا فرح

 .ءاوضألا راد (ه ٤٠١ -۳۷۲) ىلع نب دمحأ ىشاجنلا :لاجرلا ,4

 .ه5٠5١- توريب

 . توريب ءرداص راد (ه ٤ دلا رج نتا :ةلحرل.٥

 ٦. سيردإ نب دمحم :ىعفاشلا مامإلا :ةلحرلا )١0٠-7١5ه.

 ديسلا قيقحت (ه 47 ىفوتملا) ىضترملا فيرشلا :لئاسرلا .۷

 ةماعلا ىضترملا فيرشلا 2ک تازو ءينيسحلا دمحأ

 .ه ٠۳۸٩ - قارعلا ءةيمظاكلا

 (ه ٤۱۳ 75 نامعنلا نب دمحم نب دمحم ديفملا :لئاسرلا .۸

 .ه 1411" مق ءديفملا خيشلا تافنصم نمض



 نب كرابملا نب ديمحلا دبع روتكدلا :لدسلا ىف ةرصتخم ةلاسر .4

 .ه ۱٤١٤  ىبد ؛كرابم خيش لآ فيطللا دبع

 يدادغبلا دومحم نيدلا باهش لضفلا وبأ :ىناعملا حور ٠.

 .توريب «یبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه ۱۲۷۰ ىفوتملا) یسولآلا

 , ھ۸۱

 نيدلا نيز يناثلا ديهشلا :ناهذألا داشرإ حرش يف نانجلا ضور .7

 ةعبطلا ةي تيبلا لآ ةسسؤسم (ه 94760 - )۹١١ ىلماعلا

 . ناريإ :ةيرجحلا

 ءاملع نم) يروباسينلا لاتفلا يلع نہ دمحم :نيظعاولا ةضور .۳

 .ةسدقملا مق ءىضرلا تاروشنم (يرجهلا سداسلا نرقلا

 ءازلا فرح

 ثارتلا ءايحإ راد (ه١170 ىفوتملا) ةيزوجلا ميق نبا :داعملا داز .ه8

 58 توريب «يبرعلا

 نيسلا فرح

 ينالحكلا ليعامسإ نب دمحم :مارملا غولب حرش يف مالسلا لبس ٥.

 ءايحإ راد (ه ۱۱۸۲ - ۱۰۹۹) ريمألاب فورعملا یناعنصلا

 . ھ۱۳۷۹ - توريب «ىبرعلا ثارتلا



 نقلا ىلا للا نيد ملا لل ذب د ا الوز وا تاع ون لاسم 2

 ىفوتملا) سوواط نب رفعج نب ىسوم نب ىلع :دوعسلا دعس .1

 .ه 1719  فرشألا فجنلا :ةيرديحلا ةعبطملا (ه 5

 راد (ه ۲۷۵ )/7١1  ىنيوزقلا ديزي نب دمحم ةجام نبا :نئسلا .۷

 .ه 1788  توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 )7١7- ۲۷١ ىناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ :ننسلا .۸

 ١ . توريب ءيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه

 راد (ه ۲۷۹ ۔۲۰۹) ةروس نب ىسيع نب دمحم يذمرتلا :نئسلا .4

 . توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 ءنساحملا راد (ه 786 37:5) رمع نب ىلع ىنطقرادلا :نئسلا ٠

 00 . ةرهاقلا

 راد (ه ۲۵۵ )181  نمحرلا دبع نب هللا دبع ىمرادلا :ننسلا .1

 .ةيوبنلا ةّنسلا ءايحإ

 ,ركفلا راد (ه )7١6- ۳٠۳ بيعش نب دمحأ ىئاسنلا :نئسلا .۲

 .ھ ۱۳٤۸ ۔ توريب

 راد (ه ٤0۸ ىفوتملا) يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ :ىربكلا نئسلا .۴۳

 . ھ١١٤۱ ۔ توريب ءةفرعملا

 .ھ ۱٤۱۷  قشمد ءركفلا راد ‹ءىطوبلا



 (ه ٠١٤٤ ىفوتملا) يبلحلا ميهاربإ نب ىلع :ةيبلحلا ةريسلا ٠.

 . توريب ؛ةيمالسإلا ةبتكملا

 يريمحلا ماشه نب بويأ نب كلملا دبع :ةيوبنلا ةريسلا .

 . توريب «يبرعلا ثارتلا راد (ه ۲۱۸ وأ ۳ ىفوتملا)

 (ه 1884٠ ۔۱۳۲۰) ىنيمألا نيسحلا دبع ةمالعلا :انتنسو انتريس .
 ۰ . فرشألا فجنلا ءةيرديحلا ةعبطملا

 نيشلا فرح

 فرش نب ىيحي ايركز وبأ :ملسم حيحض ىلع يوونلا حرش .

 .ه ۱٤١١ - توريب ءملقلا راد 0 افلا

 (ه 500 ىفوتملا) ىلزتعملا ديدحلا يبأ نبا :ةغالبلا جهن حرش .

 .ھ ۷۸ - ةرهاقلا ءةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد

 راد (ه )۳۸٤- ٤٥۸ ىقهيبلا نيسحلا نب دمحأ :ناميإلا بعش . ١

 .تاوريب ءةيملعلا بتكلا

 ىكبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع :مانألا ريخ ةرايز ىف ماقسلا ءافش .

 .ه ١519  ةعبارلا ةعبطلا ءرصم (ه1/07 - ۳)



oYنيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا لجلذ 0.000.000 ع هم مع مع عملهم لس لل عمل  

 داصلا فرح

 ةبتكم (ه١١۲ ىفوتملا) ليعامسإ نب دمحم يراخبلا :حيحصلا . ٠
 .ه 17154  رصم ؛يفنح دمحأ ديمحلا دبع

 راد (ه 51١ ىفوتملا) يريشقلا جاجحلا نب ملسم :حيحصلا ٤.

 . توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 يلماعلا سنوي نب ىلع دمحم وبأ نيدلا نيز :ميقتسملا طارصلا ٠6

 راثآلا ءايحال ةيوضترملا ةبتكملا رشن (ه ۸۷۷ ىقوتملا)

 .ةيرفعجلا

 يدلاخلا يدنبشقنلا يدادغبلا ناميلس نب دواد :ناوخإلا حلص .

 .ييمب عبط (ه ۱۲۹۹ ىفوتملا)

 (ه ٩۷٤ یفوتملا) ىمتيهلا رجح نب دمحأ :ةقرحملا قعاوصلا . ٠١
 .ه ۱۳۸۵  رصم «ةرهاقلا ةبتكم

 ءاطلا فرح

 ءرداص راد (ه ۰ ىفوتملا) دعس نب دمحم :ىربكلا تاقبطلا . 8

 . ھ۱۳۸۰  توريب

 نيعلا فرح
 (ه ٤٠١ -۲۸۵) يسوطلا نسحلا نب ذمحم خيشلا :لوصالاةدع.۹

 .ةسدقملا مق ءاي تيبلا لآ ةسسؤم



 ىفوتملا) يدزيلا ىئابطابطلا مظاك دمحم ديسلا :ىقثولا ةورعلا ٠0.

 . ھ۱۳۸۸  نارهط ءةيمالسالا بتكلا راد (ه ۷

 ةسسؤم (ه١78 ىفوتملا) قودصلا خيشلا :عئارشلا للع.١

 .ه4:8١ - توريب ؛ىملعألا

 ميظعلا قحلا سمش دمحم :دواد ىبأ ننس حرش ىف دوبعملا نوع .۲

 . توريب ,ركفلا راد .نامثع دمحم نمحرلا دبع قيقحت يدابآ

 راد ةسسؤم (ه١۷٠ )٠٠١- يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا :نيعلا . ١١

 .ه ١4٠5  ناريإ :ةرجهلا

 نب هللا دبع نب دمحم :(ةيوبنلا ةريسلاب فورعملا) رثألا نويع . 5

 ١4٠5 رشنلاو ةعابطلل ةراضحلا راد (ه ۷۳١ ىفوتملا) ىيحي

 .ھ

 ةسسؤم (ھه ىفوتملا) قودصلا خيشلا :اضرلا رابخأ نويع. 110

 .ه ٠٤١١٤ توریب «يملعألا

 نيغلا فرح

  ةعبط (ه ١٠٠١١ ىفوتملا) ينارحبلا مشاه ديسلا :مارملا ةياغ ١.

 .ناريإ ءرجح

 (ه 177١ - ٠۳۹۰ ) ىنيمألا دمحأ نيسحلا دبع ةمالعلا :ریدغلا .

 .ھ ۱۳۸۷ - توريب «ىبرعلا باتكلا راد



oriنيقيلا ىلا ىلإ نيدشرملا ليل اناا ا ال  

 ءاملع نم) يميمتلا يدمآلا دحاولا دبع :ملكلا رردو مكحلاررغ.۸

 .ه ٠٤١١ توريب «يملعألا ةسسؤم (يرجهلا سماخلا نرقلا

 ةسسؤم (ه 55١٠ 7/0) ىسوطلا نسحلا نب دمحم :ةبيغلا 4

  .ةسدقملا مق ءةيمالسإلا فراعملا
 ءافلا فرح

 - توريب ؛ملقلا راد (ه۷۲۸ ىفوتملا) ةيميت نبا :ىربكلا ىواتفلا

 .ھ ۷

 رجح نب ىلع نب دمحأ :يراخبلا حيحص حرش يف يرابلا حتف ١.

 . توريب ؛ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه ۸٥۲ ۔۷۷۳) ىنالقسعلا

 . م ۱۹۵۱  ةرهاقلا ءنيسح هط :ىربكلا ةئتفلا 7

 ةبتكملا (ه ۲۷۹ ىفوتملا) يرذالبلا نسحلا وبأ :نادلبلا حوتف . 17

 .م 1464  رصم «ةيراجتلا

 (ه 1۳۸ ىفوتملا) ىبرعلا نبا نيدلا ىيحم :ةيكملا تاحوتفلا .4
 ١ ١ . توريب ؛ءايحالا راد

 نرقلا مالعأ نم) ىتخبونلا ىسوم نب نسحلا :ةعيشلا قرف 0

 .ه ١4٠5  توريب ءءاوضألا راد (يرجهلا ثلاثلا

 ءايحإ راد «ءىعفاشلا ىمازعلا ىعاضقلا ةمالس :نآرقلا ناقرف .0

 ۰ 1 . توريب «يبرعلا ثارتلا



 ةبتكملا (ه800 ىفوتملا) ىكلاملا غابصلا نبا :ةمهملا لوصفلا .۷

 .ه 178١  فرشألا فجنلا ؛ةيرديحلا

 ركفلا راد :ىليحزلا ةبهو روتكدلا :هتلدأو ىمالسإلا هقفلا 8

 .ھ ۱٤۱۷ ۔ قشمد

 :ةعبرألا بهاذملا نيبو هنيب فالخلا عضاومو ةيمامإلا ةعيشلا هقف 4

 .ه ٠۳۹۸  تيوكلا «ةيميت نبا ةبتكم ءسولاسلا ىلع

 ءايحإ راد «يريزجلا نمحرلا دبع :ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا ٠.,

 . توريب «ىبرعلا ثارتلا

 ىفوتملا) ةينغم داوج دمحم :ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا ١.

(a\ fم ۱۹۷٩۹ - توريب «نييالملل ملعلا راد . 

 (ه ۳۸۵  ؟595) قاحسإ نب دمحم ميدنلا نبا :تسرهفلا .۲

 . ھ۸٤۳١ ۔ةرهاقلا

 ىلماعلا نيمألا نسحم ديسلا :## تيبلا لهأ ةمئأ باحر ىف .۳

 .ه١٠4١  توريب «فراعتلا راد (ه ۱۳۷۱ ىفوتملا)

 فاقلا فرح

 -1779) يدابآزوریفلا بوقعي نب دمحم :طيحملا سوماقلا ..

 . ھ۲١٤٠ - توريب ؛ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه۷



o1نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا لبلد ............... 0  

 فاكلا فرح

 بتكلا راد (ه۳۲۹ ىفوتملا) ىنيلكلا بوقعي نب دمحم :ىفاكلا 0

 .ه 11817 - نارهط «ةيمالسالا

 دمحم نب دمحم يرزجلا ريثألا نبا :خيراتلا ىف لماكلا 1

 . توريب ءرداص راد a) 1 ىفوتملا)

 ةبتكم (ه 0۳۸ ىفوتملا) يرشخمزلا رمع نب دومحم :فاشكلا .۷

 .ھ ٠١١۷  ةرهاقلا «ىبلحل أ ىبابلا ىفطصم

 ىفوتملا) ىلماعلا نيمألا نسحم ديسلا :بايترالا فشك .۸

 .ه 11/7 - مق ؛نيمرحلا ةبتكم تاروشنم (ه ۷۱

 يحول ريم دمحم نب دمحم :يدهملا ةفرعم ىف يدتهملا ةيافك. 64

 يناثلا نرقلا مالعأ نم) يبيقنلاب روهشملا يوسوملا ينيسحلا
 .(يرجهلا رشع

 - نارهط (ه١1 ىفوتملا) قودصلا خيشلا :نيدلا لامك.

 .ه 06

 ةلاسرلا ةسسؤم (ه410 ىفوتملا) يدنهلا ىقتملا :لامعلا زنك. ١

 .ھ ۱٤١۵  توریب



 ىفوتملا) مركم نب دمحم روظنم نبا ةمالعلا :برعلا ناسل 7
 .ھ ۱٤١۵ مق (هاللا

 ىفوتملا) ينالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ :ناريملا ناسل . ۴۳ ١

 . توريب «يملعألا ةسسؤم (ه۲

 ميملا فرح

 راد (ه 447 ىفوتملا) ىسخرسلا دمحأ نب دمحم :طوسبملا ٤.

 | .ه5٠5١- توريب ؛ةفرعملا

 راد (ه )٤۷۱-٤۸ يسربطلا نسحلا نب لضفلا :نايبلا عمجم . 8

 .ه8٠4١- توريب ؛ةفرعملا

 راد (ه1١8/-1776) ىمثيهلا ركب ىبأ نب ىلع :دئاوزلا عمجم .1

 .ھه ٠٤١١ ۔ توريب «ىبرعلا باتكلا

 دمحأ سدقملا :ناهذألا داشرإ حرش ىف ناهربلاو ةدئافلا عمجم . ١7

 ةعباتلا ىمالسالا رشنلا ةسسؤم (ه 4917 ىفوتملا) ىليبدرألا

 نب نيدلا يبحم ايركز وبأ :يزاريشلل بذهملا حرش عومجملا .۸
 .ةدج ءداشرإلا ةبتكم (ه 777-771) يوونلا فرش



a۴۸نيقبلا قلا ىلإ[ نيدشرملا لبلد دانا ع ا ا  

 راد (ه 177” ىفوتملا) ىمساقلا نيدلا لامج :ليوأتلا نساحم .

 ١ . ھ۱۳۹۸ - توريب ءركفلا

 ىقوتملا) دمحأ نب ىلع دمحم يسلدنألا مزح نبا :ىلحملا . ٠١

 . توريب ةديدجلا قافلا راد (ه 1

 ۔۱۲۹۰) ىلماعلا نيدلا فرش نيسحلا دبع ديسلا :تاعجارملا.۱

 ١ .رصم عبط (ه ۷

 aY) 0£ ىفوتملا) يدوعسملا نيسحلا نب ىلع :بهذلا جورم . ۲

 . م 1910  توريب «ةينانبللا ةعماجلا تاروشنم

 ىفوتملا) هللا دبع نب دمحم يروباسينلا مكاحلا :كردتسملا . ۴
 ٠0 توريب ءةفرعملا راد .

 يرونلا يقت دمحم نب نيسحلا ثدحملا :لئاسولا كردتسم . 5

 .ھ ٠٤١١ مق «تيبلا لآ ةسسؤم (ھ ۱۳۲۰ -۱۲۵4)

 يلازغلا دمحم نب دمحم دماح وبأ :لوصألا ملع يف ىفصتسملا 8

 . توريب «ةيملعلا بتكلا راد (ه 600 ىفوتملا)

 . توريب ءركفلا راد (ه١14 ىفوتملا) لبنح نب دمحأ :دنسملا .

 . (ه 797 ىفوتملا) ورمع نب دمحأ :رازبلا :دئسملا 7

 بتكلا راد (ه4١١7-0١6١) سيردإ نب دمحم :يعفاشلا :دنسملا .۸

 . توريب «ةيملعلا



 ءركفلا راد (ه 775 ىفوتملا) ةبيش ىبأ نب ركب وبأ :فّنصملا ..

 .ھ ۱٤١۹ ۔ توريب

 راد (ه ۲١۱ -177) ىناعنصلا مامه نب قازرلا دبع :فئصملا ٠.

 .ةرهاقلا ءةيفلسلا بتكلا

 ىتسبلا ىباطخلا دمحم نب دمح ناميلس وبأ :نئسلا ملاعم 5١

 . توريب ءةيملعلا ةبتكملا (ه ۳۸۸ ىفوتملا)

 يدزألا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ :راثآلا ىناعم .

 . توريب ءةيملعلا بتكلا راد (ه171 -78) يواحطلا

 a) ۷ ىفوتملا) ءاّرغلا دايز نب ىيحي :هبارعإو نآرقلا ىناعم . 7

 . نارهط

 ٤ يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ :طسوألا مجعملا )1770-

 ٠١ ھه - توريب ءةيملعلا بتكلا راد (ه

 -175) یناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ :ريغصلا مجعملا 0

 .ه ۱٤١١۹  توريب ؛ىبرعلا ثارتلا ءایحإ راد (ه ٢۰

 )۲٣١- ىناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ :ريبكلا مجعملا

 .ه٤١٤٠  توريب «یبرعلا ثارتلا ءایحإ راد (ه

 . رصم ؛مامإلا ةعبطم (ه ٠۲١ -051) ةمادق نب هللا دبع :ينغملا 7



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا يلد ٠00000060000006 هل ومو مو همم م عم هلم 0٠

 ىفوتملا) يراصنألا فسوي نب هللا دبع :ماشه نبا :بيبللا ىنغم.۸

 . م ۱۹۷۹ - توريب اه

 اذه فلؤم ه ۱۳٤۷ دلوت) يناحبسلا رفعج :نآرقلا ميهافم ..

 .ةسدقملا مق «قداصلا مامإلا ةسسؤم (باتكلا

 ىفوتملا) ىناهفصالا بغارلا دمحم نب نيسحلا :تادرفملا . ١

 فجنلا (ه17814-17817) ىناهفصإلا جرفلا وبأ :نييبلاطلا لتاقم ١

 . فرشألا

 774 ىفوتملا) يرعشألا ليعامسإ نب ىلع :نييمالسإلا تالاقم

 . ھه ٠٤٠١  ةثلاثلا ةعبطلا (ه

 .ه ١757 ةرهاقلا ءةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 ٤. 4ا/4) ميركلا دبع نب دمحم ىناتسرهشلا :لحتلاو للملا -./04

 ءةفرعملا راد (ه بيروت  ١٠٤١١ .ه

 يناردنزاملا يورسلا يلع نب دمحم :بوشآ رهش نبا بقانم ٥.

 . مق «ةيملعلا ةعبطملا (ه ۸۸ غ4)

 ىفاصلا هللا فطل :رشع ىناشلا مامإلا ىف رثألا بختنم 1



 ..ه 17/1 نارهط «باتک رشن زكرم «يناكيابلكلا
 ىقتملا :(دمحأ دنسم شماه يف عوبطملا) لامعلا زنك بختنم ..

 .ركفلا راد (ه 470 ىفوتملا) يدنهلا

 ةسسؤم (ه١۳۸ ىفوتملا) قودصلا خيشلا :هيقفلا هرضحي ال نم ا

 . مق ؛يمالسإلا رشنلا

 ةديدجلا قافآلا راد (ه ١7/4 ىفوتملا) سنأ نب كلام :ًاطوملا 9

 .ھ ۱٤١٩ - توريب

 ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو :ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسؤملا ٠.

 .ه ١٠٤١٤  تيوكلا

 راد (ه۸٤۷ ىفوتملا) ىبهذلا دمحأ نب دمحم :لادتعالا نازيم.

 . توريب ءةفرعملا

 نونلا فرح

 نب نسحلا نب دمحم نب نيسحلا :رطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن . ۲

 ةسسؤم (يرجهلا سماخلا نرقلا مالعأ نم) يناولحلا رصن
 .ه ٠٤١۸ مق ءفيرشلا هجرف هللا لجع يدهملا مامإلا

 .رصم «فراعملا راد ءىحبص دومحم دمحأ :ةمامإلا ةيرظن . 8

 (ه ٠٠٦ ىفوتملا) دمحم نب كرابم يرزجلا ريثألا نبا :ةياهنلا 5
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 .ھ ٠٤١١۵ مق «نايليعامسإ ةسسؤم

 - توريب (ه 709-401) یضرلا فيرشلا عمج :ةغالبلا جهن .0

 .ھ۷

 ىقوتملا) يزيوحلا يسورعلا ةعمج نب يلع دبع :نيلقثلا رون .
 .ھ ٠٤١١ مق «نايليعامسإ ةسسؤم (ه ۲

 راد (ه ۱۲۵۵ -1119/7) دمحم نب ىلع نب دمحم :راطوألا لين . ١817

 . توريب «ةيملعلا بتكلا

 واولا فرح
 - توريب ؛سئافنلا راد ,هللا ديمح دمحم :ةيسايسلا قئاثولا ا

 ھھھ ۷

 )٠١7  نسحلا نب دمحم ىلماعلا رحلا :ةعيشلا لئاسو .4

 .ه 16:7 توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه 5

 يدوهمسلا دمحأ نب ىلع :ىفطصملا راد رابخأب افولا ءافو ٠١.

 .ه 1601  توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإراد ١ ىفوتملا)

 (ه ۸۱ -508) ناكّلخ نب دمحم نب دمحأ :نايعألا تايفو ١

 .ه 1716 مق ءيضرلا فيرشلا تاروشنم



 ءايلا فرح

 ىفوتملا) يزودنقلا ىخلبلا ميهاربإ نب ناميلس :ةدوملا عيباني . 7
 .ه 117١١  لوبمالسإ ,رتخا ةعبطم (ه 4

 نب دمحأ نب باهولا دبع :رباكألا دئاقع ىف رهاوجلاو تبقاويلا . ١4

 نرقلا نايعأ نم) ينارعشلاب فورعملا يبرغملا يراصنألا يلع

 یا ااا يطفي او ےک یر اردا
 ۰ ۰ .ه ۱۳۷۸ ۔ رصم ءهدالوأو





 عتشتلاو ةعيشلا يف
 عيشتلاو ةعيشلا يف

 احالطصاو ةغل ةعيشلا ١.

 ةنسلاو نآرقلا ىف ةعيشلا ظفل .

 يعيشلا بهذملا ءوشن .۳

 هلل ىلع لئاضفب ةداشإلا .أ

 (رادلا) ةوعدلا ءدب ثيدح .ب

 ةلزنملا ثيدح .ج

 نيكرشملا نم ةءاربلا نالعإ .د
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 تس
 ةلهابملا يف يلع ةكراشم .ھ

 ريدغلا ثيدح .و

 ثحبلا ةليصح

 مهريغ نع (ةعيشلا) صنلا داور زايحنا ١.

 مالسأإلا ردص ىف عيشتلا داور ۲

 أبس نب هللا دبع عينص عّيشتلا :لّوألا ضارتفالا

 ةيضرفلا ىف نيققحملا رظن ٠
 ةيخيرات ةروطسا أبس نب هللا دبع

 ةغبصلا وأ أدبملا يس راف عيشتلا :يناثلا ضارتفالا

 فئاوط نم مهريغ عم مهنالتخاو ةيمامالا ةعيشلا .0

 ةعيشلا

 ةيليعامسالاو ةيديزلا

 ةيمالسإلا ةراضحلا ءانب ىف ةعيشلا رود 1



 ةيداقتعالا لوصألا
 ةيداقتعالا لوصألا

 ىتاذلا ديحوتلا ١.

 تافصلا ىف ديحوتلا .؟

 ةيقلاخلا ۴ ديحوتلا .۳

 ةيبوبرلا يف ديحوتلا ٤.
 ةيمكاحلا ق ديحوتلا .0

 ةدابعلا 7 ديحوتلا ١.

 لعفلا تافصو تاذلا تافص ۷

 ةيبلسلاو ةيتوبثلا هتافص ۸

 ةيربخلا هتافص .4

 ردقلاو ءاضقلا ٠٠.

 راتخم دوجوم ناسنال ۱

 ةماعلا ةّوبنلا ةرورض ١7.

 ءايبنألا تافص

 ةصاخلا ةوبنلا .۳
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 تس
 ةمايقلاو داعملا ٤.
 ةيمامإلا اهب تدّرفت ىتلا :ةيمالكلا لئاسملا ٥.

 ثلاثلا لصفلا

 ةدابعلا ىف كرشلاو ديحوتلا كالم

 ١ ةدابعلا ىف كرشلاو ديحوتلا كالم

 هناحبس هللا ريغي ةناعتسالا ١.
 رومأ هيفاهب نيئوذأملا نم ةعافشلا بلط 7

 اهانعمو ةعافشلا ةقيقح :لّوألا

 ةتبثملاو ةيفانلا تايآلا ةس ةسارد :ىناثلا

 ةعافشلا ىفنيام :لّوألا فنصلا

 دوهيلا اهدقتعت ىلا ةعافشلا ىفني ام :ىناثلا فنصلا

 ةعافشلل مانصألا ةيحالص ىفني ام :ثلاثلا فنصلا
 هناحبس هللاب ةعافشلا ّصخي ام :عبارلا فنصلا

 هناحبس هللا نم ةنوذأملا ةعافشلا :سماخلا فنصلا

 عيفشلا طورش
 ةعافشلاب نينوذأملا ضعب ةيمست :سداسلا فنصلا

 ةعافشلا دودح :ثلاثلا



 اهب نينوذأملا ءايلوألاو يبنلا نم ةعافشلا بلط :سماخلا
 ولت مركألا يبنلا نم ةعافشلا بلطو فلسلا

 ماقملا يف ناتهبش

 مانصألا نم ةعافشلا نيكرشملا بلط ١.

 وغل ثّيملا نم ةعافشلا بلط .۲

 ءايلوألل رذنلا ۳

 ءايلوألا راثآب كربتلا ٤.

 ل ميهاربإ ماقمب كربتلا ١.

 بوقعي ىلإ رصبلا ةدوعو # فسوي صيمق .”

 ةنيكسلاو ليئارسإ ينب توبات .۳
 فهكلا باحصأ ماقمب كّربتلا ٤.

 روبقلا ةرايز .0

 ةا ىبنلا ربق ةرايز

 روبقلا ىلع ءانبلا .1

 اهيف ةالصلاو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ۷

 نيحلاصلا روبق ىلع ءانبلا يف نيملسملا ةريس

 تيملا ىلع ءاكبلا ۸



 هوديومةوس هرمز ممم مو ة زم ويد ومد ةوماكم OTD نيقيلل قحلا ىلإ نيدشرملا ليل نرسم اسس 00 قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد

 - دك هك
 هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت ثيدح ليلحت

 هفانصأب ءايلوألاو لإ ىبنلاب لّسوتلا ٩

 هتيصخشو هتيسدقو #54 يبنلا تاذب لّسوتلا :لّوألا

 كّيبنب كيلإ هجبوتأو كلأسأ ىّنإ مهلا ١.
 ةمحرلا ىبن دمحم .

 يّبر ىلإ كب را اا ای ۳

 مالسإلا لبق لسوتلا
 عيضر وهو #54 يبنلاب بلطملا دبع ءاقستسا ١.

 اق ىبنلاب بلاط يبأ ءاقستسا .۲

 إلق يبنلا ّمعب لّسوتلا ۳

 نيحلاصلاو ءايينألاو كل يبنلا ٌقحب لّسوتلا :يناثلا
 مهليحر دعب نيحلاصلاو قي يبنلا ءاعدب لّسوتلا :ثلاثلا

 عبارلا لصفلا

 ةيمامإلا ةعيشلا دنع نآرقلا

 ةيمامإلا ةعيشلا دنع ميركلا نآرقلا ةلزنم ١.



 فيرحتلا نم نآرقلا ةنايص .

 ًاحالطصاو ةغل فيرحتلا .“

 نآرقلا ىلإ فيرحتلا قّرطت عانتما ٤.

 هفيرحت مدع ىلع نآرقلا ةداهش .۵

 ظفحلا ةيآ

 لطابلا يفن ةيآ
 هتءارقو ميركلا نارا مجالا

 فيرا ني مدركلا نآرقلا وسم ىلع تاناورلا ةئاهش ١
 ميركلا نآرقلا ىلع ثيداحألا ضرع رابخأ ١.

 نيلقثلا ثيدح .۲

 فيرحتلا نم نآرقلا ةنايصو تيبلا لهأ ۷

 فيرحتلا نم نآرقلا ةنايصو ةعيشلا .۸

 ميركلا نآرقلا نم اهنا تيعّدا ةيوتكم ريغ تايآ .



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا لیل... و

 ےک
 فيرحتلا لوح ناتهبش ٠١.

 ك ىلعل فحيصم دوجو :ىلوألا ةهبشلا
 ١ ةمطاف فحصم :ةيناثلا ةهبشلا

 ميركلا نآرقلا عمج خيرات ١.

 إل مركألا يبنلا رصع يف عمج دق نآرقلا

 قا ىبنلا نمز يف نآرقلا عمج ىلع ةيخيراتلا دهاوشلا
 ضراعُت كلَ يبنلا ليحر دعب نآرقلا عمج ثيداحأ

 ( نآرقلا صن
 مجسنت ال #4 يبنلا لاحترا دعب نآرقلا عمج ثيداحأ

 للا کج عي

 سماخلا لصفلا

 ةعيشلاو ةّئسلا دنع ةمامإلا
 ةعيشلاو ةّئسلا دنع ةمامإلا

 ةّيمامإلا ةعيشلا دنع «ةمامإلا» رود ١.

 ةا يبنلا ةلحر دعب ةّيمالسإلا ةموكحلا ةغيص .
 هلعب مامالا ىلع يبنلا سصيصتت : :ىلوألا ةغيصلا

 دئاق الب ةمألا كرت ةلاحتسا :



 ىئالثلا رطخلاو ةّيمالسالا ةمألا .؟
 لت لوسرلا ثيداحأ ىف مامإلا نييعت .۳

 رادلا موي ثيدح ١.

 ٍةَلرْنَملا ٌتيِدَح ۲

 ريدغلا موي مامإلا بصن .۳

 ةّمَألا ىلإ رمألا ضيوفت ةيرظن :ةيناثلا ةغيصلا
 نيملسملا عامجإ

 !؟مكحلا ساسأ ىروشلا له

 ؟مكحلا ساسأ ةعيبلا له

 رشع انثالا ةمئألاو ةيوبنلا ةّنسلا

 ٍ شيرق نم مهلك. ١
 ازيزع مالسإلا لازيال .۲

 ًاعينم ًازيزع نيدلا لازي ال .۳

 ًامئاق نيدلا لازيال . ٤

 ًارهاظ نيدلا لازي ال.

 ًاحلاص رمألا اذه لازي ال1

 ريخب سانلا لازي .۷

 مامإلا فاصوأ



 نتقبل قبلا ىلإ نب خرقا للقير ا فضلا ىلإ هيد رشا ليلو و عا رب امم ااعبم

 تص
 ميركلا نآرقلا يف ةمصع

 ةيملعألا .۲

 سانلا لضفأ .۳

 ةيمامإلا ةعيشلا نم اوسيل ةالغلا

 مامإلاو لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا

 سداسلا لصفلا

 هوب تيبلا لهأ
 ثيل تيبلا لهأ

 ةغللا ىف #2 تيبلا لهأ ١.

 ميركلا نآرقلا يف تيبلا لهأ ."

 ريهطتلا ةيآ ةسارد

 دهعلل «تيبلا لهأ» يف ماللا :ىلوألا ةنيرقلا
 رئامضلا ريكذت :ةيناثلا ةنيرقلا

 قايسلا نع لودعلا :ةثلاثلا ةنيرقلا

 ةت لوسرلا ثيداحأ ىف ة#تيبلا لهأب فيرعتلا .۳
 ` ءامسألاب حيرصتلا .أ



 ءاسكلا تحت مهلاخدإ . ب

 مهباب ىلع ةيآلا ةوالتب مهنييعت . ج

 20# تيبلا لهأل ةيملعلا ةيعجرملا ٤.

 نيلقثلا ثيدح ١.

 ةنيفسلا ثيدح .”

 250 تيبلا لهأ ةيهقفأب بهاذملا ةّمئأ فارتعا .۳

 ةمألا ديحوت ىف ثيبلا لهأ رود .
 يملعلا ههل تيبلا لهأ ثارت ١.

 ىلع باتك :لّوألا

 ةغالبلا جهن :يناثلا

 ةيداجسلا ةفيحصلا :ثلاثلا

 قوقحلا ةلاسر :عبارلا
 ننسلاو ضئارفلا يف #3: اضرلا مامإلا ةلاسر :سماخلا
 دا يداهلا مامإلا ةلاسر :سداسلا

 فّلصم ةئامعبرأل فّئصم ةئامعبرأ :عباسلا

 كلاي يبنلا مالك ىف ها ءارهزلا ةمطاف ۷
 هه ةمطاف تيب ةلزنم
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 ت سک
 عباسلا لصفلا

 ك رظتنملا يدهملا مامإلا
 ٠ وظل رظتنملا يدهملا مامإلا

 نامزلا رخآ يف ىملاع حلصم روهظ ١.

 هبسنو هلصأ .۲

 # رظتتملا يدهملا مامإلا ةدالو .۳

 دوهشم ريغ بئاغو ءدوهشم رهاظ ىلإ هللاءايلوأ ميسقت . ٤
 ةقباسلا ممألا ىف #2 ءايبنألا ضعب ةبيغ .
 رمعلا لوطو يدهملا مامإلا .

 لل رظتنملا مامإلا روهظ مثالع ¥

 #9 رظتتملا مامإلا دوجول ةءاّنبلا راثآلا .۸

 نماثلا لصفلا

 ةّنسلاو باتكلا ىف ةعدبلا

 ٠ ةئسلا و باتكلا ىف ةعدبلا

 ًاحالطصاو ةغل ةعدبلا ١.

 ةعدبلا فيرعت يف عادتبالا .



 ةعدبلا ءوشن بابسأ .*

 ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا ميسفت ٤.
 ؟عدبلا نم ةيلاتلا رومألا له .ه

 سيفنلاو سفنلا ىلع فوخلا دنع ةيقتلا ١.

 تقؤملا جاوزلا .

 ةحلاطلاو ةحلاصلا لامعألاب ريصملا رييغت ءادبلا .۳

 ةئسلاو باتكلا ىف سمخلا ٤.

 ناسنالا هب زوفي ام قلطم ةمينغلا :لّوألا

 صصخم ريغ دروملا :يناثلا

 ةمينغلا باب نم زاكرلا يف سمخلا بوجو ١.
 بساكملا حابرأ يف سمخلا .؟

 بيتاكملا هذهب لالدتسالا حاضيإ

 زيزعلا باتكلا يف ةعجرلا .۵
 ءاملعلا حلطصم ىف ةعجرلا

 ةعجرلا ناكمإ ٠.

 ةفلاسلا ممألا يف ةعجرلا .'
 ةيمالسالا ةمألا ىف ٌةعجرلا
 اهتب 5 و ةلئسأ



 نيا وبلا ىلإ نيام لالا ين يتساا تزي ر ا  ةيماقلل هلا ىلإ نيدسرملا ليلا ييجي قوام لا ورام عل وتو ع عم

 كك
 عساتلا لصفلا

 نيعباتلاو ةباحصلا ىف

 نيعباتلاو ةباحصلا ىف

 يعباتلاو ىباحصلا فيرعت يف ١.

 سوفنلا يف ةبحصلا ريثأت .”
 لوصحلا ةيجيردت ةكلم ةلادعلا .۳

 باتكلا ىف ةباحصلا فانصأ ٤.

 تير نم اخف ا خلاف

 ةباحصلا ةلادعو ميركلا نآرقلا .1

 ةباحصلا نم فيفل دادتراب نآرقلا وبنت .أ

 بطخي وهو ًامئاق لوسرلا كرت .ب
 ار حاكنلاب ةنايخلا .ج

 نييرديلا ضعب ةنايخ .د

 هباحصأو ّيِبنلا ٌرغي د قساف .ه

 مصاختلا دح ىلإ مئانغلا ىف مهعزانت .و

 ميظع باذع سم مهقاقحتسا .ز

 فحزلا نم رارفلا .ح



 هلوسرو هللا ىلإ رورغلا ةبسن .ط

 ةباحصلا نيب نوسدنملا نوقفانملا .ي

 ةباحصلا ةلادعو ةيوبنلا ةئسلا ./

 ةيغابلا ةئفلا ميعز .أ

 ةاودلاو ملقلا راضحإب يلي يبنلا رمأ نايصع .ب

 كات يبنلا ليحر دعب باقعألا ىلع بالقنالا .ج

 هتبحص نسحت مل نمم #4 يبنلا فقوم ۸
 الإ هل روفغم مهلك .أ

 دلاخخ. عنص اًمم كيلإ أربأ يئإ مهلا .ب

 ةرصيوخلا يذ ريصمب هؤبنت .ج
 رفكلا نم ةبعش كيف نا .د

 هباحصأ دحأ ىلعةالصلا نم لوسرلا عانتما .ه

 هباحصأ ضعبل دوسألا ريصملاب كلَ ىبنلا ؤبنت .و

 ةأرماب ولخي یباحص .ز
 ةأرما ىلجر نيب سلجي يباحص .ح

 هنم صتقُي ىباحص .ط

 ةماثج نب ملحم ىلع يبنلا ءاعد . ي

 خيراتلا ةأرم يف ةباحصلا .9



 اقول وتلا ىلإ يدي علا لقا ا راو ا يس ىحتلا نلإ نيدشرملا نلت ل جا تو و لا ا قع

 ؟ةباحصلا ةلادع ةسارد نم ةياغلا يه ام ٠.

 ؟عيرشتلا رداصم نم ىباحصلا لوق له.١

 ؟عيرشتلا رداصم نم يباحصلا ايؤر له 7

 رشاعلا لصفلا

 يديألا لسغ ةيفيكو ءوضولا ١.

 اهلسغ وأ لجرألا حسمو ءوضولا
 فالتحخالا ببس

 ةءارقلا فالتحا ١.

 ةخوسنملا لسغلا تاياورب كسمتلا .۲

 ةطلسلا لبق نم لسغلا ةعاشإ .*

 ؟«مكلجرأو) :هلوق یف لماعلا وه ام

 لجرألا ىلع حسملاو ناتءارقلا

 لجرألا لسغو ناتءارقلا

 بصتلا ةءارقو لْسَعلا

 رجلا ةءارقو لسغلا

 ًاطرشو ةّحص راوجلاب رجلا
 ةيوبنلا ثيداحألا ىف لجرألا ىلع حسملا



 لجرألا حسم لوح #34 هللا لوسر نع يور ام
 لجرألا حسم لوح نيعباتلاو ةباحصلا نع يكح ام

 ةماقإلاو ناذألا .”

 ناذألا عيرشت ةيفيك :لوألا

 ًاددع ةماقالاو ناذألا لوضف :ىناثلا

 ةماقإلا لوصف
 ناذألل «لمعلا ريخ ىلع ىحا ةيئزج :ثلاثلا

 رجفلا ةالص ناذأ يف بيوثتلا :عبارلا

 بيوثتلا ىف مالعألا تاملك

 ةّئسلاو ةعدبلا نيب ىنميلاب ىرسيلا ديلا ضبق .۳
 ةثدحم ةعدب ضبقلا ١.

 يدعاسلا ديمح ىبأ ثيدح :فلأ

 ىسيع نب داّمح ثيدح : ب

 هتالص ىف ءىسملا ثيدح .؟

 ول لوسرلا ةالص ةشئاع فصو ۳

 يرصملا نامعنلا ةفينح وبأ ىضاقلا ةياور ٤.

 لبج نب ذاعم ةياور ىف ىبنلا ةالص ةفص .0



 نيقيلا قحلا ىلإ نيدشرملا ليلد ...

 ةّئس ضبقلا نوكب لوقلا ليلد

 اهب رهجلاو ةلمسبلا ةيثزج ٤.
 ةحتافلا نم ءزج ةلمسبلا

 باتكلا ةحتاف يه يناثملا عبسلا

 ةلمسبلا عم تايآ عبس باتكلا ةحتاف

 . اهب رهجلا موزلو ةيمستلا .ك
 ةلمسبلاب رهجلاو : تيبلا لهأ ةّمئأ

 ( ةحتافلا دعب نيمأتلا .4

 ةيناثلا ةعكرلا يف تونقلا .1

 ضرألا ىلع دوجسلا ۷

 هيلع دوجسملا طئارش ىف ءاهقفلا فالتخا ١.
 اغ ووجيسفلاو ا دوجلاس قلا

 هدعبو ةت لوسرلا رصع ىف دوجسلا ىف ةّئسلا .۳

 ضرألا ىلع دوجسلا :ىلوئالا ةلحرملا

 ةهبجلا بيرتتب رمألا
 ةهبجلا نع ةمامعلا رسحب رمألا

 ىلع دوجسلا يف صيخرتلا :ةيناللا ةلحرملا

 رصحلاو رمُحلا



 رذعل بايثلا ىلع دوجسلا

 ثحبلا ةليصح
 ؟ ةرهاط ةبرت ذاخّتا ىف ٌرسلا وه ام

 ةيناثلا ةدجسلا نم سأرلا عفر دعب سولجلا .۸

 ميلستلاو دهشتلا ةيفيك

 ارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا ٠٠.

 ةنسلا هقف ىف تقولا ىف عيونتلا

 ةقفاوملا ضعب ةيمامإلا قفاوي نم
 ةّنسلا نم ةقفاوملا مامت ةيمامإلا قفاوي نم

 نيتالصلا نيب عمجلا و باتكلا

 ارايتخا رضحلا ىف نيتالصلا نيب عمجلاو ةّنسلا

 نيتالصلا نيب عمجلا ضفرل تاريربت
 5 وص ناك عمجلا

 سراهفلا
 رداصملا سرهف

 تايوتحملا سرهف


