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 دمحم راطخ كققت وب
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 .ةقيقحلاو قحلا نع ثحبي نم لك مثل

 .لك يبنلا ةنسو هللا باتك نم ليلدلا ديري نم لك يلإ*
 .نيرادلا يف ةاجنلا ديري نم لك ىلإ
 ناهربلا ىري امدنع قحلا لبقي قداص نمؤم لك ىلإ“:
 .اهنع ديحي الو همامأ ةحضاو ةعطاسلا ةجحلاو
 .لجو زع هللا ىلإ ةوعدلاو داشرإلاب موقي نم لك ىلإ**
 .دلك يبنلا ىلع ةالصلاو ركذلا سلاجمب موقي نم لك ىلإ*



 ةيفوصلا ةئدأ نايب ع ةيفسويلا ةعوسوملا :باتكلا
 دمحم راطخ فسوي خيشلا ةليضف :فلؤملا

 فلّوملل ةظوفحم قوقحلا لك

 ١599 - ةيناثلا ةعبطلا

 اىككك/ «/- خيرات ١ ء.بمفر

 ءانب - ةيسوواطلا عماج بناج .- ةصحب قشمد - رضن ةعبطم هنيفنت
 .؟7؟159575؟ ه ساخنلا







 وم ب ثلا سس, رو
 مه همز ممم

 ثلا ١ |
6 « 

 ناهرإلا حضاوب وي ؟دمحم انديس لقسرأ يذلا .ليلللا كللا هل دما

 .لطانألاو داللإلاو كرشلا لحأ هتأطول لذأو .ليلدلاو ةحبطلاو

 دّيؤم نيب ملْؤم عارص يف شيعت تقولا اذه يف ةيمالسإلا ةمألا نإف
 ةمهملا انكارت عارصلا اذهبو ةعدب هذهو ةدس هذه لوقي. نه نيبو كدهو

 :# ىفطصلا لاق امك ادحاو افص نوملسللا نوكي نأ يهو الأ ةيساسألا

 وضع هنم ىكتشا اذإ دسفلا لثم مهفطاعتو مهتحارتو مهداوت يف نينهؤلا لثعإ)
 ."0(ىمطلاو رهسلاب دسبلا رئاس هل ىعادت

 ةيمالسإلا ةبتكللا نأك و ريغ ل لئاسم ةدع يف ىلجتب عارصلا اذهو

 كلذو ات لكشب رمألا اذه مسحأ نأ تاركفف .لئاسلا هذه الإ يو

 اذه واد عطقأ و لحأ "يلع ركدي ل ىتح ةدسلاو باتكلا نم ةلدألاب تئحج يننأب

 .ابئاهن رمألا

 هللا دارأ امك ادحاو الذ نوكنو نملسلا رومأب متهن كلذ دعب و

 ١ - يراخبلا هجرخأ ) ,)5:11١1يدسيمجلاو ,((558/5) دغخأو هل ظفللاو (1861؟5) ملسمو )815(,

 ناسبح نباو ,(/40) يسلايطلاو ,(517*17/) يعاضقلاو ((" 4584) يوغيلاو ,(757/5) يقهيبلاو

75). 



 ليبس ىلع اهب تسيتأ اغإف نيفراعلاو ءاملعلا لاوقأب تثحب نإو لي هلوضزو

 .سانئتسالا

 29 نأو .ىوفتلا ةملك ىلع انعمجب نأ يلاعت و ةتادعسم هللا نم بلطأو

 اذاملف_اهبراحم بجي ةرينك رومأ كادهف .مالسإلا ءادعأ دي ىف ةبوعلأ نوكن

 براحنو راهدلا ةعبار يف سمشلا حوضوك ةحضاولا روصألا هذه كرتن

 انيولق رونو .قئاقطلاب انرصبو كليمج دو اننيد ىلإ اندر مهللا

 .ةقيقتحاو قحلل نيبحم انلعجاو انولصنأو

 .ناملاعلا بو هلل دمحلاو



 ميحولا ىمحولا هللا مسج

 باتك نم (ةديقعلا باب )ىلع تعلطا دقل

 هتدجوف ةيضوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوملا

 لهأ ءارآو راكفأ حضوي باتك وهو ًادج ًاديفم ًاباتك
 لمهأ قفاوت مهلامعأ نيذلا نييقيقحلا فوصتلا
 :ةعامتلاو ةكبلا

  سالكلا بيدأ خيشلا

 ها١17 ماع ىئثوألا ىدامج / “ / تبسلا

 ما8/1//5١944 ل ققاوملا

 وعلا





 ىيحولا ىمحولا هللا مسج

 .نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .نيملاعلا بر هلل دمحلا
 ١ .نيمايملا رغلا هبحصو هلآ ىلعو

 ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوملا باتك ىلع تعلطا دقل :دعبو
 نم ةحيرصلا ةلدألاب ًادج ًاريزغو ملعلاب ًاثيلم ًاباتك هتدجوف ةيفوصلا
 .ملعلا لهأ لاوقأو ةنسلاو باتكلا

 باوصلاو قحلا ىفتبي ملع بلاط هنع ينغتسي ال :باتكلا اذهو

 اهلوح راثي يتلا عيضاوملا عمج دق هنأل باتكلا اذهب ًادج تررس دقلو
 .ماهوألاو كوكشلا

 لكشب اهتلازإل قفو دق هنأ ىرأ فلؤملا اذهل لجو زع هللا قيفوتبو ..
 .باوصلاو قحلا قيرط دارأ نم لكل حيرصو عنقم

 سله ةييثبلا تق ومقتلا لها ةديقع تاتكلا اذنه حيفاتلا وللا قي تعلو
 :كلاه الإ هنغ غيزي ال ئذلا قحلا وه اذهو ةتسلاو باتكلا

 :لوقأ نأ الإ ينعسي ال ةملكلا ةياهن يضو
 لزه نم بناجو لصفلالقو لزغلاو يناغألا ركذ لزتعا
 لمعلا حالصإملعلالامجو ىدعلا ماغرإ ملعلا باستكاب

 لصو بردلا ىلع راس نم لك 2 هيايرأت بهذ دق لقت ال

 يروغاشلا نمحرلا دبع خيشلا
 _ ها١17 / ىلوألا ىدامج / “/ تبسلا

 م8145

 لس

 من ل



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . ةيحصو هلآ ىلعو هللا لوسر دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلث دمحلا

 :لعبو

 يذلا ميقلا هباتك ىلع .دمحم راطخ فسوي خيشلا لضافلا ذاتسألا ينعلطأ دقف

 كحابم ءازجتلا نيخ هللا اره هقلؤم ليف مج ًاباتك ةعيقلاه (ةيفتسويلا ةعوضولا ةادستا
 زوذب ءاقلإو ؛هميتعتو قحلا ىلع هيومتلل ًانايحأ بغشلاو لب ءدرلاو ذخألا اهيف لاط ةميق
 .مهبولق هيلإ نئمطتل قحلا نودشني نيذلا .ءايربألا سوفن يف كشلاو ةريحلا

 لذب فلؤملا نأ يل حضو هيلع عالطإلا يف يفرظ حمسو هيلع تعلطا يذلا لالخ نمو

 لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم ءوض ىلع هقرط عوضوم لك ةيلجتل ثحبلا لصاوو ًاروكشم ًادهج
 نأشك ةقدو ةنامأب هديري ام اهنم لقن يتلا .رداصملل ًايزاع ًافلخو ًافلس ءاملعلا ماهغأو ةمئألا

 .مهلاوقأو مهلامعأ يف هنوبقاريو هللا نوشخي نيذلا ءانمألا ءاملعلا

 نع ًاديعب ًاناصم ًاعجرمو ًارينم ًاحابصم ئراقلا يدي نيب حبصأ دقف نآلاو
 قلازم نم هلماح فاي الو جوهلا حايرلا هب ثبقتال هيومتلاو ليلضتلا ةحاسو جيرهتلا

 .هبر ةعيرشو هرمأ نم ةريصب ىلع وهف قيرطلا

 نيذلا هلودعو هسارح هل ةيانعلاب ًافوفحم نيدلا اذه لعج نأ ةنملاو دمحلا هللف

 مهفلاخ نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال) هامح نع نوبذي

 .(هللارمأ يتأي ىتح

 هتين ىلعو روكشم دهج نم لذب ام ىلع فلؤملل ءاعدلا الإ ينعسي ال اريخأو
 نوكت ىتح اهتملك زازععإو اهفص ةدحوو ةمألا لمش عيمج يف يماسلا هفدهو ةبيطلا

 .ًاضعب هضعب دشي صوصرملا ناينبلاو دحاولا دسجلاك

 .(ادشر انرمأ نم انل ءيهو ةمحر كندل نم انتآ انير)

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوغد رخآو

 هللا ىلإ ريقفلا هبتك

 ينامكرت قازرلا دبع ىفطصم



 ميحولا نمحرلا هللا مسب

 ةمحر هللا هلسرأ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 : دعبو نيدلا موي ىلإ مهعبت. نمو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس نيملاعلل

 ةعوسوملا ىمسملا هباتك دمحم راطخ فسوي ذاتسألا ينادهأ دقلف

 اذه تدجوف اهحرش يتلا عيضاوملا نيوانع تأرقو هتحفصتف ةيفسويلا

 ام هيف عمج دقل رثكأف رثكأ أرقأ نأب ةبغر تددزا املك هيف

 ل باتكل هنإ هّللا رمعلو بابلا اذه #2 صخي اميف باتكب عمجي مل

 هدنع نم ددمب فلؤملا اذه دمي نأ ىلاعت هللا لأسأف ملع بلاط هنع ينغتسي
 اذه ىلع هتنهأ يننإ امك همدق يذلا دهجلا اذه ىلع ءازجلا ريخ هيزجي نأو

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هّلل دمحلاو قيفوتلا

 يرجه ١47١ ةنس لوألا عيبر 77 دحألا ايافلح .ةامح

 مم

 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا

 ىسوم خيشلا نب نيسح

- 



 ميحولا نمحرلا هللا مسب

 نيرخآلاو نيلوألا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هّلل دمحلا

 : دعبو نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو

 ةعوسوملا ىمسملا هباتك دمحم راطخ فسوي خيشلا ينادهأ دقلف

 ينفغتسي ال باتك وه اذإف هيف عيضاوملا ضعب تأرقو هتحفصت املف ةيفسويلا

 ةنسلا لهأ ةديقعو ةبئاص لاوقأو ةحضاو ججح نم ىوح امل ملع بلاط هنع

 دمحلا و ةبوثملا هيلإ ىزجأو هيف هّللا كرابو ءازجلا ريخ هللا هازجف ةعامجلاو
 نيملاعلا بر هلل

 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا

 ىسوم خيشلا نب دمحم

 1 يرجها١٠47 يناثلا عيبر 5 تبسلا ايافلح .ةامح

 ما



 هيحرلا نمحرلا ةللا سي

 لضفأو «نييبنلل ةثرو ءاملعلا لعجو «نيبملا نيدلا اذهب انيلع نعما يذلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نع نوفخي هل ودع فلخ لك نم هئرو يذلا «نيمألا ينلا دمحم انديس ىلع ميلستلا متأو ةالصلا

 :دعبو «نيلهاحلا ليوأتو «نيلطبملا لاحتناو «نيلاغلا فيرحت هتعيرش .

 خيشلا هفلؤمل «(ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوملا) ىمسملا باتكلا اذه ىلع تعلطا املا

 ٍةعفان تامولعم نم ءاملعلا بنك يف قرفت ام هفلؤم هيف عمج اديفم اباتك هتدجو دمحم راطخ فسوي

 نسع ةيفاو ٍةجحو يفاك ليصفتو رسيم نسح بولسأب هيف باجأو ؛هلاجرو هلئاسمو فوصتلا لوح
 ةينارقلا تايألا ىلإ همالك يف ادنتسم ؛ةيضقلا هذه لوح تريثأ ىلا تاهبشلاوتالؤاستلا نم ريك"

 2 ؛هلهأو قحلا ىلع هنم ةريغ كلذو «مالعألا ءاملعلا لاوقأو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةعركلا '

 .نيملسملل ةحيصنلا بجاوب:

 حّرصملا ناسحإلا ماقم نع ةرابع وه يذلا- فوصتلا لضفب ةداشإلا نم فلؤملا هركذ ام نإ

 نأو ؛ةمئألا رباكأو ةمألا ءاملع حلاصلا فلسلا ةيقب مه هلاجر نأو «مالسلا هيلع ليربج ثيدح يف هب.

 لهأ نم نوخسارلا ءاملعلا هيلع عمجأ امم كلذ «قالخألا ىكزأ مهقالخأو قرطلا بوصأ مهقيرط

 مالسإلا ةمئأو ؛نيدلا اذه ةامح ماركلا انخياشم هيلع اندجو ام وهو ًاثيدحو ًاكرلق ةعاممملاو ةنسلا

 .نيعمجأ هللا مهمحر

 ًاعيمج انقفوي نأو ًاليمج ادر مهنيد ىلإ مهدريو نيملسملا هفلؤعو هب.عفني نأ ىلاعت هللا لأسنف

 ..نيدلا موي هئاول تحت انرشحي نأو ةينسلا هتتسب ءادتقإلاو ميركلا هيبن ة

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيعمجأ ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 بيطخلا نيسان مخيشلا .ه4١/4194/11١ يفرمدت

 ١م



 ميحرلا نمحررلا هللا وسي
 نفر: ةحاخيصو هلآ ىلطو دمع ايدين فدقلا قب قلع ليو هللا 7 نيملاعلا بر هللا دمحلا

 ريشي ام اهنيب دهاشن ام ًاريثك موي لك عباطملا اهب فذقت يلا بتكلا ةرازغ ةرمغ يفق :دعب امأ

 ىلع ةريغلا مساب اهنومدقي «نعفلا هذه نوريشي نيذلا ءالؤهو «نيملسملا نيب فالتخالا بابسأ

 فرحلا اذه «(.د) فرخلا اهمدقتي ءامسأو ةباذح َنيوانع خت بئاوشلا نم هتيقنت ةلواحمو «مالسإلا
 يلطنيو ءاوغإلاو ءارغإلا تارابعب هونيز اء ردصلا يميلس ءاطسبلا نم ريثك اذهب ذدحؤيف «يرغملا

 قحلا نيب نوزيمي ال مهنأل .فرحزملا مالكلا نم فيزلا اذهل ةسيرف نودغيف هب اوؤاج دق ام مهيلع

 وحن ءاطسبلا بذجنيف ةساسح ٌعيضاوم لوح فطاوعلا ةراثإب مهفيز ءالؤه ديؤي ام اريثكو «لطابلاو

 .لالضإلاو فيرحتلا هايانث يف لمحي يذلا مالكلا قيقد نم هب اوؤاج امه نيروزملا ءالؤه خامخف
 نع مهدعبل لطابلا نسع قحلا سانلا رثكأ زييمت مدع وه خامخفلا هذه يف عوقولا لهس يذلاو

 .مهتهازنو مهعروب نيفورعملا نيح اصلا ءاملعلا

 انأ ولو نورعشي ال ثيح نم لالضلا يواهم يف مهمادقأ تلز ءاملعلا نع ءالؤه دعتبا املف

 قدنت ىلا ةقيحسلا يوامهملا هذه يف ىدزتنل انك ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يده انمسترا

 وأ ًاملعتم وأ ًاملاع دعا :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا وه اهف «روهظلا ٌمصقتو قانعألا اهيف
 ريمأ لوقيو «برقأ ةياوغلا ىلإ وهف كلذلو «ءالؤه دحأ سيل عبارلاف ءكلهتف عبارلا نكت الو ًاعمتسم
 .هلهأ فرعت قحلا فرعا :هنع يضرو ههجو هلل | مرك ىلع مامإلا انديس نينمؤملا

 هذه نإ مث اهركذ ىلع انيتأ يلا فانصألا هذه دحأ انودغ اذإ الإ قنا ةفرعم انل ىنستت الو

 .ركنملا نع هان وأ فورعملاب رمآ نم اهيلع ةباقر الو ترشتناو تعاش بنكلا

 ىلعف كلذك رمألاو امأ «نيفلاخملا ءازإ هب يمتحي ارزو دجي ال امهب مئاقلا نأ ىلإ دوعي كلذو

 نيذلا ءايقتألاو ءاملعلا نع دعتي الف «تالالضلا هذه ىودع هيلإ يرست الغل ًارذح نوكي .نأ نمؤملا



 ربلا ىلع هُعجشيو هتديقع هب ظفحيو هتاكإ هب نصحي ام مهنع ىقلتيل مهعروو مهملع ىلع سانلا عمجأ

 .حلاصلا لمعلاو

 ذاختا ُدرْن نإ اننأو ةءافكلاب هل دوهشم قذاح بيبط نع هل ثجبنس انسلأ ًاضيرم انيدل نأ به 0

 ل يراسل فلا وغلا ب

 .انبر هيلع ىقلنس يذلا وهف «رومألا هذه نم انيلع زعأ اننيد سيلفأ
 رومأ نع لس) :فيرشلا ثيدحلا يف درو دقو ءاعروو املع نيلمكملا دنع هنغ تحلف نذِإ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك وأ «(نونحب كنإ كل ليق ولو كنيذ

 ةسهم لئاسم ةيفسويلا ةعوسولل يف راطخخ فسوي خيشلا ققولل اهدروأ يلا لكاسلل هذه نأ:
 يهو) «7فالنخلا رابغ نوضرغملا اهوح راثأ دقو ًامئاق شاقنلا لازي الو داح شاقن اهوح راد دج

 ركنملا نع يهتلاو فورعملاب رمألاو هللا ىلإ ةوعدلا بادآ يف فورعم وه امبو «داهتجالل ةعضاخخ نو
 يهنلا ىلإ اهنع فرصني الو كلذك اهنأ ىلع عمجملا تاركنملا نع ىهني نأ يغبني نأشلا اذهب مئاقلا نأ.

 دنع زرقا نوم ركب هيف زنونوعللا قلكي ال لولا ةيذايكع الا لئاسلا نم نومانللاهف:قلكقا نيف

 ظ مونت نهاذابخا هييشنقاو

 عيدصتو قاقشلا بابسأ ةراثإ ىلإ الإ يهتني نأ نكمي ال لئاسملا هذه نع يهنلا يف ناعمإلا اذإ

 ةعينشلا تاركنملا نم انلوح نمو انتايح يف نإو مهنيب اميف ءاضغبلا لماوع ثيو نيملسملا ةدحو
 يف هّلك رمعلا يضمن نأل يفكي ام اهراثآ ءوسو اهتماسج ىدم يف فالح ال يلا ةريطخلا دسافملاو

 تعمجأ يذلا اذه نع لغاشتت اذاملف ءاهيلع ءاضقلل فصلا ديحوتو ةملكلا عمج ىلإ يعسلاو اهتمجلاعم

 انتاداهتجال راصتنالاب لغشنن مث هيلع توكسلا يف دحأل رذع ال يذلا ركتملا نم هنأ ىلع ةمألا

 ."0(ىرخألا تاداهتجالا نم اهؤفاكيو اهلباقي ام ةبراحمو ةيصخخشلا..

 ءايمعلا ةيبصعلا وه امنإ نورذيو نوذحأي اميف مهدوقي يذلا نأ ءالؤه ةلكشم نإ مث

 فوسلف عقاولا يف ثحبت تىج ولو هنودقتعي ال اميف مهتشقانم يف ىودج الف مث نمو «مهراكفأل

 .ركذلا عانثأ (هلل ) ةلالجلا طفل فيرحتو دوجولا ةدخوو «داحتالاو لولحلا :يهو «ًاعطق ةضوفرم رومأ لئاسملا هذه نيب >> ١

 سرام راذآ (580) ددعلا ريسي فرصنب «ةيتيوكلا يبرعلا ةلحب نع القن يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا مالك نم - ؟
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 نأ لقعي الف ءاهنوركني نيدلا نم ىوقت رثكأو ًاملع رزغأو ًاددع رثكأ رومألا هذهب نيلئاقلا نأ دحت
 عمدجت ال :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.وه اهف ءادحاو يأرب ذحخؤيو ًالثم يفلأ يأر كرتي
 .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق امك وأ «مظعألا داوسلاب مكيلع :لوقيو «ةلالض ىلع يمأ

 دقو «قدحلا نع عفادو ةمهملا رومألا هذه شقان ذإ راطح فسوي خيشلا رايتخالا نسحأ دقو اذه

 يف ًاقيفوت هدازو «نيلوبقملا باوث هللا هباثأف ءمهلاوقأو ءاملعلا دودر نم ةيوق ةلدأب ىتأو ىعوأف عمج

 اذه أرقي نأ اهنصحيل هتديقع ىلع راغي نمي بيهأ نينإو «نيدلاو ةديقعلا ةمدخ يف ةفداحلا هيعاسم

 درو تاهبشلا عمج يذلا باتكلا هنإف «غيزلاو ىوهلا لهأ اهراثأ يلا تاهيشلل ءاودلا هيفف باتكلا

 .ليبسلا يدهي وهو قفوملا هللاو ليق امك «ىرفلا فوج يف ديصلا لكف «ةعمتجم اهيلع

 :يف يلشماقلا
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 ىيحولا نمحولا هللا مسج
 هلآ ىلعو هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 :دعيو هيرد ىلع راس نمو هبحصو

 نايب يف ةيفسويلا ةعوسوملا باتك يف رظنلاب يلع هللا لضفت دقف 0
 قئاقحلا نايب يف نومأملا غلبو دوصقملا ىفو دق هتدجوف ةيفوصلا ةلدأ
 داسفو داقتنالا ماهس اهيلإ تهجو يتلا ةمولكملا قئارطلاو ةبولطملا
 هازج فلؤملا نّيبف ةنسلاو باتكلاب كسمتلا يعّدت تاعامج داقتعالا
 ةيفوصلا ةداسلا لامعأ نم لمع ّلك نأ ًاريخ مالسإلا نعو انع هللا
 ةتسلاو باتكلا ىلع ل

 قيبطتل ىلاعت هللا مهقفو نيذلا مهو ةرعش ديق امهنع ديحياال ٠
 ًامهف مهحنم ىلاغتو كرابت هللا خل هللا دارم قفو هدضلاو باتكلا 0-0

 هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنسو همالك مهفل 55 ًاريبستفكو ًاحيحص'

 عاقب نم ةعقب لك يف نيدشرم نيدشار نييدهم ةأده اوناكف ملسو هلآو
 نسحو سوفنلا رهطو بولقلا مهب هللا ايحأ لباولا رطملاك ضرألا .
 دارأ نم باتكلا اذهب عفني نأ ىلاعت هلأسنف كولسلا موقو قالخألا

 .باوصلاو قحلا ىلإ لوصولا

 ليحكلا ديعس دمحم

 _-_ها١٠1 ماع ىلوألا ىدامج / ” / يف ةعمجلا  صمح
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 ميحولا رمحولا هللا مهب

 ديماحملا بيصن دمحأ خيشلا نم ءانث

 لاطأو ىلاعت هللا:هظفح) ديماحملا بيصن دمحأ خيشلا ىنثأ دقل

 ثيح ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوملا باتك ىلع (هرمع يف
 :لاق

 نم هيف امل ؛هنايب يلجو ؛هردق ولعل تامدقم ىلإ جاتحي ال باتكلا
 ءاملعلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا ىلإ فلؤملا اهازع يتلا ةحضاولا ةلدألا

 ةعطاس قئاقحلا ىري.نأ ةدخحاو ةرم ولو هأرق مل يفكيو ,نيدمتعملا

 .ادبأ اهنع غيزي ال همامأ

 :دايفلا مقئاةيف اك ءازجلا نيك تلزم هللا ىرخلو

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 _نئه١117 ىلوألا ىدامج / “ / تبسلا

 .م1144 / 8 / ١54 قفاوملا



 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 نيكمتلاو ملعلاب هيزنتلا ُفكَأِب .كوكشلاو هبشلا عفد يذبلا هلل دمحلا

 ينابملا كلت نم دارملا ىلع انَمَقَوَأو .يناعملا تايفخ صوصنلا نم انل فشكؤ

 ىلع ةددجتم هاضر رئاشيو .ةرمتسم ةمئاد صالخإلا يوذ ىلع هءالآ لعجو:

 ةقزشم هددمب مهحاورأو مهبولق تحضأف ,هردو ملعلا رارسأ مهئاطعإب هتايلوأ

 ةرم دعب ةرم بيرقتلا قفأب مهمجنأ علطأ نم ناحبسف ,ةرسألا ةللهتم حاضوألا

 اوري ىتح .مهتريصب نع مهكوكشو رايغألا بجح نوليزيو نوفشكي مهلعجو

 .هبرقو لجو زع هللا اضر ىلإ اولصي ىتح هب نورظنيف عطاسلا رونلا

 انرَّكسو .ةّربملاو ناسحإلا ماقم  اناياجس لبج نأ ىلاعت هللا دمحنو
 ,ةعطاس ةغماد نيهاربو ججحب اهنع بذلاو ةحيحصلا مالسإلا ةديِقع رشنلا

 ىلع هناحبس ىمسأ يذلا هلوسرو هدبع ًادمحم انالومو انديس نأ دهشنو

 .هركذ براغملاو قراشملا 2 ىلعأو ءهرصن قياضملا  ىّلوتو هردق قئالخلا

 ةمحر ىلاعت هللا هلسرأ يذلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 هنذإب هللا ىلإ أيعاد .نيحلاصلل ةنسح ةوسأو .نيقتملل ةلماك ةودقو نيملاعلل

 دارأ نم لكو نيبرملا نيدشرزملاو :نيلماعلا ءاملعلل ةودقلا وهف ًارينم ًاجارسو
 .نيملاعلا بر اضرل لوصولا

 موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيمايملا رغلا هباحصأو هلآ نع هللا يضرو
 .نيدلا



 ةيفسويلا ةعوسوملا) باتك رادصإب يلع نّمو.لجو زمع هللا ينقفو دقف

 .ىلوألا ةعبطلا (ةيفوصلا ةلدأ نايب ل

 ؛.ناهذألا نم كوكشلاو هبشلا ةلازإو راكفألا حيحصت هنم فدهلا ناكو

 .مالسلا هيلع ناتدع ينب ديس دارأ امك نيملسملا عمجو

 ًابيحرتو ًالوبَق ؛همركو هلضفو لجو زع هللا دمحب باتكلا يقل دقو
 .نيفصنملا نيثحابلاو :.نيقداصلا نيصلخملا ءاملعلا نم ريثك دنع ًاناسجتساو

 راكفأ حيضوت ب باتكلا اذه رارسأو راثآ نع .اويرعأ نيذلا نيبرملا نيدشرملاو
 تاءارتقاو ةفينع تالمحل نكرمت د5 وءادهوضصخ ناهآزأل فوتضتلا لفأ

 :كلذو ًادج حضاو قحلا روهظ نأ نم مغرلا ىلع ةلطاب سئاسدو ةضرغم

 تبثي ملف فوصتلا لهأ نمزي نكت ملو ةرخأتم تءاج تالفحلا هذه نأ)

 خيشلا وأ يعافرلا دمحأ خيشلا ىلع ضرتعا ام ًاصخش نأ ةدحاو ةرم ولو

 هذه لشم نيحلاصلاو نيفراعلا نم مهريغ وأ ءيناليجلا رداقلا دبع
 ىلع ةينبم اهنأل ًادج ةنيتم ةيساسألا ةدعاقلاف ءاننامز # يتلا تاضارتعالا'

 .ةنسلاو باتكلا

 :لاق ثيح ساورلا مامإلا هللا محرو

 لوحتن ال هللا ذك اننأش نع اهضرأ نع تلوحت لابجلا اذإو

 ًاميمعت هعبط ةداعإب ةحلملا تاءاجرلاو ةديدعلا لئاسزلا ينتدرو دقو

 ةرم هعيطل تدمع نيقداصلا ءالؤه ةبغر دنع ًالوزنف .ةدئافلل ًاميمتتو عفنلل

 نيملسمملا هب عضني نأو ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجي نأ ىلوملا لأسأو ةيناث
 :قيملاعلا ترثةلل و مخلاو

 دمحم راطخ فسوي



 ص زل مج أه ها هع اج اجب ع

 فوصتلا

 لسوتلا
 ددملا

 دلوملا

 كربتلا

 ةرضحلا

 ركذلاب ةكرحلا .

 ديلا ليبقت
 ةدايسلا

 مايقلا .

 يرهجلا ركذلا .

 (هللا) درفملا مسالاب ركذلا .

 فدلا .

 ةحبسلا .

 عامسلاو داشنإلا .

 نآرقلا باوث لوضو .

 روبقلا ةرايز .
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 فوعصتلا'
 هه دج لج

 فوصنلا مسا قاقتسا

 «ىلاعتو هناحبس هلل | نع ولي دمحم انديس هب ءاج امل عابتا وه يقيقحلا مالسإلا نإ

 قيرط نع لَو يبنلا نم مالسإلا ميلاعت انيلإ تلقن دقو :ناعذإلا عم هب نامبإلاو
 اومسو مهوعبت نيذلا مهنع اهذحأ كلذكو ةعيرشلا هنع اوذخأ نيذلا هتباحض

 مهنع تلقن دقو هي هللا لوسر بحص نم اوبحص نيذلا مهو نيعباتلا مساب

 اهب درفت و ةعيرشلا اونودو نيعباتلا وعبات مهنع ذخأف ةيملعلا ةيوبنلا ةثارولا
 كلذكو «ظافحلا نم حبصأو فيرشلا يوبتلا ثيدحلاب صصخت نم مهنمف ءاملعلا

 .(ةغالبلاو فرصلاو وحنلا) ةلآلا مولعب سانأ درفت

 ملعب مهضعب درفتو «هقفلا ملعب مهضعب درفتو «ريسفتلا ملعب مهضعب درفتو
 :تاحلطصمو ءامسأب كيهاو ةلوقنملا عولعلا تود دقو «لمعلاو كولسلاو ةيبرتلا

 نمو «(ايوحن) وحنلاب لاتخا نكو «(اثدحم) فيرشلا ثيدحلاب لغتشا نم يمسف
 ةيبزتلاب لغتشا نمو ؛(اهيقف) هقفلاب لغتشا نمو «(ًارسفم) ريسفتلاب لغتشا
 .(ًايفوص) هللا قيرط يف كولسلاو

 الإ يه امو هِي هللا لوسر دهع ىلع نكت مل ءامسألا هذه لك
 ىمست نم لكو ٌِلَي دمحم انديس اهب ءاج لا ةيعرشلا مولعلا ءامسأل تاحلطصم

 جا مسا لك سيلو ءًاملسم هتيمست نع جرخي ال اهريغو ءامسألا هذه نم دحاوب
 ًاعرش زئاج لب هب يمستلا مرحي ةفيرشلا ةنسلا وأ ميركلا نآرقلا يف تأي م فضو

 ءنيسبرقملا «نيقباسلا) ةديدع ءامسأب نيملسملا ىلاعتو هناحبس هللا ىمس دقف



 فوصتلا باب '] هيفوصللا هلد:لايب نك هين

 هل ركذ مسا لكف (..نيتبخملا «نيرخخآلا «نيلوألا «نيحلاصلا «ءادهشلا «نيقداصل

 نم) نيقداصلاو ؛«(عضاوتلا نم) نيتبخملاو «(هللا ليبس يف داهشتسالا نم) ءادهشلاف
 ةنمزألا عيمج يف نهملا لام يف كلذكو «(هللا عم مهرئارسو مهلاوقأو مهلامعأ يف قدصلا

 :ةبسن كلذب يمس مهنم دحاو لكو (حلا...راجنلاو دادحلاو بيبطلاو سدنهملاك) روصعلاو
 يشرقلا) مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انديس لثم ناطوألاو لئابقلا ىلإ ةيسن كلذكو «هلمعل

 (يسرافلا) ناملس انديسو (يشبحلا) لالب انديسو (يكملا يرافغلا) رذ يبأ انني و (يكللا

 نم مهنمف ليواقألا هيف ترثك دق فوصتلا مسا نإف كلذكو ؛(يمورلا) بيهص انديسو
 :ىللاعت هلل | همحر ىبسبلا حتفلا وبأ لاق ىتح «(ءافصلا نم) :لاق

 يفوصصلا نم ًاقتشم ضعبلا هنظو 2 اوفلتخاو يفوصلا يف سانلا عزانت

 ()يفوصلا يمس ىتح يفوصف افص  ّىتف ريغ مسالا اذه حنمأ تسلو

 اوناك ةيفوصلا نأل ءنشنخملا فوصلا سبل ىلإ ةبسن فوصتلا نإ :لاق نم مهنمو
 .مهراعش وهو «ناشيشخالاو فشقتلل هسبل نورثؤي

 :هرس هللا سدق يعافرلا دمأ ريبكلا مامإلا انديس لاقا#

 ال بيرغ اهببسو «ةيمستلا ببس يف سانلا فلتخاو (ةيفوصلا) ةفئاطلا هذه ليق)
 ثوغلا وه ةفوصلا ونب مهل لاقي رّمُم نم ٍةعامج نم الجر نأ وهو «ءارقفلا نم ريثكلا هفرعي
 .نطبرتل دلو ا شاع نإ ترذنف ءدلو امل شيعي ال همأ تناك «طيبرلا ةخباط نبدأ نب رم نبإ

 روهظب هللا نم نأ ىلإ جاهلا نوزيجي اوناك دقو ؛ةبعكلا طيبر هلعجتو «ةفوص هسأرب

 مهبحص نمف هلي هللا لوسر ثيدح مهضعب نع لقنو ءاداّبُع اوناكو اوملسأف ؛مالسإلا

 ؛مهلثم فوصلا سبلو دبعت وأ «مهبحص نم بحص نم كلذكو ءيلوصلاب يمس
 (7.(يفوص لاقيف مهيلإ هنوبسني

 عافتراب ؛لحو زع هللا يدي نيب لوألا فصلا يف مهنأل :«فصلا نم» ليقو

 .هيدي نيب مهرئارسب مهفوقوو (هيلع مهلابقإو هيلإ مهممه

 .5ص ؛ةبيجع نبا ةمالعلل ةيئاطعلا مكللا حرش ف ممطا ظاقبإإ ١-

 .55 ص ديؤللا ناهربلا -؟

١٠ 



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 نم مهل هللا تبثأ اميف اهلهأل ٌعبات هبحاص نأل :«ةّفّصلا نم» :لاق نم مهنمو
 ميقتسي اذهو "22.. .مهبر نوعدي نيذلا عم كسفن ربصاو# ىلاعت لاق ثيح فصولا

 ماد ل ا ا

 :ةحورطملا ةفوصلاك ىلاعت هللا عم قفوصلا نأل ؛:ةفوصلا نم :لاق نم مهنمو
 :قاعت هلل همالستسال

 قفل ةمومذملا فاصوألا كرتو نسامح اب فاصتا هتلمج ذإ ةقعلا ني :لاق نم مهنمو

 .هقلحت نم هللا ةوفص مهنأ يعي «ةوفصلا نم» :ليقو

 مهنمو ءايفوص لعحو كلذ لقثتساو يوفص لصألا يف مسالا اذه ناك :ليقو

 .ءانفلا نم :ءافلاو ةيالولا نم :واولاو عيافصلا نم :داصلاو ءةبوتلا

 لاقي ةيلهاجلا يف اوناك ًاموق نأ كلذو (ةفوص) نم قتشم هنإ :لاق نم مهنمو
 ةيفوصلاب اوم سانلا نم مهب هبشت نمف ةبعكلا اونطقو ىلاعت هللا ىلإ اوعطقنا ةفوص مهل

 نياق ةنيرزعلا تسيح نم معسل 14 الهش سلا :هللا همحر يريشقلا مامإلا لاقو

 ىلع قلطأ ًابقل وأ انا امسا يفوصلا مسا ربتعي د يأ بقللاك هنأ رهظألاو قاقتشا الو

 .اهريغ نع اهزيمب ةفئاطلا هذه

 نوكت نأ اركنم (هكدلون) قرشتسملا نع القن 2”نوسلكين قرشتسملا ركذو
 ضارتفا عجري يباجيإ ليلد دجوي ال ...هريغ وأ يذوب وأ ينانوي لصأ ىلإ ةعحار ةملكلا

 ل ىلإ اهتبسن نأ نيح يف (سوفوس) ينانويلا لصألا نم ةقتشم 27 ةملكلا نأ

 تنس 0 0

 ه2 يع كت وورش

 .57 ةيأ فيكلا ةروسا-ا

 .5 ص مما ظاقبإل -؟

 .”2 ص هتعرات و يمالسإلا فوصتلا نإ هباتك -*

 .يرك ذلا دهعلل اهيف (لا9و اهركذ رم لا فوصتلا ةملك يأ -
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 فوصتلا باي :"٠ 0 م 0 : 0 كا : ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ءاوذ

 ةؤعكو فوصتلا

 يف نيملسملا راكفأ تلغش يلا لئاسملا نمو :نسح ميهاربإ نسح روتكدلا لاق #

 مل ىوقتلاو عرولاب اورهتشا نييذلا نيملسملا نم ًاريثك نأ كلذو «(فوصتلا) رصعلا كلذ
 هيلإ اوبرقتي نأ اوأرف «ىلاعتو هناحبس هللا بحب ةعلوملا مهسوفن عنقي ام مالكلا ملع يف اودجي

 ."!(نيفوصتملاب) اومس مث نمو «ىلاعت هبح يف تاذلا ءانفو فشقتلاو دهزلا قيرط نع

 يف هتايح داوس ىضمأو ةفوكلا يف دلو يذلا مشاه وبأ وه قوصلاب ىمست نم لوأو
 .©)ه/١ 9.1 ةنس يف يثوتو ماشلا

 (ه"؟42) يرصملا .نونلا وذ وه اهحرشو فوصتلا تايرظن ددح نم لوأ نإو
 ةوتملا يدادغبلا دينجلا وه اهرشنو اهبويو اهحرش يذلاو كلام مامإلا ذيملت
0# . 

 داهزلاو دابعلا ضعب هسبلي ناك دقو ءفوصلا نم قتشم فوصتلا :لاق نم مهنمو

 ربصاو# :مهيف هللا لاق نيذلا ةفصلا لهأ كلذ يف مهتو دقو «فزعلا ىلإ نولي ال نيذلا
 .يكدهجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا عم كسفن

 ايزو نعول فدك ردأ هيقا» لاذ هنأ هنع هلل | يضر يرصبلا نسحلا انديس نع رثأؤ .

 .فوصلا مهسابل ناك

 باتكلاب كسمتملا ملسملا صحخشلا هب دارملاو هيلع سانلا حلطصا بقل :فوصتلاو

 هللا يضر يرافغلا رذ وبأ انديس يمالسإلا لوألا ردصلا يف فوصتلاب فرع نممو «ةنسلاو

 لص قودصملا قداصلا كلذب ربخخأ امك هدحو تومبو هدحو شيعي هدحو ةمأ هنأو ؛هنع

 .5 9 | ملال خيرات 2

 .نونفلاو بتكلا ءامسأ نع نونظلا فشك يف ةفيلبخ يجاح هركذ -9

 .(ة4)مالسإلا زونك نم -؟
 .(1 13 ةبألا فيكلا ةروس - 4

 ؟١



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيفسويلا ةعوسولا

 نم لكأي ناك دقف :يسرافلا ناملس انديسو ناميلا نب ةفيذح انديس مهنمو .

 ا بو صوخلا جسني ناك) هدي لمع

 دعب ءاج مث رايد نب كلام مهنم ًالاجر ىبر دقو مهدشريو سائلا ظعي ناك

 ىفوتملا يرصملا نونلا وذ مش يريشقلاو دينتللا مامإلا مث مهدأ نب ميهاربإ كلذ

 همئاعدو «ةوعدو داهجو قلحو ةديقع هتاذ ثيح نم فوصتلاو .(ها 55) ةئنس

 «(ةنسلاو نآرقلا) ةعباتمو ةدهاشملاو ةبقارملا هيف ام. ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا

 هللا ةعاطب مزتلملا كولسلاو ةليضف لكب يلحتلاو ةليذر لك نع ىلختلا هفادهأو

 .راثيإلاو نطابلا حالصإو سفنلا داهجو هلوسرو
 اذهب ىمستت نأ لبق ةفلتخم :لحارم. ترم اهنأ ةيماسلا ةلحنلا هذه عبتتمل ودبيو

 نأ ىلإ اذكهو نيعم مساب ةلحرم لك يف رهظت اهاوحأ تناكف ؛«فورعملا مسالا

 يف لوقي يريشقلا مساقلا ابأ ذاتسألا خيشلا نأ كلذ ةيآو (فوصتلا) مساب ترقتسا

 لَو هللا لوسر دعب نيملسملا نأ هللا مكمحر اوملعا :(ةيريشقلا ةلاسرلا) ةريهشلا هتلاسر

 ةيلضفأ ال ذإ نك هللا لوسر ةبحص ىوس ملع ةيمستب مهرصع ف مهلضافأ مسني مل
 ةباحصلا بحص نم يمس يناثلا رصعلا كردأ املو «(ةباحصلا) :ليق دقف ءاهقوف

 تيفلتختا مث (نيعباتلا عابتأ) مهدعب نمل ليق مث «ةيمست فرشأ كلذ اوأرو (نيعباتلا)
 «(دابعلاو داهزلا) :نيدلا رمأب ةيانع ةدش مهل نمم سانلا صاوخل ليقف «بتارملا تنيابتو

 درفناف ءاداهز مهنم نأب اوعدا قيرف لكف قرفلا نيب يعادتلا لصحو عدبلا ترهظ مث

 ةلفغلا قراوط نع مهبولق نوظفاحلا ىلاعت هللا عم مهسفنأ نوعارملا ةنسلا لهأ صاوتخ
 ."”ةرجهلا نم نيتئاملا دعب رباكألا ءالؤمل مسالا اذه رهتشاو (فوصتلا) مساب

 هدروأ ام «ةرجهلل يناثلا نرقلا دعب فرع فوصتلا مسا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي امو

 ("”نومأملا نأ مثكأ نب ىبحي نع (رهاوجلا نداعمو بهذلا جورم) هخيرات يف يدوعسلملا
 لحجر نينمؤملا ريمأاي :لاقف حلاص نب يلع هبجاج هيلع لحد ذإ موي تاذ اسلاج ناك

 امتو .ةفوصتملا ضعب هنإ :لاقف «ةرظانملل لوخدلا بلطي ظالغ ضيب بايث هيلع بابلاب

 هنأ (نيتثئام ةنس ثداوح يف رصم ةالو) باتك يف يدنكلا هركذ ام اضيأ اذه دهشي

 مسا عويذ نع اذه .فورعملاب نورمأي ةيفوصلاب نومستي ةفئاط ةيردنكسالابرهظ

 .يتأيس امك اهدعب رهتشا هنكل ليلقب نيتنلل لبق ًادوجوم ناك مسالا اذه نأ ودمي ١-
 .(61003 ةنس نومألل قوت -؟
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 تامل باب | 8 ل ةفوصلا لد ناي ل نسوا ةعوسولا ْ 0

 عادا كا تان رعب ناك فوصتلا مسا نأ م

 ”"(عارقفلاو ةيفوصلا) هباتك يف ةيميت نبا لوقي كلذ يفو نيتثاملا دعب رشتناو .
 انهنلوأو 6

 :ةرصبلا نم ةيفوصلا ترهظ:
 باحصأ نم وهو دسيز نب دحاولا دبع باحصأ ضعب فوصتلا ةريود ىنبلوأ م

 ةدابعلاو دهزلا يف ةغلابملا نم ةرصبلا يف ناكو .ىلاعت هللا مهمحر يرصبلا نسحلا

 ةدابعو يثوك هقف :لاقي ناك اذهو ءراصمألا رئاس يف نكي ملام كلذ وحتو فونحلاو

 يف يفوصلاب ىتمست نم لوأو : ل اعت هل  هنفكرا نلغ 35 دربه ةيااقلا "لوقو هيو رشعب

 قطنيو مالكلا ديجي كاسنلا نم ناكو )١5٠( ةنس ىفوتملا وصلا مشاه وبأ ةنسلا لهأ

 انسلو ."7ليلجلا هللا دبع نب حلاصو صقوألا مشاه لم : :ظافحلا هفصو امك رعشلا

 .اهنومضمب انمامتها ردقب اهقاقتشاو ةملكلا حلطصم.ًاريثك متهن

 امأوإ» :ىلاعت لاق امك «ىوهلا نع سفنلا يهنو «ةيكزتلاب (فوصتلا) مس تعش نإق

 وأ ناسحإلا همس وأ '74ىوأملا يه ةنجلا نإف ىوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم

 يذلا حالطصالا هنأل هيلع فوصتلا مسا قالطإ نم انل رفمال نكلو كولسلاو ةيبزتلا ملع

 .هريغ نم رثكأ مهذنع عاشو خيراتلا لهأ هدهاعت

 نيذلاو «يرجهلا سداسلا نرقلا دعب اوواج فوصتلا لهأ ىلع اوضرتعا نيذلا نأ بيجعلاو

 قحلا ىلع مهنأ اودكأو مهل اودهش لب ؛مهيلع اوضرتعي مل نيسسوملا فوصتلا لهأ نامز يف !وناك

 .قحلا بلاط اهأرقيل باتكلا اذه نومضم ف نوكتس مهتداهشو ىده او رونلاو

 شولع دمحأ روتكدلا لوقيو *
 ةباحصلا دهع دعب الإ ةوعدلا هذه روهظ مدع يف ببسلا نع نوريثكلا لئاستي دق)

 كاذ لهأ نأل «لوألا رصعلا يف اهيلإ ةحاح ةمث نكت مل هنأ :اذه نع باوحملاو «نيعباتلاو
 برق مكحبو «مهتعيب مهتعيبطب ةدابعلا ىلع لابقإو ةدهاحجم بابرأو ءعروو ىقت لهأ اوناك رصعلا

 ا اوناك هل هللا لوسرب مهلاصتا

 انقر فات نون مه رمأ ىلإ مهدشري املع مهنيقلت ىلإ وعدي ام ةث نكي ملف

 نع ًارباك ثراوتلاب ةيبرعلا ةغللا فرعي ّمقلا يبرعلا لثمك هلك كلذ يف مهلثم

 ١- ص ءارقفلاو ةيفوصلا 5١- 4(.
 .ه(لالا/إ ماع قوت -؟

 .ةرهاقلا «رشنلاو ةمجزلاو فيلأتلا ةنلج (56صأ 5 ج) ةبيرعلا ةراضحلاو مالسإلا -؟

 .(40 -1 09 ناتيألا تاعزانلا ةروس -4
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 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةغوسولا

 نم ًائيش فرعي نأ نود ةرطفلاو ةقيلسلاب غيلبلا رعشلا ضرقيل هنإ ىتخن رباك ٠
 وحنلا ملعتي نأ همزليال اذه لقمف ءضيرقلاو مظنلاو بارعإلاو ةغللا ذعاوق
 ةيرورضو ةتمزال حبصت رعشلاو ةغللا دعاوقو وحنلا ملع نكلو «ةغالبلا سوردو
 فرعتيو اهمهفتي نأ بناجألا نم ديري نمل وأ «ريبعتلا فعضو «نحللا يشفت دنع
 مولعلا ةيقبك عامتحالا تارورض نم ةرورض ملعلا اذه حبصي امدنع وأ «اهيلع

 .ةبسانملا اهتاقوأ يف روصعلا يلاوت ىلع تفلأتو تأشن يلا
 مل نإو ًالعف نييفوص اوناسك -نيفوصتملا مساب اومسني مل نإو- نوعباتلاو ةباحصلاف

 ىلحتيو ؛هسفنل ال هبرل ءرملا شيعي نأ نم رثكأ فوصتلاب داري اذامو ءامسا كلذك اونوكي .
 رئاسو تاقوألا عيمج يف بلقلاو حورلاب هللا ىلع لابقإلاو ؛ةيدوبعلا ةمزالمو دهزلاب
 «تاجردلا ىمسأ ىلإ يحورلا يقرلا ثيح نم نوعباتلاو ةباحصلا اهب لصو يلا تالامكلا

 قوذتلاب رارقإلا اونرق لب «مالسإلا ضورفب مايقلاو «ناميإلا دئاقع يف رارقإلاب اوفنكي مل مهف
 ؛تادابعلا لفاون نمو لوسرلا هبحتسا ام لكب نايتإلا ضورفلا ىلع اودازو «نادحولاو
 ترجفتو «مهرئاصب ترانتسا ىتح «تامرحما نع ًالضف تاهوركملا نع اودعتباو
 ناك كلذكو «مهحناؤح ىلع ةينابرلا رارسألا تضافو ؛مهبولق نم ةمكحلا عيباني
 مالسإلا روصع ىهزأ تناك ةثالثلا روصعلا هذهو «نيعباتلا يعباتو نيعباتلا نأش

 ينرق نورقلا ريحخ) :هلوق لو هللا لوسر نع ءاج دقو «قالطإلا ىلع اهريخنو
 ممأ مالسإلا ةريظح يف لحدو ءدهعلا مداقت املف 2”(هيلي يذلاو هيلي يذلاف اذه

 بابرأ نيب تعزوتو تمسقتو مولعلا ةرئاد تعستاو «ةديدع سانجأو «ىتش

 ًاشنف ؛هريغ نم رثكأ هديجي يذلا ملعلاو نفلا نيودتب قيرف لك ماق ء«صاصتعخالا
 ,نيدلا لوصأو « ءديحوتلا ملعو .هقفلا ملع لوألا ردصلا يف وحنلا نيودت دعب
 ضئارفلاو ءلوصألا ملعو «ثيدحلا حلطصمو قطنملاو «ريسفتلاو «ثيدحلا مولعو
 ...اهريغو (ثاريملا)

 لقا ءاينكف ايش ل ءانفتي نطو رلا بناقل دخلا نأ ةوتفلا ةنهب دعب ثدحو
 تايرآ غون اف قيما تلقلاو :ةيدوعلاب شا قلع لاقألا ةرووتح فوشان ىئانلا
 ءفوصتلا ملع نيودت ىلع ًاضيأ مهتيحان نم مه اولمعي نأ ىلإ دهزلاو ةضايرلا
 ًاجاجتحا مسهنم كلذ نكي ملو ؛مولعلا رئاس ىلع هلضفو هلالجو هفرش تابثإو

 ١- يراخبللا هحرخأ (...مهنولي نيذلا مث ينرف سانلا ريخإ  )5 0١59ملسمو 0259 6(.



 -ًاطخ- كلذ نلفي امك- مهمولع نيودت ىلإ ىرخألا فنا وطلال فا ارضنا دنا ىلع ٠
 عيمج يف نيدلا تاحاحل ًالامكتساو «صقتلل ًادس ناك لب. -نيقرشتنملا نضع
 .("7ىوقتلاو ربلا بايسأ ديهمت ىلع نواعتلا لوصحلا هنم دبال ام ءطاشنلا يحاون

 ًالقن مالسإلا خيرات يف تبث ام ىلع مهقيرط لوصأ نولوألا ةيفوصلا ةمثأ ىنب دقو 00
 .مالعألا تاقنلا نع

 همحر يرامغلا قيدص دمحم ديسلا ظفاحلا مامإلل ىوتف يف رهظيف فوصتلا خيرات امأ

 ؟يوام يحوب وه لهو ؟فوصتلا سسأ نم لوأ نع لثس دقف هللا
 يوامسلا يحولا اهسسأ ةقيرطلا نأ ملعتلف «ةقيرطلا سسأ نم لوأ امأ) :باحأف

 ناكرأ دحأوه يذلا ناسحإلا ماقم كش الب يه ذإ ,يدمخملا نيدلا نم سسأ ام ةلمج يف

 اذه) :هلوقب انيد ادحاو ادحاو اهنّيب ام دعب ملي يبلا اهلعج يتلا ةثالغلا نيدلا

 ناسيإلاو مالسإلا وهو "”.(مكنيد مكملعي مكاتأ مالسلا هيلع ليربج
 ماقم ناسحإلاو ,ةديقعو رون نامبإلاو «ةدابعو ةعاط مالسإلاف .ناسحإلاو
 .(..كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ) :ةدهاشمو ةبقارم

 نيدلا ثيدحلا يف امك هنإف :كلت هتلاسر يف يرامغلا قيدص دمحم ديسلا لاق مث

 هكرتل كش الب صقان هنيدف «(ناسحإلا) ماقملا اذهب ّلحغأ نمف «ةثالثلا ناكرألا نع ة "رابع

 حييحصت دعب ناسحإلا ماقم وه هيلإ ريشتو ةقيرطلا هيلإ رين را

 ©7.ناهبإلاو مالسإإلا

 :هتمدقم يف نودلخ نبا لاقوا#؛

 هلصأو «ةّلملا يف ةثداحلا ةيعرشلا مولعلا نم -فوصتلا ئيعي- ملعلا اذهو)
 نيعباتلاو ةباحصلا نم اه رابكو ةمألا فلس دنع لزت مل موقلا ءالؤه ةقيرط نأ

 وهو «شولع دمسأ روتكدلل ةيزعراتلا ةهحج ولا نم فوصتلا ثدب نما .(ها51050عرخل ددع ةيدمخخلا ةريشعلا ةلحجب ١-

 ةفللاب اساتك هئليضف فلأ دقو قيبنجألا تافللا لإ يمالسإلا فوصتلا قئاقح اولقن نيذلا لئاوألا داورلا نم
 فّلأ امك نيقرشتسلل ىلع درلاو ؛راكفألا حيحصت يي رثألا ربكأ هل ناك «يمالسإلا فوصتلا نع ةيزيلكنإلا
 اذه ةمدخ ْي ديعبلا هرثأ هل ناكاو هللا نيد ىلع ةاّوفللا مهتلا ىلع هيف در يذلا مالسإلا نع عماشبا هباتك
 .نيشلا

 نساو ؛(0000) يئاسدلاو (658009 يذمزلاو 4437559 دواد وبأو «(35) ملسمو ((558) يراخبلا هجرخأ -5
 ص يسلابطلاو 5509 يوغبلاو 55049 ةعزخ نبإو (08) ناسبح نيلو ؛(5 2179 دمحأو 65١(« هحام

 .(4 هوك 21009 ةبيش يأ نبلو 6١(«

 .1ص يرامغلا نيدص دمحم ثدحملل ةيفوصلا قيرطل راصتنالا -؟
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 فوصتأا باب ةيفوصلا ةلدآ نايب يل ةيفسويلا ةعوسولا
 ل 3

 ىلإ عاطقنالاو ؛«ةدابعلا ىلع فوكعلا اهلصأو ةيادهلاو قحلا ةقيرط مهدعب نمو.

 هيلع ليقي ام يف دهزلاو ءاهتنيزو ايندلا فرحعز ندع ضارعإلاو «ىلاعت هللا
 كلذ ناكو «ةدايعلل ةولخلاو قلخلا نع دارفنالاو ؛هاجو لام ةذل نم روهمجبا

 .هدعب امو يناثلا نرقلا يف ايندلا ىلع لابقإلا اشف املف :فلسلاو ةباحصلا يف اًماع

 ةحفوشلا شابا ةدانغلا ىلع ةردبتلا سعت ايدل ةلظلاع كر ناحل ع

 دس

 روهظ نأ اهيف ررقي بلا ةريمخألا ةرقفلا نودلح نبا ةرابع نم انينعيو
 نرقلا يف اهلهأو ايندلا ةطلاخم ىلإ سانلا حونحج ةجيتن 0 فؤصتلا

 ةماع نع مهزيمي ًامسا ةدابعلا ىلع نولبقملا ذحتي نأ وعدي كلذ نإف ؛ةرجهلل يناثلا

 .ةينافلا ايندلا ةايحلا مهتهلأ نيذلا سانلا

 00 ارمأ سيل فوصتلا نأ انل نيبتي ةقباسلا صوصنلا هك روق

 سيل هنأ امك ؛ماركلا هباحصأ ةايحو لي لوسرلا ة ةريس نم ذوخأم هنكلو 5008

 نم مالسإلا ءادعأ معزي امك ةلصب مالسإلا ىلإ تمّت ال لوصأ نم أطبنتسم

 ىلع فوصتلا مسا اوقلطأف ةركتبم ءامسأ اوعدتبا نيذلا مهتذمالتو نيقرشتسملا

 يذوب فوصت كانه :اولاقف ةيدنحلا ةذوعشلاو «ةينارصنلا ةناهكلاو «ةيذوبلا ةنبهرلا

 ...يسرافو ينارصنو يدنهو

 عجري هنأب فوصتلا ماهتاو «ةهج نم فوصتلا مسا هيوشت كلذب نوديري

 نكلو ؛ىرخأ ةهج نم ةلاضلا تافسلفلاو ةميدقلا لوصألا هذه ىلإ هتأشن ف

 يف تبثتيو رومألا نيبتيو ةركاملا ةيركفلا مهتارايتب قاسني ال نموؤملا ناسنإلا

 .(”مالسالل يلمعلا قيبطتلا وه فوصتلا نأ ىريف «ةقيقحلا نع ثحبلا

 كلا ١5ص فروصتلا معيد ودل نبا ةمدقم ١-

 .ريسي فارصتب (5 © -ا59١ ص فروصتأا نع قئاقح -5



 فوصتلا سسأ

 هنأ ةيوقلا ةلدألاب تبثو «ردقلا ةميظع ةلحنو نأشلا ليلج ملع يمالسإلا فوصتلا

 يفشي يذلا ءاودلا وهو «ةرحخألاو ايندلا يف ةداعسلل الصوم ىحضأ كلذبو أشنملا يمالسإ

 ةايحلا ةارم وهو ءحورسا يفصيو سفنلا يكزي يذلا جاهنملاو ءسفنلا ضارمأ نم هبحاص

 ومستو سفنلا وكزتل لئاذرلا نع يلخختلاو لئاضفلاب يلحتلا اهماوق يلا ةيمالسإلا ةيحورلا
 ىلوتتس رومأ ةسمخ هدصاقم مهأ نمو «ماركلا هباحصأو لص يبلاب ءادتقالاب حورلا

 :دحاو رثإ ادحلاو هللا نذإب اهنايبو اهحرش

 .اهتبساحمو سفنلا ءافص 2-19
 .هللاهجو دصق 0-59
 .راقتفالاو رقفلاب كسمتلا --#

 .ةبحماو ةمحرلا ىلع بلقلا نيطوت م

 .اهمامتإل علي يبنلا هللا ثعب ىلا قالخألا مراكمب لمجتلا -ه

 دارأ نم لك نأ :اهانعمو :(اهتبساحمو سفنلا ءافص) :ىلوألا ةدعاقلا - ١

 لبق هسفن بساحي نأ هيلعف ىلاعت قحلا لاؤسل باوجلا دعيل نيبرقملا ليبس يف لحدي نأ

 اهبئاوش نم هسفن يفصيو «ةرخآلا ساطسقب نزوت.نأ لبق هلامعأ نزيو «هللا هبساحي نأ

 ءاوبساحت نأ لبق مكسفنأ اوبساح) :هنع هللا يضر رمع انديس لاق ءاهسواسوو

 .(اونزوت نأ لبق اهونزو

 دصقي نأ دب ال فوصتملا نأ :اهانعمو :(هللا هجو دصق) :ةيناثلا ةدعاقلا 9
 هللا لاق «ىلاعت هللا هحول صالخإلا ءامت هبلق ًالساغ «هلاعفأو هلاوقأ عيمج يف هبر هحو

 ."!ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا عم كسفن ربصاوإل :ىلاعت

 ١- ةيآلا نهكلا ةروس 1) 5.



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايي يف ةيفسويلا ةعوسولا ..

 هبر هجو ءاغتبا الإ ىزجت ةمعن نم هدنع دحأل امو :لئاق نم زع لاقو

 . "74 ىلعألا
 ايندلا يف دهزلا اهانعمو :(راقتفالاو رقفلاب كسمعلا) :ةئلاثلا ةدعاقلا -#

 يذلا فشفتلا ليلد رقفلاب كسمتلا نإف ءاهلغشيو اهيهلي امع سفنلاب ًافوزع اهعاتنو
 ةصلاخلا ةدابعلاب سفنلا لهأتتف «ناطيشلاو ديعلا نيب لاصولا لبح ةعطاقلا ةلآلا وه

 ةيناحورلا وحن ناسنإلا ممهب دعصت يلا ةلصخلا هذحل ضرألا يف داسفلاو ولعلا مدعو.

 عطقنيل ايندلا ةايحلا ةنيز نع ءرملا درجت وهف راقتفالا امأ «ةيناسنإلا ةرودك نع دعبلاو

 تاتيلجتلاو دار اج مزكلا هنع اناظر لرط الو لوح الا ساو لات ش1 نقف لإ

 ةوفصو .ناهيإلا ةديقعو فوصتلا زكرم يه ىلا ةيدوبعلاب رارقإلا ىهتتم وه كلذو

 ئبم هتاماقمو فوصتلا لاوحأب ققحتلا نأو ءهماوقو فوصتلا ساسأ رقفلا نأ :لوقلا

 يف ايندلا نوكت نأ يأ ءعاتمو فرز نم ايندلا هيلع تلمتشا اميف دهزلاو رقفلا ىلع

 .هدنع امي هنم هلل | دنع اب ىنغأ نوكي نأ ىنعع. «هبلق يف ال هدي

 يرصملا نونلا يذ نع ةصق (فراعملا فراوع) هباتك يف يدرورهسلا انيلع صق دقو

 ةأرما ماشلا لحاوس ضعبب تيأر) :نونلا وذ لاق «مامتهالاو رظنلاب ةريدج هنع هللا ئضر

 ,"74عجاضملا نع مهبونج ىفابجتتإب ماوقأ دنع نم :تلاقف ؟تلبقأ نيأ نم :اه تلقفا

 ."7هلل ا زكذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجرإل ىلإ :تلاقف ؟نيديرت نيأو :اهل تلقف

 نع موقلا بولق ٌولخ ىدم ملعنل نيباوحلا نيذه يف رظنلا نعمن نأ انب ردحي الأ

 هتايح ناسنإلا ىلع دسفت ىلا ةينامسجلا دويقلا نم نيدرجتم هلل | ىلإ الإ عزنت ال مهبولق

 .هلل هتيدوبع ناسنإلا يسنتو هسفن ءافص ردكتو

 بحي هنأ :اهانعمو :(ةبخاو ةمحرلا ىلع بلقلا نيطوت) :ةعبارلا ةدعاقلا - 4

 «ريقوتلاو ميظعتلا نم مالسإلا قح مهيطعيو نيملسملا لك ةبحم مزلي نأ يفوص لك ىلع
 ؛ةمحرلا راونأ هيلع هللا ضافأ ءاهيلع بيردتلا يف ماقتساو ةدعاقلا هذه يف خسر نإف

 ىضرلاو ةبحملا نم نويبنلا هثّرو امن لانيف «لوبقلا بوث هسبلأو ىضرلا ةوالح هقاذأو

 3١ داك ةيآلا يل نو ١

 . ةيألا قدحسلا ةروس -؟

 .5ا/ ؛ةيلآلا «روتلا ةروص -+

| 1 



 ."04نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ اموإ» :كلَي لوسرلا قح يف ىلاعت هللا لاق أ رفاو و مراعا

 ريقح نإف نيملسملا نم ادحأ رقحت الإ نعش ىطر ىدصلا زكياوبإ انديع لاقزا 0

 .(ريبك هللا دنع نيملسملا

 :/اهماهتإل يي يبلا هللا ثعب يتلا قالخألاب لمجتلا) :ةسماخلا ةدعاقلا به
 اقل فه سما نوكي نأب كلذو «نييفوصلا قالحأ ةقيقحو نيدلا ةدبز ةدعاقلا هذهو

 ."0ًانسح سانلل اولوقوإ» :ىلاعت هللا لاق رسل يحب هتريشعو هتيب لهأ عم

 ديدش لك رانلا لهأو بيرق لهس نيل نيه لك ةنحللا لهأ) :رثألا يف درو دقو

 ىلاعت هلل ١ نأ ذإ (ريشعلاو بحاصلاو لهألا ىلع ديدشلا :لاق ؟يرثعبقلا امو :اولاق «يرثعبق

 35 :لاق يندعت ملف تضرم مدآ نبا اي :يسدقلا ثيدحلا يفو ؛هقلحخو هفصو يف هدبع لماعي

 هدعت ملف ضرم انالف يدبع نأ تملع امأ :لاق !؟نيملاعلا بر تنأو كدوعأ فيك بر

 براي :لاق نيمعطت ملف كتمعطتسا مدآ نبا اي «.هدنع ئتدحول هتدع ول كنأ تملع امأ

 كنأ تملع امأ ,همعطت ملف نالف يدبع كمعطتسا :لاق نيملعلا بر تنأو كمعطأ فيك

 فيك بر اي :لاق «ئيقست ملف كتيقستسا مدآ نبا اي ؟يدنع كلذ تدجول هتمعطأ ول

 ول كنأ تملع امأ هقست ملف نالف يدبع كاقستسا :لاق ؟!نيملاعلا بر تنأو كيقسأ

 قالخألا نساحم عمج يذلا يسدقلا ثيدحلا وه كلذ (7(يدنع كلذ تدجول هتيّقس

 مهتايح يف لاحر هحاهنم كلس يذلا يهلإلا نوناقلا وهو سانلا نيب تافصلا ليمجو
 عم هئالماعمو هلاوحأ تراص تاماقملا هذه يف مهنم همدق تخسر نمف «ةيلمعلاو ةيويندلا

 .©0هتانكسو هتاكرح يف ىللاعت هلل | ريغ بقاري الف ءيش لك يف برلا

 هكر 4

 ١ ال اةيلألا ىليبألا ةروس ١.

 .راك ةيألا فرقبلا ةروس -؟

 .(5 9059 مقرب ١550150 هحيحص يف ملسم هججرخأ +

 .45 -4 ١ص فوصتلاو ةيفوصلا -4



 فوصتلا باب : ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا :

 فوصتلا ةيمهأ

 :هرس هللا سدق يعافرلا دمحأ ديسلا مامإلا لاق

 نطب امل رهاظلا الول «هنطاب: فرظ هرهاظو ؛هرهاظ بل هنطاب «غماجلا نيدلا اذه

 رون بلقلاو ءدسفل دسملا الول لب ءدسح الب موقي ال بلقلا حص املو ناك امل رهاظلا الول
 .كسمملا'

 .بلقلا حالصإ وه نطابلا ملعب مهضعب هاّمس يذلا (فوصتلا) ملعلا اذه

 ابرلا تلكأو ء«تينزو تقرسو تلتقو هتيوط ةراهيطو «هتين نسحب كبلق درفنا اذإ
 !؟كبلق ةراهطو كتين نم ةدئافلا امف لوقلا تظلغأو «تربكتو «تبذكو «رمخلا تبرشو

 امف داسفلاو ءايزلا كبلق نطبأو تعضاوتو «تقدصو ؛ءتمصو «تففعتو هللا تدبع اذإو

 .©"0!؟اهل نطابلا حالصإب عرشلا رهاظ رمأي مل ةرهاظ

 :نيمسق ىلإ عحرتو هسفن ةصاخ يف فيلاكتب ناسنإلا رمأ عراشلا نإ

 قلعتت ماكحأ :رحآ ظفلبو «ةنطابلا هلامعأب قلعتي مسقو «ةرهاظلا هلامعأب قلعتي مسق

 .(بلقلا) دسجلا نطابب قلعتت ماكحأو دسملا رهاظب
 يه ةضورفملا رماوألاف «هاونو رماوأ :ناعون يهف دسحلا ىلع بتزت يلا لامعألا امأ

 ةقرسلاو انزلا ميرحنك يهف ةروظحملا يهاونلا امأو ....جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلاك

 ....ةفاك دابعلا قوّمحو رمخلا برشو

 رماوألاف اونو رفا اعنا ناعوت يسهف بلقلا ىلع بترتت يلا لامعألا امأو

 لكوتلاو صالخخإلاكو ...ربخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هلل اب ناميإلاك :ةضورفملا
 ...ريصلاو قدصلاو عوشخلاو

 ١- ص :ديؤلل ناهربلا /3010.



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب ية يفسوبلا ةعوسولا 03

 :ءائرلاو انطتعلاو ركلاوه سلا رادع قانلو تكلاكت رطل هارت ناو 0 5 ١

 ,رومألا ىنبم نأل بولقلا لامعأ وهو الأ اننيد يف هيلع لّرعملا وه يناثلا مسقلا ا ظ

 ىلاعتو هناحبس هلل | نرق دقف «هريغ اهب ملعي ال ىلا تايربلا برل تاينلا صالخإ ىلع اهلك
 :لاقف «ةرهاظلا لامعألا داسق بجوي نطابلا داسف نأل اهيف نطابلا ةمالسو رهاظلا لامعأ

 20 يادحأ هبر ةدابعب كرشي الو اخلاص ًالمع لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك نمفإ

 هتباحص مامتهال ايكو كلو مظني هو ىفطصملا بيبحلا ناك اذهل

 ىلع فقوتم ناسنإلا حالص نأو كلسملا اذه مهل نيبيو «مهيولق حالصإل ماركلا
 يف نإو الأ) :لاقف هتابنج ف ةنماكلا بئاوشلا لك نم هئافصو بلقلا اذه حالص

 الأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا

 هناحبس هللا ربخخأ امك ميلسلا بلقلا ةمايقلا موي ةدمعلا نأل :"”(بلقلا يهو

 ."”4ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال مويإ» :لاقف ىلاعتو

 هللا نإ) :لاقف «بلقلا وه برلا رظن لحم نأ هلي دمحم انديس ربخأ امكو

 .«(مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو مكروص ىلإ الو مكماسجأ ىلإ رظني ال
 .بولقلا قدص نطاب نع لامعألا حالص رهاظ هلي دمحم انديس قّرف امو

 ةفرعمو بلقلا ملع امأو) :ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج مامإلا لاقو

 اهنإ «ىلاعت هلل ١ همر يلازغلا مامإلا اهيف لاقف ءاهوحنو ءايرلاو بجعلاو دسحلا نم هضارمأ

 ." ”(نيع ضرف
 لد دقو «ةينابرلا تابحجاولا مهأو ةينيعلا ضئارفلا مهأ نم هتاوادمو بلقلا ةيفصتف)

 .(ءاهقفلاو ءاملعلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام كلذ ىلع

 ١- هيلا .فهكلا ةروس 370١,

 .(5 5559 ملسمو (519يراخبلا اور -؟
 .ملك -ل0> ةيألا ءارعشلا ةروس -+

 .( ه5 ملسم هحرخأ -4

 .5 ١١4 ص يطويسلل «رئاظنلا و هابشألا -ه
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 اد



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :باتكلا يف هتيمهأ .:اوأ

 ىلاعت هل ةصلاخ ةيلاملاو ةيلعفلاو ةيلوقلا مهتادابع عيمج نوكت نأ هقلحم ىلاعت هللا رمأ

 مرح دقو ؛(04نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأاموإ :لاقف «ءايرلا نع ةديعب

 :ىلاعت لاقو «"”#نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يّبر مرح امنإ لقإم :لاقف شحاوفلا

 ."9©نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا اوبرقت الوإ
 ....قافنلاو دسحلاو ءايرلاو دقحلا يه نورسفملا لاق امك ةينطابلا شحاوفلاو

 :هنسلا يف هتيمهأ :اين اث

 :اهنم ةريثك دسحلاو ءايرلاو ربكلاو دقحلا نع يهنلا يف تدرو يلا ثيداحألا

 اوربادت الو ءاوضغابت الو ءاوشحانت الو ءاودساحت ال) :ّملَو يبلا لوق#؛

 ال ملسملا وأ ملسملا ءاناوخإ هللا دابع اونوكو «ضعب عبب ىلع مكضعب عبي الو
 بسحب تارسص ثالث هردص ىلإ ريشيو انهه ىوقتلا «هرقحي الو هبذكي الو هملظي
 هلامو همد «مارح ملسملا ىلع ملسملا لك ؛ملسملا هانأ رقحي نأ رشلا نم ئرما

 .2”(هضرعو.

 هل ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال ىلاعت هلل ١ نإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو #*

 .”(ههجو هب يغتباو اصلاخخ
 ةبيطلا ةديجلا ةلماعملاو ةنسحلا قالألاب يلحتلاب رمأت يلا ثيداحألا كلذكو #:

 .©0(مئاقلا مئاصلا ةجرد قلخلا نسحب غلبيل لجرلا نإ) لي هللا لوسر اهيف لاق دقف

 اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأو تنك امئيح هللا قتا) :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو #

 .©20(نسح قلخب سانلا قلاحعو

 نة ةنيللا سال

 85 ةبآلا فارعألا ةروس -1

 .** ةيللا فارعألا ةروس -؟

 .(5 5553 ملسمو (ه0720) يراخبلا هاور -؛
 كير لئاقي نمش ءاح اما باب 5729(2 داهللا لقئاضف باتكأ ف يذمزلا كور -ه

 .150]625) يفرادلاو (4 509|2 بيهزلاو بيغولا ف يرذنللو 011159 هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور -5
 .ن55 وككل راه ردك هز دجأو احلل يذمرلا كور لال

 ظ او |



 :فوصتلا ةيمهأ يف ءاملعلا «ناوفا ٠

 ةلقتسم ةبوت ىلإ جاتحت ىلا رئابكلا نم ةيبلقلا تافآلاو ضارمألا نأ ىلع ءايلحلا عمجأ 00
 .ةريثك تناك ولو دنعلا .لامعأ طابحإل ةيفاك نطابلا ضارمأ نأل

 صالخإلا ملع نإ) :ةريهشلا هتيشاح يف نيدباع نبا ريبكلا ةمالعلا هيقفلا لاق.
 حشلاو ءربكلاك «سوفنلا تافآ نم اهريغ لثم نيع ضرف ءايرلاو دسحلاو بجعلاو
 ءاليخلاو ءرطبلاو ءلحبلاو ؛عمطلاو ءءاضغبلاو «ةوادعلاو ؛بضغلاو ءشغلاو «دقحلاو
 لمألا لوطو «ةوسقلاو «ةعداخملاو «ركملاو «قحلا نغ رابكتسالاو «ةنهادملاو «ةنايخملاو

 نأ همزليف ءرشب اهنع كفني الو :هيف لاق ؛ءايحإلا يف تاكلهملا عبر يف نيبم وه امث اهوحنو

 اهدودح ةفرعم.الإ نكمي الو ءنيع ضرق اهتلازإو هيلإ ًاجاتحم هسفن ىري ام اهنم ملعتي

 .©0(هيف عقي ٌرشلا فرعي ال نم نإف اهجالعو اهتامالعو اهبابسأو

 صلختلاو سوفتلا ةيكزتو «ةيبلقلا ضارمألا ةحباعم, صتخا يذلا وه فوصتلا نإو
 .ةميمذلا ةصقانلا اهتافص نم

 الإ ةرهاللا ةراهطلا عفنت ال) :يلالبنرشلا ةمالعلا حالفلا يقارم بحاص لوقيو

 بلقلا ريهطتو هدسحلاو داقحلاو شغلاو لغلا نع ةهارتلاو ضالخإلابو «ةنطابلا ةراهطلا عم

 ءاضقب نملاب لضفتي وهو هيلإ ارقتفم «ةلعل ال هتاذل هدبعيف ديرك سلا يرن ل

 ءيش كقرتسي ال «درفلا دحألا كلاملل ًادرف ادبع نوكتف ةديلغ العاب ليال ةجفازج

 ."7(هايإ كتمدحخ- نع كاوه ككلمتسي الو هاون ءايشألا نم

 خاسوألاو راذقألاب ةححطلم بايثب سانلا مامأ رهظي نأ دبعلاب نسحي ال امك معن

 ةيوشم هسفنو تافآلاو للعلاب ضيرم تامللفلاب ٌدوسم هبلقو كرحتي نأ هب قيلي ال كلذكو
 .تاوهشلاب ةقلعتمو تارودكلاب

 ىلع عامجإلاو عرشلا صوصن ترهاظت دقو :ةيئالعلا ةيدهلا بحاص لوقيو ر

 قافنلاو ءايرلاو بجعلاو ربكلاو ؛مهب هورككملا ةدارإو «نيملسملا راقتحاو ءدسحلا ميرحت
 هنع ناك كلذ لكف «داؤفلاو رصبلاو عمسلا لب «بولقلا لامعأ نم ثئابخلا ةلمجو

 .52ص ١٠ج راصبألا ريونت حرش ءراتخلل ردلا ىلع راتخا در ةامسللا نيدباع نبا ةيشاح ١-

 .9ل1 9 ١ ص حاضيإلا رون حرش حالفلا يقارم ىلع يواحطلا ةيشاح -؟



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسؤلا
 بجسد ا ا يي

 .©"7رايتحتالا تحت لحخدي امث «الوؤسم.

 :يناقللا ميهاربإ خيشلا ديحوتلا ةرهوج بحاص لاقو ر
 ةسميمذ ةلصخو ةييغو ةميف بنجاو ففرعب رُمأو

 ٍدمتعاف لدججلاو ءارلاكو  دسمحلا ءادو ربكلاو بجعلاك

 انفو عرج ةنمذ ةليطعت لك ينضم ويا ةطيند ةمنصوا ةلزن ديك يح اق لو
 يذلاك رهاظلا حالصإ عم اهءاقب نأل ؛سفنلا بويعب امامتها نفياةرك دب ار: قسما شح

 ةذاتلا هيلو وهدا اقيأ بجعلاك نوكيو ا ا ا

 ءايرلا بجعلا لثمو «مارح هلك اذهف «هتدابعب دباعلاو هملعب ملاعلا بجعي امك اهماظعتساو

 .©”ءارملاو لدجلاو دسحلا ءادو ربكلاو يغبلاو ملظلاو

 ال) :ٌوِلَك يبلا ءلوق ليلدب رانلا لودل يفكي هدحو وهو بولقلا ضارمأ نم ربكلاو
 ."”(ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنحلا لخدي

 :هتدئافو فوصتلا ةيمهأ يف ناوكذ نبا لوقي

 نطاوملا يف سفنلا تاردك نم نطاوبلا ةيفصت هب جلع

 ةيفصت ةيفيك هب فرعي ملع فوصتلا" :تيبلا اذه حرش يف يروجدنملا ةمالعلا لاق

 شغلاو دسحلاو دقحلاو لغلاك ةمومذملا اهتافصو اهبويع يأ سفنلا تاردك نم نطابلا

 ءارقفلاب ةناهتسالاو ءاينغألا ميظعتو لخبلاو عمطلاو بضغلاو ءايرلاو ربكلاو ءانثلا بحو

 عطق ىلإ لصوتي فوصتلا ملعبف ؛هتيفيكو جالعلاو بسيعلا ىلع علطي فوصتلا ملع نأل

 بلقلا ةيلخت ىلإ لصوتي ىتح «ةثيبخلا اهتافصو ةمومذملا اهقالخأ نع هزنتلاو سفنلا تابقع
 ,«9ىلاعت هللا ركذب هتيلحتو «ىلاعت هللا ريغ نع

 ةلماكلا تافصلاب سفنلا ةيلحت يف ةيوبنلا ةثارولا نم رفوألا ظحلا ةيفوصلا ةداسللو

 بدألاو اضرلاو لكوتلاو عرولاو صالخإلاو قدصلاو ةماقتسالاو ىوقتلاو ةبوتلاك
 :مهقح يف ليق دقو ةبقارملاو ركذلاو 2 ميلستلاو

 ميلف 0 نيدلا ءالع قيئالعلا ةيدهلا -
 را 232532 26١- ص يروحابلل ةرهوللا حرش -5

 الوطم ١( 5923 يذمزلاو (5759 ملسم هاور -؟
 .552 ص .يسافلل ةبئارلا حرش شماه ىلع يندللا ليعامبإ ىفطصم خيشلل ةيوبنلا ةرصنلا -
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 بولقلاو نادبألااورهطو 2 ابويعلاو 0 0 دق
 (”ناسحإلا جهانم اوجهتناو 2نامهبإلا ةقيقح اوغلبو

 ةيندبلاو ةيلاملا تادابعلا نم هلباقي امم اضيأ متهاو يبلقلا بناجلاب متها ف رصتلاف

 لامكلا تاماقم ىلعأ ىلإ ملسملا لصوي يذلا يلمعلا ئملعلا يقيقحلا قيرطلا مسرو لهسو

 فوصتلا لب ءبسحف راكذأ تاقلحو داروأ ةءارق ىلع طقف رصتقي ملو «يقلخلاو يناهبإلا

 ةلماكتم ةملسم ةيصخش ىلإ ناسنإلا ريغت ققحي لماك لماش حيحص يلمعو يملع جهنم
 قلخلا ديسل.مهعابتا ةلشو مهصرح وه لامعألا هذه يف ةيفوصلا حاحب ببسو .ةيلاثم

 .مَِو دمحم انديس قحلا بيبحو

 قيرطلا ىلع (ينوصلا) ريقفلا» :ةرش 0 يعافرلا دمتحأ ديسلا مامإلا لوقيو

 ."7«قيرطلا نع لز اهنع 00 عم طا

 هباقو مالسإلا حور وه فوصتلا نأ حوضوبو ةلدألا هذه لك دعب اذإ انل ىلجتف
 .حور الو اهيف ةايحال ةيلكش الاعفأو ةيرهاظ الامعأ سيلو ميلسلا

 فعضلاو طاطختالا نم ٌملرد ىلإ نوملسملا لصو هرهوجو مالسإلا حور دقفيو
 حصنب نوفراعلا توسبرملا نودشرملاو ئدابملا باحصأ نوقداصلا نولماعلا ءاملعلا مه كلذل

 عنم اونوكو هللا اوقتاإل :ىلاعت هللا رمأب اوققحتيل مهتبحصو ةيفوصلا عم مازتلالاب سانلا
 يقلخلا ومسلاو يببلقلا ءافصلا يناعم اوقوذتيو هللا ءاضرب اوظحي يكل 4”2نيقداصلا

 .هركذ ماودو هتبقارمو هتبحم. اوظحيو ةينيقي ةيقيقح ةفرعم ىلاعت هلل | ىلع اوفرعتيو

 قاذو هجئاتن سلو فوصتلا قيرط ربتخا نأ دعب :يلازغلا مامإلا مالسإلا ةجح لاق
 ةالصلا مهيلع ءايبنألا الإ بيع نم دحأ ولخي ال ذإ ءنيع ضرف ةيفوصلا عم لوحدلا) :هتارمث
 .©0(مالسلاو

 ١- ةبيجع نبال مكحلا حرش شماه ىلع ةبيجع نبا ةمالعلل ةيلصألا ثحابللا حرش يف ةيطإلا تاحوتفلا ج٠١

 ص 3١5.

 .”5 ص ديؤللا ناهربلا -؟

 .(01053 ةيألا ةبوتلا ةروس -؟

 .55ص يسافلل ةبئارلا حرش شماه ىلع ةيوبنلا ةرصنلا -



 لرش ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ةلقل شحوتست الو قحلا قيرطب كيلع» :ىلاعت هلل ا همحر ضايع نب ليضفلا لاقو
 كدرفت نم تشحوتسا املكو «نيكلاملا ةرثكي رتغت الو لطابلا قيرطو كايإو «نيكلاسلا

 نل مهنإف ؛مهاوس نع فرطلا ضغو «مهب قاحللا ىلع صرحاو «قباسلا قيفرلا ىلإ رظناف
 ىتم كنإف مهيلإ تفئلت الف كريس قيرط يف كب اوحاص اذإو ءاعيش ىلاعت هللا نم :كنع اونغي

 .27(كوقاعو كوذحأ مهيلإ تفتلا

 هزاتجي نأ ناسنإلا ىلعف «ةصق ل ل ل

 هبضغو هلل | دعُب نم هسفن ذقني ىتح :ةدهاحجبو ربصو مزعب

 حس كر

 ١- ص ةبيجع نبال مكلل حرش يف ممهطلا ظاقيإإ /.



 وصتلا فيرعت قف ليقام

 فوصتلا ةيه ام يف خياشملا لاوقأ) :هنع ىلاعت هلل ا يضر 227”يدرورهسلا لوقي

 .(لوق فلأ ىلع ديزت
 ةهوحجوب رسفو مسرو فوصتلا ّدَح دقو :هلعاوق يف قورز دمحأ خيشلا لاقو

 ©0هيف هوجو يه امنإو هللا ىلإ هجوتلا قدض اهلك عجرم نيفلألا وحن غلبت
 نع ذحأ ام سيل فوصتلا :هللا همر يناليجلا رداقلا دبع خيشلا لاق- ١

 © تانسحتسملاو تافولأملا عطقو عوملا نم دخأ نكلو لاقلاو ليقلا

 ىلاعت هلل بلقلا ديرحت وه :فوصتلا :ىللاعت هلل ا همر يلازغلا مامإلا لاقو - ؟

 الو رضي ال هنأ ًاداقتعا هاوس ام داقتعاو «ىلاعت هلل بلقلا صيلخت يأ هاوس ام راقتحاو

 سيلو ءعفنيالو رضيال هنأ داقتعا هاوس ام راقتحاب دارملاف هلل | ىلعالإ لوعي الف «عفني

 (© صيشتتلاو ءاردزالا دازملا

 عم لاسرتسالا وه فوصتلا ) :يردنكسلا هلل | ءاطع نبا خيشلا لاقو - "
 .(قحلا

 .(مالسإلا بل فوصتلا) :ىلاعت هلل ١ همحر ةبيجع نبا لاقو - 4

 كولملا كلم ةرضح ىلإ كولسلا ةيفيك هب فرعي ملع وه :فوصتلا :ًاضيأ لاقو

 هرخآو لمع هطسوأو ملع هلوأو ءلئاضفلا عاونأب اهتيلحتو لئاذرلا نم نطاوبلا ةيفصتو

 وم

 ةاعارمو كساوح طبض :فوصتلا) :ىلاعت هللا همحر يلبشلا لاقو - ه

 بيك زلاو ؛كارمملا ةدرولا يأ يبرعلا اهانعع. (دروإو ةيدركلاب رمكأ ىنعم.(رهسإ نم ةبك رم ةملكا ؛درورهس ١-
 .فوص وللا ىلإ ةفصلا ةفاضاب باب نع

 .ةيناثلا ةدعاقلا -فوصتلا دعاوق -؟

 .١25. ص يناليلبا رداقلا دبع خيشلل كولسلا بادآ -؟
 .30 580-0 ص ةيفوصلا اياكح -4

 .4 ص فوصتلا قئاقح ىلإ فوشتلا جارعم -ه
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 فوصتلا باب ةيفوصل' ةلدأ نايب يف ةيشدويلا ةعوسولا

 .7(كسافنأ
 .ممه الب هللا عم سولحلا وه فوصتلا) :اضيأ لاقو

 قئاقحلاب ذحألا فوصتلا) :ىلاعت هلل ١ هم“و يخركلا فورعم خيشلا لاقو - 5

 "!(قئالخلا يديأ يف ام سأيلاو
 ىلع سفنلا بيردت فوصتلا) :ىلاعت هللا همر يلذاشلا نسحلا وبأ لاقو - 7

 ."0(ةيبوبرلا ماكحأل اهدرو ةيدوبعلا

 فوقولا وه فوصتلا) :ىلاعت هلل ا همحر يبرع نب نيدلا يحم خيشلا لاقو - 8

 .انطابو ارهاظ ةيعرشلا بادآلا عم

 .©(فوصتلا يف كيلع داز قلخلا ف كيلع داز نمف قلخ فوصتلا :اضيأ لاقو
 هللا عم ضفنلا لاسرتسا وه فوصتلا) :لاقف فوصتلا نع ميور لكسو - 9

 .(ديري ام ىلع ىلاعت

 (7راقتفالاورقفلاب كسمتلا :لاصح ثالث ىلع بم فوصتلا) :اضيأ لاقو

 .( رايتخالل ضرعتلا كرتو راثيإلاو لذلاب قيقحتلاو
 عم ركذ فوصتلا) :ىلاعت هللا همحر يدادغبلا ديدجلا مامإلا لاقو - ٠

 (فوصتلا) اذه انملع) : اضن لاغقوب .(عابتا عم لمعو ءعامتسا عم دحوو «عامتجا

 اذه يف هب ىدتتقيال ثيدحلا بتكي ملو «نآرقلا ظفحي مل نمو «ةنسلاو باتكلابديقم

 .(25 لوسرلا رثأ ىفتقا نم ىلع الإ قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلاو ءرمألا
 عمسي مل نمف ؛ةنسلاو بائكلاب ديقم (فوصتلا) اذه انملع) :اضيأ لاقو

 .(هعبتا نم دسفأ نيبدأتملا نم هبدأ ذحأيو «سلجيو ثيدحلا

 هللا ىوس ام لك نمافص نمف ءافصلاب هللا كصتخي نأ فوصتلا) :اضيأ لاقو

 (”.(يفوصلا ءهف

 ١- ص مقنلا ديبهو معنلا ديعم 569(.

 .(12 ) ص يمالسإلا فوصتلا خيرات -؟

 .ه* ص نيقحتلا رون -؟

 .,؟0 511 ص ةبفوصلا تاملك حرش -6

 .هبلإ راقتثالاو للعت للا لإ ءاجتلالا وه ةئوصلا ةداسلا دنع رقفلا -ه

 (ةيئاطعلا مكحلا حرش يي ةيملعلا بهاولا ثيغإ باتك ىلع للعت للا همحر دومحم ميلحلا دبع خيشلا ةمدقم -“
 ك1



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوشولا

 .(تاقوألا ظفح فوصتلا) :اضيأ لاقو

 قالخألا ةقرافمو «ةيربلا ةقفاوم نع بلقلا ةيفصت:فوصتلا) :اضيأ لاقو.
 تافصلا ةلزانمو «ةيناسفنلا يعاودلا ةيناجمو «ةيرشبلا تافصلا دامحإو «ةيعيبطلا

 عيمجل حضنلاو «ةيدبألا ىلع ىلوأ وه نم لامعتساو ةيقيقحلا مولعلاب قلعتلاو ةيناحورلا
 ©).(ةعيرشلا يف لوسرلا عابتاو ةقيقحلا ىلع هلل ءافولاو «ةمألا

 نأو « ةقالع الب ىلاعت هللا عس نوكت نأ) :لاقف فوصتلا نع دينجلا لئسو

 ايش كسلمتال ةقيقحلا هجو ىلع ريقف كنأ دقتعت نأ يأ (ءيش ككلمي الو ًائيش كلما

 .يقيقحلا كلاملا وه ىلاعتو هناحبس هللاو
 قحلا كتيمي نأ فوصتلا) :لوقي دينجلا تعم“ ىلاعت هلل ا همحر يلبشلا لاقو

 .(هب كييحيو كنع

 يف لوحدلا :لاقف فوصتلا نع هللا همر يريرجلا دمحم وبأ لئثسو ١-

 .(يند قلخ لك نم جورخلاو «نيس قل لك
 .(بادآلا موزلو « لاوحألا ةبقارم فوصتلا) :اضيأ لاقو

 نأ فوصتلا) :ىلاعت هللا همحر يكملا نامثع نب رمع خيشلا لاقو - 9

 .(تقولا يف هب ىلوأ وه امب تقو لك يف دبعلا نوكي
 :يلبشلل انودشنأ (نيدلا جاهنم )هباتك يف رذ يبأ نبا نسحلا وبأ لاقو ١-

 يبوبر يوامس ينس ملع هل دافنال ملع فوصتلا ملع

 (”يصوصخلا عنصلاو ةلازجلا لهأ اهفرعي بابرألل دئاوف هيف

 لكل «بادآ هلك فوصتلا) :ىيلاعت هللا همر صفح وبأ خيشلا لاقو 4 ١-

 عيض نمو ؛لاحرلا غلبم غلب تاقوألا بادآ مزل نمف بدأ ماقم لكلو بدأ تقو

 ."”(لوبقلا وجري ثيح نم دودرمو«برقلا نظي ثيح نم ديعب وهف بادآلا
 لهأ يقرت ةيفيك هب فرعي ملع فوصتلا :نونظلا فشك بحاص لاقو -6

 :لاق نأ ىلإ مهتداعس جرادم يف يناسنإلا عونلا نم لامكلا

 ١- ص فوصتلا لهأ بهذلل فرعتلا 509(.

 «-- صا فاوصتلا لهأ بهذلل فرعتلا 3١ ١٠١.

 ص ةيفوصلا تاقبط -؟ 1١5.

 يقل



 نقرا ناب ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 فوفكم سمشلا ءوض دهشي فيكو 2 هدهشي سسيل نم هفرعي سلو
 حالص هب دصق ملع فوصتلا) :ىلاعت هللا همحر قورز دمحأ خيشلا لاقو ١5-

 روهظو «ماظنلا ظفحو «لمعلا حالصإل هقفلاو ؛هاوس امع ىلاعت هلل اهدارفإو بولقلا.
 ناهيإلا ةيلحتو «نيهاربلاب تامدقملا قيقحتل (ديحوتلا ملع) لوصألاو «ماكحألاب ةمكحلا
 ("7.(كلذ ريغ ىلإ ناسللا حالصإل وحنلاو «نادبألا ظفحل بطلاو «ناقيإلاب

 رصحني) :ىلاعت هللا همحر يناولعلا يرابيزلا نيسح خيشلا:لاقو -0
 مهنم فاصنإلا بلطت الو كسفن نسم سانلا فصنت نأ :تاملك عبرأ يف فوصتلا

 0 مهئيش نم نوكت نأو كئيش مه يدبت نأو
 يذلا وه يفوصلا :ىلاعت هللا همر يسوسلا بوقعي وبأ خيشلا لاقو -8

 .بلط هيعتي الو بلس هجعزيال

 فوصتلا لصأ) :هللا همحر يدابأ رصنلا مساقلا وبأ:خيشلا لاقو 8 ْ

 ىلع ةموادملاو قئالخلا راذعأ ةيؤرو عدبلاو ءاوهألا كرتو ةنسلاو باتكلا ةمزالم

 .(تاليؤأتلاو صعرلا كرتو داروألا
 عم لاوحألا ةماقتسا وه فوصتلا) :هللا همر دادحلا رفعج وبأ لاقو -78

 .(قحلا

 .(قحلل دايقنالا وه فوصتلا) :ىلاعت هلل ا همحر نيرملا لاقو 01
 قلخلا طاقسإ وه فوصتلا) :ىلاعت هلل ا همحر راددب نب يلع خيشلا لاقو -

 © (انطابو ًارهاظ

 طظح لك كرت :لاقف ؟فوصتلا ام :هللا همحر يرونلا نسحلا وبأ لئسو -7

 ةماقتسا فوصتلا :ءىرقملا دمحأ نب رفعج مساقلا وبأ خيشلا لاقو -؟ 4

 ا عم لاوحألا

 بادآلا عم فوقو وه فوصتلا :يناجرجلا فيرشلا ديسلا لاقو -6

 ١- ص اا ةدعاق -فاوصتلا دعاوق ".

 .ايندلا عاتم :ءيشلاب دا رك -؟

 552١(. ص مقنلا ديبه و معنلا ديعم -5

 .هاذأ ص ةبفوصلا تاقبط -؟



 5 | كك لو نايف ةيئسوبا ٠ ها ةعو لا

 نيم انهفكخ ئَرِسَيِف انطايو «نطابلا ىلإ رهاظلا نم اهمكح يرسيف ا رم ١

 .لامك ةمكحلاب بدأتنلل لضحيف رهاظلا ىلإ نطانلا :"
 ملع فوصتلا :هلل اا همر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش يضاقلا لاقو -76 58
 ةداعسلا لينل نطابلاو رهاظلا ريمعتو قالخألا ةيفصتو سوفنلا ةيكزت لاوحأ هب 8

 .(0) ةيدبألا

 فوصتلا) :ىلاعت هللا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا لاقو -

 نسم سفنلا ةيكزت ىلإ ايعس هنوك ودعي ال هامسم نإ ذإ ,.ميدق ىمسمل ثداح مسأ
 ءاغتبا كلذك و ءهامجلا بحو ايندلا بحو ربكتلاو دسحلاك ةداع اهب ةقلاعلا راضوألا

 (7.(هل صالخإلاو هيلع لكوتلاو هنع اضرلاو لجو زغ هللا بح ىلإ اههيحوت
 ةيقنت وه فوصتلا) :هللا همحر دماحلا نيدلا ردب دمحم خيشلا لاقو -4

 هئاحرو هتيشحنو ىلاعت هللا ركذب بلقلا ريمعتو «ةيعرشلا تافلاحملا نم نطابلاو رهاظلا
 ٠ .(...ةفيرشلا ةنسلا قبط يعرشلا جهتلا ىلع ؛لامعألاو تادابعلا يف ريسلاو

 بلقلا ةاحانم وه) :فوصتلا :يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا لاقو - 4

 نم أربشلا دارأ نمل ءافصو ءرهطتي نأ ءاش نمل رهط ةاحانملا هذه فو «حورلا ةثداحمو

 ملاع ىلإ دوعصلاو ةكئالملاو رونلا ءامس ىلإ جورع ةثداحملا كلت يثو «سندلاو سجرلا
 ."0(...ماهلإلاو ضيفلا

 :قبسألاةيرصملا رايدلا يتفم فولخم دمحم نينسح ةمالعلا لاقو ٠"-

 لئاضفلل سرغو بولقلا ضارمأل جالعو «سوفنلل ةيلمعو ةيملع ةيبرت وه فوصتلا)
 .(©0(...تاعاطلاو اضرلاو ربصلا ىلع بيردتو «تاوهشلل عمقو لئاذرلل عالتقاو

 وه ف اوصتلا نإ لشو

 .ىلاعت هلل | ىلإ راقتفالا "9

 سيدقتلا ملاع ىلإ حورلاب دوعصلا مث «ىلاعت هلل ١ ريغ نم بولقلا ةيفصت -- "5

 .ىوسلا نم ديرجتلاو دوبعملا قلاخلل ةيدوبعلا صالإب

 .ل ص ةيريشقلا ةلاسرلا ١-

 ١. 825 ص يطوبلا كاضمر ديعس دمحم روتك دلل ةيفلسلا بانك -5

 .6328 -55 590|2 ورسفللاو ريسفتلا -؟

 .18 ص لا ىلإ نوكلاسلا -



 .ترذح هنم امل تلمع ام ةرسكنم بولق -"إ“

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا قيرط كولسو ءافوو ءاحخخس -

 .رايخألا ةقداصمو رارشألا ةقرافم مث بولطملا كردل بوبحملا يف ةبغرلا -"ه

 .ةلواحمالو ٌنيزتال ةلماعملا يف قدص -”<
 .تامملا ةركسل ًادادعتسا اهديدبتو ةايحلا ةدم لوط حورلا لذب -ا/
 .مئادلا رعلا عترم 3 مئاحلا بلقلا عوتر - »م

 .ةعلاو ةعلاه بولقو ةدجاس هابج -"8

 .سأي دعب رورسو سأب دعب سنأ -4 ٠
 .ةبغرو بدأو ةبهرو فوحن -1

 .تقولا مانتغاو تمصلا مازتلا -4 7

 .سوؤرلاب ةماهشو سوفنلاب ةفع -
 .ةققحتم تاذلا مسابو ةقشعتم حاورأ -4 5

 .قوذو يقرتو قوشو ةقر -6©
 .راربألا كولسو راكفألا ءاقن -

 .قلخلا ةقرافم ف قحلل ةقفاوملا -47

 .اهقحب مايقلاو ةبحصلا نسح - 48

 ىوقتو ةياقوو جالعو بيذهتو ةيبرتو ةيادهو ةرصبتو ةمكحو ملع -4

 .داعتباو اهتنيزو ايندلا ةنتف نم رارفو داهتجاو ربصو ةماقتساو
 .ىلاعتو هناحبس هلل ةقلطملا ةيدوبعلا -ه٠

 ىلإ ةوعدو دقحلا ىلع ةروث .ءفشقتلا ىلإ ةوعدو فلكتلا ىلع ةروث -

 ىلع ةروث «لمعلا ىلإ ةوعدو لدجلا ىلع ةروث هلل ا ىلإ ةوعدو هاحلا ىلع ةروث «بحلا
 ةوعدو .رشلا ىلع ةروث «ىوقتلا ىلإ ةوعدو ىوكشلا ىلع ةروث «ملعلا ىلإ ةوعدو ملظلا
 ةروث ,قوذتلا ىلإ ةوعدو قلمتلا ىلع ةروث ءركفتلا ىلإ ةوعدو ربكتلا ىلع ةروث «ربلا ىلإ
 .قدصلا ىلإ ةوعدو بذكلا ىلع

 لامعأ نم سبتقملا ,رايخألا راربألا قيرط وهو «مالسإلل يرقفلا دومعلا -
 .ةيادحلاو قحلا قيرط وهف ماركلا ةباحصلا

 .قلخلا عم قلخلا نسحو قحلا عم قدصلا -ه#

 نفي



 قتلا نإ 00 ةيفوضلا ةلدا نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .اهتمكجو اهترمثو اهحورو ةعيرشلا بل -4

 .للعلا نع ضارعإلاو لمعلا ىلع بابكإلا -
 نسم وندتو كتاحن هيف نأ تننظ نإو تعطتسا ام بذكلا نع دعتبت نأ -5

 .ككاله هيف نأ تنقيت نإو تعطتسا ام قدصلا

 .كسافنأ ةاعارمو ءكساوح ظفح -ها/

 .رايتخالا كرت -هم8ل

 لئاذرلا نم نطاوبلا ةيفصتو «كولملا كلم ةرضح ىلإ كولسلا يف دحلا -68

 .لئاضفلا عاونأب اهتيلحتو
 رابجلا هلل صلختو راذعألا نم كلمعو رادكألا نم كبلق يفصت نأ -5 ٠

 .هيلإ الإ هنم ىجنمالو أجلم الو هللا الإ رفاغ الو رصان الو يلو الو يداهال هنأ ملعتو
 زورب وه يقيقحلا ءاقبلاو .ءانفلاب كسفنو ءءاقبلاب كتببر فرعت نأ 1

 هلاعفأ كرت نمف .ةميمذلا كفاصوأ طوقس وه يقيقحلا ءانفلاو «:ةدومحملا كفاصوأ

 .هتيدوبع يف هصالحإو هتينب يقب يلاتلابو هتاوهش نع يف هميمذلا

 مالسلاو ةالصلا هيلغ هيبن ةنسو هللا باتك نم ةدمتسم.ةيحور ميلاعت 9

 نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا:هلوقب علي يبلا اهيلإ راشأ يلا ناسحإلا ةبترم هنإ
 .©0(كاري هنإف هارت نككت مل

 .©"”تافولأملا نع ليملاو تانسحتسملاو ايندلا كرتو تاوهشلا عطق -1“

 .ميظعلا قلاخلاب ناسنإلا ةلص هماوقو «ةداملا راضوأ نم بلقلا ةيفصت -"4

 لالحلا لكأو مي هلوسر ةنسب ءادتقالاو لجو زع هللا باتكب كسمتلا ©

 .قوقحلا ءادأو ةبوتلاو ماثآلا بانتجاو ىذألا فكو

 .(ةؤشنم و فاوصتلا) باب ١١ص هجيرخل رها-١
 .مالسالا ي ةينابهرال هنأل ةيلكلاب اهكرتال بلقلا نع اهبح عطق يأ :تاوهشلا غطق -1

 ؟ج



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 يقفوصلا فيرعت يف ليق ام

 نم ٌهرس ىفص نم فوصلا :هرس هللا سدق ريبكلا يعافرلا مامإلا لاق ١-
 .(0ةيزم هريغ ىلع هسفنل ىأر امو «ناوكألا تارودك

 يف قداصلا وه يفوصلا :قداصصلا يفوصلا ةمالع ركذي هنع هلل ا يضر لاقو

 ال نأو «تاعومسملا نم ريثك نع ممصلاو «تاحابملا نم للقتملا ,تاكرحلا عيمج

 هلاوحأ يف ىري ال ىتح «ةليحلا عطقيو «2"”دوجوملاو لوهحما لذبي ىتح مودعملا بلطي

 هيلع سبتلا سبلي ام ىلإ رظن ىتم ريقفلا نإو .هنوكمو هقلاخ ريغ هبلقتو هئاحرو هتدشو
 نم سفن لك ىري هنقو نبا ريقفلا .هبويع ترهظ هنود نم قلخلا ىأر ىتمو ؛هرمأ
 "ا ريض الونرام عاب اه ةعاس لكل عدو «رمحألا تيربكلا نم زعأ هسافنأ

 هيلع هللا ىلص مركملا لوسرلا قييرط ريغ كلسي ال فوصلا :ًاضيأ لاقو -؟
 . .ةيلع ةّيبم الإ هتانكسو هتاك رح لعجي الف ؛ملسو

 املك يفوصلا نأل ؛نكمأ امهم قلخلا ةطلاخغ بنجتي فوصلا.:اضيأ لاقو -#
 هسفنل رخيلف ضعبلا طلاخ اذإ و «رمألا هيلع سبتلاو هبويع ترهظ قلخلاب هطالتخا داز

 .هليلحخ نيد ىلع ءرملا نإف نيحلاصلا ةبحص

 نأ هملعل هسفن رومأ ريبدت ف تاقوألا فرصي ال وصلا :اضيأ لاقو -4

 .)ىلاعت هلل | ريغ ىلع لوعي الو هرومأ يف أجلي الو «ءلجو زع قحلا وه :ربدملا

 :يقتلا قوصلا" :هرس هللا سدق ساورلا نيدلا ءاهب دمحم مامإلا لاقو -ه

 يذلا .هماقمو هروطو هدحو هيبأ ةيؤر نم ءاولع الو ضرألا يف ًاداسف ديري ال يذلا

 .هنع فرحني الو ناك نيأ قحلا عم ريصي

 .ى, ص ديؤلل ناهربلا ١-

 .رضاخلا قفني ىتح بئاغلا قزرلا بلطي ال يأ -؟
 35٠0. -ه92 ص صاصتخالا لهأل صاخلا ماظنلا -؟

 .(68.0 -؛5) ص يعافرلا دمحأ ديسلا مكح -+



 فرصتلا بي ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوضولا

6
 

 هخيش وأ هدحجو هيبأو هيزب بوجحملا :صصلتملا فوصتملا :اضيأ لاقو 2

 ةبقاعلاو مهتبحص يف الو مهيف ريصخ ال نيذلا نيمنضتملا نم كلذ نإف ؛هلمعو
 , 219 قلل

 نع هقطنم نابأ قطن اذإ ٍفوصلا" :ىلاعت هللا همحر يرصملا نونلا وذ لاقو -
 افإ نيتلاح نيب وصلا نأ يأ «قئالعلا عطقب حراوجلا هنع:تقطن تكس اذإو «قئاقحلا

 تقطن مالكلا نع تكس نإو ءأقح الإ لقي مل ملكت نإف تمصلا مزلي وأ ملكتي نأ

 ."9"هنوكس ةلاحو هقطن ةلاح «نيتلاحلا يف هللاب لوغشم رهف ؛هحراوج

 ."هلل هبلق افص نم يفوصلا" :ثراحلا نب رشب خيشلا لاقو -8

 افص نم" :لاقف ؟يفوصلا نم :يرتسعلا هللا دبع نب لهس خيشلا لئسو -

 بهذلا هدنع ىوتساو رشبلا نم هللا ىلإ عطقناو ءركفلا نم ًالتماو ءردكلا نم
 لو

 لك هب وفصيو ءيش هرّدكي ال يفوصلا :يبشخنلا بارت وبأ لاقو ٠-
 250. ع
 يح

 هلوقل قحلاب لصتم قلخلا نع عطقنم يقوصلا" :يلبشلا مامإلا لاقو -

 .2”"ينارت نل :لاق مث ريغ لك نع هعطق ,"74يسفنل كتعبطصاو# :ىلاعت

 قاذأو ءافصلا ىلع فوصلا سبل نم يفوصلا :يرابذورلا يلع وبأ لاقو -١؟

 .”)افقلا ىلع هنم ايندلا تناكو «ىفطصملا قيرط مزلو ءافنللا معط ىومملا

 مئاد نوكي يذلا وه يفوصلا :ىلاعت هللا همحر يدرورهسلا لاقو ١-

 سفنلا بوش نع بلقلا ةيفصتب رادكألا بوش نم تاقوألا يفصي لازي الو «ةيفصتلا

 ١- ص قئاقلل قراوب 5١١6.

 ٠١. ص هللا باحر يف -؟

 .(ردم هدام -برعلا ناسلإ هيف لمر ال يذلا كلعلا نبطلا ليقو سيايلا نيطلا عطق :ردللا -؟

 5١83(. ص ةيريشقلا ةلاسرلا -؟

 .(409 ةيألا هط ةروس -ه

 .(0600 يمالسإلا فوصتلا خيرات -5

 56١(. ص مقنلا ديبعو معتلا ديعم -ا/

 اري



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 املكو ءردكلا يقني راقتفالا ماوديف «هالوم ىلإ هراقتفا ماود اذه لك ىلع هنيعيو

 وهف «هبرل اهنم ٌرفو ةذفانلا هتريصبب اهكردأ اهتافص نم ةفصب ترهظو سفنلا تكرحت
 نيسماوق اونوكإلل :ىلاعت هللا لاق هسفن ىلع هبلقب مئاقو هبلق ىلع هبرب مئاق

 .فوصتلاب ققحتلا يه سفنلا ىلع هلل ةيماوقلا هذهو ,")4طسقلاب

 دنع راشيإلاو ,مدعلا دنع نوكسلا يف :يفوصلا تعن :يرونلا لاقو ١4-

 .دوجولا

 ضورفب هللا ىلإ برقتي يذلا وه يثوصلا .." :يوارعشلا خيشلا لاقو -
 نوكي نأو هللا ضرف ام سنج نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةنسب اهديزي مث هللا

 يفاصت كنوك وه افصلاو «هلل ايفاص توكيف ةدابعلا ةيضقأ لابقتسا يف ءافص هدنع
 نا 1١0(

 , يفوصلا نإ ليقو

 هحجوت هرهاظب «ةرمخآلاو ايندلا نيب عمج ؛هقح قح يذ لك يطعي يذلا -5

 .هقلاخ ىلإ هجوت هبلقبو ءايندلا ىلإ

 نع باغف نوكملا دهش ؛هحورب هللا عمو هندبب سانلا عم نوكي نأ ١١7

 نم ًابرق دادزا قلخلا نع ًادعب يفوصلا دادزا املكف هاوس امع باغف هللا دهش ناوكألا
 .قلاخلا

 .هتمارك لجو زع هللا نم هل تفصف «هتلماعم هلل تفص نم -4

 ظحالف ًاماوق ًاماوص ادهاز اعرو ًاميكح نكي مل نإف «ةمكح وذ ميك -4
 لقع هل نوكي نأو ؛ىومهملا داهجو سفنلا ةيكزتو بلقلا ءافص هنأل بقللا اذهب هل

 ةفيلخلا وهف ةيسفنلا ضارغألا هيلع مكحت ال ىتح هسفن نم يوق نكمتو روضحو حجار
 ةنس نع مهب لدعي الف ىلاعت هللا قلخ ىلع نيمألا «نيقولخملا نم هريغ نود راتخملا

 ةفيلخلا وهف اهادأ نإف ءاهلمحف هيلع تضرع ةنامأ ناسنإلا ديب تادوجوملا لكف هلل ١

 ١- هإ ةبآلا ءاسنلا ةروس ؟١(.,

 ,**10 ص لوصولا لوصأ -؟

 نذي



 فوصتلا باب

 ريغ ف فاصوألا هذه ىرت نأب عمطت الو «لوهجلا موللظلا وهف اهدوي 1 نإو ءنيمألا ا

 .©0ةيفوصلا ةداسلا نافرعلاو قيقحتلا لهأ ؛لمكلا لاحرلا

 لب نه ايلا سفنلا تافأ نم انا ناك نم با و

 .رابدإلاو هبلق لابقإ يف «راهنلاو ليللا يف رافغتسالا ريثك فوصلا -1

 ١- ص فوصنلا ةقيثح *.
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 ةنفارصتلا تنإ ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةيفوصلا فيرعت يف ليق ام

 رجح يف لافطأ ةيفوصلا" :ىلاعت هللا همحر يماطسبلا ديزي وبأ لاق -
200010 

 مهرثآف ءيش لك ىلع ىلاعت هللا اورثآ موق مه ةيف ةيفوصلا :نونلا وذ لاقو - 9

 .ءيش لك ىلع هللا

 مهلووقعب نومئاقلا :لاقف ؟كدنع ةيفوصلا نم :ديز نب دحاولا دبعل ليقو -!*

 مه ءمهسوفن رش نم مهديسب نومصتعملا ,مهبولقب اهيلع نوفكاعلاو مهمومه ىلع
 .ةيفوصلا

 :لقف انل مهفص ؟ةقيقحلا يف مه نم ةيفوصلا :كل ليق اذإ :جاّرسلا لاقو -5

 مهلمعتسا ام نوققحتملا «ىلاعت هللا مهملع امب نولماعلا «هللا ماكحأبو هللاب ءاملعلا مه

 ."”لجو زع هللا
 تلبقأ نيأ نم :امل تلقف ماشلا لحاوس ضعبب ةأرما تيأر :نونلا وذ لاقو -ه

 افوخ مهبر نوعدي عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت موق دنع نم :تلاق ؟هللا كمحر

 هللا ركذ نع عيب الو ةراحت مهيهلت ال لاحر ىلإ :تلاق ؟نيديرت نيأو :تلق ءاعمطو
 :لوقت تأشنأف يل مهيفص :تلق

 دحأ ىلإومست ممه مه امف تقلع دق هللاب مهمومه موق

 دمصلا دحاولل مهبلطم نسخ اي مهديسو مهالوم موقلا بلطمف

 دلولاو تاذللاو معاطملا نم فرش الو ايند مهعزاست نإ ام

 دلب يف لح رورس حورل الو (قنأ قئاف باي سبلل الو

 .لححو زع هللا مهنم قلطللا ميلستلل ةراشإ هذه ١-

 0.005 صا فوعتلا -؟

 .(680 ص عملا -؟

١ 



 فوصتلا باب ةيفوضلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 (دبألا دعاب اهيف وطخلا براق دق ةلرنم رقإ يف ةعراسم الإ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جهن ىلع اوراس نيذلا مه ليقو-

 انموي ىلإ هنارقأو يدادغبلا دينحجلاك «نيعباتلا عباتو نيعباتلاو ةفصلا لهأ ةباحصلاك
 ال يديحوتلا دوهشلاب ىلعألا الملا ىلإ ةدعاص مهمئازعو مهبولق موق ءالؤهف ءاذه
 دحوو «بح مهتاحانمو ةعاطلا مهتوقف ءركذلا نع نورتفي الو ةدابعلا نع نوفكنتسي

 ءانمأ هل مهفب يأ نآرقب قلخو «سنأب طسبو «ملعب قوذو «ةدابعب ةايحو «برقب

 ميقلاو ةيحورلا ةوخألاب اوققحتو اولمع «قلحلل ةوفصو ءرسلل ةنزحو «قلحلل

 .ةيناسنألا

 انامإو ةديمح ًاقالخأ اوئرو «ةنسلا رهوجو نآرقلا حور نع نوربعي ئدابم لهأ
 لوحت مهحاورأ تقلطناو مهيف يدمحملا رونلا زربف مالسلاو. ةالصلا هيلع هيدهب ًاصلاخ

 مهراكفأب نومنزتي ,ةدهاشمو نادجوو قوذ لهأ مهف ءسدقم برقو ساسحإو بحب
 ىلع مهلوقعب نومئاق «ةوتف بابرأ «نوينابر ءامكح «لامكلاو لامجلاو لالجلا يلحت يف

 ةمأ ريخ مهف ؛ءمهسوفن رش نم مهديسب نومصتعم «مهلوقب هيلع نوفكاع ؛مهمه
 .سانلل تحب رخخأ

 هتمكحو هتمظعب ةقلعتملا ,مهممه هللا ىلع ةعمتجملا مه ةيفوصلا :ليقو -/

 مهف ؛.مهحاورو مهودغ هيلإ الإ سيلو ؛مهرارسأ هللا ىوس دهشت ال نيذلا «مهبابلأ
 ."7.هلقعأو سانلا مكحأ

 .©ةفّصلا لهأ اياقب نم ةيقب مه ةيفوصلا نإ :اضيأ ليقو -/
 ! ىلص هللا لوسرب ءادنقالا يف اظح سانلا رفوأ ةيفوصلا :ليقو -4

 ها هيلع هللا ىلص هللا لوسر قالخأب قلختلاو «هتنس ءايحإب مهقحأو ءملسو

 ."”هتنس ءايحإو هب ءادتقالا نسح
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 .(10 5١-0 صال فرعتلا -

 ١- صال فوصتلا لإ لخدلل 8(.

 ص) عمللا -؟ 80 (.

 .(5559 فراعلا فراوع -؟
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 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوصولا ٠

 ةيقوصلا ةديقع
 :يعافرلا مامإلا انديسا#

 نم عنمي بلقلا يف ميظعت نادجو وه :ديحوتلا افرعم هسع هللا يضر لاق
 .هيبشتلاو ليطعتلا

 نم هباشت ام رهاظب كسمتلا نم مكدئاقع اونوص" :ديؤملا ناهربلا يف لاقو

 غيز مهبولق يف نيذلا امأفإ» :ىلاعت لاق ءرفكلا لوصأ نم كلذ نأل «ةنسلاو باتكلا
 لك ىلعو مكيلع بحاولاو 2 4#7هليوأت ءاغتباو ةستفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف
 ىلص هللا لوسر انديس هدبع ىلع هلزنأ هللا دنع نم هنأب نامإلا :هباشتملا ف فلكم

 :هتمظع تلج لاق «هليوأت ملع ليصفت ىلاعتو هناحبس انفلك امو ءملسو هيلع هللا

 دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو ,هللا الإ هليوأت ملعي اموإ»

 ضيوفتو ؛هرهاظ هيلع َّلَد امع ىلاعت هللا هيزنت :فلسلا نم نيقتملا ليبسف 4 '”انبر
 .نيدلا ةمالس اذهبو «سدقتو ىلاعت قحلا ىلإ هنم دارملا هانعم

 اورهطو «نيقولخملا تافصو «نيثدحملا تامس نع هللا اوهزن ةداس يأ :لاقو
 ىلع ماسجألا ءاوتساك «رارقتسالاب ىلاعت هقح يف ءاوتسالا ىنعم ريسفت نم مكدئاقع

 ةيلفسلاو ةيقوفلاب لوقلاو مكايإو .كلذ نع هللا ىلاعت ؛لولحلل مزلتسملا ماسحألا
 باتكلا يف ءاج ام لك نإف «لاقتنالاو نايتإلاب لوزنلاو «ةحراجلاب نيعلاو ديلاو ناكملاو

 ديؤي امن ؛هلثم ةنسلاو باتكلا يف ءاج دقف ركذ ام ىلع هرهاظ لدي امث «ةنسلاو

 مكح درو كلذ لك رهاظب نامبإلا وهو فلسلا ءاحلص لاق ام الإ يقب امف «دوصقملا
 ىلعو ؛ثودحلا تامسو فيكلا نع ىلاعت يرابلا هيزنت عم هلوسرو هللا ىلإ هنم دارملا
 توكسلاو هتءارق هريسفتف هباتك يف هسفن هب هللا فصو ام لكو «ةمئألا جرد كلذ

 قفاوي ام ىلع هباشتملا لمح مكلو ؛هلوسرو ىلاعت هللا الإ هرسفي نأ دحأل سيل «هنع
 .مكحملا ضراعي ال هباشتملاو باتكلا لصأ هنأل .مكحملا لصأ

 قالا ها ةينادخؤب ٍلوقيو كوكشلاو ماهوألا نع دعابتي يفوصلا" :لاقو

 ملعلا باب نم ج رخخيل .ًانيقي كلذ ملعي «ءيش هلثمك سيل هنأل «هلاعفأو (هتافصو «هتاذ

 .إ ةيآلا نارمع لآ ةروس ١-

 أ ةيألا نارمع لأ ةروس -*

١ 



لدأ نايب يف ةيقسويلا ةعوسولا
 ةيفوصلا ة

 .©0"ديلقتلا ةقبر هقنع نم علخيلو نيظلا

 :ساورلاب رنهشلا نيدلا ءاه يدهم دمحم مامإلا #

 هلل :ديفحلا :مهنع هللا يضر ةفئاطلا هذه لاحر لزقي" :هنع هللا يضر لاق

 نأ نع سدقتو هزنت «ضرألا يف الو ءامسلا يف ال هل كيرش ال هنأ دهشنو هلل اب نمؤت

 نع هب ءاحج امي نمؤنو (2”#اتدسفل هلل ا الإ ةغآ امهيف ناك ولإ» دحأ امهيف هكراشي
 هسدقنو«ةرحألاو ايندلا يف ريظنلا نع هتافصو هتاذ يف ههزنتو «نولسرملاو ءايبنألا هللا

 ةرسثاؤ ةديع ىلع هلزنا ةلدع رم هناي هلك هياتكي نمؤنو «تاثداحلا ةسناحميو تاهجلا نع

 ىلاعت هيلإ هنم دارملا ىنعملا ضوفنو «هرهاظ هيلع َلداّمع ههزننو هيلإ هليوأت ملع ليصفت
 لضفأو «هللا لوسر هنأب دهشنو «ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا هيبنب نمؤنو «سدقتو
 اندإل ءهتريصبو هرصب نيعب هبر ىأر هنأب نمؤنو «نيملاعلل ةماعلا ةمحرلاو «نيلسرملا
 هللا دبع نب دمحم ءملسو هيلع هللا ىلص هنأو :,"94ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ىلدتف

 هراتخاو ؛مهلك هقلخ ىلع هللا هلّضف ٌرَشَي «يبرع يشرق مشاه نب بلطملا دبع نبا
 نييبنلا ىلع همدقو «ىمظعلا ةعافشلاو «ىربكلا ةليسولا هاطعأو ,هتاذل هافطصاو «هيانحجل

 نوموصعم نولسرملاو نويبنلا هناوحخإو وه هنأ دقتعنو «ىلوألاو ةرخآلا يف ؛نيلسرملاو
 :نولوقيو «ةحخسان هتعيرشو «ةيقاب مالسسلاو ةالصلا هيلع هتوبنو لل رئابكلا نع

 مسملوأ السر ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا هيبنو هلوسر لبق لسرأ ىلاعت هللا نأ دقتعن

 قحلاب اوؤاج مهلكو ءملسو هيلع هلل ١ ىلص دمحم انديس مهمتاخو مالسلا هيلع :مدآ

 ام لكو «لججو زع مهبر نع اوغلب اميف اوقدصو ةلاسرلا اوغلو ءقدصلاب اوملكتو
 مهتلزنم ولع عم نيحلاصلا نأو «قح جارعملا نأو ءقح فحصلاو بتكلا نم مهيلإ لزنأ
 ةاكزلاو ةالصلا نم تابحاولاو ضئارفلا نم ءيش مهنع طقسي ال مهبر نم مهبرقو
 رفك دقف ضئارفلا هنع تطقسو ايلو راص هنأ معز نمو ؛كلذ ريغو مايصلاو جحلاو
 قح باسمحلاو ءقح ضرعلاو «قح ثعبلا نإو «ةوبنلا ةرجش تحت ةلقبك يلولا نإو
 ريغ نم مهنيعب مهبر نوري ةنحلا لهأو «قح اهباذعو رانلاو «ءقح اهميعنو «ةنلا نإو
 ةءارق نإو :ةهج يقاالو ,.ناكم ىلع الو «ةلباقم ال و ةيفيك الو «ةطاحإ الو كاردإ
 قس طارتتملا# وح ناريلاو «هلامنكي رفاكلاو «ةقيميب ةباتك نموما قتاؤي عقح بتكلا

 ١- >ص) هرس هللا سدق يعافرلا دمحأ مامإلا ديسلا مكح 4(.

  -5ةيألا ءايبنألا ةروس 559(.

  -5-لاةيآلا مجنلا ةروس 8(.

 '؟



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يش ةيفسويلا ةعوسوم ا

 قح نينمؤملا ةعافشو «قح ملسو هيلع هللا ىلص يبلل ةعافشلاو ءقح رثوكلا ضوخو

 ل / رمع ةفالخ هدعبو «قح هتفالخخو

 يضرو ههحو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ةفالخ هدعبو «قح هنع هللا يضر نافع نبا

 قيدصلا ركب وبأ ملسو هيلع هللا ىلص دممحم انيبن دعب قلخلا لضفأو «قح هنع هللا
 ."نيعمجأ مهنع هللا يضر يلع مث نامثع مث رمع مث «هنع هللا يضر

 درفلا ءدحألا دبحاولا ةينادحوب لوقلا هللا الإ هلإ ال يف" :هنع هللا يضر لاقو

 اذا ريدق ءيش لك ىلع وهو تيمبو يحي يذلا هل دض

 مسلجاو ةهجلاو ةيقوفلا نع ىلاعت هلل ١ هيزنت ىلع تعيوب" :هنع هلل | يضر لاقو |

 .0"")ريصبلا عيمسلا وه وهو ءيش هلغمك سيل ناكملاو

 :ينالبجلا رداقلا دبع مامإلا#
 حتفيو دري بابلاك مهلعجاو ءأدج قلخلا نع جرمخا" :هنع هلل | يضر لاق

 وهو ربدم ريبدتو لعاف لعفب كلذ لك و ءىرأ ليحتو ةرات ةرمث اهيف دجوت ةرجشو
 .لحو زع'برلل ًادحوم تنك اذه كل حص اذإف ؛لجو زع هللا

 ال لاعفألا نأ دقتعاو ؛ةيربحلا بهذم نم صلختتل مهبسك كلذ عم سنت الو

 هللا لعف نود مهلعف لقت الو هللا ىسنتو مهدبعت اليكل لجو زع هللا نود مهب متت

 ءراثآلا هب تءاج امك ًابسك دابعللو اقل هلل يه لق نكلو ءايردق نوكتف رفكتف

 .©0"...باقعلاو باوثلا نم ءازحلا عضوم نايبلو

 ينارعشلا مامإلا
 دمحاو هلإ ىلاعت هللا نأ ىلع اوعمجأ موقلا نأ يأ اي ملعا" :هنع هللا يضر لاق

 دوحبوم .هعم ربدم ال عناص .هل كيرش ال كلام ءدلولاو ةبحاصلا نع هزنت هل يناث ال

 .(301 -ال9 صال ساورلا يدهم دمحم ديسلل نيكلاسلا لحارم يف نيطفلا ةيحان كلسم -
 0 0 ص) يباسلا عججرملا ا

 .(019 ةيألا ىروشلا ةروس -5

 .,507 ص قئاقلا قراوب -؟

 .(610. -0/ ص)) يناليلطلا مامالل كولسلا بادآ -ه

 تب



 ملاعلاف .هدوح+جو يف هيلإ رقتفم دوجوم لك لب ءهدجوي دحبوم ىلإ راقتفا ريغ نم هتاذيا ٠١

 الو «ناكملا هل ردقيف رهوجج سيل ؛هسفنب مئاق رمكسم قلطم ىلاعت وهو هب دوخيؤمْ هلك
 ةهجلا نع سدقم «ءاقلتلاو ةهجلا هل نوكتف-مسحي الو «ءاقبلا هيلع ليحتسيف ضرعب

 ىبعملا ىلعو .هلاق امك هشرع ىلع ىلاعت ىوتسا ءراصبألاو بولقلاب ّيئرم «رادقألاو
 لقم هل سيل «ىلوألاو ةرخخآلا هل ءىوتسا هب هاوح امو شرعلا نأ امك ؛هدارأ يذلا

 هيلع ام ىلع نآلا وهو «ناكم هلقي الو «نامز هدحي ال «لوقعلا هيلع تلد الو ءلوقعم

 ماع لزي ملف «هيلع يه ام دح ىلع اهدجوأ مث ءاهدوحو لبق ءايشألا ملع .. .ناك
 تايلكلا ملعي ءاهمكحأو ءايشألا نقتأ ؛ءايشألا ددحت دنع ملع هل ددجتي مل ءايشألاب

 وعل .نوكرشي امع ىلاعتف «ةداهشلاو بيغلا ملاع وهف «قالطإلا ىلع تايئزحلاو

 وأ .هودارأ ام هوديري نأ مهل ىلاعت هللا دري مل ًائيش اوديري نأ ىلع مهلك قئالخلا عمتجا

 ..هيلع مهردقأ الو هوعاطتسا الو هولعف ام هودارأو هداجيإ هللا دري م ايش اولعتي نأ

 كلذك ٍ؛ةيلعلا تافصلا نم هقحتسي امو ةينادجولاب لاعثاا اندهش امكو

 ايتن رد ةفاك سانلا عيمج ىلإ ةلاسرلاب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديسل دهشن

 هيلإ لزنأ ام عيمج ّلب ,ملسو هيلع هللا ىلص هنأو ءارينم ًاجارسو هنذإي هللا ىلإ ًايعادو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ءاج ام لكب نمؤنو «..هتمأ حصنو «هتنامأ ىدأو هبر نم

 00". بلعت ىل انو انملغ اع لس

 :دينحلا مامإلا #

 لامكب «هتينادحو قيقحتب دحوملا دارفإ وه ديحوتلا :هنع هللا يضر لاق

 هيبشت الب هابشألاو دادنألاو دادضألا يفنب دلوي لو دلي مل يذلا دحاولا وه هنأ «هتيدحأ

 .ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل ريوصت الو فييكت الو
 .ثدحلا نع مدقلا دارفإ ديحوتلا :هنع هلل ا يضر لاقو

 :يريشقلا مامإلا

 ةحيحص لاوحأ ىلع مهدئاقع اونب ةفئاطلا هذه خويش نإ" :هنع هللا يضر لاق

 ةنسلا لهأو فلسلا هيلع اودحو ام اونادو عدبلا نع مهدئاقع اهب اوناص ديحوتلا يف

 تسعن وه ام.اوققحتو مدقلا قح وه ام اوفرعو «ليطعت الو ليثمت هيف سيل ديحوت نم
 ."مدعلا نع دوجوم لا

 ١- صا ينارعشلل ةيفوصلا دعاوق ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا ٠- 68(,

 كَ



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدا تايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 هروهظ مسجللاب يذلاف «هل مدقلا نأل ثدحلا لكلا مزلأ" :هنع هللا يضر لاق
 تدقو هقرفي تقو هفلؤي يذلاو «هكسمت هاوقف هعامتحا ةادألاب يذلاو ءهمزلي ضرعلاف

 نمو «هيلإ يقتري ريوصتلاف هب رفلفي مهولا يذلاو «هسمت ةرورضلاف ريغ هميقي يذلاو
 الو هلباقي الو ءتحت هلقياالو «قوف هلظي ال ىلاعتو هناحيس هنإ «نيأ هكردأ لح هاوآ

 هدجوي ملو ءلك هعمجي ملو دعب هنفي ملو «لبق هرهظي ملو ؛مامأ هدحيالو دنع همحازي

 نع هزنت «هل دمأ ال هنوكو «هل ةلع ال هلعفو ءهل ةفص ال هفصو «سيل هدقفي لو ءناك 1

 هونياب امك ِهِمَدِقِب مهنياب «جالع هلعف يف الو «جازم هقلخ نم هل سيل «هقلخ لاوحأ

 هقلخخ نم واولاو ءاهلاف وه تلق نإو هوك تقولا قبس دقف ؟ىتم تلق نإ ,مهثدحب

 هتفرعمو ,هتابثإ هدوججوو هتايآ فورحلاف فدوحجو ناكملا مدقت دقف نيأ تلق نإو

 هنم ام هب لحي فيك «هفالخب وهف ماهوألاب روصت ام ؛هقلخ نع هزييمت هذيح وتو «هديحوت

 ريغ نم هولع «نونظلا هلباقت الو نويعلا هارت ال «.هأشنأ وه ام هيلإ دوعي وأ ءهادب

 ديعبلاو بيرقلاو نطابلاو رهاظلاو رسخآلاو لوألا وه «لقنت ريغ نم هؤيحبو «"'”لقوت
 ."ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل يذلا

 : 8 ١

 ريغ «ملعلاب ةفوصوم تاذ" :لجو زع هللا نع لثس نيح هنع هللا يضر لاق

 نسم نامبإلا قئاقح يف. دوجوم وهو ءايندلا راد يف راصبألاب ةيئرم الو «ةطاحإلاب ةكردم
 بجح دقل ؛هتردقو هتوكلم يف ارهاظ ىبقعلا ف نويعلا هارت «لولح الو دح ريغ

 ."هتايآب هيلع مههلدو هتاذ هنك ةفرعم نع قلخلا ىلاعتو هناحبس

 :يجتشوبلا نسحلا وبا مئيشلا

 ."تافصلا

 تلز هدهاوش نم دهاشب ديحوتلا ملع ىلع فقي مل نم" :هنع هلل ١ يضر لاق

 يف عقوو ةاجنلا ننس نع طققس ديحوتلا لمأتي مل نمو «فلتلا ةاوهم يف رورغلا مدق هب
 ."كالهلا رسأ

 .ىرخأ تبثأو الخور عفرو دعص لقي :لبطلا ف لقو ١-
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 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفنزيلا ةع ترلا

 يارس فاطم أ عشا * 0
 0000 :هنع هللا يضر لاق 2
 هتاذ نأ :ةيناثلاو هفالخبي هللاف ماهوألا يق روصت لك نأ داقتعا :ىلوألا نيت قا

 :'تباقتملا ىرغا ةلطغم الو كنا وذلا ةنيبكو ريغ لاحت

 ©)يذابالكلا دمحم ركب وبأ خيشلا#
 ملاع دمص درف دحأ دحاو هللا نأ ىلع ةيفوصلا تعمجأ" :هنع هللا يضر لاق

 ديس هلإ لوأ قاب رابج ربكتم فوؤر داوح ليلج ميظع زيزع ريصب عيمس يح رداق
 هب فصو ام لكب فوصوم قزار قلاخ ملكتم ميكح ديرم ميحر نامحر بر كلام
 هبشم ريغ «هتافصو هئاعمأب اكيلق لزي مل «هسفن هب ىمس ام لكب ّىمسم «هتافص نم هسفن

 هيلع يرجي ال ,تافصلا هتفص الو «تاوذلا هتاذ هبشت ال .هوحجولا نم ِهَحَوب قلخلاب

 ادوجوم تائدحملل ًامدقتم ًاقباس لزي م ا

 الو ةروص الو حبش الو مسجب سيل ؛هاوس هلإ الو ؛هريغ ميدق ال عيش لك لبق
 ال ,نكسمي الو ءكرحتي ال «قازتفا الو هل عامتحا الو ءضرع الو رهوج الو ءصخش
 الو .تاهج يذب الو ىاضعأ الو .عازجأ الو «داعبأ يذب سيل ..ديزي الو صقني

 يع الو تاننقرألا هلواذت الو تافننلا هدعناتاةل و تانفآلا هيلع يرمت ال نكاا
 الو ةلزعلا الو ةسامملا هيلع زوجت ال «نامز هيلع يرجي الو ,ناكم هيوحي ال «تاراشإلا

 ."راصبألا هكردت الو راتسألا هبجحت الو راكفألا هب طيحت ال ءنكامألا يف لولحلا

 اتاذ اهب قيدصتلاو هتدحو داقتعا عم ةدابعلاب دوبعملا دارفإ وه :ديحوتلا

 .ةلاعفأو تافصو

 .(5ص)ل فوصنلا لهأ بهذلل فرعتلا ١-
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 امتد ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةيفوصلا قالخأ

 قلخت ام سفن يه قالخأ نم ةيفوصلا هيلإ اعد ام نأ نايب يدرورهسلا لصفيو

 :كلذ نمو هثيداحأ يف هيلإ اعدو هكولس يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب

 :ملسو هيلع هللا ىلص يببنلا لاق دقو ؛عضاوتلا :ةيفوصلا قالخأ نم نأ ١-

 نم ناكو ؛(”ضعب ىلع مكضعب يغبي الو ءاوعضاوت نأ لإ ىحوأ ىلاعت هللا نإ)

 ولو ةيدهلا لبقيو «دبعلاو رحلا ةوعد بيجي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عضاوت
 .نيكسملاو ةمألا ةباجإ نع ربكتسي الو اهلكأيو اهيلع ئفاكيو «نبل ةعرج اهنأ

 ىلص هللا لوسر لاق «قلخلا نم ىذألا لامتحاو ةارادملا مهقالخأ نمو -؟
 ال يذلا نم ريح مهاذأ ىلع ربصيو سانلا رشاعي يذلا نمؤملا) :ملسو هيلع هللا

 ةمحرلاو ةقفشلا طرف كلذ ىلع مهلمحيو «ةاساوملاو راثيإلا مهقالخأ نمو --

 ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو» :ةيآلا تلزن ىنعملا اذه فو ")عرش نيقيلا ةوقو ءاعبط
 00 3 نوربصيو دوحوملاب نورئؤي 000 مهب ناك

 ةلوتنم رعت كلارز 0 ا

 نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلل :لاق ؟هذه نمل ليربج اي :تلقف .ةسجلا ىلع

 ("'(سانلا

 هرشيو هتولخ يف هؤاكب يفوصلاف .هجولا ة ةقالطو رشبلا مهقالخأ نمو -ه

 ريبجكلا ف يناريطلاو (4865) دواد وبأو ؛(452) درفلل بدألا يف يراحبلاو «(0/7559) ملسم هحرخأ ١-
 .(365) نآرقلا لئاضن ين يئاسنلاو .(305219 دمحأو «(ع 0/59 هحام نبلو (١٠٠06|١ا9

 .(59]45 دجأو 4 509 هام نيو 58 ءالإل يذمولاو .(5 ١2 بدألا ف يرايخبلا هججرتخأ -

 .(2؟ 40 ص) فراعللا فراوع -؟«

 .(83 ةيألا رشحلا ةروس -4

 .0/ 0253 لامعلا زنك يف ثيدحلاو «55 ص فراعلل فراوع -ه

 ءعا/



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةع 5-

 ةقدص فورعم لك) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو .©7سانلا عم ههجو ةقالطو :
 .200قلط هجوب كاخأ ىقلت نأ فورعملا نم نإو

 ىلص يبنلا نع يورو ءراخدالا كرتو راتقإ ريغ نم قافنإلا مهقالخأ نمو -
 نإف ؟ٍدغل ائيش ىبخت نأ كهنأ ملأ) :ًالئاق راخدالا نع همدان ىهن هنأ ملسو هيلع هللا
 دمحم لآ قزز لعجا مهللا) :لاق هنأ ًاضيأ دروو «(دغ لك قزرب يتأي ىلاعت هللا
 0020و

 ,ةفلاخملا كرتو ناوخإلا عم ةقفاوملاو فلآعلاو ددوتلا مهقالخأ نمو -ا/

 الو فلأي ال نميف ريخ الو ,فلؤيو فلأي نمؤملا) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 .©فلؤي

 هتامرح تكهتتا اذإ :ىلاعت هلل مهتريغ مهنع هللا يضر مهقالخأ نمو -4

 انضر اوفلع اذإ الإ نيج نويحصي الو دعم ولم هلا ارتاكت :ةريزللا ةديورقالا ةزعت

 :ةيوينداةلعل :ةرويصمي الو ادعأ نورع لقا نين لاهل

 ىلع نانثا بحطصي ال :لوقي امهنع هللا ىضر نيسحلا نب ىلع ناكو د

 .هللا| ةعاط ريغ ىلع اقرفت الإ هللا ةعاط ريغ

 ملو ءاثدح لجرلا ثدحأ اذإ" :لوقي ىللاعت هللا همحر يروثلا نايفس ناكو #
 .هاصع نم ىلع بضغل هلل تناك ول ذإ «هللا ريغل هتبحمف هوخأ هنأ معز نم هضغبي

 لاي ش ادع رع هلا نضدا نه فلوق كل ههلر يرتشبلا نسل ناك و لع

 .هلل هبحي هنأ هاوعد يف بذك دقف ىلاعت هللا ىصع اذإ هضغبي ملو

 .«50؟؛ص فراعلل فراوع ١-

 ديعو :((522159 دمحأو ءنسح ثيدح لاق ١910709( يذمزلاو .(* ١59 درفلل بدألا ف يراخخبلا هج رتخأ -

 0 1 دديفعا نبا
 .(0 0 ه صا فراعللا فراوع -؟

 .(555720 دحأو كلا ه0 دحام نبلو (555729 يذمولاو 0155 24١9 ملسمو (66509 يراخبلا هحرحأ -؟
 06(4 1450 ناجح نباو (01600 205101159 ةبيشا يبأ نبلو «(0099 "دهزلا' يف عبك وو ؛.( ١ص دهزلا يو
 "ةوبتلا قئالد" نو 05015١ يقهيبلاو «((550) ص ملسو هيلع هللا ىلص يبينلا قالحأ ين خيشلا وبأو

 .(ىل ا 9

 .(655ص) فراعللا فراوع -ه

 .هتحصلا زهرو (51 479 ريغصلا عماذلا يف يطويسلا هحجرخأ -5
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 قرع اا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 هءاذحب سلج اذإ بلكلا درطي ال ىلاعت هللا همحر رانيد نب كلام ناك دقو #؟

 يف عقيو احلاص نوكي ال نأ ارش ءرملاب ىفكو) ءءوسلا نيرق نم رين وه :لوقيو
 .(نيخلاصلا

 دبعلا بلقل ٌعفنأ ءيش سيل :لوقي ىلاعت هللا همحر برح نب دمحأ ناكو

 ةطلاخم نم بلقلا ىلع رضأ ءيش سيلو «مهاعفأ ىلإ رظنلاو نيحلاصلا 'ةطلاخم نم

 .مهلاعفأ ىلإ رظنلاو نيقسافلا.

 نم ءيشب حرفلا مدعو كحضلا َةَّلِق مهنع ىلاعت هللا يضر مهقالخأ نمو-

 اهحكانمو اهبكارمو اهسبالم نم مهل لصح ءيش لكب نوضبقني اوناك لب :ايندلا

 ميعن نم مهل ِلّجُع ام ةلمج نم نوكي نأ افون كلذ لك ايندلا ءانبأ هيلع ام سكع
 امكف لجو زع هللا ءاقل نع ٌسوبحم نجسلا يف وه نم ءيشب حرفي فيكو «ةرخآلا
 مهرمع لوط ىلع ىلاعت هلل ءايلوأ نرحي كلذك ءردكتيو هلايعو هراد نع سوبحملا نزحي
 .لجو زع مهبر ءاقل نع رادلا هذه يف مهنجسو

 دهع بيرق هنأ نظ الإ دحأ هاري ال ىلاعت هللا همحر يرصبلا نسحلا ناكو
 .فونلاو نزحلا ةدش نم هب ىري امل ةبيصك,

 دق هنافكأو كحاض بر :لوقي ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ناكو #:
 20من دنع نم كحيرخ

 مهبذعي نأ ىلاعت هللا نم فوخلا ةرثك مهنع هللا يضر مهقالخأ نمو -

 نوطيخي ةربإ وأ ,دحأل لالخ دوع ولو :دابعلا ملاظمو مهسوفن ملاظم نم هونج ام ىلع

 هبركو هفوخ دتشي هنإف «هنيع يف ةحلاصلا هلامعأ لقتسي مهدحأ ناك نإ اميسال ءاهب

 دحأ حش اعرو «ةمايقلا موي موصخلا اهنم يطعي تانسحلا نم ءيش هعم نوكي نأ مدعل

 لام نم ةدحاو ةملظم يف ةحلاصلا ملاظلا لامعأ عيمجمب ىضري الف ؛ةمايقلا موي نيمولظملا

 .ةمطل وأ ضرع وأ

 ليكلا نع لامك بات هنأ انغلب :لوقي ىلاعت هلل ا همحر يبساحملا ثراحلا ناكو
 ام :هل اولاقف «همانم يف هباحصأ ضعب هآر تام املف «لحو زع هبر ةدابع ىلع لبقأو

 تنك يلا بوبحلا عاونأ نم ازيفق رشع ةسمح يلع ىصحأ :لاق ؟نالف اي كب هللا لعف

 ١- صال ينارعشلل نيزغللا هيبنت 0 - 40(.
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 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيقسزيلا ةعوسولا

 رابغلا نم صقنلاب ليكلا دهاعت نع لفغأ تنك :لاق ؟كلذ فيك :هل لاقف. .ءاهاتكأ:

 :بارتلا نم رعقلا يف ام ردقب صقنت ةليك لك تناكف «بازنلا هرعق يف مكازتيف»:

 يف هسفن نعليل لحرلا نإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نارهم نب نوميم ناكو)
 ©04نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأإل :أرقي لاق ؟كلذ فيكو :هل ليقف ءرعشي الو ةالضلا

 .(مهضارعأ يف عوقولاو مهلاومأ ذحأب سانلا ملظو «يصاعملاب هسفن.ملظ دق وهو
 ءاينغأ ماوقأ ايندلا نم جرخي :لوقي ىلاعت هللا همحر برح نب دمحأ ناكو #

 .سانلا تابت لجأ نم سيلافم ةمايقلا موي نوتأيف تانسحلا ةرثك نم

 نيعبسب ىلاعت هللا ىقلت نأل :لوقي ىلاعت هللا همحر يررثلا نايفس ناكو 7

 فاعلا نيو كلك ايف داو نذر ماقلت نآ نه كيلغ نوعا هيو تدي انف انذ

 اذإ ىلاعت هللا نم فوخلا ةرثك :مهنع ىلاعت هللا يضر مهقالخأ نمو

 3 نا لوسر أرق دقو :ركذلاو دارإلا 7 اذإ دال خر ,ةمايقلا لاوهأ اوركذ

 2 3 ىلا زلم نر دك يرو نع را كامبل مفر

 لاقف ءًاموي ىلاعت هللا امهمحر زيزعلا دبع نب رمع ىلع يشاقرلا ديزي لحد دقو
 :هل لاقو رمع ىكبف «تومي ةفيلخ لوأ كنإ نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف «ديزي اي نيظع :هل

 لاقف يندز :هل لاقو رمع ىكبف «يح بأ مدآ كيبأ نيبو كنيب سيل :هل لاف «يندز

 .؟9هيلع ايشغم رمع طقسف «ىرخأ ةلزنم رائلاو ةنحا نيب: سيل :هل

 ىلع ًامئاد ةرخآلا لامعأ ميدقت :مهنع ىلاعت هللا يضر مهقالخأ نمو-
 مدقي امك ؛هتامهم رئاس ىلع حبصلا ةالص دعب هدرو مهدحأ ملقيف :ايندلا لامعأ

 حلاصلا فلسلا ٍجَرَد كدلذ ىلعو «فاحللا تمت همون ىلع ةدرابلا ةليللا ف دجهتلا

 .مهقيرط نع جراح وهف ايندلا هتمهو حبصأ نمف ؛مهنع هللا يضر مهلك

 وأ ةحيبست هدنع نكت مل نم :لوقي ىلاعت هلل أ همحر ديبُع نب سنوي ناكو

 ١- ةيألا دوه ؟ةروس )10( .

 ١59- 0١09(. ةيألا قلمزلا ةروس -؟

 .(800 ناعإلا بعش يف يقهيبلا هج رخأ تاك

 06١(. -50ص) ينارعشلل نيزغللا ةيبنت -4



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا . |

 كرا لس الطول عض ىذا يكف انو اهئالا وطرح د او ةلئإوف

 ةنبا ايندلا :لوقي ىلاعت هللا همحر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا يديس ناكو

 دارملا تلق .ةيلكلاب هدنع ماقأ اهب لحد نإف «هيلإ اهيبأ ددرت رثك اهبطحخ نمف «سيلبإ
 هتحاح نع اهنم لضافلا كاسمإ :يأ ءاهكاسمإ (اهي لوحدلاب)و ءاهيتمت (ايندلا هتيطخم)
 مار دقف هتنبا هجيوزت عم هدنع نكسي ال سيلبإ نأ دارأ نم نأ ملعف ءيعرش ضرغ ريغل
 نيذلا سانلا نم ريثك اهلك تاينلاو ءوضولاو ةالصلا يف سوسوتي ناك .كلذلو «لاحم ا

 .مهبولقب ايندلا نوبحي

 ىلاععت هللا ركذ نع مهتلفغ مدع مهنع ىلاعت هللا يضر مهقالخأ نمو ١-

 هلوقب ًالمع :هوسّلَج سلجم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا نعو
 مهيبن ىلع اولصي ملو هيف هللا اوركذي مل ًاسلحب موق سلجي ال) :ملسو هيلع هللا .ىلص.

 .(2(ةمايقلا موي انو هةلشن عر هرت مهيلع ناك الإ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ترم ةعاس ىلع الإ ةنحلا لهأ رسحستي' سيل) :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ًالمع ًاضيأو

 ,؟9اهيف هللا اوركذي مل مهب

 الإ ةناشطع ايندلا نم جرخت سفن لك :لوقي هللا همحر يئاطلا دواد ناكو

 ينركذي ىتم فرعأل ينإ) :لوقي ىلاعت هللا همحر ينانبلا تباث ناكو .نيركاذلا سفن

 :ىلاعت لاق ءينركذ ىلاعتو هناحبس هتركذ اذإ :لاق ؟كلذ فيكو :هل ليق «ىلاعت هللا

 .294مكر كذأ ينورك ذافإل
 اهنإف هللا ركذب بولقلا اوثداح :لوقي ىلاعت هللا همحر ذاعم نب ىبحي ناكو 4#

 نوكيي ريفا ورم ادلا :لوقي ىلاعت هللا همحر هبنم نب بهو ناكو .ةلفغلا ةعيرس

 فزع( رهو رايلق تاك نزف ىلع نوكمي االو «تتش كلام نيكل ىلع
 ىلع :مهئاكب ةرثكو مهبولق ةقد مهنع ىلاعت هللا يضر مهقالتأ نمو 4 ١-

 كراسملا نب ًاضيأ هجرخأو حيحصلا لاجر هكاجرو 0300009 دئاوإلا عممج يانذكو 45199 ده هجرخأ ١- ١-
 .(ةككح دهزأل ن

 ,ئسلا نبإو ؛(003745 مقرا ٠١9 دئاوزلا عمجج ياذك تاقث هلاجرو ١1851509( ريبكلا يف يناربطلا هحجرخأ -

 ١. ةليللاو مويلا لمع يف
 . (19١١إ ةيألا ةرقبلا ةروس -؟

 .(01079 -1123 ص نيّزفألا هيبنت -4

 نكح



 فقوصتلا باب ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا
 0000100 خخخ كك“ 0772727272 اااااا0بوبطا909696ا0ا00ووا اتا تذل

 .مهمحري نأ هللا لعل ىلاعت هللا قوقح يف مهطيرفت
 نب رمعو «هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ مامإلا ماقملا اذه ىلع ناكو

 .مهنع هللا يضر ءادردلا وبأو «باطنملا

 ال ريبكلا ناكف :اضعب مهضعب حصن مهنع هللا يضر مهقالخأ نمو -6

 .سكعلابو «هل ريغصلا حصن نم ردكتي

 سفنك الإ لاط ولو رادلا هذه يف ناسنإلا رمأ ام :لوقي ذاعم نب ىيحي ناكو

 نما هللاو هنلإ دبألا شيعادب شيعي ادخاو سفن عّيض نمو «ةنخا شيغ بح يق لحناو

 وياكل

 متي نأ ىملاعت هللا نم مهفوخ ةدش مهنع ىلاعت هللا يضر مهقالخأ نمو

 نزحلاو ربكفتلا يف ذخأي مهدحأ ناكو .رانلا يف هنع نييوجحم ا نم اونوكيف ؛ءوسب مهل

 .نيرضاحلا نع بيغي ىتح

 سانلا نم بلسي ام رثكأ :لوقي هنع هللا يضر ةفينح وبأ مامإلا ناكو .
 ؟يكبت ٌمالع :هل ليقف ؛هيلع يشغ ىتح ةرم يروثلا نايفس ىكبو .توملا دنع ناميإلا

 بهذي نأ ًافوحخ :يأ - مالسإلا ىلع يكبن نآلا نحنو ءانامز :بوكذلا ىلع انكر لاش

 ران امتنأكف يروشلا نايفس دنع انسلج اذإ انك :لوقي دوعسم نب ىسوم ناكو .انم

 .عزجللاو فوخلا ةدش نم هيلع ىرن امل انب تطاحأ

 هتفرعم ردق ىلع هللا نم دبعلا فوح :لوقي ضايع نب ليضفلا ناكو
0 

 داقني ًانيل ًانيه مهدحأ نوكي نأ مهنع ىلاعت هلل ا يضر مهقالخأ نمو-1ا/

 يف اوديلو) :فوفصلا ةيؤستب رمألا هيف يذلا ثيدحلا يفو :لمجلا داقني امك ريغصلل
 نم اوضفنال بلقلا ظيلغ أظف تسك ولوإب ميظعلا نآرقلا فو «"”(مكناوخإ دي
 ىلع لعد اذإ مهدحأ نأ ءارقفلا نيل ةلمج نم نأ ملعاف كلذ تملع اذإ ,204كلوح

 ١- صال ينارعشلل نيؤفلا هيبنت - >3070-2(.

 <- دنسلل ْف دمحأو (25 09 :يئاسنلاو «(379 :دواد وبأ هحرخأ (فوضصلا اوميقأإ هعلطم ثيددحح نم ةعطق
 5١ألاة(.

 . ١65( 53 ةيآلا نارمع لأ ةروس -؟
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 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 نأ ًالثم ةعواطملا وأ ةيوانشلا وأ ةبراغملا وأ محاعألا ركذك ىلاعت هللا نوركذي ةعامج
 يذلا مهركذ يف مهقفاوي كلذكو يعرتشلا ةقيرطب ةررضلا يق متههيهك منهعم رك ذي

 ةقيرط تسيل ةيفيكلا هذه نإ لوقي الو «تابثإ وأ يفن نم قيرطلا يف 00

 ظلِغو ءافجلا يف مهعوقو عم رحألا مهتوفيف «سانلا نم ريثك كلذ يف عقي امك انحيش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع لمعاو كلذ ملعاف عبطلا

 نع يماعتلاو سانلا نساحم ةيؤر مهنع ىلاعت هللا يضر مهقالخأ نمو
 ريصيو «ادبأ هب هوجهي ًابيع ملسملا هيخأ يف ىري داكي ال مهدحأ نإ ىتح :مهيواسم

 سانسلا اغنإو ءسفت ظحل ًادحأ نوداعي ال نيحلاصلا نأ ملعف نيح اص هدنع مهلك سانلا .

 هباحصأل هعفت لقي ماقملا اذه بحاص نإ :ليق نإف ءاناودعو 10 مهنوداعي نيذلا مه

 ماودلا ىلع يصاعملل ابكترم اذه ريصيف ركنملا نم ريذحتلاو حصنلا مدع ثيح نم

 هنأ باوجلاف !ةنسحلا لماما ىلع هلمح اذإ ؛هيف اهدوهش مدعل اهنع هريذحتل يدتهي الو

 امك :لوقيو هسفن ىلع هسايقب وأ «هب هتطبار ةطساوب حيحصلا ماهإلاب ريذحتلل يدتهي

 زاج يقح يف زاج ام نإف ءاهنم ولخي ال دق ؛يحأ كلذكف ءالثم يصاعملا بكترأ ينأ

 .لعفلا اذه لثم نم مهتءاربل يفشتلا نود ريذحتلا

 ةروس مهملع نم عم مهبدأ ةرثك :مهنع ىلاعت هللا يضر مهقالخأ نمو 4
 هجالا | ةزوسلا هيلع م بتراب عدعلا نو مح :لافطأ مهو نآرقلا نم ةيآ وأ

 نم راص ولو ةقلطم هل جوزتي الو ءابكار هيلع رع ردقي ال هنإ ىتح ملعلا نم بابلا و أ

 ('7 .مالسإلا خياشم

 ىلص قلخلا ديس قالجأ نع ةروص الإ يهامو دج ةريثك فوصتلا لهأ قالأف
 ىلعل كنإوإ» هلوقب زيزعلا هباتك يف ىلاعتو هناحبس هللا هفصو يذلا ملسو هيلع هللا

 .9"4ميظع قلخ

 ١- صا ينارعشلل نيزغللا هينت 60١ 0١14(.

 ةبألا ملقلا ةروس -؟ .
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 ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسؤيلا ةعوس ز) 0

 :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا ١

 ثالث مهنم تدفتساف ةيفوصلا تبحص 2):ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق

 :تاملك

 .كعطق هعطقت مل اذإ فيس تقولا :مهوق

 .لطابلاب كتلغش قحلاب اهلغشت مل نإ كسفن :مهلوقو

 0000 مدعلا :مهوقو

 قلخلا ةرشعو «فلكتلا كرت :ثالث مكايند نم لإ تيل :اضيأ لاقو

 (”فوصتلا لهأ قيرطب ءادتقالاو ءفطلتلاب

 :ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا "

 ىلاعت هللا همحر قاقدلا يلع ابأ نأ :ردلا بحاص يفكصحلا يفنحلا هيقفلا لقن

 :لاق

 انأ :مساقلا وبأ لاقو «يذابأ رصنلا مساقلا يبأ نم ةقيرطلا هذه تذحأ انأ"

 نم وهو ؛يحخركلا فورعم نم وهو «يطقسلا يرسلا نم وهو «يلبشلا نم اهتذخأ
 لكو هنع هللا يضر نامعنلا ةفينح يبأ نم ةقيرطلاو ملعلا ذخأ وهو «يئاطلا دواد

 ,©9"هلضفب رقأو هيلع ىنثأ مهنم

 :ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا "؟

 .ه50 ةنس رصم يف قوت نيروهشلا ةعبرألا ةمئألا دحأ للاعت هللا ههحر يعفاشلا مامإلا ١-

 ١8. ص يطيويسلا نيدلا لال مامإلل ةيلعلا ةقيقحلا دييأت

 ةنس ْقودللا ينولجعلا مامالل ىانلا ةنسلا ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع ىابلإلا ليزمو ءاقخلا فشك -*
 54١ صأ جاها

 .نيدباع نبا ةيشاح هبلعو 45 ص -١ج راتخلل ردلا -
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 ففرصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 نمو «قسفت دقف فوصتي ملو هقفت نم) :ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا لوقي
 7 نقال مهني مج نمو :لدترت التف قف مو كوم
 : ىلاعت هللا همحر دمحأ مامالا

 هللا دبع هدلول لوقي ةيفوصلل هتبحاصم لبق ©''ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا ناك
 مهسفنأ اومس نيذلا ءالؤه ةسلاحمو كايإو «,تيدحلاب كيلع يدلو اي) :ىلاعت هللا همحر

 يدادغبلا ةزمح ابأ بحض املف «هنيد ماكحأب ًالهاج مهدحأ ناك اكر مهنإف «ةيفوص

 ءموقلا ءالؤه ةسلاجم, كيلع يدلو اي :هدلول لوقي حبصأ موقلا لاوحأ فرعو يقوصلا

 ."!(ةمهلا ولعو دهزلاو ةيشخلاو ةبقارملاو ملعلا ةرثكب انيلع اوداز مهنإف
 ةزمح يبأل لوقي ةلأسم يف فقوت اذإ هردق ةلالج عم لبنح نب دمحأ مامإلا ناكو

 .هدمتعا هل لاق امهمف ؟يفوص اي ةلأسملا هذه يف لوقت ام :هنع هللا يضر يدادغبلا

 هللا دبع نب ميهاربإ نع ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ئيرافسلا دمحم ةمالعلا لقنو

 اماوقأ ملعأ ال" ةيفوصلا نع لاق ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا نأ ىلاعت هللا همحر ينالعلا:
 هللا عم نوحرفي مهوعد لاق «نودحاوتيو نويحتسي مهنإ ليق ؛مهنم لضفأ
 ا

 :ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا
 يف ةنسلاو باتكلاب ةيفوصلا كسمت نع ىلاعت هللا همحر ةيميت نب دمحأ ثدحت

 خياشم روهمجك نيكلاسلا نم نوميقتسملا امأف :لاقف هيواتف عومجم نم رشاعلا عزجلا

 فورعمو «ينارادلا ناميلس يبأو ,مهدأ نب ميهاربإو ءضايع نب ليضفلا لثم فلسلا :

 دبع خيشلا لثمو نيمدقتملا نم مهريغو «دمحم نب دينحلاو ءيطقسلا يرسلاو «يحركلا : .٠

 نوغوسمي الف «نيرخأتملا نم مهريغو «نايبلا يبأ خيشلاو «دامح خيشلاو يناليحلا رداقلا

 نييزو ملعلا نيع حرشو 5.5 ص *ج يكلالا هقفلا يف يناقرزلا مامإلا حرش ىلع يودعلا يلع ةمالعلا ةيشاح ١-
 ةعبرألا ةمئألا دحأ للاعت هللا همحر كلام مامإلاو *؟ ص اجا ه.709 قوتأللا يراقلا يلع الم مامإلل ملحلا

 .ةرونلا ةنيدللا ف هالال 9. ةنس قوت نيزوهشللا 007:

 .ه141 ةنس قوت نيروهشللا ةعبرألا ةمئألا دحأ للاعت هللا همحر دمأ مامإلا -"

 .ه١؟810 ةنسا قوتلا يدركلا نيمأ خيشلا ةمالعلل 4١0 ص بولقلا ريونت -"

 .١72ص جا بادللا ةموظنم حرش بابلألا ءاذغ -4: 0
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 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدآ ثايب ف ةيفسوبلا ةعوسوم ا...

 لب «نييعرشلا يهنلاو رمألا نع جرخي نأ ءاملا ىلع ىشم وأ ءاوهملا يف راط ولو كلاسلل.
 باتكلا هيلع لد يذلا قحلا وه اذهو تومي نأ ىلإ روظحملا عديو رومأملا لمعي نأ هيلع

 (”بهمالك يف ريثك اذهو «فلسلا عامجإو ةنسلاو

 : ةيفوصلا نع ديحوتلا ةلاسر يف هدبع دمحم خيشلا لوقيو 1
 ندت مل نم (ةيفوصلا) ءافرعلا نم ةيماسلا لوقعلاو ةيلاعلا سوفنلا بابرأ امأ

 مهعرش ىلعو «ءايلوأ مهل اونوكي نأ اوضر مهنكلو ءايبنألا بتارم نم مهبتارم
 وأ عونلا يف لاحلا كلت براقي امم سنألا نم هظح لان مهنم ريثكف «ءانمأ مهتوعدو

 عقاولا يف اهقئاقح ققحتل مهيلع ركنت ال لاثملا ملاع يف ةحيحص دهاشم مهل «سشلجا

 مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا نع هب ثّدحي امم اعيش نودعبتسي ال كلذل مهف

 رثألا روهظ هنمو هب نوثدحتي ام هتحص ليلدو فرحنا مّرح نمو فرع قاذ نمو

 هركني امث مهرطف ةراهطو مهئايبنأ عئارش فلاخي امم مهامعأ ةمالسو ءمهنم حلاصلا

 .ميلسلا قوذلا هجم وأ حيحصلا لقعلا

 ذاتسألا خيرات" بانك يف هنع اضر ديشر دمحم هذيملت هيوري اميف اضيأ لاقو
 قالخألا ملع يف ةيفوصلا يهاضي نم ممألا نم ةمأ يف دجوي ال «47/6ص "ماهإلا

 ةمعن نم هيف انأ ام لكو نيدلا اندقف احلاوزو ةقبطلا هذه فعضب هنإو سوفنلا ةيكزتو

 ,ةيفوصلا اهببسف هللا دمحأ ؛نيد يف

 يف انيب دقو ء56١ص هركذ قباسلا باتكلا يف اضر ديشر دمحم هذيملت لوقيو

 ابنه اشوف ناك هنأو «ةيفوص ةيبرت يِبر دق هللا همحر مامإلا ذاتسألا نأ لصفلا لوأ

 ناك نإو فوصتلا تارحمث نم ءرملا هاتؤي ام لك نامتك بوحجو ىري ناك هنأو :

 .لاوحألاو تافصلا نم هيف مهكراشي اميف سانلا عم

 :ىلاعت هللا همحر يكبسلا نيدلا جات

 مقنلا ديبمو معنلا ذيعم هباتك يف ىلاعت هللا همحر يكبسلا نيدلا جات خيشلا لاقو

 .هاال -ه١ص اج ةيميت نب دمحأ يواتف عرس ١-

 .(1189|00 يواتفلا -؟
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 520 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 تبعشت دقو «مهايإو نحن ةنجلا يف انعمجو مهايبو هللا مهايح (ةيفوصلا) ناونع تحت
 مهنإو لاق نأ ىلإ اهب نيسبلتملا ةرثكل مهتقيقحب لهنا نع ائشان ابعشت مهيف لاوقألا
 فيراعت نع ثدحت مث ..ةدابعلاب تاقوألا بلغأ يف نولغتشملا ايندلا نع نوضرعملا

 مهركذب ةمحرلا ىحترت نيذلا هتصاخو هللا لهأ مهنأ لصاحلاو :لاق نأ ىلإ فوصتلا

 .00"ههب انعو مهنع هللا يضرف مهئاعدب ثيغلا لزنتسيو

 :ىلاعت هللا همحر يزارلا نيدلا رشف مامإلا ه

 يف ىلاعت هللا همحر يزارلا نيدلا رخف مامإلا ريهشلا رسفملاو ريبكلا ةمالعلا لاق

 نأ ملعا :ةيفوصلا لاوحأ يف نماثلا بابلا) :نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا هباتك

 نأ ةيفوصلا لوق لصاح نأل أطخ كلذو ةيفوصلا ركذي مل ةمألا قرف رصح نم رثكأ
 قيرط اذهو «ةيندبلا قئالعلا نم درجتلاو ةيفصتلا وه ىلاعت هلل | ةفرعم ىلإ قيرطلا

 قئالعلا نع سفنلا درو ركفلاب نولغتشي موق ةفوصتملاو :اضيأ لاقو ..نسح
 مهتافرصت رئاس يف ىلاعت هللا ركذ نع مهلابو مهرس ولخي ال نأ نودهتجيو «ةينامسجلا

 قرف ريخ مه ءالؤهو ءلجو زع هللا عم بدألا لامك ىلع نوعبطنم «مهلامعأو
 1 (7(نييمدآلا

 :ىلاعت هللا همحر يبطاشلا مامإلا 9

 يفوص © 9"يبطاشلا مامإلا" ناونع تحت :"”ةيدمحملا ةريشعلا ملسملا ةلحب تركذ

 ةفلستملا اهربتعي يلا بتكلا نم ماصتعالا باتك :ليلخ دمحأ يقتلا يبأ ديسلل «يفلس

 دقع دقو محل ًامامإ يبطاشلا قاحسإ يبأ خيشلا ف نوريو مهئارآ ضعبل ًايساسأ اعجرم

 ميمص نم هنأ تبثأو يمالسإلا فوصتلا نع ةعيرك الوصف اذه هباتك يف يبطاشلا مامإلا

 ىلإ عمتساف بولقلاو لوقعلا هل ملست امب كانه ماقملا ىفوو ءاعدتبم وه سيلو نيدلا
 :لوقي يبطاشلا مامإلا

 ملام مازتلاو عابتالا يف نولهاستم مهنأ ةيفوصلا يف نودقتعي لاهلا نم اريثك نإ

 .هالالا ةنس قوتلا يكبسلا باهولا دبع نيدلا جات مامالل ء279. ص مقنلا ديبعو معنلا ديعم باتك ١-

 ,هالدا ةنسا قوت ال6 075 ص ٍيزارلا نيدلا ريخذ مامالل نكارشللو نيملسأل قرف تاداقتعا -؟

 .هالالالا# ةتس ةدعقلا يذ ددع قيدمحلا ؟ريشعلا ىلسلا ةلخ 8

 .هال 0 ةنسا وتلا يكلالا يطاترغلا يمخخللا يسوم نب ميهاربإ وه يطاشلا -+

 هاب



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب ش ةيفسويلا ةعوسولا

 وأ هودقتعي نأ كلذ نم مهاشاحو هيلع نولمعيو هب نولوقي امث همازتلا عرشلا يف تأي

 معز ىتح اهفلاخ ام بانتجاو ةنسلا عابتا مهقيرط هيلع اونب ءيبش لوأف :هب اولوقي
 اوصتخا افإ مهنأ :يريشفلا مسماقلا وبأ مهتلخن دومعو مهذحأم ظفاحو مهركذم

 هناا يلم هللا لوفر دعب نفلدللا نأ ركذن ؛عدبلا لهأ نع هب ًادارفتا فوصتلا مساب

 ؛اهقوق ةليضف ال ذإ «ةبحصلا ىوس يلع مساب مهرصع يف مهلضافأ مسي مل ملسو هيلع
 ينم افلا صارت لوقف يقال دياي نانلا تلخعلا مل «نيغاقلا هيدا نناقش ف
 نأ قيرف لك ىعداو عدبلا ترهظ مث :لاق «دابعلاو داهزلا :نيدلا يف ةيانع ةدش مهل

 نوظفاسحلاو هللا عم مهسفنأ نوعارملا ؛ةنسلا لهأ صاوتخ درفتاف ادابعو ًاداهز مهيف
 .ملعأ هللاو منغت لمأتف ءفوصتلا مساب ةلفغلا نع مهبولق

 :ىلاعت هللا همحر نودلخ نبا ٠

 نسم ملعلا اذه" :فوصتلا ملع نع همالك يف ىلاعت هللا همحر نودلخ نبا لاقو

 ةمألا فلبس دنع لزت مل موقلا ءالؤه ةقيرط نأ هلصأو «ةلملا يف ةثداحلا ةيعرشلا مولعلا

 فوكعلا اهلصأو «ةيادهلاو قحلا ةقيرط مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم اهرابكو
 دهزلاو ءاهتنيزو ايندلا فراخخز نع ضارعإلاو «ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالاو ةدابعلا ىلع
 ةدابعلل ةولخلا يف قلخلا نع دارفنالاو هاججو لامو ةذل نم روهمجلا هيلع لبقي اميف

 يناشلا نرقلا يف ايندلا ىلع لابقإلا يشف املف «فلسلاو ةباحصلا يف ًاماع كلذ ناكو
 .؟”ةيفوصلا مساب ةدابعلا ىلع نولبقملا صتخا ءايندلا ةطلاخغ ىلإ سانلا حنجو «هدعب امو

 :07؟ص (تافيرعتلا) يف يناجرجلا فيرشلا ةمالعلا ١١

 ةيفصت وهو «لزهلا نم ءيشب هنوطلخي الف دج هلك بهذم فوصتلا" :لوقي
 ةبناحجو «ةيرشبلا تافص دامحإو «ةيعيبطلا قالحألا ةقرافمو «ةيربلا فقاوم نع بلقلا

 وه ام لامعتساو ةققيقحلا مولعب قلعتلاو «ةيناحورلا تافصلا ةلزانمو «ةيناسفنلا يواعدلا

 عابتاو «ةقيقحلا ىلع ىلاعت هلل ءافولاو «ةمألا عيمجل حصنلاو «ةيدمرسلا ىلع ىلوأ

 .ةعيرشلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :يلارغلا دماح وبأ مامإلا ١

 .هلل082 يوت يمرضخلا نودلخخ نب دمحم ركب يبأ خيشلا نبا نمحرلا دبع وهو 52ص نودلخخ نيا ةمدقم ١-
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 5 | ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيمنسويلا ةعوسولا

 ةعيرشلا مولع نم غرف نأ دعب (لالضلا نم ذقنملا) هباتك يف يلازغلا مامإلا لوقي
 كلذكو "ةفسالفلا دصاقم" باتكب ةميدقلا ةفسلفلا مولعو "ينال ناك

 تلبقأ مولعلا هذه نم تعغرف امل ينإ مث هن وكفلاو قوضتلا افِضاو لزق 'تنايشلا"

 لصاحب ناكو «لمعو ملعب متي امنإ 1 نأ تملعو «ةيفوصلا قيرطى لع يمهب

 لصوتي ىتح ةئيبخلا اهتافصو ةمومذملا اهقالخأ نع هزنتلاو سفنلا تابقع عطق مهملع
 يلع رسيأ ملعلا ذقيح ناكو هللا ركذب هتيلحتو ىلاعت هللا ريغ نم بلقلا ةيلخت ىلإ كلذب
 بلاط يبأل بولقلا توق لثم مهبتك ةعلاطم نم مهملع ليصحتب تأدتباف لمعلا نم

 يبأو يلبشلاو هيلا نا رولا يانرتاو يطا اررال نحر ترارحلا

 مهدصاقم ٍهنك ىلع تعلطا ىتح :ح مهخياشم مالك نم كلذ ريغو يماطسبلا ديزي

 يل رهظف عامسلاو ميلعتلاب مهتقيرط نم ءرملا لصحي نأ نكمي ام ىلع تلصحو «ةيملعلا

 لدتا «لاحلاو قوذلاب لب ملعلا درجمهيلإ لوصولا نكمي ال مهصئاصتخخ صمخأ نأ

 .لاوقأ باحصأ ال لاوحأ بابرأ مهنأ انيقي :تعلعف «تافضلا

 نوكلاسلا مه ةيفوصلا نأ ًانيقي تملع ينأ وه هب عفتنيل هركذأ يذلا ردقلاو

 .ىلاعت هللا قيرطل
 قالصخألا ىكزأ مهقالخخأو قرطلا بوصأ مهقيرطو ريسلا نسحأ مهتريس نأو

 ءاملعلا نم عرشلا رارسأ ىلع نيفقاولا ملعو ءامكحلا ةمكحو ءالقعلا لقع عمج ول لب

 ةايطسا كدا دا راي( ايم ريتش وعلا رادو هتالاعأ و فرس ني اننا نرغب
 ةوينلا ةاكشم رون نم ةسبتقم مهنطابو مهرهاظ يف مهتانكسو مهتاكرح عيمج نإو
 ةيجانلا ةقرفلا مهنأ تنقيأف هب ءاضتسي رون ضرألا هحجو ىلع ةوبنلا رون ءارو سيلو

 هللا ىوس امع ةيلكلاب بلقلا ريهطت :اهطورش لوأ ةقيرط يف نولئاقلا لوقي اذامو
 بلقلا قارغتسا :ةالصلا يف مارحإلا ىرح اهنم يراجلا اهحاتفمو اهدامعو «ىلاعت

 ."1هَّنل | يف ةيلكلاب ءانفلا :اهرحتآو هللا ركذب ةيلكلاب

 لا ا

 0 مح 0 هوفص ةنكاطعلا لها 500000

 هرارسأ نداعم مهبولق لعجو ؛مهيلع همالشو هللا تاولص هئايبنأو هلسر دعب هدابع

 ١- ص دومحم ميحرلا دبع روتكدلا يقحت للرغلا مامالل لالضلا نم ذقنللا ١1159(.
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 مومع ف نورئادلاو «قلخلل ثايغلا مهف «هراونأ علاؤطب ةمألا نيب :نم مهصتحاو

 ام تادهاشملا لحم ىلإ مهاقرو ةيرشبلا تارودك نم مهافص «قحلاب قحلا عم مهلاوحأ

 ماكحأ يراحم مهدهشأ و ةيدوبعلا بادآب مايقلل مهقفوو «ةيدحألا قئاقح نم محل ىلحت

 نم مهل هناحبس هنم اب اوققحتو «فيلكتلا تابعباو نع مهيلع ام ءادأب اوماقف «ةيبوبرلا

 تعنو راقتفالا قدصب لانعتو ناهس هلل ىلإ اوعحجر مث «فيرصتلاو بيلقتلا

 ؛لاوحألا نم مه افص وأ لامعألا نم مهنم لصح ام ىلع اوملكتي ملو ءراسكتالا

 هيلع مكحي ال ءديبعلا نم ءاشي نسم راتخيو «ديري ام لعفي العو لح هنأب مهنم املع
 هرمأو ءلدعب مكح هباذعو ءلضف ءادستبا هباوث ءقح قولحمل هيلع هجوتي الو «قلخ
 .2)"لصف ا

 :ىلاعت هللا همحر مالسلا دبع نب زعلا ١

 نم موقلا دعق" :ىلاعت هللا همحر مالسلا دبغ نب نيدلا زع ءاملعلا ناطلس لاق

 امو «موسرلا ىلع مهريغ دعقو ؛ىرخأو ايند مدهنت ال يلا ةعيرشلا دعاوق ىلع ةيفوصلا
 نيِع عرف هنإف «تاداعلا قراوخو تاماركلا نم موقلا دي ىلع عقي ام كلذ ىلع كلدي

 لك ىلاعت ىتحلا يضري لمع ريغ نم ملعلا ناك ولو ؛مهنع هاضرو ؛مهل قحلا تابرق
 تاهيه ؛مهملعب اولمعي مل ولو ؛,مهباحصأ يديأ ىلع تاماركلا ىرحأل ىضرلا
 ,(0"تاهيه

 :نيدباع نبا مامإلا 4

 روهشملا نيمأ دمحم خيشلا ريهشلا هيقفلاو ريبكلا ةمالعلا نيققحما ةمتاحخ ثدحتو

 ةلاسرلا نيدباع نبا لئاسر ةعومجم ىمسملا هباتك يف ىلاعت هللا همحر نيدباع نباب

 عدبلا نع (ليلاهتلاو تامتخلاب ةيصولا مكح يف ليلغلا لبو ليلعلا ءافش) ةعباسلا

 ملعلا يزب اويزت صاخشأ لبق نم تامتخلاو متآملا يف يرحي امث نيدلا ىلع ةليحدلا

 هنأ نظي ال ىتح نيقداصلا ةيفوصلا نع مالكلا كردتسا مث ةيفوصلا مسا اولحتناو

 .:لاقف ةماع مهنع ملكتي

 ١- ص يريشقلا مامالل ةيريشقلا ةلاسرللا 5.

 ص رقص دماح خيشلل نيقحتلا رون -؟ 85.
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 .ةقرتعا# ل _ _ ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 دقف ؛ةيدر ةلصحخ لك نع نيئّريملا ةيفوصلا انتاداس نم قّدّصلا عم انل مالك الو"
 عم مهوعد :لاقف ؟نوليامتيو نودجاوتي اماوقأ نإ :دينحلا انديس نيتفئاطلا مامإ لكس

 اوقاضو ممهداؤف بصنلا قزمو مهدابكأ قيرطلا تعطق موق مهنإف «نوح رفي ىلاعت هللا

 يف مهترذع مهقاذم تقذ ولو «مهلاحل ةاوادم اوسفنت اذإ مهيلع جرح الف ءاعرذ

 امل اشاب لامك نبا ريرحنلا ةمالعلا باحأ ديينجلا مامإلا هركذ ام لثعو ..مهحايص

 :لاق ثيح كلذ نع يفتسا

 ساب نم تصلخأ نإ ليامتلا الو 2جرح نم تققح نإ دجاوتلا يف ام.

 سارسلا ىلع ىعسي نأ هالوم هاعد نمل قُخَو لْجِر ىلع ىعست تمققف
 نيفراصلا نيفراعلل عامسلاو رككذلا دنع عاضوألا نم ركذ اميف ةصخرلل

 مهف «لاوحألا حئابق نع مهسفنأ طبضل نيكلاملا نيكلاسلا ءلامعألا نسحأ ىلإ مهتاقوأ

 اوحاب هوركش نإو ءاوحان هوركذ نإ هل الإ نوقاتشي الو ءهلإلا نم الإ نوعمتسي ال

 ذإ ءاوحاس هبرق تارضح يف اوحرس نإو ءاوحارتسا هودهش نإو ءاوحاص هودجو نإو
 ةبيشا قراوط هتقرط نم مسهنمف ؛هتدارإ دراوم نم اوبرشو هتابلغب دحولا مهيلع بلغ
 مهيلع علط نم مهنمو ءباطو كرحتف فطللا قراوب هل تقرب نم مهنمو «باذو ٌريخف
 .باوصلاب ملعأ هللاو باوجلا يف يل ّنع ام اذه «باغو ركسف برقلا علطم نم بحلا

 فصوب الإ نوكي الو «ةينابرلا قئاقحلاو ةيهلإلا فراعملا جتني مهعامس نإف ًاضيأو
 .ةيوبنلا حئادملاو ةميكحلا ةظعوملاو ةيلعلاتاذلا

 هبسفل نم جب ور( مييرشم نم ناذو عصيت يالدلا نما عنا ًاضيأ انل مالك الو
 ف ركذلا يف ةكرحلا زاوج ةلدأ نع مالكلا يتأيسو «مالعلا كلملا تاذ يف.مايهلاو قوشلا

 .©)"خلإ . .ىلاعت هللا ءاش نإ اهب صاخلا اهباب

 :ىلاعت هللا همحر دماحلا دمحم 6

 :تاتك بحاص انل هلقن اميف هللا همحر دماحلا دمحم يومحلا خيشلا ةليضف لوقي

 نم نطابلاو مدا َ كار فوصتلا نأ ملعا" :(دماحلا دمحم خيشلا ةايح نم دماحملا)

 هيقفلل .(0075 -107509 ص ليلاهتلاو تامتخلاب ةيصولا مكح يف ليلغلا ليو ليلعلا ءافش .قعباسلا ةلاسرلا ١-
 .ها5507 ىفوتلل نيدباع نبا ريبكلا
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 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 لا ةئيسلا ةعدبلل ًافالخخو ةفيرشلا ةنسلا قيط يعرشلا جهنلا ىلع لامعألاو تادابعلا

 .اهب سبلتلا مالسإلا رظح

 :ينازاتفتلا افولا وبأ روتكدلا ل5

 فوصتلا ىلإ لصخدم) هباتك يف ينازاتفتلا افولا وبأ روتكدلا ةليضف لوقي
 :(يمالسإلا

 ةلواحم وه امنإو .هموصخخ لوقي امك ةايحلا عقاو نم ًابوره فوصتلا سبل"
 نزاوتلا هل ققحتو «ةيداملا ةايحلا ةهجاوم ىلع هنيعت «ةديدج ةيحور ميقب حلستلل ناسنإلا

 .اهتالكشمو اهبعاصم هجاوي ىتح يسفنلا

 مامألا ىلإ عمتجملا روطت ققحي ام ةيباجيإلا ئدابملا نم يمالسإلا فوصتلا فو
 اهلمكيو اهءاطخأ حّحصيل رارمتساب هسفنل ناسنإلا ةبساحم ىلع دكؤي هنأ كلذ نمف

 يف سمغنيو اهتاوهش ىلع كلاهتي الف «ةلدتعم ةايحلا ىلإ هترطف لعجيو «لئاضفلاب

 لعجي فوصتلاو .هل دح ال ٌءاقش ىقشيف «هبرو هسفن هيف ىسني يذلا دحلا ىلإ اهبابسأ

 ."ةردح اةدازإب ةلاوهأو ةتاوهشا نم اماق رحت فالذيو «ةياغاالا ةليضو ةايكلا هذه نت

 :ةرهز وبأ دمحم خيشلا 7

 يقيقحلا فوصتلا ماظنب فوصتم ىلإ ةحاح سانلا دشأ اذه انرصع يف نحن

 ترطيس اذإو ..تاوهشلا هبلق ىلع ترطيسو ءاوهألا هتوهتسا دق انبابش نأل كلذو

 ةنباكتو ءىدجت ال ءايطقلا نع قدس لايجألا ني نوع نلع كاووشلا و:ءاومألا
 لك تحبصأو «يدحتال ءاملعلا مكحو «يدحتال ظاعولا ظعاومو «يدحتال باتكلا

 .اعيش يدجحبال ةيادحلا لئاسو

 ىلع ءاليتسالا ىلإ هجتن نأ قيرطلا اذه ؛حالصإلل رخآ قيرط نم انل دب ال ًاذإ

 ةيرق لك يف نوكي ثيحب «هيديرمو خيشلا قيرطب نوكي ءاليتسالا اذهو «بابشلا سوفن
 فقوم نوفقي لاحجر ةيعامتجا وأ ةيملع ةفيب لك يفو ندملا ءايحأ نم يح لك فو

 .هيديرم نم يقوصلا خيشلا

 بذهت نأ نكمي ىلا يه ديرملا اذه بتارم نيبو «خيشلاو ديرملا نيب ةقالعلا نإ
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 507 ةيفوصلا ةلدآ ثايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 عبطني هلعجت ةيناحور ملعتملاو ملعملا نيب نإ" :(تاقفاوملا) هباتك يف يبطاشلا لوقي.

 بابشلا نوهتسي يذلا ءالؤه ىلإ ةحاحب نحن تامولعم نم هنقلي ام لكب عبطنيو «هركفب

 .")ههوهجويو نحاملا وهلا اذه نع مهوفرضيل

 : ىلاعت هللا همحر يوارعشلا يلوتم دمحم خيشلا

 (لوصولا لوصأ) باتك انل هيوري اميف يوارعشلا يلوتم دمحم خيشلا لوقي
 :1717/ص ميهاربإ يكز خيشلل

 ةالصلا هيلع لوسرلا ةئسب اهديزي مث «هللا ضورفب هللا ىلإ برقتي يفوصلا .." ٠>
 ةدابعلا ةيضقأ لابقتسا يف ءافص هدنع نوكي نأو «هللا ضرف اه سنج نم ؛مالسلاو

 .هللا كيفاصيف هللا يفاصت كنوك وه ءافصلاو هلل ًايفاص نوكيف

 ...هضرف ام'قوف هلل يدبعت جهنم. ناسنإلا مزلت اهنأل ةيحور ةضاير فوصتلاو
 ....هللا عم دولا وحث ةوطخ هذهو

 مهنأ مه تبثت يلا تاءاطعلا ضعبب نيفوصتملا ءالؤه ىلع ىلاعت هللا ني اذكهو

 كلذ نوكيو «نوكلا يفام سومان قرط يه تاءاطعلا كلت «حيحصلا قيرطلا ىلع

 يأل نوكلا تاحفص نم ةحفص هللا يطعي دقف «نمؤملا ءافص ردق بسح ىلغ

 .هتهح ىلإ هبذجيل هب.هرشبي وأ هب هتبنيف ءناسنإ.

 يف لخدي ملو ضيرتي مل نمب انتجو.ةددعتم رتاماقم يف قوصلا لحدي امدنعو
 .اهتوالح ليلد اهبيذكت نكلو اهبذكي هنأ كش الف ءاهب هانثدحو دولا تاماقم

 هيلعف كلذلو ءنيرخآلا لوقع اهقدصت ال ءايشأ هللا هيطعي ىقيقحلا فوصتملاو

 ل ندرك يبن نك سو الورك طرقا ذا

 :يودنلا نسحلاوبأ

 يبرعلا يملعلا عمجملا وضع) يودنلا ييسحلا يلع نسحلا وبأ خيشلا لوقي

 (عمتجملا يف اهريثأتو دنهلا يف ةيفوصلا) ثحب يف (دنهلاب ءاملعلا ةودن دمتعمو قشمدب
 ديحوتلا ىلع سانلا نوعيابي اوناك ةيفوصلا ءالؤه نإ" :(دنملا ف نوملسملا) هباتك نم

 .مالسالا 4 فاوصتلا «مالسإلا كو ةودن ىكككم قئاوأل هاكأكالا ا ناعسش « يناثلا ددعلا «مالسإلل اول هلع
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 يف مهنوبغريو «ةوسقلاو «ملظلاو ءيصاعملا نع ةبوتلاو «ةنسلا عانبتاو ضالخِإلاو
 ملللاو ءءاضغبلاو دسحلاو ربكلا لثم «لئاذرلا نع يلختلاو «ةنسحلا قالحألاب يلحتلا

 ةعانقلاو «هدابعل حصنلاو «هللا ركذ مهنوملعيو ءاهحالصإو سفنلا ةيكزتو ءهاحلا بحو
 خيشلا نيب ةصاخلا ةقيمعلا ةلصلا زمر تناك يلا ةعيبلا هذه ىلع ةوالعو «راثيإلاو

 هلل بحلا ةفطاع مهيف اوبهلي نأ نولواحيو ءامئاد سانلا نوظعي اوناك مهنإ «هيديرمو

 "...لاحلا ريغتو سفنلا حالصإل ةديدش ةبغرو ءهاضر ىلإ نينحلاو .«هناحبس

 يف مهسلاجبو مهتيبرتو مهميلعتو مهصالخإو مهقالحخأ ريثأت ىدم نع ثدحت مث

 مث يخيرادلا عقاولا اذه ىلع ءوضلا يقلت يلا ةلثمألا ضعب برضو «ةايحلاو عمتجما

 ًالابقإ هيلع اولبقأ سانلا نإ" :لاقف «ىلاعت هللا همحر ؛ديهشلا دمحأ خيشلا نع ثدحت

 هنإو «سانلا نم ريبك ددع هعيابو هيدي ىلع باتو الإ ةدلبب رمي مل هنإو «ريظنلا عطقنم
 فلأ نع مهددع لقي ال ةعيبلا يف نولحدي اوناك نيذلا نأ ردقيو نيرهش اتكلك يف ماقأ

 نم نكمتي ال ماحزلا ةدش نم ناكو ؛ليللا فصن ىلإ ةعيبلا رمتستو ير عل

 ايركسم ناحار مئامعلا نم ةينامث وأ ةعبس دمي ناكف ءادحاو اديعاو مهتعيابم

 ..ةرم ةرشع ينام وأ رشع عبس موي لك هب هبأد اذه ناكو هللا نودهاعيو نوبوتيو

 تاونسلا نإ" :لاقف «ىلاعت هللا همحر نيدلا ءالع مالسإلا خيش نع ثدحنو

 قسفلاو مارحلاو رمخلا نم تاركنملا قوس اهيف تدسك نأب زاتمت هدهع نم ةريخألا
 ءًالياق الإ تاملكلا هذهب نسلألا قطنت ملو ءاهعاونأ عيمجي ءاشحفلاو رسيملاو روجفلاو
 ابرلاب لماعتلا نم: نويحتسي سانلا لظو «سانلا نيعأ يف رفكلا هبشت رئابكلا تحبصأو

 "..شغلاو فيفطتلاو بدكلا ثداوح قوسلا ف تردنو ءاتلع زانتكالاو راخدالاو

 يف ةبغر كا ل ا نإ" :لاق مث

 '..مهتدعاسمو مهتمدخ هله فرخ «سانلا ةدافإ

 الف" :18١-1١/ص (ةينابهر ال ةينابر) هباتك يف يودنلا نسحلا وبأ خيشلا ركذو

 ةحرد ىلإ اولصو نيذلا «ةاكزملا سوفنلا باحصأ (ةيفوصلا) ءالؤه الول هنأ كش

 ةيداملا ةجوم تعلتباو ءيناحور اناميإ ,يمالسإلا عمتجملا راهنال نطابلا هقفو ناسحإلا
 ةايحلاو .هللاب بولقلا ةلص تفعضو ءاهكسامتو ةمألا ناكل نم ةيقابلا «ةيتاعلا ةيغاطلا
 ةنطابلا ضارمألا ترشتناو «باستحالاو صالخإلا دقفو «قالألاب عمتجماو .حورلاب

 سفانتو ءايندلا ماطح ىلع سانلا بلاكتو «بيبطلا دقفو «سوفنلاو بولقلا تلتعاو
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 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 عش تدرس ترتطلاو عنمطلا هيلع لغو“, بيمانلاو لاملاو هاا قا علطلا لأ
 هقفو ناسحإلا ىلإ ةوعدلاو سوفنلا ةيكزت) يهو ءاهناينبو ةوبنلا بعش مهأ نم

 . (نطابلا
 نيدلا يف سانلا لوحخدو ؛ظعاوملا هذه ريشأت نأ يودنلا ذاتسألا نّيب مث

 ىربك يهو ءاتكلك يف اهقوس داسكو «رمخلا ةراحت ليطعت ىلإ ىّدأ عرشلل مهدايقناو
 نع نورامخلا رذتعاو تاناخلا ترقفأو اهقوس تدسكو «زيلنإلا زكرمو دنهلا ندم

 ...رمخلا ةراحت ليطعتو ,قوسلا داسكب نيللعتم .ةموكحلل بئارضلا عفد

 ةيفوصلا ةاعدلاو نيحلصملا ءالؤه قالخأ ةجيتن تناك ةلاحلا هذه نإ" :لاق مث

 سانلا نم لئاه ددع ةعساولا دالبلا هذه يف مهب ىدتها نأ ؛مهتيناحورو خياشملاو.

 .ىوهلا عابتاو تاركنملاو يصاعملا نع اوباتو

 دوهجي كانه تناك دقل" :ىلاعت هللا هظفح يودنلا ذاتسألا لاق ثحبلا ماتخ فو
 اهلظ يف تحازتسا «دنحلا دالب نم تاعم يف لالظلا ةفراو ةريثك راجشأ ةيفوصلا ءالؤه

 .©7"ةديدج ةايحو ديدج طاشنب اوعجرو «نوبعتملا نورفاسملاو ةهئاتلا لفاوقلا

 (مالسإلا يف ةوعدلاو ركفلا لاجر) هباتك يف يودنلا نسحلا وبأ خيشلا ثدحتو
 ريبكلا دشرملاو ريهشلا يفوصلا نع هثيدح ردصب مالسإلا رشن يف اهرثأو ةيفوصلا نع

 اوحن هسلغع رضخي ناكو" :لاقف ءهحور هللا سدق يناليحلا رداقلا دبع خيشلا يديس

 باتو «ىراصنلاو دوهيلا نم فالآ ةسمخ نم رثكأ هيدي ىلع ملسأو ءافلأ نيعبس نم

 ىلع ةبوتلاو ةعيبلا باب حتفو «فلأ ةئام نم رثكأ 2)ةحلاسملا وأ نيرايعلا نم هيدي ىلع

 ءمهمالسإ نسحو ؛مهلاوحأ تحلصو هللا الإ مهيصخي ال قلخخ هيف لخدف ءهيعارصم

 ذيمالتلا ءالؤه حبصأو ؛مهمدقت ىلعو مهيلع فرشيو مهبساحيو مهيبري خيشلا لظو
 اريثك خيشلا زيجي مث «ناعيإلا ديدحتو ةبوتلاو ةعيبلا دعب ةيلوؤسملاب نورعشي نويناحورلا
 نوعدي قافآلا يف نورشتنيف «ةيبرتلا ىلع ةردقملاو ةماقتسالاو غوبنلا هيف ىري نمم مهنم

 رشتنتف «قافنلاو ةيلهاجلاو عدبلاو كرشلا نوبراحيو «سوفنلا نوبريو «هلل | ىلإ قلخلا
 ةوعألا عماممو داهجلا طبارمو ناسحإلا سرادمو ناميإلا تانك موقتو ةينيدلا ةوعدلا

 .يودنلا نسحلا يبأ ريبكلا ةمالعلل 0 07-14-5456 ص دنطلا يف نوملسلل ١-

 .حالسلا ووذ ماوقلا وأ ةعامملا :حاسللا -؟
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 .©0يسالسالا ماعلا ءاتأ يف
 :امئاد لوقأ نإ" :لاقف لابقإ عئاور هباتك يف يودنلا نسحلا وبأ خيشلا ثدحتو“ ظ

 ."0"مالسإلا اهتفسلفو اهتراضحو ُدنحلا تعلتبال مهداهجو مهدوحو الول

 :يودنلا يرابلا دبع ذاتسألا ٠"

 ةدع يف «(ةايحلاو فوصتلا نيب) هباتك يف يودنلا يرابلا دبع ذاتسألا لوقيو
 مل اذإ ايندلا نم مهل ظح ال هنأ نوملسملا فرعي نأ بحي" : هباتك نم ةقرفتم تاحفص

 يف قفنت نأ نيميظعلا روجلاو مللظلا نمو .صلاخلا ناميإلا مهسوفن قامعأ يف نكمتي
 فوصتلا نإ ءروهش ةدع نطابلا حالصإل لذبت الو ةديدع تاونس رهاظلا ملعلا ليصحت

 احرش هوحرشو ءاهئاش اريوصت هوروصو «ةميظع ةغلابم سانلا هيف غلاب يطابلا ملعلا وأ
 ماكحأ ليصافت دحنو ..نطابلاو بلقلا لامعأل نوناق هنأ الإ ةلالضلا عباطب هعبط

 ةيبهأ نيشو اما هقفلا ءاكحا دق ان لاق ةئدلاو .تاتكلا قف ةعريصتم ف وزقتلا
 حملت وأ اهب حّرصت يلا ثيدحلاو نآرقلا صوصن نم هتيلضفأو فوصتلا ماكحأ

 ."...اهيلإ

 زممشيو رفني ال ّمِلف هتاذب نفو هنيعب ملعك فوصتلاب فزتعي نأ صخش ىبأ نإف
 ؛ملكتمو مالكو «دوحبو ديوحتو ءرسفمو ريسفت نم «ىرخألا ةينيدلا تاحلطصملا نم
 ءالاووم ةيرشملل اديك ةقزعلا رة ةقيقكلا جوتي لكلا و فووصتلا رار ىيذلا كلا امأ (اهيغو
 .مطأو أطخ دشأ ةلالض يف اوعقو نيذلا

 :يصايرشلا دمحأ ١"

 يف سردملاو فورعملا يمالسإلا بتاكلا يصابرشلا دمحأ خيشلا ذاتسألا لاق

 (ةيفوصلا دنع قالخألا) :ناونع تحت يعامتجالا حالصإلا ةلحب يف ءفيرشلا رهزألا

 ةلماكلا فوصتلا ةقيقح نأ دقتعأ انأو" :هقاقتشاو هفيرعتو فوصتلا نع ثدحت نأ دعب

 ثيدح .يف «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم مالسإلا لوسر هددح يذلا ناسحإلا ةبترم يه

 ."7(كاري هنإف هارت نكت مل نإف ,هارت كنأك هللا ديعت نأ ناسحإلا) :لاق نيح ليربح

 ١- ص مالسإلا يف ةوعدللو ركفلا لاجر )95128- 550(.

  5.'هؤشنمو فاوصتألا بباب ي هجر ره

1 



 فرشلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 عيسو زنك ىلإ تيأرأ :قيقحتلا رون باتكل هقمدقم يف ًاضيأ ذاتسألا لاقو
 رون هيفو نوخت ال يلا ةيفاشلا مسجلا ةيودأ هيفو ىصحي ال يذلا ريزغلا لاملا هيف بيجع

 ناكمي زنكلا اذه دوحوب كربحأ اناسنإ نأ ول كنأش نوكي اذام ..وبخي ال يذلا بلقلا

 لواحت الأ ..فيلاكتو دوهحجم نم ةلحرلا هجاتحت ام كل ركذو هيلإ قيرطلا كل مسرو ام

 دجتس يذلا زنكلا اذه ىلإ لصت ىتح كعسو لمعتو كتقاط ذفنتستو كدهحج .لذبت نأ
 زنكلاو يفحملا ءاودلا هنإ .حاص اي فوصتلا نأش كلذك .؟ةرحآلا زعو ايندلا هاج هيف

 كنكلو ءكقلخو كمهفو كمسج هيلإ جاتحي يذلا ءاودلا هنإ «يملعلا رسلاو يوطملا
 هيلع كتريصبو كرصبب لبقت ىتحو هوحن كرعاشم. هجتت ىتح هب عفتنت نلو هيلإ لصت نل
 هيلإ غولبلا كل ءيهي ام كنحبو كتقو نمو كسفن تاذو كدي تاذ نم لذبت ىتخو

 ..!؟ميعنلا ىلإ قيرطلا تفرع دقو ائيش كلذ نم تلعف لهف ءهيلع فوقولاو

 كنيد كبلاطي ًاليلح اعيش لهجت ال نأو ؛كرمأ نم ةريصب ىلع نوكت نأ مهي
 همهفتو هروصتتل فوصتلا سردت نأ كيلع متحتي انه نمو «هفرعت نأب كتلقعر
 يف نوكي دق هنإ :ككل لوقأف ًانايب كديزأو ءهيلع وأ هل مكحت كلذ دعبو ,ههقفتو

 رتتسي انه نمو ؛هيلع نورتفملا هازتفا وأ هيلإ فيضأ ام هلاجر.ريسو هخيراتو فوصتلا

 لطابلا باجح كتهتل موقت نأب كنيد كبلاطي اضيأ انه نمو ؛لطاب ءارو قح
 !!؟؟فوصتلا ةسارد ىلع كضيرحتل كلذ يفكي الهف «قحلا رونب ءيضتستو

 اريبك ابناج مكخيراتو مكقالخأ نم لتحي فوصتلا نإ : ,! مالسإلا ءانبأ اي

 ءاذغ هيفف ,فوصتلا ىلع اولبقأو «ناك ام مكبسحف ءالاوط انامزأ هومتعيض دقو

 .©7ءاوسلا ليبس ىلإ يداها هللاو «ءاودو

 :ىلاعت هللا همحر يوناهتلا يلع فرشأ خيشلا ""

 نم رثكأ يف ه (157 ةنس - ت) يوناهتلا يلع فرشأ خيشلا لوقيو

 27 ءاحل اريسفتو ةيمالسإلا ةعيرشلل اريبعت الإ سيل فوصتلا" :هل باتك

 (فراوعلا)و ؛يكملل (بولقلا توق) باتك لثم فوصتلا بتك سانلا سردي نأ

 نأ نكمي ال فوصتلاف :هقفلا بتك نوسردي امك ًامامت «يلازغلا بتكو ؛يدرورهسلل

 يف ةناونعو «عضاوتلا ميلعت وه فوصتلا قيرط يف ءيش لوأ نألءهريغب رمألا حلصي
 . "ءانفلا" :فوصتلا

 ,فرصتب (؟ -1) ص رقص دمحم ميهاربإ دماح خبشلل قيقحتلا رون باتكا ريدصت . ١-

 ا



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسول ا

 ةايحلا هقفلا ماكحأ جلاعت امك «بلقلاو نطابلا جلاعت لا ماكحٌألل ناونع وه فوصتلا
 ."هقفلا ماكحأ لثم ثيدحلاو نآرقلا يف ةصوصنم فوصتلا ماكحأ نإو «ةرهالظلا ةينيدلا

 :هلل ا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس دمحم خيشلا ١"

 (يدلاو اذه) هباتك يف يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا ةليضف لاقو

 هبابلو مالسإلا رهوج وه ىقنلا فوصتلا نأب مزجي هلل | همحر يبأ ناك" :5/8+44ص
 يف هسفن سبح دقف فوصتلا ةقيقح برشت دق نكي مل اذإ ملسملا نأ دكؤي ناكو

 .ناميإلا ةقيقح ىلإ ًادعص قري ملو مالسإلا يناعم
 ةنسو هللا باتك نم اذوحأم نوكي نأ الإ نكمي ال يقيقحلا فوصتلا" :لاقو

 همسر ءبحاو بلقلا يف هللاب ناميإلا تارمث ىلإ لوصولا ىلإ يعسلا نأل كلذ ؛هلوسر
 نم ساسأ ىلع ضهني مل فوصتل انزو ميقي هللا همحر نكي ملو «ةنسلا هتدكأو نآرقلا
 ناميإلا تارمثب لاعفنالا قدص نأ ىري ناكو .هلوسر ةنسو هللا باتكب ميلسلا ملعلا

 ىلص هلوسربو لجو زع هللاب ملعلا ةعس نم الإ يتأي ال هبلو فوصتلا ةقيقح يه ىلا
 .""هدابع اهب هللا بطاخ لا ماكحألاو عئارشلابو ملسو مهيلع هللا

 هانعم, فوصتلا" :1+117١11/8/ص (ةيفلسلا) باتك يف ًاضيأ هللا هظفح لاقو
 ملسملا ناسنإلا داؤف قامعأ يف نماكلا هرهوجو «مالسإلا بل وه ميلسلا يقيقحلا

 اضعب مهضعب سانلا اهب لماجي «تاراعشو رهاظمو موسر درحب :مالسإلا ودغي هنودبو
 هنم ةفاخمو هل ابح ملسملا بلق ىلع نميهت ذإ ةبهرلاو ةبغرلا يف لثمتي بابللا اذهو
 ةقيقحلا هذه ءازإ كنفقوت الو ..ايندلا بحو داقحألاو نئاغضلا ناردأ نم هداؤف رهظتيف
 الإ هل مسا ال ىمسم مالسإلا ردص يف بابللا اذهب يلحتلا ناك دقلف ءمسالا ةلكشم

 (فرصتب)."(فوصتلا) ب دعب اميف يم مث «مالسإلا

 :ىلاعت هللا هظفح ماشلا ءارق خيش حجار ميرك خيشلا "4

 ريخو موهفلا لجأو مولعلا فرشأ نم فوصتلا ملع" :ححجار ميرك خيشلا لاقو
 كولسلابو «هتبثيو هيوقيف ناميإلاب قلعتي هنأل ءنوفلؤملا فلأو نوبتاكلا هيف بتك ام
 يفصي ملع وهو (ةبحناو صالخإلا ىلع اهينبيف سانلا عم تاقالعلابو ,هموقيو هنسحيف

 ةمدخو ريظنلا عطقنم عضاوت يف بتارملا ىلعأ ىلإ هعفريو بئاوشلا لك نم ءرملا

 ١- ص يدلاو اذه ٠١,
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 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسؤلا

 هللا ىلعو هللا يف خأ قداصلا يفوصلاف «ةيتاذلا نم أربتتو ةينانألا فرعت ال نيرخآلل

 نم برقتيل قلخلا عفني وهف «هللا وه ةقيقحلا ىلع ىطعأ يذلا نأل.ءنعي الو كيظعي
 باتكلاب كسمتي يذلا وه يفوصلاو «شانلا بر لجأ نم سانلل امداح شيعيو «قلاخلا
 كلاسم كلسيو «نيع ةفرط اهنع ديحي الف ةنسلابو ؛هتلماعمو هكولس لك يف همكحيف
 00ه ىلع ةتاابغ نيب الق#ءاملعلا

 :هللا هظفح روفرفلا فيطللا دبع دمحم روتكدلا "0

 ركفلا رئاخذ نم) هباتك يف روفرفلا فيطللا دبع دمحم روتكدلا لوقيو
 ١75-١0 ١: ص (يمالسإإلا:

 يقنلا مهكولسو مهتايحو (ةيفوصلا) موقلا ءالؤه ىلإ كلذ دعب انب اولاعت.."
 ىلع مهرهاوظ ةماقتسا ىلع ةرفاضتم اهلك دهشت خيراوتلاو محارتلا بتك يه اهف
 ضيفلا مهيدل ققحتف «رونلاو ءافصلاو ةيكزتلاو ةراهطلا ىلع مهنطاوبو ةرهطملا ةعيرشلا
 راونألا نم ىلاعت هللا مهقزر امب مهنع هللا يضر مهرئابع تقطنو حتفلا مهدعاوو
 ةحوتم «نآرقلاب ةرونم اهدحو لعاشملا ءالؤه ةايح أرقتسا نمو «ةيبهولا مولعلاو

 انم مهنع هللا يضرف «عادتبالا نع دعبلا لك ةديعب ؛عابتالا ليلكإب ةللكم ؛ناوضرلاب
 .4 ”هبر يشخ نمل كلذ هنع اوضرو مهنع هللا يضرإ :مهبرب مهفرعأ

 ناعمو ؛عيفر يقلخخ ومس نم اهيف امي ةيحورلا ةيبرتلا براحن نذإ اذاملف ...

 ةيحورلا ةيبزنلا هذه نأ ةجحب ةيعضو ةفسلف وأ رخآ نيد يأ يف اهدوحو ردن ةيناسنإ

 ."بئاوشو ًاعدب لمتشت
 :هللا هظفح يقح ناندع خيشلا

 يقالخأ يمالسإ بهذم فوصتلا" :ىلاعت هللا هظفح يقح ناندع خيشلا لرقي
 ع لوسرلا ةريس هلصأو .هلاجرو هتلدأو هنيهأربو هتقيرطو هبولسأ هل « يسفن يعامتجا

 ةدابعلا ىلع فوكعلاو ةيادهلاو قحلا قيرط وهو «ناسحإب مهل نيعباتلاو هتباحصو

 هيلع لبقي اميف دهزلاو اهتنيزو ايندلا فرز نع ضارعإلاو ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالاو

 .(نو ةيآلا قنييبلا ةروس -؟
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 فوصتلا هيدا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسر

 :مهنع ميركلا نآرقلاا لوقيو ءهحورو مالسإلا بل وهو ءهاجو لامو ةذل نم سانلا

 وهو هلل ىلإ ههجو ملسي نموإل :لوقيو .4'”ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذللإل
 .42"”ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف نسحم

 سيلو «لجو زع هلل ةبقارملاو صالخإلا تافص مهسفنأ يف نوققحي نوفوصتملاو
 ريسو هي هلوسر ةنسو هللا باتك نم دمتسم وهو «نادجوو قاوذأ وه امنإو «ةقلقل
 ."7"ههيعباتو نيعباتلا

 :يديلتلا هللا دبع خيشلا ١"
 نأ نوملعي الفأ" :(ممألا كاله بابسأ) هباتك يف يديلتلا هللا دبع خيشلا لوقي

 اولحتو «لئاذرلا نع اولخت سانأ الإ ةيفوصلا لهو «هبلو مالسإلا حور وه فوصتلا

 ةيرشبلا تالامكلا يف ايلعلا ةورذلا مهتادهاجمو ٍمهتماقتسا لضفب اوغلبو ؛«لئاضفلاب

 لحر الإ يقثوصلا لهو ؛هسحو هنوك نمع هيف ًابئاغ هللا يف ايناف مهدحأ حبصي ىتح
 .هلل | ىلإ هريسو ههجوت يف قدصو صلخأو «هاري هنأك هللا دبعف ,ناسحإلا ماقع. ققحت

 : ىلاعت هللا همحر يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا "4

 ؟ج "نورسفملاو ريسفتلا" هباتك ف يبهذلا نيسح دمحم روئكدلا لوقي

 حورلا ةثداحنو بلقلا ةاجانم -ليق امك و- فوصتلا ىنعم" :هصن ام 19-507805 4 ص

 سئدلاو سجرلا نم ؤربتلا دارأ نمل ءافصو «رهطتي نأ ءاش نمل رهط ةاحانملا هذه يثو
 امو «ماهلإلاو ضيفلا ملاع ىلإ دوعصو ةكئالملاو رونلا ءام ىلإ جورع ةثداحملا كلت فو

 تاومسلا توكلم يف ربدتلاو رظنلاو لمأتلا نم برض الإ ىوجنلاو ثيدحلا اذه

 تاوهشلا نم أربتي نأ هل دب الف ةعفرو ءافص هسفنل ءاش نمف «رخآلا نودب امهدحأ
 ىنعملا اذهب فوصتلاو ؛ءكولسو ةساردو لمعو ركف نذإ فوصتلاف ..ندبلا تاذلمو

 ١- ةيألا سنوي ةروس 5509(.

 - ةبألا نامقل ةروس 559(.

 ص فروصتلا و ةيفوصلا -؟ 0509(.

 ا



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 موقي نم مهنم ناكف «قةدابعلا 5 نيغلابم «فشقتلاو دهزلاب مهسفنأ نيذخأ «ءاهبعاتمو

 ريغ «هحورل ابيذهتو هسفنل ةيبرت هنطب ىلع رجحلا دشي نم مهنمو «راهنلا موصيو ليللا
 ."ةرجهلل يناثلا نرقلا يف راهتشالا اذه ناكو «ةيفوصلا مساب مهنمز يف اوفرعي مل مهنأ

 :يزارطلا رشبم رصنلاوبأ ةمالعلا

 :هباتك يف "ناتسكرت ءاملع ريبك" «يزارطلا رشبم رصنلا وبأ ةمالعلا لوقي

 :هصن ام 75-ه ص ”ج يرطفلا نيدلا مالنسإلا

 صاوخ نم ةفقئاط هللا ركذ رائيإو تادابعلا لفاونو نئسلاب لثتما دقو اذه .."

 رباغلا يف خيراتلا مهفرع ءاذه اندهع ىلإ مالسإلا دوهع نم لوألا دهعلا ذنم نيملسملا
 ."ةرخآلاو ايندلا يف مهبز دنع تاماقملا نم اولان ام اولانف «(ةيفوصلا) رضاحلاو

 لحو زع هللا باتك ىلع دنتست يلا مهئدابم نايب ددص يف انسلو" :لوقي مث
 ةيكزت ليبس يف ةضايرلاو ىوقتلاو دهزلا يف صحخلتت يلا مههاصح وأ هلو هلوسر ةنسو

 يف ضغبلاو هللا يف بحلاو هللا يق ءانفلا ماقم ىلإ اهب لوصأولاو ءاهبيذهتو سفنلا

 هلاون معو ؛هلالج لج هللا ءاضر ىلع اولصحي ىتح هللا قلخل ريخ لك ةدارإو هللا .

 نإ الأ هللا بزح كئلوأ .هنع اوضرو مهنع هللا يضرإ» :هريغ هلإ الو .هركذ زعو
 ا مهعم انرشحاو مهنم انلعجا مهللا ,"24نوحلفملا مههللا بزح

 :يددجل ارونأ ذاتسألا كريب

 :(مالسإلا ةيملاع) هباتك يف يدنجلا رونأ ذاتسألا لوقي

 لالخ نم مالسإلا هب ءاج يذلا وه امنإ يلمعلا فوصتلا موهفم نأ بير الو"

 ةفئاز ةرهشل يعس الو يدام ضرغ ال ثيح «ءاداهجو ةدابع هرابتعاب ملعلل عاطقنالا

 ةاضرم وه كلذ يف ةيبرتلاو ملعلاو ميلعتلا ةهجوو «قئاقحلل سفنلاو لقعلا فقو لب:
 ."قالخألا طيحم يفو هنم فوخلاو هللا ىوقت راطإ يف هلك كلذ متي نأ ىلع «ىلاعت هللا

 2.059 ةيللا ةلداحلا ةروس ١- ظ
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 فوصع با ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسريلا ةعوسولا .

 :يدوراغ ءاجر ركفملا ١"

 نإ" :الا/ص (مالسإلا هب دعي ام) هباتك يف يدوراغ ءاجر ركفملا لوقي

 نم لعجت ةلواحم لكو 00 0-0 0 ةديقعلا 0 0

 امو ة تلا نيبو ( «لممعلاو لمأتلا نيب ا «لماكتلاو ةدحولا نيد وهو

 داهجلا نيب يساسألا نزاوتلاوهو ,مالسإلا يف ةيناحورلا ناولأ نم نول الإ فوصتلا
 داهجلا) نيبو ؛هتاذ نع ناسنإلا دعبت لا تابغرلا دض يلحادلا عارصلاو ربكألا

 لك دض يمالسإلا عمتجملا يف ماجسنالاو ةدحولا ليبس يف لاضنلا كلذ «(رغصألا

 ."هلل | قيرط نع نموملا دعبت ىلا تالالضلاو لاملاو ةطلسلا ةدابع لاكشأ

 :نوجرع قداصلا دمحم ذاتسألا

 ص (مالسإلا يف فوصتلا) هباتك يف نوجرع قداصلا دمحت ذاتسألا لوقي

 نم رمأ لك يف ىلاعت هلل دبعتلا صالخإ ىلع موقي مالسإلا يف فوصتلا" :1/ 4-7
 ةلجو مهبولقو اهنم نوتأي ام نوتأي مهنأل «نيد مهدنع ايندلا هذهو ءايندلاو نيدلا رومأ

 .نوقباس اهل مهو تاريخلا ىلإ الإ نوعراسي ال ءنوعجار مهبر ىلإ مهنأ

 ةايحلا عقاو يف يقيبطت لمع وهف ؛مهل ةمحرلاو هللا قلخخ ىلع ةقفشلا ىلع موقيو
 نم نودباعلا هتقيقحي مهنع هذحأ دقو ؛هباحصأ ةصاخ ةريسو هله لوسر ةريسل

 .".ءالؤه ةريس يف لمعلا نم ةّيح ًالثم هاقلت مث ءهللاب ملعلاو ةفرعملا لهأ مهذيمالت

 تاماقم نع ثيدحلا ىلإ يلواطت ةرفغم كلأسأ ينإ مهللا" :هباتك ةمتاحح يف لوقي مث

 .كاضر ىلإ لوصولا يف مهقيرط كلس ديري نم ىلإ مهبيبحت تدصقو مهبحأ ينإف كفلوأ
 :ىلاعت هللا همحر يدنهرسلا دمحأ مامإلا "؟

 اي ملعا" :(ةيسدقلا راونألا) هباتك يف هللا همحر يدنهرسلا دمحأ مامإلا لوقي
 يف صالخإلاب نيرومأم انك اذإو ..يهاونلا بانتجاو رماوألا لاثتما انفلك هللا نأ يأ
 قيراط هوان ابا هيلع هو ةيمادلا هيغل توفير ءانقلا نود وست "لا وهو كلذ
 ةيفوصلا قرط ناك لو «صالخإلا ةقيقح ققحتن ىتح «ةبح او ءانفلل ةلصوملا ةيفوصلا

 ب ؟



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ءادأو «ةينسسلا ةنسلا ةعباتم هيف ُمَرمْلَت قيرط لك ناك «ليمكتلاو لامكلا ةتوافتم

 ةعباتم ةقيرطلا هذه يف اومزتلا رباكألا ءالؤه نإو ..رايتخالاب بسنأو ىلوأ ماكحألا
 باتكلاو ..ةيعرشلا ماكحألل ةعبات ديحاوملاو لاوحألا نولعجيو «ةعدبلا بانتحاو ةنسلا

 .عءيش لك لبق ًالوأ مهدنع ةنسلاو.

 ةيفوصلاو هفادهأو هدصاقم يف لماكلا مالسإلا وه تدرأ يذلا فوصتلاو

 .يل نأش الو هجهنم يف أدبملا اذه ىلع مهكولس ماقتسا نيقحاللا نم ريثكو نوقباسلا

 لاح فوصتلا نإف «هيلإ دصقأ مل ام كلذف «عدبلاو لئاحدلاب ًالتماو ًامسا كراش اميف
 هل ىلاعت هللا ءاش نإ هوقاذ ام قاذ قدصب موقلا ليبس كلس نم نإو لاق هنم رثكأ

 ."كلذ

 :ىلاعت هللا همحر خابطلا بغار دمحم خيشلا "4

 ةفاقثلا) :هباتك يف ىلاعت هللا همحر خابطلا بغار دمحم خرؤملاو ذاتسألا لاق.

 معنف قالصخألا ةيفصتو سوفنلا ةيكزت نع ةرابع فوصتلا ناك اذإف" :(ةيمالسإلا
 يفف «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةثعب نم ةياغلا وه كلذو ءدصقملا معنو بهذملا
 انلمأت دقو« "”قالخألا مراكم مهتأل تنعب امنإإ :مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا

 يلع يبرم ةليج ةلسسح هرم اهاددس ولا( مالتنالا سيل رألا ناروتلا ق اةيفريغلا ةوس
 حّرص دقو «ةنسلاو باتكلا ىلع ةقبطنم «ةدابعلاو عرولاو دهزلاو قالعخألا مراكم

 نبا خيرات يف هتمجرت يف امك ىلاعت هللا همحر دينجلا مساقلا وبأ ةفئاطلا هذه ديس كلذب
 ءايحإلا حرش يفو «"ةنسلاو باتكلا لوصأب ديقم اذه انبهذم" :لاق ثيح ناكلخ

 الإ قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلا" :دينحجلا لاقو «((0174ص / ١ج) يديبزلا ةمالعلل

 )١5( ص (ةيريشقلا ةلاسرلا" يف هتمجرت يف يهو الو لوسرلا رثأ ىفتقا نم ىلع
 رمألا اذه يف هب ىدتقي ال ثيدحلا بتكي ملو نآرقلا ظفحي مل نم" :دينحللا لاق :اهيفو

 ديقم اذه انبهذم" :دينحلا نع دنسلا دعب لاق مث ؛"ةنسلاو باتكلاب ديقم انملع نأل

 ."ةنسلاو باتكلا لوصأب'

 هركذو «يبهذلا ةقكاوو ةححضصو 15١ مكاشلو ىدتأكو دعلو درفلل بدلا 2 يراحخبلا وردا

 .هتحصلا زهرو (5 52069 ريغصلا عماخلا ف يطويسلا

 في



 قوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ."خ هللا لوسر ثيدحب ديشم اذه انملع" :دينجلا لاقو

 رون ئفطي ال يذلا وه :ناعم ةثالثل مسا فوصتلا" :يطقسلا يرس لاقو

 هلمحت الو ,باتكلا رهاظ هيلع هضقني ملع نطابب ملكتي الو ؛هغرو رون هتفرعم
 ةمجرت يف (174١ص/هج) بهذلا تارذش يفو ؛"ىلاعت هللا مراح كته ىلع تاماركلا

 ذقلتو سفنلا ليمتو رطاوخلا هيف كيلإ قبست ملع لك) ةمالك نمو «يلذاشلا نسحلا يبأ
 .(ةنسلاو باتكلاب ذدخو هب مراف هب

 اوماق دق «ةدابعلاو دهزلاو عرولاو سفنلا بيذهت نم هب اوفصتا ام قوف ءالؤهو

 سانلا مهدصو «هيلإ ةوعدلاو قحلا ىلإ قلخلا داشرإ نم ؛مهيلع بجاولاب مهروصع يف

 تاوهشلا يف لاسرتسالاو ,ناك هو يأ نم اهماطح عمجو ايندلا ىلع تفاهتلا نع

 ناسنإلا قلخخ آمو تابجاولا نع ةلفغلاو تامرحملا يف كامهنالا ىلإ يدؤي امم تاذلملاو

 ناكف ءجرمحلاو يغبلا ةرثكو «داسفلا روهظو ىضوفلا راشتنا كلذ ةجيتن نوكتو :هل

 سارح مه مهبولق عيباني نم ترجفت يلا قئاقحلاو مكحلاو مهداشرإو مهظعوب ءالؤه
 ةداعسلا ىلإ ةاعدلاو ؛داشرلا لبسو قحلا جهانم ىلإ ةمألا ديب نوذحخآلاو «قالعألا

 يف اوناكف ءايندلا نم هبيصن هنايسن مدع عم هب رمأ ام عيمجي ناسنإلا مايق يهو «ةيقيقحلا

 ريخا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلوإ» :ىلاعت:هلوقل نيبيجباو ةمألا هذه يف نيعماسلا ةلمج

 ."”(نوحلفملا مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو
 اهرونو «جاهولا اهجارسو «ةمألا ةداسو «ةلملا مالعأ مه ةيفوصلا فلسف

 ؛ميقتسملا طارصلا ىلإ ةمألا تدنتها ءاهقفلاو نيثدحنا نم مهاثمأبو مهبو «حاضولا

 اوزافو ؛مهداعم رومأ تحلصو «مهشاعم لاوحأ تمظتناو ميوقلا جاهنملا تكلسو
 ايلف ازوف

 مهنم دحاولل ناك دق مهنم ريثكلا نأ دحن مهمجارتو ةيفوصلا راثآ انعبتت اذإو

 نيب تسنكمتف «هيقباس نيبو هنيب ىخآ صحخش هيلإ بستنا املك فولألاب نودعي عابتأ
 .قحلاب اوصاوتو مهنيب اميف اوساوتو ةبحنا طباورو ةفلألا رصاوأ هيلإ نيبستنملاو هعابتأ
 ًاناوخإ هللا ةمعنب اوحبصأف «مهريغص مهريبك محرو ؛مهريقف ىلع مهينغ فطعو

 ١- ةيألا نارمع لآ ةروس 49 0٠١(.

 ا



 فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ("”دحاولا دسنملاك اوراصو

 :داقعلا دومحم سابع ذانسألا -

 يف فوصتلا :(ةينآرقلا ةفسلفلا) هباتك يف داقعلا دومحم سابع ذاتسألا لوقيو.

 ةراضحلا يف برعلا رثأ نع انباتك يف انلق امك ةيمالسإلا ةديقعلا يف ليخد ريغ ةقيقحلا

 .ةحيرص دئاقع يف ءهلوصأب نكتسم «ميركلا نآرقلا تايآ يف توبثمو «ةيبروألا

 :دومحم ميلحلا لبع روتكدلا "1

 0 ا 00

 نيذلا نإ كلا ار ؛يحررل 00 ىلإ وأ ومسلا لإ 0

 . "تاداعلل قراوخ الو 0 فوصتلا نكلو «نوريثك

 :يدودوملا ىلعألا وبأ "7

 مالسإلا ئدابم هباتك يف يدودوملا ىلغألا وبأ ذاتسألا ريبكلا ةمالعلا لاق

 له الإ رظني الو ءطقف ناسنإلا رهاظب يه امنإ هقفلا ةقالع نإ" :فوصتلا ناودع تحت:

 كبلق لاح همهت الف تمق نإف .؟ال مأ بولطملا هجولا ىلع هب ترمأ ام.تمق

 .فوصتلا وهف هتيفيك نع ثحبيو بلقلاب قلعتي يذلا ءيشلا امأ «هتيفيكو
 مأ حيحصلا هجولا ىلع كءوضو تممتأ له الإ ًالغم كتالص يف رظني ال هقفلا نإ

 ةالصلا ناكرأ تيدأ لهو ؟ال مأ مارحلا دجسملا رطش كهجو ايلوم تيلص لهو :؟ال
 لكب تمق نإف «؟ال مأ اهيف أرقت نأ بجي ام لكب كتالص يف تأرق لهو «؟ال مأ اهلك.

 هيلع نوكي ام وه.فوصتلا مهي يذلا نأ الإ «هقفلا مكحب كتالص تحص دقف كلذ

 درجت لهو «؟ال مأ كبر ىلإ اهيف تبنأ له «ةلاحلا نم ةالصلا هذه كئادأ نيح كبلق ::

 هللا ةيشخ ةالصلا هذه كيف تأشنأ لهو «؟ال مأ اهنوؤشو ايندلا مومه نع اهيف كبلق .
 سا أ كور كالا مأ نيود قلعألا " ةيحلوا عمدا ةقلاتغو ءاريضب بخ 4 نيقيلاو

 يوتو (هاا155 ماع دلو ((5 5050-١14 ص ءجابطلا بغار دمحم التسألا ريكلا الا ْ

 .بلح ياه ١1076 ماع ا

 ؟ه



 .فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ,؟هناعإ تايضتقم.ًالماع اقداص سوم هتف هي أ إو ؟هحور ةالصلا هذه تهزن

 ف ةيقيقحلا اهضارغأو ةالصلا تاياغ نم يهو رومألا هذه هل لصحت ام ردق ىلعف

 هذه نم لامكلا اهصقني ام ردق ىلعو ء«فوصتلا رظن يف ةلماك هتالص نوكت هتالص

 ةيعرشلا ماكحألا رئاس يف هقفلا مهي ال اذكهف .فوصتلا رظن يف ة ةصقان نوكت ةهجولا

 .ال مأ اهئادأل هب هرمأ يذلا هجولا ىلع لامعألا ءرملا ىدأ له الإ

 ةعاطلا قدصو ةينلا ءافصو صالخإلا نم هبلق يف ناك امع ثحبيف فوصتلا امأ

 هبرضأ لثع فوصتلاو هقفلا نيب قرفلا اذه كردت نأ كنكميو «لامعألا هذهب همايق دنع

 ش :قلل

 ندبلا حييحص وه له :امهادحإ «نيتهجو نم هيف ترظن لحجر كاتأ اذإ كنإ

 ؟هميمذ وأ هجولا ليمج وه لهو ؟ىمعلا وأ جرعلا نم ءيش هندب يف مأ ؟ءاضعألا لماك

 :ةيلاب ًابايثاوأ ارخاف از سيال وه لقو

 نسم هغلبمو «هلاصخو «هتاداعو هقالخأ فرعت نأ ديرت كنإ :ىرخألا ةهجولاو

 «فوصتلا ةهجو ةيناثلا ةهجولاو «هقفلا ةهجو ىلوألا ةهجولاف . حالصلاو لقعلاو ملعلا

 الك نم هتيصخش ف لمأتت كنإف «كل ًاقيدص ًادحأ ذختت نأ تدرأ اذإ كلذكو

 نينع يف لعجت ال كلذك ءاعم نطابلا ليمجو رظنملا ليمج نوكي نأ بحتو «نيتهحولا
 ةرهالظلا نيتهجولا نم ةعيرشلا ماكحأل حيحص لماك عابتا اهيف لا ةايحلا الإ مالسإلا

 .ةنطابلاو

 هلوسرو هللا بح نع -رمألا ةقيقح يف- ةرابع فوصتلا امنإ" :لاق مث]
 الأ ينافتلاو عولولا اذه هيضتقي يذلاو ءامهليبس يف ينافتلاو امهب عولولا لب ؛قداصلا

 يمالسإلا فوصتلا سيلف هلي هلوسرو هللا ماكحأ عابتا نع ةرعش ديق ملسملا فرحني

 ةينلا ءافصو صالصخإلا نم ةياغب مايقلا وه امنإو «ةعيرشلا نع لقتسم ءيشب صلاخلا
 .[ بلقلا ةراهطو

 :ىلاعت هللا همحر يدادغبلا رهاقلا دبع "4

 يف ىلاعت هللا همحر يدادغبلا رهاقلا دبع نيملكتملا ةجح ريبكلا مامإلا لاق

 لهأ فانصأ نايب يف بابلا اذه لوصف نم لوألا لصفلا" :(قرفلا نيب قرفلا) هباتك

 فيدصلاو :ًالئاق سداسلا فنصلا اهنم ركذ :سانلا نم فائصأ ةينامث ةعامجلاو ةنسلا
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 5500 ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفسؤيلا ةعوسؤلا ..

 اوضرو ءاوريتعاف اوربتخاو ءورصقأف اورصبأ نيذلا ةيفوصلا داهزلا مهنم سداسلا ٠

 ىرجو داعملا مويل دادعإلا ريم اودعأف «رذلا ليقاثم ىلع بساحمو «رشلاو ريخلا

 وهل يرتشي نم نود ثيدحلا لهأ تم ىلع ةراشإلاو ةرابعلا يقيرط يف مهمالك
 هيبشتلا يفنو «ديحوتلا مهنيد (ءايح هنوك زي الو َءاير ريخلا نولمعي ال ء؛ثيدحأدا

 اوقزر ام. ةعانقلاو .هرمأل ميلستلاو ؛هيلع لكوتلاو «ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلا مهبهذمو

 لبضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ# :هيلع ضارتعالا نع ضارعإلاو
 200 اضع:

 :ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا "9

 هتلاسر يف ررقي يوونلا نيدلا فرش نب ىيحي ايركز وبأ ةجحلا مامإلا وه اهو

 :ةسمخ فوصتلا قيرط لوصأ نإ" :لوقيف فوصتلا قيرطل الوصأ "دصاقملا"

 .ةينالعلاو رسلا يف ىلاعت هللا ىوقت ١-

 .لاعفألاو لاوقألا يف ةنسلا عابتإ <37

 .رابدإلاو لابقإلا يف قلخلا نع ضارعإلا

 .ريثكلاو ليلقلا يف هللا نع ىضرلا -“ 4

 ."0"ءارضلاو ءارسلا يف هللا ىلإ عوجرلا <

 :يلاعت هللا همحر ىلازغلا دمحم خيشلا ٠

 (مالسإلا نم يفطاعلا بناجلا) اهنم هبتك ضعب يف يلازغلا دمحم خيشلا لوقيو

 ةيذغأ ىلع امنو ناسحإلاو مالسإلاو نامبإلا فانكأ يف تبن فوصت كانه" :هصن ام

 اهعفدو ةيدوبعلا قدصب ةيناسنإلا رعاشملا نوكي نأ عاطتساو «لمعلاو ملعلا نم ةديحن

 ..هلل | ةاضرم يف ينافتلا ىلإ

 .(89 ةيآلا ةعملطلا ةروس ل
 .(ااكإ ص ه5 ةنسا ىوتلا يدادغبلا رهاقلا دبع مامالل قرِفلا نيب 'قارفلا -؟

 نم ةيرق ف ههالال5 ةنس هللا همحر نوت ا فانز نبأ ركنا اع هنو كوول مامإلا دصاقم -+
 .ىونا ىمست ماشلا ىرف

 في



 سسق وأ ليزنتلا نس ليزنت هنأب يعفارلا بدأ فصو دق لولغز دعس ناك اذإو.

 ام قدصأ ٍدعس ةملك ىرأ «هبدأو يعفارلل يرابكإ عم ينإف ميكحلا ركذلا رون نم

 :هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج ١

 دييأت" هباتك يفملاعت هللا همر يطويسلا نيدلا لالج روهشملا ةمالعلا لاقو

 كرثو ةنسلا عابتا ىلع هرادم نإو ءفيرش ملع هسفن يف فوصتلا نإ" :"ةيلعلا ةقيقحلا

 اهتارايتجخاو انهتادارمو اهضارغأو اهظوظحو اهدئاوعو سفنلا نم يربتلاو ءعدبلا
 هنأ اضيأ تملعو ..هاوس ام راقتحاو هتبحم بلطو «هئاضقبو هب ىضرلاو هلل ميلستلاو

 ىدأف «هنم سيل ام هيف اولحدأف ءمهنم اوسيلو هلهأب اوهبشت موق نم ليدلا هيف .رثك دق

 نسم قحلا لهأ ملعيل نيفنصلا نيب زييمتلل ملعلا لهأ هّجوف ؛عيمجلاب نظلا ةءاسإ ىلإ كلذ

 ايفوص رأ ملف ةيفوصلا ىلع عرشلا ةمئأ اهركنأ يلا رومألا تلمأت دقو «لطابلا. لهأ

 ةيفوص مهنأ اوعدا نيذلا ةالغلاو عدبلا لهأ اهب لوقي امنإو ءاهنم ءيشب لوقي اققحم

 .©”'مهنم اوسيلو

 :ىلاعت هّللا همحر يريشقلا مامإلا <

 ةفاكلا ىلع مهلضفو هئايلوأ ةوفض ةفئاطلا هذه هللا لعج :هنع هللا يضر لاق
 نداعم مهبولق هللا لعجو .همالسو مهيلع هللا تاولص هئايبنأو هلسر دعب هدابع نم
 مومع يف نورئادلاو قلخلل ثايغلا مهف هراونأ علاوطب ةمألا نيب نم مهصتخاو هرارسأ

 .("7قحلا عم مهلاوحأ

 .(قبسألا ةيرصملا رايدلا يتفم) فولخم دمحم نينسح ةمالعلا

 جالعو سوفنلل ةيلمعو ةيملع ةيبرت وه يمالسإإلا فوصتلا] :هتليضف لاق

 صني يلا هتابهو هتاحفن ضرعتو ...لئاذرلل عالتقاو لئاضفلا سرغو بولقلا ضارمأل
 . 9 ءامركو هنم ًالضف هبابحأو هءايلوأ اهب

 ..هالال ١ ةنس قوتلا يطويسلا نيدلا لالج ةمالعلل ,(00) ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت ١-

 .ةع ص مقنلا ديبم و معنلا ديعم -7

 :5١ص هللا نإ نوكلاسلا -*
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 19017 وسب. 11153013 1 11و كا 1021 ال هو لطول علا كا اوك اال تح ول فوصتلا باب ةيفوصلا ةلدأ نايب ب ةيفسويلا ةعوسولا

 :ىلاعت هللا هظفح اغبلا ىفطصم روتكدلا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا تذحأو «يفوص انأ لوقي هتعمس

 .يناديملا ريخلا وبأ خيشلاو يمئشاهلا دمحم يخيش انأ :لاقو

 :ىلاعت هللا هظفح يواضرقلا فسوي روتكدلا

 :اهنم ؛عرشلا ف اهنم دب ال لا ءايشألا ملعتي نأ ملسملا ىلع

 اهارحتيل "تايجنملا" لئاضفلا فرعي نأب هبلق هب رهطيو هسفن هب يكزي ام

 هب طبضي ام ملعتيو ءاهاقوتيو اهبنجيتل "تاكلهملا" لئازرلا فرعيو ءاهب قلختيو

 ريغ نم قئاللاو بحاولا ريغ نم بجاولاو مارحلا نم لالحلا كلذ ف فرعيف «نيملسم

 .قئاللا

 وأ فوصتلا وأ هقفلا وأ ديحوتلا مسا تحت ردقلا اذه لحدي نأ انريضي الو

 .كلذ ريغو دهزلا وأ ةيعرشلا بادالا

 الو نومضملا انمهي امنإو اهب هللا اندبعتي ملو ةثدحم تاحلطصم تايمستلا هذهف
 بجي ملعلا نم ردقلا اذهو «نيماضملاو تايمسملا تحضو ىتم نيوانعلاو ءامسألاب ةربع

 .©00ةيلسمو ءلسف لك هملعتي ايمازلا كركي نأ
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 ناموا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا..

 لسوتلا

 ةثاغتسالا  ةناعتسالا

 هءاعد باوبأ دنحأو ؛لجو زع هللا ىلإ عرضتلا قرط نم ةقيرط وه :لسوتلا
 ابابو هيلإ بردقتلل اببس هللا هلعج ام لك ىه ةليسولاف «ىلاعتو هناحبس هيلإ هجوتلاو

 هيلإ اوغتباو هللااوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» :ىلاعت لاق ءهنم جئاوحلا ءاضقل
 .">ةليسولا

 ٌرع هللا وهو ةقيقحلا هحو ىلع اهكلمي نمت ةثاغإلا بلط يهف :ةئاغتسالا امأو

 .هؤايلوأو هؤايبنأ مهو ءاهيلع ةردقلا هتوقو هلوحب هللا مهاطعأ نمم وأ ءلجو

 كرابت هللا وهو ةقيقحلا هجو ىلع هكلمي نمم نوعلا بلط يهف :ةناعتسالا امأو

 .هؤايلوأو هؤايبنأ مهو ءاهيلع ةردقلا همركو هنع هللا مهاطغأ نمب وأ «ىلاعتو
 وأ لّموتملا نأل ءدحاو ءيش ةناعتسالاو ةثاغتسالاو لسوتلا نأ انل رهظيف

 ةطساوف ديبعلا نم هب لسروتملا امأو هللا وه ةقيقحلا ىلع هب ناعتسملا وأ ثاغتسملا

 ةيعورشم يف نيملسملا نم دحأ فلتخي ملو اذه:«ىلاعتو هناحبس هلل ىلإ برقتلل ةليسوو
 ريغو نآرق ةءارقو مايصو ةالص نم ةحلاصلا لامعألاب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لسوتلا
 هلل | ىلإ مهدحأ لسوتف راغلا مهيلع قبطنا نيذلا ةئالثلا ثيدح اذه ىلع ليئدلاو كلذ

 ثلاشلا لسوتو ءاهبابسأ نم هنكمت دعب ةشحافلا نع هداعتباب يناثلا لسوتو «هيدلاو ربب

 )هيف مه ام مهنع هللا جرفف ءلماك هل هئادأو هريغ لامل هظفحو هتئامأب

 الإ ةقيقحلا يف وه امف صاخشألاو تاوذلاك حلاصلا لمعلا ريغب لسوتلا امأو

 هتيالوو هحالص ردقي ذإ هبحي هنأل كلذف ام صخشب لسوت نمف «حلاصلا هلمعب لسوت

 لاسر ناجي نب يبع سكفلا اذ نأ كفو هنأل وأ ةةهروظلا ايسق هلضنو

 ١- ةيألا ةدئالل ةروس 89 0.

 يراخبلا هحجرخأ -؟  570١هلك ءكلأكإ دجأو حضطكإ ملْسم و(5 ١ ©6..



 لسوتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 رمألا انربدت ولو «74"2هنوبحيو مهبحيإ» :هلالج لح لاق ًاضيأ هل ًابحم ىملاعت هللا نوكيف

 هيلع دقعنا يذلا هداقتعا هنأل لسوتملا لمع نم امهداقتعالا كلذو ةبحملا هذه نأ اندجول

 ةيحضلا الولوءهيبنب هناعإو هتبح الإ اذه ىلع مدقأ ام هنأل عاوس كليبنب لاق وأ كليبنل بحم

 مع م د اطول

 لحرلاب وأ ملسو هيلع هللا ىلص يباب ثيغتسي وأ لسوتي امدنع ملسملا نإ مث

 كم ا قعالو لحو عل دع اجو همت نمو ل لموت إال

 زع لاق يم ل يضل 1

 ."”«ءاشي نم هتمحرب صتخيإل :لحو
 يهلإ لضف ضحم يه لب ةبستكم تسيل ةصاخلا ةيالولاو ةلاسرلاو ةوبنلاو

 لاق ءهامملا ىمست هللا دنع ةلزنم دبعلا كلذل اهببسب نوكي ينابر صاصتخاو ءابتحاو

 تابثإ يف هناحبس لاقو ؛7"4بيني نم هيلإ يدهيو ءاشي نم هيلإ يبتجي هلل اإط :ىلاعت
 ةالصلا هيلع ىسوم انديسك مالسلا مهيلع هتكئالمو هئايبنأ ضعبل ةناكملاو ةهاجولا

 .ةهاجو اذ يأ .4«؟”اهيجو هللا دنع ناكوإل :مالسلاو

 ةرخآلاو ايندلا يف اهيجوإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع انديس قح يف لاقو
 شرعلا يذ دنع ةوق يذل :مالسلا هيلع ليربج انديس نع لاقو «29:4نيبرقملا نمو

 :ةناكم بحاص يأ 274 نيكم

 هللا ىلإ لسوت هنأ ينعي كلذ نإف يلو وأ يب : هاحب ىلاعت هلل | ىلإ لسوتي امدنع ناسنإلاف

 اذهو نيا سس

 .ه © ةيأ ةدئالل ةروس ١-

 ./  ةيللا نارمع لأ ةروس --؟
 ١. ةيألا ىروشلا ةروس -*+

 .7 ةيألا باوحألا ةروس -؟
 .4© ةيكلا نارمع لآ ةروس -ه

 5١. ةبألا ريوكتلا ةروس -5
 .داعسالا باتك" نم با

 م



 لسع ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيفسويلا ةعوسولا

 ال نيحلاصلاو ءايبنألاب نيثيغتسملاو نيلسوتملا دارفأ نم درف لك ىلإ انرظن ذإ نحنو
 «ةيورخألاو ةيويندلا مهتاجاح ءاضقل ىلاعت هلل ١ ىلإ برقتلا الإ مهنم لجأ نسفن يف لحن

 , قلطملا لاعفلا هلالج لج هنأ ةنقوم مهبولقف «ىلاعت هلل ديبع مهلك مهنأب مهملع عم.
 , راض الو عفان الو ؛هاوس دجوم الو بر الو هل كيرش ال ةلاصألاب ميظعتلل قحتسملا:

 رئاس نم رثكأ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نومظعي مه اهف «هوملع ام بسحب ىلاعت هللا.

 ءايبنألا هدعي نومظعي مث ,هيدل مهبرقأو هيلإ ىلاعت هديبع بحأ هنأ مهملعل قلخلا

 ىلع نيحاصلاو ءايلوألا ةيقبو هتيب لآو ملسو هيلع هللا ىلص هتباحص نم هللا دابع'

 هذه هب اومدخ امو ىوقتو ملع نم مهريغ نع هب نوزاتع امو مهتاحرد فالتخا..

 نع بذلاو تاحوتفلاو فراعملاو مولعلا نم ةيمالسإلاةمألا هب اوعفنو ةيدمحملا ةعيرشلا:
 نم هب هللا مهلضف امو ماسحلا دحب مهضعبو.ملقلا دحب مهضعب مالسإلاو نيملسملا

 الو لبلح هيزعي ال يذلا مزاملا داقتعالا نودقتعي مهف ؛تاداعلا قراوخو تاماركلا
 امنإ تاجردو تاماقم نم هيلع مه ام لك نأو .هديبع مهلك مهنأ للز الو أطح هبوشي

 .هللا ىلص هيبن : مهيلع ىنثأو هباتك يف ىلاعت هللا مهيلع ىنثأ دقف مهيلع هللا لضف نم وه

 هلل مهتيدوبع قدص ىلإ عحرت اهلك يهو ةليلحلا مهفاصوأ ًائيبم هثيداحأ يف ملسو هيلع

 ءاضقل طئاسو مهوذفختاو كلذل مهومظعف لجو زع هل مهتمدحخ نسحو ىلاعت
 اوزاتما مهنأ الإ ىلاعت هل ةيدوبعلا لصأ يف مهوكراش نإو مهنوكل هدنع مهجئاوح

 ةفرعملاو لمعلاو ملعلا ةرثكو ةيالولاو ةوبنلاو ةلاسرلا نم هب مهيلع هللا لضفت ام مهنع
 .ىلاعت هب قيلت ىلا تامدخلا رئاسو تاعاطلاو

 حييرصتلا يف نوحماستي نيثيغتسملاو نيلسوتملا ضعب نأ رمألا ةياغ نأ رم امث مهفيف
 نم ملعب نوفتكيو «لصألاو ةقيقحلاب ًالمع ةطساو نود هللا نم بلطلا وهو رمألا اذهب

 ءرودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاحخ ملعي ءامسلا يف الو ضرألا يف ةيفاح هيلع ىفخت الا

 نوعلا مهنم نويلطيو نيحلاصلا ءايلوألا دحأ وأ ملبسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نودانيف

 عفانلا وه ىلاعتو هناحبس هدحو هنأ ٍملعلا قح نوملعي مهسفنأ ةريرق يف مهو ةثاغإلاو

 هيلع هللا ىلص يبنلل امل ةباحإلا يف ًاعمط كلذو ءديري ام الإ هكلم يف عقي الو راضلاو

 ىندأ هل نمم دحأ عيطتسي الو زاحمبا برضأ نم برض اذهو .هلل | دنع ةلزنم نم ملسو

 ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف زاجملا دوحجو ركدي نأ ةيبرعلا ةغللاو ةعيرشلا ملع يف ةكسم

 م



 لسوتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 :ةفيرشلا

 ىتوملا ءايحإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع انديس ىلإ ىلاعت هللا دنسأ دقف ١-

 صرسألاو همكألا ئربأوإل هنع ةياكح هلالج لج لاقف ًازاحم صربألاو 00
 جرح الف هدنع بريح دبعل يملإلا نذإلا هجو دق ماد امف :204هلل | نذاي ىتوملا يخ ]
 كلذ زلخأا لاعت ثان يبضيرم فشاو ٍييم يحأ ىسيع اي" ا

 ءاربإ 0 ا ماهلإب
 اذه مغرو هدحو هللا الإ ةقيقح اهيلع ردقي ال رومأ ىتوملا ءايحإو صربألاو همكألا

 .هيلع هرقأو هلوق مالسلا هيلع ىسيع هدبع نم يضر

 بعك نب ةعيبر همداخل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس لوق اذه لثمو -؟
 كاذ وه لاقف "كلذ ريغ وأ" :لاقف ةنجلا يف كتقفارم كلأسأ لاقف "نيلس" :يملسألا

 هللا ىلص هللا لوسر نم ةنجلا لاؤسو «"”دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعأ) :لاق
 مالسلاو ةالصلا هيلع ركني لو هللا الإ هيلع ردقي ال امل بلطو ةثاغتسا ملسو هيلع
 .هلل ١ ريغ لأست ال هل لقي لو هلاؤس

 امالغ كَل بَهأل» :مالسلا هيلع ليربج نع ةياكح ىلاعت هلوق زاجْما نمو -
 ولج كالا ىف نقع بهارلا] زاحب هيلإ بهولا دانسإف «74ًايكز

 ,4ًابيش نادلولا لعجي ًامويإل هلالج لح هللا لوق ًاضيأ كلذ نمو - ع

 .كرابتو ىلاعت هللا وه ةيقحلا لعاججلاو ءزامجم مويلا ىلإ ابيش نادلولا لعج دانسإف

 نأ ةكئالملا مهيلع لزنعت اوماقتسا مث هلل ا انبر اولاق نيذلا نإإ» :ىلاعت هلوقو -ه
 يفو ايندلا ةايحلا يف مكؤايلوأ نحن * نودعوت متنك يتلا ةنجلاب اورشبأو اونرحت الو اوفاخت ال

 .اوماقتساو اونمآ نيذلل ءايلوأ هتكئالم صنلا اذه .يف ىلاعت قحلا لعج دقف .#27ةرخآلا

 هللا مكيلو اهنإ» :اضيأ ضععب ءايلوأ مهضعب نينمؤملا نأ هوني ىرخأ صوصن يف لاقو

 نإف اودمآ نييذلاو ُةَلوسرو هللا لوتي نموإ» :اضيأ لاقو ,"ياونمآ نيذلاو هلوسرو

 ١- ةيآلا نارمع لأ ةروس 8.
 هحام نمو 077179 يئاسنلاو 5 4073 يذمزالاو ؛(055 09 دواد وبأو )08٠١55(4 ملسم هججرخأ -؟

 ,(2ل
 ١9, ةيآلا ميره ةروس -؟
 .اال ةيألا قلمزلل ةروس -4

 .,؟"0-9 ٠ ةيألا تلصف ةروس -ه

 .ه ةيللا ةدئالل ةروس -<
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 لسوعلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ."7نوبلاغلا مه هللا بزخ

 نينمؤملا خاصو ليراجو هالوم وه هللا نإف هيلع ارهاظت نإوإو :لاقو

 نينمؤملل ةرصنلا هللا دنسأف هرصان يأ هالومو «")4ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو

 0 نا را اذإ عئام الفاهسفن لإ 0

 ل رجا ينورصنا ةكئالملا اه ايو نوحلاصلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا اذه يف انعم ىتأيس امك ""'لوسبحا هللا دابع اي :لاق امنيح

 بلسي مل نينمؤملا نأل توم وأ ةايح صيصخت نود قيلعتلا ةماع اهلك صوصنلاف

 ةيالو خزربلا لهأ نم نينمؤملا نيب نوكيف خزربلا ىلإ مهلاقتناب نايإلا فصو مهنع
 هللا ةيالو رهظم ةكئالملا ةيالؤو مهعيمجل ةيالو ةكئالملل نوكيو ايندلا يف نينمؤملل

 .نينمؤملا هدابعل ىلاعت

 اديس (؟)ي انامبإ مهتداز هتايآ مهيلع تيلت اذإو9»:ىلاعت هلوق افيأ اهسو تك

 :ةدع اع هللا وف ةفيقح دب ذي ةفانلاو:ةدايزلا ق تيس اهنأل تايآلا ىلإ ةدايزلا

 رصنلاو مكيلعف نيدلا يف مكورصنتسا نإووإ ىلاعت هلوق اهنمو رصنلاو 2”ُرصنلا :يدلا تسا نإ و ىلاعت هلوق اهنمو -1/
 .هدحو ىلاعت هللا ىلع ةقيقح

 مهنأل ًازاجب ةكئالملا ىلإ ريبدتلا ًادنسم 4”"2ارمأ تاربدملافإل هلوق اهنمو -4
 ربدملاو هتوقو هلوحبو هتكيشمو هرمأب ضرألاو ءامسلا يف ىلاعت هللا ريداقم زاربإب نومئاق
 .ىلاعت هللا وه يقيقحلا

 تبنت امث اهلك جاوزألا قلخ يذلا ناحبس# :ىلاعت هلوق اهنمو -
 .ىلاعت هللا وه يقيقحلا تبتملاو ضرألا ىلإ تابنإلا ادنسم "4#7ضرألا

 .هللا وه يقيقحلا نيعملاو“*0(ةوقب ينونيعأف).اهنمو -

 .ه* ةيلألا ةدئالل ةروس ١-
 .«.ةيألا ميرحتلا ةروس -

 .(002005) دئاوزلا عمجب ين يقهيبلا هركذو (02750 ىلعي وبأو 0٠١9700 ريبكلا يف يناريطلا هجرخأ -؟
 .* ةيآلا لافنألا ةروس -+
 .059 ةيآلا لافثألا ةروس' -ه
 © هيلا تاعزاتلا ةروس -

 .6 70 ةيألا سي ةيروس -ا/

 (85) ةيألا فهكلا ةروس ->
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 لسؤتلا“ ,. ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 اوتبنف مكعم ينأ ةكئالملا ىلإ كبر يحوي ذإ# :العو لج هلوق اهنمو ١-

 .ًازاجم ةكئالملا ىلإ تيبثتلا ًادنسم «)اونمآ نيذلا

 .42'”ةالصلاو ربصلاب اونيعتساوإ» اهنمو -5١؟

 ."”4نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأسافإ» اهنمو ١-

 ًاثيغ انقسا مهللا) :لوقيق اثيغم رطملا يمسي ملسو هيلع هللا ىلض'اوه اهو 4 ١-

 (90اكيغم

 كدنع ناك نإ ثغغأ) :ليربج انديس ةيطاخم ليعامسإ انديس مأ تلاقو ١8-

 '”(ثوغ
 هنع هللا يضر تباث نب ناسحلا هئاعد يف ملسو هيلع هللا ىلص لاقو -

 تاياور ىدحإ يف نيكرشملا هب وجهيو يوبنلا دجسملا يف رعشلا .لوقي ناك امدنع
 : 5 ةن 1 0

 بسنف .0"2كسعم سدقلا حورو لق) ةياور فو '”كديؤي سدقلا حورو لق) ثيدحلا
 .مالسلا هيلع ليربج انديس ىلإ نوعلاو ثوغلا اهيف يلا ةيعملاو ديبأتلا

 ةثاغتسالا هفيرعت دعب اهنم لوألا ءزجلا يف هيواتف يف ةيميت ةيميت نبا خيشلا لوقيو

 هتاحبسم هلل ةقيقحلاف هريغ يدي ىلع :ثوغلا يأ ؛كلذ هللا لعج نإز :اهنع همالكو

 .(زاجم هريغلو ىلاعتو
 هللا ريغ نم بلطلا نع ملكتي ًاضيأ ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا وه اهو

 اذإ) :ثيدح كلذب حرشو ؛زامم دبعلا نم هنأو هللا نم بلط ةقيقحلا يف هنأ اهونم

 00 اب نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس

 اذإو هللا لأساف تلأس اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلالوق .امنإ" :لوقيف
 بابسألاب ةناعتسالا امأ...ةقلطملا ةناعتسالا هنم مهفيف (...هلل اب نعتساف تدعتسا

 ٌ 1 ."ببسلا ةطساوب هلل اب ةناعتسالا اهب دصقيف

3 ْ 3 
 ىكا| (059ةيلألا لافنألا ةروس ١-

 ا .(45إ ةيكلا ةرقبلا ةروس -؟
 .(459 ةيألا لحنلا ةروس -*
 .(5501 9 انقسا مهللا .(678) انثغأ مهللا يراخخبلا هحرتخأ -
 ..(055 541١ يراخبلا هحجرخأ -ه

 .(05 1461 ملسم هجرخأ -5
 (فارضألا ةفحتإ ىربكلا يئاسنلاو .(ىدكأ ب دجلو ك0 مكسمو 401559 يراحبلا هحرخأ سال

 .(لالحأو
 .(5 5115 دمهلو مأكل حيحص نسح ثيدح *لاقو يذمزلا هج رتخأ -)+
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 لسوعلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 نسم ريثك ئطخي ثيدحلا اذه :ثيدحلا اذه.نع يكلاملا يولع دمحم خيشلا لاقو

 و و ع نس فلا ةناعتسا الو لاؤس ال هنأ ىلع هب لدتسي ذإ همهف يف سانلا

 ريا رتل جرا هرلا ر دا ب هناي الاورج لدحر تا قلع
 اذه يف ةدراولا . صوصنلا نم اريثك مدهيو اهب ةناعتسالاو بابسألاب ذحعألا يفني ب اذهب

 .بابلا

 :قحلاو
 ىوس اع. ةناعتسالاو لاؤسلا نع يهنلا هب دوصقملا سيل فيرشلا ثيدحلا اذنه نإ

 نم ىرح ام نوك نع ةلفغلا نع يهنلا هب دوصقملا امنإو ؛هظفل رهاظ ديفي امك هللا
 دي ىلع ةمعن نم ناك ام نأ ىلإ هابتنالاب رمألاو هللا نم وهف بابسألا دي ىلع ريخلا
 الو نيقولخملا نم دحأب ةناعتسالا تدرأ اذإو :ىنعملاف هلل ابو هللا نم يهق تاقولحملا

 نع بابسألا كنبُجحت الو ؛هدحو هللا ىلع كدامتعا لك لعجاف -كلذ نم كل دب

 تاقالعلاو كاطابترالا:ةذه.نم ًارهاظ نوملعي نمم نكت الو :هلالج لخ ةيبسملا ةيؤرا

 .نولفاغ اهنيب طبر يذلا نع مهو «ضعب ىلع اهضعب بتزتملا ءايشألا نيب
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف كلذو «ىنعملا اذه ىلإ هسفن ثيدحلا اذه أموأ دقو

 ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو) :ةفيرشلا ةلمجلا هذه بيقع هسفن ثيدحلا ةمدت ةمتث يف
 نأ ىلع تعمتجا نإو «كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ

 اعفن ىرت امك مهل تبئأف (كيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي
 .(هدارل حيضوت ملسو هيلع هللا ىلص هنم اذهف .هيلع وأ دبعلل هللا هبتك امي ًارضو

 :هلوقك وه امئإو هللا ريغب نعتست الو هللا ريغ لأست ال ًالصأ هيف سيل ثيدحلاو

 يف لهف ؟'!(يقت : الإ كماعط لكأس الو ًانمؤم الإ بحاصت ال) :ملسو هيلع هللا ىلص
 !؟مارح يقتلا ريغ ماعطإ نأ هنم مهفي لهو !؟مارح ملسملا ريغ ةبحاصم نأ ثيدحلا اذه .

 نومعطيو# :هلوقب كلذ حدم لب رفاكلا ريسألا ماعطإب دباتك يف هللا صخر دقو

 ."”ه(اريسأو اميتيو انيكسم هبح ىلع ماعطلا

 (لذدم) يمرادلاو ©2159 دلو 05589 نسح ثيدح لاقو يذمزلاو (4855) دواد وبأ هحجرخأ ١-
 يسلابطلاو (504) نابح نبل هنسحو «يبهذلا هقئاوو هححصو .(0684) مكاهلاو (5 6840 يوغبلاو
 ,09 ىلعي وبأاضبأ هحرخأو ىك5١5
 .(2إ ةبألا ناسنإلا ةروس -

 م



 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ تايب يف ةيفسوبلا ةعوسولا

 ميركلا نآرقلا نم ةلدآلا
 ظفل :(74ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايإف :ىلاعت لاق ١-

 ءايبنألا نم ةلضافلا تاوذلاب لسوتلل لماش وهف ىرن امك ةيآلا يف ماغ ةليسولا'

 ايفا ماسك وهو انتم كس انك امه قرف ذل هنأ تامل ديو: ةايكت ١ :نيكايفلاو

 .ةحلاصلا لامعألاب لسوتلل

 مهيأ ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا كئلوأإ» :ىلاعت لاقو -

 ريزعو همأو مالكسلا هيلع ىسيع مه :دهاجمو :سابع نبا انديس لاقو :”4برقأ

 «ةبرقلا يأ ةليسولا مهبر ىلإ نوبلاطي يأ نوغتيي موجنلاو رمقلاو سمشلاو ةكئالملاو
 برقتي ام ةليسولا :ليقو «ءايلعلا ةجردلا بلط يف هللا ىلإ نوعرضتي يأ :ةحردلا ليقو

 ناعت لآ ىلإ برقا ميا كورطني هانعم .«#برقأ مهيأإ» :هلوقو ىلاعت هلل ١ ىلإ هب

 .هب نولسوتيف

 لمعلاب هيلإ برقتيو ىلاعت هللا ىلإ ةليسولا يغتبي برقأ مهيأ :جاجزلا لاقو
 0 ا «حلاصلا

 صقي :"7(هودع نم يذلا ىلع هتعيش نم يذلا هئاغتسافو» :ىلاعت لاقو -*

 هيلع ىسوم انديسب ثاغتسا يذلا يطبقلا لحرلا ةصق ةيآلا هذه يف انيلع العو لح هللا

 اوؤاحج مهلك مالسلا مهيلع ءايبنألا نأ.مولعمو «هئاغأف هتعيش نم وهو «مالسلاو ةالصلا

 نم اهون هب لرلا ةتاكتسا تناك نلف هديا شالا مدعو ىلاعت هللا ملاكا ديكوتلاب

 ةفلاخم هيف ام ىلع سانلا اورقي نأ ءايبنألل اشاحو هثيغي نأ ىسوم .انديسل ري مل كرشلا

 .لجو زع ىلوملا
 ابر : يه سابع نبا لاق :4تاملك هبر نم مدا ىقلتفإ» :ىلاعت لاقو - 5

 ١- ةيكلا ةدئالل ةروس 0 5,
  +5ةيللا ءارسإلا ةروس >6.

 ةيآلا صصقلا ةروس -؟ ١8.

  -4,؟0/ ةيللا ةرقبلا ةروس
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 و ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا و

 يف يسولألا ركذو :©"06نيرساخلا نم ننوكدل انمحرتو انل رفغت مل نإو ادسفنأ انملظ
 كفا كرابتو كدمحيو مهللا كتاحبس" اهنأ هتع هللا يضر دوعسم نبا نغ هزيسفت:
 ."تنأ ىلإ بونذلا رفغي ال هنإف يل رفغاف يسفن تملظ تنأ الإ هلإ الو كدح ىلاعتو

 دهب مهقش للا لوسر دم شرعلا قاس ىلغ ايوتكفاقأز :ليقو:

 ةنيكس هيف توباتلا مكيتأي نأ هكلم ةيآ نإ مهيبن مه لاقو#» :ىلاعت لاقو -ه

 مكل ةبآل كلذ يف نإ ةكئالملا هلمحت نوراه لآو ىسوم لآ كرت امم ةيقبو مكبر نم

 اذه نع ريرح نبا لاق :خيرالا يف ريثك نبا ظفاحلا لاق :)4نينمؤم متنك نإ

 يف ناك يذلا قافيملا توبات مهم نوكي ءادعألا نم ًادحأ اولتاق اذإ اوناكو :توباتلا
 لآ كرت امم ةيقبلاو ةنيكسلا نم هيف هللا لعج امو ؛هتكريب نورصني اوناكف «نامزلا: ةبق

 مهوبلغ نالقسعو ةزغ لهأ عم مهبورح ضعب يف ناك املف ؛نوراه لآو ىشوم
 .مهيديأ نم هوعزتناف هذخخأ ىلع مهورهقو

 نم تسط هيف ناكو «هببسب مهئادعأ ىلع نورصني اوناك دقو :ريثك نبا لاق

 بألا وام هلق لسوف هخناك نعد

 نم ناحولو نوراه اصعو ىسوم اصع هيف ناك :ريسفتلا يف ريثك نبا لاقو
 .نالعنلاو اصعلا :لاق نم مهنمو نوراه بايثو ةاروتلا

 هيلع مدآ ىلع هللا هلزنأ هنأ ركذ اميف هنأش نم ناك ترباتلاو :يبطرقلا لاقو

 نوبلغي ليئارسإ نب يف ناكف مالسلا هيلع بوقعي ىلإ لصو نأ ىلإ هدنع ناكف مالسلا

 توباتلا اوبلسو ةقلامعلا هيلع مهبلغ «توباتلا ىلع اوبلغف اوصع ىتح مهلتاق نم هب

 قا

 مسههيدقتل ىنعم ال ذإ ءايبنألا كفاوأ راثآب ًالسوت الإ سيل ةقيقحلا يف اذهو
 ليلدب كلذ نسع ضار ىلاعتو هناحبس هللاو كلذ ريغ مهبورح يف مهيديأ نيب توباتلا

 .لعفلا كلذ مهيلع ركني ملو تولاط كلم ةحص ىلع ةيآو ةمالع هلعجو مهيلإ هدر هنأ

 .5 ةيألا فارعألا ةروسا--١

 .5 182 ةيألا ةرقملا ةروس -5
 .(١صأ ؟ جا ةياهنلا و ةيادبلا -*

 .(5 60 صأ "ج١ يطرقلا ريسفت -؛
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 نم اوناكو مهعم امل قدصم هللا دنع نم باتك مهءاج انوه :ىلاعت لاقو مساج

 ىلع هللا ةنعلف هبب اورفك اوفرع ام مهءاج املف اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق

 سابع نبا نع كاحضلاو.ءاطنع.قنرط. نم ةوبنلا لئالد يف ميعن وبأ ىور :: 4نيرفاكلا
 ىلص دمحم تعبي نأ لبق نم ريصنلاو ةظيزف يب دوهي تناك" :لاق امهنع هللا يضر

 هرمنا معللا :نولوقي اوزفك نيثلا ىلغ نعد هللا نوحنفتمي ملسو هيلع لا

 هيلع هللا ىلص دمحم ديري اوفرع ام مهءاج املف «نورصنيف انترصن الإ يمألا يبنلا قحب

 ١ :ةزيثك قرط رثألا .اذهو هبا اورفك هيف اوكشي ملو ملسو

 نأ كلذو اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي هلوق :هصن ام يروباسينلا ريسفت يفو
 ةرصنلاو حفلا هب نولأسي نآرقلا لوزنو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ثعبم لبق دوهيلا

 يذلا نامزلا رخآ يف ثوعبملا يبلاب انرصنا مهللا :نولوقي مهولتاق اذإ نيكرشملا ىلع

 يبن نامز لظأ دق :نيكرشملا نم مهئادعأل نولوقي اوناكو ةاروتلا يف هتفصو هتعن دحن

 .مرإو داع لتق هعم مكلتقنف انلق ام قيدصتب جرخي

 نسم درهيلا ئعي د اوناكو :هصن ام نزاخلا ريسفت يفو .فاشكلا ريسفت يف لاقو ظ

 ىلع هب نورصنتسي يأ نوحتفتسي ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ثعبم لبق نم يأ «لبق
 ودع مهمهدو رمأ مهبزح اذإ اوناك مهنأ كلذو برعلا يكرشم ينعي اورفك نيذلا
 اوناكف ةاروتلا يف هتفص دحن يذلا نامزلا رخخآ يف ثرعبملا يننلاب انرصنا مهللا :نولوقي

 ام :قيدصتب خرخم ين نامز لظأ دق نيكرشملا نم مهئادعأل نولوقي اوناكو نورصني

 ادمحم نيعي هوفزع يذلا يأ اوفرعام مهءاج املف «مرإو داع لتق هعم مك ال

 اودحج يأ هب اورفك ليئارسإ ب ريغ نم هنأو هتفصو هتعن اوفرع ملسو هيلع هللا ىلص

 .يفسدلاو يوغبلا ريسفت يف هوحنو ءأدسحو ًايغب اوركنأو

 تلزن ءاورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو :يسولآلل يناعملا حور فو

 هللا ىلص هللا لوسرب جرزخلاو سوألا ىلع نوحتفتسي اوناك ريضنلاو ةظيرق تب يف
 مهرصني نأ ىلاعت هللا نم نوبلطي ىنعملاو «ةداتقو سابع نبا هلاق هثعبم لبق ملسو هيلع
 يك ريشا نيبو مهنيب برحلا دتشا اذإ اوناك مهنأ يدّشلا ىور امك «نيكرشملا ىلع هب

 :اولاقو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ركذ عضوم ىلع مهيديأ اوعضوو ةاروتلا اوجرجخأ

 .ملكإ ةيألا ةرقبلا ةروس ١-
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 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ىلع مويلا انرصتت نأ نامزلا رخآ يف هثعبت نأ انتدعو يذلا كيبن قحب كلأسن انإ مهللا

 اوفرع ام. مدقتملا باتكلا نع ىنك «هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف «نورصنيف انودع

 هناحبس هللا نإف ءرهاظ ةيآلا هذه نم ةلالدلا هجوو هل ةفرعم هيلع لزنأ نم ةفرعم نأل

 ذِإ دعب دوحجلاو رفكلا ىلع مهمذ امنإو مهيلع هركني ملو لوسرلاب دوهيلا حاتفتسا ٌرقأ
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب حاتفتسالا ةكرب اودهاش

 فلأب مكدمت ينأ مكل باجتساف مكبر نوقيغتست ذإإ :ىلاعت هللا لاقو -7

 :©"4)0نيفدرم ةكئالملا نم

 هناخبس هللاب 'وثاغتسا مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأ نايب صنلا اذه يف

 دونح نم ةكئالملاو م ا ةحاارعما مهّدمأو مهئاغأف مهل باجتساف

 «ىلاعت هللا وه ةكئالملب ثيغي يذلاو «هدابع نم ءاشي نم مهب ثيغي «ىلاعت هللا

 نأل رف ل دال نعش نار نواب ل جل اين تحب ذا اين لو

 .مهب ىلاعت هللا تافص قلعت زاوجو ثودحملاو ناكمإلا ثيح نم ءاوس اعيمج قلخلا

 دمي الو ءطقف مهب دميو ةكئالملا دمي نأ ىلاعت هللا ىلع بحوأ يذلا نّمو
 د يرفق 21 اها هن اديس للا از يكتوف را ركب عملو ييفاسلا مايل او ءايمألاو
 .نوققحما هيلع امل فلام وهو «نيلثامتملا نيب قيرفتلا ليبق نم ءايلوألاو ءايبنألاو ةكئالملا

 هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو# :ىلاعت لاقو -4

 :"”يًاميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو
 ىلإ مكاحتلاب مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو :فاشكلا يف يرشخمزلا لاق

 كلذ نم هللا اورفغتساف اوبكترا امع نيلصنتسم قافنلا نم نيبئات كوؤاج :توغاطلا

 مه ًاعيفش تبصتنا ىتح كئاضق درب كئاذيإ نم كيلإ راذتعالا يف اوغلابو «صالإلاب
 لدعو مسهل ترفغتسساو لقي ملو مهيلع باتل يأ ًاباوت هللا اودجول ءارفغتسمو هللا ىلإ
 اهيظقتوب ؛ ليسو هيلع للا يلع: هلل لوتس نادل افيكش تافتلالا ةقيرط ىلإ هنع

 .ناكمي هللا نم لوسرلا همسا نم ةعافش نأ ىلع اهيبنتو هرافغتسال

 لمشت ةماع يهف توغاطلا ىلإ نيمكاحتملا نيقفانملا ببسب تلزن نإو ةيآلا هذهف

 ١- لافتألا ةروس .8.
  -5..؟.ةيألا ءاسنلا ةروس
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 ةيآلا يأ اهنإ مث «ةيصعم لك لمشي اهيف روكذملا سفنلا ملظ نأل ءرصقمو صاع لك

 نس دل نأل هتافوو هتايح ٍيلاح يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب عافشتسالا ىلع لدت

 ةايحلا لاح يف عافشتسالا ,مومعلا ىلع لديف طرشلا قايس يف عقو رافغتسالاو ء يحب

 .فالخ هيف سيل رهاظ

 اوملظ اذإ مهنأ ولوإ» :ىلاعت هلوق دنع :ريثك نبا ريسفت يف دروو
 ةياكحلا لماشلا هباتك يف غابصلا روصنم وب أ خيشلا مهنم ةعامج ركذ .04'2..مهسفنأ
 يبارعأ ءاجيف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق دنع اسلاج تنك :لاق يبتعلا نع ةروهشملا

 مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو :لوقي هللا تعمس هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف

 كتنج دقو «ًاميحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوؤاج
 :لوقي دشنأ مث يبر ىلإ كب ًاعفشتسم يبنذل ًارفغتسم

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تسفد نم ريخاي

 مركلاو دوجلاهيفو فافعلاهيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا يسفن

 مونلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأرف ئيع ئتبلغف يبارعألا فرصنا مث

 ."0(مل رفغ دق هللا نأ هرشبف يبارعألاب قحلا) :لاقف

 ىور «كوؤاح مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو :هصن ام يبطرقلا ريسفت يف ءاح دقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انفد امدعب يبارعأ انيلع مدق :لاق يلع نع حلاص وبأ

 نسم هسأر ىلع اثحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربق ىلع هسفنب ىمرف «مايأ ةثالثب

 اميف ناكو كنم انيعوف هللا نع تيعوو كلوق انعمسف هللا لوسر اي تلق :لاقف هبارث
 منا اهتموا رراطسجلال كرزاج مهسشلا رهط دز ا رارإت كرع ذا لرت

 يدودف يل رفغتست كتنجو يسفن تملظ دقو « .«اميحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا

 .©0كل رفغ دق هنأ ربقلا نم

 رئاس يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب .عافشتسالاو لسوتلا زاوج ىلع ليلد ةيآلاف
 :رفغتسيو مهل وعديف هتمأ لامعأ هيلع ضرعت قزري يح فيرشلا هربق يف هنأل لاوحألا

 ١- ةيآلا ءاسنلا ةروس /54.

  5.ىككصااجت ريثك نبأ ريسفت

 ص | هج) يطرقلا ريسفت 555(.
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 ليسوتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا :

 نيلماعلا ءاملعلاو ءادهشلاك ةيزملا هذه هل تبثت نم لك لسوتلا زاوج يف هب قحليو

 .ملعأ هللاو مهوحنو نيقتملا ءايلوألاو

 :ةمئألا نم ىضم نم ريغ ةصقلا هذه ىور دقو اذه

 ."”حاضيإلا هباتك يف يوونلا مامإلا ١-

 ول هباتك يف ةمألق نباو عا[

 ."”ريبكلا حرشلا هباتك يف ةمادق نب جرفلا وبأو -9

 رهشأ نم عانقلا فاشكب فورعملا هباتك يف يتوهبلا روصنم خيشلاو -

 ىلاعت هللاب كارشإ لعفلا اذه نأ مهنم دحاو ركذي ملو :2”يلبنحلا بهذملا بنك.

 .لسوتلاب مهنم ارارقإ نوكيف

 .(ث ك1 صاإ سالسلا باسإا تا

 .(مدحأ ؟جل-"
 .(4نكم | ؟جل -؟
 0 ٠ | هج)د 14

 ف



 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةلدألا

 صلا راثآو ةقيرشلا ثيداحألا نم

 :ءايحألاب ةثاغتسالاو لسوتلا ىلع ةلدألا ركذب أدبنو

 يبنلا ىتأ ًاريرض ًالحر نأ :هنع ىلاعت هللا يضر فينح نب نامثع نع ١-

 ريخ وهو تربص تعش نإ" :لاقف "ئفاعي نأ يل هللا عدا" :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 نسحيف أضوتي نأ هرمأف "ىلع قش دقو دئاق يل سيل" :ةياور يفو "هعداف" :لاق ."كل
 هللا ىلص دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا" :ءاعدلا اذهب وعديو هءوضو

 يل ىضقتل ّيجاح ءاضق يف يبر ىلإ كب تهجوت ينإ دمحم اي «ةمحرلا يبن ملسو هيلع
 يف ئعفشو ف هعفش مهللا) :ةياور يفو رصبأ دقو ماقف :ينهيبلا دازو " يف هعفش مهللا
 ينإ دمحم اي :هلوقو ءلسوت ..كيلإ هحوتأو كلأسأ ينإ مهللا :هلوقف «27(يسفن

 ' ملسو هيلع هللا ىلص يبلا وه اهق ةثاغتسا .. .يحاح ءاضق يف يبر ىلإ كب تهحوت

 هنع هبايغ لاح هيدانيو لب هب هللا ىلإ لسوتي نأ هرمأ لب هسفنب وه هل وعدي نأ ضري

 يف نعط هيف امبرمأي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اشاحو ءدمحم اي :ًالئاق

 هللا لت هنفاعيو قذر ةهرس ةثاعتتاو نهاظ لوك ذكر اانمأ هب يضر ةديلفلا

 ةحاحلا ةالص يف ةنسلا بتك يف ظافحلاو نوثدحلا ءاملعلا اهدمتعا دقو ملسو هيلع

 .اهيلع ةمألا نيئاح

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو -1
 نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا :لاقف ةالصلا ىلإ هتيب نم جر نم) :ملسو هيلع هللا
 هيف لو اورو رطب ل ارش جرصحأ ىل ينإف اذه ياشمن قحب كلأسأو كيلع

 نساو 5 هالدل يذمزلاو .(65 20 ةليللاو مولا لمع ين يئاسنلاو ؛(0ملأ 49 دنسلل يف دمملأ مامإلا هحجرتخأ ١-

 02051559 ةعررخخ ئباو .(56/50 ديمتح نب ادبعو .حيحص ثيدح اذه ؛قاحساإ ولأ لاقو 0005 مهل دحام

 ف يئاسنلا هحجرتأ .(هرصب نع هل فشك دقو عحرفإل ةيلور فو يبهذلا هقثاوو هححصو (2؟1إ مكاحلاو
 .05.89 ةلبللاو مولا لمع
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 لسرفلا علا 3-1210 عا ترمس

 يل رفغت نأو رانلا نم ينذيعت نأ كلأسأف «كتاضرم ءاغتباو كطحخس ءاقتا أتخجرختو.

 فلأ نوعبس هل رقغتساو ههجوب هياع هللا لبقأ ءتنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ يبونذا

 ,20"كلفل

 نيلئاسلا ةلزنمو هاج ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا ىلع ةباحصلل هنم رهاظ ثح اذهو

 ءابتاغ ناك نمو ارا ناك نمو ءايحألاو تاومألا لمشي عمج "نيلئاسلاو' 5

 هللا هجول دجسملا ىلإ لجرلا ىشمت وهو حلاصلا لمعلاب لسوتلا ليلد ثيدحلا فو
 لئاقل لب «حلاصلا لمعلاب لسوتلا نيبو ةلضافلا تاوذلاب لسوتلا نيب قرفي مل عرشلاف'

 فرشأ وه يذلا ملسو هيلع هللا ىلص يبلأ تاذب لسوتلا زوجي ال فيك :لوقي نأ

 .هلل | قلع نيرمألا الكو هتقدصو همايصو دبعلا ةالصب لسوتلا زوجيو هللا قل

 امل ملسو هيلع هللا ىلص يبتلا انديس نأ :ههجو هلل مرك يلع انديس نعو -*

 ءايبنألا قحو يقحب مهللا) :لاق امهنع هللا يضر يلع انديس مأ دسأ تنب ةمطاف نفد

 .(7(يهأ دعب يمأل رفغا يلبق نم

 :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو -4

 كيلإ لسوتن انك انإ مهللا) :لاقف بلطملا دبع نب سابعلاب ىقستسا اوطحق اذإ ناك

 تابثإ ثيدحلا فو ءنوقسيف :لاق (انّمساف انيبن معب كيلإ لسوتت انإو ءانيقستف انيبنب

 تسيبلا لآ نم نيح اصلاك هريغب لسوتلا زاوح نايبو ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا
 5 يرأللا دق قاردس ىو اطئاخلا لاق انك هور

 هللا يضر باطخلا نب رمع انديس نأ ثيدحلا اذه ىلع درت دق ىلا هبشلا نمو

 :لاقي نأ باوجللاو ؛يفوت دق ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأل سابعلاب لسوت هنع
 لاق ال ءالك «يفوت دق ناك لوسرلا نأل لسوتلا اذه نإ سابعلا وأ رمع مكل لاق له .

 مويلا لمع ف سلا نبلو (85.0159"ءاعدلا' يف يناربطلاو .(50159 دمحلاو .(لال هحام نبا هجرخأ ١-
 دقو ((275109-5177 ةبيشا يبأ نبا هحرتخأو «(40) ص (ريبكلا تاوعدلا' يف يقهسبلاو «(209 ص ةلبللاو
 يقامك يتارعلا ظفاحلاو 4/2129 (راكذللا للامأ) يفامك رجح نبا ظفاحخلا مهنم ظافطلا نم عمج هنسح
 بيغولا قف امك يرذنللا ظفادلا خيش يسدقلا نسا وبأ ظفاحكلاو «(8 50/1١9 (ايحإلا ثيداحأ جبر
 يريصوبلا ظفادلا لاقو (4079-975 ص (عبارلا رجتلل) فامك يطايمدلا ظفاحلاو 5075159 (بيهولاو

 .(هدنع حيحص وهف ؛قوزرم نب ليضف قيرط ف هحيحص ين ةعزخ نبا هاور (7!285) ةحاحزلا حابصم يف
 .(5 هالأ 99 دئاوزلا عمجب ف يمئيطلاو 59]١150( ةيلخلا يف ميعن وبأو «(29|055 طس وألا ف يناربطلا هاور -
 ١٠١9(. يراخبلا هج رخأ -؟
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 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسوبلا ةعوسولا ٠

 نم دب ال لئاسم انهو ءهيلإ راشأ الو كلذ سابعلا لاق الو هيلإ راشأ الو كلذ رمغ
 :اهركذ

 لسوتلل رمع كرتف «لوصألا يف ررقت امك هعنم ىلع لدي ال ءيشلا كرت -(1)
 هللا ىلص يبا كرت دقو لسوتلا عنم ىلع ًالصأ هيف ةلالد ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب

 نم دحأ كلذ لقي مل ؟اهتمرح ىلع اه هكرت لد لهف «تاحابملا نم اريثك عليو هيلع

 لوحي ىتح لسوتملا ةحاح ءاضق ف هسفنب فرصتي ال ةليسولا بحاص نإ مث «ءاملعلا

 لهف لسوتملا ةجاح ءاضق يف ىلاعت هلل ا دنع ةعافشلاب ىعسي وه امنإو كلذ نود هتوم

 هنأ ىلع ءهاجملاو ةلزنملا نم هللا دنع مهل ام مهتوم. نيحلاصلاو ءايبنألا درجتب صن درو

 .ندبلا ةقرافم دعب اهفرصت ةوقو حورلا نع مالكلا ىلاعت هللا ءاش نإ انعم رميس

 يلع دوحول لضفألا دوجو عم لوضفملاب لسوتلا نيبي نأ رمع دارأ -(؟)
 .امهنع هللا يضر نامثعو

 هتناكمل هب لسوت رمع نأل «يبلاب لسوت ةقيقحلا يف سابعلاب رمع لسوت -()
 .بلطملا دبع نب سابعلاب لقي ملو انيبن مع لوقي وه اهف همع هنوكو يبلا نم

 نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ريغب لسوتلا زاوج نيبي نأ هلعفب رمع دارأ -(4)
 .هتكرب ىحجرت نمم «حالصلا لهأ

 لهأب عافشتسالا بابحتسا سابعلا ةصق نم دافتسي :رجح نب ظفاحلا لاق
 .ةوبنلا تيب لهأو ريخلاو حالصلا

 يضر تناط نا نإ ئاعدتع ماخلا لما ركذ :لاق ديبع نب حيرش نعو -(8)

 ىلص هللا لوبمر تعم «ال :لاق نينمؤملا ريمأ اي مهنعلا :اولاقف قارعلاب وهو هنع هللا
 هللا لدبأ لحر تام املك ًالجر نوعبرأ مه ماشلاب لادبألا :لوقي ملسو هيلع هللا

 مهب ماشلا لهأ نع فرصيو ءادعألا ىلع مهب رصتنيو ثيغلا مهب ىقسي ءالجر هناكم

 ,0"(2باذعلا

لخ لثم الجر نوعبرأ) :ةياور يفو
 .©"0(نمحرلا لي

 ١- نقورلا عمجلا فو (105179 دممأ هحجرخأ ١ 9اللبحدلن(.
 .نسح هداتسإ لاقو 051109 ؛دئاوزلا عمجج يف يمثيهلا ظفادلا هحجرتخأ -؟
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 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا |

 ةالصلا هيلع ميهاربإ ةقيرط ىلع مهنأ نمحرلا ليلخ لثم :هلوق يف ةيلثملا ىنعمو
 .نيملسملا عيمجل ةمحرلاو ردصلا ةمالس يف مالسلاو

 لاساف الباس دب ال تنك اذإ)و- :كسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقوة مكو:
 .نيحلاصلا لاؤس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هنم رهاظ ثح اذهف :20(نيحلاضلا

 عزفي سانلا ج جئاوحل مهقل اقل هلل نإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو -(ا/)

 ."0(هللا باذع نم نونمآلا مه كئلوأ ؛:مهجئاوح يف مهيلإ

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع انديس نعو -(4)
 اوسبحا هلل | دابع اي :دانيلف ةالف ضرأب مكدحأ ةباد تتلفنا اذإ) :ملسو هيلع هللا :ىلص

 2ع هشيحبلب (ضاخ ضرألا قال! ةناقلا «يلع اوسبحا هللا دابع اي ىلع

 اهب سيل ضرأب وهو ءاثوغ مكدحأ دارأ رأ اكيش مكدحأ لضأ اذإ) :ةياور فو

 .(مهارن ال ًادابع هلل نإف «ينوثيغأ هللا دابع اي «ينوئيغأ هللا دابع اي :لقيلف سينأ

 قرو نم طقسي ام نوبتكي ةظفحلا ىوس ضرألا يِ ةكئالم هلل نإ) :ةياور ينو

 ةياور يفو «ينونيعأ هللا دابع اي :دانيلف ةالف ضرأب ةجرع مكدحأ تباصأ اذإف «رجشلا

 0 اويعأ

 امهتياور دعب راكذألا يف يوونلا مامإلاو «ريبكلا يف يناربطلا مامإلا ركذو

 ليدبتلا الو ليوأتلا لمتحي ال يلج رهاظ وهو ءامهسفنأب كلذ ابرح امهنأب ثيدحلل
 نم هلوح ىريال ثيح «هترطفب (هللااي) ناسنإلا هيف يداني يذلا فقوملا اذه يفف

 هللا دابع اي) لوقي نأ ملسو هيلع هلل اىلص لوسرلا رمأ اذه مغر همه همساقي وأ هسنآي

 .(نيبملا لالضلا الإ قحلا دعب لهف بابسألاب ذخألا ىلع ًاثح
 ءالعلاو انأ تجر :لاق هنع هللا يضر يركبلا ناسح نب ثراحلا نع -(4)

 ذوعأ :تلقف :هيفو ءثيدحلا ...ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يمرضحلا نبإ

 امو :ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس يأ :لاقف داع دفاوك نوكأ نأ هلوسربو هللاب

 ١- هلك يئاسنلا و(3034539 دواد وأو دنسللا ق5 450 دمحأ هحجرخأ 5(.

 .هنسلل زمر و: 00589 ١9 "ريغصلا عمادلا' يف يطويسلا هركذو ؛(557749 ريبكلا يف يناوبطلا هاوز -5
 .(ى01/95) دئاوزلا عمجب يف يمثيطلاو (0575) ىلعي وبأو 5١2 0٠١(2 ريبكلا ف يناربطلا هحجرخأ -
 ١09(. ريبكلا ف يناربطلا هجرخأ +
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 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيقسنويلا ةعوضولا ٠

 0 يي ا

 .هلل اب كارشإلا ىلع هرقي نأ لوقعملا نم لهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرقأ

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج انديس نعو )١8(-
 له :لاقيف مهشويج نم شيمللا جرخي نامز سانلا ىلع نيتأيل) ليلو هللا نلنع
 د بحص نم مكيف له :لاقي مث نورصنيف هب نورصنتسيف ادمحم بحص نم مكيف

 ."”(هوتأل رحبلا ءارو نم هب اوعمس ولف ؟هباحصأ بحص نمف :لاقيف ءال :لاقيف

 الإ نوقزرتو نورسصنت له :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو
 ."”وكئافعضب

 .رصنلل ًابلط هللا ىلإ مهب لسوتلاو ةباحصلاب ةثاغتسالا ىلع ليلد اذهو

 هللا يضر رمع نبا تعمس :لاق هنع هللا يضر رانيد نب هللا دبع نعو )1١(-

 :بلاط يبأ رعشب لثمتي امهنع

 .لمارألل ةمصع ىمانيلا لامث 2ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو

 هيلع هللا ىلص يبنلا هجو ىلإ رظنأ انأو رعاشلا لوق تركذ اعر :لاق ظفل فو

 :بازيم لك شيجي ىتح لزني امف يقستسي ملسو
 (*لمارألل ةمصع ىماتيلا لامث ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو

 هلسوت ىلع ليلد هريغ نود بلاط يبأ لوق نم تيبلا اذهب هنع هللا يضر هلثمتف

 رمع نبا انديس لثمو ؛مهفلا اذه ريغ لمتحي ال صن وهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص يباب
 .اعرش هلوبق يف ٌكشي ام هنع ردصي ال

 نإ) :ةعافشلا ثيدح يف امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع انديس نعو -5
 مدآب اوثاغتسا كنك ىناننيق ةذألا كاع قرعلا غلبي ىتح ةمايقلا موي وندت سمشلا

 ىتح يشميف «قلخلا نيب يضقيل عفشيف ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب مث ىسوم. مث

 .(805/80 حتفلا «نسحن هدانسإ لاقو يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا هركذ ١-
 .(003/759ىلعي وبأ هج رتخأ - 9

 .(5175 59 يراخخملا هيج رخأ -*
 0٠١٠١28(. يراخبلا هجرخأ -؛
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 نوعا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوس ولا“

 .20(مهلك عمجلا لهأ هدم ًادومحم اماقم هلل | هثعبي ذكمويف تالا فا ه2

 مهيلع رمألا دادتشا دنع مانألا ديسب نولسوتي سانلا نأ يف رهاظ ثيدحلا اذهو.

 ةتباع هل ١ نكلتم دمع انديمبل ناحل ارقك ةتاعكمألا و لسوتلا ناك ولو ني ترفيع"
 ىل لب «نيرفاكلا لاتت ال ةمايقلا موي ةعافشلا نأ مولعمو «هللا دنع مل عفشي نأ ملسو
 مل املق ثيدحلا اذهب مهربخأ امدنع هباحصأل هنيبل هلل اب كارشإلا نم ءيش امهيف ناك

 .ةرعالاوًايندلا ق'ةيلإ ايودقمو احكم هوما ناك ارفع كيا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا انديس نعو "١-
 ميهاربإ انديس اهكرت نأ دعب اهنباو يه رجاه ةديسلا ةثداح هباحصأ ىلع ّصقَي وهو:

 اذ تنك نإ) :تلاق لفطلا دنع ًاتوص تعم املك اهنأ ةكم يف مالسلاو ةالصلا هيلع“

 مزمز تعبتف هبقعب ضرألا زمغف مالسلا هيلع ليربج وه بطاخملاو «2”(ثغأف ثوغ
 ءاهتدئافو اهتكربل هايملا عاونأ عيمج ل

 نم ءيبش اهتملك يف ناك نإ مزمز ءامب رحجاه ةديسلا هللا مركي ن أ لوقعملا نم لهف:

 اهيلع هباحصأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنا هبني مل اذاملف رفك اهيف ناك نإ مث «رفكلا.
 نع هباحصأ جارخإ هيف رمأ نع ملسو هيلع هللا ىلص تكسيأ ؛مهثدحي وهو

 .!؟مهتديقع

 هيلع هللا ىلص يببنلا ىلإ اكش هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نعو ١4-

 لاقف ءكلذ هنع لوزي نأ ديري وهو «فيرشلا هثيدح نم هعمسي امل نايسنلا ملسو

 ءىسنأ ال نأ بحأف هاسنأف ًاريثك ًاثيدح كنم عمسأ ينإ :هللا لوسر اي :هنع هللا يضر
 ؛همض :لاق مث هيف هيديب فرغف هطسبف كئادر طسبا) :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 ."0(طق ًائيش تيسن امف ةياور ٍقومدعب ًائيدح تيسن امف :ةريره وبأ لاق همضف.:

 ركني مل اذه مغرو هدحو هللا الإ اهيلع ردقي ال يلا رومألا نم نايسنلا مدعو
 هللا يضر هنم لسوت اذهف «هبلطم ىلإ هباجأو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس هيلغ
 هنأل بسحق هئاعدب ال هللا دنع هتناكمو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس تاذب هنع

 اذهو هردص ىلإ همضب هرمأو هبوث يف هاقلأو ءاوحلا نم هل فرتغا امنإو هل اعد هنأ دري ملا:

 .(0549 ملسمو يراخبلا هاور نم ومرتاوتم ثيدحلا اذه ن1 5 ١

 :.م505و يراخبلا هج رجخأ 2 | ّ

 .(6 82559 يذمولاو 5540(0) يراخبلا هجرخأ <:
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 هللا الإ اهيلع ردقي ال يلا رومألا هذه لثم لاؤس زاوج ىلع هنع هللا يضر هنم ليلد

 لسو يئلأست ال هل لقي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ ىتح «مىلاعت هللا ريغ نم
 اهيف مض ىلا ةلفحللاب هتجاح تيضقو هبلطم ىلإ هباحأ لب ءئم كيلإ برقأ وه نم

 .هردص ىلإ ءادرلا

 ةدامرلا ماع ةليل تاذ أ)رسع رمع نأ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ركذ -8

 لاس الاعب لو (ةداعلا ىلع مهزانم يف سانلا ثدحتي الو «كحضي ًادحأ دجي ملق

 اوعطقف اوطعي ملف اولأس سانلا نإ نينمؤملا ريمأ اي :هل ليقف كلذ ببس نع لأسف

 يبأ ىلإ رمع بتكف .نوكحضي الو نوثدحتي ال مهف قيضو مه يف سانلاو «لاؤسلا

 هاثوغ اي نأ رصمت صاعلا نب ورمع ىلإ بتكو «دمحم ةمأل هاثوغ اي نأ ةرصبلاب ىسوم

 .©0(ةمعطألا رئاسو ربلا لمحت ةميظع ةلفاقب امهنم دحاو لك هيلإ ثعبف «دمحم ةمأل

 .ةثاغتسالاو لسوتلا ظفل قالطإ زاوح يف رهاظ اذهو

 هتنجو ىلع هتقدح تلاسف هنيع تبيص أ هنأ هنع هللا ىضر ةداتق نعو -5

 هرمأتساف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأتسأ ىتح ال :لاقف اهوعطقي نأ اودارأف

 حصأ تناكف تناك امك تداعف اهزمغ مث هتقدح ىلع هتحار عضو مث «ال :لاقف

 .هضرم نم أربي ىتح ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديسب هنم لسوت اذهف «")هينيع

 هل نذأيو هدابع دحأ هب مركي نأ الإ لجو رع هللا هب صتخي ام لعفلا اذه لثمو

 نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هلل او) :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ١١7-
 ماركإو «كلذ ىلع ثحلاو لب ضعبب مهضعب دابعلا ةناعتسا زاوج ليلد اذهف 7*2(هيحخأ

 .ىربكلا هللا ةنوعمب. هريغل نيعملا

 .اطاوحأ يي رظيلل اليل دلبلا ي لوحتي ١-
 .دانسإلا ديج رثأ :هنع لاقو .(307109 ةياهنلاو ةيادبلا -”
 ةباصإللو 55049 ةباغلا دسأ يف رجح نياو ( 4179 "ةوبنلا لئالد" يف مين وأو (05145) ىلعيوبأ هجرتخأ -؟

 يف يمديطلا هركذو 0006 مقرأ ١93 ريبمكلا يف يناربطلاو كلسرم .(م>615) ةريسلا يف ماشه نبلو (0؟21
 نباو .(5 5559 مكامطلو م82 ص لئامشلا يف ريثك نبلو (000 153 (5 هسا هلأ دز دئاوزلا عمشب
 .(لل - ت89 ةريسلا يي ريثك

 .يككحتإ دواد وأو (ةالككج ملسم هدب رجخلأ دس

 و١٠



 ةيفوصلا ةلدآ نايب ب ةيفسؤيلا ةعوسولا

 ةثاغتسالاو لسوتلا يلع ةلدآلا
 تاومآلاب

 لسوتلا

 ةباجإلا نم تاومألاب ةثاغتسالاو لسوتلا ىلع ةلدألا ركذ يف ضونخلا لبق انل دبال

 :يهو سانلا نم ريثك ناهذأ ىلإ ردابتت دق ةثالث ةلكسأى لع

 ؟مهب لسوتنف مهروبق يف ءايحأ ىتوملا له ١-
 ؟روبقلا يف مهو انلسوت نوعمسي لهو -؟
 .؟ةيحزربلا ةايحلا ىلإ اولقتنا دق مهو انعفنو انتئاغإ نوعيطتسي لهو ا“

 ءانلسوت نوعمسي ؛مهروبق يف ءايحأ مهنإ (معن) ةثالثلا ةلئسألا نع باوجلا
 : ةريثك كلذ ىلع ةلدألاو ءانجئاوح نوضقيو

 دنع ءايحأ لب اتومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نيسحتالوإل :ىلاعت هلوق اهنم ١-

 "04نوقزري مهبر

 نسكلو ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس يف لعقي نمل اولوقتالوإ :ىلاعت هلوقو -؟

 ""”نورعشنال
 ماع هللا ليبس يف لعقلاو هللا ليبس يف نولتقي نيذلا ةايح ىلع ناتيآلا تلدف

 اذإ مث ءكلذ ىلع راثآلاو ثيداحألا تلد امك اهريغ يفو بورحلا يف ةداهشلا لمشي

 هللا عمج دقو ةصاخ انيبن لاحو ةماع ءايبنألا لاح نوكي اذامف ءادهشلا لاح اذه ناك

 .هنم ةيزملا هذهب ىندأ مهنأ كشال ؟ةوبنلاو ةداهشلا نيب هل

 هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو# ىلاعت هلوق اهنمو -8

 :ةيآلا هذه ريسفت نع هنع هللا ىضر ريثك نبا ظفاحلا لاق دقف ."74نونمؤملاو

 ١- ةبآلا نارمع لآ ةروس 0590(.
  -7ةيألا ةرقبلا ةروس 99 ١5(.

  -5ةيألا ةبوتلا ةروس )© 06٠١(.



 لسوعلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسربلا ةعوسولا

 .(خزربلا يف رئاشعلاو ءابرقألا نم تاومألا ىلع ضرعت ءايحألا لامعأ نأ دزو دقو...)
 هيلع كسلا لوشو لاق راق يدخل فز نقا قيدح يوزع

 ."0(نولصي مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا) :ملسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاف هحع شا ىضر سرأ كيدح اهنمو -ه

 ,ةقعصلا هيفو ,ةخفنلا هيفو ءضبق هيفو ,مدآ قلخ هيف ةعمجلا مكمايأ لضفأ) :ملسو
 ضرعت فيك :اولاق يلع ةضورغم مكتالص ِنإف .هيف ةالصلا .نم يلع اورثكأف

 لكأت نأ ضرألا ىلع مّرج هللا نإ :لاقف .تيلب :نولوقي تمرأ دقو كيلع انتالص
 ْ ."7(ءايبنألا دامسيجأ

 نيعبرأو عضب قيرط نم دور يدحلا رتاوتملا ءارسإلا ثيدح اهنمو -5
 امئاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىأر مليسو هيلع هللا ىلص هنأ هيفو "ايباحص

 انديس نأو «ةعامج مهب ىلصو مهمأ هنأو «نولصي ءايبنألا نم هريغ ىأرو هربق يف يلصي

 هيلع وب داود نأو ماو هللا 1 كر هيكل اكمل رو ايل تامر وأ

 نم هللا اهففخ ىتح انع ةالسصصلا فيفني فيفي هنم بلطيل هبر .ىلإ ةدوعلا هتم بلط مالسلا

 «خزربلا راد يف مهتايح ليلد هلك اذهف هلال وسلا نك راسخ لإ هل نون

 داشرإو «مدآ انديس ءاعدو ءرحخآ ىلإ ناكم نم لاقتنالا يف مهتيرحو لب ءربقلا يأ

 .ةيخزربلا ةايحلا يف مهو انل مهعفن ليلد تاولصلا ددع فيفخت رمأل ىسوم انديس

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ هنع هللا يضر سنأ انديس ثيدح اهنمو -

 فححصو (؟0 ص "وايبنألا ةايح" ف يتهيببلا ضب هججرخخأ و ؛هنسلل يطويسلا زمر (5655) ىلعي وبأ هحرتخأ ١-
 199 " لماكلا" ف يدع نبلو ؛(5 88| 49 قشمد خيرات يف ركاسع نباو 0553 05550 هدنسم ف رازبلاو
 ظفاحلا هركذو 055 مقرب | 20 دئاوزلا عمججب نإ يمئيطلا هركذو ؛((502/59" ناهبصأ رابخأ" ين مين وبأ و
 هنع أ يصر سنأ انديس ثيدح هل دهشي و حيحص هداتسأب «يوانلل ةححصو تالا ةيلاعلا بألطلل 2

 بيثكلا ددع هريق يف يلصي مئاق وهو يب يرسأ ةليل ىسوك.تررم) : :ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاق
 «(5 هع | ةيلللا ف ههنوأو 0١42159 دجلأو 05329 يئاسشلا و 6003099 ملسم هحجرتأ (رمجألا

 روشتللا ردلا ف يطويسلاو 45 ١01159 ١205 ةبيشا يبأ ناو (8 ١9 نابح نبلاو 46550١ ىلعيوبأو
 .(06 5١1

 ((055 ه9 يمرادلاو .(>] 49 دججحأو ١١( 259 هجحام نبلو ؛(0789١ يئاسنلاو 4( 4009 دواد اوبأأ هحجرخأ -؟
 ىححصو ؛(119]508 مكاطلا و .(5 5١9|2 يقهيبلاو .(ه5]07) ةبيشا يأ نباو «(000559 ةعرخ نبلو
 .(ه 250 ريكلا ف يناريطلاو ,يبهذلا هقفاوو

 0/132" نامجإلا' ف هدنم نباو "ةيمهملا ىلع درلا" يف يعرادلاو «.(400 ملسنهو (5 459 يراخخبلا هحجرخخأ -؟
 .(4 1481-00 ص "ةعيرشلا' يف يرخجكللاو «(05 19-5 ةناوع وأو

١٠٠١5 



 سرع ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا .

 ."7(مهلاعن عرق عمسيل هنإ ؛هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا ّنإ)

 هيلع هللا ىلص هنأ هنع ىلاعت هللا يضر ةحلط يبأ انديس ثيدح اهنمو -/
 ءامسأو مهئامسأب مهيداني لعجف نيكرشملا ىلتق هيفو ردب بيلق بيلقلا ىلع ماق ملسو

 مكبز مكدعو ام متدحو لهف ًاقح انير اندعوام اندخو انإ :لاق نالف نبا نالفاي مهئابآ

 ا ملكت ام ؛هللا لوسو اهرمع انديتتخلاقف 1؟اقج

 ”(ههنم لوقأ امل عمسأب ميتتنأ ام هديب دمحم سفن يذلاو :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .همالك نوعمسي مهنأب ملسو هيلع هللا ىلص هنم مسق اذهو.

 هلأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع دوعسم نب هللا ديع الديس ثيدح اهنمو -9
 ."”(مالسلا يتمأ نع ينوغلبي ضرألا يف نيحايس ةكئالم لل نإ) :لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس ثيدح اهنمو ٠-

 ."(مالسلا درأ يتج يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نمام) :لاق

 هربق يف وهو عفتلا هب قحلي اذإ ءنامألاب ملسملل وعدي وهف «نامألا وه مالسلاو
 ىلإ حورلا دوغ نأ هرهاظ نأ وهو لاكشإ ثيدحلا ىلع دريو .ملسو هيلع هللا ىلص.

 :ةبوحأب كلذ نع ءاملعلا باجأ دقو «توملا وهو هنع اهاصفنا يضتقي دسملا

 هنفد بقع ةقباس تناك هحور در ّنأ (يحور يلع هللا در) هلوقب دارملا ١-

 .داعت مث عزنت مث داعت اهنأال

 .هيف ةقشمال لب ؛توم عزن وه سيل نكل ءانملس -

 .كلذب لكوملا كلملا حورلاب دارملا -1

 ١ ملسمو .(0552) يراخبلا هجرختأ  00١15١دلو 423-0 يئاسنلاو .(55500 دواد وبأو 35/9

 ص "ةعيرشلا'" يف يرجألاو ((01009" ريقلا باذع تاٍبثإل ف يقهيبلاو 008.09 ديمح نب دبعو 5559((
 نابح نيلو ((09559 يوغبلاو ؛.(ملج ]19 ننسلا ف يقهيبلاو ؛(085 859 "ةنسلا“ ف دمحأو 605-09.

 .(61809 09 ملسمو (؟0/8109 يراخبلا هححرتخأ -؟
 قازرلا دبعو (04959 ىلعيوبلو (5 807119 دمحأاو 073 ةليللاو موبلا لمع ف (0028.009 يئاسدلا هجرخأ -؟

 ريبكلا يف ينارطلاو «(5 55119 رازبلاو (673309 يمرادلاو ؛(ه009159 ةبيش يأ نبلو 50050 هفنصم يف
 دادغب خيرات يف بسطنلاو «(1821/) يوغبلاو ((5 05159" ناهبصأ راجخأ" ف ميغ ودأو 60٠0053(
 ناو ءيبهذلا هقفاوو .هتححصو 505 مكاذشلو 2.( 209 ص "ماهفألا ءالح" ْن ميقلا نبلو 60١4625١(

 هتلزنم لالحإو هميظعت هبفو ملسو هبلع هللا ىلص هيلع مالسلاو ةالصلا ىلع ثفل ثيدحخلا يو (8659 نابح
 .ميظعلا نأشلا اذه ماركلا ةكئالللا للاعت هللا ريخس ثيح

 .(مالا/159 دجأو 0( 0209 دولد وأ هحرخأ -؟
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 لسرعل 5 -_ةيفرصلا ةلدأ نيب يف ةيفسويلا ةعوسولا ٠

 .همهفن ام انياطخخ ةهج نم هيف زوجتف ءقطنلا حورلاب دارملا -#

 نم بيجيل همهف هيلإ عجر هيلع ملس اذإف «ىلعألا ألملا رومأ يف قرغتسي هنأ -8

 هلك نامزلا قارغتسا مزلتسي هنأ وهو «ءىرخأ ةهج نم كلذ لكشتسا دقو .هيلع ملس

 نأب بيحأو «ةرثك ىصحيال نمم ضرألا راطقأ يف هيلع مالسلاو ةالصلا لاصتال كلذ يف

 ىهتنا ,ملعأ هللاو ةرخألا لاوحأب هبشأ خزربلا لاوحأو «لقعلاب كردتال ةرحخآلا رومأ

 ."0(هفورحب ظفاحلا مالك

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا انديس ثيدح اهنمو ١-

 يلع ضرعت مكل ريبخ يتافوو ءمكل ثدحيو نوثدحت مكل ريخ يتايح) :لاق ملسو
 هللا ترفغتسا رش نم تيأرامو .هيلع هللا تدمح ريخ نم تيأر امف مكلامعأ

 .ءاعمج ةيمالسإلا ةمألا هنم عفتنت ءاعد رافغتسالاو :

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هنع هللا يضر سنأ انديس ثيدح اهنمو -7

 ناك نإو اورشبتسا ًاريخ ناك نإف مكر ئاشعو مكبراقأ ىلع ضرعت مكلامعأ نإ)

 .(انتيده امك مهيدهت ىتح مهتمتال مهللا :اولاق كلذ ريغ
 مكبراقأ ىلع ضرعت مكلامعأ نإ) :هنع هللا يضر رباج نع ةياور فو

 مهللا :اولاق كلذ ريغ ناك نإو هب اورشبتسا اريخ ناك نإف مهروبق يف مكر ئاشعو

 .ءايبنألا ريغ نم تاومألا عفن ليلد اذهو 20(كتعاطب اولمعي.نأ مهمهأ

 هللا ىلص دمحت انديس نع هنع هللا يضر ةريرغ يبأ انديس ثيدح اهنمو 1١-

 ًامامإ ميرم نب ىسيع نلزنيل هديب مساقلا يبأ سفن يذلاو) :لاق هنأ ملسو هيلع
 نبهذيلو «نيبلا ثاذ نحلصيلو ءريزنخلا نلتقيلو ءبيلصلا نرسكيلف ءالدع اطسقم

 دمحم اي :لاقف يربق ىلع ماق نئثل ىتح ,دحأ هلبقي الف لالا نضرعيلو ءانحشلا

 ١- ص ةيئسلا تاللاقلل ١١١63(.

 ف يقارعلا ظفاحخلا لاقو 0645((2 509 دئاوزلا عمجمل ٍناذك .حيحصلا لاجر هلاجرو )245١( رازبلا هدج رتخأ-؟

 كلذك و .(159]580 صئاصتلا امك يطويسلا ظفاحلا هححصو ديج هدانسإب :(5 90/159 " بيرثتلا حرط"
 .'لامعألا ضرع ثيدح حيحصتو حرش يي لامآلا ةياهن" يف يرامغلا ظفادلا

 ريثك نبا ريسفت يلو )2251١( يدييزلل نيقتللا ةداسلا فاتر فو ؛(085 6| 99 ريبككلا ف يناربطلا هحجرتخأ -*
 .(6 8-١4 150 يطويسلل يواطلا يو .(5 20559 لامعلا زتك و ١6159

١ 



 ةيفوصلا ةلدأ نايب يي ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ع

 .هايإ هعامس ىلع ةرهاظ ةلالد هتبحأل هلوق فو :؟7(هتبجأل

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحاهنمو -14
 درو هفرع الإ هيلع ملسيف ايندلا يف هفرعي ناك هيخأ ربقب رمي دحأ نمام) :ملسو هيلع

 ."7(مالسلا هيلع

 يضر ةديرب ثيدحك :مهب رورملا دنع ىتوملا ىلع مالسلا ثيداحأ اهنمو ١-

 مالسلا :لوقي رباقملا ىلإ بهذ اذإ ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا

 انل هللا لأسأ ؛نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ مكيلع
 .")(ةيفاعلا مكلو

 ىنعم يأ تاباطخلا هذمل نكي مل مهعامس ةحصو مهروبق يف ىتوملا ةايح الولف

 .تادامجلا ةبطاخم ةباثع, تناكلو

 لاق :لاق هنأ امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباح انديس ثيدح اهنمو -15

 مهنإف هنفك نسحيلف هاخأ مكدحأ يلو اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .(مهروبق يف نوروارتي

 «يدزألا وأ ءيدوألا ديعس هب رم امدنع ةمامأ يبأ انديس ثيدح اهنمو ١١7-

 هللا لوسر انرمأ امك يب اوعنصاف تم اذإ ديعس اي :هل لاقف ةريخألا هسافنأ ظفلي وهو

 مكدحأ مقيلف بازلا هيلع متيوسف مكدحأ تام اذإ) لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 عيطتسيال يأ_ بيجيالو عمسي هنإف ةنالف نب نالفاي :لقيل مث ربقلا سأر ىلع

 نالفاي لقيل مث ءًادعاق يوتسي هنإف ةيناثلا ةرملا ةنالف نب نالفاي :لقيل مث _باوجلا
 .2(لا...نورعشتال نكلو هللا كنمحري اندشرأ :لوقي هنإف ةثلاثلا ةرملا ةنالف نبا

 نقلي نأ بحتسيو :هسلوق) :هصنام ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .(حيحصلا لاجر هلاجرو) .(65 249 ىلعيوبأ هاورو (0؟ 8059 دئاوزلا عمجج يف يمشيطلا ظفاحلا هركذ ١-

 امك للعلا ف مامإ وهو ؛قلل دبع نبا ظفاخلا هححصإل ؛لاقو ١070159( يواخلا ف يطوبسلا ظفاخلا هدروأ -؟

 .((ظافملا ةركذت ين يهذلا هنع لاَث

 لمع ين ئسلا نباو (؟4015) ةبيشا يبأ نبلو (179]50 دمحأو .(5 ١520 يئاسنلاو ((555 49 ملسم هحارخأ -5
 ..( 01/9 نابح نيو ؛(0550) يوغبلاو .(/5] 59 يقهيبلاو (ه 69 ةليللاو مويللا

 .لوألا هرطشب (1610 53 هلام نبلاو (854) يذمزلا هحرخأ -4
 .(4562) دئاوزلا عم ف يمثيطلا هركذو ؛(/ 5059 ريبكلا يف يناربطلا هحرخأ -ه



 لسوتلا ةلوضلا ةلذآ تاي ل ةيفيربلا ةزسولا

 ."”(هماكحأ يف ءايضلا هاوق دقو ,حلاص هدانسإ نيقلتلا ثيدحو «نفدلا دعب تيما

 ريثقلا نيم عمسف يق ىلع البلا كاع تيرتغا ىذلا لكيلا ثيدح اهنيو تا

 هللا لوسرل كلذ ركذ حبصأ املف ءاهرخآ ىلإ "”4كلملا هديب يذلا كرابت# ةءارق

 ."0(ةيجنملا يه ةعناملا يه) *لاَقف ملسو هيلع هلل ١ ىلص

 دجسم يف نذؤي مل ةرحلا مايأ ناكامل) :زيزعلا دبع نب ديعس هلاق ام اهنمو -8

 «دجسملا نم بيسملا نسب ديعس جرخي لو ؛مَُّي مو اثالث ملسو هيلع هللا ىلص يبا
 هيلع هللا ىلص يبنلا ربق نيم اهعمسي ةمهمهب الإ ةالصلا تيقو فرعيال ناكو
0037 

 ىتأ رفس نم مدق اذإ ناك امهنع هللا يضر رمع نبا نأ عفان هاورام اهنمو ٠٠-

 اي كيلع مالبسلا هللا لوسراي كيلع مالسلا) :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبا ربق

 ."”(هاتبأ اي كيلع مالسلا ءركب ابأ

 تنك :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع انتديس نينمؤملا مأ نأ تبث ام اهنمو ١-

 وه امنإ لوقأو «يبايث عضأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف يذلا تيب لخدأ
 ."”رمع نم ءايح ةدودشم انأو الإ تلحدام هلل اوف امهعم رمع نفد املف «يبأو يجوز

 دعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل هنع هللا يضر ركب يبأ انديس لوق اهنمو ١-

 ."0(نيتنوم كيلع هللا عمجيال هلل ١ يبناي' يمأو تنأ يبأب) :هتوم

 هللاوناناز لاق: هنأ هنيبآ نع رسح ني ناني انديش نع كيث اع اهنفو تاو

 هيلع انيوس املف ليوطلا ديمح يعمو هدحل يف ينادبلا اتباث تلخدأ وه الإ هلإال يذلا

 .0(هربق يف يلصي هب انأ اذإف ةنبل تطقس نبللا

 ١- 55ص هج عومجلا يف يوونلا مامإلا هركذو (١؟515) ريبلا صييخلتلا 8.
 ١9(. ةيكلا كللل ةروس -؟

 . يطويسلا هنسح-و (5286.09 يذمزلا هجرخأ -؟
 .(ة50) يمرادلا هحبرخأ -
 .(0/51409 ثيدحا (5]00/5) حيحص دنسب هفنصم' ف قازرلا دبع مامإلا اور -ه
 (05179 دئاوزلا عمجب .حيحصلا لاججر هلاحر لاقو ؛يمئيطا ظفاخلاو 5 ١59 دل مامإلا هدجرخأ -5

 .يهذلا هقفاوو ]149 نيخيشلا طرش ىلع حيحاص :لاقو كردتسلل ف مكاحلا هجرحأو
 .(00210119 دلو .(0822.-07 يئاسنلاو .(05409 يراخبلا هحجرخأ -ا
 .,عاذأ ؟إ ةيللل ف ميعن ولأ هج ريخأ 3-3

 كه١



 لسوتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةوق ىدمو حورلا نع ثدحتي وهو ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لوق اهنمو -؟ 4
 حؤرلا هباتك ف هنع هللا يضر ركذ دقف ءدسجلا نع اهلاصفنا دعب اهلاقتناو اهفرصت

 ذافنلاو ةوقلاو فرصتلا نم هقئاوعو هقئالعو ندبلا رسأ نم ةقلطملا حورللف :هصنام

 قئالع يف ةسوبحملا ةنيهملا حورلل سيلام «هلل اب قلعتلاو «ىلاعت هللا ىلإ دوعصلا ةعرسو

 هتقرافو تدرحت اذإ فيكف اهندب يف ةسوبحم يهو اذه ناك اذإف هقئاوعو ندبلا

 ؛ةيلاع ةمه تاذ ةريبك ةيكز ةيلع احور اهنأش لصأ يف تناكو ءاهتاوق اهيف تعمتجاو

 رخخآ لعفو رخآ نأش ندبلا ةقرافم دعب امل هذهف

 ردقيال ام اهتوم دعب حاورألا لعف ىلع مدآ نيب فانصأ يف ايؤرلا ترتاوت دقو
 لييلقلا ددعلاو نينثإلاو دحاولاب ةريثكلا شويبلا ةعيزه نم ندبلاب اهلاصتا لاح هلثم ىلع

 دق مونلا يف رمعو ركب وبأ هعمو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يؤر دق مكو .كلذ وحنو

 ريثك عم «ةروسكم ةبولقم مهشويجب اذإف ؛ملظلاو رفكلا ركاسع مهحاورأ تمزه
 ."”يهتلقو نينمؤملا فعضو ؛مهددعو مهددع

 دق هللا الإ اهيصحيال اهنأو اهترثك ىلع «ىؤرلا يأ «يهف :ًاضيأ لوقيو
 دق مكايؤر ىرأ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو «ىنعملا اذه ىلع تأطاوت
 نينمؤملا ايؤر تأطاوت اذإف ءردقلا ةليل ٍنيعي «رحاوألا رشعلا يف اهنأ ىلع '”(تأطاوت

 .هحابقتسا وأ هناسحتسا ىلع مهيأر قطاوتكو هل مهتياور وطاوتك تناك ءيش ىلع

 ,"9حيبق هللا دنع رهف احيبق هوأر امو ,نسح هللا دنع وهف ًانسح نوملسملا هآر امو

 ىلص هنأو ءايبنألا داسجأ لكأتال ضرألا نأ ملس هيلع هللا ىلص يببلا نع حص :لوقيو

 اصوصخ ءامسلا يفو سدقملا تيب يف ءارسإلا ةليل ءايبنألاب عمتحا ملسو هيلع هللا

 هيلع دري ىتح هحور هللا در الإ هيلع ملسي ملسم نمام) :هنأب ربحتأ دقو «ءىسوع

 نأ ىلإ عجار وه امنإ ءايبنألا توم نأب عطقلا هتلمج نم لصحي امم كلذ ريغ ىلإ ؛مالسلا

 ةكئالملا يف لاحلاك كلذو «ءايحأ نيدوجوم اوناك نإو مهكر دنال ثيحب انع اوبيغ

 ١- ص حورلا باتك 01529(.
 ةفخحخإل ىناسنلاو 537859 ةعرزخ نباو 515١(( دهأو ء 005 ملسمو 050059(4 يراخبلا 500

 نابح نباو 40/5833 قازرلا ديعو (18550 يوغبلاو 50-56 |١ 49 يقهيبلاو «(25086) (فارشألا
 اكن هز

 .(5 هك صدع



 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ تايب يف ةيفسويلا ةغوسؤلا ٠

 .20(مهارنال نودوجوم ءايحأ مهنإف
 .مهنع راثآلا ترتاوت دقو اذه ىلع نوعمجم فلسلا :لوقيو

 ديؤي امي ىتفأف ةلأسملا هذه نع ىلاعت هللا همحر «ةيميت نبا خيشلا لكس دقو -

 كلف

 ترتاوت :دوعصلا ةاقرم يف ىلاعت هللا همحر يطويسلا مامإلا لوق :اهنمو -7

 .رابخألا مهروبق يف ءايبنألا ةايحب

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةايح) :هصنام ءايبنألا ةايحب ءايكذألا ءابنإ يف لاقو

 :كنذ:و ةلدألا ساند لق اذن يلد درع هيا ءاينألا فانز: ره ةرقو
 .(كلذ ىلع ةلادلا رابحألا اهب ترتاوتو

 دقف كلذ ىلع عامجإلا يكحي هنع هللا يضر يواخسلا مامإلا لوق اهنمو -0
 اهريغو ةالص نم ملسو هيلع هللا ىلص هيلع لامعألا ضرع ىلع ةلدألا هدرس دعب لاق

 :هصن ام

 ءازيدنلا يلع رح لسور ياخ للا ناقرنا تيالاحتكلا هده نم دهور ةليؤاقلا
 نحنو «راهنو ليل يف هيلع ملسي دحاو نم هلك دوحجولا ولخي نأ ةداع ل احم هنأ كلذو

 فيرشلا هدسج نإو «هربق يف قزري يح ملسو هيلع هللا ىلص هنأب قدصنو نمن
 محعص دقو «نينذؤملاو ءادهشلا «ءاملعلا ضعب دازو ءاذه ىلع عامجإلاو ضرألا هلكأتال

 ءايبنألاو مهماسحجأ ريغتت مل اودحوف ءادهشلاو ءاملعلا نم دحاو ريغ نع فشك هنأ

 .امزج ءادهشلا نم لضفأ

 ينلاب لسوتلا نإ لوقأو" :ماقسألا ءافش يف يكبسلا مامإلا لوق اهنمو -4
 ايندلا يف هتايح ةدم يف هقلخ دعبو هقلخ لبق :لاح لك يف زئاح ملسو هيلع هللا ىلص

 '"ةنحللاو ةمايقلا تاصرع يف ثععبلا دعبو خزربلا ةدم يف هتوم دعبو
 .ىلحما هباتك يف ًاضيأ عامجإلل مزح نبا ركذ اهنمو -8

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةايح هيف تبثي صاح ءزحلل يقهيبلا فيلأتو ٠-

 .( ه6. هكل صحت

 .(6 5,5510555 ىرواتفلا رظنا -؟

 لم١١



 وتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 ءاملعلا لاوقأ ركذ دنع هللا ءاش نإ اهيلإ قرطتنس يلا لاوقألا نم اهريغو ءمهروبق يف.

 .ةناعتسالاو لسوتلا يف

 لحو زع هللا لوق ءايحألل مهعامسو مهروبق يف تاومألا ةايح ىلع دري دق اممو
 نيرصملا رافكلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه نكل .4”2روبقلا يف نم عمسمب تنأامو»

 مهدانعو مهرفك روبق يف نوقراغ مهف ةظعوملاو ريكذتلاب اوعفتني نسل لطابلا ىلع

 نل مهنأو ءروبقلا يف نيذلا ىتوملا لاح وه امك «ناعإلاو ةيادحلا رون نع نوبوجحم
 هيلع ليلدلاو رهاظلا ىلع لمحيال لوؤم اذهف «ةظعوملاو ريكذتلا نم هنوعمسي امم. اوعفتني
 .اولو اذإ ءاعدلا مصلا عمستالو ىتوملا عمستال كنإ# لجو رع هللالوق.

 .رافكلا كلذب دارملا امنإو ريكذتلاو ةظعلا دعب نيربدم نولويال تاومألاو 24 نيربدم

 عبط نم قحلا مهفت نأ ردقتال دمحماي كنإ" :هريسفت يف يناربطلا مامإلا لوقي
 ."همهفيال نأ هيلع متخ دق هللا نأل ,هتامأف هبلق ىلع هللا

 نع هللا مصأ نم كلذ عمست نأ ردقتالو : لوقي «ءاعدلا مصلا عمستالوإ»

 .هعم» هعاقس

 نيد ةبلغل هل نوعمسيال هنع نيضرعم اوربدأ مه اذإ :لوقي ؛نيربدم اولو اذإإ»

 هنع نوضرعي مهنكل هلئاقل نوتصنيالو نوربدتيالو قحلل نوغصيالو مهبولق ىلع رفكلا

 ."'هل عامتسالاو هب لوقلا نوركنيو
 يذلاو هللا ركذي يذلا لفم) :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ليبقلا اذه نمو

 .(20(تيملاو يلا لغم هركذيال

 . ...ثالث نمالإ هلمع عطقنا تام اذإ تيملا نأ ثيدحلا يف تبث دق ليق نإو

 ؟ةطساو درحب هنأ دوصقملا ناكولو ريثأتلاو عفتلا تيملل تبثن فيكف'

 لصحي ناك يذلا عفنلاو باوثلا عطقنا هنأ وه انه دوصقملا ىنعملا نأ :باوجلاف

 هذه نأل ,لامعألا نم كلذ ريغو مايصو ةالص نم هسفنب وه هلمعي ناك امم تيملا هيلع

 ١- ةيألا رطاف ةروس 59 5(.
 .(0إ ةيآلا لمنلا ةروس -
 .(١6صأ١5 جا ل100 دلخلا -؟
 .(له ؛إ نابح نبلو 085 09 ملسمو ((6024) مقر يراخبلا هحرخأ -



 لسوتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوس هولا. ١

 ملع وأ اهلمع ناك ةيراجح ةقدص نم هلصي ام الإ توملا دعب اهنع فقوت دق لامعألا

 لعف ىلع ةردق هل دعت مل هنأ هلمع عاطقناب ٍنعيالو ءهل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني

 .جحجحلاو ةلدألا نم رم امل توملا دعب ءيش

 خزربلا ىلإ هلاقتتاب هنع عطقني ةايحلا يف ًاريثأت قلخلا نم دحأل نأ دقتعا نم مث
 ريثأت قلخلا نم دحأل سيلف ريثأتلاو لاعفألا يف هلل دبعلا كارشإ نم ءيش هتديقع .يفف

 ءاشيام هقلخ يديأ ىلع يرجيوه «ىلاعت هللاب مهتوقو مهطوحو «هسفنب هل مايقالو يتاذ
 ةيورحألاو ةيحزربلا ةايحلا لاح يف رمألا كلذكو «ةيويندلا مهتايح لاح يف ريداقملا نم

 نيرصاقلا ضعب مهوت امك هتايح يف ريثأت هريغل وأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ناك ولف
 هل ريثأتال مادام امأ ءطقف هتايح يف هؤادنو هلاؤس ذعنيح زاللو هلاقتنا دعب هنع هيفن حصل

 ىرحأ ىلاعت هللاو «ةيخزربلا ةايحلا ىلإ هلاقتنا دعب هل ريثأتال كلذك ةيويندلا هتايح يف

 دعب هيدي ىلع يرجي يذلا وه «ةيويندلا هتايح لاح يف ريخلا هيدي ىلع هتوقو هلوحب
 لاح يف هقلخ يديأ ىلع حتفي نأ هيلع بحويو ىلاعت هللا ديقي يذلا نمو «هلاقتنا
 وأ ةيخزرب ىرخأ ةايح ىلإ مهلاقتنا لاح يف مهيديأىلع حتفيالو «ةيويندلا مهتايح

 [!؟ةيورخأ

 ال هرصع يف هب لومعمو ةرهطملا ةعيرشلا ماكحأ نم هزاوج ررقم مكح لسوتلاف
 نأ ناسنإل قحالف عيرشتلا ماكحأ ةيقب ريغنتال امك مالسلاو ةالصلا هيلع هلاقتناب ريغتي

 دعب ةزئاج ةالصلا لهو ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا توم دعب زئاج ءوضولا له :لوقي

 دعب زئاج لسوتلا له :مهفوق كلذ لثمو ءاذكهو ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا توم

 !؟مالسلاو هالصلا هيلع هتوم

 دعبو هتايح يف اهب لومعم يهو اهتلدأب ةررقم ةيعرش ماكحأ ًاعيمج اهنأل
 رعشن نأ نود ريثأت عون يحلل انلعحل تيملا نود يحلاب لسوتلا انزجأ ولف «2"”هلاقتنا

 .مالسإلا ةديقع فالح اذهو

 ريثأت يأ هب ٍلسوتملل نأ دقتعيال لسوتملا نأ لسوتلا باب ةيادب يف انعم رم دقو

 :لاق اين راع لدفو هنافذتلا ىلمتللا لوسزفل ةنشلا اكنازا عفت أ نيك م

 هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو...)

 ١- ص العسالا باتك نم 5509, 595(
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 لسوتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ول مهنإو كل هللا.
 اذإ هب لسوتملاف هتئيشمو هللا ةدارإ نمض هرصحو رارضإلاو عفنلا مه تبثأف "7(كيلع

 ىعسي وه امنإو كلذ نود هتوم لوحي ىتح لسوتملا ةجاح ءاضق يف هسفنب فرصتيال.
 .ةحاحلا كلت ءاضق يف ىلاعت هلل دنع ةعافشلاب

 دعب هاجلاو ةناكملا هئايلوأو هئايبنأ نم عزني هللا نأ تبثي دحاو صن دري مل هنإو
 .خزربلا ملاع ىلإ محلاقتنا

 يف ءايحأ ءايلوألاو ءايبنألا نأ ةلوألا ود رمق يشار لا عنو نآلا امأ

 انوثيغي نأ اهايإ مهاطعأ ىلا هللا ةردقب نوعيطتسيو مهب انلسوت نوعمسي مهروبق

 ةيضاملا ةثالثلا ةلئسألا نع ةباحإ ةيحزربلا ةايحلا ىلإ مهاقتنا مغر انل عفن ببس اونوكيو

 :تاومألاب ةثاغتسالاو لسوتلا ىلع ةلدألا ركذ ىلإ لقتننف'

 نا يع نا ورسرالا :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا انديس نع ١(-

 يقكحب مهللا) :امهنع هللا ئضر يلع انديس مأ دسأ تنب ةمطاف نفد امل ملسو هيلغ

01 
 لهأ طحق) لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب سوأ ءازوملا يبأ انديس نعو -(! ١

 هيلع هللا ىلص يبنلا ربق اورظنا :تلاقف ةشئاع ىلإ اوكشف ًاديدش ًاطحق ةنيدملا

 :لاق فقس ءامسلا نيبو هنيب نوكيال ىتح ءامسلا ىلإ ىوك هنم اولعجاف ملسو

 محشلا نم تنقتفت ىتح ؛لبإلا تنمو ءبشعلا تبن ىتح ًارطم انرطمف اولعفف
 .20(قتفلا ماع يمسف

 ءرمع نمز يف طحق سانلا باصأ ٍلاق رمع نزاخن ناكو رادلا كلام نعو -(*

 هادم اي ةياور يفو) هللا لوسراي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ربق ىلإ لحر ءاجف

 هئرقاف رمع تنا :هل ليقف مانملا يف لجرلا يتأف ءاوكله دق مهنإف كتمأل قستسإ

 رمع ىكبف هربخأف رمع ىتأف سيكلا كيلع :هل لقو نويقتْسسُم مكنأب هربخأو مالسلا

 .(؟هالإ ) دئاوزلا عمجج يف يمئيفلاو (59|000 ةيلحلا يف ميعن وبأو )١5517(( طسولألا يف يناريطلا هجرخأ -5 0
 .(859 مقرب هننس ف يمرادلا هحرخأ-*



 ةيفوصلا ةلدأ ناين يف ةيفسؤيلا ةع

 .20(هنع تزجعام الإ ولآال تراي لاق ما

 ىلإ فلتخي ناك ًالجر نأ :هنع هللا يضر فينح نب نامفع انديس نعو -(4

 هيلإ تفتليال هنع هللا يضر نامثع ناكو «هل ةجاح يف هنع هللا يضر نافع نب نامثع

 تئا :فينح نب نامثع هل لاقف «هيلإ كلذ اكشف لحرلا هيقلف «هتجاح يف رظنيالو

 انيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا :لق مث نيتعكر هيف لصف دجسملا تئا مث ةأضيملا

 يجاح يضتقيف كبر ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحم اي ةمحرلا يبن ملسو هيلع هلل | ىلص دمحم

 باوببلا ءاجف نامثع باب ىبتأ مث «هل لاق ام عنصف لحرلا قلطناف ءكتجاح ركذتو

 ؟كتجاحام :لاقو 7'2ةسفنطلا ىلع هعم هسلحأف نامثع ىلع هلحدأف هديب هذخخأ ىتح
 :لاق مث ةعاسلا هذه تناك ىتح كتجاح تركذام :لاق مث «هل اهاضقف هتجاح ركذف

 لاقو فينح نب نامثع يقل هدنع نم جرح امل لحرلا نإ مث ءانتئاف ةجاح كل تناك ام

 نامثع لاقف يق هتملك ىتح لإ تفتليالو نجاح يف رظني ناك ام ءاريخ هللا كازج هل

 لحجر هاتأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدهش نكلو ؛هتملكام هلل او ؛«فينح نبا
 :لاق ؟ربصتوأ :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف ؛هرصب باهذ هيل |! اكشف ءريرض

 تنئا :ملشو هيلع هللا ىلض بلا هلل لاق لع قش وهدم ل نسيت :لوسواب

 هللاوف «فينح نب نامثع لاقف تاوعدلا هذهب عدا مث نيتعكر لص مث أضوتف ةأضيملا
 .©0طق رض هب نكي مل هنأك لجرلا انيلع لخد ىتح ثيدحلا انب لاطالو انقرفتام

 :هتافو دعب ملسو هيلع هللا ىلص يبينلاب لسوتلا زاوج ىلع ةلدألا نمو -(ه
 يف تبث دقلف هتامث دعبو هتايح لاح يف ةلصفنملا هراثآب كربتلا زاوحج ىلع سايقلا

 اوناك مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلا نأ نيحيحصلا يف تدرو ةحيحص ثيداحأ

 يف هعضتو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قرع نم ذخأت ميلسس مأو «هرعّشب نوكربتي

 يف يليلخلا ىلعي وبأ ظفاحلاو ((* 0409 هنغرات ف يراخبلاو 6579371959 فئصللا ف ةبيشا يأ نبا هحرخأ ١-
 (ىةمأكز يرابلا حتف ف رجح نبا ظفاخلا لاقو .(4ال الإ ةوبتلا لئالد ف يقهيبلاو «(557ص داشرإلا

 .(حيحص هالنسإل )١|80( ريسفتلا قو(ى070١٠ ةياهنلاو ةيادبإلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو .حيحص هالنسإ
 فعس نم ريصح ىلع قلطت و ؛ءطاسبلل مسا :ءافلا رسكت و ءاطلا حتفت دقو ءاضبأ ءافلا و ءاطلا ةثلثم :ةسفئطلا -5

 اعارذ هضرع نوكي
 موبلا لمع ف ئسلا نباو «(حيحص ثيدخلاو) هقرط ركذ دعب لاقو ((85370.09 ريبكلا ف يناريطلا هج رخخأ -؟

 .(6 ك3 دئاوزلا عم يف يمئيغطلا هركذو «يبهذلا هقفاوو .(17]030) يكاملل هححصو .(5 ةلبللاو

 لسوتلا هباتك يف ةيميت نبا خيشلاو فل يناربطلا حيحصت القنو ((40/7/1إ9 بيهزللو بيغزللا يف يرذنللو
 6١79(. ص ةليسولاو
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 لسرعلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا +

 باترق هارد اعاإ ايعم يكس ىلودقل إننا وورق «ءايسداو "سقف اهنا رتاطياج

 نذإب هب ىفشتسي ءوادك هتافو دعب ملسو هيلع هلل ا ىلص يبلا راثآ اذإ تيقبف كزبتلا

 .لحو زع هللا
 هللا ىلص يببنلا رثأ نم لصفنا يذلا نأ ىلع لدي هنإف ءيش ىلع لد نإ اذهو

 ءافشلل ًاببس هلعج وهو مكحلا ذحخأي هتافو دعبام ىلإ يقب مث هتايح لاح يف ملسو هيلع
 .اضيأ هتافو دعب هتاذ مكحلا اذه ذحأي هدحو هللا وه ببسملاو كربتلل وأ

 زع هللا دنع ميركلا ههاجو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تاذ ىلوأ باب نمف

 نولضي مهرويق يف ءايحا ءايبنألاف «قلخي لو لبي ملو ريغتي ملو لدبتي مل هنإف لجو
 هيلعو ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا هلاقام اذهو «ءايبنألا داسجأ لكأتال ضرألاو

 امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع دنع انك :لاق سينخ نب مثيلا نعو -(5

 نم طشن امتأكف «دمحماي :لاقف كيلإ سانلا بحأ ركذا :لجر هل لاّمف هلجر تردحف

 .لاقع

 ركذا لجر همل لاقف رمع نبا لجر تردخ) لاق دعس نب نمحرلا دبع نعو
 .("”دمحم لاقف كيلإ سانلا بحأ

 لمح و) :هصنام ةماميلا ةعقو نع همالك لالخ ريثك نبا ظفاحلا ركذو -(/

 نأ بقرتي لعجو ةمليسم لابحل راسو مهزواح ىتح هنع هللا يضر ديلولا نب دلانخ
 دوعلا ديلولا نبا انأ :لاقو زاربلا اعدو نيفصلا نيب فقو مث ؛عجر مث ؛هلتقيف هيلإ لصي

 .©")( عدمحاي] ذثموي مهراعش ناكو «نيملسملا راعشب ىدان مث «ديزو رماع نبا انأ

 هللا ىلص دمحم انديسب لسوتي مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ انديس وه اهو -(8
 هللا لوسمر' لاق :لانق انينغ هللا يضر رمع نب هلل ادبع انديس ىور دقف ملسو هيلع

 الإ دمحم قحب كلأسأ براي :لاق ةئيطخلا مدآ فرقا امل) :ملسو هيلع هللا ىلص
 امل كنإ براي :لاق ؟هقلخأ ملو ادمحم تفرع فيك مدآاي ىلاعت هللا لاقف يل ترفغ

 نيبرألاو عباسلا لصفلا يف بيبطلا ملكلا يف ةيميت نبا خيشلا هركذو (33749 درفلل بدألا 3 يراحخبلا هججرخأ ١-

 ,156 ص

 .65 2153 ةيلهتللو ةيادبلا -؟



 لسرما ةيلوصلاةلدا اي ف ةيغسوبلا ةعوسولا 090

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ًابوتكم شرعلا مئاوق ىلع تيأرف يسأر تعفر ينتقلخ
 تسقدص ىلاعت هلل ١ لاقف :؛كيلإ قلخلا بحأ الإ كمسا ىلإ فضت مل كنأ تملعف هللا

 دمحتالولو .كل ترفغ دقف هقحب ينتلأس ذإو «ّيلإ قلخلا بحأل هنإ مدآ اي

 .20(كتقلخام

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ركذتي هنع هللا يضر ذاعم انديس وه اهو -4

 هيلع هللا ىلص هربق ىلإ يتأيف ."”يدجسمو يربقب رمت كلعف) :نميلا ىلإ هلسرأ امل هل

 :ذاعم انديس لوقيف ؟كيكبيام :هل لوقيف هاري رمع انديسب اذإو همامأ يكبيو ملسو

 ."0(كرش ءايرلا نم ريسيلا) :ملسو هيلع هلل | ىلص هللا لوسر نم هتعمس ثيدح

 :لاق هنأ هنع هللا يضر نوميم نب يلع نع هخيرات يف بيطخلا ىورو ح٠
 لك يف هربق ىلإ ءيجأو ةفينح يبأب كربتأل ينإ) :لوقي هنع هللا يضر يعفاشلا تعمس

 هللا تلأسو هرببقىلإ تسئجو نيتعكر تيلص ةجاح يل تضرع اذإف ءارئاز ينعي موي

 .امهنع هللا يضر ةفينح يبأ مامإلاب يعفاشلا

 . نب نسحلا تعمس :لاق ىعيطقلا رفعج نب دمحأ نع اضيأ ىورو 5

 تدصتقف رمأ ئمهام) :لوقي هتقو يف ةلبانحلا خيش وهو لالخلا يلع ابأ ميهاربإ

 .(0(بحأ ام يل هللا لهس الإ هب تلسوتف مظاكلا نعي رفعج نب ىسومربق

 «لمدلا هبشي ءيش يدضع يف ج رخ) :يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلا لاقو -(55

 دادغب ىلإ تدعو «ناهبصأ ىلإ ترفاسف ءاليوط ًانامز كلذب مادو ءدوعي مث أربي ناكو
 هاضرأو هنع هللا ينضر لبنح نب دمحأ مامإلا ربق ىلإ تيضمف «ةفصلا هذهب وهو

 .20(دعي مو أربف ربقلا هب تحسمو

 طمسوألا ف يناربطلاو .هححصو (0755) مكاملاو .(4م>خأ هز ةوبنلا لئالد هباتك ف يقهيبلا هجرأ ١-

 :هباتك يف يكبسلا نيدلا يقت مامإلا ققح دقو .(07510079 ( دئاوزلا عمجب) ف يمئيفا هركذو (6450)
 .نسخلا ةجرد نع لزنيال ثيدحلا اذه نأ (ماقسألا ءافشإ

 .(8 51٠0١ عمجلا يف يمثيطلا هركذو (5]550) دمحأا هججرخخأ -؟

 ةلعال حيحص ؛لاثو (2411) مكاكلاو م١510 دئاوزلا عمجج ف يمثيطلا هركذو (8 5859 هحام نبا هحجرتخأ -؟
 .030023 طسوألا يف يناريطلاو يبهذلا هقفاوو دل

 - 5725149 مقرب هطنغ (ةروثنلا تاياكملا) هباتكا ف (01959 ةنسا ىفوتللا يسدقللا نيدلا ءايض ظفاخلا اهركذ -ه

 ١٠١9(. رطسألل 9 هحجولا 0109 ةقرولا
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 لاا سس سس
 اذه) :ميلس نب ناوفص همامأ ركذ امدنع هسفن دمت“أ مامإلا لاق دقو -(18*

 .©"7(هركذب ءامسلا نم رطقلا لزني لجو

 دحأ يبرحلا ميهاربإ مامإلا نأ هخيرات يف يدادغبلا بيطخلا جرخأو -(14
 .(برحنا قايرتلا «يحخركلا عي ءفورعم ربق) :لاق ثيدحلا ةمئأ

 فورعم ربق فرعأ" :لاق ًاضيأ ثيدحلا ةمئأ دحأ يلماحما هلل ادبع ابأ نأو
 ."همه هللا جّرف الإ مومهم هدصق امو «ةنس نيعبس ذنم يخركلا

 يبأ تعمس :لاق يرهزلا دمحم نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع مامإلا نأ جرخأو

 ةرم ةئام هدنع أرق نم نإ :لاقيو «جئاوحلا ءاضقل برحب يحخركلا فورعم ربق :لوقي
 .هتحاح هل هللا ىضق ديريام ىلاعت هللا لأسو "”«دحأ هللا وه لقإلا

 دادغب نم تحجرح) :لاق يماشلا سابعلا نب دمحأ نأ ًاضيأ جرخأو -(

 دادغب نم :تلق ء«تحجرحخ نيأ نم :يل لاقف «ةدابعلا رثأ هيلع لحر يلبقتساف جملا ديرأ

 عجرا :لاق ءاهلهأب فسخي نأ تفخف ؛داسفلا نم اهيف تيأر امل اهنم تجرحخ

 نم :تلق ءايالبلا عيمج نم مهل نصح مه هلل ءايلوأ نم ةعبرأ روبق اهيف نإف «فختالو
 تعجرف «رامع نب روصنمو يئاحلا رشبو يحركلا فورعمو لبنح نب دمحأ :لاق ؟مه

 ."7(روبقلا ترزو

 نيلوألا ديس رجح ةديدح لبقي ناك جاجحلا ضعب نأ لوقلا فئاطل نمو

 :هلوح ءاملعلا دحأل لاقف كانه نيملسملا ضعب هآرف ملسو هيلع هللا ىلص نيرخآلاو

 ءرضيالو عنفنيال انيديأب هانعنص ديدح وهو «ةرجحلا ةديدح لبقي كرشملا اذهىلإ رظنا)

 ةوسنلقلا هذه عنصن ملأ :هل لاق مث اهنم هلّيَمف :ةوسنلق هسأر ىلع ىأرف ملاعلا هيلإ رظنف

 :هل لاقف .يسأر ىلع اهنأل يل ًاماركإ :لاق ءانأ اهل اذامل لاق ءمعن :لاق ؟انيديأب

 .(كلذ نودصقي ءالؤهو

 .(069 ص ظافحلا ةركذت -

 .(03 ةيللا صالخالا ةروسص -
 .يرامغلا قيدص ةللادبع خيشلل ءايك ذألا فادخإ باتك نم -؟



 ةثافتسالاو لسوتلا يف نيحلاصلاو ىاملعلا لاوقأ

 :ىلاعت هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا ١

 ريفكت ةيلإ بسن نم ىلع ةدشب اركنتسم ميصقلا لهأل ةهجوملا هتلاسر يف لاق

 اهرثكأ تأي لو اهلقأ م ارومأ يلع ىزتفا ميحس نب ناميلس نإ) :نيحاصلاب لسوتملا

 مركأ اي هلوقل يريصوبلا رفكأ ينأو «نيحلاصلاب لسوت نم رفكأ ينأ :اهنمف يلابىلع
 كناحبس#» :لوقأ نأ لئاسملا هذه نع يباوجو «تاريخلا لئالد قرحأ ينأو «قلخلا

 (90.2)جيظع ناتهب اذه

0 

 وأ نيحلاصلا كدابعب وأ نيلسرملاب وأ كيبتب كلأسأ : ما كرم

 .هدنع لسوتلا زاوح ىلع لدي اذهو .("0(هدنع وعدي هريغ وأ 0

 :ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشسلا "

 ؟ال مأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب لسوتلا زوجي له :هنع هللا يضر لتس
 هئاعدبو هيلع مالسلاو ةالصلاو هتعاطو هتبحمو هب ناميإلاب لسوتلا هلل دمحلا) :باحأف
 قافتاب عورشم هقح يف اهب رومأملا دابعلا لاعفأو هلاعفأ نم وه امم كلذ وحنو هتعافشو

 ياعسل

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هب | سوا وس اهتكلكوو :رخخآ عضوم يف لاقو

 ينإ مهللا :لوقي نأ ًاصخخش مّلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يف امك ءاعدلا

 .(059 ةيألا زونلا ةروس ١-
 (699ص 16١9( ص سماخلا مسقلا باهولا دبع نب دمحم خيشلا قئاسر نم ةرشع ةيداحلاو لوألا ةلاسرلا -*
 مامإلا ةعماج اهترشن يلا (78) ص ثلاثلا مسقلا «تافلؤللا ةعومجج ف باهولا دبع نب دمحم خيشلا ىواتف -؟

 دمحم عوبسأ ن ورقي نيذلا نم بيرغلاو) «باهولا دبع نب دمحم خيشلا عوبسأ يف ةيمالسإلا دوعسم نب دمحم

 .(...:يونسلا للا دبع نب ؛ دمحم يتلا دلوم نوركنيو باهولا دبع نبأ

 ١401129(. ىربكلا ىواتفلا -«
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 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 هحوتأ ينإ دمحم اي «ةمحرلا يبن ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلاسأ
 .(")(ف هعفشف اهيضقيل يجاح يلجيف كبر ىلإ كب

 يف ثيدح هيفف ملسو هيلع هللا ىلص يبلاب لسوتلا امأو :ردخآ عضوم يف :لاقو

 32 فضا ىتإ! هللا لومرااب :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىنأ ًايبارعأ نأ) فدا

 :لق مث نيتعكر لصو اضوت) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف «يل هللا عداف يرصب

 مهللا يرصب در يف كب عفشتأ ينإ دمحم اي دمحم كيبنب كيلإ هحوتأو كلأسأ مهللا

 ,©729هرصب هللا درف ءكلذ لثمف ةحاح كل تناك نإف :لاقو ف كيبن عفش

 :ينابلألا رصان دمحم خيشلا  ؟
 0 «يعادلا لمعبو ءهقافصو هللا ءاعنأب لييوتلا زوجي هنأ ينابلأل قرشا ركف |

 :لاقف .ينابلألا رصان خيشلا 0000 هنإ م ىذلا

 ةنسلاو باتكلا صوصن هيلع تلد عورشم وه لسروتلا نأ ملعت قبس اممف)

 وهو نوملسملا هيلع عمجأو ؛حلاصلا فلسلا لمع هيلع ىرحجو

 .هتافص نم ةفص وأ ىلاعتو كرابت هللا ءامسأ نم مساب لسوتلا ١-

 .يعادلا»هب ماق حاط لمع لسوتلا 2
 .حلاص لجر ءاعدب لسوتلا ا"

 :لوقيف لسوتلا ةلأسم يف نيدمدعملا ةمئألا لاوقأ لقني مث

 هريغ زاحجأو هدحو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاب لسوتلا دمحأ مامإلا زاجأف) 0

 .0(نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغبو هب لسوتلا يناكوشلا 3 0

 : ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا 4

 .(* 0023 تاوعدلا باتك يف هححصو يذمزلا هج رتخأ تا

 ةحاملا ةاللص يف هحام نبا هحرعخأو حعيحص نسح لافو 50783 تاوعدلا باتك يف يذهّزلا هج رخأ - 9 10

 .(6 ألا

 )6٠١5113(. يربكلا ىراتقلا -؟ 0 0
 .(45) ص ينابلألا رصان دمحم خيشلل ةيواحطلا ةديقعلا حرش -4
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 لسرعلا ةيفوصلا ةلدأ نايب نق ةيفسويلا ةعوسوم ا

 هيلع هللا ىلص يبنلاب لسوتي) :ىلاعت هللا امهمحر يزورملل دمحأ مامإلا لاق

 .(هريغو بعوتسملا يف هب مزجو «هئاعد يف ملسو
 نم رطقلا لزني لجر اذه) :ميلس نب ناوفص همامأ ركذ امدنع هلوق انعم رم دقو

 .(هركاذذب ءامسلا

 :ىلاعت هللا همحر سنأ نب كلام مامالا

 ةالصلا هلآ ىلعو هيلع يبنلا ربق رازو جحامل روصنملا ةفيلخلل هنع هللا يضر لاق

 هللا لوسر لبقتسأ مأ وعدأو ةلبقلا لبقتسأأ هلل ادبع ابأ اي :ًالئاق ًاكلام لأسو مالسلاو

 وهو هنع كهجو فرصت ملو.:كلام مامإلا لاقف ؟وعدأو ملسو هيلع هللا ىلص
 .كيف هللا هعفشيف هب عفشتساو لبقتسا لب ؟ىلاعت هللا ىلإ مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو
 مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو :ىلاعت هللا لاق

 ."”20ي4ًاميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا

 :ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا 1

 نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ربق ةرايز نأ ملعاو..) :هنع هللا يضر لاق

 (ةلبقلا ربدتسيف ميركلا ربقلا يتأي مث :لاق نأ ىلإ ...يعاسملا حمنأو تابرقلا مهأ

 لوسراي كيلع مالسلا :لوقيف لالجإلاو ةبيحلا ماقم يف فقيو «ربقلا رادج لبقتسيو

 0 هناحبس هبر ىلإ هب عفشتسيو هسفن قح يف هب لسوتيو :لاق نأ ىلإ ....هّللا

 :ىلاعت هللا همحر يكبسلا نسحلا وبأ نيدلا يفت مامإلا

 يبنلاب عفشتلاو ةثاغتسالاو لسوتلا نسحيو زوحي هنأ ملعا) :هنع هللا يضر لاق

 ةمولعملا رومألا نم هنسحو كلذ زاوجو «ىلاعتو هناحبس هبر ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص
 ءاملعلاو نيحلاصلا فلسلا ةريسو نيلسرملاو ءايبنألا لعف نم فورعملا «نيد يذ لكل

 .(نيملسملا

 ١- ةيألا ءاسنلا ةروس 659(.

 ؛لفولا ةصالخإ يف يدوهمسلاو قيندللا بهاوللا يف ينالقسعلاو (مظنللا رهوملا) ف رجح نبا ةمالعلا هركذ -
 .مهريغو حيحص دنس افشلا يف ضايع يضاقلاو

 (20|5075 ع ومجلا باتك -<
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 لسوتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا .

 لبق :لاح لك يف زئاج ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب لسوتلا نإ :لوقأو) :لاقو
 يف ثعبلا دعبو خزربلا ةدم يف هتوم دعبو ايندلا يف هتايح ةدم يف هقلخ دعبو هقلخ
 .27(ةنحلاو ةمايقلا تاصزع

 : ىلاعت هللا همحر يناكوشلا مامإلا ل
 هتوم دعبو هتايح يف نوكي ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا) :هنع هللا يضر لاق

 تبثو «هتايح يف ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا تبث دق هنأ كافخيالو هترضح يفو

 ىلع مهنم دحأ راكنإ مدعل ًايتوكسم ًاعامجإ ةباحصلا عامجلب هتوم دعب هريغب لسوتلا
 لضفلا لهأب هللا ىلإ لسوتلاو هنع هللا يضر سابعلاب هلسوت يف هنع هللا يضر رمع
 الإ ًالضاف نوكيال ذإ ةلضافلا مهايازمو ةحلاصلا مهلامعأب لسوت ققحتلا يف وه ملعلاو
 .(هلامعأب

 ركذو :ءايبنألاب لسوتلا نمو :لوقأ (نيحلاصلاو هئايبنأب هللا ىلإ لسوتيو) :لاقو 2
 ساببعلا انديسب رمع انديس ءاقستسا ثيدح :نيحلاصلاب لسوتلا امأو 29 يعألا ةضق
 (0047/امهنع هللا يضرأ

 امأو) :لوسقي مث ءلسوتلا زاوج ىلع ةباحصلا عامجإ هنع هللا يضر لقنبو
 زع لاق دقف «هبر نم هبلطي بلطم يف هقلخخ نم دحأب ىلاعتو هناحبس هلل | ىلإ لسوتلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلاب الإ ىلاعت هلل اىلإ لسوتلا زوجيال هنإ :مالسلا دبع نب نيدلأ
 هيلع هللا ىلص يبنلاب لسوتلا زاوج صيصحتل هجوال هنأ (يناكوشلا دنع يأ) يدنعو

 نأ :يناثلاو مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإ نم هب كانفرعام :لوألا :نيرمأل ملسو
 ةحلاصلا مهلامعأب لسوت قيقحتلا يف وه ملعلاو لضفلا لهأب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا
 .(هلامعأب الإ ًالضاف لضافلا نوكيال ذإ «ةلضافلا مهايازمو'

 :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا يلمرلا باهشلا ةمالعلا ف

 ةالصلا مهيلع نيلسرملاو ءايبنألاب ةئاغتسالا نإ) :باحجأف هنع هللا يضر لكس

 ١1302. صو نماثلا بابلا فانألا ريخ ةرايز يي ماقسألا ءافش باتك -
 (6؟)0إ ةحاطلا ةالص ىف هحام نباو (؟ هالدلإل تاوعدلا باتك ىف يذمّولا هدب ريخأ -؟

 .(0605129 ةعزخ نباو (5 5| 59و (5 +!509 يرادخبلا هج رخأ -*
 .(*101 ص نيركاذلا ةفحّخ باتك -4



 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 دعب ةثاغإ ءايلوألاو «ءايبنألاو لسرللو «ةزئاجج نيحلاصلا ءاملعلاو ءايلوألاو مالسلاو

 مهنإف ءايبنألا امأو مهتوم دعب عطقنتال ءايلوألا ةماركو ءايبنألا ةزجعم نأل (مهتوم

 ةزجعم مهنم ةئاغإلا نوكتق رابخألا هب تدرو امك نوجحيو نولصي مهروبق يف ءايحأ

 يهف ءايلوألا امأو ءرافكلا نولتاقي 27 اودهوش ءايحأ اضيأ ءادهتتلاو+ مه

 .(مه ةمارك

 :ىلاعت هللا اههمحر صيخلتلا بحاصو يرماسلا مامإلا ٠

 ءاملعلاو خويشلاب ءاقستسالل لسوتلاب سأبال :صيخلتلا بحاصو يرماسلا لاق

 ."”(بحتسي ليقو ؛حلاص لحرب هللا ىلإ عفشتسي نأ زوجي :بهذملا يف لاقو «نيقتملا

 :ىلاعت هللا همحر يلبنحلا حلفم نبا ةمالعلا ١١

 .(بحتسي ليقو حلاصب لسوتلا زوجي هنأ ركذ)

 ةلبانحلا ءاملع رابك نم يلبنحلا يوادرملا يلع نيدلا ءالع خيشلا ١
 :ىلاعت هللا همحر

 ليقو بهذملا نم حيحصلا ىلع حلاصلا لجرلاب لسوتلا زوجي اهتمو) :لاق
 ةالصلاو هتبحمو هتعاطو ملسو هيلع هللا ىلص هب ناميإلاب لسوتلاو) :لاقو «(بحتسي

 ل ل ل ل مالسلاو

 ©"”(ًاعامجإ عورشم هقح

 :ىلاعت هللا همحر يناهبنلا فسوي خيسلا ١١

 ماملإ ىندأ هدنع نم نيملسملا ريغو لب نيملسملا نم دحأ ىلع ىفخيالو) :لاق

 نم ةيدمحملا ةمألا روهنمج نأ نينمؤملا نم هعبتا نم لاوحأو نيبملا نيدلا اذه ةفرعع

 بهاذم عيمج نم ماوعلاو صاوخلا نم مهريغو ةيفوصلاو نيملكتملاو نيثدحم او ءاهقفلا

 او «ةيورخألاو ةيويندلا ج جيدا ءاضقل ىلاعت لال رعما

 ث

 ١- عانقلا فشك 5159 5(.
 فاصنالا باتكا -؟ 55159 2(.
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 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 راص ىنتح ةبيرقلاو ةديعبلا راطقألا نم ملسو هيلع هللا ىلص هترايزل رفسلاو «لاحرلا
 هفالخ روصتيالو هلهجيال ثيحب ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا رومألا ةلزنم مهدنع كلذ
 ةماعلا روهمج نع ًالضف ملعلا لهأ ةبلط نم ريثك هليختيالو هفالخخ مهوتيال لب «دحأ
 نم فلاخم دجوي هنأ زوجيالو لب ,مهنم دحأ لاب يف كلذ نم ءيش رطخيال نيذلا

 هاقلتي كلذك ىلاعت هللا دمحب ةيدمحملا ةمألا تلازامو ءكلذ ناسحتسا يف نيملسملا

 لمكأو تاعالعلا لضفأ نم كلذ نأ عقاولا وه امك نودقتعيو «نيمدقتملا نع نوريعأتملا

 (تابرقلا

 : هنعىلاعت هللا يضر دماحلا دمحم خيشلا 14

 ىلاعت هللا ىلإ مهب لسوتلا زوجي) :نيحلاصلا ءادن باب يف هنع هللا يضر لوقي

 ال مهب لسوتلا دصقب مهادان نمو «ةريثك اذه ىلع ةلدألاو هناحبس هلل نوكي ءاعدلاو

 .2”(مالي
 هلسرب ىلاعتو هناحبس هلل ىلإ لسوتلا زوجي) :لسوتلا زاوج باب يف اضيأ لاقو

 لسوتلا امأو مهيلع هللا ناوضر هئايلوأبو ,مهلا ىلعو مالسلاو ةالصلا مهيلغع هئايبنأو

 هئايلوأبو ءمهلا ىلعو مالسلاو ةالصلا مهيلع هئايبنأو هلسرب ىلاعتو هناحبس هلل | ىلإ

 بابسأ نم وه ذإ بحتسم هنإ لب قحلا لهأ دنع غئاسو زئاج هنإف ؛مهيلع هللا ناوضر.
 هل كيرشالو هدحو وعدملا وه ىلاعت هللا نأل كرشب هبش ىندأ هيف سيلو ءاعدلا ةباحإ

 سعي ثول نمالو يعادلا قحلي رضّو نم امف ءاعدلا ريغ عافشتسالاو «ريثأتلاو قلخلا يف

 .©0(ملسو هيلع هللا

 همّلع ام كرشلا ةبئاش هيف وأ اكرش لسوتلا ناكول) :لسوتلا باب يف ًاضيأ لاقو
 لسوتلا هملع دقف هل هللا وعدي نأ هلأس نيح ىمعألل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ين

 يضر ندع للعفو عرش ةسسيال هنا ةعبال هيب لسوتملا ةايستن ل [يركلا ةواتجإو دك
 ."0(ررقم وه امك هادع ام يفنيال ءيشلا لعفو يحلاب لسوتلا الإ هيف سيل هنع هللا

 .يناثلا مسقلا (5 هإلص لبطانأ ىلع دودر ١-
 .يناثلا مبسقلا 2583 ص ليطابأ .ىلع دودر -؟
 .يناثلا مسفلا (5 هالص ليطابأ ىلع دودر 5
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 لسوتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ظافحو ةمألا رابك نم هتلدأ لقن وأ لسوتلاب لاق نم رهشأ ءامسأ انه ركذنو

 :نيرصاعملا ضعبو ةنسلا

 .هنع هلل | يضر يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا مهنمف ١-

 .هنع هلل | يضر لبنح نب دمحأ مامإلا مهنمو -؟

 .هنع هلل | ىضر سنأ نب كلام مامإلا مهنمو -#

 .هنع هلل | يضر ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مامإلا مهنمو -4

 .هنع هلل | يضر يوونلا ايركز وبأ مامإلا مهنمو -ه
 .هنع هلل ١ ىضر ىطويسلا نيدلا لالج مامإلا مهنمو -5

 هلع نا | ضر: شويبلا زكب وبا ءانإلا مهتنورخاا

 .هنع هلل ! يضر مكاحلا هنا | دبع وبأ مامإلا مهنمو -
 .هنع هلل |١ يضر يراق ىلع المب فورعملا يراقلا نيدلا رون مامإلا خيشلا مهنمو -4

 .هنع هلل | يضر ينالطسقلا ظفاحلا مامإلا مهنمو ٠-

 .,هنع هلل | يضر يزوجلا نبا جرفلا وبأ مامإلا مهنمو ١-

 .هنع هلل | يضر ةيزوجلا ميقلا نبا مامإلا مهنمو ١
 .هنع هلل | يضر ضايع يضاقلا مامإلا مهنمو ١-

 .ىاعت هلل | همحر ىجافخلا نيدلا باهش دمحأ ةمالعلا مامإلا مهنمو 4

 .ىلاعت هلل | همحر ىكبسلا يفاكلا دبع نب ىلع ثدحملا مامإلا مهنمو 6
 .قاعت هلل | همحر يناكوشلا ىلع نب دمحم ةمالعلا مهنمو 5
 .هنع هلل | ىضر ريثك نبا رسفلا ظفاحلا ةمالعلا مهنمو -
 .ىكاعت هلل هفحر ييطرتلا هل | دبع وبأ رسفملا ةمالعلا مهنمو -

 .قااعت هلل | همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا مهنمو 54

 .ىاعت هلل | همحر ةيميت نبا خيشلا مهنمو ٠

 .ينابلألا رصان دمحم خيشلا مهنمو ١-

 .قاعت هلل | همحر يلبنحلا حلفم نبا ةمالعلا خيشلا مهنمو
 .ىلاعت هلل | همحر ىمثيهلا رجح نبا ةمالعلا مامإلا مهنمو 1

 .كاعت هلل | همحر يناقرزلا يقابلا دبع دمحم خيشلا ةمالعلا مامإلا مهنمو 4

 .ىاعت هلل ١ همحر يعفاشلا يلمرلا باهشلا ةمالعلا مهنمو



 لسوتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 .قاعت هلل | همحر يلينحلا يوادرملا يلع نيدلا ءالع خيشلا ةمالعلا مهنمو -9

 .يودرملا دمحأ ةمالعلا خيشلا مهنمو -1/

 .يرماسلا خيشلا ةمالعلا مهنمو -8

 .يناهبنلا فسوي خيشلا مهنمو 4

 .دماحلا دمحم خيشلا مهنمو ٠“

 رظناف «ةيلج ةرهاظ كمامأ تدرس دق «ةثاغتسالاو لسوتلا ةلدأ يحخأ اي ىهاهف

 يلا ةقيرطلا نع ثحابلا ةرظن اهيلإ رظنا «ةقيقحلا نع ثحبلاو فاصنإلا نيعب اهيلإ
 دمحم انديس مهلك نيملسملا يبن هنع ربخأ يذلا ءاضعألا تتشتملا دسجلا كلذ عمجت

 انيدهب نأ هللا نيلئاشن "7. ,هدحاولا ةهبسحلا“ قوملسملا)  :هلوقب ملسو هيلع هلل! ىلص

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ليبسلا ءاوس

 ١- مكاحلاو + هداك ملسمو .(0550) يراخبلا هجرخأ 009149(.
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 ددم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ددملا

 : ددلملا ظفل ىنعم

 .اهلئاق ةين فالتحاب (ددم) ةملك ىنعم فلتخي

 اراصنأ مسمل انرص يأ ؛موقلا انددم :ددم ةملك ىنعم نع برعلا ناسل يف دروو

 ..مهانغأو ريثك لاع هدمأو «مهناعأو لاجرلاو ليخلاب ةهدنج قيما لمأو

 .(اددم لجرلا لسري نأ دادمإلاو «هلل | ليبس يف يزاغملاب قحلت يلا ركاسعلا :ددملاو

 ف )وي هتيوقو هتنعأ :ددك. هتددمأ :ىلاعت هلل ١ همحر يمويفلا مامإلا لاقو

 ينرصناو رعب يعدو يطا سا : ضنا و كلت اور قدما دءأ يأ هللا اي ددم" : اسملا لاق اذإف

 يسفن ةبراحمو كتعاط ىلع ةردقملاب يبندمأو «تاكربلاو تابجرلاب يندزو ؛كّودع

 .يناطيشو

 ام انوّدمأو هللا مكملع امث انوملع :هانعمف «هلل ا ءايلوأ اي ددم" :لاق اذإ امأو
 يف انودشرأو ءانريسل انعفني ام انودعاسو «نافرعلاو مولعلا نم هب هناحبس هللا مكدمأ

 مهبردي نم اودقف دابعلا رثكأ نأل الإ اذه ناك امو :هللا نذإب هلل ةبحم ىلإ انكولس
 ىلإ ةحامب مهنإف كلذل ءملسو هيلع هللا ىلص مانألا ديس قالخأبو «مالسإلاب مهبدؤيو
 يذلا ىنعملاب ددملاو «كولسلاو ريسلا ةقي ةقيرط بدأ مهملعيو « ملعلاب مهدعو مهنيعي نم

 نيعتسي ناسنإلا نأ ركني نأ دحأ عيطتسي الف ءانتايح يف ّىنعمو ًاسح دوجوم هانركذ

 لاقتنالاو ةيويندلا ج تا ا ب ا ا ع تب

 نإو اذه «سفنألا قشب د الإ اهنودب كاسنإلا هيلإ لصي ال رخآ ىلإ دلب نم اهتطساوب

 ١- د مإ هدام برعلا كاسل 0(.

  <5.(د د م هدام ريثلا حابصلل
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 0 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 لاقي ةيندعم ةعطق ةطساوب ًاوحو ارحب مهرفس ةهجو ىلع نولوتسي نيرايطلاو ةراحبلا
 جرخت ندعملاب ةناعتسالا لهف !اذه ركني الو ةبولطملا ةهجللا ىلإ مهدشرت «ةلصوبلا :امل

 هللا ةبحم قيرط كولس يف ةربخ هل نم انيلإ اهمدقي ةئيمث ةدعاسم ُضقرت لهو !؟ةلملا نع
 ةقشم الب ةدعاسملا كلتو ددملا كلذ لالخ نم لوصولل رطامخملا عاونأ ىتشب ةفوفحما

 !؟.ىوهلاو ناطيشلاو سفنلا قيرطلا اذه يف ءادعألا لقأ نأب امله عل الو

 هللا تاقولخم نم ةريثك ءايشأب ةناعتسالا ىلإ ةحاحب ناسنإلا نأ انل رهظي انه نمو
 كانهو .تناك عون يأ نم مهتاعونصمو هقلخ يديأ ىلع هل هللا هرخس دق ددم ٌهدمتل

 ؛ةنواعملاو ةدعاسملا ىنعم. يتأت ددم ةملكف «قولحملا.ددمو هناحبس قلاخلا ددم نيب قرف

 ةناعتساف «فينحلا عرشلا اهزاجأ ىلا قرطلا عيمجم ّربلا عاونأ لك يف ةبحتسم هو

 ال ءاهب رومأم ناسنإلاو اهنع ىنغ الو اهنم رفم ال رومألا يف ضعبب مهضعب سانلا

 الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتوإ» :ىلاعت هللا لاق دقف «ىوقتلاو ربلا رومأ يف اميس
 ظ ."04ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت

 بلط ولف ءضعبل مهضعب ةرصنو ةدعاسملا يأ ؛ددملا وه قئالخلا نيب نواعتلاف

 نكلو ءهبر نم بلطي امك هنم بلطي هنأ ىنع. سيلف دادمإلا هسنج يب نم ناسنإلا

 :نيمسق ىلع روكذملا ىنعملاب دادمإلاو ءاهب هللا هدمأ يلا ةردقلاو ددملاب

 الإ ةقيقحلا ىلع متي ال ام وهو هناحبس هللا نم فرص ددم وه :لوألا مسقلا

 ءالؤهو ءالؤه دم الك :ىلاعت هللا لاق هناحبس هب الإ قلخلل ةثاغإلا نوكت الو ءهنم
 يناكوشلا مامإلا لاق امك ىنعملاو “"”4اروظحم كبر ءاطع ناك امو كبر ءاطع نم

 رافكلاو نينمؤملا قزرن «عاطقنا ريغ نم قحالت ىلع انئاطع نم هديزن :ىلاعت هللا همحر
 ."”ةيصعملا لهأو ةعاطلا لهأو

 هللا مهاتآ ام ماركلا هتكئالم دي ىلع هناحبس هللا هيرجي ام وهو :يناثلا مسقلاو
 ىلعو «تازجعملا ةطساوب مالسلاو ةالصلا مهيلع هئايبنأ دي ىلعو ءرارسألاو ةوقلا نم

 .تاماركلا قيرطب هئايلوأ دي.

 ١- ةيألا ةدئالل ةروس 59(.

 )بألا ءارساإلا ةروس -؟ 5(.
 <- ريدقلا حتف 0207199 6(.



 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسؤيلا ةعون

 رم هدابع نم ءاسي نمد هناحيس للا نأ وهو :ادح حضاو يلج قرفلاو

 اش ىتم «نيكر شملاو رافكلا ىلع ةرصنلاو ةثاغإلاو ةنوعملاب هتمحر و هلضف نئارخ

 هؤايلوأو هؤايبنأ امأو ؛.هاضر وأ دحأ نذإ ىلع ىلاعت هؤاطع فقوتي الو ءءاش امفيكو

 نم ٌدمتسم ةقيقحلاب وهو ءهاضرو هتئيشمو هللا نذإب الإ نيبلاطلل مهدادمإ نوكي الف
 .ادج ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو «ىلاعت هلل ١ دادمإ

 ةينطابو ةيرهاظ لامعأو فئاظو مهل ةكئالم ايندلا هذه يف ىلاعت هللا لعج دقو

 .هلل | هب مهرمأ ام ىلاعت هلل ١ قلخ اهب نومدخي

 يذ هللا نمإ» :ةميركلا ةيآلل هريسفت يف هللا همحر يزارلا مامإلا لاق
 يف هتوافتم اهنأ امك تاومسلا هذه نأ وهو :عبار هجو هيف يدنعو" :؟74جراعملا

 أ) ملاعلا اذه ربدت ىلع ةوقلا ةدشو اهتوقو رغصلاو ربكلاو ضافخنالاو عافترالا

 ملاعلا اذه ىلإ لصي ال هتمحر ضيف رثأو هللا ماعنإ رون لعلف «(اهل ىلاعت هللا رمأ بسحب

 .©7"ال وأ ةداعلا ليبس ىلع امإ «حاورألا كلت ةطساوب الإ

 ماقم هل الإ انم اموإ# :ىلاعت هللا لوق ربسفت, يف ىلاعت هللا همحر ًاضيأ لاقو

 ىدعتي ال ةجردو اهزواجتيال ةبترم مهنم دحاو لكل نأ ىلع لدي اذهو" :”4مولعم
 .©0"لاعلا اذه ماسجأ يف فرصتلا يف مهتاجرد ىلإ ةراشإ تاحردلا كلتو ءاهنع

0 

 يف وهو العو لحج هنم رمأب دابعلا لاعفأ ةباتكو ةفرعمل ةكئالم هللا رحس دقلو

 بتكنو ىتوملا يحن نحن انإإ» :هناحبش ةلئاق هسفنلا ةباكلاو ةفرعملا :يسنني, هينا عقلا

 .'74نيبم مامإ يف هانيصحأ ءيش لكو مهراثآو اومدق ام

 رشو ريخ نم ايندلا يف اومدق ام بتكنو يأ" :هنع هللا يضر يربطلا مامإلا لاق

 .2”"اهئيسو لامعألا حلاص نمو

 ١- ةيلألا جراعلل ةروس )5١(.

 ١- يزارلا رتخفلا ريسفت 49 5]١0751(.
 ةبألا تافاصلا ةروس -؟ 1343(.

  -4يزارلا رخفلا ريسفت 41553 300(.

 - ةيألا سي ةروس ١50(.
 .(للإ ؟9 ريسافتلا ةوفص -5

 لا



 1 ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةع هوس هولا

 .2'”#ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي امإ» :ةكئالملا قح يف ىلاعت لاقو
 :لاقف ىلاعتو هناحبس هتاذل ظفحلا بسن كلذكو دابعلا ظفحلا ًاضيأ مهرحسو

 .(©94نيمحارلا محرأ وهو ًاظفاح ريخ هللافإ)
 نمو هيدي نيب نم تابقعم هلإ :ةكئالملا قح يف ًاضيأ ىلاعتو هناحبس لاقو

 ."7هلل | رمأ نم هنوظفخي هفلخ

 يملا فالى املا فقرلا نقوتو ,حاورألا ضبقل توملا كلم رخسو

 .(04 مكافوتي مث مكقلخ هلل او9» :لاقف هناحبس

 مث مكب لكو يذلا توملا كلم مكافوتي لقإل :ةكئالملا قح يف لجو زع لاقو
 "74 نوعجرت مكبر ىلإ

 .هناحبس هنذإو هلل | رمأب توملا كلمل عجار ةيآلا هذه يف لعفلاف

 ريخستب هللا دابع اهب نوظفحي رارسأب ةكئالملا ّدمأ دق ىلاعت هللا نإف اذه ىلعو

 بئارغو بئاجع نم ماركلا ةكئالملا نم رهظ امهمف ديري امل لاعف وهف «لحو زع هنم
 :ىلاعت انبر مهنع لاق دقف هللا زمأب نورحخسم مهف ةقيقحلا ىلع مهنم كلذ نوكي ال

 ."4”2نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي الإ
 مالسلا مهيلع ماركلا ةكئالملل لعج ام هقلخل ايندلا هذه يف ىلاعت هللا لعج دقو

 مركأ دقف ةينارون تاردقو تادادمإب مهَدَّوَرو ةينطابو ةيرهاظ لامعأو فئاظو نم

 نيد ةرصن ىلع اهب نيمئاق مهلعجت يلا رارسألا نم ءيشب هءايلوأو هلسرو هءايبنأ هللا

 مامإلا لاقو .هلالج لج هللا نيد ةماقإل هاضرو مهبر نذإب اوؤاش نم اهب نودمبيو «هللأ

 الإ هملع نم ءيشب نوطيحي الوإل :هناحبس هللا لوق ريسفت يف ىلاعت هللا همحر يقهيبلا
 .9هميلعتب هايإ مهملعي نأ ءاش ام الإ هملع نم نوملعي ال يأ ,"”#ءاش امب

 ١- ةيألا ق ةروس )00(.
 ,(4) ةيألا فس وي ةروس >8
 0١9(. ةيألا دعرلا ةروس -*
 .04 :١ ةيألا قحنلا ةروس -؟

 .(3019 ةيألا ةدحسلا ةروس -ه

 .(0 ةبألا ميرحتلا ةروس -5
 .(5 5 هذ ةيألا ةرقبلا ةروس _إ



 ددم ا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيمئسويلا ةعوسولا

 يضر رضخلا انديس قح يف هناحبس هلوق ريسفت يف ىلاعت هللا همحر يوغبلا لاقو
 .©”اماهإ نطابلا ملع يأ :"0ًاملع اَنُدل نم هانمّلعوإل :هنع هللا

 ةكئالملا نم هللا دنع ًاردق لحجأو ةحرد عفرأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاو
 ول يلا قراوخلا ضعب مهيديأ ىلع ىرحأو هتافص ضعبب مهذمأ كلذلف ءمالسلا مهيلع

 ىلع مكحل ديؤم لوسر نع تردص اهنأ ملعي ملو ةلهو لوأل ددملا ركني نم اهب عمس
 دي ىلع هللا هارجأ ام اذه ىلع ةلالد لدأو !!اروف ةلملا نع جورخلاو رفكلاب اهلئاق

 هسفن ىلإ بسني وهو ىلاعت هللا لوق ىلإ عمسنلف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع انديس

 ,"”رسيدق ءيش لك ىلع وهو ىتوملا يبحي وهو يلولا وه هلل افإإ :ًالئاق ىتوملا ءايحإ
 ,”©ينذإبب ىتوملا جرسخت ذإوإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع انديس قح يف لوقي مث
 وهف تضرم اذإوإ» :لوقيف ىلاعتو هناحبس هيلإ ضرملا ءافش بسني كلذكو
 همكألا ئربتو# :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع انديس قح يف لوقي مث 2 ”4نيفشي
 لك قلخو# :لوقيف ىلاعتو هناحبس هسفن ىلإ قلخلا بسنيو ؛4”"2ينذإب صربألاو
 ذإوإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع انديس قح يف لوقي مث :"”4ًريدقت هردقف ءيش

 كلذ سيلو :"”4ينذإب ًاريط نوكتف اهيف خفنتف ينذاي ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخت
 يههإلا ددملا ناسلب ملكتي هارن تافصلا كلتب ىسيع انديس هللا دمأ نأ دعب لب بسحف

 نم مكل قلخأ ينأإ» :لوقيف اهبّيسم ىلإ يقيقحلا لعفلاو هسفن ىلإ بابسألا بسنيف
 يحأو صربألاو همكألا ئربأو هللا نذاي اربط نوكيف هيف خفنأف ريطلا ةئيهك نيطلا
 ىلع ظافلألا هذه لثم قالطإ زاوج ىلع ليلد ربكأ ةيآلا هذهو ©”4هلل ١ نذاي ىتوملا
 انعم رم امك ةراكنإل ليبسال يذلا زاجما باب نم هيدي ىلع تارّدقملا هللا لعج نم

 .(0 459 ص يقهيبلل تافصلاو ءامسألا -م
 .(56إ ةيآلا فيكلا ةروس ١-

 .(884159 ريسفتلا يف ليزنتلا ملاعم -؟
 .(83 ةيلألا ىروشلا ةروس -*

 306١١9(. ةيألا ةدئالل ةروس - <

 .( نإ ةيألا ءارعشلا ةروس -ه
 0١0١١9(. ةبآلا ةدئالل ةروس -<

 .(89 ةيآلا ناقرفلا ةروس -ال
 20١ 9 ةيألا ةدئالل ةروس ->

 .( 49.9 ةبألا نارمع لأ ةروس -
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 ةيفوصلا ةلدأ تايب ى ةيفس ويلا ةعور و

 ..لسوتلا باب يف
 تاكربلاف ءاهتلالدو اهنومضم يف ددم ةينيلك نمد معا ةقيقدلا ف اذه نإ مث

 نم هلوح نم لك اهنم ديفتسي هتاقولخم نم ادحأ اهب ىلاعت هلل | دمي ىلا تارينللاو.:

 حو اي لبق# :مالسلاو ةالصلا هيلع حون انديس قح يف ىلاعت هللا لاق دقف نيئمؤملا

 ."04كعم نمت ممأ ىلعو كيلع تاكربو انم مالسب طبها

 ."””ةنيفسلا لهأ نم كعم نم ةيرذ ىلعو كيلع ةميظع تاريمخو يأ

 .”7ةمايقلا موي ىلإ نمؤم لكاذه يف لخد :يطرقلا لاقو

 :ملسو هيلع هّللا ىلص هلوق هنمو
 .«ريكلا خفانو كسملا لماحك ءوسلا سيلجو حلاصلا سيلا لثم)

 رسشنو ةجحلا ةماقإ ليبس يف وه امنإ هءايبنأو هلسر هب ىلاعتو هناحبس هللا دعامو

 قالطإلا ىلع ءايبنألا لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم انديس نأ انملع دقو «ةوعدلا
 :ىللاعت هلل | همحر ةرهوجلا بحاص لاق امك

 قاقشلا نع لمفانيبن  قالطإلا ىلع قلخلا لضفأو

 يقرأ او يسب اب تبر ناسا ياعم يلايحرودلا نوكي اذهبو

 ايعادو ًاغلبم رم يبن لك ثعب هللا نأل ؛نيلسرملاو ءايبنألا رئاس هيطعأ ام عيمج نم مظعأو

 .ةفاك قلخلل تناك ىفطصملا بيبحلا ةثعب نكلو :هموقل

 ةراعتسملا ةنامألاك هئايبنأ ىلع هللا هضيفي يذلا دادمإلا نإ :نيحلاصلا دحأ لاق

 هيبن قح يف ىلاعت هللا "لقي ملأ ,مهبر ةعاط ىلإ قلخلا ةيادهل اهتطساوب اولمعيل مهدنع
 .هناحبس اضيأ لاقو 1 ميقتسم طارص ىلإ يدهبتل كنإوؤ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 أولتي مهنم الوسر نييمألا يف ثعب يذلا وهإو :ملسو هيلع هللا ىلص هقح يف ىلاعتو
 لالض يفل لبق نم اوناك نإو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع

 .(عدو ةبألا دوه ةروس ا
 ١07159(. ريسافتلا ع ع

 .( 40| 59 يطرقلا ريسفت
 افوقوم يسلابطلا و ((85370 نابح نباو «(46 ءرأ 9 دجأو (0055) ملسمو 0٠ 00 ته

 حو يوغبلا اضيإ هحج رخأ و ىم وع يأ نع ياك طحط يعاضقلا و مك

 .(85) ةبألا ىروشلا ةروس -ه



 ددلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .210نيبم

 قيلاعلل ةنيفالا ةفارا وتةنغعرلا ذتاتخ لسو هيلع ذل ١ نانش قم نذير" ماد انف
 ةيآلاو «ةفأرلاو ةمحرلاب هللا نذإب قلخلا دمي هنأ عي اذهف هعمجأب ملاعلل ةيكزتلا رارسأو

 ل.ل اع هلع وير هلال عاطتنساو 6 عهيك زيزو ةملك از ةطضصااو ةعيكل
 ءارفكو النق مهظفأو ةيلهاجلا يف سانلا ًرشأ اوناك نم حلصأف «هعاطأو هعبتا نم ةيكزت

 .انامإو .انيدو اقالخأ مهنسحأو سانلا فطلأ اهدعب اوحبصأف

 دشريل دادمإلاو ةردقملا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ىطعأ ىلاعت هللا نإو
 قلخلا

 لافو 14 1: ةذزي هلق داعب دنع ابنازوت ادن ف زانملا ةركضا ل لمع وهو

 :لاق «"”#ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإو# :ةميركلا ةيآلا ربسفت يف يواضيبلا يضاقلا
 كلذ نع هللا ىلاعت «جايتحالاو زججعلا ىلع اينبم سيل ىلاعتو هناحبس هفالختسا نإ)
 ةضافإ يف ىلاعت هتاماعمف ..هيلع فلختسملا روصق ىلع ئيبم وه لب ءًريبك ًاولع
 ًادعتسم ناك نمف «مهتادادعتسا بسحب يه امنإ هقلخخ ىلع فراسملاو تالامكلا
 نمم الإ اهلبقي ال ناك نمو كلم ةطساو الب هسفنب هيلع ضيفي ةطساو الب اهتضافتسال
 مهتوق ءايبنألا نإف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةطساوب هيلع ضيفي ؛هسنح نم ناك
 راوتأ طابنتسا ىلع مهاوقب نونكمتي مهنإ ثيح نم مانألا رئاس ىوق ىلع ةقئاف ةيرظنلا

 ف ةنئاكلا بلقلا ةحاحز يف عدوملا ةريصبلا حابصم اوطعأ مهنوكل فراعملاو مولعلا

 ثيحب تاردكلا نع ةيفاصلا حورلا تيز نم ةجاحزلا كلت ةدقوملا ءدسجلا ةاكشم

 .يواضيبلا مالك ىهتنا ه.أ ”ران هسسمت مل ولو ءيضي هئافص ةياغل اهتيز داكي

 نم هئايلوأو هئايبنأ بولق ىلع ىلاعت هللا هضيفي يذلا ينابرلا روتلا وه اذإ ددملاف

 تابثإ ضرعم يف هانركذ ليلد لك نإ ةقيقحلا يفو «رارسألاو تاكريلاو تامحرلا
 ركذنسو ددملا تابثإل اليلد نوكي نأل حلصي ةصاخ تاومألاو نيبئاغلابو ةماع لسوتلا

 دوعنسم نب هللا دبع انديس هاور ام كلذ نمف ىللاعت هلل ١ ءاش نإ اهيلع ديزنو اهضعب انه

 يف مكدحأ ةباد تتلفنا اذإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 5١9(. ةيألا ةعمكلا ةروس ١-

 .(5 ١ ةيألا ةرقبلا ةروس -5

 .(01 و3 521١29 يواضيبلا يضاقلا ريسفت ةيشاح -*
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 .٠ ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا 3
  ْ 1 0ددم ا

 ارضاح ضرألا ف هلل نإف «يتباد يلع اوسبحا هللا دابع اي :دانيلف ةالف ضرأ
 ل سحيم

 دجوو هخويش رباكأ ضعبو وه هبرح هنأ ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاقو

 هنأ هنع هللا يضر ناوزغ نب ةبتع انديس نع ًاضيأ فيرشلا ثيذحلا يف ءاجو .هرثأ.
 وهو ًاثوغ دارأ وأ ًائيش مكدحأ لضأ اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ل

 هلل نإف ,ينونيغأ هللا دابع اي ,ينوثيغأ هللا دابع اي :لقيلف ,سينأ اهب سيل ضرأب

 نأ سابع نبا ثيدح نم دهاش ةبتع ثيدحلو :ظفاحلا لاقو ”(مهارن ال ًادابع ىلاعت:
 ام نوبتكي ةظفحلا ىوس ضرألا يف ةكئالم هلل نإ :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا .

 هللا دابع اي :دانيلف :ةالف ضرأب ةجرع مكدحأ باصأ اذإف ,رجشلا قرو نم طقسي

 ."7ينونيعأ

 ةدعاسمو داشرإو فيرعتو ميلعت يه امنإ ؛هقلخل هللا ةثاغإك تسيل انه ةثاغإلاو

 .هلل ١ نذإب

 رارسأب ادايغب ضع دف لافتو تاس ها نأ نع ةلالذ قيدادنألا دش
 ةعساش تافاسم نم بيجناو ىعادلا نيب ناك امهم نينمؤملا اهب اومدخيل تادادمإو

 .هلل | دابع نم ددملا 5 زاوحب حيرص ليلد اذهو «ىلاعت هللا رمأب هلك كلذ

 (هلل اب نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ) ثيدح عم ضراعتيال اذهو

 .ةثاغتسالاو لسوتلا يف انعم رم امك

 : (ةرظن)
 كلذك لاقي «نيلقتنملاو ءايحألا قيرط نع هللا نم هبلطو ددملا ىنعم يف لاقي امو

 نأ دصقي امنإ ثيغتسي وأ لسوتي وهو (ةرظن) ظفل لوقي نم نإف (ةرظنلا) ىنعم يف .
 نأ كبر دنع يل عفشاو ةثاغإو ةمحر ةرظن هللا يلواي وأ هللا لوسراي) يلإ رظنا :لرتك

 00915١(. دداورلا نخو يك عدو .(ة 5599 ىلعي وأو 6١0 6١( ريكلا ا -
 .ىكا ١ ريجكلا حتفلا -ينارطلا هحجرعأ تك
 ١155(. صال يوونلل راك ذالا,دانسإلا نسح- ثيدح اذه ؛ظفاحلا لاقو:ط وؤلنرأ رداقلا دبع خيشلا لاق -*؟ :

 .(555119 دمحأو جيحص نسح ثيدح ؛لاقو 05579 يذمؤلا هجرخأ -4
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 ددام ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 نم اهريغو (هادمحم اي - دمحم اي - ينونيعأ - ينوثيغأ) ىنعم سفن وه اذه
 .ةلدألا نع مالكلا ددصب انعم ترم يلا ظافلألا

 مهريصقتب مهفارتعا الإ كلذ ىلإ مهعفدي ال نيحلاصلاو ءايبنألا نم ددملا وبلاطو

 ناسحإلا تاماقمل مهوصو مدعو «لماكلا هجولا ىلع مهيلع هللا ضزتفا ام ءادأ يف
 مهل امل «راربألا ءايلوألاو رايحألا نيفطصملا ةطساوب هللا نم ةدعاسملاو دادمإلا اوبلطف

 صالحخإإلاو ةدابعلاو ءافصلاو قدصلاو ةعاطلا ىلع هللا لضفب ةريبك ةردقمو ةوق نم
 هللا ىلص دمحم انديس ةباحص هب هللا رمأ امت ءادتقإ الإ اذه امو ةيدوبعلا بادآب ةفرعملاو

 هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولوإ» :ىلاعت هلوق يف ملسو هيلع
 بدأ ىلإ اندشرت ةكرابملا ةيآلاف ,"!ماميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مهن رفغتساو

 ةرضحب هسفنب بننأم ا رافختسا مث هللا لوسر ىلإ عويجملاب ًالوأ رمأف «بلطلاو لاؤسلا

 هتفيحص داوسل هللا نم بلطلل هتيلهأ مدعب هفارتعا مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نأل الإ كلذ امو هل رفغتسي نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم بلطيف هللا عم

 نم هدنع امل مهنم ًالوبق برقأو لضفأ مهل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رافغتسا
 هبر لأسي لئاسلاف ءرفغتسملا لئاسلا دنع امب مظعأ ةعاطلا يف ٍةوقو بلق ءافصو صالخإ

 ةباحإل ًالهأ سبل هنأبو هريصقتب ًافازتعا هنم عفرأ وه نمت ددملا بلطي مث نمو ؛ًالوأ

 .الاقمو ًالاح ةنسلاو باتكلاب امزتلم نوكي اذهبو «هئاعد

 نذإب هللا كملع امم نيملعو يل رفغتسا يأ هللا لوسر اي ددم :لئاسلا لوقف

 دمحم انديس دنع هل طسوتلا مهنم بلطي يأ هلل | ءايلوأ اي ددم :لاق اذإ كلذكو هللا

 رومأ يف ئدتبم ناسنإ لكف ءناسحإلاو ةرفغملاو ةعافشلا بلطب ملسو هيلع هللا ىلص

 .لاحنلا اذه يف هقبس نم ملع ىلإ جاتحي ةيكزتلاو نيدلا

 له «يمالآ نم ييصلخ. بيبط اي :هلوقب هب ثيغتسيو بيبطلا ىلإ بهذي يذلاو
 هلل ١ نأل ءال عبطلاب,ريقاقعلا ةطساوب ءافشلاب هذئميل ناسنإب كيغتسي هنأل اكطنغ نوكي

 ةجلاعم كلذكو «قازرألا بسكل دايعلا يعسو «هقلخ نيب بابسألاو طئاسولا لعج

 لاومألاب دابعلا قزار وه هناحبس هللا نأ ًانيقي ملعلا عم «ةيودألاو ريقاقعلاب رقاعلا ةأرملا

 ١- ةيللا ءاسنلا ةروس 6.14(.
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 هناحبس هللا نأ هيف كشال امبو ؛7"4نيدبو لاومأب مكددميوإ# هللا لوق يئانيال نييبلا 5
 لتكف «قلاعت هنذإب ًاضعب اهضعب اليقيلو «ضعبل اهضعب قئالخلا رش دق هتيكحم لاعتو

 هءوض سكعي رمقلاو «ليللا يف رمقلا ىلع اهرون سكعت سمشلاف «هعون ديفي عون
 .(ساكعنا ددم) :ةرهاظلا هذهل .لاقيو.ضرألا ىلع

 «لئاسوو طئاسوب ةقولحملا راونألا هذه نم ديفتسي ناسنإلا نأب ىرن انه نمف

 الو امهل ةحاحب سيل وهو رمق الو سم نودب ضرألا ريني نأ ٌرداق لحو زع هللافا
 .هتاقولخم نم امهريغل

 رمقلاو سمشلاف :©"”4ارون رمقلاو ًءايض سمشلا لعج يذلا وهإ :للاعت لاق
 يملا قف مظعأ ةوق هبهو يذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم مظعأ اسيل
 انإ يبلا اهيأ اين : ىلاعت هلوقل ءهبر نذإب بولقلا ملاع هبلق جارس رونب ءيضت ءرمقلاو

 . 2” اريدم اجارسو هنذاي هللا ىلإ ايعادو ًاريذنو ارشبمو ًادهاش كاتلصرأ

 وه يذلا لماكلا يلولا بلق ساكعنا الإ وه ام هخيش نم ددملا ديرملا بلط نإف 00
 ثارو دحأ وه خيشلا نأ كشالو ديرملا بلق ىلع رمقلاو سمشلا نم هللا دنع لضفأ
 هسفن ثيدحلا يف لاقو ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ لاق ثيح ملسو هيلع هللا ىلص يننلا

 هنأل رمقلا لضفك لاق 7 (بكاوكلا رئاس ىلع رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضفو)
 رمقلا ىلع اهرون سكعت سمشلا نأ امك ةئيضملا سمشلا وه ملسو هيلع هللا ىلص

 سكعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف كلذك ضرألا ىلع هرون سكعي رمقلاو

 .نيديرملا ىلع رونلا كلذ نوسكعي مهو ءايلوألا بولق ىلع هرون'

 تاقولحملا نيب يفتتني فيكف ءاهنيب اميف تادامجلا نيب دادمتسالا تبث اذإو

 !؟مدآ يب مركو ميوقت نسحأ يف ناسنإلا قلح هللاو ةيرشبلا

 يف هنع هللا يضر يسلدنألا ةرمج يبأ نبا مامإلا هيقفلا عرولا ثدحملا لاق
 هيحنأل نمؤملا ايقل ملسو هيلع هللا ىلص لعج ىنعملا اذهو ..." :كفإلا ثيدحل هحرش:

 ١- ةهآلا حون ةروش 059

 . -6.(م) ةيألا سنوي ةروس
 0 ةكأ| هو دلو (82109 يمرادلاو 0059 هحام نبلو 53409 دولد وو (١هأ ١جإ نابح نجل كور -4 .(45- 20ه ةبألا باوحألا روس لا

 .(057859 يذمؤلاو
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 ددملا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيضسويلا ةعوسوم ا

 «هرهاظ ىلع رهظي ام بسحب هيحخأ نم دمتسي نمؤملا نأل ةقدص هجولا ةشاشبب نموملا

 .00"...مهنطاوب يف نوكي ام بسحب ضعب نم مهضعب ٌدمتسي نطاوبلا لهأ نأ امك

 :هتلاسمر يف نيدباع نباب روهشملا يدنفأ نيمأ دمحم هيقفلا مامإلا دروأ دقو

 ةدمعل ىلوألا «نيتلاسر اهيف تيأر دقو ..." :لوقي ثيح ,(ةصصخملا دئاوفلا)

 ىلاعت هللا همحر يئافولا يلبنرشلا نسح خيشلا صالمخإلا يبأ سفنلا هيقف نيققحما

 دشرم نطابلاو رهاظلا يملع نيب عمج نم «ذاتسألا ةرضحل ةيناثلاو «هيعس ركشو

 داعأو ءهّرس ىلاعت هللا سدق يسلبانلا نبغلا دبع يديس «نيكلاسلا يبرمو نيبلاطلا
 هلل اب انيعتسم نيتلاسرلا نيتاه يف ام لصاح ركذأ نأ تدرأف «نيمآ هتاكرب نم انيلع

 "...نيليلجلا نيمامإلا نيذه ددم نم ادمتسم «مىلاعت

 مدعلا يلاط نم دحأ ىلع ىنفخي ال يذلا نيدباع نبا «ليلجلا مامإلا اذهف

 انيقي مللعي ىلاعت هللا همحر وهو «نيحلاصلا دادمأ نم دمتسي ؛ةيملعلا هتناكم ؛فيرشلا

 حالص ةطساوب هبر ددم بلطي وهو «هناحبس هللا وه امن مراكألا ءالؤه ّدمأ يذلا نأ

 راو نياكه ماو ادن هرب فلو يلع ةلفألاو هتيراكألا الود قورقتو
 ام نأ بلطلا دنع ِءْرْلا دقتعي نأ طرشب (مهنم ددملا بلط يأ) ءايلوألا نم دادمتسالا
 .هملعو هتئيشمو ىلاعت هللا نذإب الإ نوكلا اذه يف يرحي ءيش نم

 يشب سانلا ديفي ال وهف ءهب هللا هّدمأ امم مهدمي اغإف «نيبلاطلا ّدمأ اذإ لولا نإو

 ترهظ يلا دئاوفلا عيمجف «ىلاعت-هللا وه ةقيقحلا يف عفانلاو راضلا امنإ هللا نود نم

 بئاجع نم مهنع هللا يضر ءايلوألاو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا يديأ ىلع
 بلا هناحبس ميظعلا معنملا معن ىلع تاراشإ الإ يه ام «تاماركلا بئارغو تازجعملا

 دادمإ نإو «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم هيلع معنأ نم دي ىلع ترهظأ

 يقابل ءايلوألاو لسرلا دادمإو ءءاشيو هللا ديرُي ام بسح نوكي هئايلوأو هلسرل هللا

 نم ريفكتب ثيدح وأةّيآ درست لو اذهه ءءاشيو هللا ديري ام بسح ًاضيأ نوكي دابعلا

 :ليلدلا همزلي ىعّدا نمو «حيحصلا يعرشلا دادمتسالا نيحلاصلاو ءايبنألا نم دمتسي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رآو :"04نيقداص متنك نإ مكناهرب اوتاه لقإل»

 ١- سوفنلا ةجهب 05-55159.
 ةرقبلا ةروس ا 0١1١(.
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 دلوم ا ةيفوصلا ةلدآ نايب ي ةيفسويلا ةعوشول ا

 دلوملا| ع

 هيلع هللا ىلص لاقو ,'””#نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو :ىلاعت هللا لاق

 3 دع عر نأ نازك اوشا لاقوة ثعبأ ملو ةمحر تثعب امنإ) :ملسو

 حرفلاب انل هللا نذأ دقو ؛ «ىماظعلا ةنعرلا وه سو هدول هلا ىلا لوسرف

 كلذبف هسمحربو هللا لصغفب لقإل :ىلاعت لاق ةسحرلا كملت دلوع روؤشتلاو

 هللا يضر شانبع نبأ نع الفان ةيآلا هذه نشتاق يطويسلا لاق دقف 2 ”'4اوحرفيلف

 .” 7هلسو هيلع هللا ىلص دمحم هتمحرو ملعلا هللا لضف) :امهتع

 هب تِغن ام لسرلا ءابنأ نم كيلع صقن ًالكوإ :انهبأ لاقت لاقَو

 تيبثت مالسلا مهيلع لسرلا ءابنأ صصق يف ةمكحلا نأ كلذ نم رهظي :4”"2كداؤف
 هئابنأب انتدئفأ تيبثت ىلإ جاتحن مويلا اننأ كش الو «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا داؤف

 .ملسو هيلع هللا ىلص وه هحايتحا نم دشأ هرابحأو

 هللا نإ :ىلاعت هلوقب نيبولطملا مالسلاو ةالصلا ىلع ثحي فيرشلا دلوملا نإو.

 ,74ًاميلست اوملسو هيلع 3 اونمآ نيذلا اهيأ ا اي يبن ل ياما

 ءامسلا نم ةدئام انيلع لزنأ انبر مهلا ميرم نب ىسيع ء لاق : لاعت لاقو 3 ٠

 لورتف ,4“”نيقزارلا ريخخ تنأو انقزراو كنم ةيآو انرخآو ادلوأل اديع انل نوكت

 ١/9 ١(. ةيكألا ءايبنألا ةروس >1
 .هتحصلا زمرو 5985١( ريغصلا عماخلا ف يطويسلا هركذ اك

 ل ا
 .(8 3 ةيألا سن سن وبي ةروس دي

 .(5 ١ ]59.روثنللا ردلا -ه
 .(05609 ةيآلا دوه ةروش >4
 .(503 ةيلألا بازحألا ةروس ال:
 30١(. 99 ةبلا ةدئالل ةروس ->

١ 



 دلولا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 حرفن نأ انارحأ امف ؛.مهحرف اورهظيل نيرخآلاو نيلوُدال ضرألا لهأل ًاديع ربتعا ةدئاملا-

 كاناسرأ امو :ىلاعت لاق «نيملاعلل. ىمظعلا ةمحرلا وهو ملسو هيلع هللا ىلص هدلومب

 رورسلاو حرفلا نع ريبعت فيرشلا يوبتلا دلوملاب لافتحالا نإ 4 '7نيملاعلل ةمحر الإ
 ءاج دقف ملسو هيلع هللا ىلص هب رفاكلا هب عفتنا دقو ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملاب

 ةدالوب هترشب امل هتيراج ةبيوثل هقتع ببسب نينثا موي لك بهل يبأ نع ففخي هنأ

 همحر يرزحلا نب نيدلا سمه ظفاحلا ءارقلا مامإ لاقو "”ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا

 يف هتوم دعب بهل وبأ يؤر دق) :"فيرشلا دلوملاب فيرعتلا فرع" هباتك يف ىلاعت هللا
 ةبيوث يقاتعإب نينثا ةلّيل لك نيع ففخي هنأ الإ «رانلا يف :لاقف «كلاحام :هل ليقف مونلا

 بهل وبأ ناك اذإف (هل اهعاضرإبو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ةدالوب ئترشب امدنع

 دلو هحرف بيسب نينثا ةليل لك باذعلا ةنع ففخي همذب نآرقلا لزن يذلا «رفاكلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةمأ نم دّحوملا ملسملا لاح امف «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نوكيس هنإ .ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم يف هتردق هيلإ لصت ام لذبيو «هدلوك.رُّس يذلا

 رصان ني دمحم نيدلا سمش ظفاحلا كلذ يف لوقيو لجو زع هللا دنع ميظع رجأ هل
 :يقشمدلا نيدلا

 ادلخم ميحجلا يف هدي تبب | همذ ءاج ارفاك اذه ناك اذإ

 ادمحأب رورسلل هنع ففخي 2 ًامئاد نينثإلا موي يف هنأ ىتأ

 ادحوم تامو ًارورسم دمحأب 2هرمع ناك يذلا دبعلاب نظلا امف

 ىلع هيف ىلاعت هللا ركشيو ؛هدلوم موي مظعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنإو
 امك مايصلاب ميظعتلا كلذ نع ربعي ناكو ء«دوجوم لك هب دعس ذإ هيلع ىربكلا هتمعن
 موي موص نع لكس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :ةداتق يبأ نع ثيدحلا يف ءاج

 نأ الإ هب لافتحالا ىنعم يف اذهو «"'(يلع لزنأ هيفو ءتدلو هيف) :لاقف ؟نينثالا
 عامتجا وأ ماعط ماعطإ وأ مايصب كلذ ناك ءاوس دوجوم ىنعملا نكلو ةفلتخم ةروصلا

 ١- ءايبنألا ةروس ١1/9 06(
 ١5(. 5129 يرابلا حتفو 05550 بفنألا ضورلا يف يليهسلاو 555150 يراحخبلا هجرخخأ سال
 ةفحخ ىربكلا قو (25925إ يئاسنلاو 40/1459 يذمّزللو 8014559 دواد وبأو «(5075 ملسم هحرحأ -*

 ناجح نبإو ((0 12109 ةعرزخ نباو ((09|555 دصأو ((0107/559 هحلام نبلو 59]١70702(( فارضألا
 .(30825) يوغبلاو ((0/2/5) ةبيش يأ نباو «(52] 4 يقهيبلاو .(6 555١

 ليش



 دلول ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .ةفيرشلا هلئامش عامس وأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالص وأ ركذ ئلع

 ةينيدلا ثداوحلاب نامزلا طابترا ظحالي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نإو'

 ءاهركذتل ةصرف ناك هيف تعقو يذلا نامزلا ءاح اذإف ءتضقناو تضم يلا ىمظعلا

 .اهل فرظ هنألو اهلجأل ءاهموي ميظعتو
 ثيدحلا يف حص امك هسفنب ةدعاقلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص ىببلا لّصأ دقو

 لأس ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا ىأرو ةنيدملا ىلإ لصو امل :ملسو هيلع هللا ىلص هنأ

 نوموصي مهف مهودع قرغأو مهيبت هيف ىحن هللا نأل هنومرصي مهنإ :هل ليقف كلذ: نع.

 ةماضق مكنم ىسوع ىلوأ نحن" :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؛ةمعتلا هذه ىلع هلل اًركش
 ا

 هنأ عم «(ةوبنلا دعب هسفن نع قع ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ سنأ نعو)
 لمحيف ةيناث ةرم داعتال ةقيقعلاو هتدالو عباس يف هنع قع بلطملا دبع هدح نأ درو دق

 ةمحر هداجيإ ىلع ركشلل راهظإ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا هلعف يذلا نأ ىلع كلذ
 .©7كلذك هسفن ىلع يلصي ناك امك هتمأل عيرشتو «نيملاغلل

 هيفو ؛هايازم دعو «ةعمجلا موي لضف يف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ذطخؤيو
 مالسلا مهيلع ءايبنألا نسم ناك ين يأل داليم هنأ تبث يذلا نامزلا فيرشتءمدآ دلو

 .نيلسرملا فرشأو نييبنلا لضفأ هيف دلو يذلا مويلاب فيكف

 ةريطخلا ةيخيراتلا ثداوحلل ءايحإلا ىركذ يف ًانايحأ رورسلاو حرفلا نوكيو
 نسم يبن هيف دلو يذلا ناكملا ميظعت ذحؤي امك ةيناسنإلا خيرات يف مهملا حالصإلا تاذ

 :هل لاق مث محل تيبب نيتعكر ةالصب ملسو هيلع هللا ىلص يبلا مالسلا هيلع ليربح رمأ

 ."”0(ىسيع دلو ثيح محل تيبب تيلص :لاق ال :لاق ؟تيلص نيأ يردتأ)

 يف لمعلا هب ىرجو «دالبلا عيمج يف نوملسملاو ءاملعلا هنسحتسا رمأ دلوملا نإو

 ١- دهلو ىلال# 9 هجام نبلو (012999 دواد وبأو (55851209 ملسمو (5 5559 يراخبللا هحجرخأ 109|١ 20

 ةعزخ نبلو ؛(00165) ريبكلا ف يناربطلاو «(ة>5] 50 يقهيبلاو )285 ١  )0ديعو ((5]53) ةبيشا يأ نباو
 فارشألا ةفحخ" ىربكلا ف يئاسنلاو 084509 قازرلا " 45١9يهرادلاو ؛(١2 0/ 0يوغبلاو 01/12509(«

 يديمحلاو .(59[05 يواحطلاو )015(.
 .0532119 ىواتفلل يواحلا -5
 .(6 159|5 ةوبنلا لئالد ف يقهيبلا هحبرخأ 5
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 دلوم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 يذلا :فوقوملا دوعسم نبا ثيدح نم ةذوخأملا ةدعاقلل ًاعرش بولطم وهقرعقص لك
 امو ,نسح هللا دنع وهف انسح نوملسملا هآو ام) :لاق هتمجرت دنع ميعن وبأ هركذ

 .(حيبق هللا دنع وهف احيبق نوملسملا هآر

 ةالصلا هيلع هب نامإلا لامك يعدتست هتاصاهرإو هتازجعمو هلئامش ةفرعم نإو

 ايناس ناو كاعو «ليمجلا بح ىلع عوبطم ناسنإلا ذإ ياو ةدايزو ةمداسلاو

 هللا ىلص هلئامثو هقالخأ نم لضفأ الو لمكأ الو لمجأ الو ءاداقتعاو ًالاح «ًالمعو
 نيرتاطيا ايران نر: ناك يف ضرع ناب لطم” قالا لامكو ةبحملا ةدايزو «ملسو هيلع

 .كلذك

 كلذو ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ىركذل ءايحإ دلوملاب لافتحالا نإو
 تايركذل ءايحإ يه امنإ جحلا لامعأ رثكأ نأ ىرت تنأف «مالسإلا يف اندنع عورشم

 اهلك ىنمع. حبذلاو رامجلا يمرو ةورملاو افصلا نيب يعسلاف «ةدومحم فقاومو ةروهشم

 .عقاولا يف اهتروص ديدجتب اهاركذ نوملسملا ييحي «ةقباس ةيضام ثداوح

 الخخ يذلا دلوملا يف وه امنإ دلوملا ةيعورشم يف هوجولا نم ًاقباس هانركذ ام لكو
 بجي ام ءيش ىلع دلوملا لمتشا اذإ امأ اهيلع راكنإلا بجي ىلا ةمومذملا تاركنملا نم

 الامم فارسإلا ةرثكو «تامرحملا باكتراو «ءاسنلاب لاجرلا طالتخاك هيلع راكنإلا

 امل هعنمو هعيرجت ف كش ال اذهف ملسو هيلع هللا ىلص فيرشلا دلوملا بحاص هب ىضري
 ىلع ىفخي ال امك ايتاذ ال ايضراع نوكي ذئنيح هعيرحت نكل «تامرخملا نم هيلع لمتشا

 .كلذ لمأت نم

 :للوملا ثدحأ نم لوأ
 نيز نبا يربكوك ديعس وبأ رفظملا كلملا «ءلبرإ بحاص كلذ ثدحأ نم لوأو

 يف ريثك نبا لاق .. ..داوحجألا ءاربكلاو ءداجبألا كولملا دحأ ,نيكتكب نب يلع نيدلا

 ناكو الئاه ًالافتحا هب لفتحيو «لوألا عيبر يف فيرشلا دلوملا لمعي ناك ةكرات

 .(")واوثم مركأو هللا همحر ًالداع «ًالقاع ءاعاجش اي

 لح سس تيرا
 ١- ىواتفلل يواكل 55119 5(.
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 دلوم ا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 :فيبرشلا يوبنلا هلوملاب لافتحالا ةيعورشم يف ءاملعلا لاوقأ
 هلعفي دق امسوم هذاختاو دلوملا ميظعتف ..." :ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا لاق ١-

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هميظعتو هدصق نسحلا ميظع رجأ هيف هل نوكيو سانلا ضعب
 ان

 ةنسحلا ةبعدبلا نأ لصاحلاو" :ىلاعت هللا همحر ىمثيحلا رجح نبا لاق دقو -9
 :ةيسك ةعنبأ ةقللذك لل ندلخلا عامتماو كولا نططوةاهيدت: لع ىف

 نمو" :ىلاعت هللا امهمحر يوونلا مامإلا خيش ةماش وبأ مامإلا لاق مث نمو <

 هيلع هللا ىلص هدلوم مويل قفاوملا مويلا يف ماع لك لعفي ام اننامز يف عدتبا ام ننمحأ:
 نم هيف ام عم كلذ نإف ءرورسلاو ةنيزلا راهظإو فورعملاو تاقدصلا نم ملسو
 كلذ لعاف بلق يف هميظعتو ملسو هيلع هللا ىلص هستبحم رعشم ءارقفلل ناسحإلا.

 ةمحر هلسرأ يذلا ملسو هيلع هللا ىلص هلوسز داجيإ نم هب ّنم ام ىلع هلل و

 . "نيملاعلل

 ثدح امنإو «ةثالثلا نورقلا يف فلسلا نم دحأ هلعفي مل" :يواحسلا لاقو -#

 يف نوقدصتيو دلوملا نولمعي ندملاو راطقألا رئاس نم مالسإلا لهأ لاز ال مث «دعب.
 لك هتاكرب نم مهيلع رهظيو ؛ميركلا هدلوم ةءارقب نونتعيو تاقدصلا عاونأب هيلايل
000 

 ماعلا كلذ يف نامأ هنأ هّصاوح نم" :ىلاعت هللا همحر يزوجلا نبا لاقو -
 .©0"مارملاو ةيغبلا لينب ةلجاع ىرشبو.

 اهيلع باشي يلا ةنسحلا عدبلا نم وه" :ىلاعت هللا همحر يطويسلا لاقو -5

 راشبتسالاو حرفلا راهظإو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ردق ميظعت نم هيف امل ءاهبحاص'
 "طرا فلو

 عامتجالاو ملسو هيلع هللا ىلص هدلومي ركشلا راهظإ انن بحتسي" :اضيأ لاقو

 .ميقتسللا طارصلا ءاضتتا هباتك ف ةيميت نبا هركذو (7511-84) .يلخلا نيدلا اهرب نب يلعل ةيبلخلا ةريسلا ١-
 .(25119-26 «يلخلا نيدلا ناعرب نب يلعل ةيبلخلا ةريسلا

 123]5>-6>١(. ؛يلخلا نيدلا ناهرب نب يلعل ةيبلحلا ةريسلا -5
 .(5 5519 يواتفلل يوكل -<2
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 دلولا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسؤيلا ةعؤسولا

 0 املا راهظإو تابرقلا هوجو نم كلذ وحنو ماعطلا ماعطإو

 هيلع هللا ىلص ينيلا دلوم هيف ئرق دجسم وأ لحم انكم نماانك اعنا لاقو

 .©7"ناوضرلاو ةمحرلاب ىلاعت هللا مهمعو ناكملا كلذ لهأ ةكئالملا تفح الإ علسو

 يناثلا نينثالا موي دادزن نأ بجي ناكف" :ىلاعت هللا همحر جاحلا نبا لاقو -ا/
 معنلا هذه نم انالوأ ام ىلع ىلوملل أاركش ريخلاو تادابعلا نم لوألا عيبر يف رشغ
 ."9"ولسو هيلع هلل | ىلص ئفطصملا داليم اهمظعأو ةميظعلا

 هللا ىلص هميظعت نمو" :ىلاعت هللا همحر نالحد نيز دمحأ خيشلا لاقو -8
 .©0"دلوملا ةءارقو هتدالو ةليلب , حرفلا ملسو هيلع

 ماعطلا ماعطإو ةميلولا ذاختا نإ" :ىلاعت هللا همحر يقارعلا ظفاحلا لاقو -8

 يببنلا رون روهظب رورسلاو حرفلا كلذ ىلإ مضنا اذإ فيكف ءتقو لك ف بحتسم

 ءاهوركم هنوك ةعدب هنوك نم مزلي الو ءفيرشلا رهشلا اذه يف ملسو هيلع هللا ىلص
 .20"ةبحاو نوكت دق لب ةبحتسم ةعدب نم مكف

 لمع لصأ" .:ىلاعت هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا مالسإلا خيش لاقو ١٠<
 دق كلذ عم اهنكلو «ةثالثلا نورقلا نم حلاصلا فلسلا نم دحأ نع لقنت مل ةعدب دلوملا

 ةعدب ناك اهدض بنجو نساحنا اهلمع يف ىرحت نمف اهدضو نساحم ىلع تلمتشا

 ىلص يبنلا نأ نم نيحيحصلا يف تباث' لصأ ىلع اهجيرخت يل رهظ دقو «الف الإو «ةنسح
 موي وه : :اولاقف مهلأسف ءءاروشاع و نومؤصي دوهيلا دجوف ةنيدملا مدق ملسو هيلع هللا

 ركشلا هنم دافتسيف «ىلاعت هلل ًاركش هموصن نحنف ىسوم ىحبو نوعرف هيف هللا قرغأ
 كلذ ريظن يف كلذ داعيو «ةمقن عفد وأ ةمعن ءادسإ نم نيعم موي يف هب نم ام ىلع هلل

 ةقدصلاو مايصلاو دوجسلاك ةدابعلا عاونأب لصحي هلل ركشلاو «ةنس لك نم مويلا
 ىلعو وسلا كلور يأ يلا ادا رو واراد رح مو وبلا ري رالاو

 داشنإو ماعطإلاو ةوالتلا نم ىلاعت هلل ركشلا مهفي ام ىلع هيف رصتقي نأ يغبنيف اذه

 ١- ىواتفلل يوالل 119|١55(.
 .يطويسلل لئاسللا حرش يف قئاسولا -؟

 لخدلل -؟ 119]650.
 - ص.ةينسلا رردللا 5209(.

 .يناقرزلل ةيندللا بهاولل حرش -5

 + غ١



 عبتي ام امأو «ةرخآلل لمعلاو ريخلا لعف ىلإ بولقلل ةكرحما ةيوبنلا حئادملا نم ءيش:

 ش ثسيحب ًاحابم كلذ نم ناك ام :لاقي رك ل

 اذكو عنميف ًاهوركم وأ امارح ناك امو هب هقاحلإب سأب ال مويلا كلذب رورسلا ىضتقي

 .20"ىلوألا فالخخ ناك 0

 عدبلا نم نأ منلعا" رجح نبا دلوم ىلع هحرش يف نيدباع نبا لاقو 0١-
 لاقو :ملسو هيلع هللا ىلص هيف دلو يذلا رهشلا نم قيرشلا دلوملا لمع ةدومحملا'

 لمكأو تاولضلا لضفأ هيلع تازجعملا بحاض ةصق عامسل عامتحالاف :ًانضيأ'

 ."تاولصلا ةرثكو تازجعملا نم هيلع لمتشي امل تابرقلا مظغأ نم تايحتلا

 " :ىلاعت هللا همحر رهزألا خيش ::فولخم دمحم نينسح خيشلا لاقو -5

 1 يدمحملا 0 ميركلا رهشلا اذه يلايلو «فيرشلا دلوملا ةليل ءايحإ

 ملاع ىلإ قلخلا ريخ روهظ نم ةمألا هذه ىلع هب معنأ امل هركشو ىلاعت هللا ركذب نوكي
 «تاركنملاو عدبلاو تامرحملا نع دعبو عوشو بدأ يف الإ كلذ نوكي الو ءدوجولا
 ؛ماحرألا ةلصو مهتقئاض فخي ام نيجاتحما ةاساوم هبح ىلع ركشلا رهاظم نمو

 دهع يف الو ملسو هيلع هللا ىلص هدهع يف ًاروثأم نكي مل نإو ةقيرطلا هذهب ءايحإلاو
 0ع ةنسو هب سأب ال هنأ الإ حلاصلا فلسلا

 دلوملا اذه ناك :ىلاعت هلل | همجر يوارعشلا يلوتم دمحم خيشلا لاقو - ١7

 لك انبولقل ةبيبحلا ىركذلا هذهب جاهتبالاو حرفلا ملاعم رهظن نأ انل قحي هنإف ءميركلا

 ."7"...اهتقو نم اهب لافتحالاب كلذو «ماع

 دلوملا ىركذب لافتجالا نإ" :ىلاعت هللا همحر ؟7يزارطلا رشبملا لاقو ١-

 هذه يف ةراضلا تالافتحالا نم دجتسا ام ةهجاومل ايساسأ ايجاو حبصأ فيرشلا يوبنلا

 ."مايألا

 ١- ىربكللا ىواتفلا 19[١55(.
 .(١؟١1|]13 ةيعرش ىواتف -؟
 .(5 507 ص يمالسإلا ركفلا ةدئام ىلع -؟

 .ناتسكارت يي قباسلا مالسإلا خيش -4



 دلولا ةيفوصلا ةلدأ تايب ف ةيفسويلا ةغوضولا .

 - هه هل هنوهأ  مهأ هه

 :هييول ىدع ةصق أ

 امل ةبيوث هتيراخل بهل يبأ قتع ةصق ةريسلاو ثيدحلا بتك يف ءاملعلا ركذي

 يف بهل ابأ ىأر بلطملا دبع نب سابعلا نأو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ةدالوب هتربخأ

 هذه يف تيقس ينأ ريغ مكدعب ًاريخ قلأ م :لاقف هلاح نع هلأسف هتافو دعب مونلا

 .20نينثإ موي لك يف يلع ففخيل هنإو «ةبيوث يقاتعب

 قازرلا دبع مامإلا لثم «ريسلاو ثيدحلا ةمئأ نم ةلمج هاور ربخلا اذه :تلق

 ؛ماشه نباو «يقهيبلا ظفاحلاو ءرجح نبا ظفاحللاو ؛يراحخبلا مامإلاو «يناعنصلا

 كلذ نييأسو «يرماعلاو ءرخشألاو «عييدلا نباو ءيوغبلا ظفاحلاو «يليهسلاو

 :ليصفتلاب

 مامإلا امأو «(478/9) فنصملا يف هاور دّقف يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا امأف

 حاكنلا باتك يف ًالسرم ريبزلا نب ةورع ىلإ هداتسإب هحيحص يف هاور دقف يراخبلا
 هنإ :لاقو حتفلا يف هركذ دقف رجح نبا امأو 2 '”#مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأوإ» باب

 :لاقو رمعم نع قازرلا دبع هاورو «ناميلا يبأ نع ينهذلا قيرط نم يليعامسإلا هاور
 رهاظل ٍفلاخم هنكل «ةرخآلا يف حلاصلا لمعلا هعفني دق رفاكلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا يفو

 ,"#7اروفنم ًءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقوو :ىلاعت هللا لاق «نآرقلا

 نأ ريدقت ىلعو هب هثدح نم ركذي ملو ةورع هلسرأ لسرم ربخلا نأب ًالوأ بيحأو
 اذإ نكي مل اهآر يذلا لعلو هيف ةجح الف مانم ايؤر ربخلا يف يذلاف الصوم نركب
 يننلاب قلعتي ام نوكي نأ لمتجيف «لوبقلا ريدقت ىلع ًايناثو «هب جتحي الف دعب ملسأ كاذ

 لقنف هنع ففخ هنأ بلاط يبأ ةصق ليلدب «كلذ نم ًاصوصنم ملسو هيلع هللا ىلص

 هانعمف رافكلل ريخلا نالِطب نم درو ام :يقهيبلا لاقو .حاضحضلا ىلإ تارمغلا نم

 نم مهنع ففخي نأ زوجيو «ةنجلا لومخد الو رانلا نم صلختلا ممل نوكي ال مهنأ

 نم هولمع امي رفكلا ىوس مئارجلا نم هوبكترا ام ىلع هنوبجوتسي يذلا باذعلا

 .تاريخلا

 ١- يرابلا حت 055159 فنألا ضورلا ف يليهسلاو ؛حاكنلا ف (0009 يراخبلا هجرتخأ 151109 05(.
 ةيذلا عءاسنلا ةروس سا ١(.

 *- ةيلألا ناقرفلا ةروس )551(.
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 7 ةفوصلا لدا ةينسوبلا ةعوسولا
 نوباشي الو مهلامعأ مهعفنت ال رافكلا نأ ىلع عامجإلا دقعنا :لاقف ضايع امأو

 ال اذهو :تلق «ضعب نم اباذع دشأ مهضعب ناك نإو «باذع فيفخت الو ميعنب اهيلع.

 ءرفكلا بنذب قلعتي اميف كلذ نم درو ام عيمج نإف «يقهيبلا هركذ يذلا لامتحالا دري.

 اذهب صاخ فيفختلا اذه :يطرقلا لاقو ؟هفيفخت نم عناملا امف رفكلا ريغ بنذ امأو

 رابتعا يهو لاحم امهدحأ :ناتيضق انه :ةيشاحلا يف رينملا نبا لاقو «هيف صنلا درو نمتو..

 نم دوقفم اذهو ؛حيحص دصقب عقت نأ ةعاطلا طرش نأل ؛هرفك عم رفاكلا ةعاط
 هلي ال اذهو»-+ است هللا نم ةلضفت لامعألا ضعب ىلع نفاكلا ةباثإ «ةيئاغلاو ةزفاكلا
 هللا لضفتي نأ زوجيو «ةربتعم ةبرق ةبيوثل بهل ىبأ قتع نكي مل كلذ ررقت اذإف «لقعلا

 .ًتابثإو ًايفن فيقوتلا كلذ يف عبتملاو ءبلاط يبأ ىلع لضفت امك ءاش امب هيلع

 وحنو هل ربلا رفاكلا نم عقو نمل ًاماركإ روكذملا لضفتلا عقي نأ اذه ةمتتو تلق ظ

 .("0هلعأ هللاو كلذ

 هتريس يف هاور دف لوصألا بحاص ينابيشلا عبيدلا نب نمحرلا دبع ظفاحلا امأو

 ملسو هيلع هللا ىلص يينلل ةمارك وه امنإ هنع باذعلا فيفختف ترق اندم لاقؤ.

 اهيف اوعنص ام طبحو# :ىلاعت هلوقل «قتعلا لحأل ال بلاط يبأ نع ففحخ امك

 20.204نولمعي اوناك ام لطابو .

 .(75/9) ةنسلا حرش يف هاور دقف يوغبلا ظفاحلا امأو

 صاخ اذه :ليق رخشألا هحراش لاقو «لفاحملا ةجهب يف هاور دققف يرماعلا امأو

 نم عنام ال ليقو «هببسي بلاط ي يبأ نع فشخ امك ملسو هيلع هللا ىلص هل اماركإ هبإ

 .«ًريخ لمع رفاك لك نع باذعلا فيفخت

 ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا حرش يف فنألا ضورلا يف هاور دقف يليهسلا امأو
 امتإ عفنلا اذه نأ بلاط ابأ هاخأ عفن امك رانلا يف وهو كلذ هعفتف :ربخلا لقن دعب لاقو

 ؛هنازيم يف هدجي ال يأ فالح الب طبحم هلك رفاكلا لمعف الإو «باذعلا نم ناصقن وه

 ١ يرابلا حتف 0665193(.
 :- ةيألا دوه ةروس 573 0(,

 ةريسلا يف راوتألا قئادحح -؟ ١9 ؟| 06(.
 ةجهبلا حرش -؟ 0١]40(.
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 :دلوم ا ةيفوصلا ةلدأ تايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ©"”ةنج هب لحخدي الو
 ءريسلا بتك يفو ثيداحألا بتك يف ةروهشم ةصقلا هذه نأ ثحبلا لصاحو

 هحيحص ف اهلقن يراخبلا نوك اهقيثوت يف يفكيو ؛نودمتعم نوربتعم ظافح اهلقنو
 ىتح «فالعخ الب توبثلا حيحص دنسملا نم هيف ام لكو «هتناكمو هتلالج ىلع قفتملا

 .حلطصملاو ثيدحلاب نولغتشملا ملعلا لهأ

 يف ءاملعلا اهركذي يلا تاماركلاو لئاضفلاو بقانملا نم ةلأسملا هذه نإ مث

 ىنعماب حيحصلا اهيف نوطرتشي الو ءاهلقن يف نولهاستيو ءريسلاو صئاصنخلا بتك

 ةريس ثداوح نم ريثك ركذ اننكمأ امل طرشلا اذه طارتشا ىلإ انبهذ ولو هيلع حلطصملا

 نيذلا ظافحلا بتك دمجت كنأ عم ةثعبلا دعبو ةئعبلا لبق ملسو هيلع هلل | ىلص يبا
 نم هركذ زوجي ال امو زوجي ام انفرع مهنم نيذلاو «لوعملا مهعينص ىلعو ةدمعلا مهيلع

 ناهكلا نع ذحأ امو ليسارملاو تاعوطقملاب ةءولمث مهبتك دحن فيعضلا ثيدحلا

 يف هركذ زوجي امم كلذ نأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صئاصخ يف مهاهبشأو

 .ماقملا اذه

 نم اولمع ام ىلإ انمدقو# :يناعت هلت ضراعي ريخلا ةةهردإ :لاق نم لوق امأ

 ءاقباس مهنع هانلقنو ءاملعلا هلاق ام دودرم لوق اذهف ,«ًاروشنم ًءابه هانلعجف لمع

 سيلو اهيلإ رظني ال رافكلا لامعأ نأ ىلع لدت ةيآلا نأ وه ماقملا اذه يف مالكلا ريرحتو

 دنع ررقم وه امك باذعلا مهضعب نع ففخي ال هنأو «باذعلا يف ءاوس مهنأ اهيف

 هللا نأ هيف سيلو ءرافكلا مومع يف هنإف ءضايع هاكح يذلا عامجإلا كلذكو «ءاملعلا
 منهج ىلاعت هللا لعج اذهلو ؛هولمع لمع لحأل مهضعب نع باذعلا ففخي ال ىلاعت

 .اهنم لفسألا كردلا يف نوقفانملاو ءتاكرد

 امك صنلا ةفلاخم عم عامجإ حصي الو ,حيحصلا صنلا هدري عامجإلا اذه نإ مث

 سابعلا همعل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث هنأ كلذو «ةبلطلل مولعم وه
 هنإ" :لاقف هل بضغيو هطوحي ناك ذإ هؤازج وه امو بلاط يبأ همع نع: هلأس نيح

 ١- فنألا ضورلا 937]0551(.
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 ةيفوصلا ةلدأ تايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .0"2"لفسألا كردلا- يف ناكل انأ الولو رانلا نم حاضحض .يفل'

 يبنلا هحرخأو ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هعافد هعفن دق بلاط وبأ وه اهف

 .اهنم حاضحض ىلإ رانلا تارمغ نم كلذ لجأ نم ملسو هيلع هللا ىلص:
 ىلع لدي .ثيدحلاو هيفا كمل اقيأ تالا اذه نم بهل يبأ نع فيفحتلاف

 يفو ءعامجإلا كلذكو ءفيفختلا بجوي لمع مهل نكي مل نميف ةروكذملا ةيآلا نأ
 لبقو نآلا فرصتي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ىلع ةلالد روكذملا بلاط يبأ ثيدح
 .هنع عفادو هب قلعت نمل عفشيو «ةرخآلا رومأ يف ةمايقلا موي

 ؛لئاقلا اذه نإف ؛مكح اهب تبغي ال مانم ايؤر ربخلا اذه نإ :لاق نم لوق امأو

 نإف ةيعرشلا ماكحألا امأ ءاهريغو ةيعرشلا ماكحألا نيب قرفي ال «باوصلل هللا هاده

 هللا لوسر ايؤرب رابخألا حيحصتو ماكحألا ذأ زوجي له :ءاهقفلا نيب عقاو فالخلا

 ؟ال مأ مانملا يف ملسو هيلع هللا ىلض

 دمتعا دقو ءاقلطم هيف ءيشال بابلا اذه يف ايؤرلا ىلع دامتعالا نإف اهربغ امأو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةثعب لبق ةيلهاجلا لهأ ايؤر يف ءاجام اوركذو ظافحلا اهيلع

 ةنسلا بستكو داسنف نم هيلع مه امو كرشلا ىلع يضقيس هنأو هروهظب ةرذنملا ملسو

 نسم عنام ال يلا تاصاهرإلا نم اهوّدعو ةوبنلا لئالد باتك اهتمدقم يفو ءاذهب ةءولمم

 .اهوركذ امل كلذ الولو ايؤرلاب اهنأش يف كاردتنسالا:

 الو مكح اهب تبثي الو ةجحب تسيل اهنإ :سابعلا ايؤر نأش يف لئاقلا لوقف
 اذكه امو «ريغ ال ليوهتلا هب دارملاو ءمهريغو ظافحلا نم ةمألا لمع نع جور «ربخخ“
 .هلل رمألاو قحلا نع ثحابلا نأش نوكي

 عمست ال رافكلاو ءرفكلا لاح يف سابعلا وه ربحملاو يئارلا نإ :لاق نم امأو
 «لطاب وهو «هيف ملعلل ةحئار ال .دودرم لوقلا اذه نإف ؛مهرابحأ لبقت الو مهتداهش
 الف ريغ ال ةراشب يه امنإو ءاقلطم تاداهشلا باب نم ايؤرلا نأ دحأ لقي مل هنأل كلذ

 نع مالسلا هيلع فسوي ةزجعم نآرقلا يف ىلاعت هللا ركذ لب نامإ الو نيد اهيف طرشي

 هتيؤر ىلاعت هللا لعج كلذ عمو ءاقلطم ًايوامس ًانيد فرعي ال ئيثو وهو رصم كلم ايؤر
 ال كلذ ناك ولؤ «هتصقب اهنرقو «؛هلضفو «مالسلا هيلع فسوي ةوبن لئالد نم ةيمانملا

 ١- ثيدح رانلا ركذ باتك فنصللا يف ةبيشا يأ نبا هحجرحأ 459(.



 دلولا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوللا

 دييأتلا يف ال اهيف ةدئاف ال ٍيُثو كرشم ايؤر اهنأل «ىلاعت هللا اهركذ امل ءيش ىلع لدي

 .راكنإلا يف الو

 راذنإ هيف ام كلذ يف ىريو مانملا يف ىلاعت هللا ىري رفاكلا نأ ءاملعلا ركذ اذهلو

 لاح يف كلذ ىأر سابعلا نإ :لئاقلا لوق نم بجعلا لك بجعلاو «عيرقتو خيبوتو هل

 مدع ىلع لدي لوقلا اذه نإف «مهرابخأ لبقتالو مهتداهش عمستال رافكلاو هرفك

 يف ثيدحلا لمحت اذإ هريغوأ يباحصلا نأ حلطصملا يف ررقملا ذإ ثيدحلا ملعب ةفرعملا

 يف كلذ ةلثمأ رظناو هب لمعو «هنع كلذ ذخأ همالسإ دعب كلذ ىور مث هرفك لاح

 ضزتعملا لمح يذلا وه ىوملا امنإو ملعلا نع اذه بحاص دعب فرعتل حلطصملا بتك

 .(”هنقتي ال اميف لوخدلا ىلع

 :دلوملا ةياهن يف مايقلا
 ساننلا نأ نيمئاسقلا عم موقيو يوبنلا دلوملا رضحي نم ضعب نظي :ىطاخ موهفم

 ةظحللا كلت يف سلحملا ىلإ لحدي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ نيدقتعم نوموقي

 ةلطاب نونظلا هذهف .هل وه عضوي يذلا بيطلاو روخبلا نأو «ةقيقح فيرشلا هدسجب

 .امل لصأ ال

 هماقع. ةقئال ةلماك ةيخزرب ةايح يح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ دقتعن نحن معن

 «ريخلا سلاجم رضحت نأ نكميو «ىلاعتو هناحبس هللا توكلم يف ةلاوج هحور نإو
 ةلسرم حورلا نأ ٍنغلب" :كلام لاق دقو «هعابتأ نم نيحلاصلاو ءايلوألا حاورأ كلذكو

 ضرألا نم خزرب يف نينمؤملا حاورأ" :يسرافلا ناملس لاقو ؛”"تءاش ثيح بهذت
5 5 
 1 0" تءاش ثيح بهذت

 اهب سانلا ةذاغ ترحب ةكارح ىه امنإو «ابجاو الو ةنس سيل دلوملا يف مايقلا نإو

 ةيوبنلا دلاوملا دحأ فلؤم يحيزربلا لوقي ؛ملعلا لهأ نم هنسحتسا نم كلذ نسحتساو

 ىبوطف ةيورو ةياور ووذ ةمئأ فيرشلا هدلوم رك ذ دنع :مايقلا نسحتسا لقو :هصنئام

 ."هامرمو همارم ةياغ ملسو هيلع هللا ىلص هميظعت ناك نمل

 :اضيأ لوقيو

 .اهدعب امو (9)575 ص ححصت نأ بجي ميهافم ١-

 .(02450 ص ميقلا نبال حورتا -*
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 77 ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيفسويلا ةعوسولا

 ناعمإ نسح عم مادقألا ىلع ًامايق ىقتلاو لضفلاو ملعلا لهأ نس دقو

 ناد لب ركذيه يف ماقم يأب رضاح وهو ىفطصملا تاذ صيخشبعب

 مومباي عر لا نكاح دقو" :لوقي هارت تنأف
 اهدعبو "ملعلا لهأ نس دقو" :لاق لب «"ةقلطم ةنس'" لك رو كار اتوا

 هللا ىلص يبنلا صخش روصتل مايقلا اذه نأ يأ ”ىفطصملا تاذ صيخشتب" :لوقي

 يف رفوتي نأ نم دب ال لب بولطمو دومحم ءيش روصتلا اذهو «نهذلا يف ملسو يلع
 هتبحم ديزتو ءملسو هيلع هللا ىلص هل هعابتا لمكيل نيح لك يف قداصلا ملسملا نهذ

 اري امازتحا نوموقي سانلاف «هب ءاج امل اعبت هاوه نوكيو ملسو هيلع هللا ىلص هيف

 .لالج نيرعشتسم ميظعلا لوسرلا كلذ ةيصخش نع مهسوفن يف عقاولا روصتلا اذهل
 ؛هيلع ءيش ال مقي مل نم نإف كلذلو مدقت امك يداع رمأ وهو ؛ماقملا ةمظِعو فقوملا
 .اعرش امثآ نوكي الو

 بحاص ميظعت ةيدصقلاو ءأبرغو ًاقرش ءاملعلا هنسحتسا رمأ انمدق امك مايقلاف
 نيس لا يعول ميس ةزملسلا ها امو:دالبلازئاس قت معلا هي: فرحت ةنلولا

 :هنع هللا طر. ةرعتم نبا كيدحت قرم امك

 ردد مايادحو دقو :يعفاشلا يبلحلا نيدلا ناهرب نب يلع خيشلا لاقو

 نيدلا يفت مامإلا ءاعروو ًانيد ةمئألا ىدتقمو ةّمألا ملاع نم ملسو هيلع هللا ىلص همسأ

 هحدم يف يريصوبلا لوق دشنأف ؛.هرصع ءاملع نم ريثك عمج هدنع عمتجا «يكبسلا

 :ملسو هيلع هلل ١ ىلض

 بتك نم نسحأ طخ نم قرو ىلع 2بهذلاب طسخلا ىفطصملا حال ليلق
 بكرلا ىلع انج وأ ًافوفص امايق 2هعامس دنع فارشألا ضهبنت نأو

 كلذب ريبك سنأ لضحف سلجملا يف نم عيمجو هللا همحر يكبسلا ماق كلذ دنعف
 .)ءادتقالا يف كلذ لثم يفكيو «سلجنا

 ١- ةيلخل ةريسلا ١9 | ص .نالحد يزل ةيوبجلا ةريسلاو ء( 5 - )؟ 00١9(.
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 دلوم ا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفس ,ويلا ةعوسوم ا

 :فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا ةيفيك

 مازتلالا نم دب ال ؛:ةصوصخم ةيفيك هل تسيل فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا نإ

 ىلإ مهدشريو ةعاطلا ىلع سانلا عمجيو ريخلا ىلإ وعدي ام لك نإ لب ءاهب سانلا مازلإو
 كلذلو «يوبنلا دلوملا نم دوصقملا قيقحت هب لصحي :مهايندو مهنيد يف مهتعفنم هيف ام

 هلضفو ملسو هيلع هللا ىلص بيبحلا ركذ اهيف يلا حئادملا نم ءيش ىلع انعمتجا ولف

 اهتءارق ىلع سانلا فراعت يلا يوبنلا دلوملا ةصق أرقن ملو هصئاصمخخو هداهجو

 ضعب ىلإ انعمتسا مث ءاهب الإ متي ال يوبنلا دلوملا نأ مهضعب نظىتح اهيلغ اوحلطصاو

 دلوملاب لافتحالا تحت لحاد كلذ نإف «ميركلا نآرقلا ةءارقو تاداشرإلاو ظعاوملا

 .فيرشلا يوبنلا

 :فيرشلا يوبنلا دلوملاب لاقشحالا لوح تدرو تاهبش

 يف نكي ملو فلسلا هلعفي مل دلوملاب لافتحالا نإ :لئاقلا لوق :ىلوألا ةهبشلا

 . اهيلع راكنإلا بجي ةمرحم ةعدب وهف «لوألا ردصلا
 لوألا ردصلا يف نكي ملو فلسلا هلعفي مل .ام لك سيل هنأ :كلذ ىلع باوجلاف

 هللا يضر ديزو رصعو ركب يبأ عمج مرحل كلذك رمألا ناك ولو «ةمرحم ةعدب وهف.
 هللا يضر ءارقلا ةباحصلا توم هعايض ىلع افوخ فحاصملا يف هبتكو نآرقلا مهنع

 :هلوق عم مايقلا ةالص يف دحاو مامإ ىلع سانلا هنع هللا يضر رمع عمج مرحلو :مهنع
 «طبرلا ذاختاو ؛ةعفانلا مولعلا عيمج 5 فينصتلا مرحو 11 ةعدبلا تمعن"

 ام ضرعي نأ بجي لب ..نوجسلاو ىماتيلا رادو فاعسإلاو تايفشتسملاو سرادملاو

 ؛مرحم وهف مرحم ىلع وأ ءبحجاو وهف ةحلصم ىلع لمتشا امف عرشلا ةلدأ ىلع ثدحأ

 ؛بودنم وهف بودنم ىلع وأ ؛حابم وهف حابم ىلع وأ ؛هوركم وهف هوركم ىلع وأ
 ةفلاخم هثادحإب دصقي ملو ةيعرشلا ةلدألا هلمشت ام لكف .دضاقملا مكح لئاسوللو

 ةعدب لك) ثيدح ءاملعلا ديق مث نمو «نيدلا نم وهف ركنم ىلع لمتشي ملو ةعيرشلا

 ١- كلامو (6 0609 يراخبلا هجزخأ 0316-11/89(.
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 دوما ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 يف نس نم" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ ىلع لديو «ةئيسلا ةعدبلاب «©"7(ةلالض .
 نم صقني نأ ريغ نم هدعب نم اهب لمع نم رحأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس مالسإلا

0# 5 1 

 وأ ةنس وأ ًاباتك فلاخو ثدحأ ام) :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاقو
 ريتا كلا: نع امك قلاع 1و تلا دس كدح ا اهو: ةلاضلا ةقوللا ىف ءارتأ وا اعاعنإ
 .(دومحملا

 نكي مل ام ثادحإ يه عرشلا يف ةعدبلا" :ىلاعت هلل ! همحر يوونلا مامإلا لاقو
 ىلع لديو «ةحيبقو ةنسح ىلإ ةمسقنم يهو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع يف

 .©0"هذه ةعدبلا تمعن" :قباسلا هنع هللا يضر رمع انديس لزق اضيأ كلذ

 رهش يف ملسو هيلع هللا ىلص هدلوم لافتحالا نإ :لئاقلا لرق :ةيناثلا ةهبشلا

 نوكي الو هتدالوب حرفلا نوكي اذاملف «هيف يفوت يذلا رهشلا سفن وهو «لوألا عيبر .

 ..؟هتافوب نزحلا.:

 هيلع هتدالو نأ :ىلاعت هلل همحر يطويسلا مامإلا لاق امك :كلذ ىلع باوجلاو
 راهظإ ىلع تشثح ةعيرشلاو انل بئاصملا مظعأ الرو دعك عا داجلر دال

 دنع ةقيقعلاب عرشلا رمأ دقو ءبئاصملا دنع متكلاو توكسلاو ربصلاو معنلا ركش

 يف نسحي هنأ ىلع ةعيرشلا دعاوق تلدف «هريغب الو حبذب توملا دنع رمأي ملو «ةدالولا

 .نزحلا راهظإ نود ملسو هيلع هللا ىلص هتدالوب حرفلا راهظإ رهشلا اذه:

 هل سيدقتلاو ءارطإلا نم عون هدلوك. لافتحالا نإ :لئاقلا لوق :ةثلاثلا ةهشلا |

 هيلع هلل | ىلص لاق دقو ارشب هنوك نع هماقم عفر ىلإ يدؤي امث ملسو هيلع هلل أ ىنلص ::

 هللادبعانأ امنإف «ميرم نب ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال) :ملسو.:
 ش2( 5

 '(هلوسرو

 هحام نباو :حيحص نسح لاثو (17373 يذمزلا و«( ١03 دواد وبأو لكل -اكك| دل 0
 يقهيبلاو .يبهذلا هففاوو كيس اا ؟.ه199 مكاللو 4060032١ يوغبللاو .(359 يمرادللاو شالا

 .(50) مصاع نباو ((7) ص "ةعيرشلا' يف يرحجآلاو ك١ راثألا لكشم يف يواحطلاو هك>أ59
 هحبام نبلو .(؟50709 يذمرلاو ا رصتخم 8 0| 9 دلو .(؟ ه5 يئاستلاو ((55 480 ملسم هحبرتأ - 3

 دلل
 .6551129 -يوونلل تافللاو ءامسألا بيذهتأ

 05109 ده هجرخأت 4:



 دلوم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 هباشملا وه هنع يهنملا ءارطإلا نأل حيحص ريغ لالدتسالا اذه نأ :باوجلاف

 ىلص يببنلا ءارطإ امأ ءكلذ نم ىلاعت هاشاح هللا نبا وه حيسملا نأب ىراصنلا ءارطإل

 هقالأو «ةيوبنلا هلئاضف ركذ نع ودعي الف هدلومب لافتحالا يف ملسو هيلع هللا

 هتايح يف هيلع اونثأو «ةباحصلا نم سانأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا حدم دقو «ةيدمحما

 ءمهديأ ارو لب كلذ مهنم دحأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص بلا ركني ملو «هتام دعبو
 :ةروهشملا هتديصق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مامأ لاق امل ريهز نب بغك اذهف

 علخ دق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ دجب ءاهمتأو (لوبتم مويلا يباقف داعس تناب)
 يبنلا احدام لوقي ةحاور نب هللا دبع اذهؤ «هعينصل ًءازج اهايإ هسيلأو هتءابع هيلع

 ::ملسو هيلع هللا ىلص

 عطاس حبصلا نم فورعم قشنا اذإ  هسباتك ولي هللا لوسر انيفو
 عسقاو لاقام نأ تاققومهب اهبولقف ىمعلا دعب ىدهلا انارأ

 علط :نيدشنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةنيدملا لهأ لابقتسا كلذكو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل مهريغو ةباحصلا ءالؤه حدم ناك لهف ....انيلع ردبلا

 لوسرلا هتع تكسي لهف كلذك ناك اذإو ؟عرشلل ًافلاخم أرمأ هيلع مهئانثو ملسو

 ال فيكف هحدم نمع ىضري ملسو هيلع هللا ىلص ناك اذإف «ملسو هيلع هللا ىلص
 !؟ةفيرشلا هلئامش عمج نمع ىضري

 :فيرشلا يوبنلا دلوملا يف مهتافنصمو ةمألا ءاملع رابك

 ظفاحلاب فورعملا يعفاشلا يسيقلا هلل | دبع نب ركب يبأ نب دمحم ظفاحلا
 هنع لاق ءه (857) ةنس ىفوتملا «ه (الالا/) ةنس دولوملا ىقشمدلا نيدلا رصان نبا

 يفاصلا نهذلا هل خرؤم مامإ وه :ظافحلا ةركذت ليذ لظاححلألا ظل ف دهف نبا ظفاحلا
 نيدلا لامج ظفاحلا مجرتو .قشمدب ةيفرشألاب ثيدحلا راد لهأ ةخيشم ىلوت ؛ميلسلا

 خيشلل امظعم لاقو «نيدلا رصان نبال «(ةعنايلا ضايرلا) هباتك يف يلبنحلا يداحلا دبع

 اهركذ ةديدع ءازجأ فيرشلا يوبنلا دلوملا ف فنص دق هتبحم يف اغلابم هل ابحم ةيميت نبا

 اهنمو «رامخملا يبنلا دلوم يف راثآلا عماج اهنمو )7١5(( ص نونظلا فشك بحاص
 .قئالخلا ريع دلوم يف قئارلا ظفللا

 د١6



 دلولا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 06 مه( .) ةنبس ىفوتملا ا ؛ىقارعلا ١ ظفاحلاب ريهشلا يرصمل ا

 ٠ يف ىلا دروملا) هاعم انيق ادلؤن قيم ةللا ةمالعلا وهو ظفحلاو دانسإلاو ثيدحلا

 .هتافلؤم نمض هركذ (نيسلا دلوملا

 «يواحسلاب فورعملا يرهاقلا نمحرلا دبع نب دمحم وهو :يواخسلا ظفاحلا

 يف يناكوشلا هلل مجرتو «ةرونملا ةنيدملاب ه(407) ةنس ىفوتملا (81) ةنس دولوملا
 ظافحلا يف َرأ ل :دهف نبا هنع لاقو «رابكلا ةمثألا نم :هنع لاقو «علاطلا ردبلا هباتك

 ءوضلا) باتك الإ فينصتلا نم. هل نكي مل ول :يناكوشلا هنع لاقو «هلثم نيرخأتملا

 يواخسلا ظفاخلل :نونطلا فشك بحاص لاقو يل ناكل 0

 ا :يورهلا دمحم نب ناطلس نب يراقلا يلع الم ظفاحلا#؟

 أ :لاقو (علاطلا ردبلا) يف يناكوشلا هل محرت «ةاكشملا حرش بحاص «ه(14١١٠)

 ل ,ماهفإلاو ظفحلا يلوأ ريهاشمو مالعألا ريهاشم

 .(يوبنلا دلوملا يف يورلا دروملا) همسا :نونظلا فشك بحاص لاق ءاباتك ملسو هيلع ,

 مجارتو «ننفتم ثدحم نقتم ةقث عرابلا ثدحملا مامإلا :صتخحملا يث يبهذلا لاق «ريسفتلا

 ثيدحلاب لغتشا :لاقف (ةنماثلا ةئملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا) هباتك يف ينالقسعلا هل

 نيدلا حالص روتكدلا قيقحتب ًاريخأ عبط ًايوبنادلوم ريثك نبا مامإلا فنص «دالبلا
 .دجنملا

 مرحم يف دلو ,ىلعألا هدج بقل وه :نادوسلا ةغلب عبيدلاو «يعفاشلا يديبزلا ئميلا

 ةمئأ دحأ ناكر تع( ه4 0 ةنسدرفلا بحر نماث ةعبجلا موي يقوتو ه(/55) ةنس

 دمحم خيشلا هققح ًاروهشم ادلوم فئنصو «ةرم ةئام نه رثكأ يراخبلاب ثدح «نامزلا

 .هلل | هظفح يكلاملا يولع
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 كربعلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 كوبتلا (©

 :ةكربلا يناعم

 وأ رثألا وأ ثيدحلا وأ ةيآلا نم اهقايس فالتحاب فلتخت ىتش ناعم ةكربلل

 ايي تايوسلاو تاسومتغا نذاسكي مهو ءافتلاو .ةذايزلا اهيناعم ولو ؛عوضوملا

 تابرقلا ةمزالم ربلا لامعأ هب نو ىلاعت هللا هداز ضيفو يمهإ ّرس ةكربلا نأ ةقيقحلاو

 عفديو «لامآلا اهب هللا ققحي ,حلاصلا لمعلا تارمث نم ةرمث اذهب ةكربلا تناكف «ةميركلا
 .لضفلاو ةمحرلا نم نول ىنعملا اذهب ةكربلاف ؛هلضف نم ريخلا قلاغم اهب حتفيو «ءوسلا

 هئايلوأ لامعأ هللا هب وبحي يذلا يفخلا فطللاو ةدئافلاو «لماشلا ريخلاو «ينابرلا
 كيلإ هانلزنأ باتك# :لاقف هتاذ يف نآرقلا كراب ىلاعت هللا نإ مث «راربألا هبابحأو

 همسا كرابو :"”«ًاكرابم ًالزم ينلزنأ بر لقوإل :لاقف لزانملا كرابو ,74"2كرابم
 ةيوبنلا ةرسألا هللا كرابو ."”©#ماركإلاو لالا يذ كبر مسا كرابتإ» :لاقف ميركلا

 كولا ”#تميبلا لهأ مكيلع هتاكربو هللا ةمحرإل :لاقف ميهاربإ انديس نم

 قلحخ ام عيمج يف ًادج ةريثك هتاكربو !نيملاعلا بر هللا كرابتإ» :لاقف ىلاعت هسفن

 .ىلاعتو هناحبس

 «ىلاعت هللا نم ءيشلا كلذب ةكربلا بلط وه (ءيشلاب كربتلا) ناك املو

 ١- ةيألا ص ةروش 99 5(.
 .(5 99 ةيلألا نينمؤلل ةروس -<

 .0083 ةيكلا نمحرلا ةروس -؟
 .(ال59 ةيكلا دوه ةروص -4
 .(0 9 ةبألا فارعللا ةروس -ه
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 كربعلا ةيفوصلا ةلدآ ثايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ريخلا نم ةدايزلا بلط نيحلاصلا راثآب كربتلا ىنعم ناك «ءامنلاو ةدايزلا يه (ةكربلاو)

 .هدنع مهتلزنمو مههاجي لجو زع هللا نم

 يف كربتلا نع ةيهقفلا مهبتك يف ةعبرألا بهاذملا ءاهقف نم ريثك ملكت دقلو
 لمعتساو «ةيمالسإلا ةعيرشلا دودح زواجتيال نأ طرشب هورقأو ةديدع تابسانم

 هللا يضر نيعباشلاو ةباحصلا نم حلاصلا مهفلسب ًايسأت كربتلا مهسفنأ ءاهقفلا ءالؤه
 .مههاجب انعو- مهنع ىلاعت

 هب كّريتملا كلذب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ًالسوت الإ وه سيل ةقيقحلا يف كربتلاو
 هللا نم اهبرقو اهلضف داقتعالف نايعألا امأ ءاضحخش دإ ناك ا ارا ناك هوب

 .ىلاعت هنذإب الإ رش عفد وأ ريخ بلحج نع اهزجع داقتعا عم ىلاعتو هناحبس

 ءاهفرشب ةفرشم يهف نايعألا كلت ىلإ ةبوسنم اهنألف نكامألاو راثآلا امأو

 .اهلجأل ةبوبحمو ةمظعمو ةمركمو

 ميركلا نآرقلا روسب كربتلا
 يذلا ضرملا يف هسفن ىلع ثفني ناك) وك يبلا نأ : :اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 .7"2(اهنكربل هديب حسمأو نهب هيلع ثفنأ تنك لقث املف «تاذوعملاب هيف تام

 هيلع ثفن هلهأ نم دحأ ضرم اذإ هلي هللا لوسر ناك) :تلاق :ةياور فو

 .©0(تاذوعملاب

 يأ "7(ةرظن اهب نإف اهل اوقرتساف) :لَو يبنلا نع اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو
 .اهيقري نم ان اوبلطا

 ينعي (”(اهل اوقرتساف ةرظن اهب) :يَي يبنلا نع اهنع هللا يضر اضيأ اهنعو

 .ةرفص اههجوب

 نيعلا باتك يف كلامو (5 0553 هجحام نباو (55059 دولد وبأو (537 50 ملسم و (5022) يراخبلا هجرخأ-١
 .(659 مقر

 .(850/20 ملسم ةحجرتخأ -؟
 .(ة0* 53 يراخبلا هحججرخأ -؟

 ,(عال اكل ملسم هب رجخأ - 4
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 كرعلا ةيفوصلا ةلد هب قسرا ةعرسولا 2 / ةادأ 0 كر

 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ربقب كربتلا.
 ىلع ههجو اعيفاز ذخر دججوف 95 ناورم لبقأ) :لاق خاص يبأ نب دواد نع

 بويأ وبأ وه اذإف «هيلع لبقأف معن :لاق ؟عنصت ام يردتأ :لاقو هتبقرب ذحأف ربقلا

 تعمس ؛رجحلا تآ ملو هلي هللا لوسر تىح معن :لاقف هنع هللا يضر يراصتألا'

 هيلو اذإ هيلع اوكبا نكلو «هلهأ هّيلَو اذإ نيدلا ىلع اوكبتال):لوقي- لي هللا لوسر

 ."”(هلهأ ريغ
 :قفيرتشلا هزيقب ةحستو لف للا :لوتمر لإ ةباحضلا حا ءاعغلا ديف كيرتلاو

 كلي يبنلا دعقم ىلع هدي ًاعضاو امهنع هللا يضر رمع نبا يؤر) :ضايع يضاقلأ لاقو
 .(ههجو ىلع اهعضو مث ربنملا نم

 :الح اذإ لي يبنلا باحصأ ناك) يبتعلاو طيسق يبأ نع ضايع يضاقلا ىورو

 .(نوعدي ةلبقلا نولبقتسي مث مهنيمايعربقلا يلت ىلا ربنملا ةنامر اوُسج دجسملا

 دبع نب نمحرلا دبع نسع دعس نبا هاور :افشلا حراش يراقلا يلع الملا لاقو 0

 0 راققلا ّ

 ريثملاب حسمتلا يف صختر هنأ دمحأ مامإلا نع ًاضيأ ةيميت نبا خيشلا كلذ ىورو....
 اوناك ةنيدملا ءاهقف نم ديعس نب ىيحيو بيسملا نب ديعسو رمع نبا نأ ركذو «ةنامرلاو

 ا هقللذ نولعفي

 هنبال لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةافولا- ترضح املو

 ,مالسلا رمع كيلع أرقي :لقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ ىلإ قلطنا) :هللا دبع
 باطخلا نب رمع نذأتسي لقو «نينمؤملا ريمأب مويلا تسل ينإف «نينمؤملا ريمأ :لقت الو

 أرقي :لاقف يكبت يهو اهيلع لحد مث مّلسو نذأتساف :لاق ؛هيبحاص عم نفدي نأ
 يسفنل هديرأ تنك :تلاقف ؛هيبحاص عم نفدي نأ نذأتسيو مالسلا رمع كيلع:.

 :لاقف ءءاج دق رمع نب هللا دبع اذه :ليق لبقأ املف ءيسفن ىلع مويلا هنرثوألو

 «تنذأ نينمؤملا ريمأاي بحت يذلا :لاق ؟كيدلام :لاقف ءهيلإ لحر هدنسأف ءاؤعفرا“:

 .يبجحذلا هقفاوو «النسإلا حيحص : لاقو «(لهال1) كردتسللا ف مكاطشم هحرخأ 00 ١-
 .(يدحا|ع؟حدعحال
 .(5013 ص ميقتسللا طارصلا ءاضنقل -:::

 هم ١



 كربعلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ملس مث «ينولمحاف تضبق انأ اذإف «كلذ نم لإ مهأ ءىش ناك ام هلل دمحلا :لاقف

 .("7(نيملسملا رباقم ىلإ ينودرف ئتدر نإو «ينولحدأف يل تنذأ نإف رمع نذأتسي لقو

 (لَي يبلا ةرجح ليبقت بحتسي) :يبرحلا ميهاربإ لاقو

 سأب الو) :ةصن ام يلبنحلا فسوي نب يعرم خيشلا ىهتنملا ةياغ بحاص لاقو

 . (هتك رب ىحجرت نم اميسال ديب ريق سكب
 .(ةيهارك ريغ نم ربقلا سمل زوجي) :هصن ام فاصنإلا يف يوادرملا لاقو

 نم هنع هللا يضر لالب مدق الل) :هصن ام ءافولا ءافو يف يدوهمسلا لاقو

 .(هيلع ههجو غركو هدنع يكبي لعجف ربقلا ىتأ لي يبلا ةرايزل ماشلا
 نأو ربقلا ىلع ىنميلا هدي عضي ناك امهنع هللا يضر رمع نبا نأ درو دقو

 .(هيلع هيدحخ عضو هنع هللا يضر الالب

 ليبقت ةيعورشم نم مهضعب طبنتسا) :ىلاعت هلل | همحر رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .(يمدآلا دي ليبقت زاوح دوسألا رجحلا

 .©")اسأب هبري ملف هربقو ٌهل يبنلا ربنم ليبقت نع دمحأ مامإلا لكسو

 ليبقت زاوحج, ةيعفاشلا نم ةكم ءاملع دحأ يناميلا فيصلا يبأ نبا نع لقنو

 .نيحلاصلا روبقو ثيدحلا ءازجأو فحصلملا

 هيلعو . لاقوءهسمو ربقلا ليبقت زوجي هنأ يربطلا بحملا نع يرشانلا بيلعلا لقنو
 .0نيحلاصلا ءاملعلا لمع

 :46 هرعشب كربتلا

 ءاهامرف ةرمجلا ىتأف ىنم ىتأ لي يبلا نأ) :هنع هللا يضر سنأ ثيدح نمو

 مث «رسيألا مث نميألا هبناح ىلإ راشأو «ذح :قالحلل لاقو ءرحنو ىنك. هلزنم ىتأ مث

 .(1؟ 559 يراخبلا هلوطب هجرخأ ١-

 .(خ|5) ةياهنلاو ةيادبلا -؟

 ,(007 1152-5 ص ةينسلا تالاقلل--5
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 كربتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوضولا

 نيترعسشلاو ةرعشلا هعزوف نميألا قشلاب أدبف) :ظفلب صفح ةياور يف ءاج دقو
 (كلذ لثم عنصف رسيألاب مث سانلا نيب

 ةرملا لي هللا لوسر ىمرال») :لاق ًاضيأ هنع هللا يضر سنأ ثيدح نمو

 يبنلا نم رمأب ميلس مأل ةحلط وبأ هاطعأف ؛هقلحف نمبألا هقش قلاحلا لوان مث هكسن رحن
 .©0(سانلا نيب مسقا :لاقف :هقلحف رسيألا هقش هلوان مث عي

 نم هانبصأ ٌي يبنلا رعش 5 نم اندنع :ةديبعل تلق :لاق نيريس نب دمحم نعو

 نم ّيلإ بحأ هنم ةرعش يدنع نوكت نأل) :لاقف «سنأ لهأ لبق نم وأ - سنأ لبق
 .(اهيف امو ايندلا

 نم حدقب ةملس مأ ىلإ يلهأ ٍنلسرأ :لاق بهوم نب هلل ادبع نب نامثع نعو
 نيع ناسنإلا باصأ اذإ ناك و دو يبلا رعش نم رعش هيف عفا نم للم عاف عام

 ."0(ءارمج تارعش تيأرف لجللا يف تعلطاف :لاق .ةيضحم اهيلإ ثعب ءيش وأ

 ناك) :لاقف هفنصم يف عيكو هنيب دقو :حعفلا يل رجح نبا ظفاحلا مامإلا ىلاقا

 1 ا م

 كرحتت يلا ةاصحلا هنم عزنت دقو «ساحنلا وأ رفصلا وأ ةضفلا نم ذحختي سرحلا هبش

 (©"7.هتنايص ىلإ جاتحي ام- هيف عضويف هيف

 ناك اهنع هللا يضر ةملس مأ نأ :ريرحتلا ىلع كلذ نايبو :ينيعلا مامإلا لاقو

 مهضرم دنع سانلا ناك و «لجلجلا لثم ءيش يف رم> ٌدَو ينلا رعش نم تارعش اهدنع
 امل نم حدق يف هنولعجيو هرعش نم نوذأيو ءاهتكرب نم نوفشتسيو ءاهب نوكربتي
 ائيش اهنم اوذسخأ نامثع لهأ ناكو ءءافشلا مهل لصحيف ءرعشلا هيف يذلا ءاملا نوبرشيف

 كلذب نامثع اولسرأ مث ءافشلا مهل لصحف هيف يذلا ءاملا اوبرشف ةضف نم حدق يف هولعجو

 تارعش هيف ىأرف «لجلجلا يف نامثع علطاف «لجلجلا يف هتعضوو «ةملس مأ ىلإ حدقلا

 ١- ملسم هجرخأ  »)5865١يديمحلاو (00715) دججأو 3009 يذعزلاو ل1059 دواد وبأو 00550
 نابح نباو /(05035) يوغبلاو .(04559 فارضألاةفغ ىربكلا يف يئاسنلاو .(5 5520 ةعزجخ ئباو

 ينهييبلاو «(5 ملال50  15١؟١( ناك هسأر قلح ل ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نأ سنأ نع ةباور فو

 يراخبلا هحبرخأ هرعش نم ذأ نم لوأ ةحلط وبأ 00799(.
 .(0385119 ملسم هاورو (8 8559 يراخبلا هجرتخأ -؟
 .6 55109 يرابلا حتف يف اذك -؟

 /باه؟١



 كربعلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .ءارمج

 :بهروم نب هلل ادبع نب نامثع مالك (هرخآ ىلإ ناسنإلا باصأ اذإ ناكو) :هلوق
 يأ :ناسنإلا باصأ اذإ ناكو :مهضعب لاقو «ينامركلا هرسف اذك يلهأ ناك يأ

 نم ءيش وأ نيع هباصأ اذإ ناسنإلا نأ هب 7 بوصأ ينامركلا هلاق يذلاو و

 ةمجعملا ءاخلا نوكسو ميملا رسكب- ةّبْضخم «ةملس مأ ىلإ يأ .اهيلإ هلهأ ثعب ضارمألا

 رعسشلا نم ًائيشو ٌءام اهيف لصعحيو ةناجإلا يهو-ةدحوملا ءابلاو ةمجعملا داضلا حتفو
 ."”(لجلجلا ىلإ رعشلا دري مث ءءافشلا هل لصحيف اهيف سلجيو «كرابملا

 موي هل ةوسنلق دقف دق ديلولا نب دلاخ نأ مكحلا نب هللا دبع نب رفعج نعو
 ةقلح ةوسنلق يه اذإف اهودجوف اهوبلطا :لاقف-اهودجي ملف اهوبلطا :لاقف .كومريلا
 بنئاوج سانلا ردتباف هسأر قلحف هيي هللا لوسر رمتعا :دلاخ لاقف ةديدجب تسيل يأ

 الإ يعم يهو ًالاتق دهشأ ملف ةوسنلقلا هذه يف اهتلعجف هتيصان ىلإ مهتقبسف هرعش

 .©"”(رصنلا تقزر

 يبا كسار :دمحأ نب هللا دبع لاق) :هصن ام "”يبهذلل ءالبلا مالعأ ريس يفو

 ىلع اهعضي هتيأر ينأ بسحأو ؛اهلبقي هيف ىلع اهعضيف كو ينلا رعش نم ةرعش ذأي

 مزمز ءام نم برشي هتيأرو هب يفشتسيو هبرشيو درابلا ءاملا يف اهسمغيو «هينيع

 .ههجوو هيدي هب حسكيو هب يفشتسي

 ةرجحلا سمو هلو يبنلا زيه ةناهر. سحلب نمع مايا لاتت هللا دبعاذا تنل دق

 : ساب قلد ىرآ ال +لاقف «ةيؤبلا

 عي :يل لاق كلذ دنعف :دمحأ لاق) :هصن ام ربثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ينو

 نأ كيف تعمط هللا كنعل دمحأ عنتماف نآرقلا قلخب لوقلاب هبلاط نيح مصتعملا هل لاق
 تبحسو تذحخأف :دمحأ لاق ؛هوبحساو هوعلخاو هوذح :لاق مث «نيبحب ملف بيحب

 لَ يبنلا رعش نم تارعش يعم ناكو «رظنأ انأو طايسلاو نيبقاعلاب ءيجو تعلو

 ١- يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع 123|0/5.

 تاسهج و امذ) دلاخ لوقي هيفو (15]80) ةيلاعلا بلاطللا يا رجح نباو (© 45| 90 دئاوزلا عمم يف يمئيملا هاور -"
 .(3 حتف الإ ةهيحج نم

 .دمحأ مامألا بقانم ف يزوخلا نيا ةصقلا ىورو (585 1109 ءالبتلا مالعأ ريس -<



 كربتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا .٠

 (")(نيبقاعلا نيب ترصو هنم ينورجف يبوت يف ةر ورصم

 قرف لو يبنلا نإ) :رعشلا ةراهط يف ىلاعت هللا همر يسدقملا ةمادق نبا لاقو 030
 قلاحلا لوان ءهكسن رحنو ةبقعلا ةرمج لي ينلا ىمر امل :سنأ لاق .هباحصأ نيب هرعش ١
 :لاق رتشبألا هقش هوان مث هايإ هاطعأف يراصنألا ةحلط ابأ اعد مث هقلحف نعألا كك

 ©27(سانلا نيب همسقا) :لاقف ةحلط ابأ هاطعأو ؛مهقلحا)

 :2لي هقرعب كربتلا
 طسبت تناك)اهنع هللا يضر ميلس مأ اتديسانأ هنع هللا يضر سنأ تدليس نع : 0

 هقرع نم تذحأ هلي يبلا مان اذإف :لاق ءعطنلا كلذ ىلع اهدنع ليقيف 58 ينل ٠

 كلام نب سنأ رضح املف :لاق «مئان وهو كس يف هتعمج مث ةروراق يف هتعمجف هرعشو .
 .”7(هطونح يف لعجف :لاق كسلا نم هطونح يف لعجي نأ ىلإ ىصوأ ةافولا

 تلعجف ةروراقب يمأ تءاجف ءاندنع لاقف يي يبنلا انيلع لد): ةياور يفوب + )3

 كقرع اذه :تلاق ؟نيعنصت يذلا اذه ام ميلس مأ :لاقف ظقيتساف ءاهيف ق رعلا تلت

 .©0(بيطلا بيطأ نم وهو انبيط نم هلعجت

 كلذ فشنت تلعجف ةديتع ميدأ ةعطق ىلع هقرع عقنتساف قرع) :ةياور ينو 00

 ءاننايبصل هتكرب اوحجرن :تلاق ؟نيعنصت ام :لاقف «قافأف اهريراوق يف هرصعتف قرعلا
 0 :لاقف

 ام :لاقف ريراوقلاو بيطلا يف هلعجتف هقرع عمجت تناكف) :ةبالق غيأ ةياور يفو
 0 هب فودأ كقرع تلاق ؟ اذه:

 الو هبيوصتو ميلس مأ لعف ىلع دلو يبنلا عالطإ تاياورلا هذه نم دافتسيو

 اهنأ ىلع لمتحي لب «ةكربلل اهوق نيبو «هبيط لحأل هعمجت تناك اهنإ اهوق نيب ةضراعم

 .(6؟ 111١ 9 ةياهنلاو ةيلدبلا ١-

 )0١510(. ص هير مدقت 6
 .(351889 يراخبلا هيرخأ -50

 .(155123 ديف نب دبعو .(07159 دهجأو يك... ملسم هجرخأ -+
 ..(551|؟9 دهجأو تل. 60 ملسم هحبرخأ -ه

 .يببط هب ؛ لبأ ىنعع. فودأو 5053 دجأو 60009 ملسم هحيرخأ- ا

 أ8



 كربعلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ."0(اعم نيرمألل كلذ لعفت تناك

 ل

 هنع هللا يضر ريضح نب ديسأ ناك :لاق هيبأ نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع

 ا ل ا ا اجياد اكمام [طاط ذعار

 صققا :ملسو هيلع هللا ىلص لاق .: تعج وأ :لاقف هترصاخ قولي هللا لوسر هنعطف

 لَو هللا لوسر عفرف :لاق «صيمق ىلع نكي ملوءًاصيمق كيلع نإ هللا لوسر اي :لاق

 .'"0(ذه تدرأ- اهلا لوشراي ماو كنا ىنأب :لاقف هحشك لبقي لعجف هصيمق

 فوفص لدع كي هللا لوسر نأ هموق نم خايشأ نع عساو نب نابح نعو
 هنع هللا يضر ةيزغ نب داوسب رمف «موقلا هب لدعي حدق هدي فو «ردب موي هباحصأ

 هنطب يف هنعطف جراح يأ فصلا نم لصنتسم وهو «راجنلا نب يدع نب فيلح

 قحلاب هللا كفعب دقو ئيتعجوأ !هللالوسر اي لاقف .داوس اي وتسا :لاقو حدقلاب

 هنطب لبقف ؛هقنتعاف «دقتسا :لاقف «هندب نع هي هللا لوسر فشكف «يندقأف لدعلاو

 نأ تدرأف ىرت ام رضح اهللا لوسر اي :لاق ؟داوس اي اذه ىلع كلمح ام :لاقف

 . 7(ريخب كلَ هللا لوسر هل اعدف «كدلج يدلح سع نأ كب دهعلا رخآ نوكي

 لاقف .ةديرج هلي يبلا دي يفو ةرفصب ابضتخم الحر يقل ِهِلَك يبلا نأ نسحلا نعو

 يف رثأف ؟اذه نع كهنأ ملأ :لاقو لحرلا نطب ةديرجلاب نعطف «سرو طم لَو يبنلا

 ؟صسقت دو هللا لوسر نمأ :سانلا لاقف !هللا لوسر اي دوقلا :لاقف «هامدأ امد هنطب

 «صنقا :لاق مث هنطب نع ُهو يبلا فشكف «يترشب ىلع لضف دحأ ةرشبل ام :لاقف

 ."0(ةمايقلا موي يل عفشت نأ كل ؟اهعدأ :لاقو هلي يبلا نطب لحرلا لبقف

 هي ىشمف «هبحي هو ناكو «هترضاح نحنو انتيداب رهاز) :لوقيإو- يبلا ناكو

 ندا رهان هرديص لإ هديب هيو هر لبق ةيءاجف «ايناق هدول فارسا لإ اهو

 .(هتكرب ءاجر هردص ْف يرهظ حسمأ تلعجف :لاق .هللا لوسر هنأب

 ١- ص ارشع يداخلا ءزللا يرابلا حتف )0/5(.
 .(8 01/9 ريبكلا يف يناربطلا هجرخأو .يهذلا هقئاوو هححصو ((6 88159 مكاحللو (ه55 59 دواد وأ هجرخأ -؟
 .(50|؟9يلدبلا يق اذك قاحسإ نبا هج رخأ -؟
 .ةصصاقلل كرتأ يأ ؛كل اهعدأ-هلوثو -؟

 .(60115) رثكلا يفاذك و «(5]475) قازرلا دبع هحرحأ -ه
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 كربعلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعونسؤم ا

 تفتلاف ؟اذه نم ئلسرأ :لاقف هرصبيالو هفلخ نم هنضتحاف) :ةياور قو.

 لوسر لعجف  هفرع نيح قف ينلا ردصب هرهظ قصلأ امولأيال لعجف لَ يبلا فرعف
 لاقف .ًادساك يندحت ًاذإ !هللا لوسر اي :رهاز هل لاقف دبعلا يرتشي رشي نا :لوقي يي هللا

 .(لاغ هلل | دنع تنأ) :ه

 هللا دنع تنأ :لاَق وأ دساكب تسل هللا دنع نكل) :ىرخأ ةياور فو.
 "”.2!(لاغ

 :هلي هتبجب وأ هسابلب كربتلا
»> © + 

 لَو يبنلا نم اهبهوتسا ىلا ةدربلا يف هنع هللا يضر دعس نب لهس انديس نع

 نسفكأ يلعل # يبلا اهسبل نيح اهتكرب توحر) :لاقف اهبلط ىلع هب ةباحصلا همالف
06 
 . (اهيف

 نحف اهسبلي هلي يبنلا ناكو ءاهتضبق تضبق املف ثضبق ىتح ةشئاع دنع تناك

 .(اهب ىفشتسي ىضرملل اهلسغن
 يفو) :(4 )4/١4 حيحصلا ىلع هحرش يف ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 .(مهبايثو نيحلاصلا راثاب كربتلا بابختسا ىلع ليلد ثيدحلا اذه

 ترضح :لاك يعتحلا نيعر :هصن ام ؛ ”يديبزلا ظفاحلل ءايحإلا حرش يفو

 الف هدنع يلاح ام يردأ الو ًاثدح تثدحأ دق ينإ) لوقت يهو :اهنع هللا يضر ةشئاع

 تسعد مث ؛هدنع يلاح ام يردأ الو لي هللا لوسر رواحأ نأ هركأ ينإف هعم ينونفدت

 يلعل يعم اهونفداو يردص ىلع اذه اوعض :تلاقف ٌةْو هللا لوسر صيمق نم ةقرخب

 .(ربقلا باذع نم وخنأ

 يتهييبلاو ((50755) رازبلاو (5 4550 ىلعي وأو .(5-59) لئامشلا ف يذمزلاو «(07,15) دمحأ هحرعأل ١-

 عمجلا ف يمئيطلاو (7:.005 نابح نبلو ١157200( فنصلل يف قازرلا دبعو 55049 يوغبلاو «(0515
 .(0 2114 ةباصإلا ف ظفاحلا هححصو (؟55-+ | نإ

 .(؟ هلل| !قيندللا بهاولل -؟

 ..059 يراخبلا هحوخأ -؟
 ١148159(. ةديزلاو ىابللا باتك ف ملسم هجرتخأ -4
 .65511 ٠9 نيدلا مولع ءايحإ حرشب نيقتللا ةداسلا فاحت -ه
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 كربلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفنسويلا ةعوسوم ا

 هصن ام 27فاحتإلا يف يديبزلا ظفاحلا لاقو

 دق عرز نم نإ سانلا اهيأل :لاق ذإ ةيواعم اهبطح' ةبطحخ رمخآ نأ ىوريو

 نم ناك امك نم رش وهو الإ يدعب نم دحأ مكيلي نلو مكتيلو دق ينإو ءدصحتسا

 نإف ءاييبل الجر يلسغ لوف يلجأ ىسفو اذإ -هدلو ئعي- ديزي ايو ءئم ًاريخ يلبق

 ىلإ _دصقأ يأ_ دمعا مث «ريبكتلاب رهجيلو لسغلا معنيلف «ناكمت. هلل | نم بيبللا

 عدوتساف هرافظأو هرعش نم ةضارقو علي يبنلا بايث نم بوث هيف ةنازخلا يف ليدنم

 .(ينافكأ نود يدلج ىلع بوثلا لعجاو ئيعو ينذأو يمفو يفنأ ةظارقلا

 :لي همف عضومب كربتلا

 :يل لاقف ؛مالس نب هللا دبع ئيقلف ةنيدملا تمدق :لاق ةدرب يبأ انديس نع

 "9(هدجسم يف يلصتو هلي هللا لوسر هيف برش حدق يف كيقسأف لزنملا ىلإ قلطنا)
 ةبرق تبيبلا يفو ميلسم مأ ىلإ لحد علي يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ انديس نعو

 مف ميلس مأ تعطقف :سنأ لاق .مئاق وهو -ةبرقلا مف ذ نم يأ- اهيف نم برشف ةقلعم

 ."7(اندنع وهف ةبرقلا

 هب تاظفتحاو علي هبرش عضوم وه يذلا ةبرقلا مف تعطق ميلس مأ نأ :ىنعملاو

 .قيَو يبلا رثأب كربتلل اهتيب يف

 :36 اهعضومبو هديب كربتلا
 م ل ل ل

 هللا ربكأ هللا ربكأ هللا :لوقت ) :لاق هسأر مدقم حسمف :لاق «ناذألا ةنس ئملع هللا

 «9ثيدحلا ...كتوص اهب عفرت ربكأ هللا ريكأ

 حسم هو يبنلا نأل اهقرفي ال هتيصان ٌرجي ةروذحم وبأ ناكف) :ةياوو فو

 ١- نيدلا مولع ءايحإ حرشب نيقتملا ةداسلا فاحت 557163(.
 .0/5 259 يراخبلا هجرخأ -؟
 .(/ ١1509 دجأ هحيرأ -؟
 نئسلا ف يقهيبلاو (10859 نابح نبلو 055١ يئاسنلاو (ه 009 دولد وبأ رو( 05 .4.دلأ»9 دجأ هجرخأ -4

 .0610723 هحيحص ف ةعزبخ نباو (0083"ةنسلا حرش" يف يوغبلاو 41!256)
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 كريتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ."'”(اهيلع
 دعق اذإ هسأر ةمدقم يف ةصق هل تناك ةروذحم ابأ نأ) :ةأرجم تنب ةيفص نعو

 هديب اهيلع حسم هيو هللا لوسر نإ :لاقف- ؟اهقلحت الأ :هل اولاقف :نضرألا ملف اهلكزا

 .(تومأ ىتح اهقلحأل نكأ ملف

 قيرطلا نم.نكامأ ىرحتي هللا دبع نب ملاس تيأر :لاق ةبقع نب ىسوم نعو

 «ةنكمألا كلت يف يلصي ٌعِلَه يبلا ىأر هنأو اهيف يلصي ناك هابأ نأ ثدحيو اهيف يلصيف
 .©0(ةنكمألا كلت يف يلصي ناك رمع نبا نأ عفان ٍيُئدحو :ىسوم لاق

 فرخنا حبصلا ىلص املف :لاق عادولا ةجح ثيدح يف دوسألا نب ديزي نعو

 سانلا ضهنو :لاق ءايلصي مل نيذلا نيلجرلا ةصق ركذو ؛ههجوب سانلا لبقتساف اسلاج
 مهدلجأو لاجرلا بشأ ذئموي انأو مهعم تضهنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 تذجخأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تلصو ىتح سانلا محازأ تلز امف.:لاق

 دربأ الو بيطأ ائيش تدجو امف :لاق ءيردص ىلع وأ يهجو ىلع امإ اهعضوف هديب
 .فيخلا دجسمب ذكموي وهو :لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دي نم

 ."'مههوحجو اهب نوحسمو هديب نوذحأي سانلا راث مث :ةياور فو
 اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ انديس نعو

 امترف اهيف هدي سمغو الإ ءانإب ىتؤي امف ءاملا اهيف مهتينآب ةنيدملا مدخن ءاج ةادغلا ىلص

 .«اهيف هدي سمغيف ةدرابلا ةادغلا يف اوواج

 كمل هسا كييح ىداواولو حلا نأ قست وكوب قل اذبطانأ مقا نعاو
 ىلص يذلا ناكملا مّلعي هللا ديع ناك دقو ؛ءاحورلا فرشي يذلا دجسملا نود يذلا

 ةفاح ىلع دجسملا كلذو يلصت دجسملا يف موقت نيح كنيمي نع مث :لوقي عي يبلا هيف
 وحن وأ رجحب ةيمر ربكألا دجسملا نيبو هنيب ةكم ىلإ بهاذ تنأو «ىنميلا قيرطلا
 .0(كلذ

 .(مداإ دود وأ كورا
 .(4 1579 يراخبلا هحجرأ -؟

 .(59|051 دمجأ هحرخأ -؟
 .(8 5550 ملسم هجرخأ -4.

 .(4 259 يراخبلا هجرأ -0

 ا



 كربتلا ةيفوصلا ةلدا نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 :2ي همدق عضومب كربلا

 ماق مث نيتعكر ءاشعلا ىلصف ةنيدملاو ةكم نيب ناك ىسوم ابأ نأ زلحم يبأ نع

 يمدق عضأ نأ تولأ ام :لاق مث ءاسنلا نم ةيآ ةئامع اهيف أرقف اهب رتوأ ةعكر ىلصف

 .20(خ هللا لوسر هب أرق ا. أرقأ انأو «هيمدق هِي هللا لوسر عضو ثيح

 :ةلكمألاب كربتلا

 طبرلاو سرادملا وحن مازحا بدن دكأتي) :ىلاعت هللا همحر رجح نبا ةمالعلا لاق

 ىلع ميظع لضف هلف هيف ىلص وأ هلزن ٌهِو هنأ ملع لحم لكو «ءاحلصلاو ءاملعلا لاحمو

 رمع نبا ناك امك هب كربتلاو هلوزن يرحتب هب ءانتعالا دكأتيف «رهدلا رمم ىلع هريغ

 . 0( هتافو دعب نولعفي مهنع هللا يضر هريغو

 ناوضرلا ةعيب ةرجش عطق هنع هللا يضر رمع نينموملا ريمأ نأ نم لاقي امو

 :مهل ليلد كلذ يف سيلف نيحلاصلاو ءايبنألا روبقب كربتلا ميرحتل
 سيلو ةرجشلا كلت سانلا دبعي دق نامز ىتأي نأ فوخت هنأ ىلع لومحم هنإف

 هللا دبع هنبا ناك ام اونظ امك رمألا ناك ولو «لوسرلا راثآب كربتلا ميرحت هدوصقم

 رمع نب هللا دبع نأ كشالو ©0(سبيتال يك ءاملا اهيقسي ناكو ءأكربت يأ اهتحت لزني
 .هريغ نم هيبأ ةريسب مهفأ
 :ةكرابم رادب كربتلا

 هنم رحأتسأل هتيتأ هراد ثيرح نب ورمع ىنبال) :لاق هيبأ نع ةقوس نب دمحم نع
 هذه يف كثدحأل :تلق :لاق عيبأو يرتشأو هيف سلجأ نأ ديرأ.:تلقف ؟هنم عنصت ام لاقتف

 «ىرتشاو اهيف عاب نم ىلع ةكرابم اهيف نكس نم ىلع ةكرابم رادلا هذه نإ «ثيدحب رادلا

 كاسه :لاقو يلإ اهعفدف مهارد هنم هفكب لوانتف عوضوم لام هدنعو ٌدِلَي يبلا تيتأ ينأ كلذو

 لي هللا لوسر اهيناطعأ مهارد اهنإف .اهعضت ءيش يأ يف رظنت ىتح مهاردلا هذه ورمعاي
 اذإ ئباي :يمأ يل تلاقف ءراد ءارش تدرأف ةفوكلا انمدق ىتح هللا ءاش ام اتثكم مث اهتذحأف

 ,(00751 يئاسنلا هج رخخأ--١
 159|10١9(. .رجح نبال ىربكلا ىواتفلا -؟
 .(4 ءال4إ9 هحيحص يف كابا نيا هحبرتخأ -5
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 كرا ايس

 عوضوم لالاو تءاجف اهتوعدف اهتثج مث «تلعفف «ينربخأف اهلام تأيهو اراذ تيش أ

 ؟هذه ءيش يأ !همأاي :تلقف ءاهديب اهتطلح م ؛ مهاردلا ُُق همس فو رك تحرتأفأ

 ملعأ انأف هديب اهكاطعأ هل هللا لوسر نأ تمعزف اهب ئتكج يلا مهاردلا هذه !يباي :تلاقا

 ."”(ىرتشاو اهيف عاب نمل ةكرابم ءاهيف سلج نمل ةكرابم رادلا هذه نأ

 :ملسو هيلع هللا ىلص هنوضو لضفب كربتلا
 .ةبق ف ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر تيأر :لاق هنع هللا يضر ةفيحج يبأ نع

 اها تاما نق نعول كلذ نوردتي سانلا تيأرف اءوضو جرخأ اللاب تيأرو «ءارمخ

 هيلع هللا ىلص يبنلا تدهش) ةياور فو © ”هبحاص للب نم ذأ هنم بصي مل نمو هب حسمت

 .©0(اكيش هنم تلنف سانلا هردتباف هئوضو لضفب لالي ىتأو ءاحطبلاب ملسو'

 :46 هلل | لوسر سم نم دي ليبقتب كربتلا

 عوكألا نسب ةملس انهه انل ليقف ةوبرلاب انررم) :لاق نيؤر نب نمحرلا دبع نع
 جرخأف عي هللا يبن نيتاهب تعياب :لاقف هيدي جرخأف هيلع انملسف انيتأف هنع هللا يضر

 .«2(اهانلبقف اهيلإ انمقف «ريعب فك اهنأك ةمحض هل افك

 ؟كديب لي يبلا تسسمأ) :هنع هللا يضر سنأل تباث لاق :ناعدج نبا نعو

 .هلبقف يعن :لاق
 هنع هللا يضر سابعلا دي لبقي هنع هللا يضر يلع تيأر :لاق بيهص نعو

 00 مهل
 درو

 تملا يل وب هاروت هل :لاق يرامذلا ثراحلا نب ىيحي نعو

 .ءاهلبقأ كدي ئئيطعأ :تلق ة .معن 1 هلي هللا لوسر هذه كديب تعياب :تلقف.

 .20(اهتلبقف اهيناطعأف

 هيلع لدف «نيدئاع دوسألا نب ديزي ىلع انلخد :لاق ةرسيم نب سنوي نعو

 ١- ىلعي وبأ هجرأ 49]0١2١2(.
 دمجأو م 59 ملسعو 50753 يرابخبلا هيجرتخأ -؟  9أد١ 6.

 يئاسننلا هحجرتخأ -؟ 881001(.

  -4تاقبطلا يف دعس نبا هحرتأ و (877 درفمللا بدألا يف يراخخبلا هجرخأ 0 |١5 5(.
 ص درفلل بدألا يف يراخبلا امهجرخأ -ه ١449(.

  -5.(؟2]0) دئاوزلا عمم يف يمئيفلا اور



 كربلا ةيفوضلا ةلذآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ههجو اهب حسمف هدي ذطخأف «هدي ّدم هيلإ رظن املف ءهنع هللا يضر عقسألا نب ةلثاو

 «نسح ا: :لاقف ؟كبرب كئظ فيك !ديزياي) :هل لاقف و هللا لوسر عياب هنأل هردصو

 يدبع ّنظ دنع انأ :لوقي ىلاعت هللا نإ) :لوقي 8 هلا لوسر تحمس ينإف رشبأ :لاقف

 0 ارا فرو وكف اريدخ نإ يب

 هيدي ذدحخآو هيلع لخدأف يناكم ربخمي ًاشنأ تسكأ اذإ تنك :لاق تباث نعو

 7 ل تا ع 3 ع
 يبأب :لوقأو هينيع لّبقأو يي هللا لوسر اتسم نيتللا نيديلا نيتاه يبأب :لوقأو امهلبقأو

 ,"7(ك هللا لوسر اتأر نيتللا نينيعلا نيتاه

 :342 ىبنلا اهلمعتسا ةبرحب نيدشارلا ءافلخلا كريت

 صاعلا نب دعس نب ةديبع ردب موي تيقل :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا نع

 تاذ وبأ انأ :لاقف شركلا تاذ ابأ كي وهو هأانيغ الإ هنم ىريال حجحدم وهو

 ريبزلا نأ تربخأف :ماشه لاق «تامف هنيع يف هتنعطف ةزنعلاب هيلع تلمحف «شركلا

 ءاهافرط ىنثنا دقو اهتعزن نأ دهجلا ناكف تأطمت مث هيلع يلجر تعضو دقل :لاق

 اهبلط مث ءاهذحأ ِهِلَي هللا لوسر ضبق املف «هاطعأف هلي هللا لوسر هلأسف :ةورع :لاق

 ضبق املف ءاهايإ هاطعأف ءرمع اهايإ هلأس ركب وبأ ضبق املف ءاهايإ هاطعأف ركب وبأ

 اهبلطف يلع لآ دنع تعقو نامثع لتق املف «ءاهايإ هاطعأف هنم نامثع اهبلط مث ءاهذأ

 ."20(لتق ىتح هدنع تناكف «رييزلا نب هللا دبع

 : هيلع ةظفاحملاو 2 ىبنلا مناخب نيدشارلا ءافلخلا كربت

 ناكو قرو نم امتامخ يي هللا لوسر ذختا) :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 ىتح نامثع دي يف ناك مث رمع دي يف دعب ناك مث ركب يبأ دي يف دعب ناك مث هدي يف

 .©7(هللا لوسر دمحم هشقن سيرأ رعب يف دعب خقو

 ملف سمتلا هنأ) :ةياور يف ءاج :ىلاعت هاجر وجع نيالا دقلاحلا لاقو .

 ١- ةيللا يف ميعن وبأ هحجرخأ 53|5:١ 6..
 .(59]0021 ةيلاعلا بلاطللا يف رجح نبا ظفاحلا هركذل -*
 .ةيركلاك يه نونلا حتفب ةزنعلا : :ةزنعلاب هيلع تلمحف ثيدحلا ف هلوقو ((5 5583 يراخخبلا هحجرحأ -<

 .(0 552109 يراخبلا هحجرخأ -

55 



 كربتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعون ,ولا

 7 تس نامثع دي يف ناك هنأل :دعس نبا ةياور يف ءاجو

 ."7(ءابق دجسم برقب ةقيدح سيرأ رثبو) :ينيعلا لاقو

 اهيف طقس يذلا ِهلو هللا لوسر متاخ وهو متاخلا رئيب مويلا ةفورعم تراص رئبلا هذهو..

 .90(هَقلي ملف اليس هدجو ام لكب هجارختسا يف مايأ ةثالث دهتجا دقو «نامثع ةفالحن :مايأ

 :نيقباسلا ءايبنألا راثآب كربتلا

 ىلع هلي هللا لوسر عم اولزن سانلا نأ هربخأ رمع نب هللا دبع نأ غفان نع

 نأ هلو هللا لوسر مهرمأف «نيجعلا هب اونجعو اهرابآ نم اوقتساف دومث ضرأ رجحلا'

 تناك يذلا رئبلا نم !اوقتسي نأ مهرمأو ؛نيجعلا لبإلل اوفلعيو اوقتسا ام اوقيرهي
 .؟7(ةقانلا اهدرت“

 كربلا زاوح ثيدحلا اذه دئاوف نم :ثيدحلا اذه ىلع هحرش يف يوونلا لاقو 207

 .نيحلاصلا راثآب .

 :نيحلاصلا راثآب كربتلا
 -ىلاعت هللا همحر- يوونلا مامإلا ةرايزل ىلاعت هللا همحر يكبسلا مامإلا ءاج.

 لدف يوونلا مامإلا سولج ناكم نع لأسو ثيدحلا راد ىلإ ىتأف «يفوت دق هدحوف

 :دشنأو هيلع هتيحلو ههجو غرمي راصف هيلع

 يوار,اهاوج يفيللصأ ىنعم فيطل ثسيدحلا راد يفو
 .يواونلامدق هم اناكم  يهجو رحب سمأ نأ يلعل

 :لاقف رصم ىلإ جرح ىلاعت هللا همحر يعفاشلا نإ) :لاق ناملس نب عيبرلا نعو
 يتأو (لبنح نب دمحأ) هللا دبع يبأ ىلإ هملسو هب ضماف اذه يباتك ذح عيبر اي :يل

 ,(832550 يئاسنلا هجرخأ -

 .25؟ ١09| يرابلا مق - 5
 .(5101559 يراقلا ةدمع --
 .(650 ص يدابأ زوريفلل هباط ملاعم يي ةباطللا متاغللا --

 .005 9509 ملسم هججرخأ --ه



 كريشلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةالص يف لبنح نب دمحأ تقفداصف باتكلا يعمو دادغب تلحدف :عيبرلا لاق «باوجلاب

 كيخأ باتك اذه :هل تلقو باتكلا هيلإ تملس بارحملا نم لتفنا املف «حبصلا

 ترغرغتو أرقف متاخلا رسكف ءال :تلقف ؟هيف ترظن :دمحأ يل لاف ءرصم نم يعفاشلا

 مونلا يف هلق يبنلا ىأر هنأ هيف ركذي :لاقف ؟هلل | دبع ابأ اي هيف شيإ :هل تلقف هانيع
 ىلإ ىعدُتو نحتمتس كنإ :هل لقو «مالسلا هيلع أرقاف هللا دبع يبأ ىلإ بتكا) :هل لاقف

 :هل تقف :عيبرلا لاق (ةمايقلا موي ىلإ املع كل هللا عقريسف «مهبحت الف نآرقلا قلخ

 باوسملا تذحأف «هيناطعأف هدلح :ىلي يذلا هيصيمق دحأ علخف ل ذيع ابان ةراشبلا

 أل ءاكل عفداو دل نكلو هب كعجفن سيل :يعفاشلا لاقف

 هيدهتسن الو كنم هعاتبن ال) :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق) :ةياور يفو

 هأرأ تنكو «ةنينق يف هتكرتف هيلإ هءام تلمحف .هتلسغف :لاق «هئام.انتجو هلسغا نكلو

 ."؟لبنح نب دمحأب اكربت ههجو ىلَع حسمبو هنم ذأي موي لك ف

 برشو يعفاشلل اصيمق لسسغ هنأ) ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ نع يورو

 وأ ؟ةباحصلا ريداقك فيكف ملعلا لهأل مهميظعت اذه ناك اذإو (هب هلسغ يذلا ءاملا
 !؟(مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا راثآب فيك

 همحر يسدقملا نيدلا ءايض ةجحلا مامإلل (ةروغنملا تاياكحلا) باتك يف ءاجو

 :لوقي يسدقملا دحاولا دبع نب غلا دبع دمحم ايأ مامإلا خيشلا تعمس) :لاق ىلاعت هللا

 اليوط انامز كشلذب مادو .دوعي مث أريي ناكو ءلّمّدلا هبشي ءيش يدضع ف جرتخ)

 دمحأ مامإلا.ربق ىلإ تيضمف «ةفصلا هذهب وهو دادغب ىلإ تدعو ناهبصأ ىلإ ترفاسف
 ."دعي حلو أربف ربقلا هب تحسمو ءهاضرأو هنع هللا يضر

 درأ ملو لالدتسالاو داهشتسالا هتركذ امي تدرأ امنإو ةريثك دهاوشلاو

 .ملعأ هلل او ريثكلا هعفني ال ليلقلا هعفني م نمو ءاصقتسالا

 ١-- قشمد خيرات يف ركاسع نبل هجحرتخأ ١1029 )00(.

 - ص لبنح نب دمحأ بقانم ف يزولبا نبا هجرتخأ 4553(.
 ةروثنللا تاياكدللا -؟ 49 25 ©(.
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 0 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوضولا

 ةمتاخلا

 وهام لكبو هراثآبو هيي هب كربتلا نأ وه راثآلاو ثيداحألا هذه نم لصاحلاو

 ةنس مهيلإ بوسنم وهام لك و نيحلاصلاو ةباحصلاب كربتلا كلذكو هيلإ بوسنم

 ناوضر ةياحصلا رايخ لعف كلذ تابثإ يف يفكيو «ةعورشم ةدومحم ةقيرطو ةبوغرم

 «كلذ لوف ىلإ ىرخأ هتراشإو ةرم هرمأو لب كلذل لي يبا دييأتو نيعمجأ مهيلع هللا

 رت نبا انذيسك كلسملا اذه ىلع انا ماوقملا ةباخضلا نم ارثك نأ نيكاتقو

 «عقسألا نب , ةلثاوو «ديلولا نب دلاحعو «ةملس مأو - مهنع هلل | يضر نيدشارلا ءافلخلاو

 ,ةيزغ نب داوسو ءريضح نب ديسأو «ميلس مأو «كلام نب سنأو عوكألا نب ةملسو
 ىلوم ةنيفسو «رييزلا نب هللا دبعو «ىسوم وبأو مالس نب هللا دبعو ءورمع نب داوسو
 ةروذحم وبأو ءركب يبأ تنب ءامسأو ءنانس نب كلامو «ةملس مأ مداح ةرسو ٌعِلَي يبلا
 نب دمحأو ديعس نب ىيحيو بيسملا نب ديعسك ةنيدملا لهأ نم هحايشأو سنأ نب كلامو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيعمجأ مهنع هللا يضر يعفاشلاو لبنح

56 





 ةريشملا ا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةغوشولا

 .هللا عم بلقلا روضح يه : ةرضحلا #

 .موقلا قيرط يف مالا نكرلا يهو

 هليكو وأ خيشلا ةرامإ تحت لجو زع هللا ركذ ىلع عامتحالا وه نكرلا اذهو 2
 نيفراعلا لاوقأ نم ديشانأ دشنت مث «ميكحلا نآرقلا نم ةوالتب ءدبي «مدقملاب ىمسملا

 غلا دبع خيشلا لثم هللاب ءاملعلا ماهفأو ةئسلاو نآرقلا نم اهيف امي ةذوخأملا هللاب

 نذأي ىتح ركذلا ةلاح ىلع نوقبيو «ركذلل ةعامجلا موقت مث ءضرافلا نباو يسلبانلا

 ميكحلا نآرقلا نم تايآلا ضعب ةوخإلا دحأ أرقي كلذ دعبو ءاهماتخم مدقملا وأ خيشلا

 .هليكو وأ خيشلا لبق نم اهريسفت متيو

 مهبتك يف ةررقم يهف نيفراعلا خايشألا رابك نع ةثراوتمو ةلوقنم ةرضحلا نإو

 رظنا) ؛يعافرلا دمحأ يديس دنع «مهقيرط كولس يف فوصتلا رهاظم نم رهظمو
 مهريغو يريشقلاو يمتاحلاو ينارعشلاو يلذاشلاو يناليجلاو دينجلاو (ديؤملا ناهربلا

 .مهنع هللا يضر

 ."”4مهبودج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلاإ :اهيف لصألا
 .ةنسحلا ةعدبلا باب نم وه :اهتيفيك ىلع حالطصالاو

 شبح ىفطصم خيشلل ةيلذاشلا ة يع ليا ارم تور

 :©7(يندملا

 لاغتشا مهل بحجوأ مهتاقوأ رئاس يف هللا ركذ مهدصق لح ناك ان موقلا نإ"

 اببسو مهلاخل ءاود هب رهجلاو ركذلا ةقلح اولعجف «مهداسحأو مهنطاوب يف هراونأ

 مهنيب ددملا نايرسلو ؛.مهدوصقم ىلإ ريملا ىلغ'ةدايزو .مهبرلقل اورتن ؛مهطاشنل

 ةلفغلا تان ادسو هزعلاو نوعفلاو ليتكلا فاقت اذوظو ؛.مهبوبحم ىلع ةمهلا عمجو

 ١- ةبألا نارمع لأ ةروس ١919(.

  - 5ص 0059(.

 ذ/ا١



 ةرضح ا ش ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيقسويلا ةعوسولا

 ها 527 وش يفز عديت ركل نيل اولعجو «يصاعملل بجوم ا

 .موقلا قيرط كلس نم دنع فورعم كلذ لكو
 :ىلاعت هلوق نم ذوحخأم اسايقو ارهج يعامج لكشب اعرش ركذلا قلح زاوجو

 ةعامجلا ىلع لدت نيذلاف © دقن م

 اريفك ًاركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ ايإل :يعامجلا 0000

 ."”4اليصأو ةركب هوحبسو

 :يليام اهنم ةريفكف ركذلا ةليضف يف تدرو يتلا ثيداحألا امأو

 ربانم ىلع رونلا مههوجو يف ةمايقلا موي اماوقأ هلل | نئعبيل) :ِلي هللا لوسر لاق
 اي :لاقو هيتبكر ىلع يبارعأ امجف ءءادهش الو ءايبنأب اوسيل «سانلا مهطبغي ءؤلؤللا

 نم هللا يف نوباحتملا مه :مالسلاو ةالصلا هيلع لاّقف «مهفرعن انل مهلح هللا لوسر

 ."”(هللا ركذ ىلع نوعمتجي ىتش دالب نمو ىتش لئابق

 امو هللا لوسر اي :اولاقف اوعتراف ةنجلا ضايرب  متررم اذإ) :ِلو هللا لوسر لاقو
 .(9("ركذلا قلح" :لاق ؟ةنحلا ضاير

 قلح نوبلطتي نيزايس ةكئالم هلل نإ) :لوقي كلو يبنلا نأ نيحيحضل يحصلا يف دروو

 مهب ىقشي ال ءاسلحلا مهف يمحرب مهوشغ :هللا لوقيف ءاهب اوفح اهيلع اوتأ اذإف ركذلا

 .(مهسيلحج

 سلاحي نوعبتي ًالْضُف ةرايس ةكئالم ىلاعتو كرابت هلل نإ) :ةلوطملا ةياورلا يفو#؟
 ىتح مهتحنحأب ًاضعب مهضعب فحو مهعم اودعق ركذ هيف ًاسلحب اودحو نإف ءركذلا

 مهلأسيف :لاق ءءامسلا ىلإ اودعصو اوجرع اوقرفت اذإف ءايندلا ءامس نيبو مهنيب ام اوؤلع

 ١ - ةيآلا نارمع لآ ةروس 15139(.
 .(45- 4١9 ةبآلا باوحألا ةووس - ؟
 1]5١0(.. 4ك ١5/709 بيهزلاو بيغزلا رظناو نسح دانساب يناربطلا هحجرخخأ - <

 بيهزلاو بيغولا ف يرذدللا هركذو بيرغ نسح ثيدح لاقو 55709 يذمزؤللاو ١150 ١5( دمجأ هحرخأ - +
 ش .(4 ١٠ ع تللكج

 ا/؟ ١



 دل ؛ 1 ةيف ةو علا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعؤضؤل / 0

 يف كل ٍدابع دنع نم انثج :نولوقيف ؟متعج نيأ نم :مهب ملعأ وهو لجو زع هللا
 كنودجمعو يراحبلا ةياور يفو ءكنودمحيو كنوللهيو كنوحبسي: «ضرألا 0

 .©00...كنرلأسيو
 هنا موش كتل ود كوتا نأ : امنيا فيدل اذه اون د رول 0

 .نيملسملا ضعب هنظي امك ملعلا دارملا سيلو ديمحتلاو ليلهتلاو حيبستلا نم ةكئالملا

 نم ةقلح ىلع جرم هِي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر .ةيواعم انديس نعو.

 اناده ام ىلع هدمحتو هللا ركذن انسلج :اولاق «(؟مكسلحأ ام) :لاقف.هباحصأ .
 الإ انسلجأ ام هللاو :اولاق «(كاذ الإ مكسلجأ ام هلل 1) :لاق ءانيلع هب نمو «مالسإلل '

 ربع هللا نأ ءيتريخاف ليربح ىتاثآ هنكلو هيكل ةمهت مكفلستسا م ينإ امآز ؛لاق ءكاقأ
 ."”(ةكئالملا مكب يهابي لجو

 مهيلع نإو هللا ركذ ىلإ نوسلجيل هللا ركذ لهأ نإ) :لاق ينانبلا تباث نعو
 .(ءيش نم مهيلع ام ىلاعت هللا ركذ نم نوموقيل مهنإو «لابحلا لاثمأ ماثآلا نم

 .22(...ةكئالملا مهتفح الإ هللا نوركذي موق سلج ام) :ي لاقو 2

 ةهارك ال :لاقف ,دجاسملا يف رهجلاو ركذلا قلح نع يطويسلا مامإلا لئسو .

 .”ريثك مهريغو ئيقلبلاو مالسلا دبع نب زعلا كلذ زوجو هيف :
 عم بلقلا روضح :ةرضحلا ىنعمو ءفوصتلا لهأ هيلع حلطصا ظفل :ةرضحلاو

 اضيأ اهامسو (ركذلا قلح) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهامس دقو ىلاعت هللا.
 الف مهي ال اذهو ءاذكو اذك اهنومسي سانأ يتأيو ءانعم رم امك (ركذلا سلاجم)
 ةيلاخخ ةرضحلا وأ ركذلا ةقلح وأ ركذلا سلجم نوكي نأ مهملءتاحلطصملا يف ةححاشم ..

 ديقي ملف ءاريثك اركذ هللا اوركذا :لاق ىلاعتو هناحبس انبرو «ةيعرشلا تافلاحملا نه.

 «مهبونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلاإط :ًاضيأ لاقو «ةنيعم ةلاحب ادحأ
 ناسلب ملكتو «ةدحاو ةلاحب مهديقي مل. ؛ةلماك ةحار يف نيركاذلا لعج :ةيآلا هذهبو

 ١ - دجأو 09-6500 يذمزلاو 00209 ملسعو :(0102) يراخبلا هحرخأ 0١19 «.

 دمجأو (0 42409 يتاسنلاو ,(653059 يذمزلاو كلل 5ال) ملسم هججرخأ - ؟ 651143(.
 قازرلا دبعو :((02072) ىملعي ونأو :((4 902159 دمجأو .((6 5003 يذمزلاو «(007009 ملسم هحرخأ - ؟

 هالالا ٠ 5.
  - 4.ةيئوصلا ةقيقح
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 ةيفوصلا ةلدأ تايب يف ةيفسويلا ةعوسولا
 ةرطملا

 ةئيشأ بسح ىلع «مهبوتح ىلعو ا ءًامايق ةعامج هللا اوركذي نأ نكميف «عمجلا

 ةلاحب ركذلا باب ديقيو مهدحأ ينأي اذاملف هيعارصم ىلع ركذلا باب انبر حتف اذإف

 ©)ىرأو ملعأ هدحو هللاف

 نوعادتي نيذلاو :ىلاعت هللا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا لوقيو

 :لجو زع هللا لوق هيلع لدي يذلا مومعلاب.نوجنحي اهنورضحيو تاقلحلا هذه ىلإ

 ."”4مهبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي نيذلا#

 ءانثتسالا قيرط نم رحخآ صن هجرخأ اذإ الإ هقاطن نع جرخي ال نّيب مومع وهو
 :ضييضمتملاو

 رمأي صن دري مل كلذك هل نيعم تقو وأ ةلاح ديدحتب صن دري ل هنأ امكو
 ."7هل دودحم تقو وأ ةصوصنخم ةلاح بنجتب

 :ةصالخلاو *

 اهرهاظم نم رهظمك ةرضحلا نم ولخت ال داشرإلاو ةيبرتلا قرط بلاغ نأ"

 ركذب تامحرلا لوزنو هتبقارمو لجو زع هللا ركذ نم ءاهيف لصاحلا عفنلل كلذو
 يسهف «ةكرحلاب ةلصاحلا ةكربلاو «داشنإلاو عامسلاب لصاحلا داشرإلاو ءاهيف نيحاصلا

 ال ثيح ةحابإلا ءايشألا يف لصألا نأل ءاهركنمل ليلد الو «نوفراعلا تاداسلا هنس امث

 .«9هناحبس هبر وحن هب هجوتلاو بلقلا كيرحتل ليبس يه لب ءلصأ ضراعت

 هقمد
 ١ - ص يطوبلا ديعس دمحم روتك دلل ةيفلسلا ١95.

 «* - ةيألا نارمع لأ ةروس 919 ١(.

 . 5.19ص ةيفلسلا ناثكأ - +

 .(080150 زيربإلا باتك - ؛

 ا/ ١



 ركل 2 ةيفوصلا ةلدأ ثايب ي ةيفسؤيلا ةعوسولا

 ركذلا خف ةكرحلا

 ملاع ىلإ داسجألا تزرب امدنعو ؛داسحألا لبق حاورألا قلت ىلاعتو كرابت هللا |

 .اهيف حاورألا كلت تعدوأ د

 لما تاقفارم نم يه لب «ةيرشبلا تافص نع يللاعتلاو ومسلا اهعبط نم حورلاو

 انيرزق ناك قاروألا سنو نم كازيطو رايغألا بئاوش نم هحور تفص نمف «ىلعألا

 .هيلإ الإ تفتليالو هبر نع هيف لفغيال يذلا يناحورلا ملاعلا ىلإ
 ٍداو يف ىوه «تاوهشلاو مهولا تاملظ اهتشغو ؛ةحور راونأ تفسكتا نمو

 لضأ مه لب ماعنألاك الإ مه نإإ :ىلاعت لاق ةيميهبلا ةيدوأ نم قيمغ قيحس
 .20(ًةايبم

 ةلاعف تاقاط كلذ نم حورلا دمتست هللا ركذي وأ «نآرقلا دبعلا أرقي امنيحو

 تسلأإل موي نم مهتفلأ نمل اقوش برطضتو مسجلا يف زتهتف ءءافصو ةوق بستكتو

 ."«مكبرب
 حورلا نأكف «نآرقلا ةوالتو ركذلا لاح هسأر ناسنإلا كيرحت ببس وه اذهو

 اهقفأو اهملاعب قحلت داكتف ءهمسا وأ همالك تعم اذإ اهبر ةرضح نم برقلا ىلإ قاتشت

 نم صّلختتو دسجلا اذه ةملظ نم درجتتو ىلعألا ألما ثيح يناحورلا يوامسلا

 نم دسملا اهب اهديق يلا دويقلاو اهترودكو اهفعض اهقوعي يذلا نكلو «هقئاوع
 .اهريغو تاروهش

 تيبثت ىلع نوردقيال ؛مهقالخأب نيينابر ,مهحاورأب نييكئالم لاجر نم مكف

 ١ - ةبألا ناقرفلا ةروس 49 4(.
 - ةيألا فارعألا ةروس 3059(.

 م١



 ركذلاب ةكرح ا ةيفوضلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 اعرو «(مهسوفن لاعفناو ,مهداسجأ ُُق مهحاورأ بارطضا ةدشل ركذلا ءانثأ مهسفنأ

 .تركلملا ملاع يف مهحاورأ تحبسو ,مهك أردإ نع اوباغ

 ركذتت حورلا نأ نسحلا توصلاب ناسنإلا بارطضا ببس :نيفراعلا ضعب لاق
 ٌنحتف كلذب تبطوخخو مدآ بلض نم تجرأ نيح (مكبري تسلأ) موي باطنلا ذيذل

 .20كلذ ركذتت امل

 «يخخرلا توصلل زتهيو «ةبيطلا ةملكلاب رثأتي ناسنإلا نأ ءاهب ملسملا رومألا نمو

 متت فيك يرديالو «جيهبلا رظنملا هرسأيو ؛نوزوملا عاقيإلاو ةولحلا ةمغنلل برطيو

 ةفوتصولا ةعللاب اهنع ريبعتلا دارأ نإف ؟هتاذ يف اهلاحم نسيأو ؟هسفن ف رومألا هذه

 احاصفإ هب رعشي امع حصفي نأ دارأ اذإ ةرابعلا هنوختو ءاضقأت هريبعت ءاحج هبطاخبلا

 عيطتسيال دق ءارئاجخ ا اهمامأ سحملا فقيو «قوذلاب الإ لاتتثال رومأ اهنأل اينفاو

 هدقتني دقو ؛هتدارإ نود تاكرح وأ تاوصأ هنع ردصتف ريثأتلا كلذ نع هسفن طبض

 .هتالاعفناو هرعاشك, مكحتلا كلمي ال هنكلو كلذب لعفنيو ءاهيلع نورعخآلا

 ا نكس يرق :ةاسنا ةيقئاتش تلك لظك <ذلا بح يلوتسي اذكهو

 امك دحولاف (دجاوتلاو دجولا) ءاملعلا هنع ربع ام اذهو «هدنع هسفن طبض عيطتسيال

 رارسأ فشك نم بلقلا ىلع دري دراو :(بولقلا ريونت) يف يدركلا نيمأ خيشلا لاق
 لاق..ندبلاو سأرلا زتهيف حراوجلا ىلع كلذ رهظي وأ حورلا شهديف اهراونأو تاذلا

 ."”4هلل ا ركذل مهبولق عشخت نأ اونمآ نيذلل نأي ملل :ىلاعت

 ."©4مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا اهنإإ» :ىلاعت لاقو

 مازرتحا نع هلقع بيغي دق ىلاعت هللا ركذب َدحّولاو ,بلقلا عوشخلا بحاص نإف

 ىلع ضرألا ىلع طقسي امبرو «دجاوتيو روديو دعقيو موقيف سلجملا لهأ رابتعاو سانلا
 ليوفإ» هب نللا ءوس زوجي الو ؛هيلع ةيهلإلا تادراولا لمحتل هدادعتسا ةوق بسح

 .©4نيبم لالض يف كنلوأ هللا ركذ نم مهبولق ةيساقلل
 :(نيكلاسسلا جرادم) هباتك يف ىلاعت هللا همحر ةيزوجلا ميقلا نبا لاقو#

 .(08028 ص ركذلا ةقيفقح ىلإ ركفلا هيبنت - ١

 .(000 ةيلآلا ديدخلا ةروس - *
 5١9(. ةيألا لافنألا ةروس - *

 .(555 ةيللا رهزلا ةروس -

 نك



 ركاب ةكرح ا ةيفوصلا ةلدأ ثايب يف ةيفسويلا ةعوشولا

 ميطعلاو لالجالاو ىونعلاو هيا فاوزاو قمت هيلع دريو هبلقلا ةفداقيإ اف دجولا ١
 «داروألا تارمث ديجاوملاو ءفداصم دجولا نإف ءدجولا قوف ديجاوملاو «كلذ عباوتو

 .©")ديجاوملا تيوق داروألا ترثك املكو..

 الو بلطت ريغ نم لاوحألا نم هبلق يف هبيصيو ناسنإلا هدجي ام :دجولا ىنعمو 1

 .بوبحملا ةدهاشع. رارسألا ةفشاكم دجولا :ليقو“ 0

 .سدقلا حاير اهريثت سنألا نارين دحولا :ليقو

 ديحاومو نادبألا ىلع اهتكرب رهظت بولقلا ديجاوم :يذابأ رصنلا لاقو

 .رارسألا ىلع اهتكرب رهظت حاورألا

 :ةيبلق ةزهو «ةيسفن ةقر دحولا :(ماصتعالا) هباتك يف يبطاشلا مامإلا لاقو 2020
 ءاكبلا وهو كل هللا لوسر باحصأ نم ةلمج ىلع ودبي ناك ام وهو «ةيناحور ةضهنو
 يف هدابع هللا فصو كلذبو «بولقلا عماجمب ذحآلا فوعخلل عباتلا دلحلا رارعشقاو .

 دولج هنم رعشقت يناثم اهباشتم اباتك ثيدحلا نسحأ لزن هلل ا :لاق ثيح همالك

 ."7هلل | ركذ ىلإ مهبولقو مهدولج نيلت مث مهبر نوشنخحي نيذلا
 مهنع هللا يضر داي رمعو ركب وبأ هعمو 0 ادحأ دعص لي يبلا نأ دروو

 :لاقو هلجرب لي هللا لوسر برضف «هالع نمب ًاوهزو ًابرط كرحتو ًاحرف لبحلا زتهاف
 1و ان لدا نإ):لاقو (ناديهشو قيدصو ين كيلع امنإف ءدحأ تبثا)

 لاح فيكف هيف ةيحمو هللا لوسرب احرف ترتهاو تبرط دق يساورلا لابجلا نإ

 نلفلا نيسحت انيلعو. ؟هبلق ىلع هبح ىلوتساو «هبوبحم ركذب َهِلَو يذلا قداصلا نمؤملا
 اونمآ نيذلا اهيأ ايه 4”2ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لبإ» هسفنب ملعأ لكو سانلاب

 ,0*0"2ه4نظلا نم اريفك اوبنتجا

 .(نح- ]5 نيكلاسلا جرادم - ١

 55١(. ةيآلا رمزلا ةروس - 5
 معدكوو مدكالو و يردخكإز و تك ١اكإ يراحبلاو ىماخلا ي ضحكأ 5١ كلام ًارصتتخ و أل ولم هحجربخأ ل +

 دبعو ((230270) هجحام نباو .(6 95032١ يذمزلاو 4ك .١24-45 دجلو لك هك ملسمو 95و
 .(0ال9-309 قازرلا

 ١9(. ةيألا ةمايقلا ةروس - ؟
 ١09(. ةيألا تارجحكلل ةروس - ©

 اال ١



 رك فلاب ةكرح ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسؤيلا ةعوسولا

 ميركلا نآرقلا نم ركذلا يف ةكرحلا ةلدأ

 ."04(مهبودج ىلعو ادوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلا» :ىلاعت هلل | لوقي

 مايق هللا كورك ديا :ىلاعت هلوق دنع "يناعملا حور" هريسفت يف يسولالا لاق

 رمع نبا نع يكح ام لمحيف هيلعو) :©”ليوط مالك دعب (مهبونج ىلعو ًادوعقو
 مهنأ نم ءمهنغ ىلاعت هللا يضر ةعامجو ريبزلا نب ةورعو امهنع ىلاعت هللا يضر
 هللا لاق امأ .مهضعب لاقف «ىلاعت هللا نوركذي اولعجف ىلصملا ىلإ ديعلا موي اوجرح

 ّنأ ىلع ,مهمادقأ ىلع ىللاعت هللا نوركذي اوماقف (ًدوعقو ًامايق هللا نوركذيإل ىلاعت
 .(اهولدم دارفأ نم درف نمض يف ةيآلل ةقفاوم عونب كريتلا كلذب مهدارم

 عورشم وهو «مايق نم ركذ مرقلا دنع صقرلا ةياغ) :يناتكلا ةمالعلا لوقيو
 نع لوقنم «زازتهالاو ليامتلاو .ادوعقو امايق هللا نوركذيإ» :ميركلا نآرقلا صنب
 ناك :لاق هنأ ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا نع ميعن وبأ ىور دقف «ةباحصلا

 را ا ا اا

 ©"0(ءارو ىلإ عجارت مث مامأ

 ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا اوركذاف ةالصلا متيضق اذإفإل :ىلاعتو هناحبس لوقيو

 .مكبودج
 ثالث ىلاعت هللا ركذ) :نآرقلا ماكحأل عماجلا هريسفت يف يبطرقلا لاقو

 لوق ىنعملا اذه نمو «هنامز رصحت اهنأكف ؛هرمأ بلاغ يف اهنم مدآ نبا ولخيال تائيه
 ا (9(هنايحأ لك ىلع هللا ركذي ِويلي هللا لوسر ناك):اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع

 .(870 ص ركفلا هيبت - 5
 ١ - -3يكلا نارمع لأ ةروس 519 ١(.

 ١10159(. يناعلل حور ريبكلا يسولألا ريسفت -
 )١1515١(. يناتكلا يللا دبع ةمالعلل ةيرادإلا بيتاؤلا -

 ١١59(. ةيألا كسلا ةروس - 4
 نبأاو 0( ١159 دلو لك ءكؤ هحلام ناو 5 50 يذمزلاو 0١(. 803 دواد وأو ذك ١ ملسم هيجرشأ - ه

 يراخبلاو 050749 يوغبلاو ((50011) ةناوع وبأو «(6011) يقهيبلاو .(455) ىلعي وبأو ؛(8 ١ا/إ ةعرزخ
 نأ هب تدارأ .هئايحأ لك ىلع للا ركذي :ةشئاع لوقإل :لاقو «( 05١9 نابح نبلو اقيلعت 60019

 .((...نآرقلا ريغ وه ركذلا

 ام ١



 ركدلو ةكرعب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 (0.20(هللا ءاش نإ روحأم بائم هتالاح ىلع ىلاعت هللا ركاذف :لاق نأ ىلإ.

 ةفيرشلا ةنسلا نم ركذلا يف ةكرحلا ةلدأ |
 موي هل ةبق يف وهو لاق هلي يبلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا انديس نع ١-

 نأسف (ادبأ ضرألا يف مويلا دعب ديعت مل تعش نإ مهللا ؛ءكدعوو كدهع كدشنأ) :ردب

 «كبر ىلع تححلا هللا لوسر.اي كبسح :لاقو هديب هنع هللا يضر ركب وبأ

 ةعاسلا لب ءربدلا نولويو عمجلا مزهيس و :لوقي وهو ؛عردلاب بثي وهو جرتغف:
 20 رمأو ىهدأ ةعاسلاو مهدعوم

 رفللا وهو بثولا ةلاح يف ىلاعتو هناحبس هللا مالك ةءارق زاوح هيف دهاشلا
 .ىلوأ باب نم ةلاحلا هذه يف ىلاعت هللا ركذ زاوجف ,زفقلاو

 ىلع ًاموي 6# هللا لوسر تيأر :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع انتديس نعو “ل” ش

 مكنود) :لوقي قو وهو :تلاق نأ ىلإ .... دجسملا يف نوبعلي د يترجح باب.

 .؟7(يهذاف) :لاق «معن 7 :تلق (كبسح) :لاق تللم اذإ ىتح ةح (ةدفرأ 8

 يدي نيب نوصقري ةشبحلا ناكو :لاق هنع هللا يضر سنأ انديس نع ةياور يفو.

 :ليقف ؟(نولوقي اذام) :ِةي لاقف .حلاص دبع دمحم :مه مالكب نولوقيو هي هللا لوسر.

 .2”(حلاص دبع دمحم :نولوقي.

 مكتود نولوقي : (ةدفرأ باي مكنود) :هحرش دنع ينالقسعلا رجح نبا لاق

 نذإ هيفو «بارحلاب مهبعل وهو فوذحم هب ىرغملاو ءارغإلا ىنعمت. ةيفرظلا ىلع بصنلاب

 .06320 56190 نكرفلا ماكحأل عماخلا يطرقلا ريسفت
 دارللا (مهبونج ىلعو ادوعقو امابقإ للاعت هللا ركذ زاوح ىلع صنت لا ةيناثلاو لوألا ةيألا مومعب لالدتسالاف -.«

 هللا يضر ةشئاع ةديسلا تيدح ف كلذ درو امك تالاكلاو نابحألا لك ىلع لا نوركذي مهنأ كلذ نم
 رخآ صن دح وي ملو ءاهتام ومعو صوصنلا قالطأإ باب نم اذهو (هئنايحأ لك ىلع للا رك ذي ناك 'اهنع

 صن ديري ىتح .همومع ىلع ماعلابو .هقالطإ ىلع قلطللب قمعيف ؛قالطإلا اذه ديقي أ عومعلا اذه صصنخخ
 نوداب هدارفأ نم درك جارخإو «ليذدب الإ هلولدم دارفأ نم درف جارتخاب : زوال هصصتخ صن دري مل اذلف .هصصخخي
 .ليلد نود يأرلاب هل صيصخغو للاعت هلا باتك ىلع محهتو مكحت ليلد .

 .(45و65) تايآلا رمقلا ةروس
 .(6 25109 دهجأو (0515) ريثك نبل ريسفت يلو ©5559 يراخبلا هحرخأ - 4
 .6 025059 ملسمو .(425) يراخبلا هحرخأ - ه

 . حيحص هدانتسإو 4و ملال ١9 نابح نباو (6 هكأ*١ دجأ مامإلا هحب رخأ 7 53 1
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 ركذلاب ةكرح ا . ١١ ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ."”(طيشنتو مهل ضيهنتو
 اهيف) :هلوق ةشبحلا صقر ثيداحأ نم ًاددع ركذ نأ دعب يناتكلا ةمالعلا لقنو

 :صقرلا نم عاونأ ىلع ةلالد
 .بعللاو صقرلا يف ةشبحلا ةداع ىفخي الو بعللا :لوألا

 .دجسملا يف كلذ لعف : يناثلاو

 بعللاب رمأ اذهو .(ةدِفرأ باي مكنود) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلرق :ثلاثلاو

 ظ ارسل تكف هل نيافكاو

 هليلعتو «رييغتلاو راكنإلا نم امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأل هعنم : عبارلاو

 .رورس تقو وأ ديع موي هنأب

 هللا يضر ةشئاع ةقفاومل هعامسو كلذ ةدهاشم يف ًاليوط هفوقو :سماخلاو

 ."''(اهنع
 ركذ وهف مهارغأو مهرقأ لب مههني مل ثيحو) :ًاضيأ يناتكلا ةمالعلا لاقو

 ةالصلا هيلع مهرقأ كدلذلف هك هلوسربو هللاب حرفلا راهظإو ةعاطلاو دبعتلا هب دصق

 ."”(هنم ىضرلا ةياغاولانو ,مهلعف نم بجعو مالسلاو
 ىلع ليلد ىوقأ هيف) :هّصن ام ضايع يضاقلا لوق نم يناتكلا ةمالعلا لقنو

 ننس يف ”قاّوملا هلقن .مهارغأ نأ مهرارقإ ىلع دي يبنلا داز ذإ ءضقرلا ةحابإ
 .2 ”مهاّرقأو رايعملا يف "”يسي رشنولاو «نيدتهملا

 ديع موي ف نون ْرَي شبح ءاج) :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع انتديس نعو -#
 انأ تنك ىتح مهبعل ىلإ رظنأ هيبكنم ىلع يسأر تعضوف هلو ينلا يناعدف دجسملا يف

 ١- يرابلا حض 655١ 4(.
 .ءايحالا يف يلازغلا مامإلا مالك وهو 44/5١ ١١و65 ١(. ةيرادإلا بيتاؤلا -

 0١(. 65959 ةيرادإلا بيتاؤلل - :؟
 .يكلام هيقذ قاوللا هللا دبع وبأ .يطانرغلا يرديعلا فسوبي نب مساقلا يأ نب فسوي نب دمحم وه ؛قاولل - +

 .ها(اقللا) ماع ىفوت .هتكو يف اهكللاص و اهمامإو ةطانرغ ملاع ناك و

 .يحلام هيقذ ىابعلا وبأ يناسملتلا يسيرشنولا دمحم نب ىبحي نب دمحأ وه يسيرشنولا - ه
 .(١؟59|9 ةيرادإللا ببتازلا - 5

 امله



 ركذلاب ةكرح ا ظ ةيفوصلا ةلدآ ثايب يف ةيفسويلا ةعوضؤلا

 .©"7(مهيلإ رظنلا نع ف شا

 موي يف نودِفْرَي شبح ءاج) :حرش دنع ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق"
 هلمحو ءنوصقري هانعمو ؛ءافلا رسكو يازلا ناكسإو ءايلا حتفب وه) :دجسملا يف ديع
 ."0(صقارلا ةئيه نم بيرق ىلع مهبارحب مهبعلو مهحالسب بئاوتلا يلع ءاملعلا

 كيرحت يف ببس صقرلاو) :ىلاعت هلل ا همحر يلازغلا مامإلا مالسإلا ةجح لاقو
 مهو ل هللا لوسر عم ةشبحلا ىلإ ةشئاع ترظن امل ًامارح ناك ولو ؛طاشنلاو رورسلا

 .”(نونفزي
 قيرطلا يف هلي هللا لوسر ناك) :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نع-4

 كود ردا قوس ناديه انه اويهتر لاق: ناديختسل لاقي ليخ ىلع رمق ةكف لإ:

 .«(اريثك هللا نوركاذلا) :لاق ؟هللا لوسراي نودرفملا امو :اولاقأ

 عضي هللا ركذب نورهتسملا) :لاق ؟نودّرفملا امو.هللا لوسر اي) :ةياور يفو 2
 .؟افافح ةمايقلا عون نوتأيف مهاقثَأ مهنع ركذلا

 نولابي ال ؛هيلع نوموادملا ركذلاب نوعلوملا مه :لعافلا مسا ةغيصب نوزتهتسملاو)
1 1 6 

 . (مهب لعف الو «مهيف ليق ام
 هللا ركذي لي هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع انتديس نعو ه8

 . 9هنايحأ لك يف

 ركذ اورثكأ) :لاق ٌولو هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يردنخلا ديعس يبأ نعو.-"

 .(5 0359 هحيحص يف ملسم هحرخأ - ا

 450١-455(. (42>ك|539 يوونلل يلسم حيحص حرش - *
 .6 ٠؟159 نيدلا مولع ءايحإ- * |
 مرد نابح نيل حيحص امك ©5959 (59|400 دجأو .ل/ 459 هحيحص ف ملسم هحجرخأ - +.

 ,(50255) طسوألا يف ينارطلاو .(1|584) ناعإلا بعش يف يقهيبلاو .(4551)إ مكاحلاو
 .(3151/553 دئاوزلا عمجم يف يمئيطلا هركذو 2( 5559 يذمؤلا هحججرخأ- ه
 باوللاو ,هزاوح مدع ىلع ليلد مهلعف مدعو ؛كلذ اولعفي ١+ نيعباتلاو ةباحصلاو #4 يتلا نإ :لئاق لوقي دقو - 5

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ةشبملا ثيدح يف ًالوق ةدسلاو بانكلاب كلذ زوج تابثإ رم دف هنأ كلذ ىلع
 يف ًارارقإو (هنايحأ لك ىلع هللا رك ذي ناكإل :ةشئاع تيدح يي العفو (ةدفرأ يداي مكن ودإ :لاقو مهارغأ

 مهنع هللا يضر ةباحصلاو مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا نإ مث ديزو رفعحو يلع انديس لجح و ةشبللا ثيدح

 تادرفم لك لعفل اعستم مهتقو نكي لو ؛حوتفلاو مالسإلا لإ ةوعدلاو للا ليبس ف داهجلل نيؤرصنم اوناك
 .ميركلا نآرقلا يف اهمومع ركذ ءاحو اهضعب اورثأو ءاهضعب اولعذ مهنأ يفكيف تايلكلا هذه

 .هسفن بابا ْث هجيرخن ره ال |

1841 



 ركد لاب ةكرح ا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 نأ هيف دهاشلا '7(نونحي هنإ لاقي ىتح) :ةياور فو .(نونحب اولوقي ىتح ىلاعت هللا

 ةكيهو ةلاحبي ري ل ول نونجم هنع سانلا لوقل بحومال ًانكاس ناك نإ لاعت هل ركاذلا

 .هيلع نونحلا ةمهت ءاقلإ ىلإ نيلفاغلا نم هريغ عفدت

 ديزو رفعجو يلع مصتخا) :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع انديس نع -/
 نب رفعمل لاقو «يلع لجحف (كنمانأو م تنأ) :يلعل لاقف «ةزمح ةنبا يف ةئراح نب |
 انوخأ تنأ) :ةثراح نب ديزل لاقو « لححف يقر ىلع تهبشأ) بلاط يبأ
 .0(ثيدحلا .... ديز لجحف (انالومو

 .20(ةصوصخم ةئيه ىلع صقر مالف ميجف ءاحب لجحلاو) :يناتكلا ةمالعلا لاق

 رسكو ةلمهملا حتفب لجحو) :ثيدحلا حرش دنع ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 ."7(ةصوصخم ةئيهب صقرلا وهو ةدحاو لحجر ىلع فقو يأ ميجلا

 هللا همحر نالحد ينيز دمحأ ةمالعلا ةمركملا ةكمب ةيعفاشلا ةداسلا هيقف لاقو

 يدعي صقرف) :هصن ام ثيدحلا هركذ دنع ةيوبنلا ةريسلا يف روهشملا هباتك يف ىلاعت

 ًالصأ كلذ لعجو هِي هيلع ركني ملف «باطخلا اذه ةذل نم هنع هللا يضر > رفعج

 .©”(عامسلاو ركذلا سلاحم يف ديحاوملا ةذل نودجي امدنع ةيفوصلا صقرل
 ناك) :لاق هنأ ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا نع ميعن وبأ ىورو -4

 حيرلاب ةرجشلا ليامتت امك الامشو انيمي اوليامت هللا اوركذ اذإ لي هللا لوسر باحصأ

 .""!(ءارو ىلإ مث مامأ ىلإ فصاعلا

 املف رجفلا ةالص هنع هللا يضر يلع عم تيلص :لرقي ةكارأ يبأ نعو -9
 راق ةعيسلا طئاعن ىلع نينقلا تناك اذإ نفح ياك يلعن ناك تكس ليف : نع لتفنا

 ىرأ امف هلي دمحم باحصأ تيأر دقل هللاو) :لاقف هدي بلق مث نيتعكر ىلص حمر

 هقفاوو دححصو (حكأ ١ مكامللو لحال ناجح نبلو 2ظ2ؤظ930 5 5 محلك دجُلأ 50 0
 يدع نبا ًاضبأ هجرحأو (1510/509 دئاوزلا عمجبب ل يمثيحلا هركذو ((08019) ءافجلا فشك ين امك يهذلا

 .(5-55) ديم نب دبعو ؛((4) سلا نيلو:(خ١8 150 لماكلا ين
 .(ةحأااللاو 0١219 دأب هجرخأ < ؟
 ,(30 49 159 ةيرادإلا بيتازللا < *
 .(0 ١6 | يرابلا حت - ؛
 .(557 159 ةيبلحلا ةريسلا شماه ىلع نالحد نئيزل ةيدمحملا راثآلاو ةيوبتلا ةريسلا - ه

 459!١90(. ةيرادإلا ببتازلا -
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 ركذلاب ةكرح ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةبنقز لاشمأك مهنيعأ نيب ءربغ ًاثعش ًارفص هركبمب اوناك دقل ,مههبشي ًائيش مويلا .

 مههابج نيب نوحوارتي ىللا باتك نولتي ءاقاقو ل تا

 تلمهو حيرلا موج ف سقلا يع امك وذم هللا اوركاذف اوحبصأ اذإف مهمادقأو

00 
 )0 .مهبايث لبت ىتح مهنويع

 ركذلا يف ةكرحلا يف ءاملعلا لاوقأ

 ؛هرس هللا سدق يعافرلا دمحأ ريبكلا ديسلا مامإلا # .
 ؛هرعبتاف لوقلا نسحأ اوعمس مهنكلو « اوباطو اوعمب موقلا :هنع هللا يضر لاق

 مهسوفن تباطو اودجاوتو ركذلا سلاح اوحتفو اوقّلحت ؛هوبنتجاف نسحلا ريغ اوعمسو
 نأ ىرتو «مهعامسو مهركذ ةلاح صالخإلا قراوب مهيلع تحال ؛مهحاورأ تدعصو .
 زازتها نوزتهي ؛بئاغلا لاح ىلع رضاحلاك ءرضاحلا لاح ىلع بئاغل اك مهدخأ

 مهبولق لغشنتالو «هللا الإ هلإال :نولوقي ءاهسفنبال دراولاب تكرحت يلا ناضغألا

 .هأوسنب.:
 ايدل ردو ل1تولوقيت "7

 «راكذتلا هنم نوعمسي يداحلا مهانغ اذإ ,نوهابتي هريغبال هبو وه :نولوقي

 ..راكذألا يف مهتمه اولعتف .

 مالك هتقلح يف ركذي نأ بحوأ يذلا امف ؛ةدابع ركذلا :يخأاي لوقت نأ كلو ]

 ؟نيحلاصلا ءامسأو نيقشاعلا

 دعولا هيفو ؛هللا مالك اهيف ىلتي «تادابعلا لجأ ةالصلا :كل لاقي نكلو 2
 مالسلا ؛هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا) :ةالصلا ةيحت يف لاقيو ديعولاو .
 نع الو ؛هتدابع طاسب نع جرح الو يلصملا كرشأ ام (نيح اصلا هللا دابع ىلعو انيلع

 :هبر ءاقل بلطب باطف «ءاقللا ركذي يداحلا عمس ركاذلا كلذكو «هتيدوبع ٌدخ.

 !مالزنكلا يف ركاسع نباو ؛((0/5 1039 ةيلكلا يي ميعن وبأ هحرخأو , 123 ريتك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ئاذك -
 .(15119 ةباحصلا ةايحب يقامك 006

 1 مما*



 ركدلاب ةكرخ ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يِ ةيفسويلا ةعوسولا

 . 0(هءاقل هللا بحأ فا ءاقل بحأ نم)

 ايندلا بح ؛ايندلا بح نم غرفتو «توملل بهأتف «قاّرِفلا رك ذي يداحلا عج

 .©”(ةئيطخخ لك سأر
 قرطلا نم هذه هلل | ىلإ هللا بابحأ بحب برقتف «نيحلاصلا ركذي يداحلا عمس

 :قئالخللا ساقنأ ددعب يه ىلا هللا ىلإ

 ابولقواسفنأمهنم راطأف ىجدلا يف ةبحألا يداح مهب ىنغ

 ابولطملا دحاولا اودارأ وسمهو 2 ةنيثغب حانجلا عوطقم دارأف

 صقرلا ةبسنف ,حورلا نم ةزهلا درا ناك اذ !!اضفرارك ذئاب لا موقلا ىمح

 ؟نوركاذلا نيأو ؟نوصقارلا نيأف الإو ءمسجلل ال حورلل

 !لالض ءالؤه بلطو .قح ءالؤه بلط

 برغمو قرّشم نيب نايش ابّرغم ترسو ةقرشم تراس

 «ميظع ")نوب بوبمماو نوعلملا نيب ءنوروك ذم نوركاذلاو «نوباذك نوصقارلا

 .ةيعاو نذأب اوعمساو روكذملا اويقارف ركذلا سلاجب متلجد اذإ

 ءربملا) مهعم اونوكتل ,مهعابتا مكسفنأ اومزلأف «نيحلاصلا ءامسأ يداحلا ركذ اذإ
 قحلا دجولاو ؛لابجلا مهنع اوذيغ ,مهقالخأب قلختلا مكيلع اوبجوأ 2'”(بحأ نم عم

 .©0 يملا نادجُو :ّقِللا دجولا

 ذلا يف نوزرتهي امديح نيركاذلا دصق قدص انل نيب دق ةفئاطلا ديس وه اهف

 ,ةلطابلا يواعدلاو ةبذاكلا نونلفلا نم هعابتأ ىلإو هيلإ ببسني ام لك نم كلذب اثريتم

 ١ - يئابشلاو ( هل يذمولاو قالك اج ليسو ن١ يرايخبلا هحرخأ ١/8610 0(,

 يبأ دنع وهو المس رم هيقر يرصيلا نسيلا يلإ نسيح دانساب ؛بعشلا نم نيعبسلاو يداحلا ف يقيهببلا هجرخأ- ؟
 .يلحبلا بديح لوق نم هناءليقو ءرابيد نب كلام نع هل ناطيشلا دياكم يف ميعن

 .(راتعإ .دعبلا ؛ناوبلا - *
 وأ هركذو 4 يتلا نع هنعالا يمر دوعسم نب ا دبع نع ١ ملسم اورو 01273 يراخبلا اور +

 نيب انإاوفصو رذ يبو يسوم ينأو سبنأ نع تادايزو ةفلتنع تايلورب 555859 يذمزإلو (07710 جولد
 .لاسع

 :عيفشلا دلوم يف عيدبلا همظن يف -للا همحر- يناهبتلا فسوي خيشلا ةمالعلا لاق -
 اداسفلا ا داشرلا وخيلف  داشنإلا ايهه دارأ نهو
 اذالوألاو يبنلا هحدمو داعلاو قالخا هركذك

 دسأ يأو ٍدسُأ ١ ةبحضص و
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 ركدلاب ةكرح ا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :ىلاعت هللا همحر رجح ناامامإلا

 لهو لصأ هل لهو ةيفوصلا صقر نع ريبكلا ثدحملا رجح نبا ظفاحلا لكس

 هوا ا ا

 0س دو يوما ا

 .هوركم وأ مارح نع تكسيال ٌلَو يبلاو «رارقإ ثيدحلا حاطصم يف رهف لي

 صتقرلا زوجي :لاقف هسلجم يف نيرضاحلا دحأ لاؤس دنع صقرلا زاوجب ىتفأو

 دجولاو تابثولاب مهصقر ناكو هلي هللا لوسر يدي نيب دجسملا يف ةشبحلا لعف ليلدب

 نيثاحلا ةنسلاو باتتكلا نم قئارطلا هذه لصأو لي يبلا يدي نيب زئاج رعشلا داشنإو
 اعرش رفكف مهريفكتو خياشملا بس.امأ «هللا ةبحم ىلع عامتجالاو هللا ركذ ةرثك ىلع.

 .270(فاليخ الب

 :ىلاعت هللا همحر يلمرلا نيدلاريخ مامإلا# ..

 يف رهجلاو ركذلا قلح نم ةيفوصلا هداتعا امع يلمرلا نيدلا ريخ ةمالعلا لئس
 اهدصاقمي رومألا نإ :باحأف .مهدئاوع نم كلذ ريغو دئاسصقلا رشنو دجاسملا

 ("”تاينلاب لامعألاو

 :ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج ءامإلا ©

 سلجب يف اوعمتجلا ةيفوص ةعامج يف ؛ةلآسسي :يلي ام يواتفلل يواخلا يف ءاج |

 يذلا دراولا كلذ ىلع رمتساو اركاذ سلجا يف ماق ةعامجلا نم اصحخخش نإ من ؟ ءركذ

 ل ل

 مالسإلا خيش هنيعب لاؤسلا اذه نع لثس دقو :كلذ يف هيلع راكنإ ال :باوجلا
 هعنم. يذعتلا عنامل سيلو «كلذ يف هيلع راكنإال هتأب باجأف «"”ييقلبلا نيدلا جارس ٠

 .تاماشلا يأ دومنم خيشلل ةيطلإلا تاماطإلاو يطويسلل عطاقلا فيسلا - ١
 ,(0 1-١5 23 ص ةيفوصلا ةّقيقح 500

 «نيدلا جارس صفح وأ .يذاشلا يرصلل ئيقلبلا مث لصألا ينالقسعلا يناتكلا طلاص ني ريصت نب نالسر نب رمع وه - ؟ + ١

 همر١ا



 ركذلا يف ةكرحلا 23232 . ةيفوصلا ةلدآ تايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 لثع باحأف يسابنألا نيدلا ناهرب ةمالعلا هنع لئسو «ريزعتلا كلذب يدعتملا مزليو

 هل افص الو دجاوتلا ةذل قاذ ام ,مورحم ركنملاو ,بولغم لاحلا بحاص نأ دازو كلذ

 .موقلا لاح ميلست يف ةمالسلاف ةلمجلابو :هباوج رخخأ يف لاق نأ ىلإ ...بورشملا

 اذه ىلع اوبتك مهلك ؛ةيكلاملاو ةفينحلا ةمئأ ضعي كلذ: لفع اضيأ تاحآو
 لاق دقو اركاذ مايقلاو امئاق ركذلا ركني فيكو :لوقأ .ةفلاخم ريغ نم ةقفاوملاب لاؤسلا

 ةشئاع تلاقو .'"4مهبونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلا» :ىلاعت هللا
 .مايقلا اذه ىلإ مضنا نإو 2(هنايحأ لك ىلع هللا ركذي هيي يبلا ناك) :اهنع هللا يضر
 يف درو دقو «ديحاوملا وأ دوهشلا تاذل نم كلذف ؛مهيلع راكنإ الف هوحن وأ صقر

 يقلخ تهبشأ) :هل لاق امل لَو يبنلا يدي نيب بلاط يبأ نب رفعج صقر ثيدحلا
 يف ًالصأ كلذ ناكف لَو يبلا هيلع ركني ملو «باطنخلا اذه ةذل نم كلذو "”(يقلخو
 نلاخ و شتر ماعلا هضانمر .ديجاوملا تاذل نم هنوكر دي امل ةيفوصلا صقر

 ,«9هالسلا دبع نب زعلا مالسإلا خيش مهنم ةمئألا رابك نم ةعامج نع عامسلاو ركذلا

 :ىلاعت هللادمح .ر ةيزوحلا ميقلا نبا ةمالعلا#

 يولعلا ملاعلا يف ةكرح لكو) :ىلاعت هللا همر ةيزوجلا ميقلا نبا مامإلا لوقي
 ...ةبحملا اهلصأف يلفسلا وأ

 حايرلا تبهالو «تارينلا بكاوكلا تكرحتو كالفألا تراد ام بحلا الولف

 الو ,تاهمألا نوطب يف ةنجألا تكرحتالو «تالماحلا بحسلا ترمالو «تارخسملا
 تلصلو «تارمخازلاو راحبلا جاومأ تبرطضاو «تابنلا عاونأ بحلا نع عدصنا

 نم اهيفامو تاومسلاو نوضرألا اهرطاف دمحب تحبسالو تامسقملاو تاربدملا

 سس اقولحملا

 بلاطيالذإ ءهنم دبال كولسلاو قيرطلا لئاوأ يف لماعتلاو فلكتلاو) :اضيأ لاقو

 دجولا دصر نمل ةقيقحلا لوصح ةينب هلمأت نمو لاحلا بحاص هب بلاطي ام هبحاص

 .ه (/5إ ماع ةرهاقلاب يوت ه 0/590 ماع ماشللا ءاضق يلو .نيدلاب ءاملعلا نم . ثيدحلل ظفاح دهتحب ٠
 ١5199(. ةيألا نارمع لآ ةروس - ١
 .(300 13 بابإل اذه ف هججرخل مدقت - ؟
 ١859(. بابلا اذه ين هغرخغا مدقت - ؟

 .(3002 | لإ يواتفلل يواطلا -
 .6 2 ص ةيزوللا ميقلا-نبال قاكلا باوللا - ه

 مك ١



 ركدلاب ةكرحج ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيقسويلا ةعوسولا

 ,©7(ةرهاظ تاكرح نم دبعلا هفلكتي ام. نوكي دجاوتلاو «مذيالا

 :ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا ©

 جاهنم) هباتك يف ىلاعت هللا همحر يعفاشلا بهذملا ةدمع يوونلا مامإلا صني

 لوقيف صقرلا اهنم ىفن «تامرحملا نم اددع ركذ نأ دعب «(نيتفملا ةدمعو نيبلاطلا

 :هصنام

 .(ثدخملا لعفك رسكت هيف نوكي نأ الإ «صقرلاال)

 مرحي الف (صقرلا ال) :جاهنملا حرش يف جاتحما ةياهن هباتك يف "”يلمرلا لوقيف
 هدجسم يف ةشبمحلا ٌعِلَي هرارقإلو ءجاحوعاو ةماقتسا ىلع تاكرح درحب هنأل .هركي الو

 .كيع موي

 رسكب :ثنحملا لعقك "”رلسكت هيف نوكي نأ الإ) :يوونلا لوق دنع لوقيو
 قلخب قلتي نم وهو ءءاسنلاو لاحجرلا ىلع مرحيف .حصفأ وهو رهشأ اذهو «نونلا
 .(7(ةئيهو ةكرح ءاسنلا

 ." (مارحب سيل صقرلاو) :ةضورلا يف يوودلا لاقو

 اهلبق امع هينيع ضمغأو ءرسكت :ةملك دنع فقو نم أطح ىلإ ةراشإلا ردحتو
 كاوبطلا قب لمرلا مر هتاذل امرا ةبكرلا ءاستا كاك ولف ةيكرلا' ءاتفئاي نسقو اهدعتو

 "رسكت" ةملكف ؛ةبكر ين نودب يشملا ناسنإلا ىلع رّذدعتي هنأل ,يعسلا يف ةلورهلاو
 ةنسلا وأ هللا باتك نم ًاقلطم صقرلا مرحي ليلد يأ دوجو مدعل ءاهقفلا اهلمعتسا

 امدعوأ ًادوجو لولعملا عم رودت ةلعلاو «نيثنخملاب هبشتلا يه ميرحتلا ةلع امنإو ةرهطملا
 يف يلمرلا هركذ امك .ةئيهو ةكرح ءاسنلا قلخب قلخختي نم هنأب ثنحملا اوفرع ءاهقفلاو

 ١ - ةيزوللا ميقلا نبا مامالل نيكلاسلا جرادم 5159(.
 يف ةيرصلل رايدلا هسيقذ يلمرلا نيدلا سم ةزمح نب دمحأ نب دمحم (ه١٠٠ 5750-4 يلمرلا نيدلا سم - ؟

 عمج و ةيعفاسشملا ءانذإ يو قفرهاقلاب هتافوو هدل ومو ؛ريغصلا يعذاشنلا *«هل لاقي «يوتفلا ف اهعجرم و .هرصغع .

 1 1 |. .ةريثك يشاوح و اح ورش فنصو هيأ يواتك
 لحأل اراسيو انيك. ينثتت نأ اهجوز مامأو اهتبب ف تشم اذإ اهتداع نم ةأرلل نأ وهو :نيئتلاب رسكتلا رسفي -

 .اهسابإب و اطامجم اهبلإ هرظن تفلت امك .اهتاكارخب اهيلإ اهح وز رظن تغلت نأ

 .(5 25 575120 يلمرلل جاهنلل حرش يف جاتخلا ةباهن - ؟
 .6355/1279 يوونلا مامالل نييلاطلا ةضور - ه

 مؤ ١



 ركاذلاب ةكرح ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 .جاتمما ةياهن

 برعلا ناسلك ةيبرعلا ةغللا تاهمأ ف فسعتملا ىنعملا اذه دحأ مل ينأ ريغ

 .اهريغو سورعلا جاتو طيحملا سوماقلاو

 هقيأرو ءكككفت :رسكتو ثدخت هيف نالف :لاقيو) :طيسولا مجعملا يف ءاجو .
 مدق يوغل ىنعمو يعرش ىنعم ضراعت اذإ :لوقت ةيلوصألا ةدعاقلاو .(أرتاف :ًارسكتم
 .ءاعدالا اذه ىلإ تفتلي الف اذلو.يعرشلا ىنعملا

 :يلبنحلا ينير افسلا دمحم ةمالعلا مامإلا

 نع لاق هنع هللا يضر دمحأ مامإلا نأ يسن القلا هللا دبع نب ميهاربإ لقن)
 مهوعد :لاق «نودجاوتيو نوعمتسي مهنإ :ليق مهنم لضفأ ًاماوقأ ملعأال :ةيفوصلا

 مهلادبو :لاقذ «هيلع شغي نم مهنمو توك نم مهنمف :ليق ,ةغاس هللا عم نوحرفي

 .©"0(ع ورفلا يف مامإلا ةمالعلا هركذ نوبستحي اونوكي ملام هللا نم

 . ١

 :هنع هللا يضر نيدمودأ ديسلا مامإلا#

 :هتايبأ ضعب يف ىلاعت هللا همحر لوقي

 انعد ىوهلا بارش ىنعم قذت لاذإ هلهأدجولا نع ىهني يذلل لقو
 ىننعملا لهاجاي حابشألا صقرت معن اقللا ىلإ اقوش حاورألا ترتها اذإ

 ىنغملا ىلإ ٌنسح ناطوألا ركذ اذإ  ىتفاي صفقملا ريطلا رظنت امأ

 ىنعملاو سحلا يف ءاضعألا برطضتف هدلاوفب ام ديرغتلاب جرفي

 ىنسسألا ملاعلل قاوشألااهزهت 2 ىتفاي نينا حاورأ كلذك

 ىسعملا دهاش نم ربصلا عيطتسي لهو ةقوشم يهو ربصلاب اهمزلنأ
 امئاق دشاو مق قاشعلا يداح ايف

 ١ - ييرافسلا دمحم بابلألا ءاذغ 129113(.

 .اسنحّورو بيبحلا مساب ابل مزمزو



 ركدذلا يف ةكرح ا ! ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةغوسولا

 :ىلاعت هللا همحر يس ءونسسلا خيشلا مامإلا ٠#

 اميدق ةيفوصلا نع لقنلا رتاوت دقو) :هريغو ريقفلا ةرصن ف يس ردبملا خيشلا لاق

 انغلبي منو «.نوصقريو نوموقيو هللا رك ذل نوعمتجي اوناك مهنأ ءابرغو اقرش ءاثيدحو“

 نييلقصلا ةيوارب سافب تيأر دقو .مهيلع: ركنأ هنأ ؟'”نيربتعملا ءاملعلا نم دحأ نع.

 ملف ءاملعلا و عم «برغملا ىلإ ةعمجللا موي رصعلا ةالص نم دوصقريو نورك ذي ةعامجلا

 ناك َة ةدوس نب ١) )يدواتلا يديس ةعامجلا خيش انحخخيش نأ ىغلب دقو .مهيلع دح 02

 .'" '(نايحألا ضعب يف مهعم رضحي

 :ىلاعت هللا همحر يناثكلا ةمالعلا مامإلا #0

 يوبنلا دجسملا يف ةشبحلا صقر باب يف ىلاعت هللا همحر يناتكلا مامإلا لوقي ظ

 :هصنام مالسلاو ةالصلا هيلع همامأ .

 ىلع لَو يبنلا داز ذإ صقرلا ةحابإ ىلع ليلد ىوقأ هيف :©”ضايع يضاقلا لاقو)
 .هادقأو «رايعملا يف يسيرشنولاو نيدتهملا ننس يف قاوم ا هلقن 00- نأ مهرارقإ .

 مهاشاحو ءوهللا هنم مهدصق سيل ةيفوصلا هتبثأ يذلا صقرلا نإف) :اضيأ لاقو ظ

 «بلاقلاو بلقلاب هيلع لابقإلاو ءركذلا ىلع عامتجالا هي مهدصق امنإو 5 دصق نم.

 ." ”(هيف اهلك حراوجلا قارغتساو...

 :ىلاعت هللا همحر 00مل نويل نبا مامإلا <

 فروصتلا أدبم دحدت ىك وأ مهرثكأ اندحول نآلا للإ فوصتلا ةأشن ذنم ءاملعلا محارت انأرقتسا ول. لبا - ١

 ." هلهجج و هدانعل وأ هعالطا مدعل ذش نم ريتعي الو .هتمثأ نم ناكاو بخ لأ و هب لمعو

 فرصع يف ةبكلالا هيقف يسافلا يرلل (هاك ءك-١0١1 يدواتلا ةدوس نب يلع نب بلاطلا نب دمحم وها 0

 .زاححلاو رصم لا اهب ماق ةلحر دعب هترهش تعاذ سافب ةعامجلا حيشوب

 .(5 585١-85 ص ةيلصألا ثحابللا حرش ةيطإلا تاحوتفلا:- ؟

 ثسيدخلا لهأ مامإو .«برغألا ماع .لضفلا وأ بسلا يبصخلا نورمع نب ضايع نب ىسوم نب ضايع يضاقلا - ؟
 ءاضق مث ءاهبف هدلومو فتبس ءاضق لو .مهمايأو مهباسنأو برعلا مالكب ىانلا ملعأ نم ناك .هتقو ين
 .(هم ؛5إ ماع شكارع. ئوتو قطانرغ

 .(055 وا ك١ |59 ةيرادإلا بيتاتلل - ه
 رثكأ هل ؛نيمدقتلا اهئابدأ و سلدنألا ءاملع نم يكلام هيقف .نامثع وأ ءيبيجتلا نوبل نب دمحلا نب ديعس وه - 5

 .040 00 ماع و يفوت فنصم ةئم نع
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 ركذلا يف ةكرخ ا ةيفوصلا ةلدأ تايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ملسم حيحص يفف دجسملا يف صقرلا امأو) : هّصن ام يبيجتلا نويل نبا لاقو

 يف مهديع موسي نونفزي ةشبحلا نم شبح ءاج) :تلاق اهنأ هنع هللا يضر ةشئاع نع
 .مهبعل ىلإ رظنأ تلعجف هبكنم ىلع يفك تعضوف كي هللا لوسر. يناعدف «دجسملا
 نيب اوصقر ام هتاذل امارح ناك ولو «حابم هلصأ يف صقرلا نأ تبثف :ةنييع نبا لاق

 . 0 هللا لوسر يدي

 :ىملاعت هللا همحر نيدداع نبا ةمالعلا مامإلا

 ىلع راما در)ةريهشلا هتيشاح يف نيدباع نيمأ دمحم موحرملا ةمالعلا لاق

 ظ :(راتخملا ردلا

 :هلوقب اشاب لامك نبا ريرحنلا ةمالعلا هب باجأام ةصالخو) :هصنام مالك دعب

 سأب نم تصلخأ نإ ليامتلا الو 20جرح نم تققح نإ دجاوتلا يفام

 سارلا ىلع ىعسي نأ هالوم هاعد نم قحو لجر ىلع ىعست تمقف

 نيفراصلا نيفراعلل عامسلاو ركذلا دنع ءعاضوألا نم ركذ اميف ةصخرلا

 مهف «لاوحألا حئابق نع مهسفنأ طبضل نيكلاملا نيكلاسلا «لامعألا نسحأ ىلإ مهتاقوأ

 ءاوحاب هوركش نإو ءاوحان هوركذ نإ ؛هل الإ نوقاتشيالو «هلإلا نم الإ نوعمتسيال
 اذإ اوحاس هبرق ةرضح يف اوحرس نإو ءاوحارتسا هودهش نإو ءاوحاص هودجو نإو

 ةبيحلا قراوب هتقرط نسم مهنمف «هتادارإ دراوم نم اوبرشو «هتابلغب دجولا مهيلع بلغ

 هيلع علط نم مهنمو ,ءباطو كرحتف فطللا قراوب هل تقرب نم مهنمو «باذو رف
 ملعأ هللاو ,باوجلا يف يل نعام اذه «ءباغو ركسف برقلا علطم نم بجلا
 0 يعاب

 نيقداصلا ةيفوصلا نيب (ليلعلا ءافش) هتلاسر يف نيدباع نبا ةمالعلا ٌزيمو

 «ةيفوصلا ىلعءالخدلاب ددنو.نيقراملا ءالحدلا نيبو يي لوسرلا مدق ىلع نيرئاسلا

 :لاق مث مهب عامتجالا نمو مهنمرذجو ءركذلا يف مهتاركنمو مهعدب ضرعتساو
 لكس دقف «ةيدر ةلصح لك نم نيئربملا «ةيفوصلا انتاداس نم قّدّصلا عمانل مالكالو)

 ١ - ص ةيلصألا ثحابللا حرش ةيطاإلا تاحوتفلل 05025١9(.
 نيدباع نبال راتخخللا ردلا ةيشاح - ؟ 5199 5 5(.
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 رنا نوصل ادام دهام
 هللا عم مهوعد :لاقف؟ نوليامتيو نودحاوتي ًاماوقأ نإ :دينحلا انديس نيتفئاطلا 0

 مهبرشم نم قاذو مهب ىدتقا نم عم انل مالكالو :لاق نأ ىلإ .....نوحرفي ىلاعت :

 ماوعلا ءالؤه عم انمالك لب .مالعلا كلملا تاذ 52 مايهلاو قوشلا هسقن نم دجوو

 02 ا م

 هلا ين ةباحصلا نأب حرس يلع كيدطوا 0 نمل دبع علا لاق 0 ٠

 تأي مل ا 0 ا ا ع 00

 تس

 0 لاقو

 دجوهل نوكي نأ ريغ نم هراهظإو دجولا فلكت وه دجاوتلا نأ كش الو) :ةيئالعلا

 نم) :ِل هلوقب ًاعرش بولطم لب زئاج وهو ؛ «يقيقحلا دجولا لهأب هبشت هيفف ةقيقح
 هبح ىلع لدي مهب ههبشت نأل مهنم موقلاب هبشتملا ناك امنإو .”(مهنم وهف موقب هبشت.

 لحرلا يده يضر اذإ لحرلا نإ) ِدلك لاق دقو ؛مهلاعفأو مهلاوحأب هاضرو «مهايإ.
 بح لضف ثيدحلا اذه يف نأ ىلاعت هللا همحر يوونلا ركذو .©”(هلمع لغم هلف هلمعو
 مهلثم اونوكت مل نإ .تاومألاو ءايحألاو نيحلاصلا بحو ِهي# هلوسرو ىلاعت هللا

 ةلمج نم لامكلا فلكت نأ لصاحلاو :لاق نأ ىلإ... حالف ماركلاب هبشتلا نإ اوهبشتف

 (*!(لاح لك ىلع هيف بوغرم بولطم رمأ مهنم نكي مل نمل ءايلوألاب هبشتلاو «لامكلا

 همحر نيدباع نبا ةيفنخلا يفق ةئاذل ليلغلا لبو ليلعلا ءافش -ةقباسلا ةلاسرلا - نيدباع نبا قئاسر ةعومجج - ١

 3١1/5(. والإ 509 ص للعت للا

 .(25 5529 طس وألا يف يناربطلا هحرتخأ - ؟
 .(0855110 ريبكلا يف يناربطلا هحبريخأ - *

 .راصتخلاب (55 455559 ص ةيئالعلا ةيردطلا شماه -



 ركذلاب ةكرخ ا ١ ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةصالخلا

 ةيوبنلا ةسلاز يركلا نآرقلا نم ةمزلملا ةعطاقلاو ةيفوتسملا ةلدألا هذهف دعبو

 ةداسلا لاوقأو مهنع هللا يضر مهلامعأو ةباحصلا رابخأو «ًاريرقتو العفو ًالوق ةفيرشلا

 نأ ىلإ ةفاضإلابو اذه.ركذلا يف ةكرحلاب ردصلا حرشل ةيفاش ةيفاك ًافلحو ًافلس ءاملعلا

 : دعاعو أ ابئاق ىلاعت هللا ركذ نمف ؛لاوحألا عييمج لمشي ىلطم ركذلاب رمألا

 ىفطصملا بيبحلا نأ مولعملا نمو «بولطملاب ماق دقف ًافقاو وأ ايشام ا ع

 ةرات بوكرو ةرات يشم نمي يبنلا لاوحأو «هنايحأ عيمج يف هللا ركذي ناك دي

 مكاتآ اموإو اهيف هللا ركذي ناك دلي هلامعأ نم كلذ ريغ ىلإو تاوزغو ةوعدو ىرخأ

 ."0كاوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا

 هنأل ؛ليلدلاب بلاطملا ويه اهتهارك وأ ركذلا يف ةكرحلا ميرحت يعّدي يذلاو

 نيم ةياغلا نإف لاجلك ىلغو :ضاخت مكمب اهروغ: نود ةقلطلا :تالاحلا نطعي ضصخ

 تضافتسا يذلا ركذلا يهو الأ هللا ةدابع عاونأ نم عونب مايقلا يه ركذلا تاقلح

 كلت يف طاشنلل ةليسو اهنكلو ءأطرش تسيل كلذ يف ةكرحلا نإو «هب ةيملإلا رماوألا

 :ةينلا صولحخ عم دحولاو ءافصلا لهأب ًاهيشتو ةدابعلا

 حالف ماركلاب هبشتلا نإ 2 مهلثم اونوكت مل نإ اوهبشتف

 نسلاعلا بلل ددل ريكأو

 ١ - ةيآلا رشحلا ةروس 9/(.
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 ديلا ليبقت ٠ ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 ديلا ليبقت(أ
 لاق نييدوهي نأ" :هنع هللا يضر يدارملا لاسع نب ناوفص انديس نع

 كعمسي نإ هنإف يبن لقت ال :لاق .هلأسن يبلا اذه ىلإ انب بهذا :هبحاصل امهدحأ

 ةداجت ق ديزي :وؤرسلا نأل وورش ةدش نع ةيانك- نيعأ عبرأ هل تناك يبن هل لوقت

 ىسوم انيتآ دقلوإ» :ىلاعت هلوق نع الأسف كلي هللا لوسر ايتأف -ملعأ هللاو رضبلا

 الو ءاونزت الو افيش هللاب اوكرشت ال) :ي هللا لوسر لاقف-' ”4تانيب تايآ عست

 ىلإ ئربب اوشمت الو ءاورحسنت الو اوقرست الو «قحلاب الإ هللا مرح يلا سفنلا اولتقت
 الو ؛:ةنصحت اوفذقت الو ءابرلا اولكأت الو «هلتقيف -يذ نودب ةياور يفو- ناطلس يذ

 هيلجرو هيدي البقف «(تبسلا يف اودتعت الأ ةصاخ دوهيلا مكيلعو ء«فحزلا نم اورفت
 ال نأ هبر اعد دواد نإ :الاق «(؟املست نأ امكعنمي امف) :لاق «ين كنأ دهشن :الاقو

 ."”(دوهيلا انلتقت نأ انملسأ نإ فاخن انإو «يبب هتيرذ يف لا 5

 ايارس نسم ةيرس يف ناك هنأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع انديس نعو
 «صاخح نميف تنكف ©)”صيح سانلا صاحف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لدن :انلق .«؟بضغلاب انؤبو فحزلا نم انررف دقو عنصن فيك انلق انزرب املف :لاق

 ىلع انسفنأ انضرع ول ءانلقف انلخدف لاق ,دحأ اناريالو بهذنو ءاهيف تيثنف ةنيدملا

 ءانبهذ كلذ ريغ ناك نإو ءانمقأ ةبوت انل تناك نإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلإ انمق جرم املف ءرجفلا ةالص لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل انسلجف لاق
 هدي انابقف انوندف لاق 2«2”نوراكعلا متنأ لبال) :لاقف انيلإ لبقأف نورارفلا نحن :انلقف

 .2”(نيملسملا ةئف انأ) لاقف

 ١١19(. ةيللا ءارسإلا ةروس -
 .(010/ 109 هجحام نباو .(5؟5|/ 49 دجأو (510 449 يذم هحجرخأ - ؟
 .ىرخأ ةهجا للإ هه و نع فرصتا وأ هقيرط نع الح اذإ قحرلا صاح لاقي - *
 .لاتقلا لإ نودئاعلا :نوراكعلا - ؛

 51 ١49 هحام نباو.نسسح ثيدح لاقو :(009079 يذمولاو 8079 درفللا بدألا ف يراخبلا هجرخأ - ه
 ىلعي وبأو 0055105١ ةبيش يبأ نسلو قرصتخع 09!٠١١( يقييبلا و «(819 يديمحللو .(5؟١15 دهلو
 50[86١1015(.. دعس نبلو ؛(0 5509
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 ديلا ليبقت ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةغوسولا

 ف ناكو نع هللا يضر عراز اهدج نع عراز نب عراولا تنب نابأ مأ نعو
 ديو يبلا دي لبقنف انلحاور نم ردابتن انلعج ةنيدملا انمدق امل :لاق «سيقلا ديع دفو

000 

 ممعلا لاق ؟كديب وفق يبنلا 2-5 :نن تباث لاق ,ناعدج نبا نعو

 يل

 هللا لوسر نأ مهنع هللا يضر هموق نم خايشأ نع عساو نب نابح انديس نعو

 :لاقف ءهنطب يف نعطف ةّيزغ نب داوسب رمف ؛,حدق هدي فو ردب موي فوفصلا لّدع هلي
 .©ريخب هل اعدف «هنطب لكقو هقنتعاف ٌدِلَو فشكف .«يندقأف نيتعحوأ

 .©© ييلا دي لبق هنع هللا يضر رمع انديس نأ هنغ هللا ىضر رباح انديس نعو

 هيلإ تبرقف ةزانج ىلع ىلص هنع هللا يضر تباث نب ديز نأ" :يبعشلا نعو
 ديز لاقف اهباكرب ذخأف ءامهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع انديس ءاجف اهبكريل هتلغب

 سابع نبا انديس لاقف هلي هللا لوسر مع نبا اي كنع لح :هنع هللا يضر تباث نبإ

 هللا دبع دي تباث نب ديز لئقف ءاربكلاو ءاملعلاب لعفن نأ انرمأ اذكه :هنع هللا يضر

 .20"ه5 هللا لوسر تيب لهأب لعفن نأ انرمأ اذكه :لاقو

 هيلع لخدأف يناكمي ربخي «هنع هللا يضر ًاسنأ تيتأ اذإ تنك :لاق تباث نعو
 هينيع لعبقأو هلو هللا لوسر اتسم نيتللا نيديلا نيتاه يبأب :لوقأف اهلبقأف هيديب ذآف

 .© هللا لوسر اتأر نيتللا نيئيعلا نيتاه يبأب :لوقأو

 يلوان" :هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نبال تلق :لاق يعجشألا كلام يبأ نعو

 .©0"اهتلبقف ءاهينلوانف هِي هللا لوسر اهب تعياب يلا كدي

 وبأو (583 داسعلا لاعفأ نلخ يو ( 6/159 ريبكلا خبراتلا فو ؛(50/5) درفللا بدألا ف يراخبلا هحرحأ - ١
 ديج هنأب دانسإلا ىلع حتفلا ف ظفاطلا مكحو 0/0159 دمحأو 05759 ريبكلا ف يناربطلاو ؛.(م 505١ دولد
 00 .مالاكال

 .(59|020 دمحأ و كلل ) درفلل بدألا ف يراخخبلا هجرخأ - *
 .(8ل02- ؟كا59|0 دل مامإلا هحرخأ - ؟
 .(ب| ٠53 طوطنم دبلا ليبقت ءزجح يف يناهبصألا ئرقللا نبا ظفاخلا هجرخأ - «
 .(ب| ١56 طوطنعإ دبلا ليبقت يف ئرقلل نباو (0 86089 مكاحلا هجرحخأ - ه
 0١١159(. ةيلاعلا بلاطللا يفارجحا نبا ظفاطلا هركذ - <
 .(ب| ١6 طوطنعإ دبلا ليبقت ءزجج يف يناهبصألا ئرقللا نب ركب وبأ ظفاخلا هحجرخأ - ال
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 ديلا ليفت | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةع هو سولا 7 :

 لوسر كلذ ليقف ءانمدق" :لاق هنع هلل ١ يضر رماع نب عازولا انديس نعو 0

 0" هيلججرو هيديب انذحأف هلي 8

 .©”هيلجرو سابعلا دي لقي ًايلع تيأر :لاق بيهص نعو

 هسنإف دوسألا نب ديزي ىلإ يندق :عقسألا نب ةلثاو يل لاق :رصنلا وبأ ناّيح لاقو

 ةلبقلا ىلإ هتجو دق «ليقث هنإ :تلق هيلع لحد املف «هتدقف -ضرم يأ- هب لأ هنأ يغلب.

 ةلئاو كوحأ اذه «تلقف ءهودان :لاقف -توملا تاركس نم باغ -هلّمع بهذو

 ."هيف ىلعو ههجو ىلع ةرمو هداؤف ىلع ةّرم اهعضيو هفك لبقي لعجف هدي يف اهتلعجف

 عووكألا نب ةملس انهم انل ليقف «ةذبّرلاب انررم :لاق نيزر نب نمحرلا دبع نعو ٠
 كلي هللا يبن ن نيتاهب تعياب :لاكتم هدي جرعاف ىلع انملسف هتيتآف ءهنع هللا يضر

 . "9"اهانلبقف اهيلإ انمقف «ريعب فك اهنأك ةمخخض هل افك جرخأف

 هيبحاصو كلام نب بعكو ةبابل ابأ نأ" :ينالقسعلل (يرابلا حتف) يف ءاجو
 .«29"ههيلع هللا بات نيح ِعلَي يبلا دي اولثق «مهنع هللا يضرا

 رصع دي ىلع سدقملا تيب حتف يف (ةياهنلاو ةيادبلا) هباتك يف ريثك نبا لاقو 20
 ةديبع وبأ هاقلت ماشلا ىلإ باطخلا نب رمع لصو املف .." :هنع هللا يضر باطلا نبا.

 لجرتو ةديبع وبأ لحرف «نايفس يأن د كيزيو «ديلولا نب , دلاخخك ءءارمألا سوؤرو

 وببأ ةنتكف ؛ةدييبع ىبأ لدجز ليبقتب رمغ منهقن ءرمع دي:لققيل ةديبع وبأ زاشأف مع

 لكلا نع وكف ةدوع

 ةعبرألا بهاذملا ءاهقف لاوقأ نم

 مامإلا لاق" :(يرابلا حتف) هباتك يف ينالقسعلا ةمالعلا لاق : ىعفاشلا بهذملا

 رومألا نيم ليلو و وأ قرشا ةبلعو هحفاهو :هدهرل لججرلا دي لييقت :يوونلا'

 .( لب هج درفلل بدلا ن يراخبلا هحب ريخأ -

 .(80/ 53 درفللا بدألا يف يراخبلا هحرحأ - ؟
 .(ةلل59 درفلل بدلا ف يراخبلا هحيب ريخأأ ؟

 .(4 ١0١] يرابلا حتت - <
 .(ق هأالو ةباهنلا و ةيادملا - ه



 هيلا ليبمت '] ةيفوصلا ةلدأ تايب يأ ةيقسويلا ةعوسولا» 1

 و وا را

 نم هوحنو حالصل ديلا ليبقت نسيو .." :هتيشاح يف يروجابلا ةمالعلا لاقو
 ةكوشك ةيويندلا رومألا نم هوحنو ّىنغل كلذ هركيو ءدهزو ملعك ةينيدلا رومألا

 .©7ةهاجوو

 دي ليبقتب سأب الو" :هتيشاح يف نيدباع نبا ةمالعلا لاق : ىفنحلا بهذملا

 .©7"نيعلا هيلإ راشأ امك هبدن وأ هتينس ثيداحألا

 ليبقت :تاعقاولا نع نايبلا ةياغ فو ..." :هتيشاح يف يواطحطلا ةمالعلا لاقو
 :لاق مث ...ئييعلا ردبلا اهركذ ثيداحأ يف دروو زئاح لداعلا ناطلسلا وأ لاعلا دي
 قد" وذيل ليفت ةحابإ هانركذ ام عومجب نم ملعف

 :ريغصلا عماجلا يفو ..." :(قئاقحلا نييبت) هبانك يف يعليزلا ةمالعلا لاقو
 وأ ملاعلا دي ليبقت نيرخأتملا ضعبو يسحخ رسلا ةمئألا سم مامإلا خيشلا صخرو

 ناطلسلا دي وأ ملاعلا دي ليبقت :يروشلا نايفس لاقو ...كربتلا ليبس ىلع عروتملا
 رك" لداعلا

 لاق" :(بابلألا ءاذغ) هباتك يف ٍئيرافسلا ةمالعلا لاق :ىلبينحلا بهذما

 نإ :لاقف ديلا ةلبق نع هللا همحر -لبنح نب دمحأ مامإلا- هللا دبع ابأ تلأس :يزورملا
 و1 ايدل قير ىلغ زاك نوبه ا3 نيداللا ىيراط ىلهفا#

 ًانيدت سأرلاو ديلا ليبقتو ةقناعملا حابتو يكل بادآلا فو" :اضيأ لاقو

 ."ةوهشلا نمأ عم اما ريحا اهركتو

 يغبني" :ثيدحلا باحصأ بقانم ف يزوملا نبا ظفاحلا لاقو" :اضي :اضيأ لاقو
 لكقو هدي ليبقت عضاوتلا نمو :لاق هل لذيو ملاعلل عضاوتلا يف غلابي نأ بلاطلل

 رخآلاو يفعجلا يلع نب نيسحلا دي امهدحأ ضايع نب ليضفلاو ةنييع نا

 01 يرابلا حتف -

 59]١01(. يروجابلا ةيشاؤل - ؟
 .(5 54/89 نيدباع نبل ةيشاحل - ؟
 .(5 ١59 يواطحطلا ةيشاح - ؟
 .(5 5153 قئاقطل نيب -.ه
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 ديل ليق ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ."هلخز

 ةدقرل ركل. ل اعلاني ليه انا ةفيادس حرش ناقلا رفا كاف" ضنا لاقو +. * ٠
 رمع نبا ثيدح يف امك وي ىفطصملا دي اولبق ةباحصلا نأ تملع دقو ««'”زئاجنف

 .""”"ةتؤم ةوزغ نم مهمودق دنع امهنع هللا يضر .

 ماسإلا لاق" :(يرابلا حتف) هباتك يف ينالقسعلا ةمالعلا لاق :يكلاملا بهذملا 0
 ةبرقلا هجو ىلع تناك نإو «ةهوركمف ميظعتلاو ربكتلا هجو ىلع "”تناك نإ :كلام

 ٠ ,(89" ئاج كلذ نإف هفرشل وأ هملعل وأ هنيدل هللا ىلإ

 اهيلع باوجلاو ليبقتلل ةضراعملا ثيداحألا

 :يهو ليبقتلا نع يهنلا ىلع اهرهاظب لدت ثيداحأ كانه

 ىقلي انم لحرلا هللا لوسر اي لحر لاق" :لاق هنع هللا يضر سنأ انديس نع
 هديب دخأيفأ :لاق ءال :لاق ؟هلبقيو همزتليفأ :لاق ال :لاق ؟هل نيحنيأ هقيدص وأ هاخأ

 .9"هعن :لاق ؟هحفاصيو

 هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نع يدع نباو ىلعي وبأو يناربطلا جرخأو
 ليوارس ىزتشاف زاّربلا ىلإ سلجف هِي هللا لوسر عم قوسلا ًاموي تلخد) :لاق
 نإ :نازولا لاقف (؟ححرأو ثز) :ْهللَو هل لاف ءَناَّرو قوسلا لهأل ناكو ؛مهارد ةعبرأب

 نهولا نم كب ىبفك :هل تلقف :ةريره وبأ لاق ءدحأ نم اهتعمس ام ةملكلا هذه

 د رطل تا ل د ا 0 ا جا

 00 ا ا و ايكو مر اا ا اي در

 ('”(ةحفاصملا هاحعأ ملسملا ةلبق) :اعوفرم هنع هللا يضر سنأ انديس نعو

 ةلصلاو ءاطعلا ءارلا رسكب ةدقرلا- ١
 000 .(52لل0109 بابألا كذغ- ؟
 .لحرلا دبي ةلبق يأ - *
 .يخأااإ يرابلا حتت - +
 .(507123 يذمولا هحجرحأ - ه

 .(605.9 ريغصلا عماجلا ف يطويسلا هحرخأ - 5



 ديلا ليبقت | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ثيدحلا امأ :ةضراعملل حلصت ال ةفيعض اهنأ :ثيداحألا هذه ىلع باوجلاف

 .يقهيبلاو دمحأ نع يغملا يف هفيعضت يقارعلا ظفاحلا لقن دقف اهنم لوألا

 ٍئطقرادلا نعو ؛تاعوضوملا ف يزوجلا نبا هدروأ دقف :يناثلا ثيدحلاا امأو

 هوري ملو «ليطابألاب روهشم هنأل ,دايز نب فسوي ىلع هيف لمحلا :دارفإلا يف :لاق هنأ
 نع تاعوضوملا يوري :يقيرفإلا يف لاق هنأ نابح نبا نعو «هريغ ''”يقيرفإلا نع
 .20تابئألا

 اَرْمَع نأب هلعأو «ظوفحم ريغ هنأ هنع يدع نبا لاق دقف :ثلاثلا ثيدحلا امأو

 .ريكانم همع نع ىور

 يف ءانعلل ةجاح الف دحاو ثيدح ئتح-اهنم تبثي مل ةقباسلا ثيداحألا نأ اعو

 .اهليوأت

 .ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ةيافك هانركذ اميفو

 .ثيدخل ةاور دحأ ١-
 .تاقثلا نع يأ - ؟

1١5/8 



 ةدايسلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيمئسويلا ةعوسوم ا

 ةالصلا هيلع ىيحي انديس ىلع ًاقلطم لجو زع هللا لوق ركذي ةلدألا نم ًادبنلو
 هللا نم ةملكب ًاقدصم ىيحيب كرشبي هللا نأإل :لاق ثيح (ديس) ظفل مالسلاو

 ةالصلا هيلع ىيحي انديس ىلع [ديسلا] ظفل قالطإ حصيفأ “5. .ازوضخو اديسو

 مولعم تاقولخملا رئاسو ءايبنألا ةيقب ىلعو هيلع هلضفو ُولَو دمحم انديس نود مالسلاو
 .!؟ةرورضلاب نيدلا نم

 هيلع هريدقتو همارتحا ىلإ ةيعاد اهاندجول تايآلا مومع ىلإ انرظن ول اننأ ىلع

 ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت اله :هلالج لج هلوق اهنمؤ ؛مالسلاو ةالصلا

 نم لقأ الف بوجولل رمألا نكي مل نئلو ؛هلالج لج هنم رمأ اذهو :"”4ًأضعب مكضعب
 لاق دقو «هريدقتو همارتحا برضأ نم برض الإ و هديوست امو «بدنلل نركي نأ

 مساقلا ابأ اي ءدمحم اي :نولوقي اوناك" :امهنع هللا يضر سابع نبا نع كاحضلا
 «ريبج نب ديعسو دهاجم لاق كلذكو 'ِلي هيبنل اماظعإ كلذ نع لحو زع هللا مهاهنف

 لاقو ؛"ديس" دّوسي نأو مظعيو لحي نأو يي هيبن باهي نأ ىلاعت هللا رمأ" :ةداتق لاقو
 ."9"هوفرشي نأ مهرمأ" ملسأ نب ديز نع كلام هلثمو لتاقم

 ايندلا يف ةدايسلا ظفل هسفن ىلع قلطي ٌقِقَي وه اهف :ثيداحألا نم درو ام اًمأو

 هلقني اميف ليدبتلا الو ليوأتلا لبقي ال يلج رهاظ لكشب ةمايقلا موي هتدايس نع ئبنيو
 :هنع

 كب صو وحلا ُِثو 5 د مدآ ام .ه

 .نارمع لأ ةروس نم (؟ 59 ةيألا - ١

 ,روتلا ةروس نم (359 ةيألا - ؟

 .6 "١ صأ* جال ريثك نبل ريسفت - *
 0 ؟ لكل دجلو (كتللااإ دود وبأو (ه لكك ملسم مامإلا هور - ؟

 ك4



 ةدايسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 : "رخخفالو ع2"

 ."نيملاعلا ديس انأ" :يقهيبلل ةياور فو

 موي سانلا ديس انأ) :هنع هللا يضر ةريره يسبأ انديس نع ةياور فو

 .0©2(ةمايقلا

 ا را لا ا ا ا رم 59

 اا ل
 270 غد

 .0 (ةع

 ليلد اذهو دلو دمحم انديس هيلع ركني حلو يديس اي ظفلب لهس انديس هادان دقف

 .ةيعرش ةفلاخم هيف ام ىلع هباحصأ رقي نأ يي هللا لوسرل اشاحو «رارقإلا

 نمف «هعابتأو هباحصأ نم ددع ىلع ةدايسلا ظفل لي هقالطإ حص دقو اذه -

 يب يف مكحيل ذاعم نب دعس ءيحب ةصق ف اهنع هللا يضر ةشئاع انتديس هتور ام كلذ
 .(©9(...هولزنأف مكديس ىلإ اوموق) :ّهلَي لاق :تلاق ةظيرق

 "اي :هبحاصل لجرلا لوق نأ ملعلا نم هيفو" :ثيدحلا اذه حرش يف يباطخلا لاق

 :رجتافلا لجرلا ديوست ق' ةهاركلا :تءاب اقإو الدضاق اريح ناك اذإ رؤظنغ ريغ: نش

 نم (مكديسل اوموق) :هنع هلل .يضر يردخلا ديعس يبأ انديس نع ةياور يفو

 نم نكي ملو هنع هللا يضر دعس انديسل ًاميظعت ناك مايقلا اذهو «”)(هولزنأ) ةظفل ريغ

 عيمجلا رمأي لو ,مكديس ىلإ لقي ملو مكضيرم ىلإ اوموق :لاق الإو ًاضيرم هنوك لحأ
 .ضعبلا رمأي ناك لب مايقلاب

 ١ - الل هحام نبل هحرخأو رصتنم 523 يذمزللو ل وطم (0 59 دمسأ مامإلا كور 49(.

 9 ال هحام نبلو 050159 دلو 0 4949 يذعزلاو كال 5 ملسمو 05 إ يراخبلا مامإلا هاور - ؟
 ناجح نباو (51459-544 ص ديحوتلا يةعزج نباو 46600١ ةييش يبأ نباو 0079 لئامشلا 5
 ١(. 45ه[ "فارشألا ةفنلا ىربكلا يف يف يناسنلاو 4555 يوناو تكد
 مكاو 5 هال ةليثلاو مويلا لمع ف يئاسنلاو © حلو دود ربأو ( 4 50|"١ دل مامإلا هور -

 ّْ .يهذلا هرثأو حيحص 0

 (4501209 ملسمو (845) درفلل بدألا قو ©0459 يراخبلاو (59|00 حيحص دنسب دمحأ مامإلا كور ؛

 .(م١508 دود ولو
 .59|00 دجأو م1609 دواد وبأو (5 ١559 يراخبلا مامإلا كور - ه

 ا” 6و



 وعلا ..ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ربنملا ىلع هل هللا لوسر تيأر) :لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ انديس نعو -4

 اذه نبا نإ :لوقيو ىرخأ هيلعو ةرم سانلا ىلع لبقي وهو هبنح ىلع ىلع نب نسحلاو..

 ملا نم نيتميظع نيتئف نيب هب حلصي هلل نلعلاو دين" :

 .انديس قتعأو انديس ركب وبأ" :هنع هللا يضر باطنخملا نب رمع انديس لاقو -8

 ,000"ةيلدلبا ينعي

 انبحأو انريخنو انديس تنأف تنأ كعيابن لب :ةعيبلا موي ركب يبأ انديس نع لاقو

 ."0سانلا هعيابو ةديب دحأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

 وبأ يديس ينربصأ :لوقت ءادردلا مأ ةديسلا نأ ملسم حيحص يف دروو -<

 ,«7باجتسم بيغلا رهظب هيخأل خألا ءاعد :كلَع هللا لوسر لاق :لاق هنأ ءادردلا

 .("0ةنعللا لهأ بايش اديس نيسحلاو نسحلا :ي هللا لوسر لاقو -ا/

 نيلوألا نم ةنجلا لهأ لوهك اديس رمعو ركب وبأ :ِكي هللا لوسر لاقو ح8
 0 ايورللو ويلا الإ نوزع الاوب

 ل وسو ايالا نانيسونكلا: هاجر دايما هاه نغ ديس لاول. ” *
 .©0ةرععآلا

 نأ نيضرت امأ) :اهنع هللا يضر ءارهزلا ةمطاف ةعركلا ةديسلل يلي لاقو ١8-
 ,ةنحللا ءاسن ةديس ينوكت

 يلع نب نسحلا ءاجف هنع هللا يضر ةريره يبأ عم انك :يربقملا لاق ١-

 اذه :هل ليقف «ملعيال ةريرهوبأ انعمو ءىضمو «موقلا هيلع درف ؛مّلسف امهنع هللا يضر
 :لاقف ؟يديساي :لوقت :هل ليقف ءيديساي كيلعو :لاقف هقحلف ؛ءملسي يلع نب نسح

 .(0100 يذمزللو 509|6 يراخبلا مامإلا كور
 .(6 599|5 يراخبلل هلور -
 0١(. 189 يراخبلل كور - ©
 .(5 159|5 ملسم ةاوز >5
 , ةحصلاب يط وييسلا هل زهرو حيححص نسح ثيذحا لاكو ةهستما يذمّرلا هاور- ه

 .6تك54 يدمر هاورداك

 .0 2519 ريغصلا عماجلا ف يطويسلل هاور - ال
 .(10239 يذم هججرخخأ - ما



 ةدايسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 "نيس هنإ) :لاق هلمو ةيلغ لص هللا لوسز: نأ دوشأ

 انديسو دعس انديس ىلعو ةمطاف ةديسلا ىلع ديسلا ظفل هلي قلطأ ثيحو

 اقلطم ميلحلا ىلعو رمع انديسو ركب وبأ انديسو ءامهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا

 .ىلوأو قحأ لَو هيلع اهايإ انقالطإف
 زاوجم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع نم نيرخأتملا روهمج لاق ةلدألا نم رم املو

 تأيُم ثيح-و بودنم هنأ :مهضعب لاق لب هِي دمحم انديس ىلع ةدايسلا ظفل قالطإ

 لمشتف اهقالطإو اهمومع ىلع ىقبت اهنإف اهديقت وأ صوصتنلاو ةلدألا هذه صصخت ام

 .اهريغو ةالص نم تاقوألا عيمج

 ةقفاوم هتيشاح يف لوقي هنع هللا ىضر نيدباع نبا هيقفلا مامإلا وهاهو

 نسم مهريغو يوونلا جاهنم ىلع هحرش يف يعفاشلا يلمرلاو ةريهظ نباو ردلا بحاصل
 ."ةدايسلا ظفلب نايتإلا لضفألاو" :لاق ءاملعلا

 انيورو :(4) ةحفص يف ىلاعت هلل | همحر يوونلا مامإلل راكذألا باتك يف دروو

 لجأل لمعلا كرت" :لاق هللا همحر ضايع نسب ليضفلا يلع يبأ ليلجلا ديسلا نع

 ."امهنم هللا كيفاعي نأ صالخإلاو «كرش سانلا لحجأل لمعلاو ءءاير سانلا

 ص لفسأ يف :طوؤانرأ رداقلا دبع هثيداحأ جرحخو باتكلا اذه قمح :دهاشلا

 ليقو «زئاجج وهو ىلاعت هللا ريغ ىلع ديسلا قالطإ هيف )١( :لوقي ثيح (؟) مقر ؛

 ام اذهو ىلاعت هللا ريغ ىلع ديسلا قالطإ زاوج ىلع ليلد اذهو «لأب ناك اذإ هتهاركب

 .حالملا راد 1917/1١ ةعبط راكذألا باتك يف طوؤانرأ رداقلا دبع خيشلا هرقأ

 ركذ لبق "انديس" ةيميهاربإلا ةالصلا يفو دهشتلا يف ىلصملا لوقي نأ بحتسيو

 ال ةنسلا نأل :كلذ /انديس/ ظفل ةيميهاربإلا ةالصلا يف لوقنو دو دمحم انديس مسا

 هيما رق فيي داعب ةةاوبلا بعت نق ةلرقتوما اضرأ ةسوت لب ظقل لك ةلعفا نق نعت
 ثيح ةالصصلا ةبغيص ف دوعسم نبا ليلحلا ىباحصلا هادان دقو ٌوِقي دمحم انديس ةنس

 كلذ لعل نوردت ال مكنإف هيلع ةالصلا اونسحأف علي هللا لوسر ىلع متيلص اذإ) :لاق

 كتاكربو كتمحرو كتالص لعجا مهللا :اولوق «لاق انمّلعف :هل اولاقف :لاق هيلع ضرعي

 ١ - دئاوزلا عمجب يف امك تاقث هلاجرو (5 5559 ريبكلا ف يناربطلا هحيرخأ ١659 018(.

 نيد



 ةدايسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ."0-إ ...كلوسرو كدبع دمحم نييبنلا متاحخو نيقتملا مامإو نيلسرملا ديس ىلع

 فلاخم ريغ ناك اذإ روثأم ريغ ةالصلا يف ركذ ثادحإ زاوج ىلع هب لدتساو

 ووتاسلل

 ةدايز نأل ةدايسلا بدنو .:هصخلم ام راتحملا درو راتخملا ردلا يف ءاح دقو

 يأ يعفاشلا يلمرلا هركذ ؛هكرت نم لضفأ وهف بدألا كولس نيع وه عقاولا رابخإلا

 .ه.ا اضيأ هريغ كلذ ركذو «يوونلا جاهنم ىلع هحرش يف
 هب اونمآ نيذلاف# :لوقي ىلاعت هلل او علي هعم بدأت اهيف "انديس" ظفل ةدايزو

 ."'«نوحلفملا مه كئلوأ هعم لزنأ يذلا رونلا اوعبتاو هورصنو هورزعو

 ."””ميظعتلاو ريقوتلا :ريزعتلاو

 ًاضيأ كلذ ىلع موق لدتساو ميركلا نآرقلل قفاوم ةنسلا يف اهدورو عم اهتابثإف
 يراحبلا يف ةتباث ةنسلا نم هلئالدو نسح لالدتسا وهو لاثتمالا نم ريخ بدأتلا نأب

 ال هللاو ال يلع انديس لاق "هللا لوسر حما" يلع انديسل هي هلوق كلذ نم ملسمو
 © (دبأ كوحمأ

 ام :لاق كترمأ ذإ تبثت نأ كعنم ام) :هنع هللا يضر ركب يبأل هلي هلوق اهنمو
 . 0( هللا لوسر يدي نيب يلصي نأ ةفاحق يبأ نبال ناك

 بوذكم عوضوم وهف «"ةالصلا يف ينوديست ال" :مهوق نم سانلا هلقاتي امو

 .هل لصأ ال ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا ظفاحلا لاق ثيدحب سيلو ىزتفم

 لوقت نأ حصألاف « "دوسي داس نسم نيعلا يواو هنأل ًاضيأ نحل وهو
 .(ينودوست)

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ليلدلا لبقي نمل ةيافك ردقلا اذه يفو

 ١ - هنتسا ف هحام نبل هحرخأ 55119 1(.
 .(8 هالإل ةيآلا فارعألا ةروس - ؟
 .(رز ع هدام حاحصلا راتخم - <

 .(1١.11|5؟_ ملسعو (4 551079 يراخبلا هجرخأ - 4
 6١51109 ملسمو (جتق ٠00/159 يراخبلا هجرخخأ - ه
 ,لككك مقرب 205 صو ةنسلل دصاقلل - 5





 مايقلا(

 :مايقلا ةلدأ د##

 .7*©نينمؤملل كحانج ضفخاو) : ىلاعت لاق :ميركلا نآرقلا نم
 ."”4بولقلا ىوقت نم اهنإف هلل ا رئاعش مظعي نمو كلذ :اضنأ لاق

 ىوقتلا نم -مّظعملا تيبلل ةادهملا ندبلا يهو -هللا رئاعش ميظعت.ناك اذإف

 ؛ةيعكلا نم لضفأ لب «مرحلا نم لضفأ وه يذلا نمؤملا ميظعت ىلوألاف «ناعإلا لامكو
 !كتمرح مظعأو كمظعأ ام) :ةبعكلا ًابطاخم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس لاق

 .©0(كنم ةمرخ هللا دنع مظعأ نموملا ةمرحل هديب دمحم سفن يذلاو

 .هل مايقلا نمؤملا ميظعت هوجو نمو
 :ةفيرشلا ةنسلا نم دب

 مكح ىلع ةظيرق ونب تلزن امل :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ انديس نع

 اند املف «رامح ىلع ءاجف «هنم ابيرق ناك في هللا لوسر هيلإ ثعب ذاعم نبا وه دعس

 وأ مكريصخ ىلإ اوموق ةياور يفو (مكديسل اوموق) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 :ةلتاقملا لتقت نأ مكحأ ينإف :لاق .(كمكح ىلع اولزن ءالؤه نإ) :لاق «مكديس ىلإ
 .©0(كلملا مكحب مهيف تمكح دقل) :لاق ةيردلا سيقان

 لو هللا لوسر نع هفلخت ثيدح يف هنع هللا يضر كلام نب بعك انديس نعو
 هللا ىلص هللا لوسر ممأتأ تقلطناو 5 ) :ليوط مالك دعب هيف لاق كوبت ةوزغ يف

 هللا ةبوت كنهتل :يل نولوقيو ةبوتلاب ينوونهي اوف ًاجوف سانلا يناقلتي ملسو هيلع

 .(انو ةيألا رجحلا ةروس - ١
 .059 ةيألا جحا ةروسا - ؟

 ,(© ةلكالأل هحلام نبا هج رخأ - *

 دمجأو (0005) دواد وسأو ((1990707) ملسسمو (3445) درفملا بدألا قوا(5 ١5509 يراحخبلا هحجرخأ - ؟
 -هال|59 يقهيبلاو 007883 ىلعي وبأو .(05559 ريجكلا يناربطلا و :(855) ديمح نب دبعو (561؟١

 .(59|001 ىيعنوبأو «(607003 يوغبلاو ؛(45 15159 دعس نباو 0/0550 ةلابح نبا ونه



 مايقلا | ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوما

 نب ةحلط ماقف «سانلا هلوح سلاح هي هللا لوسر اذإف دجسملا تلد ىتح «كيلع

 .0"2(...ينأتهو يحفاص ىتح لورهي هنع هللا يضر هللا ديبع

 اتمس هيشأ ناك ًادحأ تيأر ام :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نعو
 (لدلاو يدهاو تمسلا نسحلا ركذي ملو) ءامالكو ًائيدح :نسحلا لاقو ؛ًالدو ًايدهو
 ذخأف اهيلإ ماق هيلع تلد اذإ تناك :اههجو هللا مرك ةمطاف نم ُةِلي هللا لوسرب
 :ائقف هديب تذحأف هيلإ تماق اهيلع لحد اذإ ناكو .هسلجب يف اهسلحأو اهليقو اهديب

 ."”(اهسلجم يف هتسلحأو
 ةديدملا ةثراح نب ديز مدق) :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نعو

 ةبوث رج ”"انايرُع ل هللا لوسر هيلإ ماقف «بابلا عرقف يب يف كي هللا لوسرو
 .(0(هلئثقو هقنتعاف

 نإ رمال هنأ هنع هللا يضر لهج يبأ نب ةمركع انديس ةصق يف كلام جرخأو

 ُهِيَو يبلا هآر املف ءاملسم ةكم ىلإ هتداعأ ىتح هيلإ هتأرما تلحرو حتفلا موي نميلا

 .هءادر هيلع ىمرو هيلإ بئو

 همزتلاو هينيع لبقو ديو يبنلا هل ماق ةشبحلا نم مدق امل رفعح انديس ةصق فو
 ١159(. ص ماشه نبا ةريس) .رفعح مودقب مأ ربيخ حتفب ءرسأ امهيأب يردأ ام) :لاقو
 ىأر يي يبلا نأ لضفلا مأ يمأ نيتثدح) :لاق هنع هللا يضر سابع نبا انديس نعو
 ءاش نمف «يمع اذه) :لاق مث هني نع هماقأو هينيع نيب امم لتقو هيلإ ماقف امداق سابعلا
 .20(همعب هابيلف

 لبقأف اسلاج ناك كي هللا لوسر نأ) :هغلب هنأ بئاسلا نب رمع انديس نعو

 نم هبوث قش امل عضوف همأ تلبقأ مث «هيلع دعقف هبوث هل عضوف ةعاضرلا نم هوبأ

 ارصتخم (5 2559 يئاسنلاو ع ك5 ١59 دود أو 06 ملسمو ((621) يراحبلا هيجرتخأ - ١

 ..ةرصتخعو ةلوطم تايباورلاو ((ة 549 درفلل بدألاو (كهك|9١5 دهلو
 0( 55١ ءاسنلا ةرشع يف (© ملال5إ9 يذمّولاو (000709 دواد وبأو ,.(ة410 درفللا بدألا يي يراخبلا هحرخأ - *

 مكاطلاو م0059 ناسبح نبلاو كرصتنع (١٠؟8 مقرب 1559 ريبكلا يف يناربطلاو ٠١١/09 يقهيبلاو
 .يبهذلا هقئاوو .هححصو ((50/5-515]

 دكا رشا نو اع وص نه اواي ع د
 .(509559 يذمزلا هحجرتخأ - ؛
 .(60515) دئاوزلا عمجب ف يمشيملا هحرحخأ - ه

"5 



 مايقلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 هسلحأف علي هللا لوسر ماقف ةعاضرلا نم هوخأ ليقأ مث ؛هيلع تسلجف رخآلا بناجلا

 ا

 هللا لوسر ةيرس يف ناك هنأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع انديس نعو
 انرقن املف ءصاخح نميف.تنكف ةصيخح سائلا صاحف ) :لاق ءملسو هيلع هللا ىلص

 تبثنف ةنيدملا لحدن :انلقف !؟بضغلاب انوبو فحزلا نم انررف دقو عنصن فيك :انلق
 لوسر ىلع انسفنأ انضرع ول :انلق «ةنيدملا انلخد املف :لاق «دحأ اناريالو بهذنل اهيف

 هللا لوسرل انسسلجف :لاق .انبهذ كلذ ريغ ناك نإو ءانمقأ ةبوت انل ناك نإف هيي هللا

 ءال :لاقو انيلع لبقأف «نورارفلا نحن :انلقف هيلإ انمق جرح املف «ةادغلا ةالص لبق هي

 ,"”7(نيملسملا ةئف انأ :لاقف هدي انلبقف انوندف :لاق :"9نوراكعلا متنأ لب

 ماقف مهثدحب هلو يبلا ناك اذإ هنإ هنع هلل ا يضر ةريره يبأ انديس نع يورو

 .هجاوزأ ضعب ىلإ لخد هنأ ىري ىتح اوماق

 لدت اهنإف ثيداحأ نم هقبس ام امأ ءفارصنالا دنع مايقلا ىلع لدي رثألا اذهو

 ظ .مودقلا دنع مايقلا ىلع

 : ءاهلعلا لاوقأ نم ج

 :ريسلا تاو ثيدحلا حا حارش لاوقأ نم

 اوموق) ديعس يبأ ثيدحل هحرش دنع (يراقلا ةدمع) يف ينيعلا ردبلا لاق

 ديسلا قالطإ زاوصحج (مكديسل اوموق) بابلا ثيدح يف :يباطخلا لاقو :(*!(وك ل يسل

 ملاعلل ملعتملاو «لداعلا مامإلاو ءلضافلا سيئرلل سوؤرملا مايق نأ هيفو لضافلا ربحلا ىلع
 .تافصلا هذه ريغب ناك نمل هركي اعِإو ءبحتسم

 ,ءاهقفلا رثكأ دنع لسرلاب جاجتحالا زوجيو ءالسرم (ع)١65 دواد وبأ هحرخأ ١-
 .فحرلا نم رارفلا ديرب سيئ ؛ةرصنبل همامإ ىلإ رفي يذلا وهو ؛راكع اهدرفم ؛نوراكعلا - ؟
 (10 40 هحام نباو ءنسح ثيدح لاقو (3007979 يذمزلاو «(30/7) درفملا بدألا قف يراخخبلا هج ريخأ - *

 ىلعي وسأو 0555/175١(( ةبيشا يأ ناو ارصتتع ٠١010909 يقهببلاو :(08103 يديمحلاو .(5؟١15 دمحتو
 .(5١06|0؟|149 دعس نبلو (ه 55199

 نابح نباو (400729 ملسمو (8575) دواد وأو (460) درفلل بدألا يو ؛((5 ١459 يراخبلا هجرحأ - ؛
 .(ه)-هال | 2١ يقهيبلاو 00203 ىلعي وبأو 0555١( ريبكلا يف يتاريطلاو (55) ديمح نب دبعو «(0/5

 نا



 مايقلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 :هجوأ ةعبرأ ىلع مايقلا نأ دشر نب ديلولا يبأ نعو

 ايلياق كقول ادع نأ ديري نملعقي نأو هو «روطظغ :لوألا»

 .هيلإ نيمئاقلا ىلع

 نكلو «نيمئاقلا ىلع مظاعتي الو ربكتي ال نمل عقي ام وهو ؛هوركم :يناثلاو»
 .ةربابحلاب هبشتلا نم هيف املو ؛هرذحي ام ببسب ءيش هسفن لحدي نأ ىشخي

 كلذ ديري ال نمل ماركإإلاو ربلا ببس ىلع عقي نأ وهو ,زئاج .:ثلاثلاو©

 .ةربابججلاب هبشتلا هعم نمؤيو

 هيلع ملسيل همودقب احرف رفس نم مدق نمل موقي نأ وهو «بودنم :عبارلاو»

 ..اهب هيزعيف ةبيصم وأ ءاطوصحب هئنهيف ةمعن هل تددحت نم ىلإ وأ

 ءدعسل راصنألا مايقك.ءزئاج ماركإلاو ربلا هجو ىلع مايقلا :يقهيبلا لاقو

 دلل ءانيقلا كم نإ : قطع. ةئادل فاطم فقر ذأ هل ةاقب قل نقل الود نيكل ةحئطو

 ,(!هاكش وأ ةبتاع وأ هيلع )ويح

 (اوموق) :قباسلا ثيدحلا حرش يف :(ريدقلا ضيف) هباتك يف يوانملا لاقو
 ذاعم نب دعس (مكديس ىلإ) نيرحاهملا نمو مهنم رضح نم عيمجلو راصنألل اباطخ
 لوزنلا يف هتناعإل اوموق :هانعم ليقو «ميظعتلل يضتقملا فرشلا نم هل امل مكيلع مداقلا

 ول هينا ةشيروتلا ةنيأو «بازحألا موي هلحكأ باصأ يذلا حرا نم هب امل ةبادلا نع

 ماللا نم محفأ ماقملا اذه يف (ىلإ) نأب ييطلا درو ءمكديسل اوموق :لاقل هميظعت دارأ

 رهتاللا يسانملا فيطولا ىلع مكحلا :ييرت هل لذيو اماركإو ايقلت هيلإ اوفو لبق تاك
 وأ ملاع نم لضفلا لهأ ماركإو بدن هيفو هل مايقلل ةلع (مكديس ىلإ) هلوق نإف ءةّيلعلاب
 فيرعتلاو فرشلا يوذ فرش ىلع هيبنتلاو ءاولبقأ اذإ مهل مايقلاب فرش يذوأ حلاص

 ءاسسؤر نم هنوكل لهج يبأ نب ةمركعل ىفطصملا ماق دقو .مهلزانم مهليزنتو مهرادقأب
 ."7يوانملا مالك ه .ا .هب امهفلأتي ءيط نب ديس هنوكل متاح نب يدعلو «شيرق

 دقو :ثيدحلا اذه ىلع ًاقيلعت يطوبلا ناضمر ديعس دمحم خيشلا لاقو

 .-لابج و لبجك - قانح اهعمج و ظيغلا قنحلاو ءظاتغا ؛قنح - ١
 .(4 653١-315 ص يعل ردبلل يراخملا حيحص حارش يق يراقلا ةدمع - *

 .(8؟ ١إ ؛ا9ريدقلا ضيف - *

 نيرا



 ٠ مايقلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفس دا ةعوسولا 00

 مايقلاب ءاملعلاو نيحلاصلا ماركإ ةيعورشم ىلع هريغو ثيدحلا اذهب ءاملعلا ةماع ل 0

 اذنه ىلع ىبلعت قف يؤوتلا:ءامألا"لرتقي افرع كلل لإ ةيفادلا كتاشانلا ف متل ّْ

 0 نم اذه سيلو) :يضاقلا لاق .مايقلاب مهيقلتو لضفلا لهأ ماركإ هيف :ثيدحلا

 ”هسولج لوط ًامايق نولثو سلاج وهو هيلع نوموقي نميف كلذ امن «هنع يهنملا
 ىهنل يف حصي مو «ثيداحأ هيف ءاج دقو بحتسم لضفلا لهأ نم 00 مايقلا جلف

 ©7(حيرص ء يش م

 دمحأ مامإلا دنسم قو) :...(بابلألا ءاذغ) :هباتك يف ينيرافسلا ةمالعلا لاقو

 :ريخلا رخآ هل مايقلل رمآلا نوك رصني نكل (هولزنأف مكديس ىلإ اوموق) :هنع هللا يضر.
 ىستح انم لحجر لك هييحي نيفص انلحرأ ىلع هل انمق) :نولوقي لهشألا نيب لاجر ناكو

 7 يمانشلا7ةريسلا قف انك هلي هللا لوقو. لإ نيفلا

 ةريسسلا هباتك يف ئجلحلا نيدلا ناهرب نب يلع ةمالعلا ربخلا اذه ركذ دقو
 .(ةيملحلا

 يف نالحد.ئيز دمحأ ةمالعلا ةفرشملا ةكمب, ةيعفاشلا ةداسلا فم اهيأ نك كاك

 0م راثآلاو ةيوبنلا ةريسلا ةباتك

 :حلاصلا فلسلا لاوقأ نم -؟

 لاقف «سنوي ءاجف «بويأ دنع انك :لاق هنع هللا ىضر ديز نب دامح انديس نع

 .(”انديسل وأ ,مكديسل اوموق :دامحخ

 مَلسف يرهزلا ميه رهاربإ وبأ هاتأ هنأ هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا نعو

 وبأ !بتبأاي ك1 كيب هنبانال لاق ينم حاف ومرك ار ادماقا نو نحأ ار امل هلع

 دبع نبا ىلإ موقأ الأ اذه لثم يف ضراعتال ٍنِباي :لاقف !؟هيلإ موقتو باش ميهاربإ

 .ناطقلا ديعس نب ىبحي ةصق يي هيلع هيونتلا يتأيسو اضيأ هقالطإ ىلع اذه سلو - ١
 .(9)655 ص يطوبلا روك دلل ةيوبنلا ةريسلا هقف -

 .(502119 يلشحلا يرافسلا ةمالعلل بادآلا ةموظنم حرش بابلألا ءاذغ - ؟
 .255 5١] يبلحلا نيدلا ناهربل ةيبلخلا ةريسلا - ؟
 .(١؟١|59 ةيدمحلا راثكلاو ةيوبنلا ةريسال - ه

 .(6 159-١ ص مايقلاب صيخؤلا -



 مايقلا 00 ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 هناوخإل موقيو :(ةبحصلا بادآ) هباتك يف يملّسلا نمحرلا دبع وبأ مامإلا لاقوا

 :دشنأو «مهدوعقب الإ دعقي الو نيلبقم مهرصبأ اذإ

 مايقلا انردتباو ابحلا انللح السبقم هبانرصباملف

 ماركلا ّلجُي ميركلا نإف هل يمايق تركت الف

 :مهضعبل يناهبصألا ىسوم وبأ دشنأ دقو

 ميقتسسي الام قحلا كرتو ١قح كبيلإ زيزعلاو يمايق
 !؟موقي الو كاري ةفرعمو بلو ّلقع هل دحأ لهف

 بدأ يف ديعملا) هباتك يف ىلاعت هللا همحر ينوملعلا طسابلا دبع خيشلا لاقو

 مث ءرصعلا يلصي ناك ناطقلا ديعس نب ىبحي نأ يورو .... ) :(ديفتسملاو ديفملا

 نب ورمعو ينوكذاشلاو ٍنيدملا نب يلع هيدي نيب فقوف ءدجسملا ةرانم لصأ ىلإ دنتسا
 ىلع مايق مهو ثيدحلا نع هنولأسي «مهريغو نيعم نب ىبحيو لبنح نب دمحأو يلع
 هل ةبيه نوسلجيالو ءسلجا مهنم دحاول لوقيال برغملا ةالص نيحت نأ ىلإ مهلحرأ
 الف .... ملعلا نم هللا هصح امل امنإو «هل ال هلل هيدي نيب مايقلا اذهو :تلق .اماظعإو

 هنأل .9”2(رانلا نم هدعقم أوبتيلف امايق سانلا هل لثمتي نأ ّبحأ نم) :ِكلَو هلوق يف لحدي

  مهتوصو ةبلطلا قالخخأ بيذهتلو ؛ملعلا نم هيف عدوملا رسلل امنإو هسفنل كلذ بحيال

 .(ملعأ هللاو عضاوتلاب مهقلختو ربكتلا نع

 الو ءخيشلا مايقب موقي نأ :اهنمو ...) :لاقف هخيش عم ملعتملا بادآ ركذ مث

 نأ الإ ءاقلطم هترضحب عجطضيال لب دعاق وأ مكاق وهو عجطضيالو ؛مئاق وهو ساجب

 ماظعإلاو ريقوتلا ةدايزل رركت ولو هيلع درو املك هل موقيو «هل نذأيو مون تقو نوكي
 .©9(مازتحالاو

 اكلك ذو دولد 5 .(ةلبالا درفلل بدألا ف يراخبلاو ((4059 ديمح نب دبعو ىيحأ دل هحيرخأ - ١

 .(50559 يذمؤْلاو

 .559-025 ص ديفتسلل و ديفللا بدأ يف ديعلا - ؟

 ؟1



 مايقلا . ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 :ةعبرألا بهاذملا ءاهقف لاوقأ نم ؟

 نسيو) :(...جاشحملا نيغم) :هباتك يف نيبرشلا ةمالعلا لاق : يعفاشلا بهذملا

 يف لاق ءاميخفتو ًءايرالو كلذ وحن وأ فرش وأ حالصو ملع نم لضفلا لهأل مايقلا
 .0"2(ةحيحص ثيداحأ هيف تتبث دقو :ةضورلا

 ًءايرال ًاماركإ لضفلا لهأل مايقلا نسيو) :هتيشاح يف يروجابلا ةمالعلا لاقو
 جرمخو ةرورض وأ ةحاحل الإ مه مايقلا بلطي الف لضفلا لهأ ريغ فالخب ءًاميخفتو
 امك ةلبقلا لابقتساو ةراهطلا عم ولو مارح وهف ءارمألا يدي نيب عوكرلا وحن مايقلاب
 ليبس ىلع هوركم مايقلا :هللا همحر يعفاشلا يلازغلا مامإلا لاقو .رجح نبا ةمالعلا لاق

 .””ماركإلا هجو ىلع الإ ماظعإلا

 لب ءزوجي ةينابهولا يثو) :هتيشاح يف نيدباع نبا ةمالعلا لاق :يفنحلا بهذا

 يف لاق) «ملاعلا يدي نيب ئراقلل ولو مايقلا زوجي امك «مداقلل ًاميظعت مايقلا بدني
 عئجي نمل نآرقلا ئراق مايقو ءاميظعت هيلع لحد نمل دجسملا يف سلاجلا مايق :ةينقلا

 سبيل هريغل مايقلا ) :راثآلا لكشم يفو (ميظعتلا قحتسي نم ناك اذإ هركيال ًاميظعت:
 نبا لاق .هركيال هل ماقي ال نمل ماق نإف هل ماقي نمل مايقلا ةبحم هوركحملا امنإ «هنيعل هوركمت

 نم هكرت ثروي امل-مايقلا يأ- كلذ بحتسي نأ يغبني انرصع يفو : لوقأ :نابهو
 نم درو امو .مايقلا هيف ديتعا ناكم يف ناك اذإ اميسالو ةوادعلاو ءاضغبلاو دقحلا

 ."”(مجاعألاو كزنلا هلعفي امك هيدي نيب مايقلا بحي نم قح يف هيلع دعوتلا

 ماركإ نم حابي يذلا نأ ملعا ) :(قورفلا) هباتك يف يئارقلا لاق : يكلاملا بهذملا
 7 «نامسق سانلا-
 ماعطإو «مالسلا ءاشفإ نم ةيعرشلا صوصنلا هب تدرو ام :لوألا مسقلا ع

 .. ءاقللا دنع ةحفاصملاو ءسطاعلا تيمشتو «ماعطلا

 بابسأ نكت مل هنأل ءفلسلا يف ناك الو صوصنلا يف دري مل ام :يناثلا مسقلا

 عرش هنأل هبابسأ ددجتل هلعف نيعتف ءانرصع يف تددحتو ذدذكشيح ةدوحوم هرابتعا ...

 .(05 ه5 جاتخا غم - 0
 .(002 159 يروجابلا ةيشاح - ؟

 .(« ةخأ هز نيدباع نبا ةيشاح - 5



 مايقلا | ةيفوصلا ةلدآ تايب ف ةيفسويلا ةعوسوما

 ... عرش ديدحت يضتقيال هببس عوقو دنع هعوقوو (ةيبس رخأتل مكحلا رخخأتو فنأتسم

 وهو ...هل سأرلا ءانحإو نايعألا نم لخادلل مايقلا نم اننامز يف.ام وه مسقلا اذهو
 دبع نب نيدلا زع خيشلا دنع اموي ترضح دقلو .ةعدب هنوك عم هب رومأم زئاج

 ةصاخ نيملسملا حلاصم مايقلاو نيدلا يف دجلا يلوأو ءاملعلا نايعأ نم ناكو «مالسلا

 ءايتف هيلإ تمّدقف ,مئال ةمول هللا يف هذبعأتال «ةنسلاو باتكلا ىلع تابثلاو ,ةماعو

 نكي مل هنأ عم انئامز لهأ هثدحأ يذلا مايقلا يف هللا مهقفو نيدلا ةمئأ لوقت ام :اهيف
 :لو هللا لوسر لاق :ايتفلا يف هيلإ بتكف ؟مرحي وأ زوحيال مأ زوجي له .فلسلا يف

 ,"”«اناوخإ هللا دابع اونوكو اوعطاقت الو اوربادتالو اودساحت الو اوضغابتالإ»
 .9(اديعب ناك ام هبوحوب ليق ولف ةربادملاو ةعطاقملل يضفي تقولا اذه يف مايقلا كرتو

 جاهنم رصتخم)هباتك يف يلبنحلا يسدقملا ةمادق نبا لاق :يلبنحلا بهذلا

 :نييرض ىلع مايقلاو :(نيدصاقلا
 لفمتي نأ بحأ نم) :َي لاق .هنع يهنم اذهف ,دعاق وهو هسأر ىلع مايق ١

 .نيريكتملاو مجاعألا ةداع هذهو .2(رادلا نم هدعقم أوبتيلف ًامايق لاجرلا هل

 لاق دقو .كلذ نولعفي نوداكيال فلسلا ناك دقف «ناسنإلا ءيحب دنع مايق ؟

 راعشلاك اذه راص دقو «سانلا ءالضفو لداعلا مامإلاو نيدلاولل مايقلا بحتسي :ءاملعلا

 هبسني نأ نمأي مل ؛هقح يف لعفي نأ حلصي نم قح يف ناسنإلا هكرت اذإف «ءلضافألا نيب

 عنمي ال «مئاقلا قح يف اذه بابحتساو ءادقح اذه بجويف «هقح يف ريصقتلاو هتناهإ ىلإ

 .(كلذل لهأب سيل هنأ ىريو كلذ هركي نأ هل ماقي يذلا

 :مايقلا نع يهنلا ثيداحأ يف ءاملعلا لاوقأ *

 سنأ انديس ثيدح :اهنم مايقلا نع يهنلا ىلع لدت يلا ثيداحألا ضعب كانه
 هوأر اذإ اوناكو لي هللا لوسر نم مهيلإ بحأ صخش نكي مل) :لاق هنع هللا يضر

 . (كلذل هتيهارك نم نوملعي امل اوموقي مل

 ١ - يذم زلاو.(5 5050 ملسمو .(ها/١ يراخبلا هجرخأ 59 155(.
 * - قارقلل قورفلا 519055٠١159 5(.

 .(550709 ص هير مدقت - *

 .(5 551١-05 ص نيدصاقلا جاهنم رصتخغم - ؟

 .(8459 درفللا بدألا يف يراخبلاو «بيرغ حيحص نسح لاقو (507059 يذمؤلا هححرخأ - ه
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 مايقلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 امايق لاجرلا هل لثمتي نأ بحأ نم :هنع هللا يضر ةيواعم انديس ثيدحو

 .('0(راتلا نم هدعقم ًاوبتيلف

 للي هللا لوسر انيلع جرح :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ انديس ثيدحو

 مهضعب مظعي محاعألا موقي امك اوموقت ال) :لاقف هيلإ انمقف اصع ىلع ائكوتم

 .!(اضعب

 )هباتك ف ثيداحألا هذه دروأ نأ دعب :ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق
 هنع باوجلاف «يهنلل ةسب ججتحي ام برقأ وهو :لوألا ثيدحلا امأل . (مايقلاب صيخرلا

 :نيهجو نم

 يف مهطارفإب ةنتفلا مهدعب نم ىلعو مهيلع فاح ِدلَو يبلا نأ :لوألا باوجلا

 ىراصنلا ترطأ امك ؟7ينورطت ال) :رمخآلا ثيدحلا يف هلك لاق امك ولي هميظعت
 لب ءضعتبل مهضعب مايق هركي ملو ىنعملا اذهل هل مهمايق قلك هركف .©”(ميرم نبا ىسيع 1 ا ْ ب 5

 ثيدح يف هب رمأو هرقأ لب «كلذ نع مههني ملو هترضحب هريغل اوماقو مهضعبل علو ماق

 ةدوملا لامكو سنألا نم هباحصأ نيبو هنيب ناك عل يبلا نأ :يناثلا باوجلا

 20ه. (هريغ فالخب دوصقم مايقلاب نكي ملف ,ماركإلا ةدايز لمتحي ال ام ءافصلاو

 نكمي سنأ ثيدحو :(جاعلا ) هباتك يف فيصان يلع روصنم خيشلا لاقو
 ةدايز نسم ةمألا ىلع افوحخو ءعضاوتلا يف ةدايز ٌهْيَي يبنلا نم ناك اذه نأب هليوأت

 :مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا ىراصنلاو دوهيلا ضعب هيف عقو ام ىلإ مهرج اعرف «هميظعت'

 .2"هكهلل | نبا حيسملا ىراصنلا تلاقو هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقوإل

 583539 م هعرخا مدقت اج
 .(ماكك ن دود ولأ هج ريخأ -

 مهفرصي اك. مهفصو ؟نيللاصلا مارطإو هيك بذكلاو حدلا نا دللا ةزواحب هوصقللو حدلل وهو ؛ءارطإلا نه - ؟

 ظ .ةيرشبلا قوفام لإ مهتيرشب نع
 46 يبلا نأل كلذو 35559 نابح نباو 1085١(( يعرادلاو .(5؟109 دهأو .(5 24209 يراخبلا هجرحأ - ؛

 لا محوو .مالسلا هيلع ىسيعل ةداعلا نم ىراضصتلا هيلإ لصو ام مهيبتل مهميظعت نم ةمألاب لصي نأ فادح

 1: :لوقي ذإ يريصوبلا
 .مكتحاو هيف احدم تشظ اع مكحاو مهيبن يف ىراصتلا هتعدا ام عد

 ,(5 15-5 140 ص يروونلل مايقلاب صيخزلا + 5:
 .( ١ ةيللا ةبوتلا ةروس - 5



 مايقلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسوبلا ةعوسولا

 نإ :روهمجلا لاق لب ... مهئاسؤرل دوجسلا نم محاعألا لمع ىلإ مهرج ارو

 مايقلا ثيدحو ءدعسل مايقلا ثيدح :نيلوألا نيثيدحلل بحتسم لضفلا لهأل مايقلا

 .©0(قحلا وه اذهو ريكن ريغ نم مايقلا ىلع فلخلاو فلسلا لمعلو ؛ةمطافل

 اوموقي مل :(ةيندللا بهاوملا) هباتك يف ىلاعت هلل ا همحر يروجابلا مامإلا لاقو
 ةنتفلا نم مهيلع افوحو مهيلع ةقفشو ًاعضاوت ههرك امنإو «كلذل هتهارك نم نوملعي ام

 .(مكديسل اوموق) :لاق كلذلو ضعبل مهضعب مايق هركيال ناكو «هميظعت يف اوطرفأ اذإ
 مهمايق هركو ءهقح هافوف هريغل قح هنأل هلعفب مهرمأف «سوألا ديس ذاعم نب دعس نعي

 ناكو ؛هيلع مدق امل لهج يبأ نب ةمركعل ويلي ماق دقو .... ًاعضاوت هكرتف هقح هنأل هل

 اناك نإ وءامعر نيردخ قلو ءاح امك هيلع لست انبلك تاج وز يدكل موق

 مهنأ درو دقو مهو امهب لالدتسالا طوقس معزف «لئاضفلا يف امهب لمعي نيفيعض

 ريغ ٍدعُب نم هوأر اذإ مهنأ قيفوتلا يف لاقي نأ الإ .انه ام ضقانيف ٌةِلَي هللا لوسرل اوماق

 اذإ هنأ ياني الف ءاوموقي مل مهيلإ هدوعو همايق رركت اذإ هنأ وأ ءهل اوموقي مل محل ٍلصاق

 .©"”(اوماق مهنع فرصنا اذإو اوماق ًالوأ مهيلع مدق

 :ةقباسلا ةثالثلا ثيداحألا نم يناثلا ثيدحلا ىلع ًاقلعم يوودلا مامإلا لاقو

 :هجوأ نم هنع باومللاو ؛هب جاجتحالاب سانلا رثكأ علوأ دقف يناثلا ثيدحلا امأو)

 نأ كلذو «ةلالد هيف سيل هنأ هاوس ام ىلإ ةحاحال يذلا لب نسحألاو ىلوألاو حصألا

 سانلا مايق بحي نأ ناسنإلل ديدشلا ديعولاو «ديكألا رجزلا هنم رهاظلا حيرصلا هانعم

 نأ يتآلل لحال هنأ وهو هيلع قفتم اذهو هريغ الو يهنب مايقلل ضرعت هيف سيلو «هل
 روطخو كلذل هتهارك طرتشي الو «مايقلل هتبحم وه هنع يهنملاو هل سانلا مايق بحي

 ناك اذإو .هيلع مذ الف اوموقي ملوأ هل اوماقف كلذ هلابب رطخي مل اذإ ىتح «هلابب كلذ

 ميرحتلا بكترا دقف بحأ اذإف «ةمرحم هل ماقي نأ ةبحمف هانركذ ام ثيدحلا ىنعم

 يف يهن الو «مئاقلا مايقل ريثأت الو ةبحملا ىلع ميرحتلا رادمف « مقي مل وأ هل ميق ءاوس

 .ثيدحلا اذهب جاجتحالا حصي الف «لاحب هقح

 :انلق .هنع يهنملا يف اذه عوقول ببس مئاقلا مايق نإ :هدنع قيقحت ال نم لاق نإف

 رصن وبأ لاق :لاق سلفملا نب دمحأ نع .... اباوج هلئاس قحتسي ال دساف لاؤس اذه

 كالا ]| ةزجاتللا - ١

 .(0559 ص يروحابلل ةيندللا بهاوللا -
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 مايقلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 لوسر نم مهيلإ بحأ صخش نكي مل) :ثيدح هيدي نيب تركذ دقو ثراحلا نب رشب
 ©7(كلذل هتيهارك نم نوملعي امل اوموقي مل هوأر اذإ اوناكو ٌهِيي هللا

 دقو ء«الف ةدوملا قيرط ىلع امأو ربكلا قيرط ىلع مايقلا هرك امنإ فيلا :لاقف

 ىلإ اوموق :لاقو .هرعظل هبوث ىقلأو ءلهج يبأ نب ةمركع ىلإ لي هللا لوسر ماق
 نم «2(رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف امايق لاجرلا هل لفت, نأ بحأ نم) :ُةَِي لاقو «.مكديس

 نأ ثيدحلا ىنعم :لاقف يناهبصألا ىسوم وبأ امأو ... هل مقت الف هل موقت نأ بحأ
 كلذب مهرمأي نأ وأ ءكولملا يدي نيب ماقي امك ,دعاق وهو هسأر ىلع لاحجرلا موقي

 .”'ةوحنلاو ربكلا بهذم ىلع هايإ مهمزليو
 يهن هيف امنإ ربخلا اذه نأب يربطلا هنع باحأو :ىلاعت هلل ١ همحر لاّطب نبا لاقو

 ىدع لاجارلا موتعي نأ دارا نيف: ةانغم نآب ةنيتق نبا هنع تاجاو هل امارك| هل موقي نه
 اذإ هيخأل مايقلا نبع لحجرلا يهن هب دارملا سيلو «محاعألا كولم نيب ماقي امك هسأر
 هيلع ملس“

 هقف )هباتك يف ىلاعت هللا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس دسمحم خيشلا لاقو
 اذه نأ ملغاو ...) :ثيدحلا اذه ىلع ًاقلعم مايقلا ةلدأ دروأ نأ دعب (ةيوبنلا ةريسلا
 لاجرلا هل لثمتي نأ بحأ نم) :لاق هنأ لي هللا لوسر نع حص ام عم ىفانتيال هلك
 يعسلا يعدتستال مهريقوتو ءالضفلا ماركإ ةيعورشم نأل (رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًامايق
 نأ ءالضفلاو نيحلاصلا تافص ززبأ نم لب ؛هتبحمم مهبولق قلعت وأ كلذ ىلإ مهنم

 نإ ؟جاتحلا ريقفلا ىلإ تيأرأ .ءيشلا اذه بلط يف ًاداهز مهناوخإل نيعضاوتم اونوكي
 نكلو «سانلل ةجاحلاو ةقافلا راهظإو ةلأسملا نع عفرتلا هملعيو هيصوي يمالسإلا بدألا
 «نيففعتملا ءارقفلا ءالؤه نع ثحبلاب ءاينغألا يصوي هسفن يمالسإلا بدألا اذه

 نأ يغبني الو «ةفيظوو بدأ لكلف مهلاومأ لوضف نم مهئاطعإو مهماركإب مهرمأيو
 ."(لهجلاو عرستلا رهاظم أوسأ نم كلذ نإف ءرخآلاب دحاولا خسنن وأ امهنيب طلخن

 :ثلاقلا ثيدحلا امأو) :ثلاثلا ثيدحلا يف ىلاعت هلل ا همحر يوونلا مامإلا لاقو

 .(6059 ص هير مدقن - ١
 .(6109 ص هجيرت مدقت > ١
 .(5 559-5 ص مايقلاب صيعولا - *
 . ١1١0١ يرابل حتق - +
 .(5 59 ص ةيوبنلا ةريسلا هقف - ه



 ايفلا
 ّظ ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 يبأ نسب ركب يبأ- نيمامإلا باوج :امهدحأ :نينسح نيرهاظ نيهجو نم هنع باوجلاف

 .هب جاجتحالا حصيال فيعض ثيدح هنأ يناهبصألا سوم يبأو مصاع

 ماق نمل مذلا نأ وهو هريغ نمو هنم دوصقملا نيب هسفن يف ثيدحلا نأ : يناثلأو

 هللاو همذ ف كشال اذهو ءاضعب مهضعب مظعي مجاعألا موقت هت امك «ميظعتلا قيرط ىلع
 .©0(ملعأ

 يهنملا نأ ىرن ةقباسلا ثيداحألا ريسفت يف نيثدحم او ءاملعلا لاوقأ لالح- نمو

 هذيمالت ملعملا رمأ ادع -مايقلاب رمألاو ءضيغبلا ربكلا نم ثروي امل مايقلا بح وه هنع

 سرفلا كول. اهبشت دعاقلا سأر ىلع مايقلاو بيذهتلاو ةيبرتلاو ميلعتلل هدالوأ دلاولاو

 رباج انديس هاور يذلا ثيدحلا ريشي اذه ىلإو .مهضعب لاق امك مجاعألا نم مورلاو

 عمسي ركب وبأو ءدعاق وهو هءارو انيلصف هك يبلا ”ىكتشا ) :لاق ذإ هنع هللا يضر
 "اننلق دوت هنذاضب الضم اندعقف اكيلإ ار اهان“ءامايك انآرف ةنيلإ حفلا :فراكت "سافلا
 الف درعف هو ميك وام ىلع د ودرب ماورلا و ساق لغف ولعل دك ناز :لاق ملس

 ."”(ًدوعق اولصف ًادعاق ىلص نإو ءامايق اولصف ًامئاق ىلص نإ ؛مكتمئأب اومتت :ئا ءاولعفت

 وأ مامإلا ىلإ ودعلل لسر مودق لاح يف مايقلا زاوج يهنلا اذه نم ىنثتسي نكلو
 يببنلا ملكي دوعسم نبب ةورع ءاج امنيح «ةيبيدحلا حلص ثيدح يف درو دقف .ةفيلخلا

 «سلاج يبنلاو فقاو يأ ِةَِي يبلا سأر ىلع مئاق ةريغملاو .هتيحلب ذأ ملكت املكف د

 لصنب هدي برض هو يبلا ةيحل ىلإ هديب ةورع ىوهأ املكف ءرفغملا هيلعو فيسلا هعمو
 ْ لك هلل لرسر هيل نفد كدي رح هل: لاقو: كفوسلا

 ىلع ًاقلعم (داعملا داز) هباتك يف ىلاعت هلل | همحر ةيزوجلا ميق نبا مامإلا لاق

 لَو هللا لوسر سأر ىلع هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا مايق يفو) :ةئداحلا هذه

 مودق دنع اهب ىدتقي ةنس .دعاق وهو هسأر ىلع ماقي نأ هتداع نكي ملو «فيسلاب

 هذهو «سوفنلاب هتياقوو هتعاطو مامإلا ميظعتو رخفلاو زعلا راهظإ نمو «ودعلا لسر
 ىلع نيرفاكلا لسر مودقو ؛نيرفاكلا ىلع نينمؤملا لسر مودق دنع ةيراجلا ةداعلا يه

 هل لثمتي نأ بحأ نم) :هلوقب و يلا همذ يذلا عونلا اذه نم اذه سيلو .نينمؤملا

 '.(055) ص مايقلاب صيخولا - ١
 .ضرم :يىكتشا - ؟
 .(8483 درفللا بدألا يف يراخخبلا هججريخأ - *
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 ماس نوف قكابلاو رسفلا نايك ل1 زانلا نم دعفت اوكف اناتق لاخلا

 "”(هريغ يف مومذملا عونلا اذه
 روحت كلذك) :يوغبلا دمحم وبأ لاقو :ىلاعت هللا همحر يوولا مامإلا لاقو

 ."0فونلا ماقمو برحلا عضوم يف هسأر ىلع لجرلا يلاولاو مامإلا ةماقإ

 هقف) هباتك يف ىلاعت هللا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس:دمحم خيشلا لاقو

 نانسنإلا بلع تقوقولا كح :ناونع تحت ة ةقباسلا ةثداحلا ىلع ًاقلعم (ةيوبنلا ةريسلا

 ىلع ًافقاو ناك هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا نأ قبس امم تملع دققل) 00

 هللا ىلص يبنلا ىلإ هديب دوعسم نب ةورع ىوهأ املكو فيسلا هعمو قلع يبلا سأ

 دقو. هللا لوسر هححو نسع كدي رخخأ :ًالئاق فيسلا لصنب هدي برض ملسو هيلع
 سأر ىلع مايقلا عرشيال هنأ ةظيرق نب ةوزغ نع ثيدحلا دنع «ىضم اميف هانركذ انك
 هركنأو مهنيب اميف مجاعألا هفراعت يذلا ميظعتلا رهاظم نم كلذ نأو ءدعاق وهو دحأ

 عنملا مومع نم ىنثتسي نأ باوجلاو ؟انه كلذ فالح ىلع رمألا ناك فيكف .مالسإلا

 الف «ةفيلخلا وأ مامإلا ىلإ ودعلل لسر مودق ةلاح ف يأ ءاهصوصخب ةلاحلا هذه لثم

 ماسإلل ًاميظعتو ةيمالسإلا ةزعلل ًاراهظإ اهسار قلع ليج وأ مرح دابق حزم كفي قاب

 هتفلاخمل كلذ زوجي الف لاوحألا معأ يف امأ .ءوس نم أجافي دق امث هل ةياقوو ةعاطو

 .هيلإ ةرورض ةيأ نود ةيمالسإلا ةديقعلاو ديحوتلا ىضتقم
 نإ :انلق دقف ءدحأ ةوزغ يف ةناجد يبأ نع ثيدحلا دنع هنايب رم ام اذه هبشيو

 برحلا ةلاح يف زئاج هنكلو ءاعرش عونمم يشملا يف ربجتلا وأ ربكلا ىلع لدي ام

 اذه لثم يف الإ هللا اههركي ةيشْي اهنإ):ةناجد يبأ ةيشع نع لو هلوق ليلدب ءاهصوصخب
 .((عضوملا

 ١ - ص هجرخغ مدقت 656١9(.
 داعللا داز ووعأك١ 6(.

 « - ص يوونلل مايقلاب صيمخ ولا 5509(.

 دئاوزلا عمججل ف يمشيطلا هركذو 5 ١إ ريبكلا ف يناربطلا هححرخأ- ؟ 06١0919(
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 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا
 مايقلا ظ

 ةرائجلل مايقلا

 ةزانجلل مايقلا مكح يف نوثدحملاو ءاهقفلا فلتعا :ةزانجلل مايقلا مكح

 يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ انديس نعف «كلذ يف ةلدألا ضراعتل كلذو

 ("”عضوت ىتح دعقي الف اهعبت نمف اوموقف ةزانجلا متيأر اذإ ) :لاق ل
 فينح نب لهس ناك :لاق هنع هللا يضر ىليل يبأ نب نمحرلا دبع انديس نعو

 لهأ نم اهنإ امل ليقف .اماقف ةزانجي امهيلع َّرَمف «ةيسداقلاب ةدابع نب دعس نب سيقو

 ضرألا لمع ىلع مهورقأ دالبلا وختم ال قيملسلا نأل «ةمذلا لهأ نم يأ ضرألا

 :لاقف يدوهي هنإ :هل ليقف «ماقف ةزانجي هِي هللا لوسر ىلع رم :الاقف «جارخلا لمحو
 هنأ) :هنع هللا يضر ىلع انديس ثيدحب نائثيدحلا ناذه ضراعتو .©"0(!؟اسفن تسيلأ)

 خسان يلع ثيدح نأ ىلإ ةفينح وبأو كلامو يعفاشلا بهذف (دعق مث ةزانجلل ماق ٌدِي

 نايبل ناك هلو هدوعق نأ لامتحال خستلا يف ًاصن سيل ةقيقحلا يف هنكلو «مايقلاب رمألل
 .زاوجلا

 رمألا ثيدح خسني حلو ءبحتسم هنأ راتحملاو :ىلاعت هللا همحر يوونلا لاق
 نأ) :هريغو ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلا ىور دف .حجارلا يأرلا وه اذهو «مايقلاب

 .””(رجألا يف لماحلاك مئاقلا

955 
 هكر

 يذم زال :(0937109 يئاسنلاو ((0770959 دولد وأو :(809) ملسمو .(0509 يراصحخبلا هحرخأ ١-
 559 6١(.

 .(الأ ينهيبلاو (055 ١9 يئاسنلاو 5505١( ملسمو دفع (05159 يراخبللا هحجرخخأ - ؟

 0١(. 249 يذمزلاو كا ه9 دواد وبأ هحرخأ - ؟
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 يرهج ا ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 يرهجلا ركذلا١

 (”مهبونج ىلعو ادوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلا ل :ىلاعت هللا لاق
 ًارجأو ةرفغم مهل هللا دعأ تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلاوإ :ىلاعت لاقو

 4 اضع

 ةركب هوحبسو ًاريثك ًاركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ ايإل :ىلاعت لاق
 4# ”اليصأو

 هيلع ٌثحلاو ركذلاب رهجلا بابحتسا نيبت راثآو ثيداحأ

 ًامازتلا وأ ًاحيرصت امإ

 ةكئالم هلل نإ) :هك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ١-

 ارجل وداع للا نوردكادب اموق اوديو اذا: مركذلا لهآ تريسمتلب قرطلا يف نوفوطي

 وهو مهبر مهلأسيف :لاق ايندلا ءامسلا ىلإ مهتحنجأب مهنوفحيف :لاق مكتجاح ىلإ
 كنودمحيو كنوربكيو كنوحبسي :نولوقي :لاق ؟يدابع لوقي ام :مهنم ملعأ

 :لوقيف :لاق كوأر ام هللاو ال نولوقيف :لاق ؟ينوأر له :لوقيف لاق ءكنودجمو
 ءاديحمت كل دشأو «ةدابع كل دشأ اوناك كوأر ول :نولوقي :لاق ؟ينوأر ول فيك
 لهو :لوقي :لاق ةنجلا كنولأسي :لاق ؟ينولأسي امف :لوقي :لاق ءأاحيبست كل رثكأو

 :لاق ؟اهوأر مهنأ ول فيكف :لوقي لاق ءاهوأرام بر اي هللاو ال :نولوقي لاق ؟اهوأر

 «ةبغر اهيف ملعأو ءاباطء امل دعأو ءأصرح اهيلع دشأ اوناك اهوأر مهنأ ول :نولوقي

 :نولوقي :لاق ؟اهوأر لهو :لوقي :لاق «رانلا نم :نولوقي :لاق ؟نوذوعتي ممف :لاق
 دشأ اوناك اهوأر ول :نولوقي :لاق ؟اهوأر ول فيكف :لوقي :لاق ءاهوأر ام هللاو ال
 لوقي :لاق ءمهل ترفغ دق ينأ مكدهشأف :لوقيف :لاق «ةفاخم اهل دشأو ءارارف اهنما

 ١ - ةيألا نارمع لأ ةروس ١513(.
 « - ه) ةيلألا بازحأللا ةروسس 5(.

 © - ةيألا بازحألا ةروس 45-409(.
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 يرهج ا ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ىقشي ال ءاسلجلا مه :لاق «ةجاحل ءاج امنإ ءمهنم سيل نالف مهيف :ةكئالملا نم كلم
0 

 ةكئالم هلل نإ) :لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةياور يفو

 مهب ىقشي ال موقلا مه ....ضرألا يف ركذلا سلاح نوسمتلي ءالضفو ةرايس
0 

 اهيأ اي :لاقف عي يبلا انيلع جرم :لاق هنع هللا يضر رباج نع ةياور فو

 يف اوعتراف ء«ضرألا يف ركذلا سلاجب ىلع فقتو لحت ةكئالملا نم ايارس هللا نإ ؛سانلا
 ركذ يف اوحورو اودغاف ءركذلا سلام :لاق ؟ةنحجلا ضاير نيأو :اولاق «ةنحلا ضاير

 هللا ةلزتم فيك رظنيلف هللا دنع هتلزنم ملعي نأ بحي ناك نم ؛مكسفنأ اوركذو هللا
 ."0(هسفن نم هلزنأ ثيح هنم دبعلا لزني هللا نإف هدنع

 ةنجلا ضايرب متررم اذإ) :ي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو 9

 ,(ركذلا قلح :لاق ؟ةنحلا ضاير امو هللا لوسر اي :اولاق ءاوعتراف

 :لاقف هباحصأ نم ةقلح ىلع جرح قي يبنلا نأ هنع هللا يضر ةيواعم نعو 8“

 هللا نأ ينربخأف ليريصج يناتأ هنإ :لاقف ءهدمحنو هللا ركذن انسلج :اولاق ؟مكسلحي ام
 .©0(ةكئالملا مكب يهابي

 ىلع تزن :لاق هنع هللا يضر فينح نب لهس نب نمحرلا دبع نعو - 5
 ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا عم كسفن ربصاو# :هتايبأ ضعب يف وهو هيي هللا لوسر

 سأرلا رئاث مهنم ىلاعت هللا نوركذي هموق دجوف ؛مهسمتلي جرخف ؛2"”©يشعلاو

 يذلا هلل دمحلا) :لاقو مهعم سلج مهاآر املف «دحاولا بوثلا وذو دلتحلا فاجو

 ."”(مهعم يسفن ربصأ نأ ينرمأ نم مأ ف لعج

 هللا نوركذي ةباصع يف ناملس ناك :لاق تباث نع دهزلا يف دمتحأل ةياور فو
 ةمحرلا تيأر ينإ :لاق هللا ركذن انلق ؟نولوقت متنك ام) :لاقف ءاوفكف دلي يبنلا رمف

 ١ - يراخبلا هحرخأ  »)06١0/[2هذا 59 دهلو م1009 يذمولاو تا 23 ملسمو 0(.
 - هل ظفللاو مكاحلاو 55850 ملسم هججرخأ ١85109( يذمؤلاو هححصو 556009 6.

 .( 0359 رازبلاو (1025 09 هححصو كردتسلل يف مكاحلا هج رخأ - ؟
 .(32050 ص هجيرخغ مدقت - ؛
 .(مكابدل يذمولاو (5 ١01١49 دجأ هدي رعأ - ه

 .(5 203 ةيألا فهكلا ةروس - 5
 ١. مقر ثيدحلا 207 ص < دلخغ يطويسلا مامالل يواتفلل يولخل - ال

 را



 يرهج ا ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايي ف ةيفسويلا ةعوسولا
 1س و ب ب رسم

 نم َيمأ يف لعج يذلا هلل دمحلا :لاق مث اهيف مككراشأ نأ تببحأف مكيلع لزنت

 .(مهعم يسفن ربصأ نأ ترمأ

 ىلع ليلد مهيلع هلي هللا :لوسر مودقل ركذلا نع هباحصأو ناملس انديس ٌفكف

 .هب رهجلا ليلد اذهو همودق لبق هبف نورهجي اوناك مهنأ
 يبنلا عم تقلطنا :عردألا نب ! لاق :لاق هنع هللا يضر ملسأ نب ديز نعو -©

 كلذ نوكي نأ ىسع هللا لوسر اي :تلق «هتوص عفري دجسملاب لحرب رمف «ةليل ل

 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع ةياور فو «هاوأ هنكلو ال :لاق ؟ًايئارم

 ,"0هلل ا ركذي ناك هنأ كلذو هاوآ هنإ :نيداجبلا وذ هل لاقي لحرل لاق هي

 ىلص نإو ؛هتوص عفر اعد نإ دحب لهأ نم لحر ناك :ملسم نب نسحلا لاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ رذ وبأ هاكشف «هتوص عفر أرق نإو (هتوص عفر

 نعفريل أرق نىلو «هتوص نعفريل اعد نكل يناذآ دق يبارعألا اذه نإ :هللا لوسر اي :لاقف
 ,©) [هاوأ هنإف هعد] ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لاقف هتوص

 نم ملس اذإ هيي هللا لوسر ناك :لاق امهنع هللا يضر رييزلا نبا نعو -5

 وهو دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) :ىلعألا هتوصب لاق هتالص

 ."0(هلل اب الإ ةوق الو لوح الو ريدق ءيش لك ىلع

 لضخد نم" :و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطنلا نب رمع نعو -ال
 وهو تيميو يحي دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاقف قوسلا
 هل عفرو «ةئيس فلأ فلأ هنع احنو :ةنسح فلأ فلأ هل هللا بتك ءريدق ءيش لك ىلع

 , (20"ىدائف" هقرط نعت قو "هنا ىف اييننلا بو هجر تفل ىلا

 :لاق ذإ كي هللا لوسر دنع انك :لاق هنع هللا يضر سوأ نب دادش نعو -/

 اوعفرا :لاقف بابلا قلغب رمأف هللا لوسرايال :انلق (باتكلا لهأ) نيعي بيرغ مكيف له
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عضو مث ةعاس انيديأ انعفرف هللا الإ هلإ ال اولوقف مكيديأ
 تدعوو اهب ئيترمأو ةملكلا هذهب يتعب كنإ مهللاءهلل دمحلا) :لاق مث هذي ملسو

 .(ت6ةذأكو دحأ هحب ريخأأ -

 .(580 059 فئنصلل نا قازرلا دبع هج رتخأ 5

 .(6559 يذمزلاو ع 550 ملسم هور -
 .(ل3059 مكاحل هجرخأ - ؛



 يرهج ا ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ."0(مكل رفغ دق هللا نإف اورشبأ :لاق مث ءداعيملا فلخت ال كنإ ةنجلا اهيلع
 نظ دنع انأ) هو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -4

 نوكي ال.ألملا يف ركذلاو 2(هنم ريخ ألم يف هتركذ الم يف ينركذ نإو ...يب يدبع

 .رهجج نع الإ

 فرصني نيح ركذلاب توصلا عفر نإ) :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 ."”(إو يبلا دهع ىلع ناك ةبوتكملا نم سانلا

 يبنلا لاق :الاق امهنع هللا يضر ةريره يبأو يردخلا ديعس يبأ نعو ١٠-

 مهيلع تلزنو ةمحرلا مهتيشغو ةككالملا مهتفح الإ هللا نوركذي موق نم ام" :ي
 .(7هدنع نميف هللا مهركذو ةنيكسلا

 لو يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع دلخم نب ةيقب جرخخأو ١-

 :لاقف ملعلا نوملعي رمخآلاو هيلإ نوبغريو هللا نوعدي نيسلحملا دحأ ؛نيسلجم.رم
 يذلا ركذلاو ءاعدلا سلجم مي هرارقإف .(رخخآلا نم لضفأ امهدحأو ريح نيسلجم ا الك)

 .امهيف رهجلا زاوج ىلع ليلد ةيريخلاب امهيف رهجلا هنم مهفي

 ام) :ِةلو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر لضعم نب هللا دبع نعو -

 ءامسلا نم ٍدانم مهادان الإ (ههجو الإ كلذب نوديريال) هللا نوركذي اوعمتجا موق نم
 ليلد هللا ركذ ىلع عامتجالاو )(تانسح مكتائيس تلدب دق مكل ًاروفغم اوموق نأ
 .ةيرهجلا

 نأ هنع هللا يضر يليقعلا يزر يبأ نع بيغزلا يف يناهبصألا جرخخأو “١
 ايندلا يريحخ هب بيصت يذلا رمألا كالم ىلع كلدأ الأ) :هل.للاق كي هللا لوسر
 ركذب كناسل كرحف تولح اذإو ءركذلا سلاجع. كيلع :لاق «ىلب :لاق ؟ةرخآلاو

 .(هللا

 برلا لوقي) :لاق ٌهي يبلا نع هنع هللا يضر يردنخلا ديعس يبأ نعو 4 ١-

 ١ - مكاحلا هجرخأ 0849(.
 .652023 يذمزلاو 052/1١59 دمنأو 53070١ ملسعو (حلل ١9: يراخخبلا هحرخأ - ؟
 ,ىلي ات للحل يراخبإلا هحجرخأ - *
 .(2050 ص هجر مدقت - ؟

 ف يمديطلاو ١50793( طسوألا يف يناربطلاو (* ١719 رازبلاو (4040) ىلعي وأو 8١51049( دمحأ هحرخأ - ه
 .(031/559 هدئاوزلا عم



 يرهج ا ركلذلا 2: ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 لوسر اي مرككلا لهأ نمو :ليق «مركلا لهأ نم عمجلا لهأ ملعيس :ةمايقلا موي ىلاعت
 .؟7دحاسملا يف ركذلا سلاحم لهأ :لاق هللا

 ىلاعت هللا ركذأ نأل) :لاق كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ نعو- ١6
 نألو ءسمشلا هيلع تعلط امب يلإ بحأ سمشلا عولط ىلإ رجفلا ةالص دعب موق عم
 امو ايندلا نم يلإ بحأ سمشلا بيغت نأ ىلإ رصغلا ةالص دعب موق عم هللا ركذأ

 0 ."””اهيف
 ركذ اورثكأ) :لاسق عي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ءازوجلا يبأ نعو -5

 .”7نوؤارم مكنإ نوقفانملا لوقي ىتح هللا
 اورثكأ) 103 3921 لوجو ماضل يضر يرن هس يبا صوصللا

 .©(نونحب اولوقي ىتح هللا ركذا
 ربم :لاقف ليربج ينءاح) :لاق علي يبنلا نأ هنع هللا يضر بئاسلا نعو -4

 .”"(ريبكتلاب مهتاوصأ اوعفري كباحصأ
 يبأو رمع نب هللا دنع نم لك ناك هنأ نيديعلا باتك يف يزورملا جرخأو

 .كلذل الإ قوسلا نايثأي ال ناربكيف رشعلا مايأ قوسلا نايتأي امهنع هللا" يضر ةريره
 . لهأ ربكيف دجسملا لهأ ربكيف هتبق يف ربكي ناك هنأ رمع انديس نع لقن كلذكو

 .اريبكت ّىنم جترت ىتح قوسلا
 تنك ىنتح رشعلا يف نوربكيل مهنإو سانلا تكردأ :ثارهم نب نوميم لاقو

 .اهترثك نم جاومألاب اههبشأ
 تكب امفإ :ىلاعت هلوق يف سابع نبا انديس نع هريسفت يف ربرج نبا جرخأو

 عضوملا ضرألا نم هيلع ىكب تام اذإ نمؤملا نإ :لاق .4''”ضرألاو ءامسلا مهيلع
 .هيف هللا ركذيو هيف يلصي ناك يذلا

 دئاوزلا عمم ف يمئيطلاو (20) نابح نبلو 06١4509 ١20599( ىلعي وبأو (5001249 دمحأ هجرحأ ١-
 .(0 5/5١

 .هنسمل زمرو 1007953 ريغصلا عماخلا يف يطويسلا هحجرحأ - ؟

 .(06 920 ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هحجرتخأ - *:
 1085١(. ص هجر مدقت -

 هجام نباو (50955) يئاسنلا هححصو (2595) يذمرلاو 18059 دود وسأو ١2١1209( دمت هجرعأ - ه
 .(055 13 ةعزخ نبلو 017059 مكاطلو 5555

 .(5 99 ةيألا ناحدلا ةروس - 5



 يرهج ا ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا
080200606060600 0_0 

 عاقب تدان تام اذإ نمؤملا نإ) :لاق ديبع يبأ نع ايندلا يبأ نبا جرخأو

 ىلع امكيكيي ام نمحرلا لوقيف ءءامسلاو ضرألا يكبتف «تام نمؤملا هللا دبع :ضرألا

 ركذلا نكي مل ولف (كركذي وهو الإ طق انم ةيحان يف شميل انبر :نولوقيف ؟يدبع

 .لابحجلاو ضرألا هتعمس امل ارهج

 رسهجي رمع انديس ناكو «نآرقلا ةءارق يف رسي ناك ركب ابأ انديس نأ حص دقو

 ةدهاجم رارسإلا ةرثآمي ركب:وبأ انديس باجأ «ببسلا نع وي يبلا امهأس املف ءاهيف

 رمع انديس باحأو ؛همالك عمسي هيحاني نم نأو «صالخإلا قرط اهميلعتو سفنلا
 .نمحرلا ءاضرإو ناطيشلا درطو نانسولا ظاقيإل رهجلا ةرثآع

 هنا يسيل ديلا ويقال أرقي نم رمأي دي ناك دقو

 مهو هباحصأ ىلعو هيلع أرقي ًالجر رمأي امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو
 :كيلفاغلا تنرلق فانرألا دقن عنو ءريدتلا يف غلبأو ًالمع رثكأ هنأل نوعمتسي

 رومأم يأ عورشم ركذ لك نأ) :نيصخلا نصحلا باتك يف يرزجلا نبا ركذو
 0 ا ل ا ا ايحاحا

 رهجلا بابحتسا يضتقت ثيداحأ تدرو هنأ هللا همحر يطويسلا مامإلا لاقو

 فلتخي كلذ نأ امهنيب عمجلاو «هب رارسإلا تاس يكس تيدا ركذلاب

 نم تفرع ثيداحألا نم اندروأ ام تلمأت اذإ :لاق مث ءصاخشألاو لاوحألا :فالتتخاب

 احيرصت نإ هات ىلح لاي امنه ل ركل هلا يف جيلا ةعارج ا هنأ هوم

 ةضراعم هيف رهظت وهف ,2')(يفخلا ركذلا ربخخ) :ثيدحب هتضراعم امأو ءامازتلا وأ

 يوونلا عمج دقو (ةقدصلاب رسملاك نآرقلاب رسملا) ثيدحب نآرقلاب رهجلا ثيداحأ

 رهجمللاو «ماين وأ نولصم هب ىذآت وأ ءايرلا فاح ثيح لضفأ ءافخإلا نأب :امهنيب

 يف ديزيو ؛مونلا درطيو ىدعتت هتدئاف نألو ءرثكأ هيف لمعلا نأل ؛كلذ ريغ نم لضفأ

 لمي دق رسملا نأل رارسإلاو ةءارقلا ضعبب رهجلا بحتسي) :مهضعب لاقو «طاشنلا

 .(رارسإلاب حيرتسيف لكي دق رهاجلاو رهجلاب سنأيف
 بجي هنأ ىلع اوعمجأو" :ىلاعت هللا همحر ينارعشلا باهولا دبع خيشلا لاقو

 هسأر قوف نم زتهيو الإ عستم هنم ىقبي ال ثيحب «ةمات ةوقب ركذلاب رهجلا ديرملا ىلع

 يقييبلاو ١18859( ءاعدلا يف يناريطلاو ؛.(06101 ديمح نب ديعو 0/517١ ىلعي وبأو ((0075119 دمحأ هجرخأ - ١
 06١59(. نامح نيلو 5051909 ةبيش يأ نبلو 55(0 ١109 بعشلل ف

 لي



 يرهج ا ركذذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .© ”هيمدق عبصإ ىلإ
 يف ىلوألاف ؛ةعامج نوركاذلا ناك نإ يغبنيو" :هللا ءاطع نبا خيشلا لاقو

 ىلع ةعامجلا ركذف «ةنوزوم ةقيرطب .تاوصألا قفاوت عم ركذلاب توصلا عفر مهقح
 ضراعم اذه نأ امأو ؛بلقلا نع بجحلا عفر يف ةوق دشأو ارينا فك دحا وكيلق

 0"4لوقلا نسم رهجلا نودو ةفيخو اعرضت كسفن يف كبر ركذاوإ :ىلاعت هلوقب

 نإ :لاق ثيح (ركذلاب رهجلا يف ركفلا ةجيتن) هباتك يف يطويسلا :مامإلا هنيب ام قحلاف.
 «فارعألا نم اهنأل ةيكم اهنإ :لوألا :هحوأ ةثالث نم نوكي ةيآلا هذه نع باوجلا

 نيح تلزن دقو «420اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الوإ# ءارسإلا ةيآك ةيكم يهو

 هللا هرمأف :هلزنأ نمو نآرقلا نوبسيف نوكرشملا هعمسيف نآرقلاب رهجي و يبلا ناك
 نيذلا اوبست الوإ» :هلوق يف مانصألا بس نع ىهن امك ةعيرذلل ًادس ءرهجلا كرنب
 .ىنعملا اذه لاز دقو 24 “)ولع ريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود نم نوعدي

 كلام خيش ملسأ نب ديزي نب نمحرلا دبع مهنم «نيرسفملا نم ةعامج نأ :يناثلاو

 هذه ىلع ركذلاب هرمأ هنأو ؛نآرقلا ةءارق لاح ركذلا ىلع ةيآلا اولمح ريرج نباو

 :ىلاعت هلوقب هلاصتا هيرقير هدنع تاوصألا عفرت نأ ميركلا نآرقلل ًاميظعت ةفصلا
 رمأ امل هنأكو :تلق 7 ”نومحرت مكلعل اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ئرق اذإو#

 توكسلاب اروع ناك نإو هنأ ىلع هبنف ةلاطبلا ىلإ دالخإلا كلذ نم يشم تاصنإلاب

 ةيآلا مه اذلو «هللا ركذ نع لفغي ال ىتح قاب بلقلاب ركذلا نيكمت نأ الإ ؛ناسللاب

 .©(”نيلفاغلا نم نكت الوإ» :هلوقب
 هريغ امأو فَي يبلاب صاحخ ةيآلا يف رمألا نأ نم ةيفوصلا ءاملع هركذ ام :ثلاغلا

 ةلزق ابار ةايعند لق اريشأت هها هنألا رهخلاب رومأمف رطاوخلاو سواسولا لحم وه نمف

 نم هنع باوحلاف 4 نيدتعملا بحي ال هنإ ةيفخو اعرضت مكبر اوعداإل :ىلاعت
 امل لصأ ال ةوعد عارتمسا وأ رومأملا زواجت هنأ هريسفت يف ححارلا نأ :امهدحأ :نيهجو

 .(؟ 1/19 ةيسدقلا راونألا - ١
 .05 هل ةيلألا فارعألا ةروس - ؟

 01١609(. ةيآلا ءارسالا ةروس - ؟
 ,.(36 ١ >إ ةيلألا ماعتألا ةروس - ؟
 .(« ١99 ةيآلا فارعألا ةروس - ه
 .(5 ١ هج ةيلألا فارعألا ةروس - 5

 .(00إ ةيلألا فارعألا ةروس - ال



 يرهج ا ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ش ةيفسويلا ةعوسولا

 كلأسأ ينإ مهللا" :لوقي هنبا عمس هنأ هنع هللا يضر لفغم نب هللا دبع نعف ؛عرشلا يف
 ةمألا يف نوكي) :لوقي ِدِي هللا لوسر تحمس ينإ لاقف «ةنحلا نيب نع ضيبألا رصقلا

  ملعأ وهو يباحص ريسفت اذهف «ةيآلا هذه أرقو «"'(روهطلاو ءاعدلا يف نودتعي موق
 كارما

 هصوصخب ءاعدلاو «ركذلا يف ال ءاعدلا يف ةيآلاف ,ميلستلا ريدقت ىلع :يناثلا

 ًءادن هسر ىدان ذِإإؤ :ىلاعت لاق اذلو ةباحإلا ىلإ برقأ هنأل رارسإلا هيف لضفألا
 ."04(ًايفخ

 ال ثيح ركذلاب رهجلا نأ ىلع هيواتف يف هللا همحر يوونلا مامإلا صن دقو اذه
 مامإلا بهذم يف ءافخإلا نم لضفأ وه لب «هيلإ بودنم عورشم ًاعرش روذحم
 لقنب كلام مامإلا نع نيتياورلا ىدحإو ءدمحأ مامإلا بهذم رهاظ وهو «يعفاشلا

 ةمالعلا لاق دقو .هيواتف يف ناحخخيضاق لوق وهو ؛يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا

 .دجاسملا يف ركذلاب رهجلا نم عنج ال) :حالفلا:يقارم ىلع هتيشاح يف يواحطلا

 اهيف ركذي نأ هللا دجاسم عنم نمث ملظأ نموإ» :ىلاعت هلوق تحت لوخخدلا نع ًازازتحا
 1 0 هعسلا

 اهتابثإ عم ةحيحصلا ثيداحألا) :ىلاعت هللا همحر فولخم نينسح خيشلا لاقو
 يذلا وه هنأل هيف هلضفو (ًاضيأ) ةيرهجلا تبثت ركذلا يف اهلضفو ةعامجلا ةيعورشم
 تايآلا مومع يف لمأتلابو) :لاق نأ ىلإ ..(افرعو ةغل دوهعملا وه امك) ةعامج مهريص
 رهجلا ةهاركب لوقلل هو ال هنأ ملعت ءاعدلا ةيآ يف يسولآلا هلقن امو ؛ثيداحألاو

 هبادآ نفض ءيشب لالخإ هيف نكي ملو ةيعرشلا عناوملا نم الح اذإ (ةعامج ركذلاب

 :ةفورعلا

 يفو دارفنا يف زئانج ركذلاو" :ىلاعت هللا همحر دماحلا دمحم خيشلا لاقو

 نوملاعلاو نومئانلاو ناريجلا هب ىذأتي رهج نيركاذلا نم نوكي ال نأ طرشب «عامتجا

 . نودباعلاو

 ١ هححصو هك ردتسم يف مكاطلاو (5 25149 هحام نبا هحرخأا- 53 /0151(.
 - ةيلألا ميره ةروس 5١.

 ١١(. 99 ةيألا ةرقبلا ةروس - *
 .نيدباع نبأ ةيشاح رظناو 5 ١23 ص حاالفلا يقاره - 3

 يحل



 ممللا) درفم ا مسالاب ركذلا ا . ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 درقملا مسالاب ركذلا مكح(5١)

 هللا لوق :اهنم ةريثكف تايآ نم (هللا) درفملا مسالاب ركذلا ف درو ام امأ)

 .74"2اليعبت هيلإ لتبتو كبر مسا ركذاو# :ىلاعتو كرابت

 ."0مهرذ من هللا لقط : دمحم انديسل ىلاعت هلوقو

 . "”74اليصأو ةركب كبر مسأ ركذاو# :ىلاعت هلوقو

 :اهنم مظعألا هللا مساب ركذلا ةيعورشم نيبت ثيداحأ تدرو دقو #

 ال) هلي يبنلا نع هنع هللا يضر هيلي هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ هاور ام
 .(هللا هللا :ضرألا يف لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت

 موقت ال) :كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ىرخأ ةياور يفو
 لا هللا :لوقي دحأ ىلع ةعاسلا.

 .ثيدحلا اذه يف ارركم هركذ دري درفملا هللا مسا وه اهف

 ىقيي الف هللا ُرَكَذُي ال يأ" :ثيدحلا اذه حرش يف يراقلا يلع ةمالعلا لاق

 دابعلاو «نيلماعلا ءاملعلا ةكربب ملاعلا . ءاقب نأ فرعي اذه نمو «سانلا ءاقب يف ةمكح

 ."7نينمؤملا مومعو «نيحلاصلا .

 يف ناملس ناك :لاق هنع هللا يضر تباث نع دهزلا يف دمحأ مامإلا جرخأو

 هلل دمحلا :لاق مث اهيف مككراشأ نأ تبيحأف <يلع لزنت ةمحرلا تيأر 9 :لاقف“ هللا للا ركذن :انلق ؟نولوقت متنك ام :لاقف اوفكف كلي يبنلا رمف هللا نوركذي ةباصع

 .(يح ةيألا لمزلل ةروس - ١

 .(5100 ةيآلا ماعنألا ةروس - «.0:
 .(6 09 هيلا ناسنإلا ةروس - 7

 .(50/ 59 ناهإإلا باتك يف هحيحص يف ملسم هحرحأ - +
 .255ص هج .يراقلا يلع الل حيباصللا ةاكشم حرش حيتافلل ةاقره - 6:



 و و و و شا اا هللا نا لق فمر 4 ول مللا) دفا مسالاب ركذلا 0303 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 "”ههعم ريصأ نأ ترمأ نم ىمأ يف لعج يذلا

 نيدباع نبا ةمالعلا لاق دقف «هتيعورشم ديؤت ةريثك لاوقأ بابلا اذه يف ءاملعللو

 نع دمحم نع ماشه ىور" (هللا) ظفل نع هثحبو ةلمسبلا حرش دنع ةريهشلا هتيشاح يف

 رثكأو ءاملعلا نم ريثكو :يواحطلا لاق هبو مظعألا هللا مسا (هللا يأ) هنأ ةفينح يبأ

 ريرحتلا حرش يف امك هب ركذلا قوف ماقم بحاصل مهدنع ركذ ال هنأ ىتح نيفراعلا
 كا اس 0 هل

 ل ا ربا نب

 نإ للي هللا لوسر ثيدح ًاحراش ىلاعت هلل ! همحر يوانملا ثدحملا ةمالعلا لاقو
 هةر لي نم عم وهف) :"”هاتفش يب تكرحتو ينركذ ام يدبع عم انأ :لوقي ىلاعت هللا

 هماهفإل ناسللا ّصخو «متأ يبلقلا ركذلا عم هتيعم نكلو هناسلب هركذي نم عمو «هبلقب

 ةسيلجو هعم راص هحورو هبلق ىلع .ىلوتسا امل هركذو هتبحم نكل ىلوألاب ىلعألا لود

 0 «ىلاعت هلل ١ ىلإ ةلصوملا ناكرألا نم قرطلا لهأ دنع ركذلا موزلو

 نع مهئادني ضاوتخا صارخ :ركذو «بلقلاب صاوخلا ركذو «ناسللاب ماوعلا ركذ

 :اولاق «لاح لك يف ًادوهشم قحلا نوكي ىتح ؛مهروكذم مهتدهاشم دنع مهركذ

 وهو ٌرايغألا ةدئفألا نم عطاقلا درفملا ركذلا نم عفنأ هكولس يف هلل | لإ رفاسملل سيلو

 ,2(قوذلا لهأ الإ همهفي الام هتايلحتو هراثآو ركذلا ةقيقح ىف درو دقو هللا

 مسالا وه مهللا) ةلالجلا مسا نأ ملعاو" :هللا همحر يمداخلا ةمالعلا لاقو

 رئاسو صفح يبأو قاحسإ نب ليعامسإو يبعشلاو يئاسكلاو ةفينح يبأ دنع مظعألا
 مهدنع ركذ ال هنإف نيفراعلا يدر ةيقوتصلا حاتسوماج داقتعا وهو «ءاملعلا روهمج

 ةالصلا هيلع ىفطصملا هيبنل هللا لاق ادرحب (هللا) مساب ركذلا ماقم قوف ماقم بحاصل

 ."مهرذ مث هللا لق" :مالسلاو

 ءهسفن نع بهاذ (هللا) مسالا اذه ركاذ" :هنع هلل ا يضر دينجلا مامإلا لاقو
 ."هتيرشب تافص دوهشلا راونأ تقرحأ دق هبلقب هيلإ رظان ءهقح ءادأب مئاق هبرب لصتم

 ١ - مقر ثيدخلا كال ص *« دل ىواتفلل يولكلا 3"

 .0-ه ص ١٠ج نيدباع نبأ ةيشاح - 5

 هدنسم يقف (040159 دهأ مامإلاو (4550 دابعلا لاعنأ قلخ ىف هلصوو قبلعت (؛149١٠ يراخبلا هجرخأ - *

 .(545) يوغبلاو 50/559 هحام نباو يبهذلا هقفاوو هححصو هك ردتسم ف(9]457 مكاحلاو
 .؟ ه ةءص ”ج_ يوانملل ريغصلا عماجلا رش ريدقلا ضيف - 5
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 ( لا درفم ا مسالاب ركذلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوضوم ا
 م0002 اس ا تتش 0 222 م ا تت 1121160601# 2 2 6060 1 2171710271122 1010100 00مل: ا: ا

 ناطلس وه (هللا) درفملا مسالاف" :هنع هللا يضر ةبيجع نبا مامإلا لاقو

 همحلب جزتع ىتح هب زتهيو هناسلب هركذي ديرملا لازي الو مظعألا هللا مسا وهو ءءامسألا

 .00(...هتايئزجو هتايلك يق هراونأ يرستو ةمداو

 اذه نإف (هللا ءهللا) كركذ نكيل" هنع هللا يضر يسرملا سابعلا وبأ خيشلا لاقو

 ًادوصقم رونلا سيلو رونلا هترمثو ملعلا هطاسبف «ةرمثو طاسب هلو ءءامسألا ناطلس حسالا
 رئاس ىلع هرايتخاو هركذ نم راثكإلا يغبتيف «نايعلاو فشكلا نم هب عقي امل لب «هتاذل

 بادآلاو مولعلاو دئاقعلا نم هللا الإ هلإ ال) ينام عيمج هنمضتل ءراكذألا
 (كزا ةئاتملا
 . ..ىقل و

 نكلو :ىلاعت هللا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا ةليضف لوقيو
 نودحي ال (هللا) درفملا مسالاب ركذلا نوركني نيذلا يأ" :مهريغ نم نيملسملا ةماع
 غيصلا لم ءيشب هوركذي وأ ةدرفملا هتافصو هئامسأ نم يأب هللا اوركذي نأ نم ًاحرخ
 ىلع مهليلدو هيزتتلا وأ ديحوتلا ماكحأ نم امكح نمضتي ىنعم ىلع ةلادلا لمخلا وأ

 .«اليصأو ةركب كبر مسا رك ذاوإ» :لجو زع هللا لوق حيرص كلذ

 .هلل ١ ىلاعت هئامسأ لوأ نأ مولعملا نمو

 لوقلا نم رهجلا نودو ةفيخو اعرضت كسفن يف كبر ركذاوإ» :ىلاعت لاقو
 .2”©نيلفاغلا نم نكت الو لاصآلاو ودغلاب.

 امكح نمضتي لماكتم ىنعم تاذ ةلمج لولدمم ديقي نأ نم معأ سفنلا يف هللا ركذو

 يسفنلا ركذلاو «ةيظفللا بيكارتلا تامزلتسم نم ةلمحلا نإف هيزنتلا وأ ديحوتلا ماكحأ نم

 نم ةفص يأ وأ ةلالجلا مسا ءارحإب نوكي امئِإو بيكارتلا هذه نم ءيش ىلع دمتعي ال دق

 اظقي نوكي ثيحب بلقلا ىلع «خلا ...ميكحلا ءروصملا «قازرلا «قلاخلاك ىلاعت هللا تافص
 . ةفورعملا هتافص نم ةفص يأ وأ درفملا همسا يف ىلاعت هللا دوهشلا

 ١ - ص ةيمورجلألا نام حرش ىلع ةبيجع نبا ديرب ١9.
 ١. 4 ص قيقحتلا رون - ؟
 .5© ةيآلا ناسنإلا ةروس - *'
 .5 ١.0 ةيكلا فارعألا ةروس - 4
 تا ا ع ص هللا هظفح يلعوبلا ناضمر ديعس دمحم روتك دلل ةليضفل ةيفلسلا باتك - 3 0



 (ممّللا) درفما مسالاب ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا
 00 6 00555 7252565 0 ل يل ل للا 2 لا للا: 22 222لل1للااا 1 000-222 2 تت خختخذ#ذزذ2زةزةز 0

 ةلدأ نم اهيف رم ام ادع ةماع ةقلطم ةريثك ثيداحأو تايآ تدرو دق هنإ مث

 عون نيييعت ريغ نم لجو زع هللا ركذ ىلع ثحت درفملا هللا مسا ركذ يف ةيلح ةرهاظ

 .درفملا هللا مساب ركذلا ةمرح ىلإ ريشي

 نسحي ةمات ةديفم ةلمج فلؤي ال هنأ درفملا هللا مساب ركذلا ىلع ضزتعي امو

 بطاخي امنإ درفملا هللا مساب ركاذلا نأ :باوجلاو «روفغ هللا انلوقك اهيلع توكسلا

 باطنملا يف طزتشي الف هتريرس ىلع علطم هسفن يق امي ملاع هلالج لح وهو هدحو هللا
 هيلع توكسلا نسحي اديفم أمات مالكلا لعج نم رشبلا عم باطخلا يف ظزتشي ام هعم

 هلوقك (هللا اي هللا اي) هلصأو ءادنلا ةادأ فذحب ءادن وه امنإ (هللا هللا) لوقو

 امك كلذو (...ميحرلا ءوفعلا) بلقلا يف كانه نوكيو «لجو زع هلل | ءامسأ نم مسا

 :ُكَيَز ٌديز :لاقف عطتسي ملف رخآ ءيشب ديز ةعاجش هبشي نأ مهدحأ دارأ

 .ةبعش ةبعش :لوقي نأ الإ دجي

 نم اهتبانم نم سفنلا روذج علق ف عرسأ درفملا هللا مساب ركذلا نأ ىلع

 بولق نع لحت رتف ناوكأألا نم هغرفيو بلقلا نم قلخلا قئالع ليزي وهف داحلا نيكسلا

 نوكيو «مهحاورأب ًاجوزمم مهقورع يف ًايراس مالسلا نوكي ىتح ةلفغلا نيركاذلا
 راشأ يذلا ناسحإلا ماقع. نوققحتي اهدنعو «سانلا لفغ اذإ نولفغي ال مههاجحت روك ذملا

 ,"0(..هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا ..) :هلوقب يي هللا لؤسر هيلإ

 مسالاب ركذلا زاوحج مدع نم مهضعب هيلإ بهذ ام امأو :لوقأ بابلا ةياهن و

 لق#» :ىلاعت هلوقك مهفلاخت ميركلا نآرقلا صوصن نإ لب ؛كلذ ىلع هل ليلد الف درفملا

 .42"”نوبعلي مهضوخ يف مهرذ مث ُهللا

 ١ - ةيلألا فسوي ةروس )59(.

 * - .(07ص) هجر رم
 * - ةيلألا ماعنألا ةروس 589(.

 ؟



 مللا) درفلا مسالاب ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسريلا ةعوسولا

 «1'0هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلوإل :ىلاعت هلوقو
 هللا) :لوقي نم ضرألا ىلعو ةعاسلا موقتال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو
 دشأ فلخ نب ةيمأ هيذعي ناك نيح هنع هللا ىضر ىشبحلا لالب انديس لوقو "هللا
 هي ل وداعا نم درع انووبو "دا خلا هلك وح دنع عل تاقعلا

 زاوج ىلع ةلدأ اهلك هذهو رارقإ مالسلاو ةالصلا هيلع هتوكسو هيلع ركنيالو هلوق

 ةنسو هللا باتك نم ةرهطملا ةعيرشلا انتوسأو انتودق تناك اذإف درفملا مسالاب ركذلا

 ءيشل هنإ انلوقع عبتنو ةحيرصلا ةلدألا كرتن فيكف ملسو هيلع هللا نلئع ةلوتو

 .![باجع

 اناهني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا باتك نم ليلد دجوي لهو
 .لجو زع هللا ركذ نع

 يا يع

 ١ - ةيلألا نامقل ةروص 609 5(.

 بابلا لوأ يف هجرت رع 6530(.
 .2ظ> ص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم انديس باتك -ا*<

 ؟





 5 ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 دلاخ نع يراخبلا جرمخأ دّقف فدلا برض زاوج ىلع ةلدألا نم ءاج ام امأو

 يسرع ةحيبص يلع لعخدف هيله يبنلا ءاج :ذوعم تنب عيبرلا تلاق :لاق ناوكذ نب

 نم نبدنيو فدلاب نبرضي انل تاريوج تلعجف «يئم كسلجمك يشارف ىلع سلجف

 يعد) :ُْلو لاقف ءدغ يف ام ملعي هللا يبن ز ايفو :نهادحإ تلاق ذإ ءردب موي يئابأ لتق

 .2"”(نيلوقت تنك ام يلوقو اذه

 .حدملا عامس زاوج ىلإ ةراشإ هيف :نيلوقت تنك يذلاب يلوقو اذه يعد :هلوقو

 .ولغلا ىلإ يضفت ةغلابم هيف سيل امم

 ةأرما تفز اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ًاضيأ يراخبلا جرخأو

 راصنألا نإف ؟ومل مكعم ناك ام ةشئاع اي :6 هللا ين لاقف راصنألا نم لحر ىلإ

 ."”وهللا مهبجعي

 د ا الا ا

 ملككيداوب تلح ام رجألابههذلا الولو

 (”)هكيراذع تضسصسامع ارمسلاةطنحلاالولو

 ءانغلاو فدلا برضك حاكنلا ةميلو يف ومهللا زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا فو

 (تححأ 559 يناراطلاو 4( ١503 يذمزلاو ( 495139 دواد وبأ و (01 50 (09-140 يراخبلا هحرخأ ١-
 .(هلل/ 23 ناجح نبلو (0 151/9 دحام نيلو ميد .-+ هدأت دجأ و 25/0 يفهببلو

 .(5 05ص - «ج)١ يراخبلا حيحص حرش يف يراقلا ةدمع«817737) يراخبلا هجرخأ -
 يمئيطلاو 55850 طسوألا يي يناربطلا هجرخأو ١65( صأ؟جإ يعلل يراخخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع.-

 .(مالكالإ دئاوزلا ممم ف

 فيفي



 فدلا . ةيفوصلا ةلدأ نايي ب ةيقسويلا ةعوسولا

 .هيف قوقحلا تبثت ىتح هراشتناو هراهظإو حاكنلا نالعإل

 ينإف ارهتشم اريبك ناك نإ" :لاقف .قوبلا هيف نوكي وهللا نع كلام لئسو

 ."سرعلا ةميلو ف فدلاب سأال :كلام لاقو للاي سابخاك انيقع ناك نإو ههركأ

 لوقي ام لثم الإ هريغ يف الو سرعلا يف ءانغلا زوجي الو" :ةيكلاملا نم غبصأ لاقو

 00 يل حر دا قاتعتألا ءادتو

 مكلام :لاقف ءاهلهأ ىلع لبقأف ةميلو ىلإ ىلاعت هللا همحر يبعشلا لخدو

 حورب ناسح ديؤيل لجو زع هللا نإ] ؟فدلاو ءانغلا نيأ !!ةزانج ىلع متعمتجا مكنأك

 .[69 هللا لوسر نع خفاني وأ رخافي ام سدقلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هعيجشتو هنالعإل حاكنلا تقو فدلا عم ءانغلا ليلدو

 .©0(حاكنلا يف توصلاو فدلا مارحلاو لالحلا نيب ام لصف)

 حاكنلا اونلعأ) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب فدلا ةحابإ ىلع قفتم كلذكو

 .(©لابرغلاب هيلع اوبرضاو
 وهو [('" ”فوفدلاب هيلع اوبرضاو حاكنلا اونلعأ] :لاق دلو يبلا نأ ةياور يفو

 نأ ِلَؤ يبنلا نع يذمرتلا مامإلا ىور هنأل فدلا برض يأ .هريغو حاكنلا يف حابم

 كنار قلع قردقا نأ اناني كرفص نس تعسر نإ كاردك لاو تلاتة داس ةارثا
 ناك نإو هب اهرمأي مل اهو ناك وبل 03ه ٍنوأ لَو يبنلا لاقف فدلاب

 .0رو

 راوحي وه اذإف ةنيدملا ضعبب رم يي يبلا نأ كلام نب سنأ نع هجام نبا جرأو

 .(5صأ ج) لصفلل - ١
 دواد وأو (25015) لبتح نب دمجأو .(5 8559 يذمزلاو .(375 40 ملسمو 455770 يراخبلا هاور - ؟

 04325١. يئاسنلاو لرصتخ (5 ١055

 دملأو (10553 هجام ناو 755059 يئاسنلاو .نسح ثايدح :لاقو 0١(4 883 يذمزلا هحرخأ - *
 .ىححا؟و

 .(599]550 ميعن وأو ((0 886801 هحبام نيل هجرخأ - ؟
 1١9823(. ريغصلا عماطلا يف يطويسلاو ١٠١( 859 يذمزلا هجرخأ - ه
 .(«كاتإ دود رم اور د 5
 00١. صأ +جا) لصفلل - ال
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 فيلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 :نلقيو نينغتيو نهفدب نبرضي
 راج نم دمحماايبحاي  راجبنلا ينب نم راوج نحن

 27( نكبحأ ينأ ملعي هلل او) 2 يبنلا لاقف

 اونلغأ) :هي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يذمرتلا جرخأو

 .©0(فوفدلاب هيلع اوبرضاو دخاسملا يف هولعجاو حاكنلا اذه

 قيدصلا ركب ابأ نأ ةشئاع نع يور امل ديعلا موي فدلا برضب سأب ال :اولاق

 هلع يبلاو ءنابرضتو ناففدت ىنم مايأ يف ناتيراج اهدنعو اهيلع لحد هنع هللا يضر

 ركب ابأ اي امهعد) :لاقف ههجو نع هلي يلا فشكف ركب وبأ امهرهتناف ,هبوثب شغتم
 ١ 6 ع 5 5 هل 3 0.1

 .ىنم مايأ مايألا كلتو '' 'ديع مايأ اهنإف
 يراوج نم ناتيراج يدنعو ركب وبأ لخد :تلاق اهنع هلل | يضر ةشئاع نعو

 .0نيتينغمب اتسيلو :تلاق «ثاعب موي راصنألا تلواقت امب ناينغت راصنألا

 ؛«بئاغ مودقو «نانتعو «سرعل هب برضلاو فدلا زاوج ىلع ءاهقفلا صن دقو

 ءزيخلا قالطإل لجالج هيف ناك نإو «ءكلذ ريغو ءضيرم ءافشو «ديعو «ةدالوو
 هلخاد لعجت قلح ومن امإ لحالجلاو «هتابثإ ىلإ جاتحت لحالج هيف نكي مل هنأ ىوعدو

 اهلكو مجعلا فدك هترئاد قورخ نم لعحجت رفص نم ضارع جونض وأ ؛برعلا فدك

 هصيصختو «ىقنأ وأ لحجر هب برض ءاوسو ءدودرم هلوقف ةهاركلاب لاق نمو «ةزئاج
 7 كيلا هدافأ امك اضيأ دودرم ءاسنلاب

 :فدلا يف ءاملعلل مكحو لاوقأ نم اج امو *

 امنإف فدلا انحبأ اذإ ,هفلاخي ملو يميلحلا مامإلا هخيش نع يقهيبلا مامإلا ىكح

 ه.١ .ةصاخن ءاسنلل هحيبت

 .(تاقث هلاجرو جيحص هالدسا) :لاقو (0855) هام نب ننس - ١
 ١١520(.. ريغصلا عماللا ف يطويسلاو )٠١85( يذمؤلا هجرخأ - ؟
 .060503 ملسم هيجرخأ - *

 ل1119 يوغبلاو نذأدل دجلو لكلا هحجام نباو (050523 يىلسمو (805إ يراخبلا هجحرخأ - +
 .(ه)الالإ نابح نباو 55151١0١(. يقهيبلاو

 .65 م5100 153 يناك وشلل راطوألا لي - ه

 ؟.



 فدلا ' ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 نهلامعأ نم لصألا يف هنأل ءاسنلا ريغل لحي ال فدلا برضو :هجهنم ةرابعو

 ها هءاسنلاب نيهبشتملا لع هللا لوس نعل دقو

 .ءاسنلاو لاجرلا نيب اوقرفي مل ررهمجلا نأب تايبلحلا يف ئكبسلا هعزانو

 يف ثانإلاو روكذلا كاررشا لصألاو فيعض امهنيب يميلحلا قيرفتف :لاق

 .انه دري حلو ةقرفلاب هيف عرشلا درو ام الإ ماكحألا

 ىلع هبنيف هيف نهب هبشتلا لاجرلا ىلع مرحي :لاقيل ءاسنلاب صتخي امم كلذ سيلو

 ."0(فدلاب هيلع اوبرضاو حاكنلا اونلعأ) :ءاج دقو مومعلا

 مودقو ديعلاو سرعلا ف حاسي :ءايحإلا يف هنع هللا يضر يلازغلا مامإلا لاقو

 عمجل واولاف (اوبرضا) :ّةيي هلوقب حضاو ليلدلا انهو ."”ثداح رورس لكو بئاغلا

 ف رهاظ اذهف (فوفدلاب هيلع نبرضا) :لاقل ءاسنلا طقف دصقلا ناك ولو ملاسلا ركذملا

 .ملعأ هلل او لاجرلل زاوجلا

 هنأ انبهذم نم دمتعملا" :عاعرلا فك هتلاسر يف يمئيهلا رجح نبا خيشلا لوقيو

 نوكيف امهريغ يف همكح اذكهو «ءلضفأ هكرتو ناتو سرع يف ةهارك الب لالح

 ."”بولطم رورس لكل هبدن رهاظو «ةهارك الب جاهنملا يف حصألا ىلع ًاضيأ ًاحابم

 عماجلا ىلع ريبكلا هحرش يف هللا همحر يوانملا فوؤرلا دبع خيشلا ركذو
 حاكتنلا اونلعأ) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق دنع :ىلاعت هللا همخر يطويسلل ريغصلا
 سرعلا يف فدلا برض لح ربخلا دافأ دقو :(فوفدلاب هيلع اوبرضاو دجاسملاب هولعجاو

 «لحالجب ولو اقلطم حابم هيف برضلا نأ :ةيعفاشلا بهذمو «رورس ثداح لك هلثمو

 نيب قرف الو هرقأو ةمرحلا نم لحلا نيبمو «ةلملا عراش ةرضح يف هب برضلا عقو دقو
 .©”حصألا ىلع لجر وأ ةأرما نم هبرض

 ال :لاق سرعلا ريغ يف ههركتأ ,فدلا نع ىلاعت هلل ا همحر فسوي وبأ لئسو

 ١ - يذمزلا هجرخأ ١359 0(.
 .١55ص [5جأ رجاوزلا - ؟
 .|550-551] عامسلاو وهللا تامر نع عاعرلا فك - *

 .(0 ه-ه ص. تالكلا عاس تخيلال دل جاضيل -
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 :هرس سدقو هللا همحر ساورلا نيدلا ءاهب ليلجلا مامإلا لاقو#

 ءايقنو ءانابثإ ؛لاوحألا هيلع تنيابتو لاوقألا هيف ترثاكت دق عامّسلا نإ معن"

 طارفإلا نيب نوبذاجتيف ء«قسحلا حضاو هنأ دهشي نم مهنمو «قسفلاب هقحلي نم مهنمف
 وه ام ريغف يهالملا تاوصأ امأ ؛عومسملا يف ليصفتلا وهو «داصتقالا قحلاو «طيرفتلاو

 هللا يضر مظعألا يعفاشلا مامإلا دنعف هوحنو فدلا لثم اهنم برشلا لهأ راعش نم

 :يهو يل ةديصقب اهتررح ليصافت اهيف لوقللو «ةحسف هنع
 ىردام يغل عرشلا ةمكح الهاج بناجو ًفّدلا برضا

 اربخلا يوري باححصألا نعو كلام امدِق ٌفُّدلا حابأ دق

 ارسثألا ىّوقو لوقلاعبت ىفقتنملا يعفاشلا مامإلاو

 ىرسجو ديل وأ حاكم هدِّقدق نامعنلااذكو

 اريستعم هسّصن ذخ ريسخ امه لسا يع ىنتأو

 ارِمال ٌنيز ريخلا يعاود نم هلم يف وأ ديعلا يف نكي نإ
 ىرولا ريخ نع ءاسج قابطل ًاسيب اباوت هيف ىكحو
 اركنتت نلًادبأ صن مكح ىلع تءاج نإ عامجإلا ةئكن

 ارمعلااونفأ نيدلاءاقبب  ةعبرأ نع رابخألاهذه

 ارردلاه س ماوقألا رثن  رخآ ريس صنلا نأشلو

 ايتعمدبلقعلاعدو ًانكاسابلق كرحام لك

 ارسهظم يغبتو هللاركذت اهخزرب يف حورلا لاجأو

 ىرس للريلالمعف  هلعفي يذلاو ريب وهف
 اركذ نماهفرعيةمغن هتقكهريىفو فدللايفنذإ

 قركتلا تايفوأ رتكات هنأ" هتك قو نيتك د ةةيتتوتل

 ١ - صا ةيدنطاى واتفلا 55 (.

 افرض
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 اندنع هنمو فذلا برضن

 هترودنم فللااذهبو

 ددقو هللا ىلإ مزعلاعفري

 ميكو ليللاب راد حابص مك

 رييسخم قيهقر ىنعم هبو

 يزغ قّرلاىلإقرهبو

 لا رببخ يورت ةفدلاهبو

 اقيم هنم دلجلا كبريو

 بيف يولملا بشخلا كبريو
 ةرئاداهجسن يف ةرود

 هبراض نم دلجلا نربو
 ااكاس ودفي كري اذإف

 نإ كبلق نم قرلااذه كل

 براض لاجحبزه اذإو

 نماك دانسم فدلا يف ماق

 مقو ايندلا نع فكلا هب ذخ

 اذإ ىنعم هللج نم نمهفاو

 هستوص هنم باط ىسنح قر
 دش مئاقلخ ةقرلا لمعاو

 هب راد يذلا حوللا رظناو
 نكو لاح نم نماكلا رتساف
 يذلاب رانل سلا ردحاو
 اهب رانلا اذإ فُدلا ةدلج

 فربلا

 امدح وحل ةففستست اريمككاد

 اردبأام نإ بكوكلا ةرود

 ارمعلا يضقت فيك ىنعم يكحي
 اردجحملا يلايللاب لاله نم

 ارمقلا يمشهاهلا قسش فيك

 ارضك دف اهتنرط سقت لكك
 اربسق نمع ءاسلملا ةفذ

 ارثألا ىقبأو نيسعلا بمهذأ

 ارجشلا يولي دقفلا نأب هس

 ىرج ام مهفاف ةطقلا زربت

 اردق نمث ةمهلا بلط

 ارضحأ ًاروط برضي اذإو
 اركذام هسعلخ هعْرت م

 ارطخلا فاخو ركذلا مواد

 ارهتسشاو ادب فكلا ىأر نإ

 ارهظتسمهلركذلاديب

 ىري مسجلا امك تققح تنأ

 ارمضأام نمهفاف دش دعب

 ارهظم ىطعتل مزعلااهل

 ارتسم ةدلج يفادغدق

 ارقتتفم رتتلسس طيغخ

 ارّيفلا ىفكتل عرشلا فلاخ
 يرتيلا عوض ل لد دحع



 فبلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ىريرسلاالو توصاهبام ًابشخ ىقبتو رسلا بهذي
 ارصبتسسم ًارعشتسم امئاد ةنطفاذ نكو رانلا رذحاف

 ىرشلا ثيل هباه يبن نع انديع اذهب مكحلا مهفاو

 ىرسقلامأ تفرش دق هبو هنت نكحيادلا دنمنأ لتف ليي

 ىرتفاهيفامب يهاللا عدو هتمكح ىلع فدلا برضاف

 اركذاصن يآلا يفام لفم اهحيبست ذخ ءايشألا نمو
 رظنام نأك سمشلا رظن ًالهاج رجهاو ملاعلا دشراو

 اربدم ىلوو قحلا فرع هتريح يف اساحلا لمهاو

 ارظنلا قدتسساو ًاسيدمحأ ىقترملا يودهم نك يدلو
 ارضخلامالوكحلاءافخل دقو مزعلا يىلوأ نم ىسوم نإ

 ارقو انيكم مزعلا تباث نكو رهدلا كلالدتسا مكحاف
 ارقو يلد ارسدهبلق ل نذل يك يشر لف

 ارق رطسللو مظنلاوهف  ىفقفل ًاروطسسم ةاسسنبتكو

 ارعششلا شا طأهِِاعبي هزمر ًايودهم ارعش ءاج

 ادني اكلمه سيت ميم يانبع يحط ق تاو

 ارقفلا بولق ييحي ًاربخ تمكحأ يناعملا تاسبآ هنع

 (ارد صأ ارم دروأ املك ًاغئاس افيطل ىنعم ىوطو

 :يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا لاقو #

 يف رورسلاو حرفلل هتحابإ يف ةصخرلا تءاج دقف صقرلاو فدلا برض امأو

 لاب كلذ راوج تين دقو «ةقيقعلاو ةميلولاو بئاغلا مودقو «سرعلاو دايعألا مايأ

 دويقلا نمض نكلو زئاج نازحألاو حارفألا يف ءانغلا نأ نيبتي هلك كلذ نمو

 ١ - لجسلا يط ص5؟١-120.
 .(3ص) تالالدلا حاضيإ - ؟
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 فيلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 داشنإلا باب ُق ًالصفم هنع مالكلا يتأيسو ةحابالا هلم ءاملعلا اهعضو يلا طباوضلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ عامسلاو

 «(هالذص/؟ج) هتلدأو يمالسإلا هقفلا هباتك يف يليحزلا ةبهو روتكدلا لوقيو

 اوبرضاو حاكنلا اونلعأ) :ي هلوقب ناتخلاو سرعلا يف فدلا برضو حابملا ءانغلا زوجي

 .(هريغو فافزلا يف رومخلا ةرقاعمو
 :(55ص) هصن ام فدلا ىلع مالكلا يف دماحلا دمحم خيشلا لئاسر ةعومجم يفو

 .(قوسفلا نم ملاسلا ءانغلاو فدلاب برضلا وه سرعلا يف وهللا)
 يطوبلا ناضمر الم خيشلل تلق :ىلاعت هللا هظفح حجار ميرك خيشلا لاقو

 !؟عرشلا. هلحأ ًائيش مرحن فيك :هللا همحر الم خيشلا لاقفعفُدلا مرحن ال اذامبهللا همحر

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ليلدلاو قحلا بلاطل ةيافك ردقلا اذه فو

"5 



 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ءامسألا بيذهت" يف يوونلا نيدلا يحم مامإلا لاق :ةغللا يف ةحبسلا فيرعت
 اهب حبسي ةموظنم تار «ةدحوملا ءابلا ناكسإو نيسلا مضب ةحبس) :"تاغللاو

 د حل م ب :ةحيسملاو هال 0 ريخلا لهأ اهداتعي ةفورعم

 .(ه.أ «هيزنتلاو ديحوتلا ىلإ اهب:ريشي ..
 :حيستلا :يمويفلا باهشلل ' 'ريسكلا حرشلا بيرغ يف ريملا حابصملا" يفو 00

 يلع حبسيو «ةلفات وأ تناك ة ةضيرف ةالصلاو رك ذلا ىزعم. نوكيو هيزنتلاو سيدقتلا | 0

 الولفإو هضنمو ىحضلا ةالص عا ىحضلا ةححبس ىلصو ءاهيلع ةلفانلا يلصي يأ هتلحار 0

 لاق م ةفورعم تازرخ ةحبسلاو «نيلصملا نم يأ 42'!نيحبسملا .نم ناك هنأ 0

 "اه. .فرغو ةفرغ لثم حبس اهعمجو ةدلوم ةملك :يرهوجلا هعبتو يبارافلا 0
 دل ةالصو «ءاعدلاو «دعت حيبستلل تازرح كمل :سوماقلا قو نا

 تازرسخلا ةحبسلاو .ئحبس تيضق لاقي «ةالصلا :ةحبسلا :) مولعلا سمت يفو 2

 :ةحبسلا لا ذاختا ةيعورش 1 َ* ١
 ." "هديب حيبستلا دقعي لَو يبلا تيأر :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هلل ادبع نع - -49 5

 نكيلع] :لاقف نهعباصأب دقعلاب ءاسنلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو 322

 .[' ”تاقطنتسمو تالوؤسم نهنإف لمانألاب ندقعاو سيدقتلاو ليلهتلاو حيبستلاب

 ١59 ١(. ةيآلا تافاصلا ةروس تا
 لوألا ا و ا حراش ققن +

 اطيشنت أ اريك ذتو ركذلا ىلع ةناعإ. 0
 ةنس ىفوتلل رعاشلا خرؤأل نقلا يوغللا هيقفلا يريمخلا ميلا ناوشف نب ديعس نب كاوشن نسحلا يأ ماهالذ - 5

 .نميلاب ه (مال50.
 .(6-١ص) ركفلا ةهرن >
 يفقهيبلاو ةكيدلا مكاشلو هده يئاسنلا وله ١5 دواد وبأو 4( 120ل و 55١ يذمرلا ور

 .(055720 يوغبلاو (>6459 نابح نباو (0 129 دمحأو (5 ه1
 دحلا ال550 ريبكلا ي يناريطلاو +0 .139 دمهلو م هريكإ يذمولاو (16 ١89 دواد وأ هحرخأ تكلا

 للامأا يفارجح نبإ ظفادلا هنسحو "رصتخللا'" ْف يبهذلا هححصو (؟609٠/585 فنصلل ف ةبيش يأ نيف:
 3 ." ركذأللا يف يوونلا و" د



 ةحبسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ٍةاون فالآ ةعبرأ يدي نيبو ٌعْلي هللا لوسر يلع لد :تلاق ةيفص نعو -؟

 تمق ذنم تحبس دق :لاق «نهب حبسأ تلق ؟يبح تنب اي اذه ام :لاقف «نهب حبسأ

 ددع هللا ناحبس يلوق لاق هللا لوسر اي ئئملع :تلق ءاذه نم رثكأ كسأر ىلع

 ("7هقاح
ٌ 

 ابأ تيأر :تلاق همأ نع ديبع نب سنوي نع دهزلا يف دمحأ مامإلا جرخأو

 .ىصخلاب حبسي ناكف تلاق انراج ناكو ٌةِلي يبلا باحصأ نم لجر ةيفص

 ايلا دل رف نا قل صيف سر ما كد

 نهب حبسي ةدحاو ةدحاو نهجرحخأ ةادغلا ىلص اذإ ناكف «ءسيك يف ةوجعلا ىونت هنع

 .نذفني ىتح

 ةباصإ نم نوكي ام لجرلا ركذ نم هركي ام باب" يف دواد وبأ جرحأو -ه

 ةريره ابأ تيوثت لاق ؟''ةوافط نم خيش ٍئثدح ةرضن يبأ نع حاكنلا باتك نم "هلهأ

 فلم فيض ىلع موقأ الو ًاريمشت دشأ ل هللا لوسر باحصأ نم ًالجر رأ ملف ةنيدملاب

 هت جفشا فسارع را نسخ هلا يك عدل نورتي نع دهون ىو هدا | اهف

 يف هتداعأف هتعمجف اهيلإ هاقلأ سبكلا يف ام ذفن اذإ ىتح اهب حبسي وهو ءادوس هل

 .©”ثيدحلا .هلَي هللا لوسر نع كئثدحأ الأ :لاقف هيلإ هتعفرف سيكلا

 تفيضت :تيوثث ىنعم "دواد يبأ ننس ىلإ دوعصلا ةاقرم" يف يطويسلا لاف

 20 ان هدنع تلزنو

 ىتح ماني الف ةدقع افلأ هيف طيخ اضيأ ةريره يبأل ناك هنأ حص كلذكو ىصحلاب

 هب سس

 حبسي ناك ادعس نأ دعسل ٍةالوم نع فنصملا يف ةبيش يبأ نبا جرحأو -ا/

 .ىونلا وأ ىصخلاب

 ١ يذمزلا كورد 9 50 6. ١

 .ناليع سبق نم يح ءاطلا مضب ةوافطو .ليلح يعبات كلام نب رذنلل وه :ةرضن وبأ - ؟

 511 دود وأ كورد ؟

 .(12ص) ركفلا ةهوو -
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 ةحبسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 داوس هيف ام يأ" :عرزجلا ىونلاب حبسي ناك هنأ ةريره يبأ نع اضيأ جرخأو -4

 تناك اهنأ بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا تنب ةمطاف نع اضيأ جرخأو ١-

 .ةحبسلا ركذملا معن :رثألا ف دروو 9١-

 :ةحبسلا ذاختنا ىف ءاملعلا لاوقأ ب

 يف وه.ناكو ةحبسلا لمعتسي ناك يرصبلا نسحلا نأ لسلسم ثيدح يف درو

 .ةباحصلا رصع

 اي :هل تلقف "ةحبس هدي يفو يرصبلا نسحلا" يذاتسأ تيأر :يكملا رمع لاقو

 يلقب هللا ركذأ نأ بحأ ينإ «تاياهنلا يف هكزن انك ام تايادبلا يف هانلمعتسا انك

 .يناسلو يديو

 نسدحلا لوق نم نيبت :داّوَّرلا سابعلا وبأ خيشلا لاق :هتلاسو يف ريمألا دمحم لاقو

 ."”بهنمز يف هتيادب نأل ةباحصلا نمز يف ةدوجوم تناك ةحبسلا نأ

 وحن لمي :يغفاشلا يمتيهلا يكملا رجح نبال (رئابكلا فارتقا نع رحاوزلا) فو

 زراطلا لعج ليو ءهب رثدتلا مرحنا هلامعتسا نمو ءاقيقر ولو لئاح ريرحلا ىلع سولجلا
 سيكو حمرلا ملعو «©"”ةحبسلا طيخو عباصأ ةعبرأ ردقب ناك اذإ مكلا ىلع هنم

 .فحصملا

 ذاختا يف حيباصملا داقيإ] هتيمس فيطل ءزجي ةحبسلا تدرفأ دقو نالع نبا لاقو

 ليصافت يف فالتعالاو «راثآلاو رابخألا نم اهب قلعتي ام هيف تدروأو [حيباسملا

 راكذألا دادعأ يف اهلامعتسا نأ كلذ لصاحو ءراكذألا يف عباصألا دقعب وأ اهب لاغتشالا

 ."...هوحنو لمانألاب دقعلا نم لضفأ ركذلل هجوتلا نع اهب لاغتشالا يهلي ىلا ةريثكلا

 (تاقطنتسم تالوؤسم نهنإف «لمانألا ندقعي نأو) ٌدِلَي هلوق دنع لاقو «همالك رخآ ىلإ

 .(1-12-65صا يونكللا مامإلل ركذلاةحبس يف ركفلا ةهزن - ١

 .ريرللا نم ناك اذا هيلع فطع امو ةحبسلا طيبخ لي يأ - ؟

 ؟



 ةحبسلا ةيفوصلا ةلدآ تايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .7"2"ةحبسلا مهريغو ةدابعلا لهأ ذختا اذحلو" :مالك دعب

 بدن ثيدحلا يف روكذملا رمألا نم دافتسيو :رجح نبال ةاكشملا حرش يفو

 1 حيحص ريغ ةعدب اهنأ معزو ةحبسلا ذاختا

 حبست تناك اهنأ ةيفص ثيدح يف امل ؛ةيحتسم ةحبسلا نإ :يزوجلا نبا لاقو

 نع ضربغلا فلتخي ال ذإ ءاهانعم يف ةحبسلاو اهلعف ىلع قلي اهرقأ دقو ىصح وأ ىونب

 .ةروثنم وأ ةموظنم اهنوك

 مهيلع دمتعيو مهنع ذحؤيو مهيلإ راشي تاداس ةحبسلا ذختا دق :ةمركع لاقو

 فلأ ةرشع نت هب حبسي ىتح ماني ال ناكف ةدّمع افلأ هيف طيح هل ناك ةريره يبأك

 , ةححبسسل

 امك ءاير ريغل ةحبسلا ذاختاب نما ال :(ةييفنخا بهذم يف) راتخملا ردلا يفو

 مهنع ذحؤيو مهيلإ راشي تاداس ةحبسلا ذأ دقو" :يطويسلا مامإلا لاقو

 مهكلسم يف لوحدلاو «ةداسلا ءالؤه ةقفاوم ريغ اهذاختا يف نكي مل ولف مهيلع دمتعيو

 دي يف يؤر هنأ نايعألا تايفو يف ناكلخ نب دمحأ «سابعلا وبأ ىضاقلا ركذو

 .©0هقرافأ ال يبر ىلإ هب تلصو قيرط :لاق

 ةحبسلا ذاختاب سأب ال" :ةروهشملا هتيشاح يف نيدباع نبا ةمالعلا لاق دقو

 حيحص لاقو مكابحلاو نابح نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام زاوجلا ليلدو

 اهيدي نيبو «ةأرما ىلع ٌوْقي هللا لوسر عم لخد هنأ صاقو يبأ نب دعس نع دانسإلا

 هللا ناحبسو ضرألا يف قل ام ددع هللا ناحبسو ءامسلا يف قلخ ام ددع هللا ناحبس

 له ٠009( ةنس ىفوتللا يقيدصلا الع نب دمحم ةمالعلل ةيوونلا راكذألا ىلع ةينابرلا تايبحأ وتفلا نم ١
 .(1 502-00 صاج)

 .(١4-50صأ ؟ جار يواحلا - ؟
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 .ةحيسلا ةيفوصلا ةلدآ تايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 : 00 ادع

 نيبل ًاهوركم ناك ولو ءلضفأو رسيأ وه ام ىلإ اهدشرأ امنإو كلذ نع اههني ملف
 كلذ لثمو ءطيخ يف ىونلا مضب الإ ثيدحلا اذه نومضم ىلع ةحبسلا ديرت الو .كلذ

 رايخخألا ةيفوصلا نم ةعامج نع اهب لمعلاو اهذاختا لقن هنأ مرج الف عنملا ريثأت رهظي ال
 اا لو

 حيحص لصأ اذه :روكذملا دعس ثيدح حرش يف ةاقرملا يف يراقلا يلع لاقو

 لوقب دتعي الو ةروثنملاو ةموظنملا نيب قرف ال ذإ ؛ةأرملا كلت ٌهْي هريرقتب ةحبسلا زيوجتل
 .©0ناطيشلا طوس اهنإ خياشملا لاق دقو ةعدب اهدع نم

 نإ :لاقي نكلو ةحبسلا نم لضفأ لمانألاب حيبستلا دقع :ءاملعلا ضعب لاقو

 .ىلوأ ةحبسلاف الإو لضفأ لمانألاب هدقع ناك طلغلا نمأ نإ حّبسملا

 :ةحبسلا ذافنا ىف تاهبشلا *

 .اهيلإ ةباحصلا ىدهو وكي يبلا اهذخت ال نسح اهيف ناك ول :ةهبش

 ام نإف ءنسحب سيل وهف هسئفنب لَو يبلا هلعفي مل ام لك سيل هنأ :"هباوجو"

 .«©9نسح ًاضيأ هيدي نيب دجو هل ريظن ىلع وأ هيلع ررق وأ هيف بغر

 ندقعي نأ ةوسنلا هرمأو لمانألاب ملسو هيلع هللا ىلص هدقع كلذ ىلع ليلدلاو
 .بابلا لوأ يف ةلدألا ةيادب يف امك اهب

 ,ةحبسلاب دعلاب كلاب امف ةعدب دغعلا قلطم نأب مكح دق ءاهقفلا ضعب نأ :ةهبش

 ..عارتخالا ةهبش نع ًارذح كرت عادتبالاو نسحلا نيب راد اذإ رمألاو

 هلعفو هلي يبنلا صنب كلذ دودرم ةعدب دعلا قلطم لاق نم لوق نأ :"هباوجو"

 يناريطلاو ( هدرل يذمزرللاو (06 ١1 دود بأ ةثللثلا هرلل ف (قلادع. وهام ددع للا ناحبسإ ظفلب هج ربخأ -

 هقفاوو هححصو (0 4مل-ه 40/19 مكاشللو (اكالإ ناجح نباو (170753 يوغبلاو ١07( 23 ءاعدلا ْن

 .(4807 ص ١جأ نيدباع نبا ةيشاح نم - ؟
 .رطبو هب رتج زي يذلا طوسلا يأ - *



 لا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوضولا

 هيف ىواست اذإ كرتيامنإ «عادتبالاو نسحللا نيب رئادلا رمألاو «ءالجألا هباحصأ لغفو

 ةربعلا نوكتف ؛ةديدعلا هوجولاب نسحلا بناج ححرت دق انههو عادتبالاو نسحلا افرط

 .ةفيخسلا ةهبشلل ال هل
 دعب حيحص ريغف ىرخألا ناطوألا وأ نايدألا نع ةلوقنم ةحبسلا نأب لوقلا امأو

 كاذو اذه نيب هبش هجو قفتا نإف «يمالسإلا طسولا يف اهروطتو اهئوشن نم انمدق ام

 نكي اب صنعوا وراق رب را رسعار اا ارت دعم

 ..!!مارح ديلقت وأ لقن

 سأب ال ناك «هناحبس روكذملاو ركذلا ميظعت ةينب ديج عون نم ةحبسلا ذختا ولو

 تناك رظنلا تفلو ةرهشلاو ةرخافملا ةينب لاغ عون نم اهذختا نإف هيلع جرح الو هب

 ذاختا مرحي امك .ادحاو ًالوق ثلنلا ذاختا نم لضفأ ةلماكلا ةحبسلا ذاختاو ايارخ

 دعلا مرحي امك «(ةدابع ةادأ اهنأل «ديلا لاغتشا درحبو ةرخافملاو بعللاو وهلل ةحبسلا

 ا و وا يسمو ال قي

 راظنألل ةتفاللا ع رابكلا حبسلا ذاختا مدعب ءيودعلا حيتتلا ىف أ دقو «هنع هللا

 بحو «ءايرلاو ةرهشلا بلط نم كلذ يف امل :لوقن «كلذ وحن وأ قنعلا يف اهعضوو
 .باوصلل قفوملا هللاو «ةماعلا لافغتساو حبسلا لالغتساو ةيالولا معز

 ناك هنأ :هربخأ هنأ «تاقثلا ضعب نع يطويسلا مامإلا هاكح ام ربعلا فيطل نمو

 اهعيمج ةلفاقلا اودرجو «,برع ةيرس مهيلع تماقف «سدقملا تيب برد يف ةلفاق عم

 اذه :اولاق اهوأر املف ءيسأر نم ةحبس تطقس مامع اوذخأ املف ؛ءمهعم ينودرحو

 .مهنم املس تفرصناو «نيم ذخأ ناك ام ىلع اوُدرف «ةحبس بحاص

 نم اهيف عمج امو ةرهازلا ةكرابملا ةلآلا لهأ ىلإ يأ اي رظناف :يطويسلا لاق

 .ةورعخألا و ايندلا يريغ

 .(50) يونكللا مامإلل ركذلا ةحبس 'ْي ركفلا ةهزنرلا

 قمم



 وه إ ©

 همتاكا

 ءاصحإل مالسإلا يف مئاق ةحبسلا ذاختا لصأ نأ دحن راثآلا هذه عومجم نمو

 لمانألا ىلعو طيخلا يف دقعلا تروطتو ءىصحلاو ىونلا وه امنإ روطت يذلا نإو ركذلا

 .هدروبو هبرب هركذتف دباعلا اهلمحي طيح اهعمجي دقعلا ةروص ىلع ةبوقثم تابح ىلإ

 1 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىفتكي نأ دارأ نمل ةيافك ردقلا اذه فو





 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ تايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :ويركلا نارقلا نم ةلددألا *

 :اهنم ميركلا نآرقلا نم ةلدألا نم ريثكب ءانغلا ةحابإب نولئاقلا لدتسا دقل

 ©")4ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ ءاشي ام قلخلا يف ديزيإ» :ىلاعت هللا لاق

 قلخلا يف ديزي :ىلاعت هلوق يف جيرح نباو يرهزلا مامإلا نع القن ريثك نبا لاق
 .””درفملا بدألا يف يراخبلا يرهزلا نع هاورو .توصلا نسح ينعي :«ءاشي ام

 نع ريثك نسبا ركذ امك توصلا نسح هنإ :ةيآلا ريسفت يف يبطرقلا لاقو

 ."”يرهزلا
 .(.هريغو نزاخلاو يواضيبلاو يفسنلاك نيرسفملا رثكأ بهذ ىنعملا اذه ىلإ

 ةفيرسلا ةدسلا نم ةلدألا +

 ودحي مالغ ناكو هرفس يف ناك لف ىبلا نأ) :هنع هللا ىضر سنأ انديس نع
 :ةبالق وبأ لاق .(ريراوقلاب كقوس ةشحنأاي كديور) :ُهِلي ىلا لاقف ,ةشحنأ هل لاقي نهب

 :؟1ءانفلا ةقعض نعي

 هل لاقي ٍداح وي يبلل ناك) لاق اننا نع للا نفر فالامر عب نملا انين قعاو

 ."”(ريراوقلا رسكتال كديور شمجنأ اي) لَو يبلا هل لاقف ءتوصلا نسح ناكو ةشمنأ

 ١ - ةيألا رطاف ةروس 0١(.

 .(05130/ 5١ ريثك نبل ريسفت - *
 5٠ 1990 يطرقلا نآرقلا ماكحأل عماجلا + *
 .(5 55199 نزاخلا ريسفت شماهب“يوفغبلا ريسفت + <
 نلابح نسباو (؟50/079 يوخبلاو 05301٠09(: يقهيبلاو .(هك5ك159 ملسمو (00179 ين يراخخبلا هحرحأ - ه

 .(ملعاو
 .هحيرخل رم -5



 ع امسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ ثايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .ءاسنلا هفعض ئعي :ةداتق لاق

 نع ةيانك ريراوقلا :لاّطب نبا لاق) :يراخبلا حرش يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 قفرلاب يداحلا مالسلاو ةالصلا هيلع رمأف «ذئنيح قاست يلا لبإلا ىلع يتاللاءاسنلا

 اذإو «طوقسسلا ءاسنلا ىلع نمؤي مل تعرسأ اذإف ؛عرست ىتح لبإلا ثحي هنأل ءادحلاب

 يلع فايفالا نقلا هيغ ا لقتت# لاق" نأ ىلإ ةيووط رقشلا ءاسلا قل قفا ديور سسم
 ثيداحألاب جوجحم هعنم نمو هيف فالخ ةلبانحلا ضعب مالك يفو ؛ءادحلا ةحابإ

 .ةحيحصلا

 ةبعكلا ركذي جحلا ىلإ قوشتلا ىلع هشملا جيجحلل ءادحلا انه ءادحلاب قحتليو

 .لاتقلا ىلع داهجلا لهأ ضّرحي ام هريظنو «دهاشملا نم اهريغو

 دقل ىسوم ابأاي) كالو يتتاالا قرا قر يس راو

 لا وما و ردو عقلا

 يف يراصنألا دوعسم يبأو بعك نب ةظرق ىلع تلخد :لاق دعس نب رماع نعو

 اذه لعفي ردب لهأرؤيتكو تي هللا لوسر ابحاص يأ :تلقف «نينغي راوج اذإو سرع
 نمير هو ةنإف ةمماف كلفت تش تكئش نإو ءانعم عمتساف تئش نإ سلجا :الاقف . ..!؟مك دنع

 .©7(سرعلا دنع وهللا يف انل

 راصنألا نإف ؟(ومل مكعم ناك ام ةشئاعاي) لَو هللا يبن لاقف ءراصنألا نم لحر

 .(وهللا مهبجعي

 :لوقت لاق ؟لوقت اذام :تلق ؟ئغتو فدلاب برضت ةيراج

 مكايحو انايحف مكاسبيتأ ...مكانيتأ

 مكيداوب تسلح اه رمحألا بصذلا الولو

 ١ - يراخبلا هجيرحأ 489 ٠١ يذمؤللو كك >4 50 ملسمو 035 ص (حابعلا لاعفأ قلخإل قوء(5 720559 6(.

 يئاسنلا هحرخأ - ؟ 525١(.

 ؟هود



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 (7وكيراذع تدم» ام ءارمسلا ةطدجلا الولو

 يدنعو ٌهِي هللا لوسر يلع لحد) :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع انتديس نعو

 ركب وبأ لخدو .ههجو لّوحو شارفلا ىلع عجطضاف © 7ثاعُب ءانغب ناينغت ناتيراج
 امهعد :لاقف دلي هللا لوسر هيلع لبقأف هيي يبلا دنع ناطيشلا ةرامزم :لاقو ئنرهتناف

 امإف «بارحلاو قردلاب نادوسلا بعلي ديع موي ناكو ءاتجرخف امهتزمغ لفغ املف
 يدح «هءارو ئماقأف ءمعن تلق (؟نيرظنت نيهتشت) :لاق امإو هلو هللا لوسر تلأس
 :تلق (؟كبسح) :لاق تسللم اذإ ىستح «ةدفرأ باي مكنود) :لوقي وهو (هدحخ ىلع

 .(يهذاف) :لاق «معن

 راصنألا يراوح نم ناتيراج يدنعو ركب وبأ يلع لحخد) :تلاق ةياور يفو

 رومزعأ :ركب وبأ لاقف «نيتينغع. اتسيلو :تلاق «ثاعب موي راصنألا هب تلواقت ام. ناينغت

 موق لكل نإ) :ي هللا لوسر لاقف ءديع موي كلذو هي هللا لوسر تيب يف ناطيشلا
 .("7(انديع اذهو 2

 لوس نم ةيف اق ةعم كلي هللا لوسر تدشنأ) :لاق هيبأ نع ديرشلا نب ورمع نعو
 .(0(ملسيل هرعش يف داك نإ) :لاق مث (هيه هيه) :لوقي كلذ لك ءتلصلا يبأ نب ةيمأ

 .هيزاغم ضعب يف وو هللا لوسر جرح) :لاق هنع هللا يضر ةديرب انديس نعو

 هللا كر نإ ترذن تنك ينإ هللا لوسراي :تلاقف ءادوس ةيراج تءاج فرصنا املف

 الإو يبرضاف ترذن تنك نإ) انتل اكقاو دعبأ ردوتفاللا) كرد نوير نأ ناش

 لخد مث برضت يهو ىلع لحد مث برضت يهو ركب وبأ لخدف ءبرضت تلعجف (الف

 رجب نم يه تاييألاو 0808/09 يقهيبلاو |١١4( 59 يكاحلو ((802359 حيحصلا يف يراحبلا هجرخأ ١-

 :يلاتلاك تاييببألا نزوو عاقبإإلا فيفح رعشلا روخي نم عون وهو جزا
 مكايحو ا انايحف مكادبتأ مكادبتأ
 :مكايجنو نايف مكاني مكاشتأ

 .نليعافم نليعافم نليعافم نليعافم
 ىلع ننس ثالشي ةرحطلا لبق كلذ ناك و فالسإلا لبق جرزتلاو سوألا نيب بركلا ناك موي :ثاعب موي -.

 ./07 ]1239 رجح نبال يرابلا حتف .حصألا
 هحجام نباو ؛يبلحلا ط 00١ 199 ملسمو 0١74 159 هدنسم يف دمنأو -(1]445؟!اةيفلسلا ط .يرابلا حتف -

 .(15< | هنتس يف يئاسنلاو «(تك5 1١

 .(00/553 بدألا يف يراخخبلاو ((5598) ملسم هحيرتخأ - +

 "هذ



 ع امسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 نع بريش يهو سلاح تنك لا 000 :ك هللا لوسر

 .00فّدلا تفقلأ رمغ اي ثنأ تلد املف برضت يهو نامثع لحد

 الإ ايبن هللا ثعب ام) :ِهللَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هلل | يضر ةداتق انديس نعو
 1 (توصلا نسح ئ ه0 ش

 نسا لحرال انذأ ٌدسأ هللا :لاق كي ىنلا نع هللا ديبع نب ةلاضف اناليش غو
 ,'9(هتنيقل ةنيقلا بحاص نم نآرقلاب توصلا

 نودشانتي لو هللا لوسر باحصأ ناك) :اهنع هللا يضر ةشئاع انتديس تلاقو

 (”(مستبي وهو رعشلا هدنع

 وه اذإف ةنيدملا ضعبب ب رم هِيَ يبلا نأ هنع هللا يضر كل ام نب سنأ انديس نعو

 :نلقيو نينغتيو نهفدب نبرضي راغص راوحي

 راج نم ٌدمحماذبحاب  راجنلا ينب نم راوج نحن

 .20(نكبحأل ينإ ملعي هلل ) :ِلَي يبلا لاقف

 ("7(منري هتعمس دق الإ نيرحجاهملا نم الحر ملعأام) :لاق ريبزلا نب هللا دبع نع

 ؟لوقت ةعئار هيركش ةديصت و ةيوبلا ةصقلا ماده عبعارإإ طئاج رعاشلا ملظن دقلو فلل ١9 يذمَوْلا هححرتخأ - ١

 اييدهت هللا لوس رول ةدوشنأ ترذن دق هلل يلا كلت تجرأ

 اهيل يفذ ىلعل ةوزغ نم اق يبللا داع نفل ترذن :تلاق

 ايبا كاسح رأ ههلط راوسنأ تألم دقو يداطل ةرضح "تمغعو
 اهيجشم ءاش ام اهناكلأب يجسشت تامذدناو فدلاب تشمو تنذأتساو

 !هيدري فونلا داك و اهاوق تراحخ سمع اسط يعي نسم حال اذإ ىشح

 !ميوطت ضرألا نأ ول توو هنه اترفاهيوت يفاهفد تأبحو
 اهيسشخي صفح يسبأ شطب ءاسجف اهسنؤي للا لوسر ملح ناك دق
 اهيساوبي ينعم هتئاستب يو امسستبم هللا يحو طبهم لاقذ

 ا مهيزع سأب ىشخغ نيطايشلا نإ ارمع ىأر امل اهناطيش رف دت
 .(تاوصلا نسحو هحولا نسح مكين ناكاو) :هلوق دازو 55(4؟١85) لئامشلا ف يذهؤلا هخحرخأ - ؟
 .(300/53 هحبام نبل هب رخأ - *

 .حيحص نسدح ثيدح لاقو (5850) يذمزلا هجرخأ - ؛
 .تاقث هتاورو .حيحص ثيدح لاقو(١0 2650 هخأم نبا هجرحأ - ه

 ١ - ىربكلا ننسلا ف يقهيبلا هحرتخأ 09 15]555(.
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 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوشوم ا

 نيب يشي ةحاور نباو ةكم لحد عي يبلا نأ هنع هللا يضر سنأ انديس نعو

 :لوقي وهو هيدي

 ةليزنت ىلع مكب رضن مويلا هليبس نع رافكلا ينب اولخ
 .هليلخ نع ليلخلا لهذيو هليقم نع ماهملا ليزي ًابرض

 هلليقب نمؤم ينإ براي

 هللا مرح ينوي هللا لوسر يدي نيب ةحاور نبااي :هنع هللا يضر رمع لاقف

 نم مهيف عرسأ يهلف رمع اي هنع ملخ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لاقف ؟ارعش لوقت
 .2©"”(لبنلا حضن

 رغشلا نم نإ):لاق قي يبنلا نأ هنع هللا يضر بعك نب يبأ انديس نعو

 .27(ةمكح

 :قدنخلا موي راصنألا تلاق :لاق هنع هللا يضر سنأ انديس نعو

 ًادسبأانيقب ام داهجلا ىلع ًالسمحت اوعياب نيذلا نحن

 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهباحأف

 (*)ةرجاسهملاو راصنألا رصناف ة م شيعالإ شيعال

 "تلا عوكألا نسب رماعل وقلا نم لحر لاق اليل انرسف
 :لوقي موقلابو دحي لزنف ءارعاش ًالجر رماع

 اساييلص الواقدصت الو انيدتها ام تسنأ الول مهللا

 اسبقال نإ مادقألا تبثو انيضتقا ام كل ءادف رفغاف

 يوغبلاو «(0-5414 ىلعي وبأو «(580/59 يئاسنلاو .حيحص نسح ثيدح ؛لاقو (5 841/9 يذمؤلا هحجرخأ .. ١-
 .(06 009 ديمح نب دبعو (هالزللإ نابح نبلو ((559517) ميعن وبأو 1٠9]5582(( يقهيبلاو 1550

 3 يراحبلاو (006 دواد وبأو (500929 يمرادلاو .(51008) هحام نساو (0745) يراخخبلا هججرتخأ - 6

 ةبيلش يبأ نبلو (5 ١4559 قازرلا دبعو ؛(5510/160 يقهيبلاو .(855) يسلابطلاو ؛( 5 ١> درفللا بدألا
 .(0 2/59 يعفاشلاو .(305515) دنسلل دئاوز يف هنبلو 05015١ دهتو يكحأ دو

 00١159 دجأو 2 28ال) يذهزلاو 18١59 مل سمو ةريثك نكامأ قو 055779 يراخبلا هحربخأ - ؟
 .(09 09/9 دعحلا نب يلع دنسم يو 55153 يقهينلاو

 ؟ هو



 عامسلاو داشنإلا ٠ . 6ةيفوصلا ةلدأ نايب ش ةيفسويلا ةعوسولا

 اننيتأاسنب حيص اذإ انإ ابيلع ةنيكس نيهلأو

 انيلع اولروع حايملابو

 همحري) :لاق عوكألا نب رماع :اولاق (قئاسلا اذه نم) :ي هللا لوسر لاقف

 ,؟0ثيدحلا هللا

 م

 تعمسأ هللاب كدشنأ) :لاقف ةريره يبأ ىلإ ناسح يأ تفتلا مث (راكنإ ةرظن هيلإ رظن

 ")وعن :لاق (سدقلا حؤرب هذيأ مهللا «نيع بحأ) :لوقيديي هللا لوسر

 دجسملا يف ًاريثم ناس عضي كلي يبنلا ناك) :اهنع هللا يضر ةشئاع انتديس نعو

 ناسح ديوي هللا نإ) :لَف لوسرلا لوقيو و هللا لوسر نع رافي ًامئاق هيلع موقي

 اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 20و هللا لوسر نع راف وأ خفان ام سدقلا حورب
 مالكلا نسحك هنسح مالكلا وه) :لاقف رعشلا نع وي هللا لوسر لكس :تلاق
 .(0كلكلا حيف تحيتفو

 ءاملعلا لاوقأ <

 :ىلاعت هللا همحر ينيرافسلا مامإلا ١

 نب ركب يبأ ةياور يقو) :بادآلا ةموظنم حراش ييرافسلا ةمالعلا لوقي

 ةوحني (5155.25) هحام راو كل ضم (45449 ملسعو ارصتخع ( 1 0007 1 5ك يراحخبلا هجرخأ - ١

 يوغبلاو (60*5 ١.153 يقهيبلاو 165050 ناجح نسإاو نإ طع و ؟ريمتع هج نأ ودجأو ارصتخم

 .05 5459 ريبكلا ف يناربطللو م١5

 دمأو 4007869 يئاسنلاو ارصتخغ (0 0359 دوادوبأو 655149(2 ملسمو :(5572629 يراجخبلا هحجرخأ - 5

 005 ىككأ هو
 .(6000) دواد وبأ هحرحخأ ناسح عم سدقلا حور نإ ةياور قو 0/2179 دمحلاو «(5 24533 يذمّزلا هحرحأ - ؟
 ىربكلا نئسلا ين يقهيبلاو 05500! ,يمثيطلا هركذو (ما ١ مج) نسح دانساي ىلعي اوبأ هجرخأ - ؟

 (058159 يطقرادلاو لسرم ملسو هبلع ف١ ىلص ينلا نع هنع حيحصلاو ةعامج هلصو :لاقو 2؟ ذاك
 ءرمع نب هللا دبع ثيدح هلادهشيو .يريصوبلا هيلع تكس قف لاقو ((5 5020 ةيلاعلا بلاطلل ين هركذو

 نسحك هئسحف .مالكلا ةلزنك.رعشلا) : ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر لاق :لاك 2/555١ طسوألا قو
 ئطقرادلا اضيأ هحجرأو .(8]05) دئاوزلا عمجم قامك نسح هدانسإو (مالكلا حيبفك هحيبقو مالكلا

 .(ىهكأ

 "؟ ه غ



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوشولا

 :ةروهشملا هتديصق لاقو ابئات ءاج امل ريهز نب بعك نأ «يرابنألا

 .لوبكم دفي ملاهرثإ ميته 0 لوبتم مويلا يبلقف داعس تناب

 :هلوق ىلإ لصو نأ ىلإ

 ام :لاقف فالآ ةرشع اهيف لذي.ةيواعم نأو ؛هيلع تناك ةدرب هيلإ لي ىمر

 هنع هللا يضر ريهز نب بعك ةديصق داشنإ نم لّصحت :لاق نأ ىلإ مهنم اهذحأفأفلأ
 .©"7(هيلع ءاطعإلاو ءدجسملا يف هعامتساو ءرعشلا ءاشنإ ةحابإ :نئس ةدع.:ةدزبلا

 حابيو هريغو عانقإلا يف لاق) :بادآلا ةموظنم يف ينيرافسلا ةمالعلا لاقو

 .(بارعألا ديشنو لبإلا هب قاست يذلا ءادحلا

 ترفاضتو: ةرابحألا هب كرئاشت ال ةيفارك ريغ ني ةيسابالا بعتلا) : اضيأ لاق
 ىلع عامجإلا ءاملعلا ضعب ركذ دقو «رافسألا يف ءادحلاو «راعشألا داشنإ نم راثآلا هب
 .20(ءادألا ةحابإ

 ءاهيف امل كرحم بولقلا يف امل جيهم عامسلاو) :(بابلألا ءاذغ) يف ًاضيأ لاقو
 بحب ةقرتحم ءتاوهشلا ردك نم ةيفاص «مىلاعت هللا ركذب ةرمعم موقلا بولق تناك املف

 نومك مهبولق يف نماك قلقلاو ناجيهلاو دجولاو قوشلا ناك «هاوس اهيف سيل «هللا

 نع بولقلا زجعتف «؛هناطلس ةوقو .هقورط ةمدصب هريثتسيف «مهبولق يف ام فداصم

 يقام ناروثل تاقعصلاو تاحرصلاو تاكرحلاب حراوجلا ثعبتف «همادطصا نع توبثلا

 اعيش بولقلا ف ثدحي عامسلا نأل «ءبولقلا

 :ىلاعت هللا همحر يبطاشلا مامإلا "

 يوري ٍفوصلا يفارقلا نسحلا ابأ نأ) :(ماصتعالا) هباتك يف يبطاشلا مامإلا ركذ

 ١ ص بابلألا ءاذغ- ١50١9(,

 بابلألا هذغ- 9|015.

 ؟ مه



 . عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعؤسولا

 اي اولاقف :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اوثأ اماوقأ نأ :هلل | همر يرصبلا نبسحلا نع

 ؟وه نم :هنع هللا يضر رمع لاقف ىنغت هتالص نم غرف اذإ ًامامإ انل نإ نينمؤملا ريمأ

 :لاق .هرمأ هيلع انسسجت انأ نظي هيلإ انهجو نإ انإف «هيلإ انب اوموق :لاقف ءلحرلا ركذف'

 يف وهو لجرلا اوتأ ىتح هلو يبنلا باحصأ نم ةعامج عم هنع هللا يضر رمع ماقف

 ءاج امو ؟كتحاح ام نينمؤملا ريمأاي :لاقف هلبقتساف ماق رمع ىلإ رظن املف .دجسملا

 هلل ةحاحلا تناك نإو ؛كيتأن نأ كنم كلذب قحألا انك انل ةجاحلا تناك نإ ؟كب

 :لاق ينءاس رمأ كنع غلب كحيو :رمع لاقف هِي هللا لوسر ةفيلخ هانمظع نم قحأف

 ةظع اهنكل نينموملا ريمأ ايال :لاق ؟كتدابع يف نّدمتتأ :لاق :نينمؤملا ريمأأي وه امو
 كتيهن ًاحيبق ناك نإو كعم هتلق ًانسح ًامالك ناك نإف اهلق :رمع لاق «يسفن اهب ظعأ

 :لاقف «هنع

 يبعت يغبي نارجمملا ىدم يف هتبتاع املك يداؤفو

 يسب حرب دقف هيدامت يف ايهال الإ رهدلا هارأال

 بعللا يفاذكك رمعلا ينف ابصلا اذهاي ءوسلا نيرقاي

 يبرأ هنم يضقأ نأ لبق ىسضمف ينع ناب بابسشو

 يبلطم يلع بيسشلا قيض افلا الإ هدعب يَجَرَأام

 بدأ يف الوال ايه يف ادبأاهارأال يسفن حبو

 يبهراو يناخو ىلوملا يبقار ىوهملا ناك الو تنكال سفن

 :هنع هللا يضر رمع لاقف

 .يبهراو يناخو ىلوملا يبقار ىوهلا ناك الو تنكال سفن

 (7(ىنغ نم ٌنغيلف اذه ىلع) :هنع هللا يضر رمع لاق مث
 رعشلا نأ اهيفف ؛هنيسحتو توصلا دم بيرطتلاو :اضيأ يبطاشلا مامإلا لاق

 :نيرمأ ىلع لمتشا دق هب ىنغملا
 ادهبو لمعت اهيفف «بولقلاب ص اذهو ةظعوللو ةمكحلا نم هيفام ١-

 .حاورألا ىلإ ءامسلا بسني ةهخبا هذه نمو .لعفنت

 ١ - يطاشلا مامالل ماصتعالا 199 55١(.
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 عخامسلاو داشنإلا | ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ىابطلا ئ رثؤألا وهو .قةينيحلتلا بسنلا ىلع ةبّيرللا تاحفنتلا نم هيف ام -

 ةهج نم بلقلا يف ريثأت لكذ اهفالتخا ىلع تاكرخلا يهو لاهبساني ام للا اهجيهش

 دومحم هنأ كش الو دحاوتلا وهو مةقر وهف عوضنلاو نوكسلا راثآ هنع لضحت عامسلا'

 دنع وهاالو .دحاوت الو باف ةقرال برط وهف .نوكسلا دض هنع لص رثأت لك و

 .دومحم ةبفوصلا خاوي

 :ىلاعت هللا همحر ىلازغلا مامإلا "©

 :ءانغلا نع هثحب يف يلازغلا دماح وبأ مالسإلا ةجح مامإلا لاقو »

 ىمست بسلقلا يف ةلاح عامسلا رمثيو ءرمألا لوأ وه عامسلا نأ ملعا

 امإو بارطضالا ىمستف ةنوزوم ريغ ةكرحب امإ ءفارطألا كيرحت دجولا رمثيوءدجولا

 .صقرلا وأ قيفصتلا ىمستف ةنوزوم

 درجك.فرعبال رمأ اذهو هيلع بقاعي هلل | نأ هانعم.؛مارح عامسلا نأب لوقلاو

 ملو .صوصنملا ىلإ سايقلا وأ صنلا يف ةروصحم تايعرشلا ةفرعمو «عمسلاب لب لقعلا

 هيف جرحال العف ىقبيو ؛هعرحتب لوقلا لطبي اذهبو «سايقالو صن لاحبا اذه يف مقتسي

 ةرضنلا ةيؤرك عمسلا ةساحل ةبسنلاب بيطلا توصلا عامسو «بلقلل كرحم ىنعملا موهفم

 مرح مارح ءيش ىلغ عالطالا ىلإ رظنملا ىدأ نإف «مرحيالف نيعلل ةبسنلاب يراجلا ءاملاو.
 ءيشل اعامس ناك اذإ عامسلا مرحي كلذكو ةوهشب رظنلاكو «ةروعلا ىلإ ةرظنلاك ءرظنلا

 .27لدلحلا نع هب فرحنا قيرطب :يدأ وأ لالح ريغ

 يلازغلا مامإلا لاوقأ يف لصألا
 ءانغلا ليلحت يف هجهنم يلازغلا مامإلا ركذي :ءانغلا ليلحت يف يلازغلا مامإلا جهنم

 ءاداسف الو 0 سيلام عام دوصقملاو ءانغلا مكح يف ءاهقفلا لاوقأ ضزعتسا نأ دعب

 ١ - يطاشلا مامالل ماصتعالا 5197 ١7(.
 59نيدلا عولع ءايحإ اس ا؟ ١> وا 55(.
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 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسؤيلا ةعوسوم ا

 يلازغلا مامإلا نككلو «هتهارك ىلإ بهذ نم مهنمو ؛هعبرحت ىلإ بهذ نم ءاهقفلا نمف
 سايق الو عامسلا مرحي صن نيدلا يف دجويالو ءرخآ ساسأ ىلع عوضوملا ىلإ رظني
 ليلحت يف يلازغلا مامإلا جهنم يتأي انهو ءوه ثيح نم عامسلا يف رظنلا ىقبيف ءصن ىلع
 لياحت دنعف «ةعمتجي اهيف رظنلا مث هتدح ئلع اهنم لكو ءاهتفرعمل هرصانع ىلإ ءانغلا
 :عام" هيف نأ دحين ءانغلا

 بسيط هنا ثيح نم ببطلا توصلا عام و .معألا فصولا وه اذهو ءبيط توص ١-

 لالح وهو نيتيرادلا ءانغك ثيداحألا ضعب| للازغلا مامإلا ركذي انهو .صنلاب لالح

 :هذهو .ساوملا نم اهريغك اهب صصخم وهام كارداب عمسلا ةساح ذذلت هنأل «سايقلاب

 .ناسنإلا يي ةلوبج ةرطف

 توصلا نوكي دقف .توصلا نسح ىلع دئاز ءيش نزولاو .لوزوم بيط تاوص -؟

 تاذ ضعب تاوصأ ةنوزوللا تاوصألا نمو .نسح نع انزوم وأ نوزوم ريغ ادسح

 ذلتسي كلذلف عطاقللو ملاطللا ةبسانتم ةنوزوم اهبيط مم يهف ءرويطلا نم عجسلا

 نم هنع يهنامالإ كلذ يف ةمرح الفا ةيقيسوللا تالآلا ضعب تاوصأ اهنمو ءاهعامس

 ."7ضراع رمأ وهو بلإ يدؤيامو بارشلا وأ نوخلا لهأ تالآ

 مالكلاو كموهفم هنوك الإ ةدايز نم هيف سبلو ءرعشلا وهو .موهفم نوزوم مالك -*
 الك رعشلا نأ وهو هللا همحر يعفاشلا مامإلا هلاق ام كلذ ف قللاو .مارح ريغ موهفللا

 ان خان دخل فاو 17 لاننا هناكاشاو ديق هحيقو .نسح هنسحف

 انه سيلو .داحآلا هنمضتتال اروظحم عوممجللا نمضت اذإ الإ ضي ةحابم ةلمحلا نإف

 .روظحم ءيش

 يلازغلا مامإلا مرطي انهو هيلع بلاغلا وهامل اجيهم بلقلل اكرم عامسلا نوك -4

 ةنوزولل تامغنلا ةبسانم قارس للعت هلل :لوقي هلق دحأ اهب متهي ل قماه ةلأسم

 ١ رك5 5| 59 نيدلا مولع ءايحا- :54(.

 * < نييدلا عولع ءايحإ 1550515715١ 6(.
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 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 نزجيام اهنمو ؛حرفيام تاوصألا نمف ةبيحع اريشأت اهِف رثؤتل اهنإ ىتح جاوزأللا

 ىلع تاك رح ءاضعألا نم جرختسيام اهنمو .برطيو كحضيام اهنمو .مونيام انهنفوت

 .ىلأرلاو لجرلاو ديلاب اهنزو
 مل نم) :لوقيف لامحلا مامأ يناسنالا لاعفنالا اذه ةميق ىلإ يلازغلا مامإلا دكؤيو

 .(جالع هل سيلو جازملا دساف وهف «هراتوأو دوعلاو «هراهزأو عيبرلا هكرحي'

 نع لامجلاو ؛هيكبي امع لفطلا فرص يف ءانغلا ريثأت ىلإ مامإلا ريشي مث نمو

 مل نمو «سوسمحم بلقلا يف عامسلا ريثأت نإ) :هلوقب ًاديكأت هيأر ديزي مث «هلمحتام لقثا
 عيطلا ظلغ يف دئاز «ةيناحورلا نع ديعب «لادتعالا نع لئام ءصقان وهف عامسلا هكرحي'

 تاسغنلاب رثأتت اعيمج اهنإف ؛مئاهبلا عيمج ىلع لب ؛رويطلاو لامجلا ىلع هتفاثكو
 ولا

 هرمأ يف مكحلا نإف «يناسنإلا بلقلا يف عامسلا ريثأتب اقلعتم رمألا تاك اذإو
 لاوحألا فالتخا هيف ىعاري لب 007 حصيال ميرحتلا وأ ةحابإلاب

 .اهنم ةياغلاو اهسفن ماغنألا قرطو «صاحخشألاو
 يف داتعم ةنوزوملا ةعجسملا تاملكلاب منزنلا نأ يلازغلا مامإلا ركذي اذه دعب مث 0

 :عضاوم ةتس يهو «بلقلا يف راثآ اهب طبترت ؛ةصوصخم ضارغأل عضاوم
 ءانغلا رصانع تناك اذإو.هللا تيب جح ىلإ قوشلا نم هيفامل جيجحلا ءانغ -أ

 .©"ةلبأ ريث ثأتلا ناك ة ةعونتم ةريثك ناحلألاو

 ناحلألا عم ناك اذإ ؛نيدهاج او ةازغلا ضيرحت لئاسو نم ناحلألاو ءانغلاو -ب

 «تايرابملا عاونأ يف عيجشتلا تايزجر كلذ نمو ؛ةيحضتلاو ةعاجشلا ىلإ وعدي رعش.

 نأ رمألا فام لكو « «سفنلا يف عقوأ ناك بيط توصو قيشر .ظفلب واك اذإ كلدو

 لح ىلعال «سفنلا ةيوقت ىلع ًالماع اهسفن ناحلألا نوكت نأو ءّاعورشم لاتقلا نوكي.:
 ."”اهتمارص فاعضإو «ةعاجشلا ةدقع.

 ١ ١ نيدلا مولع ءايحال- 15١ 55 6(.
 نيدلا مولع ءايحإ - ؟ 15159 (.
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 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفشؤيلا ةعوسولا

 «ةباكلا ةمزالمو «ءاكبلاو نزحلا جيهت يف اهريثأتو اهتامغنو ةحاينلا تاوصأ -ج

 نم تافام ىلع نوكت امنإو «هللا ءاضق هيف ذفنو تاف ام ىلع نوكت الأ كلذ ةطيرشو

 ىلع ثعبي هنأل ءدومحم هقيوقتو نزحلا اذه كيرحتو «هنم طرف امو ناسنإلا ريصقت
 .دومحم دومحملا ىلإ يضفملا نأ يللازغلا مامإلا دنع ماعلا أدبملاو كرادتلل ريمشتلا

 اهروعش بحاصي امو ةيناسنإلا سفنلا تاحاح يللازغلا مامإلا :سني حلو -ع

 وحنو دولوم ةدالوو «بئاغلا مؤدقو «سارعألاو دانيعألا مايأ لثم «هتاقوأ يف رورسلاب
 ام ناحلألا نم نأ هزاوج هجوو):لوقي كلذل رورسلا اهيف حابي تابسانم هذهو «كلذ

 ىلع لديو هيف رورسلا ةراثإ زاج هب رورسلا زاج ام لكف «برطلاو رورسلاو حرفلا ريفي
 ىلص هللا لوسر مودق دنع ناحلألاو فدلاب حوطسلا ىلع ءاسنلا داشنإ لقنلا نم اذه
 .عاد هلل اعد ام انيلع ركشلا بجو عادولا تاينث نم انيلع ردبلا علط :ملسو هيلع هللا

 نم عونتملا ريبعتلاب حامسلا ررقيف ؛ةيرشبلا ةعيبطلا امامت كردي ىيلازغلا مامإلاو

 مامإلا دكؤيو 2”نيدلا بادآ دودح يف تاكرحلاو ,ءصقرلاب «رعشلاب «ءانغلاب ءرورسلا

 ةشبحلا ىلإ رظنت تناك امنيح ةشئاع ثيدحك ةيلقن ةلدأب هيلإ بهذ ام ةحص يلازغلا

 لوقو ؛(ةدفرأ ٍنباي مكنود) :هلوقب مهل هلو يبلا عيجشتو هلو يبلا دجسم يف مهبعلو
 ؛نيحيحصلا يف ثيداحألا هذهف) :لاق مث .©”(يرظنت نأ نيهتشت) :ةشئاعل ْعلَي يبلا

 ."””(مارحب سيل بعللاو ءانغلا نأ يف حيرص صن يهو

 ناك نإف «سفنلل ةيلستو «قشعلل ًاجييهتو «قوشلل ًاكيرحت «قاشعلا عامس -ه
 «قوشلا جييهت ضرغلاف ةقرافملا يف ناك نإو «ةذللا ديكأت ضرغلاف قوشعملا ةدهاشم يف

 .حابم قشع يف نوكي اذه لك

 نإ :لوقيف هنبلق جيري امةفرسيو اًسهفتيو قشاعلا .ةينشنر دقي :يازغلا مامألاو
 سأيلاو ذيذل ءاجرلا .نإف ءلاصولا هيلإ فيضأ اذإ ةذل عون هيف ءاملأ ناك نإو قوشلا

 جيبهت عامسلا اذهف ءوحرملا ءيشلل بحلاو «قوشلا ةوق بسحب ءاحرلا ةذل ةوقو «ملؤم
 فصو يف بانطإلا عم «لاصولا يف ردقملا ءاجرلا ةذل ليصحتو قوشلا كيرحتو قشعلا

 ١ - نيدلا مولع ءايحإ 6915١ 5(.

 * - ص هجر مدقت 50 007(.
 * - نيدلا مولع ءايحإ 5١| 15148 0.

 نام



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا ٠

 .هتجوز قشعي نمك «هلاصو حابي نمث هيلإ قاتشملا ناك نإ لالح اذهو «بوبحما نيسح رس

 «نذألا عامسلابو «رصبلا ةدهاشملاب ىظحيف ءاهئاقل يف هتذل فعاضتل اهئانغ ىلإ يضقيف

 عتمت عاونأ هذهف 0 بابسأ فدازرتتف «بلقلا قارفلاو لاصولا يناعم فئاطل , ا

 ©7(هنم اذهو .بعلو وحل الإ ايندلا ةايحلا امو ءايندلا تاحابم ةلمج نم

 ىأر الإ ءيش ىلإ رظنيال راصف «هءاقل ىلإ قاتشاو ىلاعت هللا بحأ نم عامس -و

 جيهم «هبحل دكؤم هقح يف عامسلاف ءهنم هعمس الإ عراق هعمس عرقي الو هيف هللا الآ“:

 طيحيال تاظحالملاو تافشاكملا نم ًالاوحأ هنم جر حتسمو «هبلق هانز نونو ةكوشل +

 كلت ىمستو ءاهقوذت نع هسح لك نم اهركنيو ءاهقاذ نم اهفرعي ءاهب فضؤلا
 هسفن نم فداص يأ «ةفداصملاو دجولا نم اذوخأم انو ةيفوصلا ناسلب لاوخألا

 امل عباوتو فداورل ًابابسأ لاوحألا كلت نوكت.:مث ؛عامسلا لبق اهفداصي نكي مل ًالاوحأ

 اهيلع ةضورعملا رصهاوجلا رانلا يقنت امك «تارودكلا نم هيقنتو ءاهنارينب بولقلا قرحت ...
 نيبحملا بلاطم ةياغ يه تافشاكمو تادهاشم هب لصاحلا ءافصلا عبتي مث «ثبخلا نم ا
 ةلمج نمال تابرقلا ةلمج نم اهيلإ يضملاف ءاهلك تابرقلا ةرمث ةياهنو ىلاعت هلل:

 1 هاما ١

 ةبحم ناكمإ ديدج نم هنع هللا يضر يلازغلا مامإلا دكؤي قلطنملا قر 0 1
 بوبحم الو لامج الو ريخ الو) :لوقيف ءا تادوجوملا ردصم هنأل «ىلاعت هلل ناسنإلا ٠

 ملاعلا يف لامجو نسح لك لب «همرك راثآ نم رثأو «هتانسح نم ةنسح وه الإ «ملاعلا يف ..

 نم ةعملو «هتردق نئازخخ نم ةرذ وهف ساوحلا رئاسو عامسألاو راصبألاو لوقعلاب كردأ .
 (”(هترضح راونأ
 يبس لاحل كرح نإ ةنس هنإ : :انتمئأ نم مالسلا دبع نب زعلاو يلازغلا لاقو* 0

 5 ةرخاألل ا اركذم 0

 مراكم ف ناك وا هيك ناك را ةضاطلاب رتمألا ةنيفا رع لك انآ اعيد
 :بانتجا وأ ةنس وأ ةعاط ىلع ثحك ربلا لاصخ نم كلذ وحنو دهزلا وأ قالخألا..

 .5 ؟59|5 نيدلا مولع يحال - 00
 .(5 40 و" ؟5/59 نيدلا مولع ءايحإ -
 0 د نيدلا م را ءايحإ - 35 0



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 وهو انتمئأ نم.دحاو ريغ هب حرص امك ةنس هعامسو هداشنإو هئاشنإ نم نوكي ةيصعم

 .ةعاط ةعاطلا ةليسو ذإ رهاظ

 ىلع لدت فدلاو عامسلا يف تدرو ىلا صوصنلا) :ًاضيأ يلازغلا مامإلا لاقو
 صقر ىلإ رظنلاو «بارحملاو قردلاب تيا وكلاب برضلاو صتقرلاو ءانغلا ةحابإ

 ."”رورس تقو هنإف ديعلا موي ىلع اسايق ناك رورسلا تاقوأ يف جونزلاو ةشبحلا

 :ىلاعت هلل ا همحر يدرورهسلا مامإلا "

 عيطلا لهاج امإو «راثآلاو ننسلاب لهاج امإ ركنُملا :يدرورهسلا مامإلا لاق
 دجسملا يف مهيلإ يغصي ءارعش هل ناك هنو هنع حص ام ىلإ ننسلاب راشأو هل قوذال

 7 كمت ُُق امك هيلإ عمتساو

 :ىلاعت هللا همحر مالسلا دبع نب زعلا مامإلا

 ركذملا ةينسلا لاوحألل كرحملا داشنإلا عامس امأ :مالسلا دبع نب زعلا لاق

 يف نمل الإ رظحي الو بلقلا ةمآسو روتفلا دنع بدني لب «هب سأب الف ةيورحألا رومألل
 ."7بلقلا يف ام كرحي هنإف «,ثيبح ىوه هبلق

 دشنأ دقو ءاهب نوذأمف تاهيبشتلاو راعشألا امأو :هريسفت يف زعلا لاق مثو

 منو اهعمتساف ةروهشملا ةديصقلا داعس تناب ل هللا لوسر دنع هنع هللا يضر بعك

 تاكو ةرمتطاب ةدفيرلا هنن نحب ةنايرتشتلاو فا راهمالا اهينو امش اهلعركت

 .اتلم رج

 اهب ناسحتسالاو اهيف ةبغرلا عم اهوكرت لب اهبيط مهدنع عني مل اهكيرحت نكلو

 .مهرحأل مظعأ كلذ ناكو

 اهيف دشنأ امنإ هنأو ؛همع تنبو هتجوز تناك داعس نأ رحبلا يف ينايورلا ركذو

 ١ - نيدلا مولع ءايحا 5١| 20 6(.
 - رجاوولا 159 5101(.

 * - رحاوزلا 159 0105(.
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 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 لَو يبلا نم هبورهب اهنع هتييغ لوطل ةديصقلا هذه

 يف صقري ناك هنأ هنع يضرو هللا همحر مالسلا دبع نب زعلا نع يكحو

 ."”تاميعلا

 :ىلاعت هللا همحر يدروأملا مامإلا ه

 لإ بحتسم برعلا مالك 32 رعشلا :يدرواملا لوق نسحأ امو :يعرذألا لاق

 ملس ام وهو حابمو «قالخألا مراكم ىلع ثح وأ,ةرخآلا يف بغروأ ايندلا نم رّذح
 .امهدلخأ) نوفا اهاوهواروظعو بالك و :ندحيت نب

 «نسح هنسح مالك وه) :لاقف رعبشلا هي هللا لوسر دنع ركذ هنأ يوردقو

 :ىلاعت هللا همحر ربلا دبع نبا مامإلا 1

 يلوأ نمالو ملعلا لهأ نم دحأ رعشلا نم نسحلا ركنيال :ربلا دبع نبا لاق

 وأ رعشلا لاق دقو الإ ةودقلا عضومو ملعلا لهأو ةباحصلا رابك نم دحأ سيلو «ىهنلا

 ."7كلذك ناك نإ هزاوج ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا لقن دقو هيضرف هعمس وأ هب لثمت

 :ىلاعت هللا همحر يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ مامإلا #

 رعشلا داشنإب سأبال) :يذمزتلا ننس حراش يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ لاق

 .عرشلا ةماقإو نيدلا حدم يف ناك اذإ دجسملا ف

 دحلا قرغتسا نإو. اهب نوذأمف تاهيبشتلاو تاراعتسالا امأ :يبرعلا نبا لاقو

 :لاق ثيح ًابئاث ءاج نيح 242 يبلا ريهز نب بعك داشنإب لدتساو داتعملا تزواحتو

 لوبكم دفيمغاهرثإ ميتم لوبتم مويلا يبلقف داعس تناب

 لوحكم فرطلا ضيضغ نغأ الإ اولحر ذإ نيسكبلا ةدغ داعس امو

 .ىيرك |59 رساوزللا - ١
 |١5(. 49 ئطقرادلاو 5551٠0 يقهيبلاو (2!40770) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلو (5078 159 رجاوزلا -
 .(05 51١١ يرابلا حتف - *



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفنسويلا ةعوسولا

 لوسعم حارلاب لهنمهنأك تمسعبا اذإ ملظ يذ ضراوع ولجت

 الو عمسبي ٌولو يبنلاو عيدب لكب تاهيبشتلاو تاراعتسالا نم ةديصقلا يف ءاجف

 0 5 ١

 ”حارلاب اهقير ههيبشت يف ىتح ركني

 دنع بولقلل جيهملا وهللا نم هنإف ءانغلا امأو :اضيأ يبرعلا نب ركب وبأ لاقو

 يف امأ ؛هعرحجت ىلع ليلد ةنسلا يف.الو نآرقلا يف سيلو سنأ نب كل ام مهنم ءاملعلا رثكأ

 نانيراج اهدنعو «ةشئاع ىلع لسد ركب ابأ نإف «هتحابإ ىلع ليلدلاف حيحصلا ثيدحلا

 ام امارح ءانغلا ناك ولف :لاقو همامتب ثيدحلا قاس مث « راصنألا تايداح نم ناتيداح

 لضفب هيو يبنلا هرقأف «لاحلا رهاظب ركب وبأ هركنأ دقو هللا لوسر تيب يف ناك

 «ميرحتلا يف ىوري ثيدح لكو :لاق مث «2"”بولقلا عامجإ يف ةقيلخلاب قفرلاو ةصمخرلا

 كلي يبلا نأ تبث دقو ءاليوأتو اربح «ادقتعم لطاب ءادنس لطاب هنإف هيف ىلتت ةيآ وأ

 .©7حون ريغ نم تيملا ىلع ءاكبلا يفو «نيديعلا يف ءانغلا يف صمخر

 :ىلاعت هللا همحر مزح نبا مامإلا ل

 ثيح اهعيب لحيال هنأ ةينغملا ةيراحلا ثيداحأب اوكسمت نيذلا ىلع مزح نبا درو

 ىلع در مث (ءانغ ولو نهتاوصأ عامس زوجيال فيكف «عيبلاب نهؤطو زوجي هنأ املاط) :لاق
 نع لضيل ثيدحلا وهل يرتشي نم سانلا نموإ» :ةميركلا ةيآلاب اوكسمت نيذلا نيرخآلا
 . 0 ..هلل | ليبس

 ءاروهدلا اهيهاللا اذإ «فالمخ الب ًارفاك ناك اهلعف نم ةفص هذهو) :لاقف

 وهاذهف ءًارفاك ناكلاوزه هةموو ها ليس عاقب لضرل افي ىرششا ارمأ نأ ولو

 روش هج ىلكتا تيدحا ره يرانا ع خو امو «ىلاعت هللا همذ يذلا

 .©© انركذ نم لك لوقب مهقلعت لطبف «ىلاعت هللا ليبس نع لضيال ؛هسفن

 .لك5 + |©إ نارقلا ماكحأ - ١
 .3 ذه يبرعلا نبال نارقلا ماكحأ تاك

 ٠١(. 9*1 ىبرعلا نبال نارقلا ماكحأ - *

 . .(0ةيآلا نامقل ةروس - ؟
 .(01953 يسلدنألا عزح- نبال :ىلخغلا - ه
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 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 : ىلاعت هللا همحر يبساحملا مامإلا ه

 هذه يبساحملا ثراحلا يدي نيب لاوق دشنأ) :يروباسينلا نامفع وبأ لاق

 :تايبألا

 بيصمب يدالسب نم يجورخموينكأم

 ."”هرضح نم لك همحر ىتح يكبيو دجاوتي ماقف

 :ىلاعت هللا همحر يروباسيبلا صفح وبأ مامإلا ٠١

 لوح رودي ادبأ كباحصأ نم ًانالف نإ :يروباسينلا صفح يبأل لحجر لاق.
 قلعتي !؟ قيرغلا لمعي شيإ :صفح وبأ لاقف هبايث قزمو ىكبو جاه عمس اذإف عامسلا

 ."0هيف هتاحب نلظي عئيش لكب

 :ىلاعت هللا همحر يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا ةمالعلا ١١-

 ةثالث ىلإ مسقني عامسلا نإ) :ىلاعت هللا همحر يسلبانلا نيغلا دبع خيشلا لوقي

 :ماسقا

 .مهيلع تبلغ نمو «بابشلا نم سانلا رثكأل وهو :ضحم مارح وه ام هنم - ١

 .ايندلا بح مهكلمو «مهتاذلو مهتاوهش

 نسحلا توصلاب دذلتلا الإ هنم هل ظَحال نمل وهو :حابم هنم يناثلا مسقلاو -؟

 .اتيم وأ ابئاغ هب ركذتي وأ ,حرفلاو رورسلا ءاعدتساو

 قوشلاو «ىلاعت هللا بح هيلع بلغ نمل وهو :بودنم هنم ثلاثلا مسقلاو

 اذهو «ىلاعت هللا ىلإ قوشلا فعاضتو «ةدومحملا تافصلا الإ هنم عامسلا كرحي الف هيلإ

 ١ - ص ةبيرش نيدلا رون قيقحختب (ه١2١4) ىفوتللا يملسلل ةيفوصلا تاقبط 6.037.
 ص ةيفوصلا تاقبط - ؟ 01١53(.,



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .2")(نامز لك يف صالخإلاو قدصلا لهأ ةيفوصلا عامس وه ثلاثلا مسقلا

 نم ًايلاخ سلجملا ناك اذإ وهف كلذ نم حابملا امأو) :رخآ عضوم يف لوقيو
 ناكو «ةمألاو ةحجوزلا ريغل ةوهشب رظنلاو ليبقتلاو ةوهشب سملاو طاوللاو انزلاو رمخلا

 توها حارق رجس نب رهاط يقيظن طابو: ةخانم يلو نسح دعت عماشلا كالذي

 هللا همّرح امث ءيش هيف رطخي نأ نم ؛هرطاخ ظفحو هبلق طبض ىلع ًارداق ناكو «ةمرحملا

 مرحي الو ءاهلك هعاونأب تيح روكذملا عامسلا اذه عمسي نأ هل زوجي هنإف ؛هيلع ىلاعت

 نسم نكي مل نإ هل حابم وهف هانركذ ام افوصوم ماد ام هل هركي الو كلذ نم ءيش هيلع

 ةفرعملا لهأ نم ناك اذإ امأو ءالفاغ ًالهاح ًايماع ناك نأب «ىلاعت هللاب ةفرعملا لهأ

 .©0(هيلع باغي هديل ل كفيف قش ولو روكذملا عامسلا ريصيف «دوهشلاو

 نم اهتمرح تسيل اهعاونأ عيمجب ةبرطملا تالآلا هذه نأ مولعمو :اضيأ لوقيو

 «ةبرطملا تاوصألا نم اهنع ردصي ام ثيح نم الو «ةصوصخملا اهتروصو اهتاذ ثيح

 ةيرطملا ريراحشلاو رويطلا تاوصأ نأل «لطاب وهو ًامارح برطم توصلت ناكل الإو
 ؛يهالم اهنوكلو ءاهب هللا نازتقال اهتمرح لب -يتأيس امك- ًاعامجإ مارحب تسيل

 انهنوك نبع ةجراخ ريبضتف هلع اهيرعتو اهنع هلاوز نكمي روكذملا ريسفتلا اذهب وهللاو
 يف سيل امب عرشلا يف ًافلكم دبعلا ناكل الإو اهب اهعماس نع رهللا ليزيو ؛يهالم

 ًاسفن هللا فلكيالإ :لوتفب .لاعت تاو ةسكفل اما هجم ايولطمو ؛ةسردق

 (9 92ه اهعسوالا

 :ىلاعت هللا همحر جارسلا رصن وبأ مامإلا

 مهعامس يف نوعجري موقف :تاقبط ثالث ىلع عامسلا :جارسلا رصن وبأ لاق

 مهلاوحأ تابطاخم ىلإ نوعمسي اميف نوعجري هوقو (نوعسي انه يف ممل قحلا تابطاخم ىلإ

 نم هلل هب نوريشي اميف قدصلاب نوبلاطمو ملعلاب نوطبترم مهف مهتاقوأو مهماقمو
 ايندلا ةبحمب مهبولق ثولتت ملو قئالعلا اوعطق نيذلا نودرحملا ءارقفلا مه موقو ؛كلذ

 .(15-185 23ص تاللآلا عام يف تالالدلا حاضيإل - *
 .(5 7250 ةبألا ةرقبلا ةروس - *
 .(407-40 ص تالآلا عامس يف تآلالدلا حاضيإ - +
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 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول

 5 سانلا برقأ مهف عامسلا مهب قيليو مهبولق ةبيطل دوعمسي مهف عتملاو عمجلاو

 عبط عامج هعامسف ايندلا بحب ثولم بلق لكو «ةنتفلا نم مهملسأو .ةمالسلا.

 .فلكتو

 :ىلاعت هللا همحر لاطبلا نبا مامإلا ١؟

 هدد اييطوو بناتنا رك وسرور هرعشلا نأ ناك اهرب #لاطب نينا لاق

 نم دارملا وهو ؛هيف بغرم نسح وهف هل مالستسالاو ؛هتعاط راشيإو هتينادحوو
 :لاكتنا لإ نفوس وف انكنو الك تاك اهو "1 نييك وغلا نم نإ):ثيدحلا

 اراعشأ الإ وه سيلو «ةيوبنلا ةرضحلا يف لعفُي لزي مل رعشلاو زجرلاب ءادحلا نأ :هلصحمو
 ."”(ةنوزوم ناحلأو ةبيط تاوصأب نزوت

 : ىلاعتت هللا همحر يوالجنلا مامإلا 14

 بابلا :(ةحابإلاو رظحلا) هباتك يف يقشمدلا يوالحنلا ليلخ هيقفلا لاق

 ءاملعلا لاوقأ لقن دعب .(57/7١)ةيريخلا ىواتفلا يف كاق «عامسلاوهو ءانغلا :نوعبسلا

 نع لزعمبف «مهنع هللا يضر ةيفوصلا ةداسلا عام امأو) :عامسلا ةلأسم يف مهفالتخاو

 دحاو ريغ هب حرص امك بحتسملا ةبتر ىلإ ةحابإلا ةجرد نع عفترمو لب «فالخلا اذه

 .27تيقفخا نم

 ةعيبط نم نإ ثيح «دئاوفلاو ظعاوملاو داشرإإلا داشنإلا نم ةياغلا تناك املو

 ةرضحلاب سنألا نم اهيف ام ءبولقلا تانونكم جييهتو «سوفنلا نماوك ةراثإ هعامس

 اوبجتحي مل نيذلا ةيفوصلا انتاداس هب فصتا امث «ةيدمحملا راونألا ىلإ قوشلاو «ةيسدقلا

 اوعمس مهنأ رسلاو رخآ داو يف سانلاو داو ف مهو ءاثبع نوعمتجي الو ءأوط تاوصألاب
 رهظيو «ةنسحلا مهلاوحأ ريثي مهعامسف «سانلا فرعي مل ام اوفرعو «سانلا عمسي مل ام

 هيلعو «ةقلغتم مهبرب مهبولق تناك املو ,«بلقلا كرحيو قوشلا نكاس ثعبيو «مهدحو
 هلل | ىلإ مهريس يف عرسيو «مهحاورأ يقسي عامسلاف «ةمئاق هبرق ةرضح يفو «ةفكاع

 ١ - يراخبلا هجيرخأ 031459(.

  - 5يرابلا حتف ٠0١|455(.

 نلدحي



 . عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 يفام ثعبيف برطلا تالآو وهللا ىلع نوعمتجي (ماعللا ةقسفلا عامسل ًافالخ «ىلاعت

 نكمبال كلذ ىلعو :ىلاعت هللا هاحت مهتابجاو مهيسني يو «قسفلاو ثحفل لا نم مهبولق

 دئاوف نع ثيدخلا ضرعم يفو «نيحلاطلا ىلع نيحلاصلاالو راجفلاب راربألا سايق

 :اهنمف «مهنع ةيورملا دهاوشلا ضعب ركذ سفنلل بيطي ةيفوصلا انتاداس ىدل عامتسالا

 ءاماعط مل تأيهف ةليل تاذ لحاسلا ىلع اولزنو :يراوسلا ملسم لاق
 :لئاق لاق مهيديأ نيب ماعطلا ةتمعضو املو ؛يلإ اوؤاجف هيلإ مهّتوعدو

 نيب نم ماعطلا تعفرف «موقلا ىكبو هيلع ايشغم رخو ةحيص مالغلا ةبتع حاصف

 .©")هنم ةمقل هللاو اوقاذ امو «مهيديأ

 نأ هنم اوبلطو «مههلارقب هيفوصلا نم موق هءاج دادغب يرصملا نونلا وذ درو الو

 :دشنأف هل نذأف «ءلوقي نأب هل نذأي

 اأالكسحااذإهل-لب فيكف ينسبذع كاوه ريغص

 اكرززشم ناك دق ىوه يبلاق يف تمععمج تنأو

 ىنكب يلخلا كحضاذإ اعهبفقكمليثرتامأ

 .©© ههجو ىلع طقسو نونلا وذ ماقف

 يف ةلأسم مهنيب ىرجف «ةوعد يف ةعامج عم ناك يرونلا نيسحلا ابأ نأ يورو

 :مهدشنأو هسأر عفر مث .تكاس نيسحلا وبأو ملعلا

 ينزح تجاسهف انزح تكبو ًاحلاص ارهدوأافلإ تركذ

 يبنقر امبراههاكبو اهقرأافقر يئاكبف

 ينفرعت ىوخلاب اضيأ يهو اهفرعأ ىوجلاب ينأ ريغ

 ١ - ءايحاإلا 85150 ١(.
 ءايحالا - ؟ 5١9| 05(.
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 مع اهسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا .٠

 ملعلا نم دجولا اذه مهل لصحي ملو «دحاوتو ماق الإ موقلا نم دحأ يقب امف :لاق

 1 د ملعلا ناك نإو هيف اوضاخ يذلا

 اعيش بولقلا يف ثدحيال عامسلا) :هرس هللا سدق دينجلا مساقلا وبأ لاقو

 ءمهدصق ثيح نم نوقطنيو ,مهدجو نم نوجيهي مهارتف ءاهيف ام جيهم وه امعإو
 ىلإ نوتفتلي الو ءرعاشلا لوق ثيح نمال «مهرئارس تانماك ثيح نم نودحاوتيو
 نامكحابأ نأ :يكح امك كلذ دهاشو ءنهذلا هليختي ام ىلإ قبس مهفلا نأل ظافلألا

 موز إلا امانا وع يكوون و رصامو :يدانيو فوطي ًالجر عمس يفوضلا

 ثيح نم هدجو ةكرح نأ ىرت الأ .(يٌربَرَخ عسا) :لوقي وهو هتعمس :لاقف «كلذ يف'

 .؟هدصق الو لئاقلا لوق نمال «هيف وه

 ةبلغف «(ةبحب ةرشع رايخلا) :لوقي ًالئاق عمس هنأ خويشلا ضعب نع يور امكو
 .(؟رارشألا ةميق امف «ةبحب ةرشع رايخلا ناك اذإ) :لاقف كلذ نع لكسف دجولا '

 مل ثيح ةفيطللا يناعملا مهف نع ةفيثكلا ظافلألا هعنمتال ىلاعت هللا بحب قرتحماف
 «ىنعملا ةقر ىلإ عجري عامسلا نأ نظ نمف «ةروص ةدهاشم الو «ةمغن عم افقاو نكي

 .عامسلا نم ديعب وهف «ةمغنلا بيطوأ

 «دراولا لمحت نع هلاح بففعض نمف دحاوتملا قحلي يذلا لاحلا امأو :اولاقو

 ؛هحراوجم ثبعيف شهد هقحليف «بلقلا باب لوعد يف فئاطللا راونأ ماحدزال كلذو

 لهأ امأو تايادبلا لهأل كلذ نوكي ام رثكأو «ةقهشلاو ةحرصلاو ةقعصلا ىلإ حيرتسيو

 مهرئارس عاستاو ,مهرودص حارشنال توبنلاو نوكسلا مهيلع بلاغلاف تاياهتلا
 مساقلا يبأل ليق امك «نولقلقتم مهتوبث يف ءنوكرحتم مهنوكس يف مهف «مهيلع دراوللا
 لابجلا ىرتوإ :لاقف ( ؟عامسلا دنع كرحتتال كارن انل ام) :هنع هللا يضر دينجلا

 ©7©.0(باحسلا رم رت يهو ةدماج اهبسحت

 سم سل يو سس سلع

 ١ - ءايحالا 9 | <05(.
 ٠ * - ةيألا لمتلا ةروس )80(.

 .(050 119 بابلألا هذغ - ؟ 0



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا
 00_20 226225 2252525350002 اة أقل لااا ام آآ#آ1آذ|ذأذ#ذذ

 ءاهقفلا لاوقأ +

 .(حيبق هحيبقو نسح هنسحف مالك رعشلا) :هنع هلل / يضر يعفاشلا مامإلا لاق

 وأ وجهي نأ الإ هداشنإو رعشلا لوق حابيو :ةيعفاشلا نم ٍيوونلا مامإلا لاق

 .ةنيعم ةأرماب ضرعي وأ شحفي

 تلكسالا "را ةودبلل احدن ناك اذ نكس قارا فاشن بالا :اضيأ لاقو

 .(ريخللا عاونأ نم كلذ ومنو دهزلا وأ قالألا مراكم يف وأ ةمكح ناك وأ

 هداشنإو رعشلاب لوقلا زاوج :هتيشاح يف ةيفنح ا نم ني دباع نبا مامإلا لاقو

 ءاهيلإ جيهملا رمخلا فصوو ةيحلا ةنيعملا ةأرملاو روكذلا ةفصك لجخيال ام هيف ركذي مل ام

 وه هيلع بلاغلا نوكي ال نأ ةيفنحلا ةداسلا كلذك طرشو ؛يمذ وأ ملسمل ءاجهلاو

 .ملعلا بلطو تابجاولا ءادأ نعو ىلاعت هللا ركذ نع هيهلي ثيحب رعشلا

 روكذلا ةفصك لحيال ام ظفللا يف ناك ام مرحما نيغتلا نإ :هتيشاح يف ًاضيأ لاقو
 اذإ يمذ وأ ملسمل ءاجهلاو «تاناحلاو ءاهيلإ جيهملا رمخلا فصوو «ةيحلا ةنيعملا ةأرملاو

 ناكو «هتغالبو هتحاصف ملعيل وأ «هب داهشتسالل هداشنإ دارأ اذإال هءاجه ملكتملا دارأ

 ىلع هعنملهجو الف «هايملاو راهزألاو «نيحايرلا فصو ةنمضتملا تايرهزلا فصو هيف

 )نه

 قالطإلا ىلع ًامومذم سيل رعشلا :ةيكلام ا ةداسلا نم ئزج نبا ةمالعلا لاقو
 اقلطم عونمم يناثلاو «ةمكحلاو دحلا وهو نسح اهدحأ :ماسقأ ةعبرأ رعشلا نإ :لاق مث

 وهف ًالطاب ناك نإ و هوركم وهف افك ناك ند ةءاقزلاو حدملا ثلاثلاو 5

 .©”)الفالإو مارح وهف هل لحيال نميف ناك نإف «لزغتلا عبارلاو ؛عونمم

 هنسح مالكلاك رعشلا :ةيلبنحلا ةداسلا نم يسدقم ا ةمادق نبا ةمالعلا لاقو

 ةباحصلا هلاق دقو فالح رعشلا ةحابإ يف سيلو :لاق مث ءهحيبتك هحيبقو هنسحك

 فرعتو ريسفتلا يق هب داهشتساللاو ةيبرعلا ةغللا ةفرعمل هيلإ وعدت ةجاحلاو «ءاملعلاو

 اهيا كا نيدباع نبا ةيش اح 0

 .(1455) ص يكلالا ئزحج نب دمحم « ةيعرشلا ماكحألا نيناوق - ؟

 ؟ ا



 ع امسلاو داشتإلا ةيفوصلا ةلدأ ثايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 «برعلا مايأو خيراتلاو بسنلا ىلع اضيأ هب لدتسيو هلي هلوسرو ىلاعت هللا مالك ئناعم

 . ”قيرعلا ناويؤ نعشلا لاقيو

 : كعبو

 لب ايبلس رعشلا نم هفقوم نكي مل مالسإلا نأ مات ءالجب انل نيبت ةلدألا هذه نإف

 يضر حلاصلا فلسلاو نيعباتلاو ةباحصلا عامس نم جذامن نآلا كيلإو ''”كلذ يف سكعلا

 :مهنع هلل ١

 :مهنع هللا يضر ةباحصتا دنع مامسلاو ءانغلا

 :هدع هللا يضر باطخلا نب رمع

 . 0(ءاسنلا ركذب ضرعتال :لاق يداحلا عمس اذإ ناكو ؟””بكارلا

 فوع نب نمحرلا دبع عم نحن انيب :ديزي نب بئاسلا لاق يرهزلا ىكح دقو
 قيرطلا فوع نب نمحرلا دبع لزتعا «ةكم مؤن نحنو جحلا قيرط يف هنع ىلاعت هللا يضر
 داصلا نوكسب) بّصنلا نسح ناكو «نمحرلا دبع ابأاي انتنغ :فرتعملا نب حابرل لاق مث

 رمع مهكردأ مهينغي حابر امنيبف (ءادحلا نم قرأ برعلا دنع ءانغلا نم برض ةلمهملا

 سأبال :نمحرلا دبع لاقف ؟ اذه ام :لاقف «هتفالخ يف -هنع هللا يضر باطخلا نبا

 نوكي هنأل «هرعش نم رعشب ناسنإلا ٍيغي نأ الإ رارض رعش ىلع لضفيال ناكو.

 .اساسحإ ىمسأو ةفطاع قدصأ هيف:

 ؛مهانغف «تاوخاي اننغ :موقلا لاقف :لاق «فوع نب نمحرلا دبعو حارا نب ةديبع.

 ١ - واالال !9 ةمادق نبا مامالل يغلل ١0/8(.
 ٠١(. -23!09ص رصاعلل نفلا اياضقو مالسإلا - ؟
 119]١010(. ةبيش يأ نبا فئصم - ؟
 .(5]68) يقهيبلا ننسو «(ىاله| 50 نيغلل - خ
 .(تلل| هو يتهيسلا ننم - 3

 ؟ا/



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسول ا

 تاينب نم غي هللا دبع ابأ اوعد :رمع لاقف «باطخلا نب رارض رعش نم اننغ:اولاقف
 كناسل :رمع لاق ءرَّحَّسسلا ناك اذإ ىتح مهينغأ تلزامف ءهرعش نم عي «هداؤف
 ا دقف تاوحأي

 دبع نأ :امهريغو بذهملا بحاصو «هبيذهت يف ىلاعت هللا همحر يوغبلا كلذكو
 ؟نمحرلا دبع اي نيتعمسأ :رمع لاقف .منرتي هعمسف رمع ىلع نذأتسا نمحرلا

 نب رمع ناكو «سانلا لوقت امك لوقن انلزانم يف انولخ اذإ انإ :لاقف .معن :لاقف

 .نيتيبلاو تيبلاب منرتي هنع هللا يضر باطخلا

 : هلع هللا يضر نافع نب نامثع

 ؛يواحلا يف يدرواملا لاق دقف .هنع هللا يضر نافع نب نامثع انديس امأ

 لاق «رحسلا تفقو ناك اذإف هل ناينغت ناتيراحج هل ناك) :امهريغو كايبلا بحاصو

 .©0(رافغتسالا تقو اذه نإف ءاكسمأ :امهل

 : هنع هللا يضر "بلاط يبأ نب يلع

 .هنع هللا يضر يلع انديس نع هلح طرش نم نإف ؛طورشب ًالالح ءانغلا ناك اذإ

 الإ فرعُيال تيب تيبلا سئبإ:هنع هللا يضر يلع انديس لاق .ءرملا هداتعي الأ

 . (نيعاعلاب (*)(ءانغلاب

 : هلع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع

 ديع راد ىتأ هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع انديس نأ رابخألا لهأ ركذ

 :ارعش '”ةينابكر لاب ىنغتي هعمسف نمحر لا

 ةلسلسإ سئافنلا راد يح هعلق ىلاور دسحم روتكدلا :فيلأت ؛هتايحو هرصعإ باطلا نب رمع هقذ ةعوسوم - ١
 .(6019 ص |١ةد>ك 1+ ط (فلسلا هّقذ تاعوس وم

 .(72009 ص. تاللآلا عام ْف تالالدلا حاضيإ - *
 راد (فلسلا هقف تاعوسوم ةلسلسإ يح هعلق ىاور دمحم روتكدلا :فيلأت ءبلاط ينأ نب يلع ةقف ةعوسوم - *

 .ماك385 |ىزط ركفلا

 .(55 )١15 :ريضنلا ضورلا - ؟
 .طبطغ و دم هيف برعللا ءاَنَغ :ةينابكارلا - ه

 ؟ ا



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعؤسؤلا

 رمعم نب ليمج اهنم ارطو ىضق ام دعب ةديدملاب ياونم فيكو

 : هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس

 يضر صاقو يبأ نسب دعس عمس هنأ راسي نب ناميلس ىلإ هدنسب ةبيتق نبا ىؤر ظ

 تنأؤ اذه لعفتأ . .!!هلل | ناحبس لل

 : كيع ا وهرمغ نب ةبقع ديعس منو

 «هنع هللا يضر يراصنألا ورمع نب ةبقع ديعس ابأ نأ هدنسب يقهيبلا ىور

 ةينطلاب ىقعي هتريف اعقار لدينا ها وهو فل ار يلع قو رج ارد كيس فق ناكر

 : هنع هللا يضر يشبحلا لالب
 ىنغت «ريبزلا نب هللا دبع لاق :لاق ءناسيك نب بهو نع هدنسب يقهيبلا ىور

 لحر يأو :لاق ل اسلاخب ف رتتاف "تسلا لف :لجرلا.هل لاف ل

 .بصنلاب ىنغتي هعمسن مل راصنألاو نيرحاهملا نم

 : هلع هللا يضر مقرألا نب هللا دبع

 امقاز مشرألا نب ا ا ا را

 يصر ةنايسلا داك نم نرالا يلا دع داو 000 _-

 ("7ههنع ىلاعت هللا

 : هنع هللا يضر بلطملا دبع نب ةزمح
 (")هنع ىلاعت هللا يضر هينغت ةنيق هدنع ناك هنأ نيحيحصلا يف تبث

 .(ىللك لاكح ص تءلاإ دلا حاضبا - ١

 .اهعامس هل زوجيف هتمأ اهنأو حابلل ءانغلا هينغت تناك ةئيقلا هذه نأ كشالو - ؟

 انفو



 عامسلاو داغنإلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 حرش) يف يومحلا مدلا يبأ نبا لاقو «هل ناينغيف ملسأ نب دلاخو ءملسأ نب هللا دبع
 وهو هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ىلع لخد بعشأ نأ اوور ءاملعلا نإ :(طيسولا

 نأ هناملغ رمأي نأ هلأس مث ءلعفف «ةرارغ يف أرمت هل رفوي نأ هلأسف ةنيدملا طئاح يف
 عنتماف «ءانغلا ديج توصلا بيط بعشأ ناكو هل ئغي نأ هلأس مث «اهيف هنوعي ام اوبكي

 .هبرطأو ىنغف هل نذأف هيلع حلأف ءهبدأ نم.

 :هلع هللا يضر كلام نب ءاربلا

 .منرتلاب دلتسيو عامسلا ىلإ ليمي ناك هنأ ميعن وبأ ظفاحلا ىكح

 :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب مفعج نب هللا دبع

 وبأ ذاتسألا لاقو ءًاسأب ءانغلاب ىريال ناك هنإ.:باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاق
 غوصي هنأش ربك عم رفعج نب هللا دبع ناك :عامسلا يف هفلؤم يف يدادغبلا روصنم
 ينأ نب ىلعاكاذ ذإ نيسموملا ريمأ ناكو «هراتوأ ىلع نهنم هعمسيو هيراوجلا ناحلألا

 ."7تابثألا خيراتلا لهأو ظافحلاو ءاهقفلا نم ةلأسملا ُُق نعمأ

 : هلع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا

 يف هللا همحر يكملا بلاط وبأ هنع ءانغلا عامس ىكح دقف ةبعش نب ةريغملا امأو

 .امهريغو يرازفلا نيدلا جات خيشلاو «(بولقلا توق) هباتك

 :ىلاعت هللا همحر يبعشلا رماع

 2 :روصنم وبأ ذاتسألا هنع ىكح دقو ًالمعو ًاملع نيعباتلا رباكأ نم وهو

 .بتارملا نم اهدعب امو يناثلا ليقثلا ىلإو لوألا ليقثلا ىلإ تاوصألا مسقي ناك

 .(ى15 - )كل ص تالالدلا حاضيل - ١

 ؟ 7



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ يب ف ةيقسوبلا ةعوسولا ٠

 :ىلاعت هللا همحر حابر يبأ نب ءاطع

 ,راثآلاو نئسلاب هتفرعمو هدهزو هتدايعو هملع عم وهو «نيعباتلا رباكأ نم وهو 5

 ليقثلا ىلإو لوألا ليقثلا ىلإ تاوصألا مسقي ناك هنإ :روصنم وبأ ذاتسألا هنع لاق دقف

 هدنعو هدلو نتحخ حابر يبأ نب ءاطع نأ :ةبيتق نبا لقنو «بتارملا نم امهدعب امو يناثلا

 .هيلع ٌدر نحل اذإو تكس اذإ ناكف «نيغي رحيألا

 :ىلاعت هللا همحر زيزعلا دبع نب رمغ

 هيلإ تضفأ نأ دعب ءىش هعمس يف نط ام :لاقف هنع قاحسإ لعس :ةبيتق نبا لاق

 امبرو «ليمجلا الإ هنع رهظي الو ,ةصاخ هيراوج نم عمسي ناكف اهلبق امأو «ةفالخلا

 .هيلجرب برضو ءابرط هشارف ىلع غرمتو «هديب قفص'

 مهنع هللا يضر فلسلا دنع عامسلاو ءانغلا#

 :ىلاعت هللا همحر جيرج نب هللا دبع

 طيسبلا زيعيو «ناحلألا غوصي ناك هنأ روصنم وبأ ذاتسألا هنع ىكحو «ناحلألا فرعيو

 ريم كارما يق ملا 7 يدم ؛هيلع هباب قده

 .©0(ةنحلا ركذي امل ءانغلا نم نإ) :لوقي مث «هتيحل ىلع هعومد

٠+ + ©» 

 :ىلاعت هللا همحر نامعنلا ةفينح وبأ

 :ًارعش لوقيو غي ةليل لك راج هل ناك هنأ :هريغو هنع ةبيتق نبا ىكح

 رسغثت دالسو ةهيرك مويل 20 اوعاضأ ىهف يأو ينوعاضأ

 نجسو ليللاب دجو هنإ:هل ليقف .هنع لأسف ,هتوص دّقف هنإو ؛هيلإ عمتسي ناكو

 ١ - ص تالالدلا حاضيإ 50١ - 30(.

 "ا



 6 3 ا ا يح حا و اللا هلا ع امسلاو داشنإلا . ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 فرعأال :لاقف هعم ثدحتو ريمألا ىلإ هجوتو هتمامع سبلف «ريمألا ىسيع نجس يف
 همسا نم لك اوقلطأ :ريمألا لاقف .ورمع همسا :هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاقف ءهمسا
 ؟ىتفاي كانعضأ :ىللانعت هللا همحر ةفينح وبأ هل لاق جرخ املف ؛لحرلا قلطأف «ورمع

 .ءانغلا نع ههني ملو هيلإ عمتسي ناك هنأ ةياكحلا هذه تنمضتف «تلظفح:لب :لاق

 «هجا نا هيرشي

 :ىلاعش هللا همحر يعفاسلا مامإلا

 وأ لحجر نم هعمس اذإ ناسلألاو لوقلاب عامسلا ةحابإ هبهذم نأ :يدادغبلا روصنم وبأ

 ةعراق ىلع هعمسي ملو «هقيدص راد وأ هراد يف اهيلإ رظنلا هل لحي ةأرما وأ ةيراح

 ةداهشب عيضي ملو ءاهتقو نع ةالصلا عضي ملو ءركنملا نم ءيشب نرتقي ملو «قيرطلا
 ,. ")اهؤادأ همزل

 :ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا

 دمحأ نع ةياورلا تحص :(لوصفلاب) ىمسملا هباتك يف ليقع نب ءافولا وبأ لاق

 ملف ًالاوق عمس هنأ دمحأ نع يور :عنقملا حراش لاقو «حلاص هنبا دنع ءانغلا عم هنأ

 ..!!هعم ركنملا نولمعتسي مهنإ ليق :لاقف .ههركت تنك تبأاي :هنبا هل لاقف ؛هركني

 دئاصقلا نم هنمز يف هل ىنغي ناك ام ىلع هلعفو هلوق لمحي هنإ :يزوجلا نبا لاق دقو
 .تايدهزلا

 ركذ يف يلا قاقرلا دئاصقلا هذه هللا دبغ ابأ اي :لاقف ,ءلجر دممحأ مامإلا لأسو
 :نولوقي لاق ؟ءيش يأ لثم لاقف ؟اهيف لوقت ءيش يأ «رانلاو ةنجلا

 ينييصعت تيحتسساامأ  يبريللقاماذإ
 .ينيأت ت ناييصعلابو يقلخ نع بنذلا يفختو

 لوقي وهو .هددري تيبلا لخاد نم هبيحن تعمسف «بابلا درو «هتيب لخدف :لاقف

 .راعشألا هذه

 ١ ص تالالدلا حاضبإا- 540 -385(.

 "ا



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا ٠

 :ىلاعت هللا همحر ثراحلا نب نايفس

 يف يدرواملاو تايقفوملا يف راكب نب ريبزلا «ظفاحلا ملاعلا هيقفلا هذيملت هنع ىكح

 نبا ىطعي مالع :هباحصأل نايفس لاق ءمج لام ةكم عماج نبا مدق امل هنأ :يواحلا.

 :ارعش لوقي :اولاق :؟هيف نولوقي ام :لاق «ءانغلا ىلع :اولاق ؟لاومألا هذه عماج '

 لبسملا يرزتم نم عفرأو 2فوطي نم عم تيبلاب فوطأ

 اره لو :اولاقف ءاذام مث «ةنسلا يه :لاق

 :ارعش لوقي :اولاقف ؟اذام: من" حلصاو نسح لاق.

 .هل هللا اهربخس حلصأ ام بيبحلا دسفأ :لاقإ

 :ىلاعت هللا همحر لهاجم نبا مامإلا

 دهاجم نبا ناك :(بولقلا توق) هباتك يف ىلاعت هللا همحر يكملا بلاط وبأ لاق. ظ ظ 0

 ."”عامس اهيف نوكي نأ الإ ةوعد بيحيال.
 انيأر امك وهو حلاصلا فلسلاو نيعباتلاو ةباحصلاو كلف لوسرلا عامس اذوه اهف 3

 ةودج سفنلا ِق ىحي ءانغ هنإ .ءادحلاو ديشنلاو ءانغلا نم صصخ عونل «فداه عام

 سفنلا نع هب حوري يذلا حابملا وهللا نم وه وأ «ركفلا سبق لقعلا ُق ظقويو «ناميإلا 5

 دودحل طخن وأ (ةيمالسالا ةعيرشلا نوناق نع جورسخلا نود نكلو «قيضلا ةعاس يف

 يوري «ناسنإلا اهيلإ أجلي ىلا ةيناسنإلا نونفلا دحأ :فداحملا يمالسإلا ءانغلاو 20
 نم اوج هسفن يف تبثيل اهيلع يولي دقو «نامألاو ةنيكسلا ىلإ ىشطعلا هحور أمظ اهب.

 .برطلاو سنألاو رورسلاو حرفلا ..

 لك نم لعجو ؛ةئشنم ةقالخ ةلعاف ةداحج ةرظن ةايحلا ىلإ مالسإلا رظن دقو 0

 ,(8 8, كريس ةرلو ص تالكلا عام يف تالالدلا حاضبإ + 0 1 ١

 .؟ اال



 عامسلاو داشنإلا ْ ةيفوصلا ةلدأ نايب ِ ةيفسويلا ةعوسوم ا

 نم لسا قلحت يذلا لنكألا هوجولاو ليلا فاثقلا اذه رعت وهام هللا تاقولخغ
 ىوقل ةرخسم ةفداه نوكت نأ مالسإلا اهل دارأ ىلا رومألا هذه دحأ ءانغلاو .هلحأ

 .سانلاو ةايحلا عم هتاعارص مصخ يف ملسملا

 :ةفداه ديشانأو ةانغم دئاصق مظنب ةيمالسإلا ةوعدلا ءارعش نم ضعب ِنْع دقلو

 عاونأ رهشأ لعلو مالسإلا هيلإ امر يذلاو «فداحلا يمالسإلا ءانغلا نع ريبعت ري ربعت

 :فداحلا يمالسإلا ءانغلا اذه

 ينيدلا ديشنلا ١-

 قشعتلاو ؛هلوسرو هللا بحو ءرانلاو ةنجلا فصوو هللا ركذ هيف يذلا وهو
 رثكي ّيلا رومألا هذه لشمع ةرمخاذ (ةيوبنلا دلاوملا) ٌلعلو .مهبرقب ةوظحلاو ءمهلاصول
 :(كامحر)ناونعب ةديصق يف رعاشلا لوق هلانمو .اهب ئغتلاو اهركذ

 يئاعدل بجتساف يدصق كاضرو 2 يئاجر دابعلا بر اي كامحر
 يئالوب دجفاضرلا كك نم اعراض يهإاي يغبأ كامحو

 يئاعد بيجي نمف ينبجت نإ اعراض يحلإاي كمساب تيدان

 يئاسنلا داسعبلا نم تبيع دقلف اهئات ينعدت الف ميركلا تنأ

 يئاجر كاوس نمف تددر نئكف لٌلئوم كدوج باتعأ ىوس يلام

 .يئاجر درست ال نأ ًالسلذتم ًاسعراض يهغإاي كاتوجر دقلو

 :(كلدعأ ام انهإ) ناونعب ةديصقلا هذه كلذك هنمو

 كلم نم لك كيم كلدعتامانهإ

 كل دمجلا نإك يبل هاا خت كاست

 كلح نأامل ل ِيالاو كل كيرشال كلملاو

 كلستملا يراني ىلع كنفضفلا يف تاحباسلاو
 كلسن كبييعهل تسنأ -:كلفمأ دسبع باح اف

 كلمويبن لك | كلهيبرايكالول

 ضيا



 | عامسلاو داشنإلا 1 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 كللجأردابو لجع _كلفغأامًامطخماي

 كبل كلما نإ ككيبل كلمع ريخب متخاو

 .كل كيرشال رعلاو كل ةمعنلاو دمحلاو

 ةاخانملاو بحلا ديشن -1؟

 بح هنإ .ءيش لك زواجتي يذلا كلذ «قلطملا بحلا حملن ديشنلا اذه يفو

 يف ذختي يذلا بحلا كلذ .هعنص عيدبو هقلخو هتكئالمو هلوسرو هللا بح دودحمال

 .بحرأو لمشأ تالولدم ظافلألا يطعت «ةيزمر الاكشأ نايحألا ضعب

 لح هللا) قلطملا بح «يلاثملا بحلا كلذ وه ديشانألا هذه يف ام لمجأ لعلو

 ىليل وه ةراتف ةبذع ناعمو «ةقيقر ًاظافلأ هتبحم ىلع غبسيف رعاشلا هقشعي يذلا (هلالج

 مهريغو . .جالحلاو «ضرافلا نباو «ةدهازلا ةفحتو «ةيودعلا ةعبار لعلو ءىدعس ةرمو

 ةلقتسم ةسردمو ءاميظع انأش غلب يذلا « «قيمعلا قوصلا يزمرلا هاحتالا اذهل لثمم ري

 .اهتاذب

 :رعاشلا لوق هلاثمو

 ميخلاو لالطألاامو رايدلاامو اهب لحت نأ ال ول لزاما امف

 مف ءاشلل وضع لك يفو ينم اهب كارأ نيع ةحراج لك يف

 مكب مكنع يلغشف تكس نإو مكر يغب قطنأ / تملكت نإف

 مكب مكل يتوم نم يرورس ايو يفرش ايف اقوش مكبح يف م نإ
 مكتيتأ دق يلذو يراسكنابف امرك اوحفصاف يبنذب رقملا انأ

 مكدبعب ىعدأ ىرولا نيب ترصو 2مكب تفرع دق ينإف ينودرطت ال

 يوبنلا ديشنلا-'

 ةباحصلا بحو هتازجعمو ةرطعلا هتريسو ديو يبلا ركذ هيف يذلا ديشنلا وهو

 قى



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 قوشتو«ةيقلخو ةيقلخت ةيحان نم ًالماك مالسلاو ةالصلا هيلع هفصوو هل نينمؤملاو

 لعلو «دلخلا ةنج يف هعم شيعلا م «ةمايقلا موي هعم ضوحلا دوروو «هتيؤرل نينموملا
 ثيدحلاو ٌدِو لوسرلا بح نم رثكي يذلا ديشدلااذهب ذحعأت ىلا يه ةيوبنلا دلاوملا رثكأ

 .مايهو قوشب هنع

 :(ناعإلا رشان) :ناونعب ةديصق يف رعاشلا لوق هنمو

 رشبللاٌرعوايدلارهب امسلا ثوعبم ناميإلا رشان

 رظنت ىريح سانلا ىدانت دق ىمحلا رخفاي دجملا لوسر اي

 رسطع لامجو ريخهيف امبنوكلل لسرملا اهيأ
 0 املظلا ريني حابصم تنأ

 اولا قالي م يبنو مانألا بر هلسرأ لسسرم

 ىسو ًابيط لمحيأمغن 2 ماين موق يفةمحرلارشبب

 رطخلا لجو سفنلا تقاض املك انيلع ىرسكذ ايّرم
 ردقهلاه» يلإ انيدانيو اسيغنلا كاذ قتشن اتنإ

 ةظعوملاو ةمكحلا ديشن-

 امإ ةاقتسم ةغلاب ةمكح وأ «ةيمالسإ ةظعومم هبحاص قلطني رعشلا نم عون وهو

 نأ ىلع ؛ريثك رعش وهو ءاهتاعارصو ةايحلا براحت يحو نم وأ انتعي رش ميمص نم
 لوق هلاثمو «نايحألا مظعم يف يقيسوملا رصنعلا نم هّولخ «هنع نوضرعي نيدشنملا رثكأ

 :(ةايحلا ٍئتملع) :ناونعب يهو :ةمكحلاو ةنينأمطلا و ىضرلاب ةئيلم ةديصق يف رعاشلا

 ؟/مد

 الوبقواضر اهناولأ لسك ىقلتأ نأ ةيحلا ينسملع

 الودس يسأآملا ىلع يقليو يل  اقثأ ففخي اضرلا تيأرو

 اليزجادمحه لإ جزمو هللا بستك ام لكب ضار انأ

 اليتف ليبنلا لأسمأ نلوال ا للا نام نجا جتا

 ًالِيقثت وأ اأسنؤم فيضلا نكف 2 ناكم فيض لكل يداؤف يف



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 رسم فتاك ارضا نم بعط اهل نأ ةايحلا ينسملع

 اليبق ًاليبق ىرولا تايرخسم يدب ينع ةايحلا يرست دق
 ًاليلج ابطخ ياوس اهاريو ًاسوردو اظعاوم اهارأف

 الوقعو ًارئاصب اولضو س 2 فشنلا عداضم يف سانلا نعمأ

 ًاليسأ اد خو اهملا نويع نم 2 ًانيعو راضنلاو هاج اودع
 ًالسيزه ًاريقح شعأ يسفنل تن 2 اشع نإ يبنأ ةايحلا ينتملع

 الوهج لازأالف ملعتأ امهم يسنأ ةاسيحلا نتملع

 :رسوفنلا يف غلابلا هرخآو نآرقلا *

 ٌرئأف ءاحصفل احصفلا برعلاىلع نآرقلا لزن :نيشموملا سوسفن يف غلابلا هرثأو نآرقلا

 لوألا نيملسملا نأ ىلع «نيدلا موي ىلإ ىقبتسو «مويلا ىلإ تلازال اراثآ كرتو :مهيف
 يف يدع يعمر وسرت ورك هريلات ناكف م ةناملكا تمص زر دارقلا ياعتناوخو

 ,روطلاو# :ًأرقي ًائراق عمس هنع هللا ي يضر باطنلا نب رمع نأ ىوري امثو ؛مهناذآ

 . رحبلاو ,عوفرملا فقسلاو ءرومعملا تيبلاو ,روشنم قر يف .روطسم باتكو
 ىلإ داع مث رادحج ىلإ نكتر اف 4""'عفاد نم هل ام ؛عقاولا كبر باذع نإ ,روجسملا

 ياك ارهقا نانلا ةةزوي دي

 ميدقلا ملاعلا ىلع اونميه نأ ناكف «ىلاعتو هناحبس هللا مالك ةباحصلا غمس اذكه

 نيب نم لطابلا هيتأيال- يذلا يلزألا هللا مالك وه ميظعلا نآرقلا اذه ؛هذوفنو هنايك لكب

 .ناك قولخم يأ وأ رشب هلثم. يتأي نأ تاهيهو ,هفلح- نم الو هيدي

 نأ ةرم مهادحت ,هلثم نآرقب اوتأي نأ ىلع نيدناعملاو نيكرشملا نآرقلا ىدحت دقلو

 اذه لفمب اوتأي نأ ىلع ٌنجلاو سنإلا تعمتجا نئل لقال :لاقف ًالماك هلثم.اوتأي
 ."'اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا

 ,هارتفا نولوقي مأإ :لاقف عروس رشعب اوتأي نأ) اذه نم رسيأ وه ام مهادحت مث

 .(نؤ ىتح- ١١ نم تايألا روطلا ةروس - ١

 .(.8إ ةيآلا ءارسإلا ةروس - *

 58م1



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 متنك نإ هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو ,تايزنفم هلثم روس رشعب اوتأف لق

 . 204 نيقداص

 مسك نإوإ» :لاقف مهزجع محل رهظيل ريثكب كلذ نم رثكأ ةمهملا محل ٌلهس مث
 هللا نود نم مك ءادهش اوعداو هلم نم ةروسب اوتأف اندبع ىلع انلزن ام بير يف
 ."04نيقداص متنك نإ

 مهسفنأ نيكر شملا نإ ىتح «مهئاذآ هتعمس موي لوأ نم برعلا نآرقلا رحس دقل

 .مهيف رثؤيو مهرحسي اليك هعامج' مدعب مهنيب اميف نوحص انتي اون اك

 هتاملك ةعورو نآرقلا ةمظع ىلع ًايح ًادهاش الإ ةريشملا نب , ديلولا ةصق امو

 هب اذإف هنايك لكب ىغصأ نآرقلا نم ًائيش هلي لوسرلا نم ديلولا عمس امدنعف ءاهتمظعو

 ابأ هيلإ اولسرأف ءاهلك شيرق نوبصتلو «ديلولا هللاو أبص :شيرق تلاقف «هتغالب يف هيت
 هب ملعي الوق نآرقلا يف لوقي نأ هيلإ بلطيو هلامو هبسنب هزازتعاو ةءايربك ريثي لهج

 الو رعشلاب نيم ملعأ لحر مكنمام هللا وف ؟هيف لوقأ اذامف :لاق «هراك هل هنأ هموق

 نإ هللاو ءاذه نم ًائيش هلوقي يذلا هبشي ام هللاو «نحلا راعشأب الو هديصقب الو هزجرب

 نإو هيلع ىلعي امو ولعيل هنإو ؛هتحت ام مطحيل هنإو «ةوالطل هيلع نإو «ةوالخحل هلوقل
 .هيف لوقت ىتح «كموق ىضريال هللاو :لهج وبأ لاقف «قدغمل هلفسأو ءرمثمل هالعأ
 لحرلا نيب قرفي هومتيأر امأءرثؤي رحسلا اذه نإ :لاق ركف املف هيف ركفأ ئيعدف :لاق

 .©”هيلاومو هلهأو

 رابص مويلاو ؛هماكحأ اوبرشتو «هيناعم اومهف «نآرقلا نومدقألا ىعو اذكه
 اهيف اراد انمأ اذإ الإ ىلتت تايآلا عمسن اندع امف «روبقلا ريفشو ىتوملا ىلع افقو نآرقلا
 ىلع ىلتي نآرقلا راص اذكه نآرقلا عمسن كلذ دنع ءاهربق ىلإ ةزانج انعيش وأ «متأم

 ىلع لوقلا قحيو.ايح ناك نم رذنيل# :ءايحألل ثعب هنأ نيح ْق «تاومألا

 .204نيرفاكلا

 ,.(ا59 ةيكلا دوه ةروس - ١
 .(559 ةيألا ةرقبلا ةروس - ؟

 .ماشعه نبال ةويسألا نع - *

 .(إ ١9 ةيألا سي ةروس - ؟

 انكد



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدا نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 نآرقلا تعمس املف) :ةياور يف لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع انديس اذه
 اذه نسسحأ ام) :لاق هنأ ةياور يف هنع لاقيو (مالسإلا تلحدف تيكبف يبلق هل قر

 .(همركأو مالكلا

 اوتوأ نيذلا سوفن كلذكو «هب نينموملا سوفن يف هرثأ انل فصي نآرقلا اذه مث

 .مهدولج نيلت مث مهبر نوشخي نيذلا دولج هنم رعشقت 9 :لوقي ءهلبق نم ملعلا

 نورخي مهيلع ىلتي اذإو هلبق نم ملعلا اوتوأ نيذلا نإإ» 0"©4هللا ركذ ىلإ مهبولقو

 ناقذألل نورخيو :ًالوعفمل انبر دعو ناك نإ ائبر ناحبس :نولوقيو ءادجس ناقذأال

 .4"”اعوشخ مهديزيو نوكيي
 «نيملسملا ةعيرش جاهنم هنم لعجتل نآرقلا يف ظافلألاو يناعملا تكرتشا دقل

 ف مكح وهذإو ؛ ءمهزهو مهدج يف ؛مهراهنو مهليل يفو ,مهلاحرتو مهلح يف مهثيدحو

 .ءاوسلا ىلع ةيداعلاو ةيريصملا ءمهاياضق لك

 خشتلاو ريوصتلا ةقيرط «ةماعلا ةقيرطلا يه تناكف كلذ يف هتقيرط امأ)

 روصلاو ةرّوصملا تاريبعتلاو «ةربعملا ظافلألا تكرنشا قطنملا اذه يف ,ميسجتلاو لييختلا

 ةمايقلا دهاشم نم ضرع ام لكو ...ةريثكلا صصقلاو «ةقطانلا دهاشملاو .ةصخاشلا

 «لايخلا ظقويو ءسحلا سملي يذلا قطنملا اذه ةلمج يف دعي «باذعلاو ميعنلا روصو

 ."7(ناعذإلاو عانتقالل سفنلا ئيهيو «نادجولا ظقويو «ةريصبلا سمليف

 انزئامنسو اس رت كود ةلح ةجيبات»:نأ انيعأ تقي يذلا ةآرقلا نه اذنه
 زيزع نم ليزنت ناز كلذك يافا بو انسيساحأ يف دلاخلا باتكلا هنأل ءانعاممأو

 .كيم-

 هناحبس هللا مالك نم لامحلا سايقم يف لضفأ وه مالك وأ ءانغ نم كانه لهو
 ىلثملا ةايحلا روص سفنلا يف يحي ءرهاب عئار مالكل هنإو «قلاخلا مالك وه اذه .ىلاعتو

 .دولخلا راد ىلإ اهب ربعيل

 ١ - بألا رمزا ةروس 69(.
  -85ةيللا ءارسألا ةروس 0١023

 * - -الالإ ص نآرقلا يف فلا ريوصتلا 3772(.
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 عامسلاو داشيإلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 رعشلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ملكت له

 ةوبنلا دعب همظن الو ةوبنلا لبق ارعش لاق هنأ بدألاو خيراتلا بتك انل ركذت م
 لاق ثيح هسفن نع وه كلذب ثدحت امك مدآ ب حصفأ ناك هنأ ًاملع ؛ءارعشلاك
 1 نر دعم قيءاناتسل يناسلو «شيرق نم انأ مكب رعأ انأ) 2

 رعسشلا هانملع امو :ىلاعت لاق امك رعشلاب لوقلا نم .هلي هعنم ةمكح ىلجتتو

 نم رخّدا دق هللا ناك امل ءككلذ ةمكح (74"2(نيبم نآرقو ركذ الإ وه نإ هل يغبني امو

 ا ا را را وسلا

 17 كو لاو ا اديكأتو ةلاطل هلل ايطالى ىلا ءابو هيك 2

 ولع ىلع .ىمظع ةدايز يه مث «هتفص نم اهتفص ّيلاو ؛هتزجعم لحأل (هل يغبني امو)

 ل

 ؛هريغ نع اسيكاح هداشنإو رعشلا نم ءيشب كل يبلا لثمت زاوج يف فلتعا دقو
 .هزاوج حيحصلاف

 نم ءيشب لثمدي هلل هللا لوسر ناكأ :ةشئاعل تلق هيبأ نع حيرش نع يوردقو
 .(0(دوزت 9 نمرابخألاب كيتأيو :ةحاور نبا رغش نم لثمتي ناك :تلاق ؟رعشلا

 دقف .2”بلطملا دبع نبا انأ بذكال يبلا انأ) :نينح ةوزغ يف هنم عقو ام امأو

 . .كلذ ىلإ هنم دصق ريغ نم ًاموظنم عقو
 ئبي هيلي هللا لوسر ناكو :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا انديس نع يورو

 .هتحصلا زهرو (555509 ريغصلا عماشلا ْي يم ويسلا هج ريخلأ ١

 .(699 ةبالا سي ةروس -5

 .(١؟5ال| 40 يبرع نبال تآرقلا ماكحأ - ؟
 وبلا لمع يف يئاسنلاو (5407) قئامشلا و (5 8420 يذمزلاو (851779 درفلل بدألا ف يراخبلا هحبرتخأ - ؟

 .(0؟ مأاةول دجأو ىيفحاإ ةليللاو
 .(15) لئامشلا يو 00803 يذمزلاو 520149 دمحأو (4550) ملسمو (5559 يراخبلا هحرحأ - ه

 .(05) ةليللاو عوبلا لمع ف يئاسنلاو
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 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 قل ا ا

 "دن عرش يكف زر نك دوي هو نواه

 ل ل

 لئافلا هفأا هنلا لاق ناو نبا نياعلا هداج يني اهي شناو

 ةنييعو عرقألا نيب دي  ديبغلا بهنو يبهن لمجتأ

 وبأ لاقف (دحاو امه) :ِلَي هللا لوسر لاقف «عرقألاو ةنيبع نيب :ركب وبأ لاقف

 ج4 يغبني امو رعشلا هانملعاموؤي :هللا لاق امك كنأ دهشأ :ركب

 رفق نم انايجأ ياما كلذك ره رعشلا كعردنا يسولال ناك نوال عانضإو

 (4)تبقل ام هللال يبس يفو .تييمد عبصأ الإ تسنأ له

 نأ هنم مزلن الو) :اهاندروأ يتلا تايبألا كلت ىلع اقيلعت يبطرقلا مامإلا لاق

 نم نيتيفاقلا ةباصإو رزنلا تيبلاب لثمتلا نإ ءًارعاش الو «رعشلاب ًاملاع يلو يبا نوكي

 ءاشملعلا هقاقتاب ارغاش' ئندسس الو: ةرعسلاب اناع اهلئاقنركي ذأ بعيريأل «ةرغوزجرلا

 هانملعاموإ» ىنعم ءجاجزلا قاحسإ وبأ لاق ًاطايخ نوكيال ًاطيخخ طاخخ نم نأ امك
 نم ائيش دشني نأ عنمال اذهو ءارعاش هانلعج ام :يأ ءرعشي نأ هانملعامو :يأ رعشلا

 ١ - ينالقسعلا رجح نبال يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف 2/50 ١8(.
 .(ثل 5 ةيالا سي ةروس - 5

 .(554 15١9| ماشه نيل ةريس - ؟
 يرغبلاو ؛(44| 55109 ةوبللا لئالد ين ينتييجاو.ي 15599 دمحأو (580509 يراخبلا هحرخأ - ع

 «(ا0/ 5١9 ريبكلا ف ينارطلاوء(05 259 يذمزلاو .(5 55120 "راثألا لكشم حرش" ين يواحطلاو 550١
 .00] 23 ةبيش يبأ نيلو 00/050 يديمحلاو «(تادهالالإإ نابح نيلو (4509 ملسمو

 ؟8



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 داشنإلاو رعشلا يف زاغلألا

 ةيانكلاو زاحجلا لامعتساب ةبجحتلاو ةراشإلاو زاغلألا ةيفوصلا ضعب راتخا دق

 اوصتحا ىتح مهقاوشأو مه ديجاومو :مهقاوذأ نع ًاريبعت ةيوغللا زومرلاو تاراعتسالاو

 تارابعلاو ةفولأملا ظافلألا ةفعاسم مدع :اهنم «بابسأل ةراشإلا لمأب اوفرعو كلذب

 اهبرقل ةرورض زمرلاو ةراشإلا ىلإ ءوجللا ناكف ,مهرعاشمو ؛مهكرادم ريوصتل ةفولألا

 .اهنع ريبعتلاو اهريوصتو ءسيساحألاو رعاشملا ضرع نسح نم

 اذاملف مهب صاخلا مهحالطصا اذهو ءاثدحتسم احلطصم ملع لكل نإ مث
 مولعلا باحصأ ةيقب ذحاؤي الو «حالطصالا نم عونب اولقتسا مهنأ ىلع نوذحاؤي

 .اهريغو فرتلاو نونفلاو

 نبا خيشلا اهيف هبتك ام ًاصوصخو مهبتك نم بلطتف ؛«تاحلطصملا يناعم امأو

 .مهدعبو مهلبق نموافو يلع خيشلاو ةبيجع

 ميرحتلا ةلدأ ىلع دودر

 دّقلف .هيلإ عامتسالاو انغلا ميرحتب نولئاقلا اهب كسمت يلا ميرحتلا ةلدأ امأو

 ؛لاكشإلاو سبللا ليزي ثيحب ًاليلحت اهوللحو «ةيملع ةشقانم ةحابإلاب نولئاقلا اهشقان

 يزّرشي نم سادلا نموا :ميرحتلاب نولئاقلا اهب كس يلا ةعرركلا ةيألا نإ ١-

 ."042ل1 ليبس نع لضيل ثيدحلا وه

 نم هريغو دوعسم نبا نع ةياورب نيدهشتسم ءانغلا هنأ ثيدحلا وهل نع اولاقف

 ننسم يف ءاج امم نيلدتسم ةياورلا فعض ىلإ اوبهذ نيققحملا ءاملعلا نأ الإ «ةياحصلا

 الو «نهورتشت الو تاديقلا اوعيبت ال) :ثيدح لفثم يف تلزن ةيآلا هذه نأ يذمزلا

 دعب هسفن يذمزلا ماسمإلا لاق امك ؟”هارح نهنمتو نهيف ةراحت يف ريخ الو هوما

 .ثيدحلا اذه هداريإ

 ١ - ةيلا نامقل ةروس 3(.
 يذمقولا هححرخأ - *؟ 1559 6(.

 ؟مك



 عامسلاو داضنإلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ءمتسر محاعألا بتك يرتشي هنأل ؛ءثراحلا نب رضنلا يف تلزن ةيآلا هذه نإ مث

 هسا كم ذك لاك دمعات سيرت علاق اذن ةكف يل ناك نايشفماو

 لَو دمحم ثيدح نم نسحأ اذه يثيدح :لوقيو سرفلا كولم ثيداحأب مهثدحو

 .هتنيق ىلإ هب قلطنا الإ مالسإلا ديري دحأب رفظي الف تاينغملا يرتشي ناك ليقو
 ةالصلا نم دمحم هيلإ كوعدي امت ريح اذه :لوقيو «هينغو هيقساو هيمعطأ :لوقيف

 .هيدي نيب لتاقت نأو مايصلاو

 .©"0-يرسفملا رثكأ هركذ دق يأرلا اذهو

 :اهيف نأل اهب لطبي مهجاجتحا نأ اندجول ةيآلا قوطنم يف رظنلا انعمأ اذإ مث

 مزح نسبا مالك نم رم امك هيلع قفتم ديقلا اذهو .#ملع ريغب هللا ليبس نع لضيلإ»

 اذه نمفأ# :للاعت هلوق يهو اهب اوجتحا يلا ةيناثلا ةعرركلا ةيللا امأو -9

 10 : د متناو#» ... 0# وبجعت ثمبإ "94نودماس متنأ و9 ....ك«الوبجعت ثيرلطا
 | م رع أ 1

 مدعو كحضلا مرحي نأ يغبني :لوقنف .ريمح ةغلب ءانغلا وه سابع نبا لوقيو

 ىلع كحضلاب صوصخم كلذ نإ :ليق نإف «هيلع لمتشت ةيآلا نأل ءاضيأ ءاكبلا

 امكو نيملسملاب ءازهتسالا ضرعم يف مهراعشأب صوصخم اضيأ اذهف مهمالسإل نيملسملا

 ىلع كلذ لدي ملو «رافكلا رعش هب دارأو "”#نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو# :ىلاعت لاق

 نم ززفتساو ا :للاعت هلوق يهو اهب اوجتحا يلا ةثلاثلا ةيألا ؛كلذك و -*

 0 كتوصبإ مهنم تعطتسا

 ءانغلا نأ مولعملا نمو ةيصعملا ىلإ عادك :لاق سابع نبا نعو «ءانغلا وه :اولاقف

 ١ - ينالقسعلا رجح نبال يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف رظنا ١59 © 55(.
 هرج ةيآلا مجتلا ةروس - ؟ -36(.

 .(55 9١ ةيألا ءارعشلا ةروس - *

 .(150|557يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ - ؟
 .(4 ةيألا ءارسإلا ةروس - ©

 "ال



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ءانغلا هنإ :دهاجم لوقو «هب ناطيشلا توص رسف اذهلو «ةيصعملا ىلإ يعاودلا مظعأ نم

 .©"”ريمازملا وه هتوص :هنع ىرخأ ةياورو .لطابلا

 ىلإ وعدي عاد لك هتوصو :كتوصب لوقلا ىلإ نيرسفملا رثكأ بهذو :لوقن

 ا ةيمفس لإ

 ناطيشلا رامزم ركب ىبأ ةيمستب كسمت نم :يدادغبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق -

 :اهنم هوجو نم مهفلا ءاسأو أطحأ دقف

 يبأ عوجرو نمل هفنع نع هرجزو هلوق هل دي ينلا در عم ركب يبأ لوقب هكسمت
 هللا ىلص هرارقإ نع لئاقلا اذه ضارعإ :اهنمو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ةراشإ ركب

 يبأ ظفل ىلإ قالطإلاو لحلا يضتقي هنأ الإ هيف لامتحاال يذلا هعامتساو ملسو هيلع

 قيدصلا ملع عم «هيلع هرقأو ىفطصملا هرضح رمأ ميرحت ركب وبأ دقتعي نأ لاحمو «ركب

 ىأر هنأ وهو «هب قيلي ام ركب يبأ لوق نم مهفي نأ حيحصلاو «لطاب ىلع رقيال دلو هنأ
 ىبلع هلمح امث «ةدابع هيف سيل يذلا حابملا ةلمج نم ءابعل رعشلا ءاشنإو فدلا تن نص

 نطوملا كلذ يف ةدابعلاو ركذلاب لاغتشالا نأ ىأرو «بعللا ةروص نع هلي هترضح هيزنت

 :نيرمأل هراكنإ دلو يبلا هيلع درف ءاعرحتال امارتحا هنع رجزف ىلوأ ميركلا

 ف احسفتو اهب اقفرو هتمأل ةعسوت هعرش نم حيبأ ام ميرحت دقتعيال نأ :امهدحأ

 م 9

 .تاقوألا شعب

 حيرتستف هتمأو هلهأل ردصلا ةعسو قالخألا مراكم عراشلا راهظإ :يناثلاو

 .")ةدابعلا فئاظو ىلإ ةدوعلا يف ممل طشنأ نوكيف «حابملا ضعبب

 هسنع هللا ىضر رمع رضح نأ ىلإ هباحصأ نم ةلمج ةرضحي كلذ ناكو «ىنغتتو دي هللا
 ميرحت ىلع ليلد هنأب اوعّداف "”رمعاي كنم فاخيل ناطيشلا نإ) :ِةِلق لاقف تفكف

 .(0 55189 ةيزوطلا ميك نبال ناطيشلا دياصم نم ناغهللا ةثاغا- ١

 ىسوم !ثيدخلا لهنم رظناو .(0725- 75515١ .يناتكلا يلا دبعل ةيوبنلا ةموكحلا ماظنو ةيرادالا بيتازلا - ؟

 .(لكأ *إ لاعلا ديع دمحأ لاعلا دبعو نيهاش
 ,(510191 ص هجر مدقت - ؟

0 



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب وى ةيفسويلا ةعونفؤلا

 نأل ءاذه ريغ ةقيقحلا نكلو «ناطيشلاب نيغملا هبش هيي ميركلا لوسرلا نأل «ءانغلا..
 نأ ةيناث ةهجج نمو «ةهج نم اذه «؟"”رمع بقانم نم ةبقنم هباحصأل رهظأ هلي لوسرلا

 مهر هك لا: لوهر يدي نيب ٍنغتلاو فدلا برضب ترتب دك ويح ءادرملا ةيراحلا

 يف رذنال ثبيح زاوجلا ليلد رارقإلاف ءاهقفاو كي ميركلا لوسرلاو «هرفس نم الاس داع
 ركب ويباو نيه اخ عيشي اسلاتج ناك هنإ مز فيرشلا ثيدحلا ىف ءاج امك هللا ةيضعم

 ىلع اهرقي لهف اهموي تأي'مل رمع انديس نأ بهف اهيلع ركني لو يلعو نامثعو
 اشاح !!!نيرخآلا مامأ اهمتكيو ةباحصلا ضعب مامأ ةنامألا يدؤي هنأ مأ هلل | ةيصعم

 .(انذه لعفي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 يف اوسلجالو «ءانغلا اريسسي نيعباتلاو ةباحصلا نأب مارد كلذكو -5

 يف تءاج رابخألا نم اريثك نإ :لوقن اذه نع باوجلاو ادبأ مهنع تبغي لو هسلاجم

 «باحصألا ةفرعم يف باعيتسالاو «ةباحصلا زيسيت يف ةباصإلاك_ ةقوثوملا بتكلا:

 نوعمسي اوناك نيذلا ةباحصلا ضعب رابخأ نم اراك ورك او راطوألا ليت كلذكتو

 يف رجح نبال ةباصإلا يف ءاج امك ؛ةيصعملاو شحفلا سلاخم يف سيل نكلو «ءانغلا .
 هباحصأ هعمو ناسحب هلي هللا لوسر رم :لاق سابع نبا نع ةمركع نب ناسح ةمجارتا

 نسم كلذكو "'مههني ملو مهزمأي ملف مهينغت يهو نيريس اهل لاقي هل ةيراجو نيطامسو
 ةباحصلا دنع عامسلاو ءانغلا نع ثيدحلا يف نيعباتلاو ةباحصلا نم هركذ انعم ره.

 .مهنع هللا يضر نيعباتلاو.

 هبال اناكس راد: نت عت ناك دو قرت ملا ةياؤزلا نيهشلا# هيقنلا ىعتتلا ءانألا
 ."0زاجحلا نم قارعلا لهأ همدقتنسا امدنغ ف غي جيرس

 اهيف لوقي لاو ءارعشلا ةروس يف ةدراولا تايآلا نإ :لوقيف لأسي لئاس برو

 مهنأو ,ثوميهي داو لك يف مهنأ رت ملأ ,نوواغلا مهعبي تي ءارعشلاو)» : :لجو زع انبر.

 اريثك هللا اوركذو تاحللاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ مرا علا

 ٠١ - بقانم باب ف يذمولا هجرحأ ثيدحلاو عمرالؤا١.655.
 (5|550) يناك وشلل راطوألا لفو 075159 يناتكلا يللا دبعل ةيوبنلا ةموكحلا ماظنو ةيرادإلا بيتازلا - ؟

 59|52١(. رلدبع نبال باحصألا ةفرعم ف باعيتسالاو لهدعب اهو

 .(055 -1515 150 يناتكلا يللا دبعل ةيوبنلا ةموكحلا ماظنو ةيرادإلا بيتاؤلا -

 نسح



 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا
 0001 يسسُسُسُسُسُساُسُاسلاللل 2522019000 اا0ا0ا060ا0اا اا

 .05"2...اوملظام دعب نم اورصتناو
 .؟هب لوقلاو رعشلا ميرحت ىلع ًاحضاو ًاليلد اذه نسيلأ

 امنإ تايآلا هذه نأ اوركذ نيرسفملا نإ :لوقن لؤاستلا اذه ىلع ةباجإللو

 .هريسفت يف يبطرقلا مامإلا كلذ ركذ امك «رافكلا يف تلزن

 ءاج «تايآلا هذه ثلزن امتيح هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور ثيح
 هللا لزنأ هللا يناي :اولاقف َي يبلا ىلإ نوكبي ةحاور نباو كلام نب بعكو ناسح
 اونمأ نيذلا الإإ :اهدعبام اوؤرقا) :لاقف «ءارعش انأ ملعي ىلاعت وهو ةيآلا هذه ىلاعت
 ءابآلا اوركذتالو متنأ «اوملظام دعب نم اورصتناو# «متنأ 4تاحلاصلا اولمعو

 .(”تاهمألاو

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يف درو يذلا وهف «رخآلا لاكشإلا امأو

 ©0(رعش ئلتكي نأ نم ريمخ «هيري ىتح ًاحيق مكدحأ فوح ئلتمي نأل) :ّكي يبلا لاق
 عم ريسن نحن اسنيب) :لاق هنع هللا يضر يردنخلا ديعس يبأ نع اضيأ حيحصلا يفو

 اوكسمأ وأ ناطيشلا اوذح) :ِهلَي هللا لوسر لاقف «دشني رعاش ضرع ذإ هي هللا لوسر

 .«(رعش ئلتمي نأ نم هل ريخ ءًاحيق لحجر فوج ئلتمي نأل «ناطيشلا
 اذه لعلف .هلاح نم ملع امل «رعاشلا كلذ عم ٌوْيي يبلا لعف نإ :انؤاملع لاق

 اذإ حيدملا يف طرفيف ءبسكلل اقيرط رعشلا ذختا هنأ هلاح نم فرع امث ناك رعاشلا

 يف فالخالو ؛مهضارعأو مهلاومأ يف سانلا يذؤيف ءطعي مل اذإ مذلاو وجمللا فو «ىطعأ
 نم هلوقيام لكو «مارح رعشلاب هبسكي ام لكف «لاحلا اذه لثم ىلع ناك نم لك نأ
 يبطرقلا مامإلا عباتي مث «هيلع راكنإلا بجي لب «هيلإ ءاغصإلا لحيالو ؛هيلع مارح كلذ
 هنإ هليوأت فو هيف ليقام نسحأ ثيدحلا اذهو :(ئلتمي نأل) ثيدحلا ىنعم ليوأت يف هلوق
 ؛لطابلا يف هب ضوخي ؛هاوس ملع نود هنم هردص ًالتماو «رعشلا هيلع بلغ دق يذلا
 حييبقو ةميمنلاو ةبيغلاو رذهلاو ظفللا رثكملاك ءاهابقع دمحتال كلاسم هب كلسيو

 ١ - ؟ 19 ةيألا ءارعشلا ةروس -55100(.
 ١ - يتالقسعلا رجح نبال يراتخبلا حيحص حرش يرابلا حتف )١15115(.

 .(615209 دحام نبلو (580557 يذمزلاو (088559 ملسمو 06078950 يراخبلا هج رخأ - ؟
 .( مرق هذ ملسم هج ربخأ - +
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 عامسلاو داشنإلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسول ا

 لولا

 نأل) ثيدح يف لاق ثيح حفلا يف رجح نبا مامإلا لوقلا اذه يف هعبات دقلو

 نآرقلا نع هلغشيف هيلع بلغي ىتح رعشلا نم هبلق ئلتي نأ يدنع ههجو نكلو :(ءىلتع

 سيلف هيلع نيبلاغلا ملعلاو نآرقلا ناك اذإ امأو هيلع بلاغلا نوكيف هللا ركذ نعو

 .نعشلا نم اكتم ةفوح

 ءاجب ثيح رثكأف رثكأ لاكشإلا حضوي يشكرزلا مامإلل ةباجإلا يف ءاج ام لعلو

 نأل) هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح تكردتسا اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نأ هيف

 فوج ئلتمي نأل) :ي هللا لوسر لاق امنإ ءثيدحلا ةريره وبأ ظفحي مل :تلاقف (ىلتع
 انين يي نك ئلتمي نأ نم هل ريخ ءامدو احيق مكدحأ

 ىهن هلي ميركلا لوسرلا نأ ؛كاردتسالا اذه لالخ نم انل حضتي لمأتلا ىدلو

 نمو «ءاجهلل ًاهباشم نوكيام وأ لي هئاجهب قلعتي اميف وهو ءرعشلا نم نيعم نول نع
 نوللا اذهو ةيمالسإلا ةوعدلل ءاجه وه امنإ يي ميركلا لوسرلا ءاجه نأ مولعملا

 .0هعيرجت يف فالحال

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر لوقو هللا لوقل عضخي نمل ةيافك ردقلا اذه يفو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ليبسلا ءاوس ىلإ يداحلا هللاو

 ١- يطرقلا مامالل نآرقلا ماكحأل عماخلا 9*11|0١9(.

 .(8 8859 ملسمو )1١55( يراخبلا هحجرخأ < ؟
 ١1331059(. ينالقسعلا رجح نبال يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف - ؟
 نبا :يراخخبلا حيحص حرش يرابلا حتف رظناو «(077 ص :ةياحصلا ىلع ةشئاع هتك ردتساام داربإل ةباحجالا - ؟

 )١5١]157(. ينالقسعلا رجح
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 نآرقلا باوث لوصو

 اصلا كر كيلر
 010 0 نأ هنع هللا يضر راسي نب لقعم انديس نع .: 0
 .")وكاتوم ىلع اهوؤرقا هل هلل ا رفغ الإ ةرخآلا رادلاو هللا ديري لحجر اهؤرقيال نآرقلا 3

 بحملاو يناكوشلا لاقو نيرضتحملا سيلو «ةقيقح نيتيملا يأ (مكاتوم) نم دارملا»و 00٠
 هلوانتو تاوسمألا يف صن ظفللا :ثيدحلا يف ةدراولا "مكاتوم' حرش يف يزيطلا!

 .©”ةنيرقل الإ هيلإ راصيالف ءزاحم نيرضْمُمْلل
 ىلإ راصي الف زاحملا ىلإ هتقيقح نع ظفللا رهاظ فرصت ةنيرق دحوت ال ثيحو

 ةفراصلا ةنيرقلا مدعل ؛نيرضتحماب ثيدحلا يف ةدراولا (مكاتوم) ةملك' ريسفتل يأ زاحملا

 مهروبق يف ءايحأ مهامنإ تاومألا نأ انيدل مولعمو ةقيقح نيتيملا (مكاتوم) ىنعم ىقبيو
 يف ةئاغتسالاو لسوتلا باب يف اذه يف ليصفتلا انعم رم دقو انءاعدو انتءارق نوعمسي'

 .كانه عجاريلف (نيلقتنملا) تاومألاب لسوتلا لصف ةيادب

 يب اي) :جالجللا يبأ يل لاق هيبأ نع جالجللا نب ءالعلا نب نمحرلا دبع نع

 نا ا رسير لم عوض :لقف يدحل يف ئتعضو نإف «أدحل يل دحلاف تم انأ اذإ

 لوسر تعم ينإف ءاهتماخو ةرقبلا ةحتافب يسأر دنع أرقا مث ءأنس يلع بانا نس مث

 .©20(كلذ لرقي ني للا

 روهمجف «لسرم هنأ انملس ول اننإو «لسرم ثيدحلا اذه نإ :ضعبلا لاقو

 ١ - دمحأو ((0 ١ال 19 ةشيللاو مويلا لمع ف يئاسنلاو 0 452) هحام نباو 50509 دولد وبأ هحرخأ 55/159
 يوغبللاو 575119 مكاحلاو )١5454( ريبكلا ف يناربطلاو (50715) ةبيش يبأ نبلو  >0١مقرب 0830١

 ريغصلا عماشلا ين يطويسلا هركذو 0505159 يقهيبلاو ١5 459( نسباو 85329(0 يسلابطلاو هنسهل زمرو
 ناجح ؤاك١  2٠أرفض توك تيه نمامإ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :الاق رذ يأ و ةريره ينأ نع

 يمليدلا هجرخأ و )06095(.
 ١ - راطوألا له ١؟!| 55 ٠

 .نوقوئوم هلاجر :لاقو (4565) دئاوزلا عمجج ف يمثيطلا هركذو (15059 ريبكلا يف يناربطلا هحجرتخأ - ؟

 لن



 تارقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 .لسرملا ثيدحلاب لالدتسالا ىلع اوصن نييلوصألاو ءاهقفلا

 جاجتحالاو :حالصلا نبا لاق :ثيثحلا ثعابلا هباتك يف ريفك نبا لاق
 رو يكحم وهو - ريثك نبا يأ :تلق ءامهباحصأو ةفينح يبأو كلام بهذم (لسرملا)هب

 .(48- ص ثيدحلا حلطصم يف ثيثحلا ثعابلا) .ةياور يف لبنح نب دمحأ مامإلا

 يثدح :يناربطلا لاق :هدنس اذهو لصتم ثيدحلا نأل ؛دودرم :لسرم مهوقو

 دبع يثدح «ليعامسإ نب رشبم انث «رجح ني ىلع انث «يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا
 انأ اذإ ئباي) :دلاحخ وبأ جالجللا يبأ :لاق هيبأ نع جالجللا نب ءالعلا نب نم>رلا

 1 لا

 ةحتافلا أرقف ةربقملا لحد نم) :هدعاوق يف مساقلا وبأو يطويسلا ظفاحلا جرخأو

 لهأل كمالك نم هتأرق ام باوث تلعج ينإ :لاق مث دحأ هللا وه لقو رئاكتلا مكاهأو
 .(ةمايقلا موي هل ءاعفش اوناك تانمؤملاو نينمؤملا نم روبقلا

 نفدلا دعب ربقلا ىلع أرقي نأ بحتسي) :هنع هلل | يضر رمع نبا انديس نعو

 .”اهتمئاخو ةرقبلا ةروس لوأ
 ًارقتف تومي تيم نم امإ :امهنع هللا يضر رذ يبأو ءادردلا يبأ انديس نعو

 .”7(هيلع هللا نوهالإ سي هدنع

 نأو دعرلا ةروس ةءارق بحتسي هنأ) :سابع نبا بحاص ءانعشلا يبأ نعو

 دنع أرقت نأ نوبحتسي راصنألا تناك) :لاق يبعشلا نع هيفو (تيملا نع ففخي كلذ

 .©7(ةرقبلا ةروس تيملا

 ةخيشملا تناك :لاق ناوفص انئثدح «ةريغملا نبا انثدح :لاق دمحأ مامإلا نعو

 اي يع ندع كيلا دنع وم ولا كفرف اذإ قلوس

 ١ - يعليزلل ةبارلا بصنو 525 ص قيدصلا ةطادبع خيشلل نيتللا مكحللا درلا 05159 (.
  - 5ص يوونلل راكذللا 9<1١2(.

 من155 يمليدلا هحجرخأ - *

 .(5!60) مالسلا لبس يف دروو (5 515١ راطوألا لين يف يناك وشلا هركذ - ؛
 6٠١(. 2159 صيخلتلاو (ه55 159 ريثك نجل ريسفت - ه

55 



 نآرقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدأ تايب يف ةيفسويلا ةعوشولا

 ةيعفاشلا ةداسلا بهذم
 وأ تيملل نآرقلا ةءارق باب :هصن ام رودصلا حرش يف يطويسلا ظفاحلا لاق

 ةثالثلا ةمئألاو فلسلا روهمجف :تيملل نآرقلا باوث لوصو يف فلتخا :ربقلا ىلع
 ناسنإلل سيل نأو# :ىلاعت هلوقب الدسم ينال انمامإ كلذ فلاخو «لوصولاي اولاق

 مزحجف ربقلا ىلع ةءارقلا امأو .. ..) :ىلاعت هللا همحر هلوقل كلذ رقأ مث "74 ىعس ام الإ

 نع ىلاعت هللا همحر يعفاشلا تلأس :ينارفعزلا لاق (مهريغو انباحصأ اهتيعورشع

 باب) نيحلاصلا ضاير هباتك يف يوونلا مامإلا لاق اهب سأبال :لاقف ؟ربقلا دنع ةءارقلا

 :(هنفد دعب تيملل ءاغدلا

 اومتحن لإو «نآرقلا نم ءيش هدنع أرقي نأ بحتسيو :هلل | همحر يعفاشلا لاق

 0000 ناك هدنع نآرقلا

 رسيت ام أرقي نأ روبقلا رئازل بحتسي :بذهملا حرش يف هللا همحر يوونلا لاقو
 عضوم يف دازو ءباحصألا هيلع قفتاو يعفاشلا هيلع صن .اهبقع مهل وعديو نآرقلا نم
 .لضفأ ناك ربقلا ىلع نآرقلا اومتخ نإو :رخآ

 :ثيدحب ربقلا ىلع نآرقلا ةءارق ىنلع انئاملع ضعب لدتسا دقو :يبطرقلا لاقو :

 ًافصن ربق ىلعو ًافصن ربق ىلع سرغ مث نينثاب لي يبلا هقش يذلا بطرلاو بيسعلا)“..
 ةءارقو راجشألا سرغ اذه نم دافتسي :لاق '*(سبَيَي مل ام امهنع ففخي هلعل) :لاقو ٠.

 .نآرقلا نمؤملا لحرلا ةءارقب فيكف راجشألاب مهنع ففخ اذإو «روبقلا ىلع نآرقلا“

 ثيدحب كلذل اوسنأتساو ءربقلا دنع نآرقلا ةءارق ءاملعلا بحتسا :يوونلا لاقو“. 0

 تدنيلا عاشقا امهكيرطر لاخم' انهحيرس كيلا لإ مهلا لصو اذ[ هاولاقو ا ةمديرلا * ٠
 رس حيبستلا نسم عفنأو مظعأ ناسنإ نم نآرقلا ةءارق نإف ىلوأ هربق دنع 0 ا ا 0

 .كلذك تيملاف ةايحلا لاح يف ررض هل لصح نم ضعب نآرقلا عفن دقو د وع 00

 .(© هن ةبآلا محنلا ةرونم تاك
 .(ة 409 نيطلاصلا ضايرو .(5 541 ه9 يوونلل عويعا تا

 هحام نباو (57) يئاسنلاو ,(0003 يذمؤلاو 500 دولد وبأو ؛(00/0) ملسمو )1١02( يراخبلا هحرخأ - ؟
 2053 ةكيزخ نبلو "0٠١119 ننسلا" ين يقهيبلاو .(0 51599 ةبيشا يأ نيلو .(9|5500 دمسأو .(5 50

 .(00 9 ديمح نب دبعو «([559 يمرادلاو 1 ٠
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 نآرقلا باوث لوصو ظ ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 عفن هب دصق اذإ نآرقلا ضعب نأ طابنتسالاب ربخلا هيلع لد يذلا :ةعفرلا نبا لاق

 0 ها ال درو سا اجا هاوحا

 دصقلاب يملا تعفن اذإو ؟'7(ةيقر اهنأ كيردي امو) :هلوقب كلذ هلو يبلا رقأو «هتعفن

 .كلذ يف يكبسلا هعبتو 2)ىلوأ اهب تيملا عفن ناك

 ةّذَم ربقلا ىلع ةءارقلل ةراجإلا (عرف) ةراحإلا باتك يف ضورلا حرش يف لاقو
 تييملا نوككيو «نآرقلا أرقي نيح ةمحرلا لوزنب عافتنالل «ةزئاخ ًامولعم ًاردق وأ ةمولعم
 ةعفنم دوعتف ءال مأ هل هتءارق رحأ لعج وأ ءاعدلاب نآرقلا بّقعأ ءاوس رضاحلا يحلاك

 كك رو وكلا هناك تيرا يهد نمو فشل ءاعذلا قالو هةكالذ ف كيلا ىلإ قآكفلا
 لوقف «هب عفتنيف هل رحألا لوصحب ءاعد وهف تيملل هتءارقب لصاحلا هرجأ لعج اذإ هنألو

 .كلذ ريغ ىلع لومحم هيلإ لصت ال ةءارقلا نإ :يعفاشلا

 ةءارقل راجئتسالا نأ (ىواتفلا) يف نيسح يضاقلا نع :يوودلا مامإلا لاقو

 دوع نأ ملعاو .نآرقلا ميلعتو ناذألل راجتتسالاك زئاج ةّدم ربقلا ربا يلع نارقل

 «تيملا وأ رحأتسملا ىلإ ةراحإلا هذه يف اهدوع بجيف .ءطرش رحأتسملا ىلإ ةعفنملا

 هجولاف «درجملا ةءارقلا باوث هقحليال تيملا نأ مولعمو «هريغ ةءارقب عفتنيال رجأتسملاف

 نإ هنأ :يسولاشلا ميركلا دبع خيشلا ركذ «تيملا عافتنا ةروص ىلع راجئتسالا ليزنت

 نم لصح ام لعج مث أرق نإو «هقحلي مل تيملل اهباوث نوكي نأ هتءارقب ئراقلا ىون
 .تيملا عفتتيف «تيملل رحألا كلذ لوصحب ءاعد اذهف هل رحألا

 نإف «راتحملا وهو اقلطم ةراجإلا ةحص نيسح يضاقلا مالك رهاظ :يوونلا لاق

 .")هلعأ هلل او تيملا عفني دوصقم اذهو «ةمحرلا لزنت هبو «ةكرب عضوم ةءارقلا عضوم

 ةءارقلا باوث لوصوب ءاعدلا نأ :اياصولا باب يف جاهنملا ىلع يلمرلا يفو

 الو هيف قح الاعب فيكف يعادلل هيف قحال امب.ًالوبقم ناك اذإ هنإف ءاعطق لوبقم تيملل

 مهللا :هلوق عفنب مزحللا يغبنيو :حالصلا نبا لاقو «ىلوأ باب نم لوبقم وهف يأ ؟لمع

 هحام نبإو 22080549 يذمرلاو .(8 240809 دواد وبأو ((هالكالز ملسمو ؛(5 530750 يراحخبلا هححرخأ - ١

 يقهيبلاو ؛(15) يطقرادلاو 4١٠١583 ةليللاو موبل ١ لمع يف يناسنلاو 5159 دمحأو 5755
 نك - دككأإ ى يوحطلاو محلك كا دج

 .( 2511١ :9نئيقتلل ةداسلا فاخخإو 110700-١007(, ص ةينسلا تالاقلل - ؟
 .(055159 يوونلل نيبلاطلا ةضور - *
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 نآرقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعؤشولا

 يف اذه يرجيو ىلوأ هلامف يعادلل سيلامب ءاعدلا هعفن اذإ هنأل هانأرق ام باوث :لصؤوأ.

 اهبقع اعدوأ «هتءارق باوث ىون نإ هنإ :يلمّرلا ىلع يسام ربشلا لاقو لامعألا رئاس
 ًاضيأ ئراقلل لصحو ةءارقلا باوث هل لصح هربق دنع أرقوأ «تيملل اهباوث لوصحب
 نأ يغبتيف «يويندلا ثعابلا بلغ نأك طقسمل ئراقلا باو طقس اذإف «باوثلا
 ةين يفكت نأ يغبنيو «ةرحأب ةءارقلا تناك اذإ اهيف تيملا ىلإ ةبستلاب هلثم طقسيال

 زاوج مهريغو يلمرلاو رجح نباو 0 راتاو ...عدي لولو تيملل باوثلا ئراقلا
 هيلع ةالصلا ىلع ًاسايق دي يبل ةءارقلا ءاذهإ ٠

 باوث لاصيإ هللا لأس اذإ لوصولا راتخملاو) :يوحنلا نبال جاهنملا حرش يفو
 زوجي نألف يعادلل سيل ام, تيملل ءاعدلا زاج اذإف اعد هنأل هب مزحلا يغبنيوأ .هتءارق

 ."”(ىلوأ هل 0

 نع لعس :هصن ام يراصنألا ايركز مالسإلا خيش ىواتف نم ةراجإلا باب يفو 0

 ريغ نم كلذ حصي له ةمتخ امهريغ وأ رذن وأ ةيصوب تيم وأ يحل أرقي نم ةراحإ 0
 تام مل 5007 ىصوأ نميف كلذ عنتمي ىتح نييعتلا نم دبال وأ ءناكم وأ نامز نييعت
 نييعتلاب نآرق ةءارقل ةراحإلا حصت لهف لوألاب متلق اذإو ؟ربق هل فرعي الوأ قي هرغ

 مهللا :لوقي له ؟هب وعدي ام ةروص امف ةءارقلا نم ئراقلا غرف اذإو ؟ال وأ روك ذملا 0

 مث نيحلاصلاو ءايينألل ًالوأ هيدهي لهو ؟هباوث لغم وأ نالفل هتأرق انم باوث لعجا
 ريغ نم ةمتخ ةءارقل حصتنا ةراحإلا نأب :باجأف ؟مهل مث هل ًالوأ هيدهي وأ هل رجأتسملل

 يضاقلا ىتفأ دقو ءال مأ اناكم نع ءاونب كلذ نيالقم نآرق ةءارق حصتو «نمزب ريدقت

 لاق «نارقلا ميلعتو ناذألل ةراجاإلاك ةدم ربقلا س ل ىلع نآرقلا ةءارقب اهتحصب نييسح

 اهدعيب وهو ةءارقلا بقع ءاعدلاب امإ هل رحأتسملا عفني ام ىلع هليزنت هحولاو :يعفا لا“:

 يوونلا هلاق امك راتخملاو هل رجألا نم لصح ام لعجب امإو كارب رثكأو ةباحإ ترث:

 لزنتو ةنكرب لحم ءارسقلا لحم نأل يضاقلا مالك رهاظ وه امك ًاقلطم ةراجإلا ةحص
 ربسقلا ىلع ةءارقلا نيب قرفال ةنثأ ملع كلذبو هل رجأتسملا عفنب دوصقم اذهو ةمحرلا ٠

 لشثم ىلع ىنعملا ذإ لإ ...كلذ باو لثم لعجا مهللا :هب وعدي ام ةروصو «هريغو .
 ؛هنبا بيصن لثم ىنعم ىلع حصي هنإف هنبا بيصنب ديزل ىصوأ ول امك «كلذ باوث

 59]١-015(. مالسلا لبس 0ك ١ هاذ رطوألا لين 7



 نآرقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا
 15تا 11 يس  م

 هل رحأتسملل مث نيحلاصلاو ءايبنألل كلذ باوث يدهي نأ هلق كلذ ىلع ىنعملا ناك نإو

 يه :يليام تيملل ةءارقلا باوث لوصو نع لئس امدنع ينالقسعلا لاقو

 راتخملا نأو «لوصولا ىلع اوصن ءاملعلا نم نيمدقتملا رثكأ نأ لصاحلاو ةروهشم 10

 00 راثكإإلاو هلمع بابحتسا عم ةلأسملا ىلع مزحلا نع فقولا

 ام الإ ناسنإلل سيل نأو#» :ىلاعت هلوق ريسفت يف ئيبرشلا ةمالعلا لاقو
 . 276 ىعس

 قحلا ملعي نأ دب الف (ىعس ام الإ) ناك نم ًانئاك (ناسنإلل سيل نأو) :يلي ام
 يف مهل هتقفاوع. ولو هنّداوع هيعس نم نمؤملل نينمؤملا ءاعدو «هيف ىعسيف ةهج يأ يف

 لصأ هتمأ نعويَي يبلا ةيحضتو «كلذكف اهوحنو ةقدصلاو هنع جحلا اذكو طقف نيدلا

 باوثلا نم هل ام ءادهإو ريغلا نع قدصتلا يف لصأ وهو هّداو هعبت نم نإف كلذ يف ريبك

 هذه يف مكحلا خوسنم اذه :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو «هيلإ اهوحنو ةءارقلا يف

 مهب انقحلأ# :هلوقب مالسلا امهيلع ميهاربإو ىسوم فحص يف وه امنإو يأ «ةعيرشلا
 ىسوم موقل كلذ نإ :ةمركع لاقو «ءابآلا حالصب ةنجلا ءانبألا لحدأف ("'”4مهتيرذ

 نأ ىوري امل مهريغ مهل ىعس امو اوعس ام مهلف ةمألا هذه امأ «مالسلا امهيلع ميهاربإو

 لاقو .«”(ٌرجأ كلو معن) :لاقف .جح اذهأ هللا لوسر اي :تلاقف ًايبص تعفر ةأرما

 نإ رجأ اهل لهف ءتقدصت تملكت ول اهارأو «©”)اهسفن تتلتفا يمأ نإ :لي يبلل لحر
 ©0(هعن) :لاق ؟اهنع تقدصت

 ١ - ةيريثلل لئاس رلا 50| 45(.
 .(5 50 ةيلألا مجنلا ةروص -

 | .(589 ةيلألا روطلا ةروس - <

 455119 كلامو .(5 119|5 دبحلو .(554509 يئاسنلاو .(0050 دواد وبأو (55179 ملسم هحجرخأ - ؟
 0 راثآلا لكشم“" ن يردصملاو 005559 يقيهيبلاو 6 ١كذل ةكرزخ نيلو (8 ١5١ يديمحلاو

 يف يناربطلاو (0855) يوغبلاو (40009" ىقتنللا' ين دوراملا نباو 555159 "راثآلا يناعم حرش" نو
 .(0459 ناجح نيلو 1١9|615(( هدنسم يف يعذاشلاو ىلا ١ يسلابطلا و ل05 ا ريكا

 اهنظأ يأ ةزمطا مضي اهاأو «تتام اهسفن تدلتنا - ه
 هحجام نباو (25029 يئاسنلاو .(05 8839 دواد وأو .(555259 ملسمو (50/509 يراحبلا هحرخأ - 5

 03509 يوغبلاو ((1000150) يقهببلاو (5 2593 ةكزخ نياو 5(4 4509 يديمجلاو .قحادل دهتو لالالالا
 ..(159]030 كلامو 29 هو نابح نبلو
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 نارقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدآ نايب ي ةيفسويلا ةعوسولا

 ةلجأ ضعب لاقو) :هصن ام ةقباسلا ةيبآلا ريسفت يف يسولآلا ديسلا لاقو

 وهو ريغلا لصمعب عافتنالا لوصح يف يعطق وه ام ةنسلاو باتكلا يف درو هنإ نيققحملا

 .(لماعلا هنهيال امم ديقتف ةيآلا رهاظ اني

 نيققحملا نأ ىلع :قباسلا يسولآلا لوق ىلع ابقعم يبرعلا دمحم خيشلا لاقو

 نوكي نأ وهو) هسفن يعس ىلع ًاينبم الإ هعفني م امل هريغ يعس نإ :اولاق نيرسفملا نم

 هريغ يعس نألو «همايقب ًامئاقو هل ًاعبات هنوكل هسفن يعس هنأك هريغ يعس ناك (انمؤم

 هنع بئانلاك عرشلا مكحي وهف هب وهف هب هاون : اذإ نكلو «هسفنل هلمع اذإ هعفتيال.

 ظ .هماقم مئاقلا ليكولاو.

 ةعافشب اوعفنتال اونمآ ولو ,4”"2نيعفاشلا ةعافش مهعفنت امفإل» :ىلاعت لاق دقو ظ
 هناعإف هب عفتنا امل انمؤم نككي مل ول نمؤملا هيخأل نمؤملا يعس كلذكو «نينمؤملا مهناوخإ '

 يعس لوبق بترت هيلعو هيعس نم هناي نإ ثيحو «هيعسو هيأ ةعافش لوبق ببس وه

 ."”#ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو 9: :ىلاعت هلوق قاطن تحت كلذ لعد هل هريغ

 .هل ريغلا يعس لوبق يف هناعإب , ىعس دق ثيح

 نسب صاسعلا نأ :© 'هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح كلذ ىلع لديو

 نأو «نيسمح هتصح هنع رن هنبا ًاماشه نأو قةندب ةئام رحني نأ ةيلهاججلا يف رذن.لئاو

 تمصف ديحوتلاب رقأ ناك ولف كوبأ امأ) :هل لاقف كلذ نع لي يبلا لأس هنبا ًارمع

 .©0(كلذ هعفن هنع تقدصتو

 ةيفلحلا ةداسلا بهذم

 :هصن امم ريغغلا نعجحلا باب لوأ يف (ةيادحملا) هباتك يف ينانيغرملا ةمالعلا لاق

 وأ انوضاوأ 'ةالص هريغل هلمع باوث لعجي نأ هل ناسنإلا نأ بابلا اذه يف لصألا)

 نيشبكب ىحض هنأ) :ُهِلك يبلا نع يور امل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع اهريغ وأ ةقدص

 .27(غ البلاب هل دهشو هللا ةينادحوب رقأ نمه هتمأ نع رخآلاو هسفن نع امهدحأ نيحلمأ

 .(47) ةيآلا تدلل ةروس - ٠١

 .( 53 ةبآلا مجنلا ةروس - ؟
 .هدج نع هبيأ نع بيعش نب ورمع دنسم ةحص نيعقولل مالعا يف ميقلا نبا ققحا دقو - <:
 .(؟ 22159 دمحأ هحرخأ - ؟
 مقرب |) عملا ف يمتيشا هركذو (00795515ج) ىلعي وبأو .(6 75159 دمحأو كال .0إ دواد وبأ هحرحخأ- ه

 ,(6ةكح
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 نآرقلا بارث لوصو ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 تيملا ىلإ لصي) :هصن ام قئاقدلا زنك ىلع هحرش يف ينيعلا ردبلا ةمالعلا لاقو

 .0"2(كلذ ريغ وأ ركذ وأ ةقدص وأ جح وأ موص وأ ةالص نم ربلا عاونأ عيمج

 ام ريغلا نع جحلا باب يف ًاضيأ زنكلا ىلع هحرش يف يعليزلا ةمالعلا لاقو
 ةنسلا لهأ دنع هريغل هلمع باوث لعجي نأ هل ناسنإلا نأ بابلا اذه يف لصألا :هصن :

 كلذ ريغ ىلإ راكذألا وأ نآرق ةءارق وأ ةقدص وأ ًاجح وأ ًاموص وأ ناك ةالص ةعامجلاو
 ربلا نم نإ) :رثألا يف درو دسقف ...هعفنيو تيملا ىلإ كلذ لصيو ء«ربلا عاونأ عيمج نم

 .(كموص عم امهل موصت نأو كتالص عم -نيدلاولا يأ- امه يلصت نأ توملا دعب

 مث ةرم ةرشع ىدحإ دحأ هللا وه لق أرقو رباقملا ىلع ّرم نم) :اضيأ دروو

 .(تاومألا ددعب رجألا نم يطعأ تاومأألل امهرجأ بهو

 نم ددعب هل ناكو ذئموي مهنع ففحخ سي ةروس أرقف رباقملا لد نم) :ثةزوو

 قبطلاب مكدحأ حرفي امك هب نوحرفيو مهيلإ يدهي نم باوث لصي هنأ دروو
 .(هيلإ يدهأ اذإ

 ىلع اوؤرقا) دقي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر راسي نب لقعم نعو
3 . 8 

 .©”(سي ةروس مكاتوم

 رخأآلاو هسفن نع امهدحأ نيحلمأ نيشبكب ىحض هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو

 .هتمأل هباوث لعج يأ ,270(هتمأ نع

 وه هب ءادتقالاو هريغ لمع هعفني ناسنإلا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ,يلعت اذهو

 .ىقثولا ةورعلاب كاسمتسالا

 نإ :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نعو

 رافغتساب .:لوقيف ؟هذه يل ىنأ براي :لوقيف ةنحلا يف حلاصلا دبعلل ةحردلا عفريل هللا

 ١ - يناك وشلل راطوألا لين رظنا 8140 ١1١(.
 ص هجر مدقت - ؟ 55١9 5(.

  - 5.براقم ظفلد همر مدهت دقو هاك دجأو 6100 ةكر دود وأو قدك ملسم هحب ردخلأ

 د



 ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيقسويلا ةعوسولا
 تآرقلا باوث لوصو

 قلل فذلو

 هب هللا رمأ امو .#6”"2تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساوإ# :ىملاعت لاق اذهو

 ءايبنألا رافغتسا نم زيزعلا هباتك يف هركذ امو مهل رافغتسالاو نينمؤملل ءاعذدلا نم

 سيل نأوإ» :ىلاعت هلوق امأو «ريغلا لمع كلذ لك نأل :مهيلع انل ةجح محل ةكئالملاو

 هلوقب ةخوسنم اهنإ امهنع هللا يضر سابع نبا لاق دقف "”©ىعس ام الإ ناسنإلل
 ىسوم موقب ةصاخ يه ليقو (74ناميإب مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاوإ» :ىلاعت
 مأإو :ىلاعت هلوقب امهفحص يف امع ةياكح عقو هنأل «مالسلاو ةالصلا امهيلع ميهاربإو

 ءرفاكلا ناسنإلاب ديرأ :ليقو :4”2ىفو يذلا مي ميهاربإو ىسوم فحص يف اهب أبني م

 .(هوخأ هل ىعس ام هلف نمؤملا امأو

 نأب ريغلا نع جسحلا باب يف انؤاملع حرص :ىلاعت هلل | همحر نيدباع نبا لاقو

 اع ارادعس او اهو غو ةقكم د( افوعاوأ ةالص هريغل هلمع باوث لعجي نأ ناسنإلل

 ةقدصب قدصت اذإو) :# هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يور

 لاق لب 2"(ائيش هرحأ نم صقتني الو اهرجأ ام نوكيف ؛هيوبأ نع اهلعجيف ًاعوطت
 لصت اهنأل «تانوؤملاو نينمؤملا عيمجل يوني نأ ًالفن قدصتي نمل لضفألا نإ 'مودم

 يذلاو :ًاضيأ لاقو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وهو ؛ءيش هرحأ نم صقتني الو م
 ل

 «لوبقلل ىحرأ اهبقع ءاعدلاو ؛ةكربلاو ةمحرلا هيف لزنت ةءارقلا لحم نأل تاباغب ولو

 (ةيفنحلا) دنع امأو «نالف ىلإ هتأرق ام باوث لثُم لصوأ مهللا :ءاعدلا يف اوراتحا اذهلو

 .هسفن باوثلا هيلإ لصاولاف

 رهاظلاو ءايحاوا انيمنشلا لوكا قوي نأ نيب قرفال هنأ ملع اذهبو :ًاضيأ لاقو

 0 يلا امو ب عب يطل د يع

 .حيحص ةهداثسأ .ةريسفت فريك نبا لاذو 0( مقر دمجأ مامإلا هيج ريخأ -- ا

 .(09) ةيآلا دمحم ةروس - ؟
 .08 53 ةبللا مجنلا ةروس - *
 .(0109 ةيلألا روطلا ةروس - ؟
 .(10/ 253 ةيألا مجنلا ةروس - ه

 .(20|02 انبلا حرشب دحأ دتسم - *ب



 نارقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدأ نايب  ةيفسويلا ةعوسوم ا

 :لاق ؟اهنع تقدصت نإ رحأ اهلفأ ء«تقدصت تملكت ول اهنظأو ءاهسفن تتلتفا يمأ
 )م

 . 2 (معن)

 هتتأ ذإ لَو هللا لوسر دنع سلاح انأ انيب :لاق هنع هللا يضر ةديرب انديس نعو

 كرحجأ بحجو) :لاقف : لاق تتام اهنإو «ةيراجب يمأ ىلع تقدصت ينإ :تلاقف ةأرما

 موصأفأ رهش موص اهيلع ناك هنإ هللا لوسر اي :تلاق .(ثاريملا يف كيلإ تعجرو

 0 نع ا 0 وا

 ا نر يلا نا رو

 لوأ أرق) هي هنأ تبث دقف الإو هنكمأ اذإ اذه ؛هرصب لباقم نوكي هنأل «لوألا فالخب

 ."”(هيلجر دنع اهرخآو تيملا سأر دنع ةرقبلا ةروس

 (9)! (تانسح نم اهيف نم ددعب هل ناكو

 ةيكلاملا ةداسلا بهذم

 دنع نيتديرجلا ثيدح يف ملسم حيحص ىلع هحرش يف ضايع وبأ يضاقلا لاق

 ثيدحلا اذه نم ءاملعلا ذحأ) :هصن ام '7(نيتبطر اتمادام امهنع ففخي هلعل) : ٌهلي هلوق

 دامج امهو نيتديرجلا حيبستب هنع ففخ اذإ هنأل «تيملا ىلع نآرقلا ةءارق بايحتسا

 .(ىلوأ نآرقلا ةءارقف

 هنءارق باوث ىدهأو لحرلا أرق نإو) :هصن ام لزاونلا هباتك يف دشر نبا لاقو
 .(هرحأ تيملل لصحو كاذ زاج تيملل

 هيلإ ىدهأو هتيب يف أرق ول) :هصن ام (لخدملا) هباتك يف جالا نبا ةمالعلا لاقو

 لعجا مهللا :لاق وأ ءهل اهباوث بهو هتوالت نم غرف اذإ هنأ :اطوصو ةيفيكو ءتلص ول

 .(6520 ص هجر مدقت - ١
 (3ا/5ه5ل9 هحجام نباو فرصتخ (ككلإإ يذمزللو ثكرصتغ ١5( 09 دود وبأو 55655١(. ملسم هج رجخأ ا

 .(لكاكح ١5.5120 ملسم ىلع هحرش يف يوونلا رظناو .(عحم| هج دجتو ارصتخم

 40145١(. عمجلا ف يمئيطلا هدروأو ١153059( ريبكلا يف يناربطلا هحجرخخأ - *
 .(59|55 ةيشاخل -

 .(5559 ص هجر مدقت - ©
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 تآارغلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفضويلا ةعوس ع ولا

 .(فالخ الب لصي ءاعدلاو هيحخأ ىلإ لصي نأل باوثلاب ءاعد كلذ نإف هل 5

 تيملا نأ ملعاو) :هصن ام (ةبقاعلا) هباتك يف يلينسإلا قحلا دبع ةمالعلا لاقو ظ

 ىدهي ام لقتسي دق يحلا نأل ءرثكأو رثكأ تيملا لب «هيلإ ىدهيو هاطعي اميف يحل اك ٠

 حانج رادقم ناك ولو كلذ دي انك رقجشمأل تيملاو «هب فحتي ام رقحتسيو هيلإ ١

 هيلع لاق دقو «هعيضف هيلع ردقي ناك دقو «هتميق ملعي هنأل ه ةرذ لاقثم كزو وأ ةضوعب ٠

 دلو وأ ةيراج ةقدص:ثالث نم الإ هلمغ عطقنا مدآ نبا تام اذإ) :مالسلاو ةالصلا

 .20(هب عفتني ملع وأ هل وعدي حلاص

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ اذكو «هب عفتنيو هدلاو ىلإ لصي دلولا ءاعد اذهف

 مهيلع مالسلاو مهل ءاعدلا كلذ نوكل الإ كاذ ام ءمهل ءاعدلاو روبقلا لهأ ىلع مالسلاب

 .ملعأ هللاو مهيتأيو مهيلإ لصي
 هيأ وأ هنبا نسم هقحلت ةوعد رظتني قيرغلاك هربق يف تيملا) :نأ رثألا يف دروو

 .(اهيف امو ايندلا نم هيلإ بحأ تناك هتقحلا اذإف «هقيدص وأ.

 هنأ يثارقلا نع تارفلا نبا لقنو) :هصن ام ليلجلا بهاوم باتك بحاص لاقو .
 حلاصلا لحرلا ةكرب مهل لصحي امك ةءارقلا ةكرب (تاومألا) مهل هنأ هجتي يذلا :لاق

 نإو) :ةصن ام تيملل ةءارقلا لوصو ةلأسم يف لاق مث (هدنع نونفدي وأ مهدنع نفدي
 لولا وه قحلا لعلف ءالامهإ ىغبني الف اهيف فاالقملا لصح

 ةليانحلا ةداسلا بهذم

 نورقلا قف نلجلا نو اهوزغم ناك يذلا رمألا) :ىللاعت هلل ا همحر ةيميت نبا لاق

 ةالصلا نم اهلفنو اهضرف «ةعورشملا تادابعلا عاونأب هللا نودبعي اوناك مهنأ ةلضفملا
 هللا رمأ امك تانمؤملاو نينمؤملل نوعدي اوناكو «كلذ ريغو ركذلاو ةءارقلاو مايصلاو

 ءكلذ ريغو روبقلا ةرايز دنعو «ةزانجلا ىلع مهتالص يف مهتاومأو مهئايحأل كلذب.
 متخلا بيقع لحجرلا اعد اذإف «ةباجم ةوعد ةمتخ لك دنع :فلسلا نم ةفئاط نع يورو

 بدألا يف يراحخبلاو (00205) يئاسنلاو (1؟039 يذمؤلاو ؛(5 8١09 دواد وأو (460559 ملسم هجرخأ - ٠
 ىفهيبلاو .(5 1259 يواحاطملاو ,(0759) يوغبلاو ؛(5073 ناجح نباو 5025159 دمحأو .(5 29 درفللا
 1 ..( 25149 ةعرزتخ نبلاو 055١(, يهرادلاو (6165707 ىلعي واو (كال هل 59

 ع١ ا١5إ ليلطلا بهاوم - *

 م”.



 صو 5 نآرقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 «عورشملا سنجلا نم اذه ناك تانمؤملاو نينمؤملا نم مهريغو هخياشملو هيدلاولو هسفنل

 3و يبنلا نع حص دقو ةباحإلا نطاوم نم كلذ ريغو ليللا مايق يف مهل هؤاعد كلذكو
 موصلا يف ةنسلا هب تءاج ام كلذكو ةحلاصلا لامعألا نم ىتوملا نع ةقدصلاب رمأ هنأ

 ةيلاملا تادابعلا باوث ءادهإ زوجي هنإ ءاملعلا نم لاق نم ّجعتحا هريغو اذهبو «مهنع

 .كلذ زاج ةءارق وأ ةالص وأ مايص باوث تيمل يدهأ اذإف «ىعفاشلاو كلام

 قرص دقف هلمعب الإ عفتنيال ناسنإلا نأ دقتعا نم :ًاضيأ ىلاعت هللا همحر لاقو

 :ةريثك هوجو نم لطاب كلذو عامجإلا

 .ريغلا لمعب عافتنا وهو هريغ ءاعدب عفتني ناسنإلا نأ :اهدحأ

 مث اهلوخد يف ةنجلا لهأل مث باسحلا يف فقوملا لهأل عفشي هي يبلا نأ :اهيناث

 .ريغلا لمعب عافتنا اذهو ءرانلا نم جورخلا يف رئابكلا لهأل

 .ريغلا لمعب عافتنا كلذو ةعافش هل حلاصو ين لك نأ .:اهثلاث

 .ريغلا لمعب ةعفنم كلذو ضرألا يف نمل نورفغتسيو نوعدي ةكئالملا نأ :اهعبار

 اذهو هتمحر ضحمب طق ًاريخخ لمعي مل نم رانلا نم جرخي ىلاعت هللا نأ :اهسماخ

 ضحمب عافتنا كلذو مهئابآ لمعب ةنجلا نولخدي نينمؤملا دالوأ نأ :اهسداس

 .ريغلا لمع

 اعفتناف "'”(احلاص امهوبأ ناكو) نيميتيلا نيمالغلا ةضق.يف ىلاعت لاق :اهعباس

 لمع نم وهو عامجإلاو ةنسلا صنب «قتعلابو هنع ةقدصلاب عفتني تيملا نأ :اهنماث

 .ريغلا

 عافتنا وهو ةنسلا صنب هيلو جحب تيملا نع طقسي ضورفملا جحلا نأ :اهعسات

 ١ - ةبألا فهكلا ةروس 309(.
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 تآرقلا باوث لوصو ظ ةيفوصلا ةلدأ تايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 .ريغلا لمعي:

 صنسب هريغ لمعب تيملا نع طقسي روذنملا عوصلا وأ روذنملا جملا نأ :اهرشاع 0

 .ريغلا لمعب عافتنا وهو ةنسلا

 وبأ هنيد ىضق ىتح هيلع ةالصلا نم هلي عنتما يذلا نيدملا نأ :اهرشع يداح

 هتدلج تدربو ولو يبنلا ةالصب عفتناو بلاط يبأ نب يلع رخآلا نيد ىضضقو ةداتق

 .ريغلا لمع نم وهو هنيد ءاضقب

 اذه ىلع قدصتي لنحرالأ) هدحو ىلص نمل لاق يع يبلا نأ :اهرشع يناثأ

 .ريغلا لعفب ةعامجلا لضف هل لصح دقف 2)هعم ضيف

 كلذو هنع ضاق اهاضق اذإ قلخلا ناويد نم هتمذ أربت ناسنإلا نأ :اهرشع ثلاث

 .ريغلا لمعب ع افتتا

 عافتنا اذهو هنع تطقس اهنم للح اذإ ملاظمو تاعبت هيلع نم نأ :اهرشع عبار

 .ريغلا لمعب

 اذه ورثألا يف ءاج امك تامملاو ايحملا يف عفني حاصلا راجلا نأ :اهرشع سماخ

 سلجي ملو :مهنم نكي مل وهو مهب محري ركذلا لهأ سيلج نأ :اهرشع سداس

 .هريغ لمعب عفتنا دقف «تاينلاب لامعألاو .هل تضرع ةحاحل لب كلذل

 ةالصب تيملل عافتنا ةالصلا يف هل ءاعدلاو تيملا ىلع ةالصلا :اهرشع عباس

 .هريغ لمع وهو هيلع يحلا

 ددعلا ةرثكب ةعامجلا كنلذكو ددعلا عامتجاب لصحت ةعمجلا نأ :اهرشع نماث

 .ضعبلاب ضعبلل عافتنا وهو
 (04جبهيف تسنأو مهبذعيل هللا ناك اموإف :للَك هيبنل لاق هللا نأ :اهرشع عسات

 (١6هال9 ىلعياوبلاو هود كما يم رادلا وء(مال ؟؛إ دود وبأو لكك .ؤ يذمركلاو 015١ دل هحرجخأ - ١

 . يهذلا هقفاوو هححصو 1١[505( مكاحلاو

 .(09 ةيلألا لافنألا ةروس -.5



 نآرقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 سانلا هللا عفد الولوإ# "74تانمؤم ءاسنو نودمؤم لاجر الولوإلم :ىلاعت لاقو
 كلذو ضعب ببسب سانلا ضعب نع باذعلا ىلاعت هللا غفد دقف "044 ضعبب مهضعب

 ظ .ريغلا لمعب ع افتنا

 عفتنيف لحرلا هنومي نمم هريغو ريغصلا ىلع بحت رطفلا ةقدص نأ :اهنورشع
 .هل يعس الو هنع جرخي نم كلذب

 الو كلذ ىلع بائيو نونجملاو يبصلا لام يف بجت ةاكزلا نأ :اهنيرشع يداح

 فيكف ىصحي داكيال ام هلمعي مل ام. ناسنإلا عافتنا نم دحو ملعلا لمأت نمو .هل يعس

 ناسنإلاب دارملاو «ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا حيرص فالخ ىلع ةيآلا لوأتت نأ زوجي
 ,؟ةوووعلا

 نم ةعامج نع ركذ دقو :هصن ام حورلا باتك يف ميقلا نبا خيشلا لاقو
 هلل ادبع نأ ىوري :قحلا دبع لاق «نفدلا تقو مهروبق دنع أرقي نأ اوصوأ مهنأ فلسلا

 مل ثيح ًالوأ كلذ ركني دمحأ مامإلا ناكو «ةرقبلا ةروس هربق دنع أرقي نأ رمأ رمع نبإ

 دبع نع :روبقلا دنع ةءارقلا :عماجلا باتك يف لالخلا لاقو ءعحر مث رثأ هيف هغلبي

 دحللا يف نيعضف تم انأ اذإ :يبأ لاق :لاق هيبأ نع جالجللا نب ءالعلا نب نمحرلا

 ةضانب ئسار هنع ارقاو ءاس هيماولا ىلع نيو هل ١ لوسر ةنين ناغو هللا عيب #لقو
 تلأس :يرودلا سابع لاق .كلذ لوقي رمع نب هللا دبع تعمس ينإف ءاهتمتاخو ةرقبلا

 نيم نب ني تلاسو ال «لاقف ءاعش نيقلا لدع ةفقزقلا قطف تلق لدخ عب دحأ
 نب يلع ٍيئدح قراولا دمحأ نب نسحلا ينربخأو :لالخلا لاق .ثيدحلا اذهب نئثدحف

 يرهوجلا ةمادق نب دمحمو لبنح نب دمحأ عم تنك :لاق ءاقودص ناكو «دادحلا ىسوم

 نإ اذهاي :دمحأ هل لاقف «ربقلا دنع أرقي ريرض لحجر سلج تيملا نفد املف «ةزانج يف

 نأ اذ: ادنم وب نعكل ةنادق نيس لاق رباقلا نيا رك انف هةعدب ريقلا دنع ةدازلا

 :لاق عن لاق ؟ائيش هنع تبتك :لاق ةقث :لاق ؟يبلحلا رشبم يف لوقت ام هللا دبع
 دع أربقي نأ نفد اذإ ىصوأ هنأ هيبأ نع جالجللا نب نمحرلا ديع نع رشبم ينربخأف

 عجراف :دمحأ هل لاقف «كلذب يصوي رمع نبا تعم لاقو ءاهتمتاخو ةرقبلا ةحتافب هسأر

 .( 5) ةبلألا حتفلا ةروس - ١

 .(160) ةيألا جحلا ةروس - *

 .(52/53 نيلالدلا ريسفت ىلع يواصلا ةيشاحو (8-85 097 ص تاملسللو نيملسللا فاعسإ - *

 م.ك



 ىلإ اوفلتخا تيملا مهل تام اذإ م تناك :لاق يبعشلا نع لالخلا 0 ظ

 .نآرقلا هدنع نوؤرقي هرق ٠

 ةءارقو موصلاو ةالصلاك تيملل ةيندبلا تادابعلا باوث لوصو هللا همحر ازعو.' 0

 ءاملع نم عدبلا لهأ نإ لوصولا مدعو «فلسلا روهمج+و دهحأ مامإلل ركذلاو نآرقلا

 :مالكلا .
 نمانإ تانيشإلل نيل نآوالل :لانعت لزق نع تاره قءاضيأ كلا هز لاقو. ٠
 00 «ىع :

 امنإو هريغ 00 لحرلا عافتنا فني ل نآرقلا :ىرخأ ةفئاط تلاقو :هظفل ام . 00

 «هسفنل هاقبأ معاش نإو «هريغل هلذيي نأ ءاش نإف «هيعاسل كلمف هريغ يعس امأو يعتني الإ كلمبال هنأ ىلاعت ربحأو "0.ىفخيال ام قرفلا نم نيرمألا نيبو «هيعس ريغل كلم 0

 .اهحجريو ةقيرطلا هذه راتخي ةيميت نبا ناكو «ىعس ام الإ عفتنيال لقي مل هتاحبس وه ِ

 مكلالدتسا امأو ءلصف :هصن ام نيعناملا هبش ىلع باوحلا يف هللا همحر لاقو

 :©2(هلمع عطقنا دبعلا تام اذإ) 3 هلوقب ٠

 .هلمع عاتق نع ربخأ امثإو «هعافتتا نقلا لفي ل 28 هنأل لا لالدتسالاف 0 00

 .رخخآ ءيش 0 لصاولاو ء يش عطقتلاف 7

 اذهف هرحأ ريغب اع وطت هل اهؤادهإو نآرقلا ةءارق امأو) :اضيأ هللا همحر لاقو 00
 الو «,فلسلا يف ار مل اذهف :ليق نإف ءجحلاو موصلا باوث لصي امك هيلإ | لصي ٠
 دقو (هيلإ 2 يببلا مهدشرأ الو ريخخلا ىلع مهصرح ا. ةدش عم مهنم دحاو نع هلقنإ 0 »1

 لصي ةءارقلا باوس ناك ولف ءمايصلاو جحلاو ةقدصلاو 0 ءاعدلا لإ م

 . 50 يلا مجنلا - 5
 بذك اذهف كل اهنأو اهتبكلم تيعالا نإف .ءكل سيل ام. تعفتنا دقف رحأ الب هراد يف كقيدص كدكسي دقف - ١
 .حصيلال هنا كيعس ريغ نم ةبكللل ىوعد فالنع ءحصي دق كلقال ام. كعافتنا نأ حضتي اذهبو ءأطخو...
 6١ 5 ص هجيرغ علقت -



 نآرقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 مايصلاو جحلا باوث لوصوب افزتعم ناك نإ لاؤسلا اذه دروم نأ باوجلاف

 تضتقاو نآرقلا باوث لوصو تعنم لا ةيصاخلا هذه ام :هل ليق ءرافغتسالاو ءاعدلاو

 لوصوب فرزتعي مل نإو ؟تالثامتملا نيب قيرفت الإ اذه لهو ؟لامعألا هذه باوث لوصو

 دقو) .عرشلا دعاوقو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب جوجحم وهف تيملا ىلإ ءايشألا كلت
 .(ةيلج ةحضاو ةلدألا انعم تّرم

 نع هلأس اذهف «مهل باوجلا جرخم هنم كلذ جرح لب كلذب مهئدتبي مل ُةِلي هنإ مث
 ةقدصلا نع هلأس اذهو هل نذأف هنع مايصلا نع هلأس اذهو هل نذأف هتيم نع جلا

 درحم وه يذلا موصلا باوث لوصو نيب قرف يأو «كلذ ىوس ام مهعنمي ملو «هل نذأف
 لمع اذهو :هصن ام هللا همحر لاقو ؟ركذلاو ةءارقلا باوث لوصو نيبو كاسمإو ةين

 ه.أ .ءاملعلا نم ريكن ريغ نم راصمألاو:راصعألا رئاس يف نيركنملا ىتح سانلا

 (هينغم) نم رئانجلا باتك رحآ يف يسدقملا ةمادق نب دمحم وبأ مامإلا خيشلا لاقو

 رباقملا متلخد اذإ) :لاق هنأ دمحأ نبع ىوردقو «ربقلا دنع ةءارقلاب سأبال :هصن ام

 لهأل هلضف نإ مهللا :لق مث ءدحأ هللا وه لق تارم ثالثو يسركلا ةيآ اوؤرقاف
 .(رباقملا

 :لاق «نومأملا ةقثلا انحخيش رازبلا مثيلا نب نسحلا يلع وبأ نيثدح :لالخلا لاقو

 نم) هنأ رثألا يف درو دقو «روبقلا ىلع أرقي ريرض فلخ يلصي لبنح نب دمحأ تيأر

 دروو «(تانسح اهيف نم ددعب هل ناكو ذئموي مهنع ففحخ سي ةروس أرقف رباقملا لحد
 ةبرق يأو :لصف :لاق مث «(هل زفغ سّي امهدنع وأ هدنع أرقف هيدلاو راز نم) :هنأ ًاضيأ
 .ىلاعت هلل ا ءاش نإ كلذ هعفن ملسملا تيملل اهباوث لعجو اهلعف

 تناك اذإ ًافالخ هيف ملعأ الف تابحاولا ءادأو ةقدصلاو رافغتسالاو ءاعدلا امأ

 انبر نولوقي مهدعب نم اوؤاج نيذلاوإ» :ىلاعت لاق دقو «ةباينلا هلحدت ام تابحاولا

 كينذل رفغتساو#» :ىلاعت لاقو :«"”6ناهيإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انلرفغا

 ىلص يذلا تيمللو «.تام نيح ةملس يبأل دو يبلا اعدو ,"74تانمؤملاو نييمؤمللو

 ١١ - ال ةيألا رشا ةروس 0

 * - ةيألا دمحم ةروس ١93(.

 ؟.م



 نآرقلا باو لوصر ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا .٠

 اي :لاقف لي يبلا ع ر لأسو «هيلع ىلص تيم لكلو «كلام نب فوع ثيدح ْق' هيل“:

 م كلذ يورو ؛©"”(معن) :لاق ؟اهنع تقدصت نإ اهعفنيفأ تتام يمأ نإ هللا لؤَسر
 نإ هللا لوسراي :تلاقف 25 يبنلا ىلإ ةأرما تءاحجو «هنع هللا يضر ةدابع نب دغس

 ىلع تبثي نأ عيطتسيال ًاريبك خيش يبأ تكردأ 8 يف هدابع ىلع هللا ةضيرف

 0(هعن) لاق ؟هنع جحأفأ ةلحا 10

 "”بعن) :لاق ؟اهنع موصأفأ رهش موص اهيلعو تتام يمأ نإ :هلأس يذلل لاقؤ

 جحلاو موصلا نأل ءبرقلا رئاسب تيملا عافتنا ىلع ةلالد اهيفو حاحص ثيداحأ هذهو.

 ام عم اهاوس ام كلذكو «تيملا ىلإ اهعفن لصوأ دقو «ةيندب ةدابع رافغتسالاو ءاعدلاو

 «هتءارقب رباقملا لهأ نع ىلاعت هللا فيفختو «سي أرق نم باوث يف ثيدحلا نم انركذ :.

 ول) :صاعلا نب ورمعل لاق لي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ررمع ىورو
 يف ماع اذهو «؟ لا تلا يا حسم را كدعلاو ماقتفا الم درا دا

 جحلاو مايصلاو ةقدصلاك هباوثو هعفن لصوف ؛ةعاطو رب لمع هنألو «هريغو عوطتلا جح .
 رنصصمو رصع لك يف مهنإف نيملسملا عامجإ هنأو هانركذام انل ليلدلاو :لاق مث ءبحا ولا.

 حص ثيدحلا نآلو ءريكن ريغ نم مهاتوم ىلإ هباوث نودهيو نآرقلا نوؤرقيو نوعمتجي .

 ةبوقع لصوي نأ نم مركأ هللاو 2 7(هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا نإ) :لَو يبلا نع 2

 أ .باوثلا هنع بجحيو هيلإ ةيصعملا

 ...ربقلا ىلع ةءارقلا هركتالو :هصن ام عقنتسملا داز حرش عبرملا ضورلا بحاص لاقو

 مث (اهتمتاخ وةرقبلا ةحتافب هدنع أرقي نأ نفد اذإ ىصوأ هنأ) رمع نبا نع حصو ظ

 ملسم اهلعف كلذ ريغو ةءارقو جحو موصو ةالصو رافغتساو ءاعد نم ةبرق يأو :لاق:

 .(6 500 ص هجيرخل مدقت -
 15| دجلو 055559 يئاسنلاو 08099 دواد وبأو (6552) ملسمو ١6759(2 يراخبلا هحجرتخأ -

 552/19 يقهيبلاو (6 ١80١ ةكرخ نباو «(010109 يمرادلاو (5 5099 يديمحللاو 5 هكأ9١ كلامو
 .0 هلاك نابح نبلو (1025 49 يوغبلاو 0/56 مقرب )١2[ ريبكلا ن يناربطللو

 ((19]055 يقهبيبلاو .(87 109|6 دججأو 4816 دواد وبأو «(تاال) ملسمو (19.559:يراخخبلا هحجرتخأ - ؟
 ناجح نياو.(ل 5955 ريبحلا ف يناربطلا و 1 يسلابطلا و .(ى10/1 59 يوؤبللاو 4يكمأ؟١ يطقرادلاو

 .5 هال ١
 .(5 3509 ص هجر مدقت - 5
 ((09510 يوغبلاو ((49|05 يقهيبلاو (0 25079 يئاسنلاو ؛.(0450١4 ملسمو 2( يراخبلا هحرخأ - ه

 .(6 59 نابح نبلو ؛.(508 مقرب >9"دئنسلل'" يف يعفاشلاو .(تاكال ه قازرلا دبعو

 م8



 اذ نآرقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدأ تايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ريخلا نم ءيسش لك هيلإ لصي تيملا) :دمحأ لاق ءهعفن يحوأ ملسم تيمل اهباوث لعجو

 هيلإ لصوو زاح وي يبلل اهادهأ ولو ىتح هريغو دحنلا هركذو «(هيف ةدراولا صوصنلل

0 00( 
 ١. (اهباون

 جاجتحا امأ: (بئاصملا لهأ ةيلست)هباتك يف يلبنحلا يجبنملا دمحم خيشلا لاقو

 ام الإ ناسنإلل سيل نأوإ» :ةيآلا هذهب كل امو يعفاشلا باحصأ نم فلاخ نم ضعب

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل «هريغ يعس نم باوثب عفتنيال تيملا نأ ىلع ">4 ىعس

 دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ) :لاق

 ."7(هل وعدي حلاص

 ةرتاوتملا ةنسلاب تبث دق :مهل لاقيف .اهلعاف ىدعتيال ةدابعلا عفن نأل :اولاق

 ةحخوسنم ةيآلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور :ةيآلل ةبسدلاب درلاو

 لحخدأف 204 جهتيرذ مسهب انقحلأ ناعإاي مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيدلاو## :ىلاعت هلوقب

 .ءابآلا حالصب ءانبألا

 هللا الإ هلإال توملا هرضح نم نيقلت ةيعورشم يف ءاملعلا نيب فالالو

 .ةمامأ يبأ ثيدحل ةيكلاملاو ةيفنحلا نم نوققحماو ةلبانحلا نم رثكألاو ةيعفاشلا هبحتساف

 ىلع حيحصلا ثيدحلا يف مكاتوم لمح نم عنامالو :ماسمهلا نبا ققحما لاق

 هللا يضر ةمامأ يبأ نع :نيقلتلا ةيفيك صن اذهو ءربقلا ىلع نيقلتلا لمشيف هتقيقح

 مقيلف بارتلا هيلع متي .وسف مكناوخإ نم دحأ تام اذإ) :لاق هنأ ولي هللا لوسر نع هنع

 اي :لوقي مث ءبسيجيالو عمسي هنإف «ةنالف نب نالفاي :لقيل مث ربقلا سأر ىلع مكدحأ
 اندشرأ :لوقي هنإف «ةنالف نب نالف اي :لوقي مث ءادعاق يوتسي هنإف ةنالف نب نالف

 هلإال نأ ةداهش ايندلا نم هيلع تجرح ام ركذا :لقيلف ؛:نورعشتال نكلو هللا كمحر

 .(0895 1١0 عبيرلل ضورلا - ١
 .6 53 ةيألا مجنلا ةروس - ؟
 .6 ١.5١ هخرخغ مدقت - *

 .(589 ةيثلا روطلا ةروس -

 نمل ١



 نآرقلا باوث لوصو ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا_

 ير سو اعد هابالاوو ابر هنا تيعر قلثاو ةلوونوو دنع تف ان

 انب قلطنا :لوقيو هبحاص ديب امهنم دحاو لك ذأي ًاريكنو اركنم نإف ءأمامإ نآرقلابو .

 ناقاللا لوس :لجر لاق امهنود هجيجح هللا نوكيف هتجح نقل نم دنع دعقن ام“

 دعب هنيقلث نوكيو :اولاق © ”(ءاوح نب نالفاي- ءاوح ىلإ هبستي) :لاق ؟همأ فرعي ل
 .ملعأ هلل او رارسإلاو رهجملا نيب توصب نيعيشملا ارضنا

 نسلاعلا نين هلل رمكأو

 ريبخلا صيمخلتلا ف رجح نبا ظفاخلا لاقو ؛(430 14820 عمجللا ف يمشيطلاو 0510 90 ريبكلا ىف يناربطلا هحجرتخأ - ١
 عومجلا يف يوونلا مامإلا رجح نب) ظفاحلا مالك لقنو هماكحأ يف ءايضلا هاوق دقو طلاص هدانسإ (١؟ 515١

 ١ ؟2 ص هج

 ضخ





 روبقلا ةرايز 00 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوضوما

 روبقلا ةرايزاط 7

 يسم

 مهيلع هللا ناوضر ماركلا ةباحصلاو دي هللا لوسر اهرازو ءاهترايزب. انرمأ كف 0

 الو .ًادبأ تامإ نيقفانملا نم يأ .«مهنم دحأ ىلع لصت الوإل :ىلاعت لاق عي 0

 نيح اصلا روبقك نيقفانملا روبق ريغ ىلع لوسرلا موقي نأ اذه ىنعم .©"7هربق ىلع مقت .
 .دجسملا مقت تناك ىلا ةأرملا عم اذه لعف دقو .:

 نيب زيبك قرشو «روبقلا لإ ال دعاسملا لإ اهنش عوسلاف لاسرلا ةسالمأو < 0
 :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع انديس نع تبث امث هنأ ىلع «قمعب لمأتف «روبقلاو دحاسملا
 دش ثيدح نأ دكؤي امن (لاحرلا هيلإ انددشل ايندلا فرط يف ءابق دجسم نأ ول) .

 نم رافكلا سئي امك ىتوملا نم نوسأيي ال ةيفوصلاو «هقالطإ ىلع سيل لاحرلا
 ,لسحارم نسم ةلحرم توملا نأ نوري مهو "”روبقلا باسحضأ .

 «ةةيخزرب ةة يح يح مهدنع تيملف .هللا ىلإ حداكلا يناسنإلا رفتتلا

 .تيملا در «ثيداحأ نم هو هللا لوسر نع حصامب «يحلاب ةديكأ ةقالع تيمللو .

 ىتوملا ٌدْ هتثداحمو هربق دنع تيملاىلع مالسلا عيرشتبو «هتفرعمو «رئازلا ىلع«مالسلا ..
 .ىلاعت هلل | ءاش نإ انعم يتأيس امم ةتباث ثيداحأ ةدع ف تدرو امك (ردب موي بيلقلا):.:

 نم مهب اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسيو# :ىلاعت هلوق كبسح نآرقلا نمو 0:

 تيملاىلع «مالسلاو ءاعدلا ناك الإو ا و يحلا نيب ةلصؤم ةقالع كانهف 4 اخ

 «مهيلع مالسلاو « «عيقبلا لهأل ع لوسرلا ةرايز ىنعم امف الإو !!راجحألا ىلإ اهخوم 0

 مه ءاعدلاو مهميلكتو 9 0

 121١(. 3 ةبالا دب ونال 7 روم 20

 .(١؟إ ةيلألا ةنحتمللا ةرونم >5



0 

 ا ااا يااا أذ || ز| زذزذزذز>7>ز>ز> 2 زة20 ا روبفلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 هبهاومو ؛ةيحورلا هصئاصخب يلو ايندلا يف يلولا نأ -قحب- نودقتعي ةيفوصلاو
 ءةعبلا ماتسخألاب ال طابتزا الو. :حاورألا تافلقتم نم نتقاوملاو صئاصقلاو ةيئانرلا

 ةلماك ةقالع هحورلو «هخنزرب ىلإ هحور عم هبهاومو هصئاصخ عفترت تومي نيح يلولاف
 .ملا...مالسلا هدرو هيلع مالسلا نم انعم ٌرميس ام ليلدب .هربقب

 .روبقلا باحصأ نم نيحلاصلا ةداسلا ءالؤه ميركت ءاج انه نمو

 نامثع وهو «ةباحصلا ضعب ربق ىلع ًارجح عضو هللا لوسر نأ تبث دقو
 .0"2(يحأ ربق هب فرعتأ) :لاقو هنع هللا يضر نوعظم نبا

 ةفرشملا روبقلا ةيوستب هنع هللا يضر يلع ثيدح دعب ؛ثيدحلا اذه ناكو
 قارغإ الب ءربقلا بحاص لضف ىلعو ءربقلا ىلع لدي ام ذاختا زاوح ىلع هب اولدتساف

 ..هرثأ ظفحو ,هيلع ةقدصلاو هب ءادتقالاو هل ءاعدلاو هترايز رارمتسا ءاجر «ةغلابم الو

 رباج ثيدح يف حص امك لضفأ ناكم ىلإ ناكم نم تيملا لقن زاج انه نمو

 .هريغو

 بناج نم ربقلا راثدنا فوخو هينا نماةين نسحب رويقلا شانلا حلصا دقو

 ةلغي تناك دقو «هتلع عم رودي رمألا نكلو ءاهارت ّيلا ةروصلا روصتب رمألا ٌذيختاف رحخآ
 دقو ؛كرشلا ىلإ ةدوعلاو ساكتتالا ةفافغ يه اهترايز نم لوألا عنملاو روبقلا ةيوست
 ةودقلل نيحلاصلاب ركذي ام لمعب سأب الف سانلا بولق يف ديحوتلاو ناميإلا رقتسا
 .اهريغو ةرايزلا نم ربقلا بحاص قحب مايقلاو رابتعالاو

 هذه ىلع نينسلا تائم ترم دقو «ةماع ةفصب مهدنع رظنلا ةهجو يه هذه

 يلمعلا لثملاو ؛:ةعكر يلول ملسم ىلص الو هللا نود نم حيرض اهنم َدِبْع امف ةحرضألا
 .ةمئألا رابك روبقو هِي هللا لوسر انديس ربقب بورضم

 ةصاخ ةايح يه لب هذه انتايحك تسيل يهو ةيحزربلا ةايحلا الإ روبقلا ءارو امو

 .فعضأو قيضأو لقأ انتايح نألو هيف مه يذلا ملاعلابو مهب ةقئ ال

 هلهأو هسفنل ةفلتخم تابحاوو ةيصعمو ةعاطو ةداعو ةدابع نيب اهيف ناسنإلاف

 .(00/ ١9 ةيألا كارمع لأ ةروس - *؟
 ل ةهككج هجبام نبلو فرحا ءكح دود ولأ هج ربخأ -

 ان



 ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسؤيلا ةعوسوم ا
00

00
0 

 دجسملا يف نوكي ةراتو «كلذ دض ىلع نوكي ةراتو ةراهط ىلع نوكي ةرات هنأو ةبرلو 0

 مث عارذ ةدحا نيبو هنيب نوكي دفمف !؟؟هل متخي م .يردي الل هنإو (ةلفغ يف نوكي ؛ ةراتو 0

 ناميإلا لهأ نم ناك نإ هنإف خزربلا يف امأ ءسكعلابو رانلا لهأ نم ريصيف رمألا'ن ا 1

 هنع عطقنا دق هنإ مث ةداعسلا لهأ الإ اهدنع تبني ال با ناحتمالا ةرطنق زواج دق ةتإفا 1
 هللا توكلم ُُُق ةلاوج ةحابس ةحايس د ةرهاط ةقرشم انور جمفأر «فيلكتلا . 0

 الو راقع الو رانيد ال هنأل قلق الو ّسأب الو ُثزح الو مه ال «ىلاعتو هناحبس هكلمو 0

 .هريغ الو دقح الو يغب الو دسح الف ةضف الو بهذ.

 راثآلاو ةفيرشلا ةنسلا نمروبقلا ةرايز ةلدأ

 .”"(اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن) هلي هللا لوسر لاق - 0 ٠١

 222 (ةرحخآلا 5 ذت اهنإف اه وروزف) : ةيا ور ف 3 0 00

 ايندلا يف دهزت اهنإف اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن دق تنك) :ةياور فو ّ 0

 .©"0(ةرحخآلا ركذ تو. 0

 (9(رجه اولوقت الف «نيعلا عمدتو بلقلا قرتو) :ةياور يفو

 .'7(توملاب ركذت اهنإف روبقلا اوروزف) :ةياور يفو

 يبز تنذأتسا) :يلو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ؟ ]
 .0"2(يل نذأف اهربق روزأ نأ هتنذأتساو «يل نذأي ملف يمأل رفغتسأ نأ

 ."0(هلوح نم ىكبأو ىكبف ءهمأ ربق ٌةْيو يبلا راز) :ىرخأ ةياور يفو

 ةاجنلا عم هققحت نكمي لب اهرفكو اهباذع ربقلا دنع ءاكبلا نم مزلي الو 0

 .مايقلا قح امهقوقحب همايقو هيدلاو ىلع هتقفش ديزمل هي هؤاكبف ؛مالسالاو 0

 .(1؟ 253 كردتسللا ف مكاطلاو 09149 يئاسنلاو (09]45 هحبحص ف ملسم مامإلا هح 6 0
 09510 يذمؤلا هجرخأ -
 .(0 )الإ يكاطلو (8 00119 دحام نبل هج ريخأ تا

 ل05 هلك ةدايزلا عم هثيدح- نم مكاخلا هجج رتخأ 6 1

 .(0؟ 2و يكاطلو 255 هه دولد وبأ هجرتخأ - ه7
 ,(08 0559 هحبحص يف ناجح نباو 0550١ مكاكلو (5 59510 هحبحص يق ملسم ةديردلا - 0

 .(0507ه.29 كردتسلل ْن مكاكلو (85 550 ملسم هجج ريخأ 5 و
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 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا انديس نع سال“

 هيلع درو هفرع الإ هيلع ملسيف ايندلا يف هفرعي ناك هيخأ ربقب رمي دحأ نمام) :ملسو

 .20هالسلا

 ىلع ماق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هنع هللا يضر ةحلط يبأ انديس نع -4

 لاقف !؟عاقح مكبر مكدعو ام متدجو لهف ًاقح انبر اندعو ام اندجو انإ ]:لاق نالف
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف !؟اهل حاورأال داسجأ نم ملكت ام هللا لوسراي :رمع انديس
 .['"”ىهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام هديب دمحم سفن يذلاو ].ملسو هيلع

 هتورام اهنمو مهترايز دنع كاذو تريلا مررت نك حالا اهنمو -ه

 لبهأ ىلع مالسلا :يلوق) لاق ؟هللا لوسر اي لرقأ فيك و هيف ءاحو ةشئاع انتديس

 ءاسش نإ لراس كك يناس كا وو يسار نينمؤملا نم رايدلا

 ©”/نوقحالل مكب ىلاعت هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هنع هللا يضز ةريره يبأ انديس ثيدج اهنمو -5

 [«©مهالسلا درأ ىتح يحور يلع هلل ا در الإ يلع ملسي دحأ نم امه :لاق

 .ملسو هيلع هلل | ىلص هترايز دنع هيلع مالسلا لوانتي ثيدحلا اذهو

 ربقلا نم عمسف ربق ىلع ًاليل هءابخ برض يذلا ينباحصلا ثيدح اهنمو -

 هللا لومرل كلذ ركذ حبصأ املف ءاهرخآ ىلإ 42 ”كلملا هديب يذلا كرابتإ» ةءارق
 .”"”ةيجنملا يه ةعناملا يه :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 تبث :كرابلل نبا لاق :لاقو ىرواتفلا ْئ ةيمبت نبا كلذكاو 129 يواخلا يف يطويسلا ظفاحلا هدروأ - ١
 دبع ظفاذشلو (5 <15 59 ىواتفلا ماكحألا بحاص قلل دبع هححصو ملس و هيلع 5 ىلص يلا نع كلذ

 .ظافحلا ةركذت يف يهذلا لاف امك للعلا ين ماما, قحلا

 .(5 00759 يئاستلاو ((5 20959 ملسمو .(508179 يراخبلا هج رخأ -

 يقهبيلاو )٠١57( ةليللاو مويلا لمع فو (5 0580 يئاسنلاو 250159 دمجأ و (8057) ملسع هحرخأ - ؟
 .(602059 نابح نباو (590/) ةليللاو وبلا لمع يف سلا نباو 8( ١

 .ينابرلا حتفلا .(19|51-6070 دمحأو 00609 دواد وبأ هحرخأ - ؛
 .(359 ةيألا كللل ةروس - ه

 .يطويسلا هنسحو (؟ 2.509 يذمؤلا هجرخأ - 5

3” 



 روبفلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةغون

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق روزي ناك رمع نبا نأ عفان هاورام اهنمو كا

 اي كيلع مالسلا ءركب ابأ اي كيلع مالسلا «هللا لوسراي كيلع مالسلا] :لوقيو
 .[””ةاتبآ

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا *م) لاق هنع هللا يضر ىلا اندر والدما يوكو 3 0

 اهبل 7 كنإف- ..نيع كيلإ :تلاق (يربصاو هللا يقتا) :لاقف ربق دنع يكبت ةأرقاب

 نيباوب هدنع دحت ملف هنتأف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا هنإ :اهل ليقف هفرغت لو قييصحت

 ."7يلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ .لاقف كفرعأ مل :تلاقف

 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق روزيام دنع ركب يبأ انديس لوق اهنمو 0 ١١-
 ."!نيتتوم كيلع هللا عمجيال هللا يبناي يمأو تنأ يبأب

 فنقو ملسو هيلع هللا ىلص هن ير ا ايف نت تسلا اور هاهو + 300

 ءايحأ مكنأ دهشأ) :لاقف هباحصأ ىلعو دحأ نم عحجر نيح ريمع نب بعصم . ىلع 5

 الإ دحأ مهيلع نملسيال هديب يسفن يذلاوف ءمهيلع اوملسو مهوروزف هللا دنع ..

 .(ةمايقلا موي ىلإ هيلع اودو ٠

 بيسملا نب ديعس نع يقهيبلاو قشمد خيرات يف ركاسع نبا هاورام اهنمو 0 ١١-

 .(خا..... هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 نسب فاطعلا نع (توملا دعب شاع نم) هباتك يف ايندلا يبأ نبا جرخأو - ١3

 لازت ال تناكو ءءادهشلا روبق ىلإ ًاموي تبكر:تلاق يلا يئتثدح :لاق ,دلاخ ٠
 ف يداولا 2 امو «ةدنع تيلصف هنع هلل | يضر ةزمح ربق دنع تلزنف :تملاق «مهيتأت

 جرخي يلع مالسلا در تعمسف مكيلع مالسلا :تلق يتالص نم تغرف املف «بيحب ال 0
 ترعشقاف راهنلاو ليللا فرعأ امكو «ئقلخ هللا نأ فرعأ امك هفرعأ ضرألا تحت نم

 .(ْنم ةرعش لك ش 7

 .(007514) حيحص دنسب هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ - 0 ٠١
 .(8553 ملسمو ١2859( يراخبلا هجرحأ -«

 .(01010120 دهأو .(0-0822) يئاسنلاو (01064029 يراخبلا هجرخأ - «:

 موا



 روبفلا ةرايز ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 تيلصف «ةنابحلا تلحد :لاق ءانيم نبا نع ًاضيأ ايندلا يبأ نبا جرخأو - ١4

 ربقلا يف الئاق تعم ذإ ناهبنل ينإ هللاوف «ربق ىلإ تعجطضا مث «نيتفيفح نيتعكر

 هللاوف «لمعن الو ملعن نحنو «نوملعت ال نكلو نولمعتل مكنإ ئتيذآ دقف مق) :لوقي
 .(اهيف امو ايندلا نم ىلإ بحأ كيتعكر لثم تيلص نوكأ نأل

 «ثيدحلا ةمئأ دحأ يعازخلا رصن نب دمحأ نأ هخيرات يف يبهذلا جرخأو ١-

 لكوو «دادغبب هسأر بلصو «هقتع برضف «ىبأف نآرقلا قلخب لوقلا ىلإ قثاولا هاعد

 ىلإ ريدتسي ليللاب هآر هنأ هب لكوملا ركذف «حمرب ةلبقلا نع هفرصيو هظفحي نم سأرلاب
 ريغ نم ةياكحلا هذه تيور :يهذلا لاق .قلط ناسلب سّي ةروس أرقيف ههجوب ةلبقلا

 دق «يلاخخ رصن نب دمحأ ناك :لاق فل نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع اهقرط نمو «هجو
 املف «هنم اسيرق تبف تيضمف «نآرقلا أرقي سأرلا نأ تربحمأو ءبلصو ةنحملا يف لتق

 مهوانمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ «ملا# :أرقي سأرلا تعمم“ نويعلا تأده

 .يدلج رعشقاف .4”7'2نونتفي ال

 روبقلا ةرايز يف ءاملعلا لاوقأ

 بابحتسالا يهف روبقلا ةرايز ةيعورشم ةحرد امأ :اهتيعورشم ةجرد

 :اهب رمألا دورول ةّينسلاو

 :ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ مامالا ١

 اهكرت لهو روبقلا ةرايز نع لكس دمحأ مامإلا نأ ئغملا يف ةمادق نبا ىور دقو

 ."7لضفأ اهترايز :لاقف ؟اهترايز وأ لضفأ

 :ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا " 

 :كلَي هلوق :يوونلا مامإلا لاق :لاحرلل روبقلا ةرايز بابحتسا

 عمجت يلا ثيداحألا نم اذه ")هوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك

 .(19-5 ةبألا تاوكنعلا ةروس - ١
 .( 535150 فلل - ؟
 .005159 يتاسنلاو .(09]5 ملسم هجرتخأ - ؟

 نذل



 روجقلا ةرايز

 عامجإ هيف يردبعلا لقنو «ةفاك ءاملعلا لوق وهو «روبقلا ةرايز لاجرلل بحبي
 (9ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألا عامجإلا عم هليلدو نقلل

 امك اهب رمألا دورول رمعلا يف ةرم ولو اهترايز بوجوب لاق مزح نبا نإ ىتح ْ
 )١44/7(. يراخبلا حيحص حرش يف رجح نبا ظفاحلا هنع كلذ" نقن

 :هنع هللا يضر ساورلا مامإلا ©

 تاومأل ءاعدلاو روبقلاةرايز ىلع تعيوب :هنع هللا يضر ساورلا مامإلا لاق ظ

 لحم اهنأل باجتسم نيملسمملا رباقم دنع ءاعدلا نإف ؛مهرباقم دنع ءاعدلاو «نيملسملا .

 .20تامجح نلا#

 :ىلاعت هللا همحر يروقلا هللا دبع وبأ لاقو 4

 مويو «مهبر ىلع مهعامتحا نطاوع. كنظ امف مهرك ذ دنع لزنت ةمحرلا تناك اذإ

 ضرعتو مسهل ةئنهت هيف مهترايزف مهتافو موي وهو رايدلا هذه نم جورخلاب هيلع مهمودق .
 .(.بهيلع ةمحرلا تاحفن نم ددجتي امل

 :هللا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا 5

 هرايرا تعال ادصاق يدلاو هحتا :هدلاو نع يطوبلا ديعس دمحم روتك دلا لاقو

 ايفو ةقرلا ىلإ نيقذو ءاهيل ءايحألا نمي ىيتااعلا ضير هلا هجر مدا نااوعرإ

 ناكو )١9177( طابش رهش يف كلذ ناكو ءاهيف ينرقلا سيوأ ةرايزل تابوعصلا ضغن

 ين رو لكاس نب اجلب ف سانمل ركل عام هر نر 106

 .(6ا/ و ؟5أ0) يووتلا حرشب ملسم حيحص - ١
 .(5 80/5١ يوونلل عومجلا - ؟
 .(625609 ص قئافطللا قراوب - *

 ١8(. 9 ةدعاقلا فوصتلا دعا وق - +

"1 



 رويقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 خيشلا يديس رازو ليلخلا دجسمو سدقلا رازو .تاومألا وأ ءايحألا يف اوناك ءاوس

 نم مهاري نأ نكمي نم ضعبو ةفينح ابأ مامإلاو يدادغبلا دينحجلاو يناليحلا رداقلا دبع

 .ءايحألا نيحلاصلا

 قشمد بونج ىون ةيرق يف هللا همحر يوونلا مامإلا ربق ةرايز ىلع ُصرحي ناكو
 مهيلع مالسلا يف صخلتي ىتوملا ءالؤه ةرايز يف يبأ لمع ناكو «كلذ هل حيتأ املك

 ام وعدي هنإ مث نآرقلا نم ايش كلذ دعب ىلت امبرو «ةايحلا يف اوناك ول امك مات بدأب

 .نيملتملا و: ةشفنل زهدي نأ هل هللا عاش

 نم مريلا سانلا يف :ًاضيأ هللا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا لاقو.

 ىلع اهركني نم مهيف ناك ارو ؛مهترايز رمأ نم نوهيو «ىتوملاىلع نآرقلا ةءارق ركني

 .©0اهب لَك لوسرلا رمأ نم مغرلا

 روبقلل ءاسنلا ةرايز راوج
 :يتأي ام هيلإ اوبهذ ام ىلع مهتلدأو ءاملعلا رثكأ لوق اذهو :ءاسنلل ةرايزلا زوجت

 هلوق نم دافتسملا روبقلا ةرايزب نذإلا مومع يف نلحد ءاسنلا :لوألا ليلدلا

 ."!(اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن دق تنك)

 ةرايزلا نع نيهن دق ءاسنلا نأل «لاحرلاو ءاسنلا همومعب لوانتي باطخلا اذهو

 ."7روبقلا ةرايزل نهجورخ يف ةئنتفلا تنمأ اذإ اذهو «ةرايزلاب نذإلا نهلوانتيف

 ةأرماب هيلي ينلا 3م) :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ انديس نع :يناثلا ليلدلا

 :«كفرعأ مل :تلاقف نيباوب هدنع دجت ملف ِهلَو يبلا رتتتأف دلو يبلا هنإ :امل ليقف «هفرعت لو

 ركني مل دلي هنأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو ؟؟(ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ :لاقف

 .ليلدو ةجح هيي هريرقتو «ربقلا دنع اهدوعق ةأرملاىلع

 ١- مل ص يدلاواذه باتك - 00(.

 .(١455إ ص هجرغ مدقت -

 ١10169(. ينالقسعلا حرشب يراخخبلا حيحص - ؟
 .(6553 ملسمو :.(072259 يراخبلا هجرخأ -

 ١48/59(. ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص - ه

 ضرما



 وصل لا اع اة عسي
 روبقلا ةرايز

 مأ ةشئاع ةديسلا ءاسنللو لاحرلل ةرايزلاب نذإلا لمح نمو :ثلاسلا ليلدلا . 7

 دبع اهيخأ ربق تراز اهآر هنأ ةكيلم نب هلل ادبع نع يور دقف .اهنع هللا يضر ا
 مث اهنع ىهن دق ناك «معن *تلاق ؟كلذ نع دلع لا" ىهن : دق سيلأ) "امل لاقف نحر

0 200 
 . (اهترايزب رمأ“

 انتديس نع يورملا ثيدحلا روبقلل ءاسنلا ةرايز زاوح ديؤي اممو :عبارلا ليلدلا 0-0
 0000 لوقأ فيك) :(ةشئاع :تلاق يأ) :تلق هيف ءاجو ءاهنع هللا يضر ةشئاع“

 نيمدقتسملا هللا محريو اا نينمؤملا نم رايدلا لهأ ىلع مالسلا :يلوق :لاق ثا 37 ١

 .")(نوقحالل مكب ىلاعت هللا ءاش نإ انإو «نيرخأتسملا وانمو مكتم ٠

 اذه بابحتسا هيف :ثيدحلا اذه هحرش يف ىلاعت هلل ١ همر يووبنلا مامإلا لاق

 .”)روبقلا ةرايز ءاسنلل زوج نمل ليلد هيفو روبقلا 0 لوقلا

 كرتشي ام وه ةرخآلا ةركذت اهنأب روبقلا ةرايزب نذإلا ليلعت نإ :سماخلا ليلدلا

 ام ىلإ ملسملا لجرلا جاتحي امك جاتحت ةملسملا ةأرملاف ءءاسنلاو لاحرلا هيلإ ةجاحلا يف

 ركذي اميف ءاسنلا نم جوحأب لاحرلا سيلف ءايندلا يف اهدهزيو ةرخآلاب اهركذي:
 انيكن دهزيو ةرخآلاب:

 لاق دقف روبقلا تاراوز هيي هللا لوسر نعل :ثييدح امأو :سداسلا ليلدلا |

 نأ لبق ناك اذه نأ ملعلا لهأ ضعب ىأر دقو) :لاق هعماج يف هاور نأ دعب يذمرتلا

 ."اءاسنلاو لاجرلا هتصحخر يف لخد صخر املف «روبقلا ةرايز يف ٌةِ# يبلا صخري

 ةحايإلا لبق - روبقلا تارئاز نعل يأ - اذه نوكي نأ نكمي :ربلا دبع نبا لاق

 نهترايز ىلع ةلومحم روبقلل ءاسنلا ةرايز ميرحت ىلع ةلادلا ثيداحألا نأ وأ ,2اهترايزي

 يف يبهذلا لاقو (1١؟959 كردتسملا ف مكاحلا هحرخأ زثألاو ١5915١9( ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص - ٠
 .حيحص ثيردح صيخلتلا

 يتقيهبيلاو )١٠١55( ةلبللاو مولا لمع يو (5058) يئاسنلاو (5]|250) دمحسأو (5595) ملسم هحجرخخأ - *
 .(6 20959 نابح نباو (0 50/9 ةلبللاو موبلا لمع يف سلا نبلو (75149

 (45 - ؟١|079 يوونلا حرش ملسم حيحص -

 .(6515) دواد يأ ننس حرش يف دوبعلا نوع - ؛
 .(49|050 يذمزلا عماج - ه
 .(2|35 ئييعلل يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع - 5
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 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ©!هريغو حونلاك مّرحمب. ةنزتقملا

 اهمع ربق روزت تناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تنب ةمطاف نأ :عباسلا ليلدلا

 ("”هدنع يكبتو يلصتف ةعمج لك ةزمح

 زئانجلا فلخ ركذلا مكح

 يغبنيف ايندلا لاوحأبو ءرغللاب نولغتشي مهنأ ةزانجلا فلخ نيشاملا ةداع ترج
 نأ هيقفل يغبني الو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لوقي يذلا نذؤملاىلع ركني ال نأ

 الإ هلإ ال لوقب عراشلا نسم ماعلا نذإلا نيملسملل نإف «عامجإ وأ صنب الإ كلذ ركني

 ىري وهو «ءاذه لثم ركني نمم بجعلا !!هلل اي ءاوؤاش تقو لك هللا لوسر دمحم هللا

 هوأرو هللا ىلإ ةبرقلا ةهجىلع نوملسملا هنس ًائيش ركنيو ءاهيلع ركتي الو ًانلع تاركنملا
 مهل حابأو ؛هتمأ ءاملعل بابلا اذه و هللا لوسر حتف دقو ؟كلذ ركني .فيكف .ًانسح
 ةنسح ا :ْةلَي هلوقب ةعيرشلاب هوقحليو ءهونسحتسا ام اونسي نأ

 هلإ الو“ "عيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب نم اهب لمع نم رحأو اهرجأ هلف
 ابهنم راسا ناس لب ركذ ناك ولو كاسل زكا نمش ١لرسر دمع هالاذلإ

 هنع تكس ءيشو «عوكرلا يف نآرقلا ةءارق يف انغلب امك «ءثيدح يف ولو انغلب هنع

 عنمي نأ دجأل زوجي الف ةلمحلابو «نمزلا ربخآ يف هنم عنمب ال مالسإلا لئاوأ ف عراشلا

 ه.ا .كلذ عنمب اثيدح كلذ يف دجي نأ الإ هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لوق نم سانلا

 هرس ىلاعت هللا سدق :يسلبانلا نبغلا دبع يديسل ةيدمحملا ةقيرطلا حرش نم راصتخاب

0 
 همحرو

 روبقلا رئاز لوقي ام
 نإ) :ِةِلظ يبنلل لاق مالسلا هيلع ليربج نأ اهنع هللا يضر ةشئاع انتديس نع

 لوسر اي مل لوقأ فيك :تلق :تلاق ممل رفغتستف «عيقبلا لهأ يتأت نأ كرمأي كبر

 ١ - يذمولا عماج حرشب يذوحألا ةفحخ 13]133(.
 1 .تاقث مهرخأ نع هتاورو (1؟530 كردتسللا ف مكاحلا هجرأ - *

 هجام نباو (2003759 يذم لاو ارصتخع (© هالإ 9 دمأو (5 55509 يئاسنلاو «(85 40 ملسم هجرخأ - *
5 65). 
 .يلكللا يبرغللا يبرعلا دمحم ةمالعلل تاومألا ىلإ اهباوت لوصوو ةءارقلا زاوجم تاملسللو نيملسللا فاعسإ - <

 .(11 و 509 ص يناهربلا ديعس دمحم الاتسألا فارشاي ةئللث ةعبط

 ريح



 روبفلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفس ,ريلا ةعوسؤل 0

 نيمدقتسملا هللا محريو نيملسملاو نينم ملا نم رايدلا لها ىلع مالسلا يلوق»: :لاق 0 0

 لها لع مالسلا) :ةياور قو“ ”(نوقحالل مكب هللا ءاش نإ انإو «نيرحخأتسملاو 3 0

 مكلو انل هللا لأسأ ,نوقحالل مكب هللا ءاش نإ انإو «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا.::

 ."'(ةيفاعلا ٠
 بر مهللا :لاقف رباقملا لحمد نم) :لاق هنع هللا يضر يرصبلا نسحلا نعو: +.
 اهيلع لحدأ ديب كب يهو ايندلا نم تحب رخخ يلا «ةرخدلا ماطعلاو «ةيلايلا د

 8 مالسلاف مدآ هللا قلح لتم تام نمؤم لك هل رفغتسا .(يم 2 ةكنم اجر

 روهمج لاق كلذ بابحتسايو (ةيفاعلاب مهل ءاعذلا اذكو «مهترايز دنع ع قوقم تاومألا 0

 ا و ا هل 000 سا نت 0 نأ

 لاح هاحغأ لجرلا روزي امك دعق ءاش نإو «ًامئاق راز ءاش نإ رايخلاب رئازلاو «باحضألا

 ؛ثرأحلا نب مكحلاو «ةمامأ يبأك «ةباحصلا نم ددع نع ربقلا دنع مايقلا يور و.«ةايحلا

 .فلسلا نمةعامج نعو «مهنع هللا يضر سنأو «رمغ نباو

 روبقلا لش عامس
 ضعب انه ركذنو تاومألاب لسوتلا باب يف ةضافتساب عوضوملا اذهل انقرطت دق 200
 .اراصتخا ماقملاب قيلي امم ةلدألا.:

 نم ًالحر نيرشعو ةعبرأب رمأ كي يبلا نأ هللا دبع هنباو رمعو ةحلط يبأ نع 00
 ابأ اي):مهامسو وي هللا ل رنفو مهادانف ردب ءاوطأ نم ىوط يف ا وقلأف شيرق ديداتصا ٠
 نب نالفاي «ةعيبر نب ةبيش اي «ةعيبر نب ةبتع اي «فلخ نب ةيمأ اي ,ماشه نب لهج :٠

 (!!اقح  يبر يندعو ام تدحو دق ينإف ؟اقح مكبر مكدعو ام متدجو دق سيلأ !نالف

 يقهيبلاو )٠١95( ةليللاو مويلا لمع يفو ؛(550159 دمحأو (5 0550 يئاسنلاو ١ 020959 ملسم هجرخأ - ١
 .602059 نابح نيلو ١00179( دمحأو (ه 9009 ةليللاو موبلا لمع يف بسلا ناو 149|5

 دملأو (1041/) هحام نبلاو )١١50( ةليللاو موبلا لمع يو (5055) يئاسنلاو 55540 ملسم هحججرخأس <:
 يونغبلاو 051409 يقهيبلاو (054) ةليللاو موبلا لمع يف ئسلا نبلو 660159 ةبيش يبأ نبلو (©199]85

 .(0 ال59 ناجح نبلو ( 1 هه890000

 ١م



 اا الل 91-3 9 اا ام “6140 ااا | |][|[ةز2ز1212ز2ز1ز1 1 |1|1|1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 ]1 ]ز يت روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدآ نايب ي ةيفسويلا ةعوسوم ا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءاهيف حاورأ ال داسجأ نم ملكت اه !هللا لوس راي:رمع لاق

 ("7(نوبيجي ال مهنكلو مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام هديب يسفن يذلاو)

 هربق يف عضو اذإ دبعلا) :لاق هلي يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ انديس نعو
 .©(هادعقأف ناكلم هاتأ مهلاعن عرق عمسيل هنأ ىتح هباحصأ بهذو ىلوتو

 ثيداحأ ةدع يف دراو لاعنلا قفحخ تيملا عامسو «ربقلا لاؤس .يف ثيدحلا ركذو

 لاؤسب حيرصتلا اهيفوءةرشتنم ةريثك يهو روبقلا لاؤس يف ةدراولا ثيداحألا اهنم

 نم هتمأل عي يبلا هعرش ام اهنمو ءءاقش وأ ةداعس نم هلاح قباطي امب هباوحو هل نيكلملا

 .(نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا) :ظفلب مهتبطاخمو روبقلا .لهأ ىلع مالسلا

 لقعيو عمسي نمل باطخ اذهو :(حورلا) هباتك يف هللا همحر ميقلا نبا لاق
 دقو اذه ىلع نوعمجم فلسلاو «دامجلاو مودعملا ةلزنم, باطخلا اذه ناكل كلذ الولو

 هللا همحر ركذ مث (....هب رشبتسيو هل يحلا ةرايز فرعي تيملا نأب مهنع راثآلا ترتاوت

 .مهنع راثآلا نم ةلمج ىلاعت

 :ةريره وبأ 0 و تيا ةريره 'وبأ :لاق من ناز نعو

 © (نآا كفرعيل هنإ

 قفحخ عمسيل تيما نإ) لَك يبسلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ انديبس نعو

 .27(نيربدم اولو اذإ مهلاعن

 دنع بابلا اذه ةيادب يف رئازلل مهعامس تبثي اميف ةلدألا ضعبل ًاضيأ انقرطت دقو

 .راثآلاو ةفيرشلا ةنسلا نم روبقلا ةرايز ىلع ةلدألا نع مالكلا

 ١ - ملسم هججرتخا  00051١يئاسنلاو 05١ 5(,

 .( ]50 دهلأو ؟ ال هإ يئاسنلاو )50867١( ملسمو (5 50/509 يراخبلا هحرخخأ - ؟
 .(ةالال|©9 هفنصم يق قازرلا دبع هحرخأ - *
 .هوغ مدقتو هححصو (571 .9نابحا نبا هحرخأ - +

 ؟



 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يي ةيفشويلا ةعوس 0

 روبقلا لهأ مديل
 :هل لاقف ربق ىلع أكتا دق ًالحر هيي هللا لوسر ىأر :كيذؤي الثل تيملا ذؤت ان 0

 60 ) ريَغلا تخاف ذوت 2

 نع لزنا) :لاسقف ريق ىلع 8 هللا لوسر يثآر :ظفلب مزح نب رمع نبا نعو-: +
 ("!(كيذؤي الو ربقلا بحاص ذوت 0-6

 5 ةرايزب حاورألا اف
 نايب يف رشع ثلافلا لصفلا يف بلاطملا يف يزارلا نيدلا رخخف مامإلا لاق.
 سفنلا يوق ناسنإ ربق ىلإ بهذ اذإ ناسنإلا نإ : ىتوملاو روبقلا ةرايرب عافتنالا لع

 الو «ةبزتلا كلت ةرايزب هقلعت نم هسفن يف ريثأت لصح ةعاس كانه فقوو رهوجلا لماك ..:
 يحلا رئازلا سفنل لصحي ذكنيحف ءاضيأ ةبرتلا كلتب ًاقلعت تيملا كلذ سفنل نأ ىفخي

 ناتاه تراصف «ةبزتلا كلت ىلع امهعامتجا ببسب ةاقالم تيملا ناسنإلا كلذ سفنلو ..
 امهنم ةدحا و 1 نم عاعشلا لسكعتي ثيحب نيلباقتم نيتليقص نيتهيبش ناسفنلا

 مولعلاو نيهاربلاو فراعملا نم يحلا رئا زلا اذه سفن يف لصح ام لكف «ى رعخألالإ
 هنم سكعني ىلاعت هللا ءاضتن اش رلاو ىلاعت هلل 32 وشخلا نم ةلضافلا قالحألاو ةيبسكلا 0

 مولعلا نم تمييملا ناسنإلا كلذ يف لصح ام لكو ؛تيملا ناسنإلا كلذ حور لاررت
 ةقيرطلا هذهبو «رئازلا يحلا اذه حور ىلإ ل سكعني ةلماكلا | ةيوقلا راثآلاو ةقرشملا ٠

 اذهف «رئازلا اذه حورل ىمظعلا ةجهبلاو ىربكلا ةعفنملا ل وضح ايس ةزايزلا كلت ريصت 1

 قدأ ىرخأ رارسأ اهنم لصحي نأ دعبي الو «ةرايزلا ةيعورشم يف لصألاو 0 0

 .ىلاعت هللا دنع الإ سيل قئاقحلا مامتو ءانركذ امم ىفخأو 3

 روبقلا لهأ ىلع مالسلا عوضوم يف ةيميت نبا ىوتق ف

 نوملعي لهو ؟مهترايزب نوملعي له تاومألااوراز اذإ ءايحألا نع خيشلا لئسو 0
 :باجأف ؟هريغ وأ مهتبارق نم تام اذإ"تيملاب. 3

 ىلع ءايحألا لامعأ ضرعو مهؤاستو مهيقالتب راثآلا تءاحج معن هل دمحلا) 5

 .حيحص هدانسإ ؛لاقو ١072/59( حتفلا ىف رجح نبا ظفاخلا اذك و )50|٠١4( ىقتنللا يف ةيمبت نبا هركذ - 5

 .(5|00) دئاوزلا عمج يف يشيل هدروأو 0097119 راثآلا يناعم يف يواحطلا هحرخأ - 50

 انضرح



 روبفلا ةرايز ٠ ةيفوصلا ةلدآ تايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 نموملا سفن تضبق اذإ) :لاق يراصنألا بويأ يبأ نع كرابملا نبا ىورامك «تاومألا
 لوقيف هنولأسيو هيلع نولبقيف ايندلا يف ريشبلا نوقلتي امك هلل | دابع نم ءامحرلا اهاقلت

 هيلع نولبقيف :لاق ءديدش برك يف ناك هنإف حيرتسي مكاحأ اورظنا :مهضعبل مهضعب

 .ثيدحلا..(تججوزت له ةنالف تلعف امو نالف لعفام هنولأسيو

 هللا يضر سابع نبا ثيدح يفف هيلع ملسو هراز اذإ يخلاب تيملا ملع امأو
 ايندلا يف هفرعي ناك نمؤملا هيحخأ ربقب رمي دحأ نم ام) :ِهلَي هللا لوسر لاق :لاق امهنع

 ."”(مالسلا هيلع درو هفرع الإ هيلع ملسيف

 بحاص قحلا دبع هححصو لَو يبلا نع كلذ تنبت :كراسملا نبا لاق

 ."”ماكحألا

 هرئاز مالك عمسي تيملا له :ةيميت نبا خيشلا لئس ًاضيأ رخآ عضوم يف ءاجو

 هربق ىلع فرفرت نوكت مأ تقولا كلذ يف هدسج ىلإ هحور داعت لهو هصخش ىريو

 ؟هلبق اوتام نيذلا هبراقأو هلهأ حاورأ عم هحور عمجت لهو هريغو تقولا كلذ يف

 هللا يبنلا نع تبث امك ةلمجلا يف تيملا عمسي !معن «نيملاعلا بر هلل دمحلا)

 يف عمسي تيملا نأ نيبت اهلاثمأو صوصنلا هذهف :لاق مث «ىنعملا اذه يف ةددعتم ثيداحأ

 لا نود لاح يف عمسي دق لب ءامئاد هل عمسلا نوكي نأ بجيالو يحلا مالك ةلمجلا

 :هلوقب يفنملا عمسلا وهالو ءازج هيلع بترتي سيل كاردإ عم عمسلا اذهف يحلل ضرعي

 لعج هللا نإف «لاشتمالاو لوبقلا عمس كلذب دارملا نإف 4”2ىتوملا عمست ال كنإإ»

 «ىنعملا هقفتالو توصلا عمست ىلا مئاهبلاكو هاعذ نمل بيجتسيال يذلا تيملاك رفاكلا :

 ىهنو هب رمأ ام لاثتماالو يعادلا ةباحإ هنكميال هنإف ىنعملا هقفو مالكلا عم نإو تيملاف

 باطنخلا عمس نإو يهنلاو رمألاب عفتنيال رفاكلا كلذك «يهنلاو رمألاب عفتني الف هنع

 .6 1303 ص هخرُغ مدقت ١-

 .(50/5 0 ةيميت نبل خبشلا ىواتف عومجب - *
 .05 1529 ص هخرغ مدقت - *

 )١١(. ةيآلا لمنلا ةروس - 4

 ضخ



 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 تيما ةيؤر امأو ,#0"2مهعمسأل ًاريخ مهيف هللا ملع ولوإ» :ىلاعت لاق امك ىنعملا منهفو
 .اهريغو اهنع هللا يضر ةشئاع نع راثآ كلذ يف يور دقف

 رزقا نع فورت ركنا ما تقرا فللؤتةقرو لإ فهورك ابق له «ةاتاقلا لرقم. ١
 ثيدحلا يف ءاج امك تقولا كلذ يف ندبلا ىلإ داعت هحور نإف ؟هريغو تقولا 5 1 1ْ

 ةلزنع ةظحللا يف كلذو هللا ءاش ىتم ندبلاب لصتتف كلذ عمو كلذ ريغ يف ًاضيأ دانك 7
 حاورألا نأ راثآ ةدع يف ءاج اذهو «مئانلا هابتناو ضرألا يف عاعشلا روهظو كلملا لوزن
 نفد موي نم مايأ ةعبس روبقلا ةينفأ يف نوكت حاورألا :دهاجب لاق «رزبقلا ةينفأ يف نوكت
 ةلسرم حاورألا نأ نيغلب :سنأ نب كلام لاقو ءانايحأ نوكي اًدهف «هقرافتال تيا
 .ملعأ هللا و تءاش ثيح به 50 .

 هقزرو ديهشلا ةايح نم هللا ربخأ ام امأ :رخأ عضوم يف ةيميت نبا خيشلا لاقو

 كلذ نأ ىلإ فئاوط تبهذف ةنجلا مهحاورأ لوحد نم حيحصلا ثيدحلا يف ءاج ام.

 نأ ةنسلا لهأ ريهامجو ةمئألا هيلع يذلا | حيحصلاو ءمهريغو نيقيدصلا نود مهب صتخم
 صوصتنلا كلذ ىلع تلد امك ديهشلاب ًاصتخم سيل ةنحملا حاورألا لوخدو قزرلاو ةايحلا

 ربخأف داهجلا نع لكتيف تومي هنأ نظي نالغلا نوكل ركذلاب ديهشلا صتخيو ؛ةتباثلا |

 ةيشح دالوألا لبق نع ىهن امك ةداهشلاو داهجلا ىلع مادقإلا نم عناملا لوزيل كلذب

 ."7قالمإلا ةيشحخ مدع عم زوجيال مهلتق ناك نإو عقاولا وه هنأل قالمإلا

 ءاعدلل روبقلا دصق

 اهيلإ اوكش امدنع ةشئاع انتديس ةصق ءاعدلل روبقلا دصق ىلع ةلدألا نمو
 ءامسلا ىلإ ىوك هنم اولعجاف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق اورظنا) :تلاقف طحقلا

 «بشعلا تبن ىتح ارطم اورطمف اولعفف لاق فقس ءامسلا نيبو هنيب نوكيال ىتح
 ءاجف اوطحق مهنأ ةياور يفو ؟"'قتفلا ماع يمسف محشلا نم تقتفت ىتح لبإلا تنمو
 ...(لاوكله دق مهنإف كتمأل قستسا دمحم اي لاقو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق ىلإ لحر“

 ١ - ةيألا لافتألا ةروس 559(,

 .655 1515 59 ةيمبت نبا خبشلا يواتق عومي - *
 .(350 مقرب هنئس يف يمرادلا هحجرخأ - <

 يف يليلخلا ىلعي وبأ ظفاحلاو (* ٠ 2109 هخيرات ف يراخبلاو 5117509-55 فنصللا ف ةبيشا يأ نبا هحجرخأ - «
 :(450159 يرابلا عنف يف رجح نبا ظفاحلا لاقو (40/109 ةوبنلا لئالد ف يقهيبلاو 059 ص الشرإلل :

 .حيحص هااتسإ )9١]51(: ريسفتلا فو ٠١( 81099 ةياهتلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو حيحص هداتسإ

 ضي



 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا
 الل يابا ااا ا1101212 اة ااا اة ااا ااا ااا | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذزذ 1 1 1 ]1 ذزذزذزذزذ د ولا

 لك ةزمح اهمع ربق روزت تناك ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تنب ةمطاف نأ دروو

 .©"0هدنع يكبتو يلصتف ةعمج

 لوقي يسرافلا ليعاعمإ نب رفاغلا دبع ظفاحلا ةمجرت يف ركاسع نب ظفاحلا ركذو

 .هدنع ةوعدلا باحتو رازي هريقو روباسينب نفدو :ركاسع نبا

 تعمس :لاق هنأ هنع هللا يضر نوميم نب ىلع نع هخيرات يف بيطخلا ىورو

 ينعي موي لك يف هربق ىلإ ءيحأو ةفينح يبأب كربتأل ينإ) :لوقي هنع هللا يضر يعفاشلا
 ةجاحلا ىلاعت هللا تلأسو هربق ىلإ تئحو نيتعكر تيلص ةحاح يل تضرع اذإف ارئاز

 .(ىضقت ىتح هنع دعبي امف هدنع

 يلع ابأ ميهاربإ نب نسحلا تعم :لاق يعيطقلا رفعج نب دمحأ نع اضيأ ىورو

 ينعي رفعج نب ىسوم ربق تدصقف رمأ نيمهام) لوقي هتقو يف ةلبانحلا خيش وهو لالخلا
 .بحأ ام يل لهس الإ هب تلسوتو مظاكلا

 خيرات يف يدادغبلا ظفاحلا هركذ برحم قايرت فورعم ربق :يبرحلا ميهاربإ لاقو

 نيصحلا نصحلا هباتك يف يررحلا نب نيدلا سمه ءارقلا خيش ثدحملا ظفاحلا ركذو دادغب

 .”7نيحلاصلا روبق ءاعدلا ةباحإ عضاوم نم نأ

 .©20(برحملا قايرتلا مظاكلا ىسوم ربق) :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ناكو لمدلا هبشي ءيش يدضع يف جرخ) :يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلا لاقو

 هذهب وهودادغب ىلإ تدعو ناهبصأ ىلإ ترفاسف اليوط انامز كلذب مادو ,دوعي مث أري

 ربقلا هب تحسمو هاضرأو هنع هلل | يضر لبنح نب دمحأ مامإلا ربق ىلإ تيضمف ةفصلا

 .تاقث مهرخا نع هتاورو ١189539( كردتسلل ف مكاحلا ههيرخأ - ١
 ١75١9(. ص ةينسللا تالاقلل - ؟

 085 249 :ةدعاقلا فوصتلا دعاوف - *

 ( 75 8 مقري هطنغ (ةروشنللا تاباكملا) هباتك ف 0659 ةنس ىفوتلا يسدقلل نيدلا ءايض ظفاحلا اهركذ - ؛

 06٠١(. رطسلا () هحولا 106١ ةقرولا

 ضل



 روبقلا ةرايز | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوس 71 1

 لَو يلا نأ ءامهنع هللا يضر تباث نب ديز نع «يردخلا ديعس يبأ انديس نع

 نم مكعمسي نأ هللا توعدل اونفادت نأ ال ولف ءاهروبق يف ىلتبت ةمألا هذه نإ) :لاق

 (رانلا باذع نم هلل اب اوذوعت) :لاقف ههجوب انيلع لبقأ مث (هنم عمسأ يذلا ربقلا باذع.

 هللاب ذوعن :اولاق «ربقلا باذع نم هلل اب اوذوعت) :لاقف رانلا باذع نم هللاب ذوعن :اولاق '

 هللاب ذوعن :اولاق (نطب امو اهنم رهظام نعفلا نم هللاب اوذوعت) :لاقف ءربقلا باذع نم
 هللاب ذوعن :اولاق (لاحدلا ةنتف نم هلل اب اوذوعت) :لاق .نطب امو اهنم رهظام نعفلا نم'
 ,0لاحجدلا ةنتف نم

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق ةرايز
 ةرايز نوك .داقتعا ملسم لكل يغبني :يغارملا نيسح نب نيدلا نيز ةمالعلا لاق

 مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو# :ىلاعت هلوقلو ةدراولا ثيداحألل ةبرق ِةِلي يبلا ربقا

 ."7«اميحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوؤاج.
 ةفيرشلا ةنسلا نم ليلدلا

 ليبسلاو تاعاطلا ىجرأو تابرقلا مظعأ نم ع8 فيرشلا هربق ةرايز نأ ملعاو
 ءاملعلا ةعامجو هلوسرو هللا فلاخ دقف اذه ريغ دقتعا نمو «تاحردلا ىلعأ ىلإ

 .مالعألا

 نيملسملا نئس نم ةنس هلل ينلا ربق ةرايز :ىلاعت هللا همحر ضايع يضاقلا لاقو

 بييبحلا .رجاهم ةرونملا ةنيدملا دصق ةدكوملا ةنسلا نمف .اهيف بغرم ةليضفو اهيلع عمجم

 نيبام) :ِهيلَو يبلا لاق :ةنحلا ضاير نم ةرهطملا ةضورلا ةدهاشمل ولي دمحم انديس مظعألا

 ."0(يضوح ىلع يربنمو ةنحللا ضاير نم ةضور يربنمو يربق

 .(تغافش هل تبحو يربق راز نم) لَو هللا لوسر لاقو

 ١ - هحيحص يف ملسم هجرخأ )0/145١.
 .(0 559 ةيندللا بهاوللا نم ةيدمحلا راونألا (64) ةيّكلا ءاسنلا ةروس - “
 .(5 هالإ) ملسمو 01١559( يراخبلا هحرخأ - ؟
 دئاوزلا عمجم ف يمثيطاو 53749(4) ريبكلا ف يناربطلاو (07520 رازبملاو ؛(0072159 ئطقرادلا هحرحأ - +

 .(مدكاج

 نضر



 روبفلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 موي اعيفشو اديهش هل تنك ابستحم ةنيدملاب ينراز نم) :ي هللا لوسر لاقو

 .©0(ةمايقلا

 .(ينافح دقف ينرزي لو تيبلا جح نم) :يورو

 .(ينافج دقف لإ دفي ملو ةعس دحو نم) :بيطخلاو يدع نبا ثيدح يفو

 هنع درو دقف «هتايح يف هترايزك هتامم دعب دي مظعألا ديسلل ةرايزلا هذه نإو
 ضأ خه 5 2 و فسا بيد 5 7

 (7.20(يتايح يف ينراز امنأكف يتافو دعب يربق رازف جح نم) :هي

 نيتأيلو امهتينب هأ ارمتعم وأ احاح ميرم نسب ىسيع نكلسيل :لَو يبلا لاقو

 ندرألو يلع ملسي ىتح يربق
 05 لع

 نأ يلع اقح ناك يترايز الإ ةجاح هملعتال ارئاز ينءاح نم) ع يبنلا لاقو

 9 ةيابقلا هوي ًاعيفش هل نوكأ

 تام نمو يتايح يف ينراز امنأكف يتام دعب ينراز نم) قي هللا لوسر لاقو

 ربق دنع اذاعم دحجوف دجسملا ىلإ جرح هنع هللا يضر رمع انديس نأ يورو

 :لاق دي هللا لوسمر نم هتعمم ثيدح :لاق ؟كيكييام :لاقف يكي هِي هللا لوسر

 هلل | نإو «ةبراحم اب ىلاعت هللا زراي دقف هللا يلو ىداع نم نإو «كرش ءايرلا نم ريسيلا)

 «اوفرعي ملو ءاوصدي مل اورضح نإو ءاودقتفي مل اوباغ نإ نيذلا ءايفخألا ءايقتألا بحي

 ,©"20(ةملظم ءاربغ لك نم نوحجرخي «ىدملا حيباصم مهبولق

 مث ةكم ىلإ جح نم) :هِقَو هلل ! لوسر نع سودرفلا دنسم يف يمليدلا جرخأو

 .(ناتروربم ناتجح هل تبتُك يدجسم يف يندصق

 .هنسكلا زمرو (200173 ريغصلا عماخلا ف يطويسلا هحجرتخأ - ١

 عمجلا يف يمثيطا هركذو 52009 طسوألاو (1١؟ 4909 ريمبكلا يف يناربطلاو (502/159 يطقرادلا هحرخأ - ؟
 .( ملكك

 .(009 ص ةنمؤللا سفنلا يقر يف هتبع رتأوؤ# لوسرلا ةرايز - *
 .يجذلا هقذاوو هححصو 103١( مكاحلا هجرحأ - <
 .(06 8425١ دئاوزلا عمج ف يمئيفلا هركذو (4 8559 طسوألاو 050249 ريكلا ئ يناربطلا هج رخخأ مه
 .(59/|502 يطق رادلا هجرحخأ - <
 .0 5559 مكاطلو + ذل هام نبا هج رخخأ - ال

 نفر



 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 اهتيفيكو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرايز بادآ
 :ه(0551) ةنس ىفوتملا يلبنحلا يناليجلا رداقلا دبع يديس خيشلا مامإلا مالك

 ىلاعت هللا نم اذإف :ةرمعلاو جحلا ىلع مالكلا دعب (ةينغلا) هباتك يف هنع هللا يضر لاق

 :دجسملا لوخد دنع لقيلف هِي يبلا دجسم يتأي نأ هل بحتسملاف «ةنيدملا مدقو ةيفاعلاب

 يع فكو ؛كتمحر باوبأ يل حتفاو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا

 «ةلبقلا نيبو هنيب هئاذحب نكيلو ربقلا يتأي مث «نيملاعلا بر هلل دمحلا ؛كياذع باوبأ

 امت مقيلو ؛هراسي نع ريئملاو ههجو ءاقلت همامأ ربقلاو هرهظ فلح ةلبقلا رادج لعجيو
 دمحم ىلع لص مهللا «هتاكربو هللا ةمحرو يببلا اهيأ كيلع مالسلا :لقيلو «ربنملا يلي
 ادمحم انديس ثآ مهللا ,ديجب ديم كنإ ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو

 ىلع لص مهللا ؛هتدعو يذلا دومحملا ماقملاو ةعيفرلا ةيلاعلا ةجردلاو ةليضفلاو ةليسولا

 «كتايآ التو «كتلاسر غلب امك ءداسحألا يف هدسج ىلع لصو حاورألا يف دمحم حور

 كودع ىداعو كتيصعم نع ىهنو كتعاطب رمأو «كليبس يف دهاجو «كرمأب عدصؤ
 ذإ مهنأ ولوو# كيبنل كباتك يف تلق تنأ مهللا «نيقيلا هاتأ ىتح كدبعو كيلو ىلاوو

 اباوت هللا اودجول لوسرلا مهن رفغتساو هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ

 ةدقلا نأ فسرت نأ كلاش ا ريكس رزة وم انآت كاين دعفا ينإو «"”(اميحر

 ينإ مهللا هذا كرزاقف اديك ناعوت ةيرزل هد فاد فايس" لاح نهانا 1 ايكتد | امك

 رفغيل يبر ىلإ كب هحوتأ ينإ هللا لوسراي «ةمحرلا ين كمالس هيلع كيبنب كيلإ هجوتأ
 نيعفاشلا لوأ ادمحم لعجا مهللا «ئيمحرتو يل رفغت نأ هقحب كلأسأ ينإ مهللإ «يبونذ يل
 هنقلن ملو هانقدصو هرن لو هب انمآ امك مهللا «نيرخآلاو نيلوألا مركأو نيلئاسلا حمو

 اغئاس ًايور ًابرشم هسأكب انقساو هضوح اندروأو هترمز يف انرشحاو هلخدم انلخدأف

 نيياسترمالو نيدحاجالو نيقرامالو نيثكانالو ايازخ ريغ أدبأ هدعب أمظن ال ًائينه

 :لقيل مث هني نع مدقتي مث «هتعافش لهأ نم انلعجاو «نيلاضالو مهيلع ًايوضغمالو

 نركب انآ اني كيلع مالسلا ؛هتاكربو هلل | ةمحرو دي هللا لوسر ابحاصاي امكيلع مالسلا

 ءاريصخ مالسإلا نعو امهيبن نع ايهزجا مهللا «قورافلا رمعاي كيلع مالسلا ؛قيدصلا

 كنإ انبر ءاونمآ نيذلل ًالغ انبولق يف لعجتالو نامبإلاب انوقبس نيذلا انناوخخإلو انل رفغاو

 ١ - ةيألا ءاسنلا ةروس 59(.

 نيضرك



 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 يف ربنملاو ربقلا نيب يلصي نأ بحتسيو سلجيو نيتعك ر يلصي مث «ميحر فوؤر

 روبق يتأي نأو ءابق دجسم ةالصلاو هب اكربت ربنملاب حسمتي نأ بحأ نإو «ةضورلا
 ةنيدملا نم جورخلا دارأ اذإ مث «كلانه ءاعدلا رثكأو «كلذ لعف مهل ةرايزلاو ءادهشلا

 الوأ لعف امك لعفو كي هللا لوسر ىلع ملسو ربقلا ىلإ مدقتو يي يبلا دجسم ىتأ
 ربق ةرايزب نيم دهعلا رمخآ هلعجتال مهللا :لاق مث كلذك هيبحاص ىلع ملسو هعدوو
 .ةينغلا تهتنا «نيمحارلا محرأ اي نيمآ هتنسو هتبحم ىلع ئفوتف يتيفوت اذإو «كيبن

 ةئاتتنمالا رك ذب :كلذل ةديفم يهف ةرايزلا دضقب رفسلاب اهيف حرصي إو وهو

 هعادوو ىرصخأ ةرم هترايز ىلإ دوعلا مث ًالوأ هترايزب ءانتعالاو هقخب ىملاعت هللا لاؤسو هب

 كلذ لك .كيبن ربق ةرايز نم دهعلا رحخآ هلعجتال مهللا :هلوقو ,هتاجاحب هدنع ءاعدلاو

 تابرقلا برقأو تاعاطلا نسحأ نم ُهِللق هترايزل رفسلا نأ ىري هنع هلل ا يضر هنأ ديفي

 ةينّسلا هتديقعو مظعألا ثوغلا اذه بهذم كش الب وه اذه نوكو «عقاولا وه امك
 (ةيفرضلاو نيدو ءايقفلا نم ةنسلا لها ةئقآ ريكا نمهنأل ةيبيدبلا نؤمألا قع ةيّملا

 .©”ءادهشلا روبق ةرايز دنع ءاعدلا بلطب ًاضيأ حرص دقو

 لانق :كسانملا حاضيإ يف ه (5075) ةنس ىفوتملا يعفاشلا يوونلا مامإلا لاق

 فرشو هي هللا لوسر انالومو انديسم ربنق ةرايز يف سداسلا بابلا :ىلاعت هلل ١ همر

 :كلذب قلعتي امو مظنعو مركو

 «برغيو رادلاو ةبيطو ةباطو ةنيدملا :ةسمخح ءامسأ لي هللا لوسر ةنيدمل نأ ملعا
 :لئاسم بابلا يف :لاق مث ءامسألا ها لل اك و

 لوسر ةنيدم ىلإ اوهحجوتيلف .ةكم نم نورمتعملاو جاجحلا'فرصنا اذإ :يلوألا

 رازبلا ىور دقو «يعاسملا جحنأو تابرقلا مهأ نم اهنإف ٌةْكو هتبرت ةرايزل لي هللا

 راز نم) :ّةِلي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع امهداتسإب ٍنيطقرادلاو

 ."”(قعافش هل تبحو يربق

 ىلإ رفسلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا يي هترايز عم يوني نأ رئازلل بحتسي :ةيناثلا
 .هيف ةالصلاو هلي هدجسم

 .اهدعبامو(850 يتاهبنلل قللا دهاوش - ١
 .(6553 ص هجر مدقت - 1



 عا ةيفوصلا ةلدأ تايب ل ةموبا ةعوسولا

 هرصب عقو اذإف هقيرط يف ٌدْلَو هيلع ميلستلاو ةالصلا نم رثكي نأ بحتسي :ةفلاثلا

 لاسيو #4 هيلع ميلستلاو ةالصلا نم داز اهب. فرعي امو اهمرحو تا
 ا
 .هبايث فظنأ سبليو هلوحد لبق لستغي نأ بحتسي :ةعبارلا 00

 دنع ةكم دعب ايندلا لضفأ اهنأو «ةنيدملا فرش ذئنيح هبلق يف رضحتسي :ةسماخلا 0

 ريصخ هلي هب تفرش يذلا نأو «قالطإلا ىلع اهلضفأ مهضعب دنعو «ءاملغلا 00

 نم بلقلا ئلتمم هميظعتل ارعشتسم عحري نأ ىلإ همودق لوأ نم نكيلو «نيعمجأ قئالخلا
 فَي هاري هنأك ةتبيه

 دجسملا لوحد يف هانمدق ام لقيلف مهي هدجسم باب ىلإ لصو اذإ :ةسداسلا

 «ميحرلا ناطيشلا نم ميدقلا هناطلسو ميركلا ههجوبو ميظعلا هلل اب ذوعأ وهو ءمازخلا

 يبونذ يل رفغا مهللا ,ملسو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا هلل دمحلاو هللا مسب

 «كشضف باوبأ يل حتفاو :لوقي هنأ الإ اذه لاق جرح اذإو «كتمحر باوبأ يل حتفاو

 دجاسملا عيمج يث لعفي اذكو ؛جورنلا يف ىرسيلاو لوخدلا يف ىنميلا هلحر مدقيو
 بنجي دجسملا ةيحت يلصيف «ربقلاو ربنملا نيب ام يهو «ةعركلا ةضورلا دصقيف لحديو
 لبقتساو «نميألا هبكنم ءاذح ىلع ربنملا دومع لعجي هنأ (نيدلا مولع ءايحإ) يفو ءربنملا
 كلذف هينيع نيب دجسملا ةلبق يف يلا ةرئادلا نوكتو «قودنصلا اهبناج ىلإ يلا ةيراسلا

 ريسملا نيب ام نأ ةنيدملا باتك ينو هي هدعب دجسملا عسو دقو و هللا لوسر فقوم
 نيب ام نأو ءاربشو اعارذ ةرشع عبرأ يفوت ىتح هيف يلصي ناك يذلا لَو يبنلا ماقمو

 .ًاربشو اعارذ نوسمخحو ثالث ربقلاو ربنملا

 ىلع ىلاعت هللا ركش دجسملا نم اهريغ-وأ ةضورلا يف ةيحتلا ىلص اذإ :ةعباسلا

 ا جو ل ل ا حب باو او جسما
 (نيدلا مولع ءايحإ) قو .عرذأ ةعبرأ وحن ربقلا س أر نم دعبيو «ربقلا رادج لبقتسيو

 هرادج ةيواز يف ربقلا سأر دنع يلا ةيراسلا نم عرذأ ةعبرأ وحن ىلع ربقلا رادج لبقتسي
 هلبقتسي ام لفسأ ىلإ ارظان فقيو «هسأر ىلع ربقلا دنع ةلبقلا يف يذلا ليدنقلا لعجيو

 ايندلا قئالع نم بلقلا غراف «لالجإلاو ةبيطا ماقم يف فرطلا ضاغ ريقلا رادجج نم

 اضضن



 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ءايصتملا لبي ةةرقف قري لوا للك هلرصت# اوه نما ةلرزقو «هفقوم لالج هبلق يف ًارضحتسم
 هللا ةريخاي كيلع مالسلا هللا يبناي كيلع مالسلا هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لوقيف

 ؛ريذن اي كيلع مالسلا هللا بيبحاي كيلع مالسلا هللا قل ريخاي كيلع مالسلا

 كيلع مالسلا «ةمحرلا يب اي كيلع مالسلا ءرهاطاي كيلع مالسلا «ريشب اي.كيلع مالسلا

 مالسملا ؛نيملاعلا بر لوسر اي كيلع مالسلا ءمساقلا ابأ اي كيلع مالسلا «ةمألا يبن اي

 كييلع مالبسلا ,نيعمجأ قئالخلا ريخاي كيلع مالسلا «نييبنلا متامخو نيلسرملا ديساي كيلع
 كتيرذو كحاوزأو كتيب لهأو كلآ ىلعو كيلع مالسلا ,نيلجحما رغلا دئاقاي

 كازحج ؛نيحلاصلا هلل | دابع عيمجو ءايبنألا رئاس يدعو يلع مداسلا «نيعمجأ كباحصأو

 انيك كيرع شا قتلفو همنا وع ال يسرؤ" اق ىرج ام اسف اع كن لوشزادفلا

 قلخلا نم دحأ ىلع ىلص ام بيطأو لمكأو لضفأ لفاغ كركذ نع لفغو ركاذ كركذ

 هتريخخو هلوسرو هدبع كنأ دهشأو ؛هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإال نأ دهشأ :نيعمجأ

 يف تدهاجو ةمألا تحصنو ؛ةنامألا تيدأو ةلاسرلا تغلب دق كنأ دهشأو «هقلحخ نم

 هنتاو هتدعو يذلا ادومحم افاقح هئمناو ةليطنلاو ةليسزلا ةتآو: جيلا «هداهج قح هللا

 يمألا يبنلا كلوسرو كدبع دمحن ىلع لص مهللا «نولئاسلا هلأسي نأ يغبنيام ةياهن

 كرابو ءميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك هتيرذو هجاوزأو دمحم لآ ىلعو

 ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك هتيرذو هجاوزأو دمحم لآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم ىلع
 .ديحب ديمح كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ لآ

 مالسلا :هلقأو .هضعب ىلع رصتقا هنع هتقو قاضو اذه ظفح نع رجع نمو

 هللا يضر فلسلا نم رمع نبا نع ءاجو .ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي كيلع
 كيلع مالسلا هلل ١ لوسراي كيلع مالسلا) :لوقي رمع نبا ناكف 00 راصتقالا مهنع

 مالسلا :لوقي ناك هنأ ىلاعت هللا همحر كلام نعو (هاتبأ اي كيلع مالسلا ركب ابأ اي

 لوسر ىلع مالسلاب دحأ هاصوأ دق ناك نإ مث .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع

 ملسي نالف نب نالف وأ نالف نب نالف نم هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لقيلف يي هللا
 ملسيف عارذ ردق هنيي بوصولإ رخأتي مث «تارابعلا نم اذه وحن وأ هللا لوسراي كيلع
 مالسلا : ل ردت ل نا لوتس يكس نفعت نأل هنع هللا يضر ركب يبأ ىلع

 مهدت ءاريخح كلَ هيبثا ةمآ نع هلل ١ كارح ءراغلا ىف ةيناثو.هللا لوسر ىفص ركب ابأ اي كيلغ

 0 لا
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 ةيفوصلا ةلدأ نايب ية يفسويلا ةعوس

 هناحبس هبر 0 د «ةهسفن قح ُُق 0 0 5 ةلاقالرأل ١

 تنك :لاق ىل نينسحتسم يبتعلا نع انباحصأ هاكح ام. لوقي ام ٍنسَح نمو ءىلاعتو:

 هللا تعمس هللا لوسراي كيلع مالسلا :لاقف يبارعأ ءاجف لي ينلا ربق دنع املا

 لوسرلا مه نياعسفاو هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهناولوؤ :لوقيا

 مث يسبر ىلإ كب اعف ىلذ نم ارفق كنق 3و0 ”ًاميحر هذ هللا 0

 مكألاو عاقلا نهبيط نسم باضطف همظعأ عاقلاب تنفد نم 0 0

 مركلاو دوجللا هيفو فافعلا هيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا يسفن :

 مدقلا تلزام اذإ طارصلا ىلع هتعافش ىجرت يذلا عيفشلا تنأ 20

 ملقلا ىرج ام مكيلع مالسلا ينم ادبأ امهاسنأ الف كابخاصو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرف يانيع يئتبلغف يبارعألا فرصنا مث :لاق 00
 ."هل رفغ دق ىلاعت هللا نأب هرشبو يبارعألا قحلا يبتع اي :لاقف م وتلا يف 0

 ةئايملا ليتعسيو كانه قبلا ةناوطسنالاو:نيقلا نيب تقفي ريقلا نار. لإ مدقق وت
 هبراقأ نم ءاش نملو هيدلاولو هبحأ امو همهأ ام هسفنل وعديو هدجعيو ىلاعت هللا دمحيو.:
 دقف :ةالصلاو ءاعدلا نم اهيف رثكيف ةضورلا نايت (نيحلسلا نئاسوت هناوعلإو هخايشأو' ١

 يربق نيبام) :لاق هي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف تبث...

 .وعديو ربنملا دنع فقيو ")'(يضوح ىلع يربنمو «ةنحلا ضاير نم ةضور يربنمو

 .ِيَو يبلا ربقب فاطي نأ زرحيال :ةنماثلا

 يف هانمدق امك هيف فاكتعالا يوني نأ ةنيدملاب هتماقإ ةدم هل ىغبني :ةعساتلا

  .مارحلا دجسلا

 نوكيو ةعمجلا موي ًاصوص عيقبلا ىلإ موي لك جرخي نأ بحتسي :ةرشاعلا

 .(6149 ةيتلا ءاسنلا ةروس - ٠٠

 بابلا حاضيإلا يف يووشلا مامإلاو (555 صأ هجإ) يبطرقلاو (545 صأ ١جإ هريسفت ين ريثك نسبا اهركذ - *
 .مهريغو (5 5|57ج) خلل ف همادق نباو (4 888ص) سداسلا

 .06550 ص هجرخت مدقت - «

 مم



 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب  ةيفسويلا ةعوسولا

 موق راد مكيلع مالسلا :لاق هيلإ ىهتنا اذإف دل هللا لوسر ىلع مالسلا دعب كلذ
 ال سنع عهللا انفرخلا عت لهاا رثما يللا «نوقحالل مكب هللا ءاش نإ نحنو نينمؤم

 سابيعلاو نامفعو ْع هللا لوسر نب ميهاربإ ربقك هيف ةرهالفلا روبقلا روزيو محو
 متخيو ,مهريغو دمحم نب رفعجو «رفعج نب دمحمو نيسحلا نب يلعو يلع نب نسحلاو

 روبق لضف نيحيحصلا يف تبث دقو ِعِلي هللا لوسر ةمع اهنع هللا يضر ةيفص ربقب

 .ةريثك ثيداحأ يف اهترايزو عيقبلا

 سيمخلا موي هلضفأو دحأب ءادهشلا روبق روزي نأ بحتسي :رشع ةيداحلا

 ىتح هي هللا لوسر دجسمم حبصلا ةالص دعب ركبيو دي هللا لوسر مع ةزمحب هؤادتباو
 .هيف رهللا ةعامج كرديو دوعي

 تبسلا موي يف وهو ءابق دجسم يتأي نأ ًادكأتم ًابابحسا بحتسي :رشع ةيناثلا

 هريغو يذمرتلا باتك يف حيحصلا ثيدحلل هيف ةالصلاو «هترايزب برقتلا ايوان «ىلوأ
 ا سمر داما 031 را عد سر يا ع تا

 ءابق دجسم يتنأي هي هللا لوسر ناك) :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو '' '(ةرمعك

 (تبس لك هيتأي ناك) ةحيحص ةياور فو «"' !(نيتعكر هيف يلصيف ًايشامو بكار

 ءابق دجسم دنع يهو اهيف لفت ٌةْفَي يبلا نأ يور يلا سيرأ رثب يتأي نأ بحتسيو
 .اهئام نم برشيف

 اعضوم نيثالث وحن يهو ةنيدملاب دهاشملا رئ , يتأي نأ بحتسي :رشع ةئلاثلا

 و هللا لوسر ناك يلا رابآلا يتأي اذكو اهنم هيلع ردق ام دصقيلف ةنيدملا لهأ اهفرعي

 .رابآ عبس يهو ءأضوتيو برشيف لستغيو اهنم ًاضوتي
 ةدلبلا اهنأو اهتلالج ةنيدملاب هماقم ةدم يف هبلقب ظحالي نأ هل يغبني :رشع ةئلانلا

 اهيف هلي هددرت رضحتسيلو هنفدمو هناطيتساو هيي هيبن ةرجهل ىلاعت هللا اهراتخا با

 .اهعاقب يف هيشمو

 هلوق وهو ؛ةكح ةرواجم اب مدقتملا طرشلاب ةنيدملاب ةرواحملا بحتسي :رشع ةعبارلا

 .ةروذحملا رومألا يف عوقولا هنظ ىلع بلغي نأ الإ ةبحتسم اهب ةرواجنا نإ :راتحملا

 ١ - هحلامأ نبل هحيرخأ 04019(.

 * - .(0؟ 553 ملسمو (7751459-11586-0155 يراخبلا ههجرخأ

 م



 روبقلا ةرايز ظ ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا .

 ىلع ربص نم) :لاق دي يبنلا نع مهنع هللا يضر ةريره يبأو رمع نبا نع
 .(7(ةمايقلا موي ًاعيفشو اديهش هل تنك اهتدشو ةنيدملا ءاوأل.

 ىلع هنكمأ اع قدصتي نأو هنكمأ ام ةنيدملاب موصي نأ بحتسي :رشع ةسماخلا 3 ْ

 لَو هرب ةلمج نم كلذ نإف كلي هللا لوسر ناريخ

 رش ارح عسا ةلرفلا كالا نع انيق نيس اانا هل نمل ةوشع ةففاسلا:

 مرح يف قبس امك هراجحأو هبارت نم كلذ ريغالو نازيكلا الو قيرابألا الو ةنيذملا

 امك مرحملاو لالحلا ىلع هراجشأ عطقو ةنيدملا مرح ديص مرحي :رشع ةعباسلا

 ثيدح نم نيحيحصلا يفو «دحأىلإ ريع نيب ام ةنيدملا مرح دحو «ةكم مرح يف قبس

 .©”(اهترعذام عترت ةنيدملاب ءابظلا تيأر ول) :لاق هنع هلل | يضر ةريره يبأ

 ةباحصلا نم ةعامج هاور اذكو .")(مارح اهيتبال نييام) كي هللا لوسر لاقو
 ةعقاو ةنيدملاو «دوسلا ةراجحلا تاذ ضرألا يف ةرحلاو «ناترحلا ناتباللاو ,حيحصلا يف

 نأ بحتسا هريغ وأ هنطو ىلإ عوحرلاو ةنيدملا نم رفسلا دارأ اذإ :رشع ةنماثلا

 ءاععدلاو مالسلا وحن ديعيو ربقلا يتأيو ءبحأ اهيوعديو «نيستعك رب دجسملا عدوي

 يل رسيو «كلوسر مرحب دهعلا رخآ اذه لعمتال مهللا :لوقيو «ةرايزلا ءادتبا يف روكذملا

 ؛نيمناغ نيملاس اندرو «ةرخآلا ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا يقزراو «ةلهس اليبس نيمرحلا ىلإ

 .ههجو ءاقلت فرصنيو

 نأ اهنم :هركذ امو هلي هللا لوسر دجسم. قلعتت ةمهم ءايشأ يف :رشع ةعساتلا
 اذإف :لاق مث تادايزلا ركذو ًاعارذ نيعبس و هللا لوسر ىنب لاق كير نب ع را

 هللا لوسر دهع يف ناك اميف ةالصلا ىلع ةظفاحملاب ٍنتعت نأ يغبتيف دجسملا لاح تفرع

 الإ هاوس اميف فلأ نم ريخ اذه يدجسم يف ةالص) :حيحصلا ثيدحلا نإف دي

 ١ - يذمؤلاو (01010/9 ملسم هحبرخأ 5123 6(.
 - ملسم هحجرخأ ١13750( يذمزلاو (50579 نابح نباو 551١ 6.
 نابح نبلو (5 532079 يذمزلاو (15500 ملسم هحيرخأ - ؟ 06133(.

 فضي



 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفسويلا ةعوضولا

 ىلإ مدقتلاف ةعامج ىلص اذإ نكل هي هنمز يف ناك ام لوانتي امنإ ؟!”(مارحلا دجسملا

 .نطفتيلف لضفأ هيلي ام مث لوألا فصلا

 م: يلي امن اهوك و ةيرغلو حران ةلاوعلا لداك راصتخ ايييووتلا ماما مالك نيك
 كا ع

 :ه(م١71 ةلس ىفوتملا يفدحلا مامهلا نب نيدلا لامك مامإلا

 ثلاشلا دوصقملا :جحلا ئلع مالكلا رخآ يف ريدقلا حتف يف ىلاعت هللا همحر لاق
 كسانم فو تابودنملا لضفأ نم :ىلاعت هللا مهمحر انخياشم لاق :ّهِلَي يبلا ربق ةرايز يف

 .ةعس هل نمل بوجولا نم ةبيرق اهنأ راتخملا حرشو يسرافلا

 اضيأ هنعو ©"”(تعافش هل تبحو يربق راز نم) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 نأ يلع ًاقح ناك يترايز الإ ةحاح هلمحتال ارئاز ينءاج نم) :مالسلاو ةالصلا هيلع

 ناك يتوم دعب يربق رازو جح نم) :ًاضيأ لي لاقو «؟”(ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ
 ةرايزلاب ني هب أدبي نأ نسحألاف ار ناك نإ جحلاو اذه 27(يتايح يف ينراز نمك

 دجسم يأ «دجسملا ةرايز هعم ونيلف ربقلا ةرايز ىون اذإف «رايخلاب ناك ًاعوطت ناك نإو

 دشتال) :ثيدحلا فو «لاحرلا اهيلإ دشت ىلا ةثالثلا دجاسملا دحأ هنإف هٌدلي هللا لوسر

 اذإو .؟9(ىصقألا دجسملاو اذه.يدجسمو «مارحلا .دجسملا :دحاسم ةثالثل الإ لاحرلا

 عقي اميف ىلوألاو قيرطلا ةدم هلي يبلا ىلع مالسلاو ةالصلا نم رثكي ةرايزلا ىلإ هجوت

 ةرايز يوني مدق نأ هل تلصح اذإ مث ولك يبلا ربق ةرايزل ةينلا ديرحت فيعضلا دبعلا دنع

 ةدايز كلذ يف نأل اهيف امهيوني ىرخأ ةرم يف هناحبس هللا لضف حنمتسي وأ دجسملا

 هلمعتال) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم هانركذ ام رهاظ قفاويو «هلالحإو وكي هميظعت

 ١ - ملسمو (07559 يراحخبلا هحبرتخأ )١755( يئاسنلاو )0655(.
 .اهدعب امو 559 ص قلل دهاوش - ؟

 .(05590 ص هجيرُغ مدقت - *
 .(0 409 دئاوزلا عمم يف يمئيطلاو (45 45١ طس وألا و,(0170550 ريبكلا يف يناريطلا هحجرخأ - ؟
 .65 09 ص هجيرغ مدقت - ه
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 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوضوما :

 أضوت وأ اهلحدي نأ لبق اهرهاظب لستغا ةنيدملا ىلإ لصو اذإو (يترايز الإ 0

 لوزنلا نم سانلا ضعب هلعفي امو لضفأ ديددلاو هبايث فيظن سبلو ءلضفأ لسغلاو
 يف لحدأ ناكام لكو ءنسح اهلخدي نأ ىلإ همادقأىلع يشملاو ةنيدملا نم برقلاب.
 لخدم يبنلخدأ بر هللا مسب :لاق اهلد اذإو ءانسح ناك لالحإلاو بدألا

 تقرراج د كلوسر ةرايز نم ٍنقزراو كتمحر باوبأ يل حتفا مهللا ."'ةيآلا «قدص ش

 اعشاختم ًاعضاوتم نكيلو «لووسم ريخ اي قمحراو يل رفغاو كتعاط لهأو ”اءايلوأ
 هللا اهراتخا يلا هتدلب اهنأ ًارضحتسم كلي ينلا ىلع ىلع ةالصلا نع ريفيال اهتمرحل ًامظعم

 تلاق .ةيعرشلا ماكحألاو نامبإلل ًاعبنمو نآرقلاو يحولل اطبهمو هيبن ةرجحل اراد ىلاعت

 نآرقلاب تحتتفا اهنإف ةنيدملا الإ فيسلاب تنتف دالبلا لك) :اهنع هللا يضر ةشئاع

 .(ميظعلا

 كلام ناك اذهل ,ملسو هيلع هللا ىلص همدق عضوم فداص اعر هنأ هبلق رضحيلو
 أطأ نأ هللا نم يحتسأ :لوقي ناكو ةنيدملا قرط يف بكريال هنع يضرو هللا همحر

 لوحد يف ةنسلاوه ام لعف دجسملا لحد اذإو .ةباد رفاحب هي هللا لوسر اهيف ةبرت

 لخديو كتمحر باربأ يل حتفاو يبونذ يل رفغا مهللا :لوقيو نيميلا ميدقت نم دجاسملا

 ةيراسلا البقتسسم دجسمملا ةيحت يلصيف ةفيرشلا ةضورلا دصقيو هريغوأ ليربج باي. نم
 قلو كلذف «هنكمأ نإ نميألا هبكنم ءاذح ربدملا دومع. نوكي ثيحب قودنصلا اهتحت ىلا

 يف دجسمملا ةيحت يلصي كسانملا ضعب يفو ءدجسملا رّيغي نأ لبق ليق اميف ّهْييي هللا لوسر
 ىلاعت هلل دجسيو :رايتخالا بحاصو ينامركلا لاقو .مالسلاو ةالصلا هيلع هماقم
 هيلع هفقومو ربدملا نيب ام عرذ ليقو «لوبقلاو اهمامت هلأسيو ةمعنلا هذه ىلع اركش
 ةئالث ربقلاو ربنملا نيبامو ءربشو ًاعارذ رشع ةعبرأ هيف يلصي ناك يذلا موالاو ةالصلا

 وحن ىلع ةلبقلا ربدتسيو هرادج لبقتسيف فيرشلا ربقلا يتأي جتا نيكو اغارذ نوسمخو

 فقي هنأ ثيللا يبأ نع «هرادح ةيواز يف ربقلا سأر دنع يلا ةيراسلا نم عرذأ ةعبرأ

 هللا يضر رمع نبا نع هدنسم يف هنع هللا يضر ةفينح وبأ ىور ام دودرم ًالبقتسم

 ةلبقلا ىلإ كرهظ لعجتو ةلبقلا لبق نم ٌةو يبنلا ربق يتأي نأ ةنسلا نم) :لاق امهنع
 نأ الإ (هتاكربو هللا ةمحخرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :لوقت مث كهحوب ربقلا لبقتستو
 فيرشلا ربقلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ كلذو ةلبقلا لابقتسا نمام عون ىلع لمحت

 .لحو ةيألا ءكارسالا ةروس - ١

 نفر



 روبقلا ةرايز | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 يتأي نأ لوألا :ًاقلطم روبقلا ةرايز يف اولاقو «ةلبقلا لبقتسم نعألا هقش ىلع مركملا
 ذراقن زكي ةنأل «تيملا رصبل بعتأ هنإف «هسأر لبق نمال ىفوتملا لجر لبق نم رئازلا

 كقرلا ناسي نع ةلثقلا نوكتا ده ىلعف :ةيع قع ناك اذإ هيهدق ةيح ىلإ .ارظان ةريضب

 رثكأ اذإف «ميركلا ههحو ةهج نم ناك اذإام فالخب مالسلاو ةالصلا هيلع هيمدق ةهج نم

 ىلإ هذمأ نم رثكأ ةلبقلا هرابدتسا نوكيف لابقتسالا لكال مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ لابقتسالا
 لَو هلابقتساو ةلبقلا هرابدتسا مامت فالخب هانركذام ىلع رئازلا فوقو نوكي نأ يغبنيو اهتهج'

 ةالصلا هيلع ههجو ًالبقتسم نوكي انركذام ىلعو «فقاولا بنج ىلإ ًارظان رصبلا نوكي هنإف
 كيلع مالسلا هللا لوسر اي كيلع مالسلا :هفقوم يف لوقي مث ىلوأ نوكيف هرصبو مالسلاو
 هللا بيبحاي كيلع مالسلا .هقلخ عيمج نم هللا ةريخاي كيلع مالسلا هللا قلخ ريحاي

 ينإ هلل | لوسراي هتاكربو هللا ةمحرو يبلا اهيأ كيلع مالسلا ءمدآ دلو ديس اي كيلع مالسلا

 هللا لوسر اي كنأ دهشأو ؛هلوسرو هدبع كنأو هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ءاريخخ انع هللا كازجف ةمغلا تفشكو ةمألا تحصنو ةنامألا تيدأو ةلاسرلا تغلب دق

 ادمحم كلوسرو كدبع انديس ٍطعأ مهللا هتمأ نع ًايبن ىزاج ام لضفأ انع هللا كازج

 لزنملا هلزنأو هتدعو يذلا دومحما ماقملا هثعباو ةعيفرلا ةيلاعلا ةجردلاو ةليضفلاو ةليسولا

 ىلإ ًالسوتم هتحاح لافت هلا لاعيو ريالا لاما رد يبل تح رالا

 ةمئاخلا نسح لاؤس اهمهأو لئاسملا مظعأو «مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ةرضحب هللا

 ةعافشلا كلأسأ هللا لوسراي :لوقيف ةعافشلا لَو يبلا لأسي من «ةرفغملاو ناوضرلاو

 كتلم ىلع ًاملسم تومأ نأ يف هللا ىلإ كب لسوتأو ةعافشلا كلأسأ هللا لوسراي
 ىلع ةلادلا ظافلألا بنتجيو «قفرلاو فاطعتسالا ليبق نم ناك ام لك ركذيو «كتنسو

 نم ضعب تعمس :لاق كيدف يبأ نبا نعوءبدأ ءوس هنإف بطاملا:نم برقلاو لالدإلا
 هتكئالمو هللا نإإل :ةيآلا هذه التف هلو يبلا ربق دنع فقو نم هنأ انغلب :لوقي تكردأ
 ."04يبنلا ىلع نولصي

 لَو نالفاي كيلعو كلم هادان ةرم نيعبس دمحم اي ملسو كيلع هللا ىلص :لاق مث
 اي كيلع مالسلا :لؤقيف همالس غيلبتب هاصوأ نم مالس غلبيلو اذه «ةحاح هل طقست

 نأ ىوريو هللا لوسر اي كيلع ملسي نالف نب نالف وأ نالف نب نالف نم هللا لوسر

 ةنيدملا ىلإ ماشلا نم ديربلا لسريو كلذب يصوي ناك هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع

 ١ - ةيآلا بازحألا ةروس 053(.

 نحل



 رويقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسؤيلا ةعوسولا

 يضر ركب يبأ ىلع ملسيف عارذ ديق ًالبقتسم ناك نإ هني نع رخأتي مث ءادج كلذ يقر الا

 :لوقيف هبناحي هئارو ىلإ هرحخأت نوكي انركذ ام ىلعو هِي يلا بكنم لايح هسأر نإف هنعللا :
 دمحمةمأ نع هللا كازحج قيدضلا ركب ابأ راغلا يف هيناثو و هللا لوسر ةفيلخاي كيلع مالسلا .

 مدلسبلا 7 لويقيف رمع ىلع مليون عارد جف كللك رخخأتي مث ًاريبخ ملسو هيلع هللا ىلص ..
 دمحم ةمأ نع هللا كازج مالسإلا هب هللا زعأ يذلا قورافلا رمع نينمؤملا زيمأ اي كيلع

 ىلع ملسيو يلصيو هيلع يئيو هللا دمحيف هلي يبلا هجو لايح ىلإ عجري مث ءاريخخ كلي

 «ميلستلاو ةالصلاو نيمآب هءاعد مدتخيو بحأ نمو هيدلاولو هل عفشتبسيو وعديو هيبن .

 نفو «نيعباسلا الو ةباحصلا نع لقي م :فيرشلا وفلا سأر ىلإ دوعلا نم ركذام ليقو .

 انل يفشكا هامأ اي :تلقف اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع تلخد) :لاق دمحم نب مساقلا...

 ةحوطبم ةئطال الو ةفرشمال روبق ةثالث ننع تفشكف هبحاصو هللا لوسر ربق ٠

 لوسر يفتك ياسا ركب ابأو امدقم كو هللا لوسر تيأرف ءارمحلا ةصرعلا ءاحظبت أ:

 . 2 يببلا لحجر دنع هسأر رمعو قوش 9

 يف نكي مل نإ ءاعدلاو ةالصلا نم اهيف رثكيف ةضورلا يتأي ةرايزلا نم غرف اذإو

 ضاير نم ةضور يربنمو َّييب نيبام) :نيحيحصلا يفف «ةالصلا هيف هركت 0
22 

 مئاوق نإ) :ثيدحلا يفف ءوعديو رينملا دنع فقيو-”(يربنمو يربق) ةياور يفو .
 ىلع هدي مهدخأ عضي نأ نوبحتسي فلسلا ناكو «2؟”(ةنجلا يف بتاور اذه يربنم
 كانهو ءةبطخلا دنع هيلع هدي عضي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك يلا يوبنلا ربنملا ةنامر.

 نأ تبث دقف ءدجسملا يف ةالص هماقم ةدم هتوفيال نأ دهتجيو مالسلاو ةالصلا هيلع ةريثم اياقب نم اهنإ :لاقي اهب نوكربتي هيلإ رينملا يف ةقاط نم مهيديأ سانلا لععدت ةعطق نآلا ..

 صنخم ليضفتلا اذهو هانمدقام ىلع هريغ يف ةالص فلأ لدعت ٌهِلَي هدجسم يف ةالض

 .”)اضيأ لفنلا يف ليقو ضئارفلاب

 ْ .(01 9513 مكاذلا هجرعأ - ٠١
 .6 513 يذمؤلاو 0120 يئاسنلاو 509609 ناجح نبلو (169.0 ملسمو ١2800( يراجبلا هحجرخأ - *

 .(075) ص هجرت مدقت - « |
 000/9١ ناجح نبلو 055١ يئاسنلا هج ريخأ - _ 0

 .(اهدعب امو ٠١١09 ص نكل دهاوش - ©

 ضخم



 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 اصوصخ هي يلا روبقلا روزيف دقرغلا عيقب عيقبلا ىلإ موي لك جرخي نأ بحتسيو
 .هروزي ّوْو ناك دقف ءدجسملا يف مامإلا عم رهظلا ةالص هتوفتال.يك ركبيو ةعمدلا موي

 هرم تاو نإ انإو نينمؤم موق راد مكيلع مالنسلا :لاق هيلإ ىهتنا اذإو

 مهللا «دقرغلا عيقب لهأل رفغا مهللا ءنوقحال مكب هللا ءاش نإ انإ ءمهلو انل رفغا مهللا

 سابعلا ربقو هنع هللا يضر نافع نب نامثع ربقك ةروهشلا روبقلا روزيو مهو انل رفغا
 ربق يقرشلاو هنع هللا يضر سابعلا ربق امهنم يبرغلا ناربق اهيفو «ةروهشملا هتبق يف وهو

 مهنع هللا يضر قداصلا رفعح هنباو رقابلا دمحم هدلوو نيدباعلا نيز يلع نب نسحلا
 لوسر ةمع ريبزلا مأ ةيفص ربق جراخلا راسي نع عيقبلا باب دنعو ءدحاو ربق يف مهلك
 ةمطاف دجسم يف يلصيو ءامهنع هللا يضر يلع مأ دسأ تنب ةمطاف ربق هيفو لي هللا

 يف لب لئيقو. «هيف اهربق ليقو «نازحألا تيبب فورعملا وهو عيقبلاب و هللا لوسر تنب
 ؛ءاملعلا.ضعب هدعبتساو ءةفيرشلا ةضورلا يف مامإلا ىلصم مامأ وه يذلا قودنصلا

 ةفيرشلا ةرجحلا فل يذبلا بشحملا بارحملا ناكم يف وهو اهتيب يف اهربق نإ ليقو
 هيفو «هراد يف ليقع ربق اهيف نإ لاقي ةبق عيقبلابو رهظألا وهو لاق .نيزباردلا لحاد
 لي هللا لوسر جاوزأ نم نفد نم روبق اهيف نإ :لاقي ةراجحلاب ةينبم ةمدهتسم ةريظح
 بنج ىلإ نوفدم وهو هلو هللا لوسر انديس نسبا ميهاربإ ربق هيفو نهنع هللا يضرو

 ناويط رباب وع ني يسحر دبع ةارعلتم نإ نامتع هيج لإ يددوب عووعتم نب ناعتع
 ارهش نيثالث سأر ىلع نابعش يف عيقبلاب نفد نم لوأ اذه نامثعو «نيعمجأ مهنع هللا

 روزيف ءدجسملاب رهظلا ةعامج هتوفتال يك اركبم سيمخلا موي ًادحأ يتأيو «ةرجهملا نم

 . حيحصلا يفف ءهسفن دحأ لبج زروزيو هو يبلا مع ةزمح ربقب أدبيو ءدحأ ءادهش روبق
 ةنجلا عرش نم ةعرت ىلع هنإ) ةياور يفو 2'(هبحنو انبحي لبح دحأ) :لاق هنأ لو هنع

 .””(رانلا عرت نم ةعرت ىلع ٌريَعو

 لك يف هينأي ناك هنأل و هب ءادتقا تبسلا موي ءابق دجسم يتأي نأ بحتسيو
 لوسر أرجح هيف عضو نم لوأو مالسإلا يف دجسم لوأ وهو ©”7(ًايشامو بكار تبس

 دقف هيف ةالصلاو هترايز يونيو «مهنع هللا يضر نامثع مث رمع مث ركب وبأ مث و هللا

 ١ - ع هحيرخأ ١85١  )4ناجح نبلو (1١؟ 559 ملسعو 1055١(
 دحام نبا هحيربخأا - ؟ 63161(.

 * - ص هير مدقت 6553.

 نيضحح



 روبقلا ةرايز | ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 هللا لوسر اهيف لفت يلا سيرأ رعب ءابق يف يتأيو «ةرمعك هيف ةالصلا نأ هلو هنع حض:

 دجسم روزيو برشي و ًاضوتيف هنع هللا يضر نامثع نم عي همئتاحخ طقس اهيفو لي

 .وعديو هيف عكريف برغلا ةهج نم علس لبج نم ةعطق ىلع وهو: حتفلا

 ءاعبرألا موي هل بيجتساف بازحألا ىلع مايأ ةثالث هيف اعد ولي هنأ) :رباج ىورو
 ,©7(نيتالصلا نيب

 سلج رجح هيفو رفظ نب دجسم :هل لاقي دجسم اهنم كانه يتلا دجاسملاو
 عيمج نإ لاقيو (تلبح الإ دلولا ديرتل ةأرما هيلع تسلحام) :لاقيو لي ينلا هيلع

 يلا رابآلا دصقيو .ةنيدملا لهأ اهفرعي نوثالث ةنيدملاب يلا ةلضفملا دهاشملاو دجاسملا

 .ملعأ هلل او «ةعاضب رئب اهنم :ةعبس يهو برشيو اهنم أضوتي وكي ناك

 وعديو ةالصب دجسملا عدوي نأ هل بجتسي «هلهأ ىلإ عوجرلا مزع اذإو :(لصف)
 هناوخإو هيدلاولو هل بحأ امبوعديو ملسيف ميركلا ربقلا يتأي نأو «بحأ امن اهدعب

 نم ةيفاع يف اناغ اناسدلفا لوم لس ري نأ نام هلال تيميو «هلامو هله هدالوأو

 ىلإ هدري نأ ىلاعت هللا لأسيو «هللا لوسر اي عدوم ريغ لوقيو «ةرخآلاو ايندلا تايلب

 تاولصلا بيقع ةفيرشلا ةضورلا يف كلذب هءاعد رثكيلو ةيفاع يف هيبن مرحو همرح
 ءيشب قدصتي نأ يغبنيو «لوبقلا تارامأ نم هنا عمدلا جورخ يف دهنجيو ربقلا دنعو

 ةيوبنلا ةفيرشلا ةرضحلا قارف ىلع ارسحتم ايكابتم فرصني مث يو ينلا ناريج ىلع

 ."”(اهنم برقلاو

 روبقلا ةرايز نم هليبسب انكامىلإ عجرن مث :ىلاعت هلل همر يناهبنلا خيشلا لاقو
 بانج ميظع امأو «مهب كربتي نمو ءاحلصلاو ءاملعلا ةرايز قوهو بادآلا نم ركذ اميف
 هيلع نيعتيو رئازلا مهيلإ يتأيف «نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص لسرلاو ءايبنألا

 رقفلاو ةنكسملاو راسكنالاو لذلاب فصتيلف مهيلإ ءاج اذإف «ةديعبلا نكامألا نم مهدصق

 هبلق نيعب «مهتدهاشم ىلإو «مهيلإ هرطاخو هبلق رضحيو ؛عوضخلاو رارطضالاو ةجاحلاو
 يلصي مث هلهأ وه اهب. ىلاعت هللا ىلع ئئي مث ؛نوريغتيالو نولبيال مهنأل ؛هرصب نيعبال
 ىلإ لسوتي مث «نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلا ىلع محزني مث «هباحصأ نع ىضرتيو

 .(لءا اك ازدهل هجرعأ - ١
 05605١(. ص قلل دهاوش - *

 نكذب



 روبقتا ةرايز ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 مزجيو .هجئاوح بلطيو مهب ثيغتسيو «هبونذ ةرفغمو هبرآم ءاضق يف مهب ىلاعت هللا

 هتتس ترجو «حوتفملا هللا باب مهنإف كلذ يف هنظ نسح يوقيو «مهتكربب ةباحإلا
 لإ لوصولا نع زجع نمو ؛مهببسبو مهيديأ ىلع جئاوحلا ءاضق يف ىلاعتو هناحبس
 ىلإ هبويع رتسو هبؤنذ ةرفغمو هجئاوح نم هيلإ جاتحيام ركذيو مهيلع مالسلا لسريلف
 نمالو «مهب لسوت نمالو مطأس نم نودريال ماركلاو «ماركلا ةداسلا مهنإف «كلذ ريغ

 ةالصلا مهيلع نيلسرملاو ءايبنألا ةرايز يف مالكلا اذهو مهيلإ أحلل نمالو .مهدصق

 .ًامومع مالسلاو

 ديزي ركذ ام لكف «همالسو هيلع هللا تاولص نيرآلاو نيلوألا ديس ةرايز امأو
 هتعافش درت ال يذلا عفشملا عفاشلا هنأل «ةنكسملاو لذلاو راسكنالا نيعأ هفاعضأ هيلع
 بطق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ذإ «هب ثاغتسا وأ ناعتسا نم الو .هدصق نم بيخي الو

 هبر تايآ نم ىأر دقلإ» :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لاق.ةكلمملا سورعو لامكلا ةرئاد

 نيب فقاو هنأب هسفن رعشي رئازلا نإ :مهيلع هلل | ةمحر انؤاملع لاق دقو .©”#ىربكلا
 يف بعأ ؛هتايحو هتوم نيب قرف ال ذإ هتايح يف وه امك مالسلاو ةالصلا هيلع هيدي

 لي هدنع كلذو .مهرطاوخو مهمئازعو مهتاينو مهلاوحأب هتفرعمو هتمأل هي هتدهاشم
 :باوجلاف «ىلاعتو هناحبس ىلوملاب ةصتخم تافصلا هذه :لئاق لاق نإف هيف ءافح ال. يلج

 عقو دقو ابلاغ ءايحألا لاوحأ نوملعي مهف نيئمؤملا نم ةرخآلا ىلإ لقتنا ام لك نأ
 كلذب مهملع نوكي نأ لمتحيو ,مهنم تعقو تاياكح نم ىهتنملا ثيحب ةرثكلا يف كلذ

 ريخخأ دقو ءانع ةبيغم ءايشأ هذهو «كلذ ريغ لمتحيو «مهيلع ءايحألا لامعأ ضرع نيح

 ةيفيكلاو «كلذ عوقو نم دبالف مهيلع لامعألا ضرعب مالسلاو ةالصلا هيلع قداصلا

 .©)اهب ملعأ هللاو ةمولعم ريغ هيف

 ١ - ةيألا محتلا ةروس )00.
 .(ىلا- ىدللإ ص نذل دهاوش - ؟
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 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسول ا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرايز يف ءاملعلا لاوقأ
 .ىلاعت هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا مامإلا

 ىلإ الإ لاحرلا دشتال) :هلوق دنع يراخبلا ىلع هحرش يف رجح نبا مامإلا لاق

 :ريصيف ردقي نأ امإف :فوذحم هنم ىنثتسملا دجاسم ةئالث ىلإ الإ هلوق .27”(دحجاسم .ةثالث

 ىلإ ليبس الو ؛كسلذ نم صخأ وأ ةثالثلا الإ ناك رمأ يأ يف ناكم ىلإ لاحرلا دشتال
 نيعتف ءاهريغو ملعلا بلطو محرلا ةلصو ةراجتلل رفسلا باب دس ىلإ هئاضفإل لوألا:
 هيف ةالثصلل دعس ] لاحرلا دقتال ةوهو ةينانم ربك وه اهردقي نأ قلوألاو «ناثلا
 هريغو فيرشلا ربقلا ةرايز ىلإ لاحرلا دش عنم نم لوق كلذب لطبيف «ةثالثلا ىلإ الإ

 .ملعأ هللاو ؛نيحلاصلا روبق نم

 ىلإ لاحرلا دش نأ معزف مهضعب ىلع كلذ سبتلا دقو :ريبكلا يكبسلا لاقو ...
 سنج نم نوكي امنإ ءانثتسالا نأل ءأطخ وهو «عنملا يف لخاد ةثالثلا ريغ يف.نمل ةرايزلا
 نس ناكم ىلإ وأ دجاسملا نم دجسم ىلإ لاحرلا دشتال :ثيدحلا ىنعمف ءهنم ىنثتسملا

 ملع بلط وأ ةرايز ىلإ لاحرلا دشو ةروكذملا ةئالثلا ىلإ الإ ناكملا كلذ لحأل ةنكمألا .
 .©0هلعأ هلل او ناكملا كلذ يف نم ىلإ لب ناكملا ىلإ سيل:

 ةعامج هححصو هاور .) '(يعافش هل تبجو يربق راز نم) لَو هللا لوسر لاق

 ناك يترايز الإ ةجاح هلمحتال ارئأز ينءاج نم) :ظفلبو ءيكبسلا يقتلاو قحلا ادبعك":

 ؛يترايز الإ ةجاح هلمحت ال :هلوقب دارملا و (9(ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ ىلع ًاقح.

 .ةرايزلاب هل قلعت الام دصق بانتجا

 ,هيف ةدابعلا ةرثكو «يوبنلا دجسملا ف فاكتعالا دصق وحن نم اهب قلعتي ام امأ

 ةعافسشلا لوصح يف هدصق رضي الف «هلعف رئازلل بدني امم كلذ ريغو ةباحصلا ةرايزو

 لاحرلا دشب برقتلا ةرايزلاب برقتلا عم يوني نأ نسي :مهريغو انباحصأ لاق دقف هل.
 .فنصملا هركذ امك هيف ةالصلاو يوبنلا دجسملل

 .(5 70 ص هير مدقت - 1

 .05150 يرابلا حض -

 .(5590 ص هير مدقت - ؟
 .65 23 ص هجر مدقت -

 اان



 روبقللا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 برق نم ينآلا ىثنألاو ركذلا لمشيو ءاتيمو ًايح كو هترايز لمشي ثيدحلا مث
 لئاسولل ذإ ةرايزلل رفسلا بدنو «كلذل لاحرلا دش ةليضف ىلع هب لدتسيف ءدعب وأ

 .دصاقملا مكح

 ىلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم ام) :حيحص دنسب دواد وبأ جرخأ دقو
 ١ ٍ ع

 0 !(هيلع درا ىتح يح ور

 هربق يف يح و وه ذإ هيلع ملّسملاىلع كلي هدر يهو ةميظعلا ةليضفلا هذه لمأتف

 هحور در ىنعمو .'”(نولصي مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا) :اعوفرم درو امل ءايبنألا رئاسك
 .©"””هيلع درلل نيحلا كلذ يف ةيقطنملا ةوقلا در «ةفيرشلا

 , ىلاعت هللا همحر يدابآ زوريفلا مامإلا

 بحاص يدابآ زوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دجم مالسإلا خيش مامإلا لاقو

 دكا هربق دنع ُدِلَو يبنلاىلع ةالصلا نأ ملعا :(رشبلاو تالصلا) هباتك يف سوماقلا

 يضاقلا لاق ميركلا بصنملاو ميظعلا فرشلا اذهب زوفلا كاردإل ىطملا لامعإ بحتسيف

 روزي نأ رذن اذإ :يعفارلا هاكح اميف (جك نب دمحأ نب فسوي يضاقلا وهو) :جك نبا

 هيفف هريغ ربق روزي نأ رذن ولو ءادحاو اهحو ءافولا همزلي هنأ يدنعف لك يبلا ربق
 اهنوكو اهبابحتساب حرص نممو تادابعلا الإ رذنلاب همزلي ال هنأ ملع دقو يدنع ناهجو

 يف يوغبلاو ءايحإلا يف يلازغغلاو ؛جحلا لامعأ باب رخخاوآ يف يعفارلا انباحصأ نم ةنس

 وبأو ؛حالصلا نب ورمع وبأو هكسانم يف مالسلا دبع نب نيدلا زع:خيشلاو بيذهتلا
 .ىلاعت هللا مهمحر يوونلا ايركز

 .امهريغو يدادغبلا جرفلا وبأ مامإلاو ؛نيدلا قفوم خيشلا :ةلبانخلا نمو

 نم اهدعو الصف امل دقع هل راتحملا حرش ُُق رايتحالا بحاص :ةيفنخا نمو

 .تابحتسملا تابودنملا لضفأ

 باتك يفو ءكلذ ىلع عامجإلا مهنم ضايع يضاقلا ىكح دقف :ةيكلاملا امأو

 ١ - دمحأ هجرخأ )١4| )875-50دواد وأو «ينابرلا حتفلا 60909(.
 * > ص هجرت مدقت ٠١320(.
 * - ص حاضيالا نم 80 6(.

 كا



 روبقلا ةرايز 0 ا | ١ ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةغوشولا

 لَو يبنلا ربق ةرايز نأ يكلاملا نارمع يبأ خيشلا نع يلقصلا قحلا دبعل بلاطملا بي 0

 حرش يف يكلاملا يدبعلا مالك يفو «ةبحاولا ننسلا نسم ينعي :قحلا دبع لاق هةر
 «سدقملا تيب نمو ةبعكلا نم لضفأ ولو لوسرلا ربق ةرايزل ةنيدملا ىلإ يشملا نأ :ةلاسرلا |
 جاحلل اوبحتسا مهنأل ةرايزلل رفسلا يضتقت بهاذملا باحصأ ءاهقفلا تارابع رتكار
 اهيلع ةلدألاف ةرايزلا سفن امأو ءرفسلا :اهترورض نمو «ةرايزلا جحلا نم غارفلا م
 هللا اورفغتسساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولوإ» :ىلاعت هلوق :اهنف يع
 ."7ًاميحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مهن رفغتساو

 نم ةلمج خيشلا ركذ مث .هيلع ةضورعم هتمأ لامعأ نأو «يح ٌدِلَو هنأ كش الو 0

 .0ةرايرلا ثيداحأ

 ىلاعت هللا همحر يقيدصلا نالع نب دمحم مامإلا

 لوقولع ًاقلعم راكذألا حراش يعفاشلا يقيدصلا نالع نب دمحم خيشلا لاق
 :يوونلا

 بوجوب رئازلا دعو دقو ال فيكو :(يعاسملا حمنأو تابرقلا لضفأ هترايز نإف)

 ام عم ناميإلا ىلع توملاب ريشبتلا كلذ يفف «نامبإلا لهأل الإ بحت ال يهو ٌدْخي 3
 نع هريغو دواد وبأ جرا .ةطساو ريغ نم رئازلا مالس ٌةلي هعامسب كلذ ىلإ مضني

 هيلع درأ ىتح يحور ّيلإ هللا در الإ ءلع ملسي دحأ نم ام) و

 نع تفينأو ءامهريغو يقهيبلاو دمحأ هجرخأ نسح ثيدح :ظفاحلا لاق .””(مالسلا
 يف ثيدحلا اذه ىلع ةمئألا نم ةعامج دمتعا :لاق ماقسلا ءافش يف يكبسلا خيشلا

 نسم هيلع درلا عقو هيلع ملس اذإ رئازلا نأل حيحص دامتعا وهو وك هربق ةرايز بابحتسا .
 .ةبولطم ةليضف كلتو «برق ..

 باطنلا اذه الإ ىرقلا نم رئازلل نكي مل ولو هسفنب كلذك هيلع هدرو :لوقأ ظ
 :قيشألا مرحلا كلذ يف ةالصلا ةفعاضمو ىمظعلا ةعافشلا هيفو فيك و «ىنغلا هيف ناكل ١

 رجح نباو «ماقسلا ءافش يف يكبسلا يقتلا كلذ يف ثيداحألا نم ةلمج دروأ دقو

 .(.49 ةيكلا ءاسنلا ةروس - ا

 .(6 ١200 دود يلأو 6005 570164١ ينابرلا حتفلا يف درو - ":

 ؟ جاب



 روبقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 (0).ةرايزلا بادآ يف ةراشتسالا نسح يف يهكافلا هذيملتو ءمظنملا ردلا يف يمشيملا

 ىلاعت هللا همحر ينامركلا مامإلا

 ةئالث ىلإ الإ) :هلوق دنع يراخبلا ىلع هحرش يف ينامركلا خيشلا لاقو

 وأ عضوم ىلإ لاحرلا دشت ال مالكلا ريدقتف تلق نإف «غرفم ءانثتسالاو :(دحاسم

 ةرايزل رفسلا زوجي ال ىتح «ىنثتنسملا ريغ ناكم ىلإ رفسلا زوجي ال نأ مزليف ناكم
 .ماعلا معأ ردقي نأ دب ال غرفملا يف هنم ىنثتسملا نأل ؛هوحنو مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ

 تيأز ام :تلق اذإ امك ًافصوو ًاعون ىنثتسملا بساني ام ماعلا معأب دارملا :تلق

 الإ ًاناويخ وأ اعيش تيأر ام ال ءاديز الإ انهار فا دار راكب رداد ريدك ناك اديز الإ

 انرصع يف ةلاسملا هذه يف عقو دقو «ةثالث ىلإ الإ دجسم ىلإ دشت ال ديد انيق نيو

 ."اهئايبل نآلا انسل نيفرطلا نم لئاسر اهيف فنصو «ةيماشلا دالبلا يف ةريثك تارظانم

 ىلاعت هللا همحر ضايع يضاقلا مامإلا

 نع ملسم هاور يذلا ثيدحلل هحرش يف ىلاعت هللا همحر ضايع يضاقلا لاقو

 زرأي وهو ءأدب امك ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ أدب مالسإلا نإ) :لاق كي يبنلا نع رمع نبأ
 ."”(اهرجح ىلإ ةيحلا زرأت امك نيدجسملا نيب

 ةفصلا هذهب اريخخأو ًالوأ نامبإلا نأ :هانعم ةنيدملا ىلإ زرأي وهو قي هلوقو :لاق

 5 امإ ةنيدملا ىنأ ةيالسبإ ححصو هنامإ صلخخ نم لك ناك مالسإلا لوأ يف هنأل

 يف اذكه هدعب مث ءابرقتمو هنم املعتمو كلي هللا لوسر ةيؤر ىلإ ًاقوشتم امإو انطوتسم

 0 هل ا هريس 0

 هل ل ل ل

 ماركلا هباحصأ راثآو ةدهاشم. كربتلاو هلي يبلا ربق ةرايزل اننامز ىلإ تقو لك يف كلذ

 ."7نمؤم الإ اهيتأي الف

 .(5 559 ص ميهافم (551|ه) ةيوونلا راكذألا ىلع ةيئابرلا تاحوتفلا - ١
 .(0699 ينامركلا حرش - ؟
 )١15(. ملسمو 9|١١9( دمحأ هججرتخأ - *

 3١01099(. ص يووتلل ملسم حيحص حرش - ؛

 نينو



 رربقلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 يلاعت هللا همحر ةلبانحلا مامإ ةمادق نبا دمحم وبأ مامإلا
 ربق ةرايز بحتسيو) :يغملا هباتك يف ةمادق نب هللا دبع نيدلا قفوم خيشلا لاق 'خ

 جح نم) :هك هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع هدانسأب ييطقرادلا ىور ام لي يب

 هل تبجو يربق راز نم) ةياور يفو ؟"(يتايح يف ينراز امنأكف يتافو دعب يربق رازف

 در الإ يربق دنع يلع ملسي دحأ نم ام) :لاق هي يبلا نأ ةريره يبأ نعو 2”(نيعافش
 ."7(مالسلا هيلع ّدرأ ىتح يحور ىلع هللا

 مالسلا :لاقف يبارعأ ءاجف كي يبلا ربق دنع ًاسلاج تنك :لاق يبتعلا نع ىوريو .

 كوزاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولوإ» :لوقي هللا تعمس هللا لوسر اي كيلع
 كنج دقو ('74اميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مسن رفغتساو هللا اورفغتساف

 ورع دكا م ير ل كا سوا راوي

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخ اي

 مركلاو دومجلا هيفو فافعلا هيف هنكاس تنأ ربسقل ءادفلا يسفن

 اي :لاقف مونلا يف هلي يبنلا تيأرف تمنف ئيع يتلمحف «يبارعألا فرصنا مث

 .©هل رفغ دق هللا نأ هرشبف يبارعألا قحلا يبتع

 ينيعلا نيدلاردب خيشلا مامإلا
 هنأ جك نبا يضانقلا ندع يعفارلا ىكحو :يراخبلا حرش يف ئيعلا خيشلا لاق

 رذن ولو :لاق ءًأدحاو ًاهجو ءافولا همزلي هنأ يدنعف كي يبلا ربق روزي نأ رذن اذإ :لاق

 نم يئيوجلا دمحم وبأو 0 يضاقلا لاقو ؛يدنع ناهحو هيفف هريغ ربق روزي نأ
 :يوونلا لاقو « «يهتلا ىضتقمل أ ةئالثلا دجاسملا ريغ ىلإ لاحرلا دش مرحي هنأ :ةيعفاشلا

 ال هنأ نوققحماو نيمرحلا مامإ هراتخخا يذلا وهو انباحصأ دنع حيحصلاو «طلغ وهو
 نم ناسنإلا هرذن اميف باجيإلا هانعمو ربح ةظفل دشت ال :يباطخلا لاقو ءهركي الو مرحي

 ١ - ص هجرت مدقت 5509(.

 * - ص هخرغ مدقت 6559(.

 ص هير مدقت - ؟ 6379.

 © - ةبألا ءاسنلا ةروس 49 6(.
 ةمادق نبال يغلل - ه 59|855(.
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 رربفلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 هل لحرلا دشي ىتح مكلذ نم ءيشب ءافولا مزلي ال يأ اهب كربتي ىلا عاقبلا يف ةالصلا

 امأف «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا دجاسم يه ىلا ةثالثلا هذه ريغ هيلإ ةفاسملا عطقيو

 الو هعضوم يف اهيلصي وأ اهيتأي نأ يف رايخلا هل نإف عاقبلا نم اهريغ يف ةالصلا رذن اذإ

 مكح هنم دارملا نأ ثيدحلا اذه لماحم نسحأ نم :نيدلا نيز انخيش لاقو ءاهيلإ لحري

 دصق امأف «ةثالثلا هذه ريغ دحاسملا نم دجسم ىلإ لحرلا دشي ال هنأو ءطقف دجاسملا

 دهاشملاو نيبحاصلا ةرايزو هزئتلاو ةراجتلا يثو ملعلا بلط يف ةلحرلا نم دجاسملا ريغ

 ضعب يف هب ًاحرصم كلذ درو دقو «يهنلا يف ًالخاد سيلف كلذ وحنو ناوخالا ةرايزو

 :لَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ انديس نعف ثيدحلا قرط

 مارحلا دجسملا ريغ ةالصلا هيف يغتبي دجسم ىلإ هلاحر دشي نأ يلصملل يغبني ال)

 (9سح هدانسإو (20(ذه يدجسمو ىصقألا دجسملاو

 ىلاعت هللا همحر يلبنحلا يتوهبلا سنوي نبروصنم خيشلا
 :لصف :(عانقإلا نتم نع عابقلا فاشك) هباتك يف يتوهبلا روصنم خيشلا لاق

 يضر رمعو ركب يبأ هيبحاص يربقو ٌةيو يبلا ربق ةرايز هل بحتسا جحلا نم غرف اذإو
 رازف جح نم) قي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع نطقاردلا ثيدحل امهنع هللا

 .(يتايح يف ينراز امنأكف يتافو دعب يربق

 (!تعافش هل تبجو يربق راز نم) :ةيارو يفو

 لاحرلا دش بابحتسا وي هربق ةرايز بابحتسا مزال :هللا رصن نبا لاق :هيبنت

 حيرصتلاك اذهف ءلاحرلا دش نودب نكمت ال هجح دعب جاحلل هترايز نأل ءاهيلإ

 (© هترايزل لاحرلا دش بابحتساب

  ىلاعت هللا همحر ةيزوجلا ميق نبا خيشلا

 امو ةرايزلا نوككت فيك ةينونلاب ةفورعملا هتديصق يف ميقلا نبا خيشلا ركذ دقو

 ةهجاوملا مامأ فقاو وهو رئازلا روعش نوكي نأ يغبني فيكو ءاهيف ةبولطملا بادآلا يه

 .ينابرلا حتفلا (5 ١ص ٠؟جو دمحأا هحجرخأ - ١
 .(5 ه ؟!/9 يراقلا ةدمع - "؟

 .(6 5507 ص هجر مدقت - *
 .(0 58/59 عانقلا فاشك - ؟

 "مهم



 روبقلا ةرايز ا ةيفوصلا ةلدآ تايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 نأ تايبألا كلت رمخآ يف ركذو «ربقلا بحاص هاجت هب سحي نأ يغبني اذامو «ةفيرشلا

 :لاقف لامعألا لضفأ نم يه ةيفيكلا كلتبو روعشلاو ساسحإلا اذهب ةرايزلا

 ناعتنث الوأ ةيحتللا انيس لص يوبنلا دجسملا انيتأ اذإف

 ناسحإلا يذ لسعف بلق روضطحو 2 اهعوشخو اه ناكرأ مامعب
 نافجألا ىلع ولو فيرشلا ربق 2-لا دصقن ةرايزلل انينشنا مث

 نالسعإلاو رسلا يف ملذتم 2 عضاخ ةفقو ربقلا نود موقنف
 ناقذألا سكاون نوفقاولاف قطان يح ربقلا يفهنأكف
 نامزألا ىلع تصاغ املاطلو اهئامب نويلا كلت ترجفتو

 ناميإ يذوملع يذ راقوو | ةييهب مالسلاب ملسملا ىتأو
 ناقذألا ىلع دجسي ملو الك هحيرض لوح تاوصألا عفري مل

 ناث تيب ربقلا نأك ًاعوبس بسأ ربقلاب ًافئاط ري لو الك

 ناكرألا يذ تيبلا وحن هلل اهجوتم هئاعدب ىشنامث

 ناهبإلاو مالسإلاةعيرشب | ًاكسمبمادغ نم ةرايز يذه

 نازيملا يف رشحلا موي يهوةر 202 ايزلا كيتاه لامعألا لضفأ نم
 لامعألا لضفأ نم) :هللا همحر هلوق ربدتو (ميقلا نبال ةروهشملا ةينونلا رظنا)

 .(ةرايزلا كيتاه

 ىلاعت هللا همحر نيدباع نبا خيسلا

 نيملسملا عامجإب يأ (ةبودنم) هلوق دتع نيدباع نبا ةيشاحلا بحاص خيشلا لاقو

 حييحصلا - ؟ءاسنلل و هربق ةرايز بحتست له :بابللا حرش يف لاق «بابللا يف امك

 انيهذم نم حصألا ىلع امأ .ءاملعلا ضسعب هب حرص ام ىلع اهطورشب ةهارك الب معن.

 الف ءاعيمج ءاسنلاو لاجرلل ةتباث روبقلا ةرايز يف ةصحرلا نأ نم يحركلا لوق وهو
 ملعأ هللاو باحصألا قالطإل بابحتسالاب لوقن كلذكف هريغ ىلع امأو «لاكشإ

 دنع عقي اميفو :مامحلا نبا لاق :(هدجسم ةرايز هعم ونيلو هلوق دنع لاقو «باوصلاب

 ةرايز مدق اذإ هل لصحي مث «مالسلاو ةالصلا هيلع هربق ةرايزل ةينلا ديرحب فيعضلا دبعلا
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 روبفلا ةرايز ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 يف نأل ءاهيف دجسملا ةرايز يوني ىرخأ ةرم يف ىلاعت هللا لضف حنمتسي وأ ءدجسملا

 ينءاج نم) قي هلوق نم هانركذ امرها ةقفاريو هلالجإو دلي هميظعت ةدايز كلذ

 لقنو .©0(ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ عولع ًاقح ناك يترايز الإ ةجاح هلمعت ال ًارئاز

 اهريغ دصق هل نوكي ال ىتح جحلا نع ةرايزلا درفأ هنأ يماجالتملا فراعلا نع ىممحرلا
 م

 ةلحرلا نم ديتعا امك ةرايزلل ةلحرلا بدنت لهو :اضيأ نيدباع نبا خيشلا لاقو
 ؟ رابكلا رباكألا نم هريغو يودبلا ديسلا ةرايزو هدالوأو هلهأو نمحرلا ليلح ةرايز ىلإ

 عنم ىلع سايق عي هترايزل الإ ةيعفاشلا ةحئأ ضعب عنمو انتمئأ نم هب حرص نم َرأ م

 ةثالثلا دجاسملا ادع ام نإف قرفلا حوضوب يللازغلا هدرو ةثالثلا دحاسملا ريغل ةلحرلا

 نم برقلا يف نوتوافتم مهنإف ءايلوألا امأو ءاهيلإ ةلخرلا يف ةدئاف الف لضفلا يف ةيوتسم
 هيواتف يف رجح نبا نع لقنو .مهرارسأو مهفراعم بسحب نيرئازلا عفنو ىلاعت هللا

 ا و لا ل راو ارم :هلوق

 اكنإو اهلعف ناسنإلا ىلع لب ؛ءكلذ لشمل كرتت ال تابرقلا نأل «كلذ ري ريغو ءاسنلاب

 9 ل عابتا كرت مدع هديؤيو تلق .نكمأ نإ اهتلازإ لب عدبلا

 ,"7لمأت «تاحئان

 لايق لب ةبودنم ملسو هيلع هللا ىلص هربق ةرايزو :راتخملا ردلا بحاص لاقو

 ًاعوطت ناك اذإو ردك ردم ا ا ا

 الإ هدجسم ريغ يف ةالص فلأ نم ريخ هيف ةالصلا نأ ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل
 .هريغ يف ةبرق فلأب هيف ةبرق لك نإف برقلا ةيقب كلذكو مارحلا دجبمملا

 ةرايز باب يف ”بعوتسملا" باتك يف لاق :يلبنحلا يرماسلا هلل ادبع وبأ خيشلا

 :هصن ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق

 هلوخدل لستغي نأ هل بحتسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنيدم مدق اذإو

 .6573 ص هجيرح مدقت - ١
 .(ك4 و 27159 نيدباع نبال راتغا در - ؟

 .(119]651 راتغا در -
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 هتيحان فقيف ربقلا يتأي مث ءلوحدلا يف ىنميلا هلجر مدقيو هللا لوسر دجسم يتأي "2
 مالسلا ةيفيك ركذ مث «هراسي نع ربنملاو .هرهظ فلح ةلبقلاو ههجو ءاقلت ربقلا .لعجيو...
 ولو :مالسلاو ةالصلا هيلع كيبنل كباتك يف تلق كنإ مهللا :هنمو َلاطأو ءاعدلاو.:

 ل يضتوت نأ كلاما ارفع كدب كف ينإو ,74"2..كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ

 ًءاعد ركذو «كيبنب كيلإ هحّوتأ ينإ مهللا «هتايح لاح يف هاتأ نمل اهتبجوأ امك ةرفغملا
 روصنم وبأ ركذ كلذكو عدوف ربقلا ىلإ داع جوردلا دارأ اذإو :لاق مث ءًاليوط

 يبأ مامإلا كسانم ينو «مركملا ربقلا دنع ءاعدلا ليطيو وعدي نأ ةيفنحلا نم ينامركلا
 0 اذإف :لاق مث ًالوطم امالك ركذو وو يبلا ةرايز يف لصف :هصن ام يوونلا م
 ءربقلا رادج نم عرذأ ةعبرأ وحن ىلع ةلبقلا ربدتساو هلبقتساف ربقلا ىتأ دجسملا ع 0

 .هتوص عفري ال ادصتقم ملسو..

 ماشلا نم ادضاقا لوسولاب ثعتبي زيزعلا دبع نب رمع ناك :يبصخلا لاقو

 - .عحري مث مالسلا كو يبنلا ئرقيل ةنيدملا لإ

 حرص تابحتسملاو تابودنملا لضفأ نم ٌهْيي يببلا ربق ةرايز نإ :ةيفنحلا تلاقو

 حرش يف دومحم نب هللا دبع مامإلاو هكسانم يف روصنم وبأ ينامركلا دمحم مامإلا كلذب
 .يحورسلا سابعلا وبأ مامإلا لاقو «راتخملا ,

 هللا لوسر ةنيدم ةبيط ىلإ هجوتيلف ىلاعت هللا اهفرش ةكم نم جاحلا فرصنا اذإو

 . يعاسملا حمججأ نم اهنإف هربق ةرايزل كي

 ةيادهلا هباتك يف ةلبانحلا ةمئأ نم يلبنحلا يذاولكلا ظوفحم باطخلا نبا لاقو
 نبا مامإلا دقعو .هيبحاصو ٌولي هربق ةرايز هل بحتسا :جحلا ةفص باب رخآ يف

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هربقةرايز يف اباب مارغلا ريثم هباتك يب يزوجلا

 لاقو .ةبحاو ملسو هيلع هللا ىلص يببلا ربق ةرايز :يكلاملا نارمع وبأ لاقو

 هيلع هللا ىلص يبنلا ربق ةرايزل ةنيدملا ىلإ يشملا نإ :ةلاسرلا حرش يف يكلاملا يدبعلا:
 .©"7سدقملا تيبو:ةبعكلا ىلإ يشملا نم لضفأ ملسو'

 ١ - ةبألا ءاسنلا ةروس 49(.

 ص ةينسألا تالافلل - ؟ ١55١9 ١865/9

 موو



 روبقلا ةرايز 8-5 ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 رفسلاب تدصق ةنس و يبنلا ربق ةرايز نوك ىلع مهريغك اوّصن دق ةلبانحلاو
 هنأ فلخلاو فلسلا همهف يذلا هانعمف ثيدحلا امأو ءاهلجأل رفسلاب دصقت ل وأ اهلحأل

 نأل ةئالثلا دجاسملا هذه ىلإ رفسلا الإ دجسم يف ةالصلا لحأل رفسلا يف ةدئاز ةليضف ال

 دجسم ف كلذو فلأ ىلعو «مارحلا دجسملا يف كلذو فلأ ةئمىلإ اهيف فعاضت ةالصلا

 .ىصقألادجسملا يف كلذو ةئامسمخ ىلإو ءلوسرلا'

 لبتح نب دمحأ مامإلا هاور ام كلذ نيبي «ةالصلا لحأل معمل ثيدحلاو

 يما ينج ال) .اعرترم دعب يا ثيدلح نما يتلو نيا رهخ * قيرط نم هدنسم :يق

 .200ذه يدجسمو

 نودهشتسي يذلا ثيدحلا اذهو «ييعلاو رجح نبا ظفاحلا ةهنسح ثيدحلا اذهو

 .29!!؟ةمرحلا تءاج نيأ نمف ًاقلطم روبقلا ركذ هيف سيل«روبقلا ةراي دز ميرحت ىلع هب

 .ينابرلا حتفلا يف 5١( ص >؟جإ دبمحأ هيرخأ - ١
 نأ لاحزلا دس ثيدح نع روهمخلا باجأ دقو هصن ام ينابرلا حتفلا قو )١78( فرصنب ةينسلا تالاقللا -

 ظافلأ ضب يف نسح هانسابب تبث دق هنأ كلذ ىلع ليلدلاو اولاف .يقيقحال دحاسلا رابتعاب قاضإ هيف رصقلا
 مارحلا دحسلل وأ اذه يدجسم ريغ ةالصلا هيف يغتبت دجسم للاطاحر دشي نأ يطملل يغبيال و) ثيدحلا
 ةراجتلل لاحرلا دش زاوح ىلع ءامجإلاب (ةيناث ؟وباجبأ و) يهنلا نع ةجرامخ اهريغو ةرايزلاف (ىصقألا دجسللو
 داهللا ىلإو ةفلدزم ىلإو ءاهيف يلا كسانملل ىنم لاو .فوقولل ةفرع ىلإ هبوججو ىلعو ءايندلا بلاطم رئاسو

 ىلع لدي هنأب ()ديع يرق اوذحتتال) يورام نع اوباجأو ملعلا بلطل هبابحتسا ىلعو ءرفكلا راد نم ةرجطلاو
 لوق هديؤيو .نيديعلاك تاق وألا ضعب يف الإ رازيال ىتح لمهبال هنأ و اهعئم ىلعال ةرايزلا رثك ىلع كدا

 اوذحختتال هنأ هانعم (يكبسلا لاقو) يرذنللا ظذاخلا لاق اذكأ هيف ةالصلا اوك زداإل يأ روق مكتويب اولعججالو
 .هذ الا ةرايزلا نوكتال و اص وصنخ انقواط

 نك



 2 ا

 نايب يف ةيفسويلا ةعوسوملا
 ةيفوصلا ةلدأ

 ىناثلا ءزجلا

 ةعامجلا عم ركذلا

 (ةطبارلا) هللا يف بحلا

 ةيجانلا ةق رغفلا

 درولا
 جاردتسالاو ةماركلا ٍنيب قرفلا
 حطشلا

 دوجولا ةدحو ٠6١.

 ل
 يحم خيشلا لوح تالاكشإلا لح .

 يبرع نب نيدلا'

 لولحلاو لاحتالا

 ةدهاجملا *٠.

 ةقيق !او ةقيرطلا : ١4.

 ةعدبلاو ةنسلا

 ميظعلا نآرقلاب ةناعتسالا .

 بهاذملا .

 نيحلاصلاو ءاملعلا عم بدألا 5

 ةملسملا ةأرملا باجح
 ةالصلا دعب ةحفاصملا .

 نيباوألا ةالص .

 فحصملا نيرهاطلا ريغ سم .
 ةيلبقلا ةعمجلا ةنس .
 ةعمجلا دعب رهظلا ةالص .

 ماعطلا تيملا لهأ عنص

 نفدلا دعب تيملا نيقلت .

 تئاوفلا ءاضق .

 ناذألا دعب لص ىبنلا ىلع ةالصلا .

 حيوارتلا ةالص ..

 فلسلا دنع زاجملا تابثإو ليوأتلا .





 ةعامج ا عم ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةغوشولا 3

 ةعامجلا عم ركذلا

 :اهنم يعامجلا ركذلا ىلع لدت ةينآرقلا تايآلا نم ربثك
 .42”وكركذأ ينو ركذافإ» :ىلاعت هللا لاق

 .4 "'مهبودج ىلعو ادوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلاإط :ىلاعت لاقو 00

 ارجأو ةرفغم مه هللا دعأ تاركاذلاو اريثك هللا نيركاذلاوإ» :ىلاعت لاقو 0 0

 .«ًميظع ٠
 ةركب هوحبسو ًاريشك ًاركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» :ىلاعت لاقو 0

 ] .4(ةليصأو....

 هبلع ثحلاو يعامجلا ركذلا بابحتسا نيبت ةفيرش ثيداحأ“
 ةكئالم هلل نإ):و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع - ٠١

 اومله :وداننت هللا ةوركلي ًاموقاودحجو اذإف ءركذلا لهأ نوسمتلي قيرطلا يف نوفؤطي

 وهو- مهبر مهلأسيف :لاق .ايندلا ءامسلا ىلإ مهتحنحأب مهنوفحيف :لاق . مكتحاح ىلإ:
 كنودمحيو كنوربكيو كنوحبسي :نولوقي :لاق ؟يدابع لوقي ام :-مهب ملعأ

 :لوسقيف :لاق كوأر ام هللاو ال :نولوقيف :لاق ؟ينوأر له : لوقيف :لاق .كنودجعو
 ءاديجف كلا دتكاو ,ةدابع كل دشأ اوناك كوأر ول :نولوقي :لاق ؟ينوأر ول فيك

 لهو :لوقي :لاق «ةنخجلا كنولأسي :لاق ؟ينولأسي امف :لوقي :لاق .احيبست كل رثكأو
 :لاق ؟اهوأر مهنأ ول فيكف :لوقي:لاق .اهوأر ام براي هللاو ال :نولوقي :لاق ؟اهوأر

 :لاق ةبغر اهيف مظعأو يطفو ءايكرج براغ ةعأ اونا هاوار مهنأ ول :نولوقي

 ال :نولوفقي : لاق ؟اهوأر لهو :لوقي :لاق رانلا نم :نولوقي :لاق ؟نوذوعتي ممف

 ١ - ةيألا ةرقبلا ةروس )055(.
 .(1519 ةيكلا نارمع لآ ةروس - ”

 © هج ةبآلا باوحألا ةروس - *
 .(45- ؟9١ ةيآلا باوحألا ةروس - +



 ةعامج ا عم ركذلا ةيفوصلا ةلدأ تايب ف ةيفسويلا ةعوسولا
 يل

 ٌدشأ اوناك اهوأر ول :نولوقي :لاقف ؟اهوأر ول فيكف :لوقي :لاق .اهوأر ام هللاو
 لوقي :لاق .مهل ترفغ دق ينأ مكدهشأف :لوقيف : :لاق' دفاع ا يشار ارازف اهم

 ىقشي ال ءاسلجلا مه :لاق .ةحاحل ءاج امنإ ءمهنم سيل نالف مهيف :ةكئالملا نم كلم

)0 

 مالسإلل اناده ام ىلع هدمحنو هللا ركذن انسلج :اولاق ؟مكسلحأ ام ؛لاقف هباحصأ
 امأ :لاق .كاذ الإ انسلجأ ام هللاو :اولاق ؟كاذ الإ مكسلجأ ام هلل 1 :لاق ءانيلع ّنمو
 مكب يهابي لحوزع هللا نأ ينربحأف ليربج يناتأ هنكلو مكل ةمهت مكفلحتسأ مل ينإ

 ضايرب متررم اذإ) :ِهكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو - .

 ,270(مركذلا قلخب :لاق ؟ةنحلا طاير امو. هللا لوس اي :اولاق :. اوعئزاف ةنجلا

 ىلع ْتْلَّرَن :لاق هنع هللا يضر فينح نب لهس نب نمحرلا دبع نعو - 5
 ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا عم كسفن ربصاوإ هتايبأ ضعب يف وهو ِكي هللا لوسر

 سارا كان وكوت لاو رتل ورك ايرلندا رجول« يدعلاو

 يذلا هلل دمحلا) 0-0 كا ؛دحاولا بوثلا وذو ؛دلحلا فاحو

 ""(مهعم يسفن ربصأ نأ ينرمأ نم يمأ يف لعج

 اني ركل لما دوب يشن مرتك لها م بسلا ردا نب 0 طماع نب

 , ””(ركذلا سلاجم لهأ) :لاق ؟هللا لوسر

 :لاق ذإ دي هللا لوسر دنعل انإ :لاق هنع هللا يضر سوأ نب دادش نعو -

 تايلورلا و (59]552 و (552/759 دمحأو 09-250 يذم زلاوجتال ٠0١ ملسمو 023-36 يراجبلا هحرحأ - ١
 .ةلوطمو: رصتنع

 .(05| 59 دمجأو يه 2490١ يئاسنلاو 55093 يذمزلاو ال50 ملسم هحجرخأ - ؟

 .هتحصلا .زمرو «(08590 ريغصلا عماخلا قف يطوبسلا هركذو 557٠9( يذمزلاو ١6( 0159 دمحأ هجرحأ - *
 .(5 23 ةيآلا فهكلا ةروس + ؛

 ١. مقر ثيدحلا ,509 ص |5| دلخب يطوبسلا مامالل ءىواتفلل يواحلا - ه

 .(ةحكال ناجع نبلو ميد هاج دجحأ هحب رخخأ -5

 نك



 ةعامج ا عم ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا 3

 ىتثعب كنإ مهللا : يي هللا لوسمر لاقف ءانلعفف هللا الإ هلإ ال اولوق مكيديأ | 0

 اورشبأ :لاق مث «داعيملا فلخت ال كنإ ةنجلا اهيلع نئتدعوو اهب 00 ملكا # 3

 يقل اذإ ةحاور نب هللا دبع ناك ل3 عال ضر تلاج جدلا ضو 7 0

 لحرل موي :تاذ لاقف ةغاس انبرب نمؤن لاعت :لاق ل هللا لوسر باحصأ نم ل 3
 ىلإ ىرت الأ هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ءاجف لحرلا بضغف ٠

 «ةحاور نبا هللا محري) كل يلا لاقف ؛ةعاس ناميإ ىلإ كناميإ نع بغري ةحاور نبا“

 .©")(ةكئالملا اهب ىهابتت يلا سلاجما بحي هنإ

 يااا ا يراني 0
 ,(0(هنم ريخ الم يف هتركذ الم يف ينركذ نإو ....يب يدبع نظ دنع انأ

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع حيحص دئسب يقهيبلاو رازبلا ةياور يفو - 9.
 ألم يف ئتركذ نإو «ًايلاخ كتركذ ًايلاخ ئتركذ.اذإ يدبع) : كي هللا لوسر لاق :لاق

 .( رثكأو مهنم ريخ ألم يف كتركذ

 لاق :الاق امهنع هللا يضر ةريره يبأو يردنخلا ديعس يبأ نعو - ٠

 ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا مهتفح الإ لجو رع هللا نوركذي موق دعقي ال) :ييبنلا
 (©9(هدنع نميف هللا مهركذو ةنيكسلا مهيلع تلزنو

 اوعمتجا موق نمام) :لاق عي هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ نعو -1

 اوموق نأ ءامسلا نم دانم مهادان الإ ههجوالإ كلذب نوديريال لحو زع هللا نوركذي

 .20(تانسح مكتائيس تلدب دق مكل ارو

 ريخ نيسلجما الك) :لاقف ملعلا نوملعي رخآلاو «هيلإ نوبغريو هللا نوعدي نيسلحملا دحأ

 ١ - دمحأ و 02459 مكاحلا هجرخأ 4|159 ١١( رازبلاو 032779 ريبكلا يف يناريطللو ٠١١(.

 نسح دانسابب دهلأ هحبرتخأ - ؟ 559|8 5(.

 * - ملسمو (ؤلل 9 يراخبلا هحرخأ  50/0١مك59 هحام نبلو 09 ملل يذمؤلاو (110]52 دهلأو 6.
 ملسم هجرخأ - ؟  )8070٠03.حيحص نسح ثيدح لاقو ©5723 يذمولاو

 دجأ كورد ه ١99|5 05.

 ؟ هاب



 ةعامج ا عم ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .(رخآلا نم لضفأ امهدحأو

 هللا ننعبيل) : هلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو ١

 الو ءايبنأب اوسيل «سانلا مهطبغي قلؤللا ربانم ىلع رونلا مههوجو يف ةمايقلا موي اماوقأ

 _مهفص_انل مهلح :هللا لوسراي :لاقف هيتبكر ىلع يبارعأ اثجف :لاق ؛ءادهش

 ."”(هنوركذي هللا ركذىلع نوعمتجي ىتش لئابق نم هللا يف نوباحتملا :لاق ؟مهفرعن

 نأ هنع هللا يضر يليقعلا يزر يبأ نع بيغزتلا يف يناهبصألا جرخخأو ١-
 ايندلا يريخخ هب بيصت يذلا رمألا كالم ىلع كلدأ الأ) :هل لاق يي هللا لوسر

 ركذب كناسل كّرحف تولحخ اذإو ءركذلا سلاجمب كيلع :لاق «ىلب :لاق ؟ةرخآلاو

 .(هللا

 موق عم سلجأ نأل) :لاق هيي هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ نعو ©١-

 «سمشلا هيلع تعلط ام يلإ بحأ سمشلا علطت نأ ىلإ حبصلا ةالص دعب هللا نوركذي

 ايندلا نم يلإ بحأ سمشلا بيغت نأ ىلإ رصعلا دعب هللا نوركذي موق عم سلحأ نألو

 .""(اهيف امو

 يعامجلا ركذلا ةيعورشم يف نيفراعلاو ءاملعلا لاوقأ نم
 :ةعامجلا عم ىلاعت هللا ركذ ضرعم يف هتيشاح يف نيدباع نبا ةمالعلا لاق ١-

 ةعامجلا ناذأو درفنملا ناذأب ةعامجلا ركذو هدحو ناسنإلا ركذ يلازغلا مامإلا هبش دقو)

 دحاولا .نذؤملا توص نم رثكأ ءاوهلا مرج عطقت ةعامج نينذؤملا تاوصأ نأ امكف :لاق

 ركذ نم ةفيثكلا بجحلا عفر يف ًاريثأت رثكأ دحاو بلق ىلع ةعامجلا ركد كلذك

 ("7(لحاو صخش

 :(روكشملل ركاشلاو روكذملل ركاذلا رك ذ) يف ينارعشلا مامإلا لاقو -؟

 0 0 بابحتسا ىلع ًافلخو ًافلس ءاملعلا عمجأ)

 .”(خراق وأ لصم وأ مئان ىلع مهرهج شوشي نأ الإ ريكن

 .(55114 ؛؛4 ١:ةأ59 بيهزللو بيغولا ا دانساب يناربطلا هحجرخأ - ١

 .هتسكل زمرو 0/6350 ريغصلا عماشلا ف يطويسلا هحيرتخأ - ؟

 .(5 75159 نيدباع نيا ةيشاح - <

 .5042/ ص حافلا يتاره ىلع يواطحطلا ةيشاح - ؟

 "هم



 ةعامج ا عم ركذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :ىلاعت هللا همحر ساورلاب روهشملا نيدلا ءاهب دمحم ديسلا مامإلا لوقيو
 لمشي اتقيرط نإف «دارفنالاب وأ ناوخإلا عم ناك ءاوس هللا ركذ ةلاح بدألا لامك

 درو وهف يفخلا امأو ءركذلا قلح يف ناوخإلا عمف يلحلا امأ «يفخلاو يلحلا نيركذلا.

 روضحلا ةحص وهو ؛حيحصلا بدألا ريغب امهالك عفنيالو ىلاعت هللا عم هب ولخي ءرملا
 ريصت ننال لإ الآ هةناطلس لالتلب بطن مقاراب ارحم ركاذلا ةرتكذيل لوكا أملا عشب

 لذ
 . (رومألا

 بادآ نم ةلمج ركذ ضرعم يف "نيكلاسلا ةفحت" هباتك يف رينملا نبا لوقي - 4

 سفنلل ةطشن كلذ يف نأل ًاضفخو ًاولع تاوصألا يف قافولا ةاعارم مهيلعو) :ركذلأ

 ثبعي الو تافتلالا مهدحأ رثكيالو ًارارفو ناطيشلل ًارهقو رسلل ةحارو حورلل ةذلو
 مهضعب رظنيالو لجو زع هللا سلجم هنأل هبايث نم ءيشبالو هديب بعليالو هتيحلب

 .(هينيع ضمغي لب روضحلا نم عنام هنأل ًاضعب
 #كاوقرفتالو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاوإل :ىلاعت هللا لاق «ةوق ةعامجلا نإ مث

 ةراجحلاب ةيساقلا بولقلا ىلاعت هللا هبش دقو «ةعامجلا الإ اهرسك عيطتسيال ةراجحلاو

 ةراجحلاك يهف كلذ دعب نم مكبولق تسق مثإ» :لئاق نم زع لاقف اهتواسق ةدش ف

 بلقلا كلذكف ةعامجلا الإ اهرسك عيطتسيال ةراجحلا نأ امكف .2”#ةوسق دشأ وأ

 .نيركاذلا ةعامج هيلع تدعاسن اذإ هنييلت لهسي يساقلا.

 حب كر

 ١ - 45صأ ركذلا ةقيقح لإ ركفلا هيبنت |.
 ةيللا نارمع لأ ةروس - ؟ ٠١59(.

 ةيآلا ةرقبلا ةروس - ؟ 49 4(.

 هذ





 ( ةطبارلا) هللا ف بحلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةع هءوسولا ٍ

 هللا قف بحلا (؟
 4ةفيرشلا ةطبارلاز

 هعمدقم يف يددبشقتلا دلاخ خيشلا هللاب فراعلا تابوتكم باتك ققحم لوقي

 نمو هلال طبارم نمف ءام ةطبار نم ولخيال ناسنإلا) :هصنام تابوتكملا باتك ىلع

 .كلذ ريغ ىلإ ؛هنادعأو هباحصأل طبارم نمو «ءاسنلل طبارم نمو «هتفرحلا طبارم.
 هفرصو بلقلا نع طباورلا هذه يفن نع ةرابع الإ تسيل ةيفوصلا حالطصا يف ةطبارلاف
 رومألا نم رمأ يف ركفلا لامعإ نأ ررقملا نمو .هعم هنأك هليختو خيشلاب هطبرو ءاهنع
 سفن يف لمعي «بلقلا ىلع ةرطخلا هذه تلوتسا اذإ اميسال «ةبحنا ليبس ىلع هب هطبر
 رومألا فو دوسحم ةدومحما رومألا يف هلامعإف رمألا كلذ ةلوازم لمنع ناسننإلا
 .(...مومذم يول

 دعب لوصولا بابسأ مظعأ نم يه ةطبارلا) :يددبشقلا دلاخ خيشلا لاقو ظ

 .©7لوسرلاةنسو زيزعلا باتكلاب ماتلا كسمتلا
 يغبني ام ليصفت باب يفو ءايحإلا يف يلازغلا مامإلا :ةيعفاشلا ةمئألا نم لاقو

 و يبنلا كبلق يف رضحأو) :هصن ام تاولصلا نم نكر لك دنع بلقلا يف رضحي نأ
 كيلع دريو هغلبي هنأ يف كلمأ قدصيلو «يبلا اهيأ كيلع مالسلا لقو «ميركلا هصخشو
 .,ةنم ىفوأ وهام

 يف يجافخلا باهشلا خيش ,يكملا رجح نبا باهشلا ةمالعلا مهنم لاقو
 ىلإ ةراشإ هنأك وقلق بطوحخو) :هصنام دهشتلا تاملك يناعم نايب يف ,بابعلا حرش

 مهل دهشيل ,مهعم رضاحلاك نوكي ىتح «هنمأ نم نيلصملا نع هل فشكي ىلاعت هنأ

 رم امب هديأ مث (عوضنلاو عوشخلا ديزمل ًاببس هروضح ركذت نوكيلو مهامعأ لضفأب .

 ١ - ةيدنبشقنلا ةقيرطلا ف ةيدلالل ةلاسرلا 09 5(.
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 (ةطبارلا) هللا يف بح ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :هباتك يف يومصمحلا فيرشلا دمحم نب دمتحأ :هابشألا يشحم اضيأ مهنم لاقو

 ام (لاقتنالا دعب ةماركلاو ىىلاعت هلل ! ءايلوأل فرصتلا تابثإب لاصتالاو برقلا تاحفن)

 ىلع مهتيناحور ةبلغ ببسب (ةددعتم روص يف نورهظي ءايلوألا نإ) :هتصاالخ

 لاق ثيح حيحصلا ثيدحلا تاياور ضعب يف ام ىنعملا اذه ىلع لمحو ؛مهتينامسح

 قيدصلا ركب وبأ هل لاقف (ةنحلا لهأ ضعب ةنلا باوبأ نم باب لك نم ىداني) :دي
 نوكت نأ هللا وجرأو معن) :لاقف ؟اهلك باوبألا كلت نم لحمدي لهو :هنع هللا يضر

 انديس عم لصح امك «ىلوأ باب نم رثكأ ةددعتم روص يف نورهظي ءايبنألاو .""0(مهنم

 ءةسداسلا ءامسلا ف هدحو مث ءىصقألا دجسملا يف هب ىلص مث «هءارسإ ةليل يلصي

 ءايبنألا داسسجأو «سمخ ىلإ نيسمنخللا نم ةخاصلا فيفخت 2 ع ناك يذلا وهو

 .مهروبق يف ءايحأ مهو «ىلبتال

 ةداملا هذه لثم يف اهفلأ ةلفاح ةلاسر يف يطويسلا لالجلا ظفاحلا مهنم لاقو

 تاقبطلا) يف يعفاشلا يكبسلا مامإلا نع ًالقن (يلولا روطت يف يلجنملا باتك) اهامس
 «ةفلتخم راوطأب روطتلا :نورشعلاو يناثلا :لاق نأ ىلإ ....:عاونأ تاماركلا) :(ىربكلا

 ةفلتخم روص ف اهروهظو حاورألا دسحت هيلع اونبو «لاثملا ةيفوصلا هيمسي يذلا وهو
 ."#27ايوس ارشب اه لغمتفإ» :ىلاعت هلوقب اوسنأتساو «لاثملا لاع نم

 نإ :(حورلا) هباتك يف ةيزوجلا ميق نبا نيدلا سمخ ةمالعلا ًاضيأ مهنم لاقو
 قبلا ندبب ةلصتم يهو ىلعألا قيفرلا ف نوكتو «ندبلا نأش ريغ رخآ انأش حورلل

 ظفاحلا نع القن ىهتنا «كانه اهناكم نم يهو.مالسلا در اهبحاص ىلع ملس اذإ ثيحب

 اونوكوإ» :ىلاعت هلوق ىنعم يف ًاضيأ (ةايحلا نيع تاحشر) باتك يف ءاج دقو
 مازتلا يهو «ةروصلا بسحب ةنونيك :نيينعم مهعم ةنونيكلل نإ "74نيقداصلا عم

 نطابلا بسحب ةطبارلا قيرط مزتلي نأ وهو «ىنعملا بسحب ةنونيكو «مهعم ةبحصلا ماود

 .(510/ 97 يذمؤلاو 400519 ملسعو ١01853(« يراخبلا هجرخأ - ١

 ١0/0(. ةيألا ميرم ةروس -

 ١93 ١(. ةبللا ةبوتلا ةروس - *
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 عةظيئرلو فا ف ابشع ةيفوصلا ةلدأ كايب يف ةيفسويلا ةعوسولا 0

 نفل يوتا و ةيزوططلا ةدبر اك رك ةيفوسلا يوميا ةطاسإلا نودقشاو قاب
 ةطساولا نوكت ىتح «ىنعملا ىلإ ةروصلا نع زواجتي نأو «ةمئاد ةبحصلا لعجي نأ يغبني 0

 .ةطساولا كلتب ةقيقح ماع يلصألا دوصقملا نوكيو ءامئاد هراظن 07

 نأ يغبني ام ليصفت باب يف (نيدلا مولع ءايحإ) هباتك يف ىلازغلا مامإلا لاقو 2332
 هجوتيال امك هنأ ملعاف) :ةالصلا لامعأ نم طرشو نكر لك دنع بلقلا يف رضحي

 لجو زع هللا ىلإ بلقلا فرصني الف ءاهريغ نع فارصنالاب الإ تيبلا ةهجيلإ هجولا .
 .هاوس امع غرفتلاب الإ

 جو رع لا يدي نيم ولتلاو معلا ردم وهاامإف امناع لادتعالا انو ظ

 نع سأرلا عضو نكيلو ءاسكتنم ًانطاطم ًاقرطم كءاضعأ عفرأ وه يذلا كسأر نيف

 نكيلو «ريكتلاو سؤرتسلا نع يربتلاو للذتلاو عضاوتلا بلقلا مازلإ ىلع ًاهيبنت هعافترا
 ضرعلا دنع علطملا لوه يف لجو زع هللا يدي نيب مايقلا رطخ انهه كركذ ىلع:

 نيبب مقف «كيلع علطم وهو «لجو زع هللا يدي نيب مئاق كنأ لاحلا يف ملعاو :لاؤسلل
 لب «هلالج هتك ةفرعم نع زجعت تنك نإ «نامزلا كولم ضعب يدي نيب كمايق هيدي

 نم حلاص لحر نم ةئلاك نيعب بوقرمو ظوحلم كنأ كتالص يف كمايق ماود يف ردق
 عشختو كفارطأ كلذ دنع أدهت هنإف ءحالصلاب كفرعي نأ يف بغرت نمم وأ ؛كلهأ

 ةلق ىلإ نيكسملا زجاعلا كلذ كبسني نأ ةفيخ كئازجأ عيمج نكستو ؛كحراوج

 بتاعف نيكسم دبع ةظحالم دنع كسامتلاب كسفن نم تسسحأ اذإو ءعوشخلا

 عم ؟هيلع كئارجتسا نم نيحتست الأ «هبحو هللا ةفرعم نيعدت كنإ :اه لقو كسفن

 لاق امل كلذلو ؟ىشخي نأ قحأ وهو هنيشختالو سانلا نيشخت وأ ؛هدابع نم ادبع كريقوت
 حلاصلا لجرلا نم يحتست امك هنم يحتست) : لع لاق 4ث نم ءابملا نيك :ةريرغ وبأ

 ." ”(كموق نم
 ةملاسلا ةقيرطلا يه ةطبارلا نإ ”ىرغصلا ىواتفلا" يف رجح نب باهشلا لاقو

 «تارطخملا عفدل ةيجوملا لئاسولا نم اهنأل ةبودنم يهو ةيفوصلا ةلّهَج تارُدك نم
 ؛هلعف غوسي عرشلا هنع هني مل يذلا رمألاو ,دصاقملا مكح اهل لئاسولاو ةلفغلا يفنو

 نإ بحاولا وأ ءابودتم بحوأ نإ بدنلا وأ «حابم ىلإ ىدأ نإ ةحابإلا قيرط نع امإ

 ١ - :نيدلا مولع ءايحإب ىلع يقارعلا) بعشلا يف يقهيبلاو يطئارخلا هحرحخأ )8|175(.
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 ( ةطبارلا) هللا ي بح ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا
 000676296677967 11110 الللبابااا0ا00ا00ا0ة0ة0ا00 02الف“

 اذه يقبو اهلك رايغألا انع تفتنا ةطبارلا انرّوصت اذإ انأ ةبرجتلاب انلن لصح دقف
 لع هطلشو ههضعب: لإ ةدرتق و فاذعأ هل نانيإ لم | دعو :ةينردت طريف ةكو ا قوعلا

 يغبني ةحجو اذهو هليزيف هتلازإ ىلع ردقيف دحاو الإ قبي مل هنع مهكلهأ اذإف ,مهيقاب

 ءاهنيعل ةدارم تسيل ةطبارلا نأل عقاولل قباطم نسحلا رهاظ هنإف .هلمأتي نأ فصنملل

 .اهريغل ةدارم لب

 4 !ةليسولا هيلإ اوغتباو هللااوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايف :ىلاعت لاقو

 نوكيالو ءصالخإلاب الإ ةحلاصلا لامعألا نوكتالو «تاحلاصلا لامعألاب ةليسولاو
 ةطبارلاب انلغتشا اذإ انأ ةبرجتلاب لصح دقو «بئاوشلا نم الح اذإ الإ“اصلاعع لمعلا

 نم دبعلل بتكيال هنأل «هب دتعم ريغ ةلفغلا يف لمعلاو ةلفغلا بئاوش نم انلامعأ تلح
 امو دوصقم ةلفغلا لاوزو «ةلفغلل ةبجوملا لئاسولا نم يهف ءاهنم لقعام الإ هتالص

 فرشأ نم وهو روضحلا ةلفغلا لاوز مرار ندوب ةردوتب وهف دوصقملا ىلإ لصوأ
 عوشعلل ةبجوملا لئاسولا فرشأ نم ًاضيأ يهف ةلفغلا لاوزل ةطبارلاو لئاسولا

 امنإ هنأو هلل اذيع هنأ هريغ وأ ركذلا ءانثأ دبعلا ركذتل بابسألا قثوأ نمو روضحلاو

 عييمج عيطتسيال نمو «هلك هرمأ ديلاقم هديب نم «لالجلاو ةزعلا بر يدي نيب سلجي
 نااسلك كنق تساي عقيلي لهف هدتذات ذل[ اعقب ارخ 4: وتكلم انهما ولو الا
 هاراق يمرر رجلا متطردلا معي رهو كالحو انجب هركيرروتلل ركدخدمو ينعم قلك

 ريخخ) ملسو هيلع هللا ىلص حيرصلا هلوقب ًالمع الإ كاذ امو ةطبارلا ىلإ ع رهي اهدنع

 ِق هركفت لقرعي وأ هشوشيام لك كلذب عطقنيف(''اهللا' كركذ هتيأر اذإ نم هوجولا

 لوفر هلا لوقت سفزز ول البد فيولا اذ ائبسحو «ءالعو لج هسيلجو هقلاخ

 هناسلو ءارتفالا نع هعمس مصيو ؛قحلل امنالخ نم عضخيو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر
 .مهقرفيالو نيملسملا نيب عمجي «رشلل ًاقالغم ,ريخلل ًاحاتفم نوكيو «ءارملاو لدحلا نع

 ١ ه9 ةيللا ةدئالل ةروس- 5(.

 ىلعي اوبأ هاورو .(0ا1/809 هللا ركذ اوؤر اذإإ للا ركذل حيتاغم ىانلا نم نال ةباور يو .(0610059 لا
  »)5 450١ريبكلا يف يناربطلاو 4029  )8٠١لوسر اي ليقإ ظفلب (570) حبحص دانساي دهرلا ف كرابللا نبلو

  : 2.لاق ؟ريجخ انئاسلج يأ ١ .؟هلمع ةرخآلاب مك ركذو .فقطنم مكملع ف دازو فتيؤر للا مكركذ نمإ
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 ع ةظبارلا) هللا يف بح ا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا.
 000 و

 مالكلا دنع ًاضيأ لوألا ءزجلا نم )١55( ةفيحصلا يف يلازغلا مامإلا لوقيو
 ميركلا هصخشو ٌلَو يبلا كبلق يف رضحأو) 2 لوسرلا ىلع مالسلاو ةالصلا ىلع

 دريو هغلبي هنأ يف كلمأ قدصيلو .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالس :لقو

 .(نيحلاصلا هللا دابع عيمج ىلعو كسفن ىلع ملست مث ؛هنم ىفوأ وه ام كيلع..

 يعفاشلا يلبرإلا يدركلا نيمأ دمحم خيشلا موحرملا هللاب فراعلا لوقيو

 دبع ءاذه يف (بولقلا ريونت) باتك بحاص ه (37*1) ةنس ىفوتملا .يدنبشقنلا
 بلق ةلباقم يهو :دشرملا ةطبار :عساتلا) :ةيدنبشقنلا ةداسلا نع ركذلا بادآ نايب

 خيشلا بلق نأ ةظحالمو «هتبيغ يف ولو «لايخلا يف هتروص ظفحو .هخيش بلقب ديرملا'
 ءهنم ةكربلا دادمتساو «طبارملا ديرملا بلق ىلإ طيحملا هرحب نم ضيفلا لزني «نازيملاك

 :ىلاعت هللا لاق ثيداحألاو تايآلا نم كلذ يف ام ىفخيالو ؛ءلسوتلا ىلإ ةطساولا هنأل
 .[© ةيآلا ةدئاملا] .4ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأايإ»

 ."”4نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتاإ» :ىلاعت لاقو

 ."0(بحأ نم عم ءرملا) :ِّلَي لاقو

 .(هللا عم ناك نم عم نكف عطتست مل نإف هللا عم نك) :نوفراعلا لاقو

 نإ) :رارحأ هجاوخب روهشملا رارحألا هللا دبع انالوم ربكألا خيشلا لاق

 بسحب نوك :نيمسق ىلع نيملاعلا بر مالك يف اهب رومأملا نيقداصلا عم ةنونيكلا

 رسف مث «ىنعملا بسكن نوكو .مهتافص هيف عسطنت ىستح مهتسلاجم يهو «ةروصلا.

 ."9(ةطبارلا ىنعمب ةنونيكلا

 نم ناك ولو- نهذلا يف لحجر ةروص راضحتسا نأ مكل نيأ نم :دحأ لاق نإف

 ؟اهلك بلاطملا هذه هب لصحت -نيحلاصلا

 ؟زئاج هنإو ؟بلقلا قلعت ببسب مكراضحتسا نإو

 ةروص راضحتسا نأ مكل نيأ نم كلوق :لوألا :هوجو نم اذه نع باوجلاو

 1١99(. ةيألا ةبوتلا ةروس - ١

 .(6555253 يذمزلاو (ه 101 دواد وأو (509.09 ملسمو (8 )0109 يراخبلا هحرحأ - ؟

 .(8 200 ص بولقلا ريونت - *

 م



 مطبارلا. هلل | ين بح ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 ؟اهلك بلاطملا هذه هب لصحت نهذلا ف لحجر

 يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعتال اهنإفإ# :ىلاعت لاق :لوقأ
 يذلا رحاتلا ةطبارب تلغتشا مارحإلا ةريبكت تربك اذإ كنأ ىرتالأ ,"”رودصلا

 وأ ؛ةيطع وأ بصنع, كدعي يذلا ريزولا وأ مكاحلا ةطبارب وأ ؛ةقدص وأ ةاكز كيطعي

 عهيدي نيب فقاو تنأ نم ىسنتو ةدجسلا وأ ةعكرلا يف لكب وأ ءكلامو كلهأ ةطبارب

 ركنتأ «ءتلق ءيش يأ يردتالو ةالصلا نم جرختو كسفن ىسدتو «هنم يحتست الو
 حاتفم وهو «بولطم ةلفغلا لاوز نأ مولعملا نمو !!كلذ دحجت كارأ ام «!؟كلذ
 ىلاعت هللا ةمحر لوزنب الإ نوكيال ةلفغلا لاوزو ةدابعلا حور روضحلا نأو «ةداعسلا

 ركذ دنع) ةينيع نب نايفس لاق نيحلاصلا ركذ :ةمحرلا لوزن بابسأ نمو .هدبع ىلع

 ةالصلا هيلع هلوقل ضرف مهتبحمو «مهتبخ مزاول نم مهركذ و ملا لزنت نيحلاصلا
 مهتبحو ['”ناميإلا لمكتسا دقف هلل ىطعأو هلل ضغبأو هلل بحأ نم مالسلاو
 نيباحتملا ىلع يتبحم تقح] :لاعت للا نع كاع :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هلل ةبحم

 هلوقل ىلاعت هلل ةبراحم مهتوادعو [""0يف نيقداصتملاو يف نيلذابتملاو يف نيروارتملاو ّيف
 .24برحلاب هتنذآ دقف يلو يل ىداع نمإل ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلع

 نيف ىفطصملا ةطبار نع ملكتي وهو ًاضيأ ةلاسرلا بحاص خيشلا لاقو

 ام يفنو لجو زع هللا ةبقارم ىلإ لوصولا قيرطلا يف كلاسلا عفنو ؟اهتيمهأو
 لماكلا خيشلا ةطبار نإ ءكدشر هللا كمهلأ - هللا يف خألا اهيأ ملعاو) :هاوس

 اهاقلي اموإ» مسقلا رفوأو «معنلا لجأ نم كلذو هي هللا لوسر ةطبار ىلإ كلصوت

 ءسدقلا ةرضح يف جولولل بحوم ٌهْلَو يبنلا يف ءانفلاو ."”4ميظع ظح وذ الإ
 للا لوسر:.ةيحمو هب رومأم ىلاعت هللا تاحفنل ضرعتلاو .سنألا زوافم يف ناجيهلاو

 نوكأ ىتح مكدحأ نمؤيال) :ِكِي هللا لوسر لاق :لاق هنأ سنأ نع يورو «ضرف د

 ١ - ةيألا جلل ةروس 473(.

 .(5 2159 بيهزلاو بيغولا ف يرذدللا اور خ *
 هللا يف بحلا يف ءاحام باب دهزلا يف يذمزلاو (15]555) دمأو (هالال) هحيحص يف نابح نبل هاور - *

 59]15١(. ةيلكل يف ميعن وبأو لأ 5 00 يناربطلاو

 .(0050 يراخبلا هاور - ؟
 .( ه) ةيلكلا تلصق ةروس - ه

 م”



 ( ةطبارلا) هللا ل بح ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .200(نيعمج ١ أ سانلاو هدلوو هدلاو نم هيلإ بحأ

 سفنلا ركذي صيصنتلا عقو دقو (نيعمجأ سانلاو) :هلوق مومع يف لحخدت سفنلاو
 يذلاوال) :ي يبنلل لاق هنع هللا يضر رمع نأ وهو ماشه نب هللا دبع ثيدح ف

 نآلا هنإف :هنع هللا يضر رمع لاقف .(كسفن نم كيلإ بحأ نوكأ ىتح هديب يسفن

 :ىلاعت هلوق كيفكيو ."”(رمعاي نآلا) :ي# لاقف ءيسفن نم ّيلإ بحأ تنأل هللاو

 .””«مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا»

 لاق !؟اهنم كيلإ بحأ نوكي نأ يغبنيال فيكف «ءكسفن نم كب ىلوأ وه نمف

 يف هسفن ريو هلاوحأ عيمج يف وي هللا لوسر ةيالو ري مل نم) :هنع هللا يضر لهس
 .©7(هتنس ةوالح قوذيال هكلم

2 0 

 .20(هلامو هلهأب ينآر ول مهدحأ 7 («يدعب نونوكي سان:

 ءاملا نمو ءانتاهمأو انئابآو اندالوأو انلاومأ نم انيلإ بحأ هللاو ناك :لاق .؟يللا

 .'9ًملظلا ىلع درابلا

 ىأرف «سرحي ةليل هنع هللا يضر رمع جرح :هنع هللا يضر ملسأ نب ديز نعو

 رايخألا نوسبيطلا هيلع ىلص رارسبألا ةالص دمحم ىلع
 و

 راوطأ ايانملاو يرعش تيلاي -راحسألاب اكب ًاماوق تنك دق

 رادلا يبيبحو ينعمجت له

 ١ - يراخبلا هحبرخأ ) )0١5يئاسنلاو ؛(42) ملسم و 080150
 .(مك5 ور ؟؟؟| 9 دهلو لكك و ال؟| حو اكأه١إ يراحبلا هحرخأ - ؟

 .(3 ةيألا بارحألا ةروس - ؟
 )5]١9(. ضايع يضاقلل افشلا - ؛
 0/5951١. هحيحص يف ناصح نيلوء(5 7255١ ملسم هحرخأ - ه
 .(159]5 ضايع يضاقلل افشلا - 5

 ضو



 . ةطبارلا) هللا يف بح ا 0 000 1 ةيفوصلا ةلدأ ثايب يف ةيفسوبلا ةعوسولا ( ةطبارلا) هللا يف بح ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :  1ب ١
 3 ”يكيي هنع هللا يضر رمع سلجف

 ركذأ :هل ليقف هلحر ترد امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نأ. يورو

 ."”ترشتناف (هادمحماي) :حاصف «كنم لزي كيلإ سانلا بحأ

 هبح يف ًاقداص نكي مل الإو :هتقفاوم رثآو هرثآ ًائيش بحأ نم نأ ملعاو :لاق

 .هيلع كلذ تامالع رهظت نم هيلي يبلا بح يف قداصلاف ءايعدم ناكو

 نإ ٍئباي) :لو هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو

 نم كلذو ينب اي):يل لاق مث .(لعفاف دحأل شغ كبلق يف سيل يسمتو حبصت نأ تردق

 ("7(ةنمللا يف يعم ناك نيبحأ نمو «يبحأ دقف ينس ايحأ نمو 2 ئنس

 ءمهدولج ترعشقاو اوعشخ الإ هنوركذيال هدعب يو يبنلا باحصأ ناكو

 .نيعباتلا نم ريثك كلذكو ءاوكبو

 .بوبحملل ركذلا ماود ةبحنلا :مهضعب لاقو

 .مئاحلا بلقلاب مئادلا ليما : رخآ لاقو

 .بوحصملا عيمج ىلع بوبا راثيإ :رخآ لاقو

 .تببحأ نمل كلك بهت .نأ :ريخآ لاقو

 بحك هكاردإب امإ هل هتقفاوم نوكتو ناسنإلا قفاوي ام ىلإ ليملا :بحلا ةقيقحو

 هذاذلتسا وأ ءاههابشأو ةذيذللا ةبرشألاو ةمعطألاو «ةنسحلا تاوصألاو «ةليمجلا روصلا

 لهأو ءاسلعلاو نيحلاصلا ةبحمك «ةنطاب ةفيرش َىناعم هبلقو هلقع ةساحب ؛هكاردإب

 ىلإ لئام ناسنإلا عبط نإف «ةنسحلا لاعفألاو ةليمحلا ريسلا مهنع روثأملاو فورعملا

 .ءالؤه لاثمأب فغشلا

 ١ - ضايع يضاقلل افشلا 55159(.

 درفللا بدألا ف يراخبلاو (1509]55 ضايع يضاقلل افشلا - ؟ 55149(.

 < - يذمولا هحب رخأ 5578039(.
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 ( ةطبارلا) هلا يف بح ا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ءاشنإلاو هاشنإلا كيلع اهيلمب نساحم نم عمسلا ءالماف

 اهبوبحم ةهج ىلإ سفنلل اكيرحتو ءابرطو ةيحيرأو اركس عماسلل ثدحت اهنإف' 0

 نم هقروص برقو (,نهذلا يف هراضحإو بوبحم ا ليخت قوشلاو ةكرخلا كلب لضم

 ذلأو «بارشلا ركس نم بجعأ وه ام حورلل لصحيف ءركفلا ىلع اهؤاليتساو «بلقلا

 : !باوشلا قانع:نم.

 ةبحما ةدايز لب هّوِظ هيلع يلصملل ىفطصملا ةبح لَو يبلا ىلع ةالصلا دئاوف نمو

 ءنانحلاو بلقلا يف ةيوبنلا نساحملل راضحتسا عم قوشلل دايدزا اهل ةمزاللا ةروك ذا
 .ناسللاو بلقلا ركذ نع رتفي داكي الو «هب هلايحخ لثمي ثيحب

 لو هيلع ةالصلا تقو روصتي نأ لي يبنلا ىلع يلصملا ىلع دكأتي هنأ ملعاو 0

 مالسلاو ةالصلا هللا نم ناب ياي نويدمأك مناف ةارو ةقزكلا ةيزيلا هتروتم

 .(ةيدمحملا ةعيركلا هراونأ رارسأ هيلع مودت كلذ ىلع ىلصملا بظاو اذإ هنأل «هيلع .

 سفنلا يف ةميركلا هتروص عابطنا لو يبنلا ىلع ةالصلا تارمث نم نأ ملعاو 200٠

 .(ًالصتم ًالصأتم ًاعباث ًاعابطنا :

 تنأل هللا لوسر اي :لاقف كي يبلا ىتأ ًالجر نإ) :(افشلا) يف يضاقلا لاقو |

 ينإو «كيلإ رظنأف ءيجأ ىتح ربصأ امف كركذأل ينإو «يلامو يلهأ نم يلإ 0

 ال اهتاحد نإو «نييبنلا عم تعفر ةنحلا تلد اذإ كنأ تفرعف «ءكتومو يتوم تركذ

 مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأف لوسرلاو هللا عطي نموإ» :ىللاعت هللا لزنأف «كارأ

 اهأرقف هاعدف ,"ياقيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم
 .' (هيلع 2

 هيلع لاقف ءفرطيال هيلإ رظني يي يبنلا دنع لحر ناك)إ :رخآ ثيدح يفو

 موي ناك اذإف «كيلإ رظنلاب عتمتأ :يمأو تنأ يبأب :لاق (؟كلاب ام) :مالسلاو ةالصلا

 ١ - ةيألا ءاسنلا ةروس 93 (,

 * - ص يدحاولل لوزنلا بابسأ رظناو .(59]560 :افشلال 5207 0141331(.

 م



 ( ةطبارلا) هللا ي بح ا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .©0(ةيآلا هللا لزنأف هليضفتب هللا كعفر ةمايقلا

 هللا يضر ةباحصلل لصحت تناك ةطبارلا نأ :ةقباسلا تالاقملا نم نيبت دقف

 هلؤصح ناك كلذكو هِي هللا لوسرل مهعابتا لامكو مهتبحم ةدش نم «نيعمجأ مهنع

 نامزلا ىدامت املو «نيدشرملا ةمئألاو «نيدشارلا ءافلخلا ةبحص نم ؛مهعابتأو نيعباتلل

 ءماتلا صالخإلاب ةبحما يف مهمئازع تزرتفو «مانألا بولق ةيويندلا لاغشألاب تردكتو
 ةيبرتلاو ملعلا خويش نيدشرملا ءافلخلا رمأف ءاهب حيرصتلاو اهيلع هيبنتلا ىلإ اوجاتحا

 لحأل اهفيلأتو ؛مهحاورأب مهحاورأ حيقلتو ,مهبولق عمجلا اهب فلكتلاب نيكلاسلا
 ةبحماو قشعلا نأل «ةطبارلاب ةينيدلا ةيناحورلا ةبحملا هذه نع اورّبع مث ءمهنم ةضافتسالا

 دقو ءامهنيي يناعورلا طابترالا لصحيف «هب هديقيو بوبحملاب بحما بلق طبري

 (مهنيب اميف ًاعئاش اع ذاق تراصف ؛مهيلإ اهب ةفايطإو هباستنال -ةبسن- اهنومسي

 ناكرأ مظعأو «مهفاصوأ صخأ نم ةطبارلا تناك املو ءًاحالطصا موق لكل نأ امك

 اولازي ملف «نيطبارم مهومس ىتح «سانلا نيب اهب اورهتشا ءمهرمأ رادمو ,مهتقيرط
 ءايلوألاو نييرقملا ةيفوصلا هب نونعيف اذه انموي ىلإ مسالا اذهب برعلا دالب ف مهنومسي
 رادم نأل ؛ةبحملاو قشعلا قيرط مهتقيرط تيمس كلذكو ءمهرارسأ هلل ا سدق نيفراعلا

 هلل ىلإ لصوملا لصاولاو ؛ييدلا قيفرلل ةينيدلا ةبحما وه تفرع امك هيف ةدمعلاو رمألا

 ام ضرغلال« هللا ىضر ليصحت يفو هللا يو «هللا ليبس يف كولسلا رارسأب فراعلا
 نوباحتملا نيأ) :يسدقلا ثيدحلا يف :لجو رع هللا لوقي ةبحما هذه لثم قو ؛هاوس

 ةيقادصمل ةحضاولا روصلا نمو ؛ '(يلظ الإ لظال موي يلظ يف مهلظأ مويلا «يلالح
 امدنع ٍ؛توملا تاركس دنع يشبحلا لالب انديس عم لصح ام «ةرهاطلا ةفيرشلا ةطبارلا

 ىقلأ ًادغ «هابرطاو «هاتحرفاو :لوقي و «هانزحاو «هابركاو :هتجوز هل درع تناك
 هنإ ماقملا اذه يف هللا يسن هنأل كرش الذي اة ديسانا لرش لين هيحضو اديها

 دعي !ذاملف ا كرشأ ايندلا رومأ هتالص يف ناسنإلا ركذت اذإ لهو !!باجع ءىشل

 نأ دبال كلذل ؟كرشأ دق نوكي هللا ركذي وهو خيشلا ركذت اذإ نولوقت هل |

 .هضارتعا رثك هملع لق نم :اولاق كلذل (ةطبارلا يأ) بحلاو كرشلا نيب زيمثو فرعن

 ١ - كفهلل 59|65١(.

 أطوللا ف كلام مامإلا هحرخأ - ؟  515١نابح نياو 2055503 ملسمو .(050159 هدنسم يف دمحأ مامإلاو قله
 .(قال ؛إؤ هحيحص يف

 واب و



 ع ةطبارلا) هللا ف بح ا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا . .
 يس ب ل ب ل ص ب ل للي ب ب ل ل ل ل لل ل ل

 .هضارتعا لق هملع رثك نمو

 هللا لوقي) :لاق هي هللا لوسر نع هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو. /

 نيقداصتملاو يف نيلذابتملاو «ق نيروازتملاو «يقف نيباحتملل يب تقح :لجو رع
1 00 
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 الو مهيلع فوخال هللا ءايلوأ نإ الأ» :لاعت هلوق دنع دوعسم نبا ريسفت ينو
 لع هللا لوسر تعمبس :لاسق هنأ هنع هللا يضر باطنلا نب رمع نع 4 ”# نون رحب مه
 موي ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغي «ءادهش الو ءايبنأب اوهنل ادابعالل | فايع نم نإ) :لوقي

 انلعل مهلامعأ امو مه نم انربخ !هللا لوسر اي :اولاق (ىلاعت هللا نم مهتناكمل ةمايقلا

 هللا وف ءاهنوطاعي لاومأ الو ,مهنم ماحرأ ريغ ىلع هللا يف اوباحت موق مه):لاق .مهبخن

 نونرحي الو «سانلا فاح اذإ نوفاخيال ءرون نم ربانم ىلعل مهنإو «رونل مههوجو نإ
 (9(سانلا نزج اذإ'

 هراتخي ءيش يف هتمالسو هتعفنم نقيت اذإ لقاعلا نإف «ةيلقعو ةيرايتحا ةبحما هذهو

 فالخب هرايتخاب ّرملا ءاودلا 03 برشك «هعبط فالح ناك ولو «هلقع مكحب هسفنل
 رظنلا نم ةلصاحلا وأ «دالوألاو ءابآلا نيب ةنئاكلا ةبحناك ىعيبطلا ليملب سوفنلا هبحت ام

 ةيرازتسالا ةيغاتلقنت كقور«ةيرارطتضا ةلبخت اهنإن «ةليمشللا رويقلاو ةنيكعلا ءايحألا لإ
 يناحورلا داحتالا لوصح دعب ؛بوبحلا تالا نونا نوح للة: قير طفلا
 اضيأ اهزاوج يف كشال هنأ الإ هلي هللا لوسرل ةلاصأ تناك نإو ةطبارلا نإ مث ءامهنيب
 دابعلا كيلستب نورومأم مه نيذلا «نيلماكلا خياشملاو «نيفراعلا هللا ءايلوأل
 مهبحب انرمأ نيذلا « مالسلاو ةالصلاا هيلع هتثروو هباونو «هعابتأو هلآ مهنإف .مهداشرإو

 .مهيلإ قباسلا ثيدحلا يف ةراشإلا تعقو امك ءمهبربلاو مهماركإو

 اضيأ مهيلإ ةطبارلا تزاج كي يبنلل اعبت مهيلع ميلستلاو ةالصلا تزاج امكف
 «ةيبرتلاو داشرإلا ةمئتو ةوعدلا مزاول نم يه لب «ةيوبنلا صئاصخلا نم تسيل اهنأل

 ؛همايقلا موي ىلإ هباونو هعابتأ مهنوك ثيح نم ءاهمزاول يفو ءاهيف هنوكراشي مهو
 نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ اوعدأ يليبس هذه لقإل :ىلاعت هلوقىرت الأ ؟ال فيكف

 أ ىابلشل ين ءاجام باب دهزلا يف يذم لاو 095/09 دمأو (هالالإ هحيحص يف نابح نبا هحرحأ - ١

 .(5]057) ةيللل يف ميعن وبأو 507]١5( ينارطلاو
 55١(. ةيآلا سنوي ةروس - 5

 كردتسال يف مكادلاو 109|5 دمأو (هال؟اهحيبحص يف ناجح نباو [(2 085079 دود ونبأ هوحغ جرخأ - *
 .يهذلا هقفاوو هححصو 15 007١(

 ”ابو



 ( ةطبارلا) هللا يف بح ا ' ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 دقلإ# :ىلاعت هلوقل ًالاغتماو «داشرإلاو ةوعدلا يف هب مهكر شأ فيك رظناف .7'2 46 ينعبتا

 تا ابننا صارت و 2 دفا نياحلا قسضأ مهف ."7ةيسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك

 اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» :هلوقب انيلع ةعاطلا ممل بحوأ فيك - -اضيأ

 ."”(مكم رمألا يلوأو لوسرلا
 ئرما لكل اهنإو ؛تاينلاب لامعألا امنإ] :ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لاقو

 ناسنإلا اهب ىون اذإ ةحابملا تاروصتلاو تاكرحلاف «ةيبلقو ةيندب لامعألاو [( ”7ىونام
 لوصح ققحت اذإ فيكف ءهدارم كردي ملولو ىونام هلف اهيلع اهب يؤقتلا وأ ةعاطلا

 كلذكف ءاعوج هل بجويال ًالثم (عئاج تنأ) ناعبشلل عئاجلا لوق نأ ىفخيالو !!؟دارملا

 :لوقي نأ هيلعف ءانتيؤر ةحص مدع بجويال (هنورتام ةحص قرئام) ضرتعملا لوق
 .!!؟9هسفن حصن نإ كلذ ريغ هل غوسيالو «مكنأشو متنأف ءاقح هنوعّدتام

 مهلِل عمجأ هنأل كلذو «هتراشإ هّرصب زواجيال نأ يلصملل نسي :ءاهقفلا لاقو
 مايقلا نيحف ءروضحلا بالجتساو رايغألا عفدل لمعتست ةطبارلا كلذكف «ةقرفتلل عفدأو

 سولجلا نيحو نيمدقلا رهاظل رظني عوكرلا نيحو ؛ةدوجس عضومل رظني ةالصلا يف
 .هيبكنم ىلإ ميلستلا نيحو «هفنأ ةبنرأل رظني دوجسلا نيحو هرججل رظني

 «هلل | ىلإ هللا دابع نوببحي نيذلا هللا ىلإ هللا دابع بحأ نإ رثألا يف درو دقو
 .(ةحيصنلاب ضرألا يف نوشكو

 و هللا ىلإ ةوعدلاو ةحخيشملا ةبتر وه رثألا يف ركذ يذلا اذهف

 .؟هبلق يف هرضحي فيكو الصأ هري مل نم كل يبنلا روصتي فيك :ليق نإ
 بنتك نسم ةفينملا هتيلح طبضو ةفيرشلا هلئامش ةعلاطمع. :(اذه نوكي) :باوجلاف

 حضوأب اهونيبو نأشلا اذه يف ةريثكلا بتكلا ءاملعلا فلأ دقو «:ةحيحصلا ثيداحألا

 هنأك هسفن يف روصتيف «مالسلاو ةالصلا هيلع هربق ةرايزي فرشت 3 نمم ناك نإو .نايب

 .لوألا نم لهسأ اذهف «هترايزب لوغشمو «ةرهطملا ةضورلا ف رضاح

 نوكي ةظحل لك يف نيبتاك ًامارك نيظفاح هيلع نأب ًايبلق ناسنإلا رعش ول لهو

 ١ - ةيثألا فس وي ةروس 23 06١(,

 .(519 ةيلألا بازحأللا ةروس - *

 .(0 59 ةيالا ءاستلا ةزوص - *

 .(0 :-هو| ١ يئاسنلاو 0350 يذمزللاو 53209 دولد وأو (05200109 يراخبلل كور -
 .(0/10 ىنسخلا ةطبارلا يف ىنسألا رفسلا - ه

 .نييللا مولع ءايحإ قحلع.عوبطللا 0509 ص فراعلل فراوع -

 ما



 ؛ليثامتلاو «شرعلاو نحلاو ةكئالملا روص نم دبعلا لاب ىلع رطخي ام لهو !؟كرشأ دق
 ءاج اذإ 0 !؟اكرش ربتعي تادابعلا فلتخمو ةالصلا يف اهريغو ءصاخشألاو.

 .!؟نآرقلا نم هولتي اميف اه 00

 دان ةايشالا# يوسع كالا ةرضحلا هلوخد أدبي ديرملا نأ لصألا ٠ ا

 عركذلا يق هحامدنا درجمم هروصتو هنهذ نم اذه دعب ىنفي وه مث «هب م

 ًادادعتسا ةفراصلا رطاوخلاو ناطيشلا درطل «تقؤملا يحورلا باحصتسالا نس عون وهف:

 ؛كولسلا يف ةديكألا طورشلا نم. سيل وهو «هراونأ يف قارغتسالاو هللا قحي مايقلل .
 نون هترهلل ةيماعراناعيخلا فرط عةيقتتلاو يانا تابوا جداعلا اورق عوتسكل ا

 .ديحوتلا لك ديحوتلا وه لب ءكرش نم فوح الو «كرش الف . 000

  لوقأ نأ بابلا اذهل ةمئاخلا يف يتحيصنو 1
 هللا: لاقاع تمرر و تنك اذإ كيلع بجي ةعطاسلا ةلدآلا هذه حوضو دعب 9

 ءارتفالا نع كعمس مصتو «عضخنو قحلل داقنت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسروأ

 نأو بذكلاو ءارملاو لدجلا نع كناسل نوصت نأو «ىرتفاو بذك نم بحصتالو“

 ىلص ىفطصملا لاق دقف مهقرفتالو نيملسملا عمجت وشلل اقالغم «ريخلل 565 نوكت

 نيركاذلا ةبراحم يعادالو ['””اورسعتالو اورسيو ءاورفنتالو اورشب] :ملسو هيلع هللا:
 ةنل ديرو نكد د نيلسلا نب ناطيشلا شيرحت عاونأ نم اذهو نيحلاصلل نيبحما .

 للج بطخلا نإف نيحلاصلا نيركاذلا قيرط نع سانلا عطقت نأ كايإو ءرذح ىلع نكو

 هدونجو سيلبإ ةبراخمو «ناطيشلا مهديصتي حالصلاو ركذلا لهأ نع مهعطقت امدنعف

 ركدتالو انايع لصحت ٍيلاو كمامأو يمامأ نمحرلا شرع زهت يلا رئابكلا نم ىرئامو
 قداصلا ناهبإلا ةرارح هيف ناسنإ يأ هلوقيام اذهو ىلوأ اهتبراحمف ةزئاج اهنأكو

 .جضانلا يعولاو

 اونكس و ءرسعتال و رسيإ ظفلب يراجبإل هحرخأو (4 85 ه9 دود وأو )0-45٠( ملسم ظقللا اذهب هحرحأ - ١

 .(065ك١5 و (659 لورفضتالو

 ضفو





 ةعيابم ا ةيفوضلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ةعيابملا
 حدهعلا ذخأ)

 اهتيمهأو ةعيابملارس
 لثس نيحح هرس سدق يعافرلا نيدلا ناهرب نيسح ديسلا هللاب فراعلا لاق ]
 اوعياب ام اوقدص نيدللا «قدصلا لهأ هذنع فقي قحلا دودح نم ٌدحت) :ةعيبلا ' رس نع:

 مهبولق لع بلغتف هلالجاومظعو هلؤس اوفاخف هيلع هللا اودهاع امو هيلع هللا

 مهماهوأ سباوق تسمطناف . ةيلعلا هترضح ىلإ مهسوفن ةّلع نم مهذحأو (ةبيطأ ناطلس 0

 مدق ىلع اوفقو ؛ًالوحد وأ ًاجورخ ناطيشلا مه نو اذإف ؛هتمظع راونأ أ

 اولاق نيذلاو» كفلوأ 0 ”ةلوؤسم ناك دهعلا نإ :نيلئاق هللا نيركاذ ةماقتسالا

 رايغألا نعو ءاهب هورصبأف هريغ نع مهرئاصب تبجخناو ("7ياوماقتسا مل هلل ل انبرا:

 عطقو سفنلا ةعيب الإ ةعيبلاامو .اوماق هيعاد ىلإو ءاودعق هاضر قيرط' ىلعو اوفاعتا١

 ."7©ةدجلا مهلا نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإإو :ةَنِعألاو اهقئالع

 ؛مهسبايو مهبْطَر قئالع نم اودرحت موق ةرضح لحدو «قدصلا ىلع عيابملا عبطنا نإف
 موقي اذه ىلعو ؟“ (١ مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يلا ركع دك ىحلا نواح ال
 ريصصيو هللا نع بلقلا ذحأيو هللا 1 ةلصولا م حصتو «ءريخلا ماظن م متيو رمألا زانم

 يدهتسيو هللا نع ملكتير هللاب عطقيو هللاب لصي هللا تافص نم ةفص دبعلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هني كلل لاق .لجوزع هللا نم ناعيو ىلا ىلإ ريسيو للاب.

 .( 0 ةيللا ءارسإلا ةروس -
 .(* .١ ةبآألا تلصف ةروس - * د

 ١١09(. ةيآلا ةيوتلل ةروسح 7
 .(53 ةيللا بازحألا ةروس.- 8

 مابه



 ةعيابل ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 نيمألا قداصلاو «نيبملا مامإلا ةعيب نإو ."74هلل ا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإإ»

 كو «ةميلسلا سسشفنلا اهاقلتت ؛يه يه «ةيقاب ا ٌةذفان ,مالسلاو ةالصلا هيلع

 .27 هلق هللا لوسر باّون هللا لهأو هللا تاملكل ليدبت ال ةعيركلا ٌفكألا اهيلع

 :(دهعلا ذخأ) ةعيابملا ةيعورشم ىلع ةلدألا

 :ميركلا نارقلا نم -أ

 ."7ههلل | نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإإ» :ىلاعت لاق ١-

 .204مقتدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو# :ًاضيأ لاق -!؟

 .2يالوؤسم ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوأوإ» :ًاضيأ لاق -#

 :مهنع هللا يضر ةياحصلل ع يبنلا ةعيابم

 لاجرلا ةعيب :ًالوأ
 هلوحو لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع انديس نع -1

 الو ءاونزت الو ءاوقرستالو ءائيش هللاب اوكرشتال نأ ىلع ينرعياب) :هباحصأ نم ةباصع

 يف اوصعتالو مكلحر و ,مكيديأ نيب هنورتفت ناتهبب اوتأت الو ؛ ءمكدالوأ اولتقت

 ايندلا يف بقوعف ًائيش كلذ نم باصأ نمو.هللا ىلع هرجأف مكنم ىفو نمف. .فورعم

 «هنع افع ءاش نإ هلل ١ ىلإ وهف هللا هرتس مث ايش كلذ نم باصأ نمو هل ةرافك وهف

 (07كلذ ىلع هانعيابف .(هبقاع ءاش نإو

 ١ - ةيآلا حتفلا ةروس 60(
 555١-5754(. ص يعاسللاو ريسلا - ؟

 .(١٠06إ ةيللا حتفلا ةروس - "

 .(8.09 ةيألا لحنلا ةروس - ؟
 .(؟ ؟إ ةيثلا وكارسالا ةروس - ه

 دمأو (400759يئاسنلاو ((0 15 ة9يذم زكا وا (4 2553 ملسمو دل ظفللاو (009 يراحخبلا هحجرخأ - 5
 5555١(. يمرادلاو 4( مال يديمحلا ون( 5١

 فة



 ةعيابلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 يف عزاننال نأ ىلعو ءانيلع ةرثأ ىلعو «هركملاو طشنملاوءرسيلاو رسعلا يف ؛ةغاطلاو
 .©"”(مئال ةمول هللا يف فاخنال ءانك امئثيح قحلا لوقن نأو «هلهأ رمألا
 وا ا ةعيب :ايناث

 يف هي ىبنلا تيتأ :تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةقيقر تنب ةميمأ ةديسلا نع ١-

 هوقرلاال وا قدس الو ء امش هلل اي نقل ريقتالل لا قلص قاعيالا هللا وسر اي ءاثقد هينا ةولقن
 نتعطتسا اميف) لاق .فورعم يف كيصعن الوءانلحرأو انيديأ نيب هيزتفن ناتهبب يتأنالو

 هللا لوسر لاقف !هللا لوسراي كعيابن مله ءانب محرأ هلوسرو هللا :تلاق .(نعقطأو

 يلوق لثم وأ «ةدحاو ةأرمال يلوقك ةأرما ةسئامل يلوق امنإ «ءاسنلا حفاصأال ينإ) :لي

 ."0(ةدحاو ةأرمال

 ةقيقر كيني ةممأ ترواج :لاق هنع هللا يضر ورمع نب هلل ادبع انديس نعو 9

 انك كاان يكر شنتال نأ ىلع كعيابأ) :لاقف مالسإلا ىلع هعيابت لي هللا لوسر 0

 «كيلحرو كيدي نيب هنيرتفت ناتهبب يتأتالو ,كدلو يلتقتالو «ينزتالو ءيقرستالو
 ."7(ىلوألا ةيلهاجلا جربت يحّربتالوءيحونتالو

 تالاح ىدحإ تناكرو_ اهنع هللا يضر سيق تنب ىملس ةديسلا نعو ا
 .:تلاق راجنلا نب يدع يب ءاسن ىدحإ تناكو «نيتلبقلا هعم تلص دق هي هللا لوسز

 للاب كرشنال نأ انيلع طرش املف «راصنألا نم ةوسن يف هتعيابف هلي هللا لوسر تئح

 ءانلحرأو انيديأ نيب هيزتفن ناتهبب يتأنالو ءاندالوأ لتقنالو «ينرنالو «قرسنالو «ًاكيش

 تلقف .انفرصنا مث «هانعيابف :تلاق (نكحاوزأ َنْئْشْعتالو) :لاق ء«فورعم يف هيصعنالو

 :لاقف «هتلأسف :تلاق ؟انجاوزأ شع ام لي هللا لوسر يلأساف يعحجرا :نهنم ةأرمال
 .؟7(هريغ هب يباحتف هلام ذحأت)

 دهأو 0ك مكتمل هجام نبلو ء(405 -يئاسنلاو فل ظفللا و كلل 25 ملسم و ((0/7559 يراخبلا هحب رمخأ ١-

 .05 1559 يوغبلاو 4 5409 ناجح نو (ك 4-5( هأاؤ كلامو 4يدكأ هذ

 نماو ؛هل ظفللاو .(425509 يئاسنلاو ؛.(حيحص نسمح تيدحال :لاقو. ارصتع ل دكالل يذمّوْلا هج رجأ - *

 ىقهييبلاو ((3585-ه25159 كلاس وء(6 24009 يديمطللو ((5 هالإ ةإ دنهل و ارصتتم 4( 20040 هحلام

 هححصو 407١( مقرأ 249 ”ريبكلا" يف يناربطلاو .(9+6450 نابح نباو 00519 يسلابطلاو .(0 <!
 .يجذلا هقذاوو (19|007 مكاحلا

 .( 82023 (نئاوزلا عمل ئاذك .تاقت هلاجرو ((057/59 دمحأ هج رخأ - <

 هلاجرو ؛0/50 مقر |2099 ريبكلا يف يناربطلاو 4( 0709 ىلعي وأو 4520١ - 55| 9 دل هجرخأ - ؛

 نضحخي
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95 50 000 
 مليجي مل نم ةعيب :ايلان

 مهو «مهنع هللا يضر ءرفعحم نب هلل ادبعو «سابع نب هللا دبعو .نيسحلاو «نسحلا

 .©)انم الإ اريغص عيابي لو :لاق اوغلبي مل راغص

 امهنأ ءامهنع هللا يضر رفعحج نب هلل ادبعو «رييزلا نب هللا دبع انديس نعو - 7

 طسبو ىمسبت و هللا لوسر امهآر املف «نينس عبس انبأ امهو ٌةو هللا لوسر اعياب
00000 

 يعامجلا نيقلتلا :ًعبار
 رضاح تماصلا نب ةدابعو_ هنع هللا يضر سوأ نب دادش انديس نع ##

 :انلقف _ باتكلا لهأ نعي_ (؟بيرغ مكيف له) :لاقف دلي يببلا دنع انك :لاق لقدم

 انعفرف .(هللا الإ هلإال :اولوقو مكيديأ اوعفرا) :لاقو «بابلا قلغب رمأف !هللا لوسرايءال

 هذهب ئتثعب مهللا 7 دمحلا) :لاق مث ءهدي كي هللا لوسر عضو مث «ةعاس انيديأ

 نإف اورشبأ) :لاق مث (داعيملا فلختال كنإو «ةنجلا اهيلع ئتدعوو ءاهب ئترمأو «ةملكلا
 ."0(مكلرفغ دق هللا

 يدرفلا نيقلتلا :ًاسماخ
 هلي ل1 لوز تعياتب) :لاق هنع هللا ىضر هلل ادبع نب ريرج انديس نع ١>

 .؟9(ملسم لكل حصنلاو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإ ىلع

 اميف) :ئئنقلف ؛:ةعاطلاو عمسلا ىلع ِةي هللا لوسر تعياب) :ةياور يفو ظ
 ." ”(ملسم لكل حصنلاو «(تعطتسا

 .(ةدحكو (دئاوزلا عمجب) يف اذك .تاقث

 .(30ل/ ه9 (دئاوزلا عمجي) قاذك «تاقث هلاجرو ؛لسرم وهو .(0 86459 "ريبكلا" ف ينارططلا هحرحخأ - ١

 ١15(. 9220 دئاوزلا عمجج يف يمثيطلا هركذو :(5 2509 طسوألاو ؛ريبكلا ف يناريطلا هجرخأ - ؟
 هلاجرو 000199 مكاطلو 009 رازملاو .(/0309”ريبكلا' يف يناربطلاو .(06 ]29 دمأ هحجرخأ - ؟

 .(6509 " دئاوزلا عمجتلا يق ؛نوقتوم

 نساو :(0/55) يديمحلاو .(19|80 دمحأو (0955) يذمؤلاو «(05910 ملسعو ؛(مالإ يراخبلا هحرخأ - ؛
 6565١(. يمرادلاو 5(0 5 559 ةعزت

 .(0 533 يديمللو (59|65 دمحأو 45 ٠09 يئاسنلاو .(099) ملسهو 200/2059 يراخبلا هحرحأ - ه

 ضم



 هند ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسؤيلا ةعوسولا

 لوسر اي :تلقف «عيابي وهو هي بلا تيتأ :لاق ًاضيأ هنع هللا يضر هنعو حا”. 0
 ىلع كاعيابأ) :لاق ءطرشلاب ملعأ تنأف «ىلع طوتشاو «كعيابأ ىتح كدي طسنبا !هللا
 .©0(نيكرشملا قرافتو «نيملسملا حصانت 0 زلا يتؤتو «ةالصلا ميقتو «هلل "دبعت 2

 يبنلا تيتأ :لاق.هنع هللا يضر يًسودّسسلا فووق وب اديب نعو سل 01
 نأو ؛هلوسرو هدبع ًادمحم نأو «هللا الإ هلإال نأ ةداهش ىلع طريشاف :لاق ءهعيابأل يي
 ءناضمر رهش موصأ نأو ؛مالسإلا ةجح ّجيحأ نأو «ةاكزلا يدؤأ نأو «ةالصلا كد
 ؛داكوشا :امهقيطأ ام هلل اوف ناتنثا امأ !هللا لوسراي :تلقف هللا ليبس يف دهاجأ نأو ْ

 تدوخ نإ فاحأق ىلا نم بضغب ءاب دقف ربّدلا ىلو نم هنأ اومعز مهنإف «ةقدصلاو

 ووَذ ٌرشعو ؛ٌةَمِئنع الإ يلام «هللاوف :ةقدصلاو «توملا تّهركو ءيسفن تعش كلت ..
 :لاق مش هدي كّرح مس هدي و هللا لوسر ضبقف :لاق .مهتاوُمَحو يلهأ ٌلْر نه ٠

 كعيابأ انأ !هللا لوسراي :تلق :لاق (!؟ذإ ةنحلا لحخدت ْمِلْف !ةقدصالو داهج الف)
 ا نهيلع

 هللا ىلص يبلا لأس ههجو هللا مّرك يلع انديس نع رازبلاو يناربطلا جرخأو »

 ,هدابع ىلع اهلهسأو ىلا ىلإ قرطلا برقأ ىنلع يلد هللا لوسراي :هلوقب ملسو هيلغ

 لاقف 0000 ارتي ةموادع, كيلع) :36 يبنلا لاف «ىلاعت هدنع اهلضفأو

 انأ هتلقام لضفأ) :َي هللا لوسر لاق . .ءيشب يصح ؛نوركاذ سانلا لك :يلغ

 يف هللا الإ هلإالو ءةفك يف نيضرألاو تاومسلا نأ ولو ءهللا الإ هلإال :يلبق نم نويبنلاو /

 لاق مث 2 | الإ هلإال :لوقي نم ضرألا هجو ىلعو ةمايقلا موقتالو مهب تحجرل ٍةَفك
 ثالث هللا الإ هلإ ال نيم عمساو كينيع ضّمغ) :# لَو يبلا لاق ؟ركذأ فيكف :ىلع

 .توصلا عفرب كلذ لعف مث .(عمسأ انأو ًاثالث اهلق مث ءتارما

 :هلي لا لوسو ءافلذح ةباحصلا ةعبابم

 ةعيبلا اهبلح ساق 5 يلا م اغإ د 0 نإ 02
 «(هللا تعطأام ينوعيابت) :هنع هللا يضر ركب يبأ ةعيب تناكو «قحلل ةعاطلاو «هلل

 .5<هأ 40 دجأتو 44١8200 يئاسنلا هحرخأ - ١
 ِي يناريطلا اضيأ هحرخأو (0782 (يئاوزلا عسججلإ ئاذك .نوقثوم هلاحرو .(5 44159 دمحأ هجرخأ - ؟

 لال ؛-اذك| ٠09 (قشمد خيرات) يف ركاسع نباو ((0/ ص نيرحبلا عمججإ) " طسوألاو' 000550 (ريبكلا)
 .يهذلا هقئاوو 0915١ 36٠١( مكاكل هححصو

 06١١(. ةيألا حتفلا ةروس - *

 ما



 ةعيايم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ِ ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .© يبنلا ةعيبك ؛هدعب نمو «هنع هللا يضر رمع ةعيب تناكو

 را رمل 00 0 ل يا

 اس رع ل اا ا للا

 ةبوتلاو ةععيبلا باب حستف يناليجلا رداقلا دبع خيشلا نأ) :(مالسإلا يف ةوعدلاو ركفلا

 نوددجي (يمالسإلا ملاعلا ي ىحاون نم ةيحان لك نم نوملسملا هيف لخدي .هيعارصم ىلع

 ءاوقسفيالو ءاورفكيالو ءاوكر شي الأ ىلع نودهاعيو هللا عم قاثيملاو دهعلا

 هحتف دقو_ بابلا اذه يف لحد دقو هللا مرح ام اولحتسيالو ءاوملظيالو ءاوعدتبيالو
 ءمهلاوحأ تحلصو «هللا الإ مهيصخيال قلخخ _يناليحلا رداقلا دبع خيشلا دي ىلع هللا

 ءمهمدقت ىلعو ,.مهيلع فرشيو «مهبساحيو مهيبري خيشلا لظو :مهمالسإ نسحو
 (ناهيإلا ديدحتو ةبوتلاو ةعيبلا دعب ةيلوؤسملاب نورعشي نويحورلا ذيمالتلا ءالؤه حبصأف
 ايفا هل ىتأو تاداهشلا باب يف هيواتف يف يمثيهلا رجح نبا ةمالعلا ركذ دقو

 هدهعتي يبرم دشرك. قحتلي نأ لامكلا ىلإ لوصولا دي رم ىلع بحي هنأ انل نيبتي

 رونو ةريصب ىلع هللا دبعي ىتح هبلق رونيو «ميقتسملا قيرطلا ىلإ هيجوتلاو داشرإلاب
 بويعلا نع يلختلا قيرط يف هعم ريسلا ىلع هدهاعيو دشرملا يبرملا عيابيف ىدهو

 ةيناكإلا ةينارونلا تاسماقملا يف ىقرتيو ءلئاضفلاو ةنسحلا تافصلاب ىلحتلاو لئاذرلاو

 نيذلا اهيأ ايإ# :ىلاعت لاقو «نامإلاو قدصلا لهأ بحاصيو «ناسحإلا نكرب ققحتيو

 .4"!نيقداصلا عم اونوكو هلل ١ اوقتا اونمأ

 ١ - هركا؟إ ةباصإلا «(.

 * - ةباحصلا ةايح 19|/551(.

 * - ةبآلا ةبوتلا ةروس 59 ١١(.

 نصا



 دشرلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 دشرملا ةيمهأ

 ملعملا ةيضق نأ ىلع لدف "'4داه موق لكلوإب : مت و كراش قا: لكي

 نورس ليسوا نارا انهن نسوا عرش اهنا يفور ةروريظ شرما القلاف

 ثسعبن ىتح نيبذعم انك اموإ# .لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل «نيرذنمو
 لحم وهف غلب امهم لقعلا نإف ءتمس نإو اهدحو مهراكفأل سائلا عدي ملو "”©ًالوسر

 ةفسالفلا خيراوت يف ىتش ةلدألاو كالمملا قيرط نوكي دق هدحو ملعلا نألو ءأطحلل

 .رركملا عقاولاو «ةفلتخملا ةيعامتجالا بهاذملا باحصأو نييلقعلا نيب نيركفملاو

 وأ ةفيظو ناك ءاوس ءيش لك يف يرشبلا هيحوتلاو تارشإلا دحر انه وو
 .كلذ ريغ وأ «ةرادإ وأ ءافارتحا وأ اميلعت وأ «ةراحت

 هللا لوسر يف مكل ناك دقل# :ةحلاصلا ةودقلا ذاختاب هللا رمأ ءاج انه نمو
 . 0 هعم نيذلاو ميهاربإ ف ةنسح ةوسأ مكل تناك دقإل .0"2ةنسح ةوسأ

 د :اهتياغ هللا ناك اذإ الإ ةنسح ةودقلا نوكتالو

 ."داشرلا ليبسم مكدهأ نوعبتا موق اي .274نيدسفملا ليبس عبتتالوإ» 4””2يلإ

 ةودقلا لهأ نم اطامنأ هللا ركذ امدنعو « !'#نودتهم مهو ارجأ مكلأسيال نم اوعبتاو»

 هللا ىده نيذلا كئلوأإ :هلوسرل لاق «ماعنألا ةروس يف ىلاعت هيلإ ةيعادلا ةحلاصلا

 .(بإ ةيكلا دعرلا ةروس - ١

 .(38 89 ةيأألا ءارسإلا ةروس -
 5١19(. ةيللا بازحألا ةروضا - *

 .(49 ةبألا ةنحتمللا ةراوس - 4

 ١(. ه9 ةيألا كامقل ةروس - ه

 ١1239(. ةيألا فارعألا ةروس - 5

 .(5 29 ةيألا رئاغ ةروس - ا4

 .(589 ةيللا سب ةروس - +

 ىو



 دشرم ا : ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسريلا ةعوسوم ا

 ."74هدتقا مهادهبف

 نيسبيل هيبن هعم لزنأو الإ ًاباتك لزني مل هتكلو ةىنبا نخب اياك لوكا للا ناشر

 .مهيلإ لزنام سانلل

 خيشلا نع ذألا امأ ءطقف رحجألا هيف ميلسلا باتكلا نع ميلسلا ذألا ناك امبر

 يدمحملا لبحلاب ديرملا طبرو «ةكريلاب دادمإلا رس هيف.نأل ءاعم لوصولا هيفو رحألا هيفن

 .لصوملاب الإ لقتنيال «يئاب رهكلا نايتلاب هبشأ كلذو

 امبرف الإو ,ملعملا ليلدلاو يداها دشرملا ذاختا ىنعم ٌدِلَط يبلاو ليربج ةيضق فو

 .هنع ذخألاو ليربح ةبحاصم نع يدمحملا بلقلا يف حدقنملا يحلإلا رونلا يفكي ناك

 ىتح هيلإ ىعسو «ليلدلا يداهملا دشرملا ملعملا خيشلا ىسوم انديس بلط دقو
 .هلل | ميلك هنأب فتكي ملو هيلع ذملتتو ,حلاصلا دبعلا يف .هدجو

 كلذكو !؟ريبخ قفوم ريغب ةحيحص ةءارق نآرقلا أرقي نأ ناسنإ يأل نكي لهو
 .نونفلاو تاعانصلا عيمج نأش

 عرشك اع تيأر امك بجاو وهف «هب الإ بحجاولا متيال امم خيشلا ذاختا نإ

 نإ: خيشلا ذاختا لاحبو .شاقنلا لبقتال ىلا ةيعوضوملاو ءيخيراتلاو يملعلا عقاولاب اديؤم

 تايآب دشرملاو ةودقلا ةيمهأ ىلإ هناحبس هللا راشأ دقو «نيقيب ناطيشلا هلغش الح

 هلوقو "”6نوملعتال معنك نإ ركذلا لهأ اولأسافإ :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك

 هلوقو 2 ”4هدتقا مهادهبف هللا ىده نيذلا كئلوأإل هلرقو "”«ريبخ لغم كتبنيالوإ

 .04ريبخ هب لأساف نمحرلاإ هلوقو 74يلإ بانأ نم ليبس عبتاوإف
 ةرجمهلاو هللا ىلإ رارفلا لئاسوب ريبخ ءركذ يذ «ةردق يذ داه نم دبألف نذإ

 هضإ لعجو هاوهتساو ناطيشلا هسرتفاو لض ملعلا يف خيش ديرملل نكي مل نإو «هيلإ

 .(6.:إ ةبألا ماعنألا ةروس - ١

 .(ع0إ ةيكلا ءاينأْلا ةروس - 5

 ١(. 43 ةيألا رطاف ةروس - *

 (6.:) ةيلألا ماعنألا ةروس - ؟

 8١(. 09 ةيألا نامقل ةروس - ه

 .(8 59 ةبألا ناقرقلا ةروس.- 5

 نك



 دشرلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ب ةيفسويلا ةعوسوم ا .

 كله اميرو داجأ املو باصأ امل تاعانصلا ةيقب يف ملعم ءرملل نكي ملامو ؛ءكلهف هاؤه

 دق يلا ةيبلقلا تادارإلاو ةيسفنلا تاوطنحلاو تالماعملاو تادابعلا ف ناطيشلا ليباحأ هل.

 الإو ًادشرم هل ءيه هيده هللا دارأ نم نأل حيرصلا رفكلا نم رطخأ اهبحاص ىلع نوكت

 ."7ادشرم ايلو هل دجت نلف للضي نموإ» :ىلاعت هلل | لاق دقف .

 لكشب دكؤي يفوصلا كولسلاو «ملعتمو ملعم دوجو متحي يوبزتلا جهنملا نإو 0
 دوحو جهنملا ذه يف فوصتلا ءاملع طرتشيو ءدشرملاو ملعملا يبرملا دوجو يعطق

 سفألاو برقلا ةجرد ىلإ ةيلقعلاو «ةيحورلا هتاردق تمانتو «هقالخخأ تبذهتو «لامكلا

 .ةلماكلا ةنينأمطلاو

 مكملعيو مكيكزيو انتايآ مكيلع ولتي مكنم الوسر مكيف انلسرأ امك :ىلاعت لاق

 ."04نوملعت اونوكت ملام مكملعيو ةمكحلاو باتكلا

 نسم اهصيلختو اهبويع نم اهريهطتو سوفنلا ةيكزت يف ريطخخ هرود ملعملاو
 ةناكمو «حيحصلا يمالسإلا كولسلا يف ةمدقتم لحارم ىلإ سفنلاب يقرلا مث ءاهضارمأ

 ةثرو ءاملعلا) :ْعِيَي لوسرلا لاق اذلو «ةلماكلا ةيدمحملا ةودقلل ةثارو يه يبرملا
 ."7(ءايبنإلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ةنسب يدتقملاو هباتكب لاعلاو «هلل اب فراعلا خيشلاو

 .هسلجب يف بدأتلاو .هظعاوع. داشرتسالاو :هعم ةايحلا نم انل دبال يذلا قداصلا وه

 ليلدلاب ةديقتم تناك نإ ةصاخو اهب رمأي يلا اياصولاب لمعلاو هل عامتسالا نسحو

 .عطاقلا يعرشلا

 هللا ءايلوأ نإ الأإل :زيزعلا هباتك يف مهنع لاق نيذلا هللا ءايلوأ نموهو

 ىو لا تيكا روس ح1"

 0555 ةبألا ةرقبلا ةروس - ؟

 نبا هححصو (5559 هجام نباو (570859 يذمرلاو ©5209 دواد وأو (50/-19 اقلعم يراخبلا هور - «.
 .(للنو ناجح

 م



 دشرم ا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ايندلا ةايخا يف ىرشبلا مه نوقتي ناكو اونمآ نيذلا نونرحي مهالو مهيلع فوخال

 ."74ةرخألا يفو

 اهيأايإ» :ىلاعت هللا لاق «نيقداصلا عم اوشيعي نأ نيملسملا ىلاعت هللا رمأ دقو

 ."'نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا
 اونمآ نيذلا نونمؤملا اهنإإ» :ىلاعت هللا لاق امك مه هللا باتك يف نوقداصلاو

 مه كنلوأ هللا ليبس يف مهسفنأو مههاومأب اودهاجو اوباتري م مث هلوسرو هللاب

 را

 عل د رد ماس ع

 رفن الولفإ# :ىلاعت هللا لوق وه دشرملاو ملعملاو يبرملا ةيمهأل يعرشلا ليلدلاو
 مهلعل مهيلإ اوعجز اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم

 يوبرتلا كولسلا يف اوقمعتيلو نيدلا يف اوهقفتيل اورفن نيذلا ءالؤهف '”4نورذحي

 اركفو ًاكولس ىلاعت هللا ىلإ مهبرق دادزاو ةيسفنلا مهتافص تلماكت نيذلاو ميلسلا

 .ةددعتملا اهضارمأ نم اهريهطتو سوفنلا ةيكزتىلع نيرداق نونوكي نيذلا مهف احوضنو

 لصو ام ةصالخ كيطعيف كولسلا قيرط كل رصتخي ىلاعت هلل اب فراعلا خيشلاف

 كنأ يف بيرالو ءاهنم صلحتتل اهضارمأو كسفن ايافخ فشك ىلع كنيعيو هيلإ
 هلاح كضهنيال نم بحاصتال :ليق اذلو هب يقترت ًالاح هنم ذحأت خيشلا ةبحصب
 .هلاقم هللا ىلع كلديو

 207 «ليصفتلاب تدرو دق ملعملا عم مالسلا هيلع ىسوم هللا يبن ةصقو
 هيلع ىسوم هذختا يذلا ملعملا نع ىلاعت هللا لاق .يندللا ملعلا برد ىلإ نيكلاسلا

 لاق * املع اندل نم هانملعو انددع نم ةمحر هانيتآ اندابع نم ًادبع ادجوف# :مالسلا

 يعم عيطتست نل كنإ لاق * ًادشر تملع امث نملعت نأىلع كعبتأ له ىسوم هل

 .(تك4 59 ةيثلا سنوي ةروص ١-

 0١١93(. ةبكلا ةبوتلا ةروس - ؟

 .(0١إ ةيلآلا تارجحلا ةروس ا - *

 ١559(. ةيألا ةبوتلا ةروس - ؛

 نا



 دشرم ا سستم ةمتسل

 الو ًارباص هللا ءاش نإ يندجتس لاق * ًاريخ هب طحت ملام ىلع ربصت "5

 ملع يذلا يبرملاو ملعملا ىلإ سانلا ةجاح ىلع يعرش ليلد اذهو © ”#ارمأ كل يصعأ“

 .اوهقفي ملام هقفو اوملعي ملام

 ديرملاب جورعلل ةيوبرلا ةقاطلا دلوي ديرملاو خيشلا نيب يحورلا طابترالا نإو
 .عيفرلا يحورلا كولسلا لاوحأو تاماقم يف كلاسلا:

 اناقة ةسوتو عقر ءااذإو ا( طالتلا: للعو نيشتلا نيئاقيا ديرلا قودي ةنئقو
 هب لمعلا نذإ رّسسَعَتل فرعو كلذ ملع اذإو ءاهحالصإو اهجالع قرط لجرلا فرعي
 هذهب هفرعي يذلا وه هنأل ؛لماكلا خيشلا ىلإ ناسنإلا جاتحي انه نمو «سفنلا.عا دل

 .©”اهتاوادمل ريبادتو ًاجالع اهلا فصي مث ءاهفرعتيو اهمهفتي امدعب رومألا

 :هتافصو دشرملا طورش #

 نوكي نأ ي يغبنيو #8 هلوسر ةنسو هللا باتكب ًاملاع نوككي نأ هطورش نم

 كلو هش انو اندلو دا يح رع اد فب ترك وزان امكلا لها تافشب ًافرصوم
 ضاتراو و هللا لوسر ىلإ هتعباتم تلسلست ققحم خيش نع قيرطلا ذخأ دق نوكيو
 ةرثكو مانألا عمم طالتخالا ةلقو مونلاو مالكلاو ماعطلا ةلق نم ةغلاي ةضاير هرمأب :

 .و يبلا قالعخأب ًاقاختم نوكي ةلمجلابو كلذ وحنو ةقدصلاو مايصلاو ةالصلا

 قيرطلا قذي مل هنكل دوصقملا قاذ نإو هنإف ءبوذجملا ةخيشملاو ةيبرتلل حلصيالو
 .طقف كلاسلا ةخيشملل حلصيال اذكو هللا ىلإ

 قيرطلا خايشأ جرد دق :لوقي ىلاعت هللا همحر يريشقلا مساقلا وبأ ناكو

 نكي ملو «ةعيرشلا مولع يف هرحبت دعب الإ قيرطلل ردصتي مل مهنم ادحأ نأىلع مهلك
 ."”هتراشإب نولمعيو هل نوعضاوتي نامزلا كلذ ءاملعو الإ روصعلا نم رصع يف دحأ

 لاصح سمخ هيف ناك نم :ىلاعت هللا همحر يسرملا سابعلا وبأ مامإلا لاقو

 ١ ديلا نم فهكلا ةروس-  00١ةيألا سحو 53.(.

 « - ص ةايللو فاوصتلا نيب 72079 5(.

 * - ص ينارعشلا مامإلل ةيسدقلا.راونألا )65(.
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 دشرم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ا م
 .نيملسملا ةمرح طاقسإو -9؟

 .ئعيال اميف لوخدلاو 9

 .ءيش لك يف ىوحلا عابتاو - ع

 .ةالابم ريغ نم قلخلا ءوسو -©
 يضر يسرملا سابعلا ابأ انحخيش تعمس :هللا همحر يردنكسلا ءاطع نبا لاقو

 .0"2(هبرل هترحآو هترخآل هايند نأل «ةرحآ الو هل ايند ال فراعلا) :لوقي هنع هللا

 يف قحلا باون خويشلا :لاقف هرس هللا سدق يبرع نبا ربكألا خيشلا هفرعو
 ملع اوثرو نيذلا ةئرولا مه لب مهنامز يف مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاك ملاعلا

 ظفح مهنع هللا يضر مهلف نوعّرشي ال مهنأ ريغ «مالسلا مهيلع ءايبنألا نع عئارشلا
 يف بادآلا ةاعارمو بولقلا ظفح مهلو ؛عيرشتلا مهل س يلو مومعلا يف ةعيرشلا

 .نيرمألا نيب خيشلا عمج دقو .بيبطلا ةلزنمي هلل اب ءاملعلا نم مهو «صوصخلا

 اهب نوققحتم ؛مهرهاوظ يف اهب نولئاق ةنسلاو باتكلاب نوفراعلا مه خويشلاو
 ال ةعيرشلا مسارمب نومئاق هللا دهعب نوفويو «ملاعت هللا دودح نوعاري مهرئارس يف
 ال ,ةمألا ىلع نوقفشم :طيلختلا لهأل نوبناحب «طايتحالاب نوذخآ «عرولا يف نولوأتي

 ورع ا كروم للا فنا اه نريضتيا ل بحلا اه نوفا ةامعلا نس ادا قرعتع

 نورقوي «سانلا نع نوفعيو «تاريخلا يف نوعراسي «هيلع عمجملا ركنملا نع نوهنيو

 نودؤي «سانلا قيرطو هللا قيرط «قيرطلا نع ىذألا نوطيمي «ريغصلا نومحريو ريبكلا
 .هلل ١ قلحت نيب ءامحر نونيل نونيه هللا دابع نوربي «سانلا قوقح

 :هسفن هبلإ ديرملا يقلي يذلا خيشلا طرشو

 ام هيف نمف «ةذفان ةريصبو ةيضرم ةلاحو ةيلاع ةمهو حيحص ملعو حيرص قوذ
 الهاج ناك نإ امأ ,داشرإلل ردصتلا هل قحيو هتخيستم تحص فصولا نم ىضم
 ءيس «ءيش لك يف يوهلل اعبتم «هينعي ال اميف لعخدتي «نيملسملا ةمرحب ًانواهتم «نيدلاب
 يف ظح هل سيل سرخأ ناطيش اذهف «سانلا يديأ يف اب عمطي ثادحألل ًاسلاجب «قلخلا

 ١ - ص سورعلا جات 509(.
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 ردصت نم نأ ملعا :هرس سد دايصلا نيدلا زع دمحأ ديسلا يديس لاقو
 ةمألا خيش 0 ةباينلا طاسب , ىلع نع دقف ةيعاف ارا ةيلعلا ع للا ةذها كَ 0

 قَدضَو 00 دجو بحاص ءلاقكال المح ءاعضارتم 0 اخيش فاما اكلم

 ء.حطشلا ق قئاوع نع ًائربتم ؛ةقيرطلا ماكحأ فيرعت يف ناسل ةقالطو ةسارف اذا لاق

 عهتامث دعبو هتايح يف هتمرح نأش ًاظفاح «هخيشل حم ءولعلاو ىوعدلا ةقبر اخزاطإ 0

 .هلاوحأ عيمج يف هللا ىلع ًالكتم هلاعفأو ةلاوقا ف افعنم زاد نيأ قحلا عم رودي 0

 ديضنلا دقعلا) هباتك يف ىلاعت هللا همر ىدلا وبأ دمحم ديسلا انخيش ركذو 0

 :ةفص ةرشع يناب كلسملا خيشلا فصتي نأ يغبنيو : :لاقف (ديرملاو خيشلا بادآ يك

 .رتسلاو ملحلا :امهو ىلاعت هللا ةرضح نم ناتفصو

 .ةمحرلاو ةفأرلا :امهو ٌةِل# يبنلا ةرضح نم ناتفصو © 0
 .قيدصتلاو قدصلا :امهو هنع هللا يضر ربكألا قيدصلا ةرضح نم ناتفصو#

 ةقاوملاب رمألا :امهو هنع هللا يضر مظعألا قورافلا ةرضح نم د 0

 ءايحلا:امهو هنع هللا يضر نيرونلا يذ نافع نب ا

 . جيل و ميلستلاو:.

 .ةعاجشلاو متألا دهزلا م ل ا يي اول

 نوكي نأ ّحّص هميش تكذو همدق تنكمتو فاصوألا هذهب خيشلا فصتا ىتمو:

 .قيرطلا قف ةودق.

 ءهرس سدق يناليكلا رداقلا دبع خيشلا ديسلا ةرضح نم كلذ وحن لقن دقو

 :تافيرشلا تايبألا هذه دشرملا خيشلا فصو يف هاضرأو هنع هللا يضر همالك نمو

 لهج ىلا دوقي لاّجدفالاو دئاوف سمح خيشلل نكي مل اذإ

 6١(, - 559 ص ةيفوصلا ةقيقيح ع1

 انكم



 دشرلا ةيفوصلا ةلدآ تايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 لصأ نع ةقيقحلا ملع نع ثحبيو  ًارهاظ ةعيرشلا ماكحأب مسيلع
 لعفلاو لوقلاب نيكسملل عضخيو ىرقلاو رشبلاب داّرولل رهظيو
 لحلا نم مارجلاماكحأب ميلع 2 هردسق مظعملا خيشلا وه اذهف

 (”يبلك مرك وذ ُلِبق نم ةبذهم هسفنو قيرطلا بالط بذهي

 تامالع ةيبرتلا خيشلو :هرس هللا سدق غابدلا زيزعلا دبع خيشلا لاقو

 :يهو «ةرهاظ

 .سانلا ىلع ردصلا ميلس نوكي نأ+

 .كاطعأ هتبلط اذإ ابرك نوكي نأ © '

 .هيلإ ءاسأ نم بحي نأو ©

 .نيديرملا اياطخ نع لفغي نأو +

 نوكيالو ةريصب اذ نوكي نأو ءءاوهألا نم ًايلاخ خيشلا نوكي نأو#
 ,)(زغم

 نع قئاقح) هباتك يف ىلاعت هللا همحر ىسيع رداقلا دبع خيشلا لاقو

 ةبحص ةيمهأ نيبتي قبس اممو) :هطورشو يدامحملا ثراولا نع ًاثدحتم (فوضتلا
 فاشتكاو لئاضفلاو بادآلا سورد يقلتو لامكلا جرادم يف يقرتلل يدمحملا ثراولا

 .ةيبلقلا ضارمألاو ةيفخلا بويعلا

 يه امو !؟هتفرعم ىلإ لوصولاو ؟هيلإ ءادتهالا فيك لئاس لأسي دق نكلو

 :لوقنف !!؟هفاصوأو هطورش

 نأ هيلع ؛«بيبطلا ىلإ هتحاحب ضيرملا روعشك هيلإ هتحاحب بلاطلا رعشي نيح

 يف ةيداني ءرسكنم عراض بلقب ىلاعت هللا ىلإ هجتيو ةينلا ححصيو «مزعلا قدصي
 كيلع ينلدي نسم ىلع لد مهللا) :هتالص باقعأو هدوجس يف هوعديو ليللا فوج
 .(كيلإ يلصوي نم ىلإ ئيلصوأو

 تفتلم ريغ هابتناو ةقدب دشرملا نع لأسيو شتفيو «هدلب يف ثحبي نأ هيلع مث

 ١2 5 - 01021١(. صا يعاسللو ريسلا - ؟

 .(1 1153-50 ص نيربإلا - ١
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 هلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ضررا

 0 ا

 را او مام كب ب سم سا دع

 .ماسحألا دابا نم روما ا 1 جاتحت تاور

 :ةعبرأ يهو ؛سانلا داشرإل لهأتي ىتح اهنم دب ال طورش دشرمللو
 .ةيديعلا ضئارفلاب الاع نوكي نأ و

 .قلاعت لاب افراع نوكي نأو «

 .اهيتميرت لئاسوو سوفنلا ةيكرت قئارطب اريبخ نوكي نأو ٠
 .هخيش نم داشرإلاب انوذأم نوكي نأو ٠

 :ةينيعلا ضئارفلاب ًاملاع دشرملا نوكي نأ يغبنيف :لوألا طرشلا امأ - ١
 عوبيلاو تالماعملا ماكحأو ؛باصنلل ًاكلام ناك نإ ةاكزلاو موصلاو ةالصلا ماكحاك
 ديحوتلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع اناع نركي هاون ةراجتلا ىطاعتي نمي ناك نإ:

 نمي ل كالدك و تايطعو رادع يعدي اهويروق اموت لات بجي ام فرعيف'

 .نايإلا ناكرأ رئاس اذكهو «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعب دشرملا ققحتي نأ يغبنيف :يناثلا طرشلا امأ - ؟

 :ماسقأ ةثالث ىلع اهيفنو ةيصوصخلا تابثاي يف ىلالاو) ' ؛للاعت هللا همحو ةبيحع نبل لوقي - ال

 .ماوعلا حبقأ مهو نيرخأتللا نع اهوفن و نيمدقتملل اهوتبنأ مسق - ١
 .مهتك رب هللا مهمرحف ءمهنامز يف ءايفخأ مهنإ :اولاقو لثيدح و اعرق اهورقأ مسقو

 ءمسهب اورسفظو مهوفرعو ءفلسلا ةيصوصنمب مهارارقإ عم ؛يهنامز لعأ ف ةيصوصخلا اورقأ موقو - ؟
 مل نم ناحبسإ ' .مكجلا يفو ىترضح لإ مهبرقيو هبلإ مهلحري نأ هللا دلزأ نيذلا ءادعسلا مهوءيهومظعو

 دري اذهبو ...(عبلإ هلصوي نأ دارأ نم الاب مهبلا لصوي لو هيلع ليلدلا ثيح نم الإ هئابلوأ ىلع ليلدلا لع. :
 موقفي نمم ولخن ال ضرألاو يئاق للا كلمو ماع للعت هللا ةردق نإف «عطقنا ةيبؤللا خبل ' نأ معز نم ىلغ

 اذه ين ينرضحيو .0/91179 ةبيجع نبال ديلا كآرقلا ريسفت يف ديدلا رحبلا - (للا رمأ يتأي ىتح ةجحلاب
 'لاق كوت وأ رصعلا اذه ناومدع دق نيدشرلل نأ يعدبب نم ىلع اهيذ دري مهضعبل تايبأ ءوضولل

 اوللت ملانررصع قاومدعدت اولِصض مهاده نع موق لوقي

 لاسهلب نيه مشخهز نأ شع اول دك افا السك +تسلقن

 لامكلا ىلع ةبيزلا طورشا مهيف ترفوت دق نيدش رم نيفراع الاجر اذه ادنامز ف دف دمملاو انك ردأ دقو

 نأ عيطتسي ال قافحلا نكلو «ريفغ مج مهب عفتناو رك قلخ مهيدبأا ىلع جّرخت .لاقمو لاحو ةمه يوذ
 .رونلا رصيي
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 دشرلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 نأ دهشيو ءاهتحص هحورو هبلق يف دهشيف «ةياردو املع اهفرع نأ دعب اقوذو المع

 تارضح ىلع فرعتيو «هلاعفأ يف دحاو «هتافص يف دحاو «هتاذ ىف دحاو ىلاعت هللا

 «تارضحلا ددعت هيلع هبتشي الو (ةعماجلا ةرضحلا ىلإ اهعجريو ءادوهشو اقوذ هلل ١ ءامسأ

 ..تاذلا ددعت ىلع لدي ال تارضحلا ددعت ذإ

 يبرم دي ىلع هسفن ىكز دق نوكي نأ دب الف :ثلاثلا طرشلا امأو - #
 .هلخادمو ناطيشلا بيلاسأ فرعو اهسواسوو اهضارمأو سفنلا بئاره ربخف ءككشرمو

 زق هلع واش كلذ لك هلاقم نا طور وروما لج واسط لك كالو

 هخيش نم زيجأ دق نوكي نأ نم دشرملل دب الف :عبارلا طرشلا امأو -

 ردصتي نأ هل قحي ال هيعّدي ملعب نويئاصحألا هل دهشي مل نمف «ريسلا اذهو ةيبرتلا هذهب
 ةركف نآلا تبسسأ اهيلعو «هتافص ةزايحو داشرإلا ةيلهأ ةداهش يه :ةزاجإلاف .هيف

 ةاوادمل ةدايع حتفي نأ بطلا ةداهش لمحبي ال نمل زوجي ال امكف «تاعماجلاو سرادملا

 ال يذلل زوجي ال امكو «ءانبلل اططخم مسري نأ ةسدنهلا يف زاجملا ريغل حصي الو «ىضرملا
 يعدي نأ زوجي ال كلذكف «تاعماجللاو سرادملا يف سردي نأ ميلعتلا ةيلهأ ةداهش لمحبي

 لسلستلاب مهدنس لصتي «نيلهؤم نينوذأم نيدشرم لبق نم هب هل نوذأم ريغ داشرإلا
 .© هللا لوسر ىلإ

 زوجي ال كلذك ءبطلا لهاج دنع ىوادتي نأ لقاعلا نم حصي ال هنأ امكو

 سرد نم لكو داشرإلاو هيجوتلاب صقخملا نوذأملا دشرملا ريغ ىلإ نكري نأ ءرملل
 ىتح «مهدنع يقلتلا ةيمهأو خايشألا نم ةزاجإلا ةميق فرعي يضاملا يف يملعلا عضولا
 نسم هنملع ذحأ هنأل «(يفحصلا) مسا ءاملعلا نم هملع ذحأي مل نم ىلع اوقلطأ مهنإ

 .ةصاخلا ةعلاطملاو فحصلا

 نوذخأت نممع اورظناف نيد ملعلا اذه نإ9 :ىلاعت هللا همحر نيريس نبا لاق
 . "74 مكديد

 نميدلا نم دانسإلا) :كرابلا نبا لاقأذطو ضيرحتلاو عايضلا نم ةيوبنلا ةنسلا ظفمل اساسأ دنسلا اوربتعا و

 .(551179 نيحورخلا ف ناجح نيو (ىغل ١١ نيريس نب دمحم نع هحيبححص ةمدقع ف ملسم هججرتخأ - ؟

5-0 
 ا ان ا ا تا ا ها را بير رواج ياس وس وص ا 9 7 ا ب سس ل ب بج و سا تاسعا روج بسسس سل ل سس ب مع ع مصرس

 نك



 نباايإ :لاقف كلذب امهنع هللا يضر رمع نبا يي هللا لوسر ىصوأ دقو. 500

 نيذلا نع نيدلا ذم ,ذخأت نمع رظناف ءكمدو كمحلا وه امنإ كنيد كنيد ٌرَمَع ١

 .9"(ولام نيذلا نع أت الو ءاوماقتسا ٠
 نمع نوملعتملا هبنتيلف «خسنت لئاسم ال خفنت حور ملعلا) :نيفراعلا ضعب لاقو ا
 .(نوطعي نمل نوملاعلا هبنتيلو «ن 0

 :اهتلفحالم نكمي ًارومأ دشرملا تامالع نم نأ ملعا مث 00

 الإ ملكتي ال «ةيحور ةوشنو «ةيناكإ ةحفنب رعشت هتسلاح اذإ كنأ : 07 ا

 هتبحص نم ديفتست «ةحيصن وأ ةظعوع الإ ثدحتي الو ريخب الإ قطني 00 هلل ا

 امك هظحل نم ديفتست «هدعب نم عفتنت امك هبرق نم عفتنت «همالك“ نم ديفتستامك

 ىوقتلاو صالخإلاو ناميإلا روص هيديرمو هناوخإ يف ظحالت نأ :اهنمو * 0
 ةومخألاو راشيإلاو قدصلاو بحلا نم ايلعلا لَا مهطلاخت تنأو ركذتتو ؛عضاوتلاو 0
 نيذلا ىضرملا ىرت ثيح «هدوهج جئاتنو هراثآب ره بيبطلا فرعي اذكهو ,ةصلاخلا 1

 .ةيفاع متأؤ «ةوق رفؤأب هًّحصم نم اوجرختو ؛هيدي ىلع ١ اوفش 1

 ءالؤه عرطفب# ةربعلا اغإو ادي 5 5 مهتلقو نيديرملا ةرثك نأ املع.. 0

 .ىلاعت هللا عرش ىلع مهتماقتساو ضارمألاو بويعلا نم مهصلختو مهاوقتو نيدي 0

 لمعلاو هعم بدأتلاو «هسلاجب مازتلاو ؛هديب دخأألل بلاطلا عفدي هب رفظلاف © 3

 .© نيرادلا ةداعسب زوفلا ليس يف .هداشرإو هحصنب ..

 يدل بر هلل دمحلاو ىلاعت هللا نذإب ئغي ام هيفف ةعوس وملا هذه نم < نم ةيحصلا ٠

 .(0-ا/539ص فوصتلا نع قئاقح +

 موا





 ةبحيصلا ةيفوصلا ةلدأ ثايب ٍق ةيفسويلا ةعوسولا

 اهبو كولسلا ةرمث لوصح يف ىوقألا ببسلاو ىوسألا قيرطلا يه :ةبحضصلا 00
 ”كرللا تاجر لإ كوتا لضرب

 ةبحصلاو ؛ةرمخآلاو ايندلاو نيدلا يف ةدايز لقاعلا عم ةبحصلا :رثألا يف دروو

 .ةرخآلا يف ةراسحو توملا دنع ةمادنو ايندلاو نيدلا يف ناصقن قمحألا عم

 :ميظعلا نآرقلا نم ةبحصلا ةيمجأ ىلع ةلدألا

 ()ينيقداصلا عم اونوكو هللااوقتا اونمآ نيذلا اهيأايإ» :ىلاعت لاق

 نيسمؤملا نمل :هلوقب ىلاعت هللا مهانع نيذلا نيئمؤملا نم ةوفصلا مه :نوقداضلاو

 .">4هيلع هللا اودهاعام اوقدص لاجر

 نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا عم كسفن ربصاوإ» :ىلاعت لاق
 انركذ نع هبلق ادلفغأ نم عطتالو ايندلا ةايحلا ةئيز ديرت مهنع كانيع دعتالو ههجو

 ."7ًاطرف هرمأ ناكو هاوه عبتاو

 .اهداشرإو هتمأ ميلعت ليبق نم ٌهْلي هللا لوسرل انه باطخلا

 .«244لإ بانأ نم ليبس عبتاوإ» :ىلاعت لاقو

 لوسرلا عمم تندختا ينتيلاي لوقي هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويوإ» :ىلاعت لاقو
 ناكو ينءاج ذإ دعب ركذلا نع يبلضأ دقل ٠ اليلخ انالف ذختأ ل ينتيل اتليواي ٠ اليبنس

 ضعبل مهضعب ذئموي ءالخألا# :ىلاعت لاقو ."”4ةلوذخ ناسنإلل ناطيشلا

 ١ بألا ةبوتلا ةروسا- 59 301١(

 .(699 بألا بازحألا ةروس - 1
 .(6 00 ةيألا فهكلا ةروس _"

 0١53(, ةيلألا نامقل ةروس -

 .(5 5-7 م-5109 ةيلألا ناقرفلا ةروس - ه

 م _



 ةيحصلا ةيفوصلا ةلدأ نايي يف ةيفسويلا ةعوسولا

 .04"2نيقتملا الإ ودع

 ةفيرشلا ةنسلا نم ةبحصلا ةيمهأ ىلع ةئدألا

 لماحك ءوسلا سيلجو حلاصلا سيلجلا لثم.امنإ) :ي هللا لوسر لاق ١-
 امإو ؛هنم عاتبت نأ امإو «(كيطعي) كّيذحي نأ امإ كسملا لماحف ءريكلا خفانو كسملا

 .27(ةنتنم احير هنم دحت نأ امإو «كبايث قرحي نأ امإ ريكلا خفانو «ةبيط احير هنم دحت نأ

 فيك :لاقف هنع هللا يضر ركب وبأ ئيقل :لاق هنع هللا يضر ةلظنح نع -9

 دنع نوكن :تللق !؟لوقتام هللا ناحبس :لاق .ةلظنح قفان :تلق ؟ةلظنحاي تنأ

 يي هللا لوسر دنع نم انجرخ اذإف ؛نيع يأر رانلاو ةنجلاب انركذي لي هللا لوسر
 هللاوف) :هنع هللا يضر ركب وبأ لاق .اريثك انيسن تاعيضلاو دالوألاو جاوزألا انسفاع
 قفان :تلقف لي هللا لوسر ىلع انلخد ىتح ركب وبأو انأ تقلطناف ءاذه لثم ىقلنل انإ

 كدنع نوكن هللا لوسراي تلق (؟كلذ امو) يي هللا لونمر لاققف هللا لوسراي ةلظنح
 «تاعيضلاو جاوزألا انسفاع كدنع نم انجرح اذإف نيعلا يأر انأك ةنحللاو رانلاب انركذت

 نونوكتام ىلع نومودت ول هديب يسفن يذلاو) :ي هللا لوسر لاق .ًاريثك ًانيسن
 ةعاس ةلظنحاي نكلو مكقرط يفو مكشرف ىلع ةكئالملا مكتحفاصل ركذلا فو يدنع
 ,"0(-تارم ثالث ةعاسو

 ىلع لحرلا) :لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نع
 .©(للاخي نم مكدحأ رظنيلف ؛هليلخ نيد

 موقلا بحي لحرلا هللا لوسراي :لايق هنغ هللا ىضربرذ نأ اديس عرعدخا#

 هللا لوسر اهداعأف ءٌّرذ وبأ اهداعأف :لاق (تببحأ نم عم كنإف) :لاق ؛هلوسرو هللا
 .ءلسو هيلع هللا ىلص

 .(ةل/9 ةيلا فرخإلا ةروس - ١

 .(507720 ملسمو (55059 يراخبلا هحجرتخأ > 5

 .(5105 09 ملسم هحبرخأ - *

 .( 459 دواد يأ هجرخأ - 4

 .(ةاككلو دواداوبأ هحرخأ - ه

 كلا



 5 هوم

 إو دلك للا لوو لاق :لاق هنع هللا يضر باطنلا نب سد عا

 ةمايقلا موي ءادهشلاو ءايبتألا ميعيواديعخالو «ءايبنأب مهام اسانأل هللا دانغ' 03

 ىلع هللا حورب اوباحت موق مه) :لاق ؟مه سار هللا لوسراي اولاق (هللا نم مهناكمب.
 ال رون ىلع مهنإو ٌرونل مههوحو نإ هلل اوف ءاهنوطاعتي لاومأالو مهنيب ماخرأ ريغ:
 هلل ١ ءايلوأ نإ الألم ةيآلا هذه أرقو «سانلا نزح اذإ نونزحيالو ءسانلا فام اذإ نوفاخي“:

 ©"0.2)نونرحي مهالو مهيلع ف وخالا

 ةرخآلا يف مكركذو هقطنم مكملع يف دازو هتيؤر هللا مكركذ نم) :لاق ؟ريخخ

 .20(هلْئمع:

 ثالث) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ انديس نعو -
 ءامهاوس ام هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ :نابإلا ةوالح نهب دحجو هْيَف نك نم.

 امك هنم هللا هذقنأ نأ دعب رفكلا يف دوعي نأ هركي نأو ءهلل الإ هبخيال ءرملا بحي نأو:
 , © رانلا ف فذقي نأ هركي:

 يف اباحت نالجر :هلظ الإ لظال موي هلظ يف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا نمو -8
 .(9هيلع اقرفتو «هيلع اعمتجا هلل[

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق ايبارعأ نأ هنع هللا ىضر سنأ نعو ٠١-
 :لاق (؟امل تددعأ ام) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ةعاسلا ىتم :ملسو:

 ١ - ةيألا سن وي ةروس 65(.

  - 0ص هجر مدقت )50707(.
 - دئاوزلا عمجج ف امك حيحصلا لاحر هلاجرو ىلعي وبأ هحرخأ 9 65511(.

 < - ملسمو (05/29 يراخخبلا هحيرخأ )5؟٠١(.

 يراحبلا هحرخأ - ه ١١9159( ملسمو 0609

 - نابح نبل هححصو (4 8559 دواد ربأو (59 50/9 يذمزللا هحرعأ 453 51(.

 يراخبلا هج رخأ - ا/ ١9[ )475.(0؟ 253 يذمولاو (هاك109 دواد وأو (53759) ملسمو

 موه



 ةيحصلا . © ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةبحصلا ةيمهأ يف ءاملعلا لاوقأ
 :هرس هللا سدق يعافرلا مامإلا ١

 بلقلا يف تبثي هللا ركذ) :هرس هللا سدق يعافرلا ريبكلا دمحأ ديسلا لاق

 .2"”(هليلخ نيد ىلع ءرملا) ةبحصلا ةكريب

 ف ةدئافلا ام ؟لمع الب ملع نم ةدئافلا ام :هتقرح ىلع ًالاد ًاباطخ ًاضيأ لاقو
 نم !لمعلا ىلإ كب ضهني نم «قئيرطلا ةفاح ىلع صالخإلا ؟صالصخإ الب لمع

 اولأسافإ» ؟صالخإلا دعب نم نيمألا قيرطلا ىلع كلدي نم ءايرلا مس نم كيوادي
 .ريبخلا ميلعلا انأبنأ اذكه .74”"2نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ

 :لاقف بحاصلا ةفص هنع هللا يضر ركذو

 رصهوجلاو توقايلا نم ىفصأ 2 هبلق نم ناوخإلا نم بحصا
 رسشحملا ىلإ رسلا رهظي مل هسستعدوأ كرس اذإ نمو

 رفغتسسمك كلنع ارذتعم يشنأ اهبند كنت ذأ ذإ نسمو

 رببصيملو قوشلاهقلقأ هسنيع نع تبغ اذإ نمو

 كرديالام نكل ,نامزلا ءاقنعك الإ مهام ؟!ةيقيقحلا ةوحألا نيأو :خألا اذه نيأ

 مهل ابحم هناوخإل ًايعارم نوكي نأ دشرملا ةيبرت تحت لحخادلا ىلع مزليف ءهلك كزنيال ةلك

 لانو ءاوضرم اذإ مهدوعيو .ءهسفنل بحي ام مهل بحيو .مهنود ءيشب هسفن صخيالو

 ءاضرلا مهنم بلطي هنم اريخ مهاريو هجولا ةقالطو .مالسلاب مهردتبيلو ءاوباغ اذإ مهنع

 بح ىلع مهعم نواعتي «مهريغص محريو مهريبك رقويو «يويند رمأى لع مهمءازيالو
 .©"9هناوحخإ ةحماسم هلام سأر لعجيلو هللا

 :هرس هللا سدق يبرع نبا نيدلا يحم ربكألا خيشلا ١"

 عفتنت نم ةسلاجممب كيلع) :اياصولا هباتك يف نيدلا يحم ربكألا خيشلا لاقو

 ...لجرلا ظفلب (5 5509 ص هجر مدقت - ١

 .(459 ةيألا لحنلا ةروس - ؟

 .ريسيب فارصتبإ (57359227١١ص يعاسللا و يسأل - *
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 نوكي نسح قل وأ هيف نوكي لمع وأ «هنم هديفتست ملع نم كنيد يف تلاحم ١

 ام ردقب اهنم ىلحتي نأ دبالف ةرخآلا هتسلاحجم ركّذت نم سلاح اذإ ناسنإلا نإف هيلع

 .0"2(كلذل هللا هقفويا

 :صاوخلا يلغ خيشلا مامإلا ؟ ٠
 :هنع هللا يضر لاق: 0 0 ٠

 (؟)اهيراهم يف يوهتف ليلد الب 2 اهفرعت تسل ًاقيرط, نكلستال ... 0
 مادقألا قلازم هبنجيو نامألا لحاس ىلإ كلاسلا لصوي دشرملاو ليلدلا نألا 3

 ليلد دي ىلع قيرطلا كولس هل قبس دق دشرملا ليلدلا اذه نأل كلذو .«قيرطلا رطاختو

 ىلإ هلصوأ ىتح .هل اقفارم لزي ملف ,هنمآمو هلهاجم ىلع علطاو ريسلا ايافخب فراع ...
 :هتموظنم يف انبلا نبا راشأ اذه ىلإو هريغ داشرإب هل نذأ مث ةدوشنملا ةياغلا .٠

 اسنونعاظو قحلا ةرسضتخل انورفاسهموقلااغغإو

 ليقملاو ريسسلاب رصب يذ لبيد ىله يف اورقتفاف

 (”)دافنساامبموقلا ربخي <(داع مث قيرطلا كلس دق 01

 :هنع هللا يضر نيدموبأ خيشلا-غ
 . 217 (هعبتي نم دسفأ «نييدأتملا نم بادآلا ذخأي م نم) :نيدم وبأ يديس لاقو

 :يلازغلا دماح وبأ خيشلا 0
 نإف «ليبسسلا ءاوس هيدهيل ةلاحم ال هب يدتقي ذاتسأو خيش ىلإ ديرملا جاتحي :لاق

 هداق «هيدهي خيش هل نكي , نمف ةرهاظ ةريثك ناطيشلا لبسو «ضماغ نيدلا ليبس:

 هسفنب رطاخ دقف ريفخ ريغب ةكلهملا يداوبلا لبس كلس نمف .ةلاحمال هقرطملإ ناطيشلا

 «برقلا ىلع فحنب اهنإف اهسفنب تبنت يلا ةرجشلاك هسقنب لقتسملا نوكيو ءاهكلهأو.

 200 هب كسمتيلف هخخيش كيرملا مصتعمف ءرمشت مل تقروأو لم تيقب نإو

 :(559 ص يبرغ نبا خيشلل اياصولا باك - 3

 ؟(م1١ ينارعشلل ننللا - «

 )١1511(. ةيلصألا ثحابلل حرش ةيطإلا تاح وتفلا ءانبلا نياب فاورعللا يبيجتلا دممم نب دمحلأ - *

 .(059 ص ةيوبتلا ةرصنلا -
 .(59]5 لارعلل ءايحإلا - ه0:

 م



 .ةبحصلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 نيحلاصلا لاوحأل ًاركنم يرمأ أدبم يف تنكر :هنع هللا يضر اضيأ لاقو
 ةدهامماب ييلَمَصي لزي ملف (جاسنلا فسوي) يخيش تبحصض ىتح نيفراعلا تاماقمو

 عد ءدماح ابأاي :يل لاقف مانملا يف ىلاعت هللا تيأرف «تادراولاب تيلفح ىتح

 نيرادلا اوغاب نيذلا منهو يرلظن لصغ ىطرأ ف مهتاعج ًاماوقآ بحضاو «كلغاوش

 كنيب عطاقلاو ,تلعف دق :لاق ءمهب نظلا نسح درب ئتقذأ الإ كتزعب :تلق «يبجب

 تضفأ دقف ءارغاص اهنم جرخت نأ لبق ًاراتخع اهنم جراف ءايندلا بحب كلغاشت مهنيبو

 فسوي) يخينش ىلإ تىجو ًارورسم ًاحرف تظقيتساف .يسدق راوج نم ًاراونأ كيلع
 نإ لب «ةيادبلا يف انحاولأ هذه دماح ابأ اي :لاقو مسبتف «مانملا هيلع تصصقف (جاسنلا

 .20(خلا...دييأتلا دمتإب كتريصب لحكتس ئتبحص

 دمق هت توسع ةزيش ارش هاا اذ نو وع ل 1ن01):: اهنا لاقاو

 رثكأ نكلو «جالعلا هنكمأ بويعلا فرع اذإف «هبويع هيلع فخت مل ةذفان هتريصب تناك

 نيع يف عذجلا ىريالو هيخأ نيع يف ىذقلا مهدحأ ىري مهسفنأ بويعب نولهاج قلخلا
 :قرط ةعبرأ هلف هسفن بويع فرغي نأ دارأ نمف هسفن

 تافآلا ايافخ ىلع علطم «سفنلا بويعب ريصب خيش يدي نيب سلجي نأ :لوألا

 عم ذيملتلاو ؛هخيش عم ديرملا نأش اذهو «هتادهاجب يف هتاراشإ عبتيو .هسفن يف همكحيو

 .27(لا....اهجالع قيرط هفرعيو «هسفن بويع هخيشو هذاتسأ هفرعيف هذاتسأ

 نأ قحلا قيرط كلاس قح يف بحبي امف) :دشرملا عابتا ىلع ًادكؤم اضيأ لاقو

 اهناكم عضيو «ةمومذملا قالخألا هنع عفريو «قيرطلا ىلع هلديل برمو دشرم هل نوكي

 املكف ؛عرزلا يبري يذلا عرازلاك يبرملا نوكي نأ ةيبرتلا ىنعمو' «ةدومحملا قالخألا

 ومني نأىلإ ارارم عرزلا يقسيو اجراخ هحرطو هعلق عرزلاب ارضن ًاتابن وأ ًارجح ىأر

 دبال هنأ تملع يبرملل جاتحم عرزلا نأ تملع اذإو ؛هريغ نم نسحأ نوكيل «ىبرتيو
 قلخلل مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا لسرأ ىلاعت هللا نأل ةتبلا دشرم نم كلاسلل

 ةالصلا هيلع ىفطصملا لاقتنا لبقو «ميقتسملا قيرطلاىلإ مهودشريو مهل ًاليلد اونوكيل
 قيرط ىلإ قلخلا اولديل هنع اباون نيدشارلا ءافلخلا لعج دق ةرتخآلا رادلا ىلإ مالسلاو

  - 1١ص رورس يتابلا دبع هطل ةييوص تايصخش ١05149(.

 - لقازغلل ءايحلالا 15١|6 6(.
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 ةبحصلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يي ةيفسويلا ةعوسولا

 .©0(ةتبلا دشرملا نع ئيغتسيال كلاسلاف «ةمايقلا مويىلإ اذكهو هللا

 :يردنكسلا هللا ءاطع نبا مامإلا 5

 .داشرلا قيرط كولسو «داشرتسالا ىلع مزع نمل يغبنيو) :هنع هلل | يضر لاق

 ةمدخ يف مدقلا خسار «هاوط كرات «قيرطلل كلاس قيقحتلا لهأ نم خيش نع اة نأ

 .””(رجزو هنع ىهن امع هتنيلو ءرمأ ام لثتميلف هدجو اذإف هالوم

 .©7(هلاقم هللا ىلع كلديالو هلاح كضهنيال نم بحصتال) :ًاضيأ لاقو

 سبيلو «هنع تذخأ نم كيش امثإو «هنم تعمس نم كحيش سيل) :ًاضيأ لاقو
 كحخيش سيلو «هتراشإ كيف ترس يذلا كمخيش امنإو «هترايع كهتحجاو نم كحخيش

 نم كخيش سيلو «باجحلا هنيبو كنيب عفر يذلا ككحخيش امنإو «بابلا ىلإ كاعد نم

 .هلاح كب ضهن يذلا كحيش امنإو ؛هلاقم كهحاو

 كحخيش «ىلوملا ىلع كب لخدو «ىوحلا نجس نم كحجرخأ يذلا وه كخيش
 هللا ىلإ كضهنأ ءكبر راونأ اهيف تلحت ىتح :؛كيلق ةآرم ولجي لازام يذلا وه

 جرف «هيدي نيب كاقلأ ىتح كل ًايذاحم لازامو «هيلإ تلصو ىتح كبراسو هيلإ تضهنف
 .©20(كبرو تنأاه :لاقو ةرضحلا رون يف كب

 :يف ا رعشلا باهولا دبع خيشلا -'

 ةدهرماعلا دبع هع دلو :ةيدمحملا دوهعلا هباتك يف ىلاعت هللا همحر لاق

 امهيف ثدحمنال نأ طرشب ءوضو لك دعب نيتعكرلا ىلع بظاون نأ لي هللا لوسر

 لمعلا ديري نم جاتحيو .ةالصلا يف انل عرشي مل ءيشب وأ ايندلا رومأ نم ءيشب انسفنأ
 هللا باطخخ نع ةلغشملا رطاوخلا هنع عطقي ىتح هب كلسي خيش ىلإ دهعلا اذهب
 كنع عطقي ىتح «ىلاعت هللاب كلغشي ءحصان خيش دي ىلع يمأاي كلساف...ىلاعت.

 «كلذ وحن وأ ءاذك لوقأ ءاذك لعفأ ءاذكل حورأ :كلوقك ةالصلا يف سفنلا ثيدح

 ١ - ص ىيلازغلا مالسإلا ةحملا فاوصتلا يف فيئاصتلا ةصالبخ ١23(.

 1 وص جدلا عادم ع
 يدسخلا ةبيحع ئب دمحأل ه9 ١593 ةنسا ىفونلا يردنكسسلا هللا ءاطع نبا مكح حرش ف ممطلا ظاقيإ - *

1 0). 

 .(53/9١ص ننللا نئاطل - ؛

 م



 ةبحصلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيضسويلا ةعوسوم ا

 «لفنالو ضرفالو ةدحاو ةالص هنم كل ملسي داكيالو سفنلا ثيدح َكيزال ْنِمَف الإو
 ريغب نيلداحملا ةفئاط هيلع امك «خيش ريغب كلذ ىلإ لوصولا ديرت نأ كايإو ءكلذ ملعاف

 .©0(أدبأ كل حصيال كلذ نإف ؛ملع

 خيش ريغ نم مهفلاب اهيلإ لصوي موقلا قيرط نأ ولو) :هنع هللا يضر لاقو
 دبع نب نيدلا زع خيشلاو يللازغلا مامإلا مالسإلا ةجح لثم جاتحا امل اهيف بلاطلاب ريسي

 .نم لك)و :موقلا قيرط امهوخد لبق نالوقي اناك امهنأ عم خيش نع امهبدأ ذحأ مالسلا

 قيرط الخد املف (لجو زع هللا ىلع ىزنفا دقف انيديأب ام ريغ ملعلل اقيرط مث نإ :لاق

 موقلا قيرط اتبثأو (باجحلاو ةلاطبلا يف انرمع انعيض دق) :نالوقي اناك موقلا

 ايا

 علاطأ تنك نأ خيش ريغ نم يسفنل يتادهاجب ةروص تناكو) :اضيأ لاقو

 «يكملا بلاط ئبأل توقلاو ءفراعملا فراوعو «يريشقلا ةلاسرك موقلا بتك

 ابرد لحعدي يذلاك تنكف ءاذكهو ....يناثلاب لمعأو لوألا كرتأف كلذ فالح

 هفرعي نك. عمتجا هنأ ولو (عججر الإو ءهنم جرخ اذفان هآر نإف ؟ال مأ ذفني له يرديال

 هل خيشال نم لاثم اذهف «بعتلا نم هحارأو هرمأ هل نيب ناكل هلوخد لبق بردلا رمأ

 عطقو هات خيش ريغ نم كلس نمو ؛ديرملل قيرطلا راصتحا يه امنإ خيشلا ةدئاف نإف

 يلايللا يف ةكم ىلإ جاجحلا ليلد لاثم خيشلا لاثم نأل هدوصقم ىلإ لصي ملو هرمع

 ."7(ةملظملا

 ؛مالسلا هيلع ىسوم انديس لوق قيرطلا لهأل افرش ىفكو) :اضيأ لاقو
 ."0ادشر تملع ام نملعت نأىلع كعبتأ له :رضحلل

 يدادغبلا ةزمح يبأل هاضرأو هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا فارتعاو
 ءدينحلا مساقلا يبأل ىلاعت هللا همحر جيرس نب دمحأ مامإلا فارتعاو هيلع لضفلاب
 كلذكو «مالسإلا ةجح ناك هنوك عم قيرطلا ىلع هلدي اخخيش. هل يلازغلا مامإلا بلطو

 .(1]52) ينارعشلا باهولا دبع للاب فراعلل ةيدمحملا دوهعلا ناب ف ةيسدقلا راونألا حقاول - ١

 .(5 51 19ينارعشلا مامالل قالخألا و ننللا فئاطل - ؟
 .(45- « ١9 |١ قالخألاو ننلل فئاطل - *

 .(05) ةيألا نهكلا ةروس -

 وو



 ناكو ...ءاملعلا ناطلسب بقل هنأ عم ًاخيش هل مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ل
 ا ها ىلع يعامتجا دعب الإ لماكلا ماكأا تفرع ام :لوقي هنع هللا يضرأ

 خيش ىلإ احاتحا دق ناخيشلا ناذه ناك اذإف ءهاضرأو هنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا ..:

 0701 عم انلاعنأ نه امهررعلا ةعيرشلا"ايينلع ةكلع عما ْ

 :يمشاهلا دمحم خيشلا ٠١
 «قداص «هللاب فراع يح خيش دي ىلع يأ اي كلساف) :ىلاعت هللا همحر لاق

 ىلع قيرطلا كلس «ةيضرم ةلاحو ةيلاع ةمهو «حيرص قوذو ؛حيحص ملع هل حصان

 كللابهملا كتقيرط: قفلجقيل فلاسلا فراغ (نيدانلا نع ومنا لخاو تيك رلا دبا
 ىنتح كقيرط يف كرياسيو هللا ىوس نم رارفلا كملعيو ءهللا ىلع عمجلا ىلع كلديو .

 هتفرع اذإف «كيلإ هللا ناسحإب كفرعيو ؛ءكسفن ةءاسإىلع كفقوي ىلا ىلإ لصت

 .هترضحلا كافطصاو .هقيرطل كاده هيف تدهاج اذإو ديف تدهاج هتببحأ اذإو ةتببخأ

 هب ءادتقالاو خيشلا ةبحصف '”4انلبس مهنيدهتل انيف اودهاج نيذلاوإ» :ىلاعت لاق

 اهيأايإ» :ىلاعت هلوقو 294 يلإ بانأ نم ليبس عبتاو# :ىلاعت هلوق هيف لصألاو بجو:
 نذر وك هنا صبا طرق نمل .نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا

 0 ا 0 «ةذفان رتل

 7 ل ل يل ا

 بجعلا نم هياحصأ يف ””ءيرمك 2بلطلا قدص يف هللاّرم نكل

 كعلطأو هيلع هللا كلد يلوب ءادتقالا نوكي انإ :ًاضيأ ننملا فئاطل 3 لاقو

 .هتيصوصح دوجو يف هتيرّشب دوهش كنع ىوطف ؛هيدل ةيصوصخملا نم هعدوأ ام ىلع

 .ملا...داشرلا ليبس ىلإ كب كلسف دايقلا هيلإ تيقلأف

 نم الإ هئايلوأ ىلع ليلدلا لعجي مل نم ناحبس) :همكح يف هللا ءاطع نبا لاقو

 ١ - قالخألاو ننللا فئاطل ١199 0(.

 - .(ة8) ةيآلا توبكنعلا ةروس
 ةيللا نامقل ةروس ع )١9(.

 ١١9(. ةيآلا ةبوتلا ةروس - ؟

 .نوهجملل بع (لبق) زو ىلع - 5



 ةبحيصلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 .©7(هيلإ هلصوي نأ دارأ نم الإ مهيلإ لصوي ملو هيلع ليلدلا ثيح

 :يمليسهلا رجح نبا مامإلا 4

 كلاسلاب ىلوألا نأ لصاحلاو) :ةيثيدحلا ىواتفلا هباتك يف ىملاعت هللا همحر لاق

 ةعيرشلا يفرطل عماجلا هذاتسأ هب هرمأي امل ًايدم نوكي نأ فزاعملا هذه ىلإ لوصولا لبق
 لك يطعي ةينابرلا همكحو ةيقوذلا هفراعم ىضتقمبف مظعألا بيبطلا وه هنإف «ةقيقحلاو

 .©2(اهئاذغل حلصملاو ءاهئافشب قئاللا وه هاريام سفنو ندب

 :يرارلا نيدلا رخف مامإلا ٠

 يف ثلاشلا بابلا) ةحتافلا ةروس ريسفت دنع هريسفت يف ىلاعت هللا همحر لاق

 لاق :ةفلاثلا ةفيطللا ...لئاسم هيف (ةحتافلا) ةروسلا هذه نم ةطبنتسملا ةيلقعلا رارسألا

 طارصإ#ل» :لاق لب هيلع رصتقي مل «ميقتسملا طارصلا اندهاؤ» :لاق امل هنإ :مهضعب

 تاماقم ىلإ لوصؤلا ىلإ هل ليبسال ديرملا نأ ىلع لدي اذهو #مهيلع تمعنأ نيذلا

 طيلاغألا عقاوم نع هبنجيو «ليبسلا ءاوسىلإ هيدهي .خيشب ىدتقا اذإ الإ ةقشاكملاو ةيادهلا

 قسحلا كاردإب ةيفاو ريغ مهوقعو «قلخلا رثكأ ىلع بلاغ صقنلا نأل كلذو «ليلاضألاو

 كلذ لقع ىوقتي ىتح صقانلا هب يدتقي لماك نم دب الف ءطلغلا نع باوصلا زييمتو

 .0"2(تالامكلا جراعمو تاداعسلا جرادم ىلإ لصي ذئنيحف «لماكلا لقع رونب صقانلا

 :ةيروجلا ميق نبا مامإلا ١
 لهأ نم وه له رظنيلف «لحجرب يدتقي نأ دبعلا دارأ اذإف) :ىلاعت هللا همحر لاق

 وه هيلع مكاحلا ناك اذإف ؟يحولا وأ ىوملا هيلع مكاحلا لهو ؟نيلفاغلا نم وأ ركذلا

 هتودقو هخيش يف رظني نأ لحرلل يغبتيف ...اطرف هرمأ ناك ةلفغلا لهأ نم وهو ىوهلا

 «ىلاعت هللا ركذ هيلع بلغ نمم هدجو نإو «هنع دعتبيلف كلذك هدجو اذإف «هعوبتمو

 .(0(هزرغب كسمتسيلف «هرمأ يف مزاح وه لب هيلع طوزفم ريغ هرمأو ةئسلا عابتاو

 ١- نيفراعلا جنرطش حرش 29 0(.

 .(8 هؤ ص ةيئيدخل ىواتفلا - *؟

 ١45109(. بيغلا حيتافم ريسفت - *

 .(8509ص ببطلا ملكلا نم بيصلا لياولا - ؟

 ؟ ٠*2



 ديلا ةيعوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا...

 + وهو

 :يفقدلا يلع وبأ خيشلا' 3

 ل :ىلاعت هلل !١ همحر لاق 0

 هل رمآ نع هبدأ ذحأي مل نمو حصان بدؤم خيش نم ةضايرلاب الإ 05
 حيحصت ُّق هب ءانذتقالا زوجين ال هسفن تانوعرو .هلامعأ بويع هيريو «هانو

 (تالماعملا +0١

 :يروجابلا ميه ا ربإ خيشلا_- ١١
 ةرهوج .بحاص يناقللا ميهاربإ خيشلا مالك هحرش دنع ىلاعت هلل ١ همحر لاق“ 0

 :ديحوتلا

 قسحلل ًاعبات ملح فيلح قلخلا رايخ ناك امك نكو
 اذإو ...قلخلا رايخ اهيلع ناك يلا قالخألا لثم قالحأب ًافصتم نك يأ.

 فلأ يف لحجر لاح :مهلوقل جضنأ تناك نيفراعلا نم خيش دي ىلع ةدهاجملا تناك

 باتكلا ىلع افراع مزلي نأ صخشلل يغبنيف ءلحر يف لجر فلأ ظعو نم عفنأ لحجر

 ءهعم بدأتو ؛همزال ةنسلاو باتكلا ىلع هدحو نإف «هنع ذخألا لبق هنزي نأبةنسلاو

 :0(هاده ىلوتي هللاو ههنطاب ءافض هب نوكيام هلاح نم :بستكي هاسعف

 :يبيطلا مامإلا 5

 لمهأ دحوأ راص ىتح ملعلا يف رحبت ولو ؛ملاعلل يغبنيال) :ىلاعت هللا همحر لاق
 قيرطلا ىلع هولديل قيرطلا لهأب عامتجالا هيلع بجاولا امنِإو ءهملع ام. عنقي نأ هنامز

 صلخيو ؛مهنطاب ءافص ةدش نم مهرئارس يف قحلا مهثدحي نمم نوكي ىتح «ميقتسملا

 ةرامألا هسفن ظوظحو ىوسملا تارودك نم هيلع باش ام بنجتي نأو «ساندألا نم

 2 00 ل ل ل

 راما هيت ادن لم هجري انرتو امل او اماعب كدر ةيركفلا كاضاشلا

 فهل اخيش ناسنإلا ذاختا بوجو ىلع قيرطلا لهأ عمجأ دقف «ةيفخلا اهسئاسدو ءوسلاب

 ١- ص ةيئوصلا تاقبط 5059 (.

 ص ديحوتلا ةرهوج حرش - ؟ 0559.



 ةيحصلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 هروضح حصيل «هبلقب هللا ةرضح لوحد نم هعنمت ىلا تافصلا كلت لاوز ىلإ هدشري
 نأ كشالوءبحاو وهف هب الإ بحاولا متيالام باب نم تادابعلا رئاس يف هعوشحو

 .©"”(ميلإ رفسلا هيلع بجو هميلقإ وأ هدلب يف دجي مل نإو «ةطرو لك نم هحرخب

 :ةرمج يبأ نبا خيشلا 6

 يدزألا ةرمج يبأ نب هللادبع دسحم وبأ عرولا ثدحملا ظفاحلا مامإلا حرش
 هللا يضر رمع نب هللادبع نع :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح يسلدنألا

 :لاق ؟كادلاو يحأ) :لاقف «داهجلا يف هنذأتساف هل يبلا ىلإ لحر ءاجإ :لاق امهنع

 هيف) يالا نجر زن اق لل هوا رقع ين دكر . 0(دهاجف امهيفف :لاق معن

 د سما ل ل كارل ا ل ل

 يباحصلا اذه نأل ؛كلاسلا لاح ىلإ ةبسنلاب ٌدسألاو «هيف حلصألا وهام ىلإ دشريف
 راشتسا ىتح كلذ يف هسفن يأرب دبتسي مل داهجلا ىلإ جورخلا دارأ امل هنع هللا يضر

 داهجلا يف هب فيكف رغصألا داهجلا .يف وهام اذه «فرعأو هنم ملعأ وه نم

 ,1(20؟ربكألا

 :رسشاع نب دحاولا دبع خيشلا 5

 دشرملا) ةامسملا كلام هقف تادابعو دئاقعلا ةموظنم يف ىلاعت هللا همحر لاق

 :ةبيط راثآ نم حتفت امو دشرملا خيشلا ةبحص ةرورض ًانيبم (نيعملا
 كلاهملاهقيرط يفهيقي -22<كلاسملا فراع اخيش بحصي

 هالوم ىلإدبعلا ل صويو 2 هآراذإ هللا كني

 ساطسسقلاب رطاخلا دزيو سافنألا ىلع سفنلا بسساتكي

 هبرباذ عيمج يف نوعلاو هبلوفصب ركذلا رثكيو

 .(220-45ص بولقلا ريونت - ١
 .( مقر ١- 551 باب -* 10 بانك - ا/إ ةبيشا ىبأ نبا هحجرخأ - ؟
 ١45159(. يراخبلا حيحص رصتخم سوفنلا ةحهب - *

2*٠ 



 ٠ ةيحصلا 0 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسؤيلا ةعوسولا

 نيقيلا تاماقمب ىلحتيو نيلاعلا برل سفنلا دهاجي

 هابتجاو سودقلا ةرضحخلا هافطصضاوهلاإلا هّحف

 هباتك يف يفاكلاب فورعملا فسوي نب دمحم خيشلا ةموظنملا هذه حراش لاق

 هديرمل لصحيام «كلاسلا خيشلا ةبحص جئاتن نم نإ) :(نيعملا دشرملا ىلع نيبملا رونلا)

 ني يرعا ل فيكلا قتارذإ هيزاةيرللا كذا قب ايرق ايس ةوكي أ هللا رك ةي أ ني

 :ةشع هللا ىتطر: شنأ انديتس نع دروام كلذ نهشيو انهايإ هلا ةتتبلا لأ ةيانهملا

 | ."7(مهتيؤرل ىلاعت هللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا مكلضفأ)
 تيس هالوك لإ هدقلا لدصزياطلا انعيا كلاتملا يملا نه عجم هع زوو

 الو هسفنل ىريالف «ىلاعت هلل | ىلإ هللا ريغ نم بورهلاب هحصنو هسفن بويع نم هيريام
 . تابالقنالا عيمج ىري لب «بلج وأ عفد يف قولحمل نكريالو ءأرضالو اعفن قولخمل
 .ىلاعت هللا ىلإ لوصولا ىنعم اذهو «ىلاغت هلل تانكسلاو تاكرحلا ف تافرصتلاو

 «ديرملل ىلاعت هللا نع ةعطاقلا بويعلا راهظإ يه ديرملا عم خيشلا ةدئافف

 هخيشل هسفن ديلاقم ىقلأ قداص ديرم عم الإ اذه متيالو .اهءاود هيريو هل اهصخخشيف

 هخيشب عفتني الف ًادحاو ولو همتك اذإ امأو هحخيش نع ام ًارطاخ متكي الأ هسفن مزلأو
 ,2(ةتبلا

 :يرث اًرجلارداقلا دبع ريمألا ١
 ىسروم لوق ًايكاح ىلاعت هللا لاق :"فقاوملا" هباتك يف ىلاعت هللا همحر لاق

 نأ ملعا ,74(ًادش ر تسملع امث نملعت نأ ىلع كعبتأ لهز :مالسلا امهيلع رضخل

 هرمأ دنع فقوو «مانلا دايقنالا هل داقنا اذإ الإ هلاوحأو خيشلا مولعب عفتنيال ديرملا

 ضعب لاحك «ءرصخألا نع امهدحأ ئيغيالو ,ةيلمكألاو ةيلضفألا هدامتعا عم (هيهنو

 نمو عير ةلاوك كو نمإ لاق ؟ريحخ انئاسلح يأ .لا لوسراي لق ١ .ظفلب (5 4509 ىلعي وبأ هححرتخأ - ١

 55١ يناريطلا هاورو (5083 دهزلا ف كرابلا نباو شمع ةرحآلاب مكركذو هقطنم مكملع ْق داز

 ١1/10(. 83 دئاوزلا عمججب يا يمشيطلا هدرولا امك تاقثا هلاحجرو

 .(30283ص نيعللا دشارللا ىلع نيل رونلا -5

 .(6) ةينألا فيكلا ةروس - *



 ةيحصلا ةيفوصلا ةلدا تايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 لوصحو ؛هضرغ لين يف هيفكي كلذ نأ نظيو لامكلا ةياغ خيشلا يف دقتعي سانلا

 هيلع ىسوم اذهف .هنع هاهنيوأ «هب خيشلا هرمأي امل لعافالو لثمتم ريغ وهو ءهبلطم
 ليبسلا لأسو مالسلا هيلع رضخلا ءاقل بلط .هرمأ ةماحخفو هردق ةلالج عم مالسلا

 اذه انرفس نم انيقل دقلإ :لاق امك «هرفس يف بعاتمو قاشم مشحتو «هيقلملإ
 ىتح ءيش نع .ينلأستالفإ» :هلوق وهو اريضاو اين لك امل هلك اذه عمو .20ًابصن

 هيلع ىسوم نيقي عم «ماللسلا هيلع رضخلا مولعب عفتنا ام ."”ًاركذ هنم كل ثدحأ

 هيلع ىسوم لاق امدنع ىلاعت هلوقل «ىلاغت هللا ةداهشب هنم ملعأ رضنحلا نأ مزاحلا مالسلا

 لب ءملع نود ًاملع صخامو «رضخ اندبع ىلب :ينم ملعأ ًادحأ ملعأالا» :مالسلا
 رضنلا مولع نم ائيش لبقيال هدادعتسا نأ ملع ام الوأ مالسلا هيلع ىسوم ناكو ممع

 نسل كنإ#» :لاقف ةلهو لوأ كلذ ملع هنإف «مالسلا هيلع رضخلا امأو مالسلا هيلع

 لقاعلا رظنيلف مالسلا هيلع رضخلا ةيملع دهاوش نم اذهو ."”4ًاربص يعم عيطتست
 امث نملعت نأ ىلع كعبتأ لهو :مالسلا هيلع ىسوم لاق .نيديسلا نيذه بدأىلإ

 ةوالح نم تاملكلا هذه يفف ؟كنم ملعتأل كعابتا يف نذأت له :يأ «ًادشر تملع
 ينلأست الف ينستعبتا نإفإ» :مالسلا هيلع رضنخلا لاق قوذلا ميلس لك اهقوذيام بدألا

 هيلع ىسوم ىقبيف تكسو ينلأستالف :لاق امو (اركذ هنم كل ثدحأ ىتح ءيش نع

 وأ «لعف اميف ةمكحلاب املع :يأ ًاركذ هل ثدحي هنأ هدعو لب ءاشطعتم ناريح مالسلا

 .اريكذت ىنعم اركذ

 ل اذإ ًائيش ديرملا نع يغتال هلحأل دوصقملا هنم بولطملا ملعلا يف خيشلا ةيلمكأف

 :هيهاونل ًابنتحم «خيشلا رماوأل ًالفتمم نكي

 ةلهاب نم سفنلا تناك اذإ مشاه نم لصألا عفنيامو

 خيشلاف الإو دوصقملا ىلإ ةلصوملا ةلالدلا ثيح نم خيشلا ةيلمكأ عفني امنإو

 بيبطلاك «هلامعأ يفو هيف وطنُم هدادعتساو «هدادعتسا هل هاطعأ ام الإ ديرملا يطعيال

 هنع بغت نأ ىسع امف «ضيرملا اهلمعتسي ملف ةيودأب هرمأو ضيرملا رضح اذإ رهاملا
 نم هءافش دارأ ام ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد ضيرملا لافتما مدعو ؟بيبطلا ةراهم

 ١ - ةيثلا فهكلا ةروس 659.

 * - ةيألا فيكلا ةروسص 09 4(.

 ةيألا فيهكلا ةروس - ؟ 100/9(.

 فلح
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 ةبحصلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوشولا

 وب لمقر ا هتلع فيلا ورع همك هفوة هناا رثأ كازا ان نا ع
 كلذ نوكيف ءدوصقملا ىلإ لصوملا قيرطلاب لهاج ديب هدايق يقلي نأ ةيشح خياشملا نم

 .(7(هكاله ىلع انوع

 35 ٠ * حج

 :ىورر دمحا حيسلا

 :مهنود هذخأ نم مهتأ خياشملا نع لمعلاو ملعلا ذحأ) كام كلل همحر لاق

 بانأ نم ليبس عبتاو# ."”4ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تائيب تابآ وه لب

 عابتأ لكل ناكف «ةباحصلا نع. نوعباتلا ذعأو اي نأ يف هتراشإ عبتاو'

 دهاجبو بهوو سواطو «ةريره يبأ نم جرعألاو بيسملا نباو نيريس نباك هب نوصتخي
 امأو .اوركذ امك اوركذ اميف يلح هذأف لمعلاو ملعلا امأف «كلذ ريغىلإ «سابع نبال

 هتفد نسم انيديأ نع بارلا انضفنام) :هلوقب سنأ اهيلإ راشأ دقف «لاحلاو ةنمحلاب ةدافإلا

 .©(انبولق انركنأ ىتح مالسلاو ةالصلا هيلع

 مل ةلاحب ققحت نم ذإ .مهبولق يف مهل ةعفان تناك ميركلا هصخش ةيؤر نأ نابأف

 .©0(نيقسافلا ةبحص نع ىهنو («نيحلاصلا ةبحصب رمأ كلذلف ءاهنم هورضاح لخي

 هاوهي يذلا هامتالا يف ناسنإلا ريسي نأ عرسأ امو ؛عبطلا نم قرسي عبطلاف

 نإ لب ءماسحألا يف يرسي امك قالخألا يف يرسي يذلا اهنوناق ىودعللو هبحاص

 ضيفب هلوح نسم رمغي ءيوق صخش نم هردصم نوكي دق سلا دوسي يذلا حورلا

 عقي نأ ردنيو ءاهنم ءيربلا ىلإ اهب باصملا نم نيحدتلا ىودع لقتنت ةريثك نايحأ يفف

 .سكعلا

 ١ فتاولل- ١519 6.

 .( 99 ةيآلا توبكنعلا ةروس - ا
 ١5١(. ةيألا نامقل ةروس - *

 .(0308 13 هجبام نيا هيب رخأ -

 .(559 ةدعاقلا قورز دمحأل فوصتلا دعاوق - 3

 عمال



 . ةيحمصلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ءرملا ميدتسي نم ريخو «لامعألا ومسو دئاقعلا ةوق ىلع دمتعت نأ بجي ةقادصلاف

 لماع نم) :رثألا مهانع نيذلا كفلوأ ؛مهتدوم ةرخآلاو ايندلل يقبتسيو «مهترشع

 تلمك نمت وهف ؛مهفلخي ملف مهدعوو ؛ءمهبذكي ملف مهثدحو ؛مهملظي ملف سانلا

 .2هتوعأ تبصوو ,هتلادع ترهظو هتءورم

 .فارصتب ٠075© ص ملسلا نلخ - ١
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 ةيجانلا ةقرفلا | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةع ا 1 ١

 ةيجانلا ةقرفلا 0١
 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هجام نبا ىوزر: 0

 نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا تقرفت) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 .“ (ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قزتفتو ةقرف
 ةيئر ىلإ مهدنع لصي ملف هوّلعأو هنتمو ثيدحلا اذه دنس يف نوثدحملا ملكت دقو

 :لوقن اننإف ثيدحلا ةحص ريدقت ىلعو ءايملع هب جاجتحالا اهعم غوسي يلا ةحصلا

 الف ءيعرشو يعيبط رمأ دحاولا دسعقملا ىلإ لبسلا ددعت نأ هب مَلْمُملا نم نإ
 مسا ازاحج وأ از واحت اهيلع قلطي يذلا نأل (دئاقعلاو قرفلا ددعت) :مكح هيلع بحسني

 لوسر هيلع ناك ام ىلع يهف ةنسلاو باتكلا كلف يف ةرئاد اهلك «مالسإلا يف (قرفلا)
 ئدبت "لبس" وأ "براشم" وأ "بهاذم" يهف هباحصأو وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةلبانحلاو فانحألاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا ةداسلاف امهقح دنع يهتنتو نيتداهشلا نم

 ةيديرتاملاو ةيرعشألاو ةيفاسلاو ةيفوصلاو ةيوداحلاو ةيمامإلاو ةيرهاظلاو ةيديزلاو
 عم ةفلتخم بيلاسأ ىلع دحاو قيرط يف نوريسي مهلاثمأو ءالؤه لك «نولدتعملا ةلزتعملاو
 يف ىقلتلاو لقنلاو ثحبلاو ةنراقملاو طابنتسالل ةيعيبط ةجيتن هذهو «نومضملا داحتا

 1 .ةنسلاو باتكلا دودح

 :ىلاعت هلوقب اهيلإ هللا مهاده ىلا ةيعرشلا لبسلا يه بيلاسألا هذه

 لبسإل :ىلاعت هللا اهامس لاو «"”«انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاوإ#
 اناده دقو# ءايبنألا ناسل ىلع ءاج امك دحاولا هللا لدس يهو "74 مالسلا

 . ..؟7مانلبس

 ١ - دحام نبل هجرخأ 8.609 ©(.

 * - توبكنعلا ةرونم )99(.
 .(19 ةيألا ةدئالل ةروس - *

 00١(. بألا ميهاربا ةروس - 4



 ةيجاعلا ةقرشلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسول ا

 يف ةرشتنملا ةميلسلا ةيمالسإلا تاعامجلاو تافيهلا زئاس اعيج ةالؤوب قحليو

 .ضرألا عاقب

 هقبطت الو اهدحو ةيفوصلا قرطلا ىلع ثيدحلا اذه قبطن ؟ليلد يأبو ؟اذامل مث

 . ؟ددعلا اذه

 «جراوسخلا ةالغ لاثمأ ىلع "هتحص ضرف ىلع" ثيدحلا اذه قبطني.اهنإو

 باحصأ اهرك ذ يلا قرفلا نم ءالؤه وحنو .ةينايداقلاو «ةيئاهبلاو ةطمارقلاو ةينطابلاو

 .ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا اوركنأو ءادمع لوصألا اوفلاخن نمم "”لحنلاو للملا" بتك

 فلاح نم ةماع ةيمالسإلا فئاوطلا ةيقب هبا يو ةصاخةيفوضلا فئاوط ل" نضبلو

 رو رسل هيلا نم سورعلا ركنا وأ ادديع ل ركقألا

 نيدلا نم مهحرخي ال اذهو ءةاصعلا وأ نوفرحنملا وأ نورصقملا مهيف ف ناك اعر

 .ةرفاكلا ل

 ةيصعملاف ؛:ةملسم يهف اذه عم ًافارجناو ًافرطتو ًافارحناو اولغ دشأ قرفلا ضعبف
 .رخآ ءيش ةدرلاو ءيش

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لوق نم دوصقملا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ دق هنإ مث
 0 3 ةاويو دفا ا لا ةمأ (مأ قرتفتو)

 يا سا ور ا رول دا لس ل قام

 دمع اديس أو للاؤلإ هلإ ال ةفأب ريقأو همي نما نم لك ىف :ةناجبإلا ةمآو

 تارينخلاب قباسلاو دصتقملاو هسفنل مهنم ملاظلا ءاوس .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةمحر هلمشت لو هيلإ جاتحا نإ دادعإو ريهطت باذع بذعي مهضعب نأ اذه ضراعي الو
 مثل :ىلاعت هلوق كلذ ليلدو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةعافش الو ةعساولا هللا

 مهنمو اصتقم مهنهو هسفنل ملاَظ مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذلا بابكلا انثروأ

 اهيف نولحي اهنولخدي ندع تانج ,ريبكلا لضفلا وه كلذ هللا نذإي تاريخلاب قباس

 انع بهذأ يذلا هلل دمحلا اولاقو .ريرح اهيف مهسابلو ًاولَولو بهذ نم رواسأ نم
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 ةيجانلا ةقرفلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوس ,ولا

 دي اك تش اورق نيذلاوإ» :ىلاعت هلوق ىلإ ةروكش روفغل انبر نإ نزحلا
 ١

 ."ةروفك لك يرجن كلذك اهباذع نم مهنع ففخي الو اوتوميف مهيلع ىضقي

 مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف) :هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع يناربطلا جرخأو

 جات مهلك) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق (تاريخلاب قباس مهنمو دصتقم
 الا هذه ىهو

 ا يات ير نم فلاخت ال يلا تا بفاذللاو كاقفلا

 هللا ىلص هلوق يف نولخاد مهلكو ثحبلا ةيادب يف تاعامجلا هذه ضعب ركذ انعم نم:

 (7(يباحصأو انأ هيلع ام أ :ملسو هيلع

 ."0(ةعامجلا يهو ةدحاو الإ رانلا يف اهلك) :ىرألا ةياورلا يفو

 مو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديسب اورفك نيذلا مه ةيآلا ف رانلا باحصأو

 ةمأ نم كلذب نوربتعي مهف ًاضيأ مهيلإ ثعُب هنوكو هيلع مه امل هتعيرش خسنب اورقي
 .مالسإلا اولخدي مل مهنأل ةباجإلا ةمأ نم ال (ةيدمحملا) ةيمالسإلا ةوعدلا

 ةلمو ةدجحاو رفكلا ةلم نأب مالسإلا ماكحأ تايلوأ ملع نم لك ىلع ىفخي الو

 ةباجإلا ةمأ ال رفكلا ةلم يف عقو امنإ ددعتلاو ددعتي ال دحاو قحلا نكلو ةدحاو مالسإلا

 نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم يطارص اذه نأووج :ىلاعت هلؤقل

 .«#نوقتت مكلعل هب مكاصو مكلذ هليبس

 :اولاق (ىبأ نم الإ ةنجلا نولحدي ىمأ لك) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هل دهشيو
 .270(ىبأ دقف يناصع نمو ةنحلا لحد نيعاطأ نم) :لاق ؟ىبأ نموهللا لوسراا

 نيب ليلضتلاو ريفكتلا بابل ادسو نيملسملا تاتشل اعمج لوقلا اذه يف ىرأ ينإو

 .قزمملا نامزلا اذه يف هيلإ ىعسن نأ يغبني ام اذهو مهفوفص

 .اهدعب اعو (559 ةيألا رطاف ةروس ١-

 .(120 559 دئاوزلا عمجب يف يمثيطلاو 4٠١( ريبكلا ف يناربطلا هجرخأ - ؟

 6551417١(. يذمزلا ةياورلا هذه جرحأ - ؟

 ١(, 589 ةيللا ماعنألا ةروس - +

 .(ة200659 يراخبلا هحرأ > ه





 درولا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسريلا ةعوضؤلا
 هبت يس تس حج تيس يب بسس

 درولا فيرعت

 ارو مدي كتلوج و ةرازق م ةقيظرلا عاملا فاك يكلي كورولا 56-7
 ءحبصلا ةالص دعب احابص اهركذب هذيملت خيشلا رمأي «راكذأ ىلع ةيفوصلا هقلطي .

 نالف انيلع درو :لاقي ؛مداقلا قراطلا وه :ةغللا يف دراولاو .برغملا ةالص ذعب ًءاسمو

 ةيغإلا تاحفنلا نم هئايلوأ بولق ىلاعت قحلا هفحتي ام :حالطصالا يفو ؛مدق يأ

 ىلع موديالو ةئغب الإ نوكيالو هسح نع هبيغيوأ هشهدي ارو ةكرحم ةوق هبسكيف
 ا 8

 باتك اهيلإ اعد لاو ءاعرش ةيولطملا ركذلا غيص نم غيص ةثالث مضي درولاو

 :اهتبوثمو اهلضف ةفيرشلا ةنسلا تنيبو ءلجو زع هللا

 هلو كلملا هل ءهل كيرشال هدحو هللا الإ هلإال] :ةغيصب ديحوتلا ةملك ١-
 ريكفتلا عم ةرمةئام ءطقف [هللا الإ هلإال] وأ ,ةرم ةئام .[ريدق ءيش لكى لع وهو دمحلا
 ةلواحم عم .هدحو للا الا. .طسابالو صضباقالو راضالو عفانالو قزارالو قلاع ال هنأب

 لغاوشلاو سواسولاو تاوهشلاو رار ايندلا ا ا ا >7

 الإ هلإال هنأ ملعافإل :لاقف صلاخلا ديحوتلا اذه ىلإ ىللعت هللااناعد اذو 230302

 ١ نيبو ديحوتلا ةملك دادرت نم راثكإلا يف للي هللا لوسر انيغر كلذكو 00 0

 ."0(هللا آلإ هلإال ركذلا لضفأ) :لاقف اهتبوثمو اهتيلضفأ:

 رثوت [للا الإ هنإال يأ] اهنإ) :ثيدحلا اذه حرش يف نالع نبا ةمالعلا لوقيو 0
 نأ هببسو ؛ركاذلا نطاب يف خسار ميمذ فصو لك نع بلقلا ريهطت ي انيب اريثأت

 90 ةيألا دم ةروس >8
 هقفاوو هححصو (00517) مكاحلاو (850) (ةليللاو عوبلا لمعإ ف يئاسنلاو 558259 يذمؤلا هجرخأ - <

 .(8450- نابح نباو (5 2٠١٠١9 هحام نباو .يهذلا



 درولا ةيفوصلا ةلدا نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 نع هزنملا هتاذل بحجاولا قحلا دحاولل تابثإ (هللا الإ)و «ةهغآلا دارفأ عيمجل يفن (هلإال)
 ركاذلا ناسل نم رئكذلا سكعني ةلوقملا هذهل ركذلا نامدإبف «هلالجي قيليالام لك

 رمأ اذلو حراوجلا رئاس حلصيو عئيضي مث هحلصيو هئيضيف هيف نكمتي ىتح «هنطابىلإ

 .2”(اهيلع ماودلاو اهراثكإب هريغو ديرملا

 اوددج) :ِهلَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نعو

 ."”(هللا الإ هلإال لوق نم اورثكأ :لاق ؟انناكإ ددحن فيك هللا لوسراي :ليق «مكناعيإ

 دسمحلا هلو كلما هلءهل كيرشال هدحو هللا الإ هلإال :لاق نم) :ًاضيأ لي لاقو

 ةثام هل تبتكو «باقر رشع لدع هل تناك ةرم ةئام موي ف «ريدق ءيش لك ىلع وهو
 مو يع صم فلل 5 هيوي ناطيخلا نيف اروع دلل :تناكر «ةكيس هلام نه تع و ةنبخ

 ."7(هنم رثكأ لمع لحجر الإ هب ءاج امم لضفأب دحأرتأي

 تالزلا ىلع سفنلا ةبساحم دعب ةرم ةئام [هللا رفغتسا] ةغيصب :رافغتسالا -؟

 اوفدقتا موز: هلرقي كندي لات هللا انرمأ انهو اغيب ةيقن لامعألا ةعاطص ذر عفا
 هللا نإ هللا اورفغتسماو ًارجأ مظعأو اريخ وه هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل

 ."”4ميحر روفغ

 ءامسلا لسري * ًارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا تلقفإ» :ًاضيأ ىلاعت لاقو

 .4(”اراهنأ مكل لعجيو تانج مكل لعجيو نينبو لاومأب مكددمبو * اراردم مكيلع

 ىور امك ًاهيجوتو هنمأل اميلعت رافغتسالا نم رثكي و هللا لوسر ناك دقو

 رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ هللاو) :هلوق هنع هللا يضر ةريره وبأ انديس
 .0"2(ةرم نيعبس نم

 :لوقي هل هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر رسب نب هللا دبع انديس نعو

 ٠ - يقيدصلا نالع نبا ةمالعلل ةيوونلا راكذألا ىلع ةيئابرلا تاح وتفلا باتك نم 605119(.
  - 5هكأكدو دنس يف دمحلا هيبريخأ (.

 .(6550 يذمزلاو 44551١ ملسم هحرخأ - *

 .(5 ١9 ةبألا لمولل ةروس - ؟

 ,(11-165-05 ةيلألا حوف ةروس - ه

 ,(6 لكك هحلام نبلو (8 559 يراحبلا هج ريخأأ - <
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 درولا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةغونسولا

 ."”(اريثك ارافغتسا هتفيحص يف دجو نمل ىبوط)
 يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع لص مهللا] يب ا ىلع ةالصلا تا ْ

 هلئامشو هتافص يا 2 0 ةرم 0 1 0 0 هلآ نع 0

 اهيأ ل ٠

 ."”كًاميلست اوملسو هيلع اولَص اونقآ نيذلا

 ىللص نم) :لاقف هيلع مالسلاو ةالصلا ةرثكب هللا لوسر بغر كلذكو
 :(2(ارشع هيلع هللا ىلص ةدحااو ىلغ

 ىلص نم) :ِهلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هلل ا يضر كلام نب سنأ انديس نعو 00

 رشع هل تعفرو «تائيس رشع هنع تطحو «تاولص رشع هيلع هللا ىلص ةدحاو يلع

 4 (تاخجرد 3 ١

 .,00(ةالص يلع مهرثكأ ةمايقلا مري يب سانلا ىلوأل :اضيأ 00 لاقو

 دبعلا اهيف ولخي ةسملج يف ءاسملاو حابصلا يف نوكي درولا اذه نأ ةظحالملا عم 1

 ةيلغلو «هشعاط و هرش كب هس و ىلاسعت هللا رك ذب ةراسهن ع دق نوكي كلذبو ا 0

 هللا دعأ تاركاذلاو ًاريشك هللا نسيركاذلاوإ» :مهبف ىلاعت هللا لاق نيذلا نم نوكي
 0 ١

 ”يًاميظع ارجأو ةرفغم مه 0

 روكذملا ددعلا وع روق هدرو نوكي نأ هللا لهأ قيرط يف كلاسلل يغبنيالو

 «ريغصلا لفطلاك هريس ءادتبا يف كلاسلا بلق نأل «ىلاعت هلل هركذ ديزي نأ هل يغبني 0

 ىلإ هريس يف ديرملا ربك املك كلذك ءاذغلا ةيمك هل تديز ربك املك لفطلا نأ امكف.:::

 .تاقث هلاجرو حيحص هدانسإ دئاوزلا يف لاقو.بدألا ف ©8029 هام نبا هحرخأ - 0 ١
 نابح نباو 0007079 ةعزتخ نباو 59|١١6( نئسلا ف يقهببلاو (558]) يكاطلا هاورو (ةححإ دولد وبا كور - 5

 (لكفحلا
 ,(0 53 ةيألا بازحألا ةروس - * 0:

 .(00553 يئاسنلا هحرخأ - ؟ 1

 .(0593) يف يئاسنلا هجرخأ - هن
 ,(* هن ةبللا باوحألا ةروس - ال 0 .(08009 نابح نبلاو (4 69 يذمزلا هحرخأ - <

 ١غ



 درولا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .هخيش تاداشرإ ةاعارم عم .هل ةايحو هبلقل ءاذغ ركذلا نأل هلل هركذ داز ىلاعت هللا

 .تابثو ةنيكسو نانئمطا ةلاح يف امئاد ىقبي ىتح

 ,رافغتسالا نم هي دمحم انديس نم رمأبو لجو زع هللا نم رمأب هلك درولاو
 هركني نأ دحأل سيلف «هللا الإ هلإال لوق نمو هي هللا لوسر انديس ىلع ةالصلا نمو

 .هتياهن يف تادراولا مرح هتيادب يف داروألا مرح نمو «هلهجلف ركنأ نمف «هكرتي وأ

 .تارلا فقبل داروألاب كيلعف

 ىلإ لقنت ىتح ركذلا ةرثك نم دب الف ءركذلا ةلق ببس ةلفغلا دوحو عم ركذلاو
 نسم ادبالف ؛لهسب سيلو بعص اذهو ,74اريفك ًاركذ هللا اوريكذا# روضحلا
 .””كانلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاوإ» ,ةدهاجملا

 مهقيرط يف ناطيشلا فقو ىلاعت هللا ىلإ نيكلاسلا ليبسو جهنم درولا ناك املو

 نيز دقف ةعونم تاسيبلتو ىتش ججحو ةيفخ طيلاغع, هناحبس مهبررك ذ نع مهدصي
 سواسولا نم ملسيال مهركذ نأ ةجحب ركذلا اوكرتي نأ نيركاذلا ضعبل ناطيشلا

 ةيفوصلا يدشرم نكلو «ىلاعت هللا عم بلقلا رضاح ركاذلا ناك اذإ الإ ديفيال ركذلاو

 ءاطع نبا مامإلا انتاداس دحأ لاقف .ريطخلا يناطيشلا لخدملا اذه نم مهيديرم اورذح

 كتلفغ نأل هيف هللا عم كروضح مدعل ركذلا كزتتال) :ىلاعت هلل همحر يردنكسلا هللا

 عم ركذ نسم كعفري نأ ىسعف ؛هركذ دوجو يف كتلفغ نم دشأ هركذ دوجو نع
 ةبيغ دوجو عم ركذ ىلإ روضح دوجو عم ركذ نمو روضح عم رك ذ ىلإ ةلفغ دوجو
 ."”(زيزعب هللا ىلع كلذ امو روكذملا ىوس امع

 مدعو مهلامعأو مهاغشأ ةرثكب نيجتحم مهداروأ ةءارق:نيديرملا ضعب كرني دقو

 سأبال هنأو لوبقم رربصو «عورشم رذع اذه نأ مهناطيش مهيلإ يحويو ءاهل مهغارف
 لامهإلا نم نيكلاسلا اورذسح نيدشرملا نكلو «غارفلا تقول داروألا ليحأتب

 لاق .ددحت يف لازتال لغاشملاو «يهتنيام ناعرس رمعلا نأل غارفلا راظتناو فيوستلاو

 :همكح يف ىلاعت هللا همحر هللا ءاطع نبا مامإلا

 ١ - ةيألا بازحألا ةروس 6(.

 ةيألا توويكنعلا ةروس - ؟ 53(.

 * - مكدلا حرش يف ممطل ظاقيإ 05/119(.
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 درولا ةيفوصلا ةلدأ نايب أ ةيفسويلا ةعوسوملا .

 نبا حراشلا لاقو .(سفنلا تانوعر نم غارفلا دوحو ىلع لامعألا كتلاحإ)

 فلاخيو ,هقئاوعو هقئالع عطقي نأ ناسنإلا ىلع بجاولاف) :ىلاعت هللا همحر ةبيجع:

 .©"”هتقو نبا (يفوصلا) ريقفلا ذإ رخآ اتقو رظتنيالو «هالوم ةمدخ ىلإ ردابيو «هاوه..

 وهامي ضراع هضراع اذإف «قداص لكل مزال هناكمإ دنع هتقو يف درولا ةماقإو

 لخم طارفإ ريغ نم ؛هيف وه ام كسمتلا دعب هذافنإ مزل ةيعرشلا رومألا نم بجاو:.:
 ةفلخ راهنلاو ليللا نألو «ةلاطبلا داتعي الثل هلثم هكرادت نيعتي مث «تقولا بحاون:.

 .صصخام ثيح نم الإ هجو صاصتخا كل سيلف «هلل اهلك تاقوألاو

 مكحب نوكلل ريشي راهن الو ليل مكبر دنع سيل :خياشملا ضعب لاق مث نمف...

 هديب تيؤر دقو مهضعبل ليقو «درولا ةماقإ مدع نم نولاطبلا همهفي امكال.تقولا ..

 لاوحألا دراوم فرعيال نمو «قيقحتلا نم غراف وهف يهلإلا مكحلل رظن نود هتاقوأب ٠

 الإو هباقب هئانتعا مدعلف ببس هل فرعيال ًاطسب وأ اضبق دحو نم :ليق كلذلو' ظ

 . ””هلعأ ُش و ببس كود نادريال امهف:

 عم تنأ) :هل لاقف ةحبس هدي يفو هنع هللا يضر دينجلا مامإلا لجر ىأر دقو

 .(ادبأ هكرتن الف انلصوام ىلإ انلصو ببس وعن :لاقف !؟ةحبس كدي يف ذخأت كقرشأل“

 دراولا .ءلوهج الإ درولا رقحتسيال) :ىلاعت هلل ١ هنحر هلل | ءاطع نبا مامإلا لاقو

 فلخيالام هب ىنتعي ام ىلوأو «رادلا هذه ءاوطناب يوطني درولاو «ةرحآلا رادلا يف دجوي

 وهامت كنم هبلاط وه ام نيأو هنم هبلطت تنأ دراولاو «كنم هبلاط وه درولا :هدوحو .

 مزتلاو :هتظقي ىلإ داع مث ةقباسلا بابسألا نم ببسي هدرو كرت اذإ ديرملا نإو 203
 مث «ىلاعت هللا ىلإ بوتي نأ هيلع لب «هريصقت ةجيتن هبر ةمحر نم طنقي الف هده.

 .تاعاطلاو تادابعلا رئاسك ىضقت اهنأل «داروألا نم هتاف ام نصل

 وأو ىدخورساو يه هنو 0
 1١١59(. ص يبرغلا يسنربلا ةمالعلل فوصتلا دعاوق .- 8

 .(829 ص يبونرشلل ةبئاطعلا مكحلا حا ا

 عاا/



 درولا ْ ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 يف ركذلا نم ةفيظو هل ناك نمل يغبني) :ىلاعت هلل ا همحر يوودلا مامإلا لاقو

 يتأيو اهكرادتي نأ هتتافف لاوحألا نم ةلاح وأ ةالص بيقعوأ ءراهن وأ ليل نم تقو
 اذإو ءتيوفتلل اهضرعي مل اهيلع ةمزالملا داتعا اذإ هنإف ءاهلمهيالو.ءاهنم نكمت اذإ اهب

 .اهتقو يف اهعييضت هيلع لهسي اهئاضق يف لهاست

 مان نم) :هلَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هلل ا يضر باطخلا نب رمع انديس نعو

 امتأك هل بتك رهلظلا ةالصو رجفلا ةالص نيب اميف هأرقف «هنم ءيش نع وأ هبزح نع

 دا نم هأرق

 نأ لضفألا :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يتفم زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لاقو
 ريبكتلاو نيثالثو اثالث ديمحتلاو نيثالثو ًاثالث حيبستلا برغملا و رجفلا ةالص دعب أرقت
 وهو تيمكو يبيحي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإالو نيئالثو ثالث
 ذوعأ لقاطو دحأ هللا وه لقإل أرقي مث يسركلا ةيآ مث ةئملا مامت ريدق ءيش لك ىلع

 عيم زاب نبا هيلع صن ام اذهو تارم ثالث #سانلا برب ذوعأ لقؤ»و «قلفلا برب

 هيب اهدار ندع جير يعرش صن اهيف سيل ًاثالث تاذوعملاو دمصلا ةروس) نأ
 ل ل يي يي

 ١ - ملسم هجرحأ 004109(.

 ص يوونلل راكذلألا - ؟ 050(.
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 جاردتسألاو ةماركلا نيب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسؤيلا ةعوسولا

 نيب قرفقلا
 جاردتسإلاو ةماركلا

 ءايلوألا تامارك ىلع ةلدألا.

 :ميركلا نآرقلا نم أ

 ابطر كييلع طقاست ةلخنلا عذجب كيلإ يزهوإ» :ميرم ةصق يف ىلاعت لاق

 .هناوأ ريغ يف ملا بطرلا هنم طقاستو ًاسباي ناك نأ دعب عذجلا رضعاف 274ًاينج

 نينسم ةئثالث مهفهك يف اوغبلوإ» :فهكلا باحصأ ةصق يف ىلاعت لاقو. 0
 لك نم نيظوفحم ءايحأ مون ةلاح يف ةدملا هذه لاوط اوقب دقف "”اعست اودادزاو

 .تافآلا.

 انأو» : (ايخرب ني فصأ) مالسسلا هيلع ناميلس يبحاص ةصق :يف ىلاعت لاقو...

 نيطسلف ىلإ نميلا نم سيقلب شرعب هءاجف 204كفرط كيلإ دتري نأ لبق هب كيتآ
 .مالسلا هيلع هفرط دادترا لبق

 ايركز اهيلع لخد املكو# :ميرم عم مالسلا هيلع ايركز ةصق يف ىلاعت لاقو
 . هللا دنع نم وه تلاق اذه كل ىنأ ميرماي لاق اقزر اهدنع دجو بارخما

 :ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم ب

 الإ دهملا نم ملكتي ل) :لاق لِي يبللا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نع

 هّمُأ هتءاجف يلصي ناك«جيرح هل لاقي لحجر ليئارسإ نب يف ناكو «ىسيع :ةثالث
 ناكو .تاسموملا هجو هيرت ىتح هتمت ال مهللا تلاقف ؟يلصأ وأ اهبيحأ لاقف ,هتعدف

 .(59إ ةيألا ميره ةروس - ١
 .(؟ 09 ةيألا فهكلا ةروس -

 .(20) ةيألا لمنلا ةروس - ؟
 .(1إ ةيكلا نارمع لآ ةروس -.4
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 جاردتسالاو ةماركلا نيب . ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 50 7 .هتملكو ةأرما هل تضرعتف هتعموص يف جيرج

 ًاضوتف «هوبسو هولزنأو «هتعموض اورسكف هوتأف ءجيرج نم :تلاقف امالغ تدلوف
 كتعموص ئببن :اولاقف . يعارلا :لاقف ؟مالغ اي كوبأ نم :لاقف «مالغلا ىتأ مث ءىلصو

 اهب رمف «ليئارسإ ب , نم احلل ًانبا عضرت ةأرما تناكو «نيط نم الإ ءال :لاق ؟بهذ نم

 يك ارنا نق دار يك كرتف «هلثم ئبا لعحا مهللا تلاقف «ةراش وذ بكار لحر

 :هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق (مصمب اهيدث ىلع لبقأ مث «هلثم ئلعحتال مهللا لاقف
 هذه لفم با لعجت ال مهللا :تلاق ةمأب وم مث) هعبصأ صح ٌةْلَي يبلا ىلإ رظنأ ينأك

 «ةربابحلا نم رابح بكارلا :لاقف ؟كاذ :تلاقف :اهلثم ىبلعحا مهللا :لاقف ءاهيدث كرتف

 ."0(لعفت ْملو «تنز «تقرس :نولوقي ةّمألا هذهو
 تعمم :لاق امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع انديس نعو

 «راغ ىلإ تيبملا اووأ ىتح «مكلبق ناك نم طهر ةثالث قلطنا) :لوقي ِعلي هللا لوسر
 نسم مكيجني ال هنإ :اولاقف «راغلا مهيلع تدسف «لبجلا نم ةرحخص تردحناف «هولخدف

 ناوبأ يل ناك مهللا :مهنم لجر لاقف « «مكلامعأ حل اصب هللا اوعدت نأ الإ ةرحصلا هذه

 ءيش بلط يف ريسملا يب ىأتف لام الو ًالهأ امهلبق قبغأ ال تنكو «ناريبك ناحخيش

 تهركف «نيمئان امهتدجوف ءامهقوبغ امه تبلحف ءامان ىتح امهيلع حرأ ملف ءاموي

 امهظاقيتسا رظتنأ "يدي ىلع حدقلاو تثبلف 3 : «ًالام وأ ًالهأ امهلبق قبغأ نأو امهظقوأ نأ

 كسهجو ءاغتبا كلذ تلعف تنك نإ مهللا امهقوبغ ابرشف ءاظقيتساف «رجفلا قرب ىتح
 لاق (جورخلا نوعيطتسي ال ائيش تجرفناف .ةرحصلا هذه نم هيف نحن ام انع جرفف

 اهتدرأف يلإ سانلا بحأ تناك ءمع تنب يل تناك هنإ مهللا (رحآلا لاقو) :ِهِلي يبلا

 نيرشع اهتيطعأف «ئتءاجف نينسلا نم ةنس اهب تملأ ىتح :نيم تعنتماف ءاهسفن ىلع

 ال :تلاق اهيلع ترده اذإ ىتح «تلعفف اهسفن نيبو ٍييب يلخت نأ ىلع رانيد ةئامو

 يهو اهنع تفرصناف اهيلع عوقولا نم تحرحتف .هقحب الإ متاخلا ضفت نأ كل لحي
 ءاغتبا كلذ تسلعف تنك نإ مهللا .اهتيطعأ يذلا بهذلا تكرتو «يلإ سانلا بحأ

 جورخلا نوعيطتسي ال مهنأ ريغ ةرحصلا تحجرفناف «هيف نحن ام انع جرفاف كهحو
 ريغ مهرحأ مهتيطعأف .ءارجأ ترجأتسا مهللا :ثلاثلا لاقو) :ٌةي يبلا لاق .(اهنم

 ينءاجف «لاومألا هنم ترثك ىتح «هرحأ ترمثف «بهذو هل يذلا كرت دحاو لحر

 ١ - ردح .الاكر دجأو للكل مىلسعو (9)5565 يراخبلا هجرحأ 6.
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 جاردتسالاو ةماركلا نيب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا 0

 نيالا وه فرط ا وع قوت تو نال كرس وخلا نق تا ليف اي ناشف كو
 ئزهتسأ ال ينإ :تلقف .يب ءيزهتست ال !هللا دبع اي :لاقف «قيقرلاو بلا رقيلاو

 ءاغتبا كلذ تيلعف تنك نإف مهللا اعيش هنم كرتي ملف «هقاتساف «هلك هذحأف «كب.:
 ,7"2(نوشمي اوجرخف «ةرخصلا تجرفناف هيف نحن ام انع جرفاف كهنجو

 ىلع بكار لحجر امنيب) :ّلَي يببلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نعو

 ؛ثرحلل تقل امنإو ءاذحل قلخأ مل ينإ :تلاقف ةرقبلا هيلإ تتفتلاف اهيلع لمح دق ةرقب

 ركب وباو انآ اذهب تيمأ :كي يبنلا لاقف !!ملكتت ةرقب هللا ناحبس :سانلا لاقف
0 

 ناك دقل) :ِل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نعو

 . ”(رمع هنإف دحأ ىمأ يف كي نإف ءنوُنَّدَحُم ممألا نم مكلبق نميف

 لجسب قي ةاعو روت ىو سن اذار :هنع هلل يضر كلام نب سنأ انديس نعو '

 فلان ليللا ندم يهد اذإ نم هكا نب الك ثلا لوسر دنض اناك مهن للا يدور

 اصع امه تءاضأف ءاصع امهنم دحاو لك ديبو اجرخ «ةمللظلا ةديدفلل هر"

 ىشمف «(هاصع رخآلل تءاضأ قيرطلا امهب تقزتفا اذإ ىتح ءاهئوض يف ايشمف امهدحأ:..:

 .©(هلهأ غلب ىتح هاصع ءوض يف امهنم دحاو 2020

 ثراحلا يتب دنع ًاريسأ ناك ًابيبخ نأ :هنع هلل | يضر ةريره يبأ انديس نعو ٠

 «بيبخ نم ًاريخ طق ًاريسأ تيأرام) :لوقت ثراحلا تني نأ اهيفو «ةليوط ةصق يف ةكمب
 0 ا

 ةفوكلا لهأ نم سان اكش 0000000 انديس نعو

 ٠ - ملسمو 75 49 يراخبلا هجرخأ 007559.
 .>/909 يذمزلاو 1553 ملسمو (575 49 يراخبلا هحرخأ > « .':

 .(55 50 ملسم و( 29 يراخخبإلا هج رخأ - *

 .(0403 ةباحصلا لئاضف يف يئاسنلاو 06449 ديمح نب دبعو (٠؟5|30) دمحأ هحرخأ - ؟ 0
 .(0 حك هكا و دجأتو 005١ قي يراخبلا هحبرخأ - 5 0



 جاردتسالاو ةماركلا نيب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 امأ :ةدعس ايأ ىعدي لحجر لاقف ءدجسم ىلإ ىهتنا ىتخ - اريخ الإ هل لقي ملف ءةفوكلا

 لاقف «ةيضقلا يف لدعي الو ةيرسلاب ريسيالو ةيوسلاب مسقيال ناك ادعس نإف انتدشنأ اذإ

 هتيأرف :ريمع نبا لاق نتفلل هضرعو هرقف لطأو هرمع لطأف ابذاك ناك نإ مهللا :دعس

 3 يزاوتحتلل يضوسفتل رفقا: ناقة ردكلا ود هيض لغ ةاتماعس طف ادق اريك كيف
 ةوعد ٍنتباصأ نوتفم ريبك خيش :لوقي ؟تنأ فيك :هل ليق اذإف «نهزمغي قيرطلا

 ظ 0 000

 مدقف فايضأ هدنع ناك قيدصلا ركب ابأ انديس نأ ًاقيلعت يراخبلا حيحص يفو

 سارف يب تمحأ اي :هتأرمال لاق اوعبش اذإ ىتح هلفسأ نم ابر هنم اولكأ املف ماعطلا مهل

 رخآ ىلإ ....اولكأي نأ لبق اهنم رثكأ [ةعصقلا يأ] يمل نيع ةرقو :تلاق ؟اذهام

 ىلع تعّل سيوأ تنب ىورأ نأ) :هنع هلل ا يضر ريبزلا نب ةوزع انديس نعو

 انأ :.ديعس اقف «مكحلا نب ناوردللإ ةةميضاخف اهضرأ نين اعيش دخأ هنأ دير نب :ديعتن

 ل كب ا تارا ا بحل 000

 0 ا اا

 يه امنيب مث ءاهرصب بهذ ىتح تتام امف :لاق ءاهضرأ يف اهلتقاو اهرصب ّمَعَف ةبذاك

 (9(تتامف ةرفح يف تعقو ذإ اهضرأ يف يشمت

 يمرضحلا نب ءالعلا نم تيأر) :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نعو

 ةنيدملا نم مدقو «نيراد موي هسرف ىلع رحبلا عطق هتيأر ءأدبأ هبحأ لازأ ال ءايشأ ةثالث

 اووتراف ةلمر تحت نم مهل عبنف هللا اعدف مهؤام دفن ءانهدلاب اوناك املف «نيرحبلا ديري

 نم هعم تجرخو .ءاملا دجي ملو هذخأف عجرف هعاتم ضعب مهنم لحجر يسنو ءاولحتراو

 انل هللا ىدبأف ءءام ريغ ىلع نمنو تام سايلب انك املف ةرصبلا فص ىلإ نيرحبلا

 دن ملف هل دحلنل انعجرف .هل دحلن ملو انفويسب هل انرفحو هانلسغف انرطمف ةباحس

 ٠ - يراخبلا هحرخأ 809 0.

 يرايخبلا هجرخأ - ؟ ) )5١52ملسمو  )40١0دهأو ١21 ١(.

 ة"؟"؟



 جاردتسالاو ةماركلا نيب قرقلا 03 ةيفوصلا ةلد/ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 0 ريق عضوم

 رادع ربحا هديارا ني اظل :لاق هنع هللا يضر رفسلا يبأ انديس نعو ]

 هللا مسب .لاقو هديب هذخخأف ؛هب ينوتلا :لاقف .محاعألا هكيقستال مسلا قالا هلا
 27 (اعيش رضي علف رشا

 ءرفس يف هلي يبنلا عم انك) :لاق هنع هللا يضر يملسألا ةزمح انديس نعو
 نإو .مهنم كله امو مهرهظ اوعمج ىتح يعباصأ تءاضأف «ءاملظ ةليل يف انقرفتف
 ."”(رينتل يعباصأ

 ةرجاهم نميأ مأ تحجرخ) :لاق هنع هللا يضر مساقلا نب نامثع انديس نعو 3

 موي يف ةمئاص يهو داز اهعم سيل ةيشام يهو ةنيدملا ىلإ ةكم نم قل هللا لوسر ىلإ
 يهو :لاق «شطعلا ةدش نم تومت نأ تداك ىتح ديدش شطع اهباصأف «رحلا ديدش

 «يسأر قوف ءيش فيفحب انأ اذإ :تلاق سمشلا تباغ املف ءاهنم ابيرقوأ ءاحورلاب

 اذإ ىتح ئماندف :تلاق ءضيبأ ءاشرب ىلدم ءامسلا نم ولدب انأ اذإف ءيسأر تعقرف

 كلذ دعب تنك دقلف :تلاق «تيور ىتح هنم تبرشف هتلوانت هنم نكمتسأ ثيح ناك

 .””(اهدعب تشطع امو شطعأ يك سمشلا يف فوطأ راحلا مويلا

 لو يبنلا باحصأ ضعب برض :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا انديس نعو
 هديب يذلا كرابتإ» ةروس أرقي ناسنإ هيف اذإف ربق هنأ بسحيال وهو ربق ىلع هءابح

 ربق ىلع يئابحخ تبرض ينإ :هللا لوسر اي :لاقف هِي يبلا ىتأف ءاهمتخ ىتح «كلملا
 لاقف ءاهمتخ ىتح كلملا كرابت ةروس أرقي ناسنإ هيف اذإف «ربق هنأ بسحأ ال انأو

 (20(ربقلا باذع نم هيجنت ةيجنملا يه «ةعناملا يه) .هللع هللا لوسر

 ءادردلا وبأ امنيب) :لاق هنع هللا يضر سيق انديس نع يقهيبلا جرخأو
 .(اهيفامو تحّبس ذإ ةفحص نم نالكأي ناملسو

 ١ - دعس نبل هحيرخأ 49 ]6551©.

 .ءالبنلا مالعأ ريس ف يهذلا كلذك و ١60189( بيذهتلا بيذهت يف رحح نبل اهركذ + *
 .(6 ١159 بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا اهركذ - ؟
 .(015إ ميعن وبأ هحرحأ - ؟

 .(2135209 يذمؤلا هحرحأ - ه
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 جاردتسالاو ةماركلا نيب قرفلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسول ا

 ل هللا لوسر ىلوم ةنيفس نأ هنع هللا يضر ردكتملا نب دمحم انديس نعو
 ءاهحاولأ نم احول تبكرف ءاهيف تسنك لا ينيفس ترسكناف رحبلا تبكر) :لاق

 ىلوم اتأ ثراحلا ابأاي :تلقف «ينديري ُهِلِإ لبقأف ءدسألا اهيف ةمجأ يف حوللا نيحرطف

 ةنيدملا رباقم انلحد) :لاق هنع هلل | يضر بيسملا نب ديعس نع يقهيبلا جرخأو

 انوربخت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا روبقلا لهأاي :ىدانف ءهنع هللا يضر يلع عم

 ريمأ اي هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :اتوص انعمسف :لاق ؟مكربخن مأ مكر ابخأب

 هنكس دقف متليش يذلا ءانبلاو «ىماتيلا ةرمز يف اورشح دق دالوألاو ءتمسدقا دقف

 تقرخت دق :تيم هباحأف ؟مكدنع ام رابخأ امف ءاندنعام رابحأ هذهف ؛مكؤادعأ

 تلاسو ,دودخلا ىلع قادحألا تلاسو .دولجلا تعطقتو' «روعشلا ترشتن ناو «نافكألا

 .(نونهترم نحنو «هأن رسحن هانفلح امو هأندحججو هانمدق امو ءديدصلاو حيقلاب رخانملا

 ةيراس رمأ دق هنع هللا يضر رمع ناك) :ىلاعت هللا همحر يكبسلا جاتلا لاقو

 ىلعدتشاف «سراف دالب ىلع هزهجو «نيملسملا شويج نم شيحج ىلع يجلخلا مينز نبا
 نوملسملا داكو ءادعألا عومج ترثكو ءاهرصاحي وهو دنوهن باب ىلع لاحلا هركسع

 ءانثأ يف ثاغتسا مش «بطمخو ربدملا دعصف «ةسيدملاب هنع هللا يضر رمعو «نومزهني
 هللا عمسأف ملظ دقف منغلا بئذلا .ىعزتسا نم «لبحلا !ةيراساي) :هتوص ىلعأب هتبطخ
 «لبجلا ىلإ اوؤجلف ءرمع توص دنواهن بابىلع مهو نيعمجأ هشيحو ةيراس ىلاعت
 .(اورصتناو اوجنف «نينمؤملا ريمأ توص اذه :اولاقو

 ىلع لحد هنأ) :هريغو تاقبطلا يف ىلاعت هللا همر يكبسلا جاتلا ركذو
 ىضر نامثع هل لاقف ءاهلمأتف قيرطلا يف ةأرما ىقل دق ناك لحجر هنع هللا ىضر نامثع

 ؟هلك للا لوتس دعب حوا :لجرلا لاقف ةائزلا رثآ هييع ىو ىدحا لعني :هنع هللا

 .هلعف نع هل ًارجزو «لجرلل ًابيدأت اذه نامثع رهظأ امإو (نمؤملا ةسارف اهنكلو ال لاق

 ةوفصلا ةوفص ف يزوملا نباو .يهذلا هقفاوو .ملسم طرش ىلع حيحص ؛لاقو(509]605كاحلا هجرخخأ - ١
 .(©2 ]10 ةيلحللا ين معن وبأو (تلل5-ا 1
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 جاردتسالاو ةماركلا نب ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوشولا

 لهأ لوصأ نمو) :(ةيطساولا ةديقعلا) هباتك يف ىلاعت هلل | همحر ةيميت ةيميت نبا لاق ا

 عاونأ يف تاداعلا قراوحخ نم مهيديأ ىلع.يرحي امو ءايلوألا تاماركب قيدصتلا ةنسلا
 ةروس يف ممألا فلس نع روثأملاو «تاريثأتلاوةردقلا عاونأو «تافشاككملاو مولعلا١

 | يهو «ةمألا قرف رئاسو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا هذه ردص نعو ءاهريغو فهكلا
 .(ةمايقلا مويىلإ اهيف ةدوحوم

 ةعامجلاو ةنسلاو مالسإلا لهأ ةمئأ قافتاب قح ءايلوألا تاماركو) :ًاضيأ لاقو..
 نع ةرتاوتملا راثألاو :ةحيحصلا ثيداحألاو ءعضوم ريغ يف نآرقلا اهيلع لد دقو

 يقبع و ةباحتسلا

 ةصق يف ىلاعت هلوق ريسفت يف ىلاعت هللا همحر يزارلا نيدلا رف مامإلا لاقو
 جحا : #7اعست اودادزاو نيس ةئمالث مهفهك يف اوثبلوإ» :فهكلا باحصأ
 :لوقنف ءرهاظ لالدتسا وهو تاماركلاب لوقلا ةحص ىلع ةيآلا هذهب ةيفوصلا انباحصأ

 ."0(....لوقعملاو «راثآلاو رابحألاو نآرقلا ءايلوألا تامارك زاوج ىلع لدي يذلا

 لهأل ةماركلا ليبس ىلع ةداعلا ضقن :ىلاعت هللا همحر يفسدلا مامإلا لاقو
 .ةنسلا لهأ دنع رئاج ةيالولا

 ,نوفلتخم تاماركلا راكنإ يف سانلاو) :ىلاعت هلل ا همحر يعفايلا ةمالعلا لاقو

 قيفوتلا ننع ,«فورعم بهذم لهأ ءالؤهو ءاقلطم ءايلوألا تامارك ركني نم مهنمف
 يف اوسيل نيذلا تاماركب قدصيو «هنامز ءايلوأ تاماركب بذكي نم مهنمو ءفورصم

 «مهنع هللا يضر مههابشأو يرتستلا لهسو دينحلا مامإلاو يخركلا فورعمك هنامز

 اوقّدص «ةيليئارسإ الإ يهام هللاو هنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ لاق امك ءالؤهف

 ءايلوأ كاعت هكلا ناك قدصي نم مهنمو ءهنم اوكردأ مهنأل لِي دمحم اوبذكو ىسرع

 .””(هنامز لهأ نم نيعم دحأب قدصيال نكلو تامارك محل

 ١ - ص ةيرصللا ىواتفلا رصتخم ٠١١9(.
 * ةبثلا فيكلا ةروسا ع 09 5(.

 * - ريبكلا ريسفتلا 25159 (.

 .(450ص نيحايرلا ضور-



 جاردعسالاو ةماركلا نيب | ةيفوصلا ةلدأ تايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ؛نيمرحلا مامإ يلاعملا وبأ مامإلا لاق :ىلاعت هللا همحر يووسلا مامإلا لاقو
 .("7تاماركلا ضراعم يف تاداعلا قراوخ زاوج اندنع ىضرملاو

 :ديحوتلا ةرهوج نتم يف ىلاعت هللا همحر يناقللا ميهاربإ خيشلا لاقو

 همالك نذبناف اهافنن نمو ةماركلا ايلوألل نتبثأو

 :جاردتسالاو ةماركلا نيب قرفلا

 ىلع بظاوملا ةحيحصلا ةديقعلا بحاص وه يلولاو يلول الإ نوكتال ةماركلا
 نعطك ةقدانزلا ضعب يديأ ىلع يرجي ام امأو قي يبلل ةعباتملاو حلاصلا لمعلا

 نيرهاجم مهنوك عم كلذ ريغو جاحزلاو رانلا لكأو ةداحلا ةحلسألاب مهداسجأ

 سنأتسيال يلولا نإوءجاردتسالا ليبق نم وهف «ىلاعت هللا نيد نع نيفرحنم «ةيصعملاب

 .هريغ ىلع اهب رخافتيالو ةماركلاب

 بحاص نإ :ريبكلا هريسفت يف ىلاعت هلل ا همحر يزارلا نيدلا رخف ةمالعلا لاق
 ىلاعت هللا نم هفوخ ريصي ةماركلا روهظ دنع لب «ةماركلا كلتب سنأتسيال ةماركلا

 امأو .جاردتسالا باب نم كلذ نوكي نأ فاخي هنإف «ىوقأ هللا رهق نم هرذحو «دشأ

 كلت .دجو امنإ هنأ نظيو هيلع رهظي يذلا كلذب سنأتسي هنإف جاردتسالا بحاص
 ركم نم نمأ هل لصحيو هيلع ربكتيو هريغ رقتحي ذئنيحو ءاهل اقحتسم ناك هنأل ةماركلا
 بحاص ىلع لاوحألا هذه نم ءيش رهظ اذإف «ةبقاعلا ءوس فاخيالو هباقعو هللا

 .(ةماركال اجاردتسا تناك اهنأ ىلع كلذ لد ةماركلا

 لع يسم انا قععم راما هنا هنن قف ةيقعأ قعتذإو :اضيأ لاقو

 فرع ولو ءًالهاج ناك هدنع عقو هلمعل ناك نمو «هبلق يف ميظع عقو هلمعل لصح

 بنج يف مهركش لكو ريصقت هللا لالج بنج يف قلخلا تاعاط لك نأ ملعل هبر
 يف تيأر «لهجو ةريح هتزع ةلباقم يف مهمولعو مهفراعم لكو ءروصق هئامعنو هئالآ
 دعصي هيلإإ» :ىلاعت هلوق قاقدلا يلع يبأ ذاتسألا سلجم يف ئرقملا أرق هنأ بتكلا ضعب

 ىقييال نأ كلمع عفر قحلا نأ ةمالع :لاقف .”'#هعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا“

 ١ - ص نيفراعلا ناتسب 835 8(.

 ةيلألا رطاذ ةروس - ؟ 060١9(.
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 مدا الا ةيفوصلا ةلدأ نايي يف ةيقسويلا

 وهف كعم قبي مل نإو عوفدم وهف كرظن يف كلمع ىقب نإف (كلمع يأ) ءكدع
. 2 

 ال تاداعلا ا يتأسي سانلا نم اد نأ رق نع نقلت ىلع ءانبو 00

 ىلع هلامعأ سيقن سيقن ىتح ةمارك اذه هلمع ربتعن نأو ةيالولاب هيلع مكحن نأ هل 0

 .ةنسلاو باتكلا ٠
 يف ربطي وأ ءاملا ىلع يشمي لجرلا متيأر ول" :ىلاعت هللا همر دينجلا مامإلا لاق 0

 .””يهنلاو رمألا دنع هلاح اورظنت ىتح هب اورتغت الف . ره

 :تاماركلا نم ةيفوضلا فنقوم ٠
 نم قفتا ام رثكأ" نوققحملا لاق :ىلاعت هللا هقعر يزا رلا نيدلا رخف ذ مامإلا لاق 0 0

 نوفاخي نيققحملا ىرث نأ مرج الف «تاماركلا ماقم يف عقو اغإ هللا ة ةرضح نع عاطقتالا ٠

 ."ءالبلا عاونأ نم نوفاخم امك ثاما ركلا نم 0

 تاسماركلل بسغرت الو) :هنع هللا يضر يعافرلا دمحأ ريبكلا مامإلا لاقو 223
 نسم ُه أرسملا زتسسن اسمك تاسماركل ١ نس نورتتسي ءاميلوألا ثنإف «تاداعلا قراوخو

0 0 

 روهلظفل ًاهراك نكي مل نم) :ىلاعت هللا همحر يشرقلا هللادبع خيشلا لاقو 20
 باجح هّمح يف وهف ىصاعملا روهظل قلخلا ةيهارك هنم تاداغلا قراوهنو ثتايآلا..

 قراوخنو تايآلا نم ءيش روهظ ديري ال هسفن دئاوع قرح نإف «ةمحر هيلع اهرتسو
 ناكف ةلمج هتادارإ دنع ئف اذإف ءكلذ نم رقحأو لقأ هدنع هسفن نوكت لب هل تاداعلا...

 ققحتلاو فاطلألا دورو ةيلهأ هل تلصح ةلذلاو ةراقحلا نيعب هسفن ةيؤر يف قيقحت هل

 .(2(نيقيدصلا بتارعإ

 ىلع تاماركلا عقو نم نوفاخي لكلا" ىلاعت هللا همر صاوخلا ىلع لاقو

 . دا دمنا قوكتت ذا لاتعمل نرزغو دسم نهب نوذاذزيم مهيديأ

 .٠ يزارلا نيدلا رخف ةمالعلل ريبكلا ريسفتلا- )655183(..
 - .يدم 59 رجاوإلا

 - ديؤللا ناهربلا 139(..

 قيفحتلا رون - ؟ ١51

 رهاوطلاو تيقاوبلا - ه 159 002.



 جاردتسالاو ةماركلا نيب ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا
 يا سه سس

 ماجا هللا قير ةرعصت يسد يييطرعلا ةنيفودعلا دك ةماركلا راه نعت
 . كلذ عم ىلاعت هللا همحر يبرع نب نيدلا يحم خيشلا عم عقو امك «نيدناعملاو نيرفاكلا

 ةننس اندنع رضح :ىلاعت هللا همحر لوقي ثيح ءايبتألا تازجعم ركني يذلا فوسليفلا

 ام ركنيو نوملسملا اهتبثي يذلا دحلا ىلع ةوبنلا فوسليف ةئامسمخو نيناثو تس

 نايرواهشلاو دربلا نموت ناك و ندقا ز نت اقكاهلا ر يق وعلا و ياسو نانا نو ماع

 هيلع مسيهاربإ نإ :لوقت ةماعلا نإ :بذكملا ركنملا لاقف ران لعتشي ميظع لقنم انيديأ

 امنإو «قارتحالل لباقلا موسجلا اهعبطب ةقرحم رانلاو «هقرحت ملف رانلا يف يقلأ مالسلا

 دورمث بضغ نع ةرابع مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق يف نآرقلا يف ةروكذملا رانلا تناك

 سدق يبرع نب نيدلا يحم خيشلا هل لاق هلوق نم غرف املف ءبضغلا ران يهف هقنحو
 نأو ميهاربإ قرحت مل اهنأ رانلا يف هلاق ام رهاظ يف هللا قدص انأ كتيرأ نإف :هرس هللا

 يف ميهاربإ ماقم ماقملا اذه يف كل موقأ انأو ءامالسو ادرب :لاق امك هيلع اهلعج هللا

 لاقف معن لاق ةقرحم رانلا هذه تسيلأ :هل لاقف نوكي ال اذه :ركنملا لاقف هنع بذلا

 اهبلقي ةدم هبايث ىلع تيقبو ركنملا رجح يف لقنملا يف بلا رانلا ىقلأ مث : كسفن يف اهارت

 اطبأ كدي توق :هل لاق مث لقنملا ىلإ اهدر مث بجعت هقرحت ل اهآر املف هديب ركنملا

 كرتتو رمألاب قرحت ةرومأم يهو رمألا ناك اذكه هل لاقف :هتقرحأف هدي برقف ءاهنم

 ."0"فرتعاو ركنملا كلذ ملسأف ءءاشي امل لعافلا ىلاعت هللاو كلذك قارحإلا

 ةقسفلا رحس لاطبإ ةيفوصلا دنع هيف ةماركلا راهظإ زوجي يذلا يناثلا ضرغلاو
 همحر يمثيفلا رجح نبا ةمدافلا دامك عينا و كاملا قرط يدل يد وعماو

 ااا لبر نا را فل ريس هزت مرو ار ل و نأ ؟للعت هللا

 ىتح هعفصتو 3 برضت لزت ملو خيشلا لعن هيلإ تعفتراف «وبملا يف يمهربلا راطف
 .©2نورظني سانلاو خيشلا يدي نيب هسأر ىلع اسوكنم ضرألا ىلع عقو

 سفنلا رطخخ نم هيف امل موسذم وهف عورشم ببس نودب ةماركلا راهظإ امأو
 .بجعلاو ةرخافملاو

 دنع ةماركلا نأ ىفخي الو" :ىلاعت هللا همر يبرع نب نيدلا يحم خيشلا لاق

 .(5ا|59 ةبكللا تاحوتفلا - ١

 555١9(. ص ةشيدخلا يواتفلا - ؟
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 جاردتسالاو ةماركلا نيب قرفلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسؤيلا ةعونولا

 بلحج وأ نيد رصنل تناك نإ الإ سفنلا تانوعر ةلمج نم ةد ودعم لاخرلا رباكأ
 ع سيلو مه دهشم اذه مهال مهذنع لعافلا وه ىلاعت هللا نذل ةلل .

 الشم اشيك ايحأ اذإف «مهريغ نود مهدي ىلع قراخلا لعفلا كلذ عوقو الإ ةيضاوصنللا ٠

 ."7بجعت الف ةردقلا ىلإ رمألا عحر اذإو مهتردقب ال هللا ةردقب كلذ اغإف ةجاخجد وأ

 .ةعيرشلا ىلع ةماقتسالا ةيفوصلا دنع تاماركلا مظعأ نإو 8

 يصاصعملا نم ظفحلاو ,تاعاطلل قيفوتلا ماود ءايلوألل نوكت يلا تاماركلا::

 . ؟9تافلاخملا 0

 ل ا ل ظ
 لدبت نأ تاماركلا ربكأ نكلو ءاهتقول ىضقنت ءايشأ !؟تاماركلا و تايآلا امو" |

 وربع قلخب كسفن قالعخأ نم ًامومذم اَقْلُخ

 يه امنإ ةيقيقحلا ةماركلا" :ىلاعت هلل | همحر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا لاقو

 «لجو زع هلل اب ناميإلا ةحص :نارمأ اهعجرمو اهلامك ىلإ لوصولاو ةماقتسالا لوصح
 الإ صرحي ال نأ دبعلا ىلع بحاولاف ءانطابو ًارهاظ كي هللا لوسر هب ءاج ام عابتاو
 ةربع الف ةداعلا قرح ىنعمب. ةماركلا امأو ءاهيلإ لوصولا يف الإ ةمه هل نوكت الو اهيلع

 :"نوجردتسملا اهب قزري دقو «هتماقتسا لمتكت مل نم اهب قزري دق ذإ نيققحملا دنع اهب

 «نايعلا دوهشو ناقيإلا ديزمب ناميإلا ةمارك «ناتطيحم ناتعماج ناتمارك يه امنإ" لاقو'

 لعج مث امهيطعأ نمف ةعداخملاو يواعدلا ةبناحجبو ةعباتملاو ءادتقالا ىلع لمعلا ةماركو

 نسمك باوصلاب لمعلاو ملعلا يف ظح اذ سيل باذك رتفم دبع وهف امهريغ ىلإ قاتشي

 .”اضرلا عطخو باودلا ةسايس ىلإ قاتشي لعجف ءاضرلا تعن ىلع كلملا دوهشب مركأ

 ىلع ةماركلا نأ ملعاو) :ىلاعت هللا همحر يبرع نب نيدلا يحم خيشلا لاقو

 رابخإلاو :رطاخلا ىلع مالكلا لثم ةيسحلا الإ ةماعلا فرعت الو «ةيونعمو ةيسح نيمسق

 ١ - رهاوطظلاو تيقاويلا 159|1020(.

 ١503(. ص ةيريشقلا ةلاسرلا - *

 100١9(. صا يسوطلل عمللا باتك - *

 .(3051829 ص رفص دماخل قيفحتلا رن - ع

 يح



 جاردتسالاو ةماركلا نيب ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوضوم ا

 ءاوملا قارتخاو ءاملا ىلع يشملاو نوكلا نم ذألاو ةيتآلاو ةنئاكلاو ةيضاملا تابيغملاب
 ال ةماعلاف ءكلذ وحنو لاحلا يف ءاعدلا ةباجإو راصبألا نع باجتحالاو ضرألا ىطو

 هللا دابع نم صاوخلا الإ اهفرعي الف ةيونعملا ةماركلا امأو هاه لكماالإ ةماركلا فرع

 قفوي نأو «ةعيرشلا بادآ دبعلا ىلع ظفحي نأ يهو «كلذ فرزعت ال ةماعلاو «ىلاعت

 قف اقلطم تايعاولا ءادأ ىلع ةظفاحملاو اهفسافس بانتجاو قالخألا راكم عقل

 نظلا ءوسو دسحلاو سانلل هردص نم دقحلاو لغلا ةلازإو تاريخلا ىلإ ةعراسملاو اهتاقوأ

 هللا قوقح ةاعارمو «سافنألا عم ةبقارملاب هتيلحتو ةمومذم ةفص لك نم بلقلا ةراهطو

 اهلوحد يف هسافنأ ةاعارمو هبلق يف هبر راثآ دقفتو ءايشألا يفو هسفن يف ىلاعت

 رغ هللا عم روضحلا ةلح اهيلعو اهحرخيو هيلع تدرو اذإ بدألاب اهاقلتيف ءاهجورحخو
 الو ركم اهلخدي ال يلا ةيونعملا ءايلوألا تامارك اندنع اهلك هذهف ءلحو
 .0"2(جاردتسا

 :ةمارك اسهدعب سيل ناتمارك) :ىلاعت هللا همحر نوراحلا دمحأ خيشلا لاقو
 ."0(ةمارك هنم اوبلطت الف اميقتسم ًالجر متدجو اذإف ؛ةماقتسالاو نامبإلا

 :ةفوصلا دنع هريغ ىلع ًالضفم ةماركلا بحاص سبل *#

 نسم ةسارك هسل نسم لك نوسكي نأ مزليال :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا ماهإلا لاق

 ةمارك“ هل سيل نم ضعب نوكي دق لب مهنم ةمارك هل سيل نم لك نم لضفأ ءايلوألا
 اللذو اهبحئام نيقي ةيوقتل ناوكت دق ةماركلا:نأل (ةمارك دل نم ضعي نم لضفأ عينت

 لامكو نيقيلا ةوقب نوكت ةيلضفألا امنإو ؛هتيلضفأ ىلع ال هلضف ىلعو هقدص ىلع
 .©0(ىلاعت هلل اب ةفرعملا

 .ةفوصلا دنع ةبالولا مدع ىلع البلد سبل ةماركلا روهظ مدع

 ةرهاظ ةمارك يلولل نكي مل ول) :هتلاسر يف ىلاعت هلل همر يريشقلا مامإلا لاق

 .(ايلو هنوك ف اهمدع حدقي مل ايندلا يف هيلع

 ١ - ةيكللا تاح وتفلا 159|5 (.

 ص لالخلا دمحم يبأل ءايلوألا تامارك - ؟ ١59(.
 «< - ص ةيلاغلا نساهلا رشن باتك 509 ١1١(.

 فرغ



 د0 سس

 اذه دنع يريشقلا ةلاسرل هحرش يف يراصنألا ايركز مالسإلا خيش لاقو

 نيقيلا ةدايزب يه امنإ ةيلضفألا نأل تامارك هل رهظ نمم لضفأ نوكي دق لب) :مالكلا

 كلا ويل ل

 توما دعب ةماركلا

 جرخي لهو ؟مهتايح لاحب ءايلوألا تامارك صتخت له :لوقيف ضعبلا لءاستي دق

 فرصت يه امنإ ءايلوألا تامارك نأ :كلذ ىلع باوجلاو ؟توملاب هتيالو نع يلولا

 ريغتت ال كلذك تناك اذإو ؛ةعدوم ىرحخأ ةوقب الو «رثؤم ريثأتب ال «ىلاعت هللا نذإب
 اهراهظإو «ىقنأ حورلاو «ىفصأ سفنلا نأل ءاهنم ىلوأ ةايحلا دعب يه لب مهتون.

 ,مهتايح ءاضقنا دعب الإ رهظت مل تامارك نيروتسملا نم ريثكل تّيِبَر مكو «جوحأ
 اهرهظأ املق ءلجو زع هللا عم مهرس ناك نأ دعب مهتوم ليبق ترهظ مهضعبو

 ؛توملاب هقيالو نع يلولا لزعني ال هنإ مث رتسلا يف ةبغرو ءرسلل انامتك هءاقل اوراتخخا
 د نع (ةانيحلا لاحك قاب صاصتالا نأل «مهتوبن يف ءايبنألاك اهنم جرخي الو

 ىلع يقب ام قاب زايتما هقيالول هقلخن نم ءاش نم ىلاعت هللا رايتخا لب :ةجاحل اهب

 ."”رفسو نعظ وأ «لاقتناو ةماقإ وأ تاممو ةايح نيب قرف ال ,دهعلا

 ..؟؟يصاعلا نيبو هنيب ريبكلا قرفلا امف هتوم دنع يلولا ةناكم تدقف اذإ مث

 ١ - ص ةيريشقلا ةلاسرلا 58 ©١(.

 ص لادلولا دمحم يأ ان لا تامارك - ا ١2-هن(.

 رح





 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا
 حطتشلا

 حطشل 2 ١

00 0 
 هذهو «قحلا ريغب ذقنيح نورعشي ال ثيحب مهيلع .ىلاعت هلل ١ دوهش ةيلغو ةبوبيغلا

 «نيسيفوصلا دنع ةدومحم ريغ ةلاحلا هذهو ءاهركنأل هعم هلّقعو هنع تردص ول تاملكلا

 ال هنأ امك نكلو «ذئتيح هركف طابضنا مدعو هلوهذل كلذ يف رؤذعم اهبحاص نكلو

 لمح الو ءوحص ةلاح يف ناك نمل هب ءادتقالا زوجي الف رذعلا اذه ببسب هيلع حانج

 لهأل اهنع ىفعي تاحطش هنأ ىلع كلذ ىلإ رظني لب «ةحصلا ىلع هلاعفأو همالك
 ءارحصلا يف هتلحار لضأ يذلا لجرلا عم لصح امك ةحيحصلا ديجاوملاو لاوحألا

 هحرف ةدش نم أطخأف رورس لاح هباصأ اهدجو امدنعو هعاتمو هبارشو هماعط اهيلعو

 هللاب حرفي يذلاب فيكف هتلحارب حرف دق اذهف ''”كبر انأو يدبع تنأ مهللا) لاقف

 نم لك اهب ذدخاؤيو ءوحص ريغب هنع تجرح يذلا نع ردصي امم. اهريغو ةرابعلا هذهو
 دمحأ خيشلا ريشي اذه ىلإو لاحلا كلذ لشم يف نكي مل نممًالقع اهديأ وأ اهددر
 :لوقي ذإ هنع هللا يضر يعافرلا

 لثم ةمعنلاب ثدحتلا دح زواجتت ىلا تاحطشلا نم اهلثمو تاملكلا هذه)

 ةنطلس ريرس ىلع سلح هنأ همانم يف ىأرف ءالخلا تيب يف مان لجر لثمك :اهبحاص
 ةنس ىلع اوضع «دودحلا دنع فوقولاب هللا هللا :هناكم فرعو لجح ظقيتسا املف

 .(ذحاونلاب ديلي ميظعلا ديسلا

 قوي عع مءملطضوو ديز ظافلأو يلام

 (؟)يرسو كاذرس نم ىدهأ ةعيرسشلا ههلجوو

 ١ - نيللاصلا ضاير ف يوونلاو (010 51/1 موء(501179-605 يراخبلا هحبرخخأ 0669(.

 ص لالخلا دمحم يبأل ءايلوألا تامارك - ؟ 4 ١-١5.

 قفيفنا





 دوجولا ةدحو ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 دوجولا ةدحو(أ *

 لوألا وه ىلاعت هللا نأ ذإ هب هريغل ريثأت ال يأ «يتاذ لجو زع هللا دوجو نإ.

 أ”هريغ ءيش نكي ملو هللا ناك" :ثيدحلا يف درو دقو «ءيش هلبق سيلف

 دادمإب رمتسمو املا لجو زع هللا داجيإ نم لصاح رهف تادوجوملا دوجو امأ

 ا تداعل دادمإلا عطقنا ولو «دوجولاب امل ىلاعت للا

 نمو ةقيقح دوجوملا وه هآر ىلاعتو هناحبس دمملا دجوملا ىلإ رظن نمف هيلعو

 زع هللا دوجوك ان ل و هناحبس هالول ًامدع ءايشألا ىأر دادمإلا ظحال

 ال هريغ دوجوو «ىلاعتو هناحبس هللا وهو دحاو يقيقحلا دوجولا" :اولاق كلذلو ءلحو:

 ."هدوجو هباشي 0

 ةملك قدصأ) :لاق و هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نعو ظ

 ."7(لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ :ديبل ةملك رعاش اللاق

 :مهدحأ لاقو

 (")لامججإلاو ليصفتلا ىلع مدع 2 ههىققح نإ هللا نود لكلاف

 .«دوجولا ةدحو يه هذهو هل ىلاعت هللا ددهي دوجوم هلصأ ةقيقح يف مدع يأ

 :(فوصتلا نع قئاقح) هباتك يف لالا همحر ىسيع رداقلا دبع خيشلا لاقو

 كلذإل ىلاعتو هناحبس قحلا وهو بحاو وهو «يلزأ ميدق دوجو :ناعون دوجولا نإ ''
 وهو ءنكمم يضرع زئاج دوحجوو «ققحملا دوجولا تباثلا يأ 74 قحلا وه هللا نأب
 .تاثدحملا نم هادع نم دوخؤ 0

 :نيينعم لمتي ىلاعت قحلا وم دحاو دوجولا نأو ,دوجولا ةدحوب لوقلا نإو

 .(6© :ا59١|5 يراخبلا هجرخأ -
 .655 2159 يراخبلا هحرخأ ت ؟

 ١  1ص يواصلا حرش - ؟ )0/09.
  - 00يللا جحل ةروس )65(.
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 روجولا ةدحو ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسريلا ةعوسوم ا

 لوألا قيرفلا :ناقيرف دوحولا ةدحوب نولئاقلاف اذهلو ءرفك ىناثلاو «قح امهدحأ

 اذه هلوقف ...هنيع هنأ ىلع لدت ةيآ هل ءيش لك يفو ءءايشألا نيع هنأو «لكلا وه هنأو

 ددش دقو ناثوألا ةدبعو ىراصنلاو دوهيلا ليطابأ نم ةلالض دشأو ةقدنزو رفك

 .هتسلاحب نم سانلا اورذحو ءهرفكب اوتفأو «هلئاق ىلع ريكنلا ةيفوصلا

 لك يمحأ اي رذحاف" :ىلاعت هللا همحر ينانب دمحم ركب وبأ هللاب فراعلا لاق

 وه كلذ نإف ؛ىوهلا ىلع لسرتسيو «هللا الإ مث ام :لوقي نم عم سولجلا نم رذحلا

 هوفتو «ةقيقحلا يف خسرو «ةعيرشلا يف همدق ححص اذإ ققحملا فراعلا ذإ «ةضحملا ةقدنزلا

 فيلاكتلا لامهإو عئارشلا طاقسإ ةرابعلا هذه نم هدصق نكي مل هللا الإ مث ام :هلوقب

 ."!هدصق اذه نوكي نأ هلل اشاح

 امنإو «قولحملا نيع قلاخلا نأ نم «ركذ ام رفكو نالطبب اولاق :يناثلا قيرفلا

 نع هزنم دبحاو كش ال وهف هناحبس قحلا وهو يلزألا ميدقلا دوجولا ةدحوب اودارأ

 نأل ارظن ثداحلا نوكلا وهو ددعتملا يضرعلا دوجولا مهمالكب اودصقي ملو «ددعتلا

 ناف كلاه ,هسفن يف مودعم نوكلاف عفني الو رضي ال يمدع هلصأ يفو «يزاحب هدوحو
 ."”4ههجو الإ كلاه ءيش لك#» ىلاعت لاق ةظحل لك ف

 ةيدحأب ةوحممو «هتابثإب ةئباث تانئاكلاو «دادمالا هتبثيو ءداجيإلا هرهظي اهغإو

 داقتعالاب مهفلا اذه ذمححأ مسق :نامسق ءالؤهو «هيف ةيمويقلا رس هكسمي امنإو «هتاذ

 ينفف ديحوتلا راحب جمل يف قرغتساف دوهشلا هيلع بلغو «نايعلاو قوذلا مث ناهربلاو
 .قح هلوق اذهو ىلاعت هللا عرش ىلع هتماقتسا عم «هريغ دوهش نع ًالضف هسفن نع

 رهاوظب كسمتو «هترابع ةوالت يف لغوتف ءيظفل ملع كلذ نأ نظ مسقو
 هب ذتلي امل هينيع يق ةعيرشلا تناه اهررف «قحلا دوهش نع اهدوهش يف باغو «هتاراشإ

 ةهج يف ةعيرشلا نأ هرهاظ ام ملكتيو «هسأر مأ ىلع عقيف ظافلألا كلت ةوالح نم

 نإ يرمعلو «نافرعلا لهأ اهب صتخي ىرخأ ةهج يف ةقيقحلاو «ةلفغلا لهأ اهب صتخي
 ."!'ناسحإ ماقمو ةعيرش الإ مث امو «ناتهبلاو روزلا نيع وهل اذه

 .ه (05855 ةنسا ىفوتللا ينانب دمحم ريبكلا فراعلل كوللا كلم ىلإ كولسلا جرادم - ١

 .(يلطو ةبألا صصقلا ةروس ل *

 موكل هه١5 صا فاوصتلا نع قئاقح اك
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 د ةقوصلا لدا دي ل ةينسولا مونيا
 لولحلاو داحتإلا

 لولحلاو داحنالا يف ءاملعلا لاوقأ .
 ةلطابلا ةمهتلا هذه نم ةيفوصلا ةداسلا ةئربت يف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا لاق 0
 نم هريغب وأ هب ىلاعت برلا لولح دمنعي هللاب ةفرعملا لهأ نم دحأ سيل" :هصن ام

 خويشلا رباكأ ضعب نع لوقنم كسلذ نم ءيش عمس نإو هب هداحتا الو «تاقولحملا

 ناطيشلا مهلضأ نيذلا ةيحابإلا ةيداحتالا نم نوكافألا هقلتحا ءبوذكم هنم ريثكف

 , !ةينارصتلا ةفئاطلاب مهقحلأو

 هيلع قفتا ام ىلع نوقفتم نيدلا يف مهب ىدتقي نيذلا خياشملا لك) :ًاضيأ لاقو
 ءيش هتاقولخم يف سيلو «تاقولخملل نيابم هناحبس قلاخلا 0 نم اهتمئأو ةمألا فلس

 زييمتو ثداحلا نع ميدقلا دارفإ بحي هنأو .هتاقولخمع نم ءيش هتاذ يف الو (هتاذ نم

 , "انه هركذ نكمي نأ نم رثكأ مهمالك يف اذهو «قولخملا نع قلاخلا

 مل ناثوألا دابُع ناك اذإ يرمعلو) :ىلاعت هللا همحر ينارعشلا مامإلا لاقو

 هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن اما :اولاق لب هللا نيع مهتحلآ اولعجي نأ اوؤرجتي
 0 ”4ىفلز 6

 هلقعتت ام دح ىلع قحلاب داحتالا نوعدي مهنأ ىلاعت هللا ءايلوأب نظي فيكف
 ملعي وهو الإ يلو نم ام ذإ .مهنع هللا يضر مهقح يف لاحاك اذه !؟ةفيعضلا لوقعلا

 نأل ؛قئالخلا تامولعم عيمج نع ةحراخلا اهنأو «قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ

 .( طيح ءيش لكب هللا

 :لاقف اهنالطب رهظأو ةدسافلا ةديقعلا هذه نع يلازغلا مامإلا ثدحت دقو

 0 وال ل55 قوت عود ت١

 .(555150 ىواتفلا عومج -
 .(59 ةيألا رمزلا ةروس - ©

 .(لع ١9| رهاوطلو تيقاويلا - ؟

 فض



 لولح او داحتالا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 دبعلا نإ :لئاقلا لوق نأل ءانالطب رهظأ ًاضيأ كلذف :داحتالا وهو عبارلا مسقلا امأو"

 نأ نع ىلاعتو هناحبس برلا هزني نأ يغبني لب ءهسفن ف ضقانتم مالك برلا وه راص
 ايش نإ :لئاقلا لوق نإ :اقلطم ًالوق لوقنو ءتالاحملا هذه لاثمأب هقح يف ناسللا يرحي

 مثاهدحو ورمعو هدحو ديز لقع اذإ لوقن اننأل «قالطإلا ىلع لاحم رخآ ًائيش راص
 امه الك نوكي نأ امإ داحتالا دنغ ولخي الق هب داو اع ابم دنيز نإ ليق

 الو ءسكعلاب وأ امودعم ورمعو ًادوجوم ديز وأ «نيمودعم امهالك وأ ؛نيدوحوم
 لب هرخألا نوع اههدحا قرع نبغي لق قيدردوم اناك نإق ةعبرألا هذه ءارو مسق نكمب

 «داحتالا بجوي ال كلذو ءامهناكم دحتي نأ ةياغلا امنإو ؛دوجوم امهنم دحاو لك نيع

 نوكت الو ءاهلاحم نيابتت الو «:ةدحاو تاذ يف عمتجت دق ةردقلاو ةدارإلاو ملعلا نإف

 امف نيمودعم اناك نإو ضعبلاب ضعبلا دحتا دق نوكي الو «ةدارإلا الو ملعلا يه ةردقلا

 .ثلاث ءيش ثداحلا لعلو امدع لب ادحتا

 دوحجوع مدت نعم دل زا كا ولف درو راغألاو مودع انهدحا ناك ذإو

 هنإف «ةفلتخملا نع ًالضف ةلثامتملا تاذلا يف راج اذهو «لاحم ًاقلطم نيكيش نيب داحتالاف
 كلذ داوسلا اذه ريصي نأ ليحتسي امك «داوسلا كاذ داوسلا 000

 «ملعلاو داوسلا نيب نيابتلا نم مظعأ برلاو دبعلا نيب نيابتلاو ؛ملعلا كلذ وأ ضايبلا

 .لطاب اذإ داحتالا لصأف

 كرابت برلا نإ :لاقي نأ روصتي نأ كلذف :لولحلا وهو سهاخلا مسقلا امأو

 «نيملاظلا لوق نع بابرألا بر ىلاعت «برلا يف لح دبعلا وأ ءدبعلا يف لح ىلاعتو
 لالا تافص نإف «برلا تافصب دبعلا فصتي نأ الو «داحتإلا بجو امل حص ول اذهو

 .ناك امك لاحلل ةفص ىقبت لب «لحملا ةفص ريصت ال

 اذإ ةدرفملا يناعملا نإف ءلولحلا ىنعم مهف دعب الإ مهفي ال لولحلا ةلاحتسا هجوو

 لولحلا ىنعم يردي ال نمف ءاهتابثإ وأ اهيفن مهفي نأ نكمي مل روصتلا قيرطب كردت مل
 .لاحم وأ دوجوم لولحلا نأ يردي نيأ نمف

 :نارمأ لولحلا نم موهفملا :لوقنف

 الإ نوكي ال كلذو ديف نوكي يذلا هناكمو مسجلا نيب يلا ةبسنلا :امهدحأ

 ل



 لولح او داحتالا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعؤسولا

 دقف .رهوشباب هماوق نوكي ضرعلا نإَف ءرهوكباو ضرعلا نيب يلا ةبنسنلا :يناثلاو
 .هسفنب هماوق ام لك .ىلع لا كلذو فيق لاخل هلأب هنغأ ريغ

 هسفنب ههاوق ام لكك نإف ءضرعلا اذه يف سدقتو ىلاعت برلا ركذ كنع عدف

 روم افرك ييسر رزاك يد مسعر ياللا 0

 ودل ا و ل ا

 ىلاعت) :ىرغصلا هتديقع يف ىلاعت هلل! همر يبرع نب نيدلا يحم خيشلا لاقو

 .(اهلحي وأ ثداوحلا هلحت نأ قحلا

 دحاولا ماقمو «عامجإلاب دحاو ىلاعت هللا نأ ملعا) :ىطسولا هتديقع يف لاقو
 .(ءيش يف دحتي وأ يش يف لحي وأ ءءيش هيف لحي نأ ىلاعتي

 ثداوحلل ًالحم طق نوكي ال ميدقلا" :ةئاملاو نيتسلاو عساتلا بابلا يف لاقو

 .©2ثدحملا يف ًالاح 00 الو

 لولحلا يفن ىلع ليلد مظعأ نم) :نيسنمو نيعستلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 «ءيش سمشلا رون نم هيف سيل رمقلا نأ ًالقع ملعت نأ مهضعب همهوتي يذلا داحتالاو

 نم هيف سيل دبعلا كلذكف ءاهل ًالخن رمقلا ناك امنإو «اهتاذب هيلإ تلقتنا ام سمشلا نأو

 .(هيف لح الو ءيش هقلاخ

 هتيناسنإ نع ناسنإلا ىقري نأ حص ول) :ةئامثالثو رشع عبارلا بابلا يف لاقو

 هنوك نع هلإلا جرخو «قئاقحلا بالقنا حصل ؛ «ىلاعت هقلاخب دحتيو «هتيكلم نع كلملاو

 ليبس الف ءابجاو لاحم ا راصو «ملعب دحأ قثو امو امج قلدنا اقلخخ قحلا راصو ءاهإ

 .اذبأ نافل تلق لإ

 كلدي اذهو" :ليوط مالك دعب ةئامسم-حو نيسمخلاو عساتلا بابلا يف لاقو

 امل هيف لح وأ «قحلا نيع ناك ول ذإ «قحلا هيف لح الو «قحلا نيع وه ام ملاعلا نأ ىلع

 ١ - ص ىنسألا دصقلل ١6623(.

 رهاوللاو تبئاوبلا ف امك ةبكللا تاحاوتفلا - ؟ ١119و ١م(.

 ع



 لول او داحضالا ةيفوصلا ةلدأ نايب ِ ةيفسويلا ةعوسولا

 . ايليت الاو اهذق' لاس ناك

 ىصقأ غلب ولو «هللا انأ :لوقي نأ فراعل زوجي ال" :رارسألا باب يف لاقو
 يف ليلذلا دبعلا انأ :لوقي امنإ .هاشاح لوقلا اذه نم فراعلا اشاحو «برقلا تاحرد

 ولا

 لولحلاب وقلا نإف «لولعم وهف لولحلاب لاق نم) :اضيأ رارسألا باب يف لاقو
 لمهأ نم لولحلاب لئاقلا نأ امك ءداحلإلا لهأ الإ داحتالاب لاق امو ءلوزي ال ضرم

 .(لوضفلاو لهجلا

 ثداحلاب لح ولو «ثداوحلا نع ولخي ال ثداحلا) :ًاضيأ رارسألا باب يف لاقو
 .(الحم نوكي الو لحي ال ميدقلاف ميسجتلا لهأ لوق حصل ميدفقلا

 :هلوقك داحنالاو لولحلا يفني ام هرعش يف ءاجو

 ادحتادحاولاهللابهنأب مهملاع لاق موق ةلاقم عدو

 ادحأ هب كرسشت ال كحإ دبعف 0هتعيرش نعو هعقيقح نعو

 :داحتالاو لولحلاو ةدحولا لهأ ىلع درلا يف داشرلا جهن باتك بحاص لاقو

 ذيملت يسرملا سابعلا نحنا خيشلاب تعمتحا :لاق يغارملا نيدلا لامك خيشلا يثدح"

 راكنإلا ديدش هتدجوف «ةيداحتالا ءالؤه يف هتضوافو يلذاشلا نسحلا يبأ ريبكلا خيشلا

 (29!؟ءناصلا نيع يه ةعنصلا نوكتأ :لاقو ؛مهقيرط نع يهنلاو مهيلع

 داحتالاو لولحلا ةرهاظ ديفي امم مهبتك يف ةيفوصلا ةداسلا مالك نم درو ام امأو

 ةديقعلا هذه يفن يف مهمالك حيرص نم قبس ام ليلدب «مهيلع سوسدم امإ وهف

 هباشتملا اولمح نيضرغملا نكلو «ةلاضلا ةديقعلا هذهب لوقلا هب اودصقي مل امإو«ةلاضلا

 نوفصخنملا ءاملعلا اه «لالضلاو رفكلاب مهومرو ئطاخلا مهفلا اذه ىلع مهمالك نم

 اميهولوأو ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعل قفاوملا حيحصلا هانعم ىلع مهمالك اومهف دقف

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعل ةقفاوم ةحيرص صوصن نم مهنع درو ام مئالي

 .(لك و 5١109 رهاوطللاو تقئاوبلا قامك ةبكلل تاح وتفلا - ١

 .(07 159 يواتفلل يوكل - 5
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 لولح او داهتدلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ي ةيفصويلا ةعونسولا 1

 :هرعش قف رعاشلا لوق امأو :ىلاعت هلل | همر ةيميت نبا لاقو

 انأىوهأنسصمو ىوهأنمانأ
 بحبي يذلا رخآلاب نيبحملا دحأ داحتاك «يونعملا داحتالا رعاشلا هب دارأ امنإ اذهف

 ؛لعفي ام لثم لعفيو «لوقي ام لثم لوقيو هضغبي ام ضغبيو «رخآلا بحي ام امهدحأ .

 هب نيف ىتح «هبوبحم يف قرغتسا دق ناك اذإ «نيعلاب نيعلا داحتا ال «لئامتو هباشت اذهو.

 :رخآلا لوقك .هسفن ةيؤر نع

 ("”غئاسلا داحتالا يه ةقفاوملا هذهف

 :هصن ام (نيكلاسلا جرادم) هباتك يف ىلاعت هلل ! همحر ةيزوجلا ميق نبا لاقو

 ءانفلا وهو «نيبرقملا ةمئأو ءايلوألا صاوخ ءانف :ءانفلا تاحرد نم ةثلاثلا ةجردلا ...).

 ات ف للا لوب كاس وررسلاب :ةنر نعنراسلا لو هس فرس ذر وه

 دق «هريغ ةدارإ نع الضف هبوبحم نم وه هدارم نع هنم هبوبخم دارع.ايناف ؛هاضريو هبحيب
 راصف يردقلا ينوكلا دارملا ال يرمألا ييدلا دارملا ٍنيعأ هبوبحم دارك هدارم دحتا

 نوكيف «ريخلاو ملعلا يف داحتالاو اذه الإ حيحص داحتا لقعلا ف سيلو .. .لجاو: ناداولا

 ةبحما ةياغف «نيربخلاو نيملعلاو نيتدارإلا نيابت عم 07 ناروكذملاو نامولعملاو نادارملا

 ءمهؤانفو نيبحملا صاوخ داحتا وه ءانفلاو داحتالا اذهف «بوبحملا دار, بحملا دارم داحتا:

 هيلع لكوتلاو هئاجرو هفوحو هبحبو هاوس ام ةدابع نع مهبوبحم ةداسعب اونف دق
 يف الإ بحي ال ءانفلا اذهب ققحت نمو «هاوس ام بح نع هنم بلطلاو هب ةناعتسالاو
 ارهاظ هلك هنيد تركت هةبدألا نيم ةلو هايز الإ لآوي الو هديفاذلا ضعي الوتشإل

 هلم روت هلا داحم نم ادار اذ هامه ريش امها يعل هلوسضرو ه1 نركي وعش انياب و

 :لب هيلإ قلخلا برقأ ناك ولو
 ايفاصملا بيبحلا ناك ولو اعيمج مهلك سانلا نم ىداع يذلا يداعي

 مقرتحيو ادع هيرب يضما رت انيك ركوا) ديد برع نع زادت تاج هيج

 ديف لاسر تاععم فرخ انلع هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش قيقحت هلك اذهل عماجلاو :

 ١ ص ةيمبت نبا لئاسر عومجبل )85(.



 لولح او دامتالا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 نع ىنفيف « «ءاقيلاو ءانفلا وه ةداهشلا هده كمت تاينواو ٍيفنلا اذه ةقيقحو

 وه ءاقبلا اذهو ءانفلا اذهف هدحو هفأتب ىفقبيو ادي ارازقإو يرسل هل

 هب تلزنأو مهيلع هللا تاولص لسرلا هيلع تقفتا يذلا ديحوتلا ةقيقح

 سسأو ؛«ةنجلا قوس هيلع تماقو عئارشلا هل تعرشو «ةقيلخلا هلجأل تقلخوءبتكلا

 نم موصعملاو «ةدارإلا باحصأ نم ريثك هيف طلغ امث عضوملا اذهو رمألاو قلخلا هيلع

 .(ةمصعلاو قيفوتلاو ناعتسملا هلل ابو هللا همصع

 مل ,ىوسلا ةدارإ نع ءانفلا وهو «يلاعلا ءانفلل اردو ناك نإو) :ًاضيأ لاقو

 ريصيف نادارملا دحتي لب «ينآرقلا يوبتلا يعرشلا نيدلا هدارم محازي دارم هبلق يف قبي

 نوكي اهيفو «ةصلاخلا ةبحملا ةقيقح هذهو «دبعلا دارم نيع وه ىلاعت برلا دارم نيع.

 .©"7(ةدارإلا يف الو ديرملا يف ال «دارملا يف داحتالا وهو ءحيحصلا داحتالا

 يواحلا) هباتك ف ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج ةمالعلا لاقو

 ةقيقح ىلإ مهنم ةراشإ «داحتالا ظفل نيققحملا ضعب ةرابع يف عقو هنأ ملعاو) :(ىواتفلل

 ءدخألاو كحاولا ةفرغم ديحوتلاو «ديحوتلا يف ةغلابملا وه مهدنع داحتالا نإف «ديحوتلا

 اوكلهو اوطلغف ؛هلمحم ريغ ىلع هولمحف مهتراشإ مهفي ال نم ىلع كلذ هبتشاف

 خياشمو ءايبنألا عامجإب ًافرعو ًالقعو اعرش دودرم لاحم لطاب داحتالا لصأ نإف
 ةالغ ةفئاط هلاق امنإو ةيفوصلا بهذم اذه سيلو «نيملسملاو ءاملعلا رئاسو ةيفوصلا

 قف ارداك جذل يراضنلا لوقلات |ةينن اوهبانقف (لاعت هل نتن جينفعم وسو يتم هلك
 مل مهنإف «ةيانعلاب ىلاعت هللا هظفح نم امأو هتوهالب هتوسان دحتا :مالسلا هيلع ىسيع

 .مهسفنأ وحم هب نوديري امنإف .داحتالا ظفل مهنم عقو نإو الولح الو اداحتا اودقتعي

 «تاقفاوملا ءاقبو «تافلاخملا ءانف ىنعك.داحتالا ركذي دقو ...هناحبس قحلا تابثإو

 ءاقبو «ةميمذلا فاصوألا ءانفو ةرحآلا يف ةبغرلا ءاقبو ءايندلا نم سفنلا ظوطح ءانفو

 لوقامأو ...ركذلا ءاقبو ةلفغلا ءانفو «نيقيلا ءاقبو «كشلا ءانفو «ةديمحلا فاصؤألا

 ةياكحلا ضرعم يف وهف (ينأش مظعأ ام يناحبس) : ىلاعت هللا همحر يماطسبلا ديزي يبأ

 ءالؤهب نظي الو «ةياكحلا ىلع لومحم (قحلا انأ) :لاق نم لوق كلذكو هللا نع

 ١ - نيكلاسلا جرادم ١١9| 0و 86(.
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 لولخاو داحتالا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ط , 0

 صوصخب نيزيمملا نع ًالضف «لقاعب نونظم ريغ كلذ نأل.داحتالاو لولحلا نيقراعلا

 ملعلاب مهنامز لهأ ىلع 000 ءالقعلاب نك 0 ل نيقيلاو تا

 0 يف كلذ ثدح 0 106 هيلع ىسيع قح 0 كلذ 0 ف 0 طلغ

 0 اوه يذلا مومذملا ىنعملا ىلع قلطيف ؛كرتشم داحتالا 1 نأ م ش

 يف ةحاشم الو «ةيفوصلا هيلع حلطصا احالطصا ءانفلا ماقم ىلع قلطيو هلك نفور

 ولو ًاعرش هيف روذحم ا («حيحص ىنعم 2 ظفل لامعتسا نم دححأ عمي ل ذإ «حالطضالا.

 يبحاص نيبو نيب :لوقت تنأو داحتالا ظفلب هوفتي نأ دحأل جي مل ًاعونمم كلذ ناك -

 ةيهقفو ةيثيدح ناعم يف داحتالا ظفل مهريغو ءاهقفلاو نوثدحملا لمعتسا مكو ءداحتا ديز .

 لوقو ,ةيشاملا عون دحنإ :ءاهقفلا لوقو ثيدحلا 33 دحنا 1 نينا 0 ا

 يذلا ءانفلا ىنعم هب نوديري امنإف ةيفوصلا يققحم نم داحتالا ظفل عقو ثيحو

 هل رعشقي يذلا موسمذملا ىنعملا كاذ ال «هناحبس هلل هلك رمألا تابثإو سفنلا وحم وه
 :هل ةديصق نم لاف ءافو نب ىلع يديس كلذ ىلإ راشأ دقو ءدلجلا

 يلاخ ديحوتلا ىوس نم يبلقو اداحتاو الولح يباونظي

 :رخأ تايبأ يف لاقو «لولحلا ىنعمم. داحتالا نم أربتف

 داحتاب ىفسملا ىسملاوه يرمأ رمألا لك نأ كملعو

 كرتوءهلل هلك رمألا ميلست وه هوقلطأ اذإ داحتالاب هنوديري يذلا ىنعملا نأ ركذف

 ام ءيش ةبسن كرتو ضارتعا ريغ نم هرادقأ عقاوم ىلع يرخلاو «رايتخالاو هعم ةدارإلا

 (7هريغ ىلإ
 دقلو) :هصن ام ىلاعت هللا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا لاقو

 ؛ةينادجولا ةيدوهشلا ةلاحلا هذهب «ةحناجلا ةيركفلا ةفسلفلا كلت سابتلا ريثأت نم ناك

 باحصأ ةنسلأ ىلع حفطت ىلا تاملكلاو ريباعتلا كلتب مهلهج «سانلا نم ريثك ىلع

 .(6؟ ؟|59 ىواتفلل يوكل ا



 لول او داحتذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 اونظف .هللا همحر يماطسبلا ديزي يبأ نع ترهتشا يلا ظافلألا كلتك «لاوحألا كلت
 لولحلا ةديقع نذإ قنتعي وهف «خيشلا اهانبتي ةيركف ةديقع (هللا الإ ةبحلا يف ام) هلوق نأ

 ءالؤه محارت ىلع اوفقوو ؛هعقاوو رمألا ةقيقح يف اونعمأو اولهمت مهنأ ولو اهب يدانيو
 لب !ءاعنشلا ةمهتلاو «لطابلا مهفلا اذه يف فارحنالا يف اوعرست امل ءمههاوحأو لاحجرلا

 ءانف سيل هنكلو «ءانفلا اذه نم ظح هلو الإ «نامبإلا قح هللاب نمؤم نم ام هنأ اوملعل

 يف لس وهو كلا اذعام لكل ةدارإلا ءافف وه لي هللا "ئوس اه لك نع رؤعشلا

 عاضحتإو ؛هيلإ ضيوفتلاو «هيلع لكوتلا قدص يفو «راضلاو عفانلا وه هللا نأب نيقيلا
 اولسرتسا امل ىلاعت هللا مهمحر لاحرلا ءالؤه نأ الإ هاضريو هللا هبحي امل ,هبحو هتدارإ

 نم ائيش اورصيي ال نأ مهسفنأ اودوعو لجو زع هلل مهتبقارم اولصاوو «لاحلا اذه يف

 ءانفلا كلذ ةلحرماوزواحت .هلالخ نم هللا تافص مهل ىلجتتو الإ نوكلا رهاظم
 ىلإ داع نم مهنمو ءلاحلا هذه ىلع رمتسا نم مهنمف «يروعشلا ءانفلا ىلإ يدارإلا

 حمطم نوكي نأ بجي يذلا وهو هب اولحتو ءايبنألاو لسرلا هب ثعب يذلا ىماسلا

 20و هلال نيكلاسلا راصبأ

 نيملاعلا بر هلندمحلاو

 ١ - ص ةيفلسلا 5-05١ -8105(.
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 يرع نب نيدلا يح خيشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 خيشلا لوح تالاكشرلا لح( 8
 قبرع نب نيدلا كغحم

 هرس هللا سدق يبرع نب نيدلا يحم خيشلا ةمجرت

 ما1640- 118١ه 51م - ه0

 نسب نيدلا يحمي فورعملا يسلدنألا يئاطلا ركب وبأ ءيبرع نب يلع نب دمحم وه

 لك يف نيملكتملا ةمئأ ربكأو ةفوصتملا ةفسالف رهشأ نم ربكألا خيشلاب بقلملا «يبرع

 فلتخاو ةيليبشإىلإ لقتنا مث اهيف ملعلا ىقلتو اهب أشنو سلدنألا نم ةسيرع. دلو ؛ملع
 رابك نع ذحخأو لصوملاو دادغبو زاجحلاو رصمك قرشملا دالب نم ريثك ىلإ كلذ دعب

 ىتح اهب لظو ماشلا ىلإ ىتأ مث ةليوط ةدم اهب ماقأو مورلا دالب ىلإ لحر مث ءاملعلا
 قو (نيدلا يمم خيشلا يح) :لاقيف ؛هيف نفد يذلا يحلا هيلإ بسنو انه نفدو تام

 خيشلا رهتشا هب ةقحلم ةفرغ يف هرس سدق خيشلا نفد ميظع دجسم يملا اذه

 هقفلا يث ناكو «ىلاعت هللا ىلإ صلخيل ةايحلا تاذلم يف دهزلاب :هسفن ذححأو فوصتلاب

 هلو «قحليال يذلا وأشلا بدألا يف هلو ءاهنقتأو ملعلا نونف لّصح «بهذملا يرهاظ

 هلائمأب سيق ولو «يقوصلا رعشلا اميسال بادآلاو ةفسلفلاو 0 يف ةميق تافلؤم

 رن او: هشلانقق قيلأتلا ناديم يف ًاعيمج 2'”مهزبل يلازغلاو انيس. نباك نيفسلفتملا نم

 باتك ةئامعبرأ تغلب :رهاوجلا يف ىنارعشلا لاقو «ةلاسرو 0 ةعسنو نيتئام

 ْ .اجاتنإ نيفلوملا بصتخأ وهو

 «نيكلاسلا زومرو نيفراععلا تاراشإ نم ةيفوصلا هبتك ءاملعلا نم ةفئاط دع

 ةحيحص اهنأو نافرعو قح اهنطابو «رفك اهرهاظ نأو لوقلا هباشتم نم ةفئاط اهّدعو

 ننسلاو راثآلاب ًاملاع ناك دقف ؛قحلاىلع تام هنأ باوصلاو «ردقلا ةريبك اهسفن يف

 .مهبلغ !مبهزب ١



 يرع نب نيدلا ىح خيشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدآ تايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 نيذلا ىلاعت هللا ءايلوأ نم نوكي نأ زوجي :هيف ؟')انأ يلوقو «مولعلا يف ةكراشملا يوق
 :لجو زع هللا يف ةلوق نمو «ىنسمحلاب مهل متخو «توملا دنع هتانج ىلإ قحلا مهبذتجا

 ينئاريالو ةارأ اذوهبك هارأالو ينارينماي

 :هضومغ لازأو هارّشَف رْخعأ نيتيب دازف هوركنأ لوقلا اذهب سانلا عماست املف

 اذ حخآ هارأالو ًابنذم يلارينماي

 همالك مظعم نوكي داكيو «ليوأتلا نكمم لوقلا اوأر ذإ مهضارتعا ةجوم تأدهف

 هنأ حجارلاف هليوأت نكمبال ام هيلإ بسنام امأ ليبقلا اذه نم هيلع هب ضرتعا يذلا

 نر يدك ميتمو ةيييسكلا مولقلا ناي قطو الاسر اذاقعاو ملغ وتلا بلغ

 ميدعلا نباو ةطقن نباو راجنلا نباك هتقو ءاملعو هنارقأ هيلع ىنثأ دقو «ةيبهولا مولعلا

 ءمالعألا ءاملعلا نم ريثكلا هاج ادلع ركع ياك م يئرامو «يرذنملا يكذلاو

 بلغ «ةفرعملاو لضفلاب هيلإ ىموي ناكف ةئامتس.و نامت ةنس دادغب مدق :ئيدملا نبا لاق

 اا ل بلا اي ا ا را
 نبا لامكلا هارطأ دقو .حيلم مالكو ناسح راعشأ هلو «"”رواجو جحو رقفلا قيرط

 نم ناكو) روصنملا نبا لاقو «ةيهلإلا فراعملا يف رخازلا رحبلا هنأب هفصوو «يناكلمزلا

 لاقو :يناهبنلاو يوانملاو ينارعشلاو شاشقلا هتاماركب راشأ دقو (قرطلا ءاملع رباكأ

 هنم عقو '7كلذ لعلو سأب هب نكي ملو '”مالكلا ملع يف عسوت :نيدلا سم خيشلا
 ثا لا

 .اهدعب ام و5500 نازيللا ناسل عجار «ينالقسعلا رجح نب دمأ ظفاحلا وه :دوصقلل - ١

 .ةرونللا ةنيدللا ف رواح وأ ةبعكلا راوجم ماقأ يأ - *

 سلا و ةديشفلا ولع ع4

 .تاحبطشلاب هملكت يأ - +

 هعم هلقعو اهلئاق نع تردص ول تاملكب حطشيف زييمتلا نع فراعلا هيف بيغي يوف دراوب ةبيغ ركل - ه

 هلثع قاعضل اروذعم كوكي هنأ هجحلاص ةياغا قب لامك قص وهالو اه وغارم نسل لاخلا اذهاو كلا ةانوتعال
 -؟0 صا بحاص دعسأ خيشلا اهيناح دلع اتالم تايركم قدروا ينص عحار ؛زييمتلا لامتحا نع

 .ةيريشقلا ةلاسرلاو (55
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 يرع نب نيدلا ىح خييشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيهنسويلا ةعزس هلا

 :هرس سدق يبرع نب نيدلا يحم خيشلا لوح تريثأ تالاكشإل ةسارد .
 يذنل نسل هزه زك فظرحلاب محل نا و ل استعمل نإ

 انحلاصتَو انلويم بسح اهجلاعن نأ يغبنيال ةلكشم يأ ءازإ نحنف «قحلا هدئار نوكيإ

 كلذ ؛عبتي نأ .قحخأ قحلاف «هب رفظيل قحلا نع ثحبي نم ةشقانف اهشقانن لب انئارهأو

 نيذلا مه نوريثكو :لوعيال قحلا نازيمو تارابتعالا هب نزوت يذلا قيقدلا نازيملا هنأل..
 له نكلو ةفاتخملا تاساردلاب هولوانتو هلاوحأ يف اوضاخخو ربكألا خيشلا نع اوملكت

 ؟هوفصني نأ كئلوأ لك دئار ناك

 وا رز اك اندست فر رتل تن ع علا
 تاحطشلا يف هرذع ىأرو ءرذيو يتأي اميف ةنسلاو باتكلاب امزتلم عرشلا دودح ىلع.
 لإ هوس تت رع نأ تيار اةباجب لانك هيلع ارطتتةتدارإ نع ةعراحت الاوحأ اهترو
 لاح نم لضفأ وحصلا لاح نأ يف فالحخالو «ةبوبيغلا ءانثأ هلاق ام ركنيف هوحص

 .هذه مهلاوقأل رابتعاالو ,.حطشلا لهأب يدتقي نأ وحصلا لاح يف نمل زوجيالو ءحطشلا

 لاحلا كلذ يف مهقفاري يذلا لوهذلا ببسب لاحلا كلذ يف اهيلع نوذحاؤيالو

 مئاظع نم هوركنم هع خيشلا مالك نم ءيش نآلا كب رميسو «ةدارإلا مهبلسيؤ:
 .راكنتسالاو ضومغلا باجح هنع طقسيو هلاكشإ لوزي لوؤي امنيح هنكل «رومألا

 افنآ هتمجرت يف كب رم يذلا تيبلا كلذ نمف

 اذه سا هارآالو . الم ئتئاري نماحي

 ادنالا تبسم ارنآال)» ”امجمتتمةازآ اذ جتك

 مهل سمتلن نأ انيلع لب تالاحلا هذه باحصأ ىلع راكنإلاب ردابنال نأ يغخبنيف

 يريخلا نامثع وبأ هنع لئس ام ليبقلا اذه نمف «ليوأتلا نكمم مهمالك ماد ام راذعألا

 (©”(كلنم كب ذوعأ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق نم هنع هللا يضر يروباسيتلا
 هللا ىلص هلوق وهو ةملكلا هذه ىلإ كمهف غلبي نيتظفللا يف قدصلا لمعتسا :لاقف

 .©”(كتبوقع نم كتافاعم. ذوعأو ءكطحخس نم كاضري ذوعأ) ملسو هيلع

 ١ - يئاسنلاو ؛(8 450 ملسم هجرخأ )١515( ئطقرادلاو 159|5 5(.
 هدنسم ْيادمحلا هديرحأ - ؟ 119]35(.



 يرع نب نيدلا يح خيشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةغوسولا

 نأ باوسجلاو (هللا الإ دوحجومال) :هبتك يف لوقي خيشلا نأ ىوعد كلذ نمو

 هاوس امو «ىلاعت وه الإ هسفنب مئاق دوجومال هنأ :هنع لوقلا ةحص ريدقتب كلذ ىنعم

 نمو «((لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ) :روهشملا ديبل تيب هيلإ راشأ امك هريغب مئاق
 لاح يفو مدعب قوبسم دوحجو وه ذإ «ءبرقأ مدعلا ىلإ وهف كلذك هتقيقح تناك
 دوجومال) :لاف دوشلا نأ حض نإت نينرافلا دخكل سلعالا مدعو ةوكو قوقدرت ةوكو

 هبلقب ىلاعت قحلا هدوهش نيح تانئاكلا هدنع تشالت امدنع كلذ لاق امنإف (هللا الإ

 دهشي مل هبلقب ىلاعت قحلا دهش نم) :هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا مساقلا وبأ لاق امك
 ةيكملا تاحوتفلا نم ةئام سمخو.نيسمخلاو عباسلا بابلا يف خيشلا ركذ دقو «(قلخلا

 ولذإ «ىلاسعت قحلا نيع وهام ملاعلا نأ ىلع ًاحيرص كلدي اذهو :هصنام ليوط مالك دعب
 .اعيدب ىلاعت قحلا نوك حص ام ىلاعت قحلا نيع ناك

 كلذ نمو

 دقف هيلع ءارتفاو بذك كلذو ءنوعرف نامي لوبقب لوقي خيشلا نأ ركنملا ىوعد

 نيذلا رانلا لهأ نم نوعرف نأب :تاحوتفلا نم نيتسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا حرص

 وحنب هتوم لبق اهنم غرف هنإف .هتافلؤم رعآ تاحوتفلاو «نيدبآلا دبأ اهنم نوجرخيال

 رودص ريدقتب نيدلا يحم خيشلاو :ىلاعت هللا همحر يدلاخلا مالسإلا خيش لاق
 هنع هللا ىكح امل هنامإ لوبق ىلإ فلسلا نم ريثك عمج بهذ لب «هبدرفني مل هنع كلذ

 ,"'”4نيملسملا نم انأو ليئارسمإ ودب هب تنمآ يذلا الإ هلإال هنأ تنمآ9 لاق هنأ

 نم ىوقألا وه هنامإ لوبق :ينالقابلا ركب وبأ لاقو ءايندلاب هدهع رخخآ كلذ ناكو

 فلسلا روهمج ليلدو «هرفك ىلع تام هنأ حيرص صن اندري ملو «لالدتسالا ثيح

 .لبقيال سأيلا لهأ ناكيو سأيلا دنع نمآ هنأ هرفك ىلع فلخلاو

 (9ثككملا ةحابإ زاوجي لوقي ىلاعت هللا همحر خيشلا نأ ركنملا ىوعد كلذ نمو
 سابع نب هلل | دبع انالومل هيف قفاوم وهف خيشلا نع كلذ حص نإف «دجسملا يف بنجلل

 .لئاز ةلاحملال ميعن لكاو ؛هماغ ديبلل تيبلا - ١

 ,(8.:) ةيألا سنوي ةروس - 5

 .ثسلا هيلا ةللتم ثكلل ا

0 



 يرع نب نيدلا يح خيشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدأ تايب يف ةيفس دولا ةم ةعو وش 3

 نم ةعامجو 2 زملا بهذم وهو ىلاعت وح رز لبنح نب دمحأ مامإلاو فتع 1 0 . 0

 لاوقأو ةعيرشلا كلذ يف فلاح نيدلا يم خيشلا نإ ركنملا لوقف ءءاهقفلا و نيعباتلا .
 .داوذأ 0 م ةمئألا

 نأ باوحلاو ؛لوسرلا نم لضفأ يلولا :لوقي خيشلا نأ ركنملا ىوعد كلذ نمو 2020
 «لضفأ اسهيأ هتيالوو يبنلا ةلاسر يف سانلا فلتخا :لاق امنإو «كلذ لقي 0 خيشلا:

 فالخب ةرحآلاو ايندلا يف اهماودو قلعتملا فرشل ؛لضفأ هتيالو نإ :هب: لوقأ يذلاو“

 نب نيدلا زع كلذ ىلع هقفاوو «فيلكتلا ءاضقناب يضقنتو قلخلاب قلعتت اهنإف «ةلاس 1

 هتلاسر يفال «هتيالو عم ملسو هيلع هلل ١ ىلص يبلا ةلاسر يف مالكلا نإف «مالسلا ب

 هعنطصا هنأ يأ «هدبع نيبو هللا كي ةئاذ ةسن ةيالولا نأل كلذ ؛ةريغ ةيالو عم هتوبنو

 ىهف ةوبنلا امأ «هتبحم هالوتو هتفرعمل هافطصاو هتافصو هئايسأل ايل هدعأو هسفنل

 55 ضرف ولف ؛هقلخل هتوعد غلبي نأ دبعلا اذه فلك هناحبس هنأ ىنعع. ةيفاضإ ةبسن .

 ةبسنلاف (يلولاب ىعدي ناكلو لوسرالو يبن مسمأ كيلا اذ :فيدحت ام مهيلإ 5

 دنع فيياكتلا عافتراب عفترت ضراع عرف ةيناثلا ةبسنلاو اهكاكفنا نكميال لصأ ىل وألا ١

 ةيالولا قلطم نأ ال «هتوبن نم لضفأ رابتعالا اذهب ين لك ةيالوف «ىلاعت هيلإ بالقنالا

 مهيفو ءايبنألا ىلع ءايلوألا ليضفت ىلإ ةيفوصلا ةداسلا بهذي فيكو «ةوبنلا نم لضفأ .
 «'”تاقولخملا فرشأو ءايبنألا لضفأ هنأ نودقتعي مهو ءملسو هيلع هلل ١ ىلص (دمحم)

 لقن ىلاعت هللا همحر يلذاشلا نسحلا ابأ خيشلا نأ (04) ص (قارشتسالا نيناوق) فو...

 :هلوقب باجأف ؟فيلكتلا ةفلك اهيف هنع لوزي ةبتر ىلإ يلولا لصي له :لكس امل هنأ هنع:

 نم برطلاو ةحارلا فيلكتلاب دجو لصو اذإف بعتلا ةفلك دجي الرأ نوولا ةوكي انلق)

 يف هارئام نأ مالكلا :ةصالخو ©)(لالب اي اهب انحرأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق باب
 نأ امإ يه ءاهماكحأو ةعيرشلا صوصن اهرهاظ فلاخي ىلا رومألا نم ةيفوصلا بتك :

 نأامإو ءانيب امك مالسإلا ءادعأ ةدسحلاو ةقدانزلا لبق نم مهيلع ةسوسدم 0-0 ظ

 هنع ديحمال يذلا ليوأتلا ةلمج نمف يبرعلا مالكلا نم ريثك يف امك ليوأتلل ةلباق نوكت

 تافصلا لمعتسن نأ امإف ؛'"'”#ههجو الإ كلاه ءيش لكم :ةفيرشلا ةيآلا هذه يف ام

 .اهخيشاو تارفلا ةمالع ناضمر نيسح خيشلا ةمالعلا ةليضفل ةيفوصلا و راصنألا ةلممب - 0

 .(ىنكرطعمج درلد وبأ هحي رخأ سا

 .(80) ةبكلا صصقلا ةروس - *



 ييرع نب نيدلا يح خيشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ءههجو ىوس تافصلا نم «هتاذل هللا همبثأ ام كالهب لوقلا امإو ةيزاجملا اهيناعم يف

 قل هللا نإ) :فيرشلا ثيدحلا اذه ليوأت ف امكو ,"اريبك ًاولع كلذ نع هلل ا ىلاعت

 وهام ىلع ليوأتلا بجو هللا ىلإ (هتروص) يف ريمضلا داع نإف ."”(هتروصىلع مدآ

 0 يف ةدوحجوم تاضازرتعالا هذه ريغ كانهو ,فلخلا بهذم نم فورعم
 يف ًالصفم اذه ص مالكلا انعم رميسو ءاهتبوحأو ينارعشلا مامإلل رهاوجلاو تيقاويلاك
 505006 هللا ءاش نإ فلسلا دنع زاحمبا تابثإو ليوأتلا بابو ةعدبلاو ةنسلا باب
 همالك اوركنأف لماكلا يلولاو ليلحلا ملاعلا اذه هجو يف نوضزتعملاو نوركنملا ماق نإ

 نيضرغملاو ةلهجلا ةراثإو جاعزإلاو شيوشتلا بورضو ناركنلاو ىذألاب هل اوضرعتو
 :ىلاعت هللا لاق دقو روهدلا ىدم ىلع نيحلاصلاو ءايبنألل كلذ لثم ثدح دقف ءهيلع

 ىلاعت هللا همحر يطويسلا لالا لقن دقو "4 نوريصتأ ةنتف ضعبل مكضعب انلعجوو»

 قزميو ئييذؤي 00 ماقأ نأ يلع هب هلل | معنأ امو :(ةمعنلاب ثدحتلا) هباتك يف

 : كيو هيلع هللا نلص هللا لوسر لاقو ءءايلوألاو ءايبنألاب ةوسأ يل نوكتل يضرع

 يبنلا هلمحتام رادقم ىفخي الف (©”(نوحلاصلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ)

 يظويسلا لالسلا لاق «نييرقملا ءابرقألاو نيرفاكلاو نيركدملا نم ملسو هيلع هللا ىلص
 ١ فارشألا ذإ (ةلفسلا نمودع هل ناك الإ رصع يف ريبك ناك ام) :ىلاعت هللا همحر

 ناميلسلو «تولاج دوادلو ءماح حونلو ؛سيلبإ مدآل ناكف فارطألاب ىلتبت لزت
 قافنلاو ءايرلا ىلإ هنع هللا يضر رييزلا نب هلل ادبع اوبسنو «دورمنلا ميهاربإلو «رحخص
 نح ملس املك رعاتراب وعو هسأرو ههحو «*0ءلزف ًاميمح ّءام هسأر ىلع اوبصف هتالص يف
 انامز ثكمو «ليكؤلا معنو هللا انبسح :لاقف «ةصقلا هل اوركذف ؟ينأشام :لاق هتالص

 ناكو قرزألا عفان امهنع هللا يضر سابع نبال ناكو ؛ههجوو هسأر نم ملأتي وهو
 ةلهج صاقو يبأ نب دعسل ناكو «ملع ريغب نآرقلا رسفي هنإ :لوقيو ىذألا دشأ هيذؤي

 ام ىفخي الف نو دهتجملا ةمئألا امأو «ةنجلاب هل دوهشم هنأ عم هنوذؤي ةفوكلا لاهج نم

 مامإلا هاساق امو سبحلاو برضلا نم هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا هاساق

 .يوث ريدلا يرون دمحم ةيفلسلا تاهبش ىلع دودر - ١
 .(5 150١ ةحيحص يف ملسم هحجرخخأ - "
 .(5 09 ةيألا ناقرفلا ةروس - *
 .5 599|8 كردتسللا ْي مكاحلا ظفللا اذهب هجرخأ - ؟

 .محللا نع دلخلا رشقتا :علز - ه

 ع



 يرع نب نيدلا يم خيشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوضولا 0

 ؛تارم عبس يماطسبلا ديزي ابأ اوفنو «' '7كنترخ ىلإ ىراخب نم هوجرخأ نيح يراعخبلا
 لهسو نونعم كلذكو وقم د دادغبىلإ رصم نم يرصملا نونلا اذ اوعيشو

 نم رومألا مئاظع اوقل نورخآو ءاطع نباو ميورو دينحلاو زارخلا دعسأو يرتستلا
 مل يلا نوكلا ةنس هذسهف نكي امهمو «ءاذيإلاو ريكنتلاو ةيرخسلاو ءزهلا نم نيركنملا
 نم يسقل مكدحن هتزيس انضرعتسا ول اننأل ءاهنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملسي

 موقلا يقل دقلو «التبالاو ءاذيإلا نم مهلظح محلان ًاضيأ هتباحصو «نيبرقملا هلهأو هموق

 كاردإو اهيناعم مهف ىلع مهب اونيعتسي ملو مهتارابع رهاظ يف سانلا رظن نيح اوقل اب
 كلذ نولعفي امنإ نوبتكي نيح ةفوصتملاو ءحالطصا ةئف لكلو ةغل موق لكلف ءاهيمارم

 يقطنم بتكي امك اذه يف مهو ؛هيلع اوجرد امبسح مهتاحالطصاب مهنيب اميف ًابطاخت
 كحض امبرف يقطنملا بتك ام أرقي يقطنملا ريغ ءاج اذإف ءيضورعل يضورع وأ يقطنم
 اشير ا عوج ءايشألا رع قومشيو اذظان داوي ناقثال| وحلو سلع اضيح

 هذه نم بجعلا هذخأيف رثاوتلاو سواكتلاو ءاوقإلاو دتولاو :تيبلا لمعتسي يضورعلا

 نومهافني مهنأل مهيلع ضرتعن نأ انل ميقتسي لهف ءاركنتسم ًاشوهدم ىقبيو تاملكلا

 عضولا اذه نإف ةلمحلا يفو «صتحاملا ريغ اهمهفيال ىلا تاحالطصالا هذهب مهنيب اميف

 «قاوذألا لهأ ةبحصب لب قاروألا ةءارقب لانتال ريباعتو تاحالطصاو لزانمو لاوحأ

 هل حضتتل مهتاحلطصم كاردإو مهتاراشإ ةفرعمل مهتبحص نم مهفلا ديري نمل دبالو
 .ىلاعت هلل | همحر يلازغلا مالسإلا ةجح انمامإ لعف املثم «مهلبس رينتستو مهدصاقم

 :هرس سدق يبرع نب نيدلا يحم خيشلا ةديقع
 ول ىرمأ ةرات ةقدنزلابو ةرات ةيلولحلاب هرم سدق ربكألا خيشلا اومر نيذلا نإ

 خيشلا نأ كشلل هيف لاجمال ا, كلذ نم اوجرخل بتكام لك يف فاصنإلا نيعب ب اورظن

 فلاخي هلاح نم فورعملا نأو ءاهيف سبلال ةحضاو هتديقع نأو نيدحوملا رباكأ نم

 لاق دق ناك نإو خيشلا نإ لولحو داحتا نم هنع ليق امث رومألا مئاظع نم هب يمرام

 ام 2”ناعرسو ةيوسلا ةلاحلاو يعولا نغ لوهذو ركس لاح يفف لاوقألا هذه نم ًائيش

 ءىش يف لحيال هللا نأ هداقتعا نم فورعملاو هللا ءاش نإ كب رميس امك كلذ نم أربتي

 ليلحلا دجوملا اذه نع اولاقام ىلإ كئالوأ عفد يذلا نكل همدقب ثداوحلا نع نيابم وهف

 .يراخبلا ليعامسإ نب دمحم ثيدحلا لهأ مامإ ربق اهب مسارف ةثالث دق رمس نيبو اهنبب ةيرق كتر - ١

 ذك تلعذام عرسأ ام يأ «نيسلا ةثلثم :ناعرس - *
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 يرع نب نيدلا يح خيشلا لوح تالاكشالا لح : ةيفوصلا ةلدآ نايب ش ةيفسويلا ةعوسولا

 هذه مزال اوربتعاف مالعألا ءاملعلا نم هريغ ىلعو هيلع تسد تاملك ذفلا ملاعلاو

 تحن دقلو ركسلاو وحصلا يلاح نيب اوقرفل اوفصنأ ول مهنكل ءابحاصم ًالاح لاوقألا

 مهوح امع مهيجحي ةيهإلا ةريظحلا نم برقلا ةدشب مهساسحإ نأ نيفراعلا لاوقأ نم

 نكل «يعولاو ةظقيلا مهبلسي اقارغتسا تادراولا يف نيقرغتسم تاضويفلا راونأ مهرمغت

 ةزيجو تاضمو ديحجاوملا هذه ف مهقارغتساف لاحلا اذه مهيلع ميديال هتردق تلح هللا

 ةليلحلا رافسألا هذه اوبتك امث انل اوفلح امل كلذ الولو «لوألا مهلاح ىلإ اهدعب نودوعي

 مههلاوقأ امأ ,ناهربلاو ةجحلاب سانلا اودشرأ اوناك امو مكحلاو كولسلاو بادآلا نم

 اهيف سيل لاوقأ اهب اذإف فاصنإو درجت ةمث ناك نإ رسي لكب اهليوأت نكميف كلت

 كيدي نيب خيشلا ةديقع هذهف ةلمجلا يفو «ركنتسي 1 برغتسي وأ عرشلا فلاخيام
 ؛هيناعم ىقنأ يف ديحوتلاو ؛هرهاظم ىلحأ نم هيزنتلا دهاشت اهيف رظناف كيرظان مامأو

 هتديقع يف لاقو (اهلحي وأ ثداوحلا هلحت نأ قحلاىلاعت) :©'”ىرغصلا هتديقع يف هلوق أرقا

 ءيش هيف لحي نأ ىلاعتي دحاولا ماقمو عامجإلاب دحاو ىلاعت هللا نأ ملعا) :ىطسولا

 يف سيل هنأ ملعا) :تاحوتفلا نم نماثلا بابلا يف لاقو (ءيشب دحتي وأ ءيش يف لحيوأ
 زوجيال) :رارسألا باب يف لاقو «(هوجولا نم هجوب كلذ زوجيالو هللا نم ءيش دحأ
 اذه نم فراعلا اشاحو «برقلا تاجرد ىصقأ غلب ولو «(هلل | انأ) :لوقي نأ فراعل
 عساتلاو ةئاملا باب يف لاقو ؛(ليقملاو ريسملا يف ليلذلا دبعلا انأ) :لوقي امنإ ؛هاشاحو

 دوجولا امنإو ؛ثدحنلا يف الاح نوكي الو ثداوحلل الحن طق نوكيال ميدقلا) :نيتسلاو

 برلا نإف «نيعب نيع دوجو طبرال مكحو ةفاضإ طبر ضعبب طوبرم ميدقلاو ثداحلا
 انعم رم ام عم خيشلا:ةديقع ئراقلا اهيأ يه هذه ي")ةدحاو ةبترم يف هدبع عم عمتجيال

 ةقيقح نع ةفشاك يهف داحتالاو لولحلاو حطشلا باب يف ادهاش اهانذختا لا هلاوقأ نم

 بتارم ىلعأ يف يه ةرهاط ةديقعب عتمتي هنع هللا يضر هنأ ةرهظمو ليلحلا دّحوملا اذه

 ناك هنأ هتمجرت يف كب رم دقو «ليطعتلاو هبشتلا نع اديعب صلاخلا ديحوتلاو هيزنتلا
 ةرباع ةظحلا يف دولا هبلغ نإف «همالعأ زربأ نم ًامامإ لب «ديحوتلا ملع يف ًاصصختم
 «ىعيبطلا هلاح هيلإ دوعيو هئافصو هيعو ىلإ دوعي ام ناعرسف برقلا ماقم. هساسحإ دنع

 در رلا اذه ءازإ ةئراطلا تالاحلا هله نع فرطلا ضغن نأ بدألاو فاصنإلاف كلذل

 .ةديقعلا يف امهو نيدلا يع خيشلل نيباتك امنا ىطسولاو ىرغصلا ةديقعلا - ١

 . ص ينارعشلا مامالل رهاوللاو تقاونلا تاك

 عمه؟



 يرع نب نيدلا يح خيشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسريلا ةعوسولا

 .اهضارعأو ثداوحلا تافص نم هيلع ليحتسي ام دوجولا بجاو هيزنت ْق ينامبإلا

 هيلع سد امو يبرع نب نيدلا يحم خيشلا يف ءاملعلاو خويشلا رابك يأر كيلإو

 نم درو ام هللا همحر ينارعشلا باهولا دبع خيشلا لياحلا ملاعلا لوانت دقف

 مل نم ىدل ةبرغتسم لاوقأ نم هرس سدق يبرع نب نيدلا يحم خيشلل ةيكملا تاحوتفلا
 مهرمغتو تاضويفلا مهتدئفأ ىلع طبهت ملو موقلا اَيَمُح قذي مل نمم اهانعم كردي
 دقانلاو علطملا ثحابلاو فصتنملا ملاعلا ةدؤتب اهشقانو لاوقألا هذه جلاعف تادراولا

 هيف مهءارآ خيشلا دروأ امك «ةفطاعلا مكحتو ىوحلا ةوطس نع اديعب ريدقلا يعوضوملا

 لهأ مالك نم.تعلاط ينإ :لاقف ؛هلاوحأ يف مه نمم هورصاعم ءرملاب سانلا ىردأف

 يبرع نب نيدلا يحم خيشلا نم ةرابع عسوأ تيأر امف لئاسرلا نم ىصحيالام فشكلا
 اهتركذف اهمهفأ مل عضاوم (ةيكملا تاحوتفلا) هباتك يف تيأر يكل «ىلاعت هللا همحر.

 ذاعمف ءاهتحص دقتعأ ينوكل اهتركذ ينأ يأ اي نظن الف «مالسإلا ءاملع اهيف رظنيل

 دقف يبرع نبا ىلإ بوسنملاو موعزملا ريسفتلا امأ) نيملكتملا روهمج فلاأ نأ هللا
 ةدحو جهنم ىلع هماقأ دقف ريهشلا ئطابلا يناشاقلا وهو «ةدحالملا دحأ هيلع هعضو

 «قحلا دوجول لام الإ وهام هرهاظمو هرهاوظب ملاعلا لك نأ رابتعا ىلع ةمئاقلا دوجولا

 هباتك .يف ةفيلخ يجاح خرؤملا يناشاقلا ىلإ باتكلا اذه بسن دقو «ىلاعت هللا يأ

 همحر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش ناكو «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك
 باتكلا حيرص قفاوي:نأ امإ هنأل لاوحأ ةثالث نع ةمئألا مالك ولخيال) :لوقي ىلاعت هللا

 نسحأف هتفلاخم الو هتقفاوم انل رهظيال نأ امإو ءامزج هداقتعا بجي اذهف «ةنسلاو

 حصيال دودرم ضوفرمف هليوأت نكميالو ةنسلاو باتكلا فلاخي نأ امإو «فقولا هلاوحأ

 نأ هنع هللا يضر يلذاشلا ينزملا رهاطلا وبأ خيشلا هللاب فراعلا ينربأ دقو «هلوبق
 لحجر هنأل هيلع سوسدم ةعيرشلا رهاظ فلاخ ام نيدلا يحن خيشلا بتك يف ام عيمج

 نممف ؛ةنسلاو باتكلا رهاظ نع حطش هقح يف حصيال لماكلاو نيققحملا عامجإب لماك

 ةظحل هدي نم ةعيرشلا نازيم ىمر نم) نأ :يبرع نب نيدلا يحن خيشلا نعي همالك

 سوسدم وهف روهمجلا هيلع امو ةعيرشلا رهاظ همالك نم ضراع ام عيمجو ؛(كله
 اهلباق دق ناك تاحوتفلا نم ةخسن يبرغملا رهاط يبأ خيشلا دنع تناك دقلو «هيلع

 نإ مامإلا اذه نإو «هيف تعقوت دق تنك امب اهيف َرأ ملف ؛هطخب ىلا خيشلا ةخسن ىلع

 تل



 رع نب نيدلا يم خيشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 هتوم ضرم يف لبنح نب دمحأ مامإلا ةداسو تحت ةقدانزلا سد دقف «هيلعءرسُد دق ناك

 تحت هودجو امءاونتتفال داقتعالا ةحص هنم نوملعي هباحصأ نأ الولو «ةفئاز دئاقع

 ددسمو يزورملا ركب يبأ نع ًالقن هتاقبط يف لوي ءارفلا نبا وه اذهف «هتداسو
 نيلجر فيضيو لبنح نبدمحأ مامإلا ىلإ اهوبسنو لئاسملا نم ريثكلا اوأر مهنأ :برخو
 قداصلا رفعج امأ «لينح نب دمحأو قداصلا رفعج امهو :ءوس باحصأب ايلب نيحلاص

 وهو هل اهنأ ىلع ةيمالسسإلا تاعفلا ضعب هّقف يف تنود ةريثك لاوقأ هيلإ تبسن دقف

 لقي مل دئاقعلا يف ءارآ ةلبانحلا ضعب هيلإ بسسن دقف لبنح نب دمحأ امأو ءيرب اهنم

 لبنح نيدمحأ مامإلا ةديبقع نإ) :©!ةيفيدجلا هيواتف يف رجح نبا مامإلا لاق امك )اهب
 00 اهفلاخي امث هيلإ بسنام لكو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعل ةقفاوم

 اباتك طيخملا سوماقلا بحاص يدإبآ زوريفلا:نيدلا دحب ىلع اوسد كلذكو «(ناتهبو

 اذه نم هتءارب يدابآ زوريفلا نلعأف «هريفكتو هنع هللا يضر ةفينخ يبأ ىلع درلا يف

 دوروملا رحبلاب ىمسملا يباتك يف "انأ يلع اوسد كلذكو .هقرح بحي هنأو باتكلا

 ىربكلا تاقبطلا هباتك يف ينارعشلا مامإلا ىلع سد ام ةلمج نم :ءيرب هنم انأو

 ىلإ ةبوسدملا ةشحافلا نم هتباتك قيطأ الام شيحو نب يلع يديس ةمجرت يف )١5/7(
 للا همحر ينارعشلا مامإلا ةافو دعب لصح دق سدلا اذه نأ دبالو «حلاصلا لحرلا اذه
 ىلع يلطنت دق ةلاح يف اهلعجيف اهل لاتحي نأ اهقلتخم دارأو رهاظةيرفلا هذه يف عضولاو

 اننإو «ةقيقح امل سيلو لاعفألا هذه سانلل نوليخي ءالؤه نإ :لاقف نيلفغملاو ءاطسبلا

 تاماقملاو ةيماسلا لاوحألا نم هيلع مهام ًادر انيفكي هلاثمأو قلتحملا لوقلا اذه ءازإ
 .ةنسلاو باتكلا ءوضب ةريئتسملا ةفيرشلا

 زوريفلا دحملا لاق دقلو :لوقيف هنع ىلاعت هللا يضر ينارعشلا خيشلا عباتيو

 ةقيرطلا خيش ناك نيدلا يحم خيشلا نأ هب هللا نيدأو هققحتأو هلوقأ يذلاو :يدابآ

 .ملا ءامسرو ةقيقح قيقحتلا مامإو املعو الاح

 ىلع راكنإلاو مكايإ :لوقي ماشلاب مالسإلا خيش يموزحملا نيدلا جارس ناكو
 ءاملعلا هيلع ىنثأ دقو «ةمومسم ءايلوألا موحل نإف «نيدلا يحم خيشلا مالك نم ءيش

 .(859ص رورس يقابل دبع هطل ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا - ١
 .(05 24859 ص رجح نبال ةيئيدطلا ىواتفلا - 5

 .رهاوللا و تبقاوبلا بانك فلؤم ينارعشلا باهولا دبع خيشلا وه دوصقلل - *
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 يرع نب نيدلا يح خيشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 خيشلاو يبهذلا هللا دبع وبأ ظفاحلا هيلع ىنثأ نممو «يومحلا نيدلا بطق خيشلا لاغمأ
 لهأ نم دحأب انعمج ام :لوقي يدينجنلا نيدلا ديؤم ناكو «يزاريشلا نيدلا :بطق

 باهش خيشلا لوقي ناك كلذكو «نيدلا يحن خيشلا هيلع علطاام ىلع علطا قرطلا

 دكا نم اوناك خايشألا ءالؤه نأ عم «يشاكلا نيدلا لامك خيشلاو يرورهسلا نيدلا

 نيدلا رعغف خيشلا ًاضيأ هيلع ىنثأ نمو «ةعيرشلا رهاظ فلاخي نمىلع ًاراكنإ سانلا

 نسع يوونلا نيدلا يجم مامإلا لكسو ءاميظع ًايلو نيدلا يحم خيشلا ناك :لاقو «يزارلا
 مرحي هنأ اندنع يذلا نكلو ءتلح دق ةمأ كلت :لاقف ءيبرع نب نيدلا يحم خيشلا

 لوؤي نأ هيلع بحجيو ؛لجو زع هللا ءايلوأ نم دحأب نلفلا ءيسي نأ لقاع لكى لِع
 لاس .قيفوتلا ليلق الإ كلذ نع 2؟'”زجعيالو «مهتحردب قحلي مل مادام مهلاعفأو مهلاوقأ

 ًاليوأت لبقنالو اهجو نيعبس ىلإ مهمالك لوؤيلف لأ اذإ مث) :بذهملا حرش يف
 دقو «يطويسلا لالجلا خيش يلذاشلا يبرغملا دمحم خيشلا هيلع ىنئأ نممو :ادجو

 يضاق اسأو «نيدلا يحم خيشلا نع درلا يف اباتك يموزخملا نيدلا جارس خيشلا فنص

 ركنأ امف ةلمحلابو .هتمدخل عطقناو خيشلا ةقيرط عبتو ءاضقلا كرت دقف يكلاملا ةاضقلا

 سدلا عوضوم ءازإ نحنو «7"2نيققحملا برش يف مهل ظحال نيذلا ءاهقفلا الإ خيشلا ىلع
 نبغي نأ ين اد ييرحتلاو يتلا قا نم مليت ل عضرلعلا نم لك نأ كمنخا دبأل
 ىلع اوسد نيح «فيرشلا ثيدحلا هلثمو «تايليئارسإلاب ءوني داكي نآرقلا ريسافت

 لب ةفورعملا ثيداحألا يهو ءاهلقي مل وداخل نمو هاهم "ناس زفر

 ميسجتلا ثيداصحأو ةيقوفلا لثم لات لا لإ ةهجللا دانسإ ثيداحأك (ةعوضوملا)

 ءاملع ءالؤه ىلع درلل ضيق ىلاعت هللا نكل «ةفئازلا دئاقعلا نم كلذ وحنو هيبشتلاو

 نيذه نم لان دق نكي نإو سدلا نإو ؛نيملعلا نيذه نع ةبئاش لك اولازأ نيصلخم
 ةليل فلأ صصقك ءاميدق ءادلا اذه هيلإ ىرس دق ًاضيأ يمالسإلا خيراتلا نإف «نيملعلا
 نيدقاحلا نيقرشتسملا تاباتكك انيدحو «هللا همحر ديشرلا نوراه نع اهيفامو ةليلو'

 خيراتلا هوش دقف ناديز يجرح امأ ناديز يحرجو ناملكربو يح بيليف لاثمأ

 كلذكو .ةيناميإلا اهعفاود نم اهدرج ةيمارغ تاياور بولسأ يف هغاص نيح يمالسإلا

 نب يلع يضرلا فيرشلا لعف امك «هنع هللا يضر ىلع انديس نينمؤملا ريمأ ىلع سد

 .عمج و بارض باب نم وهو فعضلا : زجعلا - ١

 .اهدعب امو (/7 صا ١955( 5. يبلخلا يبابلا) طا ينارعشلا ماماللل رها وخلا و تيقاويلا - *

 : هم



 يرع نب نيدلا ىح خيشلا لوح تالاكشالا لح ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 هعلاط نمو (ةغالبلا جهن عضوب مهتملا وهو) :لاق نيح ييهذلا هركذام ىلع نيسحلا

 بسلا هيفف هنع ىلاعت هللا يضر يلع انديس نينمؤملا ريمأ ىلع بوذكم هنأب مزج
 ضقانتلا هيفو امهنع ىلاعت هللا يضر رمعو ركب يبأ نيديسلا ىلع طحلاو حيرصلا
 نم مهريغو ةباحصلاو نييشرقلا سفنب .ةفرعم هل نم ىلا تارابعلاو ةكيكرلا ءايشألاو

 , 20 ]طاب ”هرثكأ نأب مجعد سد

 عيل اهف ىلاعت هللا همحر ىلازغلا مامإلا مالسإلا ةجح ىلع اوسد كلذكو

 و دا نإ) :لاق هنأ هنع مهضعب هعاشأو يلازغلا ىلع اوسد امو :لوقي ينارعشلا

 نآلا ةعاسلا ميقي نأ لاسر اداه شت نإو ءاهمقي مل ةغاسلا ميقيال نأ هولأس

 يف دجو نإو هللا همحر مالسإلا ةجح مامإلا ىلع روزو بذك كلذ لثم نإف (اهماقأل

 الماك ًاباتك تيأر دقو ةدحالملا ضعب نم هيلع سوسدم كلذف مامإلا تافلؤم ضعب

 مامإلا ىلإ هبسنو نيدحلملا ضعب هفنص ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةفلاحملا دئاقعلاب وعم

 نم ىرتفاو هللاو بذك) هيلع بتكف ةعامج نب نيدلا ردب خيشلا هيلع علطاف يللازغلا

 .©"ممالسإلا ةجح ىلإ باتكلا اذه فاضأ

 نع تلاق اهنأب اولاقف اهيلع لوقتلا نم ملست مل اهنع هللا يضر ةيودعلا ةعبارو
 سوسدم هنإ لاقو لوقلا اذه ةيميت نبا بذك دقو (ضرألا يف دوبعملا منصلا) ةبعكلا

 هنإ) تيبلا ننع اهلوق نم ةيودعلا ةعبار نع ركذذام امأو) :لاقف اهنع هولأس امل اهيلع
 نم اذه لاق ولو «ةيقتلا ةنمؤملا ةيودعلا ةعبار ىلع بذك وهف (ضرألا يف دوبعملا منصلا

 نوملسملا هدبعيال تيبلا نإف بذك وهو لتق الإو بات نإف باتتسي ارفاك ناكل لاق

 ,(929هيلإ ةالصلاو فاوطلاب تيبلا بر نودبعي مهنكلو

 ةساردلاب هلاوحأ لوانت هنع هللا يضر ربكألا خيشلا نأ انركذ نأ قبس دقو

 :راذعألا هل اوسمتلي ملف هوفصني نأ مهنيعأ بصن كئلوأ لك لعجي مل نكل «نوريثك

 خيشلا اذه ةايح بناوج نم مهم بناج ىلع انعلطا دقو امأ :ماركلا ءارقلا اهيأ ايف

 ديحوتلا ملع يف هوسر رادقم انملعو لماكلا ينابرلا دشرملاو ليلجلا ملاعلاو ريبكلا

 0١(. 159|4 لادتعالا نازيم - ١

 ١101/119(. ينا عشلا خيشلل قالعخألاو ننللا فئاطل - *

 .اهدعبامو (20019) ةيميت نبال لئاسللو لئاسرلا ةعومجب - *
 ٠١. 2 ص هللا هظفح يقح ناندع خيشلل فاوصتلاو ةيفوصلا باتك نم - +
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 ىبرع ني نيدلا يحن خيشلا لوح تالاكشإلا لح ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفس ويلا ةع و 0

 مس بي سب سس سبي يت و يي ببي سس بلال 3

 ىراسأ ودغنال نأ يغبنيف نيملكتملا ررهمج اهيلع عمجأ يلا صوصنلا دنع هفوقوؤ
 ريغ نم ةقباس تاعانق ىلع ًءانب وأ ءقيثو ناهرب ريغ نم تليق ليلاضأو ىواعد .

 نأ ليلحلا ربحلا اذه ةقيقح ةفرعم وحن ىعسي يذلا ئراقلا ىلعف ءنيضرغملا نأش صيحمت .
 :رثألا كلذب درو امك راذعألا سامتلا عم يملعلا قيقحتتلا ةقيرط هتسارد يف كلم

 قتعن ملامو «لاحترالا وأ ةفطاعلا ةيبذاج ةرئاد نع اديعب (ًارذع نيعبس كيخأل سمتلا)..

 .ليبسلا ءاوس ىلإ يدتهن نلف ةرسآلا فطاوعلاو ةمثآلا نونظلا تاريثأت نم اننفنأ

 نإ ملع هب كل سيلام ُفقن الوإل :العو لج هللا لوق ًاعدار اذه يف انبسحو
 .4('ةلوؤسم هنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا

 ١ - ةيألا ءارسإلا ةروس +5 5(.

 غةاب





 ةدهاج ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيفسويلا ةعوس ولا 0 ١

 ةدهاجملا

 بيرغ يف تادرفملا) هباتك يف يناهفصألا بغارلا لاق :ةدهاجملا فيرعت

 :برضأ ةئثالث داهجلاو ءودعلا ةعفادم يف عسولا غارفتسا ةدهاجملاو داهجلا" .©7نآرقلا .

 ىلاعت هلوق يف اهتثالث لحدتو «سفنلا ةدهاجمو «ناطيشلا ةدهاجبو ةرهاظلا ودعلا ةدهاجم

 ليبس ف مكسفنأو مكلاومأب اودهاجوو» :هلوقو 4 ')هداهج قح هللا ف اودهاجوإلا

401 

 اهتاداع ليدبتو ةصقانلا اهتافص رييغتل ةلباق ةيناستإلا سفنلا نأ كش الو

 الو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ميركلا لوسرلا ةثعب نم ةدئاف كانه نكي مل الإو ملقا

 .نيحلصملا نيدشرملاو نيلماعلا ءاملعلا هتئرو نم .هدعب نمل ةرورض

 نم ريثك ليدبتو اهضيورن نكمأ دق مئاهبلاو رويطلا عابس نم ريثك ناك اذإو
 .ىلوأ باب نم ميوقت نسحأ يف هقلخو لقعلاب ىلاعت هللا همرك يذلا ناسنإلاف اهتافص

 ءيس نسم اهديعصت دارملا لب ءاهتافص لاصئتسا سفنلا ةدهاجم نم دارملا سيلو

 .هتاضرم ءاغتباو ىلاعت هللا دارم ىلع اهرييستو «نسح ىلإ

 اهدنعف ىلاعت هلل بضغ اذإ امأ «هسفنل ءرملا بضغي نيح ةمومذم بضغلا ةفصف
 وأ هللا تامرح تهكتنا اذإ بضغي و هللا لوسر ناك امك ًاحودمم بضغلا حبصي

 مل فئاطلا موي هبقع يمدأو برضو هللا ف يذوأ نيح هنكلو هدودح نم دح ٌلْطُع

 ىسموقل رفغا مهللا" :لاقف رذعلا مه سمتلاو ةيادهلاب هوذآ نمل اعد لب «هسفنل بضغي
 (4؛لللءاا 1 ١

 .دهج هدام (5 ١م نآرقلا بيرغ ف تادرفلل - ٠

 .0/23 ةيألا جملا ةروساس *

 1١9(. بألا ةبوتلا ةروس ان ؟

 نابح نباو :.(050549 يناربطلاو .(5-450 20/29 دمحلاو .(010/950 ملسمو (5 1/9 يراخبلا :هحرخأ - ؟
 .(00210/159 دئاوزلا عمججب يف يمثيطاو .(55 ٠> هخيرات يف يوسفلاو قال

1:6 



 ةدهاجم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 امأ «نيملسملا هتوخإ ىلع ملسملا ربكتي نيح ةمومذم يهف ربكلا ةفص كلذكو

 هللا ليبس يف اهنأل ةدومحم ةفصلا هذه حبصتف نيرفاكلا نيربكتملا ىلع ربكتي نيح

 هر ردع نمعصو

 .ةحودمم تافص ىلإ دّكصتو ةدهاحملاب لوحت ةمومذملا تافصلا مظفعم اذكهو

 قيبطت اهمازلإو «مومذملا اهاوه فال ىلع اهلْمَحو اهّمّطَف سفنلا ةدهاجمف

 .ًايهنو ًارمأ ىللاعت هللا عرش

 :ةدهاجلا ةبعورشم ىلع ةلدألا

 :ميركلا نآرقلا نم أ

 . "7 انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاوطط :ىلاعت لاق

 هذه نإ :هريغو يدسلا لاقإ :ةيآلا هذه ريسفت يف يطرقلا رسفملا ةمالعلا لاق

 سفنلا داهج وه انه داهجلاب دارملا نأ ىلع لدي اذهو (لاتقلا ضرف لبق تلزن ةيآلا

 . "سفنلا داهج نعي" :اهريسفت يف يزح نبا رسفملا ةمالعلا لاق امك

 :ةفيرشلا ةنسلا نم ب

 هسفن دهاج نم دهاجملا) :للَ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةلاضف نع

0 

 . 22ه ةعاط يف) :ةياور فو

 ةدهاجملا مكح
 نيع ضرف ةدهاجملا تناك انه نمو ةدهاجم اب الإ متت الو نيع ضرف سفنلا ةيكزت

 .(بحاو وهف هب الإ بحاولا متي ال ام) ار اق

 ١ - ةبألا تاوكنعلا ةروس 35(.

 .0/ 51113 ريبكلا يف يناربطلاو .(6 023 دمأو سيحص نسح ثيدح لاقو .(173379 يذمولا هجرحأ - ؟
 .(خ0/ ١59 نابح نباو

 .يجذلا هقئاوو هححصو ٠١109 - 1١١(. مكاكلاو (53[60 دمحلا هحرخأ - <
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 ةدهاج ا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوشولا ..

 لصحت الو ةةدابع سفنلا يف ةدهاجملا" :هلل| همحر يسلبانلا يغلا دبع خيشلا لاق. 32

 .!'فلكم لك ىلع نيع ضرف يهو «ملعلاب الإ دحألا

 ةدهاجملا ةقيرط
 ريصخنأ يذلا اهفصوب هنامإو «هسفن نع ءرملا ىضر مدع ةدهاحملا يف ةلحرم لوأو 20

 عطاق ربكأ سفنلا نأ هملعو ,'”#ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ :اهعدبمو اهقلاخخ هنغ

 ءوسلاب ةرامأ نوكت امنيح سفنلا نأ كلذو هيلإ لصوم مظعأ اهنأ امك 20ىلاغت هللا نعا
 ةسيضرم ةيضار حبصت اهتيكزتو وك دعب اهنكلو «تافلاخملاو يصاعملاب الإ ذذلجت ل ٠

 .ىلاعت هلل اب سانعتسالاو تاقفاوملاو تاعاطلاب الإ رست ال.

 0 هدنع دعي ىل اهبيذهت بلط يف قدصو هسفن بويع ملسملا فشتك دتك ا اذإو

 اديخأ تيأر اذإو ؛مهئاطخأ دادعت يف رمعلا ةعاضإو سانلا بويعب لاغشنالل تقولا ف

 هنأ ملعاف هسفن بويع نع ًالفاغ نيرخآلا ءاطخأ ءاصحإ يف هتقو فرص دق سانلا م 7

 :نيدم وبأ لاق هب روكمم لهاخ:

 ارتسا هسنكل ًانيبادب ابيع ًادقتعم كيف الإ بيعلا نت الو ا

 :مهضعب لاقو

 هلثم ىلإ بوسنم تنأو 2 هلعف ىلع ءرملاملتال
 هلهج ىلع لدافنإف هلثم ىنأ ًائيش مذ نم

 "ا نيبشررد وقتال دبعلاو «بيع كيف ماد ام كريغ بيعوتال :اولاق اذلو

 اهتاداعو هفرحنملا اهتاوهش نع اهمطفي هسفن ىلع لبقأ كلذ ملسملا فرع اذإف 0
 .تابرقلاو تاعاطلا .تيبطتب اهمزليو ءةصقانلا .

 .65511) ةيدمحلا ةقيرطلا حرش - 30 ١

 .(859 ةيلألا فسوي ةروس - ١ ش
 امأو فرهاظف ناطيشلاو سفنلا ةوادع امأ .قلخلاو ؛ناطيشلاو كيندلاو سفنلا :ةعبرأ للاعت ملا نع عطاوقلاو - *
 اهتابلقتب بلقلا لاغشناو اهب مامتهالاف ايندلا امأو ههبو ىلإ كلاسلا ريس لقرعت مهمذو مهحدم ةظحالمف قلك...
 اهتنيزب لغشني ىدغلا لاح فو فه ١ نع هلغشتف ءرلا مومه رثكت رقفلا ةلاح يفذ «لاعت هللا نع ري طاق...
 فرضت ال اهنإف هلق نم اهبح جرعأ اذا امأ © ىتغتسا هآر نأ ىغطبل ناسنإلا نإ :للعت هللا نعاهفرتخخزو 2:
 يف وأ كبيح يق اهعضو ؛كبلك نم انيدلا جرحأل هللا همر يناليللا رالقلا دبع يديس ةيفوصلا خيش لاق امك...

 ." كرضت ال اهنإف كدي
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 ةدهاج ا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 يصاسعملا نع ىلختي رمألا ءىداب يف وهف «هريس بسح ىلع ةدهاجلا يف جردتيو

 :يهو ةعبسلا هحراوجب قلعتت ّيِبلا

 هده يلح ول "0" رفلاو نطبلاو نالحرلاو ناديلاو نانيعلاو نانذألاو ناسللا

 بلقلا ىلع ذفانم ةعبسلا حراوملا هذهف (9اهنم لكل ةبسانملا تاعاطلاب ةعبسلا حراوبملا

 تاعاطلا .راونأ هيلع لحخدت نأ امإو هضرمتو هردكتف يصاعملا تاملظ هيلع بصت نأ امإ

 1 .هرونتو هيفشتف

 ءايرلاو ربكلاك ةصقانلا هتافص لدبيف ةنطابلا تافصلا ىلإ ةدهاجملا يف لقتني مث
 .ملحلاو صالخإلاو عضاوتلاك ةلماك تافصب ...بضغلاو

 نأ كلاسلا ىلع بعصي «بناوجلا بعشتم كلاسملا رعو ةدهاجمبا قيرط نأ | او

 قرطب ملاع لا نت وس يح سودا وع داع يكفل نددنا# دود

 امك ءهسفن ةسيكزت بيلاسأب ةيلمع ةربخ هتبحص نم ديزملا دمتسي اهتدهاجبو اهتحلاعم

 هعفرتو «هتيصخشو هسفن ليمكت ىلإ ديرملا عفدت ةيسدق تاحفن هتيناحور نم بستكي
 ىكرملاو لوألا دشرملا يي هللا لوسر ناك دقف تاركنملاو صئاقنلا ىوتسم قوف
 ىلاعت هللا هفصو امك ؛هلاحو هلاقب مهسوفن ىكزو ماركلا هباحصأ ىبر يذلا مظعألا
 مهملعيو مهيكزيو هتابآ مهيلعأولتي مهنم ًالوسر نييمألا يف ثعب يذلا وهإ :هلوقب
 . 0 نيبم نيبم لالض يفل لبق نم اوناك نإو ةمكحلاو باتكلا

 :قاحفلاو بذاكلاو ةميمنلاو ةبيغلا :كاسللا يصاعم نمف ؛اهب قلعتت صاعم ةعبسلا حراوللا نم ةحراج لكل - ١
 تايبحجألا واسنلل رظنلا :نينيعلا يصاعم نمو .ةشحافلا يناغألا و ةميمنلاو ةبيغلا عامس :ئينالالا يصاعم نهو
 ءاستلا ةحفاصم و لطابلاب مهطاومأ ذحأو .مهلتق و نيملسلا ءاذبإ : :نيدبلا يصاعم نعو . .لاججرلا تاروعو

 مارخلا لالا لكأ :نطبلا يصاعم نمو .روجفلاو تاركدللا تالخغ لإ يشالا :نيلجرلا يصاعم نهو .تايبنحألا

 . .ةطاوللاو انزلا :جرفلا يصاعم نمو .رومنلا برش و هريزتخلا مل لكأو
 تاعاط نمو :ركدللا نع يهتلاو ف ورعللاب رمألاو لياعت هللا ركذو ميركلا نآرقلا ةءارق :ناسللا تاعاط نمف -

 هوجو ىلإ رظنلا :نينيعلا تاعاط نمو .ظعاوللو حئاصنلاو ةيوبنلا ثيداحألا و ميركلا نآرقلا عامس :نينالالا
 نيدبلا تاعاط نمو .نوكلا ين هلا تابأل يلمأنلا رظنلاو ؛ةفرشللا ةبعكلا لإ رظنلاو نيكلاصلاو ءاملعلا
 «ضيرلا ةدايعو ملعلا سلاجب للإو دبجاسللا لإ يشللا نيلجرلا تاعاط نم و تاقدصلا ءاطعإو نينم وللا ةحفاصم
 نمو .للاعت للا ةعاط ىلع يوقتلا ةينب لالملا ماعطلا لوانت :ئطبلا تاعاط نمو :ىلنلا نيب حالصإلاو
 .لسنلا ريثكت و ناصحالا ةيغب عاورشللا جاكدللا : :جرفلا تاعاط

 ؛للاعت لاق اذل معآ ءيش ةمكمحلاو باتكلا ميلعتاو ءيش ةيكزتلا نأ دمي انه نمو .(5) ةيلألا ةعمشلا ةروس - ؟
 قرفلا ظحالي امك ؛ةيكزتلا ةلاحو ةيكازتلا ملع نيب ريبك قرفف هةمكحلاو باتكلا مهملعي و مهبكزيوا»
 ةحصلا ةلاح ًادقاف ةححصلا ملع هدنع يذلا رهالا بيبطلا نوكي دق ذإإ ,ةحصلا ةلاح و ةحصلا ملع نيب حضاولا
 ملع هدنع يذلا ملسللك .دهزلا ةلاح و دهزلا ملع نيب رهاظ قرفلا كلذك و .ةريثكلا للعلاو ضارمألاب اباصم و
 بلاكتلاو هرشلاو عمطلاب فصتيو دهزلا ةلاح دقفي هنكلو دهزلاب ةقلعتللا دهاوشلاو ثيداحألاو تايألاب عساو
 .ةينافلا اييدلا ىلع

 عك



 ةدهاجا ظ 00 17 5 20 3 1 0

 ل همالستساو هدشرم ةبحص ىلع هتماقتسا وه ديرملل عفنلا ققحي يذلاو 1

 رؤرغلا عاد ديرملا بلك ىلع ناطيشلا لحدأ ام اذإف «بيبطلل ضيرملا مالا : ا

 وهو فقوو لضشملاب ءاب هححيش ةمزالم نع ىنغتسا و هسفنب بجعأف يتاذلا ءافتكألاو

 ."لوصوم هنأ لفي رهو عطقو زن نأ شي

 :ءا ركل هتاحصو 3 يبل ةدهاج نمروص رص

 ربح. نم هو دمحم لآ عبش ام) :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع ١-
 0 ثا

 (ضبق ىتح نيعباتتم نيموي ريعش

 «"7مدأ نسم كو هللا لوسر شارف ناك) :تلاق اهنع هللا يضر اهنعو ل9 5
00 05 

 (ففيل ةوشخلا 1

 هلي هللا لوسر تح" :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ انديس نعو -# | 00

 ةحلط يبأ ىلإ تبهذف 0 ادا نادلو هتدجوف نوب

 لا نا لسا 5 ل 01 هاا ل تا 0

 هلو هللا لوسر انءاح دإف كارفور رج نم رسك يدنع معن :تلاق ؟ءيش نم له.

 (*0ثيدحلا ماه ركذو «مهنع ّلَق هعم رخآ ءاج نإو «هانعبشأ:

 نيب اميف رخل ينإو ئتيأر دقل" :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نعو ل8

 عضيف «يئاحلا ءيجيف يلع ايشغم اهنع هللا يضر ةشئاع ةرجح ىلإ كي هللا لوسر ربنم
 قف 1 660 ا 2

 عوجلا الإ يب ام نونج نم يب امو ”نونحب ينأ ىريو «يقنع ىلع هلحر

 اذإ ناك' كل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ديبع نب ةلاضف انديس نعو -ه

 ١ .(لا15- 1١١0١ صا فوصتلا نع قئاقح - ١

 .(5 5003 ملسمو (40/0/5) يراخبلا هحجرخأ - ؟
 .دلج يأ -

 1١9|08(. يراخبلا هجرخأ -

 .(50103 ملسمو (4503- 45 59|5 يراخبلا هجرخأ - ه
 .قيفب ىتح نونغلاب مهتداع كلتو يأ - 5

 .(5951 يذمّزلاو .0/55 59 يراخبلا هحجرخأ - ا

 ل



 .ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا
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 ةفصلا باحصأ مهو ؟"7ةصاصخلا نم ةالصلا ف مهتماق نم لاجر ّرِيخَي سانلاب ىلص
 :لاقف ؛مهيلإ فرصنا هيلي هللا لوسر ىلص اذإف «نيناجم ءالؤه :بارعألا لوقي ىتح

 .©!(ةحجاحو ةقاف اودادزت نأ متيبحأل ىلاعت هللا دنع مكل ام نوملعت ول)

 ةفصلا لهأ نم نيعبس تيأر دقل) :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع -5

 فصن غلبيام اهنم مهقانعأ يف اوظبر دق ءءاسك امإو رازإ امإ ءءادر هيلع لحجر مهيفام

 ."0هتروع ىرت نأ ةيهارك هديب هعمجيف ؛نيبعكلا غلبيام اهنمو نيقاسلا

 :ةيلصم ةاش مهيديأ نيب موقب رم هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس نعو -ا/

 ملو ايندلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ :لاقو «لكأي نأ ىبأف هوعدف

 .2””ريعشلا زبحن نم عبشي

 هيلع هللا ىلص مكيبن تيأر دقل :لاق هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعو -4

 .("هنطب هب العام '7لقدلا نم دجيام ؛.ملسو

 ةدهاجملا ةيمهأ يف هللاب نيفراعلا لاوقأ نم

 اهلمحو سفنلا مطف يهو :ةدهاجبلا" :ىلاعت هلل ١ همحر يوكربلا مامإلا لاق ١-

 رادمو «داهزلا لام سأرو داّيعلا ةعاضب يهف «تاقوألا مومع يف اهاوه فالخ ىلع

 يذ ةرضح ىلإ اهوصوو اهتيفصتو حاورألا ةيوقت كالمو ءاهليلذتو سوفنلا حالص
 ىلع اهلمحو ىوملا نع سفنلا عنم يف ريمشتلاب كلاسلا اهيأ كيلعف .ماركإلاو لالجلا

 مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاوإ» :ىلاعت هللا لاق «ىدملا هللا نم تعش نإ ةدهاجما

 .”"هسفنل دهاجي امنإف دهاج نموإل :اضيأ لاقو «2"”«انلبس

 .ديدشلا عوللاو ةقافلا :ةصاصخلا - ١

 .(ن ذأ دز دهلأو .0/5 159 نايح نبل هححصو .حيحص نسح ثايدح لاقو .(5558) يذمزلا هحرخأ - *
 1715١(. مين وبأو 0/58 مقرب ١020| ريبكلا ف يناربطلاو

 .(4كال 123 يراخبلا هدب رخأ أ

 .(ةالدأ هل يراخبلا هجرحأ - ؟
 .«يدرارع ؛ققدلا - ه

 .(6 510759 يذمولاو (5 50/2 ملسم هحيرخأ - 5+

 .(ت9) ةبألا توبكنعلا ةروس - ال
 .( ةيألا تاوكدعلا ةروسا- مح
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 ةدهاجما ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيفسويلا ةعوسولا .

 نسح ةدهاجملاب هرهاظ نيز نم" :ىلاعت هلل ا همحر قاقدلا يلع وبأ لاقو -؟ 0

 ملعاو «انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو# :ىلاعت هللا لاقو ةدهاشملاب هرئارس هلا

 .©7ةمش ةقيرطلا هذه نم دجي مل ةدهاجم بحاص هتيادب يف نكي مل نم هنأ.

 هذهب هل حتفي هنأ نظ نم) :ىلاعت هللا همحر يبرغملا نامفع وبأ لاقو

 .(طلغ يف وهف ةدهاجملا موزلب ال اهنم ءيش نع هل فشكي وأ ةقيرطلا:':

 اي :لوقي يطقسلا يرسلا تعم" :ىلاسعت هللا همر دينجلا مامإلا لاقو 24 0
 .ترصقو تفعض امك اورصقتو اوفعضتف يغلبم اوغلبت نأ لبق اوُدج بايشلا رَشْعْم أ:
 .ةدابعلا يف بابشلا هقحلي ال تقولا كلذ يف "ناو:

 نم قيرطلا هلوخد لوأ يف ديرملل دب ال" :ىلاعت هللا همر ةبيجع نبا لاقو -ه8 .
 هتيادب تقرشأ نمف «تاياهنلل هدو رهطظم يهو :قيدضتو قدصو ةدباكمو' ةدهاجب

 ههاجو هزعو هحورو هسلفو هسفن ًالذاب قحلا بلط يف اداج هانيأر نمف «هتياهن تقرشأ 2

 هدياهن قارشإ انملع «ةيبوبرلا فئاظوب مايقلاو ةيدوبعلاب ققحتلا ىلإ لوصولا ءاغتبا ٠

 , '0كلانه امع هروصق انملع اي هانيأر اذإو «هبوبحم ىلإ لوصولاب ٠

 ىلع هتاقيلعت يف ىلاعت هللا همحر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش لاقو -5-

 اهنم بلط ام ىلع اهلمحيو ءاهاوه ٌدبعلا فلاخي نأ سفنلا ةاحن نإ" :ةيريشقلا ةلاس رلا

 ةدهاجملا لوح تاهبشلا در ٠

 ءعتملاو عاونأ نم هللا لحأ ام نوم وصتل :لث او ذئاذللا ننال يوسف يقتل لاسر ناد زتاف لاق ك6 0
 نم تاسبيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق :ىلاعت هللا لاق دقوا 5

 .©274قزرلا
 الو منكل هللا لحأ ام تاسييط اومرحت ال اونمآ نييذلا اهيأ ايإ :ىلاعت لاقو 020

 ,(( 68.0 - ؛9١2 صخب هريشقلا ةلاس راد 5 9 0

 ا ١159 مما ظاقيإ- 8 0

 .(5 5١ ةيلألا فارعألا ةروس 6 ْ



 ةدهاجما ْ ش ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا
 7 ك0 م ااا ا ١-3

 لالخلا اولعجي مل فوصتلا لاجر نإ :لوقتف "74 نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت

 نيفتلا ةيكرت نأ اوفرع نيح مهنكلو هللا. عرشب ديقتلا ره مهدصاقم ىمسأ ذإ ءامارح

 ىدرلا ىلإ اهبحاص لصوت ,ةيناوهش تاقلعتو ةعيس ًاقالخخأ سفنلل نأو نيع ضرف

 اهوررحيو مهسوفن اويذهي نأ مهيلع ًامازل اودجو لامكلا جاردم يف يقرتلا نع هقيعتو
 .ىوهلا نجس نم

 هذه ىلع ادر هللا همحز يذمزلا ميكحلا ريبكلا يقوصلا لوقي ىنعملا اذهبز

 جاجتحالا اذهف ©...هللا ةنيز مرح نم لقإ» ةعركلا ةيآلاب جتحا نمل ًاباوجو «ةهبشلا
 ىتح سفنلا بيدأت اندرأ انكلو ميرحتلا اذهب درن مل انأل فيرحت لوقلا نمو «فينعت
 امنإإ :العو لج هلوق ىلإ ىرت الأ كلذ يف لمعت نأ يغبتي فيك ملعتو بدألا ذخأت

 يف يغبلاف "#7 قحلا ريغب يغبلاو مثإلاو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبار مرح
 تيتوأ امنإف مارح فرسلاو «مارح ءايرلاو «مارح ةاهابملاو ,مارح رخفلاو ؛مارح لالحلا ءيشلا

 تيأر املف بلقلا دسف ىتح ءاهبلقي ءايشألا هذه ىلإ تلام اهنأ لجأ نم غنملا اذه سفنلا

 وأ ةانفاس وأ انيدت كلذ ةسيرت فروا نجم تانيفلاو للا ةنير لواحت نفل

 رفكتل ال ركشتل تقزر امنإو ءركشلا تعّيضف لالحب ًامارح تطلخ اهنأ ُتملع ءاير
 قح هتاذ يف ادهاجب يبر ينآرو «تعمقناو تلذ اذإ ىتح ءاهتعنم اًهبدأ ءوس تيأر املف

 نإو انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاوؤ» :ىلاعت هللا دعو امك هليبس يناده «هداهج

 هللا عم ناك نمو «يعم هللا ناكف انسحم ةدهاحماب هدنع ترصف ©04نيدسحملا عمل هللا

 يف فذقو «لضي ال يذلا يداهلاو «ماني ال يذلا سراحلاو «بلغت ال يلا ةئفلا هعمف

 رورغلا راد نع ىفاحتو .لجآلا باوث ىلإ هلصوي ىتح ايندلا راد يف ًالجاع ًارون بلقلا
 ءاهبارخخو اهعادخو اهتافآو اهيهاودو ايندلا بويع هب رصبأف رونلا نم هبلق يف فذق ام

 امنإ كلذ نأل «دسحلاو ءاليخلاو رحفلاو ةاهابملاو ةعمسلاو ءايرلاو ئغبلا هبلق نع باغف

 هذه نم هتاحن ببس ناكو ءاهل هبحو «هبلق يف اهتوالحو انيدلا ميظعت نم هلصأ ناك
 سانلا ضعب عرست دقو .«'اهنم تاوهشلا عن. سفنلا هذه هتضاير هللا ةمحرب تافآلا

 عم يقتليو يميهارب وأ يذوب لصأ نم ردحني هتادهاج يف فوصتلا نأ ًالهج اومعزف

 .(لالإ ةيللا ةدئالل ةروس - ١

 .(59 ةيآألا فارعألا ةروس - ؟

 .(93 ةيلألا توّكنعلا ةروس - ؟

 .(15 29 ص يذمزلا ميكحلل سفنلا بدأو ةضايرلا باتك - +
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 ةدهاج ا 1 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةغوسولا: 1

 ولا ارشإا رز كيلا يد ريتعت يلا اهريغو ةينارصنلا يف ةينيدلا تافارحنالا .
 طهر ةئالث يف ترهظ ىلا ةنبهرلا ةعزنل ادادتما فوصتلا لعجج نم مهنمو ءاهقالطناو

 انأ امأ :مهدحأ لاقف اهولاقت مهنأك اهنع اوربأ املف لي هللا لوسر ةدابع نع اولأس

 انأ امأ :ثلاثلا لاقو «مانأ الو ليللا موقأف انأ امأ :يتاثلا لاقو «رطفأ الو رهدلا موضصأق.

 ؛مهراكفأ مه ححص هي هللا لوسر ىلع مهرمأ ضرع املو .جوزتأ الو ءاسنلا لزتعأف'

 ظ .""'ميوقلا جهنلاو ميقتسملا طارصلا ىلإ مهدرو |

 الو ةلقتسم ةعرش مايألا نم موسي يف نكي م فوصتلا نأ كلذ ىلع باوحلاو

 ةالصلا هيلع هلوسرب لماك ءادتقاو ىلاعت هللا نيدل يلمع قيبطت هنكلو ني افيد

 20 فوصتلا يف اودحو مهنأل نيعرستملا ءالؤه ىلع ةهبشلا ترس اعإو. كيلر

 نيدلا قاطن نمض ةيعرش سسأ ىلع اهتدهاجبو اهديعصتو اهتيبرتو سفنلا ةيكزتب.:
 وأ صيحمت نود ىمعأ اسايق فوصتلا ىلع ةينيدلا تافارحنالا كلت اوساقف «فينحلا

 ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر اهب رم لا ةميظعلا ةدهاجملا فقاوم نع نيبئاغ «زييمت .
 هللا لوسرل فقوم هنأ ملعي لو نيركنملا ءالؤه دحأ هب عمس ول امم ماركلا هتباحصو ٠

 اهل هللا لحأ ام هسفن ىلع مرحيو نيدلا ٌداشي هنأو ةدابعلاب عطنتم هناي ةححاض مهتال

 ةالاغملا نيبو. ىلاعت هللا نيدب ةديقملا ةعورشملا ةدهاحجلا نيب ريبك قرف ةمن هتكلو
 .نورفاكلا نويذوبلا هيلع امك دسدحلا بيذعتو لالحلا ميرخحتو فارحنالاو

 نم ردحني هنأ اهاكزو هسفن دهاج نم لك ىلع مكحي نأ ناتهبلاو ملطظلا نمو

 0 يدنتقي هنأ وأ ءمهب عدخ نمو نوقرشتسملا معزي امك يميهارب وأ يذوب لصأ
 عم «نويحطسلا نوعرستملا هلوقي امك كي هللا لوسر ةدابع اولاقت نيذلا طهرلا .

 .هتنسو هيده ىلإ اوعجرف مهأطخ مهل ححص هلو هللا لوسر

 رارغ ىلع دسجلا بيذعتب ماق وأ لالخحلا مرح نم فوصتلا خيرات يف دجو اذإو
 نيب قيرفتلا يغبني اذل فوصتلا قيرط نع دعتبمو عدتبم وهف ةقباسلا ةينيدلا تافارحنالا .

 لثمي ال هفارحناب ملسملا نأ امك «فوصتلل الثمت هفارحناب يفوصلا سيلف يفوصلاو فوصتلا

 .مالسإلا

 اولعجف مالسإلاو ملسملا نيبو فوصتلاو ٍقوصلا نيب اوقرفي مل نوضزرتعملاو ظ

 .(01039 ملسمو ((4الال59 يراخبلا هحرخأ -
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 ةدهاجم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 نيف رعتلا ىلع اسايف نياماكلا ى اوف رفا امهني امزكات

 ىلإ اولصو اهب اورفظ نإف مهسوفن ةيقرت نيكلاسلا لامآ ىهتنم نإف «دعبو

 ةمهلمو ةماول اهنوك ىلإ ةرامأ اهنوك نم ةضايرلاو ةدهاجم اب ىقرتت سفنلاو ؛مهبولطم
 ىلإ هريس لحارم عيمج يف كلاسلل ةيرورض ةدهاجملاف خلا ...ةنئمطمو ةيضرمو ةيضارو

 ءاسيبنألل الإ نوكت ال هذهو ةمصعلا ةجرد ىلإ لؤصولاب الإ يهتنت الو ىلاعت هللا
 ةحردل ءايبنألاو «ظفحلا ةحردل نولصي ءايلوألاف ؟'”ءالسلاو ةالصلا مهيلع نيلسرملاو

 .ةمصعلا

 لالا ل وثقل قدا نمل ةءاولاقا كاقاؤب هققاورعلا قرر ل رئبعأ نع لنمأ ةةهاقاف نإ

 .(لوصولا مرح لوصألا كرت نمو ؛ءلوصولا

 .(ل51/- ١2249 صا فوصتلا نع قئاقح - ١
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 ةقيقح او ةقيرطلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا. .:

 ةقيقحلاو ةقيرطلا

 ةقيقحلاو ةقيرطلا ىنعم

 ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاب طيحت يهو «ةيفيلكتلا ماكحألا عومجمل مسا ةعيرشلا ...

 يق ةفينح يبأ مامإلا نع رثأ امك نيمدقتملا ىدت اهل ًافدارم هقفلا.توري اوتاكو ًاعيمج

 يف حبصأف نورخأتللا ءاج مث "اهيلع امو املام سفنلا ةفرعم" هقفلاب فييرعتلا ٠

 صخي ام امأو ًاهقف ةرهاظلا لامعألا صخي يذلا ةعيرشلا نم رصنعلا مهحلطُضَم

 .1وضت ناصف ةعروشلا يشن نم ةنطابلا لاجعألا"

 يف ءالجبالاو ءافصلا نم دلوتي ام مث «ةقيرط ةنطابلا لامعألا هذه قرطل لاقي هنإ ْ

 ةقلعتملا ةينوكلا قئاقحلا ضعب بلقلل هب فشكتي «ةنطابلا لامعألا هذه حالصل بلقلا

 ةيتافص نم ةيملإلا قئاقحلاو ؛ةنسحلا لامعألا صمخألا ىلعو «ضارعألاو نايعألاب ٠
 «ةقيقح تافوشكملا هذه لاقيو «دبعلا نيبو هللا نيب يلا ةلماعملا صخألا ىلعو «ةيتاذو 01

 .افراعو ًاققحم فاشكنالا بحاص ىعديو ؛ةفرعم فاشكنالا ىمسيو

 امنإ ةعيرشلا نأ نم ةماعلا دنع عاش ام امأو «ةعيرشلل عبت رومألا هذه عيمجف

 يأ نع روثأمم سيلف «ةنطابلا لامعألاب صتخت ةقيقحلاو ةرهاظلا لامعألا اهب ىعدت

 رهاظلا داضتل داقتعا وه ذإ ءكلذك ديدسب ةماعلا دنع هموهفم سيلو «ملاع لجر::
 ولو 7

 : ةفيقحلاو ةقيرطلا ىنعم يف نيف نيقراعلاو ءاملعلا لاوقأ نم

 :ديؤملا ناهربلا يف هنع هللا يضر لاق :هريسس هللا سدق يعافرلا مامإلا + ١

 ةجيتنلاو ىنعملاو ةداملاو ءيظفل امهئيب قرفلاو «ةقيرطلا :ةعيرشلاو «ةعيرشلا :ةقي رطلا"

 .ةدحاو

 .لوألل قيمكت يلاتلا نإ لب .نيداضتمال و نيفلاختم اسيل نيحلطصللا نيذه نحل - 5

 .(855- 55039 ص ةايلاو فوصتلا نيب -



 ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 عا/ »و

 ةقيقح او ةقيرطلا

 ًانيبم هل ةديصق يف هنع هللا يضر لاق :هرس هللا سدق ساورلا مامإلا -؟
 :ةنسلاو باتكلا نم ةدمتسم اهنأو اهبادآو ةقيرطلا ماكحأ

 ىوغلا نم داؤفلا يجدت انتقيرط

 ةروسطو يبنلا لاح .اهقيرط

 ةفأرو دهزو قدص اهقيرط
 هسفن ءرملا ىري ال نأ اسقيرط

 ةبحص دبعلا حلصت نأ اهتقيرط

 املس عرشلا لعجي نأ اسقيرط
 ةينو ميلسس بلق استقيرط

 ًالعاف ربغلا ىرن ال نأ اسقيرط

 هلآو يبنلا بح اشهقبرط

 ةريسعو قوشو قوذ اسقيرط

 ةعولو دهجو دج اهتقيرط
 اصعلل قشلا ىرن ال نأ انتقيرط

 دحوم لكل دو اهقيرط
 ةمر نييمدأالابب اضقيرط

 مهلك قلخلا دهشن نأ اهقيرط

 هحرطو ءايرلا وحم اهقيرط

 اهلك حراوجلا نوص اهقيرط
 ًامئاد بلقلا بذجن نأ استقيرط

 اموت مايا مود اقيرط
 رضاسح ساسلا عم هجو ادتقيرط
 دمحم نأش ماظعإ اسقيرط

 ملستو هغيز نم هظفحتو

 مجرتت نيفراعلل هرس نعو

 موقم جهنو ىلوملا ىلإ لذو

 مدقملا وهف موقلا ريخأ اهيفو

 ملكتي ىوه لاو توكس نحنف

 مظعتو ىقرت كالسلا هبو لجأ
 مرت لمآسملا فنأ ةرهطم
 مرحيو يسطعي نمحرلا هنأ ىوس
 مهنع ريبخلل ركذلاو هباحصأو

 مد هلك اهعمد نيع ةربغو

 متكتو صلاخ قدص ةولخو
 مزلأةعامجلاةالومنإف

 ملسم وه نمل ًاناسحإ يدسن نأو
 مركملا لوسرلا يداهحملا رمأ امك

 مهنع ةيذألا يوزن نأو ريخب
 ملكعتن ذإ قدصلا ماظن ظفحو

 مزلسم نوصلاب رسشحلا لاؤس نإف
 متزن هركذ يف لب هللا ىلإ
 ميهملا الإ بوبحتلا ىضترم لهو

 مخعلتي ال هللاربكذب بلقو

 مكسلا يحال وعين م اعحا



 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا .

 دحأ يعافرلا جهن اهتقيرط

 ةسعمد نيعلا المن نأ اهقيرط

 ةدش هللا يف يدبن نأ انتقيرط

 هئوغو قسما رسصن اسقيرط

 هنسل خيسش مارسكإ اهقيرط
 ًامئاد لذبلاو رايثإلا اهتقيرظ

 هكرتو بوذكلا رجه اسقيرط

 ىوهملا نم داؤفلا لسغ انتقيرط
 يذلل ةسارفلا در اشقيرط

 دراو قدصلاب ءاج نإ انتقيرط

 يذلاب صنلل مكحتلا اسقيرط
 ةنس داسش نسم زازسعإ امتقيرط
 ةدسحوب لوقتن ال نأ اشقيرط

 ارهاظ عرشلا ظفحن نأ اهتقيرط

 اهلك تاحوطشلا در اهتقيرط
 ةربسع بلقلا ذخأي نأ انتقيرط

 ًاعضخ صنلا عبتن نأ اهتقيرط

 اهلك تايادبلا نأ اسقيرط

 ةقيفح او .ةقيرطلا

 موقأ موقلا ةلمج نم هجاهنمف
 مول ةلاطبلا شرف يف سانلا ذإ

 © مسري غيبزلا هب نم هيف ضغيبنو

 ملظيو يذؤي ساسلل نم لالذإو

 محري لفطلا امنإ لفط ةمحرو

 مركأو ىبغأ هللاوةييرالب
 اومزلأ موقلا اذكه قودص بحو
 مسوتن هلاقفو هدعب نمو

 مربسيو رومألا يف يضقي عرشلا هب
 ملاسنوانرمأ يفهمكخن

 مهلن ضماوغلا تاراشإلا يفهب

 مدهي ةبربلا يف غيز نكراهب
 مظعأةييصملاو لولخن الو

 مسلطملا يفخلا رسلا وه اذهو

 مهفي لوؤملااهنم نكي مل اذإ

 مستي ذإ حيرلا بوبه نم ولو

 ملسسن ال هريغ ًاشيط ءاج نإو
 معختو ودبت هللا رمأ فسيرصتب

 قيرط يهو «اهيلع هللا ىلإ ريسملا يف انلوعو ءاهيلإ بولقلا انقس لا انتقيرط هذه
 7 اسوم كيس دبه نكدملا

 ةصتخملا ةريسلا يه ةقيرطلا) :ىلاعت هللا همحر لاق :نيدباع نبا مامإلا -#
 ةقيقحلاف) اهيلت ىلا ةحفصلا يف لاقو (تاماقملا يف يقزتلاو «لزانملا عطق نم نيكلاسلاب

 ١ - ص ةيانعلا فرفر ١580١ -0722(.

 جالا



 ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسرلا
 ةقيقح او ةقيرطلا

 ةقيرطلاو .ةهجالو هل دحال يونعم رس يه :لاقيو «بلقلاب ةيبوبرلا دهاشم يه

 ةفيرسخلا ايه رهاظف ةنطانبو ها نخل. لاتت هللا ىلإ قيرطلا نأ :ةمرالفب ةقيرشلاو
 يف ديزلا نوطبك «ةقيرطلاو ةعيرشلا يه ةقيقحلا نوطبف «ةقيقحلا اهنطابو «ةقيرطلاو
 ةقيرطلاو ةعيرشلا) ةثالثلا نم دارملاو .هضح نودب هدبزب نبللا نم رفظيالو «هنبل
 .©!دبعلا نم دارملا هجولا ىلع ةيدوبعلا ةماقإ «(ةقيقحلاو

 ملع نع هفثيدح يف نونظلا فشك بحاص لاق :نونظلا فشك بحاص - ع

 ةيكزت يأ «ةقيرطلا ملع وهو ءاضيأ ةقيقحلا ملع فوصتلا ملع :لاقيو) :فوصتلا
 ملع الب ةعيرشلا ملعو «ةيئدلا ضارغألا نع بلقلا ةيفصتو «ةيدرلا قالخألا نع سفنلا

 حالصإب قلعتي امو ةعيرشلا ملع «لطاب ةعيرشلا ملع الب ةقيقحلا ملعو «لطاع ةقيقحلا
 لزانملاب ملعلا ةلزنم. نطابلا حالصإب ةقيرطلا ملعو جلا مزاولب ملعلا ةلزنع. رهاظلا

 جحلا يف نايفكيال لزانملا ملع درحبو مزاوللا ملع درحم نأ امكف «قيرطلا تابقعو
 «ةعيرشلا ماكحأب ملعلا درمم كلذك «لزانملا كولسو مزاوللا دادعإ نودب يروصلا

 ."”امهيبحوك. لمعلا نودب يونعملا جحلا يف نايفكيال ةقيرطلا بادآو
 ةدهاشم يه ةقيقحلا نإ) :ىلاعت هللا همحر لاق :يعفايلا هلل ادبع خيشلا -ه

 ةقيقحلا ىلإ لصو قيرطلا كلس نمف «ةعيرشلا مئازع يه ةقيرط اهو «ةيبوبرلا رارسأ

 مئازعل ةفلاخم ريغ ةقيقحلاف «هل ةفلاخم ريغ ءيشلا ةياهنو «ةعيرشلا مئازع ةياهن ةقيقحلاف

 .©"0ةعيرشلا

 سسأ نم لوأ امأ) :ىلاعت هللا همحر لاق :يرامغلا قيدص دمحم ظفاحلا -5
 نيدلا نم سسأ ام ةلمج يف يوامسلا يحولا اهسسأ ةقيرطلا نأ ملعتلف «ةقيرطلا

 اهلعحجب يلا ةثالثلا نيدلا ناكرأ دحأ وه يذلا ناينيحرا مع كش اللب يه ذإ «يدمحلا

 (/(مكنيد مكملعي مكاتأ ليربح هنإف) :هلوقب انو ادحاو دعا وا ناك هلو يبلا

 «ةديقعو رون ناميإلاو «ةدابعو ةعاط مالسإلاف ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا وهو
 هنإف هارت نكت ل نإف «هارت كنأك هللا دبعت نأ ةدهاشمو ةبقارم ماقم ناسحإلاو

 ١ - .؟|+9 نيدباع نبا ةيشاح .
 .(4؟|19 نونظلا فشك - ؟

 ١8(. ]59 ةيلاغلا نساحلا رشن - *

 .(8ل/1 29 يئاسنلاو (4330) يذمؤلاو (05059 دواد وبأو ():ملسم هجرحأ ثيدح نم ءزج - ؛

 عال



 ةقيقحلاو ةقيرطلا | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 نمف هقثالثلا ناكرألا نع ةرابع ثيدحلا يف امك هنإفإ ىلاعت هللا همحر لاق مث (:.كاَزي
 نم انكر هكرتل كش الب صقان هنيدف «ةقيرطلا وه يذلا (ناسحإلا) ماقملا اذهب لجأ
 مالسإلا حيحصت دعب ناسحإلا ماقم ؤه هيلإ ريشتو ةقيرطلا هيلإ وعدت ام ةياغف .هناكرأ
 .27(نامبإلاو

 لصو ناسنإ لك) :ىلاعت هللا همحر لاق :يوارعشلا يلوتم دمحم خيشلا -ا/

 هللا ىلإ هكلس يذلا قيرطلا نأ دقتعي غيصلا نم ةغيص وأ «قرطلا نم قيرطب هلل | ىلإ
 ناسنإ لحد اذإف ةددعتم هللا ةدابع لئاسو نأل سانلا فلتحا كلذلو «قرطلا رضقأ وه

 .بحي نمل هلقن ىلإ رداب ءهلصوأو هلقن هنأ سخأو قيرطو باب نم

 هدا رس تاقسلا لإ اركسو اسانأ نأ رق يف رع افرام كانه نأ يعم نزف هانم
 اوملعف ؛مهتاوذ يف كلذىلع لدت ىلا تاقالعلاو تاقارشإلا مهتءاجو «ىلاعتو هناحبس

 يف هللا داز ةدابعلا يف اوداز املكو حيحص هللا ىلإ هيف اوكلس يذلا قيرطلا نأ
 مهنأب ًاناتهبو اروز مهمهتيو ةيفوصلا ةداسلا ىلع لماحتي نم ىرن اذه دعبو ©'”ءاطعلا

 ىلع دهشيو «لطاب ءازتفا هلك اذهف ؛ةعيرشلا بناج نولمهيو طقف ةقيقحلاب نومتهي
 ةداننلا كنق نع ندم لاق فيس واكو ناسا هنو ةيمق مالك هنالظب

 كلتا ديافم روبتعك نيكلاسلا نم نوميقتسملا امأف) :ةنسلاو باتكلاب ةيفوصلا

 ءيحركلا فورعمو «ينارادلا ناميلس يبأو «مهدأ نب ميهاربإو ضايع نب ليضفلا لثم

 رداسقلا دبع خيشلا لثمو «نيمدقتملا نم مهريغو دمحم نب دينحلاو ءيطقسلا يرسلاو
 نوغوسيال ءالؤهف «نيرخأتملا نم مهريغو «نايبلا يبأ خيشلاو «دامح خيشلاو «يناليجلا

 لس «نييعرشلا يهنلاو رمألا نع جرخي نأ ءاملا ىلع ىشم وأ ءاوحلا يف راط ولو كلاسلل
 باتكلا هيلع لد يذلا قحلا وه اذهو «تومي نأ ىلإ روظحملا عديو رومأملا لعفي نأ هيلع

 .””مهمالك يف ريثك اذهو «فلسلا عامجإو ةنسلاو

 باستكلاب مهكسُمت ىلع لدت يتلا ةيفوصلا ةداسلا لاوقأ ضعب درون يلي اميفو

 .ةعوسوملا هذه نم فوصتلا باب يف هاندروأ امىلع ةدايزو ريكذت ةنسلاو

 ١ - ص ةيفوصلا قيرطل راصتتالا (.
  - 5ص الوصولا لوصأ 550)

 *- .(مححل - ةهحكأ١ ءال ةيميق نبأ قواتك عومحم

 ال



 ةقيقح او ةقيرطلا ْ |. | ةيفويصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 باتكلا لوصأب ديقم اذه انبهذم) :ىلاعت هللا همحر دينجلا مامإلا لاق ١-

 .(ةنسلاو

 لوسرلا رشأ ىفتقا نم ىلع الإ قلخلاىلع ةدودسم اهلك قرطلا) :اضيأ لاقو

 لحجر ركذو .؟”هيلع ةحوتفم اهلك تاريخلا قرط نإف «هتقيرط مزلو هتنس عبتاو .ي
 ربلا باب نم (لامعألا) تاكرحلا كرتىلإ نولصي هلل اب ةفرعملا لهأ) :لاقف ةفرعملا هدنع
 اوملكت موق لوق اذه نإ :ىلاعت هللا هنحر دينجلا لاقف «(لجو زع هللا ىلإ برقتلاو

 هيلإ و« ىلاعت هللا نع لامعغألا اوذنعأ ىلاعت هلل اب نيفراغلا نإف هاذه لوقي يذلا نم ًالاح

 . "هنود يب لاحي نأ الإ ةرذ ربلا لامعأ نم صقنأ مل ماع فلأ تيقب ولو اهيف اوعحجر

 ةعبس انلوصأ) :ىلاعت هللا همحر يرتستتلا هلل ادبع نب لهس خيشلا لاق -؟

 فكو «لالحلا لكأو هي هلوسر ةنسب ءادتقالاو «ىلاعت هللا باتكب كسمتلا ءايشأ
 ."0(قوقحلا ءادأو «ةبوتلاو «ماثآلا بائتجاو ءىذألا

 امل دهشتال ةقيقح لك) :ىلاعت هلل ا همحر يناليجلارداقلا دبع خيشلا لاقو 1“
 كديو هيلع لخدا (ةنسلاو باتكلا يحانجب لجو زع قحلا ىلإ رط «ةقدنز يهف ةعيرشلا

 .(355 لوسرلا دي يف

 ةيصعم تاروظحملا باكتراو «ةقدنز ةضورفملا تادابعلا كرت) :اضيأ لاقو

 .”/لاوحألا نم لاح يف دحأ نع ضئارفلا طقستالو

 موقلا قيرط نإ) :ىلاعت هللا همحر ينارعشلا باهولا دبع خيشلا لاقو -4

 يعرش نازيم ىلإ اهكلاس جاتحيف «رهوجلاو بهذلا ريرحتك ةنسلاو باتكلاىلع ةررحم

 ."منوكسو ةكرح لك يف

 حيحصلا كفشك ضراع اذإ) :ىلاعت هللا همحر يلذاشلا نسحلا وبأ لاقو -ه

 ١ - ص يملسلل ةيفوصلا تاقبط ١599(.

 * - ص ةيريشقلا ةلاسرلا 55.

 ىلا ص يملسلل ةيف وصلا تاقبط - *

 .(5 59 ص ينابرلا حتفلا - +

 .(189]5 قالحألاو ننلل فئاطل - ه
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 ةقيقح او ةقبرطلا 02" ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ىلاعت هللا نإ «كسفنل لقو «فشكلا عدو ةنسلاو باتكلاب لمعاف ةنسلاو باتكلا

 ."”(ماهلإلاو فشكلا يف يل اهنمضي ملو «ةنسلاو باتكلا يف ةمصعلا يل نمض

 وهف رهاظ هفلاخي نطاب لكو :ىلاعت هللا همحر زارخلا ديعس وبأ لاقو -5

 .©”(لطاب
 هلل اب الإ هللا ىلإ دبعلا لصيال) :ىلاعت هلل ا همحر قارولا نسحلا وبأ لاقو -/

 نم لضي ءادتقالا ريغ نم لوصولا ىلإ قيرطلا لعج نمو «هعئارش يف هل .هبيبح ةقفاوعو
 .,"7(دتهم هنأ نظ كنينخ

 نم يطعأ لحجر ىلإ مترظن ول) :ىلاعت هللا همحر يماطسبلا ديزي وبأ لاقو -8
 رمألا دنع هنودحت فيك اورظنت ىتح هب اورتغت الف ءاوهلا يف يقتري ىتح تاماركلا

 ,(9(ةعيرشلا ءادأوءدودحلا طظفحو ؛يهنلاو ِ

 ةنسو هنيميب هللا باتك ذخأي يذلا وه) :يفوصلا يف ىلاعت هللا همحر لاقو

 ءايندلاب رزتأيو «رانلا ىلإ ىرخألابو «ةنجلا ىلإ هينيع ىدحإب رظنيو «هلامشب هلوسر

 .””(كيبل مهللا كيبل :ىللوملل امهنيب نم يبليو «ةرخآلاب يدتريو

 لصأ) :ىلاعت هللا همر يذابأ رصصنلا دمحم نب ميهاربإ خيشلا لاقو -9
 .ةليمجلا قالخألا ميظعتو ؛عدبلاو ءاوهألا كرتو ةنسلاو باتكلا ةمزالم فوصتلا

 اذه يف دحأ لض امو «تاليوأتلاو صحرلا باكترا كرتو «داروألا ىلع ةموادملاو

 .2”(ءاهتنالا يف رثؤي ءادتبالا داسف نإف «ءادتبالا داسفب الإ قيزرطلا

 مل خيش لكو) هدعاوق يف :ىلاعت هللا همحر قورز دصمحأ خيشلا لاقو -
 فلأ فلأ هيلع رهظو هسفن يف حص نإو «هلاح ققحت مدعل هعابتا حصيالف ةنسلاب رهظي

 ١ - ممطلا ظاقيإ  5|5١9؟ - 105 6.
 .50ص ةيريشقلا ةلاسرلا - ؟
 ,* ٠0 ص ةيفوصلا تاقبط - *
 .15 ص ةيريشقلا ةلاسرلا - +
 ,ةكا ص ةبفوصلا تاحطش - ه

 .4828 ص ةيفوصلا تاقبط -

 ءابو



 ةقيقح او ةقيرطلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يش ةيفسويلا ةعوسولا

 .2©مهرمأ نم ةمارك

 هقف الوءهنم الإ ةرهاظلا هللا ماكحأ فرعتال ذإ «هقفب الإ فوصتال) :ًاضيأ لاقو

 الإ (مقفلاو فوصتلا)امهالو .«ىلاعت هلل هجوتو قدصب الإ لمعال ذإ ءفوصتب الإ

 ماسحألا مزالتك :مكحلا يف اهمزالتل عيمدجا مزلف نود امهنم دحاو حصيال ذإ «ناعإب

 .20(مهفاف ءاهبالإ اهل ةايحال امك ءاهيفالإ ا دوجوالو «حاورألل

 قاقدلا ىلع ابأ نأ :راتخملا ردلا بحاص ركذ دقف لَو يبلا رثأ كلذب نيفتقم ةقيقحلاو

 وبأ لاقو «يذابآ رصنلا مساقلا ىبأ نم ةقيرطلا هذه تذخأ انأ) :لاق ىلاعت هللا همحر

 «يصخركلا فورعم نم وهو «يطقسلا يرسلا نم وهو «يلبشلا نم اهتذحأ انأ :مساقلا

 لكو ا ةفينح يبأ نم ةقيرطلاو ملعلا ذأ وهو «يئاطلا دواد نم وهو

 ملأ !يحأ اي كل ابجعايف) :اقلعم ردلا بحاص لاق مث (...هلضفب رقأو هيلع ىنثأ مهنم

 رارقإلا اذه يف نيمهتم اوناكأ ؟رابكلا تاداسلا ءالؤه يف ةنسح ةوسأ كل نكت

 رمألا اذه يف مهدعب نمو ؟ةقيقحلاو ةعيرشلا بابرأو ةقيرطلا هذه ةمثأ مهو «راختفالاو

 .7"2(ع دتبم دودرم هودمتعا ام فلا ام لكو ؛عبت مهلف

 ردلا بحاص مالك ىلع اقلعم هتيشاح يف ىلاعت هلل | همحر نيدباع نبا لاقو

 ىنبم نإف «ناديملا اذه سراف وه) :ىلاعت هلل ١ همحر ةفينح يبأ نع هثيدح يف قباسلا

 لاقف ءفلسلا ةماع كلذب هفصو دقو «ءسفنلا ةيفصتو لمعلاو ملعلا ىلع ةقيقحلا ملع

 راشثيإو دهزلاو عررولاو ملعلا نم ناك هنإ :هقح يف ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ

 .لعفي ملف ءءاضقلا يِلْيِل طايسلاب برض دقلو «دحأ هكر ديال لحم ةرخآلا

 ىبأ نم هب ىدتقي نأ قحأ دحأ سيل :ىلاعت هللا همحر كرابملا نب هلل ادبع لاقو

 دحأ هفشكي مل ًافشك ملعلا فشك ايي الغ اعراو اقن ًايقت امامإ ناك أل ةفح

 ١ - ص قورز دمحأ خيشلل فوصتلا دعاوف 05.

 .*ص .(5ةدعاق قورز دمحأ خيشلل فوصتلا دعاوت - ؟

 * - راتخلل ردلا 451١09(.

 عاد



 ةقيقح او ةقيرطلا ةيفوصلا ةلدا نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا ..

 217(ضرألا لهأ دبعأ دنع نم تنح
 !!ًابتك نودهتحملا ةمثألا هيف عضول ًاعورشم ارمأ فوصتلا ناك ول :ليق نإف

 عضي مل امنإ) :ىلاعت هللا همخر يئارعشلا مامإلا لوقي كلذ ىلع باوجلا فو :
 ءايرلا نم مهتمالس ةرثكو :مهرصع لهأ يف ضارمألا ةلقل ًاباتك كلذ يف نودهنجما

 عمج يف يه امنإ كاذ ذإ نيدهتجملا ةمه مظعم ناكو «بيع مهل رهظي داكيال «نيليلق“

 ,ملع لك ةدام يه يلا ؛مهيعباتو نيعباتلا ةمثأ عم روغثلاو نئادملا يف ةرشتنملا ةلدألا
 يف سانأ ضعب ةشقانع, لاغتشالا نم مهأ كلذ ناكف ؛ماكحألا عيمج نيزاوم فرعت اهبو

 .نيدلا راعش اهب رهظيال ّيلا ةيبلقلا مهلامعأ .

 دمحأ وأ يعفاشلا وأ كلام وأ ةفينح يبأ مامإلا لثم نإ :طق لقاع لوقيالو . ظ

 ا ا لا ا ا

 00 لك ىلع 57 لاغتشالا

 امنإو ء«فدهملاو ةقيقحلا يف ًافالتخا سيل ةيعرشلا قرطلا يف فالئتخالاو ددعتلاو
 ىسلع ةيعرشلا ةيفوصلا قرطلاف ءالإ سيل جهانملاو بيلاسألاو ةليسولا ف وه فالتالا

 ام ديرم لك اهيف دجيف هيلإ كلاس لك تاحاح مئالتل هللا ىلإ تددعت لبس اهددعت

 لجو زع هللا ىلإ ةرجهلا نع نيدعاقلا راذعأل ًاعطق هتكيبو هجازمو هتقوو هتقاط بساني

 اودهاج نيذلاو» :ىلاعت هلوق ناعمإب لمأتنلو «جازملاو ةقاطلا يف ءاوس سانلا لك سيلف '
 :لحجو رع لاق امك ىلاعت هيلإ لصوت ىتش لبس كانهف نذإ «"”كانلبس مهنيدهنل انيف
 ىضمت ةميوقلا ةددعتملا لبسلا هذهو (#0مالسلا لبس هناوضر عبتا نم هلل ا هب يدهيإ#

 ١ - نيدباع نبل ةيشاح 19[45(.

 .0552- 11١|5 قالحألاو ننلل فئاطل - *

 .( 53 ةبألا تاوكنعلا ةروس - *

 .(0إ بألا ةدئالل ةروس - ؟

 عالبال



 ةقيقح او ةقيرطلا ٠ ش ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةعمتجم يهف «ةياهنلاو ةيادبلا داحتال (كبر ليبس وأ هليبس وأ يليبس)وحن .درفملا ظفلب .

 ةيوتلاب ادب اعيفت ةيعردملا قرطلا نأ كلذو ؛عبتملا دحاولا ميقتسملا هللا طارص نمض

 اطوطخ ةيعرشلا قرطلا لك تناك (زكرم تاذ ةرئاد) انروصت اذإف ةفرعملاب يهتنتو
 هلق ةفانلا ةنطقنا واسم ناك يو رك ىلا ةلطقنو ةرئاذلا طبع قوام [مت ةيعاد
 ل وصولا هي ةيفيكو عورفلا يف نكلو «ةماعلا لوصألا يف الو ةياهنلا ف فالح

 هوعبتاف اميقتسم يطارص اذه نأوإل :ىلاعت هلوقب ضارتعالا عفدني اذهملو

 لبس امأو ناطيشلا لبس وه هنع يهنملاف "”هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتتالو
 :ىلاعت لاق ءاهيلإ مهتيادهب هيف نيدهاجملا دعوو ءانمدق امك اهركذ هللاف نمحرلا

 :اولاقف ءايبنألا اهب زتعاو ؟”#مالسلا لبسإل ىلاعت اهامسو ©”انلبس مهنيدهنلا»

 ىلاعت (هليبس) اهيف نوكتي حئارش اهلكو ةيذاحتم ةيزاوتم اهلكف 4انلبس انادهدقوإل
 نأ مظعألا فدهلاو ؛ةينلاو ةياهنلاو ةيادبلا يف داحتالل ةدحاو ليبس تددعت نإو يهف

 ىلإ نيرظانلا نأش «هيلإ لوصولا وأ هكاردإ يف ددعتت لبسلا نكلو ددعتيال دحاو قحلا

 بولطملا فلتخيالو «ددعتيو ٍبلاطلا عقوم فلتخت ايندلا راطقأ ةفاك يف رمقلاو سمشلا

 ةيأ ذختي نأ ءرملا عيطتسي اديعب وأ ناك ًابيرق رسخآل ناكم نم لاقتنالا دنعف ددحما

 ىلإ لصوت لبس اهلكو «ةنيفس وأ ةرايط «ةرايس وأ 0 وأ انقات ءاش لقن ةليسو

 (*)د عال ىلا ةدحاولا ةقيقحلا

 ١ - ةيألا ماعنألا ةروس ١559(.

  - 5.(ة دو ةيثلا توكنعلا ةروس

 * - .(لدو ةيألا ةدئالل ةروس

 .(0109 ةيلآلا ميهاربل ةروس - ؟

 .(5559ص لوصولا لوصأ - ه
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 ةعديلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يق ةيفس ءويلا ةعوضولا 3

 ةنسلا *

 عستتل رركتت ّيلا قيرطلا يهو ةداعلا يه :ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا خيشلا لاق

 .0©2ةدابع هنودعي ال وأ ةدابع هنودعي امم سانلا عاونأل ١

 :اعرش *
 نم هملعو هصاصتخا بسحب اهفرع لكو ءاملعلا اهيلإ هحتا تافيرعت ةدع ةنسلل

 هلاق ام وه انه هثحبأ يذلا عوضوملا ىلإ فيراعتلا هذه برقأو نيثدحمو ءاهقفو نييلوصأ
 يأ "اهاّرحتي ناك يلا هتقيرط يهور هللا لوسرةنس" :(نآرقلا تادرفم) يف يناهفصألا

 ."درلاو لوبقلاو رمألاو لعفلا يف هتقيزط '

 ةعدبلا

 الب ةعنص ءاشنإ عادبإلا" :(نآرقلا تادرفم) يف يناهفصألا بغارلا لاق :ةغل

 الو ةدام الو ةلآ ريغب ءيشلا ذاجيإ وهف ىلاعت هللا يف لمعتسا اذإو «ءادتقا الو ءاذتحا

 عسيدبإل :هلوق وحن عدبملل لاقي عيدبلاو هلل لإ كلذ سلو «ناكف لو نان

 ءعدبلا كلذكو (عيدب وحن -لادلا حتفب- عدبملل لاقيو #20 ض رألا و تاومسلا

 27 لسرلا نم اعدب تنك امو : ىلاعت هلوقو «لوعفملاو لعافلا ىنعك انيخاف لاقي

 ."هلوقأ اميف 57 :ليقو «لوسر يمدقتي ل اعذب :هانعم ليق

 ىلع ال مهقلح ًاعادبإ قلخلا ىلاعت هللا عدبأ" :(حابصملا) يف يمويفلا لاقو 00
 .'هتثدحأو هتحج رخختسا :هتعدتباو ءيشلا تعدبأو «لاثم

 ١- ص ءاضتقالا باتكت 509/(,

 ةيألا ةرقبلا ةروس - ؟ ١1/9 3١(.

 * - ةيألا فاقحألا ةروس 83(.

 ا



 ةعدبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 رومألا رشو" :ثيدح حرش دنع يراسبلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ظ 200": .اهناثدجع

 ."لاثم ريغ ىلع ثدحأ ءيش لك :ةغل ةعدبلا #*

 ام اهلصأ ةعدبلا" :("0(هذه ةعدبلا تمعن) :ثسيدح حرش نع ًاضيأ لاقو

 ."قباس لاثم ريغ ىلع ثدحأ

 ْ ." هللا لوسر دهع يف نكي مل ام ثادحإ يه"
 ريغ اهضعب نوكي دق نكل «نيدلا يف صقنلا وأ ةدايزلا يه" :يمويفلا لاقو

 ةحلصم اهتضتقا وأ عرشلا يف لصأ اهسنحل دهش ام يهو ةحابم ةعدب ىمسيف هوركم

 ."ةدسفم اهب عفدنت

 :نينثا نيمسق ىلإ ةعدبلا ءاملعلا مسق دقو اذه

 ةعدبو ةدومحم ةعدب :ناتعدب ةعدبلا :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق دقف

 .مومذم وهف ةنسلا فلاح امو ,دومحم وهف ةنسلا قفاو امف ؛ةمومذم

 تح :تابرض تائدحملا :هسبقانم يف يعفاشلا ماهإلا نع يفهببلا جرخأو

 اعيش فلاخي ال ريخلا يف ثدحأ امو ةلالضلا ةعدب وهف ًاعامجإ وأ ةنس وأ ًاباتك فلاخي

 .ةمومذم ريغ ةثدحم وهف كلذ نم

 ام لك :هنع هللا يضر لاقف عرشلا يف لصأ هل امع ةعدبلا مسا ىفن هنإ ىتح

 دق هب لمعلل مهكرت نأل ,فلسلا هب لمعي مل ولو ةعدبي سيلف «عرشلا نم دنتسم هل
 .هب ملع مهعيمج غلبي مل هلعل وأ ءهنم لضفأ وه امل وأ ءتقولا يف محل ماق رذعل نوكي

 :ةعدبلا نع همالك دنع (تاغللاو ءامسألا بيذهت) يف يوونلا مامإلا لاقو
 0 يبق هى ىلإ 5 00 ىه'

 دملأو ك6 يمرادلاو (4 89 هجبام نبلو ل ةالالإ يئاسنلاو (5 ٠١05١ ليوط ثيدح نم علسم هجبرتشأ - ١

 0٠١9(. ناجح نباو ( 4550١ يوغبلاو (5 07150 يقهيبلاو 510700 ىلعي وأو (00786) ةكيزخ نياو 26١159
 19]1١4-13185(. كلامو ١520:59( يراخبلا هحرتخأ - ؟

 عمو



 لالض ةعدبو ىده ةعدب «ناتعدب ةعدبلا" :(ةياهنلا) يف ريثألا نبا ظفاحلا لاقو 0

 مذلا زيح يف رهف ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هب هللا رمأ ام فالخ يف ناك امف

 لَو هلوسرو هللا هيلع ضحو ههيلإ هللا بدن امم مومع تحت ًاعقاو ناك امو ءراكنإلاو :
 لعفو «ءاخسلاو 0 لاشم هل نكي مل امو ؛حدملا زيح يف وهف

 عرشلا درو ام فالح يف كلذ نوكي ن أ زوجي الو «ةدومحملا لاعفألا يف وهف «فورعملا..

 ىلع مالكلا دنع يذمزنلا مامإلا ننس يغير ل يرتب وا ظفار

 ("”(رومألا تاثدحمو مكايإ) :ثيدح

 ةوهشلا الإ لصأ هل سيل ثّدحم :نيمسق ىلع ثّدحْما نأ هللا مكملع اوملعا"

 لمحي ثدحمو «ةلالضلا ةعدبب دارملا وه نعي ءاعطق لطاب اذهف «ةدارإلا ىضتقم. لمعلاو.

 ةعدب هب دارملا سيلف ئعي «ءالضفلا ةمئألاو ءافلخلا ةنس هذهف «ريظنلا ىلع ريظنلا“:

 دقف ءامهانعملاالو ةعدبو ثدحم ظفلل نيمومذم ةعدبلاو ثدحملا سيلو :لاق «ةلالضلا
 «ةعدبلا تمعن رمع لاقو 204 ثدحم مهبر نم ركذ نم مهيتأي امو :ىلاعت هللا لاق

 .ةلالض ىلإ اعد ام تائدحملا نم مذيو ةنسلا فلاخ ام عدبلا نم مذي امنإو

 :ماسقأ ةسض“ ىلإ اهلص وأ ءاملعلا ضعب نإ ىتح

 .نيعدتبملاو ةدحالملا ىلع درلل نيملكتملا ةلدأ مظنو وحنلا ملعت :ةبجاو

 .كلذ ريغو سرادملا ءانبو ,ملعلا بتك فينصتو «ربانملا ىلغ ناذألا :ةبودنم

 .برشملاو لكأملا يف عسوتلاو لخنملا لامعتسا :ةحابم

 .دجاسملا ةفرخخزو فحاصملا نييزت :ةهوركم

 هحام ناو .حيحص نسح لاقو (5337539 يذمؤلاو (45079 دواد وبأو ]66-١50( 9 دمحأ مامإلا كلور - ١

 (5]540) يفهيبلاو يهذلا هقئاوو هححصو (17[55-80) مكاحلاو 0000 يوغبلاو (3509 يمرادلاو (45)
 يف يرحبالاو 001 مقرب ! ١20 ريبكلا ف يناربطلاو (89 نابح نباو (29159 راثآلا لكشم ف يواحطلاو
 .(509 مصاع يأ نبلو (60809 ص "ةعيرشلا'

 .3 بألا ءايبنألا ةروس -

 م



 ةغديلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 وتحي ملو ةماعلا عرشلا ةلدأ هلمشت حلو ةنسلا ةفلاحمل ثدحأ ام ىهو :ةمرحم

 .ةيعرش ةحلصم ىلع

 دقف هلل | ىلإ ىبرق ةدايزو ريخ هيف ام عادتبا زاوج ميركلا نآرقلا تبثأ دقو اذه

 ةساين صوفا و ناضمر موص ٍ مكيلع ضرف هللا نإ) :هنع هلل | يضر ةمامأ وبأ لاق

 00 اوعدتبا ليلا نير وتس ايفان نإف هيلع اومودف «هومتئدحأ عيش همأيق امغإو

 ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهروؤ# :لاقف اهكرب هللا مهباعف

 ©74".0اهتياعر قح اهوعر امف هللا
 .صوصخفملا ماعلا ليبق نم وهف ©(ةلالض ةعدب لك)إ :ثيدح امأو

 تاثدحم ا هب دارملاو صوصخم ماع اذه :هنع هللا يضر يوونلا مامإلا لاق دقف

 .عدبلاب دارملا يهف ةحصلاب اهل دهشي ام ةعيرشلا ف سيل يلا

 الامم ثدحأ ام ةعدبلاب دارملا :ثيدحلل هحرش يف بجر نبا ظفاحلا لاقو

 ةعدبب سيلف هيلع لدي عرشلا نم لصأ هل ناك ام امأو ؛هيلع لدي ةعيرشلا يف هل لصأ

 .ةغل ةعدب ناك نإو اعرش

 هل ليلد الو ثدحأ ام (ةلالض ةعدب لك) :هلوقب دارملا :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 م 7 صام .قيرطب عرشلا نم

 ليبق نم وه لب ؛ثدحم لكل ةلالضلا لومش يضتقت ةيلك ًاذإ ثيدحلا اذه سيلف

 .صوصتخملا هب ديرأ يذلا ماعلا وأ «صوصخفملا ماعلا

 :َي هلوسر ةنسو هللا باتك يف ةريثك كلذ ةلثمأو

 ةيلع ىسيع نأ هيف كش ال امم نكلو ؛مومعلا ثيح نم لوصوملا مساو «"”4مدهج
 هنأ نيبتف «ةيآلا يف نيدوصقم ريغ مهنكل هللا نود نم اودبغ ةكئالملاو همأو مالسلا

 .ابؤ ذبألا ديدحلا ةروس اح ١
 .0/45539 طسوألا يف يناريطلا هحبرخأ - ؟

 .(06259 ص هجر مدقت - *

 .( 82 ةيألا ءاينألا ةروس - <«

 م



 ةعذبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسريلا ةعوسولا :٠

 ةلدأ كانه نأ مولعمو «7'42ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأوإ» :ىلاعت هلوق هنمو
 ررق امك ةكئالملا ءاعدو نيملسملا هناوخإ نم هريغ لمعب عفتني ملسملا نأ تبغت ةريثك
 ةزانجلا ةالص اهوأ اهلئالدب اعضوم نيرشع نم رثكأ ركذؤ ةيميت نبا خيشلا كلذ

 ."7نينمؤملا ءاعد مث تيملا نع ةقدصلاو:

 ."#7مكل اوعمج دق سائلا نإ سائلا مهل لاق نيذلا9» :ىلاعت هلوق هنمو

 نايفس وبأ يناثلا فو «دودحم ددع كش ال مهو نيربحملا لوألا يف سانلاب دارملاف

 لك باوبأ مهيلع انحتف هب اوركذ ام اوسن املفإ# :ىلاعت هلوق هنمو

 .مهيلع حتتفت ١ ةمح رلا باوبأو 20 ئىشا

 .”كرمألا يف مهرواشو# :ىلاعت هلوق هنمو

 يضر سابع نبا انديس لاق ,ماكحألاو عيرشتلا يف مهرواشي ال هنأ مولعملا نمف ظ

 .رمألا ضعب يف يأ :(رمألا يف مهرواشو) :هنع هلل |

 .204ىعست اهب سفن لك ىزجتلإ :ىلاعت هلوق هنمو

 لبقو سمشلا عولط لبق ىلص دحأ رانلا جلي نل) :ِلَك هلوق كلذ نمو
 نيذه يف ىلص نمف همومع ىلع سيل اعطقو «مومعلا ثيح نم وهو «''”(اهبورغ

 ١ - ةيآلا مجنلا ةروس 53 (.

 دنقو) ةينألا هذه ريسفت دنع قلعت هللا همحر ةيمايت نبا نع (نإلالخلا) ىلع هتيشاح يف لمدلا خيشلا اهلقن -

 .0 ١4 ص نآرقلا باون لوصو باب ين اهتدروأ
 .(١ل9 ةبألا نارمع لآ ةروس - *

 .(4 2 ةيألا ماعنألا ةروس - ©

 ١5(. 53 ةبكلا نارمع لأ ةروس - ه

 ,(8١إ ةيألا هط ةروس - 5

 دججلاو (4070) يئاسنلاو (غ5009 دواد وأو حيحص هدانسإ لاقو 6.09.,0١02( نابح نيلو (05 60 ملسم هحرخأ - ا
 .6759 يوغبلاو 61203 ةعزخ نباو 527/79 ةبيش يبأ نيلو ١9|17( يقهيبلاو (55155
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 ةعدبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ديرأ يذلا ماعلا نم وهف ثيدحلا اذه مومع يف لخدي ال تاولصلا ةيقب كرتو نيتقولا

 .صوصنلاب صوصحتملا ماعلا نم وأ صوصخلا هب

 حارشلا عمجأو :(0"2(ماسلا الإ ءاد لك نم ءافش ءادوسلا ةبحلا) :ِوِلَي هلوق هنمو

 .(لك)ةيلكلا هيف نأ عم همومع ىلع سيل هنأ ىلع

 يضر ةشئاع انتديس هتور يذلا ثيدحلا (ةلالض ةعدب لك) :ثيدح صصخيو'

 وهف هنم سيل ام اذه انرمأ ف ثدحأ نم) :لاق هنأ كي هللا لوسر انديس نع اهنع هللا

0 

 رمأ هيلع سيل لمع لك نأ ىلع هقوطنم لدي ثيدحلا اذه :بجر نبا لاق

 .دودرم ريغ وهف هرمأ هيلع لمع لك نأ ىلع هموهفمم لديو ؛دودرم وهف عراشلا

 نم ةدعاقو مالسإلا لوصأ نم دودعم ثيدحلا اذه :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .هيلإ تفتلي الف هلوصأ نم لصأ هل دهشي ال ام نيدلا يف عرتحا نم :هانعم نإف «هدعاوق

 زوجي ال ءيشلا كلذ نأ وه ءيشلل هِي يبلا كرت ىنعم سيل هنأ انل نيبت مدقت امم

 ؛«(هتمرح ىلع لدي ال ءيشلا كرت) :ملعلا لهأ نيب ةروهشم ةيلوصألا ةدعاقلا نإف هلعف

 ينأي نأ ريغ نم حلاصلا فلسلا هكرت وأ هلعفي مل ائيش ٌةَي يبلا كرني نأ كزلاب دصقنو

 .هتهارك وأ هعرحت ىضتقمي كوزنملا ءيشلا كلذ نع يهنلاب رثأ وأ ثيدح

 اهنمو ًاعاونأ كرتلل نإ مث
 هنأ دلاح انديس ثيدح يف بضلا لكأ هي يبلا كرتك ةداع هكرت نوكي نأ

 هديب هلي هللا لوسر هيلإ ىوهأف ذونحم بضب يتأف «ةنوميم تبب دلي يبلا عم لخد

 ال) :لاقف ؟هللا لوسر اي وه مارحأ :تلقف «هدي عفرف «هللا لوسر اي بض وه :ليقف

 و يبلاو هتلكأف هتررتجاف :دلاح لاق (هفاعأ يندجأف يموق ضرأب نكي مل نكلو

 ١ - يراخبلا هحرتخأ 085559(.

 نباو ؛دنسلل ف 0/5173 دمحأو ؛ ١2003 ملسمو ,((459 دابعلا لاعفأ قلخ قو (5 55:9 يراخبلا هحرتخأ - ؟
 نباو (550-507 هحيحص يف نابح نبلو 512-555! ئطق رادلاو .(45059 دواد وبأو ((06) هام

 (505) باهشلا دنسم ِْف يعاضقلاو ]١0( 50 ةناوع وبأو ٠١59( يوغبلاو (05)”ةنسلا" ف مصاع يأ
 .(4595) ىلعي وبأو ١65520( يسلابطلاو

 م



 نيرمأ ىلع لدي ثيدحلاو
 .هعر ىلع لديال هيلع لاشإلا دعب ولو ءيشلل هكارت نأ - ش

 .اضبأ هعرخ ىلع لدي ال ءيشلا هراذقتسا نأ -؟

 له :لكسف ًائيش اهنم كرتف ةالصلا يف لي اهس ءانايسن هكرت نوكي نأ *
 كيف اذإك توسع بك سا ريس انا انفو لاق ؟ء ون ةالحفلا قدح

 ."”(ينوركذفا

 .حيوارتلا ةالصك ضرفي نأ ةفاخم ةكرت نوكي. نأ 3

 .لَو هل ربنملا ثادحإ لثم - هلاب ىلع رطخي ملو هيف هريكفت مدعل هكرت نوكي نأ 1

 نش اريك هعرك كيداحخا زا كابآ مومع يف هلؤخدل هكرت نوكي نأ" ه6 2:

 .اهريغو :"”«(نوحلفت مكلعل ريخلا اولعفاوإل :ىلاعت هلوق يف ةلومشم اهنأل 0

 يضر ةشئاعل لَو لاق «ةباحصلا ضعب بولق ريغت ةيشخ هكرت نوكي نأ * 1
 ام هيف تلخدأف مدهف تييبلاب ترمألا ةيلهاجم دهع اوثيدح كموق نأ الول) :اهنع للا

 نئاتسا هن كنق ارش حاير اقررط اي قارارسل كلف مزال هتمزلأو هنم جرخأ

 .(0هالسلا هيلع يهل مل

 «كلذ ف ةجح نوكي ال روظحم كوزملا نأ ىلع صن هبحصي مل نإ هدحو كوتلاو 0 ٠
 .عورشم لعفلا كلذ كرت نأ ديفي نأ هتياغأ لب:

 : يه اهتلدأو لوصألا يف ةدعاق هذهو

 (ةك2أ59 كلامو 554309 هام ناو 50949 دواد وبأو )١925( ملسمو (8 55079 يراخبلا -
 (ما559 نابح نباو ]>١( 9 دمحأو 05653 يهرادلاو 759153 يقهيبلاو 209 ريبككلا ف يناربطلاو

 .(3551 يئاسنلاو 215١ ١07( يعفاشلاو (50/553 يوغبلاو
 09-١51( يئاسنلاو 0٠١509( دواد وبأو 500120 ئطقرادلاو (ما035) ملسمو 0١265١ يراخبلا هحرخأ - 5

 ةناوع وبأو 555150 يقهيبلاو (5 5150 ةبيش يأ نباو (57759 نابح نبلو ١120709( هحام نباو ارضتنخوأ
 ..(«الحأاإ دهلو 50 ةدلطحا
 .(لاإ١ ةيذلا جحا ةزوشأ:

 ىلعي وبأو ١0١( 105159 دمجأو 8103 نابح نبلو (5 5.059 يئاسملاو 0055١ مر هججريخأ: +
 ا

 عمه



 ةعدبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :ءايشأ ةتالث ميرحتلا ىلع لدي يذلا نأ :اهدححأ +

 ."74لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الوإ» ,0"2انزلا اوبرقت الوإ» :وحن يهنلا

 94 ..ةيلا مكيلع تمرحإط :وحن ميرحتلا ظفل
 .«0(انم سيلف انشغ نم) :وحن باقعلاب هيلع دعوتلاو لعفلا مذ
 .ميرحتلا يضتقي الف ةثالثلا هذه نم يل كرئلاو

 هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ اموإط :لاق ىلاعت هللا نإ :اهيفاث
 7 ,©0يارهتناف

 .ميرحتلا ديفي ال كزتلاف «هنع اوهتناف هكرت ام لقي حلو

 مكتيهن امو متعطتسا ام هنم اوتئاف هب مكترمأ ام) :ِةِظَي يببلا لاق :اهنلاث

 .'9(هوبنتحاف هنع

 .؟ميرحتلا ىلع كرتلا لد فيكف «هوبنتحاف هتكرت ام لقي لو

 ملو هريرقتو هلعفو علي يبنلا لوق اهنأب ةنسلا اوفزع نييلوصألا نأ :اهعبار: #6

 .ليلدب سيل هنأل ؛هكرتو اولوقي

 نأ) ةيلوصألا ةدعاقلاو ؛ميرحتلا ريغ اعاونأ لمتحي كزلا نأ مدقت :اهسماخ #*
 .(لالدتسالا هب طقس لامتحالا هلخد ام

 ٌئراط لعفلاو لصألا وه مدعلاو «لعف مدع هنأل ءلصأ كزلا نأ :اهسداس #4

 ١ - ةيألا ءارسألا ةروس 619(.

 ١(. ل3 ديلا ةرقبلا ةروس - *
 .59 بألا ةدئالل ةروس - *

 ناو 5501509 يقهيبلاو (15]98) مكاحلاو (55314) هحام نبلو )١506( يذمؤلاو )٠١١( ملسم هجحرخأ - ؟
 الأ او ةناوع وبأو (© 2859 دواد وبأو (5 ؟؟|59 دلو 0020209 يوغبلاو (0 059" ناجل" ف هدنم

 .(5:.45) نابح نبلاو ١1715١ راثآلا لكشم حرش يف يواحطلاو
 .0/) ةيألا رشحلا ةروس - ه
 .0023 نابح نبلاو ١159129( يوفبلاو (5 0215١ دهحأو 0.23 ملسمو 0/7203 يراخبلا هحرخأ - 5

 مك



 ةعدبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيقسويلا ةعوسولا .

 4ك يبلا نأ ملعيف «2"”اهرحت كرتلا يضتقي الف ءاعرش الو ةغل ءيش ىلع لدي ال لصألاو
 هلاغتشالو اهبعوتسي نأ رشب عيطتسي ال ةريثك اهنأل «تاحابملا تابودنملا عيمج لعفي ملا

 عمم شاقنو نيكرشملل ةبراحمو ةوعدلل غيلبت نم هئقو مظعم تقرغتسا مظعأ ماهع
 .ةيمالسإلا ةلودلا سيسأتل مهم وه امث اهريغو رافكلاو نييباتكلا

 اذإ مهيلع قشي وأ هتمأ ىلع ضرفت نأ ةفاخم ًادمع تابودنملا ضعب كرت هنإ لي.
 لمعلا كرتي هلي لوسرلا نإ) :لوقتف كلذب انربخت ةشئاع انتديس يه اهف ءاهلعف وه

 ففخ ام بحي ناكو ؛مهيلع ضرفيف سانلا هب نعسي نأ ةيشح هيلإ بحأ هلعفو
 .©2(هيلع

 وهو عجر مث ءارورسم يدنع نم هلو يبلا جرح) :اهنع هللا يضر تلاقو .. ظ
 نوكأ نأ فاخأ ينإ «تلعف نكأ 0: 0 تددو تيبلا تلخد ينإ) :لاقف بيئك

 ءاهتلخد ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول) :ةياور يفو ؛(يدعب نم ّيمأ تبعتأ

 ام يرمأ نم تلبقتسا ول) :ةياور فو «(يدعب نم ّيمأ تبعتأ نوكأ نأ فاخأ ينإ
 ."0(مأ ىلع تققش نوكأ نأ فامخأ ينإ ءاهتلخد ام تربدتسا

 نأ .ةفاخم دجسملا يف اهيلصي ال ناكو) :رصعلا دعب هتالص ةصق يف اضيأ تلاقو

 ظ .(مهيلع فخ ام بحي ناكو ءهتمأ ىلع لقثت

 ىلع ففخي نأ بحي ناكو) :لاق يراخبلا يف (اورسعت الو اورسي) باب يفو
 .(مهيلع رسببو سانلا

 ىلإ ءاشعلا ةالص ريخخأت يفو كاوسلا يف عضاوملا نم ريثك يف دوجوم ىنعملا اذهو

 .(...يمأ ىلع قشأ نأ ال ول) :ليللا ثلث
 هباتك يف هللا لحأ ام) :لاكشإلا اذه انل ًاحضوم لاق كي هللا لوسر نإ مث

 «هتيفاع هللا ٠ نم اولبقاف ءوفع وهف هنع تكس امو «مارح وهف هللا مرح امو ؛لالح وهف

 © «9يايسن كبر ناك اموإ» در فيس كالا

 .يرامغلا قيدصلا 508 خيشلل ةعنصلا ناقتإ بانك نم - ١

 .(101/19 يراخبلا هججرخأ - ؟

 .يهذلا هققاوو هححصو 00١( مكامللو (ال اكو دواد وأ هحجرخأ ؟

 .(64) ةيلألا ميره ةروس - 4
 يمشيطلا هركذو يهذلا هقئاوو هححصو (5 6090 مكاحلاو 4055879 رازبلاو ١00159 يطق رادلا هحيرتخأ - ه

 .تاقن هلاجرو لاقو ١1١10١( دئاوزلا عمجج يف

 كادي



 ةعدبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 رمأ نع مكتيهن اذإو متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ) دي لاقو

 .هوبنتحاف ًاكيش تكرت اذإ .:لقي مل و.؟"”هوبنتجاف

 لاق ءروظحم هنأ ىلع لدي ال -هل مهلعف مدع يأ- ءيشل فلسلا كرت كلذكو

 «(فلسلا هب لمعي مل ولو ةعدبب سيلف عرشلا نم دنتسم هل ام لك) :يعفاشلا مامإلا

 مل هلعل وأ .هنم لضفأ وه امل وأ «تقولا يف مهل ماق رذعل نوكي دق هب لمعلا مهكرت نأل

 ةيلوقلا زفاوحلا ْنِإ لب ةنسلا نع ًاحراخ هلو لوسرلا هلعفي مل ام لك سيل ًاذإف
 نم. اضيأ يه ةصاخلاو ةماعلا لئاضفلاب ةيلوقلا ةريثكلا تابيغرتلاو ريخ ا لمعت ةريثكلا

 فلاخي الامث ريخلا نم ثدحي اميفّدلي لوسرلا نع ةرداصلا تاريرقتلا نأ امك «ةنسلا

 اهعابتا ىلع ثسح لا هتنسو لوسرلا ةقيرط يه لب ةنسلا نم ًاضيأ يه عورشملا
 .اهب كسمتلاو

 لوسرلا ةنس تناكف ءارومأ مهتاداهتحاب ةباحصلا نم ريثك لعف قلطنملا اذه نم

 ناك ام درو «هفلاخيالو عورشملا عم قفتيو ريخلاو ةدابعلا نم ناك ام لوبق هتقيرطو ل
 ءاملعلا اهنم سبتقاو هتباحصو هؤافلحن اهيلع راس لا هتقيرطو هتنس هذهف «كلذل افلاخم

 اهصوصنو ةعيرشلا دعاوق ىلع ضرعي نأ بجي ثدحي ام' نإ :مهوق مهيلع هللا ناوضر
 ةفلاحملاب ةعيرشلا هل تدهش امو «لوبقم نسح وهف نسحلاب ةعيرشلا هل تدهش امف

 ثيح نم ةنسح ةعدب لوألا نومسي دقو «ةمومذملا ةعدبلا وهو دودرملا وهف حبقلاو

 تماد ام ةطبنتسم ةنس وه لب ةيعرش ةعدبب سيل عقاولا يف وهف الإو اثدحم هرابتعاب ةغللا

 .لوبقلاب هل دهشت ةعيرشلا دهاوش

 ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم) :لاق نيح هسفن هِي دمحم انديس كلذب اهام»

 يف نس نمو «ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب اهب لمع نم رحأو اهرحأ هلف
 نم صقني نأ ريغ نم هدعب اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةئيس ةنس مالسإلا

 ١- تك ص هوي زخ مدقت 4(,
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 ةعدبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدأ ثايب يف ةيفس وبلا ةعوسولا ١

 3 مهيلزوأ

 نسو تاريضتاب ءادتبالا ىلع ثحلا هيف :ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق 1

 :تاحيبفتملاو ليظابألا وم زيدحللاو «عايردلا 00

 نأو «(ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك) :مِلَو هلوق صيصخت ثيدحلا اذه يفو 1

 .ةمومذملا عدبلاو ةلطابلا تاثدحملا ندا

 وأ عرشلا دعاوق نم طابنتساو داهتجاب اهؤاشنإ يعي اهنانتسا وأ ةنس نسو ”

 عرشلا لئالد ىلإ اهتاذ عادتبا يف اشم في ةزسااقنأ نم يأ ؛هصوصن تامومع

 ناك ةعيرشلا هركنت ام ىلإ اهتاذ عادتبا يف ادهم ةكيس نس اشنأ نمو ءاهرجأ هل ناك

 .””اهب لمع نم مثإو اهمنإ هلع

 اوري مل امي مهنايتإو ةوبنلا دهع يف ةباحصلا لمع نم روصلا ضعب نآلا درونلو 00٠
 :مهاعفأ ىلع لك هرارقإو هلوقي وأ هلعفي لو هللا لوسر

 3و هللا لوسر دهع ىلع سانلا ناكو :لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع 00 ١-

 يف لحد مث هتافام ىلصف سانلا هيلإ راشأ ةالصلا نم ءيش هتاف : دقو لحرلا ءاج اذإ

 ىلص املف «اولاق ام رظتني لو لحدف هيلإ اوراشأف لبح نب ذاعم 27 ءاج مث ةالصلا

 ."”(ذاعم مكل نس) :لي يبنلا مهل لاقف «كلذ هل اوركذ كِل ينلا“

 .20(اوعنصاف اذكهف ذاعم مكل نس دق هنإ) :لبح نب ذاعم انديس ةياور قو

 يبأل ُدَّْو يبنلا لاقف ةكم لئاو نب ركب مدق :لاق لئاو نب صاعلا نعو -؟
 ءيجي ىتح :اولاقف مالسإلا مهيلع ضرعف مهاتأف :هيفو ؛(مهيلع ضرعاف مهتئا) :ركب
 اوباف موف نيم :لاق مهءاج املف «ةحراخم نب ىنثملا لاق هبسحأ :دالخن لاق ءانخخيش

 انغرو ذاق اير سرفلا نيرو اهق نإ :اولاق ءركب وبأ مهيلع ضرعف نابيش نب لهذ ونب.

 ؟انرمأ ىلع انعبتتأ ةمهرومسلغنإ كيأرأ زكي ربا لاقت“ ءانرظتف ندع مهتييو اننيبامف

 ةهجام نبأاو 55005١( يذمزلاو ارصتخغ 0 هالإ ىو دجأو 5 هم يئاسنلاو (5528) ملسم 5 ا

 اال
 .ييسفلا يرامغلا قيدصلا نب هللا دبع خيشلل ةعدبلا قنعم نقع يف ةعنصلا ناقتإ باتك نم 3

 .(50015 9 يناريطلا هحرخأ -

 .(50515 03 مزح نباو ديعلا نيفد نبا هححصو (510*5) دما هحجرتخأ - 4.7

 تك



 ةعدبلاو ةمسلا | ةيفوصلا ةلدآ نايب ق ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ءلوقت اميف انرظنف اندع مهنيبو اننيب انغرف اذإ نكلو انيلع كلذ كل طرتشن ال :اولاق

 :اولاق ؟هللا ىلإ مكاعد يذلا مسا ام :مهخيش لاق.سرفلا عم راق يذ موي اوقتلا املف
 ."7(اورصن يب) :كلَي لوسرلا لاقف موقلا ىلع اورصنف ءمكراعش وه :لاق «دمحم

 9 :مهلوق ًادكؤم لاق دق لب كلذ ىلع مهرقأ دقو عي همساب لسوت مهنم اذهفآ
 (...انرمأ ىلع انعبتتأ مهومتبلغ نا تيأرأ) :مهل لاق امدنع ركب ابأ انديس رقأو (اورصن

 مهف اعد نإ هسفن وه وأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأب هداقتعا لامك نم كلذو

 .هتملك ءالعإو هلل. نيد رشنل كلذ بلطي هنأل هيزخي نل هللا نإف رصنلاب

 :رجفلا ةالص دنع لالبل لاق لي هللا يبن نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 1“

 :لاق (ةنحلا يف كيلعن فد تعمس ينإف ؛مالسإلا يف هتلمع لمع ىجرأب ٍنئدح لالب اي)
 الإ راهن وأ ليل نم ةعاس يف ًاروهط رهطتأ م ينأ نه يدنع ئجرأ ًالمع تلمع ام

 ."0(يل بتك ام روهطلا كلذب تيلص

 تيلص الإ طق تنذأ ام :لاق ؟ةنجلا ىلإ ئتقبس م) :لالبل لاق :ةياور يفو

 يبنلا لاقف «نيتعكر يلع هلل نأ تيأرو تأضوت الإ طق ثدح ئباصأ امو «نيتعكر

 . "0ةلزنملا كلت تلن يأ (امهب) :ي

 تيقوت يف داهتجاللا زاوج هنم دافتسي :(حصفلا) يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .6 لوسرلا هبوصف طابنتسالاب هركذ ام ىلإ لّصوت ًالالب نأل ةدابعلا

 ام :لاق دجسملا يف ةقلح ىلع ةيواعم جرخ :لاق يردخلا ديعس يبأ نعو -4

 ام هللاو :اولاق ؟كاذ الإ مكسلحأ ام هللآ :لاق هللا ركذن انسلج :اولاق ؟مكسلجأ
 اثيدح لقأ دحأ يلزني ناك امو مكل ةمهت مكفلحتسأ مل ينإ امأ :لاق «كاذ الإ انسلجأ

 :اولاق ؟مكسلجأ ام) :لاقف هباحصأ نم ةقلح ىلع جر ِهيو هللا لوسر نإ «نيم

 ام هلل آ) :لاق ءانيلع هب نمو «مالسإلل اناده ام ىلع هدمحنو هللا ركذن انسلح
 ةمهت مكفلحتسأ مل ينإ امأ) :لاق «كاذ الإ انسلحأ ام هللاو :اولاق (؟كاذ الإ مكسلحأ

 ١ - دئاوزلا عمجب يفامك (055 09 حيحصلا لاحر تاقث هلاجرو يناربطلا هجرخأ 153]١٠١55(.

 (0550”ةباحصلا لئاضف" ف يئاسنلاو 555159 دمحلاو (تال/ 49 ملسمو 0١١459( يراصخبللا هحج رخخأ -

 .00 113 ةعرخ نبلو ١ 06١( ىلعي وأو (/ ١ءدمأ ناجح نبلو ٠١709( يوغبللو
 يذمزلاو يبهذلا هقئاوو هححصو ©7519 مكاطلاو (16 0593 ةعرزخ نبباو (5 54| 59 دمحأا هحجرخأ - *

 06٠١710(. ريبكلا ف يناربطلاو 2 >0
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 ةعدبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

ابي هللا نأ ينربأف ليربح يناتأ هنكلو مكل
 .20(ةكئالملا مكب يه

 سانلا اذإف هلو هللا لوسر جرح :لاق هع هللا يضر ةريره يبأ نعو -ه

 يبأو نآرق مهعم سيل سانأ :ليقف «(؟ءالؤه ام) هلي لاقف ءدجسملا ةيحان يف نولصي

 ام معن) :لاق وأ «(اوباصأ) :لاقف ؛هتالصب نولصي مهو مهب يلصي بعك نبا

 (اوعنص' (10

 هللا لوسر عم انرمتعا :لاق هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ انديس نعو -5
 ةيصانلا ىلإ تقبتساف هرعش ىلإ سانلا قيتساف هرعش قلحف اهرمتعا ةرمع يف هي
 الإ هجو يف اهتهّجو امف ةوسدلقلا مدقم يف اهتلعجف يتوسدلق اهنم تذختاف اهتذحأف'

 ."!(يلع حتف
 قالحلاو ِكِل هللا لوسر تيأر دقل :لاق هنع هللا يضر سنأ انديس نعو -ا/

 ."0.هنم لحجر دي يف الإ ةرعش عقت نأ نوديري امف هباحصأ هب فاطأو هقلخي

 تسيب لدي وي يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ انديس نع -

 «كشارف ىلع كتيب يف مئان وْ يبلا اذه :اهل ليقف تيتآف اهشارف ىلع مانيف ميلس مأ
 اهتديتع تحتفف «شارفلا ىلع ميدأ ةعطق ىلع هقرع عقنتساو قرع دقو تءاجف :لاق
 اي نيعنصت ام) :لاقف ٌدي يبنلا عزفف ءاهريراوق يف هرصعتف قرعلا كلذ فشنت تلعجف
 .20(تبصأ) :لاق اننايبصل هتكرب وجرن هللا لوسر اي :تلاقف «(؟ميلس مأ

 حبصلا' ىلص املف :لاق عادولا ةجح ثيدح يف دوسألا نب ديزي نعو -84

 ضهنو :لاق ءايلصي مل نيذللا نيلحرلا ةصق ركذو ههحؤب سانلا لبقتساف اسلاج فرحنإ
 امف لاق مهدلجأو لاجرلا بشأ ذئموي انأو مهعم تضهنو وي هللا لوسر ىلإ سانلا

 ١ - ص هريغو ةعامجلا عم ركذلا باب ين هجرخغ مدقت 553 5(.

 ةلسمرم يقهبيللاو (5502) ةعرخ نباو 07109 دواد وبأو (58509 هحيحص يف نابح نبا هحرخأ - ؟
 .(4 505١

 ريسكلا ف يناربطلا هجرخأو (5 159|9 مكاحلا هححصو (59١1١|0"ةبلغلا دسأ“" يف ريثألا نبا هحرخأ - *
 ةيلاعلا بلاطللا يف ظفاحلا هركذو 0785 ىلعي وبأو ١5885١( دئاوزلا عمججب ف يمشيطلا هركذو 5 615١ ١>
 الإ يعم يهو الانق دهشأ ملف" (<ا/ه-5104199 ءالسنلا مالعأ ريس يفو ىلعي يبأ ىلإ هازعو (4 ١5619

 .عمجلا يف اذك "رصنلا تقزر

 .9|65510 دمحأو 0009 ملسم ةجرخأ - ؟
 .(66 ١59 ملسم هجرخأ - ه

 أ



 يردك ةيفوصلا ةلدأ ثايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ىلع امإ اهعضوف هديب تذأف ع هللا لوسر ىلإ تلصو ىتح سانلا محازأ تلز

 و هللا لوسر دي نم دربأ الو بيطأ ًائيش تدحو امف :لاق ءيردص وأ يهحو

 اهب نوحسميو هديب نوذأي سانلا راث مث ةياور يفو ءفينلا دجس ذئموي وهو :لاقو
0000 

 يف و هللا لوسر تيأر :لاق هنع هللا يضر ةفيحج يبأ اديس نعود

 باصأ نمف ءوضولا كلذ نوردتبي سانلا تيأرف ًاءوضو جرعخأ الالب تيأرو ءءارمح ةبق

 ."”هبحاص للب نم ذأ هنم بصي مل نمو هب حسمت ئش هنم

 سائلا هردتباف هئوضو لضفب لالب ىتأو ءاحطبلاب لي يبلا تدهش) :ةياور فو
 .©2 عيش هنم تلئف

 ىلص اذإ هلي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ انديس نعو -1
 امبرف ءاهيف هدي سمغو الإ ءانإب ىتؤي امف ءاملا اهيف مهتينآب ةنيدملا مدخ ءاج ةادغلا

 .(0اهيف هدي سمغيف ةدرابلا ةادغلا يف اوؤاحج

 امهنع هللا يضر تبا نب ناسح تعخأ تباث تنب ةشبك تباث مأ نعو -59

 اهيف ىلإ تمقف امئاق ةقّلعم ةبرق نم برشف هللا لوسر يلع لعد) :تلاق

000 

 ليللا رحآ يف هي يلا تيتأ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا انديس نع ١-
 يا ا ار صر لا ا حب ام ل نو ايل 5

 يئاذح كلعجأ ؟كنأش ام) :لاق تفرصنا املف هلي هللا لوسر ىلصف «تسنح هتالص

 هللا لوسر تنأو كئاذحب يلصي نأ دحأل يغبنيوأ هللا لوسر اي :تلقف (سنختف

 .لككأ درجت هجب رخخأ 1

 ةعزخ ناو 02159 يئاسنلاو ىلإ دود وأو © ء>حأ 9 دمجأاو 0059 ملسمو (5075) يراخبلا هحجرعأ - *؟
 قازرسلادبعو (71199-60 يعفاشلاو (.8]إ9 يسلابطلا هحجرخأ و (50970159 ننسلا ف يقهيبلاو ( 8409

 .هحيحص ف ١583( ناجحا نباو (201071029ةبيشا يبأ نبلاو 557١

 .(05105 يئاسدلا ةحجرخلا - ؟

 .(ه 550 ملسم هجرخأ - ؟

 .(0 2559 يذمؤلا هحرخأ - ه
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 ةعدبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسريلا ةعوسؤلا

 .©"اهقفو املع هللا ينديزي نأ يل اعدف هبجعأف :لاق ؟هللا كاطعأ يذلا:

 تقلا ىف ماما دو مق انيلموو اع ديس امنع ءاد انعم نكلر ةالعلا ترطخف ان يف نالحر جرح :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ انديس نعو 1١- 4 ظ
 7 ر رحألا كل) :داعأ يذلل لاقو (كتالص كتأرحجأو ةنسلا تيم :دُي مل يذلل لاقف «كلذ هل اركذف ل هللا لوسر ايتأ مث رخآلا دعي ملو امهدحأ داعأف.

 اذإ هتوصب تفاخي ركب وبأ ناك :لاق هنع هللا يضر يلع انديس نعو -

 هذهو ةروسلا هذه نم ذحأي أرق اذإ رامع ناكو «هتءارقب رهجي رمع ناكو ءأرق

 «يجانأ نم عمسأ ينإ :لاق (؟تفاخت َمِلِ) :ركب يبأل لاقف ِدي يبلل كلذ ركذف «ةروسلا

 :رامعل لاقو ؛نانسولا ظقوأو ناطيشلا عزفأ :لاق «(؟كتءارقب رهجت َّمِلِ) :رمعل لاقو

 :لاق ؟هنم سيل ام هب طلخأ ٍنيعمستأ :لاق «(؟ةروسلا هذهو ةروسلا هذه نم ذحأت مل

 ."7(بيط هلكف) :لاق مث «(ال)

 تاذ ةوزغ يف ثعب امل هنأ هنع :هللا يضر صاعلا نب ورمع انديس نع -5

 كلهأ نأ تلستغا نإ تقفشأف ةدوربلا ةديدش ةدراب ةليل ف تملتحا :لاق لسالسلا

 هل اوركذ هي لوسرلا ىلع انمدق املف حبصلا ةالص يباحصأب تيلص مث تمميتف“

 هللا لوق تركذ :تلقف «((!؟بنج تنأو كباحصأب تيلص ورمع اي) :لاقف «ءكلذ

 ءتيلصو تمميتف «'”(اميحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولعقت الوإ» :ىلاعت

 .©ئيش لقي ملو كلي هللا لوسر كحضف

 لكل ةالصلا نس نم لوأ هنأ هنع هللا ىضر باب انديس ثيدحو -7
3 1 . 
 .© ”نيتعكر اربص لوتقم

 ١ - دهلأ هحرخأ 1109.١ 05,

 * - يمرادلاو 55مل دواد وبأؤ (459-455 يئاسنلا هحرتخأ 0/497.
 كح او دا هيجل - ؟ 0

 .(5 53 ةيألا ءاسنلا ةروس - +
 (1/1/119 مكاشلا هححصو (00717) طق رادلاو 5010-604 دجأو ©5159 دولد وأ ١ هججرخأ - ه

 يق رجح نبا ظفاحلا لاق (17]454إ يراخبلا هقلعو (1١؟259 ناجح نبا و 55719 يقهيبلاو يهذلا هقفاوو
 .(يوق هدانسإو ...مكاحلاو دواد وبأ هلصو قيلعتلا اذه وإ حتفلا

 يف يقهيبلاو 5550709 يسلايطلاو (5|554-5955) دمحأو (070) دواد وبأو (5 ١6599 يراخبلا هحرخأ - 5
 04.553 نابح نباو (90/5 ١9 قازرلا دبعو (40519 ريجكلا ف يناريطلاو هم ]و "ةوبنلا قلئالد"

 .(5 ه؟|59 ةيلطل ن معن وأو
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 ةعدبلاو ةنسلا 1 ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسريلا ةعوسولا

 ىلع ةشبحلا دفو مدق امل :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع انتديس نعو -

 ابأ نأ بيسملا نب ديعس ينربخخأو :يرهزلا لابق ,دجسملا يف نوبعلي ملي هللا لوسر

 :يَو هللا لوسر لاقف .مهرحزف دجسملا يف نوبعلي ةشبحلاو ..رمع لحد :لاق ةريره
 لور ع 2

 .' (ةدفرأ ونب مه امنإف رمع اي مهعد)

 ."”(ةحسف اننيد يف نأ دوهي ملعتل) :ةياور فو

 ءرجفلا ةالصب نذؤي كي يبلا ىتأ ًالالب انديس نأ بيسملا نب ديعس نعو -84
 .رجفلا ةالص يف ترقأف «"(مونلا نم ريخ ةالصلا) :لاقف ؛مئان وه :ليقف

 ."7(كناذأ يف هلعجاف اذه نسحأ ام) :ةياور يفو

 :لاقف ءامئان هدجوف حبصلا ةالصل هنذؤي رمع ىلإ ءاج نذوملا نأ :ةياور يفو

 ."”رجفلا ناذأ يق اهلعجي نأ رمع هرقأف «مونلا نم رين ةالصلا

 لاقف «ةالصلا يف سانلاو لحجر ءاج :لاق هنع هللا يضر رمع انديس نع -؟٠
 تيفو كسلا ناس رك ل نيشلاو ا وك رك انت: تصلا ل نمو ني
 لوسر اي انأ :لجرلا لاق (؟تاملكلا بحاص نم) :لاق هتالص هيي ىبلا ىضق املف

 لاق ؛«(نمل تحتف ءامسلا باوبأ تيأر دقل) :لاق «ريخلا ات حار هللا

 .2"”نهتعم ذنم نهتكرت امف :رمع نبا

 2 هللا لوسر َّلَهُأ) :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج انديس نعو -5

 مالكلا نم هوجنو جراعملا اذ نوديزي سانلاو :لاق «رمع نبا ثيدح لثم ةيبلتلا ركذف

 .(”(ائيش مهل لوقي الف عمسي ُللَو يبلاو

 (ةحلل» 4 قازرلا دبعو (هدلكللا) نابح نبا و (© ١١59 دمحأو (لكك) ملسمو (59.09 يراخبلا هجرخأ - ١
 07025١(. يوغبلاو 010/120 يقييبلاو

 .ينابرلا حتفلا ١001559( دمحأ هجرخأ - ؟

 .( ءالإ تاقثا هلاججر دانساب هحام نبا هج ريخأ - *

 .(0026100 يناربطلا هج رخخأ -

 .(حلا الدو أطولل يف كلام هجرأ - ه
 .0 4159 دجأو لطخإ يئاسنلاو م هدك_ يذمزلاو (05 509 ملسم هججرتخأ - 5

 .(1 209 دواد وأو 00289 ملسم هحرخأ - ا/
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 ةعدبلاو ةنسلا | ش ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ائيش عي هللا لوسز دري ملف نولهي يذلا اذهب سانلا َلَهَأو :ملسم ةياور يفو
 نا بِي هلل أ لوسر مزلو

 هاو يلصن انك :لاق هنع هللا يضر عفار نب ةعافر انديس نعو ا

 انبر :هءارو لجر لاق «(مهدمح نمل هللا عمس) :لاق ةعكرلا نم هسأر عفر املف « .ةلكوبلا
 ءانأ :لاق (؟ملكتملا نم) :لاق فرصنا املف هيف ًاكرابم ًابيط ًاريثك ًادمح دمحلا كلو

 ."”(اهبتكي مهيأ اهنوردتبي اكلم نيثالثو ةعضب تيأر), :لاق

 مل ام ركذلاب توصلا عفر زاوج ىلعو روثأملل فلاخم ريغ ناك اذإ روثأم ريغ ةالصلا
 .(شوشي

 موي تاذ لاق ًالجر نأ اسهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع انديس نعو ا“

 نمر :خلو هللا لوسر لاقق ءاعدو حبسو ؛ءامسسلا ءلم هلل دمحلا :ةالصلا يف لحدو

 1 مو هب يقلت ةكئالملا تيأر دقل) هِي يبلا لاقف انأ :لاقف (؟نهلئاق

 نويت هه ايلا تيك :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ انديس نعو -1 4
 ؛مكيلع مالسلا :لاقف ؛موقلا ىلعو لو يبلا ىلع مّلسف لجر ءاج ذإ ةقلحلا يف لو هللا
 دمجلا :لاق سلج املف «مهتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو) :و هللا لوسر لاقف

 يسفن يذلاو) 5 يبلا لاقف ءئضريو انبر بحي امك هيف ًاكرابم ًابيط اريثك ادنح هلل
 فيك اوَرَد امف اهوبتكي نأ ىلع نوصيرح مهلك كالمأ ةرشع اهردتبا دقل هديب
 ,©(يدبع لاق امك اهوبتكا) :لاقف ؛هركذ لح ِةَّرِعلا يذ ىلإ اوعحرف ءاهنوبتكي

 لَو يبلا عم تيلص :لاق هنع هللا يضر عفار نب ةعافر انديس نعو - 6

 ؛ىضريو انبر بحي امك هيلع ًاكرابم هيف ًاكرابم ابيط ادمح هلل دمحلا :تلقف ءتسطعف
 دقل هديب يسفن يذلاو :لاقف ءانأ :تلقف «(ثالث ؟ملكتلا نم) :لاق فرصنا املف
 .0اهب دعصي مهيأ اكلم نوثالثو ةعضب اهردتبا

 ١ - ملسم هحرخأ )1785(.

 ..(3059 ةعزخ نبلو (؟ 2019 دهسأو م0709 دولد وأو ٠١09 يئاسنلاو 0/559 يراخبلا هججرخأ - *
 .(5309"دئاوزلا عمججا يف يمئيطلا هركذو 10-١860( 5159 دمها هج رخخأ - ؟
 .(03مك1إ "دئاوزلا عمجبا اذك (59|>08 تاقت هلاجرو دمسأ هحرحأ - +
 20١0(. 49 يذمّرلا هج ريشأ بج 0
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 ةدبلاو ةمسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ىتأ هنأ هنع هللا يضر يميمتلا يطيلسلا راحّص نب ةقالع انديس نعو -

 لاقف «ديدحلاب قثوم لحر مهدنع موق ىلع ٌرمف ءهدنع نم ًاعحار لبقأ مث كي يبلا
 ةحتافب هتيقرف ؟هيقرت ءيش كدنع لهف «ريخب ءاج دق مكبحاص نأ انثّدَح دق هنإ :هلهأ

 ةيقرب لكأ نمل يرمعلف اهذح) :لاقف هيي يبلا تيتأف «ةاش ةئام ينوطعأف ءأربف باتكلا

 ("7(قح ةيقرب تلكأ دق لطاب

 يبنلا باحصأ نم اطهر نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ انديس نعو -ا/
 اوبأف اوفاضتساف برعلا ءايحأ نم يح ىلع اولزن ىتح اهورفاس ةرفس يف اوقلطنا لي

 :مهضعب لاقف ءيش هعفني ال ؛ءيش لكب هل اًوَعسف يحلا كلذ ديس غدلف ؛مهوفيضي نأ

 :اولاقف مهوتأف ؛.ءيش مهضعب دنع نوكي نأ هلعل مكب لزن يذلا طهرلا ءالؤه متيتأ ول

 مكدحأ دنع لهف «ءيش هعفني ال ؛ءيش لكب هل انيعسف غدل انديس نإ «طهرلا اهيأ اي

 ءانوفيضت ملف مكانغضتسا دقل هللاو نكلو «قارل ينإ هللاو معن :مهضعب لاقف ؟ءيش

 لفتي قلطناف ؛منغلا نم عيطق ىلع مهوحلاصف الع انل اولعجت ىتح مكل قارب انأ امف

 ةَّبلق هب ام يشمي قلطناف «لاقع نم طّشن اهنأك ىتح 4نيملاعلا بر هلل دمحلا) أرقيو

 :ىبقر يذلا لاقو ءاومسقا :مهضعب لاقف ؛هيلع مهوحلاص يذلا مهلعُج مهوفوأف :لاق

 اومدقف «هب انرمأي ام رظننف ناك يذلا هل ركذنف كو هللا لوسر يتأت ىتح اولعفت ال
 اومسقا ؛.مئتبصأ دق :لاق مث ةيقر اهنأ كيردي امو) :لاقف هل اوركذف ٌهِ# لوسرلا .ىلع

 .")(مهسب مكعم يل اوبرضاو

 ا :هنع هللا يضر دوعسم نبا انديس نعو -
 ىلإ .””4(ًانبع مكانقلخ امنأ متبسحفأ# :لاق (؟تأرق ام) :ِهل# لوسرلا هل لاقف «قافأف

 .”(لازل لبج ىلع اهب أرق انمؤم ًالجر نأ ول) :هلَذ لوسرلا لاقف «ةروسلا رخآ

 .(لماا51-1 ]159 دجأو مرحتإ دواد وأو 00779 نابح نبا هجرخأ - ١
 موبلا لمع ْف يئاسنلاو (5 ١5749 يذمزلاو (©09..5 دواد وبأو (27207) ملسمو 5١8959( يراخخبلا هحرخأ - *

 .(0616053 هحام نبلو 5١١م0 ةليللاو
 .(06069 ةيألا نونمؤللا ةروس - *

 ةركذو 00199 ةيلخلا يف مسيعن ونأو 0570 ةليللاو مويلا لمع يف بسلا نباو (504018) ىلعي وبأ هحرخأ - ؛
 نبا هركذو (514144 مقرب 5129159 ةيلاعلا بلاطللا يف ظفاحلا هركذو ( 559 "دئاوزلا عممجلا ف يمئيطلا

 .(ه| 09 ريسفتلا يف رثك
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 ةعديلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيضسويلا ةعوسولا

 الو ءنوفصاولا هفصي الو نونظلا هطلاخت الو نويعلا هارت ال نم اي.:هتالص يف :وعدي

 رطق ددعو «راحبلا ليباكمو «لابجلا ليقاثم ملعيو «رئاودلا شخي الو «ثداوحلا هرّيغت

 الو ءراهنلا هيلع قرشأو ليللا هيلع ملظأ ام ددعو «راجشألا قرو ددعو ءراطمألا

 ملعي الإ لبج الو ؛هرعق يف ام ملعي الإ رحب الو ءاضرأ ضرأ الو ءًٌءامس ءامس هنم يراوت
 هيف كاقلأ موي يمايأ ريخو .هّمئتاوحع يلمع ريخو (هرخخآ يرمع ريخخ لعجا ؛هرعو فام

 يدهأ دق ٍناكو (هب ئتأف ىلص اذإ) :لاقف الحر يبارعألاب ولي هللا لوسر لكوف'

 :لاقو بمهذلا هل بهو يبارعألا:هاتأ املف «نداعملا ضعب نم بهذ 00 هللا لوسرل

 «يبارعأ اي) :لاق هللا لوسر اي ةعصعص نب رماع ب نم لاقف (؟يبارعأ اي تنأ نم

 محرلل نإ) :ٌمْو لاق «كنيبو نيب يذلا محرلل :لاق (؟بهذلا كل تبهو امل يردت له

 يف كي هللا لوسر عم ًاسلاج تنك :لاق هنع هللا يضر سنأ انديس نع

 , ماركإلاو لالحإلا اذ اي ضرألاو تاومسلا عيدب تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل نأب كلأسأ
 باحأ هب يعُد اذإ يذلا مظعألا هللا مساب اعد دقل) :ِلَك يلا لاقف «مويق اي يح اي

 ."7(ىطعأ لئس اذإو

 ارسل لك اشك ثعب ِدلَي يبلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نعو ال1 ظ

 اوركذ اوعجر املف .يدحأ هللا وه لقإل ب متخيف هتالص يف هباحصأل أرقي ناكو

 نمحرلا ةفص اهنأل :لاقف هولأسف (؟كلذ عنصي ءيش يأل هولس) :لاقف ديو يبلل كلذ

 .©7(هبحي هللا نأ هوريحأ) :َي يبلا لاقف ءاهب أرقأ نأ بحأ انأو

 ةوبنلا دهع دعب مهنع هللا يضر ةباحصلا هثدحأ امم ةذبن

 موق هءاج مث ءائيش مهيلع دري ملف اهدعبو ديعلا لبق ةالصلا نع هباحصأ نم موق هلأسف

 ١ - دئاوزلا عم يف يمثيطاو حيحصلا لاجر هلاجرو (544149 طس وألا ف يناريطلا هج رخخأ 573/1١ ١07(,

 .حيحص :لاقو 086 مكاخل هج ريخأ 8

 نابح نباو 9059 ةليللاو مولا لمع يو 895١( يئاسنلاو ١188109 ملسمو (35109 يراخبلا هحرخأ - *
 . ك5



 ةعدبلاو ةنسلا . ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 بط مث ًاعبس ربكف سانلاب ىلصف ةالصلا ىلإ انيهتنا املف ءًائيش مهيلع ّدري ملف هولأسف
 نأ تيسع امف :لاق !نولصي موق ءالؤه نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف بكرف لزن مث سانلا
 نمو لعف ءاش نمف ءاهدعب الو اهلبق لصي مل قي يبلا نإ «ةنسلا نع ينومتلأس ؟عنصأ

 .ىلص اذإ ادبع عنم نم ةلزنم. نوكأف نولصي اموق عنمأ ينورتأ «كرت ءاش

 يف ةليل باطخلا نب رمع عم تحرح :لاق هنأ يراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع
 لحرلا يلصيو ؛هسفنل لحرلا يلصي نوقرفتم عازوأ سانلا اذإف ءدجسملا ىلإ ناضمر
 ئراق ىلع ءالؤه تعمج ول ىرأ ينإ :هنع هللا يضر رمع لاقف «طهرلا هتالصب يلصيف
 ىرحخأ ةليل هعم تحرخ مث ,ءبعك نب يبأ ىلع مهعمجف مزع مث «لثمأ ناكل دحاو

 لضفأ اهنع نوماني لاو هذه ةعدبلا تمعن :رمع لاق ,مهئراق ةالصب نولصي سانلاو

 .""هلوأ نوموقي سانلا ناكو ءليللا رخآ ديري نوموقي يلا نم

 رمع لوق عونلا اذه نمو) :ةنسحلا ةعدبلا ركذ دنع ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق
 حدملا زيح يف ةلخعادو «ريخلا لاعفأ نم تناك امل ءهذه ةعدبلا تمعن :هنع هللا يضر

 ملو ءاهكرت مث يلايل اهالص امثإو مهل اهنسي مل لو يبلا نأل ءاهحدمو ةعدب اهامس
 سانلا عمج رمع امنإو ركب يبأ نمز يف تناك الو ءامل سانلا عمج الو ءاهيلع ظفاحي

 مكيلعف) :ل هلوقل ةنس ةقيقحلا ىلع يهو «ةعدب اهامس اذهبف ءاهيلإ مهبدنو اهيلع

 ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا) :هلوقو «2”(نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينسب
 ام ديري امنإو «20(ةلالض ةعدب لك :رخآلا ثيدحلا لمحي ليوأتلا اذه ىلعو «””رمعو
 .ةنسلا قفاوي لو ةعيرشلا لوصأ فلا

 اوناك :لاق حيحص دانساي هنع هللا يضر ديزي نب بئاسلا نع يقهيبلا دنعو

 يف مهّيصع ىلع نؤكوتي اوناكو «ةعكر نيرشعب باطخلا نب رمع دهع ىلع نوموقي
 .مايقلا ةدش نم نامثع دهع

 ١ - ص هجرغ مدقت 01400.

 0١159(. ص جر مدقت - *

 لكشم يف يواحطلاو 255159 دمحأو 55141509 دعس نباو 557559 يذمزلا هججرخأ حيحص ثيدح - *
 يف مهنوبأو (501959 خيراشلا يف بيطنللاو .000159 مكاحلاو قمدقللا ف (90) هحام نبلو (>هأ١15 راثآلا
 .(00.059 ناجح نبلو ١ ٠( 5| 59 ةيلحلا

 .(0553 ص هير مدقت - 4
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 ةعدبلاو ةنسلا 00 | ةيفوصلا علا ةعوسولا

 دهشتلا يف لوقي ناك هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يناربطلا جرخأو

 ىلع ديزيف (انبر نم انيلع مالسلا) :هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : دعب

 .(انبر نم) :ةظفل ديك يبلا نع هاور يذلا ظفللا

 رصعلاو رهظلا يلصيف رضصقلا اهلك دك 1 او

 كلذ عمو ءرفسلا يف اعبرأ ةيعابرلا ىلص هنأ تبثي ملو «نيتعكر:نيتعكر ءاشعلاو

 م افالم مشادؤعسس نع ركأوًاأ نم قف هع يو ادع ىلس دق

 (07فدلدلا هركأ ينإ :لاق «هل ليق املف ءاعبرأ

 مكدحأ موقي الأ :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع انديس نع ةبيش يبأ نبا جرخأو

 كملح مظعو ءدمحلا كلف تيدهف كرون مت) :نهيف لوقيو تاعكر عبرأ يلصيف
 ؛هوجولا مظعأ كهجو انبر ,دمحلا كلف تيطعأف كَّرب تطسبؤ ءدمحلا كلف توفعف

 ىصعتو ءركشتف انبر عاطت ءاهأنهأو ةيطع لضفأ كتيطعو «هاجلا مظعأ كهاجو
 «بوتلا لبقتو «بنذلا رفغتو ؛ميقسلا يفشتو ءرضلا فشكتو ءرطضملا بيحتبو «رفغتف'
 .(لئاق لوق كحدم غلبي الو ءدحأ كئالآب يرجي الو

 اذإ هلوأ ةعمجلا موي ءادنلا ناك :لاق هنع هللا يضر ديزي نب ؛, بئاسلا نعو

 املف « ءامهنع هللا يضر. رمعو ربكب يبأو ِ# ينلا دهع ىلع ءربنملا ىلع مامإلا سلج
 يف راد يهو ءاروزلا ىلع ثلاشلا ءادنلا داز «سانلا رثكو «هنع هللا يضر نامثع ناك

 لاقيو «ةماقإلاو لوألا ناذألا .ىلإ هتفاضإ رابتعاب انلاث ناذألا اذه ىمسو «ةنيدملا قوس

 .(©0ةماقإلا رابتعا طاقسإب ناب :هل

 هل اونعذُي ىتح مهئامد ةحابتساو ةاكزلا يعن امل هنع هللا يضر ركب يبأ لاتقو

 هلي هللا لوسر ىلإ هنودؤي اوناك ًالانقع ينرعنم ول هللاو :ةروهشملا هعلوق لاق ىتح

 ..©7قحلا هنأ تملعف يا هل 0 هيلع مهتلتاقلا

 ١ - يراخبلا هحرخأ ١1١١09( ملسمو 00١40.

 ((50|5.دمجأو 0 ١2009 دواد وأو .(5//01) ةعرزخ نيو (0759) دحام نبلو (8759 يراحخبلا هجرخأ -
 .(03273 يذمزلاو 17537١( يئاسنلاو

 (03-55 يذهزسلاو ١5559( دواد وبأو (52630 يئاسنلاو ١0( 49 ملسمو )١755( يراخبلا هجرخأا - ؟
 0519 دجلو



 ةعديلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .ناكو ءكل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ «كيبل كل كيرش ال كيبل «كيبل

 ءابغرلاو كيبل «كيديب ريخلاو كيدعسو كيبل كيبل :هتيبلت يف ديزي رمع نب هللا دبع
 .""”(لمعلاو كيلإ

 .يف ةدايزلا هذه لوقي ناك رمع نأ) :اضيأ هنع هللا يضر رمع نبا نعو

 ءامعنلا اذ كيلإ بوغرم كيبل) :اضيأ ديزي هنع هللا يضر رمع انديس ناكو "7 (هتيبلت

 ."”(نسحلا لضفلاو

 .©2(جرراعملا اذ) :ةيبلتلا يف نوديزي سانلا ناكو

 يف لوقي هنع هللا يضر سنأ انديس ناك هنأ ةيلاعلا بلاطملا يف ظفاحلا ركذو
 .(اقرو ًادبعت ًاقح ًاقح كيبل) :هتيبلت

 هنأ امهريغو ملسمو يراصبلا هنع هاور اميف ولي دمحم انديس نع تبث يذلاو

 ةعامج نع حصو «ءامهريغ ملتسي ملو «ةفرشملا ةبعكلا نم نييناميلا نينكرلا ملتسي ناك

 .ةعبرألا ناكرألا مالتسا ةباحصلا نم

 ناكرألا سابع نبا ملتساف ةبعكلا سابع نباو ةيواعم مدق لاق ليفطلا يبأ نعف

 سيل :سابع نبا لاق !نييناميلا نينكرلا هِي هللا لوسر ملتسا امنإ ةيواعم هل لاقف اهلك
 ثلا . تيبلا نم ءيش

 :مسهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلاو سنأو رباج نع كلذ رذملا نبا ىكحو
 ةفيلخ اي :هل لوقي هنع هللا يضر ركب يبأ انديس ىلإ باطخلا نب رمع انديس ءاج
 لوقيف ءفحصم يف نآرقلا تعمج ولف ءارقلا يف رمتسا دق لتقلا ىرأ ِدِي هللا لوسر
 لزي ملو «ريخ هللاو هنإ :رمع لوقيف ؟ هللا لوسر هلعفي مل ائيش لعفن فيك :ةفيلخلا
 فيك :لوقيف «كلذ هل نالوقيف هنع هللا يضر تباث نب ديز ىلإ نائعبيف «لبق ىتح هب

 أطول ف كلامو 060159 يئاسنلاو 28١59 ١1( دواد وأو )1١١09( ملسمو 30/١159( يراجخبلا هحرتأ - ١
 .(ىردحتس؟ نأكل دجأو يك
 .(002850 ملبسم هججرجأ - ؟

 .(0) مقر )0١6( باب )١1١5١( باتك | 09 حيحص ديسب ةبيشا يبأ نبا هججرخأ - *
 .(5353 ةعزخ نباو 557159 دمحأ و حيحص دانساي ١2869( دولد وبأ هحرخأ - ؟

 دئاوزلا عمجم يف يمئيطلا هركذو )١٠١550( ريبكلا يف يناربطلاو (268) يذمزلاو )0١70( يراخبلا هجرخأ - ه
 ..(هؤال4 مقرب !؟١



 ةعدبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ىتح هب نالازي البف ءريخ هّللاو هنإ :هل نالوقيف ؟ي هللا لوسر هلعفي مل ًائيش نالعفت
 .")مهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ردص حرش امك هردص هللا حرش

 ءةعدي هيمسي نأ ىبأو ةحبصم هامسو.«بحاو هنأو لمعلا اذهب ىطاشلا رقأ دقو

 .ةئيسلا ةعدبلا اذهب ئعيو ,عراشلا ىلع ةدايزلا اهب ناساف هدنع ةعدبلا نأل

 باحصأ نم نالجرلا ناك :لاق ةبحص هل تناكو يمرادلا ةنيدم يبأ نعو

 ناسنإلا نإ رصعلاوإ» ةروس رحآلا ىلع امهدحأ أرقي ىتح اقرتفي مل ايقتلا اذإ ِةِلي يبلا
 0." رسخ يفل

 يفوت املف ءركب يبأ دنع اهعضو ءفحص يف نآرقلا تباث نب ديز عمج الو
 هنع هللا يضر نامثع ةفالخ لئاوأ يثو :ةصفح دنع تناك يثوت املف رمع دنع تناك

 اي :امهنع هللا يضر نامثعل ناميلا نب ةفيذح لاقف «نآرقلا ةءارق يف فالتحالا لصح

 ؛ىراصنلاو دوهيلا فالتخا باتكلا يف اوفلتخي نأ لبق «ةمألا هذه كردأ نينمؤملا ريمأ

 قارعلا لهأو «قارعلا لهأ عمسي مل امب نوتأيف بعك نب يبأ ةءارقب نوؤرقي ماشلا لهأف
 مهضعب رفكيف ,ماشلا لهأ عمسي مل امب نوتأيف دوعسم نب هللا دبع ةءارقب نوؤرقي
 مث فحاصملا يف اهخسنن «فحصلا انيلع يلسرأ نأ ةصفح ىلإ نامثع لسرأف ءًاضعب

 نسب نمحرلا دبعو.صاعلا نب ديعسو ريبزلا نب هللا دبعو تباث نب ذيز رمأف ؛كيلإ اهدزن
 سبح :تعضعب قفا لك ىلإ لسراو فحاضلا يف اهودتستف اشه نب كراخلا

 تاوازتقلا اركرتو فرت نأ ةيقيفص لك قنازقلا نف هاوس اك وماو"ةنيئلملاب اذحلاو
 .ةذاشلا

 تائسح ربكأو مهأ نم دعي هنكل «ةوبنلا دهعىلع نكي مل نإو لمعلا اذهو

 .نيملسملاو مالسالل ةدئاف اهرثكأو نامثع انديس

 :لاق راصنألا نم لج ةزانج دهش هنأ :هسنع هللا يضر سنأ انديس نعو

 ,«"ريقلا لجز لبق نم هولخدأو «سنأ كلذ ركني ملف رافغتسالا اورهظأف

 ١ - يذمّؤلاو (4530/509 يراخبلا هحرخأ  )2٠١59دمحأو ٠١199( انآرقلا لئاضف يف يئاسنلاو ١١ 5(,
 * - ةيآلا رصعلا ةروس 33 5(.

 .(8325 09 طسوألا ف يناربطلا هججرخأ - *

 .م5-هح| رد دجأ هحرخأ - ع



 ةعديلاو ةنسلا ش ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 :لاقف فرصنا ةعمجلا ىلص اذإ ناك هنأ هنع هللا يضر رمع انديس نعو

 كلضف نم يئقزراف ئترمأ امك ترشتناو كتضيرف تيلصو كتوعد تبحأ ينإ مهللا"

 مت اذإ ناك هنأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ انديس نع يناربطلا جرخأو
 .مهل اعدو هدلوو هلهأ عمج نآرقلا

 ىلع ههحو اعضاو الحر دجوف اموي ناورم لبقأ :لاق اص يبأ نب دواد نعو

 لوسر تئح (معن :لاقف «بويأ وبأ وه اذإف هيلع لبقأف ؟عنصت ام يردتأ :لاقف ءٍربقلا

 ."0رجحلا تآ ىلو هلي للا

 :سطاعلا تيمشت ف لوقي ناك هنأ :هنع هللا يضر رمع نبا انديس نعو
 اذإف ءهلل ا كمحري :هبحاص هل لقيلف" :روثأملاو "مكلو انل هللا رفغيو مكايإو هلل ا انمحري"

 .©"0"هكلاب حلصيو هلل | مكيدهي :لقيلف كلذ هل لاق

 ةباحصلا نم لجر- هنع هللا يضر ةيفص يبأ انديس نع ذهزلا يف دمحأ جرخأو

 .ىصخلاب حبسي ناك هنأ -انزاح ناك

 ٠ .ىضحلاب

 لذ ردق ىلع كلذو «ةرم فلأ رشع يْنا موي لك هيلإ

 ناك هنأ ههجو هللا مرك يلع انديس نع طسوألا همجعم يف يناربطلا جرخأو

 يحاد اي مهللا) :اهلوأ ملسو هيلع هللا ىلص يننلا ىلع ةالصلا يف ةديدج ةغيص ملعي

 .(..تاوحدملا

 ىلوم ةبوث نع -ةحصلاب هل زمرو- ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نبا ظفاحلا دروأو

 ١- ه9 ص هجرخ مدقت 08(.

 رمغ نبا ىلع افوقوم أطوللا يف كلام هحبرخأ - ؟ 9 45175 0(.

 ةيلاعلا بلاطللا قا رجح نبا ظفاحلا هدروأو - ؟ 49 ]64(.

 مهوآل



 ةعدبلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 لاقف ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع ةالصلا فيك :رمع نبال تلق :لاق مشاه ب

 نيقتملا مامإو نيلسرملا ديس ىلع كتمحرو كتاكربو كتاولص لعحا مهللا) :رمع نبا
 اماقم.ةمايقلا ميزي هنعبا وللا خربت ا ةناور روكا ماي] كلوسرو كديغ دمع نسا ةاعوب

 كيباط ايف يعن لك يدع ىلع تالا نصر ؛نورحآلاو نولوألا هطبغي ادومحم

 .(ديحب ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع

 هعم ودغيف رمع نب هلل ادبع يتأي ناك هنأ بعك نب يبأ نب ليفطلا انديس نعو

 ةعيب بحاص الو طافس ىلع هلل ادبع رمي مل قوسلا ىلإ انودغ اذإف :لاق ؛قوسلا ىلإ
 لأستالو عيبلا ىلع فقت ال تنأو عنصتام :هل تلقف هيلع ملس الإ دحأ الو نيكسمالو

 ليفطلا ناكو- نطب ابأ اي :لاقف ؟قوسلا سلاح يف سلجتالو اهب موستالو علنسلا نع

 .©0هانيقل نم ىلع ملسنل مالسلا لجأ نم اودغن امنإ -نطب اذ

 ىلص هللا لوسر دهع ىلع دجسملا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا انديس نعو
 وبأ هيف دزي ملف «لحخنلا بشع هدمعو ديرحلا هفقسو نبللاب اينبم ناك ملسو هيلع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع يف هناينب يلع هانبو رمع هيف دازو ًاقيش ركب.
 هرادحج ىنبو ةريشك ةدايز هيف دازف نامفع هريغ مث ابشع هدمع داعأو «ديرجلاو نيللاب

 بشخ) جاسلاب هفقسو ةشوقنم ةراجح نم هدمع لعجو ةضفلاو ةشوقنملا ةراجحلاب

 هللا ىلص يبنلا نمز يف ناك ماقملا نإ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع انتديس نعو

 .رمع هرخأ مث تيبلاب اقصتلم ركب يبأ نمزو ملسو ةيلع

 مهدعب ءاحج نم الو رمع لعف ةباحصلا ركنت لو :ي يرابلا حتف يف ظفاخلا لاقو

 .نيلصملا ىلع وأ نيفئاطلا .ىلع قييضتلا هنم مزلي هءاقبإ ىأر رمع نأكو اعامجإ راصف
 «ىلصم ذاختاب راشأ ناك يذلا هنأل كلذ هل أيهتو «جرحلا هيف عفتري ناكم يف هعضوف

 .نآلا ةدوجوملا ةروضقملا هيلع لمع نم لوأو

 .نامثع ىده مامإ نينذؤملا قزرأ نم لوأ) :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاقو
 .(نافع نبا

 ١ - درفللا بدألا ف يراخبلا هجرخأ 6١١59(.



 ةعدبلاو ةنسلا . ١> ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 لوسر نع ةحيحصلا ثيداحألا يف تباث وهو هتيعدب سانلا ضعبدقتعيام نإو

 ع هلل ١

 . ةصاخ ةالصلا دعبو ةماع ءاعدلا يف نيديلا عفر ةلأسم -

 نم يحتسي ميرك يبح مكبر نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف

 .")ارفص اهدري نأ هيلإ هيدي عفر اذإ هدبع

 دنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر هنأ محللا يبأ ىلوم ريمع نعو

 .©"0ههحو لبق هيك اعفار وعدي ءاروزلا نم ابيرق تيزلا راجحأ

 .”1ةهجو ىلإ هفك نطابب ًالبقم) هنع ىرخأ ةياور يفو

 العو لج هللا نإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ناملس نعؤ

 .(©نيتبئاخ امهدريف هيدي هيلإ عفزي نأ دبعلا نم يحتسي

 ىري ىتح ءاعدلا يف هيدي د عفري ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك :لاق سنأ نعو

 .2”هيطبإ ضإيب
 نيديلا عفر ةيعورشم يفو «(تاقوألا لك لمشت ةماع اهلك ثيداحألا هذهو)

 حرش] يفو (راكذألا) يف يوونلا اهنم اهنم درس ءرح يف يرذنملا اهدرفأ ةريثك ثيداحأ

 هيف ركذ ًاباب )171١14-1١5( [درفملا بدألا] يف ًاضيأ يراخبلا اهل دقعو «ةلمج [بذهملا

 عورتتم نيديلا عفرق ١-١57( ؟١١/47) يرابلا حف كلذك رظناو ثيداحأ ةدع

 .فلخلاو فلسلا نيب دوهعم

 ةنسلا جرس يف يوغبلاو 00483 يناربطلاو ((0688) دواد وأو هنسحو (50057) يذمهزلا هحرخأ - ١
 .(يلكاكو ناجح نباو لك 5٠ج

 (05 5109 مكاحلاو لال إ نابح نبلو ١5( 9159 يئاسنلاو (8 0079 يذمزللو (25515) دصأ هجرتعأ - ؟

 .(0351/9 دواد وأو يهذلا هقفاوو هحخصو

 .(يالل 59 ناب نبا هحب رخلأ *

 يهذلا هقئاوو هححصو (7]4910) مكاحلاو (007 09 يناربطلاو (لخ.إ نابح نبلو (45 2! 59 دمحأ هجرحأ - ؟
 ا جيفلا يف ظفاذلا هدانسإ دو

 الإ اح نبلو فرطاسالا . ١ ةبيُض

 ةهء5



 ةعديلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ةالصلا دعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا ةلأسم _ع

 4(”اميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ ايف :ىلاعت هللا لاق دقف

 هس ارسل ما مول ارسم

 تاحرد رشع اهب عفريو ًارشع اهب هيلع هللا يلصي هنأ نم اهءارج دبعلا هينجي امو هيلع

 .كلذ ىلإ امو تائيس رشع اهب هنع وحعو تانسح رشع اهب هيطعيو

 عيمج لمشت ةماع يهف تقو نود تقوب اهديقت نود ةقلطم تءاج دقو

 .هتايئزج عيمج يف هب لمعي ماعلا نأ مولعمو تاقوألا

 دنعو ا ب ا يال را

 ماعلا دارفأ ضعب , صيصخت نإف «ةربعب سيل كلذ نكلو هنم جورخلا دنعو دجسملا لوحعد

 روبقلا ىلع دجاسملا دانب ةلأسم -'

 :ةعنصلا ناقتا باتك يف يرامغلا قيدصلا نب هلل ادبع خيشلا لاق

 دوهيلا هللا نعل) :ثيدحب ربقلا ىلع دجاسملا ءانب ةهاركب اولاق :نيذلا لدتسا

 ."'”دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصتلاو

 :رومأل حيحص ريغ هب لالدتسالا نكلو حيحص ثيدحلاو

 ارسلان ادي اود ا !ةةلدملا تع انيم و ىبقلا ذاق وهم نأ ازا

 كلذ الولو) :اهفوقب هتبقعأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق تور امل ةشئاع نإ -؟

 .(ادجسم ذختي نأ ىشحأ ينأ ريغ «هربق اوزربأل

 هيلع هللا ىلص يبنلا ربق فشكل يأ :هربق اوزربأل :اهوق :حتفلا يف ظفاحلا لاق
 .هتيب جراح نفدلا دارملاو لئاحلا هيلع ذختي ملو ملسو

 (ه59 ةيآلا بارحألا ةروس - ١
 نبلو (0/19 يقهيبلاو (5 26/59 دمحأو 755109 دواد وأو (059 9 ملسمو (؟510) يراخبلا هحجرخأ - "

 .(5555 نابح



 ةعدبلاو ةنسلا 0 ٠ ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 لحدأ وأ تيم هيف نفد مث ًاينبم دجسم ناك اذإ :وهو هيلع هبنن نأ دبال رمأ يقب

 ىلع ليلدلاو هيلع نبي ىل هنأل ربقلا ىلع دجسملا ءانب يف فالخلا هلحدي الف ءربق هيف

 :رومأ كلذ

 هيلع هنفد عضوم رايتخا يف ماركلا ةباحصلل ركب يبأ انديس ةراشتسا ١-

 .سانلا موي يلصي ناك ثيح مهضعب لاقو «ربنملا دنع :مهضعب لاقف مالسلاو ةالصلا

 الإ نكامألا هذه يف ملسو هيلع هللا ىلص هنفدب اوريشي مل ةباحصلا ءالؤهف
 .ماركلا هباحصأ مه ءالؤهو «هربق ىلع دجسم ءانب هلمشي ال اذه نأب مهملعل

 ىلع كلملا دبع نيديلولا دهع يف يوبنلا دجسملا يف لحدأ فيرشلا ربقلا نأ -

 ةفيرشلا ةرجحلا لصفي نأب هتفالخ يف رمع كلذ ريغي ملو زيزعلا دبع نب رمع دي
 نم ةرثك عم هيلإ دحأ مهدشرأ الو سابعلا نب ءافلع كلذ لعفي ملو «رادجي دجسملاو

 كلام مامإلا .ناكو مهريغو داهزلاو ءاهقفلاو ظافحلاو ةمئألا نم يوبنلا دجسملا راز
 ؛هلعفل دجسملاو ربقلا نيب زجاح هتماقإب هيلع راشأ ولو روصنملا دنع ةملكلا عومسم

 يوبنلا دجسملا ف وهو هيلع دجسملا ءانبك سيل دجسم يف ربق لاخدإ نأل الإ كاذامو

 .ةلالض ىلع عمتجت ال ملسو هيلع هللا ىلص يننلا ةمأو اهتاقبط عيمخب ةمألا نم عامجإ

 لهأ اوفشتكا نيذلا لوقل لجو زرع هللا ةياكح بابلا اذه يف سنأتسي اممو

 ءسابع نبا لاق امك نوملسم مهو 427ادجسم مهيلع نذختنلإل :اولاقو فهكلا
 .مهيلع ركني لو مهلوق هلالج لج هللا ركذف

 يف رومأل مهنع هللا يضر ةباحصلا ثادحإ روص نم ركذ ام عيمج دعبو نآلاو

 نس نسم) :ّهل# هلوق باب نم اهنأو «ةوبنلا دهع يف ةدوجوم نكت مل اهدعبو ةوبنلا نمز
 ."(...اهرجأ هلف ةنسح ةئس مالسإلا يف

 نوكنل ةايحلا هذه يف انتريسم لال انل ًاساسأ اهلعجم ةدعاق ىلإ لصن نأ عيطتسن
 لازت ام ةايحلا نأل ,"ةعدب ديدج لك سيل" :يهو الأ نيملسملا تاتش عمج ىلإ ةاعد

 ١ - ةيألا فهكلا ةروس )0613.
 ص هجر مدقت - ؟ )8045(.
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 .ةعدبلاو ةنسلا © | ةيفوصلا ةلدآ نايي ف ةيفسويلا ةعوسولا

 يف ىلاعت هللا ةنس هذهو ؛روط ىلإ روط نمو لاح ىلإ لاح نم اهباحصأب لوحنت
 ىلع دومجلاو تابثلا نم رامسم اهطبرو اهيلع بلغتلا ناكمإ ف عمطم الف «نوكلا

 ةايح يف ةدوحوم تارّوطتلا هذه تناكو ءروصعلاو ةئمزألا رم ىلع ةدحاو ةلاح

 دعاوقل ةفلاخم نكت مل اذإ ةايحلا ةنسب بحري ناكو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 .ةعيرشلا

 ,«اهيف عوقولا نم ريذحتلاو اهنع داعتبالا بجي يلا يه يغرشلا اهانعمب ةعدبلاف

 سيلو «2”(در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم) :يَي يبلا لوق كلذ لصأو

 ىلع ْئراط ديدج لك هنأب سانلا هيلع فراعت ام وهو يوغللا اهانعم اهنم دوصقملا

 ذإ .مههيدل ًافورعم نكي حلو ماركلا هباحصأ الو ل هللا لوسر هلعفي مل امم ملسملا ةايح
 ىننعملا «(در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم) :ْهي هلوق نم دوصقملا ناك ول

 نوباقتيو ءاهنم مهل رفم ال تالالض نم نرناعي مهلك مويلا نوملسملا ناكل اذإ يرغللا
 «مهبايث زارطو .مهدئاومو ؛.مهتويب ةينبأ :اونكس امنيأو اولح امنيأ عدبلا نم راحب يف

 ةمكارتم تاّماط ةيعامتجالاو ةيملعلاو ةيفاقثلا مهتطشنأ اهيلع ضهنت ىلا بيلاسألاو

 الف !!اهيلع بلغتلا ةيناكمإ يف عمطم الو ءاذه انموي ىلإ ةباحصلا رصع دعب تأدب

 .يوغللا ىنعملا وه ةعدبلا نم دوصقملا نوكي نأ ًأذإ لقعي

 اوناكإ :يعباتلا يعخنلا ميهاربإ لوق ركذتن نأ انلدبال هلك اذه دعب اننأ ىلع

 قالطإ نوقوتي اوناك دمحأو يعفاشلاو كلام ناك كلذكو (اهنومرحيال ءايشأ نوهركي

 ناك لب كلذ وحن وأ فالقخا وأ هيف ةهبش عونل هميرحت نقيتي ملام ىلع مارحلا ظفل
 نأ ىشعأ :ةرات يعفاشلا مامإلا لوقيو كلذ ىلع ديزيال "اذك هركأ" لوقي مهدحأ

 .ميرحتلاب مزجيالو ًامارح نوكي

 فصت ال اولوقتالإ» :ىلاغت هللا لوق هلمشي نأ ميرحتلاب مزج اذإ مهدحأ فاخي

 مامأ نحن نمف 42 ”بذكلا هللا ىلع اورتفتل مارح اذهو لالح اذه بذكلا مكتنسلأ

 !!؟حلاصلا فلسلا ةمئأو دمحأ مامإلاو يعفاشلا مامإلا

 .(غ)69 ص هجر مدقت - ١
 .(00259 ةيآلا لحنلا ةروسا -- 5



 ةعديلاو ةنسلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ميرحتلاب عراسن نأ انل زوجي ىتح هيف مهانقف يذلا ردقلا ملعلا نم انغلب .له

 .نيملعلا بر هلل دمحلاو ليبسلا ءاوس اندها مهللا !!؟انسفنأ تاذ نم ليلحتلاو

 خب تر



 ميظعلا نآرقلاب ةناعتسالا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعْوسولا ٠

 و ارق زف

 امل ءافشو مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق اونمآ نيذلا اهيأ ايل :نملاعت هللا لاق...

 وه ام نآرقلا نم لزتنوإل :اضيأ لاقو «© ”#نينمؤملل ةمحرو ىدهو رودصلا يف
 :اضيأ لاقو '#ءافشو ىده اومآ نيذلل وه لق# :ًاضيأ لاقو ©" ”(ءافش

 تازمه نم كب ذوعأ بر لقول :اضيأ لاقو '#نيدمؤم موق رودص فشيوإ#
 نإ سامنلا مش لاق نيذلا» اا لاقو 1 ”#نورضحي نأ بر كب ذوعأو «نيطايشلا

 ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو انامإ مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا

 لضف وذ هللاو هللا ناوضر اوعبتاو ءوس مهنسسمي مل لضفو هللا نم ةمعبب اوبلقناف

 هيلع ردقن نل نأ نظف ابضاغم بهذ ذإ نونلا اذوإ» :ًاضيأ ىلاعت لاقو , 74(ميظع

 هل انبجتساف «نيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال نأ تاملظلا يف ىدانف

 .”4نينمؤملا يجنن كلذكو مغلا نم هانيجنو

 ةفيرشلا ةنسلا نم ب

 يبنلا باحصأ نم رفن قلطنا :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ انديس نع

 نأ اوبأف مهوفاضتساف برعلا ءايحأ نم كبح ىلع اولزن ىتح اهورفاس ةرفس يف وي

 .(مالإ ةيآلا سنوي ةروس + ١

 .(25 ةيلألا ءارسإلا ةروس - ؟
 :(4 9 ةبألا تلصف ةروس - *

 ١159(. ةيكلا ةبوتلا ةروس - 4

 .(ةراح هرايإ ةبكلا نونمؤللا ةروس - ه
 .(010/ 059-4 ةبألا نارمع لأ ةروس - 5

 ,(لا مالا ةبألا ءايبنألا ةروس - ال



 ميظعلا نآرقلاب ةناعتسالا | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 اي :اولاقف مهوتأف ءءيش مهضعب دنع نوكي نأ مهلعل اولزن نيذلا طهرلا ءالؤه متيتأ ول
 مكنم ٍدحأ دنع لهف «ءيش هعفني ال ءيش لكب هل انيعسو غذل انديس نإ طهرلا اهيأ

 امف ءانوفيضت ملف مكانفضتسا نكلو «يقرأل ينإ هللاو معن :مهضعب لاقف ؟ءيش نم
 هيلع لفتي قلطناف .«منغلا نم عيطق ىلع مهوحلاصف ءالعج انل اولعجت ىتح قارب انأ.'

 ةبلق هب امو يشهي قلطناف لاقع نم طشن امنأكف «نيملاعلا بر هلل دمحلا# :ًارقيو

 :ىقر يذلا لاقف ءاومستقا :مهضعب لاقف «هيلع مهوحلاص يذلا مهلعج مهوفوأف :لاق

 ىلع اومدقف «انرمأي ام رظننف ءناك يذلا هل ركذنف هي هللا لوسر يتأن ىتح اولعفت ال
 متبصأ دق) :لاق مث (ةيقر اهنأ كيردي امو) :لاقف كلذ هل اوركذف ِةي هللا لوسر

 07 ينس يل اويزضاو اونمسسلا
 :ىلاعت هللا لاق : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 هللا لاق «نيملاعلا ريما دمحلا :دبعلا لاق اذإف «يدبع نيبو نيب ةالصلا تمسق)

 يندب وأ يدع يلع ىدنأ :لاق ما نمحرلا :لاق اذإو «يدبع يندمح : ىلاعت

 دبعن كايإ :لاق اذإو ءيدسبع لإ ضّوف :لاق «نيدلا موي كلم :دبعلا لاق اذإو «يدبع
 طارصلا اندها لاق اذإف ءلأس ام يدبعلو يدبع نيبو نيب هذهف لاق «نيعتسن كايإو

 اذهف لاق «نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص «ميقتسملا

 .؟0لأس ام يدبعلو يدبغ

 اي :لاقف هلي يببلا ىلإ لجر ءاح ل

 0 رن ١ راق رق تالا كا امل

 لوسر تعمس :تلاق اهنع هلل | يضر ةيملسلا ميكحلا تنب ةلوخ ةديسلا نعو

 ُ ؛قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ :لاق مث ًالزنم لزن نم) :لوقي يي هللا

 لمع ين يئاسلاو (5 0749 يذمولاو ©5009 دواد وبأو “00009 ملسمو ٠9]١02( يراحبلا هجرخأ - ١
 ..(502053 هجام نبلو 08١( 23 ةليللاو موبلا

 (5ا0/840 ةحام نبلو . 59050 يذمزلاو (ملا7) ملسم و امإلا فلخ ةءارقلا يف )١١( يراخبلا هجرخأ -
 هرحتب (4503 ةعزخ نسإاو (30/5) يديمحلاو 5١9]540( دمحأو نآرقلا لئاضف يف 589 يئاسنلاو
 دحأ أرقام هنأ ىلع تيدحلا اذه نم مهضعب جتحا) :ثيدحلا اذه ىلع اقلعم دربلا ةمالعلا لاقو .هححص و
 ١99(. ص ةحتلفلاب ةناعتسالا (تيضق الإ هتجاح لأسو ةحباح ءاضقل ةحتلفلا

 .(59]8051 كلامو 2١99 ملسم ةجرخخأ - ؟

 تأ



 ميظعلا نآر فلاب ةناعتسالا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوش ل

 .©7(كلذ هلزنم نم لحتري ىتخ ءيش هرضي

 عج «ةليل لك هشارف ىلإ ىوأ اذإ ناك عي يبلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ؛قلفلا برب ذوعأ لقؤطو «دحأ هللا وه لقإل :امهيف أرقف امهبف ثفن مث ءهيفك
 هسأر ىلع امهب أدبي هدسج نم عاطتسا ام امهب حسمي مث ««سانلا برب ذوعأ لقإلو
 ."7(تارم ثالث كلذ لعفي هدسح نم لبقأ امو ههجوو'

 ىتأ مالسلا هيلع ليربج نأ) :هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ انديس نعو

 هللا مسب :مالسلا هيلع ليربحج لاقف عمعن :لاق ؟تيكتسشا دمحن اي :لاقف ٌمْفَي يبنلا

 مساب «كيفشي هللا ءدساح نيع وأ سفن لك رش نمو ؛كيذؤي ءاد لك نم «كيقرأ

 .©0(كيقرأ هللا

 لَو هللا لوسر ىلإ اكش هنأ «هنع هللا يضر صاعلا يبأ نب نامثع انديس نعو

 كدسحج نم ملأت يذلا ىلع كدي عض) لَو يبلا لاقف ءملسأ ذنم هدسج يف هدجي اعجو

 دحأ ام رش نم هتردقو هللا ةزعب ذوعأ تارم عبس لقو ءاثالث هللا مساب :لقو

 ()ع نا
 . (رذاحأو

 ِلَط هللا لوسر نأ مهنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو ظ

 هباقعو هبضغ نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ لقيلف مونلا نم مكدحأ عزف اذإ) :لاقا
 .."0(هرضت نل هنإف ءنورضحي نأو نيطايشلا تازمه نمو هدابع رشو

 مم نمو «هينب نم لقع نم نهملعي امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ناكو

 ريخ" :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ هنع هللا يضر يلع انديس نعو
 .0(2"نآرَقلا ءاودلا

 ١ - ملسم هجرخأ ١23 009(.

 .65553 يذمزلاو 059-59 دواد وأو (5195) ملسمو (ه ]59و 0٠١120 يراخبلا هحرخأ - ؟
 6١١89( ةليللاو مولا لمع ف يئاسنلاو 589559 هام نباو (8059 يذمزلاو (0574) ملسم هحرتخأ - ؟

 .يمدا عج دهأو

 .(89009 ملسم هجرخأ - ؛

 .نسح ثيدح لاقو( 552) يذمؤلاو ©8550 دواد وبأ هحرخأ - ه
 .( 6 ١:5١ هحبام نبا هجرخأ - 5

 ١ه



 ميظعلا نآرعتلاب ةنامتسالا ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيفسويلا ةعوسولا

 .©7(ءاد لك نم ءافش باتكلا ةحتاف) :لوقي ناك هيلي يببلا نأ يورو

 لَو هللا لوسر انيب :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع انديس نعو

 هللا نعل) :لاقو هِي هللا لوسر فرصناف ؛هعبصأ يف برقع هتغدلف دجس ذإ «يلصي
 عضوم عضي لعجف حلمو ءام هيف ءانإب اعد مث :لاق «هريغ الو يبن عدت ام برقعلا
 ."0(تنكس ىتح نيتذوعملاو «..دحأ هللا وه لقإ» :أرقيو حلملاو ءاملا يف ةغدللا

 ديحاولا ليلدلا نكلو ةفيرشلا ةنسلا بتك يف ةرئانتم ةريثك اذه يف ثيداحألاو

 .ةنسلا وأ باتكلا نم ليلد ل افقوتم هداقتعا ناك نمل يفكي

 :حلاصلا فلسلا لاوقأ نم

 .ضيرملا هيقسيو هلسغيو نآرقلا بتكي نأ سأب ال :دهاجم لاق

 الحر هاقسو ءامب هلسغ مث نآرقلا نم ًاباتك بتك ةبالق ابأ تيأر :بويأ لاقو
 .عجو هب ناك

 :ىلاعت هلل | همحر ةيزوجلا ميق نبا ةمالعلا لاقو

 بر مالكب نلظلا امف «ةبرحب عفانمو صاوحخ هل مالكلا ضعب نأ مولعملا نمو

 ماتلا ءافشلا وه يذلا. «هقلخ ىلع هللا لضفك مالك لك ىلع هلضف يذلا نيملاعلا
 نم عّدصتل لبح ىلع لزنأ ول يذلا «ةماعلا ةمحرلاو يداها رونلاو ةعفانلا ةمصعلاو

 ,"7(نيسنمؤملل ةمحرو ءافش وه ام نآرقلا نم لرنو# :ىلاعت لاق «هتلالجو هتمظع

 نيذلا هللا دعو :ىلاعت هلوقك نيلوقلا حصأ اذه «ضيعبتلل ال سنجلا نايبل انه (نم)و
 باتكلا ةحتافب نظلا امف :«'”4(اميظع ارجأو ةرفغم مهنم تاحلاصلا اولمعو اونمآ
 ةنمضتملا ؟اهلثم روبزلا يف الو ليخنإلا يث الو ةاروتلا يف الو نآرقلا يف لزني مل ىلا

 هللا يهو ءاهعماجمو هناحبس برلا ءامسأ لوصأ ىلع ةلمتشملا هللا بتك يناعم عيمجل

 .ميحرلاو نمحرلاو برلاو

 .(ممكالا ريغصلا عماجلا ْ يطريسلا هحجرخأ - ١

 0١([. مقر (0559 باب (000 باتك | هو ةبيش يأ نبا ههجرخخأ - ؟

 .(5إ هيلا ءارسإلا ةروس - *
 .( 99 ةيلألا حتفلا ةروس - ؟

 ؟ 6١



 ميظعلا نآرقلاب ةناعتسالا -- ةيفوصلا ةلدأ ناي يف ةيفسويلا ةعوشولا ٠

 بيبطلا تدقفو هيف تمقس ةكمي تقو يب ِّرم دقلو :اضيأ هللا همحر لاقو .

 هبرشأ مث ارارم اهيلع اهؤرقأو مزمز ءام نم ةبرش ذآ ءاهب جلاعتأ تنكف فارالاو
 ةياغ هب عفتنأف عاجوألا نم ريثك دنع كلذ دمتعأ ترص مث «ماتلا ءربلا كلذب تدجوف

 .7"2ع افتنالا

 ةيفاكلا 'ةيفاشلا ةيودألا مظعأ نم ةحتافلا هتنمضت امف ..." :ىلاعت هللا همحر لاقو

 نيتاه نأ بيز الو نيعتسن كايإو دبعن كايإإ اهنم ةيقرلا عضوم نإ :ليق دقو
 .20"...ءاودلا ءازحأ ىوقأ نم نيثملكلا

 ماتلا ءافشلاو «يناثملا عبسلا يه نآرقلا مأ نإ ..." :ًاضيأ ىلاعت هللا همحر لاقو
 مغلاو مهلا ةعفادو ةوقلا ةظفاحو «حالفلاو ىنغلا حاتفمو «ةماتلا ةيقرلاو «عفانلا ءاودلاو'

 فرعو «هئاد ىلع اهليزنت نسحأو اهقح اهاطعأو اهرادقم فرع نمل «نزحلاو فونخلاو

 ."كلذك ناك هلجأل يذلا رسلاو ءاهب يوادتلاو ءافشتسالا هحو

 ىتتح ةريصبلا رونب َنيعَأو «قسيفوتلا هدعاس نمو" :ىلاعت هلل ١ همحر ًاضيأ لاقو

 ءامسألاو تاذلا ةفرعمو «ديحوتلا نم هيلع تلمتشا امو ؛ةروسلا هذه رارسأ ىلع فقو

 ؛ةيهلإلا ةيبوبرلا ديحوت ديرحتو «داعملاو ةردقلاو ؛عرشلا تابثإو «لاعفألاو تافصلاو

 هلك ريخلا هديبو ؛هلك دمحلا هلو «هلك رمألا هل نم ىلإ ضيوفتلاو ديحوتلا لامكوأ

 ؛نيرادلا ةداعس لصأ يه يلا ةيادهلا بلط نم هيلإ راقتفالاو ؛هلك رمألا عجري هيلإو
 ةمعنلاو ةماتلا ةقلطملا ةيفاعلا نإف ءاهدسافم عفدو اهحلاصم بلجب اهيناعم طابترا ملعو

 ؛ىقرلاو ةيودألا نم ريثك نع هتنغأ :اهب قيقحتلا ىلع ةفوقوم ءاهب ةطونم ةلماكلا

 ."هبابسأ رشلا نم اهب عفدو هباوبأ ريخلا نم اهب حتفتساو

 اهب رومألا حاج نم انأ تدهاش دقو .." :هللا همسر دربملا نبا ةمالعلا لاقو

 اهؤرقأف ؛ةيورنخألاو ةيويندلا جئاوحلا نم يل ضرعت جئاوحلا نم ةجاح ّلقف ءاميظع ًارمأ
 تلاحو ")هقرط تدتساو ترّسعت ةحاح نم مكو ءاهرمأ ححنو تيضق الإ اهيلع

 ."...تناك ام متأ تداعو تيضقف اهحاجنل اهتأرقف عناوملا اهنود

 ١ - داعللا دازو (05 119-5 يوبنلا بطلا 59]055-1511(.

 يوبنلا بطلا - ؟ 93 *0-:01141(.
 * - .اهبهاذم هيلع تيمغ يأ تدس ىنعع. اهقرط تدتسا

 مؤ



 ميظعلا نآرقلاب ةتاعتسالا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 اهنم راشكإلاب هللا .كمحر كيلعف ةميظع ةروس يهو" :ىلاعت هللا همحر لاق مث

 هنم دحت كلذ لمأتو ءكل ضرع ام لكو كتامهمو كئاودأو ءكجئاوحو كرومأ ىلع
 . "كل رهظي ام

 هللا يضر ةريره يبأ انديس ثيدح ىلع ًاقلعم اضيأ ىلاعت هللا همر لاقو

 ام :هنأ ىلع ثيدحلا اذه نم مهضعب جتحا "..يدبع نيبو ٍئيب ةالصلا تمسق" :هنع

 ."7تيضقو الإ هتجاح لأسو ةجاح ءاضقل ةحتافلا دحأ أرق

 يف سدقلا حور هباتك يف :ىلاعت هللا همحر يبرع نب نيدلا يحم ةمالعلا لاقو

 نآرقلا نم اهتروس تناك" :هصن ام ىنثملا يبأ تنب ةمطاف ةمجرت يف (سفنلا ةبساحم)

 .©"7"هتئش رمأ لك يف اهفرصأ ةحتافلا تيطعأ :يل تلاق ةحتافلا

 ١ - ص رومألا حاجتي ىلع ةحتلفلاب ةناعتسالا ١199(.

 * - ص يبرع نبال ىدقلا حور 2269(.

 ١آه



 بهاذم ا | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 بهاذملا
 لئاق لاق اذإ

 ىلص دمحم قيرط الإ اهعابتا بجي قرطالو هيف بهاذمال دحاو مالسإلا نيدف)
 .(ملسو هيلع هللا

 :ًاضيأ لاقو

 انديسس بهذم وه هل عابتالاو هيلإ باهذلا بجاولا قحلا بهذملا نأ ملعا)

 ةمئألا نم دحأالو كلامالو ةفينح وبأ مامإلا لقي حلو ملسو هيلع هللا ىلص لوسر

 ,مهنع هللا يضر رمع الو ركب وبأ كلذ لاق الو لب ءيبهذع.اوبهذمت وأ يلوقب اوذح
 تعاش اذاملو ؟بهاذملا تءاجج نيأ نمف اذكه لصألا ناك نإف ؛ءكلذ نع اوهن لب

 امو «نورقلا ريح دعب.الإ تعاش اسم اهنأ لمأتو ربدتف «نيملسملا ممذ ىلع تمزلأو

 .(نيلضملا ءاملعلاو «نيلهاجلا ماكحلاو نيمشاغلا ءارمألا نم الإ تم رلأ

 كلذ شيبلا ءطسقف ةنسلاو باتكلل نوكي نأ يغبني عابتالا نإ انلق اذإ :باوخلاف

 مل ةباحصلا نم ادحأ نإ معن .نيدهتجا ةمئألاو ةباحصلا مهفىلع اينبم نوكي نأ يغبني

 ؛متحم ضرف رخآلا نود هنيعب دحاو عابتا نأب اضيأ دحأ لقي لو «يلوقب اوذح لقي

 نوكي امنإ امل نيدهتحما ةمئألاو ةباحصلا مهف ىلع ءانب ةنسلاو باتكلا عابتا نكلو

 لاوقأ عابتا ةيفيك يف لاكشإلا امنإو ؛هيف فالخال اذه نأ كشالو ؛مهلاوقأ عابتاب
 .مهنع هللا يضر نيدهتجما ةمئألاو ةباحصلا

 اوؤابج نيذلا لئاوألا ةمئألاو مهنع هللا يضر ةباحصلا دهتحا يضاملا يفف
 يأرلا ىلع رخآلا ضعبلا دمتعاو «ليلدلا ىلع هداهتحا يف مهضعب دمتعاو مهدعب

 مكيلع لعجاموإ» :رحن اهيلع عمجملا عرشلا يف ةماعلا لوصألا وأ سايقلا ىلع دمتعملا

 ليلد لوصو مدعل امإ كلذو ءاذكهو .2”(رارضالو ررضال) ."'”#جرح نم نيدلا يف

 ١ - ةيللا جحلا ةروس 3) 0(.

 < - دمجأو 00/408159 كلام هحرخأ  01١١1069يناربطلاو (55530) هحام نسباو ١1١9| (0ا120:5 مقر

 هاه



 بهاذم ا ةيفوصلا ةلدأ نايي ف ةيفسويلا ةعوسولا

 يلد نرسم ةدنهور بلع دفعا كازو ينل ذآل ىأ «ليلدلاب هملع مدعو هيلإ ريغلا

 «ةلأسملا ىلع مكحلا عون يف مهفالتحال وأ «صنلا ريسقت يق هريغ عم هقالتخال وأ «هريغ

 مل نم امأ اذكهو .. .داهتجالا دعاوق يف مهفالتخا ببسب ءألثم ةنس وأ ضرف يه له

 نودهتحملا ءاملعلا هشقان هيأرف هيأرب دهتجاو نيدهتجملا ةمئألاو ةباحصلا نم ليلدلا هلصي

 ءاملعف «ءثلاثلا نرقلا دعب يأ عيمجلا ىدل ةرفوتم ةلدألا تراص امنيح دعب اميف

 اهنم ليلدلا همعدي امياوذحأو ءارآلا هذه اوشقان روصعلا رم ىلع دعب اميف بهاذملا

 يف ةمئألا نم نيريثك ةفلاخم نم كلذ ىلع لدأ سيلو «ةلدألا عم ضراعتي ام اوكرتو

 ءاش نإ كلذ نيبتسو ءىونألا ليلدلاب ًالصع هريغ لوقل وأ مامإلا لوقل بهذم لك

 .اهرارمتساو بهاذملا ءوشن بابسأ نم اماه ًاببس لكشي مل عضولا اذهو «هللا

 ليلد ىلع ًادمتعم هيف فرط لك نوكي يذلا لاحلا وهو «يناثلا عضولا نكل
 هريغ ريسفت نع هيف فلتخم مكح وأ ريسفت وأ «هريغ ليلدب يأر هلوأ ءهب كسمتي يوق
 مهألا ببسلا وه «داهتجالا ف هريغ دعاوق نع فلتخت دعاوق هلوأ «ةلأسملا يف همكح وأ

 .ءارآلا فالتحاو بهاذملا ءوشن يف

 متسمالوأإ :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةباحصلا فالعخا يف ًالغم كلذل برضنو
 ام نكي هللا نكلو ءعامجلا :ةرشابملاو سملاو سمللا نإ :سابع نبا لاق ''”ءاسنلا
 ناك) :حيحصلا ةشئاع ثيدحب جتحاو كلذب ريرح نبا هدعب لاقو ءاشي ام ءاشي

 ."”(ًاضوتيالو يلصي مث لّبقي مث أضوتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 سبملا نم ةلبقلاو ؛عامجلا نودام سمللا :لاق دقف دوعسم نب هلل ادبع امأ

 هتأرما لحرلا ةلبق :لوقي ناك هنأ رمع نب هلل ادبع نع كلام ىورو ءوضولا امهيفو
 .ءوضولا هيلعف هديب اهسج وأ هتأرما لبق نمف ؛ةسمالملا نم هديب هسحو

 دق :اولاقو ءلبنح نب دبمحأو كلامو هباحصأو يعفاشلا كلذ ىلع مهعباتو

 عرشلا يف قلطي سمللاو .(متسل)و (متسمال) -ةرتاوتم ةءارق يأ- ةيآلا هذه يف ئرق
 هوسملف ساطرق يف ًاباتك كييلع ابن وبلوإ :ىلاعت لاق ديلا يف سملا ىلع

 ,يهذلا ا نيب طرش يلع دانساللا حيحص لاو 55 ها مكايللاو 23000 يطقرادلا و

 .(0 ةيللا ةدئالل روس - ١

 .هتحصل يمويسلا رهرو 5555 هيبام نباو (ة.١ 15 دمحلا هيج رخأ سا اك

 ماد



 بهاذم ا ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 م يأ "”4مهيديأب

 عوجرلاب هل ضرعي انزلاب ٌرقأ نيح زع امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو
 ."”(سمللا اهؤانز ديلاو) رخخآ ثيدح ينو (تنممل وأ تلبق كلعل) :رارقإلا نع

 دحاو رصع ف اوناك نيذلا ةباحصلا نيب عقاو انه فالتخالا نأ ظحالت :تنأو

 لكو «ضعب ىلع اهضعب حيجرتو صوصنلا ريسفت يق اوفلتحا دقو «دحاو دلب يفو
 نم فرط لك نأ كش الو ؛ةعبرألا ةمئألا كلذ ىلع مهعبتو «هليلدب كسمت مهنم

 .ةلأسملا هذه يف رخآلا ليلد ىلع علطا دق فالخلا فارطأ

 ريبك نسسحلا نب دمحم ىلع أرق يعفاشلاو «يعفاشلا خيش وه كلام مامإلاف

 عمو «لبنح نب دمحأ مامإلا خيش يعفاشلا يأ وهو «قارعلا يف ةفينح يبأ باحصأ
 ملو ةباحصلا قارتفا ىلع ةلأسملا هذه يف مكحلا يف اوقزنفا ةمئألا ءالؤه نأ دحن كلذ

 .اهيف دحاو مكح ىلع اوقفتي

 نإ :ءاملعلا لاق :الوقي ملف ءألثم يطرقلاو ريثك نبا اهريغو لاوقألا هذه ركذو
 ةأرملا سمل نإ :لاق نم ىلإ ليلدلا لوصو مدع وه انه ةباحصلا نيب فالذللا ببس

 لب ءمهضعب لعفي امك هب لمعلا ةحص مدعبو لوقلا اذه أطخب :اولاقالو ؛ءوضولا ضقني
 ىلع يناثلا لوقلا دبيأت ىلإ رحآلا ضعبلا بهذو «لوألا لوقلا دييأت ىلإ مهضعب بهذ
 :لوقت ّيلاو ؛مهدنع ةيلوصألا ةدعاقلا عم قفاوتم كلذ عم وهو «صنلا رهاظب ذخأ هنأ.
 كلذ ناك اذإ دحاو نآب يزاجلاو يقيقحلا اهانعم نم لك ف ةملكلا ٍلامعتسا زوجي هنإ

 .القعو اعرش انكم

 يفو «يزاحملا ىنعملا ىلع عامجلاو «يقيقحلا ىنعملا ىلع سملا ييعت انه ةسمالملاو

 .نييلوصألا نيب فالي ةدعاقلا هذه

 بابسألا نم ؛ ره ةلدألاب ذدحألا دعاوقو داهتجالا دعاوق ضعب ف فالتحالاو

 .لاوقألا يف بهاذملا ءوشنو تاداهتجالا فالتخا يف ةماحلا

 لاوجأ ةفرعمل ًالوصأو دعاوق اوعضو مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا نم ةمئألاف

 ١ - ةيللا ماعتألا ةروس 99(.
 يراخبلا هحججريخأ - ؟ 645823.

 هذال



 بهادذم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 جسهنملا اوتيبيل اهوعضو امنإ دعاوقلا هذهو ءاهنم ةيعرشلا ماكحألا ةدافتساو ةلدألا

 ىلع قيرطلا اوعطقيلو «ماكحألا طابنتساو صوصنلا ريسفتو داهتجالل حيحصلا يملعلا
 لعف نم لوأو نيدلا يف حصي الو .عيرشلا عب ويكتسيال ًامهف صوصنلا نم مهفي نم
 .(ةلاسرلا) يق هنع هلل ا يضر يعفاشلا مامإلا وه كلذ

 مهف يف ةحيحصلا بيلاسألاو ءاههقفو ةغللا تالالد نم قئبنت دعاوقلا هذهو

 باتكلا مهف يف ةمألا هذه هيلع ميقتست نازيم ةباثك, يهو «ماكحألا طابنتساو صوصنلا

 داهتحالا دنعو ءاهليوأتو صوصنلا ريسفت يف فالشخالا دنع هيلإ مكتحتو «ةنسلاو

 .ماكحألاو ئدابملا يف رظنلاو

 ارناك مهنألءجهنملا اذه نع ّىنغ يف اوناك مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ مولعمو

 مهو ءصوصنلا ينام مهف يف ةميلسلا مهترطفو ةغللا يف مهتقيلس ىلع ءانب نودهتجي
 تايآلا لوزن بابسأ ىلع اوفقوو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اوشاع نيذلا

 ؛نيدلل حيحصلا مهفلا بولسأ اوفرعو «ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا دوروو «ةينآرقلا
 .داهتجالا كلذ مهل غاسف

 ةقدنزلا روهظو «ةمجعلا بئاوش نم نوناعي اوراص دقف مهدعب اوؤاج نيذلا امأ

 ىلع شيوشتلل جاجللا بيلاسأو ةيلدحلا ةسعانصلاو تاهبشلاب نورحاتي نم روهظو

 مهو (ماكحألاو ةديقعلل حيحصلا مهفلا ىلإ قيرطلا يف ةبيرلا بابسأ ماحقإلو «نيملسملا

 اذه عضو نم دبال ناكف «ةقباسلا مهنايدأو «ةدسافلا مهدئاقعب نيرثأتم اولازال نمت

 فالشخا روص نم ةروص انل حضوي لاثم اذهو هقفلا لوصأ ملعب يمس يذلا جهنلا
 عم ةيهقفلا ماكحألا ضعب يف مهفالتخا ىلإ ىدأ امم ةيلوصألا دعاوقلا ضعب يف ءاملعلا

 :ةلدألا دوججو

 درلاو ةفينح يبأ نع عافدلا ضرعم يف "ناسحلا تاريخلا" يف رجح نبا لوقي

 ىربي ال ةفينح ايأ نأل ؛نآرقلا مومع رهاظل (دحاولا ربجع يعأ) هتفلاخم امأو

 نآرقلاو «توبثلا نيبظ دحاولا ربخ نأل دحاولا ربخي نآرقلا مومع يأ همومع صيصخن

 هام



 بمادما | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ام اوؤرقاف 9 :مومعل فلاخم 207باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال) :ربحخ كلذ نم

 صنلل ةالصلا ةحصل ًاطرش نآرقلا نم ةيآ يأ ةءارق ةيفنحلا لعج كلذل ."”هنم رسيت
 مل ولف «تابحاولا نم ابحاو ةحتافلا ةءارق اولعحو .هيهنم رسيت ام اوؤرقافإ» :روكذملا

 عمم تحص ةحتافلا ريغ ًائيش أرق ولو ؛هتالص حصت مل ةالصلا يف نآرقلا نم ايش أرقي

 ةحتافلا نييعتو ءةحتافلا ةءارق نييعت وهو ةالصلا كانا وما ناو نقلا هنأل «ةهاركلا

 ؛يناشلا ليلدلاب لمعلا ةاعارم عم :روكذملا داحألا ربخل تابجاولا نم هوربتعا امنإ

 خصب 4 . هعلا كرترل كي رتاوتلا ةيكرط داخألا نش ىاقلا ١ زيلدلا الخ 2 نوتكلو

 .توبقلا يف هتحردب سيل هنأل «رتاوتملاب لمعلا

 نود ناك ولو دحاولا ربخب نآرقلا مومع صيصخت نوري مهنإف ةيعفاشلا امأ

 ام ةءارق ةيافك ديفت ةيآلا نأ عم ءاضرف ةحتافلا ةءارق اولعج كلذلو «ةبترملا يف ف رتاوتملا

 .توبثلا يف اهنود ناك ولو ةيآلا صصخي ثيدحلا نإ :اولاقو نآرقلا نم رسيت

 روهشملا ربخلا نأل ةروهشملا ةنسلل داحآلا ربح ةفلاخم امأو) :رجح نبا لوقي مث

 ةنيبلا):روهشملا ربخلا مومعل فلاخت هنإف «نيميلاو افاد رسبت ةقاح الا رج ل را

 يذلا نإف ءاذهك نآرقلا ىلع ًادئاز هنوك امأو ."”(كنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع

 ربخلا ىلع يأ- امهيلع دئاز نيميلاو دهاشلاف «ناتأرماو لجر وأ نالحر نآرقلا ف

 .(هدر كلذلو - نآرقلاو روهشملا

 هبسن امث هللا همحر ةفينح يبأ ةهازن هنم ملع كلذ ررقت اذإ) :رجح نبا لوقي مث

 داحآلا ربخل هكرت نم ءاهلصأ نم داهتجالا عقاومل لب «هدعاوقل نولهاجلاو هؤادعأ هيلإ

 فييعض نأ ةفينح يبأ بهذم نأ ىلع نوعمجب ةيفنحلا عيمج) :مزح نبا لاقو

 اهعقومو اهتلالج ميظعو ثيداحألاب دادتعالا اذه لمأتف. «يأرلا نم ىلوأ هدنع ثيدخلا

 هحبام نبلو (500 يئاسنلا و 8 يذمؤللاو 25 5ادراد وأو 25١ ملسمو (/ 559 يراخبلا هج رخأ - ١

 ,(يلكالاو

 .(5 3 ةيلألا لمزللا ةروس - <
 .(52859) دود وأو )١0907( ملسمو (5 9550 «يراخبلا هحرخأ - ؟
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 بمأالا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 هدحو ةفينح يبأ ةزيم نكي مل ةيوبنلا ثيداحألاب مامتهالل ةبسنلاب لاخلا اذهو

 ةمئأ عيمج ةزيم ناك امنإو ءمهدحو ةدعاقلا هذه ىلع مهبهذم اونب نيذلا فانحألا وأ

 اهنم ماكحألا ةدافتسا قرطو «ةلدألا حيجرت يف مهتاداهتجا نكلو ءاهئاملعو بهاذملا

 .مهلاوقأ يف عقو يذلا فالتحالا ببس وه

 هل تناك دق مهنع هللا يضر ةمئألا فالتخا نأ ةلثمألا نم رّم امم ىرن اذكهو

 يبملاو عورشملاو حيحصلا مهداهتجا اهيلإ ىدأ «ةيرهوجو ةيعوضومو ةيملع بابسأ
 .ةنسلاو باتكلا ساسأ ىلع

 سرادلا نأ :(يمالسإلا هقفلا لوضأ) هباتك يف ينيقلس ميهاربإ روتكدلا ركذ .

 ميقا تاودلا اتقوا ويك ا ةيرغيلا ةرماكلا هج رطلا عع ع قلل لرص

 هيبتاك ناهذأ يف ةمكحتم تناك لا ةقيمعلا ةقيقدلا ريياعملاو يمالسإلا ةقفلا نم

 .مهثوحب ىلع ةنميهمو

 ىونع نع اناها وأ ةيفعش ةعالل ٌءاَمَعَرإ اوبتكي مل مهنأ ىلإ ثحابلا نئمطيف
 مهجهنمو مههقف نم ذختيو «ثباع طلستل ًةاراحب وأ «يويند بلطمل ًاقيقحت وأ « عبتم

 يه بمااذملاو ةمئألا نيب فالتخالا بابسأ نأ ثحابلا دكأتيو هب يذتحي اجذومغ هيف

 .ةيصخش ًابابسأ تسيلو ةيملع ةيعوضوم بابسأ

 ةيعوضوم بابسأ يه بهاذملاو ةمثألا نيب فالتخالا بابسأ نأ انكر دأ اذإف

 ةدافتسملا ماكحألا يف ةحسفو «داهتجالا يف عسوت وه فالتخالا اذه نأ انكر دأ «ةيملع

 وه انه فالتخالاف ءامهوصأو امهنومضم نع جورخ ال ةنسلاو باتكلا صوصن نم
 داهتجالا قيرط نم هيلإ لصو امه. بيصم دهتحم لك نأ انكر دأو داهتجالل ةيعيبط ةجيتن
 هيلإ هلصوأ امو هليلدب ًاعنتقم ناكو «ريغلا ةلدأ فرع اذإ كلذو هيلع عراشلا هرقأ يذلا

 لوسر هب مذ يذلا مذلاب دوصقملا وه داهتحجالا نم عونلا اذه نوكيال كلذبو «هداهتجا
 هنم رذح يذلا ريذختلا نم دوصقملا وه الو «نيسفلتخملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىريسف مكنم شعي نم هنإو) :فيرشلا ثيدحلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ."0(نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلعف ءاريثك افالتحا

 ١ - دجأو (4إ ةمدقللا نا هحام نبلو (؟ 5089 يذمولاو (45 ١الاد لد اوبأ هحرخأ 49 | 055(.

 هكم



 بهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 يذلا وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنم رذح يذلا فالتخالا نكلو
 نأو «ةرئادلا هذه نمض رودي يذلا فالتحالا ال «مالسإلا ةرئاد نع هباحصأب جرخي

 هيلع هللا ىلص لاق كلذلو ءةنسلاو باستكلا نع جرسخت اهنأ اهتمالع ةلاضلا َقّرِفلا

 ءيش نيدشارلا ءافلخلا ةنسو «(نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينسي مكيلعف) :ملسو

 مهفت امنإ هئافلح ةنسو هتنس نأ ىلإ ةراشإلا يغبنت انهو ءاهيلع دمتعم هنكلو «هتنس. ريغ

 ناوضر مهدعب ءاج نمو بهاذملا ةمئأك ةمألا وت اشم ءاعنلملا جير اهورط ف

 لوسر. ةئس ىلع ةينبم نيدشارلا ءافلخلا ةنسك مهتنس نوكتف «نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهعومجم. نولثميو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لوسر نايبال ول :هنع هللا يضر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش لوقي كلذلو

 انم دحأ ردق امل ةنسسلاو باتكلا يف لمجأ ام انل نيدهتحماو ملسو هيلع هللا ىلص هلل!
 مهضعبو ضرف هنع لاق مهضعب ةنسلاو باتكلا لمحم نم هونيب يذلا اذهو «كلذ ىلع

 مهضعبو .هكزب لمعلا حصي :لاق مهضعبو ةالصلا يف ةحتافلا ةءارقك بحجاو هنع لاق

 هيلإ تلصو ام بسحب ةفلتخم مهلاوقأ تناك اذكهو ًالفم ءوضولا يف ةينلاك حصيال :لاق

 .مهنع هللا يضر مهتاداهتجا

 مهلوأو مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا اهعضو يلا دعاوقلا هذه نأ لصاحلاو

 دق «ةنسلاو باتكلا مهف يف داهتجالاو صوصنلا نم ماكحألا طابنتسال يعفاشلا خيشلا

 ةيبرعلا ةغللا دعاوقو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ضوصن نم اهوذحأ

 ةحيحص نوكت نأ امإ دعاوقلا هذه .هقفلا لوصأ بتك يف ةنودملا ةباحصلا تاعامجإو

 يلا اهجئاتن لبقن نأ الإ انعسي الف ؛ةحيحص' تناك اذإف «:ةحيحص ريغ نوكت نأ امإو

 عوقو يف دعاوقلا هذه تببست ولو ءاهيلع ءانب ةيضاملا نورقلا ربع نودهتخما اهيلإ لصو
 داهتجالاو «داهتجالا نع جتان فالتحالا اذه نأ املاط مهنيب تاداهتجألا يف فالتحالا

 ةحيحصريغ تناك نإو هيلإ اولصو ام ريغل لصن نلف اهيلع انرس ولو ؛نيدهتحبا قح
 ةمألا ءاملع اهيلع راس فيكو ؟هنع هللا يضر يعفاشلا مهلوأو ةمئألا اهعضو فيكف

 .؟ةيمالسإلا روصعلا ربع

 نم هيلإ لصو اميف اهب ذأ نمل انمّلس نيزاوملاو دعاوقلا هذهب انذخأ نإ اننإ
 يف بم اذه هلمع نأل ءاهّدروأ صوصنلا لوبقو ةنسسلاو باتكلا مهف يف داهتحالا



 بهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولم ا

 اهب ذحأن مل نإو ءامهنم ةطبنتسم دعاوقلا هذه نأ ذإ ةنسلاو باتكلا ىلع لصألا

 هذه .ىلع ًءانب امهمهف اوطبضو امهومهف امنإ مهو ءاممل مهمهف يف مهعابتا يعدن نخنو
 :ل وصلا

 افي هو

 ؟بهاذملا هذه تحقن له

 وه ةيهقفلا بهاذملا نيب فالخلا بابسأ ربكأ نم ناك املو) :مهدحأ لاق نإف

 اهقيقحتو اهتشاردو اهنيودتو «ةنسلا عمج لامكتسا لبق ةؤوشنو هيقفلا روهظ

 نأ قيقحتلاو حرشلاو صيحمتلاو عمجلا ةنسلل مت نأ دعب بحاولا نم ناكو ءاهحرشو
 لك بصعت نكلو «ءكلذ ىلع ًءانب حقنتو لدعتل ةفلتحملا بهاذملا ءارآ يف رظنلا داعي

 لك :مهملع فعضو «هلوق نع عوجرلا نع مهردص قيضو مهمامإو مهبهذمل موق
 رهظ امن بهذم لك يف ةدوجوملا لئاسملا نم ريثك يف رظنلا ةداعإ نود لاح كلذ

 .(هليلد تفاهتو هنالطب

 يأ ءاهنيودتو ةنسلا عمج لامكتسا دعب بهاذملا ةمئأ نأب] لوقلا نأ :باوجلاف

 اوديعي ملو اهصيحمتو اهقيقحتو اهتساردب اوموقي مل ؛يرجحملا ثلاثلا نرقلا ةياهن دعب
 اوبصعت دق موق لك نكلو «كلذ ىلع ٌءانب اهوحقني لو ءمهيهاذم ةمئأ لاوقأ يف رظنلا

 نود هلك كلذ لاح امث ةلهج اوناكو هلوق نع عوجرلا نع مهردص قاضو مهمامإل

 تفاهتو هنالطب رهظ امم بهذم لك يف ةدوحوملا لئاسملا نم ريثكلا يف رظنلا ةداعإ

 نيركفملا نأ ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ مالكلا اذهو «حيحص ريغو لطاب «[هليلد
 مهنيد يف نيمهتم اوناك ةعبرألا ةمئألا ماوقأ نم نيققحماو بهاذملا ءاملع رثكأ نأ نوري

 ءاناودعو املظ ام ةفلاخملا لاوقألاب اوذحأو «طئاحلا ضرع ةنسلاب اوبرضو «مهتنامأو

 يف نعطو ؛ءمهقدصو مهتنامأل ريطح تشو «بهاذملا ءاملع ىلع حيرص .بذك اذهو

 ءاهوحقنو .مهتمئأ لاوقأ يف رظنلا اوداعأ دق بهاذملا ءاملع نإف «نعط هلثم سيل نيدلا

 رفوت ىدل مهتمئأ لاوقأ نع نوعجري اوناكو ءاضيأ ريغلا ةلدأو لاوقأ يف اورظنو
 لاوقأ نم ريثكلا ليدعت نم كلذ ىلع لدأ سيلو «مهيدل ىوقألا ليلدلاو ثيدحلا

 ّيلاو اهتلدأ اهل ىلا ماكحألا الإ بهاذملا يف تبثت ملو داهتجالا روصع لالخ بهاذملا

 .هبهذم ةمئأ نم هريغ اهرقأ ىلا وأ اهيف ريغلا ةلدأ فرع نأ دعب بهذملا مامإ اهرقأ



 بماذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ربع ةمألا مهل تدهش نمم ءبهذم لك يف رابكلا ةمئثألا فالآ نم ةساردلل تضرعتو.

 .[مهتلادعو «مهتنامأو مهملعب روصعلا

 «يأرلا باحصأب اورهتشا نيذلا مهنع ىلاعت هللا يضر ةيفنحلا ةمئألا ىتح

 .سايقلا ىلع (هريغ ليلد ةلأسمل دحوي مل اذإ) فيعضلا ثيدحلاب لمعلا نومذقي مهدحجن

 :(ةبئاصلا ماهسلا) هتلاسر يف ىلاعت هللا همحر يناهبنلا فسوي خيشلا لوقيو

 نأ ققحتي -(ها/57) ةنس ىفوتملا - يعليزلا مامإلل ةيادهلا ثيداحأ جيرخت عجار نمو

 يقابك ثييدحلا لهأ بهذم ًأضيأ وه هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا بهذم

 ًاليلد هيف دجي مل نإف نآرقلا نم ةلأسملا ىلع لالدتسالا مهعيمج دنع ةدعاقلا ذِإ بهاذملا

 برقأ ىلع نوسيقي ذئتيحف دحوي مل نإف عامجإلا نمف دجوي مل نإف ةنسلا نمف اهل

 .عامجإلا وأ ةئسلا وأ باتكلاب هليلد تبث ا اهب اههبشأو اهيلإ لئاسملا

 يف ميقلا نبا هركاذي هلثمو «كلذب مزح نبا نع يمثيهلا رجح نبا مالك رم دقو

 نأ ىلع نوعمجب ىلاعت هللا مهمحر ةفينح يبأ باحصأ نإ لوقي ثيح نيعقوملا مالعإ.
 .هبهذم ءانب كلذ ىلعو يأرلاو سايقلا ىلع مدقم ثيدحلا فيعض

 بهذملا ةلدأ ضعب هنع هللا يضر يعليزلا مامإلا ضرعي ةيارلا بصن باتك ينو
 ىلع اوعلطا ةيفنحلا نأ هيف دحنو «تيدللا نم اضيأ ريقلا ةلدأ هيف ضرعي امك يفنحلا

 .اهب اوذحأو ًاعساو اعالطا ةنسلا

 :ةيارلا بصن باتك ىلع هل ةمدقم يف يرثوكلا دهاز دمحم ققحملا خيشلا لوقيو

 ثيداحأ نم بعهذملا ةمئأ هب لدتسا ام ةوفص يفنحلا هيف دجي اذه يعليزلا باتكو)

 (راكذتسالا)و (ديهمتلا) يف ربلا دبع نبا هجر ام ةواقن هيف يكلاملا ىقليو ؛ماكحألا

 ام ةلبرغ هيف ىري يعفاشلاو ؛ماكحألا ثيداحأ يف هبتك يف قحلا دبع طسب ام ةصالخو

 (عومجملا) يف يوودلا هركذ ام صيحمتو ءامهريغو (ةفرعملاو دنسملا) يف يقهيبلا هجّرحخ
 (مامإلا)و (ماملإلا) يف ديعلا قيقد نبا هنيبام ضارعتساو «(ملسم حسيحص حرش)و
 نبال (قيقحتلا) باتك يف دقنلا هوجو هيف يقالي يلبنحلا كلذكو (ةدمعلا حرش)و
 ثيداحأ يف ةفلؤملا بتكلا نم كلذ ريغو يداهملا دبع نبال (قيقحتلا حيقنت)و يزوجلا

 مجاعللاو راثآلاو ديناسملاو نئسلاو حاحصلا يف ام ىوس هيف ثحابلا دجي لب ؛ماكحألا

 رشظن ف باتك مهأ - ةبيش يبأ نبا فنصم نم «باوبألا يف ثيداحأ ماكحألا ةلدأ نم



 بهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :لوقي مث .مويلا ثحاب لك دي لوانتكي سيل امم امهوحنو قازرلا دبع فنصمو هيقفلا -
 عقوم عقو يذلا ميظعلا لمعلا اذه لثع ماق ةيفنحلا ظافح نم دحاو ظفاح اذهو

 بّلق نمق هرصع دعبو هرصع يف ؛مهلك ءاهقفلا فئاوط نيب يلكلا باجعإلا
 ةياغ يف ةيفنحلا نأ نقيت ثيداحألا نم باوبألا يف ام سردو «باتكلا اذه فئاححص

 لوقتي تنعتم نم ةطيسبلا اولختال نكلو ءاهلك باوبألا يف راثآلاو ثيداحألاب كسمتلا

 نادقف دنع يأرلاب مهذحأ يف نوملكتي رص و فلذا ديف ذأ ذا ان مهيف

 راصمألا تألتما دقو ؛ءثيدحلا ةلقب مهنومري ةرمو «يأر نودب هقفال هنأ عم «صنلا

 خإ ....مهثيداحأب

 يلا لاوقألا ضعب ف رظنأ نأ تلواح دقو :طريع مالسلا دبع خيشلا لوقيو

 الو مهيلإ لصت مل اهنأ وأ اهيف حيحصلا ثيدحلا اوفلاخ ةمئألا نأ نويبهذماللا يعدي

 ريغ اهنم اومهفو مهعاتتأ ىلإو مهيلإ تلصو دق ثيداحألا هذه نأ تيأرف مهعابتأ ىلإ

 مومعب هتضراعمل هب اوذحأي ملو مهيلإ لصو اهضعبو «ةيبهذماللا ةاعد همهف يذلا
 حيحرتلاو لوصألا يف دعاوق مهدنع سيل ءالؤه نكلو :«ىرخأ ثيداحأ وأ باتكلا

 .باوصلا اوفرعيو حيحصلا مهفلا ىلإ اولصي ىتح اهيلع نوريسي

 ءاملع نأ ىلع ليلد ربكأ لوصألاو هقفلاو ثيدحلا يف بهاذملا لهأ بتك هذهو

 ةنسلاو باتكلل برقأ وه ام اوذحأو ريغلا ةلدأ يق اورظنو مهبهاذم اوقّقح دق بهاذملا

 اهآرو اهيلع دمتعا يلا طابنتسالا دعاوقو صوصنلل همهفو هداهتجا بسح لك نكلو
 ءاملعلا ءالؤه نم ترم ىلا تاداهشلا هذه امو ماكحألا ةفرعمو صوصنلا مهفل لضفأ

 ةفلوملا فالآلاو ءاملعلاو ةمئألا رارمتسا امو «مهاوقأو مهبتكل مهتفرعم دعب مهريغو

 ناهربلاو ريكألا ليلدلا الإ بهاذملا هذه ىلع نورقلا ربع اهيحاصو ةمألا هذه رباكأ نم
 ريغ نم ةنسلاو باتكلا ىلع تنيبو تحقنو تسرد دق بهاذملا هذه نأ ىلع مظعألا

 .فارحتا الو غيز

 ءوسو هملع ةلقو هلهج لوقلا كلذ ىلع هلمحي امنإ كلذ ريغ لوقي يذلا نإو
 روهمجلا اذهب نظلا نوئيسي نيملسملا نم اسانأ دحت نأ بيرغلا نم نإو ءنيملسملاب هنظ

 يلا صوصنلا هيف نوفلاخي يذلا. دحلا ىلإ مهب نوككشيو «بهاذملا عابتأ نم عساولا

 .حالصإلا ىلإ ةوعدلا نومعزي مهو اهئاملعو ةمألا هذهل تدهش



 بهاذم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 .0"2سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك# :ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا لاق دقل

 .ممألا ريخ مهنأب ةيدمحملا ةمألا هذه نع ىلاعت ربخي :ريفك نبا لاق

 ىلع ةمألا هذه تلضف) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم:يورو
 .ةمألا ةذه لضف نع ةفلتخملاو ةريثكلا ثيداحألا ريثك نبا قاس دقو :2©"”(ممألا رئاس

 :ملسو هيلع هلل | ىلص يبنلا نع نمحرلا دبع نب نيصح نع يور ام اهنمو
 يبنلاو «نالجرلاو لجرلا: هعمو يبنلاو ؛طهرلا هعمو يبنلا تيأرف ممألا ىلع تضرع)

 ىسوم اذه :يل ليقف «ّيمأ مهنأ تننظف ,ميظع داوس يل عفر ذإ «دحأ هعم سيلو

 كتمأ هذه :يل ليقف «ميظع داوس اذإف ترظنف «رمحألا قفألا ىلإ رظنا نكلو «هموقو

 (7(باذع الو باسخب ريغب ةنجلا نولحدي افلأ نوعبس مهعمو

 اهفرشو ةمألا هذه ةليضف ىلع ةلادلا ثيداحألا نمو :ريثك نبا لوقيو

 نيحيحصلا ف تبث ام ةرخآلاو ايندلا يف ممألا ري اهنأو «لجو زع هللا ىلع اهتماركو

 اونوكت نأ نوضرت امأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لاق :لاق دوعسم نبا نع
 مث ءانربكف (ةسلبا لهأ ثلث اونوكت نأ نوضرت الأ):لاق مث ءانربكف (ةنجلا لهأ عبر

 .(0(ةنعلا لهأ رطش اونوكت نأ وجرأل ينإ):لاق

 موي ةنجلا لهأ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقك تاياور ةدعب يور مث

 هيلع هللا ىلص هلوقو «”(افص نونامُت مهنم متنأ فص ةئمو نورنشع ةمايقلا

 , ؟"0(ةنجلا لهأ فصن وأ ةنجللا لهأ ثلث متنأ):ملسو

 ١ - ةيآلا نارمع لأ ةروس إ1١١(.
 .6 م2159 دمسأ مامإلا ههجرخأ - ؟

 (قرلك را - هلاك هدنم نبلو (5 2559 يذمرشاو 01و 550١ ملل 080 209 يراحبلا هحرخأ - ؟

 .(0155 09 الابح نباو (45550 يوغبلاو
 (دتأا9 دهلو (ه 823 ىلعي وأو (457259 هحام نباو 1١9 2429 يذمؤلاو (0582) يراخبلا هجرخأ-

 يف راثآلا بيذهت ف يربطلاو (ك>-م/]99 ةناوع وأو 049 ةنللا ةفص يفو 101159 ةيلخلا ي ميعت وأو
 يف يرسلا نب دانهو (00510079 هريسفت يف يربطلاو (485) نامجإلا ف هدنع نبلو 00850 سابع نبا دنسم
 051259 نابح نباو 5515١( يسلايطلا و (5507 يواحطلا و ١5.5١( دهزلا

 طس وألا يو 0٠0550 ريبكلا ف يناريطلاو 519 رازبلاو (ه89 هد ىلعي وأو (4 5511١9 دمحأ هحجرحأ - ه
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 بهاذملا 7303 ةيفوصلا ةلدأ ثايب يف ةينسويلا ةعوسولا

 بمهاذملا لهأو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا الإ انه ةدوصقملا ةمألا هذه لهو

 ثيدحلاو ةيآلل مهّدر ءارج نم رفكلاب عقوملا بصعتلاب مهءاملع نومهتت نيذلا

 ىلع ةمألا هذهل ثعبي هللا نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح .نم متنأ نيأ

 .©"اهنيد رمأ ا ددجي نم ةنس ةثم لك أر
 ؟لصحي مل مأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هينعي يذلا ديدجتلا لصح لهف

 نوللضتو مهنومهتتو مهب نونعطت نيذلا بهاذملا ءاملع سيلأ ؟هب موقي ناك يذلا نمو

 .!؟بهاذملا هذه لهأ الإ ةمألا لهو ؟مهبهاذم ىلع راس نم

 يضر ةباحصلا نم عمج نع نيثدحملا نم عمج هاور يذلا ثيدحلا نم متنأ نيأ

 لك نم ملعلا اذه لمحي) :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مهنع هللا

 .2”(نيلهاجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت هنع نوفني هلودع فلح

 ملسو هيلع هللا ىلص هنم رابخإ اذه :هحرش يف هلل | همحر يوونلا لاق يذلاو

 نسم افلخ رصع لك يف هل قفوي ىلاعت هللا نأو «هيلقان ةلادعو هظفحو ملعلا اذه ةنايضب

 لك يف هيلماح ةلادعب حيرصت اذهو ؛عيضي الف فيرحتلا هنع نوفنيو هنولمحي لودعلا

 قاسفلا ضعب نوكّرضي الو «ةونبنلا مالعأ نم وهو «دمحلا هلو عقو اذكهو ءرصع
 نارا يرسم لوجان را روق از كوسا ور هع ديول ياسر

 (©9هنم ًائيش فرعيال مهريغ

 لوقب مكيأر امو ؟ةمألا هذهب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةداهشب مكيأر ام

 تنيبلا ؟يفاذملا عابتأ نم مه رصع لك نم لودعلا ءالؤه سيلأ ؟اذه يوونلا مامإلا

 .!؟[ضيأ ناسحإب مهغبت نو يح ةلافعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةداهش هذه

 ربكلاو رورغلا مكلمحيال نأو «يحاونلا هذه ىلإ اوهبتنت نأ ةوحألا اهيأ يغبني الأ

 مهل دهش نك.نعطلاو ءاهئاملعو ةمألا ماهتا ىلع سفنلاب ةدئازلا ةقثلاو يأرلل بصعتلاو
 .؟ةنسلاو باتكلا

 .(655599 طسوألا يف يناريطلاو 055159 مكاطلاو .(غ5509 دولد وبأ هجرخأ -
 .39:.0 دئاوزلا عمججب ف يمئيطلا هركذو )١45( رازبلا هجرتخأ - ؟

 .تافللا و ءامسألا بيذمت - *
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 بهاذما ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيفسويلا ةعوسول ا. ْ

 بهاذملا ءاملع يف نيركدملا يأر

 اوبذه نوققحم ءاملع نورقلا رمم ىلع بهذم لك يف دحو هنإ لقت ال) :ليف نإف

 ًالثم يوونلا مامإلا اذهو .أطخو فعض نم اهيف ام اوكرتو ؛اهلاوقأ اوققحو بهاذملا
 ءاملع رثكأ نأ ملعن اننأل كلذ لقتال ءيعفاشلا هبهذم فالح لاوقألا ضعب حجر

 نع عافدلا مهمهو مهتيانع لك ناك لب كلذ اولعفي م اهيف نيققحملاو بهاذملا

 اهتيوقت نولواحيو :مهبهاذمل بصعتلا حورب ةلدألا يف نوثحبي اوناكو ءطقف مهبهاذم
 مامإلا امأ :يملعلا جهنملا هلبقي الو هب نيعنتقم ريغ مهسفنأ اوناك ولو «ليبس لكب

 كزتيو «قيرطلا هذه كلسي مل هسفن وه مث «هلعف اولعفي مل تاثم نم دحاو وهف يوونلا
 امترو «ةليلق لئاسم يف كلذ لعف لب «هليلد فعض اهيف ىأر ةلأسم لك ف هبهذم يأر

 جري ملاع لك رهظ هطايسب بهلي ناك يذلا «يبخذملا ماعلا ئارلا نم افون كلذ ناك
 اقرف سملتل كنإو «يبهذملا بصعتلا دويق نم تلفتلا لواحيو «ثراوتملاو داتعملا ىلع

 ثيح ؛ملسم حيحصل هحرش يف هبتك ام نيبو عومجمل يف يوونلا هبتك ام نيب ًاحضاو
 .!!(ةرح ةدرجتم ةيعوضوم حورب رومألا ثحبي نأ لواح

 ؛نورقلا ربع بهاذملا ىلع اورم نيذلا ةمألا ءاملع يف نيركنملا يأر وه اذه

 باتك ىلع ةةريغ رثكأو هللا نيد ىلع صرحأ وه نيركنملا نم ركنم لقأ نإف هيلعو

 ىرت تنأف ةمئألاو ءاملعلا ءالؤه لك نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو ىلاعت هللا

 دوذلاو ءامهب كسبمتلا ليبس يف ىنافتيو ةنسلا و باتكلل راصتنالا ىلع قرحتي ركنملا

 كورصي عةمألا هذه نم خويشلاو ءاملعلاو ةمئألا فالآ فسأللو ىرت امنيب ءامهنع

 مدع نم مغرلا ىلع ال ةضقانملا لاوقألل اناتهبو اروز نوبصعتيو «ةعيرشلل مهتفلاخم ىلع

 «لجو الو هللا نم فوح ريغ نم ءأطخلاب سانلا عانقإ ىلع نوؤطاوتيو ءاهب مهتعانق

 يأر كرتي لو نيركدملا ةقيرط كلسي ملا هسفن وه «مالسإلا خيش «يوونلا مامإلا ىتح

 هفلأ يذلا باتكلا امو «ةليلق لئاسم يف الإ ,هليلد فعض اهيف ىأر ةلأسم لك يف هبهذم

 دهاش الإ ؛هنم مسهنيد نوملعتيو هنع هنوقلتيس سانلا نأ ملعي وهو ؛يعفاشلا هقفلا يف

 هلق ىف رحال ادرج نكي ل زهقعت ل افرطوم نكي 1 :يورملا نأ ىلع لئلدو

 .عرشلل هريرقتو ملعلل

 دجي ءمهنم ةفلؤملا فالآلاو «ةمألا ءاملع ممظعم لمشت يلا ةرظنلا هذه مامأو



 بهاذما ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 مهبتكو ةمئألا ءالؤه لك مجارت نوركنملا سرد له ىرت ؛هسفن حرطي ًالاؤس ملسملا
 رظني نإ ام هنكل ؟مهئاكمإب اذه له مأ ؟ةمهتلا هذهب مهيلع اومكحي نأ لبق محلامعأو

 ةأرسجو «مهيلإ ةهجوملا ةمهتلا هذه بذك فشكي ىتح ءاملعلا ءالؤهل مجارتلا ضعب يف

 ىلع ةليوطلا نورقلا ربع مهأطاوت سانلل ليخيو ءمهتريس هوشي نأ ديري يذلا مهتملا اذه
 ام ىلإ وعديل روصعلا هذه لك دعب ءاج هنأو «ةنسلاو باتكلل رصتني هنأ امعاز «بذكلا

 .هحيحصت نع ةمألا تلفاغت ام ححصيلو «هيلإ ةوعدلا ةمألا تلهاحت

 نع ًالقن كلذو «يعفاشلا يوونلا مامإلا ةمجزتل ًارصتخم كلذ ىلع ًالاثم لوانتنو
 ظفاحلا ,مامإلا :يوونلا) :يبههذلا لوقي «ىلاعت هللا همحر يبهذلا ظفاحلل كافل ةركاذت

 نب فرش نب ىيحي ايركز وبأ «نيدلا يحم«ءايلوألا ملع ؛مالسإلا خيش «ةودقلا ءدحوألا
 ملعلا رشنو فينصتلاو لاغتشالا مزال «ةعفانلا فيناصتلا بحاص «يعفاشلا يرم

 .سبلملاو لكأملا يف ةنشخلا ةشيعملا ىلع ربصلاو «ركذلاو مايصلاو داروألاو ةدابعلاو

 ليل يف ًادقو عيضي ال ناك هنأ ىلاعت هللا همحر انخيش يل ركذ :راطعلا نبا لاق
 ةدافإلاو فينصتلا يف ذحأ مث نينس تس ماد هنأو «قيرطلا يف ىتح راهن يف الو

 عرولا قئاقدب لمعلاو هسفنب ةدهاحملا نم هيلع وه ام عم :تلق «قحلا لوقو ؛ةحيصنلاو

 .اهضارغأ نم اهقحمو بئاوشلا نم سفنلا ةيفصتو ةبقارملاو

 تنهال ةفردم ف نارا ةلعو ةييسمو ةلادع رو هتونقو قيدخلا اهنا نك
 لكأي نكي ملف قشمد هكاوف نم لكأي نأب يأ- ةهكافلا يف هتملك :راطعلا نبا لاقو

 الو محل فرصتلاو رجحلا تحت نمل كالمو فاقوألا ةريثك قشمد :لاقف -ًاعرو اهنم
 فيكف «فالح: اهيفو ةاقاسملا ىلع اهيف ةلماعملا مث «مهل ةطبغلا هجو ىلع الإ زوجي

 .كلذ لكأب يسفن بيطت

 .ىلاعت هللاب مهفوخيو مهيلإ بتكيو «راكنإلاب ةملظلاو كولملا هجاوي ناكو

 وسل ةبترم لك «بتارم ةشثالث ىلإ راص دق نيدلا يحم خيشلا :جرف نبا لاقو
 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو دهزلاو ملعلا :لاحرلا هيلإ تدشل صخشل تناك

 ملعلا يف هنامز دح وأ -يوونلا يأ- ناك :ينيينويلا نيدلا بطق خيشلا لاقو

 اودارأ امل ةطوغلا ةيضق يف لدعلا راد فو ءشسيعلا ةنوشحو للقتلاو ةدابعلاو عرولاو



 بماذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا .

 ءاهريغ لئاسم يف رهاظلا كلملا ىلع ماقو «كلذ مهيلع دز اهنيتاسب ىلع كالمألا عضو.
 تاقبط يف ءاجو يبهذلا مالك ه .! .(هنم عزفأ انأ) :لاق هنأ رهاظلا كلملا نع يكحف:'

 مالسإلا خيش ءايركز وبأ نيدلا يحن ةمالعلا خيشلا) :يكبسلا نبال ىربكلا ةيعفاشلا
 .(نيفلاسلا ليبس ىلإ يعادلاو «نيقحاللا ىلع هللا ةجحو «نيرحأتملا ذاتسأ.

 «نسبدلا يحمو ةودقو ظفاح وهف ةمألا مالعأ دنع يوونلا مامإلا ةروص يه هذه

 نم هيلع وه ام عم «قحلا لوقيو.«حصنيو ديفيو فصي «ةعفانلا فيناصتلا بحاضو..

 نم روصتي لهف .دعبو....لحجو زع هلل ةبقارماو عرولا قئاقدب لمعلاو ؛هسفنب ةدهاجما
 'ىريوهو هكرتي الو هبتك يف هررقيو هيأر ىلع ريسي نأ هتريس هذهو هلاح اذه لحر
 !؟ممصألا هيدل لصحت دقو هليلد فعضو هأطخ

 نيأو؛قحلا ىلع هتريغ نيأو ؟هلل هتبقارم نيأو ؟عرولا قئاقدب هلمع نيأف نذإ
 باتتكلا نم حيحصلل افلاخم هاري ام هبتكو هتافينصت يف ررقي ناك اذإ هتدافإو هحصن

 هب نودهشي نيذلا ءالؤه هب عد له مث ؟يعفاشلا بهذملل ًاققحم يم اذاملو «ةنسلاو
 يناثلا لوقلا اذه نأ كش الءهلثم مهلاوقأو مهنيد يف نومهتم مهنأ مأ ؟تاداهشلا هذه

 يذلا يبهذملا ماعلا يأرلا نم عيمجلا فوخب كلذ نوللعيو ؛نوركنملا هحجري يذلا وه

 دويق نسم تلفتلا لواحيو «ثراوتملا داتعملا نع جرخي ملاع لك رهظ هطايسب بهلي ناك

 .ىههذملا بصعتلا

 هباصن ىلإ قحلا دري ىتح كولملاىلع موقيو ؟ركنملا نع ىهنيو فورعملاب اهب رمأيو
 كلملا ناك اذإ لجرلا اذه فاخي ءيش يأ نسمو «هعنمي ىتح لطابلا هجو يف فقيو

 اذه لثم نأ روصتي له ؟اهلوقي نأ ديري امدنع قحلا ةملك نع هدري ام ىقب له

 هذه ىلع وهو ماوعلاو سانلا نم فاخي مالظلاو كولملا نم هللا يف فاخي ال يذلا لجرلا

 ررقيف ؟هرمأ ىلع بولغم وهو «يعفاشلا هقفلا ف عومجملا هباتك فلؤي فيك مث
 وهو «هلوسر ةنسو هللا باتك نم حيحصلا فلاخي ام هيف لقنيو «هب اعنتقم سيل ام هيف

 تيقب فيكو «سانلا ىلإ هنع هنولقني فوس مهنأ ملعيو «ءاملعلا.رابك نم هتذمالت ىري

 نكح



 يبهاذلا ا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 مويلا نوركتملا ءاح ىتح .؟ىتش ًانورق بهاذملاو ةمألا ءاملع ىلع ةيفاحخ هذه ةبراوملا
 لوطا نم ابتلع ندكألا ءاعلعلا يبلإ ادي تال وامأا انينإ :ءاهرمأ وحطت ونه ديكاذ

 حرسش) فو (عومجملا) يف يوونلا مالكلو عرشلل امهفو ةفرعم رثكألا ةمئألاو نيركذملا
 ليلجلا مامأإلا اذه ىلع سانلا ءالؤه اهارتفا ىلا مهتلا هذه اهب نولطبيف (ملسم حيحص

 .نيقفانملاو نينواهتملو قاسفلاب الإ قيلت ال لاو

 ىلع هحرش يف - ىلاعت هللا همحر- روفرفلا حلاص خيشلا انديس لوقيو

 بتك ام رهشأ نمو) :-هنع هللا يضر- يوونلا مامإلا ةمجرت دنع ةيوونلا نيعبرألا
 وهو «(عومجملا) ىمسملا يزاريشلل بذهملا حرش يعفاشلا هقفلا يف - يوونلا يأ -

 ىلع يعفاشلا مامإلا بهذم يف فنصي ملو «هقفلا يف - يوونلا يأ - بتك ام مظعأ

 .هلمكي مل هنكل هبولسأ لثم

 .(اهلك هيتك تصقنو هلمكأ هتيل) :نقلملا نباو يونسألا لاق

 هيف عدبأ هنأل «هباب ف ريظن هل نكي مل لمك ول هنإ) :هخيرات يف ريثك نبا لاقو

 ام ىلع ثيدحلا ققحو «هريغو بهذملا يف هقفلا ررحو ءاقتنالا نسحأو «دافأو داحأو

 .(هنم نسحأ (يعفاشلا هقفلا يأ) هقفلا بتك يف فرعأ الو «ةغللا يف ثحبو «يغبني

 ًالهس ًاطسو ًاقيرط هيف كلس) :عومجملا نع ًاثدحتم ةيعفاشلا تاقبط يف لاقو
 زيرو اء ابهعتلا اوريو ءاملعلا تهاذنو ب« ئاسلا :ةويغوإ + لتاضفلا ضادنأل اعباج
 ىلع جسن ًادحأ تيأر ام باتك وهف ةلمجلابو «همقس نم ثيدحلا ةحص نايبو ظافلألا

 .(نيرخأتملا نم فنصم هلاثمأ ىلع اذح الو نيمدقتملا نم هلاونم

 الو لوح الو هلمكأ ام هنكلو ,هلثم فنصي ملو ؛هل ريظن ال هنإ) :ينامثعلا لاقو

 هردق فرع هبو - ةيعفاشلا هقف يف يأ- هريغ ىلإ جيتحا ام هلمكأ ول ذإ هللاب الإ ةوق

 امجريم ةلمكتلا لوأ يف لاقو ,بذهملا حرش ةلمكت يكبسلا لواح دقو

 «نيلوألا مولع يح «دابعلا ةودقو«داهزلا ملع «ةمالعلا مامإلا خيشلا) هلل | همحر يوونلل

 .سيلفتلا باتك ىلإ ةلمكتلا يف لصوو (نيحلاصلا لبس دهممو

 ال ءاملعلا نم كلذل بدتنا نمم دحأل هلامكإ أيهتي لو :يواخسلا ظفاحلا لاقو

 مي



 بهاذلا ٠ ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 جارسلا الو «بسيقنلا نبا الو «باهشلا الو «يكبسلا جالا الو «ينابسحلا ليعامسإ

 .هفلؤم تامارك نم كلذ ٌدعو «هدلو الو يقارعلا نيزلا الو «ئيقلبلا

 هقفلاب سانلا ءالؤه لهج رم ام لالخ نم كل نيبتسي «ملسملا يخأ اذكهو

 نم اهيف نوفلاخي ىلا ةذاشلا مهلاوقأ لالحخ نم «مهفلاو ملعلا يف مهروصقو «ثيدحلاو

 قفتا ام حصأب اهيف نونعطيو. ,مهنم الوق بوصأ وه نم اهيف نوئطخيو ءمهنم قئوأ وه:
 .ءالضفلاو رباكألا ىلع اهيف نولماحتيو «ءاملعلا هيلع

 :رعاشلا لوق ءالؤه ىلع قدصي ام رثكأ امو

 ٌلقاب ةماهفلاباأ ق َرّييعو ٌردام لخبلاب يئاطلا فصو اذإ

 ٌلئاح كنول ٌحبص اي ىجدلا لاقو ةليئض تنأ سمشلل اهسلا لاقو

 .ٌلدانجلاو اصحلا بهشلا ترخافو ةهافس ًءامسلا ّضرألا تلواطو

 لزاه كرهد نإيدج سفنايو ةميمذةايحلا نإ ررإ_ توم ايف

 ةمئأ بهذملا ىلع رم دق هنأ اندجول ًالشم يعفاشلا بهذملا خيرات انأرق ولو

 ىلع اهدامتعا اونيبو اهتلدأ اوققحو هماكحأ اوعضو نيذلا مه ءءايقتأو رابكو ءامظع

 ةلثمأ كيلإو مهب مهكسمتو مهل مهعابتاو مهب سانلا ةقث لحم اوناكو «ةنسلاو باتكلا

 يضاقلا نباب ريهشلا يناربطلا دمحأ يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ اذهف ."'”نرق لك نم مهنع
 يف فنصم هلو «يضاقلا بدأو حاتفملاو صيلحتلا - ةروهششملا فيناصتلا بحاص

 .(هال170) ةنس يوت ءاليلج ًامامإ ناكو ءهقفلا لوصأ

 باحصأ عيمج ىلع لضفي ناك :جيرس نب ورمع نب دمحأ سابعلا وبأ اذهو

 .(ها'5٠) يفوت (فنصم غ0٠٠) تغلب اهنإ :لاقي «ةريثك تافنصم هل يعفاشلا

 ةنس ٍقوتو يعفاشلا بتك هب ترهتشا يذلا يطامنألا ديعس نب نامفع وبأ اذهو

 .(ما1"مخر

 فضألا دبع روتكدلا خيشلل عيرشتلا خيرات باتك و «راصتنخاب كلب رضنخل يمالسإلا عيرشتلا خيرات باك نع ١-

 روق را

 ةمفو



 بهاذا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 مهف رصم يف هباحصأ امأ قارعلا يضهباحصأ ضعب مه كئلوأو

 هقفت «نييرصملا يعفاشلا باحصأ ربكأ وهو «يرصملا يطيوبلا ىبحي نب فس وي

 يذلا روهشملا رصتحنملا هلو ءامهريغو بهو نب هللا دبع نعو هنع ثدحو يعفاشلاب

 هتءاج.اذإ هيلع ليحيو ايتفلا يف هدمتعي يعفاشلا ناك و «يعفاشلا مالك نم هرصتخا

 ملع اورشنو دالبلا يف اوقرفت ةمثأ هب جرحتف ؛هتوم دعب هباحصأ ىلع هفلختساو «ةلأسم
 .(ه١711) ةنس يقوت «قافآلا يف يعفاشلا

 - (ه11/8) ةنس دنلو - يرصملا ينزملا ىنيحي نب ليعامسإ ميهاربإ وبأ مهنمو

 .(ه5١١) ةنس قوت - ماشلاو قارعلاو ناسارخ

 دبع نب سنويو يبييجتلا ىيحي نب ةلمرحو يدارملا ناميلس نب عيبرلا مهنمو
 .هبهذم هنع اورشنو يعفاشلا هقف يف اوفلأ دق مهلكو «يئدصلا ىلعألا

 يف هرصع مامإ يزورملا دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ بهذملا ةمئأ مهدعب ءاج مث

 .ه(140) ةنس قوت «عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف سيردتلاو ىوتفلا

 ىعبضلا قاحسإ نب دمحأ ركب وبأ اذهو ءرصعلا سفن يف ةيعفاشلا هققف يف نيميدقلا

 .(ه5725) ةنس قوت «ماكحألا باتك بحاص يروباسينلا

 طيخم وهو عماجلا باتك بحاص يزورملا رشب نب دمحأ دماح وبأ ىضاقلا اذهو

 امي يعفاشلا هقف رشتنا هنعو «رهنلا ءارو ام ةيعفاشلا ءاهقف ربكأ لافقلا اذهو

 .(ها198) ةنس يوت «رهنلا ءارو

 يذلاو ؛هرصع يف ملعلا يف دادغب ةساير هيلإ تهتنا «ئييارفسإلا دماح وبأ اذهو.

 .(ه108) ةنس يفوت «يعفاشلا نم هقفأ وه :هقح يف يرودقلا لاق

 مم ؟



 بماذلا | ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ه(410) ةنس يفوت «بابللاو عنقملاو عومجملا فنص يبضلا دمحم نب دمحأ اذهو

 يف ملعلا ةساير هيلإ تهتنا «يربطلا هللا دبع نب رهاطو «ئيبارفسالا دمحم نب ميهاربإو

 .ه(١٠15) يفوت ,ملعلا نويقارعلا ذحنأ هنعو هرصع يق .دادغب

 ةنس قوت .هقفلا يف عانقإلاو يواحلا بحاص يدرواملا دمحم نب يلع اذهو

 دبع يلاعملا وبأو سداسلا نرقلا يف عابضلا نباو يزاريشلا قاحسإ وبأ اذهو ه ("ه.).

 هقفلا يف ةياهنلا فنص ؛«قرشملا مامإو نيمرحلا مامإب فورعملا ئيوجلا هللا دبع نب كلملا

 .ه(1./4/) ةنس يفوت ءاهلثم بهذملا يف فنصي ىل

 .بهذملا ةمئأ مامإ رحبلا باتك بحاص ىنايورلا ليعامسإ نب دحاولا دبعو '

 .سماخلا نرقلا ددجم هنأب :هنع اولاق يذلا ىلازغلا مالسإلا ةجحو

 .ئييوزقلا دمحم نب ميركلا ديعو «قشمد ف ةاضقلا يضاق تدورصع يبأ نبا اذهو

 ف ناكو «هنامز دارفأ نم ناكو «هل لثم ال (زيزعلا حتف) :هباتك نع ليق يذلا يعفارلا

 .ه(171) ةنس يفوت «داهتحالا ةجرد ىلإ لصو نيققحملا ةدمع هقفلا

 يف هلو ءًالصفم هنع مالكلا رم دقو يوونلا فرش نب ىبحي مالسإلا خيش اذهو
 .ه(515) ةنس يقوت «جاهنملاو عومجملا اهنم ةريثك بتك يعفاشلا بهذملا

 دقو تافلوملا نم ريثك هلو ثدحملاو يلوصألا هيقفلا يكبسلا نيدلا يقت : اذهو

 .ه(1/05) ةنس يفوت «يوونلل عومجملا باتك نم ًائيش لمكأ

 هل ءرصم يف ملعلا ةساير هيلإ تهتنا يذلا يراصنألا ايركز مالسإلا خيش اذهو
 هحرشو (بالطلا جاهنم) هقفلا يف اهنم ءامهريغو ثيدحلاو هقفلا يف ةريثك فيلات

 مه(9575) ةنس قوت (يراحبلا حيحص ع يرابلا ةفحم) هلو «(باهولا حتف) ىمسملا

 هل ,هنامز يف ةمئألا ةودقو هقفلا يف ارحب ناك :«يمئيهلا رجح نب نيدلا باهش اذهو

 (رئابكلا فارتقا نع رحاوزلا)و (يوونلل جاهنملا حرش جاتحما ةفحت) اهنم ةميق تافلؤم
 .ه(950) ةنس قوت «كلذ ريغو

 الاشمو ملعلا يف ًاراحب اوناكو ىلوألا ةرشعلا نورقلا ربع اورم مهريغو ءالؤه لك

 بهذملا ةدمع يه مهلاوقأو مهبتكو «لجوزع هللا نم ةفاخملاو عرولاو ىوقتلا يف
 .ىعفاشلا

 قون



 بهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 مهتاداهتحاو مهلاوقأو مهبتك تناكو «بهاذملا ةيقب ىلع اورم دق ءالؤه لاثمأو

 «هرارمتساو مالسإإلا ءاقبو ءاهب سانلا كسمتو اهرارمتساو بهاذملا ءوشن ببس يه

 !!؟نوركنملا مهدصقي نيذلا نولضملا ءاملعلا مه ةمئألا ءالؤه لهف

 نزحلاو ىسألا نم ريثك هبيصيو هنيد ىلع راغيو هللا نم فاخي ملسمك يتنإ
 هتمئأ ىلإ ههيجوت لالخ نم مالسإلا ميمص ىلإ هجوي نعطلا اذه لثم ىري امدنع

 نيذلا ءالؤهل هلوقأ ام دخأ ال ينارأ «ةملسم يديأب كلذو ءهلهأ ةماعو هئاملعو
 يي نوال نم هداج مح ابعت اك نإ :يلوق الإ كلذ نومعزي

 اهيأ هللاوقت للا شنانتل ند وةك نإ" لقي يفوت رلا ١ اني نوب

 6 ميسوم نا :.:هئايلوأ ىف هللا وقتا. :نوملسملا

 ةمكأ اوين ل ةنفايقلا مي نابكلا ةمئألا الوم انوي هيدي نيب اوفقت الو هللا اوقتا

 نع مهلصو امو مهنيدب نيملسملا اوككشت ال «مهئاملعب نيملسملا اوككشت ال ؛مالسإلا

 .مكبولق ىلإ ًاليبس اذه يئاجرل لعجي نأ هللا لأسأو ؛تاقثلا ءالؤه قيرط

 نيعم بهذم مارثلا مرحي له

 قلل: ميزض معتدل دين افاست حرب ىلع مكحلا يف نوركنملا دهتحا

 .مكحلا كلذ ىلع ةلدأ اهنأ اهوأر رومأ ةدعل نيعم بهذم مازتلا مدع هيلع اوبحوأو

 مازتلا مدع نأ :اهنم رومأل نيدلا يف ةعدبو أطحخ بهذملا مازتلا نإ) :اولاق

 ىلاعت هللا نأل «ىلاعت هللا دارل حيحصلا مهفلا ىلإ برقألاو رسيألاو لصألا وه بهذم

 نمو ؛كلذ قلطأ لب مهنم ًانيعم ادحاو ددجي مل ركذلا لهأ لاؤسب لهاملا رمأ نيح
 .(هديقي ام ىتأي ىتح هقالطإ ىلع ىقبي قلطملا نأ فورعملا

 ءدحاو نم رثكأ نم ذحخألا بوجو مدع هنم مهفي امك ببسلا اذهو :لوقأ

 كانه سيلو «رثكأ نم ذخمأ ءاش نإو دحاو نم عبتملا وأ دلقملا ذأ ءاش نإ حابم رمألاف

 فلاخم كلذك ناك لصألا نأب لوقلاو ءدحاو نم رثكأ نم ذخأي نأ هيلع بجوي ام

 .عقاولل

 نكع (05) ص ةيهدناللا فا يطوبلا دانون دعس حيك رك دل وركدو

 اعابتا ريستعي ال نيعم بهذم عابتا نأ مولعمو )48/1١ ١(: دامعلا نبال بمهذلا تارذش
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 . ظ 5 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 بهذملا أذه ىلع اوراس نمث ءاملعلا نم روهمدل عابتا وه امنإو «بسحف بهذملا مامإل

 «سانلا ةريخب نم اوناك مهنأ انفرع اذإف «سانلل اهوملعو مهبتك هيف اوفلأو هيلإ اوعدو'

 مهلمع هيفستو مهليلضت نوركنملا ءالؤه غيستسي فيكف ةمألا هذه ءاملع مظعم مهو

 .!!؟اهنع عوجرلا بجي ةمرحم ةعدب هنأب هيلع مكحلاو

 مدع وه ىلاعت هللا دارمل حيحصلا مهفلا ىلإ برقألاو رسيألا نأب لوقلا نإ مث

 بهذم ىلع هدلب وأ هتيرق لهأ دجي يذلا نإف ءامامت .عقاولا-سكع هنيعب بهذم مازتلا

 كاذ لاوقأو دهتجلا اذه لاوقأ نيب نيقرفتم ريغ ؛ماكحألاب لمعلا يف ةدحاو ةلاحو دحاو

 نيب ةفلتخم الاوقأ كانه دجي نأ نم ريثكب رثكأ اهملعتو هنيد ماكحأ ةفرعم هيلع لهسي

 .هراتخي نأ هناكمإب اهيأو حصألا اهيأ فرعي ال نيدهتحما

 ةلامعأ ق هروخل اقلاخع هيف ع لا: نم

 مدعو دحاو بهذم يف سانلا ديحوت ةيناكمإ ماع نع دعب اميف ملكتنسو

 تسعلا عوقو نم كلذ ىلع بترتي امل اوؤاش دهتحب يأ نم نوذحأي مهكرت ةيناكمإ
 بهاذم ةعبرأ يف مهرصح نأو «مهلاعفأو مهلاوحأ فالتخا ءارج نم سانلا ىلع ةقشملاو

 .هريغ نع فلتخم بهذم ىلع مهنم دحاو لك كرت نم ريثكب لهسأ

 نأو) :ركنملا نع ءاج دقف نيعم بهذم عابتا ةحص مدع يف يناثلا ببسلا امأ

 عابتا نيب رمألا عقاو يف ىوس دق نوكي ام بهذم عابتا مزتلي نم نأل ءموصعملا ريغ

 .(بيصيو ئطخي يذلا هيقفلا عابتا نيبو ملسو هيلع هللا ىلص موصعملا يبا

 نونكي امنإ ؛ملسو هيلع هللا ىلَص موصعملا يبلا عابتا نأ ّرم اميف انركذ :درلا

 ءءاملعلا نم ةريبك ةرهمجل عابتا وه امنإ بهذملا عابتاو ءركذلا لهأ لاوقأ عابتاب

 .؟امامت موصعملل اعبتم نوكيل مهريغو مهعبتي نيذلا اهيف رظن امك اهيف رظنيل عرشلا

 يف ءاملعلا ةرهمج مهو هنم هيلع ردقأ وه نم كلذ هافك دقو ؟كلذ هل نيأ نمو

 مهيلع بذك اذهف كلذ اولعفي مل مهنإ انلق اذإف ءكلذ ىلع ءانب مهعبتي وهو «هبهذم

 عممو



 بمأذلا | ةيفوصلا ةلدا نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 امنإ مهعابتا نأ انفرع كلذ اولعف مهنأ انفرع اذإو رم اميف هانيب دق مهب نعطو ءارتفاو

 سانلا نأ ولو) :ةيبهذماللا هباتك يف هللا هظفح ديعس دمحم روتكدلا لوقيو

 ىلإ اومسقنا امل همالك نم دارملا مهف ىلإ ةليسولاو موصعملا عابتا ةيفيك اوفرع اعيمج

 ركذلا لهأ اولأسافإل :لوألا فنصلل ىلاعت هللا لاق املو «نيدهتجمو نيدلقم :نيمسق

 ملو نيموصعم ريغ مهنأ عم ركذلا لهأ عابتاب مهرمأ دقف ('”#نوملعت ال'متنك نإ
 (ناموصعم امهنأ عم ةنسلاو باتكلا ظافلأ ىلإ عوحرلاب مهرمأي

 نيركدملا دحأ لاقو

 انرمأ نيذلا ةلضافلا ةثالثلا نورقلا لهأ نم حلاصلا فلسلاو ةباحصلا لعف نإو)
 نم ماكحألا طابنتسا ف رعيال يذلا ناكف نيعم بهذم مازتلالا مدع وه مهب ءادتقالاب

 .(نييعت نود ءاملعلا نم دحاو يأ لأسي مهيف ةيعرشلا ةلدألا

 ًادحاو عبتي نم كانه ناك دقف «سانلا نيب ًاماع نكي مل اذه نأ انعم رم :درلا
 تروطتو هيلع تناك امع تفلتحا دعب اميف فورطلا نإ مث ءاهنيعب ةعامج وأ هنيعب

 .ةلأسم يأ يف دهتحم يأ نم ذخألا مدعو بهاذملاب مازتلالا لإ سانلا اعد اروطت

 ةيادب يف مهنع هللا يضر فلسلا اهيلع ناك يلا عاضوألاو فورظلا نأ مولعمف
 .ةدودحمو ةليلق تناك ةيتايحلا لئاسملا نأو ,ةلهسو ةطيسب تناك ةيمالسإلا روصعلا

 ملسملا لأسي نأ لهسلا نم ناك كلذلو «لئالق اوناك ةيمالسإلا دالبلا يف نيدهتجملا نأو

 رثكأف رثكأ دقعنت ةايحلا رومأ تأدبو ءيمالسإلا عمتجملا روطتب تروطت دق دعب

 ةرثكو فورظلا روطت ببسب مهؤارأ تعسوتو «نودهتجماو ءاملعلا دازو عسوتتو

 وهاذه ناكو «تارشعلاب تراص ىتح سانلا نيب بهاذملا ترثكو «تادجتسملا

 بماذملا ضعب ىلع وأ بهذم ىلع سانلا لمحي نأ ىلإ ماكحلا ضعب اعد يذلا ببسلا

 كلذ ناكو « مهضعب هروصي امك مشغلاو روجلا عفادب ال ؛عمتحملا عاضوأ ىلع ًاصرح

 ١ - ةيألا لحتلا ةروس 459(.

 هم



 بماذا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 الفل ةفلتحملا بهاذملا نم نيعم بهذه مازتلالا ىلإ سانلا تجوحأ يلا لماوعلا مهأ.نم
 العلو ةعيرشلا لئاسمل مهقيبطتو نيدهتحما نم مهذأ يف ًاعساو افالتخا سانلا فلتخي

 .بهذم مهنم دحاو لكل ريصي

 لمتحملا نم ناك يذلا عضولا كلذ مسحو ؛لحلا اذه ىلع ةمألا تراسو

 يف ببست ام رحخآلا ضعبلا نوكرتيو بهاذملا ضعب يف نومزتلي سانلا لعجو «هعوقو
 فالخلا ةقش تقاض ثييح «ةريبك ةمكح كلذ يف ناكو «ىرخألا بهاذملا ضارقنا

 ديدبتو سانلا قيرفت يف يعرشلا داهتجالا قح ببستي ملف «ةريبك ةروصب نيملسملا نيب
 يف قحلا اذه تارمث نوملسملا رسخي ملو «هلامعتسا ءوس ببسب يمالسإلا عمتجما

 يقب ام قيرط نع ةفلتحملاو ةدجتسملا رومألا لك يف عرشلا ماكحأ ةفرعم ىلإ لوصولا

 نأ ملسمللو هب مازتلالاو نيعم بهذم عابتا ملسملا ىلع بجي ال :دحأ لاق اذإف

 عابتإب ادخأ مران نأ حصي ال امك هنكلو ءءاملعلا هركذ دقو حيحص اذه :لوقن

 .ءاش اذإ نيعم بهذم مارتلا نم ًادحأ عنمن نأ اضيأ حصي ال هنإف نيعم بهذم

 ال نيعم بهذم مازتلا ةمرحب مكحلا اهنم متطبنتسا ىلا ةقباسلا رومألا هذهو

 ةمئألا هب لقي مل يذلا داهتحالا اذهب مكل ملسن الو ؛مكحلا كلذ ىلع ةلدأ حصت

 .احيحص تقولا سفن يف هارن الو «ءاملعلاو

 لك يف عبتي مهنم دحاو لك راصو «ةوعدلا هذهلل اوباجتسا سانلا نأ ضزرتفنل مث

 لامي ىرخأ هلام دعو ادهم لانو :ةلاسملا هله ودنيدلا نمو اش نا ةلاذق

 ءارآلاو ءرثك نودهتجم او «ةريثك لئاسملاو ءىضم دهتحم لوق نم ذحأي وأ رحآ ادهتحب

 اذح ةريثك روض هنغ مجديس هنإ ؟كلذ نع تيس يذلا امه ءةلاسم لك يف ةفلتخ
 نمم ذحألا ىلع مهنم دحاو لك دامتعا لالخ نم سانلا اهيلإ لصي نأ نكمي «ةفلتخمو

 .ةلأسم لك يف نيدهتجملا نم ءاش

 ةيعرشلا هرومأ لك يف اماكحأ قبطي دحاو مهيف سيلو دعب اميف سانلا ىرنسو



 بهاذلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 تروطتو.تدقعت انلق امك فورظلا نأو امينس ,داسفلا نم ىفخي الام كلذ يفو «هيف

 اورد دك ني وف ف او يدمومرو لك كارلا ر هكر رمكدر هدا كاةجعبلاو رئانلاو
 تثدح يلا نم رطحأو دقعأ قزآم يف سانلا عقيو ءمكلوق دح ىلع اوديزي نأ نكميو

 زع هللا ملسو «ءارالا تبعشتو بهاذملا ترثكو ةلاحلا هذه تعقو امدنع يضاملا يف

 .اهب مهكسمتو ةعبرألا بهاذملا هذه ىلع سانلا تابثب اهنم نيملسملاو مالسإلا لجو

 ةلمتحما روصلا ةرثك نم كلذو قيبطتلاو ءارالا يف عساولا فالتخالا اذه روصتو

 .عايضو ةقشمو تنع نم سانلل هبيسي نأ نكمي امو «تاداهتجالاو لئاسملا نم

 :بهاذملا ديحوت

 .دحاو بهذم يف بهاذملا ديحوتب هلك كلذ نم جرخن نأ نكمي :لئاق لاق اذإف

 ًالئاق كلذ ىلإ ليبسلا ركذو مهضعب لاق امك

 مضتو يمالسإلا ملاعلا يف نيملسملا ءاملع ربكأ مضت ةنح فلؤت :عورشملا صن)

 يف ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا ديحوت اهتمهم نوكتو ةيعرشلا تاصاصتخالا فلتخم

 يأرلاو داهتحالا قح مارتحاب بلاطنو «داهتحالا ىلإ سانلا وعدن فيك :لوقن

 اميف ءاوس ءارآلاو تاداهتجالا ديحوت ناكمإلاب نأ روصتن مث «ةيلهألا كلم دهتحم لكل
 ارا عمم نأ نق هاهنا ناولألا ندي وشن

 هباحصأ نسم روصتت ال ؛داهتجالا ىلع نيرداقلا عمجي رمتؤم مايق حارتقا نإ

 ةلأسملا يف مهءارآ نأل ءدحاو لوق ىلع لئاسملا نم ةلأسم لك 'يف قافتالا ىلع ةردفملا

 ءملعلا نم هلصو امل ًاقبطو اهمهفو اهريسفت يف مهنم لك دعاوق بسح ىلع فلتختس
 مههلاوقأ تفلتحا دق ءالؤهو «نيقباسلا ءاملعلاو ةمئألا لاوقأو ةلدألا نم هيدل ححرت الو

 بابسأ نأ ذإ ,.مهدعب نم تاداهتجا فلتخت نأ اضيأ دب الف .مهدعاوقو مهتلدأو

 بابسأ دوحو عم نيقحاللا فالتخا بابسأ اهسفن يه نوكتس نيقباسلا فالتخا

 نيذلا دنع هيلع تناك امك ددجلا دنع ةءافكلا دوجو مدع نع جتنت ةديدحج ىرخأ

 .اوقبس

 ندي



 بهاذم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 فلتخم ةلأسم لك يف حصألا لوقلا نم ققحتلا ىلإ لوصولا ناكمإلاب ناك ولو

 ةردقو ةءافك رثكأو ءأملغ عسوأ اوناك نيذلا نومدقتملا هيلإ لصول بهاذملا نيب اهب
 بابسأ اوزواحت مهاندجولو ,.مهدعاوقو ريغلا ةلدأ ىلع ًاعالطاو ةفرعم عسوأو

 .اهرابتعا مدعو اهزواحجت حصي ناك ول هذه فالتحالا

 رومألا هذه نع جتن امنإو ءادبأ بصعتلا نع جتني مل بهاذملا نيب فالتخالا نإ َ
 لك دنع اهرود رابتعا مدعو اهلهاجب عيطتسن الو «ةمئاق لازت ال لاو اهانركذ ىلا.

 قحل ةيعيبط ةجيتن ربتعي الو نيدلا ةحلصم عم ضراعتي بهذملا عقاو نأ ولو داهتجا
 مهاندجو املو هيلع ريسلاو هرارقإ نوقباسلا ءاملعلاو ةمئألا عسو امل يعرشلا داهتجالا

 نو 0 ا ع

 الصأ داهتجالا ىللاعت هللا حابأ املو لب ؛ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا

 ةمكح ةقفاوم يف يه نيدلا ةحلصم نأ نوري اوناك مهنع هللا يضر ةمئألا نإ

 نم اوؤاش ام نوعبتي نيملسملا كرتو «نيملسملل داهتجالا باب حتف يف لجو زع هللا

 رثكأ مهنيب فالتخالا ةقش قيضيو «تيتشتلا نم نيملسملا يمحي كلذ نأ املالط بهاذملا

 لدي رخخآ ءيشو .بسهاذملا هذهب نوملسملا مزتلي مل ول لصحي نأ نكمي ناك امم ريثكب
 نوحيبي نمم نييلاحلا نيركنملا نأ وه نيدهتجملا ءارآ وأ بهاذملا ديحوت ةيتاكمإ مدع ىلع

 نوفلتع مهسفنأ ب ؛ءاملعلا لاوقأ وأ ةنسلاو باتكلا نم ذحألاو داهتجالا مهسفنأل

 .هلوق نع مهدحأ عجري الو «هيأرب رخآلا ضعبلل مهضعب ملسي الو «مهتاداهتجا يف

 ىلع ادر سالكلا بيدأ خيشلا انخيش نيبو هنيب ترج.ةرظانم يف لاق مهدحأ

 نوحرخت ال ًاضيأ متنأ مكنأ ًاملع انتمثأ لاوقأب انكسمت انيلع نوركنت فيك :هنظأ لاؤس
 .قلأسم لك يف (...) خيشلا عم قفتأ ال انأ :لوقي اهموي هتعمس ؟مكدخيش لوق نع

 هعسي ال تقوب سمشلا عولط لبق ظقيتسا نميف هعم هفالتخا كلذ ىلع ًالاثم برضو
 امهدحأ نأ ركذف تقولا هتاف ولو أضوتي مأ تقولا كرديو مميتي ةالصلاو ءوضولا هيف

 نكمي مل هذيملتو خيش فال اذهو «يناشلا لوقلا ىلإ هفلاخي رسحآلاو لوقب لوفي
 كلاب امف «هفلاخم ليلدل ملسي الو هيأرل اليلد حرطي امهنم لكو قافتالا ىلإ هيف لصوتلا

 هملعو هطيحمو هفرظ امهنم لكل برغملا نم رحخآو قرشملا نم دهتحم نيب عقي دق اه.
 .هليلدو هيأرو



 بهاذا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 لوح همالك كاذو ...هخيشل هتفلاخت لوح ركنملا اذه مالك وه اذه ناك اذإ

 !؟هنيعب ضقانتلا الإ اذه لهف «بهاذملا ديحوت ىلإ ةوعدذلا

 بهاذملا نيب تاداهتجالا يف فالثخالا مكح ام

 ليلدب نيدلا نم ربتعي داهتحالا نم ةمئألا هيلإ ىهتنا يذلا نإ :ءاملعلا لوقي

 وأ هفطخ لإ هبتنم ريغو ةقث هبحاص مادام هب دبعتلا بوحو ليلدبو هيلع رجألا توبث

 ءاملعو ةمئأ ءاج اذإ ةصاخو كلذ فس ور لويد ركنا يسصع نا .ةعات أ

 نم ديأ نم كانه ناك ولو ءهئطخب لاق نم اوديؤي ملو دهتحما اذه داهتجا ةحصب اورقأ

 نيدلا نم وهف داهتجالا هيلإ ىدأ امو نيدلا نم داهتجالاو «هداهتجا لكلف هئطخب لاق

 ام وهو داهتجالا يف لصحي ام اذهو هفلاحح نم لوق ربتعي لو دهتجملا هررق املاط اضيأ

 مامإلا الثمف مهدعب نم كلذ ىلع مهعبتو لئاسملا نم ريثك يف ةعبرألا ةمئألا نيب لصحي

 دمحأو ىعفاشلا مامإلا هدعب ءاجو ءءوضولا ضقنيال ةأرملا سمل نإ :لاق ةفينح وبأ

 .رمامك مهتلدأ مهو هليلد نوفرعي مهو «ضقني :اولاقف مهنع هللا يضر كلامو

 نوكيال :نولوقيو ضقني هنأب نيلئاقلا نوكطخيو ضقتيال نولوقي نوركنملاو

 ؟ًاطخ ءوضولا ضقني ةأرملا سمل نأب لوقلا نوكي لهف ًاقح هضيقنو لوقلا
 ليلدلا نوفرعي مهو ةفينح يبأ دعب اوؤاج نيذلا ءالؤه هيلع راس فيكف نذإ

 .مهئطخي نمل نوملسيالو

 ؟اياوص هضيقنو لوقلا نوكي فيكف نذإ :لئاق لاق نإف

 ًاباوص نوكيالو هيبحاص داهتجال ةبسنلاب ًاباوص هضيقنو لوقلا نوكي :لوقت
 نإ ذإ 2و راما يحسم ادرار كان وكي .هداضو »ب اهعلاد" قف: اههدرخ ١ لوقل يلا

 نم ححرأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا ةلدأ ربتعي نمل ةبسنلاب ءوضولا ضقني ةأرملا سمل

 «كفلوأ ةلدأ نم حجرأ فانحألا ليلد ربتعي نمل ةبسنلاب ضقني ال وهو «فانحألا ةلدأ

 مهل تبغي مل اذإ نوعبتملاو «هناحبس هللا دنع ملعلاو ,داهتجالا يف هقحو هداهتجا لكلو

 نيب لصح ام وه اذهو ريغ رق هسا ول و يحس هلو رق «ةلأسملا يف مهمامإ أطح

 .اهيف نوفلتخي ىلا لئاسملا لك يف بهاذملا باحصأ .
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 بهاذلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 يذلا اذه ضقانت ولو نودهتجملا هيلإ لصو ام ةحص ديؤي ام ةنسلا ْف درو دقو

 ءام ادجي ملو ةالصلا امهترضحف «رفس يف اجر نييباحص نأ يور دقف «هيلإ اولصو.

 امهرمأ اًضق املف ءرخآلا دعي لو امهدحأ داعأف تقولا يف ءاملا ادجو مث ءايلصو امميتف.

 :دعي مل يذلل لاقف ءلعف ام ىلع امهنم ًالك ّرقأ ملسو هيلع هللا ىلض لوسرلا ىلع
 ةداعإف 2'”(نيترم رحألا كل):داعأ يذلل لاقو «(كتالص كتأزجأو «ةنسلا تبصأ)

 داهتحال ةيسنلاب حيحص امهنم دحاو لكو «ناضقانتم نارمأ اهتداعإ مدعو ةالصلا .

 .هبحاص'

 ءادضنا نيذتلا نم وف :كاهتج الا هبلإ ىلا اهون نيدلا نم اهنعتالا 1 كالو
 .نودهتجملا فلتحا ولو

 باتكلا ةفلاختو بصعتلاب ءاملعلاو ةمئألا ماهتاب فالتخالا اذه للعن نأ امأ

 ف ملسمو نمؤم نع ردصي نأ حصي الو عقي مل ام اذهف رارصإو 'دصق نع ةنسلاو
 .نيملسملا ةمئأو ملعلا تالاجر

 ةلثمأ ركذ نأ دعب بهاذملا نيب يذلا فالتخالا ىلع اجتحم :نيركنملا دحأ ركذو
 نكت ملو نيبصعتملا ضعب اهلعف يلا نم وأ ءبهاذملا يف ةمئألا ضعب لاوقأ نم هيلع

 هذه نم اولعجيل ةيئزج ةثداح لك ميمعت يف مهنأش اذكهو «بهاذملا يف ةدمتعم

 جيورت مدع وأ ضعب فلخ مهضعب ةالص مدعك بهاذملل مهضفرل ًارربم تايئزحلا

 ركذ :بهذملا يف هب لومعملا لوقلا وه ربتعيالو هب لمعي هدحتال ام «يعفاشلا نم ةيفنحلا

 نم مهريغ ىلإ دعتي لو مهنيب اميف ةرورض رصحنا روكذملا مهفالتخا نأ تيلو) :هلوق
 ريثك يف رافكلا نم مهريغ ىلإ مهزواحت فسأللايو ضعب بطنخلا نامل نذإ ةوعدلا ةمأ

 دقف ًاحاوفأ هللا نيد يف لوعخدلا نع مهفالتخخا ببسب مهودصف «راطقألاو دالبلا نم

 :هصنام )5٠١( ص يلازغلا دمحم لضافلا ذاتسألل (برغلا نم مالظ) باتك يف ءاج

 الاون نتدحتتملا دحأ راثأ نأ اكيرمأب (نوتسيرب) ةعماج يف دقع يذلا رمتؤملا يف لصح)

 ميلاععتلا يأب :لاق ةيمالسإلا يحاونلاب نيمتهملاو نيقرشتسملا طاسوأ يف راثي ام ًاريثك

 امك ماليا ميلاعتبأ .؟هيلإ ند ل مالسإلا اوددحيل « «ملاعلا ىلإ نوملسملا 5

 نم ًالك نإ مث :ةيديز وأ ةيمامإ نم ةعيشلا اهمهفي ىلا ميلاعتلاب مأ ؟نوينسلا اهمهفي

 .هل ظفللاو 555 دواد وأو (94579-455 يئاسنلا ؛هجرخأ - ١



 بهاذلا ةيفوصلا ةلدا نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .مهنيب نوفلتخم كئلوأو ءالؤه

 نورحخآ ركفي امنيب ءادودحم ايمدقت اريكفت ام ةلأسم يف مهنم قيرف ركفي دقو
 مهنأل «ةريح يف نيوعدملا نوكزتي مالسإلا ىلإ ةاعدلا نأ ةصالخلاو ءتمزتم ًاكيدق ًاريكفت
 :قرشتسملا اذه ىلعو ركنملا اذه ىلع باوجلاو .(ةريح يف مهسفنأ مه

 ءادعأ اهسد تاعامجو قرف لازيالو يضاملا يف مالسإلا يف كانه ناك دقل

 باحصأ اذه عنم لهف «مالسإلا ىلإ اهباحصأ اهبسني اهلك «ةفلتخم ءارآو لاوقأ كانه

 هللا نيد يف قحلا لوقلا نع اوثحبي نأ نيملسملا ريغو نيملسملا نم فاصنإلاو قدصلا

 .هوعبتي نأو

 نييبروألا كلذ لمح لهف «ميدق مولعلا لك يف ءاملعلا نيب تافالتخالا دوجو نإ

 الفم مويلا ؟فالتخ نم اهباحطأ ني ةوقي ام ييمب ملعلل ركتتلاو مولعلا ذبت ىلع
 نيب ةضقانتم لاوقأو ءارآو ةددعتم قرطو بيلاسأو ةفلتخم سرادم بطلا ملع يف دجوي

 كلذ لمح لهف ءرومألا ضعب يف ىرخأ تاعامج هيفنت ةعامج هتبثت امو «نفلا اذه ءاملع

 يف ةئيعم ةقيرط وأ ةئيعم ةسردم عبتي مهنم ًالك نأ مأ ؟بطلا ملع كرت ىلع سانلا
 .هداهتجا بسح لكو «ةحلاعملا

 ناسنإلا لصأ نأب ةلئاقلا ةيرظنلا لوح ءاملعلا عراصتي ةايحلا ملع يف مويلاو
 نم ًاسانأ دحن اهنالطب ىلع ةفلتخملاو ةريثكلا نيهاربلاو ةلدألا نم تبثي ام عمو «درق

 لوقي يذلا تقولا يف دحنو «مهئاوهأو مهضارغأ لجأ نم اهتابثإ اثبع نولواحي ءاملعلا
 لصأ نإ :لوقي ناملألا ءاملعلا دحأ نأ دجن درق ناسنإلا لصأ نإ :ءاملعلا ضعب هيف

 اهمدختسا يلا ةلدألا سفن مدختسيو «ًأيقزتم ادرق ناسنإإلا سيلو رقهقتم ناسنإ درَملا

 .هلوق تابثإ يف نيوراد

 لك نإ ؟هيف تاضقانتلا هذه لاثمأ دوجول ةايحلا ملع اوباعو سانلا ضفر لهف

 لوقلا لوقي نأ ملعلا عطتسي ملو ءارآلا يف ضقانتلاو فالخلا اهيف رودي ملعلا عورف
 نأ نوقرشتسملا ءالؤه ديري اذامل ؟مولعلا هذه بيعنال اذاملف «ةلأسم لك يف لصفلا

 ملع ةعيرشلا نأ عم نيملسملاو ةعيرشلا ىلع مجهتلل ةعيرذ تافالخلا هذه نم اوذحتي

 ةيقب ف عقو امك اهيف عقي نأ نكميو ,داهتجالل بابلا اهيف حوتفم مولعلا ةيقبك عساو



 بهاذا اا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا 1

 ىلإ تاسنإلا لصي نأ فاصنإلاو ةساردلاب نكعو «تاداهتجاالا فاللتخخا نم مولعلا

 زييمتلا ىلإ لصي نأ فاصنإلاو ةساردلاب نكميو اهيلإ بسني اميف لطابلا نم قحلا ةفرعم..
 ساسأ نع ةحراخلا ةبذاكلا تاءازنفالا نيبو «تددعت ولو ةحيحصلا تاداهتجالا نيب

 ْ .تددعت ولو ةئسلاو باتكلا.

 ٠ 0 وهل جلا 2

 هسفن ركدملا لوقي مث

 دمحم ةمالعلل (ناباج دالب يملسم ىلإ ناطلسلا ةيده) ةلاسر ةمدقم يفو)

 :ىىلاعت هلل | همحر يموصعملا ناطلس

 ةدلب نم (نابايلا يعي) «نلاباج دالب يملسم نم لاؤس ىلع درو ناك هنإ)

 ىنعمامهمث ؟مالسإلا نيد ةقيقح ام :هلصاح ىصقألا قرشلا يف (اكاصوأ) (ويكوط)

 ؟ةعبرألا بهاذملا دحأ ىلع بهذمتي نأ مالسإلا نيدب فرشت نم مزلي لهو ؟بهذملا

 ؟مزليال وأ اهريغ وأ ءايقفاش را ينحر كلام نوكي نأ يأ

 نم رافنأ ةدع دارأ امنيحو ؛ميخو عازنو :مسيظع فالتخا انه عقو دق هنألا 0

 فرشب اوفرشتو مالسإلا نيد يف اولحدي نأ (اينوباي) لاجر نم راكفألا يرؤنتم
 اوراتخي نأ يغبني :دنهلا لهأ نم عمج لاقف ءويكوط ةيعمج ىلع كلذ اوضرعف ءناميإلا

 :(اوؤاج) ايسينودنأ لهأ نم عمج لاقو «ةمألا جارس هنأل «ةفينح يبأ مامإلا بهذم

 اودصق اميف اوريحتو ءادج اوبجعت مهمالك نوينابايلا عمس .املف ءايعفاش نوكي نأ مزلي

 .(مهمالسإ ليبس يف ادس بهذملا ةلأسم تراصو

 نع موصل |سكس را يرمفلا نوم ينل هلكرن نوما داق ام ذأ زا
 ملسملا نأ ملعي وهو :!اهب مهلهج وأ ةلأسملل ءالؤه لهاجج نم ابجعتم هسفن ناسنإلا

 رفوتل وأ مهنم هبرقل مهيهذم ىلع مهعباتيف فانحأ هلهأ دلب يف نكسيف ًايعفاش نوكيا
 ىلع ةينبم اهنأو «قح اهلك بهاذملا نأ هداقتعال ءهيدل يفنحلا بهذملا هملعي نم

 وه هللا همحر ةفينح ابأ مامإلا نأل ال ؛ةيمالسإلا ةعامجلا لثمت اهنأو ةنسلاو باتكلا
 ءايعفاش ريصيف كلذ لثم هغم لصحيف ًايفنح نوكي لحرلا نأ ملعيو ءةمألا هذه جارس

 فقت نأ اهنم روصتيال اهنأو ءالؤه هروصي يذلا ديقعتلا اذه لكل جاتحتال ةلأسملا نأو

 يدي ىلع اوملعت :مهل لوقي نأ هناكمإب ناكو ؛مهريغ وأ ءالؤه مالسإ ليبس يف ًادس
 ءاملعلا نم انيدل رفوتي نم مهيلإ انلسرأ ءاملع مهيدل دحوي مل نإف «مكيلإ ءاملعلا برقأ

 نادي



 بهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ىلع تصعتسا ىلا ةلضعملا هذه لحنتو ؛مهبهذم ناك أ يميل ىلع نيردافلا

 عسيو «بماذملا ةبراحم ارربم اهلاثمأبو اهيف اوأرو «نابايلا دالب يمل سمو نيركنملا
 .روصعلا ربعةمألا عسو ام نابايلا يملسم

 هيلإ اوعدن يذلا لك نإ) :وهو ...خيشلا هخيش هلوقي امب دقتعي ركنملا نكلو

 دنع اهيلإ عوحرلا نوكي ثيحب «ةنسلاو باتكلا ناكم اهبصنو ءانيد بهاذملا ذاختا كرت

 اذه ةهقفتم لعفي امك «ةئراط ثداوحل «ةديدج ماكحأ طابنتسا ةدارإ دنع وأ ؛عزانتلا

 .(نامزلا

 امهل ةفلاخم يهو ةنسلاو باتكلا ريغ ءيش هذيملتو خيشلا اذه رظن يف بهاذملاف

 ةدارإ دنع وأ عزانتلا دنع اهيلإ عوجرلا نإف كلذلو ءامهناكم لاحت نأ ديرت يهو

 نيبت دقو عبطلاب ةنسلاو باتكلا نع جورخ وه ةئراط ثداوحلا ةديدج ماكحأ طابنتسا

 .معزلا اذه نالطب

 اهيف فالخ الرومأ
 ةوعدلا لصأ يف ثحبلا ةرئاد نع اهداعبإ نم دبال ءاهيف فالخ ال رومأ كانه

 :نوركدملا اهركذي يذلا ةريطنخلا

 هديلقت يف رارمتسالاب ًاعرش همزلي ام ةغ سيل «بهاذملا دحأل دلقملا نأ :اهنوأف
 نم دلقي نأ دلقملل نأ نوملسملا عمجأ دقف «هريغ ىلإ هنع لوحتلا نم هعنمب ام ةمث سيلو

 موي لك دلقي نأ الثم هلف مهئارآو مهبهاذم ةقيقح ىلإ لصوت اذإ نيدهتحملا نم ءاش

 دلقملا لوحت نجهتسا نم ةرخأتملا روصعلا ضعب ف رهظ نئلو «ةعبرألا ةمئألا نم امامإ
 مولعمو «هنالطب ىلع نوملسملا عمجأ يذلا تيقملا بصعتلا وهف رخخآ ىلإ بهذم نم

 مزتليال نأ دلقملا ىلع نأ ىوعد ريغ وه «هيف فالحخال يذلا اذه نأ ءثحاب لكل

 ةمرح مزلتسيال مازتلالا بوجو مدع نأ يأ ءريغيو نّولي نأ هيلع نأو «هنيعب ًابهذم
 .مازتلالا

 نم اهتلدأب رصبتو ؛لئاسملا نم ةلأسم مهف يف سرمت ام اذإ دلقملا نأ :اهيناث

 بهذم نم اهب ذخألا نم ررحتي نأ هيلع بجو «داهتجالا لوصأو ةنسلاو باتكلا
 ةرفوتملا ةيملعلا هتقاط ىلع ادمتعم اهيف دهتجي نأ هنكمأ ام اهيف ديلقتلا هيلع مرحو همامإ



 بهادذم ا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 حيحرت اذإ هيلع مرحي هنأ يهيدبو :مهسفنأ بهاذملا ةمئأو ءاملعلا كلذ ىلع عمجأ «هيدل“.

 مهف يف قمعتلاو اهتسارد ىلع رفوت لا ةلأسملا كلت يف هداهتحا هيلإ هادهام ىلع همامإ :.

 بصعتلا اذه ىلإ عنج نم ةرخأتملا روصعلا ضعب يف اضيأ رهظ نئلو ءاهوصأو اهنلدأ

 بزحتلاو بصعتلا رهاظم نم رحآ رهلفم هنإف «نيملسملا عامجإ نع كلذب جرو
 يذلا اذه نأ ءاضيأ ثحاب لكل مولعمو ءهنم ريذحتلاو هيلإ هيبنتلا بحي يذلا ضيغبلا
 ديالقتلا ذبن ىلإ ماكحألا ةلدأب لهاجلا دلقملا ةوعد لاحب مزلتسيال ؛هيف فالعحالا

 .ةنسلاو باتكلا صوصن ىلع ةرشابم دامتعالاو

 هلعج منهنم لك داهتجا نأ ىنعم.؛قح ىلع ةعيرألا ةمئألا عيمج نأ :اهعلاث

 لجو زع هللا هدارأ يذلا مكحلا ةقيقح نقيتسي مل وه نإ لجو زع هللا دنع ًاروذعم+

 هيلإ هاده ام بسح هيف ريسي نأ الإ هيلع سيلف «ةيداهتجالا لئاسملا كلت يف هدابعل

 ذإ وهو «ىدهب ًاكسمتو قحل اعابتا مهنم ءاش نمل دلقملا عابتا ناك انه نمو .هداهتجا
 ءاملعلا عمجأ كلذلو ءأطح ىلع نيرخألا نأ روصتي نأ يغبنيال مهنم دحاو عابتا راتخم

 ضب يف اريخأ رهظ دقلو ءسكعلاو يكلاملاو يعفاشلاب يفنحلا ءادنقا ةحص ىلع
 دادتما ًاضيأ هنكلو .«هيلع قفتملا قحلا اذه فلاخي ام سائلا نم قيرف دي ىلعو «نادلبلا“

 نإ .ةليسو لكب هنم نيملسملا ريذحت بجيو «نيدلا يف هل هجوال يذلا ءيسلا بصعتلل

 ءةعبرألا بهاذمل نم بهذم مساب اهنم بارحم لك ةيمستو دحاسملا يف بيراحملا دادعت

 ضعب هلعفي ام نإو «غوسمالو هل ىنعمال يذلا تيقملا بزحتلا هيف دسجتي رهظم أوسأ
 هعنعال و هينيع مامأ ىدؤت ةمئاق ةعامجلا ةالصو دجسملا نم فرط يف ءاوزنالا نم ماوعلا

 .هبزح نم يذلا همامإ رظتني وهف «هبهذم ريغ يلإ يمتني مامإلا نأ الإ اهيلإ مايقلا نم
 دنع عاش يذلا اذه نإ :لوقن «هئارو نم الإ حصت هتالص نأ ىري الو هريغب يدنقيالا

 «نيدلا لوصأ نم لصأ يأ ىلإ دئتسي ال ءيش «ملعلا ةمسب مستي نم وأ ماوعلا نم ريثك

 هذه ىلع سانلا كسهامو «هفالخ ىلع الإ نمزو رصع يف ءاملعلاو ةمئألا عمجأ امو
 لفم اوثراوت سانأل (عيفنت)و «سانلا ءالؤه نم هل هجوال بصعت :نانثا نائيش الإ ةداعلا.

 .اهنم ةدافتسالاو اهتايارج لين ىلع اوداتعاو فئاظولا هذه":

 .اهل ًادكؤم وأ اهيلإ ًاهبنم فلاخنالو ءاهيلع قفتملا رومألا نم ةثالثلا رومألا هذه



 بهاذلا | ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسول

 دتعي نمث دحأ اهيف مهفلاخ لو «ةثالثلا رومألا لوح رودي امنإ مهريغو يولهدلا هاشلاو

 .دحأ اهيف مهفلاخي نأ يغبني امو ءهب

 ,ةمئألا كفئلوأ هلعف امي كلذ يف ىدتقاو ءاهيلع همالك زكر ركنملا اذه نأ ولو

 هتفلاخم انعسو امل .هل هجوال يذلا تيقملا بصعتلا نم ناولألا هذه ىلع ريكنلا ددشف

 ةقالعال ىرخأ ىواعد ىلإ اهدشف «ةلدألاو صوصنلا هذه ىلإ دمع ركنملا نكلو

 ةمرح ىلع نيهارب اهيلع قفتملا رومألا هذه ةفلاخم ةمرح ىلع ةلدألا نم ذختاو ءاهب اهل

 ؟كاذ نم اذه نيأو «سانلا نم دحأ يأل ةعبرألا بهاذملا نم بهذم مازتلا

 مالكب هاوعد قدص ىلع لدتسا ذإ «هاوعدل ةضقانم هذه هتلدأ تءاج كلذلو

 نب لامكلا مالكب لدتساو ء«بهذملا يعفاش مالسلا دبع نب زعلاو ؛مالسلا دبع نب زعلا

 لدتساو «ءبهذملا يلبنح وهو ميقلا نبا مالكب لدتساو ؛«بهذملا يفنح وهو مامهلا

 هاوعد ىلع ًاعيمج ءالؤه لاوقأب ركنملا لدتسا دقل ءبهذملا يفنح وهو يولهدلا مالكب
 .!!هتمرح يعدي يذلا اذهب نوسبلتم مسفنأ مهو «نيععم تهدف يهدمتلا ةمرح نم

 هيلع درلاو هتلدأو ركنملا هيعدي يذلا ديدجلا
 نم اندرجو عازنسلا يف هل لخد الام لك ركنملا مالك نم اندرج نأ دعبو نآلاو

 دجن اهيف عازنال اهيلع قفتم رومأ ديكأتل اهبابرأ اهتبثأ يلا صوصنلا كلت ًاضيأ همالك

 ىوعد يهو الأ ءركذملا هيلإ ىمرام لصأ يه ةديدجو ةريطخ ىوعد هلك كلذ فل

 كلذ نأو «ةعبرألا بهاذملا نم نيعم بهذ, كسمتي نأ ناك يأ ملسملا ىلع مرحي هنأ

 .ًاعيش مهنيد اوقرف نيذلا مه كلذ اولعف نيذلا نأو ءنيبم لالضو ىمعأ بصعت هنم

 نأ دعب ءاهساسأو اهليلد نع لئاستنلو ةوعدلا هذه يف قحلا هجو نع فشكنلف

 اهيلع قفتملا ةثالثلا رومألا كلت باجح «هفلحخ ريتست تناك يذلا باجحلا اهنع اندعبأ

 هذهب ديعب وأ بيرق نم امل ةقالعال رومأ ىهف «نيهاربو ةلدأ نم اهل ةمئألا هتبثأ امو

 نأ وأ روسألا تالت ةلوأ نس امن نع نأ رعد هذه بابرأل سيلو «ىوعدلا

 .اهيلإ اهودنسيو اهب اهووقي



 :بهاذما ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ؟هذه هاوعدل ركنملا اهدمتعا يتلا ةلدألا يه ام

 :يلي اميف هتلدأ صخلتت

 ةريسي ةدودعم ماكحأ نم رثكأ سيل مالسإإلا نأ ىوعد :لوألا ليلدلا د

 رثكأ تسيل بهاذملا نأو اهقاس ثيداحأب كلذل ًالدتسم ؛ملسم وأ يب ءارعأ يأ اهمهفي

 ىلاعت هللا بسجوي مل ءارآلا هذهو « ؛لئاسملا ضعب مهمهف يف ملعلا لهأ ءارآ نسم

 .اهعابتا دحأ ىلع هلوسرالو
 ةدودعملا رومألا كلت يف ةروصحم مالسإلا ماكحأ نأ حص ول يغبني ناك :لوقنو

 حاحصلا بتك ضيفتال نأ قلطنا مث يبارعألا كلذ عمس ىلإ لوسرلا اهب ىقلأ يلا
 ناكو «ملسملا ناسنإلا ةايحب ةقلعتملا ماكحألا ىتشل ةلوانتملا ثيداحألا فالآب ديناسملاو

 امهنيب فلاخي هيمدق ىلع لاوطلا تاعاسلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا فقيال نأ ىغبني
 .مايأ ةدع لاوط «مهقانعأ يف هللا تابجاوو مالسإلا ماكحأ فيقث دفو ملعي «بعتلا نم

 كلت ذيفنت ةيفيك مهايإ هميلعتو «ءيش سانلل هناكرأو مالسإلا لوسرلا نيقلت نإ

 ملعتو دهج ىلإ جاتحي اذهو «قئاقد نم رثكأ ىلإ جاتحيال كلذ ءرخآ ءيش ناكرألا

 . سأ رمو

 ناكرأل يلامجإلا مهفلا اهفلكي مل يلا ةملسملا دؤفولا كلت عبتي ناك كلذلو

 مهوملعيو مهيف اوثكميل هباحصأ صنخأ نم لاحجرب «قئاقد عضب نم رثكأ مالسإلا

 هللا يضر ًايلعو «نارحن ىلإ ديلولا نب دلاخ لسرأف «هتابجاوو مالسإلا ماكحأ فلتخم

 يبا أ نب نامثعو ءاضيأ نميلا ىلإ لبج نب ذاعمو يرعشألا ىسوم ابأو (نميلا ىلإ هنع

 ركدملا لدتسا يذلا يبارعألا كلذ لاغمأ العا اعيجت ءالؤم لسرأ «فيقث ىلإ صاعلا“.

 موقي ناكام ىلإ ةفاضإلاب «ةيعرشلا ماكحألا ليصافت مهوملعيل ..مالسإلل همهف ةعرسب

 ءاهماكحأل ناو انه راح مالسإلا نم بلطتت يلا تاللكشملا تناك «لجأ

 هذه نكلو كاذ ذإ نيملسملا ةطاسبو مالسإإلا ةعقر قيض ببسب «مالسإإلا ردص يق ةليلق

 ديلاقتلا نم ريثك روهظو «ةيمالسإلا ةلودلا ةعقر عاستا عم دعب اميف ترثك تالكشملا

 ءاوس اهي قلعتت ماكحأ نم ولختال اعيمج يهو «لبق نم نكت مل يلا حلاصملاو تاداعلاو



 بمهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ىلع ًاسايق وأ ةمألا نم ًاعامجإ وأ ةنسلا نم ًاثيدح دا تاكلا قنا اهردصم ناك

 لحو زع هللا مكح سيلو ؛همكحو مالسإلا ميمص نم قثبنت رداصم اهلك هذهف «ءلصأ

 اهنيب بيترتلاو اهمهف يف ةئيعم طورش بسح رداصملا هذه دحأ هيلإ اناده ام الإ

 .اهنم طابنتسالا ةيفيكو

 هذه نم محملاثمأو ةعبرألا ةمئألا هطبنتسا امو مالسإلا نيب اذإ لصفي فيكف

 ملعلا لهأ ءارآ يهف بهاذملا امأ) :ركنملا لوقي فيك ...!؟مالسإلل ةيساسألا رداصملا

 بحوي مل موهفلاو تاداهتحالاو ءارآلا 3 مهتاداهتجاو لئاسملا ضعب يف مهماهفأو

 الا ؟اهعابتا دحأ ىلع هلوسر الو ىللاعت هللا

 ىنامإلا قرتفتتملا 00

 .(تحاش) مالسإلا ىلع هدقحب فورعملا

 اينوناق المع الإ سيل بهاذملا ةمئثأ هفلأ يذلا ىمالسإلا هقفلا نإ :تخاش لوقي
 وه اذه يف هباتكو ءةنسلاو باتكلا ىلإ هوزعت نأ امل باط «ةزاتمم ةينوناق ةغمدأ هتجتنأ

 .اهبالطل ابروأ تاعماج هسردت يذلا لوألا باتكلا

 ءاحيحص ًامالك تخخاش يناملألا قرشتسملاو ركتمل نم لك مالك ناك اذإو

 اهنأل ةيصخشلا لاوحألا نوناق ماكحأ رثكأ مازتلاب ًاعرش انمزلي ءيشال هنأ كلذ ىنعمف

 دحأ ىلع هلوسرالو هللا بجوي ملو بهاذملل ءارآو تاداهتجا نوكت نأ ودعتال

 يمالسإ يندم نوناق مارتلاب ًاعرش انمزلي ءيشال كلذكو ىركذملا ريبعت دح ىلع اهعابتا

 هلوسرالو هللا انمزلي مل تاداهتجاو ءارآ هماكحأ رثكأ نأل ءاملعلا نم ةنحلل ًادغ هفلؤت

 ار

 " .طقف نيد مالسإلا نا تاع هرب طلاسفلا

 زاتمي نم نادلبلاو لئابقلا ىلإ ثعبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقل |

 مالسإلا ماكحأ سانلا ميلعتب مهفلكيو طابنتسالاو مهفلاو ظفحلا ةدوحب ةباحيضلا نم

 00 اذإ نودهتحي اوناك مهنأ ةمألا تعمجأ دقو «مارحلاو لالجلا رومأو

 كلذ ىلع مهرقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأو ةنسلاو باتكلا نم حيرصلا

 هم



 بماذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ىلإ ًاذاعم ثععب امل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةبعش نع يورو

 :لاق هللا باتك يف امب يضقأ :لاق (؟ءاضق كل ضرغ نإ عنصت فيك) :لاق نميلا

 نإف) :لاق «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةئسبف :لاق (؟هللا باتك يف نكي مل. نإف)
 لاق .ولآالو ييأر دهتجأ :لاق (؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس يف نكي ملا

 لوسر قفو يذلا هلل دمحلا :لاق مث يردص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برضف
 ."0(ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يضري امل هللا لوسر

 سانلا نوريسيو اهب نومكحي اوناك «ةباحصلا ءاملع نم موهفو تاداهتحا هذهف

 اهنإ) :اهنع لاقي فيكف ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم رارقإو ةقفاوك ءاهبجومب
 .!؟(اهعابتا دحأ ىلع هلوسر الو ىلاعت هللا بجوي مل موهفو تاداهتحا

 0 امك اهددع يف ةلقلاو اهمهف يف رسيلا نم تسيل مالسإلا ماكحأ نإف اذإو
 عستت ثيحب لومشلاو ةعسلا نم يه لب اهنع انهون يلا ثيداحألا كلتب ًالدتسم ركنملا

 اعيمج يهو «لاوحألاو فورظلا فلتخم يف ةماعلاو ةصاخلا ةايحلا نوؤشب قلعتي ام لكل
 داهتحالاو رظنلا ةطساوب وأ ةرشابم اهرهاظ ةلالدب امإ ةنسلاو باتكلا ىلإ دوعت

 هعسيال هقح يف لجو زع هللا مكح وهف مكحلا ملسملا مهف نيتليسولا يأبو طابنتسالاو
 ةئعب تناكل الإو هب هاتفأف هيتفتسي ءاح نميف هللا مكح ًاضيأ وهو ءهتع لوختلا

 مل :مهه اولوقي نأ سانلا كشلوأل حصلو ءاشبع نادلبلاو لئابقلاىلإ هباحصأ لوسرلا
 ..!مكتاداهتجاو مكموهف عابتا انيلع هلوسرالو هللا بجوي

 باتكلاب كسمتلا وه امنإ ؛مالسإلاب كسمتلا ساسأ نإ :يناثلا ليلدلا

 ءادتقالا نع لوحت وهف بهاذملا ةمئأ عابتا امأ ءأطخلا نع ناموصعم امهو «ةنسلاو

 .موصعملا ريغب ءادتقالا ىلإ موصعملاب

 ليلدلا اذهب مهنوبطاخت نيذلا مه نم :بيجعلا مالكلا اذه ىلع ًاقيلعت لوقنو
 باتكلا نم مكحلا مهف ىلع ةردقلا اوتوأ نيذلا كئلوأ اوناك نإ ؟..هيلإ مهنومكاحتو

 هجوال ذإ ,حيحص مكليلدف مامإو تفم ةطاسو نودب «ةرشابم امهيلع سايقلاو ةنسلاو

 (0 5١9|0 دعس نباو 550159 دصلأو 09 يعرادللاو (1؟5109 يذمزلاو 5 هكا دولد نا ةميرخل تا

 (105] 49 ريبلا صيخلتلاو 0129 دئاوفلا عمجو 05149 يعليرلل ةيارلا بصن يف وهو ةبراقتم ظافلأب
 .(1١3ل09٠91 لوصألا عمجو



 بهاذما ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 اذه نكلو ةرشابم هلوسرو هللا لوق مهف نع زجاع ريغ وهو ةمئألا لاوقأ هديلقتل

 دحأ ءاثيدحو اميلق «نيملسملا يف سيلف ءانحضوأ امك «عازنلاو ثحبلا لحم نع جرا

 سانلا ةساع مه مالكلا اذهب مهنوبطاخت نيذلا ناك نإو ءاذه يف مكلداجيو مكيطاخي

 بيجع مالك وهف اهتاموهفمو ةلدألاب رصبتلاو طابنتسالاو داهتحالا ةليسو كلحال نمو

 .ىنعم يأ هل ميقتسي نأ كلمبالو «أقح

 موصعملاو ؛همالكب لحو زع هللا هدارأ ام وه هللا مالك يف أطخلا نع موصعملاف
 سانلا مهف امأ «هتتسب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هدارأام وه ةئسلا يف أطخلا نع

 ءالاهج وأ ءاملع وأ نيدهتحم سانلا ءالؤه ناك ءاوس اموصعم نوكي نأ تاهيهف امهنم

 ًايبرع هيف رظانلا ناكو ؛توبغلاو ةلالدلا يعطق ناك ةتس وأ باتك يف ًاصن الإ مهللا)

 باتكلاب ذحألا ةليسو تناك اذإو .(هتلالد ةيعطق نم يتأت هنم مهفلا ةمصعف ءاعيلخ

 ادع اميف ةمصعلاب مستت نأ نكمي ال ةلواحتامهنم مهفلا ناكو ءمهفلا يه ةنسلاو

 نأالإ ءكلذ دهتجما ةلواحمو مهفلا يماعلا ةلواحم نيب قرفلا امف ءاهانينثتسا ىلا ةروصلا

 ىلإ يماعلا ةوعد ىنعم امو ؟ دهتجما ةلواحم نم ةمصعلا نع دعبأ يماعلا ةلواحم نوكت

 سانلا ناك لهو ..؟ موصعم ريغ عبتملا مامإلاو موصعم نآرقلا نأ ةجحبديلقتلا ذبن

 نم لهاسلا وأ يماعلل حيتأ ول ءدهتجمبو دلقمو ملاعو يماع ىلإ ميدقلا ذنم نومسقني

 ملع يف دارملا وه يذلاو أطخلا نم موصعملا مهفلا نآرقلا صوصن نم لوانتي نأ سانلا

 ...؟ لجو زع هللا

 ريغ رخآ نيعم نم اهداهتجا دمتست ةمئثألا بهاذم نأ مهرتي ركنملاب ينأكو

 ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بهذم نع ةلقتسم بهاذم يهف «ةنسلاو باتكلا

 بمهذملا ىلإ اهب نيعودحملا رظن تفلي نأ ديري وهف همحازتو هسفانتل ترهظ امنإ يهو
 يبنلا بهذم نأ نيح ىلع «ةموصعم ريغ بهاذملا هذه نأب كلذ ىلع لدتساو 0

 امهم ركفو ؟..هريغ ىلإ موصعملا نع نولوحتت فيكف ؛موصعم ملسو هيلع هللا ىلص
 اذه ىلع الإ ىنعملا نم هجو ىلع هل رثعت نل هلل اوف ءفيرطلا ليلدلا اذه ىنعم يف تعش

 .روصتلاو مهفلا نم ريدقتلا

 اذإ هربق يف لأسي ناسنإلا نأ ىلع ليلد يأ تبثي مل هنأ :ثلاثلا ليلدلا *

 ....قيرطلا وأ بهاذملا نع ءتام
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 بهاذم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولم ا

 تابحاولا ةفرعم نازيم نأب دقتعي ركنملا نأ ىرت امك حضوي لالدتسالا اذهو

 ناكلملا هل ضرعتي ام لكف «ربقلا ف نيكلملا ةلئسأ وه امنإ اهب ناسنإلا هللا فلك نيلا

 بسحاو ريغ وهف هل ضرعتي م ام لكو ءهب فلكملا بحاولا وهف هنع لاؤسلاب

 ؟عورشمالو

 نيكلملا نأ ةيمالسإلا ةديقعلا رداصم نم ردصم يأ يف تبث له «يردأ تسلو

 ةحيحص دقعنت مل يلا هعويب نعوأ «سانلل هيلع ىلا ممذلاو نويدلا نع تيملا نالأسي

 يلا هتاقوأ نع وأ «هدالوأو هلهأ ةيبرت هلامهإ نع وأ ةعورشم نكت مل ىلا هتالماعمو

 مهنيد يف مهكيكشتو نيملسملل هتباغتسا نع وأ ثبعلاو وهللا يف اهيضقي ناك

 .!؟مهنيب اميف ةدحولاو طبارتلاو ةبحملا رصاوأ كيكفتو

 رظنتلف هلاثمأو اذه لك نع تيملا نالأسي نيكلملا نأ ىلع لدي ام ةمث ناك اذإ

 دحاو دهتجمو مامإ عابتا مزتلا اذاملو ءدهتجي ملو يعفاشلا دلق اذامل :ناكلملا هلأسيفأ ءاذإ
 «قح ىلع ركنملا اذه نأ دهشأف ءاذه نع ناكلملا هلأسي ناك اذإ ..؟نّوليو ريغي ملو

 نيكلملا لاؤس نأ بسحن انك موي أطخخ ىلع انك ءاملعلاو نيثحابلا رئاسو ئنأ دهشأو

 يف درو امك اهنايعأب ةدودعم ةلقسأ يف ةلثمتملا ةيمالسإلا ئدابملا تالع نوع امنإ

 !ةلماش ةيليصفت ةبساحم ةمهم يه هربق يف تيملا عم نيكلملا ةمهم نأ دبالو ءحاحصلا
 ةطونملا تابحاولا نأب «نيملسملاو ءاملعلا رئاس لوقي امك لوقأ لازأ ال نيكلو

 ؛مهروبق يف مهل نيكلملا ةلغسأ هيف رصحنت امم ريثكب عسوأ مهايند يف نيملسملا قانعأب

 ركنملا نأب ىرخأ ةرم تروصت اذإ الإ ًاضيأ ثلاثلا ليلدلا اذه حضاو ىنعم يأ دج نلو

 يهامنإ «ةنسلاو باتكلا ةلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا مهف يف ةمئألا بهاذم نأب دقتعي

 انِإ ةمئألا ءالؤهف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بهذم محازتو سفانت بهاذم
 تييملا نالأسي امنإ نيكلملا نأ يعيبطو «هل نيسفانمو نيقباسم (همهف دح ىلع) اوؤاح

 ؛مالسلاو ةالصلا هيلغ دمحم انديس نع يأ مهيف لسرأ يذلا لحرلا اذه نم هفقوم نع

 !دعب اميف اهسفن جورت تذأ لا ىرخألا ةسفانملا بهاذملا نم ءيش نع هالأسي نلو

 ةيرخس بولسأ مالكلا اذهب عنطصأ نأ بسحبال نأ ميركلا ئراقلا نم وجرأو

 حرص دقو ءهمالك يف لمأتم لك همهفيو هتمهف ام هللاو اذهف ...هل عيرقتو ركنملاب
 قحلا بهذملا نأ ملعا) :لاق امدنع كلذو ءاحيرصت «همالك ىنعم وه يذلا اذهب لحرلا
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 بمأالا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ملسو هيلع هللا ىنلص دمحم انديس بهذم وه امنإ هل عابتالاو هيلإ باهذلا بجاولا
 هللا يضر نيدشارلا هئافلخ بهذم مث «هعابتا بحاولا مظعألا مامإلا وهو بسحف

 ءريغال بسحف ملسو هيلع هللا ىلص دمحت الإ هنيعب هعابتاب انرمأ دحأ نمامو «مهنع

 لاقو 27كاوهتناف هنع مكاهنامو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو :ىلاعت.هللا لاق دقو
 . (”(نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلع) :ملسو هيلع هللا ىلص

 فارهط :نساذملا نم ادنع نأ رويستي لكلا نأ مالكلا اذه وح اساور

 وه اهنيب نم قحلا بهذملاو هيلإ سانلا وعديو هسفنل جوري اهنم لك «خيراتلا لالخ
 .؟ةلطابف ىرخألا امأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس بهذم

 ةليلق يمالسإلا عيرشتلا خيراتب كتفاقث تناك امهم «ئراقلا اهيأ اي تنأو

 بولقملا مهفلا اذه مهفت ىتح كنع بيغت نأ اهلك قئاقحلل نكميفأ ةفيعضو
 . ؟بيجعلا

 وأ لبح نب ذاعم وأ تباث نب ديز بهذمو ةعبرألا ةمئألا بهاذم نيب قرفلا وه ام

 ةعبرألا بهاذملا بابرأ نيب قرفلا امو ؟مالسإلا ماكحأ ضعب مهف يف سابع نب هلل ادبع
 نيذه ماوقو «زاجحلا ف ثيدحلا بهذم بابرأو قارعلا يف يأرلا بهذم بابرأو

 !؟نودلقم مه كئلوأو نودلقم مهل ءالؤهو نيعباتلاو ةباحصلا ةريخ نيبهذملا

 ضراعت تءاج اهلك «طقف ةعبرأ تسيلو بهاذملا تارشع اهنإ ركنملا لوقيفأ
 ةحراخلا بهاذملا نإ :لوقي ةاسعمأ لسمو هلع داس ه1 لوسر بهذم سفانتو

 مهلبق نم بهاذم امأ ءطقف ةعبرألا هذه يه امنإ هللا لوسر بهذمل ةميسقلا ةلملاىلع

 لوسر بهذم عم بنج ىلإ ابنح ةاواسملا مدق ىلع موقت ةديج ةحيحص بهاذمف
 .!؟هللا

 ةباحصلا تاداهتجا نوكت نأ هللا ذاعمو «ءارتفاو بذك امهلضفأو «رم امهالحأ

 ىلص هللا لوسر هب ءاج امل حرشو ةمدخ نم رثكأ نيدهتجملا ةمثألا ةيقب وأ نيعباتلاو

 اهضعب تفلاحخ مهتاريسفتو مهتاداهتجا ضعب نكلو هبر نم ايحو ملسو هيلع هللا

 ١ - ةيألا رشخلل ةروس 9/(.

 ص هجرغ مدقت - ؟ ١603(.
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 بهاذم ا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 هللا ىلص هللا لو.ر مالك مهف يف بهاذم ةفلاختملا تاداهتجالا كلت تناكف ءضعب
 هل نيضراعمو نيسفانم نونوكي فيكو ...!هل ةضراعمو ةسفانم بهاذمال ملسو هيلع

 !؟هدارم مهف يف نعميو همالكب دهشتسي لكلاو

 هللا يلو هاشلل فاصنإلا باتك نع ركتملا هلقن مالك :عبارلا ليلدلا
 لاوقأ عيمج وأ «ةفينح يبأ لاوقأ عيمجب ذأ نمف) :هلوق هنوضغ يف هنع لقن يولغدلا

 يف ءاحام ىلع دمتعي ملو ,مهريغ وأ دمحأ لاوقأ عيمج وأ يعفاشلا لاوقأوأ «كلام

 .(نينمؤملا ليبس ريغ عبتاو اهلك ةمألا عامجإ فلاح دقف ةنسلاو باتكلا

 داهتحالا نع زجاعلا دلقملا قح ٍف.يولهدلا نع مالكلا اذه تبثي هيام :لوقأ

 و ل يفال اقالطإ

 انا ةيكش

 هللا ةجحو (07) ص فاصنإلا باتك نم لك يف يولهدلا هللا يلو لوقي

 :هصنام (ةيريخلا :ط ١29/19 ةغلابلا

 اهنم هب دتعي نم وأ ةمألا تعمتجا دق ةررحملا ةنودملا ةعبرألا بهاذملا هذه نإ) .

 هذه يف اميسال .ىضخي الام حلاصملا نم كلذ قو ءاذه انموي ىلإ اهديلقت زاوح ىلع

 ارد لك تحعاو قولا سيوفلا كيربشاو ءادخب ممهلا اهيف ترصق لا مايألا

 .(هيأرب

 يف يولهدلا ىلع ركنملا هلو ١ لس ارك ب نأ هيدلقمو ركنملا اذه ىدحتأ انأو

 !!. .هبتك نم يأ

 مامإ مازتلا نم عنامال هنأ احضوم (١؟1-74١6) ص يف كلذ دعب لوقيو
 دهع نم نيملسملا نيب لزتي مم اقرا وماتت هذا دج ادهاركو تيكر : هنيعب

 ًانيح اذه يفتسي وأ ءامئاد اذه ٍيفتسي نأ نيب قرفالو ؛ملسو هيلع هللا. ىلص ينلا

 هنأ ناك يأ هنيقفب قمؤنا وال تيك اترك ذا ىلع اع نركي نأ دعب ًانيح كاذؤ

 كلذف مهنم دحاوب انيدتقا نإف ,موصعم هنأ هتعاط انيلع ضرفو هقفلا هيلإ هللا ىحوأ

 حيرص نم نوكي نأ امإ هلوق ودلخي الف ؛هلوسر ةنسو هللا باتكب ملاع هنأب انملعل
 يف مكحلا نأ نئارقلاب فرع وأ طابنتسالا نم وحنب امهنع اطبنتسم وأ ةنسلاو باتكلا
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 بهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ىلع صوصخنملا ريغ ساقف ةفرعملا كلتل هبلق نأمطاو اذك ةلعب ةطونم ام.ةروص

 تدحجو املك :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تننظ :لوقي انأكف ءضوصنملا

 يبنلا ىلإ يزعم ًاضيأ اذهف مومعلا اذه يف جردنم سيقملاو اذكه ةم مكحلاف ةلعلا هذه

 .(ادهتحم نموم دلق امل كلذ الولو .نونظ هقيرط يف نكلو ملسو هيلع هللا ىلص
 اذه هيلع هلوقي يذلل يولهدلا هلوقي يذلا مالكلا اذه ةضقانم يف لمأتف

 هظافلأ نم دكأتتل ءفاصنإلاو ةغلابلا هللا ةجح هباتكىلإ دوعت نأ كلو ..!ركنملا
 ةمرح نع لاحجلا اذه يف ثدحن يولهدلا نأ كشالو ؟هنع هانلقن يذلل اهتقباطمو

 لئاسسملا ةماع يف وأ لئاسملا نم ةلأسم يف داهتجالا ةبتر غلب نم قح يف ديلقتلا

 انحضوأ امك ثحبلاو عازنلا لحم نع جراح كلذ يف همالك نكلو ؛ماكحألاو
 بهذم مازتلا ةمرح وأ ديلقتلا ةمرح ىوعد ىلع هنم ءيشب لقاعلا لدتسي نأ نكمالو

 ينردأ تسلو رخآ ءيش كلذو ءيش اذهف ًادهتحم نوكي نأ عطتسي مل نم قح يف نيعم
 .امهنيب طلخلا ىلإ عفادلا عون وهام

 ميقلا نبا نعو مالسلا دبع نب زعلا نع ركنملا هلقن مالك :سماخلا ليلدلا *
 بهذك كسمتلا ةمرح ىوعد وهو «هاعدم ىلع هب لدتسي مامحلا نب لامكلا نعو

 لقنتلا رارمتسا وأ مهلك سانلا ىلع ةرشابم ةنسلاو باتكلا نم ذخخألا بوجوو نيعم.

 .هنيعب مهنم دحاو دنع فوقولا نود ةمئألاو نيدهتحملا نيب

 ءاهيلع ليلد ال لا ةلطابلا ىوعدلا هذه نسع لزعمءالؤه نع هلقن ام لكو

 600 0 كارا تيك

 نإ «ءيفنح مامهلا نب ل «يلبنح ميقلا نباو «يعفاش مالسلا دبع نب زعلاف

 لحم نع اهانجرخأ يلا ةثالثلا رومألا كلت ىلع ةطبنتسم اهلك ةمئألا ءالؤه لاوقأ

 ًاليلد اهنم ءيش نوكي نأ امأ ,نيفصنملا ءاملعلا نم دحأ اهيف مصاخي مل لاو «عازنلا
 .كلذ هل تاهيهف ءراصنألا هل عمجيو هجوري نأ ركنملا اذه يهتشي ام ىلع

 :مالسلا دبع نب زعلا لوقي ام الوأ كيلإو
 نم دلقي نأ دحأل سيلو...) :هصن ام (0/7) ماكحألا دعاوق هباتك ف لوقي
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 بهاذا ةيفوصلا ةلدأ تايب يي ةيفسويلا ةعوسوما

 لئاسملا هذه يفو .ةباحصلا ديلقت يف وأ دهتجم ا ديلقت يف دهتخملاك «هديلقتب رمؤي ملا

 هلل الإ مكحلا نإإ» :لجوزع هلوق كلذ فلام نم ىلع دريو ؛ءاملعلا نيب فالتخا
 مهزجعل ديلقتلا مهتفيظو نإف «ةماعلا كلذ نم ىنفتسي .4#”'2هايإ الإ اودبعت ال نأ رمأ

 يدؤملا رظنلا ىلع رداق هنإف دهتجملا فالخب «داهتحالاب ماكحألا ةفرعم ىلإ لصوتلا نع

 راتخملاو ءفالحخ هيف...؟كلذ هل لهف هريغ ديلقت دارأ مث ةمئألا نم ًامامإ دلق نمو ءمكحلالإ
 ىلإ لاقتنالا هل سيلف مكحلا هيف ضقني امم هيلإ لاقتنالا دارأ يذلا بهذملا ناك نإف «ليصفتلا

 .دياقتلا زاح نييراقتم ناذحألا ناك نإف .هنالطبل الإ هضقن بجي مل هنإف .هضقن بجوي مكح

 نم نودلقي ةعبرألا بهاذملا ترهظ نأ ىلإ ةباحصلا نمز نم اولازي مل سانلا نأل «لاقتنالاو

 ءهوركنأل ًالطاب مكلذ ناك ولو «هراكنإ ريتعي دحأ نم ريكن ريغ نم ءاملعلا نم قفثا
 سانلا دلق امل هديلقت بحو ول هنأل «ىلوألا وه ناك نإو لضفألا ديلقت بجي ال كلذكو

 يف نيلسرتسم اوناك لب «ريكن ريغ نم نيعباتلاو ةباحصلا نمز يف لوضفملاو لضافلا
 نسم عنمبي لوضفملا الو ؛هسفن ىلإ لكلا وعدي لضفألا نكي ملو ءلضفألاو لضافلا ديلقت.
 .(لقاع هيف باتري ال امم اذه لضافلا دوجو نع هلأس.

 اذه هلوقي ام نأ ملعتل ءافرح هنم كرتأ نأ نود هلوطب اذه همالك كل تلقن دقل

 بجوي هللا همحر رعلاف ءمامت هناسل ىلع ركدملا اذه هلوقتي ام ضيقن ىلع قبطني مامإلا
 (تياردك امك عويصعلا ربع كرو عوتضملا عابتاب زمراوي ركلار هديلغلا ةناعلا ىلع

 يف ثحبلا هنع عرفي مث هنيعب امامإ مزتلي نأ دلقملا يف لصألا لعحجي هللا همحر زعلاو

 -تيأر دق امك- حنجيو «فالخلا هيف ركذيو رحآ بهذم ىلإ لاقتنالا يف هتبغر مكح

 .طورشب "هبوجوب ال" كلذ زاوحب لوقلا ىلإ

 ؛هنع لوحتي نأ نود انيعم ًابهذم دلقملا مازتلا نم اعنام ىري ال هللا همحر رعلاف
 بجعلاو «ًامازلإ كلذب همزليو ءبهاذملا هذه عيمج نيب لقنتي نأ هيلع ضرفي ركنملا اذه
 .اهسكعب قطن امنإ وهو اهب هقطنيو ءايشألا هذه هللا همحر زعلا ىلع لوقتي هنأ باجعلا

 رخآ مالكب «كل هتلقن يذلا مالكلا اذه هللا همحر مالسلا دبع نب زعلا عبتأ معن

 همامإ ذخأم فعض ىلع مهدحأ فقي نيذلا ءاهقفلا ىلع ةمئاللاب هيف ىحنأ ةرشابم

 كرتيو هدلقي كلذ عمو ءاعفدم هفعضل دجي ال ثيحب هب قلعتي ام كرديو هتقيقح ربسيو

 (؟.إ ةيألا فس وب ةروس - ١
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 بهاذلا 1 . ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 نايب يف زعلا لاطأو هان هدا نا دوم ةيهذمل ةحيحضلا ةسيقألاو ةنسلاو باتكلا

 امل غوسملا وه امو !؟ركنملا اذه ىوعدب اذه ةقالع ام نكلو ءداجأو كلذ ةروطخ

 الهو ..؟ةيراعلا همعازم اهب وسكي ابوث صوصنلا هذه لثم ذاختا نم لحرلا اذه هلعفي

 مالكلا يناعم مهفيل ةرشابم ةرواج ةرقفلا هذه رواجي يذلا رخآلا ليوطلا مالكلا رصبت

 هلهامجت هنكلو همهفو هآر مأ هيلع رثعي ملو هرصبتي مل ادد ره هوة فيدل فارما

 ..!؟خرب هنم وه ام, لجرلا قطنأ مث هدعب ام. هحخسنو «هيلع ىفعو

 :ميقلا نبا لوقي اه كيلإ مث
 يف لوقلا ليصفت ركذ :(ةداعسلا :ط25/8/7) نيعقوملا مالعإ هباتك يف لوقي

 اس ىلإو «هيلإ ريصملا بحي ام ىلإو «هب ءاتفإلاو هيف لوقلا مرحي ام ىلإ هماسقناو ديلقتلا

 .باجيإ ريغ نم غوسي

 مدعو هللا لزنأ امع ضارعإلا :اهدحأ ,عاونأ ةثالث وهف لوألا عونلا امأف
 ذوي نأل لهأ هنأ دلقملا ملعي ال نم ديلقت يناثلاو «ءابآلا ديلقتب ًءافتكا هيلإ تافنلالا

 .دهتحما لوق فالح ىلع ليلدلاروهظو ةجحلا مايق دعب ديلقتلا ثلاثلاو .هلوقب

 يف هرصح يذلا مرحملا ديلقتلا ئواسمو رارضأ حرشو درس يف ميقلا نبا لاطأ مث

 ههيفستو دياقتلا هراكنإ نم ليوطلا همالك يف دروأ ام لكف «ةثالثلا عاونألا هذه

 .لوألا نع اهعرف ىلا ةثالثلا عاونألا هذه ىلع دراو وهف «هنم ريذحتلاو

 كسي نأ نود كلذ يف ليوطلا همالك نم ًاءزجج يحطسلا ئراقلا أرق ارو

 ىلع لدتسي بهذي مث ءاقلطم ديلقتلا ركني امنإ هنأ مهوتيف هقلطنمو ثحبلا لصأب

 اذه لعف امك ليوطلا هثحب مضخ يف هقاس يذلا همالك نم تارقفب ًاقلطم ديلقتلا نالطب
 ,ركتملا

 ميسقتلا اذه ىلع كاذ ليوطلا همالك عرف امنإ ميقلا نبا نأ ملعي لمأتملا نكلو

 هقلقن يذلا صنلا ىلإ ةفاضإلاب ءكلذ ىلع ًاعطاق ًاليلد كبسحو «هنحب لصأ هلعج يذلا
 ال نيذلا هءابآو رافكلا دلق نم مذ امنإ :ليق نإف) :اذه هنحب نوضغ يف هلوق ,همالك نم

 لهأ لاؤسب رمأدق لب ؛نيدهتعا ءاملعلا دلق نم مذي حلو ؛نودتهي الو ائيش نولقعي

 معتنك نإ ركذلا لهأ اولأسافإ» :ىلاعت لاّمف ؛مهل ديلقت كلذو «ملعلا لهأ مهو ركذلا
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 بهاذلا ةيفوضلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا :

 .#0"2نوملعت ال:

 امع ضرعأ نم مذ هناحبس هنأ باوجلاف- ملعي نم ديلقتب ملعي ال نمل رمأ اذهو

 ىلع ةعبرألا ةمئألاو فلسلا قفتا امم وه ديلقتلا نم ردقلا اذهو «ءابآلا ديلقت ىلإ هلزنأ

 هيف دلقف هضعب هيلع يفحو هلل لزنأ ام عابتا يف هدهج لذب نم ديلقت امأ :هعرحتو همذ:

 دنع هنايب يتأيس امك ءروزأم ريغ روجأمو مومذم ريغ دومحم اذهف هنم ملعأ وه نم :
 .(هللا ءاش نإ غئاسلاو بجاولا ديلقتلا وهو ديلقتلا ركذ

 ام كلذ يف قفنأو «لطابلا ديلقتلا عاونأ مذ يف كلذ دعب ميقلا نبا لاطأ دقلو

 ثدحتيف دوعي نأ اذه ليوطلا بهسملا هثيدح دعب يسن هنأ ودبيو (ةفيحص ةئام براقي: .

 هنم لقتناف ؛هنع تيدحلاب دعو يذلا «بجااولا ديلقتلا وهو ديلقتلا نم يناثلا عونلا نع

 .نآرقلا نم ةنسلا عقومو اهفلاخي امم ءاتفإلا ةمرحو صوصنلا نع ثيدحلا ىلإ

 لهمتب اهتءارق ىلع ربصو «نيعقوملا .مالعإ هباتك يف ميقلا نبا ثاحبأ لمأت نمو

 مث هؤزجيو ثحبلا لصأ عرفي ةرات وهف «ليبقلا اذه نم بئارغ هيف دجو ءءاصقتساو .
 مث «ةفلتخملا تادارطتسالا هل قفشي راسل رمل لقبر قارا ع اراب

 000 رظنلاب هئازجأو هعورف ةيقب ىلإ دوعي نأ نود هريغ ىلإ هلك ثحبلا زواجتي

 كلتك ءاهيف هعوقو ببس يردت ال ةبيجع تاضقانت يف عقي ةرات وهو ءانه لعف امك
 دقف لك ىلعو اهماكحأو ليحلا نع ادج بهسملا هثيدح ءانثأ اهيف عقو ىلا تاضقانتلا

 رخآ ناكم يف داهتحالا ةبتر غلبي مل نمل هترورضو ديلقتلا ةيعورشم نع لحرلا ثدحت
 نس ري ءاهبادآو ىودفلا طورشب قلعتت ةليوط ًالوصف دقع دقف «هباتك نم

 هر ىو يدار قلو يدش يلم نر. مسلس كايلاعر سر اهنا

 ال هنأو ؛مارحلاو لالحلا ماكحأ يف هدلقيو هب دشرتسي مامإ عابتا هيلع نأو ء«داهتجالا

 روثعلا هنكمأو ثيدحلا بتك هيدل ترفوت ولو «سانلا يفي نأ ناسنإلا اذه لثمل زوجي

 رمألا اذه تايب يف همالك نم عطاقم كيلإو «هاوتفب قلعتي ثيدح ىلع اهيف“

 امب هللا نيد يف يفي نأ دلقملل زوجي ال :(نورشعلا ةدئافلا) )١75/4( يف لاق

 نم عامجإ اذهو هنيد هدلق نم لوق هنأ ىوس هيف ةريصب ىلع سيلو هيف دلقم وه
 ني ورمع وبأ لاق امهنع هللا يضر يعفاشلاو دمحأ مامإلا هب حرصو ءمهلك فلسلا

 .(459 ةيألا قلحنلا ةروس -
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 بهاذم ا ةيفوصلا ةلدأ نايب يش ةيفسويلا ةعوسوم ا

 نسحملا وبأ يضاقلاو رهنلا ءارو امي نييعفاشلا مامإ يميلحلا هللا دبع وبأ عطق :حالصلا

 .(هيف دلقم وه امب ىفي نأ دلقملل زوجي ال هنأب امهريغو بهذملا رحب بحاص ينايورلا

 .قحلا هنأ نايبو مكحلا اذه ديكأت يف ميقلا نبا لاطأ مث

 أارقو لحرلا هقفت اذإ :(نورشعلاو ةيداحلا ةدئافلا) :هصن ام 55/4١ ١( يف لاقو

 راثآو ةنسلاو باتكلا ةفرعم يف رصاق كلذ عم وهو رثكأ وأ هقفلا بتك نم ًاباتك
 ةعبرأ سانلل هيف ؟ىوهفلا يف هديلقت غوسي لهف «حيحرتلاو طابنتسالاو فلسلا

 ملاع يأر ىلإ لصوتلا هنكمي لئاسسلا ناك نإ هنأ وهو ليصفتلا هيف باوصلاو...لاوقأ

 عم ىوتفلا ىلإ هسفن بسني نأ اذهل لحي الو اذه لثم ءاتفتسا هل لحي ل ليبسلا هيدهي

 نأ بير الف هاوس هلأسي نم ّيفتسملا دجي ال ثيحب هريغ نكي مل نإو «ملاعلا اذه دوجو
 .(...ملع الب لمعلا ىلع مدقي نأ نم. ىلوأ هيلإ هعوجر

 يف ًادهتجب لحرلا ناك نإ :(نوثالغلا ةدئافلا) :هصن ام (؟5/4١5) يف لاقو
 ىلع ؟مامإلا كلذ لوقب في نأ هل لهف ءداهتحالاب ًالقتسم نكي ملو مامإ بهذم

 ادلقم هعبتم نوكيو زاومللا امهدحأ ,دمحأو يعفاشلا باحصأل ناهجو امهو :نيلوق
 لئاسلا نأل تفي نأ هل زوجي ال يناثلاو «مامإلا نع لقنلا درحب هل امنإو «هل ال تيملل

 .(هب يفي اميف كدلقأ انأ :هل لوقي لئاسلاو هل دهتجي مل وهو «تيملل ال .هل دلقم

 نم هاوتفب لمعلاو تيملا ديلقت يحلل زوجي له) :هصن ام (؟186/4) يف لاقو
 :دمحأ مامإلا باحضأل ناهجو هيف ؟اهب لمعلا ةحصل بجوملا ليلدلاب اهرابتعا ريغ

 هذه لوزن دنع رظنلا ددجي ناك هنإف ءايح ناك ول هداهتجا رييغت زوجي :لاق هعنم نمف

 مهيديأب ام رايخو ضرألا راطقأ يف نيدلقملا عيمج لمع هيلعو «زاوجلا يناثلاو...ةلزانلا

 .(اهتاور تومع.رابخألا تومت ال امك اهلئاق توم. تومت ال لاوقألاو....تاومألا ديلقت

 لجحرلا دنع ناك اذإ :(نوعبرألاو ةنماثلا ةدئافلا) :(57 4/4) يف لاقو

 امي قثوم ملسؤ هيلع هللا ىلص هللا لوسر نئس نم باتك وأ امهدحأ وأ ناحيحصلا
 تناك نإف «ليصفتلا ةلأسملا هذه يف باوصلاو...؟هيف هدجي ام ئيفي نأ هل لهف «هيف

 هب نيل ل1: لمعت كلذ نازل ريغ ردعصدل دمع نم نك ةقز هما قيد ةلالد

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ةجحلا لب مامإ وأ هيقف لوق نم هل ةيكزتلا بلطي الو
 ام في الو «لمعي نأ هل زجي مل اهتم دارملا نيبتي ال ةيفحخ هتلالد تناك نإو... ملسو

 هعمل



 بهاذما ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ناك دزبلك اني لاق مقر زرةهكيوو تيذذللا"قايب هيلطتو لادن نم ادازم هقول

 ةمث نكت مل اذإو ةيبرعلاو نييلوصألا دعاوقو عورفلا ةفرعم يف رصاق هنكلو ةيلهأ عون ةمث
 ."4نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأسافإ:ىلاعت هللا لاق ام هضرفف «طق ةيلهأ

 ؟همامإ بهذم ريغب يفي نأ يفملل له :لاؤس ىلع ًاباوج (؟4//1) يف لاقو

 هللا نييك ناك هته فلان انيوك تع و نمور :حالصلا نب , ورمع يبأ نع لقني

 لمعلاف ةلأسملا كلت يف وأ عونلا كلذ يف وأ همامإ بهذم يف وأ ًاقلطم هيف داهتجالا

 نأ دعب ثيدحلا ةفلاخم نم ةزازح هبلق يف دحوو هتلآ لمكت مل نإو «ىلوأ ثيدحلا كلذب

 لقتسم مامإ ثيدحلا كلذب لمع له :رظنيلف ءايفاش اباوح هدنع هتفلاحمل دجي ملف ثحب

 يف هل ارذع نوكيو ثيدحلا كلذب لمعلا يف هبهذع, بهذمتي نأ هلف هدجو نإف ءال مأ

 :(ملعأ هللاو كلذ يف همامإ بهذم كرت

 بهذم ىلإ بسستنملا يفملل له :(نوسمخلا ةدئافلا) :ةرشابم كلذ دعب لاقو

 يف مامإلا كلذ ليبس ًاكلاس ناك نإ ؟هدنع ححرت اذإ هريغ بهذ في نأ هنيعب مامإ

 ًادهتحم ناك نإو ؛هريغ لوق نم هدنع ححجرت ام. يفي نأ هلف «ليلدلا ةعباتمو داهتجالا

 لوق ريغب يفي نأ هل سيلا :ليق دقف اهريغ ىلإ اهودعي ال مامإلا كلذ لاوقأب ًاديقتم

 لوق هدنع حجرتاذإ هنأ باوصلاو ؛ةضحم ةياكح هلئاق نع هاكح كلذ دارأ نإف «همامإ

 .نوقفتم ةمئألا نإف «هدعاوقو همامإ لوصأ ىلع جرخي نأ دب الف حجار ليلدب همامإ ريغ

 لوقلا يضتقتو هدرت هلوصأف احوجرم ًالوق مهضعب لاق ىتمو ماكحألا لوصأ ىلع
 دهتجملا اذهل نيبت اذإف «بير الب ةمئألا دعاوق ىلع جرخي وهف حيحص لوق لكف «ححارلا

 هللابو .هب يفي نأ هلف همامإ دعاوق ىلع هذخأم ةحصو لوقلا اذه ناحجر ديقملا

 .(قيفوتلا

 هارتفأ ءاهبادآو اهطرشو ىوتفلا نع هثيدح نوضغ يف همالك نم عطاقم هذهف
 مرحي هارت مأ «ةرشابم ةنسلاو باتكلاب ذحألاب ًاعيمج سانلا مزليو ديلقتلا مرحي نم مالك
 ؟رتعآ ىلإ دهتحجم نم زفقي هرمع لظي نأب دلقملا رمأي هارت مأ نيعم بهذه مازتلالا

 نأب بيرلا لمتحي ال لكشب حيرصت عطاقملا هذه نم عطقم لك نأ ىرت تسلأ

 يف سانلا يمي نأ هل زوجي ال نيعم بهذمم بهذمتملا نأو «ديلقتلا الإ هعسي ال. لهاجلا

 .(ل9 ةبألا ءكيبألا ةروس - ١
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 بهاذلا | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ىلع يلا ديلقتك تيملا ديلقت نأو ءاهيف ًادهتحب نوكي نأ الإ هبهذم ريغب ام ةلأسم
 بستك ىلع دامتعالا نإو «هريبعت دح ىلع ءاهلئاق توم. تومت ال لاوقألا نأل ءءاوسلا

 .!؟ادهتح ذلقملا نم لعجت ال اهدحو ثيدحلا

 ريغل ديلقت ةمئألا ديلقت نأ نمو ءركدملا اذه هاري ام ىري ميقلا نبا .ناك اذإو

 ةرتغابم موصعملا نم ذخألا الإ دحأل زوجي الف ؛موصعملل ديلقت لوسرلا ديلقتو موصعملا

 ةنلاب المو (هضاشرعتل ايماسأوأ هقحتل نيعوضإوم ةييرألا يفاذلا ديلقت نما اعههلاب اكت

 نم لئاسلا عنميو «ءاتفإلا نم هعنميو «ثيدحلا بتك نم ذخألا دلقملا ىلع رجحي

 الإ همامإ بهذم نع ايتفلا ف جورخلا نم (دلقملا رذحي يأ) هرذحيو «هيلع دامتعالا

 تيما دهتجملل هديلقت نأ ىلإ دلقملا نئمطي هلاب امو «ةلأسملا كلت يف ًادهتحب حبصي امدنع

 !؟عونمم ريغو غئاس

 نم ملعأ امل ؛ددصلا اذه يف ميقلا نبا مامإلا نم لوقن درس يف اريثك تلطأ دقل
 نم رثكأ هل نوبصعتي «ميقلا نبا ءارآل «ةيبهذماللا ةاعد «سانلا ءالؤه نم ةفئاط بصعت

 نأ ىسع...مهتمئأ بهاذمل نيدلقملا نيملسملا ةماع هب نومهتي يذلا (توقمملا)بصعتلا

 ةداج ىلإ عوجرلا ليبس ؛هذه هصوصن يف اولمأت ام اذإ ؛هل بعصتلا اذه مه لهسي

 .قحلا

 اذه يف ميقلا نبا هلاق ام عومجم نم ركنملا كلذ رايتحا هيلع عقو يذلا صنلا امأ

 بهذمتلا ةمرح نم «يعدي اميف هيلع دمتعيل هريغ نود هباتك نم هلتساو ؛ددصلا

 .ليبس وأ ذفنم يأ اهيلإ هل سيل .هاوعد نع دعبلا لك ديعب وهف نيعم بهذك

 يماعلل حصي ال لب...) :هلوق وه همالك عومجم نم هراتخا يذلا صنلاو

 يلبنح وأ يفنح وأ يعفاش انأ :لاق اذإف .هل بهذم ال يماعلاف هب بهذمت ولو ءبهذم

 (...لوقلا درجمي كلذك رصي مل كلذ ريغ وأ يكلام وأ

 مازتلا بوحو مدع وهو هتقيقح ف فالح ال امل نايب هدعبو هلبق يذلا مالكلاو

 نع هاندعبتساو قافو لحم اذه نإ انلق دقو ءهلئاسمو هعورف لك ف دحاو بهذمل دلقملا

 مهوت دق يلا اهدحو يه ؛همالك نم اهانلقن يلا ةرقفلا هذه نكلو ثحبلا لاحب
 باتكلا نم ذألا ىلع ًاعيمج سانلا لمحو ديلقتلا ذبن نم ركدملا هيلإ وعدي ام قيدصت
 .ءيش يف اذه نم تسيل ةرابعلا نأ ريغ ةنسلاو

 ثكد



 بهاذلا 3 ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ايتفم يقل اذإ يماعلا نأ ءءاملعلا نم ريثك هلاق يذلا مالكلا اذهب دوصقملا نإ
 يماعلل سيلو «لوقي امي ذخأي نأ هيلع نإف اهنع هلأسو اهمكح نع ثحبي بلا: هتلكشمل

 نأ زجي مل الإو ءدهتجم يفملا نأل كلذ «نيعم بهذم بحوك اهيف هءاتفإ هيلإ بلطي نأ

 هل سيلو ؛هداهتجا هيلإ هادأ ام بسح لئاسلا بيجي انإ دهتحملاو «ًايتفم بصني وأ ىمسي
 يعفاشلا لوقي امع هلأسي نأ يماعلل معن ءكلذ يف بهذ. هيتفي مث هلثم ًادهتحب دلقي نأ
 لمحي نأ امأ ءايتفلا ال لقنلا هجو ىلع «اهيف لوقي ام هل يوري نأ هلو ؛هتلكشم يف

 لهاج نم رثكأ سيل هنأل «كلذ هل سيلف «همامإ بهذه .هيتفي نأ ىلع دهتجلا يماعلا

 ءاتفتسا ىلإ جاتحا امل كلذك ناك ول وهو «هيلإ ةبسنو نيعم مامإ بهذه ًاملع يعدي

 :ءاملعلا لاق هيف لاكشإ الو كش ال يذلا ىنعملا اذه نع ًاريبعتو «هلاؤسو دهتحملا اذه

 .نيعم بهذم يماغلل سيلو «هيتفم بهذم يماعلا يهذم

 (اقلطم ادهتح يأ) ًايتفم ىري الف هلوح تفتلي امدنع يماعلا ريصم وه ام نكلو
 افإ مهنيب ايتفم ىمسي نمو ءانيعم ًابهذم مزتلي مهنم لك نيدلقم ءاملع الإ ىري الو

 ال (هيتفم بهذم يماعلا بهذم) ةدعاق نإ . ..؟ازاحبو.ًاهيبشت مسالا اذه هيلع قلطأ

 نأ هيلع نيبعتي يذلا امنإو هل فم الذإ ءحضاو وه امك ًاقالطإ لاحلا هذه يف قبطنت

 نبا مهتمدقم يفو اولاق ءاملعلا نأ كب رم دقو «نيفلاسلا نيدهتحملا نم ًادحاو يفتسي
 .تيملا ديلقت يحلل زوجيف ءاهلئاق تومب تومت ال لاوقألا نإ :ميقلا

 ةلملا هذه ءاملع عامجإب ةعبرألا ةمئألا «نيفلاسلا نيدهتجما نم هيتفتسي نم ريحو

 بابسأ رفوتو نيودتلاو صيحمتلاو ةمدخلا نم ,ههبهاذم هتلان ام ببسب ءاهرسأب

 يأل ةبسنلاب بابسألا كلت لثم رفوتي مل امك «اهبابرأ ىلإ اهدانسإ ةحص يف ةنينأمطلا

 وأ ؛هيف نيهقفتملاو هئاملع لاؤس قيرط نع مهنم ءاش نم لأسي وهف ءرخآ بهذم

 لئاسم نم هل ضرعي ام لكل ءمهنم ًادحاو مزتلي نأ هل مث «كلذ هنكمأ نإ هبتك ةسارد

 ّيلاو ءاملعلا اهركذ يلا طورشلاب رمخآلا ىلإ مهدحأ نم لقتني نأ هلو ءماكحأو

 .ىضم اميف اهنم ًافرط انحضوأ
 يماعلا بهذم) ةدعاق نع ةقيقحلا يف جرخي مل -اذه لعفي وهو- يماعلاو

 دقف ءالثم يعفاشلا ءاتفتسا ىلإ رطضاو ءايتفم هلوح نم دجي مل امل هنأل «(هيتفم بهذم

 .اهتاذ ةدعاقلا صن بجو. هسقن يعفاشلا بهذم وه هبهذم حبصأ



 بهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 3 ل ردعألا بمس ا احمر اهو هللا «ميقلا نبا مالك ىنعم وه اذهف

 .هلك كلذ ليصفت دحت تعش تئش اهنم يأ ىلإ عحرا ءداهتجالا باب

 :ددصلا اذه يف مامطلا نب لامكلا لوقب ام كبلإ مث

 يف يأ هريغ يف (ًالوأ هدلق نم ريغ يأ هريغ دلقي لهو) :هصن ام ريرحتلا يف لاق
 ؟ءيشلا كلذ ريغ

 نيمزتلم ريغ «هريغ ةرمو ًأدحاو ةرم نوتفتسي اوناك ٍمهنأب عطقلل معن :راتخملا
 مل. ال ليقو,مزتلي,ليقف يعفاشلا وأ ةفينح يبأك ًانيعم ايهذم مرتلا ولف ءادخناو اعتن

 ذإ «ءاملعلا روهمج بهذم وهو «مازتلالا بوجو مدعب لوقلا حجري ريرحتلا حراش ذخأ

 ملو ءدهنجما ملاعلا ديلقت الإ لهاجلا ىلع بجوأ ام هللاو هللا بجوأ ام الإ بحاو ال
 نب لامكلا ىلإ ازع راكنإلا بحاص نأ بيرغلاو ءامئاد هنيعب دحاو مازتلا هيلع بجوي

 يف جاح ريمأ نبا هركذ مالك وه امنإ هب هوفتي لو هلقي مل اذه ريغ ًاليوط مالك مامهلا

 (ةمالعلا) ىلع رمألا طلتخا دقو (ريبحتلاو ريرقتلا) هباتك مساو  «ريرحتلل هحرش
 هيلإ دنسأو الصأ هلقي م وهو مامهلا نب. ىلإ هقاس يذلا مالكلا دنسأف راكنإلا بحاص

 .الصأ مسالا اذهب اباتك فلؤي مل وهو ريبحتلاو ريرقتلا هما اباتك

 يذلا يماعلا نع ميقلا نبا هلاق ام نيع وه كلذ يف جاح ريمأ نبا هلاق ام نأ ىلع

 اذه ىنعم انركذ دقو هيتفم بهذم هبهذم نأو «هل.بهذم ال هنأ عم ىفملا فتسي ءاح

 .هنم دوضقملا انحضوأو مالكلا

 بيسب ناك امنإ ةعبرألا بهاذملا ثودح نأ معز :سداسلا ليلدلا .#

 راكنإلا بحاص ازعو «كلملا ىلع ضارغألا يوذ مجاعألا ءاليتساو ةمشاغلا ةسايسلا

 ثودح بابسأ ىلع عالطالا تدرأ نإ) :لاقف «نودلخ نبا ةمدقم ىلإ اذه همعز

 اذه يف عدبأ دق هنإف .نودلخ نبا خيرات ةمدقم ةعلاطمب كيلعف «قئارطلاو بهاذملا

 تاسايسلا ببسب يه امنإ اهعويشو اهثودح بهاذملا نأ دافأو ءاريخ هللا هازجف «نايبلا
 .(كلملا ىلع ضارغألا يوذ مجاعألا ءاليتساو ةمئاغلا

 «نودلخ نبا ةمدقم ىلإ انعجرف «راكنإلا بحاص هب راشأ ام انلعف دقو :لوقأ

 ىلغ كلذ نم ءيش يف انعقو امف ءاهبابسأو بهاذملا ةأشن نع همالك انعبتتو ءاهانعلاطو
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 بهاذأا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا ٠

 انم ىلع الإ كلذ يف همالك نم انفقو امو «راكنإلا بحاص هيلإ هدنسأ يذلا معزلا اذه...

 يف راكنإلا بحاص بجعي ال امث «نيملسملا روهمج لبق نم هيلع قفتملا نيبملا.قحلا وه
 .ريثك الو ليلق

 هتأشن ةيفيكو هقفلا ملع نع هئيدح ددصب (قالوب :ط.؟5١.ص) يف لاق

 نيدلا ناك الو ايتف لهأ اونوكي مل مهلك ةباحصلا نإ...) :هصن ام هبهاذم ةأشنو

 هخنوسنمو هخسانب نيفراعلا نآرقلل نيلماحلاب اصتخم كلذ ناك امنإو ءمهعيمج نع ذخنؤي

 هعمس نيمن وأ ملِسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هوقلت امم. هتالالد رئاسو همكحمو ههباشتمو

 مث قلملا ربص كلذك رمألا يقبو....ءارقلا كلذل نومسي اوناكو «مهتيلع. نم مهنم:

 طابنتسالا نكمتو «باتكلا هتسرامك, برعلا نم ةيمألا تيهذو مالسإلا راصمأ تمظع.:

 مهيف هقفلا مسقناو «ءاملعلاو ءاهقفلا مساب اولدبف ءاملعو ةعانص حبصأو هقفلا لمكو

 :نيتقيرط ىلإ
 زاجحلا لهأ مهو ثيدحلا لهأ ةقيرطو «قارعلا لهأ مهو «سايقلاو يأرلا لهأ

 كلذلف هيف اورهمو سايقلا نم اورثكتساف هانمدق امل قارعلا لهأ يف ًاليلق ثيدحلا ناكو

 ةفينح وبأ هباحصأ قو هيف بهذملا رقتسا يذلا مهتعامج مدقمو ؛يأرلا لهأ :ليق

 ةفئاط نمايقلا ركنأ مث «هدعب نم. يعفاشلاو سنأ نب كلام زاجحلا لهأ.مامإو ؛نامعنلا:

 يف ةرصحنم اهلك كرادملا اولعجو ةيرهاظلا مهو ءهب لمعلا اولطبأو ءاملعلا نم

 ةلعلا ىلع صنلا نأل صنلا ىلإ ةصوصنملا ةلعلاو يللا سايقلا اودرو عامجإلاو صوصنلا

 هنباو يلع نب دواد بهذملا اذه مامإ ناكو اهلاحم عيمج يف مكحلا ىلع صن

 ..(ةمألا نيب ةرهتشملا روهمجلا بهاذم يه كاذ ذإ بهاذملا هذه تناكوءامهباحصأو

 .لوصألا نيودتب هتمئأ سوردب سرد ةيرهاظلا بهذم نأ كلذ دعب حضوأو

 مث هيلحتنم ىلع روهمجلا راكنإ ببسبو «يأرلاو صوصنلا نم طابنتسالا دعاوق ديعقتو
 فلكت نمث «نيبلاطلا نم ريثك فكعي اهيرو ةدلحملا بتكلا ضعب يف الإ قبي لو) :لاق
 لئاطب يتأي الف مهبهذمو اهنم مههقف ذخأ موري بتكلا كلت ىلع ؛مهبهذم لاحتناب
 هلقنب ,عدبلا لهأ نم ةلحنلا هذهب دع امبرو هيلع مهراكنإو روهمجلا ةفلاخم ىلإ ريصيو

 ْ .(نيملعملا حاتفم ريغ نم بتكلا نم ملعلا

 هك



 بهاذا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسريلا ةعوسوم ا

 لهأ ةقيرط ةفينح يبأ باحصأ جزم فيكو «مهضعب لوصأو هقفلا مهذخأ ةيفيكو

 لك بهذم راشتنا ىدم نيبو «كلذب ناتسردملا تقالتف «قارعلا لهأ ةقيرطب زاجحلا
 :لاق مث هيف رشتنا يذلا لامكلاو مهنم

 يف تاحالطصالا بعشت رثك امل ؛كلذ دعب هقرطو فالنلا باب سانلا دسو)

 هلهأ ريغ ىلإ كلذ دانسإ نم يشف املو داهتجالا ةبتر ىلإ لوصولا نع قاع املو مولعلا
 .(هنيدب الو هيأرب قثوي ال نمو

 بجعي ال امم هلكو :اهتأشنو بمهاذملا نع نودل نبا هلاق ام ةصالخخ هذهف

 ىلإ دوعي نأ ميركلا ئراقلا نم وجرأو «هب هرزأ دشي نأ هديفي ال اممو. «راكنإلا بحاص

 ىلع هدي عضي نأ هدهج دهجي مث «هلوطب ه هأرقيف نودلح نبا ةمدقم نم ثحبلا اذه

 بهاذملا ءاشنإ يف تلحدت ىلا ةمئاغلا تاسايسلا نع ثدحتت اهدجي ةدحاو ةملك

 ةرضح نم لمعلا اذه كلذ دعب ئراقلا مسيلو ءراكنإلا بحاص ريبعت دح ىلع ةعبرألا

 مل نإ ينرذعيلو هيلع ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا ةغللا هقلطت يذلا مسالاب راكنإلا بحاص
 ةحلاعملاب الإ عوضوملا لوانتأ ال نأ ةلاسرلا هذه ةمدقم يف ؟2”تمزتلا دققف «كلذ انأ لعفأ

 نإو ىوتسملا كلذ نع لزني فصو وأ ريبعت يأ ىلع يملق لمحأ ال نأو «ةدرحما ةيملعلا

 .ريباعتلاو فاصوألا هذه لثمب ًاوشحم وه همالك ناك

 نأ لبق سانلا ناك ءيش يأ ىلع :دلقملل لاقي) :هلوق :عباسلا ليلدلا #

 ناكفأ...عراشلا صوصن ةلزنم مههلاوقأ متلغجو مهومتدلق نيذلا نالفو نالف دجوي

 ئده ىلع اوناك مهنأب اورقي نأ دب الف ؟ةلالض وأ ئده ىلع ءءالؤه دوجو لبق سانلا

 ىلاعت هللا لوق ميدقتو راثآلاو ةنسلاو نآرقلا عابتا ريغ هيلع اوناك يذلا امف :مهل لاقيف

 نالف اي ا م علا تا جلا مع

 . .ساركلا

 هلأسي يذلا دلقملا نع بيحنو «بيجعلا ليلدلا اذه نع فشكلا يف لوقن نحنو
 امك نولعفي .نالفو نالف دوجو لبق سانلا ناك :لوقنف لاؤسلا اذه راكنإلا بحاص

 نبا لقي ملأ .همالك ىلع كسفنب تنأ تدمتعا يذلا لصفلا يف نودلخخ نبا لاق

 .يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا دوصقللا - ١
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 بهاذم ا ظ ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 نيدلا ناك الو ءايتف لهأ اونوكي مل مهلك ةباحصلا نإ) :لصفلا كلذ سفن ف نوذلخ

 هخنوسنمو هخسانب نيفراعلا نآرقلل نيلماحلاب ًاصتخم كلذ ناك امنإو :مهعيمج نع ذوي
 .؟حضاولا مالكلا اذه ىنعم امف .(هتالالد رئاسو همكحمو ههباشتمو

 «لوقي امك مهيف ًازيممو اروصحم ًاددع ةباحصلا نم داهتجالاو ايتفلا .لهأ ناك اذإ
 مرج ال ...؟مهنيد اذإ نوقابلا ءالؤه ىقلتي نمعف «ةبترملا هذه نود مهنم نوقابلا ناكو'
 .طابنتسالاو داهتحالا ىلع ةردقلاب مهنع زاتمملا روصحم ا ددعلا اذه نم هنوقلتي مهنأ

 ناك «نيدهعلا نيب لدبتي ملو رمألا فلتخي م اذإ...!؟اذه ريغ رخآ ءيش ديلقتلا لهو.

 يف ارئاكو داهتجالاو ايتفلاب مهرصع يف رهتشا نم نودلقي باجمل روع قرع

 امو ءًاضيأ كلذ نولعفي هيلي يذلا رصعلا قوي كلذ نولغتي اشيا قيفباتلا ريغ

 نأ ماونعلل زاج نيدهتخملا ءالؤه نم ةفئاط الإ ءكلاسو دمحأو ةفينح وبأو يعفاشلا

 نسم ماوعلل زاج امكو ,مهلثم اودلقي نأ ماوعلا نم مهلبق نمل زاخ امك مهودلقي

 .«تباث نب ديزو «دوعسم نباو سابع نبا لاثمأ نم مهرصع ةدهتجب اودلقي نأ ةباحصلا .

 ظ .نيدشارلا ءافلخلاو

 نيعباتلا دهع يف ناك هنأ ىلع عيرشتلا خيراتو خيرانلا ءاملع لك عمجمي ملأ

 نأو قارعلا يف يأرلا لهأ بهذمو «زاجحلا يف ثيدحلا لهأ بهذم :ناميظع نابهذم

 نودلقي قارعلا لنهأ ةماعو مهدنع دئاسلا بهذملا نودلقي اوناك زاجحلا لهأ ةماع

 ..!؟هتمئأ رخآلا بهذمللو هتمئأ بهذملا اذهل ناك هنأو :مهنيب اميف دئاسلا بهذملا

 رهظي مل ؟ةعبرألا بهاذملا ترهظ امدنع عقاولا اذه فلاخي امم ثدح يذلا امف

 اميف طابنتسالل ًاجهنم اوعضو ةعبرألا بهاذملا هذه ةمئأ نأ رمألا يف ام لك .ديدح
 نع هوزيمو ميلسلا سايقلاو يأرلا هب اوطبض ةنسلاو باتكلا ةلدأ نم هوقتش ةتشاو «مهنيب

 -ىفتحخاو ثيدحلاو يأرلا يبهذم نم لك كلذب محالتف «ةلطابلا ةسيقألاو يأرلا

 بهاذملا ءوبتل لماوعلا ربكأ نم اذه ناكو «طيرفتلاو طارفإلا يفرط نم لك ًايجيردت

 تاقبطلاو تامفلا فلتخم لابقإلو داهتجالاو ثحبلا ديعص يف ابيلع. ةناكم ةغبرألا

 نأ ىلإ ةحاحب يينظأ ال سوردمو فورعم ءيش عقاولا اذهو ءاهنم ذخخألاو اهمازتلا ىلع

 .هيلع صوصنو ةلدأ درس يف اتقو قفنأ

 بحاص لوقي ىتح ديلقتلاو داهتجالا عقاو رهوج يف لصح فالتخا يأف ءاذإ
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 بهاذا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ال امازلإ مصخلا كلذب مزلأ هنأكو «نالفو نالف لبق سانلا ناك ءيش يأ ىلع :راكنإلا

 يف اوسيل مهو «ةعبرألا بهاذملا ا ل

 .!؟ىهيدهتجمو ةباحصلا ةمئأ

 :كلذ ليلدو نيعم بهذم عابتا نم عنام الو ,ديلقتلا نم صانم ال

 امم. انحضوأو اوعد ىلع راكنإلا بحاص اهاق يلا ةلدألا ىضم اميف كل انصنخخل

 .اهربتعا راكنإلا بحاص نإ ثيح نم الإ ةلدأ تسيل اهنأ فصنمل كش يأ عدي ال

 هب دتعيو ملعلا هرقي ليلد نم ءزجخ وأ ليلد يأ اهب ضهني ال لاوقأ يهف «كلذك

 :نمألا ةنيقح م اعيش ريغياال (ةايلدو ًاهانإ راكنإلا بحاص ةيمستو

 دونبلا كلت ىلع بصنم هلكف يليصفت در وأ شاقنب همالك نم هل ضرعتن مل امو

 مل كلذلو :فالدلا زيح نم اهانحرخأ ّيلاو اعيمج ءاملعلا دنع اهيلع قفتملا ةثالثلا

 تبن نأ يغبني امف كلذ عمو «هيف تقولا عييضت ىلإ وعدي ام دحن ملو ءيشب هل ضرعتن
 بلاطن نأ دب ال لب ءهطقف هتلدأ فييزت قيرط نع راكنإلا بحاص هيعدي ام سكع

 اهيعدي يلا ةريطخلا معازملا داسف ئلع لدت ةديدج ةيباجيإ نيهاربب كلذ ءارو نم انسفنأ

 : انا اهمكس كاين ناكالا تك اب

 ايي كرد ولا نيرمأ ف رصحني «هريرقت راكنإلا بحاص لواحي ام نإ

 :ركنملا كلذ نهذ يف اعم نايقالتي فيك يردن الو لب ءامهنيب قيفوتلل

 ديلقتلا وا ا لا

 ًاطوملا نم رثكأ لإ كل روس اخ نأبو و + عاب لصف

 .يذمزتلا عماجو دواد يبأ ننسو نيحيحصلاو

 ايهذم مزتلي نأ هيلع سيل دلقملا نأ وه ًاضيأ هرركيو هيعدي يذلا يناثلا زمألاو
 . .ةرفنتسملا رمجلا نم وهو لاض وهف كلذ لعف اذإو ( هنيعب

 نم ديلقتلا ناك اذإ ..!نيرمألا نيذه نيب عمجلا ةليسو يه ام يردأ تسلو

 وهو هنيعب ديلقتلا نم عون نع يهنلا ىنعم امف .ءموصعملا ريغ عابتا هنألءالطاب هلصأ



 بماألا ةيفوصلا ةلدآ نايب ب ةيفسويلا ةعوسوم ا

 حارطإ ىنعم امف عونلا اذه وه ديلقتلا نم لطابلا ناك اذإو ..!؟نيعم بهذم مازتلا

 ةروص يردأ تسل !؟موصعملا ريغو موصعملا عابتاب هل لالدتسالاو «هساسأ نم ديلقتلا

 ليلدلا ئراقلا مامأ عضأس نيكلو راكنإلا بحاص نهذ ف وه امك «هعومجم يف مكحلا

 اذإ دلقملا نأ ىلعو تباشو عورشم هنأو نيملسملا نيب هني صانم ال رمأ ديلقتلا نأىلع

 ًافزتقم الو يهنمل ًايكترم سيلو كلذ هلف هنع لوحتي الو ًانيعم ًابهذم مزتلي نأ ءاش

 .مرخ

 .نيملسملا عامجإب عورشم وهو ديلقتلا نم صانم ال :ألوأ

 نإو ؛ءلوقلا كلذ ةجص ىلع ةجحلا ةفرعم نود ناسنإ لوق عابتاوه ديلقتلاو
 ةحص ىلع ةححلا فرعي دق دلقملاف .هسفن ديلقتلا ةحص ىلع ةجببلا ةفرعم ترفوت
 .هيف دهتحما دلقي ام ةحص ىلع ةجحلا فرعي ال هنكلو ءدهتحم ا ملاعلل هديلقت

 ملو بجاو ىنعمب امهالكف اعابتا وأ ًاديلقت لمعلا اذه يمست نأ نيب قرف الو

 لايقف هعاونأ ئوسأ يف ديلقتلا نيع عابتالاب هللا ربع دقو ءامهنيب يوغل قرف يأ تبغي
 مهب تعطقتو باذعلا اوأرو اوعبتا نيذلا نم اوعبتا نيذلا أربت ذإإ»:هلالج لج

 نم امف «"0انم اوؤربت امك مهنم أربتنف ةركانل نأ ول اوعبتا نيذلا لاقو «بابسألا
 تحلطصا ءاوسو .هل غوسم ال يذلا ىمعألا ديلقتلا وه انه عابتالاب دارملا نأ كش
 ىلع ةيئانث ةمسقلا نإف ءالوأ ثحبملا اذه يف امهنيب ىنعملا نم ديدج قراف ىلع تنأ
 وهف ال وأ اهنم طابنتسالا ةيفيكب ًاريبخ ةلدألاب ًاملاع نوكي نأ امإ ثحابلا ذإ ءلاح لك

 .ًاقيش عقاولا نم ريغت ال تاحالطصالاو ظافلألا ةرثكو «دهتجملل دلقم

 .1؟2”داهتجالا نم .نكمتلا مدع دنع هبوججوو ديلقتلا ةيعورشم ىلع ليلدلا امف

 ١ - بألا ةرقبلا ةروس 1373(
 نيدلا لوصأب ةقلعتلل ةيداقتعالا رومألا امأ ماكحألا نم  ورفلاب قلعتي اميف ؤه اغإ انمالك نأب ملعي نأ يغبني -

 .عطقلاو نيقبلا اهليبس انإو نظلا اهبف غي ال ةيداقتعالا .رومألا نأ قرفلاو ,عامجإلاب اهيف ديلقتلا زوجم الف

 هلوقلو 4الوؤسم هنع ناك كدلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإب ملع هب كل سيل ام فقت الوا :للعت هلوقل
 ىلإ لصوي الو وص رخي الإ مسه ناو نظلا الإ نوعبتي نال :مهتاداقتعا ف نظلا اوعبت١ا نيذلا ىلع ركدي وهو
 يأ «نظلاب اهيف هللا اندبعت دقف قيعرفلا ماكحألا امأ .ثحبلاو رظنلا ف لالقتسالاو ركفلا لاغشإ الإ نيقيلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ كلذ ىلع ليلدلاو .هاضتقم. لمعلا همزإي ايعرش البلد ثحابلاو دهتلا نظ لعج هنإ
 اذه مط هلوقيام عابتاب مهمزليو ءاهريغو تادابع نه عورفلا ماكحأ ىانلا ميلعتل ىلنلا داجا ثعبي ناك
 ديلقت وأ ثحبلا بحوع.- مئتنظ اذإ مظ لوقي هنأكف...نظلا الإ ديفي ال داحألا ربح نأب ملعلا عم .دحاولا
 ةيداقتعالا تابحاولا نيب قرفلا وه اذهف هبلإ ريصللو هقيبطت مكيلع بجو لذك مكحلا نأ - ثحابلا ملاعلا
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 بهاذلا | ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 هوجو نم ليثدلا

 ©")4نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأسافإ# :هلالج لح هلوق :لوألا هجولا
 دقو «كلذ ملعي نم عابتاب هليلد الو مكحلا ملعي ال نمل رمأ ةيآلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 ملاعلا ديلقت يماعلا ىلع نأ يف ىلوألا مهتدمع ةيآلا هذه لوصألا ءاملع ةماع لعج

 ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناكامو9» :ىلاعت هلوق ةلالدلا سفن يف ةيآلا هذه لثمو .دهتجما

 اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف

 مهيف اودجو مهيلإ مهناوخإ داع اذإ ىتح «هللا نيد يف هقفتلل نوغرفتي مهنم ةفئاط ءاقبب

 ."”لجوزع هللا مكح نايبو مارحلاو لالحلا رمأ يف مهيتفي نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نأ نم عامجإلا هيلع لد ام :يناثلا هجولا

 الو -نودلح نبا لاق امك -ايتف لهأ مهعيمج نكي ملو ملعلا يف نوتوافتي اوناك ملسو
 .مهرئاسل ةبسنلاب ةلق.مهو «دهتخملا ىفملا مهيف اوناك لب ؛مهعيمج نع ذدخؤي نيدلا ناك

 عم مزتلي ةباحصلا نم يفملا نكي ملو «مهيف ةبلاغلا ةرثكلا مهو دلقملا فتسملا مهيفو

 هيقفلا ثعبي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك دقو «فتسملل ليلد نايب مكحلا ركذ
 هناكرأب داقتعالاو هتديقع الإ مالسإلا نم هناكس ملعي ال يذلا ناكملا ىلإ ةباحصلا .نم

 .كلذ يف هنودلقيف داهتجالا.هيلإ هاده ا. مهيتفي ام لكب هنوعبتيف

 نأ ىلع ًالدتسم ءءاتفتسالاو ديلقتلا باب يف ىفصتسملا يف يلازغلا لوقي
 عامجإ امهدحأ نيكلسع, كلذ ىلع لدتسنو) :هصن ام ديلقتلا الإ هل سيل يماعلا

 مولعم كلذو «داهتجالا ةحرد لينب مهنورمأي الو ماوعلا نوتفي اوناك مهنإف ةباحصلا

 ."”(مهماوعو مهئاملع نم رتاوتلاو ؛ةرورضلا ىلع
 نسز يف ةماعلا لزت مل هنأ وهف عامجإلا امأو) :ماكحألا هباتك يف يدمآلا لاقو

 ماكحألا يف مهنوعبتيو «نيدهنحما نوتفتسي نيفلاحملا ثودح لبق نيعباتلاو ةباحصلا

 ظ ظ .ةيلمعلا ماكحألا و

 ..(45) ةيآلا لحفل ةروس - ١
 .(1759 ةيألا ةبوتلا ةروس - ؟
 .(154و ؟2]95) نآرقلا ماكحأل عماخشلا ريسفت رظنا -

 .6 28159 يللزغلل ىفصتسملا -
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 بفادذم ا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 الو ؛ليلدلا ركذ ىلإ ةراشإ ريغ نم مهلاؤس ةباجإ ىلإ نوردابي مهنم ءاملعلاو «ةيعرشلا
 دهتخملل يماعلا عابتا زاوج ىلع ًاعامجإ ناكف ءريكن ريغ نم كلذ نع مهنرهني
 .©0(قلطم

 نيب اوفرع نيروصح ًادارفأ ةباحصلا رصع يف ىوتفلل نوردصتملا ناك دقو 00
 0 لا دنبعو ةةعيرألا ءافلخ مهرهشأو «طابنتسالا ةكلمو ةياورلاو هقفلاب ةباحصلا

 امأ «تباث نب ديزوه«بعك نب يبأو «لبج نب ذاعمو «يرعشألا ىسوم وبأو «دوعسم

 .رصخلا قوف اوناكف ىوتفلاو بهذملا يف ءالؤل نودلقملا

 دهعلا اذه يف نوملسملا كلسو «.داهتجالا ةرئاد تضل هل نوبات نيل

 داهتجالا نأ الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ هكلس يذلا قيرطلا سفن

 ّىلا ةيداهتجالا لماوعلا ببسب «ثيدحلاو يأرلا ابهذم امه نييسيئر نيبهذم يف لثمت

 .نودلخ نبا مالك انلقن امدنع اهانركذ

 نب قورسمو «ينعحنلا سيق نب ةمقلع :قارعلا يف يأرلا بهذم باطقأ نمو
 ف نم ةماع ناك دقو ريبج نب ديعسو «يعخنلا ديز نب ميهاربإو «ينادمهلا عدجألا

 .ريكن يأ نود نم بهذملا اذه نودلقي اهوح امو قارعلا

 ةورعو «يموزحملا بيسملا نب ديعس :زاجحلا يف ثيدحلا بهذم باطقأ نمو

 نب هللا دبع ىلوم عفانو راسي نب ناميلسو «رمع نب هللا دبع نب ملاسو «ريبزلا نبا
 .ريكن يأ نود بهذملا اذه نودلقي الوح امو زاجحلا لهأ ناكو ءرمع

 ضعب يف ةداح تاموصخو تاشقانم نيبهذملا نيذه باطقأ نيب ناك دقو

 نأش مهينعي نكي مل هقفلاو ملعلا يف مهنود اوناك نمم نيملعتملاو ماوعلا نكلو نايحألا .

 نم راكنإ يأ نود مهم ًابيرق ناك نم وأ اوؤاش نم نودلقي اوناك ذإ ةموصخلا كلت
 ىلع ةيلوؤسم وأ ةيعبت يأب سكعنت ال ضعبل مهضعب نيدهتخملا ةشقانمو ؛مهيلع دحأ
 .:رودعملا لهاشلا»

 هللا دبع خيشلا ةمالعلا هلاق امب هنع ربعنو «نيبلا يلقعلا ليلدلا :ثلاثلا هجولا

 هب تثدح اذإ ؛.داهتجاللا ةيلهأ هدنع نكي مل نسم نأ وه لوقعملا ليلدلاو...) :زاود

 ١ - يدمآلل ماكحألا 59|١070(.



 بهاذا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ناك نإو ؛عامجإلا فالخن وهو ٌلصأ ءيشب ادي نوكي ال نأ امإف «ةيعرف ةيداح

 كلذ نأل عشتمب لوألاو «ديلقتلاب وأ ءمكحلل تبثملا ليلدلا يف رظنلاب امإف ءيشب !دبعتم
 شياعملا نع لاغتشالاو ثداوحلا ةلدأ يف رظنلا ىلإ عمجأ قلخلا قحؤ هقح يف يضفي ام

 اسأر ديلقتلا عفرو لسنلاو ثرحلا ليطعتب ايندلا بارحو تاعانصلاو فرحلا ليطعتو

 .©7(ضرغلا كلذ دنع هب دبعتملا وه هنأو ديلقتلا الإ قبي ملف جرحلا ىهتنم وهو

 وأ يماعلا نأ ىلع لقعلاو ةنسلاو باتكلا ليلد نم لك لماكت ءاملعلا ىأر املو .

 ارصبتم ًادهتحب دلقي نأ الإ هل سيل ءداهتجالاو طابنتسالا ةجرج غلبي مل يذلا ملاعلا
 .ليلدلاب

 .دهتجملل ةبسنلاب ةنسلاو باتكلا ليلدك يماعلل ةبسنلاب دهتجما ىوتف نإ :اولاق

 كسمتلاب لهاجلا مزلأ دقف «هنيهاربو هلئالدب كسمتلا هب ملاعلا مزلأ امك نآرقلا نأل
 ىلإ ةبسنلاب نيدهتحملا ىواتف) :يبطاشلا لوقي كلذ نايب يف هداهتحاو ملاعلا ىوتفب

 ىلإ ةبسنلاب ةلدألا دوجو نأ هيلع ليلدلاو «نيدهتجما ىلإ ةبسنلاب ةيعرشلا ةلدألاك «ماوعلا

 ةلدألا يف رسلظنلا سبيلف ائيش اهنم نوديفتسي آل اوتاك ذإ ءءاوتس اهمدعو نيدلقملا
 لهأ اولأسافإ :ىلاعت هللا لاق دقو «ةتبلا مه كلذ زوجي الو «مهنأش نم طابنتسالاو

 ءركذلا لهأ هلاؤس الإ هل حصي الف ملاع ريغ دلقملاو :"'”نوملعت ال متنك نإ ركذلا

 عرشلا ماقم هل نومئاقلا اذإ مهف «قالطإلا ىلع نيدلا ماكحأ يف هعجرم مهيلإو

 ."0(عراشلا ماقم ةمئاق محلاوقأو

 نم زعلاو يولهدلاو ميقلا نبال اهانقس ىلا صوصنلاب كركذأ نأ دب الو اذه

 اهلكو «راكتإلا بحاص ةلدأ ىلع درلا ضرعم ف مامحلا نب لامكلاو مالسلا دبع

 ىلع ةردقلا نع ةيملعلا هتبتر ترصق نمل ةبسنلاب ديلقتلا ةيعورشم ةلدأ ىلع يوطنت
 .اهيف داهتجالاو ماكحألا طابنتسا

 يعطقلا عامجإلاو حيحصلا لقنلا ساسأ ىلع مئاقلا حضاولا ليلدلا كل رهظ اذإو

 طابنتسالا ةجرد نع روصقلا دنع هبوحجوو لب ديلقتلا ةيعورشم ىلع ةيلقعلا ةهادبلاو

 يف قازغلاو يدمآلا كلذ يي هلاق ام رظناو (25114) يطاشلل تاقفاوللا ىلع زاود هللا دبع خيشلا قيلعت رظنا - ١
 .ئيقباسلا نيعجرللا

 .(ةك59 ةيللا لحعنلا ةروس - *
 .5-655 5.0! ؟9يطاشلل تاقفاوللا - *



 .بهاذما ةيفوصلا ةلدأ نايي ف ةيفسويلا ةعوسولا

 وأ «ةباحصلا ارق نع ادحاو.دلقلا دهجفا نوكي نأ نيب ذئدنع قرف يأف «داهتحالاو

 اويمادا ةقيرألا تهاذملا هنأ نت انهت وأ فيك وأ ىأرلا يهل ةمدةقتا يغارخاو

 !؟طابنتسالاو لالدتسالا ةيفيكب الهاج ادلقم رخآلا ماد امو نيدهتجي اعيمج

 ةعدب اهديلقتو اهعابتا نأو ةعدب ةعبرألا بهاذملا ةأشن نأب لوقلا ئنعم امو
 ثيدحلاو يأرلا بهذم ةأشن ربتعت الو ةعدب ةعبرألا بهاذملا ةأشن ربتعت اذامل ؟ىرخأ

 يف يعحنلا دلقم نوكي الو ًاعدتبم يفنحلاو يعفاشلا دلقم نوكي اذاملو ؟كلذك ًاضيأ

 ةعبرألا بهاذملا هذه عابتا ن وكي اذامل لب ؟كلذك زاجحلا يف بيسملا نب ديعسو قارعلا

 نب هللا دبع وأ سابع نب هللا دبع بهذم عابتا عادتبالا يف هلغم نوكي الو ًاعادتبا

 .!؟نينم وما مأ ةشئاع وأ دوعسم

 مهديلقت ندع ةماعلا دصن ىتح عدبلا نم ةعبرألا بمهاذملا ةمئأ لعف اذامو

 نيدهتخما مهفالسأ ىلع هوداز ءيش يأ . ..؟مهعابتا اومزتلا مه نإ عادتبالاب مهمهتنو

 نم هقفلاو .ةئنسلا اونود نينا هيلمع ند ادي جرت ام لك اذإ !؟نيعباتلاو ةباحصلا نم

 ةجيتن نم ناكف «رخآ رز يبد ملا ل راحل «بناج

 حلطصاو ءامهلبق نم ثيدحلاو يأرلا يبهذم نيب فالخلا ةدح ترسكنا نأ كلذ
 باتكلاو ةنسلا لئالد ىلإ هرودب ًاضيأ وه دنتسملا ديدجلا نازيملا ميكحت ىلع ناقيرفلا
 تنودو ءاهروذج تحسرو ةعبرألا بهاذملا هذه ناكرأ كلذب تيوقف عامجإلاو

 راشتناو اهلحأ دادتما رس ناكف «صيحمتلاو ةيانعلا ءاملعلا اهالوأو ءاهعورفو اطوصأ

 ملاع يأل سيل هنأ ىلع قافتالا عم اهنع روصعلا نم رصع لك يف ءاملغلا عافدو اهبتك

 ىلإ هب نكمطي ام ثحبلاو طابنتسالا ةكلم نم هيدل ناكو هليلدو مكحلا كردم ّمهف

 .مكحلا كلذ يف ةمئألا ءالؤه نم ًادحأ دلقي نأ «هملعو همهف ةمالس

 يأف «ىرخألا بهاذملا نع ةعبرألا بهاذملا هب تزاتما يذلا ديدحلا وه اذه

 وأ يملع ببس يأبو ءاهوعبتا نيذلا نييالملا كئلوأب قيحت ةلالض يأو اهفنتكت ةعدب

 بمذمتلا نأو ةعدتبم رومأ بمهاذملا هذه نأب اذه راكنإلا بحاص يعدي يملع هبش

 بهاذملا هذمل نيدلقملا هبشي يعرش هحجو يأبو «ثلانلا نرقلا دعب تأشن ةعدب اهب

 !؟ةرفنتسملا رمحلاب

 نم ةعبرألا بماذملا عقومو .هليلدو ديلقتلا ةقيقح تحضوأ نأ دعب يبسح

 هاذ



 بهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ئراقلا مامأ عضأ نأ ءاهلبقو بهاذملا هذه رصع يف نيملسملا عقاوو اهلبق يلا بهاذملا

 عربتأ نلو «ركذملا اذه مالك نم باجعلا بجعلا ريثت يلا ةلئسألا هذه فصنملا لقاعلا

 حونجي هعنقي ام لقاع ئراق يأ فاصنإ يف نإف ةلئسألا هذه نم ءيش نع باوجلاب انأ

 .حيرصلا رينلا نيبلا قحلا نع هيحاصو راكنإلا اذه

 : يناثلا رمألا ىلع ليلدلا ىلإ اذه دعب لقتننلو

 :نيعم بهذم مازكلا دلقملا ىلع مرحي ال :ًايناث

 داهتجالا ةيتتر نع رصقملا لهاجلا نأ ىلإ قباسلا انثيدح دعب انيهتنا اذإف

 اننإف اهانضرع ىلا ةحضاولا ةلدألاب كلذ انل تبثو «ديلقتلا الإ هعسي ال طابنتسالاو

 وأ ؟دنيدخ امامإ هعبتي ئذلا' ةمامإب ءوي لك لدبي نأ كلقما لغه كلذ" دعي لآسن
 اذإ يأ يكحلا وه اذه ناك اذإو ...؟ًالثم ةنس لك وأ رهش لك اذه لعفي نأ هيلع له

 ىلع يعرشلا ليلدلا وه امف ءرخآو نيح لك نيب عبتملا همامإ رييغت مزتلي نأ هيلع ناك

 .؟مازتلالا اذه ةرورض

 رمألاو ءانركذ امك دلقي نأ مكحلا ليلدب لهاجلا بحاو نإ :باوجلا يف لوقن

 ال ممنك نإ ركذلا لهأ اولأساف9» :ىلاعت هلوق ةلالد نم حضاو وه امك قلطم كلذ يف

 دقف «هيلإ اوبهذو هب اوتفأ اميف مهدلقو ركذلا لهأ لهاجلا لأس امهمف .' ”6نوملعت

 همازتلا ناكأ ءاوسو همرتلي مل وا هتييعي امان[ عرتلا كارت «هسفنل ةبسنلاب هللا رمأ قيط

 هئارآ ىلإ هيدل نانئمطالا نم ديزمل وأ هبهذم ىلع هعالطا ةلوهس وأ هنم هبرق ببسب

 رهف «هريمغ هب لدبتسي الو هنع ديجي ال هنيعب امامإ مزتلي نأ هيلع-نأ دقتعا نإف ؛هبهذمو

 ادهتجب اذه هداقتعا يف عبتي نأ نود لجو زع هللا دنع نم ًامكح هدقتعا نإو «ءىطخع

 وأ موي لك همامإ لاديتسا مزتتي نأ هيلع نأ دقتعا نإو ءامآ ناك ,هداهتحا يف أطحأ دق

 ملو لجو زمع هللا نم ًالزنم امكح دقتعا نإو ءىطخع ًاضيأ وهف رخخآو نيح لك ني
 كلذ لك ذإ اضيأ امثآ ناك ,داهتجالا رهظع. رهاظتي نم يأرب 00 0

 ةلدألا نم همهف عيطتسي ال ام لك يف دهتمب عابتا هبجاو نأب ملعي نأ هيلع نإ

 ١ - ةبألا لكلا ةروص 450(.

 هاب؟



 بهاذلا ظ ةيفوصلا 3[:! نارب ين ةيفسويلا ةعوسوم ا

 يف رييغتلا مازتلا ال «مازتلا يأب هفلكي مل يأ كلذ نم رثكأ ىلاعت هللا :هفلكي لو «ةيلصألا

 .ماودلا ىلع دحاوب -كسمتلا مازتلا الو ةمئألا

 :ةوجو ةدع نم كلذ ليلدو «ةمئألاو ءاملعلا ىدل هيلع قفتملا مكحلا وه اذه

 ىلع دئاز مكح «ةمئألا رييغت مازتلا وأ ءدحاو مامإ مازتلا باجيإ نأ :لوألا هجولا

 .هل ليلد الو «ليلد نم هل دب الف ,ديلقتلاو عابتألا بجاو وه يذلا لصألا

 طابنتساو ةلدألا صيحمت عطتسي مل نم ىلع نأ نايبب الإ ليلدلا دري مل ذإ

 لولدم ىلع دازي طرش لكو «داهتجالا ةردق هيدل ترفوت امامإ عبتي نأ اهنم ماكحألا

 لوقي ملسو هيلع هلل ا ىلص لوسرلاو «هب هبؤي ال لطاب عارتحاو عادتبا وهف ليلدلا اذه

 ().(طرش ةئام ناك نإو لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش لك) :هنع حص اميف

 بهذم مازتلا ةمرح نم هيعدي ام ىلع لدتسي ساركلا بحاص نأ بيجعلاو

 كلذ عم دلقملا رمأي مث مازتلالا بوحجو ىلع ليلد ال هنأ نم هلوقن يذلا اذهب هنيعب

 لبق ررق هتاذب وه هنأ نع ًالهاذو هسفن ضقان.دق هنأ ًايسان ؛ ؛عبتملا همامإ رييغت مازتلاب

 امك هيلع ليلد ال ارمأ ماّرتلالا باجيإ ناك اذإو «مازتلالا بوجو ىلع ليلد ال هنأ ليلق

 ؟ريميغتلا مدع مازتملا وأ رييغتلا مازتلا هسفن ىلع دلقملا بحوي نأ نيب قرفلا امف ءلوقن

 امهنم ًالك نأ عم «هل غوسم ال ًامرحم امهيناثو هنم صانم:ال ًابجاو امهوأ نوكي اذاملو

 .!؟هبوجو روصت نع يهنملا مازتلالا تحت لحاد

 نإف هيلع كلذ بوحو ملعي نأ الإ هديلقت يف روذعملا دلقملا ىلع سيلف ًاذإو
 ىلإ . مامإ نم لوحتلا مازتلا.هبجاو نأ وأ ءهنع لوحتي ال ةنيعب مامإ مازتلا هبجاو نأ دقتعا

 مل عراشلا نأ ملع نإ امأ ءباوصلا ىلإ ههيبنت بجيو أطخ ىلع وهف موي لك رخآ
 هنيعي ًامامإ (ةيلمعلا ةيحانلا نم) مزتلا ءاوس «قح ىلع وهف نيتلاحلا ىدحنإ مازتلاب هفلكي
 .()روخآ ىلإ مامإ نم لوحتلا هبأد ناك وأ هنع لوحتي ملو

 ظفلي نم ابيرق ةشئاع نع 6 9 ملسمو 20109 يراحبلا نامخيشلا ىورو (40959 نابح نإ هحرعأ - ١

 نإو لطإب وهف هللا باتك يف سيل طرش نم ناك اه لا باتك يف تسيل اط ورش نوطوشي لاجر لاب اما

 .(...طرش ةئام ناك

 تاسمجاولاو فيلاكتلا نم تلفنلا ىلإ علطت و هسفن يف ائوه كلذ ىلإ هعذدي ال نأ لوحتلا ةحصل طزشي نكلو - "
 مزاتسال كلذ لعف اول ذإ ؛نييلوصألاو ءاهقفلا روهمج دنع ةدحاو ةدابع ف دحاو دهتجب نم رثكأ دلقي ال نأو
 ديدخلا مامإلا بهذم ملعي نأو امهنم للك اهرقي إل ةروص ىلع نيمامإ داهتحلا نم ةقفلم ةدحاو ةدابعب نابتإلا

 .هبف هعبتي نأ ديرب اميف هبلإ لوح يذلا



 بهاذا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول ا

 ىلص هللا لوسر نع ةرتاوتم تاءارق رشع كلانه نإ :لوقت اننأ :يناغلا هجولا

 مامإ تاءارقلا هذه نم ةءارق لك ةمدخل درحت دقو «نآرقلا اهب ىلتي ملسو هيلع هللا

 يأب أرقي ملسملا نأ تبث دقو اهيف هيلع اوذملتتو سانلا آهأرقأو اهب أرقو اهاور نيعم
 ةعبزألا بهاذملا يأ دلقي داهتجالا نع زجاعلا ملسملا نأ تبث امك ءءاش تاءارقلا هذه
 مازتلا هيلع مرحي ثيحب ؛ةديدج ةءارقب نيح لك أرقي نأ اذإ منسم ىلع حيا ءأك

 وأ اوف مالكلا ادنبا قيما ةندحلا لاق اهوا ةايتعركك هنأ نود هنيدي ةكازق
 يف اهب أرق ىلا ريغ ةئيعم ةءارقب موي لك نآرقلا اردنا فضنت راكذالا يضامؤاهدح

 .سمألا

 ةءارق يف تاءارقلا ةمئأ عابتاو «نيدلا عورف يف هقفلا ةمئأ عابتا نيب قرفلا امو

 خيم يلع يسع الو ريعيو نولي نأ لوألا ةلفئاطلا مم .نتلع يم اذاك ؟نآرقلا

 ؟كلذ لثم لعفي نأ ةيناثلا ةفئاطلا

 نم هل سيلو ةدحاو ةءارق ملعت ىلع الإ رفوتي ال دق ملسملا نإ مهضعب لوقيس
 ءاضيأ بسهاذملا عابتا يف اذه لثم لوقن نحنو «ىرحألا تاءارقلا رئاس ةفرعم ىلإ ليبس

 هيدل سيلو ةعبرألا ةمئألا نم دحاو مامإ بهذم ظفح ىلع الإ رفوتي ال دق ملسملا نإ

 لوألا رذعن اذاملف ماكحألا نم هجاتحي اميف ىرخألا ةمئألا بهاذم ظفح ىلإ ليبس نم
 .ليلدلا ىلإ دوعت اهنكلو ؛همدع وأ رذع ةيضق تسيل ةيضقلا نأ ىلع ؟يناثلا رذعن الو

 ةمئأب ءادتقالا يف ال رييغتلا مدع وأ رييغتلا مازتلا بوجو ىلع ليلد نم انل سيلو

 .ءاوس اذإ اهيف مكحلاف ىقفلا ةمئأب ءادتقالا يف الو تاءارقلا

 نيعباتلا رصع هدعب نم ىضقناو «ةباحصلا رصع ىضقنا دق هنأ :ثلاثلا هجولا

 هذه ةمئأ نم امامإ نأ عمسن ملو «هيلي يذلا رصعلاو ةعبرألا ةمئألا رود كلذ دعب ءاحو

 نأ عمسن حلو «هنيعب اييتفم اومزتسللي نأ نم نيتفملاو ةمئألل نيدلقملا رذح اهلك روصعلا
 دحاو لك نودلقيو مهعيمج نم نوقلتي ةمئألا نيب اولقنتي نأ سانلا رمأ مهنم ادحاو
 مسا نلعي ناك ةفيلخلا نأ ملعن اننإ ءكلذ سكع هملعن يذلا لب ءتقولا نم ةرتف مهنم

 مهتلعسأب هوقليل ؛هيلإ ةدلبلا يف سانلا راظنأ هجويو «ءانفإلاب هيلإ دهع يذلا مامإلا
 اوبرطضي ال يك «سانلا ىوتف نع هنود نم ةفيلخلا عنم ارو ؛مهنيد رمأ يف هوعبتيو
 .ةفلتخملا ىواتفلا نم مههحاوي اميف اوراتحيو

 هدب



 بهاذم ا | ةيفوصلا ةلدأ نايي ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :يدانم حيصي ناكو «ةكم يف ىوتفلاب دهاممو حابر يبأ نب ءاطع درفنا دقل

 .©"7نيمامإلا نيذه دحأ الإ سانلا في ال نأ ةفيلخلا

 نيذه بهذم اهيف نومزتلي نمزلا نم ةليوط ةدم ةكم لهأ ىلع ىضمو
 اذه نم ائيش ةفيلخلا ىلع ةمئألا نم امهريغ الو دهاجب الو ءاطع ركنأ امو «نيمامإلا

 سفن تنأمطا امترو «هنيعب مامإ بهذم مازتلا نع سانلا مهنم دحاو ىهن الو رمألا'

 هتلعسأب ىقلي ال ناكف ءامهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع ىواتف ىلإ سانلا ضعب
 نم هريغ وأ هنأ ءاملعلا نم دححأ فرع امو ؛ ؛ليلتلا يباحصلا اذهل الإ هتاءاتفتساو

 كييوط ادمأ قارعلا لهأ شاع دقو هلجأ نم هبحاص مثأو مازتلالا اذه نع ىهن ةباحصلا

 ضاع قارا همعش»و دف ةةرغسا نيش دبع هعذع ةومزتاو مهو قمرلا لَم

 لهأ شاع امك «مازتلالا اذه ملعلا لهأ نم دحأ مهيلع ركني الف «هدعب نم هذيمالت

 ورفع درا | ةلليع ىفشنك و القوم تسلا يهدم نورعلب لزم دنا ناحل

 نم نييالم بهذمت دقو «كلذ ملعلا لهأ نم دحأ مهيلع ركني الف «هباحصأو هذيمالتو

 ام وأ ءاشي ام اهنم راتخي لك ةعبرألا ةمئألا بهاذم.ءاهقفو نيملعتمو امارع «سانلا

 ءامسأ تاقبطلا بتك تلجس دقو هنكس لحمو هنطوم ىلإ برقأ وه ام وأ هيلع لهسي

 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ءامسألا كلت أرقت ؛.مهمالعأو مهنايعأ نم ةفلؤم فالآ

 مهتذتاسأ نم وأ مهنم دححاو لقي ملو ءيشرقلا ظفاحلل ةلبانحلا تاقبط فو يكبسلل

 يببهذلا .مامإلا وه اهو ..!!هنيعب ًابهذم مزتلي نأ بمهذملا يف دلقملل زوجي ال هنإ مهتمئأو

 يف مهل اديؤمو اينثمو احدام مهتمئأ بهذم اومزتلا نيذلا ءاهقفلا نع ثدحتي هللا همحر

 هل همهفو هل حيحصلا ليلدلا فاشكنا عم همامإ بهذمل مهدحأ بصعتي مل ام ؛كلذ

 .ههجو ىلع

 «لضفو عابتا ريغ ىلع ةيكلاملا ءاهقفلا :(بلطلاو ملعلا لغز) ةلاسر يف لوقي

 ةيفنحلا ءاهقفلاو :لوقي مث «ريفكتلاو ءامدلا ىلإ عرستلا نم مهوتفمو مهتاضق ملس نإ

 ابرلا ىلغ ليحلاو ليحتلا نم اوملس نإ مهلثم نم ريخلاو ءاكذلاو يأرلاو قيقدتلا اولوأ

 ؛نيدلاب مهملعأو سانلا سيكأ نم ةيعفاشلا ءاهقفلاو لوقي م ...ةاكزلا لاطبإو

 باحصأ سوؤر نم مهمامإو «ةلصتملا ةتباثلا ثيداحألا عابتا ىلع نيبم مهبهذم ساسأف

 ١ - دامعلا نبال بهذلا تارذش رظنا ١١/42 ١(.

 ةانقو



 بهاذا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ليجلا كسفن نع عفذتو هب هللا نيدتل هبهذم اذهاي تلصح نإف ءةمج هبقاتمو ثيدحلا

 ظح ةلق مهلو ةلمحلاب نيد مهيفو ةعفان مولع مهدنعف ةلبانحلا نع لوقيو ...ريخب تنأف
 نوؤيرب مهو؟مهمزلي هنأبو ميسجتلاب مهنومريو مهتديقع يف نوملكتي 'سانلاو ايندلا يف
 مومذملا بصحعتلا نع نيبهذمتملا ءالؤه ىهنيو مهل رفغي هللاو ردانلا الإ كلذ نم

 نأ دقتعت ال) :لوبقيو اهلك بهاذملا لضفأ هبهذم نأب مهنم دحاولا داقتعاو مهتمئأل

 كفلاخمل الو كلذ ىلع كل ليلد ال كنإف ىلاعت هلل | ىلإ اهبحأو بهاذملا لضفأ كبهذم

 ىلع نارحأ مهباوص يف مهو ريثك ريخ ىلع مهلك مهنع هللا يضر ةمئألا لب ءاضيأ

 ."”دحاو رجأ مهئطخ فو ةلأسم لك

 ذيملت «يبهذلا نيدلا سمن ريبكلا ظفاحلا مالك اذه :فصنملا يبخأ اي لمأتف

 مازتلاو مهتمئأ نم ذحألا ىلع مهرقيو ةعبرألا بهاذملا ىلع ني ةيميت نبا مامإلا

 0 مهايإ رام م يوتا تيأآر ع يل 0

 نيعباتلا عقاو وه 5 ؛ةلبانحلاو ةيفنحلاو .ةيكلاملاو ا مالعأ تاقبط يه كلتو

 ىوقأب عمجم ناسل نيبأب قطان كلذ لكو ...تحضوأو كل هتحرش امك ةباحصلاو

 الو مثإ الو هيف ررض ال ؛ةديلقت نع لوحتي ال نيعم مامإل دلقملا مازتلا نأ ىلع قافتا

 ةفاك هركنيو هركنن ام اذهف «مازتلالا اذهب هفلك دق هللا نأ دقتعي ملام ...جرح
 .نيملسملا

 ملسم لك هملعي ام حضوت امدنعو ؟هبهذمب كسمعلاو مامإلا ديلقت ىنعم ام

 ءاوس ًادهتجب امامإ عبتي نأ الإ هعسي ال داهتجالا ةحجرد غلبي مل نم نأ نم «فصنم

 كسمتلاو مامإلا اذه عابتا ةرورض ىنعم اضيأ حضون نأ يغبني .همزتلي مل وأ همزتلا

 ؟وه هتاذ يف ةنيعم ةيزمل وأ هضخشل هيهذع كسمتلا وهأ هبهذع

 عيمج ملع دقل ءاذه لاق نم نيملسملا يف نوكي نأ هللا ذاعم ...هللا ذاعم
 يه اهدحو هللا ةعيرش نأ مويلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رصع.ذنم نيملسملا
 .مهئادتقاو مهكولس ساسأو مهل رانملا اهدحو يهو «سانلا ىلع ةمكاحلا

 ١ - صا يبلطلاو ملعلا لْغَر رظنا 138932629 3059(.

 هالك



  بهاذلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 عضحيل دب ال ناك ًاصوصبخ ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ ةفرعم قو اهومع فراعملاو

 ملاعلا يدعقي نأو ملاعلا ليذب لهاجلا كسمتي نأ نم هنوناقو هللا ةعيرشل عيمجلا
 هذهو ديمحلا زيزعلا هلل .طارص وه دحاو طارص ىلع عيمجلا يقتلي ىتح «ملعألاب

 يدتقن ال نحنف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب انئادتق ال ةبسنلاب ىتح ةلثام ةقيقحلا
 هنإ ثيح نم هب يددتقن امئإو «درجملا يناسنإلا هصخشب لثمتملا دمحم هنإ ثيح نم هب
 :ةنسلا عابتا نم ىلوأ باتكلا عاابتا نإ :لاقي ال كلذلو «ىلاعتو هناحبس هللا نع غلبم

 لوسرل انعابتا بحوم نأل ءناك يأ رشبلا مالك نم عابتالاب ىلوأو قحأ هللا مالك نأل

 ءطقف كلذل هعبتن امثإ نحنف لجو زع هللا نع اغلبم هنوك ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هنع غيلبتلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو نيدهتحملا ةمئألا نيب ام نأشو

 هبرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب ام نأش لثم «همالكب دوصقملا هدارمل مهفلاو

 .نآرقلا نم هيلإ لزن ام نايبو هنع غيلبتلا ثيح نم لجو زع

 يف لاق «ريبعت لمجأ كل هتحضوأ يذلا ىسعملا اذه نع يبطاشلا ربع دقلو
 سانلا داقناو هلوق يف عبتا اذإ ةعيرشلاب لاعلا نإ) :هصنام (؟ © ٠ /") ماصتعالا هباتك

 وهف «ىرخأ ةهج نم ال ءاهاضتقم. مكاحو اهب ملاع وه ثيح نم عبتا امئإف .همكح يف

 ل ل ا
 ايصتنم هنوك ةهج نم ال غلب هنأب نظلا ةبلغ ىلع وأ غلب هنأب ملعلا ىلغ ىلغ غلب ام هنم..

 .ىلقةلرنلا ةعيرجشل] ةياثرع اق ةقيقلا نع دحأل كلد تبثي ال ذإ ءاقلطم مكجلل

 قلخلا نود هدحو مالسلاو ةالصلا هيلع هل كلذ تبثو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .(ةمصعلا ليلد ةهجج نم

 :ةثالث رومأ دحأ نم ولخي ال ةعيرشلا ماكحأب .فلكملا اذإف) :لاق مث

 .حلا ...اهيف هداهتجا هيلإ هادأ همكحف اهيف ًادهتجم نوكي نأ :اهدحأ

 دئاق نم هل دب الف «ةلمج مكاحلا ملعلا نم ايلاخ ًافرص ادلقم نوكي نأ :يناثلاو
 وه ثيح نم الإ هب يدتقي ال هنأ مولعمو هب يدتقي ملاعو «هيلع مكحي مكاحو «هدوقي
 كلذ لهأ نم سيل هنأ هنظ ىلع بلغ وأ ملع ول هنأ كلذ ليلدو «مكاحلا ملعلاب ملاع

 هريغ الو يماعلا رطاخب رطخي نأ حصي ال لب ؛همكحل دايقنالا الو هعابتا هل لحي مل ملعلا

 ملسي نأ نبكمي ال هنأ امك «رمألا كلذ لهأ نم سيل هنأب هملع عم رمأ يف ريغلا ديلقت

 كفي



 بهاذلا_. . ةيفرصلا ةلدأ ناب يف ةيفسريلا ةعوسوم ا

 ناك اذإو ءلقعلا دقاف نوكي نأ الإ «بيبظب سيل هنأ ملعي دحأ ىلإ هسفن ضيرملا

 نيم ال هنيلإ دايقتالا يكبودلا ملعلاب ملاغ وه ام ةهج ورم ئنملا ىلإ ةاقني اكزف كلدك

 :ًاعرش الو ًالقع اهيف فالخلا عسي ال ةلمجلا هذهو ءًاضيأ ًانالف وأ ًانالف هنوك ةهج

 حلصيو هعقومو ليلدلا مهفي هنكلو نيدهتجملا غلبم غلاب ريغ .نوكي نأ :ثلاثلاو
 هحيحرت ربتعي نأ امإ:ولخي الف هوحنو طانملا قيقحت يف ةربتعملا تاحجرملاي حيجزتلل همهف
 ملعلل غبات وه امنإ دهتحلاو ؛هحولا كلذ يف دهتجملا لثم راص هانربتعا نإف الوأ هرظن وأ

 نم دب الف هربتعن مل نإو ءكلذك هبشي يذلاف ءهرطش هجؤتم هوجن رظان «مكاحلاو

 ملعلا بوص ىلإ ههجوت ةهجج نم دهتحما عبتا امإ يماعلاو «يماعلا ةجرد ىلإ هعوحر
 .(هتلزنم لزن نم كلذكف مكاحلا

 بصعتم ريغ فصنم لقعب مالكلا اذه ىلإ لبقم تنأو هتروصتو اذه تملع اذإ

 قحلا بهذملا نأ ملعا) راكنإلا بحاص هلوقيام عينشلاو بيرغلا لهجلا نم نأ تكردأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم انديس بهذم وه امنإ هل عابتالاو هيلإ باهذلا بجاولا'

 نيأ نمف اذ كه لصألا ناك نإف) :لوقي نأ ىلإ (عابتالا بجاولا مظعألا مامإلا وهو ءملسو

 بسلا ظافلأ ليكي مث (نيملسملا ممذ ىلع تمزلأو تعاش اذاملو ؟بهاذملا هذه تءاح

 عيرشتلا خيراستل سراد يأ هملعي ام لهاجتي هنإ !اهب نيكسمتملاو بهاذملا هذه عابتأل متشلاو

 ؛ةلاسرلا هذه يف هنم اقرط انركذ ام «هنم تءاج يلا ردصملاو بهاذملا ةأشن' نع يمالسإلا

 0 ا ا ود نسوي ب اع

 نع ملع يأ نوملعي ال نيذلا ماوعلا نم ريثك .ىلع مهول ! اذه ىلطنا دقو ...!!ملسو هيلع هللا

 مهدحأ حار ىتح مهريكفت ىلإ ةعيدخلا هذه تللستو ؛بهاذملا ةأشنو ديلقتلاو داهتجالا ىنعم

 ءالؤه بهاذمل ةميق يأو يعفاشلا.عابتأ مأ هللا لوسر عابتأ ننأ «يمخأ اي اقح :لوقي

 .! هللا لونْشَر بهذم مامأ ةمئألا

 فاصنإلاو ملعلا نم ةكسم يذ لك اهنع عفزتي ةعدج 00 0

 رئاس اهحرش دقو «بهاذملا عابتا ىنعم ةقيقح راكنإلا ٍبحاص ملعي ال 5

 ىتتح «هرداصمو هعجارم مظعم يف خيراتلا اهتبثأو عجارملاو بتكلا تائم يف ءاملعلا

 !؟بيجعلا مالكلا اذه ةماعلل لوقي امدنغ «لهجلاب اروذعم نوكي

 هانم



 بهاذم ا | ' ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 «ةريطخلا ةوعدلا هذمل حطنتي كلذ عمو «ةحضاولا ةقيقحلا هذهب ٌالهاج ناك نفل

 هنكلو «نيفقثملاو نيثحابلا عيمج اهملعي امك اهملعي ناك نإو «عينشو فسؤم.رمأل هنإف
 وهام ىلع يوطنيل رمألا نإف سانلا ةغمدأ ىلإ ريست نأ هتعدبل لاحملا حسفيل اهلهاجتي

 همامإو بهاذملا ديلقت نع عاطقنالا بجي ىتم
 ةلصاوم نع عنتمي نأ ؛هنأش ناك امهم دلقملا ىلع امهيف بجي ناتلاح كلانه

 .هديلقتو همافإ عابتا

 عالطالاو اهب ةطاحإلا ىلإ لئاسملا نم ةلأسم ةفرعم يف لصي نأ :يلوألا ةلاحلا

 ةلأسملا كلت يف عبتي نأ هيلع نإف ءاهنم مكحلا طابنتسا ةيفيك ةفرعمو اهتلدأ ةفاك 1

 ءارو ريسلا لصاويل اهيف ةيملعلا هتكلم يوطي نأ هل سيلو هداهتحا هيلإ هيدهي ام

 .كلذك اهيف مكجلاف ةدحاو ةلأسم نم رثكأل عستت هذه هتكلم تناك نإف ...همامإ

 . هدلقي يذلا همامإ هيلإ بهذي ام سكع ىلع لدي انيدح ىأر اذإ :ةينافلا ةلاخلا

 ثيدحلا ةلالد عبتي نأ هيلع نإف ؛مكحلا ىلع هتلالدو ثيدحلا ةحص نم دكأتو «هنيد يف

 نوصوي اوناك اعيمج ةعبرألا ةمئألا نأل ,مكحلا يف همامإ بهذك. كسمتلا نع علقيو

 :مهتاداهتحال ًافلاخم ءاح اذإ حيحصلا ثيدحلا ةلالد ىلإ لوحتلاب مهذيمالتو مهباحصأ
 كرتشم ردق وهو «ةعبرألا بهاذملا ميمص نسم ةقيقحلا يف وه ثيدحلا ىلإ لوحتلاف

 .هب نوئيديو هيلع نوقتلي

 هحملي ثيدح لك سيلف ءاهتاعارمو اهتفرعم نم دب ال اطورش كلذل نكلو
 اذه همهف ام ىلع ةقيقحلا يف الاد ءهمامإ داهتجا فالح ىلع لدي هنأ ىريو ثحابلا

0 

 :عومجا هباتك يف يوودلا مامإلا كلذ نايب يف هلوقي ام كيلإو

 لاق ًاحيحص ًاثيدح ىأر دحاو لك نأ هانعم سيل يعفاشلا هلاق يذلا اذهو...)
 ىلع بمدذملا يف داهتجاالا ةبتر هل نميف اذه امنإو ءهرهاظب لمعو يعفاشلا بهذم اذه

 . ل هللا همحر يعفاشلا نأ هنظ ىلع بلغي نأ هطرشو «هنم بيرق وأ هتفص نم مدقت ام

 يعفاشلا بتك ةعلاطم دعب نوكي امنإ اذهو .هتحص ملعي مل وأ ثيدحلا اذه ىلع فقي



 بعهازملا | ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 نم لق فيعض طرش اذهو اههبشأ امو هنع نيذخآلا هباحصأ بتك نم اهوحنو اهلك
 ثيداحأ رهاظب لمغلا كرت هللا همحر يعفاشلا نأل انركذ ام اوطرتشا امنإوءهب فصتي

 وأ اهصيصخت وأ اهخخسن وأ اهيف نعط ىلع هدنع ليلدلا ماق نكل ءاهملعو اهآر ةريثك
 .2"(كلذ وحن وأ اهليوأت

 ةيميت نبا اهلصأو «ةريثك ةيداهتحا بابسأ ءام ثيدح رهاظب لمعلا مامإلا كلو

 ملاعلل نوكي نأ دوهشتا ره رجا ايمهايبلا ةفافاو تادنا عع لإ ناقتي

 .")ةعساو ملعلا كرادم نإف اهيلع علطن مل ثيدحلاب لمعلا كرت يف ةجح

 نم ببس ىلع رثعن ملو «ثيدحلا رهاظل دهتجملا مامإلا كرت بابسأ نع انثحب اذإف

 ثيدحلا ةلالد نع كلذ دعب لدعي نأ زوجي الف ؛ةيميت نبا اهروص لا ةرشعلا بابسألا

 ذإ ءاهركذي مل ةجح هل نوكت دقو هيلع علطن مل رذع هل نوكي دق هنأ ةجحب ,حيحصلا

 اهصيحمتو اهتفرعم دعب ةيعرشلا ةلدألا ىلإ هقرطت نم رثكأ ءاملعلا ىلإ أطخلا قرطت نأ
 .")اهنم دوصقملا مهفو

 يه هذهو ًادهتحب نوكي نأ غلبي مل نمل ةبسنلاب ديلقتلا ةيعورشم ةلدأ يه هذهف

 سسيل ةحضاو ةلصفم اهانركذ «مازتلالا:مدع زاوجو هنيعب ابهذم دلقملا مازتلا زاوج ةلذأ

 اررحتم ًافصنم ءىراقلا يأ اي تنك نإف ةيشاغ ةيأ اهفنتكت الو ءضومغ يأ اهوح

 .قحلا وه هتلق ام نأ تكردأ سفنلاو تاذلل راصتنالا بحو ةيبصعلا نم

 يذلا اذه لك نإف «ةيسفنلا ءاوهألاو ةيبصعلا نم عفادب ًاقوسم تنك اذإ امأ

 جالع يأ هيف دحت نأ تاهيهو هل ةميق ال ًاغراف امالك الإ سيل ؛ءكل هتحضوأ

 سحفنلا ظولظح نم انيجني نأ كلو يل هللا وعدأ نأ جالعلا انإ «كئاوهأو كتيبصعل

 .هتعيرش مهف يف فاصنإلاو هنيدل صالخإلا ةمعن انبهيو «ىوحلا حراطم نع اندعبيو

 ةيبهذماللا ءاديب يف ًاعيمج سانلا باسنأ ول تدحي اذام

 نع انضرعأ اذامل :لئاستن «ةعطاقلا ةلدألا نم هاندرسو هانحضوأ ام لك دعبو
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 اهعابتاو بهاذملا ديق نم قالطنالا ىلإ (انم ًاداهتجا) سانلا انوعدو ةلدألا هذه لك
 ؟.داهتجالا بحر يف حايسنالاو

 يف «قالطنالا ىلإ مهلك سانلا انوعد ول ثدحي ام :باوسجلا يف كل لوقأو
 فو ؛مهيلع دامتعالاو مهب ةناعتسالاو نيسدنهملا عابتا نع ةيئارمعلا مهعيراشم
 يفو «مهلاوقأب ذخألاو مهيلع دامتعالاو ءابطألا عابتا نع ةيحصلا مهتاحالعو مهاياضق

 ذبنو تاعانصلا كلت يف صاصتخالا بابرأ عابتا نع مهشياعم بابسأو مهتاعانص

 نع جورخلا ىلإ مهلك سانلا انوعد ول ثدحي اذام مهتاراهمو مهتامولعم نم ةدافتسالا

 ةعانقلا"ةامتعاو كلذ لك يف داهتجالاب كلذ نع ةضاعتسالاو نيصتخملا ءالؤه عابتا

 ؟.كلذ اولعفو ةوعدلا هذه يف سانلا انقدص مث داهتجالاو ثحبلا دعب يتأت يلا ةبتاذلا

 ثرحلاو نارمعلل ةكلهملا ىضوفلا وه كش الب كلذ ءارو ثدحيس يذلا نإ
 قاهزإ ىلإ نوعرسيو «ريمعتلا قيرط نع مهتويب بيرخت ىلإ سانلا دمعي «لسنلاو
 لمعلا ءارو نم عايضلاو رقفلا مهسفنأ ىلع نورجيو «بيبطتلا مساب مهحاورأ
 اولهاحتو .هطرش نودب هوقبطو هناكم ريغ يف داهتجالا اوعضو مهنأل كلذ .عينصتلاو

 رصانتلاو نواعتلا لام يف ءضعبب مهضعب سانلا تائف طابترا نم نوكلا يف هللا ةنس
 .داشرتسالاو ميلعتلاو

 ةيبهذماللا ةاعد ىتحو ءراغصلا لافطألا ىتح ًاعيمج سانلا اهملعي ةقيقح هذهو
 تاصاصشخالا لام يف هسفن نوناقلا اذه سانلا ءالؤه مهفي ال اذال نكلو.مهسفنأ

 .!يردن ال ..!؟مارحلاو لالخحلا ماكحأو ةينيدلا

 كلت يف داهتحالا نيدايم ًاعيمج سانلا ماحتقا ىدل ثدحتس ىلا ةجيتنلا ْنِإ
 نيدايم اعيمج سانلا ماحتقا ىدل ثدحتس يلا ةجيتنلا سفن يه ةيويندلا تاصاصتخالا

 .مارحلاو لالحلا ماكحأو ةيعرشلا مولعلا يف داهتحالا

 هجرختسا تاعامجو ًادارفأ سانلا لاوحأ عيمجب قلعتي لماكتم هقف مويلا اندنع
 ناسل لوقي انمامأ لثام دسجتم مويلا وهف «ءاملعلا مهباحصأو نودهتخما ةمئألا هنودو
 الإ اهصيغو ةيئانجلاو ةيندملا مكاياضق يف هقفلا اذه اوقبطت نأ نيبو مكنيب سيل :انل هلاح
 نم ةيتاع حايرل ةيهقفلا ةورثلا هذه انضرع اذإف ...ةلضفملا مكتقيرطب'هوفنصت نأ
 حايرلا هورذت يذلا ميشا ريصم هقفلا اذه ريصم ناك ؛نيملسملا لكل ماعلا داهتجالا
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 راجحألا نم راشنتو لالطأ مامأ دييتعلا يهقفلا انناينب نم انب اذإف ءرظننو ...ةجئاهل

 «بيرغ زارط نم رباكم الإ اهيف يرامي ال ةجيتنل اهنإو «كانهو انه ةرثعبملا ضاقنألاو
 ضروس تا بو هاك رو هناومو هلم ماكحأ مهفل .ةغئاس ليبس مويلا ملسملا .مامأو

 نم بهذم يف ريغص باتك ةسارد قيرط نع «ةينيدلا اياضقلا نم ةصانخلا هتايح هل

 ىلع فقتي وأ مهفي ال نأ هيلع الو «ةيعرشلا ماكحألا ةصالخ يوحي «ةعبرألا بهادملا

 ةباحصلا رابك نوتفتسي نمث ريثك لاح هيلع ناك امك «دهتجم ريغ مادام اهتلدأ

 ظ .نيعباتلاو

 بتتكلا هذه نع هتيضقأو «ةلدألا يف رظنلاو داهتجالاب ملسم لك تفلك ام اذإف

 كلذ يتعمق (ةيفألا لخا اذلقم مارحلاو لالخلا ماكحأ اهنم ظفحي نأ هعسوب ناك لا

 الإ تالكشم نم :كضزتعي اميف هللا مكح سيل حوضوو ةحارص لكب هل تلق دق كنأ

 امسا اهلك ةيمالسإلا ةعيرشلا دحت نأ كلذ دعب رظنناو ...ةيناذلا كتعانق هيلإ كيدهت ام

 باب هيف تبثأ رادح ءاحح ةريقمك ءانبو هل عوضوم ال اناونعو ىهتحت ىمسم ال

 هب تقلطنا نإ امأ. بائذلاو عابسلا اهيف عترت ةيئاس ضرأ هئارو نمو لالغألاب دصوم

 سانأ اهيف دهتجاو اهفلأ «ىرخأ بتك ىلإ ءاهتمئأو بتكلا كلت نع هايإ كئاصقا دعب

 كنأ نم رثكأ ًائيش كلذب لعفت مل تنأف مهديأقت ىلع هتلمو مهب هتمزلأف «نورجخآ
 نالف ديلقت ىلإ دمحأو كلامو ةفينح يبأو يعفاشلا ديلقت نم لوحتي نأ هيلع تبجوأ

 ةسمئألا ىلع ةنيغضلاو دقحلا ىنعم الإ ىنعم يأ مازلإلا اذهل سيلو «نيرصاعملا نم تالفو
 .مهتاداهتجال جيورتلاوءنالفو نالفل بصعتلاو «مهيعباتو ةعبرألا

 دهشتلا ةسلج يف هعبصإ كرحي وهو يناح ىلإ ىلص بلاطل ةرم )تلق دقل
 ىلص لوسرلا نع ةدراو ةنس هنأل :لاقف ؟اذكه كعبصإ كرحت اذامل :ارمتسم اكيرحت
 ليلد امو ؛:ةحصلا نس. هتحرد امو كلذ يف دراولا ثيدحلاام :تلقف «ملسو هيلع هللا

 ال :باشلا لاقف ؟رفتسملا كيرختلا اذه كيرحتلاب دوصقملا نأ ىلع هيف يذلا صنلا

 ليلدلاب الوات ةسقن نحو ذإ هنأ ولا ....سانلا نم انالف كلذ نع لأسأس نكلو يردأ

 .هيلع يذلا بجاولا ىدأو حارأو حارتسال كلام مامإلا- بهذم كلذ يف دلقأ :لاق

 ءيشل ال «ةعبرألا ةمئألا نم مامإ بهذمب هكسمت ىلع ناسنإلا اذه ىضق دقف اذإ

 .يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا دوصقملا - ١
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 بهاذم ا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ضحتقلا انه امزولما هلك هيغ ةاسلالا اذه شاع ولو ودق نمعش نيلقو ظاكرلاالإ
 نولوقي امك هنيعب بهذم مازتلا كيلع مرحي :سانلا ءالؤه هل لاق امل هدلحو هنع ذحأي

 ..!!ةعبرألا ةمئألا بهاذع, نيكسمتملا قح يف كلذ

 20 .!؟هرهاظم ىتعأو هلاكشأ ٌئوسأ يف بصعتلا ىلإ تيأرفأ

 تادامهتجا نييبهذماللا ءالؤهلا نوكي نأ انمهي ال :للعت للا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا لاق - ١
 نم مهتقئاوم نوري نم اهب نوقفاويو قمثألا نم روهمللا اهب نوقلاخي قيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ ن ةصاخ
 ردح اج الطيب اه ايتن لاس مع او للا نيك لو يقم تكا لذه انمهي إل «.نيرخألا

 ام لضفت دقو .هيلإ اويهذام ف مهفلانع ابار ىرت دقو ءريدقت لقأ ىلع اوه هالقتعا يف كلذو اهبف داهتجالا
 اذإ ةئاله ةيوحعأ ةشقانم هلك كلذ يف مهشقاتن دقو .داهتجمالا ىلع. مهتردق رقت ال دقو هروهمخلا هيلإ بهذ

 عوضوم ةنسلا وأ باتكلا نم ذحألاو رظنلا 'مساب هوراتجا يذلا مهبأر نم لع ال انكلو «ةنبسانللا تضنتا
 .جيجضلا وأ عازنل زنلل ةراثإ ببس و راكنتسا

 ينام حيواؤللا ةالص ءادأ لضفب وأ ..دهشتلا ءانثأ هعبصأ كرخي نأ لضفي نم.نأش نم انل سيلف :لحأ
 هذه لاق نم ءاهقفلاو ةمثألا ف دحجو دقف .: ..ادمع ةتئافلا ةبوتكلل ءاضق غو سي ام هداقتعا يف ىرب ال وأ «تاعكر
 لئاسللا ضب يف بهاذم مهسفنأل اوراشخيف داهتحالا سانأ يعدي نأ يمالسإلا خيرانلا يف اعدب سيلو «لاوقألا:
 ذحتي نأ وه هرمأ انمهيو هركنن يذلا نكلو «كلذك اونوكي م رأ ةقيفللا يف داهتجالل ًالعأ اوناك هاوس ؛قيهقفلا .

 مهنيب نيتلا بسلا اهب نوعطقيو بهاذلل ةمئأ اهب نوبراخم ةيضام ةحلسأ اهيلإ اوبهذ يلا مهئارآ نم ىلدلا ءالؤه
 مهرثكأ لاح وهامك اماك قنكملل ثابسانللا لك يف ءايحألاو دحاسللا ف نتفلا اهب نورثيو نيملسلل ريهامج نيو

 .يغو كوكشو لالض ننم هيف مهامو نيفرحنللا نع اوضرعأ و «هنيد للإو هللا لإ ةوعدلا ليبس اوكرت دقل ءانآلا
 نلعي وأ .ةعبرألا ةمئألا نم مامإ بهذك.هكسق ىلع رصي وأ مهتاداهتحا ف مهفلانغ نيدتم لكل نودصتي اوقلطناو:
 أوسم ال انحش لإ مهب ؛ نوهتنيو هل ةياهن ال ًالادج مهعم نوريثف .ديلقتلا لإ هتجاحو داهتجال ١ نع هفعض نع

 ..11فارخالا و أدصلاب مهبتك نوفصيو لهللاب مهتمثأ دومريو ؛لالضلاب مهنومهتي اط

 نإو .ءادنبالاو لالضلاب يمرلاو هيفستلاب هبلع اوضقنا هداروأ اهب طبضي ةحبس دحأ دي يف ترهظ نإ

 وثآ نإو كهلثم ىلإ دوعلا نم هورذحو كرشلا ةمهتب هلاوحول .ناذألا بقع ارهج لا لوسر ىلع نذؤلل يلض
 جاهاعكرو لاه ةياهن الو لوأ ال ةئتفب دجسلا ْقاوفصع قعكر_نيرشع مهدجسم يف حيوازلا اولصي نأ ىانلا

 نم ةليث ركذأ لازأالو «تازتاهللاو بابسلاب هيف تاوصألا عفترت يتحح دحسللا لخاد ين اوجامو كلذ بسب ىانلا

 تحال دقو لحجر رشع ةسمخ ىلع نوديزي مهئاطسبو سانلا ماوع نم عمج ءاشملا دعب اهيف ينراز ناضمر ايل
 ءاحوه ةئنق فاقيإ ىلع لمعلا ئينودشاني اوحارو ءاهنم اوت يلع اولبقأ ةموصخ راثآ مهتاوصأ فو مههوجو ىلع
 ىتح مهيحالب لظو تاعك ينامث ىلع حيواؤلا ةالص نم دازام عرخ مهنيب.ماق نم ببسب مهدحسم يف تماق

 ,اناطيشلا ليبس ف ءارص ةبلحا ىلإ للا تيب لوحتو دحسلا لخاد يف ةنتفلا تدتنإلا :

 ادم ادِيلقت دقتعن امك يلصن ًأضيِأ نحن انوك ؤيو نوع امك حيزازلا اولصي نأ ءالؤه رضي اذام
 ديقتلا نود ةنسلاو باتكلا نم ةعيرشلا ماكحأ مهد ىلع ةردقلا مهسفنأل اومعزي نأ مهمه لك سيلأ !؟اداهتحإ أ
 ؟نيدهتحلا ةمثألا نم ماما بهذع.

 بناج لإ انعاش ًاديدج ابهذم نوب امك مهسفنأل اوسس ؤبلف كلذ مهسفنأل نومعدي مهانكارت نحن اهف
 نوهتشي امك ةلأسلل هذه يق اوقترلل «تادايعلا لئاسم نم طقف لئاسم رشع ىلع هنوديشي «ةنودلل ةعبرألا بهاذللا

 هيغستلاو ليهجتلاب نيرألل هلك كلذ دعب ضرعتلا اميف. نكلو !.الوبج ام ردق مهتاداهتحا و ةمئألا هقف نع ١وأنيلو
 مهتاداهتحاو مسهبتك نم ريثكلا لإو ةعبرألا بهاذللا ةمثأ ىلإ ةيريخسلا و ءوسلاب مهتنسلا نوطسمي مف .1؟ليلضتلاوأ
 .!؟ةفينح يأ تاطقسي هن ومسي ام فقلتب تقولا ةعاضإ مف !؟مهيدلقم و

 تنبلا نم لحرلا حاكن ةحصب ىتذأ هنأل ههقذ نم ةيرخسلا و يمفاشلاب نعطلل سلاخلا ف ردصتلا مف
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 ديلقت ةرورض ىلع اهانقس يلا ةلدألا كلت ذبن غيستسي فصنم ناسنإ يأف
 ىلإ اعيمج سانلا ة ةوعد مث «داهتجالا نع ًازجاع مادام نيدهتحبا ةمئألا نم ادحاو ملسما
 نإو نيدهتجملا ةمئثألا ديلقت نم اوللحتي نأو ءكلذل ًالهأ اونوكي مل نإو اودهتجي نأ

 باتتكلا نم مارحلاو لالخلا ماكحأ اوجرختسي نأو «نيملسملا نييالم مهلبق نم مهعبتا

 مهماهوأ نيب هللا ةعيرش كلذب اوقزم نإو ,نوليختي امكو نومهفي انمك ةنسلاو
 ٠ ْ ؟ةفلتخملا ةعونتملا مهتليعأو

 ىلع سانلا عيمج مامأ هيعرصم ىلع بابلا اذه حتف نأ ملعي ال ناسنإ يأو

 نيكسب ًابرإ ابرإ اهوقزمي نأ نم هتعيرشو مالسإلاب نيصبرتملل نيكمت وه امنإ مهفالتحا
 .!؟داهتجالا

 ليبسسلا ملعي ال ثيدحلا خيراتلا عقاو نم ائيش ىعو فقثم يبرعلا انملاع يف لهو

 فيقالت ين ًالهاذ حوطتل ألا) هباتك ف كلذ يف يعفاشلا مالك أرق ول وهو ؟حافسلا قيرطب هئام.نم تدقعنا يلا
 ا5بيجع نهج

 بهعاذلل لاانتتسلأ دغ الو مهتح ةمثألا سخبن ال اننإ هللا ذاعم :....خيشلا لاثمأ نم لحر لوقي دقو
 نإ, ءلوقي ١م ضيقت وه لب لوقي ام قدصي ال هرمأ عقاو نكلو سلاحا ضعب يف كلذ لوقي دق لحأ ...اءوس يأب
 بانكلا نم اهحبارختساو ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ ةيلحتل دهحج نم هولذبام مّرحيو ةعبرألا ةمئألا مزعج يذلا
 حيرص اذهإ وسم الو ةبسانم كودب مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوزن ثيدحح ىلع هل قيلعت يف لوقي إل ةنسلاو

 .0!هوغو يفنحلا ةقغلا أ ليخإلا نم امهريغب ال ةنسلاو باتكلاب يضقيو انع رشد مكي مالسلا هيلع ىبسيع نأ 5

 هقفلا نأ اذإ دقتعي لحرلا نإ .يفنللا هقفلاو ليخجإلا نم امهربغب ال :هلوق ىنعم لمأت ١!مالكلا اذه لمأت
 يقال يقتي ملسم دحويفأ !!ةنسلاو باتكلا وأ ةيمالسإلا ةعيرشلاب هل ةقالع ال ءيش ليخالاك الاب وه ام يفنحلا
 ب أ باتكلا نم ةطبتسم اماكحأ الإ سبل يفنملا ةقفلا نأ ملعي ال مث ؛قملا ةقرعم
 ملو هيب ةنسو هباتك ماكحأ ةيلت ين هللا لإ كلذب برقت ا هنع هللا يضر ةفينح انأ هقفلا اذه مامإ نأ و امهيلع
 ها يضر هنأ نع رظنلا عطقب نآرقلا مكح هب ضراعيل ليخبإلا بناح لإ رخخآ هقف عازمخا يف ناطيشلا ىلإ ب رفتب

 | 1؟.باصأ 3 هتاداهتحلا ضعب ْن أطخأ هنع
 هتقرعم يف ... خيشلا نم زجعأ يتأيس مالسلاو ةالصلا هيلع ىئسيع انديس-نإإ :لاق يذلا اذه وه نم مث

 ابل مامإلا مهني نم راقغو عرشلا ماكحأ ف ةمئألا ديلفت ىلإ رطضيو داهتحالا عيطتسي ال ىتح ةئسلاو باتكلاب
 اذهب فره هلقعو هريكفت ذشي نم دحوي دق ..:دق ؟...مالكلا اذه ىعالا نم ةيفنللا يف نأ حيحصأ تاذلاب ةفبنح
 . ااكم ددمميو ؛لئاقلا اذه مسإ .... خيشلا انل ركذي نأ وه ,لاكلا هذه ف حيحصلا يملعلا ككولسلا نكلو ءونللا
 ردقمو هللا نيدل صلخع لك هنع زجعي ال يذلا يملعلا مالكلاب هيلع دري مث بف درو يذلا باتكلا نم اذه:همالك
 ةنسلاو بانكلا نم ةيعرشلا ماكحألا ذأ ىلع رداق مالسلاو ةالصلا هيلع مبرم نب ىسيع نأ وهو .مالسإلا ةمئأل
 ريغ ةمئألا دقت اف لاخلا هذه يو مالبسلا هيلع ىسيع هللا لوسو هب فصتي نأ نكعام لقأ كلذ نأو قرشابم

 اذه لكم ىلع درلا ةبسانم .. . خيشلا لغتسي نأ حيحصلا يمالسإلا الو يملعلا لمعلا نم سيلو .هقح ين دراو
 اهريغ وه يذلا ليلك امك ةيمالسإلا ةعيرشلا ريغ ءيش هنأ معزأو ةفينح يأ مامإلا هقف ف نعطلل ءمالكلا

 رعصتخع باتك للإ عجراف ًاذإ .. .اولسم ناسنإ يأ نم مالكلا اذه رودص ملسلل ءىراقلا اهبأ مظعتست كلعلو

 )5١8(. ص هيلع... خيشلا هبتك يذلا قيلعتلا أرئاو يرذنملل ملسم حيحص
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 بهازللا ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيفسويلا ةعوسولا

 انيك ديب يع ياعم د ةعيرعإلا ل ءرصمل اهنالتحا بقع ايناطيرب هنم تذفن يذلا

 ءروطتلا ىلع يصعتسي ادناع ارخخأتم رمورك دروللا رظن يف .مالسإلا ناك دقل ؟ءاشت

 تناكو ...ديقلا اذه نم يرصللا عمتجملا تالفإل ةغئاس  ةليسو نع ثحبي ناكو

 اوناك نيذلا لاحرلا كفلوأ رودص يف داهتجإلا ةركف ثسب ةعرابلا. ةغئاسلا ةليسولا

 لاحرلا ءالؤمل تملس نأ الإ وه امو:ثيدحلا يبروألا عمتجما روطن ةرورضب نونمؤي

 نيذلا لاجرلا قلطنا ىتح «هترادإو رهزألا ةخيشمو ءاتفإلاك ةساسحلا ةينيدلا بصانملا

 ىلإ هءاملعو رهزألا خويش نوعدي «هميقو هرهاظم نم ريثك يف يبروألا عمتجاب اونمآ

 نوكي ال نأ دهتجملل نأ ىلإ يغارملا خيشلا بهذ ىتح هطورش قوف ازفق داهتحالا

 يف اوهتناو «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف نودهتجي ةيناطيرب لسر ماقو ةيبرعلا ةغللاب ماع

 «قالطلا قحو «تاحوزلا .ددعت اوديقف «ةيصخشلا لاوحألا نوناق زييغت -ىلإ مهداهتجا

 ركتت :ةطيشن ةيداهتحالا ىوانفلا تقلطناو ثاريملا يف ةأرملاو لحرلا نيب اوواسو

 هن تان أ فوكسيلا ناتكو ل نقبل قا هيريرا دق ولا نس ةنعم اة رق و نادل

 20 .مالسإلا حور مهفتو ركفلا ةنورمو قفألا ةعسب ىواتفلا

 ؟بيرقلا عقاولا اذه نم اهديفتسن نأ يفبني يتلا ةدئافلا يه امف

 نيدهتجم ةمئأ يديأب ديش يذلا ميظعلا يهقفلا انئانب ميدهتل غوسملا وه ام

 كسمتلا ذبنو عيمجلا مامأ داهتجالا باب حتفل مث ءاهلك ةيضاملا نورقلا عامجإب نيصلخم

 ,«مويلا هتاذب دوجوم سمألاب داهتجالا باب محتقا يذلا ءابولا نإو ةعبرألا بهاذملاب

 يديألا فاعضأ مويلا داهتحالا نيكسب مالسإلا ماكحأ قيزمتل أيهنت ىلا يئديألا نإو

 تقبطأ ّيبلا مهتمئأ ءارو نوريسي ءالؤه اي نيملسملا وعد ؟نسمألاب كلذ تلعف يلا

 ف داهتجالا نوديرت متنك نإ.اودهتجاو ؛مهعابتاو مهديلقت ةيعورشم ىلع اهلك نورقلا
 اهنع ثدحتي ملو سمألاب ةدوجوم نكت مل ىلا ةثيدحلا تالكشملا ماكحأ جارختسا

 .يأرلاو ركفلا دادسو قيفوتلاب مكل اوعدن فوسلو «مهمايأ يف ةمئألا

 نوقباسلا ةمئألا هنع ثدحتي مل يذلا ديدحلا نع نوضرعت بجعلل ايو مكنكلو

 «ةعاضبلاو ةايحلا ىلع نيمأتلاك رصعلا اذه يف همكح ةفرعمو هيف داهتجالا بجي امن

 'نم ماعلاو ملعلاو لقعلا فقوم باتك و دعب امف 5598/72١( رصاعلل بدألا ف ةينطولا تاهاشلالا باتك رظنأ - ١
 .ذعب امذ ع ه .| ؟9نلعلا بر
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 يهازملا ٠ ةيفوصلا ةلدأ نايب ب ةيفسؤيلا ةعوسولا

 ةفورعملا ةيعامتجالا تانامضلا عاونأكو ءاهريغو ةمهاسملاو ةفلغملا تاكرشلا عاونأكو

 اهكالم نيب ضرألا ىلع ةديدجلا دوقعلا فلتخمو دوقعلا يف ةلخادلا تاضيوعتلاو «مويلا

 تاداخوتاا هيفست يق كويعلا ا اهلك ادع كعمل وع نوضرعت هلأ اهيرحأتسمو

 .تيأر ام «هللاو لحأ ..!!مهب ءادتقالاو مهعابتا نم سانلا ةماع ريذحتو ةعبرألا ةمئألا

 ةئراطلا لئاسملا هذه نم ةلأسم يف موي تاذ ثسحبي «نييبهذماللا ءالؤه نم ادحاو

 هلك هدهج مهنم دحاولا رفوي امنإ ءاهمكح نع موي لك ماوعلا لءاستي ىلا ةديدجلا

 يف هللا مامأ نيدلقملاو نيدهتحلا نم لك رذعأو هماكحأ ترقتساو هؤانب مت ام ميدهتل

 .!مهقانعأ يف هللا قح اودأو مهمتذ كلذب اوؤربأف هب لحألا

 مهنم اهلبقتو نيملسملا ةمئأ ةوفص اهنود ىلا ةرقتسملا ماكحألا اوعد ءالؤه اي

 ةديدجلا ةئراطلا لئاسملا هذه يف داهتجالل دعاسلا انل اورمهو «ليح دعب اليج نوملسملا

 مهلهج نيملسملا ةماع اوكشي لاو ثحب وأ رظن اهيف ةمئألا نم دحأل قبسي ىل ىلا

 نم اهتلدأ نيبو اهنيب متظبرو ءيشي اهيف مكداهتجا نم متجرخ نإف ءاهيف هللا مكحب
 ةمئألا باقر ذئدنع مكيلإ انملس ءاهنم ماكحألا طابنتسا هججو متزربأو ةنسلاو باتكلا

 ىلإ اعيمج سانلا انوعدو مكتاداهتجاب مهتاداهتجا نوحخسنت مسك انكر تو ًاعم ةعبرألا
 .مهنود نم مكعابتا

 (يطوبلا ناضمر ديعس دمحم) روتكدلا ةليضف نيب ترج ةشقانم ةصالخ

 :ةيبهذماللا يف هتليضف لاق ,نييبهذماللا ضعب نيبو ىلاعت هللا هظفح

 يف ببسلا سيلو .!ةلاسرلا هذه لوصف رئاس ةيمهألا يف قوفي لصفلا اذه لعل.

 ةيملعلا ةلدألا نم انركذ دقف «ةديدج ةيملع نيزاومو طاقن نم هيف هدحت دقام ؛كلذ

 اهدجتال دق يلا ةيبصعلا رهاظم نم هيف هدجتس ام بيسلا نكلو .هيلع ديزيام ةفلتحملا

 قحلا نع لوحتن نأ ىضرنال انأل «ةيبصعلاب ءالؤه انمهتي . !رشبلا نم لقع يذ يأ دنع

 فيك لصفلا اذه لالخخ نم مهدجتس كنكلو «ليلدو ليلد فلأ ىلع موقي يذلا

 اودجنتسي نأ كلذ مهاضتقا ولو ىتح ةلهذملا ةيبصعلا نم صافقأ يف مهسفنأ نؤسبحي

 .!نونجلاو هلابتلاب

 هيف ةدحاو ةملكب ىتآ نلو . .دحأ ىلع ًاينجتم الو ًالوقتم لصفلا اذه يف تسلو

 ّيلإ ردهي وهو ا اذه يف هتشقان يذلا خألل تلق دقلو لايخلا وأ مهولا ايند نم
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 بهاذلا ش | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ينأ هللا ملعيو .هيلع ارارصإ الإ تيبأ نإ لوقتام رشنأ فوس- بيجعلا لهذملا همالكب

 نكلو .!لوقي اميف ثيزتلاو ريبدتلا نم ءيش ىلإ هظاقيإ دصقأ انأو الإ هل كلذ تلقام

 .!افئاحح تسلف ديرت ام رشنا :يل لاق لجرلا

 كيسحو همسا زق د قع اجفم ترسو لخيرلا اذهب نيردتلا عا قرسلو

 باشو «لضاف ناسنإ كلذ ىلع وهو .اهملعتي نممال ةيبهذماللا ملعي نمم هنأ ملعت نأ
 ةيبصعلا يداو يف عاق ىصقأ ىلإ هريكفتبو هب تفذق ىلا ةثوللا هذه الول «ميقتسم

 .!ةبيجعلا

 .هناظم رئاس يف قحلا نع ثحبلا مهبأد يذلا نيبيطلا نابشلا ضعب هعمو ءاحج

 :هل تلقف ثيدحلا هعم تأدبو

 ةمئثأ نم مأ ةنسلاو باتكلا نم اهذخأتأ ؟هللا ماكحأ مهف يف كتقيرط يه اب

 .؟داهتجالا

 باتتكلا ليلد ىلإ اهبرقأ دمتعأ مث ءاهيلع مهتلدأو ةمئألا لاوقأ ضرعتسأ :لاقف

 ..!ةنسلاو

 يهو رهشأ ةتس نمزلا نم اهيلع رم «ةيروس ةريل فالأ ةسمح كيدل :تلق

 هذه ةاكز عفدت ىتمف اهب رحاتت تذحأو ةعاضب اهب تيرتشا مث «كدنع ةنورخم

 .؟لماك ماع دعب مأ ىرخأ رهشأ ةتس دعب ؟ةغاضبلا

 اهيف بحت .ةراجتلا لاومأ نأب ررقت كنأ اذه كلاؤس ىنعم :ركفي وهو لاق

 .!ةاكرلا

 ةبتكملا يه هذهو «ةضاخلا كتقيرطب يحج نأ بولطللاو ؛لأسأ يننإ :تلق ظ

 .نيدهتجبا ةمئألا بتكو ةنسلاو ريسفتلا بتك اهيف «كمامأ

 :لاق مث ًاليلق لحرلا ركفو
 كيلذل ٌدَبال «رطاخلا وفع هيلع ةباحإلا نكمي ءًاريسي ارمأ سيلو «نيد اذه .ىخأ اي

 اعوضوم ثحبنل انتج امنإ نحنو «تقو نم هلك كلذل بالو ءسردو ةعجارمو رظن نم
 رح ا
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 بهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوس وما

 اهقفوأب ذحأي مث ةمئألا: ةلدأ ضرعتسي نأ ملسم لك ىلع بجي لهو . .

 ا

 .معن :لاق

 ةمئأ هكلمي ام ةيداهتجالا ةقاطلا نم نوكلمي مهلك سانلا نأ كلذ ىنعم :تلق

 ءارآ ىلع مكحي نأ عيطتسي يذلا نأل «متأو مظعأ ةقاط نوكلمي مهنإ.لب «بهاذملا

 مهنم ملعأ بير الب وهف ةنسلاو باتكلا سايقم نم ساسأ ىلع اهل مكحي وأ ةمئألا

 .!!اعيمج

 اذهف «دهتجمو ؛عبتمو .«دلقم :ماسقأ ةثالث ىلإ نومسقني سانلا نأ ةقيقحلا :لاق
 امنإ «باتكلا ىلإ اهتم برقأ ناك ام ءاقتناو اهضعبب بهاذملا ةنراقم نم نكمتي يذلا

 .داهتجالاو ديلقتلا نيب طسو ىوتسم وهو «عبتم وه

 ؟دلقملا بجاو وه امف :تلق

 .قفتا نم نيدهتجملا نم دلقي :لاق

 ؟هنع لوحتيالو همزاليو مهنم ًادحاو دّلقي نأ جرح نم هيلع لهو :تلق

 .كلذ هيلع مرحي معن :لاق

 ؟كلذ ةمرح ىلع ليلدلا ام تلق

 .هب لجو زع هللا همزلي مل ًائيش مزتلا هنأ ليلدلا :لاق

 ؟نآرقلا أرقت ةعبسلا تاءارقلا يأب :تلق

 .صفح ةءارقب :لاق

 ؟ةفلتخم ةءارقب موي لك أرقت مأ ءاهب ةءارقلا مزتلتفأ :تلق

 اهب ةءارقلا مزتلأ انأ لب :لاق

 امك نآرقلاب أرقت نأ الإ كمزلي مل لحو زع هللا نأ عم ؛كلذ مزتلت اذاملف تلق

 ؟ًرتاوتم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع درو
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 بهاذم ا ش ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيقسويلا ةعوسوم ا

 ىلع الإ ةءارقلا يل رسيتي ملو «ىرخألا تاءارقلا ةسارد ىلع رفوتأ ىل ئنأل :لاق

 .هجولا اذه

 ىلع رفوتي مم رخآلا وه «يعفاشلا يبهذملا ىلع هقفلا سرد يذلا اذهف :تلق

 ءمامإلا ا ةينيدلا هماكحأ يف هقفتي نأ هل رسيتي ملو ىرحخألا بهاذملا ةسارد'

 0 ل ا ل

 مزالي نأ دلقملا ىلع نأب كل نيأ ع نمو :لوقن نحنف لك ىلعو .اضيأ دلقملا اذه رذعت

 رارمتسالاب همزلي مل امك يأ «كلذب همزلي مل هللا نأ عم .رآ ىلإ بهذم نم لوحتلا

 ..!رمتسملا لوحتلاب ًاضيأ همزلي ل هنيعب بهذم ىلع

 .كلذب هرمأ هللا نأ داقتعا عم مازتلالا وه امنإ هيلع مرحي يذلا نإ :لاق

 نم هيلع له نكلو «تفزلحالو هيف كنشأل ىجيوهو رخا ءيشااذه :تلق

 ؟كلذب هفلكي مل هللا نأ ملعي وهو هنيعب ًادهتحجم مزالي نأ جرخ

 ةمرك روق هنإ لوقا ةقاللاتع ,نكذي عبق ردت يذلا ساركلا نكلو تلق
 .هنع لوحتيال نيعم مامإ عابتا مزالي يذلا رفك نكامألا ضعب يف ررقيو لب كلذ

 لوق لمأتي حارو .هتارابعو هصوصن لمأتب ساركلا ىلإ عحرو ....؟نيأ :لاق
 دق لح يفت رك فاحش وك قاسي نينار جرت نقرر ناكل كك

 دقتعي نأ مازتلالاب دبصقي :لاقف .(ًاعيش اوناكو مهنيد اوقرف نمم وهو ىمعأ ًاديلقت

 ..!روصق اهيف ةرابعلا ءاعرش هيلع كلذ بوجو

 ؟عئطخم فلؤملا نإ لوقتال اذاملو ءدصقي اذكه هنأ ىلع ليلدلا امو :تلق

 فلوملا نأو ,فوذحم ريدقت ىلع اهنأو ؛ةحيحص ةرابعلا نأ ىلع لجرلا رصأو
 ..!اهيف أطخخ يأ نع موصغم

 امف ةدئاف يأ اهل سيلو .مصخخ يأ هجاوتال ريدقتلا اذه ىلع ةرابعلا نكلو تلق

 نم ايخار ند ةعبرألا بهاذملا ةمئأ نم هنيعب مامإ عابتا نأ ملعي وهو الإ ملسم: نم

 ق8



 بهاذا | ش |. . ١ ةيفوصلا ةلدأ نايي يف ةيفسويلا ةعوسولا

 رايتحخاو ةبغر نع كلذ لعفي وهو الإ ًايهذم مزالي ملسم نمامو «ةيعرشلا تابجاولا
 , كنف

 اعرش بجي هنأ ملعلا لهأ ضعبو سانلا نم ريثك نم عمسأ يتنإ ؟فيك :لاق

 ...!هريغ ىلإ هنم لوحتلا زوجيال هنإ ىتح هنيعب بهذم ةمزالم

 اذه كل لاق ملعلا لهأ نموأ ماوعلا نم طقف دحاو مسا يل ركذا :هل تلق

 .مالكلا

 ..قأ :ددرني لبظو ءاحيحص يمالك نوكي نأ نم بجعت هنكلو «لجرلا تكسو

 .رخآ ىلإ | بهذم نم لقنتلا نومرحي سانلا نم اريثك نأ وه هروصتيام لك

 ضعب نع اوور معن «لطابلا مهولا اذه دقتعي ادحاوالو مويلا دحتال :هل تلق

 ىلإ هبهذم نم يفنحلا لوحت نومظعتسي اوناك مهنأ نيينامثعلا دهع نم ةريخألا روصعلا
 ةيبصعلاو فخسلا يف ةياغ -لقنلا حص نإ- مهنم ناك كلذ نأ كشالو ءرخخآ بهذم

 .ءايمعلا ةتيقملا

 مأ يوغل قرف وهأ «عبتملاو دلقملا نيب قرفلا اذه كل نيأ نمو :كلذ دعب هل تلق

 .يحالطصا

 .يوغل قرف امهنيب لب :لاق

 .ًاعيش دجي ملف نيتملكلا نيب يوغللا قرفلا اهنم تبثيل ةغللا عجارمب هتثجو

 هرقأ يذلا لحدلا ىلع ضزنعا يبارعأل لاق هنع هللا يضر ركب ابأ نإ :تلق مث
 سيل يلا ةقفاوملا نع ةيعبتلاب ربع دقف (عبت متنأ امئإف نورحاهملا يضر اذإ) :هل نوملسملا

 .ثحبلاو ةشقانملاو رظنلا يف قح يأ اهعم

 :تلق ؟ءيش ىلع حلطصأ نأ يقح نم سيلأ .. .ًايحالطصا ًاقرف نكيلف :لاق

 نأ امإ اعبتم هيمست يذلا اذهف .رمألا ةقيقح نم ريغي نل اذه كحالطصا نكلو «ىلب

 وأ اهب ًاريبخ نكي مل نإو .دهتج اذإ وهف ءاهنم طابنتسالا قرطو ةلدألاب اريح ثوكي

 ءاذكه ' لداجسملا نصفي يف ناك نإو .دلقم اذإ قيهف ءاهنم ماكحألا طابنتسا ىلع رداق ريغ

 فلاش اذإ ةيسقلاف ضعاف ديععوت سما ل دلقم اذإ وق: دك انيعخب لو

 هود



 بهاذلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :.فورعمو حضاو امهنم لك مكحو «لاح لكى لع

 ضعبلا حجريو اهتلدأو .لاوقألا نيب زياك نأ عيطتسي يذلا كاذ وه عبتملا نإ.:لاق

 .ديلقتلا ضحم نع ةفلتخم ةبترم هذهو .رخآلا ىلع اهنم.

 ليلدلا ةوقب اهضعب نع اهزييمت ءلاوقألا نيب زييمتلاب دصقت تنك نإ :تلق

 .كلذك ًايصخش تنأ نوكت نأ كعسوب لهو .داهتحالا يف ةبتر عفرأ كلتف هفعضو

 .يعاطتسا دهج كلذ لعفأ ينإ :لاق

 ةقلط عقي امنإ دحاو سلجم يف ثالثلا قالطلا نأب يفت كنأب ملعأ انأ :هل تلق
 اهنيب تزيام مث «كلذ يف مهتلدأو ةمئألا لارقأ ىلإ اذه كاوتف لبق تعجر لهف «ةدجحاو

 هللا لوسر سلب يف اثالث هتجوز قلط ينالجعلا روع نإ .. .؟كلذ ىلع ءانب تيتفأف

 نإ هللا لوسراي اهيلع تبذك :لاق دقف .اهنم نمعال نأ دعب ملسو هيلع هللا ىلص.

 ىدمو ةلأسملا هذه نم هعقومو ثيدحلا اذهب كملع امف .ًاثالث قلاط يه « ءاهتكسمأ

 .؟ةيميت نبا بهذم وأ روهمجلا بهذم ىلع هتلالد

 .ثيدحلا اذه ىلع علطأ مل :لاق

 «ةعبرألا بهاذملا هيلع تعمجأ ام اهيف افلاخم ةلأسملا هذهب تيتفأ فيكف :تلق
 يذلا كأدبم تكرت دق تنأ اهف ...؟اهتوق وأ اهفعض ىدمو مهتلدأ ىلع فقت نأ نود

 يذلا ىنعملاب (عابتالا) أدبم وهو «هب انمزلت نأ لواحتو هب كسفن تمزلأ دق كنإ لوقت

 ...! هيلع تحلطصا

 «نيملسملا روهمج اهيف ًافلاخم «ىوتفلاب لجعتت نأ ىلع كلمح يذلا امف :تلق

 ؟عجارملا نم دودحم ردق الإ يدل سيلو ...تلئس دقو لعفأ اذامف :لاق

 . نأ وأ ؛يردأال :لوقت نأ وهو ءاعيمج ةمئألاو ءاملعلا عسوام كعسي ناك :تلق

 كعسي 0 ا د م ا بهاذملا ٍيأر هل لقت

 عامجإل ا ل 00 نوكت
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 بهاذا | ةيفوصلا ةلدأ تايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةلدأل كيلق حارشناب اسيفتكم «مهتلدأ ىلع -كفازتعاب- علطت م تاو ةعبرألا ةمئألا

 .هب اننومهتت يذلا بصعتلا ىهتنم اذهف «نيفلاحملا

 هقفو مالسلا لبسو يناكوشلا يف ةعبرألا ةمئألا ءارآ ىلع تعلطا دقل :لاق

 .قباس ديبسل ةنسلا

 فرط نم قطني اهلكو «ةلأسملا هذه يف ةغبرألا ةمئألا موصخ بتك هذهف :تلق

 ءانب نيمصخلا دجأ ىلع مكحت نأ ىضزتفأ .هفرط يوقيام ججحلا نم ركذيو «دحاو

 ..؟هبزاقأو هدوهش مالكو طقف همالك عامس ىلع

 .يفأ نأ يلع ناك دقل ,مول يأ بجوتبسيام اذه يفرصت يف ىرأ ال نإ. :لاق
 ..يمهفب هيلإ لصأ نأ تعطتسا ام غلبم اذهو لئاسلا

 عابتالا ترسفو «كلذك نوكن نأ ًاعيمج انيلع نأو «عبتم كنأب لوقت تنأ :تلق

 ليلدلا ىلإ بمهاذملا هذه برقأ دامتعاو اهتلدأ ةسا ردو اهلك بهاذملا لاوقأ ضارعتساب

 عامجإ نأ ملعت تنأ .طئاحلا ضرع كئدبك, تبرض اذه كفرصت ف تنأو .حيحصلا
 تنأو كلذ ىلع ةلدأ مه نأ ملعتو ءاثالث عقي ثالثلا قالطلا نأ ىلع ةعبرألا بهاذملا
 تنكفأ .كسفن هيهتشت يذلا يأرلا ىلإ مهعامجإ نع تلوحت كلذ عمو .اهيلع علطت مل

 .ةدودرم ةلدأ ةمئألا ةلدأ نأب فلس نيقي ىلع

 .اه يدنع عجرم ال ذإ ءاهيلع علطأ مل نيكلو ءال :لاق

 ناكفأ .. .؟ادبأ كلذب هللا كفلكي ملو تلجعتسا اذامل .؟رظتنت مل اذاملف :تلق

 يذلا بلصعتلا له .. .؟ةيميت نبا يأز يرقي اليلد روهمجلا ةلدأ ىلع كعالطا مدع

 ؟اذه ريغ رخآ ءيش اروز هب اننومهتت

 رثكأب هللا يفلكامو «ئدعنقأ ةلدأ يدل ترفوت يلا بتكلا يف تيأر دقل :لاق
 .كلذ نم

 كلذ هيفكيفأ «ءيش ىلع ًاليلد بتكلا نم هيلع علطا اميف ملسملا ىأر اذإف :تلق
 ؟اهتلدأ ىلع علطي مل نإو همهف تفلاخ ىلا بهاذملا كرتل ابجوم

 ..!كلذ هيفكي :لاق

 هل



 بهاذم ا ةيفوصلا ةلدآ نايي ف ةيفسويلا ةعوسوما

 أرق «ةيمالسإلا ةفاقثلا نم طظح يأ هل سيل «نيدتلاب دهعلا ديدج باش :تلق

 عساو هللا نإ هللاهجو مفف اولوت امنيأف برغملاو قرشملا هللو# :ىلاعت هلوق

 ىلع لدي امك ءءاش ةهج يأ ىلإ هتالص يف هجتي نأ ملسملل نأ هنم مهفف 74'2ميلع'

 «ةبعكلا ىلإ ههاحتا ةرورض ىلع نوعمجب ةعبرألا ةمئألا نأ عمس هنكلو «ظفللا رهاظ كلذ
 عبتيأ «ةالصلا ىلإ ماق اذإ لعفي اذامف .اهيلع علطي مل هنكلو ةلدأ كلذ ىلع مهل نأ ملعو

 ؟مهفام فالح ىلع اوعمجأ نيذلا ةمئألا عبتي مأ هيدل رفوت يذلا ليلدلا نم هتعانق

 ..! ؟ةحيححص هتالص نوكتو ًالثم قرشلا ةهج ىلإ يلصيو :تلق

 ..!ةيتاذلا هتعائق ع ابتاب فلكم وه ذإ «معن :لاق

 ةليلحب ينزي نأ يف هيلع جرحال نأ هيلإ تحوأ ةيتاذلا هتعانق نأ بهف :تلق

 هلك كلذ هل هللا لحيفأ ءقح نودب سانلا لاومأ بلسي نأو ارمخ هفوح المي نأو هراج

 ...!1؟(ةيتاذلا هتعانق) لضفب

 ةروص اهنع ئلأست يلا ةروصلا هذه ؛لك ىلع :لاق مث ًاليلق لجرلا .تكسو

 ملعال باش .اهنم برغأو اهلثم ققحتي ام رثكأ ام لب «ةيمهو تسيل يه :تلق

 لك ملعيام اهنم ملعف «ةيآلا هذه ةفدص أرق وأ اضرع عمسو «هتنسو هباتكو مالسإلاب هل

 مغر «ءاشي ةهج يأ ىلإ يلصملا هجتي نأ يف جرحال نأ «ظفللا رهاظ ىلإ رظني يبرع

 يف مادام ,عوقولاو روصتلا يعيبط رمأ ...اهاوس نود ةبعكلا ىلإ سانلا هاحتا نم هاريام

 ةروصلا هذه ىلع تمكح دقف لك ىلعو .مالسإلا نع ءيش لك لهجي نم نيملسملا

 ىلع ةمكحملا يه ةيتاذلا ةعانقلا تربتعاو ءيمهو ريغ مكحب (ةيقيقح وأ تناك ةيمهو)

 نال ا ل ؛لاح لك

 ؟ىرخأ ةيآ يأ وأ ًائيدح أرقي ملأ... ثحبي نأ هيلع نإ :لاق

 يف تيتفأ امدنع كيدل رفوتت مل امك امامت ءثحبلا رداصم هيدل رفوتت مل :تلق

 ١ - ةيللا ةرقبلا ةروس 89 ١١(.

 هو



 بهاذلا ش ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 الفأ ءاهنييعتو ةلبقلا- رمأب قلعتي امث ةيآلا هر نأ هل حتي لو «قالطلا ةلأسم

 .؟ةمئألا عامجإ كرتيو «ةيتاذلا هتعانق عبتي هنأ ىلع ًارصم لازت

 دمتعي نأ هبسحو «رذعأ دقف «ثحبلاو رظنلا عباتي نأ عطتسي مل اذإ معن :لاق

 .!هتحبو هرظن هيلإ هادهام ىلع

 .!بيجعو ريطخ مالكل هنإ ...مالكلا اذه كناسل نع رشنأس ئنإ :تلق

 .فاحأال ٍننإ تئشاف رشنا :لاق

 كسالكب حرطتو «لجو زع هللا نم فاختال تنك اذإ «ئم فاخت فيكو :تلق

 .!طئاحلا ضرع نوملعتال متنك نإ ركذلا لهأ اولأسافإ# :لجو زع هلوق اذه

 مالك يهف اهتدمتعا يلا ةيآلا امأ ,نيموصعم ريغ ةمئألا ءالؤه يأ اي.:لاق'

 ؟موصعملا ريغ ليذب قخليو موصعملا كرتي فيكف ءهلالج لج موصعملا

 قرشملا هلل و :هلوقب هللا هدارأ يذلا يقيقحلا ىنعملا وه موصعملا ءاذهاي :تلق
 مالسإلا ةفاقث نع دعبلا لك ديعبلا باشلا اذه مهف وه موصعملا سيلو *..برغملاو

 اذه مهف نينثا نيمهف نيب يه اهنع كلأسأ ىلا ةنزاقملاف يأ .هنآرق ةعيبطو هماكحأو
 لغوم امهدحأ نأ الإ ءنيموصعم ريغ امهالكو نيدهتحملا ةمئألا مهفو «لهاجلا باشلا

 .ةقدلاو ملعلاو ثحبلا يف لغوم رخآلاو «ةيحطسلاو لهنلا يف

 ..!هدهج هيلإ لصو امث رثكأب هفلكيال هللا نإ :لاق

 ضعب نم يناعي ضيرم لفط هل لحجر :لاؤسلا اذه ىلع اذإ ئبجأ :تلق

 اورذيحو ءانيعم اجالع هئاطعإ ىلع اوقفتاو ,ةدلبلا ءابطأ عيمج هيلع فرشأ .تاباهتلالا

 ..كالهلل لفطلا ةايح ضرع كلذ لغف ول هنأب هوربخأو «نيلسدبلاب هنقحي نأ نم هدلاو

 تالانح يف ديفي نيلسنبلا نأ ةيبطلا تارشنلا ضعب يف أرق امم ملعي لفطلا دلاو نأ الإ

 مهليلد ملعي ال هنأل ءابطألا مالك ذبنو كلذ يف ةصاخلا هتامولعم ىلع دمتعاف .باهتلالا

 ىلإ اهرثأ ىلع لقتنا نيلسنب ةنقحب لفطلا جلاعو (ةيتاذلا هتعانق) لمعتساف ؛اولاقام ىلع

 .؟ال مأ لعف اميف مثأيو ىضاقيفأ .هللا ةمحر

 .!كلت ريغ هذه :لاق مث .ًاليلق لجرلا ركفف
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 نهشانزملا .ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ةمئألا عامجإ نع كاذ عمس امك ءءابطألا عامجإ نع عمس :اهنيع يه لب تلق

 59 كاذ دمتعا امك «ةيبط ةرشن يف هاوس نود هأرق صن ىلع دمتعا هنكلو

 هتعانق كاذ لمعتسا امك ةيتاذلا هتعانق اذه لمعتساو .لجو زع هللا باتك يف هاوس

 !ةيتاذلا

 ..؟رخآ مالك يأ لثم هتلالد يف رونلا لهو ..رون ..رون نآرقلا يخأ اي :لاق

 دارأ امك ارون همهفيف ئراقو رظان يأ لقع ىلإ سكعني نآرقلا رونو :تلق

 ؟رونلا اذه نم نرلهني ًاعيمج اومادام ءاذإ مهريغو ركذلا لهأ نيب قرفلا امف !؟هللا

 هتعانق امهيف ثحابلا عبتيأ :نبيحب نأ دبالو ءاقالطإ امهنيب قرفال ..ءاوس نالاثملا

 ؟صاصتخالا لهأ دّلقيو عبتي مأ ةيتاذلا

 .لصألا يه ةيت ةيتاذلا ةعانقلا لب :لاق

 هيلع بترتت لهف «لفطلا ةافو كلذ يلع بتزتف ة ةيتاذلا هتعانق لمعتسا .دقو :تلق

 ؟ةيئاضق وأ ةيعرش ةيلوؤسم يأ

 .!ةيلوؤسم يأ هيلع بترتتال :همف ءلمب لجرلا لاقو

 اهب عطقنا دقل .اهتقلطأ يلا ةملكلا هذه نود «شاقنلاو ثحبلا متخنلف :تلق

 كنأ كبسحو .ثحب يأ هيلع ماقي نأ نكمي كنيبو ٍئيب كرتشم ردق يأ ىلإ ليبسلا

 نوكي نل هللاو الو ...اهلك ةيمالسإلا ةلملا عامجإ نع اذه بيجعلا كباوجب تجرخ
 بصعتلا اذه باحصأ متنأ اونوكت مل نإ ءضرألا هجو ىلع تيقملا بصعتلل ىنعم يأ

 .تيقملا

 ...نارقلا نم هيلع علطاام مهف يف (ةيت ةيتتاذلا هتعاتتز لعكس لهاجلا ملعلا

 ناقل لس زو اهتم اقام نوكتف «نيملسملا لك ًافلاخم ةلبقلاريغ ىلإ يلصيو

 ضيرم ا توكمككو «ءاشي امك حلاعيو .عءاش نم بيبطيف (ةيثاذلا هتعانق) لمعتسي سانلا نم

 ..!ةيفاعلا كيطعي هلل! :هل لاقيف ءهدي تحت

 انتعانق) ًاضيأ نحن لمعتسنل ءاننأشو سانلا ءالؤه انعديال اذامل ءاذإ يردا تلو

 ةمئألا نم مامإ بهذك. كسمتي نأ هل ّدبال اهتلدأو نيدلا ماكخأب لهاجلا نأ يف (ةيتاذلا

 هذه



 بهاذملا ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .هلوسر ةنسو هللا باتكب هنم رصبأ هنإ ثيح نم هعبتي «نيدهتجما

 ةعانقلا) ةعافش لك ىلع هلمشتلف مهدنع يأرلا اذه أطخ نم نكي امهمو

 لتقو .ةحيحص هتالص تناكف ةلبقلا ربدتسا نم يأرب مهدنع ةوسأ هل نكيلو (ةيتاذلا

 (0!ًابيبطتو اداهعجا هلتق ناكف لفطلا

 ؟ةعبرألا بهاذملا ريغ ديلقت زوجي له
 يلا اهدحو يه ةعبرألا بهاذملا نأ نم هانحضو امل كلذ زوجيال :باوجلا

 مو تاقثلا ةمئألا قيرط نم انيلإ تلفن اهنأل اهئاملع لاوقأ ةحصل سفنلا نئمطت

 دقو بهاذملا نم اهريغ فالخب اهتمثأ لاوقأب ذخألاو اهب لمعلا نع ةرتف كلذ للختي
 .ىنعملا اذه ىلإ ةمئألا نم ددع هون

 ىلع هدلقي بهذم رايتخا ف دهتجي نأ دهتخما ريغ مزلي :يوونلا مامإلا لاق دقف
 هل سيلو «هءابآ هيلع دجو ام ىلإ ليملاو يهشتلا درحب كلذ يف عبتي نأ هل سيلو نييعتلا

 نإو نيلوألا نم مهريغو ءمهنع هللا يض مر ةباحصلا ةمئأ نم دحأ بهذ, بهذمتلا

 هلوصأ طبضو ملعلا ن 0 و ا ا

 مهدعب ءاج نم كلذب ماق امئإو ءررقم ررع بذهم بهذم مهنم دحأل سيلف ؛هعورفو
 لبق عئاقولا ماكحأ ديهمتب نيمئاقلا نيعباتلاو ةباحصلا بهاذمل نيلحانلا ةمئ

 .”)امهريغو ةفينح يبأو كلامك اهعورفو اهوصأ حاضيإب نيضهانلا اهعوقو

 ةباحصلا ديلقت عانتما نيققحملا نع نيمرحلا مامإ لقن :رجح نبا ةمالعلا لاقو
 قحلأو حالصلا نبا مزج هبو ءررحتو نودت مل ذإ ,مهبهاذم ةقثلا عافترال ماوعلا ىلع

 .طقف ةعبرألا ةمئألل نيعتم ديلقتلا نأبو «هبهذم نودي مل نمم. مهريغو نيعباتلا ةباحصلاب

 ءمهريغ فالخب ءاهماع صيصختو اهقلطم ديلقت رهظ يتح ترشتنا مهبهاذم نأل :لاق
 ودي اس قالب ريظلااهبف همالك طسبا ول اديقم وأ البكم ال لعل ةدوغ ئواش دي

 .مهبهاذم ةقيقح ىلع فوقولا رذعتل نذإ ديلقتلا عنتماف «هنم اس ©

 هبتتك ف يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا مالك ىلع بابلا اذه ف يمالك رثكأ يف اضبأ تدمتعا دقو - ١
 ام نع ريسعتلا يف ةغلبلا نم هبه تاج و الل كلذو .ةدايزلاو ريغتلا نع ءيش عم (ةيبهذماللا) تباتكأ اص وصخ و

 هدنع نم لك هكاردإ عيطتسي بولسأ طسبأو ةرابع لهسأب كلذو نيقدلا ثحبلا اذه هاب يرطاخ ين جلتنع

 .اريبخ للاعت للا هازجف ةيعرشلا ةفاقثلا ىلع عالطالا نم ةكسم ىندأ

 .(8 01٠ يوونلل بذهللا حرش - ؟
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 ةمتاخ
 ؛ةدحولاو عامتجالا ىلإ اوعسي نأ نيملسملا ىلع نإ :لوقأ بابلا اذه ةياهن فو

 عزانتلاو ةقرفلاو فالقخالا ذبن ىلإو 42 7ةوخإ نونمؤملا امنإإل ىلاعت لاق كسامتلاو

 فلاخم ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هلل صاع وهف ةياغلا هذه هتوعد فلاخت نم لكو

 ةيمالسإلا بهاذملا نكت ملو ("”#مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الوؤج ىلاعت هلوقل

 هللا يضر ةباحصلا ناك دقف مهعزاستو مهفلختو نيملسملا قيرفت يف ًاببس يضاملا يف

 باحصضأو «دوعسم نبا باحصأ كانهو سابع نبا باحصأ كانهف «ةددعتم قرف مهنع

 مااشإلا ناك و. :هدحاو ةعاج ميلك ارئاك كلذ عفو ءانعم رم امك مهريغو رمع نبا
 كرت امدنعو ًازيزع ايوق مالسإلا يقبو ةعبرألا بهاذملا تءاجو هتزعو هحوأ يف

 اوكرتو ءاهيلع عراصتلاو ايندلا ىلإ اوتفتلاو ءمهبهاذمم مازتلالاو «مهنيدب ملعلا نوملسملا

 مويلا اوداع ولو «ممألا لذأ اوراصو ءاوفلختو اوناهو اوفعض «ءلجو زع هللا ىلإ ةوعدلا
 دب الف ؛,مهفوفص اودحوو «مهلمش اوعمجو ,مهتاداهتجاو مهبهاذمو مهنيدب اوكسمتف

 ىلوألا نورقلا يف مالسإلا هللا زعأ امكف مهتماركو مهتزع مهيلإ ىلاعت هللا ديعي نأ

 قح ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا باتكب انكسمت نإ مايألا هذه يف هزعي كلذك
 .كسمتلا

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ١- ةيللا تارجحلا ةروس إ١٠١(.

 « - ةيلآلا لافنألا ةروس 450(.



 . نيحاصلاو ءاملعلا عم بدألا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 نيحلاصلاو ءاملعلا عم بدلا /

 هللا وقتاو هلوسرو هللا يدي نيب اومدقت ال اونمآ نيذلا اهيأايإط :ىلاعت هللا لاق

 الو يبدلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي :ميلع عيمس هللا نإ

 نإ ,نورعشت ال متنأو مكلامعأ طبحت نأ ضعبل مكضعب رهجك لوقلاب هل اورهجت

 مه ىوقتلل مهبولق هللا نحتما نيذلا كئلوأ هللا لوسر دنع مهتاوصأ نوضغي نيذلا

 ."04ميظع رجأو.ةرفغم

 دست لاويضرلا هن زل عنادا كولا ناقادق نهم لاعق هنلا نتا قارا هذه

 ال اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعتو كرابت لاقف «ماظعإلاو ليجبتلاو «مارتحالاو ريقوتلا

 اونوك لب «هلبق يأ هيدي نيب ءايشألا يف اوعرست ال يأ 4هلوسرو هللا يدي نيب اومدقت
 .رومألا عيمج يف هل ًاعبت

 .همالك يدي نيب اوملكتي نأ اوهن :سابع نبا لاق

 .مكنيد عئارش نم هلوسرو هللا نود أرمأ اوضقت ال :كاحضلا لاقو

 .مامإلا لبق اوعدت ال :يرصبلا نسحلا لاقو

 اذك حص ول ءاذكو اذك يف لزنأ ول:نولوقي اوناك ًاسان نأ انل ركذ :ةداتق لاقو
 .كلذ ىلاعت هللا هركف

 .هلوقو «مكتاينب (ميلع) مكلاوقأل يأ (عيمس هللا نإ) هب مكرمأ اميف (هلل ا اوقتاو)

 ناث بدأ اذه «يبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» :ىلاعت

 داقو هتوص قوف كو ينلا يدي نيب مهتاوصأ اوعفري ال نأ «نينمؤملا هب ىلاعت هللا بّدأ

 نبا نع يور دقف ءامهنع هللا يضر (رمع) و (ركب يبأ) نيخيشلا يف تلزناهنأ يور
 اعفر ءامهنع هللا يضر (رمع) و (ركب وبأ) اكلهي نأ ناّريخلا داك :لاق ةكيلم يبأ

 نب عرقألاب امهدحأ راشأف ءميمت ئب بكر هيلع مدق نيح قي يبلا دنع امهتاوصأ

 ينيبخح

 ١- او ةبألا تارجحلا ةروس - 6-90(.
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 نيح اصلاو ءاملعلا عم بدألا | ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 لغفحأ ال :عفان لاق ءرخآ لجرب رخآلا راشأو .عشاحجب نب يأ هنع هللا يضر سياح

 تدرأ ام :لاق «يقالخ الإ تدرأام :امهنع هللا يضر رمعل زكي وبأ لاقف' ةعمإ

 0 نيذلا اهيأ ايف :ىلاعت هللا لزنأف ءكلذ يف امهتاوصأ تعفتراف «كفال

 نأ ضعبل مكضعب رهجك لوقلاب هل اورهجت الو يبلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت
 هنع هللا يضر رمع ناك امف :ريبزلا نبا لاق .«نورعشت ال متنأو مكلامعأ طبحت
 ا يل تطل ال نه كب لق هللا لردو عنا

 ركب وبأ لاقف :ريي يبنلا ىلبع ميت نب نم بكر مدق :لاق هل ىرخأ ةياور فو
 نب عرقألا) رم لب :هنع هللا يضر رمع لاقو «(دبعم نب عاقعقلا) رم :هنغ هلل | يضر

 :هنع هللا يضر رمع لاقف «يالخ الإ تدرأ ام :هنع هلل | يضر ركب وبأ لاقف (سباح

 نيذلا اهيأ ايف كلذ يف تلزنف ءامهتاوصأ تعفترا ىتح ايرامتف ءكفالخ تدرأ ام

 ىتح اوربص مهنأ ولو# ةيآلا تضقنا ىتح 4«هلوسرو هللا يدي نيب اومدقت ال اونمآ
 "4 لإ جرخت

 نيذلا اهيأ ايإ» ةيآلا هذه تلزن امل :لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نعو
 كسلكأ ال هللاو !هللا لوسر اي :تلق «يبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ
 ."”رارسلا يأك الإ

 يضر سيق نب تبان دقتفا دك يبلا نأ) :هنع هلل | يضر كلام نب سنأ نعو

 اسكدم: هكيي ق ةديحرف ةانآفأ# .هملع كل ملعأ انأ هللا لوسر اي :لجر لاقف «هنع هللا

 طبح دقف هلي يبلا توص قوف هتوص عفري ناك ءرش :لاقف ؟كنأشام :هل لاقف ءهسأر

 ىسوم لاق ءاذكو اذك :لاق هنأ هربخأف ٌدِلك يبلا لجرلا ىتأف «رانلا لهأ نم رهف هلمع

 لهأ نم تسل كنإ :هل لقف هيلإ بهذا) :لاَقف « ؛ةميظع ةراشبب ةرخآلا ةرملا عجرف

 .(©(ةنحللا لهأ نم نكلو ءرانلا

 اهّيأ ايه :ةيآلا هذه تلزن ان) :لاق اضيأ هنع هللا يضر سنأ نع ةياور فو

 .(4 ه5 يراخخبلا هجرتخأ - :
 ,(4 هك يراخبلا هجج رخخأ -

 .(010 493 دئاوزلا عمم يف يمثيطلاو (3 509 رازبلا ةيمااتا
 .(4 855686١ ةحيحص يف يراحبلا هحب ربخأ -
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 . نيح اصلاو ءاملعلا عم بدألا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 «نورعشتال متنأو# هلوق ىلإ 4يبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرتال اونمآ نيذلا

 يتوص عفرأ تنك يذلا انأ :لاقف «ةلوصلا عيفر نبامشلا قب سيق: نب ثياث ناكو

 هدقفف ءانيزح هلهأ يف سلجو «يلمع طسح «رانلا لهأ نم انأ لي هللا لوسر ىلع

 .؟كلام دلو هللا لوسر كدقفت :هل اولاقف «هيلإ موقلا ضعب قلطناف دلي هللا لوسر

 نبم انأ يلمع طبح «لوقلاب هل رهجأو يي يبلا توص قوف يتوص عفرأ يذلا انأ :لاق

 .(ةنجلا لهأ نم وه لبءال) :ِهِكي يبلا لاقف «لاق ام. هوربخأف هيلو يبلا اوتأف.«رانلا لهأ

 ةنحللا لهأ نم هنأ ملعن نحنو ءانرهظأ نيب يشمي هارن انكف :هنع هللا يضر سنأ لاق

 دقو ءسامه نب سيق نب تباث ءاجف «فاشكنالا ضعب انيف ناك ةماميلا موي ناك املف

 ."0هنع هللا يضر لتق ىتح مهلتاقف مكنارقأ نودّوعت امسئب :لاقف ؛هنفك سبلو طنحت

 لدقتو ءاديمح شيعت نأ ىضرت امأ) :ُ# يبنلا هل لاقف :ريرج نبا ةياور يفو
 يتوص عفرأالو لي هلوسرو ىلاعت هللا ىرشبب تيضر :لاقف (؟ةنحلا لخدتو اديهش
 مهتاوصأ نوضغي نيذلا نإإ» :ىلاعت هللا لزنأو :لاق كي هللا لوسر توص ىلع أدبأ

 .«ىوقتلل مهبولق هللا نحتما نيذلا كئلوأ هللا لوسر دنع

 .نيعباتلا نم دحاو ريغ ةصقلا هذه ركذ دقو

 دقو كو هللا لوسر ةرضحب تاوصألا عفر نع لجو زع هللا ىهن دقف كلذك

 يف نيلحر توص عم هنأ هنع هللا يضر باطنحلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع انيور
 :لاقمث ءامتنأ نيأ نايردتأ | :لاقف ءءاجف امهتاوصأ تعفترا دق هي هللا لوسر دجسم

 امكتعجوأل ةنيدملا لهأ نم امتنك ول :لاّقف «فئاطلا لهأ نم :الاق ؟امتنأ نيأ نم

 انش

 هيلع هتايح يف هركي ناك امك ٌدْقي هربق دنع توصلا عفر هركي :ءاملعلا لاقو

 امك لوقلاب هل رهجلا نع ىهن مث ءامئاد كي هربق يفو ءايح مريح هنأل «مالسلاو ةالصلا

 كرابت لاق اذهلو ؛ميظعتو راقوو ةنيكسب بطاخي لب «هادع نمم هبطاحخمل لجرلا رهجي
 .#*ضعبل مكضعب رهجك لوقلاب هل اورهجتالوإ» :ىلاعتو

 وبأو 00229 نابح نباو (١؟ا/]59 دمهلأو ١ 6001 ملسمو .دابعلا لاعفأ قلخ يف (/0) يراخخبلا هجرتخأ - '
 6555١. ىلعي

 <وم



 نيحاصلاو ءاملعلا عم بدألا ةيفوصلا ةلدآ نايي يف ةيقسويلا ةعوسولا

 ,"يًاضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجتالا» :ىلاعت لاق امك
 عضر نع مكانيهن امنإ يأ «نورعشت ال مننأو مكلامعأ طبحت نأإ» :لحو زع هلوقو

 نم لمع طبحيف «هبضغل ىلاعت هللا بضغيف ءكلذ نم بضغي نأ ةيشخ «هدنع توصلا

 نم ةملكلا ملكتي .لجرلا نإ) :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك «يردي ال وهو هبضغأ

 نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإو «ةنحلا اهب هل بتكت الاب اهل يقلي ال ىملاعت هللا ناوضر
 20 ضرألاو :ءامسلا نيب امادعبأ نانلا يا اهب: يوهي الاب امل يقلي ألا لاعتا ش١ طحبس

 هيلإ دشرأو كلذ ىلع ثحو هدنغ توصلا ضف ىلإ ىلاعت هللا بدن مث

 نحبما نيذلا كئلوأ هللا لوسر دنع مهتاوصأ نوضغي نيذلا نإ9» :لاقف هيف بغرو

 رجأو ةرفغم مهإ» :ًالممو ًالهأ اهلعجو اهل اهصلخأ يأ «ىوقتلل مهبولق هللا

 .«ميظع
 مل ءايبنألا نإم«ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ) :لاق هيلي يبنلا نأ ثيدحلا يف تبث دقو

 .©””رفاو ظحب ذأ هب ذأ نمف «ملعلا اوثرو امنإ امهر الز اراد ارارو

 هالوم وهف هللا باتك نم ةيآ ًادبع ملع نم) :يناربطلا هاور اميف ًاضيأ لاقو

 .(مالسإلا

 :هرس هللا سدق يعافرلا دمحأ مامإلا لاق 6

 قوصلاف افجر الاغو ءالعفو ًالوق لي ىبنلا ةعباتم يف ةرصحنم بادآلا لك

 ملعي ؛عرشلا نا زيمم هقالخأو هلاوحأو ةلعتاو هلاوقأ اونز .هماقم ىلع لدت هبادآ

 نم باتكلا يف انطرف امإ» :ىلاعت لاق «نآرقلا لي ينلا قلخ «هتفحو هنازيم لقث مكيدل

 . 274 ءيش

 ١ - ةيلألا رونلا ةروس 359(.
 .5 ه5|59١ دمت هحرخأ - ؟
 .(03 ناجح نبلو (50299 هحام نبلو ([57859 يذمرلاو 050409 دود وأو 159|١55( دجحأ هحرأ - ؟
 .30 داو دهلو نةاحإ يذعزللو ىحفكإ دود ىبأ هجرحأ - +

 ( )3 ةيألا ماعنألا ةروس ه



 نيخاصلاو ءاملعلا عم بدألا | ةيفوصلا ةلدأ نايب ٍ ةيفسويلا ةعوسولا

 مل نمو ؛مهدادع يف بسحو «موقلا ةيسنج لحد «ةرهاظلا بادآلا مزتلا نم
 بادآلا لامعتسا نأل ؛مهيلع هلاح سبتلي ال ءريغ مهيف وهف ؛ةرهاظلا ٌبادآلا مزتلي

 .بدأ هلك فوصتلا :ىلاعت هللا 0 لاق ءمضلا ةلع نوت لب «ةيسنجلا ليلد

 كدساح عدو ًاعرشتم نك ءعرشلا بدأ «ةفئاطلا هيلإ تراشأ يذلا بدألا اذهو

 :كيلإ بحي ام بسنيو «كيلع بذكي

 بسيرم ريغ هللا دنع تنك اذإ ةبيرب ينامر نم يلابأ تسلو

 (١)ب يرغب ىتأ شاو ينرضامف اهزنم يبر دنع يرسم ناك اذإ
 :جارسلا رصنوبأ لاقو

 ةحاصفلا مهبادآ رثكأف ايندلا لهأ امأ :تاقبط ثالث ىلع بدألا يف سانلا

 سوشنلا ةضاير يف مهبادآ رثكأف نيدلا ليهأ امأو ,موظنملاو مولعلا ظفحو ةغالبلاو
 مهبادآ رثكأف ةيصوصخملا لهأ امأو ,تاوهشلا كرتو دودحلا ظفحو حراوجلا بيدأتو

 تقولا ظفحو (هبرو دبعلا نيب ّيلا) دوهعلاب ءافولاو رارسألا ةاعارمو بولقلا ةراهط يف
 تاماقمو روضحلا تاقوأو بلطلا فقاوم يف بدألا نسحو رطاوخلا ىلإ تافتلالا ةلقو

 يرق

 :هرس هللا سدق ساورلا مامالا لاقو +

 :"ةقيقللا ةكلذف" بانك نم ةدماثلا ةداملا يف

 بدألا يو «ناميإلا نم ءايحلاو ؛ءايحلا نم بدألا نإف «لعفو لوق لك يف بدألا
 نسحأف يبر ئبدأ) لاق ءادفلا نيتعركلا هيمدق رابغل انحاورأ وهو ْدِلك قبلا قلخب قلحتتلا
 00 ("0(ييدأت

 ءاهدعب امو نيررشعلا ةداللا ف لقو

 وأ ناوخإلا عم كلذ ناك ءاوس لجو زع هللا ركذ ةلاح بدألا لامكو
 قلح يف ناوخإلا عمف يلجلا امأ « ؛يفخلاو يللا نيركذلا لمشي انقيرط نإف «دارفنالاب

 بدألا ريغب امهالك عفني الو .«ىلاغت هللا عم هب ولخي ءرملا درو وهف يفنخلا امأو راكذألا

 لان انطقم ةنابآب اريخعم ركاذلا هركذيل روكذملا عم روضحلا ةحص وهو «حيحصلا

 ١ - ص ديؤللا ناهربلا 55159 026.

 .هتحصلا زهرو (5009 ريغصلا عماخلا ف يطويبسلا هحرتخأ - ؟
 + - .(1؟ 59 ص ةرعلا ءانبأل ةردانلا ةعومجلا
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 نيب اضلاو ءاملعلا عم بدألا ةيفوصلا ةلدأ ثايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .">رومألا ريصت هلل ا ىلإ الأإل هناطلس
 ةنئاحخ ةظحلا هنم ثعبي الو «تاينافلا تاراعتسملل هفرصي الف رظنلا بدأب مايقلاو

 ."”«رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعيإل :ىلاعت هللا لاق

 هيلع يلصملا نوكيل هيي يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا ةوالت ةلاح ميظعلا بدألاو

 ةمحرلا هنأو ةنأش ةمظعو ردق ليلحي «هنكمأ ام ءافراع هيدي نيب وهو هيلع يلصي امنأك
 لضفأ هيلع نيبنذملل عيفشلاو «نيقتملا ةلصول بابلاو «نيلسرملا عيمجلل مامإلاو «نيملاعلل

 .نيعملا يرابلا تاولص

 ةقيقحلا ىلع ءايبنألا ةثرو مهنأل «ءاملعلا نيح اصلاو ءايلوألا مارتحا بدألا نمو

 .اتاومأ وأ اوناك ًءايحأ مهنأش لالجإو
 مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ نزنكملا باتكلا صن كافكؤ

 .24نونرزحي

 توم وأ ةايحب ةديقم تسيل ؛ميركلا معنملا ميحرلا نم ةمحرلاب صاصتتخا ةيالولاو
 .قيلأو معأ يه توملا ةلاح يفف ةمحرلا نم تناك امل لب

 مهل نيبدانلاو ءايلوألا نم.تاومألا داصق لمشت ةيهلإلا ةمحرلاف كلذلو
 © ههيلع هللا ناوضر مهيلإ نيئحاللا مهب نيرصنتسملاو

 :هنع هللا يضر يريشقلا مامإلا لاقو 4+

 مالسلا هيلع ىسوم لوق الإ خيشلا عم بدألا ماقم ةفرعم نم ديرملل نكي مل ول
 .ةيافك كلذ يف ناكلا 0( ؟ادشر تملع امب نملعت نأ ىلع كعبتأ لهإ» رضخلل
 طرش مث ةبحصلا يف ًالوأ نذأتساف بدألا طرش ظفح رضخلا ةبحص دارأ ال ىسوم نإف

 ىسوم هفلاخ امل مث .همكح يف هيلع ضعي الو ءيش يف هضراعي ال نأ رضخلا هيلع

 دح لوأو ةلقلا دح رخخآ ىه ىلا ةثلاثلا ىلإ راص املف ةيناثلاو ىلوألا ةزملا هنع زواحت

 0" (04كنيبو ينيب قارف اذهإ» :لاقف همعس ةرثكلا

 .(9)05 ةيآلا ىروشلا ةروس -
 .( 53 ةيألا زفاغ ةروس - ؟

 .(05) ةيألا سنوي روس - *
 .(04519 ١21١ ص ةرخألا ءانبأل ةردانلا ةعومجلا - +

 (53 ةبألا فهكلا ةروس - ه

 ١ - ةبآلا فهكلا ةروس 0400



 نيحاصلاو ءاملعلا عم بدألا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 :يرونلا نيسحلاوبأ لافو أ

 بادآو «ةعيرشلا بادآ اهعم طقست ةفرعم الو لاح الو ماقم هدبع يف هلل سيل

 .بادآلا نساحمب يلحتلا نم حراوجلا ليطعت حيبي ال ىلاعت هللاو «رهاظلا ةيلح ةعيرشلا

 :دينجلا لاقو

 ةمزالم ةيدوبعلا نأل .هسفن لتق يف كرشأ دقف اهاوه ىلع هسفن ناعأ نم

 .بدألا ءوس نايغظلاو «بدألا

 :قاقدلا يلع وبأ لاقو
 .ىلاعت هلل ١ ىلإ هتعاط يف هبدأبو «ةنجلا ىلإ هتعاطب لصي دبعلا

 :يرصبلا لالجلا لاقو *
 بدألا بمجوت ةعيرشلاو هل دنيحوت ال هل ناميإ ال نمف «نامبإلا بجوي ديحوتلا

 .هل ديحوت الو هل ناكيإ الو هل ةعيرش ال هل.بدأ ال نمف

 :كرابملا نب هللا دبع لاقو #4

 نامرحب بقوع ننسلاب نواهت نمو «نئسلا نامرحب بقوع بدألاب نواهت نم
 .ةفرعملا

 :هنع هللا يضر كلام نب سنأ لاقو

 .لمعلا لوبق ةمالع لمعلا يف بدألا

 :اضيأ كرابملا نبا لاقو *

 .ملعلا نم ريثك ىلإ انم جوحأ بدألا نم ليلق ىلإ نحن
 :يرونلا لافو #ً

 .تقم هتقوف تقولل بدأتي مل نم

 :نوكلاوذ لاقو <

 .ءاج ثيح نم عجري هنإف بدألا لامعتسا دح نع ديرملا جرخ اذإ

 راك 20*25 صاياصولا - ا!
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 ةملسم ا ةأرم ا باجتح ٠ ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ةملسملا ةأرملا باجح ةلأسم( 8

 هحولا ىتح اهدسج لماك ةأرملا ةيطغت بوجو ىلع ًاثيدحو ًاكيدق ءاهقفلا عمجأ
 ىلإ ىدأ ام" :لوقت يلا ةيلوصألا .ةدعاقلا ىلإ ًادانتسا ةنتفلا نم فوخلا دنع نيفكلاو

 اهؤردو مارح ةنتفلاف (بحاو وهف بحاو ىلإ ىدأ ام) :يلاتلابو "مارح وهف مارح
 :ةيلاتلا ةلدألاب اولدتسا ثيح نيعباتلاو ةباحصلا روهمج نع روهشملا وهو بحاو

 ميركلا نآرقلا نم

 نيندي ؛نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق يبنلا اهيأايإ» :ىلاعت هلوق ١

 .2 "#نيذؤي الف نفرعي نأ ىندأ كلذ نهبيبالج نم نهيلع
 نأ ةجاح- يف نهتويب نم نجر اذإ نينمؤملا ءاسن ىلاعت هللا رمأ :سابع نبا لاق

 ةديبع تلأس :نيريس نبا لاقو «بيبالجلاب مهسوؤر قوف نبم ننههوجو نيطغي

 .هسأرو ههجو ىطغف (نهبيبالج نم نهيلع نيندي) :ىلاعت هللا لوق نع يناملسلا

 ."74اهنم رهظ.ام الإ نهتنيز نيدبي الو :ىلاعت هلوقو -؟

 .حيرلا هتفشك نأك ةرورضلا مكحب رهظ ام :اولاق

 .سابللا رهاظ ةنيز وهو ةداعلا مكحب رهظ ام :ًاضيأ اولاقو

 «بايغثلا رهاظو ءادرلاك يأ (اهنم رهظ ام الإ) :هنع هلل | يضر دوعسم نبا لاق

 ىتح" :يزوجلا نبال ريسملا داز ريسفت يف لبح نب دمحأ اضيأ كلذ لاقو

 ."اهنم رهظي نأ مرحي رفظلا

 ١ - ةبألا بازوحألا ةروس 53 8(.

 * - ةيألا رونلا ةروس 509(.



 ةملسم ا ةأرم ا باجح ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ."226باجح ءارو نم نهولأساف ًاعاتم نهومتلأس اذإوإ» :ىلاعت هلوقو- +
 مزمعب ةربعلا نأل «ءاسنلا عيمجي مكحلا ةماع اهنكل لي يبنلا ءاسنب ةصاخ ةيآلا رهاظف

 سايقلا) ىمسي اس وأ ىلوألا سايقلا قيرط ندع كِلذو «ءببسلا صوصخب ال ظفللا

 . (يلجلا

 راثآلاو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نم

 ةأرملا بقتنت ال) :لاق دلي يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا انديس نع ١
 77 ير افلا نييلت هلو ةموزقا

 .يف نيفورعم اناك نيزافقلاو باقنلا نأ ىلع لدي اذهو) :ةيميت نبا خيشلا لاق

 ..(نههوجو ريس يضتقي كلذو «نمرحبي مل يتاللا ءاسنلا

 الو سروب ابوث سبلت الو عقربتت الو ةأرملا مشلت ال" و يبنلا نع ةياور فو
 .20"نارفعز

 تراسف" :اهوق هيفو كفإلا ثيدح يف اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع 1
 5 ابلجي هنع

 نب لضفلا فدرأ دلو يبنلا نأ :امهنع هلل | يضر سابع نبا انديس نع -1“
 قفطف هلو هللا لوسر لأست تفقو ّىلا ةيمعئخلا ةصق هيفو هفلخ رحنلا موي سابعلا

 ."اهنع ههجو لوحف لضفلا نقذب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ذحأف ءاهيلإ رظني لضفلا

 تناك كلذل جحلاب ةمرحت تناك اهنأ عم اهنع ههجو لوح الن ةروع نكي مل ولف
 .اههجو ةفشاك

 ىلتجا امل" :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا انديس نع دعس نبا جرخأو -4

 ١ - ةيألا بازحألا ةروس 55١(.
 افوقوم كلامو 159]1١9( دمحأاو 2559 يذمزالاو (203059 يئاسنلاو ١852 يراخبلا هحجرحأ - *

 .لدكمج دود ىكو ؟؟ ل١1

 .(09]60 يراخبلا هجرخأ - ؟
 نبلو (155109 ىلعي وأو ١54153 دمحأو 00620 دواد وأو 03501 ملسمو )14١91( يراخبلا هجرخأ  ؟

 .(05559 يوغبلاو (؟ 50009 ناجع

 ١(. 4559 يزاخبلا هحبرا - ه
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 ةملسم ا ةأرم ا باجح ةيفوصلا ةلدأ نايب ي ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .اهفرعف ءاسنلا طسو ةبقنتم ةشئاع ىأر ةيفص هِي يبنلا

 :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ انتديس نع قازرلادبع فدصم يف دروو -ه
 نهرتسل نابرغلا نهسوؤر ىلع نأك راصتألا ءاسن جرح باجحلا ةيآ تلزن الإ

 .(نهتيسكأ لضفب نههوجو

 مكايإ :لاق دلي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رماع نب ةبقع انديس نع -
 :لاق ؟ومحلا تيأرفأ هللا لوسراي راصنألا نم لحر لاّقف .:ءاسنلا ىلع لوخدلاو

 .مهل ةاعّدملا ةرورضلل ءامحألا ىلع لهسل ةروع ريغ هجحولا ناك ولف 27(توملا ومحلا)

 ًاسيح تعنص ميلس ّمأ نأ) :هدع هللا يضر كلام نب سنأ انديس نع -ا/

 تسب بنيز نم هحاوز ةبسانم و هللا لوسر ىلإ هب تلسرأو (ىولحلا نم عون)

 ."”(اوجرخ نأ ىلإ طئاحلا ىلإ اههجو ةيلوم هتحوزو «سلاج

 هتعابف .2”(امل بلجب تمدق برعلا نم ةأرما نأ) :عاقنيق ينب ءالجإ ةصق -

 ءاههجو فشك ىلع اهنودواري اولعجف ءاهب غئاص ىلإ تسلجو ع اقنيق يب قوسب

 ضعب فشكت تماق املف ءاهرهظ ىلإ هدقعف اهبوث فرط ىلإ غئاصلا دمعف «تبأف

 .©0(...هلتقف نيملسملا نم لجر بثوف «تحاصف «اهنم اوكحضف اهمسج

 ةيطغم تناك اهنأ ىلع ليلد اذه تبأف اههجو فشك اهنم نوديري مهنوكف

 .اههحجو

 لعخدن انك) :لاق لوحألا نب مصاع نع حيحص دانساي يقهيبلا جرخأو -8

 :كمحر :امل لوقنف «(هي تبقنتو اذكه بايلحلا تلعج دقو «نيريس تنب ةصفح ىلع

 نهيلع سيلف ًاحاكن نوجري ال يتاللا ءاسنلا نم دعاوقلاو :ىلاعت هللا لاق هللا

 .دعب يش يأ :انل لوقتف ؟باباحلا وه 274ةئيزب تاجربتم ريغ نهبايث نعضي نأ حانج

 ١ يذمزلاو (038 2 ملسمو (0325059 يراخبلا هحرخأ 0209193(.
 .(5 2455١ ملسم هججرخأ - ؟
 .عيبلل قوسلا ىلإ بلجي ام - ؟

 .(ة59|0 دعس نبا تاقبط و (4 200159 يربطلاو (59|[42 ماش نيا ةريس -
 .(6.0 ةبثلا رونا ةروس - ه



 ةملسم ا ةأرم لا باجح ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 .باجحلا تابثإ لوقتف ''”4نهل ٌريخ نففعتسي نأوإ» :لوقنف ؟كلذ

 لاح وه امف نههوجو نرتسي فعحأ نهيف ةنتفلاو دعاوقلا ءاسنلا نك نإف

 .!!؟نهريغ

 هدنعو دي هللا لوسر دنع تنك :تلاق هي يبنلا ةجوز ةملس مأ نع -

 لاقف ؟انفرعي الو انرصبي ال ىمعأب وه سيلأ :هللا لوسراي تلقف هنم ابجتحاو اموق

 (9 (؟هنارصبت امتسلأ ؟امتنأ ناؤايمعفأ) :مالسلا هيلع

 ةهازنب هملع عم هيف هديدشتو رمألا اذهل للف ىفطصملا ميظعت هللا مكمحر اولمأتف

 باجتحالاب نُّهرمأ فيك «ةوبنلا لامكل نهتبحصو نهرودص ةمالسو نهتفع لامكو
 ةفآلا نع هدعبو «هلامج دقفو هرصب ىمغو «هنس ربك عم موتكم مأ نبا ىلإ نرظني الكل

 نع ةفآلا ةدامل ًامسحو هللا رمأل ًاميظعت هيلإ رظنلا نع نهرجز ىتح «هلاوحأ عيمج يف
 ىلاعت هلوقل اقفاوم هيلإ رظنلا يف نذؤي مل مرحم ريغ ركذل رطاخخ ىقبي نأ «ةفيفعلا نطاوبلا
 .هجاوزأل

 .©0ةنتفلا نمأت اذهبو ""4ىلوألا ةيلهاجلا جربت نجربت الو نكتويب يف نرقوإل

 هجولا الإ هتبيطخ نم ىري نأ هل قحي ال ةاتف بطخي نأ بطانخلا دارأ اذإ :لوقأو

 دري مل نإ هنأ نيبت نذإ ءاوسلا ىلع ةماعلاو ةصاخلا هلقانتي روهشم فورعم اذهو «نيفكلاو

 ةأرملا نأ مالكلا اذه ىنبعي ال نكلو .اهيفكو اههحو ىتح ئري نأ هل قحي الف اهتبطح

 ةأرسلل حمم مالسسإلاف اهتيب نم. جرخت وأ لمعت :نأ اه. قحي الو اهتيب يف سلحتو بحتنحت

 جرخت ةيعرش 'دودح نمض نكل لمعلاب اه حمسو ىحرملا ةاوادمل «هلل | ليبس يف وزغلاب
 ةفع يف شيعي ايقيقح ايمالسإ اعمتجم عمتجملا نوكي اذهبو ةنفيفع ةروتسم ةمشتح

 .ءافصو

 ميلا ورا رو
 دنسملا قف دمحأو حيحص نسح ثيدح لاقو !؟0910+/ يذهّزلاو |0005| هننس ف دولد وبأ هحرحأ -
 ناهبن نع يرهزلا ةياور نم نئسلا باحصأ هحرخأ :ثيدحلا نع ؟9|94 حتفلا يف ظفاحلا لاقو 2

 .يوق هدانسإو لهنع ةملس مأ لوم
 .(65) ةيألا ؛بازحأللا ةروس - *
 .«55 55052 ص ارظنلا ماكحأ يا ركفلا سئارغو 1 ع
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 ةملسم ا ةأرلا باجح ةيفوصلا ةلدأ نايب ب ةيفسويلا ةعوسوم ا

 :ىلي ام ةأرملا باجح نأشب «(هللاب نمؤت اك لكل :هباتك يف ىلاعت هللا هظفح يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا ركذو

 :يلي ام ىلع اوعمجأ دق مهلك نيملسلا ةمئثأ نإ, :لاق

 رثكأ ًائيش لحو زع هللا مهانثتسا نيذلا ريغ مامأ ةأرملا فشكت نأ زوجي ال ١-

 .اهيفك و اههجو نم

 رف دق نس اهروع نا تمل اذا اهيا نيكل فيولا تفك اها وؤغ الانا
 ليزت نأ عيطتست الو «ةرظنلا ةرظنلا عبتي نأب .هنع ىىلاعت هللا ىهن يذلا مرحما رظنلا اهيلإ

 نع ييبرشلا بيطخلا هلقن ام لمحي ةلاحلا هذه ىلعو «هنع اههجو بجحب الإ ركنملا اذه
 رد ملا تارفاس جورخلا نم ءاسنلا عنم ىلع نيملسملا قافتا نم نيمرحلا مامإ

 اذإ ةأرملا نأ :ةيكلاملا ةمئأ نم دادنم ذيوح نبا نع هلقن اميف يبطرقلا ديقلا اذهب حرص

 ."0(كلذ ريس اهيلعف «ةنتفلا اههجو نم فيخو «ةليمج تناك

 نيب هجولا فشك نم ةباشلا ةأرملا عنمتو :ةيفنحخلا نم راتخملا ردلا بحاص لاقو

 .ةوهشب هيلإ رظنلا زوجي الو ؛ةنتفلا فوخل لب ؛ةروع هنأل ال لاجرلا

 ةأرملا هجو نأ مهنم ىري نم ءاوس) ةمئألا عيمج دنع عامجإلا تبث دقف ءاذكهو

 هنأ :(ةيكلاملاو ةيفنحلاك ةروعب سيل هنأ مهنه ىري نم وأ «ةيعفاشلاو ةلبانحلاك ةروع

 اهيلإ رظني اهوح نم ناك نأب ةنتفلا فوخ دنع اههحجو رتست نأ ةأرملا ىلع بجي

 يف دجوي ال هنأو «مويلا ةنومأم ةنتفلا نأ معزي نأ عيطتسي يذلا اذ نمو «ةوهشب

 ."”!؟ةوهشب ءاسنلا هوجو ىلإ رظني نم عراوشلا

 وأ ببطت وأ ملعت ةرورضل ًاصخرت اههجو ةأرملا فشك زاوج ىلع اوقفتاو -
 لحم ثالشلا طاقنلا هذهف.ةداهشلا بجوتسي نأ هنأش نم لماعت وأ «ةداهش ءادأ دنع

 .ءاهقفلا ةماعو ةمئألا ىدل عامجإ

 ١ - جاتخلا يفهم 509|5 ١15(.
 - يطرقلا ريسفت 2/159 55(.

 * - نيدباع نبا شماه ىلع راتعلل ردلا ١١9] 5(.



 ةملسلا ةأرم ا باجيح | ..ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 يف هحجولا ةيداب ةأرملا نوكت نأ وهو «لاوحألا هذه ءارو اميف اوفلتحا مهنإ مث

 بهذ دقف مويلا يمهو ضرف اذهو ةبيرب اهيلإ رظنلا دمعتي نم ةمث سيلو «ماع عمت
 نأ اهيلع بجي هنأ ىلإ نورحآ بهذو .كلذ يف اهيلع جرح ال هنأ ىلإ انيأر امك ضعبلا

 «مهلك نيملسملا ءاملع ةملك هيلع تقفتا «ةأرملا سابل يف مالسإلا مكح وه اذه

 نم ةتباث ثيداحأو «ىلاعت هللا باتك يف ةحيرص هحضاو صوصن ىلع كلذ يف نيدمتعم
 ءاسن ضعبل ةيدرف تافرصتو عئاقو ىلع كلذ دعب انرثع اذإف كلي هللا لوسر ةنس
 حيرص هيلع لد امث «ةمثألا هيلع عمجأ يذلا اذه فلاخت ءمهريغ وأ نيعباتلا وأ ةباحصلا

 ةمئألا عامجإ هيلع لد يذلا مربملا مكحلاب ةحوجحن عئاقو اهنإف «ةنسلاو بانكلا

 .")اهب جوجحملا وه هللا مكح. نوكي نأ اشاحو «ةنسلاو باتكلا حيرصو

 ١ - دعا ص للاب نمؤت ةاك لك للا (.
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 ةالصلا دعب ةحفاصلا ةيفوصلا ةلدآ تايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ةوحألا رصاوأ قثويو نيملسملا نيب ةبحملا ديزي عورشُم رمأ ةالصلا دعب 'ةحفاصملا

 :ىلي ام كلذ ىلع ةلدألاو مهنيب اميف

 لَو ينلا عم حبصلا ىلص هنأ" :هنع هللا يضر دوسألا نب ديزي انديس نع -1

 اهي كج هيف هك تذحأف «مههوحجو اهب نوحسكع هديب نوذحأي سانلا راث مث لاك

 .(كسملا نم احير بيطأو جلثلا نم دربأ) اهتدحوف يهجو

 لَو لوسرلا ىلص مث" :لاق هنع هللا يضر ةفيحج يبأ انديس نع ةياور يفو
 اولعجف سانلا ماقو ةأرملا اهئارو نم رمت ةزنع هيدي نيبو نيتعكر رصعلاو نيتعكر رهظلا

 اي ل

 0-0-2 . ."”(كسملا نم ةحئار بيطأو جلثلا نم دربأ) يه

 ئاسع ذأ يع اق نم دهعهفإ يضر بزاع نب ابا اقوا

 .20كاخأ

 تناكأ) ل

 .(معن :لاق ؟ي هللا لوسر باحصأ يف ةحفاصملا

 نا ا

 ."”(ةحفاصملاب ءاج نم لوأ مهو «نميلا لهأ مكءاج دق) :ِلي هللا لوسر

 لَو هللا لوسر لاق :لاق هع هللا يضر بزاع نب ءاربلا انديس نعو -ه

 .2”(اقرتفي نأ لبق امهل رفغ الإ ناحفاصتيف نايقتلي د نيملسم نم ام)

 ةحفاصملا لمشت يهو «ةحفاصملا ةيعورشم يف ةماع ةريخألا ةثالثلا ثيداحألاف

 ١ - يراخبلا هحيرتعأ 65509.
 .(قةكاول بدألا يبن يراخبلا هجب ريخأ تا

 ..حيحص هدنس ظفاللا لاقو (ة519 بدألا ف يراخبلاو (05759 دواد وأ هحرحأ - *

 .( 650759 دواداوبأ هحرخأ - ع
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 ةالصلا دعي ةحفاصلا | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 مالسلا زاوج نانيبيو ناصصخي نالوألا ناثيدحلاو ءاهلك تاقوألا يو ةالصلا دعب

 انوش اقل نو ةعتافلاو

 ةالصلا دعب ةحفاصملا يف ءاملعلا لاوقأ

 ةحفاصملا بلطت) :حالفلا يقارم ىلع هتيشاح يف يواحطلا مامإلا لاق ١-

 .(يقل لك دنعو اهلك ةالصلا بقع ةنس يهف

 ةلخاد اهنإ) :ةالصلا دعب ةحفاصملا نع يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا لاقو -؟

 .©0(ًاقلطم ةحفاصملا ةنس مومع تحت

 اهنأ) :هللا همحر مالسلا دبع نب نيدلا زع دمحم وبأ مامإلا خيشلا لاقو

 .(ةحابم ةعدب اهنأ) :راكذألا يف يووبلا مامإلا لاقو -

 هنم هللا لبقتي نأب ملسملا هيخأل ملسملا ءاعدو ةالصلا دعب ةحفاصملا نأ ىلع

 ببسو فلآتو فراعت ةدايزو ريبك ريح نم امهيف ام ىفخي ال هللا لبقت) هلوقب هتالص

 .نيملسملا نيب طبارتلاو ةدحولل راهظإو بولقلا طبرل

 هكر 5

 ١ - يسلبانلا خيشلل ةيدمحلا ةقيرطلا حرش 05015١(.

55 



 نيباوألا ةالص ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسول ا

 برغملا دعب نيباوألا ةالص ةلأسم

 تيم دقو .رافغتسالاو ةبوتلاب هللا ىلإ عاّجر :ىنعملاو :باّوأ عمج :نوباوألا

 ثيدحلا يف درو امل نيباوألا ةالص ءاشعلاو برغملا نيب ةالصلا

 ءاشعلاو برغملا نيب ةالصلا يأ اهنإ) :للاق هنأ ديو ينلا نع ردكنملا نب دمحم نع

 عا وألا ةالص

 نيمتياورلا ىدحإ يف دمحأو ًاكلامو ةفينح ابأ مامإلا نإف ءًالسرم ناك نإو وهو

 .لسرملاب نوجتحي نيثدحملا روهمجو هنع
 5 م هه ع

 اهتيعورسم ىلع ةلدألا

 ةالص اهنإف ءاشعلاو برغملا ىلص نم) ملسو هيلع هللا ىلص لاق ١-
 ."0نيباوألا

 تسم برغملا دعب ىلص نم) هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ انديس نع -؟
 .27(ةئص ةرشع بث ةدابعب هل نلدع ءوسب نهنيب اميف ملكتي مل تاعكر

 ةالصب رمأي هلي هللا لوسر ناكأ لئس هنأ) :لي هللا لوسر ىلوم ديبع نعو-#

 .((عاشعلاو برغملا نيب «معن :لاق ؟ةبوتكملا دعب

 ًاليلق اوناكإ» :ىلاعت هلوق نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ انديس لئسو -4
 كلذكو ءءاشعلاو برغملا نيس اميف نولصي اوناك :لاق .04"2نوعجهي ام ليللا نم

 ٠٠.06 عجاضمل نع مهبونج ىفاجتإل
 .؟( ص ريثك نبال تِشلا ثعابلا - ١
 5١ 88٠١(. ريغصلا عماشلا ف يطوبسلا هحيرخأ - «
 .(ملل5١٠6) ريغصلا عماخلا ف يطويسلا هج ريخأ - ؟
 .(359 دهأ مامإلا هحبرأ - ؟
 .(000 ةيألا تايراذلا ةروس - ه

 ١3(. ةيألا ةدحسلا ةروس - 5
 .ديج هداتسإ :يقارعلا لاقو 4( دواد وبأ هججرخأ - 4



 نيباوألا ةالص ةيقوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 دجسملا يف يلصي لاز امف ءبرغملا ىلص هي يبلا نأ) ةفيذح نع يور دقو

 .("0(ةرحآلا ءاشعلا ىلص ىتح

 «نيباوألا ةالص لفاونلا :نم نإ) :يعفاشلا هقفلا يف يروجابلا ةيشاح -يف ءاجو

 ناتعكر ىلصتو ةعكر نيرشع ىلإ تاعكر تس يهو .ءاشعلاو برغملا نيب يهو

 اا

 بتكيل برغملا دعب تسو :لاق لفاونلاو نئسلا بلطم) :يفنحلا هقفلا يف ءاجو

 ,©7ثالث 1 نيتنثا وأ ةميلستب «نيباوألا نم

 .ةباحصلا نم ءاشعلاو برغملا نيب ام يلصي ناك نممو) :يقارعلا ظفاحلا لاقو

 ءورمع نب هللا دبعو «يسرافلا ناملسو ءرمع نب هللا دبعو ,دوعسم نب هلل | دبع
 نامثع وبأو «ديزي نب دوسألا :نيعباتلا نمو .راصنألا نم سان يف كلام نب سنأو

 نب هللا دبعو «متاح وبأو ردكتملا نب دمحمو «ريبج نب ديعسو «ةكيلم يبأ نباو يدهنلا
 ءيضاقلا حيرشو «يلبنحلا نمحرلا دبع وبأو (نيدباعلا نيز) نيسحلا نب .يلعو ةربخس
 ءاشعلاو برغملا نيب نيباوألا ةالص ةيعورشم انل نيبتف ءمهريغو لفغم نب هللا دبعو

 .مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا لعفو و يبلا ثيداحأب ةللدم

 ١- دنسلل يادمحأ هحرتخأ 4١4159(.
 يروحابلا ةيشاح - ؟ 5119 05(.

 راتخللا ردلا ىلع نيدباع نبا ةيشاح - ؟ 1١5159-؟1(.
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 فحصلا نيرهاطلا ريغ سم ةيفوصلا ةلدا نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا
 1095 ات با 1 6 7س نقط ه7: 717007177: 797 ا تا ف ا 77:77:77 ا 9 ا و سس سم

 فحصملا نيرهجاطلا ريغ سم ةلأسم (9"
 مهتمدقم يو 00 ةعامجلاو ةئقسلا لهأ امَومعَو اعدق ءاملعلا روهمج بهذ

 زوجي ال هنأ ىلإ مهعابتأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ «ةعبرألا ةمئألا

 ىلع ةلدألاو «يحضملا سيتا ءاسفنلاو ضئاخلل الورك را نا ثدحملل

 :كلذ

 الإ هسمي ال * نونكم باتك يف * ميرك نآرقل هنإ» :ىلاعت هلوق - ١

 ."#7نيملاعلا بر نم ليزنت *« نورهطملا
 اهدعب ىلا ةيآلا كلذ ىلع لديو ؛ميركلا نآرقلا ىلع ةدئاع (هسمبال) يف ءاهلاف

 لزنتي مل امم هريغ نود طقف نآرقلا صئاصح نم ليزنتلاو 4نيملاعلا بر نم ليزتتإ
 ةراهطلا اهب دارملاو اا وه ةيآلا يف ةراهطلاب بطاخملاو 0

 .مهضعب معزي امك ةديقعلا ةراهط سيلو رغصألاو ربكألا نيثدحلا نم ةرهاظلا

 09 وجم
 ."!(رهاط الإ نآرقلا سمي الو) :ملسو

 الإ نآرقلا سمت ال) :لابق هنع هللا يضر مازمح نسب ميكح انديس نعو -9

 .””(رهط ىلع تنأو

 نب ورمعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبتك يذلا باتكلا ثيدح يفو-4

 .©مهاط الإ نآرقلا سمبال نأ) هيفو نميلا ىلإ مزح

 ١ - دلال ةيألا ةعقاولا ةروس ١ل(

 (ملحأ ١١ يقهببلاو 015511 ريبكلا فو ١ 057117 يطق رادلاو 1١759( ريغصلا يف يناربطلا هحرخأ -

 ,(65 553 نايح نيلو
 . .يهذلا هرقأ و هححصو )6١57( مكاطلاو 1007199 نطق رادلا هجرخأ - *
 / .((60 099 نابح نباو ١150129( ئطقرادلاو 008179 مكاحلا هحجرخأ - ؛
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 فحصلا نيرهاطلا ريغ سم ْ ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .لوبقلاب هل ساتلا يقلتل رتاوتملا هبشأ هنإ :ربلا دبع نبا لاقو

 .ءاج مث هتحاح ىضقف جرحخف ناملس عمانك :لاق ديزي نب نمحرلا دبع نعحه

 ةسمأ كسل ينإ) :لاقف تايآ نع كلأسن نأ انلعل تأضوت ول هلل ادبع ابأ اي :تلقف

 ."0ءاشيام أرقف (نورهطملا الإ هسمبال امنإ

 هلهش انفاق ل وشو نار :لاق هنع هللا يضر يلع انديس نعو-*

 الو الف بنجلا امأف «بنجي سيل نمل اذكه :لاق مث نآرقلا نم اعيش أرق مث ًاضوت ملَسو
1" 

 نس هريغلالو هل روجيال كلذك ثآرقلا ارقي نأ بنجلل زوجيال امللط :ءاّملعلا لاق

 .هسم نيرهاطلا ريغ

 4 ظ

 همر

 .تاقث هلاجرو حيحص لاقو ١24199( ئطقرادلا هحرحأ - ١
 .نوقوتوم هلاجر :يمثيطا لاقو 5531179 راطوألا لن ف يناك وشلا هركذ - *
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 ةيليقلا ةعمج ا ةمس ةيفوصلا ةلدأ نايب ب ةيفسويلا ةعوسوم ا

 نم ءرهظلا لبق نسي ام اهلبق نسيف ءرهظلا ةالص ماقم موقت ةعمجلا ةالص نإ

 تدرو هنأ ىلع «ةعمجلاب رهظلا ةملك انل دبأ اننأ رمألا ّلُحَو «ةيلبقلا رهظلا ةنس ةالص

 :ىتأي ام كلذ ىلع ةلدألاو ةعمجلا ظفلب ثيداحألا

 لبق يلصي عي هللا لوسر ناكر :لاق هنع هللا يضر يلغ انديس نع ١-

 ."”(اعبرأ اهدعبو اعبرأ ةعمجلا

 لوسرو ينافطغلا كيلّس ءاج :لاق هنع هلل ا يضر ةريره يبأ انديس نعؤ -9

 لصف) :لاق ءال :لاق (؟ءيجت نأ لبق تيلصأ) :ِي هللا لوسر هل لاقف ءبطخب دي هللا

 ."!(امهيف زوحتو نيتعكر

 ةيحت نأل «ةيلبقلا ةعمجلا ةنس ىلع حيرص ليلد ؛«(غينحت نأ لبق) :ِي هلوقف

 .ءيججبا لبق لعفت ال دجسملا

 "اهدعبو ةعمجلا لبق ةالصلا" باب يف هحيحص يف يراخبلا مامإلا ركذو 1“
 رهلظلا لبق يلصي ناك عي هللا لوسر نأ) :امهنع هللا يضر رمع نبا انديس ثيدح
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 ةعمجلا يأ اهساق هنأ رهاظلاو) :ثيدحلا اذه ىلع هحرش يف ينالطسقلا لاقو

 .ةعمجلا لبق ةالصلا ةينسب لوقي يراخبلا مامإلا نأ يأ .(رهظلا ىلع
 فنصم يفو "اهدعبو ةعمتجلا لبق ةالصلا باب" قازرلا دبع ظفاحلا فنضم يفو

 ةعمجلا لبق ةالصلا باب" يذمرتلا نتس يو "ةعمجلا لبق ةالصلا باب" ةبيش يبأ نبا

 .فلسل ١ ةمئأ ءالؤهو : اهدعبو

 .ديح هدانسإ :يقارعلا ظفاحلا لاقو (59]56 ريدقلا ضيف يف يوانللا ظفادلا هركذ - ١
 ةيميت نب دحللا لاقو ؛يذمؤلا حرش يف يقارعلا ظفاحلا لاق امك .حيمحص دانساب )١7374( هحام نبا هجيرتخأ - ؟

 .(تاقث هدانساب لادجرإ ماكحأللا 3

 .(2.55) يراخبلا هجرخأ - ؟



 ةيلبقلا ةعمجإ) ةنس ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 رهظلا لبق عكري ديو يبنلا ناكو :لاق هنع هللا يضر بويأ يأ انديس نعو

 .20(نهنيب لصفي ال اعبرأ

 ىلص نم) :ه هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةبيبح مأ ةديسلا نعو
 نيتعكرو ءرهظلا لبق اعبرأ «ةنجلا يف انيب هل هللا ىنب ةعكر ةرشع ئنثا ةليلو موي يف

 .(0(رجفلا لبق نيتعكرو «ءاشعلا دعب نيتعكرو «برغملا دعب نيتعكرو ءاهدعب

 الإ ةضورفم ةالص نم ام :هنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع انديس نعو - م

 .(0(نينعكر اهيدي نيبو

 نيتعكر يلصيو ةعمجلا لبق ةالصلا ليطي رمع نبا ناك) :لاق عفان نعو - ه
 اذهب جقحاو لدتسا دقو :©7(كلذ لعفي ناك ِهِيي هللا لوسر نأ ثدحتيو «هتيب يف
 يلا ةعمجلا ةنس تابثإ ىلع (ةصالخلا) هباتك يف ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا ثيدحلا

 يأ - اهلبق يلصي ناك) :هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نأ حصو - 5

 0 ايير ا ةعحخلا لق كلف اهنأز :اهنع هلل | يضر يبيح تنب ةيفص نعو - ا/

 هللا دبع ناك) :لاق هفدصم يف هدنسب قازرلا دبع ظفاحلا هاور ام ًاضيأو -8

 .(اعبرأ اهدعبو ةعمجلا لبق يلصن نأ انرمأي هنع هللا يضر دوعسم نبإ

 لوسر نع تتبث ءاهيف بغرمو ةعورشم ةعمجلا لبق ةالصلا نأ رم ام انل نيبتف

 .مهنع هللا يضر فلسلاو ةباحصلا نعو هل هللا

 ١ - دحام نيل هجرتخأ 010/9 00(.

 .(120759 مكاحلاو (5 2050 نابح نبلو >09/91450) يئاسنلا هحرخأ - ؟
 .(5510/11) طق رادلاو (5 4580 نابح نبا هحجرخأ - ؟
 .(5 ؟ا/53 هحيحص يف نابح نبلو ١779( دواد وبأ هجرخأ - +
 .[(4) مقر (40/9 بايو (١إ مقر ؟0) بابأ 4] باتك |53 هفنصم ف ةبيشا يبأ نبا هحرحأ - ه
 ١(. 459 ص ةيلردلا يف رجح نبا ظفاحلا هركذ - 5
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 ةعمج ا دعب رهظلا ةالص | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسول

 ةعمجلا دعب رههظلا 2ك

 :ةيلاتلا بابسُأألل كلذو «ةعمجلا دعب رهلظلا

 ملع وأ قبنسألا اهيأ ملعي لو رذع نودبو دحاو ناكم يف عمجلا ددعت دنع -

 .اعبرأ رهلظلا ةالص نيقابلا ىلعف قيساألا

 .ةعمجلا ةالص ةحص طورش نم طرش دقف دنعو -؟

 مالس دنعف «دهشتلا يف هقحل نأب مامإلا عم ةعكر يلصملا كاردإ مدع دنعو -
 .اعبرأ رهظلا يلصيو (مامإلا عم ةعكرلا كردي ل يذلا) قوبسملا موقي مامإلا

 ىلع هلك مهرمأ ىنبمو ءاهبابحتسا وأ اهبدن وأ اهبوجو يف اوفلتخا مهنكلو

 هذه يف لوقلا صخلمو «زاوجلا مدع وأ رذع ريغل. عمجلا ددعت زاوح يف مهفالتخا

 ضسعبو ةيكلاملاو ةيعفاشلا كلذ ىلع عمجأ «رذع ريغل عمجلا ددعت زوجي ال :هنأ ةلأسملا

 .دمحأ مامإلا َيياور ىدحإ يف ةلبانحلاو فانحألا

 دجاسم اهيف تينبف ءاهترامع ترثكو «دلبلا تعستا اذإ) :يعفاشلا لاق دقف

 اذإ كلذكو ءدحاو دجسم يف الإ اهيف ةعمجلا ىلضت نأ بحأ مل «راغصو ماظغ «ةريثك

 ءمظعألا دجسملا يف الإ ىلصي نأ بحأ مل ءراغص تايرق اهنم مظعألا دلبلاب تلصتا

 نم داعأ ةعمجلا تيلص نإو ءاعبرأ رهطظلا تيلص 'هريغ اهنم دجسم يف ىلص نإو

 ."(اهيف اهالص

 .مهريغو يلمرلاو يكبسلاو يوونلا مامإلا مهنم «هبهذم ةمئأ كلذب ةعبتو

 .0"2(كلام بهذم نم روهشملا

 ١- يعفاشلل مألا باتك 0070199(.
 نيدباع نبا ةيشاحا - ؟ 615119(



 ةعمج ا دعب رهظلا ةالص ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيضسويلا ةعوسوم ا
 ااا ما مااا ذذذآذ]ذ]1|1|]1 1 1 1 101|1 0 2 0

 ددعتلا زاوح مدع نأ :(ةعمجلا رهظ يف ةعمشلا رون) :هتلاسر يف يسدقملا ركذو

 .-هتيشاحع يف نيدباع نبا ةمالعلا كلذ لقن امك -دمحأ مامإلا نع نيتياورلا ىدحإ وه

 مدعب لوقي ةفينح ابأ مامإلا نأ :(")هتيشاح يف ًاضيأ نيدباع نبا ةمالعلا لقنو

 .مهريغو يباتعلاو راتحملا بحاصو يواحطلا هبهذم ةمئأ نم هعبت و ددعتلا

 ةاعارم عض رذع ريغل عمجلا ددعت دنع ةعمجلاا دعب رهظلا ةداعإ ةلأسم ىلإ دوعنو
 .اهدعب رهظلا ةالص بوجوب ةيعفاشلا لاق :لوقتف فالخلا

 ًاضيأ ةبحاو اهنأ ىلإ بهذ مهضعبف ءاهيف مهدنع لوقلا ددرت دقف فانحألا امأو
 مهضعبو رذع ريغب وأ رذعب ناك ءاوس ددعتلا دنع بدنلا ىلإ بهذ مهضعبو فاعلا

 .دمحأ مامإلا لوقلا اذهب مهعبتو اهمرحي مل نكلو «بهذملا بىفاللوش اهلعج

 الو نيلوقلا نم لكب نيلئاقلا نيدهتحما ديلقت زوجيف «داهتحا انل رهظ امك رمألاف

 تيتبشتو ةقرفتل اعفدو لاوقألا نيب اعمج اهيلصي ال نم ىلع وأ اهيلصي نم ىلع ركنن
 مهداوت يف نينمؤملا لثم) :لوقي ثيح ُهِلي دمحم انديس هنع ربخأ يذلا مسجلا كلذ

 ."”(ئىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دسملا لثم مهمحارتو

 .(0 51١9 نيدباع نبا ةيشاح - '
 .(50 ]19 دنسلا ف دمحأو 55250 ملسمو ©0010 يراخبلا هحرخخأ - |
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 ماعطلا تيلا لهأع نص ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ماغطلا تيملا لهأ عنص( م

 ماعطلا تيملا لهأ عنص زاوج ةلدأ

 سانلاب يلصي نأ ابيهص رمأ رمع نعط نيح) :لاق سيق نب فنحألا نع - ١

 نأ نوبحتسيو اعبس مهروبق يف نونتفي ىتوملا نإ) :لاق سوواط نعو -؟
 .7(مايألا كلت مهنع اومعطي

 ريغ نم هلوح نمو تيملا ناريج هيلع مايقلاو ماعطلا دادعإب موقي نأ لضفألاو

 هنأ الإ ءكييملا ةتكرت ندمت ال تملا لهأ لاونما نم ةاننطلا :نف ةرك رضي الو ةةلهأ

 لجوزع هللا ردق يقلت وهو مهأ وه امب مهلاغشنال هيلع مه اوموقي ال نأ بحتسي
 اماعط رفعج لآل اوعنصا) :قو هلوقل ًاقيبطت سانلا نم ءازعلا لوبقو ميلستلاو ىضرلاب
 . 7(مهلغشي ام مهءاج دقف

 .نسح هالنسإ :لاقو 090 مقر )١9]١99( ةيلاعلا بلاطللا يف رجح نبل ظفاحلا هركذ - ١
 .يوق هدانسإ : لاقو )1|١95( ةيلاعلا بلاطللا فا رجح نبا هركذ - ؟
 نباو ١659© دولد وبأو .ييهذلا هقئاوو 5095179 هححصو مكاو هنسحو (3898) يذمزلا هحرخأ - *

 009/59 ئطقرادلاو (060 01 هحام





 نفدلا دعب تيلا نيقلت ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسو ا

 -  نفدلا دعب تيملا نيقلتا
 :ةيلاتلا ةلدألاب هربق يف هنفد دعب تيملا نيقلت زاوجب نولئاقلا لدتسا

 هنأ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يلبنحلا زيزعلا دبعو يناربطلا جرخأ ١-
 .اناتومب. عنصن نأ لي هللا لوسر انرمأ امك يب اوعنصاف تمانأ اذإ :لاق

 هربق ىلع بارتلا متيوسف مكناوحإ نم دحأ تام اذإ :لاقف لي هللا لوسر انرمأ

 هللا كمحري اندشرأ لوقي هنإف نالف نب نالفاي :لوقي مث هربق سأر ىلع مكدحأ مقليف
 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ايندلا نم هيلع تحرخام ركذا :لقيلف نورعشتال نكلو

 امامإ نآرقلابو ًايبن دمحم انيد مالسإلابو ابر هللاب تيضر كنأو هلؤسرو هدبع ًادمحم
 نقل نم دنع اندعقي ام انب قلطنا :لوقيو هبحاص ديب دحاو لك ذأي ًاريكنو ًاركنم نإف
 نالف اي ءاوح همأ ىلإ هبسني :لاقف ؟همأ فرعي مل نإف هللا لوسراي :لجر لاقف .هتجح

 هباتك يف دهاوش هل ركذو حلاص هدانسإ ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاق .ءاوح نب[

 ."'”صيخلتلا

 هربق تيملا ىلع يوس اذإ :وهو افيدح روصنم نب ديعس ظفاحلا جرخأو ١

 نالفاي :هربق دنع تيملل لاقي نأ نوبحتسي (ةباحصلا يأ) اوناك هنع سانلا فرصناو

 نييدو هللا يبر لق نالفاي تارم ثالث هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءهللا الإ هلإ ال لق
 يف رجح نبا ظقاحلا هركذ يناكوشلا لاق ءفرصني من ٌوَو دمحم ييبنو مالسإلا

 .؟”هنع تكسو صيخلتلا

 ." ملل ا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل) :ثيدح-»#
 يف صن مكاتوم ظفل مهريغو يناكوشلاو مامهلا نباو يربطلا بحخلا لاق

 ةنيرق دحوت ال ثيحو «ةديرقب الإ هيلإ راصي الف زاب رضتحملا يحلل هلوانتو تاومألا

 هالة ريبكلا ف يناربطلا هحجرتخأو (9)545 ص يوونلل عومجللا نم (556509-5545 ص ريبلا ضيخلت - '
 .هماكحأ يي ءايضلا هاوق دقو (45400 دئاورلا عمججب ف يمئيطلاو

 .يوونلل عومجللا نم هج 515 ص ريبللا صيخلت - '
 .(8| 49 يئاسنلاو 6001009 دود وبأو (8059 ملسمم هحرخأ - *

 ثني



 رفدلا دعب تيم ا نيقلت ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 هللاو طقف مهيلع رصتقي مل نإ ىلوأ تاومألل هلومشف هزاحم ىلإ هتقيقح نع هفرصت
 .ملعأ

 اذإ :هلهأل لاق صاعلا.نب ورمع يباحصلا نأ هريغو ملسم جرخأ -#

 ىتح اهمحلا مسقيو روزج رحئت ام ردق يربق لوخ كلذ دعب اوميقأف ينومتنفد

 :ءاهمقلا لاوقأ نمو #

 كلت يف هنيقلت بحتسي هنإف هربق تيملا لخدأ اذإ هكلاسم يف يبرعلا نبا لاق -ذ

 ركذو# ىلاعت هلوقل قباطم هنأل رايخألا نم نيحلاصلاو ةنيدملا لهأ لعف وهو ةعاسلا

 ظ . 7ةكئالملا

 نم نوريثك ةعامج لاق دقف نفدلا دعب تيملا نيقلت امأو :يوونلا لاقو-؟

 يسدقملاو يلوتملاو نيسج يضاقلا هبابحتسا ىلع صن نممو هبابحتساب انباحصأ

 ."”يعفارلاو

 روهمجو ةمادق نباو يعليزلاو هتيشاح يف نيدباع نبا :اضيأ نيقلتلا زاوجب لاقو
 .نيرخأتملا ةصاخ ءاهقفلا

 .(050إ ملسم هاور - '
 (ه ه) ةيألا تايراذلا ةروس - ١

 (5؟2م]| 5١ ليلللا بهاوم شماه - *
 (0559 ص راكذألا - 9
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 ةالصلا نم تناوفلا ءاضق ةلاسم ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسومل ا 0

 ةالصلا نم تئاوفلا ءاضق ةلأسم 1

 كرات ىلع ءاضقلا بوجو ىلع ةعبرألا بهاذملا عابتأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ عمجأ

 :يلي امن اولدتساو اودكأو مئانلا وأ يسانلا ىلع بحاو وه امك دمع ةالصلا

 .7"2(ءاضقلاب قحأ هللا نيدف):ْهلَي هلوق ١

 هللا قومحو ءاهكرات ةمذ يف نيد يه لاكشألا نم لكش يأب ةكوزملا ةالضلاف
 1 ا + هنأ الإ لإ جحا يف ناك ولو ثيدحلا اذهو نا قوقحلا مرلأ

 ,همأ ا

 (”(هناكم اموي مص) :ناضمر يف رطفأ نمل لاق لَو هنأ حص

 هعيضقف نيد كسمأ ىنلع ناك نإ تيأرأ) ا اهعفنيأ :ةياورا.

 ."0(ءادألاب :ةياور يفو ءاضقلاب قحأ هللا نيدف) :لي لاق ءمعن :تلاق ؟كلذ اهعفنيأ .

 موصلا ًاصوصخو «ضعب ىلع اهضعب ساقيف تادابع جمحلاو موصلاو ةالصلاو .

 .ةيلامو ةيندب ةدابع وهف جحلا امأ ءطقف ناتيندب ناتدابع امهنأل ةالصلاو.

 هجرخأ اميف لاقو ةالصلا ءاضق مئانلاو يسانلا ىلع ٌوْقك لوسرلا بحوأ دقل -*؟

 ًاقلطم ةالصلا كرات لمشي ماع ظفل وهو «(كلذ الإ ال ةرافك ال) :ريبكلا يق يناربطلا

 .هصصخت صن تأي مل هنأ املاط

 هنإ ادمع اهكراتب فيكف ءاضقلا امهيلع بجوأو ناروذعم مئانلاو يسانلا نإ مث 00
 نع عفر) : :38 امهنع لاق هنأ عم «مئانلاو يسانلا نم اهئاضق بوجو يف دكآ كش ال.

 «ظقيتسي ىتح مئانلا نع دل اضيأ لاقو 0 .نايسنلاو ًأطخلا يبمأ

 (7(قيفي ىتح نونجملا نعو ؛ ملتحي ىتح مالغلا نعو'

 .اةكالا + الهول يراخبلا هجرخأ - '
 ةحضحم) دود وبأ هحج رجخأ 2

 1 .هحييرخل مدقت - '*

 .هتحصلا زمرو (900) ريغصلا عماخلا ف يطويسلا هدروأ -'
 نباو )5|١٠85( يئاسنلاو 4552 دولد وأو (59|000 يمرادلاو (144 واغ١ و١١٠[ دم هحجرحأ -

 .(01140) ىقتنلل يف دوراخلا نب ًاضبأ هجرخأو يذلا ةقفاوو (5915) مكاحلا هححصو 6٠(« 409 هحبام
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 ناذألا دعب ذي يلا ىلع ةالصلا 73 ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ناذألا بقع :>: خبنلا قلع ةالصلا “3: لحمل 5 يل

 هلوقل نيملسملا عيمج دنع فالح الب ةنس ناذألا بقع ِةِلَي يبلا ىلع ةالصلا نإ

 «تناك ةغيص يأب حصتو 2! .(يلع اولص مث لوقي ام لثم اولوقف ءادنلا متعمس اذإ) :هيي

 4بلس اوملسو هيلع اولصإ :ىلاعت هلوقل ةالصلا عم مالسلا يغبنيو

 هتاذ دح يف وه مهنايب يتآلا نيثدحملا نم ظافحلا ضعب هلاق ام ىلع كلذ ربتعيو

 باتك نع القن هتيشاح يف نيدباع نبا هلاق امك )7/8١( ةنس تثدح دقو ةنسح ةعدب

 هلعفي ام ركذ نأ دعب يواحخسلا ظفاحلا مامإلل عيفشلا يبنلا ىلع ةالصلا يف عيدبلا لوقلا
 لاقو هيف ءاملعلا فالشعا ركذ دعب هي يبلا ىلع ةالصلا نم ناذألا بقع نونذؤملا

 .ةنسح ةعدب هنأ باوصلا

 رجح نبا ظفاحلاو يطويسلا ظفاحلا مامإلا ظافحلا نم كلذ ىلع هقفاو دقو

 مهيلع ركنأ نيربتعملا ءاملعلا نم ادحأ نأ ملعن ملو يراصنألا ايركز هخخيش نع يمشيهلا
 ام ىلع هقيلعت يف لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا بحاص ركذ دقو.ُكلذ
 توصلا عفرب ولو نذؤملاو عماسلل ةنس ناذألا دعب ةالصلا :لاقف ناذألا عماسل بحتسي

 2 ر "2 راتحملا ردلا

 دحأ يف ترضح :لوقي ىلاعت هللا هظفح اغبلا ىفطصم روتكدلا تعمسو

 ناذألا دعب هيتفش كرحي نم رأ ملو مهيلإ ترظنف نذوملا نذأو برغملا دالب يف دحاسملا

 هدي عفري ملف ؟ناذألا دعب ِةِلك يبلا ىلع ىلص مكنم نم:مهل تلقف علي يبلا ىلع يلصي

 ىلع نولصي مسهفإ!ناذألا دعب يبلا ىلع ىلع ةالصلا ةقراشملا ىلع نوركدت :مهل تلقف دحأ

 .(يلع اولص مث) ثيدحلاب سانلا اوركّذُي ىتح يي يبنا

 ١ - دواد وبأو 58409 ملسم هجرخخأ 0559(.

 - ةيألا بازحألا ةروس )85(.
 « - ص ةباحصلاو نيدشارلا ءافلل-لا ةرصن ف ةباصإلا باتك 189 ١13(.

53 



 .هشعلا يف عبصإلا كيرحت ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 كرحيال ناك هنأ ةريثك ثيداحأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس نع تبث

 :اهنم هدهشت يف اهب ريشي نيح ةبابسلا

 اهكرخي ال ةبابسلاب ريشي ناك دي هنأ امهنع هللا يضر ريبزلا نبا انديس نع -
 . ")اهكرحي الو اعد اذإ هعبصأب ريشي ناك ةياور يفو .©هتراشإ هرصب زواحي الو

 راشأو اهلك هعباصأ ضبق كي هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا انديس نعو -1
 60 هعبصأب

 ىلع ىنميلا هبعارذ ًاعضاو كي بسلا تيأر :لاق يعارتما ريغ انديس نعو <10

 .(0ائيش اهانح لق ةبايسلا هعبص] اعفار ميلا ةلختق

 يف دعق اذإ ناك خلي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمغ نبا انديس نعو -5

 ."'ةبابسلاب راشأو نيسمخو ةثالث دقعو ىنميلا هتبكر ىلع ىنميلا هدي عضو دهشتلا

 يف سلح اذإ ِةِلَي يبنلا ناك :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا انذيس نعو -ذ
 يلا هعبصأب راشأو اهلك هعباصأ ضبقو ىنميلا هذخف ىلع ىنميلا هفك عضو ةالصلا .

 ."7ىرسيلا هذحخف ىلع ىرسيلا هفك عضوو «ماهبإلا يلت

 امنود ةراشإلا درج كيرحتلاب دوصقملا نأ ىلع لدت ةريخألا ةثالثلا ثيداحألاف

 .لوألا ثيدحلا يف ريبزلا نبا انديس كلذب حرص امك اهكيرحتل ةمادإ

 :لاق ثيح رجح نبا لئاو انديس هنع هلقن يذلا ِهيي هلعف يف قيلحتلا انأو

 (بذهلا حرش) يف يوونلا مامإلا لاقو 055149 دمججلاو ١1١0509( يئاسنلاو (95.09 دواد وبأ هحرخأ - ١
 ٠ حيحص هالئسالا

 .(ةياقإ دواد ىبأ جرخأ - ؟
 .ةناوع 5 (06 ١150 يضهيبلاو ؟5]5 05009 يئاسنلاو (ةخلل9 دواد وبأو (6١١-هدإ ملسم هجرخأ - ؟

 .(ىكح حا ١ أطولل يا كلامو ىماوإ دلو يا
 .(0؟١15 يقييبلاو 0/3239 0009 ةعزخ نيلو (5]59) يئاسنلاو (851) دولد وبأ هحرخأ - ؛
 .6 ١١109 يمرادلاو 0 ١159 يقهيبلاو 05 159|2 هدنسم يف ةناوع وأو 5209-١1١5( ملسم هجرخأ - ه
 ..(80ل/9 دواد وبأو (0 2٠0 ملسم هجرخأ - 5

 تفي



 دهشعلا يف عبصإلا كيرحن . ةيفؤصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 ."0(دهشتلا يف اهب وعدي اهيلت يلا عفرو ىطسولاو ماهبإلا قلح دق علو يبلا تيأر)

 ىنميلا نم ةبابسلاب راشأو اذكه لوقي هتيأرو قلحو نيتنث.ضبقو) :ةياور فو
 ." ”ىطسولاو ماهبإلا قلحو 0 5

 اذه عي الو ةبابسلاب ةراشإلاو ةقلح لكش ىلع ىطسولاو ماهبإلا لعج هانعمف

 نأ دهشتلا يف نيذخفلا ىلع نيديلا عضو نم ةمكحلا) :ءاملعلا.لاق دقو ءاهكيرحت

 .ةمكحلا هذهلا ضقانم كيرحتلاو .©0(ثبعلا نم امهعنعي

 :ةالصلا يف عيصألا كب هرحن يف ءاملعلا لاوقأ

 ةحبسملا عفري ةراشإلا بحتست :هيواتف يف هنع هللا يضر يوونلا مامإلا لاق

 اهكيرحت ررك ولف ءاهكرحي الو ةدحاو ةرم هللا الإ :هلوق نم: ةزمهلا دنع ىنميلا ديلا نم

 ."7(...لطبت ليقو حيحصلا ىلع هتالص لطبت ملو هرك

 ريشيو) :(ينغملا) يف هنع هللا يضر يسدقملا ةمادق نبا ةلبانحلا خيش لاق

 ركذو ..ريبزلا نب هللا دبع ىور امل هدهشت يف ىلاعت هللا ركذ دنع اهعفري ةبابسلاب
 . هك رك لد ثيدح

 ردق ىلاعت هللا ركذ:دنع اهعفري هعبصأب ريشيو) :اضيأ هنع هللا يضر لاقو

 ظ .2©"”(...ريبزلا نبا ىور امل اهكرحي الو هانيور امل هدهشت

 ةداسلا هقف يف دمتعم رصتخم وهو (عبرملا ضورلا) باستك بحاص لاقو

 رك ذ دنع اهريغو ةالصلا يف هئاعدو هدهشت يف كيرحت ربغ نم هتبابسب ريشيو) :ةلبانحلا

 ."(ديحوتلا ىلع ًاهيبنت ىلاعت هللا

 نيديلا عضو هيف ركذ يذلا هنع هللا يضر رجح نب لئاو انديس ثيدح امأو

 .(تاالاو ةكزخ نباو (؟ 5-0 01509 يئاسنلاو ©6613 دمحأ هجر ١
 .(8-65 ]50 يئاسنلا هحجرتخأ - ؟

 .(59|450 يووتلا مامإلل بذهللا حرش نامك - ؟
 . ه +4 ص ىواتفلا- +
 .(5؟ 4100 يفلل - ه
 .(غ3دك| ١ فلل - 5

 (0517) عبرلل ضورلا - ال
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 دهشتلا يف عبصإلا كيرحن ْ ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 حيحص ثيدح وهف «'!(اهب وعدي اهكرحي هتيأرف هعبصأ عفر مث) :لاق مث دهشعلا .يف
 ةقث وهو ةمادق نب ةدئاز اهب درفنا دقف ؛:ةحيحص ريغ ةذاش (اهكرحي) ةظفل نأ الإ

 لاق دقو «ةدايزلا هذه ركذ ريغ نم هوور نمم ةقث رشع دحأ قيرط اهب فلاح هنكلو

 :هتموظنم يف ينوقيبلا مامإلا

 الت نامسق بولقملاو ذاشلاف الملاهب ةقث فلاخي امو

 :ثيدحلا ركذ.دنع هحيحص يف ةعيزخ نبا مامإلا لاقو

 دحألاو ."(اهركذ ٌدئاز ربخلا اذه يف الإ (اهكرحي) رابخألا نم ءيش يف سيل)
 :مه (اهكرجي) هدايز نود ثيدحلا أوور نيذلا ةقث رشع

 .يركشيلا ةناوع وبأ ١

 .لضفملا نب رشب

 .ناحطلا هلل | دبع نب دلاخ 4
 .ةيواعم نب ريهز 5

 .ةنييع نب نايفس -ا/

 .سيردإ نب هلل | لبع 4

 .دايز نب دحاولا دبع ٠

 .عماج نب ناليغ

 نكمأ نإ امهنيب عمجلا نوبجوي لوصألا لهأو امهنع هللا يضر لئاو انديس ثيدخو

 :اولاق دقف

 انكمأ نإ بجاو نيلوألا يف انها ضراعت امني عمجلاف

 ١ - دمحأ هحرتخخأ  2١08140نابح نباو (0؟5150 يقهيبلاو 00969 ةعزتخ نباو )4885(.
 ةعيزتخ نيا حيحص - "؟ ١19| 6ه 6(.
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 دهشعلا يف عيصإلا كيرح | | ..ةيفوصلا ةلدا تايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 دارملا نوكي نأ لمتحي) :رجح نب لئاو انديس ثيدح يف يقهيبلا مامإلا لاق دقو

 مدعب ريبزلا نبا ةياورل ةقفاوم اهكيرحت ريركت وأ ماود ال اهب ةراشإلا كيرحتلاب
 .20(كيرحتلا

 انديس ثيدح ركذ دعب كلام مامإلا أطوم جرش يف هلل | مالس خيشلا لاقو

 دارملا نأ ىلع روهمجلاوعكلام ذأ هبو عفرلا دنع ةبابسلا كيرحت هيفف ...) :لئاو

 ريشي ٌدْيَو ينلا ناك) ريبزلا نبا نع دواد يبأ يف ام هضراعي الف عفرلا وه انهه كيرحتتلاب
 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداها هللاو ”(اهكرجي ال اعد اذإ هعبصأب

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ١ - يقهببلا ننس 0751509(.
 < - .(4ههأ؟ا دوبعلل نوع
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 . حيوارتلا ةالص : كلج كل نست فلعل ا

 ديوارتلا ةال ١(

 لوسرلا اهالص ةنس يهو «كرابملا ناضمر رهش يف ليللا مايق يه حيوارتلا ةالص

 .ةعامج اهولصو ةدح ىلع لك :نيدرفنم ةباحصلاو لي

 دجسملا يف ىلص عي يبنلا نإ) :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نعف

 ملف ةقلاثلا ةليللا يف اوعمتجا مث «سانلا رثكف ةلباقلا نم ىلص مث «سان هتالصب ىلصف

 نم يعني ملو متعنص يذلا تيأر دق) :لاق حبصأ املف هيي هللا لوسر مهيلإ جرخي

 هللا يضر ةباحصلا ملع املف .2”(مكيلع ضرفت نأ تيشخ دق ينأ الإ مكيلإ جورخلا

 ةفلاخم يأ اهيف نوكي نأ نود مهيلع ضرفت نأ ىشخي هنأ يو يبلا دصقم نأ مهنع

 يلصي مهضعبو ادرفنم يلصي مهضعب هيف اهنولصي اوحبصأو دجسملا ىلإ اوداع ةيعرش

 لخدفق «هنع هللا يضر رمع انديس دهع ءاج ىتح اذه ىلع لمعلا ىقبو (ةعامجم

 لبكو نيعباشلاو ةباحصلاب ًاظتكم دحسللا حبصأو اررثك دق مهدحوف دجسمل مهيلع

 ةرظن مهاحب رصبتم ةرظن مهيلإ رظنف هل بحاص عم ةعامجب وأ ةدح ىلع يلصي

 ئراق ىلع مهعمجي نأ ررقف مهل عوشنلا لماك نيمأتل لفمألا ةقيرطلا نع ثحاب
 دبع انديس انل يوري امك «هنع هللا يضر بعك نب يبأ انديس ىلع مهعمجف «دحاو

 يف ةليل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع عم تجر :لوقيف يراقلا رابع نب نمحرلا
 لحرلا يلصيو ؛هسفنل لحرلا يلصي نوقرفتم عازوأ سانلا اذإف ءدجسملا ىلإ ناضمر

 ئراق ىلع ءالؤه تعمج ول ىرأ ينإ :هنع هللا يضر رمع لاقف «طهرلا هتالصب يلصيف
 ىرحخأ ةليل هعم تجرح مث «بعك نب يبأ ىلع مهعمجف مزع مث «لثمأ ناكل دحاو

 لضفأ اهنع نوماني َىلاو هذه ةعدبلا تمعن) :رمع لاق ؛مهئراق ةالصب نولصي سانلاو

 ("”(مهلوأ نوموقي سانلا ناكو ليللا رخآ ديري نوموقي يلا نم

 ا ا

 نع عطقنا امدنع ْكو دمحم انديس نإف «ةنسلل ةفلاخم هلعف يف سيل هنأ اوملع مهنأل

 ,(لكأ و دود وأو (5 10759 بيرق ظفلب يراخبلا هحرخخأ - ١

 600١(. يراخبللا هحرخأ - ؟
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 حيوارتلا ةالص | ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسريلا ةعوسولا

 لقتنا دق نآلاو ؛مهيلع مايقلا ضارتفا ةيشح كلذ ناك امنإ ناضمر يف مهيلإ جورخلا

 نم عنام يأ ةمث دعي ملف ماكحألا لوزن فقوتو ةيحزربلا ةايحلا ىلإ هي دمحم انديس

 عوشخلا يف لمكأ هنأ اميس ال دجسملا يف ةعامج مهتالصو دحاو مامإ ىلع مهعامتجا

 ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلع) :لوقي لي هللا لوسرو «نيدرفنم ةالصلا نم ًاباوث رثكأو
 .0"2(ذحاونلاب اهيلع اوضع نييدهملا نيدشارلا

 ."”(رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا) :اضيأ لوقيو

 نم داز ام ردقي ةءارقلا ففخو تاعكرلا هنع هللا يضر رمع انديس رثكف

 هللا يضر لاق امدنعو ؛ةدحاولا ةعكرلا ليوطت نم مومأملا ىلع فحأ هنأل تاعكرلا

 يف موقي هي ناك امك ال ليللا ةيادب يف مايقلا اهب دصق امنإ «(هذه ةعدبلا تمعن) :هنع
 اهنع نوماني لاو) :هسفن ثيدحلا يف رمع انديس لوق كلذ ىلع لدو هرخآ وأ هطسوأ

 دبع انديس ثيدحلا يوار ريسفت ًاضيأو (نزموقي يلا نم لضفأ ليللا رخآ مايق دصقي
 .هلوقي اه. ملعأ وهو كلذب اه هنع هللا يضر نمحرلا

 ثالشب نورتويو ةعكر نيعبرأب نوموقي حلاصلا فلسلا نم ةفئاط تناك دقو

 .هللا ءاش نإ انعم رميس امك كلذ ريغو ثالثي نورتويو نيثالثو تسب نورخآو

 يه كلذ ىلع ةلدألاو

 ثالثب ناضمر يف نوموقي رمع نمز يف سانلا ناك) :لاق نامور نب ديزي نع
 .27كلذ يف تعمس ام تبثأ اذهو قحسإ نبا لاق :يناكوشلا :لاق .(ةعكر نيرشعو

 دهع ىلع نوموقي اوناك) :لاق هنع هللا يضر ديزي نب بئاسلا انديس نعو

 نيتثلاب نوموقي اوناكو ةعكر نيرشعب ناضمر رهش يف هنع هللا يضر باطخملا نب رمع
 .©7(مايقلا ةدش نم نامثع دهع يف مهيصع ىلع نوؤكوتي اوناكو

 .(09 هجام نيو (5”للاؤل يذهوللاو (45 0 دود ولو ىككاو نقلا ل

 .(5للإ هحام نباو .نسحح ثيدح لاقو (50039 يذم زلا و(؟ 251+ دمحأ هججرخأ - ؟
 يراخبلا حيحصل امهيحرش يف ينالطسقلاو بعلا هححص نمثو (45/509 ىربكلا نئسلا ف يقهيبلا هحرتخأ - ؟ 2056 ص أطولل ي كلام هج رجخأ - *

 .+ ومجلا ف يوونلا مامإلاو بيرقتلا حرش يف يتارعلاو ةيادطلا حرش يف مامهلا نب لامككلاو جاهنملا حرش ىف يكبسلاو

 كش



 خيوارلا ةذاع ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا .

 يلصي دوعسم نب هللا دبع ناك) :لاق هنأ بهو نب ديز نع يزورملا جرخأو

 رتوي ةعكر:نيرشع يلصي ناك) شمعألا لاق (ليل هيلعو فرصنيف ناضمر رهش يف انل

 نامثع نب نابأ ةرامإ يف سانلا تكردأ) :لاق هنأ سيق نب دواد نع كلذكو

 .(ثالثب نورتويو ةعكر نيثالثو تسب نوموقي ةنيدملاب عي زيزعلا دبع نب رمعو

 اهنم نورتويو نيثالثو اعست نولصي مهو الإ سانلا كردأ مل) :لاق عفان نعو

 .(ثالثب

 ثاالثب ةكعو نيثالثو عستب اندنع رمألا) :لاق كلام نأ رجح نبا طظفاحلا لقنو

 .(قيض كلذ نم ءيش يف سيلو «نيرشعو

 .(رتو ثالثو نيعبرأو تسب اهنأ) :هلوق اضيأ هنع لقنو

 ؛ثالشب رتويو نيثالثو اعبرأ ةرصبلا يف مهب يلصي ناك هنأ ىفوأ نب ةرارز نعو

 :ورتشعو اعيرأ هلع هلا يشر ريحت نإ هوغس اناليساوعو

 مايق يف. ىلصي ةعكر مك :لبنح نب دمحأل تلق :لاق روصنم نب قحسإ نعو

 .(عوطت وه امنإو نيعبرأ وحن ناولأ ليق دق) :لاقف ؟ناضمر رهش

 بسهاذملا ىلإ اهددع يف مهئاهقفو ةعبرألا ةمئألا بهاذم تددعت كلذ ىلع ءانب

 :ةيلاتلا

 تاميلست رشعب ةعكر نورشع اهنأ ىلإ ةلبانحلاو فانحألاو ةيعفاشلا بهذ

 نامثعو رمع دهع ف اهولص مهنأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نع حص ام. نيذآ

 .يرهاظلا

 نم امهريغو يلعو رمع نع يور ام ىلع ميلعلا لهأ رثكأو) :يذمرتلا لاقو

 .(كرابملا نباو يوونلا لوق وهو وو هللا لوسر باحصأ

 دقي



 حيوارتلا ةالص ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ©0.(ةعكر نيرشع نولصي. ةكمب سانلا انكر دأ اذكه) :يعفاشلا مامإلا لاقو

 نبا ظفاحلا هلقت امك «رتولا ادع نوعبرأو تسم اهنأ ىلإ :كلام مامإلا بهذو

 .هنع روهشملا اذه :لاقو (حتفلا) يف رجح
 تس حيوارتلا يأ (نيثالثو عستب اندنع رمألا) :لاق هنأ اضيأ هنع يورو

 .رتولل ةثالثو نوثالثو

 .ددع نأ مهعابتأو ةباحصلاو حلاصلا فلسلا ةايح نم ىضم امم جتنتسنف

 م هنأ ملعا) يلبنحلا ةيميت نبا خيشلا لاق دقو .ددحم ريغ حيوازلا ةالص يف تاعكرلا

 نيعم ددع هيف ناضمر مايق نأ نطظب نمو ءانيعم ًاددع حيوارتلا يف كي هللا لوسر تقوي
 ."”(أطبخأ دقف صقتني الو ديزي ال كلي يبلا نم تقؤم

 ددع ىلع حيوارتلاب ةامسملا ةالصلا رصقف) :راطوألا لين يف يناكوشلا لاقو

 (")(ةنس هب دري مل ةصوصخم ةءارقب اهصيصختو «نيعم
 لوسر ناك امإ :تلاق اهنأ اهنع هلل ا يضر ةشئاع ةديسلا نع درو ام امأو

 هيف دصقت تناكف 29.(ةعكر رشع ىدحإ ىلع هريغ يف الو نابضمر يف ذيزي يي هللا
 .حيوارتلا سيلو رتولا تاعكر

 ةالص امأ «حيوازنلل ةالص دجوي ال ناضمر ريغ يفو (هريغ يف الو) :تلاق ٍدقف

 ظ .هريغو ناضمر نيب ةكرتشمف رتولا
 رشع ىدحإو ةرشع ثالثب رتولا ٌعْيَو يلا نع يور) :يذمزتلا مامإلا لاق دقو

 وأ رشع ىدحإب ناضمر ريغ يف هرتو ناك اذإف (ةدحاوو ثالثو سمخو عبسو عستو
 لوقلا ىلع !؟طقف ثالثب مايقلاو ةدابعلا رهش يف رتوي نأ لقعي لهف ةعكر ةرشع ثالث

 .ادج ديعب اذه رتولل تاعكر ثالثو حيوارتلل تاعكر ينامث نأب

 حيوارتلل حبصي ء«هعُم رتولاو حيوارتلا ةالص اهنم لك نم دوصقملا نإ انلق نإ مث
 لمع نمانعم رمام عم ىفانتي اذهو «تاعكر نامث وهو تباث نيعم تاعكر ددع

 ١ - يذمزلاو (0 150|4 ةنسلا هقف ١159 0109(.
 .(07 059 ص حيباصللا ةاكشم هحرش يق يراقلا يلع الم هركذ د د"

 .0* 199 راطوألا ليي - *
 (5 59 يذمزلاو (13570 يئاسنلاو (0171409) دواد وسبأو 05820 ملسمو ٠0559( يراحخبلا هجرحأ - 4

 19!30١2(. أطولل ي كلامو
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 حيوارتلا ةالص 000 ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 كلام مامإلا دهع ىتح ةعكر نيرشع اهنولصي اوتاك مهنأ مهنع هللا يضر ةباحصلا
 اةكست مث ةعكر نيرشغ مهتالصب ةشئاع ةديسلا ملعت نأ لقعي لهو «يعفاشلا مامإلاو

 ىلع ةباحصلا عمتجي نأ لقعي له مث 1؟و هللا لوسر ةنسل ًافلاخم مهلعف ناك اذإ مهنع

 ديعب هللاو اذه !!؟عراشلل اقلاع رمألا اذه نوكي مث ريكن ريغ نم هيلع اوعمجيو رمأ

 ركنيالو ةعكر نورشع مارحلا تيبلا يف حيوازتلا ةالص ددع نأ مولعم وه امكو ءادج

 .ليبسلا ءاوس انيدهي نأ ىلاعت هلل ا لأسنف «نيربتعملا ءاملعلا نم دحأ ددعلا اذه

 يف يلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نعم

 .©”رتولا ةعكر نيرشع ناضمر

 اوقفتا حلاصلا قلسشلا نيم وهتعبا نبق اهيعن ةراكوملا نأ ثيدحلا اذه يوقيو

 .هب لمعلا ىلع

 ميمتو بعك نب يبأ ىلع ناضمر يف سانلا عمج رمع نأ :ديزي نب بئاسلا نعو
 ."”ةعكر نيرشعو ىدحإ ىلع يرادلا

 رمأ باطخلا نب رمع نأ يراصنألا ديعس نب ىيحي نع سنأ نب كلام نعو
 .2")ةعكر نيرشع مهب يلصي ًالجر

 رمع نع ةعكر نيرشعب حيوارتلا ةالص لقن نأ دعب يسدقملا ةمادق نبا لاقو

 .(©6 امجالاك اذهو :لاق يلعو

 مايق يف ةعكر نيرشع سانلاب موقي ناك بعكي,بيبأ نأ تبث دق :ةيميت نبا لاقو

 نيب ةماقإ هنأل ةنسلا وه كلذ نأ ءاملعلا نم ريثك ىأرف ثالش رنتويو ,ناضمر

 .عامجإلا ةروص يه هذهو ءركنم ركني لو راصنألاو نيرجاهملا
 ىلع مهعبتو ةعكر نيرشع حيوارتلا. ةالص ىلع اوقفت تا دق ةباحصلا نأ :ةجيعنلاو

 ىلع ددعلا ةدايز يف الإ لاصلا فلسلا نم دحأ مهفلاخي ملو ء.مهدعب نمف نوعباتلا كلذ

 :نيرشعلا

 ١ - ةبيش يأ نبا هحرخأ 59150 6(.
 .(/1 ١9 فنصللا يف قاؤرلا دبع نبا هحبرتأ - *

 .(00/55/109 ةمادق نيل يغلل - *

 .6 55159 ةبيش يبأ نبل هجرحخأ - +

 .(00751559 ةيميت نبال ىواتفلا - ه

 و





 حاصلا فلسلا دنع زاجم ا تابئإو ليواتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 حلاصلا فلسلا دنع ليوأتلا و
 زاجملا تابثاو

 فلسلاب نيمسملا ىلوألا نورقلا باحصأ تاقثلا ةمئألا نم ةمألا هذه لودع نإ

 لب ليوأتلا اوتبثأ دق مهلك اذه انموي ىلإ مهوحن ىحن نم لكو 3 ”ةيريخلاب مهل دوهشملا
 نم رهاظلا نأ ىلع اوعمجأو ؛هتافصو هللا ديحوتب ةقلعتملا صوصنلا نم اريثك اولوأو

 هلنمك سيل :ىلاعت هلوقل ًاقيبطت ةقيقحلا ىلع دارملا وه سبيل ةلكشملا .ضصوصنلا:

 هوملعت امنإ ءاثدحم أرمأ اوعدتيي مل رهاظلا هدارم ريغ ىلع صنلا مهلمحب مهو عيش

 .ك هلوسر ةنسو لجو زع هللا باتك نم

 كلذ ىلع ةلدألا كيلو

 (04هوهيسنف هللا اوسنإل :اضيأ لاقو 29 4مكانيسن انإإ :ىلاعت لاق ١-

 له اذه مغرو «لبجو زمع هللا ىلإ ًابوسنم نيتيآلا نيتاه يف نايسنلا ظفلل درو ثيح

 لج.وصو ؟(اننايسنك ال نايسن هل) :لوقن وأ نايسنلا ةفص هللا ىلإ بستن نأ عيطتسن
 رصب هل وأ انعمسك ال عم هل) انلوق ىلع أسايق "”©ايسن كبر ناك اموإ» لوقي هلالح

 .!؟(انرصبك ال
 نأ (انعمسك ال عمس هل) :انلوق نم دارملا نأل زوجي ال أطخ اذه نأ :باوجلا

 نأب كلذو «نذألا يهو الأ عمسلا ةلآ نم ةنوآلا سفن يف ههزننو عمسلا ةفص هل تبقن

 لك يفو رصبلا يف رمألا كلذكو ؛هلالج لج هيلإ اهب عمسي يلا ةقيرطلا ملع ضوفن
 .هتافص نم تسيلف نايسنلا ةفص امأ «ةيلعلا هتاذل هلالج لج وه اهتبثأ لا تافصلا

 .رصبلاو عمسلا ىلع ساقت الف ؛هقح يف صقن ةفص يهو

 ملسمو (5705) يراخبلا هحرخأ (يهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرف ىلنلا ريخ) يك يلا لوقب كلذو - '
 .(5 2553 هحام نيلو (5 مه 59 يذمزللو 62١59

 ١١9(. ةيألا ىروشلل ةروس -
 ١9(. يلا ةدحسلا ةروس > *

 .(ةل/9 ةيثلا ةبوتلا ةروس -

 .) ةيلألا ميرم ةروس -

 دف



 حاصلا فلسلا دنع زاجنا تايئإو ليواعلا | ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 :ملف تضرم مدآ نبا اي) :لاق ىلاعت هللا نأ هيي هللا لوسر انديس نع -؟
 انالف يدبع نأ تملع امأ :لاق «نيملاعلا بر تنأو كدوعأ فيك براي :لاق «ىندعت

 .ثيدحلا 220(...هدنع ئتدجول هتدع ول كنأ تملع امأ «هدعت ملف ضرم

 دارملاو ىلاعتو هناحبس هيلإ ضرملا فاضأ امنإ :ءاملعلا لاق) :يوونلا مامإلا لاقو

 يباوث تدجو : يأ :هدنع نيتدحجو :ىنعمو :اولاق هل اينرقتو دنيعلل افيرشت دبعلا

 رهاظ نأ عم ضرملا ةفص هلل تبثن نأ اذإ انل زوجي الف .لمأتف ه.أ (...يماركو

 .ةميلسلا ةديقعلا فلاخي كلذ نأل ءاهيلإ ريشي ثيدحلا

 نورقلا لهأ حلاصلا فلسلا نم لوألا ليعرلا كئاوأ ليوأت نم ةذبن نآلا كيلإو
 لو هللا لوسر هل اعد يذلا امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع انديس مهنم «ىلوألا

 ةلأسم ةريثك تاليوأت هنع تلقن دقو ؛؟'”(ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا) :هلوقب

 :اهنم ركذن تافصلا

 .(#20اذه مهموي ءاقل اوسن امك مهاسدن مويلافإ» :ىلاعت هلوق يف هلاق ام

 مهكرن لوقي مهاسنت _ةمايقلا موي كلذ_ مويلا اذه يفف يأ )كرتلا ىنعم. نايسنلا نأو

 .©0(دهاجبو سابع نبا نع هديناسأب كلذ لقنو) :هريسفت يف يربطلا لاق (باذعلا يف

 . 74 قاس نع فشكي موي :ىلاعت لاق < ع

 نم هريغ هلوأ كلذكو ةدشلاب قاسلا الوؤم (ةدش نع فشكي) :سابع نبا لاق

 ."”4تنوعسومل انإو ديأب اهانينب ءامسلاإ» :ىلاعت لاق -ه

 ١ - نابح نيلو (00099 بدألا يف يراخبلاو (5059 ملسم هجرحأ 5553(.
 يف 454/١9 يوسفلاو 05371109 دملأو (0142459 طسوألا قو ٠١( 521/9 ريبكلا ف يناربطلا هجرخأ - ؟

 .(551/ 99 رازبلاو ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو خيراتلاو ةفرعللا
 .(019 ةبألا فارعألا ةروس - *
 .(5 !١١ 23 سماخلا دلخلا يربطلا ريرج نبا ظفاخلا ريسفت - ؛
 65١(. ةيألا ملقلا ةروس - ه

 .( ]553 يربطلا مامإلا ريسفتو «(غ15]١58 يرابإا حتف - 5
 .(عالإ ةيألا تايراذلا ةروس - ال
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 حاصلا فلسلا دنع زاجنا تابثإو ليواثلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا .

 اهنم ةريثك ناعم قف ازاحجم لمعتست (ديأ) ةظفلو 20(ةوقب) ؛سابع نبا لاق

 اذ دواد اندبع ركذاوإ :ىلاعت هلوقك (ماعنإلاو ليضفتلا) اهنمو ءرم امك (ةوقلا)

 . "24 باّوأ هنإ ديألا

 .هنع هلل ١ يضر لبنح نب دمحأ مامإلا مهنمو

 ءاجإ :هنع هللا يضر دمحأ مامإلا لاق .©274كبر ءاجوإ» :ىلاعت لاق -5
 مه ١

 (هباون

 يف ضوخلا كرتؤ هيبشتلا يفن يف -دمحأ مامإلا يأ همالكو) :ريثك نبا لاق

 . 0(هباحصأ نعو ٌةْلي يبلا نع ةنسلاو باتكلا يف درو امه كسمتلاو مالكلا

 :لوقي هعمس هنأ لبنح نب دمحأ مامإلا همع نع لبنح نع لالخلا ىورو -ا/
 :لاق .ثيدحلا (...ةرقبلا ةروس ةمايقلا موي ءيجحت اولاقف ةرظانملا موي يلع اوجتحا)

 .هنع هلل يضر هنم حيرص ليوأت اذهف .(باوثلا وه امنإ :مه تلقف

 ثيدح .يف كحضلا لّوأ دقف :هنع هللا يضر يرامعبلا مامإلا مهنمو >/
 ."(ةم>رلا) ىنعع. .27(ةنجلا نالخدي رخآلا امهدحأ لتقي نيلجر نم هللا كحضي)

 هلوق يف لاق دقف بمالكب وه هلوأ امم هريسفت يف يربطلا مامإلا مهنمو 9

 نم موهفملا ىنغملا ركنأ نمم بجعلاو) :هصن ام ؛"”ءامسلا ىلإ ىوتسا مث :ىلاعت
 ولعلا :ىنعمي وه يذلا «ءامسلا ىلإ ىوتسا مث## :هلل | لوق ليوأت يف برعلا مالك

 ناكفأ «لبقأ :(ىوتسا) :هلوق ليوأت نأ تمعز ركنملل يأ :هل لاقيف .عافترالاو

 ءريبدت لابقإ هنكلو «لعف لابقإب سيل كلذ نأ معز نإف ؟اهيلإ لبقأف ءامسلا نع اربدم

 ١ - يربطلا ظفاحلل ريسفت 079|500(.
 ١10/9(. ةيألا ص ةزوس - *

 .(05) ةيألا رجفلا ةروس - ؟
 مامإلا بقانمإ باتك ْن يقهييبلا مامإلا نع هايإإ التان 0 3 ةياهنلاو ةيادبلا قف ريثكا نبا ظفاحلا هركذ -

 هيلع رابغلال دلاتسإ اذه هيف لاذ يذلا (دمهل

 .(© 51011 ةياهبلا و ةيادبلا - ه
 هجبام نباو (2737739 يئاسنلاو أطولل ف (470109 كلامو (4 253 ملسمو (52553 يراخبلا هجوخأ - 5

051). 
 .(09 03 ص تافصلا و ءامسألا نا ىقهيبلا هحرتخأ - ال
 يتلا تلا رع كلا
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 ح اصلا فلسلا دنع زاجنا تابثإو لبواتلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 ."0(لاوزو لاقتنا ولع ال ناطلسو كلم ولع اهيلع الع :لقف كلذكف :هل ليق

 ولعلا ّيهحج نوك نم مزلي الو) :لاَق دقف ءرجح نبا ظفاحلا مهنمو ٠ ١-

 ءىبنعملا ةهج نم ولعلاب هفصو نأل ءولعلاب فصرويال نأ هللا ىلع لاحم لفسلاو

 .0"2(سحلا ةهج نم كلذ نوك ليحتسملاو

 اهب لدتسا ىلا صوصنلا نم حلاصلا فلسلا فقومل قرطتن نأ انه انب نسحيو

 :ىلاعت هلل ةهنملا تابثإ ىلع نومسحملا

 ."”#«ريبخلا ميكحلا وهو هدابع قوف رهاقلا وهو :ىلاعت لاق

 .24مهقوف نم مهبر نوفاخيوإ# :ىلاعت لاقو

 .0كريبكلا يلعلا وهو9» :ىلاعت لاقو

 . 04ىلعألا كبر مسا حبسإل :ىلاعت لاقو

 ."7كءامسلا يف نف متنمأ مأإ» :ىلاعت لاقو

 ."هتدابع نع نوربكعسيال كبر ددع نيذلا نإ» :ىلاعت لاقو #

 نودب ءاهيف تدرو يلا ةلاحلا ىلع حلاصلا فلسلا اهيلع رم صوصنلا هذه

 هزنمو لامكلا تافصب فصتم ىلاعت هللا نأب مهناإ عم «هيبشت الو ميسحتالو ليطعت

 .لاثملاو هيبشلاو كرشلا نع

 فلسلا بهذم امنإ) :هلوقب فلسلا بهذم هنع هللا يضر ريثك نبا صخ دقو

 دمحأو يعفاشلاو دعس نب ثيللاو يروشلاو يعازوألاو كلام :ماقملا اذه يف حلاصلا

 تواحب امك اهرازمإ وش نيدو يدق نيملسملا ةمئأ نم مهريغو ,هيوهار نب قحسإو

 .(15؟9١1 ريسفتلا - ١
 .(6؟5153 يرابلا حتف - ؟
 ١(. 83 ةيآلا ماعنألا ةروس - *
 .(0 و ةيآلا لحتلا ةروس - 4

 .(559 ةيألا أبس ةروس - ه
 .(89 ةيثلا ىلعألا ةروس - 5

 .(3109 ةيألا كللل ةروس - ا
 .(5 0573 ةيألا فارعألا ةروس -

 5ع



 حاصلا فلسلا دنع زاج ا تابثإو ليواغلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 هلل | نع يفنم نيهبشملا ناهذأ ىلإ ردابتملا رهاظلاو «ليطعتالو هيبشتالو فييكت .ريغ نم.

 ."”كريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل هقلحت نم ء يش ههبشيال هلل لإف

 :مهنم قمنألا لاق امك رمألا لب

 كح نمو رفك هقلخب هللا هبش نم) :لاق يراخبلا خيش يعارخلا دامح نب ميعن

 ءهيبشت هلوسرالو هسفن هب هللا فصو اميف سيلو «رفك دّقف هسفن هب هللا فصو ام

 يذلا هحولا ىلع ةحيحصلا رابخألاو ةحيرصلا تايآلا هب تدروام ىلاعت هلل ثيْثَأ نمفأ

 .ه.ا ىدهحلا كلس دقف ضئاقنلا ىلاعت هللا نع.ىفنو «هلل ١ لالحي قيلي

 ةلمتشملا صوصنلا نإف :اهرهاوظب اولدتسا يتلا صوصنلا يف ةيقوفلا ىبعم امأو

 .اهريغو '!هدابع قوف رهاقلا وهوإل :ىلاعت هلوقك (قوف) ظفل ىلع
 ديدهت وج اهوح نأ ىرن «نعمتب اهيلإ انرظنو اهدعب امو اهلبقام انأرق اذإ

 .هتاقولخم ىلع هترطيس ةمظعو ىلاعت هللا ةطلس نايب ةبسانم اهتبسانمو

 اهنع ربعت امك ةيسانملا كلتو وجلا اذه نعربعتال اهعيمج ةيبرعلا تاملك نأو

 حصفأ اهنوكل نآرقلا اهب ءاج اذلو ةمظع طلستلاو «ةوق ةرطيسلا ديرت يلا قوف ةملك

 هذه يف انه (قوف) ظفل ىبنعم نوكيف ماقملل ةبسانمو دارملا نع ةربعم ةيبرع ةملك

 نألا تاق لان ريف تادنتو ذاع هاو ةلماك ”ةروتمل ططلطعلا ب ة: هسا + ضوشبلا
 زيحو ةهجي صتخت تاقولخملا نأل «هتاقولخمب هل هيبشت «ىلاعت هلل زيحلاو ةهجلا تابثإ

 نع هرتمو صقنلا نع هزنم وهو ىلاعت هقح يف صقن تاقولحملاب لاعت هنلاإ ةيثختو

 .اعطق هيبشلا

 سيل :ىلاعت هلوقل فلاخم هنأش ىلاعت هل زيحلاو ةهنلا تابثإ نأل :القن لاحو

 دوجول تابثإ نات زيحلاو ةهجلا تابثإو ."7ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك

 .ةهجلاب لوقلا لطبف .هل ليثملا ىفن دق هللاو زيحلاو ةهجلا لغش يف هل ليثم

 عم «هدابع قوف رهاقلاوهوإ» :اهسفن ةميركلا ةيآلا يف ىلاعت هلوق انلمأتول مث

 0١09(. ةيألا ىروشلا ةروس - ١

 ١023 ةيللا ماعتألا ةروس - *

 01١9(. ةيألا ىروشلا ةروس - ؟



 حاصلا فلسلا دنع زاجا تايثإو ليوأثلا . 2ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسولا

 يب قوف هنأ ىعدا نوعرف نأ مهفن لهف ”#نورهاق مهقوف انإوإط نوعرف لوق
 !!ةهجلاب ليئارسإ

 فختالإ» ىسوم انديسل ىلاعت لاق دقو ىلعألا مكبر انأ « لاق ةيبوبرلا ىعدا املو

 ةهجلا دقتعا ثيخ نوعرف مهف لثم همهف ناك ةهنلا ىعدا نم .4”2ىلعألا تنأ كنإ

 تاوامسلا .بابسأ بابمألا غلبأ يلعل احرص يل نبا ناماه اي لاقإل :لاقو ىلاعت هلل

 نيز كلذكوو» :ىلاعت هلوقب هتديقع تقحسو هيلع هللا درف "”4ىسوم هلإ ىلإ علطأف
 هنأل ىسوم هلإ ىلإ برقلا ليبس يأ (74ليبسلا نع دصو هلمع ءوس نوعرفل
 .ناكملاو ةهجا وهو هنع هزنم وه ام هيلإ بسن

 رهقلاو ةردقلا نع ريبعتلا اهب دارملاف ولعلاو ةيدنعلا ىلع ةلمتشملا صوصنلا امأو

 ثنأ كنإ فنختالل ىسومل ىلاعت هلوق كلذ ديؤي امثو مئادلاو لماكلا راضتنالاو

 ثيح ًايونعم مهقوف ناك امنإو ناكملا يف ةرحسلا قوف ىسوم نكي ملو ””4ىلعألا
 اونزحت الو اودهت الوإ» :ىلاعت هلوق ًاضيأ هديؤيو ىلاعت هللا نذإب مهيلع رصتناو مهرهق
 ال كلذكو اهب ىلاعت هللا مكدمأ ىلا ةردقلاب نورصتنملا متنأ يأ "4١نولعألا متنأو
 هلل | هيبشت كلذ يف نأل ةهجلاب نومسحملا اهب لدتسي ىلا تايآلا يف ولعلا ريسفت زوجي

 ."04نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وهإ# :ىلاعت هلوقل دودرم وهو هقلخب ىلاعت
 . يميسجتلا مهمهفل ةضراعملا صوصتنلا نم هلاثمأو

 قلعتم اهضعب تارابع يهف ليزنتلاو عفرلاو جورعلاو دوعصلا تارابع امأو
 ةلالدلل تلمعتسا ةيزاحم تارابع رخآلا اهضعبو «تاكرحلا هذهب فصتت يهو ةكئالملاب

 تسعفر :لئاقلا لردك اكمل 2007 ةعيفرلا ةناكملا ىلع ةلالدلل وأ لوبقلا ىلع

 نأ ىعي امنإو ءايناكم ةريدملا قوف ةرازولا نأ لئاقلا نوعي الف .ةرازولا ىلإ ًاباتك ةيريدملا

 ١ - ةيألا فارعألا ةروص 1/9 ١(,

  - 5ةيألا هط ةروس 73(.

 .( »ا8-0 3 ةبللا رفاغ ةروس - ©

 .(51/ ةيآلا رفاغ ةروس - <
 .(2إ ةيألا هلط ةروس - ه

 ,.( ٠١ هلندبألا نارمع لآ ةروس - 5
 .(9 ةيألا ديدخلا ةروس - ال
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 حاصلا فلسلا دنع زاجا تابثإو ليواتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوم ا

 .ةيريدملل ةيسنلاب ايونعم ىلعأ ةرازولا ماقم

 ةهجلا هل تبني هنأل ىلاعت هقح يف اهرهاظ ىلع تارابعلا هذه لمح زوجي الو

 هلوق اهنم ةديدع تايآل فلاخم كلذكو ءانمدق امك ًالقنو ًالمع لاحم وهو زيلاو

 ام نيأ مكعم وهو :ىلاعت هلوقو © ”#ديرولا لبح يح نم هيلإ برقأ نحنو#» :ىلاغت

 وه الإ ةسمخ الو مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي امإ :ىلاعت هلوقو 274 متنك
 ةسمخلاو ةثالثلا عم نوكي مث (مهمعز ىلع) ولعلا ةهج يف نوكي فيكف "4”7مهسداس

 نم مهيلإ برقأ نوكي وأ !؟اوناك امنيأ تاقولخملا عم نوكي وأ !؟(وه لوقي امك)

 ًالقنو ًالقع ةلاحملا ةهحلا نم هنومعزي ام :ذحأت امهيأف !؟مهبولقب لصتملا ديرولا لبح

 نأ اهنم اومهف ىلا صوصتلا امأو !؟هسفن نع ىلاعت هلوقي ام مأ صوصنلل ةفلاخملاو

 نع ربخت يهف هريغو ؟”#ءامسلا يف نم متنمأ مأإ# :ىلاعت هلوقك ءامسلا يف ىلاعت هللا

 نوكيف ءامسلا يف مهنأل ةكئالملاب قلعتت يهو ءامسلا يف نيدوحوملا ةكيئالملا لامعأ

 هب يتأت يذلا باذعلا رافكلا نمأ له :«ءامسلا يف نم مت :بأوإ» ىلاعت هلوق ىنعم

 .ءامسلا ف نودوج وملا ةكيالملا

 ؟وه نهيأ يفف تاومس عبس ءامسلا نأل ءامسلا يف هللا نإ لاقي نأ زوجيالو

 يف هللا ناك اذإ نعي "”#ضرألاو تاومسلا هيسرك عسوإل :ىلاعت لاقو
 هباروعا نم كل .هلل اب ذايعلاو هللا نم ربكأ يسركلا نأ يعي د اذهف ءامسلا

 .ضرألاو تاوانمسلا

 اذإو .هللاب ذايعلاو اهنم رغصأ وهف نذإ هب ةطيحم يهو ءامسلا يف هللا ناك اذإو

 قلخي فيكو !؟ناك نيأ ءامسلا قلخي نأ لبقو !؟ءامس يأ :يفف ءامسلا يف هللا ناك
 هللا ىلاعت !!؟اهيف لجو زع هللا دحن ءامسلا ىلإ اندعص اذإ لهو !؟اهيلإ جاتحيو ءامسلا

 .اريبك ًاولع هلك كلذ نع

 ١(. 59 ةيآلا ق ةروس -

 ,(49 ةيألا ديدخلا ةروس -

 .(99 ةبألا ةلداحلا ةروس -

 .(00/9 ةيألا كللل ةروس -

 .(5 0 ه١ ةيألا ةرقبلا ةروس -
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 حاصلا فلسلا دنع زاجنا تايثإو ليوأتلا ةيفوصلا ةلدأ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 يوطي يذلا نمف ''”#بعكلل لجسلا يطك ءامسلا يوطن مويو» :ىلاعت هلوقو
 هللا نوكي نيأف "”#هنيميب تايوطم تاومسلاوإ :ىلاعت هلوقو !؟هسفن يوطي له

 كرحتي هنأ ٍنيعي اذهف اهنم جرخ اذإ مث !!باجع ءيشل اذه نإ ؟..اهموي لجو زع

 .لجو زع هقح يف لاحم اذهو اهنم جرخيو ءامسلا لحديو

 ىلاعت هللاو ءءامس وهف كالعام لكو ولعلا وهو ومسلا نم ءامسلا :اولاق نإف

 ىلع لدت اهنأل صوصنلا هذهب كلالدتسا لطب :انلق هشرع ىلع عبسلا تاومسلا قوف

 .شرعلا ىلع اهقوف هنإ نولوقت متنأو اهلحاد يأ ءامسلا يف ( مكمعز ىلع هنأ

 ربكأ هشرع نوكي نأ هنم مزلي شرعلا ىلع هللا نإ مكلوق نإ :مه لوقن كلذكو

 للاب ذايعلاو [!شرعلا نم رغصأ هلالج لج هنأو ىلاعت هللا مجح فرع دق نوكيف هنم

 .ليبسلا ءاوس انيدهي نأ هللا لأسن

 ىلاعت هلل اهب اوتبثأو «صوصنلا هذه نم اهومهف يلا يناعملا نأ نيبت مدقت امو

 تايآلل ةفلاخمو ًالقنو ًالقع ةدودرم يهو ىلاعت هلالحل ةبسانم ريغ زيحلاو ةهجلا

 طقف هانركذام حيحصلا اهانعم امنإو ةمكحما صوصنلاو

 ىضنتو ىلاعت هلل ةهجللا نم هوتبثأ ام ضراعت ةريثك ثيداحأو تايآ تدرو دقو

 :اهن ضعي كانلإر هلع ىادلا هذه

 ملعيو مكرهجو مكرس ملعي ضرألا يفو تاومسلا يف هللا وهوإ» :ىلاعت هلوق
 . 204 نوبسكتاه

 تاومسلا يف هنأ هسفن نع ربخي فيك «نومسجملا لوقي امك هشرع قوف ناك ولف

 !؟ضرألا يف هنإ نولوقيالو ءامسلا يف هنإ نولوقي اذامل مث ضرألا فو

 طقف ولعلاو قوفلا ةهج يف ناك ولف *”طيحم مهئارو نم هلل اوإط :ىلاعت هلوقو
 .مهب اطيحعو تاقولحملا ءارو نوكي فيكف (نومسحملا معزي امك)

 ١ - ةبألا ءايبألا ةروس 59 06٠١(.

 - ةيألا رمزلا ةروس 0(.
 .(59 ةيللا ماعنألا ةروس - ؟

 .(5 0 ةيلألا جوربلا ةروس - ؛
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 حاصلا فلسلا دنع زاج تايلاو ليواعلا ةيفوصلا ةلدآ نايب يف ةيفسويلا ةعوضوم ا

 ىلع ًاسلاج ناك ولف 6©”2نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وهإل :ىلاعت هلوقو
 ؟ًانطابو ازفاظ نوكي فيكف هشرع

 وهوإل :ىلاعت هلوقو «"4ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنوإ» :::ىلاعت هلوقو.
 ةسمالو مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكيامإب :ىلاعت هلوقو "74 متنك امنيأ مكعف
 .27(مهسداس وه الإ

 . 0(ءاعدلا نم هيف اورثكأف دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكيام برقأ) :ْعلَي هلوقو.

 ةلاح يف دبعلا نوكي فيكف (نيمسجملا معز ىلع) هشرع ىلع هللا ناك ولف
 وحن هاحتا الإ وه لهو ؟ضرألا ىلع الإ دوجسلا لهو  ؟هبر نم نوكيام برقأ هدؤجس.

 ةهج تابثإ ىلع اهب اولدتسا يلا صوصنلا رهاولفل مهمهف أطح دكوي امب ؟لفسألا

 تيس ربط وا هلا#هل اويسلاو ىلاغت هلل ةيقوفلاو ولعلا

 لج هل رمتسم هيزنت الإ وه له (مىلاعت) ةملك ةلالحلا ظفل دعب امئاد انلوق مث

 .ةرصاقلا انلوقع يف رطخي ام لك نعو هيبشتو صقن لك نع هلالح

 وأ بلق هل ناك نمل ةيافك «ةهجللا يف مهبهذمل ةضراعملا تايآلا نم ردقلا اذه يفو

 قلطملا ىلاعت هللا لامكل ديهش وهو ىلاعت هلالحل بسانملا ريسفتلاو نيهاربلل عمسلا ىقلأ
 .؟7لائملاو هيبشلا نع ههيزنتو

 يبنلا لوق نع مالكلا دنع. ثحبلا ةيادب يف رم امك يوونلا مامإلا منهنمو 0 ١-

 .ثيدحلا 27(...يندعت ملف تضرم مدأ نبا) :لاق لجو زع:هبر نع ِدي

 رخآ) :ثيدح لّوُأ دقف :هنع هللا يضر ةنييع نب نايفس مامإلا مهنمو ١5-
 .فئاطلا يف هيلي هللا لوسز اهازغ ةوزغ رخآ :لاقف ,7”(جوب نمحرلا اهىطو ةأطو

 .(5) ةيلألا ديدخلا ةروس -
 .(1309 ةيألا ق ةروسص -

 .(8) ةيآلا ديدحلا ةروس -
 .(4إ ةيألا ةلداخلا ةروس -
 .(09]450 دجتو (59|555 يئاسنلاو يحلل ها دولد وأو ( 5159 ملسع كور -
 .ةدايزو فرصتب لداعلا نازيلل -

 .(23<0 ص هجرخع مدقت -
 ..(49:.055 مقر دنسلل ْف دمحأ هجرتخأ فئاطلاب داو (جو) -
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 حاصلا فلسلا دنع زاجنا تابلاو لبواتلا ةيفوصلا ةلدأ ناين, ةيفسويلا ةعوسولا

 هَلوَق نع نادعم هلأنس دقف :هنع هللا يضر يروثلا نايفس مامإلا مهنم نمو 1“

 .(هملعب) :لاقف .274 عنك ام نيأ مكعم وهو : ىلاعت

 ثيدح دعب هنئس يف ركذ دقف :هنع هللا يضر يذمزلا مامإلا مهنمو -1 4
 مهفرعيف) :ثيذحلا يف هلوق ىنعمو) :لاق «2")(هسفن جهفّرعيف) :هيف يذلا ليوطلا ةيؤرلا

 ١ ."0(مه ىلجتي نعي (هسفن

 لوزن ثيدح يف لاق دقف :هنع هللا يضر سنأ نب كلام مامإلا مهنمو - ©

 .2(هرمأ يأ ىلاعتو كرابت انبر لزني) :ىلاعت هللا

 (ةنابإلا) :باتك يف هنع هللا يضر يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا مهنمو
 ىلع ىوتسا ىلاعت هللا  نأو) :ةنابإلا باتك يف لاق دقف (رغثلا لهأ ةلاسر) هباتكو

 رارقتسالاو ةسامملا نع اه ٌءاوتسا هدارأ يذلا ىنعملابو هلاق يذلا هحجولا ىلع شرعلإ

 هتردق فطلب نولومحم هتلمحو شرعلا لب شرعلا هلمحيال «لاقتنالاو لرلحلاو نكمتلاو
 هديزتال ةيقوف «ىرثلا موخت ىلإ ءيش لك قوفو شرعلا قوف وهو «هتضبق يف نوروهقمو
 . نع تاجردلا عيفر هنأ امك شرعلا نع تاجردلا عيفر وه لب ءءامسلاو شرعلا ىلإ ابرق

 وهو ديرولا لبخ نم دبعلا ىلإ برقأ وهو دوحوم لك نم بيرق كلذ عم وهو ىرثلا
 . 7(ديهش عيش لك ىلع

 ىتح) :ثيدح لّوأ ثيح :هنع هللا يضر نابح نبا ظفاحلا مامإلا مهنمو ١7-
 "يلا رابخألا نم ربخلا اذه) :لاقف 22(منهج يأ ءاهيف همدق هلالج لج برلا عضي
 يلا ةنكمألاو ممألا نم رانلا يف ىفقلي ةمايقلا موي نأ كلذو «ةرواجملا ليثمتب تقلطأ

 رافكلا نم ًاعضوم العو لج برلا عضي ىتح ديزتست لازت الف ءاهيلع هللا ىصعي

 يف قلطن برعلا نأل ءيبسح يبسح ديرت «طق طق :لوقتف «ىلتمتف رانلا يف ةنكمألاو

  -1١ةيللا ديدخلا 5 ةروس 8(.

 ” - .مككا5 دمت (5 8 5/9 ننسلا ىف يذمزلا هدجرخأ
 - نئنسلا 49]551(.

 - ديهيشلا ياربلا دبع نبا ظفاخلا هجرخأ  05*0١ها2) ريسلا ين يهذلاو ٠١(.
 ص ةنابإلا - ه 509(.

  - 5دمحلأو 5507509 يذمزلاو (5842) ملسمو (4 8429 يراحبلا هحرخأ ١17 4159( هبال ضال ةعزخ نباو
 > )8تافصلاو ءاسألا ين يقهيبلاو (5583 نابح نباو 493 0.
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 ٠ حاصلا فلسلا دنع زاجنا تابثإو ليواثلا ةيفوصلا ةلدآ نايب ف ةيفسويلا ةعوسولا

 ©"04مسهبر دنع قدص مدق مهلإ» :هلالج لج هللا لاق .عضوملا ىلع مدقلا مسا اهتغل

 لثم نع ىللاعتو انبر لج «رانلا يف همدق عضي العو لح هللا نأ ال ءقدص عضوم :ديري

 ٠ (29(ههابشأو اذه

 ىتح) :ثيدحلا لوأ ثيح هنع هللا يضر ليمش نب رضنلا مامإلا مهنمو 18
 .(رانلا لهأ نم هنأ هملع يف قبس نم) :يأ (اهيف همدق برلا عضي

 يف قبس نم) :هنأب ًاضيأ هلوأ دقف :هنع هللا يضر يرهزألا مامإلا مهنمو -8
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 ناتلا نم اريثك اويخحلا اوسآ نيذلا ةينأ أي

 اريثك اركذ هلل اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ اي



 امل
 < ْ لحأ ام تاييط اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي

 يبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي 43

 5949 8 هلل ١ يدي نيب اومدقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ه6 ظ كتانبو كجاوزأل لق يببلا اهيأ اي

 كك لا كا
 كتل
 تالا

 0 ادع عدل شح ل

 ا 2# | د ةسدعس |
 ك1 تالا

 هن ةميركلا ةينآرقللا تايآلا / ةينفلا سراهفلا



 "0 | ةنحجلا لهأ لوهك اديس رمعو ركب وبأ |

 ١ تيلص :لاق «ال :لاق «تيلص نيأ يردتأ ْ

 د هفلحخ تيلصف ليللا رحآ يف لو يبلا تيتأ |

 مابا انلقف هنعياي ةوسن يف هلي يبلا تيتأ |

 سا ظ طرتشاق :لاق «هعيابأل لي بلا تيتأ |

 ا مم»" | ااا تعدمسلا
 اس 20| ا ا نعول لع شالح هع

 هسا س25

2 
 ا لايرغلاب هيلع اوبرضاو حاكتلا اونلعأ |

 _؟ىاب ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 دجاسملا يق هولعججاو حاكتلا اذه اونلعأ |

 000 سميك هس سوس

 ٠ هللا ال هلإ ال ركذلا لضفأ |

 ىلاعت هللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا مكلضفأ

 < دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي أم برقأ

 مقرا

 تا
 تالا
 م. هعم يلصيف اذه ىلع قدصتي لحجر الأ

 5 ١ اذإ ةغضم دنسسجلا يف نإو الأ |

2 
 ري لا

 0 |[ ا مر سوقا
 ش ةدللا لغل عير اونركتانأ نوهت امأ |

 ةنحلا ءاسن ةديس ىنؤكت نأ نيضرت امأ

 0 امهنع هلل يضر رشب نب دابعو ريضح نب ديسأ نأ

 الق ل
 ضحي لوقيو ٌةْلَي يننلا ربق روزي ناك رمع نبا نأ

 558 ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينغلا سراهفلا



15 

 : 5214 رجتألا ف لماحلاك مئاقلا نأ

 44 سيق نب تباث دقتفا دو يبلا نأ

 47 هباحصأل أرقي ناكو ةيرس ىلع الحر ثععب لي ينلا نأ

 ل ميلس مأ ىلإ لحد لَو ينلا نأ

 ظ "0 يشم ةحاور نياو ةكم لعد دلي يبنلا نأ

 نك هل ةبق ف وهو لاق هِي يبنلا نأ

 نضع ىلتبت ةمألا ا نإ :لاق للي يبنلا نأ

 حلا ودحي مالغ ناكو هرفس يف ناك ٌهْلَي يبنلا نأ

 "او نيرشع ناضمر ف يلصي ناك ِةْيلَي يبلا نأ |

 ْ .ةرفصب ابضتخم الجر يقل لي يبنلا نأ

 ....عنصت فيك ) :لاق نميلا لإ اذاغم تعب امل هلك يننلا نأ

 1 ٌنهفَدب نيرضي راوجب وه اذإف ةنيدملا ضعي رم كلك يبنلا نأ
 ماب ىلا ْ نوعدي نيسلحما دحأ ءنيمسلجمب رم ديني ىبنلا نأ

 اذهلأ هللا لوسر اي :تلاقف ايبص تعفر ةأرما نأ

 مانملا يف بل ابأ ىأر بلطملا دبع نب سابعلا نأ

58" 

 هزأ تيكتشا دمحم اي :لاقق كلك يبلا ىتأ ليربج نأ

 ثراحلا ٍنِب دنع اريسأ ناك اييبح نأ

 بحأ تنأل هللا لوسر اي :لاقف ِهلَي ينلا ىنأ الحر نأ

 ه4 ةنفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 للي يبلا ىتأ اريرض الحر نأ

 ةاييقق ةالصلا يف لخدو موي تاذ لاق ًالجر نأ
 0 تك ا ل ةقلح ىلع جر ِعلَي هللا لوسر تأ |

5115 

! 51 

51١ 
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 اهمع ربق روزت تناك ْدلَو ينلا تنب ةمطاف نأ

 51 ْء رهاط تنأو الإ نآرقلا سمت ال نأ

 |[ م | ا سس

 فعلا هاتفش يب تكرحتو ينركذ ام يدبع عم انأ

 قانا نولصي مهروبق ف ءايحأ ءايبنألا

 0١" ةيمأ لوق نم ةيفاق ةئم هي هللا لوسر تدشنأ أ

 با ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا

 اناا



 م. تيملا سأر دنع ةرقبلا ةروس لوأ أرق ليي هنأ |[

 7 ظ اهكرحي ال ةبابسلاب ريشي ناك دي هنأ |

 اثوغ دارأ وأ ًائيش مكدحأ لضأ اذإ |

 ش 4 ةالف ضرأب مكدحأ ةباد تتلفتا اذإ |

 ا
 1 .اوموقف ةزانحلا متيأر اذإ

 "1 اهعبت نمف اوموقف ةزانحلا متيأز اذإ

 اذإو هللا لأساف تلأس اذإ

 75 مث لوقي ام لثم اولوقف ءادنلا متعمس اذإ

 "6 ' و هللا لوسر ىلع متيلص اذإ

 0 هكا | لقيلف مونلا نم مكدحأ عزف اذإ

 كا
 متيوسف مكدحأ تام اذإ |

 <15 ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 0 ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ

 000 يللا ةمح دف اوعتراف ةنللا ضايرب متررم اذإ

 سدقلا حورب ناسح ديوي هلل ا نإ

 ليش نفل مهللاعن قفحح عمسيل تيملا نإ

 لع أ كي بل تلا
 هدب ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 ثغأف ثوغ اذ تنك نإ |

 مسالا
 1و

 تلا

 ظ هيلاري عا داع |
 سا | ءايبنأب مه ام ًاسانأل هللا دابع نم نإ |.

 سابا لل 1 | لهف اقح انبر اندعو ام اندحو انإ |[:

 ا ْ ا تاينلاب لامعألا امنإ |

 اناعل ثعبأ لو ةمحر تعب ان ْ

 ٠ قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ |

 0000-0 يس سك سدد
 الولو رانلا نم حاضحض يفل هنإ |
 لثم يف الإ هللا اههركي ةيشمل اهنإ |[:
  قرغأو مهيبت هيف ىجب هللا نأل هنوموصي مهنإ |

 كارا . ةفيرشملا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 515 نورهطملا الإ هسمي ال امنإ هسمأ تسل ينإ

 "ع. ا/ ءاسنلا ىلع لوخدلاو مكايإ

 ١١35 لازال 1 1؟

 ةئيسلا عبتأو تنك امثيح هلل | قتا

 ١ ىن كيلع امنإف دحأ تبثا

 امك ثم“

 مام 0 ملف يمأل رقغتس أ نأ يبر تنذأتسا

 ةزمح ةنبا يف ةثراح نب ديزو رفعجو ىلع مصتحا

 "1 امايق اولصف امئاق ىلص نإ ... لي ينلا ىكتشا

0-2 
 0 اضيمق كيلع نإ هللا لوسر اي :لاق صقا

 الا 1
 ٠ ١ حدق يف كيقسأف لزنملا ىلإ قلطنا

 "0 هاوأ هنكلو ال .... كلف يبلا عم تقلطنا |

 ١١ اولعجاف مو ىبلا ربق اورظنا

 ضق ىوك هنم اولعجاف دللي ىبلا ربق اورظنا

 - 1 عمجي ال هللا ين اي يمأو تنأ يبأب

 0 نينمس عبس انبا امهو دل هلل, لوسر اعياب

 ا ةالصلا ماقإ ىلع هيي هلل | لوسر تعياب

 ١ ا ةعاطلاو عمسلا ىلع لي هللا لوسر تعياب

 ما عمسلا ىلع كلو هللا لوسر انعياب |

 ائيش هلل اب اوكرشت ال نأ ىلع ينوعياب

 باب ع ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 اورسعت الو اورسيو اورفنت الو اورشب

 تنذأ ام :لاق ؟ةنبللا ىلإ قتقبس م

 هتغدلف دجس ذإ ىلصي دلي هللا لوسر انيب

 ه8 ركنا نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا

 5 لمح دق ةرقب ىلع بكار لحر امني
 تلا

 رن كعسو حا ىلع وها تق
 3 كيبل كلل كيرش ال كيبل «كيبل مهللا كيبل كي هللا لوسر ةيبلت

 0 نييناميلا نينكرلا ملتسي ناك هنأ لَك دمحم انديس نع تبث

 ١ لفلان نامبإلا ةوالح نهب ادجو هيف نك نم ثالث

 538 اهب وعدي اهكرحي هتيأرف هعبصأ عفر مث

 ا ةوسن يف هتعيابف لي هللا لوسر تح

 ١ هم ش رجحلارتآ ملو هلو هللا لوسر تثج

 5 هباحصأ عم اسلاج هتدجوف اموي هللا لوسر تفج

 قف فدلاب نيرضي ...يسرع ةحيبص يلع لخدف لي يبا ءاج

 ١4.١ م6 ديع موي يف نونفزي شبح ءاج

 56 86 يبلا ىلإ نوكيي ةحاور نباو كلام نب بعكو ناسح ءاج

 6. داهجلا يف هنذأتساف لي ىبلا ىلإ لجر ءاج |

 برقع نم تيقل ام هللا لوسر اي :لاقف لو يلا ىلإ لجر ءاج

 ةالصلا يف سانلاو لجر ءاج
 بطخي و هللا لوسرو ينافطغلا كيل ءاج:

 ىدبو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 6 + يأ ديس ىلا باطنملا :. 201 اجا

 .. هلو يبلا ىلإ ةأرما تءاح |

 اوعقري كباحصأ رم :لاقف ليربج ينءاج |

 | هدجت فيك هللا لوسر اي :ليق مكنامي اوددح

 00000 يسرع سا
 ءاد لك نم ءافش ءادوسلا ةبحلا

 اهيف همدق هلالج لج برلا عضي ىتح |

 هل ماقف داي نأ يمأ ٍنيتثدح ْ

| 
 ةرخخآلا يف ديسو ايندلا يف ديس ميلحلا |

 مكل ثدحيو نوثدحت مكل ريخ يتايح |

 | لجر هل لاقف رمع نبا لُجر تردح

 ,قح ةيقري تلكأ دق لطاب ةيقرب لكأ نمل يرمعلف اهذخ ا

 ارورسم يدنع نم هلي يبنلا جر

4 5 

 نولي ةلدالا

 .. ةالصلا ترضحف رفس يف نالجر جرخ | | 254 000

 سده دعم ديكس ><
 | 0 | 0 يسمو فاضي صادسعم ا

 سانلا اهيأ اي :لاقف هلي ينلا انيلع جرح ش

 انرسف رييخ ىلإ وي يبلا عم انجرح |

 نآرقلا ءاودلا ريح

 0386 ٠ ظ ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 هللا كركذ هتيأر.اذإ ع 0

 ناتيراج يدنعو ركب وبأ لحد

 / ةيرق نم برشف كي هللا لوسر يلع لد

 فالآ ةعبرأ يدي نييو هِي هللا لوسر يلع لحد

 ناتيراخ يدنعو هلو هللا لوسر يلع لخخد

 اح 7 دع لا نا لم
 ىون هرب اهندب نيو ةارثل ىلع ذل هللا لور عج لد ْ

 ش لوسر ريف انل يفشكا هامأ اي :تلقف هتع هللا يضر ةشئاع ىلع تلخد

 هلي هللا

12222222 
 مم تن تسيل

 0 | دي دع

 ا

 و

 نسحلاو ربنملا ىلع هي هللا لوسر تأ

 م ف ص سس ا مس ل 1 يب بيب سس سلمت

 ؟ 5 مل

 2١؟

 هع 4م

 ءارخح ةبق يف ف للا وسر تبأر
 5 2 0 هيف

2 2 2 

ُّ 5 
.8 

 هةر

5١ 

 ةنحلا ىلع ةفرشم اروصق تيأر غا/

 بايدي ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 كالا 0-0-0
 ا اقرفتو هيلع اعمتحا هلل يف اياحت نالحر

 0 - نايسنلاو أطخلا يمأ نع عفر ظ 0000 ا ناسا اطل يأ نع عفر

 3 ٌينيفس ترسكناف رحبلا تبكر

 هس مالكا وه لافت زفشلا نع ف فا لوسر لن
 كك1كك
 ش ٠ نينمؤملا نم رايدلا لهأ مكيلع مالسلا

 أ ا ظ ىتأو ءاحطبلاب لي يبلا تدهش |

 هئوضو لضفب ,لالب ىتأو ءاحطبلاب علو ينلا تدهش |
 ةعمجلا يأ اهلبق يلصي ناك هنأ دوعسم نبا نع حص
 ش هبييسم وك د عل ننام

 هاوس اميف فلأ نم ريخ اذه يدجسم يف ةالصأ

 ا[ هعابسا
 .اريثك ارافغتسا هتفيحص ْيف دحجو نمل ىبوط

 ضو ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا

 نفي ش ايلاخخ كتركذ ًايلاخخ يتركذ اذإ يدبع

 طمهرلا هعمو يبنلا تيأرف ممألا ىلع تضرع

 < هم ب ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراحفلا



 | ءايبنألا ةثرو ءاملعلا و سرا يس

 1 سيدقتلاو ليلهتلاو حيبستلاب مكيلع

 ه4 رارسلا يحعأك الإ كملكأ ال هللاو هللا لوسر اي تلق ركب يبأ نع

 تسعححر نإ ترذن ينإ *تلاقف هتءاحب ةأرما نأ لي يبلا نع

 نيحلمأ نيشيكب ىحض هنأ يي يبلا نع

 الكا تنل تفضل

0 

 كلل ةوزغ يف ثعب امل هنأ صاعلا نب ورمع انديس نع
 ْ "ها عم ناففدت ىنم مايأ ف نايتراج اهدنعو لحمد ركب ابأ نأ ةشئاع نع.

 10 ليقف ةوبرلاب انررم :لاق نيزر نب نم رلا دبع نع

 هللا يضر رمع نبا تعمس :لاق هنع هللا يضر رانيد نب هللا دبع نع

 ىقستسي ضيبأو بلاط يبأ رعشب لثمتي امهنع

 ما 7 توما ركذت اهنإف روبقلا اورورفإ

 0-0 سمضصسمتا

 يدجسمو يربقب رع كلعف | 000000 يسر يرش رت كلف

 بق ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 3 اهقرفي ال هتيصان ري ةروذحم وبأ ناكف |
 ١ ش بيطلا يف هلعجتف هقرع عمجت تناكف |

 | 4. لبقتساف ًاسلاج فرحنا حيصلا ىلص املف |

 دك 0
 1 | اهب ىفشتسي ىضرملل اهلسغن نحنف |

 لك ةفف يئغتو فدلاب .برضت ةيراج اهعم متنعب لهف أ

 يديس اي كيلعو لاقف هقحلف ةريره يبأ عم انك :يربقملا لاق

 ورق ١ اجاح ميرم نب ىسيع نكلسيل هِي يبلا لاق |

 نحب ىصح هيف سيك هعم ةريره ابأ تيوثت لاق أ

 تف ين نإ يا لحر لأ
 ١ ها ىقلي انم لجرلا هللا لوسر اي لجر لاق |

 "11 ْ ا ءاج نم لوأ مهو نسبا لهأ راجل |

 ما اهيخأ ربق تراز اهآر هنأ هللا دبع نع يور دق

 لَ لوسر هيلإ ماقف ةنيدملا ةثراح نب ديز مدق

 كديوي سدقلا حورو لق |
 ظ ناذألا ةنس ئملع هللا لوسر اي تلق |

 هىممو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 ريفر نك و كلب نأ نارثحلا داك

 0 ”[رق اذإ هقوضي, تفاقم رك وبأ تاك |

 '  رعشلا هدنع نودشانتي كي هللا لوسر باحصأ ناك |
 597 .. يلصيو ةعمجلا لبق ةالصلا ليطي رمع نبا ناك |

 ١ 0 هللا لوسر يدي نيب نوصقري ةشبحلا ناك

 ايقتلا اذإ لف يبلا باحصأ نم نالجزلا ناك

 2 ش هريغ ءيش نكي ملو هللا ناك |

56 

 امع تام

5-2 

2 

 هج | > م, رىلط

 ؟ح

 ط4 ءاح اذإ كي هللا لوسر دهع ىلع سانلا ناك

 شن ناضمر يف نوموقي رمع نمز ف سائلا ناك

 ففي ىنميلا هفك عضو ةالصلا ف سلج اذإ هِي يببلا ناك

 اوماق ماق اذإف مهثدحي ملي ينلا ناك

 مانيف ميلس مأ تيب لحدي ٌعِي ينلا ناك

 لا 000 ءاعدلا يف هيدي عفري كلي يبلا ناك

 '  ىلعألا هتوصب لاق هنالص نم ملس اذإ كي هللا لوسر ناك

 < 1 ' قفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراحفلا



 ةحاور نب هللا دبعو دجسملا يني لو هللا لوسر ناك

 مق لقي مث أضوتي قي هللا لوسر ناك

 مدأ نم علي هلل | لوسر نشارف ناك

 ةريره يبأو رمع نب هللا دبع نم لك ناك
 نضرلا و نه ىلغ انفي ناك

 ىبأ نم الإ ةنحلا نولخدي ٍيمأ لك
 يربك قرا ننام

 قمساأ' ع أم 84 خ5

 "1 م

 لطآب وهف هللا بانك يف سيل طرش لك

 اولوقق مكيديأ اوعفرا ....ّدي هللا لوسر دنع انك |

 تاط ع كساس ل

 000 ا تر فراس ف ضدي اسك
 ل لخدأ تنك

 ملسف لججر ءاج ذإ لي هللا لوسر عم ًاسلاج تنك ش

572 

1 : 

09 
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 5 جه
 اه

 3 ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداخألا / ةينفلا سراهفلا



 وفة ع مكتيت تك
 8 ةلظنح قفان :تلق ؟ةلظنح اي تنأ فيك |[

 ظ
 "ا

 فدي اودساحت الو اوضغابت ال

 "مك نهورتشت الو تانيقلا اوعيبت ال

 لسنا ف يود
 مع سرا  دحسملا دجاسم ةئالثل الإ لاحرلا دشت ال |.

 ؟ةه ماب كماعط لكأي الو انمؤم الإ بحاصت ال

 ميرم نب ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال ل ري

 فضا دنخي ضرألا يف لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت ال |
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 ا م اج تح تس ل-ا
 كيلإ بحأ نوكأ ىتح هديب يسفن يذلاو ال |

 ك1 هفاعأ يندجأف يموق ضرأب نكي مل نكلو ال 1
 8 هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال[

 #1 ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 هبلق يف ناك نم ةنحلا لحخدي ال |
 5 كا مار

 "1 رهاط الإ نآرقلا سميال |

 00 ةحسف اننيد يف نأ دوهي ملعتل

 هوس ههه 72
 م. ىو اسييي مل ام امهنع ففخي هلعل |

 اوذؤتا ىراصتلاو دوهيلا هللا نعل أ

 عال باحأ هب يعُد اذإ يذلا مظعألا هللا مساب اعد دقل |

 2ك

 قي هللا لوسر ربق نيب اميف ٌرخأل ينإو يقيأر دقل

 هك تمم11
 1 ١ ا براي :لاق ةئيطنملا مدآ فرتقا ام

 "يي - نذؤي ل ةرحلا مايأ ناك ام

 ين ةظيرق ونب ترن امل

 ا ظ عولط لبق ىلص دحأ رانلا جلي نإ

 ة 0 كبر انأو يدبع تنأ مهللا

 ةف ش اهريقي دم ةضاك تنك نإ لل |

 كيا لموت اك لا
 00 ضيبألا رصقلا كلأسأ ينإ مهللا

 دحر

 كك نم كتم

 <84 ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينغلا سراهفلا



 ك2 كيم ل قو لدحت مهلا |

| 
 فر ' ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا

 ففي ش اهترعذ ام عترت ةئيدملاب ءابلغلا تيأر ول

 ١ شيحلا جرخي نامز سانلا ىلع نيتآيل |

 يف ةمايقلا موي اماوقأ هلل ! نئعييل

 كفك كك ماس لع لإ هب لما رجس سل[
 ىلع صو ىلا رشاع ل ال
 مالو فلوو فل ل
 كمال لالح وهف هباتك يف هللا لحأ ام

 "6 كتمرح مظعأو كمظعأ ام

 5 -ٍِ 0 مح هيل

5 5 
 ١

8 

1 

!| 1 

0 9 

 ٠
0 5 0 

 م

 وأ ١ 3 امل

5 

 ل

5 2 

3 5 

2 

 .٠

. 5 : 

 ذ 5 | انوع 1 8

9 1 0 3 0 

5 5 

ٍِ 3 6 

 . ا حب لي

0 . 

 0 ٠

 ني منرتي هتعمس دق الإ نيرجاهملا نم الحجر ملعا ام

 ا 0 متعطتسا ام هنم اوتئاف هب مكترمأ ام

 0 كد 0 00 0 توصلا نسح الإ اين هللا ثغب ام |:

 حا فك قع -  دلتا فانز قيةضور يرشد يرق اا

 . للك هللا لوسرب اتم“ هبشأ ناك ًادحأ تيأر ام

 مه ةفيرشلا ةيوبنلا تيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 ناضمر يف ديزي للي هللا لوسر ناك ام

 ا ا ل يحور يلع هللا در الإ ىلع ملسي دحأ نم ام

 هقرعي ناك هيأ ربقب ركي دحأ نم ام

 سيلجحو حلاصلا سياعلا لثم

 هركذي.ال يذلاو هللا ركذي يذلا لثم

 دسمملا لثم مهمارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم أ
 | ا هلل | ف هسفن دهاج نم دهام

 ربق ىلع هل بحاصو ةريره وبأ رم

 ماقف ةزانجي لي هلل لوسر ىلع رم 1ْ

 دكه ك2
 ظ | بحأ نم عم ءرم ا
 ةقدصلاب رسملاك نآرقلاب رسملا

 3 شل يل 06 سانلا هل لثمتي نأ بحأ نم

 لال 5٠١
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 .سي ةروس أرقف رباقملا لحد نم

 ةحتافلا أرقف ةربقملا لحد نم |:

 ديان ضر نهض نفس ئعافش هل تبحو يربق راز نم

 نان ترا

ش هل تنك ابستحم ةنيدملاب ينراز نم ظ
 اديه

 . يتيح يف ينراز امنأكف يتامم دعب ينراز نم |

لع هلل | ىلص ةدحاو ىلع ىلص نم |:
 تاولص رشع هي

 35 ' ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 هل كيرش

 هنم ءيش نع وأ هبزح نع مان نم

 | ظ .انذحأق هلي هللا لوسر اهب

 ه1
 ....ريصاوإ هنايبأ ضعب ف وهو عي هلل! لوسر ىلع تلزن

 [يمس 6[ ا تسصدصإ
 0 0 7 9 اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن

 تاسشسستملا
 مكئافعضي الإ نوقزرتو نورصنت له يي يلا

 م ماك ل

 ا و1
 دك منهو <

 ظ كسملا نم ةحئار بيطأو جلثلا نم دربأو

 (دحاو امه) ليق دقو اموي دشنأو
 اهلعجيف اعوطت ةقدصب قدصت اذإو

 ىسيع نلزتيل هديب مساقلا يبأ سفن يذلاو

2 -_- 0 

 هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ هللا او

 "584 ةفيرشلا ةيوبننا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 مالا
 254 | اهلك هرافسأ يف مزالي ناك" و يبلا نأ تبثو

 14 ؤ اعبرأ ةعمدللا لبق تلص اهنأ يبح تنب ةيفص نع تبثو |

 ١ ْ ذي ينلا دي اولبق يرابلا حتف يف ءاجو

 ل ا ثاريملا كيلع اهدرو كرجأ بجو

 0 - ْ ش | .اهدج نع عراز نب عراولا تنب نابأ مأ نعو

 |[: - | دمت سهما
 كا ع ةديبع ردب موي تيقل :لاق هنع هللا يضر ريبزلا نعو
 ١ ١0 ىلع ىلص هنع هللا يضر تباث نب ديز نأ يبعشلا نعو

 ا 0 اسنأ تيتأ اذإ تنك :لاق تباث نعو

 هدوم كد 5
 ظ ٠ ظ ١١4 1 ةوسنلق دقف ديلولا نب لاح .نأ مكحلا نب هلل | دبع نب رفعح نعو

 ش 1

 | يبا
 علي هللا لوسر نأ هموق نم خءايشأ نع عساو نب نابح انديس نعو |[

 ردب موي فوفصلا لدع ْ

 ةحلاص ىقرلاو يديس اي تلقف فينح نب لهس انديس نعو |

 ماقف ةزانحب كي هللا لوسر ىلع رم ..:نمحرلا دبع انديس نعو

 هيلجرو سابعلا دي لبقي ًايلع تيأر :لاق بيهص نعو

 سرعلا دنع وهللا يف انل صخر دق هنإف دعس نب رماع نعو

 لك هلل ا يبن نيتاهب تعياب ...انررم :لاق نيزر نب نمحرلا دبع نعو |[

 هنيع تبيضأ هنأ هنع هللا يضر ةداتق نعو |

 نم نكامأ ىرحتي هللا دبع نب لاس تيأر :لاق ةبقع نب ىسوم نعو |[.

 اهيف يلصيف قيرطلا |
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 ش ةلثاو تقل :لاق يرامذلا ثرايلا نب ىمحي نعو

 ” ٠ عاجولا هج كيدخ ىف درسألا نب نر نقر |

 ١ 0 دوسألا نب ديزي ىلع اند :لاق ةرئسيم نإ سنوي نعو
 00 للي يبلا هل ماق رفعح انديس ةصق فو

 | رضع دي لبقيل ةديبع وبأ راشأف هباتك يف ريثك نبا لاقو

 < ش 0 .اذكه لوقي هتيأرو قلحو نيتنث ضبقو

 ل0 »ا | يسر كاس) لعد 8# ذا لوسأغ
 كا

 هل١٠ 45 2 و

 ا 00000000 متالا ركب مويلا ةفورعم تراصارعبلا هذهو

 ْ كلا ةولح لآ ريمارم نم ارامزم ةعتتوأ دقل ىسومابأ انا

”2 

 ظ ظ كمحلا وه امنإ كنيد كنيد رمع نبا اي

 يسمتو حبصت نأ تردق نإ يب اي

 مكركذ نم :لاق ربخ انئاسلج يأ هللا لوسر اي

  كعيابأ ىتح كدي طسبا !هللا لوسر اي

 مه اوسبحا هللا دابع اي

 م1 ْ

 اتدعو ام اندجو انإ :لاق نالف نبا نالف اي

 . وكلم دق مهنا كتبا ىبتن

 يف هتلمغ لمع ىجرأب نيثدح لالباي

 ةسا هادمحم اي

 هو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا / ةينفلا سراهفلا



 نوفني هل ودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي

 00 اوم افقد
 هع نفدلا دعب ربقلا ىلع أرقي نأ بحتسي

 مسا ل كرش ءايرلا نم ريسيلا

 01 هيبحاص عم نفدي نأ نذأتسيو مالسلا رمع كيلع أرقي

 عملا لهأ ملعيس ةماقلا موب لاعت بلا لوقي |
 54 يف نيياحتملل يبحم تقح :لحو زع هللا لوقي

 ضخ 0 نجلا با 0 باب لك نم يداني

 4 ىلاعتو كرابت ابر .لزني

 بوو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحآلا / ةينفلا سراهفلا





 ظ ا
 ١ فى ْ | ظ ترذن دق هلل ىلا كلت تيأرأ

 13101 هلا توي عيت تول
 لا

 ظ همذ ءاج ًارفاك اذه ناك اذإ

 > راكاوف سمح خيشلل نكي مل اذإ

 0 ا
 0-ما

 | ا 0 ا ا

 ا 0 - لوبتم مويلا يلقف داعس تناب
 ٠ - اوقظعاو ٍقوصلا يف سانلا عزانت

 ١ | مهيبن يف ىراصنلا هتعدا ام عد

 يقر دبل براي اجر

 ايرغم ترسو ةقرشم تراس

 4+ راعشألا / ةينفلا سراحفلا



 سلو 0 _ اهيل نساحم نم عمسلا ءالمإف

 ا هتققح نإ هللا نود لكلاف |

 هلعف ىلع ءرملا ملت ال

  بلطلا قدص يف هللا ّرس نكل

 ايي د ا يبي
 أ١ت.ة!١ . جرح نم تققح نإ دجاوتلا يف ام |

١ 

 ل 8

 ١6

 ا

45١ 

22 

20 - ١ 

 زاعشألا / ةينفلا فسراهفلا
 ع



 ا

 0 4 -  امسلا ثوعبم ناعإلا رشان ا

 هك
 سلال رانا ب مراوح نع
 لا ١ تيم عيسإ ل تأ لع

 ظ

 |[ 35 | مها
 3 0 ةميمغ بتتجاو فرعب ْرُمأو

 معاطم دواخلا راد نع كيهلتو

 7 ”جهملاع لاق موق ةلاقت عدو

 ظ يرمأ رمألا لك نأ كملعو

 ىنعم فيطل ثيدحلا راد ْفو

 002020520 هباتك ولتي هللا لوسر انيفو

 | ىقتلاو لضفلاو ملعلا لهأ نس دقو

 هلهأ دحولا نع ىهني يذلل لقو

 | فلس نم عابتا يف ريم لكو |

 ةيبرب ينامر نم يلابأ تسلو :

 مشاه نم لصألا عفني امو

 5 داشنإلا انهه دارأ نمو

 + واعشألا / ةينفلا سراهفلا



 سوو سسوس ا همظعأ عاقلاب ثنفد نف ريخ اي

 | 1 ابنذم يناري نم اي

 1 اداحتاو ًالولح يب اوني

 | مهلك سانلا نم اغداع يذلا يداعي |

 اولض مهاده نع موق لوقي |

 الا راعشألا / ةينغلا سداهفلا



 عجارملاو رداصملا فاشك

 .ميركلا نآرقلا ١-

 .ةثلاثلا ةعبطلا «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛يزارلل ريبكلا ريسفتلا - ؟

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ةعبط :يبطرقلا مامإلل .نآرقلا ماكحأل عماجلا -

 .ها188 .توريب

 راد .يدادغبلا يسولآلا دومحم فيلأت , ميركلا نارقلا ريسفت يف يناعملا حور - ؛

 .(ماؤمال -ه148) توريب ءركفلا

 :توريب ءركفلا راد «يقشمدلا يشرقلا ريثك نبا مامإلل ميظعلا نآرقلا ريسفت - ه

 ] .(م1445 -ه141)

 ه149١) ءركفلا راد «(ليزنتلا يناعم يف ليوأتلا بابل) ىمسملا نزاخلا ريسفت - 5

 .(1910/4م -

 دبع يضاقلا فيلأت ؛(ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ) ىمسملا يواضيبلا ريسفت -

 ةعبطلا توريب .ةيملعلا بتكلا راد .يواضيبلا يزاريشلا رمع نب هللا

 .(ماووم -ها11404) ىلوألا

 راد :يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع ليلجلا مامإلل .يفسنلا ريسفت - /

 .توريب :يبرعلا باتكلا

 -مه404١) .توريسب .ركفلا راد .نيلالجلا ريسفت ىلع يوابصلا مرش - ه
 .(ما5488

 ىلع عجارلاو رداصلا فاشك



 يسبرعلا ملقلا راد ؛ينوباصلا يلع دمحم خيشلا فلؤملا «ريسافتلا ةوفص - ٠

 .(م1444 -ه1414) يلوألا ةعبطلا .- قشمدب رهمتلا راد ؛بلحب

 نبا نسحرلا دبع جرفلا يبأ مامإلا فيلأت ؛ريسفتلا مله يف ريسما داز - ١

 ..(ماوؤال - ها 11 ةعب ةعبارلا ةعبطلا ؛ يمالسإلا بتكملا .يزوجلا

 ىلوألا ةعبطلا :ركفلا راد ؛يرشخمزلا رمع نب دومحم خيشلل «فاشكلا - ١
 .(ماؤالا - هالقل

 ثارتلا ءايحإ راد ؛يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا فيلأت ,نورسفملاو ريسفتلا + ٠8

 ماو -ها"ة) :ةيئاثلا توريب «يبرعلا

 راد .توريب «يقابلا دبع داؤفل ءميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا - 4

 .(م١1441 -ه411١) ةيئاثلا ةعبطلا «ةفرعملا

 .يروباسيئبلا يدحاولا دمحأ نب يلع نسحلا يبأل ؛لوزنلا بايسأ -6

 .((لمجلا ةيشاح)) مساب فورعملا «ةيهلإلا تاحوتفلا - ١

 ,ه(01١1) ةيريخلا ةعبطملا «يناهغصألا بغارلل «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا -

 .ةينميملا ةعبطملا .يطويسلا ظفاحلل .روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا 8

 .توريب ركفلا راد «ةيملعلا بتكلا راد «يربطلا ريسفت - 4

 .ةفرعملا راد «يبرعلا نبأل «نآرقلا ماكحأ - ٠-

 مها894١ توريب «رداص ةعبطم ةقحأ دئسم - 1

 يباسبلا ةعبط «ينالقسعلا رجج نبأل يراخبلا حيحص حرش يرابلا متف - 5

 #1 ةرهاقلا ٠ . يبلحلا

 بيطخلا بحم قيقحت تر اعلا ليعامسإ نب دمحمل يراخبلا حيحص - ©

 ضشا144 -ه615 ىلوألا ةعبطلا « ىقابلا ديع داؤف دمحمو

 مل مجارلاو رداصلا فاشك



 ءعيوريب ةفرعملا راد ,نومأم ليلخ قيقحت ؛جاجحلا نب ملسم حيحص حرش +

 م1144 - ه415١ ىلوألا ةعبطلا

 ؛ةييبلعلا بتكلا راد ,يقابلا ديم داؤف دمحم قيقحت ؛كلام مامإلا أطوم - ٠

 ,نانبل ؛توريب

 نابلب نب يلع نييدلا ءالع خيشلل ناسبلب نبا بيترتسب نابح نبا حيحص - ١
 ةلايسرلا ةسسؤم ؛ةيئاثلا ةعبطلا ؛طوؤانرأ بيعش قينحت ؛ يسرافلا

 ,ماؤؤا" - ه4

 .رئاشبلا راد < يقابلا دبع داؤش دسحم قيقحت ؛يراخبلل درفملا برألا . الاب

 م1447“ -.ه414١ ةلاسرلا ةسسؤم «ةيمالسإلا

 ثارتسلا بتكم قيقحت «يدنسلاو يطويسلا نيدلا لالج حرشب يئاسنلا نئس - 8

 -له١141١؟ ةيناثلا ةعبطلا ءنانبل - توريب «ةفرعملا راد .يمالسإلا

 ماقك؟

 .توريب .«نانجلا راد توحلا فسوي لامك ةسرهفو ةسارد «دواد يبأ نلئس -

 .ماؤ55 -ه5 ةيناثلا ةعبطلا :نانيل

 قسقحتب ىسسيع نب دمحم خيشلل .ةرهاقلا .ثيدحلا راد «ىذمرتلا ننس - ٠”

 . يضاقلا ركاش دمحأ حرشو

 .ةرهاقلا « ثيدحلا راد ؛ يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت ؛هبجأم نبا نئس - ١"

 .توريب ؛ليجلا راد (م1447 - ه١4١1# ىلوألا ةعبطلا ؛عماجلا دنسملا - "1

 .تيوكلا ؛ةدحتملا ةكرشلا

 اطع رداقلا دبع ىفطصم قيقحتو ةسارد : نيحيحصلا ىلع مكاحلل كردتسملا 7

 م1940 ه5 ىلوألا ةعبطلا :ةيملعلا بتكلا راد

 216 عجارلاو رداصم ا فاشك



 .ةفرعملا راد «يسلايطلا دواد يبأ ننس - 4

 .هاه١5 دنهلا ةعبط .يقهيبلا ننس - مم

 ,نيدلا فرش نمحرلا دبع قيقحت «يزملل فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفبحت - 5

 .ةميقلا رادلا «يمالسإلا بتكملا

 ناتلم ةعبط .يسرافلا يلع ةمالعلل حيباصملا ةاكشم حرش «ميتافملا ةاقرم -

 0 .ناتسكابب
 .ها1714/ ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ « ينيعلل يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع - 8

 ثارتلا ءايحإ ريوصت .يراقلا يلع المل حيباصملا ةاكشم حرش «حيتافملا ةاقرم - 89

 .ةينميلا ةعبطملا ةخسن نع ةروصم يبرعلا

 .عوبطملا مسقلا ,ركاسع نبال قشمد خيرات - 4

 يف دامتعالا ةعبطم «يروفكزابملل يذمرتلا ننس حرشب يذوحألا ةفحت - 4

 .ةرهاقلا

 يوونلا نيدلا فرش نب ىيحي مالسإلا خيش ظفاحلا مامإلل ةيوونلا نوعبرألا - ؟

 بيصن دمحأ خيشلا هقيقحت ىلع فرشأو يسوكنرلا ةسرخ ردان هققح

 .م1444 - ه414١ ىلوألا ةعبطلا ؛ديماحملا

 .يزاجح ةعبطم .يقيذصلا نالع نبال نيحلاصلا قرطل نيحلافلا ليلد - ؛؟

 .ةيملعلا بتكلا راد .بيطخلل دادغب خيرات - 4

 .ركفلا راد «ه4010١ نايرلا راد. :يمرادلا ننس - :ه

 يسباقلا صيخلتو ؛مساق نبا ةياور يحبصألا سنأ نب كلام مامإلا أطوم - 5

 ةعبطلا :ةديج «قورشلا راد .يكلاملا سابع نب يولع نب دمحم هققح

 .ما584 هيناثلا

 الك ٠ عجارلاو رداصم ا فاثك



 ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ,يئاسنلا بيعش نب دمحأل ةئيللاو مويلا لمع - 1

 ه1

 .كئسنو .ي.أ روتكدلل يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا -

 .ليربإ ةبتكم .5*14 نديل ةعماجب ةيبرعلا ذاتسأ

 .يفعجلا يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامولل يراخبلا حيحص - 8

 .اغبلا ىفطصم روتكدلا هثيداإحأ جرخو همقرو هطبض

 ه5 يمالسإلا باتكلل ءافلخلا راد .ينوكلا يرسلا نب دانهل دهزلا - ه٠

 .ةرهاقلا «يندملا ةعبطم «يربطلا ريرج نب دمحمل راثآلا بيذهت - ه١

 رداقلا دبع خيشلاو طوؤانرأ بيعش خيشلا قيقحت «ةيزوج ميق نبال داعملا داز - ١

 .ها1و9 ةلاسرلا ةسسؤم طوؤانرأ

 .رصمب .ةنسلا ةبتكم (هنم بختنملا) ديمح نب دبع دنسم - ه؟

 ها4٠4١ ركفلا راد ,يدع نب هللا دبعل ءافعضلا يف لماكلا - ه4

 .ها0٠14١ه ةيملعلا بتكلا راد ةعبط .ليثح نب دمحأ نب هللا دبعل ةنسلا - هه

 .ه١؟59.ةرهاقلا .يرجألا نيسحلا نب دمحمل ةعيرشلا - ه١

 .يمالسإلا بتكملا ةعبط ءمضاع يبأ نبال لئاوألا - هب

 ماحللا ديعس قيلعت ءركفلا راد «يسبعلا ينوكلا ةبيش يبأ نبا فئنصم - 4

 .مما45 ماه 15

 .ليجلا راد :ةرامع ىفطصم قيقحت .يرذنملا ظفاحلل بيهرتلاو بيغرتلا - ه4

 .ما9481/- 010-1١5 توريب

 نب دمحم ةمالعلل رابخألا ىقتنم حرش رايخألا ديس ثيداحأ نم راطوألا لين -

 .ةرهاقلا .ثارتلا راد ةبتكم :ىناكوشلا ىلع

 0.( عجارلاو رداصملا فاشك



 ١ - نانبل ركفلا راد - شيورد هللا دبع قيقحت :ىمثيهلل دئاوزلا عمجم ١4١١

 سه - 15١م.

 يمالسإإلا بتكملا ؛« يمظعألا ىفطصم دمحم قيقحت , ةميزخ نبا حيحص - 3

 .م1945- ه1ذ:١41؟ ةيناثلا ةعيطلا.

 دمحم بيطلا ىبأل ىنطقرادلا ىلع ىنغملا قيلعتلا هليذبو ىنطقرادلا ننس - 5

 .م1448 - ه41١ نانبل - توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد يدابآ

 راد .ديمحلا دبع نب نيدلا يحم دمحم قيقحت .يطويسلل ريغصلا عماجلا - 5

 .ناآرقلا تامدخ

 يداسأ ميظعلا قحلا سمش دمحم ةمالعلل دواد يبأ 'نتس حرش دوبعملا نوع - "60

 .ةيزوجلا ميق نبا حرش عم
 «ينالقسعلا رجح نبال ماكحألا ةلدأ عمج نم مارملا غولب حرش مالسلا ليس - 5

 .ه107١ ةسداسلا ةعبطلا «ىبرعلا باتكلا راد

 فسوي دمحأو حابر زيزعلا دبع هققح «يوونلا مامإلل نيحلاصلا ضاير - 07

 .ريشع ةفلاثلا ةعبطلا ,ضايرلا مالسلا راد «قشمد ءاحيفلا راد :قاقدلا

 م١115 -اه

 خيشلا هثيداحأ جرخو هيلع قلع :ةيزوجلا ميق نبا خيشلل يوبنلا بطلا - 8

 رانملا ةبتكمو .ةلاسرلا ةسسؤم ,طوؤانرأ رداقلا ديع خيشلاو طوؤانرأ هيبيعش

 .ةيناثلا ةعبطلا 2م1988 -ه5٠15١؟ ةيمالسإلا

 بتكلا راد . يمثيهلا ثدحملا فيلأت ءرازبلا دئاوز نع راتسألا فشك - 4

 ,توريب 4 ةيملعلا

 ايدو عجارم او رداصما فاشك



 ٠ - يبرعلا مالعإلل حتفلا راد «ةرشع ةيداحلا ةعبطلا «قباس ديسلل ةنسلا هقف .

 م1444 - ه4

 ةعبطملا :يكلاملا يبرعلا نبال يذمرتلا حيحص حرشب يذوحألا ةضراع - ١

 هاه. رهزألاب ةيرصملا

 ةرهاقلاب دمحم ىفطصم ةعبطم كلام مامإلا ًأطوم ىلع يناسقرزلا حرش - ١

 ه6

 .ركفلا راد ءرجح نبال .مارملا غولي - 7

 .توريب ءقةيملعلا بتكلا راد : يطويسلل كلاوحلا ريونت - 4

 .ها781/ ةرهاقلا ةثيدحلا بتكلا راد « يطويسلل ىربكلا صئاصخلا -ه

 ساور دمحم قيقحت ءريشك نبا راد «يناهبصألا ميعن يبأل ةوبنلا لئالد - 5

 بيبح خيشلا قيقحت «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءروصنم نب ديعس نئس --

 .يمظعألا هلل |

 .ضايرلا «ةيمالسإلا ةفاقثلا راد ءرصن نب دمحمل ةنسلا -8

 .راكز ليهس روتكدلا قيقحت «ه794١ ركفلا راد ةعبط «قاحسإ نبا ةريس و

 .رقص دمحأ قيقحت ءرصم ؛يقهيبلا نيسح نب دمحأل راثآلاو ننسلا ةفرعم - م

 .ها18819“ ىلوألا ةعبطلا ءرداص راد ؛يواحطلل راثآلا لكشم - ١

 .ه09٠54١ ةثلاثلا ةعبطلا «ركفلا راد ىدع نبال لماكلا - م١

 .ها1108 ىلوألا ةعبطلا «توريب .ءركفلا راد ءرجح نبال نازيملا ناسل ن مم

 .ىلوألا ةعبطلا «ثارتلل نومأملا راد :يلصوملا ىلعي يبأ دنسم - 5

 .توريب يمالسإلا بتكملا : يناعنصلا قازرلا ديع فلصم - مه

 عجارم او رداصم لا فاشك



 .ةرامس قيقحت توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛يناربطلل زيغصلا مجعملا - 5

 .ناحطلا قيقحت «فراعملا ةبتكم «يناربطلل طسوألا مجعملا - 0

 .توريب :يبرعلا ثارتلا ءايحإ زاد « يناربطلل ريبكلا .مجعملا - 8

 .توريب (ةفرعملا راد .«يبهذلل لادتعالا نازيم - 8

 بستكملا طوؤانرأ بيعشو «شيواشلا ريهز قيقحت «يوغبلا مامإلل ةنسلا حرش -

 .يمالسإل
 ١١ ةرهاقلا ءثيدحلا راد ءيؤانملل ريغصلا :عماجلا حرش ريدقلا ضيف - 5

1 : ْ 

 ىلوألا ةعبطلا ,نانبل توزيب «ةيملعلا بتكلا راد ءيواخسلل ةنسخلا دصاقملا 4١

 ,ما1و41 -ه 41/

 :نانبل-توريب ءةيملعلا بتكلا راد :ينولجعلل افخلا فشك 7

 .م1988/ه148

 ةيملعلا بتكلا راد «يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل يعفاشلا مامإلا دنسم - 4+

 .نائبل توريب

 .يبهذلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمش مامإلا فينصت «ءالبنلا مالعأ ريس .- هه

 .م1544 -ه ١4114 ةرشاعلا ةعبطلا ةلاسرلا ةسسؤم

 .يرامغلل نيتملا مكحملا درلا - 5

 .فيضان قلع ودل خيشلل لوصألا جات - ها

 ه١ ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم «ينسلا نبا ركب يبأل .ةليللاو مويلا لمع - 8

 .ه0٠59١. بلحب ةغالبلا راد .يدنهلا نيدلا ءالعل لامعلا زنك - 4

 عجارم او رداصلا فاشك
 ١ ع



 ةيريخلا قدصلا ةغبطم ةرمج يبأ نبال يراخبلا رصتخم حرش سوفنلا ةجهب ٠-

 ظ .ضها1؟ 148 رصمب

 .ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ةعبطم .«ينالقسعلا رجح نبال بيذهتلا بيذهت ١-

 هاا دئهلاب

 .ه899١ توريب .«ةيملعلا بتكلا راد «يواحطلل راثألا :يناعم حرش -

 .ةيميت نبال ىقتنملا +٠-

 .ه١40١ ةيناثلا ةعبطلا ءيوسفلل خيراتلاو ةفرعملا 4

 ينادمكلا بيدأ ملقب «ةرهتشملا ةعوضوملا ثيداحألا ةفرعمب ةرريلا فاحتإ -

 .م5: /ه١41١ ىلوألا ةعبطلا

 راد «يناكوشلل نيلسرملا ديس مالك نم نيصحلا نصحلا ةدعب نيركاذلا ةفحت -

 .نانبل توريب ؛ةيملعلا بتكلا

 هه /١19 ىلوألا ةعبطلا «ةيميت نبا خيشلا ىواتف عومجم ٠0

 .توريب ةفرعملا راد «ةميتي نبا خيشلا فيلأت ميقتسملا طارصلا ءاضتقا -

 .ينبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يوادرملل فالخلا نم جارلا ةفرعم يف فاصنإلا 4

 .توريب

 ,يونكللا يحلا دبع دمحم خيشلا فيلأت ءركذلا ةحبس يف ركفلا ةهزن -

 هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم فولخم دمحم نيسح قيقحت

 .م1958 / ه1 1/ ةيناثلا ةعبطلا ءرصمب

 هللا دبع نب ليلخلا - ظفاحلا مامإلل ثيدحلا ءاملع ةفرعم يف داشرإلا ١ ١

 .م1991/ ه15414 توريب ركفلا راد ىنيوزقلا

 /م.ه ظ عجارلاو رداصم ا فاشك



 بلح ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم ؛يونكللا يحلا دبعل ةلضافلا ةبوجألا 5

 .ه ١84 ىلوألا ةعبطلا

 توريب ركفلا راد . ريثك نبال ثيدحلا مولع راصتخا -

 .يناولحلا ةبتكم ؛يعافرلا دمحأ خيشلل دائسإلاب 000 نوعبرأ -1114

 ه4 ركفلا راد ريثألا نبال ةباغلا دسأ -16م

 .ها7ها/ ةيريئملا ةعابطلا ةرادإ «ةيزوجلا ميق نبال نيترجهلا قيرط -5

 ..م١146 نديل «يناعمسلل ءالمتسالاو ءالمإلا ببدأ 1

 .ه8109١ ىلوألا ةعبطلا ةنيدملاب ةيملغلا ةبتكملا «يطويسلل يوارلا بيردت -4

 .رصم ثيدحلا راد «ةيملعلا بتكلا راد :يناهبصألل بيهرتلاو بيغرتلا -6

 ةسعبارلا ةعبطلا ءملقلا رادو ديشرلا راد ءرجح نبال بنيذهتلا بيرقت -

 سها

 .ه8١ه1 ىلوألا «ةيرينملا ةعبطملا ءربلا دبع نبال ملعلا نايب عماج -

 هاا ىلوألا ةعبطلا ءدنهلا .متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا -

 .ها11/ ةيناثلا ةعبطلا ءريثك نبا راد ءايندلا يبأ نبال ركشلا

 .ةققحملا ةعبطلا يبلحلا يبابلا ؛ يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط -4

 مه ١4١07 توريب «دئارلا راد يرامغلا دمحأ ظفاحلل ريغملا -ه

 .ها١١41١ توريب نانجلا راد يطويسلل تاعيدبلا تكتلا -5

 .ه١1١/ ةرهاقلاب ةيريخلا ةعبطملا .ريثألا نبال ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا -7

 رصمب قالوب ةعبطم ؛ينالطسقلل يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإ -

 سه 17“

 هه ١9١ ةرهاقلا ةعبط .ربلا دبع نبال راكذتسالا 4

 00 ا ا يي

 )0 عجارلاو رداصما فايشك



 .ه ١4٠5 ةفرعملا راد «يراخبلل ريبكلا خيراتلا ٠-

 مه دئهلا يراخبلل ريغصلا خيراتلا در

 توريس ٠ةعبارلا ةعبطلا .دنهلا «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد «ةناوع يبأ دنسم 17

 .ةديدجلا قافآلا راد م4

 قوراف.د قيسنتو ميدقت ءأطوملا لاجرب أطبملا فاعسإ عم كلام مامإلل أطوملا -١م+خ

 , كلاس

 :١8- ةيملعلا بتكلا راد ةعبط «يقهيبلا نيسح نب دمحأل ناميإلا بعش ١1٠١
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 .يمالسإلا بتكملا ةعبط ؛يزيربتلل حيباصملا ةاكشم -ه

 ةعبطملا يمثيهلا ركب يبأ نب يلع ظفاحلل نابح نبا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم -

 .رصم ؛ةيفلسلا

 .يراقلا يلع المل حيباصللا ةاكشم حرش ١0

 توريب «ةيملعلا بتكلا راد ةعبط :ىقهيبلا نيسحلا نب دمحأل ةوبنلا لئالد -4

 مش 6

 سها1745 يبلحلا يبابلا ةعبط «يلبنحلا بجر نبال مكحلاو مولعلا عماج -114

 .ةرهاقلا

 مه ١4017 ةيناثلا ةعبطلا «ةلاسرلا «يعاضقلل باهشلا دنسم 7

 .توريب ةيملعلا بتكلا راد ةعبط يمليدلل .سودرفلا دئسم -61

 ثيدحلا راد «رماع دامع قيقحت :ةيزوجلا ميق نبال «نيكلاسلا جرادم -

 ,م1545/ه ١41١ ىلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا

 امل و عجارم او رداصلا فاشك



 ةئلاثلا ةبعبطلا ءهركفلا راد «يلازغلا مامإلل نيدلا مولع ءايحإ -14+

 .م14مه١1

 ديعس قيقحت ؛يكملا بلاط يبأ خيشلل «بوبحملا ةلماعم يف بولقلا توق -5

 .ىلوألا ةعبطلا «م1546 توريب رداص راد ءمراكم بيسن

 .ما5 /ه ١8٠١ رضمب ةثيدحلا بتكلا راد « يسوطلل عمللا 156م

 .ركفلا راد «ةبيجع نبال ءمكحلا جرش يف مهلا ظاقيإ 15

 نب دمحأ خيشلا فيلأت :غايدلا زيزعلا دبع ثوغلا يديس مالك 5 زيربإلا -17

 1 م1 / هاهم ا ةيملعلا ةعبطملا «كرابملا

 بائتكلا:رإد ربشانلا :يدرورهسلا هلل ١ دبع خيشلا .فيلأت . فزاعملا فراوع -4

 ظ .ماوخ# مه 5 ؛ ةيناثلا ةعبطلا «يبرعلا

 يبابلا ىفطصم ةعبطم ؛نزاوه نب ميركلا دبع خيشلل .«ةيريشقلا ةلاسرلا -4
 ] ظ ها يبلحلا

 ةبيرش نيدلا رون قيقحت «يملسلا نمحرلا دبع يبأ مامإلل «ةيفوصلا تاقبط ٠ ١-

 .م1985/ه05٠4١ ةيناثلا ةعبطلا «سيفنلا باتكلا راد ءرهزألا ءاملع نم

 ةمالعلا فيلأت «ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عمجي هجو ىلع فوصتلا دعاوق -1
 طبض ءهللا هسصخز يبرغملا يسنربلا ىسسيع نب دمحم نب دمحأ ثدحملا

 .حالملا ةعبطم « يبوقعيلا ميهاربإ ةمالعلا ةليضف قيلعتو

 «نماوسلا دمحم نيساي هققح «يلبنحلا بجر نبا خيشلل «فراعملا .فئاطل -

 .م14948 /ه١41١ ةثلاثلا ةعبطلا ءريثك نيا راد

 .هاا“"إلا رصمب هدالوأو حيبص ةعبطم «يلازغلل لالضلا نم ذقنملا - ١٠6

 .نائبل - توريب «ركفلا راد - يناهفصألا ميعن يبأل ةيلحلا -١ه+

 م4 عجارلاو رداصلا فاشك



 رصمب ةينئميملا ةعبطم ؛ يسبرع نب نسيدلا يحم >م خيشلل - ' ةيكملا تاحوتفلا -2

 مه ١4

 قلعو هثيداحأ رخو هل مدق :يعافرلا دمحأ خيشلا يديسل ديؤملا ناهربلا -5

 ىلوألا ةعبطلا .بلح «يراصنألا راد دوعسم ىلع دمحم هللا دبع هيلع

 ظ .ماؤ44 /مها1414

 ينغلا دبع هيلع قلعو هققح ,يعافرلا مامإلل «يعافرلا دمحأ ديسلا مكح ١60-

 ه ١404/1/١ يلوألا ةعبطلا «سيفنلا باتكلا راد ؛ يم هكن

 نيدلا ءاهب يدهم دمحم خيشلل :«نيكلاسلا .لحارم يف نييطفلا ةيجان كلسم -4

 ,طسايلا ديع ميكحلا دبع خيشلا عمج

 ش ينع « ساورسلا يعافرلا يدايصلا يدهم دمحم ديسلا فيلأت «لجسلا يط م4

 مسه ١4١ وألا ةعبطلا .طسابلا دبع ميكحلا دبع خيشلا هقيقحت هقيقحتو هحسنب

 ب روهشلا نيدلا ءاسهب يدهم دمحم خيشلا هلل اب فراعلل قئاقحلا قراوب -

 م1480 -ه41١+ رئاشبلا راد ءاطعلا ليلجلا دبع هل مدقق (ساورلا)

 .ةيناثلا ةعبطلا

 ينيسحلا يعافرلا يدايصلا يدهم دمحم خيشلا هّللاب فراعلل ةيانعلا فرفر ١-

 ,ه1/4١ ةيناثلا ةعبطلا (ساورلا) ب ريهشلا

 .هبترو هعمج :ءهرس هللا سدق يعافرلا بازحأو داروأ يف يعاسملاو ريسلا -5

 .م15947 - ه417١ ىلوألا ةعبطلا .يوأرلا ميهاربإ ديسلا

 نائثبل - توريب - ةفرعملا راد ؛يساليجلا رداقلا دبع خيشلل ينابرلا حتفلا -7

 ظ .م1981 -ه 4

 يودب نمحرلا دبعل ةيفوصلا تاحطش -4



 لباتسلا راد ميقلا نبا راد يناليجلا رداقلا دبع خيشلا فيلأت رارسألا رس -6

 .م1447 /ه #١41١ ةيناثلا ةعبطلا

 قييقحت .لبانسلا راد يناليجلا رداقلا دبع خيشلا فيلأت كولسلا بادآ -7

 .ىلوألا ةعبطلا - م6 /ه4 لوق زع حوصن ناسغ دمحم

 يعرزلا دلاخ قيقحت .يناليجلا رداقلا دبع خيشلا فيلأت :رطاخلا ءالج -07

 .م14468 ىلوألا ةعبطلا يناليجلا ةبتكم .يرس رصانلا دبعو

 .ينارعشلل ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا.راونألا حقاول -4

 .قشمد ةمكحلا راد تاروشنم .ينارعشلا مامإلل قالسخألاو نئملا فئاطل -4

 .م1588 -ها08٠1١ توريب

 يقاسبلا دبع هط هققح ينارعشلل ةيفوصلا دعاوق ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا -

 .فراعملا ةبتكم .يعفاشلا ديع دمحم ديسلاو

 ليلجلا دبع هيلع قلعو هطبض :ينارعشلا باهولا دبع خيشلل نيرتغملا هيبنت 0١-

 .ىلوألا ةعبطلا ءرئاشبلا راد ءاطعلا

 .يسلدنألا يمتاحلا هللا دبع يبأ نيدلا يحم .يبرع نبا خيشلل اياصولا 7

 .مرك ةعبطم

 ١١84 - ةرهاقلاب حيبص ىلع دمحم ةعبطم يبساحملا ثراحلل -اياصولا 77

 .ه

 راد .يكبسلا نيدلا يقت خيشلا فيلأستت .مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا ءافش 1:

 .توريب ةديدجلا قافآلا

 يناكلمزلا يدركلا نيمأ دمحم خيشلل بويغلا مالع ةلماعم يف بولقلا ريونت -

 ه ١7584 رصمب ةداعسلا ةعبطم

 مْ عجارلاو رداصلا فاشك



 نبي دمحأ يدْيس ليلجلا هللاب فراعلل فوصتلا قئاقح ىلإ فوننلا بارع ت5

 .ماة اه قشمدب لادتعالا ةعبطم :يلوألا ةعبطلا . ىنسخلا ةبيدجغ

 دببع دب نسح نب فسوي فيلأت :رومألا ماجن ىلغ ةحتافلاب ةئاعتسالا اا.

 ىيداهلا دبع خيشلا هيلع قلعو هققح .دربملا نباب ريهخلا يلبنحلا يداهلا

 .ةسرخلا دلاخ دمحم خيشلاو ةسرخلا

 ةبتكم .دواد خيشلا نسب كلام احلا خيشلا فيلأت ةيمالسإلا قئاقحلا تام

 م15 مه :١:١ ةقيقحلا

 راد .يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا فيلأت تالآلا عامس يف تءالالدلا حاضيإ 1/8

 ةيردس - قشمدب ركفلا راد .نانبل - توريب رصاعملا ركفلا

 .م1984/مه15

 قستمد ريثك نبا راد .يبونرشلا ديجملادبعفلؤملل ةيئاطعلا مكحلا حرش -

 ا ةيناثلا ةعبطلا مزبلا حاستفلا دبع خيشلا هيلع قلع .توريب

 .م١ ؟1/ه

 مه ١١١8 رصم ةعبطم . ىسافلا قورز دمحأل فوصتلا دعاوق -

 نيسسحلا يجلالا يولع نب دمحم ديسلا فيلأت ححصت نأ بجي ميهاشم -

 ةرازو ةدسحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود م٠159 فه ٠١+١1 ,ةعبارلا ةعبطلا

 .فاقوألاو ةيمالسإلا نوؤشلاو لدعلا

 عيراشملا راد يشبحلا قررهلا هللا دبع خيضلا فيلأت . ةينسلا تالاقملا مه

 م1959 /ه151 نانبل - توريب

 قحساإ نب دمحم ركب يبأ خيشلا فيلأت فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا -84

 ا
 .م1945/ه ١41 نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد ىدايالخلا

 رو و : عجارم او رداصلا فاشك



 ةسبارلا يف ةيدلاخلا ةلاسرلا هعمو ىتسحلا ةطبارلا يف ىنسألا رفسلا -0

 نامعنلا راد (يركبلا) اطعلا ليلجلا دبع اهيلع قلعو اهققح ةيدنبشقنلا

 .م1194١ يناثلا نوناك ه418١ ناضمر قشمد ىلوألا ةعبطلا مولعلل

 ميرك خيشلا هل مدق ةيناثلا ةعبطلا يقح ناندع خيشلل فوصتلاو ةيفوصلا -

 .حجار

 دبع فيلأت :يناثلا نرقلا ةياهن ىتح ةيادبلا ذنم يمالسإلا فوصتلا خيرات -

 .(ةيناثلا ةعيطلا) تيوكلا تاعوبطملا ةلاكو يودب نمحرلا

 /ه ١409 نائبل توريب ءءاقولا سسؤم هاش .سيردا .فيلأت «يفوصلا ةقيرط -8

 .ةيتاحملا يكز ءامس ةمجرت .م5

 ىضترم خيشلا فيلأت ءنيدلا مولع ءايحإ 1 نيقتملا ةداسلا فاحتإ -4

 .توريب ركفلا راد .يديبزلا

 .يرامغلا هللا دبع ثدحملل ةعدبلا ىنعم قيقحت يف ةعنصلا ناقتإ -

 , ؛زوجعلا ريثمو ناريسع نيسح خيشلا قيقدت « نيساي ناندع خيشلل ددملا 649

 .نيزلا دمحأ يضاقلا قيقحت

 .يصرضحلا يولعاب دادحلا ظوفحم هللا ديع خيشلا فيلأت ةعدبلاو ةنسلا -

 م1941 مه ١41 ىلؤألا ةعبطلا ,« توريب :ةيماشلا رادلا - قشمد ملعلا راد

 ش .ماشلا :ةسسؤم

 يف ةيملعلا بهاوملا ثيغ) باتك ىلع «دومحم ميلحلا دبع خيشلا ةمدقم -196

 .(ةيئاطعلا مكحلا حرش

 ةسماخلا ةعبطلا .ىسيع رداقلا دبع خيشلل فوصتلا نع قئاقح 5

 .م1998ه

 ”01 ش هددت لا تا فرد



 .بايد ىسيع رداقلا دبع خيشلل لداعلا نازيملا -6

 ديشر خيشلا يرون دمحم خيشلا فيلأتت ةيفلسلا تاهبشس ىلع دودر -5

 .م19440/ه1 حابصلا ةعبطم .ىلوألا ةعبطلا .يوثريدلا يدئبشقنلا

 ملقب ةنسلاو باتكلا حيرص نم ةقحلا ةيفوصلا ملاعم مهأ ةلدأ لوصولا لوصأ -7

 تاروشنم ةلسلس ؛ةثلاثلا ةعبطلا ,ميهاربإ يكز دمحم زاتسألا ةليضف

 ١ : .ما1584/ه04٠14١1 ,ةيدمحملا ةريشعلا لئاسرو

 ةلنسلس ةعبارلا ةعبطلا هيلع امو هل ام ضعب يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ -4

 ميهاربإ يكز دمحم خيشلا فيلأت . ةيدمحملا ةريشعلا لئاسرو تاروشنم

 .(ماةمو/ه14:9)

 ةعبطم بيطخلا دعسأ فيلأت ةيحيرات ةسارد ةيفوصلا دنع ءادفلاو ةلوطبلا -

 .م1595 كه411١1/ «ماشلا

 مالسإلا ءاول ةودن م٠145 ه١ نابعش يناثلا ددعلا مالسإلا ءاول ةلجم -

 ٠ .مالسإلا يف فوصتلا -
 يكلاملا يولع نب دمحم ملقب «.فيرشلا يوبنلا دلوماب لافتحالا لوح 5

 ,ها4غ7٠ -ىلوألا ةعبطلا ينسحلا

 زع روتكدلا فيلأت ةيربلا ريخ داليمب لافتحالا زاوج يف ةيعرشلا ةلدألا -

 .خيشلا نيسح» نيدلا

 خيشلا ةمالعلا هعجار ؛ناضمر ديسلا قيدص روتكدلل «نوركاذلاو ركذلا - ١

 .يبوقعيلا ميهاربإ

 ميدقت :يعافرلا دمحأ دومحم فيلأت ,مالسإلا يف ليبقتلاو مايقلا مكح -4

 .يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا

 نيو ٠# هوااأاو واما اقنع



 نب هللا دبع ليضفلا يبأل ءايلوألاو ءابين الاب لسوتلا :اوجب ءايكذألا فاحتإ -6و

 .توريب .باتكلا ملاع .ينسحلا قيدصلا نب دمحم

 . هلل ا ةمحر يناهبنلا فسوي خيشلل قلخلا ديسب ةثاغتمالا ل قحلا دهاوش -

 .م144:/ه١٠41١ .ركفلا راد

 :رئاشبلا راد .هللا هيمحر نيدباع رسيلا وبأ دمحم بيبطلل ةيفوصلا اياكح --

 .م1941/ ه4

 .يبارافلا ةبتكم .يسنوتلا ديعس يبأ فيلأت ةيفوصلا .ةقيقح

 راد .يئاخيسن دمحم روتكدلا .نييفلسلاو ةييفوصلا نيب ةيجورلا ةيبرتلا ٠-
 .م1945/ه1415 .ةيناثلا ةعبطلا : ةبيتق

 .حستفلا راد ةبتكم .يودنلا يرابلا دبع خيشلا فيلأت ةايحلاو فوصتلا نيب ١-

 م1557 ءىلوألا ةعبطلا

 سئاسفنلا راد ينارمحسلا دعسأ روتكدلا فيلأت .هتاحلطصمو هؤشنم فوصتلا -

 .م194410/ه 7 .ىلوألا ةعبطلا

 خيشلا فيلأت ( مهلاوقأ - مهلاوحأ - مهرابخأ) لجو زع هلل ا ىلإ نوكلاسلا -18

 - ىلوألا ةعبطلا .سيفئلا باتكلا راد .يم هكن ينغلا دبع

 م1944 مه

 ةسسرخلا دمحم يداهلا دبع خيشلا ملقب دادمتسالاو لسوتلا زاوج يف داعسإلا -4

 .ما41/ (ةبورعلا رجف راد

 ةعبطم ىلوألا ةسعبطلا .نسحلا يجان ديشر خيشلا فيلأت .فوصتلا وه اذه -6

 .ما5 ةماميلا

 امور < مسا //م اعنا سلا ل قا مس



 خيشلا فيلات (اهيف ءاملعلا لاوقأو سفنلا ةيكزت يف اهرثأ) ةفيرشلا ةطبارلا -7

 ىلوألا ةسعبطلا .يونزخلا موصعم دمحم خيشلا ميحرلا دبع
 م1911

 .ةرهاقلا .ةيموقلا رادلا . ضيفلا يبأ دومحم ديسلل .فوصتلا ىلإ لخدملا +7

 .توريب .ةرهسملا راد يفنحلا معنملا دبع روتكدلل ةيفوصلا تاحلطصملا مجعم -

 .م1487/ه١٠14 :ىلوألا ةعبطلا

 .يكلاملا يولع نب دمحم خيشلل .ةعدبلاو ةئسلا -64

 تاومألا ىلإ اهباوث لوصوو ةءارقلا زاوجب .تاملسملاو نيملسملا فاعسإ -

 ديعس ديحم فارشإب عبط ؛يكملا يبرعلا يبرغملا دمحم خيشلا فيلأت

 .ةثلاثلا ةعبطلا : يناهربلا

 .رصيب ىبابلا ىفطصم ةعبطم ؛يذمرتلا مسيكحلل سفنلا بادآو ةضايرلا ١

 هه

 .يبلحلا يبابلا يفطصم ةعبطم ءرورس يقابلا دبع هطل ةيفوص تايصخش -5

 ها "18

 ةيبرعلا ةبتكملا .لكلك بيدأ دمحم خيشلل ؛ركذلا ةقيقح ىلإ ركفلا هيبذت -7

 .م1444/ه١1141© ةيناثلا ةعبطلا

 نييدلا لالج ظفاحلا مامإلا فيلأت روبقلاو ىتوملا لاح حرشب رودصلا حرش -4

 .ديسشرلا راد : يسصمحلا نسح دمحم قيلعتو حرش ؛يطويسلا

 .م1985مه5

 يلع دمحم .ةعبطم ؛ةيزوجلا ميق نبال ؛بيطلا ملكلا نم بيصلا لباولا -5

 هام - ةرهاقلاب هدالوأو حيبص

 ما م رعجارم او رداصما فاشك



 مامإلا ةبتكم .فاقسلا يلع نب نسح خيشلا.ملقب - ةثاغتسالا ةلدأب ةثاغإلا -5

 . .نامع يوونلا

 ةداعسسلا ةعبطم :يلازسغلا مالسإلا ةجحل ؛فوصتلا يف فيناصتلا ةصالخ -7

 : .رصم

 .ينابن دمحم ريبكلا فراعلل .كولملا كولم ىلإ كولسلا جرادم -1؟4 ,

 ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ ؛يراقلا يلع المل ؛ملحلا نيزو ملعلا نيع حرش -64

 هاو

 .ةضهنلا ةعبطم رورس يقابلا دبع هطل ؛ ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا .فوصتلا -

 مها - رصم

 خيسشلا قيقحت ساورلا يدهم دمحم ديسلل ةرخآلا ءانبأل ةردانلا ةعومجملا ١

 .رئاشبلا راد - طسابلا دبع ميكحلا دبع

 يسبرعلا باتكلا راد ةعبطم .يكبسلا باهؤلا دبعل .مقثلا ديبمو معنلا ديعم -؟

 ها 0 - رصم

 . ةيعانصلا ندمتلا ةكرش ةعبطب ؛يناليجلا رداقلا دبع خيشلل بيغلا حوتف ا

 .ها٠7 رصمب

 قشمدب يقرتلا ةعبطم ؛ يمشاهلا دمحي حيشلل ,نيفراعلا جنرطش حرش -4

 ها

 ,ها٠7ه - ةيرصملا ةيرهزألا ةعبطم «ىنارعشلل .رهاوجلاو تيقاويلا -8ه

 لا « ةيريثملا ةعابطلا ةرادإ ةعبطم .يوونلل نيفراعلا ناتسب -5

 فيلأتلا راد ةعبطم «يرامغلا قيدص دمحأل .ةيفوصلا قيرطل راصتنالا -70

 الا ؟ رعجارم او رداصلا فاشك



 .ةبيجع نبا ةمالعلل :ةيلصألا ثحابملا حرش ىلع ةيهلإلا تاحوتفلا -18

 ةعبطلا .م8مه5 «يردنكسلا هلل | ءاطع نبا مامإلل ةيئاطعلا مكحلا "مو

 .يبوقعيلا ميهاربإ خيشلا ميدقتو طبض :ةيئاثلا

 .ريثك نبا راد :يويدب يلع فسوي قيقحت .ميقلا نبال حورلا -

 .ةيميت نبا خيشلل -- ءارقفلاو ةيفوصلا ١

 'ةعبطلا توريب - قشمد نايبلا راد ةبتكم :ةيزوجلا ميق نبال يفاكلا باوجلا 04

 .م1947/ه1417١1 - ةنماثلا

 .ةرجهلا راد ءيسدقملا ةمادق نب دمحأ خيشلل نيدضاقلا جاهنم رصتخم -؟47 .

 .م19484/ه404١1 :توريب - قشمد

 .م11917/ه1511 - قشمد ملقلا راد «يلازغلا خيشلل ءملسملا قلخخ -

 هسققح لالخلا دمحم نب نسحلا دمحم وبأ ؛خيشلا فيلأت «ءايلوألا ثامارك 8

 .م154؟/ه1417 /ةيناثلا ةعبطلا ءاطغلا ليلجلا دبع هيلع قلعو

 دبع هيلع قلعو هققح يعافرلا مامإلا .صاصتخالا لهأل صاخلا ماظنلا

 ظ .ها14١4 ةيناثلا ةعبطلا : سيفنلا باتكلا راد ينغلا

 رادلا قشمد ملقلا راد .فاكلا يلع نب فاقس خيشلل ةيجانلا ةقرفلا ةقيقح 40

 .م14947/ه1417 - توريب ةيماشلا

 مامإلا جيرخت هشم اهبو توريب ليجلا زاد ؛ يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ -

 .م19641/ه14117 - ىلوألا ةعبطلا «يقارعلا

 نب .نيدلا جات مامإلا خيشلا فيلأت «سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات 4

 .ةيبدألا ةبتكملا .يردنكسلا هلل | ءاطع

 .م1445 رثوكلا راد يناليجلار داقلا دبع خيشلل «قحلا قيرط يبلاطل ةينغلا

 رمل عجارلاو رداصلا فاشك



 .توريب «ةفرعملا راد يعفاشلل ءمألا <

 رصنلا ةبتكم يلبنحلا يتوهبلا.خيشلا فيلأت عانقإلا نتم ىلع عانقلا فشك - 61

 .توريب «ةثيدحلا

 راد :يوونلا مامإلل نيبلاطلا جاهنم نتم ىلع ؛ينيبرشلل جاتحملا ينغم ١65-

 .ركفلا

 راد ؛يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب هللا دسبعل ءريبكلا حرشلا هعمو ينغملا

 ..م11488/ه1107 «توريب .يبرعلا باتكلا

 ةشلاثلا ةعبطلا .يمالسإلا بستكملا .يوونلا مامإلل «نيبلاطلا ةضور -

 .م1551 مه

 سايعلا يسبأ نب دمحم نيدلا سمش فيلأت «جاهنملا حرش يف جاتحملا ةياهن -7

 .م1989/ه15014 ءركفلا راد ءيلمرلا

 ,يذمرتلا راد .«راطعلا نب نيدلا .ءالع خيشلا بيترت : يوونلا مامإلا ىواتف ١61

 .م149.1/ه51١؟ ىلوألا عبطلا

 زيجولا زيزعلا حتف هيليو ءركفلا راد «يوونلا مامإلل (بذهملا حرش) عومجملا -

 .ينالقسعلا رجح نبال ريبحلا صيخلتلا هيليو

 .يلمرلا ىواتف هشماهبو :.ركفلا راد : يمتيهلا رجح نبال .ىربكلا ىواتفلا -4

 م1487 /ه 4

 ةعبطم .يسئيهلا رجح نبا خيشلا فيلأت ؛رئابكلا فارتقا ىلع رجاوزلا -

 .م1910/ه يبابلا

 قيقحت .ةيرصعلا ةبتكملا .يطويسلا نيدلا لالج خيشلل ىواتفلل يواحلا 0١

 م1990 ه5 .ديفحلا دبع دمحم

 اير عجارم او رداصملا فاثك



 .يطويسلا نيدلا لالج مامإلل .ةيلعلا ةقيقحلا دييأت -5

 ه010٠114 ةثلاثلا ةعبطلا :يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : يعليزلل .٠ ةيارلا بصنت -+

 م1

 دمحأ ديعس قيقحت «هللا دبع نب فسوي يبطرقلل .ربلا دبع نبال ديهمتلا 4
 .م191075/ه18945 بارعأ

 حاتتفلا دبع :دو يكرتلا هللا دبع :د. قيقحت يسدقملا ةمادق نبال ينغملا 5

 .م1997/ه١41١ ةيناثلا ةعبطلا «رجه ةعبطم ءولحلا دمحم

 ثارتلا ءايحإ راد .م19/1//ه11400ةيناثلا ةعبطلا «نيدباع .نببا ةيشاح -5

 .توريب « يبرعلا

 ه8 «2قشمدب ركفلا راد ةعبطم «نيدباع نيدلا ءالعل 2ةيئالعلا ةيدهلا -7

 .م1441؟ «ةبحملا راد «شاكع ميركلا دبع فيلأت ؛مالسإلا يف ءانغلا مكح -4

 بيطلا يبأ يضاقلل . عامسلا بحي نم ىلع درلا ىمسملا عامسلاو ءانغلا مكح -484

 دبع هثيداحأ جرخ .ةغبانلا راد .يربطلا رمع نب هللا دبع نب رهاط

 .ةيحمق دمحأ ميحرلا

 ملعلا راد .يكلاملا ءىزج نب دمحأ نسب دمحم .ةيعرشلا ماكحألا نيئاوق الا

 .م19104/ ه144١ نييالملل

 .يوونلا مامإلل دصاقملا -"

 .باهولا دبع نب دمحم خيشلا ىواتف -؟7

 .ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا «مامهلا نبال :ريدقلا متف --؟7

 .يلبنحلا يوادرملا يلع نيدلا ءالع خيشلل فاصنإلا -4

 .يطويسلل .لئاسملا حرش يف لئاسولا -

 14 عجارم او رداصلا فاشك



 .يدمألل ماكحألا فا

 .دمحم ىفطصم ةعبطم .يلازغلا مامإلل «؛لوصألا ملع نم ىفصتسملا -70

 توريب ةسفرعملا راد .يبطاشلا ماسمإلل .ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا -

 .14945/مه 5

 .ه٠9١١ رصمب .قالوب ةعبطم «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح -9

 ةيطع نب ىلع فيلأت ءرظنلا ماكحأ يف رّكِفلا سيئارغو نرعلا سارع تم“

 ةعبطلا .قشمدب ملقلا راد .دارملا زيزعلا دبع لضف دمحم قيقحت ( يمتيهلا

 .م١.1464/ه١٠14 ىلوألا

 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد «يفارقلل «قورفلا 0١

 ةعبطم «يتوهبلا سنوي نب روصنم خيشلل « عقنتسملا داز حرش عبرملا ضورلا -7

 ها 19/4 ةيدمحملا ةئسلا

 .اطعلا ليلجلا دبع خيشلا قيقحت «يلالبنرشلل .حالفلا يقارم -

 .ةيدنهلا ىواتفلا 885

 دمحم روتتكدلا فيلأت .هنع هللا يضر .باطخلا نب رمع هقف ةعوسوم -6

 .م1985ةثلاثلا ةعبطلا ,فلسلا هقف ةلسلس .سئافنلا راد ءيجعلق ساور

 .ه81١ «يبلحلا يبابلا ةعبطم ؛يطويسلل «رئاظنلاو هابشألا -5

 قشمدب .لادتعالا ةعيطم «يوالحنلل ةحابإلاو رظحلا يف ةحابملا رردلا -17

 ه5

 روتكدلا فيلأت ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ملسملا تيبلاو ةأرملا ماكحأ يف لصفملا -

 .م1991 /ه41١* ةلاسرلا ةسسؤم .ناديز ميركلا دبع

 .يكبسلل «جاهنملا حرش -5

 0 ا م ل ا ا ا ا ا م تا

 كح عجارلاو رداصلا فاشك



 .مامهلا نب لامكلل ؛ةيادهلا حرش -

 ةداعسلا ةعبطم «ىقيدصلا نالع نبال ةيوونلا راكذألا ىلع ةينابرلا تاحوتفلا 0١-

 هه /١751 رصمب

 .طوؤانرأ رداقلا دبع خيشلا هققح حالسملا ةعبطم «يوونلل راكذألا -5

 ظ .ما9ا1/ه1

 ينالقسعلا رسجح نبال ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلتلا -4

 .ه1185 ةرونملا ةنيدملا

 .نيدباع نبا لئاسر ةعومجم 557

 نبا خيشلل «ليلاهتلاو تامتخلاب ةيصولا مكح يف ليلفلا لبو ليلعلا ءافش -6

 .نيدباع

 .رجح نبال مظنملا رهوجلا -5

 .مزح نبال ىلحملا -107

 .ريدقلا حتف عم ةيريمألا ةعبطملا «ينانيغرملل ةيادهلا -4

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءيبهذلل :ظافحلا ةركذت -64

 .توريب قشمد ءريثك نبا راد ,«يقشمدلا دامعلا نبال .بهذلا تارذش ٠

 .م199/ه ىلوألا ةعبطلا

 يجافخلا نيدلا باهش خيشلل ضايع يضاقلا ءافش حرش ضايرلا ميسن ١-

 .ةرهاقلا ينيسحلا دهشملا ةبتكم ه5

 .ةداعسلا ميقلا نبال نيعقوملا مالعإ -؟

 .رداص راد :دعس نبا تاقبط +.٠-

 .توريب ( ليجلا راد ةعيط . ماشه نبأ ةريس -*0

 ما عجارم او رداصلا فاشك



 .توزيب .ةفرعملا راد ,يبلحلا نيدلا ناهربل .ةيبلحلا ةريسلا ٠

 ةريسسلا شماه ىلع :نالحد ينيزل ةيدمحملا راثآلاو ؛ةيوبنلا ةريسلا 5

 ةعماج ةعبطم .يودنلا نسحلا يبأل «مالسإلا ين ةوعدلاو ركفلا لاجر ٠

 .ها1"ا/94 .قشمد

 ةيعبطلا (قشمد .توريب) ركفلا راد ,يطوبلا روستكدس هيوبنلا ةريسلا هقف م

 .م١198 -ه١١11١ ةرشاعلا

 .ها٠1175 قشمدب ملعلا ةعبطم فيرشلا لامك ىفطصمل دوجولا ةدحو -8

 .يدابا زوريفلل ةباط ملاعم يف ةباطملا مناغملا ٠*7

 .يزوجلا نبال ؛لبنح نب دمحأ بقانم -5

 رصمب مسيبص دمحم ةعبطم . سوسج مساق نب دمحمل يذمرتلا لئامش حرش -5

 ه1

 .صمح :يىبعزلا ةسسؤم ءساعدلا ديبع تزع قيقحت ٠ يذمرتلل لئامشلا #9

 ه(0118)

 هيسي ذب دتفح ا ةييالعلا ثفنلاتك ,ةيدمحملا منملاب ةيئدللا بهاوملا "1

 .(م1541 - ه415١) :يمالسإلا بتكملا :ينالطسقلا

 .يواجبلا يلع قيقحت ءربلا دبع نبال .باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 6

 .ةباصإلا شماهب .ةرهاقلا

 .ةرهاقلا . ضايع يضاقلل . ىفطصملا قوقح يف افشلا -"

 مرسوم هجا لا ه' .داصلا فل د#



 .ةيملعلا بتكلا راد .يطويسلا نيدلا لالج فيلأت .ظافحلا تاقبط -*

 .توريب

 .توريب 2فراعملا ةبتكم ءريثك نبال ؛ةياهنلاو ةيادبلا ”4

 ةعباسلا ةعبطلا ؛ثارتلا ءايحإ ,نسح ميهاربإ نسح فيلأت ؛مالسإلا خيرات ٠-

 .م(1945)

 باعيتسالا هشماهبو :ينالقسعلا رجح نبال «ةباحصلا زيمت يف ةباصإلا م١

 .ه(1758) توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يبطرقلا ربلا دبع نبال

 دمحم فيلأت عساتلا مسقلا «ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا ةرصن يف ةباصإلا -7

 .قشمدب ةضورلا عماج مامإ .يناجيوجلا يدمح

 .ثارتلل نايرلا راد ءيولهدناكلا فسوي دمحم خيشلل . ةباحصلا ةايح م9

 .(م1980 - ه08:١) .ىلوألا-ةعبطلا ةرهاقلا

 .يطويسلا عطاقلا فيسلا 4

 .يقهيبلل . تافصلاو ءامسألا #؟ه

 .(مه5١1١) ةلاسرلا ةسسؤم'هدنم نب :قاحسإ نب دمحمل :ناميإلا 5

 1 .يرعشألا نسحلا يبأل :ةنابإلا ةضفل

 :ةيملعلا بتكلا راد .يروجايلا دمحم نب ميهاربإ خيشلل .ديرملا ةفحت -

 .-ه(508١) .ىلوألا ةعبطلا

 ةعبطلا «يزوجلا نبا ظفاحلا مامإلا فيلأت «هيزنتلا فكأب هيبشتلا هبش عقد 4

 .(م1941 - ١4١؟) يوونلا مامإلا راد .ىلوألا

 .ينابلألل ؛ةيواحطلا ةديقعلا حرش ٠#

 عي ويوم عجارلاو رداصلا فاذشك



 يعاضرلا ميرتلا دبع ذاتسألا ةليضف هعجار .يروجابلل :ةرهوجلا حرش ١

 .(ماوال1 -ها1845)

 ىفطصم فيلأت :نيلسرملا هدابعو .نيملاعلا بر نم ملاعلاو ملعلاو لقعلا فقوم -7؟

 -سها1٠1١) ةيئاثلا ةعبطلا «توريب ( يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . يربص

 .(م41

 .يزارلا نيدلا رخف مامإلل «نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا -”

 رسكفلا راد ءرمع وبأ نيدلا باهش قيقحت «يزارلل حاحصلا راتخم بيترت -4

 .,مه5١41١ - م1940

 ةنعبارلا ةسعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم .يدابأ زوريفلل ؛طيحملا سوماقلا معه

 .(م1595 -ها416١)

 .م(1917١) ءرصمب .ةيريمألا ةعبطملا ,يمويفلل :رينملا حابصملا م

 .ةيمورجألا نتم حرش ىلع ةبيجع نبا ديرجت م07

 .(ه0٠5١١) رصمب ةيدومحملا ةعبطملا .قالوب ءروظنم نبال .برعلا ناسل -"+م

 .ةيرينملا ةعبطلا ؛يوونلا مامإلل .تاغللاو ءامسألا بيذهت

 .دادغب ءىتثملا ةبتكم ةعبطم « ةفيلخ يجاحل («نونظلا فشك -

 .يبلحلا يباب ىفطصم ةعبطم «ميقلا نبال :نافهللا ةثاغإ -* 4١

 .يودنلا نسحلا يبأ ةريبكلا ةمالعلل .دنهلا يف نوملسملا 77

 .يودنلا نسحلا يبأ ذاتسألل .لابقإ عئاور -84؟

 .خابطلا بغار دمحم ذاتسألا ريبكلا خرؤملل .ةيمالسإلا ةفاقثلا -84 :

 امو“ ع رعجا لاو ..داصلا فاشك



 غولب :هحرش عم :ينابيشلا دمحأ مامإلا دنسم بيترتل ينايرلا حتفلا -”ه

 .انبلا نمحرلا دبع دمحأ خيشلل امهالك .ينابزلا حتفلا رارسأ نم ينامألا

 .توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 .يدادغبلا رهاقلا دبع مامأل «قرفلا نيب قرفلا 5

 يسدقملا نيدلا ءايض ظفاحلل «ةروثنملا تاياكحلا "0

 .ةيميت نبا خيشلل «مالعألا ةمئألا نع مالملا عفر +4

 .باهولا دبع نب دمحم خيشلا لئاسر -24

 .ةزمح دمحأ :زايتمالا بحاص «مالسإلا ءاول ةلجم -* ه٠

 ةرشاعلا ةعبطلا .ةدحتملا رادلا ءطملا زئاف دمحم فيلأت :مالسإلا زونك نم -*ه١

 .(م1997 -ه141)

 .ديدجلا تاعوبطم .تجهب دمحأ خيشلل هللا باحر يف -مه؟

 ةعبطم :يلبنحلا ينيرافسلا دمحمل ؛بادآلا ةموظنم حرش بابلألا ءاذغ -”ه#

 .ضه(7١؟5) برصمب . حاجنلا

 .رصمب «ةيهبلا ةعبطم «نودلخ نب نمحرلا دبعل «نودلخ نبا ةمدقم "ه4

 .ةنمؤملا سفنلا يقر يف هتبحم رثأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةرايز - هد

 .(م1945 -ه1415) ء؛ىلوألا ةعبطلا .وخيش نيمأ دمحم خيشللا

 دال ١ قوق خيشلا فيلأت :ةينيد قئاقحل تاصيحمتو ليطابأ ىلع دودر -*85

 .(م1944 - ه١4١ه) ةيبرعلا ةبتكملا ةثلاثلا ةعبطلا

 راد .نسح دمحم نيناي روتكدلا فيلأت ءرصاعملا نفلا اياضقو مالسإلا -م د٠

 .(م٠ -هأا١٠51) .ىلوألا ةعيطلا .بايلألا

 عجارأ و .رداصما فاشك



 ديعس دمحم روتكدلل «يمالسإ بهذم لل ةكرابم ةيئمز ةلحرم ةيفلسلا

 .(م1988 -ه408١) «قشمد ءركفلا راد ؛ىلوألا ةعبطلا .يطوبلا ناضمر

 .رصاعملا ركفلا راد ؛« يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلل ءيدلاو اذه -4

 .(م19908 -ها515١) .قشمد ركفلا راد .توريب

 ةبتكم ؛ يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا ملقب «هلل اب نمؤت ةاتف لك ىلإ -

 .قشمد يبارافلا

 .نيدلا جارس هلل ا ديع خيشلل ؛يبنلا ىلع ةالصلا 5١"

 .ه(744١) بابشلا ةعبطم ءيرئازجلا رداقلا دبع ريمألل فقاوملا -*

 .رصمب :«ةيبرعلا بتكلا راد ةعبطم «يعفايلل ؛ةيلاغلا نساحملا رشن -

 ه(199)

 :ةدحتملا رادلاو ةلاسرلا ةسسؤم «يواضرقلا فسوي روتكدلل «ملعلاو لوسرلا -4

 .(م١194 - ها١١4١) ؛ةسماخلا ةعبطلا

 ةيمومعلا ةعيطملا . يناكلا فسوي نب دمحمل :نيعملا دشرملا ىلع نيبملا رونلا -"5

 ه(ا01١1١/) قشمدب

 .يريمحلا نسح يبأل ؛مولعلا سمش -5

 توريب :ةيبدألا ةعبطملا .يناهبنلا فسويل «نيملاعلا ىلع هللا ةجح ع0

 ه(151)

 .م(15909) :توريب ةعبطم .نودلخ نبال .. لئاسملا بيذهتل لئاسلا ءافش -

 .يدوهمسلل افولا ةصالخا 8

 ىلع ني نسمح اهفنص «ةالصلا يف عيصألا كيرحت نم هاوألا دبعلا ريذحت م7

 .(م15945 - ه1417١) يوونلا مامإلا راد :ةيناثلا ةعبطلا فاقس

 ا عجارلاو رداصما فاشك



 .توريب .ةفرعملا راد .رجح نبال .ةيلاعلا بلاطملا -”ا1

 .ه(41١) طايرلاب ةيلهألا ةعبطملا «يناتكلا ةمالعلل «ةيرادإلا بيتارتلا "ال"

 .رصمب فيلأتلا راد ةعبطم ءرقص دماحل قيقحتلا رون "0+

 .يراقلا يلع المل «حيباصملا ةاكشم حرش -*4

 ةرماعلا رادلا ةعبطم :يسليانلل .ةيدمحملا ةقيرطلا حرش ةيدنلا ةقيدجلا -عاه

 .(مها١؟50)

 .(ه05١١) رصمب ةيريخلا ةعبطملا .يديبزلل سورعلا جات 7

 ةايحلا ةبتكم :دومصحم دمحأ قيقحت .ضايع يضاقلل «كرادملا بيترت الا

 .توريب

 ميقلا نبال :ملسو هيلع هّلل | ىلص مانألا ريخ ىلع ةالصلا يف ماهفألا ءالج 0

 .ةيزوجلا
 .توريب : ةيملعلا بتكلا راد ..يطويسلل « ىربكلا صئاصخلا 4

 رون دمحم قيقحت .يدابآ زوزيفلل ,رشبلا ريخ ىلع ةالصلاب رشبلاو تالصلا
 .قشمد :نيرخآو يرئازجلا نيدلا

 .يطويسلل ةعبسلا ةلئسألا ةبوجأ ين ةعمللا ١*-

 .ركفلا راد ؛يبطاشلا قاحسإ يبأل ماصتعالا

 .يناقرزلا مامإلا حرش ىلع يودعلا يلع ةمالعلا ةيشاح 8

 ناضمر ديعس دمحم روتكدلل ةيمالسإلا ةعيرشلا ددهت ةعدب رطخأ ةيبهذماللا 4

 .م19868 - ه108١ يبارافلا ةبتكم : يطوبلا

 .يقارعلل بيرقتلا حرش -"

 .تاماشلا يبأ دومحم خيشلل ةيهلإلا تاماهلإلا -*8

 00 عجا لاو رداصلا فاشك



 ةثلاثلا ةعبطلا ركفلا راد .يليحزلا ةبهو روتكدلل هتلدأو يمالسإلا هقفلا -+

 م4 -مه 4

 .ها1/ا/ا“ ةئس ةدعقلا يذ ددع :ةيدمحملا ةريشعلا ؛ملسملا ةلجم -

 .ريثك نبال ثيثحلا ثعابلا -4

 .يسلبانلا ةيدمحملا ةقيرطلا مرش

  1١رصمب ةيرماعلا ةعبطم .يندملا ىفطصمل ةيوبنلا ةرصنلا ١1١5ه.

 .ه4:4:١١ ةرهاقلاب ةماقتسالا ةعبطم يلازغلل نيدلا لوصأ يف نيعبرألا

 ىوخألا نماضتلا ةعبطم يسلياتلا ينغلا دبعل ناحلألا ةنزو ناحلا ةرمخ -عوم

 ها"

 .ها79417 قالوب ةعبطم يليجلل لماكلا ناسنإلا --*44

 :يلئاشلا بهاوملا يبأل قافآلا عيمج يف ةيفوصلا ةفاكل قارشإلا مكح نيناوق 6

 ىفطصم ةعبطم .يردنكسلا هلل  ءاطع نبال حاورألا حابصمو حالفلا حاتفم -5

 ها يبلحلا يبابلا

 فورسملا يراصنألا نمحرلا دبعل بويغلا ر ارسأ حتافمو بولقلا راونأ قراشم -0
 -ه548١ توريب رداص راد ةعبطم غابدلاب

 .رصمب ةداعسلا ةعبطم يلازغلل فوصتلا يف فيئاصتلا ةصالخم

 ,ه5٠١١ رصمب ةيريخلا ةعبطم يرتولا دمحأل نيرظانلا ةضور -64

 ٠٠ - تيخب دمحم اهحيحصتب ىئع - يلازغلا لئاسر نم يلاللا دئارف ١١454ه.

  - 5ةيلع هلل | ئىلص دمحم بابش ةعبطم يف ينغريملا دماحل فوصتلا نع تاحمل

 ها ملسو

 ل 4 هوما .//ه .ه/ سل . لل م



 .رصمب ةداعسلا ةعبطم زارخلا ديعس يبأل هللا ىلإ قيرطلا -:.*

 .قشمدب ىمالسإلا بتكملا تاروشنم ةعبطم ينارحلا ةيميت نبال ةيدوبعلا ع.

 .ه10١؟ رشنلاو روصعلا راد ةعبطم يدابا زوريفلل ةداعسلا رفس - ع

 ةرهاقلاب يزاجح ةعبطم يبسنوتلا يناكلا فسوي دسمحمل ةيفاكلا لئاسملا غم

 ها #

 يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم نالسرأ بيكش ريمألا .يمالسإلا ملاعلا رضاح -:0

 .فهأ "و رصمب هؤاكرشو



 عجارلاو رداصلا فاشك 2



 ةرضحلا.6 |[

 7 ركذلاب ةكرحلا.7 |

 مايقلا. ْ ٠

 ير هجلا ركذل. ا

 (هللا) درفملا مسالاب ركذلا.١؟ |

 روبقلا ةرايز. | ١7

 ماعلا فاثكلا
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 ةيلبقلا ةعمجلا ةنس 7

 ماعطلا تيم ا لهأ عنص.8

 نفدلا دعب تيملا نيقلت.

 نسوا ماعلا فاثكلا





 ظ 02
 عارص يف شيعت تفولا اذه يف ةيمالسإلا ةمألانإ

 . ةعدب هذهو ةنس هذه لوقي نم نيبو ركنمو ديؤم نيب

 نوملسملا نوكي نأ يهو الأ ةيساسألا ةمهملا انكرت عارصلا اذهبو
 مهداوت يف نينمؤملا لثم هع ىفطصلا لاق امك أدحاو أفص
 ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دسجلا لثم مهفطاعتو مهمحارتو

 . ىمحلاو رهسلاب دمجلا رئاس هل
 ةبتكللا نأكو ريغال لئاسم ةدع يف ىلجتي عارصلا اذهو

 رمألا اذه مسحأ نأ تركفف !!لئاشملادذه الإ يوحتال ةيمالسإلا
 ركنيال ىتح ةنسلاو باتكلا نم ةلدألاب تئج يننأب كلذو
 متهن كلذ دعبو ايئاهن رمألا اذه رباد عطقأو دحأ لع
 هلوسرو هللا دارأ امك أدحاو أبلق نوكنو نيملسلا رومأب
 اهب تيتأ امنإف نيفراعلاو ءاملعلا لاوقأب تئج نإو

 ىيوي 2.سانئتسالا ليبس ىلع ظ


