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 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 سیا شا ا موس

 فلؤملل ةرصتخم ةمجرت

 ةضيرعلا طوطخلا عضت انيديأ نيب يتلا ةلاسرلا هذه

 ةديعب اهيلإ ىعسيو ءرملا اهدشني يتلا ةيقيقحلا ةداعسلل

 اياوزلاو طوطخلا مسر يف ةدمتعمو يرشبلا حونجلا نع

 يوبنلا داشرإلاو ميظعلا نآرقلا نم ةنيكملا ةلدألا ىلع

 لجرلا اهانمتي يتلا ةداعسلا اهسفن يه . . يهو . ميكحلا

 قيرطلا اهنأل ؛نمؤملا عمتجملا اهايحيو «نمؤملا

 هللا نم ئوقت ىلع ةايحلا يف هتريسم ميظنتل ديحولا

 .ناوضرو

 ملاعلا خيشلا ةليضفلا بحاص وه :ةلاسرلا بتاكو

 «(يدعس لآ هللادبع نب رصان نب نمحرلادبع) : ةمالعلا

 ةكلمملاب دجن ميلقإ يف ميصقلاب «ةزينع» ةنيدمب دولوملا

 هنأ الإ هرغص يف ايفوت دق هاوبأ ناكو ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا
 بلط يف ةبغرلاو ةنطفلاو ءاكذلا نم ريفو ردق ىلع ناك

 همتأ ئتح ةركبم نس يف نآرقلا ظفح أدب دقو «ملعلا

 مولعلا بلط يف عرشو ؛هرمع نم رشع ةيناثلا يف هنقتأو



 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا .لئاسولا 7

 ءاهيلإ مدق نمم منهريغو هذلب ءاملع نع اهاقلتي ذخأو

 رفوألا ظحلا لان ىنتح كلذ ليبس يف هدهج لذبو

 . فراعملاو مولعلا نم ربكألا بيصنلاو
 ملعلا بلط نيب عمجلا أدتبا نيرشعلاو ةثلاثلا نس يفو

 هتقو عيمج كلذ يف ئضقو «هتدافإو هتدافتساو هسيردتو

 . هب اوعفتناو هنع نوريثكلا ئقلت دقو «هتايخ لوط

 :هخويش نمو
 لوأ ناكو ني :خيشلا ١

 . هيلع أرق نم
 :هنع لخأ ةزينع يضاق (نامثع نب حلاص) : خيشلا- ۲

 «ةيبرعلاو «ريسفتلاو ء.ديحوتلاو ءهقفلاو ءكوصألا

 هقفلاب ةمات ةفرعم اذ خيشلا :ناكو «هتافو ىلإ همزالو

 هلاغتشا ببسب هيلإ امو ديحوتلاب ةلماك ةربخو هلوصأو
 ميقلا نباو ةيميت نبا فيناصتب همامتهاو ةربتعملا بتكلاب

 ْنتح هأرقف 0 ةصاخ

 نم هلو «هيف ىلوطلا ديلا هل تراصو «هنقتأو هيف عرب

 :ريسفتلا يف تافلؤملا



 ةذطيعنلا :ةايحلل :ةذيفنلا لكاسولا

eSةينامث يف نانم  

 . ءازجأ

 تر م مولع یاسا فعلا رسبت

 . نآرقلا ريسفتل ناسحلا دعاوقلا
 اهدم ةدافتسالاو اهئانتقاب حصنُي يتلا هتافلؤم نمو

 : مدقت ام ئوس

 . ماكحألا ةفرعم ىلإ داشرإلا- ٤

 .ةرضانلا ضايرلا- ٥

 .راربألا بولق ةجهب- ٦

 . نيدلا يف هقفلا حيضوتو نيكلاسلا جهنم-۷

 . هئارشو هعيبو ناخدلا برش مکح-۸

 . ةيدعسلا ىواتفلا-٩

 . ةعفان «ةيربنم بطخ نيواود ةثالثهل-٠

 .نيلسرملاو ءايبنألا ديحوت حرشب نيبملا حضاولا قحلا-١
 . (ميقلا نبا ةينون) ةيفاشلا ةيفاكلا حيضوت ١١

 ءديحوتلاو «هقفلا يف : ةريثك تافلؤم هلو

 «ةيعامتجالا ثاحبألاو ءلوصألاو «ثيدحلاو



 ةديعسلا :ةايحلل ةديفملا :لئاسولا

 . ةفلتخملا ئواتفلاو

 وندبرذنأ ىجافم ديدش ضرمب بيصأ دقو :هتافو
 ثلاثلا سيمخلا ةليل يف لجألا هافاو ثيح هتينم

 ةنيدمب ه۷ اةن ةيئاقلا ىدامتت نم نورشعلاو

 هفرع نم لك سفن يف ًاقيمع ًانزحو ًارثأ كرت دقو «ةزينع
 انعفنو «ةعساو ةمحر هللا همحر «هل أرق وأ هنع عمس وأ

 .نيما .هتافلؤمو هملعب



 ةديعسلا ةايحللاةذيفغلا لكاسولا

 هفلؤملا ةمدقم

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهلك دمحلا هل يذلا هلل دمحلا
 «هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو
 . ملسو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 همومه لاوزو هزورسو بلقلا ةحار نإف :دعب امأ
 ةايحلا لصحت هبو ءدحأ لكل بلطملا وه «همومغو

 ءةينيد بابسأ كلذلو «جاهتبالاو رورسلا متيو «ةبيطلا
 اهعامتجا نكمي الو «ةيلمع بابسأو «ةيعيبط بابسأو
 تلضح نإو اهنإف مهاوس نم امأو «نيئنؤملل الإ اهلك
 'نم مهتتاف هيلع مهؤالقع دهاجي ببسو هجو نم مهل
 . ًالآمو ًالاح نسحأو تبثأو عفنأ هوجو

 بابسألا نم ينرضحي ام هذه يتلاسرب ركذأس ينكلو
 دحأ لك هل ئعسي يذلا « ئلعألا بلطملا اذهل

 ةايح ييو :ةئينه ةشيع شاعف اهنم ًاريثك باصأ نم منهنمف
 ةايح ييحوءأقشلا ةشيع شاحف اهلك اهيف قف نم مهنمو ؛ةبيط
 هللاو ءهل ققو ام بسحب ءنّْيب نيب وه.نم مهنمو .ءاسعتلا
 .. رش لك غفد قلعو.ريخ لك ىلع هب ناعتسملاو قفوملا



 ةديعسلا ةانحلل.ةديفملا لكاسولا

 عاشو اهلصأو كلذل بابسألا مظعأو-١

 الص َلِمَعَنَم » : یلاعت لاق ءحلاصلا لمعلاو ناميإلا
N ف ع ی ءم دو جو 2 E E 

 يط ةويح مديح ُنِمْرُم وهو نأ نأ

 ( 9 اتي اڪ ام نسمي مرج ریز جتا
 . [۹۷:لحنلا]

 لمعلاو ناميإلا نيب عمج نم دعوو ىلاعت ريخأف

 نسحلا ءازجلابو «رادلا هذه يف ةبيطلا ةايخلاب حلاصلا

 ..رارقلا راد يفو ءرادلا هذه يف

 ناميإلا هللاب نينمؤملا نإف :حضاو كلذ ببسو

 بولقلل جلضملا حلاصلا لمعلل رمثملا «حيحصلا

 نوقلتي نسسأوءلوصأ مهعم «ةرخآلاو ايندلاو قالخألاو

 ‹جاهتبالاو رورسلا بابسأ نم مهيلع دري ام عيمج اهيف

 .نازحألاو مهلاو قلقلا بابسأو

 ءاهيلع ركشو ءاهل لوبقب راسملاو باحملا نوقلتي

 هجولا اذه ىلع اهولمعتسا اذإف «عفني اميف اهل لامعتساو



 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 ءاهتك ربو اهثاقب يف عمطلاو ءاهب جاهتبالا نم مهل ثدحأ
 اهتاريخب .قوفت ةميظع ًارومأ «نيركاشلا باوث ءاجرو
 . .اهتارمث يه يتلا تارسملا هذهاهتاكربو

 امل ةمواقملاب مغلاو مهلاو راضملاو هراكملا نوقلتيو
 ربصلاو «هفيفخت مهنكمي ام فيفختو هتمواقم مهنكمي
 راثآ نم مهل لصحي كلذبو 35 هنع مهل سيل امل. ليمجلا

 نمو «ةوقلاو براجتلاو «ةعفانلا تامواقملا نم هراكملا
 لحمضت ةميظع ًارومأ باوثلاو رجألا .باستحاو_ربصلا
 ءةبيطلا لامآلاو راسملا اهلحم لحتو «هراكملا اهعم
 اذه نع ةي يبنلا ربع امك «هباوثو هللا لضف يف عمطلاو
 نإ نمؤملا .رمأل. ًايجع» :لاق هنأ حيحصلا ثيدحلا يف

 نإو :هللأريخ ناكف ركش ءاّرس,هتباصأ نإ ءريبخ هلك هرمأ
 الإ دحأل' كلذ سيلو «هل ًاريخ ناكف ربص ءاّرض'هتباصأ

 . [ملسءاور] «نمؤملل
 تازمثو هزیخو همنغ فعاضتي نمؤملا نأ ةا ربخأف

 .هراكملاو رورسلا نم هقرطي ام لك يف هلامعأ

 وأ ريخلا بئاون نم ةبئان امهقرطت نينثا دجت اذهل



 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 بسحب كلذو ؛ءاهيقلت يف ًاميظع ًاتوافت ناتوافتيف ءرشلا

 : . حلاصلا لمعلاو ناميإلا يف امهتوافت

 رشلاو زيخلا ئقلتي نيفصولا نيذهب فوصوملا اذه
 هل ثدحيف ؛امهعبتي امو:ربصلاو ركشلا نم هانركذ امب
 قيضو «قلقلاو «مغلاو مهلا لاوزو «جاهتبالاو رورسلا
 هذه يف ةبيطلا ةايحلا:هل متتو «ةايحلا ءاقشو «ردصلا
 .رادلا

 فّرجنتف د سلا ل 1

 عمو ؛علهو عشجب مئاهبلا.اهاقلتت.امك اهاقلتيو هقالخأ

 تاهج نم هتتشم لب «بلقلا -حيرتسم ريغ هنإف كلذ

 'نمو-«هتابوبحم لاوز نم هفوخ ةهج نم ت تشم «ةديدع
 نأ ةهج نيمو «ًابلادغاهنع ةثشانلا تاضراعملا ةرثك

 رومأل :ةقوشتم لازتت اللب دح دنع فت الس وفنلا
 ىلع تلصح نإو «لصحت ال دقو لصحت دق «ئرخأ

 . ةروكذملا تاجا نم قلق اضيأ ويف ويدقتلاو.ضرفلا
 لأتمت الف ءرجضو افوخو عزجو قلقب هراكملا ئقلتيو
 ةيركفلا نضارمألا نمو «ةايحلا ءاقش نم هل ثدحجي ام نع
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 أوسأ ىلإ هب لصيدق يذلا فوخلا نمو ؛ةيبصعلاو
 ربض الو ًاباوث وجري ال هنأل ؛ تاجعزملا عظفأو تالاحلا
 .هيلع نوهيو هيلسي هدنع

 عرتلا اذه نم دحااو لثمو «ةبرجتلاب دهاشم اذه لكو

 لا فرامل ا سل رع نور لإ

 نكي مل نم نيبو «هناميإ ىضتقمب لماعلا نمؤملا نيب
 ةعانقلا ىلع ثحلا ةياغ ثحي نيدلا نأ وهو .كلذك

 .. عونتملا همركو هلضف نم دابغلا ئتأ امبو « هلا قزرب
 نم هوحن وأ ءرقق وأ ضرمب يلتبا اذإ نمؤملاف

 هدنع اميو هناميإب هنإف ءاهل ةضرع دحأ لك يتلا ضارغألا
 ال «نيعلا ريرق هدجت ءهل هللا مسق امب ئضرلاو ةعانقلا نم
 الو ؛هنود وه نم ىلإ رظني ؛هل ردقي مل ًارمأ هبلقب بلطتي
 هروزسو هتجهب تداز امبرو «هقوف وه نم ىلإ رظني
 بلاطملا عيمج ىلع لصحتم وه نم ىلع هتحارو
 . ةعانفلا تؤي مل اذإ «ةيويندلا

 «ناميإلا ىضتقمب لمع هدنع سيل يذلا اذه دجت امك

 بنلاطملا ضعب دقف وأ «رقفلا نم ءيشب يلتبا اذإ
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 . ءاقثثلاو ةساعتلا ةياغ يف هدجت «ةيويندلا

 تّملأو فوخلا بابسأ تثدحاذإ :رخآ لشمو

 «بلقلا تباث ناميإلا حيحص دجت تاجعزملا ناسنإلاب

 رمألا اذهل هرييستو هريبدت نم ًانكمتم «سفنلا نئمطم
 دق «لمعو لوقو ركف نم هعسو يف وه امب.همهد يذلا
 حيرت .لاوحأ هذهو «ململا جعزملا اذهل هسفن نطو

 e .هداؤف تبثتو ناسنإلا

 تعقو اذإ لاحلا هذه سكعن:ناميإلا دقاف دجت امك
 تتتشتو. :هباصعأ ترتوتو « ةريمضاهل جعزنا فواخملا

 كقوخلا هيلع عمتجاو «بعرلاو فوخلا هلخادو «هراكفأ

 نع ريبعتلا نكمي ال يذلا ينطابلا قلقلاو «يجراخلا
 ضعب مهل لصحي مل نإ ؟سانلا نم عونلا اذهو. «ههنك
 تراهنا «ريثك نيرمت ىلإ جاتحت يتلا ةيعيبطلا بابسألا

 يذلا ناميإلا دقفل كلذو مهباصعأ ترتوتو مهاوق

 «ةجرحلا لاحملا يف ًاصوصخ «ربصلا ىلع لمحي

 ` ةحفرملا ةنرحملا لاوخألاو
 بلج يف ناكرتشي رفاكلاو نمؤملاو «رجافلاو ربلاف



 ةديغسلا ةايحلل ةديفملا' لئاسولا

 فؤاخملا فطلت يتلا ةزيرغلا يفو «ةيباستكالا ةعاجشلا

 هلكوتو هربصو هناميإ ةوقب نمؤملا زيمتي نكلو اهنوهتو
 اهب دادزت ًارومأ  هباوثل هباستحاو «هيلع هدامتعاو هللا ىلع
 هيلعنوهتو.. فوخلا ةأطو هنع ففختو.. هتعاجش

 ر ولأ اوت نإ : ىلاعت لاق امك. ءبعاصملا
 4 تروي الام لآ نو وچو توما امك تملأ
 ضصاخلا هنيغمو هللا ةنوعم نم مهل لصحيو ء١۶٠١ :ءاسلا]
 لأَن اوريِصاَو ل : ىلاعت لاقو «فواخملا رثعبي ام هددمو
 .[40 :لافنألا] ل ريّصلآ حم

 :قلقلاو مغلاو مهلا ليزت يتلا بابسألا نمو - ۲

 . فورعملا عاونأو «لعفلاو لوقلاب قلخلا ىلإ ناسحإلا
 رجافلاو ربلا نع هللا عفدي اهبو «ناسحإو ريخ اهلكو
 لمكأ اهنم نمؤملل نكلو ءاهبسحب مومغلاو مومهلا
 صالخإ نع رداص هناسحإ نأب زيمتيو «بيصنلاو ظحلا
 هوجري امل فورعملا لذب هيلع هللا نوهيف هباوثل باستحاو
 لاق ءهباستحاو هصالخإب هراكملا هنع عفديو «ريخلا نم

 رم َنَم الإ َمُهَوَْت ني ريدَكح يف يح ال #) : ىلاعت
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 کلر لفي نمو الا بسب یک أ ینورعم و ةا
 :ءاسنا 4 3ا اکی ارَْ یو وسم کا ٍتاَصْوم اا

[Né8 .  

 تردص نمم ريخ اهلك رومألا هذه.نأ ىلاعت ربخأف

 نمؤملا.نأو ءرشلا عفديو «ريخلا بلجي ريخلاو «هنم

 رجألا ةلمج نمو ءاميظعأرجأ هللا هيتؤي بستجملا

 .اهوحنو رادكألاو مغلاو مهلا لاوز : ميظعلا



 18 ةديعسلا ةايحلل' ةديفملا لئاسولا

 لصف

 رتوت نع ىشانلا قلقلا عفد بابسأ نمو-۳
 :تاردكملا ضعبب بلقلا لاغتشاو «باصعألا
 «ةعفانلا مولعلا نم ملع وأ لامعألا نم لمعب لاغتشالا
 ءهقلقأ يذلا رمألا كلذب هلاغتشا نع بلقلا يهلت اهنإف
 مهلا هل تبجوأ يتلا بابسألا كلذ ببسب يسن امبرو
 ببسلا اذهو «هطاشن.دادزاو «هسفن تحرفف «مغلاو

 زاتمي نمؤملا نكلو «هريغو نمؤملا نيب كرتشم ًاضيأ
 يذلا ملعلا كلذب هلاغتشا يف هباستحاو هصالخإو هناميإب
 ناك نإ .هملعي يذلا ريخلا لمعيو ؛هملعي وأ هملعتي
 ةيويند ةداع وأ ًايويند الغش ناك نإو «ةدابع وهف ةدابع

 ىلع كلذب ةناعتسالا دصقو «ةحلاصلا ةينلا اهبحصأ
 مومغلاو مهلا عفد يف لاعفلا هرثأ كلذلف هللا ةعاط

 TT «نازحألاو
 هؤاود راصف ةعونتملا ضارمألا هب تلحف :رادكألا
 هلاغتشاو «هقلقأو هردك يذلا ببسلا هنايسن) : عجانلا



 هب سنأت امم هيف لغتشي يذلا لغشلا نوكي نأ يغبتيو

 دوصقملا اذه لوصحل ىعدأ اذه نإف ؛هقاتشتو سفنلا

 . ملعأ هللاو «عقانلا

 ىلع هلك ركفلا عامتجا : قلقلاو مهلا هب عفدي امو ٤

 يف مامتهالا نع هعطقو ءرضاحلا مويلا لمعب مامتهالا

 «يضاملا تقولا ىلع نزحلا نعو «لبقتسملا تقولا

 نزحلاف :©'”نزحلاو مهلا نم لك يبنلا ذاغتسا اذهلو

 ءاهکاردتسا الو اهدر نكميال يتلا ةيضاملا ر ومألا ىلع

 نوكيف ؛لبقتسملا نم فوخلا ببسب ثدحي يذلا مهلاو

 هموي حالصإ يف هداهتجاو هدج عمجي «هموي نبا دبعلا

 ليمكت بجوي كلذ ىلع بلقلا عمج نإف ءرضاحلا هتقوو

 الك يبنلاو .نزحلاو مهلا نغ دبعلا هب ئلستيو ؛لامعألا

 عم - ثحي وهف ءاعد ىلإ هتمأ دشرأ وأ ءاعدب اعد اذإ

 داهتجالاو دجلا ىلع  هلضف يف عمطلاو هللاب ةناعتسالا

  ملسمو يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف (1)



 حدس ةايحلل"ةديفملا لئاسولا“

 ناك امع يلختلاو ؛هلوصحب وعدي ام لوصحل ققحتلا يف

 دهتجي دبعلاف «لمعلل نراقم ءاعدلا نأل ؛هعفدل وعدي

 «هدصقم حاجت هبر لأسيو ءايندلاو نيدلا يف هعفني اميف

 gE : ال لاق امك .كلذ ىلع هنيعتسيو

 الف ءيش كناصأ اذإو «زجعت الو هللاب نعتساو كعفني

 زدق“ لق ْنْكلَو ءاذكو اذك ناك اذك تلعف ينآ ول : لقت
 . ملت اور «ناطيشلا لمع حتفت ول نإف «لعف ءاشامو هللا

 لك يف ةعفانلا رومألا ىلع صرحلاب رمألا نيب اب عمجف

 وه: يذلا زجعلل دايقنالا مدعو هللاب ةناعتسالاو «لاح

 «ةذفاتلا ةيضاملا رومألل مالستسالا نيبو ءراحضلا لسنكلا

 .هردقو هللا ءاضق ةدهاشمو

 يف ياندا دملا نكي امف :نيمسق رومألا لعجو' ..
 اذهَف هفيفخت وأ هعفذ وأ «هتم نكمي ام ليصحت وأ هليصحت

 ال امسقو .هدوبعمب نيعتسيو هدوهجم دبعلا هيف يبي
 * ملتسيو ئضزيو ذتعلا هل نئمطي اذهف «كلذ هيف نكمي

 مهلا لاوزؤ رورسلل ببس لصألا اذه ةاعارم نأ بير الذ

 .مغلاو



 ةديعسلا .ةايحلل ةديقملا لئاسولا

 :هتنينأمطو ردصلا حارشنال بابسألا ربكأ نمو ©

 ارشنا يف ًابيجع ًاريثأت كلذل نإف (هللا ركذ نم راثكإلا)

 الا » :ىلاعت لاق همغو همه لاوزو «هتنينأمطو ردصلا
 هللا ركذلف «[18:دعرلا] €( بولا نمت هلأ ركن

 املو «هتيصاخل بولطملا اذه لوصح يف ميظع رثأ
 . هرجأو هباوث نم دبعلا هوجري

 نإف ءةنطابلاو ةرهاظلا هللا معنب ثدحتلا كلذكو - ٦

 ثجيو «مغلا مهلا هب هللا عفدي اهب ثدحتلاو اهتفرعم

 ىتح اهالعأو بتارملا عفرأ وه يذلا ركشلا ىلع دبعلا

 عاونأ نم امهريغ وأ ضرم وأ رقف ةلاح يف دبعلا ناك ولو
 اهل ئيصحي ال يتلا هيلع هللا معن نيب لباق اذإ هنإف .ايالبلا

 0 مل .«هورکم نم هباصأ ام نيبو «باسح الو دع

 ....ةيسن معلا ىلإ هوركملل
 ئدأو ءدبعلا اهب هللا ئلتبا اذإ بئاصملاو هوركملا لب

 ءاهتأطو تناه «ميلستلاو ئضرلاو ربصلا ةفيظو اهيف



 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 دبعتلاو اهباوثو اهرجأل دبعلا لمأت ناكو ءاهتنؤم تفخو

 ةرملا ءايشألا عدي ءئضرلاو ربصلا ةفيظوب مايقلاب هلل
 .اهربص ةرارم اهرجأ ةوالح هيسنتف ةولج

 ام لامعتسا : عضوملا اذه يف ءايشألا عفنأ نمو -۷

 :لاق ثيح حيحصلا ثيدحلا يف لك يبنلا هنلإ دشرأ

 وه نم ىلإ اورظنت الو مكنم لفسأ وه نم ىلإ اورظنا»
 يراخبلا هاور] «مكيلع هللا ةمعن اوردزت ال نأ ردجأ هنإف مكقوف

 ظحلملا اذه هينيع نيب بصن اذإ دبعلا نإف ء[ملسو
 ةيفاعلا يف قلخلا نم ًاريثك ًاعمج قوفي هآر «ليلجلا

 «لاحلا هب تغلب امهم هعباوتو قزرلا يفو ءاهعباوتو
 معنب هطابتغاو هرورس دادزيو .«همغو همهو هقلق لوزیق

 ١ . اهيف هنود وه نمم هريغ اهيف قاف يتلا هللا

 ءةنطابلاو ةرهاظلا هللا معنب دبعلا لمأت لاط املكو
 هنع عفدو ًاريثك ًاريخ هاطعأ دق هبر ىأر «ةيويندلاو ةينيدلا

 .مومغلاو مومهلا عفدي اذه نأ كشالو « ةديلعتم ًارورش

 .رورسلاو حرفلا بجويو



 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا: لئاسولا

 لضف

 مسهلا لاوزو رؤرنسلل ةبجوبملا بابسألا نمو-۸

 يفو «مومهلل ةبلاجلا بابسألا ةلازإ يف يعسلا :مغلاو
 ضم ام نايسنب كلذو رورسلل ةبلاجلا بابسألا ليصحت

 لاغتشا نأ هتفرعمو ءاهدر هنكمي ال يتلا هراكملا نم هيلع

 قمح كلذ نأو «لاحملاو ثبعلا باب نم ا هيف هركف
 هبلق دهاجي كلذكو اهيف ركفتلا نع هبلق دهاجيف «نونجو

 وأ فوخ وأ رقف نم همهوتي امم «هلبقتسي امل هقلق نع

 «هتايح لبقتسم يف اهليختي يتلا هراكملا نم امهريغ

SS 

 ديب سيل «ميكحلا زيزعلا ديب اهنأو «مالآو لامآو رشو
 عفدو ءاهتاريخ ليصحت يف يعسلا الإ ءيش اهنم دابعلا

 لجأ نم هقلق:نع هركف فرص اذإ هنأ دبعلا ملعيو اهتارضم

 هيلإ نأمطاو .هحالصإ يف هبر ىلع لكتاو «ه رمأ لبقتسم
 «هلاوحأ تحلصو هبلق نأمطا كلذ ىلعف اذإ كلذ يف

 .هقلقو همه هنع لازو



 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 :رومألا لبقتسم ةظحالم يف نوكي ام عفنأ نمو - ٩
 مهللا» : هب وعدي ا يبنلا ناك يذلا ءاعدلا اذه لامعتسإا

 يايند يل حلصأو «يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصأ
 «يداعم اهيلإ يتلا يترخآ يل حلصأو «يشاعم اهيف يتلا
 نم يل ةحار توملاو ‹ريخ لك يف يل ةدايز ةايحلا لعجاو

 . [ملسم هاور] رش لك

 ىلإ ينلكت الف وجرأ كتمحر مهللا» :هلوق كلذكو
 «تنأ الإ هلإ ال هلك ينأش يل حلصاو «نيع ةفرط يسفن
 . [حيحص داتسإب دواد وبأ هاور]

 هلبقتسم حالص هيف يذلا ءاعدلا اذهب دبعلا جهل اذإف
 هداهتجا عم « ةقداص ةينو «رضاح بلقب يويندلاو ينيدلا

 هل. لمغو هاج رو هاعد.ام هل هللا ققح .كلذ ققحي اميف

 .ًارورسو ًاحرف همه بلقناو



 ةديعسلا ةايحلل ؛ةديفملا لئاسولا

 اذإ مومهلاو قلقلا لاوزل بابسألا عفنأ نمو- ٠

 نأب اهفيفخت يف ئعسي نأ :تابكنلا نم دبعلا ىلع لصح

 نطويو ءرَمألا اهيلإ يهتني يتلا تالامتحالا أوسأ ردقي

 ام فيفخت ىلإ عسيلف كلذ لعف اذإف «هسفن كلذ ىلع

 اذهبو نيطوتلا اذهبف «ناكمإلا بسحب هفيفخت نكمي
 : كلذ لدب نوكيو «همومغو همومه لوزت « عفانلا يعسلا

 ةروسيملا راضملا عفد يفو «عفانملا بلج يف يعسلا

 .دبعلل
 «ماقسألا بابسأو «فوخلا بابسأ هب تلحاذإف

 «ةعونتملا تابوبحملا نم هبحي امل مدعلاو رقفلا بابسأو

 دشأ ىلع لب ءاهيلع سفنلل نيطوتو ةنينأمطب كلذ قلتيلف
 هراكملا لامتحا ىلع سفنلا نيطوت نإف اهنم نكمي ام

 هسفن لغشأ اذإاصوصخو ءاهتدش ليزيو اهنوهي
 نيطرت هقح يف عمتجيف «هرودقم بسحب اهتعفادمب
 مامتهالا نع لغشي يذلا عفانلا يعسلا عم سفنلا

 ةمواقملا هتوق ديدجت ىلع هسفن دهاجيو «بئاصملاب



 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 هب ةقثلا نسحو هللا ىلع كلذ يف هدامتعا عم «هراكملل

 لوصح يف ئمظعلا اهتدئاف رومألا هذهل نأ بير الو
 باوثلا نم دبعلا هلمؤي ام عم ءرودصلا حارشناو رورسلا
 نمم هعئاقوو «برجم دهاشم اذهو «لجآلاو لجاعلا
 .ًادج ةريثك هبرج



 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 لصف

 «ةيبصعلا بلقلا ضارمأل تاجالعلإ مظعأ نمو ١

 هجاعزنا مدعو بلقلا ةوق : ةيندبلا ضارمألل ًاضيأو لب
 ؛ةئيسلا راكفألا اهبلجت يتلا تالايخلاو ماهوألل هلاعفناو

 هبلق لعفناو ؛تالايخلل ملستسا ئتم ناسنإلا نآل

 نمو ءاهريغو ضارمألا نم فوخلا نم :تارثؤملل

 عقوت نمو «ةملؤملا بابسألا نم شوشتلاو بضغلا

 مومهلا يف كلذ هعقوأ باحملا لاوزو هراكملا ثودح

 يبصعلا رايهنالاو «ةيندبلاو ةيبلقلا ضارمألاو مومغلاو

 اهراضم سانلا دهاش دق يتلا ةئيسلا هراثآ هل يذلا

 . ةريثكلا

 ملو ؛هيلع لكرتو «هللا ىلع بلقلا دمتعا یتمو 1

 هللاب قثوو «ةئيسلا تالايخلا هتكلم الو ماهوألل ملستسي

 .مومخلاو مومهلا كلذب هنع تعفدنا  هلضف يف عمطو

 لصحو «ةيبلقلاو ةيندبلا ماقسألا نم ريثك هنع تلازو

 ريبعتلا نكمي ال ام رورسلاو حارشنالاو ةوقلا نم بلقلل



 | ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 ماهوألا ىضرم نم تايفشتسملا تئلم مكف «هنع
 بولق ىلع رومألا هذه ترثأ مكو ؛ةدسافلا تالايخلاو
 ىلإ تدأ. مكو ؛ ءافعضلا نع اضف ءءايوقألا نم ريثك

 داهجل هقفوو هللا هافاع نم ىفاعملاو !نونجلاو قمحلا
 ةعقادلا ؛بلقلل ةيوقملا ةعفانلا بايسألا ليصحتل هسفن

 « ةةْبتَح وه هَل لع لوب نمو : ىلاعت لاق «هقلقل
SS 

 «ماهوألا هيف رثؤت ال بلقلا يوق هللا ىلع لكوتملاف
 «سفنلا فعض نم كلذ نأ هملعل ثداوحلا هجعزت الو

 كلذ عم ملعيو «هل ةقيقح ال يذلا فوخلاو روخلا نمو
 هللاب قثيف «ةماتلا ةيافكلاب هيلع لكوت نمل لفكت دق هللا نأ

 .ًارسي هرسع لدبتيو « هقلقو همه لوزيف «هدعول نئمطيو
 نأو «ةيفاعلا ىلاعت هلأسنف ءآنمأ هفوخو ءآحرف ')هحرتو

 يذلا لماكلا لكوتلاب هتابثو بلقلا ةوقب انيلع لضفتي
 . "”ريضو هوركم لك عفدو «ریخ لكب هلهأل هللا لفكت

 .نزحلا :حرتلا )غ0(

  ررضلا : ريضلا (۲)



 ةديعسلا ةايحلل ةديقلا !لئاسولا

 هرك نإ ةنمؤم نمؤم كرفي ال» : ةَ ىبنلا لوق ىفو ٠

 ناتدئاف «[ملس ءاور] ؛رخآ ًاقلُح اهنم يضر ًاقلخ اهنم

 :ناتميظع

 بيرقلاو ةجوزلا ةلماعم ىلإ داشرإلا :امهادحإ

 ةَقَلَعهنيبو كنيب نم لکو «لماعملاو بحاصلاو

 نأ دبال هنأ ىلع كسفن نطوت نأ ىغبني هئأو «لاصتاو

 تدجو اذإف ؛ههرکت رمأ وأ صقتوأ بيع ةيفنوكي

 كل يغبني وأ كيلع بجي ام نيبو اذه نيب نراقف «كلذ

 نم هيف ام ركذتب «ةبحملا ىلع ءاقبإلاو لاصتإلا ةوق نم
 ءاضغإلا اذهبو «ةماعلاو ةصاخلا دصاقملاو نساحملا

 ةبحصلا مودت «نساحملا ةظحالمو ءىواسملا نع

 . كل لصحتو ةحارلا متتو لاصتالاو

 ءاقبو «قلقلاو مهلا لاوز يهو :ةيناشلا ةدئافلا

 ةبجاولا قوقحلاب مايقلا ىلع ةموادملاو ءءافصلا

 مل نمو «نيفرطلا نيب ةحارلا لوصحو «ةبحتسملاو
 ةيضقلا سكع لب كي يبنلا هركذ يذلا اذهب دشرتسي



 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 نأدبالف «نساحملا نع يمعو «ءىواسملا ظحلف

 نم:هب لصتي نم نيبو هنيب امردكتي نأ دبالو «قلقي

 امهنم لك ىلع يتلا قوقحلا نم ريثك عطقتيو «ةبحملا
 . اهيلع ةظفاحملا

 مهسفنأ نونطوي ةيلاعلا ممهلا يوذ سانلا نم ريثكو
 «ةنينأمطلاو ربصلا ىلع تاجعزملاو ثراوكلا عوقو دنع
 ردكتيو «نوقلقي ةطيسبلا ةهفاتلا رومألا دنع نكل
 رومألا دنع مهسوفن اونطو مهنأ اذه يف ببسلاو ؛ءافصلا
 يف ترّثأو مهترضف راغصلا رومألا دنع اهوكرتو «رابكلا
 ةليلقلا رومألا ىلع هسفن نطوي مزاحلاف .مهتحار
 هسفن ىلإ هلكي ال نأو ءاهيلع ةناعإلا هللا لأسيو ةريبكلاو

 هيلع لهس امك «ريغصلا هيلع لهسي كلذ دنعف نيع ةفرط
 . احيرتسم بلقلا نكاس سفنلا نئمطم ىقبيو «ريبكلا



 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا مما

 لصف

 ةداعسلا ةايح- ةحيحصلا هتايخ نأ ملعي لقاعلا 15

 اهرصقي نأ هل يغبني الف. «ًادج ةريصق اهنأو «ةنينأمطلاو

 ةايحلا دض-كلذ نإف رادكألا عم لاسرتسالاو مهلاب

 مومهلل ًابهن اهنم نيثك بهذي فأ هتايحب حشيف «ةحيخصلا
 نكلو «رجافلاو .ربلا نيب اذه يف قرف الو «نادكألاو

 «رفوألا ظ حلا بضونلا اذهب ققحتلا نم هل نمؤملا

 . لجآلاو لجاعلا عقانلا بيصنلاو

 نأ هنم فاح وأ هؤركم هباصأ اذإ ًاضيأ ىغبنيو - 6

 ام نيبو. «ةيوينا وأ ةينيد هل ةلصاحلا:معنلا ةيقب.نيب.نراقي
 ننم.ةيف وه ام ةرثك:حضتي ةنزاقملا دنعف ورك نم هباصأ

 . .هزاكملا نم:هباصأ:ام:كالحتمضاو.* محنلا

 «هیلع ر رض ثقوادح نم:هفاخي ام نيب نراقي كلذكو

 عدي الف ءاهنم ةمالسلا يف ةريثكلا تالامتحالا نيبو

 «ةيوقلا ةريثكلا تالامتحالا بلغي فيعضلا لامتحالا

 نم نوكي ام مظعأ ردقيو «هفوخو همه لوزي كلذبو

 اهثودحل هسفن نطويف « هبيصت نأ نكمي يتلا تالامتحالا



 | ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 E «تثدح نإ
 هفيفخت وأ عقو

 كل سانلا ةيذأ نأ فرعت نأ : ةحئانلا رومألا نفر - 1١
 «مهرضت لب «كرضت ال -«ةئيسلا لاوقألا يف اصوصخو

 نأ اهل تغوسو ءاهب مامتهالا يفكسفن تلغشأ نإ الإ
 تنأ نإف a «كرعاشم كلمت

 .ًائيش كرضت ملًالاباهل عضت مل
 ًاراكفأ تناك نإف «كراكفأل.عبت كتايح نأ ملعاو - ١

 ةجيط كىتايحف ايند وأ نيد يف هعفن كيلع دوعي اميف

 ب  -.سكعلاب رمألافالإو «ةديعس
 كبسفن نطوت نأ : مهلا هرطل رومألا عفنأ نمو - ۸

 نم ىلإ تنسحأ اذإف هلا نم الإ ركشلا بلطت ال نأ ىلع
 كئم ةلماعم اذه نأ ملعاف قح هل سيل نم وأ كيلع قح هل
 یلاغت لاق امك هيلع تمغنأ نم ركشب لابت الف ءهللا عم

 زج نود اك نأ یل نیا إ ط : هقلخ صاوخ تح
000 :1 

 يوث "نمو .دالوألاو لهألا ةلماعم يف اذه دكأتيو .
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 مهنع رشلا ءاقلإ ىلع كسفن تنطو ئتمف «مهب كلاصتا

 لئاضفلا ذخأ ةحارلا يعاود نمو «تحرتساو تحرأ دقف

 يذلا فلكتلا نود يسفنلا يعادلا بسحب اهيلع لمعلاو

 « ةليضفلا لوصح نم ًابئاخ كجاردأ ىلع دوعتو «كقلقي

 نأو «ةمكحلا نم اذهو «يوتلملا قيرطلا تكلس ثيح

 ديزي كلذبو ةولح ةيفاص ًارومأ ةردكلا رومألا نم ذختت

 .رادكألا لوزتو «تاذللا ءافص

 ىلع لمعاو كينيع بصن ةعفانلا رومألا لعجا 4

 نع كلذب وهلتل ةراضلا رومألا ىلإ تفتلت الو ءاهقيقحت

 عامجإو ةخارلاب نعتساو نزحلاو مهلل ةبلاجلا بابسألا
 . ةمهملا لامعألا ىلع سفنلا

 لاحلا يف لامعألا مسح :ةعفانلا رومألا نمو

 عمتجا مسحت مل اذإ لامعألا نأل .؛ لبقتسملا يف غرفتلاو

 لامعألا اهيلإ تفاضناو «ةقباسلا لامعألا .ةيقب كيلع

 هتقوب ءيش لك تمسح اذإف ءاهتأطو دتشتف «ةقحاللا

 . لمع ةوقو ريكفت ةوقب ةلبقتسملا رومألا تيتأ

 «مهألا ةعفانلا لامعألا نم ريختت نأ يغبنيو ب ۱
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 «هيف كتبغر دتشتو هيلإ كسفن ليمت ام نيب زّيمو مهألاف
 ىلع نعتساو ؛ردكلاو للملاو ةمآسلا ثدحي هدض نإف

 ءراشتسا نم مدن امف «ةرواشملاو حيحصلا ركفلاب كلذ
 ةحلصملا تققحت اذإف ءًاقيقد ًاسرد هلعف ديرت ام سرداو

 . نيلكوتملا بحي هللا نإ هللا ىلع لكوتف تمزعو
 انديس ىلع هللا ىلصو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم



 ةديعسلا:ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 ۸ 2 ا 1

 فورعملا عاونأو لعفلاو لوقلاب قلخلا ىلإ ناسحإلا-!
5 

 ةعفاتلا مولعلا نم ملع وأ لامعألا نم لمعب لاغتشالا'"
1 

قولا يف مامتهالا نع هعطقو رضاحلا مويلا لمعب مامتهالا
 1 ٠ ٠ ٠ ليقتسملا ت

 ٰیلاعت هللا ركذ نم راثكإلا_ه

 ١ ٠ ةرهاظلا هللا معنب ثدحتلا 1

 ةايحلا عتم يف كنم لفسأ وهام ىلإ رظنلا
1 

نم ئضم ام نايسنب مومهلل ةيلاجلا بابسألا ةلازإ يف يعسلا ۸
 E هراكملا 

 ةرخآلاو ايندلاو نيدلا حالصب ءاعدلا 4
 10 م

It ١ ٠٠ ٠ 
 اهيلإ يهتتت يتلا تالامتحالا أوسأ ريدقتب تابكنلا فيفخت يف

 ١ ١-السعي

 ماهوألل هلاعفناو هجاعزنا مدعو بلقلا ةوق-١١
 كل

 هيلع دامتعالاو هللا ىلع لک وتلا ١
4 

 ناسحإلاب ةءاسإلا ةلباقم ۳
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4 
 معنلاب هراكملا ةلباقم-٤١

 هللا نم الإ ركشلا بلط مدع_6١

 لبقتسملا يف غرفتلاو لاحلا يف لامعألا مسح

 ه1 ATE ل سرهغلا


